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 اهلجمات على األمة وأمناط املقاومة احلضارية:
 بني الذاكرة التارخيية واجلديد منذ الثورات العربية

 *د.اندية حممود مصطفى
 :**مقدمة

تعرضتت األمتتة العربيتة اإلستتالمية علتى متتدج ارخيهتا هلجمتتات  ارجيتةل ستتوا  يف مراحتل القتتوة والفتتو  والوحتتدة أو مراحتتل 
لتجزئتتة. ويف حتتني احتتت األمتتة يف استتتيعاب اهلجمتتات العستتكرية اخلارجيتتة والتصتتدي هلتتا يف مراحتتل متقدمتتةل الضتتعف والرتاجتتع وا

 فلقد واجهت الفشل يف التصدي يف مراحل أ رج الحقة حىت اكتمل اهلجوم واالستقطاع واالحتالل.
ا عتن هتذا اخلتارجي    -ذه األوطتان أي فيمتا بتني هت -ومل يكن الُبعد الدا لي يف أوطان األمتة وكيااناتا وكتذلك البيت    بعيتد 

 سوا  يف انكساره أوال  أو تغلبه عسكراي  الحق ا.
كتتذلكل وهتتو األهتتمل مل يكتتن تصتتدي األمتتة للهجتتوم العستتكري أو اهلزميتتة أمامتته قعتتزل عتتن ابقتتي عناصتتر القتتوة والفعتتل أو 

يمية. واألكثر أمهية هو أن مقاومة األمة للتهديد من الق–عناصر الضعف والتخاذل: السياسية واالقتصادية واالجتماعية واأل القية
 اخلارج ومن الدا ل أيض ا ظلت مسة مستمرة وإن تنوعت درجااا وطبيعتها ومستواياا دا لي ا و ارجي ا.

 تزالية ومن مث فإن إعادة قرا ة اريخ األمةل يف مراحله املتعاقبة ويف تفاعله مع تواريخ األمم األ رجل جيب أال تكون قرا ة ا
جزئيتتتةل عستتتكرية أو سياستتتيةل دا ليتتتة أو  ارجيتتتة  ولكتتتن جيتتتب أن تكتتتون قتتترا ة حضتتتارية كليتتتة شتتتاملة. فاهلجمتتتات والتحتتتدايت 
والتهديدات كانت حضارية شاملة وليست عسكرية فقط أو  ارجية فقطل واالستجاابت واملقاومات كانتت أيض تا حضتارية ستوا  

طتتع علتتى متتدار هتتذا التتتاريخ وطشتتكال وأمنتتاط متنوعتتةل وفق تتا للستتياقات الوطنيتتة واإلقليميتتة الدا ليتتة منهتتا أو اخلارجيتتةل كمتتا مل تنق
 والعاملية املتغرية.

إن التتذاكرة الباقيتتة واملمتتتدة عتتن اريتتخ األمتتة تنضتتا ابستتتمرار الرستتالة والتتدعوة واجلهتتاد واإلصتتال  واملقاومتتة يف إطتتار األمتتة 
ل ويقتدم فقتته هتذه التذاكرة دالالت مهمتتة للتراهن ستوا  عتتن 1الق تا متتن العقيتدة والشتريعةواحلضتارة وفق تا للقتيم واملقاصتتد والستنن وانط

ا( أو عن حالة املقاومة احلضارية سوا  يف ظل القوة أو االستضعاف.  حالة اهلجمات )حتداي  أو اديد 
ةل هكتتذا تعلمنتتا متتن أعتتالم وبنتتا  عليتتهل فتتإن فهتتم االواقتتع التتراهنا ل متتة ال يستتتقيم بتتدون استتتدعا  التتذاكرة احلضتتارية ل متت

الثتورات املضتادة هلتتال حالتة ذتتا هتذه التتذاكرة وتكشتف عتن ُستتننهال و  ل ولتذا فتتإن حالتة الثتورات املعاصترة العربيتتة2املنظتور احلضتاري
 سوا  فيما يتصل ابجلديد يف اهلجمة احلضارية أو اجلديد يف جانب املقاومة احلضارية أيض ا هلذه اهلجمة.

املقاومة(ل فإن ُحْسن التصدي  -ران احلضاري احلديث واملعاصر ممتلئ ا بنماذج حتليل هذه الثنائية )اهلجمةوإذا كان تراث فك
 للهجمة الراهنة يقتضي حتديد ما اجلديد فيهال على ضو  ثرا  دالالت الذاكرة التارخيية وما تقدمه من العا.

                                                           
 لدراسات السياسية.أستاذ العالقات الدولية املتفرغ بكلية االقتصاد والعلوم السياسةل جامعة القاهرةل ومدير مركز احلضارة ل * 
ل )يف( د.اندية مصطفىل د.سيف الدين عبد أ. د. اندية حممود مصطفىل مقدمة ااهلجمات احلضارية على األمة وأمناط املقاومة: بني الذاكرة التارخيية واجلديد منذ الثورات العربية ** 

 ضاري اإلسالمي: األزمة واملخرجل )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسيةل حتت الطبع(.املشروع احل حولية أميت يف العامل )العدد الثالث عشر(الفتا ل )إشراف عام(ل 
 ل القيم: إطار مرجعي لدراسة انظر سباعية القيم اليت نظمها أ. د. سيف عبد الفتا  أتسيس ا لرؤية إسالمية حضارية عن العالقات الدولية يف: د. سيف عبد الفتا : امد 1

 (.1996اجلز  الثاينل )القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالميل  مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم،ة يف اإلسالما )يف(: اندية مصطفى )إشراف(ل العالقات الدولي
شريل د. حممد عمارةل علي شريعيتل انظر على قرا ات يف مناذج من الفكر احلضاري املقاومل ألمثال: مالك بن نيبل د. حامد ربيعل د. مىن أبو الفضلل املستشار طارق البحول  2

ل )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسيةل دار البشري يف جتديد العلوم االجتماعية: بناء منظور حضاري مقارن الفكرة واخلربةسبيل املثال: د. اندية حممود مصطفى )حمرر(ل 
 واملنظور يف العلوم االجتماعية ولدج مناذج فكرية معاصرة. احلضاري: املفهوم( اجلز  الثالثل 2016للثقافة والعلومل 
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ليستتت دتترد  2011ملضتتادة للثتتورات الشتتعبية الستتلمية منتتذ أن الثتتورات املستتلحة اواتتد هنتتا مقولتتة أساستتية مفادهتتا ا  : 
هجمتتة عستتكرية متتن التتنظم املتكلستتة املتهاويتتة والقتتوج اخلارجيتتة املستتاندة هلتتال بتتل هتتي موجتتة متتن اهلجمتتة احلضتتارية املعاصتترة التتيت 

يديولوجي التقليدي(ل واليت ينضتفر )هناية احلرب الباردة والقطبية الثنائية والصراع األ 1991تواجهها األمة العربية واإلسالمية منذ 
العستتتكري والتتتدي  الثقتتتايف بدرجتتتة أقتتتوجل ويتعتتترر  الهلتتتا املشتتتروع احلضتتتاري -فيهتتتا التتتدا لي واخلتتتارجي بقتتتوة وكتتتذلك السياستتتي

اإلستالميل وكتذلك كتل مشتروعات االستتقالل والتحترر التوط  والقتومي لتحتد مت جديتدل واث جتل هتذه املوجتة يف دموعهتا مفصتال  متن 
 ل تطور وضع األمة العاملي ومن تطور املشروع احلضاري اإلسالمي عا اريخ األمة.مفاص

هجمتتة  الحتوائهتتا وإجهاضتتها  هتتي حلقتتة متتن مسلستتل معاصتتر متتن  2011ولقتتد واجهتتت الثتتورات الشتتعبية الستتلمية منتتذ 
إعتتادة تشتتكيل تتتوازانت القتتوج هتتت(ل يف إطتتار عمليتتة 15) 21هتتت( وبتتداايت القتترن التتت14م )20اهلجمتتاتل دشتتنته هنتتاايت القتترن التتت

أفرزت وطأة التد ل اخلارجي يف األمة  1991العاملية واإلقليمية يف ظل العوملة واهليمنة األمريكية. وحلقات املسلسل املتوالية منذ 
ياسيل سوا  يف الثقايف وبني الس-ابلتعاون مع حلفائه من الدا ل العريب واإلسالمي. كما أبرزت صعود ا متكرر ا للعالقة بني الدي 

اهلجمة أو املقاومة وصوال  إىل حتدي ااملشهد الراهنا أي مشهد الصدام بني قوج الثورات وقوج الثورات املضادة ويف قلبه التحدي 
 الذي يواجه املشروع احلضاري اإلسالمي ل مة بصفة  اصة. -بل التهديد  -

ا متتن روافتتد الثتتورة ضتتاري اإلستتالمياولتتذا فالستتاال التتذي يفتترر نفستته بقتتوة علتتى أصتتحاب ااملشتتروع احل ل ابعتبتتارهم رافتتد 
الشعبية السلميةل فكر ا وحركةل اليت تتصدج لالستبداد والظلم الذي يواجهها أكثر من غريها من روافد الثورةل مأزق ا معاصتر ال وهتو 

مع صتعود الثتورات املضتادةم ومتا ساال مزدوج عن جديد اهلجمة واملقاومة ما اجلديد يف هذه اهلجمة منذ اندالع الثورات و اصة 
 اجلديد يف أمناط املقاومةم وما درجة فعاليتهام

أي بعبتتارة أ تترجل متتا اجلديتتد يف هتتذه املرحلتتة متتن مراحتتل ااألزمتتة احلديثتتةا التتيت تواجههتتا األمتتة منتتذ أكثتتر متتن قتترن منتتذ أن 
 وصل تداعيها واحندارها احلضاري ذروته وإن مل تنقطع  الهلا أمناط املقاومةم

ن اإلجابتتة عتتن هتتذا الستتاال ال تتحقتتا بفقتته الواقتتع التتراهن فقتتط ولكتتن تتطلتتب استتتدعا  ركتتائز وحلقتتات التتذاكرة احلضتتارية إ
التارخيية وما تقدمه من دروس و اات. ملا هلذه الذاكرة من أمهيتة يف تقتدير وتقيتيم طبيعتة التراهن متن حيتث طبيعتة ودرجتة كتل متن 

 قة بني التارخيي والراهن عالقة عضوية بقدر العالقة بني الدا لي واخلارجيل واملادي والقيمي.التهديد واالستجابة املطلوبة. فالعال
فأمهية الذاكرة احلضارية التارخيية أت  من  الل تقدمي رؤيتة كليتة شتاملة )متن واقتع التذاكرة التارخييتة( لتحديتد متا اجلديتد يف 

( سعي ا حنو رؤية اسرتاتيجية عن كيفية استمرار املقاومة 2016 - 2011) اخلطرل ويف املقاومة  الل هذه األعوام اخلمسة الفائتة
 دمة  ألهداف الثورات وتصداي  للثتورات املضتادة التيت تتتدثر هلتا اهلجمتات اخلارجيتة يف طورهتا التراهنل وهتو متا ستيتم تفصتيله كمتا 

 يلي:
 احلضاري وحنو اجلديد يف فقه الواقع يف أمهية الذاكرة التارخيية احلضارية لألمة: حنو جتديد الوعي اجلماعي 

يستدعي مفهوم الذاكرة التارخيية احلضارية وتوظيفها يف التحليل السياسي منظومة من املفاهيم املتشابكة: الزمان واملكان يف 
 التتواريخ احلضتارية تطورمها املتفاعتل وأمهيتة النظتر والتتدبر يف التتاريخل هنتاايت القترون وبتداايت القترون ومفاصتل االنتقتال والتغيتري يف

ل متتمل تغتتري مستتائل القضتتااي بتغتتري املستتاحات الزمانيتتة واملكانيتتة وتغتتري األستتبابل الرؤيتتة الكليتتة املنظوميتتة متجتتاوزة التفاصتتيل حنتتو 
ايت/ اخلصائص واألمناط الكاجل مفهوم األمناطل ومفهوم النماذج التارخيية الدالة على التغيري يف التفاعالتل أزواج مفاهيم التحد

االستتتجاابتل اهلجمتتات/ املقاومتتاتل التهديتتدات/ التصتتديل مفهتتوم احلضتتاري اجلتتامع الشتتامل املنظتتومي بتتني ثنائيتتات وثالثيتتات 
العامل( العسكري/ السياسي واالقتصاديل السياسي/ الدي  والثقايف  وأ ري ا التحليل  –األمة  –متكاملة: الدا ل/ اخلارج )الوطن 



7 

 

التفاعالت احلضارية: التفوق احلضاريل القوة احلضاريةل االستيعاب احلضتاريل اخللتل احلضتاريل االحنتدار احلضاري الدويل وأمناط 
 احلضاريل االهنيار احلضاري.

ويغلف دموعات هذه املفاهيم وغريها وخيتاها إشتكالية العالقتة بتني الفكتر واملمارستةل علتى صتعيد فقته التتاريخ وصتوال  إىل 
ميكتن أن   إطار نظتري  مركتب عتن االتذاكرة احلضتارية ل متةالبثا عن هذه اجملموعات من املفاهيم املرتاكمةل فقه الواقع الراهن. وين

 تستند إليه دراسة العديد من التحوالت املعاصرة وقضاايها وعلى رأسها االثورات والثورات املضادة يف املنطقة العربيةا.
ألمة من اخلارج ومن الدا ل تقدم الكثري من اخلاات والنماذج واملفاصل إن الذاكرة التارخيية احلضارية عن اهلجمات على ا

 اليت تستدعي ضرورة االنتباه إىل ما يلي:
( منظومتة حتاالت الفعتل احلضتاري 1التشابك بني ثالث منظومات من املفاهيم املتحاضنة واملتكاملة وهي: ) -1

( منظومتتتتة وستتتتائط وستتتتبل الفعتتتتل احلضتتتتاري: اجلهتتتتادل 2م. )ل متتتتة: تتتتتدافع ا أم صتتتتراع ا أم تعتتتتاوان  طدوات احلتتتترب أو الستتتتل
( منظومة خمرجتات الفعتل احلضتاري: القتوة احلضتاريةل الشتهود احلضتاريل 3التجديدل اإلصال ل التغيريل الثورةل احلوار. )

ريل اهليمنتتتة احلضتتتتاريةل العامليتتتتة احلضتتتتاريةل اجلمتتتتود احلضتتتتاريل الرتاجتتتتع احلضتتتتاريل االستتتتتالب احلضتتتتاريل التشتتتتوه احلضتتتتا
 اال تالل احلضاري واالحندار احلضاري مث السقوط احلضاريل التداول احلضاريل النهور احلضاري.

والعالقتتات دا تتل كتتل منظومتتة وفيمتتا بتتني املنظومتتات التتثالث عالقتتة وشتتيجة وشتترطية وليستتت حتميتتة  طيتتة صتتاعدة أو  
مصتتفوفات مركبتتة ) تتتاج اكتشتتافها إىل دراستتات  هابطتتة. دستتدت هتتذه العالقتتات عتتا اريتتخ األمتتة اب تتتالف الزمتتان واملكتتان يف

مقولتتة أو ُستتن ة أن املقاومتتة احلضتتارية عمليتتة مستتتمرة يف اريتتخ األمتتةل لتتيس يف مواجهتتة ااخلتتارجا فقتتط ولكتتن مقارنتتة عديتتدة( ذتتتا 
 دا لي ا أيض ال فاإلصال  والتجديد أو الثورة ليست دا لية ابألساس ولكن تتجه للخارج.

درد حتد مت ل مة يتطلب استجابة تقدر عليها األمة أو قد تصل لدرجة التهديد حني يشتد اهلجمات قد تكون  -2
التحدي وال تصبا األمة قادرة على التصدي له  وهو األمر الذي يتطلتب حينئتذ شتحذ املقاومتة اب تتالف أمناطهتا حتىت 

 زمية عسكرية. ال ينقلب اخللل يف املوازين احلضارية إىل استيعاب واستالب كامل وليس درد ه
ذلتتتتك أن اهلجتتتتوم العستتتتكريل انتصتتتتار ا أو هزميتتتتةل لتتتتيس هتتتتو ا تتتتك  األستتتتاس يف اهلزميتتتتة احلضتتتتارية أو الستتتتقوط احلضتتتتاري أو 
االستبدال احلضاري  ومن مث فإن مفاصل املسار التارخيي للعالقات اخلارجية ل مة تكشف عن تواريخ هزائم عسكرية مت استيعاهلا 

يهال والعكس صحيا. وا ك  كان القدرة احلضارية الذاتية يف االستجابة واملقاومة أو اخللل والعجز احلضاري  وداوزها والتغلُّب عل
وا تك الثتتاين األكثتر أمهيتتة هتتو ماهيتة التتتد ل اخلتارجي ودرجتتته وطبيعتتته وقدرتته علتتى اتقستيم صتتف األمتتةا وا رتاقهتا متتن التتدا ل 

ألداتنْي االقتصادية والثقافية. وتتغري  أساليب وأدوات وأمناط هذا التد ل عا املستار طدوات أ رج غري األداة العسكريةل و اصة ا
العاملي القائم. فال ميكن فهم الذاكرة التارخيية ل مة دومنا القيام طمرين: -التارخيي وفا حمددات عدة  من أمهها طبيعة النظام الدويل

نظتتام العتتاملي القتتائم يف كتتل مرحلتتة وبتتني األبعتتاد الدا ليتتة وبتتني األبعتتاد البينيتتتة متتن انحيتتة أوىل: فهتتم االرتبتتاط بتتني ماهيتتة طبيعتتة ال
ملكتتوانت األمتتة  أي ضتترورة التتربط بتتني ثالثيتتة: حالتتة القتتوة أو الضتتعفل حالتتة الوحتتدة أو التجزئتتة وحالتتة الشتتهود أو الرتاجتتع أمتتام 

بتني أبعتاد التدا ل  -كمتا ستبا القتول   –هر جيمتع اهلجمات اخلارجية. ومن انحية أ رج: الرؤية من  الل منظور حضتاري للظتوا
واخلارج وبني القيمي واملاديل وبني الرمسي وغري الرمسيل وبني الفكري واحلركي. فاهلجمات احلضارية ليست عسكرية فقط وليست 

 من اخلارج فقطل وليست تستهدف عناصر القوة املادية فقط.
وضرورة استدعا  الذاكرة التارخيية وفهم دالالاا املعاصترة  وتتعدد رؤج أعالم فكر األمة احلضاري حول أمهية  -3

ا للوعي اجلمعي ل مة حنو افقه املقاومة احلضاريةا انطالق ا من أصول الفقه احلضاري.  شحذ 
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فإذا كان حامد ربيع اعتا التاريخ معمل الباحث السياسيل فإن التاريخ اإلسالمي لديه هو اريتخ الترتاث اإلستالمي: فكتر ا 
اسستتاتمت و تتااتمت متميتتزة اثتتل مصتتدر ا أصتتيال  للتنظتتري السياستتي متتن منظتتور إستتالمي  أي لبنتتا  قواعتتد وأستتس جديتتدة للتنظتتري وم

 .1السياسي من مصادر إسالمية وليس مصادر غربية فقط
هتال وهتو التذي هو اريخ األمة التذي يبتني ملتاذا حنتن أمتة  أي يثبتت وجتود األمتة وانتمتا ان إلي 2والتاريخ لدج طارق البجشري  

يكشف أمناط العالقة مع ا  ر مستعمجر ا وحمتال  وفارض ا للتبعية ومستهدجف ا االستبدال احلضاريل وهو الذي يعرر  اات ودارب 
اإلصتتال  والتجتتدد املستتتمرة يف األمتتة يف مواجهتتة العتتدوان احلضتتاري عليهتتا متتن اخلتتارجل إنتته التتتاريخ التتذي يتتنع  اإلدرا  ابلوجتتود 

اجلمعي وابلذات احلضارية وإلدرا  املميز الثقايف وإثرائه له ابلتنوعل إنه ارخينا ولتيس ارخيهتم التذي جيتب أن ننطلتا منته اإلسالمي 
مدركني أنه بقتدر متا ال يوجتد اريتخ عتاملي واحتد )هتو اريتخ الغترب متن مركزيتة غربيتة( بقتدر أن تعتدد التتواريخ القطريتة واجلزئيتة يف 

رة على الرؤية الكلية عن اريخ األمة من فكرة التتاريخ العتامليل إنته التتاريخ التذي يتاز كيتف أن التجتدد عاملنا اإلسالمي أشد  طو 
يف التيتتارات الفكريتتة اإلستتالمية ومدارستتها هتتو قتترين التغتتري يف األحتتداث الكتتاج التتيت تطغتتى علتتى األمتتة و اصتتة يف مراحتتل اخللتتل 

 . 3واالحندار احلضاري واشتداد اهلجمة اخلارجية
إىل أنه ليس هنا  أمة بدون ذاكرة حضارية مجاعية. فمن الضتروري فهتم دور  4-املفكر املغريب  –ينبه د. املهدي املنجرة و 

وفعالية التاريخ احلضاري  ألن التقدم كله مب   على الذاكرةل والذاكرة أمر أساس وأصل كلمتهتا متن القترون وكتذلك املقابتل هلتا أي 
 النسيان.

ن متتن أهتتم ذاكتترات األمتتة التتيت ال جيتتوز نستتياهنال ذاكتترة اهلجمتتات اخلارجيتتة واالستتتعمارية. ويتختتذ مثتتاال  ويتترج د. املنجتترة أ
بعتتد عتتدواهنا علتتى الكويتتتل فُيتتذ ك جر  1991لتتذلك مرحلتتة التستتعينيات متتن القتترن العشتترينل وهتتو يكتتتب عتتن العتتدوان علتتى العتتراق 

                                                           
 انظر ا  :  1

أعمال د. حسن انفعة ود. عمرو محزاوي )حمرران(ل  :)يف( لقراءة يف أعمال د. حامد ربيع عن العالقات الدولية والسياسية اخلارجيةد. اندية حممود مصطفى:  -
 (.2004قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسيةل  :القاهرة جامعةل )ندوة قرا ة يف تراث حامد ربيع

 (.1983حامد ربيع )حتقيا وتعليا وترمجة(ل )القاهرة: دار الشعبل  لسلوك املالك يف تدبري املمالكأمحد ابن أيب الربيعل  -
 (. 2007عة وحتقيا(ل )القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةل ل د. سيف الدين عبد الفتا  )مراجمدخل يف دراسة الرتاث السياسي اإلسالميد. حامد ربيعل  -

 انظر يف أعمال البشري على سبيل املثال: 2
 سلسلة املسألة اإلسالمية املعاصرةل )القاهرة: دار الشروق( سبعة أجزا ل صدرت على التوايلل وهي:طارق البشريل   -
 (.1996املالما العامة للفكر السياسي اإلسالمي يف التاريخ املعاصر ) -1
 (.1996احلوار اإلسالمي العلماين ) -2
 (.1996الوضع القانوين بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ) -3
 (.1998) بني اإلسالم والعروبة -4
 (.1998)بني اجلامعة الدينية واجلامعة الوطنية يف الفكر السياسي  -5
 (.2005منهج النظر يف النظم السياسية املعاصرة لبلدان العامل اإلسالمي ) -6
 (.2005ماهية املعاصرة ) -7
 (.2015ل )بريوت: الشبكة العربية ل حباث والنشرل التجدد احلضاري: دراسات يف تداخل املفاهيم املعاصرة مع املرجعيات املوروثةطارق البشريل  -
 (.2014ة للدراسات السياسيةل دار البشري للعلوم والثقافةل (ل )القاهرة: مركز احلضار 7ل سلسلة الوعي احلضاري )مقدمات احلكيم البشري: أميت يف العاملطارق البشريل  -

ية التارخيية املمتدة ل مة هي حاضنة فكر البشري إن البشريل احلكيم القاضي تاز إسهاماته الفكرية املتتالية يف سياقها التارخيي مستدعية لطبيعة كل مرحلة ارخيية وحتداياال فالعمل 3
 ي بل والقضائي.االجتماعي والثقايف والسياس

أعمال ندوة االحتفاء إبراهيم البيومي )حمرر(ل  :)يف( ،قراءة يف البناء الفكري لطارق البشرياندية حممود مصطفىل  .انظر قرا   ملوضع التاريخ من البنا  الفكري للبشري يف:  د
 (.2000دار الشروقل  :ل )القاهرة(1998بطارق البشري يوليو )

  .124-123ل ص ص 111 -109(ل ص ص 1995ل )القاهرة: دار الشروقل الطبعة اخلامسةل احلرب احلضارية األوىلد. املهدي املنجرةل  4
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ليستت ذاكترة اهلجتوم علتى األمتة ابلقتوة العستكرية وألهتداف سياستية  . والذاكرة اليت يستدعيها املنجرة1991قغزج ضرب بغداد 
واقتصادية فقطل ولكن يُذ كر ابألساليب الثقافية العلمية املستخدمة  اربة اإلسالم وقيمته يف إطتار خمطتط متا بتني قتوج االستتعمار 

عربيتتتة اإلستتتالميةل وإنشتتتا  ذاكتتترة ممستتتو ةل اجلديتتتد وعمالئتتته يف املنطقتتتة  خمطتتتط متتتن أجتتتل هيمنتتتة حضتتتارية وحماربتتتة القتتتيم ا ليتتتة ال
والشعوب أساس ا هي القادرة على املواجهة واابلذاكرة الشعبية يكتب التاريخ ويتمهد املستقبلا. بعبارة أ رج املهمل لدج املنجرةل 

 عند رصد الذاكرة احلضارية هو االنتباه لتطور منط اهلجوم وأدواته وتطور أمناط املقاومة املطلوبة.
القتترتاب متتن االتتذاكرة احلضتتاريةا متعتتدد الطرائتتا واملتتدا ل  ومتتن بينهتتا متتد ل اجلمتتع يف التحليتتل النظمتتي أن ا -4

للعالقات الدولية بني اريخ األمة والتتاريخ التدويل وبتني أبعتاد الفكتر واملمارستةل يف نطتاق بنتا  منظتور إستالمي للعالقتات 
. والتتتاريخ  املستتتهدف هتتو احلضتتاري 1أوضتتاع األمتتة املعاصتترةالدوليتتة وتفعيلتته وتشتتغيله ضتتمن نطتتاق البحتتث والتفكتتري يف 

الشاملل ليس العسكري أو السياسي فقط ولكن الفكري أيض ا طبعاده اخلارجية والدا ليةل انهيك عن أمناط التفاعالت 
متن أمههتا:  اإلسالمية الدولية املمتدة. ويقع التاريخ اإلسالمي يف قلب هذا االهتمام ألكثر متن هتدف وألكثتر متن غايتة 

استخالص أمناط ومناذج ارخيية عن ثالثة داالت حمورية: حالة القوة أو الضعف يف الدا ل احلضتاريل حالتة الوحتدة أو 
التجزئة بني مكوانتهل إدارة العالقة حراب  أو سلم ا مع بقية العامل  ومن انحية اثنية استكشاف قواعد صعود واحندار األمتة 

  علما  األمة حلاهلا وحال عالقااا اخلارجية ومواضع اهلجوم عليهال تطور حالة التفكري يف كيفية دولي ال وتطور حالة إدرا
 اإلصال  والنهور من جديد.

ومل تكن غتاايت هتذه اجلهتود العلميتة نظريتة أو فكريتة فقتطل ولكتن غااياتا النهائيتة  دمتة احلركتة واملمارستة  عتادة االعتبتار 
 أمتنا حبث ا يف حالة ااملقاومة احلضاريةا بصفة عامةل كعملية مستمرة تقوم هلا األمة طشكال عدة.للذاكرة احلضارية عن اريخ 

فمع توايل وتراكم مشاركا  العلمية اجلماعية أو املنفردة يف دال القضااي الدولية املعاصرة ويف قلبها قضااي العامل اإلستالميل 
اهيذذة أو املشذذوههة هذذي ريفذذة خطذذرية ال تقذذل خطذذورة عذذن ريفذذات أخذذر  تعذذا  من ذذا أن الذذذاكرة التارخييذذة الو : 2أتكتتد يل متتا مفتتاده

شعوبنا العربية اإلسذالمية. ويذتم توفيذف هذذذ الذذاكرة الواهيذة أو املشذوهة إلحكذام االسذتبداد السياسذي والتبعيذة االقتصذادية 
 واالستالب احلضاري.

أيض ا على مساحات العالقات بني مكوانت األمة من وال يصُدق هذا الوضع على املساحات الوطنية فقطل ولكن يصدق 
 الشعوب واحلكوماتل وكذلك مساحات العالقات مع بقية االعاملا.

وهلذال مل يكن الكفا  النظري ابستدعا  التاريخ اإلسالميل إىل جانب التواريخ احلضارية لآل رين يف عملية التنظري التدويل 
لتوبل فلقتد كتان مطلتواب  أيض تا االستتدعا  املتنظكم للتذاكرة التارخييتة للحركتات الوطنيتةل أو احلضاري املقارنل هو الكفا  الوحيتد املط

الصراعات أو دارب التعتاون أو...ل فالسياستة ليستت إال التتاريخ االتراهنا التذي ال ينفصتل عتن التتاريخ االستاباا. ومتن مثل فتإن 
تفاصيلهال يتطلب استتدعا   تاة التتاريخ للتتدبر يف ماهيتة التحتدايت  تعميا فهم األوضاع الراهنة للعامل اإلسالميل يف دملها ويف

 واملخاطر والتهديدات الراهنة وسبل اخلروج منها.

                                                           
 انظر يف ذلك: 1

ل )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسيةل دار البشري للثفافة العالقات الدولية يف التاريخ اإلسالمي: منظور حضاري مقارند. اندية حممود مصطفىل  -
 (ل اجلز  األول.2015ومل والعل

ل )القاهرة: مركز العالقات الدولية يف الفكر السياسي اإلسالمي: اإلشكاليات املن اجية وخريطة النماذج الفكرية ومنظومة املفاهيمد. اندية حممود مصطفىل  -
 (.2013احلضارة للدراسات السياسيةل دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجةل 

 .23-19ل مرجع سبا ذكرهل ص ص العالقات الدولية يف التاريخ اإلسالمي: منظور حضاري مقارنحممود مصطفىل  د. اندية 2
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إن تراثنتتا هتتو اريتتخ الفكتتر واملاسستتات والرمتتوز والتفتتاعالت  أي اريتتخ تطبيتتا الشتتريعة  ومتتن مث اريتتخ تطتتور العالقتتة بتتني 
ة. ومن مث فإن العاة من استدعا  التتاريخ اإلستالمي )للتنظتري أو للتتدبر( تتجتاوز العتاة متن األصل الثابت وبني املتغري فقه ا وممارس

استدعا  تواريخ حضارية أ رج ال تنطلا أو ال تقوم على مثتل ااثبتنتاا وأصتلنا  أي: القترون والسُّتنة أو علتى مثتل أصتول املنهاجيتة 
 اإلسالمية.

ا  فالتغيري املستمر بال ميزان هو مست أو صبغة دراستهم لتارخيهمل أما صبغة ارخينا فهي التغري وفا ميزانمت قجْسط قتراب  أو بعتد 
ل وامليزان هو األصل والثابت. ومن هنا أمهية الرؤية املقارنة بني مدارس تفستري التتاريخ اإلستالمية وغريهتا متن  عنهل رشادة  أو ضالال 

اجيتتتة توظيتتف التتتتاريخ يف الدراستتتات الدوليتتة املقارنتتتة )النظريتتتة منهتتتا أو انحيتتةل وكتتتذلك أمهيتتتة الرؤيتتة املقارنتتتة عتتتن وضتتع وأمهيتتتة ومنه
 التطبيقية( من انحية أ رج.

إن التتتاريخ اإلستتالمي هتتو اريتتخ حضتتارتنال واريتتخ تطتتور نظتتم احلكتتم اإلستتالمية وتطتتور العالقتتات الدوليتتة وتطتتور التتتتاريخ 
وامللو  واخللفا  فقط ولكنه اريخ األمةل إنه ليس التواريخ اجلزئية  االجتماعي واالقتصادي. إن التاريخ اإلسالمي ليس اريخ اأُلسر

الُقطرية فقط )اليت سادت وانتشرت يف ظل تشرذم اخلالفة وبعد ستقوطها(ل ولكنته التتاريخ الشتامل ل متة التذي هتو جتز  حتي  متن 
ا للعتتامل ولكنته اريتتخ كافتتة التتدوائر التتاريخ العتتاملي. فتتاأل ري لتيس اريتتخ املركزيتتة األوروبيتة املد عيتتة للعامليتتةل كمتا أ نتته لتتيس ارخي تا واحتتد 

 احلضارية يف تفاعالاا الكاج و الل صعود أو هبوط كل منها.
إن التتاريخ اإلستالمي لتيس اريتخ احلتروب واملعاهتدات فقتطل ولكنته أيض تا اريتخ التفتاعالت الستلمية بتني الشتعوب والتتدول 

 وا  يف دورات القوة أو الصعود أو دورات الضعف واخلبو.اإلسالمية وغريها من شعوب ودول العامل س
إن التتتاريخ اإلستتالمي لتتيس اريتتخ تطتتور هياكتتل توزيتتع القتتوة العامليتتة بتتني املستتلمني وغتتريهم فقتتطل ولكنتته اريتتخ التفتتاعالت 

 احلضارية يف منظومة متكاملة من اهلياكل واملاسسات ومنظومات القيم واألفكار.
ا ات ذتلف اب تالف املنظورات: املاركسيةل القوميتةل الليااليتةل اإلستالمية. ومتن مث تفستري التتاريخ إن للتاريخ اإلسالمي قر 

ال ولكنتته متعتتدد اجلوانتتب. ويتتتم توظيتتف كتتل  اإلستتالميل ستتوا  يف مفاصتتل تطتتوره الكتتاجل أو أحداثتته اجلزئيتتةل لتتيس تفستتري ا واحتتد 
أو اإلقليميتتة. ورغتتم ذلتتك يظتتل لتتدور التتتاريخل يف النظريتتة أو احلركتتة الدوليتتة  تفستتري توظيف تتا سياستتي ا يف الصتتراعات السياستتية الوطنيتتة

ضترورته وأمهيتتته  وهتو األمتتر التتذي يتطلتب منهاجيتتة حضتتارية يف استتدعا  التتتاريخ حبث تا يف ركتتائز التتذاكرة التارخييتة و اصتتة احلضتتارية 
 الكلية.

التاريخ قد تنوعتل إال أهنا أمجعت على أمهية إىل  -السابقة اإلشارة إليها  –وإذا كانت مدا ل علما  األمة  -5
تتا لستتبب أو الستترتاتيجية 1التتتاريخ  ومتتن مث أمهيتتة دور التتذاكرة احلضتتارية . فتتنحن ال نتتتذكر املاضتتي لذاتتته فقتتط ولكتتن دائم 

ة واحلضارةا. معينةل وتتعدد النماذج الفكرية اليت تعكس االرؤية اإلسالمية للزمن والتاريخ وللذاكرة املقرونة ابلشريعة واألم
فهتتذه العناصتتر هتتي ميتتزان استتتدعا  التتتاريخ لعتترر احلاضتتر عليتته أو للتتتدبر فيتته  دمتتة حلاضتتر الشتتريعة واألمتتة واحلضتتارةل 

                                                           
 انظر أيض ا على سبيل املثال: 1

لس الوط  للثقافة ل د. فااد عبد املطلب )ترمجة(ل سلسلة عامل املعرفة )الكويت: اجملالغرب واإلسالم: الدين والفكر السياسي يف التاريخ العامليأنتوين بال ل  -
 .41-7( تقدمي املرتجم ص ص 2012ل نوفما 394والفنون وا دابل العدد 

 (.2015( )بريوت: الشبكة العربية ل حباث والنشرل 3سلسلة أدوات القادة ) الفكر االسرتاتيجي يف ف م التاريخ )أداة فلسفة التاريخ(،د. جاسم سلطانل  -
 (.2013ل 2ل )بريوت: الشبكة العربية ل حباث والنشرل الطبعة ضاري: مقارابت مقاصدية لفقه العمران اإلسالمي، الوعي احلد. مسفر بن علي القحطاين -
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 دمتتة للحاضتتر والواقتتع  1مستتتفيدين بتتذلك متتن ستتنن ط التتيت انطبقتتت علتتى مستتار التتتاريخ وتشتتر  لنتتا كيتتف نفهتتم تطتتوره
 واملستقبل.

تتقتتاطع أحيتتاان  هتتذه الرؤيتتة متتع رؤج ذات جتتذور حضتتارية غربيتتة منبثقتتة عتتن تقاليتتد يهوديتتة  ويف هتتذا تتقابتتل أو تتضتتاد أو
. وهتتتتي يف دموعهتتتتا رؤج متتتتن واقتتتتع تقاليتتتتد حضتتتتارات عتتتتدة  متتتتا عتتتتدا احلضتتتتارة 2مستتتتيحية أو علمانيتتتتةل عتتتتن االتتتتذاكرة احلضتتتتاريةا

اجلمتتتتاعيل املتغتتتتري واملتتتتتأرجا -ل الفتتتتردياإلستتتتالمية. ومتتتتن مث فيغلتتتتب عليهتتتتا املتتتتد ل األستتتتطوريل املاضتتتتويل الشتتتتعبويل الطقوستتتتي
)الدوراين أو اخلطي( بال ميزان اثبت مثل الشريعة ومصدريها القرون والسُّنة. فمعىن الزمان ومعىن التاريخ وفا هتذه املصتادر الغربيتة 

رها: مفاده ااسرتجاع املاضي وما يتفرع عنها البد أن يقود إىل معىن مغاير للرؤية اإلسالمية عن االذاكرة احلضاريةا ووظائفها وأدوا
املتأصتتتل واملتعمتتتا يف التتتذات احلضتتتاريةا لتكتتتون قثابتتتة انطالقتتتة التطتتتور يف احلضتتتارة أو تكتتتون دتتترد األستتتاس والقاعتتتدة لالستتتتمرارية 
رد احلضاريةل أو درد حتويل املاضي إىل أسطورةل أو درد ذكرج ماصلة تضع الزمن احلاضر على أنه امتداد طبيعي للماضتيل أو دت

ذاكرة مضادة للحاضر تساعد على إدرا  أوجه النقص يف الزمن احلاضر مقارنة بتزمن متارمت كتان  متل مستات عصتر بطتويل وعلتى 
حنتتو يتتاز القطيعتتة بتتني متتا كتتان موجتتود ا ومتتا هتتو موجتتود ا نل وصتتوال  إىل أتصتتيل التتزمن احلاضتتر كمتتا هتتو وقبولتته أو التستتاؤل حولتته 

 ليه وجذوره التارخيية أيض ا.واملناداة ابلتغيري واالنقالب ع
ومن انحية أ رجل قد تتقاطع الرؤية اإلسالمية عن الذاكرة احلضارية مع رؤج احضارية غربيةا يف أن استدعا  الذاكرة هو 

تتا يف اريتتخ األمتتةل وتتعتتدد أدوارهتتا بتعتتدد 3أحيتاان  نتتوعن متتن املقاومتتة التهديتتد . فاملقاومتتة وفتتا التتذاكرة احلضتتارية اإلستالمية قائمتتة دائم 
ا: ااحلفاظ على الشريعة واألمة واحلضارةال فهي األمة االدائمةا  بدوام مصدرها  وهتو  -يف أشكال متعددة  –ويظل ميزاهنا واحد 

 االقرونال والرسالة للعاملني يف كل زمان ومكان.
تتا وشتتهود ا أو ضتتعف ا وهلتتذال فبقتتدر متتا تعتتددت أشتتكال وطبتتائع اهلجتتوم عليهتتا علتتى متتر ارخيهتتا وأحواهلتتا قتتوة ووحتتدة وفت ح 

 وتفكك ا وتراجع ا ومشهوديةل بقدر ما مل تنقطع أشكال املقاومة احلضارية قوة أو ضعف ا.
فما الذي تقدمه الذاكرة التارخيية متن  تاات املراحتل املتتاليتةم وأيتن موقتع احلاضتر القتائم متن هتذه املراحتلم ومتا اجلديتد يف 

 راتمالتهديد واملقاومة يف مرحلة ما بعد الثو 
وأخذذري،ا، فذذلن التقذذدز املذذوج  السذذاب  عذذن مف ذذوم الذذذاكرة التارخييذذة ومقتضذذيات دراسذذت ا وأمهيت ذذا يسذذتدعي لنذذا مف ذذوم 

سوا  من حيث حالة األمة والنظام العاملي برمته "مفاصل ونقاط التحول الكرب  يف اهلجمات احلضارية على العامل اإلسالمي"، 
جة ما اثله من حتد مت أو اديد من انحية أ رجل وأمناط املقاومة املتتالية املتغرية ولكن الدائمتة من انحيةل وماهية هذه اهلجمات ودر 

 واملستمرة من انحية اثلثة.
وهذا املفهوم يترتبط قفهتوم هنتاايت وبتداايت القترون ودالالاتا استتناد ا يف جانتب منته إىل احلتديث الشتريف: اإن ط يبعتث 

أنته ميكتن  4ة ستنة م تْن جيتدد هلتا دينهتاا. حيتث يتضتا متن التحليتل النظمتي التدويل للتتاريخ اإلستالميهلذه األمة علتى رأس كتل مائت

                                                           
 انظر هذه الرؤية للزمن والتاريخ يف سياق مدارس التفسري اإلسالمي للتاريخ يف:  1

 (.1198)بريوت: دار العلم للمالينيل  التفسري اإلسالمي للتاريخ،د. عماد الدين  ليلل  -
 (.2003ل )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربيةل التكوين التارخيي لألمة العربية: دراسة يف اهلوية والوعيد. عبد العزيز الدوريل  -

حلضارية: الكتابة والذكر  واهلوية الذاكرة احول هذه الرؤج الغربية ذات األصول اليهودية املسيحية وعن أنواع الذاكرة احلضارية ووظائفهال انظر على سبيل املثال: ابن أمسنل  2
 .143-100ص ص  (ل2012)ترمجة ومراجعة(ل )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب  ل عبد احلليم عبد الغ  رجبالسياسية يف احلضارات الكرب  األوىل

  .149-144املرجع السابال ص ص  3
 (.1996)القاهرةل املعهد العاملي للفكر اإلسالميل اثنا عشر جز  ال  العالقات الدولية يف اإلسالم،مشروع )إشراف(ل  كما قدمته أعمال: د. اندية حممود مصطفى  4
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التمييز بني مفاصل ارخيية مهمة امتدت من هناايت قرن إىل بداية القرن التايل وشهدت حتوالت مهمة ستوا  علتى صتعيد التدا ل 
( أو مستتوج البيت  متن مكتوانت األمتة )الوحتدة أو  اإلسالمي )تعاقب سقوط وصعود اخلالفات أو التدول اإلستالمية الكتاج متثال 

التفكك أو التقسيم أو التجزئة( أو على مستوج عالقات األمة ابخلارج )احلمالت العسكريةل النفوذ والسيطرةل االحتتاللل التبعيتة 
 االقتصادية والثقافية...(. 

يتتة وأعصتاب األمتة املاديتة منهتا وغتري املاديتة: األررل التتنظمل ومجيعهتا كانتت مفاصتل يف التحتدايت اهليكليتة ل عمتدة الفقر 
 الثروةل العقول والقلوبل واألهم: االعقيدةا.

ل على سبيل املثتالل وهتي  وابلنظر إىل القرون اخلمسة األ ريةل منذ هناية القرن اخلامس عشر امليالديل القرن التاسع هجرايا
ميكتن التمييتز بتني عتدد متن املفاصتل يف تطتور التتوازانت العامليتة بتني مراكتز القتوة  وذروة ...(لاملعروفة بقرون ااألزمةا )بداية  وتنامي تا 

اإلسالمية ومراكز القوة الغربية ومجيعها اقرتنت بنهاايت قرن وبداايت قرنم ومجيعها اقرتنت طحداث ووقائع شديدة الداللة ابلنسبة 
د منحتتتىن القتتتوة احلضتتتارية الغربيتتتةل وبدايتتتة منحتتتىن احنتتتدار القتتتوة احلضتتتارية هلتتتذه التتتتوازانت ويف التحتتتوالتل ويف اهلجمتتتات متتتع صتتتعو 

 اإلسالمية بعد وصوهلا إىل الذروة وصوال  لذروة األزمة مع هناية القرن الثالث عشر هجراي  والتاسع عشر ميالداي  وبداية القترن الرابتع
.  عشر هجراي  والقرن العشرين ميالداي 
 :1وهذه املفاصل التارخيية هي

(: بدايتتتة ابلكشتتتوف اجلغرافيتتتة وستتتقوط غرانطتتتة )استتتتكماال  لستتتقوط األنتتتدلس التتتتدرجيي( واستتتتنزاف 1492-1517) -1
 التحر  العثماين غراب  يف أورواب وحتوله حنو اجلنوب وضم مصر والشام والصدام مع الصفويني.

لعثمانيتتة بتتل وتراجعهتتا متتن األورويب وبتتداايت مجتتود الفتتتو  ا-(: اشتتتداد الصتتدام العستتكري العثمتتاين1606 -1570) -2
 .1606إىل معاهدة زيتفاتورو   1570معركة ليبانت 

(: اهلتتتتزائم العستتتتكرية العثمانيتتتتتة وأول استتتتتقطاع ل راضتتتتتي يف معاهتتتتدة كوكينارجتتتتتا إىل بدايتتتتة إد تتتتتال 1715 -1699) -3
 اإلصالحات يف املركز العثماين نقال  عن الغرب. 

                                                                                                                                                                                     
ويل( أو التطبيا على العصور اإلسالمية سوا  ما يتصل ابإلطار النظري هلذا التحليل يف اجلز  السابع )مد ل منهاجي لدراسة التطور يف وضع ودور العامل اإلسالمي يف النظام الد 

 املتتالية:
 اجلز  الثامن )الدولة األموية.. دولة الفتوحات(. -
 اجلز  التاسع )الدولة العباسية: من التخلي عن سياسات الفتا إىل السقوط(. -
 اجلز  العاشر )العصر اململوكي: من تصفية الوجود الصلييب إىل بداية اهلجمة األوروبية الثانية(. -
 القوة واهليمنة إىل بداية املسألة الشرقية(.اجلز  احلادي عشر )العصر العثماين: من  -
  اجلز  الثاين عشر )وضع الدولة اإلسالمية يف النظام الدويل يف أعقاب سقوط اخلالفة العثمانية(. -

 انظر التفاصيل يف: 1
 ل مرجع سبا ذكرهل األجزا :مشروع العالقات الدولية يف اإلسالمد. اندية حممود مصطفىل  -

 ململوكي: من تصفية الوجود الصلييب إىل بداية اهلجمة األوروبية الثانية(.اجلز  العاشر )العصر ا -1
 اجلز  احلادي عشر )العصر العثماين: من القوة واهليمنة إىل بداية املسألة الشرقية(. -2
 اجلز  الثاين عشر )وضع الدولة اإلسالمية يف النظام الدويل يف أعقاب سقوط اخلالفة العثمانية(. -3

 ل هذه املفاصل يف:وانظر  الصة حتلي -
 .417-37ل مرجع سبا ذكرهل ص صالعالقات الدولية يف التاريخ اإلسالمي: منظور حضاري مقارند. اندية حممود مصطفىل  -

 انظر أيض ا:
واهليمنة إىل بداية املسألة الشرقيةل يف: دموعة  د. اندية حممود مصطفىل العصر اململوكي من تصفية الوجود الصلييب حىت بداية اهلجمة األوروبية الثانيةل والعصر العثماين من القوة -

( 2010ل 1ل )طهران: اجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالميةل إيرانل طموسوعة اتريخ العالقات بني العامل اإلسالمي والغربمالفنيل د. مسري سليمان )إشراف(ل 
 (.369-257(ل ص ص)256-191ص ص)
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التتتتوازانت األوروبيتتتة وامتتتتداد التنافستتتات األوروبيتتتة إىل قلتتتب العتتتامل  (: انتتتدالع الثتتتورة الفرنستتتية وتغتتتري1815 -1789) -4
 اإلسالمي واقتطاع جديد من اإلمااطورية العثمانية وتوازن أورويب جديد وفا ماار فيينا.

(: التنافستتتات االستتتتعمارية وعواقتتتب الثتتتورة الصتتتناعية علتتتى موجتتتة االستتتتعمار الثانيتتتةل واهنيتتتار تتتتوازن 1914 -1884) -5
 .1884ملتعددة واندالع احلرب العاملية األوىل بعد فشل تسوايت ماار برلني القوج ا

....( -2011(ل )2011-2001(ل )2001-1991....(: موجتتتات ثتتتالث متتتن احلتتتروب احلضتتتارية )-1991) -6
واندالع ما يسمى احلرب العاملية علتى  2001عا أرجا  األمة يف ظل تداعيات هناية احلرب الباردةل وعواقب هجمات

 إلرهاب ااإلسالميا.ا
التحتول التتدرجيي يف مركتز القتوة العامليتة واحلضتارية متن املراكتز اإلستالميةل  ويتضح من توايل هذذ املفاصل اخلمسذة األوىل

و اصتتة العثمانيتتةل إىل املراكتتز األوروبيتتة الغربيتتة. فبعتتد الصتتمود العثمتتاين يف املتترحلتني األوليتتني تغلتتب اهلجتتوم األورويب يف املتترحلتني 
التتتاليتنيل وكانتتت اخلامستتة إيتتذاان  قتتيالد نظتتام دويل خمتلتتف اهليكتتل واحلالتتة والقتتيم. و تتالل هتتذه املراحتتل وتعاقبهتتا انضتتفرت األبعتتاد 
العستتتكرية ابألبعتتتاد االقتصتتتادية واالجتماعيتتتة والثقافيتتتة. فلتتتم تكتتتن اهلتتتزائم العستتتكرية العثمانيتتتة إال بدايتتتة لالدتتتاه للغتتترب للنقتتتل عنتتته 

ا للضتعف احلضتاري التذا  حضاراي  وليس ع سكراي  فقطل ومل يكن االحتالل العسكري املتوايل ألرجتا  العتامل اإلستالمي إال  دستيد 
ومن مث بداية للخلل احلضاري يف التدا ل والنتاجم عتن الفترر القستري اللغتريبا متن أعلتى يف ظتل االحتتالل. ومل يكتن االحتتالل 

حيتتث كتتان الوجتته الثالتتث هتتو التقستتيم والتجزئتتة. ولكتتن مل تكتتفك املقاومتتة طشتتكال  والتغريتتب إال وجهتتني يف عمليتتة ثالثيتتة األبعتتاد
خمتلفة يف مواجهة هذا االحندار احلضاري الثالثي األبعاد يف حماولة لإلصال  والتجديد والنهور والشهود من جديد  ومل يكن متا 

( األشتد قستوة ولكتن األكثتر تعرض تا للمقاومتة. بعد املفصل اخلامس )القرن اخلامس عشتر هجتراي  والقترن احلتادي والعشترين  متيالداي 
فلقد اذذ االحندارل بعد سقوط اخلالفة العثمانية واستكمال احتالل العامل اإلستالمي وتقستيمه يف تستوايت متا بعتد احلترب العامليتة 

: املقاومة لالستعمار والتجزئة والتغريب األوىل وبداية عصر الدول القومية املستعم رة مث املستقلةل ملمحني أساسيني لتلك املرحلة مها
من انحيةل وظهور احلركات والتنظيمات والتيارات اإلسالمية وقيامها طدوار أساسية يف هذه املقاومة عسكراي  واجتماعي ا وفكراي  يف 

ديتد بتني الشترق والغترب  تنافس بل وتصارع مع احلركات الوطنية األ رج التيت ارتتد ْت أرديتة أيديولوجيتة تعكتس الصتراع العتاملي اجل
من دائرة ضو  هذا الصراع بعد سقوط اخلالفة  -ماقت ا  –الرأمسايل بعد أن  رجت اإلسالمية  -أي الصراع األيديولوجي املاركسي

العثمانيةل وحىت اكتسب دورها أبعاد ا جديدة أي وضع القوج املعارضة أو ا ظتورة يف إطتار التدول القوميتة بعتد االستتقالل  تالل 
 القرن العشرين من انحية أ رج.

( شتديد الداللتة متن حيتث تنتامي االحنتدار احلضتاري  حيتث شتهد ثتالث 2016-1991ومن مث كان املفصل السادس )
جتتوالت متتن احلتتروب احلضتتارية علتتى األمتتة متتع استتتمرار أمنتتاط املقاومتتة املشتتوهة أو الرشتتيدة علتتى حتتد ستتوا  والتتيت توجتهتتا الثتتورات 

حتتتراب  حضتتتارية راهنتتتة علتتتى ااإلستتتالم واملستتتلمنيا تستتتتهدف بدرجتتتة أساستتتية املشتتتروع  -بتتتدورها  –تفزت التتتيت استتت 2011العربيتتتة 
 احلضاري اإلسالمي واحلركات اإلسالمية بصفة  اصة.

ا سوا  يف طبيعة اهلجمة أو طبيعة املقاومة ضدها. فما اجلديد يف اهلجمة على  إن كل مفصل من هذه املفاصل دشن جديد 
ويف أمنتاط املقاومتة متن جانبهتتا  وذلتك علتى ضتو  القواعتد واألستس العامتتة التيت ميكتن استخالصتها متن هتذه اخلتتاة  الثتورات العربيتة

 املمتدة من الفعل احلضاري اإلسالميم
ومن مث فلن احلديث عن أزمة الثذورات العربيذة بعذد سذو سذنوات مذن انذدالع ا كجذ ء مذن اهلجمذة احلضذارية املعاصذرة 

ل وبقدر ما مل ينفصل احلتديث احلديث عن أزمة املشروع احلضاري اإلسالمي، طوال القرن العشرين على األمة ال ينفصل عن
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ل وكال األمرين حلقة من حلقات 1عن احلديث عما مسي االصعود اإلسالميا أو ااحلقبة اإلسالميةا 2011عن اندالع الثورات 
صتتعود اإلستتالمي التتذي ركتتز عليتته العلمتتانيون والغتترب بقتتدر متتا تطتتور وضتتع األمتتة يف النظتتام التتدويلل ومل يشتتغل  حينئتتذ مستتتقبل ال

ل ويف ظتل طبيعتتة النظتام التدويل القتتائم وموقفته متتن 2شتغل  منتذ بدايتتة انتدالع الثتورات مستتتقبلها يف ظتل هتذا االصتتعود اإلستالميا
االستتقالل والعدالتة للشتعوب أايا  ل ألن القضية الوطنية األساستية هتي احلريتة و 3الثورات )على ضو   اة التاريخ احلديث واملعاصر(

 كانت املرجعية اليت حتكم طاملا ستخدم التعددية والتداول وفا إرادة الشعب احلرة.
: من انحية: هل طبيعة الثتورة املصترية كنمتوذج حضتاري 2011ومن أهم األسئلة اليت طرحتها على نفسي حينئذ  أي يف 

اينل إمياينل سلمي( ستقود إىل تغيري حضاري يشار  فيه اإلسالميون إىل جانب للثورات )تعاوينل تساحميل تكامليل توافقيل عمر 
ا وترقب تتا ومتتىت وكيتتف ستتتيحدث  الروافتتد الوطنيتتة األ تترج للثتتورةم ومتتا موقتتتف الستتياقات اإلقليميتتة والعامليتتة متتن هتتذه الثتتتورات ترصتتد 

سة الفاسدة التابعة للنظام الدويل املهيمنم وكيف التد ل اخلارجي السافر إلجهار الثوراتم وهل ستستسلم النظم العميقة املتكل
سيحل اخلارج معضلة التناقض بني املبادئ والقيم اليت يتختذها شتعار ا لته وبتني الصتعود اإلستالمي ومستار التغيتري يف املنطقتة العربيتة 

متتي هتتذه الثتتورات نفستتهام التتذي قتتد يصتتبا متتد ال  لتغيتتري عتتاملي إذا حتققتتت أهتتداف الثتتورات الشتتعبيةم وأ تتري ا: كيتتف ميكتتن أن حت
 وكيف ميكن أن تقاوم الشعوب الثورات املضادة دا لي ا و ارجي ام 
متتتن حتتتتدايت واديتتتدات حضتتتاريةل فإنتتته ميكتتتن  -يف قلبهتتتا العتتتريب–وبعتتتد ستتتت ستتتنوات متتتن املتابعتتتة احليتتتة ملتتتا يواجتتته األمتتتة 

فيتتتة الفجتتتة واملعلنتتتة بتتتدون حيتتتا ل الصتتتعود اإلستتتالمي يف لتبس علتتتى اجلميتتتعل الصتتتبغة الطائاملتتتتُ العتتتدو ذليصتتتها يف العنتتتاوين التاليتتتة: 
حتتول انكشتاف حتتالف العلمتانيني والتنظم العستكرية متن جديتدل  لالثورات: من املشتاركة إىل االستتهداف وأزمتة املشتروع اإلستالمي

 النظام الغريب العاملي وأزمات اهليمنة وبداية االحندار. لعريب إىل نظام شرق أوسطيالنظام ال
كن من انحية أ رج القول أن أمنتاط املقاومتة احلضتارية مل تنقطتعل قويتة كانتت أو واهيتةل ظتاهرة أم ابطنتةل فكريتة أو كما مي

 .وفا قواعد أصول الفقه احلضاري حركيةل سلمية أو عنيفةل... ومجيعها أمناط تستدعي النظر والتدبر والبحث يف املآالت
ه املنظور احلضاري. إن حتديد طبيعة اللقطة الراهنة )عا ستة أعوام منصترمة( فقه الواقع ال ينفصل عن فقه التاريخل وفقإن 

متتن مشتتهد متتا زال يتشتتكلل أي فقتته وحالتتة متتا يستتمى الثتتورات والثتتورات املضتتادة وحالتتة املشتتروع اإلستتالميل ال ينفصتتل عتتن فقتته 
ت عليه مراحل من تطور وضع األمة يف النظام الذاكرة التارخييةل فالبد من تسكني مشاهد هذه اللقطة يف سياق ارخيي ممتد تعاقب

 الدويل يف تفاعلها مع تواريخ األمم األ رج يف إطار سياقات عاملية متغرية وحاالت متغرية من القوة وأمناط التفاعل املتبادلة. 
التربط بتني  إن أصول الفقه احلضاريل وفا د. سيف الدين عبتد الفتتا ل تعت  كيفيتة مواجهتة النتوازل علتى األمتة متن  تالل

فقه النصل وفقته التتاريخل وفقته الواقتع وصتوال  إىل فقته التنزيتل اجتهتاد ا حتول ستبل وأدوات مقاومتة هتذه النتوازل محايتة لوجتود األمتة 
                                                           

حتوالت اسرتاتيجية على قبة اإلسالمية.. من فقه الواقع وفقه التاريخ: حالة الصعود اإلسالمي يف ظل الثورات العربيةل ملحا دلة السياسة الدولية اد. اندية حممود مصطفى: احل 1
 (.2012ل عدد أبريل 188)القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجيةل العدد  خريطة السياسة الدولية"،

 سابا.املرجع ال 2
 انظر ا  : 3

 .2011ل يونيو جملة الغدير اللبنانيةد. اندية حممود مصطفى: الثورات العربية والنظام الدويل..  ريطة املالما واإلشكاليات واملآالتل  -
الربيع العريب.. إىل أين؟: أف  جديد رر(ل د. اندية حممود مصطفى: السياسة اخلارجية للثورة املصرية بني األبعاد الدا لية واخلارجيةل يف: عبد اإلله بلقزيز )حم -

 .2012ل بريوت: مركز دراسات الوحدة العربيةل للتغيري الدميقراطي
الثورة املصرية ا العامل( د. اندية حممود مصطفىل الثورات العربية يف النظام الدويل:  ريطة املالما واإلشكاليات واملآالتل )العدد احلادي عشر من حولية أميت يف -

 (.2012)القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسيةل  "،غيري احلضاري واجملتمعيوالت
 (.2014ل )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسيةل دار البشري للثقافة والعلومل الثورات العربية يف النظام الدويلد. اندية حممود مصطفىل  -
 (.2015ل )بريوتل الشبكة العربية ل حباث والنشرل ري العاملي من منظور نقدي حضاري إسالميالعدالة والدميقراطية: التغي، د. اندية حممود مصطفى -
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جم هذا الفقته احلضتاري متن دترد رؤيتة  املادي واملعنوي. وهو األمر الذي يع  استمرار التجديد يف امشروع حضاري إسالميا يُترت 
وفعل بني مشروعات أ ترج تتداعت علتى األمتة منتذ بدايتة احنتدارها. فمتىت  تتاج التجديتد واإلصتال  إىل ثتورة إلحتداث إىل حركة 

تغيري إذا ما تداعت العوائا إلجهار مشروعات اإلصال م ساال قدمت الستنوات الستت املاضتية إجتاابت متعتددة عليته  ولكتن 
من بني ظهرانينا وطيدينال تاز أيض ا أشكال من املقاومة احلضاريةل وهي قد  واألهم أنه يف وسط اشتداد أعرار اهلجمة وعواقبهال

تبدو  افته ومنتشرة حبيث ال دذب االنظار بدرجة كافية ددد ا مال يف القلتوب طن الشتعوب ميكتن أن حتقتا انتصتارها بعتد أن 
 دفعت من دما ها وأرواجها الكثري.

تا علتى متا ومن هنا فإن ملف هذا العدد من اقضااي و  نظراتا حتتت عنتوان اتعاضتد أمنتاط املقاومتة احلضتاريةال يقتدم منوذج 
جيب أن تعتاده عقولنا وقلوبنا من استخالص للحاالت اليت حتقا مقاومة فريدة يف مواجهة أقصى التحدايتل قد ال تتضا واثرها 

اومتتتة وبكافتتتة األدوات وعتتتا خمتلتتتف املق إهنتتتا ال تتوقتتتف عتتتن :وهتتتي هتتتا حتمتتتل بصتتتمات احقيقتتتة هتتتذه األمتتتةااملباشتتترة بستتترعة ولكن
رجا ها. والفحص املستمر والعميا واملدقا بني ثنااي مشاهدااالقتتالا والتحالفات والتحالفات املضادة وتد الت اخلارج السافرة أ

وابتت هتذه األمتة ة تنطلتا متن ثوغري الظاهرةل يكشف حاالت ابهرة من ااملقاومةا ذات التدالالت املمتتدة واملرتاكمتةل ألهنتا مقاومت
حلمايتهال إهنا أمناط من املقاومة احلضارية بكتل متا تعنيته تلتك الصتفة متن دالالتل ألهنتا تتصتدج وبواستطة االنتاسا لكتل  ىوتسع

ة منتة الكالتجديد التعدديتة والقتوة التوحيديت لالسلبيات اليت تعكسها مشاهد التهديدل تتصدج للطائفية واملذهبية والقومية املتعصبة
 األمةل القوة املتجاوزة للثنائيات املتصارعة البغيضة. يف هذه

***** 
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 يوليو 3يونيو و 30مصري حتالف 

 من أجل احلرايت والدميقراطية  والفرص املمكنة الصطفاف وطين

  عبدذ إبراهيم
 مقدمة:

فهو اليوم الذي قامت فيه ثورة امضادةا على الثورة حبسب ل 2013يونيو  30ا تلفت الرؤج حول تصنيف يوم 
ل بينما اعتاها رأ رأيل أو انقالب عسكري حبسب همبعض اثلث موجة ثورية جديدةل املهم أن هذا اليوم كان هو املتمم  ياثنمت

 . 2011 يناير 25للعام األول من حكم أول رئيس مدين منتخب يف مصر بعد ثورة 
اهرات لالعرتار على فشل إدارة الرئيس املنتخب حممد مرسي يف إدارة شئون البالدل وبغض يف هذا اليوم  رجت مظ

ال ميكن داهلهل  - ا عن مصدرهابعيد   -ا أهنا مصنوعة ولكن فشله فيها النظر عن كون كثري من املشكالت اتضا الحق  
ا من توقيعات املواطنني الرافضني ن دمع عدد  واستطاعت حركة ارد اليت أعلنت عن وجودها مطلع شهر مايو من العام نفسه أ

 22الستكمال الرئيس حممد مرسي لفرتته االنتخابية واملطالبة  جرا  انتخاابت رائسية مبكرة فاقت حبسب مزاعم إعالمية  الت
ت حتجيم دورها ا هلال ورغم حماوالت النظام احلاكم يف ذلك الوقسقف   مليون توقيعمت  15مليون توقيع رغم أهنا كانت قد حددت 

والتقليل من شأهنال إال أهنا استطاعت حتقيا هدفها بعد توحد كل أعدا  النظام يف ذلك الوقت حتت رايتها بغض النظر عن 
اخلالفات البينية بينهمل وهو األمر الذي ساهم يف اا  احلملة بشكل كبريل كما كان ملوقف القوات املسلحة العامل احلاسم يف 

 يونيو ببيااناا املتتابعةل ورسائلها غري املباشرة طهنا ستنحاز للمتظاهرين. 30 اا  فعاليات يوم
ومل تتوان القوات املسلحة فيما  لترسخت صورة ذهنية طن القوات املسلحة تقف يف جانب املعارضة وتستقوي هلا وتقويها

وكأهنا العبور الثاينل ورغم أن مجاعة اإل وان  مرل فقد حرصت على أن تتعامل مع مظاهرات املعارضةاالستفادة من األ يفبعدل 
املسلمني والقوج السياسية املايدة هلا دعت إىل التظاهر واحلشد هي األ رجل لكن يف ميادين غري تلك اليت سيطرت عليها 

 صدار بيان ا من الصدام فإن القوات املسلحة وإلدراكها املستقبلي للحشود طهنا لن تستمر ولن تصمد سارعت املعارضة  وف  
ساعة حلل األزمةل وهنا اتضا جبال  أن القوات املسلحة تقف يف صف املعارضة وتدعمهال وبعد انتها  املدة  48اإلمهال ملدة 

يوليو واليت تضمنت عزل الرئيس املنتخب حممد مرسي وتعيني رئيس ا كمة  3ا ددة جا ت ترتيبات القوات املسلحة يف 
للبالد وحبضور قادة القوات املسلحة وشيخ األزهر واباب الكنيسة وعدد من الشخصيات السياسية مثل  اا ماقت  الدستورية رئيس  

 الدكتور حممد الاادعي وسكينة فااد وممثلني حلركة ارد واألمني العام حلزب النور.
ال فعلى الرغم من ا ودولي  شكل هذا املشهد املركب حالة معقدة من اجلدل يف الشارع السياسي املصري وامتد أتثريه إقليمي  

 جا مع وقوع حوادث رأ صوص   وافرتقاا ل إال أن ذلك مل يصمد كثري  اا واحد  يوليو مشهد   3يونيو و 30أن اإلعالم صنع من يومي 
ا همييوليو شخصيت 3يونيو و 30 ايونيو أهنا ال اثله أو يوافا عليهال حيث اايزت املواقف واستعاد يوم 30شار  يف  نْ م   بعضُ 

العسكريا الذي أزا  الرئيس حممد مرسي من رائسة اجلمهوريةل ومن مث -املستقلةل وعرف التداعي طريقه للتحالف االسياسي
يوليوم إضافة لعدة أسئلة فرعية تتمثل يف الكيفية اليت  3يونيو و 30ما الذي تبقى من حتالف  :ا مضمونه رئيسي  سااال  نطر  

                                                           

 وم السياسية.ابحث يف العل 
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يوليوم وما أبرز تفاعالاا بني التشكل والتفككل وما أبرز الظواهر  3ويونيو  30 حتالف الفاعلة يف جتطورت هلا  ريطة القو 
  املستجدة والقضااي املرتتبة على هذه التفاعالتم 

فقد  2013يوليول مل يكن يرد على ابل أحد يف يوليو  3 -يونيو  30حلالة حتالف  2017الوضع احلايلل يف أبريل  
يونيو ودعت  30ملحوظة  حيث انفضت معظم القوج الشبابية والثورية اليت شاركت يف مظاهرات تشتت مشل التحالف بصورة 

ايوليو وإن مل تتخذ موقف   3هلال ومل يتفا معظمها مع ما جرج يف   –حينهال وتعرر الكثري من قيادات تلك احلركات  عاجال  ا  
ر بعض البارزين يف الدعوة لتلك املظاهرات منصبه سوا  من للسجن أو املنع من السفر أو التحفظ على األموالل و س - االحق  

الاملان أو عمله من الاامج التلفزيونية رغم ما بذله من جهد يف أتييد هذا النظامل ومن املمكن القول إن التحالف تفكك إىل 
ات السياسية على اجملال العام يف مل تعد معها أمسا  القوج السياسية فيه ذات أمهية أو جدوج يف ظل هيمنة املاسسالدرجة اليت 

مصرل وأتمينها له بصورة كاملةل وأصبحت املاسسات و صوص ا )اجلي ل الشرطةل القضا ( هي املكون الرئيسي هلذا التحالف 
مل يوليو لعدة أسبابل إما ألن ذلك  3 -يونيو  30واملعا عنه وصاحبة ذاكرته التارخيية فلم يعد أحد ميلك القول طنه شار  يف 

يف أحد سجون  - أو ال يزال -يعد حمل فخر ألحد ملا وصلت إليه األمور من سلطويةل أو ألنه تعرر الضطهاد وتنكيل وزج به 
التعبري عن رأيه حىت ابحلد األدىنل وصادق على هذا األمر التأكيد الذي ذهب إليه  علىالنظامل أو ألنه مل يعد ميلك القدرة 

يوليو طنه اغري مدين ألحد وليس عليه أية فواتري يدفعهاال كما أن املعاانة االقتصادية  3 -يونيو  30املستفيد الوحيد من حتالف 
 والسياسية واالجتماعية واألمنية تطول اجلميع عدا أفراد املاسسات ونفة الذكر امللتصقة ابلنظام.

