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 هاسقوط و صعود الحكومات
 

 
 

 آیة هللا العظمی السید رضا حسینی نسب
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 قدمةامل

 

صعود الحكومات وسقوطها إلى مجموعة مبحث يعود 

وعلم " السياسة"متنوعة من العلوم ، بما في ذلك علم 

 ".فلسفة التاريخ"

أثناء دراستنا للتاريخ ، نرى أن بعض الحكومات قد 

السلطة البقاء في ة واستطاعت عاشت حياة طويل

مثل الحكومات ألاخمينية والساسانية ،  ملئات السنين

بعض ألانظمة حكمت بينما . و أمثالهاوالعثمانية 

، سريًعا اإلاطاحة به تتملبضعة أعوام فقط و ألاخرى 

، في إيران ، وطالبان في أفغانستان الزندیةمثل حكومة 

 .وداعش في أجزاء من سوريا والعراق

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي العوامل التي 

تسببت في إطالة عمر بعض ألانظمة ، وما هي العوامل 
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رى و سقوطها لتي تسببت في فشل الحكومات ألاخا

 بسرعة؟

من خالل طرح هذا السؤال ، يريد املفكرون 

والسياسيون فهم لغز استمرارية الحكومات وجعل 

 ت املاض ي منارة للمستقبل ، و
 
م الدروس الضرورية عل

من مدرسة التاريخ لبقاء أنظمة حكمهم في العصر 

 .و فی املستقبل الحالي

 

 الحكومة و الدولة

 

 :له املعاني الثالثة التالية دولةمصطلح ال

تعني السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء  دولةال. 1

 (.Government)ورئيسها 

: أركانة ثالث الذي يضمتعني نظام الحكم ،  دولةال. 2

القضائية ، والسلطة  السلطة التشريعية ، والسلطة

 (.Regime)التنفيذية 
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دولة مجموعة الفي بعض ألاحيان ، تعني كلمة . 3

ألاولى  تعمألارض وألامة والنظام الذي يحكمها ، والتي 

 (.State)والثانية 

 

في هذه الرسالة هو املعنى دولة الما نعنيه بكلمة 

 .ة النظام الحاكممجموع: ؛ وهيالثاني

لذلك نذكر بإيجاز العوامل التي تلعب دوًرا في صعود 

، وفي  البلدان املختلفةوسقوط ألانظمة الحاكمة في 

ألاساليب التي تعتبر سبًبا سنكتشف ضوء ذلك ، 

 .أو زوالهالبقاء الحكومات 

عرف 
ُ
نظًرا ألن سياق املناقشات أعاله هو املعرفة التي ت

 بتعريف " تاريخفلسفة ال"اليوم باسم 
ً
، فسنقوم أوال

 .ا العلمهذ

 

***** 
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 فلسفة التاريخ

 

فلسفة التاريخ علم يحلل ألاحداث التاريخية 

وألاحداث املاضية في ضوء ألاساليب الفلسفية ، ومن 

خالل دراسة ألاحداث التاريخية ، يستنتج تلك 

 .القوانين العامة التي تحكم ألاحداث التاريخية

فلسفة التاريخ الاجتماعي هي إحدى اتجاهات فلسفة 

التاريخ بشكل عام وهي تحلل وتدرس بشكل أساس ي 

أحداث التاريخ الاجتماعي وتستخرج جزًءا من القوانين 

 .العامة التي تحكم ألاحداث التاريخية باالتجاه املذكور 

، يمكن التمييز " فلسفة التاريخ الاجتماعي"في ضوء 

. الحكومة من صعودها إلى سقوطهابين مراحل حياة 

حكومات العالم مجموعة من لهذا السبب ، أنشأت 

عميقة للظواهر التاريخية و استخراج دراسة معاهد ل
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ملنع الانهيار املبكر لحكوماتها ، القوانين العامة ، 

أعظم الاستراتيجيين والخبراء في تلك املعاهد ويجتمع 

اسبة ملنع واملحللين في البالد ويخرجون بخطط من

 . أنظمتهمانهيار 

 

 ابن خلدون 

 

