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الحرب األهلية هي شرخ فى التماسك والتضامن االجتماعي أو تبديد للسِّْلم االجتماعي؛ حتى يصبح الجميع 

يفعله؛ وينخرط في عنف  أعداًء، فيفقد اإلنسان زمام ذاته ويصبح معها في حالة غير طبيعية وال يدري ما

 . 1جماعي أعمى، فالحرب األهلية هى حالة من الهرج والمرج والعنف الجماعي بين مكونات المجتمع الواحد

فى حاالت النزاع اإلجتماعي الحاد بين مكونات المجتمع الواحد سواء كان النزاع ذو خلفية طائفية مثل النزاع ف

خر المخالف له هو يصبح كل مكون اجتماعي فى نظر اآل ،صراعية أو ذو طبيعة سياسية ،بين السنة والشيعة

شيطان رجيم ليس فيه ذرة من خير وبقية من انسانية ويجب التخلص منه ألنه أصبح شر ُمطلق، وينتج عن 

والنقد إال من داخله فقط وُيصاب  ههذه الحالة من العداء أن ينغلق كل مكون على نفسه فال يقبل التوجي

 ،نغالق الذات( ويبدأ كل طرف متورط فى الصراع فى نسج قصصه الخاصة به عن طبيعة الصراعبحالة تسمي)ا

ويصبح لكل مكون مصادره الخاصة فى األخبار والتصورات، ويسود بين الجميع منطق الثأر واإلنتقام وتنتشر 

  .فى المجتمع حالة من الخوف والقلق على الحاضر و المستقبل

 

 

                                  
 http://www.tanaowa.com/?p=636( مركز تنوع، الرابط: 1)

http://www.tanaowa.com/?p=636
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 أواًل: رفع الواقع:

 اتمصر باتت تتوفر فيها مؤشر ضوء تعريف الحرب األهلية السابق وخصائصها السيكولوجية ُندرك أنفى 

 وماتبعه من أحداث سياسية مفصلية عميقة؛ 03/6/3300قوية على حدوث حرب أهلية خاصة بعد يوم 

ها تحريض ضد بعضفأطراف الصراع السياسي الُمنخرطة فى النزاع وصلت لمرحلة كبيرة من الكراهية والعداء وال

البعض؛ فالمراقب لإلعالم المصري سواء المنطلق من داخل مدنية اإلنتاج اإلعالمي فى مصر أو الذى يبث من 

تركيا سيجد التحريض المتبادل بالقتل والثأر من الطرف األخر عبر استخدام طريقة النداء العام للجماهير، وقد 

دام الخطاب الديني الذى ُيسوغ القتل على لسان رموز دينية بلغ التحريض منحدرًا خطيرًا متمثاًل فى استخ

 .(2)مشهورة ولها رصيد شعبى ُمعتبر

دون التقيد  الشوارعُيضاف إلى ذلك ممارسات أجهزة الدولة األمنية للتعذيب الُممنهج والقتل المباشر فى 

دف أفراد الجيش والشرطة فى بالقانون والدستور، وفى المقابل نجد العمليات اإلرهابية الدامية التى تسته

شبة جزيرة سيناء والتى أوقعت العديد من القتلى والجرحي، فالصراع السياسي القائم األن أصبح له أثار 

 .(3)إجتماعية غائرة وصلت لمستوي العداء بين أفراد األسرة الواحدة والشارع الواحد والقرية الواحدة

 

 الحرب األهلية؟خ فكيف تتنصر الثورة دون الوقوع فى ثانيًا: 

فى حالة إصرار سلطات اإلنقالب على توريط البالد فى أتون الحرب األهلية عبر التحريض الُمباشر وافتعال 

األزمات ونشر األكاذيب ووصم معارضي اإلنقالب باإلرهابين واإلصرار على تحميلهم مسئولية العمليات اإلرهابية 

اإلنقالب العسكري والثوار التفكير بشكل استراتيجيى  ضد الشرطة والجيش فى سيناء فينبغي لمعارضى

استباقي يحقق لهم االنتصار فى معركة الحرية والكرامة وعدم الوقوع فى فخ الحرب األهلية واالنقسام 