لك التحالف سوا  من  الل حبث هنا  العديد من املدا ل اليت ميكن من  الهلا حبث حالة التفكك اليت طالت ذ 
 رائط هذا التحالف أو الرموز واألشخاص الفاعلني فيه ومواقفهم يف احلياة السياسية املصرية وتطورها قا يكشف عن  ريطة 
التفاعالت ومشاهد تغريهال أو من  الل القضااي ومواقف القوج السياسية منهال أو اخلطاابت املتغرية للفاعلني السياسيني 

شكلني خلريطة التحالف املتداعيل وهي كلها مدا ل غنية وثرية ومتنوعة وقادرة على اإلملام هلذا األمر بصورة واضحةل وقد وامل
ا يف تلمس اإلمسا  خبيوط هذا التحالف عا أحد أو بعض هذه املدا لل وينحو هذا التقرير إىل بذل العديد من الباحثني جهود  

 من  الهلا يتضا موقف القوج السياسية وموقعها الراهن يف احلياة السياسية املصرية.  االعتماد على مد ل القضااي اليت
 خريطة املش د السياسي: -أوال، 

ا يف ظل ما مر به هذا التحالف من مراحل يوليو  صوص   3 -يونيو 30تنوعت اخلرائط اليت رمسها الباحثون لتحالف 
كاملة يف ظل ذلصه من حلفائه وأوفيائه بسرعة كبرية )توفيا عكاشةل   تشكل وافرتاق وتفكك يقارب على التحلل بصورة شبه

ففي أعقاب تزايد االحتجاجات ضد داوزات مجاعة اإل وانل (، إبراهيم عيسىل حممد أنور السادات  على سبيل املثال ال احلصر
 وانل كما وضع  ريطة طريا حممد مرسيل وأطلا محلة ضخمة ضد اإل - ونذا  –الفتا  السيسي الرئيس  عزل املشري عبد

استبعدت اجلماعة بشكل فعلي من العمليات الدستورية واالنتخابية اجلديدةل مل يتم حظر مجاعة اإل وان وحسبل بل أُعلجنت 
ل وتصاعدت حدة العدا  ضد القوج 1أيض ا منظمة إرهابيةل وقد مت اعتقال عشرات ا الف من مايديها )إضافة إىل و رين(

ورية يف ظل ااامات ابخليانة والفساد والعمالةل فخضع قاداا وأعضاؤها للتهديد ابالعتقال والسجنل وصدرت أحكام الشبابية والث
ا  رج ما ر  الذي ابلسجن ضد عدد من أشهر القيادات الشبابية اباامات تتعلا ابلتظاهر والشغب من أبرزهم أمحد ماهر )

الفتا ل وحممد عادلل  ا(ل وأمحد دومةل وعال  عبدأحد أقسام الشرطة يومي  ساعة يف  12طالق سرا  مشروط يلزمه ابحلضور  

                                                           
 .2014يونيو  05ت ميشيل دن ل اسرتاتيجية أمريكية داه مصر يف عهد السيسيل   1

http://carnegie-mec.org/2014/06/05/ar-pub-55875 
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ال وسقط ما يسمى ابلشريك املدين لتحالف هم إعالميا ؤ وغريهم إىل جانب اعتقال العديد من الشباب الثوري غري املعروفة أمسا
 تشكل وطبيعته ومستقبله:ل وميكن اإلشارة إىل عدد من اخلالصات املوضحة هلذا ال1يونيو بصورة تدرجيية 30

يونيو مل تكن هي ما  30املطالب اليت كانت تدعو إليها القوج السياسية اليت دعت وشاركت يف تظاهرات  -
ل فقط كانت املظاهرات تطالب ابنتخاابت 2013 يوليو 3ا ا ريطة الطرياا اليت أعلنها وزير الدفاع يف تضمنته الحق  

إال أن البيان وضع مالما ملرحلة انتقالية ليس فيها الرئيس حممد مرسي ومل  دد أشهرل  6رائسية مبكرة يف مدة أقصاها 
 . 2مدة زمنية النتها  املرحلة االنتقالية وهو ما فتا الباب الستمرارها ابلكيفية اليت أرادوها

سي انقسم هذا التحالف إىل دموعات فرعية من األطراف الفاعلة اليت هلا رؤج خمتلفة حول النظام السيا -
ه البعض الوضع يهد د بتفتيت القوج بدال  من الفصل بني واجلديدل األمر الذي صنع حالة تنافس بينها قا ر 

 .3السلطات
مثكل حزب الدستور بشكل مبكر مثاال  لطبيعة هذه التحالفات فعقب استقالة رئيسه حممد الاادعي من  -
لى فض ميداين رابعة العدوية والنهضة ابلقوةل تعرر هلجوم ا عللرئيس املاقت للشئون اخلارجية احتجاج   امنصبه انئب  

 .4 شديد كداللة على ما ميكن أن يتعرر له أصدقا  األمس إذا ما  رجوا عن اإلطار املرسوم هلم العمل من  الله
ا ا تفت يوليو ومثلت قاعدة دعمه األكا شعبي   3يونيو ودعمت  30اسية اليت قادت حرا  ياحلركات الس -
هلذا األمرل ومع ذلك فإن القوج السياسية   صيص ىال بل إن بعضها مثل حركة ارد ات صناعته د تقريب  من املشه

األ رج رغم اميشها وتقليص دورها وإقصا  بعض الشخصيات الداعمة واملساندة من مناصبهم أو حماصرام يف 
ا شاركوا  طن هنا  عمال  مشرتك  الضرر ال إمياان  ا من أعماهلمل فهنا  من ال يزال يلتصا ابلنظام طمع ا يف منصب أو  وف  

 . 5يف صناعته وجيدر هلم إكماله
فئة رجال األعمال اليت مالت إىل النظام وأسهمت يف دعمه تعرر بعضهم لتهديدات مبطنة أو صر ة  مثل  -

األمنية وأحد أكا رجال ا يف دلس النواب( ومعروف بقربه من األجهزة ا أصبا انئب  اخلالف بني أحد اإلعالميني )الحق  
األعمال  حيث امتد ذلك اخلالف من وسائل اإلعالم إىل ساحات ا اكمل وكذلك القبض على أحد كبار رجال 

دفع قراقبني اقتصاديني إىل التحذير من أن تتسبب  طوات كهذه يف هروب الذي األعمال وابنهل وهو األمر 
 . 6االستثمارت ا لية واألجنبية من مصر

كت القوج الشبابية والثورية بشكل تدرجيي أهنا ليست يف موقع القيادةل وأن الدولة العميقة واملاسسة أدر  -
العسكرية قفزوا على املوجة االحتجاجية اليت كانت طليعتها القوج الشبابية وتعما ذلك اإلدرا  بعد تصدر وزير الدفاع 

ملواجهة العنف واإلرهاب ا تملل مث شكل فض احلصول على تفويض شعيب  2013 يوليو 26للمشهد ودعوته يف 
رابعة والنهضة ابلقوة املفرطة صدمة كاج ملا ولت إليه األمور من ضحااي ودما  وسيطرة كاملة للماسسة العسكرية 
                                                           

 . 2017: ما بني التشكل والتفككل حولية أميت يف العامل الثانية عشرةل )حتت الطبع( مركز احلضارة للدراسات السياسية 30/6حلي/  ارطة التحالف بعد ت  أمحد اامي عبد ا  1
ل ص 2013 حباث ودراسة السياساتل نوفما ت هاين عوادل مصر بعد رابعة العدوية: احتجاجات مستمرة ومرحلة انتقالية إىل أجل غري مسمى احتليل سياساتا املركز العريب ل   2
7. 
 pub-mec.org/2014/01/29/ar-http://carnegie-54638 29/1/2014أشرف الشريفل مأزق مصر يف مرحلة ما بعد مبار ل  ت  3
 .10ت هاين عوادل مصر بعد رابعة العدويةل مرجع سابال ص   4
 .2ل ص2015رة ومعارضة متصاعدةل املركز العريب ل حباث ودراسة السياساتل يونيو ت تقدير موقفل عام على رائسة السيسي: أوضاع متدهو   5
 .2016ت عبده موسىل مصر يف ذكرج الثورة: هدو  احلرا  واشتبا  اخلطاب اتقييم حالةال املركز العريب ل حباث ودراسة السياساتل فااير   6
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ية واألمنية املتحالفة مع القوج التقليدية املوالية لنظام مبار  ما أدج إىل استقالة انئب الرئيس املاقت للشاون اخلارج
 . 1حممد الاادعي و روجه من مصر بعد فشل جهود الوساطة لتسوية األزمة

أ ذت القوج الثورية والشبابية التقليدية تعود للمشهد الثوري بشكل تدرجييل حيث ظهر اامليدان الثالثا  -
 طلعت ليعا عن  لا صوت للثورة يرفض ما مساه عودة العسكر والفلول واإل وانل ومت ا تيار ميدان سفنكس مث

حرب لتنظيم الفعاليات االحتجاجية ضد مبار  وضد ا اكمات العسكرية واالعتقاالتل وضد مجاعة اإل وان ويضم 
أبريلل واالشرتاكيني  6هذا التيار كياانت حزبية ونشطا  من خمتلف االداهات واحلركات الشبابية الثورية مثل )حركة 

حزب التيار املصريل وحزب مصر القوية( إضافة إىل عدد كبري من النشطا  الثورينيل وشباب من أجل احلرية والعدالةل و 
 . 2املستقلني
يوليو تظهر بشكل تدرجييل  3 -يونيو 30أ ذت معامل التفكك واالنقسام والصراع دا ل مكوانت حتالف  -

لفتا  السيسي ا معه سوج إبقا  الوضع الراهن من  الل االلتفاف حول املشري عبدجيوذلك لصاحل حتالف جديد ال 
 .3لجمهوريةل ارئيس  

 التحالف بني التفكك والتشكل: الظواهر املستجدة والقضااي املرتاجعة:و تفاعالت ال -اثني،ا
ا على هذا النحو هيمنة املاسسات الدولتية على احلياة السياسية املصرية أنتج التفاعل بني هذا التحالف تشكال  وتفكيك  

قيا أهدافها والتضحية بكل من يعطل حتقيا هذه الرؤية بصورة غري مسبوقةل ويف هذا السياق واستغالل القوج السياسية يف حت
عمد املستفيدون من التحالف إىل حماصرة اجملال العام املصريل وتسويغ انتها  حقوق اإلنسانل وتشويه األسس الفكرية 

 والسياسية للقوج السياسية اليت سانداا وذلك على النحو التايل:   
 اصرة اجملال العام يف مصر: حم -أ

 رص النظام املصري على عدم اهنيار شرعيته ويلجأ يف ذلك إىل عدة أساليب أبرزها حماصرة اجملال العام يف مصر وأتزميه 
إىل القضا  على اجملال السياسي وتشويه الدميقراطية وحصرها يف احلد األدىن وغلبة األوضاع الشكلية عليها وهو يف ذلك يسعى 

كاملل وامي  األحزاب والقوج السياسيةل بل ومصادرة اجملال العام برمته   ضاعه املتزايد للرقابة األمنية وس ن املزيد من ابل
بديل السياسة هو العنفل لكن هذه ال أن ل لكن  طورة ذلك عليهل وهو يدر  ذلك جيد  4التشريعات املقيدة حلرية الرأي والتعبري

ا على داهل مبادئ ا اسبة ا رد  ا عشوائي  ال لن يكون بني إرهابيني ووطنينيل لكنه سيكون عنف  املرة لن يكون العنف مصنف  
ل ومل تتوق ف السياسة األمني ة 6النظام املصري املقارابت االقتصادية وحدهال من دون فتا اجملال السياسيل ومن مث يطر  5والعدالة

د الرئيس املخلوع حممد حس  مبار  عن القتلل بل امتد ذلك إىل محلة اليت فاقت قراحل  سياسات وزارة الدا لي ة يف عه
اعتقاالتمت واسعة لقياداتمت سياسية ولآلالف من املعارضني على خمتلف  لفياام السياسية  بصورةمت أوحت طن  نظام مبار  مل 

ن تنظيم التظاهر وغريه هلدف عرقلة املعارضة برتسانة قانونية مثل قانو  7يفلت من ا اسبة فحسبل بل عاد أيض ا إىل احلكم دد د ا
                                                           

 رجع سابا.ل م30/6ت  أمحد اامي عبد احلي/  ارطة التحالف بعد   1
 ل مرجع سابا. 30/6ت  أمحد اامي عبد احليل  ارطة التحالف بعد   2
 : ما بني التشكل والتفككل حولية أميت يف العامل الثانية عشرةل )حتت الطبع( مركز احلضارة للدراسات السياسية. 30/6ت  أمحد اامي عبد احليل  ارطة التحالف بعد   3
 .2016مايو  1مصر: بني اخلوف من النظام واخلوف عليهل مدج مصرل ت عمرو عاديلل ا تجون يف   4
 .2016فااير  20ت أمحد عبد ربهل عودة السياسة إىل مصرل الشروقل   5
 .2015أغسطس  5مروان املعش رل مصر إىل أينمل الغدل ت   6
ل 2013سبتمال  23طة االنتقالي ة يف مصرمل ت وحدة حتليل السياساتل هل تعيد االحتجاجات املناوئة لالنقالب النظر يف اخلري  7

http://www.dohainstitute.org/release/315ca619-068e-49ac-9f01-1c3b6b3c5110 
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السياسية وكذلك اجلهود املبذولة لتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان وإصال  القطاع األم ل أو على أقل تقدير جعل الكثري من 
وكذلك القضا  ل إضافة إىل توظيف أدوات القمع املباشر من اعتقال وتعذيب وإ فا  قسريل 1األنشطة السياسية غري قانونية

ل وتشويه األصوات املطالبة ابحلقوق واحلرايت بوصمها 2على استقاللية منظمات اجملتمع املدين وامي  األحزاب السياسية
ا لن أت  ابخلبز إىل موائد طعام األسر املصرية ومن مث محل الناس أصحاب مصاحل شخصية وتسفيه مناقشااا اليت تُتهم طهنا أبد  

 .3األم -ياب بديل حقيقي حلكم املكون العسكريعلى اإلقرار بغ
 أوضاع حقوق اإلنسان: -ب
ا يف االعتبار أ ذ   -ل سوا  قعناها الواسع يأوضاع حقوق اإلنسان املصر  يترد يكانت األزمة الكاج منذ فض رابعة ه  

لسياسيةل كان هلذا التدهور ثالث نتائج احلقوق اجلنائية وا يع  يأو ابملعىن املباشر والذ - األوضاع االجتماعية واالقتصادية
د ول  يه يةتعرر املنظمات احلقوقية املصرية لضغوط عنيفة من قبل النظام لتخفيض سقف عملهال والثان يمباشرةل األوىل ه

الدولية  معةتراجع الصورة الذهنية والسُّ  يه  ريةالدولة يف عمليات أثر واسع كطرف يف املواجهة وهو ما عزز هذا التدهورل واأل
ملصرل وذلك بعد أن فشل املسئولون املصريون وقتها يف تاير عملية الفض العنيف لوسائل اإلعالم واجملتمعات املدنية والرمسية 

قيام عدد من املفكرين والكتاب املصنفني يف عداد األصوات اللياالية إىل توجيه جل اهتمامهم إىل ل األكثر  طورة هو 4الغربية
ا عن تفاصيل إ ضاع املواطن والسيطرة على اجملتمع واستتباع ن أوضاع حقوق اإلنسان واحلرايت وبعيدة أيض  قضااي بعيدة ع

 من اإلدانة الصر ة لقمع الدولة ومظاملهال بعضهم كان قد سارع إىل أتييد اخلروج على اإلجرا ات اراب   ماسسات الدولةل وذلك
األم  والطبيعة السلطوية للحكم غري  -بعد أن صارت هيمنة املكون العسكري ال مث تراجع تدرجيي  2013الدميقراطية يف صيف 

قابلتني لإلنكار. بعضهم ا  ر كان قد قبل مقايضة جاهلة بني  طر االستبداد الدي  و طر االستبداد العسكري يف سياق 
وية اجلديدة بعد ثبوت توظيفها للدين كما ل مث امتنع عن دعم السلط«علمانية اجليوش وتقدميتها و ططها التنموية»ترويج أوهام 

بوصفهم ا  شيتهم أن يصنفوا ألدوات القوة القهرية اليت اتلكها اجليوش واألجهزة األمنية. وهم يف اخلانتني تصاعدت تدرجيي  
هم عن شي  من املبادئ ا ما أرادوا مواصلة االدعا  الزائف بدفاعلتاير انتهاكااا ومظاملهال ودوم   امتواطئني مع السلطوية وأبواق  

والقيم الدميقراطية واالحتفاظ املخادع بشي  من الالفتات الااقة للفكرة الليااليةل يتجاهل هاال  أوضاع احلقوق واحلرايت 
طوائف أ رج من القضااي العامة أبرزها مسألة إصال  اخلطاب الدي ل وثنائية التنمية املستدامة والعدالة ا هل ويستبدلون
ا أن وبصفة عامة من األمهية قكان التأكيد أن اخلطاب الذي يطالب املصريني حالي  ل 5عيةل ومقوالت احلرب على اإلرهاباالجتما

يقايضوا مرة  أ رج حرايام السياسية ابألمن واالستقرار يغفل عن موضوع أساسي وهو أن األمن واالستقرار لن يتحققا من دون 
جري ت ما ر ا تشري إىل تفاقم املنحى السلطوي ابسم األمن القومي ومكافحة اإلرهابل وقد حريةل فا اكمات القضائية اليت أُ 

نددت منظمات حقوقية دولية ووطنية عدة طحكام السجن املديدة اليت صدرت يف حا انشطني سياسيني وصحافيني معروفنيل 
كمات اليت أدت إىل تلك األحكام كانت مسي سة  وأيض ا أحكام اإلعدام اليت صدرت ابجلملةل فهذه املنظمات تعتقد أن ا ا 

                                                           
 ل 2014ت اناثن براونل  كاييت بنتيفوغليول السلطوية املتجد دة يف مصر: إنه أسلوب حياةل أكتوبر  1

http://carnegie-mec.org/2014/10/09/ar-pub-56885 
  .2016ديسما  28ل 2016ت عمرو محزاويل حصاد السلطوية اجلديدة يف  2
 .2017يناير  10ال هناية قريبة للقمعل … ت عمرو محزاويل مصر  3
 .2016أغسطس  13ل الشروقل «رابعة»ت أمحد عبد ربهل السياسة املصرية منذ فض   4
 .2016يونيو  21نيزمهم التعويضيل القدس العريبل ت عمرو محزاويل مصر.. عن ليااليي مهادنة السلطوية وميكا  5
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ومشوبة  ابأل طا ل وتشكل انتهاك ا فاضح ا للحرايت األساسيةل قا يف ذلك حريت ا التعبري والتجمع واحرتام األصول القانونية واحلا 
 .1يف حماكمة عادلة

ايت فقط ولكن اذذت الدولة موضع اهلجوم وددر اإلشارة إىل أن النظام مل يقتصر يف انتهاكاته على قضااي احلقوق واحلر 
ل يف حمور ي احلرايت النقابية واالحتجاجات العمالية  ففي ملف احلرايت النقابيةل زاد تعس ف الدولة إزا  2013يونيو  30بعد 

احلكوميل ونزع أي  النقاابت املستقلةل وظهر اداه احلكومة واضح ا يف العودة إىل جعل اثيل مصاحل العمالة مقتصر ا على االحتاد
صفة اثيلية مت منحها سابق ا للنقاابت املستقلةل أما على صعيد االحتجاج العمايلل فقد شهدت االحتجاجات العمالية اخنفاض ا 

ا يف أعقاب  يونيول وقد يرجع هذا إىل إطالق يد الشرطة واجلي  يف قمع اإلضراابت والتظاهرات بشكل عامل إضافة  30شديد 
يوليو جبانب االحتاد احلكوميل وتكثيف الدعاية ابالصطفاف  3قيادات كثرية من احلركة النقابية املستقلة يف أعقاب إىل استيعاب 

 .2الوط 
 النخب العلمانية واليسارية:  -ج

لياالية  –يارخ البعض هلذه النخب طحداث فض ميدان رابعة قائال  قبل املذحبة وما بعدهال سقطت النخب العلمانية 
يف هاوية أ القية وإنسانية غري مسبوقة بتورط املنتمني إليها إما يف تاير إراقة الدما  أو يف الصمت عليها واالشرتا   –رية ويسا

 البائس يف تشييد جدار الزيف العل ل ورغم االستثنا ات ا دودة فإن العدد األكا من ا سوبني على اللياالية واليسارل فكراي  
قلية تعرضت لنبذ ومزايدات رهيبة من تيارااا بدعوج االنضمام كما أن هذه األ  3ل تورط إما يف التاير أو الصمتاا وحزبي  وسياسي  

ل ومن مث فإن الدميقراطية لدج كثري من العلمانيني والليااليني انتقائية ابمتياز  فإذا 4للطابور اخلامس أو لعب دور اخلالاي النائمة
ال أما إذا جا ت لغري صاحلهل فال مانع من االصطفاف مع ا شرس  لصاحل هذا التيارل يصبا دميقراطي   جا ت نتائج هذه الدميقراطية

ليس قستغرب على اإلطالق أن ل ولذلك ف5كتاتورية أو االنقالابت العسكريةل ما دامت ذدم غرضه يف إقصا  الفريا ا  ريالد
هذا متبنية ملقولة الدولة الوطنية املسيطرة على اجملتمع واملهيمنة على تقف النخب العلمانية منذ القرن التاسع عشر وإىل يومنا 

الفضا  العام والفارضة للرأج الواحد وللصوت الواحد على الناسل دون أن يربط العلمانيون بني مفهوم قوة الدولة ومفاهيم العدل 
إن جلهة التحديث والتقدم اجملتمعني  يية وحلكمها السلطو للمرياث املرتاكم للدولة القمع يوابستبعاد كارث لواحلا واحلرية واملساواة

تغلبت مقاومة العلمانيني للسياسة الطبيعية يف ظل صعوبة وهكذا فقد ل 6أو جلهة احلفاظ على فاعلية ماسسات الدولة نفسها
ا تتألف إىل حد  كبري من تطوير رسالتهم من جانب أو يف تنظيمهم أنفسهمل ومجع خمتلف أطياف املعارضة العلمانية اليت يبدو أهن

                                                           
ل الرابط: 2014يوليو  8ت مهى  ىيل مصر: هل من توفيا بني األمن واحلريةمل احلياةل   1

http://live.alhayat.com/Opinion/Writers/3457795/%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%87%D9%84-
%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F 

 .2015سبتما  17ل 2013ت فاطمة رمضانل وعمرو عاديلل السلطوية منخفضة التكاليف: نظام السيسي واحلركة العمالية يف مصر منذ العام   2
http://carnegie-mec.org/2015/09/17/ar-pub-61311 

 .2016أغسطس  16ت عمرو محزاويل رابعة.. عن املذحبة وتوابعها وهوية الضحاايل القدس العريبل   3
 .2013نوفما  3ومستقبل الوطنل الشروقل « ت أمحد عبد ربهل گف رابعة 4
 pub-mec.org/2016/07/27/ar-http://carnegie-64193الرابط:  2016يوليو  27ت مروان املعش رل ثقافة الدميقراطية االنتقائيةل   5
 .2016يونيو  24.. يف شر  النزوع السلطوي للنخب العلمانية يف مصرل الشروقل 2013ت عمرو محزاويل عن ما سبا   6
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ا أ رج دربة تكفيهم االضطرار إىل القادة من دون وجود هيكل يدعمهم من جانب و رل  ولذلك  فقد وجدوا أن هنا  طريق  
 . 1التنافس مباشرة مع اإلسالميني لكسب الدعم الشعيب كي يصلوا إىل السلطة أو يصبحوا معارضة سياسية قادرة على البقا 

 : ضااي للنيل من األزهراستحداث ق -د
ل عرفت العالقة بني الرائسة وماسسة األزهرل توتر ا مكتوم ا بدا يف 2012مع انتخاب حممد مرسي رئيس ا ملصر يف يونيو 

مواقف عدة سعت فيها الرائسة إىل داهل األزهر أو التقليل من شأن إمامه األكال وقد أد ت تلك العالقة املتوترة ابألزهر إىل 
ل وكان موقف األزهر قا ميث له من رمزمت 2ع عن دوره السابا يف حماولة التقريب بني وجهات نظر األطراف السياسية املختلفةالرتاج

 للوحدة الوطنية والتوافا حامس ا يف إظهار أن  اإلطاحة قرسي هي تعبرين عن رفض شعيب واسع حلكم اإل وانل وليس انقالاب  
ا بني ماسسات الدولة ومجاعة اإل وان ا وسيط  يوليو إال أنه حاول أن يلعب دور   3 مشهد ل ورغم مشاركة األزهر يف3عسكراي  

ا بعدما قرر النظام فض االعتصامات ابلقوةل وأصدر عدة املسلمني عقب االعتصامات والتظاهرات اليت امتدت إىل أربعني يوم  
ل لكن العالقة بني الرئيس والشيخل يف السنوات 4انة الدم املصريبياانت تطالب بتقليص الفرتة االنتقالية والدعوة إىل املصاحلة وصي

. إذ تبادل االثنان انتقادات مبط نةل ال بل مباشرة  الثالث ونصف السنة التاليةل شاهلا بعض التوترل مع أهنا بدت سليمة ظاهرايا
ل وتتجل ى أجوا  التوتر واالرتبا  بينهما على مستوايت ثالث ة كل مت منهمال وبقضااي مبدئيةل وأيض ا قسائل ترتبط بشخصي ةأحياان 

ل ولعل قضية الطالق الشفويل وموقف األزهر من التكفري مناذج واضحة على هذا الوضع يف حماولة لصياغة صورة عن 5سياسية
 املباشرة بتوليه األزهر يف الشارع املصري أنه يقف يف مواجهة دديد اخلطاب الدي  رغم توجيهات القيادة السياسية املباشرة وغري

 هلذا األمر. 
 األح اب السياسية:  -ه

سوج تراجع  2016و 2013ال مل تشهد األحزاب السياسية املصرية بني ا ويسار  يديولوجية ميين  األ شعاراااعلى ا تالف 
 يصعب حزاب   85 ل وبينما يصل عدد األحزاب السياسية املسجلة إىل2016يف و حاد يف الدور وهزال مستمر ل مهية اجملتمعيةل 

تصور قدرة أغلبية الناس على تسمية ولو نفر قليل منهال فمن جهةل واصلت أحزاب ميينية ويسارية أبرزها حزب الوفد اجلديد 
وحزب املصريني األحرار وحزب املاار وحزب مستقبل وطن وحزب الشعب اجلمهوري وحزب التجمع الوط  التقدمي الوحدويل 

وبسلطويته اجلديدة نظري شي  من احلضور يف أروقة السلطتني التنفيذية  2013يوليو  3بعد انقالب  التصاقها بنظام حكم ما
 . 6والتشريعية

مثة قضية رئيسية يف التحو ل السياسي الذي شهدته مصر يف السنوات الثالث األ ريةل تتمث ل يف الضعف املزمن الذي 
ورغم ذلك ال ميكن إنكار الدور الذي قامت به هذه األحزاب الضعيفة يف ل 7تعاين منه األحزاب السياسية غري اإلسالمية يف مصر

                                                           
 pub-6/armec.org/2012/10/2-http://carnegie-49847ل الرابط: 2012أكتوبر  26ت مارينا أواويل عودة تدرجيية إىل السياسة الطبيعية يف مصرل   1
http://www.arab-ل الرابط: 10/6/2016ت جورج فهميل اإلسالم والدميقراطية: مىت يقرر الفاعلون الدينيون دعم عملية التحو ل الدميقراطيمل مبادرة اإلصال  العريبل   2

reform.net/ar/node/958 
 .2013نوفما   13يف مصرل ت أمحد مرسيل اناثن براونل األزهر خيطو حنو االستقاللية والنفوذ  3

http://carnegie-mec.org/2013/11/13/ar-pub-53591 
http://www.arab-ل الرابط: 10/6/2016ت جورج فهميل اإلسالم والدميقراطية: مىت يقرر الفاعلون الدينيون دعم عملية التحو ل الدميقراطيمل مبادرة اإلصال  العريبل   4

reform.net/ar/node/958 
 .2017فااير  15اثن براونل مرمي غامنل طالق على الطريقة املصريةل ت ان  5

http://carnegie-mec.org/diwan/68018 
 ل القدس العريب.2016أكتوبر   25األحزاب السياسية يف مصرل  ت عمرو محزاويل وضعية الوهن:  6
 pub-mec.org/2014/03/17/ar-http://carnegie-55032ل 2014س مار  17ت أمحد مرسيل ماذا عن األحزاب غري اإلسالمية يف مصرمل   7
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إسقاط نظام اإل وانل إال أن األمر يف الوقت نفسه نكون خندع أنفسنا إذا اعتقدان أن هذه األحزاب قويةل ومن مث فإن اإلشكالية 
لتأثري فاألمر فيما يبدو أهنا قوية يف اهلدم ضعيفة هنا تتمثل يف استقصا  دور هذه األحزاب الضعيفة وقدراال رغم ضعفهال على ا

عالم ولكنها غري ماثرة يف يف البنا ل وأن ذلك مرده إىل وجود شخصيات قيادية ماثرة يف حميطها الضيا ودوائر الدولة  واإل
 يف مايو THOMAS CAROTHERSالذي اقتبسه الباحث  1قطاعات اجلماهريل ومع ذلك ال يزال الوصف األويل

ل فقد قال عنها احاملا ُتذكر املعارضة السياسية يف مصر يف أي 2017ا لوصفها يف أبريل م عن املعارضة املصرية صاحل  2013
ه يف الغالب  إىل املعارضة تشبه  األمريكيةإلدارة من السخط والراث .. ونظرة ا وابال  دمع يناق  السياسة اخلارجية يف واشنطنل تُواجج

نظرة اجلميع إليها تقريب ال فهي ضعيفة وعاجزة وكسولة وغري منظ مةل ويسعدها أن تتجه م يف القاهرة أكثر من أن تقوم حبملة 
يف ذلك  ا وأهنا مل تعد كما كان حاهلا صوص   لوسيستمر ذلك لفرتة زمنية متوسطة على أقل تقدير 2انتخابية يف الريف املصريا

ا يف  الئق  ( وإمنا تراجعتل كما أن معظمها مل يعد يصف نفسه طنه معارضةل ويف الوقت نفسه مل تتبوأ مكاان  2013الوقت )مايو 
النظام السياسي الذي ابتعد كثري ا عن السياسة وعاد إىل اكني املاسسات األولية للدولة من القيام بكل العمل )احلكومة واملعارضة 

يرفض وصف النظام كما استنتج ذلك أحد الباحثني )أشرف الشريف( يف إطار إصراره على استخدام لفظ الدولةل  ا( وابتمع  
رفض السيسي فكرة أتسيس حزب حاكم جديد لرفضه للشراكة السياسية أو دفع الفواتري للوكال  احلزبيني واالنتخابيني ا أن ماكد  

الدولةل وتصر ه املتكرر ال يوجد هنا  ما يسمى ابلنظام يف مصرل إمنا هنا  مما دفعه حنو رفض مفهوم النظام وتسييد مفهوم 
 . 3ماسسات الدولة فقط تصبا هي أداة احلكم مباشرة

 القو  السياسية اإلسالمية: -و
التد  ل  2013سا ت العالقة بني حزب النور ومجاعة اإل وان املسلمني إىل درجة أن حزب النور أي د يف يوليو  

ا تقلص اهتمام النظام شار  احلزب وحده ضمن أحزاب التيار اإلسالمي يف ذلكل الحق  ل و 4ضد الرئيس حمم د مرسيالعسكري 
ل وقد عمدت العديد من القوج السياسية املشاركة يف التحالف إىل عزل 5ببقا  حزب النور يف صفه بعد إاام ا ارطة الطرياا
داية القوج السياسية مشاركة احلزب يف ائتالف حزيب مت تدشينه ملواجهة احلزب منذ بداية حتالفه معهمل حيث رفضت يف الب

ا ببطالهنال وات اإلرهابل كما سارع العديد من أعضا  هذه األحزاب لرفع قضااي تطالب بتجميد وحل احلزبل حكم فيها الحق  
يب ومنافسته بقوة يف دوائره األمر الذي أسفر حماصرة احلزب بصورة فعلية يف االنتخاابت الاملانية برفض مشاركته يف أي ائتالف حز 

ا مع النتائج اليت حققها احلزب يف مرشح ا( ال يتناسب إطالق   12عن فوز عدد حمدود من مرشحي احلزب يف االنتخاابت )
 .2011االنتخاابت الاملانية اليت سبقت ومت عقدها عقب ثورة يناير 

                                                           
ا أنه يتعني  على الوالايت املتحدة والقوج الغربية األ  1  رج أال دعل مهمتها تقتصر على دعم ت من األمهية اإلشارة إىل أن الباحث األمريكي عارر ذلك التحليل النهائي ماكد 

ألقل مقاربة املشهد السياسي اجلديد يف مصر بعقل مفتو  ومط لع من  الل دارب من أماكن أ رجل وأنه قد حان الوقت ألن يضع املعارضة بنشاطل لكن ينبغي عليهم على ا
يكلة لنوعية وسلو  املعارضة. بد ُتخ 

ُثل امل
ُ
أن  اولوا وبشكل مدروس وأكثر واقعية  ال  من ذلكل عليهماملراقبون األمريكيون وغريهم من املراقبني الغربيني جانب ا املقارانت القائمة على امل

. فهم احلياة السياسية اجلديدة يف مصر ومستقبلها السياسي ا تملل ولكن ما حدث الحق ا يثبت أن التحليل األويل ال يزال هو األدق واأل  كثر مشوال 
 .2013مايو  14ت توماس كاروثريسل املعارضة املصرية: نظرة اثنيةل   2

http://carnegie-mec.org/2013/05/14/ar-pub-51788 
 .23ل مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجيةل ص2015ل نوفما 15ت أشرف الشريفل دولة ملو  الطوائف يف مصرل امللف املصريل العدد   3
 .2015نوفما  16ت جورج فهميل مستقبل السلفية السياسية يف مصر وتونسل   4

http://carnegie-mec.org/2015/11/16/ar-pub-61954 
 /party-https://www.sasapost.com/nourت    5

http://carnegieendowment.org/experts/?fa=9
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 الكنيسة:  -ز
يف ظل ما  - 1تمسكة ابلتحالف مع النظام السياسي بصورة يراها البعض غري مفهومةزالت قيادة الكنيسة هي امل ما

ن أقباط املهجر ابتوا يهامجون إحىت  مثلهم مثل ابقي املصريني سوا  يف سينا  أو يف غريها - من انتهاكات يتعرر له األقباط
اد وما يتعرضون له يف اخلارج من عدم تصديا أحد القيادات الكنسية و ملوهنا مساولية ما يتعرر له أقباط الدا ل من اضطه

خلطاهلم عن هذه االنتقادات يف ظل التأكيد احلاسم لرئيس الكنيسة من أن األقباط يعيشون أزهى عصور االستقرار واألمن 
 جنبية يف الدا ل. واألمان يف ظل النظام احلايلل وهو اخلطاب الذي يصر عليه يف زايراته للخارجل أو  الل استقباله للزايرات األ

ل إلعالن عزل الرئيس 2013يوليو  3كان مشهد وقوف البااب تواضروسل اباب الكنيسة األرثوذكسيةل جبوار املشاركني يف 
حممد مرسي عالمة فارقة يف عالقة األقباط ابلدولةل العالمة اليت وضعت اجملتمع القبطي يف موقع احلليف القوي للدولة املصريةل 

ل أعلن معظم األقباط أتييدهم خلارطة الطريا ولرائسة عبد الفتا  السيسي بعدهال ويف املقابل أعلنت الدولة منذ هذا الوقت
تصديها للنشاط املتنامي لإلسالم السياسيل الذي اعتاه األقباط عدوهم األولل إضافة إلعالهنا محاية األقباط وإهنا  التمييز 

للكاتدرائية يف احتفاالت أعياد امليالد  الل العامني املاضينيل إضافة إىل وعوده ضدهمل ومنذ انتخابهل كانت زايرات السيسي 
ا ينتظر األقباط يف مص ل إال أن ذلك ليس 2راملتكررة ل قباط حبمايتهم ووصفهم بشركا  الوطنل عالمات مستمرة أن عصر ا جديد 

نه على الرغم من أللحقوق الشخصيةل إسحاق إبراهيمل رأي معظم األقباط فعلى سبيل املثال ياكد الباحث ابملبادرة املصرية 
استمرار تقدير األقباط لشخص السيسيل إال أن هنا  غضب ا متزايد ا ضد أجهزة الدولة واحلكومة لتقاعسهم عن التعامل مع امللف 

 .3القبطي بشكل جيد
وط اليت ابتت تتعرر هلا الكنيسة من التحالف واردة يف ظل الضغ - اأيض   –األمر الذي يع  أن حالة  روج الكنيسة 

سوا  من أقباط الدا ل أو اخلارج يف ظل إدراكهم للمعاانة اليت مل ينقذهم منها حتالفهم الوثيا مع النظامل وقد يكون موقف 
إذا ما  ا ابألشخاص أكثر من ارتباطه بسياسات أو قيم ومن مث فقد يرتبك هذا التحالفالقيادة الكنسية املتماهي مع النظام مرتبط  

 طرأ أي تغيري يف ذلك. 
 : مصر اجلديدة بني االصطفاف واالستقطاب -اثلث،ا

مل تسفر ا اوالت املتعددة لتحقيا االصطفاف الوط  حىت ا ن عن أية نتيجة ملحوظةل أو التوقيع على أية بياانت 
ن كانت املشكلة األكا يف مناخ القمع مشرتكةل وميكن القول إن االصطفاف الوط  لن يتحقا لغياب الثقة بني اجلميعل وإ

الشديد وحالة اخلوف لدج الكثريين من املمارسات القمعية الشديدةل كما أنه رغم وجود موافقات وتوافقات فإن هنا  صعوبة أن 
لى وقع ع ييتصاعد االستقطاب اجملتمعيف املقابل ل 4ترتجم هذه املوافقات إىل توقيع وإعالنل بسبب اعتبارات  اصة بكل تيار

                                                           
 .2015أغسطس  10ينايرل  25ت  ماراين ميخائيل يوسفل تطور الدور السياسي للكنيسة املصرية بعد ثورة   1
 .2016يونيو  29سنوات: الدولة واألقباط والوعود املتبخرةل  3يونيو بعد  30ت مي مشس الدينل   2
 .2016يونيو  29سنوات: الدولة واألقباط والوعود املتبخرةل  3يونيو بعد  30ت مي مشس الدينل   3
 .2015ت   الذكرج الثانية لالنقالب وحتوالت املشهد الراهنل يوليول   4

http://www.eipss-
eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86
%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%
AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%

D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86/2/0/183 
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اقرتاب املظامل واالنتهاكات من دوائر احلياة اليوميةل وعلى وقع االحتجاجات السلمية املتزايدة للعمال والطالب والشباب 
ف  درد من املضمون ويزج إىل حواشيه ققوالت فاشية تصن ج  كل ذلك بتوظيف اصطفاف وط   يولقطاعات مهنية متنوعةل فينف

اإلعالم املدار حقائا مثل ال وذلك يف مناخ هيمنت عليه 1وعميال   اللسلطوية  ائن   يمعارر سلم مطالب ابحلا واحلرية وكلك  كلك 
اا أو يف ااملاسسات الرمسية اخلاضعة لطغيان اا أو يف االسلطة التشريعية املشكلة أمني  اا أو ايف اجلامعات املسيطر عليها أمني  يا أمنج 

األمر الذي يطر  إشكالية منطقية تتمثل يف ساال: هل ما يعطل  2بريوقراطيةاعلى املكوانت املدنية وال ياملكون النظام
وذلك يف إطار ما يرتدد  ماالصطفاف حىت ا ن عدم وجود رغبة أمنيةم أو بصيغة أ رج هل  تاج االصطفاف إىل رعاية أمنية

ا على دمل القرار السياسي والذين لي  عن تشدد فصيل األمنيني ضمن التحالف االجتماعي ا يط ابلنظامل وهم املسيطرون فع
يقفون عقبة أمام حتريك املياه الراكدةل ويظهر بعض هذا العجز يف تلكا النظام يف التعامل مع نصيحة استيعاب الفئات الشابة 

شباب ن مساحات الغضب بني فئة الإاليت أت  من أوساطه نفسهال فعلى الرغم من الوعود املتكررة ابإلقدام على ذلكل حىت 
ظلت كما هي بينما ال توجد دوافع لتحويلها إىل مساحات للتفاعل بني الدولة واجملتمعل رقا تقف قضية األلرتاس وا بوسني من 

 .   3لثورة يناير عالمات على استمرار هذه األزمة هشباب الثورة واستمرار اخلطاب اإلقصائي املشو 
ن إعالنه عزل الرئيس حممد مرسيل الشخصية املهيمنة على املشهد يزال عبد الفتا  السيسيل بعد ثالث سنوات م ال

تزال ذب ئ يف طيااا هياكل قيادية ومراكز قرار  السياسي املصري. بيد أن طبيعة النظام السلطوي الذي يرتب ع على عرشه ال
ألجهزة األمنيةل وأن هاال  يكتنفها الغمورل ويبدو أن ما يتمح ص عن ذلك هو دولة  كمها رئيس اجلمهوريةل واجلي ل وا

التفكيك هذه مقصودة ابلقول إن املمارسات ل كما يعتا البعض أن عملية 4الفرقا  نسجوا فيما بينهم عالقات  لف الكواليس
ومل تقل عما تعرضت له  -ة إصدار قوانني جديدة لالستثمار ر احلامسة للنظام يف مواجهة مطالب فئة رجال األعمال اخلاصة بضرو 

أو عند اتساع التهم ابلعنف املوجه جلهاز الشرطة بعد اغتيال الناشطة شيما  الصباغ من حزب  - لفئة من اديداتهذه ا
التحالف الشعيبل أو فيما يتعلا بتهم الرشوة والفساد لبعض القضاة والوزرا ... لندر  أن مرحلة التزامن والتكامل يف احلكم بني 

عا سلسلة من اإلجرا ات واملفاوضات وتفكيك التحالفات املناهضة  -السيسي أصبا أجهزة الضبط االجتماعي قد ولتل وأن 
قثابة اليد العليا املعنية ابحلد من مطاما هذه األجهزة ومراقبة أدائها وكبا مجا  تصورااا عن نفسها  - له أو حىت الناقدة له

ل كما أن هنا  من يرج أن الدولة املصرية حتولت إىل 5يونيو 30ا كامل األهلية يف احلكم ويف بنا  دولة ما بعد ابعتبارها شريك  
شبكة من الكياانت اململوكية الطابع املتمحورة حول مصاحلها األوليجاركية اخلاصة اليت تدير السياسة العامة للدولة لصاحل تعظيم 

الكياانت كل يف منطقة نفوذها  منافعها وشبكات زابئنها اخلاصة هلال حيث اثل السياسة العامة حمصلة التوازن بني هذه
ا لصاحل اإلبقا  على الوضع واهتمامهال وقد تدهورت هذه األجهزة حنو مزيد من االنعزال عن مستجدات العصر وخمرجااا دائم  

القائم وإجهار أي فرص لتغيري تنموي أو دميقراطي من أي نوع أو أي حرا  سياسي أو ثقايف أو اجتماعي مستقلل ميكن أن 

                                                           
ا عن اليمني واليسارل الشروقل   1  .0162يوليو  29ت عمرو محزاويل مقاومة السلطوية بعيد 
ا عن اليمني واليسارل الشروقل   2  .2016يوليو  29ت عمرو محزاويل مقاومة السلطوية بعيد 
 .2016ت عبده موسىل مصر يف ذكرج الثورة: هدو  احلرا  واشتبا  اخلطاب اتقييم حالةال املركز العريب ل حباث ودراسة السياساتل فااير   3
 http://carnegie-ل الرابط2017كانون الثاين/ يناير   17مي السعدينل تعزيز قبضة السلطوية واضا للعيان يف حوايف الدولة املصرية ل اناثن براونت   4

mec.org/diwan/67700  
ل مركز األهرام للدراسات 2015ل نوفما 15ا  دولة ما بعد الثالثني من يونيو: احلرب واجلباية كأسس جديدة لعالقة الدولة ابجملتمعل امللف املصريل العدد ت دينا اخلواجةل بن  5

 .  9السياسية واالسرتاتيجيةل ص

http://carnegie-mec.org/diwan/experts/710?lang=ar
http://carnegie-mec.org/diwan/experts/710?lang=ar
http://carnegie-mec.org/diwan/67700
http://carnegie-mec.org/diwan/67700
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املصاحل اهلائلة املرتاكمة حول هذه الدولة وشبكااا املعقدة من الزابئن واملستهلكني إضافة إىل لعبة من التوازن إلدارة  لحل 
 . 1قطاعياتالتناقضات الدا لية بني هذه اإل

يوليو وما جرج عليه من تشكل وتفكك  ليا طن يوضا أن القضية  3 -يونيو 30إن استعرار أوضاع حتالف 
حماصرة اجملال العامل واستهداف الدميقراطية بتفريغها من جوهرها واإلبقا   ياملستهدفة من القائمني على هذا التحالف هاألساسية 

على شكليااا واحلرص على إداراا بشكل وصل يف بعض األحيان إىل الفجل وصناعة فزاعات األمن واإلرهاب لتاير انتها  
ل وذلك على حساب اجملتمع وحقوق الناس ومستقبلهمل ويف الوقت نفسه عدم القبول حقوق اإلنسان واستئصال اجملتمع املدين

جياه على القبول هلا مع احلرص  - دا لي أو  ارجي -حالة االستقطاب طاملا مل يوجد ضغط  يبعرور املصاحلة وإيقاف تفش
إل وان ابلتخلي عن القوج السياسية املسماة ا على إذكا  اخلالفات واستحضار املرارات بني القوج السياسية سوا  ااام مجاعة

ابملدنية يف أحداث حممد حممودل أو ااام مجاعة اإل وان املسلمني للقوج السياسية األ رج ابلقبول والشرعنة ملذحبة رابعة العدوية 
 وما سبقها وحلقها من أحداث. 

( مبادرةل 15 - 12ما يقرب من ) 2لتقاريرا لبعض اتعددت املبادرات اليت طرحت للمصاحلة يف مصر حيث داوزت وفق  
أو الكياانت الدولية فإهنا مل حتقا أي تقدم يذكرل وقد  - ا لية –ورغم تنوعها من حيث مقدميها من القوج السياسية الوطنية 

تخبةل وثنائية يعود ذلك إىل عدة إشكاليات  أبرزها إشكالية الدمل والشيطنة اإلعالميةل واألحكام القضائيةل واملاسسات املن
ا يف ظل وجود مسار ل إضافة إىل أن القوج السياسية ال تزال مسكونة ابالاامات لبعضها البعضل  صوص  3السيسي ومرسي

سياسي مكتمل قائم ابألساس على أطروحة شيطنة ا  ر وحتميله كل العقبات واألزمات اليت مير هلال ومن هنا فإن فرص قيام 
يف ظل حالة االستقطاب املستشرية يف األوساط املصريةل وتغليب املصاحل  -يف املدج القريب  -مصاحلة وطنية قد ال حتدث 

 اخلاصة للقوج السياسية على املصاحل العامة للدولةل إال أهنا يف الوقت نفسه واردة إذا ما حدث تغري جوهري يف السياسة املصرية.   
***** 
 
 

                                                           
 .22كز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجيةل صل مر 2015ل نوفما 15ت أشرف الشريفل دولة ملو  الطوائف يف مصرل امللف املصريل العدد   1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-ت   2

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1258296-12-
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%B5%D8%B1 
ل الرابط: 9/4/2014ت مهند حامد شاديل املصاحلة يف مصر: األسباب واالحتماالتل   3

http://ida2at.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/ 
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 مستقبل محاية القانون واحلرايت: )منوذج تريان وصنافري(
  اندية عبد الشايف

 مقدمة:
ى ابلقتتانون قامتتت ثتتورات الربيتتع العتتريب  متتن أجتتل إستتقاط التتنظم االستتتبدادية املتستتلطةل متطلعتتة إىل مستتتقبل أفضتتل يتحل تت

ك وميكن إرجاع ذل وس النظم املستبدةل ولكن مل تتمكن من  لع جذورها. والعدالة واحلرايت. واستطاعت هذه الثورات إسقاط ر 
ل التتتنظم املستتتتبدة يف اجملتمعتتتات العربيتتتةل فأغلتتتب التتتدول العربيتتتة متتتا هتتتي إال دتتترد منظومتتتة قائمتتتة علتتتى  دمتتتة غتتتلتعمتتتا واكتتتن وتغل

مجاعتتات املصتتاحل ذات األطمتتاع الشخصتتية أو دموعتتات معينتتة حمتكتترة للمتتال والستتلطة أو طبقتتات أمنيتتة وعستتكرية معينتتة يف كتتل 
اتدف إىل: حماربتة الفستادل وضتمان  تأد كل حماولة لإلصتال  والتغيتري و صوص تا إن كانتدولةل ومن مصلحة كل هاال  إفشال وو 

 .  1ل وسقوط االستبدادصحاهلااحلرايتل وإعادة احلقوق أل
( التتيت تعالتتت فيهتتا أصتتوات الشتتعب املصتتري ألول متترة يف التتتاريخ 2011ينتتاير  25الثتتورة املصتترية يف ) :ومتتن هتتذه الثتتورات

ط النظام احلاكمل وابلعي  واحلرية والعدالة االجتماعية. احت هذه الثورة يف إسقاط احلاكم وانتختاب و تر املعاصر مطالبة  سقا
ويف ظلته  يوليتو. 3بطريقة دميقراطية ونزيهةل ولكن سرعان ما قامت ضتد النظتام اجلديتد املنتختب الدولتة العميقتة ليحتل حملته نظتام 

واالقتصتتتادي  يف الشتتأن العتتام واحلقتتتوقي والقضتتائي والسياستتي واألمتت  2011عتتاد حتتال مصتتر إىل أستتتوأ ممتتا كتتان عليتته قبتتتل عتتام 
 .2والدي 

ولقتتد تعتتددت القضتتااي البتتارزة التتيت تتتنم  عتتن هتتذه احلقيقتتة: التترتد ي العتتامل والتضتتييا والصتتوت الواحتتدل وتبعيتتة الكتتل للواحتتد 
وت املعتاررل  توف القمتع والتنكيتل. ويف هتذا اإلطتار املنفردل و اصة تبعية املاسسات املفرتر استقالهلال وانعدام أو تراجع الص

 .2013يوليو  3قثابة نقطة حتولل و روج ا على النص األوحد املنفرد منذ  2017-2015أت  قضية جزير  تريان وصنافري 
يوليو؟  3كيف خرجو قضية تريان وصنافري على املألوف عند نظام ومن هنا أي  تساؤل هذا التقرير املتمثل يف ا  : 
ذذ اوهذذل احلكذذم يف قضذذية تذذريان وصذذنافري سذذوف يكذذون منط،ذذ وستتوف حتتتاول الورقتتة بقتتدر  ؟اعذذابر،  الألحكذذام يف املسذذتقبل أم حكم،

 هذا التساؤل من  الل ا  : ناإلمكان اإلجابة ع
 عدام الثورة والثوار يف احملاكمإ :يوليو 3احلقوق واحلرايت بعد  -أوال، 

يوليول ويتم تاير ذلك حُبجة احلرب على اإلرهابل وأن األمن  3  ضد أي معارضة لنظام تسيطر حالة من القمع واالنتها
ل وهتذا يعت  عتدم علماني تاأو  اأي ال توجد محاية حلقوق من يعارر وينتقتد النظتام ستوا  كتان إستالمي    البد أن يكون قبل احلقوق

 .3وجود ممارسة صحيحة للعبة السياسية
 ات  ألن ببساطة احلترايت هتي الستبب الرئيستي يف انتشتار نظتام احلقتوقل ويتتم اعتبارهتا حقوق توبقمعه للحقوق تقمع احلراي

احلتترايت هتتي أصتتل  :جتتود احلقتتوق يقتضتتي تتتوفر قتتدر متتن احلريتتة املدنيتتة والسياستتية. ففتتي الصتتياغة القانونيتتةو ذاتيتتة متصتتلة ابلفتتردل ف

                                                           
 .ابحثة قركز احلضارة للدراسات السياسية 
 .8-7. ص ص 2015ية ل حباث والنشرل د. جاسر عودةل الدولة املدنية حنو داوز االستبداد وحتقيا مقاصد الشريعةل الشبكة العرب - 1
 .8املرجع السابال ص -2
يوليو حلقوق اإلنسان يف مصر! ما اجلديد يف العالقة بني احلقوقي والسياسيمل مركز احلضارة للدراسات  3د.اندية مصطفىل كالكيت عاشر مرة حول انتهاكات نظام  - 3

 ل متا  على الرابط التايل:2016السياسيةل 
-04-http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1357:3&catid=257:2013

03&Itemid=554-44-11-21  

http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1357:3&catid=257:2013-04-21-11-44-03&Itemid=554
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1357:3&catid=257:2013-04-21-11-44-03&Itemid=554
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الشخص يف أن يتزوج أو الل وعقد  جابحلرية لديبدأ ا وواجبات عقد الزواج الذي ينشئ حقوق   :فعلى سبيل املثال لاحلقوق مجيعها
ل وأيض تا حتىت يف توقيتع االتفاقيتات املتعلقتة ابلستيادة البتد متن 1البيع والشرا  ميهد إلبرامه حرية لدج املتعاقدين يف التعاقد أو عدمه

 ات.إعطا  احلرية للمواطنني يف التعبري عن رأيهم مث تقرر بعد ذلك احلقوق والواجب
وما يفعله النظام ما هو إال عملية ممنهجة لتوأد احلترايت وذلتك ابنتهاكته للحقتوق. وحججته النتهتا  هتذه احلقتوق ليستت  

أساستية البتد متن توافرهتا ل فتراد وتقتدم علتى مصتاحل اجملتمتع السياستي العامتة وهتي: حتا احليتاة وحتا  اصحيحة  ألن هنا  حقوق ت
يوليتو للحقتوق  3ل وحىت انتهتا  نظتام 2أي من هذه احلقوق لتحقيا مصلحة عامة مهما علتاحلريةل وابلتايل فال ميكن استباحة 

واحلرايت ليس من أجل حتقيا مصلحة عامة بل من أجل القضا  على احلرية السياسية املتمثلة يف مسامهة املواطن ابلشاون العامتة 
 .3وأتسيس اجلمعيات واألحزاب يف تولية احلكام ومراقبة أعماهلم يف تولية احلكم والوظائف العامة

 يوليو ا  :  3ومن أوجه انتهاكات نظام  
عطت الفرصة إلحكام القبضة األمنية على املعارضةل ومن هذه القتوانني قتانون حتريتر حمكمتيت التنقض أالقوانني اليت   -أوال، 

 و املابدل واعتا البعض استمرار حبس املسجونواجلناايت من قيود مدة احلبس االحتياطي للمتهم إذا تعلا األمر بعقوبة اإلعدام أ
طويلتتة األمتتدل وهتتو مل يكتتن الستتبب فيهتتا فقتتد يكتتون الستتبب ا عتتدم حمكامتتته أو إطالتتة تلتتك ا اكمتتة راجعتتة إىل  ا فتترتاتمت احتياطياتت

هتذا التطويتل ستوف الفت تا إىل أن كتل  لالقضا  أو إطالتة إجترا ات التقاضتي أو ظتروف ارتبتا  ا تاكم لظتروف أمنيتة وانفتالت أمت 
ل واامتت الستلطة ووصتفت جبهتة استتقالل القضتا  القترار طنته ابطتل دستتورايا  .4إىل إهتدار حقوقته ييتدفع ضتريبته املتتهمل متا يتاد

ل ويكتتون بتتذلك ستترقة لعمتتر 5ااحلاليتتة  صتتدار قتتوانني هتتدفها محايتتة النظتتامل وطالبتتت اجلبهتتة  طتتالق مجيتتع املعتقلتتني السياستتيني فتتور  
ل واأل طتر متن ذلتك دموعتة القتوانني والتعتديالت التيت 6قتر هتذا القتانون الترئيس الستابا عتديل منصتورأ ل الستجونل و الشباب دا

                                                           
 .38ل ص2012ل غرايبةل احلقوق واحلرايت السياسية يف الشريعة اإلسالميةل الشبكة العربية ل حباث والنشرل د.رحيك  -1
ل 0152العربية ل حباث والنشرل  د.لاي صايفل الرشد السياسي وأسسه املعيارية يف احلكم الراشد إىل احلوكمة الرشيدة: حبث يف جدلية القيم واملاسسات والسياساتل الشبكة - 2

 .106ص 
 .47املرجع السابال ص 3
 ل متا  على الرابط التايل:2013جدل حول إلغا  احلد األقصى للحبس االحتياطيل الوفدل  - 4

-https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/546871%D9%88%D8%AA

-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF

-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3
 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A 

 ل متا  على الرابط التايل:2013حترير مدة احلبس االحتياطي يف مصرل اجلزيرة نتل   - 5
-http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/9/25/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A9
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A

 85%D8%B5%D8%B1%D9% 
 ل متا  على الرابط التايل:2016ل 21دراسة مقارنة بني عهدي مرسي والسيسي يف األمن والقضا ل موقع عريب  - 6

-https://arabi21.com/story/951213/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%82%D8

-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%8A
-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A

https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/546871-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/546871-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/546871-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/546871-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/546871-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/546871-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/9/25/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/9/25/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/9/25/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/9/25/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/951213/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://arabi21.com/story/951213/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://arabi21.com/story/951213/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://arabi21.com/story/951213/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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يا اخلنتاق علتى الشتبابل فيتنص ياملعتروف بقتانون التظتاهر  لتضت 107قرها الرئيس عبد الفتا  السيسي واليت يُعد أ طرها قانون أ
ع عام أو تظاهر يضم أكثر من عشرة أشخاص قبتل املوعتد بثالثتة أايمل ومتن خيتالف على ضرورة إ طار وزارة الدا لية طي اجتما 

. ويوضتتا هتتذا 1لتتف جنيتتهأ ةستتني إىل مئتتة بتتنيذلتتك يتعتترر إىل عقوبتتة الستتجن التتيت قتتد تصتتل إىل ةتتس ستتنوات وغرامتتة تتترتاو  
عل فال توجد قضية أو بالغ من وزارة الدا لية القانون األساسية يف تطبيقه على اجلمي ففلسفةالقانون ازدواجية الدا لية يف تطبيقه 

متن أجتل   ص يص تىقتر أوهذا يع  أن هذا القانون ما هو إال قتانون   2ألي دموعة مايدة للنظام قامت قظاهرة ومت القبض عليها
 املعارضة.

خلتتوف  وذلتتك ومتتن ضتتمن هتتذه القتتوانني قتتانون مكافحتتة اإلرهتتاب التتذي يتتراه التتبعض يستتعى لتأستتيس دولتتة الفتترد ودولتتة ا
لتكريسه حالة الطوارئ الدائمةل وحلده من احلرايتل ولتشجيعه ملزيد متن القبضتة األمنيتةل ممتا ستاعد يف هنايتة املطتاف علتى انتهتا  

لعزل املستشار هشام جنينة من رائسة  (قانون جنينةبت)حقوق املواطنني اليت ضمنها هلم الدستور. ويوجد أيض ا قانون العزل املعروف 
قر من أجل عزل املستشار. أما التعديالت اليت تكمل صتورة القمتع أُ املركزي للمحاسباتل والذي مت اعتباره على أنه قانون  اجلهاز

تعديل قانون اجلامعات ليصبا تويل املناصب اجلامعية ابلتعيني من قبل رئيس اجلمهورية بعد أن كانت ابالنتخابل وتنظيم فأبرزها: 
 .3بفصل الكثري من األساتذة والطالب حُبجة تورطهم طعمال تضر ابلعملية التعليمية العمل جبامعة األزهر ليسما

ستتاعدت كتتل هتتذه القتتوانني يف شتتن محتتالت واستتعة العتقتتال الكثتتري متتن املعارضتتني بشتتكل غتتري مستتبوقل ول ستتف الشتتديد 
والتزج هلتم يف الستجون والقضتا  علتى  ل اأغلبهم من فئات فاعلة يف اجملتمع و رجيون وطلبتة وبعضتهم حتتت ستن الثمانيتة عشتر عام ت

ل واحلد من املعارضة بكافة أشكاهلا. فكيف تكون هنا  معارضة حقيقية ماثرة وفاعلة واألذرع األمنية اارس كل أنتواع 4مستقبلهم
اعدها االنتهاكتتات متتن قمتتع املتظتتاهرين يف الشتتوارع وامليتتادين وتعتتذيب يف الستتجون وإ فتتا  قستتري وصتتوال  للتصتتفية اجلستتدية. ويستت

                                                                                                                                                                                     
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 
 ل متا  على الرابط التايل: 2017القمع...ل موقع اخلليج العريبل قوانني السيسي ترسانة من أدوات  - 1

-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86https://medium.com/thenewkhalij/%D9%82
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A

-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
-8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
f82911019454-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A 

 ل متا  على الرابط التايل:2016التظاهر حا ألنصار النظام فقط.. ازدواجية تطبيا قانون التظاهر يف مصرل ساسة بوستل  - 2
law -https://www.sasapost.com/pretending/ 

 قوانني السيسي ترسانة من أدوات القمع...ل مرجع سابا. - 3
 ل متا  على الرابط التايل:2015كوارث فريدة من نوعها يف عهد السيسيل موقع نون بوستل   8أمسا  حسنيل  - 4

-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8http://www.noonpost.org/
-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%B1/8

-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9
-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7

 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A 
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علتتى هتتذا األمتتر حالتتة االنستتجام الواضتتحة بتتني ماسستتات الدولتتة املختلفتتة: اإلعالميتتة والعستتكرية واألمنيتتة والقضتتائية وغريهتتا متتن 
 .1املاسسات مع ماسسة الرائسةل مما أسهم يف حدوث قصور يف معاجلة ومواجهة التحدايت األمنية

أساستتي ا يف الستتلطة العامتتة يف الدولتتة إىل جانتتب كتتل متتن الستتلطتني أحكتتام القضتتا : تعتتتا الستتلطة القضتتائية مكتتوان   -اثني،ذذا
الحتترتام القتتوانني والتتنظم وتطبيقهتتا فعلي تتا وعلتتى وجتته صتتحيال فدولتتة القتتانون ال تعتت   اأساستتي   التشتتريعية والتنفيذيتتة. واثتتل ضتتماان  

قتتانون ومنتتع أي احنتتراف أو تعستتف يف بتتل تتطلتتب أيض تتا مراقبتتة تطبيتتا هتتذا ال ل ضتتوع اجلميتتع للقتتانون وعلتتى قتتدم املستتاواة فقتتط
استتتعماله والتصتتدي لكتتل املنازعتتات املرتتبتتة علتتى تطبيقتته وإعمالتتهل وبتتذلك يكتتون دور الستتلطة القضتتائية دور ا أساستتي ا يف التحقيتتا 

 لوق واحلتترايتالفعلتتي لدولتتة القتتانون ابعتبارهتتا الستتلطة املستتئولة عتتن مراقبتتة القتتانون وتطبيقتته ومنتتع أي انتهتتا  أو دتتاوز ومحايتتة احلقتت
 .2وهذا لن يتحقا إال من  الل االستقالل التام عن ابقي السلطات األ رج

يوليو بل ويعتاوهنا واحدة من أبرز ماسسات  3لدج السلطة القضائية املوجودة يف ظل نظام  اوهذا ما ال يراه البعض متوفر  
عتتة متن االمتيتازات متتن قبتل النظتامل ممتتا اعتتاه التبعض مثن تتا منحهتا دمو  -أوهلذاالدولتة العميقتةل وميكتن إرجتتاع ذلتك إىل عتدة أمتتور: 
قتدر قيمتته بثالثتة والف جنيتته تُ ومتن هتذه االمتيتازات: اعتمتاد بتتدل للعتالج  ليستما لتوغتل الستلطة التنفيذيتة يف الستلطة القضتتائية

ل وزايدة رواتب أعضا  النيابة العامة والقضا  قختلف درجاام بنسبة  لكل قارمت  حماولة للتساوي مع قضاة دلس  % يف30شهراي 
والف جنيته  ةوالفل وصترف ةست ةوالف إىل عشتر  ة مثانيتبتنيتترتاو  والتيت الدولةل وأيض ا صرف منحتة العيتدين الفطتر واألضتحى 

لعتتتام  5774ل وزايدة مكافتتآت القضتتاة حبستتتب القتترار اة جهتتود إضتتتافيةأفتتتامكا استتملكتتل القضتتاة وألعضتتتا  النيابتتة العامتتتة حتتتت 
20153 . 
ل علتى 4تعتادل جرمته يف حتا الشتعب اأحكام ت لْ  صوص ا أن النظام الستابا مل ين ت اا اكمات: اعتا بعضها مسيس   -ني ااث

 مثانيتةيوليتو التيت تنوعتت بتني حتبس ا الف واحلكتم ابإلعتدام علتى العديتدل ومت ابلفعتل إعتدام  3عكتس حماكمتات معارضتي نظتام 
ستتتة أشتتخاص متهمتتني يف قضتتية ل و 5لقتتا  األطفتتال متتن فتتوق عقتتار ابإلستتكندريةوهتتم: )حممتتود رمضتتان املتتتهم الرئيستتي   أشتتخاص

 .6(يف مذحبة رفا الثانيةا ن دند  يوعادل حبارة املتهم املدان الرئيسي بقتل ةسة وعشر  لعرب شركس
                                                           

 عهدي مرسي والسيسي...ل مرجع سابا.دراسة مقارنة بني  - 1
 .139ل ص 2012صاحل دجالل محاية احلرايت ودولة القانونل أطروحة لنيل شهادة الدكتوراهل إشراف د. الغو  بن ملحةل جامعة اجلزائر كلية احلقوقل  - 2
 ا  على الرابط التايل:ل مت2017سلطة أصبحت مستأنسة.. السيسي سيطر على هيئات القضا  املصريل موقع نون بوستل  - 3

 https://www.noonpost.org/content/17282 
 دراسة مقارنة بني عهدي مرسي والسيسي يف األمن والقضا ..ل مرجع سابا. - 4
 ل متا  على الرابط التايل:2015إعدام حممود رمضان..ل مصر العربيةل  - 5

-http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/515155
-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1

-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86
-%D9%81%D9%8A
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 ل متا  على الرابط التايل:2016متحدث اإلنقاذ: احلرايت يف عهد السيسي صفر..ل موقع قصة ثورةل  - 6

-%D9%81%D9%8A-http://thawrastory.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%-%D8%B9%D9%87%D8%AF
-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1

 %D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87/ 
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الشتتبكة  مجتتال عيتتد متتدير مثتتلل وأشتتار التتبعض 1متتن هتتذا التتوطن اجتتز   ن يتتار هتتذا طن هتتاال  إرهتتابيون ودرمتتون وال يعتتتاو 
متتتن الصتتتحفيني املستتتجونني  احلظتتتات إهتتتدار حقتتتوق اإلنستتتان هتتتذه األايم بتتتد    أأن مصتتتر تعتتتي  أستتتو إىل العربيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان 

 .20132جبانب ا بوسني احتياطي ا منذ عام  لومعتقلي الرأي املسجونني نتيجة حماكمات
ى القضتاةم وهتل لكافتة القضتاة أم لبعضتهمم وهتل يتتم ني أمتن علتيتاألمن القضائي: جعل البعض يفكتر ملتاذا يتتم تع -ااثلث   

متتن النظتتامم ومتتنهم األستتتاذ فهمتتي هويتتدي التتذي أبتتدج ذوفتته متتن أن يفقتتد  ااستتتهدافهم بستتبب صتتفتهم القضتتائية أم لكتتوهنم جتتز   
كتتن متتن رعايتتة وأن أمنتته مل يعتتد يستتتمد متتن عدلتتهل ول لالقاضتتي استتتقالله فضتتال  عتتن هيبتتته حينمتتا يصتتبا يف محايتتة الدولتتة وكفالتهتتا

احني يشعر القضاة ابخلطر فإن العدل يصبا يف أزمة  وألنه أساس امللك فإن أزمة العدل تع  مباشرة أن الوطن  :الدولة املراقبة له
 .3ايف أزمة

ل نستتطيع أن نصتتل إىل أن االنتقتاد العتام واملعارضتتة الستلمية للنظتتام 2017وأ تري ا ووفق تا لتقريتتر هيتومن رايتتس ووتتت  لعتام 
 . 4نوعة  إلسقاط النظام بعض املفاهيم األساسية كاحلقوق واحلرايت بل يتعامل معها على أهنا عائا أمام حتقيا أهدافهمم

ل فهتذه القضتية تستببت (قضية تتريان وصتنافري)ولكن ابلرغم مما سبا عرضه من واقع مرير إال أن هنا  نقطة ضو  أال وهي 
ل وستتاعدت علتتى كستتر حتتاجز اخلتتوف لتتدج املتتواطنني متتن القمتتع واالعتقتتال 2014يف أكتتا حركتتة تظتتاهرات تشتتهدها مصتتر منتتذ 
يتمتع بقدر من االستقاللية. فبدأت بغضب شعيب يف صورة تظتاهرات عفويتة  ما زال وقانون التظاهرل وأوضحت أيض ا أن القضا 

 التايل.  ل وهذا ما سوف يتم توضيحه من  الل اجلز 5إىل سلسلة من اهلزائم القضائية للحكومة توانته
 األمل وسط واقع مرير :تريان وصنافري -اثني،ا

البداية كانت مع وجود  ا صغري جا  ضمن األ بار والتنويهات يعلن عن جلنة ترسيم احلدود بتني مصتر والستعودية حتتت 
 2016أبريتل  9فاقيتة يف ل مث فتوجئ الترأي العتام بعتد ذلتك بتوقيتع ستبع عشترة ات6التعاون بني البلدين ومل ينتبه إليه إال القليتل اسم

 احلتدود نياإلشتارة إىل التوقيتع علتى اتفاقيتة إعتادة تعيت اتتبني البلتدين يف أكثتر متن دتال إلنعتاش االقتصتادل ويف هنايتة االتفاقيتات 
أاثر  العقبة من مصر إىل السعوديةل وهو األمر الذي ليج البحرية أي نقل السيادة على جزير  تريان وصنافري الواقعتني يف مد ل 

