
 
َاِحثِ  َجِدیدٌ  ِكتَابٌ  ب َمانِيَّ  ِللْ لْ َكرَ  اْألَ ُولْ یْرتِیَس  ف ِ َّْوَراتِ  َعنِ  پ  الث

یَّةِ  ِ ََرب ع  الْ
 

َمِ  َل ق ِ ِتِ  ب َاب  ِعیدٍ  ث
 

Autor: Volker Perthes 
Titel: Der Aufstand, Die arabische Revolution 

und ihre Folgen 
Verlag: Pantheon, München (Random House 

GmbH( 
 November 2011 

Erste Auflage 
٢٢٤ Seiten 

 
ِّفُ  ـُمَؤل َكرُ : الْ ُولْ یْرتِیَس  ف ِ  پ

ُْنَوانُ  ع ُ،: الْ ُ  اْالْنتِفَاَضة ـْوَرة َّ ُ  الث یَّة ِ ـَرب َ ـع َُھا الْ ـع ِ  َوتَـَواب
َّْشِر  دَارُ  َاْنتِیُون،: الن ُ ( ِمیُونِخُ  ب َّاِبَعة  َراْندُوم ِلـَمـْجـُمـوَعةِ  الت

ـَمـا َھاِوِس  لْ  )نِـیَّــةِ اْألَ
ّشِر  تَاِریخُ  ِرَ : الن َْمب  م٢٠١١ نُوف

 ُ ـة َ ْبـع َى: الطَّ  اْألُول
فَحاتِ  َعدَدُ   ٢٢٤: الصَّ

 
 

١-  ٌ َمة َدِّ  ُمق



َكرُ  ُوِلدَ  ُولْ  دویسبورج، في َودََرَس  م،١٩٥٨ سنة پیرتیس ف
َْبلَ  وبرلین، ومیونخ، وبیروت، َنْ  ق  شؤونِ  في یتخّصصَ  أ

مِ  َوْقفِ « لـ ُمدیًرا َحالیا َویعملُ . واألدنى األوسطِ  الّشرقِ   الِعلْ
َاَسةِ  َھُ . برلین في» َوالّسی فاتٌ  ل ّ ٌ  مؤل  األوسِط، الّشرقِ  َعنِ  َكثِیَرة

 »بانتیون« دار في» شرقیّة نزھات: «م٢٠٠٧ سنة منھا َظَھرَ 
َةِ  ،)١١- ٧ص( مقدّمة ِمنْ  الكتابُ  یتكّونُ  َع َْرب ُُصولٍ  َوأ  -١: ف
َا َْط؟ اآلنَ  ِلـَماذ َق  إسقاطَ  یُریدُ  الّشعبُ ״ -٢ ،)٣٥-١٣ص( ف
ّظامِ  ّغییِر  آفاقُ  -٣ ،)١٦٠-٣٧ص( ״الن  ،)١٩٩-١٦١ص( الت

 ).٢١٥-٢٠١ص( العربيَّ  العالمَ  تتجاوزُ  آثارٌ  -٤
 بدأتْ  العرب ثوراتِ  إنّ  كتابھ مقدّمة في پیرتیس فولكر یقولُ 

ّيٍ  بحدثٍ  ّ ُمّ  تونس، ِھَي  صغیرةٍ، عربیّةٍ  دولةٍ  في محل  تحّولَ  ث
ّيّ ا الحدثُ  َى لمحل ل ِ َصبحَ . دولّيٍ -إقلیمّيٍ  َحدثٍ  إ  لتونَس  َوأ
 الّرئیسُ  َغادَرَ . العربیّةِ  الشُّعُوبِ  َسائِر  في كبیرٌ  تأثیرٌ  الّصغیرةِ 
ّونسيّ  . م٢٠١١ ینایر ١٤ في الّسعودیّةِ  إلى تونَس  عليّ  بن الت

َْعدَ   مظاھراتُ  اندلعتْ  قلیلةٍ  بأیّامٍ  منفاه إلى وصوِلھِ  َوب
ّحریِر، میدانِ  في المصریّینَ   اآلالف عشراتُ  تظاھرَ  َحیثُ  الت

 أسقطَ . مبارك حسني المصريّ  الّرئیس ضدّ  المصریّینَ  ِمنَ 
 أدركَ  ِعندئذٍ . أسابیعَ  ثالثةِ  من أقلّ  في رئیَسھم المصریّونَ 

َنَّ  الجمیعُ   المحیطِ  من واحدًا عربیا بلدًا تتركَ  لنْ  تونَس  ثورةَ  أ
ِ  إلى ِّ  أن بدونِ  الخلیج َُؤث  العربیّة الّشعوبُ  تستلھمُ . فیھ رَ ت

ّجاربَ  ّجاحاتِ  الت ً  البعض، بعضھا ِمنْ  والن ّھا َخاّصة ًا أن  جمیع
َُطاِلبُ  الّسیّئِة، الّظروفِ  ِمنَ  المعاناةِ  في تشتركُ  ّغییِر  َوت . بالت

ّخذتْ  ھذا برغم  َمَساًرا عربّيٍ  بلدٍ  ُكّلِ  في األحداثِ  تطّوراتُ  ات
ًا ٌ  فاتٌ اختال ھناكَ  بالّطبع. مختلف  العربیّةِ  األنظمةِ  بینَ  جوھریّة

ُ، القومّيِ، الدّخلُ  َحْیثُ  ِمنْ  ُ  والمصداقیّة َِكنْ . والّشرعیّة  ُھنَاكَ  َول



ُــُروقٌ  أیًضا ّجارب الّسیاسیّةِ  األنظمةِ  بینَ  ف ّاریخیّةِ  والت  الت
ّطّورات  بدوره یؤدّي وھذا. العربیّةِ  الدّولِ  بینَ  المؤّسساتیّة والت

 مكّوناتھا، حیثُ  ِمنْ  المعارضةِ  الحركاتِ  في اختالفاتٍ  إلى
ُعبّرُ  المعارضة وكونُ   أنّ  َكَما متباینٍة، بطرقٍ  نفسھا عن ت
 َ َ  األنظمة ََساِلیبَ  االجتماعیّةِ  الحركاتِ  ھذه َمعَ  تتعاملُ  العربیّة أ ِ  ب
َِجبُ . مختلفةٍ  ّاِس  انتفاضةِ  فھمُ  ی ّھا على العربّيِ  العالمِ  في الن  أن

 بَما األھّمیّة حیثُ  ِمنْ  مقارنتھ یمكنُ  حدثٌ  بیٌر،ك تاریخيّ  حدثٌ 
َ  تحّوالتٍ  من وشرقھا أوروبّا َوَسطِ  في َحدَثَ  . م١٩٨٩ سنة

ََھِذهِ  ُ  ف َدْ  االنتفاضة ّرتْ  ق ِ  في أث ّھا العربیّة، الدّولِ  جمیع  تنتھِ  لم لكن
ّحّولُ  یكونُ  وسوفَ . بعدُ  َرَ  العربیّةِ  البلدانِ  في الت َْكث ً  أ  صعوبة

ً دم وأكثرَ  ًا وأطولَ  ویّة ا زمن ُوروبّا في َحـــدَثَ  ِممَّ  ِمنْ  الّشرقیّةِ  أ
َالتٍ  َنْ . تََحوُّ ّتائجُ  تكونَ  َول ً  الن َوْ  واحدة ً  أ ِ  في متساویة  أنحاءِ  جمیع

َّى العربّيِ، العالمِ  ِنْ  َحت ُ  الّشعوبُ  كانتِ  َوإ  بعدَ  شعرت قد العربیّة
 ِ ّوراتِ  اندالع ّقاربِ  من بمزیدٍ  الث ُ . بینھا فیما الت  العربِ  انتفاضة
ِالَّ  ِھَي  َما م٢٠١١ سنة  العربیّةِ  المنطقةِ  تشكیلِ  إلعادةِ  بدایة إ
 الدّیكتاتوریّاِت، إسقاطِ  سھولةِ  إلى المراقبونَ  أشارَ . جدیدٍ  من

َّى. الدّیمقراطیّاتِ  تشییدِ  وصعوبةِ   ھذا كتابة من االنتھاء َحت
ُ  نجحتِ  م،٢٠١١ صیف في الكتاب، ُ  االنتفاضة  في العربیّة
 تونس،: عربیّةٍ  دولٍ  ثالثِ  في الحكمِ  نظامِ  في تغییرٍ  إحداثِ 
 الّشرق في حدیثة دیمقراطیّة أنظمة تشییدِ  مھّمة. لیبیا مصر،

َى ستحتاجُ  واألدنى األوسط ل ِ  وھذا. أكثرَ  أو الّزمانِ  ِمنَ  عقدٍ  إ
ِّلُ  تي ألوروبّا تحدیًا بدوره َسیَُمث ّ  مساِر  تحدیدَ  تستطیعُ  ال ال
ّأثیرُ  بوسعھا سیكونُ  لكن العربیّة، المنطقة في األحداثِ   في الت

 .األحداثِ  ِھِذهِ 
 المنطقةِ  في اآلنَ  یحدثُ  ما فھمِ  أھّمیّةِ  إلى پیرتیس یشیرُ 



َ  أن یمكنُ  وما أحداٍث، من العربیّةِ   من األحداثِ  ھذه عن ینشأ
 الّشرق ِمنَ  جزًءا وإیران إسرائیل كون وبرغم. تطّوراتٍ 
ِالَّ  األوسط،  غیرَ  لكونھما كتابھ، من استبعدھما الكاتب نّ أ إ
 العربیّة، الدّول على األّول المقام في یرّكز فكتابھ. عربیّتینِ 

 الدّولَ  إنّ  بل. آخرَ  إلى حینٍ  من الجوار دول إلى اإلشارة مع
 َ ِ  من العربیّة ّعُ  ال المحیطِ  إلى الخلیج  من نفسھا باألھّمیّة تتمت

ّأثیر حیثُ  ّورات ومجرى قلیمیّةاإل الّسیاسة في الت  العربیّة الث
تي ّ ّركیزُ  سیكونُ . م٢٠١١ سنة شرارتھا اندلعتْ  ال ا الت ً  على إذ

تي الدّولِ  تلكَ  ّ ى إلیھا وصلتْ  ال ّوراتِ  ُحمَّ ا. العربیّةِ  الث  أمَّ
ُ  المصطلحاتُ  ّطّورات، ھذه لوصفِ  المستخدمة  فیشیرُ  الت

َكرُ  ُولْ ّھ إلى پیرتیس ف َ  َسھانف المصطلحاتِ  سیستخدمُ  أن  المتداولة
ِ  المنطقِة، في والمراقبینَ  العربیّةِ  األطرافِ  بینَ  : أي

 إلى اإلشارة َمعَ  ھذا». العربيّ  الّربیع« ،»ثورة« ،»انتفاضة«
 مبالغة وفیھ وجمیًال، متفائًال،»: ربیع« لفظَ  الكاتبِ  اعتبار

لُ  لذلك وھو. أیًضا  »!انتفاضة« لفظ استخدام یُفّضِ
َكرُ  ویُشیرُ  ُولْ َى رتیسپی ف ل ِ ّھ إ َھُ  یفتتحُ  أن  باستعراِض  كتاب
تي الّسیاسیّةِ  الخلفیّاتِ  ّ َى أدّتْ  ال ل ِ ِ  إ ّوراتِ  اندالع ُمّ . العربیّةِ  الث  ث

تي العربیّةِ  الدّولِ  إلى ذلكَ  بعدَ  ینتقلُ  ّ ُ  إلیھا وصلتْ  ال  شرارة
،ِ ّورة ّھ الث  العربیّة الدّول بینَ  المشتركِ  إظھاِر  إلى یسعى وأن

 لألحداثِ  نسبیا المختلفةِ  المجریاتِ  بینَ  مقارنةٍ  دِ َعق خاللِ  ِمنْ 
ّى في َكرُ  خصّ  وقدْ . العربیّةِ  الدّولِ  شت ُولْ  في حدثَ  َما پیرتیسُ  ف

ـم في دورَھـا ألھّمیّة نظًرا مصَر، َ ال َ  باھتمامٍ  العربّي، الع
الثِ  الفصلِ  في. َخاّصٍ  ّ َكرُ  یسعى الث ُولْ  وضع إلى پیرتیس ف

 ختامِ  َوفِي. العربیّةِ  المنطقةِ  في یحدثَ  أن یمكنُ  لما سیناریو
َكرُ  یستعرضُ  الكتابِ  ُولْ ّذي الدّورَ  پیرتیس ف  ألوروبّا یمكنُ  ال



 ِ  الّشرقِ  منطقةِ  تشكیلِ  إعادةِ  أجلِ  ِمنْ  بھ القیام الدّوليّ  َوالمجتمع
 .األوسطِ 

ّھ پیرتیس ویقولُ   عن ھذا، الوجیِز  كتابھ في یستعرضُ  إن
. األوسطِ  الّشرقِ  منطقةِ  في راھنةٍ  أحداثٍ  من یدور ما قصٍد،

ِ، في الّراغبُ  القارئُ  أّما ََالبُدَّ  االستزادة  كتبٍ  إلى یعودَ  أن ف
ٌ « ُھَو  الكتابُ  فھذا. أخرى ومراجعَ  ٌ  لقطة  یحدثُ  لما» سریعة

ا. اآلن العربیّة المنطقة في َمَّ ُ  أ ٍ  كتابة ّورات لھذه شاملٍ  تاریخ  الث
 مبّكًرا الوقتُ  فمازال آلن،ا العربیّة البلدان في المندلعة
َكرُ  أنھى. الحالي الوقتِ  في إلنجازھا ُولْ َھُ  پیرتیس ف  في كتاب

ُمّ . م٢٠١١ صیف  مراجعتِھ أثناءَ  المستجداتِ  ببعض زّوده ث
 .م٢٠١١ نوفمبر في یظھرَ  أن قبلَ  وتنقیِحھ،

 
َابِ  ِمنْ  -٢ َْسب ِ  أ َّوَراتِ  اْنِدَالع یَّةِ  الث ِ ََرب  الع

َكرُ  یتساءلُ  ُولْ َبِ  َعنْ  پیرتیس ف ِ  َسب ّوراتِ  اندالع  في العربیّةِ  الث
َا ّوقیتِ  َھذ اِت، الت ّ َوْ  قبلُ  ِمنْ  ولیس بالذ َْعدُ  ِمنْ  أ  إلى یشیرُ  َوُھَو . ب

ً  مختلفتینِ  نظرٍ  وجھتي وجودِ  یّة ّ  أصحابھا َكانَ  األولى. كل
َ  أنّ  یؤّكدونَ   تغییراتٍ  أيُّ  فیھا یحدثَ  لن األوسط الّشرق منطقة

َ، البعیدِ  المدى ىعل جوھریّةٍ  َّـة َـت ب انیة الْ ّ  أنّ  أصحابھا یرى والث
َ  ھذه َى تستمرَّ  أن یمكنُ  ال المنطقة َا علیھ ِھَي  َما َعل َى َھَكذ ل ِ  إ

ُمّ . األبدِ  َكرُ  یُحدّدُ  ث ُولْ َ  موقفھ پیرتیسُ  ف  النّظر وجھتي تجاه
ِ  المتابعَ  الباحثَ  إنّ  فیقولُ  َھاتیِن،  الّشرقِ  منطقةِ  في لألوضاع
َى والمّطلعَ  كثٍب، َعنْ  طِ األوس ّنمیةِ  تقاریِر « َعل  البشریّةِ  الت

ّحدة األمم َعنِ  الّصادرةِ » العربیّةِ   Arab Human“: المت
Development Report“، َدْ  یكونُ  ُربََّما ُوِجئَ  ق  بتوقیتِ  ف

 ِ◌ ِ ّوراتِ  اندالع َنْ  دُونَ  العربیِّة، الث ْغییِر  ضغوطُ  تكونَ  أ  الت



ً  الھائلةِ  َھُ  مفاجئة َدْ . ل َكرُ  تنبّأ َوق ُولْ ْلُ  - پیرتیس ف  ِمنَ  كثیرٍ  ِمث
َ  بأنّ  - والمراقبینَ  الباحثینَ   حیثُ  َما، تغییًرا ستشھدُ  المنطقة

ّر ُ  الحدائقُ : «كتابھ في م٢٠٠٢ سنة حذ  العربيّ  العالمُ . الخفیَّة
 Geheime Gärten. Die neue arabische“» الجدیدُ 
Welt“  ْْمَكاِنیَّةِ  ِمن ِ ِ  إ َا عربیٍّة، تفاضةٍ ان اندالع ذ ِ  الحّكامُ  استمرّ  إ

ِ  في العربُ  َكرُ  نََشرَ  م٢٠٠٦ سنة وفي. شعوبھم قمع ُولْ  ف
َھُ  پیرتیس  Orientalische“» شرقیّة نزھات« ِكتَاب

Promenaden“  ًال  المنطقةِ  بلدانِ  عن مالحظاتھ فیھ ُمَسّجِ
َكرُ  یستشھدُ . العاصفةِ  قبلَ  ما ساعاتِ  في العربیّة ُولْ  پیرتیس ف
ّحدةِ  العربیّةِ  اإلماراتِ  في الّسیاسیّةِ  العلومِ  أساتذة بأحدِ   المت
ِذي ّ َالَ  ال َھُ، ق َْعدَ  ل ِنَّ  مصَر، طاغیةِ  إسقاطِ  ب ّسبةِ  المفاجأةَ  إ  لھ بالن
َمْ  تي - م٢٠١١ ثوراتِ  في تكن ل ّ  ِمنَ  عقودٍ  بعدَ  اندلعتْ  ال

 احِد،الو والفردِ  الواحِد، الحزبِ  واستبدادِ  واإلذالِل، اإلحباِط،
َلْ  ّوراتِ  َھِذهِ  أنّ  في ب َِلكَ  قبلَ  تندلعْ  لم الث  فالقاسمُ . َطویلٍ  بوقتٍ  ذ

َْینَ  المشتركُ  ّلُ  العربيّ  العالمِ  دولِ  ب  حكومیّةٍ  قیاداتٍ  في تمث
 لكرامةِ  َوازدراءٍ  اإلنساِن، لحقوقِ  فظیعةٍ  وانتھاكاتٍ  سیئٍة،

، َوفسادٍ  اإلنساِن، ٍ ِ، َوَعدَمِ  بالغ ُوقِ  َوھضمِ  المساواة ّساءِ  ُحق  الن
 .شاِملٍ  َواستبدادٍ  والّشباِب،

 
ائِفُ  اْالْســتِْقَرارُ  -٣  الزَّ

ُولُ  َق َكرُ  ی ُولْ ِنَّ  پیرتیس ف ً  تشابھٍ  أوجھَ  ُھنَاكَ  إ  البلدانِ  بینَ  كثیرة
ٌ  اختالفٍ  أوجھُ  أیًضا فھناكَ  ذلكَ  َوَمعَ  العربیِّة،  فِیَما بینََھا كثیرة

َُخصُّ  َ  ی َ، األنظمة َ  الّظروفَ و الّسیاسیّة َ -االجتماعیّة . االقتصادیّة
ًَال  فھناكَ  ّظامُ  َمث ِ  منطقةِ  في الموجودُ  المحافظُ  الملكيُّ  الن  الخلیج

ّذي العربيّ   یكونُ  ویكاد ھناَك، المالكةِ  العائالتِ  على یقوم ال



 ملكيّ  نظام ولدینا. الّسلطةِ  في مشاركةٍ  أو مراقبةٍ  بدونِ 
ٌ  جمھوریّاتٌ  كوھنا. والمغربِ  األردنِ  في لیبراليّ   محكومة
ّى وتونس ولیبیا سوریا مثل والدّیكتاتوریّةِ  باالستبدادِ   سقوط حت

ٌ  وھناك. م٢٠١١ سنة علي بن ّعدّدیِة، على تقومُ  أنظمة ّھا الت  لكن
ّتِ  ً  ظل  والجزائِر، مبارك، مصرَ  مثل بعیٍد، حدٍّ  إلى استبدادیّة

ٌ  وھناكَ . والیمنِ  ٌ  دیمقراطیّة ٌ ود العراِق، مثل شكلیّة  یمقراطیّة
 ٌ  .الفلسطینیّةِ  الّسلطةِ  أو لبنانَ  في الحال ھو مثلما ضعیفة
ًا العربیّةِ  الدّولِ  فِي الفردِ  دخلِ  متوّسطُ  یختلفُ  اقتصادیا  اختالف

َدَْینَا. كبیًرا َل ٌ  دولٌ  ف  متوسطُ  َمازالَ  والّسودانِ  الیمِن، مثلُ  فقیرة
 المغرُب، َوُھنَاكَ  .سنویا دوالر ٢٥٠٠ ِمنْ  أقلَّ  فیھا الفردِ  دخلِ 

تي وتونُس، والجزائُر، َوِمْصرُ  واألردُن، وسوریا، ّ  یتراوحُ  ال
َْینَ  فیھا الفردِ  دَخلِ  متوسطُ  ُمّ . سنویا دوالر ٨٥٠٠-٤٥٠٠ ب  ث

ُ، ولیبیا، لبناُن، تأتي  بمستوى والبحرین، وعمان، والّسعودیّة
 بینَ  اكَ ُھنَ الفردِ  دخلِ  متوسطُ  یتراوحُ  حیثُ  أوروبّا، وسطِ  دولِ 

َْعدَ . سنویا دوالر ٢٥٠٠٠ دوالر ١٣٠٠٠ َِلكَ  َوب  تأتي ذ
ّحدة العربیّة واإلمارات الكویت، تي وقطر، المت ّ  إلى تنتمي ال

ّسبةِ  العالمِ  في دَخًال  األكثِر  الدّولِ  َحصلُ  َما إلى بالن  الفردُ  َعلیھ ی
 المساواةِ  مُ َعدَ  ُھَو  العربیّةِ  البلدانِ  َھِذهِ  ُكّلِ  بینَ  المشتركُ . الواحدُ 

ِ  في  زیادةٍ  إلى اإلحصائیاتُ  تشیرُ . األفرادِ  بینَ  الدّخلِ  توزیع
ُ  واألغنیاءِ  الفقراءِ  َبْینَ  الفجوةِ  في كبیرةٍ   القرنِ  بدایةِ  ُمْنذ
 بصورةٍ  الموّزعةِ  البترولِ  ثروةِ  وبرغمِ . َوالعشرینَ  الَحادي
 ِمنْ  ٪٤٠ نحَو  یعیشُ  العربیِّة، الدّولِ  بینَ  متساویةٍ  غیر

 ِ ا. الفقِر  َخّطِ  تحتَ  العربیّةِ  الّشعوبِ  َمْجُموع َمَّ َدِ  الفسادُ، أ َق  ف
ً  َوَحدبٍ  َصوبٍ  ُكّلِ  في استشرى ِ  دوائِر  في خاّصة  صنع

تي فسادًا األكثر العالمِ  دولِ  قائمةِ  وفي. القراِر  ّ  تصدُرَھا ال



» ُ  Transparency» الدّولیّةِ  الّشفافیّةِ  منظمة
International  ِّت ُ  دّولُ ال احتل ً  مراتبَ  العربیّة  في جدا متقدّمة

ُ . الفسادِ   ،»ِجدا فاسدٌ : «یعني تصنیفٌ  وھو بصفٍر، المؤّشرُ  یبدأ
تي عشرة بدرجةِ  وینتھي ّ فََسادِ  ِمنَ  نظیفٌ : «تعني ال ». الْ
َتْ  ّحدة العربیّة واإلمارات قطر َحَصل . ١٠ من ٦ على المت
ُ  واألردنُ  الكویتُ  وحصلتِ   على وتونسُ  انُ وُعمَ  والّسعودیّة

 أقلّ  على العربیّة الدّول وسائر عشرة، من ٦ إلى ٤ من درجة
َلْ  عشرة، من ٤ من َى إّال  تَحصال لم والعراقَ  الّسودانَ  إنّ  ب  َعل
ا. عشرة من ٢ من أقلّ  َمَّ ّسبةِ  أ یَّاِت، إلى بالن ـُحـّرِ َدِ  الْ َق  اعتادتْ  ف

 ُ ُ » ھاوس فریدوم« ُمنّظمة  دّولِ ال تصنیفِ  على األمریكیّة
ً  األقلّ  الدّولِ « ضمنَ  العربیّةِ   باستثناءِ  وذلكَ ». العالمِ  في حّریّة
تي والمغربِ  ولبنان الكویتِ  ّ ّفتْ  ال َى ُصن ََّھا َعل ن َ ّعُ « أ  بحّریّةٍ  تتمت
َوْقتِ  فِي» جزئیّةٍ  ّذي الْ ُبرتْ  ال  سنة العربیّةِ  الدّولِ  سائرُ  فیھ اعت

ُ ». حّرة غیر« م٢٠١٠ ُ  والمعارضة ََھا یُْسَمحُ  ال الّسیاسیّة  ل
ُ « تجدْ  ولم ضیّقٍة، ُحدودٍ  في إّال  بالعملِ  ُ  العفو منّظمة » الدّولیّة

ِالَّ  . سیاسیّینَ  معتقلینَ  بدونِ  العربیّةِ  الدّولِ  ِمنَ  قلیًال  َعدَدًا إ
 ُ َّنَا ِھَي  والحقیقة ن َ ً  نجدُ  ال أ ً  دولة ً  عربیّة  إلى المحیطِ  ِمنَ  واحدة

 ِ ّعُ  الخلیج ا. وطیدٍ  لیبرالّيٍ  ّيٍ دیمقراط بنظامٍ  تتمت َمَّ  االنتخاباُت، أ
. والیمنِ  وتونَس  وسوریا مصرَ  في تزویرھا على تعّودنا فقد

ُ  والبرلماناتُ   .َصالحیّاتٍ  أّيِ  ِبَال  تكونُ  تكادُ  العربیّة
َكرُ  ویقولُ  ُولْ  مجّردَ  كانتْ  العربِ  ِعْندَ  االنتخاباتِ  إنّ  پیرتیس ف

ّھا على أبدًا إلیھا یُنظرْ  ولم شكلیٍّة، زینةٍ  أو دیكورٍ  ٌ  أن  وسیلة
 ٌ ّظِر  والملفتُ . الحاكمینَ  لتغییِر  تُستخدمُ  وأداة  أنّ  ھو ھنا للن

ّذي البسیطَ  العربيّ  المواطنَ  َھ ال  كذبًا العربُ  الحّكامُ  أشبع
 تزویرٍ  ِمنْ  یحدثُ  َما تماًما یعي َصار وتضلیًال  وخداًعا



ُ  فأصبحتْ  وكذٍب،  في االنتخاباتِ  في المواطنینَ  مشاركة
ً  وتونَس  وسوریا مصرَ  ً  تتعدّى ال جدا منخفضة  المئةِ  في عشرة

ذینَ  ھؤالءِ  ِمنْ  ّ  حقیقةٍ  إلى الكاتبُ  ویشیرُ . التّصویتُ  لھم یحقّ  ال
ً  َصاَرتْ  مّرة ً  ظاھرة  العالمِ  في االستبدادِ  َظَواِھِر  ِمنْ  مخزیة

ُ  وھي العربّيِ،  الدّولِ  في الحاكمةِ  الّطبقةِ  شیخوخةِ  ظاھرة
تي الّصیِن، مثل دولةٍ  فبعكِس . یّةِ العرب ّ  غیابِ  برغمِ  تقوُم، ال