 :اليةالمجتمعي الذى سيخسر فيه الجميع وذلك يتطلب منهم النظر فى المحاور الت

 

 

 

                                  
 في االعالم المؤيد للشرعية والرافض لالنقالب. ناسب مساواة االثنين، فدرجة التحريض في االعالم االنقالبي ال يمكن مقارنتها بشيءغير الم( يري البعض أنه من 2)
 هذا ملف مختلف و ليس له عالقة بالصراع السياسي( يرى البعض أن 3)
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 :األيديولوجي واإلستراتيجياألول: المحور 

والذى يتطلب اإلجابة على العديد من األسئلة المركزية المتعلقة بطبيعة الصراع وذلك حتى يتمكن 

المعارضون لإلنقالب من ضبط بوصلة الصراع وعدم اإلنجرار إلى مستنقع الحرب األهلية عبر طمأنة مجمل 

بلهم وفتح أفاق واعدة المكونات الدينية و اإلجتماعية والسياسية والعرقية المصرية على حاضرهم ومستق

 :للمستقبل تتجاوز مرارة الحاضر الدامي وهى كالتالي

 : (4)األيديولوجيا الحاكمةـ 0

كل حراك سياسي كبير تقف خلفة أيديولوجية حاكمة تتحكم فى االستراتيجيات والوسائل الُمتبعة فاليمكن 

ومهيمنة ُتشكل طبيعة التصورات بدون أيديولوجيا حاكمة  أن توجد حركة ثورية أو سياسية أو إجتماعية

جود فو ،واألفعال التى تقوم بها فى الحاضر، وُتبشر الجماهير بشكل الدولة ومؤسسات الحكم فى المستقبل

يز أو إقصاء أو تهميش، يأيديولوجيا واضحة ومتسامحة ُترحب بالشراكة والتعاون فى بناء الوطن بدون تم

نفسه مشاركًا وصانعًا للنهضة واإلستقرار والتقدم على قدم أيديولوجيا يجد فيها كل مكون وطنى مصري 

 .المساواة مع كل المكونات األخري

المة فى دعم س ح رؤيتها للنظام السياسي الُمرتقب أمر بالغ األهميةيعلى أسئلة الدولة المركزية وتوض االجابةو

 ، لذلكبعاده عن أخطار الحرب األهليةإو ،واستقرار المجتمع المصري المتنوع دينيا، وعرقيا، وطبقيًا، وجغرافيا

ينبغي وبشكل دقيق مراجعة األفكار المركزية الحاكمة للكتل الثورية المشاركة فى الفعل الثوري فى مصر 

والتى تمثل عصب المعارضة المصرية ضد اإلنقالب العسكري؛ فمن  -جماعة اإلخوان المسلمين -وخاصة 

طاء الماضى القريب التخلص من األفكار األيديولوجية التى ُتمثل عبء المهم فى المرحلة الحالية وفى ضوء أخ

على الثوار والثورة ويستخدمها الخصوم فى التشوية ونشر المخاوف والفزاعات على المستوي المحلى واألقليمي 

 والدولي من حركة الثورة والثوار.

وُتمثل مخاوف حقيقية عند العديد من  فمثال من األفكار األيديولوجية التى تحتاج إلى إعادة ضبط وتحديد

 ونظرتها لألخر الُمخالف ،النخب المصرية والمكونات اإلجتماعية مثل المكون المسيحي فكرة الدولة اإلسالمية

فى المعتقد واأليديولوجيا، وغيرها من األفكار األيديولوجية التى تحتاج إلى إجابات واضحة ومحددة تشرح 

المستقبل السياسي للدولة المصرية فى حال انتصار الثوار وانكسار اإلنقالب للناس طبيعة تصورهم لشكل 

                                  
ر أوهدم نظام توزيع أساساً لعمل سياسي منظم،سواء كان الهدف منه حفظ أو تطوي: مجموعة من األفكار المترابطة بدرجة أو بأخري، والتي تمثل  األيديولوجيا 4

 القوة القائم
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العسكري، وهذه جملة من القضايا األيديولوجية التى تحتاج مراجعة وتدقيق وتحديد بعيدًا عن اإلجابات 