                                                           
 ل متا  على الرابط التايل:2015مصر يف عهد السيسي قمع بال حدودل هيومن رايتس ووات ل  - 1

 rg/ar/news/2015/11/04/283034https://www.hrw.o 
 ل متا  على الرابط التايل:2016حقوقيون مصر تتصدر أعلى معدالت أحكام اإلعدام يف عهد السيسيل موقع الثورة اليومل  - 2

-https://thawrah2day.com/2016/12/12/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
-F%D8%B1%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%A-%D9%85%D8%B5%D8%B1

-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
 %D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/ 

 ل متا  على الرابط التايل:2015فهمي هويديل حقيقة أزمة القضا ل الشروقل  - 3
790f7361e16d-aaea-453d-5b14-http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=13122015&id=cf9f75cb 

 ل متا  على الرابط التايل:2017مصر زايدة القمع يف عهد السيسيل هيومن رايتس ووت ل  - 4
https://www.hrw.org/ar/news/2017/01/12/298485  

 ل متا  على الرابط التايل:2017تريان وصنافري حلظة احلسم تقرتب على  لفية التهديدات والوساطاتل موقع مدجل  -5
ture/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%Dhttp://www.madamasr.com/ar/2017/01/10/fea

-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9

%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8/  
 ل متا  على الرابط التايل:2016الوجه احلقيقي مل يظهر بعدل ساسة بوستل أسامة انصفل تريان وصنافري  - 6

 face-true-sanafir-and-http://www.sasapost.com/opinion/tiran/ 
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https://www.hrw.org/ar/news/2017/01/12/298485
http://www.madamasr.com/ar/2017/01/10/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE/
http://www.madamasr.com/ar/2017/01/10/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE/
http://www.madamasr.com/ar/2017/01/10/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE/
http://www.madamasr.com/ar/2017/01/10/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE/
http://www.madamasr.com/ar/2017/01/10/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE/
http://www.madamasr.com/ar/2017/01/10/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE/
http://www.sasapost.com/opinion/tiran-and-sanafir-true-face
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ل فلتتم يثبتتت أن هنتتا  دولتتة أقتترت 2  العتبارهتتا ابلغتتة احلساستتية غتتري مستتبوقة يف التتتاريخ التتوط 1رفتتض واستتتيا  الكثتتري متتن املصتتريني
 .3ندات واملكاتبات اليت تقوي موقفهاتألرر يف الوقت الذي توجد فيه مئات الواثئا واملس تهاملكي مبعد

ابت احلديث   - من وجهة نظره -حلديث عن قضية تريان وصنافري  ألنه وطلب عدم ا الشعيب ورفض السيسي هذا الرفض
أي ينتتتهج النظتتام   20164أبريتتل  13ه للشتتعب يف كثتتري ا عتتن هتتذه القضتتية ووجتتب الوقتتوف عنتته وذلتتك متتن  تتالل  طابتته املوجكتت

ا هي اليت تقرر ما جيب اإلفصا  عنته  ا للمواطنني معرفة ما تقرره أو تقوم به الدولة ألدا  وظائفهال وأهنال ا يقوم على أنه منهج  
تسعى إىل حتقيا املصلحة العامة. وهذا ما  اللمواطننيل ويكون يف األغلب لتجميل وجهها أمام املواطننيل وتقرر ما ذفيه حُبجة أهن

التيت أدت  رفضه الشعب الذي اعتا أن احلكومة ذفي سياستها العامةل والدليل على ذلك عتدم إفصتاحها عتن طبيعتة املفاوضتات
 .5إىل تنازل مصر عن تريان وصنافري

والفارقتة التيت تاكتد علتى أن هنتا  ثوابتت للتوطن ال ميكتن قهرهتال وعلتى أن  املهمتةونتج عن هذا الترفض بعتض األحتداث   
 نصاف.على اإل االقضا  ما زال قادر  
 ثوابو للوطن ال ميكن ق رها: عودة الثوار للشوارع وامليادين -

ل وعتا عنته موجتة كبترية متن االحتجاجتات الرافضتة لالتفاقيتة التيت تعطتي حقتوق الستيادة علتى ايب حازم تجا  رد الفعل الشتع
القيتود املوضتوعة  جزير  تريان وصنافري للسعوديةل ويعتا هذا احلرا  الشعيب عودة للعمل اجلمعي مرة أ رج للمجال العام متحداي  

 .6عليه
صتتتريا لتتتوزارة  را يف حتتتتد مت رْ حتتتتت شتتتعار امجعتتتة األرر عجتتت 2016أبريتتتل  15ومتتتن أبتتترز هتتتذه االحتجاجتتتات التظتتتاهر يتتتوم 

اإذ تعرب وزارة الدا لية عن تقديرها واحرتامها  :الدا لية اليت حذرت املواطنني الرافضني لالتفاقية من اخلروج يف بيان هلا قائلة فيه
ومية يف احلدود اليت رمسها القانونل ويف ضو  ما توافر من داه خمتلف القضااي الق يالكامل حلقوق املواطنني يف حرية التعبري عن الرأ

معلومتات ماكتتدة لتتدج األجهتتزة األمنيتتة  طتتالق مجاعتتة اإل تتوان )اإلرهابيتة( دعتتوات حتريضتتية منظمتتة وتوزيتتع نشتترات تتتدعو لتنظتتيم 
واطنني وأجهتزة األمتنل فتإن مسريات تستهدف إاثرة الفوضى ببعض الشوارع وامليادين واستثمارها يف  لا حالة من الصدام بتني املت

ل ولكن هذا مل يرهب املواطنني من النزول للشوارع وامليادين للدفاع عن "7الوزارة ُايب ابملواطنني عدم االنسياق ورا  تلك الدعوات
يم جزيتر  أبريل متهمني الترئيس السيستي بتستل 25أرضهمل وابلرغم من تصدي الشرطة هلم واعتقال الكثري منهم نزلوا مرة اثنية يف 

                                                           
 ل متا  على الرابط التايل:3ل ص 2016ر احلا يف املعرفةل ماسسة حرية الفكر والتعبريل حسن األزهريل أزمة جزير  تريان وصنافري من منظو  - 1

 afteegypt.html-https://afteegypt.org/right_to_know/2016/06/19/12324 
 ل متا  على الرابط التايل:2016افري وكسر دائرة األزمةل جريدة الوطنل مجال طهل تريان وصن - 2

http://www.elwatannews.com/news/details/1245857 
 على الرابط التايل:ل متا  2017عبد الناصر سالمةل املسكوت عنه يف تريان وصنافريل املصري اليومل  - 3

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1073412  
 .9حسن األزهريل أزمة جزير  تريان وصنافري من...ل مرجع سابال ص - 4
 ل متا  على الرابط التايل:2017وجودي يهدد شرعيتهل مدجل  تقرير حقوقي: النظام احلايل يعادي حرية التعبري كخطر - 5

-http://www.madamasr.com/ar/2017/02/14/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A

 %D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A/ 

 : ل متا  على الرابط التايل2017مالك عديلل تريان وصنافري: احلرا  االجتماعي واملسارات القانونيةل مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجيةل   - 6
 http://acpss.ahram.org.eg/News/5623.aspx 

 ل متا  على الرابط التايل:2016الدا لية حتذر املواطنني من التظاهر يف امجعة األرر عررال املصري اليومل -  7
 http://www.almasryalyoum.com/news/details/929405 

https://afteegypt.org/right_to_know/2016/06/19/12324-afteegypt.html
http://www.elwatannews.com/news/details/1245857
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1073412
http://www.madamasr.com/ar/2017/02/14/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
http://www.madamasr.com/ar/2017/02/14/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
http://www.madamasr.com/ar/2017/02/14/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
http://acpss.ahram.org.eg/News/5623.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/929405
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ال لبيع األررل وعواد ابع أرضيل  :تريان وصنافري للسعودية مقابل مساعدات ماليةل ورفع املتظاهرون شعارات منددة ببيع األرر
 .1صريةدي محرية واجلزر عي  و 

وذلتتتك  غتتالق الطتتترق علتتى التظتتتاهرات االحتجاجيتتتةل   وهتتذا احلتتترا  بتتث القلتتتا يف نفتتوس الدا ليتتتة التتيت ردت عليتتته بقتتوة
وتفريقها ابستخدام قنابل الغاز املسيل للدموعل وشن محالت مدامهات ملقاهي وسط القاهرة وملنازل بعض النشطا  أدت العتقال 

. وصتتدر ضتتد بعتتض املعتقلتتني أحكتتام بصتتورة ستتريعة تتترتاو  بتتني ستتنتني إىل ةتتس ستتنوات وتنوعتتت التتتهم بتتني التحتتريض 2العشترات
قتتتوة لقلتتب نظتتتام احلكتتتمل والتحتتريض علتتتى مهامجتتتة أقستتام الشتتترطة واستتتتخدام العنتتتف علتتى التظتتتاهرل والتحتتتريض علتتى استتتتخدام ال

والتهديتتد حلمتتل رئتتيس اجلمهوريتتة علتتى االمتنتتاع عتتن عمتتل متتن ا تصاصتته ومهامتته اململوكتتة طبق تتا للدستتتورل واالنضتتمام إىل مجاعتتة 
 .3إرهابية

ملهتمني ابلشأن العام املواطنني لتحرير توكيالت إلقامة دعا عدد من ا امني ا لوابلتوازي مع احلرا  الشعيب الرافض لالتفاقية
ومن بينهم  الد عليل ومالك عديلل ويوسف عوارل وزايد العليميل وطارق العوضي الذين : 4ا على االتفاقيةدعوج قضائية طعن  

يةل وقبلتها حمكمة القضا  اإلداري قرار التوقيع على االتفاق (وإلغا )قاموا ابلفعل برفع دعوج يف أبريل املاضي مطالبني بوقف تنفيذ 
 يونيو املاضي. 21يف 

بنشر دعوة متن ا تامي  التد علتي علتى  أل وأن األمر بد5إىل تيارات سياسية خمتلفة نوالرائع يف هذا أن فريا ا امني ينتمو 
ا كتتتل متتن يستتتطيع املستتتاعدة قتتائ ال:  ثتتي وقتتتانوين كبتتري علتتتى ن القضتتية حتتتتتاج إىل جهتتد حبإصتتفحة الفيستتبو  الشخصتتتية لتته مناشتتد 

لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقدمي املعاونتة البحثيتة يف هتذه   املستوج التارخيي واجلغرايف والدويل واالسرتاتيجي والدستوري
علتى ل وابلفعل القت هذه الدعوة استجابة كبرية من املواطننيل فاهنالت 6القضية أال يبخل علينا بعلمه أو قا حتت يديه من واثئا

ل مما جعل ا كمة تصدر حكمها ببطالن 7فريا الدفاع مئات من الواثئا واخلرائط واملراجع العلمية اليت تثبت مصرية تريان وصنافري
 ل وسوف يتم التطرق إىل دور القضا  وحكمه يف هذه القضية بقدر من التفصيل يف اجلز  التايل.8االتفاقية

 ؟دأمل جدي هل منالقضاء املصري:  -اثلث،ا
يف البداية البد أن نعي أن مفهوم الدولة احلديث ال يفرتر أن يكون احلاكم كامل األوصافل فهو ال يربط صال  احلكم 
بصفات احلاكمل بل يربطه ابلنظام املاسسي للدولتةل وأبترز عناصتره توزيتع مهتام الستلطاتل وذلتك متن أجتل اكتني كتل ستلطة متن 
                                                           

 ل متا  على الرابط التايل:2016 بز.. حرية.. اجلزر املصرية.. الشعار اجلديد للثورة يف مصرل ساسة بوستل  1
 egypt-in-revolution-the-of-logo-new-http://www.sasapost.com/translation/the/ 

 ل متا  على الرابط التايل:2016أبريل كما لو كان يستعد لغزو أجنيب!ل ساسة بوستل  25صحف أجنبية: النظام املصري دمهر لتظاهرات  - 2
 egypt-in-protests-https://www.sasapost.com/25april/ 

 ل متا  على الرابط التايل: 2016أبريلل ساسة بوستل  25متهم ا ابلتظاهر يف احتجاجات  152القصة الكاملة للحكم حببس  - 3
 islands-of-transfer-over-protest-for-prison-to-152-sentences-https://www.sasapost.com/egypt/ 

 مالك عديلل تريان وصنافري: احلرا  االجتماعي واملسارات القانونيةل مرجع سابا. - 4
 ملسارات القانونيةل مرجع سابا.مالك عديلل تريان وصنافري: احلرا  االجتماعي وا - 5
 بيسان كسابل كرم االناس العاديةا..ل مرجع سابا. - 6
 مالك عديلل تريان وصنافري: احلرا  االجتماعي واملسارات القانونيةل مرجع سابا. - 7
 ط التايل:ل متا  على الراب2016بيسان كسابل كرم االناس العاديةا..هكذا مجعت واثئا تريان وصنافريل مدج مصرل  - 8

http://www.madamasr.com/ar/2016/07/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D9
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%8E%D8%B1%D9%8E%D9%85

-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
 %D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-F%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AC%D9%8/ 

http://www.sasapost.com/translation/the-new-logo-of-the-revolution-in-egypt
https://www.sasapost.com/25april-protests-in-egypt
https://www.sasapost.com/egypt-sentences-152-to-prison-for-protest-over-transfer-of-islands
http://www.madamasr.com/ar/2016/07/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D9%8F%D9%85%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
http://www.madamasr.com/ar/2016/07/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D9%8F%D9%85%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
http://www.madamasr.com/ar/2016/07/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D9%8F%D9%85%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
http://www.madamasr.com/ar/2016/07/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D9%8F%D9%85%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
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أي ال   ابلقتانون اومقيتد   اأعمتال الدولتة للقتانونل وأي تصترف هلتا جيتب أن يكتون حمتدد   ترج. إذن البتد أن ذضتع مجيتع مراقبة األ
وال انعهم من شي  وال تقوم طي نوع من أنواع التصرفات إال إذا كان القانون  يئ اتقوم ابلشرا  أو البيع  وال تطلب من املواطنني ش

دة القتتانونل التتيت تقلتتل إىل حتتد كبتتري دور الشتتخص يف احلكتتم جييتتزهل فخضتتوعها للقتتانون يعتتد متتن أبستتط الصتتور التتيت تعكتتس ستتيا
وهتذا علتى عكتس الستلطة املطلقتة التيت تتصترف  لوترسخ مبادئ اثبتة تضمن هلا االستمرارية اليت ال تتتأثر بتغتري احلكتام أو أهتوائهم

 .1وفا األهوا  الشخصية للحاكمني أو أصحاب املصاحل
زلنتتا يف دولتة القتتانونل وذلتتك متن  تتالل حكمتته يف قضتية تتتريان وصتتنافريل  ا متتافالقضتا  يف هتتذه القضتية حتتاول أن يثبتتت أننت

يونيو ببطالن ترسيم احلدود البحرية بني مصر والسعودية وصدر احلكم برائسة املستشتار  21فحكمت حمكمة القضا  اإلداري يوم 
احلاصتتل علتتى األرر منتتذ زمتتن بعيتتد أن  إن الواقتتع : تتىي دكتتروري انئتتب رئتتيس دلتتس الدولتتةل وقالتتت ا كمتتة ا حيثيتتات حكمهتتا

الدولتتة املصتترية اتتارس علتتى اجلزيتترتني ابلفعتتل حقتتوق ستتيادة كاملتتة ال يزامحهتتا يف ذلتتك أحتتد لدرجتتة أن مصتتر ضتتحت بتتدما  أبنائهتتا 
قطوع به وأضافت ا كمة يف حيثيات حكمها أنه من امل .مصرية فصاح ا جهري ا عن أهنما أرارمت إدفاع ا عن اجلزيرتني وهو ما يفصا 

 من اجلزيرتني تريان وصنافري أرر مصرية من ضمن اإلقليم الاي ملصترل وتقعتان ضتمن حتدود الدولتة املصتريةل وقتد مارستت أن كالا 
 .مصر السيادة على اجلزيرتني بصفة دائمة ومستمرةل وذضع اجلزيران للقوانني واللوائا املصرية

ا ظتتر التزام تتا حبكتتم  :لدستتتور احلتتايل و صوص تتا الفقتترة األ تترية قائلتتةمتتن ا 151واستتتندت ا كمتتة يف حكمهتتا علتتى املتتادة 
 ىمن الدستور احلتايل التنتازل عنهمتال ومتن مث يكتون متا قتام بته ممثتل احلكومتة املصترية متن التوقيتع علت 151الفقرة األ رية من املادة 

واليت تضمنت تنازل مصر عن اجلزيرتني للمملكة  2016اتفاقية ترسيم احلدود البحرية بني مصر واململكة العربية السعودية يف أبريل 
قذد انطذو  علذى فالفذة جسذيمة للدسذتور تبطلذه وذلذك علذى قليميتة الستعودية العربية السعودية حُبجة أهنما تقعان دا ل امليتاه اإل

  ."2الرغم من حماولة سرت هذا التنازل احملظور خلف اتفاق على ترسيم احلدود البحرية
 ليوليول وأنه حكم ارخيي قرر إعادة اجلزيرتني حتت السيادة املصرية 3ن هذا احلكم قثابة صفعة قوية لنظام واعتا البعض أ

يستجل لقضتا  اطنته احلكتم ووصتف املستشتار البشتري  .3من تغيري وضعهما طي شكل كان أو عا أي إجرا  لصاحل الدولة احمذر  
اسية فقطل ولكن أيض ا من الناحيتني القانونية والقضائيةل وأن هذا احلكم يستعيد دلس الدولة مكانة ارخيية ليس من الناحية السي

توازن الدولة من أجتل ا افظتة علتى ستيادة أراضتيهال وأن احلكتم ال يتعلتا ابلسياستة فقتط بتل يتعلتا بتكتوين الدولتة وستياداا علتى 
  .ا1صرل وأن هذا احلكم يليا قجلس الدولة الذي يعد حصن األمان مل4إقليمها

                                                           
 .310 -309ل ص ص 286ل ص 2013د. توفيا السيفل رجل السياسة: دليل يف احلكم الرشيدل الشبكة العربية ل حباث والنشرل الطبعة الثانيةل  - 1
 ل متا  على الرابط التايل:2016دودل اليوم السابعل ننشر النص الكامل حليثيات حكم القضا  اإلداري ببطالن اتفاقية ترسيم احل -  2

-http://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%

-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89
-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86

-81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D8%AA%D9%
 %D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85/2771010 

 ل متا  على الرابط التايل:2016سرتاتفور: سابقة عاملية اندرة لنظام يعارر حكم استعادة جز  من أراضيهل ساسة بوستل  - 3
r leade-world-a-for-problem-rare-a-egypt-http://www.sasapost.com/translation/in/ 

ا حكم اتريان وصنافريا...ل الشروقل - 4  ل متا  على الرابط التايل:2016حممد بصلل طارق البشري مايد 

http://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85/2771010
http://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85/2771010
http://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85/2771010
http://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85/2771010
http://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85/2771010
http://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85/2771010
http://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85/2771010
http://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85/2771010
http://www.sasapost.com/translation/in-egypt-a-rare-problem-for-a-world-leade
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فقامتت هيئتتة قضتااي الدولتة بتقتتدمي استشتكال للمطالبتتة بوقتف حكتتم ا كمتة بتتبطالن  لولكتن مل تقبتل احلكومتتة هتذا احلكتتم 
ل ومت رفتتض 2اتفاقيتتة تتتريان وصتتنافريل ومت تقتتدمي استشتتكال و تتر قدمتته ا تتامي  التتد علتتي يطالتتب فيتته ابالستتتمرار يف تنفيتتذ احلكتتم

برائستتة املستشتتار خبيتتت إمساعيتتلل متتع إلتتزام  2016نتتوفما  8قبتتل حمكمتتة القضتتا  اإلداري االستشتتكال املقتتدم متتن احلكومتتة متتن 
. ومل تترر 3جنيتهل وقبتول استشتكال ا تامي  التد علتيائة احلكومة بتنفيذ حكم الدرجة األوىل ببطالن القضية مع دفع غرامة مثامن

ة واإلدارية العليا وقدمت عدة مستندات ومراجع تثبت سالمة احلكومة حبكم ا كمة فقامت ابلطعن عليه أمام ا كمتني الدستوري
متال احلكومتة   ابرائستة املستشتار أمحتد الشتاذيل خميب ت 2017ينتاير  16ل ولكتن جتا  حكتم ا كمتة اإلداريتة العليتا 4موقف الدولتة

واملستموعة واملكتوبتة بتغطيتة اجللستات وهو بطالن اتفاقية ترسيم احلدود البحرية مع الستعوديةل ومت الستما  لوستائل اإلعتالم املرئيتة 
اخلمتتس التتيت استتتمعت  الهلتتا ا كمتتة لتتدفاع ومتتارات ا تتامني املتتدافعني عتتن مصتترية اجلزيتترتني وممثتتل احلكومتتة املتتدافع عتتن ستتعودية 

 ل وترتب على هذا احلكم تائة العديد من املعتقلني املعرتضني على هذه االتفاقية.5اجلزيرتني
يوليتتو الستتيطرة عليهتتال ولكتتن هتتل هتتذا يعتت  أن متتا ستتبا ستتوف  3هنتتا  مراكتتز قتتوج مل يستتتطع نظتتام ويتضتتا ممتتا ستتبا أن 

نته حكتم عتابرم متا زالتت اإلجابتة غتري واضتحة املعتاملل ولكتن الواضتا أن املستتقبل إأم  ليسري عليه القضتا  يف املستتقبل ايصبا منط  
تتا ابلتخطتتيط والبنتتا  والنهضتتة واإلصتتال  وا ايكتتون مرتبط تت ل فتتإذا استتتطاعت الستتلطة القضتتائية االستتتقالل عتتن الستتلطة 6لتحتترردائم 

يا اخلنتاق يأو بني املواطنني واحلكومة مما يرتتب عليه تضت البعض التنفيذية وتولت مهامها يف فصل النزاعات بني املواطنني وبعضهم
ضتعف متنهمل فهتذا ستوف أمتن هتو  على أصحاب النفتوذ والستلطة التذين يستعون إىل استتغالل متوارد الدولتة وصتالحياام يف قهتر

يسما  و رر القانون من كونه ستار ا لقهر األفراد وسلب حرايام يف بعض األحيان إىل قانون عادلل ال ل7مينع االنزالق حنو القهر
سلب احلرايت الفردية للمواطنني من قبل أي نظامل ويفوت بذلك على أصحاب السلطة فرصة  رق حقوق ا  رين وانتهاكهال ب
 .8هذا هو الفارق بني قانون يوفر األمن وو ر يعمل على تشريع اخلوفو 

أبريل  2االنتها  من كتابة هذا التقرير فوجئت كما فوجئ الرأي العام طن حمكمة القاهرة ل مور املستعجلة يف  وبعد وختام،ا
األحكام أن تريان وصنافريل وابلرغم من بعدم االعتداد حبكم ا كمة اإلدارية الذي قضى ببطالن اتفاقية  اأصدرت حكم   2016

اإلداريتتة أحكتتام هنائيتتةل وهتتذا وفق تتا حليثيتتات حكتتم اإلداريتتة بتترفض الطعتتن علتتى احلكتتم التتذي ألغتتى اتفاقيتتة ترستتيم احلتتدود بتتني مصتتر 

                                                                                                                                                                                     
 15fbddc00bef-901b-41bb-cf6c-http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062016&id=3ab595fc 

 البشري حكم بطالن اتفاقية تريان وصنافري يرتتب عليه اإلفراج عن متظاهري األررل التحرير.  - 1
 ل متا  على الرابط التايل:2016ي ترفض استشكال احلكومة لوقف حكم اتفاقية تريان وصنافريل البورصةل القضا  اإلدار  - 2

 http://www.alborsanews.com/2016/11/08/925580 
 ل متا  على الرابط التايل: 2016جنيهل الشروقل  800ة تريان وصنافري وتغرميها القضا  اإلداري يلزم الرئيس واحلكومة بتنفيذ حكم مصري - 3

  83acdbd87216-b70d-46ef-6f51-http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112016&id=b0ec7be4 
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مر بوقف تنفيذ أي أن أت يا كم ال جيوز ألية حمكمة ابعة للقضا  العاد يوالسعوديةل والذي جا  نص ا اأنه أمام التنظيم الدستور 
د علتتى اال تصتاص املوسكتت ألحكتتام الدستتور والقتتانونل وافتئتاا   اصتار    اذلتتك  رق ت يفإن إذ  حكتم صتادر متتن حمتاكم دلتتس الدولتةل

ف املنازعات اإلدارية والدعاوج التأديبيةل وما فتئ قائم ا عليها ابسط ا واليته على خمتل القانون العام يف يجمللس الدولة حبسبانه قاض
وهذا ما رفضته ا كمة اإلدارية  لل إال أن حمكمة األمور املستعجلة حكمت ببطالن حكم ا كمة اإلدارية"أشكاهلا وتعدد صورها

عتتدم ا أمتتام دائتترة فحتتص الطعتتون اب كمتتة  ين حكتتم حمكمتتة األمتتور املستتتعجلة قتتد دتتاوزت حتتدود واليتهتتا وحكمهتتا يستتتو إقائلتتة ا
وصاحبة الوالية وحدها  ياألحكام الصادرة من حمكمة القضا  اإلدار  صاص األصيل يف نظر الطعن يفاإلدارية العليا صاحبة اال ت

ألية واثر يف حميط العالئا القانونيةل ذلك  مرتب ايف وقف تنفيذ حكمها من عدمهل ومن غري املتصور قانوان  أن يكون احلكم املنعدم 
ل فال يولد حق ال وال يتعلا به التزامل بعتد أن هتدم منثور اتثه من قواعدهل ليحيله هبا  أن انعدامه إفنا  لذاتيته يقتلعه من منابتهل وجي

تسمو علتى كافتة القواعتد القانونيتةل وال استتوا  لتهل فلتيس لته متن عمتد  اليت يالدستورل وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وه
وال  تول احلكتم املنتوه عنته  ي ليفقتد وجتودهل وحستبه أنته غتري شت يرفعهل وال من كيان يقيمهل وال نص يعينهل بل ينهدم من أساسته

املشتار إليتتهل والفصتتل فيتته علتتى وجتته  يدون دائترة فحتتص الطعتتون مباشتترة واليتهتتا يف نظتر الطعتتن علتتى حكتتم حمكمتتة القضتتا  اإلدار 
 . "1احلا وقا يتفا وصحيا أحكام القانون

وهتم املعارضتون منتذ البدايتة  - فعتارر بعتض املتواطنني نيرد املتواطن أمتا لهذا كان هتو رد ا كمتة اإلداريتة علتى هتذا احلكتم
غري صحيا  ألن األمور املستعجلة غري خمتصة ابحلكمل وأن هذا احلكتم ميثتل ضتربة قاضتية  ااحلكم واعتاوه حكم   - االتفاقية ههلذ

تتتفابتتد  مناقشتتته لال يستتترت بتته لتايتر اللنظتامل وأنتته يعطتتي دلتتس النتواب غطتتا  قضتتائي   متتن حمكمتتة  ي اقضتتائ اقيتتة بتتزعم أن هنتا  حكم 
 .اإلدارية العليا عتداد حبكماألمور املستعجلة قضى بعدم اال

زالتت مستتمرة إال أهنتا ابلفعتل استتطاعت أن تشتكل حالتة متن اخلتروج غتري املتألوف  من أن قضية تتريان وصتنافري متا ابلرغمو 
ل استطاع الشتعب متن  الهلتا كستر حتاجز اخلتوف املتولتد متن القمتع ابملقاومة والتحدي يوليول وتشكل حالة ممزوجة 3نظام  على

قضية أن هنا  ثوابت للوطن ال ميكتن قهرهتا وهتي التدفاع واحلفتاظ علتى األررل هذه ال تواالعتقال وخمالفة قانون التظاهر. فأثبت
هلتتم وألوالدهتتم ول جيتتال القادمتتة  وذلتتك بنتتزوهلم لالحتجتتاج وللتصتتدي لالتفاقيتتة واالعتترتار عليهتتا يف  االتتيت يعتاهتتا املصتتريون حق تت

 تتكون من انتما ات سياسية خمتلفة. ل2014الشوارع وامليادينل واعتات هذه االحتجاجات أكا حركة تظاهرات منذ 
قضائية تطعن على االتفاقية اليت وقعها النظامل واليت جا  احلكم  جابإلضافة إىل شجاعة وحتدي بعض ا امني برفعهم دعو 

كتتم ل ويُعتتد هتتذا أول حاوحتتىت بعتتد حكتتم حمكمتتة األمتتور املستتتعجلة ستتوف يظتتل حكتتم اإلداريتتة ارخيياتت لوهتتو بطالهنتتا افيهتتا ارخيياتت
واتارس  لزال بته منتاذج تتمتتع ابالستتقاللية واتدف لقيتام دولتة القتانون قضائي يبعث األمل يف نفوس املواطنني على أن القضتا  متا

 دورها الفاعل دون ضغوط أو ماثرات غري شرعية انعها من قول احلا. 
***** 

   

                                                           
 ل متا  على الرابط التايل:2017البدايةل  هكذا ردت ا كمة اإلدارية عن حكم األمور املستعجلة...ل موقع  - 1

 http://albedaiah.com/news/2017/04/02/132991 
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 ...الرابط يف األقصى بني التحدي والتصديأمة يف حركة
 عامر ماجدة إبراهيم

 مقدمة:
إنه املسجد األقصى املبار  أوىل القبلتني واثين احلرمنيل وال   يف قلب كل مسلم وكل عريب قدرةذو مكانة مقدسة وم مكانن 

 ذلو صلوات ماليني حول العامل من الدعوة بشهود حتريره والصالة فيه.
عن األقصى واملرابطة فيه وحوله فصدق  الذودها بيد أن عجزان دونه يكبل اإلراداتل بينما طائفة من األمة ولت على نفس

ق تال  أ بُتو ع بْتد التركمْح نج ابتن اإلمتام أمحتد: و ج تْدُت يفج فيما رواه اإلمام أمحتد يف مستنده   -صلى ط عليه وسلم-فيهم قول رسول ط 
يُّ بْنُ ج عْف رمت الركمْلجيُّل ح ت : ح دكث  ج م ْهدج هج ت ابج أ يبج خبج ط ج ي دج ثت ن ا ض تْمر ةُل ع تنج السكتيتْب اكج ْتىي  بْتنُ أ يبج ع مْترمتول ع تْن ع مْترجو بْتنج ع بْتدج ين ج دك  و امْسُتهُ   

: ق ال  ر سُوُل اَّللكج  ي جل ع ْن أ يبج أُم ام ة ل ق ال  ق ذاِهِرين ، ال  ي ضُذُرُهمْ : "ال  تذ   اُل ط اِئف ةٌ ِمْن ُأمهيِت ع ل ى الّديِن، ف ذاِهِرين  ل ع ذُدوِِّهمْ اَّللكج احْل ْضر مج
"، ق ذذاُلوا: اي  ر سُذذ ِِه و هُذذمْ ك ذذذ ِلك  ُه  ْ ِتذذيذ ُ مْ أ مْذذُر ا : "ِببذ يْذذِو م ذذْن خ ذذال ف ُ مْ ِإاله م ذذا أ ص ذذابذ ُ مْ ِمذذْن أل ْو اء ، ح ذذ ، و أ يْذذن  هُذذْم؟ ق ذذال  ِِه ول  ا

 1اْلم ْقِدِس، و أ ْكن اِف بذ ْيِو اْلم ْقِدِس".
أو مجلتتة  متتن شتتكلوا ويعملتتون يف إطتتار متتا يستتمى احركتتة  لتتهلوحو  هتتم املرابطتتون واملرابطتتات يف املستتجد األقصتتىهتتاال  لعتتل 

ومن قبل حظرت  ل2015سبتما 9الرابط يف . وعلى الرغم من حظر سلطة االحتالل اإلسرائيلي عمل حركة الرابط يف األقصىا
ل فضتتتال عتتتن سلستتتلة االعتتتتدا ات الشخصتتتية 2015نتتتوفما  17ط( يف احلركتتتة اإلستتتالمية يف القتتتدس )التتتداعم األكتتتا حلركتتتة التتتراب

هتم عتن املستجد الشتريف مستتمرة ال يثنتيهم ذوديف األقصىل فإن مقتاومتهم الباستلة و  والبدنية على أفراد ورموز املرابطني واملرابطات
 عنه شئ. 

رة علتى املقدستات اإلستالمية يف األقصتى ا للمقاومة ضد االحتتالل الصتهيوين واعتدا اتته الستافوبذلك يقدمون منوذجا فريد  
 االتهويتدادور حركة الرابط يف العمل على حراسة املسجد األقصى ضد سياستات املبار . فمن هم املرابطون وما واقع حاهلمم وما 

 م اليت تنتهجها دولة االحتالل االصهينةاو
حاليا  اصة مع تصاعد  املختاطر والتهديتدات  حركة الرابط يف األقصى دوراستعرار  :التقرير لبيان ذلك عاهذا يسعى 

  وهي الفترتة التيت كشتفت ستلطة االحتتالل 2017ملطلع  2015اليت تواجه األقصى وعماره ومحاته من املرابطني  الل الفرتة من
لثتتة علتتى  الهلتتا عتتن تطرفهتتا الستتافر ضتتد األقصتتى يف ظتتل إعتتادة انتختتاب حكومتتة ميينيتتة بقيتتادة نتنيتتاهو وحتتزب الليكتتود للمتتدة الثا

يف منحى جديد من مسار مقاومة املقدسيني  اصة بعد القرار اإلسرائيلي بتجرمي  2016ل لتصل ذرواا 2015 التوايل يف مارس
ل والقاضتتي طن القتتدس 2016عمتتل حركتتة التترابط يف األقصتتىل مث حتتتدي االحتتتالل لقتترار منظمتتة اليونيستتكو الصتتادر يف أكتتتوبر 

احلكتم القضتائي متن جتا   2017يف متارس ا المي  تالص ولتيس لليهتود حقتوق فيتهل مث متا ر  الشرقية واملسجد األقصى تتراث إست
 متن متنعهم كتانمتا   ألي  ا ال فيما فيهل الصالة هلم و ا لليهود مقدس مكان األقصى املسجد طن احمكمة الصلا اإلسرائيليةا

 ا.اهليكل جبلا أمسته ما إىل والصعود للساحات الوصول

                                                           
 لسياسية.ابحثة دكتوراه يف العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرةل ابحثة قركز احلضارة للدراسات ا 
 [ل وإسناده حسن يف املتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيون عدا عمرو بن عبد ط السيباين وهو مقبول.21815] -(21730مسند اإلمام أمحد ) 1

ا. من حديث اْلُمغجري ةجل ق ال   ْن أُمكيتج وأصل احلديث يف الصحيحني دون قوله: ابجبت ْيتج اْلم ْقدجسج و أ ْكن افج بت ْيتج اْلم ْقدجسج ُ ع ل ْيهج و س لكم  يت ُقوُل: ال ْن يت ز ال  قت ْومن مج : مس جْعُت ر ُسول  اَّللكج ص لكى اَّللك
ا. البخاري ) ُرون  ْتجيت ُهْم أ ْمُر اَّللكج و ُهْم ظ اهج  (.1921(ل ومسلم )3640ظ اهجرجين  ع ل ى النكاسج ح ىتك أي 
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وكيتتف تقتتف حركتتة التترابط يف األقصتتى   مة االعتتتدا ات الصتتهيونية علتتى األقصتتى املبتتار  ويتطتتور منحاهتتافكيتتف تتزايتتد وتتتري 
و اصة دور قيادة املرابطني وما يقومون عليه من ماسسات ومشروعات تقام من عن املسجد الشريفم  كخط دفاع أول وأساسي ج 

  ماملسجد ا يتعرر هليتالتوعية ابملخاطر الدعم الرابط و أجل 
تعل حمتتط اهتمتام ودراستتات مراكتتز حبثيتة ودراستتات إستترائيلية  هتتيا طن هتتذه احلركتة ومتتا يقتتف ورا هتا متتن حركتتات وقيتادات م 

 !.1متخصصةل بينما مل حتظ  بقدر موازمت أو مناسب من اجلانب العريب واإلسالمي ال من الدراسة وال الدعم
وأمهيتهتا يف  األقصتى يف الترابط حركتةبيتان دور  ثتة أجتزا :وعليه يتناول هذا التقرير  وضع الترابط يف األقصتى متن  تالل ثال

 الزمتتاين والتقستتيم التهويتتد مشتتروعات ووتتترية وطتتأة زايدةالصتتهيونيةل ومظتتاهر صتتمود التترابط متتع  والتهديتتدات لالعتتتدا ات التصتتدي
 القيتادة... الترابط حركتة دعتم يف اإلستالمية احلركتة دورمث استتعرار  الليكتودل حلكومتة الثالثتة الوالية مع األقصى للمسجد واملكاين

 . مث  الصة تقييمية هلذا النموذج املقاوم عن األمة ويف األمة.واملشروعات واملاسسات
 حركة الرابط يف األقصى: التصدي لالعتداءات والت ديدات: -أوال، 

( ولوا على أنفسهم 1948 عام عرب )من القدس سكان دموعة متطوعني من أفراد املسلمني من همواملرابطات املرابطون 
س من اقتحامات املستوطنني واملتطرفني اليهودل وذلك ابملرابطة والبقا  يف املسجد للصالة والعبادة نصرة وحراسة بيت ط املقدك 

 وعادة ما يتعرضون للضرب واالعتدا ات اليت تصل ألعرية انرية أو لومنع االقتحامات ابلتكبري ووقوفهم كدروع بشرية للذود عنه
 أحكام ابلسجن من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.أو إبعاد ابلشهور عن املسجد أو اعتقال 

تتتوكن املقدستتتيون  ماسستتتتني حلركتتتة التتترابط مهتتتا مجعيتتتة املتتترابطني ومجعيتتتة و  لا يوستتتف خميمتتترويرأستتتها حالي تتت اهيئتتتة املتتترابطنياوك 
والتتدعوة للنفتتري  لوشتئون املستتجد األقصتتى املبتتار املرابطتاتل فضتتال عتتن دموعتتة ماسستتات أ ترج تقتتوم علتتى  دمتتة ومحايتتة قضتتااي 

واملستتريات متتن دا تتل القتتدس الشتتريف وستتائر فلستتطني دتتاه املستتجد األقصتتى حلمايتتته متتن االقتحامتتات وتعتتدايت الصتتهاينة عليتته 
حذتالل خبطذة التقسذيم ال مذا  واملكذا ث حيذث لذدف سذلطة االإزالة معامله التارخييةل  اصتة يف ظتل متا صتار يعترف أو تدنيسه ب

سذذاعات وأايم األسذذبوع والسذذنة فيكذذون للي ذذود أايم خاصذذة هلذذم وحذذدهم داخذذل  تقسذذيم األقصذذى بذذني املسذذلمني والي ذذود عذذرب
وهو ما يواج ه املرابطون  .األقصى، إضافة لتقسيم مكا  يكون ابقتطاع مناط  معينة من األقصى لتكون حكرا، على الي ود

فعملهتتم  خميمتتر يوستتفا نياملتترابط هيئتتةا فوفقمتتا أكتتد رئتتيس رك وبكافذذة جنباتذذه وأبوابذذه.واملرابطذذات ابالعتكذذاف يف املسذذجد املبذذا
 العترب عتن ينتوب املترابطني  تالل متن الفلستطي  الشتعبا وأن ا.ومكانيا زمانيا األقصى املسجد اويد وتنفيذ عرقلةا إىل يهدف

  ا.الشريفني احلرمني واثلث القبلتني أوىل عن دفاعه يف واملسلمني
 : 2اخلطر عن األقصى ذود :مما يتعرض له املرابطون واملرابطات على يد االحتالل الص يو  ومستوطنيه جانب

                                                           
( الذي يطر  تقارير online.org-http://alqudsتقوم هلا ماسسات كالقدس الدوليةل وموقعها اإللكرتوين امدينة القدسا ) يستثىن من ذلك جهود حبثية وإعالمية مهمة1

وثيقي يرصد األقصىال وهو تقرير ت أسبوعية وفصلية بعنوان احال القدسال وتقريرا سنواي عن حال القدس عامة وو ر معلوماتيا بعنوان احصاد القدسال وتقريرا ابسم: اعني على
هو العاشر الذي صدر مرفقا برسوم توضيحية لعمليات التعدي ابلبنا   2016االعتدا ات على األقصى عا عام ويصدر يف الذكرج السنوية إلحراق املسجد األقصى. ويعد تقرير 

 ومصادرة األراضي يف املسجد األقصى املبار . وملخصه التنفيذي متا  على الرابط:
http://alquds-online.org/index.php?s=9&cat=51&id=684 

 خلفية اترخيية:  2
ول من ابالستيال  علي مفتا  ابب املغاربةل ويستخدم هذا الباب يف استقبال الوفود اإلسرائيلية والسياحية فقط يف حني مينع املسلمني من الد  ١٩٦٧قامت شرطة االحتالل عام 

ة( ودسمات اهليكل املزعوم اليت يفد إليها املصلون اليهود ليمارسوا طقوسهم يف تلك األماكن املقدسةل ويف أكثر من مرة تسلل  الله. كما سعت إلقامة ُكنس )أي معابد يهودي
 بعض اليهود إيل ساحات احلرم القدسي من الدرج الذي أنشأته إسرائيل عند املصلي املرواين وقاموا بتدنيسه. 
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الذذذي حظذذر هوجبذذه مذذا أمذذاذ تنظيمذذي املذذرابطني  2015سذذبتمرب  9يف  اجلعتتاد أرداناقتترار وزيتتر األمتتن التتدا لي جتتا  
وجتتود هتتذه اجملموعتتات  التتذي صتتر   طن الغتترر متتن ايعتتالون موشتتيها. ومت توقيتتع القتترار متتن وزيتتر التتدفاع اإلستترائيلي واملرابطذذات

قصتتى(. وأدان الشتتيخ عمتتر تقتتويض الستتيادة اإلستترائيلية علتتى جبتتل اهليكتتل )االستتم اليهتتودي للمستتجد األا)يقصتتد املتترابطني( هتتو 
وماكدا  لاملسجد األقصىعتدا  على حا املصلني ابلعبادة يف ااتصعيد و االكسواينل مدير املسجد األقصىل هذا القرارل معتاا أنه 

 ".1قصى عبادةأن امصاطب العلما عبادةل والتواجد والرابط يف املسجد األ

                                                                                                                                                                                     
وقد أصاب  ٢م1500وبلغت مساحة اجلز  ا رتق من املسجد  1969أغسطس  21ف اعتدا  متطرف يهودي ابحلرق بتاريخ ومن النكبات اليت طالت ساحة املسجد الشري

 القوس احلاملة لقبة الصخرة.احلريا املشئوم املنا األثري لنور الدين زنكي ومسجد عمرل وحمراب زكراي وثالثة من أروقة املسجد مع األعمدة واألقواس احلاملة هلا و 
ل لفتت ألمهية الوجود 2000تلك األحداث وصوال للحظة تفجر انتفاضة األقصىل إثر تدنيس درم احلرب إريل شارون أرر املسجد عندما اقتحمه برفقة دموعة يهود عامكل 

 املتعني شبه الدائم للمسلمني دا ل ابحات املسجد األقصى املبار  ابملرابطة دا له للدفاع عنه.
لة يف حركة سات الص يونية بغض النظر عن طبيعة احلكومة، أتكد استمرار جمموعة من اخلطوات اإلسرائيلية لالستيالء على األقصى وإهناء املقاومة ممثومع اخلط العام للسيا

 الرابط وأمه ا:
  داهليكل اليهودي املزعوم وتقوم حبفر األنفاق قيام سلطة ا اثر اإلسرائيلية بني احلني واحلني كذلك ابلتنقيب عن أاثر اليهودية مزعومة حتت املسجد وتقول بوجو

 مقابر لصحابة وابعني.ابلبحث عن بقااي اهليكل حتت أرر املسجد األقصى.كذلك تصل اعتدا ات اليهود إىل املقابر التارخيية املوجودة حول املسجد األقصى ومنها 
 ضا  كنيست أو حا امات حلرم األقصى الشريف مدعومني بقوات شرطة االحتالل. تكرار اقتحامات ملتطرفني يهود بقيادة سياسيني من مرشحي الليكود أو أع

ج قرارت استبعاد حبا وعندما يواجههم املرابطون واملرابطات ابلتكبري إلقصائهم عن االقتحام حتدث مناوشات وتتعدج الشرطة على املرابطني وتعتقل منهم وتستخر 
 األنشط فيهم رجاال ونسا   

 عاما من الصالة يف األقصى  اصة يف اجلمعل األمر الذي يوضا الدور  45عاما وأحياان  60للرجال ما دون سن  -يف كثري من األحيان– منع سلطة االحتالل
 .احليوي والبديل الذي تقوم به املرابطات يف مثل هذه األحيان لصد االقتحامات عن احلرم الشريف ومنع تنفيذ التقسيم الزماين أو املكاين

 سات رارات ابعتقال أو إبعاد املرابطني عن األقصىل فضال عن اقتحام ماسسات الداعمة ملشروعات الرابط كما فعلت قاسسة عمارة األقصى واملقداستصدار ق
 وماسسة مسلمات من أجل األقصىل وصوال إىل قرار حظر عمل املرابطني ابألقصى الشريف.

 فمن ا: 2015: مارس 2011رابطني فيه خالل فرتة حكم اليمني اإلسرائيلي الليكود من أما عن أهم األحداث واالعتداءات حب  األقصى ودور امل
 مقرتح قانون لتقسيم األقصى والسماح للي ود  ابلصالة فيه يف أايم معينة، ومُينع املسلمون خالهلا من دخوله.: قدم عضو الكنيست أري ألداد 2012أغسطس  9
)وعلى  احملكمة العليا االسرائيلية للي ود ابلصالة يف املسجد األقصى، جاءت دعوة من  ح ب الليكود االسرائيلي آلالف الي ود إيذان بعد أايم منل  2012سبتما  9يف 

طات أفشل حماولة اقتحام . لكن تواجداملرابطني واملرابكرالقتحام املسجد لبناء اهليكل امل عوم على أنقاض املسجد األقصى املبارأسهم القيادي البارز يف احلزب موشيه فيغلني( 
إليه منذ صالة الفجر والرابط فيه حىت املسجد األقصى املبار   وذلك بعد دعوة األوقاف واجلهات الوطنية مجوع املسلمني يف القدس للزحف ابداه األقصىل ومن مث توافد املئات 

حتالل إىل عدم السما  جملموعة املتطرفني اليهود د ول املسجد بعد أن وصلوا إىل ساحة الااق ساعات ما بعد الظهر يومها وظلوا يرفعوا أصواام ابلتكبري حىت اضطرت شرطة اال
 ومشارف ابب املغاربة من اخلارج.

ء كنيس ي ودي يف تطالبه ابلعمل وتس يل اإلجراءات واملساعي هبدف بنا: نشرت منظمات يهودية صيغة بيان ورسالة بعثت هلا لرئيس الوزرا  بنيامني نتنياهو 2014مارس  31
 . وليس فقط حوله كما هو معتاد!األقصى

مستوطن للمسجد يقودهم املتطرف موشيه فيجلني انئب رئيس الكنيست االسرائيلية من جهة ابب املغاربة حبراسة معززة من عناصر 100اقتحام حنو  2014أكتوبر  14يف 
واقتحمو ابحات املسجد وأطلقو قنابل مصلى املسقوف وإغالقه واعتال  شرطة االحتالل لسطحه. التد ل السريع والوحدات اخلاصة يف شرطة االحتالل وسط حصار لل

مرابطا ابلرصاص املطاطي  38الصوت والغاز داخل املصلى املسقوف، مما أد  إىل اندالع حري  يف سجاد املصلى املسقوف وانتشار الغاز داخله، ما أسفر عن إصابة 
للتحذير من نشوب حرب دينية بسبب ممارسات االحتالل. وشهد الدا ل الفلسطي  ا تل  -املسئولة إداراي عن األقصى–الذي دعا دولة األردن . األمر وحاالت اختناق شديدة

ني من الداخل الفلسطيين إىل نفريا، عاما، نصرة للمسجد األقصى املبارك وللقدس الشريف يف مواج ة االقتحامات املستمرة بنقل ريالف الفلسطينيوقتها على إثر هذه احلادثة 
 . القدس للمشاركة يف يوم النفري

 .مقرتحا لسحب السيادة األردنية على األقصى: الكنيست يناق  2014أكتوبر  27
 شاط م.تكشف عن سعي وزير األمن الداخلي  إسحاق أهرونوفيتش ملالحقة طلبة املصاطب واملرابطني وحظر ن: صحيفة هآرتس اإلسرائيلية 2014نوفما  27
 مناقصة من أجل تنفيذ أعمال حفرايت يف األنفاق أسفل احلائط الغريب: أعلنت ماسسة إسرائيلية تطلا على نفسها ااحلفاظ على تراث حائط املبكىا عن  2015فااير 15

 للمسجد األقصى.
 لرابط:ل موقع صحيفة الغدل متا  على ا2015سبتما  9ل تصعيد إسرائيلي ضد "املرابطني" يف األقصى 1
 goo.gl/JvCjxL 
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ن تنفيتتتتذها هتتتو قثابتتتتة إعتتتتالن حتتترب دينيتتتتة علتتتتى اإلستتتتالم أويف املقابتتتلل هتتتتاجم الشتتتتيخ رائتتتد صتتتتال  هتتتتذه املطالبتتتة واعتتتتتا 
 ستجن مجيتع املترابطني واملرابطتات فتإن أبنتا هم وأحفتادهم وأضاف أنه حىت لو مت واملسلمنيل ووصف هذا القرار بت االلعب ابلنارا.

لجتتتأ تت مصتتتادر أمنيتتتة إستتترائيلية إن اإستتترائيل ذكتتتر و  .1سيواصتتتلون التتترابط يف املستتتجد األقصتتتى حتتتىت زوال االحتتتتالل اإلستتترائيلي
ل عجذ  إسذرائيلي يف فذأشهر بدون حماكمتةل يف صتفوف املترابطني دا تل املستجد القبلتيل  6أي السجن ملدة   العتقاالت إدارية

قذذرارا، يقضذذي بقطذذع فصصذذات  2016يف أصذذدر االحذذتالل كمذذا .عذذن منذذع فذذاهرة االعتكذذاف اليذذومي يف املسذذجد األقصذذى
 .2التأمني الصحي عن املرابطات يف املسجد األقصى

 وأوضذذح رئذذيس جلنذذة احلذذرايت يف الذذداخل احملتذذل كمذذال اخلطيذذب أن العقذذوابت الذذيت يتعذذرض هلذذا املرابطذذون يف املسذذجد
تشتتمل املالحقتتتات ومتتدامهات املنتتازل وقطتتتع الرواتتتب واملعاشتتات واملعتتتوانتل انهيتتك عتتن احلرمتتتان متتن د تتول األقصتتتىل  األقصذذى

إن االحذذذتالل يفذذذرض علذذذى املذذذرابطني قيذذذود،ا وأحيتتتاان  تصتتتل حتتتد االعتقتتتال أو اإلبعتتتاد اجلزئتتتي أو الكامتتتل عتتتن املستتتجد املبتتتار . 
وأشذذار اخلطيذذب إىل إغذذالق  .مذذن املذذرابطني وجتفيذذف منذذابع الوافذذدين إليذذه وإجذذراءات قمعيذذة هبذذدف إخذذالء املسذذجد األقصذذى

االحتالل وحظرذ للمؤسسات اليت تدعم األقصى، مثل احلركة اإلسذالمية، ابإلضذافة إىل تعقذب سذلطات االحذتالل لكذل مذن 
هذا  .مته حظر احلركة اإلسالميةينشط يف حشد الناس ل ايرة األقصى، وهي امل مة اليت تقوم هبا حالي،ا احلركة الشعبية بعد أن 

وقد ابتدع االحتالل تسمية )تنظيم املرابطني( على حركة الرابط ليحول صورة الرابط من عقيتدة وشتريعة إستالمية إىل تنظتيم حمظتور 
أثترت جيب حماربته. وأوضا أن سلسلة العقوابت اليت يتعرر هلا املرابطون من قبل االحتالل دون وجود أي دعم أو تعتويض هلتمل 

على أعدادهم دا ل املسجد األقصىل وإن كان التواصل الشعيب  اول تعويض هذا النقص من  الل العائالت والقرج واملدن يف 
 .3الدا ل ا تلل ولكن ليس بنفس الز م السابا

نرياهنا وجود حرب من نوع فتلف يتعرض ل ا تلةل القدس يف سلوان حي عن الدفاع جلنة رئيس لدايب أبو فخريوأكد 
 .متمثلة يف سلسلة اإلجرا ات القمعية اليت ميارسها االحتالل ضدهمل والتيت ال يراهتا العتامل أو يستمع عنهتا  املقدسيون واملرابطون

يف امليدان  "كثري من منابع الدعم املايل للمقدسيني واملرابطني مت جتفيف ا من قبل االحتالل حُ يبقى املرابط وحدذوأوضتا: 
: . ت الق ر والظلم اإلسرائيليةيواجه إجراءا "لو كفلو األمة العربية واإلسالمية العائالت املقدسية، ملا قام و تم حديثه قائال 

وكانت ستبذل أقصى جهتدها للبقتا  يف املستجد األقصتى والتدفاع عنته يف االحتالل بقطع معاشالا وحرماهنا من مصادر الرزق، 
 ."4هوجه طغيان االحتالل اإلسرائيلي ومستوطني

 الليكود، حلكومة الثالثة الوالية مع األقصى للمسجد واملكا  ال ما  والتقسيم الت ويد مشروعات ووترية وطأة زايدة
 قائم: والرابط

 سذذذيطر ،2015 مذذذارس يف التذذذوايل علذذذى الثالثذذذة للمذذذرة نتنيذذذاهو بقيذذذادة األخذذذرية الليكذذذود حكومذذذة تشذذذكيل أعقذذذاب يف
 ها القدس، يف اإلسرائيلية املشاريع لتصعيد من م الدعوات زادت %،28 بنسبة في ا اتوزار  سبع على الدينيون املتطرفون

 مذريي )الثقافذة قبضذت م يف ابتذو اإلسذرائيلية احلكومذة داخذل القدس يف املعنية املؤسسات أن ابعتبار األقصىث املسجد في ا
 أرئيل(. أوري املتطرف إىل ابإلضافة بركات، نري القدس وبلدية إلكن، زئيف القدس وشؤون أردان، الداخلي واألمن ريغف،

                                                           
 goo.gl/BdJs0Vل موقع حصاد نتل على الرابط: 2015-09-13ألف مشروع لنصرة القدس واملسجد األقصى، 1
2 http://alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=132844 
  goo.gl/lumEk9ل متا  على الرابط: ٢٨/٠١/٢٠١٧ل حترير إلكرتوين: فاطمة الزهرا  العوي ل هل سيقتلع قمع االحتالل املرابطني من األقصى؟ران الشرايفل  3
 املصدر الساب . 4
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 مشاريع صاحبة القدس، يف الفاعلة اإلسرائيلية الدينية ابملؤسسات القوية العالقة عن ا يعرف اليت الص يونية، التشكيلة هذذ
 املشذذاريع مذذن لذذةمج ويرلتطذذ مناسذذبة املقسذذمة الفلسذذطينية واحلالذذة العربيذذة، الذذدول يف األوضذذاع أن تذذر  املقدسذذة، املدينذذة لويذذد

 :1أمه ا ثوحميطه األقصى داخل الص يونية
-:  األقصى للمسجد اخلارجي التارخيي املظ ر على للتأثري األقصىث املسجد حميط يف الكنس من عدد أكرب بناء أوال،

 ).اخلراب كنيس  شاكلة )على
 .مثن أبي في ا مبان   على السيطرة عرب الدميغرافية، الناحية من وحميط ا القدمية البلدة برتكيبة املسّ  اثني،ا:-
حيتتث إن   القيذام هشذذاريع حفذر أنفذاق يف حمذذيط وأسذفل املسذجد األقصذذى املبذارك لتغيذري معذذامل املدينذة املقدسذة لث،ذا:اث-

لي احلفرايت حتت املسجد األقصى ابتت أشبه قدينة كاملة. واستكماال  خلطته املمنهجة التهويدية أقر االئتالف احلكومي اإلسرائي
يف أوقتات  1948مشروع اقانون األذانا  الذي ينص على حظر رفع األذان عا مكتاات صتوت املستاجد يف القتدس وفلستطني 

نفق تتتا يتوغتتل حتتتتت البلتتدة القدميتتتة واملستتتجد  امتتتريي رجييتتفاوزيتترة الثقافتتتة اإلستترائيلية افتتحتتتت  كتتذلكمعينتتة ويعاقتتتب علتتى ذلتتتك.  
التتتتذي طالتتتتب بوقتتتتف مجيتتتتع األنشتتتتطة  2334 أعقتتتتاب قتتتترار دلتتتتس األمتتتتن التتتتدويل رقتتتتم األقصتتتتى املبتتتتار ل يف حماولتتتتة استتتتتفزازية يف

ا متن أ طتر املشتاريع التيت تستتهدف األقصتى  االستيطانية يف األرر الفلسطينية ا تلة قا فيهتا شترقي القتدس. ويُعتد املشتروع واحتد 
ل و طيتتب املستتجد األقصتتى س والذذداير الفلسذذطينيةمذذا دفذذع املفذذيت العذذام للقذذدوالبلتتدة القدميتتة و تتتاج إىل ستتنوات عتتدة إلهنائتته  

للتحذير من متادي سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف حفر أنفاق أسفل البلذدة القدميذة يف القذدس املبار  الشيخ حممد حسنيل 
 .2احملتلة وحميط ا. وقال إن ذلك "يشكل خطر،ا على حياة أبناء القدس العرب وممتلكالم"

 اإلسذذذرائيلية السذذذلطات إن)وفتتتا وكالتتتة األانضتتتول(  دعتتتيسلأ يوستتتف الفلستتتطي ل الدينيتتتة اونوالشتتت األوقتتتاف وزيتتتر  وصتتتر 
وحدذ ترك  غالب ا على  2017 مارس ش ر خالل الغربية والضفة القدس ىف اإلسالمية املقدسات حب  انت اكا 99 ارتكبو

 املدينذذذة مسذذتقبل علذذى األخطذذذر" هذذى ملرحلذذة تنتقذذذل بذذدأت اخلطذذوات هذذذذذ نأاملسذذجد األقصذذى واحلذذذرم اإلبراهيمذذيث مؤكذذدا 
 ستتتاحاته واستتتتباحة األقصتتتىل إىل ابلتتتد ول املتطتتترفني واليهتتتود املستتتتوطنني لغتتتالة األ ضتتتر الضتتتو  إعطتتتا ا  تتتالل متتتن ث"املقدسذذذة
 ا.حرمته وتنتهك املكان قدسية ذدش مشينةا طفعال والقيام الطاهرةل
 خاصذذة ،األقصذذى للمسذذجد ال مذذا  ابلتقسذذيم عذذرفي مذذا خذذالل مذذن األقصذذى للمسذذجد االقتحامذذات ترتيذذب :رابع،ذذا -
 مذن األقصذى دخذول مذن املرابطات منع إىل 24/8/2015 منذ اإلسرائيلية الشرطة عمدت حيث .األوىل  الصباح ساعات
 املنع واستمر الصباحية. الفرتة يف الي ود القتحامات املتاح الوقو وهو صباح،ا، رةعش احلادية إىل والنصف السابعة الساعة

 إىل األقصى دخول من سوداء" "الئحة ضمن أماءهن االحتالل أدرج نساء منع مع ابلت امن كافة  للنساء 3/9/2015 ىلإ
 املرابطذات ضذد ممارسذالا الشذرطة زادتو  ف ذر،ا. 2:30 السذاعة بعذد أي الثانيذة، املسذتوطنني اقتحامذات فذرتة انقضاء بعد ما

 بعذد ش ر،أ ملدة األقصى عن اخلامسة أبعدتو  من ن اأربع،  واعتقلو 3/9/2015 اخلميس فجر من ن مخس منازل هدامهة
 دخذذول مذذن والعشذذرين اخلامسذذة دون هذذم مذذن فمنعذذو الرجذذال، علذذى قيذذود،ا االحذذتالل شذذرطة فرضذذو كمذذاو  .منذذازهلن تفتذذيش
 صذذباح،ا والنصذذف السذذابعة قبذذل اسذذرتدادها أيض،ذذا علذذي م واشذذرتطو السذذن، لكبذذار العائذذدة اهلويذذة بطاقذذات وصذذادرت املسذذجد

                                                           
 goo.gl/DS3fkpقرير على الرابط:ل موقع صحيفة الت2015أغسطس  26 "املرابطون" و"املرابطات" ابألقصى..صداع يف رأس نتيناهو واملستوطنني،مجال حممدل  1
 .6ل ص3/1/2017ل بريوت: ماسسة القدس الدوليةل 2016ل ملف معلوما   يسلط الضو  على أبرز التطورات واملواقف واألرقام املتعلقة ابلقدس يف عام 2016القدس: حصاد  2
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والسيا   املستوطننياألقصى من قجبل قتحام اإلسرائيلي زايدة ساعات اقرار شرطة االحتالل مث  .1تاالقتحاما عرقلة عدم لضمان
  .2ل الذي استنكرته هيئة املرابطنياألجانب

  ل قصتتتى نيياإلستتترائيل اقتحامتتتات أن 2016 لعتتتاما األقصتتتى علتتتى عتتتنيا األقصتتتى حلتتتال الستتتنوي الرصتتتدي التقريتتتر وأشتتتار
 حظتتر قبتتل اأرئيتتل أوريا الزراعتتة وزيتتر نفتتذها االقتحامتتات متتن عتتدد إىل ابإلضتتافة لاقتحام تتا 13700 الرصتتد متتدة  تتالل دتتاوزت

 مستتتاولني عتتتن صتتتدرت التتتيت التصتتتر ات علتتتى عتتتالوةا الكنيستتتتا د ولتتته قبتتتل اغليتتتك يهتتتوداا واحلا تتتام السياستتتيةل االقتحامتتتات
 .3"دوهدمه وبنا  ااملعب األقصى د ول من املسلمني منع فرر إىل تدعوا داملعبا منظمات يف انشطني وعن سياسيني
 مع يومية، دينية تعبدية اقتحامات إىل استكشافية جوالت من األقصى للمسجد االقتحامات شكل تطوير ا:خامس، -

اف اإلستالمية يف القتدسل عتزام اخلطيتبل متدير عتام دائترة األوقتحيتث ذكتر  خاصذةث الدينيذة املناسذبات ويف عموما، وتريلا دايت  
واستتتتتناد ا إىل هتتتتذه  .2016اقتحمتتتتوا املستتتتجد األقصتتتتى  تتتتالل ستتتتنة  نيإستتتترائيلي 14,806ن أالتابعتتتتة لتتتتوزارة األوقتتتتاف األردنيتتتتةل 

إذ تشتري  مقارنتة متع الستنوات األ ترية املاضتية  2016املعطياتل فتإن ارتفاع تا طترأ علتى عتدد املقتحمتني لباحتات األقصتى  تالل 
ل فيمتتتا بلتتتتغ عتتتتدد 2014يف ستتتتنة  11,878ل و2015اقتحمتتتتوا املستتتتجد يف ستتتنة  11,589األوقتتتاف إىل أن  معطيتتتات دائتتتترة

إضافة مدة ساعة  2016اخلطيب النظر إىل أن االشرطة اإلسرائيلية قررت يف ديسما لفت .2013يف سنة  9,075املقتحمني 
 . 4القتحامات املستوطنني يف ساعات الصبا ا

للحيلولذذذة دون قيذذذام املذذذرابطني واملرابطذذذات حبمايذذذة اإلسذذذرائيلية احلاليذذذة عذذذدة خطذذذوات تتخذذذذ حكومذذذة اليمذذذني كذذذذلك 
 :5املسجد
- : ، ومن وحميطه لعدم إعاقة املشاريع اإلسرائيلية يف حميط األقصى ودا له التواجد املنظم يف املسجد األقصى نعْ م  أوال 

  . عالن قرار حظر املرابطنيوهو ماحدث  ،املرابطني وجترز نشاط معمل حظر  أهم هذذ اخلطوات
مما     لعدم إحراج اجلهات املشرفة على األقصىتغييب مشاهد االقتحام للمسجد األقصى عن وسائل اإلعالم اثني ا:-

 .يلزم منع املرابطني من د وله
 :حراس املسجد األقصىجتاذ املرابطني واملرابطات و محلة اعتقاالت وإبعادات واسعة اثلث ا: -

ل واستتمر يف منتع مرابطتي 2015الحتالل محلتة االستتهداف التيت طالتت املترابطني واملرابطتات منتذ أغستطس صع د احيث 
االقائمة السودا ا من د ول املسجد األقصىل وقرر إبعاد عتدد متنهم عتن البلتدة القدميتة ملتدة تصتل إىل ستتة  ما أمساهم ومرابطات

القاضتتتي قعاقبتتتة ثالثتتتة فلستتتطينيني علتتتى  لفي تتتة  29/9/2016لقتتتدس يف أشتتتهرل وصتتتوال  إىل قتتترار حمكمتتتة االحتتتتالل املركزيتتتة يف ا
فقد قررت احملكمة سجن مقدسيني وفلسطيين اثلث من أم االنتما  إىل اتنظيم حمظورا استناد ا إىل قرار حظر املرابطني السابا. 

                                                           
 ل إدارة األحباث واملعلوماتطتقدير موقف: املسجد األقصى واحتمال تقسيمه زمني،ا يف فل است داف حركة الراب 1

 ل متا  على الرابط:11/9/2015ماسسة القدس الدوليةل
http://alquds-online.org/index.php?s=8&cat=62&id=207 

 ل متا  على الرابط: 2016ديسما  07ل املرابطني يف األقصى يستنكرون من زايدة اقتحامات املستوطنني 2
https://www.hnmnews.com/37297.html 

و  1/8/2015تقرير توثيقي يرصد االعتدا ات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  "عني على األقصى"، :امللخص التنفيذي للتقرير العاشر دموعة ابحثنيل 3
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  online.org/items/715  
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التعذذاطي القذذادم مذذع مذذن يثبذذو دوالر، لريسذذم هذذذا القذذرار معذذامل  4,000شذذ ر،ا، ودفذذع غرامذذة ماليذذة بقيمذذة  14الفحذذم ملذذدة 
أن االحتالل زاد من استهدافه قوافل ومحالت الرحالت إىل األقصى ليشكل ذلك  كذلك  . ولوحظ"تورطه" يف الرابط يف األقصى

من تركيز على دفيتف منتابع الترابط يف األقصتى متع حظتر املترابطني واملرابطتات. وقتوازاة استتهداف  2015متابعة ملا بدأه يف سنة 
تتز االحتتتالل علتتى استتتهداف متتوظفي األوقتتاف وحتتراس املستتجد ومتتوظفي جلنتتة اإلعمتتاراملتتر  فأصتتدر قتترارات  لابطني واملرابطتتاتل رك 

واسذذذتمرت سذذلطات االحذذتالل هنع ذذذا أعمذذال الرتمذذذيم يف  بعتتاد عتتدد متتنهم ومتتتنعهم متتن التتد ول إىل األقصتتتى ملتابعتتة أعمتتاهلم. 
ار املستتجد األقصتتى بستتام احلتتالق وعتتدة عمتتال و تترين وستتلمتهم أوامتتر رئتتيس جلنتتة إعمتت 2016واعتقلتتت يف أغستتطس  املسذذجد،

ابإلبعتتاد عتتن املستتجد بذريعتتة عتتدم تنستتيا دائتترة األوقتتاف اإلستتالمية متتع االحتتتالل واستتلطة ا اثر اإلستترائيليةا أل تتذ إذن الرتمتتيم 
 . 1منهم

شتتتهد العتتام  ل أن 2016لعتتتام تقريتتر الرصتتتدي الستتنوي حلتتال األقصتتتى اعتتني علتتتى األقصتتىا متتا أشتتتار الأيض تتتا  ومتتن ذلتتك
ا متتتن اإلمعتتتان يف إبعتتتاد املتتترابطني واملرابطتتتاتل ابلتتتتزامن متتتع تزايتتتد استتتتهداف  استتتتمرار االعتتتتدا ات اإلستتترائيلية علتتتى األقصتتتى ومزيتتتد 

لموظفي األوقاف وحراس األقصى.  مركز أحباث وفا تقارير ) 2016أكثر من مئة اعتداء على املسجد األقصى يف عام  وُسجِّ
ا علذذى املسذذجد فقذذد كذذان عام،ذذا ضتتي(ل وشتتهد العتتام املنصتترم زايدة كبتترية يف عتتدد املقتحمتتني للمستتجد األقصتتى. األرا عصذذيب،ا جذذد،

لتعطيتل عمتل دائترة األوقتافل  األقصى من فتلف النذواحي، حيذث شذ د حمذاوالت غذري مسذبوقة مذن قبذل احلكومذة اإلسذرائيلية
وازدايد حمذذاوالت أداء الطقذذوس الدينيذذة مذذن قذذبل م داخذذل املسذذجد. عدوانيتتةل إضتتافة الزدايد استتتفزازات املتطتترفني املقتحمتتني ال

وققابتل ذلتتكل ازدادت وبصتورة ملحوظتتة عمليتات إبعتتاد املصتلني عتتن املستتجد األقصتى وعتتن مدينتة القتتدسل واستتمر منتتع عشتترات 
  .2النسا  من د ول املسجد للصالة

 القيادة واملؤسسات واملشروعات:دور احلركة اإلسالمية يف دعم حركة الرابط...  -اثني،ا
ا  أو ااحلركتتتتة اإلستتتتالمية يف التتتتدا ل 48ااحلركتتتتة اإلستتتتالمية دا تتتتل اخلتتتتط األ ضتتتترا أو ااحلركتتتتة اإلستتتتالمية يف فلستتتتطني 

علتتى يتتد عبتتد ط منتتر درويتت   1971هتتي حركتتة دينيتتة سياستتية أقيمتتت يف  لااحلركتتة اإلستتالمية يف القتتدس ا تلتتةالفلستتطي ا أو ا
 . 48193 يأي العرب الذين ميلكون اجلنسية اإلسرائيلية ويعيشون يف أراضال 48عرب ااملسلمني من بني  تونشط

                                                           
 .7ص مصدر ساب ،ل ملف معلوما   ...ل 2016القدس: حصاد  1
 .3ل صاملصدر الساب  2
  فض تسمية ااحلركة اإلسالمية يف إسرائيلا  لعدم اعرتافنا بقيام دولة إلسرائيل يف القدس!مع ضرورة االنتباه لر 
االنقسام على أصدا  توقيع إسرائيل وقد انقسمت احلركة جلناحني: جنويب يقوده حاليا الشيخ إبراهيم صرصورل وجنا  مشايل يقودة الشيخ رائد صال  وانئبه كمال اخلطيب. وجا   3

 1996ل واالعرتاف املتبادل بينهمال حيث وقع  الف بني قادة احلركةل بشأن أتييد هذه املبادرة. مث تعما االنقسام يف عام 1993ير الفلسطينية على اتفاقية أوسلو ومنظمة التحر 
ل 48ا. أما اجلنا  اجلنويب فمقره املثلث اجلنويب من أراضي عرب حول املشاركة ابالنتخاابت الاملانية للكنيستل حيث دعا اجلنا  الشمايل ملقاطعتها بينما اجلنويب أيد املشاركة هل

نا لتحصيل حقوق األقلية العربية. وأما اجلنا  وتتبىن ما تطلا عليه امشروع املقاومة املدينا وتتجنب التصادم احلاد مع السلطات اإلسرائيلية وترج يف املشاركة االنتخابية سبيال ممك
بقيادة الشيخ رائد صال ل فقد تفرغ إلنشا  عشرات املاسسات اخلدمية والتثقيفية يف القدس ا تلة ودعم حركة الرابط يف  48مايل من أراضي عرب الشمايل ومقره يف املثلث الش

ومساندة الفلسطينيني يف الضفة وغزةل ونشط إىل إغاثة  48األقصىل وتبىن شعار ااجملتمع العصاميا ققاومة االعتماد على االقتصاد االإسرائيليل وداوزت اهتمامااا دتمع أراضي 
ة للنظام اإلسرائيلي وخمالفة سياساتهل وتعرر اجلنا  الشمايل يف تب  قضاايهم وحاجاام قا يتعارر مع السياسات اإلسرائيلية القائمة. وايز الفرع الشمايل ابعتماد أسلوب املواجه

وإغالق بعض ماسساته بذرائع قانونية خمتلفةل  - اصة ابداه الضفة وغزة-ليه وعرقلة نشاطه واحلد من حركة قادته حلمالت منظمة ضدهل مشلت التضييا ع 1999منذ سبتما 
ديث مرارا عن والشمايل مل تنقطعل وجرج احل بعد ااام إسرائيل عناصر قالت إهنم من الفرع الشمايل ابملساولية عن تفجريات اانتحاريةا. علما طن العالقة بني فرعي احلركة اجلنويب

 العمل على إعادة توحيد احلركةل لكن الصورة األوضا حىت ا نل أن املواجهة مع إسرائيل حتظى ابالهتمام األكا. 
 من: املصدر كلٌ 
 ل على موقع مركز املسبار للدرسات والبحوث :2013سبتما  16ل متا  بتاريخ احلركة اإلسالمية يف فلسطنيعرر كتاب إبراهيم عبد طل  -

http://www.almesbar.net/ 
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  2000بزايرته الشهرية للمسجد األقصى يف  اأرئيل شارونالحركة اإلسالمية يف إسرائيل مع قيام لبرز دور اجلنا  الشمايل 
للتتزايرةل متا جعلهتتا موضتتع ااتام ابلتحتتريض علتى االنتفاضتتة التتيت د لتتت احلركتة يف مواجهتتة متع الستتلطات اإلستترائيلية رافضتة  حيتث

اندلعت ونذا ل ومنذ ذلك الوقتت واصتلت هتذا التنهج ابنتظتامل وكرستت عناصترها وإعالمهتا ونشتاطها حلمايتة األقصتىل وأطلقتت 
 احتفاال سنواي ابسم ااألقصى يف  طرا. 

