
 في سوریا ئ السیاسیة العامة للمرحلة الراھنةالمباد
 

ورقة ألقیت في ورشة عمل "الرؤیة السیاسي" التي عقدھا المجلس اإلسالمي السوري بإسطنبول یوم 
 .2014أغسطس  10األحد 

 
 أوالً: الواقعیة السیاسیة

الواقعیة السیاسیة ھي: "النظر إلى حقیقة األمور وجوھرھا وغض الطرف عن السطحیات 
  والظواھر، والتوجھ لتحقیق مصلحة الدولة بأقل قدر من الخسائر وأكبر قدر من المكاسب".

وعلى ھذا األساس فإن الدافع األكبر للقوى الدولیة في مبادراتھا السیاسیة ینطلق من الرغبة 
في تعزیز السلطة وتحقیق األمن بدالً من المثل العلیا أو األخالق التي تستخدم عادة كأدوات 

 حقیق المصلحة العلیا للدولة.لت
أما بالنسبة للقوى اإلسالمیة فإن التحدي األكبر في العمل السیاسي یكمن في القدرة على الجمع 
بین الواقع والنص، والتعامل مع متطلبات المرحلة وتطورات األحداث دون التخلي عن 

الت فكریة ال بد من وفي ھذا اإلطار یمكن القول بأن الجماعات اإلسالمیة من معض، المبادئ
 التعامل معھا بواقعیة لمعالجتھا، ومن أبرزھا:

االندفاع نحو محاولة تأسیس الدولة النموذج دون استیعاب متطلبات التدرج ومقتضیات  -1
جھود علماء المسلمین كانت واقعیة جداً حیث اتجھت نحو معالجة إشكالیات الشرعیة  المرحلة،

وجود  یة تعدد السلطنة معالنموذجي، حیث عالج الماوردي قضالسیاسیة ولیس التأصیل للحكم 
، وتعامل مع مشكلة ضعف نفوذ الخلفیة ووجود سلطات سیاسیة ال تعترف بھ وال تدین الخلیفة

بالوالء لھ، فأسس لذلك من خالل مفھومین مھمین ھما: "إمارة التغلب" و"وزارة التفویض"، 
ن لمھام إداریة ومیز بین اإلدارة والحكم وخاصة كما تعامل مع إشكالیات تولي غیر المسلمی

 في مفھوم "السلطة التنفیذیة"
جھات جماعیة لمطابقة الواقع مع بالتزامن مع تو االستسالم لسیناریوھات آخر الزمان: -2

، وھي ظاھرة تكثر في مراحل االنحطاط عند المسلمین، مثال: سقوط الفتن والمالحم نصوص
الغزو البرتغالي للجنوب العربي، بل یبلغ التردي الفكري عند األندلس، وسقوط بغداد، و

البعض للعمل على استجالب آخر الزمان بادعاء المھدویة، وكانت ھذه الظاھرة من أكثر 
 عوامل سفك الدماء عبر التاریخ اإلسالمي.

استجالب نماذج تاریخیة غیر متطابقة مع الواقع، ومحاولة  القراءة الخاطئة للتاریخ: -3
، ومن ذلك ما یشوب مفھوم الخالفة من أخطاء فادحة في الفكر اإلسالمي رضھا على الشعوبف

تأسیس نظام خالفة رشیدة على منھاج النبوة دون األخذ یعمل البعض على  المعاصر، حیث
ناك ھ في االعتبار ما یشوب ذلك النموذج من إشكالیات في التطبیق، ففي مراحل تاریخیة كان

ً ال سلطة  ة في آن واحد، وفي معظم التاریخ اإلسالمي كانثالث أنظمة خالف الخلیفة ضعیفا
ً لھ، ونجحت نظم السلطنة في إنقاذ ھذا المنصب ال ً أكثر منھ واقعیا م وعد، ذي أصبح رمزیا

األخذ في االعتبار أن الخالفة انقطعت في مراحل متعددة في التاریخ، وأن الخالفة لیست 
  .بالضرورة ھي الحل

حیث تقوم مجموعة بوضع أسس ومبادئ للحكم الرشید وفق  راط في النصیة االنتقائیة:اإلف -4
فھمھم للنص، واقتباسھم من كتب السلف، ومن ثم عقد الوالء والبراء واستحالل دماء المسلمین 



زمة، والتي تؤدي إلى االنفصام عن الواقع السیاسي على أساس ھذه االجتھادات غیر المل
 والمحیط اإلقلیمي.