جتماعي في فة التاريخ الا من مشاهير علماء فلس

، عبد الرحمن بن دمحم الحضرمي ، املعروف إلاسالم

. هـ 808وتوفي عام  232، ولد عام " ابن خلدون "باسم 

كتب هذا املفكر الشهير كتابا في علم التاريخ بعنوان 

املعروف بتاريخ " لخبروا العبر و ديوان املبتدأكتاب "

مقدمة علمية ومفصلة لهذا  وقد كتب. ابن خلدون 

عرف املذكور و تكتاب نفس الأشهر من  يه ، والكتاب

تمت كتابة جزء مهم من هذه ". مقدمة ابن خلدون "
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شهرة  و لهااملقدمة في مجال فلسفة التاريخ الاجتماعي 

 .عاملية

 ايمانويل كانت

عاصرين ، يمكن ذكر من بين العلماء والفالسفة امل

مة في هذا املجال كانت ا قي 
ً
 .الذي أجرى أبحاث

عام  توف ألاملاني الشهير إيمانويل كانُولد الفيلس

 .1801وتوفي عام  1221

هذا العالم ، باإلضافة إلى بحثه املتعمق في مجاالت 

العقل الخالص والعقل العملي ، كتب أيًضا عن 

 .فلسفة التاريخ

ة في مجال فلسفة التاريخ ويعتقد لديه نظرة متفائلو 

أن الاتجاه العام للتاريخ هو نحو التميز والتقدم 

يسمي هذا الهدف النهائي و هو . والتنمية الاجتماعية

 ".مقصد الطبيعة"
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، تماًما كما يتمتع إلانسان الحي  تمن وجهة نظر كان

هو مسار أيضا بالنمو العضوي ، فإن تاريخ العالم 

 .بلوغالطفولة واملراهقة وال تطوري ، بما في ذلك

 

 لغهي

 

ل ، باكتشافات واسعة غقام فالسفة آخرون ، مثل هي

في مجال فلسفة التاريخ وتركوا مجموعة متنوعة من 

 .ألاعمال

ل غألاملاني جورج فيلهلم فريدريش هيُولد الفيلسوف 

  .1831وتوفي عام  1220عام 

و تاریخیة  ينظر هذا العالم إلى الفلسفة من وجهة نظر

يعتبر أن لفلسفة  و (الفينومينولوجيا)علم الظواهر 

التاريخ مكانة مهمة في تحليل ألاحداث التاريخية 

العظيمة واستنتاج القواعد العامة التي تحكم تلك 

 .ألاحداث
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كتاب  ل عن تاريخ الفلسفة هو غأحد أشهر كتب هي

 Grundlinien der" )عناصر فلسفة الحق"

Philosophie des Rechts.) 

 بيتوين

وتوفي عام  1881 ولد عام)أرنولد جوزيف توينبي 

 .هو خبير في التاريخ وفلسفة التاريخ( 1121

  هو  في مجال فلسفة التاريخ وأشهر عمل لهذا العالم 

رجم بعنوان ( A Study of History) كتاب 
ُ
 دراسةالذي ت

تم نشر هذا العمل الشهير في اثني عشر  و في التاريخ

 .مجلدا

 

رغم من أن أحد القادة في مجال فلسفة التاريخ على ال

الاجتماعي ، ابن خلدون ، قد خرج من املجتمع 

لم يستفيدوا إلاسالمي ، إال أن حكام الدول إلاسالمية 

أزمات . من هذه الهبة العظيمة وتطبيق مبادئها كثيرا

مثل الشيخوخة املبكرة لألنظمة الحكومية والانهيار 
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ا ت هي نتيجة الجهل بهذوع للحكومااملفاجئ واملر 

 .أو الفشل في العمل بمبادئه، العلم

مبادء هذا في هذا املقال ، سوف نشير بإيجاز إلى بعض 

وفي النهاية ، سنشرح مراحل حياة الحكومة من  العلم 

 .الوالدة إلى املوت

 

***** 
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 الحكومة ، فرد على نطاق أوسع

 