 بتتتتني اال تتتتتالف علتتتتى واجلنتتتتويب الشتتتتمايل جبناحيهتتتتا-  ضتتتتراأل اخلتتتتط دا تتتتل اإلستتتتالمية احلركتتتتة إىل النظتتتتر ميكننتتتتا مثل ومتتتتن
تتتا ابعتبارهتتتا -هنجيهمتتتا  فاحلركذذذة طل عبتتتد إبتتتراهيم.د فوفتتتا حتتتدوده  دا تتتل متتتن الصتتتهيوين الكيتتتان ضتتتد النشتتتطة للمقاومتتتة منوذج 
 حيذلالرت  ورفذض ابألرض التمسذك حيذث مذن سذبل ا بكذل املقاومذة مرتك مهذا متكذاملني مشذروعني طرحذو جبناحي ا اإلسالمية

 ستنبقىا: والوطنيتةل بقتوهلم والقوميتة اإلستالمية ابهلويتة والتمستك ل48 عذرب ضد تتم اليت" األسرلة/ الص ينة" حماوالت ورفض
 البنا  وبنائها اإلسالميةل الشخصية بصقل اهلوية هذه تعزيز على ونعمل ووطنيتنال وعروبتنا  سالمنا نعتز ومسيحيني مسلمني عراب  

 كمتتا  والعربيتتةل اإلستتالمية الشخصتتية بنتتا  صتاحل يف تصتتب ال التتيت التعليميتتة املنتتاهج تغيتتري علتى العمتتل  تتالل نومتت املعاصتترل الستليم
 الصتتلة تعميتتا إىل إضتتافة وأوقتتافل وماسستتات وكنتتائس مستتاجد متتن احلضتتاريل بتتالدان وجتته عتتن الستتنني غبتتار نفتتض علتتى نعمتتل

 احلركذذة قامذذو وقذذد .ااملختلفتتة مجعياتنتتا أعمتتال  تتالل متتن واملصتتريل املستتري يف شتتركا  مجيعتتا اعتبتتاران علتتى الفلستتطينينيل   واننتتا
 عنصتر علتى والرتكيتز والتطتويرل للحمايتة جديتد دا لتي عتريب اصتطفاف إىل ويدعو :املدنية املقاومة: األول: للمقاومة هشروعني
 العتريب الوستط لتحريتر ويهتدف: ميالعصذا اجملتمذع: والثذا  األ ترجل معانيهتا بكتل ولكن العسكريل قعناها ليس فقط ااملقاومةا

 لتنفيتتذ العتتريبل الوستتط يف واألرر والبشتترية املاديتتة اإلمكتتاانت استتتثمار  تتالل متتن اإلستترائيليةل ابلعجلتتة التعلتتا متتن اإلمكتتان قتتدر
 .1قومية مشروعات

 اجلنذاح أن هو،نتنيذا بنيامني احلكومة رئيس برائسة األمين الوزراء جملس أعلن 2015 نوفمرب 17 يف أنه ابلذكر جديرن 
 احلظتر قترار اإلسترائيلية احلكومتة وبتررت للتحقيتال قياداتا من عدد استدعا  ومت .مشروع غري تنظيم،ا اإلسالمية للحركة الشمايل
 دامهتتت القتترارل صتتدور وفتتور. املبتتار  األقصتتى املستتجد يف العنتتف وأعمتتال حتجاجتتاتاال أتجتتيج  لتتف اإلستتالمية احلركتتة بوقتتوف
 الشتيخ احلركتة رئتيس بيتنهم متن احلركتة قتادة متن لعتدد استتدعا  بالغتات وستلمت للحركتة ابعتة ماسستات عتدة اإلسرائيلية الشرطة

 استتنكار القتى التذي األمتر .نشذاط ا حظتر أوامتر هلتا ابعتة وماسسة مجعية 17 اخلطيبل وتلقت كمال  الشيخ وانئبه صال  رائد
ا عديدة ومسريات قظاهرات و روجهم واحتجاجهم احلركة مايدي . ورغم تكرار تعرر بعض عناصترها للستجنل القرار هلذا تنديد 

بتدور فعتال يف مواجهتة احلفترايت اإلسترائيلية عنتد  كتذلكل وقامتت  ضتد اويتد القتدس ا تلتة وقياداال لكنها استمرت يف سياستتها
هتا الشتيخ رائتد صتال  لقتب اشتيخ  لتع علتى زعيموالتذي اخلط الذي انتهجته احلركة اإلسالمية يف املثلتث الشتمايل  ابب املغاربة.

 أو احارس األقصىا. مما يدعو لضرورة بيان دوره كقائد حلركة الرابط حول األقصى فيما يلي: األقصىا
 :2"رائد صالح"األقصى"...  شيخ"

                                                                                                                                                                                     
 ل متا  على موقع اجلزيرة اإل باري على الرابط:احلركة اإلسالمية يف إسرائيل واملواج ة من أجل األقصىشفيا شقريل  -

w.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/8/14http://ww/ 
 /https://ar.wikipedia.org/wiki ل يف: ويكبيداي عريبل متا  على الرابط:احلركة اإلسالمية يف إسرائيل -
 .سب  ذكرذعرر كتاب إبراهيم عبد طل احلركة اإلسالمية يف فلسطنيل  1
وحصل على بكالوريوس الشريعة اإلسالمية من جامعة اخلليل. وكان من ماسسي احلركة 1958الفحم مشال فلسطني ا تلة عام  حيث ولد مدينة أم48ينتمي ألسرة من عرب  2

املقدسات يتعاظم منذ املسجد األقصى وبقية  اإلسالمية يف دا ل الدولة العاية يف بداية السبعينياتل وتقلد مهمة رئيس بلدية مدينة أم الفحم انتخاابل مث بدأ نشاط صال  يف إعمار
  ورئيس ماسسة اإلغاثة اإلنسانية. 2002  فتقلد مهمة رئيس ماسسة األقصى العمار املقدسات اإلسالمية حىت عام 1996عام 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/8/14/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/8/14/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/8/14/
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 قتد  طتر كتل  ودفتع املبتار  االقصتى املستجد وإحيا  إعمار من أجل أملك ما كل  أبذل أن بد ال أنه أيقنت":يقول الشيخ
 م1996 عام املبار ( األقصى املسجد أبنية أحد )وهو املرواين املصلى إىل مرة ألول د ويل اإلصرار هذا عندي زاد ومما ل هددهيت

 لاأوستا ه متن طبقتة أرضتيته على وتركت فيه عششت قد كانت  اليت احلمام لطيور وملتقى ل وساخ دمعا كان  أنه يومها فوجدته
 عمتارإلا سلستلة مواصتلة مث القتدمي األقصى إعمار مث املرواين املصلى إعمار قشروع وبدأان عملال سواعد عن مشران ذلك ضو  على
 ".تعاىل ط بفضل ا ن حىت متواصلة تزال وال بدأت اليت

ل ظتل الشتيخ رائتد  الهلتا متواصتال متع 2017ينتاير  17وحتىت أفترج عنته  2016ر متن فاايتر بعد قرار اعتقاله تسعة أشه
 العربيتة واألم تة الفلستطي  التد ا ل مجتاهري معتقلته إىل األقصى رغم سجنه االنفتراديل ومتن ذلتك رستالته اخلطيتة متن قضااي املسجد
تتتد التتتيت 2016 نتتتوفما مطلتتتع يف واإلستتالمية  قيتتتام حتتتىت   يتتتزول لتتتن واثبتتتت أبتتدي   كحتتتا    األقصتتتى ابملستتتجد الت مس تتتك علتتتى فيهتتا أك 
 اليونستكو قترار أن معتتاا   أ ترج دوليتة هيئتة أي تة أو واليونستكو املتحتدة األمتم هيئتة افاعترت  قبتل حتىت   اثبتت احلتا   هتذا وأن   الس اعةل

 رائد الشيخ وج ه كما  لااملصريي ة الفرتة هذه يف األقصى للمسجد انتبهوا: امشددا. إال   ليس األبدي احلا هلذا الد عم ابب من أي 
 أثرايت كشف  طن ه االد عا  من ُيكثر بدأ الذي اإلسرائيلي االحتالل اتخمطط من اإلسالمية العربية األمة إىل حتذير برسالة صال 
 خطذذوة لفذذرض عامليذذة أجذذواء صذذناعة االحذذتالل حماولذذة أن علذذى الشذذيخ فأكذذد املبتتار ل األقصتتى املستتجد يف لتته حق تتا   تثبتتت قدميتتة

 إنته لاألقصذى املسذجد علذى كذا وامل ال ما  التقسيم لفرض السابقة حماوالته من بكثري أخطر األقصى املسجد على مصريية
 يف وقع اعتدا  كل  من أ طر وهذا لاملبار  األقصى املسجد يف الوحيد احلا صاحب أن ه فيه يد عي ابطال   اد عا    العامل على يفرر
 مصتتتريية الفتتترتة وهتتتذه  طتتتر يف األقصتتتى جيتتتدا ل انتبهتتتوا :اجلميتتتع وجتتته يف أصتتترخ جيعلتتت  متتتا وهتتتذا قصتتتىلاأل املستتتجد علتتتى املاضتتتي
 واملسذذذجد القذذذدس ومذذذن دخذذذول السذذذفر مذذذن هْنعذذذه بعذذذد اإلفذذذراج عنذذذه صذذذّرح ابذذذالي الشذذذرطة اإلسذذذرائيلية إايذوحتتتىت  .1اللغايتتة

 علذى تفاوضذو  أنْ  األقصىث نتيجة رفضه عرضا من املخذابرات الصذ يونية لذه بلقذاء نتنيذاهو أو وزيذر خارجيتذه قذائال: "إايكذم
 .األقصى"! على مفاوضات وال ملفاوضات،ا اليقبل قصىاأل فاملسجد األقصى، املسجد

متتن مستتاجد ومقتتابر ومقامتتات  نظتتر ا لتعمتتد  لبقضتتية املقدستتات اإلستتالمية كبتتريالم الشتتيخ صتتال  متتااهتوقتتد ستتبا ذلتتك 
وتوىل العديذد مذن املشذروعات واملؤسسذات احلارسذة  اإلسرائيليني االعتدا  عليها وحتويلها ألغرار أ رج بعد رحيل أهلها عنهال

 :2ومن هذذ املشروعاتاألقصى املبارك ودعم املرابطني حوله،  للمسجد
عنهتا كشتف ول متن  أكان الشيخ صتال  ف :قصى املباركألحتو املسجد ااإلسرائيلي النف   عن كشف النقاب •

نقطتتة حموريتتة يف حياتتته عتتززت لديتته املختتاوف متتن املستتاس ابملستتجد املبتتار  وضتترورة تكثيتتف وكانتتت هتتذه احلادثتتة 
 .قصى والدفاع عنهحيا  قضية األىل اطالق عدد من املشاريع إلإه وهو ما دفع الشيخ صال  اجلهود حلمايت

                                                                                                                                                                                     
يقدم على مثل هذه اخلطوة يف الوقت الذي أشارت  وتفرغ لرفع شأن قضية األقصى يف  طوة فاجأت الوسط العريب وهو يف أوج عطائه  اصة أنه كان أول رئيس بلدية 2001وقدم استقالته منها عام 

بات يلقب ابسم اشيخ االقصىا حيث جعل األقصى مه ه مجيع االستطالعات أنه يستطيع أن يفوز قنصبه لدورات قادمة, وذلك لتفرغه الكامل خلدمة مشروع إعمار وإحيا  املسجد األقصى املبار . ف
 األول ورأس سلم أولوايته.

 على موقع التواصل االجتماعي افيس بو ال على الرابط:لشيخ رائد صالح، صفحة أخبار ا 1
https://www.facebook.com/AlSheikhRaedSalah/posts/654805874698500:0 

 كلن من: 2 
 ل موقع ساسة بوستل متا  على الرابط:  2015نوفما,  27ل احلركة اإلسالمية يف اخلط األخضر: أبرز املؤسسات واملوقف القانو  وسيناريوهات ما بعد احلظرمرفت عوفل 

https://www.sasapost.com/palestine-islamic-movement/ 
http://alquds-ل موقع مدينة القدسل متا  على الرابط:  2016/06/16 (،1سلسلة مرابطون حول األقصى )عال  عبد الرؤوفل ارائد صال ا شيخ األقصىل 

online.org/index.php?s=news&id=19302 
 ه حتمل مسئولية نفسه حىت يعود إىل بيته!وقد تعمدت سلطات االحتالل تعريض الشيخ للخطر  طالق سراحه وتركه يف منطقة ذات أغلبية يهودية متطرفةل وأ اته طنه أطلا سراحه وعلي

http://alquds-online.org/index.php?s=news&id=19302
http://alquds-online.org/index.php?s=news&id=19302
http://alquds-online.org/index.php?s=news&id=19302
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يف أغستتتطس و  جمعيتتتة لرعايتتتة وإعمتتتار املقدستتتات اإلستتتالميةوبتتتدأت ك: 1مؤسسذذذة عمذذذارة األقصذذذى واملقدسذذذات •
تتا الشتتيخ صتتال  انتختتب  2000 كافتتة التتيت ستتامهت بشتتكل فاعتتل يف التتدفاع عتتن املستتاجد يف  هلتتذه املاسستتة رئيس 

أراضتتتي فلستتتطنيل وتعمتتتل علتتتى محايتتتة وتتتترميم املقدستتتات واألوقتتتاف التتتيت حولتهتتتا ستتتلطات االحتتتتالل إىل حظتتتائر 
 وةارات ودور للبغا .

  إف ار حماوالت االحتالل املتكررة للحفر حتو املسجد األقصى. •
والف  ةستتتةحنتتو  ل وأبرزهتتا ادرس التتثالاث ا التتذي  ضتترهيف املستتجد األقصتتتى إحيذذاء دروس املصذذاطب التارخييذذة •

. وهتو أحتتد املشتتروعات التابعتة ملاسستتة عمتارة األقصتتى واملقدستتات وقتد بتتدأت مصتاطب العلتتم متتن مستلم أستتبوعي ا
. 2طالب ال مث  الل ثالث سنوات فقط زادت عن األلف طالب علم دا تل األقصتى الشتريف 30حبضور  2010

م املرابطذون بشذكل شذبه دائذم وبشذكل مذنظم وتتمثل أمهية هذذ الدروس يف أنه من خالهلا يتواجد طالب العل
مما ميكن م من إحباط خطة إسذرائيل للتقسذيم  بطول وعرض املكان عرب حلقات الدروس عرب ابحات املسجد

ل وكتتذلك ُاكتتن املصتتاطب املتترابطني متتن املتابعتتة اجليتتدة حتتال اقتحتتام أي متتن اليهتتود أو ال مذذا  واملكذذا  لألقصذذى
فيكتون املرابطتون واملرابطتات متتأهبني لترد فعتل قتوي متن  تالل التكبتري املستتمر  سلطة االحتالل للمسجد الشريف

حىت خيرج املقتحمون من ساحات املستجد. وهتو متا احتوا متن  اللته يف صتد االقتحامتات واالعتتدا ات الستابقة 
 للمسجد ببسالة هلذه الطريقة.

 فتال اإلستالميةل للحركة تتبع اليت اتاملاسس أبرز تعدو  مل2001 عام تئأنش :والرتاث للوقف األقصى مؤسسة •
األقصتتتى للوقتتتف  ماسستتتة علتتتى القتتتائمون كشتتتفه  متتتن ويكتتتون إال األقصتتتى للمستتتجد انتهتتتا  أو نشتتتاط يتتتذكر يكتتتاد

 علتتتى تعمتتتل أهنتتا كمتتتا  حفرايتتتتهل يف االحتتتالل تفضتتتا التتيت والصتتتور الواثئتتتا متتن الكثتتتري  لتتتف تقتتف كمتتتا  والتترتاث.
 املؤسسذذة وتتصذد  .اإلسترائيلي للقضتا  اتلكهتا التيت املوثقتتة واألدلتة ائمتةالق بتقتدمي قيامهتا بعتد االحتتالل مقاضتاة

 املقدسذذذات صذذذيانة ويشذذذغل ا املقدسذذذات، وكافذذذة األقصذذذى املسذذذجد تسذذذت دف الذذذيت اإلسذذذرائيلية للمخططذذذات
 وأيضذا .القذدس ومدينذة الفلسذطيين الداخل يف ترميم ا على والعمل ومصليات ومقابر مساجد من اإلسالمية

 إىل املصذذذلني وصذذذول بتيسذذذري املبذذذارك، األقصذذذى املسذذذجد وإحيذذذاء إعمذذذار مشذذذاريع نشذذذاطات دعذذذم علذذذى تعمذذذل
 . املستوطنني من املقتحمني لكافة والتصدي األقصى املسجد

املستجد األقصتىل  عن طريا جلتب عشترات ا الف متن عترب التدا ل إىل الصتالة يف: ف"مسرية البيارق"مشروع  •
استطاع أن يُفشل املخططات الساعية إلفتراغ األقصتى متن ل وبذلك لدات العربيةتسيري احلافالت إليه من كافة البو 

وللمشروع أصل تراثي يعود ملسرية البيارق )راايت األقصى( اليت نظمها صال  الدين األيويب بعد  عمارة املسلمني.
قليتد شتتعيب وعتترف فتحته القتتدس الشتريف حلمايتتته متن االعتتتدا ات وتتذكري املستتلمني بقضتيتهل وقتتد استتمر األمتتر كت

 اسستتةابستتم موستتم مقتتام النتتيب موستتى  لالحتفتتا  قكانتتة األقصتتى الشتتريف. ومشتتروع مستترية البيتتارق حاليتتا يتبتتع م
بعتتد اقتحتتام شتتارون ومتطتترفني يهتتود حلتترم  2001التتيت بتتدأت عملهتتا يف  املبتتار  األقصتتى املستتجد إلحيتتا  البيتتارق

                                                           
 أنشطة ومشروعات املاسسة راجع موقعها الرمسي متا  على الرابط:املشروع وغريه من هذا حول املزيد عن  1

http://aqsay.nadsoft.co/?mod=projects 
2Eran Tzidkiyahu, "Whose surroundings we have blessed": The Islamic Movement in Israel Unites around the Al -
Aqsa Mosque, Bayan, Issue no. 6, December 2015, p.4. 

http://aqsay.nadsoft.co/?mod=projects
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 املصتلني لنقتل احلتافالت الفدتاين   تستيري قوجبته يتموهذا املشروع  شعار "األقصى يف خطر"األقصىل ورفعت 
متتن  ل وللمشتتروع أمهيتتة اقتصتتادية ابلغتتةالعتتامأايم  طتتوال وذلتتك األقصتتى املستتجد إىل ستتكناهم أمتتاكن متتن املستتلمني

وميثذل  .1التستوق متن القتدس والبلتدة القدميتة التيت تتعترر للتهويتدالتجتول و  الل تشجيع فلسطينيي الدا ل على 
وع حتديذذدا مصذدر خذوف مذذن إسذرائيلث ألنذه يعيذذد الفلسذطينني لذ ايرة األقصذذى مذن القذدس الشذذرقية هذذا املشذر 

ومن خارج ا بعد أن كان االحتالل قد ضي  علي ا اخلناق وع هلا عن الضفة والقطاع، كما أنه أضحى إحد  
فكذرة املسذريات بوتقات إعادة توحيذد جنذاحي احلركذة اإلسذالمية يف القذدس مذن خذالل تبذين كذل مذن اجلنذاحني 

اا وبتستيري اجلنتا  اجلنتويب للحركتة نشتاطا  املدافعة عن لألقصذى املبذارك ورفذع شذعار مشذرتك ااألقصتى لتيس وحيتد 
وبذذذلك فذذلن نشذذاط املرابطذذة حذذول األقصذذى لذذيس حكذذرا علذذى اجلنذذاح الشذذمايل ممتاثال حتتتت استتم اشتتد الرحتتالا. 

ألخذذذر  يف القذذذدس، والذذذرابط لذذذيس بتواجذذذد للحركذذذة بذذذل منوذجذذذا تذذذذب احلركذذذات واملؤسسذذذات االجتماعيذذذة ا
ومنها مثال التاع ملشروعات وماسسات دعم الرابطل ومن ذلك ما يسمى الشخص نفسه فقط، بل بعدة سبلث 

   .2اكفالة حافلةا من حافالت نقل املصلني واملرابطني ل قصى
متتن املبتتادرين الرئيستتيني   الشتتيخ صتتالكتتان فقتتد   :املصذذلى املذذروا " واألقصذذى القذذدزمشذذاريع إعمذذار األقصذذى: " •

 وفتتتااملصتتلى املتترواينا واألقصتتى القتتدمي وكثتتري متتن مشتتاريع اإلعمتتار يف املستتجد االقصتتى اإلعمتتار التستتوية الشتترقية 
واجمللتسل وذلتتك  واألستباط حطتة ابب عنتد ووضتو  متراحيض وحتدات وإقامتة وإضتا اال ستاحاته وتنظيتف بواابتتهل

  وقاف وجلنة اإلعمار يف القدس.ابلتعاون مع هيئة األقصى و كرئيس ملاسسة األه  من  الل دور 
 برعايتة ويهتتم. األقصتى املستجد بقضتية األطفتال شتر ة ربتط إىل يهدف الذي(: األقصى طفل صندوق) مشروع •

 .طفل ألف 16 حنو
 املستتتجد يف النستتتا  علتتتم دتتتالس علتتتى رفلتشتتت 2002أسستتتت عتتتام  :(مؤسسذذذة )مسذذذلمات مذذذن أجذذذل األقصذذذى •

وقتتتد تعرضتتتت املاسستتتة للغلتتتا واعتقتتتال  .إىل عتتتدد و تتتر متتتن األنشتتتطة لتتتربط النستتتا  ابألقصتتتىابإلضتتتافة  األقصتتتى
 من قبل سلطات االحتالل وخمابراته. 2015موظفااا يف يناير 

 كافتة  متن ا الف عشترات قشتاركة رمضتان يف ستنواي   ُدترج التيت :"خطذر يف املقدس بيو" العاملية املسابقة تنظيم •
 .وغريمها ل"الثقافية العلمية األقصى" مسابقة إىل ابإلضافة العاملل أرجا 

يف مدينتتتة أم  ألتتتف فلستتتطي  60 ضتتتره حنتتتو  :م1996عذذذام منذذذذ م رجذذذان سذذذنوي )األقصذذذى يف خطذذذر(  إقامذذذة •
  .الفحم

ساعد يف إصدار عدة أفالم واثئقية وكتب عن حيث  األقصى: املسجد عن الواثئقية األفالم من العديد إصدار •
 .ل وكتاب ادليل أوىل القبلتنيال وشريط ااألقصى املبار  حتت احلصارا"املرابطونا ار  كشريطاملسجد األقصى املب

 العربيتتة الشتتعوب نتدعوا :صتتال  رائتتد الشتيخهلتتا  دعتتا :"األقصذى واملسذذجد القذذدس لنصذذرة مشذذروع ألذذف" محلذة  •
 دعتا كمتاا.  األقصتى ستجدوامل القدس لنصرة مشروع ألفا حبملة للقيام سواي التعاون اىل مكان كل  يف واإلسالمية

                                                           
1 Eran Tzidkiyahu, Op. Cit., p.4-5. 
2 Ibid, p.4-7. 
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 التتدا ل يف الفلستتطينيون أقامهتتا التتيت اللجتتان تشتتبه األقصتتى واملستتجد القتتدس يف "شذذعبية حراسذذة جلذذان" إقامتتة ىلإ
 .1االحتالل وقوات املستوطنني من أرواحهم حلماية الغربية والضفة

 األقصتىل املستجد ذتدم التيت واملشتاريع اإلنشتا ات بتدعم الصتندوق هتذا يقتوم :والتنميذة لإلغاثذة اإلسراء صندوق •
 اويل على الصندوق ويعمل .اإلسرائيلي االحتالل دولة قبل من لتهمي  تتعرر اليت 1948 عام املهجرة والقرج
 تنقتل التيت املاسستات كتزويتد  املبتار ل األقصتى املستجد إىل الرحتال يشتد ون التذين 48 مستلمي ذتدم التيت املشاريع
 .حبافالت املصلني

، كمذا أثبذو شروعات واملؤسسات الفعالة اكتسب زعيم املرابطني لقب شذيخ األقصذى جبذدارةلك املمن خالل كل ت  
االرتبذذاط الوثيذذ  والذذدور احملذذوري للجنذذاح الشذذمايل للحركذذة اإلسذذالمية يف القذذدس، وأن محايذذة املسذذجد األقصذذى أوىل أولذذوايت 

ا على أرر الواقع دا تل القتدس  للحركة هو األكثر فعالية وأتثري  (ل وأن اجلنا  الشمايلمع ا )احلركة اإلسالمية وحركة الرابطاحلركة 
ومستتلمي اخلتتط األ ضتترل وأهنتتا ابلتترابط حتتول األقصتتى حتقتتا هتتدفا و تتر إضتتافيا مهمتتا هتتو توحيتتد الصتتف  48ا تلتتة وبتتني عتترب 

 .2الفلسطي  حول قضية وشعار ااألقصى يف  طرا
يل للحركتتتة اإلستتتالمية يف القتتتدس وحظتتتر نشتتتاطات التتترابط وماسستتتاته وابلتتتتايلل فتتتإن قتتترارات إستتترائيل حبظتتتر اجلنتتتا  الشتتتما 

ثِن ع مية املرابطني يُ مل كل ذلك ل وتعريض كل من ميوهلا أو يدعمها أو يشار  فيها للمحاكمة واالعتقال من قجبل سلطة االحتالل
 أجنتتدة استتتمرار لتتىفقتتط ع ال تاكتتد ألهنتتا سذذلطة االحذذتالل نفسذذ ا يف حذذرجث وضذذعو  اعذذن دورهذذم وواجذذب م حنذذو األقصذذى، فلمنذذ

تداعيات  طرية لصاحل عليها من تواىل يسغضت الطرف عما بل  الصهيونيةل احلكومة اهتمامات قلب يف واملكاين الزماين التقسيم
 اإلسذرائيلي القرارا: أن افايتسمان يتسحاقا الاوفيسور اإلسالمية احلركات يف اخلبري يرجحركة الرابط واحلركة اإلسالمية  حيث 

 قتترارا: مضتيف ا لوستيدفع احلركتة ملواقتف أقتل اعتتداال ! لتقويت ذا علذى سذيعمل إنذه بذل اإلسذالمية، احلركذة إضذعاف علذى يعمذل لذن
ل للعترب أن أ تري ا ستيدركون ألهنتم  اإلسذالمية احلركذة صذفوف إىل إسذرائيل عذرب مذن العديذد انضذمام إىل سذيؤدي احلظر  قتانوان 

 اإلسذذالمية احلركذذة قيذذادة": إن تقتتولف االزر أوساتستتكي ستتارةا 48 عتترب شتتاون يف ئيليةاإلستترا املتخصصتتةأمتتا  .او تتر ولليهتتود
 خالل راكمت ا اليت القوة مراك  عن التنازل يف ترغب ال ألهنا إطارذث عن إخراج ا بعد حُ القانون إطار يف العمل ستواصل
 .ا3أ رج وأقنعة أمسا  حتت اللعبة يف املشاركة وستواصل لالسنني

 الذذداخل اتتخاذهذذا يامكذذان فلسذذطيني خطذذوات فثمتتة اإلستترائيليل الشتتأن لدراستتات القتتدس ملركتتز قريتتر ينستتبت وحبستتب
 :4األقصى يف الرابط جترز على ةباملرتت من اآلاثر للحد
 عربيتتة طتترافط األقصتتى يف التواجتتد نشتتاطات وربتتط لاملذذرابطني مسذذاندة يف العذذرب الكنيسذذو أعضذذاء دور تفعيتتل: أوال   -

 العربية(. املتابعة جلنة) الفلسطي  لدا لا يف خمتلفة
 حتفتتتيظل مراكتتتز) األقصتتتى دا تتتل -املستتتئولة إداراي عتتتن املستتتجد األقصتتتى– األردنيذذذة األوقذذذاف وزارة نشذذذاط تع يذذذ : اثني تتتا -

 .دينية( رحالت دروسل صيفيةل خميمات

                                                           
 ل حصاد نتل متا  على الرابط: 2015-09-13لألف مشروع لنصرة القدس واملسجد األقصى 1

http://hasad.nadsoft.co/?mod=articles&ID=17071#.WJISAVN97IU 
2 Eran Tzidkiyahu, Op. Cit., p. 7-8. 

 مصدر ساب . مرفت عوفل احلركة اإلسالمية يف اخلط األ ضر...ل 3
 مصدر ساب . ل"املرابطون" و"املرابطات" ابألقصي... مجال حممدل  4
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 العربيذة األح اب إىل إلضتافةاب للألقصى الرحال شد نشاط يف أوسع بشكل اجلنوبية اإلسالمية احلركة مشاركة: اثلث ا -
 .صالح رائد الشيخ بقيادة اإلسالمية احلركة بدور االكتفاء وعدم املختلفة

 .الصباحية الفرتة خالل األقصى يف التواجد لدعم القدس يف أهلية جلنة تشكيل: رابع ا -
تتتا -  يف الروتينيتتتة حلالتتتةاب االكتفتتتا  وعتتتدم واألقصتتتىل القتتتدس قضتتتااي متتتع لأوسذذذع بشذذذكل اإلعالمذذذي اجلانذذذب تفعيذذذل:  امس 

 .و طري ا كبري ا  ضعف ا يعاين اجلانب هذا أن  اصة التغطيةل
تتتا -  يف الثقتتتايف الرتبتتتوي التتتدي  النشتتتاط علتتتى واإلبقتتتا  لالرميذذذة احل بيذذذة النشذذذاطات عذذذن األقصذذذى املسذذذجد حتييذذذد: سادس 

 .األقصى
 خالصة:

هي حركة قوامها أفراد وأنشطة وماسستات وقيتادات دمعهتم احركة الرابطا ليست درد أفراد ودموعات حتمي املسجد األقصى  بل 
ائيل ضتد غاية احلفاظ على األقصى والذود عنه يف مواجهة العدو ا تل واعتدا اته املستمرة واملتزايدة مع استمرار تصعيد اليمني التدي  يف إستر 

كتتة اإلستتالمية يف القتتدس ا تلتتةل وال مقاومتتة حتتراس املستتجد املقدستتات ومحااتتا يف أراضتتينا ا تلتتة. فمتتا دعتتم واحتضتتان اجلنتتا  الشتتمايل للحر 
فذلذا  متن الترابط حتول األقصتى ومحايتته ببعيتد!  -من موظفي األوقاف األردنية وما يتعرضون له من اعتتدا ات متن ستلطة االحتتالل-األقصى 

كون محاية األقصى بوتقة وهذدفا تمذع كذل مذن   كان املعىن الدقي  للمرابط هو املتطوع حلماية األقصى، فاملعىن اجلامع حلركة الرابط هو
انصذذرذ ورابذذط بقذذول أو مسذذعى أو عمذذل، حذذُ ولذذو كذذان مذذن بعيذذد كذذدعم حركذذات أو منظمذذات إسذذالمية لألقصذذى عذذرب العذذامل أو قيذذام 

 ل كما تفعل ماسسة القدس الدولية من مقرها يف بريوت مثال . مؤسسات لفضح ممارسات االحتالل ضد األقصى
متن تصتاعد متتواتر العتتدا ات ا تتل ومتطرفيته ومستتوطنيه يشتكل تطتورا نوعي تا  2016و 2015األقصى عا عامي  ولعل ما شهده

من حيث حجم واتساع اخلطر على املسجد األقصى املبار  من اقتحامات ملتطرفني ومستوطنني يهود لباحاته وسرقة بعتض حمتوايتته التارخييتةل 
  فيهل فضال عن احلفر حتته عن هيكلهم املزعوم.وتنفيذ  طة التقسيم املكاين والزماين

متتع مالحظتتة أن أكتتا دوافتتع حركتتة التترابط يف األقصتتى التهديتتدات املكثفتتة التتيت يتعتترر هلتتا متتن قبتتل ستتلطة االحتتتالل واليهتتود  فبتتإقرار 
ة )انتفاضتتة األقصتتى( إثتتر اقتحتتام الصتتهاينة أنفستتهم فتتإن حركتتة التترابط طنشتتطتها ومشتتروعااا بتتدأت متتع تتتواتر املختتاطر منتتذ االنتفاضتتة الثانيتت

. ممتتا 1وتتتداعيات االنتفاضتتة متتن عتتزل ستتلطات االحتتتالل للقتتدس عتتن الضتتفة وقطتتاع غتتزة 2000شتتارون اليميتت  املتطتترف للمستتجد الشتتريف 
هلنتا يف القتدس يع  أن حركة الرابط حركة مقاومة لالعتدا ات واالحتالل انتهجت مسارات وحلول إبداعية فعالة رغم كل ما تعانيته ويعانيته أ

 ا تلة من ويالت وضعف إمكاانت.
ومع كل تلك الت ديدات واألخطار اليت حتي  ابألقصى املبارك تواجه حركة الرابط، تطورت احلركة حُ أضحو من جمرد أفراد 

اميا اليت طورها اجلنا    من  الل فكرة ااجملتمع العصمتطوعني من املرابطني واملرابطات يف املسجد إىل جمتمع متكامل أو لنقل "أمة"
الشمايل للحركة اإلسالمية ابلقدس ا تلة بقيادة الشيخ رائد صال  وما يقومون عليه من ماسسات ومشروعات لدعم الرابط يف األقصى 

األقصىل مل ذرج فضال عن قضية االحتالل ككل. بينما ماتزال األمة العربية واإلسالمية يف سبااا وبدال  من أن تكون أكا داعم للرابط يف 
ْن ا ل وابتت حركة الرابط بديال  ل مة يف األقصى:2استجااباا لتلك املخاطر عن الشجب والتنديد ال  ي ضُرُُّهمْ م ْن   ال ف هُمْ إجالك م ا أ ص ابت هُمْ مج

 ا. أل ْو ا  ل ح ىتك أيْ تجيت هُمْ أ ْمرُ اَّللكج و ُهمْ ك ذ لجك  
*****

                                                           
1 Eran Tzidkiyahu, Op. Cit., p.4-5. 

اوثيقة الرابقا وهو الندا  العتاملي لتدعم  2017فااير  5أصدا  األ طار ا دقة على األقصى فأطلقت منظمة التعاون اإلسالمي بتاريخ  ما را حتركت بعض املاسسات العربية واإلسالمية الرمسية على2 
 2017القمة العربية األ ترية يف البحتر امليتت أوا تر متارس  ها. أماالقدس وفلسطنيل هلدف محاية املدينة املقدسة وحشد موارد العامل اإلسالمي والعامل احلر لدعم القدس وحفظ املوروث الدي  والتارخيي في

ل ومنحتتت غطتتا   عربيتتا  للموقتتف األردين )صتتاحب الستتلطة فقتتد أكتتدت رفضتتها اإلجتترا ات التتيت يتختتذها الكيتتان الصتتهيوين لتغيتتري الوضتتع القتتانوين والتتتارخيي يف املقدستتات اإلستتالمية واملستتيحية يف القتتدس
 هته هلذه التغيريات.اإلدارية على األقصى( يف مواج
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 لضفة الغربية يف مواج ة االستيطان اإلسرائيلياملقاومة املدنية يف ا
 د. بشري أبو القرااي

 قدمة:م
السرتداد حقه يف أرر فلسطنيل وهذا تصور  ايتصور البعض أن الشعب الفلسطي  مل يعرف سوج الكفا  املسلال سعي  

أي  الل - ا هذانحىت وقتو  1881ينايف الواقعل فالفلسطينيون منذ أتسيس أول مستوطنة صهيونية على أرر فلسطني عام 
 طويال   امل يكفوا عن املقاومة بكافة أشكاهلا املدنية واملسلحة. وهم هلم ابع طويل يف املقاومة املدنية مثلما أن هلم ابع   -سنة 137

 يف املقاومة املسلحة.
ه وال قثل مواصفاتهل مل أمة من األمم وال شعب من الشعوب بعدو مثل بتل  والشعب الفلسطي ل وهو الذي ابتلي بعدو مل تُ 

غري مألوفة يف مقاومة ا تل املغتصب ل ررل لكنه شأنه شأن كل الشعوب اليت ابتليت  امن كوكب و ر حىت يبتدع طرق   أيتج 
 ملقتضيات احلاجة والواقع.  اوفق   لاملدين واملسلا :ابستعمار على مر التاريخ فقد مجع بني األسلوبني

عنفل لكن  ابيت اجلزائر وفيتنام أهنما دربتالعنفل والشائع عن در  انوب إفريقيا أهنما دربتاهلند وجالشائع عن دربيت 
الصحيا أن هذه التجارب ودارب أ رج يف العاملل زاوجت بني األسلوبنيل لكن ااحها يف املرحلة النهائية رقا ارتبط طحد 

ابعتبارات أ رج قد تكون مرتبطة قصاحل القوة االستعمارية أو القوج األسلوبنيل واشتهار هذا األسلوب أو ذا  عنها رقا له صلة 
 املهيمنة على العامل.

وألن صور املقاومة األ رج قد مت تغطيتها يف دراسة سابقةل فاهلدف هنا هو الرتكيز على املقاومة املدنية. وقد مت ا تيار 
ويف  1948طي  يف كل مكانل يف فلسطني ا تلة عام وذلك ال ينفي حاجة الشعب الفلس -الضفة الغربية كحالة للتطبيا

ألهنا املستهدفة بقوة من جانب االستعمار االستيطاين  -االشتات ويف قطاع غزة ا اصرل إىل مثل هذا النوع من املقاومة أيض  
جز األم ل وهو مسار الصهيوين اإلحاليلل وقد زاد األمر حدة مع بنا  جدار الفصل العنصري الذي يسميه اإلسرائيليون احلا

حماولة إسرائيلية كمل  يط معظم أراضي الضفة الغربيةل وهو   703ل وسينتهي بناؤه عند 2006كم حىت هناية   402متعرج بطول 
لذلك تطرأ   جدار ضم وتوسع وقضم ومصادرةإلعاقة حياة السكان الفلسطينيني وضم أرار من الضفة الغربية إىل إسرائيلل فهو 

 .1 وعلى مساره تعديالت عليه
ل 2016لكن تبقى املعضلة يف استهداف الضفة الغربية وكل فلسطني ابالستيطان واملستوطنات واملستوطنني. ففي أوائل 

ألف مستوطن يف الضفة  407موقع استيطاين عشوائي و رل ويعي   136مستوطنة رمسية و 121يوجد يف الضفة الغربية 
اجملتمع وال تزال إسرائيل تعمل على توسيعها وإنشا  مستوطنات جديدة رغم إدانة غالبية  ألفا يف القدس الشرقية. 375و الغربية
من  49ن الدويلل وتايد األمم املتحدة أن بنا  إسرائيل للمستوطنات يشكل انتهاكا للفقرة الت الذي يعتاه  رقا للقانو  الدويل

غري قانونيةل وصرحت  الذي يعتاها  1979عام  مارسيف  448القرار ل يف حني أصدر دلس األمن اتفاقية جنيف الرابعة
 ابن كي مونأكد  2012. ويف أبريل 2004عام  هلا رأي استشاريطن هذه املستوطنات غري شرعية يف  حمكمة العدل الدولية

ودعوات   ارطة الطرياالسكرتري العام ل مم املتحدة أن كل النشاط االستيطاين غري شرعيل ويتعارر مع التزامات إسرائيل داه 
 .2املتكررة ل طراف ابالمتناع عن االستفزازات اللجنة الرابعية

                                                           
 .أستاذ العلوم السياسية املساعد بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةل جامعة زايدل أبو ظيب 
 اجلدار_اإلسرائيلي_يف_الضفة_الغربية /https://ar.wikipedia.org/wikiااجلدار اإلسرائيلي يف الضفة الغربيةال املوسوعة احلرة ويكيبيدايل  1
 قائمة_املستوطنات_اإلسرائيلية /https://ar.wikipedia.org/wikiطنات اإلسرائيليةال املوسوعة احلرة ويكيبيدايل اقائمة املستو  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_448&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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مة املدنية ورغم أن التطبيا على حالة الضفة الغربية هو اهلدفل لكن ذلك ال مينع من السعي للتنظريل قا  فظ للمقاو 
الفلسطينية  صوصيتها يف اإلطارين العريب واإلنساينل مثلما أن الظاهرة االنتفاضية الفلسطينية هي ظاهرة هلا  صوصيتها كظاهرة 

تقدمي التصور األمثل للممارسة إىل . والتنظري املقصود هنا هو الذي يهدف 1انتفاضية عربية إسالمية يف إطار يف اجملتمع اإلنساين
ة ويف الوقت نفسه توفري أدوات التحليل لدراسة ظاهرة املقاومة املدنية يف إطارها اإلنساين بشكل عام ويف إطارها الفلسطي  الواقعي

 بشكل  اص.
ضمن هذا السياقل تتناول الدراسة ماهية املقاومة املدنية واملفاهيم املرتبطة هلال وتتعرف على مسات املقاومة املدنيةل 

ل وسبل إحيائهال وإشكالية العالقة بينها وبني املقاومة املسلحةل وموقعها بني تيارين متناقضني على الساحة وأمهيتهال وأهدافها
السياسية الفلسطينيةل ومكانتها ضمن االسرتاتيجية الوطنية للصراع. مث تستعرر الدراسة عملية املقاومة املدنية يف الضفة الغربية 

 ة املدنية واألطراف املضادة لهل وأساليب املقاومة املدنية وبعض مناذجها.من  الل التعرف على القائم ابملقاوم
 ماهية املقاومة املدنية واملفاهيم املرتبطة به: -أوال، 

بد من الرجوع إىل مفهوم االنتفاضة يف سياقه العريبل فاالنتفاضة: امقاومة شعبية مستمرة تحديد ماهية املقاومة املدنية الل
ل وهذا يع  أن املقاومة املدنية ابلنسبة لالنتفاضة قثابة اجلز  من الكل. 2لةل بكافة الوسائل املدنية والعنيفةاومواجهة حضارية شام

حول قبول أو رفض املقاومة املدنية. وهنا  منظومة  وممارسة   الذلك إذا سلمنا ابلتعريف السابا لالنتفاضة ال ينبغي اال تالف فكر  
حول مفهوم االنتفاضة العريبل أي  يف طليعتها مفاهيم: املقاومة املدنيةل املقاومة الشعبيةل املقاومة  من املفاهيم الكفاحية تتمحور

 السلميةل املقاومة املسلحةل واملقاومة الشاملةل حىت مفهوم الثورة نفسه. ومن مث ال ينبغي النظر ملفهوم املقاومة املدنية بشكل منعزل
 عن املفهوم املركزي األم.

ل أداته 3ولكنها تكتيك فعال اليست استسالم   بغي التأكيد على أن املقاومة املدنية يف إطارها االنتفاضي العريبوهنا ين
واقعي ل وضاع  ىل حتليلإمنظم يسبقه ذطيط وحتضري يستند  . واملقاومة املدنية أعمال حتد4الرئيسة مقاومة ا تل ابجلماهري

 الذين اتصفوال وإذا تعاملنا معها قرونةل اقتدا   ابلفيتناميني 5داهات ا تملة لتطورهالسائدة يف اجملتمع وميدان القوج واال
وارة  ال ميكن أن نعتاها ارة تكتيك6أهدافهم عن يتخلوا أن دون وبنا ة مرنة بطريقة واالسرتاتيجية التكتيك ستخدامهماب

 .7اعمن عناصر االسرتاتيجية الوطنية للصر  ااسرتاتيجية وارة عنصر  
ا كالمها أيض ا ميكن أن يكون مدنيا مفهوم املقاومة الشعبية ومفهوم املقاومة الشاملة مها األقرب ملفهوم االنتفاضة من غريمهال  

ل لكن تبقى اإلشكالية فيمن يقبل املقاومة املدنية ابعتبارها الشكل الوحيد للمقاومةل ومن يقبل املقاومة املسلحة اأو مسلح  
 الوحيد للمقاومةل هنا  صل التناقض غري املقبول. ابعتبارها الشكل

                                                           
-155ل ص1ل ط4201لدار العربية للعلومل ملزيد من التفصيلل انظر: د. بشري أبو القراايل النموذج االنتفاضي الفلسطي  دراسة يف احلركة الوطنية والظاهرة اإلسالميةل بريوت: ا 1

159. 
 .138املصدر السابا نفسهل ص 2
 ل29/11/2000ل 8037 الص جليبل اجدوج املقاومة املدنيةال الشرق األوسطل ع 3

 http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8059&article=15349#.WOCBh44lFo4 
 http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1832ل 2011ل مارس وذار املقاومة املدنية واحتمال انتفاضة اثلثةال فلسطني إصال  جادل ا 4
 ل10/5/2016نعيم انصرل ااملقاومة املدنية: مدارس العمل اجلماهريي وأشكاله للدكتور عبد اهلادي  لفال حزب الشعب الفلسطي ل  5

 www.ppp.ps/ar_page.php?id=11e3026y18755622Y11e3026 
http://www.shuun.ps/page-ل 216ل ص15/9/2013 ل254-253عندوةال شاون فلسطينيةل  -د. أمحد فارس عودة وو رونل ااملقاومة املدنية يف فلسطني 6

ar.html-357 
 .217املصدر السابا نفسهل ص 7

http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11e3026y18755622Y11e3026
http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11e3026y18755622Y11e3026
http://www.shuun.ps/page-357-ar.html
http://www.shuun.ps/page-357-ar.html
http://www.shuun.ps/page-357-ar.html
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 مات املقاومة املدنية: -1
املقاومة املدنية املقصودة هلا عدة مسات: فهي مقاومة شعبية ال تستخدم املقاومة املسلحة لكنها ال ترفضها إذا ما جا ت 

وال ل 1ع ولقبول تسوية تفتقر إىل أدىن حدود العدالةاالستسالم ل مر الواق ال اثل ترسيخا لعقليةضمن القرار الوط ل ومن مث فهي 
نفسي دا ل اجملتمع  بل هي الطريا األمثل لتعميا أزمة االحتالل األ القية وتفجري صراع تع  إطالقا الدعوة إىل االهنزامل

نية املطلوبة من مسااا أهنا ل وهي دعامة رئيسة من دعامات العمل االنتفاضي واملقاومة الشعبية الشاملة. املقاومة املد2الصهيوين
بل تستخدم كوسيلة لكسب الوقت  انفع   يترفض التفاور الالهنائي دون حتقيا أي أهدافل وترفض مشاريع التسوية اليت ال دد

 يف بنا  مزيد من املستوطنات.
طنيل ومن مث فهي أهنا مقاومة قدمية قدم نشو  أول مستوطنة صهيونية على أرر فلس امن مسات املقاومة املدنية أيض  

 جديدة يركزون على أهنا األجانب فبعض. 3ليست ظاهرة جديدة كما يصور البعض ممن  لو هلم وصف الفلسطينيني ابإلرهاب
 .4لتاريخ املقاومة الشعبية يف فلسطني إسا ة ويف ذلكل وإرهابيون عنيفون عمرهم طوال الفلسطينيني وكأن

املظاهرات  إىل اإلسرائيلية البضائع مقاطعة من تتنوع أن جيب الشعبية قاومةامل تنجا فحىتل 5التنوع امن مسااا أيض  
. واملقاومة املدنية القوية والناجحة 6األ رج األشكال كل  السياسية إىل األنشطة إىلواملسريات إىل اإلضراب العام والعصيان املدين 

املدنية تكمن  لهال فمصدر قوة أي حركة من حركات املقاومةا يف كل مراحوشعب   ال بد أن يقوم هلا دتمع موحد ومتماسك قيادة  
 للعدو بدعم وأتييد حركة تضامن دولية وحركة مقاطعة شاملة ومتنوعة ىوأن حتظ ل7الوحدة ال تستمر يف هذه السمةل وبدون هذه

ملقاومة املدنية الشاملةل ويف مسة ضرورية من مسات بد  ا 9. كما أن عنصر املبادرة8عقوابت دولية فرر عليهتيف الدا ل واخلارج 
الستمرار نشاط املقاومة  ا. واملبادرة ضرورية أيض  10املبادرة واإلجيابية يف نفوس عامة الشعب املقابل فإن املقاومة املدنية ذلا رو 

احهال فكما أن لنج املدنية وتوسيع إطار مجهورها. كما يشكل حتديد الظرف التارخيي املالئم الندالعها أحد املفاتيا الرئيسية
 .11فإن التلكا يف إعالهنا قاتل أيضا التعجل يف إعالن املبادرة قاتل الحتماالت اا  املقاومة املدنية

 أهداف املقاومة املدنية:  -2
 الفلسطي  الشعب لدج املقاومة رو  بعث إعادةللمقاومة املدنية يف الضفة الغربية أهداف عديدةل أي  يف طليعتها 

. فدفع  12نفيه ميكن ال واقع هذاو  لاملقاومة رو  تفكيك عملية إىل ا ن حىتو  أوسلواتفاقات  منذ تنظيمه لتعرضهتوعيته و  وإعادة

                                                           
 املقاومة املدنية واحتمال انتفاضة اثلثةال فلسطنيل مصدر سابا.إصال  جادل ا 1
 ل2/11/2009أمحد أبو رتيمةل ا يار املقاومة املدنية يف فلسطنيال املركز الفلسطي  لإلعالمل  2

 https://www.palinfo.com/articles/2009/11/2/يار-املقاومة-املدنية-يف-فلسطني  
 .118ل ص2012ل 20ال سياساتل عاألدوات )ندوة( وساال الاامج يف البحث املفهوم استيضا : السلمية الشعبية مسلم وو رونل ااملقاومة أكرم 3
 ل214ندوةال مصدر سابال ص -قاومة املدنية يف فلسطنيد. أمحد فارس وو رونل اامل 4
 .217املصدر السابا نفسهل ص 5
 .217السابا نفسهل ص 6
 نعيم انصرل ااملقاومة املدنية: مدارس العمل اجلماهريي وأشكاله للدكتور عبد اهلادي  لفال حزب الشعب الفلسطي ل مصدر سابا. 7
 .73ل ص2012ل 20ل سياساتل عمنوذجاا بلعني فلسطني يف الشعبية املقاومةل اسالمة الغ  عبد 8
 .85ل ص2012ل 20ل سياساتل عومواقفهاا الفلسطينية الفصائل برانمج يف الشعبية املقاومةل اسويدان مأمون 9

 أمحد أبو رتيمةل ا يار املقاومة املدنية يف فلسطنيال املركز الفلسطي  لإلعالمل مصدر سابا. 10
ل 10/5/2016مة املدنية: مدارس العمل اجلماهريي وأشكاله للدكتور عبد اهلادي  لفال حزب الشعب الفلسطي ل نعيم انصرل ااملقاو  11

www.ppp.ps/ar_page.php?id=11e3026y18755622Y11e3026 
 ل216ندوةال مصدر سابال ص -ملدنية يف فلسطنيد. أمحد فارس وو رونل ااملقاومة ا 12

https://www.palinfo.com/articles/2009/11/2/خيار-المقاومة-المدنية-في-فلسطين
https://www.palinfo.com/articles/2009/11/2/خيار-المقاومة-المدنية-في-فلسطين
http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11e3026y18755622Y11e3026
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ومقاومة جدار الفصل  أمر ضروري للوقوف يف وجه املخططات االستيطانيةكل فئات اجملتمع الفلسطي  إىل املشاركة يف املقاومة 
 .2قصىل ومواجهة اويد القدس واويد األ1العنصري

ونعلني واملعصرة  ل كالدور الذي قامت به بلدات وقرج بلعني3وأي  يف املقام الثاين مواجهة االحتالل وكشف جرائمه
 .5يف العاملالشائه صورة إسرائيل  كشفل حيث مت  4وبورين

مضاد للدعم الدويل وما من شك أن اهلدف األكا هو تغيري التوازن الدويل لصاحل القضية الفلسطينيةل بتوفري دعم دويل 
 .6الذي تتلقاه إسرائيلل مما يادي إىل تغيري ميزان القوج على األرر و لخلة املشروع الصهيوين من الدا ل

  إشكالية العالقة بني املقاومة املدنية واملقاومة املسلحة: -اثني،ا
 ل فإن املقاومة املدنية رغم7ظام االنتفاضيمن املنظور االنتفاضيل وهو إطار تنظريي عام  كم قواعد احلركة والتفاعل يف الن

فكالمها مكمل لآل رل لكن على مستوج املمارسة السياسية يف الواقع للمقاومة املسلحةل  اأمهيتها ال تعد بديال  أو نقيض  
 .ة املدنيةالفلسطي  يوجد من يامن ابملقاومة املدنية ويرفض الكفا  املسلا ويوجد من يامن ابلكفا  املسلا ويرفض املقاوم

ومن دالالت هذا التكامل أن املقاومة املسلحة نطاقها الزم  واجلغرايف والسكاين نطاق حمدودل وهذا أمر طبيعيل لكن 
 رل ورقا لآلاملقاومة املدنية نطاقها أكال إذ تشمل الشعب كله دون التقيد بزمن أو نطاق جغرايفل لذلك فكالمها مكمل 

 ألنل املسلحة املقاومة من اكثري    أصعب املدنية تنظيمها املقاومةبعض األحيان. يف الوقت نفسهل يتناوابن الصعود واخلبو يف 
 تتطلب فهي وماثرة انجحة تكون حىت الشعبية املقاومة بينما الناسل من حمدود عددوأدا   تنظيم على تقتصر املسلحة املقاومة
 .8أحياان   اأتثري   أكثر كانت  وإن أصعبل هي وابلتايل ا الفل دنيد

وضمن هذا السياق تعتا املقاومة املدنية  طة طويلة األجل تركز على حياة الناس اليوميةل فتشد من أزرهم وتقوي قدرام 
ابملستقبل واكن كل من يهدم بيته من إعادة بنائهل وتاسس هيئات فاعلة للمدافعة عن  شبث طرضهم وذلا هلم أمال  قوايا على الت

 .9ماسسات تشغيل لصد موجات اهلجرة إىل اخلارجل وتنظم اعتصامات وتظاهرات ومحالت مناصرة دوليةاألسرجل وتنشئ 
 املقاومة املدنية بني تيارين متناقضني: -1

مشكلة املقاومة  ل إال أن10مسلحة ومقاومة مدنية مقاومة بني ليس ا ن الصراع يف الساحة السياسية الفلسطينية أنرغم 
 .1مها تيار التفاور والتسوية السلمية وتيار املقاومة املسلحة تيارين متناقضني املدنية أهنا أسرية بني

                                                           
 ل24/2/2017مسيا شبيبل ااحلكم الذا  واملقاومة املدنيةال األايمل  1

 http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=11e210e9y300028137Y11e210e9 
ل 2016ل يونيو 2دةال قضااي ونظراتل مركز احلضارة للدراسات السياسيةل القاهرةل عملزيد من التفصيل: د. بشري أبو القراايل ااديدات اويد األقصى ووفاق انتفاضة جدي  2

 .63-56ص
 املقاومةل ااملبيض أشرف .د. 40ل ص2012ل 20ال سياساتل عفلسطي  منوذج حنو: السلمية املقاومة يف الدويل القضا : والتشهري التظلم دبلوماسيةل اتوام رشادانظر:  3

أمحد أبو رتيمةل ا يار املقاومة املدنية يف فلسطنيال املركز الفلسطي  . 12ل ص2012ل 20إفريقياال سياساتل ع وجنوب والنرويج اهلند دارب ضو  يف لسطنيف يف املدنية الشعبية
 لإلعالمل مصدر سابا.

 ل 20/4/2011لسطينية وفال رام طل املقاومة الشعبية يف فلسطني منوذج سطر التاريخال وكالة األنبا  واملعلومات الف بسام أبو الربل ا 4
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=03Kq12a574400067054a03Kq12 

 .76-56ل سياساتل مصدر سابال صمنوذجاا بلعني فلسطني يف الشعبية املقاومةل اسالمة الغ  عبد 5
 .216ندوةال مصدر سابال ص -د. أمحد فارس وو رونل ااملقاومة املدنية يف فلسطني 6
 .179-165د. بشري أبو القراايل النموذج االنتفاضي الفلسطي  دراسة يف احلركة الوطنية والظاهرة اإلسالميةل مصدر سابال ص 7
 .214مصدر سابال ص ندوةال -د. أمحد فارس وو رونل ااملقاومة املدنية يف فلسطني 8
 http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ChannelID=152&ArticleID=1839ل 2011ااملتقتاومتة املتدنيتة ليتست بتديتالال فلسطنيل وذار  9

 .215ندوةال مصدر سابال ص -ااملقاومة املدنية يف فلسطني د. أمحد فارس وو رونل 10

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=03Kq12a574400067054a03Kq12
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ChannelID=152&ArticleID=1839
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التيار األولل يريد أن يطوع املقاومة املدنية خلدمة توجهاته ويعزهلا بشكل كامل عن أشكال املقاومة العنيفة وجيعلها أداة 
عبيةل وهذا مناف ملنطا الواقعل ففي التجارب العاملية  ضغط يستخدمها لتحقيا أهدافه التفاوضيةل ومن مث يتحكم يف اإلرادة الش

 كانت دائمة القوج السياسية أتار طمر اإلرادة الشعبية وليس العكس.
ابلنسبة لنظرته ألنه ال يعتاها مقاومة فعلية كما هو احلال   ر للمقاومة املدنية نظرة استخفافأما التيار الثاينل فإنه قد ينظ

. عالمة ضعفتقليصها ألنه يعتاها  لك فهو ال يهتم هلا وال يطورها وال يعمل من أجلهال ورقا يسعى إىللذ  للمقاومة املسلحة
ل فإنه 2اومنط حياة دائم   شامال   اشعبي   اوهنا فإن عدم الوعي طمهية املقاومة املدنيةل اليت ينبغي العمل على تطويرها لتأ ذ طابع  

 هذا النوع من املقاومة الذي أثبت ااحه يف دارب عاملية.يسهم يف غياب اإلمجاع الوط  على مثل 
 أمهية املقاومة املدنية: -اثلث،ا

ففي ظل حالة التناقض بني ملأزق االنقسام السياسي.  اخمرج   تكمن أمهية املقاومة املدنية كعمل شعيب يف أهنا اثل أوال  
فإنه من املمكن للمقاومة املدنية إذا ما مت التحضري والتخطيط هلا ل 3اومةاملبدأ اجلوهري هنا هو املقاومة أو عدم املقوألن ل التيارين
أوسع وبشكل تدرجييل أن تكون اسرتاتيجية مستقبلية انا املقاومة مشروعية واسعةل  اومت تفعيلها بقوة حبيث أت ذ نطاق   اجيد  

واملقاومة الشعبية يف ظل ثنائية املقاومة املسلحة يف من مأزق االنقسام الذي شوه املقاومة املدنية  اواثل يف الوقت نفسه خمرج  
 .4مواجهة املقاومة املدنية

بعد أن كادت تنسى من قبل الكثريينل  اودولي   اوإقليمي   ايف إحيا  القضية الفلسطينية حملي   اوتكمن أمهية املقاومة املدنية أيض  
الذين  1948بكل فئاتهل قا فيهم أبنا  فلسطني ا تلة عام  ويف زرع اخلوف لدج ا تل من اليقظة الشاملة للشعب الفلسطي 

 .5يعيشون يف أحشا  الكيان الصهيوين
كما تكمن أمهية املقاومة املدنية يف اعتبارها وسيلة جيدة لسد ذرائع االحتالل يف بطشه وتدمريه للبشر والشجر واحلجرل 

. ويف املقابل 6عالية من ضبط النفس ا إسرائيل يف دعايتهال وإىل درجةالفلسطي  التام عن القيام طعمال تستغله يساعدها التوقف
 .7تثمر املقاومة املدنية يف إظهار البعد العدواين العنصري للجي  اإلسرائيلي

 سبل إحياء املقاومة املدنية: -1
اإلمجاع الوط  ما من شك أن استعادة الوحدة الوطنية هي السبيل األول إلحيا  مقاومة مدنية قوية وفاعلةل فبدون 

يصعب حتقيا ذلكل ألن اإلمجاع سيدفع إىل وضع اسرتاتيجية وطنية شاملة يسري عليها اجلميعل يتم من  الهلا تفعيل دور 
السلطة الوطنية وماسسااا ودور الفصائل والقوج السياسية قا يدعم التوجهات الشعبية ودور ماسسات اجملتمع املدين ودور 

 جهة.ماسسات األمة يف املوا

                                                                                                                                                                                     
 ل 4/11/2014مركز الزيتونة للدراسات واالستشاراتل ل 73زايد احبيصل اوفاق املقاومة الشعبية يف الضفة الغربيةال التقدير االسرتاتيجي رقم  1

https://www.alzaytouna.net/2014/11/18/null-8/ 
 .218ندوةال مصدر سابال ص -د. أمحد فارس وو رونل ااملقاومة املدنية يف فلسطني 2
 .215املصدر السابا نفسهل ص 3
 زايد احبيصل اوفاق املقاومة الشعبية يف الضفة الغربيةال التقدير اسرتاتيجي مصدر سابا. 4
 دنيةال الشرق األوسطل مصدر سابا. الص جليبل اجدوج املقاومة امل 5
 ل املركز الفلسطي  ملصادر حقوق املواطنة والالجئنيل بديلل 2014ل 22-21سامل أبو هواشل االتجربة الفلسطينية يف املقاومة الشعبية املدنيةال جريدة حا العودةل ع 6

http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/267-article10.html 
 ل 15/1/2014مسيا شبيبل ااملقاومة املدنية يف فلسطنيال فلسطيننال  7

https://www.falestinona.com/OurPalWebSite/ArticleDetails.aspx?ArticleId=9777 

https://www.alzaytouna.net/2014/11/18/null-8/
http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/267-article10.html
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هم يف ارتقا  ما أن املقاومة املدنية نفسها تسل كامهما  اويعتا بث الوعي ابملقاومة املدنية وأمهية إحيائها وإحيا  ثقافتها أمر  
للغاية. فتعميم  اميكن أن يكون مفيد   2. وما من شك يف أن إمعان النظر يف التجارب العاملية وسبل االستفادة منها1مستوج الوعي
 وهي األقرب حلالة فلسطني أو دربة فيتنامل أو دربة جنوب إفريقيا، غاندي يف اهلند ة أو جانب من جوانبها كتجربةدربة انجح

 .امساعد   ميكن أن يكون عامال  
 االسرتاتيجية الوطنية للصراع ومكانة املقاومة املدنية: -رابع،ا

وأساسها أن أت ذ  ل3الفلسطينية القضية لصاحل الدويل التوازن تغيري الرئيس هو هدفهااالسرتاتيجية الوطنية املطلوبة للصراع 
وتدعم املقاومة من  الل تدشني تيار شعيب يظهرها على أهنا مشروع شعب وليس مشروع يف االعتبار املقاومة بكافة أشكاهلال 

 .5يةل املقاطعةل وفرر العقوابتل ذات عناصر أربعة: الوحدة الوطنيةل املقاومة الشعبإفريقي-نوباجل أسوة ابلنموذجوهي  .4فصيل
فحىت تكون هنا  مقاومة مدنية شاملة وقوية يشار  فيها الشعب والفصائل  (الوحدة الوطنية) ابلنسبة للعنصر األول

خمرج من مأزق ازدواجية  حتقيا املصاحلة يف إطار برانمج وط  يقوم على إجيادوالسلطة وماسسات اجملتمع املدينل ال بد من 
السرتاتيجية ذات أهداف واضحة وحمددة  امن توافا وتناغم املقاومة مع العمل السياسي وفق   ا. وال بد أيض  6واملفاوضاتاملقاومة 

حترير السلطة الوطنية من االرتباط ابملشروع السياسي للتسويةل من  الل إجرا  حوار وط  حول برانمج املقاومة من تقوم على 
ادي إىل استعادة الوحدة الوطنية ضمن إطار تتوافر فيه قيادة ت 7فا على رؤية مشرتكة وجامعةحيث الوسائل واألدوات. وذلك للتوا

. وهنال فإن املقاومة املدنية من املتوقع أن يكون هلا دور يف التقريب بني التيارين املتناقضنيل وإبداعات 8موحدة واسرتاتيجية موحدة
 فعاليااا يف جذب كال التيارين تسهم يف ذلك.