 كلّ  فیھا الّسیاسیّةِ  القیاداتِ  بتجدیدِ  فیھا، الدّیمقراطیّةِ  الممارسةِ 
ًا، وأقلّ  شبابًا أكثرَ  بمجموعــاتٍ  ســنواتٍ  عشـِر   أنّ  نَِجدُ  سن
َ  النّخبَ  ّھا تــبدو العربّيِ  العــالمِ  في الحــاكمة  قىلتب ُخلقتْ  وكأن
ُ . األبدِ  إلى مناصبَھا في  رئیًسا ظلّ  عليّ  بن تونَس  فطاغیة

ّى م١٩٨٧ منذ للبالد  رئیًسا مبارك وبقي. م٢٠١١ فراره حت
ّى م١٩٨١ منذ لمصر  الیمِن، رئیسُ  أّما. م٢٠١١ خلعھ حت
ُ  بالّسلطِة◌ِ  فتشبّثَ  افي م،١٩٧٨ منذ ّ ّى. م١٩٦٩ منذ والقذ  وحت

ّذي الّشبابِ  جیل ّى ال  بّشار: العربیّةِ  الدّولِ  بعِض  في الحكمَ  تول
ّ  عبد والملك البحریِن، في حمد الملك سوریا، في األسد  في ا

 قد كانَ  أیًضا الجیل ھذا المغرِب، في محّمد والملك األردِن،
 الحكِم، في سنواتٍ  عشِر  من أكثر م٢٠١١ بدایة في علیھ مرّ 
ٍ  أمریكيّ  رئیٍس  أّيِ  من أطول أيْ   َعنْ  الحكمَ  ورثوا فقد. ناجح

تي نفَسَھا األسالیبَ  واستخدموا آبائھم، ّ َ  تجعلُ  ال  الّسلطة
ّروةَ  واالمتیازاتِ  ً  والث یّةٍ  في محصورة ّ  المقّربینَ  من محدودةٍ  أقل

َا. والمنتفعینَ   ال آخرَ  شخٍص  أيّ  أمامَ  الفرصُ  تنعدمُ  َوَھَكذ
یّة ھذه إلى ینتمي ّ َ  َویُـِریدُ  األقل  مستقبلِ  تشكیلِ  في المشاركة

 .هِ بالدِ 
َدْ   العربیّةِ  الدّولِ  َعنِ  الدّیمقراطیّةِ  الممارساتِ  غیابُ  دفعَ  َوق

ِ  إلى المراقبینَ  بعضَ  ا الّسؤالِ  طرح  العربيُّ  العالمُ  َكانَ  إذا َعمَّ



ًا َا. الدّیمقراطیّةِ  ِضدَّ  ُمحّصن َ  ال ھراءٌ  َوَھذ  ھو والّصحیحُ . محالة
 إلى تدعو َحركاتٌ  دائًما فیھ ظھرتْ  قد العربيّ  العالمَ  أنّ 

ٌ  الدّیمقراطیِّة، ِ  في ورغبة  الحّریّاِت، وإطالقِ  الّسیاسيّ  االنفتاح
ً  عواملَ  لكنَّ  ً  داخلیّة  تحقیقِ  دونَ  دائًما تحولُ  كانت وخارجیّة

ّحّولِ   أنّ  الدّاخلیّةِ  العواملِ  ِمنَ . المطلوبِ  الدّیمقراطيّ  الت
ّلُ  زالتْ  ما والبترولِ  الغاِز  صادراتِ   الفقريّ  العمودَ  تمث
ُ  فتبلغُ . العربیّةِ  المنطقةِ  القتصادیاتِ   الغاِز  صادراتِ  حصیلة

 الدّخلِ  ِمنَ  ٪٦٠ ِمنْ  أكثرَ  العربیّةِ  الدّولِ  بعِض  في والبترولِ 
ّرُ . القوميّ  ُ  العائداتُ  ھذه وتوف  من االستقاللِ  من نوًعا الّضخمة

َ  األنظمةِ  جانبِ  ّظامُ : المواطنینَ  تجاه  إلى بحاجةٍ  لیَس  فالن
 دعمٍ  بتقدیمِ  یقومُ  ھو بل المواطنیَن، على رائبَ ضَ  فرِض 

َ  مطالبھم بھ یشتري لھم، اقتصاديّ   دولٌ  قامتْ  وقد. الّسیاسیّة
 ٌ ِ  ھذا بممارسةِ  غنیّةٍ  غیر عربیّة  الّسیاسيّ  االقتصادِ  من النّوع

 ً ، فترة ً ّت بمساعداتٍ  طویلة  الغنیّةِ  الدّولِ  من علیھا تحصلُ  ظل
ّفطِ  َنَّ  بیدَ . بالن َ ا ھذه أ َ  أو لمعادلة ّعبة َوِ  مجدیٍة، غیرَ  أصبحتْ  الل  أ

ّفِط، بعائداتِ  غنیّةٍ  دولٍ  في انحصرتْ   لكنْ . الّسكانِ  قلیلةِ  الن
 بالحّریّةِ  العربیّةِ  الّشعوبِ  مطالبُ  تزایدتْ  عاّمة بصفةٍ 

ِ  بعدَ  الحكِم، في والمشاركةِ  والدّیمقراطیّةِ   مستویاتِ  ارتفاع
ّعلیِم،  .كبیرةٍ  ةٍ متوّسط طبقةٍ  وظھوِر  الت

ّذي الوقتِ  وفي ُ  فیھ واصلتْ  ال ُ  األنظمة َ  العربیّة  سیاسةِ  ممارسة
 ِ َ  والقھِر  القمع َِھا، تجاه ُ  المجتمعاتُ  شھدتِ  شعوب  نوًعا العربیّة
ِ  ِمنَ  ّعدّدیِّة، االنفتاح ً  والت تي الّصاعدةِ  األجیالِ  في خاّصة ّ  ال

ّعلیمِ  ِمنَ  قدرٍ  على حصلتْ  ّقافةِ  الت  علیھ حصلتْ  ما یفوقُ  والث
ُ  الّطبقاتُ  تي الحاكمة ّ  بالّشیخوخةِ  األثناءِ  تلكَ  في أصیبتْ  ال
 سرعةِ  في كبیرٌ  دورٌ  واإلنترنتِ  للفضائیاتِ  َوَكانَ . والھرمِ 



َمْ . وتداوِلَھا المعلوماتِ  نشِر  تي الموضوعاتُ  تكنِ  َول ّ  عالجتھا ال
ً  جمیعھا الفضائیاتُ  ٌ  مناقشاتٌ  ُھنَاكَ  َكانَ  بل. جدیدة  حامیة

ّورةِ  الّسابقةِ  الّسنواتِ  طوالَ   وحقوقِ  الحكِم، أسالیبِ  حولَ  للث
ِ  الدّولِة، وشرعیّةِ  اإلنساِن، ّوزیع . والفرِص  للّسلطةِ  العادلِ  والت
َكرُ  َویُوّجھُ  ُولْ  عاّمٍة، بصفةٍ  الغربِ  إلى مباشًرا نقدًا پیرتیس ف
َ  أنّ  المریرةِ  الحقائقِ  ِمنَ : یقولُ  حیثُ  تي الّسیاسة ّ  انتھجھا ال
ِ  في تُساھمْ  لم العربیّةِ  المنطقةِ  في ربُ الغ  المجتمعاتِ  دفع

َدْ : قائًال  ذلكَ  إلى ویضیفُ . الدّیمقراطیّةِ  نحَو  العربیّةِ   یعترضُ  ق
 أجنبیّةٍ  قّوةٍ  أيّ  أو الغربِ  واجباتِ  من لیستْ  ھذه بأنّ  بعُضھم
 والوالیاتِ  أوروبّا أنّ  َوُھَو  بسیٌط، ذلكَ  على والّردّ . أخرى
ّحدةَ  َ ا المت ّفا لم ألمریكیّة ِ  عن الحدیثِ  َعنِ  تتوق  دمقرطةِ  تشجیع

 إطاِر  في ُطرحتْ  برامجُ  ھناكَ  وكانَ . العربیّةِ  المنطقةِ 
ّحادِ  شراكةِ «  ساھمتْ » المتوّسطِ  البحِر  دولِ  معَ  األوروبيّ  االت

َِال  ِ  في َشكٍّ  ب  في الّصحافِة، وحّریّةِ  اإلنساِن، حقوقِ  عن الدّفاع
 .العربیّةِ  الدّولِ 

نَایُ  َنْ  ِھمُّ لَ  أ ً  ُھنَا نَُسّجِ ً  ُمالَحَظة  الغربِ  َمْوقِفِ  بخصوِص  تكمیلیّة
َِفي. العربیّةِ  الدّیكتاتوریّاتِ  ِمنَ   الّسویسرّيِ  للباحثِ  دراسةٍ  ف

ُ : «بعنوانِ  كوخر ڤیكتور الّراحلِ   الّسیاسةِ  في القیمِ  أزمة
َ  ترجمتھا نشرتُ  ،»األوسطِ  الّشرقِ  في الغربیّةِ   ىَعل العربیّة

 ِ  َھامٍّ  كتابٍ  إلى كوخر یُشیرُ  ،»المصريّ  العملِ  حزبِ « موقع
 ھذا فیھ عالجَ  الّریش، أبي سعید األمریكيّ -الفلسطینيّ  للباحثِ 

 الدعوى   إنّ : «كوخر ڤیكتور یقولُ . باستفاضةٍ  الموضوعَ 
 َ  الریش أبو سعید   الفلسطینيُّ  المثقفُ  طرحھا   التي االستفزازیة

 ٌ  الشرقِ    في االضطرابِ  سببَ    إنّ   ...״ : یقولُ    حیثُ    للقلِق، مثیرة
 قد   الیومَ  المھدّدینَ  العربَ  الحكامَ    أنّ  إلى یعودُ   ◌ِ  األوسط



وا   العادّيِ،   العربّيِ  المواطنِ  برفاھیةِ  متكّررةٍ  بصورةٍ  ضحُّ
جلِ  وبحقوقِ    الوحشیةِ  صداقتھم أجلِ  ِمنْ    وكرامتِِھ، البسیطِ  الرَّ

َا الّریِش  أبي وكتابُ   .»״ الغَْربِ  َمعَ  ّغةِ  منشورٌ  َھذ  بالل
ُھُ  اإلنجلیزیِّة، ٌ : «ُھَو  وعنوان ٌ  صداقة ُ  الغربُ . وحشیّة ّخبة  والن

 ُ  .Saïd K. Aburish, “A Brutal Friendship» العربیّة
The West and the Arab Elite”. Indigo, London 

1998. 
ّفُ  َِلیًال  ُھنَا َونَتََوق ّذي الدّورَ  لنستعرضَ  ق  بھ یقومَ  أنْ  یُمكنُ  ال

 مقارنةٍ  عقدِ  خاللِ  ِمنْ  ومحیِطِھ، مجتمِعھِ  في الباحثُ  المفّكرُ 
 ِمنْ  لویس برنارد الّصھیونيّ  المستشرقُ  َماَرَسھُ  ما بینَ  سریعةٍ 

َى سلبيّ  تأثیرٍ   والوالیاتِ  ُعموًما، الغَربِ  في القراِر  َصانعي َعل
ّحدةِ  ُنَا بھ یقومَ  أنْ  یمكنُ  وما ناحیٍة، من خصوًصا المت ف ِّ  ُمَؤل
ّاءٍ  تأثیرٍ  من پیرتیس فولكر  في القراِر  صنَاعةِ  دوائِر  في بن
َِفي. أخرى ناحیةٍ  ِمنْ  أوروبّا  ِمنْ  كثیرٌ  َكانَ  القریبِ  الماِضي ف
، اإلسالمَ  یستخدمونَ  الغَربِ  مفّكري ً  الغربیّینَ  لتخویفِ  فّزاعة

ِ  بعدَ  لكنْ . والعربِ  المسلمینَ  ِمنَ  ّوراتِ ا اندالع  ھناكَ  العربیّةِ  لث
 عصر« جدیدٍ  عصرٍ  وبدءِ  المرحلِة، ھِذهِ  تجاوِز  إلى یُشیرُ  ما
ّوراتُ ». اإلسالمیّةِ  الفّزاعاتِ  بعدَ  ما ُ  الث ُعتبرُ  العربیّة  ما أكبرَ  ت

. شيءٍ  ُكلُّ  اآلنَ  انكشفَ  فقدِ . تحدّیاتٍ  من إسرائیلُ  تواجھھ
 َوَمعَ  العربیِّة، یّاتِ الدّیكتاتور من مستفیدٍ  أكبرَ  كانتْ  إسرائیلُ 
ّھا بادّعاءِ  الغربیّینَ  استعطافِ  عن تكفّ  ال كانتْ  ذلكَ   أن

» ُ ُ  الدّولة  األنظمةِ  ِمنَ  غابةٍ  وسطَ  الوحیدةُ، الدّیمقراطیّة
 أن یقتضي المنطقُ  كانَ ». األوسطِ  الّشرقِ  في االستبدادیِّة،

تي القیمِ  نشرَ  المرءُ  یُشّجعَ  ّ ّقُ  ُھنَا األمرَ  لكنَّ . بھا یؤمنُ  ال  یتعل
 المنطقةِ  ُشعوبِ  استعبادِ  ُمواصلةِ  أجلِ  من شيءٍ  كلّ  بتوظیفِ 



ّالنِ  پیرتیس وفولكر لویس برنارد. العربیّةِ   نموذجینِ  یمث
 الغرِب، تحریِض  عن یكفّ  لم األّولُ . االختالفِ  كلّ  مختلفینِ 

اني ویقھرھم، المسلمیَن، لیحاربَ  ّ  إلى الغربَ  یدعو والث
ّحالفِ   عنصریٍّة، أفكارٍ  إلى یدعو األّولُ . لمینَ المس مع الت
َھُ  وّظفَ  األّولُ . جمعاءَ  لإلنسانیّةِ  الخیرَ  یریدُ  واألخیرُ   معارف
 ِ اني مسلٍم، ملیاِر  ونصفِ  ملیارٍ  من أكثر سمعةِ  لتلطیخ ّ  والث

. مكانٍ  كلّ  في اإلنسانِ  خیِر  أجلِ  من علِمھِ  توظیفِ  إلى یسعى
قُ  األّول َّرِ اني والیھودّي، مسیحيّ وال المسلمِ  بینَ  یُف ّ  أن یریدُ  والث

 ولكنْ : «(...) عبّاس رؤوف یقولُ . والبالدِ  العبادِ  بین یُقّربَ 
َنَّ  القارئُ  یُدركَ  أن ھیھاتَ   َعنِ  لویس برنارد یُقدُّمھُ  َما أ
ٌ  لھ اإلسالمِ  ٌ  شبھة ٌ، موضوعیّة  الغرِض، ِمنَ  وخلوٌّ  ونزاھة
ِِھا،مَ  في جاءت َكَما الّساطعة الحقیقة والتزام ّ َلْ  َظان  یجدُ  ب
 بالكراھیةِ  تطفحُ  ״سیاسیّةٍ ״ رسالةٍ  َمعَ  یتعاملُ  نفَسھُ  القارئُ 

ً  والمسلمیَن، لإلسالمِ   باالنحیاِز  وتفیضُ  العرَب، وخاّصة
فھ َما ُكّلِ  في واضًحا ذلكَ  یبدو. للّصھیونیّةِ  ّ َْعدَ  لویس أل  ب

انیِة، العالمیّةِ  الحربِ  ّ ُ  الث ّخذ ً  ویت ً  صورة  أین״: ابیھكت في فّجة
َدْ . الخصوِص  وجھِ  على ،״اإلسالمِ  أزمة״و ،״الخطأ َق  َكانَ  ف
َعَ  ِعْندََما یُطبعُ  األّولُ  الِكتَابُ   م،٢٠٠١ سبتمبر ١١ حادثُ  َوق

تي األسابیع ُغضونِ  في وصدرَ  ّ  األیدي، فتخاطفتھ تلتھ، ال
ًا اھتماًما ولقي تي العروضُ  فتعدّدتِ . واسع ّ َتْ  ال  فِي عنھ ُكتِب

َّھُ  والمجّالِت؛ الّصحفِ  َن َدَّمَ  ِأل  إطارٍ  في والمسلمینَ  اإلسالمَ  ق
دَ  الغرِب، ِضدَّ  موّجًھا ״خطًرا״ باعتبارھم معیّنٍ  َكَّ  عداءَ  َوأ

ّقافاتِ  األدیانِ  ِمنَ  لغیره رفضھ بل للمسیحیِّة، اإلسالمِ   والث
َ  یُعادونَ  المسلمینَ  أنّ  إلى وذھبَ  األخرى،  بدلیلِ  الّسامیة

 نفَس  الكتابِ  خاتمةِ  في وأوردَ . إسرائیلَ  لدولةِ  الّرافِض  موقفھم



تي المقوالتِ  ّ  یُحسنونَ  ال فالمسلمونَ  الّسابقِة، بكتبھ جاءتْ  ال
 بركبِ  للحاقِ  مساعیھم فباءتْ  الغرِب، ِمنَ  اقتبسوه ما استیعابَ 

، بالفشلِ  الغرِب، مدنیّةِ  الحدیثِة، المدنیّةِ  ِ ّریع  یبحثونَ  فراحوا الذ
ِفھم، لتبریِر  َوُھنَاَك، ُھنَا ״فداءٍ  كبِش ״ عن ُّ  وعجِزھم تََخل

ِھم جامَ  ویصبّونَ  وقصوِرھم،  أن دونَ  الغرِب، َعلى غضب
ُ  - ِھَي  أخطاٍء، من فیھ وقعوا ما یُدركوا  رفضُ  - عندَه
: واحدةٍ  نتیجةٍ  إلى وینتھي. للّساِمیَّةِ  والعداءِ  الغربیّةِ  الحضارةِ 
 ذبحَ  ویُریدونَ  اآلخَر، ونَ یكرھ بطبِعھم، أوغادٌ  قومٌ  فالمسلمونَ 

فھم لعجزھم انتقاًما والیھودِ  الغربِ  ّ  ١١ حادثُ  َوَجاءَ  .وتخل
 برنارد من لیجعلَ  ،״القاعدةِ ״ إلى ونسبتھ م،٢٠٠١ سبتمبر
َاتَ  ،״اإلرھابِ  ِضدَّ  الحربَ ״ یُسّمى َما فیلسوفَ  لویس  َوب

ِّلُ  -  الغربّيِ  العامِّ  الّرأي نظِر  في - اإلرھابُ   اآلخرَ  ھَ الوج یَُمث
 برناردَ  ״حكمةِ ״و اإلعالمیِّة، الدّعایةِ  أبواقِ  بفضلِ  لإلسالِم،

ّوبي أقطابِ  من تالمیِذه وجھودِ  لویس،  المھیمنِ  الّصھیونيّ  الل
ّحدةِ  بالوالیاتِ  األوسطِ  الّشرقِ  دراساتِ  َحقلِ  على  المت

 ،Martin Kremer كریمر مارتن: أمثالِ  من األمریكیّةِ 
 Daniel پاپیس ودانیال ،Stanley Kurtz كیرتز وستانلي

Pipes، َعاَمي خاللَ  لویس برنارد ونشطَ  .وغیرھم 
 أو المقاالِت، وكتابةِ  المحاضراِت، إلقاءِ  في م٢٠٠٢-م٢٠٠١
ُمَّ  المقاالِت، بعِض  مادّةِ  ترتیبِ  إعادةِ   َجدیدةٍ  بعناوینَ  نشرَھا ث

ِھِ  في فعلَ  َكَما تماًما( ُّرائِ  أذھانِ  في لیزرعَ  ،)كتب  أنّ  وسامعیھِ  ھِ ق
َلْ  َغریبًا، لیَس   م٢٠٠١ سبتمبر ١١ في حدثَ  َما  َعن یُعبّرُ  ب

َلَ  اإلسالميُّ  فالدّینُ  والمسلمیَن، اإلسالمِ  َجوھِر   ״الجھادَ ״ َجع
 ً َى فریضة َى القَضاءَ  یعني والجھادُ  ُمْسِلٍم، ُكّلِ  َعل  َغْیِر  َعل
َّاًرا باعتبارھم المسلمینَ   برنارد معَ جَ  م٢٠٠٣ َعامِ  َوفِي. ُكف



ََعادَ  والمحاضراِت، واألحادیثِ  المقاالتِ  تلكَ  َمادّةَ  لویس  َوأ
 َعنِ  حدیثھ من أوردنا أن سبقَ  َما َمعَ  یتنافى ترتیبًا ترتیبھا

ّزاھةِ ״و ،״الموضوعیّةِ ״ ّحیّزُ  فیبدو ،״الحیدةِ ״ والتزامِ  ،״الن  الت
ّذي العنوانِ  ِمنَ  واضًحا والمسلمینَ  اإلسالمِ  ِضدَّ   ارهاخت ال

ٌ، حربٌ  اإلسالِم، أزمة״ للكتابِ   غیر وإرھابٌ  مقدّسة
َدْ  .״مقدٍّس  تي لویس افتراءاتِ  بدحِض  قمنا أن سبقَ  َوق ّ  جاءت ال

َّا ،״الخطأ؟ أین״ كتابھ في َیَّن  نتائَج، من إلیھ توّصلَ  ما فسادَ  َوب
 ونشروا الغرِب، إلى یُنسبونَ  مؤّرخینَ  أعمالِ  إلى استنادًا
 أزمةِ ״ كتابَ  نتناولُ  وسوفَ  والفرنسیِّة، یّةِ باإلنجلیز أعمالھم
، بنفِس  ״اإلسالمِ  ِ  لبعِض  كتاباتٍ  على - أیًضا - معتمدینَ  المنھج

ّعّمقِ  لھم المشھودِ  المستشرقینَ   وأھِلِھ، اإلسالِم، فھمِ  في بالت
 ولم لناصیتھا، وامتالكھم دراستِِھ، مصادِر  ومعرفةِ  وثقافتِِھ،

 المحدثینَ  والمسلمینَ  العربِ  مؤّرخینَ ال بأعمالِ  االستشھادَ  نشأِ 
ّى  لیقفَ  االستشراِق، أدبیاتِ  إطاِر  في لویس عملَ  نضعَ  حت

: انظر. (ھـ. ا». األدبیاتِ  تلكَ  بینَ  الفعليّ  وزنھ على القارئُ 
ّرجمة مقدّمة  وأزمة اإلسالم لویس، برنارد: لكتاب العربیّة الت

 مدأح ترجمة مقدّس، غیر وإرھاب مقدّسة حرب العصر،
ّقافة، األعلى المجلس عبّاس، رؤوف: ودراسة تقدیم ھیكل،  للث

 ).م٢٠٠٤ القاھرة
ُودُ  َى نَع ِفنَا، إل ّ َكرُ  یُشیرُ : فنقولُ  ُمؤل ُولْ  حدثَ  َما إلى پیرتیس ف

 فغزو. واغتصابٍ  بل استخداٍم، إساءةِ  من» الدّیمقراطیّة« للفظِ 
َ  العراقِ   نشِر  في اإلسھامِ  بذریعةِ  تمّ  قد م٢٠٠٣ سنة
. واضحٌ  تضلیلٌ  وھذا. األوسطِ  الّشرقِ  منطقةِ  في الدّیمقراطیّةِ 

ُماَرسُ  مازلتْ  الفاجرةَ  األضالیلَ  ھذه أنّ  ھذا من واألنكى  ت
ّى َا، یومنا حت  صدّام إسقاطَ  أنّ  مثًال  بعُضھم یدّعي حیثُ  ھذ



ّوراتِ  إشعالِ  في ساھمَ  قد خارجیّةٍ  بمساعدةٍ  حسین  العربیّةِ  الث
 َ ّھأ بید. م٢٠١١ سنة . ذلكَ  عكِس  إثباتُ  بمكانٍ  الّسھولةِ  ِمنَ  ن

َ  العراقِ  حربَ  أنّ  فبرغمِ   بالفعلِ  أسقطتْ  قدْ  م٢٠٠٣ سنة
 عمِر  من أیًضا أطالتْ  قد الحربَ  ھذه أنّ  إّال  كبیًرا، دیكتاتوًرا

امِ  ِ  عن ناھیك العربیِّة، المنطقةِ  في المستبدینَ  الحكَّ  العراقِ  دفع
َا ِمنْ  واألكثرُ . الّسنینَ  ھذه طوالَ  ممیتةٍ  أھلیّةٍ  حربٍ  إلى  أنّ  َھذ

َ  المؤّسساتِ  تي الدّیمقراطیّة ّ ُ  أقامتھا ال ُ  القوة  ھناكَ  االستعماریّة
ّھا االدّعاءُ  یمكنُ  ال  بّشار یكنْ  ولم. نموذجیّةٍ  بصورةٍ  تعملُ  بأن

ّذي الوحیدَ  األسد تي الدّمویّة الفوضى إلى أشارَ  ال ّ  في حدثتْ  ال
ِ  أجلِ  من م،٢٠٠٣ سنة ریكيّ األم الغزو بعدَ  العراقِ   إقناع
 الدّیمقراطیّةِ  تِلْكَ  ِمنْ  بكثیرٍ  لھم أفضلُ  االستبدادَ  بأنّ  مواطنیھ

 .المستوردةِ 
ّظِر  َوالملفتُ  ِ  قبلَ  َحدثَ  فیَما للن ّوراتِ  اندالع َ  العربیّةِ  الث  سنة

ًّال  الغرَب، أنّ  ُھَو  م٢٠١١ ّحدةِ  الوالیاتِ  في ممث  وأوروبّا، المت
ّاریخيّ  الحدثِ  ھذا في دورٍ  يُّ أ لھ یكنْ  لم  روسیا أّما. الت

 َمَكانٍ  أيّ  في الدّیمقراطیّاتِ  تشجیعُ  لھما یسبقْ  فلم والّصیُن،
ُ . العالمِ  في َ  ذلكَ  وبعدَ  م،٢٠٠١ سبتمبرَ  ھجماتِ  فمنذ  سنة

ّحدةِ  الوالیاتِ  ِمنَ  نسمعْ  لم م،٢٠٠٣ ّاتِ  المت ًا إّال  بالذ  واحدًا شیئ
 یؤیّدونَ  ُحلفاءَ  َعنْ  والبحثُ  ،»ابِ اإلرھ على الحربُ : «ُھَو 
َ  َھِذهِ  ّرونَ  األوسِط، الّشرقِ  منطقةِ  في الّسیاسة  االستقرارَ  ویوف

ّسبةِ  الھاّمةِ  المنطقةِ  ھذه في المطلوبَ   ُھنَاكَ  َكانَ . للغربِ  بالن
َا إلى باإلضافةِ  ٌ  مخاوفُ  َھذ  إیراَن، نفوذِ  تزایدِ  ِمنْ  غربیّة
 الّشرعیّةِ  غیِر  والھجرةِ  ،اإلسالمیّةِ  الحركاتِ  وانتشاِر 

َنَّ  َصِحیحٌ . ألوروبّا غَْربَ  أ َ  الدّولَ  یحثّ  َكانَ  الْ ً  العربیّة  عالنیّة
َى  لكنّ . اإلنسانِ  حقوقِ  واحترامِ  سیاسیٍّة، إصالحاتٍ  َعَملِ  َعل



 َ تي الّرسالة ّ ُِھَمتْ  ال ِ، فِي ف  والّرباِط، والّریاِض، وتونَس، القاھرة
ِ، ورامَ  ّ ً  تْ كان ودمشَق، ا  على الَحربِ  في یتعاون َمنْ : مختلفة

