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 محددات نجاح املقاومة املدنية يف مصر
 مصطفى النمر

 مقدمة
تجدد الحديث عن آليات التغيير للمشهد السياس ي املصري خالل اآلونة األخيرة خاصة بعد دعوات التظاهر في 

. وقد جددت تلك الدعوات حالة األمل والرغبة في التغيير لدى الشارع املصري واتسمت بمشاركة 2019سبتمبر

تلك التحركات السلمية على إحداث  أطياف مجتمعية جديدة في الحراك الجماهيري. وعلى الرغم من عدم قدرة

تغيير جذري في بنية النظام السياس ي إال أنها أحيت النقاش حول جدوى التظاهرات في إحداث التغيير وقدرة الحراك 

 السلمي على النجاح في تحقيق أهدافه. 

وأن  2011ر وتنطلق الورقة من فرضية مفادها أن الحراك السلمي في مصر يمر بموجات صعود وهبوط منذ يناي

املوجة الصاعدة الحالية ال تزال لديها فرصة إلحداث تأثير إيجابي على مسار التغيير املنشود للحالة السياسية في 

 مصر. 

وبناء على تلك الفرضية تناقش الورقة املحددات الرئيسية التي تساعد في نجاح النضال السلمي وما هو تقييم الحالة 

 لورقة سبق نشرها بعنوان "دليل قيادة النضال املجتمعي املصرية من تلك املحددات. وت
ً
أتي هذه الورقة استكماال

 . 1للتغيير"

 أواًل: فلسفة الالعنف
إذا اعتبرنا أن فلسفة التغيير السياس ي تدور حول القدرة على انتزاع السلطة من يد نظام حاكم ال يرغب في تداولها 

على ممارسة سلطة أعلى من سلطة النظام الحاكم مما سمح لها  فإن نجاح الحركات الالعنيفة يكمن في قدرتها

. تتعارض تلك الفلسفة مع فرضية شائعة أن السلطة تنبثق من السيطرة على املوارد والقدرة 2بانتزاع السلطة منه

 

  رابط. 2017مصطفى النمر "دليل قيادة النضال المجتمعي للتغيير" المعهد المصري للدراسات، نوفمبر  1
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 على ممارسة العنف والتي فشلت في تفسير نجاح حركات التغيير السلمي على الرغم من عدم تكافؤ أدوات العنف

وانتهت  2006وحتى  1900حركة تغيير بين  323قارنت  3بين السلطة وبين الحركة. في بحث أجرته شينوث وستيفن

 إلى أن فرص نجاح التغيير السلمي ضعف فرص نجاح التغيير العنيف.

طاعة  تنظر الحركات السلمية إلى السلطة نظرة معمقة. تمثلت تلك النظرة في أن السلطة تعتمد في استمرارها على

العناصر املكونة لها من مؤسسات وأنظمة وأفراد وإبداء فروض الوالء والتعاون للنظام القائم. تتنوع أسباب تلك 

الطاعة مثل املصلحة الشخصية، أو الخوف من العقوبة، أو اعتياد الطاعة، أو عدم املباالة، أو غياب الثقة في 

الحب األعمى لرأس السلطة، أو فقدان األمل، أو التقليد. النتيجة النفس، أو قيود ثقافية وأخالقية في املجتمع، أو  

الحاصلة من تلك األسباب هو إعالن فروض الوالء والطاعة واستمرار قدرة النظام على العمل نظرا لتوافر أدوات 

 تحريكه التي يعتمد عليها.

لعناصر املوالية للسلطة نحو عدم تنجح الحركات السلمية لتركيزها على تفكيك تلك العناصر واستهدافها لسحب ا

االستجابة ألوامر النظام وتفكيك بنية النظام من الداخل بشكل منظم واستراتيجي مما ينتج عنه تغيير كامل 

للسلطة وتحقيق الحركة ألهدافها. فعندما ال يقدم الناس فروض الطاعة ال يعود باإلمكان للجنراالت باالستمرار في 

 شكل مطلق.إصدار األوامر والحكم ب

ابتداء من استراتيجية مرنة تهدف إلى تحديد   4تتنوع األدوات التي تستخدمها الحركات السلمية لتحقيق ذلك الهدف

األهداف والتكتيكات املناسبة والتوقيتات املختلفة الستخدام تلك التكتيكات. الجزء اآلخر يعتمد على تنوع 