لنسبة للعنصر الثاين املتمثل يف املقاومة الشعبية فاملقصود هنا املقاومة املدنية يف املقام األول واملقاومة املسلحة يف املقام واب
طابع حمدود النطاق من حيث الزمان واملكان ومن حيث  االثاينل إذ تبقى املقاومة املسلحة مقارنة ابملقاومة املدنية استثنا  ذ

يع  هذا التقليل من شأن املقاومة املسلحةل ولكن اإلشكالية هنا يف ضبط العالقة بينهما. وهنا ميكن االستفادة  القائمني هلا. وال
من النموذجني اهلندي واجلنوب إفريقيل حبيث إذا ما استخدمت املقاومة املدنية ال ينبغي استخدام املقاومة املسلحة حىت ولو 

إىل جعل املقاومني  انية ابلعنف والقتلل إذ إن ضبط النفس مطلوبل ألن ا تل يسعى جاهد  تعمد االحتالل الرد على املقاومة املد
ل وكي يستخدم ضدهم كل إمكاانت قوته. وهنا فالذكا  9يتوجهون إىل النهج املسلال حىت توفر له الذريعة لوصفهم ابإلرهاب

لقوة حىت ال يتعرر الشعب الفلسطي  والقضية الفلسطينية ومعرفة كيفية حتييد استخدامه هلذه ا ل10دنب املواجهات الشاملة معه
إىل ضرر ابلغ. لذلك فاملعضلة تكمن يف معرفة مىت تستخدم املقاومة املدنية ومىت تستخدم املقاومة املسلحة. وهذا كله ال ينفي 
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ر مطلوب. لكن يف الوقت نفسه أمهية بنا  القوات املسلحة الفلسطينيةل فاستخدامها عند التعرر لعدوان إسرائيلي شامل هو أم
فإن تطوير املقاومة املدنية وبذل اجلهد من أجلها واالعتماد على اإلبداع العقلي والفكريل حبيث تتحول إىل منط حياة دائم 

 . 1وشامل للفلسطي  هو أمر مطلوب
وطنية هلا وقشاركة فئات الشعب  املقاومة املدنية نفسها حباجة إىل وضع اخلطط الالزمة لرسم مالما اسرتاتيجية  وهنال فإن

والثبات السياسي الراسخ  ل بشرط توافر قيادة تعطيها الدعم3جدية تقوم هلا كل القوج السياسية ال وهذا ما يتطلب جهود  2كافة
الفلسطي  التام عن القيام طعمال تستغلها إسرائيل يف  عالية من ضبط النفس والتوقف على احلا واهلدفل ويساعدها درجة

املدنية متفا عليها كخيار  . لقد نظم الفلسطينيون املظاهرات واالحتجاجاتل لكنها مل أتت ضمن اسرتاتيجية للمقاومة4عايتهاد
شاملةل وإمنا  للمرحلةل والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير مل تتنب حىت ا ن املقاومة املدنية بشكل منظم وضمن اسرتاتيجية

ل رغم أنه من األسس املهمة يف 5املقاومة العسكرية أو كمقدمة هلا كثري من األحيان إىل جانب نشاطاتجا ت املقاومة املدنية يف  
قمارسة العنف يف  املزاوجة بني املقاومة املدنية والعسكرية. فعندما تبدأ ولة القمع الصهيونية املقاومة املدنية االلتزام قبدأ عدم

حركات املقاومة مجيع جهودها ملنع حدوث رد عنيفل حىت تتحقا  ينها أن تستنفرمواجهة املقاومة املدنية فإن املطلوب ح
 .6اسرتاتيجية واحدة حمكمة

وابلنسبة للعنصر الثالثل املقاطعةل فيمكن التمييز فيها بني املقاطعة االقتصادية ومقاطعة اإلدارة احلكوميةل واملقاطعة 
املقاطعة ال تكون على املستوج الفلسطي  فقطل وإمنا على املستوج اإلقليمي  السياسيةل واملقاطعة الثقافية واألكادميية. وقيمة

 .7والدويل. وهنا فإن املقاومة املدنية يف جوهرها اثل احلافز األكا يف اا  املقاطعة طشكاهلا ومستواياا املختلفة
تها أمام العامل من  الل محلة سياسية فرر العقوابت على إسرائيل بعد كشف حقيق :ا ابلنسبة للعنصر الرابع واأل ريأم
األمر ل إسرائيل مع االتفاقيات عن والقدس املستوطنات بعزل األورويب االحتاد قرار يف وقد ظهر األسلحةل أهم فهو منل 8وقانونية

 300  خيسرونحمتلة ومن مث أرارمت  هذه طن الدويل ابلقانون واإلقرار اتفاقات على التوقيع إمال حرية يف الذي يضع الصهاينة
 من االستثمارات من دوالر مليار عن يقل ال ما وإما عدم التوقيع و سارة املستوطناتل تصدرها اليت البضائع من دوالر مليون
 .9األورويب االحتاد

ل فهو ليس درد قوة احتالل عادية وإمنا هو من شروط هذه االسرتاتيجيةمن انحية أ رجل فإن معرفة مواصفات العدو 
ا ر استيطاين إحاليل ميتلك فلسفة واسرتاتيجية للمواجهة ويتسلا خبلفية دينية متعصبة وعنصريةل يقوم  الهلا تدرجيي  استعما

 االسرتاتيجية من جز . لذلك ف10غري عادي اشعب و ر مكانهل األمر الذي جيعل منه عدو   ابقتالع شعب من أرضه وإحالل
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 ل24/2/2017مسيا شبيبل ااحلكم الذا  واملقاومة املدنيةال األايمل  2
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 ل 15/1/2014مسيا شبيبل ااملقاومة املدنية يف فلسطنيال فلسطيننال  3
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وتوعيته ألنه  تنظيمه وإعادة الفلسطي  الشعب لدج املقاومة رو  بعث إعادةو  األرر على القوج ميزان املطلوب حتقيقها تغيري
 .1املقاومة رو  تفكيك عملية إىل ا ن حىتو  أوسلواتفاقات  منذ تعرر

 كذلكل واقتدا   ابلنموذج الفيتنامي يف نظرته املرنة لالسرتاتيجية والتكتيكل واقتدا   ابلنماذج املدنية الناجحة يف العامل ويف
طليعتها منوذج جنوب إفريقيال ميكن تغيري االسرتاتيجية الوطنية حبيث تتحول املقاومة الشعبية املدنية برمتها إىل اسرتاتيجية ال أن 

 .2من االسرتاتيجية اتكون جز   
 القائم ابملقاومة املدنية: -خامس،ا

 العناصر ن أهمإولذلك ف ل3اع عن حقهاملقاومة للدف وسائل كل  استخدام يف هو صاحب احلا األولالشعب الفلسطي  
 .4سياسي تغيري إااز على الناس قدرةاإلميان بو  الشعب مفهوم إىل االعتبار عودة هو الفلسطينية احلالة يف أثرت اليت

فهو القائم ابلفعل املدين إما بشكل مباشر أو من  الل ماسساته األهلية ويف طليعتها ماسسات اجملتمع املدين 
تتبعه الفصائل والقوج السياسية وليس العكس. وماسسات السلطة الوطنية وأنصار كال التيارين املتناقضني  لةوماسسات األم

خيضعان إلرادته وتوجيهاتهل فهو صاحب املبادرة. والشعب الفلسطي  ليس فقط من يعي  يف الضفة وغزة والقدس وإمنا يشمل 
 الذين يعيشون يف الشتات. والفلسطينيني 1948سكان فلسطني ا تلة سنة  اأيض  

األشكال على األ رج.   متعددة من النضال اتسمت كل مرحلة بتقدم أحدمارس الشعب الفلسطي  عا ارخيه أشكاال  
املسلحة هي الشكل األبرز. وبني  كانت املقاومة الشعبية املدنية غري  1936وحىت اإلضراب الشهري عام  1917 فمنذ العام

أساليب املقاومة املدنية هي الشكل الرئيس  االنتفاضة الشعبية الفلسطينية بكل مكواناا من كانت  1993و 1988عامي 
 حدث حتول حنو املقاومة املدنية. 2014. وبعد العدوان األ ري على غزة عام 5للمواجهة
 األطراف املضادة للمقاومة املدنية: -سادس،ا

ل من أهم صفاته أنه استعمار استيطاين إحاليل يتبع ون احتالال  ذو  صائص مركبةل فهم يقاوم ايواجه الفلسطينيون عدو  
ال خيتلف  ساحور بيت أو جاال بيت أو حلم بيت أو الغربية الضفة يف جيري مال و اأسلوب السيطرة على األرر وضمها تدرجيي  

. اإحالليا  ااستيطاني   ااثل استعمار   كلها  لمثال   ايفا يف جرج عما القدس يف جيري ما خيتلف وال وحيفال وعكا الناصرة يف جرج عما
ومن مث   ويتعرر الفلسطينيون بسبب هذا االحتالل إىل عملية تطهري عرقي ترتب عليها نشو  قضية الالجئني وقضية النازحني

 .6العودة حا أجل منتوجب عليهم املقاومة 
لذلك فهو يتحني الفرص   دية  الصةيهو لنظام فصل عنصري يسعى لتحويل إسرائيل إىل دولة  اوخيضع الفلسطينيون أيض  

 لتطهري. األمر الذي يع  أهنم يتعرضون 1948لتنفيذ عمليات ترحيل قسري إجباري للفلسطينيني الذين احتلت أرضهم عام 
. و رص هذا 7عنصري فصلنظام  أو أابراايد نظام إىل حتول ا ن بداايت املشروع الصهيوين على أرر فلسطنيل منذ عرقي
بتضييا اخلناق على  ام اإلحاليل على منع منو أي حركة شعبية سلمية هلدف إحباط هنج املقاومة الشعبية. ويقوم تدرجيي  النظا
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الفلسطينيني حلملهم على الرحيل واهلجرةل  اول ذلك منذ زمن بعيد مع املقدسيني وكل من تضررت قراهم وبيوام وممتلكاام من 
العنصريل ومواجهة القرج الفلسطينية املتضررة من جدار  والفصل التمييزالفلسطينيون هذا . رغم ذلك يقاوم 1اجلدار العنصري

 لذلك كتب على الشعب الفلسطي  أن يقاوم هذا كله يف ون واحد.الفصل العنصري إحدج هذه الدالئل. 
 أساليب املقاومة املدنية وبعض مناذج ا: -سابع،ا

. ويف الوقت نفسه أسلوب مائيت من أكثرمة املدنية وهنا  من أحصى طريقة للمقاو  170أحصى جني شارب أكثر من 
أساليب  طرق جديدة ابستمرارل واألمر يتوقف على القدرات اإلبداعية للمقاومني ومدج ارسهم ومثابرام على ميكن استنباط

يوم األررل  :. من هذه األساليب2الثكنات لعله أصعب من تدريب اجلنود يف اشتاق   ااملقاومة املدنية ودريبها. إهنا تتتطلب تدريتتب  
اإلضراب العامل العصيان املدينل املسريات الكاجل إضراابت األسرجل كفا  العمال ونقاابام ضد إجرا ات االحتاللل حركة 

 ذوي االحتياجات اخلاصةل كفا  املرأة.دور الطلبةل العمل التطوعيل  لمعلمي القطاع احلكوميل املدارس اخلاصة
ومن هذه الفئات ميكن  والتد ل. تعاونلالال واإلقناعل االحتجاج هي: فئات ثالث ضمن استخدام املقاومة املدنية نوميك

رسم  ريطة لوسائل املقاومة املدنية: ابلنسبة للنوع األول وسائل االحتجاج واإلقناعل فإنه يشمل التصر ات الرمسيةل وخماطبة 
اعيةل وأعمال رمزية عامةل وممارسة الضغط على الفردل واستخدام املسر  واملوسيقىل اجلماهري العريضةل وتنفيذ احتجاجات مج

 واملواكبل وتكرمي املوتىل والتجمعات الشعبيةل واستخدام أسلوب االنسحاب والتنصل.
التعاون  وابلنسبة للنوع الثاين أساليب عدم التعاونل ففيه مييز بني: عدم التعاون االجتماعي ويشمل نبذ األشخاص وعدم

مع األحداث االجتماعية واالنسحاب من النظام االجتماعيل وعدم التعاون االقتصادي ويشمل املقاطعات االقتصادية 
واإلضراابت العماليةل وعدم التعاون السياسيل ويشمل االمتناع عن التعاون مع احلكومة وبدائل اجلمهور للطاعة عالوة على 

رج تقوم هلا احلكومات ا لية وأعمال حكومية دوليةل ونبذ السلطة. أما ابلنسبة للنوع الثالث أعمال يقوم هلا موظفو احلكومة وأ 
التد ل و فيتمثل يف أساليب التد ل املباشرل وتشمل التد ل النفسي والتد ل االجتماعي والتد ل السياسي والتد ل اجلسديل 

 .3 االقتصادي
 منوذج مقاومة القر :  -1

يف األيدي يف الضفة الغربيةل اليت يكثر فيها بنا  املستوطنات وانتشارها يف كل مكان و يط هلا مل يقف الفلسطينيون مكتو 
يف املقاومة املدنية كعادام منذ زمن بعيد. ومن النماذج املميزة يف ذلك يف الضفة  اجدار الفصل العنصريل لكنهم أبدعوا طرق  

. ونكتفي يف هذا التقرير بتناول النموذج األبرز وهو 4نيب صاحلل وكفر قدومالغربية ما تقوم به قرج: بيت أمرل بلعنيل نعلنيل ال
 دربة قرية بلعني يف املقاومة املدنية.

ومنوذج قرية بلعني من النماذج البارزة للمقاومة الشعبية يف الضفة الغربيةل انتشر يف أكثر من نقطة للمواجهة على األراضي 
لنهجها املميز واملبتكر يف العامل  أحنا  كافة  من للقضية الفلسطينية املناصرين استقطاب يف احت بلعني. 5املهددة ابملصادرة

                                                           
 مصدر سابا.ل 73التقدير اسرتاتيجي رقم زايد احبيصل اوفاق املقاومة الشعبية يف الضفة الغربيةال  1
  الص جليبل اجدوج املقاومة املدنيةال الشرق األوسطل مصدر سابا. 2
وم أوسلو: بلعني ونعلني منوذجاال رسالة ماجستري يف العلوم السياسيةل كلية االقتصاد والعل صال  مصطفى العويصيل ااملقاومة الالعنفية يف فلسطني بعد اتفاق إعالن مبادئ 3

 .54-51ل ص2013اإلداريةل جامعة األزهرل غزةل 
 .67ل سياساتل سابال صمنوذجاا بلعني فلسطني يف الشعبية املقاومةل اسالمة الغ  عبد 4
 ل 2014ديسما  21ل رام طل 21صدقي موسىل ااملقاومة الشعبية يف فلسطني هل تسري على  طى غانديمال عريب  5

https://arabi21.com/story/797413/ املقاومة-الشعبية-يف-فلسطني-هل-تسري-على- طى-غاندي 

https://arabi21.com/story/797413/المقاومة-الشعبية-في-فلسطين-هل-تسير-على-خطى-غاندي
https://arabi21.com/story/797413/المقاومة-الشعبية-في-فلسطين-هل-تسير-على-خطى-غاندي
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 تذج به لعشرات املواقع املهددة من اجلدارل وكان هلا الفضل يف إصدار  ااملقاومة املدنية ضد اجلدار واالستيطانل ومثلت منوذج  
على أرر حمتلة وليست  قضي بعدم شرعية اجلدار الفاصل كونه يقامت 2004فتوج قانونية سنة  حمكمة العدل الدولية يف الهاي

يتظاهر أهايل القرية   .1العامل إىل تنفيذ التزامااا داه القانون الدويل عليهال وطالبت ا كمة يف حينه هلدم اجلدار داعية دول امتنازع  
 .2دردة برفقة متضامنني أجانباجلدار العنصري الذي يلتهم أراضيهم مستخدمني وسائل سلمية  كل مجعة ضد
اجلدار  بلعنيل مث تصدوا لبنا  أراضي على مستوطنة إلقامة أهلها للمصادرة وتصدي أراضيها تعرر مع بلعني قصة بدأت
 سياسة رفضوا القرج تلك أهايل لكن ابلكابوسل أشبه حيااا من وجعل رزقها مصادر من منه القريبة القرج كلالذي حرم  
 يف األبرز الدور اجلدار اليت كان هلا ملقاومة الشعبية اللجنة شكلوا .وإزالته له والتصدي ققاومته همقرار  واذذوا دارواجل االستيطان

 وبيت وإذان قدوم وكفر بورين وعراق سلمونة وأم واملعصرة واخلضر جيوس مث نعلني إىل بعدها لتمتد الشعبيةل املقاومة شعلة إطالق
 ابملصادرة.  أراضيها املهددة هةاملواج قرج من وغريها أمر

 واستعانوا، ISMالدولية  التضامن حركة و صوصا الدولينيل املتضامنني ومع الشعبيةل اللجان بني واللقا  التنسيا بدأ
 اتزاير  ذلك وذللت أمامهال املفتوحة وا فاق بلعني حالة إىل ابلنسبة القانوين الوضع طبيعة إىل للتعرف وطنيني و اا  قحامني
 فكانت األررل على اجلرافات عمل ليسبا سريعا الفعل بدأ الواقعل أرر على العمل بدأ وابلفعل الوطنية. السلطة يف مساولني
 . 20/2/2005 يوم وهو االحتالل جرافات لعمل األول اليوم مع الفعلية االنطالقة
 يف مرتني صارت مث يوميةل بصورة دري حينها نتوكا بلعنيل فعاليات يف السائدة هي الشعبية التظاهرات كانت  البداية يف
 يف ل طفال وأ رج املرأةل يوم يف للمرأة مسرية هنا  فكانت الوطنيةل واألعياد االجتماعية املناسبات استثمار جانب إىل األسبوعل

 عنواان   الزيتون تربيط فعالية ابتت فمثال   لاوإبداع   اتنظيم   أكثر الفعاليات أصبحت مث. املعاق يوم يف للمعاقني واثلثة الطفولةل يوم
 اخلالقة األفكار توالت مث املباركة. الشجرة هلذه عشقه مدج وعن طرضه الفلسطي  اإلنسان التصاق عن عات واليت لإلبداعل
 اجلميع. أذهل بشكل األساليب وتنوعت

 واألفعىل واملراايل الالصقةل واألشرطة لقبورلا وشواهد والتوابيتل واملشانال والسجنل والصناديال الااميلل :فعاليات منها
 والزواايل وامليزانل الكثريةل الصغرية واألعالم الكبريل الفلسطي  والعلم الكبريل والقا األسطوانةل: احلديدي. ومنها فعاليات واجلسر
 .األعراسو  واحلفالتل املبارايتل عن إقامة فضال   الورقيةل والطائرات والبالوانتل السودل والراايت

 قلا أاثر مما أرضه. وكان عن الدفاع على وإصراره وعزميته الفلسطي  إرادة عن بساطتها رغم تعا املبتكرة األساليب وهذه
 سال  من االحتالل حرمت فقد وابلتايل ابإلرهابل وصفها ميكن وال عنف على تنطوي وال سلمية األساليب هذه أن إسرائيل
 ابإلرهاب. وقد أدج ذلك إىل استقطاب الفلسطي  النضال وصف على دأب حينما اإلعالمية كهمعار  يف استخدمه طاملا  طري

  مطالبها. وشرعية لعدالتها املعمورةل بقاع كافة  من معها واملتعاطفني املتضامنني
 على بلعني رد كان وقد. العاملي العام الرأي وإاثرة القضية حتريك يفسامهت  السلمية الشعبية للمقاومة كنموذج  وبلعني

 فلسطينيني من االحتالل يناهض من لكل املشرت  للنضال مركز ا ليصري املصادرة األراضي يف متنقال بيتا األهايل وضع أن هاال 
 الشرقية. ميتاتياهو مستوطنة يف والتوسع العمل إيقاف قرار على احلصول يف ا امني وقساعدة اخلطوة هذه احت وقد وأجانب.

 وقادة واحلكومة السلطة لرموز املنتظم شبه احلضور ولوحظ الوط ل املستوج على دربة بلعني تعميم على السلطة ركزت
 املادي الدعم أشكال  الل ومن اجلدارل من مقربة على األسبوعية واالعتصام التظاهر مواسم يف الفلسطينية الفصائل وكوادر

                                                           
 ال مصدر سابا.املقاومة الشعبية يف فلسطني منوذج سطر التاريخال وكالة األنبا  واملعلومات الفلسطينية وف بسام أبو الربل ا 1
 أمحد أبو رتيمةل ا يار املقاومة املدنية يف فلسطنيال املركز الفلسطي  لإلعالمل مصدر سابا. 2
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 يف واسع وبشكل والشعيب الرمسي املستوج على الوطنية السلطة تشار  .املقاومة من النمط هذا وتشجيع واإلعالميل واملعنوي
 الوزرا  رئيس و ضر عباس الرئيس عن ممثل  ضر وعادة الشعبيةل للمقاومة بلعني تعقدها اليت السنوية الدولية الشعبية املاارات
 واألحزاب القوج وممثلو وقادة التشريعيل لساجمل من وأعضا  التحريرل ملنظمة التنفيذية اللجنة من وأعضا  بنفسهل فيار سالم

 أورواب كل  من السالم أجل من الناشطني من دولية وفود مشاركة إىل إضافة الغربيةل الضفة يف الشعيب العمل وقادة الفلسطينية
 صمودهال ولدعم .اإلسرائيلي لالحتالل املناهضة اإلسرائيلية السالم حركات من ونشطا  األمريكيةل املتحدة والوالايت ووسيا
 حصلت كما  التحتيةل البنية مشاريع و صوصا القرية إلعمار دوالر مليون قيمته الوزرا  دلس قبل من ماداي دعما القرية تلقت
 ايسر وجائزة واإلبداعل للتميز الدولية فلسطني جائزة: مها الوطن مستوج على مهمتني جائزتني على اجلدار ملقاومة الشعبية اللجنة
 . دوالر ألف 25 وقيمتها إلاازل عرفات

 على ليس اجلدارل مقاومة يف او صوص   الشعبية للمقاومة ارمز   أصبحت النضال يف املميز أسلوهلا بفضل بلعني وقرية
 يف اجلدار مقاومة يف األهايل توحد أسهم كما  الدويلل التضامن أنظار حمط وصارت لاأيض   وعامليا بل فحسب الوط  املستوج
 .العاملي العام الرأي أمام صورة إسرائيل هزت بلعني تظاهرات .الدا لية اخلالفات معظم تالشي ويف وتكافلها القرية ةوحد تعزيز

 املارات وأن مسارهل يف اجلدار قانونية عدم على ينص اإلسرائيلية العليا ا كمة من قرار استصدار يف بلعني أهايل واا
 بطول اخللف إىل وإعادته هلدمه ا كمة أوصت فقد هلذا مقنعة  غري أمنية ألغرار ُب  نهأ حبجة اإلسرائيلي اجلي  قدمها اليت

 أهايل ابملصادرة. واكن مهدد هو ما نصف إعادة من األهايل اكن ذلك  الل ومن دومنل 1100 يقارب ما أي مرت 500
 .1حميطها ويف املستوطنة دا ل القطع بعض وإعادة املستوطنة يف البيوت بعض هدم من بلعني

 منوذج القر  اجلديدة: -1
إقامة قرج بدائية يف مواجهة املخططات جديدة يف املقاومة املدنيةل منها منوذج  اأبدع الفلسطينيون يف الضفة الغربية طرق  

 ابب الشمس. . من أشهرها قرج: ابب الشمسل الكرامةل واحلرية. ونكتفي يف هذا املقام بتناول دربة قرية2االستيطانية اإلسرائيلية
 إىل الضفة ويقسم الغربية الضفة عن اهنائي   القدس يفصل استيطاين مشروع منطقة سيطر عليها االحتالل ملصلحة فيف

 ضد للنضال مبتكرة أساليب عن البحث سياق يف أنشأ دموعة من الشاابت والشبان الفلسطينيني هذه القريةينل  جز 
 االستعمار. ومقاومة الفلسطي  الشعب حقوق فهو  طاب لبس ال اواضح   سالشم ابب إقامة بيان كان  لقد االستيطان.
 كيلومرتات  األقدام على املئات إليها ومشى مكانل كل  من وفود وزارها والوحدةل اللحمة رو  الشمس ابب أعادت لقد

 هلا وأحضر األقدامل على اشي  م الطعام القريبة القرج سكان إليها ونقل ابملركبات الوصول من اإلسرائيلي اجلي  منعهم بعدما
 لتقدمي استعدادهم فلسطينيون فنانون وأعلن الداعمةل الرسائل مئات إليها ووصلت اأُل رجل واحلاجات البطانيات العديدون
 يشهد الفلسطينيون مل الشتات. إىل غزة من وفصائلهل تمع الفلسطي اجمل أطياف كافة  من الدعم وصلهاو  الشمسل ابب يف عرور
 ابب أهايل عودة فإن قبله حدث عما أمهية يقل ال اإلجال  بعد حدث وما الشمسل ابب أايم شهدوها كما  والتفاف حلمة حالة

 قراها إىل العودة يف حا الفلسطينيني على اوتشديد   لالحتاللل حتداي   شكال القريةل أراضي إىل الوصول يف بعضهم واا  الشمسل
 .3وأراضيها

                                                           
 .76-65ل سياساتل سابال صمنوذجاا بلعني فلسطني يف الشعبية املقاومةل اسالمة الغ  عبد 1
 ل 25/06/2013ال وكالة معا  اإل باريةل القدسل امركز األرر واإلنسان يصدر دراسة بعنوان: املقاومة املدنية يف فلسطني 2

http://maannews.net/Content.aspx?id=608353 
 .52صل 44ل ص2013 صيفل 95الفلسطينيةل ع الدراسات دلةمنوذجاال  الشمس ابب وإ فاقات ااحات الشعبية املقاومةل اقبط عبري 3

http://maannews.net/Content.aspx?id=608353
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 يناير 13 بتاريخ اإلجال ل من يومني بعد العودة حدثت لقد. الرضوخ عدم على اإصرار   لقد صاغ منوذج ابب الشمس
 وهي األبيضل بفستاهنا العروس أقلت عرس سيارة بتزيني قام أهل ابب الشمس إذ فلسطي ل عرس شاكلة على ل2013
 إىل الوصول ملنع االحتالل وضعها اليت اجزاحلو  ا رتاق يف الناشطني من املئات واا لافلسطيني   كان  والعريس إسبانية متضامنة

 القرية إىل الوصول من ابلقوة منعتهم إسرائيلية عسكرية قوة انتظرام القرية موقع من األمتار عشرات قبل لكن الشمسل ابب
 إىل ولالوص يف الناشطني من 20 من دموعة احت القريةل إىل الوصول من الناشطني ومنع الزفة بقمع اجلي  انشغل وبينما
 اإلحباطل حالة كسرت  وابلتايل كثريينل  الشمس ابب أهلمت لقد القرية. أرر على الفلسطي  العلم ورفع اجلبالل عا سريا القرية
 املهددة القدس غريب مشايل إكسا بيت قرية أراضي على الكرامة اببقرية  مثل فلسطينيةل عدة قرج الشمس ابب بعد أقيمت إذ

 .1جنني يف والتحدي الصمود وقرية اخلليلل جنويب نكنعا  وقرية ابملصادرةل
 يتم كان  قرية تقام كانت مرة كل  ويف اإلسرائيليل اجلي  النشاط من النوع هذا أربك فقد احلاالتل مجيع ويف عامة بصورة

 العاملية حفالص أهم عناوين يف رئيسي موقع احتالل يف الشمس ابب احت أايم. لقد أو ساعات  الل وإزالتها وهدمها قمعها
 بينما الفعلل دائرة إىل العاجزة الضحية أو الفعل ردة دائرة من و رجوا اخلال صانعي فيها وكان شبان القرية اإل باريةل والقنوات

 الفصل سياسة فضا يف الشمس ابب عليها حصلت اليت الواسعة التغطية سامهت لقد الفعل. ردة دائرة إىل اإلسرائيليون  رج
 .2إسرائيل اارسه الذي العنصري
  من فلسطينيون فيها وشار  النظريل منقطع شعيب التفاف على حصلت ملهمة ودربة ارمز   الشمس ابب أصبحت لقد 

 وتقرير والعودة احلرية القضية لب على متفقون لكنهم القضاايل من العديد بشأن الرأي يف خمتلفون وهم السياسيةل املشارب كافة
 لاودولي   احملي   اإهلام   وشكلت وميزاتهل وتناقضاته خبالفاته الفلسطي  للمجتمع واقعية صورة شمسال ابب مثلت لقد. املصري

 وابلتايل فاالستفادة األمل. أعادت أهنا واألهم اجلدوجل ذات املقاومة أشكال من كواحدة  الشعبية املقاومة إىل االعتبار وأعادت
 .3واإلجيايب أمر مطلوب البنا  النقد  الل من لتطويرها التجربة هذه من
 أسلوب املقاطعة:  -2

األ القية يف  ادف إىل تعزيز حتمل اجملتمع املدين العاملي والغريب ملساوليته اودولي   ااملقاطعة دعوة فلسطينية مدعومة عربي  
يني حقهم يف املشروع يف تسليط الضو  على حرمان إسرائيل ماليني الالجئني الفلسطين وتتجسد أصالة هذا .مناهضة إسرائيل

املقاطعة طشكاهلا املختلفة )اقتصاديةل أكادمييةل . و 19484والتعويضل وممارستها نظام التفرقة العنصرية ضد فلسطينيي  العودة
لذلك شكلت احلملة ثقافيةل اجتماعيةل سياسيةل وإدارة حكومية( سال  اسرتاتيجي عاملي وعمل مشويل يقوم به الشعبل 

ئيل منذ بضعة سنوات حمور انتفاضة اثلثة. واملقاطعة معركة ال تستخدم فيها األسلحة الفتاكة وال تسيطر املتصاعدة ملقاطعة إسرا
أنظمة االضطهاد العنصري  وتستلهم محلة املقاطعة دارب شعوب احت يف هزمية .على قواعدها ولة اإلعالم الصهيوين

اجملتمع املدين  ايدل يف كسب الرأي العام العاملي وتضامن قوجاألابرا واالستعماري كتجربة النضال اجلنوب أفريقي ضد نظام
 .5وأجاته على الرضوخ للقانون الدويل محالت مقاطعة فعالة أدت إىل عزل النظام العنصري العاملي ورفضها لالضطهاد من  الل
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 من واملقاطعة واإلقناع االحتجاج ريف إطا الدولية واملقاطعة التضامن حركات عليها تركز اليت املقاومة املدنية أساليب وأت 
 املقاطعة حركة اإلسرائيليةل فقد حققت للمنتجات املستهلكني مقاطعة ملةابلنسبة حلفعلى سبيل املثالل . الال تعاون  الل

 هااعتزام مايوشهر   يف ر اوالدمن إفريقيا جنوب من كل أعلنت حيث اإلسرائيليةل املنتجات مقاطعة مستوج على عديدة إاازات
 العام من ابتدا  سويسرا نيتها يف دارية شبكة أكا اثين ميغروس شبكة وأعلنت املستوطناتل منتجات ايز ملصقات وضع

 .1إسرائيلية مستوطنات من قادمة أهنا ذكر مع ا تلة الفلسطينية األراضي يف اإلسرائيلية املستوطنات بضائع اييز 2013
 األسلوب الدستوري والقانو : -3

ع هلذا اخلصوص تناول هذ املوضوع على مستوج ا اكم والقوانني اإلسرائيليةل وعلى مستوج ا اكم الدولية وأحكام الشائ
 القانون الدويلل حيث يقوم الفلسطينيون ابملطالبة حبقوقهم والسعي لكسب معركة قانونية ضد إسرائيل.

على الصعيد الدستوري املرتبط ابمليثاق الوط   اي ل وحتديد  ال يقل أمهيةل وهو املستوج الفلسط اغري أن هنا  مستوج اثلث  
منها ابتفاقيات قامت السلطة  االفلسطي  وعمليات التغيري القسري اليت جرت فيه بضغط من إسرائيل والوالايت املتحدة. فالتزام  

انعكس ابلسلب على احلا الفلسطي .  الفلسطينية بتعديل مواد امليثاق اليت تتعارر مع االعرتاف بوجود إسرائيلل األمر الذي
على حقوق دستورية أصيلة للشعب الفلسطي ل وينبغي على هذا الشعب من  الل مقاومته املدنية أن  وهنا فقد حصل تعد مت 

 يسعى ويطالب قيادته  عادة حقه الدستوري الذي مت تغيريه قا يعود عليه ابلضرر.
ل املواد التسعة األوىلل وأمهية هذه املواد تكمن يف تعريفها بثالثة ثوابت جوهرية فالتغيري يف امليثاق الوط  الفلسطي  مش

هي: القضية الفلسطينيةل الشعب الفلسطي ل واجلغرافيا الفلسطينية. القضية الفلسطينيةل كما  ددها امليثاقل هي قضية صراع بني 
وهي احلركة الوطنية الفلسطينية اليت تشكل منها منظمة التحرير  حركة استعمارية وهي احلركة الصهيونية وبني حركة التحرر الوط 

الفلسطينية. والفلسطينيونل كما جا  يف نص املادتني اخلامسة والسادسة من امليثاقل هم كل أهايل فلسطني ما قبل قرار التقسيم 
تشمل  اوداز   1948سطينية اليت احتلت عام ونسلهم فيما بعدل واجلغرافيا الفلسطينية هي الضفة الغربية وقطاع غزة واألراضي الفل

 .2الشتات الفلسطي  اأيض  
ل اعرتفت القيادة الفلسطينية 1993واتفاقيات أوسلو  1990إال أنه مع التحول السياسي الذي حدث منذ ماار مدريد 

ة الغربية وقطاع غزة تضم الضف 1967 يونيوسطينية حىت حدود الرابع من  سرائيلل معلنة قبول إمكانية تكوين دولة فل
٪ من أرر فلسطنيل مث التفاور على اجلز  املتبقي منها 80التنازل عن  اوعاصمتها القدس الشرقيةل األمر الذي يع  ضمن  

 من مساحة أرر فلسطني. ا٪ تقريب  7بسبب االستيطان سوج  الذي مل يتبا منه أصال  
ل وأن التعريف جبغرافية فلسطني قد تقلصت إىل 3حل هنائي وهو ما يع  أن الثوابت الفلسطينية قد حتولت إىل قضااي

للتعديل القسري ملواد امليثاق أصبا  امساحة حمدودة للغاية هي اليت يطالب هلا الفلسطينيونل وأن مفهوم الشعب الفلسطي  وفق  
 يف نطاق ضيال ومن مث فإن القضية الفلسطينية مل تعد قضية صراع استعماري. امنحصر  

قانونية دستورية على الفلسطينيني أن يسرتجعوها ابملقاومة املدنية الشاملة ال من  الل املقاومة املدنية هذه حقوق 
 ا دودة.
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جبهة مقاومة مدنية تستحا  اوابلنسبة للمقاومة القانونية من  الل ا اكم اإلسرائيلية والقوانني اإلسرائيليةل فهي أيض  
. وكثري من 1ن املقتدرين من أبنا  الشعب الفلسطي ل لكنها تتطلب عنصري املبادرة واملثابرةاالهتمام من القيادة الفلسطينيةل وم

ل لكن ال يستخدمون هذا احلا بقوةل وعلى مستوج املاسسات الدستورية أيض  1948الفلسطينينيل و اصة ا تلة أرضهم عام 
 اصة لدج أولئك الذين ياثرون املقاطعة.املالحظة أنه ال يوجد إمجاع بني الفلسطينيني على هذه الوسيلةل و 

لكن جبهة املقاومة القانونية اليت ينبغي أن حتظ ابالهتمام األكا هي اجلبهة القانونية الدوليةل فهي اجلبهة األهم اليت 
نونية ميثل عامل . وحتريك املتابعة الدولية القاا مكاهنا مع تطور أدوات القانون الدويل للحفاظ على حقوق اإلنسان أن اثل دعم  

إزعاج لسياسة االحتالل. إن حصول فلسطني على مركز صفة دولة مراقب يف األمم املتحدة قد منحها الشخصية القانونية 
املمنوحة للدول ققتضى القانون الدويل العامل وهو ما يع  إمكانية انضمامها لالتفاقيات الدولية على ا تالفها. وميكن استثمار 

 . فتا معار  قانونية قواجهة املمارسات واالنتهاكات اإلسرائيليةهذا االنضمام يف
من املهم االلتحاق ابلعديد من االتفاقيات اليت اكن من القيام  جرا ات قانونية ضد إسرائيل وتشكيل جلان تقصي حقائا تعزز 

النظام األساسي  كمة  لدولية من املهم االلتحاق هلا مثل:املقاومة القانونيةل إذ جيب عدم أتجيل االلتحاق هلا. فهنا  كثري من االتفاقيات ا
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات. ومن  اجلناايت الدوليةل اتفاقية منع جرمية اإلابدة واملعاقبة عليهال النظام األساسي  كمة العدل الدوليةل

االتفاقية الدولية للقضا  على مجيع أشكال التمييز  :سطي  هيالضروري االلتحاق ابتفاقيات القانون الدويل وأكثرها أمهية للشأن الفل
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة  العنصريل االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليهال

ص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعيةل االتفاقية الدولية حلماية مجيع اتفاقية حقوق الطفلل العهد الدويل اخلا القاسية أو الالإنسانية أو املهينةل
 .2األشخاص من اال تفا  القسريل والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والاتوكوالت امللحقة به

 القضا ل ميكن القول طن يةالفلسطين املدنية املقاومة يف الدويل القضا  دور تفعيل يف القانونية النصوص مدا ل من ولالستفادة
 الدولية وا اكم اجلنائية الدولية من ا كمة اجلنائية الدوليةل وا اكمة العدل حمكمةمن  الل  الدولية املنازعات حل: ناوجه الدويل له
 ا كمتني من لكل ساسياأل امليثاق حدد فقد. اجملرمني مالحقة يف ا لي الوط  للقضا  العاملي ماقتة اال تصاص طبيعة ذات اخلاصة
 ا كمة ميثاق على وللمصادقة الدوليةل العدل حمكمة ا تصاص لتفعيل األساسي الركن ولكن منهمال كل  ا تصاصات تفعيل وليات
 أن يتوجب الدويل القضا  إىل للجو  جاد وط  توجه الفلسطي . من جهة أ رج فإن أي السياسي للكيان الدولة صفة هو الدوليةل اجلنائية
  .3الدولية اجلنائية وا كمة الدولية العدل حمكمة من كل  دوري تفعيل صعيد على املبذولة للجهود والتكاملي االسرتاتيجي البعد ااام   يعي

 الذاكرة يف اعالق   زال ما الدوليةل العدل حمكمة فبخصوص الدويلل القضا  إىل اللجو  يف الفلسطينية التجربة قوضوع يتعلا فيما
 كان  حيث ل2004عام  يف الدولية العدل حمكمة من العازل اجلدار حول القانونية الفتوج استصدار جهود حققته الذي املعنوي نتصاراال

  زالتهما واملطالبة الدويلل للقانون وفقا واالستيطان اجلدار شرعية بعدم والتصريا القضيةل يف ابلنظر ا كمة بصالحية اإلقرار فحواه
 ابجلرائم تتعلا قضية أي ا كمة هذه أرشيف ضمن بعد تصنف فلم الدولية اجلنائية ا كمة خبصوص أما .امللحقة األضرار عن والتعويض
 . 4الفلسطي  الشعب حبا الواقعة اإلسرائيلية
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 تطوير على العملمن  الل  الدوليةل القضائيةجبهة املقاومة  يف العاملي العام الرأي كسب  أمهية ومن الضروري التأكيد على
 وإ الهلا الدويل للقانون اإلسرائيلية نتهاكاتاال عن الكشف شأهنا من وشعبيةل ميكن وصفها بدبلوماسية التظلم والتشهريل عامة دبلوماسية
 .1اجلناة وحماسبة عنها والتعويض االعتدا ات كف  يف الدويل التد ل طلب يف اإلحلا  وابلتايل قوجبهل ابلتزامااا

 امتة:خ
حال الضفة الغربية يف املقاومة املدنيةل وهذا هو اإلطار التنظريي املقرت  لتفعيلها. ومن غري املعقول تعطيل هذ اجلانب الذي  هذا هو

وضبط  االحتياجات اخلاصة. حتييد قوة البط  اإلسرائيلية وبكل فئاتهل قن فيهم األطفال وذو ميكن أن يشار  فيه الشعب الفلسطي  
والذرائع اإلسرائيلية. بنا  القوات املسلحة الفلسطينية أمر مطلوب ألغرار الدفاع إذا ما تعرر  تياعلى النالنفس يفوت الفرصة 

جملرد رد  فمن اخلطأ أن يتحول إىل مسلا لكي يصبا شامال    االفلسطينيون لعدوان إسرائيليل لكن يف إطار عمل شعيب مدين يتسع تدرجيي  
 وتوصي بضبط النفس. ل هكذا تقوم التجارب العامليةلالفعل

***** 
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 أعوام من احلصار ةمقاومة غ ة ودالالت عشر 
 مروة يوسف

 :مقدمة
حركتتة محتتاس علتتى أغلبيتتة فيهتتا  زة بعتتد االنتختتاابت التشتتريعية والتتيت حصتتلتغتت علتتىبشتتكل جزئتتي  ستترائيلياإلبتتدأ احلصتتار 

قطتاع غتزة يف  علتىمحتاس  ستيطرةفلستطي ل و ال-خلتالف الفلستطي ل ومتع تصتاعد ا2006يف  التشريعي الفلستطي  مقاعد اجمللس
غتزة اكيتانن ُمعتتادمتا يف  متن التا واجلتو والبحتترل حيتث أعلتن دلتس التوزرا  اإلسترائيلي زةغتحكمتت إسترائيل احلصتار علتى أل 2007
 ل وطبق ا هلتذا اإلعتالن فتإن إسترائيل ليستت ملزمتة قوجتب القتانون التدويل بتقتدمي أي  تدمات لستكان غتزةل حيتث2007سبتما 

عمتتل عتتدواين ينفتتذ يف احلتتروبل وميكتتن  اعتمتتدت إستترائيل علتتى تكييتتف احلصتتار قانوني تتا لتطبيقتته علتتى غتتزة وفتتا زعمهتتال فاحلصتتار
  1للدول حماصرة الدول األ رج املعادية رمسي ا للدفاع عن نفسها أو إذا أقر دلس األمن ذلك للحفاظ على السلم واألمن العامليني

  عامه العاشر من احلصار. 2017ليد ل القطاع مع بداية 
املستوج السياستي  والعسكريل فعلىار يف رغبة إسرائيل حصار حركة محاس على الصعيدين السياسي صالبعض يرجع احلو 

تقتدمي نفستها كبتديل يف القطتاعل أمتا علتى  عتنسيطراا على غزة وعجتز حركتة فتتا   اصة بعد محاسلذوفت إسرائيل من صعود 
ل  اصتتة بعتتد قتتدرة محتتاس العستتكرية وزايدة قتتدرة صتتوارخيها املصتتنعة حملي تتا تعتتد متتن أهتتم أستتباب احلصتتار املستتتوج العستتكري فتزايتتد

ل حيتتث وصتتف بعتتض املستتاولني اإلستترائيليني احلصتتار طنتته حتترب اقتصتتادية 2006عمليتتة أستتر محتتاس للجنتتدي جلعتتاد شتتاليط يف 
ان ربتط شتدة واستتمرار احلصتار ابملوقتف متن محتاس وإذا كت .2شاملة من أجل الضغط على الستكان إلضتعاف احلكومتة يف القطتاع

حقيقيتة ال تنكتترل فتتإن أصتتل احلصتتار يعتتود إىل االحتتتالل نفستته كحقيقتتة حتاصتتر فلستتطني كيتتاان  وشتتعب ا وقضتتية. ومتتا شتتهدته الضتتفة 
 وإىل اليوم ياكد أن القضية أكا من محاس. 1993وغريها منذ أوسلو

يفعله االحتالل الصهيوينل بقدر ما جا  من اجلانتب املصتريل التذي قتاد العترب واجلانب املامل من احلصار مل يكن حبالمت ما 
والفلسطينني عقود ا من أجل قضية فلسطنيل مث حتول يف عهد حس  مبار  إىل شريك يف إهدارها وحصارها  وابأل ص  حصار 

ته وجعل من قضية معا رفا احلدودي عزة. لقد شار  نظام مبار  يف سنواته اخلمس األ رية يف تشديد احلصار على غزة من جه
 ويه على هذا االنقالب غي عقيدته السياسية داه فلسطني ال غزة وحدها.

 رك وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقا ل 2013يوليوقراحل مع تغيري النظام املصري يف  أأصبا احلصار أسو ولقد 
الستتلطات املصترية متتن إجرا ااتتا األمنيتتة علتتى حتتدودها  شتتددتحيتتث  أمنيتة يف شتتبه جزيتترة ستتينا  املتاةتتة للحتتدود متع قطتتاع غتتزةل

                                                           

 ثة قركز احلضارة للدراسات السياسية.ابح 
1 Khalid Manzoor Butt and Anam Abid Butt, “Blockade on Gaza Strip: A Living Hell on Earth’’ in Journal of 
Political Studies, (Punjab, Lahore: Department of Political Science, Vol. 23, Issue - 1, 2016) pp.158 
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http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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 وابشتترت وليتتات ابعتتتة للجتتي  املصتتريل يف أكتتتتوبر .األنفتتتاق شتتبكة الايتتة والبحريتتة متتع القطتتتاعل حيتتث طالتتت تلتتتك اإلجتترا اتُ 
ملنتشرة أسفل احلدود املصرية أانبيب مياه عمالقة على طول احلدود مع غزة يف حماولة للقضا  على اأنفاق التهريبا ا ل قد  2014

تهتذا  .1متع القطتاعل عتن طريتا إغراقهتتا قيتاه البحتر متع بعتض االستتتثنا ات  اابإلضتافة إىل غلتتا معتا رفتا بشتكل يكتاد يكتتون دائم 
  2009منذ عام  يف عمل معا رفا األسوأ   2015عام كان   الفلسطينيةل ا إلحصائيات وزارة الدا ليةووفق  ألايم قليلة يف السنةل 

للحتاالت اإلنستانيةل فقتط  يوم تا 35فتم فتتا املعتا  2016متفرقةل أما يف عام ال وعلى فرتات ا استثنائي  يوم   22إذ مل يُفتا سوج 
 .2واملرضى وحاملي اإلقامات واجلوازات األجنبية

متن ذلتك  دأت إسرائيل حصارها ملا يقرب من مليوين شخص موجودين يف قطاع غزة مع عدم توافر أي وستيلة للهتربب 
حيتث قامتتت إسترائيل ابنتهتتا  القتانون اإلنستتاين التدويل متتن  تالل تقييتد حركتتة التجتارة والنتتاسل وكتان لتتذلك العديتد متتن احلصتارل 

 وتتتدهور غتتزة لستتكان األساستتية احلقتتوق متتن احلرمتتان يف األزمتتة جتتوهر ويتمثتتل ا اثر علتتى خمتلتتف اجلوانتتب احلياتيتتة للنتتاس يف غتتزة.
 واالخنفتار  ابإلضتافة إىل زايدة حجتم البطالتة الفقتر حتدة متن يزيد الذي االقتصادي التدهور ستمرارا بسبب معيشتهم مستوايت

 . الصحي والصرف والتعليم الصحية الرعاية داالت ويف األساسية البنية حالة يف املطرد
ان/ الرصاص املصبوب سنوات )األوىل حرب الفرق سبع  الل شنتها القوات اإلسرائيلية حروب ثالث غزة قطاع واجه كما
واستتمرت مثانيتة  2010يوم ال الثانية حجتارة الستجيل/ عمتود الستحاب نتوفما  23واستمرت  2009وبداية  2008يف أوا ر 

مما زاد متن واثر احلصتار علتى كتل متن البتىن  3(2014أايمل والثالثة العصف املأكول/ اجلرف الصامد يف يوليو واستمرت ستة أايم 
قتصاد الغزاوي علتى التعتايفل ابإلضتافة إىل اإلضترار ابلقطاعتات التعليميتة والصتحية متع عتدم استتطاعة غتزة إعتادة التحتية وقدرة اال

 األعمار.
الورقتتة حتتول نتتتائج احلصتتار علتتى قطتتاع غتتزة علتتى الصتتعيد اإلنستتاين احلقتتوقي وستتبل مقاومتتة هتتذا احلصتتار متتن  هتتذهتتتدور  

واالقتصتاد وإعتادة  يف قطاعتات الكهتراب ونتائجته  اصتة  احلصتار أوال   :ورقتة إىلل لتنقستم الالناسل سوا  من الدا ل أو من اخلتارج
 من اخلارج.و مناذج من الدا ل  :ل اثني ا مقاومة احلصاراإلعمار وحركة املعابر واملياة والصحة

 احلصار اإلسرائيلي على غ ة ونتائجه: -أوال، 
جاريتةل وفترر قيتود علتى استترياد املتواد الصتناعية والزراعيتة ومتواد ويشمل احلصار اإلسرائيلي على غزة ا  : غلا املعتابر الت

البنا ل وتعليا مجيع الصادراتل و فض كميات الوقود املسمو  هلا ابلد ول لتوليتد حمطتة الكهتراب ل ابإلضتافة إىل البنتزين والتديزل 
ة إال يف احلاالت اإلنسانيةل و فض مناطا الطهيل وفرر حظر ام على حركة الناس يف معا إيريز وهو املعا املوصل للضف وغاز

                                                           
 للمزيد حول احلصار على غزة/ انظر الرابط التايل: 1
-http://felesteen.ps/details/news/156473/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
-A%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%B9%D8%B4%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A1.html 
 للمزيد حول أايم فتا معا رفعل انظر الرابط التايل: 2
-http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/12/13/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-35-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B1%D9%81%D8%AD

2016-%D8%B9%D8%A7%D9%85 
 ية على غزةل انظر الرابط التايل:للمزيد حول احلروب اإلسرائيل 3

http://www.noonpost.org/content/3182 

http://felesteen.ps/details/news/156473/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A1.html
http://felesteen.ps/details/news/156473/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A1.html
http://felesteen.ps/details/news/156473/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A1.html
http://felesteen.ps/details/news/156473/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A1.html
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/12/13/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%81%D8%AA%D8%AD-35-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/12/13/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%81%D8%AA%D8%AD-35-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/12/13/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%81%D8%AA%D8%AD-35-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016
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. وستتتناول الورقتة واثر احلصتار 1الصيدل و  فض مساحات األراضي املزروعتةل وفترر قيتود علتى التحتويالت املاليتة إىل بنتو  غتزة
 على القطاعات املختلفة يف غزة:

 قطاع الك رابء -1
هنا مل تبدأ معهل بل بدأت مع تشكيل أاإلسرائيلي إال  تعي  غزة أزمة كهراب  متفاقمة للعديد من األسباب أمهها احلصار 

-وزايدة اخلتتتالف الفلستتتطي  2006 يف التشتتتريعية االنتختتاابت يف محتتتاس فتتتوز عقتتتب لط قطتتاع الكهتتتراب  وتبعيتتتته للستتلطة يف رام
  حيتث زادت متع فترر رام ط ضترائب علتى الكهتراب زمتةزادت حتدة األل و 2007ومع صعود محاس لسدة احلكتم يف الفلسطي  

بتتدأت األزمتتة تتفتتاقم بشتتدة متتع تتتدمري الطتتائرات اإلستترائيلية ل و 2%165بنستتبة النستتبة بتتني ستتعر الكهتتراب  يف غتتزة عنتته يف إستترائيل 
حمطة التوليد الوحيدة يف القطاعل حينها استطاعت احلكومة يف غزة التخفيتف متن حتدة أزمتة الكهتراب ل بستبب إمتداد مصتر ملدينتة 

ولكن نتيجة االشتباكات الدائرة بني احلكومة املصرية واملسلحني يف سينا  أصبحت  طوط الكهراب  املصرية ميغاواتل  25رفا بت
 .تنقطع بشكل مستمر مما زاد من حدة أزمة الكهراب 

ل والتزايدة الطبيعيتة يف الستنوات العشتر األ تريةوتفاقمت األزمة مع زايدة عدد السكان بنحو نصف مليون نسمة  تالل  
الصتتناعيةل إضتتافة إىل زايدة أستتعار الوقتتود العامليتتةل وعتتدم وجتتود الستتيولة املاليتتة الكافيتتة لشتترا  الستتوالرل حيتتث بلتتغ عجتتز  املنشتتآت

ميغاواتل وذلتك حبستب متا نشترته دائترة العالقتات العامتة واإلعتالم  600ميغاواتل يف حني  تاج القطاع إىل  400الطاقة قرابة 
 4وأ تتتري ا  8إىل  12 غتتتزة متتتنتنتتتاقص عتتدد الستتتاعات التتتيت تصتتتل فيهتتتا الكهتتراب  إىل ستتتكان  إىل جمتتتا أد  الكهتتتراب بشتتركة توزيتتتع 

 .3ساعات
 االقتصاد: -2

أتثتتري كتتارثي علتتى اقتصتتاد غتتزة التتذي يعتمتتد بشتتكل كبتتري علتتى  -ابإلضتتافة إىل غلتتا معتتا رفتتا-كتتان للحصتتار اإلستترائيلي و 
ا على كافة ل فإن احلصار يتسبب خبسائر قيمتها مليون دوالر يومي  بحسب وزارة االقتصاد يف غزةالصادرات واليت قيداا إسرائيل. ف

نتيجتتة  %77,5%ل أمتتا ابلنستتبة للصتتناعات التحويليتتة اخنفضتتت بنستتبة ت50ةل واخنفتتار النتتاتج ا لتتي بنستتبة دياألنشتتطة االقتصتتا
متن أراضتيهم ألهنتا تقتع يف املنتاطا % 35ل وفيما يتعلا ابلزراعة فال يستطيع املزارعتون الوصتول إىل 4اعتمادها على حركة التصدير

صعبة الوصولل ابإلضافة إىل حتديد عدد أميال الصيد البحري مما وضع العديد من املزارعني والصيادين حتت  ط الفقر وأصحبوا 
  تاجون إىل املساعدات املاليةل مما فاقم األزمات يف العديد من امللفات االقتصادية اهلامة يف غزة ومنها:

 البطالة: -أ
يف قطتاع غتزة حتوايل  عتن العمتل العتاطلني ددن عتاتد أطي ل الصادرة عن اجلهتاز املركتزي لإلحصتا  الفلست تالبياان وبقرا ة

ل فحستب البنتك التدويل 5الشتباب% متن 76متنهم % يف الضتفة ا تلتة  19.6% مقابتل 43.2بنستبة وصتلت إىل  ألف ال 218
 فإن نسب البطالة يف غزة تعد األعلى عاملي ا.

                                                           
1 Khalid Manzoor Butt and Anam Abid Butt, oip. Cit, pp161. 

 للمزيد حول أزمة الكهراب  يف غزةل انظر الرابط التايل: 2
http://ida2at.com/electricity-crisis-gaza-fighting-the-darkness 

 املرجع السابا. 3
4 Haggay Etkes a, Assaf Zimring, When trade stops: Lessons from the Gaza blockade 2007–2010, Journal of 
International Economics,( Amsterdam :Elsevier,Volume 95, Issue 1, January 2015)pp26 
5 Khalid Manzoor Butt and Anam Abid Butt, oip. Cit, pp164. 

http://ida2at.com/electricity-crisis-gaza-fighting-the-darkness
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احلتتروب التتثالث التتيت واجههتتا القطتتاع وأدت إىل تعطتتل  كتتن إرجتتاع ذلتتك االرتفتتاع غتتري املستتبوق يف معتتدالت البطالتتة إىلومي
وهتتتو متتتا أث تتتر علتتتى كافتتتة ل ابإلضتتتافة إىل أت تتتري عمليتتتة اإلعمتتتارل والف العمتتتال بعتتتد تتتتدمري املنشتتتآت االقتصتتتادية التتتيت يعملتتتون هلتتتا

 .1التل وقضى هلا إىل اإلغالق أو اإلفالسالقطاعات االقتصادية العاملة يف تلك اجملا
 وانعدام األمن الغذائي الفقر -ب

%ل حيث داوز عدد األشخاص التذين 65لتجاوز  يف غزة إىل ارتفاع معدالت الفقر والفقر املدقعتقديرات األونروا ُتشري 
من سكان قطاع %80سبة تصل إىل يتلقون مساعدات إغاثية من األونروا واملاسسات اإلغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بن

وطبق ا للتقارير الصادرة عن األمم املتحدة فإن العديد من األسر يف غزة تعاين من انعدام األمن الغذائيل وتنفا األسر الغزاوية  .غزة
 .2% معرضة له16% من األسر تعاين من انعدام األمن الغذائيل و44معظم د لها على الغذا ل فت

 رعملية إعادة اإلعما -3
احنني التيت أقروهتا علتى طاولتة أثبتت عملية إعادة اإلعمار فشلها يف قطاع غزة  اصة بعد تعذر وصول أمتوال وتعهتدات املت

ل جتز  منهتا إلعتادة اإلعمتار انح تدوالر مج  اتمليتار  5.4والبالغة  2014أكتوبر األول  12بتاريخ  القاهرة إلعادة إعمار غزة اارم
لية يف ترميم الدمار اهلائل يف غزة بعد ثالث حروب حتت احلصارل فلتم يتتم اولية إعادة اإلعمار احلومل تفلا  .3وو ر لدعم السلطة
 % من الوحدات السكنية املدمرة.11إعادة إعمار إال 

  ملاحنني إلعادة إعمار غزة فهم غري ملتزمني  رسال منحهم رغم ما يعلنون عنه يف ماارات إعادة اإلعمتارابأما فيما يتعلا 
احلصتتار اإلستترائيلي دعتتل متتن الصتتعب إعتتادة  ة% متتن حجتتم املتتنا املتعهتتد هلتتال ابإلضتتافة إىل أن وليتت37ث مل يصتتل منهتتا إال حيتت

طن يف  2000والف طن ال يد ل منها سوج  10فإن حاجة قطاع غزة من األمسنت يومي ا تصل إىل اإلعمارل وحبسب التقارير 
 .4لسلع املمنوعة من الد ول إىل القطاعل وذلك ألن األمسنت من أهم احال فتا املعابر

 تضيي  حركة املعابر -4
قامت السلطات اإلسرائيلية  غالق كل املعابر إىل قطاع غزة مع استثنا ات يومية أو أسبوعية طبا  طة حمددة سلف ا حلركة 

يف حتال  أنته حمتدودة ابإلضتافة إىل امتع بتد  احلصتارل فتال يفتتا إال أايم تأُغلتا البضائع والناسل واملعابر هي: معا املنطتار )كتارين( 
تلتف العديتد متن البضتائعل أمتا معتا بيتت حتانون )إيريتز( وهتو يشها مرتني مما يضيع الكثري من الوقتت و يفتحه فإن البضائع يتم تفت

عتا دتتاري وهتو ميف حركتة التتد ول واخلتروج متن القطتاعل ومعتا العتودة )صتوفا(  ا علتى الغتزاوينييمعتا للحركتة البشترية ويتتم التضتي

                                                           
1 https://www.unrwa.org/ar/newsroom/features/%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D9%88%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-
%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%BA%D8%B2%D8%A9 
2 https://paltoday.ps/ar/post/257506/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-
%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9 

 أزمة االقتصاد يف غزةل انظر الرابط التايل:للمزيد حول  3
/http://ida2at.com/the-palestinian-economy-in-2016-highest-poverty-and-unemployment-rates/ 
4 http://www.noonpost.org/content/3611 

https://www.unrwa.org/ar/newsroom/features/%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/features/%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/features/%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/features/%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/features/%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/features/%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://paltoday.ps/ar/post/257506/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://paltoday.ps/ar/post/257506/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://paltoday.ps/ar/post/257506/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://paltoday.ps/ar/post/257506/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.noonpost.org/content/3611
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 متن معتا املنطتارل ومعتا الشتجاعية )انحتال عتوز( وهتو معتا خمصتص لنقتل صغري خمصص ملواد البنتا  ومتن املمكتن أن يعمتل بتدال  
 لال ينقل على اإلطالق ا ينقل بشكل انقص أودائم   إذالوقود ومنذ أكثر من عشر سنوات مل يتم نقل االحتياج الغزاوي من الوقود 

حلركتة النتاس ومنتذ احلصتار تعترر لإلغتالق   يُفتتاوهو معا داري بني إسرائيل والقطاع وأحيتاان   )كريم شالوم( ومعا كرم أبو سامل
وهو مغلا بشكل كامل إال يف  2013أوروبية ومنذ  ةوهو معا حتت السيطرة الفلسطينية املصرية قراقب مرار ال أما ابلنسبة ملعا رفا

 .1استثنا ات كما سبا اإلشارة
ل 2016شاحنة حمملة ابلبضائع يف الربع الثاين من عام  453ب مكتب تنسيا الشئون اإلنسانيةل  رجت من غزة حبسو  
واليت ُتشري إىل  2000شاحنة يف الربع األول من نفس العام  ما ُيشري إىل تراجع كبري يف ظل األرقام املرصودة عام  595مقارنة  بت

 2007شتاحنة )صتادرات(  لكنهتا متا لبثتت أن اخنفضتت يف عتام  1,271ا معدلته أنه يف الشهر الواحتد كانتت ذترج متن غتزة مت
 .شاحنة يف الشهرل واستمر الرتاجع عام ا بعد عام حىت وصل للمعدالت احلالية 481بسبب احلصار اإلسرائيلي إىل 

ا ليتات واملاكينتاتل وعلتى إسرائيل انع د ول العديد من السلع والبضائع واملواد اخلتام واملعتدات و  بقيتوعلى مدار العام 
احلديد  –احلصمة  –رأسها مواد البنا ل واليت تد ل فقط وبكميات مقننة وفا  طة روبرت سريي إلد ال مواد البنا  )األمسنت 

 (.البوسكورس –
 املياذ: -5

 لتقريتر افق  و ف لونتيجة للحصار فإن نظم كل من املياه والصرف الصحي أتثرت بشكل كبري نتيجة للسياسات اإلسرائيلية  
 أربعتة كتل  مترة ستاعات مثتاين إىل ستت ملتدة اجلاريتة امليتاه إمتدادات علتى غزة قطاع سكان من%50  صلا ل2014 لعام األونروا

 امليتتتاه حتليتتتة وحتتتدات  فضتتتت وقتتد. فقتتتط أايم ثالثتتتة كتتتل  متترة ستتتاعات مثتتتاين إىل ستتتت ملتتدة املتتتا  علتتتى  صتتتلون٪ 30و فقتتط أايم
حيتتث  اجلوفيتتة غتتزة ميتتاه يف امللوثتتة امليتتاه نستتبة. هتتذا ابإلضتتافة إىل زايدة 2ا2014 عتتام بدايتتة نتتذم٪ 40 حبتتوايل تشتتغيلها مستتوايت

 لمما يزيد من نسبة تعرر السكان للعديد من املختاطر الصتحية الصحي الصرف ومياه البحر مياه د ول بسبب% 97 إىل تصل
 .3اإلسرائيلي االحتالل عليها يسيطر الفلسطينية املياه مصادر من% 85مما يزيد الوضع سو  ا أن و 
 الصحة:  -6

 املستلتزمات الطبيتةكتل متن   االستترياد فتإن القطتاع الصتحي يف غتزة يعتاين نتيجتة نقتصمنتع  نتيجة إصرار إسترائيل علتى
ن تكتون غتزة ستوق ا ألوإن مت د وهلتا للقطتاع فهتي تكتون إسترائيلية املنشتأ يف تعمتد واضتا متن إسترائيل  لوقطع الغيتار واألدوية

                                                           
 :للمزيد حول املعابرل انظر ا   1

- http://www.aljazeera.net/news/arabic/2008/2/2/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-
%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9 

- http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=c2dea3y12770979Yc2dea3 
- https://www.sasapost.com/palestinian-crossings/ 

2 Khalid Manzoor Butt and Anam Abid Butt, oip. Cit, pp168-169. 
 للمزيد حول أزمة غزة املائية برجا  االطالع على ا  : 3

http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/3/10/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-
%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2008/2/2/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2008/2/2/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=c2dea3y12770979Yc2dea3
https://www.sasapost.com/palestinian-crossings/
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/3/10/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/3/10/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/3/10/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
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انع إسرائيل د ول مواد البنا  مما يقلل من كفا ة القطاع الصحي نتيجة إغتالق العديتد هي فقطل ومن جانب و ر  لسلعها
 .1من املستشفيات نتيجة عدم القدرة على ترميمها  اصة بعد ثالث حروب شنتها إسرائيل على غزة

الت املرضية واملصابني جرا  القصتفل ويزداد الوضع سو  ا مع كل حرب يف قدرة املستشفيات يف غزة على عالج احلا
حيتتث يتتزداد العجتتز يف األدويتتة واملستتتلزمات الطبيتتة ونقتتص يف الكتتادر البشتتري هتتذا متتن جانتتبل وعلتتى اجلانتتب ا  تتر فتتإن 

 .2استمرار غلا معا رفا والتضييا على األنفاق جيعل الوضع كارثي ا
زة متتع استتتمرار احلصتتار اإلستترائيلي ودتتاوزه متتدة يتضتتا متتن العتترر الستتابا أن الوضتتع علتتى شتتفا كارثتتة إنستتانية يف غتت

الستتنوات العشتترل  اصتتة متتع وقتتف املستتاعدات الدوليتتة املباشتترة للحكومتتة يف غتتزة واقتصتتارها علتتى املتتنا  املوجهتتة ملاسستتات 
ل وكمتتا قتتال أحتتد املستتاولني اإلستترائيلني احنتتن نريتتد أن 2006اجملتمتتع املتتدين عكتتس متتا كتتان  تتدث قبتتل انتختتاب محتتاس يف 

ل وذلتتك الوضتتع يطتتر  ستتاال االستتتجابة: كيتتف يتفاعتتل النتتاس يف غتتزة متتع 3ستتر الفلستتطينيون التتوزن ال أن ميوتتتوا متتن اجلتتوعاخي
 ذلك احلصارم وهل كان هلذا احلصار واثر على املقاومةم وما هي حماوالت كسر احلصارم

 اثني،ا مقاومة احلصار على غ ة:
ية وتنقسم هي األ رج إىل مقاومة عسكرية ومقاومة مدنيةل وهنا  مقاومة تنقسم مقاومة احلصار على غزة إىل مقاومة دا ل

  ارجة تتمثل يف احلرا  الدويل وظاهرة سفن كسر احلصارل وهو ما سيتم تناوله:
 املقاومة الداخلية:  -1

– لغتتزة كمتا ستبا التتذكر فتإن احلصتتار علتى غتزة فتترر يف البدايتة يف حماولتتة لكستر املقاومتة العستتكرية حلركتة محتتاسل وعقتااب  
شتتكل يالستتلطة يف غتتزةل و  متتن مث استتتيال  األ تترية علتتى محتتاس يف االنتختتاابت التشتتريعية و  علتتى انتختتاهلم -أوابألحتتري الفلستتطنيني

 استمرار املقاومة العسكرية يف القطاع أحد أهم اإلشكاليات اإلسرائيلية.
 املقاومة العكسرية:  -أ

س غايتتة يف املرونتتةل وتنقستم إىل إطتتالق الصتتواريخل وعمليتتات ا تطتتاف جيتب التأكيتتد علتتى أن املقاومتتة العستكرية حلركتتة محتتا
استتتطاعت كتائتتب القستتام أن تثتتري قلتتا إستترائيل  2014  ففتتي احلتترب األ تترية يف 4للجنتتود اإلستترائيلينيل وظهتترت أ تتري ا األنفتتاق

األنفتاق  تنقستمل و وطنات اإلسترائيليةبفكرة شبكة األنفاق املخرتقة خلطوط العدو األمامية وقدراا علتى نقتل احلترب يف دا تل املستت
                                                           
1 Ron J. Smith, Healthcare under siege: Geopolitics of medical service provision in the Gaza Strip, Social 
Science & Medicine,( Amsterdam :Elsevier, issue 146 ,2015)pp335-336 

 ول أزمة الصحة يف غزةل االطالع على:للمزيد ح 2
-http://alresalah.ps/ar/post/122411/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-
%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7 
-http://felesteen.ps/details/news/149518/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-
%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-
%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html 
3 Tamer Qarmout and Daniel Béland, The Politics of International Aid to the Gaza Strip, Journal of Palestine 
Studies, (Washington: The Institute for Palestine Studies, Vol. XLI, No. 4 ,Summer 2012)pp36-37  

 لمزيد حول األنفاق يف غزةل انظر الرابط التايل:ل 4
http://aawsat.com/home/article/158271 

http://aawsat.com/home/article/158271
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الصتواريخل إضتافة إىل األنفتاق  يت حتفر على طول احلدودل األنفاق ال يت تستتخدم إلطتالقوهي ال األنفاق اهلجومية :إىل ثالثة أنواع
. 1يت تكتون دا تل املتدنة واالحتما  متن القصتف اإلسترائيلي والتا وقيادااا بني املناطا املختلفل عناصرهاليت تستخدم من أجل تنق
 متن محتاس متن دا تل أحتد األنفتاقل واشتتبكوا متع قتوة مقتاتال   13 ترج عنتدما  بشتكل  تاص 2014وأاثرت األنفاق الرعتب يف 

 .2روت اإلسرائيليتنيإسرائيليةل ألهنم كانوا خيططون للوصول إىل كيبوتس نريعام ومدينة سدي
أما ابلنسبة لعمليات اخلطفل فكان خلطف جلعاد شاليط كبري األثر يف الضغط على إسرائيل وكانت صفقة اإلفراج  

جون واإلفتتراج عتتن مجيتتع النستتا  املعتتتقالت يف الستت  ال  يقضتتون أحكام تتا ابلستتجن املابتتدمعتتتق 450إلفتتراج عتتن تضتتمنت ا عنتته
اإلفراج عن مجيع املعتقلني من كبار الستنل ومجيتع املعتقلتني املرضتىل وعتن معتقلتني متن مدينتة   و سيدة 30اإلسرائيلية وعددهن 

ل مع العلم أن إسرائيل كانت تعارر بشتدة اإلفتراج 48معتقلني من فلسطينيي ستة  إلفراج عن   امعتقال   45القدس وعددهم 
ونتيجة لذلك كررت املقاومتة  طتف اجلنتود  .سرائيليةل ألهنم  ملون اجلنسية اإل48عن أي معتقل من القدس ومن فلسطينيي 

 .3ومت أسر شاؤول ورون 2014اإلسرائيليني يف حرب 
قامتتت كتائتتب القستتام بعمتتل دتتارب  2016أمتتا عمليتتات إطتتالق الصتتواريخ وهتتي الذريعتتة األساستتية يف احلصتتارل ففتتي 
افة والقتوة التفجرييتة ووليتات املستمتدج حيتث ن صارو ية إليصال رسالة مفادها أن قتدرات محتاس الصتارو ية قتد مت تطويرهتا مت

 .4يف احلروب السابقة صواريخ قد تفادت األ طا  اليت وقعتل من أجل توضيا أن الطالق والسقوطاإل
وجبانب كتائب القسام يوجد العديد من حركات املقاومة اليت اثبت وجودها يف املقاومة العسكرية يف احلروب اإلسرائيلية 

وألويتتة ستترااي القتتدس وهتتي اجلنتتا  العستتكري حلركتتة اجلهتتاد اإلستتالمي واتلتتك صتتواريخ وأستتحلة مضتتادة للتتدروعل املاضتتية ومنهتتا: 
ل وأظهتتتترت حركتتتتات املقاومتتتتة دور بطتتتتويل يف التصتتتتدي للعتتتتدوان 5الناصتتتتر صتتتتال  التتتتدين وهلتتتتا العديتتتتد متتتتن القتتتتدرات التستتتتليحية

 .20146اإلسرائيلي األ ري على غزة يف 
                                                           
1 http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/02/gaza-hamas-strategic-weapon-tunnels-against-
israel.html#ixzz4d5aXZv7K 
2 http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/3/4/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-
%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-
%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82 

 للمزيد حول أسر اجلنود اإلسرائيلينيل انظر الرابط التايل: 3
http://www.sasapost.com/prisoner-exchange-operations/ 

 للمزيد حول قدرات محاس الصارو يةل انظر الرابط ا  : 4
https://arabi21.com/story/957997/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-
%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-
%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

 للمزيد حول احلركات املقاومة املسلحة يف غزةل انظر الرابط التايل: 5

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130819_gaza_armed_groups 
 ل انظر الرابط التايل:2014للمزيد من التفاصيل حول دور املقاومة يف الرد على العدوان اإلسرائيلي يف   6

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2015/7/7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9
%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014 

https://www.youtube.com/watch?v=8koLDq0gS8g
https://www.youtube.com/watch?v=8koLDq0gS8g
https://www.youtube.com/watch?v=8koLDq0gS8g
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/02/gaza-hamas-strategic-weapon-tunnels-against-israel.html#ixzz4d5aXZv7K
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/02/gaza-hamas-strategic-weapon-tunnels-against-israel.html#ixzz4d5aXZv7K
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/3/4/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/3/4/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/3/4/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/3/4/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/3/4/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
http://www.sasapost.com/prisoner-exchange-operations/
https://arabi21.com/story/957997/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/957997/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/957997/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/957997/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 -حستتتبما تاكتتتد إستتترائيل أنتتته فتتترر متتتن أجلهتتتا  –ة العستتتكرية مستتتتمرة بتتترغم احلصتتتار املفتتترور ويف اجملمتتتل فتتتإن املقاومتتت
طشكال وطرق خمتلفة ومتنوعةل وقد أكتدت حركتة محتاس علتى استتعداد املقاومتة يف مستاندة انتفاضتة القتدس )انتفاضتة الطعتن( 

 .1وما زال املقاومون يتدربون يف حال حدوث انفالت يف وضع غزة والقدس
 قاومة املدنية: امل -ب

نفتاق علتى اجلانتب املصتري والتيت فمنهتا األ لواملقصود هلا هنا املقاومة غري العسكريةل وهي تتشتعب بشتكل كبتري يف غتزة
بشتتكل كبتتريل ويف  2011-2010حيتتث زادت األنفتتاق التتيت حفتترت يف  تستتتخدم يف اريتتب البضتتائع املمنوعتتة متتن التتد ولل 

ل كبتري نتيجتة لتجتارة التهريتب عتن طريتا األنفتاقل حيتث زادت نستبة التواردات املهربتة تلك الفرتة اخنفضتت أستعار الستلع بشتك
ل ونتيجتتة الزدهتار التجتتارة يف األنفتاق فقتتد فرضتت احلكومتتة يف 2تت2010-2008% بتني أعتتوام 60عتن طريتتا األنفتاق بنستتبة 

 اليت عادة ما تا رهتا إسترائيل ابلشتهور.غزة مجار  وضرائب على البضائع املهربة من أجل تسديد رواتب املوظفني يف احلكومة و 
ألف عامل فلستطي  يف  12ومن جانب و رل فعملية إنشا  األنفاق توفر العديد من الوظائف للعمال يف القطاعل فيعمل حنو 

 .3حفر األنفاق رغم املخاطر وذلك نتيجة لتصاعد معدالت البطالة نتيجة للحصار اإلسرائيلي
ادرات لكيفيتة التعتاي  وحتل األزمتات بشتكل جزئتي يف بعتض القطاعتات املتضتررة مثتل: تفاعل أهل غزة متع احلصتار قبت

استخدام األلوا  الشمسية لتوفري الكهراب ل حماولة األسر لزراعة احتياجااا الزراعية يف املساحات املختلفةل وتقوم منظمة الغوث 
ة الشمستتية متتع إشتترا  املدرستتني والطلبتتة وأوليتتا  األمتتور يف والعتتون لالجئتتني الفلستتطينيني )األونتتروا(  نشتتا  متتدارس تتتدار ابلطاقتت

عملية إنشا  املدارسل مع حماوالت زراعة أسطا املدارسل وابإلضافة إىل فتا قنوات تعليمية على قناة يوتيوب للتعلتيم عتن بعتد 
 ادف إىل نشر املعرفة إىل املناطا ل ومن جانب و ر تنتشر املكتبات املتنقلة واليت4ليصل التعليم إىل املناطا املتضررة يف القطاع

ل وذلتتتك للمستتتامهة يف ذفيتتتف حتتدة احلصتتتار علتتتى العمليتتتة 5املتضتتررة جتتترا  احلتتتروب التتتثالث يف قطتتاع غتتتزة والتتتيت مل يتتتتم إعمارهتتا
 التعليمية.