ثل الكائن يعتقد العديد من الباحثين أن الدولة ، م

تماًما مع  ةمترابط كمجموعةالحي ، يتم إنشاؤها 

عالقة عضوية ، مثل العالقة بين أجزاء الشجرة أو 

النظام الحكومي أيضا ولد في. أعضاء الجسم البشري 

وينمو ، ويصبح شابا ورشيقا، ثم يكبر  ككائن حي

فإن الدولة بعد إنشائها ، تمر . ويموت في النهاية 

أعاله ، وفي نهاية عمرها تسقط في  باملراحل املذكورة

مثلما و . املاض ي هاوية العدم وتنضم إلى التاريخ

يستحيل على كائن حي أن يعيش إلى ألابد مثل الحيوان 

أن تعيش إلى  أيضا ال يمكن للحكومةفأو إلانسان ؛ 

الحي له فترة حياة واحدة " الكائن"وتماًما كما أن . ألابد

لك فإن فترة حياة تكرر ، كذتفقط وال يمكن أن 
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الحكومة تقتصر على فترة واحدة وال يمكن إعادة 

 .ظهورها

اعتبر أن أنه  نسب هذا الرأي أيًضا إلى أفالطون يُ 

 .الدولة هي شخص خلق على نطاق أوسع

 

 القانون الذي يحكم الثقافات والحضارات

 

في مجال القانون الذي يحكم الثقافات والحضارات ، 

 :التالي هناك نظريتان على النحو

 

 النظرة ألاولى

قام عدد من املفكرين واملحللين في فلسفة التاريخ ، 

 و( Danilevsky)ودانيليفسكي  (Toynbee)مثل توينبي 

، بتوسيع هذه النظرية لتشمل  (Spengler) شبينغلر

العلماء ، هؤالء يقول . أيضا الثقافات والحضارات

ى تماًما كما رأى أفالطون الدولة كشخص مخلوق عل
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نطاق أوسع ، فإن الثقافة هي كائن حي يتبع القواعد 

 .تماًماألاخرى العامة للكائنات واملجموعات املوحدة 

تعتقد هذه املجموعة من العلماء أن الثقافة 

والحضارة مثل النيزك الذي يظهر ثم يرتفع ويهبط ثم 

ومن ثم ، فإن كل ثقافة . الفضاءيختفي إلى ألابد في 

و منحنى متحرك يبلغ ذروته مرة وحضارة تشبه موجة أ

 .أبًدا ، ال يكرر واحدة فقط ، وبعد السقوط ألاخير 

عوامل مثل ألاسباب : يعتقد بعض هؤالء املحللين أن

البيولوجية والجغرافية والعرقية يمكن أن تؤثر إلى 

لكن ال يمكنهم و  ها ،حد ما على مجرى الحياة ومسار 

 .أبًدا تغيير دورة الحياة الحتمية

، على سبيل املثال ، يتأثر سقوط  توينبيبالنسبة إلى 

الحضارات بعملية يفقد فيها قادة الحكومة قوتهم 

إلابداعية ويميلون إلى ارتكاب أخطاء مثل النزعة 

العسكرية أو القومية املتطرفة ، وفي النهاية ، إنهم 
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وادي ُيجرون إلى هاوية الاستبداد ويسقطون في 

 .الهالك

تمكنت الحضارة من الحفاظ على معاملها  وبالتالي ، إذا

الثقافية ومواصلة مبادراتها بمرور الوقت ، فيمكنها 

 .البقاء على الساحة

إذا أدت نجاحات و على أساس ما ذكرنا ، وبحس

الحضارة إلى جعل قادة الحكومة وقادة املجتمع في 

حالة سكر بالفخر والغطرسة ومنعهم من مواصلة 

ن تلك الحضارة ستضعف ، فإالجديدة إبداعاتهم 

 .وتنهار في نهاية املطاف

 النظرة الثانية

محللون آخرون مثل  يقول في مواجهة هؤالء العلماء ، 

لم تصل : بأنه (Krober) كروبر و (Sorokin) سوروكين

أي ثقافة أو حضارة إلى املرحلة التي يمكن فيها تحديد 

 من ذلك". كائن حي"ا وأعضائها على أنها مكوناته
ً
،  بدال
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يتضمن أنظمة كبيرة  واسعهي نظام " الثقافة"فإن 

