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إلى الذين زرعوا أزهار إلى من ثار على طغمة الحكام الظالمين، و  
 ومعتقلي شهداء إلى .ورووها بدمائهم وسني أعمارهم أجسادهم الحرية على

  .فلسطين الحبيبةوجرحى 

إلى روح أهدي هذا الكتاب كما ، إلى والدي واألهل واألصدقاءو  
  .الشهيدة عندليب طقاطقة

وإلى كل من ساهم في إخراجه من  ظلمات الزنازين، إلى واقع   
  .الحياة ليتجسد كتاباً مقروءاً، أهدي هذا العمل المتواضع

إنه نعم المولى ونعم للجميع،  به النفع راجياً اهللا عز وجل  
  .النصير

  المؤلف

  شادي غالب محمد أبو شخدم الحسيني

  م٢٣/٢/٢٠١٤
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في إنجاز هذا  ساهممن  قدير إلى كّلكر والعرفان والتّاتقدم بالشّ    
ومن  ،وصقل ذاتي ،في تعليميفضل ن كان لهم مم ،العمل المتواضع

العون  واموإلى من قد، يحة والمشورةوالنص ني بالمعلومات والفكرةوزود
  .لي في أي مجال

م لي الكثير الذي قد ،}أبو طارق{ميسرة أبو حمدية هيد وإلى الشّ    
ومحمد ، جنوهو في االعتقال قبل استشهاده في الس، صح واإلرشادمن النّ

 ،} أبو أحمد { ورزق صالح ،حمد حمديةو م ،}أبو ناصر {ناصر كراجة 
ومعتز ، ووائل أبو شخدم الحسيني ،طوانـري عونص ،وأحمد خميس

وعمر عكاوي ، ريوسلطان العنت ،} أبو سماح {وأمجد طقاطقة  ،الهيموني
  .لح بو صاأ، والصحافي زياد  أبو ملك

حسونة الحسيني  فخري نمر صادقاألستاذ والمربي الفاضل وإلى   
  .الذي قام بتدقيقه لغوياً

الذي له الفضل بعد اهللا في  غالب أبو شخدم الحسيني وإلى والدي  
  .نجاح كّل

  المؤلف

  شادي أبو شخدم الحسيني

  م٢٣/٢/٢٠١٤
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  بسم ا الرمحن الرحيم

 

  الجبابرة  مذّلوالعالمين، ناصر المستضعفين،  الحمد هللا رب
األطهار  آلهوعلى  ،ه المصطفى األمينالم على نبيوالس الة، والصالمتكبرين
  .يوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى، وأصحابه أجمعين ،الميامين

  ....أما بعد   

من هيت توأن ،م٣/٦/٢٠١١يخ تاربكتابة هذا الكتاب ب أتلقد بد  
لم استطع اخراج الكتاب من  يولكن ،م٢٠/٢/٢٠١٣ بتاريخالكتابة فيه 

تولقد صودر ،م٢٣/٢/٢٠١٤في  جن إالالس ة مسودعندة مرات الكتاب عد 
ضف أولذلك لم  ،خراجهي اهللا من اننحتى مكّ ،جنمحاوالت اخراجه من الس

  .سجنلالظروف داخل ا ببسب له إال البعض اليسير حتى تاريخ اخراجه

أال ، جداً مهم أحب أن أنوه ألمرٍ ،وقبل البدء في موضوع الكتاب  
 -  هوما يكتنفهذا الحراك واقع في أي بحث  - وهو أن هذا موضوع سياسي

  .والبحث فيه قائم على هذا األساس

وندعو اهللا أن ، وما نرجوه، ون عليه حال األمةنحب أن تك أما ما  
وهذا من ، لبحث فيها لهذا ال دخل ،من هذا الحراك موضوع آخريحققه 
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 ،كل شيءعند البحث من نفسنا أسس البحث الصحيح، فال بد من تجريد أ
  .ومعرفة الواقع الحقيقي السياسي يخرج البحث عن مسارهلكي ال 

  :األمور، فمن هنا استطيع القول هذه ةالكريم مراعائ فعلى القار  

مع انفجار هذا البركان الهادر، الذي  أشعل األرض ناراً من تحت   
أشعلها  ةغاة في وطننا العربي، الذي اجتاحه من أقصاه، بشرارأقدام الطّ
تحت عين (استذكرت اقتباسا لقصة قرأتها في رواية  لبو عزيزيمحمد ا

، فأحكموا وثاقه )١(صحاب سرك دغفالًأ أسر" لمعتز الهيموني، تقول) القمر
غفل الهرب واقتالع العامود، إال أنه فشل ولم ، حاول هذا الدبعامود خيمة

، فاستسلم لألمر الواقع معلقاً عن محاوالته، ليقضي إلى ذلك سبيالً يستطع
البقاء في السرك  ةآلفاً لحيا ، فأصبحاً من الزمان على ذلك الحالحرد

ما الذي يجبرك : إلى أن جاءه عصفور فخاطبه قائالًولسجنه الذي يؤويه، 
: فأجاب الفيل. في هذا القيد؟ وأنت أكبرهم حجماً وأعظمهم قوة على البقاء

حاولت في الماضي ولم أفلح، فرد العصفور لما ال تعيد الكرة، فأنت اليوم 
أكبر حجماً وأكثر قوة كما أخبرتك، أطرق الفيل مفكراً، ثم عزم على 

مجدداً وما إن تحرك هذا الفيل حتى اقتلع العامود، هادماً الخيمة المحاولة 
  .على رؤوس أصحابها

اب العربي الذي لم توقظه من سباته العميق، أنهار بفهذا الشّ  
اتلكرامايشان، وال في فلسطين والعراق وأفغانستان والشّ ةازفماء النّالد 

                                                             
  .صغير الفيل: الدغـفل  - ١
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لم في مواطن الظّ المغتصبات تااستغاثوال  المهدورة في سجن أبو غريب،
واالستبداد، ولم يفق على أصوات االنفجارات واألموات في بيروت وبغداد 

ذلك  وطرابلس وغزة ورام اهللا، بل كأنهم أموات في أجساد متحركة، إال أن
ر يغيلم يكن سكون األموات والموت، إنما الهدوء الذي سبق عواصف التّ

، في تونس ومصر واليمن وليبياغيان العاتية، التي اقتلعت زعماء القمع والط
ى له ذلك، جاة وأنّيصارع على أمل النّ -األسد  -فيما زال أرنب سوريا 

  .عوب قالت كلمتها، وال رجعة عنهافالشّ

    ث الذي عصف ببالدنا العربية واصطلح اإلعالم على هذا الحد إن
 أسطورة ال تصدق، األمر الذي فتح الباب على) ١(تسميته بالربيع العربي

أقل حدة من عواصف  كهنات التي لم تكنحليل والتّمصراعيه أمام موجات التّ
قاشات أكثر حليل والنّكهنات والتّاألسر كانت هذه التّ) ٢(قالع التغيير، وفي

وأشد في المشارب  وبالتالي تعدد ،ع من تعدد الفصائلة، لما تحتويه القالحد
صقل من ا يحتم على األسير مواألفكار والمنطلقات الفكرية لكل فصيل، م

والتي يقع على عاتقها  ،نظيميةوالذي تمارسه األطر التّ ،ياسيوعيه الس
سياسياً، رغم صعوبة الواقع الذي نعيشه، وما يفرضه من حرمان  تثقيفه
  .وقمع

                                                             
ربيع، حيث أننا لم نصل إلى ة ما يجري في الوطن العربي بالر تسميالمبكيعتبر البعض أنه من  ١

 .جني الثمار ولم تستقر األحوال بعد، ولذلك يرون أن هذه التسمية ال تصف الواقع
  .ألسرى الفلسطينيون على سجون االحتالل مسمى القالع بدال من السجونيطلق ا  ٢
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نصري (قاشات أوحت إلى صديقي األسير المحرر اآلن هذه النّ    
وع، األمر الذي القى استحساناً تشجيعي على الكتابة في هذا الموض) عطوان

ها يس أقلّقبات، للدي، فعزمت على الكتابة فيه رغم ما يواجه األسير من ع
المسموح لنا مشاهدتها ال تزيد عن عدد أصابع  المصادر، فالفضائيات شح
، ونافذة من اإلذاعات المحلية التي الواحدة، وأعداد من جريدة القدس اليد

أشكاله المرئي والمسموع شر في اإلعالم بين تطلعنا على خالصة ما
على أن االستماع إليها ليس متاحاً في كل وقت، كذلك صعوبة  ،والمكتوب

التواصل مع الخارج، وانعدام التقنيات من حواسيب أو طابعات وغيرها، 
، وبعد الفترات الزمنية إخراج المواد من داخل قالع األسرمروراً بصعوبة 

ب حالة المواجه بين بسإلى حاالت عدم االستقرار، بالالزمة لذلك، وصوالً 
األسير والسجاعة، وما يواجه هذا األسير من مصادرة ألي ان على مدار الس

التي مادة مكتوبة تقع عليها يد السجان، وغير ذلك من األساليب القمعية 
اإلرادة قد تغلبت على ظُالَّمها بخروج هذا  إال أن ،يعجز القلم عن وصفها

  .عمل إلى النور، رغم أنف الحاقدين أعداء اإلنسانية والحريةال

إن هذه الظروف التي ذكرت تجعلني أستميح القارئ عذراً عن أي   
ولن يبلغه إنسان على هذه ، الن الكمال هللا وحده، نقص قد يعتري هذا العمل

وهذه الظروف يكون في ، األسير وهو في هذا الوضع  على أن، البسيطة
وان يهيئ اهللا ، لهذا أرجو أن يتجاوز القارئ عن زالتي، احتماالذلك أكثر 

  .لي هذا العمل ألكمله
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  دتبيد أنني ، م هذا العمل إلى ثمانية أبوابلقد ارتأيت أن أقسمه 
 أسميتو، جز أهم محطات هذا العملله بتوطئة استعرضت خاللها بشكل مو

صر واقع وطننا يعرض بشكل مخت) ماضٍ باهظ الثمن( الباب األول بـ
زاً على دور مركّ) سايكس بيكو(العربي منذ الحملة الفرنسية إلى اتفاقية 

يطرح شرارة ) االنفجار العظيم(ثم باب بعنوان ، ول االستعماريةالدأطماع 
خلف (وأخر بعنوان ، وبسرعة انهيار أجهزه القمع ،بلد ّلاألحداث في ك

( والرابع بعنوان ، ع العربييبحث في الالعبين على ساحة الربي) الكواليس
ثم باب ، قية للتدخالت الخارجيةيتحدث عن األسباب الحقي) دموع التماسيح 

)ثورة الساله ودورهأشك عالم بكّليدور موضوع بحثه حول اإل) بعةالطة الر ،
إلى يد من وإليه األمور  آلتيبحث إلى ما ) مارجني الثّ(والسادس بعنوان

) الثمن(بعنوان ) المطلوب دفعه مقابل الحرية الثمن(والسابع عن ، وصلت
فيه بارقة  تطرح) قبس من نور ( تحت عنوان الثامن باب الب تهواختتم

ذلك النور غة وبزواألمل التي ترنوا إليها األم.  

أن أكون قد وفقت في ذلك، واهللا ولي ، أرجو اهللا العلي القدير    
  .   التوفيق والحمد هللا  رب العالمين

  المؤلف

  شادي أبو شخدم الحسيني

  م٢٣/٢/٢٠١٤
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تعلن ، انطلقت انتفاضة األقصى المباركة ،مع فاتحة هذا القرن  
 ة، الياإلدارة األمريكية وإسرائيل من تسوية سياس إمالءاترفض الفلسطيني 

طليعة من ، ليكون بذلك الشعب الفلسطيني، تُلَبي الحد األدنى من طموحاتهم
لمنطقة الهادف إلى السيطرة عليها سياسياً ل بيرفض المشروع الغرمن 

 ةوصوالً إلى استخدام القوة لقمع أي، بكل وسيلة متاحة، وثقافياً، واقتصادياً
أو بنفسه، على أن ، مقاومة تظهر سواء من خالل الشرطي المتمثل بإسرائيل

حتى  فما أن خرجت المظاهرات مستنكرة ،هالدور في فلسطين كان لشرطي
  .جوبهت بالقمع

رئيل  أ) (م٢٠٠٠(م رئيس المعارضة اإلسرائيلية في العامأقد    
وما لذلك من دالالت بالغة ، على تدنيس باحات المسجد األقصى) شارون

حتى حشود من الجماهير الغاضبة رداً على هذا العمل،  تفخرج ،الخطورة
فوجئ شعبنا العظيم بقمع غير مسبوق من خالل استخدام الذخيرة الحية في 

وما إعدام ، أمالً في إخافة الجموع وترويعهم، ق المظاهرات السلميةتفري
الطفل الشهيد محمد الدوعلى الهواء ،  جمعأمسمع العالم وعلى مرأى ، ةر

، تمهيد لإلخضاع القيادة السياسيةو، السياسة هذه إال دليل على، مباشرة
بل شروط  المزعوم والقبول بشروط سالمهم، وإجبارها على الخضوع

الفلسطينيين على هذا القمع  المفاجأة المدوية كانت بِرد لكن، استسالمنا
 اعب المعطاء صورد هذا الشّسجلي، بمزيد من اإلصرار والصمود والتحدي



 ١٤ 
 

وليسجل العالم بل ، من الدفاع األسطوري عن الحرية والكرامة العربية
يقف ) دةفارس عو(الطفل الشهيد  ةليصور أسطورتنا الكبرى متمثلة بصور

حجر أمام ب، بصدره العاري إال من اإليمان بحرية شعبه، أمام دبابة الماركافا
انتشرت في  ةصور، أحدث الدبابات في كسر لمعنويات جيش االحتالل الجبان

رمز الصمود ) فارس عودة(وأصبح، وسائل اإلعالم انتشار النار في الهشيم
فصور ، دةيالوحهذه الصورة لم تكن ، وكسر حواجز الخوف،والتحدي

وقد رموا أرواحهم ، االستشهاديين الذين يقدمون على تفجير أجسادهم
رخيصة في سبيل تحقيق الحرية لشعبهم وأمتهم بممارستهم لواجب الجهاد 

وإن إقدام الفتيات وهن في ريعان صباهن على ممارسة هذا ، المقدس
هم قناعة خ لديورس، الواجب كان له وقع اكبر في نفوس المشاهد العربي

، مفادها أن الخوف لم يعد حائالً أمام الوصول إلى الحرية واالستقالل
  .واسترداد الحقوق المغتصبة

كانت هذه الصور ترد تباعاً إلى وسائل اإلعالم فيما هناك صورة     
بعدم قدرتهم على تخطي حواجز ، خرى ترتسم في عقول الشباب العربيأ

األمر الذي ، رداد حريتهم وكرامتهمهم أمام استالخوف التي وضعتها أنظمت
اُألطر عن مساراتها حتى خرقت ، جعل كرة الثلج تتدحرج وتكبر دون انتباه

  .هااخمادعليها أو  السيطرةلم يعد بمقدور أحد ، وانفجرت ثورة

حتى وقع حدث ، عامها األول مما كادت هذه االنتفاضة أن تتم  
أخرى و، الميةلتجارة العطائرتان تصطدمان ببرجي ا، سرهأفاجأ العالم ب
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ليكشف أن الهجوم من ، بمبنى البنتاغون في الواليات المتحدة األمريكية
لتنفيذ سياستها ، التأخذ أمريكا من ذلك مبرر، تخطيط وتنفيذ وتنظيم القاعدة

، من احتوائها بد د البعد أن شعرت أن هناك حالة من التمر، في المنطقة
بتشكيل تحالف ، مشروع الغربي الذي ساندهاكزعيمة لل، وهذه المرة بنفسها

في ، )١)(األنا كندا(ا هفي عملية أطلق علي، دولي قام بمهاجمة أفغانستان
كات األصوات سإلمحاولة في ) ٢(إطار ما سمي بالحرب على اإلرهاب

محاولة لتغيير الواقع  ةوالوقوف في وجه أي، المتمردة والقضاء عليها
 ،بل وغياب القدرة على صناعة اإلحداث، ثيروعدم التأ المرير من التبعية

وهذا يتطلب من أمريكا ، وكأن األمة أصبحت في موقع العبد التابع للعم سام
  .ر قواعد اللعبةيتهدف إلى تغي ةالذين يشكلون أي نوا، إخضاع المتمردين

 ،لبعثياوبما أن العراق كان أحد هؤالء المتمردين المتجسد بنظامه     
يات فكان الهدف التالي لتحالف الغرب بقيادة الوال ،نوقائده صدام حسي

، فبعد ما أصبح العراق القوة العربية وال مبالغة إذا قلنا اإلقليمية، المتحدة
صار لزاماً ، األكثر خطراً على إسرائيل  وبالتالي المشروع الغربي برمته

الك فبعد خديعة امت، هئعلى أميركا وحلفائها التعامل مع هذا الخطر وإنها
جاء دور تصوير العراق كحليف  ،أو سعيه إلى ذلك، العراق للسالح النووي

                                                             
    ) األضخم بين أبناء جنسها ( هي اسم أفعى ضخمة قاتلة   ١
للدكتور عبد الوهاب الكيالي دار  –الجزء األول  –وعة السياسية لتعريف اإلرهاب راجع الموس ٢

تصف الواليات المتحدة أعمال المقاومة في فلسطين باإلرهاب في ما تغض النظر عن . الهدى
  .اإلسرائيلي بل وتدافع عنه في زيادة واضحة االحتاللرهاب الدولة الذي تمارسه دولة ا
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إننا نتحدث عن طرفي  االعتبارلتنظيم القاعدة والمشارك له مع األخذ بعين 
لكن السياسة ال تعرف ، يكاد يكون من المحال نظرياً حدوثه، نقيض

بتته جلسات وهذا ما أث، على أن األمر هنا لم يستند إلى حقائق، المستحيل
  .المساءلة في الكونغرس األمريكي نفسه

، بهذه األكاذيب وتحت شعار نشر مبادئ الحرية والديمقراطية  
) ٢٢(في أقل من، قية بغدادااحتلت جيوش التحالف الغربي العاصمة العر

  ).                                ١(يوماً على بدء الحرب

لعلم األمريكي على أحد تماثيل وقام أحد الجنود المارينز برفع ا    
منطقة الصدام في وسط العاصمة معيداً ذكرى دخول الجيش البريطاني، إلى 

تحت نفس الشعار، وبنفس األهداف قبيل تقسيم الوطن العربي، وكأن التاريخ 
يعيد نفسه، وألقي القبض على الرئيس العراقي في عملية أطلق عليها 

ة دامت لعامين أعدم وبعد محاكمة صوري، )الفجر األحمر( الجيش األميركي
، وبذلك كانت نهاية نظام )٢)(م٣١/١٢/٢٠٠٦(صدام صباح عيد األضحى

  .متمرد أخر بمقاييس أميركا وحلفائها

تصورت إسرائيل في خضم هذه األحداث أن دورها في المنطقة     
أصبح في خطر، فما عاد الغرب يرى فيها الحارس األمين لمصالحه، فكان ال 

                                                             
 م٢٠٠٣نيسان لعام  ٩في  آذار وسقطت/  ٢٠بدأت الحرب فجر  ١
الموافق ) العاشر من ذو الحجة ( تم إعدام صدام حسين فجر يوم عيد األضحى  ٢

األمريكي تالفياً لجدل  االحتاللم وقد تم تسليمه للحكومة العراقية من قبل ٣٠/١٢/٢٠٠٦
  .قانوني بأمريكا التي اعتبرته أسير حرب
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من المشروع  ءاًرطي، والذي يعتبر نفسه جزمن إعادة الثقة لهذا الشّ بد
ه متوقف على استمرار ونجاح دوره في هذا ءالغربي، بل ويعلم جيداً أن بقا

د قيام حزب اهللا بتنفيذ عملية ـفكان لبنان مسرح الحدث، فبع ،المشروع
، بهدف )م  ٢٠٠٦( اختطاف لجنديين على الحدود في األغوار الشمالية لعام

وعلى رأسهم سمير  ،الذين ترفض إسرائيل اإلفراج عنهمتحرير أسراه 
، )١(القنطار، والذي كان قد أمضى حتى حينها أكثر من ربع قرن داخل األسر

عدوان غير  أعلنت إسرائيل الحرب على لبنان، متذرعة بهذه العملية لشن
، بهدف يروتلعاصمة بلمسبوق على الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية 

القضاء على حزب اهللا ذراع إيران في المنطقة، بمنظور أميركا وحلفائها، 
ة اإلعدام ليكون رسالة إلى إيران وسوريا مفادها، أن كلمة ثمنها هذه المر

تخرج  ،هجضحين، وتبني لهذا النّاسياسياً وجسدياً، وفي تناغم وتأييد و
زا رايس بخطابها الشهير الذي علينا وزيرة الخارجية األمريكية آنذاك كندلي

وصفت خالله آالم الموت الذي زرع في لبنان، وصور أشالء األطفال، وقتل 
إن  ،الف البيوت المدمرةآالف بل عشرات آم، والنساء والشيوخ، وأنهار الد

ولم يعلم أحد ) ٢()مخاض ميالد الشرق األوسط الجديد(ما هو ه إنّذلك كلّ

                                                             
رى ،  وأن إسرائيل أشعلت الحرب بحجة مع أن الهدف المعـلن للعملية هو تحرير األس ١

استعادة الجنود المختطفين إال أنه ال يمكن اإلغفال أن حقيقة الصراع هو بين إيران الساعية 
  .إلى نقل المعركة إلى أبواب تل أبيب وإسرائيل الساعية إلى بقائها على أبواب طهران 

العربية والعراق وليبيا والسودان وصف جغرافي يطلق على مصر وإيران والجزر : الشرق األوسط  ٢
دار المشرق  ٢٨طبعة  –المنجد ) في بعض األحيان ( والهند وباكستان وأفغانستان ودول الشرق األدنى 

  . بيروت
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حتاج ميالده كل هذه الدماء وهذا الدمار؟ وعما ؟ ولماذا يماهية هذا المولد
  راً عن األصل كما هي العادة؟ مصغإذا كان هذا المولود 

  إال أن السإسرائيل هجوماً سريعاً  تاحر، أرادحر انقلب على الس
هذا ، دع اإلسرائيليةت الراار قوها إظهخاطفاً من أجل جملة أهداف ليس أقلّ

نيرانه ويستطيع بمدى ، د أربع دول عربيةدوالمتواجد على ح) البعبع(
واستعادة دورها كشرطي ، دول المنطقة دون استثناء الوصول إلى كّل

، ول إلى كابوستح، وما أرادته إسرائيل كذلك، للمشروع الغربي في المنطقة
ّهاءمضاجعها وحلفا قض ،أمريكا أعطت إسرائيل المهلة تلو األخرى مع أن ،

 وعملت أيضاً على تأخير صدور أي، زم إلنجاز مهمتهاالّلودعمتها بالعتاد ا
حيث إسرائيل فشلت في ذلك بل ، قرار في مجلس األمن بهذا الخصوص

فوافقت على ، اًيوماً للخروج بحفظ ماء الوجه ولو إعالمي) ٣٣(استغرقت 
وذلك تحت ) ١٧٠١رقم (ناداً إلى قرار مجلس األمن تسوقف إطالق النار ا

األمر الذي أعاق الوصول إلى ، لجبهة الداخلية من حزب اهللاضغط استهداف ا
وعلى ، الهدف المنشود من إبراز قدرة إسرائيل على حماية المصالح الغربية

أالف جندي من القوات  ةالنقيض من ذلك اشترطت إسرائيل استقدام ثالث
لحماية حدودها مع  –عرفت باسم اليونيفيل  –الدولية بإشراف األمم المتحدة 

وعلى  ،وبذلك بدت بعد هذه الحرب كالشرطي العاجز عن أداء واجبه ،لبنان

                                                                                                                                                            

إلى إظهار إسرائيل كيان طبيعي ) الوطن العربي ( يهدف الغرب بإطالقه سياسياً كبديل للمسمى الحقيقي 
وهذا غير  -يضم عرقيات غير عربية كالفرس واألتراك وغيرهم  في المنطقة بما أن الشرق األوسط

  .  على المسمى األول. متاح فيما لو بقي
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على  هذه األحداث، طّل في خضمو ،رةالعكس يحتاج إلى الحماية المباش
فته من اضطراب في وما خلّ، تمثل بأزمة قروض العقارات، العالم خطر جديد

يعاً إلى ة عصفت بأمريكا لتعبر سرالنظام المصرفي وصوالً إلى أزمة مالي
ولوال تدخل  ،االقتصاديينثم أصقاع األرض بسرعة أذهلت الخبراء ،أوروبا 

 ظام االقتصادينهار النّال، مليارات الدوالرات في بنوكها الحكومات بضخّ
ظر أنافت للنّواللّ، بين ليلة وضحاها العالمي ول العربية كانت األقل تأثراً الد

ثارها آوكانت األقدر على معالجة  - )١(راأي أقل تأثر مباش –بهذه األزمة 
وعزا بعض الخبراء في االقتصاد ، نظراً لسياستها المالية، خلص منهاوالتّ

وإن  ،المطبق في دول الخليج ،ظام المالي واالقتصادي اإلسالميذلك إلى النّ
فهل أدى ذلك إلى إثارة القلق الذي يستوجب إتباع ، كان بأقل صورة

أوراق المنطقة من جديد؟ وهل يمكن فهم تصريح  استراتيجيات تعيد ترتيب
إن منطقة (وزيرة الخارجية األمريكية هاري كلينتون؟ والذي قالت فيه 

والذي جاء قبل ) ٢(تشهد اضطرابات في الفترة القادمةالشرق األوسط قد 
  !!أسابيع على اندالع عواصف التغيير

ننا ترافق ذلك مع صراع محموم بين السلطات الحاكمة في وط  
العربي وأحزابه المعارضة التي استخدمت العنف في محاولة تغيير الواقع 

                                                             
ترليون دوالر من قيمة أموالها ٢قدر بعض االقتصاديين خسارة الدول العربية بسب األزمة ب  ١

     .التي أودعت في البنوك الغربية ، ليشكل هذا المبلغ جزءا من آلية حل هذه األزمة 
على إصدار توقعاتها حول سير األمور في ) C . I .A (  دأبت وكالة االستخبارات األمريكية  ٢

المناطق الساحلية بناء على تقرير عمالئها ، ثم تقوم بصياغة تصوراتها لوضع احتماالت تطور 
  .، تضعها أمام صنّاع القرار 
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تباع ااألمر الذي واجهته الحكومات ب، ة في ذلكبعد فشل األساليب السلمي
إشكالهاطباق على وسائل اإلعالم بكل ات واإلسياسة القمع ومصادرة الحري ،

وانخفاض اإلنفاق ، )٣(ةواألمي)٢(والفقر) ١(البطالةناهيك عن ارتفاع معدالت 
٤(على التنمية الحكومي (االقتصاديالغياب التام و، ةة واألبحاث التطويري

فقد كانت الوسيلة الوحيدة المتاحة للوصول إلى ، لمي للسلطةداول السلتّل
األمر الذي أدى إلى حلول ، )٥(جاح بالقيام بانقالب عسكريهي النّ ،الحكم

دكتاتوريالواسطة –باإلضافة إلى استشراء المحسوبية ، ة أخرىة بإمكاني - 
إلى غير ذلك من ، لطةوتغلغل الفساد وذلك التزاوج بين رأس المال والس

  . األمور التي أوصلت الوضع إلى حافة االنفجار

  

  

 

 

                                                             
   ٥١من هذا الكتاب صفحة) خلف الكواليس ( راجع باب  ١
 ٥١من هذا الكتاب صفحة) خلف الكواليس ( ع باب راج ٢
  ٥١من هذا الكتاب صفحة) خلف الكواليس ( راجع باب  ٣
  ٥١من هذا الكتاب صفحة) خلف الكواليس ( راجع باب  ٤
م وحزب البعث ١٩٥٢فقد وصل الضباط األحرار إلى الحكم في مصر باالنقالب عام  ٥

م حيث انقلبوا على نظام الحكم، وفي ١٩٦٨م والعراق عام ١٩٦٣في سوريا عام 
م، وقد ١٩٨٥م وموريتانيا عام ١٩٦٩اليمن والسودان، بينما انقلب جعفر النميري عام 

  .وقعت سلسلة انقالبات سابقاً وحديثاً، وهذه أمثلة على هذه الطريق للوصول إلى الحكم 
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  ال يوجد في العالم منطقة تجمع من المميزات الجة غرافي
ة وواالقتصاديالدينيوهبه ذيالّ أكثر مما يجمعه الوطن العربي، ةة والسياسي 

ة وليراع بين القوى واألقطاب الدمما جعله ساحة للص لهذه المنطقة، اهللا
والرابط بين ، يعتبر الوطن العربي قلب العالم فجغرافياً، العصور على مر

و الممر الوحيد إلى اً هفبري، ةة والبحرية والجويالبري، أجزائه عبر ممراته
ريق األقصر الرابط بين أوروبا كما يعتبر الطّ، ة أفريقيا عبر فلسطينقار

والتي تقع على حدود سوريا والعراق، اوآسيا عبر تركي .  

  انالطريق، يعتبر مضيق باب المندب وقناة السويس اًوبحري 
مما ، رببين البحر األبيض المتوسط وبحر الع انالرابط ناألمثال انالبحري

بدل ، يغنى دول أوروبا عن المرور بمضيق جبل طارق والمحيط األطلسي
الي عدم بالتّ، جاء الصالحااللتفاف عن طريق المحيط الهندي إلى الر

  .المخاطرة عبر قطع تلك المسافة

  اً يعتبر الوطن العربي محطّوأما جوة وآمنهة استراحة مثالي ،
للخطوط الجوية العالميالتي لن تستطيع قطع المسافة بين طرفي ، ةة الطولي

  . مسارها بشكل مباشر
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  أما دينييانات الثّاً فيعتبر الوطن العربي مهد الدة التي الثة، اليهودي
ة ة التي انطلقت من أرض فلسطين، واإلسالميوالمسيحي ،انطلقت من مصر

 خرىاألاطق على المن ميزهاألمر الذي  ،التي انطلقت من بالد الحجاز
يانات الثّبقدسيته ألتباع الدسة لكّلالث لوجود األماكن المقد يانات، وجعل الد

البعد الديني حاضراً وبقوة في هذه البقعة من العالم، فكان محركاً للعديد من 
  .الحروب

إذ  ، فط األكبر في العالمان النّيعتبر الوطن العربي خز واقتصادياً  
ة السعوتتربع المملكة العربيـعرش العالم بمخزون يقدر بة على دي 

 ٩٩,٨ بـ والعراق في المرتبة الثالثة بمخزون يقدر ،مليار برميل ٢٥٨,٦
مليار  ٩٢,٤ بـ والكويت المرتبة الخامسة بمخزون يقدر،مليار برميل 

وليبيا في  ،مليار برميل ٦٤,٧ بـ واإلمارات في المرتبة السادسة ،برميل
خرى األلموارد ا النّسب غيرهذه  ،)١(ليار برميلم ٣٨,١ بـ المرتبة التاسعة

باإلضافة إلى كون الوطن العربي سوق استهالكي من  ،من الغاز وغيرها
اًالدرجة األولى، مما يعني زيادة الفائدة الموجودة اقتصادي.  

     اً فالوطن العربي يشكّوسياسيل رمزية ذات قيمة بالغة األهمية ة سياسي
،سيطر على هذه المنطقة يعتبر األجدر على قيادة العالم، هذا ذي يالّ حيث أن
ضافة إلى المكاسب األخرى التي سيحققها من خالل االستفادة من اإلب

                                                             
 .  دار الطالئع –محمد عبد العزيز الهيالوي . كنز المعلومات  ١
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امتيازات هذه المنطقة، األمر الذي جعل الوطن العربي محط اهتمام قوى 
  .الغرب

هور، مع نهاية القرن الثامن عشر بدأت هذه األطماع بالظّ  
ة بإخماد الثورات في اليونان والبلقان، ال القوات العثمانيمستغلين انشغ

، فعلى سبيل المثال، قام نابليون للعزف على أوتار مكامن الضعف والخلاو
بونابرت بتوزيع منشورات على أهالي اإلسكندرية يوم دخلها بهدف احتاللها 

سه وأطلق على نف ،)إنه جاء ليحرر المسلمين من ظلم المماليك:(قال فيها،
فقام البريطانيين ) ١(ة على رأسهواضعاً العم ،)باشا بونابرتعلي (اسم 

ل خطراً على طرق بكشف حقيقة نابليون، بهدف إفشال مخططه الذي شكّ
المنطقة في حينها بصراع محموم بين هاتين  تمواصالتها إلى الهند، فوقع

اتانِ لم تكن أي منهما توليان أهمية لمصالح السكان فيها، إلّلولتين، والالد 
  .عارات التي ترفعها، بغية تسويق نفسها كصديق ال عدومن خالل الشّ

ات يومصادرة الحر ،لم والفسادال للظّ ،شعارات ترفعلذلك   
ول الغربية استغاللها من أجل القضاء على والحقوق، هذا أهم ما حاولت الد

األنظمة الحاكمة في تلك الحقبة، في عهد العثمانيين والمماليك، وإلنجاح هذه 
التي ) ٢(لوب، استخدمت دول الغرب جامعاتهاوإحداث األثر المطالعملية 

                                                             
  .م١٧٩٨كان ذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر عام   ١
كان هذا الدور معاكس للدور الذي لعبته جامعتنا اإلسالمية التي كان له األثر األكبر في نهضة  ٢

   الغرب الذي كان يقبع في الظالم في العصور الوسطى 
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دوراً  تالتي لعب ،ةلة من شباب العرب، من أجل تغذية فكرة القوميثُ تاستقبل
  .هاماً وبارزاً في القضاء على الوجود العثماني في المنطقة

مع بدايات القرن التاسع عشر، انطلقت أصوات نادت بضرورة          
ز هذا الشعور لعرب للخالفة التي صادرها العثمانيون األتراك، لتعزاستعادة ا

رف بمصطلح اتخذها العثمانيون بما ع تيلدى العرب من خالل اإلجراءات ال
ة على العرب، باإلضافة ة والثقافة التركيلغة التركيلّأي بفرض ا) التتريك(

إلى جعل المناصب السياسيحات مسا عطاءوإ ،ولة في يد األتراكة في الد
 ،ا، لملك األتراك مما أوجد نظاماً إقطاعي)١(شاسعة من األراضي األميرية

  .أثراً مدمراً على المنطقة لذلك كانووكان له األثر في نفوس العرب، 

  ة التعليموتوافق ذلك مع غياب  كبير للعملية وترسيخ سياسة ي
واتساع ، بطالةوتفشي ال ،ةة االقتصاديوغياب أكبر للتنمي، التجهيل

قدان مما أدى إلى ف، )٢(واستشراء الفساد والرشاوى، المحسوبيات والواسطة
، البحث عن حلول تعالج الوضع ةولتبدأ رحل، العرب الثقة بالنظام الحاكم

وعندما صمت السلطات ، ريفبدأت أصوات تنادي بضرورة اإلصالح والتغي
 ،وإنشاء إمارة عربية، اللبدأت المطالبة باالستق، آذانها أمام هذه المطالب

إلى أن وصل األمر بالبعض بالمطالبة بضرورة استرجاع الخالفة من 
وتصورت السلطات ، العثمانيين وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين أي لعرب

                                                             
  .لها اًلكت تحت تصرف الدولة فأصبحت موضعالتي وهي األراضي : األراضي األميرية  ١
   .عبد الرحمن الكواكبي –راجع طبائع االستبداد ومصانع االستعباد  ٢
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أن األمر ال يتعدى كونه مؤامرة على اإلسالم مما دفعها إلى استخدام أقصى 
فقوبلت هذه ، والقضاء عليهأشكال القمع والقوة إلنهاء هذا التوجه 

وصمم نظاماً  ،استغل الغرب هذه الظروف. اإلجراءات بمزيد من اإلصرار
استثنائيي للغاية يهدف إلى تقسيم الوطن العربي بشكل خاص اً وبشكل سر

فيما ، )١(للمسألة الشرقية ومناطق نفوذ الدولة العثمانية بشكل عام كحّل
وزيرا  انالمخطط نهذا، وايهم مصممعلى اس) سايكس بيكو(عرف باتفاقية 

الخارجية لكل من بريطانيا مارك سايكس وفرنسا جورج بيكو والذي قامت 
م ١٩/٣/١٩١٦م بعد عام واحد على وضعة في ١٩١٧الثورة بكشفه عام 

  .والذي سنتطرق إلى ركائزه الحقا

ريف حسين فت بريطانيا اتصاالتها بالشّولتنفيذ هذا المخطط  كثّ    
وبالفعل آتت هذه الجهود  ،ةلطة العثمانيد على السجيعه على التمربهدف تش

بثورة ضد  االنطالقفقد اتفقت بريطانيا مع الشريف حسين على ، أكلها
على أن تساعد ، م١٩١٦سميت بالثورة العربية الكبرى عام ، العثمانيين

يا بريطانيا العرب في إقامة إمارة عربية تشمل بالد الحجاز والعراق وسور
ريف حسين في حالما ينجح الشّ،) فلسطين ولبنان وسوريا واألردن(الكبرى 

فت بريطانيا وفرنسا ذلك بشعار الرغبة في تحرير الشعوب وقد غلّ ،ورةالثّ
العربيحسب منظورهم ة من نير االحتالل التركي ،ق العرب ذلكوقد صد ،

                                                             
مصطلح أطلق على عملية البحث عن كيفية تقسيم أمالك تركيا التي لقبت : المسألة الشرقية ١

  . بالرجل المريض
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دن وسوريا وصوالً ريف بثورته من بالد الحجاز إلى العراق فاألرلينطلق الشّ
ابط البريطاني وبقيادة الض ،مباشرة اذلك بمساعدة بريطاني وكّل، إلى فلسطين

ريف حسين ات الشّنت قووتمكّ، ب بلورنس العربالذي لقّ) توماس لورنس(
دمون اللنبيأ(خول إلى فلسطين بقيادة الجنرال البريطاني بالد(، هذا لهو  وإن

ق العرب أهداف وما أن حقّ. الدولتين ت له كالـعلى ما سع خير دليٍل
فما كاد  ،ودهاـالبريطانيين والفرنسيين حتى فوجئوا بنكث هذه الدول بوع

