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.. الربٌع العربً ما له

 ؟؟..وماعلٌه

 

 عرض 

 إٌمان صالح الدٌن محمد

باحثة فى مركز الببلٌوجرافٌا 

 والحاسب اآللى

 

 عروض موقعة

 .شاكر ، صفوت

صفوو  /  ؟؟..وما علٌهه ..  الربٌع العربً ماله       

الففشركة المدحففل  للطباعففة :  القففاةر    -.1ط  -.شففاكر 

 .6112والنشر ودكنولوجٌا المعلوما  ،

 .سم61ص؛ 672      

 677 -573ص:ببلٌوجرافٌة       

 279-277-21-5777-2دلمك      
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صوو  شاكر من موالٌل .مإلف ةذا الكداب أ  -

 .م1259القاةر  عام 

حاصل على بكالورٌوس العلوم العسكرٌة،   -

ولٌسانس آلاب، وعلل من الورق واللورا  

فً مجال اإللار  العلٌا وبحوث العملٌا  

 .والدواوض وإلار  األزما 

حاصل على وسام االسدحقاق من الطبقة   -

 .األولى

عمل بالقوا  المسلحة اعدباًرا من عام   -

م، ودلرج فً 1222م، وحدى ٌناٌر 1239

المناصب لٌصبح رئًٌسا لهٌئة األمن القومى 

 .ثم مساعلا فنائًبا لرئٌس المخابرا  العامة

عمل محافًظا لمحافظة قنا حدى أكدوبر   -

م، وقل ساةم فً اسدكمال وإقامة وبلء 1222

علل من المشروعا  فً مجاال  االسدثمار 

 .    والدنمٌه المخدلوة

ٌدكون ةذ الكداب من مقلمة وثمانٌة       

 :فصول، باإلضافة إلى المالحق

 .حول األحلاث: الوصل األول

األطماع فى منطقة الشرق :  الوصل الثانى

 .األوسط

مخطط الشرق األوسط ونظم : الوصل الثالث

 .الحكم العنصرٌة

 .سٌاسا  الدقسٌم : الوصل الرابع

 .السٌاسة والقرار األمرٌكً: الوصل الخامس

 .الووضى الخالقة وأسالٌبها: الوصل السالس

لور اإلخوان المسلمٌن فى :  الوصل السابع

أحلاث الربٌع العربً وعالقدها ببعض 

 .اللول 

 .خادمة للكداب: الوصل الثامن

 : باإلضافة إلى ثالث مالحق

مركز النشاط واالسدرادٌجٌا  :  األول     

 .الدطبٌقٌة والالعنوٌة

نبذ  عن بعض المصطلحا  :  الثانى     

 .ومللولها

 .ملحق الصور :  الثالث     

ٌسدعرض الكادب فً مقلمده منطقة       

؛ حٌث كان  (الوطن العربى)الشرق األوسط 

ومازال  مطمًعا للقوى الخارجٌة على مر 

الزمان؛ وذلك لما لها من إمكانا  وثروا  

وموقع جغرافً مدمٌز، وباعدبارةا مهًلا 

وةذا ٌجعل من .  لللٌانا  السماوٌة الثالثة

دوحلةا ودعظٌم قلرادها أمًرا لٌس فى صالح 

القوى الكبرى المدمثلة فً أوروبا الغرب 

والوالٌا  المدحل  األمرٌكٌة؛ وةذا جعل دلك 

القوى ددآمر ضل ةذا الوطن، وذلك باسدخلامها 

السدرادٌجٌا  الدقسٌم القائمة على الحرمان من 

وسائل الدقنٌة الحلٌثة، وبث عوامل الورقة 

مع دحجٌم الدعلٌم ..  باسدخلام اللٌن والعرق

واالكدواء بؤنماط دعدمل على الحوظ والدلقٌن على 

 .حساب الوكر واإلبلاع

وفى المقابل نجل ةذه اللول الدى خاض        

غمار الحرب العالمٌة الثانٌة، والدى شهل  

صراًعا وقداالً ولماًرا أصبح  على وفاق 
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لملدقى السوق األوروبٌة المشدركة ودوج  

 .عالقدها باالدحال األوروبى

وأن ما ٌوعله الغرب اآلن ةو محاولة       

اسدبلال صور االسدعمار الدقلٌلى القلٌم 

باسدخلام آلٌا  جلٌل  دضمن السٌطر  على 

مقلرا  اللول وإرال  الشعوب من خالل طبقة 

حاكمة بٌلةا مقالٌل واخدراق للقوى السٌاسٌة 

واالجدماعٌة الدى ٌمكن أن دشكل أوراق ضغط 

ٌسدخلمها كما ٌشاء مسدعًٌنا بدقنٌا  العصر 

الدً دشهل دطوًرا ةائالً خالل العقول األخٌر ، 

وعلٌنا أن نحرص على دماسك الجبهه اللاخلٌة 

ودحصٌنها ضل أي اخدراق ٌهلف إلى الورقة 

بٌن أبناء الوطن الواحل، وأن نثق بشبابنا ونهًء 

 .له فرص االنطالق لرحاب المسدقبل

عن أن المنطقة وٌتحدث فى الفصل األول      

العربٌة قل شهل  فً اآلونة األخٌر  بلاٌا  

ألحلاث واندواضا  مدالحقة ابدلاء بحالث 

حرق بوعزٌز لنوسه فً سٌلي بوزٌل فً 

 17م، وخروج بن علً فً 6111لٌسمبر عام 

م، من دونس وما حلث فً مصر 6111ٌناٌر 

م، وإسقاط النظام المصري 6111ٌناٌر  63فى 

 17، ثم لٌبٌا فى (فبراٌر11)ٌوًما  19بعل 

. فبراٌر بمشاركة حلف النادو ومقدل القذافً

أعقب ذلك سورٌا والٌمن وقبلها سقوط العراق 

فضالً عن انقسام السولان .  م6115إبرٌل  2فً 

م فهل كان ذلك من قبٌل 6116/  6111عامً 

الصلفة؟ أم فً إطار ما ٌسمى بمخطط الشرق 

 !. األوسط الجلٌل

وٌدعرض لدباٌن اآلراء حول بواعث       

ماةٌة :  الربٌع العربً فٌدرلل سإال أال وةو

؟ وعما إذا كان ما حلث مإامر  ..الربٌع العربً

نسج  خٌوطها فً إطار مخططا  شارك  

فٌها لول ودنظٌما  لدحقٌق أةلاف دخلم 

؟ جاء  ..؟ أم ثورا  لها أسبابها..مصالحها

ثم ضل  طرٌقها واخدطوها ..  دحمل بشائر أمل 

من جاء لٌحول مسارةا لٌدصلر المشهل من ال 

 .ٌسدحق 

ٌناٌر حلقة  63قل ٌرى البعض أن أحلاث       

من مإامر  حبك  خٌوطها فً عواصم خارجٌة 

إال أن انضمام الجموع الثائر ، وإسقاط النظام 

أضوى علٌها مالمح الثور  إال أنها كشو  بعض 

 :سلبٌا  المجدمع منها

محمل نجٌب أن األمرٌكٌٌن .  وقل ذكر ل      

كانوا ٌرٌلون إسقاط مبارك، وٌرغبون فً بلٌل 

ٌعمل على اسدقرار األوضاع فً المنطقة 

ووقع اخدٌارةم على ..  وضمان أمن إسرائٌل 

اإلخوان بوصوهم دنظًٌما موجوًلا ومندشًرا فً 

العالم العربً بشكل كبٌر، وفى ةذا السٌاق قل 

ٌكون من الموٌل الدعرف على بعض الجوانب 

م من 6111ٌناٌر  63ذا  العالقة بما حلث فى 

أكدوبر  67خالل ما نشرده مجلة نٌوزوٌك فى 

م عن مقال لجولٌان أسانج مإسس 6117

وٌكلٌكس أوضح فٌه عالقة جوجل بالبٌ  

األمرٌكٌة    والخارجٌة  والبنداجون،  األبٌض،
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والمخابرا  المركزٌة، ودساءل المقال عن كٌف 

