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فكرة الكتاب ونطاقه 

تون�س،  م�ن  منطلق�ا   2010 ع�ام  أواخ�ر  يف  العرب�ي  الربي�ع  ب�دأ  من�ذ أن 
أن  بع�د  العرب�ي  الربي�ع  انطل�ق  وإخف�اق.  أم�ل  ب�ني  ت�راوح  العربي�ة  والش�عوب 
البي�ع  م�ن  ومنع�ه  إهانت�ه  عل�ى  احتجاج�ا  نفس�ه  البوعزي�زي  حمم�د  ح�رق 
موج�ة  فانتش�رت  يعي�ل،  م�ن  ورم�ق  رمق�ه  لس�د  املتواضع�ة  عربت�ه  عل�ى 
والفق�ر  املعيش�ة  س�وء  عل�ى  احتجاج�ا  اهلش�يم  يف  الن�ار  انتش�ار  العرب�ي  الربي�ع 
لش�عوبها  األنظم�ة  معامل�ة  وس�وء  الدميقراطي�ة  وانع�دام  احلري�ات  وفق�دان 

والسياس�ي. األم�ي  والتضيي�ق  والقه�ر  والظل�م  والفس�اد 
العابدي�ن  زي�ن  التونس�ي  بالرئي�س  باإلطاح�ة  العرب�ي  الربي�ع  ث�ورات  جنح�ت 
م�ن  كل  وتنحي�ة  الق�ذايف  معم�ر  واللي�ي  مب�ارك  حس�ي  واملص�ري  عل�ي  ب�ن 
الرئي�س  تنحي�ة  وأخ�رًا  مقتل�ه(  )قب�ل  ص�احل  اهلل  عب�د  عل�ى  اليم�ي  الرئي�س 

البش�ر.  عم�ر  الس�وداني 
فإن�ه  ونواي�اه  وأهداف�ه  العرب�ي  الربي�ع  ع�ن  ويق�ال  قي�ل  مم�ا  الرغ�م  وعل�ى 
املواجه�ة  م�ن  بالرغ�م  اآلن  إىل  عربي�ة  أنظم�ة  خبمس�ة  اإلطاح�ة  اس�تطاع 
ه�ذه  م�ن  دول�ة  كل  يف  العميق�ة  الدول�ة  مكون�ات  م�ع  الشرس�ة  العنيف�ة 
يف  منتخ�ب  رئي�س  أول  عل�ى  العميق�ة  الدول�ة  انقلب�ت  مص�ر  فف�ي  ال�دول. 
ودخ�ل  األم�ور  انقلب�ت  اليم�ن  ويف  املس�ر،  تباط�أ  تون�س  ويف  مص�ر،  تاري�خ 
تط�ورت  ليبي�ا  ويف  س�نوات،  مخ�س  من�ذ  وإقليم�ي  داخل�ي  ص�راع  يف  اليم�ن 
بع�د.  األم�ور  تس�تقر  ومل  ودول�ي  إقليم�ي  بتدخ�ل  أهلي�ة  حل�رب  األح�داث 

ق�وى  تدخ�ل  عن�ه  نت�ج  خمتلف�ا  منح�ى  األم�ور  أخ�ذت  فق�د  س�وريا  يف  أم�ا 
حم�ور  بفك�رة  التغي�ر  مفه�وم  فاختل�ط  الص�راع  عق�د  مم�ا  ودولي�ة  إقليمي�ة 
ش�ائكة  حال�ة  أوج�د  مم�ا  والدولي�ة  اإلقليمي�ة  الق�وى  ب�ني  بالص�راع  املقاوم�ة 

ج�دا.   ومعق�دة 
ع�ن  نت�ج  وم�ا  املب�ادرة  زم�ام  اس�رتدت  أنه�ا  العميق�ة  ال�دول  ظن�ت  أن  وبع�د 
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يف  انطل�ق  العرب�ي،  الربي�ع  ملؤي�دي  وتهج�ر  وإعدام�ات  اعتق�االت  م�ن  ذل�ك 
حت�ى  مس�تمرة  املظاه�رات  ومازال�ت   2019 فرباي�ر  يف  جدي�د  ربي�ع  اجلزائ�ر 

 .2019 الكت�اب  ه�ذا  طباع�ة 
م�ن  ديس�مرب  يف  انطلق�ت  ال�ي  الش�عبية  الث�ورة  أس�فرت  الس�ودان  يف  بينم�ا 
 2019 أغس�طس  يف  واجلي�ش  ممثليه�ا  ب�ني  اتف�اق  توقي�ع  ع�ن   2018 ع�ام 
الس�لطات  انتق�ال  ح�ني  إىل  للحك�م  انتقال�ي  جمل�س  تش�كيل  إىل  أفض�ى 

املش�هد.  نهاي�ة  كيفي�ة  ينتظ�ر  األم�ر  زال  وم�ا  بالكام�ل،  مدني�ة  حلكوم�ة 
كام�ل  جن�اح  حتقي�ق  لع�دم  القل�ق  م�ن  حال�ة  يف  العربي�ة  الش�عوب  تعي�ش 
م�ن  املدعوم�ة  املض�ادة  الث�ورات  انق�الب  بس�بب  العربي�ة  الث�ورات  م�ن  ألي 
ه�ذه  ولك�ن  العميق�ة،  الدول�ة  وأجه�زة  والدولي�ة  اإلقليمي�ة  ال�دول  بع�ض 
ال�ي  النجاح�ات  عل�ى  معتم�دة  أم�ل  بصي�ص  عل�ى  تعي�ش  زال�ت  م�ا  الش�عوب 
م�ن  اندالعه�ا  وعل�ى  الس�ابقني،  الرؤس�اء  م�ن  بالعدي�د  اإلطاح�ة  يف  حققته�ا 

والس�ودان. اجلزائ�ر  يف  كم�ا  جدي�د 
مش�اهدته،  مت�ت  وم�ا  ج�رى  م�ا  لرص�د  الكت�اب  ه�ذا  كان  لذل�ك  ونتيج�ة 
خ�الل  م�ن  العرب�ي  بالربي�ع  املهتم�ني  ي�دي  ب�ني  يضعه�ا  خالص�ة  ويق�دم 
ومراقبته�ا  العرب�ي  الربي�ع  لث�ورات  العام�ة  املس�ارات  عل�ى  الض�وء  تس�ليط 
للوص�ول  الكت�اب،  ه�ذا  يف  حمله�ا  لي�س  ال�ي  الداخلي�ة  التفاصي�ل  ع�ن  بعي�دا 
كم�ا  الس�احات  يف  ح�دث  م�ا  عل�ى  بن�اء  عم�ل  حم�اور  وخارط�ة  وع�رب  ل�دروس 
ن�رتك  عناوي�ن  ع�رب  ذل�ك  وس�يكون  حين�ه،  يف  ومش�اهدتها  متابعته�ا  مت 
ولك�ن  للجمي�ع،  تصل�ح  مثالي�ة  حال�ة  توج�د  ال  حي�ث  بينه�ا  الرب�ط  للق�ارئ 
التجرب�ة.  بينته�ا  كم�ا  مش�رتكة  جن�اح  وعوام�ل  أساس�ية  مب�ادئ  يوج�د 
م�ن  ورص�ده  مش�اهدته  مت  م�ا  ه�و  فع�ل  وردَّات  أفع�ال  م�ن  مذك�ور  ه�و  وم�ا 

العرب�ي.  الربي�ع  ث�ورات  تط�ورات 
يف  االختص�اص  أله�ل  نرتك�ه  فه�ذا  تارخيي�ا  س�ردا  لي�س  الكت�اب  وه�ذا 
عل�ى  الض�وء  إللق�اء  حماول�ة  ولكن�ه  التاري�خ،  م�ن  احلقب�ة  ه�ذه  كتاب�ة 
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ه�ذه  تأط�ر  حماول�ة  مبعن�ى  التطبيقي�ة،  املنهجي�ة  زاوي�ة  م�ن  التاري�خ  ه�ذا 
ق�ام  ال�ي  والدان�ي  القاص�ي  انتب�اه  لفت�ت  ال�ي  واألح�داث  الكب�رة  األعم�ال 
تطبيقي�ة  من�اذج  ش�كل  عل�ى  الش�عبية  ثوراته�م  يف  والش�ابات  الش�باب  به�ا 
طلب�ا  واألرواح  الدم�اء  في�ه  بذل�ت  ال�ذي  التاري�خ  ه�ذا  وع�رض  عملي�ة، 
ال�ي  واألنش�طة  األح�داث  جتمي�ع  م�ع  منهجي�ة،  ص�ورة  يف  والكرام�ة  للحري�ة 
تطبيقي�ة.       ومن�اذج  عم�ل  طرائ�ق  تش�كل  قوال�ب  يف  املس�تفادة  وال�دروس  وقع�ت 

هذا ويتكون الكتاب من األبواب التالية:
الباب األول: التأسيس للربيع

الباب الثاني: تطبيقات ونماذج عملية 
الباب الثالث: انقضاض الخريف ىلع الربيع

الباب الرابع: عودة الربيع

حم�اور  خارط�ة  تش�كل  ربيع�ه  م�ن  مس�تقاة  أف�كار  ب�اب  كل  يف  وس�يكون 
حي�ث  حال�ه  م�ع  يتناس�ب  منوذج�ا  ليكّي�ف  للق�ارئ  اجمل�ال  وس�يرتك  وأف�كار، 
ال  م�ا  ربي�ع  يف  يذك�ر  ق�د  وم�ا  للجمي�ع.  يصل�ح  موح�د  من�وذج  يوج�د  ال 
آخ�ر،  عرب�ي  ربي�ع  يف  من�ه  قري�ب  ش�يء  حي�دث  مل  أو  يتك�رر  ل�ن  أن�ه  يع�ي 
حدوث�ه  بالض�رورة  يع�ي  ال  م�ا  ربي�ع  يف  حي�دث  ق�د  م�ا  أن  إذ  صحي�ح  والعك�س 
اس�رتاتيجي  بع�د  وف�ق  العربي�ة  الث�ورات  رؤي�ة  ه�و  واملقص�د  ث�ان،  ربي�ع  يف 
وتكتيك�ي   )Operational( تش�غيلي  بع�د  م�ن  األحي�ان  وبع�ض   )Strategic(
للق�ارئ  املناس�ب  النم�وذج  واس�تنتاج  األح�داث  رب�ط  وس�يرتك   ،)Tactical(

لدي�ه.   واخلارجي�ة  الداخلي�ة  البيئ�ة  معطي�ات  حس�ب  وخليال�ه 

 واهلل من وراء القصد
16 صفر 1441 سبتمبر 2019

املؤلف       
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الباب األول:

التأسيس للربيع
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العرب�ي،  الربي�ع  ث�ورات  اس�م   2010 العربي�ة  الش�عبية  الث�ورات  أخ�ذت  لق�د 
ككناي�ة  العرب�ي  بالربي�ع  الش�عبية  الث�ورة  مصطل�ح  اس�تبدال  مت  وكأن�ه 
وم�ن  الع�امل.  ارج�اء  يف  كب�ر  بش�كل  التعب�ر  أو  املصطل�ح  ه�ذا  وانتش�ر  عن�ه، 
جوي�ة  أح�وال  م�ن  اخلري�ف  يف  مب�ا  الربي�ع،  ش�هر  اخلري�ف  يس�بق  أن  الطبيع�ي 
فيش�عر  املرتق�ب  الربي�ع  يأت�ي  ث�م  وتس�اقطها،  األش�جار  أوراق  واصف�رار  مغ�ربة 
اخلري�ف  باس�م  األول  الب�اب  س�يكون  ول�ذا  الفصل�ني.  ب�ني  بالف�رق  اجلمي�ع 
وتهيئ�ة  ومتهي�ًدا  الالحق�ة  لألب�واب  أساس�ا  ليض�ع  للربي�ع،  التأس�يس  العرب�ي 
وإمكاني�ة  العرب�ي«  »الربي�ع  الش�عبية  الث�ورة  تعري�ف  وس�يتناول  هل�ا.  فكري�ة 
وعوام�ل  واجلي�ش،  الدميقراط�ي،  التح�ول  ومتالزم�ات  الدميقراط�ي  التح�ول 

الش�عبية.      الث�ورات  جن�اح 

تعريف الثورة الشعبية »الربيع العربي«
حقيق�ة  ويف  الث�ورة،  مفه�وم  والسياس�ة  والتاري�خ  االجتم�اع  علم�اء  ط�رح 
ومل�ا كان  للث�ورة ال ختتل�ف يف جوهره�ا.  التعاري�ف  األم�ر يوج�د جمموع�ة م�ن 
لنتع�رف  بعضه�ا  ح�ول  فس�نطوف  التطبيقي�ة  اإلدارة  سلس�ة  ضم�ن  الكت�اب 
العمل�ي.  التطبي�ق  وآلي�ات  برام�ج  يف  انط�الق  نقط�ة  ليك�ون  مساته�ا  عل�ى 
و/  حكوم�ة  يف  حي�دث  بالعن�ف  متأث�ر  تغي�ر  بأنه�ا  الث�ورة  ع�رف  م�ن  فهن�اك 
يف  ج�ذري  أساس�ي  تغي�ر  بأنه�ا  عرفه�ا  م�ن  ومنه�م  اجملتم�ع1،  أو  و/  نظ�ام  أو 
يف  وتغي�ر  االقتصادي�ة  وامللكي�ة  االجتماع�ي،  واهلي�كل  السياس�ي،  التنظي�م 
فك�ري  خم�اض  الث�ورة  اعت�رب  م�ن  ومنه�م  الس�ائد2.  االجتماع�ي  النظ�ام  من�ط 
ش�عبية  مؤسس�ات  وإجي�اد  الس�ابق  النظ�ام  حتطي�م  خ�الل  م�ن  تت�م  وأنه�ا 
والبع�ض  اجلماهري�ة3.  والكت�ل  احلش�ود  عم�ل  م�ن  وم�ازال  كان  ه�ذا  وأن 

1- Stone, Lawrence. “Theories of Revolution.” World Politics, vol. 18, no. 2, 1966, pp. 159–176. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/2009694.
2-  Stone, Lawrence. “Theories of Revolution.” World Politics, vol. 18, no. 2, 1966, pp. 159–176. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/2009694.

3- Harrison, J. Frank. “Considering the Third Revolution: Popular Movements in the Revolutionary Era.” .

التأسيس للربيع
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نظ�ام  إلس�قاط  بالعن�ف  مصحوب�ا  يك�ون  م�ا  غالب�ًا  ح�راك  أنه�ا  عل�ى  عرفه�ا 
قام�وس  ويف  للمجتم�ع4.  األساس�ية  املؤسس�ات  يف  كام�ل  تغي�ر  وإجي�اد  قدي�م 
نس�بًيا  ومفاج�ئ  أساس�ي  تغي�ر  بأنه�ا  الث�ورة  يع�رف  املعاص�ر  للفك�ر  فونتان�ا 
الس�كان  يث�ور  عندم�ا  حي�دث  السياس�ي  والتنظي�م  السياس�ية  الس�لطة  يف 
)سياس�ي  املتص�ّور  االضطه�اد  بس�بب  ذل�ك  يك�ون  م�ا  وع�ادًة  احلكوم�ة،  ض�د 

 .5 سياس�ية  كف�اءة  ع�دم  أو  اقتص�ادي(  أو  اجتماع�ي  أو 

أنه�ا  أع�اله  التعاري�ف  حس�ب  الش�عبية  الث�ورة  مس�ات  م�ن  يصب�ح  وتالي�ا 
أساس�ية  تغي�رات  اح�داث  األق�ل  عل�ى  أو  القدي�م  النظ�ام  تغي�ر  إىل  ت�ؤدي 
عن�ف  يصحبه�ا  وأن�ه  كب�ر،  بش�كل  النظ�ام  تركيب�ة  تغ�ر  عميق�ة  جذري�ة 
عبـارة  الشـعبية  »الثـورة  ب�أن  الق�ول  ميك�ن  علي�ه  وبن�اء  اجلماه�ر.  ب�ه  وتق�وم 
عـن حراك شـعيب ثوري لكتـل مجاهرية لتغيـر النظام القائـم أو إحداث 

تغيـر جـذري عميق، وعـادة مـا يصحب ذلـك عنفا«. 

يك�ون  وال�ذي  الش�عي  احل�راك  جه�ة  م�ن  العنـف  ب�ني  مني�ز  أن  وميك�ن 
أو  نه�ب  أو  س�لب  دون  لك�ن  الش�وارع  بع�ض  اغ�الق  أو  اإلط�ارات  كح�رق  س�لميا 
بوس�ائل  القت�ل  يتعم�د  ال�ذي  وه�و  الدم�وي  العن�ف  وب�ني  للمنش�آت،  تدم�ر 
مص�ر  يف  اجلم�ل  كموقع�ة  مدني�ة  وس�ائل  أو  ش�ابهها  وم�ا  كالبن�ادق  آلي�ه 
والقم�ع  الدم�وي  والعن�ف  املتظاهري�ن.  لده�س  واخلي�ول  اجلم�ال  باس�تخدام 
تطوره�ا  ومن�ع  الش�عبية  الث�ورة  لتهش�يم  حماول�ة  يف  الس�لطة  أجه�زة  ب�ه  تق�وم 
الش�بيحة  البلطجي�ة/  خ�الل  م�ن  أو  األمني�ة  األجه�زة  أف�راد  خ�الل  م�ن  س�واء 
ومت�ارس  األمني�ة  األجه�زة  تتب�ع  مدني�ة  مبالب�س  رمسي�ة  غ�ر  تش�كيالت  وه�م 

اجلماه�ر. ض�د  القم�ع  أعم�ال 

4- Neitzel, Laura. “What is Revolution?” , Brookdale Community College.
5- The New Fontana Dictionary of Modern Thought Third Edition (1999), Allan Bullock and Stephen Tromb-
ley, Eds. pp. 754–46
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        ونفـرق بـن احلراك الشـعيب واحلراك الشـعيب الثـوري، فاحلراك الش�عي 
أو  اجتماعي�ة  أو  اقتصادي�ة  أو  سياس�ية  مطال�ب  أو  مكاس�ب  اح�داث  ب�ه  يقص�د 
بالث�ورة  هن�ا  املقص�ود  وه�و  الث�وري  الش�عي  احل�راك  أم�ا  حم�دودة،  ثقافي�ة 
ج�ذري  تغي�ر  أو  للنظ�ام  كل�ي  تغي�ر  اح�داث  تري�د  ال�ي  فه�ي  الش�عبية 
هي�اكل  ب�دون  الش�عبية  الث�ورة  يف  الن�اس  يك�ون  م�ا  وع�ادة  وعمي�ق.  كب�ر 
تتواص�ل  وجل�ان  ف�رق  قوام�ه  هرم�ي  غ�ر  ش�بكي  هي�كل  يف  وإمن�ا  هرمي�ة 
هي�كل  وه�و  الش�بكية،  خ�الل  م�ن  املعلوم�ات  وتتب�ادل  بعضه�ا  م�ع  أفقي�ا 

املس�توى6.   ه�ذا  عل�ى  فاع�ل  لكن�ه  رخ�و  بس�يط 

الش�عي.  احل�راك  عل�ى  ش�عبية  انتفاض�ة  مصطل�ح  إط�الق  وميك�ن 
النظ�ام  لتغي�ر  يس�عى  ال  الع�ادي  الش�عي  احل�راك  أو  الش�عبية  فاالنتفاض�ة 
تب�دل  ك�ربى  جذري�ة  تغي�رات  تنفي�ذ  أو  جدي�د  بنظ�ام  واس�تبداله  القائ�م 
الش�عي  احل�راك  أو  الش�عبية  الث�ورة  بينم�ا  متام�ا.  النظ�ام  ش�كل  م�ن 
االنتفاض�ة  ف�إن  ول�ذا  آخ�ر.  بنظ�ام  الظ�امل  النظ�ام  تغي�ر  يقص�د  الث�وري 
ته�دف  ال  ألنه�ا  انتفاض�ة  تس�مى   2000 والثاني�ة   1987 األوىل  الفلس�طينية 
كلت�ا  ولك�ن  وش�اقة،  طويل�ة  حتري�ر  حل�رب  حيت�اج  ازالت�ه  أن  إذ  احملت�ل  إلزال�ة 
ومص�ادرة  للمحت�ل  الفلس�طيي  الش�عب  رف�ض  ع�ن  تعب�ر  االنتفاضت�ني 
وإن  حتري�ر  حل�رب  الطري�ق  مته�د  وكالهم�ا  واإلبع�اد،  والتهج�ر  األراض�ي 

مباش�رة.  غ�ر  بطريق�ة  كان�ت 

الش�عبية،  الث�ورة  مفه�وم  م�ع  تتداخ�ل  ق�د  ال�ي  الفوضـى  وهنـاك 
الفوض�ى  وهم�ا  اإلط�ار  ه�ذا  يف  مصطلح�ني  هن�اك  أن  األم�ر  حقيق�ة  ويف 
الفوض�ى  نظري�ة  م�ن  وتتط�ورا  نتج�ا   )Complexity( والتعقي�د   )Chaos(

.)Chaos theory(

6- وائل شديد »التغر: نظرية عمل جديدة« (2019)
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الدقيق�ة.  الف�روق  بع�ض  م�ع  متش�ابهان  والتعقي�د  الفوض�ى  ومفه�وم 
فالفوضـى حتـدث يف نظـام )System( مـا )والنظـام هنـا قـد يكـون مؤسسـة أو 

دولـة، أو نظامـا فيزيائيـا( عندمـا تبـدأ مكونات النظـام تتفاعل مـع بعضها 

البعـض بطريقـة جتعـل النظـام ال يشـتغل بالطريقـة املطلوبـة، وال هـو 

متوقـف عـن العمـل أي مشـلوال ولكنـه يتصـرف بطريقـة غـر مفهومـة 

عل�ى  يق�ف  ولكن�ه  مش�ابهة  حال�ة  فه�و  التعقي�د  أم�ا  للتنبـؤ.  قابلـة  وغـر 
االجتماعي�ة،  لألنظم�ة  مالئم�ة  أكث�ر  وه�و  فيه�ا  الوق�وع  دون  الفوض�ى  ح�د 

الفيزيائي�ة7.  لألنظم�ة  أق�رب  والفوض�ى 

الفوض�ى  فك�رة  ط�رح  األمريك�ي  القوم�ي  األم�ن  منّظ�روا  ح�اول  وق�د 
الع�راق،  يف  وخاص�ة  األوس�ط  الش�رق  منطق�ة  يف   )creative chaos( �ة  اخلالقَّ
فاتهـم  ولكـن  خمتلف�ة.  أس�س  عل�ى  جدي�د  م�ن  املنطق�ة  بن�اء  إع�ادة  أج�ل  م�ن 
ان نظريـة الفوضـى تفـرض عـدم تدخل قـوى خارجيـة يف النظـام حتى 

يسـتطيع النظـام )System( توليـد منـط جديـد خمتلـف عمـا كان عليـه 

ويف نفـس الوقـت تتالقـى عليـه مجيع األطـراف8. 

والالمس�وؤلية  العدمي�ة  مبعن�ى  الفوض�ى  مصطل�ح  إط�الق  ف�إن  وبالتال�ي 
م�ا  تع�رف  الش�عوب  أن  خصوص�ا  موف�ق،  غ�ر  العرب�ي  الربي�ع  ث�ورات  عل�ى 
األوىل  املرحل�ة  وه�و  النظ�ام«  اس�قاط  يري�د  »الش�عب  بش�عار  تن�ادي  وه�ي  تري�د 
تن�ادي  اخ�ذت  ث�م  آخ�ر،  بنظ�ام  النظ�ام  تبدي�ل  أي  الش�عبية  الث�ورة  مفه�وم  م�ن 
جدي�د  نظ�ام  إجي�اد  وه�ي  الثاني�ة  املرحل�ة  ع�ن  تعب�را  الكرمي�ة  احلي�اة  بش�عار 

الكرمي�ة.      واحلي�اة  العدال�ة  حيق�ق 

7- Wael Shadid “Managing organizations in complex environments” (2014)
8- Wael Shadid “Managing organizations in complex environments” (2014)
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نس�بيا  مفاجئ�ا  يك�ون  التغي�ر  أن  ح�ول  النظ�ر  فونتان�ا  قام�وس  ويلف�ت 
الرمسي�ني  فاج�أ  إذ  ع�ام  بش�كل  العرب�ي  الربي�ع  يف  مالحظت�ه  مت  م�ا  وه�ذا 
ب�ه.  تنب�أ  ق�د  واحمللل�ني  املفكري�ن  م�ن  البع�ض  كان  وإن  السياس�ي  والنظ�ام 
املتظاهري�ن  بع�ض  خ�روج  م�ن   2019 س�يبتمرب   20 مص�ر  يف  باألم�س  ح�دث  وم�ا 
وعل�ى  الث�ورات  به�ا  تب�دأ  ال�ي  املفاج�أة  عل�ى  لدلي�ل  مدين�ة  م�ن  أكث�ر  يف 

    . يته�ا عفو

لماذا يثور الناس؟
م�رة،   18 الع�ادي  الرس�م  به�ذا  الكري�م  الق�رآن  يف  )املـأ(  كلم�ة  وردت 
تفس�ر  يف  كم�ا  امل�أل  كلم�ة  وت�دل  م�رات.   4 )املل�ؤا(  خمال�ف  برس�م  ووردت 
الق�وم  علي�ة  ه�م  م�ن  أي  الن�اس،  ورؤس�اء  وأش�راف  وج�وه  عل�ى  القرط�ي 
األش�د  البطان�ة  فتع�ي  الرس�م  به�ذا  املل�ؤا  كلم�ة  أم�ا  النف�وذ.  وأصح�اب 
مستش�اريه  م�ن  األم�ور  خ�واص  يف  يستش�رها  ال�ي  وحاش�يته  للس�لطان،  قرب�ا 
مستش�اري  فه�م  عصرن�ا  ويف  غره�م.  م�ن  أم  أقارب�ه  م�ن  س�واء  ومقربي�ه 
لدي�ه  واملقرب�ني  األمني�ة  واألجه�زة  اجلي�ش  كق�ادة  وخاصت�ه  ووزرائ�ه  الرئي�س 
البطان�ة.  إط�ار  يف  ه�و  م�ن  وكل  وطائفت�ه  أقربائ�ه  وم�ن  األعم�ال  رج�ال  م�ن 
ف�إذا  الصاحل�ة،  البطان�ة  احلاك�م  اهلل  ي�رزق  ب�أن  ع�ادة  املس�لمون  ويدع�وا 
أيض�ا  عليه�ا  ويطل�ق  س�وء  بطان�ة  فه�ي  )املل�ؤا(  البطان�ة  ه�ذه  فس�دت  م�ا 

احلاكم�ة«.  »الطغم�ة 

)البطان�ة  واملل�ؤا  الق�وم(  )علي�ة  امل�أل  م�ن  املس�تويني  كال  ف�إن  ولألس�ف 
األعم�ال  برج�ال  احلك�م  رج�ال  واختل�ط  الفس�اد،  فيهم�ا  دب  ق�د  اخلاص�ة( 
املقرب�ني  األعم�ال  رج�ال  وأضح�ى  الدول�ة.  مبص�احل  مصاحله�م  فرتتب�ط 
أوجـد  ممـا  والعب�اد،  الب�الد  بأم�ر  َيُبت�ون  الذي�ن  )املل�ؤا(  البطان�ة  م�ن  ج�زءا 
حالـة احتـكار للمـال واألعمـال واالقتصـاد والقـرار السياسـي. مبعن�ى آخ�ر 

التأسيس للربيع
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بع�د  ُيق�ر  والثق�ايف  االجتماع�ي  وحت�ى  واالقتص�ادي  السياس�ي  الق�رار  أصب�ح 
س�المة  م�ن  يتحقق�وا  أن  بع�د  أي  الطغم�ة  أو  البطان�ة  ه�ذه  موافق�ة  جيت�از  أن 
عام�ة  عل�ى  واالس�تبداد  والقه�ر  والطغي�ان  الظل�م  يق�ع  ولذل�ك  مصاحله�م. 