والتي وقف وراء   ،)سايكس بيكو(ن ضربة كشف اتفاقية العرب ليستفيقوا م
د بلفور ـلت بوعثحتى تلقوا ضربة ثانية تم، كشفها أبناء الثورة البلشفية

 ة البريطاني بإقامة وطن قوميفيه وزير الخارجيد ـالذي وع، وم ؤالمش
واتبعوها بثالثة قاضية  )١(على أرض فلسطين، م٢/١١/١٩١٧لليهود في 

   .من خالل إعالن االنتداب على فلسطين وسوريا ولبنان والعراق

بسيطرة ، ة كبرى قارب بلوغ غايتهعربي فما كان حلم إمارة  
ولكن  -سوريا واألردن وفلسطين الهاشميين على بالد الحجاز والعراق و

لكة األردنية مفيما باتت تسمى الم، - ضعيفة وصغيرة وفقيرة  ةرإماأصبحت 
 ،الهاشميين منها واوطرد ،الهاشمية فآل سعود سيطروا على بالد الحجاز

ة عام ة السعوديملكة العربيعرف اليوم بالميوأعلنوا مملكتهم على حدود ما 
تحت االنتداب  الل سوريا ولبنان بحجة وضعهموفرنسا قامت باحت، م١٩٢٤

وبريطانيا قامت باحتالل ، ملك فيصل منهاوطرد ال، م١٩٢٠الفرنسي عام 
                                                             

عبد  –الجزء األول  –لالطالع على نص وعد بلفور راجع الموسوعة السياسية  ١
 . مدار الهدى كياليلاالوهاب 
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باإلضافة ، م١٩٢٣حت االنتداب البريطاني عام هم تتفلسطين والعراق ووضع
حاتهم على لتنهار بذلك أحالم العرب وتتكسر طمو ،إلى أمارة شرق األردن

  .ة، وأطماعهم في المنطقة، ووعودهم المتضاربةبيصخرة األكاذيب الغر

أعتمد على دعم زعماء بعض  ،هذه المطامع اتخذت شكالً آخر  
اإعطاء بريطانيقابل ، موتنصيبهم أمراء ،القبائل في دول الخليج العربي 

امتيازات اقتصاديظل البريطانيون ال ، ، فعلى سبيل المثالةة وقانوني
، باإلضافة )١(م١٩٥٧ دولة البحرين حتى عام يخضعون لسلطة أو قانون في

ذا الحال عموم دول وعم ه ،إلى فرض عدم طلب الحماية إال من بريطانيا
 .اً أخرىاناً وتقل في أحيانوط تشتد أحية الشرالخليج العربي، وإن كانت حد

، في القسم اآلسيوي في الوطن العربي، لم وإذا كان هذا حال الدول العربية
ة ت ضحيع، فمصر وقا في القسم اإلفريقي بأفضل حاالًاتهيكن حال شقيق

تسعى  ا، فبريطانيعلى المنطقة الفرنسي البريطاني ينافس االستعمارالتّ
، فتناوبت على احتاللها اصالتها إلى مستعمراتها في الهندلحماية طرق مو

أو ، م وغيرها من السنوات١٨٠٧ -م ١٨٠١بشكل مباشر كما في األعوام 
، وفرنسا تسعى إلى مثل المملوكي محمد األلفي، مالئهامن خالل ع هاتحكم
هاانتفاع إلى الطريق بهدف تحقيق مكاسب، باإلضافةيطرة على هذه الس 
زات هذه المنطقة بمياحتاللها بصورة مباشرة ، فأقدمت على ةاالستراتيجي

هيم أمثال عثمان البراديسي وإبرا ،حكمها أيضاً عبر عمالئهاو، م١٧٩٨عام 

                                                             
  .دار الهدى –عبد الوهاب الكيالي -الجزء األول  –الموسوعة السياسية  ١
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، أما ة للسودانة خاصميهأولت أ بريطانياعلى أن  –من المماليك  –بيك 
يون لد، فعندما تراكمت اأطماعها إلى بالد المغرب العربي امتدتفقد فرنسا 
ـة للجزائر على فرنسا، وعة المستحقّالفرنسيمن هذه الديون  دم تسديد أي
نصل تي أججها الق، والالخالفات بين الدولتين ةصاعدت حدت للجزائر،

ي ي فا، وفي اجتماع بين هذا القنصل والد)بيبر ديفال(الفرنسي 
ة على بإلقاء مروحته اليدويي ا، فقام الدم اشتد الخالف بينهما٢٧/٤/١٨٢٧

لبدء التخطيط  عةًخذ ذلك ذري، لتتّبرت فرنسا ذلك إهانة لهاتاع، فالقنصل
لتسويق  إعالميةً حملةً ت، فشنّيونخلص من الدلتّلالحتالل الجزائر، وذلك 

ف جندي على أل ٢٧بإنزال فرنسا م قامت ١٤/٦/١٨٣٠، وفي صرفهذا التّ
 ،تحينت الفرصة الحتالل تونسبل ، فرنسا بالجزائر أرض الجزائر، لم تكتف

 يتونساللباي ا، باإلضافة إلى اتهامها ت بالخالف على ترسيم الحدودـفتذرع
 ة، وتقديم المساعدالوطنيين الجزائريين ل المقاتلينبعدم العمل على منع تسل

محمية فرنسية عام  لن عن تونسـفحسمت الموقف عسكرياً لتع، لهم 
 اواسباني امن ايطالي فهبت كّل ، موريتانياو، م١٩١٢م، والمغرب عام ١٨٨١

 –م ١٩١١ ، لتحتل إيطاليا ليبيا بين عاميالقتطاع حصتها من الوطن العربي
  .ة والريف المغربيحراء المغربيلصاسبانيا ا، ولتحتل م والصومال١٩١٢

ة ق بين القوى االستعماريالممز بذلك أصبح شكل الوطن العربيو  
  :كل التاليعلى الشّ



 ٢٩ 
 

استولت بريطانيا على العراق واألردن وفلسطين والبحرين ف  
ومصر والسودان وجزء من ) ١(ارات وقطر وسلطنة عمان واليمنواإلم

  . الصومال

الجزائر والجزء ولبنان وتونس وفرنسا على سوريا  واستولت  
  .وجزر القمر) ٢(من المغرب وموريتانيا وجيبوتي األكبر

  .ليبيا والجزء األكبر من الصومال واستولت إيطاليا على

  .ةغربيموالصحراء ال يف المغربيالر واستولت اسبانيا على

 يوبذلك يكون الوطن العربي قد رزح تحت االستعمار الغرب  
  .لمملكة العربية السعودية والكويتباستثناء االمباشر 

  ولوقد أدركت هذه الد لن ،للدول أن االحتالل المباشر ةالغربي 
ل من أقطار الوطن ـولذلك لجأت إلى أسلوب جع، يصلح على المدى الطويل 

، وذلك بإنشاء اً لمصالح هذه الدول االستعماريةخادماَ وحارسوالعربي تابعاً 
الحرص على إبقائها على و، هامصالحبما يخدم ة حكم مرتبط وجودها أنظم
فبريطانيا أبقت على سالالت محمد علي على سدة الحكم في الحكم ةسد ،

ودخولهم تحت  ،م١٨٤٩ة عام ولة العثمانيا عن الدمصر منذ إعالن انفصاله
ةالحماية البريطانيملك فاروقحرار باالنقالب على الباط األ، إلى أن قام الض ،

                                                             
  .إن الجزء الذي وقع تحت االحتالل هو اليمن الجنوبي ، وذلك قبل توحده مجدداً ١
  ).بالصومال الفرنسي ( كانت جزء من الصومال وقد اشتهرت : جيبوتي  ٢
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تونس منذ ) ١(وأبقت فرنسا على حكم بايات ، م١٩٥٢ورة عام وإعالن الثّ
ايات مع أن بعض الب، م١٩٥٧إلى استقاللها عام ، م١٨٨١احتاللها عام 

كانت لهم مواقف وطنية مشرفة، أمثال الباي محمد د ناصر، والباي محم
تصفيتهم على  مه توقد أشيع أنّ ،هؤالء كانوا االستثناء ا أن، إلّالمنصف

ة الحاكمة في اللة العلوي، كما أبقى االحتالل على السخلفية مواقفهم هذه
وهي ال زالت تحكم حتى يومنا ، م١٦٦٦والتي اعتلت العرش سنة ،المغرب

  .هذا

  الح والساإلغراق بل ، تمثّة هذه األنظمةاألهم في ضمان تبعي
يون واقتراضبالد ومركبة ة باهظةقروض بفوائد ماليي ، األمر الذي يؤد

مما ، ف ويزداد ـ، فيتضاعيونظام الحاكم عن سداد هذه الدلنّإلى عجز ا
يتيح للدول الدؤون االقتدخل أوال بالشّة التّائنة إمكانيثم  ، ة للبلدصادي

السياسةة الخارجيوإعالن الوصاية  ،  االحتاللة وصوالً إلى ، فالداخلي
ة استغالل عماريول االستالمسميات التي تتيح للدوالحماية وغيرها من 

الحكام  راقغإ -، ومما ساهم في نجاح هذه السياسة، الشعوب ومقدراتها
وعدم إعطاء باإلضافة إلى الفساد والمحسوبية،  ات والكمالياتبالملذّ

ر على مخططات ، ألن ذلك قد يؤثّ-ة الناجحة ض للمشاريع اإلنتاجيورالق
  . خطراً على مصالحه ويشكل، المستعمر

                                                             
وهما ) داي ( والجزائر ) باي ( االستقالل كان يطلق على حكام تونس إلى ما قبل  ١

  . رتب في الجيش
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د ، تجسسعى االستعمار من أجل تحقيقهالذي الهدف األهم  نإ  
تشكل خطراً ، حتى ال ةإمكانية لحدوث وحدة عربي منع أيبالعمل على 

وانطالقاً من وتهديداً لمصالحه ،احقيقي ،كانت ركائز اتفاق  ةاالستراتيجي
قوى في القرن العشرين ة األتقاسم الوطن العربي بين القوى االستعماري

ووعد بلفور ، م١٩١٦عام ) سايس بيكو(وفرنسا من خالل اتفاقية  ايطانيبر
  -: أمور عدة أهمهاواللذان وضعا لتحقيق هذا الهدف ، م ١٩١٧عام 

تبقى  ، وبذلكاني كبير، وموارد اقتصادية ضئيلةسكّدول ذات تعداد   -١
مصر معونة ) ١(تتلقىبحاجة الغرب إلطعام شعوبها، فعلى سبيل المثال 

، واألردن ياً مليار دوالر سنو٢,٢ ـتقدر ب سنوية من الواليات المتحدة 
 .مليار دوالر أيضاًب

٢-  ى ، وبذلك تبقاني ضئيلة ضخمة، وتعداد سكّدول ذات موارد اقتصادي
تْ من قبل العراق خالل خمس احتُلَ) ٢(فالكويت ، بحاجة الغرب لحمايتها

إلنقاذ الكويت على رأس تحالف ) ٣(ألمريكيةساعات، فتحركت الجيوش ا
 .-خزان النفط األهم-، بهدف حماية دول الخليج عموماً ،ليدو

                                                             
مليون  ٩٢والذي يصل إلى أكثر من ، الخزان البشري األكبر في الوطن العربي  ١

  .نسمة
ألف نسمة،   ٦٥٦مليون نسمة ، وفي البحرين  ٢,٥ال يتعدى سكان الكويت  ٢

  .مليون نسمة ٢,٥واإلمارات 
ث االستعماري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بال تعتبر الواليات المتحدة الوري ٣

  .منازع
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ال لوطن العربي، بطريقة تمنع من احتمترسيم الحدود بين أقطار ا -٣
توحدها من خالل إنشاء مناطق متنازع عليها، كما الحال مثالً بين قطر بجزر 

، واقتطاع ن والسعودية ومصر وليبيانس واليموإيران والجزائر وتو ،قم
ة هدف ضرب العالقة العربيا بوإلحاقه بتركي، من سوريااإلسكندرونة لواء 
تقسيم األكراد بين أربع دول هي تركيا وسوريا والعراق وإيران و، ةالتركي

كن القوة ، وهؤالء هم رب العالقة بين اإليرانيين والعرببهدف ضر
اإلسالمياإلهذا ب ،ل عليهاة المعوضافة إلى أن اتّ أيمن هذه  حاد بين أي

الدول سيشكل تهديداً للدر الذي سيشعل حرباً ال هوادة األم ،  ةول الغربي
 .فيها

٤- ةدعم حكم األقليات لألغلبي١٥والتي تشكل  ، ة في سوريا، مثل العلوي %
ة تشكل ية سنّ، وفي البحرين أقلي%٦٠ة التي تشكل نيسة الكم األكثريتحو

صارى في لبنان تحكم المسلمين والنّ، % ٥٠لألغلبية الشيعية % ٤٠
على مدار عقود من الزمن والعراق  ،بحيث يكون الرئيس ماروني، ة األكثري

قبل أن يتغير ذلك بعامل القوي أطاحت بحكم البعثيين عام ة التة االستعماري
في و، الحهاحكم يتضارب مع مخططاتها ومصألن وجوده في ال، م٢٠٠٣

إن ، ولة أو اإلمارةالقبيلة الواحدة في الددول الخليج وليبيا واليمن دعم حكم 
سياسيتاماً لممارسة الفعل ال اًس غيابهذا التوجه في دعم األقليات كر ،

التي تقاطعت مع مصالح  غمة الحاكمة، وشبكة مصالحهاوجعله بيد الطّ
ومصالح األقطار  .قطر عربي ى إلى تضارب مصالح كّلأدمما  ،المستعمر
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ة هدف من هذه الخطّالتأكيد على لل، و)١(دهم الي تمنع من توحوبالتّ ،ألخرىا
يقول ريتشارد نيكسون الرئيس السابق للواليات المتحدة بين  ،ةاالستعماري

 :المكتابه ما وراء الس مقتبس من )م ١٩٧٤ -١٩٦٩( عامي 

كأن  على العالم اإلسالمي لت مصالحنا انطباعا فاعالًلقد شكّ{{  
قون، والفُرس سليلي القرون قي الذّيالعرب المعتوهين غير حلمن  كشكوالً

 ٨٥٨ل أسرة شديد التعاون قوامها ، هذا الخليط فوق ذلك يشكّالوسطى
، تسيطر هذه البلدان على عرقيةوجماعة  ٩٠عة على نسمة، موزمليون 

، ثم ةة استثنائيتلك قوة تجاريدمة ستممعظم نفط العالم، وفي العقود القا
ب ، ولذلك يجها ستشكل تهديداً خطيراً لنافإنّ ، ولذلكتمتلك أقوى الجيوش

  .}}هذه البلدان إثارة المشاكل لكّل
، ةلحدوث وحدة عربي ق عن أي احتمالريوبهدف قطع الطّ  

وبتحالف صهيوني رإلى وعد بلفو واستناد إمبريالير الغرب زرع ، قر
مشروعاً في فلسطين باعتبارها  -اًاً وثقافياً وعرقيديني -الغريبة إسرائيل 

الوحيد الواصل بين  ها االمتداد البريألنّ ،المنطقة األمثل لمثل هذا الهدف
ك الواقعة بتلو، ي القسم اآلسيوي من وطننا العربية الواقعة فاألقطار العربي

يتمثل بتخلصهم أيضاًآخر  ا، وهم بذلك يحققون هدفمنه في القسم اإلفريقي ،
من أصحاب رؤوس  من يهود الذين يشكلون عبئاً على االقتصاد باعتبارهم

، هذا ةة التجاريوق األمريكيحيان بالسوالمتحكمين في كثير من األ، األموال

                                                             
 –حول أسباب تخوف الغرب من الوحدة العربية راجع كتاب العرب واليهود والتاريخ  ١

  .أحمد سوسة
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، ولذلك كان اليهود هم )١(ةاندماجهم في المجتمعات الغربيباإلضافة إلى عدم 
، واخذ ، إذ صوروا يهود كشعب بال وطناالستعمار األقدر على تنفيذ أهداف

، وعن ذلك يقول قها النوعيوتفو) إسرائيل(يهود ه حماية قالغرب على عات
صالحنا ت مـولقد زرع {{: د نيكسون في كتاب ما وراء السالمريتشار

إذ }} ةة واإلسالميربي، الواقعة بين البلدان العمتجسدة في حماية إسرائيل
لغرب التعامل مع منطقتنا من قبل ا لت جوهروالمنطلقات شكّ زائهذه الرك

ذه ، والذي يسعى وبشكل محموم للسيطرة على هاالستعمارية ةالمتمثل بالدول
  .البقعة من العالم بكل الوسائل

  

  

  

  

  
                                                             

  ).المسألة الغربية(وهذا ما أطلق عليه المفكرون العرب مصطلح  ١
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  الباب الثاني

 

  إن والتي لن يستطيع البوح  –تفاؤالً  أكثر أحالم المواطن العربي
في  ير مجرى األحداثيأن يرى أن االحتجاج الذي يقوم به مواطن سيغ –بها

ه قد يزحزح وزيراً عن كرسيه أو حتى من هو أدنى مرتبة منه، المنطقة وأنّ
م مثل هذا االحتجاج فقد حطّ ،ما جرى في الواقع كان أعظم من ذلك إال أن

عاماًأكثر من أربعين البعض منذ ر عنها أصنام العرب الجدد، والتي عب.  

لقد كان محمد البو عزيزي من مدينة سيد بو زيد التونسية، يعمل   
ربة لبيع الخضار، رغم محدوديويعتاش من خالل عتدره  تي كانتخل الة الد

باب، أجبره على هذا شغف الحياة والبطالة الوافرة في وسط الشّ عليه، إال أن
ي دأبت على والت،  ه لم يسلم من عبث الشرطةالعمل المتواضع، بيد أنّ

عرض ، ليبدأ رحلة استرجاعها، اعتاد محمد على التّمصادرة عربته منه
ظام، الذين يضيقون عليه لقمة العيش، رغم صعوبتها لف من رجال النّللص

وشحة وبعد مصادرة مصدر رزقه الوحيد، ذهب محمد إلى ها، وفي هذه المر
اعها، ثم غادرها غاضباً، ولم مقر المحافظة في السيد بو زيد بهدف استرج

م، وأثناء ١٧/١٢/٢٠١١يعلم أحد عن نيته، فقام صباح يوم الجمعة 
نزين على جسده وأضرم سكب البباالزدحام الذي تضج به شوارع المحافظة، 

مما أدى إلى إصابته بحروق قاتلة في أنحاء جسده نقل على  ،ار بنفسهالنّ
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المعاملة المهينة التي تلقاها على  على اوذلك احتجاج، أثرها إلى المستشفى 
عاماً، وما أشيع ٣٦ من العمر غ لوالتي تب) فادية حمدي ( يد موظفة تدعى 

ها صفعته، إال أن المحكمة التي رفعت أمامها القضية عقب في حينها أنّ
اك جاء لزيارته الرئيس التونسي أتها مما نسب إليها، وهنورة براندالع الثّ

الحروق البليغة بإال أن محمد فارق الحياة متأثراً } يزين العابدين بن عل{
عاصفة  ،ه أشعل بشرارته التي أطلقهالم أنّب بها، وهو ال يعيالتي أص

عت أنظمة من جذورها، اقتلهوجاء من االحتجاجات في الوطن العربي ف
  .أصنام السلطة والحكم توهدم

 يباب العربثير من الشّمرد التي يحلم بها الكالتّمن حالة الكانت هذه لقد      
ة ة في الحياة السياسيالذي صودرت منه أبسط حقوقه، من المشارك ،
قيين عنه، إلى العيش بكرامة لين حقيير في اختيار ممثّعبة التّحريرورة وض،

حكم بطاقات األمة ، بل وصل األمر بأنظمة الظلم والطغيان من التّةزـوع
وتسخيرها بما يخدم  -ة ألي أمة أو مجتمعة األكثر أهميهذه الفئ -هاوإمكانات

ن محمد البو إ، بل بما يخدمه هذه األنظمة ال فيما يخدم األمة وتطلعاتها
 ، أننفسه، أراد أن يوصل رسالة مفادهاعزيزي عندما أقدم على إحراق 

من أرحم  تأضح، آلم وقسوة ومرارة آ ل ما تعنيه هذه الكلمة منكالموت ب
ة الخانعة، والتي لم يعد استمرارها على هذا الحال لمذلّقسوة ومرارة الحياة ا

جن والس ، وت غير مسموعبما أن االحتجاج ممنوع، والص. ل أي معنىيشكّ
ل والخنوع أو أن رصاصة تنتظر من مرد على هذا الذّبانتظار من يفكر بالتّ

 ضريبةاس غير مستعدين لدفع النّ وبما أن ،ا جسور ااعتقد نفسه أسد
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، هته بهذا التعريف الذي أفزع كل من شاهدغيير، وجد محمد ضالّالتّوة حريال
ضمير  ثورة عارمة امتدت إلى كّلليشعل  ، سواء اتفق مع محمد أم لم يتفق

حي.  

، ريغيت فيها عاصفة التّماثل، هبالتّ حدحالها  فمصر المشابهة في  
عي من خالد سعيد طالب جامفبب غير الذي كان في تونس، وإن كان الس

من جهاز أمن ) ١(ثم دخل مخبران ، اإلسكندرية، تواجد في مقهى لإلنترنت
يطلبان منه مرافقتهما إلى و -).٢(المعروف ببطشه وجبروته .ولةالد

ويقومان  -م٢٠١٠للعام  –وز الحارقة ، فيوقفانه في شمس تمالخارج
يحرك  ، ولمارة، حتى يلفظ أنفاسه األخيرةمسمع من الممرأى وبضربه على 

اً في ذلك على وكان محقّ، ظام اعتقد ذلك النّ وإن -ذلك ضمائر المتواجدين
ما حدث احتجاجات ليست ذات قيمة، استطاع األمن  فجّل -المدى المنظور

القضاء عليها كما هي العادة،  المصريعلى  اموقع أسس هناك من إال أن
                                                             

/ ٢٤العربية -اكمة ذكرت قناة العربية أن أحمد صالح وعوض أنهما قيد المح ١
  .م٩/٢٠١١
  
دليل آخر على وحشية هذا الجهاز القمعي ظهر عقب تفجير كنيسة في اإلسكندرية في رأس  ٢

من خالل ) سيد بالل (  ٠م حيث استدعى فرع الجهاز في اإلسكندرية الشاب٢٠١١سنة 
جثة ، لم  االتصال به عبر جواله، وطلب منه مراجعة المقر، ذهب سيد إلى هناك ولم يخرج إال

يصمد جسده أمام وحشية التعذيب الذي مورس عليه أثناء التحقيق بغية انتزاع اعتراف بعالقته 
بالتفجير، وقد أثبتت التحقيقات التي تلت نجاح الثورة وحل الجهاز، إن هذا االشتباه لم يستند 

 –السلفي  إلى أي أساس قانوني، أو منطقي إنما فقط بني على انتماء هذا الشاب إلى التيار
بعد ذلك تبين أن وزير الداخلية العدلي هو وراء هذا {{وبعد تسلم محمد مرسي . جريدة القدس

  .}}التفجير
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كان يغلي ويستعد  البركان ، على أننترنت حمل عنوان كلنا خالد سعيداإل
لالنفجار، لينبعث دخانه على شكل دعوات للتظاهر في عيد الشرطة المصري 

  .م٢٥/١/٢٠١١يوم 

م قامت ١٩٩٦ففي عام ، لم يكن الوضع في ليبيا أقل قسوة و  
أكبر  –سجين في سجن أبو سليم )  ١٢٠٠( الشرطة الليبية بقتل أكثر من 

، وأنكر النظام في حينه آثار أبنائهملقد فقد األهالي  –سجن سياسي في ليبيا 
نجل معمر  –هيبة، إلى أن خرج سيف اإلسالم ما ُأشيع عن المجزرة الر

ولين ؤة والده محاسبة المسوأقر بوقوع مجزرة، معلناً عن ني –القذافي 
طالت هذه المحاكمات التي وهذا الفعل الذي يندى له الجبين، لالمرتكبين 

 خرج بنتيجة حتى العامولم ت،م ٢٠٠٢م بدأت عقب هذا االعتراف عا
هم ءوبما أن أبنا -أهالي الضحايا في بنغازي م، األمر الذي دفع ٢٠١١

ماع إلى التظاهر أمالً من اس_ ورين دشكلوا العدد األكبر من السجناء المغ
أصواتهم وتحقيق العدالة والقصاص من المجرمين، وليس أقل من استالم 

نهم من زيارتها وقراءة الفاتحة تمكّ معروفةابر رفات أبنائهم لدفنها في مق
  .على أرواحهم

  ى تولّ الذي ، لفتحي تربت المظاهرات المحامي الشاب وضم
قضيمعمر  التي ارتكبها نظام مجزرة سجن أبو سليم فاع عن األهالي فية الد

ر بركان فجتاالعتقال  أسرب نب، وبت، األمر الذي أدى إلى اعتقالهالقذافي
  .م١٧/٢/٢٠١١الغضب يوم 
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جموعة من ، حيث بدأت موأما الحال األشد قتامة كان في سوريا  
لت صة في شوارع دمشق، سرعان ما تحومرخّ بتظاهرة ،  المثقفين الشباب

لى هتافات مطالبة باإلصالح وعلى إثر ذلك، وبتأثير مما تبثه الفضائيات إ
تابة بك،  جموعة من تالميذ المدارس في محافظة درعا م تالعربية، قام

شعارات على بعض الجدران مستوحاة مما شاهدوه على شاشات التلفاز، 
عب يريد وسمعوه من حناجر الثوار في تونس ومصر وليبيا، فكتبوا الشّ

وقامت ، ة باتجاه المحافظةإسقاط النظام، فتقدمت جحافل األذرع األمني
أثناء  بوهمأسدهم، فعذّ كاء في مؤامرة ضدهم شرة أنّمعتقد ، باعتقالهم

ة، في رسالة كتبت التعذيب بادية على أجسادهم الغضوآثار  ،التحقيق معهم
، ظاممن يقف في وجه النّ هؤالء األطفال مفادها، هذا مصير كّل على أجساد

عندما ذهب أهل هؤالء األطفال للمطالبة باإلفراج وأو حتى يفكر في ذلك، 
 هم وحقّظ بألفاظ نابية وغير أخالقية بحقّظام بالتلفّاط النّقام ضب ،أبنائهمعن 

ة في المحافظة مائر الحيصرف أثار حفيظة أصحاب الضنسائهم، هذا التّ
خرجت بمظاهرات  ، حيثفي درعا الدينو األكثر تمسكاً بالعادات والتقاليد

ظام خطهم على هذا النّتعبيراً عن استنكارهم لهذه الجريمة وهذه اإلهانة، وس
ار الذي يعذب األطفال ويسيء لألخالق، ويقمع صوت من يقول ال، لتندلع النّ

  . امفي بالد الشّ

رارات نماذج لما يجري في المنطقة، والناظر لها يرى هذه الشّ  
أنها، وإن اختلفت في التوقيت والمكان والشخوص والتفاصيل، إال أنها 

  -:اركت من خاللتش
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١- الذي أ أنارع وجدان الشّ دى إلى انفجار األوضاع، حادث مفزع هز
ظام بأجهزته ذ هذا الحادث كان أركان النّوإن منفّ، مائر الحيةوأصحاب الض

البوليسيةة القمعي. 

 حزب أو ون ال ينتمون إلى أيلم، مواطنون عاديمن وقع عليهم الظّ نإ -٢
ام ظالنّ ةأجهز أن، ولفي هذه الدمعارضة، األمر الذي أشعر الجماهير  ةجه
المسألة مسألة  وأن ، تفرغت لهم، د فراغها من المعارضة والمعارضينوبع

 .وقت

٣- لم لم تكن ذات أبعاد أو خأسباب ودوافع هذا الظّ إنلفيات جنائية ة أو أمني
ةأو طائفي. 

٤- واتجاوب نالذي إن ظاهر، كما عوات للتّمع الدكانوا  ،  لها نالداعي أن
من  أنووال ينضوون تحت راية حزب أو تنظيم، ، رين غير مؤطّمواطنين 

حزب أو حركة كان عضوا في أي ،وليس بتعليمات ، ك من تلقاء نفسهتحر
 .هذه الكلمة من معنىلما  ك بكّلالذي تحرهو الشعب  ته، أي أنمن قياد

قد َأشعلت األرض بركاناً  رارة على اختالف مشاربهاكانت الشّ إذاً  
يطرة من قبيل محافل أكثر ما أثار االستغراب، سرعة فقدان الس ، فإنملتهباً

األجهزة األمنية والشرطينفسها من خالل  ترة، والتي طالما صو
نار يحرق من يتجرأ وجدار  ،صن ال يمكن اختراقهرة، بحاستعراضاتها المتكر
  .من قصور سلطانه على االقتراب منه أو
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أنفاس كل مواطن وتسترق السمع  ها قادرة على أن تحصيوإنّ  
فهي األسد  ،ينتظر من يتذمر الذي) البعبع(ها ذلك نّأهمساته، و إلى كّل

أن  نه يوجد فرق كبير بير في االحتجاج، على أنّالزائر في وجه من يفكّ
، ة بانت على حقيقتهاة العربيلقمعينمور األجهزة انمر، فصورة  وأترى نمراً 

  ).١)(لورقنمر من ا( وظهرت بصورة

ك حتى انهارت جيوش رحة بالتّت الجماهير العربيأما أن بدف  
ميم األفواه في أكثر من عب، وتك، بل قل جيوش مكافحة الشّغبمكافحة الشّ
على ، ففي تونس وبعد أن شاع خبر إقدام محمد البو عزيزي قطر عربي

قه، حتى اندلعت مظاهرات إحراق نفسه احتجاجاً على مصادرة مصدر رز
ت تدريجياً إلى كل المدن والمحافظات متدفي محافظة بو زيد وا ضخمة بدأت

ونسي ئيس التّرطة أليام معدودات، وليعلن الرالتونسية فلم تصمد أجهزة الشّ
زول إلى يش النّويطلب من الج ،ة أنحاء البلدحالة الطوارئ في كافّ

م معلناً ١٤/١/٢٠١١ل فراره في يطرة عليه، وذلك قبلفرض الس) ٢(ارعالشّ
 ماهير أنعاماً لتوقن الج٢٢ظام األمني الذي دام ألكثر من بذلك سقوط النّ

 عوب أقدر من كّلهذه األجهزة أنها هي أسود من كرتون، وأن إرادة الشّ
  . أنظمة العهر والقمع

                                                             
  .كما قال زعيم الثورة الصينية ماوسيتنغ في وصف أعداء الثورة  ١
إن مهمة الجيش في األصل حماية حدود البلد من أي عدوان خارجي ، لكن القانون  ٢

إلى المدن إذا فشلت الشرطة وأجهزة األمن في السيطرة على الوضع ، يسمح بنزوله 
  . فانتقلت مهمة الحفاظ على األمن للجيش بشكل مؤقت
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 ،ظام المصري رحيل نظام بن علي القمعي، فلم يعتبرشاهد النّ  
وزير الخار ففي مؤتمر صحفي ردجيأحمد أبو الغيط، على سؤال ة المصري ،

حفيين الذي  أذيأحد الصع على قناة العربيعما إذا كان ما حدث ، ةة اإلخباري
هناك دعوات على الفيس  ره إلى مصر، وخصوصاً أناثآد في تونس قد تمت

ما هو ما حدث في تونس إنّ ه أنكان رد ،رطةظاهر في يوم عيد الشّك للتّوب
  .الوضع في مصر مختلف تماماً وأن، فنجان زوبعة في 

  ٤٠نفسه إلى أكثر من  رارةالغيط مستنداً في ق ير أبكان تصو 
فما يسمى باألمن المركزي، وطابور من المخبرين وأجهزة أمن  ،ألف جندي

مته، زاوية من مصر، ونسي أن الشعب إذا قال كل في كّل ينالدولة المنتشر
وحطّ ،عبأسقط كل أوهام وأصنام الرلمة الحسم، مت مسمعاً كم قيود الص

وبناء على دعوات ، م٢٥/١/٢٠١١الثاء ، ففي يوم الثّالتي لم تتأخر طويالً
رطة في مصر، باستغالل عيد الشّ للتظاهر أطلقت على اإلنترنت، مطالبةً

انطلقت تظاهرات بأعداد غفيرة من الجماهير، فاجأت األمن المصري، 
 ،والعدالة االجتماعية ،البة بحرية التعبيرمط ةوتجمعت في وسط القاهر

التي ذهب  ،ومحاربة الفساد، ووقف الممارسات القمعية لألجهزة األمنية
غب المتمثلة بقوات يت أجهزة مكافحة الشّـكعادتها استدعضحيتها الكثير، 

الذين تضاعف عددهم بشكل لم ، ، وبدأت بتفريق المتظاهرين األمن المركزي
ة الستجابة لدعوايخها من قبل، ومع هذا التزايد في تشهده مصر في تار

ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء التظاهر، ازداد استخدام القوة م
ت ظنّات التي دامت حتى ساعات المساء، والجرحى، خالل هذه المصادم
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السلطات أن األمر قد انقضى، وأن تهت، لتفاجأ في اليومين وبعة قد انالز
م زيادة حدة رغ ،م بازدياد أعداد المشاركين٢٧/١/٢٠١١-٢٦التاليين 

ن يشتبه بكونه مشارك أو م وسياسة االعتقال لكّل، البطش والقتل والقمع
المدن  ن اتساع المشاركة لتعمين اليوميز هذالتظاهرات، ومما مي منسق لهذه

اها كان في السويس نوأد ، ها كان في اإلسكندريةأشد أن المصرية، على
ئيس هداء والجرحى، ليخرج الرهدت سقوط أكبر عدد من الشّالتي ش

عب ر خالله الشّبيخ اك عن صمته أخيراً، ويلقي خطابالمصري حسني مبار
وهذا أدى بدوره  –وهذا تهديد منه للشعب-بقبول حكمه أو انتظار الفوضى 

د المظاهرات، وارتفاع سقف المطالب التي ركزت على ما سبق ـإلى تصاع
-  واالجتماعي ياسيباإلضافة إلى المطالبة باإلصالح الس، الب من المط

وغيرها من  -)١(التزوير في آخر انتخابات لمجلس الشعب والشورى
ليبة، وعلى أثر استمرار المظاهرات وتناميها المطالب بالحقوق الس

ورغم القمع والبطش، وفي محاولة يائسة  ،عبواالستجابة لها من قبل الشّ
حكومة أحمد نظيف قطع جميع  رتلوقف تدهور األوضاع، قرمن النظام 

كية باإلضافة لقطع سلالاللكية والس، والخارجية االتصاالت الداخلية أشكال
ير التي تحررت من كل ذلك لم يفتت من عضد الجماه أن اإلنترنت، على
كما كسرت هذا الحاجز المقيت، وفي صباح يوم الجمعة ، أشكال الخوف

د ر اتجاه قوات األمن التي قتلت العديـوبسبب تأجج المشاعم ٢٨/١/٢٠١١

                                                             
من المقاعد وغياب كل األحزاب % ٩٠حيث حصل الحزب الحاكم في مصر على أكثر من  ١

   .اًطعن ١٥٢٧م وصل إلى ٢٠١٠األخرى، أما عدد الطعون التي قدمت على االنتخابات عام 
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ن دمات بي، مما أدى إلى اشتداد  الصآخر اًمن المتظاهرين واعتقلت عدد
، حيث سقط في ذلك اليوم في ميادين المتظاهرين وقوى األمن المركزي

، قام عدد من الغاضبين بمهاجمة مراكز اًشهيد ٢٥٠لقاهرة وحدها أكثر من ا
 –كماالحزب الح –وقوى األمن األخرى ومراكز الحزب الوطني  ، رطةالشّ

واحرقها باعتبارها رمز القمع واالستبداد بالحكم، وفي ساعات المساء أعلن ،
وأمر الجيش بالنزول  ،الرئيس المصري حسني مبارك حظر التجوال
األمر الذي طرح عالمات  ،للشوارع بعد غياب مفاجئ لقوات األمن المركزي

التي أرهبت الشعوب  ،ذلك أكد سقوط أسود الكرتون كبيرة على أن استفهام
عشرات السنين، عبر أول اختبار حقيقي لها، لقد اكتشفت الجماهير كم هي ل

خالل ثالثة أيام ضعيفة جحافل األمن المركزي، رمز السطوة والقمع تنهار 
مرد التّرت من الجماهير التي قر)) -التسونامي– التيار الجارف(( أمام هذا

تأخذ زمام المبادرة بالدفاع عن ل، واعتزمت قول كلمة الفصل، وعلى خوفها
ا هي إمبراطورية فه. اد السلطة والمالاغتصبها زمرة عبحقوقها التي 

تنصهر بنار الجماهير  ،ةة في المنطقة، اليد الحديديظام األمني األكثر قوالنّ
، المنطقةاألكثر بوليسية في ظام األمني المصري الغاضبة، رغم اعتبار النّ

 ٢٥ فرد لكّل ١٤فروعه إلى  ة ألفراد األمن بكّلدديـسبة العفقد وصلت النّ
، اهير باالعتصام في ميدان التحريروبدأت الجم ، ذلك اختفى مواطن، لكن كّل

هذه الجماهير  تـالميادين األخرى في عموم مصر ورفعوالعديد من 
  .}}ظامط النّاعب يريد اسقالشّ{{هير عار الشّالغاضبة الشّ
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، لترباب فتحي في ليبيا ما إن وصل نبأ اعتقال المحامي الشّو  
حتى انهارت األجهزة حتى اندلعت مظاهرات في بنغازي، وما هي إال ساعات 

، وسيطر المتظاهرون على المدينة بشكل أثار استغراب كل رطية هناكالشّ
القذافي من الجيش ر معم  ئيس الليبيحركات، وطلب الرمن شاهد هذه التّ

يطرة على األوضاعالعمل على استعادة المدينة والس.  

ب فما أن تسر، مور بأفضل حالفي سوريا لم يكن وضع هذه النّو  
الميذ األطفال، حتى اندلعت موجة احتجاجات في درعا نبأ اعتقال وتعذيب التّ

ات حتى طلب ورية، وما هي إال ساعالس نسرعان ما امتدت إلى أكثر المد
المناطق في ئيس بشار األسد من الجيش االستعداد لحسم الموقف الر
اخنةالس.  

