
  !)*(كتابة التاريخ العربي قد أعاد دم   ىأ
  

 حازم خيري                                             
 

 إن المجتمع ـ الموّجه ـ يبدو وكأنه "

 شكمة، إنهاال يقبل الشك، وهنا تكمن الم   
 "الولع في التبرير وتصديق أي شيء 

 دوستويفسكي                         
 

تعبير الرائع ادوارد سعيد ػ، حد إال ذاكرة مضادة ػ عمى " األنسني"ما المفكر  
بمعنى ما، تممؾ خطابيا المعاكس المخصوص الذى يمنع الضمير مف أف ُيشيح 

وكما أف التاريخ ال ينتيي وال يكتمؿ أبدًا، كذلؾ األمر ! بنظره، أو أف يستسمـ لمنـو
الحتيا، أو تجاوزىا، بؿ إنيا بالنسبة إلى بعض المسائؿ الجدلية التى يستحيؿ مص

 ..ليست قابمة حقًا ألف ُتطوى في نوع مف التوليفة األرقى، ىي ببل ريب األنبؿ
 

غير أف الخطر ! قاٍس ىو قسوة الحقيقة! أصيؿ فكرنا األنسني أصالة الضمير 
كؿ الخطر في مناىضتو واضطياد أصحابو، ناىيؾ عف تجفيؼ منابعو، كما ىو 

 ! ، منذ جبلء الُمستعمر األوروبي عف أرضناتخمفةلمُ حاصؿ في مجتمعاتنا ا
 

فكائنًا ما ! ا الزائؼنعقود استقبللمف ستخبلصيا ايمكف دروس عظيمة ثمة 
ما بعد " ةلدى مؤسسي دول بوجودىا،إف صح القوؿ كاف ُنبؿ األىداؼ التحررية، 

النحطاط مف انبثاؽ بدائؿ عربية شديدة االشديد لؤلسؼ ، فإنيا لـ تمنع "االستعمار
بفيـ  عربيلؤلنظمة االستعمارية الُمغادرة، ساعد عمى التمكيف ليا تشبع الوجداف ال

نما مف الُمستبد العادؿ ،اهلللمبطولة، الحرية فيو ىبة، لكف ليس مف  ُمخنث  ! (1)وا 
 

ليس ُيفيـ عمى أنو ُعبودية، بؿ ُيفيـ عمى أنو في مجتمعاتنا ُفقداف الحرية 
، طالما وبدييي الوطني حتمي استقبللنا! خير الوجود بأسرهوصاية ُتمارس لخيرنا و 
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إلى ىذه الدرجة مف الرداءة، وصؿ الفكر الشائع  !خمت الببلد مف األجانب الُمسمحيف
 !أعمى مراحؿ التخمؼ "الحقيقة"مف اليروب ! بيف أبناء مجتمعاتنا

 

مع " البلثوري" العربيالتعاطي  التمرد عمىعمى يأتي حرصي مف ىنا،  
فتنة شيطانية  صبحتُ  ،افي بموغ أىدافي "خفؽتُ " في تاريخنا انتفاضةفكؿ ! لثوراتا

  !الُمعتقبلتإلى ، إما إلى القبور أو والنسياف يجافباالست أصحابيا، ُيشيع (2)زائمة
 

ال يأتييا ، باركة خالدةىي ثورة مُ  ،افي بموغ أىدافي "نجحت"انتفاضة وكؿ 
خيانة لموطف يا منظمة ألحداثالنزيية و القراءة ال! االباطؿ مف بيف يدييا وال مف خمفي

اليجوز ومف ثـ،  !معصوموف دائمًا ما يقوـ بيا أبطاؿ العربية ثوراتنا! ولدماء الشيداء
  !ببلدىـُرسؿ العناية االليية ل إنيـ! مف قريب أو بعيد ،المساس بيـ

 

  !!ما يثبت خبلؼ ذلؾ غالباً الزمف مرور مع نو و االطريؼ في األمر، 
 

، والتى (3)األخيرة ثوراتنا ومبلبسات جذورمحاولة الستكشاؼ  مقالتى ىذه
أممي أف أوفؽ في إنشاء موقع جدير باليجوـ و ! "ضريح ولي"، ال "نبع الياـ"اتمناىا 

في فقر وجود مف  ،ػ الخطريكمف وىنا  ػ نفسياالثورات كده تؤ رغـ ما  !حقاً  عميو
 ! درة عمى قراءة نزيية ومنظمة لؤلحداثالقاالُحرة والنفوس  ،الُحرالتفكير 
 

التميفزيوف الوطني شاشة األخيرة، بمشيد رأيتو عمى  الثوراترحمتي مع أبدأ 
نو يعمؿ في ا وعممت الحقًا مف حديث! رأيت شابًا يتحدث عف طموحاتو! في ببلدي

ىذا ىو حديث ىنا ما ييمني ! صناعة السينما، وأنو عائد لتوه مف الواليات المتحدة
الشاب عف أممو في صناعة فيمـ عف ببلده، ُيصور فيو الشوارع والناس 

نما عمى حد قولو ليثبت لمغربييف أننا أسوياء مثميـ! الخ..والبنايات  ! ال لشيء وا 
 

حديث المخرج الشاب بدا غريبًا بعض الشيء، فاستوقفتو المذيعة باندىاش، 
نيـ في الواليات المتحدة اما فأجابيا في ثقة وأريحية ُيحسد عميي! طالبة التوضيح

األمريكية اليروف في الشرؽ األوسط سوي العنؼ وترويع اآلمنيف أو االرىاب عمى 
 ! وال يعرفوف أو يعترفوف ألىمو بدور ُيذكر في الحضارة الحديثة. حد قولو
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 ! مف التاريخ ناببلدو  شعوبنا أخرج، عمى ناموس الحياة "خرؽأ"تمرد 
 

نعها لم" جديدة"بيئة عالمية   :ن شارك في ص 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التغيرات االقتصادية والصراع العسكري مف : القوى العظمى"في مؤلفو القيـ 
، وفي إطار تحميمو لتطور النظاـ العالمي في العصور "2111إلى  1511
لسريع مف االلتزامات انسحاب الواليات المتحدة اأن  ىبول كنيد، أكد (4)الحديثة

، والتوجو االنعزالي الروسي تحت حكـ الببلشفة، أفرز 1919الخارجية بعد عاـ 
 .نظامًا عالميًا ال يرتبط ػ بصورة غير مسبوقة ػ بالواقع االقتصادي الجوىري

 

فرغـ ضعؼ قوة بريطانيا وفرنسا إال أنيما كانتا في بؤرة المسرح السياسي 
ا في ثبلثينيات القرف العشريف لتحديات دوؿ ناىضة ولكف تعرض وضعيم! العالمي

عسكريًا كإيطاليا والياباف وألمانيا، حيث كانت األخيرة عازمة عمى السعي األكيد نحو 
 . 1914عاـ في بصورة أكبر مف سعييا  ،فرض ىيمنتيا عمى أوروبا

 

وفي الخمؼ ظمت الواليات المتحدة أكبر الدوؿ الصناعية في العالـ، وكانت 
. سيا الستالينية ػ نسبة إلى الزعيـ ستاليف ػ تتحوؿ بسرعة إلى قوة صناعية عظمىرو 

وبالتالي تمثؿ مأزؽ الدوؿ الناىضة عسكريًا في وجوب توسعيا بأسرع وقت ممكف إذا 
االتحاد & الواليات المتحدة األمريكية )شاءت أال تخضع لمشيئة العمبلقيف القارييف

في مواجية تمؾ  ػ كفرنسا وبريطانياػ القوى القائمة في حيف تمثمت ورطة (. السوفيتي
 . الدوؿ الناىضة، وىو ما ينيؾ قواىا بالضرورة

 

وقد أكدت الحرب العالمية الثانية، بكؿ ما حممتو مف تغيرات، عمى ىذه 
إال أنيا في النياية لـ  ،فرغـ االنتصارات المبكرة التي حققتيا دوؿ المحور. المفاىيـ

ضطراب الموارد اإلنتاجية التي فاقت كثيرًا مثيبلتيا في الحرب تنجح في مواجية ا
نياؾ بريطانيا قبؿ أف تخبو  العالمية األولى، واستطاعت فقط تنحية فرنسا جانبًا وا 

في العالـ، " الثنائية القطبية"ىي نفسيا أماـ القوة األكبر، لينفتح المجاؿ أماـ حموؿ 
 .لعالمي لمموارد االقتصاديةحيث سار التوازف العسكري بحذى التوزيع ا
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 ظيورػ تواكب مع " الثنائية القطبية"النظاـ الدولي ػ السابؽ عمى ىذا ميبلد 
األوروبي الحديث، حيث خرجت القوى األوروبية تضرب في المجيوؿ،  راالستعما

بيد أف السموؾ األوروبي . وعادت ُمحممة بثروات العوالـ األخرى، القديـ منيا والجديد
ػ خروجًا عمى المألوؼ، فقد انخرطت معظـ القوى الدولية في  وقتيا لـ يكف ػ

سموكيات مماثمة، تراوحت ما بيف ممارسة االستعمار أو مساندتو أو عمى األقؿ قبولو 
 !ػ لخدمتو مصالحيا أو لعدـ تعارضو مع تمؾ المصالح ػ

 

ياء ومع اضطبلع الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي، إباف الفترة منذ انت
الحرب العالمية الثانية وحتى انييار األخير، بالقيادة العالمية، مف خبلؿ كتمتييما 
الغربية والشرقية، ساند القطباف األعظـ وكتمتاىما استقبلؿ الدوؿ الُمستعمرة ػ وفي 

انبثاؽ بدائؿ محمية شديدة االنحطاط لؤلنظمة ، يسمح ب"زائفاً "ػ استقبلاًل  بلدنامقدمتيا ب
تعمؿ ػ بوعي أو ببلوعي ػ  عمى تكريس تخمؼ شعوبيا، مف  ية الُمغادرة،االستعمار 
! مارسات االستعماريةالمُ  يتجاوز في خستو، لمنابع الحريةمنيجي تجفيؼ خبلؿ 

في  حكاـ بأعينيـوبحسب التاريخ، لـ تقدح معاداة أي مف القوتيف العظمييف ل
احتراـ ما كاف مصدر العداء عدـ  مبدأ االستقبلؿ الزائؼ، فغالباً ألنظمتيـ ول تيامساند
 .(5)القوة في المنطقةتمؾ لواحدة أو أكثر مف مصالح  الحاكـ

 

بانييار االتحاد السوفيتي، وتفكؾ كتمتو الشرقية، لـ تتخؿ الواليات المتحدة 
ػ عمى خبلؼ موقفيـ  لمببلد العربيةوحمفاؤىا عف مساندة االستقبلؿ الزائؼ األمريكية 

حدث ىذا، عمى ما يبدو، لعدـ ! ػ (6)إفريقيا جنوب الصحراء المناىض لو في دوؿ
، باستثناء الدافع الخاص باحتواء المد الشيوعي في العالـ (7)انتفاء دوافع تمؾ المساندة

 ".الحرب الباردة"العربي، في إطار ما أصُطمح عمى تسميتو 
 

ت نياية الحرب الباردة لـ تحقؽ السبلـ عمى األرض، كما توقعت الواليا
صحيح أنيا احدثت استرخاء لمتوترات االستراتيجية، واتاحت ! المتحدة وحمفاؤىا

فرصة لمتركيز عمى المشاكؿ االجتماعية واالقتصادية ػ مف منظور المصالح الغربية 
بطبيعة الحاؿ ػ، غير أنو بالنسبة ليؤالء الذيف كانوا يفسروف بشكؿ مبلئـ جميع 
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اس االنتصارات أو اليزائـ لمواليات المتحدة أو األحداث التى تقع في العالـ عمى أس
 لبلتحاد السوفيتي، أصبح العالـ المعاصر كتمة متشابكة مف المتناقضات، ووجب

 !د طرؽ جديدة يعرفوف بيا العالـاعمى األكاديمييف وصناع السياسة ايج
 

وجية نظر يزعـ أنصارىا  ظيرتعمى سبيؿ المثاؿ، ! حصؿما بالضبط وىذا  
مثمما انتيت حقبة  ،قد انتيى" nation-stateاألمة ػ الدولة "التاريخي لػاف الدور 

عمى أنو دور تقادـ عميو ، 21، ويجب أف ترفضو خرائط القرف الػ"الديناصورات"
ما بعد الحرب "العديد مف الخرائط األخرى لموضع الدولي  إلى جانب! (8)العيد
 (:9)أنيا األكثر تأثيراً ، لخص باستور ستًا منيا، واصفًا اياىا ب"الباردة

 

إف أوجو التقدـ التى حدثت في التكنولوجيا : Globalizationالعولمة [ 1] 
واالتصاالت المقترنة بالقوة المتصاعدة لمشركات متعددة الجنسيات قد عولمت 

أف توقع يُ " غير االرتجاعية"ىذه العممية . السياسة واالقتصاد وقممت مف دور الدولة
 .  إلى اقتصاد ببل حدود، وتحسف مستويات المعيشة لمجميع تؤدي بشكؿ حقيقي

   
يتحدد النظاـ العالمي : Clash of Civilizationصدام الحضارات [ 2] 

ميز صمويؿ ىنتنجتوف ويُ . الجديد بالصراع بيف الحضارات وليس بالتكامؿ العالمي
واالسبلمية، الغربية، وأمريكا البلتينية، واألفريقية، : بيف تسع حضارات رئيسية

ويزعـ ىنتنجتوف أف . والصينية، واليندوسية، واألرثوذكسية، والبوذية، واليابانية
فالتكامؿ االقتصادي لف . التنافس بيف الدوؿ الكبرى قد حؿ محمو صداـ الحضارات

 .يجعؿ ىذه الثقافات تتجانس، لكنيا سوؼ تظؿ متمايزة وال يمكف التوفيؽ بينيا
 

إف انتياء التنافس :  New World Orderلجديدالنظام العالمي ا[ 3]  
عمى القوة العظمى أتاح لمجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة أف يمعب الدور الذي 

 ،باتخاذ اجراءات جماعية لمنع وازالة العقبات التى تيدد السبلـ: أنشيء مف أجمو
ج العراؽ والتحالؼ الذى نشأ تحت مظمة األمـ المتحدة وأخر . وتعزيز حقوؽ االنساف

والذي ظير في الوقت المناسب، . مف الكويت كاف عبلمة عمى ميبلد ىذا النظاـ
حيث قممت العولمة مف قدرة الدوؿ عمى إدارة األنشطة العابرة لمحدود االقميمية بشكؿ 
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وال يمكف إال لشكؿ واحد مف أشكاؿ الحكـ العالمي أف يتعامؿ مع مشاكؿ . فعاؿ
أو التقمبات المالية السريعة أو التدفؽ الضخـ لبلجئيف انتشار أسمحة الدمار الشامؿ 

 . أو الخبلفات التجارية أو التدابير المنظمة البادة شعب أو ثقافة
 

إف قضايا السياسة :  The Democratic Peaceالسالم الديمقراطي[ 4] 
العالمية ىي شأف مف شئوف قضايا السياسة المحمية، ويعتمد السبلـ عمى انتشار قيـ 

ظـ الديمقراطية، فالدوؿ الديمقراطية ال تحارب بعضيا بعضًا عمى األقؿ بعد أف ون
ولذا تحدث التيديدات الرئيسية لمسبلـ العالمي بيف الدوؿ . تترسخ فييا الديمقراطية

 .التى يحكميا دكتاتوريوف أو بيف دوؿ ذات أنظمة دكتاتورية ودوؿ ديمقراطية
 

ضغطت التكنولوجيا المسافات،  Pan-Regions:وحدة عموم األقاليم [ 5] 
ومع . أزالت االتفاقيات الدولية معظـ الحواجز التجارية واالستثمارية 1947ومنذ عاـ 

فقد ازدادت التجارة داخؿ كؿ إقميـ : ذلؾ، فالنتيجة لـ تكف عالمًا واحدًا بؿ ثبلثة عوالـ
أكبر مف التجارة  ، بسرعة(وشرؽ آسيا ،وأمريكا الشمالية ،أوروبا)مف األقاليـ الثبلثة

االتحاد : ويييمف عمى كؿ إقميـ مف ىذه األقاليـ قوة. بيف األقاليـ بعضيا وبعض
األوروبي مف خبلؿ ألمانيا الموحدة، وأمريكا الشمالية مف خبلؿ الواليات المتحدة، 

ىذه األقاليـ . وشرؽ آسيا مف خبلؿ الياباف، لكف الصيف تنازعيا الييمنة بشكؿ متزايد
 . مف انتاج العالـ وتجارتو% 81مثؿ نسبة الثبلثة ت

 

حدث تغير جوىري في النظاـ الدولي بينما ظمت دولو  :Statesالدول  [6] 
وكما ىو الحاؿ دائمًا، فالدوؿ الكبرى ليا قدرة أكبر في . تمعب الدور األكثر أىمية

غير أف جميع الدوؿ ليا حؽ . التأثير عمى طبيعة قواعد النظاـ الدولي وشكميا
 .لتصويت في المنظمات الدولية التى تطبؽ القواعد عمى نطاؽ كبير مف األنشطةا
  

بأف عصر الدولة القومية قد انتيى " األولى"توحي النظرات االعتبارية الخمس  
بسبب التآكؿ السريع لمسيادة مف خبلؿ التفكؾ الثقافي أو التكامؿ العالمي أو التنظيـ 

غير أف تحميبًل أدؽ ػ فيما يرى باستور . مختمفةالدولي أو مجموعة تشتمؿ عمى دوؿ 
ػ يتيح لممرء أف يرى الدور الرئيسي الذى لعبتو الدوؿ في كؿ ىذه الرؤى، كما يعترؼ 
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وعمى سبيؿ المثاؿ، فعمى الرغـ مف أف . بذلؾ العديد مف المناصريف ليذه الرؤى
فسير سموؾ الدوؿ، ىنتنجتوف يؤكد عمى أف المتغيرات الثقافية تعتبر أكثر أىمية في ت

فإنو يعترؼ أيضًا بأف الدوؿ ستظؿ البلعب الرئيسي في شئوف العالـ، وتتضمف 
، عمى (11)"صداـ الحضارات"سيناريوىات الصراعات التى طورىا في كتابو الشيير 

 .صراع بيف الدوؿ الكبرى وليس بيف الحضارات
 

سوبر )واؽ كبرىويقوؿ توماس فريدماف أف الدوؿ الكبرى يجري استبداليا بأس 
، لكنو يزعـ أنو بسبب العولمة والحدود المفتوحة فسيكوف لمدوؿ شأف أكبر (ماركت

تتطمب العولمة القابمة لبلستمرار ىيكبًل . "وليس أقؿ في وضع القوانيف وتنفيذىا
فاالنترنت وغيرىا . مستقرًا لمقوة، وال توجد دولة أكثر أىمية لذلؾ مف الواليات المتحدة

لنقؿ األصوات  Silicon Valleyوجيات التى يصمميا وادي السيميكوف مف التكنول
الرقمية والصور التميفزيونية والبيانات حوؿ العالـ، وعمميات التكامؿ التجاري والمالي 
المستمرة في تعزيزىا بابتكاراتيا، وأيضًا كؿ الثروة التى تتولد عف ذلؾ، كميا تحدث 

فمف . ضارة، عاصمتيا واشنطف دي سيفي عالـ تعمؿ عمى استقراره قوة غير 
ناحية، يرجع عدـ اندالع حرب بيف دولتيف توجد بيما مطاعـ ماكدونالدز إلى 
التكامؿ االقتصادي، ولكنو يرجع أيضًا إلى وجود القوة األمريكية واستعداد أمريكا 
الستخداـ ىذه القوة ضد أولئؾ الذيف قد ييددوف نظاـ العولمة، بدءًا مف العراؽ إلى 

وال يمكف أف . فمف تنجح اليد الخفية لمسوؽ بدوف وجود قبضة خفية. كوريا الشمالية
تنجح مطاعـ ماكدونالدز بدوف ماكدونيؿ دوجبلس مصمـ طائرة السبلح الجوي 

وتسمى القبضة الخفية، التى تحفظ لمعالـ األماف الذى يسمح . 15األمريكي إؼ ػ
الواليات المتحدة، وسبلحيا الجوي،  لتكنولوجيات وادي السيميكوف باالزدىار، جيش

وىذه القوات المقاتمة والمؤسسات يدفع ليا بالدوالر دافع الضرائب . ومشاة بحريتيا
 . (11)"األمريكي

 

السبلـ الديمقراطي يقوـ عمى أساس الدوؿ، وخريطة عموـ االقميـ تتكوف أيضًا  
مف % 91متحدة تصدر فالواليات ال. مف دوؿ، تكوف الغمبة فييا الحدى دوؿ االقميـ

مف % 71مف التجارة إلى أمريكا الشمالية، والياباف تصدر %73االنتاج الكمي و
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مف % 23وتصدر ألمانيا. االنتاج الكمي وثمث التجارة إلى عشر دوؿ في شرؽ آسيا
 . مف تجارتيا إلى دوؿ االتحاد األوروبي%28انتاجيا الكمي و

 

فكرتي سياسية أكثر ضعفًا مف  في القرف التاسع عشر، بدت القومية فكرة 
أف األفكار الثبلثة وجدت تعبيرًا ليا بصفة رئيسية داخؿ  بيداالشتراكية، و الميبرالية 

فقد غرست القومية في الدوؿ الطاقة والتوجو الذى كاف أحيانًا ايجابيًا وأحيانًا . الدوؿ
ري مع نياية وبالمثؿ، وفيما يرى باستور أيضًا، يج. مدمرًا، عمى حد تعبير باستور

القرف العشريف إعادة تعريؼ مصالح وأولويات الدوؿ عف طريؽ العولمة واليوية 
المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، )والديمقراطية، وبواسطة فاعميف جدد

 . يعززوف ىذه المصالح واألفكار ،(الخ..والمؤسسات متعددة الجنسيات
 

لفاعؿ الرئيسي في النظاـ الدولي، غير صفوة القوؿ، اف الدوؿ ال تزاؿ ىي ا 
أف كبًل مف ىذه الرؤى األخرى تزيد مف فيمنا لؤلرضية التى تناور عمييا الدوؿ 

أي الدوؿ اليـو ىي األكثر أىمية؟ : والسؤاؿ. لمدفاع عف أنفسيا أو اعبلء مصالحيا
 . ًا ػ، وبعدىا ُنحدد الدوؿ األقدر عمى التأثير ػ عالمي"القوة"نحتاج إذف لتعريؼ 

 

وفي محاولة جوزيؼ ناي االبف لتعريفيا، قارف في  !صطمح مراوغمُ " القوة"  
البداية القوة بالطقس ػ الذى يسيؿ التحدث عنو أكثر مف فيمو ػ وبعد ذلؾ قارنيا 

ذا ُعرفت القوة بالمصطمحات ! بالحب الذى يسيؿ معايشتو عف تعريفو أو قياسو وا 
العدو، حينئذ فإف االسمحة النووية تعتبر  العسكرية التقميدية كقدرة عمى سحؽ

المؤشرات الرئيسية، وال تزاؿ الواليات المتحدة وروسيا مف أكبر دوؿ العالـ قوة، واذا 
ُعرفت القوة بقدرة الدولة عمى انتاج السمع والخدمات، فسوؼ يكوف اجمالي الناتج 

 .متحدةالمحمي ىو المؤشر األفضؿ، وأعمى اجمالي تمثمو دوؿ كالواليات ال
 

مفيـو القوة تغير كثيرًا مع الزمف، عمى نحو واضح، ففي القرف السابع عشر  
والقرف الثامف عشر كاف ُيعتقد عمى نحو واسع أف الحكومات التى تستطيع تعبئة 
أكبر عدد مف الجيوش واطعاميـ ويمكنيا أف تجبي الضرائب مف أكبر عدد مف 

وة غالبًا ما تكافيء عدد سكاف الدولة السكاف سوؼ تفوز في الحروب، لذا كانت الق
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وفي القرف التاسع عشر، كانت الصناعة . ومساحات األراضي التى تستزرعيا
وكاف لدى . والسكؾ الحديدية مصادر أكثر أىمية عف الزراعة أو مساحة األراضي

روسيا عدد سكاف أكبر مف ألمانيا لكنيا كانت أضعؼ منيا، ألنيا كانت تفتقر إلى 
 . والبنية الصناعية ،ى ألمانيا مف السكؾ الحديدية الحديثةما كاف لد

 

وبدءًا مف صناعات النسيج األولى والثورات الصناعية ومرورًا بالثورة الكيمائية 
والنووية والمعموماتية ػ أيًا كاف ما ُيطور مف تكنولوجيا جديدة أو معرفة أو ما ُيمتمؾ 

فاختراع . فسيا في مقدمة منحنى القوةمف ثروات ُيعتمد عمييا ػ، فإف الدولة تجد ن
وعبلوة عمى . بريطانيا لآللة البخارية ووفرة الفحـ جعبلىا في مقدمة الثورة الصناعية

ذلؾ، كانت أنواع معينة مف الدوؿ قادرة بشكؿ أفضؿ عمى استغبلؿ مراحؿ معينة 
قوة مف التصنيع، فاالتحاد السوفيتي عمى سبيؿ المثاؿ، كاف قادرًا عمى استخداـ 

التخطيط المركزى لتطوير صناعات الصمب الضخمة والكيماويات والمعدات 
تعممت الياباف . الرأسمالية، غير أف اقتصاده الموجو أصبح عبئًا في عصر الكمبيوتر

أف الطريؽ الصعب باستخداـ الجيش مف أجؿ الحفاظ عمى البتروؿ والفحـ كما فعمت 
قؿ فاعمية مف االعتماد عمى السوؽ ، أكثر تكمفة وأ21في ثبلثينيات القرف اؿ

 . والتكنولوجيا، وىي ما اتجيت إليو بعد خمسة عقود
 

الحكمة اليـو ىي أف الدولة تستمد قوتيا مف النمو االقتصادي واالبتكار 
التكنولوجي، وتصبح التكنولوجيات مصدرًا لمقوة إذا أمكنيا اختصار الزمف أو المسافة 

حؽ التكنولوجيا الجديدة األكثر قوة ألنيا تنقؿ المعرفة أو الفضاء، فاالنترنت ُتعتبر ب
والمعمومات إلى أشخاص أكثر وبصورة أسرع وأرخص وأسيؿ مف أي وسائؿ 

الذى استخدمت فيو  1998إلى  1988اتصاالت أخرى موجودة، ففي العقد مف 
بأكمميا، وبحموؿ االنترنت عمى نطاؽ واسع، عممت االنترنت عمى تحفيز الصناعة 

 .نمو االقتصادي لمواليات المتحدة ُيعزى لبلنترنتكاف ثمث ال 1998
  

االنترنت وقوة المعمومات تزيد مف قدرة األفراد والمنظمات غير الحكومية عمى  
باستور ػ ل والكبلـولف نجد ػ . التأثير في السياسة الخارجية والشئوف السياسية الدولية
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شابة تعمؿ مف خبلؿ منزؿ متواضع  مثااًل أفضؿ ليذا مف جودي ويمياـ، وىي سيدة
ففي غضوف ست سنوات مف خبلؿ عمميا عمى االنترنت، . في والية فيرمونت

دولة وقامت 61منظمة غير حكومية في 1311استطاعت ويمياـ أف تنظـ ائتبلفًا مف 
بصياغة اتفاقية دولية لمنع انتاج وتخزيف واستخداـ األلغاـ األرضية عمى مستوى 

رغـ مف معارضة الواليات المتحدة وروسيا والصيف، فقد أعدت وعمى ال. العالـ
دولة توقع  122المنظمات غير الحكومية حممة لوبية ناجحة استطاعت أف تجعؿ 

وفازت ويميامز بجائزة نوبؿ لدورىا في تنظيميا، . 1997اتفاقية في أوتاوا في ديسمبر 
يز معيار دولي، يعتبر ـ سيدة أعماؿ عادية لتكنولوجيا جديدة مف أجؿ تعز اواستخد

 .ىذا نوعًا جديدًا مف القوة في عصر جديد
 

في عالـ الحكـ المطمؽ والحماية الجمركية ُتعتبر األرض مصدر القوة، وفي  
عالـ التجارة الحرة تعتبر األرض أقؿ أىمية، فدولة صغيرة مثؿ سنغافورة أو دولة 

وكما ذكر . رية وقويةتتكوف مف مجموعة جزر مثؿ الياباف يمكف أف تكوف دولة ث
الدولة "ريتشارد روزكرانس فإف فيمنا لمعنى القوة قد تغير مثمما تغير العالـ مف 

الدولة "إلى   "trading stateالدولة التجارية"إلى " territorial stateاالقميمية
، حيث تكوف المعمومات وجميع عناصر االنتاج اجمااًل "virtual stateاالفتراضية
العسكرية والسكاف )ميزة متغيرات القوة المادية. عمى الحركة والتأثيرليا القدرة 

ىو أنو يمكف قياسيا وُيعترؼ بيا عالميًا عمى ( واالقتصاد واألراضي والثروة الطبيعية
أما القوة غير المادية فيي معنوية ومف المستحيؿ قياسيا، غير . أنيا مؤشرات لمقوة

اذبية أي دولة، فقوة الواليات المتحدة أف ىناؾ مؤشرات بديمة لروعة جماؿ وج
 . األمريكية غير المادية تظير في المياجريف والطبلب الذيف يفدوف إلييا

 

العبلقة بيف القوة المادية والقوة غير المادية لـ ُتكتشؼ بعد بشكؿ كاؼ،  
باستور، يرى لكنو، وفيما ! استعصت االحاطة بيا" القوة"والعمماء كمما حاولوا فيـ 

أوال، يمكننا أف نفرؽ ما بيف المؤشرات العسكرية . د بعض التوضيحات المفيدةتوج
. لـ يكف في استطاعتنا مقارنتيا أو إجماليا بسيولة واالقتصادية لمقوة المادية حتى لو

ثانيًا، جعمت فكرة القومية والمعايير الدولية مف استخداـ القوة المادية أكثر تكمفة، 
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ثالثًا، ال توجد إجابات بسيطة عف أسئمة . وة غير الماديةومف ثـ تزايدت أىمية الق
مثؿ أي أنواع القوة التى يحتمؿ أف تكوف أكثر فاعمية في إجبار أو إقناع خصـ، 

 .حتى في الحرب، بؿ بصفة خاصة في وقت السمـ أو أثناء المفاوضات
 

عمى أية حاؿ، مف شأف تحميؿ سريع لمؤشرات القوة المادية والقوة غير  
بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا وروسيا : ادية أف ُيظير، أف الدوؿ السبع التاليةالم

 .. والواليات المتحدة األمريكية والياباف والصيف، ىي الدوؿ الكبرى في العالـ
 

ولقد كانت لمواليات المتحدة األمريكية القوة االقتصادية التى مكنتيا مف أف 
العالمي منذ بداية القرف العشريف، غير أف تحتؿ المرتبة األولى عمى المسرح 

امكاناتيا العسكرية لـ تبمغ درجة التفوؽ إال بعد دخوليا الحربيف العالميتيف ػ األولى 
قوة الواليات المتحدة األمريكية لـ تتراجع بعد انتياء الحرب العالمية الثانية . والثانية ػ

مف وضعيا البارز ىذا، فانيا  أو حتى بعد انتياء الحرب الباردة، ولكف عمى الرغـ
 !أظيرت عمى نحو ُممفت قدرًا مف التناقض بشأف زعامة العالـ

 

باستور،  قد تنضـ أو تحؿ محؿ الدوؿ الكبرى في  في رأيىناؾ دوؿ أخرى، 
وتعتبر الدوؿ المرشحة األكثر وضوحًا حاليًا قوى اقميمية، . القرف الحادي والعشريف

ومف المحتمؿ أف يزيد تأثيرىا عف تأثير الدوؿ . ناطقيالما ليا مف تأثير ممحوظ في م
وفي . ففي أمريكا البلتينية، تعتبر البرازيؿ واألرجنتيف والمكسيؾ قوى اقميمية. الكبرى

وفي . وفي الشرؽ األوسط، العراؽ وايراف ومصر. أفريقيا، نيجيريا وجنوب افريقيا
 .حدودىاآسيا، اليند واندونيسيا والباكستاف ليا تأثير خارج 

 

الرئيسية ، كما تبدو مبلمحو "الراىف"قارئي الكريـ، ذلكـ ىو الوضع العالمي 
وكما رأينا، لـ ُنشارؾ في صنع ىذه البيئة العالمية ! الفكر االستراتيجي الغربيفي 

لببلدنا، وفي  عتقاد في عظمة االستقبلؿ العربي الزائؼمف ىنا، ولسجناء اال! الجديدة
 :، أقوؿ"ما بعد االستعمار" ةدوللآلباء المؤسسيف ل" عيةاالصطنا"الكاريزمية 

 

 !"وحدها الحقيقة ت حرركم"
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 :(12)"االستعمارما بعد "دولة و  االستبداديةاألنظمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مراكز تقنيا تعممية " الغائي"، فالسرد ألحداثٍ  وصفاً /ليست سرداً  ىذه المقالة
فإلى  !!الجارية ألحداثبافيما يتعمؽ  ور،أو العارفوف ببواطف األم عندناالبحوث 

المعمومات ػ  كاٍؼ مف مخزوفٍ بتزويد الجميور العربي ىؤالء جميعًا يرجع الفضؿ في 
عرؼ يأف العربي لجميورنا بقي ! ، بما يكفي المتبلئو معموماتياً أفترض جداًل صحتو ػ

 ! في روعو ف المعمومات الُممقيىذا الكـ م ؿمحيُ و  ُيحقؽكيؼ 
 

لؤلحداث " الغائي"ىذه لف يكوف ليا أي معنى إذا لـ تتجاوز السرد  قراءتي
مجتمعاتنا شيده تال أنوي ُمحاكاة ما ، وعميو !ياإلى قراءة نزيية ومنظمة ل ،الجارية

مف  اعمى خطورتي األحداثمع  وفتعاطيأصحابيا  كوف، "ُمبتذلة"ة يومي مف تنبوءات
ف كاف خأمر ال يوىو ! "كرة القدـ"مسابقات مع تيـ الطويمة اخبر  واقع مو مف طرافة، وا 

 !ألكثر مف نصؼ قرف ،ألبناء أمتنا "كرة القدـ" شغؿفي ظؿ ، متوقعاً 
 

، ويغمب عمييا طابع المغامرة ،التنبوء اليومي عممية محفوفة بالمخاطر
ببل وعي ػ مف جانب أكثر  خصوصًا إذا احتكمنا إلى األخطاء التى ُترتكب ػ بوعي أو

أما التنبوء متوسط األجؿ فيو . مفكرينا شيرة أو أكثر الناس عممًا ببواطف األمور
ينطوي عمى قدر أقؿ مف المخاطرة ويتمتع بمزايا أفضؿ خصوصًا عندما ُيوظؼ 
بطريقة المصباح الكاشؼ الذى تضيء األشعة الصادرة عنو جوانب الحاضر بأكثر 

 .ؼ خطوط المستقبؿ في الواقع الذي نعيشومما تحاوؿ أف تستكش
 

وربما كاف مف األفضؿ واألىـ ػ واالقتراح لمارسيؿ ميرؿ ػ أف نطرح أسئمة 
 !عف اجابات ألسئمة رديئة، ولسوؼ احاوؿ جيدة بداًل مف أف نحاوؿ البحث

 

ػ ىو أحد العناصر التى البد منيا " النظاـ السياسي"ػ أو " نظاـ الحكـ"
" النظاـ السياسي"أو بعبارة أخرى، . ولة، إلى جانب الشعب واالقميـشخصية الد/لكياف

وثمة تصنيؼ ُمتداوؿ يقوؿ ! ىو مجرد تسمية ألنواع الحكومات أو أشكاؿ الحكـ
ػ 2. ػ الحكومة البرلمانية1: (13)بإمكانية التمييز بيف ثبلثة أنواع رئيسية مف الحكومات
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ية أو نظاـ الحكـ المجمسي فيما يسميو ػ حكومة الجمعية الوطن3. الحكومة الرئاسية
والمباديء األساسية التى تميز كؿ نوع مف أنواع الحكومات ىي تداخؿ . البعض

السمطتيف التشريعية والتنفيذية في الحكومة البرلمانية، وانفصاليما في الحكومة 
 .  الرئاسية، وأولوية السمطة التشريعية في النوع األخير

   

في ميداف العمـو الطبيعية أواًل، لكي يأخذ " systemالنظاـ "مفيـو قد اشُتؽ لو 
النظاـ الشمسي )في االعتبار وجود عبلقة بيف العناصر الخاصة بمجموعة معقدة

، عمى أسس غير دقيقة، إلى ميداف دراسة المجتمع (. مثبلً  وتـ نقؿ ىذا المفيـو
رياضة في وضع وقد أسيمت أعماؿ عمماء ال. اعتبارًا مف القرف التاسع عشر فقط

القواعد النظرية لمفيوـ النظاـ، كما أسيمت أعماؿ عمماء األنثروبولوجيا واالقتصاد 
في ادخاؿ التحميؿ النسقي إلى الحقؿ االجتماعي، ومع ذلؾ فقد تعيف االنتظار حتى 
 ،منتصؼ القرف العشريف قبؿ أف يظير مفيـو واضح ومتماسؾ لمنظاـ االجتماعي

 .(14)التى قاـ بيا تالكوف بارسوف وذلؾ مف خبلؿ الدراسات
 

النظاـ االجتماعي في أعماؿ بارسوف ُصمـ عمى أساس أنو مجموعة مركبة 
يقـو بكؿ وظيفة مف ىذه الوظائؼ، وبطريقة مميزة، قسـ . مف الوظائؼ المتنوعة

فتقوـ األبنية العائمية بالمحافظة عمى النموذج، وتقوـ : محدد مف أعضاء المجموعة
قتصادية بالتكيؼ مع الضغوط الخارجية، وتقـو السمطات السياسية باتخاذ األجيزة اال

. القرارت وتقـو المؤسسات االجتماعية والثقافية بالعمؿ عمى استمرار الوفاؽ العاـ
وتتوافر لمجماعات األكثر كمااًل واتقانًا فقط، وظيفتاف أخرياف ىما القدرة عمى تغيير 

لقدرة عمى التحوؿ الذاتي بدوف المساس األىداؼ المرغوب الوصوؿ إلييا، وا
ؿ الوظيفي لبارسوف، تؤكد التجربة، والرأي ألنصار ولمنتقدي المدخ. بالشخصية
انو إذا كاف صحيحًا أف األنظمة االجتماعية تحوز مف الموارد ما ىو  بارسوف،

ضروري لبقائيا، إال أف ىذه األنظمة ُمعرضة لؤلعطاب الوظيفية، مثميا مثؿ 
لبيولوجية، فيذه وتمؾ ُمعرضة فيما يرى مارسيؿ ميرؿ، في ظروؼ معينة، األعضاء ا

  .اخميا، أو تعرضت لمضغط مف خارجيالمفناء التاـ إذا انفجرت مف د
 



 14 

ُمستفيدًا مف أعماؿ بارسوف، عمد دافيد إيستوف إلى بناء النظاـ السياسي، 
أىمية ضبط إيقاع النظاـ  ثانيًا، .أىمية العبلقة بيف النظاـ وبيئتو أواًل، :عمى ما يمي

 .مف البيئةػ القادمة ػ عف طريؽ سمطة قادرة عمى الرد المبلئـ عمى التحديات 
 

عمى دراسة مجمؿ التفاعبلت التى ينطوى التحميؿ النسقي ػ  وأنظاـ ػ التحميؿ 
المكوف مف مجموعة محددة مف العبلقات، " النظاـ"و. تحدث بيف النظاـ وبيف بيئتو

وتتكوف ". المخرجات"و" المدخبلت"اؿ مع بيئتو مف خبلؿ آلية ىو في حالة اتص
المدخبلت مف مجموعة المطالب والمعضدات المتجية إلى النظاـ باعتبارىا كؿ واحد 

وفي داخؿ النظاـ تتحوؿ المطالب والمعضدات تحت تأثير رد الفعؿ المركب . 
مف جانب سمطة نظـ  لمعناصر التأسيسية لمنظاـ نفسو لتثير في النياية رد فعؿ شامؿ

االيقاع، يعبر عف الطريقة التى يسعى بيا النظاـ نحو التكيؼ مع التحريضات 
استجابة " المخرجات"وبينما يشكؿ رد الفعؿ الشامؿ ىذا . والضغوط النابعة مف البيئة

response  فإنيا تميد في الوقت نفسو لدائرة جديدة "المدخبلت"النظاـ أو رده عمى ،
والتى تسيـ بدورىا في تعديؿ البيئة " Feed-backالتغذية المرتجعة "مف رد الفعؿ 

  .يا ستنطمؽ مطالب ومعضدات أخرىوالتى  من
  

مجمؿ العبلقات بيف عدد محدد  :بأنو "نظاـلا"ػل وتعريفميرؿ  اشتؽ ،ىنامف  
 .ف ويخضعوف لصيغة تنظيمية مبلئمةمف البلعبيف الذيف يضميـ نمط بيئي معي

 

عبارة ترىبيا األذف العربية وال ترتاح ليا كثيرًا عمى نحو ُممفت، " نظاـ الحكـ"  
بالحكومات " ما بعد االستعمار" ةربما الرتباطيا في الوجداف الشعبي لدول

عمى خمفية اندالع  ،ىيكؿحسنيف محمد " الخطير" لنقرأ قوؿالدكتاتورية، و /االستبدادية
 : (15)1968عاـ  مصركـ في الحالمناىضة لنظاـ  االحتجاجات الطبلبية

 

، اسيةلـ ينشأ في بيئة سي 1952النظاـ المصري الذى حكـ ابتداء مف سنة "
أف الثورة كاف يجب بالمنطؽ العادي أف تنبع مف جو آخر غير  (والكبلـ لييكؿ)أعني

  ".القوات المسمحة التى خرجت منيا الطبلئع التى قادت الثورة فيما بعد فعبلً 
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حكاـ أرتباطيا بال "نظاـ الحكـ" ـ االرتياح الشعبي لعبارةعديرجع أيضًا ربما و  
ما بعد " عقود طيمة، شرفاءلطالما صدرت في حؽ ، "جائرة"" دموية"قضائية 
 ! "نظاـ الحكـ"لقمب  تآمرىـمشرعية القائمة و ل مناىضتيـ زعـ، ب"االستعمار

 

 ال أعني بو سوىعف األنظمة العربية الحاكمة، في ىذه المقالة حديثي 
يا الفضاء السياسي في استوطنتو ، "االستعمارما بعد "ة دولاألنظمة التى ُوجدت في 

ميبلد ىذه األنظمة مع انتياء الحرب العالمية فقد تزامف كثر مف نصؼ قرف، أل
لمبمداف " الزائؼ"ػ لمبدأ االستقبلؿ  ذكرناالثانية واقرار القوتيف العظمييف ػ كما 

  !إفريقيا جنوب الصحراءبمداف عالمنا العربي و  ستعمرة، وفي مقدمتيا بمدافالمُ 
 

ػ أو دولة " ما بعد رحيؿ االستعمار"دولة في  االستبداديةالعربية األنظمة ىذه 
 بدأالذى  وحتى انييارىا الوجودمجيئيا إلى منذ ، ػ "الحرب العالمية الثانيةما بعد "

، اآلفحتى  اً ستمر وال يزاؿ مُ في العراؽ  مع االطاحة بنظاـ صداـ حسيففيما أري 
 وناصري وبعثي وشيوعيواسبلمي ما بيف قومي  ،اربياوعمى اختبلؼ مش

 "!الزائؼ"مبدأ االستقبلؿ وتكريس عمى توارث  وال تزاؿ حريصةكانت الخ، ..واشتراكي
ف بد ،وىي  !تجفيؼ منابع الحريةعمى  متقيت، متنافرة توا 

 

التخمص مف في حراء فريقيا جنوب الصمناطؽ كإسبقتنا  لماذا: ولمف يسأؿ
 االطاحة تخر ؟ ولماذا تأانييار االتحاد السوفيتي عقب، "االستعمارما بعد "انظمة 

 مموما نعرغـ ! 2111سبتمبر  ىجمات ما بعدإلى  ،في عالمنا العربي نظمةيذه األب
 ًً   !الوطني االستقبلؿعمى  ،البمداف العربية واالفريقية حصوؿتزامف مف  جميعًا
 

عمى ما يبدو  أغرىوىو ما  !!فضؿ السبؽ اكاف لي ردولة كمصإف بؿ 
تاجرة المُ و  ، بؿزايدةالمُ ب عشريفالفي خمسينيات وستينيات القرف الحاكـ  يانظام

    !ول دعـ القوتيف األعظـ، لرغـ حتميتو ،إلى االستقبلؿ األفارقةبجيوده في دفع 
 

ما بعد " يةاألنظمة المصر  ودجي التيويف مف قولي ىذامف  قصدأال بالطبع، 
الماضي مف  زيفو  خميصتالتنبيو ألىمية ىو أقصده ، ما فيي مشكورة، "االستعمار
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نصفيا  تخفيعرض نصؼ الحقيقة و أف تف !أصوف لمتاريخىذا كوف ، وأكاذيبو الكبرى
عف  أف ُنعمىلـ يعد مقبواًل . برمتيا أف ُتخفي الحقيقةؼ مرة مف اآلخر أخطر أل

فريقية إ لحكومات وثيقاً  ظؿ حكوماتنا دعـ! األمـ "لعبة"بيا رنا الجيؿ ، صيبديييات
 !زائؼاللمبدأ االستقبلؿ الُمر  ياكريستو  استبدادىاب اشتيرت، (16)بعينيا

 

معنى الديمقراطية بإيجاز ىنتنجتوف  حدد، (17)"الموجة الثالثة"ـ في مؤلفو القي 
وعمى تداوؿ السمطة  الحرة والمؤسسات الثابتةبأنيا نيج لمحكـ يقوـ عمى االنتخابات 