التكتيكات؛ منها تكتيكات تستخدم من أجل إظهار االحتجاج فقط مثل توزيع املنشورات والتظاهر، أو تكتيكات 

ل تكاسل املوظفين عن أداء أعمالهم أو قيام املواطنين بسحب مدخراتهم من البنوك أو الجلوس إلظهار العصيان مث

 

3 Erica Chenoweth & Maria J. Stephan “Why civil resistance works”, Columbia University press, 2011. 
 .رابطتم مناقشة تلك األدوات بالتفصيل في "دليل قيادة النضال المجتمعي للتغيير"،  4
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في املنزل، أو تكتيكات ذات طابع هجومي ومنها التباطؤ أثناء السير بالسيارات من أجل تعطيل املرور أو التكدس 

 داخل مؤسسة محددة من أجل تعطيلها عن العمل. 

األساليب فقد منيت حركات تغيير سلمي بالفشل أو عدم القدرة على تحقيق أهدافها  لكن على الرغم من تنوع تلك

في العديد من التجارب مثل إيران ومصر وبورما. يدفعنا ذلك إلى النظر في املحددات الرئيسية التي تساهم بصورة 

السؤال البحثي وصعوبة   أكبر في نجاح الحركات السلمية على حساب الحركات الفاشلة. وعلى الرغم من تعقيد ذلك

إيجاد عالقة سببية واضحة بين املحددات املختلفة والنتائج نظرا لخصوصية كل تجربة وظروفها املحيطة بها 

وسياقها الخاص إال أن هناك بعض السمات املشتركة في الحاالت الناجحة يمكن النظر لها على أنها تساهم بصورة 

 و تحقيق أهدافها وهي؛ الوحدة، والتخطيط، واالنضباط.أساسية في دفع حركة التغيير السلمي نح

 ثانيًا: الوحدة
يقصد بمفهوم الوحدة هو توحيد جهود الحركات املناهضة للسلطة بحيث تتحرك سويا بشكل منظم وبأدوار 

 متبادلة. الهدف من توحيد تلك الجهود هو تنويع وجذب شرائح مختلفة وواسعة من املجتمع للمشاركة في املقاومة

أن القيمة املضافة التي تميز املقاومة السلمية عن املقاومة العنيفة هي قدرة  5السلمية. تحاجج شينوث وستيفن

املقاومة السلمية على جذب أعداد أكبر وأكثر تنوعا للمشاركة في العمل النضالي. يقصد بتنوع األعداد التنوع على 

مستوى الجنس سواء ذكور أو إناث والتنوع على مستوى مستوى األعمار من أطفال وشباب وشيوخ والتنوع على 

األيدولوجيات واألفكار وحتى التنوع على مستوى التأييد للنظام فقد يشارك بعض مؤيدي النظام في إنجاح النضال 

 السلمي في حال تحول موقفهم من النظام إلى موقف حيادي أو موقف داعم لكنه غير فعال. 

املشاركين في النضال وإنما يتعلق بالقدرة على جذب شريحة متنوعة من املجتمع. يمكن ال يتعلق األمر فقط بأرقام 

مجموعات فيما يعرف بخريطة الحلفاء وهم: مجموعة قيادة  7تحليل أطياف املجتمع تحليال سريعا بتقسيمهم إلى 

ن للعمل السلمي، العمل السلمي، ومجموعة الفاعلين النشطين في العمل السلمي، مجموعة املؤيدين الخاملي

مجموعة املحايدين أو الغير معنيين بالصراع، مجموعة املؤيدين الخاملين للنظام، ومجموعة الفاعلين النشطين 
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لخدمة النظام، ومجموعة رؤوس النظام. يهدف التنوع إلى زيادة القدرة على تجنيد وجذب أكبر قدر من تلك الشرائح 

الي ينعكس ذلك إيجابيا على نتائج الحراك. من أجل تحقيق ذلك ينبغي لتكون مجموعة مؤيدة للعمل السلمي وبالت

 السعي إلى توحيد جبهة قيادات العمل النضالي.

