
 
 
 

 مراحل الحركات االجتماعية
يتفق المختصون في الحركات االجتماعية على أنها ال تتت  صصتورم مفاج،تةل صت  
تمتتتتر عصتتتتر مراحتتتت  متتاليتتتتةل وأن قتتتتقد المراحتتتت  رتتتت  ت صتتتتر ورتتتت  ت تتتتو ل ولكتتتت  مرحلتتتتة 
خصا،صها وصفاتها ونشا هال ور  رست  المختصتون مراحت  الحركتات االجتماعيتة علتى 

 ع م ت سيماتل منها: 
المرحلة التل ا،ية: وفيها رلي  من التنظي  الواضحل وتكون األ وار واألق اف فيها  .1

 أولية غير متصلورم وغير واضحة.

مرحلة التنظي  الواضح: تتح   فيها األ وارل ويتضتح فيهتا ت ستي  ال مت  وتتصلتور  .2
األقتتت اف وتتضتتتح وتتصنتتتى فيهتتتا وستتتا،  وأستتتالي  م ينتتتة لتح يتتتق تلتتت  األقتتت افل 

 .(1)ا ال يا م وتكون ع ا، قا وأي يولوجياتها واضحةوتظهر فيه
مراحت  الحركتات االجتماعيتة كمتا « Jerome Davisجيترو   يفت  »ورت  رست  

 يأتي: 
)تصتت أ الحركتتة صوجتتو  حاجتتة محسوستتة لتت ر األفتترا  ي صتترون عنهتتا أمتتا  ص ضتته  
التتتتص مل ومتتتتن يتتتت  التحتتتتريم والتحضتتتتيمل واعيتتتتارم وال عايتتتتةل فالشتتتت ور االجتمتتتتاعي 

التتي تتميتب صتتمخم الحركتة عتن تكتوين »لحاجة ومن ي  التنظي ل فالمرحلة المؤسسية صا
ومتتتتتتن يتتتتتت  نشتتتتتتأم وظهتتتتتتور الوجتتتتتت  المكتصتتتتتتي لهتتتتتتقا التنظتتتتتتي  المؤسستتتتتتي « مؤسستتتتتتات لهتتتتتتا

«Bureaucratization ») (2)ومن ص  قا جمو  ققا التنظي  وع   مرونت. 

                                                 

 .38-37 . حات  الك صيل مص ر ساصقل ص (1)

 .38 . حات  الك صيل مص ر ساصقل ص (2)
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ركتة علتى فينظترون للتى الح« Dawson and Gettys اوستونل وكيتتب »أمتا 
أنها تمر صتأرص  مراحت ل تصت أ صتال لق االجتمتاعي واالضت را  وعت   االستت رارل يت  مرحلتة 

 .G.Hالهياج الجم يل ي  المرحلة الشكليةل وتنتهتي صالمرحلتة المؤسستيةل ويتفتق صلتومر 

Blumer  م   اوسونDawson  صأن ح وث حالة مهيجة ومفبعة أو ح وث اتجاقتات
 لتتتتتتق االجتمتتتتتتاعي التتتتتتقا قتتتتتتو أستتتتتتا  فتتتتتتي الحركتتتتتتات حضتتتتتتارية ج يتتتتتت م تص تتتتتتث علتتتتتتى ال

 .(1)االجتماعية
وقنتتتا  متتتن المختصتتتين متتتن يتتترر أن الحركتتتات االجتماعيتتتة غالصتتتا تمتتتر صتتتي ث 

 مراح  أساسيةل قي: 
 ظهور فكر ج ي  ور رت  على االنتشار. .1

 ققا الفكر ي ري تأيي ا وحش ا اجتماعيا. .2

 تغيير الوار  واعسها  في تغييرد. .3
قتتتتقد المراحتتتت  صتتتترامس وف اليتتتتات تستتتته  فتتتتي تح يتتتتق أقتتتت اف ولكتتتت  مرحلتتتتة متتتتن 

 .(2)الحركة
في « ساحة ال بم والكرامة»ور  مرت الحركة االجتماعية في األنصار فيما سمي صت

الرمتتتتا ا علتتتتى ال ريتتتتق التتتت وليل متتتترت صمراحتتتت  تميتتتتبت كتتتت  مرحلتتتتة متتتتن قتتتتقد المراحتتتت  
 نيا صاآلتي: صخصا،ص م ينة وأسالي  مختلفةل ويمكن لجما  ققد المراح  مي ا

 المرحلة التلقائية العفوية: .1
التي تجس ت في ص اية االعتصامات والمظاقراتل وقلت  ص ت  صت م أو  جم تة 

ورت  حشت  لهتقد « المحسو  على المقق  الستني»من حا ية اعت ا  حماية وبير المالية 
 المظاقرات واالعتصامات ص م علماء ال ينل وص م رجا  ال شا،ر. 