                                                           
 من أجل تفاصيل عن قدرة محاس يف مواجهة إسرائيلل انظر الرابط التايل: 1

http://ida2at.com/hamas-is-ready-for-a-new-war-with-israel/ 
2 Nicolas Pelham, Gaza's Tunnel Phenomenon: The Unintended Dynamics of Israel's Siege, Journal of Palestine 
Studies(California: University of California Press on behalf of the Institute for Palestine Studies, Vol. 41, No. 4 
,Summer 2012)pp15 

 للمزيد حول األنفاق برجا  االطالع على الرابط التايل: 3
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-
world/egypt/2014/11/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-
%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-
%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%BA%D8%B2%D8%A9-.html 

 لتالية:حول مدارس األونروا وأنشطتها لتخفيف حدة احلصارل انظر الروابط ا 4
http://portal.unrwa.ps/Details.aspx?pid=253614BBAC999B38B5B60CAE531C4969 
http://portal.unrwa.ps/Details.aspx?pid=C8758B517083196F05AC29810B924ACA 
http://portal.unrwa.ps/Details.aspx?pid=798CEBCCB32617AD94123450FD137104 

 بات املتنقلةل انظر الرابط ا  :للمزيد حول املكت 5
http://www.huffpostarabi.com/2017/03/25/story_n_15564890.html?ncid=fcbklnkarhpmg00000001 

http://ida2at.com/hamas-is-ready-for-a-new-war-with-israel/
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/11/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/11/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/11/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/11/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/11/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/11/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-.html
http://portal.unrwa.ps/Details.aspx?pid=253614BBAC999B38B5B60CAE531C4969
http://portal.unrwa.ps/Details.aspx?pid=C8758B517083196F05AC29810B924ACA
http://portal.unrwa.ps/Details.aspx?pid=798CEBCCB32617AD94123450FD137104
http://www.huffpostarabi.com/2017/03/25/story_n_15564890.html?ncid=fcbklnkarhpmg00000001
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 املقاومة اخلارجية: -2

ل فاأل رية دعل األمر أسوأ جيب التأكيد على أن الفاعل األساسي اخلارجي هو اجملتمع املدين وليس الدول واحلكومات
و اصة الوالايت املتحدة األمريكيةل ابإلضتافة إىل املستاعدات العستكرية والدبلوماستية التيت انحهتا إىل إسترائيلل تقتوم التوالايت 

 قنع إصدار أي قرار يدين إسرائيل يف دلس األمن.املتحدة 
 التتدول خمتلتتف متتن عديتتدة ستتفن فقامتتت ررلالغتت هلتتذا ستتفن محتتالت قامتتتف احلصتتار كستتر  حمتتاوالت جانتتب علتتى أمتتا

يف ظل إغالق كل من مصر وإسرائيل  طريا البحر  ألنه املنفذ الوحيد عن غزة قطاع عن احلصار كسر  قحاوالت والغربية العربية
 االحتتالل قتوات اعرتضتته ا  تر والتبعض القطتاعل ستكان متع تضامنية وبرو  قساعدات حممال   الوصول يف اا بعضها لاملعابر

 متتدار وعلتتى .2008 أغستتطس يف غتتزة شتتواطئ وصتتلتا واللتتتان احلتترة وغتتزة احلريتتة ستتفينيت كانتتتا  الستتفن تلتتك وأوىل .اإلستترائيلي
 اإلغاثتة جلنتة ستفينة وهتي: غتزة شتواطئ إىل ابلوصتول اإلغاثيتة ابملتواد حمملتة ستفن لسبع إسرائيل مسحت املاضية العشر تالسنوا

 ليتدي ل2015 ماراين ل2008 (2) الكرامة ل2008 دجيينيت ل2008 الكرامة ل2008 األمل ل2008 مصر يف اإلنسانية
 الكرامتة ل2008 العيتد ستفينة ل2008 الليبيتة املتروة وهتي: غتزة إىل الستفن متن العديتد وصتول إسرائيل منعت مث ل2016ليلي
 اإلسرائيلية القوات قتل نتيجة األشهر وهو (1) احلرية أسطول ل2009 اإلنسانية رو  ل2009 اللبنانية اإل وة ل2009 (3)

 واحلريتتتة لتحريتتترا ل2011 (2) احلريتتتة أستتتطول ل2010 األمتتتل ستتتفينة الرتكيتتتةل مرمتتترة ستتتفينة متتتن علتتتى كتتتانوا  انشتتتطني عشتتترة
 .1واألمل الزيتونة سفينتا ل2012 أستيل ل2011

ويف اخلتام فالساال املطرو  حالي تا: متا هتي دالالت احلصتار علتى املقاومتة يف غتزةم وهنتا جيتب التأكيتد علتى أنته وابلترغم 
ملفتا ومرفتتور متن منظتتور متن استك إستترائيل بتعريتف احلصتتار يف القتانون التدويل لتايتتر حصتارها علتتى غتزة إال أن تايرهتا هتتذا 

متن غتزة يعفيهتا متن أي مستئولية دتاه  2006القانون الدوىل نفسهل ألنه وعلى رغم من اسك إسترائيل بقوهلتا إن انستحاهلا يف 
                                                           

 انظر الروابط التالية:للمزيد حول سفن كسر احلصارل  1
- http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/9/22/%D8%B3%D9%81%D9%86-

%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9 

- http://ramallah.news/post/66532/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-
%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-
%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-
%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-
%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9 

- http://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-
%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-5807194 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/9/22/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/9/22/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/9/22/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/9/22/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/9/22/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ramallah.news/post/66532/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ramallah.news/post/66532/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ramallah.news/post/66532/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ramallah.news/post/66532/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ramallah.news/post/66532/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ramallah.news/post/66532/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ramallah.news/post/66532/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-5807194
http://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-5807194
http://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-5807194
http://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-5807194
http://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-5807194
http://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-5807194
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سكاهنال إال أنه قانوني ا مسئولة عن تسهيل حياة الناس نتيجة سيطراا على اجلوانب الرئيسية حلياة سكان غزة واليت من ضمنها 
د الكامل القتصاد غزة على إسترائيلل ابإلضتافة إىل أن احلصتار الشتامل التذي تفرضته إسترائيل حالي تا وهتو يعتد متن أنتواع االعتما

العقتتتاب اجلمتتتاعي التتتذي  رمتتته القتتتتانون التتتدويل حتتتىت وإن وصتتتفت إستتتترائيل غتتتزة ككيتتتان معتتتادمتل فتتتتال جيتتتوز منتتتع املتتتواد الغذائيتتتتة 
من جانب و ر مسئوليتها عن الستكان املتدنيني أثنتا  احلتروب التثالث املاضتية يف ظتل واملستلزمات الطبية اليت انعها إسرائيلل و 

 ل وهذا من حيث اجلانب القانوين.1احلصار وعدم اذاذها أي تدابري وقائية للحيلولة دون وصول القصف والتدمري
وامل لكسر شوكتهال فهي وابلرغم من تضافر العديد من الع-أما من حيث اجلانب العسكريل فنجد أن حركة املقاومة 

إال أهنا استطاعت التعامل  -بني حصار إسرائيلي بتعاون مصري وقوافقة فلسطينية ضمنية يف الضفةل وسكوت دويل شبه كامل
مع السياقات املفروضة عليها واحت يف االستمرار والتطويرل فالعرور العسكرية اليت تنظمها كتائب القسام يف غزة تدل على 

املقاومتتة لتتدورها الفعتتال يف صتتد اهلجمتتات اإلستترائيلية علتتى القطتتاعل ابإلضتتافة إىل تعلمهتتا متتن األ طتتا  التكتيكيتتة فهتتم احلركتتة 
 والفجوات التقنية اليت وقعت يف احلروب السابقة وذلك يف ظل حمدودية األدوات وا ليات املتاحة هلا يف ظل الظروف احلالية.

تعاي  سكان القطاع مع احلصار وحماوالام التكيف مع أزماته طشتكال  -وعلى اجلانب اإلنساين فهنا  شقان: األول
خمتلفة ومتعددةل يوضا الرؤيتة املتأصتلة لتدج ستكان القطتاع طمهيتة املقاومتة وتفهمهتم لظروفهتال فصتمودهم مقاومتةل وحيتاام يف 

ولية واإلقليميتة التيت تستعى بكتل الطترق حد ذااا مقاومة الحتالل وحصار طال انتظار انتهائهما  والشا الثاين هو احلركات الد
لفك احلصار والذي يتضا منه تفهم تلك احلركات للوضع اإلنساين املتأزم الذي تعيشته غتزةل ورفضتهم لته وحماولتة تغيتريه ابطتراد 
 علتتى التترغم متتن التضتتييا اإلستترائيلي وعتتدم الستتما  ابملتترورل بتتل وأحيتتاان  أ تترج ابلقتتتل واستتتمراره علتتى متتدج عشتتر ستتنوات يف

 حماوالت يراها البعض غري ددية.
ويف النهايتتةل فتتإن أزمتتة غتتزة يتضتتا منهتتا حجتتم أزمتتة اخلتتالف العتتريب ستتوا  يف التتدا ل الفلستتطي  وعتتدم ستتعي الستتلطة 
بشكل كافمت لوقف احلصار يف مقابل طر  شروط للمصاحلة وللمساعدة يف وقف احلصار وذلك من أجل مصاحلها السياستيةل 

مر واملمتد الذي يتضا منه عدم وضو  رؤيتة حمتددة للتعامتل متع احلصتار ليكتون ستكوام كموافقتة ضتمنية واخلالف العريب املست
عليتهل وأزمتات اإلقلتتيم ودولته التيت متترت بثتورات وأزمااتتا يف التعامتل متع الثتتورات املضتادة ممتتا  لتا حالتة متتن االنكفتا  التتدا ليل 

لعنف يف املنطقة مثل تنظيم الدولة وإغفل األزمات اإلنسانية اليت مير هلا ابإلضافة إىل أن االهتمام العاملي انصب على مجاعات ا
اإلقليم بشكل كبري. وُتظهجر أزمة غزة التغيتري الكبتري يف التحالفتات اإلقليميتة وأتثريهتا علتى التعامتل متع تلتك األزمتةل لتكتون غتزة 

فمت للتعامل الفوري معهال وعلى الرغم من ذلك فإن جز  ا أساسي ا من أزمات املنطقة ولكن بدون تسليط الضو  عليها بشكل كا
 غزة ما زالت تقاومل وأكا املقاومني هم الغزاويون الذين يتعايشون ويتعاملون مع احلصار بشكل يومي.

*****

                                                           
1 Khalid Manzoor Butt and Anam Abid Butt, oip. Cit, pp174. 
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 احتوالت املقاومة السورية بني االنتصار واالنكسار: معركة حلب منوذج، 
 مدحو ماهر

 مقدمة:
كلومةل أت  يف سلسلة مدن التداعي والتدافع اليت تلخص دالالت كاج للمرحلة اليت منر حلب واحدة من مدن األمة امل

: يف القدس 1هلا. فقد شهدت األمة عا العقود األ رية ملحمة متصلة احللقات عات عنها قصص مدهنا يف شرقيها وغربيها
ونواحيها وخميمااا من رفا و ان يونس إىل جباليال إىل  وفلكها املرصع قدنمت ابسلة يف جنني واخلليل ورام ط وانبلسل ويف غزة

الصومالل وكابول وقندوز وابجرام وقندهار -الشيشانل ومقديشيو-كوسوفول فجروزين-سراييفو وسربرنيتشيال ابلبوسنةل وبريتشينا
من مدن الربيع الثوري العريب الذي  يف أفغانستانل وبغداد والبصرة والفالوجة واألنبار ودايىل وصال  الدين وغريها ابلعراقل وغريها

ا للهيب هذا التحولل منذ ُدفعت ثوراا إىل محل السال   حتول إىل صيف شديد احلرارة. ولقد أمست املدن السورية األكثر ذوق  
وحىت اليوم. وتعد حلب واحدة من أبرز هذه  2011مقاومة  للتنكيل الشديد الذي أراد وأدها يف أشهرها األوىل من عام 

 القصص ذوات العا.
ل ويف قلبها مدينة حلب القدمية واجلديدة. وحمافظة حلب أكا حمافظة تشكل سوراي إدارايا  14وحلب حمافظة من 

ماليني(ل واملدينة هي أوسع مدن سوراي مساحة وأكثرها كثافة سكانيةل وتعد  4.6 )ةس السكان: ا افظات السورية سكاان  
حدة من احلواضر التارخيية اليت تعج اب اثر اإلسالمية وغريها وحللب القدمية طراز معماري  اص العاصمة االقتصاديةل وهي وا

 . 2يف الئحة الرتاث العاملي وفا اليونسكو 1986أد لها منذ 
 ومن الناحية اجلغرافية تقع حلب على احلدود بني سوراي وتركيا  ما جعلها ذات أمهية اسرتاتيجية يف التاريخ الشامي بصفة
عامة ويف الثورة السورية احلاضرة بصفة  اصة  إذ إهنا بوابة الدور الرتكي الكبري يف الثورة كما سيأ . ويف حلب مسلمون عرب 

هم التجمع الثاين من حيث  الشركس والرتكمانل أغلبية سنية وأقلية شيعيةل وفيها أقلية مسيحية أمههم األرمنل وأكراد وأقلية من
على رأسها مسجد  –%( يف املنطقة. وأمام عدد ضخم من املساجد الكاج واألثرية 15% و10ت )بني احلجم بعد مدينة بريو 
ن و ا تنتمي للطوائف املتنوعة فهنا  السراين والالتني واملارونيمبىن كنسي   45 حتتضن بني جنبااا حوايل - حلب الكبري األموي

 .3نو والكاثوليك واألرثوذكس والكلداني
                                                           

 دير التنفيذي ملركز احلضارة للدراسات السياسية.امل 
 حلب املدمرة.. مأساة عاشتها سراييفو وغروزين  1
-2016/12/15/%D8%AD%D9%84%D8%A8http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9
-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9
-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88

%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%8A  
  http://whc.unesco.org/ar/list/21ل مدينة حلب القدمية  2

 يونسكو: ثلث مدينة حلب القدمية مدم ر ابلكامل: 
-http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/1/21/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-4%D8%AB%D8%AB%D9%8
-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84  
3(http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%8
4%D8%A8  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2016/12/15/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2016/12/15/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2016/12/15/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2016/12/15/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2016/12/15/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%8A
http://whc.unesco.org/ar/list/21
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/1/21/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/1/21/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/1/21/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/1/21/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
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)يوليو( حني استولت قوات اجلي  السوري احلر على أحيا  يف جنوبيها  2012راهنة منذ أواسط وتبدأ قصة حلب ال
 بني اجلانبني: اجلي  احلر والقوات املنضمة إليه مث اجلبهة اإلسالمية وفصائلهال ومشال شرقيهال لتبدأ املعركة البندولية الطويلة سجاال  

ن أسيما حزب ط اللبناين واحلرس الثوري اإليراين وروسيا. فما  املنضمة إليه ال واجلي  النظامي وامليلشيات السورية واألجنبية
ن يتمكن الثوار من ضرب حصار أو قطع أا منهل وما يسيطر الثوار على جز  من املدينة حىت تعود قوات بش ار لتسرتده أو جز   

. وقد استمر ذلك 1املواصالت لصاحل النظامإمدادات عن قوات بشار حىت يتم كسر احلصار أو اسرتداد  طوط اإلمداد و 
واليت انتهت ابكتسا  قوات بشار وإيران وروسيا الاية واجلوية  2016السجال حىت املوقعة األ رية يف هناايت العام املنصرم 

 للمحافظة وطرد مجيع القوات املقاومة ضمن واحدة من أبشع مذابا العصر احلديث ومآسيه على املستوج اإلنساين.
الساال الذي حناول اإلجابة عنه عا هذه األسطر يتعلا بدالالت التحوالت اليت ار هلا الثورة السورية وقوج املقاومة و 

ما دور القوة الوطنية يف هذا الصدد؟ ما دور القو  غري الوطنية على جانيب املعركة؟ وما فيها ما بني التقدم والتعثر والرتاجع: 
األخر ، القو  اإلقليمية، والقو  العاملية؟ وذلك من  ةكل من: الثورات العربية يف مناذج ا األربعداللة هذذ احلالة ابلنسبة ل

وعا حنو ست  ا بني انتصارات الثورة وانكسارالا، كما أشران.خالل قصة حلب اليت كانو أبرز بقاع الثورة السورية أترجح، 
 حلتني كايني: سنوات من عمر الثورة السورية مرت ثورة حلب الطويلة قر 

حني حضر السال  مع تصاعد عمليات القمع  2012حىت يوليو  2011مرحلة الثورة السلمية اليت استمرت من مارس 
من قبل شرطة وقوات النظام وتزايد أعداد القتلى رغم اإلصرار على السلمية. وقد اشتملت هذه املرحلة على أعمال احتجاجية 

حيل بشار األسد على غرار ما تواىل وتزامن يف ا افظات واملدن السورية كافة. ومما يذكر سلمية ومظاهرات متصاعدة تطالب بر 
 يف ذلك أت ر التحول إىل العمل املسلا من قبل احللبيني عن سائر أحنا  سوراي. 
يف الريف ا عدة: طور انفجار املقاومة املسلحة واملرحلة األ رج هي مرحلة الثورة املسلحة اليت أ ذت بدورها أطوار  

ا. مث طور بروز ل واستغرق عام  2014 ل مث بد  معركة املدينة نفسها حىت فااير2012 يوليو – 2012 الشرقي والشمايل: فااير
من عدة فصائل أبرزها: جبهة النصرة وجي  اجملاهدين  2014: فااير 2غرفة عمليات أهل الشام )أو الغرفة املشرتكة ألهل الشام(

حني ظهر تنظيم الدولة يف معركة  2014 حىت أغسطس وكتائب نور الدين زنكيل وذلك ملدة ستة أشهر أوال   واجلبهة اإلسالمية
ا إىل مارعل وبدأ دور جديد من اخلالفات الدا لية بني الفصائل على  رتين يف الريف الشمايل متجه  أحلب واستوىل على مدينة 

لتشظي وتعدد القوج الضالعة يف املعركة وحماوالت مجعها حتت راية واحدة حمكات فكرية وأيديولوجية وجهوية. مث طور طويل من ا
يف صورة جبهة فتا الشام إىل جي  الفتا إىل جي  حلبل وحتقيا انتصارات وتعرر النكسارات.. األمر الذي انتهى بسقوط 

ي  بشار يف مذحبة الثورة حلب املريع حتت قصف روسي جوي متصل لنحو ثالثة أشهر وتقدم التشكيلة الشيعية املاازرة جل
 .2016الكاج بني سبتما وديسما 

                                                           
1  http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/071120162  
2https://www.shahbapress.com/news/1024/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B3%D9%88%
D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D
8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D9%84
_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85.html  
https://www.shahbapress.com/news/1024/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B3%D9%88%D
8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8
%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D9%84_
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85.html  

http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/071120162
https://www.shahbapress.com/news/1024/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85.html
https://www.shahbapress.com/news/1024/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85.html
https://www.shahbapress.com/news/1024/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85.html
https://www.shahbapress.com/news/1024/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85.html


78 

 

هذه املسرية امللحمية للثورة السوريةل وابأل ص للمرحلة املسلحة منهال مشحونة ابلدروس والعال وهي منشئة لواقع جديد 
مي ما ميكن أترخيه هلزمية يونيو نه ا صلة األكا لتطورات عقود من التداعي العريب واإلسالإيف املنطقة العربيةل ميكن القول 

ل مث نكسة التحالف الدويل العريب بقيادة الوالايت املتحدة لتأديب العراق بعد غزو 1979أو خبيار كامب ديفيد  1967
فإن هذه  - من الناحية األ رج –. ولكن 2003ل ما بلغ قاعه ابحتالل األمريكان لبغداد أبريل 1991-1990الكويت 

  الوضو  يف الواقع العريب. فتحول الثورات إىل انقالابت وصراعات مسلحة وعنف احقائا أ رج مل تكن بذ امللحمة كاشفة عن
منتشر يف أرجا  املنطقة مل يكن ببعيد عن سياسات االستبداد العريب وإصرارها على مقولة كل نظام: )أان أو الفوضى(ل لكنها  

نفسية وتشوشات فكرية وانقسامات متصلبة وارتباطات وتد الت كشفت عما أورثته للقوج اجملتمع العريب من تشوهات 
 عن القوج الشعبية العربية ال  ض ارجيةل أعادت فرز القوج املختلفة: السوريةل والعربيةل واجلوار اإلقليميل وذات الثقل العامليل ف

 واإلسالمية  املقيمة يف أوطاهنا أو العابرة للحدود.
لسورية جديرة بثورة موازية إلعادة التفكري اجلدي يف كثري من القضااي االسرتاتيجية واملصريية هذه املسرية امللحمية للثورة ا

الفكرية منها والسياسية على وجه اخلصوص: هل ال تزال العروبة رابطة معنوية حية بعد أن تداعت أركاهنا املادية حنو العربية: 
فشلت دعوات التضامن فضال  عن مشاريع الوحدة العربية اليت د لت يف  اهلاوية وبعدما فقد العرب القدرة على التعاطف بعد أن

قائمة املستحيالت العربية مع الغول والعنقا  واخلل الويفم هل سقطت الثورات العربية يف الثقب األسود لالستبداد العريب ولو على 
ا طويال  يف قطع املفكرون القوميون العروبيون ردح   حساب النفوس ودمائها واألرر واستقالهلام ما حقيقة العقل العريب اليوم الذي

م وما معىن الدولة العربية اليوم إذا كانت قد حتولت إىل امليدان األنسب لقتل العرب واجريهم اجيده معاصر ا وتفنيده ترااث  
املقاومة السورية ترفع  ارضة/والتنكيل ططفاهلم ونسائهم وشيو همم وما موقع اإلسالم من هذه امللحمةل  اصة أن معظم قوج املع

سيما: معركة حلبم هل ال يزال للمقاومة معىنم وهل من املمكن أن تنتصر بعد هذه املآسي  رايته يف معركتها احلالية ال
 واخلسائرم

 مأساة حلب: مأساة سوراي واألمة واإلنسانية: -أوال، 
و طشهرها األ رية اليت شهدت املذحبة املأساةل هذه األسئلة ال تثريها معركة حلب وحدهال سوا  بسنوااا الستل أ

فدواعيها متوالية مرتاكمة متناثرة يف أحنا  األمةل لكن معركة حلب تدفع هلا إىل اللب والقلب ضرورة اإلجابة عن تلك األسئلة قبل 
ألنظمة تدرجت من معهود استكمال املسرية. إن مأساة ثورات الشعوب العربية بعدما انقلبت عليها الثورات املضادة من قبل ا

ا القمع إىل جديد القتل يف الشوارع طيدي اجليوش وقوات األمن الوطنيةل وجا  التد ل العسكري الغريب )الناتو( يف ليبيا ماقت  
وسريع االنتها ل كما جا  التد ل العسكري العريب يف البحرين مث يف سوراي غري دموي ابلقدر الذي تشمئز منه النفوسل لكن 

قا يفرر    ل اإليراين والروسي يف سوراي وابأل ص حلب جا  يف صورة من البشاعة توازيها صورة أ رج من العجز العريبالتد
 هذه الوقفةل واليت نبدأها من النهاية.

انتها  معركتها يف حلب ابنتصار مازر  حيث دمرت  - وليست سوراي -أعلنت روسيا  2016يف هناية العام املنصرم 
( 2016 ديسما – ا فوق حجرل وقتلت من أهليها يف النوبة األ رية من املعركة )سبتماا ال يدع حجر  ل تدمري  حلب ابلكام

ا فقط يف الشهر األ ري(ل بعد ألف   130ال وهجرت من بيوام عشرات إن مل يكن مئات ا الف )ال وأصابت وجرحت والف  والف  
لةل أهنك فيها اجلوع والاد واخلوف ما تبقى يف الناس من ودمية. ذلل طوي احصار مرير أذل مجيع سكان حلب الشرقية شهور  

ذلك عمليات قتل مباشرة وعمليات اغتصاب للنسا ل كلما تقدمت ميلشيات األسد وشيعة إيران. كان هذا هو موقف أهل 
ا شبه كامل يف منتصف ينة تفريغ  حلب من املدنيني العزل الذين اضطروا إىل البقا  حىت الشهر األ ري حلني إجالئهم وتفريغ املد
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ن هدأت  إث مل تتوقف العمليات املتبادلة و ال حيل حىت وقعت اهلدنة بني روسيا وتركيال وأعلن وقف اجملزرة ماقت  2016ديسما 
 ا. كثري  

يف حلب.  قبل هذه النهاية كانت روسيا ومن ورائها إيران وميليشيااا مث بقية جي  بشار قد أعلنوا عن بد  معركة النهاية
ا واسع النطاق على الشطر الشرقي من حلب الذي نوفمال وبعد هدنة استمرت شهر ال بدأت قوات األسد هجوم   15ففي 

تسيطر عليه الفصائل املعارضة و اصره النظام منذ يوليو )بعد و ر معركة اا فيها جي  الفتا يف فك احلصار عن حلب 
األحيا   - ويف احلقيقة: الطائرات الروسية يف املقام األول –أمطرت قوات النظام  ب(.الشرقية بل وحماصرة قوات األسد يف الغر 

نوفمال أكدت منظمة  21ويف  .الشرقية ابلصواريخ والقذائف والااميل املتفجرة يف وترية هي األعنف منذ بداية الثورة السورية
رق املدينةل فقد تعمد القصف الروسي السوري استهداف الصحة العامليةل أنه مل يعد هنا  اأي مستشفى قيد اخلدمةا يف ش

  .1املستشفيات واملساجد ومقرات الدفاع املدين وعمليات البحث يف األنقار
 على وذكرت مصادر للمعارضة السورية أنه مت قطع االتصاالت عن شرقي حلبل مع تصاعد وترية القصف اجلوي ليال  

وذكرت مصادر يف الدفاع املدين أن عشرات اجلثث منتشرة يف الشوارعل وأن  .عارضةتسيطر عليها فصائل امل تاملناطا اليت كان
ل 2تزال حتت األنقار يف حي الزبديةل وسط عجز ام لفرق الدفاع املدين النتشال الضحااي ا كبرية من جثث املدنيني الأعداد  

روسي السوري املكثف وأنبا  عن عمليات قتل نفذاا من جرا  القصف ال يزال دهوال   فيما كان مصري عدد كبري من املدنيني ال
مجاعات إغاثة أ رج  3القوات احلكومية وميليشيات موالية يف األحيا  الشرقية. وأطلقت منظمة اخلوذ البيضا  للدفاع املدين و

ومرتات تسيطر كيل  4ألف مدين عا منطقة اتد  100حماصرة مناشدة ايئسة للمجتمع الدويل من أجل ترتيب ممر ومن لنحو 
جثة وأن هنا  و رين رقا ما زالوا  100عليها احلكومة. وأشار مدير الدفاع املدينل عمار السلمول إىل أن هنا  ما يربو على 

على قيد احلياة حتت األنقار وال يتسىن ألحد الوصول إليهم. من جانبهل قال مستشار األمم املتحدة للشاون اإلنسانية اخلاص 
غالندل إنه جيب حتميل احلكومتني السورية والروسية مساولية الفظائع اليت ترتكبها الفصائل املسلحة املوالية للحكومة بسورايل اين إي

ا امليليشيات املنتصرة يف حلب. وأضاف: احكومتا سوراي وروسيا مسئولتان عن أي انتهاكات وكل االنتهاكات اليت ترتكبها حالي  
 .3يف حلبا

لنظام من السيطرة على حي مساكن هنانو األكا يف شرق حلبل والذي كان األول الذي سيطر نوفمال اكن ا 26ويف 
ويف هناية نوفمال أكد مسئول العمليات  .4ل ما أدج إىل انقسام املدينة إىل شطرين منذئذ2012عليه مقاتلو املعارضة يف صيف 

من  اا وحمذر  اإىل أن ااملاونة الغذائية استنفدت عملي   اعبال الفت  اإلنسانية يف األمم املتحدة ستيفن أوبراينل أن الوضع امقلا ومر 
 . "أن شرق حلب قد ايتحول إىل مقاة ضخمة

                                                           
1https://al-ain.com/article/aleppo-syria-details 
2http://www.e3lam.org/2016/12/13/171577  
3 http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-
%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA 
4  https://al-ain.com/article/aleppo-syria-details  

https://al-ain.com/article/aleppo-syria-details
http://www.e3lam.org/2016/12/13/171577
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://al-ain.com/article/aleppo-syria-details
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أحيا  يف وسط حلب الشرقية بينها الشعار ااحلي  8ديسمال استعادت قوات النظام وحلفاؤها السيطرة على  6ويف 
يف اليوم التايلل استعاد النظام السيطرة على املدينة  .اإلنسان السك  األهم يف قلب شرق حلبا وفا املرصد السوري حلقوق

 .القدمية اليت تشكل القلب التارخيي حللب
ديسمال جلأت روسيا والصني إىل حا النقض )فيتو( يف دلس األمن ضد قرار يطلب هدنة  5وقبلها بيوم واحد أي يف 

واملرة  2011وذار  حول سوراي منذ بد  النزاع يف مارس/ اكو قرار  موس فيها تعطلاليت أايم يف حلبل وهي املرة السادسة  7لت
نسوا دوالترل موسكو طهنا اقررت السيطرة على حلب مهما كانت الكلفة اهذا فيما اام السفري الفرنسي فر  .اخلامسة للصني

نسانية وجرائم حرب يرتكبها ديسمال ندد وزير اخلارجية األمريكي بتاجرائم ضد اإل 10يف  .اإلنسانيةا لتحقيا نصر عسكري
دول  4دول غربية بينها الوالايت املتحدة وفرنسا وأملانيا و 5ويف التوقيت نفسه يعقد اجتماع دويل يف ابريس قشاركة  .النظاما

لقه ووفا عادتهل يبدي األمني العام ل مم املتحدة ابن كي مون ق .عربية بينها قطر والسعوديةل ينتهي من دون أي موقف ملموس
من معلومات عن ارتكاب فظائع احبا عدد كبريا من املدنيني بينهم نسا  وأطفال. وتكرر ابريس تنديدااا بتادازرا يرتكبها 

 .النظام حبا مدنيني ابدعما روسي
أن  اديسمال ياكد مساول عسكري سوري أن العمليات العسكرية اتد ل مرحلتها النهائيةا موضح   12ومع صبا  

بدورهل لفت املرصد السوري حلقوق اإلنسان إىل ااهنيار ام  .% من شرق حلب10ارضة يسيطرون فقط على مقاتلي املع
 اجديد   اديسمال أعلن مساول عسكري سوري اتفاق   15. ويف "أن امعركة حلب توشك أن تنتهي اللفصائل املعارضةا ماكد  

وأعقب ذلك وصول  .تسيطر عليها الفصائل يف شرق حلب للسما   جال  مقاتلي املعارضة ومدنيني من و ر املناطا اليت
الدفعة األوىل من عملية اإلجال  من و ر جيب يف حلب تسيطر عليه املعارضة إىل ريف حلب الغريب الواقع حتت سيطرة 

 .1الفصائل املقاتلةل وفا مصدر طيب واملرصد السوري حلقوق اإلنسان
مشايل سورايل اجملتمع الدويل إيقاف ما  صل يف املدينةل ماكدين  وفهم من  وانشد انشطون ممن تبقوا يف املدينة الواقعة

احدوث دازر واعتقاالتا يف حقهم يف حال اكن القوات احلكومية وامليليشيات املوالية هلا من الوصول إىل عما املناطا اليت 
 . وقد حدث.2يقيمون فيها

حضر يف هذا املش د املأساوي؟ وكيف كان دور كل من م  اهذذ كانو القصة يف مش دها األخري، واآلن كم طرف، 
 في ا؟ وما داللة ذلك؟

ل فلجأ  افظة أ رج أو سابا إىل أما الشعب احلليب فقد وجد نفسه يف وضعية الفريسة بني من وجد إىل اهلرب سبيال  
من بقي من هاال  على قيد احلياة. على  اجلنوب الرتكي أو إىل أوروابل وبني من أصر على البقا ل وقد كان شهود الكارثة من حظ

سبيل املثال العابر أت  قصة واحدة ممن اوا منهم: فاطمة عبد ط أمحد. بقيت فاطمة ُحبلى يف شهرها الرابع مع زوجها وأطفاهلا 
وحلفا ه كان هلم سنة( يف حلب لعدم رغبتها يف املغادرةل إال أن نظام بشار  1.5سنةل وو ر بعمر  2.5الثالثة )توأمان بعمر 

                                                           
1 https://al-ain.com/article/aleppo-syria-details  
2http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-
%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA  

https://al-ain.com/article/aleppo-syria-details
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.skynewsarabia.com/web/article/900390/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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تشري فاطمة إىل أن أحد الااميل املتفجرة اليت ألقتها طائرات بوتني أو بشار على رأس املدنيني يف األحيا  السكنيةل  .رأي و ر
وأن القذائف الصارو ية كانت  ..سقطت ابلقرب من منزهلم ما أدج إىل إصابة زوجها أثنا  حماولته إ راج بعض املسلتزمات

صاب يف تتساقط بكثاف
ُ
ل لتبقى إىل جانب زوجها امل ة على األحيا  الشرقية حللب أثنا  حماولتهم االنتقال إىل مكان أكثر أماان 

جلأت العائلة السورية إىل أحد املباين الذي اعتقدوه ومن ا يف املنطقة  .ساقه وأطفاهلا الصغار الذين خيافون من أصوات االنفجارات
 .هلم هنا  أيض ال وأسفر عن مقتل عدد من أقرابئهم املرافقني هلما اصرةل لكن القصف العنيف طا

وقالت فاطمة: اكن ا حناول يومي ا االنتقال إىل أماكن ومنة إال أن القنابل تنهال علينا كاملطرل والااميل املتفجرة تسقط  
لت أ ت زوجي وطفلها وزوجها أثنا  هروبنا جبوارانل حاولنا محاية أنفسنا من التسمم ابألسلحة الكيميائية اليت يستخدموهنا. قُت

. وأشارت إىل انعدام مقومات احلياة ابملنطقةل قائلة: ااضطرران لشرب مياه مليئة ابلديدان. لقد عانينا من العط  "من القنابل
مصابني يف أحد واجلوع واخلوف والقتل يف نفس الوقت. اجلميع تشتت يف األحيا  املستهدفةل وأان فقدت أطفايل مث عثرت عليهم 

 املستشفياتا.
ومضت تقول: ابعد انتشار أنبا  حول وقف إطالق النار وفتا ممرات للخروجل حتركنا بسرعة إال أن األمر مل يتحقال مث 

ا وبقينا  جرحىل وفجأة سقطت قذيفة فوقنا وتلطخت مالبسي  9شخص ا يف غرفة واحدة بينهم  13د لنا إىل منزل صغري جد 
: ارأيت صديقيت وطفلها مقتولني بسبب تلك القنبلةل وأان مصابة يف ساقيل ورغم ذلك حتركنا بسرعة عقب . وابعت"ابلدما 
. هذا خمتصر إحدج أهون حكاايت 1وا يستهدفوننا هذه املرةاؤ نبا  عن فتا املمراتل لكن القناصة التابعني للنظام بدأتوارد 

 حلبل وما شهده العامل غري فاطمة كان أدهى وأمر .
 نظام بشار بني الوحشية والتبعية: من اإلرهايب؟ -ني،ااث

مث أي  دور نظام بشكار األسدل فلم يكن له سوج دور البواب والعراب الذي أتى ابلقتلة اإلرهابيني من نظامني رمسيني يف 
به على مرأج ومسمع موسكو وطهران وجيشيهمال وميلشيات طائفية من لبنان والعراق وإيران وأفغانستان وغريها لكي تقتل شع

ا عا عملية توريث ابطلة اشرت  يف إمثها نظام استبدادي كامل األركان. يتعامى بشار من العامل. كيف ال وهو نظام ولد سفاح  
ومنظومته عن تلك احلقيقة ليبدلوا هلا أ رج: أهنم دولة تواجه إرهابيني عددهم كما يقول بشار نفسه يف مقطع مشهور: ماليني! 

ا يف صورة ادولةا من ورائها ا متجذر  ا ماسسي  العقدة الدرامية يف املأساة: أن الثورة السلمية الطربة املتفائلة واجهت وحش  وهذه هي 
لوقت الذي يرفع فيه شعار القومية اطائفيةل من ورائها تشوه أ القي يستمرئ استدعا  الوحوش األجنبية على الرعية الوطنيةل يف 

 ا(ل وأنه املمثل األبرز  ور املمانعة!ة سابق  السورية العربية )البعثي
ال ومل تكن له فيها القولة األوىل وال ا وال سياسي  ال لكنه مل يكن قائدها ال ميداني  ا وجو  شار  بشكار يف اجملزرة ا مثة بر  

اومة مسلحة ابلسال  ا ومقا مدني  ا للوحشية الروسية والشيعية )متنوعة القوميات( ضد حلب: شعب  األ ريةل فقط كان ممر  
الضعيف. واستمر إعالم بشار يروج أنه يقتل اإلرهابيني يف حلب بينما العامل كله يُظهر التأوهل ويتابع اجلرميةل حىت الكيان 
                                                           
1 http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-
%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1329288-
%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--
%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-
%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D8%AD%D9%84%D8%A8  

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1329288-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1329288-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1329288-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1329288-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1329288-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1329288-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1329288-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1329288-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
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. فقط إعالم بشار وطهران وحزب ط وموسكو الرمسي مل تطرف له عني. الوحشية اليت ظهر عليها 1نو الصهيوين وقادته السفاح
ار مل تكن جبديدةل لكنها انضمت إىل الوح  الروسي املعروف بسياسة األرر ا روقة واليت نفكذها من قبل يف جروزين نظام بشك 
 .1998-1992ورعاها يف البلقان يف سراييفو وكوسوفو  1999-2000

جية معاداة اإلسالميني يقف نظام بشار األسد اليوم بني تبعيتني: دولية اثلها روسيا ألغرار اسرتاتيجية ذتلط طيديولو 
مجلة واحدة )ال ايز بني سلمي ومسلا(ل وأ رج إقليمية تقودها إيران ضمن حمور طائفي يكاد  يط كالسوار ابملشرق العريب 

 . 2ا للدورين وا ورينواجلزيرةل ويف قلبه تقع سوراي. ومن هنا كانت معركة حلب تكريس  
 القو  الدولية والثورة السورية: -اثلث،ا

احلليف السابا   - ا قوامه: سوراي ومصرل وحتاول أن تتسرب عا النظام املصري إىل ليبياا عربي  ن جهتها تقود روسيا حمور  م
. وقد اذذت روسيا 2014سيما بعد األزمة األوكرانية  ا عن معادلة جديدة لتنافسها أو صراعها مع الغرب األوروأمريكيل الحبث  

تزال. ويف سوراي تصدر الرئيس الروسي فالدميري  ا من الثورات العربية ومن مث وزرت بقوة مجيع الثورات املضادةل والا ممتعض  موقف  
ل األمر الذي 3بوتني املشهدل وحتدث يف درايت مذحبة حلب دون مواربةل وقدم نفسه املسئول عن سريها والقادر على وقفها

جب طيب أردوغان منتصف ديسما على إيقاف احلرب يف حلب وإعطا  الفرصة حدث ابلفعل حني اتفا مع الرئيس الرتكي ر 
ستانة برعاية روسيا إلجال  أهلها ابداه تركيال وذلك دون أن يكون لبشار األسد أي حضور ولو شكلي  ومن مث انعقد ماار األ

                                                           
 راجع تقرير،ا م م،ا على موقع مصر العربية بعنوان: إسرائيل تبكي حلب:  1
-http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84
-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
-%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1330927%D8%A3%D8
-%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

%D8%AD%D9%84%D8%A8  
 وريخر بعنوان: نتنياهو: نبحث السبل جللب جرحى حلب وعالج م يف إسرائيل:

-http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84
-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%
-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1330448
-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB--%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84
-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89
-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84  
 :األسد: حترير حلب ليس انتصار ا لسوراي فقط بل إليران وروسياالن ار اللبنانية:   2

http://www.annahar.com/article/512958-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-
%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-
%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-
%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7  

 بوتني: قصف حلب غري ضروري ا ن:اجل يرة:   3
-http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/10/28/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B5%D9%81

%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A  

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1330927-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1330927-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1330927-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1330927-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1330927-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1330448-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1330448-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1330448-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1330448-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1330448-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1330448-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1330448-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1330448-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88--%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.annahar.com/article/512958-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.annahar.com/article/512958-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.annahar.com/article/512958-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.annahar.com/article/512958-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.annahar.com/article/512958-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.annahar.com/article/512958-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/10/28/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/10/28/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/10/28/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
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وإىل اليوم مل يسدل بوتني الستار على املشهد احلليب . 1وتركيا وأعلن بوتني أنه ميثل احلكومة السورية فيما يعا األترا  عن املعارضة
ديسما استعرضت روسيا كتيبة شرطة عسكرية يف شوارع حلب حبجة احلفاظ على أمنهال وأرسلت قيادات وقوات  23ففي 

 ل ما ينم عن مآرب أ رج.2نوعية إىل حلب
إذا احت املقاومة السورية يف  سقوط مدو مت تفسريات كثرية تقف ورا  املوقف الروسي  منها: حماولة استنقاذ بشار من 

حترير حلب  ومن مث جا ت عملية حرق حلب إلبعاد هذا اهلاجس املتصاعدل ومنها: استغالل فرصة االنتقال الرائسي يف 
ل هذا الوالايت املتحدة واليت انحه حرية أوسع يف ترتيب األوضاع يف سوراي ومن مث يف املنطقة وفا مصاحله االسرتاتيجية  ولع
ا ا أساسي  العامل هو األهم. فلقد أضحت روسيا منذ اخنراطها يف األزمة السورية إىل جوار بشار وإصرارها على احلفاظ عليهل العب  

 يف معادلة سوراي  ولكن بعد حلب أصبحت الالعب الرئيسي إىل حني.
الثوري والتحرريل وادعا  النضال ضد  وإىل جوار روسيا تقف إيران بوجه و ر من القبا. فبعد حنو ربع قرن من املشرع

سيما األمريكيل وتغذية دعوات التقريب واحلوار مع أهل السنةل أسفرت إيران ابلتدريج عن وجه طائفي ال  االستكبار الغريب ال
يف ل مث منذ دفعت جبماعة حزب ط الشيعية اللبنانية إىل أتون احلرب يف سوراي وابأل ص 2003أ القي منذ سقوط بغداد 

مل يعد لدج أي من املراقبني شك أو  الف يف أننا أمام مشروع إيراين طائفي يستفحل   تهاساعومن  ل2013معركة القصري مايو 
كل يوم ليضم شيعة املنطقة العربيةل ويفرر سياسة ا اورل وابلتحديد حموري الشيعة والسنة. لقد برز املوقف الطائفي يف سوراي 

 وشعاراام الشيعية ومشاهدهم وهم ينكلون ابملواطنني أو من يقع يف أيديهم من هذا املأ ذل صرييني أوال  من قبل شبيحة النظام الن
ا بفعل تد ل احلرس الثوري اإليراين وميليشيات نصر ط. تسعى إيران للعب دور جديد بعد أن قذفت مث صار املوقف إقليمي  

يف التعامل معهم ومع مشروعهم ذي املرجعية الدينية املنافسةل وعلى الرغم  الثورات ابإلسالميني إىل صدارة دوهلم وبدت مرتددة

                                                           
1 http://www.geroun.net/archives/71154  

 ابلطبع أعلن بوتني يف مواضع أنه لوال بشار ما كان ميكن تسوية قضية حلب.. لكن ذلك مل يعد اجملاملة الدبلوماسية: 
http://almahawer.com/%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-
%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-
%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7/  

  طاب النصر“لكن احلقيقة أنه املتحكم ابألمر: بوتني عطل احتفاالت األسد يف حلب وألغى 
https://madardaily.com/2017/01/03/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-
%D9%88%D8%A3%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%AE/  

 بوتني  دد ل سد ما عليه فعله بعد حلب.. ورئيس النظام يرد بشكر موسكو
https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%A7-
%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-
%D8%A8%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88  
2 http://www.huffpostarabi.com/2016/12/23/story_n_13815232.html  

http://www.geroun.net/archives/71154
http://almahawer.com/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7/
http://almahawer.com/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7/
http://almahawer.com/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7/
http://almahawer.com/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7/
http://almahawer.com/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7/
https://madardaily.com/2017/01/03/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%AE/
https://madardaily.com/2017/01/03/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%AE/
https://madardaily.com/2017/01/03/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%AE/
https://madardaily.com/2017/01/03/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%AE/
https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://www.huffpostarabi.com/2016/12/23/story_n_13815232.html
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ا للصالت والتفامهات السابقة يف مواضع عديدةل فإن من أنه مل يبد من التيار اإل واين ما يقلا طهران على وجه احلقيقة ونظر  
 .ملتبدلدير التشيعل رقا وقف ورا  موقفها االصعود املوازي للتيار السلفي و طابه املوجه ضد الشيعة وسياسات إيران لتص

وعلى كل فقد وقعت حلب بني الشيوعيني السابقني والشيعيني الطائفينيل وكل من اجلانبني له عداوته للمقاومة السورية 
مشرتكات  من مد له وابأل ص للجهاديني السُّنة الذين التقوهم يف القتال يف كل من أفغانستان والعراق على التوايل. لكن مثة

ا عن سيما الوالايت املتحدة أثر   أ رج بني اجلانبني رقا تزيد من حتالفهما  لعل أوهلا حالة السالم البارد أو ال   مع الغرب ال
ا مفاوضات واتفاقات احتوا  امللف النووي اإليراين مار قريب من الصراعل جددته األزمة األوكرانية ابلنسبة لروسيال و ففته نسبي  

بة إليرانل وذلك بعد أن كانت روسيا أول داعم للاانمج النووي اإليراين. املشرت  ا  ر يتمثل يف املوقف احلذر من الدور ابلنس
الرتكي اإلقليمي املتصاعد واملايد للثورات وللتيار السياسي اإلسالمي العريبل ولكل من روسيا وإيران مار غري ودي مع األترا  

الحمهم عثمانيون جدد بقيادة أردوغان. لكن هذا ال مينع افرتاق السبل بني دولتني يف ملفات عدة القدامى الذين جيدد بعض م
 على رأسها املوقف املبدئي السابا من الكيان الصهيوينل واملوقف من مجاعة حزب ط إذا تعلا األمر ابلدولة الصهيونية.

مسافة من املذحبةل بينما هو ضالع يف تدويرها  على ل يقف الغرب ظاهراي  1996-1992وعلى غرار حرب البوسنة 
 اجلماعية عا االحتاد أو الفردية عا قيادات الدول الكاج –. ومل تغن التصر ات األمريكية وال األوروبية 1وتسيريها حىت النهاية

ن املباركة تغ  عن املشاركة طاملا قد وال مواقف املاسسات واملنظمات الدوليةل يف تغيري أو اويه احلقيقة: أنه لوالهم ما ذحبوال وأ -
قبيحو الوجوه ابملسألة. ولذلك مل تكف كاج الصحف الغربية عن حتميل الغرب وابأل ص الوالايت املتحدة مسئولية حرق  ل  تكفك 

 ل فضال  حلب. وكما سبا مل تتوقف  طاابت الشجب واإلدانة وتوصيفات املذحبة ابجلحيم وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية
وال امرأةل ومل يوقف اهنيار مسكن وال مستشفى.. وقد كانت كلمة  عن قلا األمني العام ل مم املتحدةل لكن ذلك مل ينقذ طفال  

يران وبشار إرهابيونل إسيما فصائل أساسية يف املقاومة السورية. فروسيا و  السر يف ذلك: وصف الغرب للجميع ابإلرهابل ال
 ترتاو  بني تنظيم الدولة والقاعدة والسلفية اجلهادية السورية واإلسالمية.لكن رمسيونل والبقية 

                                                           
ابن كي  ل شهد أتكيد األمني العام ل مم املتحدةفرنسااجتماع ا طارائ  ملناقشة الوضع يف حلب بنا  على طلب من  2016ديسما  13أما دلس األمن الدويل فقد عقد الثالاث    1

ابلوقف الفوري ملا  جان مار  إيرولت وطالب وزير اخلارجية الفرنسية تلقي املنظمة اتقارير فظيعةا عن معاانة املدنيني يف حلبل وزعم أن اجلميع يفعل ما يف وسعه لوقف املذحبة. مون
ذنبني. وأكد سفري فرنسا لدج األمم وصفها ابجملازر الفظيعة يف حلبل كما محلت فرنسا األمم املتحدة مسئولية العمل فور ا على الوصول إىل حقيقة ما يقع يف حلب ومعاقبة امل

مريل ووصف تلك الفظاعات فرانسوا ديالتر أن األوضاع يف حلب مأساويةل وحتدث عن تقارير أفادت  عدام كثري من املدنينيل وإحراق األحيا  منهمل وعمليات قصف وتد املتحدة
إىل احرتام قواعد احلربل واصف ا ما جيري يف حلب طنه ايوم مظلما. وأكد  إيراندعا سفري بريطانيا يف األمم املتحدة ماثيو ريكروفت روسيا و و طهنا طرق بربرية ال ميكن القبول هلاا. 

  ( دعم ا لنظام األسدل ماز ا أن سقوط حلب ال يع  انتصار األسد وحلفائه.لفيتواأن روسيا أسا ت استخدام حا النقض )
ودنب استخدام العنف. وقالت اللجنة الدولية يف بيان صدر عنها يوم  األطراف يف مدينة حلب السورية حبماية املدنيني مجيع اللجنة الدولية للصليب األمحر فطالبت

إليهاا. وأكدت اللجنة أنه ال ميكن دنب  اللجو : اإن حياة والف املدنيني ابتت يف  طر حمدق يف ظل تصاعد وترية العنف وعدم وجود أماكن ومنة للفرار و 2016ديسما  13
أسبوع للتوصل إىل حل إنساين إال أن جهودها فشلت  وقوع كارثة إنسانية إال إذا طبقت القواعد األساسية للحرب ولإلنسانيةل مشرية إىل أهنا بذلت مساعي حثيثة منذ أكثر من

وانشدت اماراين غاسرا رئيس بعثة اللجنة الدولية يف سوراي واملوجودة يف حلبل مجيع األطراف بوضع االعتبارات اإلنسانية فوق األهداف  حىت ا ن يف حتقيا نتائج ملموسة.
  تفاق متبادل يضع محاية املدنيني أولوية.العسكريةل ماكدة استعداد البعثة لإلشراف على تنفيذ أي ا

اعتقلوا يف مدينة   ذ  طوات عاجلة حلماية املدنيني الذي فروا أو استسلموا أوابذا اجملتمع الدويل وعلى صعيد و رل طالبت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
دون حماكمة  اإلعدام القصف املكثف أوحلب السورية. وذكر روبرت كولفيل املتحدث ابسم املفوضية أن تقارير موثوق ا هلا تفيد طن العشرات من املدنيني يقتلونل سوا  عن طريا 
تقتل األفراد املوجودين ب تد ل البيوت و من قبل القوات املوالية للنظام السوريل وأضاف يف هذا الشأن القد تلقينا تقارير تفيد طن القوات املوالية للنظام السوري يف شرقي حل

تضامن ا مع حلبل حيث طالب ا تجون  2016ديسما/ كانون األول  13دا لهال قا يف ذلك النسا  واألطفال. ويف أورواب انطلقت مظاهرات بعواصم ومدن أوروبية عدة يوم 
 بوقف دازر النظام السوري والروسي وحلفائهما يف حلبل داعني اجملتمع الدويل إىل التحر . برشلونةوستوكهومل و  برلنيو  ابريس يف
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  حكومات وشعواب، نيالعرب واملسلمدور  -رابع،ا
تنوعت املواقف العربية الرمسية والشعبية من حمرقة حلب اليت ابعوها حلظة بلحظةل فبني اإلدانة والدعوة إىل عقد جلسات 

ودعت  ا طالبت بوقف جرائم احلرب يف حلبلمدن عربية قليلة جد   مظاهرات شعبية يفطارئة ملناقشة التطوراتل  رجت 
ا مل يدع العرب واملسلمني للتحر  اللهم إال احتاد بدور املتفرج العاجزل لكن أحد   لدولية إىل التحر  وعدم االكتفا املاسسات ا

يندج له اجلبني. واخلالصة أن العرب واملسلمني كانوا  علما  املسلمني وطرف رمسي هنا أو هنا ل وإعالمي أو مظاهرةل يف حال
 .1هم احلاضر الغائب يف كارثة حلبل لتشهد عليهم أهنم كانوا أذال  عاجزين

 وهذا يردان إىل هذذ الفصائل نفس ا، وإىل وضعية املقاومة السورية.
 املقاومة: عوامل االنتصار واالنكسار -خامس،ا

ا من أعمدة قاومة. فعلى ضو  طبيعة النظام السوري الذي سبقت اإلشارة إىل كونه واحد  ويف هذا ننوه إىل طبيعة هذه امل
ا ابسم األقلية ا طائفي   ابألساسل يستبطن بعد  ا عسكراي  االستبداد العريب املمتد إىل اخلمسينيات والستينياتل وكونه حكم  

لى الشعب السوري. ومن مث كان مطلب التغيري الذي انطلقت ا عاالسرتاتيجية )النصريية(ل مث جا ت حلقته األ رية توريثا مفروض  
به الثورة السورية أدىن من الطبيعي  إذ هو حا بغري استبدادل فكيف واحلال كما وصفنام وإذا كانت الثورات األ رج مل تشهد 

املقاومة فيهما جي  أو  ذلك التحول الشعيب إىل العنف كما جرج يف سوراي )وهي ذتلف عن حاليت اليمن وليبيا اللتني عماد
كما يعلمه الالمسون   –قطاعات من اجلي  ضد انقالبيني(ل مث انضمام غري سوريني إىل املعركة بعد استفحاهلال فإن مرد ذلك 

رين راد هلا أن يصدم الثائأإمنا هو االتنكيل الوحشيا من النظام ابملدنيني العزلل وإبرازه وحشية إرهابية  - لتطور الثورة على األرر
 واسعة ال قبل له بهل وكشف عن مزيد من  سته يف القتل والتعذيب ويردعهم عن االستمرارل األمر الذي انقلب عليه حراب  

واإلذالل والتجويع للمالينيل على حد وصف بشار كما تقدمل واألسوأ هو استدعاؤه للقتلة من اخلارج على أسس من مصاحلهم 

                                                           
بعقد لقا  طارئ ملناقشة األوضاع يف حلب. كما التقى وزير اخلارجية القطري الشيخ حممد بن  2016ديسما  13يوم الثالاث   جامعة الدول العربية فقد تقدمت قطر بطلب إىل 1

االجتماع على ضرورة تفعيل  ل وشدد  اللسوراي  مع املندوبني الدائمني لدول دموعة أصدقا  املسا لة عن اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتكبة يفعبد الرمحن ول اثين
بشأن الوضع يف سوراي. وأجرج ول اثين اتصاالت مع نظرائه: السعودي  يف دال حفظ األمن والسلم الدوليني من  الل عقد دورة استثنائية طارئة ل مم املتحدة اجلمعية العامة دور

ية لوقف اجملازرل وأتمني إ راج املدنيني عا ممرات إنسانية ومنةل وضمان إيصال املساعدات اإلنسانية إىل مدينة حلب وكافة والكوييت والرتكيل لبحث سبل تكثيف املساعي الدول
ل ووعدوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة سيارو  إىل طرد سفرا  دلس التعاون اخلليجي املدن السورية. ويف الكويتل نظم نواب قجلس األمة وقفة احتجاجية ابلاملانل ودعوا دول

أطلقت مجعية اهلالل األمحر الكويتية محلة جلمع التاعات لصاحل ا اصرين حتت   ل الفوري. بينمااألمم املتحدة بكل هيئااا ابلتد مرزوق الغامن روسيا. كما طالب رئيس اجمللس
اعي وتشريد وحصارا من طرف شعار اصر ة حلبا. جدد دلس الوزرا  السعودي دعوته لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة ل مم املتحدةل وندد قا جيري يف حلب من اقتل مج

 النظام وحلفائه.
وصلت إىل احد اإلابدةل يف دازر   اجلرائم أمام املذابا اليت دري يف حلبل مشري ا إىل أن تلك اجملتمع الدويل وندد االحتاد العاملي لعلما  املسلمني يف بيان له بصمت

منظمة التعاون  االحتاد ضمائر دول مروعةل تسفك فيها الدما ل وتزها األنفسل وذتلط فيها األشال  املمزقة بركام املنازل املدمرةل على مرأج ومسمع من العامل كلها. ودعا
فيما خيص  نساينالقانون الدويل اإل ألهل حلبل مطالب ا  عمال اإلابدة اجلماعية وجامعة الدول العربيةل واملسلمني يف أحنا  العامل إىل عدم الوقوف موقف املتفرج أمام هذه اإلسالمي

نكوبني واملشردين والنازحني من أبنا  حلبل جرائم احلرب اليت دري يف حلب من قبل النظام وأعوانه واملتحالفني معه. وانشد االحتاد منظمات اإلغاثة اإلنسانية العمل على إغاثة امل
بنا  على طلب من قطر.  العربية عن عقد جلسة طارئة على مستوج املندوبني ملناقشة الوضع يف حلب داعي ا إىل إعالن يوم مجعة يوم ا للتضامن مع أهلها. وأعلن دلس جامعة الدول

ا أن صو بوقف إطالق النار أمحد أبو الغيط نددت األمانة العام للجامعة العربية ابجلرائم اليت ترتكبها قوات النظام يف حلبل وطالب أمينها العام وقد ت اجلامعة لن خيفت يف ل ماكد 
  مواجهة جرائم ترتكب حبا الشعب السوري اأايا كان مرتكب تلك اجلرائما.
ديسما مطالبني بوقف اجلرائم والفظاعات يف  13وكلس الرتكيةل يوم الثالاث   غازي عنتابو  إسطنبول نظم انشطون وقفات احتجاجية تضامن ا مع حلب يف مدن

ل أكا املدن املغربيةل للتضامن مع حلبل وسط تنامي سخط شعيب ضد الدار البيضا  ل اندت تيارات شعبية وسياسية متنوعة إىل تنظيم مظاهرة حاشدة قدينةاملغرب يفحلب. و 
ل تظاهر أردنيون وسوريون يف اليوم نفسه قرب السفارة الروسية للتنديد عمان نيةروسيا وحلفا  النظام السوري ملا ارتكبوه من جرائم ضد اإلنسانية يف حلب. ويف العاصمة األرد

تضامن ا مع ا اصرين يف مدينة حلب رغم سو  األحوال اجلوية. وشهدت سوراي حنو  بريوت نظم انشطون وقفة يف لبنان يف حلب. ويفابلتد ل الروسيل والتعبري عن غضبهم مما جيري 
 ل تضامن ا مع املدنيني ا اصرين حبلب.دمشا ريفالشماليني و  محصويف ريفي حلب و  إدلب عشرين مظاهرة يف مناطا سيطرة املعارضة املسلحة يف حمافظة
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يروجون جلي  سوراي  نبقااي القومية العربية الذي ومنظر  ضا من الشمسل ال يدانيها إالومطاحمهم يف  يانة وطنية وقومية أو 
 العريب!

ا سوا  يف شعارااا أو تغنيااال وكأهنا رحلة يض  أوقامت سلمية أ القية بل مجالية  ا لقد قامت الثورة السورية حلالإذ  
ا أكثر من ذي قبلل مث كان انضمام شباب العرب أ القي  مدرسية ترفيهية. ومع التنكيل كان الصمود والدفاع عن النفس 

السلك ذاته: نصرة املستضعفني ومواجهة املستكاين. وابلنظر لفارق القوة املادة من العدة والعتادل وما  ا يفواملسلمني هلا مندرج  
ة والروس والرتكيز على احلرب حققته هذه املقاومة من انتصارات وفتوحاتل مث ما قام به نظام بشار من استدعا  وحوش الشيع

ل بدت املعركة بني توح  جبان ال قيمة له على األرر ويف حال املواجهة املباشرةل وصمود 1اجلوية اليت ال طاقة للمقاومة هلا
 ا لالستمرار واالنتصار.ا ووقود  إنساين األساس أ القي الغاية ال ميلك سوج طاقته املعنوية واإلميانية سند  

اومة مل تسلم من وفات الذاتل ووفات ذات البنيل إىل جانب وفات التآمر اخلارجي والتالعب اإلقليمي هلا لكن هذه املق
 من الصديا قبل العدو.

لقد بدأت املقاومة السورية سورية وتلقائيةل قوامها فئات شعبية ال اييز بينهال وقيادات عسكرية منشقة عن جي  
دأت قطاعات جهادية مدربة تنضم إليهم وكان أبرزها: جبهة النصرة التابعة لتنظيم . لكن مع اشتداد الغشم عليهم ب2الوح 

ا يف املنطلقات واألهدافل ولكن كثر دربة وعزمية ووضوح  القاعدةل وحوهلا تعددت تكوينات ذات فكر سلفي جهاديل وهي األ
ل 2013متها هلا. وحني وقع انقالب مصر يوليو على  لفيتها اكن نظام بشار من تعليا الفتة اإلرهاب ووصم الثورة السورية بر 

أمكن ضم الفصائل اإلسالمية اليت توصف ابالعتدال حتت الوصم ذاته: اإلرهابل ما أا  لكثري من القوج الرافضة للثورات 
 ضة املسلحة.ل أو املواقف األ رج اليت تساوي بينه وبني املعار 2013العربية إما أن تايد بشار مباشرة مثل مصر ما بعد يوليو 

ومع تطاول أمد املعركةل بدأت اإلشكاليات تتواىل على املقاومة السورية وأسسها املعنوية واأل القية والفكريةل وحماوالت 
 ا ملعادلة: البي ل والدا لي اخلارجيل على النحو ا  :املعاجلة تردفهال فكانت االنتصارات واالنكسارات احلربية تبع  

ية سلمية وطنية حمضة بل كما أشران بدت ضاحكة مستبشرةل مث حتولت بعد صا لنحو ستة أشهر بدأت املقاومة السور 
عمليات الدفاع عن النفس مث بعد سنة أ رج أ ذت صورة التدافع واهلجوم بوصفها مقاومة مسلحة تلقائية رداا على  تحيث بدأ

ملواطنني السلميني: املتظاهرين وذويهم  وجا ت من مث اب - سوا  األمنية أو العسكرية -استفحال تنكيل قوات بشار األسد 
 ا.ل ومنطلقات وأهداف   وماداي  الدورة الثانية من الثورة: املقاومة املسلحة. وقد تطورت هذه الدورة ابداه التوسع بشراي  

قدير من فصيلل بقوة مائة ألف مقاتلل وواضا ما يف هذا الت 1000تصل بعض اجلهات بعدد الفصائل يف سوراي إىل 
اويلل ومثة تقديرات عظيمة التباين يف هذا الصدد لكن األهم هو طبيعة هذه الفصائل:  صائصها وعالقااا وأتثري ذلك على 
                                                           
1http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-
%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1329570-
%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A7-
%D9%86%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%AD%D9%84%D8%A8  

ل )بريوت: شركة املطبوعات للتوزيع والنشرل األسد: الصراع على السلطة يف سورايأن االسم احلقيقي لعائلة بشار هو الوح  وليس األسدل راجع: ابتريك سيلل من اللطائف   2
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http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1329570-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8
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حقيقة مقاومتها لالستبداد والتوح  النظاميل وأتثريه على تقدمها وتراجعها. فقد انضم للثورة السورية عناصر وطنية كانت 
لميتهال مث حلا هلا يف مرحلة املواجهة املسلحة عناصر من غري السوريني عراب  ومسلمني غري عربل مهاجرة أو مهجكرة إابن س

ل واملستقلنيل واإل وان والقريبني 1وبدأت تتشكل فصائل وتتجلى تقسيمات أيديولوجية أبرزها: قسمة الوطنيني )غري املادجلني(
. وذكرت بعض املصادر أن مثة كتائب قليلة العدد يقال إهنا تنتمي 2املتعددة منهمل والسلفينيل وفصائل السلفية اجلهادية بتكوينااا

. ومن أهم العناصر البارزة يف هذا الصددل 3للطائفة العلوية وتقاوم النظام يف درعا وإدلب ودير الزور ابسم االوحدة الوطنيةا
ة عرقية يف سوراي إىل جوار العربل وأغلبهم أهل ويتجلى بوضو  يف مشهد حلب األ ري  هو املوقف الكردي )األكراد أكا أقلي

سنة(. فقد اده األكراد إىل تشكيل فصائلهم واليت أكاها قوات سوراي الدميقراطية ويف قلبها وحدات قوات محاية الشعب الكرديةل 
ريل وتركز جهدها يف حترير اجلزيرة  طكراد العراق وتركيا منه إىل الوطن السو ال أكثر اتصاال  ا سافر  ا علماني  ا انشقاقي  وأ ذت موقف  

 الرتكي. -السورية من داع  والقاعدةل وكذلك الشريط احلدودي السوري
تكاثرت هذه التشكيالت وتدا لت مع التشكيالت الوطنيةل وتعرضت مجيعها ملوجات من االندماج واالنشطارل 

ألمر الذي استغلته األطراف اخلارجية يف التالعب ابلثورة والتقارب والتباعدل والتعاون والصراعل حىت ابتت إشكالية يف ذااال ا
وقواها على طريقة اادعم حىت يقارب النصرل مث اتر  حىت يقارب اخلسرا. ولقد دلت هذه اخلاصية يف معركة حلب. وعلى الرغم 

اكمه افرتاسه بغري رمحةل وعلى من القيمية اليت بدت عليها أكثر مسرية املقاومة السوريةل ونبل غايتها يف الدفاع عن شعب قرر ح
الرغم من غلبة الرو  اإلسالمية على مرجعية أكثر التشكيالتل وعلى الرغم من التجاوب فيما بينها يف اجلبهات املتعددة ودارااا 

من هذه للمسار السياسي الذي يقوده االئتالف الوط  يف جنيف وغريهال فإن اللعبة اإلقليمية والدولية كانت وال تزال أقوج 
 امليزات.

