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تَوطِئة
بقوٍ :د .جابر إبرآيٍ سوٌاْ

قَل الكجرل عن ثٌرات العارع العربُ أً ماا زلياُ "الربَا
العربُ" اليت طالعتْنا بوا قٌٔ اٜشتعمار الؽوٌَاا ررباًُ ،ع آ
رأشوا الٌٍٜات املتشاةّ اٞمرٍكَاًْ ...قَالن ا واا ثاٌرات داإت
إلزاسااْ أ ةم اْت اشاات ةا ٍْ أعْم ااح سااراسل طص اعلىوا ع اآ رقاااس
الععب...
ًمن أدل ف العارع اىل طؽةٍق ذلك رأٍنا كَف أن ط ك
الجاااٌرات الااايت ع طؽااانَعئوا ل ًاٖااار اليااارس اٜشاااتعمارِ قاااة
ت برياقاّْ ،ماان مجاالن اذترٍااْ ًالكرامااْ ًالصااَا ّ
مح ااح ظااعارا ت
س محاااط املااٌاطنل ً فعو ا ل اارًز اىل
الٌطنَااْ ،بياارا اشلااا ى
العارع ًالةيعٌّ اىل اشااا النةااع عادل طر ٍاة ع اارّن "العاعب
ٍرٍة اشاا النةاع" اليت ًدة اها ًاسةّ مٌسيةّ مل طتيَيار ًمل
طت ا اةي ل َا ا اٞقلاااار العربَاااْ الااايت لرشلتْواااا ااارلان الربَا ا
ذ ااب معااى شاأٌ ارتااراس ًالااةمار ًشاارك
الكاااذس ال ا ِ مل ٍئ ْ
املسٍة من الةمإ ل اٞقلار اليت سلَّ بوا.
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ؼااشَض أن التيااَرل ـاارًرّْ لتشرٍاار ااتم ا ماان الركااٌ
ًاملراًسااْ ل املكااانً ،ل نوااٌا بااى ًالااةف بعذ تااى لَكااٌن
قااا راّ ع اآ مٌاك اااْ اذتفااارّ اذتةٍجااْ ًالٓشاااا برلكِااب ماااا
حتم ى من معلَاتت دةٍةّ.
ًؼااشَضأ أن هناااظ أ ةم اّْ ا ع اّْ مصاات ةيّ ااارط الة ا
ًالاور ًاٜشت ةا ع ٓ ظعٌبوا...
ًلكن الؽيشَض أٍَفااّ أن ارلان ثاٌرات رباَعو املسعاٌع مل
لااو ًدااٌي رال َااْ أ ةمااْ ارتنااٌع ًالة ا ًاٜشاات ةا  ،اٞماار
ط ِّ
ال ِ ٍةفعنا اىل اٜشتنتاز أن ما أزلٌي "ربَعاّ" أً "ثٌرَّ ربَ " مل
ٍكااان برٍٗاااًّ ،بالتاااالُ هاااٌ مل ٍااارتى علرِااٌل ارتااااطر أً مااان ًن
ختلَط رُ اردُ!!...
ًالكتاس ال ِ فعى بل أٍةِ الارإ ( ًر الٌٍٜات املتشةّ
اٞمرٍكَْ ل ؼناعْ ثٌرات العاارع العرباُ) ٍٛكٓاة فَاى مٛلِّراى
أمحة بن شعا ّ ااا با ٞلْ ًبالٌثاٖق ااا أن ما دارٔ ل بعاأ أقلاار
الٌطن العربُ ااا  ٜشَما ل طاٌ ض ًمؽار ًلَ َاا ًالاَمن ًشاٌرٍْ،
ًق ل ذلك ل العرا ااا مل ٍكن مؽاا لفًّْ ،امناا داإ برعال فاعالٕ
اردًٍُ ،عرل مٛلِّف الكتاس اىل أن الراعل ارتاردُ هٌ الةً
اليربَااْ ذات التااارٍو اٜشااتعمارًِ ،ع اآ رأشااوا الٌٍٜااات املتشااةّ
اٞمرٍكَْ.
ًقااة اظااتمل الكتاااس ع اآ ماةمااْ املذلدىملااْ ًماةمااْ املٛلااف
ًع ٓ شتْ فؽٌ طناًلح الجٌرات امل ٌي اًْ ،املنةماات اٞمرٍكَاْ
اليت طاٌع بتؽانَ الاةراراطَات ًبتؽاةٍرهاً ،التاا اْ اذتةٍجاْ
اليت ع اشت ةاموا لسعسعْ اشتارار ً املنلااْ ًالعااملً ،أفار
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املٛلِّف الرؽ ل الراب ًارتامض ل تذربْ املؽرٍْ ًجتربْ ال اةان
العربَااْ ا ٞاارٔ ،كاظااراّ عاان طااٌر العاا اس العربااُ ل ط اااُ
َ ا "الجااٌرات الٓٝعنرَااْ" الاايت
طالااةع املااا ِ اٞمرٍكااُ ااٝ
اظتع ح ل ب ةا و ص.
ًدعااال املٛلِّاااف عناااٌان فؽا ا ى الصاااا ط ًا ٞااارل /عناؼااار
حت َ ًَْ ،/ؼةيري بع ارّ الرَٖض اٞمرٍكُ الصاابق /فارا ك ل
رًزف حً ،/هاُ " ٜظإُ صؽال مؽاا فّْ ل الصَاشاًْ ،"...قاة
أرا املٛلااف ماان ذلااك أن ٍج ااح بالتش َاال أن مااا سؽاال شااابااّ ماان
"ثٌرات م ٌي ْ" ل أًرًبا العرقَْ ًل بعأ ً اٜحتا الصٌفَاطُ
الصااابقً ،مااا صؽاال الَااٌع ل منلاتنااا العربَااْ ااااا ااا ظاااعح
طصمَتى "الربَ العربُ" ااا هٌ شتلطْ مص ااّ.
ت املٛلف كتابى مب شالن
امل شاااق ا ًٞن ٍصاااتعرا املعااارًعات ًاٞماااٌا اٞمرٍكَاااْ
امل ؽيؽاااْ لا ا عأ الاااةً العربَاااْ حتاااح عناااٌان " عا ا ارتَاااارات
الةراراطَْ".
امل شااق الجااا ُن ٍعاارا أزلااإ املنةمااات الةاعمااْ ملااا زلااُ
"الجااااٌرات امل ٌي ااااْ" ً"الربَاا ا العربااااُ"ً ،ادتوااااات املرط لااااْ بوااااا،
ًاٞماكن اليت ا ل اح منوا التةاهرات أً ظوةت أسةاثاّ بارزّ.
جتااةر اإلظااارّ اىل أن الكتاااس ع طؽااةٍرئي بالعيااْ الرر صااَْ
با الةكتٌر أمحة بن شعا ّ اٞكا رُ ًال اسح الكنةِ من
أؼاااٌ ٕ دساٖرٍاااْ مل اا عااااع 2011ع ،أِ ماا بةاٍاااْ اذتااارس ع ااآ
شٌرًٍْ ،ل لك فإ اى مل ٍتٌقاف عناة اذتالاْ الصاٌرًٍْ ،قاة قاماح
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بذل تى اىل العربَْ ًٖ/اع ف ادتارا  /اذتاؼا ْ ع آ ب اٌع ل
الذل ْ ًالتعرٍب من دامعْ معاق عااع 2011ع ً ،ب اٌع موايف ل
الذل ااْ ماان العربَااْ اىل الرر صااَْ ًماان الرر صااَْ اىل العربَااْ ماان
دامعْ لٌَن الجا َْ عاع 2011ع.
آم ل أن ٍكٌن ماا قاةيمناي رافاةّا دةٍاةّا مان رًافاة ال شاح
عن اذتاَاْ اليت طلنْعئةئها ظعٌس املنلاْ ًالعامل.
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ًقدًة املرتمجة
ٍااااٌ "طعاااٌظ اااٌكض"ن " اٖما ااّ امت اااك ارتلاااْ ًكااان
مصتعةاّ ،ف ٝظُٕ صةخ مؽا فْ".
شرت عةًٔ "الربَ العربُ "كالنار ل اشلعَ ل العارع
العربااُ ،فاااة آمنااح اٞر َااْ العربَااْ بااى ٜ ،باال عمتااى ًأٍةطااى
متَانْ أن التارٍو العربُ ٍصلٓر ا٠ن أرًع ذتةاطى.
لكاان هاال لع ااح املؽااا فْ ًراّ فعااا ّ ٜل كتابااْ التااارٍو
العرباااُ فا تا اااح "الجاااٌرات" مااان مكاااان اىل آ ااار ًبصااارعْ ٜ
ركن طؽةٍاوا؟ أً هال أثاارت ط اك "الجاٌرات" "رارلّ" العاعٌس
من بعفوا ،فررا ت أن طكٌن شلا النواٍْ الصعَةّ ذاطلوا؟
ق ْ ق َ ْ من أبنإ أمتنا مان كاان شلاا بعاة النةار ل ها ي
اٞساااةاخ املتصاااارعْ ،فاااتثرت الاااذلًِ ق ااال ا ٜؽاااَاع اىل رأِ
ادتماعاااْ ،فعناااة هاا ي الاىٓاااًْ ٜ ،داااٌ ل مؽاااا فْ ل مفااامار
الصَاشااًْ ،كاال ظاإُ صااةخ ل ًقتااى املناشااب ام ااّ كمااا
لط لى.
لاة كان الكاطب "أمحة بن شعا ّ" ًاسةاّ من ه ي الا ْ
اليت ففا ح اٜستكااع اىل املنلاق ق ال العٌاطاف ًالرداٌع اىل
الٌثاااٖق ًالتاااارٍر ل تركااة ماان باارإّ الياارس عمٌم ااّ ًأمرٍكااا
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ؽٌؼاّ من الةع العربُ ال ِ ٍصَل ٌٍمَاّ ل شااسات "الجاٌرّ"
أً ما ٍصمٓ با"الربَ العربُ".
ًكما هٌ متٌق  ،كا ح ه ي التاارٍر ًالٌثاٖق ارل أ لاْ
ع ااآ ط لاااو اٍٞاااةِ اٞمرٍكَاااْ بلرٍااااْ رااارل م اظااارّ بوا ا ي
"الجٌرات" ،ف طكن طااٌع مبوماْ املعاذ فااط ،بال كاان شلاا
الااةًر اٞكاادل ل الت لااَط ًطٌزٍ ا اً ٞار بةقااْ  ٜمتناهَااْ،
ف ع ح ًر املنتر ًكاطب الصَنارٌٍ ًامل رز ًالاتايف ًالرايف ل
آن مع ااًّ ،مل طااذلظ "ل جااٌار" العاارس اً ٜر املمااج ل التنرَ ا ٍل
ً"الكٌم ارط".
ان كتابا ااّ كوا ا ا ،هاااٌ برأٍاااُ الع ؽاااُ ،موا ا داااة ّا
كٌ ى ٍاةع ًدوْ ةر مٌـٌعَْ بعَةّ كل ال عاة عان التشَاس
ا ٜل شااااٖق املٛكااةًّ ،بااى ماان الٌثاااٖق ًاٞرقاااع ًاإلسؽااإات
ًاملؽاااااا ر ًاملرادااا ا ً ،رًاباااااط مٌاقااا ا اإل ذل اااااح ًالتٌاؼااااال
اٜدتماعُ ما ٍدلهن اماّ ع ٓ ذلك.
ً ةااااراّ ٞهمَتااااى الكاا ا رلّ ًٞ ،ااااى مل ٍنعاااار ا ٜبال يااااْ
الرر صاااَْ الااايت  ٜطتشاااةخ بواااا اٞر َاااْ العربَاااْ ،فااااة كاااان
اذتؽٌ ع ٓ ص تى اٞؼ َْ ل ب ة ٍعا ُ من اذتؽار اليرباُ
العةًا ُ العامل الةامل (لَض ل ااا اٜقتؽاا ِ ًاملعَعاُ
ًالاااةًاُٖ ًاإلعٝماااُ فشصاااابً ،امناااا ل ااااااٜت الجاافَااااْ
ًالركرٍْ ًالع مَْ ًالتانَْ ًررلها)..مصرلْ ظاةٍةّ الؽاعٌبْ،
لكنااى ٍصااتشق كاال مااا با ماان دوااة ل ٌؼااٌ الَااى ً ا ااى اىل
ال يْ العربَْ ،آم ّْ أن ٍتمكن ظ ابنا من قرإّ الٌاق اذتاَاُ
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لٟسااةاخ ادتصااَمْ الاايت ظاااركٌا بوااا ًاسذلقااٌا برطٌ وااا ،ماان
ًن أن ٍةركٌا أً ٍع مٌا أ وا مان ؼان قأٌا عاملَاْ ًطاةبرلٔها..
قٌٔا  ٜطرٍة ارترل ًالتاةعً ،اٜشاتارار ًالتماشاك اٜدتمااعُ
ٞمتنا ًأًطا نا.
املذل
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ْن ًٖاع

ف ادترا
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توضيح هوقارئ اهلريٍ
ان كتابْ عمل سٌ ًر الٌٍٜات املتشةّ اٞمرٍكَْ ل
اظعا الجاٌرات العربَاْ هاٌ أمار ماجرل لإلظاكا لجٝثاْ أشا اس
هُن
1

 قة ٍت طؽنَف الكاطب حتح اطار املعا اّ اشل ٍا َاْل ٌٍٜات املتشةّ اليت طنتوذوا الر ٔٚاملٛامراطَْ.