دنوق الوالٌا  المدحل  مالٌٌن اللوالرا  على 

.. اسدضافة نشطاء وملونٌن من اللول النامٌة

ولور منظما  ..  وعن أةلافها من وراء ذلك 

المجدمع الملنً الذي ٌنحصر فً دنوٌذ أجنلا  

 !!. سٌاسٌة  لصالح الوالٌا  المدحل  األمرٌكٌة 

كما ألقى المقال الضوء على اللور       

األمرٌكً اإلسرائٌلً جارٌل كوةٌن ملٌر أفكار 

جوجل؛ والذي وجل  فٌه أمرٌكا النموذج الذي 

دبحث عنه لخوض حروب الجٌل الرابع الدً 

لون ..  اخدرعدها لزعزعة اسدقرار اللول 

بنشر الودن ..  الحاجه لشن علوان خارجً علٌها 

وقل اسدطاع ..  والقالقل وإثار  االقددال اللاخلً 

جارٌل كوةٌن جعل وائل غنٌم الموظف فى 

جوجل رمًزا للثور  فً وسائل اإلعالم العالمٌة 

بعل ساعا  قلٌلة من إلقاء القبض علٌه، والذي 

مدى نرى فدى جوجل على :  أشال به أوباما قائالً 

 ؟..رأس الحكم فً القاةر  

ٌجب أن نربً أبناءنا :  وأضاف أوباما      

 ..لٌصبحوا كشباب مصر 

وأورل الكداب دعلٌقا  لبعض شخصٌا       

م فى مصر  6111ٌناٌر  63العالم حول أحلاث 

)منها ٌجب أن نلرس الثور  المصرٌة فً : 

كامٌرون رئٌس وزراء برٌطانٌا؛   لٌوٌل  (ملارسنا

 فقل صنع المصرٌون..  الجلٌل فى مصر )

سٌلٌورنى برلسكونى رئٌس (  كالعال   الدارٌخ

 .وزراء إٌطالٌا

ذكر الكادب أنه فى  :إبرٌل  6وعن حركة       

م 6119أعقاب أحلاث المحلة الكبرى عام 

الدى شهل  إضراب العمال فً شركة المحلة )

الكبرى، وأنضم إلٌهم أًٌضا اعدصاما  ووقوا  

على الوسال والغالء والمطالبة بدحسٌن   احدجاجٌة

؛ فقل (الخلما  والدً دحول  ألحلاث شغب

أسس علل من الناشطٌن فً مصر حركة باسم 

 .إبرٌل  2

م صلر بٌان 6111ولكن فً ٌولٌو        

للمجلس العسكري مإكًلا أن الودنة الدً دهلف 

إلٌها الحركة للوقٌعه بٌن الجٌش والشعب ما ةو 

منذ   -إال ةلف من األةلاف الدً دسعى إلٌها 

وقل فشل  بسبب الخطوا  الدى ادخذ    -فدر  

 .أخًٌرا

األطماع فً منطقة :  وٌتناول الفصل الثانى     

 :الشرق األوسط 

إن العالم العربً بموقعه وثرواده وأسواقه       

ظل مطمًعا للكٌانا  الكبرى، وبا  ٌواجهه علل 

إن المنطقة ...  من الدحلٌا  والقضاٌا الخطٌر  

دعل من أكثر مناطق النزاعا  والدودرا  

وخاضعة لألفكار اللٌنٌة المدطرفة واإلرةاب، 

وأًٌضا أكثر المناطق اعدماًلا على الغٌر فً 

 .  مشاكله

وٌرجع الكاتب إلى تارٌخ سقوط       

 :اإلمبراطورٌة الرومانٌة

سقوط   عالقة  عن  البعض  ٌدساءل       

.. بموضوع الكداب  الرومانٌة  اإلمبراطورٌة
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فٌدناول كمثال نظرٌة المنوعة الحلٌة لرٌكارل؛ 

والدً ددلخص فى أن القو  إذا دنام  وأصبح  

قوه زائل  فإنها دحمل معها عوامل دراجعها، فكم 

من حضارا  سال ، ثم بال  عبر الدارٌخ، 

ومهما نشاةل الٌوم من لول دملك مقوما  القو  

ودسعى لزٌالدها ودعظٌمها، فاألمر الٌسلم من 

ومن الرإى المسدقبلٌة الدً ..  دراجع وانحلار 

طرحها جمال حملان دلك النبإ  الخاصة بانهٌار 

الوالٌا  المدحل ؛ فقل كدب فى بلاٌة الدسعٌنٌا  

أصبح من الواضح دماًما أن العالم كله :  ٌقول

وأمرٌكا ٌدبالالن الحقل والكراةٌة علًنا، والعالم 

ٌنظر بوارغ الصبر لحظة الشمادة العظمى حٌن 

 .دسقط وددلحرج

عاًما أكبر قو   311ظل  روما قرابة        

م 772عظمى فً العالم، وٌرى البعض أن عام 

الذى شهل خلع اإلمبراطور رومولوس أو 

أغسطس لٌس ةو الدارٌخ الحقٌقً لسقوط 

اإلمبراطورٌة الرومانٌة، بل دعلل  األسباب 

 -:مدمثلة فً 

دوشً سلسلة من األوبئة كالطاعون   -1

القبرصً الذي أولى بحٌا  أعلال كبٌر  من 

الشعب الرومانً وحال لون دجنٌل مزٌل من 

 . الجٌوش 

الووضى الدً أشاعدها المجموعا    -6

 .المهاجر  من شرق أسٌا 

 .غزوا  القبائل البربرٌة  -5

المشاكل االقدصالٌة واالعدمال المورط على   -7

 .عمالة الرقٌق 

الدوسع المورط واإلسراف فً اإلنواق   -3

 .العسكري وعلم دطوره لمواكبة العصر

 .الوسال الحكومً وعلم االسدقرار السٌاسً -2

ضعف دجنٌل المواطنٌن الرومان واالعدمال   -7

 .على المردزقة علٌمً االندماء

ونجل أنه بانهٌار االمبراطورٌة العثمانٌة      

أًٌضا فً بلاٌة القرن العشرٌن شهل  منطقة 

الشرق األوسط فدر  جلٌل  آل إلٌها العالم 

اإلسالمً بالدوكك، وأصبح الجزء األكبر منه 

 ٌعٌش فدر  من  األوسط  الشرق  وبلأ  ..مسدعمرا 

بالحروب واألضطرابا ؛   االسدقرار ملٌئة  علم

اإلسرائٌلٌة والدً /  ومنها القضٌة الولسطٌنٌة 

دواقم  بعل انوصال بعض حكام المنطقة عن 

شعوبهم وخضوعهم لسٌاسا  وإمالءا  

خارجٌة بما أسهم فٌما بعل بثورا  الربٌع 

 .العربً 

مخطط الشرق :  وٌتناول الفصل الثالث      

 :  األوسط ونظم الحكم العنصرٌة

فٌتحدث عن جورج بوش األب ومخطط  

ٌبلو أن مخطط الشرق األوسط الجدٌد؛ حٌث 

الشرق أوسط الجلٌل قل دالزم  مالمحه مع 

شخصٌة جورج لبلٌو بوش األب، وربما كان 

الندماء جلوله للماسونٌة المردبطة بالصهٌونٌة 

العالمٌة دؤثٌر على شخصٌده، فضالً عن 

ًٌا لجمعٌة الجمجمة والعظام  عضوٌده شخص

أكبر الجماعا  السرٌة المدطرفة فً أمرٌكا، 
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وحٌث كان مخطط له دقسٌم العراق وسورٌا، 