 
 ثانیاً: االحترافیة
احترام تعزیز المھارات والمتمثلة في ضرورة تعزیز االحترافیة في ممارسة العمل السیاسي، و

 الشرعیة، ویمكن الحدیث عن نتائج التأسیس لنظریة أمنیة تنطلق من الثوابتالتخصص، و
 غیاب ھذا العامل من محورین:

االستعمار والثورات ضد سرقة الجھود في الثورات ضد ظاھرة دور غیاب االحترافیة في  -1
 االستبداد

أدت ظاھرة غیاب النظریة األمنیة عند اإلسالمیین إلى مبادرة القوى العلمانیة بسرقة جھودھم 
في مرحلتي الثورات ضد االستعمار في مطلع القرن العشرین وضد االستبداد في مطلع القرن 

 الحادي والعشرین.
المصادر التاریخیة المعاصرة للثورات العربیة ضد االستعمار في النصف األول من إذ تجمع 

القرن العشرین أن البعد اإلسالمي قد مثل عامل الحسم في طرد المستعمرین وترسیخ الھویة 
العربیة اإلسالمیة لشعوب المنطقة؛ إال أن غیاب االحترافیة لدى التیارات اإلسالمیة قد دفع 

ة والعلمانیة إلى سرقة ھذه الجھود واستحواذھا على أجھزة الحكم في مرحلة بالقوى الیساری
 االستقالل وشرعت في التنكیل باإلسالمیین.

وھي ظاھرة تستحق الدراسة في دول عدیدة مثل المغرب والجزائر ولیبیا ومصر والعراق 
ا رأس ھذوغیرھا من الدول، فقد فرض التیار اإلسالمي نفسھ خالل العھد الفیصلي وعلى 

 .، والشیخ كامل القصابید رضا الذي ترأس المؤتمر السوريالتیار كان الشیخ محمد رش
وعلى الرغم من ذلك فإننا نلحظ تغییباً كامالً للدور البارز الذي قامت بھ الجمعیات الدینیة في 
مقاومة االستعمار، وإسھاب الكتاب القومیین في ذكر بطوالت كل من: صالح العلي وسلطان 

ألطرش، وتجاھل ما كانت الجمعیات الدینیة تمارس نفوذاً سیاسیاً في المدن الرئیسیة، منھا: ا
"جمعیة شباب محمد" التي برز فیھا الشیخان: الصابوني والطنطاوي، وترأسھا الشیخ عبد 
الوھاب األزرق، وكذلك "جمعیة الشریعة" التي ترأسھا الشیخ علي الدقر، و"جمعیة العلماء" 

على رأسھا الشیخ كامل القصاب، وكان لھا السبق في تأسیس الحركات الجھادیة التي كان 
 ودعمھا بالنفس والمال. 

الواسع في الثورات العربیة ضد االستعمار، وتجییرھا  سرقة جھود التیار اإلسالميظاھرة 
لصالح الیسار االشتراكي في مرحلة االنقالبات العسكریة تستحق الوقوف في مرحلة الثورات 
العربیة ضد االستبداد، ولعل المشكلة األبرز تكمن في غیاب وعي الحركات اإلسالمیة آنذاك 
بمعادالت األمن القومي واألمن اإلقلیمي وارتباط النظم االنقالبیة العسكریة بأجھزة 
االستخبارات الغربیة، ولعل أولھا وأبرزھا انقالب حسني الزعیم ودور االستخبارات 

 األمریكیة فیھ.
 فیما یتوافق مع الثوابت الشرعیة أھمیة التأھیل والعمل وفق نظریات سیاسیة متطورة -2

ویبدأ الحل من الوعي بأن إحداث التغییر یعقبھ تحد أكبر وھو طرح البدیل، ویبدو أن الحركات 
اإلسالمیة قد قصرت دون تحقیق ذلك في القرن العشرین، وھي ال تزال قاصرة دون تحدیده 

 الحاسمة من التحول البنیوي للعالم العربي. في ھذه المرحلة



ولتفسیر ھذه الظاھر المقلقة؛ یمكن اللجوء إلى نظریة ھابرماس والتي یطلق علیھا نظریة: 
"المجال العام"، إذ إن الحاجة إلى النظام البدیل بعد الثور ھي عنصر الحسم، وعندما عجزت 

 لمقتضى التحوالت والتحدیات بادرتالحركات اإلسالمیة عن طرح البدیل الناضح المستوعب 
جھتان لملء المجال العام بأطروحاتھا، وھي: الفكر المتطرف المغالي في نظرتھ للدولة 
اإلسالمیة وسبل إقامتھا من جھة، والتیار العلماني الذي عقد تحالفات مصیریة مع الغرب 

 لفرض أجندتھ عبر خلط األوراق والتخویف من النفوذ الدیني.
ھذه الظاھرة في الثورة المعاصرة ال بد من بذل جھود كبیرة لتعزیز الوعي السیاسي ولمعالجة 

من خالل الدمج ما بین التراث اإلسالمي من جھة والنظریات األمنیة والسیاسیة من جھة 
 أخرى.