2

 قاااااة ٍ اااااةً الكاطاااااب مبةوااااار املعذاااااب با ٞةماااااْ"اٜشت ةا ٍْ" ًاذتكاع احملتكرٍن ل ص لْ.

3

 لَض من املصتشَل أن طت معا اطى من دا ب ما ٍصمٓباالا"الجٌرّ الن َ ْ ًاملعةمْ".

هنا لصاح أباةاّ بوا ا الؽاة  ،فالعمال اذتاالُ هاٌ زتار
راشْ مٌـٌعَْ (قاةر اإلمكاان) ساٌ ًر الٌٍٜاات املتشاةّ
اٞمرٍكَْ ل اظعا ثٌرات العارع العربُ.
فمااان دواااْ أ اااا  ٜأ افاا عااان ا ٞةماااْ اٜشااات ةا ٍْ الااايت
هَمنح لٌقح طٌٍل ع ٓ ال ةان العربَاْ مان ًن أِ طعااركَْ
ل اذتكااا  ًٜ ،ستااآ أعمااال ع اااآ حتاااارل أً طوماااَغ كاااال
التفشَات ًاذتركات العع َْ اليت قا ت اىل شاٌ ا ٞةمْ
اٜشت ةا ٍْ أً اىل هرًس قا طوا.
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لاة اعتة ا ع ٓ اط ٝطصمَْ ( ةرٍْ املٛامرّ) ع ٓ كل
مااا  ٍٖٝ ٜا مااا طعماال ًشاااٖل اإلعااٝع داهااةّ ع اآ بجااى ً عااري.
ًلكاانيف أٚكااة أ ااى  ٜمكااان لنةرٍااْ املااٛامرّ ط ااك ل طَااات
هاا ا العمااال اطٝقاااّ .فالٌقااااٖ ًاإلث اطاااات الااايت أًر اهاااا هناااا
طٛكِّ ئةها الٌثاٖق اليت اشتنة ا الَوا.
املٛلف أمحة بن شعا ّ
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ًقدًة
 ٜظك أن منةر مٍٝل الناط ال ٍن رؽح بوا شااسات
الااااهرّ ًطااٌ ض ًؼاانعإ ًاملنامااْ ًهااُ طسسااف رافعااْ ظااعارات
اذترٍْ ًالكرامْ ًالعسّ الٌطنَْ ،شَ آ ل ال اكرّ الرر ٍْ
ًادتمعَْ ل مٍٝل العربَْ ًالعاملَْ الايت أ هعاتوا ًبورطواا ها ي
اذتعٌ العةَمْ ررل املص ٌقْ.
ًع َنا اٜعذلا برن ه ي املعااهة مل طكان متٌقعاْ أباةاّ
ق ل بفعْ أظور فاط من سةًثوا املةًِ ًررل املصا ٌ  ،سَاح
عكصح جت َات اليفب املك ٌت من شانل طٌٍ اًْ ،هاٌ ماا
أ عن شاٌ أ ةمْ طاملاا عئرفاح بر واا رارل قاب اْ ل تياَرل
أبااةاًّ .هكا ا فااإن مَااا ٍن ًشاااسات "التشرٍاار" ل الااااهرّ(،)1
ًؼاااانعإ"ً ،ظااااارع بٌرقَ ااااْ" (ل طااااٌ ض العاؼاااامْ) ً"شاااااسْ
ال ٛل( )2("ّٛل املنامْ عاؼمْ ال شرٍن) ،أؼ شح من اٞمااكن
اٞكجاار ظااورّ ل التذمعاااات العااع ًَْ ،حتٌلااح اىل شااااسات
أشلٌرٍْ لتمر ات العارع العربُ احملتان.
ًلكاان كَااف ا ل اااح ظاارارّ ه ا ي اٞسااةاخ العاؼاارْ
املةًٍْ ل ه ي املةن ًالعٌاؼ بعكل متسامن أً متتاب ؟!
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بااةأ اٞماار ك ااى ل مةٍنااْ ؼاايرلّ نااٌس طااٌ ض ،طااةعٓ
"مةٍناااْ شاااَةِ بٌزٍاااة" ،سَاااح ان ظااااباّ مبات ااال العمااار ٍاااةعٓ
"ستماااة ال اااٌ عسٍاااسِ" قااااع ل ٍاااٌع ادتمعاااْ  17كاااا ٌن ا/ ًٞ
ٍصاامدل عاااع  2010بإـااراع النااار ل رصااى ،طع ا رلاّ عاان رف ا ى
ع آ ال لالاْ ًمؽاا رّ الصا لْ احمل َااْ ل عرباْ الايت ٍ َا ع َوااا
ارتفاار ًالرٌاكااى (طااٌل ستماة ال ااٌعسٍسِ ل ٍااٌع الجٝثااإ 4
كا ٌن الجا ُ 2011 /تَذْ اذترً ارتلرلّ اليت أؼَب بوا)،
ااااا أ ٔ اىل سااااةًخ مٌدااااْ ماااان اٜستذادااااات ًاملةاااااهرات
ًاملصاارلات الةاعمااْ ل شتت ااف أضتااإ طااٌ ض ،فكا ااح شاا اّ
شلرًس الرَٖض التٌ صاُ "زٍان العاباةٍن بان ع اُ" ل  14كاا ٌن
الجاااا ُ ٍ /نااااٍر  ،2011بعاااة مااارًر  23عاماااّ ع ااآ طصاا مى زمااااع
الص لْ ل طٌ ض.
أشلا ها ا املعااوة اظاالل مؽاارٍل قااامٌا بااإط ٝعااٌّ
ل تةاااااهر ـااااة اذتكٌمااااْ املؽاااارٍْ ل  25كااااا ٌن الجااااا ُ/
ٍناٍرً ،2011ا توٓ اذتراظ العاع الا ِ ادتااو ٌٍمااّ بعاة ٍاٌع
العاٌارع املؽارٍْ أ ارلّا سادل شااٌ الارَٖض املؽارِ "سصايف
م ارظ" ل  11ظا ا  /فدلاٍار  2011طاركااّ منؽا ى الا ِ طاملاا
صك باى ًن ا الااع ملاةّ  30عامااّ متتالَاًْ .منا ذلاك اذتال
ظوة عة من ال ةان العربَْ ثٌرات ًاستذادات ظع َْ ملال ْ
باملسٍة من اذترٍْ ًالةراراطَْ.
ًرراا ا ذلااااك ،فااااإن (طرٍاااااْ حتفاااارل) هاا ا ي التماااار ات
ًا عكاشاطوا ع ٓ اذتَاّ الصَاشَْ اذتالَْ ًال ؽمات الٌسَةّ
ل ةب ٌماشَْ اٞمرٍكَْ الايت كا اح مؽااس ْ شلاا ،قاة فعتناا
اىل الٌقٌ أماع معوة مجرل ل شرلّ سااّ.
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لنوت أً ّٜل فذلّ ما بعة التمر اتً ...ما اتر عنواا بعَاةاّ
عاان شاااٌ هاا ي ا ٞةمااْ امل ا كٌرّ آ راااًّ ،لنرش ا شتللاااّ
ك َاّ شلا ا املعاوة .ف عاة هارًس "بان ع اُ" اىل الصاعٌ ٍْ ل 14
كا ٌن الجاا ٍُ /نااٍر  2011أع ان الاٌزٍر ا( ًٞرٖاَض الاٌزرإ)
"ستمة الينٌظُ" عن طٌلَى ؼٝسَات رٖاَض ادتموٌرٍاْ بؽارْ
مٛقتاااْ ًذلاااك بصا ا ب طعا ا ر أ إ الااارَٖض ل موااااع ،ففا ا ّٝعااان
استراظاااى مبنؽا ا ى اٞشاشاااُ (الاااٌزٍر ا ًٞلتاااٌ ض) ،رااارل أن
"اا اااض الةشاااتٌرِ" ل طاااٌ ض أع ااان أ اااى بعاااة اٜطاااٝع ع ااآ
الةشتٌر ًالٌثاٖق امل تؽْ مل ٍكن هناظ طرٌٍأ ًاـض ل ٌزٍر
ا ًٞل اَاع مبواع رَٖض الةًلًْ ،أن الارَٖض مل ٍصاتالً ،مباا
أن ميا رطاى سؽا ح ل ظاارً معرًفاًْ ،بعااة اعاٝن اللااٌارٙ
ًمباااا أ اااى ٍ ٜصاااتلَ الاَااااع مباااا طاتفاااَى مواماااى ،اااا ٍعااايف
الٌؼٌ ذتالْ العذس النوااُٖ ،فع َاى قارر "اا اض الةشاتٌرِ"
ال ذٌٕ ل رؽل ً 57اعٝن ظيٌر منؽب الرَٖضً .بنإ ع ٓ ذلك
أع اان ل ٍااٌع  15كااا ٌن الجااا ُ ٍن ااٍر 2011 /عاان طااٌلُ رٖااَض
زت ااض النااٌاس "ستمااة فااٛا امل اسيع" منؽااب رٖااَض ادتموٌرٍااْ
بعاكل مٛقاحً ،ذلااك ذتال ادارإ ا ت ابااات رٖاشاَْ م كاارّ
 ٝفاذلّ مان  45اىل ٌٍ 60مااّ سصاب ماا ٍانؾ ع َاى الةشاتٌر
التٌ صااًُ .ل  17كااا ٌن الجااا ٍُ /ناااٍر  2011أع اان "الينٌظااُ"
عااان طعاااكَل سكٌماااْ ًساااةّ ًطنَاااْ طفا ا عاااة اّ مااان رماااٌز
املعارـااااًْ ،أكااااة فؽاااال اذتكٌمااااْ عاااان اٞسااااساسً .ل 27
ظا ا ا  /فدلاٍااار  2011أع ااان "ستماااة الينٌظاااُ" اشاااتاالتى مااان
اذتكٌمااْ املٛقتااًْ ،ذلااك بص ا ب الفاايط العااع الكاا رل،
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ةراّ لكٌن "ستمة الينٌظُ" كاان داسٕاّ مان ةااع بان ع اُ،
ًشااا ق لااااى طااااٌلُ عااااةّ مناؼااااب ًزارٍااااْ (ًزارات الت لااااَط،
ًاٜقتؽا ًاملالَاًْ ،التعااًن الاةًلُ ًاٜشاتجمار ارتااردُ) ل
ذلك النةاعً ،منوا رٖاشاتى مارطل ل شكٌماْ التٌ صاَْ ،سَاح
قاماااح مةااااهرات ظاااع َْ عاؼااارْ استذادا ااّ ع ااآ اشاااتمرارٍْ
الينٌظااُ الاا ِ ااةع ةاااع باان ع ااُ املااافًٌَِ ،الاايت قمعتوااا
سكٌمتااى بعنااف ،ااا اـاالري لااذلظ منؽ ا ى ،فعاال مكا ااى
"بادُ قاٖة الص صُ" ،ال الغ من العمار  85عامااًّ ،الا ِ طصا
مناؼب شَاشَْ ل العوة ال ٌرقَ (.)3
ًمكافاارّا لااى ،عاَين "شا َ أمااامٌ"  -املنعااق ًالناظااط
ـااة ععاارلّ باان ع ااُ ً -زٍااراّ لعااًٛن الع ا اس ًالرٍاـااْ ،ل
اذتكٌمْ اًٞىل اليت أعا ح هرًس بن ع ُ.
ًرر ذلك ك ى ،فااة ا اح ًشااٖل اإلعاٝع ادلاّ مراا ي
ميا رّ آ ٜالع اس طٌ ض ( ن ٍل ق ع َو اش اذتراقْ)(،)4
مرف ا ل الص ا اسْ ضتااٌ الصااٌاسل اإلٍلالَااْ لٝلتشااا باااليرس
بة ّٜمن خت َة (ثٌرّ) ب ة الَازلل.
املعوة رصى ٍنل اق ع آ دواْ النَال ،سَاح ًداة املعارل
ستمة اللنلااًِ ،ذً الااا  76عاما ّا رصاى ٍااٌ مؽارً .مباا أ اى
أساااة املنتذاااات ارتااااع لنةااااع م اااارظ ،فواااٌ معااارً بعٝقاطاااى
ارتاؼااْ م ا الص ا لات اٞمرٍكَااْ ًاإلشااراَٖ َْ ،فكااان أً
ادرإ قاع بى "اا ض اٞع ٓ ل اٌات املص شْ" حتح قَا طى ،هٌ
اإلبااااإ ع ااآ عٝقاااات بااا ٝي ماا "اشاااراَٖل"ً ،ن أن ٍفاا ل
سص ا ا ى مؽاارل املؽاارٍل ًٜ ،ستاآ العااٌ ّ ٜشتعااارّ ظااع ى،
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ًركننااااا أن فااااَف اىل ذلااااك أن اذتكٌمااااْ ع طيَرلهااااا ل
الةاهر فاطً ،لكن املناؼاب اٞشاشاَْ ع اإلبااإ ع َواا بال
أٍااةِ أبنااإ النةاااع املنشاال ،م ا بعااأ الرطااٌػ التذمَ َااْ الاايت
أ ح ع ٓ الةشتٌر املؽرِ.
اـااافْ ل ا لك ،فاااة عاار عاان "اا ااض اٞع اآ ل اااٌات
املص شْ" طر ي الك رل ل ما خياؾ جتمَاة ت كاات النةااع
الصابق ،م طركَسي ع ٓ ط ب مؽا رّ املمت كات الع ؽاَْ
ل ا عأ ك ااار املصااًٛلل( )5ق اال امللال ااْ مبؽااا رّ ت كااات
عاٖ ْ م ارظ( )6ال ِ فري اىل ظاط٘ ظرع العاَوً ،ها ا ماا ٍاجرل
ا ٜت اي سااّ.
هل ه ي "ثاٌرّ"؟ ًهال ع َناا التؽاةٍق أن ار اّ ذا داٌهر
ظ ابُ ،مٌؼٌ بالتمر (الرَص ٌكُ) من املمكان أن ج اى
ظ ؽَات مصنيْ؟ ًهل من الصول طؽةٍق أن الرَال الكا رل مل
ٍتم أ ا ٜفرر ّا ؼيرلاّ؟؟
ًماااا ٍاااجرل ا ٜت ااااي منا ا بةاٍاااْ التمااار ات ل طاااٌ ض هاااٌ
اٜهتماع الك رل من طر اٞمرٍكَل ،ل ما خيؾ التاا ات
اذتةٍجْ ،اذ ان طؽرٍض الرَٖض "باراظ أًباما" ًًزٍرّ ارتاردَْ
آ اظ "هَٝرِ ك َنتٌن" ،سٌ الةفاع عن سرٍاْ الٌؼاٌ اىل
اإل ذل ح ًاذتاسوما الك رل ع ٓ أ ٜطااٌع ا ٞةماْ اذتالَاْ -
اليت طعوة مةاهرات مفا ّ  -بال اإل ذل ح ،هٌ أمار ماجرل
ل ع وات سااّ.
فاة أكةت الصَةّ ك َنتاٌن بنرصاوا ،أن "اإل ذل اح قاة
أمصاااآ املصاااااسْ العااااع َْ ل ااااارن اذتااااا ِ ًالععاااارٍن"ً ،أن
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"املةااااااهرات ل مؽااااار ًاٍااااارانً ،الااااايت راااا ٍح مااااان اااااٝ
"الرَص ٌظ" ً"طٌٍذل" ً"الٌَطٌَس" ،كا ح طعكض قاٌّ التاا اْ،
ك ئمصرع رَٖض ل تيَرل الصَاشُ ًاٜدتماعُ ًاٜقتؽاا ِ(،")7
َ
ًل ه ا الصَا أع نح "هَٝرِ ك َنتٌن" عان ختؽاَؾ ()25
م ٌَن ًٜر "من أدل ع املعرًعات اشلا فْ رت ق أ ًات طعمل
لؽاحل سرٍْ التع رل ع ٓ اإل ذل ح"ً ،عن فتض سصابات لا"طٌٍذل"
بال يااااْ الؽااااَنَْ ًالرًشااااَْ ًاشلنةٍااااْ ،بعااااة اطاستوااااا بااااال يتل
الرارشَْ ًالعربَْ.
ًعااا ًّٝع ااآ ذلاااك ،فاااإن العٝقاااات "املعااااةّ" بااال ًزارّ
 ٝل الؽشافْ.
ارتاردَْ اٞمرٍكَْ ً(رٌرل) قة ٌقعح طٌٍ ّ
كما أن سترظ ال شح املعوٌر (رٌرل) ًؼاف كاا"شٝو بَاة
ارتاردَْ اٞمرٍكَْ"(.!! )8
لكاان ماااهُ العٝقااْ بااال التاا ااْ اذتةٍجااْ ًاذتكٌماااْ
اٞمرٍكَااْ؟ ًملاااذا اختا مصااًٛلٌن رفَعااٌ املصااتٌٔ قاارارات ل
ا ارّ العاركات الايت ٍراذلا بواا أن طكاٌن ظاركات اؼاْ
ًمصتا ْ؟ ه ي الركرّ  ٜركن شلا أن ر مان ًن التا كرل
بالتة ل اٞمرٍكُ املعابى ال ِ سؽل ل أثنإ اٞساةاخ الايت
درت بعة ا ٜت ابات ل اٍران( .)9كان ًزٍر العاًٛن ارتاردَاْ
اٞمرٍكااُ قااة ط ااب ماان ا ارّ ظااركْ "طااٌٍذل" طردَاال عم َااْ
ؼَا ْ طتٌقف ةمْ اإل ذل ح ع ٓ اثرها بعكل مٛقاح ،اٞمار
ال ِ كاان مان ظار ى سرماان املعارـال اإلٍارا َل مان ًشااٖل
اٜطؽا (.)10
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هاا ا ي العٝقااااات اليرٍ ااااْ باااال اذتكٌمااااْ اٞمرٍكَااااْ
ًظا ا كات التٌاؼااال اٜدتمااااعُ ل منااااطق العاااامل اٞكجااار
لااٌرًّ ،ال ايت طعااَغ أسااةاثاّ ادتماعَااْ سصاشااْ ،هااُ فع اّٝ
عٝقااات مااجرلّ ل ع ا واتً ،ه ا ا أقاال مااا ركاان قٌلااى ل ه ا ا
ااا .
أمر آ ر جي س ا ت اي املراق لً ،هٌ التة ٝت الك رلّ
ل مةً لً ،ارط اطو الٌثَق بجٌرّ ًؼارح بر واا "فَصا ٌكَْ"،
ًالتعةٍة الاةاٖ ع آ عاةع ا تمااٖو ذتركاْ شَاشاَْ معَناْ،
اـافْ اىل أن الع اس ًررل املٛطرٍن شَاشَاّ ه الرْٗ اٞكجار
اشاات ةاماّ ل تاا ااْ اذتةٍجااْ ماان أداال اعااا ّ ق ااب ه ا ي ا ٞةمااْ
اٜشت ةا ٍْ املتذ رّ ل املعوة الصَاشُ من عاٌ .
لكن ،مان أٍان داإ ها ٕٜٛالعا اسً ،كَاف اشاتلاعٌا
حترٍك ًطع ْٗ ه ي اٞعةا من الععٌس ستٓ مان ًن سؽاٌشل
ع ٓ الترهَل املناشب أً من ًن ارط اطو مبنةمْ ستة ّ؟
كماااا أنَّ التاااة ل اإلعٝماااُ امل اااالغ باااى ع ااآ العاظاااات
العربَْ ًاليربَْ اا ًبعَةاّ عن طيلَْ اٞسةاخ اا قاة أظوار ؼاٌراّ
ًطؽرفات بعَةّ كل ال عة عن كٌ وا برٍْٗ ل الٌاقا  ،سَاح
رأٍنا ظ اباّ مؽرٍل ٍتةاهرًن ساام ل ظاعارات طةوار بٌـاٌو
ظااااعار سركااااْ املااًمااااْ الؽااااربَْ (أًط ااااٌر) "،)11(" OTPOR
ًطصت ةع طانَاطوا ً ،كر منوا ظعارات الٝعنف ًالتت ُ م