إن وجود قيادة موحدة ال يعني بالضرورة إلغاء االختالفات بين أعضاء تلك القيادة وإنما يعني إيجاد صياغة مشتركة 

عليها الحركة. يتطلب ذلك االتفاق على ما هو مشترك والتحلي   من أجل وضع رؤية جامعة وأهداف استراتيجية تعمل

بالشجاعة الكافية لتبادل الثقة بين األطراف املختلفة. يلي ذلك وضع رؤية تخاطب األطياف املختلفة للمجتمع وايالء 

ى نتائج التخطيط االستراتيجي أهمية كبيرة حتى ال يتحول النضال إلى ردود أفعال وتكتيكات لحظية ال تؤدي إل

ى  6إيجابية. يستلزم وضع الرؤية والتخطيط االستراتيجي تحليال كليا لبيئة الصراع ولذلك يقول هاردي
ّ
"وتتول

الحركات الفّعالة كجزء من عملية التخطيط التي تضطلع بها جمع املعلومات بصورة رسمية أو غير رسمية، 

الثالثة غير امللتزمة تحليال متواصال أثناء  ها واألطرافواإلصغاء للناس على املستوى الشعبي، وتحليل ذاتها وخصوم

 .”فترة الصراع

تعقيبا على الحالة املصرية نجد أن الحراك السلمي ضد االنقالب العسكري فشل في جذب شرائح متنوعة من 

ادرات املجتمع للحشد ضد السيس ي في بداية االنقالب. لكن على مدار الست سنوات املاضية ظهرت العديد من املب

واملواثيق التي تدعو األطياف السياسية املختلفة إلى التوحد والوقوف صفا واحدا ضد االنقالب. ال يتسع املقال 

الحالي لذكر تلك املحاوالت وتقييمها ولكن ما يسعنا هو ذكر نظرة إجمالية لتلك املحاوالت على مستوى الرؤية 

ي النهاية وهي تشكيل قيادة موحدة ضد االنقالب العسكري في والتخطيط االستراتيجي وتحقيق النتيجة املرغوبة ف

 مصر.

على مستوى الرؤية فقد سعت املواثيق واملبادرات السابقة بصورة مستمرة للجمع بين كل األطراف وكتابة وثيقة 

تهدف بصياغتها عدم إثارة السخط والغضب من أطراف املعارضة املختلفة ودائما ما كانت تسعى إلى مخاطبة 

لجميع وإنهائها بحملة من التوقيعات لشخصيات وكيانات سياسية معروفة ومتنوعة من جميع أطياف املعارضة. ا
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لكن مع ذلك لم ينتج عن تلك املبادرات نتائج حقيقية ملموسة غيرت املشهد السياس ي أو قربت املعارضة املصرية 

في مصر. يدفعنا فشل تلك املواثيق من تحقيق هدفها بإسقاط النظام العسكري وإحداث تحول ديموقراطي 

واملبادرات إلى ترجيح أن األمر ال يتعلق بكتابة وثيقة لها صياغة جامعة أو إعالن مبادرة تجمع مختلف األطياف 

 السياسية بل يتعلق األمر بقدرة املعارضة املصرية على إثبات كفاءتها لقيادة عملية التغيير من األساس. 

 25رية استيعاب أن لها تجربة سلبية في ذاكرة املجتمع أثناء إدارة العملية االنتقالية بين ينبغي على املعارضة املص

. تلك التجربة تستلزم حل عقدتها أوال قبل الشروع في مبادرات 2013وحتى االنقالب العسكري في يوليو  2011يناير 

الشارع املصري يحتاج إما إلى العب  ومواثيق وذلك عن طريق تقديم إنجازات حقيقية في املشهد السياس ي. أي أن

جديد في املشهد السياس ي أو إلى معارضة قادرة على التخطيط االستراتيجي وتحقيق إنجازات تعيد ثقة الشارع مرة 

أخرى. بمعنى آخر لم تعد األطياف السياسية املتصدرة للمشهد الحالي ذات قدرة على إحداث تحريك حقيقي للشارع 

أوال أنها جديرة بالثقة ليس فقط عن طريق كتابة أو إطالق مبادرات ومواثيق ولكن عن طريق املصري دون أن تثبت  

 شرعية اإلنجاز وتحقيق خطوات لألمام وهو ما ينقلنا إلى النقطة الثانية وهي التخطيط االستراتيجي.