معركة كاج لفك احلصار عن  - ويف قلبها النصرة وأحرار الشام –فقد قادت الفصائل املتحالفة ابسم جي  فتا الشام 
ا ا كبري  ا وتطور  واكنت من حتقيا ااحات فارقة ابعها العامل حلظة بلحظةل أظهرت بسالة وصمود   2016أغسطس -حلب يوليو

سبوع األ ري من أغسطس إطالق عملية عسكرية يف اخلط احلدودي قتاليةل إىل أن قررت تركيا يف األيف التكتيكات والقدرات ال
مع سوراي ابداه جرابلس والباب ومنبج ضد كل من تنظيم الدولة وقوات سوراي الدميقراطية اليت تعدها تركيا مجاعات إرهابيةل وقد 

 من حلب وتعزيزااا حنو الشمالل وسرعان ما ااوت املقاومة يف أدج ذلك إىل سحب قطاعات كبرية من اجلي  السوري احلر  
 ومن مث عادت إىل تراشقااا حلب وانتكست عملية التحرير وضاعت تضحيااا واألهم أن فصائل املقاومة أحبطت معنواي  

 وااامااا املتبادلة ابخليانة والعمالة.
بشهرين بعد أن ثبت أن التدا ل بني الدا لي واإلقليمي  لقد جا ت عملية حرق حلب بقيادة روسية عقب هذه اخلطوة

)الرتكي واخلليجي يف جهةل وا ور الشيعي بقيادة إيران يف اجلهة األ رج(ل هو العامل األكثر حسم ا يف قوة وضعف املقاومة 
ت الوالايت املتحدة بفرر . وقام2016واحتادها أو تفرقهال األمر الذي جرج ا تباره والتمهيد حلسمه ما بني أغسطس ونوفما 

حدود على العملية الرتكية لكي ال تتجاوز الفرات )زايرة ابدين انئب أوابما إىل أنقرة والتقاؤه أردوغان(ل محاية لتحالفها مع 
 .4 لتحالفها مع األترا األكرادل وتوازان  

                                                           
1  .  انضوج أكثرها حتت اجلي  السوري احلر: أول الفصائل تشكال 
 مشاهلا الشرقي.دة يف سوراي املعروف جببهة النصرة بقيادة أيب حممد اجلوالينل مث انتقلت إىل واقع جديد بتمدد تنظيم الدولة من العراق إىل سوراي يف ويف قلبها فرع تنظيم القاع  2

3 https://www.sasapost.com/armed-groups-in-syria/  
4http://elaph.com/Web/News/2016/8/1105764.html?entry=Syria  

https://www.sasapost.com/armed-groups-in-syria/
http://elaph.com/Web/News/2016/8/1105764.html?entry=Syria
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قد ذلى عنها العرب بعد أن حقنوها ا  فا مث دا لي  كشفت هذه األشهر الثالثة كيف ات عملية أتزمي املقاومة  ارجي  
سيما املضادة للثورات إىل معول هدم هلذه املقاومةل وأبواق تشنيع هلا  حبقن من الدعم على استحيا ل بل حتولت أكثر أنظمتهم ال

اإلقليمية  ابإلرهاب  ما يعد ثورة عربية رمسية مضادة على الثورة السورية وشعبها البائس. أما القوج ووصمها مجلة وتفصيال  
األ رج فقد توزعت بني سند شديد مباشر لنظام األسد كإيران والعراقل وبني داعم شبه منفرد لبعض فصائل املقاومةل كرتكيال 
وإعالم قطر )اجلزيرة(. وعلى املستوج الدويل حرصت الوالايت املتحدة وأورواب على استبقا  املعركة مشتعلة ومدها ابلوقود كل 

 ا للعبة.حلسم السوري يف صورته الوحشية منهي  حنيل ومن مث جا  ا
الرؤية غري الواقعية احلائرة بني األهداف واإلمكانياتل واليت حال : أزمة املقاومة السورية إذ ا مركبة من عدة عناصر  أوهلا

أسفرت عن نصر مازرل ال ا ما  للها بني املقاومة وبني التوحد. إن املواقف اليت توحدت فيها الفصائل يف سوراي أو غريهال غالب  
يلبث أن يعبث به اخلالف الدا لي والتالعب اخلارجي فيتحول إىل هزمية ماسفة. وهذه الثغرة يف مشروع التغيري العريب واإلسالمي 

 ذا مال تزال حمرومة من أطروحة مقنعة لسدها: كيف امع بني مثالنا املنشود وواقعنا املشهود قنهجية متوازنة ال ايل هلذا وال ب
العنصر الثاين يف هذه األزمةل يتمثل يف االسرتاتيجية الغائبةل اليت تربط الزمان ومراحله ابملكان وجبهاته. فال تزال القوة 

ال ا خمصوص  ة فاعلة. إن بنا  شبكة عالقات املقاومة يتطلب جهد  يموزعة بل متناثرة كاألشال ل والشبكة مقطعة بال روابط حقيق
 انتداب فريا خمصص لذلك الغرر قبل أن أت  اهلزائم على ما تبقى من عزائم.ا. جيب ا انظم  وفكر  

العنصر الثالث يتمثل يف حل اإلشكال اخلارجي عا تفاور حقيقي على املصاحل واملطاما. إن معركة حلب اخلاسرة قبل 
لالزمنيل بقدر ما فشلت قوج اجلي  أن تتحول إىل احلريا األليمل ال تعزج فقط لضعف العدة وعدم امتال  الصاروخ والطائرة ا

احلر يف التفاور مع أردوغان لكي يوازن بني غايته ومصلحته القومية الرتكية وبني حدود احلركة يف معر  حلب بعد فك احلصارل 
ل ومل وأذعن اجلي  احلر ملطلب غري متوازن ول إىل عودة احلصار واخلسارل وفك االرتباطات واالنتصارات اليت صنعها جي  الفتا

ا ال بديل عنه. إن من أسوأ االستنتاجات أن يقال إن هزائم املقاومة تتعلا بفروق توقيتل وقدرات على املساومة يكن ذلك  يار  
 واملوازنة.

بقي أن املقاومة السورية من منظور األمة واملشروع احلضاري إمنا هي منوذج ماثل ألزمة األمة ومشروعها: بني السياسي 
اجلهادي واإلرهايبل وبني املقاوم واملقاولل وبني الثورات احلقة والثورات الباطلةل وبني االستبداد واالنعتاقل وبني  والعسكريل وبني

ا بقيم هذه األمة جديرة حبفظ االنتصارات وتقليل اخلسائرل الدا ل املتضارب واخلارج املتالعب. وإن رؤية أكثر واقعية واسك  
 ومحاية الشعوب. 

***** 
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 املش د الرتكي الشعيب يف مقاومة االنقالب والتمسك ابلدميقراطية

 سارة حلمي                                                                                  
 مقدمة:

أربعة انقالابت  ل االنقالب اخلامس يف اريخ اجلمهورية الرتكية احلديثة  حيث شهدت تركيا2016يوليو  15يُعد انقالب 
واملعروف  الرابعل أما 1980سبتما  12يف  الثالثل و1971مارس  12يف  الثا ل و1960مايو  27يف  األولعسكريةل 

ل وخبالف اا  االنقالابت األربعة السابا ذكرهال فإن حماولة االنقالب 19971فااير  28بتاانقالب ما بعد احلداثيا فكان يف 
 ابلفشل الذريع.العسكري األ رية اب ت 

حيث يرج البعض أن االنقالب متك تدبريه وابلرغم من تباين ورا  ا للني حول ُهوية الطرف الذي قام ابالنقالب الفاشل  
من قجبل مجاعة فتا ط كولنل والبعض ا  ر يتهم حكومة أردوغان ابلوقوف ورا  االنقالب رغبة  منه يف حتقيا أهدافه الرامية إىل 

فإن ورا  ا للني املتباينة اجتمعت على أن موقف الشعب الرتكي يف  ل2ضته على النظام السياسي الرتكي وإقصا   صومهتعزيز قب
 مقاومة االنقالب والتمسك ابلدميقراطية مثكل العامل األكثر حسم ا يف إفشال هذه ا اولة االنقالبية. 

رتكي الشعيب ورصد مالحمه ومواقفه األساسية من ا اولة االنقالبيةل ومن مثك تسعى هذه الورقة إىل االقرتاب من املشهد ال
وتداعيااا على مستقبل الدميقراطية يف تركيال وذلك من  الل االقرتاب من مشهد االنقالبل ورصد مواقف القوج السياسية 

 ب على مستقبل الدميقراطية يف تركيا.والدينية منهل ومن مثك رصد مالما املقاومة الشعبية لالنقالبل وتوضيا تداعيات االنقال
 :مش د االنقالب -أوال، 

من قوات اجلي   ل بدأت وحدات2016يوليو  15بعد العاشرة بقليلل بتوقيت تركيا الصيفيل من مسا  يوم اجلمعةل 
نت هذه العناصر يقارب الساعةل كا ابلتحر   ارج معسكرااا يف عدة مدن تركيةل ال سيما إسطنبول والعاصمة أنقرةل و الل ما

جانيب إسطنبول ا سيوي واألورويب على جسري الفاتا والبوسفورل إضافة إىل عدة طرق  االنقالبية قد قامت بقطع الطريا بني
واحتلكت مد ل مطار أاتور  يف إسطنبولل أكا مطارات تركيال وهامجت القيادة العامة للجي   وميادين رئيسة يف إسطنبولل

أنقرةل وهامجت كذلك مقر قيادة االستخباراتل بقوة برية وبطائرات مروحية مقاتلةل ويف الوقت نفسه   مة يفومقر قيادة اجلندر 
 كانت طائرات أ رج تقصف البناية الرئيسة للاملان الرتكي.

على كما اا االنقالبيون يف القبض على قائد أركان اجلي  وانئبهل وما أن حددوا مكان وجود رئيس اجلمهورية يف فندق 
البالدل حىت أمروا بقصف الفندقل وأرسلوا قوة حممولة جو ا للقبض على رئيس اجلمهوريةل ولكن  ساحل مريمراس جبنوب غريب

غادر إىل املطارل متوجه ا إىل إسطنبولل اا بفارق أقل من نصف الساعةل كما مل يستطع االنقالبيون  الرئيسل الذي كان قد
 .3دو أنه كان هدف ا رئيسي ا لالنقالبالقبض على قائد اجلي ل والذي يب

                                                           
 .ابحثة يف العلوم السياسية 
ال )الدوحة: مركز اجلزيرة تركيا بني حتدايت الداخل ورهاانت اخلارجرر(ل اد. طارق عبد اجلليلل ااجلي  واحلياة السياسية.. تفكيك القبضة احلديديةال يف: حممد عبد العاطي )حم 1

 .70(ل ص 2009للدراساتل بريوت: الدار العربية للعلوم نشارونل 
 .90ل ص 2016أكتوبر  -ل يوليو18ل العدد اجتاهات األحداثمروة صبحيل اسياسات أردوغان الدا لية واخلارجية بعد فشل االنقالبال  2
 ل مركز اجلزيرة للدراساتل متا  على:2016يوليو  20الفشل.. بنية االنقالب الرتكي ودينامياته وتداعياتهال  اتشريا 3

http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2016/07/160720103630108.html 
 ص.12:16ل الساعة: 31/10/2016اريخ الد ول: 

http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2016/07/160720103630108.html
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ال وأجاوا مذيعة TRTوابإلضافة إىل ما سبال قام االنقالبيون ابالستيال  على القناة األوىل يف التلفزيون الرمسي ا 
القناة على قرا ة بيان يفيد بسيطرة اجلي  على إدارة البالد  حيث أعلنوا إسقاط حكومة حزب العدالة والتنمية  موضحني 

ألسباب يف: أن اإلدارة السياسية توقفت يف حرهلا على اإلرهابل وأن سياستها كلكفت حياة الكثري من املدنيني واألبراي ل وأن ا
الفساد والسرقة وصال إىل درجة غري مسبوقةل كما ُأصيبت الدميقراطية ابلشللل ومن مثك فإنه حبكم حتملهم املسئولية أمام أاتور  

ل وحبكم وظيفتهم يف اجلي  حلماية الدميقراطيةل وحتت شعار االسالم يف الدا لل والسالم يف اخلارجال فهم الذي أسس اجلمهورية
 مكلكفون حبماية األسس اليت قامت عليها اجلمهورية الرتكية احلديثةل ومكلكفون قحاربة اإلرهاب بكل أوجههل وتعهكدوا قا يلي:

 محاية وحدة األراضي الرتكية. •
 ت السيطرة على القضا  وتسييسه.منع حماوال •
 منع الفساد والسرقة. •
التأكيد على احرتام حقوق اإلنسانل واملساواة بني مجيع املواطنني بغض النظر عن مذهبهم أو عرقهمل وأككدوا  •

 على أن اللغة والدين والثقافة لن تكون مادة للتمييز بني املواطنني.
 نية ذات سيادة.التأكيد على بقا  تركيا دولة سياسية علما •
 إعادة االعتبار الذي  سرته تركيا يف العامل ويف املنطقةل والسعي ألن تكون هنا  عالقات أفضل مع العامل. •
 التأكيد على بقا  تركيا يف حلف الناتول واحلفاظ عل كل التعهدات واالتفاقيات الدولية. •
 لدميقراطية يف تركيا.ا اسبة القاسية لكل من  رج عن القانونل ولكل من حاول اديد ا •
 وضع دستور جديد عصري اجتماعي ياسس للسالم يف تركيا ويف اخلارج. •
ويف  تام البيان أعلنوا عن حظر التجول يف كافة أحنا  البالدل و اصة  يف احلدود واملطارات واملوانئ  حيث متك  •

ا على أنه لن يكون هنا  أي اعتدا  على وضع تدابري أمنية إضافيةل وهم ال يريدون إصابة أي مواطن ابلضررل وأككدو 
 .1أي مواطن

ومن اجلدير ابلذكر أن االستيال  على مبىن اإلذاعة والتلفزيون الرمسينيل وقرا ة اجلي  بيان االنقالب من أقدم اإلجرا ات 
ية لدج الناسل وابلرغم من أن اليت يقوم هلا االنقالبيون عادة  يف تركيال وهذا الوضع أحدث من الوهلة األوىل أتثري ا سلبي ا للغا

العناصر االنقالبية أمرت بنشر البيان يف كل القنوات الرتكيةل إال أن القنوات التلفزيونية األ رج استمرت يف البث ووقفت إىل 
 .2جانب احلكومة الرتكية ضد االنقالبل مما ساهم يف القضا  على هذا التأثريل وأسرع من وترية نزول الناس إىل الشوارع

 :مواقف القو  السياسية والدينية من االنقالب -اثني،ا
جا ت مواقف القوج السياسية املختلفة سريعة ويدعم بعضها بعض ا ابلتأكيد على رفض وإدانة حماولة االنقالب 

 العسكريل ويتضا ذلك من  الل ما يلي:
ة ال حمالةل وأنه مت استدعا  كافة رئيس الوزرا  بن علي يلدرم ابلتأكيد على أن ا اولة االنقالبية فاشلسارع  •

ا التلفزيونية اخلاصة أن بعض األشخاص نفذوا أفعاال  غري NTVعناصر الشرطةل كما أوضا يف تصر ات  طة ا

                                                           
 ل متا  على:15/7/2016االبيان األول للجي  الرتكي بعد االنقالبال  1

https://www.youtube.com/watch?v=KYsvFim-Nkw 
 م.9:21 ل الساعة:6/12/2016اريخ الد ول: 

 .31ل ص 2016ل العدد اخلامسل صيف جملة شئون تركيةعبد ط أيدوغانل ارؤية من الدا ل.. كيف متك إحباط حماولة االنقالبال  2

https://www.youtube.com/watch?v=KYsvFim-Nkw
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قانونية  ارج إطار تسلسل القيادةل وأككد على أن احلكومة املنتخبة من الشعب ال تزال يف موقع السلطةل وأن هذه 
 .1حني يقول الشعب ذلكاحلكومة لن ترحل إال 

أعلن مصدر ابلرائسة أن البيان الذي صدر ابسم القوات املسلحة مل يكن مصرح ا به من قيادة اجلي   حيث  •
االرتباط الوثيا بني اإلدارة العامة ل ركان وجهاز رائسة اجلمهورية الرتكية التابع ألردوغانل فلم يقم اجلي  ُيالحظ 

ب وإمنا دموعة صغرية منه قامت قغامرةل ولكن ا اولة اليت ات مل اثْل أمهية كبرية دا ل الرتكي طكمله قحاولة االنقال
 .2صفوف اجلي 

إىل الظهور يف إحدج الفضائيات مستخدم ا تطبيق ا بوسائل  -رجب طيب أردوغان -سارع الرئيس الرتكي  •
ه  طااب  إىل  -مع وسعى إىل حظرها واليت سبا وأن وصفها طهنا أسوأ  طر على اجملت -التواصل االجتماعي  ليوج ج

الشعب الرتكي يطالب فيه كل من يامن ابلدميقراطية أن ينزل إىل الشارع للتصدي لالنقالبل ودعا اجلميع للخروج 
للميادينل وأككد على أنه يثا يف الشعب الرتكي ويف القوج األمنية اليت ستتصدج لالنقالبينيل كما وجكه  طابه إىل كل 

وكل جنرال وكل ضابط يف اجلي  لديه شرفل طن  رتم الشرعيةل وأال يقفوا ورا  هاال  الذين  انوا شرفهم و انوا فرد 
: اإذا كان لديكم إميان ابلدميقراطية فعليكم أن العهدل   كما وجكه  طابه أيض ا إىل مجيع زعما  األحزاب السياسيةل قائال 

النواب أن يكون هلم موقف داه ما  دثل وجيب أال ننسى أن مصطفى  ذطوا  طواتل وحىت ينبغي على الاملان و 
 .3ودعا اجلميع إىل التعاون والتكاتف من أجل إهنا  هذا الوضع الشاذكمال أاتور  احتمى ابلشرعية وابلاملانال 

يف تصريا لقناة فضائية تركية عا تطبيا للتواصل االجتماعي دعا فيه  -عبد ط جول- رج الرئيس السابا  •
ا أمام هذه  مجيع أطياف الشعب الرتكي طن يرتكوا كل شي  وأن خيرجوا إلنقاذ الدميقراطيةل وأن يقفوا مجيع ا صف ا واحد 

ا ليست تركيا أن على أككد  اولة االنقالبيةل كماا  انقالب تنفيذ السهل من فليس  إفريقياأمريكا اجلنوبية أو  يف بلد 
ل كما وصف حماولة االنقالب طهنا جرميةل وأككد على أن كل من شار  فيها سيحاسب يف املستقبل ولن يهاف عسكري

 . 4يكون هلم ويل أو نصري

                                                           
 ل متا  على: 15/7/2016اكيف بدأت حماولة االنقالب يف تركيا وكيف انتهتال  1

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/16/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A8%D8%
AF%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8
%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7
%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA 

 م.2:39ل الساعة: 18/10/2016اريخ الد ول: 
 .27ل ص مرجع ساب د. مصطفى ابقوزل إسالم زكراي توفيا )مرتجم(ل اما بعد الفشل.. مستقبل تركيا أم أردوغانال دلة شئون تركيةل  2
 ل متا  على:15/7/2016ل  كلمة الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان بعد انقالب اجلي  3

https://www.youtube.com/watch?v=TfGXJcO69WY 
 م9:48ل الساعة: 6/12/2016اريخ الد ول: 

 ل متا  على:15/7/2016اكلمة الرئيس الرتكي السابا بعد انقالب اجلي ال  4
https://www.youtube.com/watch?v=od_dq48slAc 

 م.4:55ل الساعة: 15/12/2016اريخ الد ول: 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/17f1b6be-3261-4a9d-a4e8-fa41d2645591
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/17f1b6be-3261-4a9d-a4e8-fa41d2645591
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/0d6890c3-ef58-41af-90f0-28f5e26fce1f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/0d6890c3-ef58-41af-90f0-28f5e26fce1f
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA
https://www.youtube.com/watch?v=TfGXJcO69WY
https://www.youtube.com/watch?v=od_dq48slAc
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أن هذه ا اولة االنقالبية هي هجوم على الدميقراطيةل وأهنا  أمحد داود أوغلو صرك  رئيس الوزرا  السابا •
ل كما أككد على أن كل ابلوقوف  لف ا اولة االنقالبية مجاعة غولن فشلت وقوات األمن تضع هناية هلال واام

 .1املسئولني عن هذه ا اولة االنقالبية سيحاسبون وفق ا للقانون
اإدانة  مثلكت حيث لالنقالب  رفضها يف احلكومة حول املعارضة الرتكية السياسية القوج التفاف الفت ا انك •

سكري يف تركياا املوقف املوحد ألغلب األحزاب املعارضة لسياسات الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغانل االنقالب الع
وكان أبرزهم حزب االشعب اجلمهوريا املعاررل الذي أعلن أتييده لإلرادة الشعبية الرتكيةل اليت ال غىن عنها لتحقيا 

ل وهو األمر الذي 2راطية واإلرادة احلرة للشعب الرتكيالدميقراطيةل وحزب ااحلركة القوميةال الذي أعلن دعمه للدميق
حيث أوضا أن مجيع األحزاب يف الاملان ترفض االنقالب وتتمسك  -إمساعيل كهرمان  -أككده رئيس الاملان الرتكي 

 .3الشرعيةابلشرعيةل وذلك  الل كلمته اليت أدان فيها حماولة االنقالب ودعا الشعب الرتكي إىل التمسك ابلدميقراطية و 
ا ديني ا  • ا سياسي ا وحسبل وإمنا أ ذا بُعد  ومن اجلدير ابلذكر أن رفض وإدانة حماولة االنقالب مل أي ذا بُعد 

ا بتوجيه ندا ات عا املآذن تطالب فيها الشعب الرتكي Diyantأيض ا  حيث قامت مديرية الشئون الدينية الرتكية ا
يف ط ورسولهل وأدان رئيس املديرية االنقالب مصرح ا طن اهذا االنقالب بتحمل مسئوليته يف الدفاع عن الوطن حب ا 

 .4ميثل  يانة عظمى للدين العظيما
كما أصدرت الطوائف الدينية يف تركيال بياان  مشرتك ا يدين حماولة االنقالبل وأعلن البيان املشرت  للمسلمني  •

ابية اليت ادد السالم يف بالدان العظيمة والعاملال وكان من بني واملسيحيني واليهود: احزننا الكبري على اهلجمات اإلره
املوقعني رائسة الشاون الدينية الرتكيةل وبطريركية أرثوذوكس إسطنبول اليواننيني ابرثولوميوس وكبري حا امات اجلالية 

 .5اليهودية يف تركيا

                                                           
ا لها 1  ل متا  على:15/7/2016ال شاهد تعليا ا أمحد داود أوغلوا على االنقالب العسكري بترتكيا وفشله وقوات األمن ستضع حد 

https://www.youtube.com/watch?v=qomPTMkJmG0 
 م.4:58ل الساعة: 15/12/2016اريخ الد ول: 

 ل موقع جريدة الوطنل متا  على:16/7/2016حممود عباسل ا اا : املعارضة الرتكية رفضت االنقالب  وف ا من عواقب احلكم العسكريال  2
http://www.elwatannews.com/news/details/1263973 

 م.8:56ل الساعة: 16/12/2016اريخ الد ول: 
 ل متا  على:15/7/2016ال اكلمة رئيس الاملان الرتكي بعد إعالن اجلي  االنقالب 3

https://www.youtube.com/watch?v=uU_UbvTtrEc 
 م.9:31ل الساعة: 16/12/2016اريخ الد ول: 

4 Lisel Hintzل "The Dark Side of the Popular Mobilization That Stopped Turkey's Coup"ل21/7/2016 ل Washington 
Postل at: 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/21/popular-mobilizations-dark-
side-against-turkeys-coup/ 

 م.10:12ل الساعة: 14/11/2016اريخ الد ول: 
 ل موقع جريدة الوطنل متا  على:16/7/2016حممد علي حسنل االطوائف الدينية يف تركيا تدين حماولة االنقالبال  5

http://www.elwatannews.com/news/details/1264523 
 ص.2:3ل الساعة: 19/12/2016اريخ الد ول: 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5579af55-3fb2-4ce1-8487-2452a6a23837
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5579af55-3fb2-4ce1-8487-2452a6a23837
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/46098595-9d58-409f-b4b4-1f24b6d67651
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/46098595-9d58-409f-b4b4-1f24b6d67651
https://www.youtube.com/watch?v=qomPTMkJmG0
http://www.elwatannews.com/news/details/1263973
https://www.youtube.com/watch?v=uU_UbvTtrEc
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/21/popular-mobilizations-dark-side-against-turkeys-coup/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/21/popular-mobilizations-dark-side-against-turkeys-coup/
http://www.elwatannews.com/news/details/1264523
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فقت على رفض وإدانة حماولة االنقالب العسكريل ومن مثك ُيالحظ أن القوج السياسة املختلفة والقوج الدينية قد توا
وطالبت الشعب الرتكي ابلنزول إىل الشوارع وامليادينل ليس فقط من أجل التمسك ابلدميقراطية واحلفاظ على الشرعيةل وإمنا أيض ا 

 دفاع ا عن الدين وفق ا ملديرية الشئون الدينية الرتكية.
 :نقالبمالمح مش د املقاومة الشعبية لال -اثلث،ا

ابلرغم من  طورة مشهد االنقالب العسكريل والرد السريع للقوج السياسية الرمسيةل وقوج املعارضةل والقوج الدينيةل إال 
ذ هذا املشهد  أن مشهد املقاومة الشعبية لالنقالب مثكل املشهد األبرز واملشهد األكثر حسم ا يف إفشال االنقالب العسكريل واذك

 يتمثكل أمهها فيما يلي:عدة مالما أساسية 
 وامليادين الشوارع إىل اخلروج يف الرتكي الشعب مجاهري تتأ ر : ملاالستجابة السريعة واالنتشار اجلغرايف .1
حلماية الدميقراطية وإفشال االنقالبل فانطلقت مظاهرات حاشدة يف  والدينية السياسية القوج خمتلف لندا  استجابة  
  سطنبول تقسيم ميدان يف املتظاهرون طالبوأنقرة ومدن عدة رافضة  اولة االنقالب العسكريل و  إسطنبول ميادين
ل ورفع املتظاهرون صور أردوغان ورئيس الوزرا  بن علي وىل قد االنقالابت زمن أن ماكدين ثكناتهل إىل اجلي  بعودة

اتور ل فخرجت مظاهرة ضخمة يف الساحة الرئيسية يلدرمل كما محل الكثري منهم األعالم الرتكيةل وصور كمال أ
ابلعاصمة أنقرة رفض ا  اولة االنقالب ودعم ا للرئيسل كما  رجت مظاهرة حاشدة يف منطقة سلطان غازي وشارع وطن 

 وأنطاكيا عنتاب غازي مدينيت يف االنقالب  اولة رافضة مظاهرات  رجت سطنبول رفض ا للمحاولة االنقالبيةل كما 
كما منعت املقاومة املدنية للشعب يف النقاط احلساسة اليت ات السيطرة عليها مثل املطار واجلسور   تركيال جنوب

دمعت حشود يف مطار أاتور ل ماكدين اسكهم   فقد 1ن أن يكون لالنقالب أتثري يف تلك املناطاووحدات األمنل م
 .2حبكومة حزب العدالة والتنميةل ورقصوا على ظهور الدابابت اليت كانت فوهااا موجهة هلم وملستقبلهم

أُْهب ة االستعداد : فعلى تويرت متك استخدام هاشتاج احنن على استخدام وسائل التواصل االجتماعي .2
#Nobetteyiz ال وتضمكن صور ا ملصلني دتمعني يف احلدائال وقاموا برفع الفتات مثل احنن نريد عقوبة اإلعدامال

ل ومن مثك ُيالحظ أنه يف ظل التطور التكنولوجيل واستخدام وسائل التواصل االجتماعيل أصبا من 3وااملوت للخونةا
يطرة والتحكم يف املعلوماتال ومن مثك فإن استخدام وسائل التواصل االجتماعي الصعب على مدبري االنقالب االس

الذي استطاع أن يتحدث إىل الشعب الرتكي عا تويرت وفيس  -رجب طيب أردوغان  -سوا  من قجبل الرئيس الرتكي 

                                                           
 .مرجع ساب اكيف بدأت حماولة االنقالب يف تركيا وكيف انتهتال  1
 االشعب الرتكي لالنقالبيني للخلف ُدرال متا  على: 2

http://alkhaleejonline.net/articles/1468629811807478000/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%
A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%
D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%
84%D9%81%D8%AF%D8%B1/ 

 ص.1ل الساعة: 29/10/2016اريخ الد ول: 
3https://twitter.com/hashtag/nobetteyiz 
 Lisel Hintzل Op.Cit. 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f2bef0f6-bc13-4895-a190-8a5b20cb082f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f2bef0f6-bc13-4895-a190-8a5b20cb082f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7f2d4898-f145-4b2f-97a1-be79fd7a5fa0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/3c7267fe-d441-4320-9923-96a9249509c2
http://alkhaleejonline.net/articles/1468629811807478000/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1/
http://alkhaleejonline.net/articles/1468629811807478000/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1/
http://alkhaleejonline.net/articles/1468629811807478000/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1/
http://alkhaleejonline.net/articles/1468629811807478000/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1/
https://twitter.com/hashtag/nobetteyiz
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ولل ويف التنسيا ملواجهة اميل أو من قجبل الشعب الرتكي ذاته الذي استخدمه يف متابعة التطورات السياسية أوال  ط
 .1االنقالب
 يضيكع األترا  وقت ال فنزلوا أفواج ا للشوارعل هاتفني بعودة الشرعيةل وصاحب مل :موجة غضب شديدة .3

 4 روجهم موجة غضب شديدة من حماولة العناصر االنقالبية لدفعهم إىل سكة االنقالابت العسكرية اليت ذاقوا مرارة 
مع بد   روج الناس إىل امليادين واملطاراتل بدأت تتوارد أنبا  عن استخدام العناصر منها  الل سنوات مضتل و 

االنقالبية قنابل يدوية وإطالق رصاص ضد املدنيني ورجال القوات اخلاصةل ومسعت انفجارات ابلعاصمةل وهذا العنف 
ية للضرب والسحلل بل ويُقال إن حيث تعرضت العناصر االنقالب املسلكا واجهه الشعب الرتكي قوجة غضب وانتقام 

دمكع حشد من املواطنني الغاضبني من حماولة االنقالب ل ففي صور عديدة 2أحد اجلنود متك ذحبه على جسر البسفور
وسددوا لكماام إىل اجلنود املستسلمنيل تعبري ا عن غضبهم مما اقرتفوهل كما ظهرت صور أحد العناصر االنقالبية وقد 

كما ُتظهر  من املواطننيل وهو  اول أن  مي نفسه من ضرابت اهنالت عليه من كل حدب وصوبل حاصرته دموعة
الصور اليت نشراا بعض املواقع الرتكية والعاملية  وف العناصر االنقالبية من ردة الفعل الغاضبة للمواطنني الذين أشبعوهم 

 .3نني لدابابت املتمردين بصدور عاريةضراب  ولكم ال فضال  عن الصور اليت أظهرت حتدي بعض املواط
ل تد ل 2013يونيو  15: بينما شهد ميدان اتقسيما يوم التعاون مع القوات األمنية للتصدي لالنقالب .4

قوات الشرطة لفض اعتصام متظاهري اجيزي ابر ا ابلقوة مستخدمة يف ذلك عنف ا مفرط ا وقنابل مسيلة للدموعل وهي 
ت حقوق اإلنسان دا ل و ارج تركيال كما انتقداا الوالايت املتحدة األمريكية وعدد من دول الصورة اليت انتقداا مجعيا

ظهرت دموعة من ل إلعادة ترميم العالقة بني الشعب وقوات األمن  حيث 2016يوليو  15ل جا ت ليلة 4أورواب
الشعب يف وجه الوحدات  فوقوف  الصور اليت عكست التحام املواطنني بقوات األمن اخلاصة إلحباط االنقالب

اليت أطلقت عليهمل ساهم بشكل كبري يف إكساب قوات  النريان االنقالبية املزودة طسلحة ثقيلة وعدم تراجعهم رغم
األمن األ رج األفضلية ضد قوات العناصر االنقالبيةل كما أهنم انضموا إىل عملية مالحقة العناصر االنقالبية وساعدوا 

من اإلشارات املهمة يف هذا اإلطار عدم تراجع املواطنني للورا  رغم إجبار العناصر االنقالبيةل و ل األمن يف اعتقاهلم

                                                           
1 Joshua Tuckerل Tweeting Turkeyل or how social media may have fundamentally changed the future of coupsل 
 :at لWashington Post ل19/7/2016
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/19/tweeting-turkey-or-how-
social-media-may-have-fundamentally-changed-the-future-of-coups/ 

 م.4:40ل الساعة: 15/12/2016اريخ الد ول: 
2 Lisel Hintzل.Op.Cit  
 ل موقع روسيا اليومل متا  على:16/7/2016ضرب ابيد من حديدا العسكر املتمردل االشعب الرتكي ي 3

https://arabic.rt.com/news/832515%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%80%D9%8A%D8%AF%D8%ADD8%AF%D9%8A%D8
%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA
%D9%85%D8%B1%D8%AF/ 

 ص.12:57ل الساعة: 29/10/2016اريخ الد ول: 
 .175-174ل ص ص 2013ل يوليو 15ل العدد جملة الدميقراطيةد. طارق عبد اجلليلل اأردوغان واال تيار الصعب يف تقسيمال  4

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/19/tweeting-turkey-or-how-social-media-may-have-fundamentally-changed-the-future-of-coups/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/19/tweeting-turkey-or-how-social-media-may-have-fundamentally-changed-the-future-of-coups/
https://arabic.rt.com/news/832515%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%80%D9%8A%D8%AF%D8%ADD8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF/
https://arabic.rt.com/news/832515%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%80%D9%8A%D8%AF%D8%ADD8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF/
https://arabic.rt.com/news/832515%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%80%D9%8A%D8%AF%D8%ADD8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF/
https://arabic.rt.com/news/832515%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%80%D9%8A%D8%AF%D8%ADD8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF/
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ا على قرا ة بيان األحكام العرفيةل ود ول أفراد الشعبل القناة املذكورةل TRTالعاملني يف قناة التلفزيون الرمسي ا
 .1ومساعدام يف القبض على العناصر االنقالبية

استطاعت املقاومة الشعبية الرتكية أن تتصدج للعناصر االنقالبية بشكل : اد يف املياديناستمرار االحتش .5
قوي  الل ةس ساعات  حيث ألقى االنقالبيون أسلحتهم وسلموا ولياامل و رج أحد قادام مطالب ا إايهم 

ل وابلرغم من 2 ممارسة مهامهوالذي تواترت أنبا  عن مقتلهل إىل - لوصي أكار  –ابالستسالمل كما عاد رئيس األركان 
ذلك مل تعْد هذه اجلموع إىل منازهلا بل ظلكت مستمرة يف دمعها واحتشادها يف الشوارع وامليادين الرتكيةل وذلك تلبية  

الذي ظهر يف ماار صحفي أككد فيه أن الوضع ابت حتت السيطرةل  -بن علي يلدرم  -لطلب رئيس الوزرا  الرتكي 
ل كما 3ة االنقالبينيل ودعا الشعب إىل البقا  يف الشوراع حىت االنتها  من إفشال االنقالب بشكل كاملوتوعكد قحاسب

أثنا  مشاركته يف تشييع عدد من ضحااي حماولة يف كلمته اليت ألقاها  -رجب طيب أردوغان  -شدكد الرئيس الرتكي 
ة املواطنني مواقفهم الداعمة للشرعيةل وبقائهم يف االنقالب العسكري يف جامع الفاتا  سطنبولل على ضرورة مواصل

: اهذا األسبوع ابلذات يعد مهم ا للغايةل لن نغادر امليادينل فأنتم من سيملاهال وسنواصل  امليدان ملدة أسبوعل قائال 
ولة طريقنا بشكل حازمال وأضاف: اشعبنا قجرد دعوة وندا  وجهناه لهل م  شوارع وساحات كل املدنل وأةد حما

 .4االنقالبا
: ابلرغم من أن التحليل األويل للمقاومة الشعبية اليت اتسمت الدفاع عن الدميقراطية وعن مستقبل تركيا .6

ابلقوة والشجاعة يف مواجهة العناصر االنقالبيةل وقدراا على إفشال ا اولة االنقالبية  الل ةس ساعاتل تشري إىل 
س الرتكي رجب طيب أردوغانل وحكومتهل وتثبت أنه هو الزعيم الرتكي األقوج منذ الشعبية الكبرية اليت  ظى هلا الرئي

أن الغالبية العظمى من ل إال أن التحليل األعما ُيشري إىل 5مصطفى كمال أاتور  ماسس اجلمهورية الرتكية احلديثة
ية اليت بناها وأسسها األترا  الشعب الرتكي رفضت االنقالبل ليس لشخص أردوغان وإمنا لعدم هدم التجربة الدميقراط

ا عن شخص أي رئيس من املمكن أن أي ل أو أي رئيس حكومة أحد املشاركني يف ل وهو ما عاك عنه 6طنفسهم بعيد 
: اإن الناس ال يدعمون الرئيس احلايل  بقدر ما  تجون ضد حماوالت العسكر  أردوغانالتظاهرات من إسطنبول قائال 

 .7التد ل يف احلياة السياسيةل حنن مع املبادئ الدميقراطية وضد استخدام القوةا

                                                           
 يةل متا  على:موقع دلة رؤية تركاوز/ يوليوال  15فيصل قورتل اةسة أسئلة: حماولة االنقالب الفاشلة يف  1

http://rouyaturkiyyah.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8
%A9%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8
%A9-%D9%81%D9%8A-%DB%B1/ 

 ص.3:58ل الساعة: 13/10/2016اريخ الد ول: 
 .مرجع ساب االشعب الرتكي لالنقالبيني للخلف ُدرال  2
 .مرجع ساب اكيف بدأت حماولة االنقالب يف تركيا وكيف انتهتمال  3
 ل موقع جريدة الوطنل متا  على:17/7/2016اأردوغان ل ترا : ابقوا يف امليادين أسبوع اال  4

http://www.elwatannews.com/news/details/1265525 
 م.2:34ل الساعة: 18/12/2016اريخ الد ول: 

 .83 -82ل ص ص مرجع ساب  حممد حممود السيدل اأسباب الفشل.. األدبيات الغربية وحماولة االنقالب يف تركياال دلة شئون تركيةل 5
 .30ل ص املرجع الساب  لمرتجم(ل اما بعد الفشل.. مستقبل تركيا أم أردوغاناد. مصطفى ابقوزل إسالم زكراي توفيا )6
 ايف تركيا الشعب ُيسقط االنقالبال موقع مصر العربيةل متا  على: 7

http://www.masralarabia.com/hashtag/%20%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/hashtag/%20%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://rouyaturkiyyah.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%DB%B1/
http://rouyaturkiyyah.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%DB%B1/
http://rouyaturkiyyah.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%DB%B1/
http://rouyaturkiyyah.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%DB%B1/
http://www.elwatannews.com/news/details/1265525
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ع ا للون موقف الشعب الرتكي الرافض لالنقالبل إىل التجربة السلبية لالنقالابت العسكرية األ ربعة  حيث إن ويُرجج
قصص التعذيب والتعسف بعد االنقالب اليت سردها من عاصروا وعاشوا األجوا  االنقالبية من قبلل قد جعلت الناس أعدا   
لالنقالبل كما ساهم ما نُقل للجيل اجلديد بواسطة الكتب الدراسية ووسائل اإلعالم يف أن ينظر الشباب لالنقالب بنظرة 

كانوا ضد   2013لب الشباب الذين شاركوا يف أحداث اجيزي ابر ا اليت وقعت يف تقسيم عام سلبية  حيث ُيالحظ أن أغ
% منهم على ساال طُر  يف استفتا ات عديدة ونذا  عن رأيهم يف تد ل عسكري ابلرفض 93أردوغانل وابلرغم من ذلك رد 

ل وال سيما أن تركيا كانت تتمتع طجوا  من 1ي االقاطعل ومن مثك فإن اجملتمع الرتكي مل يكن مستعد ا النقالب كهذا اجتماع
االستقرار السياسي واالقتصادي  فاالنتخاابت الرائسية والاملانية مل ميضج عليها عام واحدل ويف االنتخاابت الاملانية األ رية 

الاملانل كما حقكا  ل اككن حزب الشعوب الدميقراطي من التقدم على حزب احلركة القوميةل وصار أكا اثلث حزب يف2015
ل 20152ل مقارنة  ابلفرتة نفسها بعام 2016%  الل الربع األول من عام 4.8االقتصاد الرتكي منو ا فوق املتوقع قعدل 

 .3ابإلضافة إىل حلم الشعب الرتكي يف أن تصبا تركيا جز  ا من أوروابل واا  االنقالب يع  القضا  على هذا احللم
ن القول إن املقاومة الشعبية الرتكية مثلكت البطل احلقيقي يف ردع االنقالبينيل وإعادة الدابابت ويف ضو  ما سبا مُيك

للخلفل وإفشال ا اولة االنقالبيةل واستعادة الرئيس املدين املنتخب وحكومته زمام األمور من جديدل كما أهنا رمست صورة 
والدينية واملدنيةل من أجل الدفاع عن الدميقراطية واحلفاظ على مستقبل  لالصطفاف والتالحم الوط  بني خمتلف القوج السياسية

 تركيا.
 :تداعيات حماولة االنقالب -رابع،ا

عقب فشل ا اولة االنقالببيةل جرج عقد اجتماع عاجل جمللس األمن القوميل مث اجتمع بعد ذلك دلس الوزرا ل وبعد 
أشهرل  3وأعرب عن توجههم إلقرار حالة الطوارئ يف البالد ملدة  -أردوغان  –ي هذين االجتماعني املهمنيل حتدث الرئيس الرتك

ويف أعقاب جلسة التصويت اليت جرت يف اليوم التايل ابلاملانل متك التصديا على قرار إعالن حالة الطوارئ بتأييد حزيب العدالة 
ى التهديدات املوجهة ضد الدميقراطية والقانون والدولة وحقوق والتنمية واحلركة القوميةل ومتك فرر حالة الطوارئ هلدف القضا  عل

 .4املواطنني يف البالد
ويف أعقاب هذا القرار شهدت تركيا محلة تطهري واسعة لكل من يشتبه يف أنه دعم حماولة االنقالب الفاشلة  وينتمي حلركة 

والفل كما تعركر عشرات األشخاص  8ة إىل أكثر من فتا ط كولنل فارتفع عدد املعتقلني يف صفوف القضا  والقوات املسلح
من أعضا  املوظفني املدنيني وعمدا  اجلامعاتل حلمالت االعتقالل واإليقاف عن العملل واإلقالةل كما متك وقف ترا يص 

ظف ا ابلدا لية مو  7850موظف من وزارة املاليةل وإقالة  1500مذيع ا عن العملل ومتك إقالة  370القنوات املعارضة وإيقاف 
                                                                                                                                                                                     
http://www.masralarabia.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/1157815-
%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B4%D
8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82
%D9%84%D8%A7%D8%A8 

 ص.12:52ل 29/10/2016اريخ الد ول: 
 .33ل ص مرجع ساب عبد ط أيدوغانل  1
 .33ل ص املرجع الساب  2
 ل متا  على:16/7/2016تركياال  برانمج الطبعة األوىل|ملاذا وقف الشعب الرتكي ضد االنقالب العسكري يفا 3

https://www.youtube.com/watch?v=dUHHPRBA2bQ 
 م.4:25ل الساعة: 12/10/2016اريخ الد ول: 

 .34ل ص مرجع ساب عبد ط أيدوغانل  4

http://www.masralarabia.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/1157815-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/1157815-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/1157815-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/1157815-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.youtube.com/watch?v=dUHHPRBA2bQ
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ل وإقالة  6614ل واعتقال 8777وإيقاف   2745قاضي ال وإقالة  2745موظف من وزارة التعليمل وعزل  15200جنداي 
عمدا  ورؤسا  جامعات وموظفني يف اجلامعاتل ومنع مجيع األكادمييني برتكيا من السفر للخارج بعد أن أعلنت وزارة التعليم 

من موظفي الشاون  492ألف معلم يف املاسسات اخلاصةل وإقالة  21فيها وإلغا  ترا يص من موظ 15200الرتكية إقالتها 
 .1موظف ا قجلس الوزرا  334الدينيةل وإقالة 
ل تعديالت  -أردوغان  –أحكمت احلكومة الرتكية سيطراا على اجلي ل إذ أصدر الرئيس الرتكي كما  مرسوم ا يُد ج

عد أسبوعني على حماولة االنقالب الفاشلةل وكشفت مصادر مقر بة من احلكومة أن جهاز جذرية على عمل املاسسة العسكريةل ب
االستخبارات يعكف على تشكيل وحدة جديدة ممن يتأكد من إ الصهم للدولةل وستتعقكب هذه الوحدة دا ل ماسسات 

الذي يتهمه أردوغان بتدبري ا اولة االنقالبية. الدولة لسنوات مقبلةل األعضا  املتوارين من مجاعة الداعية املعارر فتا ط كولن 
وترج ا االستخبارات الرتكية إ فا  مجاعة كولن دموعة أ رج من أعضائهال ال اارس أي نشاطل ُدعيت ااجملموعة جال وتقد جر 

 .2االستخبارات أهنا ستتحر  بعد سنوات
سياسات كان له الكثري من التداعيات السلبية واخلطرية وال شك أن محلة التطهري اليت شهداا تركيال وما ارتبط هلا من 

 ويتضا ذلك يف ضو  ما يلي: -بصفة عامةمت  -ومستقبل تركيا  -بصفةمت  اصة  -على العملية الدميقراطية يف تركيا 
: إن وضع املقصلة أمام أي فرد أاي  ما كانت وظيفته ودرجته تراجع الثقة يف العملية الدميقراطية يف تركيا .1

ا عن ميادين االعتقال عا شبكات التواصل االج ون عن غضبهم بعيد  تماعيةل جعل املناهضني لسياسات أردوغان يعا ج
االجتماعي وصفحات ومواقع اإلنرتنتل ويف سبيل مواجهة ذلك أطلقت مديرية األمن الرتكية روابط  اصة هلا مطالبة  

يس أردوغان ومايدة لالنقالب العسكري على مواقع ممن يصادف حساابت أو صفحات مناهضة للنظام احلاكم والرئ
ل يذهب ا للون السياسيون إىل 3التواصل االجتماعي طن يبل جغ األمن عا الايد اإللكرتوين الذي نشره موقع املديرية

فقط  ردوغان استغلك فشل االنقالب إلطالق محلة إقصا  واسعة مشلت كل ماسسات الدولة بال استثنا ل ليسالقول إن أ
قد وصف  -أردوغان  –و اصة  وأن الرئيس الرتكي ل 4ضد االنقالبينيل ولكن ضد كل أشكال املعارضة حلكمه

 .5االنقالب طنه اهدية من طا مككنته من اإلطاحة جبماعة فتا )ط( كولن وتعزيز السلطة بيدها

                                                           
 .138ص ل مرجع ساب فادي عيدل امابعد جرابلبس.. إىل أين تتجه تركيامال دلة شئون تركيةل  1
  ل موقع جريدة احلياةل متا  على:1/8/2016يوسف الشريفل ااحلكومة الرتكية حُتكم قبضتها على اجلي ال االثنني  2

http://www.alhayat.com/Articles/16737997/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85
%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B4%
D8%AF%D8%AF%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9
%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4 

 م.10:51ل الساعة: 15/12/2016اريخ الد ول: 
 .138ل ص مرجع ساب فادي عيدل  3

4 Gonul Tolل "Post Coup Purge adds to Turkey's Instability"ل21/7/2016 ل Middle  East Instituteل at: 
http://www.mei.edu/content/article/post-coup-purge-adds-turkeys-instability 

 م.11:52ل الساعة: 18/12/2016اريخ الد ول: 
 .90ل صمرجع ساب مروة صبحيل  5

http://www.alhayat.com/Articles/16737997/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://www.alhayat.com/Articles/16737997/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://www.alhayat.com/Articles/16737997/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://www.alhayat.com/Articles/16737997/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://www.mei.edu/content/article/post-coup-purge-adds-turkeys-instability
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ات الدولية لرتكيال  اصة  أن العديد من املنظمات وُيالحظ أن سلو  السلطة السياسية الرتكية أدكج إىل تصاعد االنتقاد
احلقوقية اعتات إجرا ات التطهري واإلقصا  خمالفة ملبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسانل فضال  عن أن تصاعد أعداد املعتقلني 

 . 1ذا القدر واحلجمواملشتبه فيهم واملفصولنيل كشف عن أن هنا  قوائم كانت جاهزة أو على األقل معظمها جاهزة للتصفية هل
دعا االحتاد األورويب والوالايت املتحدة تركيال إىل احرتام الدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلرايت األساسيةل يف أعقاب وقد 

يف ماار صحفي بعد  -فيدريكا موغريي   -وصركحت مساولة السياسة اخلارجية يف االحتاد األورويب ل إفشال ا اولة االنقالبية
ماع وزرا   ارجية دول االحتاد مع وزير اخلارجية األمريكي جون كريي يف بروكسل اندعو إىل االلتزام الكامل ابلنظام الدستوري اجت

فقد دعا تركيا  -جون كريي  -لرتكيال وناكد بصفتنا االحتاد األورويب على أمهية تطبيا سيادة القانونال أما وزير اخلارجية األمريكي 
التمادي يف فرر النظام بعد حماولة االنقالبال وأضاف أن ااالنقالب ليس مار ا إلبعاد تركيا عن حكم إىل اضرورة عدم 

حذكرت ل كما ال اليت تتمتع هلا تركيال تتطلب احرتام الدميقراطيةNATOالقانونال مشري ا إىل أن عضوية احلف مشال األطلسي 
االحتاد األورويب ستتوقف إذا عمدت تركيا إىل إعادة العمل بعقوبة اإلعدام   احلكومة األملانية تركيا طن مفاوضات انضمامها إىل

يف أعقاب فشل ا اولة االنقالبية إن حكومته ستدرس موضوع إعادة العمل بتلك  -أردوغان  –حيث قال الرئيس الرتكي 
 .2العقوبة

ل ا اولة االنقالبيةل متك إغالق أفادت نقابة الصحافيني يف تركيا أنه عقب فش :قمع حرية الصحافة واإلعالم .2
من أبرز األحداث يف هذا اإلطارل قرار السلطات من الصحافينيل وكان  105هيئة إعالميةل كما متك إيقاف  170

ووضعه قيد احلجز  -أكني أاالي  -املعارضة امجهورييتا الرتكية  الرتكية  يقاف رئيس دلس إدارة صحيفة
منهم الكاتب املخضرم يف ل 3تسعة من صحافييها بتهمة القيام اطنشطة إرهابيةا االحتياطيل فضال  عن إيقاف

والصحايف غوراي أوزل وأحد رسامي الكاريكاتري لديها ل امجهورييتا قدري غورسيل العضو يف املعهد الدويل للصحافة
وقيفي اليوم جملرد أن  أرسم يتم تا -ألردوغان  – وقال األ ري املعروف برسومه الكاريكاتورية الالذعةموسى كارتل 

الن نستسلمل كتبت الصحيفة على موقعها كما الكاريكاتورل ليس لدي ما أ فيهل كل ما كتبته وكل ما رمسته منشورال  
دمع ل كما ارغم توقيف مديرين وصحافيني يف مجهورييتل فصحيفتنا ستناضل حىت النهاية من أجل الدميقراطية واحلرية

صحيفة يف إسطنبول للتأكيد على أن اال أحد قادر على إسكات الصحافة احلرةال وضمن ردود العشرات أمام مقر ال
محر جديد حبا حرية امت داوز  ط أ -مارتن شولتز  - األورويب الاملان الفعل الدولية على هذا احلدث قال رئيس

                                                           
 .12ل ص2016ل يوليو 25ل اجمللد 266ل العدد كراسات اسرتاتيجيةبعد االنقالب.. إعادة هندسة السياسة اخلارجيةال كرم سعيدل اتركيا   1
 ل موقع اليب يب سي عريبل متا  على:18/7/2016اأمريكا واالحتاد األورويب  ثان تركيا على احرتام حكم القانون يف ردها على االنقالبال  2

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160718_turkey_eu_reactions 
 م.11:11ل الساعة: 15/12/2016اريخ الد ول: 

 ل متا  على:24ل موقع فرانس 11/11/2016اتركيا: السلطات توقف رئيس دلس إدارة صحيفة مجهورييتال  3
http://www.france24.com/ar/20161111%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC%
D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9
%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-
%D8%A3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D
8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9 

 ص.10:10ل الساعة: 12/11/2016اريخ الد ول: 

http://www.france24.com/ar/20161027-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD
http://www.france24.com/ar/20161027-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160718_turkey_eu_reactions
http://www.france24.com/ar/20161111%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20161111%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20161111%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20161111%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20161111%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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التعبري يف تركياا مشري ا إىل أن اأعمال التطهري الواسعة اجلارية تبدو مدفوعة ابعتبارات سياسية عوض ا عن أي منطا 
 .1"قانوين أو أم 

قناة تلفزيونية يف تركيا لالشتباه ابرتباطها حبزب العمال الكردستاين وبدعم ااإلرهابال  12كما يُذكر أنه متك إغالق 
 رج مئات املتظاهرين إىل ساحة تقسيم يف إسطنبول للتنديد ل وهي حمطة تلفزيونية مايدة ل كرادل واIMSTVا منها قناة

وردد املتظاهرون ومعظمهم من الصحافيني الذين أتوا من وسائل إعالم أغلقت بقرار السلطات الرتكية  غالق هذه ا طةل 
ومحل املتظاهرون الفتات كتب عليها اال ميكن إسكات الصحافة احلرةال وأدانوا  بقرار قضائي النتحد مجيع ا ضد الفاشيةال

وبينما كان عشرات الصحافيني متجمعني يف قاعة التحرير يف مقر القناةل اقتحمت الشرطة املكان وقطعت بث ا ل إغالق القناة
مباشر ا قوجب قرار قضائي

2. 
الدين دمريطاش وفيغان يوكسك داغل الرئيسني قبضت السلطات الرتكية على صال  : قضية األكراد .3

واعتقل دمريطاش ل املشاركني حلزب الشعوب الدميقراطي املعارر وعدد من نواب احلزبل املايد ل كرادل يف الاملان
وزميلته داغل بقرار من االدعا  العام قنطقة داير بكر يف إطار حتقيقات متعلقة قكافحة اإلرهابل وأككدت وزارة 

ا إلحالتهم إىل القضا  يف إطار  11 لية الرتكية إن الشرطة قبضت على الدا انئب ا عن احلزب يف الاملان الرتكيل اهيد 
وتقول وزارة الدا لية الرتكية إن قرار توقيف النواب جا  بسبب عدم ذهاهلم ل التحقيقات املتعلقة قكافحة اإلرهاب

ل 2014أكتوبر  8و 7و 6لتحقيقات املتعلقة طحداث الشغب بتاريخ لإلدال   فادامل يف النياابت العامةل حول ا
 .3وتنظيم اكا جا كاا اإلرهابيةل واجتماع ماار اجملتمع الدميقراطي

دمع مئات املتظاهرين أمام املسجد الرئيسي يف شيشلي يف الشطر األورويب من إسطنبولل مطلقني ورد ا على ذلك 
تظاهر والف األكراد حتت شعار اأوقفوا ديكتاتورية أردوغانال يف ل كما افضني اإسكااماشعارات تندد ابلدولة االفاشيةا ور 

ا على نظام  كولونيا مدن أوروبية عدة  ففي أملانيا اليت تاوي أكا جالية تركية يف أوروابل سار والف املتظاهرين يف احتجاج 
املتظاهرين أعالم ا والفتات دعم ا للحزب املايد ل كراد أردوغان إثر توقيف مساويل احزب الشعوب الدميقراطيال ومحل بعض 

                                                           
 ى: ل متا  عل24ل موقع فرانس 31/10/2016اتركيا صحيفة مجهورييت تدين التضييا على احلرايت وتعلن أهنا لن تستسلمال  1

http://www.france24.com/ar/20161031%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B5%D
8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%
8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A
8%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9 

 م.11:29ل الساعة: 5/11/2016اريخ الد ول: 
ا على إغالق قناة تلفزيونية مايدة ل كرادال اتركيا:  2  ل متا  على:24ل موقع فرانس 4/10/2016مظاهرة يف إسطنبول احتجاج 

http://www.france24.com/ar/20161004-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%
D8%A8%D9%88%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%
B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D
8%A7%D8%AF 

 م.10:15ل الساعة: 12/11/2016اريخ الد ول: 
 ل موقع يب يب سي عريبل متا  على:4/11/2016ل "االسلطات الرتكية تعتقل رئيسي حزب الشعوب الدميقراطي الكردي املعارر ايف إطار حتقيقات بشأن اإلرهاب 3

http://www.bbc.com/arabic/world-37868320 
 ص.12ل الساعة: 6/11/2016اريخ الد ول: 

http://www.france24.com/ar/20161031-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20161031-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20161031-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20161031-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20161004-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.france24.com/ar/20161004-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.france24.com/ar/20161004-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.france24.com/ar/20161004-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.france24.com/ar/20161004-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.france24.com/ar/20161004-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.bbc.com/arabic/world-37868320
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تظاهر حنو  ،ابريس فيما رفع و رون صور ا للمساولني املوقوفنيل وال سيما زعيم احلزب الشاب صال  الدين دمرياشل ويف
ها اأوقفوا حبسب الشرطةل وقدم العديد منهم مع عائالامل يف وسط العاصمة الفرنسية رافعني الفتات كتب علي 2000

ل بروكسل كردي بعد الظهر يف  300ل تظاهر حنو بلجيكا أردوغانل ال اسوا انئبيناا واتركيا تقصف وأورواب تلزم الصمتال ويف
عن اقلقها البالغا إثر اعتقال مساويل املعارضة الرتكيةل فيما  -فيديريكا موغريي   -وأعربت وزيرة  ارجية االحتاد األورويب 

 .1اتدعا  القائم ابألعمال الرتكي حمذرة أنقرة من حماولة اإسكات املعارضةأعلنت برلني اس
 احلزب بني ضم  حلف نشأ والتنميةل العدالة حزب عهد بداية يف: اإلسالمي -تعمي  الصراع اإلسالمي .4

مقاليد  على سيطرةامل العلمانية القوج مواجهة يف املشرتكةل اإلسالمية وتوجهااما جلذورمها ولناخلدمة التابعة لك وحركة
 وأدواته طبيعته حيث من نوعهل من األو ل يُعد صريال عدا  إىل حتو ل احللف هذا أن إال الرئيسةل الدولة ومفاصل احلكم

ل نتيجة ألزمة شهداا العالقة بني اجلانبنيل 2012منذ هناية عام واليت بدأت ل 2تركيا يف اإلسالمية التيارات بني وعالنيته
بتفكك التحالف بينهما وحتول احلركة ملعسكر املعارضةل واصفة حكومة العدالة والتنمية طهنا  2013م وتصاعدت يف عا

ل ومثكل هذا 3حكومة تسلطية ترعى الفساد مقابل وصف احلكومة احلركة طهنا تسعى للتغلغل يف الدولة و لا كيان موازمت 
اإلسالميال ومن مثك  -علماينال وهو االصراع اإلسالميال -بداية ظهور نوع و ر من الصراع خبالف االصراع اإلسالمي

تصل إىل حد وقوع احرب  فإن التداعيات اجلديدة  اولة االنقالب العسكري أدكت إىل تعميا هذا الصراعل لدرجة قد
اليت متك ل كما أن األعداد الكبرية 4طائفيةا دا ل املعسكر اإلسالمي بني أتباع أردوغان وأتباع مجاعة فتا ط كولن

إقصاؤها من املمكن أن تشك جل حتالف ا واسع ا من العاطلني اجلدد والبريوقراطيني ملعارضة نظامه واليت ستكون هلا 
 .5انعكاسات على االستقرار السياسي

كما أن حركة كولن كانت من أهم أدوات القوج الناعمة الرتكيةل واحت احلركة ابعرتاف احلكومة الرتكية يف تقدمي ما 
فشلت فيه احلكومةل بل واستطاعات تطوير شبكة عالقات على كل املستوايتل هذا جبانب أهنا من  الل التعليم كانت تعمل 

                                                           
 ل متا  على:24ل موقع فرانس 6/11/2016امظاهرات احتجاج يف أورواب على تكثيف محلة القمع يف تركياال  1

http://www.france24.com/ar/20161106-
%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88
%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81%D8%AD%D9%85%D9%84%
D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8
%A7%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-
%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 

 ص.11:9ل الساعة: 6/11/2016اريخ الد ول: 
 .80ل ص 1620ل يوليو 449ل العدد جملة املستقبل العريبال 2014 -2002ران عبد العزيز اخلمكاشل االنظام السياسي الرتكي يف عهد حزب العدالة والتنمية  2
 .225ل ص مرجع ساب إميان عاطف عبد الباقيل اتكسري عظام.. أردوغان وكولن يف وسيا الوسطى والقوقازال دلة شئون تركيةل  3

4 Edward Luttwakل "Erdogan's Purge Is a Sectarian War"ل3/8/2016 ل Foreign Policyل at: 
http://foreignpolicy.com/2016/08/03/erdogans-purge-is-a-sectarian-war-turkey-gulen/ 

 م.11:14ل الساعة: 18/12/2016اريخ الد ول: 
5 Bruce Bueno de Mesquita  and Alasta i r  Smith ل  The Logic of the Political Purgeل23/7/2016 ل  The 
Atlanticل at: 
http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/07/turkey-erdogan-purge-coup/492659/ 

 م.11:57ل الساعة: 18/12/2016اريخ الد ول: 
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وة على نشر اللغة والثقافة الرتكية  لذا فالصدام احلايل بني احلركة والعدالة والتنمية من شأنه أن يُفقد تركيا أداة هامة من أدوات الق
 .1تستخدم التعليم والثقافة -حىت ولو رمسية  -سيخلا حالة من القلا من أي حماوالت الناعمة الرتكيةل بل 
 :اخلالصة

ل قد 2016يوليو  15يف ضو  ما سبا عرضه مُيكن القول إن حماولة االنقالب العسكري اليت شهداا تركيا يف مسا  
قوج السياسية والدينيةل وانتشاره واستمراره يف خمتلف ُمنيت ابلفشل الذريعل بفضل االستجابة السريعة للشعب الرتكي لندا ات ال

املدن والشوارع وامليادين الرتكية  ليعا ج عن رفضه لالنقالب واسُّكه ابلدميقراطية والشرعيةل وليعكس درجة عالية من الوعي 
املواقف الشعبية املختلفة من  السياسيل وليكمل صورة االصطفاف الوط  بني خمتلف القوج السياسية والدينية واملدنيةل كما أن

سياسات السلطة السياسية عقب فشل ا اولة االنقالبيةل تدل على إصرار الشعب على الدفاع عن حقه يف الدميقراطية واحلريةل 
فكالمها  وتفيد طن املقاومة الشعبية ما زالت مستمرةل وتاك جد على أن الدميقراطية اإلجرائية ال تنفصل عن الدميقراطية املضمونية

 يكم جل ا  ر.
***** 
 

 
 
 

 

                                                           
 .229ل ص مرجع ساب إميان عبد الباقيل  1
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 العمل األهلي من رؤية حضارية إسالمية
 اندية عبد الشايف

 مقدمة:
تعود أمهية العمل األهلي  ملا يقوم به متن دور مهتم يف االستتجابة للتحتدايت التيت تواجههتا األمتة ستوا  حتتدايت دا ليتة أو 

حكوميتتتتة فقتتتتطل وإمنتتتتا تتحقتتتتا قشتتتتاركة اجلميتتتتع أفتتتتراد ا وهيئتتتتاتمت   ارجيتتتتةل و صوص تتتتا أن هتتتتذه االستتتتتجابة ال تتحقتتتتا بسياستتتتات
. لذلك اهتمت النظرايت احلديثة يف فروع العلوم السياسية سوا  كانت  النظم أو العالقات 1وماسساتمت وحركاتمت اجتماعية وأهلية

الدراستتتات املهتمتتتة ابلتتتدا لي أو  الدوليتتة ابلفتتتاعلني غتتتري التتترمسينيل وبتترز هتتتذا االهتمتتتام بدراستتتة العمتتل األهلتتتي ستتتوا  علتتتى مستتتوج
ابلدويلل ال سيما أن واقع العتامل اإلستالمي يستتدعي ذلتكل نتيجتة لتتدهور األوضتاع يف التدول اإلستالمية وضتعف أدا  احلكومتات 

 العتاملي(ل وأصتبا هنتا  ضترورة لالهتمتام بدراستة العمتل األهلتي والرتكيتز علتتى دوره يف -البيت   –علتى املستتوايت كافتة )التدا لي 
 تقدم اجملتمعاتل وإلقا  الضو  على مناذجه املتعددة.