والمملكة العربٌة السعولٌة والسولان، وإٌران، 

ودركٌا؛ وةو مإسس الدحالف ضل العراق، 

وكان  المرحلة األولى لخطة الدقسٌم ددطلب 

ًٌا؛ مما اسدوجب قٌام الثور   ًٌا سن صراًعا شٌع

حلٌف )اإلٌرانٌة واسدبلال الخومٌنى بحكم الشاه 

م، كما 1272، وأئمة الشٌعة فً إبرٌل (أمرٌكا

أندقل الحكم فً العراق بسالسة غٌر معهول  من 

البكر إلى صلام وسحب الزعامة من مصر إلى 

 .بغلال

وكان الدواقٌة السالم بٌن مصر وإسرائٌل       

م، دؤثٌر على لور مصر العربً فً 1272

دؤجٌج الصراع الشٌعً السنً فكان  الحرب 

األةلٌة فً لبنان صراًعا بٌن الشٌعة من جانب 

.. واألرسدقراطٌة الحاكمة من المارون  والسنة 

وقل سبقها غزو إسرائٌل لجنوب لبنان فً 

م، ودشرٌل نصف ملٌون شٌعً 1279مارس 

من جهة أخرى، وانقالب أفغانسدان فً مارس 

 .م، واعدلاء العراق على إٌران 1279

أما الفصل الرابع عن سٌاسات التقسٌم  فٌأتً 

 :متناوالً 

 : سٌاسات التقسٌم       

إن سٌاسا  الدقسٌم للمنطقة قل بلأ  بقٌال        

إنجلدرا منذ فدر  طوٌله، ثم بحكم ما طرأ على 

العالم من دحوال  فً موازٌن القوى والسٌطر  

 .فدول  الوالٌا  المدحل  األمرٌكٌة ةذا الحلف

ووضع  خطة دوصٌلٌة إللار  العالم دقوم       

على نظر  الدوكك بإشاعة الووضى االجدماعٌة، 

والحروب األةلٌة فً اللولة الواحل  باسدخلام 

الودن اللٌنٌة، والعرقٌة والمشاكل الحلولٌة 

لدقسٌم اللولة األسالمٌة، إلى سنة وشٌعة 

وانقسام العالم اإلسالمً إلى أنصار اللولة 

اإلسالمٌة وخصومها لدصبح أمرٌكا بنًكا 

ٌسٌطر على اقدصالٌا  المنطقة، ومن السٌطر  

على اقدصالٌا  العالم شرٌطة أن ٌدحقق أمن 

أي أن المنطقة دقسم إلى لوٌال  ةشة .  إسرائٌل

 .الدمثل دهلًٌلا لحلٌودها إسرائٌل 

: م 9196فاتفاقٌة ساٌكس بٌكو عام        

وفرنسا (  مارك ساٌكس)بٌن ممثلً برٌطانٌا 

وبمشاركة روسٌا القٌصرٌة (  جورج بٌكو)

لدقسٌم ممدلكا  االمبراطورٌة العثمانٌة، 

وبموجبها سٌطر  برٌطانٌا على جنوب الشام، 

وبغلال، والبصر  ومٌنائً عكا وحٌوا، وحصل  

فرنسا على الجزء األكبر من الشام ومن جنوب 

األناضول والموصل، بٌنما حصل  روسٌا على 

القسطنطٌنٌة والبسوور، وأجزاء من األناضول، 

ووضع  فلسطٌن دح  اإللار  اللولٌة، 

: ودعمل  االدواقٌة إعطاء الحكم لألقلٌا  فمثالً 

األقلٌة السنٌة فً العراق حكم  األغلبٌة 

الشٌعٌة، واألقلٌة الشٌعٌة حكم  األغلبٌة السنٌة 

فً سورٌا بلعوى أن حكومة األغلبٌة قل دوكر 

فً إبال  األقلٌا  بٌنما حكومة األقلٌا  دذةب 

 .إلى إٌجال دسوٌا  مإقدة

م 1279ونجل أن نبإ  بنجورٌون عام       
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: نجاحنا فى دودٌ  ثالث لول ةً..  قودنا )