يب واملتوسط وبعيد األجل تكمن أهمية التخطيط االستراتيجي في القدرة على تحقيق نتائج إيجابية على املستوى القر 

ما يعطي انطباعا إيجابيا في قدرة املعارضة على الفعل وتغيير املشهد. تتسم عملية التغيير بمستوى عالي من التعقيد 

ينبغي معه اتخاذ قرارات صعبة قد تظهر في حال غياب استراتيجية واضحة بأنها قرارات متناقضة ولحظية. على 

ضة املصرية من الجيش املصري بصورته الحالية وما الطريقة التي ينبغي التعامل معها؟ سبيل املثال ما موقف املعار 

هل سيكون هناك دعم أو رغبة لتغيير النظام الحالي من داخل املؤسسة؟ هل لدى املعارضة القدرة باألساس على 

د املصري؟ ما موقف اختيار طريق مختلف عن ذلك؟ ما موقف املعارضة من العملية السياسية التقليدية للمشه

املعارضة من دعوات التغيير التي تظهر من تيارات أخرى؟ تلك االسئلة هي غيض من فيض من األسئلة التي ينبغي 

اإلجابة عنها ليس بصورة فردية من أشخاص املعارضة وإنما اإلجابة عنها في إطار نموذج عمل تتحرك فيه القيادة 

 بصورة متجانسة ومنتظمة.
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دة ثقة املشاركين ليست باألمر السهل وتحتاج إلى عقد جلسات نقاشية بين قادة املعارضة واعترافهم إن مهمة استعا

 بذاته إال أن النظر إلى 
ً
في البداية بوجود تلك األزمة حتى يتسنى التفكير في حلول لها. ال تقدم الورقة الحالية حال

 في تلك الحالة.  تجارب أخرى مثل تجربة حركة أوتبور في صربيا قد يكون مفيدا

عانت التجربة الصربية من عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية حيث ورط ميلوسوفيتش البالد في عدة 

حروب خالل العقد األخير من القرن العشرين بالدخول في حرب البوسنة والهرسك وكرواتيا، إضافة إلى الفساد 

 70يورو شهريا إلى  400من  1979فض املرتبات في عام االقتصادي الذي تسبب في تضخم غير طبيعي أدى إلى خ

وصلت إلى خفض املرتبات لـ   1993، إضافة إلى تعرض صربيا ملوجة من التضخم عام  1988يورو فقط بالشهر عام  

. على املقابل لم تستطع األحزاب السياسية الوصول إلى 1%(700,000,000يورو بالشهر )وصلت نسبة التضخم  3

في صراعها مع ميلوسوفيتش على مدار عشر سنوات حيث عانت من التشتت وانعدام ثقة الشارع  نتائج إيجابية

 والفساد الداخلي.

وإسقاط  –حزبا سياسيا مختلفا  19 –نجحت حركة أوتبور بتوحيد املعارضة  2000لكن مع حلول عام 

تمثل النجاح داخليا في قدرة ميلوسوفيتش في االنتخابات. ومع تعدد أسباب النجاح لعوامل داخلية وخارجية 

الحركة على تقديم رؤية جامعة ووضع خطة استراتيجية ذات هدف واضح قابل للقياس "في تلك الحالة هو 

التصويت ضد ميلوسوفيتش" واستخدام تكتيكات قليلة املخاطر إال أنها كانت استفزازية للنظام ما أعطى انطباعا 

 تهداف شريحة مجتمعية مهمة وهم طلبة الجامعات. بالقدرة على تحقيق نجاحات وأخيرا هو اس

إذا ينبغي على املعارضة الحالية إيالء االهتمام بشرعية اإلنجاز وذلك بوضع هدف استراتيجي قابل للقياس أكثر من 

شرعية الرؤية وتجميع األطياف املختلفة. ذلك اإلنجاز قد يحدث داخل أو خارج مصر. استطاع نظام السيس ي رفع 

ملعارضة من الداخل بحمالت اعتقال ممنهجة ورد فعل قاس ي ضد أي محاوالت ملعارضة النظام. إال أن ذلك ضريبة ا

ال يعني عدم وجود فرص في الداخل لكن ينبغي اختيار التكتيكات ذات الخطورة املنخفضة ومحاولة االبتكار في 
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. تكمن أيضا أهمية 7التي حدثت في روسياوسائل أخرى قد ال تحتاج إلى وجود عنصر بشري فيها مثل مظاهرة الدمى  

 ملف الداخل في إضفاء شرعية أكبر على املعارضة في الخارج بكونهم لديهم رصيد على األرض.