بيف األحزاب في نظاـ تعددي يكفؿ الحرية وتكافؤ الفرص لجميع األحزاب السياسية 
ويقابميا عمى النقيض النظاـ الشمولى الذي . القائمة وحرية االختيار لكؿ الناخبيف

يتولى الحكاـ في ظمو السمطة إما بحكـ المولد أو الصدفة أو الثراء أو العنؼ أو 
نما ىي وا. التعييف ُيتبع  "نيج"لديمقراطية كما يحددىا ىنتنجتوف ليست نظامًا لمحكـ وا 

فيناؾ ممكيات شمولية وأخرى ديمقراطية، كما أف ىناؾ أنظمة . في إطار نظاـ الحكـ
ال تتناسب بالطبع مع لكف الديمقراطية . حكـ جميورية شمولية وأخرى ديمقراطية
  ! رديةأنظمة الحكـ العسكرية أو الدكتاتورية الف

 

، تؤكد أف 1991عاـ صدرت عف تقارير ىنتنجتوف تحدث  في المؤلؼ نفسو
، عمى خمفية أوروبا الشرقيةكانت تشيده  ذيال التحوؿ الجماعي إلى الديمقراطية

في مصر  الحكاـ ، ودفععندناالمطالبة بالتغيير  دعـ تفكؾ االتحاد السوفيتي،
. مف المجاؿ السياسي لمتعبير عف السخطواألردف والجزائر إلى االسراع بإتاحة مزيد 

الجماعي نييار االعمى ، صحفي مصريل ،اً تعميقىنتنجتوف  أوردولتعضيد زعمو، 
فكؿ ىذه األنظمة . اآلف ال مفر مف الديمقراطية": ، ىذا نصوالشيوعيةؤلنظمة ل

  "!ثفة شعوبيا وترضخ لمخيار الشعبيالعربية ال خيار أماميا إال أف تناؿ 
 

فرضية  تستند إلىػ والتى  الصحفي المصري رؤيةعدـ تحقؽ لره تفسي فيو 
أكد أستاذ ىارفارد ، ػ( 18)كسبب "ظاىرة الدومينو"أو  ،"كرات الثمج"، أو "العدوي"

ف تفرز في أية دولة أكانت يمكف الثورة الديمقراطية العالمية  الراحؿ ىنتنجتوف أف
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فرز طي، لكنيا لـ تكف تستطيع أف تُ مناخًا خارجيًا يدفع ويساعد عمى التحوؿ الديمقرا
  .الدولة فيلمتحوؿ الديمقراطي البلزمة ػ الداخمية ػ الظروؼ 
 

، عمى 1991والتى كاف تأثيرىا واضحًا عاـ " ظاىرة الدومينو" أو "كرات الثمج"
 ،بمغاريا ورومانيا ويوغوسبلفيا ومنغوليا ونيباؿ وألبانياكؿ مف التحوؿ الديمقراطي في 

ُتعد ضعيفة كسبب لمتحوؿ الديمقراطي في  ػ ينتنجتوفلال يزاؿ والكبلـ  ػ كانت وحدىا
 . غياب الظروؼ المبلئمة في تمؾ الدوؿ التى تأثرت بيا

 

ال يخمو مف "و" ناقص"أنو  غير !كالعادة "بارع"و "صحيح"تحميؿ ىنتنجتوف 
 والعربيةبؿ  ،أغمب التحميبلت الغربيةكدأب ، يتعامى بدـٍ بارد كونو !"غرض
توافر  اعاقةأية مسئولية عف  وحمفائيا الواليات المتحدةتحميؿ عف  ،)!!(أيضاَ 

 ببلده دورمتجاىبًل ، في ببلدنا "اخمية البلزمة لمتحوؿ الديمقراطيالظروؼ الد"
 !(19)"ما بعد االستعمار" ةفي دول ائؼالز التمكيف لمبدأ االستقبلؿ  في البلانساني

 

دوف المزيد برأيو التى حالت  "وى الداخميةقال"قسـ ىنتنجتوف عمى أية حاؿ، 
 :كما يمي ،21اؿالقرف في تسعينيات مف التحوالت الديمقراطية في دوؿ العالـ، 

 

مف العقبات السياسية غياب التجربة الحقيقية مع : العقبات السياسية[ 1]
ف . الديمقراطية عف الدوؿ التي ظمت عمى الشمولية في تسعينيات القرف الماضي وا 

ىنتنجتوف . مانعًا حاسمًا أماـ التحوؿ الديمقراطيال يمثؿ برأي ىنتنجتوف ىذا  كاف
اختفاء عقبة واحدة خبلؿ تسعينيات القرف الماضي وىي الزعماء الذيف توقع كاف قد 

أقاموا ىذه األنظمة الشمولية أو الذيف ظموا في السمطة طويبًل في ىذه األنظمة، 
موت ىؤالء  !ف، يعارضوف أي تحوؿ ديمقراطيألنيـ عادة ما يتحولوف إلى متشددي

ريؽ التحوؿ الديمقراطي إلى إزالة عقبة مف طيؤدي  أو رحيميـ عف السمطةالزعماء 
 .التحوؿحدوث ولكف ال يؤدي بالضرورة إلى  ،في ببلدىـ

 

ىنتنجتوف دوف التحوؿ  نظري فالكؤود التي حالت األخرى مف العقبات 
يقي بالقيـ الديمقراطية بيف الزعماء السياسييف في آسيا غياب االلتزاـ الحق ،الديمقراطي
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مف مناصبيـ، نجد لدييـ حيف يخرجوف ىؤالء الزعماء اف و . وأفريقيا والشرؽ األوسط
ىؤالء الزعماء  اختبار مدى التزاـ. ما يكفي مف األسباب لمدفاع عف الديمقراطية

األنظمة  ي ىنتنجتوف افوبرأ. حيف يكونوف في السمطة ال يزالوفيأتي بالديمقراطية 
وقد . تتـ االطاحة بيا بانقبلبات عسكرية في العادةكانت الديمقراطية بأمريكا البلتينية 

حدث ذلؾ بالطبع في الشرؽ األوسط وآسيا، إال أف القادة المنتخبيف أنفسيـ في ىذه 
أنديرا غاندي في  الديمقراطية، ومف ىؤالءمسئوليف عف سقوط برأيو المناطؽ كانوا 

 . مبيف وسوكارنو في أندونيسيافاليند وفرديناند ماركوس في ال
 

التاريخية  الحضاريةىناؾ رأي يرى أف المواريث  :الحضاريالموروث [ 2]
الكبرى في العالـ تتفاوت بشدة في مدى مبلءمة توجياتيا وقيميا ومعتقداتيا وأنماط 

لمديمقراطية يعوؽ المعادي  الحضاريفالموروث . السموؾ فييا لنمو الديمقراطية
انتشار المعايير الديمقراطية في المجتمع وينكر شرعية المؤسسات الديمقراطية، 

ال تتناسب يذا الرأي، طبقًا لو . وبالتالي فيو يحوؿ دوف قياـ ىذه المؤسسات بمياميا
إال مع الدوؿ الشمالية الغربية وربما وسط أوروبا وما خرج عنيا مف الديمقراطية 
 :الرأي ذايل الداعمةشواىد ال ومف. مستوطنيف

 

 يالغربالعالـ ف الديمقراطية الحديثة نشأت في ا. 
 

  ىي دوؿ غربية 19ػالمعظـ الدوؿ الديمقراطية منذ بدايات القرف اف. 
 

 في  ،خارج نطاؽ شماؿ المحيط األطمنطيانتشرت الديمقراطية  اف
 ،كي طاغٍ يأمر وفي الدوؿ التى تعرضت لنفوذ  ،المستعمرات البريطانية السابقة

 .وأخيرًا في المستعمرات االيبيرية السابقة بأمريكا البلتينية
 

 دولة أوروبية غربية  37 شممت 1991عاـ  58اؿف الدوؿ الديمقراطية ا
التينية ومستعمرة استرالية وست دوؿ ومستوطنة أوروبية ودولة أمريكية 

وكانت (. والسنغاؿ ،اوناميبي ،ومنغوليا ،وكوريا الجنوبية ،وتركيا ،الياباف)أخرى
دولة مف الدوؿ الثبلثيف التى تحولت إلى الديمقراطية في الموجة عشروف 

 .إما دواًل غربية أو دواًل سيطر عمييا النفوذ الغربي ،(21)الثالثة
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نسخة أقؿ حدة مف عقبة الموروث ترى أف المسألة ليست أف حضارة ما  ثمة
نما قأو أخرى تبلئـ الديم أف ىناؾ حضارة ما أو بعض الحضارات راطية وتتقبميا وا 
يزيد برأيي ىنتنجتوف و ! ىما األكثر شيرة الكونفوشية واالسبلمية! ُتعادي الديمقراطية

 :في حضارتنامف حدة العوائؽ التى تواجو الديمقراطية ما يمي 
 

  اآلراء التى  في حيف أف. النزيو المنظـالديمقراطية لمبحث  فكرة طرحعدـ
يث الحضارية عوائؽ تحوؿ دوف تحقيؽ التطور باتجاه ترى في بعض الموار 

 .ما أو آخر يجب أف ُيعاد النظر فييا وأف ُتحاط بقدر مف الشؾ
 

  إف المواريث الحضارية التاريخية الجميمة كالحضارة االسبلمية ىي كيانات
. ُمعقدة مف األفكار والعقائد والتعاليـ والكتابات واالفتراضات وأنماط السموؾ

 عفو . التى تناسب الديمقراطية فة عظيمة بيا بعض العناصروأية ثقا
العناصر المناسبة لمديمقراطية في الحضارة االسبلمية وكيؼ وتحت أية 

 !، يتساءؿ ىنتنجتوفظروؼ يمكف إلغاء العناصر غير الديمقراطية
 

  ف كاف الموروث و حتى بمثابة عائؽ في طريؽ الديمقراطية، فإف الحضاري ا 
فالمعتقدات السائدة . دينامية والحركة ال بالسمبية والجمودالتراث يتسـ بال

والتوجيات الجارية في المجتمع تتغير، وبينما تحافظ الثقافة السائدة عمى 
عناصر االستمرارية في المجتمع فإنيا تختمؼ اختبلفًا واضحًا عما كانت 

ا ػ التراث يتطور، ولعؿ التنمية االقتصادية نفسي. عميو قبؿ جيؿ أو جيميف
 .التطور الحضاريوالكبلـ لينتنجتوف ػ ىي مف أىـ أسباب 

  

بؿ ربما كاف أكبر عائؽ  ،الفقر يمثؿ عائقًا رئيسياً : العقبات االقتصادية[ 3]
ويتمثؿ مستقبؿ الديمقراطية عمى مستقبؿ التنمية . في سبيؿ التنمية االقتصادية

ىنتنجتوف ىي عوائؽ في  والعوائؽ في طريؽ التنمية االقتصادية برأي. االقتصادية
غالبية الدوؿ التى كانت تؤىميا ظروفيا لمتحوؿ . طريؽ اتساع نطاؽ الديمقراطية

. الديمقراطي في تسعينيات القرف الماضي ىي دوؿ في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا
فالرخاء االقتصادي ليذه الدوؿ كاف مصدره الصادرات النفطية، وىو موقؼ عزز 
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إال . مديمقراطيةلطية لمدولة وبالتالي ىيأ مناخًا ال يتناسب والتحوؿ السيطرة البيروقرا
 . أف ذلؾ لـ يكف معناه استحالة التحوؿ الديمقراطي بالضرورة

 

أوروبا الشرقية سيطرة أكبر مف دوؿ فقد مارست البيروقراطيات الحكومية في 
في ىذه الدوؿ  تمؾ السيطرة قد تنيار عند نقطة معينة. الُمصدرة لمنفط دولناسيطرة 

  !أوروبا الشرقيةدوؿ النفطية بنفس الصورة الفجائية التى انيارت بيا في 
 

 عشريفالقرف الفي تسعينيات موجة التحوؿ الديمقراطي التى اجتاحت العالـ 
. أف تصبح سمة سائدة في سياسات الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقياكاف مف الممكف 

فما ىي . الحضاري معاً  الموروثضية االقتصاد و ػ والكبلـ لينتنجتوف ػ تتحد ق وقتيا
حيف يتفاعؿ الرخاء االقتصادي مع  ،أشكاؿ السياسة وأنماطيا التى يمكف أف تظير

التحوؿ يذا التساؤؿ الميـ يقرر ىنتنجتوف اف ل مناقشتوفي  !؟الحضاري الموروث
يا وزنيا الديمقراطي في دوؿ العالـ االسبلمي يدعـ نفوذ حركات سياسية واجتماعية ل

 . مقراطية نظاـ الحكـالشؾ حوؿ التزاميا بديويحـو 
 

فيما بدأتو  ػ 21اؿفي بداية تسعينيات القرف القائمة ػ ىؿ تستمر الحكومات ]
وُتجري انتخابات تتنافس فييا الجماعات االسبلمية دوف قيود؟ مف انفتاح سياسي 

ذا فازوا باألوىؿ تحصؿ الجماعات االسبلمية عمى  االنتخابات، فيؿ يسمح غمبية؟ وا 
ليـ ( وباكستاف واندونيسياوتركيا الجزائر ك دوؿالذى ُيعد شديد العممانية في )الجيش

ذا شكموا حكومات، فيؿ ستتبع سياسات اسبلمية متشددة  بتشكيؿ الحكومات؟ وا 
مقراطية وتقضي عمى العناصر ذات التوجيات الحديثة في تقوض دعائـ الدي

 ![حيطيايدًا لممصالح الغربية في بمدانيا ومُ ىؿ سُتشكؿ تيدو المجتمع، 
 

ببلده موقؼ المعيودة  عبقريتوىنتنجتوف بلنا  فسر، "الحائرة"بيذه التساؤالت 
بعد تفكؾ االتحاد ، ببلدناديمقراطي في التحوؿ مسألة ال مف" الضبابي" وحمفائيا

أدنى إشارة  دوف .واالنييار الجماعي لؤلنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقيةالسوفيتي 
نقد حقو في حرمانو مف ىدـ االنساف العربي و عف  ببلدهلمسئولية مف جانبو ُتذكر 

، بزعـ "الزائؼ"لمبدأ االستقبلؿ و  القمعيةألنظمتنا  صيانتيامف خبلؿ ، ثقافتووتطوير 
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وىو ! إلى جانبوالعربية فويت الفرصة عمى االتحاد السوفيتي في استقطاب األنظمة ت
 "كارثيال" التجفيؼمف جية عمى  ـبافتعاؿ معارؾ وىمية، ساعدتي اكامنلحُ ما سمح 

  ! شعبية واسعة ـومف جية أخرى أكسبتي ،لمنابع الحرية
 

اف كؿ ما يدور ىو  "كارىة الحقيقة"مجتمعاتنا مف أبناء ماال يعممو الكثيروف 
، وال رتبط ارتباطًا وثيقًا بما يدور في العالـ ػ خاصة الغربي ػي مف أحداث،عندنا 

إف أي شيء وكؿ شيء في . (21)يمكف فيمو إال بإدراؾ مختمؼ عناصر ىذا الترابط
فكيؼ يمكف أف نتجاىؿ . العالـلو صمة بما يدور في  تزايدحياتنا أصبح عمى نحو مُ 

ىذه الصبلت وال نسعى إلى فيميا والتعامؿ معيا بكؿ أبعادىا؟ وكيؼ نظؿ ننظر 
 !؟"الجغرافية"وتنتيي عند حدودنا  بدأإلى األشياء وعبلقاتيا، كأنيا ت

 

 :"2001سبتمبر 11هجمات الطريق إلى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

العراقي الراحؿ صداـ حسيف ونظامو خصوصية شديدة في التاريخ  رئيسلم 
نما مموضحايا ظُ ، عمى يد "الثأرية"لطريقة اعدامو فقط العربي المعاصر، ليس  ، وا 

 !سبتمبر11عمى خمفية ىجمات ظامو نوباكـ عربي، ُيطاح بو حو أوؿ لكونأيضًا 
 

 ؟األمريكيةلماذا كاف صداـ حسيف ونظامو أوؿ ضحايا الغضبة : والسؤاؿ 
 

صداـ ل الواليات المتحدةختيار ا تقؼ وراء، عمى ما يبدو، قديمة أحداثثمة  
  !2111تمبرالحادي عشر مف سب ىجمات بعد، لغضبتيا متنفسكحسيف ونظامو، 

 

 رف الماضيقال كانت السياسة األمريكية تجاه النظاـ العراقي في ثمانينيات 
ناء الحرب الواليات المتحدة بالفعؿ ناحية العراؽ أث" مالت"فقد ! كالعادة" انتيازية"

عمى المصالح  خطربمثابة التيديد األ" االسبلمية"عتبرة ايراف العراقية، مُ /االيرانية
دوف أدنى مباالة بوقوع مئات اآلالؼ مف الضحايا في تمؾ ! ميجالغربية في الخ

قدمت خبلليا الواليات المتحدة ، (1988ػ1981)الحرب التى استمرت ثماني سنوات
طائرات ىميكوبتر الستخداميا في معمومات استخباراتية و  منظاـ العراقيلوبريطانيا 
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، كما ػ (22)األكراد ضدتو بلفي حمأيضًا و  ،ػ ضد ايراف باألسمحة الكيماوية وىجمات
 !ليذه الجرائـ وقتياجمس األمف مدوف إدانة  الدولتاف حالت

 

عمى االقتصاد  "قاتؿ"عمى ىذا النحو، كاف ليا تأثير  طاحنةو حرب طويمة  
ستعيد ي، رغـ أنو بدأ 1988عاـ في الناتج القومي االجمالي فقد تدىور . العراقي

وظمت ثمار . 1991عاـ في % 45إلى ووصؿ معدؿ التضخـ . 1989عافيتو عاـ 
  !(23)بالمرمايكؿ  تعبيرعمى حد  ،أبناء شعبوانتصارات صداـ بعيدة عف متناوؿ 

 

 غير أفنتج، فقد كاف العراؽ غنيًا بالنفط، ولديو قطاع زراعي مُ ومع ذلؾ،  
لتخفيض االنفاؽ الحكومي، وأمره باستمرار ورفضو  ،"الحديدية"حسيف قبضة صداـ 
لتنمية والتطوير النوعي في القوات العسكرية، واحتفاظو بالجيش العامؿ مشروعات ا

كؿ ىذه  .مع ايراف عمى نفس المستوى تقريبًا الذى بمغو في السنة األخيرة لحربو
وبات لزامًا عميو ػ ما  .األمور وغيرىا زادت مف الضرورات االقتصادية بالنسبة لصداـ

اط االقتصادي أو خفضو بدرجة كبيرة قواتو لـ يعمؿ عمى ابطاء الزخـ الستعادة النش
وبأف يخفضوا  !المسمحة ػ، أف ُيقنع أنظمة الخميج باسقاط المميارات المديف بيا ليـ

 !"األوبؾ"صادراتيـ النفطية ويمنحوا العراؽ حصة أكبر مف االنتاج في إطار منظمة 
 !وبأف ينقموا استثماراتيـ مف الواليات المتحدة

 

ذا أضفنا إلى ذ  بيف " الشيير"جتماع لمحضر اال" النسخة العراقية"كمو لؾ وا 
 ،والتى نشرىا العراقيوف فيما بعد ،جبلسبي السفيرة األمريكية في بغدادصداـ حسيف و 

ليس لمواليات المتحدة رأي فيما يتعمؽ " ى تفضح اببلغ السفيرة لصداـ بأنووالت
، فيما كاف يبدو، "وؿ الحدودبالمنازعات العربية ػ العربية، مثؿ خبلفكـ مع الكويت ح

 !لمغزو لمعراقييف "خضرأضوء "، أنو اعطاء لعراقيا زعـال إف صح
 

 !أوىامنابعض فقد تتبدد في االعتبار، ىذه األمور نو إذا أخذنا كؿ إأقوؿ  
فيمـ كارثة أف ُتعالج مثؿ ىذه الحوادث الخطيرة في تاريحنا الُمعاصر عمى طريقة 

ف اختزؿ مأساة الغزو في أخويف مصرييف، حارب ، حيخالد يوسؼل "العاصفة"
 !أحدىما إلى جانب النظاـ العراقي، وحارب الثاني إلى جانب نظاـ ببلده وحمفائو
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عمى أية حاؿ، كانت الكويت بالفعؿ مصيدة موت حقيقية لمجيش العراقي، ولـ  
و محافظت"يكف قرار صداـ حسيف بارساؿ المزيد والمزيد مف الرجاؿ والمعدات إلى 

التى فتحيا حديثًا ينبع مف استراتيجية عسكرية مدروسة تستيدؼ " التاسعة عشرة
، بؿ كاف ينبع فيما يرى مايكؿ بالمر مف (24)الحاؽ اليزيمة بيجـو القوات المتحالفة

استراتيجية سياسية، ُقصد بيا ردع ىجـو مف ىذا النوع عف طريؽ إثارة شبح 
 ! عزيز غربيدـ الالف الغربييف، فحمامات الدـ في أذىاف زعماء التحالؼ م

 

التحالؼ بزعامة الواليات الصراع عمى الكويت والذى ُحسـ لصالح قوات  
 !ة في سنوات ما بعد الحرب الباردةكاف رغـ كؿ شيء، أوؿ أزم، المتحدة األمريكية

جميًا ما أسفر عنو انتياء الحرب الباردة مف تعديؿ في بعض عناصر فيو بدا 
الشيوعية لـ يعد يجبر الواليات المتحدة عمى فاحتواء ! افية ػ االقتصاديةالمعادلة الجغر 

ومع ذلؾ فإف األىمية . ضماف التدفؽ المستمر لمنفط مف الخميج إلى أوروبا الغربية
. الكمية لمعناصر الجغرافية ػ االقتصادية في السياسة الخارجية األمريكية قد زادت

أصحاب القرار السياسي األمريكي،  ادراؾ، أوالً : ىي ،واألسباب فيما يرى بالمر
وأغمبية الشعب األمريكي، انو ليس في مصمحة الواليات المتحدة حدوث انييار في 

ف نمو اقتصادات اوثانيًا، . اقتصادات شركائيا التجارييف الرئيسييف في أوروبا وآسيا
افر النفط الشرؽ الدوؿ الديمقراطية الجديدة في أوروبا الشرقية يعتمد، جزئيًا، عمى تو 

وثالثًا، مف المرجح أف يزداد اعتماد أمريكا عمى بتروؿ . أوسطي رخيص السعر
بالمر ػ فإف الشعب األمريكي مايكؿ وبوجو عاـ ػ والكبلـ ل. الخميج العربي المستورد

النووية، خوفًا مف الحوادث ينفر مف الموافقة عمى تشييد المزيد مف محطات الطاقة 
زيادة عمميات الشعب تصمة بانتاج النفايات النووية، كما يرفض ومف المشكبلت الم

الحفر لمتنقيب عف النفط قبالة الشواطيء، خشية تموث المياه وأماكف االستحماـ في 
البحر، ويرفض إحراؽ المزيد مف الفحـ، حتى ال يزداد تموث اليواء وحتى ال يسقط 

  !!المطر الحمضي
 

ف منسؽ فريؽ ىارفارد في العراؽ، عمؽ إريؾ ىوسكيف، وىو طبيب كندي، كا 
إف القصؼ : بقولو "عاصفة الصحراء"في عمى الشعب العراقي وحشية اليجوـ عمى 



 24 

 في بصورة فاعمة كؿ ما ىو حيوي لمبقاء البشريقد انيى  1991عاـ بالقنابؿ 
أما  ،!ةالرعاية الصحيالعراؽ، الكيرباء والماء وأنظمة الصرؼ والزراعة والصناعة و 

أف األفضؿ في كؿ  بوقاحةتوماس فريدماف، فقد ادعى الشيير ي األمريكي فحالص
أو  مثؿ صداـ حسيفالعوالـ، بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية، ىو ديكتاتور آخر 

 ! يدية لعصبة عراقية دوف صداـ حسيفقبضة حد: عمى حد قولو
 

 ديؾ تشيني قاـاألمريكية كرئيس لمواليات المتحدة االبف  بوش قبؿ أنتخابو 

اعادة بناء القدرات "بكتابة مذكرة تحت عنواف ، وپوؿ وولفويتز ودونالد رامسفيمد
احداث  أي قبؿ عاـ مف،  2000سبتمبر في" الدفاعية لمواليات المتحدة

ـ ما معناه انو بالرغـ مف الخبلفات مع نظاورد في ىذه المذكرة . 2111سبتمبر11
إال أف أىمية  الخميج العربي والذي يستدعي تواجدا امريكيا في منطقة صداـ حسيف

 .(25)في السمطة صداـ  وأسباب التواجد األمريكي في المنطقة تفوؽ سبب وجود
 

تردد في أف ُيحؿ  األب الرئيس بوشما حصؿ ىو أف  عمى أية حاؿ،
مف لـ يكف متيقنًا ديكتاتور آخر مكاف صداـ، ألنو فيما يرى محمود ممداني 

يراف وتركيا حكوماتناعمى بقية التداعيات االقميمية  التى يمكف أف يؤدي إلييا ، (26)وا 
بمواصمة عقاب العراؽ في زمف السمـ، حتى  ىومف ثـ اكتف !العراقيتغيير النظاـ 

 !غير مواطنيو ،ريقة فعالة ضد أي أحدبعد نظامو عف أف يكوف ُمسمحًا بطيُ 
 

نظاـ غير محدد مف العقوبات "في موازاة يجري متكرر لمعراؽ القصؼ الكاف 
تبنت العقوبات االقتصادية كجزء مف دستورىا قد وكانت األمـ المتحدة . "االقتصادية

العقوبات االقتصادية، منذ واستخدمت . وكوسيمة لصيانة النظاـ الكوني 1945لعاـ 
ؾ الوقت وحتى توقيعيا عمى العراؽ، أربع عشرة مرة، منيا اثنتا عشرة مرة منذ ذل

العقوبات عمى بمد غير أف العراؽ يمثؿ أوؿ دولة توقع فييا . انييار االتحاد السوفيتي
بصورة شاممة منذ الحرب العالمية الثانية، بمعنى أف كؿ مف أوجو صادراتيا ووارداتيا 

ضعًا إلشراؼ األمـ المتحدة وُعرضة لفيتو الواليات قد أصبح، في آخر األمر، خا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%8A
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ىذا النظاـ مف العقوبات االقتصادية عف تطور جديد  ؼوقد كش! األمريكية المتحدة
 ! وخبيث بحؽ في تاريخ النزاع األقؿ حدة

 

إدعى، وىو يشف حممة باعتبارىا حممة مف أجؿ حقوؽ االنساف، أنو  فقد
بالسمع "، طبقًا لحكـ شروط قانوف خاص فعؿة ُمستحقة بالييدؼ إلى تخفيؼ عقوب

لقد أطمؽ "! األمـ المتحدة لممعونة االنسانيةمنسقو "، التى يشرؼ عمييا "االنسانية
في  لمئات اآلالؼ مف األطفاؿ والمرضى "الدنيء"ذلؾ في الحقيقة العناف لمقتؿ 

يحمـ، في أي  إف الواليات المتحدة تحتاج إلى قوة كافية حتى تمنع أي ُمتحدٍ " !العراؽ
، ىدؼ ُمحدد وواضح تضمنتو وثيقة (27)"زماف، بتحدينا فوؽ المسرح العالمي

  !األب االستراتيجية الشييرة التى رسميا بوؿ وولفويتز في السنة األخيرة لبوش
 

الواليات المتحدة كقوة عظمى عالمية أف بزوغ الواليات  ػ حقاً ػ ُمحزنة حقيقة 
وىي . مع طمبيا أف ُتستثنى مف أي حكـ دولي لمقانوف وحيدة، قد سار جنبًا إلى جنب

لـ تتردد، في الوقت نفسو، عف المطالبة بتطبيؽ انتقائي لحكـ القانوف، ساعية إلى 
 .استخداـ القانوف كأداة لوضع الدوؿ األخرى تحت المحاسبة

 

عمى أف تقبؿ عمى أعمى مستوى، الذيف أصروا ، وفالدولي وف المدنيوفالعامم 
عزلوا، أف يستقيموا أو يُ : بحكـ القانوف قد اسُتيدفوا وُتركوا أماـ اختيار واحدأمريكا 

وكاف أكثر ىؤالء بروزًا وشيرة ىو السكرتير العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة بطرس 
غالي، الذى قاده اقتناعو العاطفي الساذج ػ والكبلـ لممدوح ممداني ػ إلى أف انتياء 

يؽ لمحكـ العالمي لمقانوف، مما قاده إلى اختبلفات الحرب الباردة سوؼ ُيفسح الطر 
سالة واضحة مف إدارة كمينتوف أف ر عدة مع مادليف أولبرايت، وأدى في النياية إلى 

 !ىو سعى إلى فترة ثانية في منصبو فترشيحو سوؼ ُيواجو بالفيتو إ
 

 ! بدأ بطرس غالي ممارسة استقبللو في التطبيؽصبر واشنطف نفذ عندما  
 

ىماليا الصوماؿ، " حرب األغنياء"انشغاؿ واشنطف بالبوسنة غالي د انتق وا 
بالوقوؼ "حيث اتيـ الواليات المتحدة  ، ورواندا"موت ثمث السكاف جوعاً  ُيحتمؿ"حيث 
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إف . والمشاركة فقط عندما تيمؾ المذابح بالفعؿ القسـ األعظـ مف السكاف" في كسؿ
، عندما أصر 1996وة في أبريؿ العديد يؤمنوف أف غضب واشنطوف قد بمغ الذر 

غالي عمى نشر نتائج استقصاء األمـ المتحدة التى أوضحت تورط إسرائيؿ ػ 
ػ في قتؿ حوالي مائة مف المدنييف الذيف اخذوا رىائف في معسكر األمـ )!!( كالعادة

ونجحت الواليات المتحدة، في النياية، في استبداؿ . المتحدة في قانا بجنوب لبناف
لؤلمـ المتحدة أفريقي آخر، ىو كوفي عناف، وكيؿ السكرتير العاـ ي ببطرس غال

ير مع ما ثلحفظ السبلـ خبلؿ مذابح رواندا العرقية، الذى أصبح أكثر تناغمًا بك
قد جاء صعود كوفي عناف إثر أزمتيف كبيرتيف واجيتيما األمـ ف. تدعو إليو واشنطف

وبينما لـ يكف بطرس غالي . رواندا األولى يوغوسبلفيا السابقة، والثانية: المتحدة
راغبًا في اتباع قيادة الناتو والموافقة عمى المطالب األمريكية بالقصؼ الجوي 

 !لمصرب بمعيار يتجاوز القصؼ الرمزي التـز عناف عمى الفور
 

صفوة القوؿ، انو بينما كاف العالـ عمى مشارؼ األلفية الثالثة، استقرت 
قوة الفائقة الوحيدة، وقامت مف الناحية الفعمية بتيميش الواليات المتحدة في وضع ال

وبإسـ ىذا . أكثر عدالة" نظاـ عالمي"ووعدت، بالمقابؿ، بإقامة . األمـ المتحدة
غير انو، حالما انتيى . حرب الخميج ضد العراؽػ كما رأينا ػ ، قادت وكسبت المشروع

ساب حقوؽ ىذا القتاؿ، ظمت عمى انحياز فاضح لصالح اسرائيؿ، عمى ح
وعبلوة عمى ىذا، ورغـ االحتجاجات الدولية، أبقت الواليات المتحدة ػ . الفمسطينييف

كما رأينا أيضًا ػ عمى حصار شرس ضد العراؽ، يترؾ ىامشًا لبقاء النظاـ غير أنو و 
 يبدو أكثر عدالة في نظر" النظاـ العالمي الجديد"ولـ يعد ىذا . يقتؿ آالؼ األبرياء

وقاـ كؿ ىذا بإحداث جرح غائر، بصورة . كاف دوؿ المناطؽ المتخمفةالمميارات مف س
خمؽ  وىو ما ساىـ بقوة فياالسبلمي، و العربي  يفلمعالم الوجداف الشعبيخاصة، في 

ب بصفة عامة، وألمريكا لمغر  يةعادرؤى اسبلمية معمييا  تازدىر  ،بلئمةتربة مُ 
 الُمعمفو  ،ستتر أحياناً ػ المُ ي الغربالدعـ  ساعد عمى تعميؽ ىذا العداء! بصفة خاصة

 ، والتى"ما بعد االستعمار"في دولة نظمة ؤللػ  "المصمحة"أحيانًا أخرى، حسب 
 !كؿ حد "الُحرة"لمنفوس  استيدافياتجاوزت في 
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 :األنظمة العربية تغييرو  "السبتمبريون"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أف التطرؼ مف المنظور األمريكي لـ يعد  عقب انتياء الحرب الباردة بدا 
بعض رتبطًا بشكؿ أكبر وتدريجي بصنويف، اليسار والحركات الشيوعية، بؿ أصبح مُ 

التى خرجت مف أفغانستاف بعد انتياء الحرب بيا باالنسحاب  االسبلـ السياسيقوى 
في  لتبحث عف مياديف أخرى لحروبيا المقدسة وبثقة كبيرة 1989السوفيتي منيا عاـ 

حساس باالنتصار، وبشكؿ متزايد ولما سبؽ ذكره مف أسباب ػ وغيرىا ػ، . النفس وا 
عمى مركز التجارة منذ محاولة االعتداء  أمريكاتركز سياميا عمى ىذه القوى بدأت 

ومرورًا باليجـو عمى السفارتيف األمريكيتيف  1993العالمي في نيويورؾ في عاـ 
 ،مدينة نيويورؾ أيضاً ضربات في واًل إلى وص 1998بنيروبي ودار السبلـ عاـ 

 .2111واليجـو عمى البنتاجوف بواشنطف في سبتمبر
 

مع ذلؾ، بقي البعد الراديكالي القومي في معادلة ما تسميو واشنطف ، و ولكف 
األنظمة الحاكمة في ليبيا والعراؽ في  ػ في مراحؿػ بقوى التطرؼ، سواء تمثؿ 

الذىنية السياسية األمريكية الغالبة بعداء ُمفترض واألخيرتاف مرتبطيف في )وسوريا
أو في شكؿ تنظيمات سياسية مثؿ التنظيمات  ،(تجاه الواليات المتحدة ثلحزب البع

واشنطف تجاه تحالفات عبر خطوط كما بدا قمؽ . اليسارية والقوميةالفمسطينية 
يرانياً التماس األيديولوجية بيف حكومات وتنظيمات مثؿ ما تعتبره محورًا سو   ،ريًا وا 

يشمؿ أيضًا حزب اهلل المبناني وتنظيمات فمسطينية مثؿ حماس والجبية الشعبية 
 ، برأي الواليات المتحدةىذا التطرؼ! لتحرير فمسطيف والجياد االسبلمي وغيرىـ

لى حمفائيا الغربييف، كما أنو يشكؿ ييدد ، األمريكية إمدادات الطاقة والنفط إلييا وا 
سرائيؿ ووجودىا وتميزىا في المنطقة، باالضافة إلى خطره عمى خطرًا عمى أمف إ

 !بالمنطقة أمريكاتحالفة مع المُ  واألنظمة القريبة مف أو ،االستقرار
 

وتحديدًا حديث نسبيًا، ، [الحرب ضد االرىاب]ربما يعتقد البعض أف ىدؼ  
، (28)سبتمبر، ولكف الحقيقة خبلؼ ذلؾأتى عقب ىجمات الحادي عشر مف 

كانت ترمي باالرىاب تنظيمات فمسطينية ولبنانية األمريكية واليات المتحدة فال
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سبتمبر، بسبب قياـ بعض التنظيمات 11 عقود مف ىجماتويسارية  وقومية، قبؿ 
بخطؼ طائرات في عقدي السبعينيات مف القرف العشريف مف القرف الماضي 

قائمة سنوية ية ُتصدر والثمانينيات مف القرف الماضي، كما أف الخارجية األمريك
بأسماء التنظيمات التى تعتبرىا إرىابية وأخرى بأسماء الدوؿ التى تتيميا برعاية 

ف كاف . االرىاب والقائمتاف تضماف دواًل ومنظمات غير إسبلمية، أساسًا يسارية، وا 
ولشد ما  !(29)11/9، خاصة بعد عدد ىؤالء بات في تناقص عبر السنوات األخيرة

في التاريخيف  ،واىمية استثنائيةشديدة خصوصية بسبتمبر 11ىجمات تحظى 
 :عديدةنواٍح مف  ،العربي واالسبلمي خاصةو  ،العالمي بصفة عامة

 

 :الهجمات ورمزيتها "شراسة"من ناحية  [1] 
 

الخاص بيجمات الحادي عشر مف  تقرير المجنة الوطنية األمريكية مف 
أصدرا مف ( مصري)مف الظواىريوأي( سعودي)أف أسامة بف الدف ، نعمـسبتمبر

، أكدا فييا باسـ الجبية اإلسبلمية العالمية فتوى 1998مقرييما بأفغانستاف في فبراير 
، وطالبا المسمميف بقتؿ األمريكييف ى اهلل ورسولوإعبلف الواليات المتحدة الحرب عم

 رؽ، لـ تفوطبقا لمتقرير. ورة، واعتبرا ذلؾ فريضة إسبلميةفي شتى أنحاء المعم
ؼ مشروع ألبناء ، وكبلىما ىدالفتوى بيف العسكرييف والمدنييف، فكبلىما إرىابي

فقد صدرت عنو بف الدف، سامة الولـ تكف تمؾ الفتوى األولى . األمة اإلسبلمية
 . (31)، أكد التقرير إباحتيا لدماء األمريكييففتاوى عديدة مماثمة

 

تي طالب فييا المسمميف ، وال1996فتواه الصادرة في أغسطس عاـ ومف ذلؾ 
، إلى دسة في المممكة العربية السعوديةبطرد الجنود األمريكييف مف األراضي المق

 السعودية، ية فيالعسكرية األمريك جانب إشادتو باليجمات التي استيدفت المصالح

فقد اعتبر بف . (1993عاـ )والصومػػاؿ، (1992عػاـ)وعػػدف، (1983عػػاـ)وبػػػيروت
 ، حالت دوفالصوماؿ ىزيمة ساحقة لؤلمريكييف حاب األمريكي مفالدف االنس

وكذلؾ . عمى النحو الذي حدث في أفغانستاف، نيوض أتباعو بفريضة الجياد ىناؾ
ية في صياغة فكر بف الدف التجربة األفغان ةتطرؽ التقرير األمريكي ألىمي
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لثالثة والعشريف ـ يتجاوز ا، فقد وصؿ بف الدف إلى أفغانستاف وعمره ل(31)وأتباعو
ة ، وتمكف بفضؿ قدراتو وثروة أسرتو الطائمة مف تقديـ كثير مف الدعـ لممقاومعاماً 

قدرة القتالية وبالفعؿ نجح ىو وأتباعو في دعـ ال .األفغانية ضد القوات السوفيتية
اعتزاميا سحب قواتيا  1988إلى أف أعمنت موسكو في أبريؿ  ،لممقاتميف األفغاف
   .شيور9غانستاف خبلؿ العسكرية مف أف

 

القتالية  لتثميف الخبرات( فمسطيني)نئذ، سعى بف الدف وعبد اهلل عزاـحي
القتالية في  ، لبلضطبلع بالمياـوبالفعؿ أسسا تنظيـ القاعدة. المتوفرة لدى أتباعيما
وبرغـ إبداء عزاـ رغبتو في توجيو قدرات القاعدة لممساعدة في . شتى أنحاء المعمورة

، نجح بف ثـ تحرير فمسطيف في مرحمة الحقة ،ومة إسبلمية في أفغانستافقامة حكإ
. ورةالدف في تغميب رؤيتو الخاصة بتجييز أتباعو لمجياد في شتى أنحاء المعم

. ف زعيمًا منفردًا لتنظيـ القاعدة، أضحى بف الد1989نوفمبر  24ـ في وباغتياؿ عزا
لرؤيتو ػ في مختمؼ أرجاء  بقاً ومنذ ذلؾ الحيف عمد لدعـ الجياد اإلسبلمي ػ ط

 . ذلؾ نشاطاتو الواسعة في السوداف، إباف مشاركة الترابي ومف. األرض
 

األتباع مف  ، استند  تنظيـ القاعدة بصورة ممموسة إلىنفسووطبقًا لمتقرير 
، وىو ما بدا واضحًا في تشكيؿ المجموعات التي اضطمعت مختمؼ الدوؿ العربية

، حيث حمؿ عشر مف سبتمبر ضد أىداؼ أمريكية لحاديبتخطيط وتنفيذ ىجمات ا
شيخ ، فضبًل عف اضطبلع خالد ؾ المجموعات جنسيات عربية مختمفةأعضاء تم

ـ انتمائو ألصوؿ عرقية غير عربية، إال أنو ، فبرغمحمد بالتخطيط لتمؾ اليجمات
المسمميف في السادسة عشر مف ، وانتمى لجماعة اإلخواف نشأ وتربى في الكويت

ندسة ، حصؿ عمى مؤىمو الجامعي في الياألمريكية وفى الواليات المتحدة. مرهع
إلى  ومنذ ذلؾ الحيف ، بدأت رحمتو التي قادتو. 1986الميكانيكية في ديسمبر 

، عرض خالد عميو ففي أحد لقاءاتو مع بف الدف. 2111التخطيط ليجمات سبتمبر 
داخؿ الواليات المتحدة باٍف فكرة تدريب مجموعة مف الطياريف لمقياـ بتفجير م

، وحصؿ خالد عمى الضوء ؿ القى االقتراح استحساف بف الدف، وبالفعاألمريكية
 . 1999 أو أوائؿ، 1998 عاـ في أواخر 11/9مية األخضر لبدء التجييز لعم
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لمعمؿ مع تنظيـ القاعدة عف كثب، تمبية  ولـ يمبث خالد أف انتقؿ إلى قندىار
، وتـ كذلؾ بف الدفأسامة ناقشة الخطة عدة مرات مع ت م، حيث تملدعوة بف الدف

تحديد األىداؼ األمريكية المطموب تدميرىا بواسطة الطائرات المخطوفة، عبلوة عمى 
 ،األمريكي ، والتي جرى حصرىا في التقريرلعناصر المنوط بيا تنفيذ العمميةتحديد ا

وائؿ ػ 3 (عوديس)وليد الشيريػ 2 (مصري)محمد عطاػ 1 :ى النحو التاليعم
ػ 6 (سعودي)عبد العزيز العمرىػ 5 (سعودي)سطاـ السقامىػ 4 (سعودي)الشيري

ػ 9 (سعودي)خالد المحضارػ 8 (سعودي)نواؼ الحزمىػ 7 (سعودي)ىاني حنجور
ػ 12 (إماراتي)مرواف الشيحى ػ 11 (سعودي)سالـ الحزمىػ 11 (سعودي)ماجد موقد
ػ 15 (سعودي)حمزة الغامدىػ 14 (سعودي)أحمد الغامدىػ 13 (االمارات)فايز أحمد

ػ 18 (سعودي)سعيد الغامدىػ 17 (لبناني)زياد جراحي ػ 16 (سعودي)ميند الشيري
 .(سعودي) أحمد النعمىػ 19 (سعودي)احمد الحزناوى

 

رية البلزمة لتنفيذ ىجمات وباإلضافة لنيوضو بعبء توفير العناصر البش 
يف ػ تكاليؼ العممية التي تراوحت بقرير بحسب الت، تحمؿ تنظيـ القاعدة ػ سبتمبر

، 2111بحموؿ الحادي عشر مف سبتمبر و . دوالر أمريكي 511111و  411111
ذت الخطة الموضوعة في وضح النيار، حيث اقتحمت الطائرات المخطوفة، فنُ 

 "البنتاجوف"، ومبنى وزارة الدفاع ، برجي مركز التجارة العالمي بنيويورؾبركابيا
وتدمير البرجيف ، اؽ آالؼ األرواح في دقائؽ معدودةما أسفر عف إزى بواشنطف، وىو
 . وزارة الدفاععف  تدمير جزء مف مبنى ، فضبل تدميرًا كامبلً 

 

الحادي عشر مف سبتمبر ىجمات  أف أعمنت أفلـ تمبث الواليات المتحدة 
فقد  رمزيتيا،جمات و يالىذه زعمنا بتفرد  عضديُ ما وىو  !إعبلف صريح لمحرب عمييا

مف دوؿ عربية ، جاءوا ثائروىـ مجموعة مف الشباب ال ،"السبتمبريوف"قاـ بيا 
ويحمموف في صدورىـ عداًء شديدًا  ،"القاعدة"اسبلمي ىو لتنظيـ  وفمختمفة، ينتم

، األنظمة "الُمييمنة" الغربيوف، بزعامة الواليات المتحدة يصوفساءىـ أف  !غربلم
وال  ،ديف لمقائميف عمييا سوى المصمحة مية ظالمة، الوالتى ىي برأييـ الاسبل العربية
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عمى أف تخفى الواضحة رمزيتيا ل لـ يكف ،كيذه" قوية"رسالة  !سند ليـ إال الغرب
 !رؼأكثر مما ُيسمح لنا أف نع أوطانناف ع رفوف، خاصة وأنيـ يعالغربييف
 

التبايف  فسروىو ما يُ  !وحدىا أماـ الُمتمقي لياعادة ما تقؼ  ،"الرسالة الرمزية"
إلى حد ، يتوقؼاألمر  كوف، ردود األفعاؿ عمى رسالة مف ىذه النوعيةفي  حادال

 ! الُمرسؿ" الرمز" استنطاؽ في عبقريتومدى و  ،وعي الُمتمقيعمى  ،كبير
 

لما يمكف أف  ،العاـ الحضاري سياؽ النسيجفي ، "ُمتخيمة"ُمحاكاة والتالي 
 :(32)"اليائسة" ي لرسالة السبتمبرييفالمصمحاالستنطاؽ األمريكي  يتمخض عنو

 

  العرب األفغاف والراسموف ىـ، "يثرب الجديدة"مف أفغانستاف قادمة الرسالة 
 !موطنيـ األصمي العالـ العربيمف بدينيـ الذيف فروا  "الُمياجروف الجدد"

 

