
 صراع الشرعيات في مصر : السياسة والقانون والقوة والثورة

ٌناٌر كشفت  52. فثورة هواستمرارنظام مبارك تعٌش مصر الٌوم لحظة من أحرج لحظاتها بٌن قطبً تغٌٌر 

ة على وأكدت اتجاها عاما وقوٌا ٌنشد التغٌٌر وإصالح ما أفسدته عقود ما بعد االستقالل، بٌنما ٌصر بقاٌا المنظومة الفاسد

افتتحت الثورة مسارا سٌاسٌا خاصا لعب فٌه القانون والقانونٌون دورا  مقومة هذا التوجه بالحٌلة والمكر وبالقوة والقمع.

مركزٌا، بدا كثٌرا غٌر متوائم مع الثورة لكنه استطاع أن ٌمرر فترة الفوران الثوري، لكً تتلقفه قوى النظام القدٌم 

فشلت القوى السٌاسٌة برمتها فشال ذرٌعا فً قراءة هذا المنحدر فضال  واألمنٌة واإلعالمٌة.وتترس وراءه بقواتها المالٌة 

 عن االستعداد المبر لمواجهته.

الٌوم تقف مصر بٌن معسكرٌن واضحٌن وبآلٌات وأدوات سافرة: معسكر الثورة وإحٌاء جذوتها واإلصرار على 

. بٌن الناعم والخشن تدور رحى المعركة: القوة ب الثورة وأهدافهاالتغٌٌر، ومعسكر الثورة المضادة المنقلب على مكاس

والسٌاسة تتداخالن وتتحاضنان تحاضن السٌوف، والقوة العسكرٌة واألمنٌة تواجه الثورة بآلٌاتها وقواها بصرخة البطش 

 والتخوٌف.

الفتة "الشرعٌة" وراء  مصر على حافة هاوٌة جدٌدة: العسكر ٌتوعدون أنهم سٌقفون بقوة وحزم وسائر تعبٌراهم

ذلك والثوار ٌتلقون ودعوى لن ٌحسنوا التدلٌل علٌها وهً تحقٌق )األمن(، التً اصطنعوها وٌظنون أنهم أحكموا بناءها، 

ٌناٌر. والساسة  52بالرفض وٌعلنون أنهم لن ٌتراجعوا عن مبتغاهم ولو كلفهم ذلك دماء فوق التً جرت منذ كله 

لمعسكرٌن وأكثرهم مترددون مرتعشون، والصوت العالً والمنتشر ٌقف فً صف العسكر والقانونٌون موزعون بٌن ا

 .مزلزل وخطتهم، بٌنما ٌترقب الجمٌع ما ٌجري فً باطن الثورة وما قد تسفر عنه من انفجار بركانً

التحسب  بشروا وال تنفروا .. نسؤل هللا تعالى السالمة للوطن وأهله وأن ٌرزق الجمٌع الحكمة واإلخالص. لكن

 راحة فً ظالل األمانً.، وتصور األسوأ لتجنبه أولى من الالقصوىوالنظر لغد من واجبات الوقت 

دهاء فٌما ٌبدو واضحا: العسكر ال ٌعون القضٌة بعمق بالرغم من أنهم أداروا الجزء األخٌر من المسرحٌة بمكر و

. ما ال ٌعٌه العسكر ٌتلخص فً ت واستعدادات عسكرٌةولو بتهدٌدا إال استقواإهم وعزمهم فً إمضاء خطتهم ماال ٌطاوله

 اللحظة ، ثم آلٌة تعامل الطرف المواجه لهم )الثوار( معها. الذي تدور فٌهوالسٌاسً الفكري أمرٌن: اإلطار 

قد جرى أما اإلطار فٌتلخص فً أنهم غفلوا عن متغٌرات تؤكدت فً مصر خالل السنة الماضٌة ونصف السنة، ف