، حيث اندلعت لجهاز الشرطة من لم يكن هناك دوروفي الي  
عبد  يالمظاهرات في العاصمة صنعاء احتجاجاً على عودة الرئيس اليمني عل

باب اليمني بدأ الشّوده بعدم الترشح لفترة إضافية، ـوعاهللا صالح عن 
ئيس علي عبد اهللا صالح الجيش أمر الر االعتصام في الميادين العامة حتىب

دخل لحسم األمر معتمداً على أقاربه الذين يمسكون بمفاصل القوات بالتّ
وأعلنت انضمامها إلى ،  المسلحة اليمنية، إال إن فرقة من الجيش انشقت 

  .صفوف الثورة

، حالة الطوارئ في أنحاء المملكةوفي البحرين قام الملك بإعالن   
مرد، إال أن الجيش أيضاً فشل في إخماد وطلب من الجيش إنهاء حالة التّ
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عاون الخليجي رطة من قبل في ذلك، فانعقد مجلس التّبعد فشل الشّ، الثورة 
)١(المشترك ومن ضمنهم الخليجي  -ر إرسال قوات درع الجزيرة ، وقر

عوديالجيش الس - على الفور، وأزال دوار اللؤلؤة ميدان ك الذي تحر
 ولكن ما زال. ورة في مهدهااالحتجاجات وسواه باألرض وقضى على الثّ

  .ظامالنّ عب ضدهناك بين الفينة واألخرى تحرك من الشّ

  بالغ األهمية، وهو لماذا انهارت  هذه األحداث تطرح سؤاٌل إن
هزة األمنية عند أول واألج، غبوقوات مكافحة الشّ ، رطيةاألجهزة الشّ

  اختبار حقيقي لها؟؟ 

  تْ  اإلجابة تكمن في أنينعلى أساس فكرة مفادها، هذه األجهزة ب
منتسب إلى هذه العدو األول لها، وكثيراً ما يسمع المتدرب الهو الشعب  نأ

 يجب إبقاء قدمك{{]] المضغوط عليه  نبركعب كالزالشّ إن[[ قولاألجهزة 
عب تترافق مع الشّ هذه التعبئة ضد إن}} رفعتها أصاب عينك ك إذاعليه ألنّ

الملك هو الوطن أخرى قائمة على أساس أن، مساس به يعني  وإن أي
ربصين والمندسين ظام من عبث الخونة المتحماية النّ المساس بالوطن، وأن

صل األمر بوزير الواجب األول والمقدس له، حتى و عب هوفي صفوف الشّ
اخلالدان حكم مبارك حبيب العدليبإ ية المصري، عار الذي ر الشّير تغيبأن قر

رته إلى غي))الشرطة في خدمة الشعب ((رفعته الوزارة طوال عقود 

                                                             
يتكون مجلس التعاون الخليجي من كٍل من السعودية واإلمارات والكويت وقطر والبحرين  ١

  .وعمان
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عار يحمل من هذا الشّ بع فإنبالطّ)) عب في خدمة الوطن رطة والشّالشّ((
المعاني والسق عليه، مو في الفهم واإلدراك ما جعله أفضل من سابقة ومتفو

معناه الحقيقي، ال أن يكون معنى الوطن كما يفهمه بالقصد منه الوطن  لو أن
غمة الحاكمة وأجهزتها تلك الطّووأمثاله، هو  هؤالء، فالوطن في نظر العدلي

  .ه وأسرتهئها وأعوانها وعلى رأس كل هؤالء الحكام وأبناؤووزرا

  ء هذه األجهزة، قد انعكست على أدا ، عبئةهذه التّ لذلك نرى أن
ة الفائدة المادية المرجو ر الذي جعل الهدف األول للمنتسب إليها، هياألم

عوانه ظام من امتيازات ألبما كان يوفره النّ، باإلضافة إلى الفوائد المعنوية
وأصحاب المراتب العليا، الذين أثبتوا ، المتربعون على عرش األجهزة

عالقة هذه األجهزة مع الجماهير، ، ليكون ذلك على حساب ظامهم  للنّءوال
ما ازداد الفرد من الجهاز األمني اقتراباً حيث كلّ، التي تناسبت تناسباً عكسياً 

لت رتبته وبالتالي ازداد بعداً عن الجماهير، وهذا األمر أحدث ـظام عمن النّ
فجوة في العالقة بين األجهزة والجماهير، وأخذت هذه الفجوة في االتساع 

ن ابن الجهاز والنظام، حتى أعمت اد شبكة المصالح والمنافع بيازدي بسبب
هر على أمن المواطن ول عن حقيقة عمله ومسؤولياته، فبدل السؤالمس
والسأصبح عمله يتلخص بمتابعة كّلاألمم قي به إلى مصافّعي إلى الر ، 

 انتقاد يوجهه للسلطة الحاكمة، وإسكاته بكّل همسها المواطن، أو كّلهمسة ي
فقد  ، }ة ما يضحكالبلي شر إن{كما يقال  وترهيب، من ترغيبالوسائل 

ورية بتهمة جون السعاماً في الس ١٤أمضى سجين سوري أكثر من 
االنتماء إلى جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة في سوريا، إبان المواجهة 
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ين بعد ليتب(((  اإلخوان المسلمين جماعةلتي دارت بين نظام حافظ األسد وا
بب وراء وأن الس، لديانةقضاء هذا المواطن كل هذه السنين أنه مسيحي ا

حاكم البالد حمار مهمته خدمة شعبة وحمله إلى بر  إن - :اعتقاله هو قوله 
  ).١)))(األمان

عب إلى هذه األجهزة كعدو مبادالً هذه بيعي أن ينظر الشّومن الطّ  
التعامل معها قدر اإلمكان، وفقط من  األجهزة نظرتها، وأن يعمل على الحد
خلص منها في أول فرصة عي إلى التّعندما يكون مجبراً على ذلك، بل والس

األمنية واألجهزة  قد تتاح له، لذلك ليس من المستغرب أن تكون المقار
أفرادها كانوا هدفاً لالنتقام من قبل  عرضة للتخريب والحرق، وكيف أن

بالغ األهمية في هذا  وهو، يمكن إغفالههذا ال والجماهير الغاضبة، 
هم ، قة من أبناء ومنتسبي هذه األجهزةاحالغالبية الس حيث أن ، المضمار
ابن  إنظام وأجهزته، بقات الفقيرة والمتوسطة التي يقع عليها ظلم النّمن الطّ

ينخرط في شبكة  طالما لم، اً وطنياً صادقاًويمتلك حس ،عبالجهاز هو ابن الشّ
يجعل ابن  الوطني ج في المراتب، هذا الحسولم يتدر، المصالح والمنافع

ظام إذا ترسخت عب وسرعان ما يلفظ النّينحاز إلى جانب الشّ الجهاز األمني
حيث  ،هذا ما شاهدناه في الكثير من المواقفف ،ظاملديه القناعة بزوال النّ
أو من  ،متظاهرينجهزة إطالق النار على الرطة واألرفض أفراد من الشّ

خالل انتقال ابن الجهاز إلى صفوف الجماهير وتخليه عن وظيفته، رغم ما 
  . جن أو اإلعدامصرف من تبعات، كالسقد يترتب على هذا التّ

                                                             
  .يوميات متلصص ، مصطفى خليفة  –الحادثة  –الموقعة  ١
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  ه اه أو أباإما أن يكون ابنه أو أخ، عالقة األجهزة بالمواطن  إن
  .قرابته حد أأو عمه أو خاله أو جاره أو 

  ل الكثير من العوامب األجهزة األمنية قتهت عالهوأيضاً شو
التي ، ياسيةينية أو السائفية أو الدأو الطّ، مثل الخلفيات العرقية، اإلضافية

حاالت الفساد  ىلين عن هذه األجهزة، باإلضافة إلعقلية المسئو فيها كونتُ
لطة بالمال، وانتشار المحسوبية والواسطة، ها تجاوزات الستالتي سبب

، اتب القيادة بناء على الكفاءةمرالمسئولين الذين يصلون إلى  ءةفاك وانعدام
ت في هذه العوامل أد أو مدى إخالصه في خدمة الوطن والمواطن، كّل

  . مجملها إلى النتيجة القاتمة الحتمية لرموز القمع والطغيان

  على أن ور الواجب على هذه األجهزة، والواقع على كاهلها الد
لظروف التي تعيشها بلدان الربيع العربي، يجب أن يكون ا هذه في مثل

إفساح المجال للمتظاهرين بالتعبير عن مطالبهم بحرية وتوفير الحماية لهم، 
ثلة ة في هذا المجال ماجربة األردنيوالتّ ،مع ضبط الخارجين عن القانون

رطة، بتوفير األمن أمام أعيننا، حيث قامت أجهزة األمن باألخص الشّ
ورة التي رأيناها ألول ظاهرين، وتوزيع زجاجات الماء عليهم، هذه الصللمت

النموذج  ورات، فهذاأول أثر ملموس لهذه الثّمرة في وطننا العربي، تعتبر 
، وطريق يمكن البناء عليه، واعتباره خطوة أولى في طريق األلف ميل

  .يريغتّال
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  فيه أ مما ال شكنفسها في وجه الموت  لجماهير التي وضعتا ن
غيانصاص، وبطش قوى الطّوالر ، هاكتها مشاعر صادقة، وإحساسقد حر 

لتها على مدار السنين العجافباقتراب الخالص من تلك القيود التي كب .
ر لها كها؟ ومن وفّورات ومن حروالسؤال هنا من وقف وراء هذه الثّ

  . دون غيره؟ اتوقت بالذّاإلمكانيات؟ ولماذا في هذا ال

ر الواقع الذي يها قادرة على االنتفاض وتغيعوب بأنّلقد آمنت الشّ  
تخطى األربعين عاماً عند والتي  ، وترزح تحته طوال السنين ،قبلت به
  .البعض

طرق إلى لنا من التّ لمعرفة اإلجابة على هذه التساؤالت، ال بدو  
وهي وإن ، ات بهمات التي اتسملساوورات، ت بها هذه الثّرروف التي مالظّ

هذه  الواحد أن حتى ظن، في تفاصيلها، فقد تشابهت بمجملهااختلفت 
عب عب التونسي، وال زال يخوض غمارها الشّورات التي بدأها الشّالثّ

كل مواطن الظلم والطغيان  في لم يهدأ بركانها بعدالتي و ،وري األبيالس
هذه الثورات قد استنسخت  رات يرى وكأنفالناظر لهذه الثو ،واالستبداد

ماتأختها، ومن هذه الس:-   
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١- باب من خالل حركات الجماهيرية بدأتها مجموعة من الشّالتّ كّل إن
 –ك وفيس ب –توتير {ت عبر مواقع التواصل االجتماعي دعوات وجه

  .والقت استجابة جيدة تنامت بشكل متسارع ومذهل ومفاجئ ،}يوبتيو
ة، فقد برزت صور لعائالت ديرالفئات المجتمعية والفة شاركة كافّم -٢

بأكملها شاركت في االحتجاجات بما في ذلك أطفال هذه العائالت، رغم خطر 
ص بالمشاركينالموت المترب ،لكن كال  ور األبرز كان لفئة الشباب منالد

الجنسين، الذين أخذوا على عاتقهم مهمةة تحرير مجتمعاتهم من العبودي 
 .لم والطغيانة ألنظمة الظّعيوالتب

إنما كان التنسيق واإلعداد وورات، عدم وجود قيادة تقليدية واضحة للثّ -٣
ورة باب، اتفقوا على هدف تحقيق أهداف الثّمن خالل عدد كبير من الشّ يتم

 . لم واالستبدادل رأس الفساد والظّالذي يمثّ،  ظام وعلى رأسها إسقاط النّ

الفعل ومحاولة اعتالء  بردةالفعل واالكتفاء غياب األحزاب عن ساحة  -٤
ورات، وسعيهم لقطف ثمار جاح لهذه الثّالموجة، بعد ما تبين لهم إمكانية النّ

يد أصحابها الحقيقيينيالحكم وتح الثورة، للوصول إلى كراسي. 

٥- والذي تراوح بين مساندة متأخرة لمطالب ، عم الغربي للثوراتالد
وتبني ، اإلعالم، مروراً بالمساندة المباشرة  عب التونسي عبر وسائلالشّ

عم عبر إتاحة التقنيات الدكان ة كما هو الحال في مصر، فعبيالمطالب الشّ
) ١(ةواصل مع العالم الخارجي قائماً، واستخدام المؤسسات الدوليإلبقاء التّ

                                                             
هي تلك المؤسسات التي تتيح العضوية فيها للدول بالتدخل بشؤون : المؤسسات الدولية  ١

لمنظمة الدولية وا .من والجامعة العربية واالتحاد األوروبيمجلس األ: الدول المنتسبة لها مثل
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المشاركة في إيجاد ، أو من أجل استصدار قرارات وعقوبات كما في سوريا
دخل مثل ما حدث في اليمن، وصوالً إلى التّ ، ول األخرىلحل مع الدصيغ ل

 .العسكري المباشر كما في ليبيا

  إن مات تالقت مع بعض الظّهذه السة التي روف الموضوعي
  -:، مثلهاورات وجعلت من األرض تربة خصبة لنمووفرت األجواء لهذه الثّ

١- مرتبة إلى رأس  ولة، من أصغرالفساد المستشري في مؤسسات الد
ق حالة الفقر وحتى الرئيس وعائلته، مما عم، ظام، من وزراء ونوابالنّ

هوض بالواقع بسبب ومنع إمكانية النّ، المساعدات الخارجيةواالحتياج إلى 
مليار  ٨.٥يكلف الفساد مصر سنوياً ، فساد من أموال، فعلى سبيل المثالال

 ).١(جنيهاً

ت في الوطن العربي أكثر من التي بلغسياسة التجهيل وتفشي األمية،  -٢
على  تتربع ، }أمة اقرأ{مليون أمي في بالد  ٦٠.٤حوالي  أي، %٢٧.٣

التي بلغت فيها نسبة  ، المملكة المغربيةعرش الدول العربية في هذه األمية
تالها مصر بنسبة بلغت ، %٤٤تالها اليمن بنسبة بلغت ، %٤٥األمية 

اً لفلسطين التي تقع تحت أسوأ احتالل وهنا يحق لنا أن نسجل فخر، %٤٠
شهده التاريخ المعاصر، إذ انخفضت نسبة األمية منذ سيطرة السلطة على 

                                                                                                                                                            

 ،نشأ من خالل اتفاق دوليتحدة قانونية تضم مجموعة من الدول، أو و) كيان(هي كائن قانوني :
نة ول المكوتقلة في مواجهة الدذاتية مس بإرادةتمتع ت، وتكون من أجهزة او فروع دائمةتو 
  .لح المشتركة او تحقيق أهداف معينةوذلك بقصد رعاية بعض المصا ،اله
  .م٢٠١١/  ٨/  ٣٠بحسب ما أورده البنك الدولي ونشرته جريدة القدس في  ١
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كما ) ١(م٢٠١١عام % ٥.١إلى % ١٣.٩م من ١٩٩٧العملية التربوية عام 
كون حيث تكاد ت –دائرة األمية–من الواجب إخراج سوريا من هذه الدائرة 

 )٢.(النسبة معدومة

م ٢٠١١والتي بلغت في العام  ،باب العربيالة في صفوف الشّتفشي البط -٣
ها في صفوف الشباب الجامعي، وتربعت على عرش هذه جلّ% ١٥حوالي 

هما اليمن يلت ، %٦٠ي كالً من سوريا ومصر بنسبة في وطننا العرب بطالةال
 ).٣%( ٤٠تونس والمغرب واألردن ولبنان بنسبة بلغت  ، ثم%٥٢بنسبة 

ى في والذي تخطّ، عوب في البلدان العربيةع الذي تعيشه الشّدقالفقر الم -٤
المعقول بعضها حد، ولة، فقد تربعت اليمن إذ شمل أكثر من نصف سكان الد
من % ٦٠حوالي  إذ بلغت ،بية في ارتفاع نسبة الفقرول العرعرش الد

وفي مصر بلغت نسبة الفقر ، مليون نسمة٢٤كان البالغ عددهم مجموع الس
، مليون نسبة ٩٢من جموع سكانها البالغ ) ٤%( ٥٠إلى  %٤٠حوالي فيها 

نمية ي الرواتب الدنيا، وانخفاض اإلنفاق على التّباإلضافة إلى تدنّ
فيما االقتصاديات %  ٥االقتصادية، والذي يصل في أحسن أحواله إلى 

 %. ١٥الناشئة 

                                                             
م رقم ٢٠١١م كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي ٢٠١١الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ١

  .رام اهللا فلسطين ١٢
لمحاربة األمية نشر في جريدة كما ورد في إحصاءات األمم المتحدة بمناسبة اليوم العلمي  ٢

  .م٩/٩/٢٠١١القدس 
  .م٢٠١/ ١١/٩كما ورد في مقال للكاتب حسين شكشي ، نشر في جريدة القدس  ٣
/  ٦/  ١٥الفقر في مصر كما ورد في مقال للكاتب عاطف العري نشر في جريدة القدس في  ٤

  .ت لجريدة القدس م ، أما باقي الدول حسب ما نشر في العديد من األعداد والمقاال٢٠١١
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ئية بة على وسائل اإلعالم المراقوفرض الر ،سياسة تكميم األفواه -٥
من  كحقّ، عبيرة التّرة على حريالمسموعة والمكتوبة، واالعتداءات المتكرو

في دولنا العربية اابة ال يمكن تجاوزهقحقوق المواطن، فالرول التي ، هذه الد
ات الذي تنشره مؤسسات حقوق اإلنسان يم الحرتقبع في آخر درجات سلّ

التي ذكرت بشهادات مشفوعة بالقسم ت، ةالدوليعة عن عمليات فاصيل مرو
ل في بعض األحيان من تقيوالتي  الالإنسانيةعذيب والممارسات نكيل والتّالتّ

 .نتائجها عدد من المواطنين

ر الكفاءة والخبرة، وحلول يإلجحاف، وغياب معايالم وعور بالظّنامي الشّت -٦
ة ظام والمحسوبيات والواسطة، الختيار الوظائف الحكومير الوالء للنّيمعاي

 .}مين واوافيت{ربي يطلق على هذه اآلفة تهكماً حتى أصبح شبابنا الع

االستفراد بالحكم من قبل شخص بعينه وبطانته، فقد دام حكم زين  -٧
م إي ١٤/١/٢٠١١م حتى فراره ١٩٨٩بدين منذ وصوله إلى الحكم عام االع
م إلى ١٩٨١عاماً، منذ  ٣٠عاماً، والرئيس المصري بقي جالساً طوال  ٢٢
م، والرئيس معمر القذافي بقي على الكرسي منذ عام ١١/٢/٢٠١١تنحى أن 

إي أنه حكم البالد  )١(م٢٠/١٠/٢٠١١ وارم حتى مقتله على يد الث١٩٦٩ّ
لح حكم البالد ألكثر ئيس اليمني علي عبد اهللا صاوالر ،عاماً ٤٢ألكثر من 

طة لم إلى تخليه عن الس ١٩٧٨إي منذ وصوله للحكم عام ، عاماً ٣٤من 
ئيس السوري ما زال جالساً على كرسيه منذ عام والر ،م٢٠١٢عام 

                                                             
 على يد الثوار قتل معمر القذافي في مدينة سرت ،وقد وجد في سرداب لمجاري المياه ١

  .م٢٠/١٠/٢٠١١في
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 م، وال يتنفس المواطن العربي الصعداء أن وجد من الحكام العرب من٢٠٠٠
عن والده حافظ األسد  فبشار ورث الحكم(عقود،  ةله في الحكم أقل من ثالث

 م إي٢٠٠٠ م إلى أن غيبه الموت عام١٩٧١الكرسي عام إلى الذي وصل 
، في أعجوبة توريث الحكم بالنظام الجمهوري التي )عاماً ٢٩حكم ألكثر من 

 .لن تراها إال في أوطاننا العربية

ث وال حرج، دفح، سبة لألحزابأما بالنّ ،شخاصألسبة لنّهذا بال -٨
مثل ، سهاّها في الحكم منذ تأسيأنّإما  ،ةفاألحزاب الحاكمة في أقطارنا العربي

الديمق الحزب الوطنيها في الحكم منذ أن وصلت إليه أو إنّ، بمصر راطي
مثل حزب البعث العربي االشتراكي في سوريا، والذي  ،بانقالب عسكري

ي قارب على وجوده أكثر من نصف قرن، ، أم١٩٦٣ة الحكم عام وصل لسد
ووصل األمر عند هذا الحزب أن صوت نوابه على قرار يحذر وجود أي 

ها لم ؤب البعث، فهذه األحزاب كما رؤساحز احزب على أرض سوريا عد
، كما كان وصولها بنفس أو ثورة، إال عبر انقالب عسكري  تغادر الكراسي

 .الطريقة

 تها تنفيذمهم ، ادة تابعة للغربها محكومة من قيعوب أنّاعتقاد الشّ -٩
ا عميلة بشكل مباشر ألسياده الطغمة الحاكمةً ة، بل أناألمإمالءات أعداء 

، الجماهير أحزاب المعارضة في عقوليه ، وذلك من خالل ما تغذّالغربيين
بالحرب  يسمى، وما ول في الحرب على العراقة هذه الدركامشمستدلين ب

االحتالل  م إزاء ما يحدث في فلسطين من قبلامت التّعلى اإلرهاب، وبالص
والخنوع لمطالب الغرب مهما كانت هذه المطالب تعارض مصالح الصهيوني ،
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رتها عات شعوبهم، والكثير الكثير من المواقف التي فسورغبات وتطلّ
ما إنّ ،رورة عمالة لصاح الغربليست بالضو ،ها إذعانالجماهير على أنّ

مودول العربية بين ة لطبيعة العالقة التي تربط هذه األنظمة بالغرب، فالد
سنوياً،  مليار ٢.٢كمصر التي تتلقى ، محتاجة إلى المعونات الخارجية 

للحماية الغربية كدول  ومحتاجةواألردن التي تتلقى  مليار دوالر سنوياً، 
د واألساطيل على أراضيها، وسوريا التي ـالخليج، التي تحتضن أكبر القواع

والماد تتلقى الدعم العسكريضافة إلىاإلا وإيران، هذا بيمن روس ي أن 
يطرة ارجية تخضع للسة ومتواجدة في بنوك خيم سرامعظم أرصدة الحك

ظام الليبي األوروبية، فقد جمدت أمريكا وأوروبا أرصدة النّواألمريكية 
سواء ما كان منها أموال  ،مليار دوالر ٨كثر من أ تالخارجية والتي بلغ

والتي كانت لهم حصة  ،أو ما كان باسم القذافي وعائلته وأعوانه ، دولة
مباشراً بمدى  مرتبط ارتباطاً ه على العرشءاألسد، فالبعض يعلم أن بقا

  .جندة الواليات المتحدة وحلفائهاتنفيذه أل

األنظمة الدكتاتورية عندما تفقد شرعيتها  أن ،ناوخالصة األمر ه  
ال ما يخدم مصالح ، بسبب انشغالها بما يخدم مصالحها ،أمام شعوبها

ج، رعية من الخارطر إلى البحث عن هذه الشّشعوبها، فهذه األنظمة تض
ول القويةوهو ما تقدمه الد ،بغية السول وإخضاعها يطرة على هذه الد

 ظام على رأس الحكم، لكنالنّتبقي مقابل توفير الحماية التي ، لواليتها
كان هذا حال بعض األنظمة العربيةإذا  ،ؤال الذي يطرح نفسه هناالس ،

ما مألنظمة بالرغم ها إلنقاذ هذه اؤفلماذا لم تتدخل الواليات المتحدة وحلفا
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 –وغامرت بكل شيء إلثبات إخالصها  -؟ قدمته هذه األنظمة من خدمات
  .ها انتظار المجهولؤرت الواليات المتحدة وحلفاقرو

اع القرار وهنا ال بد لنا من تذكر حادثة بقيت ماثلة أمام صنّ  
يكيين صرفات األمرتّكل هذه الحالة طبعت  األمريكي، وال مبالغة إذا قلنا أن

م نظام محمد قيام الواليات المتحدة بدعوهي  -:والحادثة باختصاروحلفائهم، 
ما كان ورة اإلسالمية بقيادة الخميني، ِلإبان الثّ، رضا بهلوي شاه إيران

سبة للغرب ومصالحهم، باإلضافة إلى يشكله نظام بهلوي من أهمية بالنّ
واليات المتحدة ، لذلك دعمت القته المميزة مع الكيان الصهيونيعال

عب إرادة الشّ ا أن، إلّ من سبيل ظام بكل ما استطاعت إليهها هذا النّؤوحلفا
ثورة بإسقاط نظام ونجحت ال ،  هذه التحالفات كانت أقوى من كّل اإليراني

ها ثمناً باهظاً ال زالوا ءف أمريكيا وحلفام، األمر الذي كل١٩٧٩ّبهلوي عام 
عب اإليراني أمريكا والغرب افة إلى اعتبار الشّباإلض ،إلى يومنا هذا يدفعونه

  .عداء عن الشاه ونظامه عموماً عدواً ال يقّل

  إن اع القرار نّهذه الحادثة الماثلة في ذاكرة األمريكيين جعلت ص
، لذلك كان القرار االستفادة عوب ال يمكن أن تهزمإرادة الشّ أن ونفيها يوقن

ورة ناجحة الثّ ، بل ودعمها إذا أدركوا أنمن هذه اإلرادة بدل الوقوف ضدها
واً دال محال، وبذلك تعمد إلى تصوير نفسها صديقاً ومؤيدة للشعوب ال ع

ن هذه الحقيقة الواضحة وضوح ع لها، وما حدث في المنطقة لم يخرج
  .الشمس



 ٥٩ 
 

 ،عوب، كانت المحرك الداخلي للشّكل هذه الظروف والمعطيات  
ا نغفل عن العامل الخارجي على أننا يجب ألّ ،هاوالوقود الذي أزكى نار بركان

ك األحداث وأثّالذي حرأجهزة مخابرات أصغر  ر بها، فما من عاقل يؤمن أن
دولة لن تسعى إلى تسخير ما يدور في وطننا العربي لخدمة مصالحها، 

تصادياً ة جغرافياً واقآخذين بعين االعتبار أهمية هذه المنطقة الحيوي
المراقب لألحداث يرى كم من األيادي الخفية  نياً، لذلك إوعسكرياً ودين

كت األحداث وليس توفير التقنيات، وإبقاء مواقع التواصل االجتماعي في حر
جروب { باسم  يعرف عوب وبمتناول يدها، بل إنشاء مواقع ما باتخدمة الشّ

 دليل آخر على ذلك، –من الدول الغربية  –وتعني المجموعة أو الفريق } 
ها قادرين على إزالة هذه المواقع ءواضعين نصب أعيننا أن أمريكيا وحلفا

ها تُشَغْل من قبل شركات في الدول الغربية، وهذا ما حدث بضغطة زر، ألنّ
بمسيرات عندما خرجت دعوات على مواقع التواصل االجتماعي تدعو للقيام 

و لراجمة ، وكذلك عندما تم إزالة مقطع فيديعلى حدود فلسطين المحتلة
مة الفلسطينية في قصف المجمعات وصواريخ محلية الصنع، استخدمتها المقا

هم، فما طر في أواسـاالستيطانية على حدود قطاع غزة، ألن ذلك أوقع الذع
مع ر في ذلك؟ هو السوجود قناعة راسخة باستحالة إعطاء جواب شاف 

الوقت على أساس سليم على هذا التساؤل المشروع في  ودقيق مبنيٍ
الراهن، الذي قد تتاح فرصة لإلجابة عليه مستقبالً، لكن يمكن االستشهاد 

  . ببعض المواقف وعرض بعض الحقائق في إطار هذا السياق
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  تائج هناك من وقف وراء الكواليس محاوالً إيصال النّ يظهر أن
ليس {{مار دون غيره، ل عليه قطف الثّوتسه ،إلى نقطة تخدم مصالحه

صور القصد من ال ي ،عوب بتلقي األوامر من الخارجتهام الشّاا المقصود هن
 من هدفالها تنفيذ األجندة الخارجية، إنما حركات على أنّر هذه التّصونُأن 
أكثر تأثيراً  ، كانت في بعض األحيانالعوامل الخارجية أنحقيقة ك إظهار ذل

أو من  ،سواء بشكل مباشر عبر رجاله المعروفين، في مجريات األحداث
سائل من خالل و وأ ، بشكل جيد لةالممومخابراته و أنشطة أجهزتهخالل 

  .}}الوسائل ىاإلعالم بشت

ومن تلك الحقائق والمواقف مشاركة أجانب في االحتجاجات    
من  هامة، والتي الحظنااألنظ بها الجماهير ضد تواالعتصامات التي قام

ء األجانب شعارات مناهضة وحمل هؤال ،لفازعلى شاشات التّ خالل ما ورد
ص بهم المترب لحتهم رغم خطر الموت أو االعتقالللحكومات، فما هي مص

من  ؟ وما هو الثمن؟ نحن نعلم أن؟ وما الهدف من وراء ذلكأكثر من غيرهم
حكم لنقل المعلومات ورصد مبشكل طبيعة عمل المخابرات زرع أفراد 

، إلى استغالل األحداث هدفي تسريبات التاألوضاع، ونشر اإلشاعات والتّ
رح هذه األجهزة، فعلى سبيل المثال صوأهداف رها وفق ما يخدم أجندة وتسي

ّ } C.I.A{رئيس االستخبارات األمريكية  لديه معلومات تفيد بأن مبارك أن
صالحيته مبارك م، والذي فوض ١٠/٢/٢٠١١في خطاب سيلقيه في سيتنحى

اإلضافة إلى ب} C.I.A{ رئيسمن  عالنمن خالله نائبه عمر سليمان، هذا اإل
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) ٢(، وحسام بدراوي)١(فيقلى لسان قيادات من أمثال أحمد شعتسريبات 
دى الجماهير، ولكن مبارك في خطابه لم أدى إلى رفع سقف التوقعات ل

مما ، إلى نائبه عمر سليمان السلطة هتفويضبى كتفايتطرق إلى التنحي، و
اهد هنا في هذا والشّ. أرجاء مصر مإلى رفض وغضب الجماهير عأدى 

الحدث، هو كيف أن ى إلى هذا الغضب واضعين نصب تسريب إشاعة أد
أعيننا حقيقة ال يمكن إغفالها، حيث ال يمكن تصديق أن وكالة استخبارات 
في العالم بل أعلى مرتبة فيها، قد يبني معلوماته بناء على تقارير صحفية ال 

خدمة لرؤيا و ،كان الهدف تأجيج مشاعر الجماهير يمكن الوثوق بها، إال إذا
  . وأجندة معينة

دعم المؤسسات  ي، وهايمكن االسترشاد به ىخرأ وإضاءة  
ر بعد نجاح األهلية والخاصة، التي أدت إلى فتح تحقيق قضائي في مص

شف من معلومات حول نشاط ومصادر وتمويل هذه كّالثورة، على إثر ما تً
ستر بمثل هذه تّالأجهزة المخابرات تعمد إلى  أنلينا عى خفيالمؤسسات، وال 

غطية على أنشطتها، أو على األقل استغاللها لتمرير مخططات لتّلالمؤسسات 
  . لخدمة أهدافها

                                                             
صرح ذلك لإلعالم وبثته قناة العربية  –آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك  ١

 .م١٠/٢/٢٠١١
استقال من أمانة حسام بدراوي األمين العام للحزب الوطني الذي خَلَفَ أحمد عز الذي  ٢

  .م٢٩/١/٢٠١١الحزب يوم 
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، }ن جرابيليالإ{ اعتقال اإلسرائيلي  ،ذروة هذه اإلشاراتوفي   
نه يوما أشيع في ح، )١(في داخل فندق بوسط القاهرةعندما كان متواجداً 

ول ؤراع األمني الصهيوني المسالذّ ووه، عن كونه يعمل في جهاز الموساد
  . عن جميع أعمال التجسس في خارج الكيان الصهيوني

حركات هو إيعاز كل جهة لرجالها، والعمل على خر هذه التّآو  
في  ىساوتز، وتاستغالل الفرصة من أجل خطف األضواء وقطف ثمار اإلنجا

، بدافع اصديقاً كان أو عدو ، مارحصد الثّ ، فكّل ذلك الدول واألحزاب
عاد  ، ديني أو أمني أو اقتصادي أو اجتماعي، فعلى سبيل المثال سياسي أو

م قادماً من الواليات المتحدة بعد ٢٧/١/٢٠١١محمد البرادعي إلى مصر في 
إن {{: فياً في المطار يقول فيه يومين على اندالع الثورة، ليعقد مؤتمراً صح

وتقديم خدماته ، ته ألمريكابتبعيعنه وهو المعروف }} ر قادم ال محالةيغيتّال
بضرب العراق واحتالله وحلفائها ألمريكا  ريقها بتمهيد الطّ، وليس أقلّلها
حول امتالك العراق من خالل مشاركته في مسلسل األكاذيب  ،}م٢٠٠٣عام {

الح النّللسوشي دة راشد الغنّن بعوخر في هذا المضمار كاآمثال و ،ووي
فرع جماعة  –المعروف بأمير حزب المعارضة التونسي ، ونسيالمعارض التّ

                                                             
وقد أعلن المستشار عادل سعيد النائب العام المساعد عن إلقاء القبض على الجاسوس  ١

رسمي للنيابة العامة في بيان له اإلسرائيلي في أحد الفنادق بوسط القاهرة، وأوضح المتحدث ال
العامة المصرية والتي أشارت فيها  ، أن النيابة العامة كانت قد تلقت معلومات من المخابرات

إلى أن الجاسوس المذكور تم دفعه إلى داخل البالد وتكليفه بتنفيذ بعض المهام من قبل الجانب 
 .اإلسرائيلي ونقل معلومات عن األوضاع الداخلية خالل الثورة
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نا نكتفي ، لكنّت كثيرةمثلة على مثل هذه الحاالاألو -اإلخوان المسلمين هناك
  .ازجياإلفيه اإليضاح وفبما ورد 

تأثير الذي مارسته أجهزة الح مدى توض اإلضاءاتهذه   
رها يورات، ومحاولة تسيمحاولة منها لجني ثمار الثّ المخابرات العالمية في

األمنية  لالستراتيجيةبحسب ما يعتبره خادماً  ه مناسباً، وكّلاوفق ما تر
وحده استخدم للتأثير على الرأي  المخابراتيوالسياسية، لكن ليس العمل 

كل  ته اإلعالم حيث عمدنّإالسياق،  هذا العام، بل هناك ما هو أهم في
ورات وفق ة كانت أو مسموعة أو مكتوبة إلى تغطية الثّة مرئيعالميوسيلة إ

اً حول هذا فوذ فيها، وسيرد باباً خاصوأصحاب النّ، ما رسم لها مالكها
من  ورات ال بدك هذه الثّنا نتحدث عن محرالموضوع الحقاً، لكن بما أنّ

  .رمزية اآلن بصورة المرور على هذا المحرك األهم وإن كان

  اإلضاءاتاظر إلى هذه النّ إن  ّ األمور لم يدرك تمام اإلدراك أن
تكن بتلك العفوية التي يتصورها البعض، ولم تكن دوماً بصورة تلقائية، 

لم هذا ، ك الجماهيري والتأثير بمدى تصاعدهحريض على مواصلة الحرافالتّ
ة التدخل الخارجي سيم ل إنب ،أو مؤسسةمنظمة دولة أو يكن حكراً على 

كما حدث في _روف الل الظّغبادية لكل ذي بصيرة، لكن هناك فرق بين است
وبين صناعة األحداث والتحكم المطلق بها، فطبيعة  ،_ هذه الثورات

ثير عليها أكثر من الجماهيرية التي تتيح إمكانية التأحركات والهبات التّ
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وف أو كتلك التي تكون في صف ةفة والنخببقة المثقّطّالفي  ،نظيراتها
  . الجيش

فال يمكن ألحد إنكار مدى تأثير العقل الجمعي لدى الجماهير في   
ر الغاضبة في مصر ال قامت الجماهيثروف، فعلى سبيل الممثل هذه الظّ

وبعض مصالح الدولة  ،ةمراكز الشرطة واألجهزة األمنيبإحراق وتدمير 
أثبتت  ة، وقدة عشوائيالحاكم، بصورة انتقامي حزب الوطنيالومراكز 

الدب، ضالجماهير تتأثر بشكل أكثر فاعلية عندما تكون في حالة غ راسات أن
وهذا ما يسميه علماء االجتماع والنفس السير وراء العقل الجمعي، فشخص 

 ،اضبة إلى التصرف بصورة ال ترغبهاواحد قد يدفع جموع الجماهير الغ
قام بتصرفات  خص الذيالشّ إنأو ، ال العقل للحظة من الزمنإعم دون

لن يقدم عليها وهو بمفرده، ليس بدافع الخوف من  ،معينة مع الجموع
حاً، ل، وفي ختام هذا الباب يبقى السؤال مطروالعواقب إنما بدافع التعقّ

ة مؤامرة حيكت ، هل ما جرى في دولنا العربيوالباب مفتوحاً على مصراعيه
بل وكما يعتقد عدد ال  ،راألم كما حاول كل نظام تصوير الخارج؟ فيخيوطها 

بأس به من المتابعين لما جرى، والذين رأوا إن المستهدف في هذه 
المؤامرات هو المشروع القومي العربي، الذي بدأته هذه األحزاب وأنظمتها 

وبداية تحرر من ، ةياسيضج في الرؤيا السنه نُ، بسبب ما قالوا إالحاكمة
وما كان ، يرة مما ورد في هذا البابواهد كثالتبعية للغرب، مستندين إلى ش

اع القرار على شاكلتها، وكذلك مستشهدين بما ورد من تصريحات لصنّ
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ؤ لحدوث اضطرابات في نبأو الت) ١(كالميل لشرق أوسط جديد، ألمريكيينا
 يبات وثائقوتسريبات بما بات يعرف بتسر) ٢(المنطقة قبيل حدوثها

قة برأس هرم هذه ى زعزعة الثّجهة نظرهم إلو ة منولها دقّ. كسيليكوي
الستباق األحداث وتدارك ها محاولة األنظمة المزعزعة في األصل، أم أنّ

قاط نظرية ابن خلدون عن إذا ما أردنا إس ؟المحتمل لهذه األنظمة االنهيار
، وترتيب )٣(لها مراحل حياة تولد وتَشب ثم تهرم وتموت نأو، الحضارات

احة، د على السإيجاد العبين جدعلى ، والعمل األوراق من جديد في المنطقة
بحكم أن ابقينالالعبين الس باتوا غير قادرين على تقديم المزيد، فكان ال بد 

  .خرآشعوبها، واستبدال خادم بلير هذه الوجوه بأخرى مقبولة يمن تغ

ته ال يتعدى استغالل القوى الخارجية لما جرى األمر برم م أنأ  
وأمنياً،  ااً واقتصاديلالستفادة منه بأقصى ما يمكن سياسي ،في وطننا العربي

ومحاولة حرف المسار عن اتجاهه الصحيح إلى ما يخدم أهدافها وأجندتها 
تالي نسف ما قيل عن نظرية المؤامرة من جذورها، األمر الوتطلعاتها، وب

ت إلى هذا االنفجار أدالتي الذي يتيح لنا البحث عن األسباب الحقيقية 
  !!عظيم؟ال

                                                             
م الذي قالته وزيرة الخارجية كونداليزا رايس أثناء الحرب اإلسرائيلية على لبنان عا ١

  .م٢٠٠٦
والذي تنبأت به وزيرة الخارجية األمريكية هالري كلنتون قبل أسابيع من اندالع الثورات عام  ٢

  .م٢٠١٠
 .ي ذلك راجع مقدمة بن خلدونفلالطالع على ما قاله ابن خلدون  ٣
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  روعة، وألصحاب كل هذه األسئلة والتصورات مش إنر أن تصو
ز االعتقاد السائد لديهم، على يمحصوا هذه األحداث ويعيدوا ترتيبها بما يعز

ك لحا نستطيع أن نرى نصف الكأس المليء في هذا األمر، فمن أنأنّ
غ نور االنجاز، الذي سطع من حقيقة بزصورات ييناريوهات والتّالسأن 

تقبل بأن تنساق كما  تحواجز الخوف والخنوع، وما عاد تالشعوب قد كسر
ما لها أضحت اليوم قادرة على لفظ أي نظام لما يبدر منه، أنّالخراف، بل 

، ولو لم تحقق هذه الثورات إال هذا عوب وآمالهايخالف تطلعات هذه الشّ
نا العربية تمثلت في منها أقطارتعاني األمر لكان كافياً، فالمعضلة التي كانت 

حالة االستسالم والخنوع، والالمباالة التي سادت، ولم يغيرها إال سيل الدم 
  .الذي سال من تونس ولم يجف في سوريا بعد
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  دخّالتّ ال ريب أنوما اعتراها من أحداث  ،في المنطقة ل الغربي
ن تفاوتت إرت خارطة الحكم، وغيحده إلى اعتقاد ته وتعداد أشكاله، فمرد

حكم بخيوط ن لهم إمكانية التّأصحابه بموافقة ذلك لمصالحهم، وبما يؤم
ول لواليتهم، واستغالل اللعبة لبلوغ غاياته المتمثلة باجتماع أكبر عدد من الد

مقدراتها االقتصادية والبشريتدخالت الد ة، وهذا ما طَبعة في دعمول الغربي 
 متع بنظام حرعوب إلى الخالص من أنظمة القمع واالستبداد، والتّعات الشّتطلّ

يعبر عن آمال وتطلعات األمةة العربي.  