ينتف�ي.  أن  ي�كاد  أو  الع�دل  ويتض�اءل  الن�اس، 

لقي�ام  ض�روري  تيمي�ة  اب�ن  عن�د  فالع�دل  احلكـم،  أسـاس  هـو  والعـدل   
إّن اهلل يقي�م   «  9 ل�كل ش�يء وبدون�ه ال قي�ام لدول�ة  وال�دول ألن�ه نظ�ام  العم�ران 
مس�لمة.  كان�ت  وإن  الظامل�ة  يقي�م  وال  كاف�رة،  كان�ت  وإن  العادل�ة  الدول�ة 
ويق�ال الّدنيـا تـدوم مع العـدل والكفـر وال تدوم مـع الظلم واإلسـالم10«. وإذا 
غ�ر  خرج�وا  واحلاج�ة  الفق�ر  �اهم  وغشَّ الن�اس  واعت�از  مبلغ�ه  الظل�م  بل�غ 
يف  دخل�وا  ق�د  كان�وا  ول�و  حت�ى  والكرام�ة  واحلري�ة  الع�دل  ينش�دون  مبال�ني 
تث�ور  أنه�ا  العربي�ة  الش�عوب  وأثبت�ت  مع�ه.  ومتاه�وا  للظ�امل  اخلن�وع  ط�ور 
حت�ى  التحم�ل  وع�دم  االنفج�ار  عتب�ة  إىل  األم�ر  يص�ل  عندم�ا  ح�ني  بع�د  ول�و 

بالقم�ع.           التهدي�د  حت�ت  كان�ت  ول�و 

إمكانية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية
للتحـول  مؤهلـة  العربيـة  الشـعوب  هـل  واقع�ي:  س�ؤال  ُيط�رح  وهن�ا 
مهي�أة  غ�ر  العربي�ة  الش�عوب  إن  يق�ول  م�ن  ظه�ر  لق�د  الدميقراطـي؟ 
أفض�ل  التحس�ينات  بع�ض  م�ع  حاهل�ا  عل�ى  بقاءه�ا  وبالتال�ي  للدميقراطي�ة 

 . هل�ا
مرب�اه  كان  »م�ن  أن  م�ن  مقدمت�ه  يف  خل�دون  اب�ن  قال�ه  مل�ا  وبالنظ�ر 
القه�ر،  ب�ه  س�طا  اخل�دم  أو  املمالي�ك  أو  املتعلم�ني  م�ن  والقه�ر  بالعس�ف 
الكس�ل،  إىل  ودع�اه  بنش�اطها،  وذه�ب  انبس�اطها،  يف  النف�س  عل�ى  وضّي�ق 
م�ن  خوف�ً�ا  ضم�ره  يف  م�ا  بغ�ر  التظاه�ر  وه�و  واخلب�ث  الك�ذب  عل�ى  �لَ  وُحِ

9-   شعيب ملدي »مقصد العدل عند ابن تيمية« (2014)
 10- جمموع الفتاوي البن تيمية اجلزء 28 ص 146
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وص�ارت  لذل�ك،  واخلديع�ة  املك�ر  وعّلم�ه  علي�ه،  بالقه�ر  األي�دي  انبس�اط 
حي�ث  م�ن  ل�ه  ال�ي  اإلنس�انية  معان�ى  وفس�دت  وُخُلق�ً�ا،  ع�ادًة  ه�ذه  ل�ه 
وص�ار  ومنزل�ه،  نفس�ه  ع�ن  واملدافع�ة  احَلِمي�ة  وه�ى  والتم�رن،  االجتم�اع 
الفضائ�ل  اكتس�اب  ع�ن  النف�س  وكس�لت  ب�ل  ذل�ك،  يف  غ�ره  عل�ى  عي�ااًل 
وع�اد  فارتك�س  إنس�انيتها،  وم�دى  غايته�ا  ع�ن  فانقبض�ت  اجلمي�ل،  واخُلُل�ق 
أهـم مـا يولـده  ولع�ل  م�ا  إىل ح�د  الوص�ف صحي�ح  ه�ذا  الس�افلني«.  أس�فل  يف 
االسـتبداد هـو انعـدام اللغـة الوطنيـة املشـركة بـن أفـراد الشـعب وتصب�ح 
م�ن  التناح�ر  ولغ�ة  اخلب�ز  رغي�ف  عل�ى  احلص�ول  لغ�ة  ه�ي  املش�رتكة  اللغ�ة 
الوص�ول  كيفي�ة  ه�و  الش�اغل  اهل�م  ويصب�ح  بينه�م  الن�اس  ويتناف�س  أجل�ه، 
حي�ث  الس�يارات  قي�ادة  يف  اخُلُل�ق  ه�ذا  وَيظه�ر  اآلخري�ن،  قب�ل  اخلب�ز  لرغي�ف 
أوال  س�يارته  مقدم�ة  حيش�ر  مل�ن  األولوي�ة  وتصب�ح  املروري�ة  القواع�د  تهم�ل 
ذل�ك  لغ�ر  أو  للمعام�الت  الطاب�ور  يف  الوق�وف  يف  ذل�ك  وت�رى  يزاح�م،  ومل�ن 
وال�كل  ال�دور  مل�ن  ت�دري  وال  املوظ�ف  أم�ام  أفق�ي  لص�ف  الطاب�ور  يتح�ول  حي�ث 
احلاف�الت  ام�ام  الوق�وف  يف  ذل�ك  وجت�د  املوظ�ف،  أم�ام  مبعاملت�ه  ي�ده  مي�د 
منه�ا  خي�رج  أن  قب�ل  واح�دة  دفع�ة  احلافل�ة  ب�اب  عل�ى  اجلمي�ع  يندف�ع  حي�ث 

ذل�ك.  وغ�ر   ... املغ�ادرون 

الوطني�ة  القضاي�ا  عل�ى  مش�رتكة  تفاه�م  لغ�ة  توج�د  ال  وبالتال�ي 
مش�رتكة،  أخالقي�ة  قي�م  توج�د  وال  الب�الد،  منه�ا  تعان�ي  ال�ي  واهلم�وم 
أن  دون  الدي�ي  الوع�ظ  دروس  يف  أو  الدراس�ية  الكت�ب  يف  تنحص�ر  القي�م  وكل 
الك�ذب  حن�و  البيئ�ات  ه�ذه  ظ�ل  يف  الن�اس  فيندف�ع  الواق�ع،  أرض  عل�ى  ُتطب�ق 
قيمه�م  الن�اس  ويفق�د  ح�ق  وج�ه  بغ�ر  االس�تحواذ  وح�ب  واخل�داع  والغ�ش 

األس�فل.  حن�و  األخالق�ي  املنحن�ى  وينح�در  وانس�انيتهم  ب�ل 
والطغي�ان  والقه�ر  الظل�م  ضغ�ط  زاد  عندم�ا  ع�ام  بش�كل  الش�عوب  ه�ذه  لك�ن 
وانفلت�وا  ش�عبية،  ث�ورات  ش�كل  عل�ى  الن�اس  انفج�ر  عق�ود  م�دى  عل�ى  عليه�ا 
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ختطي�ط  س�ابق  دون  والقه�ر  الظل�م  هل�ذا  رفضه�م  ع�ن  معرب�ني  الش�وارع  يف 
خ�الف  وه�ذا  واهل�وان،  ال�ذل  وقب�ول  اخلن�وع  حال�ة  م�ن  واس�تفاقوا  وترتي�ب، 

خل�دون.  أب�ن  توقع�ه  مل�ا 

أو  الث�وار  ظ�ل  الش�عبية  الث�ورات  ح�االت  أن�ه يف مجي�ع  للنظ�ر،  امللف�ت  وم�ن 
واألس�ابيع  األي�ام  يف  خصوص�ا  بينه�م  التفاه�م  قضي�ة  م�ن  يعان�وا  احملتج�ون 
ويتكل�م  احملتج�ني  س�يمثل  وم�ن  املس�رة؟  س�يقود  م�ن  مبعن�ى  للث�ورة،  األوىل 
ال�ي  اإلعالمي�ة  الرس�ائل  وم�ا  املطل�وب  اإلصالح�ي  النه�ج  ه�و  وم�ا  بامسه�م؟ 
س�تنفذها؟  ال�ي  الفعالي�ات  وم�ا  س�تتجه؟  أي�ن  وإىل  املتظاه�رون؟  س�يوجهها 
اجله�د  اس�تثمار  س�يتم  وكي�ف  ح�ال؟  إىل  ح�ال  م�ن  س�تنتقل  وكي�ف 
اإلص�الح  برنام�ج  ه�و  م�ا  ذل�ك  م�ن  واأله�م  االحتج�اج؟  يف  املب�ذول  اهلائ�ل 
ذل�ك  وغ�ر  س�ينفذه؟  وم�ن  وكي�ف  س�يطرح  ال�ذي  واالقتص�ادي  السياس�ي 

األس�ئلة.  م�ن 

ولع�ل م�ن أول النقـاط احلرجـة الـي تـرز هـي من سـيقود ويوجـه الثورة 
الث�ورات يف بدايته�ا  ف�إن ه�ذه  ومسـارها وطرحهـا السياسـي. وبطبيع�ة احل�ال 
فيندف�ع  عفوي�ة  ش�به  أو  عفوي�ة  تك�ون  ألنه�ا  واض�ح  هرم�ي  هي�كل  هل�ا  يك�ون  ال 
ش�كل  عل�ى  واحلاج�ة  واجل�وع  والقه�ر  الظل�م  وركام  ضغ�ط  حت�ت  م�ن  الن�اس 
وتب�دأ  الكرمي�ة،  واحلي�اة  بالع�دل  وتطال�ب  امليادي�ن  يف  حتتش�د  بش�رية  أم�واج 
رخ�وة  هيكلي�ة  ذات  تك�ون  أنه�ا  أي  فش�يئا،  ش�يئا  والقي�ادات  األف�كار  تتط�ور 
التحش�د  لف�ك  عليه�ا  والضغ�ط  مبهامجته�ا  النظ�ام  ويب�دأ  متماس�كة،  غ�ر 
وزاد  الرتاب�ط  أواص�ر  زادت  كلم�ا  عليه�ا  النظ�ام  ضغ�ط  زاد  وكلم�ا  والتجم�ع 

ترابطه�ا. ومن�ى  تكتله�ا 
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وه�ذا  بينه�ا  م�ن  قي�ادة  ختت�ار  أن  إم�ا  خياري�ن:  الش�عبية  الث�ورة  أم�ام  وهن�ا   
أن  وإم�ا  بعض�ا،  بعضه�م  يع�رف  ال  أن�ه  خصوص�ا  نس�بيا  طوي�ال  وقت�ا  س�يأخذ 
كاحلرك�ة  احلش�د  عل�ى  ق�درة  واألكث�ر  املتماس�كة  األح�زاب  أح�د  يقوده�ا 
األفض�ل.  التحتي�ة  البن�ى  ذات  أو  املتمكن�ة  األح�زاب  م�ن  غره�ا  أو  اإلس�المية 

الوص�ول  بع�د  للنظ�ام  ورفض�ا  غضب�ا  ينطلق�وا  الن�اس  ف�إن  علي�ه  وبن�اء 
اللغ�ة  وج�ود  ع�دم  األوىل  عقبت�ان.  الن�اس  أم�ام  يك�ون  وعنده�ا  االنفج�ار  لعتب�ة 
ويتخاطب�وا  بعضه�م  عل�ى  يفهم�وا  جتعله�م  ال�ي  املش�رتكة  الوطني�ة  والقي�م 
وال�ذل  األناني�ة  مفاهي�م  ع�ن  بعي�دا  املش�رتك  التفاه�م  يضم�ن  وطني�ا  خطاب�ا 
القي�ادة  وج�ود  ع�دم  ه�ي  الثاني�ة  والعقب�ة  ظالهل�ا.  يف  يعيش�وا  كان�وا  ال�ي 

وأس�بابه.  وخلفيات�ه  اش�كاله  بش�تى  الش�عي  الغض�ب  مللم�ة  عل�ى  الق�ادرة 

ع�دم  ه�و  وس�وريا  ليبي�ا  يف  خصوص�ا  العربي�ة  ال�دول  بع�ض  يف  رأين�اه  وم�ا 
مج�ع  عل�ى  الق�ادرة  القي�ادة  وج�ود  وع�دم  املش�رتكة  الوطني�ة  اللغ�ة  تبل�ور 
الش�عوب  ه�ل  وبالتال�ي  داخل�ي.  باقتت�ال  الب�الد  اغ�راق  يف  س�اهم  مم�ا  الن�اس 
والقه�ر  الظل�م  حت�ت  الن�اس  يبق�ى  وه�ل  الدميقراط�ي؟  للتح�ول  مؤهل�ة 

املش�رتكة؟ الوطني�ة  اللغ�ة  تتش�كل  حت�ى 

تتش�كل  ل�ن  املش�رتكة  األخالقي�ة  والقي�م  الوطني�ة  اللغ�ة  أن  الواض�ح  م�ن 
الش�عوب  تبق�ى  ه�ل  وبالتال�ي  االس�تبدادية،  الديكتاتوري�ة  األنظم�ة  حت�ت 
وطني�ة  قي�م  تش�كل  أو  وطني�ة  لغ�ة  تش�كل  انتظ�ار  يف  واملهان�ة  ال�ذل  حت�ت 
احل�رج.  الس�ؤال  ه�و  ه�ذا  ويصب�ح  الوطني�ة؟   املصلح�ة  ضم�ن  الش�عب  تنظ�م 

العربي�ة  الش�عوب  أن  تب�ني  العرب�ي،  الربي�ع  مس�رات  عل�ى  املالحظ�ات  م�ن 
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ألنه�ا  املش�رتكة  الوطني�ة  والقي�م  اللغ�ة  وتش�كيل  التفاه�م  عل�ى  ق�ادرة 
أنه�ا  كم�ا  الباط�ي  العق�ل  يف  كامن�ة  وطني�ة  لغوي�ة  مف�ردات  متل�ك 
نتيج�ة  الكثري�ن  عن�د  عل�ة  ومفَّ البع�ض  عن�د  باطن�ة  كث�رة  قيم�ا  متل�ك 
واملس�اجد،  والبي�وت  امل�دارس  يف  يتلقونه�ا  ال�ي  والديني�ة  الوطني�ة  الثقاف�ة 
مصطلح�ات  وجت�د  واملهان�ة  ال�ذل  ورف�ض  واألنف�ة  الع�زة  عل�ى  حت�ض  وكله�ا 
إال  خب�اف  م�ا  »أن�ا  أو  ربن�ا«  م�ن  إال  خف�ش  »م�ا  مث�ل  م�ن  العرب�ي  الش�ارع  يف 
إلن�ا إال اهلل«،  اتق�ي اهلل«، »اهلل مع�ك«، »م�ا  أو »ال أرك�ع إال هلل«، »  م�ن اهلل« 
وغ�ر  والتش�هد  ب�اهلل«  إال  ق�وة  وال  ح�ول  »ال  الوكي�ل«،  ونع�م  اهلل  »حس�ي 

 . ل�ك ذ

إذا اللغـة الوطنيـة والقيـم األخالقيـة موجودة وكامنـة يف النفوس   
حتتـاج ملـن يطلقهـا ضمـن منظومة ثـورة شـعبية. وبين�ت الش�عوب أنها ق�ادرة 
الوطني�ة  والقي�م  اللغ�ة  تطل�ق  حت�ى  لوق�ت  حتت�اج  ولك�ن  التفاه�م  عل�ى 
ال�ذي  اآلراء  وتب�ادل  والتخاط�ب  التفاه�م  مرحل�ة  الن�اس  ويب�دأ  املش�رتكة 
اجل�و  ه�ذا  أن  وتب�ني  املس�تبدة.  األنظم�ة  ظ�ل  يف  قب�ل  م�ن  علي�ه  يعت�ادوا  مل 
ع�دم  إىل  حيت�اج  املش�رتكة  والقي�م  الوطني�ة  اللغ�ة  إلط�الق  يهي�ئ  ال�ذي 
املنظوم�ة  لتحم�ي  تتدخ�ل  م�ا  س�رعان  ال�ي  اخلارجي�ة  الق�وى  م�ن  تدخ�ل 
كم�ا  بعض�ه.  م�ع  ويتح�اور  يتفاه�م  ألن  للش�عب  فرص�ة  تعط�ي  وال  القائم�ة 
الصادق�ة  واألح�زاب  والش�رفاء  املخلص�ني  واملثقف�ني  العق�الء  لتدخ�ل  حيت�اج 
ألم�ر  وحيت�اج  املش�رتكة،  الوطني�ة  والقي�م  اللغ�ة  إط�الق  تس�هيل  أج�ل  م�ن 
اجلي�ش  وق�وف  األق�ل  عل�ى  أو  الش�عب  جبان�ب  اجلي�ش  وق�وف  وه�و  ه�ام 
وس�يكون  ليتش�كل  وقت�ا  س�يأخذ  التفاه�م  م�ن  اجل�و  ه�ذا  أن  صحي�ح  حماي�دا. 
ال�ذل  حت�ت  البق�اء  م�ن  بكث�ر  أفض�ل  لكن�ه  وتناف�س،  جت�اذب  مس�احة  في�ه 
حت�ت  يتحق�ق  ل�ن  مش�رتكة  وطني�ة  ولغ�ة  قي�م  تبل�ور  حل�م  وانتظ�ار  واهل�وان 

االس�تبداد.   
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ولكن هل يجب أن يتم التغيير من خالل 
ثورة شعبية تزيل النظام لتبدأ عملية اإلصالح؟ 

الربازي�ل  مث�ل  دوال  أن  جي�د  الع�امل،  يف  احلديث�ة  للتغ�رات  املتتب�ع 
وال  عن�ه،  نتح�دث  ال�ذي  باملعن�ى  ش�عبية  ث�ورة  ب�دون  أوضاعه�ا  تغ�رت  ق�د 
اصالحي�ني  برؤس�اء  ج�اءت  انتخاب�ات  خ�الل  م�ن  ولك�ن  عس�كرية  انقالب�ات 
تغي�ر  ح�دث  وكذل�ك  أس�فل11.  إىل  أعل�ى  م�ن  تغي�ر  عملي�ة  بتنفي�ذ  قام�وا 
ال�ذي  املس�توى  إىل  اهلن�د  نقل�ت  أس�فل،  إىل  أعل�ى  م�ن  اهلن�د  يف  كب�ر 
الش�مالية  وكوري�ا  عس�كرية،  انقالب�ات  أو  ش�عبية  ث�ورات  ب�دون  حالي�ا  ن�راه 
ح�رب  بع�د  املتقدم�ة  ال�دول  مص�اف  حن�و  وتغ�رت  تط�ورت  كذل�ك 
أم�ا  األخ�رى.  ال�دول  م�ن  والعدي�د  وماليزي�ا  س�نغافورة  وكذل�ك  الكوريت�ني، 
الواح�د  احل�زب  حك�م  حت�ت  أس�فل  إىل  أعل�ى  م�ن  التغي�ر  ف�كان  الص�ني  يف 
اآلن  علي�ه  ه�ي  م�ا  إىل  الص�ني  لينق�ل  اقتصادي�ة  جُله�ا  بإصالح�ات  ق�ام  لكن�ه 
ح�ول  ت�راوح  السياس�ية  اإلصالح�ات  ظل�ت  وإن  عظم�ى،  اقتصادي�ة  ق�وة  م�ن 

الواح�د.  احل�زب  حك�م 

السياس�ية  القي�ادة  به�ا  قام�ت  إذا  واردة  اإلص�الح  فك�رة  ف�إن  وبالتال�ي 
باملعن�ى  ث�وري  لي�س  ولك�ن  ذات�ي  ج�ذري  تغي�ر  إح�داث  وبالتال�ي  أعل�ى،  م�ن 
عن�وة  القائ�م  للنظ�ام  جذري�ا  أو  كلي�ا  تغ�را  تتضم�ن  ال�ي  للث�ورة  املفه�وم 
قب�ل  م�ن  فعله�ا  وق�د  واردة  أعل�ى  م�ن  التغي�ر  إمكاني�ة  إذا  باختي�اره.  ولي�س 
وت�وىل  الس�ودان  يف  انقالب�ا  ق�اد  عندم�ا  الذه�ب  س�وار  املش�ر  م�ا  بش�كل 
الرئاس�ة يف 6 ابري�ل 1985 ث�م س�لم الس�لطة حلكوم�ة مدني�ة منتخب�ة يف 6 ماي�و 
)لي�س  سياس�ي  وض�ع  لتصحي�ح  باجلي�ش  انقالبي�ة  ث�ورة  أح�دث  أن�ه  أي   1986

والتغـر  منتخب�ة.  حلكوم�ة  ثاني�ة  م�رة  الس�لطة  أع�اد  ث�م  هن�ا(  جمال�ه 
الفوقـي من السـلطة هو أسـرع الطـرق وأسـلمها وأقلها جهدا وعنـاء وتكلفة 

   . عنفا و
11- تطرقنا ملفهوم التغير من أعلى ألسفل يف كتاب التغير: نظرية عمل جديدة (2019)
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متالزمات محاوالت التحول الديمقراطي الخمسة.
املعت�دل،  السياس�ي  اإلس�الم  وصع�د  سياس�ي  اص�الح  حقب�ة  ج�اءت  كلم�ا 
بالقت�ل  اجمل�ال  هل�ا  وُيفت�ح  املتطرف�ة  اإلس�المية  التي�ارات  فج�أة  تظه�ر 
ي�ؤدي  مم�ا  املعت�دل،  اإلس�المي  التي�ار  ع�ن  األض�واء  وختط�ف  والتط�رف، 
ع�ادة إىل نتيجت�ني متالزمتـن، األوىل: حماولـة القضـاء علـى التيار اإلسـالمي 
املعتـدل واقصائـه مـن العمليـة السياسـية حبج�ة التط�رف واإلره�اب وحتميل�ه 

وزر ه�ؤالء املتطرف�ني، واملتالزمـة الثانيـة جتميـد عمليـة اإلصـالح أو التحـول 
الدميقراطـي حبج�ة اخلش�ية م�ن وص�ول اإلس�الميني، وص�ار التش�بث بالس�لطة 

اإلس�الميني.  م�ن  بالتخوي�ف  مغلف�ا  والديكتاتوري�ة 

أمساه�ا  )كم�ا  املثقفـن  خيانـات  وهـي  ثالثـة  متالزمـة  ظه�رت  كم�ا 
العملي�ة  اجه�اض  اجلزائ�ر  يف  احلداثي�ون  املثقف�ون  ب�ارك  حي�ث  بش�ارة(  عزم�ي 
عل�ى  االنق�الب  وب�رروا  املثقف�ون  س�وَّق  مص�ر  ويف  عق�ود،  ثالث�ة  قب�ل  االنتخابي�ة 
وأوضحه�ا  أث�را  وأش�دها  اجلماعي�ة  املثقف�ني  خيان�ات  »أك�رب  يف  الدميقراطي�ة 
اس�المية  ق�وى  صع�ود  م�ن  اخل�وف  بس�بب  ذل�ك  وكل  العش�رين«،  الق�رن  يف 
والنظ�ام  اجلي�ش  عل�ى  للمراهن�ة  دفعه�م  مم�ا  جدي�د  وثق�ايف  سياس�ي  خبط�اب 
ال�ي  الطبق�ة  انه�ا  م�ع  بذل�ك  الوس�طى  الطبق�ة  اقن�اع  وحماول�ة  القدي�م 

الدميقراط�ي12. االنتق�ال  قاع�دة  تك�ون  ان  ينبغ�ي 
ظه�رت  العرب�ي  للربي�ع  املض�ادة  الث�ورات  يف  أن�ه  للنظ�ر  وامللف�ت    
متالزمـة رابعـة وهـي تدمـر احلواضـر واملـدن تدمـرا شـامال ال يتواف�ق أبدا 

ه�ؤالء  ع�دد  حي�ث  م�ن  ال  اإلس�الميني،  املتطرف�ني  عل�ى  القض�اء  حج�ة  م�ع 
فق�د  عليه�م،  للقض�اء  الالزم�ة  التكتيكي�ة  العس�كرية  املتطلب�ات  حي�ث  م�ن  وال 
ح�ص  م�ن  كب�رة  وأج�زاء  ال�زور  ودي�ر  والفالوج�ة  وحل�ب  املوص�ل  ُدم�رت 
تع�ز  وُت�دك  وح�اه،  وحل�ب  ادل�ب  مناط�ق  يف  والق�رى  البل�دات  وعش�رات  وح�اة 

12- عزمي بشارة »اجليش والسياسة« (2017)
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اهلائ�ل؟  الدم�ار  ه�ذا  فلم�اذا  ليبي�ا،  يف  وغره�ا  وطرابل�س  اليم�ن،  يف  وع�دن 
متالزمـة  فهـي  اخلامسـة،  املتالزمـة  وأمـا  خلف�ه؟   يق�ف  وم�ن  م�ن،  وملصلح�ة 
التدخـل اخلارجـي اإلقليمي أو الـدويل س�واء املباش�ر كم�ا يف احلالة الس�ورية 

األخ�رى.    احل�االت  يف  كم�ا  املباش�رة  غ�ر  أو  واليمين�ة  والليبي�ة 

الجيش
االجتم�اع  علم�اء  قب�ل  م�ن  بالدراس�ة  جدي�رة  جترب�ة  العرب�ي  للع�امل  كان 
االس�تعمار  م�ن  الع�رب  عان�ى  أن  فبع�د  السياس�ي،  واالجتم�اع  والسياس�ة 
املؤسس�ة  يف  الضب�اط  انطل�ق  بيك�و،  س�ايكس  اتفاقي�ة  بعي�د  األجن�ي 
ومتعاون�ة  فاس�دة  اعتربوه�ا  أنظم�ة  عل�ى  االنقالب�ات  حن�و  العس�كرية 
فانطل�ق  االسـتعمار.  مـن  األوطـان  حتريـر  علـى  قـادرة  وغ�ر  املس�تعمر  م�ع 
الع�راق  يف  الضب�اط  وانطل�ق   ،1952 ث�ورة  يف  مص�ر  يف  األح�رار  الضب�اط 
وموريتاني�ا  والس�ودان  ليبي�ا  يف  األم�ر  وك�ذا  انقالب�ات،  سلس�لة  يف  وس�وريا 

احلك�م.  س�دة  إىل  مجيع�ا  ووصل�وا  واليم�ن 

م�ن  وللخ�الص  للحري�ة  املتعطش�ة  الش�عوب  نف�وس  أن  تقدي�ري  ويف 
والكرام�ة،  الع�زة  ذي  القدي�م  واإلس�المي  العرب�ي  احلل�م  وإع�ادة  االس�تعمار 
نظ�رة  العس�كرية  واملؤسس�ة  الضب�اط  إىل  تنظ�ر  ع�ام  بش�كل  الش�عوب  جعل�ت 
حلس�م  الق�وة  وس�ائل  ميلك�ون  الذي�ن  الوحي�دون  ه�م  وأنه�م  وتقدي�ر،  اح�رتام 
ال�ي  احل�روب  ف�رتة  تك�ون  وق�د  أيديه�م.  عل�ى  س�يكون  اخل�الص  وأن  األم�ور 
ح�رب  يف  هزائ�م  م�ن  اإلس�رائيلي  االحت�الل  م�ع  العرب�ي  الوط�ن  به�ا  م�ر 
ألعم�ال  إضاف�ة   ،1973 رمض�ان  وح�رب   1956 يف  جزئي�ة  وانتص�ارات  1948و1967، 

العس�كر  حن�و  العرب�ي  املواط�ن  ش�حن  يف  أس�همت  الفلس�طينية  املقاوم�ة 
الش�غف  ومل�ئ  الص�دور  واش�فاء  االنتص�ارات  حتقي�ق  يف  أم�ال  واجلي�ش، 

ع�ام.  بش�كل  العرب�ي  املواط�ن  نف�س  يف  العاطف�ي 
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يف  ح�دث  كم�ا  كمخل�ص  للجي�ش  الش�عب  جل�وء  م�رد  يك�ون  ق�د  كم�ا 
األجه�زة  اضطه�اد  وحت�ت  الش�عب  أن  ه�و  الربي�ع،  ث�ورات  يف  والس�ودان  مص�ر 
إال  أمام�ه  جي�د  ف�ال  األجه�زة،  ه�ذه  م�ن  حيمي�ه  عم�ن  يبح�ث  والقم�ع  األمني�ة 
اجلي�ش )وإن كان أحيان�ا ش�ريكا يف اللعب�ة( ال�ذي ميل�ك أدوات ق�وة ويس�تطيع 
يس�تجر  كم�ن  أن�ه  ي�دري  وال  القمعي�ة  األمني�ة  األجه�زة  م�ن  حيمي�ه  أن 
عل�ى  اجلي�ش  بق�ي  حي�ث  التونس�ية  احلال�ة  )باس�تثناء  الن�ار  م�ن  بالرمض�اء 
ذل�ك  يفع�ل  الش�عب  أن  أو  التونس�ية(،  الث�ورة  جمري�ات  يف  يتدخ�ل  ومل  احلي�اد 
واألجه�زة  الرئي�س  م�ع  يصط�ف  ال  حت�ى  الص�راع  ع�ن  اجلي�ش  حتيي�د  بغي�ة 

األمني�ة.   