  ُتركز عادة ما يف !!ـ السياسي، عمى اختبلؼ أطيافيامثؿ قوى االسبلالرسالة ت
عدـ  أومشروعية مسألة حوؿ  ،تبلسنةالمُ  لجوىري بيف ىذه القوىالخبلؼ ا
 !بالقوة الجذري اتغييرىالعمؿ عمى و  األوضاع القائمة ُمناىضةمشروعية 

 

  ُما "في دولة " القمعية"العربية نبو بقوة إلى انتياء صبلحية األنظمة الرسالة ت
 "ترىيباً "لسياسي ػ مف ناحية قدرتيا عمى احتواء قوى االسبلـ ا"! بعد االستعمار

 !المصالح الغربية صيانةػ، ومف ناحية قدرتيا عمى  "ترغيباً "أو 
 

  قوى وتيميش خطورة التمادي االسرائيمي في استيداؼ  مف حذرتُ الرسالة
 !العربية ببلداالسبلـ السياسي في فمسطيف، عمى نحو ما ىو حاصؿ في ال

 

  و إلى بوتن !العمؽ الغربي عمى اختراؽوغير مسبوقة الرسالة تؤكد قدرة فائقة
 !وى االسبلـ السياسي في الغربقمف  قيادات وكوادر خطورة تواجد

 

 أصحابيا يستيينوف، بؿ ف "!قوة الضعؼ"ستعرض عمى نحو عبقري الرسالة ت
في القوة، بينيـ وبيف " اليائؿ"، عدـ التكافؤ "ُمذىمة"ويتحدوف في جرأة 

 ،أصحابيا وعناد اصرارتعرض أف الرسالة تسكما  !العالـ الغربيحكومات 
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أنظمة، ُيمكف  وأدوؿ ، دوف الشديد العنؼ استخداـناورة و عمى المُ وقدرتيـ 
 ! "تكنولوجيا"وباستخداـ أحدث ما أنتجتو الحضارة الغربية مف  !الثأر منيا

 

  ُالخبلفة"فكرة ل استدعاء في ىذاو  !الجريح المسمميفكبرياء موح بالرسالة ت 
 !بروح حربية نسيج االسبلـعف تشبع  تصور الغربل، وتأكيد "االسبلمية

 

 ضد "بالغة العنؼ"إما مواجية ىجمات : الرسالة تضع الغرب أماـ خياريف ،
ما االعتراؼ بقوى االسبلـ السياسي و في كؿ مكاف المصالح الغربية السعي ، وا 

ففي توقيت  !مجيا في األنظمة السياسية في العالميف العربي واالسبلميلد
الجبية العالمية لقتاؿ "في ما يسمى " القاعدة"دخوؿ تنظيـ ع متقارب م

وىو ما يعتبره الخبراء في مجاؿ ! 1998عاـ " الصميبييف والييود واألمريكاف
الجماعة  فاجئت! 11/9االرىاب نقطة االنطبلؽ عمى طريؽ ىجمات 

والتى أقرىا عمر عبد الرحمف مف  1997عاـ  مبادرتياالجميع باالسبلمية 
، بوقؼ كؿ العمميات المسمحة داخؿ األمريكية الواليات المتحدةفي محبسو 

عبلوة عمى ابداء ، البيانات االعبلمية المحرضة عمييا وقؼو  ،مصر وخارجيا
، عمى نحو السياسي السممي في االندماج في العمؿالُممحة الجماعة رغبتيا 

 ، وعقب دعوة1994ففي مارس  !سنواتطالب جماعة االخواف منذ ما تُ 
مبارؾ لمحوار الوطني، وقبؿ أف تصدر قرارات مؤتمر الحوار أصدر االخواف 
أوؿ وثيقة منذ سنوات طويمة تعبر عف رأييـ في الشورى وتعدد األحزاب، 
أكدوا فييا أف األمة مصدر السمطات وأف الشورى ال تختمؼ في أىدافيا عف 

منو الستجبلء  الديمقراطية، وأف اختبلؼ اآلراء ىو تكامؿ وتنوع لمنظر البد
الحؽ والوصوؿ إلى اأًلصمح واألرجى في المنفعة، خصوصًا إذا اقترف ىذا 
بالتسامح وسعة األفؽ والبعد عف التعصب وضيؽ النظرة، كما أكدوا في ىذه 
الوثيقة أف الشرع ترؾ الباب مفتوحًا لممسمميف فيما يدخؿ في إطار تنظيـ 

لذا فإننا نؤمف بتعدد : "ةوبعد عرض ىذه األفكار، تقوؿ الوثيق. المباح
األحزاب في المجتمع االسبلمي، وأنو ال حاجة ألف تضع السمطة قيودًا مف 
نما ُيترؾ لكؿ  جانبيا عمى تكويف ونشاط الجماعات أو األحزاب السياسية، وا 
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فئة أف تعمف ما تدعو إليو وتوضح منيجيا ما دامت الشريعة االسبلمية ىي 
أف قبوؿ تعدد األحزاب في المجتمع االسبلمي  كما اننا نرى..الدستور األسمى

يتضمف قبوؿ تداوؿ السمطة بيف الجماعات واألحزاب السياسية وذلؾ عف 
 ". طريؽ انتخابات دورية

  

 :"السبتمبريين" رسالةالغربي ل االذعانمن ناحية  [2]
  

عمى  "العبقري"، لشد ما ينطبؽ ىذا المثؿ المصري [شختشيتخاؼ ما ناس ت] 
ُصناع  ، بات واضحًا أماـالمميورة بدمائيـ" السبتمبرييف"فعمى خمفية رسالة ! الغرب

أف ثمة ػ األمريكية السياسة في العالـ الغربي ػ وبخاصة في الواليات المتحدة 
! السكوت عنياُممكنًا عد ي، لـ وجداف الشارع العربيفي شديد التأـز  ةاحباطات مكبوت

ليذه االحباطات،  بالغة العنؼآى عف التداعيات وأف الغربييف أنفسيـ لـ يعودوا بمن
السبلـ اقوى المناىضة لألنظمة مع ا ،أو حتى الُمستتر الُمعمف، مف جراء تورطيـ

ىذه ابقائيـ عمى أف  يـأمامبات واضحًا "! ما بعد االستعمار"في دولة السياسي 
جذري، و  عاجؿ، يحتاج العادة تقييـ، عمى نحو لمشعبيةالفاقدة القمعية  األنطمة

  !كؿ مكاف في مف اليجمات عمى المصالح الغربية لتبلفي المزيد
 

 :، أبرزىاالسبتمبرييف رسالةباالذعاف الغربي لتعضد زعمي أمارات عديدة 
 

 األمف القومي األمريكي الصادرة عف البيت األبيض فػي  ةما ورد في استراتيجي
كيػػة الصػػادرة بعػػد ىجمػػات ، والتػػى ُتعػػد بحػػؽ إحػػدى أىػػـ الوثػػائؽ األمري2112سػػبتمبر 

، باعتبػار أف منطقتنػاسبتمبر، فقد أعاد األمريكيوف خبلليا صياغة رؤيتيـ لمعالـ ول11
، الوثيقػػةأىميػػة ىػػذه ". سػػبتمبر11مػػا قبػػؿ"يختمػػؼ عػػف عػػالـ " سػػبتمبر11مػػا بعػػد"عػػالـ 

فقػػد . لمقػػدراتنابالنسػػبة لنػػا كعػػرب، تنبػػع مػػف إعػػادة صػػياغتيا لرؤيػػة الواليػػات المتحػػدة 
ت بالمبػػػػادئ التػػػػي دأبػػػػت الواليػػػػات المتحػػػػدة عمػػػػى األخػػػػذ بيػػػػا فػػػػي تعاطييػػػػا مػػػػع أطاحػػػػ

ُتمكػػف حػػاؿ االلتػػزاـ بيػػا قػػد قضػػايانا، بكافػػة مسػػتوياتيا، واسػػتبدلت بيػػا مبػػادئ أخػػرى، 
فؤلوؿ مرة ُتعمػي الواليػات . في ربوعنا الطيبة مناىضة االستبدادوعدـ االلتفاؼ عمييا ل

فػػػي خطابيػػػا الُموجػػػو لمجتمعاتنػػػا، عمػػػى  ،إلنسػػػافوحقػػػوؽ ا ،المتحػػػدة قػػػيـ الديمقراطيػػػة
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، ومسػػاندتيا ليػػػا فػػي قبضػػتيا الحديديػػػة، حكوماتنػػػا القمعيػػةل "التػػاريخي"خػػبلؼ دعميػػا 
والتالي إيجػاز ألىػـ المبػادئ  !الزائؼبلستقبلؿ غياب الحرية، وللالصاـر وفي تكريسيا 

 :(33)أوطانناإزاء  ،األمريكية بلستراتيجيةلالحاكمة 
 

ء الكرامة اإلنسانية لئلنساف العربي، فالتمتع بالحرية والعدالة حؽ ضرورة إعبل .1
ولـ يعد مقبواًل إعفاء أمة بعينيا مف االلتزاـ باحتراـ كرامة . مشروع لو ولغيره

فكؿ أب وأـ يطمحاف لتزويد ذريتيما بحظ وافر مف التعميـ والماؿ . أبنائيا
ألرض مف يطمح ألف وتمؾ حقوؽ مشروعة، فميس ىناؾ عمى وجو ا. فواألما

والواليات المتحدة ممزمة بتثميف تمؾ . روع بزوار الفجريقمع أو يسترؽ أو يُ 
 .الحقوؽ في عبلقاتيا مع دوؿ العالـ المختمفة

 

ضرورة الجدية العربية في مكافحة اإلرىاب، ففي حربيا الضروس ضد  .2
ة اإلرىاب في شتى أنحاء المعمورة سترسى الواليات المتحدة مبدأ السياد

أو بعبارة أخرى، لف تفرؽ الواليات المتحدة بيف اإلرىابييف والدوؿ . المشروطة
بالمأوى أو المساعدة، فكبلىما ىدؼ مشروع في الحرب ضد  مدىـالتي ت

وتعقب األمريكية ولف يحوؿ حائؿ بيف الواليات المتحدة . اإلرىاب العالمي
 .أولئؾ اإلرىابييف أينما حموا

 

نفط العربي، فالواليات المتحدة وحمفاؤىا يتوقعوف مف ضرورة استمرار تدفؽ ال .3
العالمية مف النفط،  تالدوؿ النفطية العمؿ الدءوب عمى توفير االحتياجا

باعتبار النفط أحد أىـ مصادر الطاقة المتاحة، إلى . خاصة ليا ولحمفائيا
جانب ارتباطو المباشر بالحياة االقتصادية والصناعية لمواليات المتحدة 

ىذا إلى جانب حرص الواليات المتحدة عمى العمؿ مع . ريكية وحمفائيااألم
 . الحمفاء والشركاء التجارييف لتنمية وتطوير مصادر أخرى أنظؼ لمطاقة

 

، ضرورة االنخراط األمريكي في جيود فض الصراع الفمسطيني ػ اإلسرائيمي .4
األوؿ، . ، كما ىو الحاؿ مع أي صراع إقميمي آخرمع مراعاة مبدأيف ميميف

السعي األمريكي لبناء عبلقات ومؤسسات دولية قادرة عمى المساعدة في إدارة 
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الثاني، التحرؾ األمريكي بقوة لمساعدة مف . األزمات المحمية فور بزوغيا
مع التزاـ الواليات المتحدة بمساندة إقامة دولة . يرغبوف في مساعدة أنفسيـ

. نبًا إلى جنب مع دولة إسرائيؿفمسطينية ديمقراطية، تعيش في  سبلـ وأمف ج
فالفمسطينيوف كأي شعب آخر، يحؽ ليـ التمتع بحكومة ترعى مصالحيـ 

وفى حالة انصياعيـ لمديمقراطية وحكـ القانوف وتصدييـ . وتستمع ألصواتيـ
لمفساد واإلرىاب، يمكنيـ االعتماد عمى المساندة األمريكية إلقامة دولة 

ف، عمييـ تطوير عبلقتيـ بالفمسطينييف تبعًا وفيما يخص اإلسرائيميي. فمسطيف
يقاؼ األنشطة االستيطانية في األراضي  لمتقدـ المحرز في الموقؼ األمني، وا 

 .المحتمة، ومساندة قياـ دولة فمسطينية مستقمة
 

 دءاً ب ػ األنظمة العربيةفي جذري  غييرتاحداث نحو  (االبف)بوشإدارة  تحرؾ 
برغـ ما و ُيغري بقية دوؿ المنطقة بمحاكاتو ػ،  عمى أمؿ جعمو نموذجاً  ،العراؽب

 تفيـبرأيي دليبًل عمى  ظؿيُ خفاؽ، ا مفوعف صاحبو العنيؼ ىذا التحرؾ  عف اشُتير
 قوى االسبلـ السياسيوقمع احتواء عدـ  خطورة استمرارو السبتمبرييف، رسالة لالغرب 

ترجمة استرتيجية  بوش فيأولبرايت الخفاؽ  دنق مفذلؾ  ُيفيـ! في األنطمة العربية
 : (34)نفسيا بلستراتيجيةل رفضياعدـ  مفو  واقع،لببلده 

 

فازدرى (. مف سمفو كمينتوف)اعتقد جورج دبميو بوش أف لديو نيجًا أفضؿ"
القادة الفمسطينييف، ولـ يكتؼ باحتواء صداـ حسيف فحسب، بؿ باشر ػ ُمقتنعًا بأف 

الفور ػ بتنفيذ خطة أحادية لتحويؿ  تستطيع إقامة الديمقراطية عمىالقوة األمريكية 
 .أحاؿ الييكؿ األمني غير المثالي إلى حطاـ وبذلؾ العمؿ. الشرؽ األوسط بأكممو

 

. ف الدولية خطرًا كبيراً ئو في الشرؽ األوسط، يشكؿ تأثير كرة البمياردو في الش"
فالكرات ال تصطدـ الواحدة باألخرى فحسب، بؿ عند ضربيا بقوة كافية، تنفجر 

ومف ثـ تحمؿ غزو العراؽ إلى . شعؿ الكرات األخرى إذا التقت بشكؿ خاطيءوتُ 
حرب أىمية ُمتعددة األطراؼ، فاقمت التوتر بيف المسمميف السنة والشيعة، وزادت نفوذ 

حياة " القاعدة"ايراف، وأوصمت تركيا إلى شفير نزاع مع األكراد العراقييف، ومنحت 
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ف كثيرة مف العالـ ضد الواليات المتحدة، في حيف انقمب الرأي العاـ في أماك. جديدة
بشكؿ مباشر قوائـ األكثر ( واسرائيؿ)احتؿ القادة الذيف يتحدوف الواليات المتحدة

وقد حاولت إدارة بوش متأخرة أف تبطؿ الضرر باليبوط . شعبية في أوساط المسمميف
ـ ذات يـو عممية بالمظمة عمى النزاع العربي االسرائيمي لتجد إطار العمؿ الذى دع

 .السبلـ بحاجة إلى اعادة بناء مف الصفر
    

لقد قامت البراعة األمريكية في التعامؿ مع مخاطر القرف العشريف عمى "
ولف نستعيد موقعنا . القيادة األمريكية والمشاركة التامة لشركائنا في الحمؼ: دعامتيف

ماؿ يدعمو حمفاؤنا ويمكف في الشرؽ األوسط والخميج إال إذا وضعنا أواًل جدوؿ أع
وحتى عندئذ سنكوف في نقطة . التوفيؽ بينو وبيف احتياجات البمداف الرئيسية األخرى
ولكسب تمؾ الثقة، عمينا أف . البداية، إذ عمينا استعادة ثقة الموجوديف في المنطقة

لف نستطيع إقناع . نحسف فيـ ما يريده الشعب في الشرؽ األوسط، ولماذا يقوموف بو
 !"!د إذا لـ ننجح في فيـ رأييـ بأنفسيـ وبناأح

   
 االنتيػازي" ـببلدىدور عف  تعامي الساسة الغربييف ػ أمثاؿ أولبرايت وغيرىا ػ" ،
ىػػذه األنظمػػة رغػػـ مػػا دأبػػت عميػػو  ،"مػػا بعػػد االسػػتعمار"دولػػة  أنظمػػة االبقػػاء عمػػىفػػي 

مواتيػػػة ميػػػا وجع ،أوطانيػػػامػػػف تجفيػػػؼ منيجػػػي لمنػػػابع الحريػػػة فػػػي مػػػا اشػػػُتير عنيػػػا و 
زعمنػػػا بقػػػوة  عػػػززيُ  كػػػؿ ىػػػذا ! قػػػوى االسػػػبلـ السياسػػػيقمػػػع وحشػػػي لو ، العنػػػؼ خلتفػػػري

 التخمػػػػيوراء  ،احتػػػػوائيـفػػػػي والرغبػػػػة  ،االسػػػػبلمييف مػػػػف عنػػػػؼ اليمػػػػع الغربػػػػيبوقػػػػوؼ 
 ػ ولػو أف جػرائـ السػيد بػوش! "الموروثة" العربيةاألنظمة  فع ،الُمحير لمبعض ،الغربي

، مػػا وجػػدنا إلييػػاأحػػد بػػو تنولػػـ ي ،الظػػبلـجػػنح جػػرت فػػي ، ػ (35)ولبرايػػتكمػػا تسػػميو أ
 !  العمني عمى ىذا النحو يوبخوف بوش ،وغيرىاأ أولبرايت

 

  ُقُػدمًا فػي ترجمػة اسػػتراتيجية األمػف القػومي األمريكػي الجديػدة إلػػى بػوش  ضػيم
عػػدـ عمػػى  العػػراؽ، يشػػي باصػػرار أمريكػػي واضػػح الخسػػائر األمريكيػػة فػػي واقػػع، رغػػـ

 فػي مقػدمتياوثائؽ أمريكيػة عديػدة، واضحًا في  يبدو ذلؾ "!السبتمبرييف" رسالة تجاىؿ
عمػػى مجموعػػة الػػدوؿ الواليػػات المتحػػدة طرحتػػو  كمػػا ،"الشػػرؽ األوسػػط الكبيػػر"مشػػروع 



 37 

 صػػحيفة الحيػػاة !تجاىػػو خػػبلؿ قمػػة المجموعػػة موقػػؼ موحػػد لبمػػورةالصػػناعية الثمػػاني، 
شػػي ت ،المقدمػػةمػػف فقػػرات لتػػالي او مشػػروع، النػػص  2114نشػػرت فػػي فبرايػػر المندنيػػة 

 : (36)مكبوتو احباطاتمف واضح بيمع غربي 
 

 تحػػديًا وفرصػػة فريػػدة لممجتمػػع الػػدولي، وسػػاىمت [الشػػرؽ األوسػػط الكبيػػر] يمثػػؿ" 
التنميػػػة  النػػػواقص الثبلثػػػة التػػػي حػػػددىا الكتػػػاب العػػػرب لتقريػػػري األمػػػـ المتحػػػدة حػػػوؿ

فػي خمػؽ ، النسػاء والمعرفػة، وتمكػيف الحرية، :2113، 2112البشرية العربية لمعاميف 
  .ثمانية الكبارالح الوطنية لكؿ أعضاء مجموعة الالظروؼ التي تيدد المص

 

تزايػػد عػػدد األفػػراد المحػػروميف مػػف حقػػوقيـ السياسػػية واالقتصػػادية فػػي  وطالمػػا"
سنشػػػػيد زيػػػػادة فػػػػي التطػػػػرؼ واإلرىػػػػاب والجريمػػػػة الدوليػػػػة واليجػػػػرة غيػػػػر  المنطقػػػػة،
 [الشػرؽ األوسػط الكبيػر]حصػائيات التػي تصػؼ الوضػع الحػالي فػي اإل إف. المشروعة

  !ممشروع بعضيا ػالنص المنشور لػ ذكر  مروعة
 

ويمكػػف لمشػػرؽ . اإلحصػػائيات أف المنطقػػة تقػػؼ عنػػد مفتػػرؽ طػػرؽ وتعكػػس ىػػذه"
يسػػتمر عمػػى المسػػار ذاتػػو، ليضػػيؼ كػػؿ عػػاـ المزيػػد مػػف الشػػباب  األوسػػط الكبيػػر أف

. الئقػة مػف العمػؿ والتعمػيـ والمحػروميف مػف حقػوقيـ السياسػيةمسػتويات  المفتقريف إلػى
 ذلؾ تيديدًا مباشرًا الستقرار المنطقة، ولممصالح المشتركة ألعضاء مجموعة وسيمثؿ

  "!الثماني
 

  تعضػػد زعمنػػا بػػاليمع الغربػػي مػػف االرىػػاب الخػػارج  الوضػػوحشػػديدة أمػػارة أخػػرى
وثيقػػػة إنيػػػا ! عربيػػػة وراء تفريخػػػولوقػػػوؼ األوضػػػاع الواالدراؾ األمريكػػػي  مػػػف منطقتنػػػا

عػػػاـ  األمريكػػػي التػػػى أصػػػدرىا مجمػػػس المخػػػابرات القػػػومي" ط المسػػػتقبؿ الكػػػونيتخطػػػي"
ُبنيػػت فػػي جػػزء منيػػا عمػػى مشػػاورات متعػػددة مػػع خبػػراء المنظمػػات  التػػىو  ،(37)2114

، وعالمنػػػا العربػػػي شػػػديدة االرتبػػػاط بحضػػػارتناففػػػي فقػػػرة . غيػػػر الحكوميػػػة حػػػوؿ العػػػالـ
االرىػػػاب والصػػػراعات  ، ذىبػػػت الوثيقػػػة إلػػػى أف"عػػػدـ األمػػػفنتشػػػار الشػػػعور با" عنوانيػػػا

الداخمية في الدوؿ يمكف أف تؤدي إلى اضطراب في مسيرة العولمة، وذلػؾ مػف خػبلؿ 
زيػػادة تكػػاليؼ تػػوفير األمػػاف لمتجػػارة الدوليػػة التػػى قػػد تػػنجـ عػػف زيػػادة القػػوات الخاصػػة 
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ومػػف واقػػع اسػػتطبلعيا آلراء . االئتمػػافبحراسػػة الحػػدود، والتػػأثير السػػالب عمػػى أسػػواؽ 
الخبػػػػراء فػػػػي مجػػػػاؿ االرىػػػػاب، تػػػػرى الوثيقػػػػة أف غالبيػػػػة الجماعػػػػات االرىابيػػػػة الدوليػػػػة 

دوائػػػر تػػػأثير ىػػػذه أف و . االسػػػبلـ الراديكػػػالي المتشػػػدد سيسػػػتمر انتماؤىػػػا إلػػػى مػػػا أسػػػمتو
 ، سػػواء فػػي داخػػؿ الشػػرؽ األوسػػط أو خارجػػو،ستتسػػع الجماعػػات االسػػبلمية المتطرفػػة

إحيػػػاء المشػػػاعر ! سػػػياباالضػػػافة إلػػػى أوروبػػػا الغربيػػػة وآسػػػيا الوسػػػطى وجنػػػوب شػػػرؽ آ
امف مػع المسػمميف فػي سيصػاحب اتجاىػات التضػ، فيمػا تػرى الوثيقػة ،الدينية المتطرفػة

  !الخ..فمسطيف والعراؽ وكشميرمناطؽ الصراع، ك
 

إحػدى فػي ُمباغػت نو لػو حػدث انقػبلب اسػبلمي أيضًا اترى  المخابراتية الوثيقة
ببلد الشرؽ األوسط، فإف ذلؾ سػيؤدي إلػى انتشػار االرىػاب فػي كػؿ المنطقػة، ممػا قػد 

! قابػػؿ لمتحقيػػؽ "االسػػبلمية الخبلفػػة"يعطػػي اليقػػيف ليػػذه الجماعػػات بػػأف حمػػـ اسػػتعادة 
وسيسػػػاعد عمػػػى انتشػػػار ىػػػذا المػػػد االسػػػبلمي المتطػػػرؼ الشػػػبكات غيػػػر الرسػػػمية مػػػف 

رس االسػػػبلمية، والتػػػى يمكػػػف أف تصػػػبح مصػػػدرًا الجمعيػػػات الخيريػػػة االسػػػبلمية والمػػػدا
مؤشػرات عمػى أف بعػض الحركػات االسػبلمية الوثيقة تشػير ل. عناصر راديكالية لتفريخ

المتطرفة واالرىابية تطمح إلى االنقبلب عمى عدد مػف الحكومػات العممانيػة، وتأسػيس 
جمػػػػاىير لضػػػػادة لمعولمػػػػة، واالمُ وال شػػػػؾ أف الحركػػػػات . حكومػػػات اسػػػػبلمية بػػػػداًل منيػػػػا

الوثيقػػػػة األمريكيػػػػة ىػػػػذه  مػػػػا تػػػػرىفي، ، يمكػػػػف أف تتعػػػػاطؼمعاديػػػػة لسياسػػػػات أمريكػػػػاال
 . مع ىذه الجماعات االسبلمية المتشددة، الخطيرة

 

ىػػػػػي مػػػػػف آثػػػػػار الثػػػػػورة االتصػػػػػالية  ميمػػػػػةإلػػػػػى ظػػػػػاىرة أيضػػػػػًا التفتػػػػػت الوثيقػػػػػة 
أدى ذلػؾ فػي فقػد . وخصوصًا شبكة االنترنت وانتشار استخداـ آليػة البريػد االلكترونػي

مجاؿ التنظيمات االرىابية إلى عدـ حاجتيا لبناء جماعػات ارىابيػة مركزيػة، ممػا أدى 
النتشػػػار الخبليػػػا االرىابيػػػة التػػػى تضػػػـ عػػػددًا محػػػدودًا مػػػف األشػػػخاص فػػػي عديػػػد مػػػف 

اسػػػتطاعت الجماعػػػػات االرىابيػػػة ببراعػػػػة اسػػػتخداـ الفضػػػػاء  بحسػػػب الوثيقػػػػة،و  .الػػػببلد
. االتصػػاؿ ونشػػر ثقافػػة االرىػػاب وتبػػادؿ المعمومػػات فػػي Cyber Spaceالمعمومػػاتي 

األجنبػي لمعػراؽ بكػؿ آثػاره السػمبية وقد تؤدي بعض الصػراعات الدوليػة مثػؿ االحػتبلؿ 
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عمػػى الشػػعب العػػراؽ إلػػى أف تصػػبح بعػػض الػػببلد مثػػؿ العػػراؽ، أرضػػًا خصػػبة لتنميػػة 
 .ؿ بارىابيـ مف بعدالرىابييف الذيف يستطيعوف االنتقاكوادر ا

 

ىنػػاؾ شػػواىد عمػػى أف جماعػػات مػػف المجاىػػديف ينتمػػوف ، نفسػػيا لموثيقػػة طبقػػاً و 
ضػػد أعػػداء " لمجيػػاد"إلػػى جنسػػيات مختمفػػة، مسػػتعدوف لمػػذىاب إلػػى أي بمػػد فػػي العػػالـ 

مػػػػػف احتمػػػػػاؿ أف يمجػػػػػأ  ببلد الغربيػػػػػةالػػػػػمخػػػػػاوؼ شػػػػػديدة فػػػػػي أيضػػػػػًا وىنػػػػػاؾ . االسػػػػػبلـ
سػتخداـ السػبلح البيولػوجي االرىابيوف الذيف ينتمػوف إلػى جماعػات اسػبلمية متطرفػة ال

وتشير الوثيقة إلى مخاطر تعاوف الجماعات االرىابيػة مػع  .ختارة بعنايةضد أىداؼ مُ 
العصػػػػابات االجراميػػػػة فػػػػي دوؿ شػػػػتى، وخصوصػػػػػًا مػػػػع تجػػػػار المخػػػػدرات الػػػػػدوليوف، 

ة إذا أضػػػفنا احتمػػػاالت اختػػػراؽ العصػػػابات االرىابيػػػانػػػو و  .وعناصػػػر الجريمػػػة المنظمػػػة
ذلػػػػؾ أف مػػػػا يطمػػػػؽ عميػػػػو حػػػػرب وتخريبيػػػػا، فمعنػػػػى  الغػػػػربت فػػػػي لشػػػػبكات المعمومػػػػا

 . Cyber warستضاعؼ مف المخاطر ىي والحروب الفضائية  الشبكات
 

 حػػػػػػاوؿ ،"دورة الخػػػػػػوؼ"وثيقػػػػػػة بسػػػػػػيناريو افتراضػػػػػػي، أطمقػػػػػػت عميػػػػػػو الوتنتيػػػػػػي 
استكشاؼ ما الػذى يمكػف أف يحػدث لػو تزايػد انتشػار أسػمحة الػدمار الشػامؿ، ومػا ىػي 

ذا كػاف يمكػف لمػدوؿ . ألمػف التػى يمكػف اتخاذىػااحتياطات ا أف تكػافح تجػارة السػبلح وا 
 .غيػػػر المشػػػروعة، فػػػإف مكافحػػػة انتشػػػار أسػػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿ تبػػػدو بالغػػػة الصػػػعوبة

تػػػػرى ف دواًل متعػػػددة قػػػد فػػػإومػػػرد ذلػػػؾ إلػػػى أنػػػو إذا انتشػػػرت أسػػػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿ، 
 . يد دائرة عدـ األماف في العالـتدافع عف أنفسيا، وىكذا تز مح بيا لضرورة أف تتس

 

   حركػػة المقاومػػػة صػػعود لبلعتػػػراؼ ب" المشػػروط"األمريكػػي  ميػػػؿال يػػرًا ىنػػاؾخأو
فػي ػ وىي أبرز قوى االسػبلـ السياسػي وأكثرىػا شػعبية  في فمسطيف (حماس)االسبلمية
والتػػى لػػـ  2116فػػي ينػػاير  انتخابػػات المجمػػس التشػػريعيبفوزىػػا فػػي  ،أوالً ، ػفمسػػطيف 

لسمطة فػي ا عمى ئيااستيبلبوثانيًا ، (38)في شرعيتيااألمريكية يات المتحدة الالو شكؾ تُ 
  !، بعد عممية الحسـ العسكري الناجحةقطاع غزة

 

، فػػي نػػوفمبر لحمػػاسالمكتػػب االعبلمػػي  الػػذى صػػدر عػػفبػػيض، األ الكتػػابفػػي 
، عرضػت الحركػة "اضطرار ال اختيػار..عممية الحسـ في قطاع غزة: "بعنواف، 2117
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! فرضػت عمييػا خيػار الحسػـ فػي قطػاع غػزة ،مقصػودة لما اعتبرتو اسػتفزازات فصيبلً ت
تسػريبيا ُخطط عمػى مػا يبػدو لاألمريكية، والتى " دايتوف"خطة تحدث الكتاب مثبًل عف 

عػػػػف نوايػػػػا  كشػػػػفت " دايتػػػػوف"خطػػػػة ! ومواقػػػػع ألكترونيػػػػة ،عػػػػف طريػػػػؽ صػػػػحيفة أردنيػػػػة
الكتػػػاب ! سػػػاب حركػػػة حمػػػاسحفػػػتح عمػػػى لة الفمسػػػطينية و ئاسػػػمر واسػػػع للػػػدعـ أمريكيػػػة 

المواليػػػة لفػػػتح،  ، وانسػػػحاب لقػػػوات الشػػػرطة"فوضػػػى أمنيػػػة منظمػػػة" تحػػػدث أيضػػػًا عػػػف
 عػػفاألبػػيض كتابيػػا فػػي  جػػاءوبحسػػب مػػا  ،حركػػة حمػػاس! الػػخ..واحتجاجػػات ُمسيسػػة

إلػى حسػـ الموقػؼ  ،عارفػة بيػا وبفػتحيد عمى ما يبدو فعتيا د ،مبلبسات عممية الحسـ
 ! (39)نيجيةالم ستفزازاتسمسمة مف االمف خبلؿ  افي غزة لصالحي

 

 :مع الهجمات العربيتعاطي الرداءة من ناحية  [3]
 

ما بعد "ألنيـ أبناء دولة  "ضحايا"! "جناة"و "ضحايا"مبريوف السبت 
 مف مواليدمصري ( الرجؿ الثاني في تنظيـ القاعدة)فأيمف الظواىري !!"االستعمار

 عاـ سعودي مف مواليد( الرجؿ األوؿ في تنظيـ القاعدة)، وأسامة بف الدف1951 عاـ
يبذؿ ، استبداديةاىري وابف الدف لـ تتفتح أعينيـ إال عمى أنظمة و الظ! 1957

وُمعمف أحيانًا أخرى  ،ستتر أحياناً مُ  ،"خارجي"دعـ بػ  صارى جيدىـقالقائموف عمييا 
 !أماميـلحرية اتجفيؼ منابع عبر ، عقوؿ وقموب مواطنييـ تدجيففي  ،ػ
 

ألـ يكف ابف ! السيد الغربييأتمروف بأوامر  نافي أوطان الُطغاةضحايا ألف  
آتوف حرب في  ببلدكـ شبابب والقأأف منا كالحُ عندما جاءت األوامر  الدف شاباً 

نما دفاعًا عما  حريةطاحنة، ليس دفاعًا عف  أما  !(41)وصحبوبف الدف يجيمو كاف وا 
البشر التفتيش في ضمائر عمى  "نسانيالبلا"ـ اقداميفمرجعو  ،"جناة" يـكون

ىذا ذريعة الزىاؽ ما تسنى ليـ مف ومحاكمتيـ عمى أساس عقائدىـ، بؿ واتخاذىـ 
 !ظممًا وخيانة لشعوبيـ مف المسمميف لناس، ناسيف أف أكثر ابريئة مف أرواح

 

 لـ يأخذ في االعتبار ػ الخطيرةرسالتيـ و  "السبتمبرييف"التعاطي العربي مع  
إف طوؿ "مقولة أولبرايت  مفكرينا ىولشد ما تصدؽ عم! كالعادة ػ أيًا مف ىذه األمور
  !االستراتيجي فكرناوخاب  ،إمرأةصدقت "! النظر أمر نادر عند العرب
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في مقدمتو عف  صاحبوتحدث ، (41)صغير أذكر أني وقعت يومًا عمى كتاب 
! حضارتنا االسبلمية العتيقة ، يستمد أصولو مفواعد عزمو التأصيؿ لفكر استراتيجي

أف االنجاز الوحيد شفت تاكلقد ! بنيـ، وليتني لـ افعؿ لقراءة الكتابوىو ما دفعني 
 ! باالستراتيجية "المذخورية"الكتاب، ىو اقتراحو استبداؿ مصطمح  مؤلؼل
 

، توجد مراكز البحوث العربية االستراتيجية، وىي عمى قدر مف ناحية أخرى
، فيي فقيرة نزيية وُمنظمة ليس لما ُتخرجو مف رؤى استراتيجية طيب مف األىمية،

 ،معيايف ونوالمتعا ،العامميف فيياالواسع مف جانب بلطبلع لمف ىذه الناحية، ولكف 
، فضبًل عف قياـ ىذه (42)مراكز البحوث االستراتيجية في العالـأبرز عمى انتاج 

 .الغربية، خاصة ةالعالمي ىذه االصداراتالمراكز بترجمة العديد مف 
 

 فمتلـ يكف ُممكنًا ػ وفكرنا االستراتيجي عمى ىذا القدر مف التواضع ػ أف ي 
عجز مثبًل لنتأمؿ ! مبر وتداعياتيا مف الرداءةتالتعاطي العربي مع ىجمات سب

وجدية  ،"السبتمبرييف"عف التقدير السميـ لخطورة رسالة الواضح األنظمة العربية 
الراحؿ ياسر عرفات،  زعيـوربما يكوف ال! األمريكي، معيا التعاطي الغربي، خاصة

قراءة حكوماتنا وانتيازية ، نموذجًا لسذاجة (43)في تبرعو بدمو لضحايا اليجمات
 "! سبتمبر11ما بعد "أف يكوف عميو عالـ  توقعلطبيعة الُمتغيرات، وما يُ 

 

مف " فيالسبتمبري" تو ىجماتنظمة لما أحدثاستراتيجية نزيية ومُ  ةقراء 
سذاجة بالتنبيو إلى ، كانت كفيمة (44)ياداخمالواليات المتحدة و  خارج ،تداعيات

لـ  باحثونا! ىذه القراءاتمثؿ ىو غياب  الحظتوما ! يامعوانتيازية تعاطي حكوماتنا 
، عمى استغبلؿ "ػلمغربييف المكشوؼ ػ عمى األقؿ "إلى حرص حكوماتنا ينبيوا 
تقديـ نفسيا في السبلمييف في الداخؿ والخارج، و ، في تشويو صورة ا11/9 ىجمات
  !الشرؽ األوسط والعالـمنطقة في  ،لمفوضى والعنؼ" وحيد"كبديؿ 
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السمطوية أنظمتنا تعميؽ قناعة في ساىمت بقوة عمى ما يبدو عديدة عوامؿ 
 البيئة العربية مداواةعمى  الشديد نية االلتفاؼ عمى االصرار الغربيبامكا ،"الُمغادرة"

 :تفريخ العنؼ واالرىابل ورأينا ييفبرأي الغرب مبلئمةكونيا  ،الُمحتقنة
 

   ومي مف القاستراتيجية األفي ترجمة الشديد ( االبف)بوشتخبط إدارة الرئيس
ساىـ بقوة البد وأنو إلى واقع،  األمريكي الجديدة، في شقيا المعني بالعالـ العربي،

سواء ىنا والمناوئة ليا، وكبلىما أ ألمريكاة الصديقسواء ػ األنظمة العربية  طمئنةفي 
صعوبة، بؿ استحالة، تكرار السيناريو العراقي معيا، نظرًا لكارثية المأزؽ إلى ػ 

لـ يدر  !شديد مف ضررالواليات المتحدة سمعة ما ألحقو بو  ،األمريكي في العراؽ
بيوف، الدراؾ ما ، يمكف اف يمجأ إلييا الغر "ناعمة"بخمد حكوماتنا أف ثمة بدائؿ أخرى 

 !الجبارة، عف الوصوؿ إليو" الخشنة"عجزت قوتيـ 
 

بشأف استخداـ القوة في  تو إدارة الرئيس بوش مف جدؿ واسعخذ مثبًل ما أحدث
بالنظر إلى أىداؼ : "فوفقًا لنص االستراتيجية األمريكية لؤلمف القومي. 11/9أعقاب 

ة ال تستطيع االعتماد فقط عمى الدوؿ المارقة واالرىابييف، فإف الواليات المتحد
إف عدـ القدرة عمى ردع مياجـ . وضعية رد الفعؿ كما كنا نفعؿ في الماضي

، وحجـ الضرر المحتمؿ الذى يمكف أف  محتمؿ، وطبيعة التيديدات الفورية اليـو
لذا ال يمكننا أف ندع أعدائنا يسددوف . ُيمحقو بنا أعداؤنا، ال تتيح لنا ذلؾ الخيار

" الضربات االستباقية"الصخب الذى استُقبؿ بو ما ُيدعى بمذىب "! ولىالضربة األ
إلى ما تفعمو " القاعدة"أدى بالفعؿ إلى تحويؿ انتباه العالـ في وقت حرج عما فعمتو 

الواليات كتفاء الواليات المتحدة، رغـ ػ والكبلـ لمادليف أولبرايت ػ عدـ صحة الزعـ با
، فقد استخدمت الواليات المتحدة القوة عدة مرات عؿضعية رد الفو بالمتحدة تاريخيًا 

 !فعمت ذلؾ كثيراً  21دوف أف ُتياَجـ، ففي الربع األخير مف القرف اؿ
 

، اجتمعت "الشرؽ األوسط الكبير"مشروع عمى خمفية ما ُيعرؼ بأيضًا، و 
 االنتخابات في العراؽ وأفغانستاف وجورجيا وأوكرانيا ولبناف لتوليد موجة مدية، بمغت

 2115ولقد أيدت كونداليزا رايس عندما زارت مصر عاـ ! ذروتيا فبؿ األواف
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غير أنيا، عندما عادت بعد سنتيف التزمت . بشجاعة االصبلحات الديمقراطية
كاف الدرس الُمستقى ػ في رأي األمريكييف ػ في الفترة . الصمت حياؿ القضية نفسيا

حرية االختيار، ال يختاروف ما تحبو  الفاصمة أف العديد مف العرب، عندما تُتاح ليـ
وبالتالي وجدت االدارة، التى سبؽ وزعمت أف االعتماد عمى الحكاـ العرب ! أمريكا

غير المنتخبيف مف أجؿ االستقرار كاف خطأ تاريخيًا، نفسيا ولمغرض نفسو، ُمتمبسة 
 ! بالمجوء إلى حكاـ غير منتخبيف، أسمتيـ المعتدليف

  

بوش عف التحوؿ الديمقراطي في الشرؽ األوسط فيما وعندما تحدث الرئيس 
ػ  مفكريياو مف األنظمة العربية  ايعاذ، فسر الرأي العاـ العربي ػ بيحترؽكاف العراؽ 

أكثر مما اعتبروه خطة )!!( الُمستقمة لحكاميـ وأوطانيـتيديد  ابأني النوايا األمريكية
التعبير عف دعميـ  قتيـ براعتيـ فير األمريكيوف فا! أمريكية لنشر الميبرالية السياسية

دعاة غزو العراؽ ! الغربال بيد  افي أف التغيير بيدى الشعوببطرؽ ال تُثير ارتياب 
الصدمة "، وأف إظيار الخشنة أف العرب يحترموف القوةعمى ما يبدو أخبروا أنفسيـ 

عمى  سيقنع الجميع في المنطقة بأف الواليات المتحدة األمريكية ُمصممة" والرىبة
وتوقعوا أف ُيفسح ىذا الطريؽ أماـ البنتاجوف السناد السمطة إلى . فرض إرادتيا

 عاتبو المخضرمةوكما تػ  بوش لـ يكف لو. المنفييف العراقييف المؤيديف ألمريكا
، أف يتجاوز في ىذا كمو االشارات التى يشيع ارتباطيا بالمثالية، تقصد ػ أولبرايت

القانوف الدولي، احتراـ األمـ المتحدة، التعاوف مع  احتراـ :استخدامو ليا كغطاء
 )!!(.مباديء الحرب العادلةبالحمفاء، االىتماـ 

 

الرئيس بوش لـ يستقر عمى ! العراقي زاد الطيف بمة معالجة المأزؽالتخبط في 
التحوؿ الديمقراطي كسبب رئيسي لمغزو إال بعد أف ظير ُحمؽ منطؽ إدارتو 

لـ تكف ىناؾ أسمحة دمار شامؿ وال ارتباط ذو مغزى بيف فبما أنو ". الُمستيجف"
لـ يكشؼ . صداـ حسيف والقاعدة، صار البد مف طرح نظرية جديدة لتبرير الحرب

، أي بعد مرور ثمانية أشير عمى الغزو، عف استراتيجيتة 2113بوش إال في نوفمبر
قبواًل في لـ تمؽ وأتبع ىذا االعبلف بسمسمة مزاعـ . لمحرية في الشرؽ األوسط

 ! عف الديمقراطية باعتبارىا ترياقًا لبلرىاب وتجفيفًا لمنابعومجتمعاتنا، 
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لرئيس بوش لـ يتنبو عمى ما يبدو الستفادة القاعدة مف قدرتيا عمى تصوير ا
نفسيا بأنيا مدافعة عف االسبلـ ضد الصميبييف االمبريالييف وصنائعيـ مف األنظمة 

يتنبو لمتأثير الُمعاكس لحرب العراؽ عمى القدرات  وكذا لـ. العربية غير المنتخبة
ألنو وعمى الرغـ مف أف األعداء المحتمميف ػ والكبلـ ألولبرايت ػ . األمريكية العسكرية

ال يشكوف في قدرة األمريكييف عمى الحاؽ الضرر بيـ، فقد تعمموا استخداـ الجبروت 
الدمار وبث الصور في  أػ تصوير: األمريكي ضد األمريكييف، بطرؽ عديدة، منيا

ػ توجيو الضربات إلى  ب! العالـ أجمع، السيما عندما يسقط مدنيوف بيف الضحايا
جدد " شيداء"الغرب الثارة رده األخرؽ بإعماؿ الجبروت أكثر مف الفكر فيسقط 

 ُمسمـلعديدوف ُمقابؿ كؿ ويتطوع ا. أف االسبلـ تحت الحصاروتبرز أدلة جديدة عمى 
 . لى الثأر بسفؾ دماء جديدةُيقتؿ، ويسعوف إ

 

إما أف : "، كانت11/9رسالة الرئيس بوش إلى كؿ دوؿ العالـ، في أعقاب 
ما ضدنا رسالة كيذه كانت ستكوف مبلئمة لو استمر تحديد الرئيس ". تكونوا معنا وا 

لكف . فقد كاف توحيد معظـ العالـ ضد مف فجر االبرياء أمرًا سيبلً . لمعدو عمى حالو
لحكمة، حيف شوش بعد ذلؾ القضية بالسماح بتحويؿ التركيز عف بوش فارؽ ا

فسرعاف ما وجدت الواليات المتحدة نفسيا تطالب اآلخريف بأكثر مف الوقوؼ . القاعدة
، وقبوؿ "ابو غريب"صارت تطالبيـ بالتغاضي عف . بف الدفأسامة معيا ضد 

في . لمشرؽ االوسط، والتصديؽ عمى غزو العراؽ، والرؤية األمريكية "جوانتانانو"
وقت كانت القاعدة تقدـ لمعالـ خياره، بيف المسمميف الذيف يعانوف وأمريكا المولعة 

 . ترؾ ذلؾ العديد مف االشخاص في حيرة مف امرىـ. بالحرب
 

فيـ ال يريدوف الموافقة عمى تكتيكات القاعدة، لكنيـ ال يريدوف االقتراب مف 
 !ػ الحمفاء إلى متفرجيف ء حظولسو بوش ػ  الجبلد حوؿ! كثيراً  أمريكا

 

   حقائؽ  ،ػ شاءت أـ أبت ػ أف تواجولحتمية  "الُمغادرة" حكوماتناعدـ تنبو
 ،وحمفائيـ الغربمف جانب أبناء ضاريًا  قتاالً تشيد التى و جديدة، العالمية البيئة ال