  إن المتتبع للدالكثير بف لّـُه قد غفي المنطقة، يرى أنّ ور الغربي
ةمن المعاني اإلنساني ،وادعاء الرادقة في الوقوف إلى جانب غبة الص

متناسين  موع من أجل ضحايا األنظمة،رف الدذمقهورة بل وعوب الالشّ
حتى  ،خرهذه األنظمة وحماية البعض اآل صناعة بعضب دورهم التاريخي

جناء بغية تعذيب السلساليب األاالستعانة بخدمات األنظمة التنكُيلية، وأحدث 
ـأخذ اعترافاتهم، فيما عرف بقضية السجون الست ة لوكالة االستخباراري

ة في هذا وما كشف عن تورط أكثر من دولة أوروبيC. I. A ((األمريكية 
  ). ١(المجال

                                                             
  .لقد ورد ذكر تونس بشكل كبير في تحقيقات االتّحاد األوروبي في هذه القضية  ١
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وناسين أو متناسين دورهم في سرقة خيرات البالد وسرقة     
نهايات القرن الثامن عشر،  في المباشر مواردها، فمن االحتالل العسكري

عشرين، أو أوائل نهاية القرن الفي ) ١(الوصاية والحماية واالنتدابإلى 
في عصر العولمة إلى  اًاالستعمار غير المباشر من خالل االقتصاد ، وثقافي

تتعددفمع فاتحة هذا القرن،  العودة من جديد إلى أشكال االحتالل العسكري 
  . عوب ومقدراتهااألشكال والهدف واحد، ألخذ خيرات الشّ

    معالم التّ إنلياسمين يكاد يكون معدوماً في ثورة ا دخل الغربي
وذلك كون تونس كانت البداية التي فاجأت ، ضها الشعب التونسي االتي خ

الجميع، األمر الذي أداع القرار الغربيين، نّى إلى اضطراب وإرباك عند ص
ورة، حيث قامت إيطاليا بدعم نظام بن علي، ة التعامل مع هذه الثّوفي كيفي

ة الوقد صرحت وزيرة الخارجيدها لنظام بن علية بدعم بالفرنسيوبأن ، 
غب، إال أن هذه دولتها على استعداد إلرسال معدات لشرطة مكافحة الشّ

الدولة وغيرها سرعان ما بدونسي عب التّالشّ لت موقفها عندما شاهدت أن
أضحى قاب قوسين أو أدني من بلوغ الهدف المتمثل بإسقاط بن علي 

عب تذر على ما بدا منها للشّة وتعالخارجي ةج وزيرولتخروأركان نظامه، 
يقبل  حذوها، ثم ساركوزيكوال ونسي، وليحذو الرئيس الفرنسي نيالتّ

 ونسي، ثمعب التّاستقالتها بسبب ذلك، ولتعلن إيطاليا دعمها إلرادة الشّ

                                                             
 ٢، ١(السياسية األجزاء ن االنتداب والحماية والوصاية راجع الموسوعة لمعرفة الفرق بي ١

 .)واألخير
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توالت المساندات اإلعالمية المتأخرة من الدول الغربيرحيب التّ ة، وثم
  .ورةونسي في هذه الثّالتّعب قه الشّجاح الذي حقّبالنّ

    هذا االضطراب واالرتباك، جعل قادة الدة يتعاملون بحذر ول الغربي
مت مع بداية شديد، إزاء انتقال العدوى إلى دول المنطقة، فالتزموا الص

مساك اإلإلى  وا، وسرعان من انتقلعب المصريحركات التي خاضها الشّالتّ
بالعصي ئمن الوسط، حيث قام الرباراك أوباما بمطالبة  يس األمريكي

الربضرورة االستجابة لمطالب شعبه، ذ ئيس المصريل تصريح له لك في أو
في وتعليقاً على ما يدور في مصر منذ ثالثة أيام، ، م٢٨/١/٢٠١١في 

ن وري كلنتة هالة األمريكيوزيرة الخارجي تهج قامأكيد على هذا النّالتّ
ياسة لم تدم هذه الس ة، لكنبإصالحات جذري بدعوة مبارك بضرورة البدء

جحان لصالح الميزان بالر ةكفّ فعندما رأت الدول الغربية أن ،طويالً
صريحات، فواشنطن تطالب مبارك ة التّرفعت من وتيرة وحد ،الجماهير

يطالبه بضرورة نقل  االنتقال من األقوال إلى األفعال، واالتحاد األوروبي
اته إلى نصالحيتهجه في تونس، رفضت ف مناقض لما انائبه، وفي تصر

، وقد وصلت )١(غبفرنسا طلباً مصرياً بتزويده بمعدات وأسلحة لمكافحة الشّ
ام إلى جانب المطالب الجماهيرية التي طالبت بتنحي ذروة األمر باالنحياز التّ
مبارك ونهائياً عن سدنحي على مبارك التّ ة الحكم، ليخرج أوباما ويقول إن

اآلن وفوراً عن الحكم، واآلن تعني اآلن وفي تأكيد على صدق هذا التوجه، 

                                                             
  م٦/٢/٢٠١١ ة العربية فيبحسب ما ذكرته قنا ١
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ة جلسات مع ة عدة األمريكيوزيرة الخارجي توفي إطار البحث عن بديل عقد
المعارضة وعلى رأسها جماعة اإلخوان المسلمين، ودون تواجد إي من 

، )١( و الغيطرجال النظام مما أثار حفيظة وزير الخارجية المصري أحمد أ
في شؤون مصر الداخلية اومرفوض اسافر خالوالذي اعتبر ذلك تد.  

    وفي إطار عملياً لة الخداع، وذرمال في العيون، ودغدغة لر
، ولة األقوى في العالم ن، يخرج باراك أوباما رئيس الديلمشاعر المصري
خ بشكل مصر اريشهد التّ{ : قال فيه ،المحليين والمراقبين ّلبتصريح أبهر ك

اليوم، وأن من  ن لن يقبلوا بأقّليالمصري واشنطن ستبقى شريكاً لمصر، وأن
الديمقراطية، وأن الشّ مبارك روى ظمأ شعبه بتنحيه، وأنل قا ،عب المصري

كلمته وأن هذا التّ، وإنّ }رت إلى األبدمصر تغيصريح الذي لم ياع نّصدره ص
ه يصدر عن أوباما، ولم تكن تصريحات باقي نّأة أنفسهم، بيد المصريورة الثّ
الدا ة تخرج عن هذول الغربيمعاً اما كان قالبعض إن مبارك إنّ المضمار ليظن

  .لشعبهم ال لشعبه

عم هاية عن الدنّالذ البداية إلى نخرج مه لم يد أنّعم يجاظر إلى هذا الدفالنّ
الكالمي مطلقاً اإلعالمي.  

اندلعت  وحاً حدث في ليبيا، إذ ما أندخل األكثر وضلتّوا    
 يتصاعدظام الليبي النّ صعيد ضدمن التّ نهج االحتجاجات هناك حتى بدأ

                                                             
في حكومة أحمد شفيق التي أمرت  اًوالذي حافظ على حقيبته مع سبعة عشر وزيراً آخر ١

  .م٣١/١/٢٠١١مبارك بتشكيلها في 
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بسرعة فاقت سرعة تطوول ر األحداث ذاتها، وكان واضحاً تصميم الد
ة على حسم الموقف في ليبيا لصالح الثّالغربيوار الذين حملوا السالح ضد 

ة أشكال القوة المسلّر استخدام كافّنظام القذافي، والذي قرأبناء  حة ضد
افي من ما أوتي من وسائل، من أجل منع القذّ شعبه، فهرع الغرب بكّل

مع بتصريحات االس حتى ظن ،شعبه حسب ادعائهم ارتكاب مجزرة بحقّ
الرئيس الفرنسي هوزي، وهو يقوم بواجبكرامن س ؤولسعب الليبي مالشّ أن 
  .الليبيالدفاع عن شعبه ب

    تحت يافطة الدعوب ة والحفاظ على الشّفاع عن الكرامة اإلنساني
وغير، عفاءونصرة الضها الكثير من قها من الشعارات البراقة التي صد

، افيلقذّة من اجل إسقاط نظام االعسكري اتبدأت االستعداد، الجماهير الليبية
صدر أدخل والذي لتّغطية على أهداف هذا ااتخذ مجلس األمن من أجل التّف

على  الذي أمر فرض حظر جوي ١٩٧٠م قرار رقم ١٧/٢/٢٠١١في 
وتم تفويض حلف شمال ، ةاألجواء الليبية باإلضافة إلى عقوبات اقتصادي

ة ذلك غطاء للبدء ول الغربيأخذ الدلت، ونهضمة تنفيذ ممهم) الناتو(األطلسي 
الليبيظام ابعة للنّة التّفي ضرب القوات العسكري ،عم اللوجستي وتقديم الد

  . للمعارضة سواء في المعدات والتقنيات أو في األفراد حتى سقوط النظام

لمجلس االنتقالي في اتشكيل لفقد كان ، ما سياسياًأ، هذا عسكرياً    
والذي وقف على ، مندور كبير في توفير البديل اآل_ ةمعقل الثور_ بنغازي 

هذا  إن، م مصطفى عبد الجليل٢١/٢/٢٠١١رأسه وزير العدل المنشق منذ 



 ٧٢ 
 

لتبدأ أمريكا بعد يوم ، للتعامل معه من قبل الغرب مقبول المجلس عنوان
، لقذافيالترتيب من اجل اإلعداد لما بعد اواحد من تشكيل حكومة مؤقتة 

ليظهر ما بات يبمصطلح القيادة من الخلف، ياسيةعرف في العلوم الس ،
فيما ، خاص مقبولين لدى الجماهير لقيادتهموالذي يقصد به إظهار أش

كهم من الخلف آخرين ال يظهرون بتاتاً وذلك لتحقيق أهداف الجهة يحر
  .والتي لن تتمكن من ذلك إذا ظهرت في الصورة ، المحركة

مناً وقبوالً لدى أة وسيلة أكثراً ول الغربيفي اليمن وجدت الدو    
ة قضت خطّ وفق، ة للحلغة عربيخالل إيجاد صي وذلك من، عب اليمنيالشّ

بنقل السمقابل سن ، هاديربه منصور ة عبد لطة إلى نائب رئيس الجمهوري
ئيس علي عبد اهللا صالح وكبار مسؤوليةقانون يقضي بعدم مالحقة الر ،

وتم اعتماد هذه  ،حدة بغرض العالجن يكون خروجه إلى الواليات المتّأعلى 
تبنيه من قبل الجامعة  ثم تعاون الخليجياآللية بدايةً من قبل مجلس ال

اعة نوذلك لق، وجاء أخيراً مجلس األمن ليعلن دعمه وتأييده لها، ةالعربي
طريقة أخرى تنطوي على  أي نوأ ، هذه الطريقة األمثل ه الدول أنهذ

الحلول التي أرضت الغرب والعرب  والمالحظ أن، حمد عقباهامخاطر ال تُ
  - أصحابها حقّورة وصادرت ت على الثّوالتي انقض -وأحزاب المعارضة 

، إقرار قانون  هاوار وليس اقلّلم تكن ترضي الثّ -حق تقرير مصير ثورتهم
الذي هرع لحل  عاون الخليجيمجلس التّف ،الحصانة لصالح وأعوانه منح

غط المباشر ومارس الض، ةالحلول العسكري ورفض كّل، األزمة في اليمنّ
، ورة في البحرينكان له كلمة أخرى اتجاه الثّ، نحين اجل التّعلى صالح م
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 تكان، لدى حكام الخليج ةًومقبول، عب اليمنيمطالب مشروعة للشّ تفيما كان
 نأوذلك من خالل النظر إلى ، في البحرينالقضاء عليها مؤامرة تستحق 

عومين المدو إليران يعة المرتهنينالشّ وأن، حركات ذات بعد طائفيهذه التّ
كت قوات على ذلك سرعان ما تحروبناء ، ك لهذه المؤامرةهم المحر، منها

ذلك على مرأى  كّل، والحفاظ على المملكة، ع الجزيرة لحسم الموقفرد
ومسمع الديدين  اًواحد اًبل لم نسمع تصريح، ة التي لم تحرك ساكناًول الغربي

مت ان التي اعتبرت الصدا إيرـع، ورة هناكاستخدام القوة في إخماد الثّ
العربي والغربي ةوصمة عار في جبين اإلنساني ،نت لإيران اع مع العلم أن

حركات رت التّفلماذا صو، ورات في تونس ومصر وليبيا واليمنمها للثّعد
 نوأ، ةالمملكة البحريني تحاك ضد فيها مؤامرة ذات بعد طائودعمها على أنّ

من إخماد  بد ولذلك كان ال، -أي دول الخليج-ربيالع الخطر يحوم حول الكّل
  ورة في مهدها؟ الثّ

  ناقضات بًأوضح صورها من خالل ت التّفي سوريا تجلّ  اوأم
جب شّلوالتي لم تخرج عن ا، ازف هناكة إزاء حمام الدم النّقف الدولياالمو

والمطالبة بحلول ، ى وسائلةبشتّ دخل العسكريورفض التّ، واالستنكار
واصل تقنيات تتيح التّو أ، ةمساعدات إنساني يتعدلم م هم لما قد جّلو، ةسلمي
شهيد  ٨٠٠٠ واحدرغم تجاوز عدد الشهداء في غضون عام ، الخارجمع 
ال  وعدد، نكيللتعذيب والتّلعن الجرحى والمعتقلين الذين تعرضوا  اعد

علت  فأين األصوات التي. رة جراء القصف المدفعيمن البيوت المدم ىيحص
ائرات والبوارج كت من اجل ذلك الطّمطالبة بعالج الوضع في ليبيا؟ وتحر
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ةالحربي ،فأين ذهبت ، األمر لم يكن بخطورة الوضع في سوريا مع أن
هذه الشعارات كانت  أم أن ول الغربية؟لتي أطلقتها أبواق الدعارات االشّ

   !!!.تصلح قبل شهر واحد في ليبيا ولم تعد تصلح في سوريا

ثقله في ليبيا  الذي أدى إلى دخول الغرب بكّل الهدف األساسي نإ    
تصبح الشريك األول والمستفيد  أنحيث طمعت فرنسا ب، اًتكان اقتصادياً بح

من اإلنتاج العالمي ) ١%(٢ل ما نسبته فط الليبي الذي يشكّاألكبر من النّ
يها حيث تستهلك يطاليا حصة األسد فوإل، يومياً) ٢(مليون برميل١، بواقع
، فكانت فرنسا، برميل يومياً ألف ٢٠٥ ـفرنسا بو،إلف برميل يومياً  ٣٧٦

حق لألافهي تعتبر نفسها ، ة في ليبيا صتأمل في زيادة استثماراتها الخا
إن فهي و، إثناء احتاللها له ته من دماءقبما أرا، بأسواق المغرب العربي

ها أبقت على نّإ الإ، ها عسكرياًول وأنهت احتاللت جيوشها من هذه الدسحب
ول باتفاقيات تضمن قتصاديات هذه الدمن خالل ربط ا، تاللها االقتصاديحا

يد  ههذ، ةة عاموالغربي، ةة خاصللمنتجات الفرنسي ها سوقاً استهالكياًءإبقا
ففرنسا ، ن كان يختلف في التفاصيل أحياناًإو ،مكان وزمان المستعمر في كّل

 (إلى، ها لسيطرتهاعد التي تخضإلضافة إلى نهب خيرات البالكانت تسعى با
، -ة وإحالل الثقافة الفرنسيةأي محو ثقافة البالد األصلي -هذه البالد )فرنسة

ك وفي دليل ال يقبل الشّ. فيما لم يكن ذلك من أهداف االستعمار البريطاني 

                                                             
  .م٢٩/٨/٢٠١١ريخ جريدة القدس بتا بحسب ما أوردته ١
 . تحتل ليبيا المرتبة السابعة عشر عالمياُ لقائمة الدول المصدرة للنفط ٢
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ة على سعي فرنسا إلى بلوغ غايتها االقتصادي ،ح وزير الخصرة ارجي
ين جوبه خالل مؤتمر صحفي قائالًة الالفرنسي:-   

ه إنّ: ليبيا استثمار للمستقبل، وقال أيضاًفي  دخل الفرنسيإن التّ{  
علم أن وزارة الدفاع الفرنسي ر تكلفة التّتقدلحلف الناتو  دخل العسكري

 اًقاً استثماره يرى ذلك كما قال سابيومياً، إال أنّ وحوالي مليون يورب
ح تيري كمورتيني المدير العام روفي هذا اإلطار ص) ١(}للمستقبل دون شك

تكلفة  أن{تحاد في اال في اجتماع مع أعضاء لفرنسيتحاد أرباب العمل اال
سنوات من الزمن  ١٠مليار دوالر وتحتاج لـ٢٠٠إعادة إعمار ليبيا تقدر بـ

 ةعت شركة سونلد وقّوفي تنفيذ عملي لهذه األقوال، فق) ٢(}على أقل تقدير
كام مليون دوالر لتزويد ليبيا بالقمح مع ح٢٢الفرنسية للحبوب، عقد بقيمة 

وشركة ساتوفي  ،صاالتكما بدأت شركة كاتيل ولوسنت لالتّ ،ليبيا الجدد
العمل في ليبيا، مما ةوشركة ستوفي لألدوية الفرنسي، ةلألدوية الفرنسي ،

مة لصالح فرنسا، القابعة في المرتبة ة متقديدلل على بدء شراكة اقتصادي
يطاليا التي كانت شركة في العهد السابق، على حساب إ ٥٠السادسة بواقع 

يليها كالً من ألمانيا وتركيا  شركة١٨٠وقفت في المرتبة األولى بواقع 
  )٣.(والصين

                                                             
 .م٢٨/٨/٢٠١١مؤتمر صحفي نشرت تفاصيله جريدة القدس  -١
 .م٨/٩/٢٠١١بحسب ما أوردته جريدة القدس نقالً عن رويتر - ٢
   .م٧/٩/٢٠١١في تقرير نشر على جريدة القدس -٣
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    االحدة لم تغب عن الواليات المتّ إنوإن كانت  ،ةستفادة االقتصادي
ة ما استخدم من أسلحة وذخائر وتقنيات عسكري روزاً، فكّلب بصورة أقّل

الغرب  صفقد تخلّ ،األمريكية، أما سياسياًمردودة في األول لصالح الخزينة 
عموماً وأمريكا خصوصاً من نظام ادعى على الدوام العداوة لها ولمشروعها 

مس في في المنطقة والمتمثل بإسرائيل، لتكون رسالة واضحة وضوح الشّ
أو ، إما أن تكون مع أمريكيا وحلفائهادول المنطقة مفادها،  ماء لكّلبد السك

  .ك وال مكان وسط هنائأن تكون في الجانب اآلخر الذي يعني العمل على إنها

  اأم اعي لعدم التّالداكم، المباشر في سوريا دخل العسكري 
 هو وجود{ :ف الناتولأوضحه دمتري روجرين المندوب الروسي في ح

بع هناك بالطّ، )١(}دخل على أمنهاالتّ اوانعكاسات هذ،إسرائيل على حدودها 
ول عات الدآمن يلبي تطلّ كون لبديٍلل بعدم الروالمتمثّ ،عامل آخر لم يذكره

الغربية في المنطقة، فانتشار فوضى السة مع الكيان الح في دولة حدودي
حمد عقباها، لذلك طرة ال تُالصهيوني، مع عدم وجود البديل اآلمن يعتبر مخا

موع التي انهمرت أنهاراً في بالد النفط ليبيا، فهم لم تسل دموعهم لم نر الد
فط غياب غازات النّ ، أم أنرتصوة التي فاقت كلّ ورة السوريلثّعلى ضحايا ا

مير الذي يعمل وفق كمية النفط منعت عن عيونهم الدموع؟؟؟ أو لعله الض
 إزاء المجازر في سوريا، ووقف وليذبذب الموقف الدلقد ت!!! في األرض؟

غبة الجامحة في إسقاط النّمحتاراً بين الراوري ظام السكأحد أركان لبعثي ،

                                                             
 .م١/٩/٢٠١١لقدس كما ورد في جريدة ا ١
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 ر، وبين الخوف من ظهور بديل يسعى لتحرير الجوالن المحتّلومحاور الشّ
ة لقصف المدن وتقتيل األطفال ور اليوميمشاهدة الص م، إن١٩٦٧منذ سنة 

، وشاهدها األعمى ،قد أسمعت األصم ،اسمن النّ ِلزيوخ والعساء والشّوالنّ
 ،لثواراالوعود الكاذبة عن تسليح إال هم اللّ، همكناً عنداك سهذا لم يحر فكّل

، ولم وارلثّالتصال ال يه تسهن أنّوبل بتسليحهم بأجهزة اتصال كما يدع
فاوض مع القاتل للتّ والدعوة ،رجب واالستنكايسمع أهل سوريا غير الشّ

ة من فاوضيحية بالقاتل في المحافل التّوالعمل على جمع الض، ظاموهو النّ
  !!! جنيف إلى جنيف،

، والذي ال يمكن أن يرى فيه دخل الغربيإلى التّ ةوهذا ليس دعو  
ة، بيد أنّخدمة لمصالح األمه رصد للموقف الدر المتخاذل الذي يرفع شعا ولي

ه مجازر محتملة في بكائه على ما ظنّ وعلت أصوات ،السوريعب حماية الشّ
ة والمروعة التي اليومي رإزاء المجاز تبالد النفط، إال أن أصواته خفت

رفع من شعارات ما ي ام، وهذا دليل على أنفي بالد الشّ ب صباح مساءرتكتُ
  .دولة وفق منظورها الخاص ال يهدف إال لتحقيق مصالح كّل

الغريب، فروسيا التي صمتت  وسير الموقف الرفسوهذا ما ي  
صمت األموات إزاء الثورات في تونس ومصر واليمن، وقامت بدور 
المعارض المؤيد في ليبيا، وقفت سداً منيعاً في وجه الغرب داخل أروقة 

ضد كل المحاوالت الستصدار } الفيتو{مجلس األمن، مستخدمة حق النقد 
والتّ ، سدمجازر األ قرار إدانة ضدة إذا لم يتوقف، بل لويح باستخدام القو
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ازم اللّ مه بالعتاد العسكريعظام من خالل دتعلن وقوفها إلى جانب النّ
للصوري، والذين أطلقوا مود في وجه المعارضة والمنشقين عن الجيش الس

وري الحر، فروسيا تنظر إلى سوريا باعتبارها على أنفسهم الجيش الس
عسكرية  دةجي في هذه المنطقة، فهي تحتضن أكبر قاعحليف استراتي

من  ـل في كّلة في هذه المنطقة في الالذقية، باإلضافة في التوغّروسي
ة ومنافذ بحري ،استراتيجيةالعراق ولبنان وإيران، مما يتيح لها مناطق دفاع 

أثير وري نافذة لعودة التّتفتقد لها روسيا، وترى كذلك روسيا في الملف الس
 عور القوميقب الشّـكقوة عظمى ال يمكن تخطيها، وذلك ع وسيلرا

وسي مجدداًالر.  

  ءأمريكيا وحلفا على أنوسي، ها وجدوا ضالتهم في الموقف الر
روسيا غير قادرة على  فأمريكا تعلم أن ،دم تدخلهم في سورياـلتبرر ع

ب نيابة ها غير راغبة بخوض حرإنّ ، أو على األقّلمواجهة تحالف غربي
ها غير عاجزين عن ءأمريكا وحلفا وري، وروسيا تعلم أنظام السعن النّ

تجاوز مجلس األمن والذهاب بمفردهم اتجاه عمل عسكري سوريا  ضد
دخل م أو الت٢٠٠٣ّونظامها الحاكم، وليست تجربة احتالل العراق عام 

العسكري جيل للمواقف، األمر تبادل لألدوار، وتس في ليبيا عنا ببعيد، وكأن
  .على حساب دماء أبناء األمة العربية المسلمين

  حالفات وحدها من يتحكم بمسار األمور، لغة المصالح والتّ لكن
محلّ، م في لحظة ما أو مكان مافما هو محرمختلفة ل في ظروف، بل أن 
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وهذا ما قد ، الفينة واألخرى على نفس الموضوع الحكم قد يختلف بين
ت ـتقبل إذا ما تم تأمين البديل اآلمن لحكم سوريا، واستطاعيحدث في المس

طرف دون اإلجحاف  روسيا والغرب الوصول إلى تسوية تلبي أطماع كّل
تؤخر البالد  ، ة في سوريابالطرف اآلخر، وإال فالبديل هو حرب أهلي

دويالت  أربعرها تمهيداً لتقسيمها إلى وتدم :ةاألولى علوي، ةوالثانية درزي، 
والثالثة سنية وأخرى كردية، وهو المخطط االستعماري القديم الذي رفضه 

  .أحرار سوريا

  اولي، أمهذا على المستوى الد فقد كان  ، على المستوى اإلقليمي
ج إزاء ما يدور ، بداية من تركيا التي وقفت موقف المتفراأكثر غرابة وعجب
في الوطن العربي ة لصالح طرف رجحان الكفّعم اإلعالمي بعد مع بعض الد

ورة في سوريا، لتعلن حول المفاجئ بتفجير الثّمن األطراف، إلى أن كان التّ
حاد تّكيا الهادفة إلى االنضمام إلى االمحدود لها، ترالالعم تركيا الد
األوروبي، اتو، وثاني دولة في المساهمة به تمويالً ة في حلف النّوالعضوي
سكندرونة والتي اقطعها الغرب لواء اال، اورةة المجيولة الحدودالدووجنوداً، 

كلة األكراد المطالبين باالنفصالم، وتشارك مش١٩٢١عام منذ وري الس ،
رة في المنطقة، ة مؤثّتهدف من وقوفها هذا الموقف، طرح نفسها كقوو

سواء أمام الدعوب كتهم، أو أمام الشّاة، وبذلك تكون أهالً لشرول الغربي
من خالل المساندة لمطالب الجماهير، وبذلك تكسب احترام وتقدير ةالعربي ،

ة التي ترنو لها تركيا، عوب، هذا باإلضافة إلى الفائدة االقتصاديهذه الشّ
ورة المستفيد المحتمل من هذه الثّ وكذلك لم يغب عن خلد القادة األتراك أن
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لحزب التنمية  اياستراتيج احليفأن مما يعني ، جماعة اإلخوان المسلمين هم
يسهل الوصول إلى الغاية المنشودة،  سوف، }كما يسمى{ اإلسالميوالعدالة 

  .التصرف بهذا الشكل حكام تركيا ألزمذلك  كّل

، الذي يرى في نظام على النّقيض لتركيا  موقف اإليرانيالكان و  
 ةنها من نقل أيمكّل عن إيران يوخط دفاع أو ،ااستراتيجياألسد شريكاً 

معركة من أبواب طهران إلى أبواب تل أبيب على الفور، وكذلك بوابة لنشر 
هي من يمسك  ةائفة العلويالطّ ة، باعتبار أنفي المنطقة العربي يعيالفكر الشّ

يعية في لبنان ائفة الشّبالمقاليد في سوريا، وكذلك هي شريان الحياة للطّ
داد، ومخافة وصول جهات الح وخطوط اإلموحزب اهللا من خالل تأمين الس

متحالفة مع الغرب عموماً وإسرائيل خصوصاً، بهذه السلة من االمتيازات 
دت عليه من ضرورة البدء ظام السوري، مع ما أكّوقفت إيران إلى جانب النّ

ظام سواء من خاللها وسط بين المعارضة والنّباإلصالح الفوري، فحاولت التّ
في  فشل إيران اهللا وحماس، على أن أو من خالل أدواتها كحزب، مباشرة

وري الحر مقاتلين إيرانيين في سر الجيش السأ ظام، وقدذلك جعلها تساند النّ
صفوف قوات بشار األسد، وقاموا بتسليم أحدهم إلى تركيا وقام الجيش الحر 

  .بمبادلة العديد منهم بمقاتلين له

  إيران قد رأت  إن هي مؤامرة  ماما حدث ويحدث في سوريا إنّأن
هذا وعودية، إسرائيل وقطر والسوها في المنطقة، اؤتقودها أمريكا وحلف

لم واالستبداد حرر من قبضة الظّمن يسعى للتّ صور أدى إلى اعتبار كّلالتّ
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القتل، هذا الموقف  ذ أجندة إسرائيل وأمريكا ويستحقّألسدي، خائن ينفّا
كوت اعتبرت الس ذيوال ،نحركات في البحريمناقض تماماً لموقفها من التّ

عن الممارسات القمعيوصمة عار  وار في البحرينالثّ  ة التي مورست ضد
البحرينيين تقرير مصيرهم  من حقّ ة، واعتبرت أننسانيفي جبين اإل

، والمشاركة في إدارة شؤون م، واختيار ممثليهمبأنفسهم من خالل ممارسته
  .البالد

نازل فيها إيران حقوقاً ال يمكن التّوغيرها من المطالب التي رأت   
لم إن كان من الظّناقض رغم تشابه المطالب؟ وعنها، فلماذا هذا التّ

يذكر  ، فالقمع مهما بلغ في البحرين، ال روففي الظّ ما متشاركتاناعتباره
  . رياوأمام اإلرهاب الذي يجري في س

  عالقات طاً وثيقاً بطبيعة الدخل مرتبطاً ارتبااً كان التّوعربي
وفي ذلك ة، العربيدث وال حرج، فمن خالفات على الحدود، ودعم ح

للمعارضين، والمزايدة في المواقف السة، واالختالفات في الوالءات، إلى ياسي
  .دخالتذلك وأكثر حكم هذه التّ كّل ،المصالح المتناقضة

  عودية وفّفالسبن ونسي زين العابدينئيس التّرت الملجأ اآلمن للر 
غط على مبارك من أجل ي، وطالبت مع دول أخرى من أمريكا عدم الضعل
ئيس نحي، وتوسط لحل األزمة اليمنية وفق آلية تحفظ كرامة ومكانة الرالتّ

ذلك ما كان إال بدافع العالقات  ، كّل ابق علي عبد اهللا صالحاليمني الس
تدخلت مع دول  زة واالحترام المتبادل بينهما وبين هذه األنظمة، بينماالممي
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الخليج بالقوبهدف ) ١(ة المباشرة من خالل قوات درع الجزيرة،ة العسكري
وضع حد للنفوذ اإليراني عودية وجارتها، في المنطقة من وجهة نظر الس

وخوف من امتداد هذه الثورة إلى دولهم، فالمصالح مشتركة والمصير واحد، 
رة في سوريا، حيث وقفت بكل ثقلها وذلك كان منافياً لموقفها من الثّ لكن كّل

دت وسائل إعالمها ظام وجنّمن أجل دعم وتسليح المعارضة، في مواجهة  النّ
وذلك عائد إلى ،ظام، وتبعها في ذلك دول الخليج حرب على هذا النّ لشن

العالقات السظام ئة التي تربط نظام األسد بحكام الخليج وعالقة هذا النّي
  .أسباب هذه العالقة المتوترة أهم كانلبنان بإيران وتدخالته في 

  ورة في البحرين تجلى بين اعتبار الثّيعودي فتناقض الموقف الس
  !!ناقض؟مؤامرة فيما هي ثورة شرفاء في سوريا فما سبب هذا التّ

  على أن تها في الخليج بدورها، سواء ازت بين نظيرقطر تمي
ات العسكربالمشاركة المباشرة في العملييافي، وتسليح قوات القذّ ة ضد

محاولة انتهاج ذات النهج في سوريا، أو بتوفير أكبر وليبية، المعارضة الّ
خدمة ألجندة  وما أدته من ،قاعدة إعالمية من خالل قناة الجزيرة اإلخبارية

زة لها ة مميوذلك بهدف انتزاع مكانة إقليمي بعيها،اوليها وتؤاكها ومسملّ
لتي تسعى لبسط نفوذها في المنطقةالمحموم بين الدول ا باقلتدخل في الس ،

احتضان هذه  بور بسبوهذا جعل البعض يضع عالمات استفهام حول هذا الد

                                                             
الجيش المشترك لدول مجلس التّعاون الخليجي، ومكون من كلٍّ من  -:قوات درع  الجزيرة ١

  . السعودية وقطر والكويت والبحرين واإلمارات العربية وسلطنة عمان
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الدة أمريكولة أكبر قاعدة عسكرييإلى  قطر ما كانت لتسعى ة، واعتبار أن
هذا الدامن قبل بريطانيعم ور لوال الدكٍل عامدول الخليج بش ، مع العلم بأن ،

يتمشّولكن ، بريطانيالعمالء عودية والبعض من امراء السياسة ون مع الس
ن الفرص للعمل بما هم مع تحيللحفاظ على كراسيو ،مسايرة لها، واألمريكية

  .وتنفيذًا لسياستها ا،تراه بريطاني

  إن اّهذه المواقف المتناقضة عربي ر تأثّ مدىاً تظهر وإقليمي
ة ة وأمنية واقتصاديطائفي ائرة وفقاً العتباراتاحات الثّالسالت في دخّالتّ

ةوسياسي ،فوذ، مما أدى هذا التناقض في راع على بسط النّباإلضافة إلى الص
  .من ثورة إلى أخرىللتحول المواقف 

  اًأما دولي :تحكم بالمواقف، وبذلك تمن  هي المصالح وحدها فإن
ح من شعارات عن األخالق والكرامة الفرق شاسع بين ما يطر نرى أن
اإلنسانيةة والمبادئ الديمقراطي ةوالحريوبين أهداف الد ،ة البعيدة ول الحقيقي

قضتها ، بل تصل في بعض األحيان إلى مناعاراتالبعد عن معاني هذه الشّ كّل
كليعلى مصالحها، اً، فالد على ما ترفعه من ول تبني مواقفها بناء ال بناء

ر مواقف هذه عار في خدمة الهدف وليس العكس، وقد تتغيفالشّ، راتشعا
 االغد، وعدو اليوم قد يصبح صديق في اديق اليوم قد يصبح عدو، فالصالدول
 ،ةانية الثّرب العالميان الحإب ده رئيس الوزراء البريطانيالغد، وهذا ما أكّفي 

مصالحنا وحدها  ، دائمين ليس هناك أصدقاء دائمين، وال أعداء {عندما قال 
  .}هي الدائمة
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  ر العالقات بين الديول، إذ تنظر كل دولة إلى وفق هذا المبدأ تُس
ول األخرى من منظار المصالح المشتركة أو المتناقضة، فال وجود لكّلالد 
ة أو االقتصادي ةياسيولة السر ما يخدم مصالح الدانة إال بمقدانّعارات الرالشّ

لذلك على من يريد االستفادة من  ،غيرهاأو االجتماعية،  منية أوأو األ
الواقع الذي في  اإتقان لغة المصالح ليصبح مؤثرفعليه ول، مواقف الد

ول ال مصالح الد طالما أن، ك ن أن يجد من يقول له خذ حقّيعيشه، فال يمك
  .تتطلب ذلك

  مساعدة ت فكير جيداً بكّلالتّ فعلى المواطن العربيقدم من أي 
دقيق فكير والتّظر بكثير من التّممعناً النّ ،فت من شعاراتطرف، مهما غلّ
ة الكامنة وراء هذه المساعدة، فالتّلألهداف الحقيقية حاضرة، جربة العربي

اريخ الت، والتّاكرة مثخنة بالجراح واأللم والمرارة على هكذا تدخّوالذّ
  .ولالد ا فيما يخصبأحداثه أكبر شاهد في هذا المضمار، هذ

  أما المؤسسات الدولية وباألخص جامعة الدة ومجلس ول العربي
ول األعضاء المنتسبين لها، وفق آليات األمن، واللتان تتحركان بأوامر الد

  .تكن غير تجسيد لهذه المصالحلم وقوانين تُحدد عملها، ف
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      صدار قرار من استبت ـة كانت المظلة التي شرعفالجامعة العربي
) ١(د له بتجميد عضوية ليبياالذي مه ،ظام الليبيضد النّ األمن الدولي مجلس

إلى  -ئيس للقمةبالده الر أن بكون -افي ر القذّالجامعة، والتي سعى معممن 
ة طيل عملها بأكثر مما هو معطل، ولتفادي ذلك أنشأ العرب لجنة وزاريـتع

ومن بعده نبيل ، موسى وينها العام عمرنسيق مع أمترأسها قطر، وبالتّ
البحث عن غطاء لالنتقال  ،لجنةالّهذه كان الهدف من وراء تشكيل ، والعربي

ساهم ن ل مكانت األنظمة أو رائعإلى أروقة مجلس األمن بذبالملف الليبيّ 
بحجة ،ناع القرار العربفي صياغتها، فقد اعترضت الجامعة وص مبادئ  أن

أخرى ة دولة عربي ول األعضاء ضدللد دخل العسكريالتّالجامعة ال تتيح 
بأيدي  خالف عربي حسم أيحالة اتخاذ قرار يوبالتالي است ،)٢(فيه عضو
ةعربي، نص مقدس  آخر، ولعلهمبادئ هذه الجامعة جاءت من كوكب  وكأن

 ،ياسة والمصالح قوانينهاعديل عليه، ولكن للسال يمكن المساس به أو التّ
قرر الوزراء لذلك تخرجانها عن منطق المعقول أمام هذه المعضلة،  التي

 هاب إلى مجلس األمن من أجل استصدار قرار بفرض حظر جويالعرب الذّ
على األجواء الليبية على نظام القذّة، باإلضافة إلى عقوبات اقتصاديافي، إن 

                                                             
م حيث ٢٠١١م وكانت  تَنتهي رئاستها في آذار ٢٠١٠ليبيا استلمت رئاسة القمة منذ آذار  ١

م ١٩/٢/٢٠١١قرر أن يتسلم العراق هذه المهمة، إال أن معمر القذافي قرر في كان من الم
   .م٢٠١٢تأجيل انعقاد القمة ، وبذلك بقيت ليبيا في رئاسة القمة حتى آذار من العام 

مع أن الجامعة العربية أرسلت قوات سورية إلى لبنان للفصل أبان الحرب اللبنانية األهلية  ٢
 .سميت بقوات الردع العربيةم ١٩٧٦عام 
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ليبيا من  عب الليبي، تجميد عضويةة للشّما قدمته الجامعة العربي جّل
الجامعة وعقوبات اقتصاديةة ودبلوماسي.   