لكن على املقابل؛ فإن املعارضة من الخارج تتمتع بحرية أكبر في الحركة والوصول إلى جهات معنية وتكوين شبكة 

العالقات العامة التي تخدم أهدافها وقدرتها على العمل والتواصل مع حركات املجتمع املدني في دول أخرى 

انونية للتأثير سلبا على ملف العالقات الدولية واستخدامها للضغط على حكومات تلك البالد وتوظيف امللفات الق

لنظام السيس ي. بمعنى آخر؛ فإن املعارضة في الخارج ال يزال لديها مهام ومسؤوليات لم يتم القيام بها بعد وعليها أن 

 تسعى إلى إيجاد وسائل ملخاطبة الخارج وعدم االنشغال فقط بتحريك الشارع. 

 ثالثًا: التخطيط العملياتي
ية التخطيط العملياتي يقصد بها مستوى التكتيكات والفعاليات التي تقوم بها الحركة في إطار رؤيتها إن عمل

االستراتيجية. ال يمكن إنجاح استراتيجية بدون تكتيكات فعالة وكذلك فإن القيام بتكتيكات دون وجود استراتيجية 

نبغي اختزاله في مشاهد التظاهر واالحتجاج فقط ال يؤدي إلى إحداث تغيير. إن عمل املقاومة السلمية معقد وال ي

والتي ال تمثل سوى تكتيك واحد من املقاومة السلمية. في إطار استراتيجية سليمة فإن حركات املقاومة تكون أكثر 

فاعلية إذا فهمت التكتيكات التي ينبغي اختيارها ومتى وأين يجب تنفيذها، ومن الذي ينبغي عليه التنفيذ، ومن 

 املخاطبة من ذلك التكتيك، وما ترتيب تلك الخطوة بين غيرها من التكتيكات.الجهة 

ينبغي للحركة املعارضة اإلجابة عن تلك األسئلة عن طريق تحليل دقيق لقدراتها وإمكانياتها والفرص املتاحة لها، 

ه بما في ذلك املحايدون والتحديات التي تواجهها، ونقاط الضعف فيها. كما ينبغي أيضا تحليل بيئة الصراع وأطراف

الذين يمكن أن يؤثروا على الصراع. بناء على ذلك يمكن تطوير تكتيكات قصيرة أو متوسطة أو طويلة األمد وتطوير 

 تكتيكات للتعامل مع األحداث املفاجئة وكذلك تكتيكات يمكن من خاللها خلخلة املشهد.

 ء على أهدافها إلى ثالثة أقسام:يمكن تقسيم التكتيكات املستخدمة في النضال السلمي بنا

 

7police-russian-problem-protesters-https://www.theguardian.com/world/2012/jan/26/doll  
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 األول: التكتيكات المستخدمة إلظهار االحتجاج ونشر الفكرة:

تشمل مجموعه من األنشطة مثل جمع التوقيعات، وتوزيع امللصقات الدعائية للترويج ألفكار الحملة، وتعطيل 

اجية، التظاهرات، االحتجاجات العمل واالعتراض عليه، نشر الرموز الدعائية الخاصة بالحركة، األغاني االحتج

 الشعبية، القيام بالفعاليات ذات الطابع الرمزي مثل إطفاء واشعال اإلضاءة املنزلية كرمز لالحتجاج.

تعد الرمزية وإظهار الدعاية الخاصة بالحملة "البروباجندا" هي السمة األساسية لتكتيكات االحتجاج واإلقناع 

نف كنتيجة لألعمال الرمزية فقط ومع ذلك يعد دورها مهما في استخدامها ولكنها نادرا ما تنجح مقاومة الالع

باإلضافة إلى تكتيكات أخرى. في الدول شديدة القمعية أو التي تفرض قيود على الحركة السياسية أو تجمع 

اع هي األشخاص فإن مثل هذه التكتيكات قد تكون عالية الخطورة. أن الهدف املبدئي لتكتيكات االحتجاج واإلقن

إيصال الرسالة بأن هناك شيئا ما خاطئ يحدث وأنه يجب اتخاذ إجراء ضد هذا األمر وأن هناك مجموعه من 

الفاعلين سيقومون باتخاذ هذا اإلجراء. يمكن أيضا اعتبار هذه التكتيكات كممهد للطريق ومؤشر على فعاليات 

 ثر خطورة.وتكتيكات أخرى الحقة ستقوم بها الحملة تكون أكثر تأثيرا وأك

 الثاني: تكتيكات عدم التعاون:

وهي مجموعة من التكتيكات تتكون من عدم تعاون املحتجين أو أعضاء الحملة على املستوى االجتماعي والسياس ي 

واالقتصادي مع الخصم مثل النبذ االجتماعي ألفراد وهيئات معينة، اإلضرابات، تأجيل القيام باألعمال أو قيام 

هاء معامالت العمالء، قيام األفراد بسحب مدخراتهم ورؤوس أموالهم من البنوك، الجلوس في املوظفين بعدم إن

 املنزل وعدم الذهاب للعمل أو الدراسة، إجراءات املقاطعة على مستوى املستهلكين أو العاملين أو التجار.