العراق، وسورٌا، ومصر إلى لوٌال  مدناحر  

 .قل دحقق  ( على أسس لٌنٌة وطائوٌة

 : م 9191أما وعد بلفور عام        

كان فكر  زرع لولة ٌهولٌة فً المنطقة        

..  وسط اللول العربٌة قل سبق  وعل بلوور 

.. وأعلن  دعوًٌقا لوحل  ةذه اللول ونهضدها 

م وزٌر 1971فقل أرسل ةنري بالمرسدون عام 

خارجٌة برٌطانٌا إلى سوٌر  فً اسدانبول 

مإكًلا سٌاسة برٌطانٌا فً (  بونسنٌن)إلوٌسكون  

دشجٌع اسدٌطان الٌهول فً فلسطٌن وإقامة كٌان 

قومً لهم سٌكون بمثابة مخلب قط ٌمكنهم من 

اسدخلامه ضل العرب، ٌإلي إلى وقف أي 

 . محاولة إلقامة كٌان موحل بٌن مصر وسورٌا 

وننتقل إلى مشروع برنارد لوٌس لتفتٌت       

 :الدول العربٌة واإلسالمٌة 

م وافق الكونجرس 1296فً عام       

على مشروع   -فً جلسة سرٌة   -باإلجماع 

برنارل لوٌس حول دوكٌك الوحل  اللسدورٌة 

لللول العربٌة واإلسالمٌة كل على حل ، وبذلك 

دم دقنٌن المشروع واعدماله وإلراجه فً ملوا  

. السٌاسة األمرٌكٌة االسدرادٌجٌة لسنوا  مقبلة 

و قل أشار فً حلٌثه إلى أن العرب والمسلمٌن 

فاسلٌن موسلون فوضوٌون الٌمكن دحضرةم، 

وإذا دركوا ألنوسهم فسوف ٌواجئوا العالم 

المدحضر بموجا  بشرٌة إرةابٌة دلمر 

الحضارا ؛ ولذلك فإن الحل األمثل للدعامل 

معهم ةو إعال  احداللهم واسدعمارةم، ودلمٌر 

ثقافدهم اللٌنٌة، وفً حالة قٌام أمرٌكا باحداللهم 

فإن علٌها االسدوال  من الدجربة البرٌطانٌة 

والورنسٌة فً اسدعمار المنطقة، والمانع عنل 

إعال  احداللهم أن دكون مهمدنا المعلنة ةً 

دلرٌب شعوب المنطقة على الحٌا  

اللٌموقراطٌة، ودقوم أمرٌكا بالضغط على 

قٌالدهم اإلسالمٌة لٌخلصوا شعوبهم من 

 .المعدقلا  اللٌنٌة الواسل 

وقد جاء فٌما ٌخص مصر فً مشروع        

 :التفتٌت 

   .دح  النووذ الٌهولي .. سٌناء وشرق الللدا  -1

عاصمدها اإلسكنلرٌة، ..  اللولة النصرانٌة   -6

ودمدل من جنوب بنً سوٌف إلى جنوب 

 .أسٌوط 

عاصمدها أسوان وحدى شمال ..  لولة النوبة   -5

 .السولان 

عاصمدها القاةر  ..  مصر اإلسالمٌة   -7

 .ودكون دح  النووذ اإلسرائٌلً 

وددركز فلسوة مشروع برنارل لوٌس على       

وإعطاء لور أكبر ..  مركزٌة اللولة الٌهولٌة 

لدركٌا ومحو موهوم القومٌة العربٌة وإلغاء أي 

لور ٌذكر للعرب فً منطقة الشرق األوسط 

الجلٌل، وقل رلل شٌمون بٌرٌز فً الدسعٌنٌا  

مقولة لبرنارل ددضمن أن العرب جربوا قٌال  

مصر لمل  نصف قرن فلٌجربوا قٌال  إسرائٌل 

 !!إذن
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وٌتناول الفصل الخامس السٌاسة والقرار 

 : األمرٌكً

م ذكر ةنري كٌسنجر 1277فً عام      

بمصر أن الصراع العربً اإلسرائٌلً ال ٌحل 

/عربٌة )إال بخلق صراعا  بلٌلة فً المنطقة 

-نوبٌٌن  –مسٌحٌٌن)وباسدخلام األقلٌا  (  عربٌة

: كما قلم لراسة بعنوان...(  أكرال  -موارنة 

اعدملدها "  مذكر  األمن القومً األمرٌكً"

م، ودوصً 1277اإللار  األمرٌكٌة عام 

اللراسة باسدبلال اللول القائمة بكٌانا  أصغر 

دعمل ضل بعضها لدبقى ..  ددسم بالطابع العرقً

 .ضعٌوة ٌسهل الدالعب بها وبثروادها

م أعلن  6111سبدمبر 11وعقب احلاث      

الحرب على ما أسمده اإلرةاب اإلسالمً؛ 

، وغز  (لوجول القاعل )فحارب  أفغانسدان 

.. العراق بلعوى امدالكها أسلحة اللمار الشامل 

وكما دسدهلف وضع إسرائٌل على قمة الشرق 

الجلٌل والسٌطر  على البدرول   األوسط

 .ومحاصر  الصٌن وروسٌا 

الفوضى الخالقة :  الفصل السادس بعنوان      

وأسالٌبها، وٌتحدث عن سٌنارٌو الفوضى 

 : الخالقة لما هو مخطط له على النحو التالً 

 .الخروج فً مظاةرا  جماعٌة  -1

اسدوزاز األمن من قبل عناصر منلسة أو   -6

 .عناصر دم  اسدمالدها 

اسدمرار الضغط للعمل على انهٌار األمن   -5

 .وبصور  مواجئة

 .إشاعة الووضى -7

دروٌع المواطنٌن اآلمنٌن بواسطة الخارجٌن   -3

 .على القانون بشكل منسق ومدزامن 

اإلجهاض على ما دبقى من جهاز األمن   -2

 .وسحقه

اللعو  السدمرار الدظاةر لدغٌٌب   -7

 .المدظاةرٌن عن واقع ماٌحلث

اسدخلام بعض الرموز الدً ٌدعلق بها   -9

 .المدظاةرٌن لضمان االسدمرار

إعالء الذادٌة للى المدظاةرٌن لدوةم أةمٌة   -2

 .لورةم وأنهم سٌحصلون على مكاسب 

إشغال الجها  القالر  على الدوازن   -11

بقضاٌا فرعٌة دشغله عن (  الجٌش)والدهلئة 

مهامه األصلٌة وةو اللفاع عن الوطن ضل 

 .الدهلٌلا  الخارجٌة 

اللفع بكل عناصر ومسببا  زعزعة   -11

 .النظام والجبهة اللاخلٌة 

منع وإفسال أي محاوال  للدهلئة؛ لٌبقى   -16

الوضع على ما ةو علٌه لكى دسقط اللولة 

مما ٌإلي إلى ثور  عارمة ..  فى انقساما  

 !وفوضى ؟

وقل دم إعلال كوالر من شباب بعض اللول      

خالل لورا  دلرٌبٌة فً الوالٌا  المدحل ، 

على (  بعضها فً صربٌا؟)ودركٌا، وقطر 

اسدخلام ةذا السٌنارٌو إلحلاث ثورا  ودغٌٌر 

لألنظمة الحاكمة لونما اللجوء لالنقالبا  أو 

اسدخلام القوا  المسلحة، ودطوٌع ما دوفره 
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دقنٌا  العصر من وسائل ادصال ودواصل 

 . اجدماعً فً حشل ودوجٌه الجماةٌر 

وٌأتً الفصل السابع عن دور اإلخوان     

المسلمٌن فً أحداث الربٌع العربً وعالقتها 

 : ببعض الدول

إن المعدقل الذي دلٌن به جماعة اإلخوان       

المسلمٌن ٌدلخص فً فكر  إحٌاء الخالفة 

اإلسالمٌة، والعمل على دشكٌل ما ٌسمى 

وبالدالً فإن ..  بالجمهورٌة اإلسالمٌة الكبرى 

موهوم الوطنٌة بمعناةا وقٌمدها المدعارف علٌها 

من أجل وحل  الوطن ودماسكه الوجول له 

عنلةم، وبالدالً نجل ةذه الصور  فً ادخاذ ةذه 

ًٌا من أوطانها بل ٌعدبرون  الجماعا  موقًوا علائ

أن مقاومدهم ومحاربدهم فً سبٌل دحقٌق ةذه 

الوكر  ةو عمل جهالي فالوالء للجماعة 

والمرشل، ولٌس للوطن، والمسانل  ألبناء 

 .العشٌر  ولٌس ألبناء الوطن

ومما الشك فٌه أن اللول الكبرى لن دسمح       

بدحقٌق ةذا الحلم الذي ٌدعارض مع مصالحهم، 

إال أنها دسدغل الجماعة وطموحادها ودعمل على 

دؤجٌج أوجه الخالف بٌنهما، وبٌن أوطانها 

وشعوبها وصوالً إلى اسدنزاف الجانبٌن بما 

 .ٌحقق مصالحها 

مخطط إقامة حلف سنً شٌعً  منذ عام       

 : م من خالل المحاور التالٌة 9191

من خالل دعبئة الدٌارا   محور الخلٌج      

اإلسالمٌة والدحالف مع الولسطٌنٌٌن 

المقٌمٌن فً لول الخلٌج، مع الدركٌز على 

قطاعا  الشٌعة فً البحرٌن واإلمارا  

إسقاط )وقطر وعمان والكوٌ  والسعولٌة 

 (النظام الملكً باعدباره نظام ال إسالمً

دنشٌط العمل الثوري :  مصر والسودان      

 .دمهًٌلا لعمل شعبً مسلح فً وق  واحل 

دهٌئة المناخ ضلةا فً :  سورٌا واألردن     

 .وق  واحل بعل العراق 

ٌدم بدكلٌف نبٌه بري رئٌس منظمة :  لبنان      

أمل الشٌعٌة بالدآلف مع ولٌل جمبالط 

لدغٌٌر الوضع فً لبنان خالل صراع 

 .مسلح ضل الموارنة والكدائب 

بعل االندهاء من المشرق :  لمغرب العربً ا     

: ٌدم وضع خطة عمل المغرب العربً

 (.لٌبٌا/ دونس / الجزائر / المغرب )