قاأٌ سراان النةاااع ًالاَاااع سمااٝت طنةَااف الصاااسات العامااْ
ًاملنااااطق الااايت طكاااٌن مصااارساّ لت اااك التةااااهراتً ،طنةاااَ
استراٜت ٍنًَْ ،اشت ةاع ظعارات ٜذعًْ ،التشك الك رل
بالتنةَمات العم َاطَْ(.)12
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 ٜركن بالتركَة الرو العمَق شلا ي التمار ات ا ٜبعاة
الترتااَغ عاان مؽااا رها ،فاااة اطرااق رال َااْ امل تؽاال اٖمااُ
الةوٌر ع ٓ ًشااٖل اإلعاٝع املعرًفاْ ع آ أن ها ي اذتراكاات
"عرٌٍْ" ،فو ٍرًن أن الععب أظ ى با" طنذرّ الفايط" الااب اْ
ل ٝرذااار حتااح طاارثرل الام ا اٜدتماااعُ ًالصَاشااُ الك ا رلٍن
ال اا ٍن ٌٍلاااةان ر ات فعااال متص صاا ْ ل ال اااةان ااااااًرّ ذات
الجاافْ ًالتارٍو املعذلكل.
ٍكراااُ اذاّ طٌقا ا قَااااع املةااااهرّ ًحتفااارل الكاااامرلات
ًاملَكرًفٌ ات لتيلَْ اٞساةاخ الايت جتتااو العاٌارع العربَاْ.
ٍتع ق اٞمر هنا بتش َٝت شاذدْ ًط صَلَْ ،مان الؽاعب داةاّ
أن ٍا وا اٞظ اؿ العارفٌن س اٍا اٞماٌر ًمصاًٛلٌ اااٝت
ًالصَاشٌَن الا ٍن أمفاٌا سَااطو ل طرشاؾ أقال اٜهتاسازات
ل ه ي املنلاْ من العامل.
هناااااظ ظاااإُ ًاـااااض ًـااااٌو العاااامض ًهااااٌ أن طرٍاااااْ
التشفاارل رت ااق ه ا ي الرااط حتماال ل طَاطوااا كاالَّ ؽاااٖؾ
"الجٌرات امل ٌ ْ" اليت هست ب ةان ظر أًرًبا  ٝبةاٍْ الارن
اذتا ِ ًالععرٍن.
ًكماااا هاااٌ ًاـاااض داااةاّ ،فاااإن ها ا ي التمااار ات منةماااْ
ً نوذْ ً ٌلْ من دا ب منةماات أمرٍكَاْ ،فمان املنلااُ
اٜشتنتاز أن هناظ ًدٌ ّا ًاـش ّا لَة رَْ أمرٍكَْ ًرإ ه ي
الجٌرات اليت بةأت بالنعٌٕ أٍف ّا ل العامل العربُ.
ًلكن ماهُ سااّ؟؟ ه ا ماا شانشاً اإلداباْ عناى اٝ
شلٌر ه ا العمل.
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اهفصى األوي
اهجورات املووُة
أط ااح طصامَْ "الجاٌرات امل ٌ اْ" ع آ الجاٌرات الايت ق اح
املعااوة الصَاشااُ ل ااةان ظاار أًرًبااا أً وٌرٍااات اٜحتااا
الصاااٌفََيت الصاااابق ،ع ااآ شا ا َل املجاااا ن ؼاااربَا (عااااع )2000
ًدٌردَااا (عاااع ً )2003أًكرا َااا (عاااع ً )2004كازا صااتان
(عاع .)2005
كاااال هاا ا ي الجااااٌرات الاا ايت صتشااااح صتاساا ااّ مااااةًٍاّ ،ع
التشفرل شلا ع ٓ أشاط طع ْٗ الع اس النعلإ احمل َل املٌالل
ل يااارس ًاملتشمصااال ًمصااات ةمُ العا ا كْ العنك ٌطَاااْ رااارل
الراـل عن أ ةمتو الصَاشَْ سَنٗ .
ل ماااا ظااامل ًمرؽاال دااةاّ سااٌ ًر الٌٍٜااات املتشااةّ
اٞمرٍكَااااْ ل "الجااااٌرات امل ٌ ااااْ"ً ،حتااااح عنااااٌانن "الجااااٌرات
املاٌل ااااْن التصااااٌٍق اٞمرٍكااااُ إلشاااااا ا ٞةمااااْ ل أًرًبااااا
العرقَْ" ٍ ،كر كلي من "درلالة شٌزلان" ً"شاظا كرٍةر"
من دامعْ ً ٍْٜبٌرط ٝة أ ىن "بل عامُ  ،2005ً 2000أشالح
اذتكٌماااات اذت َراااْ لرًشاااَا ل كااال مااان ؼاااربَا ًدٌردَاااا
ًأًكرا َا ًكازا صتان ،ـمن ثٌرات مل طصرك الةمإ أبةاّ.
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ًع ٓ الرر من أن ًشااٖل اإلعاٝع اليربَاْ عمٌمااّ طاةيعُ
أن ها ي التماار ات عرٌٍااْ ًست َااْ ًظااع َْ ،فااإن ه ا ي "الجااٌرات
امل ٌ اااْ" هاااُ ل ًاقاا اٞمااار ًلَاااةّ ختلاااَط ًاشاا مااان طااار
الٌٍٜات املتشةّ اٞمرٍكَاْ ،ؽٌؼااًّ ،قاة ماارط س راٚهاا
ع اآ الااةً مااا بعااة العااٌَعَْ أ ٌاع ااّ ك ا رلّ ماان الفاايٌ ،
ًاشت ةمٌا التمٌٍل ًالتاا اْ حتاح مصامٓ (املصااعةّ ل شؽاٌ
ع ٓ الةراراطَْ)"(.)13
لاااة قاااح الؽااشرَْ الرر صااَْ "مااا ٌن لااٌازً"( ،)14ماان
ااا ٝكاااجرل مااان املاااااٜت(ً )15الٌثااااٖق ل طرٍااااْ ؼااان هاا ي
التمر اتً ،أظارت اىل أن الٌٍٜات املتشةّ اٞمرٍكَْ كا اح
قة أظع ح فتَ وا .فرُ الٌاق ط ل أن طٌر عة مان املنةماات
اٞمرٍكَااْ كااان ًاـااش ّا بلرٍاااْ  ٜطا اال العااك أبااةاّ .مجاال
"الٌكالاااْ اٞمرٍكَاااْ ل تنمَاااْ الةًلَاااْ"("ً )USAIDالؽااانةً
الاااٌطيف ل ةراراطَاااْ" ("ً )NEDاملعواااة ادتمواااٌرِ الااااةًلُ"
("ً )IRIاملعواااة الاااٌطيف الاااةراراطُ" ("ً )NDIبَاااح اذترٍاااْ"
("ً ،)Freedom Houseمٛشصااااْ ألاااادلت أٍنعااااتاٍن" ً"معوااااة
ااتم املرتٌو" (.)16()OSI
كاال هاا ي املنةمااات ع الذلكَااس ع اآ ذكرهاااً ،هااُ
ك وا منةمات أمرٍكَْ ٌلْ من املَسا َْ اٞمرٍكَاْ أً مان
رًٚط أمٌا أمرٍكَْ اؼْ.
ع ٓ شا َل املجاا  ،فاإن "الؽانةً الاٌطيف ل ةراراطَاْ"
( )NEDراٌي ماان املَسا َااْ الاايت ؼااٌت ع َوااا الكااٌ يرط ،ل
سل أن زت صى اإل ارِ ٍتارلف مان ج اُ اذتاسس ادتمواٌرِ،
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ًاذتاااااسس الاااااةراراطًُ ،ررفاااااْ جتاااااارّ الٌٍٜاااااات املتشاااااةّ
اٞمرٍكَااااْ ً ،اابااااْ اٜحتااااا اٞمرٍكااااُ ل عماااالً ،ماااا ٛر
املنةمات الؽناعًَْ ،هٌ من ٍةٍر ه ي اٞمٌا .
بَنمااا ظااكل "معوااة ااتماا املرتااٌو" ( )OSIدااسٕاّ ماان
مٛشصااااْ شااااٌرًط الاااايت اشاااات ةمح اشاا ا مٛشصااااوا "دااااٌرز
شٌرًط" امل َار ٍر اٞمرٍكُ ًاملفارس املعوٌر.
أ عااٗح عااةّ سركااات ماان أداال قَااا ّ الجااٌرات امل ٌ ااْن
"( "Otporاملااًماْ) ل ؼااربَا ً" ٍ(" Kmaraكرااُ) ل دٌردَااا
ً" (" Poraآن اً٠ان )ل أًكرا َا ً"  ّ ًٜ(" Kelkelمن دةٍة)
ل كازا صتان.
ًقاااة طصا ا ح سركاااْ "أًط اااٌر" بإشااااا ةااااع الااارَٖض
الؽااربُ "شاا ٌبٌ ان مَ ٌشااٌفَتغ"ً ،أظااا ت سركااْ أًط ااٌر
(حتااح قَااا ّ شاار ٍا بٌبااٌفَتغ ) بتل َااق أٍةٌٍلٌدَااْ املااًمااْ
الرر ٍااْ الٝعنرَااْ ،الاايت ًـ ا أشصااوا الرَ صااٌ ًالصَاشااُ
اٞمرٍكااااُ "داااال ظااااارس"ً ،زلَااااح أسَا اا ااّ بااااا"مَكافَ َْ
الٝعنف" أً "كًٝزفَتس اذترس الٝعنرَْ".
ًلاااة "ظاااارس" ل عااااع  1928ل أًهااااًٌٍ ،هاااٌ أشاااتاذ ل
الع ٌع الصَاشَْ ل دامعاْ ماشٌظَصاتض ًباساح ل هاارفر ،
ًقَلن ا ى كان مرظشاّ ل شؽٌ ع ٓ دااٖسّ ٌبال ل صاٝع عااع
2009ع(.)17
ظااااا اكٓل كتاباااااااى املعناااااااٌن (مااااااان الةٍكتاطٌرٍاااااااْ اىل
الةراراطَْ) اٞشاط لكل الجٌرات امل ٌ ًْ ،قة ح طر تى
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اىل  25ليااًْ .كا ااح آ اار ط عااْ لااى ل عاااع  ،2010ل ساال أن
أًىل ط عاطى امل ؽؽْ ل منعال ال ٌرمَل ل طاٍ ٝة ،عارت
ل عاع .)18(1993
"دل ظارس" هٌ مٛشض معوة ألادلت أٍنعاتاٍن الا ِ هاٌ
رزلَاّ ،مٛشصْ شتتؽْ بةراشاْ ًشااٖل املااًماْ الٓٝعنرَاْ ل
النساعاتًً .ؼارح ها ي املٛشصاْ بر واا (الٌادواْ اٍٞةٌٍلٌدَاْ
لٌكالْ امل ابرات املركسٍْ اٞمرٍكَْ ".)19()" CIA
ا تعااارت ةرٍاااْ "دااال ظاااارس" ساااٌ العاااامل مااان اااٝ
"رًباارت هَ رااُ" ،الٌدااى ا ٠اار لااا"الٝعنف اٞمرٍكااُ"ً ،هااٌ
عاَااة شااابق ل ادتااَغ اٞمرٍكااُ ٍ ،ارط ط بااا"مٛشصْ ألاادلت
أٍنعتاٍن" من اً ٝكالاْ امل اابرات املركسٍاْ اٞمرٍكَاْ،
ًشتااتؾ بالعماال الصاارِ ًعمَااة مةرشااْ الترهَاال ل م شاَااات
العصكرٍْ ل صارارات اٞمرٍكَاْ(ً .)20ع آ أشااط أ اى "الان "
امل عر ال ِ ٍنجر الاٌ الؽاحل ،فاة عمل ل عةّ ب ةان طعوة
سركات ر ٍْ ً ،ؽٌؼاّ بٌرما ًؼربَا ًأًكرا َا.
بةأت اطؽاٜطى م سركْ "أًط ٌر" ل بةاٍاْ العااع ،2000
حتح ذرٍعْ ال هاس لسٍارّ ٍر شان آ اةرٍر (ل هنيارٍاا)ً ،قاة
دإ بعأ الع اس الؽربَل التابعل ًٞط اٌر اىل فناة هَ تاٌن
ل العاؼمْ اارٍْ بٌ ابصاح مان أدال متابعاْ طاةرٍ ات هَ راُ
فَى(.)21
اعااذل "رًباارت هَ رااُ" ظ ؽااَاّ ،ل لاااإ ملااٌ سااٌ
ٌٍاال اذتركااْ الؽااربَْ املنعاااْ ،أن الٌٍٜااات املتشااةّ قااة
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زً طو ا بااا 32م َااٌن ًٜر" ،فااااع عاالإ أًط ااٌر  -اٞقٌٍااإ
ساادلطو ل زعسعااْ ا ٞةمااْ اٜشاات ةا ٍْ  -بترشااَض مركااس
لترهَل ًطةرٍب الجٌار سٌ العامل"(.)22
ًماان ادتااةٍر بال ا كر أن" شاار ٍا بٌبااٌفَتغ" هااٌ املااةٍر
التنرَ ا ِ ملركااس "كا راااط" (مركااس اٞعمااا اٜشااذلاطَذَْ
الٝعنرَْ التل َاَْ) ال ِ اخت ماري ل ؼربَا.
عرت ًثَاْ (النساع الٝعنرُ ل  50الْ) ع ٓ الع كْ
العنك ٌطَااًْ ،أظواارت التااةرٍب الااةقَق ًاذتاااذ ماان دا ااب
"الكا راط" املصت و من ةرٍات "دل ظارس" بعكل ك رل.
ًقااة ع ذكاار "مٛشصااْ ألاادلت أٍنعااتاٍن" ع اآ أ وااا أسااة
أه املٌاق املت ؽؽْ ل ه ي املصرلْ.
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قاع كل من "بَح اذترٍاْ" ً"داٌرز شاٌرًط" ظ ؽاَاّ
بتمٌٍل "كا راط" ("ً )Canvasاملعوة ادتموٌرِ الةًلُ "()IRI
ال ِ ٍف ل ماري دٌن ماكل (املرظض الرٖاشاُ اٞمرٍكاُ
ل عاع .)24()2008
من دوْ أ رٔ ذكرت الؽشافَيْ "ما ٌن لٌازً" ل مااب ْ
طٌٍ ْ مٌثاْ أن دٌرز ماكل متٌر أٍفاّ ل "الجٌرات امل ٌ ْ".
اـااافْ اىل ذلااك قاااع ك يتاااس العماالً( ،ماان بَاانو شاار ٍا
بٌبٌفَتغ) بتاةٍ العكر العمَاق لؽاةٍاو "رًبارت هَ راُ"
 ٞى "أع مو ٌهر النساع اٜشذلاطَذُ الٝعنرُ".
ٍ كر "النساع الٝعنرُ با 50الاْ"  199طرٍااْ لٟعماا
الٝعنرَْ ،من ـمنوا ،التت ُ م العةًً ،العرًاً ،مراش
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التعََ الكدلٔ ،حتح اطار اٜستذاز ًالرشااٖل اإللكذلً َاْ
الكااااجرلّ ًالٌشاااااٖل الصاااامعَْ -ال ؽاااارٍْ ًظااااعاٖر الؽااااّٝ
ًاٜستراٜت الةٍنَْ.
ٍتمجااال النماااٌذز النملاااُ لاااا(التت ُ ما ا العاااةً) بتااااةٍ
السهاااٌر ًالصاااذاٖر أً اللعااااع ل متةااااهرٍنً ،التااااا الؽاااٌر
الرٌطٌررافَاااااْ معوااا ا  ،أً ستااااآ طااااااةٍ اصاااااإات التعااااااطف
كا"العنا " ،ع ٓ ش َل املجا .
ظااعار سركااْ "أًط ااٌر"ً ،هاااٌ ق فااْ الَااة ،اشااات ةمتى
سركااات أ اارٔ ،مااا ٍااٌسُ باااٌّ التعاااركَْ فَمااا بَنوااا .ل
الٌاق أظورت العةٍاة مان املاااٜت التعاابى ًالتلاابق بال ها ي
اذتركات(.)25
مل طكاان اذتركااات ا ٜعااااقَْ ل أًرًبااا العاارقَْ هااُ
من ط نح ها ي العاعارات فااطً ،امناا ل ال اةان ا ٞارٔ الايت
طجرل سكٌماطوا أساا ال َح اٞبَأ.
ل اذتاَااااْ اشااات ةع العاااعار املعاااوٌر لا فاااْ الَاااة ل
(الجٌرّ ارتفرإ)ً ،هٌ اٜش ال ِ أط اق ع آ ماا زلاُ "ثاٌرّ
العا اس اإلٍاارا َل" ل ؼااَف  ،2009ل أعااااس اعااا ّ ا ت اااس
الرَٖض اإلٍرا ُ "ستمٌ أمحةِ صتا ".
رمااس آ اار ٍرافااق ظااعارات (النعاالإ الع ا اس ل فنااسًٍٝ
املتشااةّ) (ً ،)JAVUهااُ سركااْ فنسًٍ َااْ جتم ا ل ؼاارٌفوا
طٝب ّا منعال معاا ٍن لاا"هٌرٌ طعاافَس" ٍٛكاةًن بكال ف ار
ا تمإه ذتركْ "اًٞط ٌر"(.)26
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مااان ادتاااةٍر بالااا كر أن هااااطل اذتاااركتل ٌلتاااان
بعكل ًاش من منةماات أمرٍكَاْ ع ذكرهاا مان ق ال(،)27
لكن تر عن أعماشلا فعل ذرٍ  ،سَح مل طتمكن من زعسعْ
اذتكٌمات الااٖمْ آ اظ.
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اهفصى اهجاُي
املِظٌات األًريلية" املصدّرة هودميقراطية"
ان طااٌر املنةمااات اٞمرٍكَااْ ل زعسعااْ اذتكٌمااات
اٞدن َاْ لاَض ةٍاة ،اذ طعارل الةراشاات التارخيَاْ اىل أمج ااْ
عةٍةّ من ه ا التة ل ل أمرٍكا ادتنٌبَاْ ًل ب اةان العار
الاةرْ ،سَح ان املنةمات ررل اذتكٌمَْ ("ً )ONGمراكس
الركااااار" (ً )Think Tankالعاااااة اشلاٖااااال مااااان الٌكااااااٜت
اذتكٌمَْ اليت ٌشلا الةًلْ اٞمرٍكَْ ًاملنةمات الصَاشاَْ
اليت طعمل ع ٓ طل َاق شَاشاْ الٌٍٜاات املتشاةّ اٞمرٍكَاْ ل
ً العامل كافْ هٌ أمر د ُي دةاّ.
رال ااا ّا طكااااٌن الاااارًابط باااال الةًلااااْ ًالصَاشااااْ ًاملااااا
ًالتذصض عمَاْ دةاّ لةردْ ط عح ع ٓ التصا ٚسٌ كَرَاْ
اطاا ٝطصاامَْ "راارل اذتكٌمَااْ" أً "ذات أهااةا راارل رسَااْ"
ع ٓ ه ي املنةمات.
ًمبااا أ ااى ماان املصااتشَل اذتااةٍح عنوااا بعااكل مٌش ا ،
فإ نا شنركس سالَاّ ع آ أكجرهاا رمسٍاْ فااطً ،الايت خيلار
ازلوا ع ٓ ال ا ل كل مرّ حتةخ فَوا (ثٌرّ)ن
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(اهوكاهة األًريلية هوتٌِية اهدوهية) USAID