ف�رتة  يف  االنقالب�ات  بداي�ة  يف  الضب�اط  ه�ؤالء  بع�ض  اس�تطاع 
وبط�رح  الوط�ي،  باحل�س  اجلماه�ر  تعبئ�ة  م�ن  والس�تينيات  اخلمس�ينيات 
وتهيي�ج  الراديكالي�ة،  واإلصالح�ات  االقتص�ادي  اإلص�الح  أف�كار  بع�ض 
بع�د  مجيع�ا  أنه�م  إال  الديني�ة.  وحت�ى  والقومي�ة  الوطني�ة  الش�عوب  مش�اعر 
احلري�ة  دول�ة  تش�كيل  يف  ذري�ع  فش�ل  إىل  انته�وا  الس�يطرة  م�ن  س�نوات  ع�دة 
ط�رح  ويف  وط�ي،  سياس�ي  نظ�ام  إرس�اء  يف  وفش�لوا  والدميقراطي�ة،  والعدال�ة 
أنظم�ة  إىل  الب�الد  حتول�ت  ب�ل  الفس�اد.  م�ن  ونظي�ف  فاع�ل  اقتص�ادي  من�وذج 
احل�زب  اس�م  حت�ت  الدميقراطي�ة  م�ن  وهم�ي  بغط�اء  مغّلف�ة  عس�كرية 
وبديكتاتوري�ة   %99,9 جن�اح  بنس�بة  تأت�ي  وهمي�ة  انتخاب�ات  وبعملي�ات  احلاك�م 
الرئي�س  ومتاه�ى  الرئي�س  يف  الوط�ن  ف�ذاب  للوط�ن،  باإلخ�الص  مغلف�ة 
انتق�اد  ه�و  الوط�ن  يف  م�ا  ممارس�ة  انتق�اد  أو  االع�رتاض  وأصب�ح  الوط�ن  يف 

نفس�ه. للوط�ن  انتق�اد  ه�و  الرئي�س  وانتق�اد  ذات�ه  للرئي�س 
يف  احلك�م  ع�ن  العس�كرية  املؤسس�ة  فصل�وا  الرؤس�اء  بع�ض  أن  صحي�ح 
ذات  أصبح�ت  العربي�ة  العس�كرية  املؤسس�ات  مجي�ع  أن  إال  املراح�ل،  بع�ض 
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ع�ن  متام�ا  منفصل�ة  وميزاني�ات  اجلمي�ع،  تف�وق  امتي�ازات  وهل�ا  اس�تقاللية 
األخ�رى  األمني�ة  املؤسس�ات  م�ع  وأضح�وا  مباش�رة،  الرئي�س  وتتب�ع  احلكوم�ات 

للحكوم�ة.  موازي�ة  مؤسس�ة 

اقتصادي�ة  ملؤسس�ة  حتول�ت  العس�كرية  املؤسس�ة  إن  الق�ول  ممك�ن  ب�ل 
الطبق�ة  وألبن�اء  عم�ال  جي�د  مل  م�ن  ل�كل  فيه�ا  التعي�ني  يت�م  للتوظي�ف، 
اقتصادي�ا  م�الذا  العس�كرية  املؤسس�ة  تصب�ح  حي�ث  واملتوس�طة،  الكادح�ة 
كالتأم�ني  األخ�رى  االمتي�ازات  بع�ض  م�ع  وامللب�س  امل�أكل  يّؤم�ن  جي�دا 
املؤسس�ة  ملنتس�ي  أق�ل  بس�عر  الس�لع  توف�ر  اس�تهالكيات  وتوف�ر  الصح�ي 

 . ية لعس�كر ا

ال�والءات  وظه�رت  احلري�ات  وقم�ع  واالضطه�اد  الفس�اد  وانتش�ر 
الدول�ة  مؤسس�ات  ق�رار  م�ن  ج�زء  وب�ات  احلاكم�ة.  والتكت�الت  والعصبي�ات 
والعصبي�ات  واألمني�ة  العس�كرية  الش�خصيات  بتدخ�ل  رهين�ة  التقليدي�ة 

به�م.  املرتبط�ة  والتكت�الت 

واح�د  ح�زب  نظ�ام  خلدم�ة  يعم�ل  والع�راق  س�ورية  يف  اجلي�ش  وكان 
م�ن  احلزبي�ني  املفوض�ني  خ�الل  م�ن  اجلي�ش  أدجل�ة  ويت�م  عقيدت�ه  حيم�ل 
احلزب�ي  »القوميس�ار«  نظ�ام  مبوج�ب  العلي�ا  قيادت�ه  إىل  في�ه  وح�دة  أق�ل 
أجه�زة  لرقاب�ة  خيض�ع  اجلي�ش  وأصب�ح  اجلي�ش،  مؤسس�ات  يف  الس�وفيي 
ضب�اط  اش�راك  ويت�م  احلاك�م،  احل�زب  منظم�ات  في�ه  وتتغلغ�ل  اس�تخبار، 
يس�مح  ال�دول  بع�ض  ويف  والئه�م،  لضم�ان  والنف�وذ  الث�روة  يف  الكب�ار  اجلي�ش 
حيك�م  ال  ال�دول  بع�ض  ويف  الفس�اد.  ش�بكات  م�ن  لالس�تفادة  األدن�ى  للرت�ب 
يف  اجلي�ش  وحيص�ل  كم�ا  قم�ع.  أداة  باعتب�اره  ب�ه  حُيك�م  ولك�ن  العس�كر 
غ�ر  بنكي�ة  حس�ابات  ل�ه  ويصب�ح  كث�رة  امتي�ازات  عل�ى  ال�دول  بع�ض 

التأسيس للربيع
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حبج�ة  اقتصادي�ة  وانش�طة  اس�كانية  خبدم�ات  والقي�ام  احلكوم�ة  حس�ابات 
الوض�ع  يتط�ور  ث�م  للدول�ة،  االقتصادي�ة  األزم�ات  ع�ن  بعي�دا  حاجات�ه  تلبي�ة 
االقتص�ادي  واالس�تقالل  الذاتي�ة  اإلدارة  اش�كال  م�ن  ش�كل  للجي�ش  ليصب�ح 
أن  ميك�ن  م�ا  ليتش�كل  ب�ه  خاص�ة  خدم�ات  وش�بكة  م�واز  اقتص�اد  ليك�ون 

الضبـاط13.  جبمهوريـة  يس�مى 

وال يوجـد جـدار فاصـل بن اجليـش والسياسـة ويتح�ول اجلي�ش إىل قوة 
وتف�رض  وامتيازاته�ا  س�لطتها  ع�ن  أي  القائ�م  النظ�ام  ع�ن  تداف�ع  قمعي�ة 
اجن�از  دون  م�ن  االجتماعي�ة  املكون�ات  خ�ارج  م�ن  أو  أعل�ى  م�ن  الوح�دة 
السياس�ية  املؤسس�ة  ع�ن  فعلي�ا  اجلي�ش  اس�تقاللية  وأن  األم�ة.  بن�اء  عملي�ة 
وج�ل  عس�كريا  يك�ون  م�ا  ع�ادة  الدف�اع  وزي�ر  وأن  زع�م،  جم�رد  إال  ه�و  م�ا 
االسـتيالء  اجليـش  َهـم  يصب�ح  وبالتال�ي  امتيازات�ه.  عل�ى  احلف�اظ  اهتمام�ه 
علـى احلكـم للمحافظـة علـى االمتيـازات ومحايتها مـن احتمـاالت التطور 

الدميقراطـي14.

مجي�ع  يف  ج�دا  واس�ع  والسياس�ة  اجلي�ش  ب�ني  التداخ�ل  جم�ال  أن  صحي�ح 
الدول�ة  س�يادة  خي�دم  اجلي�ش  أن  األص�ل  أن  إال  وغره�ا،  الدميقراطي�ة  ال�دول 
للحك�م،  ُانتخ�ب  عم�ن  النظ�ر  بغ�ض  منتخب�ة  مؤسس�ات  بأوام�ر  ويأمت�ر 
احلاك�م.  احل�زب  ع�ن  النظ�ر  بغ�ض  املنتخب�ة  للحكوم�ة  خيض�ع  وبالتال�ي 
تثقي�ف  يت�م  مل  إذا  بل�د  يف  الدميقراطي�ة  تعزي�ز  املمك�ن  غ�ر  فم�ن  وعلي�ه 

الدميقراطي�ة15. قي�م  لبع�ض  ال�والء  عل�ى  املس�لحة  الق�وات 

13- عزمي بشارة »اجليش والسياسة« (2017)
14- نفس املرجع السابق
15- نفس املرجع السابق
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 عوامل النجاح
خمتلف�ة  من�اذج  هن�اك  أن  جي�د  التغي�ر  فيه�ا  يت�م  ال�ي  للكيفي�ة  املتتب�ع 
األقوي�اء  أس�لوب  كان  اإلره�اب  أن  التاري�خ  س�جل  ويب�ني  التغي�ر،  طريق�ة  يف 
املب�ادئ16.  وأصح�اب  واملصلحي�ني  والرس�ل  األنبي�اء  أس�لوب  يك�ن  ومل  الطغ�اة 

ع�ن  بعي�دا  الش�عبية  الث�ورة  أس�لوب  ه�و  الكت�اب  ه�ذا  يف  هن�ا  ويهمن�ا 
س�خطهم  ع�ن  تعب�را  للش�ارع  الن�اس  خي�رج  حي�ث  املس�لحة،  واملواجه�ة  العن�ف 
احلري�ات  وفق�دان  والتنم�وي  االقتص�ادي  الفش�ل  بع�د  النظ�ام  م�ن  ويأس�هم 
رأي�ه.  ع�ن  يع�رب  م�ن  وإره�اب  السياس�ي  العم�ل  وتعطي�ل  والتنكي�ل  والبط�ش 
تص�ل  ال  حت�ى  تتوف�ر  أن  ب�د  ال  عوام�ل  للنج�اح  ف�إن  في�ه  ش�ك  ال  ومم�ا 

النج�اح: عوام�ل  م�ن  ولع�ل  الفش�ل،  حل�د  األم�ور 
مدعوم�ا  احلك�م  كان  فكلم�ا  وجيش�ه  الظ�امل  احلك�م  متاس�ك  م�دى   >
كب�رة،  نتائ�ج  اح�راز  الصع�ب  م�ن  كان  مع�ه  متماس�كا  اجلي�ش  م�ن 
األخالقي�ة  القي�م  وتدن�ي  املرتدي�ة  االقتصادي�ة  األوض�اع  ح�ال  يف  أم�ا 
احتمالي�ة  تك�ون  والع�وز  والفق�ر  البطال�ة  وانتش�ار  واالجتماعي�ة 

أك�رب النج�اح 
نتيج�ة  حتمل�ه  ميك�ن  ال  ج�دا  عالي�ة  ح�دا  الن�اس  عن�د  الي�أس  بل�وغ   >
وتنع�دم  الن�اس،  مبص�احل  والتفري�ط  واحلاج�ة  والع�وز  والقه�ر  الظل�م 

والسياس�ي االقتص�ادي  اإلص�الح  وإمكان�ات  بالنظ�ام  الثق�ة 
النظ�ام  لص�احل  الدول�ي  أو  اإلقليم�ي  س�واء  اخلارج�ي  التدخ�ل  مق�دار   >
كلم�ا  النظ�ام  تدع�م  خارجي�ة  ق�وى  هن�اك  كان�ت  فكلم�ا  القائ�م، 
واض�ح.  بش�كل  اإلص�الح  أم�ل  َضُع�ف  أو  طوي�ال،  وقت�ا  ذل�ك  اس�تهلك 
ق�وات  تواج�د  إىل  اخلارج�ي  الدع�م  يتح�ول  أن  يك�ون  م�ا  أخط�ر  وم�ن 
ال��تآكل  يف  الوطني�ة  الس�يادة  منظوم�ة  تب�دآ  وهن�ا  الب�الد  يف  أجنبي�ة 

اجلمي�ع. سيخس�ر  وعنده�ا 

16-  منر شفيق »يف نظريات التغير« (2005)
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الس�كاني  الثق�ل  حي�ث  م�ن  متعاظم�ا  دورا  للم�دن  أصب�ح  لق�د   >
مبوق�ف  مرتبط�ا  الس�لطة  م�ع  الص�دام  نتائ�ج  جع�ل  مم�ا  واالقتص�ادي، 
وفش�لت  طوي�ل  زم�ي  م�دى  عل�ى  اجلماه�ر  حترك�ت  ف�إذا  اجلماه�ر، 
فف�ي  اجلماهري�ة  االحتجاجي�ة  احلرك�ة  إمخ�اد  يف  القم�ع  أس�اليب 
كان  ومل�ا  املركزي�ة17.  الس�لطة  فيه�ا  تتف�كك  أن  ميك�ن  احلال�ة  ه�ذه 
األس�اس  ال�دور  للجماه�ر  ف�إن  الش�عبية  الث�ورات  ه�و  الكت�اب  يف  املقص�د 
األص�ل.  م�ن  ش�عبية  ث�ورة  هن�اك  تك�ون  ال  ودونه�م  االنط�الق،  نقط�ة  وه�م 
وقب�ول  الالمب�االة  م�ن  البداي�ة  يف  اجلماه�ر  بع�ض  تبدي�ه  مم�ا  وبالرغ�م 
اجلماهـر ختـزن هـذه املعانـاة بداخلهـا  بالظل�م والقه�ر، إال أن ه�ذه 
لتصـل إىل حـد االنفجـار، فه�ي ال�ي تعان�ي األمل والوج�ع واملعان�اة، وه�ي 
ان  الحظن�اه  ومم�ا  لالنط�الق.  املناس�بة  اللحظ�ة  ش�عوريا  ال  تق�رر  ال�ي 
ول�كل  متتابع�ة  أوق�ات  يف  ب�ل  واح�د  بوق�ت  تنطل�ق  مل  العربي�ة  الث�ورات 
م�ن  ث�ورة  أول  انط�الق  ان  في�ه  ش�ك  ال  ومم�ا  اخل�اص.  ظرف�ه  كان 
اجلماه�ر  حت�رك  إن  اجلماه�ر.  ص�دور  يف  الدف�ني  القه�ر  ح�رك  تون�س 
متاس�ك  م�دى  منه�ا:  ش�روط  لتواف�ر  حيت�اج  ب�ل  الس�هل  باألم�ر  لي�س 
وهن�اك  هن�ا  الفردي�ة  الصغ�رة  االحتجاج�ات  ومنه�ا  وقوته�ا،  اجلماه�ر 
اجل�رأة  وبداي�ات  ع�دة،  مواض�ع  يف  واالع�رتاض  والتأف�ف  والتمتم�ات 
املي�اه  تتجم�ع  كم�ا  تتجم�ع  تب�دأ  حت�ى  وغره�ا   ... النظ�ام  رم�وز  عل�ى 
احتج�اج  للعل�ن  ليظه�ر  واح�د  جم�رى  يف  بعده�ا  لتص�ب  النه�ر  أف�رع  يف 
إال  احل�راك  ه�ذا  يف  أح�د  ينخ�رط  أن  وم�ا  الصاخ�ب.  بش�كله  اجلماه�ر 

ك�رب.  أو  صغ�ر  مكونات�ه  م�ن  ومكون�ا  ديناميت�ه  م�ن  ج�زءا  وأصب�ح 

الداخ�ل  يف  اجلماه�ر  ب�ني  والتواص�ل  اإلعالمي�ة  التغطي�ة   >

احلدي�ث  االجتماع�ي  التواص�ل  وس�ائل  لعب�ت  حي�ث  اخل�ارج،  ومجاه�ر 
17- منر شفيق »يف نظريات التغير« (2005) 
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التغطي�ة  وأضح�ت  الش�عبية.  للث�ورات  اللوجس�ت  يف  مهم�ا  دورا 
احل�راك  يف  ملح�ا  ب�ل  مس�اعدا  أم�را  بدقيق�ة  دقيق�ة  اإلعالمي�ة 
وقراه�ا  ومدنه�ا  تواجده�ا  أماك�ن  يف  اجلماه�ر  وض�ع  ويف  الش�عي 
احلش�ود  وتوزي�ع  املس�اعدة  وطل�ب  التحش�يد  يف  وك�ذا  حي�دث،  مب�ا 
ونش�رها  الش�عبية  الث�ورة  ومطال�ب  والرس�ائل  املعلوم�ات  وتوصي�ل 
العام�ة  األمن�اط  املختص�ون  درس  وق�د  وترته�ا.  لزي�ادة  الن�اس  ب�ني 
تنتش�ر  جتعله�ا  ال�ي  اآللي�ات  لفه�م  س�عيا  الثوري�ة  للموج�ات 
التواص�ل18 وه�ي  أال  مفصلي�ة  آلي�ة  عل�ى  مجيع�ا  اتفق�وا   حي�ث 

السياس�ي  االنفت�اح  باجت�اه  الضاغط�ة  العاملي�ة  البيئ�ة  اس�تغالل   >
إال  ذل�ك،  يف  اخلاص�ة  مصاحله�ا  م�ن  بالرغ�م  االقتص�ادي  واإلص�الح 
ختفي�ف  بض�رورة  احمللي�ة  احلكوم�ات  عل�ى  ضاغط�ا  ظرف�ا  توف�ر  أنه�ا 
السياس�ي  الرك�ود  م�ن  املنطق�ة  وإلخ�راج  اجلماه�ر،  عل�ى  الضغ�ط 
العن�ف  حن�و  يتجه�وا  ال  حت�ى  الدميقراطي�ة  ومب�ادئ  العومل�ة  ونش�ر 
أصبح�ت  العربي�ة  لل�دول  داخلي�ة  حاج�ة  م�ع  يتواف�ق  وه�ذا  واإلره�اب. 
واالنفت�اح  التعب�ر  حبري�ة  الش�عبية  املطالب�ة  يف  تتمث�ل  ضروري�ة 
تدف�ع  واخلارجي�ة  الداخلي�ة  فالبيئت�ني  الفس�اد.  وحمارب�ة  السياس�ي 
اإلص�الح  مب�ادرات  م�ن  العدي�د  فش�ل  بع�د  وخصوص�ا  التغي�ر  باجت�اه 
اخلارجي�ة  للضغوط�ات  إرض�اء  احلكوم�ات  به�ا  قام�ت  ال�ي  السياس�ي 
ملواجه�ة  الداخل�ي  التغي�ر  باجت�اه  يدف�ع  وه�ذا  أكله�ا.  ت�ؤت  مل  لكنه�ا 

اخلارجي�ة19      التحدي�ات 

18- Motadel, David. “Waves of Revolution.” History today, 4 Apr. 2011, www.historytoday.com/ar-
chive/waves-revolution.

19- تعرضنا للتغر الداخلي وأهميته يف كتاب »التغر: نظرية عمل جديدة« (2019) 
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التحدي�ات  أك�رب  م�ن  وه�ذه  الش�عي،  للح�راك  مؤث�رة  قي�ادات  توف�ر   >
قلي�ل  ع�دد  ظه�ور  م�ن  الرغ�م  فعل�ى  الش�عي.  احل�راك  تواج�ه  ال�ي 
ولي�س  الش�عبية،  احلرك�ة  يوح�دوا  مل  إنه�م  إال  االحتج�اج،  ق�ادة  م�ن 
مش�رتكة  وطني�ة  لغ�ة  وج�ود  ع�دم  ظ�ل  يف  ذل�ك  فع�ل  الس�هل  م�ن 
اجملموع�ات  ه�ذه  ع�ن  يتح�دث  أن  ميك�ن  ص�وت  عل�ى  والعث�ور  مس�بقا. 
ه�و  ذل�ك  م�ن  صعوب�ة  واألكث�ر  الس�هل.  باألم�ر  لي�س  املتجانس�ة  غ�ر 
نف�س  يف  وميكن�ه  السياس�ي،  للتف�اوض  موهب�ة  لدي�ه  ش�خص  اختي�ار 
يقوده�ا.  ال�ي  الش�عبية  احلرك�ة  م�ع  باملصداقي�ة  االحتف�اظ  الوق�ت 
اس�رتاتيجية،  تتطل�ب  أيض�ا  ولك�ن  رمزي�ة  تتطل�ب  الناجح�ة  الث�ورات  إن 
أول�ي.  اصالح�ي  واقتص�ادي  سياس�ي  تص�ور  وج�ود  ض�رورة  يف�رض  مم�ا 
إصالح�ي  برنام�ج  تطوي�ر  أن  إذ  وكام�ل  ناض�ج  تص�ور  نق�ول  ال  وهن�ا 
الش�عبية  الث�ورة  بداي�ة  يف  ناض�ج  واجتماع�ي  واقتص�ادي  سياس�ي 
يف  أساس�ية  عريض�ة  خط�وط  بل�ورة  املطل�وب  ب�ل  مس�تحيل،  أم�ر 
ليت�م  والثق�ايف  واالقتص�ادي  واالجتماع�ي  السياس�ي  اإلص�الح  برنام�ج 
مث�ل  بل�ورة  الش�عبية  الث�ورة  مهم�ة  م�ن  فلي�س  اجملم�وع.  عل�ى  طرحه�ا 
املؤسس�ات  او  اجلدي�د  النظ�ام  مهم�ة  فه�ي  بالتفصي�ل  الربام�ج  ه�ذه 
أو  اجلدي�دة  املؤسس�ات  ه�ذه  تلت�زم  أن  عل�ى  س�تأتي،  ال�ي  اجلدي�دة 
الش�عبية.        الث�ورة  وضعته�ا  ال�ي  العريض�ة  باخلط�وط  اجلدي�د  النظ�ام 
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تمهيد

العرب�ي  الربي�ع  يف  وأحداث�ا  ح�راكا  العربي�ة  الش�عوب  س�طرت  لق�د   
االجتم�اع  لعلم�اء  وثري�ة  هام�ة  م�ادة  وس�يكون  عن�ه،  التاري�خ  س�يكتب 
ش�باب  التاري�خ  ه�ذا  س�طر  واالس�رتاتيجيات.  والتغي�ر  والتاري�خ  والسياس�ة 
ال�ي  االنتق�ادات  ع�ن  النظ�ر  بغ�ض  وصغ�ار  وكب�ار  ونس�اء  ورج�ال  وش�ابات 
م�ع  بعالق�ات  الث�ورات  ه�ذه  الص�اق  وحي�اول  العرب�ي  للربي�ع  البع�ض  يوجهه�ا 

 . ب لغ�ر ا

ُيته�م  أن  ُيقب�ل  ال  عربي�ة،  بل�دان  جمموع�ة  يف  الش�عوب  تث�ور  عندم�ا   
هن�اك،  ل�ه  وخمط�ط  ومع�د  مرت�ب  وأن�ه  بالغ�رب  باالرتب�اط  احل�راك  ه�ذا 
املنطق�ة  عل�ى  املهيم�ن  الغ�رب  ف�إن  املقاب�ل  ويف  منط�ق.   يقبل�ه  ال  أم�ر  فه�ذا 
يس�تطيع  م�ا  وجتي�ر  الث�ورات  ه�ذه  م�ن  لالس�تفادة  بالتأكي�د  س�يعمل 
تفعل�ه.  أن  وطبيع�ي  الغربي�ة  الق�وى  م�ن  متوق�ع  ش�يء  وه�ذا  ملصلحت�ه، 

مدب�رة  العرب�ي  الربي�ع  ث�ورات  أن  عل�ى  دلي�ال  لي�س  ه�ذا  لك�ن   
ث�م  األزم�ات  دراس�ة  عل�ى  الغربي�ة  الق�وى  تعم�ل  الغ�رب.  يف  هل�ا  وخمط�ط 
األم�ر  يتح�ول  وح�ني  األزم�ات،  ه�ذه  ظ�ل  يف  م�ا  منفع�ة  هل�ا  جت�د  أن  حت�اول 
عل�ى  احلف�اظ  ألج�ل  فس�يعملون  ملصاحله�م  احلي�وي  اجمل�ال  م�ن  للخ�روج 
الش�رعية  عل�ى  مص�ر  انق�الب  يؤي�دوا  ه�م  وه�ا  الس�بل،  ب�كل  املص�احل  ه�ذه 
ه�م  وه�ا  احلائ�ط،  ع�رض  به�ا  يتغن�وا  ال�ي  الدميقراطي�ة  مبب�ادئ  ويضرب�ون 
فمحاول�ة  اليم�ن.  يف  الس�الح  يبيع�ون  ه�م  وه�ا  بالق�وة،  ليبي�ا  يف  يتدخل�ون 
لصاحله�م  وهن�اك  هن�ا  م�ن  الث�ورات  ه�ذه  م�ن  املكاس�ب  بع�ض  ج�ي  الغ�رب 
مصلحته�م. يف  يص�ب  أن�ه  أو  هل�م  العرب�ي  الربي�ع  تبعي�ة  عل�ى  دلي�ال  لي�س 
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يف هـذا البـاب سـنحاول تأطر أعمال كبـرة جدا قام بها الشـباب   

ولكـن  تارخيـي،  سـرد  شـكل  علـى  ليـس  الشـعبية  ثوراتهـم  يف  والشـابات 

علـى صيغـة منـاذج تطبيقيـة عمليـة، وعـرض هـذا التاريـخ الـذي ُبذلـت 

فيـه الدمـاء واألرواح طلبـا للحريـة والكرامـة يف صـورة منهجيـة لتجميـع 

األحداث واألنشـطة الـي وقعت والدروس املسـتفادة يف قوالب تشـكل طرائق 

عمـل ومنـاذج تطبيقيـة عمليـة.      

تطبيقات نماذج عملية 
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الفصل األول: من ربيع مصر

في سياق الربيع المصري
ويف  مب�ارك  حس�ي  الرئي�س  حك�م  حت�ت  مص�ر  يف  العرب�ي  الربي�ع  ج�اء 
جني�ه  ملي�ار   1044,9 احملل�ي  الع�ام  الدي�ن  بل�غ  حي�ث  ح�رج  اقتص�ادي  وض�ع 
)م�ا  املص�ري  املرك�زي  للبن�ك   2011/2010 الس�نوي  التقري�ر  حس�ب 
وبل�غ  اإلمجال�ي،  احملل�ي  النات�ج  م�ن   %76,2 وبنس�بة  دوالر(  ملي�ار   185,9 يع�ادل 
األجن�ي  االس�تثمار  ص�ايف  وتراج�ع  دوالر،  ملي�ار   34,9 املص�ري  اخلارج�ي  الدي�ن 

 .20  %67,6 بنس�بة  املباش�ر 

ومزي�دا  الدميقراطي�ة  ومطالب�ات  سياس�ي  احتق�ان  ظ�ل  يف  ج�اء  كم�ا 
تأث�را  العربي�ة  ال�دول  أك�رب  م�ن  مص�ر  ف�إن  الوق�ت  نف�س  ويف  احلري�ات.  م�ن 
العرب�ي  الص�راع  يف  تأث�را  وأكثره�ا  ع�ام  بش�كل  اإلقليمي�ة  السياس�ات  يف 
وتارخي�ا  موقع�ا  هل�ا  ان  كم�ا  الص�راع،  ه�ذا  يف  حموري�ة  دول�ة  وه�ي  اإلس�رائيلي 

األوس�ط.     الش�رق  يف  اجليوس�رتاتيجي  أعم�دة  م�ن  جعله�ا 

موقف القوى الدولية تجاه الربيع العربي 
خمتل�ف  يف  البش�رية  الطاق�ات  م�ن  اآلالف  عش�رات  تض�م  مص�ر  كان�ت  مل�ا 
وانته�ت   1973 ح�رب  وخاض�ت  عرب�ي  جي�ش  أك�رب  ومتل�ك  اجمل�االت، 
أساس�ي  الع�ب  ومص�ر  اإلس�رائيلي،  موق�ف  واضع�اف  الس�ويس  قن�اة  بعب�ور 
بش�كل  العربي�ة  املنطق�ة  سياس�ات  يف  مه�م  ومؤث�ر  الفلس�طينية،  القضي�ة  يف 
والق�وى  األمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات  رأس�ها  وعل�ى  الدولي�ة  الق�وى  ف�إن  ع�ام، 
تغي�ر  أي  يف  تغام�ر  ول�ن  مص�ر  يف  تف�رط  ل�ن  إس�رائيل  رأس�ها  وعل�ى  اإلقليمي�ة 
تبنته�ا  ال�ي  اخلارجي�ة  املصري�ة  االس�رتاتيجية  اجت�اه  يغ�ر  فيه�ا  حي�دث  ق�د 

ديفي�د.  كام�ب  اتفاقي�ة  بع�د 
shorturl.at/rIV27  2010-2011 20- البنك املركزي املصري-تقرير
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املص�ري  بالرئي�س  للتضحي�ة  واش�نطن  ل�دى  مان�ع  هن�اك  يك�ن  مل  ولذل�ك 
م�ن  اخلارجي�ة  لسياس�ته  تطمئ�ن  ال�ذي  النظ�ام  عل�ى  احملافظ�ة  مقاب�ل  يف 
تعم�د  ان  املتوق�ع  م�ن  وب�ات  عام�ا.   ثالث�ني  من�ذ  ديفي�د  كام�ب  اتفاقي�ة  بع�د 
الرئي�س  بتغي�ر  للقب�ول  إس�رائيل  وربيبته�ا  االمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات 
العميق�ة  الدول�ة  نظ�ام  عل�ى  اإلبق�اء  مقاب�ل  الش�ارع  غضب�ة  متت�ص  حت�ى 
عل�ى  اإلبق�اء  م�ع  م�ا  رئي�س  برحي�ل  اخلدع�ة  تنطل�ي  ال  ان  الب�د  وهن�ا  املت�ني. 
وتبق�ى  املنق�ذ  دور  ليلع�ب  احلاش�ية  م�ن  اخ�ر  ممث�ل  احض�ار  أو  البطان�ة،  بقي�ة 

القدمي�ة.  الس�يطرة  حت�ت  البل�د 

فف�رزت  نزيه�ة  انتخاب�ات  باجت�اه  س�ارت  مص�ر  يف  األح�داث  أن  صحي�ح 
عل�ى  دف�ع  مم�ا  إس�الميا  كان  لكن�ه  املص�ري  التاري�خ  يف  منتخ�ب  رئي�س  أول 
حس�اب  عل�ى  كان�ت  ول�و  حت�ى   .” »ب  باخلط�ة  التفك�ر  باجت�اه  يب�دو  م�ا 
عس�كري  انق�الب  خ�الل  م�ن  الش�عبية  الث�ورة  واحب�اط  الدميقراطي�ة  تهمي�ش 
الوالي�ات  باركت�ه  االنق�الب  ه�ذا  احلك�م.  منص�ة  م�ن  عليه�م  احملظ�ور  ُيقص�ي 
املنطق�ة  يف  عربي�ة  دول  باركت�ه  وكذل�ك  الفاعل�ة،  األوربي�ة  وال�دول  املتح�دة 
حمرتف�ة  بص�ورة  االنق�الب  اخ�راج  مت  وبالطب�ع  إليه�ا،  الوب�اء  انتق�ال  خش�ية 

االنق�الب.  لتأيي�د  اآلالف  مئ�ات  جتمي�ع  مت  حي�ث 

نموذج االساليب المتبعة في مواجهة الربيع 

تتبعه�ا  ال�ي  األس�اليب  م�ن  حزم�ة  مص�ر  ربي�ع  أب�رز  املش�اهدة،  خ�الل  م�ن 
وكان  الربي�ع  ث�ورات  احتجاج�ات  مواجه�ة  يف  العميق�ة  الدول�ة  أو  األنظم�ة 

 : من�ه
ه�ذه  ان  عل�ى  الرتكي�ز  خ�الل  م�ن  الش�عي  الزخ�م  ع�ن  عزهل�ا   -1

تطبيقات نماذج عملية 
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حماول�ة  يف  أكث�ر،  ال  ش�بابية  احتجاج�ات  ع�ن  عب�ارة  ه�ي  الث�ورة 
يف  وخي�رج  يدعمه�ا  أص�ال  ه�و  ال�ذي  الش�عي  الزخ�م  ع�ن  لعزهل�ا 

هل�ا. داعم�ا  املظاه�رات 

ع�ن  الش�باب  ع�زل  خ�الل  م�ن  واألح�زاب  الش�باب  ب�ني  الفص�ل   -2
عام�ة  اإلس�المية  االجتاه�ات  ذات  وخاص�ة  السياس�ية  األح�زاب 
ال  الش�باب  ه�ؤالء  ان  واالحي�اء  لتحجيمه�ا  خاص�ة  املس�لمني  واالخ�وان 

آخري�ن. م�ن  ُيوجه�ون  وأنه�م  لديه�م  حكم�ة 

التأث�ر  طري�ق  ع�ن  السياس�ية  األح�زاب  مطال�ب  س�قف  حتدي�د   -3
الش�عبية  املطال�ب  وبع�ض  احلزبي�ة  املطال�ب  توجي�ه  حن�و  عليه�م 
يف  معقول�ة  اصالحي�ة  مطال�ب  تش�كيل  وبالتال�ي  اإلص�الح،  باجت�اه 
أعل�ى  س�قفها  يك�ون  م�ا  دائم�ا  ال�ي  والش�عب  الش�باب  مطال�ب  مقاب�ل 
النظ�ام  بإس�قاط  الش�ارع  يطال�ب  حي�ث  األح�زاب،  س�قف  م�ن  بكث�ر 

. كل�ه

الس�قف  ذات  والش�عب  الش�باب  مطال�ب  ع�زل  عل�ى  العم�ل  ث�م   -4
األح�زاب  مطال�ب  ع�ن  والنظ�ام  الرئي�س  برحي�ل  امُلطالب�ة  العال�ي 
الش�عب  س�قف  م�ن  أق�ل  س�قفها  يك�ون  م�ا  ع�ادة  ال�ي  السياس�ية 
كنائ�ب  آخ�ر  اعتب�اري  ش�خص  إىل  الس�لطات  وتس�ليم  كاإلص�الح 

غ�ره.ط أو  األم�ة  جمل�س  رئي�س  أو  الرئي�س 

احلش�د  )مي�دان  التحري�ر  مي�دان  يف  واختزاهل�ا  الث�ورة  ع�زل   -5
أخ�رى  أماك�ن  يف  انتش�ارها  ع�دم  وحماول�ة  فق�ط،  للث�ورة(  الرئيس�ي 
ُينف�س  ب�ارك  هاي�د  إىل  التحري�ر  مي�دان  حتوي�ل  حماول�ة  مبعن�ى 
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عل�ى  عمل�ي  حت�رك  دون  وطموحاته�م  مش�اعرهم  ع�ن  في�ه  الن�اس 
األرض. 