ٌإجل حٌث سٌعجل سقوط شبه  :الٌمن       

 .الجزٌر  بسقوط الٌمن

ورغم دهٌئة الوالٌا  األمرٌكٌة المدحل        

ولعمها لجماعة اإلخوان المسلمٌن لدلعب لوًرا 

فً إطار سٌاسة دقسٌم المنطقة واإلٌعاز لنظام 

مبارك لٌدقبل مشاركدهم السٌاسٌة بما ألى إلى 

م 6113مقعًلا فً برلمان  99حصولهم على 

إال أنها لم ٌكن لها لوًرا إٌجابٌا مباشًرا فً 

ٌناٌر بل حرص  قٌالدها على  63أحلاث 

الدبرإ منها فً بلاٌة األمر؛ خشٌة دعرضها 

لالعدقال، ولما ظهر  بوالر النجاحا  أعط  

ٌناٌر  69األوامر لنزول شباب الجماعة ٌوم 
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وةو ما صرح به المرشل العام فً حلٌث له )

واسدطاعوا أن (  بعل دولً محمل مرسً الحكم

ٌسٌطروا على مقلرا  األمور لصالحهم، 

وةكذا قال  األحلاث الجماعة إلى قصر 

 (.الحكم)االدحالٌة 

وٌعرض الكاتب عالقة الوالٌات المتحدة       

 :األمرٌكٌة باإلخوان المسلمٌن من خالل 

القاةر  فً كدابه   كوبالنل مسئول IAذكر       

لعبة األمم أن فكر المسئولٌن فً وكالة 

المخابرا  المركزٌة كان  فً اسدغالل اللٌن 

كودنة؛ فدبن  الوكالة اإلخوان المسلمٌن منذ 

الخمسٌنٌا  من القرن الماضً ومكندهم من 

الدغلغل فً لول المنطقة، واسدغل  كراةٌدهم 

 . الكبٌر  للقومٌة والشٌوعٌة

عقل  الوالٌا  المدحل  األمرٌكٌة صوقة       

منذ سنوا  مع جماعا  اإلخوان لكً دساعلةم 

على حكم مصر بشرط ضمان أمن إسرائٌل، 

وأن دكون جماعة اإلخوان قاعل  أساسٌة 

ددحالف معها لدنوٌذ المخطط األمرٌكً لهلم 

اللولة المصرٌة ودقسٌمها، وكذلك إضعاف 

 .الجٌش المصري

من اللقاءا  الدً كان  ددم بٌن ممثلى       

اإلخوان وعناصر أمرٌكٌة اجدماع فً إبرٌل 

م بمقر نقابة المهنلسٌن مع اثنٌن من 1223

مسئولً السوار  األمرٌكٌة، وأًٌضا قل سبق 

رصل ادصاال  اإلخوان المسلمٌن فً بلاٌة 

نشؤدها بٌن مرشلةا العام الشٌخ حسن البنا 

والمخابرا  األمرٌكٌة عن طرٌق ممثلها فً 

فٌلٌب /  السوار  األمرٌكٌة بالقاةر  سكردٌر أول

إٌرالنل، كما شارك  المخابرا  البرٌطانٌة فً 

ةذه اللقاءا ، وكان ملخل المخابرا  األجنبٌة 

ًٌا بٌنما  للدعاون أنهم ٌواجهون الشٌوعٌة سٌاس

ًٌا ًٌا وعقائل  .ٌواجهون اإلخوان لٌن

وفى مجال العالقا  العامة بٌن اإلخوان       

والوالٌا  المدحل  اندهج اإلخوان المسلمٌن 

اسدرادٌجٌة طوٌلة الملى بهلف السٌطر  على 

وسائل اإلعالم األمرٌكٌة والدغلغل لاخل 

الجامعا  والمراكز البحثٌة من خالل الدروٌج 

ألنوسهم بؤنهم أصحاب النهج اإلسالمً المعدلل 

القالر على القضاء على الدطرف اللٌنً، وفً 

إطار ذلك المخطط نشؤ مجلس العالقا  

األمرٌكٌة اإلسالمٌة، وقل شارك فً إنشائها عام 

م كل من نهال عوض، وعمر أحمل؛ 1226

وةما من أصول فلسطٌنٌة، ومعهما إبراةٌم 

اعدنق اإلسالم بغرض (  كنلي األصل)ةوبر 

اللفاع عن الحقوق الملنٌة للمسلمٌن، واعدبروا 

 . ٌوسف القرضاوي زعٌمهم الروحً 

م عن مذكر  6117وقل دم الكشف عام       

غٌر مإرخة درجع للدنظٌم العالمً لإلخوان 

مراحل الخطة العالمٌة )بوالٌة فٌرجٌنٌا بعنوان 

، ودؤدً بها مراحل عمل (للحركة السرٌة

اإلخوان؛ والدً دلعو إلى أةمٌة العمل بسرٌة 

دامة واالعدمال على الخلاع االسدرادٌجى، 

وددضمن المراحل ضرور  كسب دؤٌٌل 
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ودعاطف الرأي العام، ثم دؤدً مرحلة الدصعٌل 