                                                 

 .39 . حات  الك صيل مص ر ساصقل ص (1)

 .2لصراقي  الصيومي غان ل مص ر ساصقل ص (2)
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« أحمت  أصتو ريشتة»من حا ية اعت ا  حماية وبيتر الماليتة قت    وفي اليو  الياني
وقتتتو أحتتت  رؤستتتاء ال شتتتا،ر فتتتي األنصتتتارل قتتت   الحكومتتتة صال صتتتيان المتتت ني أو االعتتتتقار 

 للوبير وا   ق سراح الم ت لين من حماية الوبير.
وحصتت  ر  ف تت   ختترل وقتتو التت عوم التتتي وجههتتا النا،تت  صتتالح الم لتت  لنتتوا  

،هتتا صاالنستتحا  متتن ال مليتتة السياستتية فتتي حتتا  عتت   استتتجاصة المتتالكي ووبرا« ال راريتتة»
 لمصا رت  التي أ ل ها لنبع فتي  األبمة.

وفي ققد األيناء ر   م،ات األفرا  ال ريق ال ولي احتجاجا على الحا يةل وتصت  
قلتتت  مظتتتاقرات فتتتي الفلوجتتتة مؤيتتت م لتتتوبير الماليتتتة وستتت  لجتتتراءات أمنيتتتة مشتتت  مل وفتتتي 

  نصتت  المتظتتاقرون خيامتتا علتتى ال ريتتق التت وليل وعلمتتاء التت ين واألقتتالي األستتصوع نفستت
رامتة صت م موحت م علتى الخت  الستري ل والصت م  ي ررون لغ ق المساج  يتو  الجم تة وا 
الموحتت م فتتي الجمتت  فتتي كتت  م ينتتة ورضتتاء فتتي المحافظتتة تضتتامنا متت  المحتجتتينل ورتت  

 اتسمت ققد المرحلة صال ا فية.
 مرحلة القلق:  .2

تميتتتبت قتتتقد المرحلتتتة صتتتالتحريم واعيتتتارم التتتتي تميلتتتت فتتتي انضتتتما  وبيتتتر  ورتتت 
الماليتتة للمتظتتتاقرينل وفتتتي الورتتتت نفستت  رتتتا  نا،تتت  ر،تتتي  التتوبراء صتتتالح الم لتتت  صبيتتتارم 
ستتاحة االعتصتتا  فتتي الرمتتا ا لال أنتت  روصتت  صتتال ر  متتن الستتاحة عنتت ما رتتا  المحتجتتون 

 صرمي  صالحجارم م  الس  والشت .
نتتاء قتت  ت أمانتتة مجلتت  التتوبراء مجتتال  المحافظتتات التتتي تتت عو وفتتي قتتقد األي

للتتى ال صتتيان المتت ني صالم ح تتة ال انونيتتةل واستتتمرت عمليتتات التحتتريم واعيتتارم صشتتك  
ي صتتر عتتن الهيجتتان وال لتتق عنتت ما تتت خ  ص تتم السياستتيين صشتتك  كصيتتر صشتتأن المحتجتتين 

أصتترب السياستتيين ر،تتي  منتت  ين صالحكومتتةل وم تتالصين صتح يتتق م التت  المحتجتتينل ومتتن 
 مجل  النوا  ال راري والنا،  حي ر الم  وأعضاء من الحب  اعس مي.
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واستتتتمرت مرحلتتتة ال لتتتق والهيتتتاجل والستتتيما عنتتت ما وصتتتف ر،تتتي  التتتوبراء نتتتورا 
وتص هتا تحتقير متن مكتت  « النتنة»وش ارات المحتجين صت« الف اعة»المالكي المظاقرات صت

التقا يرأست  ر،تي  التوبراء صوجتو  مجموعتات لرقاصيتة تخ ت   ال ا،  ال ا  لل وات المسلحة
السته اف المتظاقرين في األنصارل وكقل  اتهت  ر،تي  التوبراء  وال خارجيتة صالتت خ  فتي 