 سیتمّ  المنطقِة، باستقراِر  االحتفاظِ  في ویساعد اإلرھاِب،
 ،»معتدًال  العبًا« األمریكیِّة، الّسیاسةِ  بلغةِ  أو شریًكا، اعتباُره
ّظِر  بصرفِ   یتعاون، ال َوَمنْ . لمواطنیھِ  معاملتِھ طریقةِ  عن الن

!! بلِدهِ  بدمقرطةِ  لھ لغربِ ا مطالبةِ  سیفَ  أو خطرَ  یواجھ فھو
ً  یَُماِرسُ  َكانَ  الغربَ  أنّ  یرینا وھذا  االستبدادَ، تشّجعُ  سیاسة

اِدي َ ُع َ  َوت  !!الدّیمقراطیّة
َدْ  َُھم العربُ  الحّكامُ  أظھرَ  َوق َِھِذهِ  إعجاب َاَسةِ  ب  لیس!! الغَربیّةِ  الّسی

ِ  وعلى الكرسي، على حرًصا بل الغرِب، في حبا  المصالح
 لمحاربةِ  استعدادَھم العربُ  الحّكامُ  أبدى وھكذا. ةِ الّشخصیّ 

،ِ َى َوَحرصوا. إیرانَ  لنفوذِ  والتّصدّي القاعدة ِْظَھاِر  َعل  أنفِسھم إ
 َ  استیالءُ  ُھَو  عنھم فالبدیلُ : لالستقراِر  كضامنینَ  أوروبّا تجاه

َى اإلسالمیّینَ  َوِ  الحكِم، َعل  وبن مبارك نجحَ  وقد!! الفوضى أ
َِلكَ  في عليّ   .خاّصةٍ  بصورةٍ  ذ

ّفِ  َویُْحَسبُ  َكرُ  للمؤل ُولْ ُھ ُھنَا پیرتیس ف ُ  نظرت  الموضوعیّة
 ُ  سیاساتھم في الغربّیینَ  تخبّطِ  إلى یشیرُ  فھو. لألموِر  والمحایدة

 َ  فقد. الدّیمقراطیّةِ  موضوعَ  یخصّ  فیما العربيّ  العالمِ  تجاه
ّحادِ  دولُ  طالبتْ  ُ  والوالیاتُ  األوروبيّ  االت ّحدة ُ األ المت  مریكیّة
 فازتْ  عندما لكنْ . الفلسطینیّةِ  المناطقِ  في انتخاباتٍ  بعقدِ 

ِ  في االنتخاباتِ  بھذه حماس  سارعتِ  م،٢٠٠٦ سنةِ  مطلع
ُ  الدّولُ  ّخاذِ  الغربیّة ً  حماس، ضدّ  عنیفةٍ  مواقفَ  بات  رافضة
ّعاونَ  أو الحوارَ   یجعلُ  ما وھذا!! ُمجحفةٍ  بشروطٍ  إّال  معھا الت

 َ  موضوعَ  یخصُّ  فیما الھشاشةِ  غایةِ  في الغربِ  مصداقیّة
َكرُ  یشیر ذلكَ  ومع. الدّیمقراطیّةِ  ُولْ  دولَ  أنّ  إلى پیرتیس ف



ّحادِ   العالمِ  في الدّیمقراطیّةِ  نشِر  في تأملُ  كانتْ  األوروبيّ  االت
ّاعُ  كانَ  فقد. العربيّ   بأنّ  تامّ  َوعي على بروكسلَ  في القراِر  ُصن
َ، والقیاداتِ  الّسیاسّي، الجمودَ  َ  الّسیئة ، ومقاومة ِ ّل اإلصالح  تمث
َھا ُّ ّالي العربیِّة، المنطقةِ  على خطًرا ُكل ِ  على وبالت  المصالح

 أن یأملونَ  كانوا األوروبّیین لكنّ . العربيّ  العالمِ  في األوروبیّةِ 
 وبالفعلِ . ذاتھا العربیّةِ  األنظمةِ  داخلِ  من بمبادرةٍ  اإلصالحُ  یتمّ 

ّغییرُ  جاءَ  ّھ ذاتھا، العربیّةِ  المنطقةِ  دَاخلِ  ِمنْ  الت  بطریقةٍ  جاءَ  لكن
ّعھا لم  .الغربیّونَ  ُشَرَكاؤُھمُ  َوَال  العرُب، الحكامُ  یتوق

 
یـرُ  -٤ ِ َّـْغـی َابُھُ : الـت َْسب ُـھُ  أ َْطَراف  َوأ

َابُ  َْسب ّورةِ  أ ً  كانتْ  الث ا موجودة ً ذ ِ ُ  العربيّ  العالمِ  في إ  سنواٍت، منذ
َمْ  إنْ  ُ  یكنْ  ل  أحداثٍ  من مؤخًرا وقعَ  َما بعضَ  أنّ  َكَما. عقودٍ  منذ

 والبحرینِ  والیمنِ  ولیبیا ومصرَ  تونَس  في احتجاجاتٍ  إلى أدّتْ 
 أو انتفاضةٍ  إلى تؤدّي أن دونَ  قبُل، ِمنْ  حدثتْ  وسوریا،

ّغیّراتِ  لكنّ . العربيّ  العالمِ  في االنتفاضاتِ  من سلسلةٍ   الت
 َ ّاریخیّة ً  تحدثُ  دائًما كانتْ  الكبري الت ّدةٍ  لمجموعةٍ  نتیجة  معق

 في الحاسمَ  العنصرَ  أنّ  بیدَ . الفردیّةِ  واألحداثِ  األسبابِ  ِمنَ 
َ  یكونُ  المطافِ  نھایةِ   من األفرادِ  بعِض  تصّرفِ  كیفیّة
ُ . الّطرفینِ  ّورة ّّواِر، ِمنَ  فقطْ  تتكّونُ  ال فالث  نظامٍ  ِمنْ  أیًضا بل الث
ّغییرَ  یرفضُ  َِلكَ  َوَمعَ . فیھ یتباطأ أو الت  إقامةِ  تحاشي يفینبغ ذ

ّتیجةِ  الحدثِ  بینَ  سببیّةٍ  عالقةٍ  ّونسيّ  بوعزیزة فانتحارُ . والن  الت
ّارَ  بإشعاِلھِ   یمكنِ  لم احتجاجاتٍ  موجةِ  إلى أدّى نفِسھ في الن
 ُ  دراميّ  لحادثٍ  الممكنِ  من كانَ  فقدْ  ھذا ومع. علیھا الّسیطرة

َوْ  یؤدّي أن آخرَ  ّتیجةِ  إلى یؤدي َال  أ  .نفسھا الن
ُ َوالح َنَّ  قیقة ً  عواملَ  أ َدْ  كثیرة ُ  ساھمتْ  ق  في م٢٠١١ بدایةِ  ُمْنذ



 ذلكَ  ومن. المنطقةِ  في المتجّمدةِ  الّسیاسیّةِ  األحوالِ  تحریكِ 
ٌ، عواملُ  ٌ  تكنولوچیّة ٌ،-واقتصادیّة ٌ، عالمیّة ٌ  وسیاسیّة . واجتماعیّة

ّواصلِ  ووسائلِ  العربیِّة، للفضائیاتِ  َكانَ   دَْورٌ  االجتماعّي، الت
 أسعارُ  وأدّتْ . سریعةٍ  بصورةٍ  االحتجاجاتِ  انتشاِر  في مّ ُمھِ 

ُ  الغذائیّةِ  الموادّ  ِ  المتزایدة  مظاھراتِ  إشعالِ  إلى االرتفاع
 قد» Wikileaks ویكیلیكس« تقاریِر  بعضَ  أنّ  َكَما. الفقراءِ 
 شائعاتٍ  من العربيّ  والعالمِ  تونَس  في یدورُ  َكانَ  َما أّكدت

ََسادِ  َحولَ  وظنونٍ  ا. العربِ  ّكامِ الح ف  في األھمُّ  العنصرُ  أمَّ
ّوراتِ  َدْ  العربیِّة، الث َق : الدّیموجرافيّ  - الّسّكانيّ  العنصرَ  یكونُ  ف

 ُ ُ  فاالنتفاضة تي العربیّة ّ َ  اشتعلتْ  ال َ  كانتِ  م٢٠١١ سنة  انتفاضة
 .األّولِ  المقامِ  في شبابٍ 

 
دَ  َكانَتْ  َھلْ  -٥  ُخـْبٍز؟ انتِفَاَضةِ  ُمَجرَّ

ََّرتْ  ٌ قِ  َحذ ة َّ ّابِ  ِمنَ  ل َ  الُكت  الغذائیّةِ  الموادّ  أزماتِ  من م٢٠١٠ سنة
 العربیِّة، المنطقةِ  في اضطراباتٍ  من عنھا ینتجَ  أن یمكنُ  وما

 ً ِ  ثمنُ  تضاعفَ  بعدما خاّصة  العالمیّةِ  األسواقِ  في تقریبًا القمح
َّرَ  وقدْ  واحدةٍ، سنةٍ  خاللَ  ث َ یّةِ  األسواقِ  َعلى َھذا أ ّ  في المحل
 كبیرةٍ  نسبةٍ  استیرادُ  یتمّ  حیثُ  أفریقیا وشمالِ  األوسطِ  الّشرقِ 

ِ  من الغذائیّةِ  الموادّ  من  الغذائیّةِ  الموادّ  أسعارُ  وتعتبرُ . الخارج
طُ  یبلغُ . حّساًسا موضوًعا وإیرانَ  العربيّ  العالمِ  في  ما متوّسِ

ُھ ُ  تنفق ُ  العائلة  والخبزُ . دخِلَھا من ٪٤٠ الغذاءِ  على المصریّة
 یُسّمى ما وقعَ  وقد. العربیّةِ  الدّولِ  من كثیرٍ  في ھدعمُ  یتمّ 

 الدّولِ  من وغیرھما واألردنِ  مصرَ  في» الخبِز  اضطراباتِ «
ُ  الحكوماتُ  حاولتِ  عندما العربیّةِ  . الدّعمِ  نسبةِ  تخفیضَ  العربیّة
ُ  ُھَو  َما وحدثَ   حیثُ  وتونَس  الیمنِ  مثل دولٍ  في ذلكَ  من أسوأ



ُ  تقتصِر  لم ِ  على المعاناة  كنتیجةٍ  الغذائیِّة، الموادّ  أسعاِر  ارتفاع
ِ  طبیعیّةٍ   الّطینَ  زادَ  بل العالمیِّة، األسواقِ  في أسعاِرھا الرتفاع

 ً ة ّ َنَّ  بل َ  أ َ  العمالة ّونسیّة َ  الت َھا فقدتْ  الجواِر  دولِ  في والیمنیّة  عمل
 َضررٍ  إلى أدّى ما وھو االقتصادیِّة، المشاكلِ  بسببِ 
تي فاألسرُ : مضاعفٍ  ّ ُھا كانتْ  ال ُ  َھذه تعول  الدّعمَ  فقدتِ  العمالة

ّذي الماليّ  ُ  كانت ال اه ّ ُمّ . معاناتھا من فاقمَ  ما وھو بانتظاٍم، تتلق  ث
ِنَّ  َ  ھذه إ  تونَس  بالِدھا، إلى العودةِ  إلى اضطّرتْ  قد العمالة

ً  صارتْ  أن بعدَ  والیمِن،  ضاعفَ  ما وھو العمِل، عنِ  عاطلة
ًا. وتونَس  الیمنِ  حكومتي على الّضغوطِ  من َِقین َمْ  ی َـُكـنْ  ل  ِمنَ  ی

َّـمِ  ـُمـَحـت َنْ  الْ  دَخلِ  وتراجعُ  الغذائیّةِ  الموادّ  أسعاِر  ارتفاعُ  یؤدّي أ
ِ  إلى األسرةِ   وجیزةٍ  فترةٍ  في أسقطتْ  عربیّةٍ  انتفاضةٍ  اندالع

ّھما العالِم، طغاةِ  أعتى من اثنینِ  ّال لكن  لتعبأةِ  َحاسًما َعامًال  مث
ّمّردِ  العربیّةِ  الّشعوبِ  ِمنَ  كبیرةٍ  قطاعاتٍ   استبدادِ  على للت

ّى وقد. الحّكامِ  تي الّشعاراتِ  بعِض  في ھذا تجل ّ  تردّدَُھا كانتْ  ال
ُ  الجماھیرُ  ائرة ّ ٌ، عیٌش،: «مصرَ  في الث ٌ  حّریّة ُ  كرامة ». إنسانیّة
َ  العربیّةِ  األنظمةِ  من كثیًرا أنّ  والملفتُ  َدِ  م٢٠١١ سنة ّتْ  ق  ظن

». الخبِز  احتجاجاتِ « ِمن نوًعا كونھ یتعدّى ال یحدثُ  ما أنّ 
َ  فحاولتْ  ّذي الحكوميّ  الدّعمِ  بإعادةِ  الغاضبةِ  الجماھیِر  تھدئة  ال

ّضتھ قد كانتْ   لمحدودي معوناتٍ  بتقدیمِ  أو إللغائِھ، تمھیدًا خف
ًا، یُجدِ  لم ھذا أنّ  بیدَ . الدّخلِ   تنتفضْ  لم الجماھیرَ  أنّ  وأثبتَ  نفع

ِ  من َكانَ  فقد. فقطْ  الغذاءِ  بسببِ  تي الجماھیرَ  أنّ  الواضح ّ  ال
 بمطالبَ  ھذا ربطتْ  قدْ  المعیشِة، غالءِ  ضدّ  تتظاھرُ  خرجتْ 
ِھا عن تعبیًرا سیاسیٍّة، أخرى ِ  ِمنَ  واستیائِھا غضب  األوضاع

 أیًضا حدثتْ  فقدْ  وأخیًرا. المتفاقمةِ  واالجتماعیّةِ  الّسیاسیّةِ 
ِ  ُمشكلةِ  نم تعاني ال عربیّةٍ  دولٍ  في انتفاضاتٌ   أسعاِر  ارتفاع



 .الغذائیّةِ  الموادّ 
 

٦-  ُ َــْوَرة ـِفـیسبُــوِك؟ ث  الْ
ّقاشُ  یدورُ  ّخریبيّ  الدّوِر « َحْولَ  الن ُ  ،»الجزیرةِ  قناةِ « لـ» الت  ُمْنذ

ّھا بدأتْ  أن َ  بث ّھ والواقعُ . م١٩٩٦ سنة ُ  أن  بدأتْ  أن ُمْنذ
ُ  الفضائیّاتُ «  لقنواتُ ا َشعرتِ  برامِجَھا، بثّ  في» العربیّة

 ُ ُ  العربیّة  منافٍس  بظھوِر  العربیّةِ  الدّولِ  مختلفِ  في الحكومیّة
ً » الّرقابةَ « جعلَ  منافسٌ  لھا، قويّ  ّى وسیلة  الّزمُن، علیھا عف
 ھذه بمثلِ  حجبُھا باإلمكانِ  یعدْ  لم األخبارَ  ألنّ  مجدیٍة، غیرَ 

ّقاِش  ثقافةِ « أسَس  الفضائیاتُ  ھذه ووضعتْ . الّسھولةِ   أو ،»الن
ّفونَ  ظھرَ  حیثُ  ،»المواجھاتِ  قافةِ ث«  لوجھٍ  وجًھا العربُ  المثق
ِ  معَ  ّاع  یتجادلونَ  وجعلوا العربیِّة، الدّولِ  مختلفِ  من القراِر  صن

َ  أنّ  البرامجُ  ھذه أظھرتْ  وقد. حامیةٍ  مناقشاتٍ  في  معارضة
، االستبدادِ  ٌ ّھ ممكنة  نظرٍ  وجھاتِ  وجودُ  جدا الجائِز  من وأن

ِ الم حولَ  مختلفةٍ  ّلَ . الواحدِ  وضوع  تحدّیًا ذاتِھِ  حدّ  في ھذا مث
 بھا خاّصة فضائیّةٍ  قنواتٍ  بتأسیِس  واجھتھ العربیِّة، لألنظمةِ 

 على قلیًال  الّرقابةِ  بتخفیفِ  أخرى ناحیةٍ  ومن ناحیٍة، من
ّيّ  اإلعالمِ  ّھا. المحل ًا لجأتْ  لكن  حیثُ  القمعیِّة، الوسائلِ  إلى أحیان

 المنشقینَ  تعذیبِ  أو ،»الجزیرةِ « اتبِ مك إغالقِ  في تتردّدْ  لم
ذینَ  والمعارضینَ  ّ  العربیّةِ  األنظمةِ  نحَو  نقِدھم سھامَ  یوّجھونَ  ال

 اإلنترنتُ  منحتِ  ھذا وبجانبِ . الفضائیاتِ  ھذه خاللِ  من
ّواصلُ  ووسائلُ  ً  فرًصا الجدیدةُ، االجتماعيّ  الت  لألجیالِ  جدیدة

ّعبیِر  الّصاعدةِ   وتنظیمِ  لمعلوماِت،ا وتبادلِ  رأیھم، عن للت
ّعبأةِ  المظاھراِت،  حّر، لیبراليّ  إعالمٍ  غیابِ  ظلّ  وفي. لھا والت

ّقدیِّة، األقالمِ  أصحابِ  من كثیرٌ  وجدَ  ، والمطالبینَ  الن ِ  باإلصالح



ّشِر  في ًّسا األلكترونيّ  الن ُ  علیھم ضیّقتْ  بعدما لھم، متنف  األنظمة
 ُ  وأثبتتْ . كومیّةِ الح اإلعالمِ  وسائلِ  في الخناقَ  االستبدادیّة

ّوراتِ  أحداثُ  َ  العربیّةِ  الث  وسیلةِ  من أكثر بینَ  الّربطِ  أھّمیّة
ّصالٍ  ُ  الّصورُ : حدیثةٍ  ات ّلیفونِ  الملتقطة  الفیدیو أوِ  المحمولِ  بالت
َھا وجدتْ   عن بسرعةٍ  وانتشرتْ  بسھولٍة، اإلنترنتِ  إلى طریق

ّواصلِ  وسائلِ  من وغیره الفیسبوكِ  طریقِ   ،االجتماعيّ  الت
 وسارعتِ . الفضائیّةِ  القنواتِ  إلى المطافِ  نھایةِ  في لتصلَ 

 المحمولِ  الھاتفِ  رسائلِ  استخدامِ  إلى أیًضا الفضائیاتُ 
ّعلیقِ  المشاھدونَ  یقومَ  لكي والتویتِر، SMS الـ القصیرةِ   بالت

َكرُ  وینتقل .وإكماِلَھا األخباِر  على ُولْ  إلى ذلكَ  بعدَ  پیرتیس ف
ًا المحایدِ  غیِر » الجزیرةِ  ناةِ ق« دوِر  إلى اإلشارةِ   في أحیان

ّوراتِ  مساندةِ   أنّ  إلى یشیرُ  حیثُ  نفِسِھ، بالحماِس  العربیّةِ  الث
ُـْبدِ  لم» الجزیرةِ  قناةَ « َيَّ  ت ٍس  أ َْكـرُ  تََحمُّ َ  یُذ  َشعبِ  انتفاضةِ  تجاه

ّذي الوقتِ  في البحریِن،  لمناصرة كبیًرا َحماًسا فیھ أظھرتْ  ال
ّوراتِ  َھِذهِ   َویُشیرُ . وسوریا ولیبیا، وتونَس، مصَر، في الث

َى الكاتبُ  ل ِ َنَّ  إ َـرَ  أ َْكـث ِ  ثالثةِ  ِمنْ  أ  في الفیسبوكِ  مستخدمي أرباع
َـْیـنَ  أعمارُھمْ  تتراوحُ  والیمِن، والمغرِب، وتونَس، مصَر،  ب

٣٤-١٦  ً  .سنة
 

٧-  ُ َاِسّيٍ  ِجیلٍ  ِوَالدَة َْحـدَاثِ  َمعَ  َجِدیدٍ  ِسی  م٢٠١١ أ
ََرى ُولْ  ی َنَّ  پیرتیس َكرُ ف َ  أ َ  االنتفاضة تي العربیّة ّ َ  اندلعتْ  ال  سنة

َدْ  م٢٠١١ َامَ  ق َِھا ق ُ  تتراوحُ  جیلٌ  األّولِ  المقامِ  في ب  بین أعماُره
٣٥-٢٠  ً  یوجدُ  ال اإلفریقیِّة، الّصحراءِ  َجنوبِ  َوباستثاءِ . سنة

 ٌ المِ  في ِمنطقة َ ُ  ُشعُوِبَھا في ترتفعُ  الع َة َاِب، نِْسب ْلُ  الّشب َمِ  ِمث ال َ  الع
ََربّيِ  َِفي: الع ََربیّةِ  الدّولِ  ُمعظمِ  ف ُ  تتراوحُ  الع ذینَ  الّسكانِ  نسبة ّ  ال



ً  ٣٥ َعنْ  أعماُرُھمْ  تَقلُّ  َْینَ  سنة َلْ . ٪٧٥ ٪٦٥ ب ََّھا ب ن ِ  في تبلغُ  إ
َا َوفِي ٪،٨٠ نحَو  الیمنِ  َـرَ  ُسوری َْكـث  الّسعُودیّةِ  َوفِي ٪،٧٣ ِمنْ  أ
ا. ٪٦٩ ِمْصرَ  َوفي ٪،٧٠ َمَّ ُ  فتبلغُ  تونَس، في أ  َھؤالءِ  نسبة
ذینَ  ّ ً  ٣٥ َعنْ  أعماُرُھم تقلُّ  ال ِنَّ . ٪٥٩ نَْحَو  َسنَة  المولودَ  الجیلَ  إ
ِ  بعمره م،١٩٩٠- م١٩٧٥ سنتي بینَ  َین المتراوح  ٣٥-٢٠ ب
 ً ّلُ  م،٢٠١١ عامِ  في سنة َمِ  ِمنَ  َمَكانٍ  ُكّلِ  في یُمث ال َ ََربّيِ  الع  الع
ِ  ِمنْ  ٪٣٠ من أكثرَ  ُ  َوَھِذهِ . ّسّكانِ ال َمْجُموع ُ  المجموعة  العمریّة

 ُ َْینَ  َما -  عاًما ١٥ خاللَ  المولودة  أكبرُ  ِھَي  م،١٩٩٠-م١٩٧٥ ب
َ  في المولودةِ  العمریّةِ  المجموعةِ  ِمنَ  َعدَدًا  عاًما عشرَ  الخمسة

ََھا، الّسابقةِ  َْبلَ  أيْ  ل  باستثناءاتٍ  أیًضا، َوِھَي  م،١٩٧٥ سنةِ  ق
 أيْ  بعدََھا، المولودةِ  العمریّةِ  المجموَعةِ  ِمنَ  عددًا أكبرُ  قلیلٍة،
َْعدَ  َا ویعودُ . م١٩٩٠ سنةِ  ب ّھا إلى ببساطةٍ  َھذ  أثناءَ  ُوِلدَتْ  أن

َوِ  الّسّكانیِّة، الّطفرةِ  ّذي الّسْكانيّ  االنفجاِر  أ ّحّكمُ  تمّ  ال  قلیًال  فیھ الت
ُ  َھِذهِ . ذلك بعدَ  ُ  المجموعة َتِ  العمریّة ل َّ  األساسيَّ  العنصرَ  َمث

 الدّولِ  ِمنَ  َوغیِرھما ومصرَ  تونَس  في العربیّةِ  النتفاضاتِ ل
ّھا تتمیّزُ  َوِھَي  العربیِّة، ّذي الجیلِ  ِمنَ  تعلیًما أفضلُ  بأن َھا، ال  سبق
ّصاًال  تنظیًما وأحسنُ   َوَكـــانَ . الفیسبوكِ  استخدامِ  ِخَاللِ  ِمنْ  وات

َا ُكلُّ  ً  َھذ ً  نتیجة ِ  طبیعیّة ّوّسع ّذي للت ْھ ال ُ المن شھدت ُ  طقة  في العربیّة
ّعلیمیّةِ  المنظومةِ  في الّسابقةِ  العقودِ  ّعلیمِ  فمستوى. الت  في الت

َ، ال منخفضٌ  العربيّ  العالمِ  بلدانِ  ُھُ  یمكنُ  َما َوُھَو  َمحالة  قراءت
ّنمیةِ  تقاریِر  في َا. العربیّةِ  البشریّةِ  الت ، ناحیةِ  ِمنْ  َھذ ِ ّوع  أّما الن
، ناحیةِ  ِمنْ  َدْ  الَكّمِ َـق ُ  ھدتِ شَ  ف ُ  المنطقة ً  العربیّة ً  زیادة  في ھائلة

َيْ . الماضیةِ  الحقبةِ  ِخاللَ  َوالجامعاتِ  المدارِس  أعدادِ  َنَّ  أ  أ
ّعلیمَ   .المنخفِض  مستواهِ  برغم العربّي، العالمِ  في انتشرَ  الت

َ  لكنّ  َ  المشكلة  َھذهِ  خریجي أعدادِ  تزایدِ  ِعْندَ  بدأتْ  الحقیقیّة



ذینَ  والجامعاتِ  المدارِس  ّ َـْعدَ  َعَمًال  یجدونَ  ال ال َِفي. تخّرجھم ب  ف
ّذي الوقتِ   جمیعُ  تراجعتْ  والجامعاُت، المدارسُ  فیھ تزایدتْ  ال

ُ  تقریبًا، العربیّةِ  الحكوماتِ   القرنِ  تسعینیّات منتصفِ  ُمـْنـذ
 القطاع في الجامعاتِ  َخریجي بتوظیفِ  تعّھدھا َعـنْ  العشریَن،
َا َوَكانَ . العامّ  َـْعـدََما عیا،طبی تطّوًرا َھذ  جمیعُ  تكدّستْ  ب

َا. العاطلینَ  بالموّظفینَ  الحكومیّةِ  القطاعاتِ   انضمّ  َوَ◌َھَكذ
 في البطالةِ  ُجیوِش  إلى الجامعاتِ  ِخریجي من اآلالفِ  َعشراتُ 

المِ  َ َِلكَ  َعنْ  ونتجَ . العربيّ  الع  الّشبابِ  بینَ  البطالةِ  نسبةِ  ارتفاعُ  ذ
ً  العربيّ  العالمِ  في  ُھـنَـا والملفتُ . األخرى العالمِ  لِ بدو مقارنة
َ  أنّ  َى موّزعةٍ  َغـْیـرُ  البطالة ًا المختلفة العمریّة الفئاتِ  َعل  توزیع

َلْ  َعاِدًال، َا في تترّكزُ  ب ّاتِ  الجیلِ  َھذ َِفي. بالذ  ٪٩٠ َكانَ  مصرَ  ف
ِ  َمنْ  َاطلینَ  َمجموع نْ  العملِ  َعنِ  الع ّالثیَن، ِسّنِ  تحتَ  ُھمْ  ممَّ  الث

 الخامسةِ  ِسّنِ  تحتَ  العاطلینَ  ِمنَ  ٪٨٦ َكـانَ  ئِر الجزا وفي
ّالثیَن، َـْیـنَ  البطالةِ  معدّالتُ  وتزیدُ  والث  الجامعاتِ  خریجي ب

ُِصورةٍ  ةٍ  ب  .َخاصَّ
ّظِر  والملفتُ   ذلكَ  بینَ  یجمعُ  مشتركٍ  قاسمٍ  ُوجودُ  ُھَو  ُھنَا للن

