املتنازعني أو تغيير السلطة بالق ّوة ،إذا استُ خدمت
املدم ��رة بش ��كل إب ��ادة جماعي ��ة له ��م
آالت القت ��ل ّ
للنساء والشيوخ واألطفال.
 دع ��وة الهيئ ��ة التنظيمي ��ة واألح ��زاب الوطني ��ةباخت�ل�اف انتماءاته ��ا -إذا كان هن ��اك أح ��زاب -أو
املجموعات املعارض ��ة ،عندما ترى أن األمور بدأت
منحى آخ ��ر ومختلف ع ��ن املطالب األولى
تأخ ��ذ
ً
(منحى ديني ،أو عقائدي ،أو سياس ��ي ،أو إرهابي)،
ويك ��ون احل ��وار علن ًي ��ا عل ��ى الفضائي ��ات املرئي ��ة
واملسموعة.
 حظ ��ر وج ��ود املظاه ��ر العس ��كرية عل ��ى أطرافاملنطق ��ة امله � ّ�ددة للدول ��ة ،ف ��ي ح ��ال اس ��تخدمت
العن ��ف ،والعم ��ل عل ��ى عدم تب ��ادل العن ��ف معها،
ب ��ل محاصرتها وقط ��ع املوارد املائي ��ة والكهربائية
واالتصالي ��ة والغذائية عنها ،في حال إذا ما كانت
تل ��ك املجموع ��ات إرهابية وليس له ��ا مطالب غير
الفوضى وهذا مستبعد.
 أن ال تستخدم الدولة بروباغندا إعالمية عنوانهاأن املتظاهرين من شعبها هم مجموعات إرهابية،
مما ُيفقده ��ا و ُيفقد احلوار معه ��ا املصداقية بني
ّ
ال ��دول ،ولتعل ��م بأنه ��ا ف ��ي عالم مفت ��وح ومراقب
باألقم ��ار الصناعي ��ة ،فال تس ��تطيع أن تس ��تخدم
ّ
الهش ��ة ،فتجع ��ل
الط ��رق التقليدي ��ة القدمي ��ة
املجموع ��ات املعارض ��ة أقوى وأمض ��ى في املطالبة
ضحت بدمائها.
مبطالبها حتى لو ّ
ضد جه ��ة أخرى
 ع ��دم اس ��تخدام الهيئ ��ة جلهة ّمن الش ��عب ف ��ي محاول ��ة لتنفيس األزم ��ة ،فهذه
طريق ��ة تقليدية ق ��د تحُ دث فتنة أهلي ��ة دينية أو
والتدخل األجنبي
عرقي ��ة جت ّرها نح ��و الفوض ��ى
ّ
ثم تفقد الس ��يطرة على اجلهتني،
بأموره ��ا ،ومن ّ
خاص ��ة إذا تب ّن ��ت اجله ��ة أو الت ّي ��ار الدين ��ي ،فهذا
ّ
يعطي ��ه األطماع بالس ��يطرة على النظام في حال
إذا م ��ا قضى على مطال ��ب العلمانيني أو الهيئات

الش ��عبية الت ��ي تطال ��ب بإصالح ��ات دس ��تورية
�ص بتط ّورها احلض ��اري ،من تأم�ي�ن العمل،
تخت � ّ
واالكتفاء الذاتي ،والعمل على حتس�ي�ن أوضاعهم
االقتصادية والتعليمية.
 عل ��ى الهيئة اس ��تخدام الطريق ��ة الدميقراطيةخصوص ��ا بع ��د أن أصب ��ح لديه ��ا كلّ
بالتف ��اوض،
ً
املعطيات ألس ��باب األزمة ،والتعامل معها باحلوار
والتنفي ��ذ اإلصالح ��ي الفعل ��ي ولي ��س الورق ��ي أو
اإلعالن ��ي ،ويج ��ب أن تتبع الط ��رق احلديثة التي
املتقدم ��ة ،والتي
ُتس ��تخدم الي ��وم ف ��ي كلّ ال ��دول
ّ
تراع ��ي ب ��أن املعارض�ي�ن واملطالب�ي�ن بحقوقه ��م
على مس ��توى من ال ��ذكاء الفارق ال ��ذي يعرف كلّ
متقدم
أس ��اليبها القدمي ��ة ومحت ��اط ل ��ه ،بل ه ��و
ّ
عل ��ى دولت ��ه تكنولوج ًي ��ا وعلم ًي ��ا ،ل ��ذا كان م ��ن
جدا وجود اخلبراء م ��ن ذوي الكفاءات
الض ��روري ً
ليكونوا أعضاء الهيئة التنظيمية.