مثل الدين واللغة والقانون والفنون الجميلة 

والعادات والجمعيات والاقتصاد والسياسة 

 .والحكومات املحلية

هذه املجموعات متناغمة في بعض النواحي ، وغير 

ومن ثم ، فإن ثقافة . ألاخرى  متسقة في وجهات النظر

 .لقواعد العامة للكائن الحي الفردياملجتمع ال تتبع ا

مير دمحم )يقول مؤلف كتاب تاريخ الفلسفة في إلاسالم 

، فإن " سوروكين"و " كروبر"كما تبين أبحاث (: شريف

العديد من النظم الثقافية أو النظم الاجتماعية أو 

 . الحضارات العظيمة ، والتي دامت إلى ما ال نهاية
ً
فبدال

وفترة ازدهار وفترة من  من وجود فترة من الحياة

مراحل التأرجح من التراجع ، فإن لديهم العديد من 

 .الاجتماعية والفكرية والسياسية الناحية
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املؤلف نفسه في تقديم أمثلة ملموسة هذا ويقول 

 :للقول املذكور 

أربع مرات على  تنزلت نهضت الحضارة املصرية و

 نطية، والثقافات اليونانية والرومانية والبيز ألاقل

كان . أيضا كان لها صعوى و نزول متتاليين عدة مرات

للصين والهند أيًضا حركتان كبيرتان ومبدعتان ، وقد 

تقدمت الحضارة . بدأت بالفعل حركتهما الثالثة

( السابع امليالدي)إلاسالمية من القرن ألاول الهجري 

(. الحادي عشر امليالدي)إلى القرن الخامس الهجري 

 ثم تدهورت تدري
ً
مع الغزو  و تنزلت بشكل رهيبجيا

الرئيسية السياسية  معاملهاتم تدمير فاملغولي ، 

إال أن هذه الحضارة لم تختف وظهرت مرة . والثقافية

في املرحلة الثانية من التقدم ، التي استمرت . أخرى 

القرن )من العقد ألاخير من القرن السابع الهجري 

ن الحادي عشر إلى نهاية القر ( الثالث عشر امليالدي
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، نشأت في بالد ( القرن السابع عشر امليالدي)الهجري 

إلاسالم ثالث إمبراطوريات من أكبر إلامبراطوريات في 

امبراطوريتا  العالم ، وهي إلامبراطورية العثمانية و

 .إيران والهند

مرة أخرى من أيضا تراجعت مرحلة الصعود هذه ثم 

ن الثامن عشر القر )بداية القرن الثاني عشر الهجري 

القرن )إلى منتصف القرن الثالث عشر ( امليالدي

آلان في جميع بالد لكننا نرى  ، و( التاسع عشر امليالدي

 .إلاسالم تقريًبا ، عالمات الذروة الثالثة 

الحكومات تأتي وتذهب ، ولكن الثقافات ، مثل املياه 

املتشابكة لألمواج املختلفة ، ال تظهر أبًدا ككائنات 

اليونان القديمة ماتت . أو تموت ككائنات حيةحية 

ولكن بعد وفاتها ، انتشر جزء كبير من ثقافتها . كدولة

 كعنصر مهم في 
ً
في جميع أنحاء العالم وال يزال قائما

 .الثقافات ألاوروبية
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ا موجًزا 
ً
لوجهات نظر العلماء حول كان هذا نقاش

 صعود وسقوط الثقافات والحضارات التي تقوم عليها

 .الدول والحكومات

 

***** 
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 منع انهيار الحكومات

 

مة على مجموعة متنوعة من يعتمد طول عمر الحكو 

، بعضها يمكن التنبؤ به وبعضها غير متاح العوامل

وبناًء على ذلك ، يقوم . ملصممي ومحللي النظام

املفكرون بتطوير استراتيجيات وخطط طويلة ألاجل 

 عن تصميم للتعامل مع ألازمات املتوق
ً
عة ، فضال

الخيارات املمكنة للتعامل مع ألاحداث الخارجة عن 

السيطرة وتقديمها إلى املسؤولين التنفيذيين في 

 . .الدولة

 

فيما يلي مثال لبعض الجهود التي بذلتها الحكومات 

 :ألامريكية وألاوروبية في هذا املجال
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 لند خطة القبض على هارت

 