  مته الجامعة العوأيضاً هذا ما قدربيام الدم في سوريا، ة لوقف حم
ة، ماسية والدبلوة والعقوبات االقتصاديشاركت ليبيا في تجميد العضويف

وري تم إفشالها ظام السفاق مع النّباإلضافة إلى إرسال بعثة مراقبين باالتّ
 ،نظام األسد وجه إلى مجلس األمن الستصدار قرار ضدوقرار بالتّ حقاً،ال

ه من أمريكيا ألنّ وهذا برضى{ين من روسيا والص الت دونه كالًّاألمر الذي ح
اليمن من تسليم الحكم  ر ما حصل فييخدم هدفها في سوريا حتى تكر

د ربه وهو المشير عب، بق اظام السومن نفس النّ ، لها لشخص مواٍل
 تئيس علي صالح في اليمن وهذا ما عمدوإبقاء الر، )١(منصور هادي

زرع تلنجاح  وار أيأيضاً، لعدم تحقيق الثّ أمريكا على تحقيقه في سوريا
تكرار لما حدث في وذلك ، ولو بنائبه اًظام قائموإبقاء النّ، ورة اليأس من الثّ

  .}اليمن

في ور يرى انعدام هذا الد ،ةع لدور الجامعة العربيالمتتب ولعّل  
 ة لحّلبارك للخطة الخليجيواالكتفاء بدور الم ،ةة والمصريونسيورتين التّالثّ

 مت إزاء ما حدث في البحرين وبذلك يمكن القول، أنوالص ،األزمة في اليمن

                                                             

 .لجنة العليا لالحتفاالتانتخب نائباً لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وعين رئيساً لّ ١ 
فوضه الرئيس اليمني علي صالح بإدارة البالد خالل فترة عالجه في المملكة  ٥/٦/٢٠١١في و

رض اليمن يوم أإلى  ودتهحتى عو، العربية السعودية بعد إصابته في محاولة اغتياله 
  .م٢٣/٩/٢٠١١
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فرغ من إمكانية التّأة في ليبيا وسوريا قد دور الجامعة العربيأثير الفعلي، 
بإضفاء ول والمتمثلة ة على أهداف بعض الدرعيشّالعلى إضفاء  واالقتصار

ة عن ول العربيعجز الد علىل وهذا يدلّ ، دخل الخارجيالتّ ة علىرعيالشّ
لجوء إلى الغرب تنفيذها بنفسها، فال يبقى إال خيار الّعلى قادرة  طرح حلوٍل
ولى ا اليد الطّة يوم كان لهول االستعماريوهو هدف وضعته الد ،ومؤسساته

  .م١٩٤٥في إنشاء هذه الجامعة عام 

ائمة ول الخمس الدمجلس األمن فهو مرتهن بإرادة عصابة الد اأم  
ةالعضوي ، والتي تضم ين، والتي أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والص

منه يمكن أليقض النّ صويت، عمالً بحقّقرار برفع اليد عند التّ ا تعطيل أي
ها متغيرة أما العشر الباقية فهي أسيرة لرغبة هذه العصابة، وذلك أنّ }الفيتو{

قرار ال ترضى عنه كل عامين باإلضافة إلى عدم قدرتها تعطيل أي من  أي
الخمسة ل والدالدةائمة العضوي.  

في إضفاء  ،ته انحصرتمهمظر إلى مجلس األمن يرى أنّ اوالنّ  
العتداءات التي ترغب ة لرعيإضفاء الشّوة ة على األهداف األمريكيرعيالشّ

القيام بها ضد الدقب ـع ول األخرى، بما يخدم مصالحها وحدها، وباألخص
حدة في تّم، وبروز الواليات الم١٩٩١ق عام ابالس وفيتيالس حاداالتّانهيار 

الاحة السدوليى مجلس األمن ة كقطب واحد، فلم يعد من الجائز إطالق مسم
الدالمجلس األمريكي -بل مجلس القطب الواحد أو ، لمحفلعلى هذا ا ولي- ،

لقد أصبح مجلس األمن مجدداً أداة يجسد الرة خصوصاًغبة األمريكي ، 
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ترضوالغرب عموماً على األرض، فما أن ع ة الّالقضية على هذا المحفل ليبي
ل على اتو العممن قوات حلف النّ وليطلب، )١٩٧٠رقم (حتى أصدر قراره

ة، ليبيعلى األجواء الّ جويٍ تنفيذه على أرض الواقع، وذلك بفرض حظرٍ
وتمنع من تجاوز  ،غم من وجود قوانين تضبط عمل المجلسوعلى الر

الصالحيات التي تفوض ألي قوإال أن أمريكا  ،أو لحلف الناتو ،ةة أممي
 - البلطجة- ها قادرون على تجاوز ذلك وتحقيق هذه المصالح بمنطق ءوحلفا
  .ةالقو حقّ

اتو التفويض الممنوح له في تنفيذ حيث تجاوز حلف النّ  
 ه كلمة دولتهئ، كما قال مندوب روسيا في مجلس األمن أثناء إلقا١٩٧٠قرار
لقد تجاوز حلف  {{ :وري على مجلس األمن حيث قاللسا عرض الملفّيوم 

رت رى، لذلك قرة أخروسيا لن تنخدع مرو ،اتو التفويض الممنوح لهالنّ
ر ذلك وكر}} مشروع القرار اليوم ضد) الفيتو(قض النّ بالدي استخدام حقّ

المتجسدة  ،في مؤتمر صحفي أيضاً، ومن هنا ظهرت جلياً حقيقة نوايا الناتو
وما أراد أعضاء الحلف من مجلس  ،هئغبة بتحقيق أهداف أعضافي الر

نما كان الوضع في الموضوع بي ،دخلهذا التّل ةرعيإضفاء الشّاألمن إال 
 أي ضد) الفيتو(قد النّ ين حقّاستخدمت روسيا والص، حيث االسوري مختلف

 ،وكما ذُكر آنفاً ،طالب بوقف المجازر هناكيو ،مشروع قرار يدين سورياّ
فإن الرفض الروسي ألي قرار يهدأو وضع هذا القرار ، ةد باستخدام القو
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مخاوف روسيا ل وهذا تعليلميثاق األمم المتحدة، من ) ١(تحت الفصل السابع
  .ظام في سورياعدوان على النّ ذه ذريعة لشناخفي إساءة تفسير القرار واتّ

مجلس األمن عاجز عن تجسيد اإلرادة  ضح لنا أنومن هنا يتّ  
ة، فعلى سبيل المثال وقفت أمريكا حائالً أمام رغبة العالم ة الحقيقيوليدال

مشروع قرار يدين  ضد) الفيتو(قض النّ حقّ تاستخدم  عندما ،أجمع
٢(في األراضي الفلسطينية االستيطان اإلسرائيلي( ، ت لصالحهوالذي صو 

١٤ وفي مثال آخر١٥ول الـدولة من أصل الد ، ،دت الواليات فقد هد
مت فلسطين إلى مجلس إذا ما تقد) الفيتو(قض النّ حدة باستخدام حقّالمتّ

ة سياسي ا، بل مارست ضغوط)٣(ة في األمم المتحدةف نيل العضوياألمن بهد
واقتصادية ضد بعض الدغير دائمة  ١٠ول الـول التي كانت ضمن الد
لب في المجلسصويت لصالح عرض الطّمن أجل منعها من التّ ،ةالعضوي ،

حيث يحتاج ذلك إلى تسع دول على األقل، فكيف  ،صويت عليهوطرحه للتّ
 ة في أيغبة الدوليمجلس كهذا قادر على تجسيد الر ر أنأن نتصو يمكن لنا

قضية، هذا األمر ينطبق على المؤسسات الدة األخرى، وإن كان بصورة ولي
 ّ ة وليوجه إلى المحكمة الدوأساليب مختلفة، فمثالً يمكن ربط التّ ،حدةأقل

                                                             
هو مادة في مجلس األمن فهي الفصل الذي يجيز للمجلس استخدام القوة  -:الفصل السابع  ١

  .إذا لم تلتزم الدولة بمضمون قراره
م أراضي محتلة ١٩٦٧حيث يعتبر القانون الدولي األراضي الفلسطينية التي احتلت عام ٢

  .}٢٤٢قرار{بموجب 
يث على الدولة التوجه إلى مجلس األمن أوالً والطلب منه الموافقة على عضويتها،  وهو ح ٣

  .بالتّالي يرفع توجهه إلى الجمعية العمومية بذلك
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ائرة األولى، لدبالحصول على قرار من مجلس األمن، مما يعيد األمور إلى ا
دون اعتبار  ،ةول الغربيد شلل هذه المؤسسات أمام مصالح الدوهذا يؤكّ

للمبادئ والقوانين الدحدة، فال شيء يقف أمام ة وقواعد الميثاق لألمم المتّولي
عارات والمبادئ توضع لتحقيق هذه المصالح، إذن هي الشّ وكّل، المصالح

  .اللغة لغة المصالح التي ال تفهم إال ذات
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  زافًاُ أطلق على اإلعالم مصطلح السليس جابعة، وذلك لما لطة الر
قلب ينبض  بل إلى كّل ،تبي ب دخوله إلى كّلبيستطيع اإلعالم تحقيقه، بس

 ولعّل -أوصلته ونشرته هذا االنتشار هي التي تكنولوجياوال -بالحياة، 
ر األبرز في الثّوالدورات العربية كان لألعالم بوسائله المرئية ة والمسموع

والمكتوبة وفروعه الرسمية وشبه الرالفضائيات، وةة والمستقلسمي ة المحلي
واإلقليمية والدمكن أن يفرد له كتب بأكملها، إذا ما أراد ولية، والذي ي

ورات دور عالم لَعب في هذه الثّاإل جوانبه، ألن خص اإلحاطة به من كّلالشّ
ر أشبه بالمستحيل، مفهي في واقع اُأل ، عوبةوإن كانت باِلغة الص البطولة،
جوع إلى دور اإلعالم ة دون الرورات العربيه ال يجوز طرق باب الثّعلى أنّ

  .ولو في أضيق حدوده

وسائله  ، بكّلبيع العربيفي بالد الر سميسبة إلى اإلعالم الربالنّو  
ث عنها بمناسبة ئيس والمتحدإبراز انجازات الر األولىانتهج سياستان، 

ولة على أحسن ما يرام، حالة الد ن مناسبة، ومحاولة إظهار أنوود
هناك  ولة، وأنام للتعتيم على ما يدور في الدجاهل التّباإلضافة إلى التّ

خارجين عن القانون الو، لين عن العمل أحياناًطبان العامجموعات من الشّ
اهرة ولة، واآلن العيون السطرابات في الدإثارة االض ى، يحاولونأحياناً أخر
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تعالج ذلك بالحكمة والصبر والراإلعالم على إظهار األمور  ةة، وبمساعدوي
سواء بصورة  ، ولةز غياب اإلعالم الغير تابع للدووبر، اكلةعلى هذه الشّ

رسمي١(في تونس اكمة، ة أو غير رسمي (الكثير من  وليبيا وسوريا، حيث أن
ياسة، الفضائيات ممنوعة من العمل في هذه البلدان، أما إذا فشلت هذه الس

ولة ونظامها الحاكم يتعرضان الد القائمة على أن األخرىالسياسة فتنتقل إلى 
ح تعمل لصال، لة خائنة وعميلَةٌ ة مضلّإلى مؤامرة تقودها مجموعة ضالّ

أجندة تخريبية، وتسعى إلى تهديد أمن الوطن والمواطن، مستعينة ة خارجي
دولة  فون بأنيعتر اة، تظهر أفرادلفزة الحكوميبأشرطة تبثها محطات التّ

 ،ر بهممخابرات ما أو جهة ما أو شخص ما قد غر ةزأخرى معادية أو أجه
هم وأنّ ،ولةالد يطرة علىالسودفعهم إلى القيام بأعمال من شأنها تقويض 

وات نازم لذلك، في المقابل تبث هذه القدريبات والعتاد اللّتلقوا األموال والتّ
، معتمدة على -ة البالدالمفدى ورمز عز-صور المظاهرات المؤيدة للقائد 

إظهار أن المسيرات التي تحمل صور الردة ئيس والهاتفة بحياته، والمند
بالمؤامرة التي تدبه، أكر ضدتغطيتها من وسائل اإلعالم  بر من أن يتم

اب والمحللين المتواجدة على أرض الوطن، يترافق ذلك مع جوقة من الكُتّ
ظام ، وفق ما يراه النّ-إظهار الحقائق للجماهير -الذين يقع على عاتقهم 

ة، ة العدائيحذير من متابعة الوسائل اإلعالميالحاكم وأدواته، باإلضافة إلى التّ
ا اإلعالم موم واألخبار الكاذبة المدسوسة، أمائعات والسالشّ تبثّالتي 

الرسمي ظام الحاكم في دولة ما، وتارة يساند ول األخرى، فتارةً يساند النّللد
                                                             

 .م أن هذا أول بث مباشر لقناة فضائية في تونس١٤/١/٢٠١١فقد ذكر مراسل العربية يوم  ١



 ٩٣ 
 

الثوار ومطالبهم، وأخرى يتجاهل األمر برمته، كل ذلك مرهون بالموقف 
الريا للبالدالمصلحة العل تقتضيهووفق ما  ،ولة المعينةسمي للد.  

، مع الشبه رسمي ياساتسمي في هذه الستشابه اإلعالم الري   
والمقصود باإلعالم شبه الرسمي ة التي تنطق برأي هو تلك الوسائل اإلعالمي

ابعة للحزب الحاكم أو تلك اً، مثل الوسائل التّوهي ال تتبع لها رسمي، الحكومة
ها رجال أعمال يولممتلك التي  ظام، أوالتي يمتلكها أشخاص مقربين من النّ

  .ظاممقربين من النّ

ة التي ال تتبع أي تلك الوسائل اإلعالمي ،وهناك اإلعالم المستقّل  
سات تابعة لمؤسالأو ، ما هي لمجموعة من المستثمرينأنّ، دولة أو نظامأليّ 

المجتمع المدنية، وإن كان من المبالغة االعتقاد باستقالليتها استقاللية تام، 
ومطرقة ال ،لطات الحكومةفهي بين سندان سينلممو أن  ورأس المال، فال بد

ة ه أكثر حرين اليد العليا، لكن من الجدير القول بأنّتيالسلط هاتينيكون ألحد 
أكيد ليس بما يتعارض تّالعاطي مع األحداث وتحليلها، وبمن سابقيه في التّ

  .اكهاومصالح ملّ

  عاطي مع الثّالتّ إنورات في بلدان الركن على يلم  بيع العربي
ر، ففي غياب اإلعالم عن أثتّة ولم يكن له ذات الوال بذات القو، وتيرة واحدة

ورةأي قبل أيام على انتهاء الثّ، م١٧/١٢/٢٠١٠احة منذ الس ، بب كما والس
األمر  ،ة من العمل على أرضهونسيظام لوسائل اإلعالم غير التّذكر منع النّ

ة بشكل ما على ما رات اإلعالميلذي يمكن اعتباره إشارة على غياب المؤثّا
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ا في مصردار في هذا القطر العربي، أم، فقد كان اإلعالم الروغير  سمي
الرمنشغالً سمي في تغطية األحداث الجارية منذ اندالع  ،اعةعلى مدار الس
حرير في وسط العاصمة التّورة، فالبث المباشر لم ينقطع تقريباً عن ميدان الثّ

باإلضافة إلى صور القمع ، القاهرة، رمز االحتجاج واالعتصام ةالمصري
والمتظاهرين  ،غب تارةًوالمواجهات بين المتظاهرين وأجهزة مكافحة الشّ

ظام تارةً أخرى، لقد كان لإلعالم بصمة واضحة وتأثير ملحوظ ومؤيدين النّ
 ، ولعّلعلى العالم الخارجي ح المصريورة، وذلك بسبب االنفتافي هذه الثّ

  .اً من ألفها إلى يائهااة إعالمية، كانت الوحيدة المغطّورة المصريالثّ

كان في محاولة  ،أثير اإلعالميور أكثر وضوحاً في حجم التّالدو  
مناشدات  وذلك من خالل العمل على بثّ ،وريأي العام السأثير على الرالتّ

 أي بثّظام، فيما يندر ض لبطش وقصف النّتتعرياء التي يطلقها أهالي األح
الذين يسقطون بسالح المعارضة، هذا باإلضافة و،  للقتلى من الجيشلقطات 

يز بين من يمهداء بشكل مجمل دون التّإلى اإلعالن عن أرقام سقوط الشّ
الذين سقطوا على  وأولئك ،ظامابعة للنّبيحة التّظام والشّسقط على يد النّ

 ، وإعطاء المساحة الكاملة لرجال المعارضة بكّلمن الجيش يدي المعارضةأ
عبير عن آرائهم وشرح وجهة نظرهم للعالم بشكل عام وللجمهور أطيافها للتّ

عبير عن آرائهم ظام للتّوري خاصة، فيما ال  تتاح ذات المساحة لرجال النّالس
  .وشرح نظرتهم
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   ل اإلعالملوسائاظام يمتلك النّ مع العلم بأنمن فضائيات  ةي
ظام وسائل اإلعالم مكنه من تبيان وجهة نظره، ولقد منع النّوغيرها مما ي

ة من تغطية مما أعطى وسائل اإلعالم الخارجي ،األخرى من تغطية األحداث
ين، يين محلونقل لألحداث من قبل مراسل ،األحداث عن طريق بث فيديوهات

يغطي  ة كّلئل اإلعالم مثل الجزيرة والعربيأخذت وسا ،أثيرالتّة حدد زاومما 
 ،تهاها وتبعينم مع مراعاة وجهة نظر كّل على اعتبار سبق صحفي ،األحداث

 ،ةعائيعمل دعاية قبل بث األحداث من خالل الفواصل الد ز علىيركّ فكّل
 ظام من عمليات تقتيل وهدم للممتلكاتالمناظر المرعبة لما يقوم به النّ بثّو
د خبر، مجر وليس بثّ، زة على ذلكمار الذي ألحقه في البالد مركّدوال ،

وهذا كان له األثر األكبر في شحن الرظام المجرم هذا النّ أي العام ضد
فاح، وهذا ليس تعاطفاً مع الشّوالسما لما يخدم أهداف كّلوإنّ ،وريعب الس 

  .من هذه الفضائيات ولتبعيتها لجهة معينة

والجماهير في  ،أي العامير اإلعالم على الرولنرى مدى تأث  
لذلك نأخذ مثال كيفية  ،مختلف البلدان لسعة انتشاره على مستوى العالم

لذلك  ،ظام في ليبيافكان هذا اإلعالم غير تابع للنّ، تغطية األحداث الليبية 
ديوهات عبر شاشات وفي اصور فكان يبثّ ،رى األحداث بشكل مؤثّغطّ

هدفَ من ورائها إظهاره كمجنون أو فاقد  افير القذّد معميقالفضائيات، للع
ة، الوعي، مما سيدفع بمزيد من المشاهدين اتجاه اتخاذ مواقف أكثر حد

وعدائيأجرته إحدى الجامعات  اجريدة القدس بحثّ ته، فقد نشرة ضد
واضح ة كان لها أثر هكميات التّالنك لقد أثبت البحث أن{: األلمانية جاء فيه 
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، أو الخطب كان للبيانات والمقاالت التي نشرتفي تعبئة الجماهير أكثر مما 
ر فئة من الجماهير ات على لسان أكبكالتي أذيعت، وذلك بسب تناقل هذه النّ

ه يقوم بنقل هذا داً له، بل إنّال يكون مؤي اد مستقبلها لتقبل رأيالي تُعوبالتّ
ه البحث بما قال أنّ وقد استدّل} اتكهذه النّ أي شخصياً من خالل نقله لمثلالر

مثال حي ة الثّحدث أثناء الحرب العالمية، فقد قام النّانيمقاالتون بإطالق ازي 
هكم قة بقيادتهم من خالل التّة كانت تهدف إلى إفْقَاد جماهير الخصم الثّميتهكّ

عليهم، ممأال وهو الجبهة الداخ، أركان الخصم ا سيهزم أهمقد أنشأ وة، لي
على عاتقه وضع وإطالق ة وقّع اً للقيام بهذه المهمازيون مكتباً خاصالنّ
دع للجيش ز حالة الخوف والروأخرى تعز ،اهات على الخصم ونشرنك

  .األلماني مما يرفع من معنوياتهم

  د مدى تأثير الجماهير بما تسمع، فمن يؤكّ هذا البحث العلمي
أثير من خالل المشاهدة سيكون أكثر قوة، وهذا ما يدركه التّ المؤكد أيضاً أن

تلك  ة على بث كّللذلك دأبت المحطات الفضائي ،من يعمل في مجال اإلعالم
أثير المطلوب في نفوس المشاهدين، وهذا ما أدركه المشاهد بهدف إحداث التّ

رب ـة عناعياألقمار الص ظام الليبي، فقام بعمليات تشويش على بثّالنّ
قليل من حجم األضرار ونايل سات وغيرها، في محاولة منه للتّ، سات

اجمة عن هذا األداء اإلعالمي الموجه، هذا باإلضافة إلى تأكيده في أكثر النّ
ذاكراً  ،ض إلى مؤامرة من قبل هذه الفضائياتبالده تتعر نعلى أ من خطاب

قناة الجزيرة اإلخبارية باالسم، طالباً من الّة والعربيماع ليبيين عدم الس
  .ألكاذيبهم وشائعاتهم
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ومن هنا يفتح الباب على مصراعيه عند الحديث عن اإلشاعات   
 ، أي العامأثير على الروالمهمة في التّ ،فقد كانت اإلشاعة من وسائل اإلعالم

  .ر مجرى األحداث بشكل مثير للعجبيوكان لها دور كبير في تغي

بت شائعات حول ه عندما سررى أنّتي تذكر هنا نومن األمثلة الّ  
ن سيتضمأنه ، م١٠/٢/٢٠١١لذي ألقاه يوم الخميس ا، خطاب مبارك 

اته لنائبه عمر سليمان، لقد وكان يتضمن تفويض صالحي ،تنحيته عن الحكم
لتي رأت في الخطاب خذالناً اّ ،بت هذه اإلشاعات برفع توقعات الجماهيرتسب

رت تصعيد المشهد وقر ،اًبغض تاستشاط لها واستهتاراً بمشاعرها، لذلك
جرد انتهاء مبارك من إلقاء إذ بم ،فتصاعد الحراك الجماهيري إلى الواجهة

باب الذين أعلنوا رفضهم تحركت مجموعات متزايدة من الشّ، خطابه
لمضمون الخطاب نحو القصور الرعلى {هير عار الشّرافعة الشّ) ١(ةئاسي

ت هذه اإلشاعات الجماهير الستقبال عدأفقد } القصر رايحين شهداء بالمالين
، )٢(من ذلك بالتالي لم يعد مقبوالً لديهم ما هو أقّلو ،اإلنجاز األكبر واألهم

 ،عن سابقتها ير مجرى األحداث ال تقّليوحادثة أخرى كان لها دور في تغ
األمر الذي ، العقيد معمر القذافي سيف اإلسالموهي اإلعالن عن اعتقال نجل 

االنتقالي كممثل شرعي  تراف عدد إضافي من الدول بالمجلسى إلى اعأد

                                                             
ين قصر العروبة الرئاسي في القاهرة، وعدد فقد حاصر أكثر من عشرين ألفاً من المتظاهر ١

مماثل حاصر قصر رأس التين في اإلسكندرية، وأدى ذلك إلى اندالع مواجهات بين المؤيدين 
 .م١١/٢/٢٠١١والمعارضين ، وذلك يوم 

  .راجع الباب الثالث خلف الكواليس من هذا الكتاب ٢
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اً، أما على أرض الواقع فقد أدى ذلك إلى انهيار في صفوف سياسي لليبيين
د ذلك حديث بعض الوحدات في الجيش الليبي الموالي للقذافي، ومما يؤكّ

يد محمود جبريل رئيس الوزراء في الحكومة المنبثقة عن المجلس الس
االنتقالي الذي قال في معرض ردنعم { :ة حول ذلكه على سؤال لقناة العربي

ى إلى انجاز أدما نا وجدنا فيه ا أنّإلّ ،حةعن الص نبأ عارٍ هكنا نعلم أنّ
بأ حتى استنفاذ كل فوائده أخر في نفي النّرنا التّ، فقروميداني يسياس

لة على خطورة اإلشاعة وما لم أمث بع هاتان الحادثتان همابالطّ) ١(}ةالمرجو
ذكَر أعظم، فسالح اإلشاعة يعتبر أهمي فاإلعالم ، ةأركان الحرب النفسي

ن خير دليل على ذلكين المثاليوما حدث في هذ ،ميدانها المركزي.  

  حركات هناك بنوع مع التّ ىكان اإلعالم يتعاطَفا في البحرين أم
ر ذلك على مصداقية دون أن يؤثّلكن  ،عتيم قدر المستطاعمن الخجل والتّ
طوسيلة طرح نفسها ك ة، حيث تحاول كّلالوسيلة اإلعالميتها رف محايد مهم

ف عدد مشاهديها، ولذلك تحاول هذه ـز مما سيضاعنقل الخبر دون تحي
ة إدارة معركتها بحذر بين عدم خسارة مصادر تمويلهاالوسائل اإلعالمي 

رة مصو ه في بعض الفضائيات من موادبثّ ما تم ، ولذلك نرى أنومشاهديها
ة، ولم يقصد ورة الحقيقيالص ، لم يعطة في البحرينحركات الجماهيريعن التّ

ض له الثّمنها إظهار مدى القمع الذي تعرغم من إقرار وار هناك، على الر
المتظاهرين تعرضوا لبطش األجهزة بأنّ ، لها ملك البحرينلجنة التي شكّالّ

                                                             
 .م٢١/٨/٢٠١١قناة العربية اإلخبارية سقوط طرابلس في أيدي الثوار  ١
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ل غير مبررة هناك بشكاألمني ،هذه األجهزة استخدمت القوة بشكل  وأن
العديدين ممن قادوا  هذا باإلضافة إلى أحكام اإلعدام التي صدرت بحقّ مفرط،
، جاوزات ذلك لم يركز اإلعالم على هذه التّ غم من كّلحركات، فبالرهذه التّ

  .المملكة ىخطر عل ه أيما بثّ ولم يشكّل

  فقد كانت وسائل اإلعالم تعمل بنوع من اإلرباك ، ا في اليمنأم
دامات، وإن كان بشكل صور االعتقاالت والص باطؤ، الذي لم يمنع من بثّوالتّ

ي ورات المشتعلة فانشغال اإلعالم بالثّا بسبب مإوذلك  ،ع وغير مركزمتقطّ
تسليط األضواء على  ا بسبب عدم رغبة الفضائياتوإمأكثر من بلد عربي، 

إلى انتقال هذه  يالثورتين لقربهما من دول الخليج، األمر الذي قد يؤد هاتين
وأصحاب  ة اإلعالممعادامعنية بول، فال األنظمة الحاكمة العدوى إلى هذه الد

فط خوفاً من خسارة باستعداء أمراء النّ وال اإلعالم راغب ،رؤوس األموال
، ة وسيلة على حد كّل بسياسات تصأموالهم، هذا باإلضافة إلى اعتبارات تخ

-مع العلم بأن هذه الفضائيات يمتلكها أمراء من الخليج والسسواء  -ةعودي
البرامجيسة أو الرائل اإلعالميإلى الجمهور،  منهما إيصالها اغبة كّلة الر

  .لذلك نرى هذا الموقف في هذه المنطقة على الخصوص

هذا الجانب من ة ما ذكرناه يعطينا صورة واضحة عن أهمي كّل  
األداء اإلعالمي حكم بقواعد وقوانين ال يمكن تجاهلها المؤسساتيوالذي ي ،

ة، ة متساوية وإعطاء مساحات زمنيروف، فالحياديتحت أي ظرف من الظّ
خصنة وعدم التوجيه إلى آراء الشّعن والبعد  ،ظروعرض جميع وجهات النّ
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 ّ  ، حفية الواجب إتباعهايات الصهذه القوانين واألدبمعينة، تعتبر من أهم
الحقيقة ملك المشاهد،  بنقل الخبر وليس صناعته في تغطية األحداث، ألن

  .وهو أمر لم نالحظه في إعالمنا العربي

  على أن ل هناك عالمة استفهام كبرى تتمحور حول من هو المخو
لك يتغير ذ كائز؟ حيث نرى أنوابط واألسس لهذه الرر والضيفي تحديد المعاي

من وسيلة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى ومن صحفي إلى آخر، فما 
ي تغطية أحداث منطقة ة لسياستها فإعالمية من خطوط عامعه وسيلة ضت

هي غير تلك الخطوط التي ة، ة والمصداقينوعاً من الحيادي تعتبرها ،ما
في في حالص ءدااأل وأن ،تضعها لتغطية ذات األحداث في منطقة أخرى

زة، وليس منطقة ال تربطه فيها عالقة، من مواطنة أو عالقات ممي
 ،ذات األداء في منطقة مرتبط بها، وهذا األمر طبيعيببالضرورة أن تكون 

لكن حكم على أداء هذا الصحفي في كلتا الحالتين بالحيادية الغريب أن ي
والمصداقيات الصحفيين المعاير قد تختلف في نفس الوسيلة وذ ة، بل أن

ظام، فالتّلكن بتغير النّ، ولةوالدلفاز المصري مواقفه من مؤيد لمبارك  رتتغي
ناقض في المواقف فهذا التّ - يه وسقوطه عن الحكمله بعد تنح إلى معاد
غير المواقف والمصطلحات تفت –حافة ووسائل اإلعالمة الصدى تبعييظهر م
مع أن المذيعين لم يتغيروا، بل إن هناك من أطلق على اإلعالم المصري ،

، فمن كانوا مشاغبين ومثيري للفتن، وعمالء لجهات }ورةإعالم ما بعد الثّ{
خارجية، وخارجين عن القانون وأسياد للكذب، أصبحوا أبطال يستقبلون 

ير في المجتمعيغوطالئع التّ، ورةري الثّكمفج، ؤال هو وقادة المستقبل، والس
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من الحالتين ك أيمحايداً؟ فهذا ما ينطبق على كّل ان اإلعالم المصري 
  !!!؟وسائل اإلعالم

ورات لم هذه الثّ ة في ظّلوبقو ،ولقد ظهر نوع آخر من اإلعالم   
لْتَفَتُ إليه سابقاً، يمكن أن نسمييه اإلعالم الفردي، إذ أصبح بإمكان أي 

ألقال ر يرصد بهاتفه النّشخص أن يعمل كمصوم ببثّويقو ،حدث يه إلى أي 
ثَ من مقاطع للفيديو المصورة مكان في العالم عبر اإلنترنت، فقد كان ما ب

ر قال من أكثر الوسائل تأثيراً وسرعة في االنتشار، فالمصومن الهاتف النّ
ره إلى لمقطع فيديو ال يحتاج ألكثر من ضغطة زر لتصويره ونقل ما يصو

، عبر )١(ة إلى دفع مال مقابل ذلكمئات الهواتف األخرى، حتى دون الحاج
نظام البلوتوث الذي ينقل ما يود ن إظام هاتف يحمل هذا النّ إرساله إلى أي

فَعف المستقبِكلّظام، وهكذا لن يالً النّكان مواحدة من  ل أيضاً غير ضغطة زر
أجل رؤية ما استقبله جهازه، وقد أصبحت هذه الوسيلة األكثر استخداماً في 

البعض يمتلك  ال من هذه الخدمة، بل إنفلم يخلو هاتف نقّ ، ةاليوميالحياة 
فرد يحمل هاتفه الخاص، مما جعل هذه الوسيلة أكثر  أكثر من هاتف، فكّل

كون األجهزة النّ ،ةفاعليالميزة ودون لفت وهذه ، ة التصويرقالة فيها إمكاني
األنظار لصغر حجم الكاميرات إذ يمكن للمصوالحدث، والهاتف  رر أن يصو

من يشاهد  فيظن ،قال موضوع على جانبه، أو قد يضعه على شرفة منزلالنّ
ضبط  ةاستحال تأتي ، ومن هناحن الكهربائيللشّ ه معدالهاتف مصادفة أنّ

                                                             
أما إذا لم يرغب استخدام هذا النظام، فيمكنه إرساله بشكل موجة إلى هواتف معينة أو إلى  ١

  .شبكة اإلنترنت مقابل مبلغ رمزي



 ١٠٢ 
 

تسريب هذه المقاطع، هذا باإلضافة إلى أن صوير غير ة التّمن يقوم بعملي
ملزم بأخذ تصريح من أي حجهة، كما الصفي أو المؤسسة الصة الملزمة حفي

بذلك، وغير مضطر للكشف عن شخصيمما يجعله غير مالحق ، ةته الحقيقي
مل من الوتقلّ، ةمن قبل األجهزة األمنيخاطر الجمة التي تُحدق بالصحفي 

ن تالفيها لهذا النوع من اإلعالم، وهي كهناك سلبية ال يم ، بيد أنقليديالتّ
 ،ة هذه المقاطع بصورة جازمةلتأكد من مدى مصداقيعدم القدرة على ا

مان أو المكان، ولذلك كثيراً ما نسمع سواء من حيث المضمون أو الز
 لم يتسن{{ر ا من قبل المذيع في مقطع مصومتالزمة لهذه المقاطع قبل بثه

وع من اإلعالم لتمرير ن من استخدام هذا النّمما يمكّ}} أكد من صحتهلنا التّ
عاطي مع ا التّب منّتخدم أهداف وأجندة جهات معينة، األمر الذي يتطلّ سائلر

ومثل هذه المقاطع بالحذر واليقظة، فال يمكن تَصصحيحاً،  ما يبثّ كّل ر أن
اا زاد في فومماإلقيام العديد من الوسائل ، تهاعليعالمية، بإعداد ة المرئي

ها، ل نقل هذه المقاطع وبثّتسهبكة العنكبوتية، على الشّ) ١(مواقع خاصة
فقد كانت هذه المقاطع في العديد من  ،الي وصولها إلى المشاهدوبالتّ

والمصدر الوحيد للمعلومة أيضاً،  ،اهد الوحيد على الحدثالمواقف الشّ
وهناك ال بد ها واصل، إنّرات في التّوالً أمام بطل هذه الثّمن الوقوف مطو

ورة، تي كانت حاضرة، قبل وأثناء وبعد الثّوالّ، )ترنتاإلن(ة وتية العنكبكبالشّ

                                                             
الذي أنشأته قناة العربية اإلخبارية لهذا الهدف، وهناك العديد من ) أنا أرى(مثل موقع  ١

ص بما يصوره من مقاطع فيديو ألحداث الفضائيات لها مواقع لهذا الهدف ليزودها أي شخ
  . تحدث في أي بقعة من األرض
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واصل فكما ذكر سابقاً، كانت الدعوات للتظاهر تنطلق عبر مواقع التّ
من خالل وغيرها من المواقع) ك و يوتيوبوو فيس ب توتير( االجتماعي ،

ة ملّجماعات شبابيت حالة االستسالم وقرطرح ذلك  رت البدء بنفسها، ثم
ظاهر، والمفاجأة الكبرى كانت في حجم ر ذلك إلى دعوات للتّتطو ثم، قاشللنّ

عوات، فقد وصل عدد من تواصل عبر هذه االستجابة التي القتها هذه الد
 ٣٠ة، أكثر من رطة المصريظاهر في عيد الشّالمواقع وتفاعلوا مع دعوة التّ

هذه  وا أنعهم لم يتوقاد هذه المواقع أنّ، وقال بعض رو)١(ألف شخص
المشاركين المتفاعلين عبر العالم االفتراضي،  وأن ،األرقام حقيقية

سيشاركون فعالً في المظاهرات، إال أن المشاركة أضعاف  الحقيقة أظهرت أن
ظاهر يوم د للدعوات في بدء التّريا كان عدد من تجنّووفي س. هذه األرقام

اليمن والجزائر ألف شاب، ثم البحرين و ٢٥م، إلى أكثر من ١٥/٣/٢٠١١
هذه الدعوات القت تجاوباً مذهالً في العديد من المناطق  ، بيد أن)٢(واألردن

،ونجحت في إسقاط أكثر من دكتاتور عربي ول مثل مصر في بعض الد
ظام في بعض إلسقاط النّإلى غايتها اآلن  حدلواليمن وليبيا، ولم تصل 

هدها كما في البحرين بعد مثل سوريا، وهناك ما أخمدت في مالبلدان 

                                                             
  .بحسب أحد المشاركين في برنامج البيت بيتك على الفضائية المصرية عقب نجاح الثورة ١
تداركت المملكتان المغربية واألردنية نفسيهما قبل فوات األوان، إذ بمجرد انطالق مظاهرات  ٢

إلصالح، قام الملكين الحسن الثاني وعبد اهللا الثاني بسلسة من في كال المملكتين مطالبة با
اإلصالحات خفّضت من حدة التّوتر فيهما، كما أن المطالب لم تمس مكانة الملك والعائلة المالكة 
فكانت االحتجاجات على الحكومة فقط،  وكان اإلخوان المسلمين في األردن على رأس هذه 

  .باإلصالح للحكومة وليس الملك المظاهرات وهم من كان يطالب
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ودان والمغرب واألردن، واندثرت بشكل مفاجئ مثير والجزائر والس
هشة كما في قطرلالستغراب والد.  