العامل األكبر في سرقة الجھود ھو غیاب الرؤیة األمنیة لمشروع الدولة من منظور إقلیمي، 
ن الضروري وضع مبادئ للتعامل اإلقلیمي وفق نظریة القلب والحافة، إذ إن ولذلك فإنھ م

جمیع الدول المجاورة لدیھا فلسفة أمنیة، وھو ما یعطي الثورة ھویة وشخصیة اعتباریة في 
 المعادلة اإلقلیمیة.

 
 الوطنیة المؤسساتتعزیز ثالثاً: 

ضمن إطار مؤسسي یحترم ضرورة التأسیس لتیار یتخطى الجماعات السیاسیة ویعمل  -1
 التخصص

كشفت أحداث الثورة السوریة عن وجود خلل بنیوي كامن في النظام الجمھوري، وأظھرت 
أحداث السنوات الثالثة الماضیة أن االنھیار المفاجئ للمنظومة الجمھوریة في العالم العربي 

لى القوة ة واالستناد إقد جاء كنتیجة حتمیة الرتكاز السلطة على قواعد ضیقة من الفئات الحاكم
العسكریة دون التأیید الشعبي، وفشل النظم الثوریة في تشكیل عالقة متوازنة بین الدولة 
والمجتمع، إضافة إلى ضعف البناء االقتصادي، وسوء توزیع الثروة كأمراض كانت تنخر 

 .في ھذه الدول وتمنعھا من تشكیل نظام أمني متوازن
یمر في سوریا یعاني من معظم ھذه المشاكل، ولذلك فھو  الحراك الثوريوالمقلق ھو أن 

بمرحلة من الجمود السیاسي والعسكري، ویمكن تفسیر حالة االحتباس التي یتسم بھا المشھد 
 :أن الثورات تمر بثالثة مراحل" تید غور"، حیث رأى "البنیویة"الراھن من خالل النظریة 

 .مرحلة السخط الشعبي العارم غیر المنسق -1
 .سعي القوى الشعبیة لالنخراط في حراك ثوري منظم -2
تطور البناء السیاسي والعسكري للثورة إلى مستوى الندیة مع النظام، ثم التفوق علیھ  -3

ً لھدم أركانھ وتفكیك مؤسساتھ، وتكوین بدیل مؤسسي قادر على ممارسة اإلدارة  تدریجیا
 .والحكم

نصر الفعلي للثورة ال یقتصر على إسقاط النظام؛ ومن خالل ھذه المعطیات یمكن القول أن ال
بل یتمثل في قدرة القوى الثوریة على تشكیل منظومة سیاسیة رشیدة تشكل بدیالً مؤسسیاً قادراً 
  .على األخذ بزمام المبادرة الداخلیة والتعامل مع القوى اإلقلیمیة والدولیة بحنكة واحتراف

بناء نظم سیاسیة من المھم على مسار الثورة، فإنھ  ونظراً لما تشكلھ ھذه الرؤیة من خطورة
 .رشیدة تشكل تیاراً شعبیاً ناضجاً، والتأسیس لمنظومة سیاسیة تقود الحراك الثوري



، والتي تشكل مشروعاً سیاسیاً بدیالً یحظى ظاھرة المؤسسات العابرة للحدودالتعامل مع  -2
 بدعم غربي

في ظل اندراس معالم الھویة المجتمعیة للدولة، وفشل القوى السیاسیة في التوافق على مشروع 
سیاسي وطني؛ تتصاعد نبرة االستقطاب الطائفي واإلثني وتھیمن الشبكات الرادیكالیة العابرة 
ق اللحدود إثر مبادرة اإلدارة األمریكیة بتمكین الجماعات اإلثنیة والطائفیة من تولي حكم العر