ّي العربيّ  الجیلِ   من ،٣٥-٢٠ بین أفراِده عمرُ  یتراوحُ  الذ
، إلى یطِ المح ِ ّھ الخلیج ّھ یشعرُ  جیلٌ  أن  فرِصھِ  من ُحِرمَ  بأن

 واالجتماعیِّة، االقتصادیِّة، الحیاةِ  في للمساھمةِ  المشروعةِ 
ّھم الجیلِ  ھذا أفرادِ  من كثیرٌ  ویشعرُ . والّسیاسیّةِ  ُوا قد أن  َحَصل
َى شكلیا ّھم محترٍم، تعلیمٍ  َعل ُوا لم لكن  العملِ  على یحصل
 مناسٍب، غیِر  عملٍ  على حصلوا ُھمْ  أو ھم،لمؤھالت المناسبِ 

ّھم، ً  یجدونَ  ال منھم، األكبِر  الجیلِ  بعكِس  وأن ً  فرصة  شرعیّة
ِ  منطقةِ  أو أوروبّا في للعملِ  ّھم إلى ونظًرا. الخلیج ِال أن  دخٍل، ب

َّةٍ  استئجارَ  یستطیعونَ  ال فھم بسیٍط، بدخلٍ  أو َّةٍ  وبدونِ . َشق  َشق



ٍ  بدونِ و. أسرةٍ  تأسیسُ  یمكنُھم ال ّھم من یُحرمونَ  زواج  في حق
 ِ ِ  الّزوجیِّة، الحیاةِ  بدفءِ  االستمتاع  یشعرونَ  وھم. والجماع

ِّص  َ  وأنّ  دخٍل، من علیھ یحصلونَ  ما بتقل  عملُ  ھي الّسیاسة
ّخبةِ  تي الن ّ ّیّةِ  مھاراتھم َعن ونتجَ . إلیھا ینتمونَ  ال ال  في الفن
ّعاملِ  ّھم اإلنترنتِ  مع الت  تقاریِر  على العَ االطّ  استطاعوا أن

تي» Wikileaks ویكیلیكس« ّ  الدّیبلوماسیّونَ  فیھا یفضحُ  ال
 ما وكثیًرا. العربیّةِ  األنظمةِ  في المستشري الفسادَ  األمریكیّونَ 

ّعّسفَ  عایشوا ّذي الت ُ  بھ تتعاملَ  ال  َمعَ  والمباحثِ  األمنِ  أجھزة
 اكَ انتھ ولمسوا. والمعارضینَ  والعّمالِ  والمواطنیَن، الّشباِب،
. الّشعبِ  أفرادِ  معَ  األمنیّةِ  األجھزةِ  تعاملِ  في اإلنسانیّةِ  الكرامةِ 
 ألنفِسھم خلقوا والفیسبوكِ  باإلنترنتِ  اشتغالھم طریقِ  َوَعنْ 

ً  وسائلَ  َةِ  جدیدة ّى في حولھم یدورُ  ما لمعرف  العالِم، دولِ  شت
ّھم بذلكَ  وشعروا  من یحدثُ  ما ھامِش  على یعیشونَ  أن

َا. دولیّةٍ  ةٍ سیاسیّ  تطّوراتٍ  ِذ َإ ذین العربُ  الّشبابُ  ھؤالءِ  َكانَ  ف ّ  ال
ُ  جمعتھم قد عاًما ٣٥-٢٠ بینَ  أعماُرھم تتراوحُ   المعاناة

 ُ ّھم واحٍد، جیلٍ  في وصھرتھم نفسھا، المشاكلِ  من المتزامنة  فإن
َد ُ  صاروا ق  ومصرَ  تونَس  انتفاضةِ  بدایةِ  َمعَ  م،٢٠١١ منذ

 العبًا نفَسھ یعتبرُ  سیاسیا، جیًال  األخرى، العربیّةِ  والدّولِ 
َا أیًضا إلیھ َویُْنَظرُ  األحداِث، في ومشارًكا  لمَس  وقد. َھَكذ

َكرُ  ُولْ ِھ عمًرا األكبِر  العربيّ  الجیلِ  ذھولَ  پیرتیسُ  ف  وإعجاب
ّورّيِ، الجیلِ  بھذا َكرُ  ویرید. الّشابّ  الّسیاسّي، الث ُولْ  پیرتیس ف
َنْ  َا ِمنْ  یستنتجَ  أ َنَّ  َھذ َ  نتفاضاتِ اال أ تي العربیّة ّ َ  اندلعتْ  ال  سنة

ِ  في ِھَي  م٢٠١١ ُ  الواقع ّھا: م٢٠١١ سنةِ  جیلِ  ثورة  ثوراتٌ  إن
، ٌ ّھا سیاسیّة ُ  لكن  على نفَسھُ  یفرضُ  جیلٍ  شكلَ  دائًما أیًضا تأخذ

 .األجیالِ  صراعَ  تتضّمنُ  ما وكثیًرا الّساحِة،



ُ  یمكنُ  ّطابقِ  خاللِ  من ھذا مالحظة  مطالبِ لل الكاملِ  شبھِ  الت
تي ّ ُ  الحركاتُ  رفعتھا ال  وبعدَ  ومصَر، تونَس  في االحتجاجیّة
ّھا. وسوریا والیمِن، والبحریِن، المغرِب، في ذلكَ   تختلفُ  لكن

 ٍ تي والّشعاراِت◌ِ  المطالبِ  َعنِ  بوضوح ّ ّا ال َُھا كن  ھناكَ  نسمع
 العشرینَ  القرنِ  ثمانینیّاتِ  في الغاضبةِ  المظاھراتِ  في أیًضا

 ُھَو  اإلسالمُ : «شعارَ  نسمعْ  لم قلیلٍة، وباستثناءاتٍ . وتسعینیّاتِھِ 
َوِ  ،»الحلُّ  ِنَّ ». والّصھیونیّةِ  لإلمبریالیّةِ  الموتُ : «أ  انتفاضاتِ  إ
 أیًضا یمیّزھا ما وھو إیدیولوچیٍّة، غیرَ  كانتْ  م٢٠١١ سنةِ 

َدْ . العربیّةِ  الدّولِ  مختلفِ  في الّسابقةِ  االنتفاضاتِ  عن  َوق
ّھا روي أولیفر الفرنسيّ  وصفھا ّلُ  بأن  بعدَ  ما« عصرَ  تمث

 بحاجةٍ  تكنْ  لم انتفاضاتٌ  یبدو فیَما فھَي ». اإلسالمیّةِ  المرحلةِ 
ً  كانتْ  إیدیولوچیاتٍ  إلى ً  موجودة  العالمِ  في بالِفْعلِ  ومنتشرة

 القومیّةِ  وإیدیولوچیّةِ  اإلسالمّییَن، إیدیولوجیّةِ  مثلِ  العربّي،
 .العربیّةِ 

َلَّ  َع  إسقاطَ  یُریدُ  الّشعب: «َكانَ  انتشاًرا األكثرَ  رَ الّشعا َول
ّظامِ  ُ « وكانتِ ». الن ََھمّ  ِمنْ » الكرامة  وكذلكَ  المطالِب، أ

» ُ ُ «و ،»العدالة ُ ». الحّریّة َ  تعني كانتْ  فالكرامة  بمعاملةٍ  المطالبة
ُ . الئقةٍ   وكانَ . االستبداديّ  الحكمِ  إنھاءَ  تعني كانتْ  والحّریّة

 كما. والّرفاھیةِ  الّسیاسةِ  في المشاركةِ  حقّ  ُھَو  بالعدلِ  المقصودُ 
ُ  شاعتِ   شكلٌ  وظھرَ . الفسدةِ  ومعاقبةِ  الفسادِ  بإنھاءِ  المطالبة
. لھ یرمزُ  ما وكلّ  بالوطِن، واالفتخاِر  الكبریاِء، ِمنَ  جدیدٌ 

تي لیبیا وباستثناءِ  ّ ّّوارُ  فیھا استعانَ  ال َمِ  الث ل َ  للمملكةِ  القدیمِ  بالع
یبیّةِ  ّ تي الل ّ افي، أسقَطھا ال ّ  علم ھو الوطنيّ  العلمُ  أصبحَ  القذ

ّى لقد: لھا ورمًزا االنتفاضِة، ّّوارُ  تبن لمَ  الث َ  الوطنّي، الع
َ  أنّ  إلعالنِ  واستخدموه َ  األنظمة ّلُ  ال العربیّة ُمث  الّشعوبَ  ت



،َ  عن یكّشرُ  شعبٍ  إلى باالنتماءِ  افتخاَرھم مظھرینَ  العربیّة
ِھِ  ّّوارُ  سقطَ أ وھكذا. للمستبدینَ  أنیاب  في الخوفِ  حاجزَ  الث

 .وحقوقِھم كرامتِھم استردادِ  أجلِ  من صراِعھم
ِنَّ  ّذي م٢٠١١ ِجیلَ  إ َامَ  ال  جیلٌ  ھُـَو  م٢٠١١ سنةِ  بانتفاضةِ  ق

اٌك، ّعبیرُ  َصحَّ  إنْ  َشكَّ َى َوارتیابٍ  بحذرٍ  ینظرُ  جیلٌ . الت ِ  إل  جمیع
َِما اإلیدیولوچیّاِت، َِلكَ  في ب ُ  ذ  وبرغمِ . المّیینَ اإلس إیدیولوچیّة

ّھم إّال  متدیّنوَن، منھم الكثیرَ  أنّ  ُِرونَ  أن َْعتَب ًا، اإلسالمَ  ی َْیَس  دین  َول
ِنَّ . إیدیولوچیا َا إ َمْ  الجیلَ  َھذ ُدْ  ل َـع قُ  ی  وسائلُ  ترّوُجھ َما یَُصدِّ

َمْ  یُصدّقوھا؟ أن لھم َوكیَف . االستبدادیّةِ  األنظمةِ  إعالمِ  ل َ َرَ  أ  ی
ّمیھم آبائِھم جیلُ  یتعاملُ  كیفَ  الّشبابُ  َھؤالءِ   القیِم، َمعَ  ومعل

تي والمذاھِب، والمبادئ، ّ ّھا العربیّة الحكوماتُ  تزعمُ  ال  أن
لھا، ّ  یعرفُ  ِعْندََما: الّرسمیّةِ  المناسباتِ  في بھا تطالبُ  أو تمث
ً  یتمّ  االنتخاباتِ  تزویرَ  أنّ  الجمیعُ   ومصرَ  سوریا في عالنیّة

ُ  الدّولةِ  أحزابُ  تدّعي وعندما وتونَس؛ ّھا والحكومة  أن
» ٌ ّھا َمعَ  ،»دیمقراطیّة ِ  في أن  سلطةِ  َعنْ  إّال  تدافعُ  ال األمِر  واقع

 أيّ  بدونِ  الفسادِ  مكافحةِ  حمالتُ  تمرّ  َوعندما صغیرةٍ؛ عصابةٍ 
ّضامنِ  َعنِ  الجمیعُ  یتحدّثُ  َوِعْندََما تأثیٍر؛  َودَْعمِ  العربّي، الت
ّذيا الوقتِ  في الفسلطینیّة، القضیّة  عربیّةٍ  دولةٍ  أكبرُ  فِیھِ  تقومُ  ل

ِ  َمعَ  حدوِدھا بإغالقِ  ً  غزة، قطاع  الحصارَ  بذلكَ  ُمدّعمة
َى الّصھیونيّ  ُ  تسعى َوِعْندََما غزة؛ ُسّكانِ  َعل ُ  األنظمة  العربیّة

ِ  أجلِ  من القدیمةِ  االنتصاراتِ  توظیفِ  إلى ِھا إقناع  شعوب
َدْ  تْ َكانَ االنتصاراتِ  َھِذهِ  أنّ  َمعَ  بشرعیّتھا، َدَتْ  ق َق  أھّمّیتھا ف

ّسبةِ  ِ  بالن ّاِس  حیاةِ  لواقع َِعْندََما. الن  فِي مبارك حسني ذكرَ  ف
ِھِ  َ  فبرایرَ  من العاشِر  في األخیِر  خطاب ّھ م٢٠١١ سنة  انتصرَ  أن

َ  لمصرَ  َْظَھـرَ  م،١٩٧٣ سنة تي الفَْجَوةِ  ُعْمقَ  أ ّ  بینَ  تفصلُ  ال



َا نظاِمھِ  ّذي الجیلِ  َوَھذ  أحداثِ  ِمنْ  أكتوبرَ  نصرَ  یعتبرُ  ال
 ِ ّاریخ تي الّسحیقِ  الت ّ  شخٍص  أوْ  نظامٍ  أليّ  تمنحَ  أن یمكنُ  ال ال

 .شرعیّةٍ  أدنى
 

َاطَ  یُریدُ  الشَّْعبُ  -٨ ِْسق َِظامِ  إ ّ دِ  ِدینَاِمیِكیَّاتُ  -  الن ََّمرُّ ِّيِ  الت ََرب  الع
ِ  طریقةِ  اختالفِ  إلى الكاتبُ  یُشیرُ   االنتفاضاتِ  اندالع

ّوراتِ  ً  تطّوِرَھا، كیفیّةِ  وتباینِ  ة،العربیّ  والث  تونَس  ِمنْ  بدایة
ّصاالتٌ  حدثتِ  االختالفِ  ھذا وبرغمِ . الحالِ  بطبیعةِ  ٌ  ات  قویّة

َْینَ  ُ  االنتفاضاتِ  َھذه ب ّغةِ  وحدةِ  إلى نظًرا لیَس  البدایِة، ُمْنذ  الل
 َھذه أحداثَ  تنقلُ  َكانَتْ  اإلعالمِ  وسائلَ  ألنّ  أیًضا لكنْ  فحسُب،

ً  العربیّةِ  الدّولِ  معظمِ  إلى االنتفاضاتِ   كانتِ  وھكذا. مباشرة
 ُ ُ  االنتفاضة  الدّولِ  في االنتفاضاتِ  تلھمُ  عربيّ  بلدٍ  في المندلعة
ّرُ  األخري، ا. فیھا وتؤث َمَّ ُ  أ ُ، األنظمة َدْ  العربیّة َق َتْ  ف َع  ھذه تَاب

 والملوكُ  فالّرؤساءُ . واشمئزازٍ  وقلقٍ  واستیاءٍ  بذھوٍل، األحداثَ 
ُ، جھزتھموأ العرُب، َاجئوا لم األمنیّة ِ  یُف  في االنتفاضةِ  باندالع
. عليّ  بن سقوطِ  سرعةِ  من أیًضا ُصِدُموا بل فحسُب، تونَس 
 ُھَو  تونَس  في َحدَثَ  َما أنّ  البدایةِ  في العربُ  الحّكامُ  توّھمَ 

دُ  َْرِدّيٍ  حاَِدثٍ  ُمـَجـرَّ َالَ  َكَما أوْ  ُمْؤِسٍف، ف افيُّ  ق ّ ِنَّ : القذ  إ
ّونسیّ  َْظَھُروا ینَ الت َ  للجمیلِ  إنكاًرا أ  .َعليّ  بنِ  رئیِسھم تجاه

 بصلفٍ  قالَ  عندما الغیطِ  أبا ولنتذّكرْ . اإلنكارُ  َكانَ  البدایةِ  في
 في یحدثَ  أن مستحیلٌ  تونَس  في حدثَ  ما إنّ  وغطرسةٍ 

َكرُ  ویشیرُ . مصرَ  ُولْ  بدایةِ  في األسدِ  بّشار موقفِ  إلى پیرتیسُ  ف
 ِ ّوراتِ  اندالع  صحیفةِ  َمعَ  حوارٍ  في أعلنَ  حیثُ  ربیِّة،الع الث

 ِمنَ  بشيءٍ  م،٢٠١١ ینایرَ  نھایةِ  في» چورنال ستریت الوول«
» األخرى العربیّةِ  الدّولِ  في جدیدٍ  َعْصرٍ  بدایةِ « َعنْ  الوقاحِة،



َا دُونَ ( ُمّ )! ُسوری َْعدَ  َجاءَ  ث َنَّ  ُجزئيٌّ  اعترافٌ  اإلنكاِر  ب أ ِ  ُھنَاكَ  ب
، مشاكلَ  ً ً  بلِ  سیاسیّة، ستْ لی داخلیّة ً  اقتصادیّة  توّھمَ . واجتماعیّة

َنَّ  العربُ  الحّكامُ   واالنتفاضاتِ  والمظاھراتِ  االضطراباتِ  أ
تي ّ ُ  یمكنُ  دوِلِھم في اندلعتْ  ال  خاللِ  من علیھا الّسیطرة

َا: االجتماعیّةِ  والھباتِ  التّصریحاتِ   صاروخیّةٍ  وبسرعةٍ  وھكذ
 وتونَس، والمغرِب، ولیبیا، ،والجزائِر  مصَر، ِمنْ  ُكلٌّ  أعلنتْ 

 الموادّ  دعمِ  إعادةَ  والكویِت، والّسعودیِّة، واألردِن، وسوریا،
. الّسابقةِ  الّسنواتِ  في تخفیُضھ تمّ  بعدما البنزیِن، أوِ  الغذائیّةِ 

 وسوریا واألردنِ  والیمنِ  ولیبیا الجزائِر  حكوماتُ  وأعلنتْ 
 في نسبیا بیرةٍ ك زیادةٍ  عن َوُعَمانَ  والّسعودیّةِ  والكویتِ 

ّباتِ   العربیّة الحكوماتِ  بعضُ  ووعدتْ . الحكومةِ  موّظفي ُمرت
 عدّة وأعلنتْ . المحتاجینَ  إلى مباشرةٍ  ُمساعداتٍ  بتقدیمِ 

 من اآلالفِ  عشراتِ  َخلقِ  في رغبتِھا َعن عربیّةٍ  حكوماتٍ 
 ملیونِ  نصفِ  بناءِ  عنْ  الّسعودیّةِ  ملكُ  وأعلنَ  العمِل، فرِص 
ّینَ  وتوظیفِ  الدّخِل، لمحدودي سكنیّةٍ  وحدةٍ  ٍ  ألفِ  ست  خریج

 .الحكومیّةِ  األمنیّةِ  األجھزةِ  في جامعّيٍ 
ُ  أّما ُ، الخطوة الثة ّ ، فلم الث ْ  الّصعبِ  ِمنَ  أصبحَ  عندما إّال  تبدأ
َ  االحتجاجاتِ  ھذه أنّ  إنكارُ  . سیاسیّةٍ  طبیعةٍ  ذاتَ  َكانَتْ  المندلعة

ُ  إجراءاتٍ  على ةِ العربیّ  األنظمةِ  معظمُ  راھنتْ  ِعندئذٍ   تبدأ
ِ  ُمُروًرا االحتجاجیِّة، الحركةِ  ِمنَ  الّشرعیّةِ  بسحبِ   بتلطیخ

َنَ . باغتیاِلھم وتنتھي وترویِعھم، فیھا، المشاركینَ  سمعةِ  َْعل  أ
 وبّشار مصَر، رئیِس  ومبارك تونَس، رئیِس  علي بن ِمنْ  ُكلٌّ 

افي سوریا، رئیِس  ّ  ،الیمنِ  رئیِس  وصالح لیبیا، رئیِس  والقذ
ًا،  أو بلِدھم، ضدَّ  ُمؤامرةٍ  ِمنْ  جزءٌ  ِھَي  االحتجاجاتِ  أنّ  جمیع

ّھا  ُعَمالءَ « أوْ  واإلرھابیّیَن، اإلسالمّیینَ  المتطّرفینَ  عملِ  من أن



ُ  بدأتِ  بقلیلٍ  ذلكَ  وبعدَ ». أجانبَ  ُ  األنظمة  استخدامِ  في العربیّة
 ةِ الوحشیّ  بمنتھى الجیِش  أوِ  الّشرطةِ  قّواتُ  وتعاملتْ . العنفِ 
 جماعاتِ  مصرَ  في الّسلطاتُ  وأطلقتِ . المتظاھرینَ  َمعَ 
ِ  ،»الّشّبیحةِ « جماعاتِ  سوریا وفي ،»البلطجیّةِ «  لترویع

 انتشرتِ  َكَما». األمنّيِ  االنفالتِ « حالةِ  وخلقِ  المواطنیَن،
 ُ ّاصة تي القن ّ . للمعارضینَ  ممنھجةٍ  تصفیةٍ  بعملیّاتِ  تقومُ  ال

ُ  تشعرُ  وعندَما ّالیةِ  بعدمِ  األنظمة ّعاملِ  في الوحشیّةِ  ھذه فع  الت
 في الّرابعةِ  المرحلةِ  إلى العربُ  الحّكامُ  ینتقلُ  المتظاھریَن، معَ 

، الوعودَ  فیقدّمونَ  األموِر، على للّسیطرةِ  سعیھم ِ  باإلصالح
ّفاوضَ  ویعرضونَ  لي مع الت ّ  عملَ  ویقترحونَ  المعارضِة، ممث

 عن والیمنِ  صرَ وم تونَس  رؤساءُ  أعلنَ  وھكذا. وطنيّ  حوارٍ 
یھم ّ ِ  عنِ  تخل ّرّشح ّ  عبد عليّ  ولجأ. جدیدةٍ  رئاسیّةٍ  لفترةٍ  الت  ا
ِھ عن فأعلنَ  الّسیاسیِّة، المناوراتِ  إلى صالح ّى نیّت ّخل  عن الت
ِھِ   بإعالنِ  الجماھیِر  غضبِ  امتصاصَ  مبارك وحاولَ . منصب
 حالةِ  رفعَ  وسوریا الجزائرُ  وأعلنتِ . جدیدةٍ  حكومةٍ  تشكیلِ 

 الملكُ  َشّكلَ  المغربِ  َوفِي. األقلّ  َعلى الورقِ  على وارئ،الطّ 
َْعدَ  ً  األولى المظاھراتِ  ب  حینِ  في جدیٍد، دستورٍ  لعملِ  لجنة

ً  األسد بّشار شّكلَ   من أشھرٍ  عدّةِ  بعدَ  الوطنّي، للحواِر  لجنة
ِ  بعدَ  البحرینِ  ملكُ  وأعلنَ . المظاھراتِ   حدٍّ  إلى المظاھراتِ  قمع

 عن الّسلطاتُ  أعلنتِ  الّسعودیّةِ  وفي. وطنّيٍ  رٍ حوا بدءَ  بعیدٍ 
 في اإلجراءاتُ  ھذه جاءتْ  وقد. بلدیّةٍ  انتخاباتٍ  عقدِ  على نیِّتَھا

ً  الحاالتِ  غالبیّةِ  ُ  أّما. كافیةٍ  وغیرَ  جدا، متأّخرة  الخطوة
،ُ َتْ  أخرى، إلى حالةٍ  من اختلفتْ  فقدِ  الخامسة ل َّ : فِي َوتََمث

ّفاوِض َو  الحواِر، إلى الّسعي َى الت  واالنتظاِر  إصالحاٍت، َعل
ِ  الحذِر، ّھدیدِ  الدَّموّيِ، َوالقمع  دولِ  في االستقراِر  بضربِ  َوالت



َوْ  برّمتھا، والمنطقةِ  الجواِر  الِ  أ َ ِْشع  تدویلِ  أو أھلیٍّة، َحربٍ  إ
 .أخرى دولٍ  في األھلیّةِ  الحربِ 

 
ُونِسُ  -٩ َقُ : ت ــْوَراتِ  ُمْنَطل َّ ـیَّـ الث ِ ـَرب َ ـع  ةِ الْ

ُعتبرُ  ذینَ  بسّكانِھا تونسُ  ت ّ  نسمة ملیون ١٠،٥ یتجاوزونَ  ال ال
ّخذتْ . نسبیا الّصغیرةِ  العربیّةِ  الدّولِ  ِمنَ  ُ  ات  الدّولِ  جامعة

ََھا، مقرا تونَس  ِمن م١٩٩٠-م١٩٧٩ بینَ  َما العربیّةِ  َـْعدَ  ل  ب
. إسرائیلَ  َمعَ  المخزي الّسالِم◌ِ  بسببِ  ِمْصرَ  عضویّةِ  تجمیدِ 

 ّ ُ  خذتْ وات ّحریِر  ُمنّظمة ُ  الت ََھا َمقرا تونَس  من الفلسطینیّة  ِمنْ  ل
َْعدَ  م،١٩٩٣-م١٩٨٢ ّى لبناَن، من َطرِدَھا ب  إلى العودةِ  وحت

 تونَس  أنّ  بیدَ . أوسلو-معاھدةِ  إطاِر  في Jericho وأریحا غّزةَ 
َمْ  ُمْ  ل َّيِ  أبدًا تَق أ ِ َوْ  مركزيّ  دَْورٍ  ب  الو العربّي، العالمِ  في قیاديّ  أ

َ  ِھَي  كانتْ  تي الدّولة ّ  العربیّةِ  الدّولِ  ُشعُوبُ  منھا ینتظرُ  ال
 .لھم إلھامٍ  مصدرَ  تكونَ  أن األخرى

ّذي - عليّ  بن الدّینِ  زین الّرئیسُ  تمّكنَ   الّسلطةِ  َعلى استولى ال
 َ ّأي ِمنَ  -  سلمّيٍ  بانقالبٍ  م١٩٨٧ سنة  عنِ  بعیدًا بتونَس  الن

َامَ  ِة،والدّولیّ  اإلقلیمیّةِ  الّصراعاتِ  ق َ ً  عالقاتٍ  َوأ  معظمِ  َمعَ  وثیقة
ّحدةِ  والوالیاتِ  واألوروبیّةِ  العربیّةِ  الدّولِ   األمریكیِّة، المت

َّھُ  االنطباعَ  خاّصةٍ  بصورةٍ  األوروبیّینَ  جیرانَھُ  وأعطى َن أ ِ  ب
ً  ینتھجُ  ُھ المنطقةِ  اْستِْقَراِر  إلى تؤدّى سیاسة  لكنّ . أیًضا وتضمن

َ  ھذه  أوِ  Suggestion اإلیحاءِ  على تقومُ  َكانَتْ  الّسیاسة
اتيّ  اإلیحاءِ  ّ . الحقائقِ  على منھا أكثر Autosuggestion الذ
ِھِ  في ذكَره ما إلى الكاتبُ  ویشیرُ  ُ  الحدائقُ : «كتاب  العالمُ . الخفیَّة
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ّھُ  ّعَ  أن ّظامِ  ھذا فشلَ  توق ِ  بسببِ  تونَس  في االستبداديّ  الن  نجاح
ّعلیمیّةِ  واالجتماعیّةِ  االقتصادیّةِ  سیاساتِھِ  ّدٌ  مجتمعٌ  فھذا. والت  معق

ه یواصلَ  أن یستطعْ  لم ومتطّورٌ  ُ  نموَّ ِ  بسببِ  وتطّوَره  األوضاع
َ الدّو أصبحتِ  قد تونَس  إنّ  نقولَ  أن أیًضا یمكنُ . الّسیاسیّةِ   لة

 َ تي العربیّة ّ ّطّوراتُ  فیھا صارتْ  ال ُ  الت َلَّ  الّسیاسیّة ق َ  َمعَ  انسجاًما أ
ّطّوراتِ   تونسُ  وصلتْ  اقتصادیا. االقتصادیّةِ - االجتماعیّةِ  الت

 القرنِ  ثمانینیّاتِ  في أوروبّا جنوبِ  دولِ  بعِض  مستوى إلى
 أسبانیا مستوى على تونسُ  بقیتْ  سیاسیا لكنْ . العشرینَ 