 بطؿ !عالـ اليـومحورًا لمثؿ تُ  ة الغربحضار ف، العادة انتاج نظاـ الييمنة القديـ
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 مف الييمنة ىذا النظاـ الجديدما ُيتوقع أف يكوف عميو ع ، عبر بدقة"2فالدف "
اننا نمتـز نظامًا لمسيطرة بحيث أف الُمسيطر عمييـ يشعروف ": (45)حيف قاؿالغربية، 

إذ . بأنيـ أحرار، عمى الرغـ مف أنيـ يخضعوف لقانوف أشد صرامة مف النظـ القديمة
قافة نتحكـ في نوازع السموؾ، وليس في السموؾ عف طريؽ تصميـ دقيؽ وحذر لمث

وىا ىنا تصبح مسألة الحرية . النيائي، أي نتحكـ في الحوافز والرغبات واألماني
ماذا بقي لكي نفعمو بعد ذلؾ؟ ما ": 2فالدف "ثـ يتساءؿ بطؿ  !"غير ذات موضوع

ًا؟ رأيؾ في تصميـ الشخصيات؟ والتحكـ في األمزجة؟ ىؿ يبدو ذلؾ األمر خيالي
إننا نستطيع أف . ولكف بعض التقنيات متاحة، ويمكف اعداد كثير غيرىا تجريبياً 

. الشبابنحمؿ السموؾ الفعاؿ ونصمـ التجارب الكتشاؼ كيؼ نغرس ما نريد في 
 ..!ويكوف ضحية ،يمكف اخضاعو لمسيطرة ،االنساف ضعيؼ

 

  ح حدودفت ،"االنتيازية"و "االستيتار"عمى نحو شديد  حكوماتنا، ارتضاء 
بعمميات  تقـوبعثات بحوث غربية، أو مشتركة، مف كؿ حدب وصوب، ل ،ببلدنا

. الخ..تناولت بحوثًا اجتماعية ونفسية وطبيعية الحضر والريؼ،، في مسح شاممة
لتعود بمعموماتيا ونتائج بحوثيا إلى بنوؾ المعمومات الممموكة لمحكومات الغربية ػ 

متعدية القوميات التى تموؿ ىذه المشروعات  ػ، أو الشركات (46)خاصة األمريكية
تخرج وتظؿ ىذه المعمومات حبيسة البنوؾ، ! واضح البحثية االستطبلعية بسخاء
ستضعفيف في األرض، ممؾ لممتحكميف في مصائر المُ بقدر وحسب المصمحة، 

ف صور لنا ، ونحف في طميعتيـ  !ىذا خبلؼ جار اآلالـوتُ  جيمناوا 
 

  بلتحم جيودىـ الرامية لتأجيجعمى امكانية نجاح الشديد  امناحك تعويؿ 
 هانتباتشتيت في التشيير المتبادلة بيف العرب والغربييف ػ خاصة األمريكييف ػ، 

لتفريخ االرىاب والعنؼ في  المبلئمةالبيئة  تييئةفي  أنظمتيـو  يـضموععف الطرفيف 
أغرى  !التطويرمف حؽ النقد و  شعوبيـوحرماف  وطانيـ، عبر تجفيؼ منابع الحريةأ

ػ رفضًا أو قيواًل،  ىذه الحمبلت مع مفكريف عرب بارزيف اشتباؾحكوماتنا بيذا 
 !(47)وكبلىما ىنا سواء ػ، حتى أف أحدىـ خصص كتابًا لمنافشة األمر
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  انقيادىا ، يسيؿ ةبالشعوب، استنادًا لكونيا موجي "الُمغادرة"أنظمتنا  استيانة
الرسمية وسائؿ االعبلـ  مسيطرة عمىالتقميدي لـ حكااال، مف خبلؿ والتأثير عمييا

عمى ما يبدو  أنظمتنا غفمت! الخ..الخطاب الديني الرسمي ومؤسسات العنؼرموز و 
بلعبلـ لوحش مف ت ةاألخير  السنواتفي العربية الساحة  تشيدهما خطورة عف 
بًل ، فض(50)االحتجاجات السياسيةو  ،(49)غير الرسمي الديني الخطابو  ،(48)البديؿ

لـ  !(51)مف الخارجُمموؿ ُمعظميا و  مجتمع المدنيمنظمات الل ؤرؽالمُ عف الرواج 
 !ىـمف يدوحذر أف الزماـ ُيسحب بُدربة  حكامنادرؾ ي
 

   خطورة قنوات استيانت بتنبيت و أو أنيا أيضًا لـ تتنبو أنظمتنا االستبدادية
لتغيير، ومف بينيا إلى ابقوة بعض القوى الداخمية الطامحة مع الغربية تصاؿ اال

سبتمبر، واعبلف الواليات 11 ىجماتخاصة بعد ، السياسياالسبلـ  بعض قوى
قراءة  أعاد يبدوعمى ما الغرب ! ستراتيجيتيا الجديدة لؤلمف القومياالمتحدة 
بحثًا عف أماف مواطنيو ، عيودةالم "العارية"و انتيازيتب، واالسبلمي العربي يفالمشيد

القراءة الغربية كشفت ! لُمعرضة إلى الخطر، في أرجاء العالـ، ومصالحو ا"المفقود"
 :(52)"ائمةالق"عف ُمغريات عديدة، لخيار التغيير في الحكومات 

 

ما بعد "العالـ العربي في " الموروثة" القمعيةانتياء صبلحية األنظمة  .1
 مواكبة المستجدات عمى كافة األصعدة عف الكارثيعجزىا و "! االستعمار
في تردي األوضاع المعيشية، واستشراء الفساد  يتجمى، وىو ما توالمستويا

عمى قمع قوى األنظمة صرار ا، و جاجات الشعبيةتوعبلنيتو، وتزايد االح
، فضبًل عف نزوع بعض النظاـ السياسياالسبلـ السياسي وعدـ احتوائيا في 

  !ًا واقميميًا وعالميًا، عمى نحو بالغ العنؼمحمي ،لمتخريبالقوى ىذه 
 

مشكمة الغرب، والحاؿ كذلؾ، مع حركات أكثر مما ىي مع أنظمة حكـ، إلى  .2
الوحيدة ، باعتبارىا قوى االسبلـ السياسي! أف يصؿ االسبلميوف إلى السمطة

وبمساعدة غير مقصودة مف تقريبًا المناىضة لمغرب، بعد تياوي الشيوعية، 
إزاء غياب آليات القير في الدولة، استطاعت أف تحقؽ احتكارىا لمعمؿ 
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الجادة الوحيدة، ألنظمة قمعية ضعيفة اآلخريف، وذلؾ باعتبارىا المعارضة 
وأف تحقؽ جاذبية  تواجدىا المؤثركوف ليا ي، واستطاعت أف الشعبية

، يعكس الحضور الدائـ والبسيط "سحره"، واكتسبت وضعًا لو "لمحظورا"
ف فرصة مة محروم ىذه القوى وحيث أف". االسبلـ ىو الحؿ: "شعارىال

 تكوف، دوف أف ترؼ االعبلف عف الحؿ ـ، فإف لياالمشاركة الواسعة في الحك
المشكبلت العويصة باثبات حقيقيتو، بالنسبة لمكـ اليائؿ مف  ةعمميًا ممزم

، بأطيافيا المختمفة، مع العممية السياسية ىذه القوىتفاعؿ  .الُمحتاجة إلى حؿ
نياية التفقد ىذه القوي في  واالندماج فييا وحده الذى سُيفضي إلى أف

 . جاذبيتيا الراىنة، ومف ثـ تصبح أدخؿ في الطابع العاـ العادي
 

القوة السمبية لحالة اليأس االجتماعي تشير إلى أف اليدؼ الرئيسي في  .3
فكرة ف! فحسب المجتمعات العربية واالسبلمية ىو تحسيف األوضاع الداخمية

ثاؿ إدوارد سعيد ومحمد أركوف وغيرىـ أمو  !العربي االنسافال تؤرؽ  "الحرية"
! العربيالفضاء ذكر في ليس ليـ حضور يُ العظاـ  "الشرؽ" يمف موقظ
، عمى الحرية، وىو )!!(ولو زائؼبأولوية االستقبلؿ  العربيقناعة  فضبًل عف

 !القمع القتبلع ،"خشف" "ُمباشر" خارجي ما ُيفشؿ أي تدخؿ
 

السبلمي وصوؿ حركة أو أكثر مف وجود احتماؿ قوي في أف يشيد العالـ ا .4
الحركات االسبلمية إلى السمطة في المستقبؿ المنظور، واألرجح أف يتـ ذلؾ 

وأكثر البمداف احتمااًل لظيور سمطة اسبلمية فييا ىي . في العالـ العربي
ا ػ ترتفع فييا نسبة النمو السكاني وتزداد فييا مظاىر العجز : البمداف التى

ب ػ . اؽ واسعطالمجتمعات الناشئة في المدف عمى ن عف الوفاء بمتطمبات
ج ػ والتى . والتى تتفاقـ فييا مستويات المعيشة المنخفضة بسبب تفشي الفساد

ح بقضت الحكومات فييا عمى معظـ المعارضة السياسية اليادفة ومف ثـ اص
د ػ والتى استخدمت الحكومات فييا العنؼ الضاري . االسبلميوف دوف منافس

ىػ ػ . وة االسبلمييف، وىو ما لـ يؤد إال إلى االستقطاب وتفاقـ المشكمةلسحؽ ق
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المعارضة الشرعية  والتى زعـ االسبلميوف فييا أنيـ وحدىـ أصحاب القوة
 . الشارع العربيداخؿ  الوحيدة

 

سوؼ تسعى قوي االسبلـ السياسي حاؿ وصوليا لمسمطة، إلى دعـ القوة  .5
ىدؼ ال يكاد ينفرد بو رجاؿ الحكـ والقادة  الحقيقية لمدوؿ االسبلمية ػ وىو

االسبلمييف ػ، في صورة عبلقات مع الدوؿ األقوى في الغرب، بغية التعامؿ 
. مف أرضية تييىء ليا قدرًا مف المساواة، بداًل مف حالة الضعؼ االستراتيجي

وسوؼ يتضمف ىذا النيج السعي مف أجؿ تحقيؽ قوة عسكرية أكبر، بما في 
الدمار الشامؿ، القامة عبلقات مع الغرب عمى أساس مف  ةسمحذلؾ امتبلؾ أ

 .التكافؤ عمى الصعيد االستراتيجي عمى األقؿ
 

في  واسع النطاؽر يتغي حداثباالُمبادرة و  المباغتة،استباؽ  مـزيمف ىنا،  .6
"! ما بعد االستعمار"في دولة  القمعيةالشرؽ األوسط، بمنآى عف األنظمة 

ي التى تيدد، أكثر مف غيرىا، النظاـ المستقر في فقوى االسبلـ السياسي ى
واالسبلـ السياسي ! غالبية البمداف المسممة، أكثر مما تيدد الغرب نفسو

، عاجزةيستغؿ أسباب السخط واالستياء الناجمة عف ىذه األنظمة القديمة ال
ويضع خطتو عمى أساس العمؿ لبلستيبلء عمى السمطة وتغيير الوضع 

سبيؿ ال تسمطة ػ، ػ وىو واقع يتيدد الكثير مف األنظمة المُ " طرالخ"ىذا . القائـ
إلى مواجيتو ومعالجتو في نياية المطاؼ إال عف طريؽ قبوؿ قوى االسبلـ 

ذلؾ أف . السياسي كطرؼ جديد وادماجو إلى حد ما داخؿ النظاـ السياسي
استبعادىا سوؼ ُيقضي في الغالب األعـ إلى مزيد مف المواجية والعنؼ، 

لى احتماؿ وقوع انفجارو  إف عممية دمج االسبلمييف بنجاح داخؿ النظاـ . ا 
فقد ُيفضي سوء معالجتيا إلى مزيد ! السياسي ُمعقدة جدًا وتستمـز حذرًا وبراعة

وليس ثمة حؿ يسير أو بسيط ما دامت القوى . مف زعزعة النظاـ السياسي
 .   المسئولة عف العنؼ والتطرؼ ُمستثناة ولـ ُتحتوى
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االسبلـ السياسي لحد أدنى مف  ىمكانية التوصؿ مع التيار الرئيسي في قو ا .7
 !القيـ المشتركة، يمكف االلتقاء عنده، خاصة فيما يتعمؽ بالتعددية السياسية

 

والمبلحظ أف القدر األكبر مف الخبلؼ القائـ والمحتمؿ بيف العالميف  .8
ف حيث ىو في االسبلمي والغربي ال يتضمف بالضرورة االسبلـ السياسي م

إذ قد تظير المواجية كتعبير عف احباط أو عف عداوة مف جانب . ذاتو
نما ليـ مع ىذا شكاواىـ  المسمميف غير المواليف تحديدًا لبلسبلـ السياسي، وا 

 !التى تؤثر عمى سموكيـ تجاه الغرب، وتجعمو ُمشبعًا بالمشاعر المناىضة
 

ادرة عمى بأنيا قإلى االعتقاد  الحضارة االسبلمية أميؿ دوف غالبية الحضارات .9
لفترات طويمة مف الزمف أماـ الصعاب الدولية  الصمود وأنيا سوؼ تصمد

ويمثؿ ىذا في . حؿ وسط بشأف وحدة موقفيالتسعى إلى أف القاسية دوف 
نظر الغرب تعبيرًا عف التعصب والجمود والعزوؼ عف مواجية حقيقة 

اره رفضًا عتبرة االسبلمية ىذا باوتفيـ الحضا. ات القوى غير المتساويةقعبل
 ،عبلوة عمى ىذا. لسيادة في مواجية القوة العظمىلممساومة بشأف الكرامة وا

موس السياسي لبلسبلـ أكثر مما ىو ابانتظاـ في الق ةمندمج "الشيادة"فإف 
في أقؿ مرونة لنزع االسبلـ السياسي يو  !الحاؿ في معظـ الثقافات األخرى

، إذا ما رئي عمي االقميـ ى المنافسة لولقو ومع ا ،لغربمع ا ، خاصةتعامبلتو
 . "غير متكافئة"ىو الناتج عف عبلقات قوى  "الوسط"أف الحؿ 

 

وحيث أف االسبلـ كما ىو متوقع يمثؿ الرمز الجميؿ لممصالح االقميمية  .11
وار الشماؿ حالقدر األعظـ مف  عمى األرجحالمتصارعة، فإنو قد يحتؿ حتمًا 

نحو أكثر عمومية، نجد أف تطمعات العالـ المتخمؼ بسبيميا  وعمى. والجنوب
إلى أف تفرض مطالبات متزايدة عمى األمـ المتقدمة، بغية بناء عبلقات قائمة 

ف فشؿ الدوؿ الغربية في التبلـؤ مع . عمى قدر أكبر مف االنصاؼ والكرامة وا 
 ىذه المطالب مف شأنو أف يشجع نزعة التطرؼ في العالـ المتخمؼ في

وال ريب في أف المعاممة الخشنة الفظة التى . صورتييا القومية واالسبلمية
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تسود العبلقات السياسية بيف الجانبيف مف شأنيا أف توسع نطاؽ الجانب 
األيديوبوجي في عبلقات المواجية، بؿ وربما ُتفضي بالضرورة إلى تكتؿ دوؿ 

 .  العالـ المتخمؼ في صورة جبيات متعارضة
 

ليمحو عف  أوباما "المبلؾ"ذه األجواء الُمربكة والُممتيبة، جاء في وسط كؿ ى
أمانيا المفقود، الُمروعة ، وُيعيد لبلنسانية (53)بوش" الشيطاف"شرور  البائس عالمنا

أذكر أف بعض النوبييف الذيف أعرفيـ، بادروا بتوزيع ! وييب لممعذبيف خبلصيـ
وأذكر ! مثميـ سمراء المتبلكو بشرة الحموى، ابتياجًا بالُمخمص أوباما، ال لشيء إال

نما  ،ال لشىء !زيوف ببلدي أثنى عمى الرجؿ كثيراً فتحدث في تمي واعظاً أيضًا أف  وا 
وأذكر أف شيخ األزىر الراحؿ طنطاوي ألؼ ! لما ُيروج عف أصولو المسممة

بما يستحؽ وما ال يستحؽ، عمى خمفية القاء أوباما  الضيؼ، مدح فيو (54)ُكتيباً 
   "!ستوىبانحطاط المُ  الُممطخة"في جامعة القاىرة  "الخداعي"و خطاب

 

: ، مػا نصػو"اهلل والحريػة" عنوانيػاعمػى االنترنػت،  نشرتياكتبت في مقالة وقتيا 
عادتيػا " جاء أوباما ليعتذر عف وعد سمفو بوش لشعوبنا بتخميصػيا مػف زوار الفجػر، وا 

ظننػػػت  .!"اآلخػػػر العربػػػي وُيشػػػقيناجػػػاء أوبامػػػا لُيسػػػعد ! إلػػػى التػػػاريخ بعػػػد خروجيػػػا منػػػو
مػػف القػػومي االلتػػزاـ باسػػتراتيجية األوغيػػري ػ أف ثمػػة تراجػػع أمريكػػي عػػف أنػػا ػ وقتيػػا 

فشػػؿ الجػػبلد بػػوش فػػي العػػراؽ  وأف !مجتمعاتنػػا، فػػي شػػقيا المعنػػي باألمريكػػي الجديػػدة
عمػػػػى خمفيػػػػة التعػػػػذيب  ،وأفغانسػػػتاف، ومػػػػا لحػػػػؽ بسػػػمعة الواليػػػػات المتحػػػػدة مػػػػف تمطػػػيخ

ولمفمسػػطينييف فػػي  ،"جوانتانػػانو"ولبلسػػبلمييف فػػي  ،"أبػػو غريػػب"شػػي لمعػػراقييف فػػي الوح
العػادة النظػر  المعيػودةـ بانتيػازيتي الساسة األمريكييفحتمًا معتقبلت اسرائيؿ، سيدفع 

 ! "ما بعد االستعمار"دولة مف  مجتمعاتنا تيجير في مسألة
 

كيػػًا، ىػو خػػوفي مػف عػػدـ زنػي إزاء مػػا تصػورتو وغيػػري تراجعػًا أمريحمنبػػع كػاف 
المراجعػػات الغربيػػة لبلسػػتراتيجات، كمػػا ىػػو حاصػػؿ اآلف عمػػى ف! فرصػػة كيػػذه اىتبػػاؿ
شػديدة "ال ُيعيػد حسػاباتو  الغربفػ! مف األحداث االسػتثنائيةسبتمبر  11ىجمات خمفية 

بػػػؿ ىػػػي اسػػػتراتيجيات ! كػػػؿ يػػػـو حضػػػارتناإزاء ببلدنػػػا وشػػػعوبنا و " األنانيػػػة واالنتيازيػػػة
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دوف ! قػػاء عمييػػا، مػػا بقيػػت المصػػالح الغربيػػة مصػػونةبيػػدة المػػدى، يػػتـ االبعمدروسػػة 
! ىذه االسػتراتيجياتعمى مصيرىا  يتوقؼبؿ  ،يتأثر، التى الشعوب الـآلأدنى اعتبار 

 !بوصفيا الطرؼ األضعؼ واألقؿ قدرة عمى تقرير المصير
 

أوضػاع  خمػؽل الغػربييف الػدائـ فػي سػعييـ المحمػـو  اعتمػادألشد، ىي الكارثة ا
طمػػػوح ، ال تخمػػػو مػػػف "موثػػػوؽ بيػػػا"محميػػػة قيػػػادات  مػػػفكتيبػػػة  عمػػػى، بعينيػػػا وتكريسػػػيا
 أجػؿ مػفالنضػاؿ التقاط الُطعـ و بتُبادر عمى نحو ُمذىؿ بالذات، شديد جارؼ واعتزاز 

ومػػػػف وراء ىػػػػذه الزعامػػػػات ! تكريسػػػػياو  سػػػػتيدؼ الوصػػػػوؿ إلييػػػػااألوضػػػػاع الجديػػػػدة المُ 
بدمػػو  ديتػػويفوييتػػؼ ناضػػؿ ليُ " المقيػػور"يػػأتي القطيػػع  ػػػ أو اآلبػػاء المؤسسػػيفػػػ  المييبػػة

ف كانػت مسػتبدةوزعامػة،  ،ما يتصػوره انتصػارًا غيػر مسػبوؽ ، بعػض الشػيءوقاسػية  وا 
 ! المستقبؿمف رحـ  مـالحُ  عمى انتزاع ثوريتياب قادرةلكنيا 

 

لمراحػػػؿ ، خاصػػػة عنػػػد التأسػػػيس القبػػػادات المحميػػػةىػػػذه الغػػػرب ولعممػػػو بأىميػػػة 
 ،القيػػادات وتمميعيػػابنػػاء ىػػذه سػػاىـ فػػي ي، "د االسػػتعمارعػػمػػا ب"دولػػة  فػػي ، كمػػاجديػػدة

، مكػػفاإف  الػػتخمص منيػػاتوحشػػيا إلػػى مناىضػػتيا، بػػؿ و حػػاؿ الحقػػًا والتػػى قػػد يضػػطر 
 ! الوضع الجديدلتمرير  ضرورة "المحمي"! قواعد المعبةلالقطيع ليضمف عدـ تنبو 

 

مػػػا بعػػػد "، فكػػػرة دولػػػة ف تعػػػيأأو حتػػػى قػػػادرة راغبػػػة وال أظنيػػػا  عػػػيشػػػعوبنا ال ت
سػميتيا دولػة ترح تػعمى مشارؼ دولػة جديػدة، أقػ وعمى ما يبدو ػ رغـ اننا "! االستعمار

فػي  انشػأتيا باليجمػات، بشػكؿ أو بػآخر، شػأني الرتبػاط، "سبتمبر 11ما بعد ىجمات "
 ،ىػػػي األخػػػرىوالتػػػى ارتبطػػػت نشػػػأتيا  ،غػػػادرةالمُ " مػػػا بعػػػد االسػػػتعمار"ذلػػػؾ شػػػأف دولػػػة 

ونشػػوء  ،التقميػػدي زواؿ االسػتعمارو ة الثانيػػة ، بانتيػػاء الحػػرب العالميػُمماثػؿنحػػو  وعمػى
  !االستقبلؿ ىاداستبدابدوؿ، تسمح بانبثاؽ بدائؿ محمية، ُتجيض 

 

 ":ما بعد االستعمار"من دولة  تهجيرالثوراتنا و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، وفي )!!(ولمشعوب أيضاً  القمعية كة لؤلنظمة العربيةأخيرًا، وفي ُمباغتة ُمرب 
ما "مف دولة  مجتمعاتنابدأ التيجير الجماعي ل "االستفزازية" غياب تصريحات بوش
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ننا نتحرؾ اىو أعرفو ما ! عمى وجو الدقة يدرىإلى أيف؟ ال أحد "! بعد االستعمار
ؾ الدولة التى مبت عمى ما يبدو، ،ي قريبة الشبوىو  "!11/9ما بعد "دولة  صوب
، غير أف أحدًا لـ قسراً إلييا  شعوبنا وحاوؿ دفعيا، ببوش  الجبلد بشرلطالما 
  !(55)ميـبالمُ  التيجيرووصؼ  منح البركةب أوباما المبلؾ كتفىافي حيف  !ُيصدقو

 

إلى الشابة قياداتيا أوباما ذىب في إعجابو بالثورة المصرية وفي حنوه عمى  
، تحت مؤخراً  "يورؾ تايمزنيو " جريدةنشرتو حد ما  ، ونقمتو عنيا جريدة المصري اليـو
 "!مبارؾ أوباما يريد وائؿ غنيـ رئيسًا لمصر وسعى لتنحية: نيويورؾ تايمز"عنواف 

أف الرئيس األمريكى باراؾ أوباما أكد ألحد كشفت عف  الجريدة األمريكية الرصينة
ى، عضو ائتبلؼ الثورة، وائؿ غنيـ، الناشط السياس مساعديو أنو يريد أف يصبح

فى المرحمة " شباب الشارع"إلى أف أوباما يأمؿ أف يفوز  الفتة "!رئيس مصر القادـ"
: قالت أيضاً  الجريدة". وذلؾ ما أعتقده طريقًا طويبًل وصعباً ": وقاؿ المقبمة فى مصر،

أكدوا أف أوباما قرر أف يدفع بالرئيس السابؽ حسنى  إف مستشارى الرئيس األمريكى"
عكس ما نصح بو المستشاروف، خاصة بعد أف شاىد خطابًا  مبارؾ بعيدًا، وذلؾ كاف

، مشيرًة إلى تخوؼ أوباما مف إحباط أحبلـ )!!("األبيض لمبارؾ فى قاعتو بالبيت
ودورىـ فى  -عمى حد تعبيره  - "فتى جوجؿ"رأسيـ غنيـ  الشباب المصرى، وعمى

 .(56)في مصر التدريجى نحو الديمقراطية مرحمة االنتقاؿ
  
أف مقتؿ أسامة بف األمريكية  "نيويورؾ تايمز"، اعتبرت صعيد آخروعمى  

القاعدة، يعتبر عبلمة فارقة فى معركة أمريكا لمكافحة اإلرىاب، واصفة  الدف، زعيـ
صياغة رده عمى االضطرابات فى العالـ العربى بعد أوباما بأنو فرصة إلعادة  ذلؾ
 عمى األوضاع فى ليبيا والصراع عمى السمطة فى اليمف، حبطة لمتعميؽسبات مُ  فترة

 !والقمع الوحشى فى سوريا وتراجع وىج الثورة المصرية
 

ُىـ الُمدجنة، و أصحاب النفوس  إال عمى، ال تنطمي ىزلية تمثيميةما يحدث  
ما أريؽ و  ثوراتنا ألىمية انكاري، بالطبعال يعني ىذا ! وجيةالمُ ُكثُر في مجتمعاتنا 

شكؿ ُكرة ثمج  تتخذوالتى  ،األخيرة ما أود قولو ىو أف ثوراتنا! غاؿٍ  مف دـٍ فييا 
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أخطر وأعقد مف أف ُتفيـ ، سيكوف ذوبانيا أيفال أحد يدري و ُمتدحرجة مف بمد آلخر، 
 !، بوعي أو ببل وعيفي ببلدناالذى ُيروج لو اآلف  الساذجعمى ىذا النحو 

 

 مف شأنو أف، لؤلحداث األخيرةتو ػ الُمبتذؿ ػ في بساطتسيد مثؿ ىذا الفيـ  
أف العربية الفارقة  ال ُنريد لثوراتنا! ىاوتعظيـ حصاد ،تزخيمياشعوبنا فرصة  يحـر

أبدًا الشيداء ف! (57)ُتجيش "مميونية"مظاىرات في أو ! أريقت جسورة ُتختزؿ في دماءٍ 
 "!صكوؾ الحرية"أبدًا ال يبيعوف واألبطاؿ ! ال يطمبوف ثمنًا لدمائيـ

 

بحث عف مواطف وت ،أف تنظر إلى ثوراتيا في تواضعىو  ينقص شعوبناما  
وتجنب ما قد يترتب  قويتياومواطف الضعؼ، لت! لتزخيميا والبناء عمييا ياالقوة في

تبلؼ خ، عمى اتعاطي المشتغميف بالفكر عندنا ولشد ما يؤلمنى! مخاطرعمييا مف 
في ببلدي الحيرة  لبسطاءي حيف، يجاىد افف! ببلثورية "الُمباغتة" مع ثوراتنا مشاربيـ،

عمى في ببلدنا المشتغميف بالفكر جد ن، حوليـ دورما ي حقيقةوعدـ القدرة عمى تفيـ 
نماموقظى الشرؽ العظاـ،  ستميـ آراءت لـثوراتنا  !!عيدىـ  الجماىيرمطالب  وا 

اتيـ احتياجُتغطي ، أكثر مما احتياجاتيـ األساسيةتمس والتى ُممحة، الخطيرة و ال
، سوى ما أبناؤىايقتات ، ال وىو أمر ُمتوقع في مجتمعات! واألرقى شمؿاالنسانية األ

 ! الفيس بوؾيجدونو عمى الفضائيات وألسنة الوعاظ والجرائد و 
 

 !!عمى يقود أعمىأ..ومجتمعاتنا قادة الرأي
 

 ثالحؽ أني لست أدري، ما إذا كانت ىذه ىي المرة األولى في التاريخ الحدي 
عمى  ثوراتنا ُتعري  ؟خارج التاريخ كوف فييا األنظمة الُمغادرة والشعوب الثائرةت التى
ف لم "االفبلس الحضاري"مخٍز نحو   !خبلؼ ذلؾُروج لجتمعاتنا، وا 

  
يناير بيف  25ثورة "مؤخرًا بعنواف المصرية لجمعية الفمسفية افي ندوة عقدتيا  

تقدـ أحد . تحدث فييا السيد يسيفكاف المو ، "القطيعة المعرفية والزمف المتسارع
 الخيبة"عمى  ، بسؤاٍؿ ال يخمو مف داللةعمى ما أعتقدجامعي ، وىو أستاذ الحضور

 ،هعمى حد تعبير ، مف جيؿ الوسط ، عما إذا كاف ألساتذة الفمسفة، يستفسر فيو"القوية
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أو  زايدةال يترؾ مجااًل لممُ سؤاؿ كيذا، "! يناير 25ما بعد ثورة "أي دور في مصر 
 !!"أعمى مراحؿ التخمؼ"موغ مجتمعاتنا بل ميمة إشارة، فيو التعمية

 

ال ُتحركيـ  ،المشتغميف بالفمسفة أو ،ُمحبي الحقيقةأف  السائؿ التعس فاتو 
نما ، و األحداث مجتمعاتيـ داخؿ ، ياعضبأو بقد ُيستضاء بيا ىـ أفكار وأف ! ألفكاراا 

 !غازلتو، ناىيؾ عف مُ مع الواقع ال يشتبكوف الحقيقةكما أف ُمحبي  !خارجياو أ
 

عمى االنترنت،  وجدتيا منشورةلو حسف حنفي، في مقالة  المصري المفكر 
، غير الحميدة يناُمفكر سنة  يتبعإال أف حنفي ، أبى "!ُعذرًا شعب مصر: "(58)بعنواف

حنفي  فبداًل مف تزخيـ! جتمعاتيـمُ واقع  ،الشديد لؤلسؼ ،تيـ، بؿ وُمغازلتيـفي ُميادن
الشعب "، أسيب في االعتذار، بؿ وفي االلحاح عمى لمثورة، عبر نقدىا وتطويرىا

عمى  ال أقصد بقولي ىذا التطاوؿبالطبع،  !"درامي"، عمى نحو لقبولو "المصري
ولكـ ! األبرز واألنشطاالسبلمي المفكر ، ورأي الكثيريفبرأيي  ،حنفي، فمفكر مرموؽ

 !ظمآى لمفبلسفةدنا فببل أف يخمع عباءة الفقيوعميو أتمنى 
 

إعادة قراءة  واجببأصحابيا  نيض، يرصينة عربية ظيور أعماؿ فكرية 
أفراد حتى ، الناس في ببلدي !!أمر مصيري، والثورة "ما بعد االستعمار" مشيدي

مف  أنفسيـ والحياةب أشد جيبلً  إذا ما استمعت إلي تحميبلتيـ، تجدىـ ،الحشود الثائرة
ة، مف أكؿ وشرب وزواج ىنا، الشئوف اليومي حياةال أقصد بالو  "!الُمغادرة"األنظمة 

 ! بتعقيداتو وما بعد حداثيتو، الحالي مناخ العصربؿ الخ، ..وعمؿ وصبلة
 

ػ نسبة إلى دولة ما بعد  ىبعد استعمار الما "بًل ىذا التصريح خذ مث
 ، وىيلبلخواف المسمميفالعاـ  مرشدالنائب ، والذى جرى عمى لساف "االستعمار

بمداف العالميف العربي كثير مف  ، كما فيفي ببلديقوى االسبلـ السياسي  طميعة
 !الُمتمقي "انقياد" تيقف صاحبو مفلوال  ،تصريح كيذا ما كاف لُيقاؿ! واالسبلمي

 

ػ وفي " ما بعد االستعمار"ؤسسي دولة مُ طريقة ، وعمى نائب الُمرشد العاـ
 : (59)بقولو ،مييباً حشدًا اطب ، خػجماؿ عبد الناصر  الراحؿطميعتيـ الزعيـ 
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 "!!العالم ةوهدفنا الوصول إلى سياد .. حكومة االسالميةلمنستعد "
 

ُيعتد  اً واحد اً بحثي اً كز حد عممي أف االخواف ال يممكوف مر  !!ىكذا مرة واحدة
 ،لممجتمعات، تفكيكيةإجراء دراسات استطبلعية و  ميمةالنيوض ب بو، ُيمكف لباحثيو

ق  قوى االسبلـ السياسي الغرب مع نحو ما يفعؿ ، عمىميميًا وعالمياً محميًا وا 
القدرة عمى نقد  الرغبة أوال يممكوف  االخواف حد عممي أف! وغيرىامجتمعاتنا و 

ال ما رأيناىـ  ميراثنا الحضاري،، ناىيؾ عف وتطوير ميراثيـ الذاتي اليـو يرددوف وا 
  !(61)الخ..ألحزابواالديمقراطية والتعددية ، ك"غربية"صطمحات مُ 

 

 تماماً تتفؽ  ال، تشبع نسيجنا الحضاري بياعدـ فضبًل عف ، كيذه ُمصطمحات
 نفسيا تشغمقيادات االخواف  لو أفو ! حسف البنا" الفذ" الجماعةمؤسس  أفكارمع 

 واألعماؿ الخيرية االنتخابات النقابيةو  "بيزنسال"ػشغاليا بنابعض الشيء، إلى جانب 
أقوؿ لو أنيـ ! (61)الخ..المقار المييبةتأسيس وأخيرًا  ةالدعائيو  ةالدعوي األنشطةو 

مف  "حقيقية"وتربية كوادر  بناء صروح بحثيةب ىذاشغمو أنفسيـ إلى جانب كؿ 
 ! الحائرة ناببلدلو أفضؿ كثيرًا ليـ اآلف ، لكاف األمر االستراتيجييفالمفكريف 

 

 دولة مواجيةء، في مف أجؿ البقا الصراعمف عديدة أغمب الظف أف عقودًا 
تحوالت ، وشغمتيا عف ةالجماعاستنزفت قوى بكؿ خستيا، ، "د االستعمارعما ب"
، باعتبار ببلدناوعمى  ،عمييا، عمى نحو سيؤثر حتمًا في مصادر القوة "جوىرية"

 !11/9ما بعد ة دولفي  حكـاألقرب إلى ال ،(62)مانعة غربيةعدـ مُ ، وبالجماعة
 

زًا، عف قوى االسبلـ السياسي، في مواجية الواقع ال تقؿ عجقوى أخرى ثمة 
أكثرىا تشوىًا، تمؾ التى لعؿ ، "ما بعد االستعمار"أفرزتيا دولة  الحضاري الُمتردي،
 "! ما بعد االستعمار"مشاريع النيضة لمؤسسي دولة بتستميـ ما ُيسمى 

 

ما  االنتقاؿ مف دولة إلى دولة في التاريخيف العربي واالسبلمي، عمى نحو  
ما تنيض بو  عادةالخ، ..حصؿ مثبًل مع دولة األموييف ثـ مع دولة العباسييف

عبقرية فذة مف نسيج خاص، يتمتع صاحبيا بسمات، تجعمو أقرب ما يكوف إلى 
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وىو ما ُيغري الناس "! المستبد العادؿ"، أو "ػ الشعبيالبطؿ ػ في الوجداف "شخصية 
عيف بحوافز االذعاف، عامة كانت أـ باتباعو، والتعويؿ عميو في خبلصيـ، مدفو 

قزز في األمر، ىو ابداء مُ ال! ُيفرط البطؿ في بذليا عادة ما خاصة، تمؾ التى
عتبار  خنثاً مُ  حرصاً ، (63)أنفسيـ الضحاياالشعوب، بما فييا  عمى عبادة البطؿ، وا 

 !  تفتيشو في الضمائر، وتجفيفو لمنابع التفكير الُحر، بقعة في ثوب طاىر
 

ما  أعقد، ىـ أخطر و "ما بعد االستعمار"اآلباء المؤسسيف لدولة  ويشدرا  
واجية مييبة  ىؤالء اآلباء كوف. أفرزتو ىذه الدوؿ، عمى خبلؼ ما يعتقده الكثيروف

األنظمة وزاىية لدولة، ال تختمؼ ممارساتيا كثيرًا في خستيا، عف ممارسات 
الميـ، أنيـ ! أـ ببل وعي، سواء بوعي مف ىؤالء اآلباء المؤسسيف االستعمارية

ما يزيد الطيف بمة، ! أو ُدفعوا إلى حيث ال ينبغي ليـ وال لشعوبيـ أف يكونوا اندفعوا
ومعارؾ ُمفتعمة، ال تتفؽ مع مقاصد التمكيف  ،اعبلميىو حدوث ذلؾ وسط صخب 

ميمة الغرب، مف  لقد سيموا! عميو يكونواأف  لؤلحرار ينبغيلمحرية في النفوس، وما 
 !ىـ أنفسيـ لـ يدروا تدري الشعوب وربما مف حيث حيث ال

 

، "ما بعد االستعمار"ة لمؤسسي دولة يإعادة انتاج ما يسمى بالمشاريع النيضو   
، يعكس حنينًا ماضويًا (64)بؿ وربما أيضًا إعادة انتاج ىؤالء المؤسسيف أنفسيـ

عمى القراءة النزيية القدرة  مفكرينا ، وافتقادالراىفجذابًا، في ظؿ االفبلس الحضاري 
فحتى المحظة، ال أذكر أني قرأت دراسة، تجمع بيف دفتييا ! والمنظمة لؤلحداث

رحيؿ و عبر العقود األخيرة، أعني منذ انتياء الحرب العالمية الثانية،  آالمناشتات 
 ! قوي وُمبتكرمنيج  مف خبلؿاالستعمار عف أرضنا، 

 

لعقود  "غائي"، ىو تفتيت األكاديميةة و في دوائرنا البحثي دائمًا وأبداً ما يحدث 
بعض لأخطاء، أو حتى خطايا، مجرد ، واختزاؿ آالميا في "ما بعد االستعمار"دولة 

 ذـوي، باعتباره أسطورة، في مصر مثبًل، تجد مف يحدثؾ عف ناصر !حكاميا
وقد  !ناصرذـ وي ،مف يحدثؾ عف السادات باعتباره آية في الذكاءثـ تجد ! السادات
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ؿ مف يحدثؾ عف مبارؾ باعتباره األكثر حكمة، عمى األقؿ خبلؿ بفي المستقتجد 
 ! راءا اليإليو، إلى آخر ىذ" جماؿ"سنواتو األولى، قبؿ انضماـ نجمو 

 

 بعداف ]مف ىنا، يأتي انحيازي لمقولة األمريكية الُمخضرمة مادليف أولبرايت 
 تحدياً فكرينا، يمثؿ برأيي قصر نظر شعوبنا وم! (65)[في العالـ العربيالنظر نادر 

ال يبالغ  البحوث الرصينة،واضعي و  الُمبدعيفمف  واعد، أماـ ظيور جيؿ جديد جباراً 
لمأساوي، في توقير اآلباء المؤسسيف، بقدر ما يحرص عمى تفكيؾ وتجاوز عجزنا ا

فبدوف ذلؾ، "! الستعمارما بعد ا"، تجمع شتات عقود دولة عف بناء رؤى استراتيجية
 !المستقبؿب الفوزو  في تحري جذور آالمنا، ال أمؿ

 

دراويش ما بعد "و "ُدعاة العولمة"، يوجد نير ثقافتنامف  عمى الضفة األخرى 
 ،شاب مصريوىو وائؿ غنيـ، ، عمى األقؿ إعبلمياً لعؿ أبرز ىؤالء، و ! (66)"الحداثة

لمطاقة المدير السابؽ لموكالة الدولية  ،(67)نشط بقوة في مساندة محمد البرادعي
! 2111عد عودتو إلى مصر في فبراير ، بنوبؿ لمسبلـ عمىكذلؾ  حاصؿوالالذرية، 

 !مبارؾ ونظاموالرئيس ياية بداية نعمى األرجح تمؾ العودة التى كانت 
 

 بإعبلف تشكيؿإلى القاىرة،  البرادعي األسبوع األوؿ لوصوؿفقد انتيى 
بجميع  المصرييف ىي تجمع فضفاض مف مختمؼ، و "لمتغييروطنية الجمعية ال"

بمف في ذلؾ ممثميف عف المجتمع  ،ىبية رجااًل ونساءً انتماءاتيـ السياسية والمذ
كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ عمى  حيث !(68)المدني والشباب تيدؼ إلى التغيير في مصر

 مب مفطُ  ،ضرورة توحد جميع األصوات الداعية لمتغيير في إطار جمعية وطنية

أف يكوف في مقدمتيا ومف خمفيا، وبحيث تكوف إطاًرا عاًما ينطوي  محمد البرادعي
ىذا التنوع ىو ما أثمر عف حوالي المميوف  !تحتو جميع األصوات المطالبة بالتغيير

مارس 2في  إصداره مف تاريخ ، في أقؿ مف سبعة أشير[معًا سنغّير]توقيع عمي بياف 
تـ  !ػآنذاؾ القائـ وىو اليدؼ الذي شّكؾ في إمكانية تحقيقو الموالوف لمنظاـ ػ  2111

، وحممة طرؽ قتو جماعة اإلخوافالذي أطم الموقع الجمعية، و موقع ىذا مف خبلؿ
  .والحركات المشاركة بيا ،بيا شباب الجمعية قاـاألبواب التي 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
http://dostor.org/politics/egypt/10/march/1/8092
http://dostor.org/politics/egypt/10/march/1/8092
http://www.taghyeer.net/
http://www.taghyeer.net/
https://www.tawkatonline.com/
https://www.tawkatonline.com/
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اتخذت الحداث تغيير في مصر،  الساعيةلمجيود و  ،لمبرادعي وائؿمساندة 
لي! دعـ البرادعي بتأسيس الموقع الرسمي لحممة قيامومثبًل مسارات عديدة، منيا   ووا 

إلى ، (69)"كمنا خالد سعيد" ابتكاره الرىيبمف خبلؿ  ،الدعوةفي نسب الفضؿ يُ أيضًا 
  !التنحيبقبوؿ ال، التي أرغمت مبارؾ عمى األخيرة االحتجاجات

 

إنو وابنو وائؿ وكؿ : "(71)، قاؿالمندنية في حديث لوالد وائؿ مع جريدة الحياة
نما ىـ ناشطوف اجتماعيوف فحسب، وليست لدييـ أي  أوالده ال يحبوف السياسة، وا 

 أف نجمو وائؿكشؼ المقيـ في السعودية، ( عاماً  61)الدكتور سعيد غنيـ ."ميوؿ
يومًا قبؿ نجاح  12تعرض لتعذيب نفسي وبدني أثناء احتجازه لمدة ( عاماً  31)غنيـ

ف وائؿ ىو ابنو أ لمجريدة نفسياأيضًا ذكر الدكتور غنيـ . في مصرالثورة الشعبية 
 الدكتور غنيـ. عاماً  13البكر، وقاؿ إنو ترعرع وتعّمـ في السعودية حتى بمغ عمره 

وقاؿ إف نجمو . وائؿ كاف يعشؽ التعامؿ مع الكومبيوتر منذ طفولتونجمو أوضح أف 
 !"اإلنترنت"كية مسممة تعّرؼ إلييا عمى أثير يوائؿ متزّوج بأمر 

 

أقتبس ىنا في اسقاط النظاـ المصري، غنيـ دور وائؿ  مىالضوء ع لمزيد مفو 
ضمف  الحصوؿ عمييازعمت ، (71)جريدة الدستور المصرية مف معمومات نشرتيا

مجموعة مف المستندات والوثائؽ مف داخؿ جياز أمف الدولة المصري، ترتبط بثورة 
دارة صفحة  ؼاعترا المعمومات تتضمف! يناير 25 " خالد سعيد"القائـ عمى إنشاء وا 
قيامو باطبلع ب ،غنيـفرج عنو ػ وقتيا طبعًا ػ وائؿ محمد عباس ، المُ "الفيس بوؾ" عمى

جيرارد كوىيف بأمر إنشائو ( مف أصؿ ييودي)أحد قيادات شركة جوجؿ األمريكية
شار إلييا منذ قرابة الستة أشير، حيث تردد األمريكي المذكور عمى لمصفحة المُ 

، ىرة جمعة الغضب، األمر الذى ُيرجح معويناير ليمة مظا 27الببلد والتقاه يوـ 
أف تكوف تمؾ الشركة غطاء ألعماؿ استخباراتية، ، األصمي المستندوالكبلـ نقبًل عف 

عمى الرغـ  وائؿعقب توسطيا لدى وزارة الخارجية األمريكية، الخبلء سبيؿ  ةخاص
  !مف كونو ال يحمؿ الجنسية األمريكية
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عػف فػي األىػراـ ما كتبو صبلح منتصر ض بعفي السياؽ نفسو، و ولنقرأ أيضًا 
والػػذى أعمػػف قبػػؿ تنحػػي طاغيػػة مصػػر القػػوي حسػػني مبػػارؾ  غنػػيـوائػػؿ  "جوجػػؿفتػػى "

! (72)بساعات، ومف قناة العربيػة أنػو أقػوى مػف حسػني مبػارؾ وأقػوى مػف عمػر سػميماف
 ػ الحػاكـالوطني في الحزب بارز قيادي ومع  ،يناير 25ثورة مع  ة وائؿ غنيـقصعف 
 :(73)منتصريقوؿ . (سنة59)، ىو حساـ بدراويػ لثورةقبؿ ا

طػػواؿ األيػػاـ التػػي مضػػت كػػاف يتػػردد عمػػي ألسػػنة شػػباب التحريػػر اسػػما كػػاف " 
وىػػو اسػػـ وائػػؿ غنػػيـ خبيػػر اإلنترنػػت , معروفػػا بيػػنيـ لكنػػو كػػاف مجيػػوال خػػارج دائػػرتيـ