  طَهو ة اإلنترنت، ومما زاد في فعاليوتقنيات  ،ةرح مواقع خاص
واإلرسالواصل قطع التّ منعقبات قد تواجه مستخدمي اإلنترنت  لتجاوز أي ،

حركات بمجرد انطالق التّف، )١(لحكومات على اتخاذهوهو إجراء دأبت ا
واصل بين المنظمين التّعدم بهدف قطع اإلنترنت بظام يقوم النّوالمظاهرات 

ل ترتيب وبالتالي تعطّ ،من المعلومات التي تصلهم وإلرباك خططهم، والحد
من أمور، لذلك كانت تقوم بقطع جميع وسائل  أوراقهم وفقاً لما يستجد

ركات بتأمين طرق شّالعلى رأسها اإلنترنت، فقامت العديد من و االتصال
أعلنت المعضلة  هلهذحلّ كوي هذه المشكلة، ومجاناً في أغلب األحيان، لتخطّ

وزارة الخارجية عن طرح عطاء لتصنيع جهاز ال يمكن قطع ة األمريكي
وتم {ه، أو رصد إرساله أو حتى التشويش على بثّ ،ت عليهنصإرساله، أو التّ

، }ه وصل إلى إيران أيضاًإرسال هذا الجهاز بعد تصنيعه إلى سوريا، وذكر أنّ
 –ي انقطاع اإلنترنت قنيات لتخطّاستحداث المواقع والتّ –وهذان األمران 

على وجود مؤامرة تتعرض لها  اإضافي ذلك دليالًأن يعتبر البعض من جعل 
  .المنطقة

                                                             
م وفي ليبيا أعلن عن ٢٩/١/٢٠١١في مصر أعلن عن قطع االتصاالت مساء يوم الخميس  ١

  .م١٨/٢/٢٠١١قطع اإلنترنت في اليوم التالي الندالع الثورة 
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جعل البعض ة، اصل االجتماعيوور الذي لعبته مواقع التّهذا الدول  
كان ، ك وموقع الفيس ب ثورة الفيس بك، بسبب أن وراتيطلق على هذه الثّ

  .من بين هذه المواقع ةشهركثر األ

وهي ،  واصل االجتماعيظاهرة أخرى رافقت ظهور مواقع التّ   
يروهي تطو ، ةالعوالم االفتراضي ث الوهو الجيل الثّ، ةاألبعاد الثالثي

باب يحاول افتراض حياة كريمة ذلك جعل العديد من الشّو ،)١(اولوجيللتكن
جربة على أرض من القمع والخوف، وذلك كان تمهيداً لنقل التّ خالية وعادلة
 د في تفاعالت عبر هذه العوالم والمدونات والمواقع، ثموالذي تجس، الواقع

الدأطاحت برموز  رت الحقاً إلى ثورات، وانتفاضاتعوة إلى تظاهرات تطو
فيمكن أن نخل ،كتاتوريةاالستبداد والدوسائله اإلعالم بكّل ص هنا إلى أن 

فاعلي من خالل ، والتّةقالالمرئية والمسموعة والمكتوبة وعبر الهواتف النّ
أشكال هذا  بكّلو، عبرها واصل االجتماعيومواقع التّ ،شبكات اإلنترنت
والمستقّل اإلعالم الرسمي الفضائيات بكّلو والفردي المحلية ة واإلقليمي

والدكانت له كلمة الحسم، فهو البداية وعنده تنتظر نقطة النهاية، ،ةولي  

وخالصة القول هنا أن السابعة بكّللطة الر مسموعة ة والفروعها المرئي
أي العام أكثر من غيرها من ير على الرثأتّالفي ة قوالوالمكتوبة، لها من 

ألخرىلطات االس.  

 
                                                             

  . مواقع التواصل االجتماعي في أخر الكتابراجع نبذة عن  ١
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 من الخوض في صلب هذا الباب، هناك حقيقتان ال بد قبل  
بشكل ملموس على  ونرؤثّي، وسالكبير األثرهما ل وضعهما نصب أعيننا، ألن

  .وراتلتها الثّاصعيد إدارة الحكم في البلدان التي ط

ابق، في لسظام اة قادها رجال النّالفترات االنتقالي إن: األولى  
أنظمتها، ففي تونس نقل ابن  جميع البلدان التي ثارت فيها الجماهير ضد

م، ١٤/١/٢٠١١محمد الغنوشي في ) ١(اته إلى الوزير األولعلي صالحي
وذلك وفق نص ستور التّالدونسي ي الوزير األول على تولّ الذي ينص

يس في حال شغوره بشكل مؤقت، ئصالحيات الروشي بنقل هذه نّقام الغ ثم
واب لنّازغ، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس بالصالحيات إلى فؤاد الم

 مقراطييالد ستوريجمع الد، وهو واحد من أبرز قيادات حزب التّونسيالتّ
الحاكم، مع أن ذلك غير ملزم بنص م رئاسة البالد ستور، الذي يجيز تسلّالد

والذي لن يكون  ، لمحكمة العلياإلى رئيس مجلس النواب، أو إلى رئيس ا
حسني  ئيس المصري، وقام الرمن قادة الحزب على األقل، إن لم يكن مستقال

مبارك بتسليم مقاليد الحكم إلى المجلس العسكري، الذي ترأسه المشير 
                                                             

تشكيلة الحكومة التونسية  االثنينالغنوشي اليوم  أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف محمد ١
الجديدة مع بقاء ستة وزراء من حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي  االنتقالية
 .)وكالة النهار االخبارية. ( وزراء من قيادات المعارضة للحكومة الجديدة ٣ وانضمام
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محمد حسين طنطاوي، الذي شغل منصب وزير الحربيوذلك  ،ان مباركة أب
ستور المصفي مخالفة واضحة للدري الذي ينص لطة لنائب على تسلم الس

ة، أو أن تسلم لرئيس مجلس الشعب، أو لرئيس المحكمة رئيس الجمهوري
رؤساء  ة، هذا على مستوى رأس الهرم، أما على مستوىالدستوري
ابقين الذين كانوا على رأس فقد بقيت بيد رؤساء الحكومات الس الحكومات

وشي أعلن عن الحكم، فمحمد الغنّالحكومة عقب تخلي رئيس البالد عن 
والذي  ،م٢٧/١/٢٠١١ة استمرت في الحكم حتى تشكيل حكومة وحدة وطني

ف الباجي غط الجماهيري المتظاهر والمطالب باستقالته، وكلّاستقال تحت الض
لية، أما وزير المواصالت المصري في ايسي بتولي الحكومة التقائد الس

فقد كلفه مبارك بتشكيل الحكومة عقب وزارة أحمد نظيف الدكتور شفيق 
والذي استقال أيضاً تحت الضغط ) ١(م٣١/١/٢٠١١إقالة نظيف في 

 -مستقل-مجلس العسكري الدكتور عصام شريف الجماهيري، فكلف ال
م بسبب ٢٠١١/ ٢٢/١١مت استقالتها في بتشكيل الحكومة، والتي قد

 ف المجلس العسكريالمتظاهرين، ليكلّ ة ضدعلى استخدام القو تجاجحالا
رئيس الوزراء الست اليمين ابق كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة التي أد

م، وفي ليبيا آلت األمور هناك ٧/١٢/٢٠١١أمام طنطاوي في  الدستوري
افي، ان حكم القذّللمجلس االنتقالي بقيادة مصطفى عبد الجليل، وزير العدل إب

مت قيادة لّسم، و٢١/٢/٢٠١١في  ورةوالذي أعلن انشقاقه مع بداية الثّ

                                                             
وزيراً سابقاً  ١٨وزيراً، إذ ضمت  ٣٢حيث قام شفيق بتشكيل حكومة جديدة شكالً تألفت من  ١

  .على رأسهم وزير الداخلية حبيب العدلي والخارجية أحمد نظيف
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) ١(لواء عبد الفتاح يونس وزير الداخليةغازي إلى الّالمجلس العسكري في بن
م على يد مرافقين له من جيشه ٢٨/٧/٢٠١١افي حتى اغتياله إبان حكم القذّ

قام علي عبد اهللا صالح بنقل صالحياته إلى  فقد ا اليمنالذي يرأسه، وأم
البارز في الحزب الحاكم، والذي تم  ، القيادياديه منصور ربه نائبه عبد

، ي علي صالحقب تنحـأول انتخابات عبه رئيساً توافقياً للبالد، في انتخا
وذلك وفق الصوأحزاب  ة،ئيس صالح وأحزابه من جهفقة المعقودة بين الر

  .المعارضة من جهة أخرى، من خالل المبادرة الخليجية

ريع لما آلت إليه األوضاع في بلدان سمن خالل هذا االستعراض ال  
ابق، وهذا ما ظام السرجال النّ مفاصل الحكم بقيت بأيدي ورات، نرى أنالثّ

فض تسمية ما حدث في هذه رلين وعلماء االجتماع للالعديد من المح دعا
ورة المتمثلة بإنهاء حكم أركان الثّ ها فقدت أهم، إذ أنّ)٢(ورةول بالثّدال
بينما بقيت المفاهيم  ،ر في الواقع إال اشخاص محددينلم يتغيإذ  ،ظامالنّ
ر، ويمكن يتغي هم دون أن يطالها أيظم وحتى غالب األشخاص في مواقعالنّو

ير كان تغييغيالتّ القول بأناً، وقد وصف هؤالء ما حدث باالنتفاضة راً سطحي
                                                             

، وكان هفيق دربني في ليبيا حيث ذكره القذافي في أول خطاب له باعتباره ريعتبر الرجل الثاّ ١
د وأكّ .الثّوراته انضم إلى ين فيما بعد أنّقتلوه ليتب نغازيبالثوار في  يظن أنعي العام المد

عبدالسالم الزوي، ومحمد بن عيسى، و أحمد علي منصور الجهانى،  ىمن يحي كالّ الليبي أن
لم ) إبراهيم(وسالم محمد علي العبيدى، وعلي عبدالقادر زوبي باإلضافة إلى شخص اسمه 

هذه ورط في القتل المباشر في يتمكن من معرفة بقية اسمه، جميعهم متهمون أمام القضاء بالتّ
  . القضية

عبد الوهاب /للتفريق بين مفهوم الثورة واالنتفاضة واالنقالب، راجع الموسوعة السياسية ٢
  .الكيال
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من  ،لكت إلى تصحيح المسار أو تسعى إلى ذعلى واقع غير مرغوب فيه أد
خالل الضاملة، مما د وصوالً إلى االنتفاضة الشّـالمتصاع غط الجماهيري

 بنظامورات بهذه الثّهاية بلوغ النّلذلك كان ) ١(يؤدى إلى مرحلة حكم انتقالي،
 تابعين له هملكن ألشخاصر ييابق مع تغظام السأي بقاء النّ حكم مستمر

  .صعب المنال 

ة كانت األكثر تنظيماً وقدرة على سالميالتنظيمات اإل نإ: انيةالثّ  
استيعاب المتغيرات في السة، والعمل على االستفادة من ذلكاحة العربي، 

مار، ووقفت جماعة اإلخوان المسلمين على رأس هذه الي حصد الثّوبالتّ
ذلك إلى التنظيمات، ومرد:-  

نظمة بت هذه األديد للتنظيمات اإلسالمية، حيث دأعداء األنظمة الشّ  -١
ها، على أن رالتنظيمات، ومالحقة قيادتها وكواد على حظر نشاط هذه

العنف والتشديد  بل تذبذبت بين ، هذه المالحقات لم تكن على نسق واحد
نوات، وبين الهدوء جن عشرات السواإلبعاد والس، بممارسة اإلعدام

ما ة، إنّشريعيماح لقيادات بارزة فيها بخوض االنتخابات التّراخي بالسوالتّ
حالة العداء هذه جعلت ونظيمات، كمستقلين ال كأعضاء في هذه التّ

عاطف معهاوالتّ نظيماتد هذه التّالجماهير تؤي. 

                                                             
عبد الوهاب / راجع الموسوعة السياسية/للتفريق بين الحكم الثوري والحكم االنتقالي  ١

  ... دار الهدى/الجزء  الثاني/الكيالي
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ني لهذه المنطقة، األمر الذي يجعل المتدينين يؤيدون هذه يابع الدالطّ  -٢
، معها أو حتى مخالفاً لها اأو متعاطفنظيمات سواء كان عضواً فيها، التّ

 .أنه يرى فيها البديل األفضلإال  

٣-  مثل ، نظيمات دون غيرها ة المتاحة لهذه التّاإلمكانيات اإلعالمي
ن وؤها للشّمن بثّ اصص جزءة والفضائيات التي تُخينييات الدالفضائ

الدة، ومنابر الخطباء باإلضافة إلى التّينيجمعات الدكصالة الجمعة، ة يني، 
ى اهللا بي محمد صلّومولد النّ ،اء والمعراجوذكرى اإلسر ،وصالة األعياد

سن نظيمات استغاللها أححسن هذه التّوالتي تُ ،م وغيرها الكثيرعليه وسلّ
  .نظيم تمهيداُ لتجنيدهماستغالل مما يزيد من مؤيدي فكر التّ

٤-  الموارد المالية المتجدها أنّ نظيمات، إذائمة المتاحة لهذه التّدة والد
دقات وأموال الجهاد بالمال، واستحالة كاة والصزتعتمد على أموال ال

من وصول  ول الحدما قد تستطيع الدتجميد هذه المصادر أو قطعها، وإنّ
نظيمات على تنمية األموال من هذه األموال فقط ال غير، وعمل هذه التّ

الي قدرتها على استغالل وبالتّ ، ة تزيد من دخلهاخالل مشاريع اقتصادي
     .نصاردين واألادة المؤيلك بهدف زيذ

٥-  نظيماتة اإلعداد المستمر من هذه التّعملي ،ف، ر أو تتوقّوالتي لم تتغي
ة طويلة إلّرغم استمرارها من فترات زمنينَظّ ا أننظيمات ري هذه التّم
خطأ  ألي ازمة، وبذلك تجد العالج اللّإللهيقادرين على اسناد ذلك لإلرادة ا

اهللا لم يشأ أن تسير األمور على هذا  ل بعضهم إنأو تقصير، فقد يقو
اهللا لم يوفقنا ليمتحن قلوبنا  أو أن ،اهللا لم يأذن بالفرج بعد أو أن ،كلالشّ
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التي تغني عن البحث عن األسباب  ،أنصبر أم نكفر، وغيرها من العبارات
ما تفتقر له نظيم، وهذا عدم تحقيق أهداف التّ ة الكامنة فيالحقيقي

تقصير  أي ففي ،ة بحتهنظيمات األخرى التي تتعامل مع قدرات بشريالتّ
نظيم يفتقد الكثير من أداء األمر الذي يجعل التّمرده إلى الخلل في 

أرض ع ولم يحقق انجازات ملموسة على راإذا طال أمر الص، األنصار
نظيمات اإلسالمية قادرة على اقناع كوادرها التّ الواقع، بيد أن

 هم إلى الجماعة فيه إرضاء هللا سبحانه ءانتما ين لها أنوالمنتسب
إرضاء هللا سبحانه  -لم يحقق العضو غير هذا اإلنجاز  وتعالى، وإن

، لكان هذا كاف وفيه الخير الجزيل، فهدف المسلم هو نوال -وتعالى
ته، وهذا متحقق سواء نجح العضو في الوصول رضوان اهللا لبلوغ جنّ

ذلك مرتهن  ألن، ق أهدافها، أم لم يحقق ذلكى تحقيمع الجماعة إل
ولكن  ،هذا القول صحيح من حيث اإليمان-، بمشيئة اهللا سبحانه وتعالى

أو  تهامن حيث صحقوم الجماعة بها ي تفي األعمال التيجب البحث 
 .ما هناك تقصير أو أن، هامخالفت

ساط ة واسعة في أويجاد قاعدة جماهيريانظيمات على قدرة هذه التّ  -٦
ل عليم المنخفض أو المعدوم، والتي تشكّوذات التّ، بقات الفقيرةالطّ

الغالبية السةفمثقّال ةخب، باإلضافة إلى النّاحقة  في وطننا العربي ،
بحث عن تنظيمات األخرى بينما  كانت التّ ،ة في المجتمعواالقتصادي

ناصر عداد العى إلى انخفاض أخب والمثقفين واألغنياء، األمر الذي أدالنّ
 .إسالميةالغير نظيمات لصالح التّ
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٧-  يار الالتّ إنلم ي ،نظيمات اإلسالميةمن التّ وسطية الحكم صل إلى سد
اني من القرن العشرين، وبقوا ة في العقد الثّمنذ انهيار الخالفة اإلسالمي

األمر الذي أتاح لهم رفع ، ةد المعارضـدوماً خلف مقاع نيترسممت
د ـر الجماهير، فالجلوس في مقاعـتدغدغ مشاع شعارات رنانة
مكّر من تبعات القرارات، وبالتّالمعارضة يحرصاحبه من طرح ما  نالي ي

ه يريد تطبيقها، عي أنّأو يد، قهايتطببوأفكار يرغب ، يشاء من شعارات
فهو غير مطالب بتنفيذ ذلك على أرض الواقع، ومن المعروف أن 

يكمن في تطبيق برامجه وأهدافه  زب سياسيتنظيم أو ح متحان ألياال
عارات في كتبه وليس فيما يطرح من هذه الشّ ،لى األرضعوشعاراته 

 ، وذلك لم يحدث، طبيق يحتاج الوصول إلى الحكموإعالمه، فالتّ وأديباته
 .دة الموقفعارات سيفتبقى الشّ

ة ة األكثر أهلينظيمات واألحزاب اإلسالميذلك جعل من التّ كّل  
بالربيع  ريعلى ما يج يطلقالبعض  ورات، وهذا ما دعالقطف ثمار الثّ

  .نوالمستفيد األكثر هم اإلسالمي ل من الربيع العربي، اذ رأوا أناإلسالمي بد

 يلى أإو، ع مسار األحداثمكن لنا تتبي، نين الحقيقتيهات في ظّل  
ة يشعارات اجتماعورات، حيث خرجت بهذه البوصلة للثّ اتجاه تشير

واقتصاديغيابٍ ، في ظّلةة ومطلبي للشّ ملحوظعارات الدمة أو القوينيةي .
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ورات في ي مصر اهداف الثّورة فد شباب ائتالف الثّفعلى سبيل المثال حد
بيان و١(م بما يلي١٣/١/٢٠١١يوم  عز(.  

١-  انهاء مبارك من الحياة السة وتقديمة واعوانه إلى المحاكمةياسي.  

 .ئاسةة فترة الرستور خاصيث الحكم البنه جمال، وتعديل الدرفض تور  -٢

٣-  المطالبة بالحريفروضة على البالد وارئ الماء حالة الطّغلإو ،ةات العام
نور أ ة المصريثر اغتيال رئيس الجمهوريإعلى ، م١٠/٦/١٩٨١منذ 
ورةرفع حتى قيام الثّولم تُ ،اداتالس. 

بسبب ما شابه من  ،  وريتسدالعب ولسيه الشّجالبرلمان بم حّل  -٤
 .تزوير

ة وتحقيق العدالة االجتماعي ، ة في البلدروف االقتصاديين الظّستح  -٥
 .ولةواسترداد األموال المنهوبة من خزينة الد،  ومحاكمة الفاسدين 

٦-  تشكيل حكومة انقاذ وطني ماناأل لالنتقال بالبالد إلى بر. 

٧-  اإلفراج عن السأجهاز  وحّل، ن ياسييجناء الس٢(ولةمن الد(. 

 بإلغاء ،ها من المطالبةاظر الى األهداف يرى جلياً خلوالنّ نإ  
ةاتفاقي مثالًالم مع اسرائيل الس ،أو اغالق السو أة في مصر، فارة اإلسرائيلي

 -جماعة اإلخوان المسلمين  نإبل  ،ةريعة اإلسالميالمطالبة بتطبيق الشّ
في مناسبات  أعلنت -اً في مصرمألكبر قوة وتأثيراً وحجالتنظيم اإلسالمي ا

                                                             
 .ربيةتلى البيان وائل غنيم على قناة الع  ١
يقاف مديره عن العمل  بقرار من المجلس العسكري يوم الثالثاء إالجهاز و حيث تم حّل ٢

  .م١٢/١/٢٠١١
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مارة إقامة إلى إها ال تسعى نّأ ،ة وعلى لسان اكثر من مسؤول فيهاعد
، المواطنة ة، وحقّولة المدنيالد رةالجماعة مع فك نأ، و)١(سالمية في مصرإ

وعدم  ،واشراك الجميع في ادارة شؤون البالد، والحفاظ على حقوق المواطن
اعة مجال ، وأنهسبب جنسه او لونه أو دينبمييز بين مواطن وآخر التّ

يد الجماعة هذا باإلضافة إلى تأك، وهي تسعى لتطبيقها، ك بهذه المبادئتتمس
ة للوفاء ستعدها منّإعتها مصر، وة التي وقّوليالد على احترام االتفاقات
اعة بالحفاظ على وهو ما يعني صراحة التزام الجم{، بالتزامات مصر فيها

وطالبت بإلغائها باعتبارها خيانة، الم التي طالما اعتبرتها خيانةمعاهدة الس، 
  .}استسالم ةتفاقياوطالبت بإلغائها باعتبارها 

  ر على لسان مسؤول حزب النّوهذا االلتزام تكرلفي في ور الس
اس عبر الهاتف اجرته معه قناةٌ مصر، وذلك خالل لقاءء زيارته ثناأة رائيلي

تلفاز ه ة بثّإلى غزةالقناة العاشرة اإلسرائيلي، على سؤال حيث قال في رد، 
ما هو موقعكم من اتفاقية السه الم مع إسرائيل؟ فكان رد))الحزب ملتزم  إن

هذا  كر أنوالجدير بالذّ، ))الم مع إسرائيلة السة على اتفاقيبالمحافظ
ه ال ة، إال أنّة إسرائيليث لوسيلة إعالميحدته كان يد عدم علمه أنّأكّالمسؤول 
مما حوته هذه المقابلة ينفي أي.  

                                                             
مرشح اإلخوان للّرئاسة عقب ظھور الّنتائج األولیة لجولة اإلعادة، في /مرسي  حيث قال محمد ١

نیة، مدنیة، سنعمل على اقامة الّدولة أخویة، وط(االنتخابات الّرئاسیة خالل مؤتمر صحفي 
 .م١٨/٦/٢٠١٢، الفضائیة المصریة )دیمقراطیة، وحدیثة
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ورة هو اسقاط نظام بشار الهدف من الثّ أعلن أنوفي سوريا   
إلصالح واومحاربة الفساد الذي تفشى في البالد،  ،األسد وحزبه البعثي

ياسيّ السواالقتصادي، وانتزاع الحرظام، ولم ير ها النّدراات العامة التي صي
ن منذ عام من قبل اإلسرائيليي يطالب بتحرير الجوالن المحتّل اواحد اشعار

ظام في هذا س من قبل النّـقصير والتقاعالتّ أن، م، واألغرب من ذلك١٩٦٧
الجانب الوطني لم يستخدم في الحرب اإلعالمية التي شنتها  الحيوي

تّال المعارضة على األسد ونظامه، ومع أنقصير هنا كان في أهم كائز الر
والمهام الواقعة على الدعارات التي رفعها المنقلبون على الشّ ولة، وأحد أهم

شعار رفعه حزب البعث هو تحرير  أهم ظام الحاكم، في حينه بل أنالنّ
من أرض سوريا وإقليمها الجنوبي، ولكن  اواعتبارها جزء ،فلسطين المحتلة

اهتمام أو تركيز في هذه الحرب، وقد  هذا الجانب أي طلك لم يعذ رغم كّل
  .تساوى في ذلك الجماهير واألحزاب

فقد أعلنت جماعة اإلخوان المسلمين في مؤتمر صحفي لها، جمع   
 ، إن)١(من قادة الجماعة على رأسهم مرشد اإلخوان في سوريا اعدد

ولة الجماعة مع الدوهي تتعامل على  ساس،األكون المواطن فيها ية، المدني
أساس أنها ضد ووصوله ، ن البالدودارة شؤإأحد من المشاركة في  منع أي

ها تحترم االتفاقيات نّإو، إلى أعلى المراتب بسبب دينه أو طائفته او جنسه
وتؤمن بمبدأ التّ، ولية الموقعةالدداول الساالقتراعلطة عبر صناديق لمي للس ،

                                                             
ويكيبيديا /م حتى كتابة هذا الكتاب ٢٠١٠أغسطس ٣مراقب في  – محمد رياض الشقفة ١

  .الموسوعة الحرة على النت
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بالعمل على ولم نسمع عن التزام الجماعة ، ةات العامينها ستحترم الحرإو
تعهد ولم ت ،وري في المقاومةعب السالشّ عن حقّأو ، تحرير الجوالن المحتل

ولم ، ريعة اإلسالميةسعيها لتطبيق الشّ أو، ةسالميإعة بإقامة دولة امالج
 شعار قومي أو أي، بعية للغربتتعهد ايضاً بالعمل على االنعتاق من التّ

وال على سبيل العمل عليه مستقبالً ،عربي.  

، عارات التي رافقتهااألهداف والشّ نأماذج نرى من خالل هذه النّ  
فيما ، أو لشخص دون سواه ،دون آخر ة لحزبٍبعاد اقتصاديأكانت ذات 

مشاريع قادرة  وأاو رؤى ، خص من وعودمه الحزب أو الشّن يقدأيمكن 
وقادرة على محاربة ، الجماهير بنزاهتهومدى اقناع ، قعهوض بالواعلى النّ
وهذا ما جعل ، منظيم أو على المستوى العاف التّسواء في صفو، الفساد

ة كمؤهلة لقيادة نظيمات ذات األيدولوجيات اإلسالميالجماهير تنظر إلى التّ
 إذ إن، رادع يمتلكه اإلنسان أهم، ينيالد الرادع فمن المعروف أن. المرحلة
فس النّمنع  فيوهي األكثر نجاعة ، هابة في هذه الحالة رقابة ذاتيقرطبيعة ال

لها إلى الفساد ومي ،سلط أو ممارستها للتّ، للمن الوقوع في الخطأ والز
المادي واألخالقي ،تضع ثقتها بالتّ ولذلك رأت الجماهير أنيارات الدةيني ،

بحاالت  ةماهير مثخنفال تزال ذاكره الج، رةرة أو غير المؤطّسواء المؤطّ
 بأسماءها تي ارتبط جلّوالّ، ربيفي أركان وطننا الع ىالفساد الذي استشر

لوزراء في اأو من ، أو من الموالين لهم، الحاكمة في األحزاب قيادية عضاءأ
 ز األمين العالم للحزب الوطنيـد عاحتكر احم، فعلى سبيل المثال، حكوماتهم

الد٦٠من أكثر، الحاكم يمقراطي %األمر ، لب في مصرمن إنتاج الحديد والص
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من سعر وحجم لإلنتاج ، جالما يتعلق في هذا الم م بكّلالذي جعله المتحكّ
وكذلك فقد ، لك لم يكن إال بسبب موقعه الحزبيذ وقد ثبت أن، وغيرها

وتبديد المال العام، ن بتهم الفساد ية على وزراء مصريصدرت أحكام عد ،
الفار  ونسيئيس التّالر ق على تونس حيث صدرت أحكام ضدوهذا ما انطب

وكذلك العديد من ، اوالعديد من المقربين لهم، وزوجته ، دينزين العاب
يارات التّ ولم تنس الجماهير أن، بتهم الفساد وتبديد المال العام  ،وزرائه

جل عالمياً على األنظمة خالل معركتها من أإار ة هي من فتح النّاإلسالمي
وضرورة العمل على تغييرها ، اقناع الجماهير بعدم صالحية هذه األنظمة

وهذا ما جعل ، تضع مخافة اهللا أمام أعينها، ةحكم اسالميلها بأنظمة اواستبد
الجماهير تتصوالتّ ر أنة ة األكثر قدرة على اجتثاث هذه اآلفّنظيمات اإلسالمي

  .القاتلة

ة هي األوفر حظاً في الوصول مييارات اإلسالالتّ نأوهكذا نرى   
بل أمتد ذلك إلى ، يرغية الحكم في البلدان التي طالتها عواصف التّإلى سد

وهذا ما بدأ ، رت بها مثل المغرب واألردنها تأثّلكنّ ،لم تطلها العواصف دوٍل
حيث كان حزب  ، االنتخابات التي جرت في تونس) ١(يتكشف من خالل نتائج

اقع بو أسيسيل في انتخابات المجلس التّز األوكهضة صاحب المرالنّ
ة يليهم المؤتمر من أجل الجمهوري، ٢١٧من أصل ) مقعدا٩٠ً%(٤١

 ياسيراع السة والعدالة الذّيوفي مصر حزب الحر، )مقاعد٥%(١٥بنسبة

                                                             
  .بحسب ما أعلنته لجان االنتخابات المركزية في مؤتمراتها الصحفية في كٍل من مصر وتونس ١



 ١١٩ 
 

من اجمالي مقاعد مجلس % ٤٦لإلخوان المسلمين في المرتبة األولى بواقع
ور ب النّيليه حز، ٥٠٢ة الـ ستورير المحكمة الد، بقرا ورىعب والشّالشّ
أي أكثر من ثلثي ، من اجمالي المقاعد% ٦٩معاً  ليشكال% ٢٣لفي بواقعالس

  .لمقاعداهذه 

، وراتمن هذه الثّ يار اإلسالميتائج تظهر مدى ربح التّهذه النّ  
والذي  ،األكبر عالمياً ياسينظيم السالتّ، باألخص جماعة اإلخوان المسلمينو

لت لذلك شكّ ،، وهذا ما كانت الجماعة تدركهيار الوسطييجب أن يوصف بالتّ
في مصر من خالل عدم مشاركتها في أي  شبكة أمان للمجلس العسكري

تحركات موجأو ع ،ههة ضددم الدقة ، محقّائتالف مناهض له خول في أي
  :ين ن متوازييهدف

ها تمتلك أكبر عدد خالل اظهار أنّ من، ارعتها في الشّاستعراض لقو: األول
من المؤيدين والمناصرين، والذي سيكون غيابهم ملحوظ كما كانت 

  .مشاركتهم ملحوظة

 بأن، اسخعدم تأخير اجراء االنتخابات، وذلك إليمان الجماعة الر: والثاني
 ّ  تعلم أن أنّها لجماعة، حيثاصالح للن يكون  ،تأخير لهذه االنتخاباتأي

ل خطراً حقيقياً على الجماعة، حزاب المتواجدة أضعف من أن تشكّجميع األ
قد تطرح رؤى ، أو تيارات جديدة ولكن يكمن الخطر في انشاء أحزابٍ

اقناع  علىأو أكثر تأثيراً وقوةً وقدرةً  ،وبرامج قريبة من برامج الجماعة
الجماهير، فتلقى تأييداُ واسعاً، خصوصاً أن طرحته يز فيما الجماعة لم تتم
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ما كانت الخلفية التي همن برامج بشيء ال يمكن لحزب أو تيار طرحه، م
انطلق منها، اسالمية أم يسارية، هذا باإلضافة إلى األخذ بعين ة أم علماني

كل المفاجئ، والتي لطة بهذا الشّوصول هذه الجماعات إلى الس أن ،االعتبار
، ها، سيؤدي إلى إرباك في أدائ نفسها له بصورة مقبولة على األقّل دعلم تُ

وبالتالي إلى أخطاء قد تدفع ثمنه من أعداد أنصارها ومؤيديها، مما سيعكس 
اً من خالل نتائج االنتخابات ذلك على أعداد األصوات، وهذا ما ظهر جلي

الروالتي جرت على جولتين ،ة في مصرئاسي.  