. الدّیكتاتوريّ  الحكمِ  تحتَ  كانتْ  عندما والیونانِ  الِ والبرتغ
 ُ  في أخرى دولٍ  من أحدثَ  ومازالتْ  َكانَتْ  تونَس  أنّ  والحقیقة
ُ . كثیرةٍ  وجوهٍ  ِمنْ  العربیّة المنطقةِ  ُ  فالمرأة ّونسیّة ّعتْ  الت  تمت

َُھا علیھ حصلتْ  ما تفوقُ  بحقوقٍ   العربیّةِ  الدّولِ  سائِر  في نظیرت
ُ  وتقلُّ . تقریبًا األخرى  مصرَ  عن تونَس  في األمیّةِ  نسبة
 م٢٠١٠ سنةِ  وفي. المغربِ  من بكثیرٍ  أقلّ  َوِھَي  والجزائِر،

ّونسیّینَ  ِمنَ  ٪٣٤ َكانَ   الوقتِ  في لكنْ . اإلنترنتَ  یستخدمونَ  الت
ٌ  أجواءٌ  عليّ  بن- تونس على سیطرتْ  نفِسھِ  ٌ  سیاسیّة  قمعیّة

، ٌ . الّساحةِ  َعلى ودٍ وج أيُّ  للمعارضةِ  یكونَ  أن دونَ  عقیمة
َّھ صحیحٌ  ن َ  انتخاباتٌ  انتخاباٍت؟ أيّ  لكنْ  انتخاباٌت، ھناكَ  َكانَ  أ
 ٌ ٌ  شكلیّة ُْعَرفُ  مزّورة ًا نتائُجَھا ت » الّنھضةِ  حزبُ « أّما. مسبق

َتْ  العاّمِة، الحیاةِ  ِمنَ  إقصاؤه تمّ  فقدْ  المعتدُل، اإلسالميّ   ووِضع
ّقاباتُ  ِ، تحتَ  الن ِ ال ومنّظماتُ  الّسیطرة  تحتَ  المدنيّ  مجتمع

 الدّولِ  أكثِر  إحدَى إلى عليّ  بن-تونس تحّولتْ  وھكذا. المراقبةِ 
ًا العربیّةِ  ِ  مثلَ  دمویا یكنْ  لم عليّ  بن قمعَ  أنّ  صحیحٌ . قمع  قمع

ّھ حسین، صدّام ًا َكانَ  لكن  األمنیّةِ  األجھزةِ  تحّكمِ  على یعتمدُ  قمع
ُ  وكانتْ . شيءٍ  ُكّلِ  في  صفوفِ  من الّسیاسیّینَ  المعتقلینَ  غالبیّة



ا. اإلسالمیّینَ  َمَّ یبرالیّونَ  المعارضونَ  أ ّ  تمّ  فقد والعلمانیّوَن، الل
ا األّولِ  المقامِ  في أفواِھھم تكمیمُ  ِمَّ ِ  إ ّرویع َوِ  بالت ّفي، أ ًا الن  وأحیان

 .بالّسجنِ 
 ثقافیا المنفتحةِ  الوسطى وطبقتِھا المؤھلِة، عمالتھا َوبفضلِ 

َى َمِ  َعل ال َ ـع ًال  اقتصادیا شریًكا تونسُ  أصبحتْ  ،الْ . ألوروبّا ُمفَضَّ
ٌ  مصانعُ  ھناكَ  َوكانَ  ٌ  تونسیّة ُنتجُ  كثیرة ِ  ت  األسواقِ  لصالح

 لم وُسیّاًحا، حكوماتٍ  األوروبیّیَن، أنّ  ویبدو. األوروبیّةِ 
ّفوا ََمامَ  كثیًرا یتوق  وكونِھِ  علّي، بن لنظامِ  القمعّیةِ  األسالیبِ  أ
ً تكی تونَس  یعتبرُ  ِنَّ  ذلكَ  َومعَ . ولحاشیتِھِ  لھ ة َإ  االقتصادَ  ف
ّونسيَّ  ّرْ  لم الت ِ  شروطُ  لھ تتوف ّجاح  المستشري للفسادِ  َوَكانَ . الن

ّاتِ  عليّ  بن حكمِ  من األخیرةِ  المرحلةِ  في  في حاسمٌ  دورٌ  بالذ
ّموّ  إعاقةِ  ِ  في الھائلةِ  االستثماراتِ  وبرغمِ . االقتصاديّ  الن  قطاع

ّعلیِم،  والجامعاتِ  المدارِس  خریجي من كبیرٌ  دٌ عد وجدَ  الت
ُ  بلغتْ  وھَكذا. عملٍ  بال أنفَسھم  أكثرَ  الّشبابِ  بینَ  البطالةِ  نسبة

 االحتقاِن، من حالةٍ  خلقِ  في ھذا ُكلُّ  تسبّبَ  وقد. ٪٤٠ من
 یكنْ  لم األمرَ  أنّ  بحیثُ  واالستیاِء، الغضبِ  مشاعِر  وتزایدِ 
 حدثَ  َما َوھَو  االنتفاضِة، نارِ  إلشعالِ  شرارةٍ  إلى إّال  بحاجةٍ 
ّاِر  بإشعالِ  بوعزیزي محّمد الّشابّ  قیامِ  خبِر  انتشاِر  بمجّردِ   الن

تي اإلنسانیّةِ  غیِر  المعاملةِ  على احتجاًجا نفِسھ في ّ  بھا عوملَ  ال
َلِ  من ّونسیّةِ  الّسلطاتِ  قِب ّونسیّةِ  الجماھیِر  غضبُ  َوَكانَ . الت  الت

 َوإحباطٍ  غیظٍ  ِمنْ  یكظُمھ ابُ الّشب َكانَ  بما یوحي المتظاھرةِ 
ُ  َوذّلٍ  َویأٍس   .َطویــــلٍ  َوْقتٍ  ُمْنذ

ِ  َوفِي ّي م٢٠١١ سنة ینایرَ  َمطلع ًّرا بوعزیزي محّمد توف  متأث
ّظِر  والملفتُ . بجروِحھ تي المظاھراتِ  أنّ  للن ّ  في اندلعتْ  ال

 بدایتھا في تُطالبُ  كانتْ  بوعزیزي، حادثةِ  عقبَ  تونَس  أنحاءِ 



 المقامِ  فِي القمعیِّة، الّسلطاتِ  قبلِ  من للمواطنِ  نسانیّةٍ إ بمعاملةٍ 
لِ  َدْ . األوَّ َةِ  فِي الّسلطاتُ  لجأتِ  َوق ِدَای  القمعیّةِ  األسالیبِ  إلى الب

ُْطِلقَ : المظاَھَراتِ  لمواجھةِ  َطَ  الّرصاُص، أ  الّشھداُء، َسق
ُمَّ  المطالُب، زادتِ  االحتجاجاُت، تصاعدتِ   َراَحـــتِ  ث

ّظامِ  إسقاطَ  یُریدُ  الّشعبُ : «تھتفُ  الجماھیرُ   ».الن
ّظامَ  أنّ  اتّضحَ  م٢٠١١ ینایرَ  منتصفِ  في  الّشبابَ  یفقدِ  لم الن

َ  أیًضا بل فحسُب، َ  الّطبقة َ، المتحّضرةَ  المتوّسطة ّفة ً  المثق  خاّصة
ُمَّ . المتظاھرینَ  ضدّ  المستخدمِ  المتصاعدِ  العنفِ  كمِّ  بسببِ  ِنَّ  ث  إ

ِن َعْ  أدركَ  قد عليّ  ب ّطّوراتِ  ھذه ُكّلِ  دَ ب َنَّ  الت  اإلجراءاتِ  جمیعَ  أ
ِ  على للّسیطرةِ  تكفي تعدْ  لم القمعیّةِ   إلى فانتقلَ . األوضاع

 بتقدیمِ  واقعیٍّة، غیِر  وسیلةٍ  أخرى، وسیلةٍ  إلى أخرى، مرحلةٍ 
ِ  ألفِ  خمسینَ  بتشغیلِ  وعودٍ  . قلیلةٍ  أشھرٍ  خاللَ  جامعةٍ  خریج
ّھ لھ خطابٍ  في أعلنَ  أیّامٍ  بأربعةِ  ذلكَ  وبعدَ   نفَسھُ  یُرّشحَ  لن أن

َ  جدیدةٍ  لوالیةٍ  ّھُ  م،٢٠١٤ سنة ً  یُشّكلُ  سوفَ  وأن  للحواِر  لجنة
َ  ویُطلقُ  الوطنّي،  حّرةٍ  بانتخاباتٍ  ویسمحُ  الّصحافِة، حّریّة
رُ  وجعلَ  نزیھٍة، ُكم، أنا: «یَُكّرِ ُكم أنا فھمت ّھُ  ،»فھمت  في لكن
 ِ َدْ  یكنْ  لم الواقع ًا فھمَ  ق ّھا جاءتْ  قد ھذه روُضھفع. شیئ  كل

 ً ّھ خصوُمھ وأدركَ . متأّخرة ًا، أظھرَ  أن ُ  ورفضَ  ضعف  قادة
ّاِر  إطالقَ  الجیِش   بإعفاءِ  عليّ  بن فسارعَ  المتظاھریَن، على الن
ِھ من الجیِش  قائدِ  ّنا والواقعُ . منصب  ما بالّضبطِ  نعرفُ  ال أن
ّذي  قد یِش الج قیادةَ  أنّ  المحتملِ  ومن. الفترةِ  ھِذه في حدثَ  ال

َد عصَره بأنّ  عليّ  بن أبلغتْ  ّى ق َيّ  بن لكنَّ . ول َْعدَ  َحَكى َعل  ب
َِلكَ  ّھم منفاه ِمنْ  ذ ًا تونَس  مغادرةَ  علیھ إنّ  لھ قالوا أن ت ّ  فقطْ  مؤق

ُ . أمنیّةٍ  ألسبابٍ  ً  صعدَ  قد َكانَ  عليّ  بن أنّ  ِھَي  َوالحقیقة  طائرة
ّذي نفِسھ الیومِ  في ـھُ، ِخَطابٍ  آِخـرَ  فِیھِ  ألقَى ال َ  منفاهِ  إلى أقلتھ ل



َا. الّسعودیّةِ  في ّونسیّونَ  انھى َوَھَكذ  حكمِ  من عاًما ٢٣ الت
ِ  من شھرٍ  ِمنْ  أقلّ  بعدَ  االستبداِد،  ٢٠ وفي. المظاھراتِ  اندالع

َ  یونیو  عاًما ٣٥ بالّسجنِ  عليّ  بن على حكمٍ  صدرَ  م٢٠١١ سنة
 .الّسرقةِ  بتھمةِ 

 
ـِفْرَعْونِ  إْسقاطُ : ِمْصرُ  -١٠ یُمْقَراِطیَّةِ  َوَطِریقُ  الْ ـَوِعــرُ  الدِّ  الْ
َكرُ  یُشیر ُولْ تي األھّمیّةِ  إلى پیرتیس ف ّ َھا ال ّحریِر  میدانُ  اكتسب  الت

تي المجیدةِ  مصرَ  ثورةِ  خاللِ  من ّ  یفخرونَ  المصریّونَ  صارَ  ال
 یقعُ  الدّیمقراطيّ  الوطنيّ  للحزبِ  الّرئیسيّ  المقرّ  أنّ  ویذكرُ . بھا

ّحریِر، میدانِ  من بالقربِ  َ  من مكّونٌ  َمبنًى َوُھو الت  عشرَ  خمسة
ًا ِ، أثناءَ  احترقَ  طابق ّورة ٌ  نجتْ  لكنْ  الث ٌ  یافطة  ِمنَ  خارجیّة

ُ  علیھا مرسومٌ  الحریِق،  الّسعادةُ، علیھم تبدو أطفاٍل، خمسة
اِت، وھذا». أطفاِلكَ  مستقبلِ  أجلِ  من: «تحتھا ومكتوبٌ  ّ ِ  بالذ  أي
 لم َما ُھو أطفالھم، مستقبلِ  على وحزبھ مبارك حسني ائتمان

 كان مبارك أنّ  الكاتبُ  ویرى. لھ مستعدّینَ  المصریّونَ  یعدِ 
ًا لنفِسھ یضمنَ  أن بوسِعھ ، في محترًما مكان ِ ّاریخ ّھ لو الت  َكانَ  أن
َدْ  ََن، ق َْعل َْبلَ  أ ِ  ق ّورةِ  اندالع  في نیّتھ عدمِ  عن مصَر، في الث

 ِ ّرّشح َّھُ  جدیدةٍ، لفترةٍ  الت ن َ َ  جمال ابنِھ تَْوِریثَ  ِریدُ یُ  ال وأ  الّسلطة
َكرُ  ویعتقد. البالدِ  في ُولْ ھُ  یكنْ  لم مبارك أنّ  پیرتیس ف َّ ئَاتٌ  كل ِ  َسیّ
َكرُ  ویرى. ومناقبُ  حسناتٌ  أیًضا لھ كانتْ  بل عیوٌب، أو ُولْ  ف

ّالثةِ  العقودِ  من عقدینِ  أّولِ  في نجحَ  قد مبارك أنّ  پیرتیس  الث
تي ّ  إسرائیَل، مع الّسالمِ  على افظَ ح: لمصرَ  حاكًما قضاھا ال

 مفّضًال  شریًكا وجعلھا العربیِّة، عزلتِھا من مصرَ  أخرجَ 
ّحدةِ  للوالیاتِ   لسلسلةٍ  مصرُ  وتعّرضتْ . األوروبیّةِ  والدّولِ  المت

ً  مبارك، حكمِ  تحتَ  الّسیاسیّةِ  األزماتِ  ِمنَ  َ  خاّصة  موجة



 تطّورَ  العشرینَ  القرنِ  تسعینیّاتِ  في. الّشھیرةَ  اإلرھابِ 
ٌ  وظھرتْ  المصرّي، االقتصادُ  ٌ  وسطى طبقة  تكنْ  لم جدیدة
 ً  الّسیاسيّ  الّصعیدینِ  على مصرَ  في یحدثُ  عّما راضیة

 الفقراءُ  ازدادَ  مبارك حكمِ  من األخیِر  العقدِ  وفي. واالجتماعيّ 
ّصتِ  فقًرا، ُ  وقل لَ  المطحونِة، للّطبقاتِ  دعِمھا من الدّولة ُِھمَّ  وأ
ّعلیمِ  قطاعُ  ّموّ  معدّالتِ  زیادةِ  من بالّرغمِ و. الت  لم االقتصادّي، الن

ٌ  قطاعاتٌ  تشعرْ   الفقِر  بزیادةِ  إّال  المصریّینَ  من كبیرة
 المدارِس  خریجي بینَ  البطالةِ  معدّالتُ  وبلغتْ . واإلمالقِ 
ّظامُ  كانَ  سیاسیا. ذرَوتَھا والجامعاتِ   وكانَ . جمودًا یزدادُ  الن

ِھ، بمشاعِر  حساِس اإل َعنِ  ابتعادًا یزدادُ  مبارك  وفّضلَ  شعب
 َ ، شرم في اإلقامة ِ ِ، َعن بعیدًا الّشیخ . الّسنةِ  أیّامِ  معظمَ  القاھرة
ّھُ  ویبدو َمْ  أن  استیاءٍ  من المصریّینَ  انتابَ  مّما بشيءٍ  یشعرْ  ل
تي الّسیاسةِ  من وتذّمرٍ  وغضبٍ  ّ  ومن القمعّي، نظاُمھُ  ینتھُجھا ال
ّوریثِ  على حرِصھ ِھ، بمشاكلِ  اِمھاھتم من أكثرَ  الت ِ  ومن شعب
 وبرغمِ . حاشیتِھِ  وبینَ  الدّولِة، أجھزةِ  في المستشري الفسادِ 

َنَّ  إّال  مبارك، نظامِ  استبدادِ  ً  أقلّ  كانَ  استبدادَه أ  من صرامة
 ِمنَ  بقدرٍ  سمحَ  مبارك استبدادُ . تونَس  في عليّ  بن نظامِ  استبدادِ 

ّفینَ  الحّریّةِ  ِ بوس َوَكانَ . المصریّینَ  للمثق  حقوقِ  منظّماتِ  ع
ُ  اإلنسانِ   اإلنسانِ  لحقوقِ  األمنِ  أجھزةِ  انتھاكاتِ  مھاجمة
َ  اإلعالمِ  وسائلَ  أنّ  َكَما. المصرّيِ  ھُ  َكانَتْ  الخاّصة َُوّجِ  سھامَ  ت

َى نقِدَھا ل ِ ِ  إ َلْ  للبالِد، المتردّیةِ  األوَضاع َى ب ل ِ . نَْفِسھِ  مبارك َوإ
َْكِس  ِع َْحدُثُ  َكانَ  َما َوب  مبارك نظامُ  تَسامحَ  وسوریا، تونَس  في ی
َْعِض  َمعَ  َمْ . المعارضةِ  ُمَماَرَساتِ  ب  المظاھراتُ  تَُكنِ  َول

 ُ ُساِرعُ  َكانَتْ  األمنِ  أجھزةَ  لكنَّ  َعاِدیٍَّة، َغـْیـرَ  الّسیاسیّة ًا ت َان  أْحی
ُ  َوتأّسستْ . بقمِعَھا َة« حركة َ » ِكفَای  لمقاوَمةِ  م،٢٠٠٤ سنة



 ِ ّوریثِ  مشروع َامِ  في الت َامَ . األّولِ  المق  البرادعي ُمحّمدُ  َوق
 ِ ٍ  ملیونِ  بتجمیع َْجلِ  ِمنْ  الدّستوِر  لتعدیلِ  توقیع ِ  أ  الّسَماح
َاتٍ  ّعُ  ِمْصرُ  َكانَتْ  َشْكِلیا. ُمزّورةٍ  َوَغـْیـِر  نزیَھةٍ  بانتخاب  تَتمت

نَِظامِ  مبارك ُحْكمِ  أثنَاءَ  ِ َدُّدِ  ب ُ  ُھنَاكَ  َكانَ . األحزابِ  تَع َْحَزابٍ  ِعدَّة  أ
اِرَضةٍ  َصِغیَرةٍ  َ ٍ  ُمع َِھا َوَمْسُموح َلِ  ِمنْ  ب ّظامِ  قِب ُ  َوكانَتْ . الن  َجَماَعة

 بخوِض  لھا ُسِمحَ  َلِكنْ  محظورةً،» المسلمینَ  اإلخوانِ «
 في اإلخوانُ  َحَصدَ . الّسیاسیّةِ  الحیاةِ  في والمشاركةِ  االنتخاباتِ 
َاِعدِ  ِمنْ  ٪٢٠ م٢٠٠٥ انتخابات  نورٍ  أیمنُ  نافَس . البرلمانِ  َمق

 مزّورةٍ، رئاسیّةٍ  انتخاباتٍ  في مبارك الّرئیَس  نفِسَھا الّسنةِ  في
َى فیھا َحَصلَ  نورٍ  أیمنَ  إنّ  قیلَ  َْصَواِت، ِمنَ  ٪٧،٦ َعل  لكنَّ  األ

ّظامَ  ِ  علیھ القبِض  إلى سارعَ  الن  حیثُ  الّسجنِ  في بھ والّزّج
 حزبُ « وانتظرَ . مبارك معتقالتِ  في سنواتٍ  عدّةَ  أمَضى
ً  ١٥ المعتدلُ  اإلسالميُّ » الوسطِ  ً  سنة ِ  بدونِ  كاملة َھُ  الّسماح  ل

ُِمَماَرَسةِ  َّيِ  ب َاِسیَّةٍ  أنشطةٍ  أ  .ِسی
َى الكاتبُ  َویُِشیرُ   سیاسةٍ  من مبارك َعْصِر  في َشاعَ  َما إل
ّاِس  َسمحتْ  ّظامِ  شيٍء، كلّ  یقولوا أنْ  للن  َما ُكلَّ  یفعلَ  أن وللن

 المواطنینَ  كرامةِ  ضدّ  األمنیّةِ  ةِ األجھز انتھاكاتُ  َوَكاَنتِ . یُریدُ 
ّما تتزایدُ، العزلِ  ّظامُ  شعرَ  كل  انتخاباتِ  تزویرُ  َوتمّ . بالخطِر  الن

 الحزبُ « حصلَ  حیثُ  مسبوقٍة، غیر بصورةٍ  م٢٠١٠
 ما وھو البرلماِن، مقاعدِ  من ٪٩٧ من أكثر على» الوطنيّ 

ِ  من شخٍص  أيّ  ترّشحَ  جعلَ   مثل الحاكمِة، المؤّسسةِ  خارج
 أيّ  حصولِ  لشرطِ  نظًرا المستحیالِت، من البرادعي، ّمدمح

 ٍ ًا ٦٥ على محتملٍ  مرشح ِذٍ  البرلمانِ  أعضاءِ  من توقیع . ِحینَئ
 استیاءَ  م٢٠١٠ النتخابات فاحٍش  تزویرٍ  من حدثَ  ما أثارَ  وقد

َھم الّسلطةِ  من المقّربینَ  بعضُ  یخفِ  لم بلْ . الّشعبِ   من غضب



ّزویِر  ھذا ِ  الت  مجّردَ  كانَ  االنتخاباتِ  تزویرَ  أنّ  بیدَ . الّصریح
 في ینتفضونَ  المصریّینَ  جعلتِ  كثیرةٍ  عواملَ  من َعاملٍ 
 حدثَ  م٢٠١٠ َعام ففي. م٢٠١١ ینایرَ  من والعشرینَ  الخامِس 
ُ  َوَكانَتْ . احتجاجیّةٍ  وحركةٍ  اعتصامٍ  ٧٠٠ ِمنْ  أكثرُ   َحَرَكة

َدْ » أبریل من الّسادس« َ  تأّسستْ  ق  امقی بعدَ  م،٢٠٠٨ سنة
ِ  األمنِ  أجھزة ِ  لعّمالِ  إضرابٍ  بقمع ّسیج ةِ  الن ّ . الكبرى بالمحل

َى المصریّینَ  ِمنَ  آالفٌ  سارعَ  م٢٠١٠ سنة وفي ل ِ  استقبالِ  إ
ِھِ  عندَ  البرادعي ُمحّمد ْھُ  َما كثرةِ  برغمِ  مصَر، إلى عودَت  أطلقت

 البرادعي استقبالِ  في المشاركةِ  بعدمِ  تحذیراتٍ  ِمن الّسلطاتُ 
ٌ  م٢٠١٠ سنة أیًضا وتأّسستْ . القاھرةِ  َمَطاِر  في  مجموعة
 ٌ َى المعارضینَ  ِمنَ  ھائلة َغَ  الفیسبوِك، َعل َل  أكثرَ  أعضائَِھا َعدَدُ  ب
ُ  َوِھَي  عضٍو، ملیونِ  ِمنْ  نا« مجموعة ّ  َوُھَو  ،»سعید خالد كل

ّذي المصريُّ  الّشھیدُ  ْھُ  ال ُ  أشبعت ُ  األجھزة  األسكندریّة في األمنیّة
ّورةِ  شرارةَ  أنّ  بید. فاتِھِ و إلى أدّى ضربًا  جاءتْ  المصریّةِ  الث

تي تونَس  من ّ  في الفیسبوكِ  نشطاءِ  على تأثیُرھا یقتصرْ  لم ال
ّأثیِر  َعنِ  وقتئذٍ  الجمیعُ  وتساءلَ . مصرَ  ّذي الت َھُ  أن یمكنُ  ال  تحدث

 ُ ّظِر  الملفتَ  لكنّ . العربيّ  العالمِ  في تونَس  ثورة  ُھَو  ُھنَا للن
ّذي الّصلفُ   األحداِث، َھِذهِ  َمعَ  مصرَ  في الّسلطاتُ  بھ تْ تعامل ال

َدْ  َق َِلكَ  في المصریّةِ  الخارجیّةِ  وزیرُ  َساَرعَ  ف  المدعو الوقِت، ذ
ً  تونَس  في َحدَثَ  َما تكراِر  استحالةِ  تأكیدِ  إلى الغیط، أبو  َمّرة

َِكنْ . مصرَ  في أخرى ُ  ثبتَ  َما سرعانَ  ل َا َخَطأ ْي َھذ  .الّرأ
ُ  َساَھَمتْ  َْوَرة ِ  فِي تونَس  ث َى المصریّینَ  ِمنَ  المزیدِ  تشجیع  َعل

َّظاُھِر  ّورةِ  الت َقَ . والث ْھا دَعوةٍ  َمعَ  ھذا تََواف ٌ  أطلقت  َمجموعة
 ٌ َّظاُھِر  الّسیاسیّینَ  النّشطاءِ  ِمنَ  صغیرة َ  ینایرَ  ٢٥ یومَ  للت  سنة
 انحصرتْ  البدایةِ  في». الّشرطةِ  عیدِ « لـ الموافقَ  م،٢٠١١



ِ  في المتظاھرینَ  َمطالبُ  َى االحتجاج  األجھزةِ  وحشیّةِ  َعل
َ  األمنیّةِ  ِھم، َسقفَ  َرفعوا ذلكَ  وبعدَ . المواطنینَ  تجاه  مطالب

 وتحدیدِ  الّطوارئ، َحالةِ  وإلغاءِ  الدّاخلیِّة، وزیِر  بإقالةِ  منادینَ 
ِ  الجمھوریِّة، َرئیِس  ُحكمِ  فترةِ  . لألجوِر  األدنى الحدِّ  ورفع

ً  البدایةِ  في األمرُ  اقتصرَ  َى اإذ  المتظاھرینَ  مطالبةِ  َعل
ِ، كرامتھم باسترجاع َمْ . المسلوبةِ  َوحقوقِھم المھدرة ََحدٌ  یھتفْ  ل  أ

َِلكَ  في َسكِر  دحِر  أوْ  مبارك بسقوطِ  الوقتِ  ذ  یومِ « اختیارُ . الع
ّظاھِر◌ِ  َمْوِعدًا» الّشرطةِ  ًا، َكانَ  للت ق ّ  ِمنَ  كثیرٍ  قبولَ  والقى موف

ُ فغالبیّ . واستحسانَُھم البسطاءِ  َشعرونَ  َكانُوا المصریّینَ  ة  ی
ّلّ  بالمھانةِ  تي اإلنسانیّةِ  َغیِر  المعاملةِ  ِمنَ  َوالذ ّ  ِمنَ  یلقونھا ال
ًا، عشرینَ  بمشاركةِ  یحلمونَ  النّشطاءُ  َكانَ . األمنیّةِ  األجھزةِ   ألف
ذینَ  المتظاھرینَ  عددَ  لكنَّ  ّ َاقَ  للمشاركةِ  جاؤوا ال  ُكلَّ  ف

ّعاِت، ّوق  .متظاھرٍ  ألفَ  ٧٠ نحَو  فعلِ بال حضرَ  َحیثُ  الت
ُ  استمّرتِ  تي المصریّینَ  انتفاضة ّ  الخامِس  في اندلعتْ  ال
َ  م٢٠١١ ینایرَ  من والعشرینَ  َطْ  یوًما عشرَ  ثمانیة َق ُ . ف  استھانة

ّظامِ  ً  األّولِ  الیومِ  في اتّضحتْ  الّشعبِ  بانتفاضةِ  الن . مباشرة
َنَّ  فصحیحٌ  ّحریِر  دانِ می إخالءِ  ِمنْ  تمّكنَ  المركزيَّ  األمنَ  أ  الت