تها أرًضا شاسعة وغنية كانت الواليات املتحدة ، بصف

وخصبة ، من الدول الدائنة ، لكنها أصبحت في العقود 

بلغ الدين ألامريكي في نهاية رئاسة . ألاخيرة مديًنا رئيسًيا

ولكن بنهاية رئاسة . مليار دوالر 800جيمي كارتر نحو 

رونالد ريغان ، وصل الدين ألامريكي إلى مستوى مذهل 

ر الدين في الارتفاع ، استم. تريليونات دوالر 1يبلغ 

تريليون دوالر خالل فترة  2ووصل إلى رقم فلكي قدره 

 .هذا الرقم يتزايد حاليا و. رئاسة جورج دبليو بوش

تبلغ الفائدة على هذا الدين أكثر من ثالثمائة 

 .وخمسين مليار دوالر في السنة

في املقابل ، بلغت امليزانية العسكرية ألامريكية في عهد 

وش أربعمائة وخمسين مليار دوالر في جورج دبليو ب

 .السنة
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قبل حوالي مائة عام ، وضع الاستراتيجيون ألامريكيون 

تؤدي إلى  خطة معقدة للتعامل مع ألازمات التي قد

 ىلع ضبقلا عو ر شم : اهنم و ، دةسقوط الواليات املتح

 .دنل تر اه

، اقترح الجغرافي البريطاني السير  1101في عام 

. (Heart Land)" ندهارت ل"يندر فكرة الاستيالء على ماك

املحور الجغرافي "تم شرح وجهات نظره في كتابي و قد 

أطلق . "الحقيقة واملثل الديمقراطية" و" للتاريخ

آسيا وأوروبا  :أي على القارات الثالث ماكيندر 

وأطلق على املحور " يةجزيرة العاملال"وأفريقيا اسم 

قلب " )لند هارت"املركزي لهذه الجزيرة العاملية اسم 

هي " لند هارت"، هة نظر الجغرافيينمن وج(. العالم

منطقة شاسعة من شرق إلى غرب سيبيريا ومن الغرب 

إلى نهر الفولجا في روسيا ومن الشمال الى املحيط 

املتجمد الشمالي ومن الجنوب يقتصر على مرتفعات 
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. جبال الهيمااليا ومرتفعات إيران ومرتفعات منغوليا

لغربي من ا الحدقام السير ماكندر الحًقا بتوسيع 

قلب "وعليه فإن . لند إلى حدود أوروبا الشرقية هارت

منطقة شاسعة تضم أجزاء كبيرة من إيران " العالم

وأفغانستان وآسيا الوسطى وجزًءا كبيًرا من روسيا ، 

 .ويقع بحر قزوين في وسطها

من يكتسب السلطة في أوروبا : "1111أعلن في عام  و

م هارتالند ، ومن يحك هارت لندالشرقية سيحكم 

؛ ومن يحكم الجزيرة "ية الجزيرة العامل" سيحكم

 ".سيكون حاكم العالم كله العاملية

لقبض ا" على مدار املائة عام املاضية ، كانت خطة

موضع نظر الاستراتيجيين الغربيين " ندل هارت على

 . والقوى الكبرى في الغرب

خالل الحرب العاملية الثانية ، سار الجيش النازي 

، على " القومية"غطرس بقيادة هتلر ، والذي يمثل املت
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بعد الاستيالء على " قلب العالم"روسيا لالستيالء على 

ا ، ولكن بمقاومة خصومه جزء كبير من أوروب

وهكذا عاد الجيش . طعم الهزيمة املر ذاق، ألاقوياء

بهزيمة وشاهد  1111ألاملاني من تلك ألارض عام 

 .وحكومة هتلر" القومية"السقوط املروع إليديولوجية 

، حشد الجيش ألاحمر السوفيتي ، الذي  1121في عام 

، إلكمال وتوسيع سيطرته على " الاشتراكية"يمثل 

إلى أفغانستان املوجودة في هذه املنطقة " لند هارت"

والتي لها قيمة استراتيجية خاصة ؛ لكن بمقاومة 

ار انه" الليبرالية"منافسه العالم الغربي الذي يمثل 

واضطر " الحزام ألاخضر إلاسالمي"بالتعاون مع 

و . 1181و  1188لالنسحاب من أفغانستان بين عامي 

، بعد عامين من 1111انهار الاتحاد السوفيتي عام 

 ".الشيوعية"الحادث ، وانهارت إمبراطورية 
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جزء من العالم الغربي باعتباره و أخيرا ، يحاول 