 :كثر الحديث عنها الرمادية والحلول التاريخية التى

 عالقة الدين بالفضاء العام  (0)

 تقدقضايا حرية الُمع (3)

 قضايا المواطنة والمرأة (0)

 العالقة مع القوي العالمية (4)

   .العدالة اإلجتماعية والمساواة (5)

 

 :(5)البعد اإلستراتيجي للصراع ـ 3

هى تحديد ماهية عقدة الصراع :  ،يمكن تحقيق أهداف الثورة من دونها وال ،أهم نقطة مركزية في هذا اإلطار

والتى إذا تم التعامل معه وتفكيكه يكون الصراع على وشك  تحديد التحدي الرئيس فى الصراعونقصد بها 

، فهل العقدة الصراعية فى مصر األن هى فى عدم تعاطف الجماهير مع اإلنتهاء والحسم لصالح أهداف الثورة

أم أن عقدة الصراع تتمثل فى استمرار الُمشير السيسي على رأس  ؟أهداف الثورة وانتشار السلبية بينهم

أم أن العقدة الصراعية هى فى  ؟مة وبالتالي ازاحته عن السلطة الحاكمة هى العقدة والتحدىالسلطة الحاك

  ؟هيمنة المجلس العسكري والذى ُيعتبر الحاكم الرئيس للمشهد السياسي واإلقتصادي فى مصر األن

جل بناء نظام : ما الذي يمنع تحرك الشعوب من أة وصحيحة على هذا السؤال المركزيعندما نختار إجابة دقيق

أم سلبية  الدعم الخارجي للديكتاتوريات،م هل هى الديكتاتورية، أم القمع، أم الفرقة، أ ؟سياسي تعددي

  ؟الشعوب، الخوف، ضعف الموارد، قلة الوعي

يمكن وبعد حصر هذه المجموعة من األسباب يتم اختيار أهمها والتي يترتب البقية عليها. في هذه الحالة 

 ي: إفقاد آلة القمع فاعليتها وبناء مجتمع قوي يمتلك أدوات التغيير السياسيالصراع تكمن ف القول أن عقدة

وسنجد أننا استبعدنا الدعم الخارجي للديكتاتوريات باعتباره ليس العقدة األساسية، فربما لو تحرك الشعب 

 تغير الموقف الدولي، وبالتأكيد تدرس كل حالة بخصوصية وتحدد عقدها. 

                                  
: نمط من األهداف المحددة واألهداف المفتوحة واألغراض والسياسات الكبرى والخطط للوصول لهذه األهداف. أنظر: جاسم سلطان، التفكير اإلستراتيجية( 5)

 83. ص0220اإلستراتيجي، مطبعة أم القري، 

 



 

 

 بوادر الحرب األهلية فى مصر وطرق مقاومتها 5   9 فبراير 1025

 

مسار العمل والتفكير في كيفية  هذه الحالة االفتراضية نقول أن مشروع التغيير سيسير على مسارين:لكن في 

 )بناء مجتمع قوي(. إفقاد آلة القمع فاعليتها، ومسار إيجاد أدوات حشد الجماهير ودعم العمل التغييري

 

 ؟ةلماذا تحديد عقدة الصراع أمر بالغ األهمية فى تجنب سيناريو الحرب األهلي

النه من خالل معرفة التحدى المركزي سيتم اختيار الوسائل والتكتيكات المناسبة لكل عقدة وهى بطبيعة 

بدرجة كبيرة  امحدد وفى هذه الحالة سيكون المسار العام للثوار والثورة ،الحال تختلف من عقدة إلى أخري

ر والحراك الجماهيري فى محاربة عقد غير وأسهمه مدببة تجاه الهدف المقصود بعيدًا عن استنزاف جهد الثوا

حقيقية وُموهمة تشغب على الرسالة األخالقية للعمل الثوري، فلو تمكن معارضي اإلنقالب والثوار من 

تكون فرص انزالقهم  التخفف من كثافة األيديولوجية التاريخية، ومن تحديد عقدة الصراع السياسي بدقة

 .كون معدومةأهلية ضعيفة بل تكاد تكطرف فى حرب 

 