حيث  م٢٥/٥/٢٠١٢-٢٤األولى األربعاء والخميسالجولة          
وكانت النتائج على  ، وقعاتالتّ كّل ةمخالفوتائج مفاجئة وصادمة، جاءت النّ

  ) ١(ما هو مبين في الجدول

 ٥٠.٩٩٦.٧٤٦ دين في الجداول االنتخابيةاخبين المقيإجمالي عدد النّ

 ٢٣.٦٧٢.٢٣٦ إجمالي الناخبين الذين حضروا وصوتوا

 %٤٦.٤٢ نسبة الحضور

 ٢٣.٢٦٥.٥١٦ حيحةصإجمالي عدد األصوات ال

 ٤٠٦.٧٢٠ إجمالي عدد األصوات الباطلة

                                                             
 Arab Center For Research £ Policy.(العربي لألبحاث ودراسة السياساتالمركز  ١

Studies.(  
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  نسبة كل من المرشحين

 %٢٤.٧٧ ٥.٧٦٤.٩٥٢ محمد محمد مرسي العياط

 %٢٣.٦٦ ٥.٥٠٥.٣٢٧ أحمد محمد شفيق زكي

 %٢٠.٧٢ ٤.٨٢٠.٢٧٣ حمدين صباحي

 %١٧.٤٧ ٤.٠٦٥.٢٣٩ عبد المنعم أبو الفتوح

 %١١.١٣ ٢.٥٨٨.٨٥٠ عمرو موسى

 %٢.٢٥ ٥٢٠.٨٧٥ لمرشحينباقي ا
  

  )١(كانت كما يليف انيةتائج في الجولة الثّنّالأما 

 ٥٠.٩٥٨.٧٩٤ ةدين في الجداول االنتخابياخبين المقيإجمالي عدد النّ

 ٢٦.٤٢٠.٧٦٣ اخبين الذين حضروا وصوتواإجمالي النّ

 %٥١.٨٥ نسبة الحضور

٢٥.٥٧٧.٥١١ حيحةإجمالي عدد األصوات الص 

 ٨٤٣.٢٥٢ د األصوات الباطلةإجمالي عد

  
                                                             

 Arab Center For Research £ Policy.(المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ١
Studies.(  
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النسبة المئوية من األصوات  األصوات التي حصل عليها اسم المرشح
حيحةالص 

أحمد محمد 
 شفيق زكي

٤٨.٢٧ ١٢.٣٤٧.٣٨٠% 

محمد محمد 
 مرسي عيسى

٥١.٧٣ ١٣.٢٣٠.١٣١% 

لجولة األولى على المرتبة ولقد حصل محمد محمد مرسي عيسى العياط في ا
ع يمرشح المجلس العسكري كما ُأشانية وفي المرتبة الثّ ،%٢٤,٧٧ األولى

، %٢٠,٧٢رتبة الثالثة حمد الصباحي وفي الم، %٢٣,٦٦أحمد شفيق 
لمرتبة الخامسة وفي ا، %١٧,٤٧عة عبد المنعم أبو الفتوح والمرتبة الراب

بحسب ما هو % ٢,٢٥وباقي المرشحين على ، %١١,١٣عمرو موسى 
  .مبين في الجدول

حصل حيث في المرتبة األولى محمد مرسي حّل انية ولة الثّوفي الج
ة ئاسياالنتخابات الرعلى  المشرفةجنة لّالفي  عضود كما أكّ، %٥١,٧٣على
اًقحقّم م مرسيتقد  تقدماً على منافسه العسكري ابق أحمد شفيق بنسبة الس
ع يشكما ُأ ، ح المجلس العسكريمرشّ اخبين، فيما حّلمن أصوات النّ% ٥٢

انية بحصوله أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك في المرتبة الثّ
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، )١(صوتاً ٨٨٢٧٥١وباألرقام % ٤فارق األصوات كان أي أن، %٤٨على
الذين ، بة آلمال اإلخوانانية مخيولذلك كانت نتائج االنتخابات في الجولة الثّ

  .ىهم حسم المعركة من الجولة األولبإمكان وا أنظنّ

  ظهر بثوب صراع بين ، لةصويت في هذه المرحالتّ والمالحظ أن
تائج تجسيداً ظام السابق، لذلك ال يمكن اعتبار هذه النّورة ورجل النّرجل الثّ

حقيقية اإلخوان في الشّاً لقوارع المصريظام ة النّ، وال أيضاً تجسيداً لقو
لصالح مرشح اإلخوان ليس  صويتارع، فكثيراً ما كان التّابق في هذا الشّالس

ا خوفاً من وصول أحمد شفيق وإنم، أييد للجماعة وبرنامجها من منطلق التّ
ورة، واألمر ينطبق أيضاً على من مما يعني لهم فشالً ذريعاً للثّ، للحكم
توا لصالح شفيقصو ،بل ، ة أن يكونوا مؤيدين له ولبرنامجهرورفليس بالض

                                                             
وذكر موقع اإلخوان أون الين أن مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي فاز بسباق  ١

الربينما حصل منافسه أحمد شفيق على %٥٢وذلك بعد حصوله على نسبة  ةئاسة المصري ،
 SKY(.صوتا ٢٥.٥٧٥.٩٧٣، وذلك من إجمالي عدد األصوات الصحيحة البالغة %٤٨نسبة 

NEWSعربية(  
ح حزب ئاسية في مصر األحد فوز محمد مرسي، مرشّأعلنت اللجنة العليا لالنتخابات الر  - أ

ة والعدالة المنبثق عن حركالحريفي  ٥١.٧٣ئاسة بنسبة ة اإلخوان المسلمين، في انتخابات الر
ة الحكم في ل رئيس يصل إلى سدوسط فرحة غامرة بين أنصاره، ليصبح بذلك أو، ئة االم

 .البالد في انتخابات ديمقراطية
صوتا، بينما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على  ١٣٢٣٠١٣١فقد حصل مرسي على 

حيحة صالصوات األأدلوا بأصواتهم، وعدد  اًناخب ٢٦٢٤٠٧٦٣صوتا من أصل  ١٢٣٤٧٣٨٠
 .)BBCالعربية( .صوتا ٢٥٥٧٧٥١١بلغ 
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رهم الخائف من ميين إلى الحكم، بسبب تصوقد يكون خوفاً من صعود اإلسال
  .ذلك

اإللنا أيضاً أن نالحظ  وال بد أنراً واضحاً للمرحلة سالميين لم يطرحوا تصو
القادمة، بل اكتفوا بالهروب إلى األمام من استحقاقات هذه المرحلة فلم نسمع 

 تطرح نفسها مثل، ما شكل العالقة ةعن أجوبة واضحة وشافية ألسئلة كثير
ولة والغرب؟بين الد  

وما هي الخطوط الحمراء التي ال يمكن تجاوزها في العالقات   
ة؟ وماالخارجي م ؟ وما هو ترتيبها في سلّةهو مصير القضايا القومي

 ظام؟ وهل هو شكلير الذي ستحدثه على النّيغياألولويات؟ وما هو حجم التّ
ولم تضع لها إطار ؟ وغيرها من األسئلة التي لم تجب عليها أو جوهري

  .ينظمها

وصول اإلسالميين في البالد  لم يعد يرى أن سبة للغربوأما بالنّ  
العربيشكل خطراً على مصالحه، فقد صرح عدد من يلطة ة إلى مقاعد الس

ل وهم ال يرون في وصوفي أكثر من مناسبة أنّ، المسؤولين الغربيين 
عاون معهم، وقد عدادهم للتّن ضير، كما أعلنوا عن استياإلسالميين الوسطي

ذكر أحد المحللين أن من أسباب ذلك، أن الدة استضافت العديد من ول الغربي
قيادات اإلخوان المسلمين، بعد اضطرارهم للهروب من بلدانهم على خلفية 

ة هؤالء هذه االستضافة أثر على نفسيل نأفوف الجماعة، وصانتمائهم ل
ى إلى االنتقال بأفكارهم من دائرة آلخر، مما أدوعلى فكرة تقبلهم ا ،القادة
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تم العمل على ، ه ولغرض تحقيق ذلكطرف إلى دائرة االعتدال، مؤكداً أنّالتّ
إنشاء دورات وندوات وورشات عمل، شارك فيها هؤالء القادة، ساهمت إلى 

كبير في نزع حالة التّ حداً خوف التي كانت سائدة بين الطرفين، هذا ظهر جلي
ت ـوالتي سارع) -سبتمبر-أيلول ١١(خالل موقف الجماعة من هجمات من

 ، ين إلسالمي الحنيفواعتبارها ال تنسجم وتعاليم الد ،الجماعة إلى إدانتها
الذي ال يجيز قتل المدنيين العل، ومهاجمة الجماعة والتّزيار السعوي لفي الد

ر الواضح في غيعدة، وكذلك التّتنظيم القا الذي يمثله لفي الجهادييار السللتّ
حول من محاربة الذي وصل ذروته في التّ ،الوسطي يار اإلسالمينهج التّ

عي للوصول إلى الحكم عبر صناديق األنظمة الحاكمة بشتى الوسائل، إلى الس
وهي ، ةعي إلقامة دولة مدنيلة بمبدأ الساالقتراع، وطرح أفكار جديدة متمثّ

ة وباألخص نظيمات اإلسالمية للتّخلي عن الفكرة األساسيتّصد منها العبارة قُ
ولة المدنية تعني ة، فالدعي إلقامة دولة إسالميوهي الس، اإلخوان المسلمين
فيضافة إلى قبولهم ة ال تقوم على أساس ديني، باإلإقامة دولة علماني 

ما تملكه من  جت لذلك االحتمال بكّلالحكم، روإمكانيرت على ة أثّات إعالمي
من خالل افساح المجال أمام قيادات  ةالجماهير في عملية توجيه ممنهج

تي ناة الّاباإلضافة إلى إعداد تقارير من المع، للبروز في اإلعالم، ةإسالمي
نكيل الذي ها هؤالء القيادات من سجن ومالحقة وتشرد، وأصناف التّتدتكب

ذاقته على أيدي األجهزة األمنيةة القمعي التابعة لألنظمة الدة كتاتوري
  .التأييدوالموجودة، مما اكسبها المزيد من التعاطف 
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  أن لدى ز في األذهان تركّي ، الغرب عندما ينحو هذا المنحى إن
من تركيا والمملكة  لة بكّلممثّ ،اع القرار تجربة مفيدة لحكم اإلسالمييننّص

العربية الستركيا المحكومة م عودية، إذ أنة، ن قبل حزب العدالة والتنمي
عتبر حليف استراتيجي تُ ،المسلمين في تركيا ياسي لإلخوانالذراع الس

 ل ماديوثاني ممو ،فهي ثاني مساهم في عدد الجنود لحلف الناتو ،للغرب
له، وهي باإلضافة إلى هذا وذاك تشكل أهم ره من لما توفّ، ةقاعدة عسكري

ممرات بريوريا مع س بريةً اًفهي تمتلك حدود، في المنطقةة للحلف ة وجوي
، ةة واألوروبيتين اآلسيويبين القار لقة الوصلحوالعراق وإيران، و

والمسافة الزمة للممنيتعتبر مثالية للطّالتي ة رات الجوية التي ائرات العسكري
ور مسك بزمام األممال إذا ما كان هناك داعٍ لذلك، فمع أن، تستهدف المنطقة

تيار إسالمي، إال أن تي تعتبر الّو ،زة جداًعالقات الغرب مع تركيا ممي
رب بشكل عام التي ترتبط ، والعطات الناتوفي جميع مخطّ ةوشريك ةمساهم
  .بالمنطقةمعهم 

  زة، حيث تعتبر كذلك كانت تربط تركيا بإسرائيل عالقات ممي
واً شريكاً اقتصاديت أكبر مشترٍوكان ،اً إلسرائيلاستراتيجي ناعات للص

العسكريةة اإلسرائيلي ،العالقات ساءت رغم أن، ة عقب اعتداء البحري
اإلسرائيليم١٣/٥/٢٠١٠ينة مرمرة التركية في سف(ة ة على اسطول الحري( ،

ة والعنف غير المبرر الذي ورفض إسرائيل االعتذار عن المعاملة القاسي
أتراك كانوا على  ةإلى استشهاد تسعى مما أد ،-كما يقولون- استخدمته

أالتي كانت ضمن  ،فينةمتن هذه السسطول الحرالذي جاء إلى حدود ، ةي
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غم من ذلك المفروض عليها، بالر بغية كسر الحصار اإلسرائيلي، قطاع غزة
  .باالتفاقيات مع إسرائيل ةمتمسك لها وبقيت حليفةً ، بقيتكله

  أما السةعودي، ابة التي عبرت من خاللها الواليات فقد كانت البو
تي وافقت على استقبال األساطيل حدة إلى المنطقة وباألخص الخليج، والّالمتّ

ة على أراضيها، والّوالقواعد األمريكيشعار تحرير الكويت،  ةفعار همتتي قد
إبإلى هذه الموافقة بأن١٩٩٠ّلها عام  ان الغزو العراقي رها جاءت م، ونُظ

من أهم دولة إسالمية سنية، لها مكانة دينية مميزة لدى السنة، ومعروف أن 
ةمن يسيطر على هذه البلد، هم السلفي عوي والجهادي، امتداداً بفرعيها الد

يباللواهالتّ ين الذين تحالفوا مع آل سعود، إال أنساد وطغى ، عوي يار الد
وباألخص بعد المواجهة بين  ،يالشيار الجهادي الذي أخذ بالتّعلى حساب التّ

، في المنطقة بشكل عام  واجد الغربيتّاليارين على خلفية الموافقة على التّ
يار ذلك لم يؤثر على سيطرة التّ المملكة بشكل خاص، على أن وعلى أراضِ

أوالذي ، عوي هناك الدفالمملكة تعتبر صبح يوصف هو اآلخر بالوسطي ،
فط للغرب ، وهي أكبر مصدر للنّحليف األهمالهي بل ، ا خصوصاًحليف ألمريك

مدينتين إسالميتين  فيها أهموها محكومة باسم اإلسالم، بشكل عام، رغم أنّ
مكّ: نة هماللسومة ة المكراع القرار رة، فعندما ينظر صنّالمدينة المنو

ة بل انعدام مع قلّ، عودية من مواقف وخدماتمته السإلى ما قَد نيالغربي
ول في قرار سائر الد هاعن تأثير اعد فيها، رةة المؤثّلمعارضة الحقيقيا

اإلسالمية والعربية، فعندما ينظر إلى ذلك ية وجود درك تمام اإلدراك أهمي
ة الحكم، وذلك بهدف في سد -من منظورهم الخاص-إسالميين معتدلين، 
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ل من يقلّة تحقيق أهداف الغرب في المنطقة بغطاء ديني تسهيل مهم
ن المسلمين، يأثير على ماليتّالعلى ة واحدة قادرة المعارضة، ففتوى شرعي

قدير، تحت شعارات مثل وجوب طاعة التّ وإسكات معارضتهم على أقّل
رع الذي ال يجيز ذلك الموقف موقف الشّ األمير، وحرمة الخروج عليه، وإن

ة من ت مستمدرجال الدين في المجتمعاى بما يسمالخروج عنه، فسلطة 
وبالتالي يرون أنفسهم خلفاء اهللا في األرض، ، لهم هيلالتفويض اإل

لجون ويروحكوماتهم كحكومات ربانية، األمر الذي يعزويضع ، تهمز من قو
من يحارب اهللا ورسوله، ويتآمر على اإلسالم  جهةمعارضيهم في 

الي يسهل ه مع اهللا سبحانه وتعالى، وبالتّعهده خان لمسلمين، وأنّاو
إذا اقتضت ، اًاً وجسدياً واجتماعيسياسي وتصفيته ،االنقضاض عليه

الضرورة، مستعينين بجوقة ينمن علماء الد ،تهم بإضفاء الذين تنحصر مهم
ة على قرارات الحكام وتكفير من يعارضهم، واصدار فتاوى القتل رعيالشّ
  .صفية بحقهموالتّ

  ة أصبح الغرب على هذه األرضيما كان مدعاة للقلق  يعتقد أن
وال يخضع ، ة الحكم في غير مكانهوالخوف من وصول اإلسالميين إلى سد

ألسس علمية، وبالتالي يمكن تحويل هذا القلق والخوف إلى أداة ة وال تجريبي
المنطقة ما  في المنطقة، فالوجوه التي تحكميمكن استخدامها لتحقيق أهدافه 

ر يمهماتها، بدليل ثورة شعوبها عليها، فوجب تغي قادرة على متابعة تعاد
لجماهير ا وأقل معارضة لدى الجماهير، وبما أن، العبين بآخرين أكثر قبوالًالّ

لدعم هذا التوجه إذا كان  الغرب مستعد فإن، وضعت ثقتها بهذه األحزاب
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ك صديق دائم، في إطار يخدم مصالحه، فال يوجد عدو دائم، كما لم يكن هنا
، ن الذين يصنفهم الغرب بالمعتدلينالجديدة للتعامل مع اإلسالميي ؤياه الرهذ

وهم يسمون أنفسهم بالوسطيين، قامت وزيرة الخارجيهالرية ة األمريكي 
لقاءات مع جماعة اإلخوان المسلمين، وذلك ن بعقد سلسة من الّوكلنت

ان تولي التي عملت إب كوندوليزا رايساستكماالً لمشروع كانت الوزيرة 
جماعات اإلسالمية المعتدلة من الش االبن على فتح قنوات مع وجورج ب

ن وصل إلى صفقة تمكّوجهة نظر أمريكا وحلفائها، وكان الهدف آنذاك التّ
مقابل ، عاون مع األنظمة الحاكمة هذه األحزاب من الوصول إلى الحكم بالتّ

ة في لمصالح الغربيوال ا، لن يمس العالقةه بأنّ، ها ئد أمريكا وحلفايتأك
وأصبح من المستحيل ، األمور خرجت عن مسارها المنطقة، ولكن بما أن

ة تون المهمنكل هالريعايش بين هذه األحزاب واألنظمة، لذلك استأنفت التّ
لقاءات مع قيادات  من جماعة اإلخوان  ت عدةمع تعديل في الخطط فعقد

ماعة ال تمانع جال اءات إنعليق على هذه اللقتّالمصر، وكان ي المسلمين ف
الع ها ترى فيها نافذة يمكن من خاللها اطّلقاءات،  بل إنّفي عقد هذه الّ

يمكن البناء عليها من ، ن من أفكاروالغرب على ما يحمله اإلسالم والمسلم
قامة عالقة وطيدة بين المسلمين وغير المسلمين، باإلضافة إلى إظهار إاجل 

وة نبل رسالة اإلسالم الكونياة الداعية إلى التعاإلنسانيلمي بين يش الس
أي -اإلنسان  بل وغير الكتابيين على أرضية أن ،المسلمين وأهل الكتاب

بها دون وجه حق، إن  أحد المس ال يمكن ألي، له مكانة وكرامة - إنسان
ّبالغرب يطمع في أن يستفيد من الريع العربي من سيصل إلى ظر عالنّ بغض
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ق اال بمقدار ما وال شكل الحكم الذي سيطب، من سيحكمفهو ال يهمه الحكم، 
قد يؤثر على مصالحه االقتصادية والسياسية والدة، فقد دعم سابقاً أنظمة يني

ملكية كما في المغرب وليبيا وإيران ومصر، ثم أنظمة جمهورية في نفس 
الدكما ، ماراتودان واإلول مثل مصر أو غيرها مثل تونس والجزائر والس

في دول الخليج العربي، نظام جديد إذا اقتضت  وهو لن يتوانى بدعم أي
  .مصالحه ذلك

بع ال أحد بالطّ وهيوهنا أود أن ألفت النظر لقضية هامة جداَ   
التّ يمكنه القول إنيارات اإلسالميول الة تعمل لصالح الدهمها ة، أو أن يتّغربي

كها الغرب ظيمات دمية يحرنهذه التّ لقول بأن، كذلك ال يمكن ابالعمالة له
، ندة الغرب وأهدافه وحماية مصالحهذ أجها تنفّكيفما شاء وقتما شاء، أو أنّ

رت اليقظة واالنتباه فهل هو قدر محتوم ال يمكن اإلفالت منه؟ إذا ما توفّ
فمن {{!! ياراتوهو أمر ال ينقص هذه التّ، ن لكشف مثل هذه األالعيباالالزم

  .}}بسوء نية وة أفعل ذلك فهو يخدم الغرب بحسن نيي

  أسباب، ما سبق من سطوره فيستعرضنااما  إن تغيناع ر نظرة ص
ة أو والذي حتماً لم يكن ذا اسباب إنساني، القرار الغربيين لإلسالميين

وعدم انزعاجهم من وصولهم إلى ، بل بما تمليه مصالحهم عليهم، ةأخالقي
  .الغرب هذه نظرة. الحكم

ط له الغرب، وما يحيكه من مؤامرات كذلك هي تبيان لما يخطّ  
تستهدف وطننا العربي، ظرف أو تغيير في المنطقة  ويهدف إلى استغالل أي
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ب ذلك من يقظة وحذر، ما يتطلّمعاته، للوصول إلى أهدافه وغاياته وتطلّ
ماسيح التي تّودموع ال ،اقةوعدم االنخداع بكالمهم المعسول وشعاراتهم البر

  .يذرفونها

  البعد  كّل ، وبعيدهذا البحث هو بحث واقع، وتبيان للحقائق إن
ط له غير تبيان ما تخطّولم يقصد منه  ،نة أو حزبلجماعة معي اإلساءةعن 

عمل تقوم به  ها في هذه المنطقة، واألهداف الحقيقية من أيؤأمريكا وحلفا
كل مما اقتضته الحاجة لتبيان ما ا الشّها، لذلك هذا البحث وبهذؤأمريكا وحلفا

ما يدور فيها هو تجسيد لتلك  أنو ها، ط لوما يخطّ، يدور في المنطقة 
  .الحقائق

  هذه األمور ةة مراعالذلك فعلى الجماعات واألحزاب اإلسالمي، 
  .وأخذ جانب الحيطة والحذر في أي تعامل مع الغرب الحاقد
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وتهاب ، من تي تخشى دفع الثّعوب الّالشّ إن((أحد المفكرين قول ي  
ة ال تستحقهاالفوضى في سبيل تحقيق الحري.((  

  الذي يدفعه اإلنسان، مقابل حريتهمن الثّ إن ،والذي يصل حد 
فقدان الحياة تارة، وحرية هذا األمر في حياةته تارةً ُأخرى، لدليل على أهمي 

ثمن ندفعه ال  المساومة عليه أو التفريط فيه، فكّل عوب، والذي ال يمكنالشّ
ة، فحياة العبد التي يمتلك فيها األسياد اإلنسان كسلعة يبيعونه يساوي الحري
ث األموال واألمالك، وه كما توروا، ويورثّؤوا ومتى شاؤا شاويشترونه أنّ

 اً يعني أن تكونأن تكون حرفة، هذه تسقط منها معاني اإلنسانيحياة ك
  .اًيعني أن تكون حر اًل أن تكون إنسانأو قُ ، اًإنسان

  فكم من الدة منذ ما قبل ثورة العبيد ماء سالت على مذابح الحري
إلى آخر قطرة دم تسفح اليوم  - قبل الميالد ٧٣-عامالتي قادها اسبر تكوس 

لم ، وفي كل مواطن الظّ...في فلسطين والعراق وسوريا وأفغانستان 
 اءمة، هذا الخيط الطويل من الدفي سبيل البحث عن الحري واالستبداد،

ةالممتد ة، لجدير في سبيل الحفاظ على على امتداد الحضارة اإلنساني
مكتسبات تقديم الرلذا نرى ؟ ة أو كرامةوح رخيصة، فما الحياة دون حري 

ى اظر إلة والكرامة، فالنّيصادر الحريمن جاء  ماهداء تترا كلّقوافل الشّ
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ةسجون الدكتاتوريات العربي  ، يراها تعج اجناء بالسوسجناء ، ياسيينلس
الرأي الذين فقدوا حريقضى حتى ، ة شعوبهمتهم في سبيل البحث عن حري

عاماً خلف قضبان الموت والقهر، ال لشيء إال لقوله  ٣٠بعضهم أكثر من 
كلمة حق في وجه السهن تخطئأمكن للعين الذي ال ي لطة الجائرة، فهذا الكم 

في أوطاننا العربية وطالب ة، مع ما يشير له من إمعانٍ في قمع رواد الحري
لى عوب إأيضاً إلى تصميم هذه الشّه يشير بناء األمة، إال إنّأالكرامة من 

السعي الدوالتّ، ائم للخالصؤوب والدوعدم  ، غيانر من قبضة الظلم والطّحر
  .الخنوع حياة العبيدسليم بحياة القبول والتّ

  بيد أن السشيء؟  ثمن؟ ومقابل كّل ة بكّلؤال هنا هل هي الحري
إن ا تقديم ثمن من أعمارنا وأجسادنا وأرواحنا، لهي ة التي تتطلب منّالحري
، هداءم اإلنسان آالف آالف الشّقد ة، لذلكخص بكثير من حياة العبوديأر

اإلنسان  هيدفع مادين، فين والمشروأضعاف أضعافهم من المعاقين والمعتقل
  .ةلة هي الحريأالمس لكن ، لةأالمسهي مقابل الحرية ليست 

فهذا ثمن ال يمكن ، ة نفسهامن المطلوب هو الحريأما إذا كان الثّ  
من الذي قَبَِل البعض دفعه، اريخ خير شاهد على نتائج هذا الثّدفعه، والتّ

ين والعرب ال زالوا يعانون األمر ،القاتل عوب في هذا الفخّفكثير ما وقعت الشّ
ماء في ة للغرب، وفلسطين ال زالت تدفع أنهاراً من الدبعية والعبوديمن التّ

سبيل الخالص من االحتالل وتحقيق حرتي سلبت بسبب تصديق تها، والّي
هم قبلوا أن يدفعوا وألنّ ،ول االستعماريةالعرب لألكاذيب التي تفوهت بها الد
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حراتهم مقيبل تحرامهم، وحديثاً سوريا التي ال تزال ة حكّرهم من عبودي
 ،لطةعاماً تحت الدكتاتوريات الذين استولوا على الس ٧٠ترزح منذ أكثر من 

 ّ  ة واالستبداد ضدأشكال الدكتاتوريوآخرهم حزب البعث الذي مارس كل
شعبه، ونحن نعلم أن لم رفع الظّ لطة بشعارهذه الحكومات وصلت إلى الس

ه ال يمكن ، ولكن نعلم أيضاً أنّالذي كان يمارس عليهم سابقاً، تبدادواالس
إال بهدف ، اس من عبوديتهم لغيرهلدكتاتور أن يسعى إلى تحرير النّ

إذا كان المقابل هو عبودية أخرى أكثر ظلماً  ،هو هاخضاعهم لعبوديتّ
ة من أخرى، وال تبعي أفضلة عبوديال يوجد  لذلكواستبداداً من سابقتها، 

ّمرفوضة وأخرى مقبولة، مهما غُلانة بعية بشعارات رنّة والتّفَت تلك العبودي
بروقد قضى الكثير  ،نيناقة، فاألسير الفلسطيني يرزح بالقبور عشرات الس

منهم أكثر من ثالثة عقود في سبيل البحث عن حريته، فهل ة شعبه وأم
ته في يوم من األيام العبودية يثمن حريمكن ألحد أن يتصور أن يكون 

إلى  هيونيالص ما يسعى المحتّل ه كثيرنا نعلم أنّالمحتلة؟ نقول ذلك ألنّ
وذلك من خالل عرضه عليه أن يفرج عنه  ،تهاخضاع هذا األسير لعبودي

خويمن السجن إلى عالم الحري ة مقابل االرتباط مع هذا العدو والعمل رجه
والتي ال تقدر ، خصيةة الفرد الشّلعرض يشتمل على حريفهذا ا ،لصالحه

بثمن، إال أن ا بقية الحقيقة المرة مرار العلقم ذلك نصف الحقيقة الحلوة، أم
ة داخل السجن إلى األمر هو انتقال من فقدان الحري منه، إن ةًبل أشد مرار

خ ، وذلك بجعله يعمل على ترسيجنة للمحتل خارج السابعية وعبوديت
خص من ل هذا الشّ، ليتحو}} عميل {{ أي ام لهوالخنوع التّ االنصياع للمحتّل
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اً عليها، فيصبح سالحاً بيد ة إلى عبد ممارس للعبودية حاثّمطالب بالحري
عدوحارب فيه كّله ي مة شعبه وأمتهاة وكرمن يحاول استعادة حري.  

قتامة في  فإذا كان هذا حال أهل فلسطين مع محتلها، فالحال أشد  
وطننا العربي ، ة بعد الفراغ من أسلوب العصا، فكثير ما تلجأ األجهزة القمعي

اإلفراج عن سجنائها فيكون  -الترهيب والترغيب–إلى اسلوب الجزرة 
العرض على الناشطين الساعين إلى انتزاع حقوقهم وحرية تهم وحري

تهم واخراجهم من عن مالحق هج مقابل الكفّخلي عن هذا النّشعبهم، التّ
جن، حتى يصل األمر إلى تقديم حزمة من الفوائد بهدف تحويل هذا الس

ة إلى ممارس للقمع والظلم واالستبداد، خوفاً و المناضل المطالب للحري
  .رغبة

والذي ، خطورة في هذا المضمار أما األشد، سبة لألفراد هذا بالنّ  
بل األمة بأكملها، هو استدعاء  ،عب بأكملهالشّعلى ي إلى نتائج كارثية يؤد
غيان، لم والطّص من بطش وقمع أنظمة الظّخلّفي سبيل التّ دخل الخارجيالتّ

عوب بالمجان، فكما ذكرنا سابقاً ال يوجد دولة أو جهة تسعى إلى تحرير الشّ
وال مكان لألخالق والمبادئ في العالقات الدوليدخل ل التّة، فدائماً ما يتحو

لم كابوس جديد من الظّ إلى ،ص أو الخالصخلّأمل في التّمن  الخارجي
ة جديدة ماته، ونشوء دكتاتوريعب ومقوواالستبداد واالستغالل لمقدرات الشّ

ة من المقدم للخالص ونيل الحرياظر في هذا الثّال أمل في الخالص منها، فالنّ
  !!هل هو مقبول؟
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  ات أمور ال يمكن ة والكرامة واألخالق والمبادئ والمعتقدفالحري
ني تعني اة، فهذه المعالمساومة عليها، وال يوجد مقابل لهذه المعاني اإلنساني

اإلنسان الذي مية زه اهللا سبحانه وتعالى عن غيره من الكائنات، لتقف الحري
ه ال يمكن لإلنسان أن يحافظ على معتقداته منها موقف الرأس من الجسد، ألنّ

ة ،تهوأخالقه ومبادئه وحريصرف وفق ما تمليه عليه التّ إلّا إذا امتلك حري
هذه المعاني، فتصوده فما هو مصيره؟ وما ر عبداً خالف ما يؤمن به سي

  مصير كرامته ومبادئه وأخالقه؟ 

  عندما نتحددال نقص، ةث عن العبودي العبودية ة بوصفها طبقي
من تركيبة المجتمعات فيما مضى، لك اة كانت جزءاجتماعية ن نقصد عقلي

العبد التي تركن إلى الخضوع والخنوع، فكم من العبيد امتلكوا عقلية الحر ،
، فاسبر تكوس خاض على العبودية ر االنتفاض وقر، م باألمر الواقعفلم يسلّ

حرباً ال هوادة فيها ضد فهو  ،ومان معلناُ ثورة العبيد في وجه األسيادالر
لى عدم جواز الخروج عن رغبة أسيادها، ت عنشأ في عائلة مملوكة ترب

بقة األدنى في ه يعيش في الطّوهو يعلم كذلك أنّ ،ال تقاوم المخرز الكفّ وأن
ذلك  نجاح ثورة يقوم بها، ألن المجتمع، وبذلك يكون من المستحيل نظرياً

مصالح جميع طبقات المجتمع سيمس ،ولن يحصل من يسانده على أي 
إلى تحرير العبيد الذين يملكهم أوالً، وكان معلوماً لديه  ره سيطّبل إنّ، مقابل

من الوحيد الذي سيدفعه إذا ما فشل هو روحه، وروح عائلته وروح الثّ أن
ه امتلك نجح في تفجير ثورته، ألنّ، اتعوقهذه الم أبناء طبقته، ورغم كّل

ثال آخر مو، ة الحرالي عقليلقد امتلك اإلرادة وبالتّ، كلرط األساس لذالشّ
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رضي اهللا حابي الجليل الصمع بالل بن رباح  اعلى هذه الحقيقة يمكن رؤيته
وهو يعلم ما سيترتب على ذلك  ،وأعلن إسالمه، دهد على سيالذي تمر، عنه

 ن، وإلى مساومات على روحه وجسده،من نتائج، فتعرض إلى عذاب مهي
 ،ه الحرليقامتلك ع هألنّ، ه صمد على موقفهإال أنّ، ه ال يملك غيرهماألنّ

  .ر ونجح في ذلكيغيوآمن بقدرته على صناعة التّ، الي اإلرادة والكرامةوبالتّ

  ةمقابل هذه العقلي ،ة العبيد، فال هناك األحرار الذين يمتلكون عقلي
من، فهو مستعد د على واقعهم الذي يحيونه مهما كان الثّيمكن لهؤالء التمر

ن يعيش بأمان وسالم، فكثير ما نسمع عن أقابل م، تهمته وحرياألن يفقد كر
صاً تعرض لإلهانة هو وعائلته ولم يحرك ساكناً، بل سمعنا عن شخ أن

ذين في األنظمة، متنفّيد هم لالغتصاب على ؤهم وأبناؤنسا تأشخاص تعرض
ك ساكناً، وإنّوهو ال يحرما تراه يقتص من الضجناه المعتدي،  ة ثمن ماحي

من مقابل استرداد كرامته يدفع الثّن أخوفاً من ، المةه آثر السذلك ألنّ وكّل
م افي تبعية الحك هاة يمكن رؤيتمثال آخر على هذه العقليوالمبعثرة، 

يصول ويجول في مملكته وال  ،فترى حاكماً أو ملكاً لدولة ما، سيادهمأل
طاً إال وال تسلّ يخشى منهم أحداً، فلم يترك قبحاً إال فعله، وال ظلماً إال ارتكبه،

مارسه ضد أبناء شعبه وبني جلدته، ولكن إذا ما جد الجد الخطب،  واشتد
تراه يخضع ويقبل ، ة لهابعيوبين التّ، ة أقوى منهة قوبين مواجه ريوخُ

لمهان أمام أصحاب هذه ابالخنوع، وترى الواحد منهم واقفاً وقفة الذليل 
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ةالقو. إذا اقتضى األمر) ١(روءته وشرفهط بكرامته وشهامته ومفيفر ، 
، ما كان من حال العرب قبل اإلسالمه، وهذا مقابل الحفاظ على كرسيوذلك 

، )٢(وم أو كسرى ملك الفرسوبين اتباع لقيصر الر، ألقواهمفهم بين اتباع 
  .د على واقعهم األليم المذّلمرالخوف من التّبسبب ذلك ال لشيء إال  وكّل

  اصحاب هذه ا إنة تراهم دائمي البحث عن سيد يدير لعقلي
ة من وجد أصحاب هذه العقلي وإنويوجههم إلى المسار الصحيح،  شؤونهم

يعتقهم ويحررهم من سلطته وتبعيد آخر يتبعون له تهم له، لبحثوا عن سي
ويخضعون ألوامره، والغريب أن أصحاب هذه العقليال يرون ، ةة العبودي

وفق معاهدة بين روسيا  انهاء الرقّ ذلك، فقد تمصالحاً لحياتهم دون 
والداسع عشر، واليوم نسمع عن قبائل ال ة مع نهايات القرن التّولة العثماني

، فموريتانيا اشترطت على أفراد إحدى القبائل التي حياة الرقّ ازالت تحي
لى إهاجرت إلى مالي أن يدخلوا إلى موريتانيا أحراراً إذا أرادوا العودة 

، تهمخشون امتالك حريبلدهم األم، وليس كما يرغبون هم أنفسهم، فهؤالء ي
ألن لذلك ثمن، وهم غير راغبين بدفع ذلك ة عن أنفسهموهو المسؤولي ،
  .أم كثر من قّلالثّ

                                                             
راجع ما قاله ابن األثير في كتاب الكامل في التّاريخ الجزء األول في أحوال العرب قبل  ١

  .اإلسالم
مناذرة ا البيزنطيين الروم، والفقد كان يسكن اليمن الغساسنة والمناذرة، فالغساسنة والو ٢

  .الفرس
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  إن على اتخاذ المناسبة ة أساسها امتالك اإلرادة والقدرة الحري
ة التي ، فامتالك اإلرادة يعني الحريرريقة التي يراها المقرالقرار وتنفيذه بالطّ

دفع يومة عليها، وال يمكن أيضاً القبول بأن انازل عنها أو المسال يمكن التّ
  .من اإلرادة لهذه الحرية اًثمن

لهذه المرفوض دفعه  من الوحيدالثّ هنا يمكن القول إن ومن  
الحرةي ،هو الحرة ذاتهاي ،أو إحدى مقوة، ألماتها األساسيذلك يعني  ن

إلىة إلى أخرى، واالنتقال من عبودي ة قد تكون أكثر إيالماً دكتاتوري
، وال نظام قمعي بنظام آخر ر دكتاتور بآخريوخسارة، فليس المطلوب تغي

وأ أشدكثر قمعية، إنما هي الحرية ذاتها وال شيء غيرها، حرة كاملة غير ي
منقوصة وال مبتورة، هذه الحروثاروا ، العربي حث عنها شبابناة التي يبي

ة دون خوف من يأي بحرعبير عن الرلة بالقدرة على التّمن أجل نيلها، متمثّ
لين الحقيقيين إلرادتهم ة في اختيار الممثّيحر ،سطوة الجالد وقضبان الحديد

لطات التّفي السة والتّشريعيأو ، تائجب بالنّـدون تزوير وتالع، ة نفيذي
ة في الوصول إلى أعلى المراتب في إدارة شؤون يلخيار، حرعقاب على ا

ة ال يحر ،حكراً على الجالس عليه أو على عائلته ال أن يكون الكرسي ،البالد
ن وال يتعدى فيها الواحد على اآلخر، بما هتهدر معها كرامة اإلنسان وال تمت

ع سواسية أنعم اهللا عليه من سلطة ومكانة، وكذلك عدالة تجعل من الجمي
ن حالنا حال العرب متساوين في الواجبات والحقوق، ال أن يكو، م القانونأما

وإذا سرق ، عنه اريف فيهم عفوالذين كانوا إذا سرق الشّ، أيام الجاهلية
ن له ر حياة كريمة للمواطن، وتَؤمالوضيع أقاموا عليه الحد، عدالة توفّ
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ب للعيش في قبور  أن يذهال، الملبس والمأكل والعالج والتعليمالمسكن و
  .ويأكل من حشائش األرض، األموات

  في سبيل هذه الحرة وهذه العدالة يمكن أن يدفع اإلنسان الغالي ي
وح رخيصة أمام صبح الرتوالنفيس، أمالً في تحقيقها وسعياً إلى انتزاعها، ف

  .ذلك

  :اعرولسان الحال يقول كما قال الشّ

فإما حياة تسر ـدايغيظ الع وإما مماتٌ ------ -----ديق الص  
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ر الم مهما تكرالظّ ة بمكان أن يتذكر اإلنسان، إنه من األهميلعلّ  
ي إلى إنارة خيط واحد لن يؤد ،المن الظّيفظالم زائد ظالم زائد مالي، تعداده

ة ترشده إلى الم أن يشعل شمعمن نور، فعلى من أراد أن ينير صفحة الظّ
سبيل الربه الزلل والوقوع د خطاه وتنير دربه، وتجلي عتمته وتجنّشاد، فتسد

لمة الحالكة ة وسط الظّمعبحث عن هذه الشّلمن ا في الحفر، لذلك كان ال بد
لصفحة أنظمتنا العربيلت تاريخها منذ الكلمة األولى ة الحاكمة، والتي سج

ت ت وضلّت وأذلّحات من نار، فذلّبأحرف من دمٍ وأقالمٍ من جمر وصف
ج من ظلمة حتى تقع في ظلمة الم، ال تخرت وتاهت في دياجير الظّوأضلّ
حلكوأ أشد.  