أدى اضمحالل السلطة المركزیة وانھیار نظم الحكم الجمھوري في البلدان و، 2003عام 
العربیة إلى تفعیل نشاط القوى المجتمعیة غیر المنظمة، والتي أخذت تتحرك في تیارات متباینة 

 .واتجاھات مختلفة لحمایة مجموعاتھا أو العمل على تحقیق المصلحة العامة
في المشروع اإلسالمي المعاصر ھي قضیة التعامل مع التحدي  ولعل المشكلة األساسیة

سیاسة منطقة الھالل الخصیب بالمفھوم العثماني واالستعماري الغربي ، فقد قامت الطائفي
سنة) على مفھوم: "إدارة األقلیات"، حیث یشكل: الیھود،  150والدولة المعاصرة (أي منذ نحو 

عشریة، والدروز، واألكراد، كیانات سیاسیة ذات  والنصارى، والعلویون، والشیعة اإلثني
سیادة واستقاللیة أو نظم إدارة وحكم ذاتي، ولھم أحزاب سیاسیة ومیلیشیات مسلحة على أساس 

 طائفي، بینما ال یتمتع السنة بأي من ھذه الممیزات.
قات وال بد من النظر إلى التحدي الطائفي بصفتھ مشروع دولة بدیل، ولیس مجرد إشكالیة عال

یقوم على إعادة إخراج مشروع االنتداب الفرنسي، من خالل حیث یقوم المشروع مجتمعیة، 
 minorityإضعاف مؤسسات الحكم المركزي، ورفع شعار "تمكین األقلیات" (

empowerment وترسیخ نفوذھم وتعزیز سطوتھم المؤسسیة لصد ظاھرة تنامي القوى (
خارج إطار الدول، والتي تقوم الطائفیة لمجموعات وذلك من خالل تعزیز دور ا، اإلسالمیة

على أسس إثنیة ودینیة وطائفیة، وتشجیعھا لإلسھام في العملیة السیاسیة باعتبارھا الضامن 
 .األساس لمنع الحركات اإلسالمیة من االنفراد بالحكم

 
 العمل السیاسي رابعاً: أنسنة

 أنسنة العمل السیاسي محورین رئیسین: یتضمن مفھوم
وضرورة استیعاب األبعاد المجتمعیة،  وضع العمل السیاسي في إطاره اإلنساني، -1

وخصائص المجتمع السوري، والعالقة بین الطوائف، وارتباط مؤسسات الحكم في التعامل 
األرض والدولة واألمة، ویمكن توظیفھا في : ثالثیة تقلیدیة ھي وذلك من خالل مع النصوص،

 :رشیدة عبر أبعاد ثالثة تعمل بالتزامن، وھيبناء منظومة سیاسیة 
 المكان الذي تشغلھ الوحدة السیاسیة -1
 النظام السیاسي القائم على الموقع الجغرافي ومصادر الثروة -2
  األمة كمستودع لإلجماع السیاسي -3

" نةأنس"والحقیقة ھي أن قوى الثورة السوریة تحتاج في المرحلة الراھنة إلى قدر كبیر من 
لعمل السیاسي والخروج بھ من إطار النصیة إلى اآلفاق المجتمعیة وضرورة توظیفھا؛ وكان ا

ابن خلدون قد سبق المنظرین الغربیین في إعطاء الصفة اإلنسانیة للدولة عبر تشبیھھا باإلنسان 
الوالدة والصبا والنضج والشیخوخة والموت، ومنذ ذلك الحین ارتبط : في مراحلھ الخمسة

، التي ترى أن السلطة في حقیقتھا ھي عقد "العقد االجتماعي: "اء الدولة بنظریاتمفھوم بن
مارس  18مع ضرورة التنبیھ إلى أن السبب المباشر الندالع الثورة في . بین الدولة والمجتمع



قد جاء كنتیجة مباشرة لفشل النظام في تقدیر مخاطر البعد العشائري عند أھل حوران  2011
 .من حمیة ونخوة وما یتمیزوا بھ

وإلنشاء بدیل مؤسسي ناضج فإن الحركات السیاسیة المعاصرة تحتاج إلى دراسة العوامل 
المجتمعیة لمراجعة أدواتھا في الحشد السیاسي وسعیھا لتحقیق اإلجماع األھلي، مع ضرورة 

 ً ً ) بالمفھوم القومي(الوعي بأن الحراك السیاسي لم یعد أحادیا قطاب االستبمفھوم (أو ثنائیا
بل أصبح تعددیاً بامتیاز، وال بد من صیاغة إستراتیجیات جدیدة تتناسب مع المتغیرات ) الفئوي