َا أنّ  بیدَ  الیوِم، ذلكَ  فِي ّّواِر  عزیمةِ  ِمنْ  یكسرْ  لم َھذ  فبعدَ . الث
َِلكَ   في» الغضبِ  ُجمعةِ « مظاھراتُ  اندلعتْ  فقطْ  أیّامٍ  بثالثةِ  ذ

امنِ  ّ  وحدَھا، القاھرةِ  في لیَس  م،٢٠١١ ینایرَ  من والعشرینَ  الث
َلْ  ِ  في ب ّظامُ  َحاَولَ . ِمْصرَ  أنحاءِ  جمیع َ عَ  الن  المظاھراتِ  رقلة

َِكنْ  والموبایِل، اإلنترنتِ  خدمةِ  بتعطیلِ   وتحّولتْ . َجدَْوى بال ل
َى الوسطى الّطبقةِ  مظاھراتُ  ل ِ  تظاھرَ . كاسحةٍ  شعبیّةٍ  حركةٍ  إ

ذینَ  اآلالفِ  مئاتُ  وحدَھا القاھرةِ  في ّ ُوا ال ِ  في استبسل  َعنْ  الدّفاع
ّحریِر  میدانِ  َدَّتْ . لمركزيّ ا األمنِ  قّواتِ  ھجماتِ  ِضدَّ  الت  َوأ



 ُ ُ  وفقدتِ . متظاھرٍ  مئةِ  نحَو  استشھادِ  إلى األمنِ  وحشیّة  الّشرطة
ّیرانُ  اشتعلتِ  ما وسرعانَ . الموقفِ  َعلى سیطرتََھا  المقّرِ  في الن

. الّشرطةِ  وأقسامِ  الدّیمقراطيّ  الوطنّيِ  للحزبِ  الّرئیسّيِ 
ُ  وأعلنتْ  ً » المسلمینَ  اإلخوانِ « جماعة َلِ  ِمنْ  بدایة  الیومِ  كَ ذ

ِ  في بقّوةٍ  َساھمَ  َما َوُھَو  المظاھراِت، في مشاركتََھا  إنجاح
ّورةِ   .الث

ّالي الیومِ  فِي َى الت ّظامَ  أنّ  ِمْنھُ  اتّضحَ  خطابًا مبارك ألق  َمازالَ  الن
َى الّسیطرةِ  في یأملُ  . الجیِش  تدّخلِ  خاللِ  ِمنْ  الموقفِ  َعل
ّھ للمتظاھریَن، تھدیداتِھ مبارك وأطلقَ   َوشّكلَ  لھُ، نائبًا یّنَ ع لكن

 ً ً  حكومة  الدّاخلیّةِ  وزیِر  وبدونِ  سابٍق، عسكريّ  برئاسةِ  جدیدة
، إلى الجیشُ  نزلَ . مبارك جمال َوحاشیةِ  العادلي ِ  الّشوارع
ّحریِر، میدانِ  في وتمركزَ  ََمامَ  الت  وأحسنَ  العاّمِة، المنشآتِ  وأ

 نفِسھِ  قتِ الو وفي. البدایةِ  في أفراِدهِ  استقبالَ  المتظاھرونَ 
ُ  اختفتِ  ُْطِلقَتْ  َما وسرعانَ  تماًما، الّساحةِ  ِمنَ  الّشرطة  أ
ِ  البلطجیِّة، عصاباتُ   في الفوضى وإشاعةِ  المواطنیَن، لترویع

ُ  ما َوُھَو  البالِد، أنحاءِ   حدثَ  لما تكراًرا المراقبینَ  بعضُ  اعتبَره
 .شاملٍ  أمنّيٍ  وانفالتٍ  مصطنعةٍ  فوضى من تونَس  في

ّالیةِ  مِ األیّا فِي  في نسبیًا الفوضى َوَشاَعتِ  األوضاُع، تفاقمتِ  الت
ُ  واشتدّتِ . البالدِ  أنحاءِ  ُ، الحركة َى َوحصلتْ  االحتجاجیّة  َعل
َنَ  ِعْندََما َكبیرٍ  معنوّيٍ  دعمٍ  َْعل  للحقوقِ  مساندتَھُ  الجیشُ  أ

ذینَ  للمتظاھرینَ  المشروعةِ  ّ َدْ  َكانُوا ال  األثناءِ  تلكَ  في بدؤوا ق
ّظامِ  بسقوطِ  یھتفونَ  َكرُ  ویُشیرُ . الن ُولْ  الموقفِ  إلى پیرتیسُ  ف

ّھ حیثُ  مصرَ  في للجیِش  المبدئيّ  العامّ   مخلًصا دائًما َكانَ  أن
ًا، والّرئیِس  للدّولةِ  ّھ َجمیع ّوریثِ  لفكرةِ  متحّمًسا یكنْ  لم لكن . الت

ََرى ّمییزَ  أرادَ  الجیَش  أنّ  الَكاتبُ  َوی  للدّولةِ  والئِھِ  بینَ  الت



َى أّكدَ  ِحینَ  لمبارك، ِصھِ وإخال  المطالبَ « دعِمھِ  َعل
 .للمتظاھرینَ » المشروعةَ 

ِھِ  ِمنْ  فقط أیّامٍ  ثالثةِ  وبعدَ  َھُ  ُمبارك ألقى األّوِل، خطاب  خطاب
اني ّ ّذي الث نَ  أن فیھ َحاَولَ  ال ًا، خروًجا لنفِسھِ  یَُؤّمِ ف ًا ُمشرَّ  معلن

ِ  لعدمِ  نیّتَھ ّرشُّح  واستعدادَه م،٢٠١١ برَ سبتم في جدیدةٍ  لفترةٍ  الت
. مصرَ  فِي یموتَ  أن في ورغبتَھ دستوریٍّة، تعدیالتٍ  لعملِ 

َّرَ  َث َا مبارك بخطابِ  المصریّینَ  ِمنَ  كثیرٌ  تَأ  َما سرعانَ  لكنْ . ھذ
ُّر ھذا تبّخرَ  َث ّأ َّاِلي، الیومِ  فِي الت َامَ  عندما الت ّصعیدِ  نظاُمھُ  ق  بالت
اِر  ِضدَّ  ُّوَّ َادَرَ : الث َب ِ◌ِ  الّرسميُّ  اإلعالمُ  ف اِر، ُصوَرةِ  بتلطیخ ُّوَّ  الث

ّھَمھم َْعدَ . أجنبیّةٍ  مؤامرةٍ  بتنفیذِ  مت َِلكَ  َوب  عصاباتِ  إطالقُ  تَمَّ  ذ
ّّواِر  ِضدَّ  البلطجیّةِ  َي  فیما الث َ « ُسّمِ تي» الجملِ  موقعة ّ  سقطَ  ال

ٍ  ألفِ  من وأكثرُ  الّشھداِء، من كثیرٌ  فیھا  أنّ  ویبدو. جریح
َدْ  كانوا القدمِ  كرةِ  أندیةِ  بعِض  مشّجعي َدؤوا ق َ  ب  بقّوةٍ  المساھمة

 .االنتفاضةِ  ھذه في
 حرصَ  الحسِم، وعدمِ  الحذِر، االنتظاِر  ِمنْ  أسبوعٌ  ذلكَ  تَال
ّحریِر  میدانِ  في البقاءِ  َعلى المتظاھرونَ  أثناَءه  حمایةِ  تحتَ  الت

 بعِض  بینَ  للحواِر  محاوالتٌ  جرتْ  نفِسھِ  الوقتِ  وفي. الجیِش 
ّّوا ةٍ  وَشخصیّاتٍ  والحكومةِ  والجیِش  ِر الث ّ ارُ  ورفضَ . مستقل ُّوَّ  الث
 جاءَ  باعتباِره الّرئیِس، نائبُ  سلیمان، َعمرو لھم قدّمھ ما

ٌ  بدأتْ  نفِسھِ  الوقتِ  وفي. كافٍ  وغیرَ  جدا متأّخًرا  من سلسلة
 في العاملونَ  وأبدى. الفئویّةِ  واالحتجاجاتِ  اإلضراباتِ 

ِ  في ذلكَ  بعدَ  ساھمَ  ًرا،تذمُّ  الحكوميّ  اإلعالمِ   بظھوِر  الّسماح
ّّواِر   .الحكومّیةِ  اإلعالمِ  وسائلِ  في الث

َدَا ّظامُ  ب َا یعرفُ  ال َمْشلوًال، الن َّيِ  َوفِي یفعُل، َماذ ّجاهٍ  أ  ینبغي ات
َن َ . یسیرَ  أ َدَأ  ِمنْ  العاشِر  في الدّراما َھِذهِ  ِمنْ  األخیرُ  الجزءُ  َوب



 أنّ  الوطنيّ  الحزبِ  قادةِ  أحدُ  نَ أعل ِعْندََما م،٢٠١١ فبرایرَ 
َْعدَ . الیومِ  ذلكَ  مساءِ  فِي سیتنّحى مبارك َِلكَ  َوب ثٌ  ألقَى ذ  ُمتََحـدِّ

ّحةِ  القّواتِ  باسمِ  ُ  َوِھَي  ،»واحدٍ  رقمَ  البیانَ « المسل  لغة
ً  فِیھِ  تحدّثَ  العسكریِّة، االنقالباتِ   الحقوقِ « َعنِ  أخرى مّرة
َّيِ  َعنْ  كشفَ ی أن دُونَ  ،»للّشعبِ  المشروعةِ   المساءِ  في. َجدیدٍ  أ

 المعلِن، الموعدِ  َعنِ  جدا متأّخرٍ  وقتٍ  في ِخَطابًا، ُمبارك ألقى
الثَ  الخطابَ  ُھَو  َوَكانَ  ّ ُ  الث ِ  ُمْنذ ِ، اندالع ّورة رَ  الث ُدِّ َھُ  َوق َنْ  ل َُكونَ  أ  ی

َا ِخَطابُھُ  َكانَ . األخیرَ  ِ  في َھذ َ  الواقع َة ََالث ِ  ث َاع َْرب  َوفي استقالٍة، أ
َحملُ  َكانَ  نفِسھِ  الَوْقتِ  َِلَك، باالعترافِ  َرفًضا ی ذ ِ  أیًضا َوَكانَ  ب

 ً َى َشھادة تي العمیقةِ  الفجوةِ  َعل ّ َْینَ  تفصلُ  َكانَتْ  ال  مبارك ب
ِ  في المتظاھِر  المصرّيِ  والّشبابِ   َوفي. البالدِ  أنحاءِ  َجمیع

ّالي الیومِ  َطْ  الت َق َنْ  ف َْعل  أنّ  ،سلیمان َعمرو مبارك، نائبُ  أ
َـّررَ  الّرئیَس  یھ« ق ّ  ،»الجمھوریّةِ  رئیِس  َمْنِصبِ  َعنْ  تخل

ّي العسكِر  َوتكلیفَ   .البالدِ  إدارةِ  مسؤولیّةِ  بتول
ََما ل ْ ّظِر  الملفتِ  ِمنَ  أیًضا َكانَ  تونَس  في َحدَثَ  َوِمث َةِ  في للن  الَحال

ّأثیرُ  المصریّةِ  ِِمْصَر، المھتّمةِ  للدّولِ  الّضئیلُ  الت ً  ب  خاّصة
ّحدةَ  الیاتِ الو َ  المت ّحادِ  َودُولَ  األمریكیّة َى األوروبّي، االت  َعل

ّورةِ  أثناءَ  ِمْصرَ  في األحداثِ  َمجریاتِ  ّصاالتُ  َوستبقى. الث  االت
تي الّسّریّة ّ َلكَ  في تّمتْ  ال  والجیِش  مصرَ  عسكِر  بینَ  الوقتِ  ذ

 الفریقُ  المصريّ  األركانِ  رئیسُ  قامَ  عندما َخاّصة األمریكّيِ،
ّان سامي  معدودةٍ، بأیّامٍ  مبارك إسقاطِ  قبلَ  واشنطنَ  بزیارةِ  عن
 وبدونِ  بأنفِسھم، رئیَسُھم المصریّونَ  أسقطَ  لقدْ . معروفةٍ  َغْیرَ 
ّظامَ  المصريُّ  الّشارعُ  أسقطَ  وبعدَما. خارجیّةٍ  ُمساعدةٍ  أيّ   الن

، ِ  یكنْ  لم االستبداديَّ  ما یتجاھلَ  أنْ  آخرَ  عربّيٍ  نظامٍ  أّيِ  بوسع
 .مصرَ  في یحدثُ 



 
ُحْكمُ  -١١ َْسَكِريُّ  الْ ع َْعدَ  َما َوَضْغطُ  الْ َّْوَرةِ  ب  الث

َّقَ   إسقاطِ  في نََجُحوا َعندََما كبیًرا انتصاًرا المصریّونَ  َحق
َا َحدَثَ . مبارك ُحسني ً  َھذ َا لكنَّ . شعبیّةٍ  النتفاضةٍ  نتیجة َمْ  َھذ  ل

ّلْ  ً  یمث َْوَرة ً  ث َدِ  ناجحة ّى اكتملْت، ق ِنْ  َحت َاطُ  انَ كَ  َوإ ِْسق َدْ  مبارك إ  ق
ادَةٍ  فِي تََسبَّبَ  َ َ . للمصریّینَ  َغاِمَرةٍ  َسع َدَأ ً  المصریّونَ  ب  مرحلة

 ً  كبیٍر، بتفاؤلٍ  م٢٠١١ فبرایرَ  ِمنْ  عشرَ  الَحاِدي فِي انتقالیّة
َِما یُِحیطُ  َوُغُموٍض  َعِریَضٍة، َوآَمالٍ   نَِظامٍ  ِمنْ  ینتظُرُھمْ  ب

َاِسّيٍ، َُوىِللْ  َوتََواُزنٍ  ِسی  أجواءٌ  ُھنَاكَ  َكانَ . الّسیاسیّةِ  ق
، ٌ َِكنَّ  دیمقراطیّة َمْ  الواقِعَ  ل  .دیمقراطیا یكنْ  ل

َنَّ  َصحیحٌ  َم مبارك إسقاطَ  أ ّفْ  ل ُ  یخل ّھ سیاسیا، فراًغا وراَءه  لكن
َدًَال  َجدیدٍ  دیمقراطّيٍ  بنظامٍ  یأتِ  لم ّظامِ  ِمنَ  ب  االستبداديّ  الن

ُ . القدیمِ  َوْ  العسكِر، لىإ انتقلتْ  فالّسلطة  المجلِس « إلى باألصحّ  أ
ّحةِ  للقّواتِ  األعلى ّذي طنطاوي المشیر برئاسةِ » المسل  َخدم ال
ِ  وزیًرا  وبجانبِ . َعاًما عشرینَ  لمدة مبارك رئاسةِ  تحتَ  للدّفاع
ّنفیذیّةِ  الّسلطةِ  َھِذهِ  ُ  أیًضا انتقلتْ  الت ُ  الّسلطة ّشریعیّة  إلى الت

 العسكريُّ  المجلسُ  أعلنَ . المزّوِر  نِ البرلما َحّلِ  بعدَ  العسكِر،
ّحّولِ  بمساندةِ  التزاَمھ ِمراًرا  َوُھَو  ِمصَر، في الدّیمقراطّيِ  الت
ً  یواجھُ  بالفعلِ  ً  مھّمة ّدة ُ  -١: معق ِ، حمایة ّورة ّفاھمُ  - ٢ الث  َمعَ  الت

 -٤ جدیٍد، سیاسّيٍ  نظامٍ  إیجادُ  -٣ االحتجاجیِّة، الحركةِ 
ّفاوضُ  ِ  الت ِ  تأمینُ  -٥ لطِة،السّ  ِمنَ  للخروج . الجیِش  مصالح

َا  المرحلةِ  بدایةِ  في للّسلطاتِ  حقیقيّ  توزیعٌ  ُھناكَ  یكنْ  لم َوَھَكذ
ّصدّي تستطیعُ  حقیقیّةٍ  قّوةٍ  أيّ  ھناكَ  یكنْ  ولم االنتقالیِّة،  الت

ّّوارُ  إّال  المطلقِة، العسكِر  لسلطةِ  ذینَ  الث ّ  فیما أنفَسھم نّظموا ال
ّورةِ  شبابِ  ائتالفِ « بـ یُعرفُ   المجلِس  َعلى َوَكانَ ». الث



مَ  أنْ  العسكريّ  ّ ّھ یتعل  بمثلِ  المظاھراتِ  حظرُ  بوسِعھ لیَس  أن
ّحریِر  َمیدانِ  َعنْ  یبتعدَ  أن علیھ وأنَّ  البساطِة، ھذه  .الت

َ  العسكرُ  تركَ  البدایةِ  في تي الحكومة ّ  تواصلُ  مبارك عیّنھا ال
ََھا ّھم. أعَمال  تصاعدِ  بعدَ  لتَِھاإقا إلى ذلكَ  بعدَ  اضطّروا لكن

َدِ . ضدّھا االحتجاجاتِ  ّّواِر  بعضَ  استشاروا َوق َْبلَ  الث  تشكیلِ  ق
َكرُ  وینقلُ . شرف عصام برئاسةِ  الجدیدةِ  الحكومةِ  ُولْ  پیرتیس ف
ِ  عنْ  المؤّكدةِ  غیِر  الّروایاتِ  بعضَ   قبلَ  شرف عصام تاریخ
ِ، وزارة تولیھ ّورة َدِ  إّنھُ  یُقالُ  حیثُ  الث ِھِ م من استقالَ  ق  نصب
 َمع( الفسادِ  على احتجاًجا مبارك، عھدِ  في وزیًرا َكانَ  عندما

ّنا ّورةِ  حكومِة◌َ  رئاستِھ أثناءَ  انتشاًرا یزدادُ  الفسادَ  رأینا أن ). الث
 َشرمِ  في كاملینِ  َشھرینِ  بالحیاةِ  یستمتعُ  مباركَ  العسكرُ  وتركَ 
 ِ َ  المظاھراتِ  لكنّ . الّشیخ ْھم الغاضبة  یھعل القبِض  على أرغمت

َوْ ( َكرُ  ویشیرُ . المحاكمةِ  إلى وتقدیمھ) شكلیا َول ُولْ  إلى پیرتیسُ  ف
َلِ  ِ  في المعھودةِ  العسكِر  ِحی  بھذهِ  أرادوا أّنھم حیثُ  الّشعبِ  خداع

ّقدِ  ِحدّةِ  تخفیفَ  أیًضا الخطوةِ   في. الّضعیفِ  ألدائھم المتزایدِ  الن
َتْ  م٢٠١١ صیفِ   في سكِر العَ  ِضدَّ  ُھتافاتٌ  مّرةٍ  ألّول ُسِمع

ّحریِر، میدانِ   َكَما. طنطاوي المشیِر  بإسقاطِ  تُطالبُ  وأخرى الت
 تحقیقِ  لعدمِ  وحكومتِِھ، شرف عصام َعلى الّضغوطُ  تَزایدتِ 
ِ، َمطالبِ  ّورة ّخاذِ  على شرف عصام أجبرَ  ما َوُھَو  الث  بعِض  ات

ّّواِر، لتھدئةِ  اإلجراءاتِ  ّقاعِد، إلى لواءٍ  خمسمئةِ  فحّولَ  الث  الت
 تغییرٍ  حركةِ  َعن وأعلنَ  حكومتِِھ، وزراءِ  من عددًا رَ وغیّ 

ً  ذلكَ  ُكلّ  المحافظیَن، لبعِض   »!!الّشعبِ  إرادةِ « لـ تلبیة
َمْ  ّسمْ  ل ُ  تت  دَائًما مبارك إسقاطِ  َبْعدَ » العسكرّيِ  المجلِس « سیاسة

ً  بالحكمِة، اُمِلھِ  في خاّصة َ اِد، المتظاھرینَ  َمعَ  تَع ّ ّق  َحیثُ  والن
 أبریلَ  في. َجدیدٍ  ِمنْ  القدیمةِ  القمعیّةِ  الوسائلِ  مَ استخدا أعادَ 



ٌ  أصدرتْ  مثًال  م٢٠١١ ٌ  محكمة  على قاسیًا حكًما عسكریّة
 إلى العسكرُ  لجأ. العسكريّ  المجلَس  انتقدَ  شابّ  سیاسيّ  ناشطٍ 

ً  سبعینَ  نحَو  استشارةِ  ً  شخصیّة ً  مصریّة  بعدُ  فیما كّونوا منتقاة
َ  أنّ  بیدَ ». اريّ االستش المجلِس « بـ یُعرفُ  َما ّخاذ  القراراتِ  ات

 َغضبَ  یُثیرُ  َكانَ  َما َوُھَو  علنیٍّة، مناقشاتٍ  بدونِ  یتمُّ  كانَ 
، ِ ّّواِر  واستیاءَ  الّشارع ًَال  ذلكَ  ِمنْ . الث  َساَرُعوا، العسكرَ  أنّ  َمث

 إلجراءِ  م٢٠١١ مارَس  استفتاءِ  ِمنَ  فقطْ  أسبوعینِ  بعدَ 
 اإلعالنِ « بـ یُعرفُ  ما إصداِر  إلى دستوریٍّة، تعدیالتٍ 
ّتٌ  دستورٌ « َوُھَو  ،»الدّستوريّ  ّسمَ  ،»مؤق  َوَعدَمِ  بالغموِض  ات
ّقدِ  الدّھشةِ  ِمنَ  كثیًرا وأثارَ  الّشفافیِّة، ـِفیَن، لدى والن َّ َـق  الـُمـث

 .الحكمِ  في االستبدادّيِ  العسكِر  أسلوبِ  َعنْ  معبًّرا َوَكانَ 
ّیّ  ُحسنَ  عاّمةٍ  بصفةٍ  الّشعبُ  افترضَ  َسكِر  ِمنَ  ةِ الن  فالجیشُ : الع

ٌ  لھ لیَس   َعنْ  أعلنوا الّضبّاطَ  لكنّ  الدّیمقراطّیِة، بالعملیّةِ  خبرة
ّھم یعرفونَ  فھم منتخبٍة، مدنیّةٍ  لحكومةٍ  الّسلطةِ  تسلیمَ  َرغبتھم  أن

ّموا لم  استیرادِ  تحاشي أیًضا یُریدونَ  وھم یحكموَن، كیفَ  یتعل
ّھم المؤّكدِ  من لكنْ . لجیِش ا داخلِ  إلى الّسیاسیّةِ  الّصراعاتِ   أن

ِ  االمتیازاتِ  ببعِض  االحتفاظَ  یریدونَ   ِمنْ . الخاّصةِ  والمصالح
 المؤّسساتِ  من كبیرٍ  َعدَدٍ  على الّسیطرةِ  إحكامُ  مثًال  ذلكَ 

ِ  امتیازاتِ  عن ناھیكَ  المختلفِة، االقتصادیّةِ   المجانّيِ  العالج
ّأمینِ  ّعھم االجتماعّيِ، والت  القضائیّةِ  المالحقةِ  ِمنَ  بحصانةٍ  وتمت

َدْ  طنطاوي َوَكانَ . الماضي في ارتكبوه یكونونَ  قد لما  أعلنَ  ق
ِھِ  عن  المؤّسسةِ  إطاِر  في لكنْ  الجیِش، في الفسادِ  لمحاربةِ  نیّت

َا ُكـلُّ . العسكريّ  القضاءِ  وأمامَ  العسكریّةِ  ُ  َھذ  ِمنْ  زادَ  وغیُره
َ  الكثیرینَ  ُشُكوكِ   انقالبِ  فبعدَ . للعسكِر  الحقیقیّةِ  المقاِصدِ  تجاه

َ  العسكِر  ّھم أعلنوا م١٩٥٢ سنة َ  إّال  الحكمِ  في یبقوا لن أن ّة  ست



َ  ِمْصرَ  یحكمون بھم فإذا أشھٍر، ّة  .عقودٍ  ست
َكرُ  َویُشیرُ  ُولْ تي الجسیمةِ  الخسائِر  إلى پیرتیس ف ّ  تََكبّدََھا ال

ّورةِ  بعدَ  المصريُّ  االقتصادُ  َا إلى نضیفُ  َوَنْحنُ . الث  َھذ
ً م ً  الحظة  إصراِر  بسببِ  تفاقمتْ  الخسائرَ  َھِذهِ  بأنّ  تكمیلیّة

َى القمعیّةِ  الدّولةِ  أقطابِ   المصرّيِ، الّشعبِ  ِمنَ  االنتقامِ  َعل
َحَ  َما أشاُعوا َحْیثُ   َما َوُھَو » األمنيَّ  االنفالتَ « تسمیتھ اْصَطل

ََعاقَ  كثیرةٍ، اقتصادیّةٍ  قطاعاتٍ  تعطیلِ  في َساَھمَ   عودةَ  َوأ
 االقتصادُ  تكبّدَ  وھكذا. الّطبیعیّةِ  معدّالتھا إلى یاحةِ السّ 

َْعدَ  المصريُّ  ِ  ب ّورةِ  اندالع ً  َخسائرَ  الث ِنْ ( كبیرة  ال كانتْ  َوإ
َاَرنُ  ُق ُ  فخسرتِ ). مصرَ  ثرواتِ  ِمنْ  بالمنھوبِ  ت  َكانَتْ  َما الدّولة

فتِ  الّسیاحِة، ِمنَ  علیھ تحصلُ  ّ ُ  َوتكل  بعِض  لمطالبِ  االستجابة
ِھم َرْفعَ  الفئاتِ   اإلضراباتِ  تكاثِر  َوَمعَ  الجنیھاِت، مالیینَ  َرَواتب

ُ  خسرتِ  الفئویّةِ  واالحتجاجاتِ   من أخرى مالیینَ  الدّولة
 ِمنْ  أكثرُ  َوَعادَ  الّصعبِة، العملةِ  احتیاطيُّ  وتناقصَ  الجنیھاِت،

ّورةِ  أحداثِ  بسببِ  لیبیا ِمنْ  مصريّ  عاملٍ  ألفِ  مئةِ  یبیّةِ  الث ّ . الل
َا ُكلّ  َلَ  َھذ ُ  َجع َى للحصولِ  تتفاوضُ  الحكومة  ِمنَ  قروٍض  َعل

 ِ  .الَخاِرج
ُ  َوتدھورتِ  ُ  الحالة ِِصفَةٍ  األمنیّة ٍة، ب  الّروحُ  وانخفضتِ  َعامَّ

 ُ  الّشرطةِ  ضبّاطِ  ِمنْ  كثیرٌ  َوَصارَ  الّشرطِة، لرجالِ  المعنویّة
َ  یخشونَ  َ  المالحقة ِ  في َشارُكوا إذا القضائیّة  المظاھراِت، قمع

 إلى یعودُوا أن دونَ  بیوتِِھم إلى األمنِ  جنودِ  من كثیرٌ  ھبَ وذ
ً  عمِلھم  إطالقُ  تمّ  أو الّسجناءِ  من كثیرٌ  وھربَ  أخَرى، مّرة
ّورةِ  ُمظاھراتِ  أثناءَ  عمدًا سراِحھم ِ  أْجلِ  ِمنْ  الث ّاِس، ترویع  الن

 بعضُ  ویرى. عاّمةٍ  بصفةٍ  الجریمةِ  معدّالتُ  وارتفعتْ 
َا المراقبینَ  ّورةِ « ِمنَ  نَْوًعا» األمنيَّ  نفالتَ اال« َھذ  الث