العالية ِ
 وض ��ع ّخط ��ة مرحلية بع ��د الوصول إل ��ى اتفاق
أهم الش ��روط
م ��ع املعارض ��ة للتنفي ��ذ ،وهي م ��ن ّ
الحت ��واء أكب ��ر األزم ��ات مهم ��ا كان ��ت اجتاهاته ��ا
كارثية ،فه ��ذا هو احللّ الوحيد ،حتى لو كان أحد
أطراف املعارضة متش ّبث ًا وعنيفً ا في التحاور ،فإن
االس ��تعداد للتنفي ��ذ يح ّول عنفه أو يكش ��فه أمام
�احا قو ًيا
رفاق ��ه املعارض�ي�ن ،وبذلك يكون هذا س�ل ً
في ي ��د الدولة لتتحكّ م في أم ��ور اإلصالحات مبا
يخ ��دم مصاحله ��ا ومصال ��ح الش ��عب ككلّ ّ ،أما إذا
ل ��م تنفّ ذ الدول ��ة -بهيئته ��ا التنظيمي ��ة الحتواء
األزمات -هذه الشروط ،أو لم ُ
تخض هذه املراحل،
ّ
ستبش ��ر نفس ��ها بالس ��قوط واالنهيار مهما
فإنها
أطال ��ت األزم ��ة ،ب ��ل إنه ��ا بذل ��ك تدف ��ع مطال ��ب
املعارض�ي�ن الحتوائه ��ا م ��ن ِقب ��ل ت ّيارات سياس ��ية
وديني ��ة متط ّرف ��ة تأخ ��ذ الب�ل�اد نح ��و املجه ��ول
والدمار.
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وتنظر بحكمة ملا حلّ بالدول التي انهارت وسقط
نظامها قبلها ،وال تقترف ما اقترفته من أخطاء،
وأن تتع ّل ��م منها التص ّرف بإيجابية حتى ال تفقد
زمام األمور.
 -7من ��ع اس ��تخدام الط ��رق التقليدي ��ة :وه ��ي
اس ��تخدام العنف بكل أش ��كاله ،بحي ��ث يكون أ ّول
قرار يصدر عن الهيئة -بعد دراس ��ة كلّ الفعاليات
الت ��ي حدث ��ت عل ��ى األرض ،وتقري ��ر اخلب ��راء
الش ��املني لكلّ امليادي ��ن -أال ت ّتب ��ع أي طريق من
الط ��رق التقليدي ��ة الس ��ابقة الت ��ي اس ��تخدمتها
األنظمة املنهارة ،أو التي هي على وش ��ك االنهيار،
مهما كانت نوعية االضطرابات متقاربة.
 -8اس ��تخدام الطرق غير التقليدية والتي تتمثل
في-:
 مراقب ��ة املجموع ��ات ع ��ن كث ��ب ضم ��ن انخراطمجموع ��ة الش ��باب املثقّ ��ف بينه ��م الس ��تيعاب
مطالبه ��م وفهمه ��ا بش ��كل موضوع ��ي ،لتق � ّ�دم
تقري � ً�را محاي � ً�دا تش ��رح فيه األه ��داف احلقيقية
املندس ��ة
لهذه املجموعات ،وتبلّغ عن األش ��خاص
ّ
والت ��ي تعم ��ل عل ��ى تألي ��ب املعارضة عل ��ى الدولة
املؤسسات
الس ��تخدام العنف وأعمال الشغب ّ
ضد ّ
اإلدارية واملرافق احليوية.
 اس ��تخدام تقني ��ة االتص ��االت والتواص ��لاالجتماع ��ي ملعرف ��ة اجله ��ات الت ��ي تدعمه ��م إذا
كان ��ت محلي ��ة أو إقليمي ��ة أو خارجي ��ة ومعرف ��ة
أهدافها احلقيقية.
 الدع ��وة ف ��و ًرا -بع ��د جم ��ع املعلوم ��ات -إل ��ىاجلل ��وس عل ��ى طاولة احل ��وار للمفاوض ��ات على
مطالبه ��م اإلصالحية بع ��د تنفيذ بعض املطالب
جد ّية
اإلصالحي ��ة عل ��ى وجه الس ��رعة ،ليؤ ّك ��دوا ّ
التح ��اور والعمل عل ��ى مصلحة الب�ل�اد القومية،
عل ��ى أن يك ��ون التحاور مكش � ً
للتدخالت
منعا
ّ
�وفا ً
األجنبي ��ة أو أي عوام ��ل خارجي ��ة ق ��د حتي ��د عن
هدف األزمة وتشعبها.
 اإلعالم وح ّر ّية الرأي ،وعدم التعتيم اإلعالمي. ع ��دم إن ��كار وجود األزمة والتعام ��ل معها بأعلىاجلد ّية.
درجات
ّ
مهم ج � ً�دا ،ب ��أن ال تط ��ول األزمة
�ت
�
ق
الو
�ل
عام �ّ
حتى ال حتيد عن مسارها األصلي ،فتأخذ منحى
الضبابية ،وتفسد األمور اإلصالحية.
 عدم اس ��تخدام العنف مهم ��ا كان ،ولو بالعصيوالقنابل املس ��يلة للدموع ،ألن هذا يخلق تعاطفً ا
ش ��عب ًيا م ��ع املتظاهري ��ن ،وم ��ن ث � ّ�م ت ّتس ��ع رقع ��ة
االضطراب ��ات ف ��ي املناط ��ق ويصع ��ب حصره ��ا،
املدم ��ر والقات ��ل فقد يأخ ��ذ مطالب
ّأم ��ا العن ��ف ّ
حدة أكثر ،وق ��د ينقلها للخارج،
املتظاهري ��ن إلى ّ
للتدخل اخلارجي العسكري إليقاف
مما يس ��مح
ّ
ّ
العن ��ف ،وخاص ��ة إذا كان م ��ن الطرف�ي�ن أو م ��ن
ط ��رف واحد ،أو يس ��مح بدخول ق� � ّوات دولية عبر
مجل ��س األمن أو هيئة األمم املتحدة للفصل بني