 شؤون ال راق.
وفي ققد المرحلة أيضا اته  ر،ي  الوبراء المتظاقرين والم تصتمين صتأنه  تل توا 

ت وتتب ا  اعيتارم وال لتق والهيتاج عنت ما أرت مت أمواال لغرم ال يا  واالستتمرار صالمظتاقرا
الحتت و ال ممتتا أيتتر علتتى «  ريصيتت »الحكومتتة علتتى غلتتق الحتت و  متت  األر ن عصتتر منفتتق 

الوضتت  االرتصتتا ا صالمحافظتتةل ورتت  اتهتت  المتظتتاقرون قتتقا اعجتتراء صأنتت  عمليتتة ضتتر  
 مصالح الموا نين في المحافظةل وع وقا انت اما جماعيا منه .

صتخويتتتتتتف وته يتتتتتت  واعت تتتتتتا  « جتتتتتتر األقن»مت الحكومتتتتتتة سياستتتتتتة ورتتتتتت  استتتتتتتخ 
المتظتتاقرين الصتتاربين التتقين لهتت  حضتتور رتتوا فتتي ستتاحات االعتصتتا  وظهتتور متتؤير فتتي 
اعع   عصر ال نوات الفضا،ية وغيرقال لق اتهمت الحكومة صاغتيا  شيخ عشا،ر الجصتور 

قراتل وتص هتتا اعت تتا  المؤيتت  للمظتتاقراتل واغتيتتا  نا،تت  فتتي الفلوجتتة متتن مؤيتت ا المظتتا
عضتو فتتي اللجتان التنستتي ية لستاحة اعتصتتا  الرمتا ال يتت  عمليتات  قتت  منتاب  عتت   متتن 
المتظاقرين الصاربين في ساحات االعتصا ل ومنه  على سصي  الميا  ال الحصر منبلتي 

 في الرما ا.« البين»و« ال في»
يتتارم عنتت ما صتت  ت الحكومتتة عمليتتة الهيتتاج وال لتتق واع« ال تراجتت »وفتتي جم تتة 

رتتا  الجتتيط صتتل  ق النتتار علتتى المتظتتاقرين فتتي الفلوجتتةل ممتتا أ ر للتتى استشتتها  عشتترم 
متتتن المتظتتتاقرين وجتتترح أكيتتتر متتتن خمستتتين  ختتترينل وحصتتتلت حا يتتتة رريصتتتة متتتن ستتتاحة 
االعتصتا  فتي الرمتا ا با ت متن مرحلتة الهيتاج وال لتق واعيتارم وقتي م تت  خمستة جنتتو  

العتصتا  ص تتله ل لال أن المحتجتين ستارعوا صاستتنكار اتهمت الحكومتة متظتاقرا ستاحة ا
الف تت  وعتت ود عمتت  لجراميتتال مؤكتت ين أنهتت  أصريتتاء متتن قتتقد الحا يتتة المأستتاويةل يتت  توالتتت 
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عمليتتتات ومراحتتت  الهيتتتاج واعيتتتارم والتحتتتريم وال لتتتق وصلغتتتت قروتهتتتا فتتتي حا يتتتة ارتحتتتا  
كصيتتتر متتتن ال تلتتتى  ل التتتتي راح ضتتتحيتها عتتت  «كركتتتو »ستتتاحة االعتصتتتا  فتتتي الحويجتتتة 

والجرحتتىل وكانتتت الحكومتتة متهمتتة صالت متت  فتتي قتتقد الحا يتتةل كمتتا ي ت تت  المحتجتتون فتتي 
 الرما ا والحويجة والمحافظات الست المنتفضة.

وص تت قا التصتت ي  الخ يتتر التتقا عمتت  علتتى نمتتو مراحتت  ال لتتق والهيتتاج والتتتوتر 
  عت   متن المصتلينل لق والتحريم المتمي  صاالعت اء على جام  سارية في  يتالىل ورتت

عّ  المحتجون ققد الحا ية م صو م من رص  المليشيات التي ت عمها الحكومة ضت  أقت  
 السنة.