للخصم بعدم إظهار التعاون تكتيكات عدم التعاون تعني بشكل آخر رفض طاعة األوامر وعدم تقديم الدعم الالزم  

معه. بعض هذه التكتيكات يتطلب مشاركة أعداد كبيرة فيها حتى يتسنى لها النجاح، والبعض اآلخر مثل مقاطعة 

املستهلكين أو تأجيل املوظفين، وإنهاء معامالت عمالئهم تعطي الفرصة لقطاعات أو فئات مختلفة كالشباب وكبار 

 بأفعال قليلة الخطورة لكنها تؤثر في نجاح حركة النضال السلمي. السن أو الرجال والنساء بالقيام

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 9 of 11 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 16, 2020     

 الثالث: تكتيكات الهجوم والتدخل:

مثل االعتصامات أو تعطيل حركة املرور أو التسبب في تكدس وازدحام متعمد ألحد املؤسسات أو املواصالت العامة 

ملباني واالعتصام بداخلها، العصيان املدني، أو األماكن الخاصة، تشكيل مؤسسات موازية أو بديلة، اقتحام بعض ا

 تعمد أن يتم اعتقال أفراد من الحملة ألهداف الحقة قضائية أو دعائية أو تورط النظام بشكل قانوني.

تتميز هذه التكتيكات بنتائجها املباشرة التي تضعف الخصم وتستهلك من مقدراته وقدراته على االستمرار لكنها 

لخطورة وفي حال فشلها فإنها تؤثر بشكل سلبي عميق على حركة النضال السلمي. في بعض أيضا تكتيكات عالية ا

األحيان ال تحتاج هذه التكتيكات إلى أعداد كبيرة للمشاركة فيها وتحقيق نجاحات قوية ضد الخصم. يلزم اإلعداد 

ل هذه التكتيكات حتى ال تعطي الجيد أوال ألفراد الحملة وزيادة عدد املتعاطفين معها بشكل عام قبل القيام بمث

 فرصه للخصم بتصوير أعضاء الحملة إعالميا بالهمجية ومهاجمتهم معنويا.

على صعيد املشهد الداخلي املصري؛ أثر غياب استراتيجية واضحة وفعالة على طبيعة التكتيكات املستخدمة. حيث 

مثل التظاهرات وإطالق الصفارات وتوزيع انحصرت الفعل السلمي املقاوم على تكتيكات تستهدف إظهار االحتجاج 

املنشورات والقيام بحمالت على مواقع التواصل االجتماعي. أتت تلك التكتيكات بنتائج عكسية حيث تسببت في 

اعتقال املئات من املشاركين فيها إضافة إلى عدم تحقيق نتائج إيجابية في املشهد السياس ي مما زعزع الثقة في نجاح 

 الدعوات مستقبال. تكرار مثل تلك 

ينبغي على املعارضة املصرية تقييم بيئة الصراع أوال وتحديد إمكانياتها قبل الشروع في اختيار تكتيكات تناسب 

استراتيجيتها. كما ينبغي التركيز على تنويع التكتيكات في الخارج والداخل وإعطاء األولوية في الداخل لتكتيكات ذات 

 هو األمر الذي يتطلب إيجاد حلول إبداعية ومبتكرة.مخاطر منخفضة وتأثير عالي و 

 رابعًا: االنضباط
ينبغي الحفاظ على الطبيعة الالعنيفة للمقاومة رغم االستفزاز وردود االفعال القمعية من قبل النظام وذلك لكون 

ركة املدنية في حركة الجوهر الذي تقوم عليه عملية التغيير هو الالعنف. يهدف االلتزام بالالعنف زيادة نسبة املشا
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التغيير ورفع تكلفة قمع الخصم لها. كما يساعدها ذلك أيضا على إقناع أطرف محايدة ومتعاونة مع النظام بجدارة 

 . 8قضية الحركة وأحقيتها كما بينت دراسة شيونيث وستيفن

األمر أسباب عملية حيث   يتطلب ذلك تدريبا واعيا لألفراد ومحاولة غرس فكرة الالعنف في نفوس املشاركين. لذلك

يمكن ألعمال العنف التي يقوم بها أفراد الحركة إلى تقليص مصداقية وسمعة الحركة بصورة دراماتيكية وتعطي 

 الخصم الحجة الكافية الستخدام املزيد من القمع. 