 والفػػػيس بػػػوؾ والتػػػويتر وكػػػؿ وسػػػائؿ االتصػػػاالت الحديثػػػة وصػػػاحب صػػػفحة كمنػػػا خالػػػد
سػػػعيد التػػػي اسػػػتقطبت اآلالؼ عمػػػػي غيػػػر معرفػػػة وجمعػػػػتيـ عبػػػر شاشػػػات الكمبيػػػػوتر 

   .والتميفونات المحمولة التي غيرت العصر

كػػاف وائػػؿ غنػػيـ وىػػو يعمػػؿ فػػي دولػػة اإلمػػارات مػػديرا لمتسػػويؽ بشػػركة جوجػػؿ "
اال أف الحقيقػة , الشييرة بالشرؽ األوسط قد طمب مف شركتو إجازة عاجمة ألمر عائمي

يناير يـو الغضب والتقػي ألوؿ مػرة بػزمبلء  25اء الي مصر ليشترؾ في تظاىرةأنو ج
وفػػػػػي مسػػػػػاء , معيػػػػػـ وأصػػػػػبح منػػػػػذ ذلػػػػػؾ اليػػػػػـو مقيمػػػػػاً , عػػػػػرفيـ عػػػػػف طريػػػػػؽ اإلنترنػػػػػت

فقػػد , وعبثػػا حاولػػت أسػػرتو معرفػػة مكانػػو. اختفػػي وائػػؿ غنػػيـ فجػػأة( ينػػاير 27)الخمػػيس
وكػػػاف مػػػف بػػػيف . دؿ عميػػػوسػػػألت المستشػػػفيات والمشػػػرحة وكػػػؿ أصػػػدقائو دوف أف تسػػػت

, وشػػػقيقتو داليػػػا بػػػدراوي رواد ميػػػداف التحريػػػر الػػػذيف اىتمػػػوا بوائػػػؿ حسػػػف حسػػػاـ بػػػدراوي
 .المذاف سأال األب حساـ إف كاف يستطيع أف يساعد في معرفة مكانو

كانػػت أوؿ مػػرة يسػػمع فييػػا حسػػاـ باسػػـ وائػػؿ غنػػيـ وقػػد اتصػػؿ فػػي نفػػس اليػػـو "
واكتشػؼ ببسػاطة أف وائػؿ المختفػي الػذي دوخ أىمػو  فبراير بمػدير أمػف الدولػة 7االثنيف

مقػيـ فػي , بحثا عنو وأبكي أباه الميالي لدرجة ىددت بفقػده عينػو الوحيػدة التػي يػري بيػا
فقػػد كػػاف مػػف تقاليػػد , الجيػػاز منػػذ اختطافػػو دوف أف يكمػػؼ أحػػد خػػاطره بػػإببلغ األسػػرة

ؿ فتػرة حجػزه التعذيب حجز الشخص وجعمو يعيش معػزوال وىػو معصػوب العينػيف طػوا
 .اليري أحدا مف الذيف يسألونو أو يتكمموف معو الي أف يشاء اهلل امرا كاف مقضيا
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احتػػػػاج األمػػػػر الػػػػي االتصػػػػاؿ بالنائػػػػب عمػػػػر سػػػػميماف والنائػػػػب إتصػػػػؿ بػػػػوزير "
الداخميػػػػة حتػػػػي تمكػػػػف بػػػػدراوي مػػػػف الحصػػػػوؿ عمػػػػي قػػػػرار بػػػػاإلفراج عػػػػف وائػػػػؿ مسػػػػاء 

يػػر الداخميػػة المػػواء محمػػود وجػػدي حتػػي وظػػؿ منتظػػرا فػػي مكتػػب وز ( فبرايػػر) 7االثنػػيف
 . وبعد لقاء الوزير صحبو بدراوي الي بيتو, جاء وائؿ مع مدير األمف شخصيا

وفي نفس الميمة كاف وائػؿ غنػيـ حػديث مصػر عنػدما استضػافتو منػي الشػاذلي "
وقػػد اسػػتطاع وائػػؿ بصػػدقو وبراءتػػو ونقائػػو أف , فػػي برنامجيػػا المعػػروؼ العاشػػرة مسػػاء

لمصػػرييف وىػو يبكػي بػػدموع صػادقة شػيداء الرفقػػة الػذيف كشػفت صػػورىـ ييػز مبليػيف ا
وأنػػو عمػػي عكػػس الخػػوؼ الػػذي كػػاف يمػػؤل نفػػوس الكثيػػريف مػػف , أنيػػـ مػػف طبقػػة قػػادرة

فقػػد جػػاءت الثػػورة مػػف األسػػر , المصػػرييف مػػف أف تػػأتييـ الثػػورة مػػف جيػػاع العشػػوائيات
مشػػػكمتيـ أنيػػػـ يحبػػػوف القػػػادرة عمػػػي يػػػد شػػػباب اإلنترنػػػت الػػػذيف وصػػػفيـ وائػػػؿ بػػػأف كػػػؿ 

لػـ يكونػوا تحػت قيػادة احػد  25مصر وأنيـ اليعمموف لحساب احد وانيـ يـو خرجوا يـو
 !مف غيرىـ فمـ يكونوا أنفسيـ يعرفوف في ذلؾ اليـو ايف يذىبوف مف اإلخواف أو

مسػػاء االربعػػاء كمػػا سػػبؽ وبعػػد أف عػػاد بػػدراوي الػػي بيتػػو ميزومػػا بعػػد إببلغػػو "
فوجيء باتصػاؿ مػف , ع مبارؾ بالطبع بسبب جماؿ وانس الفقيانييار كؿ ما حاولو م

وائػػؿ غنػػيـ يقػػوؿ لػػو إنػػو ومجموعػػة مػػف شػػباب الثػػورة يريػػدوف لقػػاءه ألمػػر بػػالغ األىميػػة 
 ."!واف لدييـ رسالة عاجمة الي الرئيس

 

 ترؾ عمموػ والذى  غنيـوائؿ العترافات التسريبات األمنية عمى أية حاؿ،  
وعمى  ،، لُيساىـ مف خبللوبركب المجتمع المدني في مصر ؽحول ،جوجؿفي  مؤخراً 

 المصري الجورنالجيما رواه و  ،ػ (74)وتطوير التعميـ ، في مكافحة الفقروحد قول
 ءاستاذ التوليد وأمراض النسا نقبًل عف مذكرات حساـ بدراوي،، صبلح منتصر

لجنة حقوؽ عضو و ، قبؿ الثورةالحاكـ بالحزب الوطني  "لجنة السياسات" في عضوو 
في ذكره الوارد " جيرارد كوىيف"اسـ ف !الماضي عمى نحو ُمذىؿ ، يستدعيافاالنساف

عمى ما يبدو أو جارد ػ  جيرارد! إلى الماضي غير البعيديأخذنا غنيـ، وائؿ اعترافات 
! والدبموماسية الغربية شخصية استخباراتية، ال تخمو منيا دوائر المخابرات والسياسةػ 
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! حضارتناعمى  سعة االطبلع، دائمًا ما تكوف آية في الدىاء و خصياتمثؿ ىذه الش
الشباب، ليسيؿ عمييـ االحساس باقرانيـ في جيؿ مف غالبًا ما يكوف أصحابيا و 

 !  تحريكيـ إف لـزناىيؾ عف  ،األخرىالمجتمعات 
 

 Children ofأطفاؿ الجياد ": (75)كوىيف، لو كتاب ُميـ، بعنواف اردج 

Jihad"انو ارد قاؿ صديقي عف ج! ني صديؽ نسخة منو، لـ أطمع عمييا بعد، أىدا
أمريكي، قاـ بجولة في العالـ العربي منذ سنوات، أثمرت ىذا الكتاب دبموماسي 

الشباب فريضة الجياد لدى لتوجيو  اردوفيو دعا ج! صديقي تعبيرعمى حد ، الشائؽ
 !بداًل مف الغربفي العالميف العربي واالسبلمي، نحو الُطغاة المحمييف، 

 

كتب  ال يقؿ عنو عبقرية، عبقريتو ىذه، ُيذكرني بأمريكي آخر، كوىيف ب اردج 
كيـ إنو "! ما بعد االستعمار"دولة  المصرييف إلى في تيجيرالُميـ  عف دورهقميموف 
ثورة  عالدانفي حكومة ما قبؿ  آخر وزير داخميةػ  أحمد مرتضى المراغي !روزفمت

ػ،  "ما بعد االستعمار"دولة إلى عمى أثرىا لمجتمع المصري فع بادُ التى و ، يوليو 23
ري في في حفؿ عشاء أقامو السفير كافقابمو  في مذكراتو إنوعف روزفمت يقوؿ 

بعد انتياء العشاء قاؿ لي المستر كافري : "(76)لنا بقولو ويصفو ، السفارة األمريكية
تـ بشئوف الشرؽ األوسط، ووضع في وكاتبًا أمريكيًا ييأنو يريد أف يقدـ لي صحافيًا 

ًا وأف اسمو كيـ روزفمت، وكنت ػ والكبلـ لممراغي ػ قد سمعت عنو بذلؾ مقاالت وكت
ولما قدمني إليو رأيت مظيره مظير طالب في الجامعة يكثر مف . ولـ أره مف قبؿ

يضع نظارة كبيرة االطار ويتكمـ بصوت خافت . المطالعة وال تيمو موسيقى الجاز
ال أدري إف كاف ! يحدؽ تارة ويخفض البصر تارة اخرى في حياء. س النظرويخال
ووجو إلى أسئمة عف . معو مف الشيوعية لـ يخؿ حديثي. نعًا أو أنو طبيعيطمص

 :قولوبثـ فاجأني . النشاط الشيوعي في مصر
وتكممت معو . ػ ىؿ تعمـ أني قابمت الممؾ فاروؽ وأنو استبقاني لمغداء معو 

لشيوعية فقاؿ لي الممؾ انو يعرؼ عف الشيوعية أضعاؼ ما يعرؼ وزير كثيرًا عف ا
 .الداخمية وجميع رجاؿ األمف
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وضحكت ألنني أعمـ أف ىذا . يرًا مف السخريةثتحمؿ ك ةوضحؾ روزفمت ضحك
 "! ..طبع فاروؽ

 

 روزفمت، أما الجزء األىـ مف حديثكيـ إلى ىنا ينتيي وصؼ المراغي ل
ما "دولة إلى  مصرفي الدفع ببلده بو  األمريكي الشاب ذلؾ دورعف فيو  المراغي

 : يوليو 23 مناخ عم يناير 25 مناخ بتشابووفيو تعزيز لزعمنا ، "بعد االستعمار
 

ي التى أتت بكيـ روزفمت إلى القاىرة، ىادفة المحضة صأظف أف الم ال"
كاف لو خصوصًا أنو تبيف أف كيـ روزفمت ىو مف كبار رجاؿ المخابرات األمريكية، و 

 . كومة مصدؽ في إيرافحدور بارز في ما بعد في اسقاط 
 

ي التى أتت برجاؿ األعماؿ األمريكييف إلى القاىرة، وال ىادفات صست الميول"
 . ضاعؼ عدد رجاؿ السفارة األمريكية في القاىرةىي التى جعمت الحكومة األمريكية تُ 

 

لقائـ وعمى رأسو ت كانت مصر في حالة غمياف ضد الحكـ اقكؿ ذلؾ في و "
د مدى، ععدىا إلى أباوكانت حركة الضياط األحرار قد اشتد س. الممؾ فاروؽ
ؾ في انتحابات نادي الضباط وأعمنت تحدييا لو بترشيح المواء محمد موجابيت الم

 . نجيب لرئاسة نادي الضياط ضد مرشح الممؾ المواء حسيف سرس عامر
 

وكانت . ارع المدف المصريةاط األحرار تغمر شو بوكانت منشورات الض"
فكيؼ ال تكوف معروفة . ـ معروفة أكثرىا لدى الحكومة وقائد الجيش حيدرىأسماؤ 

ولما يئس األمريكاف . لدى المخابرات األمريكية والبريطانية؟ بمي كانت معروفة
. واالنجميز مف فاروؽ اتجيوا نحو حركة الضباط األحرار وحاولوا االتصاؿ بيا

البكباشي عبد المنعـ : ريؽ ضابطيف في الجيش ىمالة عف طوجرت ىذه المحاو 
 ".اط األحرار؟بفماذا كاف موقؼ الض. عمى صيري وقائد الجناح ،أميف

 

ما بعد "دولة  محنةعميو أجابت ! !شديد األىميةالمراغي األخير سؤاؿ 
مما  أكثر تخمفًا وأقؿ احساسًا بالعار ىيو ، اآلفشعوبنا منيا يجر تُ ، والتى "االستعمار

 !  "يوليو 23" وشباب ،الشاب روزفمتإلييا، عمى يد  اندخولوقت عميو كنا 



 63 

 

وما أحد أبرز ُدعاة العولمة أيضًا  يوجد ،نير ثقافتناعمى الضفة األخرى مف 
 في مقدمة مختاراتو المنشورة، بعنوافف! إنو السيد يسيف! في ببلدي بعد  الحداثة

يسيف انو بدأ مسيرتو العممية كباحث  يخبرنا، (77)"الخريطة المعرفية لممجتمع العالمي"
أنو اآلف استاذ ، و 1957مساعد بالمركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية عاـ 

 يقوؿ. (78)باألىراـ ومستشار لمركز الدراسات االستراتيجية سياسيلعمـ االجتماع ال
مف ففيو انتقؿ ! ةانو نقطة االنقطاع العممية في مسيرتو العممي 1991يسيف عف عاـ 

منصبو كمدير لمركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، ليشغؿ لمدة عاميف 
 . منصب أميف عاـ منتدى الفكر العربي بعماف

 

شعر السيد يسيف أف اطاره  ،العالـ القديـ وعمى خمفية انييار، ىذ العاـفي 
ف وجو دراساتو وبحوثو النظري المتماسؾ ػ عمى حد وصؼ يسيف نفسو ػ الذى سبؽ أ

انو ربما عبر بوضوح عف ىذه الحقيقة ببحث يضيؼ يسيف ! ىو اآلخرقد انيار 
ندوة الحوار العربي الياباني الذى نظمو وعقد شارؾ بو في و  ،كتبو بالمغة االنجميزية

، ُنشرت "سقوط النماذج العممية وتحديات حوؿ الحوار"، بعنواف 1992 عاـفي عماف 
 . 1992في المجمة االجتماعية  القوميو عاـ  لوعربية مة ترج

 

كما و ، "اآلف"والُمستمر حتى كثؼ و المُ طبلعايسيف بعماف، بدأ  هأثناء وجودو 
معنية التى كانت و ، عمى األدبيات الغربية المغمورة آنذاؾىو واضح مف كتاباتو، 
ميمو و  يسيفالسيد ترؾ ىذا تأثيرًا واضحًا، عمى فكر  !بالتنظير لما بعد الحداثة

 بعنواف، ميـ يسيف كتابمسيد ول !د حداثيةعالما بالعولمة و الواضح إلى 
الطريؽ " كتاب، مف ماإلى حد يقترب في عنوانو، ، (79)"والطريؽ الثالث..العولمة"

 ! جيدنز. أالبريطاني  عالـ االجتماعل، (81)"تجديد الديمقراطية االجتماعية..الثالث
 

ال " : يف العولمة بقولوالسيد يسيصؼ  ،"لثالثوالطريؽ ا..العولمة" في كتابو
ترددًا عمى ألسنة نبالغ إذا قمنا إف العولمة كمصطمح ومفيـو أصبح مف أكثر المفاىيـ 
 . الزعماء والقادة والسياسييف والباحثيف والمثقفيف في مختمؼ أنحاء العالـ
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ة والتى فقد تدفقت موجات العولمة االقتصادي. وليس ىذا غريبًا عمى أي حاؿ"
تتمثؿ أساسًا في االعتماد المتبادؿ بيف اقتصادات الدوؿ، ووحدة األسواؽ المالية 

في العالـ، والدور البارز الذى أصبحت تمعبو الشركات دولية النشاط،  ئتمانيةواال
باالضافة إلى تصاعد قوة المؤسسات الدولية الكبرى مثؿ البنؾ الدولي وصندوؽ النقد 

ذا أضفنا . الدولي إلى ذلؾ إنشاء منظمة التجارة العالمية والتى كانت خاتمة لجوالت وا 
الجات التى امتدت عقودًا مف السنيف، لقمنا إنيا تتويج ورمز في نفس الوقت لعممية 

 . العولمة االقتصادية التى تشمؿ العالـ منذ عقود
 

ولمعولمة أيضًا تجميات سياسية، ظيرت عمى وجو الخصوص بعد سقوط "
وأبرز . سوقيتي ونياية عصر الحرب الباردة، وزواؿ الشمولية إلى األبداالتحاد ال

تجمياتيا الدعوة إلى الديمقراطية التى أصبحت أساسًا لشرعية أي نظاـ سياسي 
  !"معاصر، والتعددية واحتراـ حقوؽ االنساف

 

السياسية لدراسات اومستشار مركز  ،استاذ عمـ االجتماع السياسي
في العمـو ػ وىو الحاصؿ عمى جائزة ُمبارؾ لـ يفتو ، راـباألى االستراتيجيةو 

، العربي ناع القرارصُ إلى واالرشاد  النصحتوجيو ػ،  2117االجتماعية لعاـ 
  !القادمةلتعامؿ مع تحديات العولمة اإلى أىمية ومراكز الدراسات، ،  والجامعات

 

اقتصادية اد سياسية و ذات أبعو وُمعقدة،  ،متعددة يسيف في رأيفالعولمة 
 !يامعالخبلؽ  "االيجابي"التفاعؿ  وىببلدنا  الوحيد الُمتاح أماـوالطريؽ وثقافية، 
 ! مبي دعوة يسيفت مكتبتنا، عمى نحو مخيؼ مف أي دراساتُخمو ىو  الطريؼ
 

 "األىراـمدرسة "ما ُيسمى بػ اصدارات يا بما فيكميا،  الدراسات الموجودة
يا اتوتأثير لممتغيرات العالمية،  "عقيمة"روتينية  تاقراء اخرج عف كونيت، ال البحثية
في ضوء أحدث اصدارات مراكز البحوث ، منطقة الشرؽ األوسطعمى  ةالُمحتمم

 البحثمحرمات تحطيـ ل محاولةأدنى دوف ، Think Tankاالستراتيجية الغربية 
 !أوشؾ عمى التعفف قدو  ،يراثنا الحضاريلمتزخيـ أدنى  ودوف، العربي

 



 65 

 الُمغادرة في وصؼبوبر كارؿ الرائع  ُوفؽ، "بحثًا عف عالـ أفضؿ"بو في كتا 
إنني آخر : "(81)بقولو، ػ مف التنوير إلى التحكـالُمغادرة  وأ ػ "ما بعد الحداثة"إلى 

وحيف أقوؿ .. لحقيقة، وأومف بالعقؿ البشري عقبلني أومف با بقايا التنوير، أي أنني
وير يتحدث بأبسط ما يستطيع مف استخداـ نجؿ التإنني آخر بقايا التنوير أقصد أف ر 

المغة، حديثًا يتسـ بالوضوح والبساطة والقوة، مثؿ أستاذنا العظيـ برتراند راسؿ، ألف 
 !"اليدؼ مف بساطة المغة ىو التنوير، وليس التسمط

 

ما وراء الحرية "في كتابو ، النفس السموكي الحديثأشير عمماء ، سكينر
 يضعنا في، "تكنولوجيا السموؾ االنساني: "إلى العربية بعنواف رجـتُ ، والذى "مةوالكرا
 : (82)، بقولو"االنساف الداخمي المستقؿ"بموت  نبئناويُ ، "ما بعد الحداثة"قمب 

 

عندما يتبنى عمـ السموؾ استراتيجية الفيزياء والبيولوجيا، ُيستعاض عف "
و بالبيئة التى نشأ وتطور فييا االنساف المستقؿ الذى كاف السموؾ ينسب تقميديًا إلي
 ..().الجنس البشري، والتى يتشكؿ فييا سموؾ الفرد وُيصاف

 

في الصورة التقميدية يرى الشخص العالـ مف حولو، ويختار المبلمح المراد "
عميا أفضؿ ػ رؤيتيا، ويميز ما بينيا، ويحكـ عمييا بالصبلح أو السوء، ويغيرىا ليج

ويمكف أف يعتبر مسؤواًل عف عممو، فيثاب أو يعاقب عمى ، أو أسوأ إف كاف ميمبًل ػ
أما في الصورة العممية، فيعتبر الشخص عضوًا في أحد األجناس شكمتو . النتائج

طواريء البقاء التطورية، ويبدي عمميات سموكية تضعو تحت سيطرة البيئة التي 
لى حد كبير تحت سيطرة بيئة اجتماعية بناىا ىو ومبلي يف مف الناس يعيش فييا، وا 

أما اتجاه عبلقة السيطرة . ممف ىـ عمى شاكمتو وحافظوا عمييا خبلؿ تطور الثقافة
 .()..عالـ يؤثر عميوالشخص ال يؤثر عمى العالـ، لكف ال: فيعكس األمر

 

لتجريبي ينقؿ مسئولية تحديد السموؾ مف االنساف المستقؿ إلى االتحميؿ "
تطور الجنس البشري وعف الذخيرة التى البيئة، وتصبح البيئة ىي المسئولة عف 

لـ تكف الكتابات القديمة عف أثر البيئة كافية، ألنيا لـ تستطع . يكتسبيا كؿ عضو
تشرح كيفية عمؿ البيئة، وكاف يبدو أف الكثير متروؾ لبلنساف المستقؿ و أف تفسر 
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 غير أف الظروؼ والطواريء البيئية تضطمع اآلف بالوظائؼ التى كانت. ليقـو بو
 ىؿ ُألغى االنساف إذف؟ . توكؿ إلى االنساف المستقؿ، وىنا تبرز بعض األسئمة

 

. نو بالتأكيد لـ يمغ بصفتو جنسًا بشريًا أو بصفتو فردًا يحقؽ انجازاتا"
ولكف أال يصبح . خطوة إلى األماـاالنساف الداخمي المستقؿ ىو الذى ألغى، وتمؾ 

يًا عمى ما يحدث لو؟ انو حقًا مسيطر االنساف حينذاؾ مجرد ضحية أو متفرجًا سمب
عميو مف جانب بيئتو، ولكف عمينا أف نتذكر بأنيا بيئة ىي إلى حد كبير مف صنعو 

كثيرًا ما ُيقاؿ أف وجية . إف تطور الثقافة تدريب جبار عمى ضبط النفس. الخاص
ف أف اننا لـ نر بعد ما يمكف لبلنسا .النظر العممية عف االنساف تقدـ امكانات مثيرة

 !".يصنع مف االنساف
 

 إباف مقابمة أجراىا محمود سعد مع مصطفى حجازي، تأتيفي السياؽ نفسو، 
ىذا بحوث  !!ةالثور  نظرمُ ب حجازيوصؼ المصري ُمقدـ البرامج . يناير 25ورة ث

، الذى يدرس (83)عمـ النفس االجتماعي العياديتدخؿ في إطار  العالـ المبناني
 "ما بعد حداثي"عمى نحو  وتيدؼبالطريقة العيادية،  الظواىر النفس اجتماعية

حجازي بدأ  !والعنؼ الخوؼ والقير واجيةمل األفكار البلزمةتوفير إلى ، غامض
واألشكاؿ فييا، رحمتو البحثية عمى ما يبدو في لبناف، العتقاده بأف انفجار العنؼ 

فرصة كاشفة ف ظروؼ، وما تحركو مف قوى وعوامؿ، التى اتخذىا، وما يحيط بو م
عنؼ، وما يصطرع فييا مف مآزؽ لما يعتمؿ في بنية المجتمع المتخمؼ مف 

مف قير  ـبيف ما يتعرض لو االنساف في ذلؾ العالتوتناقضات، وىي بالتالي 
ذا ما اتخذ إأنو أيضًا جازي يرى ح. بقيمتو االنسانية مف ىدر ؿواعتباط، وما يح
طابعًا صارخًا ، اف في الحالة الراىنةساف االنيو مف قير وىدر لكعالعنؼ وما يدف

، فاعؿ في بنى المجتمعات المتخمفة عمى تعددىا، ومحرؾ ، فإنو ىو نفسوومأساوياً 
ليا، ومحدد ألنماط العبلقات واالستجابات فييا، إنما بأشكاؿ مقنعة وغير مباشرة، 

ديث األساسي الذى دفعو إلى الح وذلؾ ىو افتراض !وراء حالة مف السكوف الظاىري
ما ىو ، و اعيتملمتخمؼ االج يسيعف سيكولوجية االنساف المقيور باعتباره النتاج الرئ

 !(84)العربيلممجتمع  "الطبيعي"التطور لرفض أيضًا  ودفع
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وعف طريؽ اليندسة ثـ ، الذىنية العربيةتفكيؾ ىدفو ! واضححجازي ىدؼ 
 ! ى حيث ُيرادتحريكيا إلو  ابالتحكـ فيي يتـ، Reverse Engineeringالعكسية
 

مصر فى : "بعنواف ،"المصري اليـو"في  ، ُنشرحجازيمع   حوار آخرفي 
عالـ القدمت الجريدة ، "حاجة إلى وثيقة إعبلف استقبلؿ إنساني تسبؽ الدستور

عمؿ الدكتور : "(85)يذه الكمماتبلقرائيا  ػ،بعض الشيء  المبناني ػ والذى أراه غامضاً 
الفكر، وىو مؤسس مركز متخصص فى الفكر مصطفى حجازى فى مجاؿ صناعة 

االستراتيجى، وشركة تعمؿ فى مجاؿ الحوكمة، وتطوير مؤسسية الشركات، 
والكيانات الصغيرة، ويشمؿ مجاؿ عممو تقديـ خدمات استراتيجية، لتطوير الكيانات 

قصة  ػ تقصد حجازي ػ لكف لمرجؿ: "المذكورةجريدة الثـ تضيؼ  "!والمجتمعات
ميداف  "مأسسة"ى مع الثورة حيث كاف أحد العقوؿ التى سعت إلى ورؤية، األول

التحرير، حتى تتحقؽ منو األىداؼ المرجوة، وبعد الثورة يطرح رؤية جديدة تتجاوز 
  "!!ولوجية الضيقة، وتتسـ بالعمومية الجامعةيالحزبية واأليد

 

، ينتمي إلى ما ُيعرؼ أحاديثو وكتاباتو مف، وكما يبدو مصطفى حجازي
والعمـو  االنسانياتمجاؿ وىو اسـ ُيطمؽ عمى الباحثيف في ، (86)"األنسنييف الُجدد"ػب

 مثؿ عمماءيفكروف مثميـ ػ  رػ ويالمخطىؤالء ! مف ذوي األساس العممي ،االجتماعية
 ىو، العمماءعف غيرىـ مف  ،وربما الوحيد ،، اختبلفيـ الرئيسيالخ..الكيمياء والفيزياء

 ! تفكيرىـ الغائيعنو، وليس في الموضوع الذى يكتبوف 
 

بداد الحػػػاكـ ىػػػو حػػػوؿ مػػػا اذا كػػػاف اسػػػت" المصػػػري اليػػػـو"عمػػػى سػػػؤاؿ فػػػي رده 
: الثقافػػػػاتُمصػػػػممي ، أجػػػػاب حجػػػػازي بمغػػػػة ُميندسػػػػي المجتمعػػػػات و الرئيسػػػػيةالمشػػػػكمة 

األىـ مف االستبداد كاف نزع اإلنسانية، عمػى مػدار فتػرات طويمػة سػواء كانػت قيػرًا أو "
ىػػػػػػى البدايػػػػػػة األساسػػػػػػية ألى عمميػػػػػػة إعػػػػػػادة ىيكمػػػػػػة سػػػػػػواء لشػػػػػػركة أو وتمػػػػػػؾ . طوعػػػػػػاً 
، بأف نعيد اإلنسػانية أو مػا يسػمى أنسػنة الكيػاف، وعنػدما ننتيػى مػف األنسػنة )!!(لوطف

نصػػؿ إلػػى مرحمػػة وضػػع الرؤيػػة الكميػػة، فػػى إطػػار ىػػذه اإلنسػػانية، ثػػـ ننتيػػى إلػػى مػػا 
سػػنة بمعنػػى بسػػيط جػػدًا ىػػى واألن: "العيػػاديأضػػاؼ عػػالـ الػػنفس  ثػػـ"! .يسػػمى المأسسػػة
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أف نعيػػػد ليػػػذا الكيػػػاف المعػػػايير التػػػى يترتػػػب عمييػػػا نجاحػػػو أو فشػػػمو، فػػػى أى مجتمػػػع، 
  "!بما يحقؽ قدرًا مف الحرية والعدؿ والكرامة ألشخاصو ،سواء صغر أو كبر

 

ودوره فػي تأىيػؿ  احترافيتػوب فيما يتعمػؽ، ودالالتو ونظرًا لخطورة حديث حجازي
 : منوفقرات باقتباس  ،ودوف تعميؽ، أكتفي مصر بلديالثورة في بكوادر 

 

سػػػػنوات مػػػػع الكثيػػػػر مػػػػف شػػػػباب المجتمػػػػع المصػػػػرى  11بػػػػدأنا منػػػػذ أكثػػػػر مػػػػف "
محػػػاوالت كػػػى نؤصػػػؿ ىػػػذه الطريقػػػة فػػػى التفكيػػػر، لتحفيػػػزىـ عمػػػى نبػػػذ حالػػػة االدعػػػاء 

 .الموجودة فى المجتمع المصرى
 

يػػػة مختمفػػة واعيػػػة مػػػف ت عمر قبػػؿ الثػػػورة كػػاف ىنػػػاؾ لقػػاءات متبلحقػػػة مػػػع فئػػا"
، وكنػا نركػز معيػـ (المصػرية)لكثير مف ىؤالء الشباب كػانوا مػف رمػوز الثػورةا .الشباب

عمى مفيـو ممكية الوطف، ليكوف راسخًا بداخمػو، وىػو مػا ظيػر فػى حممػة خالػد سػعيد، 
وكممة البمد بمدنا، وما جاء فى لقاءات مف ىذا النوع، لكننػا لػـ نكػف نعمػـ كيػؼ نمػارس 

 .مكية، ومف ىنا بدأت التجميات، التى ال أدعى أننا كمنا أصحابياىذه الم
 

كانػػػت ىنػػػاؾ لقػػػاءات أسػػػبوعية مػػػع سياسػػػييف، ليكتمػػػؿ المشػػػيد السياسػػػى ( ..)"
، وكػػاف مؤسسػػة السياسػػة المصػػريةكمػػو، وكنػػا متفقػػيف معيػػـ عمػػى مشػػروع إعػػادة إحيػػاء 

السياسػػػة المصػػػرية ، كػػػى نعيػػػد ىيكمػػػة مؤسسػػػة "البػػػديؿ اآلف"أحػػػد أسػػػمائو الشػػػائعة ىػػػو 
عمػػى أسػػس إنسػػانية جديػػدة، وكػػاف لػػدينا أمػػؿ أنػػو خػػبلؿ سػػنة أو سػػنة ونصػػؼ تتحػػوؿ 
حالة تحريؾ الوعى ىذه إلى شعمة تدفع إلى التحرير اإلنسانى، وىذا ىػو المممػح الػذى 
اسػػػػتطاعت الثػػػػورة أف تعيػػػػده مػػػػرة أخػػػػرى، خاصػػػػة أف المجتمػػػػع كػػػػاف قػػػػد نزعػػػػت عنػػػػو 

ياسػػػى الػػػذى يعػػػد أحػػػد تجميػػػات اإلنسػػػانية، وربمػػػا يكػػػوف إنسػػػانيتو، ولػػػيس االسػػػترداد الس
ف كنػػا معنيػػيف  أكثرىػػا ظيػػورا، لكننػػا لػػدينا مشػػاكؿ أخػػرى نعيشػػيا حتػػى ىػػذه المحظػػة، وا 
بمعالجتيػػا خػػبلؿ الفتػػرة المقبمػػة، ومػػف ىػػذه المشػػاكؿ انتػػزاع اإلنسػػانية، وفكػػرة أف تكػػوف 

يبنػى عميػو المجتمػع، فػإف ذلػؾ ال الحرية ليست ضرورة عند كتمة حرجة مف المجتمع، 
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، إلػػػى قطاعػػػات مػػػف )!!(وليػػػذا بػػػدأنا بعػػػودة اإلنسػػػانية أكثػػػر مػػػف عػػػودة العقػػػؿ والػػػوعى
عادتيـ إلى أوقات خمقت منيـ كائنًا جديدًا يُ    :سمىالمجتمع المصرى وا 

 

 [ر مصرىإنسان ح  ]
 

أف نرسػػػػخ لفكػػػػر الحركػػػػة بػػػػبل قائػػػػد، ( كانػػػػت اسػػػػتراتيجيتنا خػػػػبلؿ تمػػػػؾ الفتػػػػرة")
ى تبنيناىا تقـو عمى ذلؾ، وعمى أف المجتمع سيبقى دائما متفرقػًا ومتنوعػًا والمدرسة الت

فػػػى وحداتػػػو، وىػػػذا ىػػػو منتيػػػى الثػػػراء، وركزنػػػا أف يتعممػػػوا كيػػػؼ يتعايشػػػوف، ويتػػػآزروا، 
 .فنحف نعمؿ عمى قاعدة كيفية خمؽ التوافؽ المجتمعى عمى قيـ مشتركة

 

كانػت معنيػة ، وى الوطنيػةالتػى ضػمت عػددًا مػف القػ، لجمعية الوطنية لمتغييػرا"
بالبعػد السياسػػى فقػط، وليػػا كػؿ االحتػػراـ والتقػدير، وكػػؿ الفضػؿ فيمػػا حػدث مػػف تػػراكـ، 
لكػػنيـ رغػػـ مػػا كػػانوا عميػػو مػػف ىػػذه الشػػاكمة فيػػـ جػػزء مػػف كػػؿ المجتمػػع، لكػػف مػػا كنػػا 
ومازلنا ندعو إليػو ىػو خمػؽ تيػار عػاـ رئيسػى لمصػر، وىػو التيػار الػذى ينشػ  الدولػة، 

 .الدستور، فيو ما قبؿ الدولة وما فوؽ الدستور ويبقى فوؽ
 

تحديػػدا أف ىنػػاؾ توجيػػًا جديػػدًا، وأف  25قػػرأت فػػى الشػػارع المصػػرى مػػف يػػـو "
ىنػػاؾ وجوىػػًا جديػػدة، كػػاف أىػػـ مػػا فييػػا أنيػػا لػػـ تكػػف بالضػػرورة مسيسػػة، واألىػػـ أنيػػا 

االجتماعيػة،  كانت تطالب بإمكانيتيا، وىو المطالبة بنوع مػف الحريػة والكرامػة والعدالػة
ينػاير أنػو جديػد عمػى الشػارع وىػذا ىػو أخطػر شػىء  25وىذا التوجو الجديد رأيت يػـو 

أبحػػث عنػػو إذا مػػا كنػػت أبحػػث عػػف إصػػبلح المجتمػػع، وأف أجػػد كتمػػة مػػف المصػػرييف 
تطالػػػب بمػػػا يتناسػػػب مػػػع إمكانياتيػػػا، وكانػػػت تمػػػؾ ىػػػى القضػػػية الحقيقيػػػة بالنسػػػبة لػػػى، 

نمػػا وبالتػػالى يصػػبح إصػػبلح المجتمػػع  لػػيس فقػػط فػػى أنػػؾ ترفػػع االسػػتبداد السياسػػى وا 
متمثػػؿ فػػى أنػػؾ تحػػاوؿ أف تعيػػد لػػو إنسػػانيتو، وطالمػػا ظيػػرت ىػػذه الكتمػػة عمػػى األرض 

 .أصبح لدينا كتمة حرجة يمكف أف تكوف نواة لمتيار الرئيسى
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إننى أرى غػد تحريػر ولػيس ميػداف تحريػر، ػ )!!( ػ لـ يذكر لمفكنت أقوؿ ليـ "
ينػاير  28رة لتحريؾ الوعى، تمتيا فتػرة لمسػاحة مػف التحريػر، وفػى يػـو فكانت ىناؾ فت

كاف المعنى بػالتحرير ىػو مػف يحػرر مصػر مػف اسػتعمار الفسػاد وعممػت مػا ىػو أشػبو 
باختبػػػػار بسػػػػيط لمنػػػػاس، ىػػػػؿ تػػػػرى مصػػػػر محتمػػػػة اآلف وكانػػػػت اإلجابػػػػة بيػػػػا نػػػػوع مػػػػف 

، "عػػػػـ مصػػػػر محتمػػػػةن"المراوحػػػػة سػػػػابقًا لكػػػػف فػػػػى ىػػػػذه المحظػػػػة كانػػػػت اإلجابػػػػة قطعيػػػػة 
وبالتالى أصبحت فكرة النزوؿ إلػى الشػارع وأصػبح الثػوار طرفػا فػى صػنع القػرار، ولقػد 
جػػاء حػػرص الشػػباب عمػػى النػػزوؿ بػػالعمـ دلػػيبل عمػػى تأكيػػد الممكيػػة، وىػػذا ىػػو مطمػػب 

وليس إسػقاط رأس النظػاـ، وكػاف ثالػث مطمػب ىػو  "استعادة الممكية"التحرير األساسى 
نػاء، ألف فكػرة الثػورة لػف تمتػد إلػى األبػد، فالثػائر الحقيقػى معنػى أف يكوف معؾ حمػـ الب

بكامؿ مراحؿ ثورتو، فإسقاطو لمنظاـ إلػى مرحمػة التيػاوى ىػذه مرحمػة أولػى البػد منيػا، 
 .لكف اليدؼ النيائى ىو استعادة الممكية

               

 سقاط النظـ فى الثورات ضرورة، ولكنيا ليست كافية، فالفعؿ ال يأتىا"
بالمقصود إال إذا جاء بضرورتو وكفايتو، وضرورة الثورات تأتى فى إسقاط النظـ 
السابقة، وكفايتيا فى بناء نظاـ جديد عمى خمفية المرجعية الفكرية، التى أتت بفكرة 
إسقاط النظاـ ألنو ال يحقؽ كذا وكذا، وأتت بالنظاـ الجديد لتحقيؽ العدؿ والكرامة 

 !..."عمييما ىذا المجتمعلكؿ المصرييف، كما يتوافؽ 
 

ىناؾ أواًل،  !وضع كارثيفي مواجية ، ػ وكما نرى ػالعربية  مجتمعاتنا
ما بعد "وبيف نقده وتطويره، إباف دولة  أبناء أمتناحيؿ بيف والذى ، "جامدال"موروث ال

لمنابع تجفيؼ ، و رالضمائتفتيش في و ، وعنؼارىاب مف ما شيدتو  ؿبك، "االستعمار
لو أف نور  !"المأزؽ الحضاري"لمخروج مف  ذىبيةكانت  تنافرص !رالتفكير الحُ 
  !النفوستدجيف يقوموا بلـ  ،"باعة صكوؾ الحرية"ُيطفأ، ولو أف  الُحرية لـ
 

 ، بانصرافيـ الواضحوالذى يحرص ُدعاتو، "ما بعد حداثيال"وافد ىناؾ الثانيًا، 
 أفكار التحكـ في إلى، دالوجو وب بالنفساالنساف العربي التنوير وايقاظ وعي عف 
 أوضاع معيشية واتاحة، مجتمعاتيـ وثقافاتيـىندسة مف خبلؿ ، يـوسموك البشر
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 وافد! (87)"غير مرئية"ىيمنة و  لعبودية ُمختارةالمواتيو األجواء بدورىا  يييءت، أفضؿ
 ال يؤمفو ، لبلنساف والمجتمعيؤمف بالتطور الطبيعى  ال خيؼ،مُ  "ما بعد حداثي"
ال يؤمف بحؽ ! والتقدـ االختيار،وحؽ االنساف في  ،وع األفكار وازدىارىاتنأىمية ب

نما  مصائرىـ ُصنعفي  البشر  !مصائرىـ ليـ بأف ُتصنعوا 
 

ولمف ! غير مسبوؽ حضاريبافبلس  العاتيةكؿ ىذه القوى جتمعاتنا تواجو م
نو إأقوؿ ! ووجودنا االنساني في األمر عمى ىويتنا الحضارية، ضرر يزعـ أنو ال

، فبل خوؼ عمى الغربفي " مابعد الحداثة"حتى لو صح القوؿ برواج مقوالت 
شقت طريقيا بجسارة وجرأة نحو ! الغربييف منيا، كوف مجتمعاتيـ شديدة الثراء

في مواجية التفكير  "الُحر"مآلى بالفبلسفة وُحماة التفكير  إنيا مجتمعات! الحاضر
 !لنفوس الُحرةفي ا" الُمدقع"فقرىا ب، اتناممي والبلىوتي، عمى خبلؼ مجتمعالع

 

 مرتين؟ الج حر من دغ نوشك أن ن مهل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الخرس العربي إزاء موت : "(88)، مقالة بعنوافمؤخراً  "الواشنطف بوست"نشرت  
في سياؽ الجدؿ الدائر حوؿ مدى مشروعية القاء جثماف ابف الدف، في ، "بف الدف

 ! بحر، وحرمانو مف قبر، يضـ رفاتو، ويسمح ألفراد عائمتو بزيارتوال
 

مسألة ، إلى تقصدمف حيث ال  تُنبينا، عمى قصرىا، "الواشنطف بوست"مقالة  
 مدعومة بتخمؼ، )!!(، الغريب أنيا ُمعمنةوجود إرادة غربية ىاألىمية، وى ةشديد
 ! الحقيقة رحجب نو ، و خمط األوراؽ ىميا، قوى محمية عاوفتو  ،ُمخنث

 

في الشارع بما رصدتو المذكورة المقالة  حفاوةفي  حاضرة بدت الغربيةالنوايا  
 بوعزيزىب، مقارنة العربي الشبابجيؿ بف الدف، عند مكانة لتضاؤؿ مف العربي 

والذى  احراقو لنفسو في تفحير الثورة في تونس،بالذى تسبب الشاب التونسي 
نما  ،يءال لش .بالبطولةمقالة الاختصتو  ، الكتفائو باحراؽ المقالة عمى حد قوؿوا 
بوعزيزي لـ  .في تونس فسادال وانياء ،وحكـ رشيد ،انتخابات حرة في سبيؿنفسو، 
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 واذيف أقض، ال"السبتمبرييف"عمى خبلؼ العنؼ في حؽ الغرب، خطيئة  رتكبي
 !ونالوا مف أمنيـ الغربييفالجيادية، مضاجع /يجماتيـ االستشياديةب
 

 ! األمريكي رحالج  من  "ثانية"ت مدغ مرة أن  ت وشكالعربية اتنا مجتمع 
 

 "استفزازية"واستيانة  ، ما أراه حولي مف حجب لمحقائؽيدعوني ليذا التوقع
الفبلسنا الحضاري، وتأكد خروجنا  منطقيةنتيجة ىو ما يحدث  فاصحيح ! وعيناب

يمانًا منى بمقولة جرامشي الرائع ،غير أني! مف التاريخ تشاـؤ المفكر، وتفاؤؿ "ة وا 
بوعي أو ، االحقائؽ المسكوت عنيبعض  لقاء الضوء عمىإلى ا ىنا، أعمد "االرادة

، تصورىاصعوبة عاتنا و تماعتمادًا عمى سذاجة مج، في ثوراتنا األخيرة ،ببل وعي
واألنظمة ! فوضى شديدة التنظيـفيي ! ليذه الثوراتوغير العفوية طبيعة الُمعقدة لم
 !رؤوسيا ُطبلب بيف ،"غير ُمعمف"تفمت، في ظؿ تحالؼ لليا كف يلـ  ،"ةالُمغادر "
 

 6شباب حركة " مف أبرزىاعديدة،  اتحرك توجد، يناير 25ثورة في قمب  
 تعرؼ ماىر الدوائر الغربية! (91)أحمد ماىر/الميندس نسقيا العاـ، ومُ (89)"أبريؿ

أبريؿ  6منسؽ " بعنواف، غيراً صخبرًا صادفت ، "المصري اليـو"في ! ناأكثر مورفاقو، 
أحمد ماىر المنسؽ العاـ لحركة شباب "  :(91)يقوؿ الخبر !"يتيـ أوباما بدعـ مبارؾ

بدعـ النظاـ القمعي لمرئيس السابؽ باراؾ أوباما األمريكي أبريؿ اتيـ الرئيس  6
ر طواؿ السنوات األخيرة، وأشار صحسني مبارؾ، ضد النشطاء والسياسييف داخؿ م

خبلؿ وانتقد ماىر . ذبذب مواقؼ إدارة أوباما في األياـ األولى لمثورة المصريةإلى ت
خبلؿ زيارتو أمريكا مؤخرًا، " ماساشوستسي"و" ىارفارد"محاضرتيف ألقاىما بجامعتي 

السياسة األمريكية الداعمة لؤلنطمة القمعية في العالـ العربي، بيدؼ الحفاظ عمى 
    ".  طقةمصالحيا ومصالح اسرائيؿ في المن

 

  :، وجدت ما يؤكد الخبر(92)أبريؿ 6شباب لالموقع األلكتروني  بمراجعةو 
 

أبريؿ 6ػفي امريكا، شف المنسؽ العاـ لػ  )!!(ػ  عمي ىامش زيارة عمؿ خاصة"
ىجوما حادا عمي اإلدارة األمريكية في بعض الجامعات األمريكية، حيث ألقي 
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 ،أبريؿ والمنسؽ العاـ ليا 6 شباب الزميميف الميندس أحمد ماىر مؤسس حركة
والزميؿ وليد راشد محاضرتيف في كؿ مف جامعتي ىارفرد وجامعة ماساتشوستس 
لمتكنولوجيا، وىما مف أكبر الجامعات عمي مستوي العالـ، إستعرضوا خبلليما تجربة 