اجلي�ش  قب�ل  م�ن  ف�ردي  بش�كل  املتظاهري�ن  اعتق�ال  يف  الب�دء   -6
ونش�ر  والرتوي�ع  التخوي�ف  اج�ل  م�ن  املختلف�ة  األمني�ة  واألجه�زة 
وختفي�ف  الش�عي  احل�راك  مناص�رة  ع�ن  إلبعاده�م  النف�وس  يف  الذع�ر 

إلضعاف�ه.  متهي�دا  حدت�ه 

للن�اس  اليومي�ة  احلي�اة  وأم�ور  املص�احل  عل�ى  التضيي�ق  يف  الب�دء   -7
س�تلحق  ال�ي  واخلس�ائر  الوط�ي  االقتص�اد  قضي�ة  ط�رح  م�ع  بالتزام�ن 

االحتجاج�ات.  ع�ن  التوق�ف  وض�رورة  ب�ه 

النظ�ام  م�ع  احل�وار  ه�و  هن�ا  املقص�ود  )واحل�وار  احل�وار  لعب�ة  ب�دأ   -8
عل�ى: تعم�ل  وال�ي  نفس�ه(  القدي�م 

املطال�ب  س�قف  ح�ول  ومكوناته�ا  املعارض�ة  ب�ني  الن�زاع  اث�ارة   >
العلي�ا  واملصلح�ة  الوطني�ة  املطال�ب  دوام�ة  يف  األح�زاب  وادخ�ال 
متهي�دا  الش�عي  احل�راك  ومكون�ات  األح�زاب  مبص�احل  وخلطه�ا 

بينه�ا. االس�افني  وض�رب  املعارض�ة  لتفتي�ت 

ع�ن  بعي�دون  وأنه�م  املتش�دد  مبظه�ر  واظهاره�م  الش�باب  ختذي�ل   >
العام�ة.  للمصلح�ة  ينظ�رون  وال  العلي�ا  واملصلح�ة  احلكم�ة 

النظ�ام  م�ع  جيل�س  فيم�ن  والش�خصيات  األح�زاب  ب�ني  التس�ابق   >
وإرس�ال  البع�ض،  ع�ن  ومنعه�ا  للبع�ض  الدع�وات  اعط�اء  م�ع 
الش�عي  احل�راك  إلظه�ار  وهك�ذا  تس�اهال  يب�دي  مل�ن  الدع�وات 

تطبيقات نماذج عملية 
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واح�دة.  رؤي�ة  عل�ى  املتف�ق  غ�ر  املنقس�م  مبظه�ر 

الس�طحية  الدس�تورية  التغي�رات  لعب�ة  والش�باب يف  األح�زاب  ادخ�ال   -9
ع�ن  إلبعاده�م  عقيم�ة  آلي�ات  يف  اجلمي�ع  وإغ�راق  اجلوهري�ة،  وليس�ت 

الثوري�ة.  املطل�ب  حقيق�ة 

نموذج مراحل االستراتيجية العامة للثورة الشعبية
وصدح�ت  مش�رتكة  مبطال�ب  مجيع�ا  العرب�ي  الربي�ع  ث�ورات  طالب�ت    
توج�ه  ع�ن  لتن�م  النظ�ام«  اس�قاط  يري�د  »الش�عب  منه�ا  موح�دة  بش�عارات 
النظ�ام  ازال�ة  اس�رتاتيجية  اجلمي�ع  وتبن�ى  عرب�ي.  ربي�ع  كل  ل�دى  مش�رتك 
الدس�تور،  تغي�ر  وأيض�ا  الرئي�س،  فق�ط  ولي�س  وش�خوصه  مكونات�ه  ب�كل 
ويب�دأ  العميق�ة  ودولت�ه  االمني�ة  بأجهزت�ه  انفاس�ه  النظ�ام  يس�تعيد  ال  حت�ى 
م�ا  ع�ادة  القائ�م  النظ�ام  أن  خصوص�ا  جدي�د،  م�ن  اهل�ادئ  القم�ع  عملي�ة 

خارجي�ة.  ودولي�ة  إقليمي�ة  ق�وى  قب�ل  م�ن  مدعوم�ا  يك�ون 

الثـورة الشـعبية ال تعتمـد علـى ابقـاء  ومت مالحظـة أن اسـراتيجية 

احلالـة الثوريـة الشـعبية فقـط كمـا هـي بـل تقـوم علـى أسـاس تصعيـد 

الوتـرة وإذكاء الثـورة إلبقائهـا دائمـا متقـدة إىل حـن حتقيـق األهـداف 

احلال�ة  تنته�ي  أال  عل�ى  الث�وار  قب�ل  م�ن  واضح�ا  احل�رص  وكان  كاملـة. 
حتقي�ق  يف  الزم�ن  ط�ال  ول�و  كامل�ة  األه�داف  حتقي�ق  بع�د  إال  الثوري�ة 

 . ل�ك ذ

أن اللحظـة الـي يظـن فيهـا احلـراك  ولق�د اتض�ح م�ن مسلس�ل األح�داث 
الشـعيب أنـه انتصـر ويتوقف احلراك الشـعيب الثـوري ليعـود ملرحلة حتكيم 

سـتكون  الدسـتورية  املرحلـة  ُيسـمى  أن  ميكـن  مـا  أو  )العميقـة(  املؤسسـات 
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حلظـة اخلـداع واالنقـالب علـى احلـراك الشـعيب نفسـه.  وكان احل�رص 
معاجلته�ا  يت�م  ف�كان  مواجه�ة  حدث�ت  وإذا  س�لمية،  املس�رات  تبق�ى  أن  عل�ى 

ذل�ك. أمك�ن  م�ا  س�لميَّها  عل�ى  حمافظ�ة  تبق�ى  حبي�ث  ذكي�ة  بطريق�ة 

وتصحي�ح  املس�ار  تقيي�م  أج�ل  م�ن  جدي�ة  لوقف�ة  الربي�ع  ح�راك  وحيت�اج 
زخ�م  عل�ى  للمحافظ�ة  املطلوب�ة  التصحيحي�ة  باإلج�راءات  والقي�ام  يل�زم  م�ا 
م�ن  وذل�ك  الس�ابقة.  اجل�والت  بع�د  وتركي�زه  الث�وري  الش�عي  احل�راك 

: ج�ل أ
< استكمال الصورة الثورية الرائعة

< استدراك ما مضى واستثمار نتائج اجلوالت الثورية األوىل 
< وللتأسيس الصحيح من اجل اجلوالت القادمة احلامسة 

مراحل الثورة الشعبية 
م�ن  ب�ات  أن�ه  املص�ري  الربي�ع  م�ن  املس�تفادة  ال�دروس  م�ن  ولع�ل    
ارت�كاز  نق�اط  ُتش�كل  مراح�ل  ع�رب  الش�عبية  الث�ورة  تت�درج  أن  الطبيع�ي 
املراح�ل  اس�تنتاج  مت  حي�ث  الش�عبية،  الث�ورة  لتطوي�ر  واض�ح  إط�ار  يف  واضح�ة 

س�بقها.   م�ا  عل�ى  تب�ي  مرحل�ة  وكل  التالي�ة 

املرحلة األوىل: مرحلة اهلبة العفوية
الضي�م  ش�دة  م�ن  الن�اس  خ�رج  فيه�ا  وال�ي  األوىل  االنطالق�ة  مرحل�ة  وه�ي 

بالتال�ي: أهدافه�ا  وص�ف  وممك�ن  والَع�َوز  والظل�م 
< التعبر عن االحتقان الداخلي وعدم حتمل الّن�������اس للظل�م والقهر

< تشكيل كرة الثلج الي ستبدأ بالتدحرج
< الصمود وحتمل التبعات لتعدي النقطة احلرجة، إذ أن النظام عم��ل 

   على مواجهتها وقمعها ما استطاع لذلك سبيال وبالتالي ض�����������رورة          

تطبيقات نماذج عملية 
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    الثبات وتعدي هذه العقبة 
< البدء باستقطاب باق����ي املكون��������������������ات الغاضبة من مجهور وأح���زاب    

   وغرهم

ومن املناورات الي كانت واضحة يف هذه املرحلة:
1- تعيني ميدان رئيسي )ميدان التحرير( ليكون ميدان احلشد الدائم

2- البقاء يف امليدان طوال 24 ساعة وتسهيل الوصول للميدان
3- جتهيز امليدان باإلمكانات الضرورية للصمود

4- جذب وسائل اإلعالم احمللية والعاملية

5- حتديد جمموعة مطالب بالسقف العالي
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6- تأسيس منصة اخلطابات وجتهيزها مبا يلزم
7- تسهيل وصول العنصر النسائي وتوفر ما أمكن من حاية هلن

8- البدء يف فرز قيادة ولو أولية لتوجيه احلشود

املرحلة الثانية: تركيز املسار حنو اهلدف
فقد كان واضحا التصميم على اهلف وعدم التشتيت، وكان هدفها العام: 

1- تثبيت املكاسب
2- تصحيح املسار وجتنب األخطاء الي وقعت

3- اشراك اجلميع من نقابات وأحزاب وجمموعات وجتمعات
4- بلورة القيادة املوحدة من القيادات الشابة واحلزبية والشعبية

وأزهـر الربيـع املصـري عـن جمموعـة مـن املنـاورات الـي شـوهدت وختدم يف 

هـذه املرحلـة منهـا علـى سـبيل املثـال ال احلصر: 

1- تسير مظاهرات شعبية تنطلق من األحياء إىل امليدان الرئيسي 
2- عمل مظاهرات ومسرات يف الشوارع إلبقاء احلالة الثورية الشعبية  

     يف العاصمة
3- حتريك مظاهرات إىل جمالس الشعب والشورى واملراكز الرئيسية   

      بطريقة سلمية.
4- تسير مظاهرات إىل التلفزيون احلكومي )وبطريقة دورية كل 

     يومني أو ثالثة(  
5- القيام مبظاهرات بأحجام معقولة إىل القصر اجلمهوري وجملس 

     الوزراء
6- احملافظة دائما على السيطرة على امليدان الرئيسي للحراك   

    الشعي من خالل جتمعات وحشد ومظاهرات أسبوعية إلبقاء الرح 

تطبيقات نماذج عملية 
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    الثورية يف البلد
وغره�م  والعم�ال  واملدرس�ني  واملهندس�ني  كاألطب�اء  النقاب�ات  حت�رك   -7 

       بأنشطة خمتلفة وبشكل تصعيدي ومتواتر ومستمر على طول  الفرتة 
8- حتصني النفوس والشعب على أن هذه احلالة الثورية قد تطول 

9- البدء يف االضرابات العامة مثل اضراب عمال سكك احلديد    
     وعمال املصانع واملدرسني وغر ذلك.
10- اشرتاك القطاع الطالبي من خالل:

< مسرات طالبية لطالب اجلامعات خارج اسوار اجلامعات 
< مسرات طالب الثانويات يف ميادين أو ساحات حمددة 

< اضراب طالب اجلامعات وطالب الثانويات
11- حترك الشق النسائي من خالل مسرات يف الشوارع وإىل امليدان

الش�عي  احل�راك  ع�ن  الص�ادر  السياس�ي  اخلط�اب  وتقيي�م  متابع�ة   -12
التالي�ة: باالجتاه�ات  علي�ه  واالس�تدراك 

< رفض احلوار مع النظام باعتباره مل يقدم شيئا جوهريا وأنه يراوغ
< تشديد اخلطاب على اسقاط النظام وليس الرئيس فقط

< رفع سقف مطالب األحزاب لتتوازى مع سقف خطاب الشعب   
    والشباب

< الرفض الصريح والعلي لقضية االصالحات الي يقرتحها النظام 
 على اعتبار أن الثورة من أجل تغير النظام وليس فقط ازاحة الرئيس 
 < فضح التحول املرتقب إىل نائب الرئيس أو أي شخصية أخرى يف 

   النظام حيث تسعى القوى اخلارجية لذلك لضمان احملافظة على 
   نظام املوالي هلا منذ عقود طويلة

  < اظهار الطاقات الشبابية يف االعالم

13- االنتباه يف الطرح االعالمي إىل عدم حصر الثورة يف الشباب فقط 
      بل هي اجلماهر مجيعا مع النقابات والتجمعات واألحزاب مبعنى 
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      أنها ثورة شعبية حقيقية كاملة.

14- حث ودفع األحزاب للزج بكل امكاناتها 

15- استمرار طرح احلل املكون من تشكيل حكومة مستقلة وتشكيل 
        دستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية

16- عدم الوقوع يف فخ الفرتة االنتقالية الطويلة يف ظل النظام القائم 
        من أجل التصحيح، فمصر نفسها انتقلت بسرعة من ملكية إىل

        مجهورية، ومجيع الثورات الشعبية يف أوربا الشرقية انتقلت بسرعه 
        من دول شيوعية أو اشرتاكية إىل النقيض متاما وهو دولة قريبة     

        من الرأمسالية.

17- االلتصاق بالسقف العالي للشعب وعدم ترك املتسلقني 
        واالنتهازيني بتبي ذلك.  

18- احلرص على أن تكون املسرات مجيعها سلمية وإذا استفز النظام 
       الناس وأصر على الصدام فليتم معاجلة األمر بطريقة ذكية

19- الدعاء وطلب التأييد من اهلل واهلتافات اإلميانية، واألهازيج 
       الشعبية واألغاني الوطنية. 

املرحلة الثالثة: الركيز على االطاحة بالنظام 
اس�قاط  حن�و  الواض�ح  العمل�ي  التح�رك  املرحل�ة  ه�ذه  وتطلب�ت    
اه�داف  ثالث�ة  ح�ول  الفعالي�ات  متح�ورت  وهن�ا  الرئي�س.  فق�ط  ولي�س  النظ�ام 

: س�ية سا أ
< رفض نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزارته بشكل واضح 
< املشاركة الفعلية للنقابات والطالب والنساء واألحزاب

< تشكيل قيادة موحدة واالتفاق عليها 

تطبيقات نماذج عملية 
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ال  املث�ال  س�بيل  )عل�ى  التالي�ة  الفعالي�ات  خ�الل  م�ن  ذل�ك  حتقي�ق  ومت 
: ) حلص�ر ا

< تطوير املسرات واملظاهرات الواردة يف املرحلة السابقة
< السر مبظاهرات يف العاصمة إىل جملس الوزراء

التابع�ة  املؤسس�ات  إىل  والتوج�ه  األخ�رى  احملافظ�ات  يف  التظاه�ر   >
ال�وزراء  جملل�س 

< اكثار الشعارات املطالبة برحيل الرئيس ونوابه
< فتح ملف كبار مسئولي النظام القديم من حيث:

- التخذيل املستمر للثورة واملماطلة وتعاملهم بقسوة مع الثورة     
   الشعبية واعتبارها عدوا 

- التعاون والعالقات مع العدو اإلسرائيلي يف حال وجودها  
- التعاون مع القوى اخلارجية األخرى على حساب املصاحل الوطنية

- ثرواتهم واعمال ابنائهم واس�تغالهلم للس�لطة
اظهاره�ا  يف  والب�دء  القي�ادة  بل�ورة  حي�ث  م�ن  وبلورته�ا:  القي�ادة  تش�كيل   >

والتعلي�ق.  والتوضي�ح  للش�رح  الفرص�ة  واعطائه�ا  اإلع�الم  عل�ى 

املرحلة الرابعة: الثبات على املسار
وس�ائله  ب�كل  النظ�ام  قب�ل  م�ن  والضغ�ط  التح�دي  ازداد  املرحل�ة  ه�ذه  ويف 
وكان�ت  وتنكي�ال.  فس�ادا  األرض  يف  عاث�ت  ال�ي  البلطجي�ة  ميليش�يات  ومنه�ا 

مس�اراتها: أه�م  وم�ن  حرج�ة  ف�رتة 
< تثبيت املطالب الشعبية وعدم التنازل عنها

< تكثيف الزخم االعالمي لتثبيت جوهر وروح الثورة ومطالبها يف 
   نفوس الشعب واألحزاب وكل مطلع ومهتم باحلراك الشعي

< كسب املزيد من الصامتني أو ما مُسي مصريا »حزب الكنبة« 
    وتشجيعهم للنزول للشارع وكسر ما تبقى من حواجز اخلوف 
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مختصر املراحل 
 يف الجدول

تطبيقات نماذج عملية 
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< اظهار القيادة بشكل أوضح ورمسي لتبدأ التجهيز للمرحلة املقبلة

ومت ذلك من خالل املناورات التالية:
< الرتكيز يف االعالم على الفهم الصحيح واملطالب الصحيحة 

    للثورة الشعبية
< اظهار اتفاق اجلميع شبابا ومجعيات ونقابات واحزاب من خالل 

    فعاليات مشرتكة ومنسقة
حاج�ز  وكس�ر  للمش�اركة  للش�ارع  ين�زل  ال  م�ن  كل  تش�جيع   >

ف  خل�و ا
< اشراك املدن واحملافظات الي مل تشارك بزخم معقول

< تطوير فعاليات وافكار جديدة حتقق املطلوب من هذه املرحلة
< اظهار القيادات الشابة يف كل احملافظات مجيعا دون استثناء 

   وابراز هذه القيادات واعتمادها يف احلديث االعالمي

املرحلة اخلامسة: املناورات حتى حتقيق اهلدف
عل�ى  احملافظ�ة  وه�و  رئيس�ي  ه�دف  عل�ى  رك�زت  ب�أن  املرحل�ة  ه�ذه  ومتي�زت 
بع�د  وذل�ك  اس�تمراريتها،  وعل�ى  جذوته�ا  وعل�ى  الش�عبية  الث�ورة  دينامي�ة 
من�اورات  هن�اك  وكان  النظ�ام.  م�ن  الكب�ر  الضغ�ط  وحتم�ل  مس�ارها  تثبي�ت 

مث�ل: م�ن  مس�تمرة  ش�عبية  وحت�ركات 
< املناورة يف حدة وترة املظاهرات وزمخها 

< املناورة على مستوى احملافظات من خالل مناورات تبادلية على 
   مستوى مجيع احملافظات مبعنى كل يوم يتم حتريك مظاهرات 

    يف عدد معني من احملافظات أو املدن 
< االبداع يف املظاهرات واملسرات والفعاليات األخرى واالستمرار يف 

   امليادين واستمرار التغطية اإلعالمية

تطبيقات نماذج عملية 
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< طرح مواضيع وعناوين خمتلفة مثل: ملفات الفساد وثروات 
  املنتفعني وأموال الشعب املسروقة وقتل املتظاهرين وجرحى 

   وشهداء املظاهرات 
< إطالق أيام أو أسابيع الشهداء فكل أسبوع تنظم احدى املدن أو  

   احملافظات أسبوع شهدائها 
< املناورة من اجل اجياد حكومة انتقالية ال يشارك فيها اي من 

    رموز النظام السابق
واع�داد  انتقالي�ة  حكوم�ة  حي�ث  م�ن  االنتقالي�ة  للمرح�ة  التجهي�ز   >

برملاني�ة...اخل إلنتخاب�ات  وجتهي�ز  دس�تور 
< التنسيق مع مجيع القوى

< الضغط من أجل عقد انتخابات رئاسية

فرضيات ومالحظات
وعن�ف  قم�ع  بأعم�ال  يق�م  مل  اجلي�ش  ان  فرضي�ة  عل�ى  س�ارت  املراح�ل  ه�ذه 
وه�ي  للجي�ش  متوقع�ة  اخ�رى  س�يناريوهات  هن�اك  كان  وإن  املتظاهري�ن.  ض�د 

التالي�ة: االجتاه�ات  بإح�دى  يتدخ�ل  ان 

1- حسم املوقف ملصلحة مطالب الشعب

2-  التدخل من اجل ابقاء النظام نفسه

كينون�ة  عل�ى  لإلبق�اء  لك�ن  وجزئي�ة  ش�كلية  تغ�رات  اج�ل  م�ن  التدخ�ل   -3
عن�د  املالم�ح  بع�ض  يف  تغي�رات  اج�راء  م�ن  فالب�د  وعنده�ا  الس�ابق  النظ�ام 

ذل�ك. ح�دوث 
كل  يف  خمتلف�ة  مواق�ف  اخت�ذت  العربي�ة  اجلي�وش  أن  املالح�ظ  وم�ن 
واض�ح.  بش�كل  الش�عب  جت�اه  املوق�ف  حلس�م  يتدخ�ل  مل  منه�ا  أي  لك�ن  دول�ة، 
جدي�دة،  رئاس�ية  انتخاب�ات  لدع�م  اجلي�ش  عن�د  أخ�را  األم�ر  ب�دا  مص�ر  فف�ي 
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التونس�ي  اجلي�ش  اخت�ذ  فق�د  تون�س،  يف  أم�ا  عليه�ا.   انقل�ب  م�ا  س�رعان  لك�ن 
موق�ف احلي�اد. وممـا ال شـك فيـه فقـد اثبتـت اجليـوش العربيـة أنهـا أهـم 
عامـل مـن العوامـل الداخليـة املؤثـرة يف مسـرة الثـورة الشـعبية. وبالتال�ي 
حس�ب  نفس�ها  تط�ور  أن  الش�عبية  الث�ورة  اس�رتاتيجية  عل�ى  يتوج�ب  فإن�ه 
تك�ن  العربي�ة  الش�عوب  ب�أن  علم�ا  حلالت�ه،  متام�ا  تنتب�ه  وأن  اجلي�ش  موق�ف 
ع�ن  بنفس�ه  اجلي�ش  ين�أى  أن  واألص�ل  جليوش�ها،  والتقدي�ر  االح�رتام  كل 
التدخ�ل  م�ن  وللوط�ن  للش�عب  حافظ�ا  ويبق�ى  الش�عبية  الث�ورة  تط�ورات 

اخلارج�ي.   

لإلب�داع  مفت�وح  واجمل�ال  ش�وهدت  ال�ي  األف�كار  بع�ض  ه�ذه  مالحظـات: 
لغره�ا  واالبت�كار  والتجدي�د 

< ضرورة االستعداد إذا طالت املدة
< أهمية التشارك مع اآلخرين

< لزوم االلتصاق باملطالب الشعبية
< احملافظة على الثورة وروح التحدي 

مواجه�ة  يف  النص�ر  ونع�م  امل�وىل  نع�م  فه�و  ل�ه  واالخ�الص  ب�اهلل  االس�تعانة   >
الظامل�ني

المدة الكلية للثورة الشعبية 
وتعي�ني  النظ�ام  س�قوط  حت�ى  الش�عبية  الث�ورة  م�دة  تك�ون  أن  األص�ل 
ف�إن  األح�وال  أحس�ن  يف  أن�ه  العرب�ي  الربي�ع  تقدي�رات  وم�ن  آخ�ر،  نظ�ام 
عل�ى  ه�ذا  ويب�دو  أكله�ا  تأت�ي  حت�ى  ش�هور  س�تة  س�تأخذ  الش�عبية  الث�ورة 
واملقص�د  ذل�ك.  م�ن  أكث�ر  أو  ش�هرا   14 تس�تغرق  أن  وميك�ن  التف�اؤل،  احتم�ال 
ظ�روف  حدث�ت  إذا  إال  وجي�زة  ف�رتة  يف  يك�ون  ال  الش�عبية  الث�ورة  جن�اح  أن  هن�ا 
بع�ني  املطلوب�ة  الزمني�ة  الف�رتة  ط�ول  يأخ�ذوا  أن  املعني�ني  وعل�ى  اس�تثنائية 

يتفاج�ؤوا.   ال  حت�ى  االعتب�ار 

تطبيقات نماذج عملية 
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الفصل الثاني: من ربيع ليبيا

الثورة الشعبية وميزاتها 
يف  حي�دث  ال�ذي  ولك�ن  املؤسس�ة،  بكي�ان  تعص�ف  ق�د  احل�ادة  األزم�ة  إن 
العدي�د  ويغ�ر  نفس�ها،  البل�د  وبكي�ان  الدول�ة  بكي�ان  يعص�ف  العرب�ي  الع�امل 
للتغي�ر،  طوي�ل  لوق�ت  حتت�اج  م�ا  ع�ادة  ال�ي  الس�ابقة  الثقاف�ات  م�ن 
ومل�ن  الدول�ة  يف  الرئيس�ية  املكون�ات  ل�كل  االس�رتاتيجيات  تغ�ر  كذل�ك 
حبكوم�ات  وُتطي�ح  احلاك�م  السياس�ي  النظ�ام  وتقل�ب  الدول�ة،  م�ع  يتعام�ل 
وم�ن  الش�عبية.  الث�ورة  انه�ا   .... اخ�رى  لقي�ادات  اجمل�ال  وتفس�ح  قي�ادات  وتغ�ر 
اللي�ي  الربي�ع  م�ن  نس�تمدها  أن  ممك�ن  ال�ي  الش�عبية  الث�ورات  مالم�ح  أه�م 

العربي�ة:  الش�عبية  الث�ورات  وباق�ي 

الث�ورة  وب�دأ  االنط�الق  ش�رارة  توق�ع  الصع�ب  م�ن  حي�ث  املفاج�ئ  االنفج�ار   >
لالحتج�اج  مس�بق  ختطي�ط  ودون  بعفوي�ة  الن�اس  يندف�ع  حي�ث  العفوي�ة 
ع�ن  للتعب�ر  للش�ارع  نزوهل�م  وبالتال�ي  وضيقه�م  غضبه�م  ع�ن  والتعب�ر 

ل�ك   ذ
التعقي�د  يف  األم�ور  وتب�دأ  س�ريعا  تت�واىل  حي�ث  االح�داث  س�رعة   >

خ�ل ا لتد ا و
الكب�رة  التغي�ر  نتائ�ج  تب�دأ  حي�ث  صغ�رة  افع�ال  م�ن  النتائ�ج  عظ�م   >

الثل�ج.   ككتل�ة  تتدح�رج  تب�دأ  صغ�رة  ألعم�ال  نتيج�ة  بالتش�كل 
الن�اس  يق�دم  حي�ث  الش�عبية  الث�ورات  يف  املي�زات  أه�م  وه�ي  التضحي�ة   >

عالي�ة.  معنوي�ة  ب�روح  واجل�رأة  التضحي�ة  عل�ى 
والديني�ة  احلزبي�ة  الف�وارق  وذوب�ان  اجلمي�ع  ب�ني  التع�اون  روح  ظه�ور   >

وامل�آل. احل�ال  بوح�دة  الن�اس  وش�عور  واجلهوي�ة 
تب�دأ  حي�ث  هل�ا،  ُيس�تجب  مل  إذا  بالتدري�ج  املطال�ب  س�قف  ارتف�اع   >
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س�قوف  حن�و  تت�درج  م�ا  س�رعان  ث�م  اجتماعي�ة  أو  اقتصادي�ة  مبطال�ب 
النظ�ام.  إلس�قاط  وص�وال  أعل�ى 

وتب�دأ  بعفوي�ة  الن�اس  يندف�ع  حي�ث  هل�ا  حم�ددة  قي�ادة  ب�دون  تب�دأ   >
التدرجي�ي.  بالتش�كل  القي�ادة 

ع�ام(  بش�كل  واالنش�طة  األح�داث  )توج�ه  توجيهي�ة  ب�ؤر  هل�ا  يك�ون   >
حبت�ة قيادي�ة  ب�ؤر  وليس�ت 

امل�دن  باق�ي  إىل  )الش�رارة(  االنفج�ار  نقط�ة  م�ن  التدرجي�ي  االنتش�ار   >
ت  فظ�ا واحملا

نموذج المكونات الرئيسية للثورة الشعبية
وه�ذه  الش�عبية  بالث�ورة  وتؤث�ر  تتأث�ر  مكون�ات  مثاني�ة  أساس�ي  بش�كل  ب�رز 
وه�م   )Stake holders( الش�أن  أصح�اب  عليه�ا  نطل�ق  أن  ممك�ن  املكون�ات 
وممك�ن  إجيابي�ا،  متأثري�ن  أو  متضرري�ن  س�واء  الش�عبية  بالث�ورة  املعني�ون 

وه�م: مكون�ات  مثاني�ة  يف  وجتميعه�م  حصره�م 

1- اجلسم الشعي احملرك للثورة

2- النظام احلاكم املقاوم للثورة

3- اجليش الرمسي

4- رجاالت ومكونات النظام السابق

5- الالعبون اخلارجيون

6- الالعبون الداخليون

7- الدولة ككل )نظام الدولة نفسها(

8- احلركات واألحزاب املعنية بالتغير 

تطبيقات نماذج عملية 
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 الجسم الشعبي المحرك للثورة 
م�ن  التخل�ص  ه�و  املك�ون  هل�ذا  األك�رب  اهل�م  أن  واضح�ا  ب�ات  حي�ث 

ومنه�ا: يس�تمر  حت�ى  حم�ددة  أم�ور  إىل  وحيت�اج  القائ�م  النظ�ام 

1- قيادة مجاعية واعية قادرة على: 
< القيادة والتوجيه احلكيم

< وضع اخلطط التكتيكية الالزمة لتحقيق النتائج املطلوبة 
< القيام باملناورات ألداء ذلك

< طرح املشاريع واحللول السياسة الستيعاب اجلميع والتعامل 
    مع   القوى اإلقليمية والدولية

< القيادة الشعبية وتوجيه اجلماهر 
< احملافظة على وحدة اجلماهر وحتصينها الفوري وحايتها   

    من االنقسامات العرقية أو القبلية أو الدينية

ومفكري�ن  مجه�ور  م�ن  الوطني�ة  املكون�ات  مجي�ع  اس�تيعاب  عل�ى  الق�درة   -2
وجتمع�ات  وح�ركات  وأح�زاب  ونقاب�ات  ومثقف�ني  وخنب�ة 

 3- اجرتاح أساليب وطرق للحماية من بطش النظام أو ختفيف حدته

  4- توفر االحتياجات االساسية من طعام ومأوى وغره للمتظاهرين 
    والثائرين

5- االنتباه لألمن احمللي للمنازل واحملالت التجارية

6- الرتكيز على العنصر الشبابي وتكوين قاعدة شبابية شعبية 
   واستيعابهم يف اهليئات والتجمعات وبث روح التطوع عندهم وكذا 

    الفتيات وإبراز قيادات شابة واعية. 