ُّــرُ  ساھمَ  َكَما». المضادّةِ  َّـَوت ُ  والھجماتُ  الّطائفيُّ  الـت  المتتالیة
َى یّةِ  َعل ّ  وعدمِ  القلقِ  ِمنَ  أجواءٍ  إشاعةِ  في القبطیّةِ  األقل

َِلكَ  َوَمعَ . االستقراِر   العنفِ  أعمالُ  تَُكونَ  أنْ  المؤّكدِ  ِمنَ  فلیَس  ذ
َدْ  مسیحیّینَ ال ِضدَّ  ّورةِ  بعدَ  زادتْ  ق َِمنَ . الث  َھِذهِ  أنَّ  المعروفِ  ف

ً  َكانَتْ  األعمالَ  َة  كثیرٌ  ضحیَّتَھا َوَراحَ  مبارك، عصِر  في َشائِع
َى االعتداءِ  حادثةِ  في آخُرھم َكانَ  األبریاءِ  ِمنَ   كنیسةِ « َعل

ِ . م٢٠١٠ سنةِ  رأِس  لیلةِ  في األسكندریّةِ  في» القدّیسینَ   بالّطبع
ّفْ  مل ْلُ  تتوق ِ، بعدَ  األعمالِ  َھِذهِ  ِمث ّورة ٌ  فقامتْ  الث ٌ  جماعة  سلفیّة

 ٌ  في كنائَس  ِعدّةِ  َعلى ھجماتٍ  بشّنِ  م٢٠١١ َمایُو في متطّرفة
َ  منطقةِ  فتْ . القاھرةِ  فِي إمبابة ّ  الّطرفینِ  االشتباكاتُ  ھذهِ  كل

 َ ٌ  واحترقتْ  والمسیحیّیَن، المسلمینَ  ِمنَ  قتیًال  عشرَ  خمسة  كنیسة
ُ  تتدّخلِ  ولم بأكملھا،  شكوكَ  األحداثُ  َھِذهِ  أثارتْ  وقدْ . الّشرطة

ُْھمْ  المراقبیَن، بعِض  ت َ ل َ  بینَ  مسبقٍ  تحالفٍ  وجودَ  یرّجحونَ  َوَجع
ّظامِ  الّسلفیّینَ  ذینَ  الّسلفیّونَ  فھؤالءِ . الّسابقِ  والن ّ  سلبیّینَ  كانوا ال

َ  ومسالمینَ  ُ  ینَ عدوانیّ  اآلنَ  َوَصاُروا مبارك، نظامِ  تجاه  منذ
 ِ ِ، اندالع ّورة ّھم یبدونَ  الث َى وكأن  أمنِ  عناصِر  ببعِض  عالقةٍ  َعل

ّھم الدّولِة، ِ  یعملونَ  وأن   .الخفاءِ  في مبارك أمنِ  أجھزةِ  لصالح
ّعُ  أحدٌ  مصرَ  فِي یوجدُ  لیَس  ٍ  ُحدوثَ  یتوق  للمذھبِ  كبیرٍ  رواج

ّذي الّسلفيّ  ُودُ  ال ُ  تَع ُوُره  متدیّنونَ  نَ فالمصریّو. الّسعودیّةِ  إلى ُجذ
ّھم َعاّمٍة، بصفةٍ  َ  ذلكَ  َوَمعَ . التّطّرفَ  یرفضونَ  لكن ــة َــمَّ َــث  ف

َى الّسلفیّینَ  إقدامِ  ِمنْ  َمَخاِوفُ  َّورةِ  أجواءِ  استغاللِ  َعل  وما الث
ْھُ   ِضدَّ  الَكراھیةِ  َمَشاعِر  إضرامِ  أجلِ  ِمنْ  حّریّاتٍ  ِمنْ  جلبت

ا. المسیحیّینَ  ّّوارُ  ینتظُره َوِممَّ  العسكريّ  المجلِس  ِمنَ  الث
 لشھداءِ  القصاصُ  وعائلتِِھ، مبارك محاكمةِ  بعدَ  والحكومِة،

ّورةِ  ذینَ  الث ّ ّى عددُُھمْ  بلغَ  ال  ٨٥٠ نحَو  م٢٠١١ صیفِ  حت



َدْ . شھیدًا ّّواِر  قتلةِ  ُمحاكمةِ  في شدیدٌ  تباطؤٌ  َحدَثَ  َوق  ورموِز  الث
ّظامِ  ِ  إلى أدّى الّسابقِ  الن  متكّررةٍ  ةٍ بصور المظاھراتِ  اندالع

 ما َوُھَو  المجرمیَن، محاكمةِ  في القضاءِ  تراِخي على احتجاًجا
 .واالنكساِر  باإلحباطِ  أصًال  المصابةِ  الّشرطةِ  قّواتِ  أرھقَ 
 العسكريُّ  المجلسُ  اضطرّ  الغاضبةِ  المظاھراتِ  َضغطِ  َوتَْحتَ 
 وصدرتْ  المحاكمِة، إلى وتقدیِمھ مبارك َعلى القبِض  إلى

َى طویلةٍ  لسنواتٍ  نِ بالّسج أحكامٌ  ّظامِ  وزراءِ  من َعدَدٍ  َعَ◌ل  الن
ُ  بدأتْ  م٢٠١١ أغسطَس  َوفي. الھاربینَ  الّسابقِ   مبارك محاكمة
 في العادلي حبیب األسبقِ  الدّاخلیّةِ  ووزیِر  وجمال عالء وابنیھ
ُ  َوَكَ◌انَ . لذلكَ  خّصیًصا ُجّھَزت قاعةٍ   قفِص  في مبارك رؤیة

ّھامِ   َكَما. الّضحایا أسِر  غلیلِ  وشفاءِ  عتباِر اال ردّ  ِمنْ  نوًعا االت
ُ  َھِذهِ  أدّتْ  ّقدِ  تخفیفِ  إلى المحاكمة  المجلِس  إلداءِ  المتزایدِ  الن

ًا. العسكريّ   دعائيّ  طابعٌ  أیًضا المحاكمةِ  لھذه َكانَ  یقین
َى رمزتْ  لكّنھا شعبوّي، َـّلِ  َعل ّظامِ  نھایةِ  إلى اْألَق . القدیمِ  الن

ُعتبرُ  ذلكَ  َوَمعَ  ُ  هِ َھذِ  ت ً  المحاكمة ً  مھّمة : المصريّ  للقضاءِ  صعبة
ائرةِ  الجماھیِر   رغبةِ  إشباعُ  ینبغي إذ ّ ّظامِ  معاقبةِ  في الث  الن

 .القانونِ  بأحكامِ  االلتزامُ  یجبُ  نفِسھِ  الوقتِ  وفي الّسابِق،
َكرُ  ویُشیرُ  ُولْ ّفاؤلِ  أھّمیّةِ  إلى پیرتیسُ  ف ِ  في الت ّورةِ  إنجاح  الث

ّاتِ  االنتقالیّةِ  المرحلةِ  في المصریّةِ  َِفي. بالذ  م٢٠١١ َمارَس  ف
َنَّ  مقتنعینَ  المصریّینَ  ِمنَ  ٪٨٢ َكانَ  أ ِ  تسیرُ  ِمصرَ  في األمورَ  ب
ِ  الّطریقِ  في َدْ . الّصحیح َكرُ  أجَرى َوق ُولْ  َمعَ  حواراتٍ  پیرتیس ف

 ونشطاءِ  أعماٍل، ورجالِ  وسیاسیّیَن، وباحثیَن، صحفیّیَن،
 مصریّیَن، أجرةٍ  سیّاراتِ  سائقيو وموّظفیَن، إنساٍن، حقوقِ 
َھُ  أّكدتْ  بشھوٍر، ذلكَ  بعدَ  َا ل ّفاؤلَ  َھذ ًا. الت ّلُ  ال یقین ُمث  َھِذهِ  ت

قاءاتُ  ّ ّھا برّمتِِھ، الواقعَ  الل ً  تُعطي لكن ً  صورة  األجواءِ  َعنِ  عاّمة



 عامٍّ  إحساٍس  بوجودِ  االنطباعَ  أعطتِ  لقاءاتٌ  َوِھَي . الّسائدةِ 
َنَّ  أ ِ ّور اندالعَ  ب َنَّ  ضروریا، َكانَ  ةِ الث َ  المشاكلَ  َوأ  االقتصادیّة

 َ تي واالجتماعیّة ّ ّبُ  یمكنُ  مصرُ  تواجھھا ال ّغل َا علیھا، الت ذ ِ  إ
 بشجاعٍة، األكبرَ  االنتقالیّةِ  المرحلةِ  تحدي المصریّونَ  واَجھَ 

ّضامنِ  واحتفظوا ّذي بالت ّورةِ  مظاھراتِ  أثناءَ  أظھُروه ال  .الث
 

١٢-  ُ َْودَة ع َى الْ ل ِ َاَسةِ  إ ی ٌ، ُمْشتََرَكاتٌ . الّسِ َاتٌ  َجِدیدَة ٌ  َواْختَِالف  ِجِدیدَة
َْحكي َكرُ  ی ُولْ ِ  َمعَ  قّصتَھُ  پیرتیسُ  ف َحذیةٍ  َماِسح  سنّ  في مصريّ  أ

 َ َھ عشرةَ  الخامسة َى ساویرس برجي أَمامَ  قابل ّیِل، َعل ُ  الن َخبَره  َوأ
ّھُ  ّورةِ  في أیًضا َشاَركَ  أن ،: «الث ِ  وأطلقوا اَك،ُھنَ كنتُ  أنَا بالّطبع

َینا ُمّ ». الّرصاصَ  َعل ّذي ساویرس بنجیب لقاَءه یروي ث َم ال  ل
ّباھي َعنِ  یكفّ  ّھ ،»مصرَ  في األغنى ِھَي  عائلتھ« بأنّ  الت  وأن

ٍ  أكبرُ « شخصیا ِ ». مصرَ  في للّضرائبِ  دافع  یذكرْ  لم بالّطبع
ّفِ  ساویرس ًا للمؤل  َوَعن مبارك، نظامِ  َمعَ  تحالفھ َعنْ  شیئ
 وشركاتِ  بالمّجاِن، الدّولةِ  أراضي َعلى عائلتِھ ُحصولِ 

 ِ  ولم. بالفسادِ  المحمولِ  ورخصةِ  زھیدةٍ، بأسعارٍ  العامّ  القطاع
 إلى فذھبَ  المصریّیَن، خداِعھِ  مواصلةِ  َعن ساویرس یتوّرع
ّحریِر  میدانِ  ً  الت امنِ  ِمنَ  بدایة ّ  م،٢٠١١ ینایرَ  من والعشرینَ  الث

ّظامِ  دَّ ِض  الّشعبِ  ثورةِ  في لیشاركَ  ّذي الن  أحدَ  نفُسھُ  ُھَو  یُعدُّ  ال
ِھِ  َكرُ  ویشیرُ !! أقطاب ُولْ تي الّصورةِ  إلى پیرتیسُ  ف ّ  أبھرتِ  ال
ِ، مظاھراتِ  أثناءَ  العالمَ  ّورة  یدًا المصریّونَ  وقفَ  حینَ  الث
 ً  المسلمونَ  والفقراُء، األغنیاءُ : مبارك نظامِ  إلسقاطِ  واحدة

ّساءُ  الّرجالُ  والمسیحیّوَن، یبرالیّونَ  اإلسالمّیونَ  ،والن ّ . والل
 بوسائلَ  ذلكَ  َعنْ  َویعبّرونَ  بثورتِھم، فخورونَ  فالمصریّونَ 

تي والیفطُ  الّرسوماتُ  منھا مختلفةٍ  ّ ّحادَ  تُظھرُ  ال  الھاللِ  ات



َو والّصلیِب، َ، مصرَ  َعلمِ  ألوانَ  أ ّالثة  واألبیَض، األحمَر، الث
َِلكَ  َوَمعَ . واألسودَ  َكرُ  نقلَ  َكَما ،المصریّونَ  یُدركُ  ذ ُولْ  پیرتیسُ  ف

َى اجتمعنا: «مصریّةٍ  إنسانٍ  حقوقِ  ناشطةِ  َعنْ   واحٍد، ھدَفٍ  َعل
ّفقْ  لمْ  لكّننا. مبارك إسقاط ُھَو  َى نت  ».المستقبلِ  َعل

ََرى ّفُ  َوی َنَّ  المؤل  یسیرُ  األحزابِ  ُمتعدّدِ  نِــَظــامٍ  إلى االنتقالَ  أ
 األحزابِ  وتأسیِس  تباینِة،الم المواقفِ  إبراِز  َمعَ  بالّضرورةِ 
ّالتِ  وإنشاءِ  الّسیاسیِّة، ّكت  صراعاتِ  وُظُھوِر  الّسیاسیِّة، الت

ّناقضاتِ  ھِذه مثلُ . الخفیةِ  أو الّصریحةِ  القوى  االنقساماتِ  أوِ  الت
تي ّ َ  تمیّزُ  ال َ  المرحلة  مارَس  في ظھرتْ  قد كانتْ  االنتقالیّة

ّعدیلِ  َعلى التّصویتِ  عندَ  م٢٠١١  فالجزءُ . وريّ الدّست الت
ِ، شبابِ  ائتالفِ  ِمنَ  األكبرُ  ّورة یبرالیّةِ  والقوى الث ّ  والعلمانیِّة، الل
ّعدیالتِ  ھذه برفِض  نادتْ  والبرادعي، موسى عمرو ومنھا  الت

 ناحیةِ  ِمنْ  صحیحةٍ  وغیرَ  كافیةٍ  غیرَ  باعتباِرَھا الدّستوریّةِ 
ّسلسلِ  ّذي الوقتِ  في الّزمنّي، الت  المسلمونَ  نُ اإلخوا فیھ ناَدَى ال

ّعدیالتِ  ھذه بقبولِ  والّسلفیّونَ  ّبعینَ  الدّستوریّة، الت  ذلكَ  في مت
 الستخداِمھم فقطْ  لیَس  أنصاِرھم، لتعبأةِ  شریفةٍ  غیرَ  وسائلَ 

ّھم أیًضا ولكنْ  ألنفِسھم، للدّعایةِ  المساجدَ   االنطباعَ  أثاروا ألن
َنَّ  أ ِ ّعدیالتِ  رفضَ  ب ََمامَ  الّطریقِ  فتحَ  سیعني الت  العلمانیّینَ  أ

یبرالیّینَ  ّ انیة المادّةِ  إللغاءِ  والل ّ تي الدّستوِر  ِمنَ  الث ّ َى تنصُّ  ال  َعل
ِ  الرئیسيّ  المصدرَ  اإلسالمیّةِ  الّشریعةِ  جعلِ  ّشریع َدْ . للت  َوق

 بینَ  سّريّ  تحالفٍ  بوجودِ  الكثیرینَ  شكوكَ  المواقفُ  َھذه أّكدتْ 
َى وافقَ . واإلسالمّیینَ  العسكِر  ّعدیال َعل  ٪،٧٧ الدّستوریّةِ  تِ الت

 َعنِ  معبًّرا التّصویتُ  وَكانَ  المصریّیَن، منَ  ٪٢٢ ورفَضَھا
ّورةِ  ُ  وصلتْ  حیثُ  وحماِسھم، المصریّینَ  وتفاؤلِ  الث  نسبة

ٌ  َوِھَي  ٪،٤٠ ِمنْ  أكثرَ  إلى المشاركةِ  ، نسبة ٌ  كانتْ  بعدَما عالیة



 .الّسابقةِ  العقودِ  في ٪١٠ َعنْ  األحیانِ  ُمعظمِ  فِي تزیدُ  ال
 

ْخَوانُ  -١٣ ََمامَ  اْلْ◌ُمـْسِلـُمونَ  اْإلِ َاِر  أ ِ  اْختِب َواقِع  الْ
َْیَس  ِرُ  ل ُ « تَـْعتَب  ِدیِنیا، ِحــْزبًا نَْفَسَھا» المسلمینَ  اإلخوانِ  َجَماَعة

َلْ  ً  ب ً  َحــْرَكة ً -ِدینیّة ِعٌ  نِسائيٌّ  تنظیمٌ  أیًضا َویُوَجدُ . اْجتَِماِعیَّة ََھا تَاب  ل
ُ  ُھَو  َ  َجَماَعة ـُمْسِلَماتِ  ْخَواتِ األ َسََّستْ . الْ ُ « أ  اإلخوانُ  َجَماَعة

ّورةِ  َبْعدَ » المسلمینَ   مستقلّ  َوُھَو  ،»والعدالةِ  الحّریّةِ  حزبَ « الث
ّھ شكلیا،  ألعضاءِ  یحقّ  وال المسلمینَ  اإلخوانَ  یتبعُ  عملیا لكن

 الكثیرینَ  أنّ  الكاتبُ  یرى. غیره حزبٍ  بأيّ  االلتحاقُ  الجماعةِ 
ّي افوجئو َا قیادة الجماعةِ  متشدّدي بتول  حزبُ  یُقدّم. الحزبِ  َھذ

َّھُ  على نفَسھُ  اإلخوانِ  ن َ  بالّشریعةِ  یتمّسكُ  محافٌظ، حزبٌ  أ
ََساِسّيٍ  كمصدرٍ  اإلسالمیّةِ  ، أ ِ ّشریع  نفِسھِ  الوقتِ  في ویقرّ  للت

ّظامَ  أنّ  ویؤّكدُ  الدّیمقراطیِّة، المدنیّةِ  بالدّولةِ   الدّیمقراطيّ  الن
 ّ َادئ تطبیقَ  لُ یمث ًا الّشریعةِ  َمب ِ  وفق  وبعكِس . العصِر  لروح
 الحّریّةِ « حزبُ  یستبعدُ  ال ،»المسلمینَ  اإلخوانِ  جماعةِ «

َ  برنامِجھ في» والعدالةِ  َ  سیّدةٍ  أوْ  قبطّيٍ  توّلي إمكانیّة  رئاسة
یبرالیّونَ  َویشكُّ . الدّولةِ  ّ  اإلخوانُ  یقومَ  أن إمكانیّةِ  في الل
ّعاملِ  َى» الّنساءِ «و» المسیحیّینَ « َمعَ  بالت ّھم َعل  مواطنونَ  أن
ّعونَ  تي نفِسَھا بالحقوقِ  یتمت ّ ّعُ  ال ُول. بھا المسلمونَ  یتمت َق  َوی
َكرُ  ُولْ  اإلخوانِ  في یرونَ  المصریّینَ  بعضَ  إنّ  پیرتیس ف
ا المسلمینَ  ً ، الوطنّيِ  للحزبِ  وریث ِ َُھم أنّ  ویعتقدونَ  المنحّل  حزب

 میولٌ  ولدیھ القدیمِة، والنّخبِ  عسكِر ال َمعَ  یتحالفُ  حزبٌ  ُھَو 
 ٌ ّصَ  یستطیعُ  ال استبدادیّة ّخل ّعاملِ  في دائًما منھا الت  َمعَ  الت
ذینَ  الّصحفیّینَ  ّ  .الحزبِ  دَاِخلِ  ِمنْ  ُمنتقدیھِ  َمعَ  أو ینتقدونَھُ، ال

» والعدالةِ  الحّریّةِ  حزبَ « أنَّ  إلى تشیرُ  المؤّشراتِ  كلُّ  َكانتْ 



 الحزبِ  قّوةَ  لكنَّ . مصرَ  في سيّ سیا حزبٍ  أقوى سیكونُ 
 َ ّضحْ  لم الحقیقیّة َْعدُ، تت ُھُ  وكذلكَ  ب . واالستمراِر  البقاءِ  على قدرت

َ « أنّ  فصحیحٌ   على حافظتْ  قد» المسلمینَ  اإلخوانِ  جماَعة
 نصفِ  أو الحظِر  ِمنَ  عقودٍ  عبرَ  ومؤّسساتَِھا تنظیماتَِھا
 سیاسيّ  یمٍ تنظ أقوى البائدِ  العصِر  في وكانتْ  الّشرعیِّة،

ِ  ِمنْ  أكثرُ  أعضاءٌ  الیومَ  ولدیھا معارٍض،  سائِر  أعضاءِ  جمیع
ً  المصریّةِ  األحزابِ  َا وبرغمِ . مجتمعة  اآلنَ  علیھا فمازالَ  َھذ

 أنْ  وینبغي المنافسِة، األحزابِ  مواجھةِ  في وجوِدَھا إثباتُ 
 بناءً  تقییُمَھا یتمُّ  سوفَ  وعندئذٍ  الّسیاسیِّة، الحیاةِ  في تنخرطَ 

َىعَ   .إنجازاتَِھا ل
ََرى  اإلخوانِ  جماعةِ « داخلَ  األجیالِ  صراعَ  أنّ  الكاتبُ  َوی

ّلُ » المسلمینَ  ُ  تواجُھھُ  َما أكبرَ  یمث  تحدّیاتٍ  ِمنْ  الجماعة
» المسلمینَ  اإلخوانِ  جماعةِ « قیاداتِ  أنّ  ذلكَ . ومخاطرَ 

َُھمْ  ٌ  وكأّنھا تبدو وحزب ٌ  نسخة ٌ  أو مزدوجة  قیاداتِ  من مكّررة
 جماعةِ « قادةِ  من كثیًرا أنّ  فصحیحٌ . المنحّلِ  الوطنيّ  الحزبِ 

 ِمنَ » والعدالةِ  الحّریّةِ « َوحزبِ » المسلمینَ  اإلخوانِ 
ذینَ  المبادئ وأصحابِ  المحترمِة، الّشخصیّاتِ  ّ  تحتَ  عانوا ال

ّظامِ  ً  سنواتٍ  ُمْعَظُمُھمْ  وقضى البائِد، الن  المعتقالِت، في طویلة
ّھم  والّظروفِ  األحداثِ  ِظلّ  في اعیااجتم وتكیّفوا عاشوا لكن
تي نفِسھا ّ ُ  فیھا َعاَش  ال ، الوطنّيِ  الحزبِ  قادة ِ ّھم أيْ  المنحّل  أن
 أكثرَ  إسرائیَل، مع والّسالمِ  الحربِ  قضیّةِ  َمعَ  وتربّوا نشأوا

 العولمةِ  عالمِ  في لمصرَ  مكانٍ  تأمینِ  كیفیّةِ  قضیّةِ  ِمنْ 
ّصاالتِ   .واالت

َكرُ  ویعودُ  ُولْ  في االنقسامِ  بوادِر  َعن الحدیثِ  إلى پیرتیسُ  ف
َیُشیرُ  ،»المسلمینَ  اإلخوانِ  َجماعةِ «  من كبیرٍ  عددٍ  وجودِ  إلى ف



ّورةِ  شبابِ  ائتالفِ « ضمنَ » المسلمینَ  اإلخوانِ « شبابِ   ،»الث
ِ  سعي وإلى ّقلیلِ  إلى اإلخوانِ  شیوخ  َھِذهِ  أھّمیّةِ  ِمن الت

 اإلخوانِ  شبابِ  ِمنْ  عددٌ  أقدمَ  م٢٠١١ یونیو وفي. االنشقاقاتِ 
ذینَ  ّ َى الّشبابیّةِ  الحركاتِ  في فعّالٌ  دورٌ  لھم َكانَ  ال  تأسیِس  َعل

ّیّاِر  حزبِ « ّذي» المصريّ  الت َ  یُبرِز  لم ال َ  الّشریعة  اإلسالمیّة
ّشریع، أساسیا مصدًرا ََّما للت ن ِ  ھویةِ  إلى باإلشارةِ  اكتفى وإ

ّیّاِر  حزبَ « أنّ  الكاتبُ  ویرى. اإلسالمیّةِ -العربیّةِ  مصرَ   الت
َدْ » المصريّ  تي االنشقاقاتِ  َحركةِ  في األخیرَ  یكونُ  ال ق ّ  ال

َدَأتْ  ُوفِ  في تَظَھـرُ  ب  ».المسلمینَ  اإلخوانِ  َجَماَعةِ « ُصف
َكرُ  َویُشیرُ  ُولْ  بنقاطِ  المسلمینَ  اإلخوانِ  َوعي إلى پیرتیسُ  ف

ّھم یدركونَ  أّنھم حیثُ  ضعِفھم،  مرحلةِ  إلى بعدُ  یصلوا لم أن
 ِ تي الّسیاسيّ  النّضج ّ ّي لھم تسمحُ  ال  البالدِ  في الحكمِ  شؤونِ  بتول

، إجاباتٌ  لدیھم فلیَس . ناجحةٍ  بصورةٍ  ٌ ٌ، وحلولٌ  مقنعة ّالة  فع
 ِ ْلِ  ومشاكِلِھ، العصِر  قضایا لجمیع  ِمنَ  اإلسالمِ  موقفِ  ِمث
ّظامِ  ِمنَ  أو الّسیاحِة،  أنّ  المراقبونَ  َویعتقدُ . العالميّ  الماليّ  الن

ّوا إذا خوانَ اإل  یتصّرفونَ  سوفَ  مصَر، في الحكمِ  شؤونَ  تول
ّى أو براجماتّيٍ، بأسلوبٍ   نقاطَ  إلدراِكھم فقطْ  لیس أنانّيٍ، حت
ّھم أیًضا لكنْ  الفشِل، في رغبتِھم ولعدمِ  ضعِفھم،  یعرفونَ  ألن

ِ  الدّاخلِ  في بھم اآلخرینَ  تربِّص  مدى  .والخارج
 إلى یسعونَ » المسلمینَ  األخوانَ « أنّ  إلى پیرتیسُ  ویُشیرُ 

 التزاَمھم أعلنوا قد َوَكانُوا. العسكِر  َمعَ  صدامٍ  أّيِ  تحاشي
 حكومةٍ  تشكیلِ  في ورغبتَھم إسرائیل، َمعَ  الّسالمِ  بمعاھدةِ 

ّھم َكَما ائتالفیٍّة، َّيِ  الّزجّ  تحاشوا أن ٍ  بأ  لرئاسةِ  لھم مرشح
 بانتخاباتِ  یفوزَ  أن پیرتیس یستبعدُ  وال. البدایةِ  في الجمھوریّةِ 
، رئیسٌ  مصرَ  في الّرئاسةِ   أو موسى عمرو مثلُ  لیبراليٌّ



 حكومةٍ  بتشكیلِ » المسلمونَ  اإلخوانَ « یقومَ  وأنْ  البرادعي،
لونَ  ّ َ  فیھا یمث َ، أوِ  األكثریّة  رئیسٌ  لدینا یُصبحُ  بحیثُ  األغلبیّة

ٌ  لیبراليّ  ٌ  وحكومة  .إسالمیّة
 

َّْوَراتُ  -١٤ ُ  الث یَّة ِ ََرب ثِ  الع ْ َى یُرَھاَوتَأ َمِ  َعل ال َ  الَخاِرِجّيِ  الع
َكرُ  یُشیرُ  ُولْ ِِھ، خاتمةِ  في ھاّمةٍ  مالحظةٍ  إلى پیرتیسُ  ف  َوِھَي  كتاب

ّحادِ  دولَ  أنّ  ّحدةَ  والوالیاتِ  األوروبيّ  االت َ  المت  األمریكیّة
ِ  بُوِغتَتْ  ّوراتِ  باندالع  ضعفَ  أدركتْ  َما وسرعانَ  العربیِّة، الث

ِ  في تأثیِرھا ّوراتِ  ھِذهِ  اندالع ُوروبا فدولُ . وتطّوِرَھا الث  أ
َوِ  المساعدةَ  تستطیعُ  وأمریكا َ، أ ّھا اإلعاقة  حسمَ  تستطیعُ  ال لكن
َا. العربیّةِ  الّشعوبِ  مصیِر  وتقریرَ  األموِر،  أیًضا ینطبقُ  َوَھذ