 .المجتمعیة وتعدد الفرقاء
ولعل الصیغة األمثل لتأسیس منظومة سیاسیة رشیدة ھي العمل على جمع العوامل المشتركة 

لعامة ویجلب األمن واالستقرار لدى أكبر عدد من المجموعات السكانیة فیما یحقق المصلحة ا
للدولة ولجیرانھا، وذلك من خالل استقراء تطبیقات ونماذج الدولة الشرقیة التعددیة 

)cosmopolitan (عبر العصور. 
العمل السیاسي وضرورتھ في ھذه المرحلة؛ فیكمن في " أنسنة"أما البعد اآلخر لمفھوم  -2

ة على عیاسیة وتأثیر تطور العالقات المجتمضرورة استیعاب عالقة المكان بالمنظومة السی
 "العالقة بین القلب والحافة"ویمكن في ھذا اإلطار إعمال نظریة ، األمن اإلقلیمي والدولي

، وتنص على أن المتغیرات التي تقع في "تایلور"التي أسس لھا عالم الجغرافیا السیاسیة 
الدول المجاورة، وذلك بخالف  مناطق ذات أھمیة مركزیة ال بد وأن تكون لھا تبعات على

الدول التي تقع في مناطق ھامشیة قد ال یكون للتطورات الداخلیة فیھا تأثیر على المحیط 
 .اإلقلیمي

وقد أثبتت أحداث الثورة السوریة وجود ارتباط وثیق بین األحداث الداخلیة واألمن اإلقلیمي، 
 Regional" (متداد اإلقلیميمخاطر اال"حیث ھیمن على المحللین اإلستراتیجیین ھاجس 

Spillover ( لألزمة السوریة بصورة واضحة، وعلى الرغم من وضوح المھددات األمنیة
ومخاطرھا؛ إال أن أطروحات معظم القوى السیاسیة السوریة ال تزال تقصر إدراك ارتباط 

ل ظور منفصاألوضاع الداخلیة باألمن اإلقلیمي والدولي، وتتعامل ھذه القوى مع األزمة من من
عن سائر المؤثرات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تنعكس بصورة مباشرة على 

 .القوى المجاورة وتؤثر على توازنات القوى في المنقطة
ویظھر أثر ھذا القصور في ضعف األداء الدبلوماسي لدى الجھات التي تدعي تمثیل الثورة 

األمن "ى أمنیة ناضجة تقوم على مفاھیم في المحافل الدولیة وعجزھا عن صیاغة رؤ
، وانزالق بعض السیاسیین في شرك االصطفاف اإلقلیمي "األمن المشترك"أو " التعاوني

 .الذي یضعف اإلرادة الوطنیة ویغلب المصالح الخارجیة
وفي الوقت الذي یحارب فیھ اإلسالمیون مفھوم إقصاء الدین عن السیاسة، إال إن الكثیر منھم 

 ملیة الفصل على أرض الواقع، ومن أھم مكامن القصور في مفھوم الدولة النموذج:یمارس ع
عدم استیعاب اإلسالمیین لمكانھم الطبیعي في نظریة الحافة والقلب في الجغرافیا  -1

 السیاسیة
ضرورة وضع الصورة اإلقلیمیة للثورة السوریة بعین االعتبار باعتبارھا عنصر  -2

 بالشرق األوسطالحسم في معركة االستقطاب 
 غیاب التخطیط اإلستراتیجي آللیات التعامل مع اإلقلیم والعالم -3



غیاب الرؤیة األمنیة لمشاكل دول الجوار (الحدود، التوتر المجتمعي، التأثیر السلبي):  -4
كلما كانت النظریة األمنیة ناضجة ومستوعبة للمخاوف اإلقلیمیة والدولیة كلما خفت 

 وتیرة التدخالت الخارجیة.

 ساً: األخذ بمصادر القوةخام
وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترھبون بھ عدو هللا وعدوكم وآخرین من "

 ."دونھم ال تعلمونھم هللا ویعلمھم وما تنفقوا من شيء في سبیل هللا یوف إلیكم وأنتم ال تظلمون
مكن وات الثالثة الماضیة؛ یبالنظر إلى التطور البنیوي في مسار الثورة السوریة خالل السن

آلیات التعامل الصحیح من مفھوم القوة من منظوره الواسع، تحدید مكامن الخلل في ضعف 
یقصد بھا القوة القومیة بمعناھا الشامل، وتشمل: السكان، والموارد الطبیعیة، والموقع و

ات الحكم ومؤسساالستراتیجي، والتطور التكنولوجي، واإلنتاج الصناعي والزراعي، ونظم 
 الدولة، ومستوى التسلح، والدعایة والرأي العام.