زلم ٌقابل بالخوف أو التراجع اللهم إال فً حادثة العباسٌة وتبدو استثنائٌة لعوامل دم كثٌر على ٌد العسكر أو قوات األمن 

وغٌر مستعدة  نفضت عنها حواجز الخوف قطاعات عرٌضة من الشعبعدة. وقد صنع هذا الدم ثؤرا مبٌتا لم ٌمح بعد. و

من القوى قد تؤسس وحصل على شرعٌة قانوٌنة وسٌاسٌة وثورٌة بل األدهى أن ثمة للعودة ألسره، كما أن عددا كبٌرا 

تربص بالثورة قد السٌاسً ة تشكلت بشرعٌة شعبٌة كبٌرة لن ٌسهل محوها تماما. وإذا كان الخارج ٌمإسسات سٌاد

 بالخارج. كما ٌتصور العسكر والمرتبطونالمصرٌة إال أنه فً ظل هذه المعطٌات لن ٌمكنه التعاون ضدها 

الجٌش المصري جرى تؤطٌره سٌاسٌا خالل الفترة القلٌلة الماضٌة بؤنه جٌش الشعب ال النظام، وهذا لٌس وهما .. 

وهذا ٌذر بانقالب على  فعند حد معٌن ٌمكن بسهولة ان تتوقع عصٌانا عسكرٌا حال ٌقف الجٌش فً مواجهة الشعب.

 االنقالب وتطورات قد ٌصعب جدا التحكم بها.

ورة حصلت على شرعٌة عامة اعترف بها وأكد علٌها مرارا المجلس األعلى للقوات المسلحة وإعالنه الث

، ولن ٌكون من القوة المعنوٌة أن ٌقف معسكر مهما تعددت قواه الدستوري، والنظام الساقط حصل على كارت أحمر عام

معضلة النظام الساقط واستعادة ستكون فٌما ٌبدو  لٌعٌد الكرة فً مهاجمة الثورة فً الوقت الذي ٌدعً أنه ٌستند إلٌها.

 عصٌة على الحل السٌاسً أو الفكري.

شرعٌة  والقانونٌة جرى تلوٌثها مرارا فكر وسٌاسة ال تستند إلى ما ٌسمى شرعٌة  فً المعسكر المقابل ثورة و

مجهود لكً تقنع تحتاج إلى كثٌر ال  فقوى الثورة. ومن ثم تحاول فرض نفسها بقوة األمر الواقع وبقوة السالح عسكرٌة

 نفسها ومن ٌتبعها وٌدفعها لألمام بمصداقٌة الثورة وتجدٌدها، وال بؤحقٌتها فً االستمرار واالنتصار.

صراع الشرعٌات بٌن ثورٌة ودستورٌة وشعبٌة وشرعٌة القوة المسلحة قد ٌحسم مإقتا لصالح القوة المسلحة لكن 

شرعٌة الثورٌة روٌدا وٌضٌف إلٌها شرعٌة شعبٌة على غرار ما جرى مع الثورة هذا الحسم المإقت ٌعظم من حظوظ ال

التً قد تطول شٌئا بقدر موازٌن الصالبة وتؤرجحاتها.. لكنها فً النهاٌة  دالعها.. الفارق ال ٌكمن إال فً التوقٌتاتنإبان ا



، وانتهت مرحلتكم، ولن نفد رصٌدكمتعظم من رصٌد الثورة وتقول للعسكر أو قٌادات معركة استعادة الماضً: عفوا 

 تعودا حتى إلى ثكناتكم..!!

 الثورات ال تنهزم.. قدر وقانون.. تنحرف أو تتراجع خطوات.. لكنها روح سارٌة تنشد التغٌٌر وهو ٌستجٌب لها:

 إذا الشعب ٌوما أراد الحٌاة           فالبد أن ٌستجٌب القدر

 بد للقٌد أن ٌنكسروالبد للٌل ان ٌنجلً                وال

 