والتجارب الشبابية حتي إنتصار حركة  2115 حركة التغيير المصرية منذ عاـ
يناير الشعبية، وىو الذي حرص خبللو عدد مف  25مبارؾ في إنتفاضة التغيير عمي 

ربة الطبلب والشباب مف دوؿ العالـ المختمفة متابعتو لمحاولة التعمـ مف التج
 "!بالمصرية وخصوصا تحركات الشبا

 

ومف ! أو حتى قرأت لو عنو أكف قد سمعتولـ ماىر، أحمد لـ أكف أعرؼ 
تابع والمُ  ،ػ عمى نحو عفويػ شارؾ في الثورة ب المُ بعض الشبا عنوىنا، بدأت أسأؿ 

 ! في الثورة عف دوره يعرفواولـ فوجئت أنيـ ال يعرفونو، ! لمفيس بوؾ
 

، وال في أعرؽ الجامعات األمريكية األكاديميوف، وكيؼ يعرفو ذفإ الشابمف 
ى والت ،مف ىنا، بدأ اىتمامي بماىر وحركتو !أنفسيـ شاركوف في الثورةماليعرفو 
 :شطاءالنُ  تجنيدو  فكرةال تسويؽ بيدؼ، فمسفتيا االلكتروني موقعيا ُيمخص
خيا مف تدىور ف بظروؼ عصيبو ربما تكوف األسوأ فى تاريآلتمر مصر ا"

مف الصعب بؿ ومف المستحيؿ الحديث عف أى  حواصب فى جميع المجاالت
 لتعديؿ ءمحاوالت اصبلحيو وخصوصا مع رفض النظاـ الحاكـ ألى محاوالت او أرا

 .مساره تصحيح او
و منظمة أنيدؼ إلى تغيير الوضع السيء فى مصر عف طريؽ تكتؿ شبابى "

( دوف تحديد لمشريحة العمرية لممجموعة لكف القواـ االساسى لمشباب)شبابية ضخمة
متجددة تسعى لبلنتشار والتوعية وتحريؾ االحداث السياسية فى ذات افكار مبدعة و 

ة يسانده ادوار اصبلحية و الضغط المستمر فى سبيؿ مصر وخمؽ انشطة مبتكر 
 .التحقيؽ اليدؼ

 .التغيير البلعنفى: وع التغيير الذى تنتيجو المجموعةن"
مستقؿ و ..مف الجنسيف الشباب: عناصر الرئيسية المكونة لممجموعةال"
 !"دوف النظر لبلنتماءات الفكرية المختمفة لبلعضاء يسعوف ليدؼ واحد..مؤدلج
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اسقاط النظاـ : واضحفة الحركة، تعكس رغبة ضارية في الحشد، واليدؼ فمس
رسائؿ ! الحكومة المصرية، عمى ما يبدو، لـ تُقدر خطورة الحركة! الحاكـ في مصر

كد يما ال يدع مجااًل لمشؾ، عدـ ؤ ، ت"الفيس بوؾ"يجدىا الزائر لموقع الحركة عمى 
 ! "االصطناعية"انخداعيا بييافتيا احتراـ الحكومة لمحركة، و 

 

، وبما النضاؿ باستخداـ البلعنؼبأفكار كحداثة عيد ثقافتنا ذلؾ ساعد عمى 
العربية تكاد تكوف معدومة في ىذا  ة، فالخبر خطيرة مف نتائج تفضي إليويمكف أف 

في كسر قيادات الحركة لمصورة النمطية لمثائر ذلؾ أيضًا ساعد عمى ! صددال
 ، وحرص"ما بعد االستعمار"دولة في المشيد السياسي ، والتى تسيدت الذىنية العربية
الشباب " مظيرو ، االمبلئيةعمى األخطاء  قد اليكوف دائمًا عفوياً الذى  ىذه القيادات

  !النوايا واألىداؼعف " الخداعي" الطفولي االعبلففضبًل عف  !"السيس
 

اب الشب"ليسوا حفنة مف  "الشبابية"ات قادة الحرك! وقع النظاـ في الفخ
في ! "التغيير البلعنفي"، ولكنيـ عمى أرقي مستوى مف التدريب عمى (93)"السيس

أوردت الجريدة كبلـ أحمد ماىر عف ، (94)"النيويورؾ تايمز"جريدة  مقالة نشرتيا
لمعموـ أمريكي أستاذ وىو ! (95)كتابات جيف شارب مفالحركة وقياداتيا  استفادة

خبير عالمي في ، و بالواليات المتحدة ستسجامعتي ىارفرد وماساتشو السياسية في 
، وىي تعمؿ عمى تطوير (96)"ألبرت أينشتيف"، ومؤسس "النضاؿ باستخداـ البلعنؼ"

 ! البلعنؼ في الصراعات باستخداـ عمؿلماستراتيجية دراسة عالمية، و 
 

 6أف المنسؽ العاـ لحركة شباب عف  أيضاً كشفت " النيويورؾ تايمز"مقالة 
تجربة عمى عف كثب  اطبلعوشارب، أثناء جيف ر، عرؼ كتابات أبريؿ أحمد ماى

، عبر 2111في اسقاط نظاـ حكـ ميموسوفتش الديكتاتوري أوئؿ عاـ  الصرب
 ! غاندي ائعوالتى تأثر فييا بالر  النظريةشارب  اعماؿ، تأثرت ب"سممية"انتفاضة 
 

ستخداـ لمنضاؿ باالمركز الدولي "كشفت عف ورشة عمؿ نظميا أيضًا المقالة 
لمنضاؿ طريقة  198"كانت ورقة شارب و ، في القاىرة منذ سنوات، "البلعنؼ
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المقالة نقمت عف مدونة وناشطة مصرية ! ورشةال، ضمف "باستخداـ البلعنؼ
ف نشطاء تونس ومصر اقامت بعدىا بتنظيـ ورشة ُمماثمة، قوليا ثـ ، الورشةحضرت 

فضبًل عف قياـ  !مصر وتونس تيفي ثور  ُدعامة قويةكانوا  الورشالذيف حضروا 
 !بعضيـ بترجمة أجزاء مف أعماؿ جيف شارب إلى المغة العربية

 

يضـ جيف  ،"فيديو" عرضب 2118عف قياـ إيراف عاـ المقالة كذلؾ كشفت 
، اتيمت سو ورجؿ الماؿ جورج سور  ،(97)والسيناتور األمريكي جوف ماكيف ،شارب

 ! األخرى لمدوؿ ببلدهراؽ تسييؿ اختو ، مخابراتالفيو شارب بالعمؿ مع 
 

وضع بعف شارب عممو " النيويورؾ تايمز"مقالة  نقؿىو  ،في األمر طريؼال
عمى موقعيا  ،"مف الديكتاتورية إلى الديمقراطية": أحد كتبوجماعة االخواف 

 !  وأيضًا وصفيا النفعاالتو أثناء متابعتو لمثورة في مصر مف منزلو! االلكتروني
 

 األوسطدراسات الشرؽ قسـ رئيس ، Zune  Stephenػل ذات صمةفي مقالة 
، "النضاؿ باستخداـ البلعنؼ"والخبير في مجاؿ بجامعة ساف فرانسيسكو، 

 الصربية حركةالتحدث ستيفف عف ، "سنوات 11مرور بعد ..صربيا: "(98)عنوانيا
""Otpor(99) ، ميموسوفتش نظاـل عف اسقاطياتحدث  !"المقاومة"وىو اسـ يعني ،

! "غامض"بلؿ انتفاضة سممية، استندت إلى أفكار شارب، واىتماـ أمريكي مف خ
 !فيا، لـ تمبث أف ُحمتاىدأعد بموغ بالحركة الصربية، والكبلـ لمخبير األمريكي، 

، تيـانقؿ خبر أرادوا بو ، CANVASأطمقوا عميو  وا بتأسيس مركزمقا تيابعض قاد
 ! العالـبية ومف انحاء دوؿ عر مف مصر و  شطاءنُ حضرىا  ،ورش عمؿ نظمواو 

قبؿ أثناء الثورة و ، (111)"الشرؽ األوسط"أجرتو مع أحمد ماىر، ي حوار ف
 25عف تفاصيؿ اإلعداد لبلحتجاجات التي انطمقت في  ماىر كشؼ ،مبارؾ تنحي

تشكمت ػ والكبلـ لماىر ػ غرفة  وىي! يناير، بحكـ موقعو في قيادة غرفة العمميات
يوميا لمناقشة  اف يتـ االجتماع فييايوما، وك 15بنحو قبيؿ انطبلؽ االحتجاجات 

تفاصيؿ روتينية تتعمؽ بتقييـ مدى انتشار الدعوة لبلحتجاجات عمى مواقع االنترنت، 
ومف خبلؿ البيانات التي يتـ توزيعيا عمى المواطنيف في المناطؽ الشعبية، وكذلؾ 
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ائؿ التي تتبعيا دائما دراسة ابتكار آليات جديدة لمتظاىر بيدؼ التغمب عمى الوس
ػ والكبلـ  تـ التوصؿوقبؿ االحتجاجات بيوميف  !أجيزة األمف إلجياض االحتجاجات

إلى آلية جديدة مفادىا أف يتـ تقسيـ النشطاء إلى مجموعات تتكوف ال يزاؿ لماىر ػ 
ناشطا يتـ توزيعيـ عمى المناطؽ الشعبية والمياديف  51إلى  31كؿ مجموعة مف 

ؽ شرارة االحتجاجات، ولـ يكف أي مف أعضاء ىذه المجموعات يعرؼ العامة إلطبل
المكاف المحدد لمتظاىر، وكاف قائد كؿ مجموعة ىو الوحيد الذي يعرؼ مكاف بدء 
المظاىرة عمى أف يمتقي ببقية أعضاء مجموعتو في مكاف ما، قبؿ البداية بقميؿ، ثـ 

 !يتوجو مع مجموعتو إلى المكاف المتفؽ عميو
 

 ، الكؿ يعرؼ عنو أنولشباب عمى ىذا النحو،" راقية" "احترافية"تنظيمية قدرات  
النفي ، إمكانيةالبد وأنيا تحد مف ، (111)نافي ببلد بسطاءوأنو موضع تندر ال، "سيس"

بيف و الداخؿ  قوى، بيف تفاصيمو، السبيؿ اآلف لمعرفة "ارضغير "تواطؤ لع القاط
  ! والثمانية الكبار يات المتحدةالوالمف بينيا ، صاحبة مصمحة خارجية قوى

 

في عصر العولمة، ال مجاؿ لمتخفي أو خمط األوراؽ عمى نحو ساذج، إنو  
يدعوني لقوؿ ىذا،  !ىذا يعوا، البد وأف وغيرىا أبريؿ 6حركة شباب ! عصر األقوياء

، (112)األخيرة ما أراه تخبطًا مف قيادات الحركة، في التعاطي مع التسريبات األمريكية
التسريبات األمريكية، البد وأف  !ومصادر تمويميا ،قوى الخارجبالحركة  ةحوؿ عبلق

ف تحدث  !  ، خبلؼ ذلؾأو غيرىاأبريؿ 6قيادات اعتقدت ، وا 
 

بشكؿ ُمغاير لما ، "يناير 25ثورة ما بعد "مع التعاطي  اعمييالشبابية قيادات ال 
، في انجاح الداخؿ قوىف يا برعت، مع غيرىا مصحيح أن! ثقافتنااعتدنا عميو في 

لـ تعد  ببلدنا وقوى الخارجمصمحة ! تبلؼخشديد اال، غير أف األمر بعد الثورة ثورتنا
 ! شفافيةال حتـ، وىو ما يُ (113)اً وارد باتنـ المغا ُنشدافو  !ُمتطابقة

 

والتى  ،أبريؿ 6قارئي الكريـ، أراني ما أردت بحديثي ىذا عف حركة شباب  
ودىـ الباسمة في جي، جماعة االخوافوفي طميعتيا  ،قوى الداخؿ ىي وبقيةليا،  نحمد

ر األمريكي ُتمدغ ببلدنا مف الُجح، سوى التنبيو لوجود امكانية ألف االطاحة بطاغية
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، عف "ما بعد االستعمار"عمى الدخوؿ إلى دولة في الماضي أمريكا ساعدتنا ! ثانية
، وتمؾ ، وكانوا مف الشباب أيضاً واوقتيا اندفع وارالثُ  غير أف! طريؽ روزفمت وغيره

 ! ىي المفارقة، إلى حيث ال ينبغي ليـ وال لببلدىـ أف تكوف
 

بخاصة قد تُفضي نصيحتى ىذه ببعض قوى الداخؿ الُمشاركة في الثورة، و 
 !ربح المستقبؿتس ببلدنا حتماً  قيادات الشباب، ألف تخسر الحاضر، غير أفمف 

 

 إلى أين نحن ذاهبون؟
 ــــــــــــــــــــــ

 

، في حوار شيير، عف مدى امكانية لمبارؾ ردًا عمى سؤاؿ عماد الديف أديب 
 :(114)يخص الرئيس، قاؿ الرجؿوجود أغمبية في البرلماف ليست لحزب 

 

يوليو ػ ماذا كاف يحدث؟ لـ يكف  23نرجع لفترة ما قبؿ الثورة ػ يقصد ثورة "
ف يحصؿ عمى األغمبية، وكاف يضطر ىناؾ حزب أغمبية إال الوفد وأحيانًا لـ يك

حزب األغمبية يستطيع أف يقود بمدًا مثؿ مصر، ولكف لو حزب . لمدخوؿ في ائتبلؼ
أغمبية ستكوف حكومة ائتبلفية، فمف يريد أف يمعب في البمد يمعب عف طريؽ ليس لو 

ت ورة تعجمثال. أنا ال أريد الدخوؿ في تفاصيؿ. البرلماف، وُيسقط أي حكومة ائتبلفية
ثبلث أو أربع وزارات تـ وخرجت قبؿ موعدىا المحدد ليا مف قادتيا لماذا؟ ألف ىناؾ 

 72مميونًا واليوـ التعداد  18ساعة ووقتيا كاف تعداد البمد  48تغييرىا في خبلؿ 
مميونًا لف نستطيع تحمؿ حكومة ائتبلفية، ألنيا لف تبقى أكثر مف سنة، وبعد ذلؾ 

بعضيا البعض، البد أف يكوف ىناؾ حزب أغمبية لكي  تتشاجر األحزاب المؤتمفة مع
 ."!تسير الببلد، أنا أقوليا لمتاريخ فأنا لف أعيش لؤلبد

 

العربية المجتمعات ، كما في بقية المجتمع المصريفي  السيادةالتنافس عمى  
وفيما يرى أغمب الميتميف بالشأف العربي واالسبلمي، ، وربما غير الثائرة أيضاً  الثائرة

مف  الموروثبيف قوى ة، مقادلسنوات قميمة ، عمى األقؿ لبًا ما سينحصراغ
، مف دراويش اآلباء فموؿ ما بعد االستعمارو ، وفي طميعتيا االسبلـ السياسي)جانب
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، الثورةأفرزتيا وافدة ، وبيف قوى (الخ..والناصرييف والبعثييف المؤسسيف والشيوعييف
 ! في أخرىيا لوُمشابية غايرة لؤلولى في أمور وىي مُ 

 

ييمف عمييا التفكير ، يُ وى االسبلـ السياسيقوفي طميعتيا  ،قوى الموروث 
فالتفكير الفقيي، ! ، بطبيعتة النفعية والتى ال تناؿ بحاٍؿ مف مكانتو العظيمةالفقيي

إال تحت إكراه التبجيؿ الدفاعي أو ال ُيمارس، ، وعمى خبلؼ التفكير الفمسفي
عية والقانونية ، وذلؾ طبقًا ألوضاع المجتمع االجتمااليجومي أو االثنيف معاً 

ما ! الخ..والسياسية صاحب التفكير الفقيي ُمكمؼ إما بمرافقة إرادات القوة والتوسع، وا 
بتدعيـ األطر الثقافية القائمة والمييمنة، مف خبلؿ مقاومة المشاريع المنافسة، وجعؿ 

عادي التفكير كيذطبيعة نفعية ! ىذه األطر أكثر تخشبًا وصبلبة ًٌ  !النقديه ُت
 

يييمف عمييا ، ف(قيادات بارزة مف شباب الثورةوفي طميعتيا )أما قوى الوافد 
ف اختمؼشداف الُحر لمحقيقة، يتشابو مع الفمسفي، في النُ والذى ! التفكير العممي  وا 

 ! البحث النظريمف خبلؿ يتـ مف خبلؿ التجربة، وليس  الُنشداف إنمافي أف و عن
 

كة بيف التفكير الفقيي مشتر  "نفعية"وجود أرضية  إلىيمفت االنتباه ا وىو م 
ؽ أماـ النبوغ العربي وائعدـ وجود عما نمحظو ، تاريخيًا، مف لنا ُيفسر والعممي، و 
يؤكد  !االنسانيات والعمـو االجتماعية في دقعمُ العربي ال فقرالعمى خبلؼ ، في العمـو

باحثينا أبرز مف اىتماـ ضاؤنا الثقافي اليـو فشيده ي، ما عمى ما يبدو ،زعمي ىذا
، وغزو "ةما بعد الحداث"إلى  ُمغادرتياالعمـو االجتماعية، عمى خمفية بوعممائنا 

، كما لبلنسانيات، عمى أيدي األنسنييف الُجدد، التفكير العممي  ! ليذه العمـو
مف الُنشداف الُحر لمحقيقة  أيحظوظ التفكير الفمسفي،  تواضعمف ىنا، ت 

 !إف اتحدا فما بالؾ، كمما قوي التفكير العممي أو الفقيي، ىخبلؿ البحث والتقص
 

 يفأنصار التفكير بيف أو عمى األقؿ عدـ ارتياح ُمتبادؿ،  ،"صداـ خبلؽ"
عدـ مناىضة التفكير األمؿ في يمنح بعض ، قد والفقيي" ما بعد الحداثي" لعمميا

 !المنابع، وغرس اليقيف في النشءالفمسفي أو التضييؽ عميو، عف طريؽ تجفبؼ 
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أف  يلدمريد أال أنا ! الُنشداف الُحر لمحقيقةفي الحؽ  في ببلدناانساف لكؿ  
ال أريد ليدي أف ُتغؿ، وحفنة مف األقزاـ تعبث ! أف تفقد ىويتيا يألمتراؽ، وال يُ 

 أنا! ال أريد ليدي أف ُتغؿ، وأيدي خفية ترسـ لي الطريؽ وتنتحؿ إرادتي! بمصيري
 قررأف ت حضارتيلأريد ! أنتمي إلى الحضارة االسبلمية، وال أرضى بغيرىا بديبلً 

ال أريد  !القدرة عمى نقدىا وتطويرىاالحؽ و أف يمتمكوا  ء حضارتيوألبنا ،مصيرىا
قبؿ أف يكوف رسوؿ االسبلـ ( ص)محمد! ىويتيبموتيا أف تموت، فأفقد  حضارتيل

 ؟األدياف، وكيؼنحف محبو الحقيقة النكره ! مماً ىو جدي، ال أرضى لو إىانة أو ظُ 
لسنا أقؿ مف غيرنا غيرة عمى موروثنا ! ت حضارتنادوفي رحاب االسبلـ ُولدنا وُول

خرج لسنا كارىيف لقوى االسبلـ السياسي، ومنيا ! وحرصًا عمى تزخيمو ،الحضاري
  !كتابة التاريخ العربي ،ػ رحميـ اهلل ػ وصحبوبف الدف، لُيعيد 

 

ماذا يبقي ! لعبث الغربييف بدمائنا ورفات أبناء حضارتنا أف يستمرال نريد 
 ال استقبلؿ ألمتنا، بمنآى عف المصادر الحقيقية لمقوة؟! ألمة ُيعبُث برفات موتاىا

 

، وال معرفة بدوف الحرية والمعرفة وجياف لعممة واحدة، فبل حرية بدوف معرفة
ال  !وببلشفافية ببلثوريةثوراتنا مع  طيالئقًا أو حتى ممكنًا دواـ التعاعد يلـ ! حرية

 ميمةثوراتنا خطوة ! ننقدىاوال خير فينا إف لـ  ثوراتنا إف لـ تصمد أماـ النقد خير في
 الصدورفمـ تزؿ األحبلـ في ! األخيرةالخطوة عمى الطريؽ إلى الحرية، لكنيا ليست 

 !فضاء الحرية الرحبل تيفو النفوستزؿ ولـ ! تجوؿ
  

! بببلدى مآلى بأصحاب النفوس الحرة ومحبي الحقيقةأحمـ ! أحبلمي كثيرة
أحمـ بمكتبات ! مف يأخذ بيدنا إلى الرقي الحضاريولد مف رحـ ثوراتنا يُ  أحمـ بأف

أحمـ بجيؿ قادر عمى ! وموضوعية كؿ شيءنزاىة ببلدي مآلى ببحوث تُناقش في 
ميندسي الثقافات  ، مف "الما بعد حداثيوف"كما يفعؿ  ،تشريح آالمنا، ال ليتحكـ فينا

نما ، المجتمعاتُمصممي و  دفع الحياة إلى األماـ والتحميؽ في  ليوقظ وعينا إزاء وا 
 وحقيقي ىذه المرة، ليس ألوطافٍ د يأحمـ باعبلف استقبلؿ جد! سماء الحرية واالبداع

صدؽ  أحمـ بمجاف ! ترفؿ في غبلئؿ التخمؼ والغرور لنفوسٍ ما نوا   ،فحسب
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الندـ عمى بدوف ويُ  ،"د االستعمارعما ب" عقودأماميا جبلدي يعترؼ  ،ومصالحة
 ! ال نريد ألشواؾ الثأر أف ُتمزؽ وشائج الرحمة! الجميؿ العفو يكوفثـ ، آثاميـ

 

س القيـ يتدر ب أحمـ !الجيرة الواحدةف أبناء بيبع العداوة بتجفيؼ مناأحمـ 
اف لمجيات غير ياألداصيؿ تفتعميـ وترؾ ، في مدارسنا العميا الُمشتركةواألخبلقيات 

إلى جانب الوازع  ،بالوازع األخبلقي أحمـ! بضمائر ُتشيد في النفوسأحمـ ! الرسمية
في تربية  االكتفاء ،ىذا النحووالتعقيدات الحياتية عمى  ،ُمحتمبلً لـ يعد ! الديني

" العيب"أف ييرب الناس مف  ُمحتمبلً لـ يعد ! "إفعؿ وال تفعؿ"بصيغة النشء 
التخويؼ مف عذاب باالكتفاء  ُمحتمبلً لـ يعد ! حماؿ أوجو" حبلؿٍ "، إلى "ؿاألصو "و

 ! بالطقوس وىوساً  ،أورثنا ىذا انحطاطًا أخبلقياً ! نعيـ الجنةفي  النار والترغيب 
 

في مجتمعاتنا،  مف فوؽ رأس االنحطاط األخبلقي" طاقية االخفاء"أحمـ بنزع 
، البشر عقوؿألدياف في قموب و اأحمـ بعرش ! ليبدو عاريًا، ال تستره سوى خرقة العار

 !أولي األمر اهلل عز وجؿ ليس لعبة! مؤسسات الحكـوليس في 
 

، لكؿ مف مةيوا فريسة سم، حتى ال يظ"بوؾ سالفي"شباب  قافةبتزخيـ ث أحمـ
ـ ممرة تس ؿيس كفي الثورات األخيرة، ولكف لسذاجتيـ كانت مفيدة، ! ىب ودب

الفوضى خ، وسط راصف عمى اليالسريع لغير القادر  نسانيذ االأحمـ باالنقا! الجرة
معتفبلت، ونزالء السجوف والوالعقمية، مف نزالء مستشفيات األمراض النفسية  ،ةالراىن

ما " دولةبتعفؼ أحمـ ! الخ..ـ والبكـ، وأصحاب الحاالت الخاصةوالُمعدميف، والصُ 
! مف خبز االحساف ، فبل أمرواليبات لمقروض والمعونات "سبتمبر11بعد ىجمات

 ! الزواؿحافة عمى  ليويةحقنًا ، باعتماد حكوماتنا عمى الذاتأحمـ 
 

أحمـ ! قبؿ وضع الخطط واالستراتيجات بأف ُتدرس مجتمعاتنا جيداً مـ حأ
أحمـ ! "ما بعد االستعمار"دولة  أسبلفيـ في ئية وفيموةعشواعف الُجدد حكامنا  بتخمي
دـ أخذه بجريرة السيدة علمجميع و  اءةكالقر عظيـ مشروع  ،بؿ وتطوير، عمى باالبقاء

أحمـ ! االصداراتوضع صورتيا عمى اغمفة  بسوزاف مبارؾ، فحد عممي أنيا لـ تطم
ونسترشد  حضارتنامف نسيجنا الحضاري، ينيضوف بنقد وتطوير  بلسفةبمفكريف وف
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أحمـ بأف أعرؼ عف نفسي وحضارتي أكثر أو عمى األقؿ ! بيـ حيف يسود الظبلـ
أحمـ ! في البحث والتقصي مفكرييـ ةف تكوف لى حريبأأحمـ ! مثؿ ما يعرفو الغربيوف

وال عبارات مف ! لقرضاوييوسؼ ل" تاريخنا الُمفترى عميو"بأال تروج كتابات مف قبيؿ 
دولة "مف قبيؿ  أفكاروال ! لصفوت حجازي" يا أىؿ أطفيح إسمعوا وأطيعوا"قبيؿ 

 !االخواف لجماعة" مدنية ذات مرجعية دينية
 

، أعني ىذا التشرـز العنقودي إلى "الحزبية الدينية"توحش بأف يتوقؼ أحمـ 
جماعة السمفييف، جماعة ، جماعة االخواف: تناحرةمُ أحيانًا ، بؿ و تبلسنةجماعات مُ 

ورب محمد واحد  !ىو االسبلـو  ،فديف محمد واحد! الخ..الجياد، الجماعة االسبلمية
 !عمى وحدة المسمميف "غير مقصود"نا، فأراه افتئاتًا بدأه الب ماأما ! ىو اهللو 

 

سراء عبد الفتاح ، وغيرىـ..أحمـ بأف يتكـر عمينا وائؿ غنيـ وأحمد ماىر وا 
نحف أحؽ ! الغربد بنفس الشفافية التى يتعامموف بيا مع مبمعاممتنا نحف أصحاب الب

ىتؼ وصفؽ نحف مف "! ما بعد االستعمار"نحف مف عانى آالـ ! بمعرفة الحقيقة
نحف مف ! نحف مف دفع ثمف الدعـ الغربي الستقبللنا الزائؼ! لمظمـ ومجد في الطغاة

 !نحف مف ُدجف! فقد الكرامة والقدرة عمى القراءة النزيية والمنظمة لؤلحداث
 

أنا وغيري مف جيؿ أيء، و لماذا يعرؼ الغربي عف ثورة ببلدي كؿ ش
حتى ، بؿ و المصرييفعف " المحمية" تىذه القياداخفي تُ لماذا ! كؿ شيء المصرييف

إالما تظؿ ! كؿ شيءب فضوف، كؿ شيء، وفي الغرب، يُ مف الشباب أتباعيـعف 
 !دفع الثمفمف يدائمًا  األوىاـ، وىيو  كاذيبُمحاطة باألئؽ، اجاىمة بالحق شعوبنا

 

أنا ال ! في ببلدي قياداتياو أحمـ بأف أعرؼ ما يعرفو الغربيوف عف الثورة 
أو ية خاصة والتعامؿ مع ثوراتنا ال يزاؿ خمو مف الثور ! ًا لما يحصؿأطمئف كثير 

صؿ فييا ئثورة مصر األخيرة وكما رأيتيا، كانت أشبو بجراحة بارعة، استُ ! الشفافية
ثورة ! النظاـ مف جسد ببلدي، غير أف الجسد ال يزاؿ عمى وضعيتو البائسةسرطاف 

 "!بارد" "ُمعمب"وعي  خيفة عمى التحريؾ والحشد، معمصر محض قدرة مُ 
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، يقوييا ويدفع مفتوح منبع الخصوبة في الثورات ىو تشبع نسيجيا بوعي ُحر
  !باالنقياد األعمي التفاخر، وليس ثقافتيـالمشاركيف فييا إلى نقد وتطوير 

 

لماذا ننتظر مجيء الُحرية؟ وال ُنعمف أنفسنا أحرارًا؟ الثورات : كممة أخيرة
 !"الوعيوال يوجد  ،الثورةقد توجد "ع مجااًل لمشؾ، أنو األخيرة ُتثبت بما اليد

 

 :الهوامش
 ــــــــــ

ببلدي ستشفيات الحكومية في ىذه المقالة ُميداة إلى كؿ أطباء وطبيبات المُ )*( 
في  وارفض، ػ رواتب عميو مف يحصموف رغـ التواضع الشديد لما و ػ مصر، الذيف 

 وامصر، وفضم لنقابة أطباءاألخير، " يالفئو "االشتراؾ في االضراب ونخوة ُنبؿ 
، ـمرضاىمقابمة آالـ عف  ـ، وذلؾ لعجزىـتياخصـ يـو االضراب مف رصيد أجاز 

 ! باألنانية والبلمباالة ، والطبقات األكثر معاناة ،البسطاءوأغمبيـ مف 
حاـز خيري، : ، راجع"االستقبلؿ"و "البطولة" لمفيوميشوه حوؿ الفيـ العربي المُ ( 1)
 . ، مقالة منشورة عمى االنترنت"اؿ عظماء أـ باعة لصكوؾ الحريةأبط"
، ُعقػػػدت نػػػدوة فػػػي التميفزيػػػوف 1977ينػػػاير سػػػنة  19&  18 انتفاضػػػة فػػػي أعقػػػاب( 2)

كػاف ضػيوفيا، أحمػد فػراج، و المػذيع المصػري الشػيير  تيػاقاـ بادار  ، (المصري)العربي
والمستشػػار  ،لشػػئوف األزىػػرمتػػولي الشػػعراوي وزيػػر األوقػػاؼ والدولػػة الشػػيخ محمػػد : ىػػـ

وصػػػوفي أبػػػو طالػػػب رئػػػيس  ،البيػػػي الخػػػوليالمفكػػػر االسػػػبلمي و  ،عمػػػي عمػػػي منصػػػور
وصػػبلح  ،وزكريػػا البػػري أسػػتاذ الشػػريعة بكميػػة الحقػػوؽ جامعػػة القػػاىرة ،جامعػػة القػػاىرة

مػػا جػػرى فػػي النػػدوة مػػف آراء ُيعضػػد فػػي . الػػديف عبػػد الوىػػاب مستشػػار وزارة السػػياحة
نمػا نزاىػة قصػدىا، عمػى  لػيس ،عمى االنتفاضػاتحكـ شعوبنا ؼ و زعمنا، بتوقممجم وا 
التميفزيػوف العربػي، نػدوة : لنػدوةاراجع نػص ! ما ُتحرزه مف نجاح في بموغ أىدافياعمى 

 (.1977بػػدوف ناشػػر، : القػػاىرة)السػػبلـ االجتمػػاعي فػػي االسػػبلـ، : التميفزيػػوف العربػػي
: سػػاعة ىػػزت مصػػر 48عباف، أحمػػد بيػػاء الػػديف شػػ: وحػػوؿ االنتقاضػػة نفسػػيا، راجػػع

ىفػػػف لمترجمػػػة : القػػػاىرة)، 1977ينػػػاير 19&  18رؤيػػػة شػػػاىد عيػػػاف لوقػػػائع وأحػػػداث 
  (. 2119والنشر والبرمجيات، 
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النصػيب بػبلدي ينػاير فػي  25، سيكوف لثورة األخيرة حديثي عف الثورات العربية ( 3)
 .مف غيرىاأكثر  عنياتابعتيا عف كثب، وأعرؼ كوني األكبر منو، 

التغيػػرات االقتصػػادية : القػػوى العظمػػىترجمػػة عبػػد الوىػػاب عمػػوب، دي، ينػػوؿ كبػػ( 4)
& دار سعاد الصباح : القاىرة& الكويت )، 2111إلى  1511والصراع العسكري مف 

 (.1993مركز ابف خمدوف لمدراسات االنمائية، 
، حػػػػوؿ الوثػػػػائؽ 2114فػػػػي مػػػػؤتمر استضػػػػافتو الخارجيػػػػة األمريكيػػػػة فػػػػي ينػػػػاير  ( 5)
، بمناسبة االفراج عػف بعػض الوثػائؽ األمريكيػة الخاصػة بتمػؾ 1967مريكية لحرب األ

الحػػػػػرب، أشػػػػػار عػػػػػدد مػػػػػف المشػػػػػاركيف فػػػػػي مػػػػػداخبلتيـ إلػػػػػى أف العبلقػػػػػات المصػػػػػرية 
األمريكيػػػة فػػػي عقػػػدي الخمسػػػينيات والسػػػتينيات مػػػف القػػػرف العشػػػريف كانػػػت تتقػػػدـ كممػػػا 

ـ ُيػػذكر بمناىضػػة النظػػاـ الحػػػاكـ دوف أدنػػػي اىتمػػا، االسػػرائيمي/تجمػػد الصػػراع العربػػي
وبالمقابؿ كانػت تمػؾ العبلقػات تتػدىور كممػا اشػتعؿ ذلػؾ الصػراع، وىػو . آنذاؾ لمحرية

ما عكسػو الػرئيس أنػور السػادات فػي السػبعينيات مػف القػرف العشػريف حينمػا جعػؿ دور 
االسػػرائيمي مػػدخبًل لمتقػػارب المصػػري األمريكػػي، وىػػو /مصػػر فػػي حػػؿ الصػػراع العربػػي

وليػػد محمػػود عبػػد الناصػػر، مػػف : راجػػع! مػػا تعػػزز الحقػػًا فػػي ظػػؿ الػػرئيس مبػػارؾأيضػػًا 
مركػػز : القػػاىرة)المجتمػػع والسياسػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، : بػػوش إلػػى أوبامػػا

عضػػػػػد تُ  حجػػػػػة أخػػػػػرى .129-127ص، (2111، األىػػػػػراـ لمنشػػػػػر والترجمػػػػػة والتوزيػػػػػع
، 4/4/2111دىا الصػادر فػي عادؿ حمػودة فػي جريػدة الفجػر، فػي عػد اوردىازعمي، 

بحديثػػو عػػف أف السػػادات أصػػبح عبئػػًا عمػػى االدارة األمريكيػػة ومشػػروع السػػبلـ العربػػي 
االسػػرائيمي، رغػػـ انػػو كػػاف نفػػذ خطواتػػو األولػػى، لكػػف الػػدوؿ العربيػػة ػ خاصػػة المعتدلػػة 

كػػاف ! منيػػا عمػػى حػػد تعبيػػر حمػػودة ػ طالبػػت برحيمػػو كػػي تقبػػؿ بركػػوب قطػػار التسػػوية
عمػػى السػػعودية كػػي تعيػػد عبلقتيػػا ػ المقطوعػػة بسػػبب ف قػػد سػػعوا لمضػػغط األمريكيػػو 

وكاف بطػؿ ىػذه . د حيفعأىدأ مع اسرائيؿ ولو بكامب ديفيد ػ بمصر، تمييدًا لمستقبؿ 
الضػػػػغوط سػػػػفير واشػػػػنطف السػػػػابؽ فػػػػي القػػػػاىرة ىيرمػػػػاف أيمػػػػتس وزميمػػػػو فػػػػي الخارجيػػػػة 

قػػػػػؼ الحمػػػػػبلت وحسػػػػػب وثػػػػػائؽ طيػػػػػراف، فػػػػػإف واشػػػػػنطف طمبػػػػػت و  .روبػػػػػرت شػػػػػتراوس
ر والسػػعودية وعػػدـ سػػحب ودائػػع السػػعودييف مػػف البنػػوؾ صػػاالعبلميػػة المتبادلػػة بػػيف م

وفػػي تمػػؾ الفتػػرة . رية وتػػرؾ القطػػاع الخػػاص السػػعودي يسػػتثمر أموالػػو فػػي مصػػرصػػالم
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التقى روبرت شػتراوس بػولي العيػد السػعودي وقتيػا فيػد بػف عبػد العزيػز الػذى قػاؿ فػي 
قبػػػوؿ مطالػػػب أمريكػػا بشػػػرط اقصػػػاء السػػػادات عػػػف حكػػػـ إننػػػا مسػػػتعدوف ل: "ذلػػؾ المقػػػاء

وأمػػاـ دىشػػة الدبموماسػػي األمريكػػي راح األميػػر فيػػد "! مصػػر وبػػيجف عػػف حكػػـ اسػػرائيؿ
يشػػرح لػػو طبيعػػة العػػرب االنفعاليػػة التػػى تجعميػػـ يقبمػػوف سياسػػة مػػا مػػف شػػخص مػػا وال 

بينػػو أر الشخصػػي ثػػوالمقصػػود أف إزاحػػة السػػادات سػتزيؿ ال. يقبمونيػا مػػف شػػخص آخػر
وىػو مػا سػيجعؿ مػف السػيؿ ! وأنو سيذىب حامبًل معػو كػؿ األوزار. العرب قادةوبيف ال

إف اقصػػاء بػػيجف عػػف حكػػـ : "قػػاؿولكػػف شػػتراوس ! عمػػييـ الوقػػوؼ فػػي طػػابور التسػػوية
أمػا اقصػاء السػادات عػف حكػـ . التركيبة الديمقراطية تتيح ذلؾ بسيولة. اسرائيؿ ممكف

 إف السادات بوصفو رئيس أكبػر دولػة عربيػة. بمصر فأمر غير ممكف ألكثر مف سب
أصػػبح عضػػوًا فعػػااًل فػػي المجتمعػػيف الػػدولي واألمريكػػي ويسػػاعد الواليػػات المتحػػدة فػػي 

إنػو أقػوى  .ثـ انو ال يػزاؿ يتمتػع بشػعبية البػأس بيػا فػي مصػر ،سياسة االنفراج الدولي
ار عمػى رقعػة أحجػمحػض  العػرب حكػاـ: القائػؿرحػـ اهلل "! الضعفاء في العػالـ العربػي

غيػرىـ، ليمعػب يخمػو المسػرح أمػاـ و حيف ينتيي دورىػـ، وبأنظمتيـ ، ُيطاح بيـ شطرنج
  !الدور نفسو، وُيمارس الخسة نفسيا

في أعقاب انييار االتحاد السوفيتي وتفكؾ الكتمة االشتراكية وانتياء الحرب  (6)
انتاج سياسات  الباردة، بدأت الدوؿ الغربية والمؤسسات الدولية الخاضعة ليا في

جديدة تجاه أفريقيا جنوب الصحراء مفادىا ربط اقتراب ىذه الدوؿ والمؤسسات أو 
قتصادي دوؿ لبرامج االصبلح االىذه البعدىا عف الدوؿ األفريقية بمدى تبني 

ى تنطوي عمى التحوؿ نحو اقتصاد السوؽ واألخذ بالديمقراطية واحتراـ توالسياسي، ال
انت الدوؿ الغربية تتجاىؿ غياب الديمقراطية وانتياكات حقوؽ االنساف، بعد أف ك

إباف اشتعاؿ الحرب الباردة  ،إفريقيا جنوب الصحراءحقوؽ االنساف في كثير مف دوؿ 
مقدمة القوى كالعادة في األمريكية ولقد كانت الواليات المتحدة . بيف الشرؽ والغرب

احتراـ لؤلخذ بالديمقراطية و  عمى إفريقيا جنوب الصحراءالدولية التى مارست ضغوطًا 
، مستشار الرئيس كمينتوف Anthony Lakeحقوؽ االنساف، حيث أعمف أنتوني ليؾ

فريقيا جنوب الصحراء التحرؾ دوؿ إأنو لزامًا عمى  ،1993لؤلمف القومي في مايو 
 .Todd J. Moss, "U.S: لممزيد راجع. تجاه الديمقراطية واحتراـ حقوؽ االنساف
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Policy and Democratisation in Africa: The Limits of Liberal 

Universalism", The Journal of Modern African Studies, Vol. 33, 

No. 2, 1995, PP. 189-209. Larry Diamond, "Promoting 

Democracy in Africa: U.S. and International Policies in 

Transation", In John W. Harbeson & Donald Rothchild (eds), 

Africa in World Politics: Post Cold War Challenges, (London: 

Westview Press, 1995), PP.252-272. 
 عالمنافي  "ما بعد االستعمار"لدولة " الزائؼ"المساندة األمريكية لمبدأ االستقبلؿ  (7)

اإلنسانية الكرامة  لزعـ األمريكي بالحرص عمى حمايةشديدة التعارض مع االعربي، 
، عموماً  والتالي أىـ دوافع المساندة األمريكية، والغربية. في شتى أنحاء المعمورة

ػ في إطار 1: في عالمنا العربي" ما بعد االستعمار"لدولة " الزائؼ"لمبدأ االستقبلؿ 
، سعت الواليات المتحدة األمريكية لموقوؼ في لحرب الباردة بيف القطبيف األعظـا

ب األنظمة العربية ، مف خبلؿ سعييا الستقطالمد الشيوعي في العالـ العربيو اوج
، واقترف األنظمة الموالية ليا، فقد دعمت الواليات المتحدة ليس ذلؾ فحسب. الحاكمة

أية ، بعمميا عمى تجنب اندالع حماية مصالحيا في العالـ العربي حرصيا عمى
، حيث وجدت لوضع في أوروبافعمى خبلؼ ا. مواجيات مع االتحاد السوفيتي

ؽ األوسط مثؿ ، افتقدت منطقة الشر ف األعظـخطوط فاصمة بيف مناطؽ نفوذ القطبي
ف القطبيف األعظـ ، مما عظـ إمكانية اندالع مواجية عالمية بيىذه الخطوط الفاصمة

اب األنظمة العربية وضميا في إطار سعييا المحموـ الستقطو . في أحياف عديدة
، في ةلمدوؿ العربي "الزائؼ"دت الواليات المتحدة مبدأ االستقبلؿ ، سانلمعسكرىا

غراء تمؾ   األنظمة، عمى غرار نيجيا مع األنظمةمحاولة مف جانبيا السترضاء وا 
خطر ، قبؿ انتياء الحرب الباردة واختفاء الكمة في دوؿ أفريقيا جنوب الصحراءالحا

، التي أثارىا اكتشاؼ االقتصاديةأضافت الثورة  ػ 2. الشيوعي مف القارة األفريقية
الزائؼ ، دافعًا آخر لمواليات المتحدة لمساندة مبدأ االستقبلؿ عربيالنفط في العالـ ال
، الماثمة في تباطو بحماية مصالحيا االقتصادية، العتقادىا بار في العالـ العربي
كذلؾ  واعتقادىا. عمى النفط البلـز ليا ولحمفائيا، بأسعار مواتية ضماف حصوليا

لى ، تسمح بتحويؿ العالـ العربي إتيبلكيةبتكريس أنماط اسالزائؼ بارتباط االستقبلؿ 
، فالسوؽ العربية واحدة سوؽ رائجة لممنتجات األمريكية، خاصة دولو المنتجة لمنفط
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باإلضافة إلى اعتقادىا بارتباط . ؽ األسرع نموًا عمى مستوى العالـمف األسوا
 الحاجة العربية لمخبرات البشرية األمريكية، وتدفؽمة باستدا الزائؼاالستقبلؿ 

واؿ المدفوعة ثمنًا ، عمى نحو يسمح باستغبلؿ األماالستثمارات العربية في أراضييا
، عمى تأكيد 1948ألمريكية المتعاقبة منذ عاـ ػ دأبت اإلدارات ا3. لمنفط العربي

ارىا ركيزة لئلستراتيجية ، باعتببضماف أمف ورفاىية دولة إسرائيؿ التزاميا الكامؿ
لموفاء بالتزاماتيا ، لـ تأؿ الواليات المتحدة جيدًا وبالفعؿ. المنطقة األمريكية تجاه
باحتياجاتيا التنموية  ، منيا تزويدىاوىو ما بدا واضحًا في أمور عديدة، تجاه إسرائيؿ

، اإلطار نفسوالزائؼ لمدوؿ العربية في وأتت المساندة األمريكية لبلستقبلؿ . والدفاعية
مف شأنو تكريس تخمؼ  الزائؼمفاده أف االستقبلؿ ػ ثبتت صحتو ػ العتقاد أمريكي 

، الستعادة الحؽ العربي ، بصورة تضمف إجياض مساعيووضعؼ العالـ العربي
، فقد باءت المحاوالت العربية أثبت التاريخ صدؽ الحدس األمريكيوقد . المغتصب 

إلى جانب نجاح الواليات المتحدة في استمالة . بالفشؿمية الستعادة الحؽ العربي الرا
ف أعمنت خبلؼ ذلؾبعض  ػ   شكؿ تيميش 3. األنظمة العربية لمماألة إسرائيؿ، وا 

المجتمعات العربية اإلسبلمية أحد أىـ  دوافع مساندة الواليات المتحدة لمبدأ 
اع المتردية في وض، لتكريس األالزائؼ، باعتباره السبيؿ األنسباالستقبلؿ العربي 

مريكية ػ خطرًا داىمًا عمى الغرب، ، الذي يشكؿ ػ مف وجية النظر األالعالـ العربي
حة في وىو ما عبر عنو صموئيؿ ىنتنجتوف صرا. العتناؽ أغمبية أبنائو لئلسبلـ
يقوؿ بعض الغربييف بما فييـ الرئيس كمينتوف إف : "كتابو صداـ الحضارات بقولو

فقط مع بعض ، و إنما المشكبلت موجودة اإلسبلـ أي مشكمةليس بينو وبيف  الغرب
العبلقات بيف . شر قرنا مف التاريخ تقوؿ عكس ذلؾأربعة ع. المتطرفيف اإلسبلمييف

كبلىما كاف  .سية أو الغربية كانت عاصفة غالبااإلسبلـ والمسيحية سواء األرثوذوك
ية الميبرالية والماركسية صراع القرف العشريف بيف الديمقراط. اآلخر بالنسبة لآلخر

ر ، إذا ما قورف بعبلقة الصراع المستمينية ليس سوى ظاىرة سطحية وزائمةالمين
، غالبا كانت أحيانا، كاف التعايش السممي يسود. والعميؽ بيف اإلسبلـ والمسيحية

عبر القروف كانت ..العبلقة عبلقة تنافس واسع مع درجات مختمفة مف الحرب الباردة
بع مف نوبات انبعاث ميمة، فوقفات، يدتيف تصعد وتيبط في تتاخطوط العق
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االكتساح العربي اإلسبلمي في اتجاه الخارج مف بداية القرف السابع إلى . وانتكاسات
والشرؽ الوسط  إسبلميا في شماؿ أفريقيا وأيبيريا منتصؼ القرف الثامف أقاـ حكماً 

ـ والمسيحية ط التقسيـ بيف اإلسبل، ولمدة قرنيف تقريبا كانت خطو وفارس وشماؿ اليند
عمى ، أكد المسيحيوف سيطرتيـ ، في أواخر القرف الحادي عشربعد ذلؾ. مستقرة

 1195، وفى البحر األبيض المتوسط الغربي، غزوا صقمية، واستولوا عمى طميطمة
، ولمدة قرف ونصؼ القرف حاوؿ الحكاـ بدأت المسيحية الحمبلت الصميبية

ح متناقض ػ أف يقيموا حكما مسيحيا في األرض المقدسة المسيحيوف ػ مع نجا
آخر موضع لقدـ ىناؾ في عاـ  ، وخسروالمناطؽ المجاورة في الشرؽ األدنىوا

أضعفوا . العثمانيوف قد ظيروا عمى المسرح ، في نفس الوقت كاف األتراؾ1291
استولوا عمى ، و بمقاف باإلضافة إلى شماؿ أفريقياثـ غزوا معظـ ال، بيزنطة في البداية
دة اإلسبلـ ىو الحضارة الوحي..1529وحاصروا فيينا في  1453القسطنطينية في 

: راجع "!شؾ، وقد فعؿ ذلؾ مرتيف عمى األقؿالتي جعمت بقاء الغرب موضع 
Michael Sterner, "The Middle East and the Superpowers: The 

View from Washington", Paper presented to The Middle East 

and the Superpowers: 25 th Near East Conference, Princeton 

university, Held  on October 25 – 26, 1979,  PP.12- 30.  ًوأيضا :
إعادة صنع النظاـ  -صامويؿ ىنتنجتوف، ترجمة طمعت الشايب، صداـ الحضارات 

 .339 – 338، ص ( 1998سطور، : القاىرة)العالمي، 

، ترجمة نانيس حسف عبد (محرر)لورينا باريني: ، راجعجية النظر ىذهو حوؿ ( 8)
المركز القومي لمترجمة، : القاىرة)استراتيجيات وأدوار، : الوىاب، دوؿ وعولمة

2117.) 