 قبل نشوب الصراع والمواجهة مع الحكام، مع

ضرور  االسدوال  من وسائل اإلعالم الغربٌة، 

واحدواء العناصر المإثر  فً المجدمع من أجل 

اإلعلال للمرحلة األخٌر ، وةً االسدٌالء على 

 . السلطة 

 :حول دعم إدارة أوباما لإلخوان      

من مظاةر خصوصٌة عالقة الوالٌا        

على طلب "  أوباما"المدحل  باإلخوان عنلما أقلم 

لم ٌسبقه إلٌه أي رئٌس أمرٌكً حٌن طلب من 

مبارك فً ٌونٌو (  المخلوع)الرئٌس األسبق 

م لعو  أعضاء اإلخوان لحضور خطابه 6112

بجامعة القاةر ؛ والذى أعلن فٌه أن أمرٌكا 

دحدرم حق أصحاب األصوا  السلمٌة 

والملدزمة بالقانون العام فً االسدماع إلٌهم حدى 

ولو كانوا مخدلوٌن معهم، وباإلشار  دعلٌق إلى 

بصحٌوة "  لٌوٌل جنانٌوس"الصحوً األمرٌكً 

أن ةذه العبارا  دم  "واشنطن بوس  ذكر 

 ". صٌاغدها لإلشار  إلى االخوان بالدحلٌل

وقل ٌدساءل البعض؛ كٌف لسٌاسة أمرٌكٌة       

دقوم على الدقسٌم والدودٌ  من اللاخل، أن 

دؤدلف مع سٌاسة إخوانٌة دحلم بخالفة إسالمٌة 

 .دقوم على الوحل  واالنلماج؟

الحقٌقة أن الطرفٌن، وإن اخدلوا فً       

األةلاف فقل ادوقا فً وسٌلة دحقٌق ةذه األةلاف 

عن طرٌق ةلم كٌانا  بعض لول المنطقة 

 .بشدى الطرق 

جاء ندٌجة لدصرٌحا  مجموعة من       

" خٌر  الشاطر"قٌالا  الجماعة وعلى رأسهم 

الذي أللى بدصرٌحا  لجرٌل  الواشنطن داٌمز 

أن الجماعة ملدزمة دماًما باالدواقٌا  اللولٌة، 

وأن حماٌة أمن إسرائٌل جزء من دلك 

االلدزاما ، كما قام وفل من الحزب بزٌار  

أمرٌكا، والدقى مع علل من كبار المسئولٌن 

ونشر  الواشنطن داٌمز ..  بالبٌ  األبٌض 

دقرًٌرا فً صلر صوحدها األولى جاء فٌه أن 

اإلخوان المسلمٌن ٌسعون لدحالف مع الوالٌا  

المدحل  مقابل الدزامهم الشامل بمعاةل  السالم 

وضمان أمن دل أبٌب مقابل اللعم األمرٌكً، 

 . ووصول مرشحهم إلى الحكم 

ومن المالحظ بالوعل دوقف ةجما        

حماس على إسرائٌل، وإجهاض دحركا  

بقرار سٌاسً )الجٌش المصري فً سٌناء 

، (وعلى غٌر رغبة المإسسة العسكرٌة

وباسدجابة محمل مرسى للموقف األمرٌكً من 

سورٌا بسحب السوٌر المصري من سورٌا 

ودؤكٌله على حشل الدٌار اإلسالمً للجهال فً 

سورٌا، وكذلك وعله باقدطاع جزٍء من سٌناء، 

وةو مشروع الوطن البلٌل الذي سبق طرحه، 

وقل قوبل بالرفض المصري حدى دالق  

المصالح بٌن إسرائٌل وحماس وحزب هللا 

وجماعة اإلخوان بلعم أمرٌكً، ودموٌل قطري 

فؤعٌل طرحه، واندعش  آمال حماس فى إقامة 

فورٌن "إمار  إسالمٌة فً سٌناء، وأعلن  مجلة 
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ًٌا جاء به "  بولٌس فى دقرٌر لها أن عرًضا أمرٌك

إلى القاةر  قبل "  جون كٌرى"وزٌر خارجٌدها 

عزل محمل مرسً ببضعة أشهر ٌقضً بموافقة 

كل من الوالٌا  المدحل ، وبرٌطانٌا، ولول 

ولول خلٌجٌة على إلغاء .  االدحال األوروبً

اللٌون الخارجٌة على مصر مقابل السماح 

بدوطٌن الشدا  فلسطٌنً بسٌناء، مما ٌعنً 

بلاٌة دنوٌذ السٌنارٌو، وفى إطار دبنً ةنرى 

دبالل "كٌسنجر وزٌر الخارجٌة األسبق لوكر  

والدً من شؤنها فك القٌول المعقل  "  األراضً

 .الدً فرضها دقالم المشكلة الولسطٌنٌة

ودقوم إسرائٌل باسدخلام الجماعا       

الجهالٌة المخدلوة من قبل مخابرادها فً دسخٌن 

الجبهة المصرٌة بإطالق الصوارٌخ على 

إسرائٌل من سٌناء وغز ، فً وق  دعانً فٌه 

مصر من أوضاع اسدرادٌجٌة وأمنٌة صعبة، 

مما ٌمنح إسرائٌل مادقنع به العالم أن سٌناء 

منطقة إرةابٌة، ودجار  مخلرا ، ودجار  بشر 

 .لورض الوصاٌا علٌها 

 -وفً مقابل ذلك نجل أنه حافظ  مصر       

على سٌناء، وأصر السالا    -عبر العصور

على إزالة مسدعمر  ٌامٌ  الدً أقامدها إسرائٌل 

فً سٌناء، واسدعال مبارك طابا بالدحكٌم، 

ورفض جمال عبل الناصر ضم غز  لمصر 

دح  لعاوي ماٌسمى باالعدبارا  اإلنسانٌة 

للالجئٌن الولسطٌنٌٌن حواًظا على الهوٌة 

 .وحواًظا على أمن مصر .. الولسطٌنٌة 

وفٌما ٌلً نوضح عالقة بعض اللول       

 :باإلخوان 

 :عالقة تركٌا باإلخوان  المسلمٌن

من الواضح موقف دركٌا المإٌل لإلخوان       

فً مصر، ودبرٌر دجاوزادهم، بل خروج رجب 

طٌب أرلوغان عن مقدضٌا  األعراف 

اللبلوماسٌة فً موقف دركٌا من النظام فى 

مصر، ودهٌئة المناخ لعقل المإدمرا  لعناصر 

اإلخوان الهاربة من مصر، ولقاءا  للدنظٌم 

اللولً فضالً عن مشاركدهم فً الدموٌل 

والدخطٌط للمإامرا  الدً دسدهلف مصر 

وشعبها، ودعلٌقاده على حكم محكمة جناٌا  

الجٌز  باإلعلام على المدهمٌن فى أحلاث 

كرلاسة، ودناسى جرائم ةإالء بوضع السم 

ضابًطا ورجال أمن وسحلهم والدمثٌل  17وقدل 

بجثثهم بشكل ٌدنافى مع أي قٌم لٌنٌة وأعراف 

 .إنسانٌة

 :عالقة قطر باإلخوان المسلمٌن    

درجع عالقة اإلخوان بقطر إلى عام       

م؛ فقل خرج علل كبٌر من اإلخوان من 1237

مصر أثناء حكم الرئٌس الراحل جمال عبل 

الناصر، ودوجه  أعلال منهم إلى اللول 

قطر، وسورٌا، والسعولٌة، :  العربٌة ومنها

وكان على رأسهم الشٌخ ٌوسف القرضاوى، 

وعبل البلٌع صقر الذٌن كان لهم لور فى إنشاء 

 .وزار  الدربٌة والدعلٌم بقطر 

م دؤسس مندلى الحوار 6117وفى       
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األمرٌكً اإلسالمً برعاٌة وزار  الخارجٌة 