 التكتيكي:: الثانيالمحور 

فال هو خيار صلب  ،حراك الثوري فى الشارع المصريللخيار محدد وواضح  ال يوجد حتى األنيبدو للبعض أنه 

القائم على  6يعتمد على استخدام القوة الخشنة )العنف المباشر( وال هو مسار يخضع لفلسفة )حرب الالعنف(

ماعي لإلنقالب، ونتيجة لعدم حسم الخيارات والمسارات الثورية وفق المتعارف تقويض الدعم الشعبي واإلجت

فى فلسفة الحراك الثوري على األرض، وهذا  اواضح اعليه فى تجارب الحراك الثوري العالمي نجد اضطراب

جر فيخلق بيئة مساعدة النتشار األفكار الُمتعصبة التى تنفعل باألحداث وتن االضطراب والتشوش الميداني

فى إشعال تطاحن أهلى  غضبًا على شكل أفعال غير مدروسة يمكن توجيها واستغاللها من قبل أجهزة النظام

 .7بشكل كبير بين فئات وطبقات المجتمع أو دفع الجميع لخوض صراع صفري

 

 تى( وال، والمقاومة الشعبيةمجهولين، والعقاب الثوري)حركة  العديد من الحركات غير المعروفة ظهورإن 

يشمل التخريب الُمتعمد للعديد من مرافق ومؤسسات الدولة بشكل غريب مما تسبب  ،تمارس عنفًا غير ُمباشر

                                  
: هو شّن الصراع على الخصوم المعاندين من خالل التحكم المقصود والمخطط في أدوات القوة السياسية لتحطيم إرادة الخصم، بإستخدام حرب الالعنف( 6)

 0222 –بيروت  –الدار العربية للعلوم ناشرون  –أسلحة العنيفة قوية التأثير. أنظر: أحمد عبد الحكيم )وآخرون(، حرب الالعنف 

: هو الصراع الذي ينتهي بالقضاء علي طرفي الصراع، حيث تتفكك بُنى ومؤسسات الدولة االجتماعية والسياسية واإلقتصادية وتسود الصراع الصفري( 7)

 الفوضى العامة
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فى خسارة كثير من الجانب األخالقى للثورة والثوار وخاصة استهداف محوالت الكهرباء، ومحطات الصرف الصحى 

الجهاز اإلعالمي لإلنقالب ، حيث استخدم سوخطوط الغاز وغيرها من المرافق التى تمس حاجات الجماهير والنا

هذه األفعال فى وصم الثوار باإلرهاب والتخريب وجعل تقليب النظام العسكري للشارع ضد الثورة والثوار أمر 

ويفتح نقاش جماهيري  ،وبالتالي هذا االستغالل لألحداث يساهم فى زيادة االنقسام األهلى ،ميسورًا وسهاًل

ى مستقبل القائم وانما يأخذ الحوار المجتمعى إلى زاوية خطورة الثورة والثوار عل ليس حول جرائم النظام

ق على تفو ولذلك البد من حسم خيارات الثورة االستراتيجية بشكل واضح يحافظ ؛استقرار البلد والمجتمع

 .م بينهمالجانب األخالقى والقيمي للثوار بعيدًا عن إيذاء الجماهير وتهديد مصالحهم وزيادة االنقسا

 

 الخطاب اإلعالمي المحور الثالث:

، يالحظ المؤشرات 3305يناير  35المراقب لألحداث والحراك الثوري فى مصر خاصة فى ذكري الثورة الرابعة ثورة 

 التالية:

أن التحريض اإلعالمي المباشر من القنوات المحسوبة على الثورة والتى تبث من تركيا قد بلغ منسوبا كبيرا ـ 0

 ،وبعض اإلعالميينلضباط اشتمل على دعوات مباشرة لقتل اوعية وعدد الضيوف الُمحرضين، ويث النمن ح

، 00/3/33058الجاليات واألجانب والسفارات بضرورة الخروج من مصر قبل يوم بعض ضد  ًاذلك تحريض وتال

أخالقية الثورة والثوار، ويساهم كبير ينتقص من  ًاأخالقي اً انحدار وإال أصبحوا أهدافًا مشروعة للثوار وهذا ُيعد