وفتتي قتتقد المرحلتتة شتتاركت وفتتو  عتت م متتن مختلتتف أنحتتاء ال تتراق للتضتتامنل متت  
م التتت  المحتجتتتين ومنهتتتا المحافظتتتات المنتفضتتتة متتت  األنصتتتار التتتتي ستتتميت صالمحافظتتتات 

ل وكتتتقل  وفتتتو  متتتن «صغتتت ا ل كركتتتو ل صتتت ح التتت ينل نينتتتورل  يتتتالى»الستتتت المنتفضتتتة 
مجتتتال  عشتتتا،ر الجنتتتو ل والستتتيما متتتن الصصتتترم وقا رتتتار ووفتتتو  متتتن كر ستتتتان ال تتتراقل 
ومشتاركة الصت ر فتتي الصت م فتتي جم تة موحتت م فتي جتتام  الكي نتي فتتي صغت ا ل وحتتقرت 

من خ لها الت خ ت ققد الوفو  من ج   ساحات االعتصا   عوم لل ا،فيةل ويغرم تنفق 
 الخارجية التي تسيء للمتظاقرين وللصل  صشك  عا .

كما سا  في ققد المرحلتة ال لتق والستيما ص ت  التت خ ت ال ستكريةل وال مت  لحست  
م ال  المتظاقرين السلمية من الحكومةل ومنها تحتقيرات عت   متن النتوا  متنه  النا،ت  

 لرلي  كور ستان.أحم  الجلصي ورج  ال ين م ت ر الص ر ورا م 
 مرحلة التنظيم: .3

سوء التنظي  من أق  سمات االحتجاجات التي حت يت فتي األنصتار التتي أستهمت 
صشك  ف تا  فتي تشتتيت وص يترم م الت  المحتجتينل لق اتضتح أن المحتجتين يفت ت ون فتي 

 تنظيمه  للى اآلتي: 
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شتتصاد لتت  تكتتن قنتتا  أ وار محتت  م وواضتتحة ال متتن ال يتتا يين الر،يستتيين وال متتن أ .1
 .(**)ل وال من المحتجين الح ي يين(*)ال يا يين

ت ستتي  ال متت  كتتان غيتتر متت رو  وغيتتر محتت  ل وال ي تتو  علتتى أستتا  الخصتترم أو  .2
نما على أسا  عشا،را وفوضوا.  الكفاءمل وا 

ع   وضوح األق افل والسيما عن  ال يا يينل لق ظهترت فجتوم متا صتين الم الت   .3
لحركةل لق استغلت الحركتة لمصتالح اتضتح الح ي ية للمحتجين وما صين أح اث ا

فيما ص   منها ال شا،رية ومنها ال ا،فيتةل وكتان ال تا م يريت ون الوصتو  للتى قتقد 
األقتتتت اف عصتتتتر رضتتتتية المحتجتتتتينل أا رضتتتتاء مصتتتتالح شخصتتتتية وف،ويتتتتة علتتتتى 

 حسا  رضية المحتجين.

صتتر متلونتتة ع -والستتيما ال يتتا يين–األستتالي  المتلونتتة: كانتتت أستتالي  المحتجتتين  .4
أورتتتات ومراحتتتت  االحتجاجتتتتاتل وكانتتتتت ت صتتتر عتتتتن ر و  أف تتتتا  عا فيتتتتة صشتتتتك  
واضحل ف   ص أت األسالي  سلمية من خ   الخ اصتات ومتن خت   الممارستات 
الف لية للمحتجينل لال أنها تلونت أكير من مرم صالممارسات ال نيفة عصر الته ي  

ورت  نجحتت الحكومتة فتي والوعي ل والستيما عنت ما تستتفب الحكومتة المتظتاقرينل 
استخ ا  ققا األسلو  أكير من مرمل مما ج لها تسلخ الوج  الح ي ي للمحتجين 
وتلصستتتتت  وجهتتتتتا  ختتتتترل فمتتتتتن الم تتتتتروف أن االحتجاجتتتتتات ستتتتتلمية قات م التتتتت  
مشتتتروعةل قتتت فها رفتتت  الظلتتت  واالضتتت ها ل لكتتتن الحكومتتتة استتتت اعت أن تصتتتتب 

                                                 

اللجان التنسي ية التي تصلورت من اجتماعات ومؤتمرات ول اءات م  ن ص  صأشصاد ال يا يين:  [*]
الصاربين وال يا يين في ساحة االعتصا  في الرما ا والتي تميلت في اختيار أشخاص م ينين 
من ك  رضاء أو م ينة يميلون م نه  في الساحةل وق  أغلصه  من علماء ال ين قوا الخصرات 