: ما الذي ميي  العمل األهلي من رؤية حضارية إسالمية؟ ومذا ومن هذا االهتمام أي  تساؤل هذا التقرير املتمثل يف ا  
إن  ت ا العاملية؟وهل يعكس رسال هل العمل األهلي يعكس إدراك،ا لوجود األمة وواقع ا وخصوصيات مناطق ا؟وهي أمناطه؟ 

ال جيعل الفرد يشعر قكانه ودوره يف هذه األمة يتابع شئوهنا ابعتبتار أ نته الوعي ابألمة هو إدرا  أن هلا وجود ا وانتما   ومصري ا واحد 
: اعندما يسري املر  يف الطريا وحده  يتابع أحد شئونه الذاتية. ولقد أعطى املستشار طارق البشري مثاال  هلذا اإلدرا  والوعي قائال 

تتحتتتد ذاتتتته املرعيتتتة يف حركتتتته يف إطتتتار أعضتتتا  جستتتمه وجوارحتتتهل فرياعيهتتتا يف وقفتتتته وحركتتتته وستتتكنتهل ويف ستتتريه ودورانتتتهل ومنامتتته 
ويقظتهل فإذا سار مع مجاعة مرتابطة أو ركب سيارةل امتد شعوره بذاته إىل حجم اجلماعتة أو إىل جستم الستيارةل فتإذا ركتب اب ترة 

يه هلا إىل سائر أحنائها املرتاميةل ويصري كل هذا احلجم األقتل هتو ااألانا ابلنستبة لتهل متن املقدمتة إىل املتا رة ومتن امتدت ذاته ووع
أقصى اليمني إىل أقصى الشمال ومن أعلى األبراج إىل أسفل الغاطس. وأستاس هتذا التوحتد الشتعوري هتو وحتدة املصتريل واملتابعتة 

  . ا2اللحظية لكل وقائع الكيان الكبري
وتتعدد املساحات اليت خيترب في ا هذا الوعي يف العامل اإلسالمي، ومن ا مساحة العمل األهلي، ومن مث سينقسذم هذذا 

 التقرير إىل اآليت:
 مفهوم العمل األهلي من منظور حضاري إسالمي. -أوال  
 أمناط العمل األهلي: ثغور املقاومة احلضارية. -اثني ا
 ي: هل يعكس  صوصية األمة ورسالتها العامليةمالعمل األهلي الفعل -اثلث ا

                                                           
 ارة للدراسات السياسية.ابحثة قركز احلض 
 د. اندية مصطفىل يف أمناط استجابة املسلمني لتحدايت اهلوية يف عامل ما بعد احلرب الباردة والعوملةل القاهرة: مركز احلضارة  - 1

 ل متا  على الرابط التايل: 2010للدراسات السياسيةل 
https://goo.gl/akZYFL 

 . متا  على الرابط التايل:1999ل القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسيةل العدد األول من حولية أميت يف العامل: األمة والعوملةطارق البشريل ملاذا حنن أمةمل افتتاحية  - 2
https://goo.gl/MI6zIe 

https://goo.gl/akZYFL
https://goo.gl/MI6zIe
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 مف وم العمل األهلي من منظور حضاري إسالمي: -أوال، 
هتتو تنظتتيم األفتتراد ألنفستتهم وطنفستتهم ملمارستتة حقتتوقهم  وملواجهتتة مشتتاكلهم الثقافيتتة واحلقوقيتتة واالجتماعيتتة واالقتصتتادية  

حقوقهم يف مراقبة أعمال ماسسات الدولة من أجل محاية حقوق األفراد وذلك لكي يتمكنوا من إدارة اجملتمع ككل وقا  فظ هلم 
ل أو هتتو قفهومتته األوستتع وفق تتا ملتتا أشتتار إليتته أ. هشتتام جعفتتر: اجهتتد تبذلتته األمتتة جبميتتع فئااتتا وطوائفهتتا وماسستتااا 1واجلماعتتات

سلل وحفظ املال( أي جوهره وفق ا مستهدفة حتقيا مقاصد الشرع اخلمسة )حفظ الدينل وحفظ النفسل وحفظ العقلل وحفظ الن
. أما تنظيمات اجملتمع األهلي فهي عبارة عن تكوينتات ماسستية وستيطة بتني اجلماعتة 2للرؤية اإلسالمية هو حتقيا مقصد العمران

أنفسهم منتدرجني العامة املتمثلة يف الدولة وبني األفرادل وهذه التنظيمات يقيمها األفراد واجلماعات طوع ا  راداامل أو رقا جيدون 
فيها حبكم السياق ا يط هلمل وميكن أن تكون من ضمن هذه املاسساتل ماسسات غري مكتسبة لوجود رمسي أو قانوين ولكنها 
موجودة على أرر الواقعل وهذا هو حال الكثري من تكوينات العمل األهلي اإلسالمي اليت ال تعرتف هلا األنظمة ابلوجود الرمسي 

   بعض املقومات اخلاصة قفهوم العمل األهلي تتمثل يف ا  : ل وهنا3القانوين
وهتتي هيكتتل تنظيمتتي جلماعتتة بشتترية يربطهتتا نتتوع تقتتارب مشتترت  أو مصتتلحة مشتترتكة أو هتتدف مشتترت  متتن املؤسسذذية:  •

ى شأنه أن يوجد ذاا  مجاعية جبوار الذات الفردية لكل من مكواناال وتقوم على أساس تكوين فكري متجانس قادر عل
حتقيا الذات اجلماعيةل وهذا التنظيم املاسسي جيري بصياغة شعبية أهلية بقواعد استقرت يف الضمري اجلمعيل وانتقلت 

 بني األفراد ابلتقبل الشعيبل وبذلك يكون عكس الوجود املاسسي الذي جيرج بقوانني مكتوبة تصدرها الدولة.
 ى أساس طوعي  رادام.وتع  إقامة األفراد اهلياكل التنظيمية عل الطوعية: •
 .4أي ذلو األهداف املشرتكة بني اجلماعة البشرية من السعي إىل الربا املاديعدم الربح:  •
 .5استقالل هذه اهلياكل التنظيمية عن السلطة السياسية االستقاللية: •

ألمة مع ال فهو ليس بديال  عن وينظر املنظور احلضاري اإلسالمي إىل العمل األهلي ابعتباره مصدر ا من مصادر قوة الدولة وا
الدولة وال مزامح ا هلال وإمنتا هتو متوازمت ومتكامتلن معهتال ويعتتا أحتد أهتم وليتات ضتبط العالقتة بتني األمتة والدولتة يف إطتار تعتاوين غتري 

ابحتكتار  صراعيل ال يسما فيه للدولة ابلتضخم على حساب األمتة والستيطرة عليهتا حبجتة تتوفري اخلتدمات العامتة بينمتا هتي تقتوم
الفاعليات واملبادرات االجتماعية وتصادر اجلهود التطوعيةل وال يسما بتالشي دور الدولة أو أن تصبا ضعيفةل بل يساعد العمل 
األهلي على أن تظل الدولة قوية يف حدود وظائفها اليت ال تتخطاها ابلتحكم يف الشئون األهلية  وذلك ألن العمل األهلي القوي 

 ظل دولة قويةل فالدولة حني تكون قوية ووصلت لدرجتة االستتقرار متن حيتث وضتع القتوانني واملاسستات تثتا يف يكون موجود ا يف
 . 6القطاعات األ رج

تا مناستب ا النتعتاش العمتل األهلتيل فتتم تستجيل متا يقترب متن  وقد اتضا هذا بعد قيام ثتورات الربيتع العتريب التيت هيتأت منا  
مصر على سبيل املثال وتنوعت متا بتني عمتل  تريي وتنمتوي وحقتوقي واجلمعيتات املتخصصتة  ةسة والف مجعية أهلية جديدة يف

                                                           
 ل متا  على الرابط التايل: 2017صر: املاهية واألمهيةل املعهد املصري للدراسات السياسية واالسرتاتيجيةل حممد عاكفل العمل األهلي ق - 1

https://goo.gl/SO2C7J 
 .126ل ص 1999ل 91هشام جعفرل العمل األهلي: رؤية إسالميةل دلة  املسلم املعاصرل العدد  - 2
عدد  اص من أميت يف العاملل الكتاب الرابع: أمناط الفواعل والتفاعالت يف الدا ل  األمة يف قرن،جعفرل املالما العامة للعمل األهلي اإلسالمي يف القرن العشرينل حولية أميت يف العاملل  هشام - 3

 .172ل 170. ص 2001 -2000اإلسالميل 
 .171 -170املرجع السابال ص ص  - 4
 .126العمل األهلي...ل مرجع سابا ص هشام جعفرل - 5
 .132 -131املرجع السابال ص ص  - 6

https://goo.gl/SO2C7J
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ل وهتتذا عائتتد لقتتوة الدولتتة وانعكتتاس ذلتتك علتتى العمتتل األهلتتيل أمتتا بعتتد قيتتام الثتتورات املضتتادة فتتتم إغتتالق العديتتد متتن 1يف الرعايتتة
هتذا ابإلشتارة إىل ضتعف ماسستات الدولتةل ممتا جعلهتا ل وميكتن تفستري 2اجلمعيات األهلية وإيقتاف أنشتطتها حبجتة اويتل اإلرهتاب

 ذشى من صعود العمل األهلي.
وبتتتتذلك اتتتتد أن الرؤيتتتتة احلضتتتتارية اإلستتتتالمية تركتتتتز علتتتتى املستتتتتوج االكلتتتتيا احلاضتتتتن جلزئيتتتتات احليتتتتاة وتفاصتتتتيلهال وتشتتتتمل 

لثابتتت واملتغتتريل واملتتادي واملعنتتوي والتتتارخيي االسياستتي واالجتمتتاعي والثقتتايف واالقتصتتادي والتتتارخيي واجلغتترايف والرتبتتوي ودمتتع بتتني ا
ال 3واملستقبليل والفكر والواقعل والعلم والعملل والدا لي واخلارجيل والدي  والدنيوي... فتتضافر وتتكامل وال تتنتاا أو تتضتارب

ن يضتعفهما مع تا وهتذا هتو  طتورة عكس الرؤية الغربية املبنية على الصراع بتني اجملتمتع املتدين وبتني الدولتةل فهتذا الصتراع متن شتأنه أ
نقل  اة حضارية غربية إىل واقعنا العتريب اإلستالمي دون إدرا  خلصوصتياتنا وواقعنتا. ومتن منطلتا هتذه الرؤيتة احلضتارية اإلستالمية 

 سوف يتم تناول أمناط العمل األهلي كثغور للمقاومة احلضارية.
 :أمناط العمل األهلي: ثغور املقاومة احلضارية -اثني،ا

يُعد العمل األهلي منط ا من أمناط املقاومة قفهومها احلضاري الواسع الشامل. فاملقاومة ليست فقط املقاومة العسكرية والرد 
علتتى اهلجمتتات والضتترابت التتيت اتتدد كيتتان األمتتة يف أوقتتات الضتتعفل وإمنتتا وفق تتا ملتتا أشتتار إليتته أ. هتتاين حممتتود يف كتابتته املقاومتتة 

ذا  مستمر احلضور يف كيان األمة على ا تالف العصورل وميثل جز  ا مهم ا من فاعلية األمة املستمرة على احلضارية: اأهنا عنصر 
ا تتتتالف األطتتتوار التتتيت اتتتر هلتتتاال أي أنتتته يف عصتتتور القتتتوة ال تغيتتتب املقاومتتتة بغيتتتاب هجمتتتات األعتتتدا  وإمنتتتا تتختتتذ شتتتكل الوقايتتتة 

تشتتكل املقاومتتة حالتتة متتن املواجهتتة متتع  . وبتتذلك4إىل احلفتتاظ علتتى كيتتان األمتتة واحلمايتتةل ويف عصتتور االحنتتدار تتتاز املقاومتتة هادفتتة
الظلم واهليمنة والسعي للتحرر السياسي واالجتماعي سوا  من االحتالل أو االستبداد السياسي أو الثقايف أو االجتماعي والستعي 

جل توضيا دور املقاومة احلضارية االجتماعية . ومن مث سوف نتطرق إىل بعض أمناط العمل األهلي  وذلك من أ5إىل حياة أفضل
 اليت تقوم هلا هذه األمناط من أجل النهور ابجملتمعات. 

 الثقايف: -
يُعد هذا النمط من أهم ثغور املقاومة احلضارية االجتماعية  ألنه عندما تتعرر أمة من األمم أو حىت شعب متن الشتعوب 

لع جذورها وزرع جذور أ رج وافدة تعزهلا عن واقعها الفكري والثقايف وهو ما إىل حماولة تغييب فكري وثقايف وتراثي يستهدف  
تتا زوال األمتتم متتن 6يستتمى ابالستتتتباع ل أو كمتتا أشتتار لتته د. حممتتد هيشتتور ابلستتقوط احلضتتاري: افمتتن  تتالل القتترون لتتيس هتتو دائم 

 لي للمجتمعتتات وذهتتاب قتتوة األمتتم وعزاتتا الوجتتود وفنتتا  أفرادهتتا يف العتتدمل ولكتتن متتا يعتت  ابلستتقوط احلضتتاري هتتو االهنيتتار التتدا
وهواهنا على األمم األ رجل وذلك عندما تذوب يف غريها وتنمحي شخصيتها املعنوية والروحيةل وهذا ما هو كائن يف حيتاة األمتم 

                                                           
 . متا  على الرابط التايل:2014(ل املركز العريب للبحوث والدراساتل 2-2أماين قنديلل التحوالت يف البنية والوظيفة: اجملتمع املدين بعد الثورات يف مصر ) - 1

http://www.acrseg.org/32498 
 حكومة السيسي تناصب اجلمعيات األهلية العدا ل موقع التقرير املصريل متا  على الرابط التايل: - 2

https://goo.gl/isOSDy 
(ل مركز احلضارة 5ل سلسلة الوعي احلضاري )دوائر االنتماء وأتصيل اهلويةأسامة داهدل ماجدة إبراهيم )حمررون(ل  أ. مدحت ماهرل أ. ماجدة إبراهيمل املقدمة التحريريةل يف: اندية مصطفىل - 3

 .7ل ص2013للدراسات السياسيةل القاهرةل 
ص ل 2017ز احلضارة للدراسات السياسيةل دار البشري للثقافة والعلومل (ل القاهرة: مرك17ل سلسلة الوعي احلضاري )املقاومة احلضارية: دراسة يف عوامل البعث يف قرون االحندارهاين حممودل  - 4

38. 
 ل متا  على الرابط التايل: 2016إبراهيم غرايبةل توظيف ثقافة املقاومةل موقع اجلزيرة نتل  - 5

4d6f7ee3795d-8f0e-4448-bcb5-ttp://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8c2ccfb4h 
 (.1996(ل )فرجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالميل 18ال سلسلة إسالمية املعرفة )مقدمات االستتباع: الشرق موجود بغريذ ال بذاتهغرايغور منصور مرشول ا -6

http://www.acrseg.org/32498
https://goo.gl/isOSDy
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8c2ccfb4-bcb5-4448-8f0e-4d6f7ee3795d
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علتى التعتارف بتني  ا. لذلك فالبد أن تظهر املقاومة الثقافية هلذه العمليتةل وأن تفع تل مفهتوم العامليتة القتائم1اليت سقطت حضارااا
الثقافات واحلضارات واحلوار اإلجيايبل وتفع ل أيض ا قيم العدالة واملساواة والتعارف ليصب هذا التفعيل يف مصلحة اإلنسان وحتقيا 

 .2الوسطية واالعتدال
متتتن أجتتتل  ولعتتب العمتتتل األهلتتي دور ا كبتتتري ا يف هتتذا األمتتترل ففتتي فتتترتة االحتتتتالل ظهتترت العديتتتد متتن اجلمعيتتتات اإلستتالمية 

احلفتتاظ علتتى اهلويتتة اإلستتالميةل ومقاومتتة الفكتتر الغتتريب االستتتتباعي الوافتتدل وحماربتتة التتدعاوج التتيت تتتدعو إىل اللحتتاق ابلغتترب علتتى 
ل والشتتتبان املستتتلمني يف مصتتتر عتتتام 1926حستتتاب طمتتتس اهلويتتتة اإلستتتالمية العربيتتتة كجماعتتتة التبليتتتغ يف شتتتبه القتتتارة اهلنديتتتة عتتتام 

 .19313ل ومجعية العلما  املسلمني يف اجلزائر عام 1928 يف مصر عام ل واإل وان املسلمني1927
وما زال العمل األهلي يهتم هلذا النمطل فهنا  العديد من األفراد واملاسسات اليت تقاوم من أجل مواجهة اخلطتر الثقتايف.  

اليت استطاعت أن تقف يف وجه حماوالت  1912وعلى سبيل املثال وليس احلصر نشري إىل أربعة مناذج  األول: اجلمعية الشرعية 
االحتالل لطمس اهلوية اإلسالمية العربية ملصرل وذلك من  الل نشر التعاليم الدينية الصحيحة والثقافة اإلسالميةل وفتا مكاتب 

رس األمرييتة ليتحقتا لتحفيظ القترون الكترميل ومتدارس لتعلتيم أبنتا  املستلمني أحكتام التدين وودابته متع املتواد األ ترج املقتررة يف املتدا
بذلك تعليم يتماشى مع رو  العصر وال يتناا مع مبادئ الدينل وتعليم العامتة أحكتام التدين يف املستاجدل وأصتدرت دلتة التبيتان 

ل وهتذا يعتد متن أبترز النمتاذج املوجتودة يف 4لنشر الثقافة الدينية واأل القيةل وطبعتت العديتد متن املالفتات متن أجتل تثقيتف األفتراد
مط الثقتتايف املقتتاوم  تتاوالت التغييتتب الفكتتري  ملخاطبتتته كتتل فئتتات اجملتمتتع: األطفتتال متتن  تتالل املتتدارسل املثقفتتني متتن  تتالل التتن

 اجملالت واملالفاتل والعامة من  الل املسجد.
فرطتة التيت ...( اليت نشأت يف بدايتة الستتينيات وتصتدت للعلمانيتة امل1941أما النموذج الثاين: فهو حركة فتا ط كولن )

ستتيطرت علتتى تركيتتال واستتتطاعت أن تعيتتد إحيتتا  اهلويتتة اإلستتالمية يف تركيتتا متترة أ تترج. وركتتزت هتتذه احلركتتة علتتى بنتتا  اإلنستتان يف 
ل وايزت برؤية حضارية دمع بني 5اجلوانب الثقافية والتعليمية واعتاته  طوة أوىل يف املشروع اإلصالحي من أجل التغيري اجملتمعي

المية من القرون والسنة والرتاث اإلسالمي وبني االطالع الواسع على الفلسفات والعلوم األ رجل وهتذا متا جيتب أن األصول اإلس
يتتتوافر يف األفتتراد واملاسستتات واهليئتتات: أن يتتتم اجلمتتع بتتني األصتتول اإلستتالمية والعلتتوم األ تترج  أي ال انغتتالق بتتدون دديتتد وال 

 انفتا  بدون أصل اثبت. 
منظومة إعالمية ثقافية متكاملةل ادف لرتبية جيل على أساس علمي إمياين طسلوب  رتم عقل املتلقي عا  وأقامت احلركة

دينيةل وعتا دموعتة متن التاامج دراميتة -دموعة )درب التبانة( الفضائية اليت تتكون من عشر قنوات تلفزيونية بني إ بارية وثقافية
للمجموعة مراكز يف أورواب وأمريكا وأفريقيال وترتكز فلسفتها على اإلنسان من الطفولة إىل  وثقافية واجتماعية واملوجهة ل طفالل و 

 . 6كافة مراحل احلياة

                                                           
 .219ل ص1996ل املعهد العاملي للفكر اإلسالميل 30ل سلسلة الرسائل اجلامعية ن يف قيام احلضارات وسقوط اسنن القرريد. حممد هيشورل  - 1
 د. اندية مصطفىل يف أمناط استجابة املسلمني لتحدايت اهلوية... مرجع سابا. - 2
 .173هشام جعفرل املالما العامة... مرجع سابال ص - 3
 ل متا  على الرابط التايل:2009ة مائة عام من الدعوة والتنميةل موقع قصة اإلسالمل انظر مقال عن: اجلمعية الشرعي  - 4

https://goo.gl/ek1Mib 
ل إعداد مسية عبد ا سنل 2009صاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة تقرير عن املاار الدويل مستقبل اإلصال  يف العامل اإلسالمي  اات مقارنة مع حركة فتا ط كولنل املنعقد بكلية االقت - 5

 :ماجدة إبراهيمل حممد كمالل نشر على موقع مركز احلضارة للدراسات السياسية ل متا  على الرابط التايل
 https://goo.gl/Ot8I2g  

 الرتكيةل متا  على الرابط التايل:  zamanمركز حرا .. رؤية مغايرةل جريدة فتا ط كولن ومجاعة اخلدمة و  - 6
https://goo.gl/J4ldxS 

https://goo.gl/ek1Mib
https://goo.gl/Ot8I2g
https://goo.gl/J4ldxS
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( وهتو ميثتل منظمتة املتاار اإلستالميل التذي MOICأما النموذج الثالث: فهو منوذج حماكتاة منظمتة التعتاون اإلستالمي )
ويل يف تركيتا ومتاليزاي وأذربيجتان والتيمن وفلستطنيل ويهتدف إىل مناقشتة قضتااي بدأ يف اجلامعات املصترية إىل أن أصتبا لته نشتاط د

األمتة اإلستالمية العربيتة متع الرتكيتز علتى اهلويتة احلضتارية اإلستالمية وبنتا  الفتردل وانقت  العديتد متن القضتااي كالقضتية الفلستتطينيةل 
 .1حملة )سجل أان عريب(واملواطنةل واهلوية العربية واإلسالميةل ودشن العديد من احلمالت ك

والنمتوذج الرابتع واأل تري: هتو شتيخ العمتودل وهتي مدرستة اتدف إىل نقتل العلتوم الشترعية/ اإلستالمية إىل غتري املتخصصتتني 
و اضر فيها عدد من شتيوخ األزهتر الشتريف وعلمائته وغتريهمل بوستائل متعتددة جبانب العلوم اإلنسانية  إلحداث التكامل بينهال 

مههتتا: الشتتغفل واحتترتام املعلتتمل واحلريتتة التعليميتتةل والتتتدرجل والتكامليتتةل ومركزيتتة املستتجدل انطالق تتا متتن رؤيتتة مشوليتتة وبقتتيم حاكمتتة أ
 .2وتركز على احتياجات واقع األمة وتسعى إىل التمسك ابلرتاث للمقاصد اإلسالمية  عقيدة وشريعة وتزكية وعمراان  

قايف إعالمتي يركتز علتى مثتل هتذه النمتاذج وعلتى املفتاهيم والقتيم الغائبتةل فاملطلوب لتفعيل هذا النمط هو صياغة  طاب ث
 ويهدف إىل بنا  صورة ذهنية صحيحة وواقعية عن اجملتمع األهلي ودوره يف النهور ابجملتمعات.

 احلقوقي: -
نت االنتما ات يُعد هذا النمط مقاومة ضد استبداد وظلم وقمع األنظمة  ألنه يهتم ابلدفاع عن حقوق اإلنسانل مهما كا

العرقية أو الدينية أو املذهبية أو السياسية. وعلى سبيل املثال املرصد الطاليب العاملي للحقوق واحلرايتل أسسه ثالث عشرة منظمة 
 –منتدج الشباب الدويل  -جيبو   –موريتانيا  –مصر  –تونس  –اجلزائر  –مصر  –املغرب  –طالبية وشبابية من: )الكويت 

تركيتتتا(ل ويعمتتل هتتذا املرصتتتد علتتى وجهتتتات عمتتل ثتتتالث: احلقوقيتتة الرصتتتديةل  -احتتتتاد طتتالب عمتتتوم أفريقيتتا  -ستتودان ال –التتيمن 
اإلعالميةل التواصليةل ويهدف إىل نبذ العنف قختلف أشكاله دا ل اجلامعات من  الل تضامنه مع الطلبة املعتقلني واملفصولنيل 

ل ويتخذ هذا املرصد األمة كمستوج للتحليل وليس الدولة القومية فيخرج 3ملستبدةأو  ارج اجلامعات مع الذين تقمعهم األنظمة ا
ة لكل دولة ليشكل منوذج ا لتعاون األمة ضد الظلم والقمع.  من احلدود املرمسك

  متتن أجتتل محايتتة 2011وتوجتتد أيض تتا اللجنتتة الدائمتتة واملستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان التتيت أطلقتهتتا منظمتتة التعتتاون اإلستتالمي 
. وهتذا يعتتزز مفهتتوم العتتامل اإلستتالمي الواستتع الشتامل لكتتل األفتتراد املستتلمني وغتتري املستتلمني 4قليتات املستتلمة يف مجيتتع أحنتتا  العتتاملاأل

ولتيس فقتتط للتتدول اإلستتالمية  ويظتل هتتذا التتنمط يعتتاين متتن تضتييا وقمتتع متتن أنظمتتة التدول القوميتتةل وال يوجتتد منظمتتة حتتىت ا ن 
 ة من هذه األنظمة.تستطيع أن اثل مصدر قوة ومحاي

 التنموي: -
يُعد هذا النمط مقاومة الهنيتار واحنتدار اجملتمعتاتل ومتد ال  لإلصتال  االقتصتادي واالجتمتاعيل ومكمتال  ملستئوليات 
القطاع العام يف دال التنمية والنهور ابجملتمعات. وهنا  نوعان من التنمية: األول تنمية الفردل والثاين تنميتة الدولتةل فتالنوع 

 ول قد سبا احلديث عنه يف النمط الثقايف.األ

                                                           
 ل متا  على الرابط التايل:2013حممد شو يل منوذج  اكاة منظمة التعاون اإلسالمي ببصمة شباب اجلامعةل موقع كايرو دارل  - 1

 https://goo.gl/IYty7n 
  ل متا  على الرابط التايل:2014للمزيد انظر: شيخ العمود ودار العماد انطلقوا إىل األقاليم يرمحكم طل موقع مصر العربيةل   - 2

https://goo.gl/wslM5U 
 ل متا  على الرابط التايل: 2014قمع األنظمة.. أتسيس املرصد الطاليب العاملي للحقوق واحلرايتل موقع مجاعة العدل واإلحسانل واجهة لللمزيد انظر: م -3

https://goo.gl/nnUZdY 
 ل متا  على الرابط التايل:3201توران كيا أوغلول أجندة للحقوق يف العامل اإلسالميل مركز بروكنجزل  - 4

https://goo.gl/mQKgXV 

https://goo.gl/IYty7n
https://goo.gl/wslM5U
https://goo.gl/nnUZdY
https://goo.gl/mQKgXV
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أما النوع الثاين فهو تنمية الدولة والنهور هلا اقتصاداي  واجتماعي ال ومن املاسسات الناجحة يف هذا األمتر ماسستة/  
حركة فتا ط كولن اليت استطاعت أن دمع عدد ا من رجال األعمال للقيام ابستثمارات ضخمة دا ل تركيال حىت أصبحت 
ل وليستتتت حركتتتة يعمتتتل أفرادهتتتا ابلتجتتتارةل واستتتتطاعت أن تنتتتدمج يف النظتتتام العتتتاملي ويف املنظومتتتات  فتتتاعال  اقتصتتتاداي  حضتتتاراي 
التعليمية واالقتصادية ا لية للدول املضيفة ألنشطتها التعليميةل والتيت تُعتتا أبترز دتاالت االستتثمار االقتصتادي لتدج احلركتةل 

   مما ساعد يف هنور وتنمية تركيا بشكل كبري. (1)دينية-عاملي ا صاحب هوية قومية أي أصبحت فاعال  اقتصاداي  
وهنا  ماسسة ُعمار األرر لبنا  اإلنسان املصريةل تركز هذه املاسسة على إعمار األرر وذلك بتتوفري االحتياجتات 

امتتات يف القتترج الفقتتريةل لتحستتني نوعيتتة األساستتية ل فتتراد ومتتن أهتتم مشتتروعااا: مشتتروع هنتتر اخلتتري لتوصتتيل امليتتاه وبنتتا  احلم
احلياةل ويعد هذا من أبستط االحتياجتات التيت البتد أن توفرهتا الدولتة. ومشتروع سترت وغطتا  لبنتا  األستقف وتوزيتع البطتاطني 

 ل وتعتمد هذه املاسسة بشكل أساسي على الزكاة والصدقات والتاعات. (2)ل سر اليت ال تستطيع توفريها
 اإلغاثي: -
ا ومعتاوان  للتدول أوقتات الكتوارث الطبيعيتة واألزمتاتل ال ينظتر أفتراد  يُعد ه ذا النمط مقاومتة أ ترج للعتدوانل ومستاعد 

ومنظمتات هتتذا التنمط إىل اجلتتنس أو العترق أو التتدينل ومتن املفتترتر أن هتتذا التنمط ال يتتتم التضتييا عليتتهل فهتو  تتارج نطتتاق 
املثتتتال: اجلمعيتتتة الشتتترعية التتتيت نشتتأت علتتتى يتتتد الشتتتيخ حممتتتود  طتتتاب الصتتراعات السياستتتية ومستتتارااا املعقتتتدة. فعلتتتى ستتبيل 

السبكي  بسبب اضطراب الواقع املصري يف ظل االستعمارل وادف إىل توفري رعاية اجتماعية لغري القادرين ستوا  املستلمون 
 كانت ترسلها للعامل اإلسالمي ل وكان هلا دور فعال يف اإلغاثة الدولية وذلك من  الل القوافل اإلغاثية اليت3أو غري املسلمني

ومنهتا القوافتل الطبيتة واإلغاثيتة التتيت أرستلتها إىل النيجتر بعتد أن قتتدم رئتيس النيجتر استتغاثة للعتتامل اإلستالمي إلنقتاذ شتعبه متتن 
 5105ل ومع استمرار قمع األنظمة وتعنُّتها متع مثتل هتذه املاسستات مت دميتد أمواهلتا ابلبنتو  املصترية ضتمن  4 طر اجملاعة

 . 20125مجعية مت دميد أمواهلم بقرار صدر يف ديسما 
ومثتتال و تتر فعتتال يف اجملتتال اإلغتتاثيل وهتتي منظمتتة اإلغاثتتة اإلستتالمية عتتا العتتاملل التتيت تنطلتتا متتن مرجعيتتة إستتالميةل 

ل العتاملل  وتسعى إىل إغاثة اجملتمعات اليت تتعرر لكتوارث أو حتروب أهليتة أو عتدوانل وتعمتل يف أكثتر متن أربعتني دولتة حتو 
ماسستتة  رييتتة بريطانيتتةل  200.000علتتى املركتتز الثتتاين يف الشتتفافية املاليتتة متتن بتتني  2010واستتتطاعت أن حتصتتل يف عتتام 

 .6ودشنت العديد من احلمالت منها )إغاثة اليمنل إغاثة سورايل إغاثة فلسطنيل أزمة العراقل واكفل يتيم ا(

                                                           
 ل متا  على الرابط التايل:2016عبد الرمحن أبو ذكريل إسالم فتا ط جولنل موقع إضا اتل  - 1

https://goo.gl/TeuQuZ 
 ماسسة ُعمار األرر لبنا  اإلنسانل اضغط على الرابط التايل:لالطالع على موقع  -2

http://nahrelkher.com/ 
 مصطفى عاشورل اجلمعية الشرعية.. صفحة من العمل األهليل إسالم أون الينل متا  على الرابط التايل:  - 3

http://archive.islamonline.net/?p=455 
 اجلمعية الشرعية قصر تنظم قوافل إغاثية للنيجرل موقع البشريل متا  على الرابط التايل: - 4

71740.htm-12-http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow 
 حممد جعفرل دميد العمل األهليل موقع عالمات أون الينل متا  على الرابط التايل: - 5

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=83094 
 على الرابط التايل:لالطالع على موقع اإلغاثة اإلسالمية حول العاملل اضغط  - 6

relief.me-https://islamic/ 

https://goo.gl/TeuQuZ
http://nahrelkher.com/
http://nahrelkher.com/
http://nahrelkher.com/
http://archive.islamonline.net/?p=455
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-71740.htm
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=83094
https://islamic-relief.me/
https://islamic-relief.me/
https://islamic-relief.me/
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دل وتقتتدم هتتذه املنظمتتة عملهتتا اإلغتتاثي علتتى مستتتوج دويل لكافتتة أحنتتا  أمتتا املثتتال الثالتتث فهتتو ملنظمتتة أطبتتا  بتتال حتتدو 
 .1العاملل و اصة الشعوب املتضررة من األوبئة أو الكوارث الطبيعية أو العنف الناتج عن النزاعات املسلحة

 اخلريي: -
أسر شهوة التملكل وحترير ومن املنظور اإلسالمي يُعد هذا النمط قثابة مقاومة للنفس وشهوااال يساعد على التحرر من  

الغري من أسر احلاجة ومساعدة ا  رين. ويوضا د. إبراهيم البيومي أن للخري معىن واسع ا وشامال  وليس كما خيتزلته الغتربل فهتو 
مقصتتد أساستتي واثبتتت متتن مقاصتتد الشتتريعة اإلستتالمية ويتفتترع منتته ةستتة مقاصتتد فرعيتتة: األول حتريتتري وهتتو حتريتتر التتنفس والغتتريل 

ين ادي  وهو جيعل حيتاة الفترد والغتري أفضتلل الثالتث حماربتة الفقترل الرابتع إشتاعة الستلم ونتزع بتار التتوتر والنتزاعل اخلتامس دمتج الثا
 .2عدد أكا من األفراد الذين ال يعت  هلم النظام يف اجملال العام

لتحقيتتتا مقاصتتتدهل وال تنظتتتر إىل  ومتتن منطلتتتا هتتتذا املفهتتتوم توجتتتد العديتتد متتتن اجلمعيتتتات التتتيت تعمتتتل هلتتذا التتتنمط وتستتتعى 
االنتمتا ات العرقيتة أو السياستية أو التتدينل ومنهتا اهليئتة اخلرييتتة اإلستالمية العامليتةل التتيت تعمتل دا تل الكويتتت و ارجهتال وتعتد متتن 

ملرضتتى والفقتترا  أبتترز املاسستتات اخلرييتتة اإلنستتانية يف العتتامل العتتريب واإلستتالميل اتتدف إىل تلبيتتة احتياجتتات التتدول الفقتترية فتهتتتم اب
واليتتتامى ومتضتترري الكتتوارثل ودعتتم األقليتتات املستتلمةل وتعتمتتد بشتتكل أساستتي يف اويلهتتا علتتى الزكتتاة والصتتدقات وأوقتتاف اخلتتري 

 .3والكفارات والنذور
وإذا تناولنا مفهوم الوقف فهو يع  حبس العني عن أن يتملكها أحد من العبتاد والتصتدق قنفعتهتا ولتو يف اجلملتة أو علتى 
وجتتوه التتال فهتتو يف جتتوهره عبتتارة عتتن مبتتادرة طوعيتتة يقتتوم هلتتا الواقتتف  لتتزام نفستته بعمتتل  قتتا مصتتلحة الغتتري وكتتل هتتذا متتن أجتتل 
احلصول على الثوابل وارتبط ااحه ابستطاعته حتقيا أهدافه ابلكفا ة االجتماعيتة يف توظيفته يف  دمتة املقاصتد العامتة للشتريعةل  

 أ رج كثرية ذات صلة ابلسياق االجتماعي واحلضاري العام. كما ارتبط ااحه أيض ا بعوامل
ويوجد منوذج اثن وهو ماسسة الشيخ زايد بن سلطان ل عمال اخلريية واإلنسانيةل وتعمتل هتذه املاسستة دا تل اإلمتارات  

ابر يف اليمنل ووقف مركز زايد و ارجها فسوا  الدول العربية أو األفريقية أو األوروبيةل وهلا العديد من املشروعات اخلريية كحفر ا 
لرعايتتة األيتتتام واملستتجد اجلتتامع بكينيتتال واملركتتز اإلستتالمي قوريشتتيوسل وإعتتادة التعمتتري ابلبوستتنة واهلرستتكل مستتجد الشتتيخ زايتتد يف 

 . 4بريطانيال وهلا العديد من الاامجل مثل: برامج احلجل والصحةل وتوفري الغذا  على املستوج الدويل
عيتتات  رييتتة متتاثرة علتتى املستتتوج ا لتتي كجمعيتتة األورمتتان اخلرييتتة التتيت تستتعى لتقتتدمي العمتتل اخلتتريي جلميتتع وهنتتا  أيض تتا مج

فئتتات اجملتمتتتع املصتتريل وتتنتتتوع أعماهلتتا اخلرييتتتة بتتني ستتتداد ديتتون الغتتتارمنيل وزواج اليتيمتتاتل والقتتترر احلستتنل وتوزيتتتع مستتتلتزمات 
انب الطيب تقوم بعمتل عمليتات القلتب والعيتون واألجهتزة التعويضتيةل وتعتمتد رمضانل وحلوم األضحيةل وبطاطني الشتا ل ومن اجل

. وتنقلنا كل هذه األمناط إىل ساال يف غاية األمهية أال وهو هتل يعكتس العمتل األهلتي  صوصتية األمتة 5يف اويلها على التاعات
 ورسالتها العامليةم 

                                                           
 لالطالع على موقع منظمة أطبا  بال حدود اإلنساينل اضغط على الرابط التايل: - 1

region-the-ion/inme.org/ar/sect-http://www.msf 
جتديد العلوم االجتماعية بناء منظور معريف وحضاري: : يف د. إبراهيم البيومي غامنل املنظور احلضاري بني احلضارتني اإلسالمية والغربية ودلياته يف العمل األهليل يف: د. اندية مصطفى )حمرر( - 2

 .244ل اجلز  الثاين. ص2016بشري للثقافة والعلومل ل مركز احلضارة للدراسات السياسيةل دار الالفكرة واخلربة
 لالطالع على موقع اهليئة اخلريية اإلسالمية العامليةل اضغط على الرابط التايل: -3

 http://www.iico.org/ 
 على الرابط التايل: لالطالع على موقع ماسسة الشيخ زايد ل عمال اخلريية واإلنسانيةل اضغط - 4

http://www.zayed.org.ae/ 
 لالطالع على موقع مجعية األورمان اخلرييةل اضغط على الرابط التايل: - 5

http://www.msf-me.org/ar/section/in-the-region
http://www.iico.org/
http://www.zayed.org.ae/
http://www.zayed.org.ae/
http://www.zayed.org.ae/
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 العاملية؟العمل األهلي: هل يعكس خصوصية األمة ورسالت ا  -اثلث،ا
من  الل النماذج السابقة اد أن العمل األهلي استطاع تشكيل قاعدة مشترتكة متن األهتداف واألفكتار والقتيم بتني األمتة 
اإلسالمية والعربيةل وذلك بسبب تركيزه على املناطا البينيةل وداوزه الطتابع املاسستي وانطالقته إىل الكيتان اإلنستاين واالجتمتاعيل 

الدولة والنظم اإلقليمية والنظام العامليل واستطاع أيض ا أن يعكس  صوصية األمة اإلسالمية ورسالتها العاملية وإن  ومجعه بني الفرد و 
 كان على نطاق ضيا وذلك من  الل عدة أمور:

تتا لتفعيتتل مفهتتوم األمتتة ونقلتته متتن املفهتتوم النظتتري إىل التطبيقتتيل وذلتتك بتعميتتا العال قتتات أوهلتتا: يعتتتا العمتتل األهلتتي منوذج 
البينيتتة بتتني الشتتعوب واألقطتتار واألفتترادل وإمنتتا  أنشتتطة التضتتامن والتكامتتل والوحتتدةل ولتوضتتيا ذلتتك ستتوف نعتترر  جيتتاز مفهتتوم 
األمة: فوفق ا لد. أماين صاحل األمتة هتي دموعتة متن البشتر يربطهتا االنتمتا  والتوال  ملتنهج معتني قتد يكتون تصتور ا عقيتداي  أو طريقتة 

عتا فضتا  غتري حمتتدد طبعتاد وأطتر جغرافيتة أو مجاعيتة حمتددة كالدولتتة  –ثنتني مع تال وتستتعى هتذه اجلماعتة حيتاة وستلو  أو يضتم اال
. وهتذا متا يستعى إليته العمتل 1إىل إااز وظائف الدفاع عن تلك العقيدة وذلك املنهج أو إظهاره أو نشره يف إطار زم  -القومية 

 ا.  األهليل ومت إيضاحه من  الل أمناطه السابا ذكره
وستتتاعد علتتتى هتتتذا تعظتتتيم اإلستتتالم لتتتدور األمتتتة واجملتمتتتع يف العمتتترانل وجعتتتل الدولتتتة ماسستتتة متتتن ماسستتتات األمتتتة ولتتتيس  

ل وأعتان اخلطتاب القتروين علتى تترجيا كفتة األمتة علتى  2العكسل وجعل اجملتمع األهلي جز  ا من األمتة التيت يعطيهتا العنايتة الكاملتة
ا متن التكتاليف الفرديتة )العينيتة( حتىت يقتع كفة الدولة  فوجه إليها اخلطتاب يف ا لتكتاليف االجتماعيتة )الكفائيتة( وهتي أشتد توكيتد 

ل وهذا ما مييزه عن اجملتمع املدين الذي يروج له الغرب  أي 3اإلمث يف التخلف عن إقامتها على األمة مجعا  وليس على الفرد وحده
املتني واجلسم املمتلئ واخلري الواسع طوال  وعرض ا وعمق ال والدولة فيها اهي األساس  -مثلما ذكر د. أمحد الريسوين  -جعل األمة 

 .4قثابة برج صغري للمراقبة والتفقد والتوجيه والتنسيا وحتتل حيز ا ضيق ا لكنه مرتفع ومشرفا
ع متن  تالل اثنيها: قيامه على تشريعات واسعة متن القترون والسُّتنةل وذلتك متن  تالل دعتوة اإلستالم إىل نشتر ثقافتة التطتو 

أبواب عدة تشمل: الرعاية االجتماعية والا والرمحة واإليثار والعدل واإلحسان وإصال  ذات البني وإغاثة ا تاجني ونصرة املظلوم 
وغري ذلك من األعمال حبيث يتحقا مفهوم التكامل والتعاونل حبيث جيتمع مجيع أفراد اجملتمع ويتحدون يف تنمية اجملتمع واحلفاظ 

. وبتتذلك يكتتون العمتتل األهلتتي شتتامال  غتتري حمتتدد قجتتال معتتني بتتل إنتته يشتتمل دتتاالت ذتتص الفتترد والشتتعوب 5احل النتتاسعلتتى مصتت
 واألمة طكملها.

اثلثها: تنوع مصادر اويله بني التاع والزكاة والصدقات والكفاراتل وهتذه املصتادر متا هتي إال تعزيتز لقتيم الترتاحم والتعتاون 
. واعتمتتاده بشتتكل أساستتي يف فتترتات كثتترية علتتى الوقتتف ممتتا جعلتته قطاع تتا 6ل ممتتا جيعتتل لتته متتوارده اخلاصتتةوالتعتتاطف بتتني أفتتراد األمتتة

                                                                                                                                                                                     
alorman.com/home-http://www.dar/ 

 .82ل ص 2010(ل 138 /137ألمةل العامل اإلسالميل الدولة اإلسالميةل إشكالية العالقة بني املفاهيمل يف: دلة املسلم املعاصرل العدد )دموعة ابحثنيل ا -1
 . متا  على الرابط التايل: 1999ل 23نصر حممد عارفل مفهوم النظام املعريف اإلسالمي )مالحظات أولية(ل دلة الكلمةل العدد د.  - 2

https://goo.gl/o6P1Gs 
 . متا  على الرابط التايل: 2010حممد حمفوظل العمل األهلي والتنمية الثقافية رؤية يف املهام وا فاقل مركز وفاق للدراسات والبحوثل  - 3

ost/442https://aafaqcenter.com/p 
 .11ل ص2012د. أمحد الريسوينل األمة هي األصل مقاربة أتصيلية لقضااي: الدميقراطيةل حرية التعبريل الفنل الشبكة العربية ل حباث والنشرل  - 4
 ط التايل:. متا  على الراب6-3ل ص  ص2013د. حممد عبد الفتا  شاهنيل د. إمساعيل حممد شنديل العمل التطوعي من منظور إسالميل  - 5

https://goo.gl/xVDT9b 
 ل متا  على الرابط التايل:2016حوار د. حممد بن عبد ط السلومي حول ااام العمل اخلريي السعودي طنه مادجلل مركز القطاع الثالثل   - 6

3RMhttps://goo.gl/XvF 

http://www.dar-alorman.com/home/
http://www.dar-alorman.com/home/
http://www.dar-alorman.com/home/
https://goo.gl/o6P1Gs
https://aafaqcenter.com/post/442
https://goo.gl/xVDT9b
https://goo.gl/XvF3RM


110 

 

أساستتتتي ا متتتتن قطاعتتتتات األمتتتتة عتتتتا التتتتتاريخ اإلستتتتالميل والتتتتداعم ملعظتتتتم احتياجتتتتات األمتتتتة حتتتتىت يف دتتتتاالت اجلهتتتتاد ومحايتتتتة الثغتتتتور 
 اإلسالمية. 

م البيتتتومي ستتتبب هتتتذا اإلغفتتتال إىل اهليمنتتتة الظتتتاهرة ملفهتتتوم اجملتمتتتع املتتتدين ولكتتتن مت إغفتتتال دوره وأمهيتتتتهل وأرجتتتع د. إبتتتراهي
قضتتمونه املستتتمد متتن املرجعيتتة املعرفيتتة الغربيتتة املتغلبتتة حضتتاراي  يف العصتتر احلتتديثل فأحتتد استتتعماالت هتتذا املفهتتوم دعلتته نقيض تتا 

إن مل تكتتن مفعلتتة قتتا يكفتتي يف الوقتتت احلتتايل  للمجتمتتع التتدي ل وهتتذا يتتادي إىل الغفلتتة عتتن مكتتوانت قيميتتة وماسستتية أصتتيلةل و 
كماسستتات الوقتتفل وعلتتى رأستتها: التعليميتتة والصتتحيةل والرعايتتة االجتماعيتتة. لتتذلك علينتتا التتتحفظ علتتى مفهتتوم اجملتمتتع املتتدين 

 .1وإعادة تعريفه من  الل مرجعيتنا ورؤيتنا وقيمنا ومورواثتنا احلضارية اإلسالمية وارخينا اإلسالمي
 خامتة:

تتا للتعتتاون بتتني األمتتة اإلستتالمية والعربيتتةل وذلتتك يف أطتتر ثقافيتتة ومتت ن  تتالل متتا ستتبا اتتد أن العمتتل األهلتتي أصتتبا منوذج 
واقتصادية وحقوقية وتنموية و ريية مستقلة عن كيان الدولتة القوميتة  متن أجتل حتقيتا املثتل العليتا واألهتداف الستامية املشترتكة بتني 

 ستدامة. واستطاع أن يعكس شكال  من أشكال وحداا وإن كان على نطاق ضيا.أبنا  األمة والنهور والتنمية امل
و ري دليل على ذلك حماربة ومهامجة الغرب للعمل األهلي النابع من رؤية حضارية إسالميةل خلوفه من حتقيقه للوحدة بني 

تتئون مجعيتتات  رييتتة  دول العتتامل اإلستتالمي والعتتريب هليئاتتته وماسستتاته وأفتتراده فيقتتول د. يوستتف القرضتتاوي إن املستتلمني حينمتتا ينشج
تذهب إىل هذه البالد اليت ميوت بعض أهلها من اجلوع ومن سو  التغذيةل فهذا يثبت أن لدينا أمة إسالميةل يشعر بعضها ببعض 

هرل و س بعضها آبالم بعض ويتوجع بعضها لبعضل كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضا  ابحلمى والس
 . 2هذه األمة ال يريد هلا البعض أن تكون قائمة  حقيقة

وأ ري ا البد أن نعي حنن األفراد أمهية العمل األهلي وتعزيزه وتطويره  من أجل النهور ابألمة يف كافة املستوايت: الثقافيةل 
ن استتتدعا  اخلتتاة التارخييتتة يف هتتذا الشتتأن والتعليميتتةل واحلقوقيتتةل والتنمويتتةل واخلرييتتة واإلغاثيتتة. ولكتتي يتحقتتا هتتذا التتوعي فالبتتد متت

والتعرف على مناطا عملها وأدوارها داه األمةل وإنشا  جبهة إعالمية قوية تتواصل مع الشعوب وتتصدج للهجمات اليت تتعرر 
هلتتتا ماسستتتات ومجعيتتتات العمتتتل األهلتتتيل ابإلضتتتافة إىل عمتتتل شتتتبكات بتتتني هتتتذه املاسستتتات واجلمعيتتتات  لتشتتتكل جبهتتتة صتتتلبة 

اسكة لصد اهلجمات والضرابت اليت يتعرر هلال وميكن يف البداية أن تكون على مستوج الدول العربية مث إىل العامل اإلسالمي متم
 مث إىل املستوج األوسع واألمشل  وهو األمة.

***** 
 

                                                           
ل 10-9ل ص ص 2016(ل القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسيةل دار البشري للثقافة والعلومل 16د. إبراهيم البيوميل دديد الوعي بنظام الوقف اإلسالميل سلسلة الوعي احلضارية ) - 1

231-235. 
ل 2003( العدد اخلامسل مركز احلضارة للدراسات السياسيةل القاهرةل 2002 -2001 يف: حولية أميت يف العامل )سبتما 11عمرو عبد الكرمي سعداويل العمل اخلريي واإلغاثي اإلسالمي بعد   - 2

 . متا  على الرابط التايل: 741ص 
https://goo.gl/OGOcoZ 

 

https://goo.gl/OGOcoZ


111 

 

 
 

 
 

  

 ض كتب و عر 



112 

 

 ث يف قرون االحندارععرض كتاب املقاومة احلضارية: دراسة يف عوامل الب
 مروة يوسف

 مقدمة:
صتتدر عتتن كتتل متتن مركتتز احلضتتارة للدراستتات السياستتيةل ودار البشتتري للثقافتتة والعلتتوم كتتتاب ا املقاومتتة احلضتتارية: دراستتة يف 
عوامتتل البعتتث يف قتترون االحنتتدارا هلتتاين حممتتودل وهتتو ابحتتث وأكتتادميي يف أصتتول الفقتتهل ليكتتون هتتذا الكتتتاب هتتو الكتتتاب الستتابع 

ليت تصدر عن مركتز احلضتارة وترتكتز علتى دديتد التوعي احلضتاري وإيقاظته  اصتة بعتد الثتورات عشر يف سلسلة الوعي احلضاري ا
 العربية واليت بدأت عقب ثورة اخلامس والعشرين من يناير.

وينقسم الكتاب إىل ثالث فصول واهيدل ويف التمهيد أتمالت يف مفهوم املقاومة احلضاريةل والفصل األول عن دور الناس 
شعبية يف مقاومتة احلملتة الفرنستيةل والفصتل الثتاين عتن دور األزهتر كماسستة وستيطة وتتبتع مستار قواتا وضتعفها حتىت والقيادات ال

 الوقت احلايلل أما الفصل الثالث عن أمهية دور الفتوج يف مراحل االنتقال.
واثني تتا اإلطتتتار املفتتتاهيمي  وستتيتم عتتترر الكتتتاب وفق تتتا خلماستتتية تومتتاس كتتتون والتتيت تتمثتتتل يف: أوال  الرؤيتتتة الكليتتة للكتتتتابل

املستخدم يف الكتابل اثلث ا اإلطار التحليلي ويشتمل مستتوي التحليتل ووحداتتهل رابع تا اإلطتار التفسترييل واخلااتة وتشتمل القضتااي 
 األجدر اليت تناوهلا الكاتب وكررها يف  الل الكتاب.

 أوال، الرؤية الكلية للكتاب:
قاومة احلضارية من  الل الرتكيز على دوره كماسسة وسيطة يف مشهد احلملة الفرنسية يركز الكاتب على دور األزهر يف امل

على مصرل ويري الكاتب أن استعادة دور األزهر كفيلة للقيام بدور حموري يعد من أهم عوامل البعث يف احلك عصور االحندارل 
غيلها علتى الصتعيد اجملتمعتي متن  تالل حثته عتن املقاومتة وذلك لكونه قادر على إحيا  املفاهيم احلضارية اإلسالمية وتفعيلها وتشت

بشتكل حضتاري يف مواجهتة خمتلتف التحتدايت وذلتك علتى عتدة مستتوايتل مستتوج النخبتة واملتمثتل يف مشتايخ األزهتر كقيتتادات 
ة شتتعبية عملتتت علتتى مقاومتتة احلملتتة الفرنستتيةل و مستتتوج األزهتتر كماسستتة ذات ستتلطات تشتتريعية متتن  تتالل الفتتتوج أو معارضتت

 السلطة يف حماولتها للتقليل من سلطة األزهر.
ويتضا ذلك االهتمام بدور األزهر من  الل تتبتع الكاتتب ملستار دور األزهتر حتىت الوقتت احلتايل وبيتان أثتر ضتعفه األزهتر  

ذي طترأ كماسسة وسيطة على الصعود واالحندار يف مستوي األمة والدولة بشكل عامل فالكاتب يستعرر دور األزهر والتغيتري الت
على سلطاته وصالحياته يف املراحل التارخيية املختلفة مرور ا بدور األزهر يف  الل كل من ثورة اخلامس والعشرين من يناير ومشهد 

 يونيو وما تاله من أحداث سياسية اخنرط فيها األزهر. 30
 اثني،ا اإلطار املفاهيمي للكتاب:

 احلركتة فهتوم املقاومتتة احلضتارية حيتتث عرفهتا الكاتتتب طهنتا اوضتتعيرتكتز الكتتاب حتتول مفهتوم حمتتور وأساستي أال وهتتو م
 حينئتذ تكتون فإهنتا للمقاومتة  الصتحيا املستار عتن احنراف تا هلتا اإل تالل وتعتد هلتا تلتتزم أ القيتة وضتوابط حتدود ا لنفستها املقاوجمتة
 لتشريعيةاوا األ القية قرجعيتها التزمت   إذ) للحضارة منتمية مقاومة (ألهنا حضارية  مقاومة

                                                           

  القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسيةل دار البشري للثقافة والعلومل  ن االحندار" ،)" املقاومة احلضارية: دراسة يف عوامل البعث يف قرو هاين حممودل
2017) 

 ابحثة قركز احلضارة للدراسات السياسية 
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ليقوم الكاتب  ضتفا  صتفة احلضتارية علتى مستتوايت املقاومتة يف مشتهد احلملتة الفرنستية ومنهتا مستتوج األمتة اإلستالمية  
حيتتث قتتدم إىل مصتتر مقتتاومون متتن شتتيت أحنتتا  األمتتة ملقاومتتة احلملتتة الفرنستتية علتتى ستتبيل املثتتال ستتليمان احللتتيب أو مستتتوي النخبتتة 

ريتة ومنهتتا علتى ستتبيل املثتال الشتتيخ عمتر مكتترمل ومنهتا مستتتوج املاسستات املتمثتتل يف األزهترل واملستتتوج املتمثلتة يف القيتتادات األزه
 األ ري هو مستوي الناس واملقاومة الشعبية.

 األمةل عمر من الثالثة األ رية القرون املفهوم ا  ر ا وري يف الكتاب وهو عصور االحندار ويعرفها الكاتب طهنا ا طهنا
 الوحتدة وتفكتك أواصتر اجملتمعتات اإلستالميةل وضتعف وفستادهال القيتادة احنتالل-التدا ل نطاق يف – شهدت اليت ونالقر  وهي
 .واإلسالمية العربية

 موجتات د تول ستهل التذي األمتر الغتربل بته يتمتتع وعستكري كاستا معتريف تفتوق أول - اخلتارج نطتاق يف – وشتهدت
 الشترق يف تقتوم أن ميكتن حمتملتة هنضتة أيتة علتى كتبا االحتتالل حترص متع نيلواملستلم العترب أراضتي إىل متن االحتتالل متتابعتة

 ا .الغريب للمحتل التبعية حالة من  رره وتكسبه استقالال   اإلسالمي
فا تيتتار مشتتهد احلملتتة الفرنستتية علتتى مصتتر ياكتتد ا تيتتار الكاتتتب ووجهتته نظتتره يف أن القتترون التتثالث األ تترية هتتي عصتتور 

 هتذا وعالمتة   االحنتدارل حقبتة يف لتد ول األمتة املنطقيتة النتيجتة مصتر إىل الفرنستية احلملتة د تول له ايعتداالحندار ويار ذلك بقو 
ذاتهال ولكن الساال املطرو  ها هنا هل عصور االحندار مل يكن هلا ممهدات متن قترون ستابقة ميكتن أن نعتاهتا  الوقت يف الد ول

مة اإلسالمية والقوات الذي اتضا بني األ  -أكده الكاتب مرار  الل كتابه الذي-ضمن عصور االحندار ومنها االحندار املادي 
لتتسع الفرتة الزمنية املطلا عليها عصور االحندار لتشمل التفكك والتحول اللذان شهداا األمة يف قرون سابقة كثرت أم  الفرنسيةم

  .بقلتل جعلتها تتخلف عن االنتاج املادي احلضاري على األقل مقارنة ابلغر 
لياستس الكتتاب حتول هتذان املفهومتان يف إيضتا  رؤيتة الكاتتب لوجهتة نظتره ونقلته لتذلك املشتهد التتارخيي اهلتام يف مستتار 
التحوالت اليت طرأت على األمة اإلسالمية بشكل عام وحتول االوضاع يف مصر بشكل  اص بعد ذلك وانفصاهلا بشكل معنوي 

 بشكل  اص.عن اخلالفة العثمانيةل وإيضا  دور األزهر 
 اثلث،ا اإلطار التحليلي:

يتختذ الكاتتب متن التتتاريخ ومستاراته ومشتاهده مستتوي حتلتتيال  يف طتر  وجهته نظترهل والتتيت هتي أن يف استتطاعة املاسستتات 
الوسيطة اليت لديها صالحيات أن توثر يف إحيا  املقاومة احلضارية يف عصور االحندارل من  الل تتبع دور األزهر ومشاخيه  الل 

شهد احلملة الفرنسية علتى مصترل حيتث قتادوا النتاس يف مقاومتة انبليتون حتىت اضتطر للختروج متن مصتر بعتد ثتالث أعتوام فقتطل م
وكان من املمكن أن يستمر دور األزهر ا توري يف املقاومتة احلضتارية ضتد اهلجمتات التيت تتعترر هلتا األمتة لتوال تتد ل حممتد علتى 

 قابل بسط سلطاته.من أجل حتجيم دور األزهر وتضيقه يف م
يف بدايتتة الكتتتتاب ميهتتد الكاتتتتب بوصتتف حتتتال مصتتر واملصتتتريني قبيتتل احلملتتتة الفرنستتية متتتن ذلتتف واحنتتتدار وعتتدم استتتتعداد 
ملواجهة مثل هذا اخلطرل ومسامهة القيادة اململوكيتة يف تستريع عمليتة استتيال  الفرنستني علتى التبالد نتيجتة ذتبطهم وانشتغاهلم جبمتع 

هيتتة دون اإلعتتداد لكيفيتتة صتتد تلتتك اهلجمتتةل كمتتا أستتهمت القيتتادة السياستتية ستتوا  يف مصتتر أو علتتى مستتتوج املتتال ووستتائل الرفا
اخلالفتة يف ذلتتك الوقتت يف ذلتتف األمتة واحنتتدارهال حيتث أمهلتتوا قضتااي التجديتتد والعلتم والتنميتتة ومل يرصتدوا حركتتة التطتور يف مشتتال 

ادية واالجتماعية والعسكريةل مما أدي ابلتبعية إىل الوقوع فريسة لالحتالل املتوسط الذي ظهرت على املستوايت السياسية واالقتص
 االجنيب.
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أما فيما يتعلا بوحدات التحليلل فاألوىل كان األزهر كماسسة وسيطة قاومت كل من احلكام املستبدين ورد حقوق الناس 
زهتتر هتتو رمتتز ستتيادة األمتتة ومركتتز قواتتال فيعتتا والوقتتوف جبتتوارهمل وقاومتتت املستتتعمر ورفضتتت التمتتاهي معتتهل فتترأج الكاتتتب أن األ

الكاتتب عتن تلتك الفكتتر بقولته اوقتاد األزهتتر مقاومتة األمتة علتتى مجيتع املستتوايتل متتن املقاومتة الستلبية التتيت قادهتا الشتيوخ الكبتتار 
ة التيت قادهتا الشتيوخ الصتغار دا ل دالس انبليون ودا ل التشكيالت اإلدارية اليت أقامها حلكم البالدل إىل املقاومة الوطنيتة العنيفت

 بتنظيم حركات سرية وأعمال املقاومة الشعبية اليت وصلت ذرواا بقيام ثور  القاهرة األوىل والثانيةل إىل أعمال االغتيال اليت نظمها
 ونفذها طالب األزهر.

كيتان األمتة والتدفاع عتن النتاس   والوحدة الثانية هي النخبة وهي املشايخ ودورهم القيادي يف مقاومة املستعمر واحلفاظ على
مثل اإلمام على الصعيدي واإلمام الدردير والسيد عمر مكرمل وإن مل يوضا الكاتب بشكل كايف مسار حركتهم املقاومة وأتثريهم 

 يف الشارع من حيث احلث على املقاومة.
دور العامتة يف مقاومتة املستتعمر ل  أما الوحتدة الثالثتة والتذي أكتد علتى أمهيتهتا الكاتتب يف العديتد متن مواضتع الكتتاب هتو

فياكتتد الكاتتتب علتتى أن للعامتتة التتدور األكتتا يف مستترية األمتتة النضتتالية وكتتان النتتدفاعهم للمقاومتتة األثتتر األكتتا يف إهنتتا  االحتتتالل 
كان الكاتب   الفرنسي يف مصر ل ودور العامة يف الكتاب مثله كدور النخبة دور غري مفصل بشكل كبري يف احلوادث التارخييةل وإن

ذكر بعض التجاوزات اليت حتدثت متن العامتة يف مقتاومتهم املستتعمر واعتاهتا دتاوزات فرديتة ال تنفتي عتن املقاومتة حضتاريتهال يف 
 ظل الدهشة ورد الفعل الذي صاحب د ول الفرنسيني إىل مصر.

 رابع،ا اإلطار التفسريي:
ل قتتترون االحنتتتدار لتتتيس ابلضتتترورة أن أت  عوامتتتل البعتتتث متتتن يستتتتند الكتتتتاب إىل قاعتتتدة تفستتتريية أساستتتية وهتتتي أنتتته ويف ظتتت

القيادات السياسيةل بل ميكن أن يصعد اجملتمع خنب وماسسات وسيطة لتقتود البعتث يف األمتة أثنتا  عصتور االحنتدارل ويستتعرر 
دور اجملتمتع املتمثتل يف الكاتب هذه القاعدة بطول الكتاب من  الل مشهد احلملة الفرنسية ودور األزهتر ومشتاخيه ابإلضتافة إىل 

العامة الذين وبشكل غري مباشر قادوا املقاومة من  الل رفض النخب اليت اشرتكت يف ديوان انبليون وانتخاب ديوان للثورةل ومن 
جانب و ر رفض العامة تر  أحد شيوخ األزهر والذي عرف عنه التماهي مع السلطة الفرنسية وات حماسبته وهو الشيخ البكري 

 نته زينب.مع اب
ويستتعرر الكاتتب املستار التتارخيي ل زهتر كماسستة وكيتف كتان أتميمته حستب الكاتتب أدي إىل ضتعف قوتته وانفصتتال  

مشتتاخيه عتتن النتتاس يف ارخيتته متتا بعتتد احلملتتة الفرنستتية والتتيت أفقدتتته الكثتتري متتن قوتتته وقدرتتته علتتى التتتأثري واإلحيتتا ل ووضتتا ذلتتك 
 يوليو. 3عشرين من يناير مشهد االنفصال يف أحداث ثورة اخلامس وال

ويربط الكاتب بني حلظيت ضعف يف حياة مصر األوىل وهي احلملة الفرنسية والثانية حالة االستبداد التيت تعيشتها التبالد يف 
الوقت احلايلل وكيف أن ا تالف دور األزهر يف هذين املشهدين أثتر علتى ستري األمتور يف كتل منهمتال ففتي األوىل استتطاع النتاس 

 مية احلملة الفرنسيةل أما يف الثانية فعاد االستبداد يف صورة الثورة املضادةل وياكد الكاتب على أمهية األزهتر يف املفاصتل التارخييتةهز 
كمتا يتراد ل زهتر يف –يف حياة البالد بقوله اإن وظيفة األزهر ومشاخيه كانت وظيفة مركبتة ال تنحصتر يف التعلتيم والتدعوة واالفتتا  

وإمنا كان األزهر يقوم ابلوظائف األربعة اليت تقوم هلا السلطة التشريعية ملنع طغيان السلطة التنفيذيةل وهتي: الرقابتة  -يلالعصر احلا
والنيابتة والتشتريع واملستا لةل وكانتت الطبقتة احلاكمتة تتذعن لقيتتام األزهتر هلتذه املهتام ال وينتقتل الكاتتب للتأكيتد علتى دور املشتتايخ  

ن قوة املشايخ شكلية طي حالل فكانت لديهم القدرة على حتريتك العامتة وإصتابة التبالد ابلشتلل التتام: إمتا كنخبةل فيقولا مل تك
 ابلتوقف عن اإلنتاج والتوقف عن ممارسة الشعائر الدينيةل أو حيت بقيادة مقاومة مسلحةا.
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هلتا الفصتل الثالتث طكملتهل وكجز  هام من صالحيات األزهر ومشاخيه ينتقل الكتاب للحديث عن دور الفتوي وخيصص 
اعتا الكاتب أن الفتوج تعد من أنواع مقاومة الكلمةل وميكن االعرتار على تلك الرؤية ألن الفتوي كانت ومازالت تعد تشريعي ا 
له العديتد متن الصتالحيات القانونيتةل كمتا ستبا وذكتر الكاتتب ووضتا التدور التشتريعي ل زهتر يف مواضتع عتدةل حيتث أكتد علتى 

ا بقوله ا للفتوج دور مهم يف احلفاظ على كيان األمة املادي فضال  عن أمهيتهتا يف حفتظ الكيتان املعنتوي املتمثتل يف العقيتدة أمهيته
 واهلوية ألهنا من أهم وسائل بيان املنهج الرابينا

 اهلجمتتتات أمتتتا دور العامتتتة فيتتتتخلص يف الكتتتتاب يف مقتتتاومتهم للحملتتتة الفرنستتتية دون بيتتتان مستتتار تطتتتور تلتتتك املقاومتتتة يف
الالحقتتة مثتتل دور األزهتتر والفتتتوج التتذي وضتتا الكتتتاب مستتار حتتركتهم حتتىت الوقتتت احلتتايلل هتتذا متتن جانتتبل ومتتن جانتتب و تتر 
يوضا الكاتب أمهية دور العامة فيقول ا ال تتضا أمهية العامة يف وقت مثلما تتضتا يف األوقتات التيت تنهتار فيهتا القيتادة الرستيمة 

اهلتتزات الكتتاج التتيت تتعتترر هلتتا األمتتةل وذلتتك مثلمتتا جتتري يف أوقتتات اجتيتتا  العتتدو ألرر اإلستتالمل )املقصتتود املماليتتك( بفعتتل 
فحينئتتذ دتتد العامتتة نفستتها يف موقتتع املستتئولية املفاجئتتة التتيت مل تكتتن ذطتتر هلتتا علتتى ابلل وال كانتتت مستتتعدة هلتتا حبتتالل ألن غتترور 

عداد العامة لتويل زمام القيادة على حنو يقي اجملتمع من السقوط املدوي بفعل مل يدع داال  إل -والتفااا عن تطوير اجملتمع–القيادة 
اهلجمات املعادية فتكون ا صلة هي اضطراب األمور مدة من الزمان تستغرقها عملية اإلفاقة من الصدمة واستتيعاب متا جتري ممتا 

جزةل لكن  دثنا التاريخ أن العامة تنجا بعدها يف إعادة مل يكن يف احلسبان بفعل تغييب العامة من قبل القيادات املغرورة أو العا
تنظيم نفسها وإفراز قيادات شعبية حقيقيتة تكتون أصتدق تعبتري ا عتن تطلعتات اجلمتاهريل وتتنجا فيمتا فشتلت فيته القيتادات الرمسيتة 

تحتول تلتك اجلمتاهري إىل ا قتوة مقاتلتة املنهارةل اليت غالب ا ما ال تكون طريقة ا تيارهتا وتعيينهتا معتاة بدقتة عتن نتبض اجلمتاهريال لت
متشتتبثة طرضتتها تعتترف كيتتف تستتتخدم الستتال ل بتتل وتصتتنعهل وتواجتته ذات اجلتتي  التتذي قابلتتته ابلصتتيا  وفتترت فتتور انتصتتاره... 
لتقاتل من بيت لبيت ومن شارع إىل شارع عندما حتمل هي مساولية الدفاع عن وطنها وستظهر قيادة جديتدة متن بينهتا وتقودهتا 

 حتقيقها.إىل 
وذلك يتضا ابنتخاب العامتة ديتوان للثتورة متن بتني مشتايخ األزهتر التذين رأج الشتعب أهنتم األقتدر علتى القيتادة وذلتك يف 
مقابتتل ديتتوان انبليتتون ورفتتض الشتتيوخ املنضتتمني إىل مثتتل الشتتيخ البكتتريل ويطتتر  الكاتتتب املعتتايري التتذي استتتندت إليهتتا العامتتة يف 

 رة من معايري موضوعية وشخصية ليظهر حجم الرشادة يف منطا العامة يف ا تيار قيادام.ا تيار ممثليهم يف ديوان الثو 
ويف اخلتتتام فكتتتاب ا املقاومتتة احلضتتارية: دراستتة يف عوامتتل البعتتث يف قتترون االحنتتدارا يعتتد كتتتااب  هام تتا يف تلتتك املرحلتتة متتن 

ك األوقتات وأمهيتة دور املاسستات الوستيطة أو العامتة مراحل األمة يف فهم أسباب االحندار وطر  رؤي حول أسباب البعث يف تلت
يف اإلحيتتتا  بصتتترف النظتتتر عتتتن فستتتاد القيتتتادات  كمتتتا يطتتتر  الكتتتتاب رؤيتتتة جزئيتتتة حتتتول مفصتتتل ارخيتتتي متتتن مفاصتتتل اريتتتخ األمتتتة 

لدراسة حول واإلسالمية ومصرل حيث أن مشهد احلملة الفرنسية يعد معا ا عن د ول األمة عصور االحندار و تاج إىل مزيد من ا
أستبابه ونتائجته ستتوا  علتى مصتتر أو األمتة اإلستتالمية بشتكل عتتام لفهتم أن عصتور االحنتتدار تبتدأ قبتتل االحنتدار الفعلتتي بفترتة طويلتتة 

 ويتضا ذلك من  الل اال تالف يف اإلنتاج املادي للحضارة بني األمة اإلسالمية وبني الغرب يف ذلك الوقت.
مها اريخ اجلا ل ود لت اخليتل األزهتر  متد جتالل كشتكل ويتضتا متن الكتتاب اعتمد الكاتب على مرجعني أساسني و 

أن الكاتتتب اشتتتبك بشتتكل  تتاص متتع اجلتتا  ويف أحيتتان كثتترية غلبتتت عليتته لغتتة اجلتتا  لدرجتتة يصتتعب معهتتا الفصتتل بينهتتال ومتتن 
تجتاوزات الفرديتة ال تنفتي عتن املقاومتة جانب و ر اعرتر الكاتب على وصف اجلا  ملقاومة العامة ابلغوغائيتةل وبترر ذلتك أن ال

حضاريتهال وميكن االعرتار على الكاتب هنا فصفة احلضتارية ال ميكتن أن تضتاف إىل دتاوزات وعتدم فهتم كامتل ملعناهتا وتطبيتا 
حيث ميكن أن تتفهم التجاوزات يف ظل السياقات  - اصة  الذي فصلها الكاتب يف كل من مقدمة الكتاب و ااته-لقواعدها 
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 عصور االحندار ولكن ال تنطبا عليها صفة احلضاريةل وإمنا أت ذ صفة املقاومة ألهنا حسب رؤية الكاتب اعنصر ذا  مستمر يف
تتا متتن فاعليتتة األمتتة املستتتمرة علتتى ا تتتالف األطتتوار التتيت اتتر هلتتاا  احلضتتور يف كيتتان األمتتة علتتى ا تتتالف العصتتور وميثتتل جتتز  ا مهم 

 ة وإمنا هي مقاومة ولكنها ليست حضارية.فحركات العامة ليست ابلغوغائي
اعتمتتد الكاتتتب يف طتتر  حججتته يف طتتول الكتتتاب علتتى تكتترار بعتتض احلتتوادث التارخييتتة متتع ا تتتالف التتدالالت املستتتفادة 
ن منها لبيان دور األزهر ومشاخيه طشكال خمتلفة مثل حادثة السيدة نفسية املرادية وحادثة مقتل زينب ابنه الشيخ البكريل وإن كا

اهلدف األساسي منها هو توضيا دور املشايخ وفعاليتهم مع االحداث املختلفةل فدور املشايخ واألزهر تعد القضية األكثتر تتداوال  
 يف الكتاب يليها دور الفتوج وذلك كما سبا الذكر نتيجة لتتبع املسار التارخيي لكل منهمال مث أي  دور العامة.

متتن استتتقرا  عناصتتر البعتتث التتيت ميكتتن تقويتهتتا وتتختتذها الشتتعوب يف ظتتل مرورهتتا قراحتتل ويف النهايتتة فأمهيتتة الكتتتاب أت  
 احندار سياسي واجتماعي واقتصادي ويف ظل استبداد احلكام وفسادهم.
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