شعال الكراهية بين جموع الشعب المصري ويوفر للخصوم شواهد ودالئل إو ،فى تكريس اإلنقسام األهلى

فيجب التوقف فورا عن هذا األسلوب من التحريض ووضع سياسات تحريرية حاكمة  تستخدم ضد الخيار الثوري

 .(9) للفريق اإلعالمي

 

الشخصيات الدينية واإلعالمية التى تظهر بشكل متكرر على القنوات اإلعالمية الداعمة  هناك العديد منـ أن 3

خرين بشكل يجب استبعادها فورا من المشهد اإلعالمي حيث أنها تقوم بدور تحريضي شعبوي ضد اآل للثورة

ون ليس عليها اتفاق بين المصريين بشكل عام وعند المك عام دون تمييز وتدقيق، وهذه الشخصيات

اإلجتماعي المسيحي بشكل خاص، وخطابها الدينى يصب فى خانة نشر الكراهية والتحريض خاصة ضد 

                                  
 ?v=xiounDNkFushttps://www.youtube.com/watch( الرابط: 8)

 أنه ال يمكن القول بأن هذه ظواهر عامة، و قد تم اتخاذ خطوات تصحيحية من القنوات لوقف هذه الممارسات( في مقابل هذه الرؤية هناك من يرى 9)

https://www.youtube.com/watch?v=xiounDNkFus


 

 

 بوادر الحرب األهلية فى مصر وطرق مقاومتها 7   9 فبراير 1025

 

وقد تسبب هؤالء اإلشخاص فى تقليب الرأى العام المصري وتوتير العالقة بين التيار  ،المسيحيين فى مصر

 .اإلسالمي والنخب المسيحية بشكل سافر

 

من خالل مراقبة القنوات اإلعالمية والمواقع اإللكترونية والعنف: الترويج واالحتفاء بأحداث التخريب ـ 0

والعديد من الحسابات الشخصية على مواقع التواصل اإلجتماعي لقيادات محسوبة على الحراك الثوري ُلوحظ 

) حركة بعض الحركات مثل  احتفاء إعالمي وترويج دعائي لحركات تمارس التخريب والتحريض وخاصة

 والتى تستهدف مرافق الدولة الخدمية.  ركة العقاب الثوري(وح ،المجهولين

 

دأبت وسائل اإلعالم الداعمة للحراك الثوري على وصم العديد من المؤسسات والكيانات الشعبية  التعميم:ـ 4

والرسمية بصفات مؤلمة من قبل العمالة والفساد والعبودية )عبيد البيادة( وهذا التعميم الُمتعمد يجعل كل 

الكيانات تعادي الثوار والخيار الثوري ألنها أصبحت مهددة فى مستقبلها بشكل كبير وأصبح لديها شعور  هذا

بالخوف من انتصار الثورة عليها فمثاًل التحريض ضد المسيحيين بشكل عام واعتبار كل المكون المسيحي 

حوال اعتبار مواقف الكنيسة المصري داعم لإلنقالب أمر يحتاج إلى دقة وتمحيص واليمكن بأى حال من األ

لذلك ينبغي عدم التعميم واستخدام الوصم بشكل  الرسمية معبرة عن الوجدان المسيحي المصري بشكل عام ؛

عام وإنما يتم التركيز على مظاهر الفساد والشخصيات الفاسدة فى هذه الكيانات دون وصم جميع المنتسبين 

 لهذه المؤسسات بالفساد .

 

 خالصة:

الب يسعى لتطبيق سياسية األرض المحروقة تحت أقدام الجميع عبر اسقاط مصر فى تشاحن أهلى ن اإلنقإ

ومجتمعى وانقسام طائفي ربما يرقي إلى مخاطر الدخول فى أتون حرب أهلية شاملة حتى يجد مسوغات محلية 

 ن أنصار خيار الثورةل من فترة سيطرته وبقائة مهمينا على مقدرات البلد وهذا يتطلب ميوإقليمية ودولية تط

 والثوار الحذر واليقظة الدائمة فى المسارات األيديولوجية والخيارات اإلستراتيجية والوسائل والتكتيكات

 ة.الُمتبع