مج وا مجل ًكالْ امل ابرات املركسٍْ اٞمرٍكَْ ()CIA
أً "ًكالْ اشا" ( ،)NASAفاإن "الٌكالاْ اٞمرٍكَاْ ل تنمَاْ
الةًلَاااْ" الااايت ٍل اااق ع َواااا ا تؽاااارّا "" USAIDهاااُ ًكالاااْ
مصااتا ْ عاان اذتكٌمااْ ل الٌٍٜااات املتشااةًّ ،لَصااح مرط لااْ
رزلَاّ  -برِ ً ٍْٜفَةرالَْ طنرَ ٍْ.أشصااح ه ا ي الٌكالااْ ل عاااع  1961بااارار ماان الاارَٖض
داٌن كَنَاةِ عااب قاا ٌن املصااعةات ارتاردَاْ ()FA ACT
ال ِ ٍرؽل اٞعما اذتكٌمَْ املة َْ عن العصكرٍْ.
من ادتةٍر بال كر أن قا ٌن املصااعةات ارتاردَاْ ها ا
ع طعرٍرى ؼراسّْ ع ٓ أ اى "قاا ٌن ٍواة اىل الذلًٍار ل صَاشاْ
ارتاردَْ ًاٞمن ًالرفاهَْ ل ٌٍٜات املتشةّ مبصاعةّ العاعٌس
ل العاااامل ل دوٌ هاااا ضتاااٌ طنمَاااْ اقتؽاااا ٍْ ًارشاااإ اٞمااان
الةا ُ ًارتاردُ ًراٍات أ رٔ"(.)29()28
ًهكاا ا ا فااااإن الٌكالااااْ اٞمرٍكَااااْ ل تنمَااااْ الةًلَااااْ
( )USAIDهاُ هَٗااْ لااَض شلااا أِ مومااات عصااكرٍْ ،مك رااْ
باملصاااعةّ ع اآ التنمَااْ اٜقتؽااا ٍْ ًاملصاااعةات اإل صااا َْ ل
العااامل .لكاان كاال ه ا ا جيااب أن ٍكااٌن باإلفااا ّ ماان اٞماان
ًالرفاهَااااْ العامااااْ ل ٌٍٜااااات املتشااااةًّ .قااااة أ ٍنااااح اٞعمااااا
الت رٍ َااْ شلا ي الٌكالااْ ل عااةّ زتاااٜت .فرااُ كتاااس صماال
عناٌانن "،)30(" la agression permanent،CIA،NED،USAID
أظار كل من الكاط ل "اٍرا رٌلَنير" ً"دان رُ آٜر " اىل أن
الٌكالااْ اٞمرٍكَااْ ل تنمَااْ الةًلَااْ طعااكل شاااسْ ل عؽااَان
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املفاااا  ،ل سااال طتمجااال مومتواااا اٞشاشاااَْ ل طعسٍاااس ً عااا
معاارًعات الةراراطَااْ سااٌ العاااملً ،قااة اشااتجمرت مٍٝاال
الةًٜرات بوة زعسعْ ب ةان أمرٍكا الٝطَنَْ.
لصنا هنا بؽة الدلهنْ ع ٓ املعاركْ الرعالاْ "ل ٌكالاْ
اٞمرٍكَْ ل تنمَْ الةًلَْ" ل ب ةان أًرًبا العارقَْ فااط ،اٜ
أ نااا ٛكااة أٍف ااّ ع اآ طٌاطٗوااا ل ٌٍاال " الجااٌرات امل ٌ ااْ"،
اـافْ اىل ستاًٜطوا اذتجَجْ لسعسعْ رًشَا(.)31
ًلكٌ وا قة اطومح بنعاطات جتصصاَْ ل العارا  ،فاإن
ط اااك املنةماااْ عٌق اااح مااان مكتاااب احملاشااا ْ ل اذتكٌمااااْ
الرَةرالَْ اٞمرٍكَْ ،مبا خيؾ ففاٖض اٜستَاا الايت طاٌر
فَوا أعفإ من "ًكالْ امل ابرات املركسٍْ اٞمرٍكَْ"(.)32
اعذلفاااح "الٌكالاااْ اٞمرٍكَاااْ ل تنمَاااْ الةًلَاااْ" ع ااآ
مٌقعوا اإللكذلً ُ الرزلُ بر واا قاة أ رااح أكجار مان طصاعْ
م َارات ًٜر  ٝالعاةٍن ا ٞرلٍن "ل ذلًٍر ل ةراراطَْ ل
أكجر من  100ب ة"(.)33
"National Endowment for Democracy" -