كيؼ شكمت : ، ترجمة ىاشـ أحمد محمد، رحمة قرف(ُمحرر)باستور. روبرت أ( 9)
 (.2111المركز القومي لمترجمة، : ىرةالقا)القوى العظمى بنية النظاـ الدولي الجديد، 

 .ذ. س. ـصامويؿ ىنتنجتوف، ( 11)
: ، ترجمة ليمى زيداف، السيارة ليكساس وشجرة الزيتوففريدماف. ؿتوماس ( 11)

ممزيد مف لو (. 2112الدار الدولية لمنشر والتوزيع، : القاىرة)محاولة لفيـ العولمة، 
منشيكوؼ، ترجمة . س& جالبرث . ج: جعرا ،"العولمة"إزاء المتباينة  وجيات النظر
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حزب التجمع الوطني : القاىرة)شيرت العالـ، التعايش بيف الرأسمالية والشيوعية، 
ريتشارد روزكرانس، ترجمة عدلي (. 33،1991التقدمي الوحدوي، كتاب األىالي، رقـ 

، توسع ببل غزو مركز : القاىرة)دور الدولة االفتراضية في االمتداد لمخارج، : برسـو
كبلوس مولمر، ترجمة محمد أبو حطب خالد، (. 2111األىراـ لمترجمة والنشر، 

كريستوؼ أجبتوف، ترجمة طارؽ  (.2111المركز القومي لمترجمة، : القاىرة)العولمة، 
: القاىرة)العولمة الميبرالية والحركات االجتماعية المناىضة ليا، : كامؿ، العالـ لنا

أوتفريد ىوفو، ترجمة عبد الحميد مرزوؽ،  (.2116تاب، الييئة المصرية العامة لمك
في عصر  ةاألخبلؽ السياسي]المواطف العالمي& مواطف الدولة & اد مواطف االقتص

، ترجمة (محرر)أنطوني كينج (.2111المركز القومي لمترجمة، : القاىرة)، [العولمة
المشروع القومي : اىرةالق)، الثقافة والعولمة والنظاـ العالمي، (وآخريف)شيرت العالـ

تفنيد : رجمة كماؿ السيد، جنوف العولمةت، (وآخروف)جاري بيرتمس(. 2111لمترجمة، 
(. 1999مركز األىراـ لمترجمة والنشر، : القاىرة)المخاوؼ مف التجارة المفتوحة، 

& سينا لمنشر : بيروت& لندف & القاىرة )رؤية نقدية، : مناخ العصرسمير أميف، 
جوف جراي، ترجمة أحمد فؤاد بمبع، الفجر (. 1999ار العربي، مؤسسة االنتش

مكتبة & المجمس األعمى لمثقافة : القاىرة)اـ الرأسمالية العالمية، ىأو : الكاذب
: ترجمة ىاشـ صالح، قضايا في نقد العقؿ الدينيمحمد أركوف، (. 2111الشروؽ، 

ىانس ػ  (.2111لنشر، دار الطميعة لمطباعة وا: بيروت)كيؼ نفيـ االسبلـ اليوـ، 
االعتداء عمى : ىارالد شوماف، ترجمة عدناف عباس عمي، فخ العولمة& بيتر مارتيف 

المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، رقـ : الكويت)الديموقراطية والرفاىية، 
 (.1998، أكتوبر 238

ألصمية بمعانيو ا ،"دوؿ"ُمشتؽ مف األصؿ المغوي العربي " الدولة"ُمصطمح  (12)
وُيستخدـ عمى سبيؿ . "االستدارة، التحوؿ، التغير، التغيير، التتابع كؿ في أثر األخر"

 آؿ عمراف، آيةسورة )عف تحوؿ الفصوؿ، وورد في القرآف الكريـ المثاؿ عند الحديث
واستخدـ في . رة بيف الناسلمحديث عف تداوؿ األياـ الحموة واألياـ المُ ( 141رقـ 

في المغة العربية في معنى قريب مف المعنى االصطبلحي الموجود مرحمة مبكرة جدًا 
وىناؾ مواضع عديدة في الشعر العربي القديـ حيث  ،Turnفي االنجميزية لمكممة 
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تشير الدولة إلى تحوؿ شخص ما إلى النجاح والسمطة أو إلى دائرة االنتباه والظيور 
تعني بوجو ( 7رقـ  حشر، آيةالسورة )المذكورة في القرآف " دولة"وفي صيغة . فحسب

ىذا المعنى وتعبيرات أخرى . عاـ امتبلؾ ما كاف متداواًل بيف عدد مف األشخاص
متشابية تستند في الحقيقة عمى صورة عادية لدوراف عجمة الحظ والدوراف البطيء 
لعجمة القدر التى ترفع رجبًل أو عددًا مف الرجاؿ وتخفض رجبًل أو عددًا آخر مف 

ؤرخ االستخداـ السياسي عمومًا لكممة الدولة مف ظيور الخبلفة العباسية ويُ . الرجاؿ
، فقد كاف لؤلموييف دورىـ واآلف الثاني اليجري/الميبلدي في منتصؼ القرف الثامف

وىناؾ العديد مف النصوص في ىذه الفترة تعبر عف ىذا . جاء دور بني العباس
فمف " الدنيا دوؿ"ابف المقفع أف المفيـو وتستخدـ ىذه المصطمحات، وعندما يبلحظ 

كوف مف حكومات أو أسر حاكمة، ويمكف أف تعني تالواضح أنو ال يقصد أف العالـ ي
العبارة في العربية الحديثة المعنى الذى يقصده وىو أف الدنيا مميئة بالصعود واليبوط 

" ولةد"وقد استغرؽ دور العباسييف فترة طويمة مف الزمف، وأصبحت كممة . والتقمبات
عف طريؽ سمسمة مف االنتقاؿ التدريجي تؤدي معنى البيت العباسي الحاكـ ثـ بشكؿ 

، وتطور الكممة مف Stateأكثر عمومية األسرة ثـ أخيرًا الدولة بمعناىا المعاصر 
إلى مفيـو حكومي عالمي بمعنى شديد الخصوصية " الدوراف حوؿ"معناىا األولي 

بمعناىا القديـ في ىذه المقالة ة الدولة أستخدـ كممولسوؼ ! أمر ال نظير لو
 طار العربيةقاألعند الحديث عف  Stateبمعنى  استخدميا! والحديث، حسب الحاجة

،  Turnلمدولة أما المعنى القديـ! (الخ...تونس،قطر، ، مصراليمف، )حدة كؿ عمى
 أعني إمكانية انتقاؿ، عما تشي بو ثوراتنا األخيرةفسوؼ أستخدمو لمتعبير 

لُمغادرة حاف قد عمى ما يبدو الدور فمعاتمنا العربية مف حاؿ إلى حاؿ، مجت
عبارة ب. وحموؿ شخصيات وتوجيات أخرى مكانيا مسمطةنوجيات بعينيا لشخصيات و 

في العالـ " ما بعد االستعمار"متمييز بيف دولة أستخدـ مصطمح الدولة ىنا ل ،أدؽ
وقوع وحتى ، 1945عاـ الثانية العربي، والتى امتدت مف نياية الحرب العالمية 

، وبيف الدولة التى يتـ تيجير مجتمعاتنا العربية إلييا اآلف، 2111سبتمبر11جمات ى
لممزيد عف مفيوـ الدولة في و "! سبتمبر11دولة ما بعد ىجمات"والتى أقترح تسميتيا 
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برنار لويس، ترجمة ابراىيـ شتا، لغة السياسة في : ، راجعحضارتنا االسبلمية
 (.1993دار قرطبة لمنشر والتوثيؽ واألبحاث، : قبرص)بلـ، االس

: القاىرة)، مدخؿ إلى السياسة، محمود خيري عيسى& غالي بطرس بطرس  (13)
 .294-153، ص(1979دار وىداف لمطباعة والنشر، 

: القاىرة)العبلقات الدولية، سوسيولوجيا ، ترجمة حسف نافعة، ميرؿمارسيؿ  (14)
  (.1986ي، دار المستقبؿ العرب

دار : بيروت)تحت أضواء التجربة المرة، وثائؽ النكسة دار الكاتب العربي،  (15)
مف الكتاب الوثائقي  178وفي الصفحة رقـ . 193، ص(1969الكاتب العربي، 

، نقؿ الكتاب عف عدد جريدة "رجعت ريمة لعادتيا القديمة"نفسو، وتحت عنواف 
 31ناؿ برنامج % 999989باجماع : "خبر، ىذا ال4/5/1968األىراـ، الصادر في 

 !"مارس موافقة المواطنيف وتأييدىـ، في االستفتاء الذى جرى يوـ أوؿ أمس
 ةدار الوحد: بيروت)محمد فايؽ، عبد الناصر والثورة االفريقية، : راجع( 16)

حممي شعراوي، الفكر السياسي واالجتماعي في أفريقيا، (. 1984لمطباعة والنشر، 
محمد عبد العزيز اسحاؽ، نيضة  (.2111الييئة المصرية العامة لمكتاب،  :القاىرة)

مالؾ بف نبي، (. 1971الييئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر، : القاىرة)أفريقية، 
ترجمة عبد الصبور شاىيف، فكرة االفريقية االسيوية في ضوء مؤتمر باندونج، 

 (. 1957مكتبة دار العروبة، : القاىرة)
التحوؿ : امويؿ ىنتنجتوف، ترجمة عبد الوىاب عموب، الموجة الثالثةص( 17)

& دار سعاد الصباح : القاىرة& الكويت )الديمقراطي في أواخر القرف العشريف، 
 (.1993مركز ابف خمدوف لمدراسات االنمائية، 

تأثير " إما ما يمكف أف نسميو، يضع ىنتنجتوف "الموجة الثالثة"في كتابو ( 18)
ظاىرة "بؿ و" كرات الثمج"أو " المحاكاة"أو " االنتشار"أو " العدوى"أو " لعمميالعرض ا
ساعدت عمى قياـ الموجة الثالثة مف التحوؿ إلى  ، كأحد العوامؿ التى"الدومينو

فالتحوؿ الديمقراطي الناجح في دولة يشجع عمى . الديمقراطية في العالـ الحديث
نيا جميعًا تواجو مشكبلت متماثمة أو التحوؿ الديمقراطي في دوؿ أخرى، إما أل

اعتبار التحوؿ الديمقراطي دواء لكؿ مشكبلتيا، أو ألف الدولو التى تحولت إلى 
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 ويرى البعض. الديمقراطية عمى درجة مف القوة أو تعد مثااًل سياسيًا وثقافيًا ُيحتذى
شاعت في  لو أىمية نسبية بيف األسباب البيئية الخمسة التى "المظاىرات"تأثير  أف

وقد أوضحت الدراسات االحصائية لبلنقبلبات وسائر الظواىر السياسية . تحميميا
 . وجود نمط العدوى ولو في بعض الظروؼ عمى األقؿ

 . حاـز خيري، تيافت اآلخر، كتاب منشور عمى االنترنت( 19)
 ،"الموجة الثالثة"في كتابو موجة التحوؿ الديمقراطي، فيما يرى ىنتنجتوف، ( 21)

عبارة عف مجموعة مف حركات االنتقاؿ مف النظاـ غير الديمقراطي إلى النظاـ 
تحدث في فترة زمنية محددة وتفوؽ في عددىا حركات االنتقاؿ في  ،الديمقراطي

كما تشمؿ الموجة عادة تحواًل ليبراليًا أو . االتجاه المضاد خبلؿ نفس الفترة الزمنية
. وال يتحوؿ إلى الديمقراطية تحواًل تاماً  ،السياسي تحواًل ديمقراطيًا جزئيًا في النظاـ

حدثت ثبلث موجات مف التحوؿ إلى الديمقراطية في العالـ فيما يرى ىنتنجتوف، و 
صغير نسبيًا مف الدوؿ، وفي  وكاف لكؿ مف ىذه الموجات أثرىا في عدد. الحديث

لـ تكف كؿ كما . كؿ موجة كانت تحدث بعض حركات االنتقاؿ باتجاه البلديمقراطية
حركات التحوؿ إلى الديمقراطية تحدث في أثناء موجات ديمقراطية، فالتاريخ ال 

فكانت كؿ مف الموجتيف األوليتيف مف التحوؿ إلى الديمقراطية ! يتصؼ بوحدة االتجاه
وأنو لمف العسؼ أف . عادت فييا الدوؿ إلى الحكـ البلديمقراطي ةتمييا موجة مضاد

فييا تحوؿ نظاـ ما إلى الديمقراطية، كما يصعب  ثحد نحاوؿ تحديد لحظة محددة
لكف و . أيضًا تحديد لحظة معينة لبداية موجة مف التحوؿ إلى الديمقراطية أو عنيا

مف المفيد لنا ػ والكبلـ ال يزاؿ لينتنجتوف ػ أف نتعسؼ ونحدد تواريخ موجات 
وؿ إلى الديمقراطية الموجة الطويمة األولى مف التح -1: التحوالت السياسية، كما يمي

الموجة القصيرة الثانية  -2. 1942-1922الموجة المضادة األولى . 1828-1926
. 1975-1958الموجة المضادة الثانية . 1962-1943مف التحوؿ إلى الديمقراطية 

يذه لـ يحدد ىنتنجتوف ل) -1974الموجة الثالثة مف التحوؿ إلى الديمقراطية  -3
  ! (ة محددةينياالموجة 

سافر شريؼ حتاتو إلى الواليات المتحدة بعد أف تعاقد  1992في بداية سنة ( 21)
ىو وزوجتو نواؿ السعداوي عمى العمؿ كأستاذيف زائريف في جامعة ديوؾ بوالية 
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لمدة سنة ولكف العقد تجدد في الجامعة مدة معيما كاف التعاقد . نورث كارولينا
وي لمدة خمس سنوات في أحد أىـ ىكذا عاش حتاتو والسعدا. امتدت خمس سنوات

المراكز الثقافية والتعميمية في القارة األمريكية، في مؤسسة تساىـ في صنع الكوادر، 
وااليديولوجيات، وتدرس الظواىر المتعمقة بعصرنا، ومنيا تمؾ الظاىرة التى اصطمح 

حتاتو  ىذا الكتاب مكوف مف الدراسات والمقاالت التى كتبيا". العولمة"عمى تسميتيا 
، قاـ بتجميعيا وتنسيقيا في محاولة لتقديـ ما 1998و 1993في الفترة الممتدة بيف

يعتقد المفكر المصري انيا نظرة أوضح وأشمؿ لظاىرة العولمة، وتأثيرىا عمى حياة 
شريؼ حتاتو، العولمة واالسبلـ : راجع. نحيا فيياالمصرييف، وعمى المنطقة التى 

، 65تجمع الوطني التقدمي الوحدوي، كتاب األىالي، رقـ حزب ال: القاىرة)السياسي، 
1999.)  

دار الثقافة : القاىرة)عراؽ صداـ حسيف، : سمير الخميؿ، ُجميورية الخوؼ( 22)
 (.1991الجديدة، 

تاريخ التوسع : بالمر، ترجمة نبيؿ زكي، حراس الخميج. ما يكؿ أ: لممزيد راجع (23)
مركز األىراـ لمترجمة : القاىرة)، 1992-1833الدور األمريكي في الخميج العربي

 (.1995والنشر، 
الواليات المتحدة والعراؽ وقفا أماـ مواجية يائسة محتومة، وكؿ منيما كاف  (24)

مسرح "يحاوؿ تجنيد الحمفاء وحشد القوات في ما أسماه العسكريوف األمريكيوف 
عمى رأس الخميج  ، الذى كاف يضـ منطقة الكويت وما حوليا"العمميات الكويتي

ورغـ جيود صداـ حسيف القصوى، فإف نداءاتو الداعية إلى شف حرب . العربي
فقد . مقدسة ضد الغرب وحمفائو مف العرب لـ تكتسب سوى القميؿ مف األنصار

حصؿ صداـ عمى تأييد ضئيؿ ولكنو صريح مف اليمف، ومنظمة التحرير الفمسطينية، 
اقية في الكويت المحتمة وحدىا، باستثناء حفنة مف ووقفت القوات العر . وكوبا، واألردف

أما الواليات المتحدة، فقد . الميميشيات الفمسطينية التى تـ تجنيدىا في مدينة الكويت
كانت أكثر نجاحًا بكثير في بناء االئتبلؼ ليس في الغرب فقط، بؿ أيضًا بيف 

ة مساندة المجتمع وضمنت الواليات المتحد. صفوؼ العرب وفي أنحاء العالـ الثالث
. الدولي بما فيو االتحاد السوفيتي، والذى بدونو كاف مجمس األمف سيصبح عاجزاً 
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واقترب دور األمـ المتحدة في األزمة مف ذلؾ الدور كاف يتصوره مؤسسو المنظمة 
دولة إلى االئتبلؼ ضد العراؽ، وأرسمت  38وانضمت . إباف الحرب العالمية الثانية

نفس : راجع. ًا وفرقًا طبية وأموااًل لمساندة الجيود الجاريةقوات وطائرات وسفن
 .172، ص المرجع

 ,Rebuilding America Defense: Strategies: راجع نص المذكرة( 25)

Forces and Resources for a New Century, A Report of The 

Project for the New American Century, september 2000. 
أمريكا : والمسمـ الطالح..، ترجمة فخري لبيب، المسمـ الصالحممدانيمحمود ( 26)

 (.2119المركز القومي لمترجمة، : القاىرة)وصناعة الحرب الباردة وجذور االرىاب، 

(27 )Patrick E. Tyler, U.S. Srategy Plan Calls for Insuring No 

Rivals Develop: A One –Superpower World, The New York 

Times, March 8,1992.  
مؤسس جماعة حسف البنا  لمشيخ، نشرت الصحؼ بيانًا 1949يناير11في ( 28)

جاء في و  .آنذاؾ النقراشي باشا، استنكر فيو اغتياؿ رئيس الحكومة المصرية االخواف
فما كانت الجريمة وال االرىاب وال العنؼ مف وسائميا ػ يقصد : "بياف البنا ما نصو

استخداـ ". ػ، ألنيا تأخذ عف االسبلـ وتنيج نيجو وتمتـز حدودهخواف االجماعة دعوة 
راجع النص الكامؿ . يؤكد معرفة مف قبمنا بيما، "االرىاب"و "العنؼ"صطمحي مالبنا ل

مركز : القاىرة)وعبد الناصر، ..يوليو23: عصاـ حسونة، شيادتي: في لبياف البنا
 .57-56، ص(1991األىراـ لمترجمة والنشر، 

  .ذ. س. ـوليد محمود عبد الناصر، ( 29)
يكية، ليس سبتمبر عمى الرواية األمر  11اعتمد الكاتب في رصده ألحداث  (31)

 :في مجريات األحداث راجع ، ولكف لكونيا األكثر تأثيراً لكونيا األكثر مصداقية
National Commission on Terrorist Attacks upon the United 

States, The 9/11 Commission Report: Final Report of the 

National Commission on Terrorist Attacks upon the United 

States, (New York: W. W. Norton, 2004).   
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الممػػػػؼ : أسػػػػامة بػػػػف الدف! روالف جاكػػػػار، ترجمػػػػة منػػػػار رشػػػػدي، االسػػػػـ: راجػػػػع( 31)
الشػػػػػرقاوي الدوليػػػػػة  مجموعػػػػػة: القػػػػػاىرة)السػػػػػري ألكثػػػػػر إرىػػػػػابي يبحػػػػػث عنػػػػػو العػػػػػالـ، 

 (.2112المحدودة، 
، ترجمػػػة عبػػػد الحميػػػد عبػػػد (محػػػرر)منصػػػور معػػػدؿ: عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ راجػػػع( 32)

القػػػيـ كمػػػا تػػػدركيا جمػػػاىير العػػػالـ االسػػػبلمي والشػػػرؽ : المطيػػػؼ، مسػػػح القػػػيـ العػػػالمي
: كممػػة حػػؽعمػػر عبػػد الػػرحمف، (. 2111المركػػز القػػومي لمترجمػػة، : القػػاىرة)األوسػػط، 
دار االعتصػاـ، بػدوف : القػاىرة)لدكتور عمػر عبػد الػرحمف فػي قضػية الجيػاد، مرافعة ا
مكتبػػػة : بيػػػروت& صػػػنعاء )عبػػػد اهلل عػػػزاـ، العقيػػػدة وأثرىػػػا فػػػي بنػػػاء الجيػػػؿ، (. تػػػاريخ

، & الجيؿ الجديد  عقيػدة منقولػة : ، الػوالء والبػراءالظػواىريأيمف (. 1991دار بف حـز
عبػد المطيػؼ المنػاوي، شػاىد عمػى وقػؼ . ت، منشور عمى االنترن(2112)وواقع مفقود

أطمػػػػس لمنشػػػػر واالنتػػػػاج : القػػػػاىرة)، تحػػػػوالت الجماعػػػػة االسػػػػبلمية فػػػػي مصػػػػر: العنػػػػؼ
عاصػػـ عبػػد الماجػػد محمػػد، مبػػادرة وقػػؼ & أسػػامة إبػػراىيـ حػػافظ (. 2115االعبلمػػي، 

مكتبػػػػة العبيكػػػػات، سمسػػػػمة تصػػػػحيح : القػػػػاىرة)ونظػػػػرة شػػػػرعية، ..رؤيػػػػة واقعيػػػػة: العنػػػػؼ
، المراجعػػػات مػػػف الجماعػػػة االسػػػبلمية إلػػػى (محػػػرر)ضػػػياء رشػػػواف(. 2114، المفػػػاىيـ
سػػػػيد (. 2118مركػػػز الدراسػػػات السياسػػػية واالسػػػتراتيجية بػػػاألىراـ، : القػػػاىرة)الجيػػػاد، 

مصػػطفى مشػػيور، قضػػية (. 1968بػػدوف ناشػػر، : القػػاىرة)قطػػب، معػػالـ فػػي الطريػػؽ، 
 (.1986مطبع والنشر والتوزيع، دار الدعوة ل: القاىرة)الظمـ في ضوء الكتاب والسنة، 
دار ثابػػػػت لمنشػػػػر : القػػػاىرة)عػػػػرض وحػػػوار وتقيػػػػيـ، : محمػػػد عمػػػػارة، الفريضػػػة الغائبػػػػة

دار االعتصػػػػػاـ، : القػػػػػاىرة)عمػػػػػر التممسػػػػػاني، الحكومػػػػػة الدينيػػػػػة، (. 1982والتوزيػػػػػع، 
مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف البػػػػػػػاحثيف فػػػػػػػي المكتػػػػػػػب االعبلمػػػػػػػي لبلخػػػػػػػواف المسػػػػػػػمميف، (. 1985
مػػػف منشػػػورات التحػػػالؼ الػػػوطني لتحريػػػر سػػػورية، : بػػػدوف بمػػػد)مأسػػػاة العصػػػر، ..حمػػػاة

سػػػػيفيريف البػػػػا، ترجمػػػػة حمػػػػادة إبػػػػراىيـ، اإلسػػػػبلميوف الجزائريػػػػوف بػػػػيف (. بػػػػدوف تػػػػاريخ
إيفػػػوف (. 2113المشػػػروع القػػػومي لمترجمػػػة، : القػػػاىرة)صػػػناديؽ االنتخػػػاب واألدغػػػاؿ، 

ـ لمترجمػػة والنشػػر، مركػػز األىػػرا: القػػاىرة)، المسػػمموف فػػي أمريكػػا، (محػػرر)يزبػػؾ حػػداد
، حػػػوارات مػػػع غسػػػاف شػػػربؿ: خالػػػد مشػػػعؿ، حركػػػة حمػػػاس وتحريػػػر فمسػػػطيف (.1994

لجنػػػػػة المحػػػػػاميف لحقػػػػػوؽ االنسػػػػػاف، االسػػػػػبلـ  (.2116دار النيػػػػػار لمنشػػػػػر، : بيػػػػػروت)
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مناقشػػػػػة لمسػػػػػتقبؿ حقػػػػػوؽ االنسػػػػػاف فػػػػػي الشػػػػػرؽ األوسػػػػػط وشػػػػػماؿ أفريقيػػػػػا، : والعدالػػػػػة
، (وآخػػػروف)خالػػػد أبػػػو الفضػػػؿ(. 1997اف، لجنػػػة المحػػػاميف لحقػػػوؽ االنسػػػ: نيويػػػورؾ)

(. 2116مكتبػػة مػػدبولي، : القػػاىرة)مكانػػة التسػػامح فػػي االسػػبلـ، ترجمػة سػػامر زيتػػوف، 
مصػػر واالسػػبلميوف : ريمونػػد ويميػػاـ بيكػػر، ترجمػػة منػػار الشػػوربجي، إسػػبلـ بػػبل خػػوؼ

 أحمػد كمػاؿ أبػو المجػد،(. 2119المركز العممػي لمدراسػات السياسػية، : عماف)الجدد، 
يوسػػػؼ (. 1991دار الشػػػروؽ، : القػػػاىرة)إعػػػبلف مبػػػاديء، : رؤيػػػة إسػػػبلمية ُمعاصػػػرة

مكتبػة : القػاىرة)دراسة جديدة في ضػوء القػرآف والسػنة، : القرضاوي، في فقو األولويات
فقػو ترجمة ناديػة عبػد الػرزاؽ السػنيوري، عبد الرزاؽ أحمد السنيوري، (. 1996وىبة، 

الييئة المصػرية العامػة لمكتػاب، : القاىرة)شرقية، الخبلفة وتطورىا لتصبح عصبة أمـ 
منظمػػػػػػة أقبػػػػػػاط الواليػػػػػػات & المنظمػػػػػػة المصػػػػػػرية الكنديػػػػػػة لحقػػػػػػوؽ االنسػػػػػػاف (. 1989

& مػونت  )ورقة عمؿ مف أجؿ مصر ديمقراطيػة حديثػة، : المتحدة، االعبلف المصري
ت منظمػػػػػة أقبػػػػػاط الواليػػػػػا& المنظمػػػػػة المصػػػػػرية الكنديػػػػػة لحقػػػػػوؽ االنسػػػػػاف : واشػػػػػنطف
سػيد قطػب، الجيػاد لؤلئمػة & حسػف البنػا & أبػو األعمػى المػودودي (. 2112المتحدة، 
االخػػػواف المسػػػمموف، (. 1995المختػػػار االسػػػبلمي لمنشػػػر والتوزبػػػع، : القػػػاىرة)الثبلثػػػة، 

دار : القػػاىرة)مػػوجز عػػف الشػػورى فػػي االسػػبلـ وتعػػدد األحػػزاب فػػي المجتمػػع المسػػمـ، 
، واعتمػدت فػي ى بيػاف االخػوافػ لـ أطمػع عمػ (1994التوزيع والنشر االسبلمية، مارس
عبػد العػاطي محمػد أحمػد، الحركػات االسػبلمية فػي : عمعموماتي عنػو عمػى ىػذا المرجػ

 (1995مركػز األىػراـ لمترجمػة والنشػػر، : القػػاىرة)مصػر وقضػايا التحػوؿ الػديمقراطي، 
 .ػ
جػػػػػػورج  الجديػػػػػػدة، أكػػػػػػد  األمػػػػػػف القػػػػػػومي األمريكػػػػػػيالسػػػػػػتراتيجية فػػػػػػي تصػػػػػػديره ( 33)

أف بػػبلده سػػتعمؿ جاىػػدة لترجمػػة لحظػػة التفػػوؽ األمريكػػي إلػػى عقػػود مػػف ( االبػػف)بػػوش
إعػػبلء ػػػ 1 :سترشػػدة ػ فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ ػ بالمبػػادئ التاليػػةالسػػبلـ والرفاىيػػة والحريػػة، مُ 

تقويػػة التحالفػػات الراميػػة ليزيمػػة اإلرىػػاب ػػػ 2.  موحػػات الخاصػػة بالكرامػػة اإلنسػػانيةالط
 .اليجمػات اإلرىابيػة ضػد الواليػات المتحػدة األمريكيػة وأصػدقائيالعالمي والعمػؿ لمنػع ا

منع أعداء الواليات المتحدة مػف ػ 4. خريف إلنياء الصراعات اإلقميميةالعمؿ مع اآلػ 3
ػػػػػ 5. مػػػػريكييف أو حمفػػػػائيـ أو أصػػػػدقائيـأسػػػػمحة الػػػػدمار الشػػػػامؿ لتيديػػػػد  األ ـاسػػػػتخدا
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ػػػ 6. ر األسػػواؽ والتجػػارة الحػػرةالمي عبػػتدشػػيف عصػػر جديػػد مػػف النمػػو االقتصػػادي العػػ
يػػة البلزمػػة لمبنايػػات توسػػعة دائػػرة التنميػػة مػػف خػػبلؿ فػػتح المجتمعػػات وبنػػاء البنيػػة التحت

األخػرى الرئيسػية لمقػوة  تطوير أجندات لمفعاليػات التعاونيػة مػع المراكػزػ 7 .الديمقراطية
ديات ة تحػإحػداث تغييػرات فػي مؤسسػات األمػف القػومي األمريكػي لمواجيػػػ 8 .العالميػة

 United States of America, The: راجػػع. وفػػرص القػػرف الواحػػد والعشػػريف

National Security Strategy of the United States of America, 

White House, September 2002 . 

: مػػػادليف أولبرايػػػت، ترجمػػػة عمػػػر األيػػػوبي، مػػػذكرة إلػػػى الػػػرئيس الُمنتخػػػب: راجػػػع( 34)
الػدار العربيػة : القػاىرة& بيػروت )سػمعة أميركػا ودورىػا القيػادي، كيؼ يمكننػا اسػتعادة 

 ( 2118مكتبة مدبولي، & لمعمـو ناشروف 
مجػػد نفسػػو وقػػرف أعمالػػو بالمشػػيئة االلييػػة، ( االبػػف)المعػػروؼ أف الػػرئيس بػػوش( 35)

مقابمػة لنتػذكر و  !سمعة الواليات المتحدةنالت بشدة مف , وىو ما أدى إلى نتائج كارثية
، "ليزلػػػي سػػػتاؿ"الػػػذى تقدمػػػو " دقيقػػػة 61"، فػػػي برنػػػامج 1996عػػػاـ " الشػػػييرة"يػػػت أولبرا

ففي ردىا عمػى سػؤاؿ مقدمػة . وكانت حينيا مندوبة الواليات المتحدة في األمـ المتحدة
إف عػػػدد .."البرنػػػامج حػػػوؿ النصػػػؼ مميػػػوف طفػػػؿ عراقػػػي الػػػذيف مػػػاتوا بسػػػبب الحصػػػار

يف، يفػػوؽ الػػذيف مػػاتوا فػػي ىيروشػػيما، األطفػػاؿ الػػذيف مػػاتوا بسػػبب الحصػػار، كمػػا تعممػػ
، أجابػػػت مػػػادليف أولبرايػػػت فػػػي قسػػػوة وال مبػػػاالة، ال ُتحسػػػد "فيػػػؿ األمػػػر بسػػػتحؽ ذلػػػؾ؟

 "! لكف األمر يستحؽ ذلؾ..  أعتقد أنو خيار صعب: "عمييما

جػورج دبميػو  الشرؽ األوسط الكبير، ىو مصطمح أطمقتو إدارة الػرئيس األمريكػي( 36)
سػػرائيؿو  تركيػػا إضػػافة إلػػى العػػالـ العربػػي عمػػى منطقػػة واسػػعة تضػػـ كامػػؿ بػوش يػػرافو  ا   ا 

المصػػػطمح فػػػي إطػػػار مشػػػروع شػػػامؿ أطمقػػػت اإلدارة األمريكيػػػة . كسػػػتافوبا أفغانسػػػتافو 
يسعى إلػى تشػجيع اإلصػبلح السياسػي واالقتصػادي واالجتمػاعي، حسػب تعبيرىػا، فػي 

بعػػػػد أف طرحتػػػػو اإلدارة  2004 مػػػػارس نػػػػص المشػػػػروع فػػػػي فأعمػػػػف عػػػػوقػػػػد . المنطقػػػػة
المندنيػة  صػحيفة الحيػاة (ويكيبيػديا) .مجموعػة الػدوؿ الصػناعية الثمػاني األمريكية عمػى

، ونقمتػػػػو عنيػػػػا 2114فبرايػػػػر  13نػػػػص المشػػػػروع، فػػػػي عػػػػددىا الصػػػػادر فػػػػي  نشػػػػرت 
CNN  1/3/2114العربية في. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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، إعػػػػادة اختػػػػراع السياسػػػػة مػػػػف الحداثػػػػة إلػػػػى العولمػػػػة ،السػػػػيد يسػػػػيف :نقػػػػبًل عػػػػف( 37)
 .181-177ص(. 2116الييئة المصرية العامة لمكتاب، : القاىرة)
، جريػػدة المصػػري "ىػػؿ حقيقػػة سػػيقفز االخػػواف عمػػى الثػػورة؟"سػػعد الػػديف ابػػراىيـ، ( 38)

 ،  . 23/4/2111اليـو
عمميػػة : المكتػػب االعبلمػػي لحركػػة المقاومػػة االسػػبلمية حمػػاس، الكتػػاب األبػػيض( 39)

المكتػػػب االعبلمػػػي ػ حركػػػة : فمسػػػطيف)الحسػػػـ فػػػي قطػػػاع غػػػزة اضػػػطرار ال اختيػػػار، 
 (. 2117اس، المقاومة االسبلمية حم

 (.31)راجع اليامش رقـ ( 41)
: القػػػاىرة)الفكػػػر المسػػػتقبمي عنػػػد المسػػػمميف، : المذخوريػػػةزيػػػد الفقػػػي،  محمػػػد أبػػػو( 41)

 (. 1995الزىراء لبلعبلـ العربي، 
والسػػػؤاؿ ينبغػػػي إثارتػػػو بالنسػػػبة لكتابػػػو رؤى عالميػػػة، ىػػػو مػػػا سػػػر تفػػػرد كتابػػػات " (42)

لعبلقػػات الدوليػػة؟ واالجابػػة أف ىػػذا السػػر يكمػػف االػػدكتور السػػيد أمػػيف شػػمبي فػػي ميػػداف 
في أنو قاريء ممتاز لتحوالت النظػاـ الػدولي، ومطمػع اطبلعػًا واسػعًا عمػى انتػاج أبػرز 

السػػيد : ليػػذا الكتػػابمػػف مقدمػػة السػػيد يسػػيف  ".مراكػػز البحػػوث االسػػتراتيجية فػػي العػػالـ
-7، ص(2111تػاب، الييئػة المصػرية العامػة لمك: القاىرة)أميف شمبي، رؤى عالمية، 

9. 
، 2111قػػوات األمػػف السػػورية عػػاـ اختطػػاؼ  ىنػػاؾ أيضػػاً  .(ويكيبيػػديا)نقػػبًل عػػف ( 43)

 حاولػػت عػػدة وسػػاطات. لرفػػاعي أحمػػد طػػو، أثنػػاء مػػروره بسػػوريا، قادمػػًا مػػف الخرطػػـو
التدخؿ الطبلؽ سراحو، ونظرًا لبطء االجراءات فقد ظؿ في أحد السجوف بدمشػؽ إلػى 

ومف ثـ أسػرعت السػمطات السػورية بتسػميمو إلػى . 2111تمبرسب11ىجمات أف وقعت 
وىكػػػذا . مصػػػر، ومػػػف ثػػػـ فقػػػد فوتػػػت عمػػػى الجيػػػات الوسػػػيطة فرصػػػة إطػػػبلؽ سػػػراحو

اتخػػػػذت السػػػػمطات السػػػػورية مػػػػف تسػػػػميـ رفػػػػاعي إلػػػػى األمػػػػف المصػػػػري قربانػػػػًا لتبيػػػػيض 
مصػػري، رفػػاعي ! سػػاحتيا لػػدى األمريكػػاف الػػذيف كػػانوا فػػي حالػػة ىيػػاج وسػػعار مخيػػؼ

-1977أمير الجماعة اإلسبلمية بكميػة التجػارة جامعػة أسػيوطوىو ، 1954مواليد  مف
عضػػػػػو مؤسػػػػػس لمجمػػػػػس شػػػػػورى الجماعػػػػػة االسػػػػػبلمية، سػػػػػافر إلػػػػػى رفػػػػػاعي . 1981

وأسػػػس مػػػع طمعػػػت فػػػؤاد قاسػػػـ ومحمػػػد االسػػػبلمبولي مجمػػػس ، 1987أفغانسػػػتاف عػػػاـ 
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. ؼ الجماعػػػةنشػػرة المرابطػػػوف لتعبػػػر عػػػف مواقػػػ رواشػػورى الجماعػػػة فػػػي الخػػػارج واصػػػد
  .313-281، صذ. س. ـعبد المطيؼ المناوي،  :راجع

ثقافػػػػة  2111سػػػػبتمبر11جيفػػػػري ممنيػػػػؾ، ترجمػػػػة عػػػػزة الخميسػػػػي، : راجػػػػع مػػػػثبلً ( 44)
نػاعـو  (.2111المركػز القػومي لمترجمػة، : القاىرة)إعادة بناء أمريكا، : أمريكية جديدة
 (. 2112ت، ميريت لمنشر والمعموما: القاىرة)سبتمبر،  11تشومسكي، 

مػػف الحريػػة الفرديػػة إلػػى مسػػخ : شػػوقي جػػبلؿ، العقػػؿ األميركػػي ُيفكػػر: نقػػبًل عػػف( 45)
 .(2111الييئة المصرية العامة لمكتاب، : القاىرة)الكائنات، 

 Report of the Advisory Group on Public راجع في ىذا الخصوص (46)

Diplomacy for the Arab & Muslim, Changing Minds Winning 

Peace: A New Strategic Direction for U.S. Public Diplomacy in 

the Arab & Muslim World, October 1, 2003. Submitted to the 

Committee on Appropriation, U.S. House of Representatives.   
نحػػػػػػػػػػػف والعػػػػػػػػػػػالـ : ، عصػػػػػػػػػػػر التشػػػػػػػػػػػيير بػػػػػػػػػػػالعرب والمسػػػػػػػػػػػمميفجػػػػػػػػػػػبلؿ أمػػػػػػػػػػػيف (47)

 (.2117دار الشروؽ، : القاىرة)، 2111سبتمبر11بعد
مطػػػابع حػػػواس، : القػػػاىرة)، ON LINEياسػػػر بكػػػر، اإلعػػػبلـ البػػػديؿ : راجػػػع( 48)

نيػػى ميممػػر، ترجمػػة حنػػاف عبػػد الػػرحمف الصػػفتي، صػػناعة األخبػػار : وأيضػػاً  (.2111
 (.2111المركز القومي لمترجمة، : القاىرة)العربية، 

يوسػػػػػػػؼ . ذ. س. ـاؿ أبػػػػػػو المجػػػػػػد، أحمػػػػػػػد كمػػػػػػ : راجػػػػػػع عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ (49)
 .ذ. س. االخواف المسمموف، ـ. ذ. س. ـالقرضاوي، 

: ، عػودة السياسػة(محػرر)دينػا شػحاتو : ، وفيمػا يخػص مصػرعمى سبيؿ المثػاؿ (51)
مركػػػػػز الدراسػػػػػات السياسػػػػػية : القػػػػػاىرة)الحركػػػػػات االحتجاجيػػػػػة الجديػػػػػدة فػػػػػي مصػػػػػر، 

 ،(2111واالستراتيجية باألىراـ، 
ادي حػػػيدة البػػػاز، المنظمػػػات األىميػػػة العربيػػػة عمػػػى مشػػػارؼ القػػػرف الشػػػي: راجػػػع( 51)

لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمػات : القاىرة)ُمحددات الواقع وآفاؽ المستقبؿ، : والعشريف
: القػاىرة)أمػاني قنػديؿ، الموسػوعة العربيػة لممجتمػع المػدني، (. 1997األىمية العربية، 

، التطػػػػػػػوع (وآخػػػػػػػروف)موسػػػػػػػى شػػػػػػػتيوي .(2118الييئػػػػػػػة المصػػػػػػػرية العامػػػػػػػة لمكتػػػػػػػاب، 
الشػبكة العربيػة لممنظمػػات : بػدوف بمػػد)دراسػات حالػة، : والمتطوعػوف فػي العػالـ العربػػي
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فرانػؾ آدلػوؼ، ترجمػة عبػد (. 2111األىمية، بالتعاوف مع مؤسسة ساسػاكاوا اليابانيػة، 
لمصػرية الييئػة ا: القػاىرة)النظرية والتطبيؽ السياسي، : السبلـ حيدر، المجتمع المدني

ر، كػػػترجمػػػة محمػػػود بتومػػػاس كػػػاروذرز، & مارينػػػا أوتػػػاوي  (.2119العامػػػة لمكتػػػاب، 
& القػػػػاىرة )ىػػػػؿ ىػػػػي تمويػػػػؿ لنشػػػػر الفضػػػػيمة؟، : المعونػػػػة األجنبيػػػػة لػػػػدعـ الديمقراطيػػػػة

 (.2116مؤسسة كارنيجي لمسمـ الدولي، & مركز األىراـ لمترجمة والنشر : واشنطف
ليسػػػر، ترجمػػػة شػػػوقي جػػػبلؿ، اإلسػػػبلـ . ف أوإيػػػا& جراىػػػاـ إي فػػػولمر : راجػػػع ( 52)

(. 1997مركػػػز األىػػػراـ لمترجمػػػة والنشػػػر، : القػػػاىرة)والغػػػرب بػػػيف التعػػػاوف والمواجيػػػة، 
دار : لنػػػػدف& بيػػػػروت )أوليفيػػػػو روا، ترجمػػػػة الرا معمػػػػوؼ، عولمػػػػة االسػػػػبلـ، : وأيضػػػػاً 

 (.2113الساقي، 
أوؿ : ظػر الزيػديعبػد الحميػد زقػزوؽ، منت: بػوشعربػي ل عرشػافػي ىجػاء  راجع( 53)

ديواف شعر في العالـ يصدره شاعر عف واقعة ضرب بوش بالحذاء في العراؽ بتػاريخ 
، : القاىرة)، 16/12/2118  (.  2119مطابع دار أخبار اليـو
محمػػػد سػػػيد طنطػػػاوي، تػػػأمبلت فػػػي خطػػػاب الػػػرئيس بػػػاراؾ أوبامػػػا مػػػف منظػػػور ( 54)

زىػػر المجانيػػة لشػػير شػػعباف، مطػػابع روزأليوسػػؼ، ىديػػة مجمػػة األ: القػػاىرة)إسػػبلمي، 
  .(ىػ1431

، بيػػػذه الكممػػػات أعػػػرب "عمينػػػا أف نربػػػى أبنائنػػػا ليكونػػػوا مثػػػؿ الشػػػباب المصػػػرى"( 55)
. ينػػػػػاير فػػػػػي مصػػػػػر 25الػػػػػرئيس األمريكػػػػػي بػػػػػاراؾ أوبامػػػػػا عػػػػػف انبيػػػػػاره الشػػػػػديد بثػػػػػورة 

 (. 17/2/2111 المصرى اليـو نقبًل عف جريدةويكيبيديا، )
(56 ) ، ، الصػػادرة فػػي نيويػػورؾ تػػايمز نقػػبًل عػػف. 12/5/2111جريػػدة المصػػري اليػػـو