7- استيعاب الفئات العمرية األكرب سنا واملتحمسة ضمن أطر 
      مناسبة     
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النظام الحاكم 
جه�ده  كل  يب�ذل  ال�ذي  واملمان�ع  املق�اوم  اجلس�م  يش�كل  املك�ون  وه�ذا 
العن�اد  خ�الل  م�ن  واملعنوي�ة  املادي�ة  مكتس�باته  عل�ى  وللمحافظ�ة  للبق�اء 
والديني�ة  القومي�ة  النزع�ات  واث�ارة  الث�وار  ب�ني  والتفري�ق  والبط�ش  واملقاوم�ة 

والقبلي�ة...اخل. 
لكن�ه  وبش�دة  يق�اوم  املك�ون  ه�ذا  أن  العرب�ي  الربي�ع  يف  املالح�ظ  وم�ن 
باالس�تعانة  ويب�دأ  علي�ه  اجلماه�ر  ضغ�ط  عن�د  وخصوص�ا  التف�كك  يف  يب�دأ 

ذل�ك.    اس�تطاع  إن  اجلي�ش  لتس�خر  ينتق�ل  ث�م  وم�ن  األم�ن  بق�وات 

الجيش الرسمي
ج�زء  أو  كل�ه  اجلي�ش  يتخ�ذ  وق�د  اجلي�ش،  ع�ن  احلدي�ث  تق�دم  وق�د 

التالي�ة: املواق�ف  إح�دى  من�ه 
< احلياد

< دعم الثورة الشعبية من خالل احلماية احلقيقة أو االستقاالت
< الوقوف ضد الثورة الشعبية ومقاومتها

عل�ى  لإلبق�اء  لك�ن  وجزئي�ة  ش�كلية  تغ�رات  اج�ل  م�ن  التدخ�ل   >
الس�ابق النظ�ام  كينون�ة 

وإقليمي�ة  حملي�ة  ق�وى  تب�دأ  حي�ث  اجلي�ش  عق�د  وانف�راط  التف�كك   >
مس�لحة  جمموع�ات  أو  ميليش�يات  لتش�كيل  اجلي�ش  فل�ول  باس�تقطاب 
غط�اء  حت�ت  الق�وى  هل�ذه  مص�احل  حتقي�ق  يف  اس�تخدامها  يت�م 

الوطني�ة.   املصلح�ة 
اس�تقرارا  املؤسس�ات  أكث�ر  م�ن  العربي�ة  ال�دول  يف  اجلي�ش  ويعت�رب   
أن  العملي�ة  التج�ارب  بين�ت  وق�د  وواجبات�ه،  عمل�ه  طبيع�ة  حبك�م  ومهني�ة 
جترب�ة  يف  كم�ا  ُتَتخ�ذ  أن  ميك�ن  ال�ي  الق�رارات  أس�وء  م�ن  اجلي�ش  تفكي�ك 
إبق�اء  عل�ى  العم�ل  ينبغ�ي  وبالتال�ي  وتفكيك�ه.  اجلي�ش  ح�ل  مت  حي�ث  الع�راق 

تطبيقات نماذج عملية 
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يف  للجي�ش  ينبغ�ي  كم�ا  الوطني�ة،  ب�روح  مع�ه  والتعام�ل  اجلي�ش  وح�دة 
متب�ادال.  الش�عور  يك�ون  أن  مبعن�ى  الوطني�ة،  بال�روح  يتعام�ل  أن  املقاب�ل 

 

خ�الل  م�ن  عليه�ا  واحملافظ�ة  الدول�ة  س�يادة  اتب�اع  ه�و  اجلي�ش  يف  واألص�ل 
واملطل�وب  الدول�ة.  س�يادة  متث�ل  ال�ي  املنتخب�ة  السياس�ية  القي�ادة  اح�رتام 

اجلي�ش: جت�اه 
< حماولة فرز القيادات العسكرية ومعرفة من يقف مع الثورة 

    ومن هو ضدها
< استمالة املعتدلني من خالل اخلطاب الوطي والديي

< ترشيح قائد عسكري موثوق للقيادة العسكرية أو مللمة فلول 
    اجليش الوطي يف حال تفكك اجليش. 

< والقاعدة العامة هي جتنب املواجهة مع اجليش وقوى األمن 
   فليس املقصد هو عداوتهم ولكن املقصد هو حتقيق العدل ورفع 

  الظلم والقهر والفساد واالستبداد. 
رجاالت ومكونات النظام السابق 

االقتصادي�ة  وتوجهاته�ا  الدول�ة  حيكم�ون  الذي�ن  النظ�ام  بطان�ة  ه�م  وه�ؤالء 
وه�ذه  ذل�ك.  غ�ر  إىل  والثقافي�ة  واالجتماعي�ة  واملالي�ة  والعس�كرية  والسياس�ية 

التالي�ة: املواق�ف  اح�دى  تتخ�ذ  أن  املش�اهدات  حس�ب  املتوق�ع  م�ن  البطان�ة 
ف�ال  األخط�ر  وه�و  املوج�ه  لرك�وب  ظاهري�ة  مواق�ف  بأخ�ذ  النف�اق:   >

واحل�ذر  االنتب�اه  م�ن  ب�د 
فئ�ة  إىل  كاالحني�از  الظاه�رة  املع�ادة  باجتاه�ني:  يك�ون  وه�ذا  املع�اداة:   >
ع�داءه  خيف�ي  ب�أن  املخفي�ة  املع�اداة  أو  مع�ه،  والوق�وف  الس�ابق  النظ�ام 

االنتب�اه. ينبغ�ي  وهن�ا  الش�عبية  للث�ورة 
وتش�غيله  اش�راكه  هن�ا  واملطل�وب  الش�عبية:  للث�ورة  والتأيي�د  الدع�م   >
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املس�تويات  خمتل�ف  وعل�ى  أك�رب  بش�كل 
خربات�ه  م�ن  واالس�تفادة  اس�تمالته  عل�ى  العم�ل  واملطل�وب  احملاي�د:   >
اس�تخدام  م�ع  االي�ذاء،  بع�دم  تطمينه�م  م�ع  ش�ره،  حتيي�د  أو  وج�دت  ان 
ه�دف  لي�س  إذ  ذل�ك،  غ�ر  أو  الوط�ي  أو  القبل�ي  أو  الدي�ي  التأث�ر 

االنتق�ام ه�و  الث�ورة 

الالعبون الداخليون )المأل(
واملؤسس�ات  واملفك�رون  والنخب�ة  والصحاف�ة  واإلع�الم  األعم�ال  رج�ال  وه�م 
ودور  وغره�م،  القبائ�ل  وش�يوخ  الدي�ن  ورج�ال  املدن�ي  اجملتم�ع  ومنظم�ات 
واملش�اركة  اللوجس�ي  الدع�م  توف�ر  يف  إجيابي�ا  يك�ون  أن  ميك�ن  ه�ؤالء 
دور  يك�ون  وق�د  الش�عبية.  الث�ورة  ع�ن  والدف�اع  والتربي�ر  والتفك�ر  احلقيقي�ة 
تش�وش  وصراع�ات  بينه�م  داخلي�ة  خالف�ات  تتط�ور  وق�د  س�لبيا،  منه�م  البع�ض 
اخلالف�ات  مس�توى  خف�ض  املك�ون  ه�ذا  جت�اه  املستحس�ن  وم�ن  الث�ورة.  عل�ى 
ذات  القي�ادة  يف  مه�م  الوطني�ني  واش�راك  األدن�ى  احل�د  إىل  معه�م  أو  بينه�م 
واهليئ�ات.  التجمع�ات  يف  خصوص�ا  اس�تقطابهم  عل�ى  والعم�ل  الوط�ي،  الطاب�ع 

الالعبون الخارجيون
بالضغ�ط  س�واء  مصاحله�م  تأم�ني  ويهمه�م  اخلط�رة  العوام�ل  م�ن  وه�م 
يتدخل�وا  أن  احملتم�ل  وم�ن  املال�ي،  باإلغ�راء  أو  الش�عبية  الث�ورة  رم�وز  عل�ى 
عناص�ر  م�ع  التواص�ل  خ�الل  م�ن  كلي�ا  أو  جزئي�ا  وس�واء  عس�كريا،  أو  سياس�يا 
اآلن.  إىل  اللي�ي  الربي�ع  يف  وحي�دث  ح�دث  م�ا  وه�ذا  ذل�ك،  لتحقي�ق  داخلي�ة 

التالي�ة: لألم�ور  االنتب�اه  ض�رورة  املش�اهدات  م�ن  املس�تفادة  الع�رب  وم�ن 
< ارسال رسائل مهمة حتمل جمموعة من املضامني منها

- رفض اي تدخل عسكري من قبلهم على األرض 
- اظهار املظهر الشعي الوطي للمظاهرات وللثورة وأن هذه 

    هي مطالب الشعب 

تطبيقات نماذج عملية 
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< رصد مناوراتهم وحتليلها وحصر من يتصل بهم
< التطمني على الثروات الطبيعية وأنها ستكون يف مأمن

ح�ني  إىل  السياس�ية  أو  االقتصادي�ة  االتفاق�ات  عل�ى  األول�ي  التطم�ني   >
الق�ادم الربمل�ان  قب�ل  م�ن  تقييمه�ا 

ويصبـح هـذا العامـل خطـرا حقيقيـا إذا اسـتطاع أن يشـكل لـه جيـوب 

س�واء  اخلارجي�ة  فالق�وى  وطـي.  غطـاء  حتـت  ملصلحتـه  تعمـل  داخليـة 
اجملموع�ات،  هل�ذه  ومادي�ا  مالي�ا  دعم�ا  تق�دم  أن  تس�تطيع  دولي�ة  أو  إقليمي�ة 
اجملموع�ات  ه�ذه  تصب�ح  وبالتال�ي  البع�ض،  بعضه�ا  ع�ن  تش�قها  أن  وتس�تطيع 
م�ع  تتقات�ل  أن  اجلي�وب  هل�ذه  ممك�ن  ب�ل  الق�وى.  ه�ذه  مص�احل  رهين�ة 
خمتلف�ة،  حبج�ج  بع�ض  دم�اء  بعضه�م  ويس�فك  أخ�رى  وطني�ة  جمموع�ات 

اخلارجي�ة.  الق�وى  ه�و  النهائ�ي  املس�تفيد  ولك�ن 
وتب�دأ  البع�ض  بعضه�ا  م�ع  اخلارجي�ة  الق�وى  مص�احل  تتض�ارب  وق�د 
وتقت�ل  الق�وى  ه�ذه  ع�ن  بالوكال�ة  تتح�ارب  الداخلي�ة  اجملموع�ات  ه�ذه 
الوق�وع  إن  نفس�ه.  الش�عب  ه�و  واخلاس�ر  الوطني�ة،  واألص�ول  األحي�اء  وتدم�ر 
فاع�ل  طري�ق  ه�و  ب�ل  الث�ورة،  املطب�ات  أخط�ر  مل�ن  اخلارجي�ة  الق�وى  براث�ن  يف 
ث�م  وم�ن  النبي�ل  وهدفه�ا  مس�ارها  ع�ن  واخارجه�ا  الش�عبية  الث�ورة  لتميي�ع 
فش�لها. وهـو أسـهل مسـلك للفوضى والدمـار، وأطـول طريق للوفـاق وأصعب 
نهـج للوئـام وأفظـع دمـارا ومهلكـة للشـعب وملقـدرات البلـد، ب�ل ه�و أس�لوب 
خي�رج.     أن  للفي�ل  هيه�ات  وهيه�ات  للغرف�ة،  الفي�ل  وإدخ�ال  املس�تعمر  جل�ب 

الدولة ككل )نظام الدولة(
إىل  حيت�اج  ومؤسس�اتها  ووزاراته�ا  بأجهزته�ا  احلكوم�ي  الدول�ة  فنظ�ام 
الرئيس�ية  التغ�رات  اح�داث  ح�ني  إىل  ابقائ�ه  واملطل�وب  ينه�ار،  ال  حت�ى  دع�م 
بطريق�ة  الدول�ة  إدارة  ومس�اندة  دع�م  عل�ى  للعم�ل  الث�ورة  وحتت�اج  املطلوب�ة. 
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الدخ�ل  ومص�ادر  الدولي�ة  والعالق�ات  اخلدمي�ة  اجلوان�ب  وخصوص�ا  هادئ�ة 
والش�رطة  والقض�اء  والبن�وك  املال�ي  والقط�اع  وغ�ره  ب�رتول  م�ن  القوم�ي 
ال�دروس  وم�ن  للمواطن�ني.  اليومي�ة  باحلي�اة  يتعل�ق  م�ا  وكل  وال�وزارات 
مراع�اة  م�ع  منه�ا  الصادق�ة  الوطني�ة  اجله�ات  م�ع  الث�ورة  تتع�اون  أن  املس�تفادة 

ل�ي: لتا ا

ع�دد  أو  الث�وار  م�ن  ضامن�ة  اغلبي�ة  فيه�ا  وطني�ة  قي�ادة  تش�كيل   >
س�لي  ق�رار  ألي  معط�ل  مناس�ب 

لإلعتم�اد  باملختص�ني  وتطعيمه�ا  الواعي�ة  الش�عبية  اللج�ان  اب�راز   >
الدول�ة  مؤسس�ات  اع�ادة  أو  تأس�يس  ح�ني  إىل  عليه�ا 

قب�ل  م�ن  وغ�ره  كالب�رتول  الدول�ة  م�وارد  ادارة  عل�ى  الرتكي�ز   >
وطني�ني متخصص�ني 

< ادارة العالقات الدولية على أساس
- رفض التدخل العسكري على األرض

- رفض الوصاية أو التدخل اخلارجي بأي شكل أو حتت أي مربر
- تطمينهم على االتفاقات احلالية مع النظام السابق حلني 

   مراجعتها حسب األصول وقواعد العقود
- احملافظة على السيادة الوطنية

- صون شعبية الثورة وأن هذا قرار الشعب
- عدم اخلوف من تدين الشعب، فالشعوب العربية متدينة بفطرتها
   استغالل اخلالفات والتناقضات بني القوى اخلارجية لصاحل إجناح 

   الثورة الشعبية 
وع�دم  ال�ودي  التق�رب  م�ع  املضم�ون  بنف�س  العربي�ة  العالق�ات  ادارة   >
مؤسس�ات  خ�الل  م�ن  ولك�ن  لزم�ت  إن  املس�اعدة  وطل�ب  األج�واء  توت�ر 

املتخصص�ة. املدني�ة  واملنظم�ات  االح�ر  اهل�الل 
املالي�ة  الس�يولة  لضم�ان  متخصص�ة  جلن�ة  م�ن  البن�وك  قط�اع  ادارة   >

تطبيقات نماذج عملية 
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وامل�وارد  ووارداته�ا  اخلارجي�ة  وحس�اباتها  الدول�ة  أم�وال  عل�ى  وللحف�اظ 
اجلدي�د الوض�ع  إىل  اآلم�ن  االنتق�ال  ورعاي�ة  لديه�ا  الطبيعي�ة 
< املساهمة الفاعلة يف ادارة الوزارات واملؤسسات وسرعة تشغيلها 

امل�واد  حي�ث  م�ن  للن�اس  اليومي�ة  واحلي�اة  اليوم�ي  الواق�ع  ادارة   >
والبلدي�ات...اخل الصح�ي  والقط�اع  الغذائي�ة 

الحركات واألحزاب المعنية بنجاح الثورة 
ال�ي  والتجمع�ات  والنقاب�ات  السياس�ية  واألح�زاب  احل�ركات  مجي�ع  وه�م 
آلخ�ر.  ح�زب  م�ن  احتياجاته�ا  وختتل�ف  التغي�ر،  حتقي�ق  يف  وترغ�ب  تدع�م 
بنم�وذج  ومرتبط�ة  الرئي�س  املك�ون  به�ذا  متعلق�ة  مهم�ة  قضاي�ا  ع�دة  وب�رزت 

الحق�ا. س�يأتي  كم�ا  الش�عبية  الث�ورة  إدارة 

نموذج » العناصر الحرجة في إدارة الثورة الشعبية«
وقي�ادة  إدارة  يف  احلرج�ة  العناص�ر  م�ن  جمموع�ة  الربي�ع  اح�داث  ف�رزت 
عل�ى  منه�ا  السياس�ية،  األح�زاب  م�ع  يتقاط�ع  ق�د  وبعضه�ا  الش�عبية،  الث�ورة 

احلص�ر:  ال  املث�ال  س�بيل 

1- القيادة
تس�تطيع  وق�د  العارم�ة،  الش�عبية  الث�ورة  توجي�ه  أو  قي�ادة  األح�زاب  حاول�ت 
احلش�ود  رب�ع  أو  تقريب�ا   %30 جتم�ع  أن  اس�تطاعت  إذا  وخصوص�ا  ذل�ك  فع�ل 
ب�د  ال  وهن�ا  التأث�ر  أو  التوجي�ه  عل�ى  ق�درة  هل�ا  س�يكون  فعنده�ا  الش�عبية، 
وتشـكيل حتالـف وقيـادة مشـركة حتـى  ب�ني اجلمي�ع  التعام�ل  م�ن حس�ن 
الث�ورة  ولـو كان هنـاك مكـون حزبـي كبـر احلجـم، وذل�ك لضم�ان وح�دة 
واملش�اعر  اهلوي�ة  تعك�س  ال�ي  الش�عبية  طبيعته�ا  عل�ى  وابقائه�ا  الش�عبية 
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الديني�ة.  أو  الوطني�ة  س�واء  للش�عب  املش�رتكة  العفوي�ة  احلقيقي�ة 
ينبغ�ي  ج�دا  كب�رة  فرص�ة  تش�كل  الث�ورات  ه�ذه  كان�ت  ومل�ا    
والقه�ر،  والقم�ع  الظل�م  م�ن  للتخل�ص  درج�ة  بأقص�ى  منه�ا  االس�تفادة 
بش�كل  العم�ل  ل�زم  ل�ذا  طويل�ة.  س�نني  بع�د  إال  ثاني�ة  تتك�رر  ال  ق�د  فه�ي 
كل  ل�دى  توفره�ا  واملمك�ن  املتوف�رة  االمكان�ات  كل  وحش�د  لتجمي�ع  دؤوب 
توح�د  بأنه�ا  الث�ورات  إجيابي�ة  تأت�ي  وهن�ا  الثغ�رات.  س�د  حملاول�ة  األط�راف 
االمكان�ات  مجي�ع  ميل�ك  ان  مك�ون  أي  عل�ى  يس�تحيل  اذ  بوتقته�ا،  يف  اجلمي�ع 
منف�ردا  لوح�ده  واالنتف�اع  لالس�تفادة  واملعنوي�ة  واملادي�ة  البش�رية  والق�درات 

اآلخ�ر. م�ع  والتنس�يق  التع�اون  دون  الكب�رة  الث�ورات  ه�ذه  م�ن 

ه�و  املس�تفادة  ال�دروس  وم�ن  الش�عبية  للث�ور  امليداني�ة  التطبيق�ات  وم�ن 
والتوجي�ه  للمتابع�ة  عملي�ات  غرف�ة  لتش�كيل  الش�عبية  الث�ورة  قي�ادة  حاج�ة 
املتوف�رة،  املعلوم�ات  حس�ب  الق�رار  اخت�اذ  عل�ى  بالق�درة  تتمت�ع  وأن  املس�تمرين، 
الث�ورة.  اه�ادف  ملصلح�ة  جتيره�ا  وس�رعة  الف�رص  والتق�اط  التوجي�ه  وس�رعة 
ذوي  اش�خاص  أو  قي�ادات  ارس�ال  خ�الل  م�ن  الثوري�ة  القي�ادات  دع�م  وينبغ�ي 
تعم�ل  حي�ث  املس�اندة.  أج�ل  م�ن  اخل�ارج  يف  املقيم�ني  م�ن  وق�درات  مه�ارات 
املش�وار  لتكم�ل  الش�عب  م�ن  مقبول�ة  قيادي�ة  جمموع�ة  بل�ورة  عل�ى  القي�ادة 
متخص�ص  فري�ق  تعي�ني  الض�روري  م�ن  ب�دا  كذل�ك  الش�عبية،  الث�ورة  م�ع 

العام�ة. للعالق�ات 

2- الهيكلية الشبكية21
املش�اركة  االع�داد  وضخام�ة  رقعته�ا  واتس�اع  الث�ورات  حج�م  لك�رب  نظ�را 
معق�د  غ�ر  هيكل�ي  إط�ار  إجي�اد  م�ن  ب�د  ال  فإن�ه  هل�ا،  العالي�ة  والس�قوف 
للث�ورات  األساس�ية  الثماني�ة  املكون�ات  م�ن  مك�ون  كل  متابع�ة  عل�ى  يعم�ل 
م�ع  تفصيالت�ه  وتفه�م  مك�ون  كل  تتاب�ع  جمموع�ات  أو  ف�رق  خ�الل  م�ن 

21  تطرقنا للهيكلية الشبكية في كتاب »التغيير: نظرية عمل جديدة« 2019

تطبيقات نماذج عملية 
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تك�ون  أن  م�ن  للهيكلي�ة  ب�د  وال  االخ�رى.  املكون�ات  م�ع  التكام�ل  عل�ى  العم�ل 
تس�تطيع  حت�ى  أيض�ا،  اجلزئي�ة  واهلي�اكل  العام�ة  الرتكيب�ة  يف  مرن�ة 
كم�ا  وتطوره�ا.  الث�ورة  اثن�اء  االح�داث  وس�رعة  احلرك�ة  س�رعة  اس�تيعاب 
القري�ب  املتحم�س  الش�باب  اس�تيعاب  عل�ى  ق�ادرة  تك�ون  ان  جي�ب  اهليكلي�ة  أن 
ال  حركت�ه،  تس�هل  مرن�ة  هي�اكل  يف  تأط�ره  تس�تطيع  وأن  الث�ورة،  روح  م�ن 
غ�ر  اهليكلي�ة  عل�ى  كم�ا  الزخ�م.  م�ن  االس�تفادة  م�ن  حت�د  جام�دة  هي�اكل 
االخ�رى.  املختلف�ة  العمري�ة  الفئ�ات  م�ن  املؤيدي�ن  م�ع  تتعام�ل  أن  املعق�دة 

3- المعلومات وتدفقها
م�ن  تأت�ي  ال�ي  األخب�ار  وكث�رة  األح�داث  بس�رعة  الث�ورات  امت�ازت  حي�ث 
ال�دروس  وم�ن  املقص�ودة،  وغ�ر  املقص�ودة  الش�ائعات  وانتش�ار  املكون�ات،  مجي�ع 

خ�الل: م�ن  املعلوم�ات  تع�اجل  أن  املس�تفادة 

< تكوين فريق خاص باستقبال املعلومات
< التمحيص السريع لألخبار إذ أن الوقت ال يكفي للتمحيص الطويل

< سرعة مترير االخبار لقيادة الثورة ويف املدن األخرى واألرياف 
   واملغرتبني يف اخلارج

< تقييم االخبار الي تبث وتصل ملعرفة مدى دقة مصادرها

4- التكامل بين المكونات
املكون�ات  مجي�ع  ب�ني  التكام�ل  ه�ي  ب�رزت  ال�ي  النق�اط  أه�م  م�ن  ولعله�ا   
اجله�ود  تركي�ز  أج�ل  م�ن  وأنش�طتها  نقاب�ات(  ح�ركات،  جتمع�ات،  )أح�زاب، 
الس�ريع  وااليق�اع  اخلض�م  ه�ذا  يف  الضي�اع  أو  التش�عب  وع�دم  اهل�دف،  حن�و 
الص�ورة  ت�رى  ُمرِك�زة  واعي�ة  قي�ادة  يتطل�ب  الش�أن  وه�ذا  الث�ورة.  تط�ور  اثن�اء 
بينه�ا.  وتنس�ق  املكون�ات  مجي�ع  وتس�توعب  مشولي�ة  بص�ورة  هل�ا  وختط�ط 
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واألنش�طة،  الفعالي�ات  معظ�م  ب�ني  والتنس�يق  التناغ�م  يتحق�ق  وبذل�ك 
الث�ورة  أداء  يف  والكف�اءة  الفاعلي�ة  زي�ادة  أج�ل  م�ن  األه�داف  عل�ى  وترك�ز 
وتنس�يق  التصرحي�ات  م�ع  األنش�طة  تناغ�م  عل�ى  احل�رص  كذل�ك  الش�عبية. 