(اهصِدوق اهوطين هودميقراطية)

رزلَااّ فااإن "الؽاانةً الااٌطيف ل ةرارطَااْ "( )NEDهااٌ
مٛشصااْ اؼااْ ذات هااة راارل رسااُ ،أشصااح ل عاااع 1983
برمر من الرَٖض "رً الة رٍيان"ً ،ع ختؽَؽوا من أدل زٍاا ّ
ًطاااةعَ اشلَٗاااات الةراراطَاااْ ل كااال مكاااان مااان العاااامل.
ركننا أن ارأ ع ٓ مٌقعوا الرزلُ أ وا طاٌزع شانٌٍاّ ،برفال
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ٌٍااال الكاااٌ يرط اٞمرٍكاااُ ،أكجااار مااان ألاااف مصااااعةّ
(منشْ) من أدل ع معرًعات اامٌعات ررل اذتكٌمَْ ل
راراطَْ ل أكجار مان 90
ارتارز اليت طعمل من أدل أهةا
ًلْ( ،)34فع ٓ الرر من أ وا حتمل طابعاّ ( اؼاّ) ،ا ٜأ واا ل
ًاقااا ا اٞمااااار ماااااسً ّ مبَسا َاااااْ ؼاااااٌت ع َواااااا الكاااااٌ يرط
اٞمرٍكُ ،كما أ وا طصت أمٌا ّٜمان اشلَٗاات ارتاؼاْ الايت
أط اااق ع َواااا "اشلَٗاااات الٌادواااْ لٌكالاااْ امل اااابرات املركسٍاااْ
اٞمرٍكَْ".
ك ااف "الؽاانةً الااٌطيف ل ةراراطَااْ" بتااةرٍب ً ٌٍاال
الاا ّ الصَاشَل مج و مجل الناابَل سٌ العامل(.)35
ًاذا كااان ه ا ا الؽاانةً قااة أكااة مااراراّ أن مَسا َتااى
الصاانٌٍْ  ٜطتذاااًز أبااةاّ صاال م َااٌن ًٜرٕ( ،)36ا ٜأن بعااأ
املؽا ر املتلاباْ قةرت أن ط ك املَسا َاْ ًؼا ح اىل  132م َاٌن
ًٜراّ ،فاط ل عاع .)37(2009
ٍعمااال "الؽااانةً الاااٌطيف ل ةراراطَاااْ" بٌشااااطْ أربا ا
هَٗاااات َاااسّ ًمتكام اااْ ًهاااُن "املعواااة الاااٌطيف ادتمواااٌرِ"
("ً )IRIاملعوااااة الااااٌطيف الااااةراراطُ" ()NDIالتاااااب ل شااااسس
الااةراراطُ"ً ،مركااس املعاارًعات الةًلَاْ ارتاؼااْ" ()CIPE
التااااب ليرفاااْ جتاااارّ الٌٍٜاااات املتشاااةّ اٞمرٍكَاااْ ًاملركاااس
اٞمرٍكااااُ ل تفااااامن العمااااالُ الااااةًلُ (- ACILSالناابَااااْ
املركسٍْ ً ،)AFL CIOاملعرً أكجار حتاح مصامٓ "مركاس
التفامن"(.)38
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من ادتةٍر بال كر أن اا اض اإل ارِ لاا"املعوة الاٌطيف
ادتموٌرِ" ( )IRIطرأشاى أٍفااّ الصاَناطٌر "داٌن مااكل"ً ،أن
"مركس الركر" ها ا ٍاةٍر ساٌالُ  75م َاٌن ًٜر شانٌٍ ّا طاٌزع
ع ٓ اذتركات ا ٜعاااقَْ( )39مان دواًْ ،مان دواْ أ ارٔ فاإن
رٖااَض "املعوااة الااٌطيف الااةراراطُ" مااا لل أًلدلاٍااحً ،زٍاارّ
ارتاردَااااْ اٞمرٍكَااااْ الصاااااباْ ،قااااة ذكاااارت أن مٛشصااااْ
"الؽاااانةً الااااٌطيف ل ةراراطَااااْ" قااااة شاااااعةت اذتركااااات
ا ٜعااااقَْ ل ب ااةان ظاار أًرًبااا ماان اا ٌٍ ٝااوا ل جااٌرات
امل ٌ ااااْ ً ،ؽٌؼاااااّ سركااااْ "أًط ااااٌر"( ،)40اـااااافْ لااااةعموا
ل معارـْ ل ب ةان أمرٍكا الٝطَنَْ ،مجل فنسًٍ ٝأً بٌلَرَا.
فَما خيؾ بٌلَرَا ،فإن الؽشرُ الرًما ُ "مَيَس" ٍعرل
اىل أن ه ات "الٌكالْ اٞمرٍكَْ ل تنمَاْ الةًلَاْ" ً"الؽانةً
الااااٌطيف ل ةراراطَااااْ" طرطراا ا اىل  120م َااااٌن ًٜر ل العاااااع
الٌاسة ،من أن أؼ ض "اٍرٌ مٌرالَض" رَٖصاّ ل . ٝ
ع اآ شاا َل املاار اااْ ،فااإن املااةٍر العااااع لااا"منةمْ اٞماا
املتشااةّ لٟر ٍااْ ًالسراعااْ" (الراااً) كااان قااة اقااذلو م ي ااّ ماان
املا قةري  500م ٌَن ًٜر من أدل طصٌٍْ معاك ْ اااعاْ ل
العامل.
ًمبٌداااب هاا ي اٞرقااااع فاااإن اٞعاااٌاع اٞربعاااْ مااان ٌٍااال
الٌٍٜااات املتشااةّ اٞمرٍكَااْ ل معارـااْ ال ٌلَرَااْ الاايت ساًلااح
طيَرل النةااع كا اح كافَاْ داةّا ذتال معاك ْ اااعاْ ساٌ
العامل(.)41
35