 ان  ورق  غير ف ا .ال ليلةل وص م رجا  ال شا،رل وك

ن ص  صالمحتجين الح ي يين الموا نين أصحا  ال ضية القين ال ترص ه  أا مصالح شخصية  [**]
 م  الحكومة أو م  أا  رف  خرل وكان احتجاجه  ناص ا من لحساسه  صالظل  واالض ها .
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ستتتةل ممتتتا أ ر للتتتى انف تتتتا  المتظتتتاقرين وريتتتا ته  عصتتتر ر و  أف تتتا  غيتتتر م رو 
ال يتتتتا يين فتتتتي تصتتتتريحاته  وخ تتتتصه ل فتلونتتتتت األستتتتالي  ولتتتتو ظاقريتتتتا صأستتتتلو  

 ال نف.

ان تتتت ا  األي يولوجيتتتتة الواضتتتتحة لل يتتتتا يينل ممتتتتا ستتتته  علتتتتى الحكومتتتتة لضتتتت اف  .5
 المتظاقرينل وشق صف ال يا يين فيما صينه .

جتتتين منظمتتتة كتتتي ت تتت   ال يتتتا مل وستتتوء ل ارتهتتتا ل حتجتتتاج: لتتت  تكتتتن ريتتتا م المحت .6
يمكنها الوصو  صهت  للتى حركتة اجتماعيتة واضتحةل ورت  ت ت  ت ريتا ات األنصتار 
وظهتر ضت ف التنظتي  ورلتة الخصترم فتي ريتا م الحركتات لجميت  قتؤالء ال تا مل ف ت  

 كانت ال يا م موبعة ما صين:

 رؤساء ال شا،ر. .أ

 علماء ال ين. . 

 السياسيين. .ج

االحتجاجاتل لكنها فشتلت فتي  فض  عن ريا ات خفية كانت ت م  على تنظي 
أ اء التنظي ل وأق  ققد ال يا ات ص م األحبا  مي  جماعات من حب  الص ث المنح ل 

 وجماعات من ص م األحبا  ال ينيةل وص م المتنفقين من أصحا  رؤو  األموا .
 الوقت:  .1

اتضح أن عام  الورت مه  ج ا في كس  المنتاورات السياستية وا  فتاء وتتقوي  
ور  عملت الحكومة على ققا ال ام  صنجاحل وكسصت الورتل وح  تت أقت افها  الم ال ل

فترق »في تضيي  الم ال  المشروعةل والستيما عنت ما لجتأت الحكومتة للتى مصت أ وأل وصتة 
التتتتتتقا استتتتتتتغلت  صشتتتتتتك  نتتتتتتاجح ومتتتتتتؤيرل اتضتتتتتتحت  يتتتتتتارد صشتتتتتتك  واضتتتتتتح علتتتتتتى « تستتتتتت 

مجتا ل لال أنهتا كانتت رعنتاء االحتجاجاتل وصالورت القا كانت الحكومة قكية في ققا ال
رضتاء المحتجتينل  في سياستهال لق كان من الممكن تنفيق الم ال  أو جتبء كصيتر منهتا وا 
لال أنهتتا أغفلتتت تح يتتق قلتت ل وصالم اصتت  كتتان المحتجتتونل وأختتص متتنه  صالتتقكر ال يتتا ات 
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  التي كانت تتكل  صاسمه ل كانوا ال يملكتون الخصترم فتي السياستةل وغيتر مي فتين فتي أغلت
األحيان حو  صرنامس خاص ل يا م االحتجاجاتل مما سه  على الحكومة الت ام  صصرو  
وتسويف الم ال  عتن  ريتق عامت  الورتت التقا أنجت  الفررتاء متن ال يتا ات المحستوصة 
علتتتى أقتتت  األنصتتتار خاصتتتةل ممتتتا أشتتت   نتتتار الفتنتتتة صيتتتنه ل ورتتت  انت لتتتت روح الفررتتتاء متتتن 

متا خلتف عشتا،ر وريتا ات من ستمة علتى نفستهال رست  مت  ال يا يين للى ال شا،ر نفسهال م
الحكومتتة ورستت  ضتت قال ورستت  متت  المحتجتتين تتتارم ومتت  الحكومتتة تتتارم أختتررل ممتتا خلتتق 

 حالة من الش  وع   الي ة صين المتظاقرين والمحتجين صصورم عامة وصين ريا اته .