ه ال زال في الوقت ور ليخبرنا أنّعلينا قبس النّ يطّل ،كذلكوالحال   
ة، وفي اإلمكان مرتجع، هذا القبس الذي يضيء من فلسطين المحتلّ، سعمتّ

كما العادة أحببت أن أضرب  ني، لكنّهداءبها بدم الشّاألرض التي جبل ترا
غيان لم والطّفي وجه الظّ اهرةشباب وأطفال هذ البالد الطّ لوقوفالمثل 

ولو كان من ، يملم والضبل عليه شعبها من رفضٍ للظّ، بما جونصرة الحقّ
  .ذوي القربى
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فض رال كّل رافضتينأتتا ، في فلسطينانية فاالنتفاضة األولى والثّ  
 ،ما تسطيع ره بكّليلتغي ما تسعيانوه، الشّعبعيشه الّذي يالواقع األليم 

 ضحية تلو التضحية، ولقد قدمقدم التّيالعصور  على مر ى الشّعبولذلك نر
يكون بذلك أول من ف ،قينهداء والجرحى واألسرى والمعومن الشّ كوكبةً
غير يقف فتى الصفترى ال، ةحاجز الخوف أمام أكبر ترسانة عسكري كسر

هيد فارس فايق فل الشّالطّف ،ولم يكن سالحه سوى الحجر، أمام دبابات العدو
، م٢٠٠٠اني النتفاضة األقصى عام هر الثّاستشهد في الشّ، عودة من غزة
من األطفال  وغيره الكثير ،أمامها مباشرة ةابة العدو بالحجاروهو يقذف دب

ور عارية ال يملكون سوى اإلرادة ون وبصدوهم يتحد، يوخساء والشّالنّو
ر الواقع األليم، لذلك نظر لهم العالم بنظرة إكبار وتقدير يوالعزيمة لتغي

بق في فكان لهم الس ،حتذى بهخذ منهم العالم العربي مثالً يتّاواحترام، و
المظاهرات في البالد  ، ولذلك عندما خرجتوكسر حاجز الخوف، حديالتّ

ةالعربي ،وطالبوهم بالوقوف مع على الحكام ونعتوهم بالخيانة س االنّأ تجر
وا لّخَيلو، بمساندة أهل فلسطينماح لهم وطلبوا من حكامهم الس، الفلسطينيين

  .لمائرة على الظّعوب الثّ، لذلك كانوا قدوة لهذه الشّبينهم وبين المحتل

 حرك الجماهيرية منذ بدء التّور قد اشرق في بالدنا العربيفالنّ  
حتى في البالد وضى بما عليه هذه األنظمة، ل بعدم الر، والمتمثّ مواصلتهو

مثل العراق وتونس وليبيا واليمن  ،ريالتي حصل فيها ما يسمى بالتغي
وهو  ،رهيلمخالفته لما قاموا من أجل تغي، به عبالشّ لم يرض ،ومصر

  .اإلتيان بقيادات جديدة تعمل لمصلحة الوطن والمواطن
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  يغالتّ الذي قامر على فكرة بابالشّ إنلن يقبل ببدائل ، ير الجذري
يف والمسخ من القيادات، ولن ينطلي عليه هذا الز، أو مستنسخة، مصطنعة

  .ةداث التي تجري في بالدنا العربيولن يقفوا مكتوفي األيدي اتجاه هذه األح

القيادة الجديدة وطالبوا بمحاسبتهم بدعوى  ملذلك وقف أبناء ليبيا أما
رئيس وزراء ليبيا  ومحمود، ي زيدانعلمنهم رئيس الوزراء الليبي  ،الفساد
ه القضاء ووج، ة فسادجبرين الذي هرب من ليبيا على إثر قضيو ،الجديد

فى عبد الجليل في طلس الوطني مصجابق للمئيس السرالماً إلى اهالليبي اتّ
للتحقيق معه  كما استدعي محمود جبريل، لواء عبد الفتاح يونسقضية الّ

نحيعب في العراق يطالب المالكي بالتّالشّ أيضاً على نفس القضية، كما أن ،
  - السيسي – عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسيلوفي مصر يقفون 

جوع إلى ويرون فيه الر، ه لمنصب رئاسة مصر بعد محمد مرسيلترشح
  . عهد محمد حسني مبارك

فلن تهدأ ، امها صراع المستميتزالت تصارع حكّ ام ماوبالد الشّ  
اريخ ة، التي لم يشهد التّالمة المستبدغمة الظّولن تستكين قبل إزالة هذه الطّ

خر نوعاً من صنوف اإليذاء فلم تد ،نكيل في أبنائهافي البطش والتّ لها مثيال
من قتل وتمثيل بالجثث واغتصاب وأسلحة ، عبشّلهذا ا إال واستعملته ضد

د استعان على شعبه بجيش من إيران ومليشيات حزب اهللا ولق، ماويةيك
فعلى كل حال هي بالد . قتيل أشنع واالغتصاب أكثركون التّييعيين لالشّ

  . المالحم والمحن
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من  وري، بل ال بدير الصيالتغ وار لن يقبلائباب الثهؤالء الشّ  
مع األخذ بعين  .ريغيباب لواقع التّره هؤالء الشّ، لما يتصور الحقيقييغيالتّ

لم يكن لهم  ، أو بعبارة أخرى، هم لم يكن لهم موقف محدداالعتبار أنّ
ر، وهم ينظرون للقيادات يهم يطالبون بتغير، إال إنّيغيالواضح في التّ صورالتّ

  .الموجودة بعين المراقب والمترقب

  ربمن ثورات وانتفاضات وحركات  ما ما شهده الوطن العربي
يهدف  ، ةجماهريإلى الوصول للحرية، بما أعلنته هذه ة والعدالة االجتماعي

وبما ، ورةالجماهير من حرب على الفساد والفاسدين والمستبدين بالحكم والثّ
أشكال الخنوع والتّ رته من رفض لكّلقرة في سبيل البحث عن الحرية بعي

والكرامة والري نتائجه، ليصبح صانعاً للحدث، مؤثراً ف قي باإلنسان العربي
زالت تسعى في أثير فيه، وال ي العاجز عن التّالمتلقّوبدل لعب دور المشارك 

هاية، لما رى أنه بدأ يقترب من الوصول إلى نقطة النّأريق، والذي هذا الطّ
ةريق شاقّمته من شهداء وجرحى ومعتقلين، فهذه الطّقد بكل أصناف  ةدومعب

ر بأسوار والمسو ،غيانبطش والطّبسياج ال ةجوالمسي، نكيلالموت والتّ
تها فقدت إنساني ، وأساليب اإلذالل واإلخضاع بأيادرهيبعذيب والتّالتّ

 بما يدر، ك وفق رغبة أسيادهافأضحت أدوات وآالت تتحر ،ومشاعرها
وأماتت ، عمت أبصارهم، من منافع وامتيازات ورتب ومراتب عليهم

ومن ، القربى ووهم ذو ،بشرفي صورة  اًوجعلت منهم وحوش ، ائرهممض
  .بني جلدتنا
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  التّ إنضحيات واآلالم والدمتها األمة على مذابح ماء التي قد
الحروأن ترى ما كان يوماً حلماً، تراه ، أن تصل إلى غايتها تستحقّ ، ةي

مداً أماواقعاً متجس أعينها، لتتذوق حالوة الحريلعقود  تعة بعد أن تجر
واطن يكون فيها الم، ن لألجيال القادمة حياةالخنوع، ولتؤمبعية ومرارة التّ

ويصل فيه إلى أعلى ، ويشارك في إدارته، أساس المجتمع، يبني مؤسساته
ظام، المراتب، وأن يستطيع المواطن قول ما شاء دون أن يخشى قبضة النّ

سيصنع  صوت المواطن العربي هذا اليوم الذي نشعر فيه أن رجوكلنا ي
 إلى غير رجعة، وانذهبت في االنتخابات قد % ٩٩ ةنسب ، وأنريالتغي

وريث للحكم لم التّصويت لمرشح واحد في االنتخابات ما عاد قائماً، وأنّ التّ
  .في الزمن القادم ايعد له مكان

الذي  فذلك مرهون بالحيلولة دون إعادة بناء حاجز الخو وكّل  
لثّفنا أضعاف اهدمه من جديد يكلّ كُسر، ألنمناه، من الدماء من الذي قد

مان، فهذا النّواآلهات على مدار قرن من الزتنا وكرامتنا ضال السترداد حري
إنما هو قبل ذلك بكثير، لقد بدأ مع ، يبدأ يوم البو عزيزي بإحراق نفسهلم 

ل وأو، ل آه خرجت من سجينظام، ومع أوأول مظلوم  وقع عليه ظلم النّ
امها، ل روحٍ صعدت إلى بارئها تشكي ظُلّومع أوضربة سوط على ظهره، 

وتعلن ذاتها شهيدة على مذابح الحرة والكرامة، منذ تلك اللحظات بدأ ي
  .غيان أوزارهلم والطّبعد حتى يضع الظّ ، ولم ينتهضالالنّ
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شعلة  لتشعل تعاد ورات التي انطلقت في وطننا العربيفالثّ  
الحرغيان واالستبداد والفساد، والتي ال زالت تشقّطّلم والتي أطفأها الظّالّ، ةي 

، ع في المساحةوسوالتّ، المحتاج إلى المتابعة واالستمرارويل وطريقها الطّ
والمشاركين بغية الوصول إلى الحرية، وال يجوز أن نحجر عقولنا ة الحقيقي

والتي من شأنها تقويض جهود ، التي استملكت البعض، ة المؤامرةأمام نظري
السلمل والظّة والذّاعين إلى الخالص من العبودي.  

  وسعى ، ط لها الغربمرة خطّالم يكن مؤ فما شهده الوطن العربي
والتحكم بها وصوالً إلى ، ها واستغاللهاءإلى تنفيذها، وإن حاول جاهداً احتوا

طبيعي في عالم  تسخير نتائجها لما يخدم أهدافه ومصالحه، وهذا أمر
ياسة واالسلعالقات الدمثّلكن ال يجوز تحت هذا الوهم المتوة، ولية ل بنظري

سكونٍ وحركة في العالم  كّل التي أصبح البعض يعتقد أنو، المؤامرة
ون لالنقضاض عليه، يستعد، ن المتآمرين يقفون خلفَ باب بيتهوأ، مؤامرة

خوفاً من ، ك ساكناًال نحر، قف مكتوفي األيديفال يجوز تحت هذا الوهم أن ن
أن الذي يحركنا المؤامرة، بل علينا أن نسعى لنيل الحرومن ، أوالً ة داخلناي
ثم يطرته، من خالل حلول وعقول وأياديتنا من الغرب وسنيل حر ة، عربي

تي والّ ،ةيما ينقصه الحرإنّ ،اقاتفالوطن العربي ال تنقصه األموال وال الطّ
منومهما بلغ الثّ ،أوتوا من قوةما  ر شبابنا استعادتها بكّلقر.  

  ور الذي بزغ في بالدنا هذه المعطيات تجعلنا نرى قبس النّ كّل إن
من بزوغ  وبدأت عالماته تلوح باألفق ومن فوق الغمام،  لذلك ال بد، العربية
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وليتربع  .ةبالدنا العربي ىبة على ريلتشرق شمس الحر، الفجر من جديد
ون أن يكون منهم ويسود فيها من يستحقّ ،دالعدل على عرش هذه البال

القادة التي تنتظرهم األمة، وليرفعوا شعبهم وأمتهم فوق هامات األمم 
  .والشعوب

  مار لهذه الثّة قد جنت الثّعندها تكون األموأشرق  ةورات العربي
  .التي ترنو لها األمةالحرية  ر هذهمثّ وهذا هو .من جديد النور
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  إن أوب شا هو، كوومنها الفيس ب، س هذه المواقعل من أس
عاماً، ٢٠وز بعد من العمر وهو لم يتجا ،}بيرج مارك زوكر{ أمريكي يدعى

لبنة األولى لفكرة ن يدرس في جامعة هارفارد، هناك وضع الّاحيث ك
ة واسعة ة بين طلبة الجامعة، فالقى شعبيخليبإنشاء شبكة اتصال دا، قعاالمو

عه على إدخال جامعة بوسطن في المشروع في الب، مما شجبين الطّ
العديد من المدارس والمعاهد األخرى، وفي شهر  ة األولى، ومن ثملالمرح

بعد حصوله على  –على اإلنترنت  اًم أطلق مارك موقع٢٠٠٤شباط من العام 
انداو (ي علوم الحاسوب ص فون مع طالب متخصعابالتّ - اختراع براءة

 ،، وفي صيف ذات العام)كريس هوجز(و) موسكو فيز(وزمياله ، )ماكولم
) بيتر تايل(حيث التقى مارك هناك بالمستثمر ، انتقل أربعتهم إلى كاليفورنيا

ليؤسليفورنيابكا بالو ألتو(متخذة من  ،ل شركةسوا معاً أو (اً لهممقر ،
ركة، إلى أن وصل حجم استثماراتها حتى نيسان هذه الشّوأخذت تنمو 

في لقاء ) رجيمارك زوكر ب(، وقد ذكر )١(مليون دوالر ١٠٠إلى  ٢٠٠٨
رِض عليه أنّ، كوفيس بالضمن برنامج عن موقع  ،ةأذيع على العربيه قد ع

 داً أنمليون دوالر، مؤك١٥ّبيع المشروع لصالح شركة مايكرو سفت مقابل 
، وهو جاحر رفض ذلك العرض على أمل النّه قربيد أنّ اً،ن مغرياً جدالمبلغ كا

                                                             
مجلة العربي /، إعداد إبراهيم فرغلي )فيس بوك(االلكترونية العربية على ة مجلال من مقال ١

 . ابريل ٥٩٣عدد رقم
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واج، ك الكثير من الروفيس بال، لقد القى موقع )١(ته األيامصح ما أثبتت
نّحيث صول في مجال مواقع التّف الموقع األوتقول سهى اصل االجتماعي ،
واصل اقع التّمو إن(( -مشرفة أكاديمية جامعة القدس المفتوحة –األعرج 

لم، وأصبحت األكثر ااالجتماعي حظيت بانتشار كبير على صعيد الع
بما في  –اإلنترنت - ة بكة العنكبوتيوزيارة للمستخدمين على الشّ، استخداماً

 اويتر وهاف فايف وغوغل بلس، وغيرهك وماي سبيس وتوذلك الفيس ب
مليون ٥٠٠من المواقع التي تجاوز عدد المستخدمين في بعضها على 

ك وفيس بالة بموقع أظهرت اإلحصائيات الخاص((وتضيف  ،)٢))(مستخدم
م أمضى المستخدمون لهذا الموقع ٢٠١١ه في عام أنّ: على سبيل المثال

من المستخدمين % ٥٠أكثر من وإن ،هربليون دقيقة في الش٧٠٠ّأكثر من 
قع كان لها هذه الموا هذه األرقام تثبت أن إن ،)٣))(يدخلون الموقع يومياً

الدها وفّورات، حيث أنّئيس في تحريك الثّور الررت القواعمة لها، من ة الد
ة حركات الجماهيريعبئة، وبرصد التّواصل والتّخالل توفير عنصر التّ

حركات، الزمة عن أماكن ومواعيد هذه التّوتوفير المعلومات الّ ،بالعناصر
ل على المعلومات من دون إتاحة الحصو إن{) ريتشارد ستولمان(يقول 

عائق عن طريق اإلنترنت من شأنه أن يزيد من حرة األفراد والجماعات في ي
     ي هذا التوجه وسم} رسم مستقبلهم المشترك بما يحقق الخير للجميع

الحاسوب  مما يعني أن ،}كة اجتماعيةرالبرمجيات المجانية كح(بـ
ناعات المعلوماتية أصبحت والص)ى تشكيل حركات جديدة، تتولّ) اءةة بنّقو

                                                             
١ قناة العربية ة اإلخباري.  
القدس / سهى األعرج/ من مقال ستلبيان مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على حياتنا . ٢

  .م المصدر السابق٣٠/٣/٢٠١٢السنة األولى ) ملحق(الرقمي 
  المصدر السابق  ٣
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ذات قوعوب، وتعمل ر الواقع الذي تعاني منه كثيراً من الشّية في تغية وفاعلي
، وقد رافق ظهور )١(سامحفاهم والتّعلى خلق عالم جديد يسوده العدل والتّ

تي بدأت تظهر مع نهاية ، والّ)٢(واصل االجتماعي ظهور المدوناتمواقع التّ
باب نافذة الثة، حيث اعتبرها الكثير من الشّداية األلفية الثّوب ،اتيسعينالتّ
سائل هات الرقيب، أو عن تَوجّالر عبير عن آرائهم بعيداً عن مقصللتّ

اإلعالمية اليومين، ة المختلفة، والتي غالباً ما كانت معارضة لرغبة المدو
قابةإما بسب الر ،ياسات التّأو بسبب السوسائل، فوجد هؤالء ة لهذه الحريري

تهم من خالل هذه المدونات، والتي أخذت تنتشر بسرعة فائقة حيث ضالّ
رت شركة قد)Tec notate (األمريكية أن أعداد المدوة كّلنات يتضاعف مر 

  ).٣(خمسة شهور

حول موضوع أو فكرة ، ةه الخاصئنة بكتابة آران أو مدومدو فقد أخذ كّل
وقد يكون ذلك باالسم المباشر ، )التغريدة(ا بينهم ى فيمما، وأصبح ذلك يسم

ة لهذه ة خاصسم مستعار، أولت العديد من المواقع العربية أهمياأو ب
موقع المدو مإيالف(نات، مثل بلوجر، مكتوب، جيران، وودر برس، فيما َأقد (

نات التي رعاها، وأطلق على تشكيل جريدة فريدة مرادفة من خالل المدو
العديد من  كر أنوالجدير بالذّ ،}نةرها المدوصحيفة يحر{جربة تّعلى ال

                                                             
مجلة العربي عدد / ريتشارد ستولمان/م ٢٠٠٥الذي صدر عام   soft war –freeكتاب  ١
  .م٢٠٠٨ابريل من عام  ) ٥٩٣(
٢ تطبيق على اإلنترنت تظهر بشكل صفحة تعرض المواد األكثر حداثة، وتقوم  -:نة هيالمدو

ى على األرشيف، هذه المواد عبارة عن تدوين المواضيع بعناوين أوتوماتيكيا بعمل المواد األخر
  .يضمن الرجوع لها) UAL( منها عنوان إلكتروني ثابت في األرشيف كّل

٣ ناتثورة المدو ...شبان يبحثون عن حرملحق(القدس العربي / تهم في فضاء اإلنترنتي (
  .٣السنة األولى العدد
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المدوتي رأى بسبب آرائهم الّ ،نات تعرضوا لالعتقال والمالحقةنين والمدو
مس لفة في اآلداب أو مسيئة لألديان، وفيها اأو مخ، ألمنه اظام فيها تهديدالنّ
ظام وأجهزته وقها النّرات التي يسظام وغيرها الكثير من المبررموز النّب

  .اهرة التي أقلقتهممن أجل محاربة هذه الظّ، القمعية

الجتماعي وهي العوالم ظاهرة أخرى رافقت ظهور مواقع التواصل او
ل كان الحصول ة، األوأجيال تكنولوجي ةرت عبر ثالثوهي تطو، االفتراضية
تغيير  ثابتة ال يمكن، )ميلهوت(ومات للقراءة فقط عبر صفحات على معل

محتواها من قبل المتصفح، الثاني كان التفاعل، أي القراءة والكتابة تسمح 
نات والمدو ،صفحاته بإضافة أو تعديل المحتويات عبر المتصفح

لث هو االنغماس في اإلنترنت اوالموسوعات والمجتمعات االلكترونية، والثّ
نفيذ، ءة والكتابة والتّحيث القرا، بعاد، أي العيش بعوالم افتراضيةة األالثيالثّ

ه وكأنّ، ح أن يتعلم شعائر الحج أو العمرةفعلى سبيل المثال يمكن للمتصف
ذهب إلى المملكة العربيكبيرة وصغيرة وهو جالس  ة، ويرى كّلة السعودي

ة أو خوذة أمام ما عليه فعله هو ارتداء نظارة خاص فكّل ،مكانه
  ).١(الحاسوب

  

  

  

                                                             
القدس الرقمي / جميل اطميزي . د/ الث من الويب في التعليم العوالم االفتراضية والجيل الثّ ١
  .م٢٠١٢آذار /  ٣السنة األولى العدد) ملحق(
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  Jack Dorsey | جاك دورسي

  مبرمج أمريكي ورجل أعمال ، يعرف كونه مبتكر موقع تويتر

شاء موقع من شأنه نراودت مبرمج الكمبيوتر جاك دورسي فكرة إ  
أن يجمع بين سهولة الرين، ـوفي غضون أسبوع. ة والبساطةسائل الفوري

من نشر رسائل  هن مستخدميمكّ، "تويتر"أسماه  ابسيط اس دورسي موقعأس
أو " تويت"حرفا أو أقل، وعرفت باسم  ١٤٠صيرة على الفور ال تتجاوز ق

 .التغريدة
م يقد ةاجتماعي شبكات هو موقع (Twitter :باإلنجليزية تويتر  

عن  «تغريدات» تي تسمح لمستخدميه بإرسالوالّ  رتدوين مصغّ خدمة
وذلك مباشرة عن طريق . سالة الواحدةحرف للر ١٤٠حالتهم بحد أقصى 

أو برامج ،  SMS ة قصيرةيرسالة نص موقع تويتر أو عن طريق إرسال
 كوالفيس ب رون مثلمها المطوأو التطبيقات التي يقد ،المحادثة الفورية

TwitBird و Twitterrific و Twhirl و twitterfox.  

ة، ة، العبرية، اليابانية، الهندياإلنجليزي: لغات المستخدمة هيالّ  
األردية، اإلسبانية، الفرنسية، اإليطالية، األلمانية، الكوة، التركية، ري

الهولندية، الروسية، البرتغالية، األندنوسيةة، العربي.  

ويمكن لألصدقاء ، تظهر تلك التحديثات في صفحة المستخدم و  
قراءتها مباشرة من صفحتهم الرخصي، أو زيارة ملف المستخدم الشّ، ةئيسي

طريق البريد اإللكتروني،  كن استقبال الردود والتحديثات عنوكذلك يم



 ١٥٦ 
 

،  SMS  ة القصيرةيصسائل النّالر وعن طريق K  RSSة األحداثوخالص
الواليات  تعمل في، وذلك باستخدام أربعة أرقام خدمية

ستخدمين باإلضافة للرقم الدولي والذي يمكن لجميع الم والهند وكندا المتحدة
 .حدةالمملكة المتّ حول العالم اإلرسال إليه في

ويعرب  ،٢٠١٢ة منذ مارس لغة العربيأصبح موقع تويتر متوفر بالّ
 .    تغريدة«جمع » تغريدات«

كمشروع تطوير  ٢٠٠٦ظهر الموقع في أوائل عام : الموقع ةنشأ  
، وبعد ذلك سان فرانسيسكو األميركية في مدينة Odeo بحثي أجرته شركة

وبعد ذلك . ٢٠٠٦عام في أكتوبر  اً للمستخدمين بشكٍلركة رسميأطلقته الشّ
من حيث ، ٢٠٠٧احة في عام بدأ الموقع في االنتشار كخدمة جديدة على الس

بفصل  Odeo قامت شركة ٢٠٠٧رة، وفي أبريل دوينات المصغّالتّتقديم 
ديسمبر  بدءاً من .Twitter وتكوين شركة جديدة باسم ،ركةالخدمة عن الشّ

٢٠٠٩ ، جوجل فإن محرك بحث  ة فيسوف يقوم بعرض نتائج بحث فوري
   .لمدخالت المستخدمين الجديدة في تويتر جوجل

يمكن للمستخدمين االشتراك في تويتر بشكل مباشر عن طريق   
الصئيسفحة الرية للموقع، وبذلك يتكوباسم الحساب،  ن لديهم ملف شخصي

ماذا "ؤال حديثات حول الستدور التّ. حديثات بترتيب زمنيحيث تظهر آخر التّ
د وبع. حرف ١٤٠تي ال تتجاوز والّ "?What are you doing" "تفعل اآلن

 .حديثات إلى األصدقاءترسل التّ، أن يقوم المستخدم بتحديث حالته
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ولكن في أبريل ، ة فقطلغة اإلنجليزيوقف الموقع عند الّلم يت  
وذلك لكثرة عدد المستخدمين  ،ةالياباني قام الموقع بإطالق نسخته ٢٠٠٨

ة استحسان سخة اليابانيولقيت النّ ،ارز على الموقعونشاطهم الب ،من اليابان
حيث ، ةقت بشكل أكبر على النسخة اإلنجليزيوتفو ،المستخدمين في اليابان

سخة على عكس النّ ،ةسخة اليابانيأصبح في اإلمكان وضع إعالنات في النّ
ة التي ال تدعم نظام اإلعالنات حتى اآلناإلنجليزي. 

شارك عبر شبكتها ها الخاص بالتّا بإطالق زررقد قامت تويتر مؤخّو
ة، حيث كانت هذه الخدمة تقدم من شركات أخرى أمثالاالجتماعي 

Tweetmeme و Topsy. 

استحسان الماليين من  القى تويتر:  االنطباعات والصعوبات  
، ركات العاملة في مجال اإلعالم واإلنترنت والعديد من الشّ، المستخدمين

المستخدمين قد  إال أن، ات أخرى منافسة لتويترين خدموبالرغم من تكو
الموقع  ا أنإلّ .ارتبطوا بعالقة وثيقة مع تويتر ترغمهم على استخدامه

تعرعوبات في النّض للكثير من الصبزيادة ، ٢٠٠٨ل من عام صف األو
ا لزيادة عدد المستخدمين ة أسباب، إمف الموقع عن العمل لعدفترات توقّ

ا ، مم أو بسبب أعطال في خوادم الموقع أو قواعد البيانات ،وقععلى الم
ن إلى البحث عن بديل لتويتر يالئم تلبية رغباتهميطر الكثيراض. 

وباستخدام  Ruby بناء الموقع باستخدام لغة تم: تقنية االستخدام  
واجهة  تخدامويمكن للمطورين اس  .Ruby on Rails مكتبتها الشهيرة
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مواقع لدمج وتطوير تطبيقات يتم استخدامها بين ال طبيقاتبرمجة التّ
قام الموقع بتقديم خدمة ٢٠٠٨وفي مايو  .ة وبين تويتروالشبكات االجتماعي 
Twitter Status  أو حالة تويتر وذلك لمتابعة أي مشكلة تحدث مع الموقع

وتبليغ المستخدمين بوقت عودة الموقع للعمل إذا 
 .http://status.twitter.com توقف

أفادت دراسة صادرة عن : والتويتر ودول الخليج السعوديون  
لوا أعلى نسبة نمو عالميا عوديين سجالس بأن" جلوبال ويب إنديكس"شركة 

قرير وجاء في التّ. من حيث عدد مستخدمي موقع تويتر على شبكة االنترنت
٥١نسبة  أن %اد الشّمن روعوديين يترددون بانتظام علىبكة من الس 

ت دولة االمارات المركز واحتلّ. واصل االجتماعي تويتراستخدام موقع التّ
 )١( .%٣٤الث بنسبة الثّ

  .وهناك مواقع أخرى ولكن اكتفيت بأشهرها

 

 

 

 

                                                             
  ويكيبيديا الموسوعة الحرة على النت ١



 ١٥٩ 
 

 

  وجاود   وستيف تشين تشاد هيرلي س موقع يوتيوب على يدتأس
رلي يوقبل ذلك درس ه ،باي بال فين سابقين في شركةظّوكانوا مو ،كريم

علوم  تشن وكريم، بينما درس بنسيلفينيا بوالية جامعة إنديانا فيصميم التّ
نشطاً  YouTube.com طاقالنّ أصبح .جامعة إيلينوي في الحاسوب

. العمل على تصميم الموقع لبضع أشهر تم ، ومن ثم 2005فبراير  15في
  .ة أشهر، وافتتح رسمياً بعد ست٢٠٠٥ّافتتح الموقع كتجربة في مايو 

  : أول فيديو على اليوتيوب
حديقة الحيوان أنا في(الفيديو المرفوع من قبل جاود كريم بعنوان  يعد( 

وب، رفعه على موقع اليوتي ل فيديو يتمأو (Me at the zoo ):اإلنجليزيةب
أنا في حديقة  ،ثانية ١٨تبلغ مدته و ،٢٠٠٥إبريل  ٢٣وكان بتاريخ 

أكثر  ، يوتيوب هو حالياً ثالثأليكسا بحسب موقعو ،يوتيوب على الحيوان
ح ، صر٢٠٠٦في يوليو ،  وجوجل فيس بوك المواقع شعبية في العالم بعد
المسؤولون عن الموقع بأن وار ككل يصل عدد مشاهدة األفالم من قبل الز

 .مليون يومياً ١٠٠إلى 

مليون مستخدم شاهد أكثر من  ٧٩فقط،  ٢٠٠٨في شهر يناير 
 ، ذكرت وول ستريت جورنال بأن٢٠٠٦في أغسطس  .فيلم مليارات ٣

، ٢٠٠٧في و. تيرابايت ٦٠٠، بسعة  مليون فيلم ٦.١الموقع يستضيف 
 مماثال (bandwidth) حجم تدفق البيانات استهلك الموقع قدراً من
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ساعة  ١٣يتم رفع . ٢٠٠٠الستهالك العالم لجميع مواقع اإلنترنت في عام 
رت كلفة الموقع ، قد٢٠٠٨في مارس  ،تقريباً من األفالم في كل دقيقة

  .بحوالي مليون دوالر أمريكي يومياً

هل نشر بعد إطالق يوتيوب أصبح من الس: التأثير االجتماعي  
وأصبح العديد من الهواة مثل . األفالم ليشاهدها المستخدمون حول العالم

الكوميديين والسياسيين والموسيقيين الذين ينشرون مقاطع مصورة بشكل 
 ةباإلنجليزي) بيبي baby(فيديو  ويعتقد أن،  (en) بات كوندل مستمر، مثل

هو أكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع اليوتيوب، بعدد  جاستن بيبر للمغني
ساي "( الجنوبي الكوري االّ أن فيديو المغني ،مليون شخص ٨٠٠يزيد عن 

 ٢٤تجاوزه يوم  :ةباإلنجليزيstyle PSY gangam  "( جانجام ستايل
 .رابط الفيديو بحصوله على مليار مشاهدة ٢٠١٢نوفمبر 

حقوق نشر  ال يسمح في يوتيوب وضع أفالم لها: شروط الخدمة    
، ا ال يسمح بوضع األفالم اإلباحيةكم. من دون إذن صاحب العمل محفوظة

أو األفالم التي تسيء لشخصيات نة، أو األفالم الفاضحة، أو اإلعالنات معي
 .ع على اإلجرامة، أو األفالم التي تشججاريالتّ

  و زاتالممييستخدم يوتيوب  :الفيديو اتة ملفّنوعي
ب مشاهدة األفالم تحميل البرنامج يتطلّ. فالش لعرض األفالم أدوبي تقنية
البرنامج موجود حالياً في حوالي  ركة تذكر بأنالشّ ل لفالش، رغم أنغّالمش
ل تحو. ب في العالم التي تستخدم لتصفح اإلنترنتومن أجهزة الحاس% ٩٠
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ال يمكن . أو فالش فيديو FLV يوتيوب األفالم المرسلة إليها إلى امتداد
وصالت  تنزيل الفيلم مباشرة من الموقع، ولكن يمكن استخدام برامج أو

يمكن تشغيل ملفات. ة لذلكخارجي FLV ة برامج في الكمبيوتر عن طريق عد
 كما أتاح الموقع نسخة. ، وغيرهاVLCو ،وجناش ،جوم بالير منها

HTML5 حات التي للمتصفّ فربس وصوت وِب إم من المشغل بصيغة فيديو
 .قنياتتدعم تلك التّ

دقيقة  ١٥يجب أن ال يزيد طولها عن  :ات المرسلة ليوتيوبالملفّ  
ولكن يمكن ان تزيد المدة للمستخدمين االخرين، وأن ال ، للمستخدمين الجدد 
ات ذات يمكن رفع الملفّ). ميجابايت 1024) جيجابايت ١يزيد حجمها على 

 ٣، و MP4 ، وMPEG ، وMOV ، وAVI ، وWMV :االمتدادات التالية
GP.  ٣يمكن رفع األفالم ذات االمتدادGP  قال مباشرة عن اتف النّمن اله

 ."m.youtube.com" طريق الموقع الخاص بالهواتف وهو

  وتالص: ات تحتوي الملفات المرفوعة في يوتيوب على صوتي
، مع (mono) وت فردييكون نظام الص وبشكل افتراضيMP3.   بصيغة
إلى  (sampling) وتيةشارة الصانية، مع تخفيض اإلكيلوبت للثّ ٦٤معدل 

 .هرتز ٢٢٠٥٠

تكون  أبعاد األفالم بشكل افتراضي :جودة األفالم  
نسون  سور (codec) مرماز ، وتستخدملبكس ٢٤٠×٣٢٠

 بت لكّل كيلو ٣١٤إلشارة الفيديو هو حوالي  ثالب لمعدH.263.  سبارك
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ثانية، أما معدور أو اإلطارل الص rate)  (frame   فيعتمد على الملف
ة جديدة تسمح برفع ملفات أطلق الموقع خاصي ٢٠٠٨في مارس و، المرفوع

و أطلقت جودات . بكسل ٣٦٠×  ٤٨٠رضها بأبعاد أفضل جودة، ويتم عب
 الوضوح ةإضافة تقنية عالي كما تمp  ، ١٠٨٠و   ٧٢٠pأخرى وهي 

 HD  ،3 إضافة تقنية وتمD ّقنية الثّاي مشاهدة المقاطع بالتة االبعاد الثي ،
٤اضافة تقنية كما تم k  يناير ٦ ٢٠١٤في عام. 

إيريك  كان رئيس جوجل، ٢٠٠٧يوليو  ١٩في  :التوطين  
واجهة الموقع متاحة بنسخ  .الجديد التوطين في باريس إلطالق نظام سميت
  )١(.، ونسخة عالمية)هونج كونج(دولة، وإقليم واحد  ٤٢في  هموطّن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  ويكيبيديا الموسوعة الحرة على النت ١
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ونعمائه ، اكرين على آالئه العظيمة حمد الشّ، لميناالع الحمد هللا رب
، ناصر المظلومين  المهاب بسطوته وقوته ، الجسيمة، الجليل في عظمته
  .وقاهر الجبارين والمتكبرين

  والصأتم  ،ضل الخلق سيدنا محمد بن عبد اهللاالم على أفالة والس
بإحسان إلى  ومن تبعهم ، الكرام وأصحابه األخيار آلهوعلى  ،صالة وسالم

  .يوم الدين

  ا لقد أنعم عليوكتبت هذا الكتاب من وراء القضبان، ، م هللا وتكر
  .يطانت فمني ومن الشّأطخوإن أ ،فإن أصبت فمن اهللا

بحمد اهللا تم. 

  المؤلف

  شادي غالب محمد ياسين أبو شخدم الحسيني

  م٢٣/٢/٢٠١٤
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  بسم  اهللا الرحمن الرحیم

  رة الذاتیة لألسیریسال

  شادي غالب محمد یاسین أبو شخدم الحسیني
  م ١٦/٨/١٩٨٠لد في مدینة الخلیل فلسطین في تاریخ و

  مدرسة ابن المقفع: درس االبتدائیة 

  المحتسب للبنین تمدرسة حكم: درس االعدادیة 

  بن علي  في مدرسة الحسین : درس الثانویة 

  .لظروف خاصة  درس للصف الحادي عشر وترك الدراسة

  عمل في استودیو سنجام للتصویر لصاحبھ عایش دوفش وتعلم التصویر

ثم انخرط في العمل االعالمي كصحفي ومصور ومقدم برامج لتلفزیون المجد 
  .في الخلیل 

  .وكان یعمل كمراسل لصابرین لإلعالم في غزة 

  م ١٣/٤/٢٠٠٢اعتقل في بدایة االنتفاضة الثانیة في تاریخ 

وتخطیط وتنفیذ عملیة  -كتائب شھداء األقصى  - نتماء لحركة فتح اتھم باال
یودا في القدس وھي عملیة الشھیدة عندلیب طقاطقھ  ھاستشھادیة في محن

  .وحكم علیھ بست مؤبدات وعشرون عاما 

  .م١٠/٢٠٠٣/ ٢٢والده في تاریخ  وعلى اثرھا ھدم منزل

  :نشاطاتھ داخل السجن 

ت وفي الكثیر من األحیان یقوم الیھود عوقب في داخل السجن عدة مرا
  .الزنزانة –بوضعھ في العزل االنفرادي 
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وكان في كل عام ، حاول تقدیم الثانویة العامة عدة مرات وھو في السجن 
من تقدیم مادة أو یمنعھ الیھود وذلك بحرمانھ ، یتقدم فیھ لإلمتحان المذكور

أكثر وفي ھذا العام قدم االمتحان وحاصل على شھادة الثانویة العامة وھو في 
  .في العلوم اإلنسانیة  ٧١.٢جن ریمون الصحراوي وحصل على معدل س

  .وھو یدرس في داخل السجن ویحاول دخول احدى الجامعات

درس بعض العلوم الشرعیة من فقھ واصولھ وتعلم احكام التجوید وھو حفظ 
  ،بعض أجزاء من المصحف الشریف غیبا ویحاول حفظھ كامال

نجلیزیة ویدرس االالعبریة واتقنھا وتعلم  درس اللغة العربیة واتقنھا وتعلم
  .الفرنسیة ویدرس الكثیر من المواضیع 

ویخطب خطبة الجمعة في السجن ویقوم بإعطاء محاضرات ودورات في 
  .الكثیر من المجاالت

 .زال یقبع خلف القضبان  ولقد كتب كتابھ ھذا وھو في داخل السجن وما
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لهذا إهداء ،  من ديوان المشتاقملوك الذل  قصيدةاألبيات من  بعضهذه  
  .ومؤلفه شاديالكتاب 

وائل حجازي أبو شخدم  والصديق األسير الشاعر من األخ  
  .الحسيني

  مـلـــوك الــــــــذل

دا عم ادُل الضأه دجالْم تَىحبِرتُ َأص  

 راضح نزفَالح احاألفْر تمه فَإن  

هادواُل سـزال ي ـمـطَّ غَيح لَقَد  

 ـرتُنْحو تَنَام كَـي نويتْ عغَمو  

  فَشَد الشُّعوبِ  النَّاِئمـاتُ بِلَيلهـا

  روما عاد فيهِم من رشيد وماكـ

قُبتَر  فَإنـارِبحـدا يِليا فينا وو  

 ـرنَاظـا يغَايِللْـب ـدِليو  فَبِْئس  

  فَقَـد أمسين الْشَّر فينَـا نَـوازُِل 

رفَاخداً يجم اْضراألع كتهي نفَم  

بـراتالم الذَِّل بِْئس كلُوم فَـُأف  

هي ـةيعِللْـر ـكيلم بِْئسـدوج  
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 ءوأبنا، أقول لكل من تمادى على شعبه كام وأعوانٍ لهم من أمته من ح
  .مرتزقة أو منتفعين ومتسلقين وفرحوا أثناء ذلك العمل الخسيس

  .وابشروا بالخزي والعار في الدنيا واآلخرة، ال تفرحوا

  .اريخذكرون في التّسوف تُ. خائن خوار والعار لكّل الذّل

  . خولكن في مزابل التاري

  :أقول لهم كما قال الشاعر.... وأخيراً 

در الزمان فلطالماـعلى غ ال تأسفن    رقصت على جثث األسود كالب      

  األسود أسود والكالب كالب ىتبق       ال تحسبن برقصها تعلو على أسيادها
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  عبد الرحمن الكواكبي -ومصانع االستعباد   طبائع االستبداد 

  محمد باقر الصدر   –اقتصادنا   

عبد الوهاب الكيالي  –ياسية   الموسوعة الس  

  محمد عبد العزيز الهالوي   -كنز المعلومات    

  منجد األعالم

  جريدة القدس

  قناة العربية الفضائية

  قناة فلسطين الفضائية

  مجلة العربي

  وطبعهوهذا قام به من صف الكتاب  -ن المواضيع للقيل م اإلنترنت

  

  

  