اإلمكان�ات.  تش�تيت  وع�دم  الرتكي�ز  م�ن  ملزي�د  ذل�ك  وكل  التوقي�ت 

5- الوعي والثقافة
ض�رورة  الش�عبية،  الث�ورات  أج�واء  ويف  العرب�ي  الربي�ع  مس�رة  يف  ب�دا  كم�ا 
الث�ورة  اذكاء  مصلح�ة  يف  تص�ب  ال�ي  املفاهي�م  م�ن  جمموع�ة  ونش�ر  تثبي�ت 
وذل�ك  املؤي�دة.  االع�الم  ووس�ائل  التوجي�ه  ب�ؤر  طري�ق  ع�ن  أعماهل�ا،  وتطوي�ر 
اجملتمعي�ة  واهلوي�ة  العفوي�ة  وتثبي�ت  واحملايدي�ن  االخري�ن  اس�تيعاب  اج�ل  م�ن 
القي�م  ونش�ر  والتضحي�ة  اإليث�ار  عل�ى  والتش�جيع  الوطني�ة،  أو  الديني�ة  س�واء 

الث�ورة.  وش�فافية  ب�راءة  عل�ى  للمحافظ�ة 
اجمل�ال.  ه�ذا  يف  للمس�اعدة  والوع�اظ  واالئم�ة  املفكري�ن  دف�ع  امله�م  وم�ن 
يعـر  أن  يسـتطيع  حبيـث  للمتظاهريـن  عامـة  ثقافـة  تكويـن  وبالتال�ي 
املتظاه�رون  ال�ي خي�رج  واملطال�ب  واملظ�امل  اجلميـع بلغـة واحـدة ع�ن احل�ال 
والعم�ل  هلل  االخ�الص  باجت�اه  اجلماه�ري  اخلط�اب  تطوي�ر  م�ع  أجله�ا،  م�ن 

الكرام�ة. واس�رتداد  املس�تضعفني  ونص�رة  الوط�ن  ملصلح�ة 

6- الدعم المالي
عنه�ا  نت�ج  وم�ا  الث�ورات  لتكالي�ف  العربي�ة  الش�عوب  حتم�ل  م�ن  بالرغ�م 
ه�ذا  أن  إال  مش�ارك،  ل�كل  الش�خصي  املس�توى  عل�ى  حت�ى  مالي�ة  أعب�اء  م�ن 
احلي�اة  عص�ب  ه�و  امل�ال  أن  إذ  الث�ورة  س�ر  لضم�ان  ج�دا  مه�م  اجلان�ب 
هل�ذا  متفرغ�ة  جلن�ة  تش�كيل  يل�زم  وهن�ا  الث�ورة.  م�دة  طال�ت  إذا  وخصوص�ا 
تقدي�م  دون  وانش�طتها  الث�ورة  الس�تمرار  امل�ادي  الدع�م  عل�ى  للحص�ول  الش�أن 

للث�ورة. داع�م  ش�خص  أو  جه�ة  ألي  تن�ازالت 
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7- مهارات اإلدارة في البيئات المضطربة
مرحل�ة  تناس�ب  قيادي�ة  امن�اط  اعتم�اد  حي�ث  م�ن  ج�دا  ه�ام  بن�د  وه�و 
املب�ادئ  م�ن  جمموع�ة  م�ع  نق�ف  وهن�ا  وتعقيداته�ا،  العالي�ة  وديناميته�ا  الث�ورة 

منه�ا: التغي�ر  وس�ريعة  املعق�دة  االج�واء  ه�ذه  يف  تصل�ح  ال�ي  القيادي�ة 

< القيادة الالمركزية ذات الرؤية احملددة
< املسح املستمر لألحداث ودراستها أوال بأول

اخل�ط  م�ع  يتناق�ض  ال  مب�ا  والنتائ�ج  االح�داث  م�ع  الس�ريع  التكي�ف   >

للث�ورة العام�ة  وااله�داف  الع�ام 
< التنظيم والتأطر الذاتي املالئم يف املناطق واالقاليم املختلفة

< وضع السيناريوهات املتوقعة وكيفية التصرف لكل منها

الداخل�ي  االقتت�ال  أو  الص�راع  حن�و  االن�زالق  لع�دم  متام�ا  االنتب�اه   >

واملطل�وب  القدي�م.  النظ�ام  زوال  عن�د  أو  الش�عبية،  الث�ورة  تفاع�ل  أثن�اء 
والالعب�ني  املكون�ات  مجي�ع  ب�ني  اخلالف�ات  مس�توى  خف�ض  ه�و  دائم�ا 
املصري�ة  الق�رارات  يف  اجلمي�ع  اش�راك  م�ع  األدن�ى،  احل�د  إىل  واملؤثري�ن 

الوطني�ة. 
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الفصل الثالث: من ربيع تونس

)Transition Phase( المرحلة االنتقالية

واس�تمراريتها  التغي�ر  عل�ى  واصراره�ا  وثباته�ا  الث�ورات  ان�دالع  بع�د 
مرحل�ة  تب�دأ  النظ�ام،  رئي�س  س�قوط  وبع�د  هزي�ل،  ببدي�ل  الرض�ى  وع�دم 
زال  ال�ذي  ألن  األصع�ب  ه�ي  الث�ورات.  يف  األصع�ب  املرحل�ة  وه�ي  االنتق�ال 
يبق�ى  ولك�ن  من�ه،  املقرب�ة  القليل�ة  الش�خوص  بع�ض  ورمب�ا  النظ�ام  رأس  ه�و 
م�ن  فيه�ا  مب�ا  العميق�ة  بالدول�ة  يس�مى  مب�ا  قائم�ا  نفس�ه  النظ�ام  جس�م 

وتعقي�دات.  وفس�اد  بروقراطي�ة 

واالس�تالم  الث�ورة  جن�اح  ب�ني  م�ا  املرحل�ة  ه�ي  االنتقالي�ة  باملرحل�ة  ويقص�د 
األوىل  األش�هر  األم�ر  ل�زم  إذا  معه�ا  يتقاط�ع  وق�د  اجلدي�دة،  للقي�ادة  احلقيق�ي 
املتبق�ي  اجلس�م  ولك�ن  رح�ل،  ال�رأس  ان  صحي�ح  اجلدي�دة.  املرحل�ة  بداي�ة  م�ن 
الرم�وز  وكذل�ك  مس�مياته  مبختل�ف  وفاع�ال  موج�ودا  الف�رتة  ه�ذه  يف  يظ�ل 
هن�ا  واملنتش�رين  املندس�ني  الفس�اد  رم�وز  إىل  اضاف�ة  ال�وزارات،  يف  الفاعل�ني 
املرتبط�ة  الكب�رة  املنتفع�ني  طبق�ة  م�ع  للفس�اد،  املس�هلني  واالش�خاص  وهن�اك 
قبلي�ة  وش�خوص  وسياس�يني  اعم�ال  ورج�ال  جت�ار  م�ن  الس�ابق  بالنظ�ام 

ووجه�اء...اخل.

أط�راف خارجي�ة  تس�تغله  أن  أو  الث�ورة  ينقل�ب عل�ى  ان  وميك�ن هل�ذا اجلس�م 
ح�ال  ويف  علي�ه.  كان�ت  مل�ا  األم�ور  وارج�اع  بذل�ك  للقي�ام  دولي�ة  أو  إقليمي�ة 
ابق�اء  عل�ى  اجلس�م  ه�ذا  يعم�ل  أن  املتوق�ع  فم�ن  ذل�ك  عل�ى  قدرت�ه  ع�دم 
التصحيحي�ة.  االج�راءات  إلعاق�ة  املفاص�ل  نف�س  يف  معظمه�م  أو  اش�خاصه 
بتقدي�م  احلكوم�ي  والف�راغ  السياس�ي  الف�راغ  يس�تغل  أن  املمك�ن  وم�ن 

تطبيقات نماذج عملية 
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وبالتال�ي  الدول�ة  مؤسس�ات  الس�تمرار  اخل�ربة  حبج�ة  كمس�ئولني  اش�خاصه 
اجلدي�دة. الدول�ة  يف  احليوي�ة  املفاص�ل  يف  منه�م  ع�دد  أك�رب  عل�ى  احملافظ�ة 

نموذج التعامل مع المكونات الرئيسية
 للثورة في المرحلة االنتقالية

التعام�ل  وآلي�ات  ط�رق  يف  السياس�ات  اع�ادة  م�ن  الب�د  فان�ه  بالتأكي�د 
إلع�ادة  التونس�ي  الربي�ع  م�ن  نفح�ات  م�ع  نق�ف  وهن�ا  املكون�ات.  ه�ذه  م�ع 
خي�ص  فيم�ا  النظ�ام  س�قوط  بع�د  م�ا  ملرحل�ة  املس�تفادة  وال�دروس  النظ�ر 
والالعب�ني  الدول�ة،  ورج�ال  واجلي�ش،  الش�عي،  اجلس�م  وه�م  الش�أن  أصح�اب 

واألح�زاب.  احلاك�م،  والنظ�ام  الدول�ة،  ونظ�ام  واخلارجي�ون،  الداخلي�ون 

الجسم الشعبي المحرك للثورة
يف  الش�عي  الث�وري  اجلس�م  أن  التونس�ي  الربي�ع  جترب�ة  م�ن  واضح�ا  كان 
املكتس�بات  وحاي�ة  وحراس�تها  ثورت�ه  حاي�ة  عل�ى  يعم�ل  االنتقالي�ة  املرحل�ة 
املنتفع�ني  قب�ل  م�ن  أو  النظ�ام  م�ن  املتبق�ي  اجلس�م  قب�ل  م�ن  الس�رقة  م�ن 
الثم�ار.  لقط�ف  املوج�ات  رك�وب  حياول�وا  مم�ن  أو  اآلخري�ن  السياس�يني 

يف: تتمث�ل  حم�ددة  أم�ور  إىل  املرحل�ة  ه�ذه  يف  اجلس�م  ه�ذا  وحيت�اج 

<  استمرار قيادة الثورة الشعبية يف:
األم�ور  واس�تتباب  اآلم�ن  لالس�تبدال  التكتيكي�ة  اخلط�ط  وض�ع   -
االنتق�ال  عملي�ة  لضم�ان  اجلدي�دة  القي�ادة  لتس�ليم  واألمني�ة  املعيش�ية 

واملرغ�وب  املنش�ود  إىل 
اجلمي�ع  الس�تيعاب  مؤقت�ة  خنب�ة  أو  بديل�ة  سياس�ية  قي�ادة  اجي�اد   -
اس�تالم  حل�ني  الث�ورة  مبنطلق�ات  اخلارجي�ة  الق�وى  م�ع  والتعام�ل 

اجلدي�دة القي�ادة 
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م�ن  وحايته�ا  الف�وري  وحتصينه�ا  اجلماه�ر  وح�دة  عل�ى  احملافظ�ة   -
الديني�ة أو  القبلي�ة  أو  العرقي�ة  االنقس�امات 

التش�ريعية  أنواعه�ا  ب�كل  اجلدي�دة  االنتخاب�ات  واس�تقاللية  حري�ة  ضم�ان   >
وغره�ا والرئاس�ية 

< ضمان عدم وجود شخصيات سيئة من النظام القديم يف تركيبات 
املرحلة االنتقالية أو اجلديدة

< املساعدة يف توفر االحتياجات األساسية من طعام ومأوى وغره

تون�س ض�رورة  أو  الس�ابقة س�واء يف مص�ر  التج�ارب  م�ن  وكان واضح�ا   
املرحل�ة  ه�ذه  يف  توجهاته�ا  مبختل�ف  الرئيس�ية  السياس�ية  األح�زاب  اخن�راط 
لي�س  إذ  االنتخاب�ات.  يف  بعينه�ا  أح�زاب  تف�ز  مل  ول�و  حت�ى  التجرب�ة  إجن�اح  يف 
السياس�ية،  املناكف�ة  ه�و  احلساس�ة  االنتقالي�ة  املرحل�ة  ه�ذه  يف  املقص�ود 
التضحي�ات.  بع�د  حصل�ت  ال�ي  الدميقراطي�ة  التجرب�ة  إجن�اح  املطل�وب  ب�ل 
األم�ر  يس�تقر  ان  بع�د  األح�زاب  ب�ني  التناف�س  يب�دأ  أن  ميك�ن  س�هولة  وب�كل 
بنج�اح،  اجلدي�دة  الدميقراطي�ة  بداي�ات  ومتض�ي  اجلدي�د  الوض�ع  ويس�تتب 
أج�ل  م�ن  اجلمي�ع  ضح�ى  ال�ي  الش�عبية  املطال�ب  ولتحقي�ق  لضم�ان  وذل�ك 
ال�ي  للنخب�ة  واقرتاح�ات  تفك�را  األم�ر  يتطل�ب  كم�ا  عليه�ا.  احلص�ول 
االخ�رى  والوس�ائل  اللج�ان  توف�ر  إىل  اضاف�ة  املرحل�ة،  ه�ذه  يف  الب�الد  س�تقود 

االنتقالي�ة. املرحل�ة  هل�ذه  الث�وري  اجلس�م  متطلب�ات  عل�ى  للمحافظ�ة 

بقايا النظام الحاكم 
يس�تبدل  ولك�ن  النظ�ام  رأس  بس�قوط  س�قط  ق�د  يك�ون  املك�ون  ه�ذا   
االنتقالي�ة،  املرحل�ة  يف  يعم�ل  يبق�ى  ال�ذي  اخلف�ي  النظ�ام  جبس�م  نفس�ه 
جه�ده  كل  يب�ذل  ال�ذي  املمان�ع،  املق�اوم  اجلس�م  املك�ون  ه�ذا  يش�كل  م�ا  وع�ادة 
العن�اد  خ�الل  م�ن  نهبه�ا  ال�ي  والث�روات  مكتس�باته  عل�ى  وللمحافظ�ة  للبق�اء 

تطبيقات نماذج عملية 
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ويف  وغره�ا.  والقبلي�ة  والديني�ة  القومي�ة  النزع�ات  وإث�ارة  واملراوغ�ة  والتل�ون 
اجلس�م  ه�ذا  م�ن  ومكتس�باتها  الث�ورة  حراس�ة  م�ن  الب�د  االنتقالي�ة  املرحل�ة 

املس�تفادة:  ال�دروس  وم�ن  املنظ�ور،  غ�ر 
< توقيف وحماكمة رموز الفساد والبطش والتنكيل السابقني.

يف  ليك�ون  الس�ابق  النظ�ام  م�ن  رئيس�ي  ش�خص  أو  رم�ز  أي  رف�ض   >
االنتقالي�ة  املرحل�ة 

املرحل�ة  يف  التعجي�ل  بض�رورة  املؤقت�ة  النخب�ة  عل�ى  املس�تمر  الضغ�ط   >
االنتق�ال  حس�ن  لضم�ان  والتجمع�ات  املظاه�رات  وابق�اء  االنتقالي�ة 
املراح�ل  أصع�ب  م�ن  ع�ادة  االنتقالي�ة  املراح�ل  أن  إذ  في�ه.  واالس�راع 
املراح�ل. ه�ذه  مث�ل  يف  ودقت�ه  الوض�ع  هشاش�ة  بس�بب  لألخط�ار  وعرض�ة 

< العمل على االسراع يف تشكيل الدستور اجلديد أو تعديالته

الجيش الرسمي
عل�ى  اجلي�ش  س�يكون  االنتقالي�ة  املرحل�ة  ويف  الث�ورة  جن�اح  بع�د   

التالي�ة: املواق�ف  اح�دى 
< االستمرار يف احلياد
< دعم الثورة الشعبية 

< تصعيد مرشحني منه او ممن يريدهم النتخابات الرئاسة

وع�دم  للث�ورة،  داعم�ا  كان  إن  موقف�ه  اح�رتام  اجلي�ش  جت�اه  واملطل�وب   
السياس�ية  اجلي�ش  من�اورات  إىل  واالنتب�اه  حماي�دا،  كان  ان  مع�ه  االحت�كاك 

للث�ورة. معادي�ا  كان  إن  بعم�ق  ودراس�تها  به�ا  يق�وم  ان  ممك�ن  ال�ي 
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رجاالت ومكونات النظام السابق 
ح�ق  ب�دون  االنتق�ام  ع�دم  وه�ي  عام�ة  قاع�دة  التونس�ي  الربي�ع  س�طر   
والقم�ع: الفس�اد  يف  طورته�م  درج�ة  حس�ب  يك�ون  منه�م  واملوق�ف  قضائ�ي، 
وعم�ل  األوض�اع،  حتس�ني  يف  علي�ه  ويعتم�د  من�ه  يس�تفاد  للث�ورة:  املؤي�د 

النوعي�ة  النق�الت 
والعم�ل  من�ه  واحل�ذر  االنتب�اه  م�ن  ب�د  ف�ال  األخط�ر  وه�و  املناف�ق:   >
الوط�ي  أو  القبل�ي  والتأث�ر  الدي�ي،  الوع�ظ  خ�الل  م�ن  اصالح�ه  عل�ى 

االي�ذاء بع�دم  وطمأنته�م 

واخلارجي�ة،  الداخلي�ة  عالقات�ه  وم�ن  من�ه  االنتب�اه  ينبغ�ي  املع�ادي:   >
يعاق�ب  م�ا  أحده�م  ارتك�ب  إذا  اال  من�ه  االنتق�ام  ع�دم  م�ع  اس�تمالته  ث�م 

والقض�اء. القان�ون  وضم�ن  القان�ون  علي�ه 

األساس�ية  املناص�ب  ع�ن  عزل�ه  الس�ابق:  للنظ�ام  واملؤي�د  الداع�م   >
الي�ه االطمئن�ان  بع�د  تش�غيله  يف  املمانع�ة  ع�دم  م�ع  واحلساس�ة، 

< راكب املوجة: االستفادة منه واالنتباه لعدم تسلقه  
 

< احملايد: العمل على استمالته وتشغيله واالستفادة من خرباته  
 

الالعبون الخارجيون
املتوق�ع  وم�ن  مصاحله�م،  تأم�ني  ه�و  املرحل�ة  ه�ذه  يف  ه�ؤالء  يه�م  م�ا   
أو  مباش�رة  بطريق�ة  كلي�ا  أو  جزئي�ا  س�واء  عس�كريا  أو  سياس�يا  يتدخل�وا  أن 
للث�ورة  مناهض�ة  داخلي�ة  وتكت�الت  عناص�ر  خ�الل  م�ن  وذل�ك  مباش�رة.  غ�ر 
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يناصب�ون  مم�ن  كان�وا  إذا  خصوص�ا  الس�ابق  للنظ�ام  موالي�ة  أو  الش�عبية 
اخلارجي�ة  للق�وى  توج�ه  أن  ينبغ�ي  املرحل�ة  ه�ذه  ويف  الش�عبية.  للث�ورة  الع�داء 

منه�ا: واضح�ة  رس�ائل  والدولي�ة  اإلقليمي�ة 
< رفض التدخالت االجنبية السياسية وغرها أو العبث بأمن البالد 

< رفض اي تدخل عسكري على األرض 

إىل  السياس�ية  أو  االقتصادي�ة  االتفاق�ات  عل�ى  األول�ي  التطم�ني   >
السياس�ية  مناوراته�م  ورص�د  الق�ادم،  الربمل�ان  قب�ل  م�ن  تقييمه�ا  ح�ني 

حتليله�ا و

الالعبون الداخليون 
احلك�م،  أو  الق�رار  يف  املش�اركة  ه�و  الث�ورة  بع�د  همه�م  أن  حي�ث   
اقتت�ال  إىل  تتط�ور  ق�د  بينه�م  وصراع�ات  داخلي�ة  خالف�ات  هن�اك  يك�ون  وق�د 
خف�ض  ه�و  املك�ون  ه�ذا  جت�اه  واملطل�وب  القدي�م.  النظ�ام  زوال  عن�د  داخل�ي 
القي�ادة  يف  واش�راكهم  األدن�ى  احل�د  إىل  معه�م  أو  بينه�م  اخلالف�ات  مس�توى 
احل�ر  التعام�ل  إىل  اضاف�ة  النزيه�ة،  االنتخاب�ات  ح�ني  إىل  املؤقت�ة  الوطني�ة 
الوط�ن  لبن�اء  مدع�و  فال�كل  القان�ون،  حس�ب  اجلمي�ع  م�ع  والدميقراط�ي 

اجلدي�دة.  حبلت�ه 
 

الدولة ككل )الوزارات والهيئات وجميع مكوناتها( 
دع�م  إىل  حتت�اج  ومؤسس�اتها  ووزاراته�ا  احلكوم�ي  بنظامه�ا  فالدول�ة   
عامل�ة  الدول�ة  مؤسس�ات  تبق�ى  أن  جي�ب  الوق�ت  نف�س  ويف  تنه�ار،  ال  حت�ى 
حتت�اج  وهن�ا  املطلوب�ة.  التغ�رات  اح�داث  ح�ني  إىل  منه�ا  اخلدمي�ة  وخصوص�ا 
وخصوص�ا  هادئ�ة  بطريق�ة  الدول�ة  ادارة  تثبي�ت  عل�ى  العم�ل  إىل  الث�ورة 
والقط�اع  القوم�ي  الدخ�ل  ومص�ادر  الدولي�ة  والعالق�ات  اخلدمي�ة  اجلوان�ب 
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للمواطن�ني.  اليومي�ة  باحلي�اة  يتعل�ق  م�ا  وكل  وال�وزارات  والبن�وك  املال�ي 
تش�كل  ح�ني  إىل  امله�م  املك�ون  ه�ذا  م�ن  االنتقالي�ة  املرحل�ة  يف  واملطل�وب 

اجلدي�د: النظ�ام 
< ابراز اللجان الشعبية املتخصصة لالعتماد عليها إىل حني 

    تأسيس أو اعادة مؤسسات الدولة يف حالة توقفها عن العمل أو 
   رفض املوظفني العودة للعمل.

< الرتكيز على ادارة موارد الدولة وغره من قبل متخصصني 
   وطنيني

< االطمئنان على مفاصل الدولة من شرطة وأمن ودفاع مدني 
    واعالم وقضاء وغرها وصيانتها من أي تدخالت خارجية

< ادارة العالقات الدولية على أساس
* احملافظة على السيادة

* رفض التدخل العسكري 
* رفض الوصاية حتت أي شكل

ال�ودي  التق�رب  م�ع  اع�اله  املضم�ون  بنف�س  العربي�ة  العالق�ات  ادارة   >
االج�واء  توت�ر  وع�دم 

< ادارة قطاع البنوك من جلنة متخصصة لضمان السيولة املالية 
  ولضمان توفر أموال الدولة وحساباتها اخلارجية وواردات املوارد 

   الطبيعية لديها ورعاية االنتقال اآلمن وسالسته
< ادارة الوزارات واملؤسسات وسرعة تشغيلها خصوصا اخلدمية منها

< ادارة الواقع اليومي واحلياة اليومية للناس من حيث املواد 
   الغذائية والقطاع الصحي والبلديات...اخل

تطبيقات نماذج عملية 
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الحركات واألحزاب المعنية بنجاح الثورة
قضاي�ا  ع�دة  ت�ربز  ولك�ن  آلخ�ر.  ح�زب  م�ن  احتياجاته�ا  وختتل�ف   

االنتقالي�ة: املرحل�ة  يف  املك�ون  ه�ذا  يف  مهم�ة 

التطلع لقيادة المشهد
إن القيـادة احلزبيـة احلقيقيـة الواعيـة الوطنيـة هـي الـي تنظـر   

إىل الثـورة مـن منظـار الوطـن والشـعب وليـس مـن املنظـار احلزبـي الضيق. 
اهلوي�ة  تعك�س  ال�ي  الش�عبية  بطبيعته�ا  الث�ورة  ابق�اء  ضم�ان  عل�ى  وحت�رص 
حراس�ة  اج�ل  م�ن  الديني�ة  أو  الوطني�ة  س�واء  للش�عب  احلقيقي�ة  واملش�اعر 
ب�ل  الش�عبية  الث�ورة  م�ن  ينتق�م  أن  يع�ي  ال  م�ا  ح�زب  ف�وز  وع�دم  املكتس�بات. 
يك�ون  أن  ال  القادم�ة،  للمرحل�ة  ويس�تعد  أدائ�ه  م�ن  ويط�ور  حيس�ن  أن  علي�ه 

حتقق�ت. ال�ي  الوطني�ة  للمكاس�ب  ه�دم  مع�ول 

بكث�ر  أك�رب  ش�عبية  ث�ورة  ه�ي  ب�ل  كب�رة  أزم�ة  ليس�ت  الث�ورات  إن   
وال�رؤى.  والثقاف�ات  ال�دول  وهي�اكل  االس�رتاتيجيات  تغ�ر  فه�ي  أزم�ة،  أي  م�ن 
املش�رتكة  القي�ادة  أو  املش�رتكة  العملي�ات  غرف�ة  ابق�اء  املمك�ن  م�ن  ل�ذا 
إىل  األه�داف  أو  األف�راد  م�ن  مكوناته�ا  عل�ى  التعدي�الت  بع�ض  م�ع  املؤقت�ة 
اجلدي�د  النظ�ام  اجي�اد  مرحل�ة  يف  والدخ�ول  االنتقالي�ة  املرحل�ة  انته�اء  ح�ني 

التش�غيل.  وب�دء  للدول�ة 

تس�ليم  بع�د  أن�ه  الث�ورة  قي�ادة  م�ن كان يف  يعل�م كل  أن  ينبغ�ي  وهن�ا   
دوره  أن  يعل�م  عليه�ا،  املتف�ق  أو  املنتخب�ة  اجلدي�دة  للحكوم�ة  والقيادي�ة  امله�ام 
دوره  ويظ�ل  اجلدي�دة،  للقي�ادة  ذل�ك  ويس�لم  انته�ى  ق�د  والتوجي�ه  القي�ادة  يف 

عليه�ا.  املتف�ق  الط�ر  ضم�ن  واإلرش�اد  النص�ح  يف  قائم�ا 
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الباب الثالث:

انقضاض الخريف
 ىلع الربيع 



75

الفصل األول: نموذج استراتيجية
                    “استدامة الحالة الثورية«

عل�ى  وع�رب  دروس  منه�ا  سيتش�كل  عاملي�ة  حال�ة  العرب�ي  الربي�ع  مث�ل   
السياس�ي  االجتم�اع  بعل�م  للمهتم�ني  ملهم�ة  وس�تكون  العامل�ي،  املس�توى 
مب�ا  واجليوبوليتي�ك  واجليواس�رتاتيجي  الدولي�ة  والسياس�ة  والث�ورات 
ق�دم  لق�د  اإلنس�انية.  حت�رر  مس�توى  عل�ى  كب�رة  جت�ارب  م�ن  احتوت�ه 
أكث�ر  أي  اآلن،  إىل   2010 ع�ام  نهاي�ة  من�ذ  ورائ�دة  فري�دة  جترب�ة  الع�رب 
راح  حي�ث  والتح�رر،  احلري�ة  أج�ل  م�ن  التح�دي  فض�اء  يف  س�نوات  تس�ع  م�ن 
وأكث�ر  واملفقودي�ن  اجلرح�ى  ومالي�ني  ش�خص  ملي�ون  م�ن  أكث�ر  ضحيته�ا 
بغ�ض  عظيم�ة  إنس�انية  جترب�ة  ش�ك  ب�ال  ه�ي  الج�ئ.  مالي�ني  عش�رة  م�ن 
والداف�ع  بالني�ة  املتعلق�ة  السياس�ية  والتحلي�الت  منه�ا  املوق�ف  ع�ن  النظ�ر 

حوهل�ا.  حي�وم  مم�ا  ذل�ك  وكل  واألصال�ة  واملؤام�رة 

الربي�ع  عل�ى  اخلري�ف  انقض�اض  فيه�ا  ظه�ر  م�ا  أب�رز  م�ن  ولع�ل   
العميق�ة  الدول�ة  امت�دادات  عل�ى  معتم�دة  املض�ادة«  »الث�ورة  مس�مى  حت�ت 
ش�هدت  لق�د  علي�ه.  كان�ت  م�ا  عل�ى  األم�ور  إلع�ادة  ودول�ي  إقليم�ي  وتدخ�ل 
الث�ورة  م�ع  اش�تبكت  ال�ي  املض�ادة  الث�ورة  موج�ة  العرب�ي  الربي�ع  دول  مجي�ع 
والقه�ر  بالق�وة  س�واء  عليه�ا  انتص�ارا  وحقق�ت  بآخ�ر،  او  بش�كل  الش�عبية 
ال�دول  بع�ض  ويف  اآلخ�ر.  الط�رف  ضع�ف  مس�تغلة  بالتنم�ر  أو  والبط�ش 

بع�د.  حيس�م  ومل  بينهم�ا  حمتدم�ا  الص�راع  زال  م�ا  العربي�ة 

وخلط�ت  النظ�ر  منقط�ع  فظيع�ا  عنف�ا  املض�ادة  الث�ورة  مارس�ت  لق�د   
نف�وس  يف  الي�أس  ولب�ث  املش�هد،  إلرب�اك  الواح�دة  الدول�ة  داخ�ل  يف  األوراق 
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ليزه�ر  الربي�ع  يع�ود  البط�ش  ه�ذا  بع�د  أن�ه  للنظ�ر  امللف�ت  ولك�ن  الش�عوب. 
ليق�ول  وغره�ا  مص�ر  يف  املتوق�ع  وم�ن  والس�ودان  اجلزائ�ر  يف  أخ�رى  م�رة 

اإلزه�ار.  ع�ن  البط�ش  يوقف�ي  ل�ن  للجمي�ع 

»اس�تدامة  اس�رتاتيجية  أهمي�ة  ت�ربز  املض�ادة  الث�ورة  هيج�ان  ح�ال  ويف   
الثوري�ة  احلال�ة  واس�تدامة  اس�تمرار  أس�اس  عل�ى  تق�وم  ال�ي  الثوري�ة«  احلال�ة 
س�واء  منخفض�ة  بوت�رة  ول�و  حت�ى  الث�وري  امل�د  عل�ى  احملافظ�ة  وض�رورة 
أو  للوط�ن،  والدميقراطي�ة  احلري�ة  وأع�ادت  نص�را  الش�عبية  الث�ورة  حقق�ت 

املض�ادة. الث�ورة  وس�يطرت  تراجع�ت 

ففـي حالـة انتصـار الثـورة الشـعبية يتوجـب اإلبقـاء علـى احلالـة   
ذلـك  اسـتغرق  وإن  األمـور  تسـتقر  حتـى  منخفضـة  بوتـرة  ولـو  الثوريـة 

املكم�الت  أو  احلي�وي  كاملض�اد  تعم�ل  الثوري�ة  احلال�ة  فاس�تدامة  سـنوات. 
الطبيعي�ة  حلمايت�ه  إضاف�ة  للجس�م  إضافي�ة  حاي�ة  تعط�ي  ال�ي  الغذائي�ة 