ًٌا ٌلدقى فٌه  القطرٌة والذى ٌقٌم محوالً سنو

الخبراء المسئولون األمرٌكٌون بجمٌع أطٌاف 

اإلسالم السٌاسً دمهًٌلا الخدٌار الشرٌك 

اإلسالمً لالسدرادٌجٌا  األمرٌكٌة فى الوق  

المناسب، ونظًرا لوجول قاعل  أمرٌكٌة فً قطر 

فقل سانل  أمرٌكا قطر فً القٌام بلور قٌالي 

فً المنطقة العربٌة ومحاولة دهمٌش بعض 

 .اللول منها مصر والسعولٌة 

وسانل  قطر اإلخوان ومول  أنشطدهم       

قبل وبعل دولٌهم الحكم بصور  سافر ، ودعلل  

اللقاءا  بٌن مسئولٌن قطرٌٌن وأعضاء مكدب 

اإلرشال فً اللاخل والخارج، فضالً عن الخط 

المعالي لمصر وشعبها من قبل مسئولً قطر 

وإعالمها خاصة مادبثه قنا  الجزٌر  من أكاذٌب 

دصب فً مصلحة اإلخوان، وكذلك لعمها 

لللور الذي ٌقوم به الشٌخ القرضاوى باإلساء  

 .إلى مصر وأزةرةا الشرٌف 

 :عالقة إٌران باإلخوان المسلمٌن     

خالل نوً الخومٌنً إلى العراق، ثم فرنسا       

اطلع على كدب البنا، ومإلوا  سٌل قطب، بل 

قام بدرجمة علل من مإلواده بنوسه إلى 

الوارسٌة، ودؤثر بوكره حول الحاكمٌة وظهر 

، وعقب (الحركة اإلسالمٌة)ذلك فى كدابه 

اإلطاحة بالشاه شكل  البنٌة األساسٌة لنظام 

الحكم فً إٌران وفًقا لرإٌة البنا لللوله، باعدبار 

 .المرشل بمكانة الحاكم الوعلً 

م فً 6111ٌناٌر  63وعقب أحلاث       

مصر، وجه آٌة هللا خمنئً المرشل األعلى دحٌة 

إلى ثوار الدحرٌر واصًوا إٌاةم بؤبناء حسن 

البنا، وقام محمل مرسً الرئٌس األسبق بزٌار  

طهران للمشاركة فً فاعلٌا  القمة السالسة 

عشر  للول علم االنحٌاز، كما قام نظٌره 

اإلٌرانً أحملى نجال بزٌار  مصر للمشاركة 

 .فً أعمال مإدمر القمة اإلسالمً 

ونجل أن ةناك دعاوًنا بٌن اإلخوان وإٌران       

بهلف دغٌٌر نظم الحكم العربٌة فً المنطقة 

باسدخلام الدواجل اإلخوانً المنظم فً ةذه 

اللول؛ حٌث مسانل  اإلخوان إلٌران فً 

زعزعة الحكم فً السعولٌة بالمنطقة الجنوبٌة 

خاصة على الحلول الٌمنٌة السعولٌة بلعم 

لوجٌسدً غربً، فضالً عن موقوهم المعالى 

والمحرض فً لٌبٌا، ودونس، والكوٌ ، 

 . والبحرٌن، والعراق، والسولان 

وتطرح الخاتمة فً الفصل الثامن         

 : الخٌارات التالٌة 

إنه كان من الطبٌعً إزاء مادالقٌه ..  ماله      

شعوب المنطقة من حكم جائر امدل لسنوا ، مع 

دهمٌش للور الغالبٌة لمصلحة قلة محلول  من 

مما عبؤ صلور ..  أصحاب السلطة والمصالح 

لدثور ..  أبناء ةذه الشعوب ومشاعرةا الكامنة 

ودندوض لدصحح األوضاع ودعٌل الحقوق 

 .المسلوبة، والعلل بٌن فئا  المجدمع

بما دملكه من   –اسدهلف  لول ..  ماعلٌه      
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دقسٌم ودودٌ  المنطقة فً   -إمكانٌا  وأجهز  

إطار مخطط بل  مالمحه ددضح على مر 

الزمن؛ حٌث ألرك الغرب ما دشكله ةذه 

المنطقة من خطور  مسدقبلٌة على كٌانه نظرا 

دإةلها .  لما ددمدع به من قٌم ومقوما  وإمكانا 

كما جاء فً (  األوروبً)لوراثة الرجل األبٌض 

مسدهل المإدمر الذي عقل فً لنلن عام 

م، وضم سبع لول اسدعمارٌة، واندهى 1213

م؛ والدً كان  أولى 1217بوثٌقة كامبل عام 

دوصٌادها دقسٌم ةذه المنطقة وحرمانها من 

الدقنٌة الحلٌثة مع دغذٌة عوامل الدودر 

واالسدنزاف اللائم باسدخلام األقلٌا  العرقٌة 

بما (  إسرائٌل)واللٌنٌة وزرع كٌان علائً معها 

 .ٌإثر على اسدقرارةا ودقلمها 

ٌمكن ..  ولٌس مندهاه ..  وفً نهاٌة األمر      

القول إنه بالنسبة لما ٌخص اللول العربٌة 

مازال السٌنارٌو ٌنوذ طبًقا لما ..  واإلسالمٌة 

سبق أن خطط له، وربما ألخل علٌه بعض 

الدعلٌال  بما ٌدواءم مع المسدجلا  بما 

ونحن بإرالدنا أحٌاًنا، ..  الٌدعارض مع جوةره 

وبلونها أحٌاًنا أخرى نسهم فً ألاء األلوار 

.. الدً رسم  لنا طبًقا للسٌنارٌو المعل 

كشخوص رواٌة دندظر مصٌرةا لحظة إسلال 

السدار، والٌغٌر من ةذا الوضع إال إلار  حر  

 .واعٌة 

وإن كنا جمًٌعا نإمن باللٌموقراطٌة      

لنكون واقعٌٌن  ..  إال أننا ..  كؤسلوب حكم عالل 

 :     فقل ٌكون أمامنا اخدٌارٌن

 :الخٌار األول     

ندمنى أال دطول لنوع من )أن نقبل لودر        

الحكم المسدبل، وٌسمى الحكم العالل ذا القبضة 

نلملم ونرمم ما أفرزده ..  نحكم القبضة (  القوٌة

م 6111السنوا  العجاف الدً أعقب  ٌناٌر 

وعال  فٌها بمصر ولول الربٌع العربً إلى 

الوراء وعرقل  مسٌردها وانطالقها نحو 

 . أةلافها 

 :الخٌار الثانى     

 -:أن ٌوضع فً االعدبار ماٌلً

لوام الحواظ على ةٌبة اللولة، ومزٌل من   -1

االنضباط فً شدى المجاال  وقبضة قوٌة 

حازمة فً مواجهة ما ٌسمى االنوال  

 . األمنى

 . دوفٌر كل ما ٌحافظ على قوادنا المسلحة -6

االةدمام بدخوٌف ةموم المواطن فً الرٌف   -5

ودوفٌر مسدلزما  الزراعة   الوقٌر ،  واألحٌاء

للوالح بؤسعار مناسبة، واالةدمام بحقوق 

 .العمال ودوفٌر فرص العمل للشباب

كشف وإقصاء عناصر الطابور الخامس   -7

وخالٌا الدنظٌما  المناةضة من الجهاز 

 .اإللاري لألماكن الحساسة باللولة 

لعم لور األزةر الشرٌف السدعال  مكانده   -3

فً الحواظ على مقوما  صحٌح اإلسالم، 

وكذلك المإسسا  اللٌنٌة للقٌام بلورةا 

 .اللعوي، وإعالء قٌم الدسامح والوسطٌة 
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 . دعظٌم ثروا  مصر والحٌلولة لون نهبها  -2