ف حيث لكن أصبح مصطلح السلمية س يء السمعة في املشهد املصري. أصبح املصطلح يرمز إلى السلبية والضع

يحمل املعارضون لفكرة السلمية ما حدث في مذبحة رابعة إلى مبدأ السلمية الذي اعتمدته جماعة اإلخوان 

املسلمين وكذلك النتائج التي وصل إليها املشهد السياس ي بأن السلمية تسببت في اعتقال اآلالف الشباب حتى اآلن. 

ة ولكنها ترجع إلى غياب استراتيجيات وتكتيكات العمل كما إال أن العلة الحقيقية ليست في استخدام مبادئ السلمي

أوردنا سابقا. ففي حال وجود شرعية إنجاز وتسجيل نقاط ضد النظام كلما رفع ذلك من رصيد املعارضة في الشارع 

 املصري.

 خاتمة
حسب سياقاتها املختلفة إال أن التجارب الناجحة اتسمت بتوافر ثالثة  يختلف نجاح كل تجربة مقاومة العنفية

محددات رئيسية وهي؛ الوحدة والتخطيط العملياتي واالنضباط مما يرجح ثقل الوزن النسبي لتلك املحددات في 

م كبير إنجاح أي مقاومة ال عنيفة. يقصد بالوحدة تكوين جبهة موحدة لقيادة العملية الالعنفية وإيالء اهتما

بالتخطيط االستراتيجي حتى ال تتحول فعاليات الحركة إلى فعاليات لحظية أو موسمية دون أن تخدم خطة أكبر. 

يلي ذلك عملية التخطيط العملياتي والتي تشير إلى طبيعة الفعاليات التي ستقام على األرض والخطوات الفعلية 

عن االنضباط فهو املحدد الذي يجعل الحركة قادرة على التي تخدم وتحقق األهداف االستراتيجية للحملة. أما 

 

 مرجع سابق  8
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السير في طريقها الواضح لتحقيق أهدافها حيث يجب على الحركة االنتباه لعدم انحراف أتباعهم للعنف على الرغم 

 من االستفزازات والقمع الذي سيتعرضون له وبذلك تحافظ الحركة على مصداقيتها وقدرتها على جذب أتباع جدد. 

لسياق املصري يقع على عاتق مناهض ي االنقالب العسكري في مصر معالجة التصورات السلبية التي شكلها في ا

الشارع املصري عنهم خالل السنوات الست املاضية. نتج عنها غياب الرؤية الواضحة وفقدان ملكة التخطيط 

يادات املعارضة مما يرجح عدم نجاح االستراتيجي، مما ترتب عليه أخطاء أثرت سلبا على ثقة الشارع املصري في ق

أي محاوالت مستقبلية في حال عدم عالج تلك األسباب أوال. ال ينبغي توجيه طاقة املعارضة املصرية األن نحو إطالق 

 املزيد من املبادرات أو اإلعالن عن مواثيق جديدة وإنما ينبغي صرف الوقت واملجهود نحو اكتساب شرعية اإلنجاز.

 التوصيات:
 توصي الورقة بما يلي:

ينبغي على قيادات املعارضة صرف الوقت واملجهود في استعادة ثقة متابعيهم عن طريق تحقيق نجاحات  -1

 صغيرة متراكمة واكتساب شرعية إنجاز.

ينبغي إيالء االهتمام بملف التخطيط االستراتيجي أكثر من محاولة إنشاء مبادرات وإعالن املواثيق وذلك  -2

لفرص املهدرة وخلق فرص أخرى تسمح للمعارضة باكتساب نقاط إيجابية على حساب بهدف استغالل ا

 النظام.

ينبغي االهتمام بملف حراك املعارضة بالخارج والتركيز على تقوية شبكات العالقات العامة للمعارضة مع  -3

 لمعارضة.فاعلين والعبين دوليين وليس على الصعيد اإلعالمي فقط بما يخدم املصالح االستراتيجية ل
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