، بعد " الليبرالية الديمقراطية"تجسيًدا إليديولوجية 

كمفتاح " لند هارت"هزيمة منافسيه ، لالستيالء على 

 .للغزو العالم

****** 
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 منع انهيار ألانظمة الرأسمالية

 

حدثت أول أزمة لألنظمة الرأسمالية ألاوروبية في عام 

 ميعز  في تحليله السياس ي والاقتصادي ، توقع. 1823

رأسمالية في أن الحكومات ال كارل ماركس ةيعو يشلا

أوروبا سوف تسقط ، وأن إلانتاج الضخم وتقييد 

 والسوق الاستهالكية والصراع بين الرأسماليين 

من شأنه أن يمهد الطريق النهيار ألانظمة  لامعلا

 .ألاوروبية

ا منهم لهذا الخطر ، اتخذ رؤساء الحكومات 
ً
وإدراك

ألاوروبية خطوات أساسية للبقاء على قيد الحياة من 

فيما . جل منع الانهيار املبكر لحكوماتهم الرأسماليةأ

يلي بعض ألامثلة على إلاجراءات التي اتخذتها هذه 

 :الحكومات
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 .استثمار مكثف في مجال البحث والصناعات ألام -1

 

أدى السعي وراء البحث والتكنولوجيا إلى اختراع 

ر اختراع املحرك البخاري  و ةثيدحصناعة  غي 

كانت  و. والسيارات وما شابه ذلك وجه أوروبا

في  ةيتحتلا ةينبلا والرئيسية  تال اجالاستثمارات في امل

البالد ، مثل شبكة السكك الحديدية ، قادرة على بث 

 .نادلبلاحياة جديدة في اقتصاد هذه 

 

 .الجديدة واستغالل ثرواتها الهائلة غزو ألاراض ي -2

 

من خالل غزو القارة ألافريقية وتقسيمها بين 

، تمكنت  اهتار يخ و اهتاو ر ثالحكومات ألاوروبية ونهب 

الدول ألاوروبية من تعويض هشاشة اقتصاداتها التي 

 .كانت تهدد وجودها
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 .وااستيالء على أسواقها ااستهالكيةستعمار اا  -3

 

وروبية القوية ، من خالل هيمنتها على الحكومات ألا 

العديد من البلدان ألاخرى في العالم ، منعتهم من 

التقدم في الصناعة والتكنولوجيا ، وبالتالي وسعت 

 ملاعلا و ابو ر أ يف السوق الاستهالكية لسلعهم املصنعة

 .يبر غلا

وينطبق الش يء نفسه على الضغط الهائل من الدول 

 وألاوروبية والواليات املتحدة على دول مثل إيران 

 .القضايا ألاخيرة في اهر يغ

 

 .بر غلا يف لامعلل يعامتجاا  نيمأتلا. 4

 

، حاولت  لخادلا يفمن أجل منع انتفاضات العمال 

أيًضا توفير الاحتياجات  ةيبر غلا هذه الحكومات
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املعيشية للعمال واملوظفين والفئات الضعيفة ألاخرى 

 .يبسن لكشب

***** 
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 مراحل حياة الحكومات

 

صعود "بعد أن أوضحنا أهمية مناقشة  آلان و

بيرة بهذه واهتمام الحكومات الك" الحكومات وسقوطها

القضية الحيوية ، نصف مراحل الحياة الحكومية من 

 :منظور ابن خلدون ، فيلسوف التاريخ الاجتماعي

في مقدمة كتاب التاريخ ، يقسم هذا العالم املسلم 

مراحل حياة الحكومة من الوالدة إلى املوت وانهيارها 

 :إلى خمسة أجزاء

 

 :املرحلة ألاولى 

 

كومة ، بعد الوالدة في هذه املرحلة ، تسعى الح

والانتصار على الخصم ، إلى تقوية ركائزها ، ويقوم 

رئيس الحكومة ، وفًقا آلرائه وآراء ألاشخاص آلاخرين 
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والحلفاء املتشابهين في التفكير ، بتصميم وتنفيذ نظام 