مساعل  األمن على اسدعال  قلراده ولعمه   -7

لمواجهة الدحلٌا  مع الدؤكٌل على حسن 

 .الدعامل مع الجمهور

اسدعال  مصر للورةا اإلقلٌمً، بما ٌحقق   -9

ًٌا ٌمكنها من مواجهة الدلخال   لها عمًقا عرب

 .اإلقلٌمٌة واللولٌة 

وأخًٌرا نجل أن ةذا الكداب أداح الورصة       

للقاريء لٌقف على جذور المإامرا  الدً 

والدً قل دبلو أنها ولٌل  .  وحولنا..  دحاك لنا 

الوق  الراةن، ولٌدبٌن طبٌعة وحجم وأبعال ما 

دسدهلفه قوى خارجٌة، رأ  فً شعوب ةذه 

ما ٌهلل   -إذا ما دنام  ودوحل    -المنطقة 

 .مصالحها فخطط  وعمل  على دوكٌكها

وقد حظً الكتاب بعروض كثٌرة فً       

 : الصحف والمجالت منها 

)جرٌدة األهرام المسائً        باب الرأي : 

 1196/ 1/ 4(  والرأي اآلخر

 :الكاتب هانً رسالن        

وما ..  الربٌع العربً  ماله)إن ةذا الكداب       

للواء صوو  شاكر الذي شرح فٌه (  ؟؟..علٌه 

رإٌده لما حلث ومازال ٌحلث فً بللان الربٌع 

العربً، وما ددعرض له من دوكك ودلمٌر فً 

الوق  الذي ٌدم الدروٌج، فٌه وبطرٌقة ضبابٌة، 

لمواةٌم وأفكار الدعبر عن واقع  وطموحا  

 .منطقدنا العربٌة

ٌذكر الكادب ةانً رسالن أنه ٌعرف       

اللواء صوو  شاكر أبان الودر  الدً قضاةا 

محافًظا لقنا فً النصف الثانً من الدسعٌنٌا ، 

وقل شهل عهله وضع اللبنا  األولى لعملٌة 

دطوٌر قنا، والسعى لدنمٌدها، وما لمسه من 

الدجرل، :  السما  الغالٌة فً شخصٌده وةً

والرصانة، والدركٌز على الهلف والعمل 

والكداب ٌمثل إضافة جال  لمحاولة فهم .  المثمر

ودحلٌل الدواعال  الصاخبة الدً دمر بها 

منطقدنا؛ والدً ددقاذفها الخطوب واألنواء من 

ًٌا لدؤصٌل  كل جانب، وحٌث بذل جهًلا موضوع

ودوضٌح األفكار والرإى الدً دقول الدلخال  

الخارجٌة فً منطقدنا، إال أنه ٌإكل أًٌضا أن 

الربٌع العربً بلا فً أول األمر كظاةر  

إٌجابٌة دواعل  مع وجلان شعوب ةذه 

 .المنطقة 

 6112/ 2/ 2( قضاٌا وآراء)األةرام باب 

..كتب قٌمة :  مصطفى الفقً /  الدكتور      

 (:صفوت شاكر نموذًجا) 

إن قٌمة ةذا الكداب دكمن فً كم المعلوما       

وأن المإلف له .  ونوعٌة الوثائق الدً ٌحدوٌها

أةمٌده أًٌضا؛ فهو اللواء صوو  شاكر الذي 

كان محافًظا لمحافظة قنا، وبلأ حٌاده ضابًطا 

بالقوا  المسلحة، ثم عمل بالمخابرا  ثالثٌن 

 .عاًما، ثم رئًٌسا لهٌئة األمن القومً 

إن الكداب :  مصطوى قائالً .وٌسدطرل ل      

ٌرصل، فً ثراء فكري وغزار  معلومادٌة، 

األسباب والمقلما  الدً اردبط  بحالة الربٌع 
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العربً، وأن ما جرى لم ٌكن مصالفة صنعها 

لنوسه، أو (  بوعزٌزى)حرق الشاب الدونسى 

بلاٌة الشرار  ولكن كان  ثورا  الربٌع العربً 

مخطًطا لها من قبل، وٌطرح المإلف سٌاًقا 

ًٌا مدجانًسا للوصول إلى ذلك الحلث  دارٌخ

الكبٌر، وٌشٌر الكادب إلى الجهول الغربٌة 

لدقسٌم المنطقة ورسم خرٌطة لولها وفًقا 

للمصالح واألةواء، وعلى حساب إرال  

شعوبها، كما حلث بعل نهاٌة الحرب العالمٌة 

( ساٌكس بٌكو)األولى والدً دجل  فً ادواقٌة 

البرٌطانً بإنشاء وطن قومً (  بلوور)ووعل 

للٌهول فً فلسطٌن، وأشار أًٌضا لمشروع 

برنارل لوٌس الذي وافق  علٌه إحلى لجان 

م؛ والذي ٌقضً بدقسٌم 1296الكونجرس عام 

اللول العربٌة واإلسالمٌة، ودمزٌقها إلى 

 .لوٌال  صغٌر  منها مصر 

إن ةذا الكداب من الكدب القٌمة ونوصى       

باقدنائه بجمٌع المكدبا ، فوٌه ٌرصل الكادب 

موثق )األحلاث فً سٌاق دارٌخً مدجانس 

للوصول إلى ذلك الحلث الكبٌر (.  بالمصالر

وةو أن ماجرى لم ٌكن مصالفة صنعها حرق 

 .نوسة  (بوعزٌزى)الدونسى  الشاب

وأن ةذا الكداب ٌسدهلف إداحة الورصة       

للقارئ للوقوف على جذور وبلاٌا  المإامرا  

الدً دحاك لنا وحولنا، والدً قل دبلو أنها ولٌل  

الوق  الراةن، وأنها رل فعل أو دؤثر بحلث ةنا 

وٌبٌن طبٌعة وحجم وأبعال ما دسدهلفه ..  أوةناك

إذا ما   -قوى خارجٌة رأ  فً شعوب المنطقة 

ما ٌهلل مصالحها وٌشكل خطور    -دوحل  

 .علٌها 

وذكر الكادب األسباب الدً لفع  الغرب       

للدخوف من المنطقة العربٌة، ورصل أةمٌدها، 

لمنع دقلم   -منذ البلاٌة   -ثم ذكر كٌف خطط  

شعوبها واللحاق بركب الدكنولوجٌا، ثم ٌوضح 

كٌف دعاون  مع البالل األخرى لدطوٌق 

المنطقة لصالح مخططها، وكذلك كٌف دعاون  

مع المنظما  اإلسالمٌة بالمنطقة لدنوٌذ مادلبره، 

وكٌف نجح  فً بعض النقاط ، وكٌف فشل  

ولم دحقق ماددمناه بوقوف الشعب مع الجٌش 

فً مصر قلب الوطن العربى، والدً وقو  

 .كالحجر فً طرٌق مسٌر  مخططادها للمنطقة 

إن ةذا الكداب ٌوٌل الباحثٌن والمهدمٌن       

بدارٌخ السٌاسة المصرٌة والمنطقة العربٌة 

ككل، وأًٌضا المهدمٌن بؤحلاث ثورا  الربٌع 

 .العربً ودارٌخ مصر بصوة عامة 

ودبقى الوائل  الحقٌقٌة لهذا الكداب باقدنائه       

لقطاع عرٌض من المكدبا  أولها المكدبا  

قسم دارٌخ، :  العامة، ثم مكدبا  كلٌا  اآللاب

ومكدبا  كلٌة الحقوق، ومكدبا  كلٌة االقدصال 

والعلوم السٌاسٌة بجانب اقدنائه بالمكدبا  

 . الملرسٌة

       

 

 