فَماااااا ٍتع اااااق بالاااااةًر اذتاَااااااُ "ل ؽااااانةً الاااااٌطيف
ل ةراراطَااْ" ،فااإن "آٜن ًاٍنصااتل" (ً )Allen Weinsteinهااٌ
أسة مٛشصَوا ،كان قة ؼرو ل عااع  1991أن "الكاجرل اا
رع اااى ٍااات بعاااكل شااارِ منا ا  25عاما ااّ مااان اااً ٝكالاااْ
امل ابرات املركسٍْ اٞمرٍكَْ"(.)42
(بيت احلرية) Freedom House

طرشصح ه ي الٌكالْ عااع ً ،1941قاة ذكار ل مٌقعواا
الرزلُ أ وا "منةمْ ررل سكٌمَْ مصتا ْ طصاعة ع ٓ طلاٌٍر
اذتركااات التشررٍااْ ل العااامل""ً ،طاااٌع بااةع امل ااا رات راارل
العنرَااْ ل مااٌاطنل ل ااتمعااات الاايت طكااٌن اذترٍااات فَوااا
موة ّ"(.)43
ظ ؽااَات شَاشااَْ أمرٍكَااْ عةٍااةّ ذات مصااتٌٔ رفَا
كا ااح هااُ الصاانة الاارَٖض شلا ي املنةمااًْ ،ماان بَنوااا "دااَمض
ًًلصُ" ( ،)James Woolseyاملةٍر اٞش ق لا"ًكالْ امل ابرات
املركسٍاااْ اٞمرٍكَاااْ" ً"زبينَااااٌ برجينصاااكُ" ااااا املصتعااااار
الصاااابق لٟمااان الااااٌمُ ل ااارَٖض "دَماااُ كاااارطر" ً "ً ،الاااة
رامصاارَ ة" اااا ًزٍاار الااةفاع ل سكٌمااْ الاارَٖض "دااٌرز ب َااٌ
بااٌػ""ً ،شاااتٌَرات اٍااسٍن ظاااتات" ااااا مصاااعة ًزٍااار ارتاردَاااْ
ل عًٛن املالَْ حتح ا ارّ الرَٖض "بَل ك َنتٌن".
طت اااآ منةماااْ "بَاااح اذترٍاااْ" عمواااا املاااا ِ رزلَاااّ مااان
"الٌكالاْ اٞمرٍكَاْ ل تنمَاْ الةًلَاْ" ًمان "الؽانةً الااٌطيف
ل ةراراطَْ" ًمن "مٛشصْ شٌرًط"(ً .)44شل ي املنةمْ فرًع ل
سٌالُ  12ب ةّا ل العامل ،منوا اٞر ن ال ة العربُ الٌسَة.
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ٍ كر اشا "بَاح اذترٍاْ" با تةااع عناةما طصااط اساةٔ
اذتكٌمات أً عنةما طكٌن ع ٓ ًظك الصاٌ .
ماااااان قرلرَسشااااااتان اىل ؼااااااربَا ،ماااااارًراّ بالصاااا ا را ًر
ً َكااااارارٌا ًفنااااسًًٍ ٝكٌبااااا ًبٌلَرَااااا ،ؼاااارفح مٍٝاااال
الةًٜرات ع ٓ ٌٍل ًطرهَل النعلإ املعا ٍن ذتكٌماطو (.)45
ٍنعااار "بَاااح اذترٍاااْ" (ارتارطاااْ العاملَاااْ ل ةراراطَاااْ)
با تةاااعً ،هااُ ارتارطااْ الاايت طعااٌ لعاااع ً ،2011مبٌد وااا ٜ
ركن طؽانَف معةا الاةً العربَاْ بااذتريّ ،ماا عاةا امليارس
ًل نان ًالكٌٍح اليت طٌؼف باذترّ دسَٖاّ فاط.
(ًعٔد اجملتٌع املفتوح) Open Society Instistute

ٍعكل "معوة ااتم املرتٌو"( )OSIدسٕاّ من مٛشصاات
شااٌرًطً ،قااة أ عااري ،ل عاااع  1993امل َااار ٍر املعااوٌر دااٌرز
شٌرًطً ،هٌ ردل أعما أمرٍكُ ادتنصَْ ٍتشةر مان عاٖ اْ
ٍوٌ ٍاااْ هنيارٍاااًْ ،ازلااى اذتاَااااُ "رَاااٌررُ ظاااٌارطس"ً ،هاااٌ
مااارط ط مبٛشصاااْ اؼاااْ مومتواااا اٞشاشاااَْ الذلًٍااار ل شكاا
ارشاااْ
الاااةراراطُ ًاإلؼاااٝسات اٜقتؽاااا ٍْ ،مااان اااٝ
طرثرلاطوا ل الصَاشات العامْ.
ل اٞشاط أ عٗح منةمْ "ااتم املة ُ املرتٌو" ()OSI
من أدل مصاعةّ ب ةان أًرًبا العرقَْ ع آ اذتكا ا ٜتااالُ
ل فذلّ ما بعة العٌَعَْ ،اهتمح ه ي املٛشصْ م ٛراّ بال ةان
ا ٞااااارٔ ،سَاااااح ان املرس اااااْ ا ٜتاالَاااااْ الةراراطَاااااْ هاااااُ
اشذلاطَذَْ قَاْ شل ي املنةمْ.
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طوة ه ي املنةمْ بعاكل أشاشاُ اىل طلاٌٍر منةماات
ااتما ا املاااة ُ (كاشلَٗاااات ارترلٍاااْ ًاٞق َاااات ًاامٌعاااات
الناابَااْ) ماان أداال الذلًٍاار ل ةراراطَااْ ل ااتما ( .)46ل عاااع
 2006قةرت ثارًّ "داٌرز شاٌرط" ساٌالُ  3م َاارات ًٜر(،)47
لكنى كصب ل العاع رصى أكجر من  3.3م َار ًٜر(.)48
ل عاع ً ،1992حتةٍاةاّ بعاة اشلذماْ املنةماْ الايت طالاح
ادتنَاااى اٜشاااذللَيف ،صتاااض "شاااٌرًط" ل كصاااب ( )1.1م َاااار
ًٜر ،اٞمار الا ِ دع اى ماان أكجار املفااربل املاالَل ظااورّ،
ف اااااب ع اااآ أثرهااااا باااااا (الرداااال الااا ِ راااارل مصااااار ال نااااك ل
ا ك ذلا)(.)49
طٛكة "لَا ةرا برل صط" ،ل ماالاْ معرًفاْ حتاح عناٌان
"اذتاارس الصاارٍْ ل ٝلااٌاُٖ دااٌرز شااٌرًط" ،أ ااىن "من ا ًقااح
طٌٍل ،أؼ شح أشو ًأماٌا "داٌرز شاٌرًط" أ ًات لتشلاَ
شااااَا ّ الااااةً الٌطنَااااْ ،ماااان اااا ٝماااالٕ ااااساٖن املنةمااااات
).)50
"اإل صا َْ" أً "اذتاٌقَْ"
ل هاا ي املاالاااْ طرؽياال الكاط اااْ مروااٌع ااتماا املاااة ُ
املرتٌو كما ٍراي شٌرًط ،سَاح ا اىن "اذا أرا ت اساةٔ اٞما
الصَلرّ ع ٓ ثرًاطواا ارتاؼاْ الل َعَاْ" أً "طلاٌٍر اقتؽاا ها
ًقٌطوااا ل شااٌ العماال مبصاااعةّ اٞمااٌا املمنٌسااْ ًط ااك الاايت
حتؽل ع َوا من  ٝالتصٌٍات" فإ وا طعة زتتمعات مني اْ.
ل الٌاق "كل أمْ طارفأ العٌملاْ" (أِ امدلٍالَاْ الت اا
اذتر) طات ا ا تواا عنةٖا بوا ا اٜطوااع ًطكاٌن عرـاْ ل اوذٌع
من دا ب منةمات شٌرًط".
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اعاذل "شاٌرًط" ،ل عااع  ،2002أ اى ؼار أكجار ماان
ااااااض شاااااانٌات ع اااااآ منةماطااااااى
 2.1م َااااااار ًٜر ااااااٝ
"اإل صااااا َْ"( .)51بالنصاا ا ْ الَااااى" ،عمٌماا ا ّا  ٜل شكٌمااااْ ،عاا ا
ل عركات ٞ ،وا طتمت باٜلتساع ًالةع من ااتم املة ُ"(.)52
لااَض هناااظ أِ زتااا ل عااك سالَ ا ّا أن "دااٌرز شااٌرًط"
ًمنةماااْ "ااتماا املاااة ُ املرتاااٌو" التابعاااْ لاااى ،قاااة ظااااركٌا
بعكل فعا بتمٌٍل الجٌرات امل ٌ ْ(ً )53مازالٌا ٍرع ٌن ها ا ل
سركات أمرٍكا الٝطَنَْ(.)54
اعذل كل من" شاٌزلان" ً"كارا ر" بتاٌر كال ها ي
املنةمات ل زعسعْ اشتارار ب ةان أًرًبا العرقَْ ،اذ أكاةا
أ ى "من بل املنةمات اليربَْ اٞشاشَْ املتٌرطْ ل عم َاْ اق
"الةراراطَااااْ ا ٜتاالَااااْ" ٍعااااار ع اااآ ًدااااى ارتؽااااٌؿ اىل
"الٌكالاااْ اٞمرٍكَاااْ ل تنمَاااْ الةًلَاااْ "ً"الؽااانةً الاااٌطيف
ل ةراراطَااااْ""ً ،معوااااة ااتماا ا املرتااااٌو" التاااااب لاا اا"دااااٌرز
شٌرًط" ،اـافْ اىل "بَح اذترٍْ" ً"املركس الةًلُ ل نساعاات
الٝعنرَْ"(.")55
طعكل كل ًاسةّ من ه ي املنةمات دسٕاّ ٍ ٜتذسأ ا
ٍ ااةً أ ااى "الذلًٍاار اٞمرٍكااُ ل ةراراطَااْ "ع اآ قااةر ًاش ا
ًسَااٌِ ل عااة ك ا رل ماان ال ااةان ً ؽٌؼ ا ّا ب ااةان العاار
اًٞشاااط ًسلاااا أفرٍاَااااً .هناااا ٍكمااان ًرهاااا اٞشاشاااُ ل
التمٌٍاااال ًالتااااةرٍب ًالااااةع ً ،طاااااةٍ النؽاااااٖض ل شركااااات
ا ٜعااقَْ املتمر ّ ل ه ي ال ةان ،لكُ طتمكن من زعسعاْ
اشتارار ًق ب أ ةمتوا ل مااربْ " ٜعنرَْ".
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هااا ا ي ا ٞعااااالْ الت رٍ َاااااْ العالَاااااْ ل ٌٍٜاااااات املتشاااااةّ
اٞمرٍكَْ جتاي بعأ الاةً ارتاردَاْ املصاتوةفْ هاُ أ عالْ
ًـَعْ ً ٜأ ٝقَْ ،اذ كَف طعذ ع ٓ الاَاع بو ي اٞعماا
ـة الةً ا ٞرٔ ل سل نعوا ع ٓ أراـَوا ،حتح اطار ما
ٍصمٓ با" قا ٌن طصذَل الٌك ٕٝاٞدا ب"()56؟
ماذا شتكٌن ر ّ فعل الٌٍٜات املتشةّ اذا كا اح اٍاران
أً الصااعٌ ٍْ هااُ ماان ااٌ املنةم اات اٞمرٍكَااْ ل تاارثرل ع اآ
اذتَاّ الصَاشَْ فَوا مجّٝ؟
اذتاَاْ هُ كما ٍٛكة املٛرخ اٞمرٍكُ "ًٍ َاع باٝع"
شتتؽراّ املعوة ن "شانرعل ل ارتاارز ماا هاٌ ناٌع ع َناا فع اى
(.)57
هنا"!!.