َى ّاتو تدّخلِ  عدمَ  أنّ  فصحیحٌ . لیبیا َعل  یطیلَ  أن یمكنُ  َكانَ  الن
ا نظاِم◌ِ  ُعْمِر  من ّ  فیھا، الحكمِ  َوشكلَ  لیبیا، مستقبلَ  لكنّ  في،القذ

َنْ  یبیّینَ  غیرُ  أحدٌ  یقّرَره ل ّ ََرى. أنفِسھم الل ّأثیرَ  أنّ  الكاتبُ  َوی  الت
ِ  ألوروبّا المحدودَ  َى الدّوليّ  والمجتمع ِ  َعل ّوراتِ  اندالع  الث
َرُ  وتطّوِرھا العربیّةِ  ً  یُْعتَب َ  أنّ  ذلكَ . میزة ّورتینِ  روعة  الث
ّونسیّةِ وال المصریّةِ  َلْ  فحسُب، سلمیّتھما في تكمنُ  ال ت  أیًضا ب

َملِ  تھمةِ  ِمنْ  بریئتینِ  َوكانتا الّشعِب، ِمنَ  نابعتینِ  كونھما في  الع
ًا ََھا یعني ال أوروبّا تأثیِر  غیابَ  أنّ  بیدَ . أجنبیّةٍ  ألجندةٍ  وفق ل  تنصُّ

َى ُھنَا الكاتبُ  ویُشیرُ . المسؤولیّةِ  ِمنَ  ل ِ ّورةِ  َشبابَ  أنّ  إ  الث
ّونَ  ال المصریّةِ  َ  كراھیةٍ  َمَشاعِر  أيَّ  یكن َلْ  أوروبا، تجاه  لدیھم ب

ٌ  تصّوراتٌ   المرحلةِ  في أوروبّا ِمن ینتظرونَھ لما محدّدة
ُ  -٢ استثماراٌت، -١: المقبلةِ   نظامٍ  بناءِ  في المساعدة

َى الحصولِ  تسھیلُ  -٣ دیمقراطّيٍ، ّحادِ  تأشیرةِ  َعل  االت
 .األوروبّيِ 



 لدیھا لیَس  الكاتِب، نظِر  ِوْجَھةِ  ِمنْ  أوروبّا، أنّ  والواقعُ 
 ٌ َ  مسؤولیّة ََحْسُب، العربیّةِ  المنطقةِ  تجاه َلْ  ف  مصالحُ  أیًضا لھا ب

ِ  ِخاللِ  من علیھا الحفاظُ  ینبغي ھناكَ  ّعاونِ  توسیع  الدّولِ  َمعَ  الت
َكرُ  وینتقدُ . العربیّةِ  ُولْ ذینَ  الغربیّینَ  الباحثینَ  پیرتیسُ  ف ّ  ال
ّوراتِ  ُمھاجمةِ  إلى سارُعوا ّھا ُمدّعینَ  العربیِّة، الث ّلُ  أن ُمث  ت

ّوراتُ . أوروبّا على خطًرا ُ  فالث ّلُ  كانت إنْ  العربیّة  خطًرا تمث
َُھَو  الّشرعیِّة، غیِر  الھجرةِ  بسببِ  أوروبا، جنوبِ  دولِ  على  ف
ّتٌ  خطرٌ  ّوراتِ  َھِذهِ  لكنَّ . عابرٌ  مؤق ٌ  نتائجُ  لھا سیكونُ  الث  إیجابیّة

َى جدا  المتوّسطِ  والمدى العاجِل، القریبِ  في أوروبّا َعل
ّى والبعیِد،  العربیّةِ  الدّولِ  أنّ  في الفوائدُ  ھذه انحصرتْ  ولو حت
ً  دوًال  تُصبحُ  عندما  تنتھكُ  وال مواطنیَھا تحترمُ  دیمقراطیّة
َھم َ، حقوق َِھَي  اإلنسانیّة َ  ال ستكونُ  ف  أفضلَ  َوجاًرا َشِریًكا محالة

تي االستبدادیّةِ  األنظمةِ  ِمنَ  ألوروبا ّ  العربيَّ  العالمَ  حكمتِ  ال
ّى َ  ال َھِذهِ . اآلنَ  حت ٌ  محالة ٌ  مالحظة ة ٌ  ُمِھمَّ ٌ  ونزیھة  ِمنَ  ومحترمة

ُ  الفاضِل، الكاتبِ  ْیَھا نشكُره َ  .َعل
 الّشرقِ  ِمنطقةِ  في الكبرى الدّولِ  مصالحَ  الكاتبُ  َویستعرضُ 

 َھِذهِ  أكثرَ  تكونَ  أن غيینب وحدََھا أوروبّا أنّ  موّضًحا األوسِط،
 ألنّ  ذلكَ  األوسِط، الّشرقِ  بمنطقةِ  اھتماًما الدّولیّة القوى

ُوى َمصالحَ  ٌ  مصالحُ  ِھَي  األخرى الخارجیّةِ  الق ٌ  منتقاة  ومقتصرة
ُ  فالوالیاتُ . غیرھا دونَ  معیّنةٍ  جوانبَ  على ّحدة ُ  المت  األمریكیّة

ُ  مصالُحَھا تنحصرُ  ِ الخ منطقةِ  في االستراتیجیّة  العربيّ  لیج
 وستظلّ . األّولِ  المقامِ  في المباشریَن، وجیرانِھا وإسرائیلَ 
ُ  الوالیاتُ  ّحدة ً  المت  َعن دفاًعا المحیطیِن، َھذینِ  في نشطة
ُ  َما َوُھَو  مصالِحَھا،  المنطقِة، في الدّولُ  ھذه أیًضا منھا تنتظُره
ِ  دولَ  ُخُصوًصا تي الخلیج ّ ِ  ِمنَ  تخشى ال َْیدَ  .اإلیرانیّةِ  المطامع  ب



ٌ  المتوّسطِ  البحِر  منطقةِ  في واشنطنَ  مصالحَ  أنّ  . محدودة
 للوالیاتِ  استراتیجیا شریًكا إسرائیلَ  بجانبِ  ستظلّ  فمصرُ 
ّحدةِ  ّحدةِ  الوالیاتِ  اھتمامَ  لكنّ . المت  المنطقةِ  ھِذهِ  دولِ  بسائِر  المت
َدِ . ثانویا یعتبرُ  ّضحَ  َوق َا ات ّورةِ  أثناءَ  َھذ یبیِّة، الث ّ  تركَ  حیثُ  الل

 .لألوروبیّینَ  برّمتھِ  األمرَ  األمریكیّونَ 
ُ، وكوریا والھندُ  الّصینُ  أّما َكرُ  فیالحظُ  الجنوبّیة ُولْ  پیرتیس ف

 فالّصینُ . العربیّةِ  المنطقةِ  في كبیرةٍ  بسرعةٍ  مصاِلِحَھا تزایدَ 
ََھا ضاعفتْ  ّجاريَّ  تبادُل  عشرَ  العربیّةِ  المنطقةِ  دولِ  َمعَ  الت

 والعشریَن، الحادي القرنِ  ِمنَ  األّولِ  العقدِ  لَ ِخال مّراتٍ 
ْھُ  . مّراتٍ  ثالثَ  الجنوبیّة وكوریا مّراٍت، ثماني الھندُ  وضاعفت

انِي َ ُع ّالثُ  الدّولُ  َھِذهِ  َوت ّجاريّ  میزانِھا في َعجًزا الث  دولِ  َمعَ  الت
َعني َما َوُھَو  العربیِّة، المنطقةِ  ً  لَھا أنّ  ی ً  مصلحة  لزیادةِ  كبیرة
 ِمن مزیدٍ  على والحصولِ  العربیِّة، الدّولِ  إلى راتِھاَصاد
ّشییدِ  مجالِ  في الكبیرةِ  للمشروعاتِ  العقودِ  ّحتیّةِ  والبنیةِ  الت . الت

ّطّوراتِ  اھتماَمَھا أنّ  بیدَ  . كبیًرا لیَس  المنطقةِ  في الّسیاسیّةِ  بالت
ا أوروبّا ً ّذي الوحیدُ  الدّوليّ  الّالعبُ  ِھَي  إذ  ةِ بالمنطق تربُطھُ  ال
ٌ، -١: مصالحُ  العربیّةِ  ٌ  -٢ سیاسیّة ٌ،- سیاسیّة ، -٣ أمنیّة ٌ  تجاریّة

٤- ،ٌ ٌ  - ٥ اقتصادیّة ٌ  مستقبلیّة ّطّوراتِ  َخاّصة ُولُ . الّسیاسیّةِ  بالت َق  ی
َكرُ  ُولْ ْقـَربُـونَ  ِجیَرانٌ  َنْحنُ : «پیرتیس ف َ  ».أ

 ٍ تي المجاالتِ  إلى پیرتیس فولكر یُشیرُ  متجّردةٍ  إنسانیّةٍ  بروح ّ  ال
 دعائمِ  توطیدُ  -١: فیھا العربِ  مساعدةَ  أوروبا ستطیعُ ت

 االستقراِر  دعمُ  - ٣ قوّيٍ، اقتصادٍ  بناءُ  - ٢ الدّیمقراطیِّة،
ّوراتُ . االجتماعّيِ  ُ  فالث َ  األحوالَ  أظھرتِ  العربیّة  في المزریة

ََرى. َواقتصادیا َواجتماعیا، سیاسیا،: العربّيِ  العالمِ   الَكاتبُ  َوی
ّوراتِ  حكوماتِ  مساعدةَ  یكونَ  أن ینبغي ھنا الھدفَ  أنّ   الث



ّبِ  العربیّةِ  ّغل َى للت ْھُ  َما َعل َت  ِمنْ  االستبدادیّةِ  األنظمةِ  ِمنَ  َوَرث
 إدخالِ  أھّمیّةِ  إلى الكاتبُ  َویُِشیرُ . وتحدّیاتٍ  وأزماتٍ  مشاكلَ 

َلكَ . الّسیاسیّةِ  المؤّسساتِ  َعلى إصالحاتٍ  تي الدّولَ  أنّ  ذ ّ ِرُ  ال ّ َُوف  ت
َ، الحّریّاتِ  -١: لمواطنیَھا  -٣ اإلنساِن، وحقوقَ  -٢ الّشخصیّة
َ  -٤ العادَل، والقضاءَ  َ، والمشاركة َ، -٥ الدّیمقراطیّة  والّشفافیّة

َ  تكسبُ  دولٌ  أیًضا ِھَي  ُھم مواطنیھا، ثقة  العنانَ  یطلقونَ  وتجعل
 .اإلبداعیّةِ  لطاقاتِھم

 ُ  أن ینبغي تیس،پیر فولكر یقترحُ  كما ُھنَا، أوروبّا َومساعدة
َ  األقوالَ  تتجاوزَ  َكرُ  َویَُطاِلبُ . الملموسةِ  األفعالِ  إلى الجمیلة ُولْ  ف

ّخاذِ  أوروبّا پیرتیسُ  َ  واضحةٍ  إیجابیّةٍ  مواقفَ  بات ّوراتِ  تجاه  الث
 یُقدّمونَ  بحیث أولویّاتھم بترتیبِ  األوروبّیینَ  وینادي العربیِّة،

تي یّةِ العرب الدّولِ  تلكَ  إلى أّوًال  مساعداتِھم ّ ّصتْ  ال  ِمنَ  تخل
 إرساءِ  في وترغبُ  الدّیمقراطّیِة، نحَو  وتتوّجھُ  االستبدادِ 

َا. قواعِدَھا َعنِي، َوَھذ َى ی  تسخیرَ  پیرتیس، فولكر قولِ  حدّ  َعل
ّحّولِ  لدعمِ  األوروبیّةِ  المواردِ  ِمنَ  جزءٍ   في الدّیمقراطيّ  الت
َنَّ  األّوِل، المقام في وتونَس  ِمصرَ  ّورتینِ  تینِ ھا نجاحَ  ِأل  في الث
ٌ  آثارٌ  لھ سیكونُ  الدّیمقراطیّةِ  قواعدِ  إرساءِ  َى إیجابیّة  المنطقةِ  َعل

 للدّولِ  نصائِحھ تقدیمَ  پیرتیس فولكر َویَُواِصلُ . برّمتَھا
َنْ  مقترًحا األوروبیّة، أ ِ  الدّولِ  تلكَ  بمكافأةِ  أوروبّا تقومَ  ب

 قواعِدھا، ساءِ إر على والعازمةِ  الدّیمقراطیِّة، إلى المتحّولة
َنَّ  أيْ . أوروبّا َمعَ  عالقاتھا بتوثیقِ  لھا صادقةٍ  وعودٍ  بتقدیمِ   أ

تي العربیّةِ  الدّولِ  تلكَ  من أكثرَ  تقتربَ  أن ینبغي أوروبّا ّ  ال
 دیمقراطیّةٍ  مجتمعاتٍ  إنشاءِ  إلى وتسعى االستبدادَ، قھرتِ 

َِلكَ  ِمنْ . حدیثةٍ  ُ  مثًال  ذ  األوروبیِّة، وقِ السّ  ُمَمیَّزاتِ  ِمنْ  االستفادة
ّى أو ّحادِ  إلى بأخرى أو بصورةٍ  االنضمام حت . األوروبيّ  االت



دُ  دِّ َ تي المجاالتِ  بعضَ  پیرتیس فولكر َویُع ّ  یستطیعُ  ال
 -٢ االنتخاباِت، تنظیمُ -١: فیھا العربِ  مساعدةَ  األوروبیّونَ 

ُھا، ُ  - ٣ مراقبت  قوانینِ  سنُّ  -٤ والقضاِء، الّشرطةِ  تأھیلِ  إعادة
 وضعُ  -٦ لإلضراباِت، جدیدةٍ  قواعدَ  وضعُ  -٥ جدیدةٍ، عملٍ 

ّأمینِ  جدیدةٍ  أنظمةٍ   .االجتماعيّ  للت
ُھُ  ستزدادُ  العربيَّ  العالمَ  أنّ  پیرتیس فولكر ویرى  بالنّسبةِ  أھّمیّت
ّطّوراتُ . أوروبّا إلى ُ  فالت ُ ( الدّیموجرافیّة  الدّولِ  في) الّسّكانیّة

َ  في إیجابیا ستساھمُ  العربیّةِ  ّلُ  فالّشبابُ . ِلكَ ذ ً  یمث ً  نسبة  من كبیرة
ً  أكثرَ  الدّولَ  َھِذهِ  یجعلُ  ما َوُھَو  العربیِّة، الدّولِ  سّكانِ   دینامیكیّة

ُ  وشركاتَِھا ألوروبّا یمكنُ  وھنا. ونشاًطا  توفیِر  في المساھمة
َكلٍ  ِمنْ  الّصاعدةِ  الّشابةِ  األجیالِ  ھذه حاجاتِ  ْ  َوَمْشَربٍ  َمأ

 ٍ ّصاال َوِعَالج  .َومواصالتٍ  تٍ وات
 

َاِحثُ  -١٥ ب َكرُ  الْ ُولْ یْرِتیَس  ف ِ ـِمـیـَزانِ  فِي پ  الْ
 ُ َالقة ٌ  والغربِ  الّشرقِ  بینَ  الع ِّرة ُجونَ  مفّكرون ُھنَاكَ . متوت  یَُؤّجِ
َِة، َمَشاِعرَ  ا ویبحثونَ  الَكَراِھی ُنَا، َعمَّ ق َّرِ َ  یُف ة َمَّ ُونَ  َوث َاِحث  یدعونَ  ب

ّفاھمِ  إلى ّعاوِن، الت ا حثونَ َویب َوالت ُنَا َعمَّ َجَمع  األلمانيُّ  الباحثُ . ی
ّھُ  لي یبدو پیرتیس فولكر  الخیرَ  یُریدُ  ُھَو . األخیِر  الفریقِ  ِمنَ  أن

ّعاونِ  إلى الغربَ  یدعو. لإلنسانیّةِ  َى. العربِ  َمعَ  الت َْنأ  بنفِسھِ  ی
ّقدَ  یَُمارسُ . والعنصریّةِ  والّشتمِ  الّطعنِ  َعنِ  اتّي، الن ّ  خاللِ  ِمنْ  الذ

َى بإعجابٍ  ینظرُ . العربِ  ِمنَ  الغربِ  َمواقفِ  لبعِض  هِ نقدِ   إل
ّوراتِ  ًا. العربیّةِ  الث َا یقین  طویًال  اكتووا بعدما العرَب، یُْسِعدُ  َھذ
ِ  ِمنَ  بنارینِ   ِمنَ  والعنصریّةِ  االستعماِر  نَارُ : والدّاخلِ  الَخاِرج

، ِ ِ  َونَارُ  الخارج  پیرتیس فولكر. الدّاخلِ  من والقھِر  القمع
ِ  ِمنْ  تحقّ یس ّفاھمِ  دعاةِ  جمیع ّعاونِ  الت  والغربِ  الّشرقِ  بینَ  والت



ّقدیِر  ُكلَّ  ِ  الت ّشجیع ّوقیِر  والت  .والت
 ِمنَ  مزیدٍ  إلى والعشرین الحادي القرنِ  في َعاِلُمنَا یحتاجُ  لیَس 

 یحتاجُ  بلْ . والعنصریّةِ  اآلخِر، ونفي والمطاعِن، الكراھیِة،
ّعاوِن، إلى ّفاھِم، الت ،وال والت ِ ّسامح  الغربیّونَ  أشبعَ  لقد. والحبّ  ت

ًا شتًما اإلسالمَ  ، كفانا. العصوِر  َمّرِ  على وطعن ً  وكفانا كراھیة
ً  نبدأ أنْ  نرید. تضلیًال  وكفانا للدّماء، سفًكا ً  صفحة  منَ  جدیدة

ّعاوِن، ، الت ِ ّسامح  إلى باإلشارةِ  ُھنَا كالَمنَا ونختمُ . واالحترامِ  والت
 اإلسالمِ  ِمنَ  واإلیجابیّةِ  الّسلبّیةِ  لغربیّینَ ا مواقفِ  ِمنْ  نََماذجَ 

  :والعربِ 
امنِ  القرنِ  فِي ّ َالَ  المیالدّيِ  الث ّا ق ّي( الدّمشقيُّ  یُوَحن  عامَ  توف

ِھِ  في Johannes Damaszenus) م٧٥٠  de„: كتاب
haeresibus“  ّالمبّجلُ  بطرس وقالَ . َكاذبًا نبیا كاَنَ  محّمدًا إن 

Petrus Vernerabilis  )ّي ھِ  في) م١١٥٦ عامَ  توف ِ  كتاب
„Gegen die abscheuliche Ketzerei der Sekte 

der Sarazener“  ّابًا َكانَ  اإلسالمِ  رسولَ  إن ّ َالَ . كذ  َوق
ّي( Thomas von Aquin األكوینيّ  توماس  عامَ  توف
ِھِ  في) م١٢٧٤  Summa de veritate catholicae„: كتاب

fidei contra Gentiles“  ّیمزجُ  كان اإلسالمِ  رسولَ  إن 
ّر مارتن َوقالَ . باألكاذیبِ  الحقائقَ   Martin Luther لوت

ّي(  َوقالَ . باألكاذیبِ  مملوءٌ  القرآنَ  إنّ ) م١٥٤٦ عامَ  توف
ّي( George Sale سال چورج  مقدمةِ  في) م١٧٣٦ عامَ  توف

ّذي ُھَو  محّمدًا إنّ  القرآنِ  لمعاني اإلنجلیزیّةِ  ترجمتِھ  َكتَبَ  ال
َالَ ». محّمد قرآنُ : « بـ ترجمتھ عنّونَ  یثُ حَ  القرآَن،  َوق
ّي( Lidovico Marracci مراتشي  إنّ ) م١٧٠٠ عامَ  توف

ّفَ  مخادًعا َكانَ  محّمدًا ھ كتابٍ  َومؤل ّ . وأكاذیبُ  سخافاتٌ  كل



َالَ  ّي( Humphrey Prideaux بریدو َوق ) م١٧٢٤ عامَ  توف
َالَ . ُمجرًما َكانَ  محّمدًا إنّ   Theodor نولدكھ تیودور َوق

Nöldeke )ّي َمْ  محّمدًا إنّ ) م١٩٣٠ عامَ  توف ًا یكنْ  ل  ِمنَ  متمكن
ّغة َالَ . العربیّة الل  Iganz جولدتسیھر إیجانتس َوق

Goldziher )ّي  ِمنَ  َسرقَ  ُمحّمدًا إنّ ) م١٩٢١ عامَ  توف
َواعدَ  الیھودیّةِ  َالَ . اإلسالمِ  ق  Aloys Sprenger شبرنجر َوق

ّي( َالَ . بالھیستریا مصابًا َكانَ  دًامحمّ  إنّ ) م١٨٩٣ عامَ  توف  َوق
ّي( Henri Lammens المنس  محّمدًا إنّ ) م١٩٣٧ عامَ  توف

ا یكنْ  لم ً َالَ . َصاِدق ّي( Gustav Weil ڤایل جوستاف َوق  توف
 Hartwig Hirschfeld ھیرشفیلد وھارتفیج ،)م١٨٨٩ عامَ 

ّي( ًا اإلسالمِ  جذورَ  إنّ ) م١٩٣٤ عامَ  توف ٌ  جمیع َا. یھودیّة  لَ َوق
 J. Ch. Bürgel بیرجل كریستوف یوحنا األلمانيّ  معاصُرنَا

َوْ  ًا، رسوًال  ُمحّمدٌ  َكانَ  ل َالَ . زیجاتِھ ِمنْ  أكثرَ  لما َصاِدق  ولیام َوق
ّي( W.M. Watt وات مونتجومري  إنّ ) م٢٠٠٦ عامَ  توف

ِ  َعنْ  عاجًزا َكانَ  اإلسالمِ  رسولَ  َالَ . شھواتِھِ  َكبح  َوق
ّي( D. S. Margoliouth مرجولیوث  إنّ ) م١٩٤٠ عامَ  توف

َامَ . ضمیرٍ  بال كانَ  محّمدًا ّي( Dante Alighieri دانتھ َوق  توف
ِ ) م١٣٢١ عامَ   جحیمِ  في) صلعم( اإلسالمِ  رسولِ  بوضع

َالَ ». اإللھیّة الكومیدیا«  Sir William مویر َوق
Muir )ّي ّلَ  الّشیطانَ  إنّ ) م١٩٠٥ عامَ  توف َالَ . ُمحّمدًا ضل  َوق
ّي( Hubert Grimme جریمھ  محّمدًا إنّ ) م١٩٤٢ عامَ  توف

یا، یكنْ  لم ِ َلْ  نَب َالَ . اجتماعیا مصلًحا َكـانَ  ب  معاصرنا َوق
 رسولَ  إنّ  Joseph van Ess إس فان یوسف األلمانيّ 
 المسلمینَ  إلھَ  وإنّ  عاًما، أربعینَ  األصنامَ  یعبدُ  ظلّ  اإلسالمِ 

مُ  ّ َ  یتكل ّغة َ  الل  !العربیّة



ّھم نفخرَ  أن لنا فیحقّ  الغربیّیَن، من لإلسالمِ  ونَ المنصف أّما  أن
ًا  Adrian ریالند ُھَو  فھا. زمانِھم عباقرةَ  كانوا جمیع

Reland )ّي ّھمُ ) م١٧١٨ عامَ  توف  الحقائقِ  بإخفاءِ  الغربیّینَ  یت
ِِھم، عن  المسلمونَ  یفھُمھ كما اإلسالمِ  بفھمِ  ویُطالبھم شعوب

ّفَ . أنفُسھم  Johann Wolfgang von Goethe جوتھ وأل
ّي( ّفِ  الّشرقي الدّیوانِ « بجانبِ ) م١٨٣٢ عامَ  توف  للمؤل

 اإلسالمِ  رسولَ  فیھ أظھرَ  حیثُ  ،»محّمدٍ  نشیدَ »: «الغربيّ 
 Friedrich رویكرت فریدریخ َوَكانَ . للبشِر  ھادیًا) صلعم(

Rückert )ّي َى ألمانیا شعراءِ  أعظمُ  ،)م١٨٦٦ عامَ  توف  َعل
َدْ  اإلطالِق، َ  كَ أدر ق  ،)صلعم( رسوِلھِ  وسموَّ  اإلسالمِ  عظمة

ِ  أجلِ  من حیاتَھُ  فكّرَس  ِ  وضع  لمعاني ألمانیّةٍ  ترجمةٍ  أروع
قاتِ  الحریريّ  لمقاماتِ  ترجمتِھ عن ناھیكَ  القرآِن، ّ  أّما. والمعل

ّي( Rainer Maria Rilke ریلكھ  فقدْ  ،)م١٩٢٦ عامَ  توف
ً  نّظمَ  موھوبًا، ألمانیا شاعًرا كانَ  ً  قصیدة  لقاءٍ  أّولِ  َعن رائعة
ُ  َوَكانَتِ . وجبریلَ ) صلعم( اإلسالمِ  رسولِ  بینَ   المرحومة

 ُ ّا األلمانيّ  االستشراقِ  عمیدة  Annemarie شیمل ماري أن
Schimmel )ّیت ََھا تخفي ال) م٢٠٠٣ عامَ  توف  برسولِ  إعجاب

ّذي) صلعم( اإلسالمِ   َواعتبرَ . كتابٍ  ِمن بأكثرَ  خّصتھ ال
ّي( Thomas Carlyle لیلكار اإلنجلیزيُّ  ) م١٨٨١ عامَ  توف

َا بطًال،) صلعم( اإلسالمِ  رسولَ   َھاَجمَ  كارلیل أنّ  برغم َھذ
 Gotthold Ephraim لیسنج الّشاعرُ  وأشارَ !! القرآن

Lessing )ّي  في الّشائعةِ  األكاذیبِ  إلى) م١٧٨١ عامَ  توف
 Immanuel كانط أّما). صلعم( اإلسالمِ  رسولِ  َعنْ  الغربِ 
Kant )ّي  والمسیحیّةَ  اإلسالمَ  أنّ  اعتبرَ  فقدِ  ،)م١٨٠٤ عامَ  توف

 َ ًا والیھودیّة  الیبنتس وقال. الّصادقِ  الدّینِ  عنِ  تعبیرٌ  ِھَي  جمیع



Gottfried Wilhelm Leibniz )ّي  في) م١٧١٦ عامَ  توف
ِھِ   القواعدِ  َعنِ  یبتعدْ  لم اإلسالمِ  َرُسولَ  إنّ  “Theodicee„ كتاب

َھُ  أنّ و لألدیاِن، الكبرى َ  َحاربوا أصحاب َالَ . الوثنیّة  معاصُرنَا َوق
 الّرائعةِ  لترجمتِھ تقدیِمھ في Gernot Rotter روتر جیرنوت

ّبویّةِ  للّسیرةِ   تحقیقِ  في یساھمَ  أنْ  یمكنُ  شيءٌ  یوجدُ  لیَس : «الن
ّفاھمِ   بقلمِ  نبویّةٍ  سیرةٍ  ترجمةِ  ِمنْ  أفضلُ  والغربِ  اإلسالمِ  بینَ  الت
ّغةِ  إلى مسلمٍ  كاتبٍ   .ھـ. ا». األلمانیّةِ  الل