 فشل صناعة المرجعية الدينية: .2
غ   عامتتتت  التتتت ين لتتتترص وتوحيتتتت  حتتتتاو  المحتجتتتتون كمتتتتا حتتتتاو  ريتتتتا يوق  استتتتت

ع تتاء الشتترعية ال ينيتتة للمحتجتتين وم تتالصه ل والستتيما ص تت   يتتارته  وا  صتتفوف المحتجتتين وا 
لرتترار صرنتتامس صتت م الجمتت  الموحتت م فتتي ستتاحة االعتصتتا ل وفتتي مستتاج  وجوامتت  متت ن 
المحافظتتتتتةل وصتتتتتقل  ظهتتتتترت الفتتتتتتاور والصيانتتتتتات والخ اصتتتتتات التتتتتتي تتتتتت عو للتتتتتى شتتتتترعية 

تحميتتت  الحكومتتتة قنتتت  المظتتتال  التتتتي حصتتتلتل ورتتت  استتتت ان المحتجتتتون االحتجاجتتتات و 
صتتص م علمتتاء التت ين التتقين لهتت  ستتم ة وشتتهرم  يصتتة فتتي المتتقق  الستتني وفتتي المحافظتتة 
خاصةل فلجأوا لليه  لت وية وتوحي  صفوفه  واليصات على م الصه ل حتى أن عال  الت ين 

العتصتا  متتن األر نل وحضتتر الشتيخ التت كتور عصت  الملتت  الستت  ا استت عي للتتى ستتاحة ا
لت ويتتة عبيمتتة وم نويتتة المتظتتاقرينل وأصتت ر عتتت  ا متتن الصيانتتات والفتتتاور التتتي تختتتص 
م التت  المحتجتتينل ونصتتا،ح للحكومتتةل وصالميتت  رتتا  ص تتم علمتتاء التت ين صتتنف  االتجتتادل 

 ومنه  من صار نا  ا رسميا للمحتجين.
يجتتتا  مرج يتتتة  ينيتتتة وأرا  المحتجتتتون صتتتقل  ت ليتتت  المتتتقق  الشتتتي ي فتتتي صتتتن  وا  

تجمتت  شتتمله  وتوحتت  م تتالصه ل وتتت اف  عتتن ح تتوره ل وتستتير تحتتت لوا،هتتال حتتتى أن قتتقد 
المرج يتتة كتتان يتترا  لهتتا أن تضتت  جميتت  المتتقق  الستتنيل والستتيما فتتي المحافظتتات الستتت 

 المنتفضةل لال أن ققد الصناعة فشلت ألسصا  كان أصربقا: 
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المرج يتتتةل وعتتت   االنصتتتياع لهتتتا عتتت   االرتنتتتاع واالتفتتتاق علتتتى شخصتتتيات قتتتقد  .1
 صشك   وعي ملب ل كما قو في مراج  المقق  الشي ي.

رلتتة خصتترم األشتتخاص التتقين كتتان يتورتت  أن يكونتتوا مرج يتتة  ينيتتةل وال ستتيما فتتي  .2
 مجا  ال يا م والمناورم السياسية.

عتت   استتت رار قتتؤالء األشتتخاص المفتتترم صهتت  أن يكونتتوا المرج يتتةل علتتى مصتت أ  .3
العتصتتاماتل ف تت  كانتتت تصتترفاته  غيتتر مستتت رم فتتي اليصتتات ياصتتت صخصتتوص ا

 واالستمرار م  المحتجينل لقل  فشلت صناعة المرج ية ال ينية السنية.

 :(*)وخ   ققد المراح ل ح يت لسهامات تنظيمية متنوعةل تتمي  في
   افتتتتتتاح عتتتت   متتتتن الصتتتتفحات علتتتتى الفتتتتي  صتتتتو  وغيرقتتتتا متتتتن موارتتتت  التواصتتتت

تغ يتتة ف اليتتات الم تصتتمين المحتجتتينل وتميتت  وستتيلة االجتمتتاعيل تهتت ف للتتى 
الستتتمرار االحتجاجتتاتل ورتت  كانتتت قتتقد الصتتفحات غيتتر منظمتتة صشتتك  مهنتتي  
ألنهتتتتا كانتتتتت  وعيتتتتة غيتتتتر مخ تتتت  لهتتتتال رتتتتا  صهتتتتا شتتتتصا  مت تتتتوع متتتتنه   لصتتتتة 
الجام تتتتات ومتتتتنه  المصتتتتورون وغيتتتترق  ممتتتتن يجيتتتت  استتتتتخ ا  وستتتتا،  االتصتتتتا  

 الح يية.