40

اهفصى اهجاهح
اهتقِيات احلديجة
ل الجاااامن ععااار مااان ظا ا ا /فدلاٍر عااااع  ،2011عااارت
ؼاشَرْ "اٞهااراع" املؽارٍْ اادلاّ رارل مصا ٌ  ،بعاة أشا ٌع ماان
شاٌ الرَٖض سصيف م ارظٍ ،رَة باَاع زًدال مان ستافةاْ
الااهرّ بتصمَْ مٌلٌ هما ادتةٍة "فَص ٌظ"(.)58
طعكض ه ي التصامَْ ل مٌلاٌ الاةًر الٌاشا الا ِ لع تاى
ظ كات التٌاؼل اٜدتماعُ ًاإل ذل اح ًالتانَاات اذتةٍجاْ ل
ثٌرات العارع املؽرِ اؼْ ًالعربُ ككل.
أهمَااْ التانَااات اذتةٍجااْ ل ق ااب ا ٞةمااْ الااٖمااْ لااَض
بااااٞمر ادتةٍاااة ،اذ طعاااة اذتركاااْ الؽاااربَْ "أًط اااٌر" اًٞىل
طارخيَاّ من سَح اشات ةاع ط اك التانَاات ،كاشلااطف احملماٌ
ًاإل ذل ح ل أعماشلا الجٌرٍْ.
كماا اشااترا ت "الجاٌرات امل ٌ ااْ" ا ٞاارٔ أٍفااّ ماان عا
ًمصا ةّ سركْ "أًط ٌر"ً ،ه ا بالف ط ماا ساةخ ع آ شا َل
املجاااا ل أثناااإ اذتركاااْ اًٞكرا َاااْ " ،"Poraسَاااح اعاااذل
علاٚها أ و قة طره ٌا من طر شتتؽُ "أًط ٌر".
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اذ قااا أسااةه معذلفاااّن " ًن هاا ي التانَااات ،مل ٍكاان
بإمكا نا النذاو اطٝقاّ"(.)59
طعااكل التانَااات اذتةٍجااْ ،ماان ًن أ اآ ظااك ،ا ٞاّ
املجالَْ ل جٌار اللاستل ل زعسعْ النةاع ،اذ طصمض ل ال ةاٍاْ
بتناقل ًط اا املع ٌماات بصارعْ فاٖااْ ،اـاافْ اىل أ واا طصاول
بعااكل كا رل طع ٗااْ اٞعااةا اشلاٖ ااْ لٟظا اؿ سااٌ معاارًع
معذلظ.
زٍا ّ ع ٓ ذلك ،فإن كجارّ الاناٌات ًاً ٞات املتاٌافرّ،
ركن ال ذٌٕ الَوا بصوٌلْ رت ق ـذَر اعٝمُ سٌ طؽار
مصُٕ ل شرٍْ ،م ارح ًمول لنةااع معال ،بيَاْ ذماى ًحتاارلي
ع ٓ الةًاع.
ًأ اارلاّ فإ ااى ل أثنااإ قَاااع الجااٌرات ،طعماال ط ااك التانَااات
اذتةٍجْ ع ٓ الت لَط املص ق لٟفعا التمر ٍْ ٜختاذ قرارات
شتلاط شلااا بصاارعْ كا رلًّ ،ذلااك ماان ًن أن تذاهاال أهمَااْ
التٌاؼاال ما (مصتعااارٍن) ماان ااارز الا ً ، ٝماان ها قااا رًن
ع ٓ حت َل املٌقف ًا ارّ ط ك اٞعما ل آن.
شنرٔ ٜساا ّا مجاا ّ ٜم مٌشا ّا ساٌ ها ي النالاْ ل املعاوة
املؽااارِ .فا ٜالااااع الكامااال لعا ا كْ اإل ذل اااحً ،اٜطؽاااا
اشلاااطرُ ال ا ِ قامااح بااى الص ا لات املؽاارٍْ مااا باال  28كااا ٌن
الجا ُ ً 2ظ ا عااع  ،2011هاٌ الدلهاان اٞكادل ع آ اٞهمَاْ
اليت طٌلَوا ط ك الص لات ل تانَاات اذتةٍجاْ ،اذ رال ا ّا ماا ٍ ذار
"معارـااااٌ اإل ذل ااااح" ( )Cyberdissidentsملجاااال هااا ي التانَااااات
ل اَاع بجٌراطو ط ك.
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ل الٌاق ا ً ،ط ا ااّ ل اص ا الااتايف (التكنٌلااٌدُ) التاااب
"ل معوة الاةراراطُ الاٌطيف اٞمرٍكاُ" ،فاإن الرشااٖل ع آ
مٌقا "طااٌٍذل" الاايت حتماال مااا ٍصاامٓ بااا"الٌش " أً "اشلاظااتا " ما
ع اااارّ " )60(" #Sidibouzidقاااة أرشااا وا مصااات ةمٌن طٌ صاااٌَن
بإٍاااااع عاااا ًؼااال اىل  28000مااارّ ل الصااااعْ ل ذرًّ الجاااٌرّ
التٌ صَْ(.)61
ان التلٌر الةاهر ل تانَات املع ٌماطَاْ ًلٌشااٖل اٜطؽاا
(ً )TICظاع َتوا الٌاشااعْ باال شتت ااف فٗااات العااعب ،ستاآ ل
ال ةان النامَْ ،قة اح أ ًات ًًشاٖل اطؽا فعالْ دةاّ.
ًماااان اٞمج ااااْ اٞكجاااار ظااااور ّ شلااا ي الٌشاااااٖلن "رٌراااال"
ً"ٌٍطٌَس" ً"فَص ٌظ" ً"طٌٍذل" ،اليت عم ح ظركات أمرٍكَْ
مرط لْ باإل ارّ اٞمرٍكَْ بعكل سجَح ع ٓ طلٌٍرها.
بةا ه ا "التعاًن الٌثَق "بال مٌاقا التٌاؼال اٜدتمااعُ
ًاـشاّ ًـٌو العمض ل أثنإ ما زلُ باا "الجٌرّ ارتفرإ" ل
اٍران ل ؼَف .)62(2009
أكةت "هَٝرِ ك َنتٌن"ً ،زٍرّ ارتاردَْ اٞمرٍكَاْ
الصااااااباْ ،أن "طاااااٌٍذل موااا ا داااااةّا مااااان أدااااال سرٍاااااْ التعااا ا رل
اإلٍرا َْ"( ،)63فمن أدل جتنب مراق ْ الص لات اإلٍرا َاْ قاماح
ظااركْ أمرٍكَااْ مٌدااٌ ّ ل ماشاظٌشااتض بتلااٌٍر بر ااامر
" "TORال ِ ٍصمض بالتؽرض ارترُ لإل ذل حً ،قة ًـا ها ا
الدل امر زتا اّ حتح طؽر املعارـْ اإلٍرا َْ.
سالَااّ طااذلو الؽارشْ الرَٖصاْ مان TORبعاكل مرتاٌو
منتذاطوا الدلزتَْ ع ٓ النعلإ(.)64
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َااق TOR