املرج�وة.  النتائ�ج  حتقي�ق  ح�ني  إىل  وذل�ك 

عم�ل  فك�رة  الثوري�ة  احلال�ة  اس�تدامة  م�ن  الف�رتة  ه�ذه  يف  وت�ربز   
ميثـاق شـرف للحريـة والدميقراطيـة جلميـع الثـوار املشـاركن والوطنيـن 

مث�ال  الراح�ل  الفنزويل�ي  الرئي�س  ش�افيز  ض�رب  وق�د  واألحـرار.   واألحـزاب 
وذل�ك  ممات�ه  قبي�ل  حت�ى  ش�عبية  مظاه�رات  يف  خي�رج  ظ�ل  حي�ث  ذل�ك  يف 
أن  خصوص�ا  متوقع�ة،  مض�ادة  ث�ورات  وج�ه  يف  الثوري�ة  للحال�ة  اس�تدامة 
االقتص�ادي  احلص�ار  نتيج�ة  اخلص�وم  أم�ام  مكش�وفة  أصبح�ت  فنزوي�ال 

عليه�ا.  املف�روض 

انقضاض الخريف ىلع الربيع
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االس�رتاتيجية  ه�ذه  أهمي�ة  فت�ربز  املض�ادة  الث�ورة  غلب�ت  ح�ال  يف  أم�ا   
أضح�ت  وإن  الش�عب،  وإرادة  الش�عبية  للث�ورة  طع�ن  ه�و  مت  م�ا  أن  لتب�ني  أيض�ا 
ع�ن  تعب�را  تبق�ى  أنه�ا  إال  بكث�ر،  أضع�ف  الش�عبية  الث�ورة  وِح�دة  وت�رة 
اس�رتاتيجيات  ث�الث  إىل  األم�ر  حيت�اج  وهن�ا  ونتائجه�ا.  املض�ادة  الث�ورة  رف�ض 
الحق�ا.  س�نرى  كم�ا  الثوري�ة  احلال�ة  اس�تدامة  مفه�وم  يف  لتص�ب  فرعي�ة 

تحليل تحالف الثورة المضادة
منه�ا  متنوع�ة  مكون�ات  املض�ادة  الث�ورة  صف�وف  يف  جتم�ع  أن�ه  امُلش�اهد  م�ن 

احلص�ر:  ال  املث�ال  س�بيل  عل�ى 
< امتدادات الدولة العميقة من أجهزة وأفراد ومؤسسات 

منتفعني وأصحاب مصاحل خاصة
ال�ذي  الفك�ر  بس�بب  س�واء  الش�عبية  للث�ورة  واملعادي�ن  الرافض�ني   >
املذه�ي  االخت�الف  أو  املصلح�ي  أو  الش�خصي  الع�داء  بس�بب  أو  حتمل�ه 

لدي�ي وا
أو  احلك�م  عل�ى  بالس�يطرة  يطمع�ون  الش�عبية  للث�ورة  منافس�ون   >

القدمي�ة الدول�ة  ظ�ل  يف  البق�اء 
< متعاونون مع القوى اخلارجية اإلقليمية أو الدولية

املض�ادة  الث�ورة  ظه�ور  ف�رتة  بداي�ة  يف  أن�ه  املس�تفادة  ال�دروس  وم�ن   
وه�ي: مطلوب�ة  اس�رتاتيجيات  ث�الث  هن�اك 

الوطني�ني  واس�تمالة  املض�ادة  الث�ورة  حتال�ف  تفكي�ك  اس�رتاتيجية   >
جدي�د م�ن  الش�عبية  الث�ورة  ص�ف  إىل 

< التوسع باجتاه إجياد مراكز حتشد جديدة 
يف  والب�دء  املب�ادرة  زم�ام  ومس�ك  املعارض�ني،  دائ�رة  وتوس�يع  االنتش�ار   >

هل�ا.  االنصي�اع  م�ن  ب�دال  األح�داث  توجي�ه 
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استراتيجية تفكيك تحالف الثورة المضادة 
تفكي�ك  اس�رتاتيجية  إن  الق�ول  ممك�ن  العرب�ي،  الربي�ع  ممارس�ة  فم�ن   

حم�اور: مخس�ة  عل�ى  التح�رك  يتطل�ب  املض�ادة  الث�ورة  حتال�ف 

احملور األول: تفكيك التحالف  
ومناس�ب  وواض�ح  مرك�ز  اعالم�ي  خط�اب  حتدي�د  خ�الل  م�ن  وذل�ك   
زال�ت  م�ا  ال�ي  س�واء  املوج�ودة،  السياس�ية  األح�زاب  مكون�ات  م�ن  مك�ون  ل�كل 
األدوات  خ�الل  م�ن  وذل�ك  املض�ادة  للث�ورة  انضم�ت  ال�ي  تل�ك  أو  الث�ورة  م�ع 
هن�اك: يك�ون  حبي�ث  االجتماع�ي  والتواص�ل  واملظاه�رات  املتاح�ة  اإلعالمي�ة 
خ�اص  وواض�ح،  ووط�ي  وعاطف�ي  دي�ي  حب�س  مرك�ز  اعالم�ي  خط�اب 

الش�عب   ألف�راد 
العرقي�ة  أو  الديني�ة  لألقلي�ات  خ�اص  وواض�ح  مرك�ز  اعالم�ي  خط�اب   >
ات�ون مغام�رة سياس�ية غ�ر معلوم�ة النتيج�ة،  ُي�زج به�ا يف  ال�ي ميك�ن أن 

العواق�ب  حس�اب  دون  امل�أزق  ه�ذا  يف  أنفس�هم  وض�ع  خط�ورة  وتبي�ان 

يف  الرئيس�ي  للمك�ون  خ�اص  وواض�ح  مرك�ز  اعالم�ي  خط�اب   >
حب�س  الش�بابية  التجمع�ات  م�ن  مياثله�م  وم�ن  املض�اد  التحال�ف 
اس�تغفاهلم  وع�دم  والش�رعية  الث�ورة  وحاي�ة  واملس�ئولية  الوطني�ة 

اخلط�ر  حب�س  لإلس�الميني  خ�اص  وواض�ح  مرك�ز  اعالم�ي  خط�اب   >
الص�ف  وح�دة  وض�رورة  اجلمي�ع  عل�ى  احمل�دق 

حب�س  واف�رادا  قي�ادة  للجي�ش  خ�اص  وواض�ح  مرك�ز  اعالم�ي  خط�اب   >
فئ�ة،  دون  فئ�ة  م�ع  االصطف�اف  ورف�ض  والواج�ب،  واملس�ئولية  الوط�ن 
السياس�ية،  واملغام�رات  اخلط�أ  ع�ن  والع�دول  الش�رعية  اع�ادة  ومس�ئولية 

احملاي�د.   احلام�ي  ال�درع  بأنه�م  وتذكره�م  التس�امح،  وب�روح 

انقضاض الخريف ىلع الربيع
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االدوات:
ُتس�تخدم  أن  وميك�ن  ب�رزت  ال�ي  األدوات  م�ن  جمموع�ة  وهن�اك   
احلص�ر:  ال  املث�ال  س�بيل  عل�ى  منه�ا  التفكي�ك  اس�رتاتيجية  لتطبي�ق 
االجتماعي�ة  االتص�ال  كوس�ائل  املتاح�ة  املختلف�ة  اإلعالمي�ة  األدوات 

وغره�ا والفضائي�ات  واجمل�الت  والصح�ف 
< املظاهرات والشعارات
< التواصل االجتماعي

األوض�اع  تصحي�ح  يف  واألبن�اء  والزوج�ات  واألس�ر  األهال�ي  اس�تثمار   >
ذل�ك أمك�ن  م�ا 

< التواصل الفردي والتلفونات والرسائل والربيد اإللكرتوني 
< نزول املشايخ وعلماء الدين إىل امليادين واالحتكاك باجلمهور

< النقابات واالحتادات الطالبية
< رفع الدعاوي على اإلجراءات التعسفية

احملور الثاني: التواصل مع مكونات التحالف املضاد
يف  عليه�م  التأث�ر  عل�ى  الق�ادرة  العناص�ر  ونش�ر  ب�ث  خ�الل  م�ن   
اللحم�ة  وف�ك  والتثبي�ط  التخذي�ل  اج�ل  م�ن  األح�زاب  مكون�ات  خمتل�ف 

معه�م احل�وارات  وفت�ح  للث�ورة  املعادي�ة 
 

احملـور الثالـث: اسـتمالة فئـات الشـعب بأطيافهـا املختلفـة وزيـادة حتالـف 

الشـرعية علـى قاعـدة الشـراكة احلقيقيـة 
كش�رحية  املختلف�ة  اجملتم�ع  ش�رائح  حتدي�د  يتطل�ب  وه�ذا   
واملهندس�ني  والط�الب  املدرس�ني  وش�رحية  العم�ال  وش�رحية  الفالح�ني 
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مرك�ز  اعالم�ي  خط�اب  حتدي�د  ث�م  ذل�ك،  وغ�ر  واملوظف�ني  واألطب�اء 
املظلومي�ة  ورف�ع  الث�ورة  دع�م  اج�ل  م�ن  مجلت�ني  ع�ن  يزي�د  ال  فيم�ا  وواض�ح 

عل�ى: والعم�ل 
< زيادة عدد املؤيدين من ابناء الشعب يف األرياف والنجوع واملدن والقرى

< زيادة احللفاء من اإلسالميني واألحزاب األخرى

< استقطاب الوطنيني من احلركات والتجمعات االخرى
< استقطاب املؤيدين من املفكرين واملثقفني

< استقطاب العقالء من كل الطوائف واألقليات
تطوي�ر  م�ع  للجمي�ع  احلقيقي�ة  الفعلي�ة  الش�راكة  قاع�دة  عل�ى  ذل�ك  وكل 

األط�راف.  مجي�ع  م�ن  للحري�ة  ش�رف  ميث�اق 

احملور الرابع: احملور االعالمي:
الداخل�ي  الش�ق  فف�ي  واخلارج�ي.  الداخل�ي  ش�قيه  خ�الل  م�ن  وذل�ك   
أم�ا  والق�رى.  وامل�دن  املناط�ق  كل  يف  الفعالي�ات  مجي�ع  وب�ث  تصوي�ر  يت�م 
ال�دول  اح�دى  يف  اعالم�ي  مرك�ز  تكوي�ن  خ�الل  فم�ن  اخلارج�ي  الش�ق  يف 
م�ع  وللتواص�ل  واألنش�طة  الفعالي�ات  ب�ث  يف  للمس�اعدة  الدميقراطي�ة 

واملهجري�ن.  واملهاجري�ن  املغرتب�ني 

احملور اخلامس: الضغط الدويل من اخلارج
اإلقليمي�ة  اخلارجي�ة  ال�دول  لزي�ارة  ف�رق  تش�كيل  خ�الل  م�ن  وذل�ك   
عل�ى  الواقعي�ة  الص�ورة  لتوضي�ح  املعني�ة  الدولي�ة  واالحت�ادات  والدولي�ة 
إضاف�ة  املض�ادة.  للث�ورة  الداع�م  االقليم�ي  التحال�ف  تفكي�ك  حملاول�ة  األرض، 
ال�دول  م�ن  س�واء  الش�عبية  للث�ورة  داع�م  خارج�ي  حل�ف  تش�كيل  حماول�ة  إىل 
أو  تن�ازالت  أو  ش�روط  أي  دون  ولك�ن  املختلف�ة  العاملي�ة  التح�رر  ح�ركات  أو 

ام�الءات.  

انقضاض الخريف ىلع الربيع
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استراتيجية التوسع باتجاه إيجاد مراكز تحشد جديدة

االس�رتاتيجية  ه�ذه  تطلب�ت  املص�ري،  الربي�ع  مش�اهدات  خ�الل  م�ن   
يف  جدي�دة  حتش�د  مراك�ز  اجي�اد  خ�الل  م�ن  األرض  عل�ى  الواس�ع  التح�رك 
ش�رائح  ض�م  وكذل�ك  املؤيدي�ن،  م�ع  باالش�رتاك  واحملافظ�ات  امل�دن  خمتل�ف 
الث�ورة  صف�وف  م�ن  اس�تمالتهم  مت  م�ن  إىل  إضاف�ة  الش�عبية،  للث�ورة  جدي�دة 
والرج�وع  منه�ا  مس�رات  وإط�الق  جدي�دة  جتم�ع  ميادي�ن  توف�ر  م�ع  املض�ادة. 
مس�رات  وإط�الق  فتح�ت،  ال�ي  اجلدي�دة  وامليادي�ن  الرئيس�ي  املي�دان  إىل 
توس�يع  إىل  ي�ؤدي  وه�ذا  الش�وارع.  وخمتل�ف  امليادي�ن  خمتل�ف  وجت�وب  تنطل�ق 
وه�ي  الثالث�ة  للخط�وة  متهي�دا  افق�ي  بش�كل  والث�ورة  االحتجاج�ات  دائ�رة 

املب�ادرة.   زم�ام  مس�ك  إع�ادة 

استراتيجية مسك زمام المبادرة

املب�ادرة،  زم�ام  مس�ك  اع�ادة  عل�ى  االس�رتاتيجية  ه�ذه  فك�رة  وتق�وم   
حتت�اج  ق�د  وهن�ا  هل�ا.  االنصي�اع  م�ن  ب�دال  األح�داث  توجي�ه  يف  والب�دء 
امُلش�عل  أو  احمُل�رض  يك�ون  وق�د  مش�عل.  أو  حم�رض  إىل  االس�رتاتيجية  ه�ذه 
يف  س�ببا  تك�ون  م�ا  مب�ادرة  أط�الق  يف  يتس�بب  م�ا  ح�دث  أو  ش�خص  ع�ن  عب�ارة 
إىل  األم�ر  حيت�اج  وهن�ا  جدي�دة.  مب�ادرة  ش�رارة  اش�عال  أو  اإلفاق�ة  أو  اليقظ�ة 

منه�ا: متطلب�ات  وجمموع�ة  فاعل�ة،  داخلي�ة  اعالمي�ة  أدوات 
< آلية توصيل املعلومات أوال بأول، مع آلية توثيق املعلومات

< عمل تقدير موقف يومي 

يف  املواطن�ني  م�ن  عم�ل  طاق�م  وتوف�ر  بس�رعة  املعلوم�ات  تب�ادل   >
الف�ي للدع�م  ال�دول  خمتل�ف 

< طرح شعار جيتمع عليه اجلميع من جديد
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اجلمي�ع  به�ا  يلت�زم  ال�ي  السياس�ات  م�ن  جمموع�ة  ذل�ك  يتطل�ب  كم�ا 
 : منه�ا

< ابراز املظلومية
< ابراز أن االنقالب على الشعب إمنا هو حنر للدميقراطية وسلب  

    للثورة
< جتنب الُبطيء يف التنفيذ

< التحلي بالسلمية والصرب
< الدعاء

< وضع مجيع مكونات التحالف الشعي يف قلب احلدث والتفاعل

< اظهار الشباب والفتيات يف الطليعة وابراز قيادات شبابية
< ابراز قيادات وطنية

م�ن  واس�تمراريتها  االحتجاج�ات  يف  الزخ�م  عل�ى  احملافظ�ة  م�ن  ب�د  وال 
واملهندس�ني  واألطب�اء  الط�الب  كمس�رات  املس�رات  قطاع�ات  تنوي�ع  خ�الل 
الرئيس�ية  امل�دن  يف  ومس�رات  النس�ائية.  واملس�رات  والعم�ال  والصحفي�ني 
اص�ال  خرج�وا  ال�ي  واحلري�ة  الدميقراطي�ة  حاي�ة  بداف�ع  واحملافظ�ات 
بالث�وار  املتظاهري�ن  تص�ف  ال�ي  املناس�بة  الش�عارات  وتردي�د  اجله�ا،  م�ن 
احلكوم�ة  مؤسس�ات  وإىل  املتواطئ�ة،  األح�زاب  مق�ار  إىل  ومس�رات  احلقيقي�ني، 

 . ملعني�ة ا
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الفصل الثاني: األمن الداخلي وضبط االنفالت 
 

العميق�ة  والدول�ة  املض�ادة  الث�ورة  تنج�ح  أن  األم�ور  أس�وأ  م�ن  إن   
توري�ط  وبالتال�ي  أم�ي،  انف�الت  حال�ة  وتش�كيل  الداخل�ي  األم�ن  زعزع�ة  يف 
مس�ار  يف  تس�ر  األم�ور  جيع�ل  مم�ا  كب�رة  داخلي�ة  بأزم�ة  الش�عبية  الث�ورة 
ع�ن  االنف�الت  مرحل�ة  يف  ش�اهدنا  كم�ا  األم�ور  خرج�ت  حي�ث  وخط�ر.  ح�رج 

واملنط�ق.  واملفاهي�م  األع�راف  مجي�ع 

املنافس�ة  منط�ق  أو  واملعارض�ة  السياس�ة  منط�ق  يس�ود  ال  وعنده�ا   
ال�ذي  ولك�ن  الوطني�ة،  واملصلح�ة  احل�وار  منط�ق  وال  السياس�ي،  والتعاط�ي 
وه�ذا  هل�ا.  الطبيع�ي  املس�ار  ع�ن  البل�د  وح�رف  البلطج�ة  منط�ق  ه�و  يس�ود 
ت�رك  وع�دم  األم�ن  حتقي�ق  اجت�اه  يف  وق�وي  ومرك�ز  س�ريع  حت�رك  يقتض�ي 

الدول�ة.  مص�ر  ليق�رروا  البلطجي�ة  م�ن  لش�لة  اجمل�ال 

محاور الحكم والمنطق
القضائي�ة  س�لطات:  ث�الث  م�ن  تتك�ون  الدول�ة  أن  مع�روف  ه�و  مم�ا   
كل  م�ن  تتف�رع  عم�ل  حم�اور  هن�اك  وبالتال�ي  والتنفيذي�ة  والتش�ريعية 
م�ن  الدول�ة  يف  أساس�ية  حك�م  حم�اور  لتش�كل  بعضه�ا  م�ع  وتتفاع�ل  س�لطة 

مث�ل:
< القضاء

< التشريع عرب جملس الشعب
< األمن

< الغذاء والدواء
< االقتصاد واملال 
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< اجليش )القوة العسكرية(
< القيادة السياسة 

< اخلدمات األخرى كالتعليم والصحة واحلدود واجلمارك 
    والسياحة وغرها

< اإلعالم 

وحُتكم الدولة ويتحاور الناس فيها ضمن منطق قائم على أربعة أبعاد:
< منطق الشرع والدين واالخالق

< منطق العدل واملساواة واحلرية

< منطق حب الوطن واالنتماء ومصلحة الوطن

< منطق احلوار والسياسة 

بع�د  س�واء  املض�ادة  الث�ورة  هج�وم  يف  الوض�ع  ان  الواض�ح  وم�ن   
ابع�اد  ضم�ن  تتح�رك  األم�ور  جيع�ل  ال  قبل�ه  أو  الش�عي  احل�راك  انتص�ار 
الدم�اء  س�فك  حي�ث  يعم�ل  والش�رع  االخ�الق  منط�ق  ف�ال  املذك�ورة.  املنط�ق 
تعم�ل  والدميقراطي�ة  واحل�وار  السياس�ة  منط�ق  وال  والبلطج�ة،  واالغتص�اب 
الدميقراطي�ة  اللعب�ة  قواع�د  الغ�اء  ويت�م  الدميقراطي�ة  نتائ�ج  ُترف�ض  ح�ني 
الوط�ن  مصلح�ة  منط�ق  وال  االخ�رى،  االط�راف  تش�تهي  كم�ا  تأت�ي  مل  ألنه�ا 
واحلري�ة  الع�دل  منط�ق  وال  متام�ا،  تغي�ب  البل�د  فمصلح�ة  يش�تغل  والوطني�ة 

والفوض�ى.  الفتن�ة  اج�واء  يف  يعم�ل  واحل�وار  والتفاه�م 

للعم�ل  واألم�ن  الش�رطة  رج�ال  ين�زل  أال  بل�ة  الط�ني  يزي�د  ومم�ا   
رجـال  رفـض  حـال  ويف  خارجي�ة،  لق�وى  أو  العميق�ة  الدول�ة  ألم�ر  اس�تجابة 
الشـرطة واألمـن أداء مهامهـم وواجبهـم الوطـي فعلـى الثـورة الشـعبية أن 

انقضاض الخريف ىلع الربيع



85

أج�ل: م�ن  العادلـة  الشـعبية  القـوة  منطـق  ُتَفعـل 

< فرض األمن الذي بدونه ال تقوم أمه وال يصلح اقتصاد وال حوار 
  وال سياسة وال سلم وال استقرار. ونذكر بقوله تعاىل يف تأصيل 

  أسس احلكم »الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف« فاألمن 
   والغذاء هما من أهم األسس يف استقرار الدول.

< وقف سفك الدماء بدون وجه حق

< وقف اعمال ترهيب الشعب من سرقة وسطو واغتصاب والعمل 
    على حفظ أعراض الشعب 

< حتقيق املصاحل من حفظ النفس والعقل والعرض والدين 
    واملال

< وقف تدهور االقتصاد ككل الذي يتأثر بسرعة باستقرار الوضع 
    األمي والسياسي

نموذج منطق القوة الشعبية العادلة
يقوم هذا النموذج على أساس: 

املطل�وب(  االحتي�اج  )حس�ب  آالف  أو  مئ�ات  ع�دة  م�ن  أم�ن  ق�وة  تش�كيل   >
والكلي�ات،  اجلامعي�ة  الش�هادات  حل�ة  م�ن  الوط�ي  الش�باب  م�ن 
حف�ظ  وأساس�يات  الش�رطية  األعم�ال  عل�ى  قص�رة  ف�رتة  يف  وتدريبه�م 
واق�رار  املواطن�ني  حلماي�ة  الداخلي�ة  ل�وزارة  وتنس�يبهم  والنظ�ام،  االم�ن 

واحملافظ�ات.  امل�دن  يف  والس�الم  األم�ن 
واس�تمالة  احلالي�ني  الش�رطة  لضب�اط  مس�ح  م�ع  ذل�ك  يرتاف�ق   >
ه�ذه  اعم�دة  ه�م  ليكون�وا  ولش�عبهم  للبل�د  واملخلص�ني  منه�م  الش�رفاء 

األمني�ة. الق�وة 
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للتعام�ل  واألح�رار  الش�رفاء  م�ن  اخلاص�ة  الق�وات  م�ن  وح�دات  تش�كيل   >
ع�ن  والبع�د  الع�دل  ضم�ن  ذل�ك  وكل  اخلاص�ة  احل�االت  م�ع  الس�ريع 

الدم�اء.  س�فك 

يف  الراغب�ني  األح�رار  الوطني�ني  م�ن  للداخلي�ة  وزي�را  تعي�ني  يت�م   >
بالك�وادر  ومس�تعينا  بس�رعة  ال�وزارة  إدارة  عل�ى  ليعم�ل  الدول�ة  اس�تقرار 

للوط�ن.  واملخلص�ني  الوطني�ة 

وب�كل  ظل�م،  ب�دون  ولك�ن  ح�زم  ب�كل  االرض  عل�ى  التعام�ل  ويت�م   >
حبكم�ة.  ولك�ن  امله�ام  تنفي�ذ  يف  س�رعة  وب�كل  قت�ل،  ب�دون  ولك�ن  صرام�ة 

مرك�زة  س�ريعة  حرك�ة  م�ن  الب�د  ه�ذه  التاري�خ  منعطف�ات  فف�ي   
في�ه  متوكل�ني  الزاه�ر  واملس�تقبل  واالم�ل  النج�اح  حن�و  املنعط�ف  لتحوي�ل 
صعب�ة  بق�رارات  الرج�ال  يصنعه�ا  التاري�خ  منعطف�ات  أن  كم�ا  اهلل،  عل�ى 
الع�دل  ظ�الل  يف  والف�الح،  والف�وز  األم�ن  حن�و  االم�ة  تق�ود  مصري�ة  ولك�ن 

والقت�ل.  والرتهي�ب  العن�ف  ع�ن  والبع�د 
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الباب الرابع:

عودة الّربيع
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الفصل األول: من ربيع السودان والجزائر

هوية الثورة الشعبية 
تنضغ�ط  أن  بع�د  الش�عوب  معان�اة  صمي�م  م�ن  الش�عبية  الث�ورات  تنبع�ث      
تنش�د  عارم�ة  ش�عبية  ثوري�ة  موج�ة  يف  فتنفج�ر  حتمل�ه  ميك�ن  ال  ح�د  إىل 
ث�ورات  تنفج�ر  مل  والفس�اد.  والقه�ر  الظل�م  س�طوة  م�ن  تعاني�ه  مم�ا  اخل�الص 
داف�ع  م�ن  انفج�رت  ب�ل  م�ا،  حرك�ة  أو  ح�زب  ن�داءات  بس�بب  العرب�ي  الربي�ع 

ألي�م.  واق�ع  رف�ض  ع�ن  ليع�رب  حمتق�ن  داخل�ي 

نتيج�ة  ولك�ن  دي�ي حم�ض  بس�بب  العرب�ي  الربي�ع  ث�ورات  تنطل�ق       كم�ا مل 
الدي�ن  أن  صحي�ح  والبطال�ة.  الفس�اد  وانتش�ار  والقه�ر  وال�ذل  والع�وز  احلاج�ة 
عل�ى  الثائ�رون  املتظاه�رون  يع�رب  ولذل�ك  واهل�وان  الظل�م  رف�ض  عل�ى  حي�ث 
م�ن  والع�ون  النص�رة  طل�ب  ش�عارات  خ�الل  م�ن  الغ�وث  بطل�ب  الب�ؤس  حال�ة 
يف  الش�عوب  أن  ذل�ك  يف  والس�بب  س�بحانه.  علي�ه  بالت�وكل  ويتدرع�وا  اهلل 
املختلف�ة  العرقي�ة  مكوناته�ا  ب�كل  احملي�ط  إىل  اخللي�ج  م�ن  العربي�ة  البل�دان 
مق�دار  ع�ن  النظ�ر  بغ�ض  بالفط�رة  متدين�ة  ش�عوب  الع�رب  وغ�ر  ع�رب  م�ن 
وه�ذا  بفطرته�ا  متدين�ة  ش�عوب  لكنه�ا  العملي�ة،  احلي�اة  يف  الدي�ي  االلت�زام 
ج�زء  أنفس�هم  يعت�ربون  منه�م  املس�يحيني  أن  ب�ل  لوحده�م،  للمس�لمني  لي�س 

ع�ام. بش�كل  حمافظ�ون  وه�م  املنطق�ة  يف  العام�ة  اإلس�المية  الثقاف�ة  م�ن 

احلش�د  عل�ى  وقدرته�ا  متاس�كها  بس�بب  اإلس�المية  احلرك�ة  أن  وصحي�ح     
مبك�را  تنخ�رط  أن  اس�تطاعت  األخ�رى  األح�زاب  كل  عل�ى  بذل�ك  متفوق�ة 
احل�راك،  ه�ذا  عل�ى  التأث�ر  عل�ى  الق�درة  عنده�ا  وكان  الش�عي،  احل�راك  يف 
كان  ب�ل  العرب�ي  الربي�ع  ث�ورات  إط�الق  يف  الفض�ل  صاحب�ة  ه�ي  ليس�ت  لكنه�ا 
ح�زب  أي  س�قف  م�ن  أعل�ى  بس�قف  خرج�ت  ال�ي  نفس�ها  للش�عوب  الفض�ل 

عــــودة  الّربيع
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غره�م  م�ع  اإلس�المية  احلرك�ة  رم�وز  أبن�اء  انطل�ق  الس�ودان  ويف  سياس�ي. 
تق�وده  ال�ذي  الصعب�ة  املعيش�ية  احلي�اة  وتده�ور  الفس�اد  عل�ى  احتجاج�ا 

الرئي�س.  بقي�ادة  الس�ودانية  اإلس�المية  باحلرك�ة  يس�مى  م�ا  لألس�ف 

ص�ف  وب�ني  اإلس�المية  احلرك�ة  ب�ني  تارخي�ي  تناف�س  هن�اك  كان  ومل�ا      
العمالن�ي  الطاب�ع  ذات  األح�زاب  ه�ذه  بع�ض  أظه�رت  والقومي�ني،  العلماني�ني 
ُيفه�م  هك�ذا  )أو  اإلس�المي  للدي�ن  الع�داوة  مظاه�ر  القوم�ي  أو  الليربال�ي  أو 
لك�ن  لإلس�الميني،  ع�داوة  يول�د  ق�د  التناف�س  أن  فه�م  ميك�ن  موقفه�ا(.  م�ن 
تض�ر  مواق�ف  تتخ�ذ  أن  أو  نفس�ه  الدي�ن  إىل  تتع�دى  الع�داوة  ه�ذه  أن  يفه�م  ال 

فيه�ا.  يش�اركون  اإلس�الميني  أن  حبج�ة  ذاته�ا  الش�عبية  بالث�ورة 

الشعبية عن هويتها  العربي  الربيع  حماولة حرف ثورات  أن  كما   
الثورات  املنغرسة فيها بالفطرة هلو عبث ال داعي له يف تطور  اإلسالمية 

هويتها  عن  انفصلت  إذا  تنجح  أن  شعبية  ثورة  ألي  ميكن  فال  الشعبية. 

وثقافتها. وطاملا أنها شعبية إذا هي متثل ضمر الشعب وفطرته ومن يريد أن 
يتناقض مع هويته وثقافته فسيكون مساره للفشل متوقع. 