   مجلتتتت  علمتتتتاء ال تتتتراق فتتتتي محافظتتتتة األنصتتتتار ي لتتتتن  23/12/2012فتتتتي يتتتتو
ال صتتيان المتت ني فتتتي كافتتة المؤسستتات الحكوميتتتة والتت وا،ر والجام تتاتل م الصتتتا 
صتغييتتر الحكومتتة الحاليتتةل ورتت  الرتتى قتتقا اععتت ن ت صي تتا كصيتترا فتتي المحافظتتةل 

 والسيما من المحتجين.

   ان وفتي اليتو  عمت-ت  لغ ق ال ريق ال ولي صتين صغت ا  29/12/2012في يو
نفس   عا المتظاقرون الجتيط للتى عت   االنحيتاب للحكومتة ال ا،فيتة كمتا صترح 

                                                 

 .96ل 95ل 94ل 93ل 92ل 91ل 90ل 86للمبي  انظر: مجلة الرا، ل األع ا   [*]
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المحتجتتتتتتونل وفتتتتتتي اليتتتتتتو  نفستتتتتت  أيضتتتتتتا انضتتتتتت  وبيتتتتتتر الماليتتتتتتة رافتتتتتت  ال يستتتتتتاوا 
 لرقا (. /4للمتظاقرينل واستنكر الما م )

 30/12/2012  متظتتتاقرو األنصتتتار يرفضتتتون التفتتتاوم متتت  وبيتتتر التتت فاع وكالتتتة
نهتتتاء « يميستتت  ون التتت ل» التتتقا وصتتت  للتتتى المحافظتتتة عيجتتتا  حلتتتو  مناستتتصة وا 

 التظاقرات.

 30/12/2012  التتتتت كتور عصتتتتت  الملتتتتت  الستتتتت  ا يصتتتتت  ستتتتتاحة االعتصتتتتتا  فتتتتتي
 «.رفم ال ا،فية»الرما ا ويؤك  أن المتظاقرين ليسوا  ا،فيين 

 2/5/2013   م تصتتتتمو األنصتتتتار يرحصتتتتون صالتتتت كتور عصتتتت  الملتتتت  الستتتت  ا ممتتتتي
 ن الت ام  م  السياسيين الحاليين.للحرا ل ويرفضو 

 13/5/2013   التت كتور عصتت  الملتت  الستت  ا يوجتت  صتشتتكي  لجنتتة للتفتتاوم متت
 ر،ي  الوبراء.

 19/5/2013 يتخلتتتتون عتتتتن مصتتتتا رم التتتت كتور عصتتتت  الملتتتت   (*)م تصتتتتمو الفلوجتتتتة
 الس  ا.

 21/5/2013 .ال كتور عص  المل  الس  ا يؤك  استمرار االعتصامات 

 16/7/2013  م تصمو األنصار يؤك ون فشت  التفتاوم مت  الحكومتةل ويت عون
 للى ت وي  رضيته .

 5/10/2013   محتتتتتافظ األنصتتتتتار ين تتتتت  لتتتتتر،ي  التتتتتوبراء نتتتتتورا المتتتتتالكي م التتتتت
 الم تصمين ور،ي  الوبراء يص ا است  ا د لتنفيق الم ال  المشروعة منها.

                                                 

عن ما نقكر م تصمي الفلوجةل وكقل  أح اث المحافظات الخمسة التي انضمت للى م تصمي  [*]
األنصار على الرغ  من أن ال راسة المي انية على اعتصامات الرما ال وقل  للتراص  ال ضوا 

 صينهما.
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 لتلتويح صالحست  تلى قل  تأب  الوض ل و ختو  المرحلتة الحرجتة صتت خ  الجتيط وا
نهتتاء الصتت م الموحتت م التتقا روصتت   نتتقار الم تصتتمين صرفتت  الخيتتا  وا  ال ستتكرال وا 
صانشتت اق ال شتتا،ر فيمتتا صيتتنه ل فتتص م ال شتتا،ر أرا ت استتتمرار ال صتتيان وعتت   
رفتتتت  الخيتتتتا ل وص ضتتتتها رحتتتت  صفكتتتترم رفتتتت  الخيتتتتا  علتتتتى أن يستتتتتجا  لم التتتت  

 الم تصمين.