 . إدارة البالد

 شعبه ، و ةو دق وهالحكومة  ميعز  ،في هذه الفترة 

. حلفائه و هءالمز ع التعاون م قيبطت ل و احيهو  اضيأ

 و ن و اعتلا نمكما كان الحال قبل الانتصار على العدو 

 .مكحلا ةدس ىلا ل و صو لل مهافتلا

 

 :املرحلة الثانية 

 

في املرحلة الثانية ، تختفي روح التوافق والتعاون مع 

 يلتبي الحلفاء السابقين من جسد زعيم الحكومة و

ومن أجل  .يأر لابنوع من الاستبداد ب ةلو دلا سيئر 

بين ألاقارب  القضاء على املنافسين واحتكار الدولة

 مو قي ، هتر يشع و هئاقدصأوالدائرة القريبة من 

  رايتخال  ىعسي و ،حلفاءه السابقين  در طب مكاحلا
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لية آلاخرين ؛ وبطبيعة الحال ، في عم ددجلا نينو اعملا

 .تألمي عاني أيًضا وي القضاء على املنافسين ، فإنه

 

 : ةثلاثلا ةلحر ملا

 

الحكومة  في هذه املرحلة ، ينظم قادة الحكومة ميزانية 

إلايرادات وإلانفاق ، ويتوقعون التدخالت  ونظام

والنفقات واملدخرات ، ويعززون البنية التحتية 

 ويوسعون الشؤون التي تجعل تلك الحكومة مشهورة

 . ةر و خف و

 ةمو كحلا ةصًبا ومبانًيا عظيمة تظهر جاللويقيمون ن

وعظمتها ، ويسعون إلى تقوية القوات العسكرية 

تظهر آثارها وضمان رفاهيتهم ، بحيث  ةطر شلاوقوات 

 .مهحال س و هم ومعداتهم ومناوراتهم في مالبس
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يثير الفخر   ةلالجلا هذه وجود نأ ماكحلا ى ر ي و

الحكومات املعادية  بهر ي و فيخي و ، مهل والعزة

 .واملعارضة

 

في هذه املرحلة أيًضا ، سيكون قادة ووفود الدول 

 ن و فر شتيمن ألامة ،  ءار مألا  وألاخرى ، وكذلك النبالء 

 .وسيتوسع وضعهم مكاحلابحضور 

 

 :ةعبار لا ةلحر ملا

 

الرابعة ، يفتح قادة النظام أبواب املصالحة  ةلحر في امل

والسالم لآلخرين ويحترمون تجارب أسالفهم ويسعون 

 .ملواصلة عملهم ألاساس ي السابق
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 :الخامسة ةلحر ملا

 

 و فار سال ابقادة الحكومة  مو قي ، في هذه املرحلة

بالترف  ن و باصي وفي إنفاق رأسمال البالد ،  ريذبتلا

يهدرون والفساد املالي ، ومدراء النظام أيضا  ملظلاو 

 . دال بلا ةو ر ث و الخزينة

 

إلى  ةمهملافي هذا الوقت أيًضا ، يتم تسليم املسؤوليات 

لديهم القدرة والكفاءة  تسكفؤين ليمديرين غير 

 . الالزمتين إلدارة تلك الشؤون

 

في املقابل ، يتم تهميش املديرين القادرين والفاعلين ، 

 .هنأش و هنو كر تي ويرفضون دعم قيادة الحكومة ،  و

 ىمست ةلاحبالحكومة  باصتفي هذه املرحلة ، 

 ريغويهيمن عليها مرض مزمن  ، ةر کبملا ةخو خيشلاب
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، كالهلا نملم يعد باإلمكان إنقاذها و ، ءربلل لباق

 .الحكومة كلتهار أساس ين ،ونتيجة لذلك 

 

فلسفة  ءاملع نم ملاع ةير ظنلكان هذا ملخًصا 

 تامو كحلا ةايحلالتاريخ ، في سياق الفترات الخمس 

 ونموها و اهدو عصو  ل و دلاومراحل تشكيل 

 .فاطملا ةياهن يف اهطو قس و وانحطاطها

 

***** 