معظ�م  حيك�م  كان  وال�ذي  والقوم�ي  العلمان�ي  التي�ار  ينج�ح  مل   
عل�ى  القائم�ني  وعل�ى  اإلس�المية.  هويته�ا  ع�ن  األم�ة  فص�ل  يف  العربي�ة  ال�دول 
عل�ى  ويرك�زوا  اجلزئي�ة،  هل�ذه  يلتفت�وا  ب�أال  احلكم�ة  م�ن  يكون�وا  أن  الث�ورة 
الش�عوب  أثبت�ت  فلق�د  وسالس�ة،  بس�هولة  املس�تبدة  الس�لطة  اس�تبدال  كيفي�ة 
كمـا  اإلس�المية.  وفطرته�ا  هويته�ا  ع�ن  تنفص�ل  ال  أنه�ا  العربي�ة  املنطق�ة  يف 
أن احنيـاز الشـعوب هلويتهـا اإلسـالمية ال يعـي أنهـا أصبحت حتت سـيطرة 

االجتاهـات اإلسـالمية، أو أنهـا جزء مـن احلركة اإلسـالمية، فالشـعوب أذكى 

احلرك�ة  تبن�ى  نظ�ام  فس�اد  عل�ى  الس�ودان  يف  الش�عب  ث�ار  وق�د  ذلـك،  مـن 
اإلس�المية.         
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اإلقصاء  
األح�زاب  مجي�ع  م�ن  العرب�ي  الع�امل  يف  السياس�يون  يق�ع  م�ا  س�رعان   
ويت�م  مناف�س،  كل  واقص�اء  ابع�اد  فيت�م  اإلقص�اء،  ف�خ  يف  اس�تثناء  ب�ال 
خمتلف�ا،  فك�را  يتبن�ون  أنه�م  حبج�ة  فم�رة  س�ريعا،  وامل�ربرات  احلج�ج  تفصي�ل 
أو  خارجي�ة  لق�وى  اس�تجابة  وم�رة  س�ابقا،  احلك�م  يف  كان�وا  ألنه�م  وم�رة 

م�ا.  طائف�ة  أو  م�ا  قبيل�ة  أبن�اء  م�ن  ألنه�م  وم�رة  إقليمي�ة، 

الثقاف�ة  طبيع�ة  نتيج�ة  العرب�ي  الع�امل  يف  ع�م  ب�الء  اإلقص�اء  إن   
احل�وار،  ع�دم  وثقاف�ة  الطوف�ان«،  أو  »أن�ا  مقول�ة  عل�ى  القائم�ة  الس�ائدة 
ف�ن  وثقاف�ة  البن�اء،  احل�وار  ع�ن  البع�د  وثقاف�ة  والتمل�ك،  الس�يطرة  وثقاف�ة 

االخت�الف.   ف�ن  م�ن  ب�دال  التم�زق 

إن انتصـار الثورة الشـعبية ال يعي اقصـاء أي مواطن ألي من األس�باب   
ه�دوء  يف  الش�عب  ليعي�ش  اجلمي�ع  اس�تيعاب  يع�ي  ولكن�ه  أع�اله،  املذك�ورة 
ق�د  واالزده�ار.  والبن�اء  التس�امح  ظ�ل  يف  للمس�تقبل  وتطل�ع  وثق�ة  واطمئن�ان 
لي�س  ولك�ن  الس�ابق،  النظ�ام  كس�دنة  حمددي�ن  أف�راد  ض�د  اإلقص�اء  ُيفه�م 
ل�ه  مناص�را  كان  أو  احلك�م  يف  كان  ول�و  حت�ى  بأس�ره  تي�ار  أو  كام�ل  حل�زب 
ذل�ك  يف  كان  م�ن  كل  اس�تيعاب  ه�و  املطل�وب  إن  اخلط�أ.  أدرك  أن�ه  طامل�ا 
جدي�د  م�ن  للتجم�ع  التي�ار  ه�ذا  ع�اد  وإال  ذكي�ة،  بطريق�ة  التي�ار  أو  احل�زب 
الن�ي  درس  وم�ا  جدي�د.  م�ن  واالنتق�ام  التعاس�ة  دورة  وتب�دأ  ح�ني  بع�د  ول�و 
ض�د  ن�داء  إال  الطلق�اء«  فأنت�م  »اذهب�وا  والس�الم  الص�الة  علي�ه  حمم�د 
أوطانـا  العربيـة  الشـعوب  تبـي  أن  احللـم،  إنـه  الزم�ن.  م�ر  عل�ى  اإلقص�اء 
قائمـة علـى التفاهـم واحلـوار وفـن االختـالف والتطلـع للحضـارة والرقـي 

وليـس علـى االنتقـام واإلقصـاء.      

عــــودة  الّربيع
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عين على ربيع الجزائر
قدمي�ة،  فه�ي  اجلدي�د  باألم�ر  ليس�ت  اجلزائ�ر  يف  االحتجاج�ات   
االحتجاج�ات  جيع�ل  ال�ذي  فم�ا  اهل�وان،  يأب�ى  ح�ر  ش�عب  واجلزائري�ون 
ح�ول  مظاه�رات  ُنظم�ت  س�بقت  لس�نوات  خمتلف�ة؟   2019 ابري�ل   5 يف  احلالي�ة 
الرغ�م  عل�ى  اجلزائ�ر  يف  منتظ�م  بش�كل  واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة  املظ�امل 
إط�ار  يف  ظل�ت  ع�ام  بوج�ه  لكنه�ا  االحتجاج�ات،  عل�ى  الفعل�ي  احلظ�ر  م�ن 
تغي�ر  ه�و  لالحتجاج�ات  الع�ام  فاهل�دف  امل�رة  ه�ذه  أم�ا  احمللي�ة.  الش�ئون 
أن  للنظ�ر  امللف�ت  وم�ن  النط�اق.  واس�ع  ش�عي  بدع�م  ومرتب�ط  النظ�ام 
مجي�ع  وم�ن  ونقابي�ني  ونس�اء  ش�باب  م�ن  اجلمي�ع  تش�مل  التح�ركات  ه�ذه 
املَنَظم�ة  اجله�ات  مش�اركة  ينقصه�ا  كان  وإن  امله�ن.  ومجي�ع  الطبق�ات، 
ح�د  إىل  اس�ُتبعدت  ال�ي  واالش�رتاكية،  اإلس�المية  السياس�ية  األح�زاب  مث�ل 
ش�هدته  ال�ذي  احلكوم�ي  القم�ع  م�ن  خش�ية  املتظاهري�ن  قب�ل  م�ن  كب�ر 
م�ن  عن�ف  أعم�ال  ان�دالع  ع�دم  يفس�ر  االس�تثناء  ه�ذا  ولع�ل  التس�عينيات، 

األن22. إىل  احلكوم�ة  أو  احملتج�ني 

فم�ن  س�ابق،  ربي�ع  كل  يف  الش�عبية  الث�ورات  انطالق�ة  ه�ي  وكم�ا   
انتقالي�ة  عملي�ة  ع�ن  راضي�ة  الش�عبية  احلرك�ة  تك�ون  أن  املرج�ح  غ�ر 
حتاف�ظ عل�ى الس�لطة يف أي�دي النظ�ام الس�ابق. وجيـدر االنتبـاه إىل متالزمـة 
مم�ا  الع�ربة  وأخ�ذ  التدخ�الت  ه�ذه  مبث�ل  الس�ماح  وع�دم  اخلارجـي  التدخـل 
يف  اجلماه�ر  حتري�ك  عل�ى  احملافظ�ة  م�ع  وس�وريا.  واليم�ن  ليبي�ا  يف  جي�ري 
ال  ودونه�م  االنط�الق،  نقط�ة  وه�م  أس�اس  دور  هل�ا  فاجلماه�ر  امل�دن،  خمتل�ف 
اجلماه�ر  بع�ض  تبدي�ه  مم�ا  وبالرغ�م  األص�ل.  م�ن  ش�عبية  ث�ورة  هن�اك  تك�ون 
اجلماه�ر  ه�ذه  أن  إال  والقه�ر،  بالظل�م  وقب�ول  الالمب�االة  م�ن  البداي�ة  يف 

حيتم�ل.  ال  ال�ذي  م�داه  يبل�غ  ح�ني  الطغي�ان  وج�ه  يف  تنفج�ر 

22 Burchfield, Emily. “What’s Next for Algeria’s Popular Movement?”  Atlantic Council, 11 Apr. 2019, www.atlantic-
council.org/blogs/menasource/what-s-next-for-algeria-s-popular-movement.
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يف  اجلماه�ر  ب�ني  والتواص�ل  اإلعالمي�ة  التغطي�ة  تكثي�ف  ويتطل�ب   
وأخ�ذ  املختلف�ة.  اإلعالمي�ة  الوس�ائط  خ�الل  م�ن  اخل�ارج،  ومجاه�ر  الداخ�ل 
األح�زاب  م�ع  اخلالف�ات  يف  الش�عبية  الث�ورة  زخ�م  إضاع�ة  ع�دم  م�ن  احل�ذر 
م�ن  أن  إذ  خالص�ة،  ش�عبية  الث�ورة  فلتبق�ى  احلزبي�ة  للخالف�ات  االجن�رار  أو 
حتدًي�ا  س�يكون  اجلزائ�ر  يف  الش�عبية  احلرك�ة  تس�ييس  أن  املس�تفادة  ال�دروس 
ي�ربر  حت�ى  كذل�ك  جلعل�ه  كل�ل  ب�ال  النظ�ام  يعم�ل  أن  املرج�ح  وم�ن 
كس�ر  الس�لطة  حت�اول  أن  املتوق�ع  وم�ن  االحتجاج�ات،  لقم�ع  الق�وة  اس�تخدام 
مم�ا  عنًف�ا  أو  تطرًف�ا  أكث�ر  تب�دو  جلعله�ا  إليه�ا  التس�لل  أو  الش�عبية  احلرك�ة 

األخ�رى.  العربي�ة  احلكوم�ات  فعل�ت  كم�ا  علي�ه  ه�ي 

فه�ذه  الش�عي  للح�راك  قي�ادات  توف�ر  عل�ى  الرتكي�ز  امله�م  وم�ن   
واقتص�ادي  سياس�ي  تص�ور  بل�ورة  عل�ى  العم�ل  م�ع  التحدي�ات،  أك�رب  م�ن 
يف  أساس�ية  عريض�ة  خط�وط  م�ن  تتش�كل  نهائ�ي  ولي�س  أول�ي  اصالح�ي 
ليت�م  والثق�ايف  واالقتص�ادي  واالجتماع�ي  السياس�ي  اإلص�الح  برنام�ج 
برنام�ج  بل�ورة  الش�عبية  الث�ورة  مهم�ة  م�ن  فلي�س  اجملم�وع،  عل�ى  طرحه�ا 
اجلدي�دة  املؤسس�ات  او  اجلدي�د  النظ�ام  مهم�ة  م�ن  فه�ذا  تفصيل�ي،  إصالح�ي 

س�تاتي.  ال�ي 

الش�عبية  احلرك�ة  إرض�اء  العس�كريون  الق�ادة  يواص�ل  أن  املتوق�ع  وم�ن   
الش�خصيات  م�ن  ف�داء  كب�ش  وتقدي�م  صغ�رة  إصالح�ات  تقدي�م  خ�الل  م�ن 
عل�ى  احلف�اظ  يف  االس�تمرار  م�ع  للمحاك�م،  الس�ابق  النظ�ام  م�ن  املقرب�ة 

والس�يطرة23.  الس�لطة 

مطال�ب  جت�اه  إجيابي�ا  موقف�ا  اجلي�ش  يتخ�ذ  أن  األم�ل  وم�ازال   
التغي�ر  أن  إذ  العرب�ي،  الربي�ع  دروس  إح�دى  فالص�رب  ذل�ك  ح�ني  وإىل  الش�عب 

ومؤمل�ة.  بطيئ�ة  عملي�ة  السياس�ي 
23  نفس المصدر السابق
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الفصل الثاني: االنعكاسات الجيوسياسية    
                      والجيوستراتيجية للربيع العربي

فقـط  ليـس  خصبـة  ألرضيـة  ميهـد  العربـي  الربيـع  حـراك  إن   
أيضـا لتغـرات وحتـوالت  لتغـرات وحتـوالت جيوسياسـية داخليـة بـل 

املنطقـة. مسـتوى  علـى  جيواسـراتيجية 

م�ن  حال�ة  العرب�ي  الربي�ع  أوج�د  فق�د  اجليوسياس�ية،  الصع�د  عل�ى  ابت�داء   
ع�ادت  وم�ا  احلاكم�ني،  وب�ني  العربي�ة  الش�عوب  ب�ني  الواضح�ة  التماي�ز 
بالغ�الف  املغلف�ة  احلاكم�ة  الطبق�ة  بتربي�رات  تقب�ل  العربي�ة  الش�عوب 
الوط�ي، وباتـت الشـعوب العربيـة ترفـض التماهـي بـن الرئيـس والوط�ن 
احلري�ات  أو  املزري�ة  االقتصادي�ة  األوض�اع  فانتق�اد  والرئي�س،  الوط�ن  وب�ني 
انتق�اد  ع�اد  وم�ا  للوط�ن،  انتق�ادا  وال  للحاك�م  انتق�ادا  ع�اد  م�ا  امله�دورة 
ورف�ض  االنتق�اد  أصب�ح  ب�ل  الوطني�ة،  بال�روح  خم�ال  وبطانت�ه  احلاك�م 

الوط�ن.  ملصلح�ة  ه�و  واالس�تبداد  والفس�اد  والفق�ر  الظل�م 

رف�ض  ه�و  العرب�ي  للربي�ع  اجليوسياس�ية  االنعكاس�ات  أه�م  وم�ن   
األح�زاب  ه�ذه  فس�قطت  الفاس�دة،  أو  الظامل�ة  احلاكم�ة  لألح�زاب  الش�عوب 
خي�ارات  حن�و  الن�اس  واجت�ه  واملغربي�ة  واملصري�ة  التونس�ية  االنتخاب�ات  يف 
أيض�ا  اجليوسياس�ية  التغ�رات  وم�ن  إس�المية.  خي�ارات  جله�ا  يف  كان  أخ�رى 
أن الشـعوب أخـذت حتاسـب وتعاقـب املقصريـن حت�ى اإلس�الميني منه�م، فف�ي 
تون�س فش�ل ح�زب النهض�ة يف احلص�ول عل�ى األغلبي�ة يف االنتخاب�ات التونس�ية 
أس�قط  الس�ودان  ويف  اجلماه�ر،  يقن�ع  مل  األوىل  الف�رتة  يف  أداءه  أن  إذ  الثاني�ة، 

اإلس�الموية.  ادعائ�ه  م�ن  بالرغ�م  ونظام�ه  البش�ر  عم�ر  الرئي�س  الش�عب 
متقدم�ة  حال�ة  العربي�ة  الش�عوب  عن�د  أوج�د  أن�ه  ذل�ك  م�ن  واأله�م   
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البطان�ة  وفس�اد  طغي�ان  عل�ى  يتج�رأ  جعلت�ه  والع�زة  بالكرام�ة  الش�عور  م�ن 
وال�ذكاء  واالس�تيقاظ  الوع�ي  م�ن  متق�دم  مس�توى  عن�ده  وول�دت  احلاكم�ة، 

 . س�ي لسيا ا

مكشـوفة  املنطقـة  دول  أن  العرب�ي  الربي�ع  أوض�ح  الس�ياق،  نف�س  ويف   
وق�ادر  التحق�ق  س�هل  اخلارج�ي  التدخ�ل  وأن  اخلارجيـة  والقـوى  للعوامـل 
السياس�ية  أو  العس�كرية  كياناته�ا  أو  مواطنيه�ا  خ�الل  وم�ن  اخرتاقه�ا  عل�ى 
موازيـة  كيانـات  تشـكيل  علـى  قـادرة  القـوى  هـذه  وأن  القائم�ة.  القبلي�ة  أو 
ق�ادرة  الكيان�ات  ه�ذه  وأن  الش�عبية،  الث�ورة  توجده�ا  ال�ي  الشـرعية  للكيانـات 
احلاج�ة  ضغ�ط  حت�ت  أو  مقتنع�ني  س�واء  هل�ا  املؤيدي�ن  اس�تقطاب  عل�ى 
املثقف�ني  م�ن  جمموع�ة  هل�ا  س�تجد  الكيان�ات  ه�ذه  وأن  والع�وز،  االقتصادي�ة 

اإلع�الم.  وس�ائل  يف  هل�ا  وينظ�روا  عنه�ا  ليدافع�وا 

الربيـع  العربيـة قابلـة ملوجـة ثانيـة مـن  البيئـة  أن  املتوق�ع  وم�ن   
ومل  والظل�م  البط�ش  اس�تمرأت  ب�ل  حل�وال،  تق�دم  مل  املض�ادة  الث�ورات  أن  إذ 
ال�دول  ان  كم�ا  اآلن.  حت�ى  تذك�ر  جناح�ات  أي�ة  املض�ادة  الث�ورات  ه�ذه  حتق�ق 
سياس�ية  إصالح�ات  ط�رح  اآلن  إىل  تس�تطع  مل  ربيع�ا،  تش�هد  مل  ال�ي  العربي�ة 
مس�تهجن  أم�ر  وه�ذا  املواطن�ني،  عل�ى  الع�بء  لتخفي�ف  أصيل�ة  واقتصادي�ة 
يف  أس�بابها  امخ�اد  عل�ى  يعم�ل  ال  ث�م  ج�اره  بي�ت  يف  الن�ار  امل�رء  ي�رى  عندم�ا 

     . بيت�ه

أمـا علـى املسـتوى اجليوسـراتيجي، فـإن اشـتباك احلـراك الشـعيب   
الثـوري مع األنظمـة احلاكمة ميهـد الطريق امـام القوى األجنبيـة للتدخل 
أو  س�وريا،  يف  وتركي�ا  وإي�ران  روس�يا  فعل�ت  كم�ا  مباش�ر  بأس�لوب  س�واء 
ومفه�وم  املتماثل�ة  غ�ر  احل�رب  مفه�وم  م�ن  مس�تفيدين  مباش�ر  غ�ر  بأس�لوب 

عــــودة  الّربيع



95

العربي�ة  ال�دول  أن  ومب�ا  اهلجين�ة.  احل�رب  ومفه�وم  بالوكال�ة  احل�رب 
بش�كل  للتدخ�ل  جاهزي�ن  واإلقليمي�ني  الدولي�ني  الالعب�ني  ف�إن  مكش�وفة، 
حتقيقي�ا  حقيقت�ه  ويف  بليل�ى،  قرب�ا  يدع�ي  وكل  مباش�ر،  غ�ر  أو  مباش�ر 
الفضـاء  يف  فـراغ  أي  أن�ه  يع�ي  وه�ذا  الع�ب،  ل�كل  االس�رتاتيجية  للمص�احل 

اجليوسـراتيجي العربـي ممكـن ملـؤه بسـرعة مـن القـوى اخلارجيـة. 

ه�و  الش�عبية  الث�ورات  م�ن  املقص�ود  فلي�س  االنتب�اه،  ينبغ�ي  وهن�ا   
بالوكال�ة  البل�د  أه�ل  يقتت�ل  وأن  واالقليمي�ة  الدولي�ة  الق�وى  الوق�وع يف ش�راك 
الفوض�ى  ه�ذه  م�ن  اخل�روج  عل�ى  الق�درة  ع�دم  ث�م  وم�ن  الق�وى،  ه�ذه  ع�ن 
وقط�ع  اخلن�وع  ه�و  املقص�ود  وال  وس�وريا،  واليم�ن  ليبي�ا  يف  احل�ال  ه�و  كم�ا 
يف  للوق�وع  جتنب�ا  املتخل�ف  للماض�ي  والرج�وع  الواع�د  املس�تقبل  يف  األم�ل 
احلقيق�ة  ويف  املض�ادة.  الث�ور  منظ�رو  يس�وق  كم�ا  الداخل�ي  اإلح�رتاب  ف�خ 
ف�خ  يف  الوق�وع  وع�دم  احلس�ابات  يف  ودق�ة  كب�ر  لوع�ي  حتت�اج  القضي�ة  أن 

واإلقليمي�ة.  الدولي�ة  الق�وى 
كم�ا بينـت ثـورات الربيـع العربـي مـدى اهتمـام القـوى الدوليـة   
ه�ذه  رص�د  حت�ت  املنطق�ة  وأن  شـعوبها،  خليـارات  تركهـا  وعـدم  باملنطقـة 
الرئي�س  ع�ن  التخل�ي  م�ن  ابت�داء  مص�ر  يف  األمريك�ي  فالتدخ�ل  الق�وى. 
تش�بثها  وع�دم  مصاحله�ا  عل�ى  للمحافظ�ة  منه�ا  كمن�اورة  مب�ارك  حس�ي 
الرئي�س  عل�ى  االنق�الب  يف  املباش�ر  وغ�ر  املباش�ر  بالتدخ�ل  أو  خاس�رة،  بورق�ة 
هل�ذا  إس�رائيل  دع�م  وكذل�ك  االنقالب�ني،  ودع�م  مرس�ي  حمم�د  املنتخ�ب 

االنق�الب. 

مع�اداة  عل�ى  تتف�ق  الدولي�ة  الق�وى  أن  العرب�ي  الربي�ع  وأوض�ح   
تتع�ارض  عندم�ا  بينه�ا  فيم�ا  ختتل�ف  أيض�ا  ولكنه�ا  السياس�ي  اإلس�الم 
الفرنس�ية،  املص�احل  م�ع  اإليطالي�ة  املص�احل  تتع�ارض  ليبي�ا  فف�ي  مصاحله�ا، 
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املص�احل  وتتف�ق  اإليطالي�ة،  تل�ك  م�ع  الرتكي�ة  املص�احل  بع�ض  وتتقاط�ع 
حمارب�ة  حج�ة  حت�ت  السياس�ي  اإلس�الم  مواجه�ة  يف  اإلماراتي�ة  م�ع  املصري�ة 
جن�وب  يف  الس�عودية  م�ع  اإلماراتي�ة  املص�احل  تتع�ارض  اليم�ن  ويف  اإلره�اب. 
ولكنه�ا  اإلره�اب  حمارب�ة  يف  األمريكي�ة  م�ع  اإلماراتي�ة  املص�احل  وتتف�ق  اليم�ن، 
املص�احل  م�ع  اإليراني�ة  املص�احل  وتتع�ارض  اليم�ن،  تقس�يم  يف  معه�ا  ختتل�ف 
واملقارب�ات   )Paradox( التناقض�ات  وفوض�ى  دوام�ة  يف  وهك�ذا  الس�عودية 

         . رجي�ة اخلا

وقدرته�ا  العميق�ة  الدول�ة  تغلغ�ل  م�دى  العرب�ي  الربي�ع  ب�ني  كم�ا   
أه�م  م�ن  ولع�ل  ودولي�ة.  إقليمي�ة  بق�وى  ُدعم�ت  م�ا  إذا  ثاني�ة  النش�اط  عل�ى 
حتييدهـا  ميكـن  ال  العربيـة  اجليـوش  أن  ه�و  اجليوسياس�ية  االنعكاس�ات 
للوض�ع  مراقب�ة  ب�ل  معزول�ة  ليس�ت  فه�ي  الداخلـي،  السياسـي  املشـهد  عـن 
وبين�ت  به�ا،  اخلاص�ة  مصاحله�ا  عل�ى  وختش�ى  التغي�ر  وترف�ض  الداخل�ي، 
العربي�ة  الث�ورات  جن�اح  ب�أن  قطعي�ة(  ليس�ت  هن�ا  )واألح�كام  األولي�ة  التجرب�ة 
وأن  تون�س،  يف  ح�دث  كم�ا  احلي�اد  عل�ى  اجلي�ش  وق�ف  م�ا  إذا  ج�دا  ممك�ن 
مص�ر  يف  ح�دث  كم�ا  لألم�ر  تعقي�دا  يع�ي  احلي�اد  عل�ى  اجلي�ش  وق�وف  ع�دم 
ـهل  يسَّ أن  ميكـن  اجليـش  وأن  اجلزائ�ر،  يف  األن  ه�و  وكم�ا  واليم�ن  وس�وريا 

الس�ودان.     يف  اآلن  حي�دث  كم�ا  ذلـك  أراد  مـا  إذا  دميقراطيـة  والدة 
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خالصات
  إن الظل�م جل�رم كب�ر ينت�ج عن�ه زوال الس�لطان ول�و كان ملس�لمني، 
املعل�وم  وم�ن  لعاص�ني.  ول�و  الس�لطان  ب�ه  اهلل  يثب�ت  عظي�م  خلل�ق  الع�دل  وإن 
وث�روات  بش�رية  ومب�وارد  ممي�ز،  جغ�رايف  مبوق�ع  تتمت�ع  العربي�ة  األم�ة  أن 
طويل�ة  ق�رون  م�دى  عل�ى  وج�وده  أثب�ت  حض�اري  وبتاري�خ  فارق�ة،  طبيعي�ة 
ل�ه  ويش�هد  احملي�ط،  إىل  احملي�ط  م�ن  العمراني�ة  اآلث�ار  ل�ه  تش�هد  الزم�ن،  م�ن 
عل�ى  ق�ادرة  أم�ه  إنه�ا  املمي�ز.  والدي�ي  واألخالق�ي  واألدب�ي  العلم�ي  ال�رتاث 
واالس�تبداد  القه�ر  وط�أة  حت�ت  تئ�ن  ولكنه�ا  احلض�اري  واإلب�داع  النه�وض 

والفس�اد. 
والقه�ر  والطغي�ان  والفس�اد  الظل�م  م�ن  والتح�رر  التغي�ر  إن   
والنخ�وة  واألنف�ة  الع�زم  أه�ل  ش�يم  م�ن  هل�و  واالس�تبداد  واالس�تعباد 
ولك�ن  األم�ة،  ه�ذه  يف  كث�ر  وه�م  اهل�وان  نفوس�هم  تأب�ى  الذي�ن  والنش�امى 
االنتبـاه  يسـتدعي  هـذا  فـان  وعموم�ا  س�هال،  يوم�ا  يك�ن  مل  التغي�ر  أم�ر 

منهـا: األمـور  لبعـض 

حتقي�ق  ع�ن  وبعي�دا  املنطق�ة  اه�ل  لص�احل  الربي�ع  ه�ذا  يك�ون  أن   >  
اخلارجي�ة.  املغري�ات  كان�ت  مهم�ا  دولي�ة  أو  إقليمي�ة  خارجي�ة  مص�احل 

والتعام�ل  به�ا،  والتمس�ك  النج�اح  لعوام�ل  االنتب�اه  يت�م  وأن   >  
واألخ�ذ  الداخلي�ة.  التغي�ر  مقاوم�ة  ق�وى  وم�ع  املتغ�رات  م�ع  ب�ذكاء 
اهلل،  عل�ى  وت�وكل  وص�رب  وحكم�ة  وتدب�ر  ختطي�ط  م�ن  كله�ا  باألس�باب 
تواص�ل  خط�ة  ووض�ع  واملنتفع�ني  منه�م  املتضرري�ن  الش�أن  ألصح�اب  واالنتب�اه 
م�ن  املس�تفادة  والع�رب  لل�دروس  االنتب�اه  م�ع  اس�تثناء،  دون  مجيع�ا  معه�م 

األوىل. موجت�ه  يف  العرب�ي  الربي�ع 

ء
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وقاه�ر  املس�تضعفني  ناص�ر  العامل�ني  رب  أن  الثائ�رون  يعل�م  وأن   >  
املس�تضعفني  وميك�ن  امث�ا  لي�زدادوا  للظامل�ني  ومي�د  يهم�ل،  وال  ميه�ل  الظامل�ني 
مهم�ا  زال  بال�زوال،  لس�لطان  اهلل  أذن  وإذا  الن�اس.  عل�ى  وه�وان  ضع�ف  بع�د 
ح�ني  بع�د  ول�و  ع�زوا  ق�وم  بع�ز  س�بحاته  أذن  وإذا  وس�لطانه.  بطش�ه  كان 
األرض  يف  اإلص�الح  ه�و  القص�د  يك�ون  وأن  والرفع�ة.  الع�زة  اس�باب  هل�م  �ر  ويسَّ
وايت�اء  الص�الة  اق�ام  م�ن  اهلل  ُيرض�ي  م�ا  عنه�ا  ينت�ج  وأن  فيه�ا،  اإلفس�اد  ال 
ب�ني  واملس�اواة  الع�دل  واحق�اق  املنك�ر  ع�ن  والنه�ي  باملع�روف  واألم�ر  ال�زكاة 
األرض  وعم�ارة  والفضيل�ة  العل�م  ونش�ر  الن�اس  عل�ى  الث�روات  وتوزي�ع  الن�اس 

األم�ور. عاقب�ة  وهلل  احلض�ارات  وإجي�اد 

ولك�ن  ربي�ع  ل�كل  يصل�ح  واح�د  من�وذج  يوج�د  ال  أن�ه  العل�م  وينبغ�ي   >  
اختالف�ات  املقاب�ل  يف  وهن�اك  تتك�رر،  وأم�ور  مش�رتكة  جن�اح  عوام�ل  هن�اك 
حال�ة  فل�كل  الس�ابقة  التج�ارب  م�ن  ال�دروس  تعل�م  ض�رورة  يع�ي  مم�ا 
م�ع  ليتناس�ب  النم�وذج  تكيي�ف  وبالتال�ي  وخصوصيته�ا،  وظروفه�ا  ش�روطها 

ربي�ع.  كل  واق�ع 

وبفضل اهلل تتم األمور
واحلم������������د هلل رب الع������������املني
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