وبعیداً عن التوسع في عناصر نظریات القوة، فإنھ من المھم أن تسعى قوى الثورة إلى حیازة 
 أكبر قدر من مصادر القوة في ممارسة العمل السیاسي، والتي یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة:

الك األدوات التي تساعد على رسم صورة إیجابیة للعمل : امت)اإلعالم( قوة الخطاب -1
بین المجتمعات، ویتطلب ذلك عدة إجراءات منھا: إقامة عالقات تعاون مع مؤسسات 
اإلعالم اإلقلیمیة والدولیة، وكسب تعاطفھا، وتشجیع الكوادر للمساھمة اإلعالمیة 

 وتوفیر التدریب الالزم لھم للقیام بذلك.
من خالل تأطیر وتنظیم قطاعات اإلنتاج  :)الموارد المالیةتنمیة قتصادیة (القوة اال -2

 المحلي والمساعدات الخارجیة غیر المشروطة. 
عبر تصنیف المناطق المستھدفة إلى أقسام: آمنة،  :)المتداد الشعبي(ا القوة الشعبیة -3

ورمادیة، وسلبیة، ثم وضع إستراتیجیة لتعزیز العالقات المجتمعیة في المناطق اآلمنة، 
والوصول إلى المناطق التي لم یصلھا النشاط من حیث االھتمام بسكان ھذه المناطق 

ع الجھات والمناطق والتواصل مع وجھائھا، كما یتعین وضع إستراتیجیة للتعامل م
التي یتعامل سكانھا بریبة وعداء عبر تخفیف االحتقان والتقلیل من نسبة العدائیة 

 والسلبیة فیھا.
قوى  ال تستطیع :)التحالفات اإلستراتیجیة والتحالفات المرحلیة( القوة السیاسیة -4

ین عالمعارضة تنفیذ أجندتھا في معزل عن المحیط اإلقلیمي والدولي، ولذلك فإنھ یت
صیاغة رؤیة للتعاون مع الدول المجاورة، وكذلك مع مختلف القوى السیاسیة الفاعلة، 
ومع مؤسسات المجتمع المدني، ومع الفعالیات والقوى المجتمعیة للتعاون في نقاط 

 االتفاق.
تفرض األحدث والمستجدات مراجعة البناء  :)لبنیة التنظیمیة(تعزیز ا القوة البنیویة -5

اري وتطویره وتحدیثھ ویمكن النظر إلى تجارب األحزاب والجماعات التنظیمي واإلد
الفاعلة واالستفادة من تجاربھا، كما یتعین ضخ الدماء الجدیدة لضمان استمراریة 

 النشاط.
لة شھدت مرح :وتحدیثھا وفق المستجدات) مراجعة المنطلقات الفكریة( القوة الفكریة -6

"الربیع العربي" ظھور التیارات اإلسالمیة إال أن ذلك تزامن مع ظھور قصور كبیر 
في تشكیل صیاغة لكیان الدولة وأدوات اإلدارة والحكم، مما یفرض علیھا أن تبادر 



إلى مراجعة بناھا الفكریة ومبادئھا وتسویق رؤاھا بصورة مبسطة تضمن االنتشار 
 الشعبي.

یتعین في ھذه المرحلة وضع برامج مستدیمة لتطویر  :)المھارات(تنمیة  القوة البشریة -7
قدرات الكوادر وتعزیز نشاطھم من خالل عقد دورات تدریبیة في: العمل السیاسي، 
واإلستراتیجیات الدولیة، والنظم االنتخابیة، والسیاسة الشرعیة، والعمل الدبلوماسي، 

 والمھارات الشخصیة.

یحتاج العمل في ھذه المرحلة إلى موارد معلوماتیة تسھم في قراءة الواقع  القوة المعلوماتیة:
وتقییم المرحلة ومعرفة مكامن الخلل لدى الخصم، ومن ثم التعامل مع المستجدات بمھنیة 

لرصد اواحتراف، ولتحقیق ذلك فإنھ من المھم تأسیس مراكز إمداد بحثیة ومعلوماتیة، وأجھزة 
	والبحث العلمي.