فػي  المعمومػات القيمػة زودني بالكثير مفنبيني إلى ىذا الخبر، و وقد  ] 11/5/2111
، فػػإلى سػػيادتو www.ulinet.org ، المفكػػر الكبيػػر جػػورج شػػمالي الخصػػوص ىػػذا

 Mark Landler, Obama Seeks Reset in Arab: راجػع [الشػكر كػؿ الشػكر

World, The New York Times, May11,2011. 
طمػػؽ عمػػى أشػػػير اُ ـ الػػػذى ىػػو االسػػ "ميػػداف التحريػػػر"! مػػا أشػػبو الميمػػػة بالبارحػػة( 57)

حالػػػػة مػػػػف التػػػػوىج والتػػػػألؽ عاشػػػػيا ! 1952يوليػػػػو  23اديف مصػػػػر بعػػػػد قيػػػػاـ ثػػػػورة ميػػػػ
المصػريوف فػي ميػػداف التحريػر حػػيف رددت المبليػيف المحتشػدة مػػنيـ وراء المػواء محمػػد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.ulinet.org/
http://www.ulinet.org/


 111 

وكػػأف المصػػريوف بيػػذا القسػػـ يتطيػػروف ومعيػػـ األمػػر حينيػػا بػػدا  !نجيػػب قسػػـ التحريػػر
زء ال يتجزأ مف تاريخيـ الوطني شػاىدًا عمػى مػا مضػى ومشػاركًا المكاف الذى صار ج

فػػي مػػا ىػػو قػػادـ، ردد المصػػريوف قسػػـ التحريػػر وراء القائػػد العػػاـ لمقػػوات المسػػمحة فػػي 
عمػػػى الميػػػـ إنػػػؾ تحػػػب األقويػػػاء وتكػػػره المستضػػػعفيف وتنشػػػر رحمتػػػؾ : "الميػػػداف قػػػائميف

 .ة الذليمة في مجػاؿ االسػتعبادالذيف يؤثروف الموت العزيز في سبيؿ الحرية عمى الحيا
نػػؾ قريػػب تػػرى وتسػػمع  نػػا لنقسػػـ بػػذاتؾ العميػػة عمػػى أف نعمػػؿ مػػا فػػي وسػػعنا الميػػـ وا  وا 

الرسػػاء قواعػػد الحيػػاة المقبمػػة لوطننػػا المفػػدى عمػػى أصػػوؿ محػػررة مػػف العبوديػػة، منزىػػة 
وأف نبذؿ في سبيؿ ذلؾ كػؿ مػا تقتضػيو مصػمحة  .موصولة بالحؽ والعدؿ ،عف اليوى

الميػػػـ  .االتحػػػاد والنظػػػاـ والعمػػػؿ :ويبغيػػػو شػػػرؼ بمػػػدنا، وأف يكػػػوف شػػػعارنا دائمػػػاً أمتنػػػا 
 25العدد التػذكاري الصػادر يمناسػبة ثػورة  :راجعلممزيد، . "د وأنت خير الشاىديفيفاش

ميػداف التحريػر فػي ذاكػرة : ]ـ، وعنوانو41/2111يناير، سمسمة أياـ مصرية، رقـ العدد
   [. التاريخ

 www.alazma.com ،13 ، "شػػػػػػػعب مصػػػػػػػر..عػػػػػػػػذراً "حسػػػػػػػف حنفػػػػػػػي، ( 58)
حػػػديث رمضػػػػاف بسطويسػػػي أسػػػتاذ الفمسػػػػفة ، يػػػأتي وفػػػي السػػػياؽ نفسػػػػو .2111فبرايػػػر

سػػر الثػػورة "تحػػت عنػػواف والػػذى نشػػرتو جريػػدة األىػػراـ عػػف الثػػورة، بجامعػة عػػيف شػػمس 
ردًا عمػػى سػػؤاؿ و ، فػػي ختػػاـ حديثػػو ."اءيكمػػف فػػي احتػػراـ الصػػمت بػػداًل مػػف ثرثػػرة اليػػو 

: ، قػاؿ بسطويسػيحوؿ ما إذا كاف سيشرع في عمؿ كتػاب عػف فمسػفة الثػورة المصػرية
ال يمكػػػػف الحػػػػديث اآلف عػػػػف فمسػػػػفة لمثػػػػورة المصػػػػرية عمػػػػى النحػػػػو الػػػػذى كتبػػػػو محمػػػػد "

حسنيف ىيكؿ ووضع جماؿ عبد الناصػر إسػمو عميػو، ألف فمسػفة الثػورة المصػرية ىػي 
والفمسػفة ال تتحػدث عػف . ياة اليومية فػي مصػر وىػو نػص بػالغ الخصوصػيةفمسفة الح

راجػع نػص الحػديث، فػي جريػدة األىػراـ، ُممحػؽ  !"موضػوعات لػـ تتضػح مبلمحيػا بعػد
 .4/4/2111، [53]العدد رقـ  ،شباب التحرير

(59 ) ،  .23/4/2111نقبًل عف جريدة المصري اليـو
(61 )Reuel Marc Gerecht, How Democracy Became Halal, The 

New York Times, February 6,2011.  

http://www.alazma.com/
http://www.alazma.com/
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، نشػػرت جريػػدة المصػػري اليػػـو خبػػرًا عػػف 24/4/2111فػػي عػػددىا الصػػادر فػػي ( 61)
! مػػػػايو21بػػػػالمقطـ، وأف االفتتػػػػاح يػػػػـو مػػػػف المنيػػػػؿ إلػػػػى مقػػػػر جديػػػػد " االخػػػػواف"انتقػػػػاؿ 

ريحات الجريػػدة أوردت وصػػؼ ميػػدي عػػاكؼ المرشػػد العػػاـ السػػابؽ لمجماعػػو، فػػي تصػػ
  !المقرالجريدة أرفقت صورة لواجية ! "القصر"بأنو يشبو المقر الجديد سابقو لو، 

والعػػػالـ االسػػػبلمي، والػػػذى أثنػػػاء انعقػػػاد المػػػؤتمر السػػػنوي الثػػػاني عشػػػر ألمريكػػػا ( 62)
ُينظمػػػػػػو معيػػػػػػد بروكنجػػػػػػز، الشػػػػػػيير فػػػػػػي واشػػػػػػنطف، باالشػػػػػػتراؾ مػػػػػػع وزراء الخارجيػػػػػػة 

ف عػػػػف رأي ببلدىػػػػا فػػػػي ىػػػػيبلري كمينتػػػػو ئمت وحينمػػػػا ُسػػػػ! (14/4/2111ػػػػػ12)القطريػػػػة
لمحكػػػػـ فػػػػي مصػػػػر، أجابػػػػت بقوليػػػػا إف الموقػػػػؼ الرسػػػػمي لمواليػػػػات " االخػػػػواف"وصػػػػوؿ 
ىو ترؾ ىذا األمػر لممصػرييف أنفسػيـ، مثممػا حػدث مػع الفمسػطينييف وغيػرىـ  ،المتحدة
وأنػو فػي حالػة فػوز حمػاس، فػإف الواليػات المتحػدة لػـ تشػكؾ فػي . ب العربيػةو مف الشع

عية تمؾ االنتخابات، ولكنيا ليست ُمجبرة عمى التعامؿ مع حكومة مػف حمػاس، إال شر 
وأف . بشػػػػػروط ثبلثػػػػػة، أعمنيػػػػػا الجميوريػػػػػوف وىػػػػػـ فػػػػػي السػػػػػمطة فػػػػػي الواليػػػػػات المتحػػػػػدة

الػػػػديمقراطييف وىػػػػي مػػػػنيـ فػػػػي السػػػػمطة اآلف، مسػػػػتمروف عمػػػػى نفػػػػس الػػػػنيج والشػػػػروط 
راؼ األخػػػرى، وفػػػي مقػػػدمتيا طػػػالثبلثػػػة، وىػػػي االقػػػبلع عػػػف اسػػػتخداـ العنػػػؼ ضػػػد األ

تػػػى واحتػػػراـ المعاىػػػدات وااللتزامػػػات الدوليػػػة ال. ئيؿ نفسػػػيااؿ، واالعتػػػراؼ باسػػػر إسػػػرائي
داليػا مجاىػد  .ذ. س. ـسعد الػديف ابػراىيـ، : المرجع. وقعتيا كؿ األطراؼ في السابؽ

ولقػػػد  .مستشػػػارة أوبامػػػا أكػػػدت عمػػػى المعنػػػى نفسػػػو، فػػػي لقائيػػػا بشػػػباب إعبلمػػػي الثػػػورة
داليػػا "وتحػػت عنػػواف ، 2111أبريػػؿ6الصػػادر فػػي  جريػػدة األخبػػار، فػػي عػػددىا نشػػرت

التخطػػػيط كػػػاف لتػػػولي جمػػػاؿ مبػػػارؾ : مجاىػػػد مستشػػػارة أوبامػػػا لشػػػباب إعبلمػػػي الثػػػورة
أكػػدت داليػػا مجاىػػد مستشػػارة الػػرئيس األمريكػػي أوبامػػا : "مػػا نصػػو، "الحكػػـ بػػأي طريقػػة

مصػػػر لدولػػػػة إسػػػبلمية يحكميػػػػا لمشػػػئوف االسػػػبلمية أف أمريكػػػػا لػػػدييا قمػػػػؽ مػػػف تحػػػػوؿ 
ىناؾ خطرًا عمى إسرائيؿ، ولكف فػي حالػة التػزاـ االخػواف بعػدـ االخواف المسمموف ألف 

تغيير المعاىدات واالتفاقيػات بمػا يضػمف األمػف السػرائيؿ فػبل يوجػد مػانع مػف مشػاركة 
 االخواف في الحكومة أو الحكـ، وضربت مثػااًل بالمممكػة العربيػة السػعودية التػى تطبػؽ
الشػػػريعة االسػػػػبلمية وتربطيػػػا عبلقػػػػات صػػػػداقة وطيػػػدة بأمريكػػػػا وال تمثػػػؿ خطػػػػرًا عمػػػػى 

وقالت نتوقع حصوؿ االسبلمييف عمػى جػزء مػف مقاعػد البرلمػاف . اسرائيؿ بعكس إيراف
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وأضػػػافت أف السػػػمفيوف أصػػػبحوا يمثمػػػوف لغػػػزًا لػػػدى األمريكػػػاف ألنيػػػـ . ولػػػيس األغمبيػػػة
أف تكػوف أمريكػا أو إسػرائيؿ  داليا نفػت". يةظيروا عمى الساحة ولدييـ طموحات سياس

عمػى مػا يبػدو كػانوا ف و االخواف المسمم. الدوؿ العربيةتقفاف خمؼ الثورات الشعبية في 
، ومػػف ىنػػا كػػاف حرصػػيـ عمػػى التأكيػػد العمنػػي الشػػروط األمريكيػػةب" ُمبكػػرة"عمػػى درايػػة 

، فػػػي عػػػددىا اللقبػػػوليـ بيػػػذه الشػػػروط،  صػػػادر فػػػي فقػػػد نشػػػرت جريػػػدة المصػػػري اليػػػـو
نحتػػـر جميػػع المعاىػػدات الموقعػػة بػػيف مصػػر : االخػػواف"، تحػػت عنػػواف 19/2/2111

سرائيؿ سعد الكتاتني عضػو محمد ، تصريحات لممرشد العاـ لبلخواف محمد بديع، ول"وا 
: قولػوعػف األخيػر نقمت الجريدة ! الحرية والعدالةمكتب االرشاد ووكيؿ مؤسسي حزب 

سػػػػرائيؿإف الجماعػػػػة تحتػػػػـر جميػػػػع المعاىػػػػد"  بإلػػػػى جانػػػػ"! ات الموقعػػػػة بػػػػيف مصػػػػر وا 
إعادة النظر فييا ترجع لمشعب واألطػراؼ التػى وقعتيػا، إذا مػا رأت أنيػا "أف  توضيحو

" سػي إف إف"لشػبكة  اضافتوكما نقمت الجريدة عف الكتاتني  ."تحقؽ اليدؼ مف إبرائيا
سػػرائيؿ، حي" :العربيػػة نمػػا كانػػت الجماعػػة عارضػػت اتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد بػػيف مصػػر وا 
 مناىضػةحػوؿ و "! ولكف عندما تـ توقيعيا وأقرت أصبحت واقعًا يجػب احترامػو. تناقش

 ،دمجيػػػـ فػػػي النظػػػاـ السياسػػػي المصػػػري، قبػػػؿ اسػػػرائيؿمػػػع السػػػبلـ معاىػػػدة لاالخػػػواف 
ال نخػػػػاؼ (:  1)عمػػػػر التممسػػػػاني، حقػػػػائؽ وثوابػػػػت: ، راجػػػػع"ينػػػػاير 25 ثػػػػورة"بفضػػػػؿ 
 (.1991زيع والنشر االسبلمية، دار التو : القاىرة)، !ولكف..السبلـ

سيرى القاريء موقؼ الرفاؽ مف جماؿ عبػد الناصػر، وكيػؼ كػاف ىػذا الموقػؼ "( 63)
حيرًا ػ موقفًا مبدئيًا، فمف بيف القصائد العديػدة التػى يضػميا كتابنػا عض مُ براه اليػ الذى 

ـ عبػد د عمػى بعػض أصػابع اليػد الواحػدة تيػاجعالوثيقة، لف يجد القاريء غير قصائد تُ 
السػػاحقة  ةإف مػا سػػيجده القػاريء مػػف موقػؼ تحممػػو األغمبيػ)......(. الناصػر شخصػػياً 

مػػف قصػػائد الػػديواف، ىػػو نفػػس الموقػػؼ الػػذى حيػػر الػػبعض فػػي السػػتينيات بعػػد االفػػراج 
عػػػف الشػػػيوعييف، حيػػػث تعػػػاونوا مػػػع النظػػػاـ فػػػي مؤسسػػػاتو السياسػػػية واالعبلميػػػة، وفػػػي 

". )....(.مػى عبػد الناصػر وعصػرهعلطوفاف اليجـو  وجة العارمةمالسبعينيات، أثناء ال
لمختػارات مػػف قصػائد الشػػعراء الشػيوعييف المصػػرييف فػػي مػف مقدمػػة ىشػاـ السػػبلموني 

لجنػػة توثيػػؽ   :فػػي ، راجػػع نػػص المقدمػػة1965ػػػ1945المعػػتقبلت المصػػرية فيمػػا بػػيف 
، ىػػػػػػػػػػديؿ اليمػػػػػػػػػػاـ وراء 1965تػػػػػػػػػػاريخ الحركػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػيوعية المصػػػػػػػػػػرية حتػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػاـ 
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فػي السػجوف والمعػتقبلت المصػرييف مختارات مف قصائد الشػعراء الشػيوعييف /القضباف
: وأيضػػػاً  .23ػػػػ9، ص(2118دار العػػػالـ الثالػػػث،  :القػػػاىرة)، 1965ػػػػ1945فيمػػػا بػػػيف 

مركػػػػز : القػػػػاىرة)الشػػػػيادات األخيػػػػرة، : مصػػػػطفى عبػػػػد الغنػػػػي، المثقفػػػػوف وثػػػػورة يوليػػػػو
 (2111األىراـ لمنشر والترجمة والتوزيع، 

ينتسػبوف إلػى مػف اسػميـ وكمػا ىػو واضػح  تجػدىـ، "الناصػرييف"إلػى  مػثبلً  انظر( 64)
فػػػي مصػػػر، والػػػذى يحظػػػى " مػػػا بعػػػد االسػػػتعمار"الراحػػػؿ عبػػػد الناصػػػر، مؤسػػػس دولػػػة 

  .وشعبية واسعة في التاريخ العربي الحديثزعامة ب
 .225ص ،ذ. س. ـمادليف أولبرايت، ( 65)
مػدخؿ إلػى ، (ُمعػد ومتػرجـ)أحمػد حسػاف :، راجع"ما بعد الحداثة"ألخذ فكرة عف ( 66)

، 26الييئػػػة العامػػػة لقصػػػور الثقافػػػة، كتابػػػات نقديػػػة، رقػػػـ : القػػػاىرة)، مػػػا بعػػػد الحداثػػػة
1994 .) 

، ودرس القانوف بجامعة 1942ولد محمد مصطفى البرادعي في الجيزة عاـ ( 67)
صؿ ح. 1964ثـ بدأ حياتو العممية في السمؾ الدبموماسي المصري عاـ . القاىرة

والتحؽ بالوكالة الدولية لمطاقة . رؾيو عمى درجة الدكتوراة في القانوف مف جامعة نيو 
وقد انتخب كمدير عاـ . حيث شغؿ عدة مناصب رفيعة بيا 1984الذرية عاـ 
. 2115ثـ اعيد انتخابو لفترة ثانية، ثـ لفترة ثالثة في سبتمبر  1997لموكالة عاـ 

محمد /، دكتور2111عـ وترشيح البرادعي رئيسًا الحممة الشعبية المستقمة لد: راجع
 : البرادعي إبف مصر وأمميا

  www.elbaradei2011.com 
جورج وأكثرىا تأثيرًا  أبرزىا مف)شخصياتمف الوطنية لمتغيير تتكوف الجمعية  (68)

 ، فضبًل عف كونو أوؿمسئوؿ المحافظات في الجمعية الوطنية لمتغيير وىو، إسحاؽ
، 2114ة عاـ سست نيايكفاية التى أُ  حركة المصرية مف أجؿ التغييرلممنسؽ عاـ 

تجمع فضفاض مف مختمؼ القوى السياسية المصرية تيدؼ إلى تأسيس شرعية وىي 
نجيب أيضًا وىناؾ  .جديدة في مصر، بعد تنحية نظاـ حسني مبارؾ عف السمطة

مف ، تيارات فكرية مختمفةو  ،(أحد أكبر رجاؿ األعماؿ المصرييف وىو ويرسسا
التيارات . أقصي اليميف إلي أقصي اليسار، وىو ما يجعميا الييكؿ المعارض األشمؿ

http://www.elbaradei2011.com/
http://www.elbaradei2011.com/
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
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حزب ػ 5 اإلخواف المسمموفػ 4 الديمقراطيةػ 3حزب الجبية ػ 3 حزب الغدػ 1: تشمؿ
 حزب العمؿ المصري ػ 8 االشتراكيوف الثوريوفػ 7 حزب الكرامة ػ6 سط المصريالو 
 الحزب الشيوعي المصريػ 11 أبريؿ 6شباب حركة ػ 11 مصريات مع التغييرػ 9

وحوؿ إعبلف تأسيس الجمعية، . البرادعي ومطالب التغييرالحممة الشعبية لدعـ ػ 12
 Amro Hassan and Jeffrey Fleishman, Mohamed ELBaradei: راجع

creates National Front for Change, Los Angeles Times, 24 

February 2010. 3/3/2111حوار نجيب ساويرس مع جريدة األخبار، : وراجع. 
 .15/3/2111اؽ مع جريدة األخبار، حوار جورج اسح: وأيضاً 

 ىو ،(2111يونيو  6 - 1982يناير 27 )خالد محمد سعيد صبحى قاسـ (69)

 جرى. شاب مصري في الثامنة والعشريف مف العمر، مف مدينة اإلسكندرية، مصر
تفتيشو بموجب  تعذيبو حتى الموت عمى أيدي اثنيف مف مخبري الشرطة المذاف أرادا

ليـ عف سبب لتفتيشو أو إذف نيابة لـ يجيباه وقاما بضربو حتى سأ. قانوف الطوارئ
وقد اثار موتو ادانة . العديد مف شيود العياف في منطقة سيدي جابر الموت أماـ

 ومحمية، كما اثار احتجاجات عمنية في اإلسكندرية والقاىرة قاـ بيا نشطاء عالمية

التعذيب  باستمرار ممارستياحقوؽ اإلنساف في مصر والذيف اتيموا الشرطة المصرية 
ووصؼ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوؽ  .حالة الطوارئ في ظؿ

وف ، مؤكدًا أف ىذا القان"شييد قانوف الطوارئ"ػاإلنساف، خالد سعيد قتيؿ اإلسكندرية، ب
يعطي الحؽ الفراد األمف التصرؼ كما  1981الذي تـ فرضو منذ عاـ  المشبوه،

االعبلـ "في كتاب ياسر بكر الميـ و . (ويكيبيديا. )يشتبو فييـ يشاءوف مع مف
الشابة االيرانية ندا أجا سمطاف والشاب السكندري خالد : "، لفت انتباىي قولو"البديؿ

خراج الصور وعرضيا وأسموب التناوؿ سعيد جمعت بينيما طريقة واحدة في إ
: القاىرة)، ON LINEياسر بكر، اإلعبلـ البديؿ : راجع". لفضيتيما عمى االنترنت

 .151، ص(2111مطابع حواس، 
 .2111/فبراير/21نقبًل عف جريدة الحياة،  ( 71)
 مكاف متميزالجريدة نفسيا وفي  .2111/مارس/7نقبًل عف جريدة الدستور، ( 71)

ميمة وخطيرة، لتزامنو مع  نفسو، نشرت ىذا الخبر الذى ال يخمو مف داللة مف العدد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.e-socialists.net/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_6_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.7amla.net/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
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أوباما يوفد وزير دفاعو في ميمة : "أشرت لبعضيا في ىذه المقالةالتسريبات التى 
 "!طارئة لمصر خشية تسريب تقارير أمنية لبلعبلـ ومواقع االنترنت

 . 4/4/2111 الصادر في  جريدة الفجر،عدد ممحؽ ( 72)
&  2111مارس 25، 11،18: راجع أعداد جريدة األىراـ الصادرة في( 73)

  .عمود الجورنالجي المصري صبلح منتصر. 2111أبريؿ 1،8،15،22
(74 )Julianne Pepitone, Wael Ghonim to Leave Google, start 

NGO in Egypt, CNNMoney.com, 25 April 2011. 
لكني حصمت مؤخرًا عمى نسخة صوتية  لـ أطمع عمى كتاب جارد كوىيف بعد،( 75)

 Jared Cohen, Children: مف صديؽ، والتالي بيانات النسخة الورقية مف الكتاب

of Jihad: a Young American Travels Among the Youth of the 

Middle East, (New York: Gotham Books, 2007). 
، يػػػػة الثػػػػورة المصػػػػريةاحمػػػػد مرتضػػػػى المراغػػػػي، غرائػػػػب مػػػػف عيػػػػد فػػػػاروؽ وبدا( 76)
كتاب لعبة األمػـ لمػايمز  يأتي وفي السياؽ نفسو (.1976دار النيار لمنشر، : بيروت)

كوببلنػػػد، وىػػػو أمريكػػػي قضػػػى القسػػػـ األعظػػػـ مػػػف حياتػػػو العمميػػػة فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ 
شػػغؿ منصػػب نائػػب القنصػػؿ فػػي سػػوريا، اال انػػو عػػاد إلػػى واشػػنطف فػػي عػػاـ . األوسػػط
. مريكيػػػة التػػػى انشػػػئت يوميػػػاكالػػػة المخػػػابرات المركزيػػة األليسػػاعد فػػػي تنظػػػيـ و  1949

مػػايمز : ، راجػععمػؿ مستشػارًا أعمػى لمؤسسػة ضػخمة مختصػػة فػي العبلقػات الحكوميػة
كوببلنػػد، ترجمػػة مػػرواف خيػػر، لعبػػة األمػػـ ػ الؤلخبلقيػػة فػػي سياسػػة القػػوة األمريكيػػة، 

، النقطػػة الرابعػػة مصػػطفى مػػؤمف: وأيضػػاً (. االنترناشػػناؿ سػػنتر، بػػدوف تػػاريخ: بيػػروت)
دار النشػػػػر : القػػػػاىرة)، عػػػػرض وتحميػػػػؿ لبلسػػػػتعمار األمريكػػػػي الجديػػػػد/!تعنػػػػي الحػػػػرب
مقتطفػػػات مػػػف أبحػػػاث الطمبػػػة : الطاقػػػة الذريػػػة فػػػي خدمػػػة مصػػػر(.  1954المصػػػرية، 

ماذا تفيد مصر مف تنظيـ األبحاث الدوليػة "ورجاؿ األعماؿ الذيف اشتركوا في مسابقة 
، الحمقػة 1953، التػى نظمتيػا مجمػة الصػداقة "غراض السمميةلتوجيو الطاقة الذرية لؤل

 ". مصر وأمريكا"المائة والخامسة عشرة مف سمسمة 

نيضة : القاىرة)السيد يسيف، الخريطة المعرفية لممجتمع العالمي، : لممزيد( 77)
 (.2118مصر لمطباعة والبشر والتوزيع، 
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ىو معيد بحثي لمدراسات  جيةمركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتي( 78)
حتى . المصرية مؤسسة األىراـ في 1968 أنش  المركز عاـ. مصر السياسية في

توسع نطاؽ ثـ  ،الصراع العربي اإلسرائيمي قضية ةاختص المركز بدراس ،1972 عاـ
واألحداث التي تيـ العالـ  مع التركيز عمى القضايا ،بحث المركز في القضايا الدولية

 (ويكيبيديا). العربي
الييئة المصرية العامة : القاىرة)والطريؽ الثالث، ..لمةالسيد يسيف، العو  (79)

 (.1999لمكتاب، 
تجديد : محمد محيي الديف، الطريؽ الثالث& أنتوني جيدنز، ترجمة أحمد زايد  (81)

 (.2111الييئة المصرية العامة لمكتاب، : القاىرة)الديمقراطية االجتماعية، 
لخضر مذبوح، فكرة : نقبًل عفبر، لكارؿ بو " بحثًا عف عالـ أفضؿ"مف كتاب  (81)

الزعيـ : القاىرة)المجتمع المفتوح عند كارؿ بوبر، مجمة الجمعية الفمسفية المصرية، 
  . 254، ص(2111لمخدمات المكتبية والنشر، 

، تكنولوجيا السموؾ االنسانيترجمة عبد القادر يوسؼ،  ،سكينر. ؼ. ب (82)
 (.1981، أكتوبر 32واآلداب، رقـ  المجمس الوطني لمثقافة والفنوف: الكويت)
، في أثناء وقت السمـ 1998عمـ النفس االيجابي كانت عاـ ألف بدايات " (83)

معني بدراسة الخبرة االيجابية عمـ ػ وىو  والرخاء في الواليات المتحدة األمريكية
المؤسسات التى تعيف عمى تحقيؽ المكونيف & السمات االيجابية الفردية & الذاتية 

تحت تأثير الظروؼ  ينتعش  تنا تنبع مف أف عمـ النفس االيجابي، فإف نظر سابقيف ػال
أما إذا توقفت عجمة الظروؼ الجيدة، فإف العالـ سيعيد توجيو . السوية اجتماعياً 

موارده نحو الدفاعات، واالنييار، وتوجيو تعاطفو نحو دراسة ضحايا االضطرابات، 
لقد أدى حدوث اليجوـ . ى االنفعاالت االيجابيةوسوؼ تتفوؽ االنفعاالت السمبية عم

وال يعني . إلى تغيير فكرنا 2111سبتمبر  11في  االرىابي عمى المركز التجاري
ذلؾ أف عمـ النفس االيجابي عميو أف ينسحب، بؿ إنو اآلف أكثر أىمية مف أي وقت 

ة ال تخرج ففي أوقات الشدة، كالوقت الراىف، فإف دراسة االنفعاالت االيجابي. مضى
فالثقة، والتفاؤؿ، واألمؿ، عمى سبيؿ المثاؿ، تعيننا بطريقة أفضؿ عندما . عف السياؽ

، يكوف فيـ وبناء القوة والفضائؿ مثؿ التكامؿ، ففي أوقات الشدة. تكوف الحياة صعبة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1968
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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وفي أوقات . واالعتداؿ، والشجاعة والرؤية الصحيحة لؤلشياء، والوالء أكثر الحاحاً 
دعـ ومساندة المؤسسات االيجابية مثؿ الديمقراطية، واألسرة القوية، الشدة، يصبح 

مارتف سميجماف، عمـ النفس : راجع". وحرية الصحافة ذا أىمية مضاعفة وممحة
، (محرراف)ستودينجر. أورسوال ـ& أسبينووؿ . جليزا ، في "االكمينيكي االيجابي

تساؤالت أساسية : نسانيةسيكولوجية القوى اال، (وآخروف)ترجمة صفاء يوسؼ األعسر
المجمس ة، مالمشروع القومي لمترج: القاىرة)وتوجيات مستقبمية لعمـ النفس االيجابي، 

 .435-419، ص(2116األعمى لمثقافة، 
مدخؿ إلى سيكولوجية المقيور، : مصطفى حجازي، التخمؼ االجتماعي( 84)
مصطفى حجازي، :  وأيضاً . 12-9، ص (2115المركز الثقافي العربي، : المغرب)

المركز الثقافي العربي، : المغرب)دراسة تحميمية نفسية اجتماعية، : االنساف الميدور
2116.) 

،: ، راجعالمصري اليـوجريدة حوار مصطفى حجازي مع  (85)  المصري اليـو
5/5/2111.  
: ، ترجمة مصطفى إبراىيـ فيمي، اإلنسانيوف الُجدد(محرر)جوف بروكماف (86)

المشروع القومي لمترجمة، المجمس األعمى لمثقافة، العدد : القاىرة)حافة، العمـ عند ال
ترجمة مصطفى ابراىيـ فيمي، سنو، . بي. سي: أيضاً راجع و  (.2115، 991

 (.2111المركز القومي لمترجمة، : القاىرة)الثقافتاف، 
، ترجمة (محرر)فولفجانج ساكس: ىذه النوعية مف الكتابات االرشادية راجع( 87)

المركز : القاىرة)دليؿ إلى المعرفة باعتبارىا قوة، : أحمد محمود، قاموس التنمية
: ، الموسيقى والعولمة(اليونسكو)المجمس الدولي لمموسيقى(. 2118القومي لمترجمة، 

المشروع : القاىرة)، (اليونسكو)دليؿ كتبو سايموف ماندي لممجمس الدولي لمموسيقى
ىيئة & ممتقى الحوار لمتنمية وحقوؽ االنساف مؤسسة (. 2113القومي لمترجمة، 

المعونة األمريكية بالقاىرة، الدليؿ التدريبي لدعـ الشفافية ومكافحة الفساد في التعميـ، 
مؤسسة فريدريش (. 2118مؤسسة ممتقى الحوار لمتنمية وحقوؽ االنساف، : القاىرة)

مؤسسة : صنعاء)ي، دليؿ مرجع: في التنمية إيبرت، إدماج قضايا النوع االجتماعي
مؤسسة ثقافة السبلـ، ترجمة محسف يوسؼ، تقرير عف (. 2114فريدريش إيبرت، 
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تقرير المجتمع المدني في منتصؼ عقد ثقافة السبلـ، : ثقافة السبلـ في العالـ
المجمس األعمى لمثقافة، بدعـ مف كؿ مف حكومة كاتالونيا، وزارة العبلقات : القاىرة)

 (.2117برنامج المعيد الدولي مف أجؿ السبلـ، المؤسسية والمشاركة، 
(88 )Liz Sly, "Arab response to bin Laden death Muted", The 

Washington Post, 3 May 2011. 

، اعمػػف بعػػض الشػػباب تضػػامنيـ مػػع إضػػراب 2118أبريػػؿ مػػف عػػاـ  6فػػي يػػـو ( 89)
ضػراب عػاـ فػي العماؿ وتبنوا فكػرة الكاتػب الصػحفي مجػدي أحمػد حسػيف اف يكػوف اال

لنشػػر فكػػرة (groups) ت الحركػػة فػػي تشػػكيؿ جروبػػاتأبػػد. مصػػر ولػػيس لمعمػػاؿ فقػػط
حتػى وصػػؿ  face book االضػراب وارسػاؿ رسػائؿ إلػى االعضػاء المصػريف بموقػع

بعػػػد فتػػػرة  .عػػػدد االعضػػػاء إلػػػى سػػػبعيف الػػػؼ فػػػي أحػػػد الجروبػػػات الداعيػػػة لبلضػػػراب
ت تصػؿ أكػة وفػى ايػاـ قميمػة بػدتناولت بعض الصػحؼ المصػرية فكػرة االضػراب والحر 

 .أبريؿ 6الضراب عاـ يـو بشكؿ عشوائى داعية  sms رسائؿ
ىػػي و  .وأكبػػر أعضػػائيا سػػناأبريػػؿ  6شػػباب منسػػؽ عػػاـ لحركػػة  ىػػوأحمػػد مػػاىر ( 91)

بعػػد االنتخابػػات الرئاسػػية  االحتجاجػػات المصػػريةفػػي قويػػًا الحركػػة التػػى أحػػدثت حراكػػًا 
أحمػػد ". كفايػػة"السياسػػية المختمفػػة وعمػػى رأسػػيا  ، وبعػػد أف تػػـ انيػػاؾ القػػوى2115فػػي 

، وىػػو االضػػراب الػػذى 2118أبريػػؿ األوؿ فػػي  6مػػاىر كػػاف رأس الحربػػة فػػي إضػػراب 
شارؾ فيو عمػاؿ المحمػة، وأسػقطوا صػورة مبػارؾ لممػرة األولػى فػي و أحدث دويًا ىائبًل، 

 ، ويعمػػػؿ1981مػػػف مواليػػػد عػػػاـ  مػػػاىر. تػػػاريخ المظػػػاىرات التػػػى خرجػػػت ضػػػد مبػػػارؾ
إدارة االعتصػػاـ الرئيسػػي  تػػولىالثػػورة الػػذي  شػػباب عضػػو ائػػتبلؼوىػػو ! اً مػػدني اً ميندسػػ

أف يكػوف دائمػا بعيػدا عػف أمػاكف المظػػاىرات، موقعػو فػرض عميػو . فػي ميػداف التحريػر
دارة  ممحػؽ عػدد : راجػع. االحتجاجاتليتفرغ لقيادة غرفة العمميات التي تتولى ترتيب وا 

 .4/4/2111جريدة الفجر، الصادر في  
، جريدة  نقبًل عف( 91)  .4/5/2111المصري اليـو
، الجػروب الرئيسػي http://6april.org : أبريؿ6حركة شباب الموقع الرسمي ل (92)

 : لمحركة عمى الفيس بوؾ

 w.facebook.com/group.php?gid=9973086703http://ww  

http://6april.org/
http://6april.org/
http://www.facebook.com/group.php?gid=9973086703
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بػػػػػالبنط "ىػػػػػذا المانشػػػػػيت  ظيػػػػػر، "إحنػػػػػا الشػػػػػباب السػػػػػيس المػػػػػي وقعنػػػػػا الػػػػػرئيس"( 93)
 .15/2/2111 يػػػـو جريػػدة اليػػـو السػػابع،فػػي صػػدر الصػػفحة األولػػػى مػػف  ،"العػػريض

 وراجع أيضًا مقالة لعبد الػرحمف األبنػودي نشػرتيا جريػدة األخبػار، فػي عػددىا الصػادر
عبػػارات يسػػتدعي عنػػواف مقالػػة األبنػودي !!". خمػػييـ يتسػموا" بعنػػواف، 14/4/2111فػي 

 تسػػاؤالتردًا عمػػى قبػػؿ تنحيػػو عػػف الحكػػـ، ، مبػػارؾجػػرت عمػػى لسػػاف لطالمػػا  ُمشػػابية 
 ! ونظامى عم لسيساالشباب ىؤالء مدى خطورة تحركات عف 

(94 )Sherly Gay Stolberg, Shy U.S. Intellectual Created 

Playbook Used in a Revolution, The New York Times, 16 

February 2011. 
: جػػيف شػػارب، ترجمػػة خالػػد دار عمػػر، مػػف الدكتاتوريػػة إلػػى الديمقراطيػػة: راجػػع( 95)

ػػػػػػػػػػ، البػػػػدائؿ  .(1993مؤسسػػػػة ألبػػػػرت أينشػػػػتايف، : بوسػػػػطف)اطػػػػار تصػػػػوري لمتحػػػػرر، 
طريقػػة لمنضػػاؿ  198ػػػػػػػػ، . (ف تػػاريخمؤسسػػة ألبػػرت أينشػػتايف، بػػدو : بوسػػطف)الحقيقيػة، 

ػػػػ، ترجمػة المركػز الفمسػطيني لدراسػات البلعنػؼ، (. بدوف بيانػات)باستخداـ البلعنؼ، 
منشػػػػػورات المركػػػػػز الفمسػػػػػطيني لدراسػػػػػات : القػػػػػدس)االنتفاضػػػػػة والنضػػػػػاؿ بػػػػػبل عنػػػػػؼ، 

يػػؼ عف(. بػػدوف بيانػػات)ػػػػػػ، دور القػػوة فػػي الكفػػاح البلعنيػػؼ، (. البلعنػػؼ، بػػدوف تػػاريخ
جػػػيف شػػػارب، ترجمػػػة أحمػػػد العممػػػي، كفػػػاح البلعنػػػؼ وسػػػيمة فعالػػػة لمعمػػػؿ & صػػػافية 

 (. بدوف بيانات)السياسي، 
    www.aeinstein.org   :مؤسسة ألبرت أينشتايفموقع ( 96)
قات الخارجيػة في كممة ألقاىا السيناتور األمريكي جوف ماكيف أماـ مجمس العبل( 97)

مػػا بدأتػػو فػػي  (االبػػف)، بػػدا واضػػحًا حماسػػو السػػتكماؿ إدارة بػػوش2114بواشػػنطف عػػاـ 
، عمػػػى خمفيػػػة العػػػراؽ، فػػػي إطػػػار إعػػػادة ترتيػػػب األوضػػػاع فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ األوسػػػط

 John MacCain, Finishing :، راجػع2111ىجمػات الحػادي عشػر مػف سػبتمبر

the Job in Iraq, AIR FORCE Magazine, July 2004. 
(98 )Stephen Zunes, Serbia: 10 Years Leater, Huffpost World, 

17 June 2009. 
أبريػػػؿ أخػػػذت 6حركػػػة شػػػباب  Otpor website :المقاومػػػة الصػػػربيةحركػػػة موقػػػع  (99)

 .، وىو عبارة عف قبضة يد مضمومةOptorبالحركة الصربية   الموجو الخاص

http://www.aeinstein.org/
http://www.aeinstein.org/
http://www.otpor.com/
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 11نػػػػػص الحػػػػػوار مػػػػػع أحمػػػػػد مػػػػػاىر، نشػػػػػرتو جريػػػػػدة الشػػػػػرؽ األوسػػػػػط، فػػػػػي ( 111)
االحتجاجػػػػات انطمقػػػػت : أبريػػػػؿ6منسػػػػؽ حركػػػػة شػػػػباب : "،  تحػػػػت عنػػػػواف2111فبرايػػػػر

 ".بقيادة مجموعات سرية في أماكف محددة بالمناطؽ الشعبية
 لجمػع مشػكورةمحاولػة مػؤخرًا، وىػو  راجع ىػذا الكتػاب الػذى صػدر فػي القػاىرة( 111)

فضػػبًل عػػف اليتافػػات والشػػعارات التػػى كانػػت عمػػى البلفتػػات التػػى حمميػػا المتظػػاىروف، 
الشعب المصػري، : واستمرت كؿ يـو ،يوماً  18النكت التى أطمقيا المصريوف طواؿ الػ

 .(2111العربي لمنشر والتوزيع، : القاىرة)الشعب يريد، 
أبريػػؿ 6ركػػة شػػباب دعػػت الخارجيػػة األمريكيػػة شػػباب حمػػثبًل  2118فػػي أواخػػر( 112)
الحركة أعمنت رفضيا القاطع لػو مػف ! في الواليات المتحدة مشاركة في مؤتمر دوليلم

وقػػػد أدى ذلػػػؾ إلػػػى حػػػدوث انقسػػػاـ بػػػيف صػػػفوؼ الحركػػػة، . خػػػبلؿ تصػػػويت ديمقراطػػػي
حيث أدانت الحركة موافقة كؿ مف اسراء عبد الفتاح وأحمد نصار عمػى المشػاركة فػي 

ؿ خػػػى حالػػػة االجمػػاع وقػػػرارات التصػػويت الديمقراطيػػػة دا، وخروجيمػػا عمػػػالمػػػؤتمرىػػذا 
الحركػػة التػػى تعتبػػر كػػؿ مػػف يخػػرج عػػف رأي األغمبيػػة العظمػػى مػػف أعضػػاء الحركػػة ال 

ح ُمسػتبعدًا مػف عضػوية الحركػة نتيجػة لفعمتػو وعميػو تحمػؿ نتػائج بيمثؿ إال نفسو وُيصػ
شػػػباب : الشػػبابيةالحركػػات االحتجاجيػػة "دينػػا شػػحاتو وآالء الروبػػي، : راجػػع! تصػػرفاتو

. ـ، (محػػرر)، فػػي دينػػا شػػحاتو"أبريػػؿ6مػػف أجػػؿ التغييػػر وحركػػة تضػػامف وحركػػة شػػباب
الػػػذى انعقػػػد  ولقػػػد أصػػػدرت الخارجيػػػة األمريكيػػػة بيانػػػًا عػػػف المػػػؤتمر .269، صذ. س

تحػػالؼ الحركػػات "اعمػػف عػػف قيػػاـ تجمػػع بإسػػـ ، و 2118ديسػػمبر5-3خػػبلؿ الفتػػرة مػػف
منظمػة رائػدة  17 ةالمػؤتمر حضػره قػاد! وتحالفاتيػا ، كمعػادؿ الرىػاب القاعػدة"الشبابية

 MTVوالػػػ Howcastدولػػة، مػػع خبػػراء مػػف فػيس بػػوؾ وجوجػػؿ ويوتيػػوب والػػػ  15مػف 
المػػػػػؤتمر نػػػػػاقش أفضػػػػػؿ الوسػػػػػائؿ ! ومدرسػػػػػة كولومبيػػػػػا لمقػػػػػانوف والخارجيػػػػػة األمريكيػػػػػة

السػػػػتخداـ االعػػػػبلـ الرقمػػػػي فػػػػي تشػػػػجيع الحريػػػػة والعدالػػػػة ومواجيػػػػة العنػػػػؼ واالرىػػػػاب 
 U.S. Department of State, Announcement on: والقمػػع، راجػػع

Alliance of Youth Movements Summit, December 3-5, Press 

Release, 18 November 2008. Website: America.gov.  الغريػب فػي
: اسػمواألمر ىو ما جاء في ختاـ البياف مف أف نقطة االتصاؿ الػدولي حػوؿ المػؤتمر 
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أـ مجػػرد تشػػابو  "اطفػػاؿ الجيػػاد"كتػػاب وال أدرى مػػا اذا كػػاف ىػػو مؤلػػؼ ، جػػارد كػػوىيف
كانػػت قػػد تحػػدثت عػػف أمريكػػي لػػو نفػػس االسػػـ، أمػػف الدولػػة المصػػرية  ثػػائؽو   !أسػػماء
اعترافػو غنػيـ نسػبت لوائػؿ كمػا أنيػا  ،جوجػؿشػركة نو مدير وائػؿ غنػيـ فػي إعنو قالت 

أدري، ربمػػا يكػػوف األمػػر مجػػػرد ال ! "كمنػػا خالػػد سػػػعيد"أنػػو أطمعػػو عمػػى فكػػػرة صػػفحة ب
لػـ تمبػث والتػى  ،األخػرىتداعيات المؤتمر األمريكػي  مفعمى أية حاؿ، ! تشابو أسماء

عػػف السػػفارة  صػػادر يتقريػػر سػػر وثيقػػة ، الشػػييرة كشػػفت عنيػػا تسػػريبات ويكمػػيكسأف 
وثيقػػػة ! 31/1/2111، أطمقتػػػو ويكمػػػيكس فػػػي 31/12/2118األمريكيػػػة بالقػػػاىرة، فػػػي 

 APRIL 6 ACTIVIST ON HIS U.S. VISIT AND: فالتقريػر بعنػوا

REGIME 08: مؿ رقـتح، وCAIRO02572 ! وتتحدث عف انطباعػات ناشػط فػي
حضػػػر المػػػؤتمر، واسػػػتطاع األمريكيػػػوف اخفػػػاء لػػػـ تػػػذكر اسػػػمو أبريػػػؿ، 6حركػػػة شػػػباب 

قػػػػوى ال بعػػػػضعػػػػف خطػػػػة غيػػػػر مكتوبػػػػة مػػػػع  حػػػػديث الناشػػػػط ثيقػػػػة أوردتالو ! ىويتػػػػو
الوثيقػػة  كاتػػب ، وىػػو مػػا شػػكؾ2111، خػػبلؿ احػػة بالنظػػاـالمعارضػػة فػػي مصػػر، لبلط

، أمػػريكييف عػػف لقائػػو بساسػػة واسػػتراتيجييفأيضػػًا تحػػدث الناشػػط ! فػػي إمكانيػػة حدوثػػو
، MOVEMENTS.ORG :الموقػػػػػع االلكترونػػػػػي لمنظمػػػػػة فػػػػػيو  !رفيعػػػػػي المسػػػػػتوى

 تتمتػػعانحػػاء العػػالـ، و جميػػع فػػي  ؿ التواصػػؿ بػػيف الحركػػات الشػػبابيةيبتسػػي معنيػػة يوىػػ
 ويكميكس بشػػأفلػػميمػػة عػػف تسػػريبات أخبػػارًا وجػػدت ! بعضػػويتياأبريػػؿ  6حركػػة شػػباب 

بعػػض اطػػبلع أعضػػاء فريػػؽ الميػػديا الجديػػدة الخػػاص بحممػػة الػػرئيس األمريكػػي أوبامػػا 
  ! ، عمى خبراتيـالذيف حضروا المؤتمرأبريؿ  6شباب ُنشطاء مف 

أمريكػػػا بعػػػد الثػػػورة،  إلػػػىارة أحمػػػد مػػػاىر األخيػػػرة يػػػز باألمريكيػػػة  الحفػػػاوةحػػػوؿ  (113)
 ,Hoda Osman, Meet Egypt Revloutionaries in NYC :راجػػع
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Comes to NYC, The Busy Signal, 27 April 2011. 
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