ًكمااا طٌـااض ظ ا كْ "" Guide Starفااإن طل
طكمااان مومتاااى اٞشاشاااَْ ل "طلاااٌٍر ًحتصاال ًطٌزٍاا بااارامر
زتا َْ ًأ ًات طرًز ذترٍْ التع رل ًاٜلتساع املة ُ"(.)65
ًٍعااارل جااال عااان  TORأن مومتاااى طكمااان ل الصاااماو
لٟظ اؿ بالتع رل عن آراٖو بلرٍاْ أمنَْ ًشارٍْ أً بتعاارظ
املع ٌمات ل ال ةان ذات ا ٞةمْ العمٌلَْ"(ً .)66هاُ العاركْ
رصااااوا الاااايت شاااااعةت املعارـاااال اإللكذلً ااااَل التٌ صااااَل
ًاملؽاارٍل ل أثنااإ ثااٌراطو املتتالَااْ ماان أداال اٜلترااا ع اآ
الرقابات املتع اْ بر علتو (.)67
لكنً ،مبا أن  TORطنعر برازتوا زتا اّ ساٌ العاامل،
فإن الصاٛا الا ِ ٍلارو رصاى هاٌن مان راٌ ها ي العاركْ؟.
ٍا ا كر مٌقا ا العاااركْ اٞمرٍكَاااْ أن الدل اااامر اااٌ مااان
ظركإ ررل مع ان عانو  .ا كر مانو اٞكجار ظاورّ ًرمسٍاْن
"رٌراااال" ً"منةمااااْ هٌَمااااان راٍااااتض ًًطااااغ" (منةمااااْ ساااااٌ
اإل صان) ،اـافْ اىل شتدل اٞساخ ال شرٍْ اٞمرٍكَْ(.)68
ل ها ا ااااا ً ،ؼااف الؽاشرُ بااٌ طرٍنااٌر(" )69منةمااْ
سااااٌ اإل صاااان" باااا"املٛشصْ املعاااذلكْ ما ا "داااٌرز شاااٌرًط"
ًًزارّ ارتاردَْ اٞمرٍكَْ".
هااا ي املٝسةااااْ الاااايت ذكاااارت ل عاااااع  2004مل طكاااان
ؼاااشَشْ اىل ساااة ماااا ،فراااُ أٍ اااٌ عااااع  ،2010قاااةع "داااٌرز
شٌرًط" م ياّ ماةاري مْٗ م ٌَن ًٜر ع ٓ مةٔ ععار شانٌات
"ملنةماااْ سااااٌ اإل صاااان" مااان ااا" ٝمعواااة ااتما ا املرتاااٌو"
(.)70()OSI
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ًاٞكجااار رراباااْ مااان كااال ذلاااك ،فاااإن طل َاااق ٜ TOR
ٍ كر اش ظرٍكى الصرِ ،الا ِ خيؽاؾ لاى م يااّ ٍتذااًز
امل ٌَن ًٜر! ًامنا ذكار باقتفااس ظاةٍةن "ا واا مٛشصاْ رارل
سكٌمَاااْ ل الااااارّ اٞمرٍكَاااْ العااامالَْ مل ٍا ا كر ازلواااا
بالتشةٍة" ط ااّ ل مكتب اإلعٝمُ(.)71
ان كجرّ طؽرصات ًزٍرّ ارتاردَْ اٞمرٍكَْ الصااباْ
"هَٝرِ ك َنتٌن" ل ما خيؾ آ ر التانَات هٌ أمر ٍصمض لنا
أن رٔ الٌاق بعكل أًـض ،فاة أع نح ل أساة طؽارصاطوا
اٞكجر أهمَْ سٌ ه ي التانَات ل كا ٌن الجا ُ  ،2010عان
طةعَ الدل امر ال ِ ًرثتى عن ا ارّ بٌػ.
كمااا أع نااح اسااةٔ املااااٜت عاان "طاااةٍ مصاااعةّ مالَااْ
لعااركات ًمنةمااات راارل سكٌمَااْ طعماال ع اآ طلااٌٍر باارامر
مفا ّ ل رقابْ ،من أدل مصاعةّ املعارـل ع ٓ اٜلترا ع ٓ
اذتؽااار ًطرمَااس (طعااررل) رشاااٖ و ًمصااض آثارهاااً ،أ ااى جيااب
ع ٓ املصترَةٍن من اٞمٌا الرَةرالَاْ طٌزٍا بارازتو زتا ااّ،
ًطر توااااا اىل عااااةّ لياااااتً ،طاااااةٍ باااارامر طةرٍ َااااْ طصاا اويل
اشت ةاموا"(.)72
ًٍعرل ه ا املاا أٍفاّ اىل أن  TORهٌ "اسةٔ املنةماات
ررل اذتكٌمَْ اليت ط اح أمٌا ّٜفَةرالَْ  ٝشنٌات عاةّ"،
ه ي املع ٌمْ مل ط كر لٟشف ع ٓ مٌق التل َق رصى.
شااااااافر "داااااااكٌس أب اااااااًع"ً ،هااااااٌ أسااااااة الاراؼاااااانْ
اإللكذلً ااَل( )73اٞكجاار ظااورّ عاملَ ا ّا ًالٌادوااْ العامااْ شلاا ي
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العركْ ،مان أدال لااإ معارـال الكذلً اَل ساٌ العاامل،
لَعرو شل طرؽَ َاّ كَرَْ اشت ةاع منتذات ً .TORكل ه ا
ع بعكل زتا ُ لاَض فااط لاةٔ "أب ااًع"ً ،امناا أٍفااّ لاةٔ
الع اس املعارـل ال ٍن ٍتل عٌن لسعسعْ اشتارار سكٌماطو
الااٖمًْ .من أدل اٜطٝع أكجر سٌ ماهَْ ه ا الدل امر ،ماا
ع َنا ا ٜمعرفْ أ ى ع حتمَ ى ٞكجار مان  36م َاٌن مارّ اٝ
عاع  2010فاط(.)74
ًق اال اشااةا الصااتار ع اآ ظ ؽااَْ "داااكٌس أب اااًع"،
ع َنا ذكر أ ى عفٌ عَط ل "ًٍكَ َكض"ً ،ه ا ما ش ب
(.)75
لى معكٝت ك رلّ م العةالْ اٞمرٍكَْ
ًلكن ،من هٌ أكجر سادْ لاا TORمان "ًٍكَ اَكض"
لٝلترا ع ٓ رقابْ الةًلْ؟.
ان دااااكٌس أب ااااًع بٌؼااارى اااج ّٝلاااا"ًٍكَ َكض" ل
الٌٍٜاات املتشااةّ اٞمرٍكَااْ هااٌ املصاا ًٛعاان  TORل ااٌا ع
الااااٌٍكَ َكضً .لناا ا كر أٍفاا ااّ ادتا ااااب اشلسلااااُ ل تااااارٍون
فاذتكٌمااااْ اٞمرٍكَااااْ طااااةف اٞمااااٌا اللاٖ ااااْ ل شاااا َل
التشفرل لدل امر رقمُ قة ٍصت ةع ـة مؽاذتوا الع ؽَْ،
ماان اا ٝالكعااف عاان مٍٝاال الٌثاااٖق الصاارٍْ ل ةٍ ٌماشااَْ
اٞمرٍكَْ( ،)76اـافْ اىل الرَةٌٍهات ذات ادتٌ ّ العالَْ(.)77
ًقة أع نح الصَةّ (هاَٝرِ ك َنتاٌن) مدلهنا ّْ ل الٌاقا
ع ٓ املؽ شْ اٜشذلاطَذَْ العالَاْ الايت ج اوا التاا اْ اذتةٍجاْ
لإل ارّ اٞمرٍكَْ ،عن ا عاإ ةماْ اؼاْ باٌزارّ ارتاردَاْ
ًعاان طاااةٍ  30م َااٌن ًٜر لؽاااحل شااتل منةمااْ طعماال ع اآ
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طلااٌٍر أ ةمااْ مفااا ّ ل رقابااْ( ،)78فعنااةما قلعااح اذتكٌمااْ
املؽاارٍْ ااةمات اإل ذل ااح ًاطؽاااٜت اشلاااطف احملمااٌ  ،عم ااح
ظاااركتا "رٌرااال "ً"طاااٌٍذل" معا ااّ إلجياااا سااال ٍصااامض لنعااالإ
اإل ذل ح املؽرٍل بالتٌاؼل ل ما بَنو بصوٌلًْ .ع اجيا سل
شرٍ ل زمن قَاشُ عدل ةماْ ( )Speak 2Tweetالايت طصامض
لكل ظ ؾ ط ب أسة اٞرقاع اشلاطرَْ الجٝثْ ااا َاْ املتاساْ
ًطااارظ رشااااٖل .ها ا ي الرشااااٖل الؽاااٌطَْ طت اااة بعاااةهاًٍ ،ااات
طصااذَ وا ع اآ طااٌٍذل كرشاااٖل ركاان العااٌ ّ الَوااا ماان ااٝ
اشلاااااطف ،ماااان مؽاااار ًع اااآ اإل ذل ااااح ل ب ااااةان أ اااارٔ سااااٌ
العامل(.)79
هنااا ٍلاارو الصااٛا ا٠طااُن كَااف لعااركْ ،أن طصااتلَ
حتةٍااة املعااك ْ ل ًقااح قؽاارل ًجتمَا فرٍااق ماان ال اااسجل،
ًأن جتااااة شلاااااا سااااً ،ّٝطفاااا أرقااااااع هاااااطف حتاااااح طؽااااار
املصت ةملً ،طنعرها ل مؽرً ،طت ا اإلدارإات الفارًرٍْ
( ًن مصاعةّ اإل ذل ح ً ٜستٓ الرشاٖل الاؽرلّ ""SMS؟).
مااان الٌاـاااض أن مئلاااٌرِ "رٌرااال" كاااان ع اااَو العمااال
بتنصااَق كاا رل ماا "متعاااً ل" ؼاا ل ل مؽاارً ،الاا ٍن هاا
لَصٌا شٌٔ ظ است مؽرٍل من املعارـْ اإللكذلً َْ.
من دوْ أ رٔ ً ،ا ٝالتعتاَ الكامال لإل ذل اح الا ِ
فرـتى اذتكٌماْ املؽارٍْ ،أع ان الارَٖض أًباماا عادل النااطق
الرزلااُ بازلااى أ ااى (ع اآ اذتكٌمااْ املؽاارٍْ اسااذلاع ساااٌ
مٌاطنَوااا ًاعااا ّ طرعَاال العا كات اٜدتماعَااْ ًاإل ذل ااح) .ل
سل أن هاَٝرِ ك َنتاٌن ،مان اسَتواا ،ط اح مان الصا لات
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"ًـ ساة لإلدارإات التعصارَْ املت ا ّ مان أدال سةار مٌاقا
التٌاؼل اٜدتماعُ"(.)80
ًم ذلاك ،مان املاةهغ ساا ّا رٍٚاْ الصارعْ الكا رلّ الايت
طةٍن بوا الص لات اٞمرٍكَْ (كذٌقاْ ًاساةّ) اٜـالرابات
اليت طع مٌاق التٌاؼل اٜدتماعُ ل الٌقح ال ِ طكٌن فَاى
اسةٔ الةً فرٍصْ اٜـالرابات اٜدتماعَاًْ ،ها ا بالفا ط
ما كان ع َى اذتا ل كل من اٍران ًطٌ ض ًمؽر.
لكاان ه ا ي الرؽاااسْ طيَااب طارٍ ااّ عنااةما ٍكااٌن اٞماار
متع ا ااّ باذتكٌمااات الاايت طؽاانف كاااا "عااةًيّ ل ٟذل ااح" ،ل
الٌقاااح الا ا ِ طكاااٌن فَواااا ب اااةا و طااانع سااااٜت اٜشاااتارار
ًاشلةًًٕ ،طعكل طٌ ض دسٕاّ من ه ي الةً ل الٌقح اذتالُ.
مجااااا ؼاااارٍض آ اااار سااااٌ هاا ا ا "التعاااااًن الرعااااا " باااال
اذتكٌماااْ اٞمرٍكَاااْ ًالعاااركات الااايت طعمااال ل زتااااٜت
التاا ْ اذتةٍجْ بوة مصاعةّ "املعارـل ع ٓ اإل ذل اح" ساٌ
العاملٍ ،تمجل باا "حتالف سركات الع اس" (.)AYM
ل كااا ٌن ا ،2008 ًٞةاا هاا ا التشاااالف فعالَاااْ اااتر
عنوا ا عإ املٌق اإللكذلً ُ (ً ،)movement.orgهاٌ منةماْ
أمرٍكَْ ذات هة "ررل رسُ" (اشتنا اّ ل مٌقا )ً ،قاة أع ان
ؼراسّْ عن أهةافىن
أ  -ط َاااان عااالإ اإل ذل اااح ل املنااااطق الااايت شلا ا فَواااا
مؽاحل معَنْ.
س  -اااق طٌاؼااال كا ا رل بَااانو ًبااال ااادلإ ًأعفاااإ
ااتم املة ُ.
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ز  -عمواا ًطرٍَااةه ماان اا ٝطاااةٍ املنؽااات ل ااةٕ
اٜطؽاٜت ًطلٌٍرها م مرًر الٌقح(.)81
ًكل ذلك ٍت من  ٝبر امر ًاسة.
ل طارٍو ستة شنٌٍاّ ،عاةت ثاٝخ قما ن ل املكصاَك
عاااع ً ،2008ل املكصااَك ً ،2009ل لنااةن ً .2010كاال ه ا ا
ٍ ااةً ش ا َماّ ماان الناسَااْ الةاهرٍااْ ،لكاان ،اذا مااا ةر ااا اىل
اٞظَإ عن كجب ،فإ وا ط ةً لناا ماجرلّ داةاّ لٝهتمااع .فماجّٝ
"دارٍااة كااٌهل" ،هااٌ ماان مٛشصااُ مٌق ا ()movement.org
ًهاااااٌ املصتعاااااار الصاااااابق لاااااا"كٌ ةالَسا راٍاااااض" ً"هاااااَٝرِ
ك َنتاااٌن"ً ،املاااةٍر اذتاااالُ لاااا"رٌرل آٍاااةٍا" ()Google Idea
ً"دٌشااان لَدلمااان" ال ا ِ عماال لؽاااحل ارتاردَااْ اٞمرٍكَااْ
ًًزارّ الةفاع ًظركْ رٌرل(.)82
ماااان ادتااااةٍر بالاااا كر أن املااااةٍر التنرَاا ا ِ "لتشااااالف
سركااات الع ا اس" ًهااٌ الصااَة " افَااة ؽااار" ،كااان ٍااذلأط
برامرل ل العر اًٞشط لؽاحل "املعواة الاٌطيف ل ةراراطَاْ"
ً"الٌكالاااْ اٞمرٍكَاااْ ل تنمَاااْ الةًلَاااْ" ً"املعواااة ادتمواااٌرِ
الةًلُ"(.)83
ًمااان دواااْ املعااااركل ل قماااْ  ،2008ااا كر " شاااط
مٌشاااااااااااكٌفَتغ" ًهاااااااااااٌ العااااااااااارٍك بترشاااااااااااَض مٌقاااااااااا
"الرَصاا ٌظ""ً،ظااارٍف منؽاااٌر" ،مصااا ًٛالااادلامر ل منةماااْ
"بَاااح اذترٍاااْ" ل منلااااْ العااار اًٞشاااط ًسلاااا أفرٍاَاااا،
ً"مَيان زلَح" ،التاب لعركْ رٌرال ،اـاافْ ٜثانل آ ارٍن
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ماااان ظااااركْ رٌراااال"ً ،دااااَمض رٝزلااااان" ،مصاااااعة ًزٍاااار
ارتاردَْ اٞمرٍكُ ل عًٛن العامْ ،اـافْ لجما َْ آ رٍن من
مااٌظرُ ارتاردَااْٜ"ً ،رِ اٍامٌ ااة" ،املااةٍر الجااا ُ لااا"املنتةٔ
الااااااةًلُ ل ةراشااااااات الةراراطَااااااْ ل "الؽاااااانةً الااااااٌطيف
ل ةراراطَاااْ"ً ،ظاااارٍك زفاااار " "Shaark Zafarاملصتعاااار ل
ًزارّ اٞمن الةا ُ اٞمرٍكَْ.
ًعاا ًّٝع اآ ذلااك فااإن أعفااإ اذتم ااْ الرٖاشااَْ ل اارَٖض
بااااراظ أًباماااا ل عااااع  2008ع اااآ اإل ذل اااح ًهااا ن "شااااكٌت
رٌ شتل""ً ،دٌ رًش ارط" ً"شاع رراهاع فَ صن" قاة كاا ٌا
أٍف ااّ ماان اذتفااٌرً ،قااامٌا بتعااارظ اادلاطو م ا ظ ا اس ماان
علإ اإل ذل ح املمج ل لا 15ب ةاّ من الاارات ارتمض(.)84
ماان املااجرل ل ٝت اااي ل ه ا ا ااااا قاٖمااْ العااركإ راارل
املع اان عاانو شلاا ا اذتااةخ ،مجاال رٌراال ًٌٍطَااٌس ًفَصاا ٌظ،
اـافْ اىل ًزارّ ارتاردَْ اٞمرٍكَْ(.)85
ل قمْ عاع  ً ،2009ا ب اٜدتماعات الايت عااةت بال
ج ل كجر عن رٌرل ًٌٍطٌَس ًارتاردَاْ اٞمرٍكَاْ ً"بَاح
اذترٍااْ" ً"املعوااة ادتموااٌرِ الااةًلُ" ً"ال نااك الااةًلُ" ،لااٌسن
ًدٌ "داظ ًرشُ" ًهٌ مؽم ًرَٖض مٌق "طٌٍذل"( ،)86ال ِ
أؼاارت "هااَٝرِ ك َنتااٌن" ظ ؽااَاّ ع اآ اشااتةعاٖى ذتفااٌر
ه ا اٜدتماع.
كت ااح "اٍرااا رااٌلَنير" ،ا ٜتؽاؼااَْ ل العٝقااات باال
الٌٍٜات املتشةّ اٞمرٍكَْ ًفنسًًٍ ،ٝبعة أن ذكارت أزلاإ
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عااة ماان عاالإ اإل ذل ااح ،قاٖ ااْن " عااح ه ا ي الامااْ اادلإ
التاا ْ اذتةٍجْ ًظ كات التٌاؼل اٜدتماعُ ،مجل الرَص ٌظ
ًالتٌٍذل ًالٌَطٌَس ،اـافْ اىل عة مان ماٌظرُ الٌكااٜت ل
ًاظاانلنً ،شتتؽااال ل زعسعااْ اذتكٌماااات راارل ارتاـاااعْ
ٞدنةّ ًاظنلنً .اشلة من ذلك ك ى ،طرهَال ها ٕٜٛالعا اس
ع ااآ اشااات ةاع مٌاقا ا التٌاؼااال اٜدتمااااعُ ل ذلًٍااار ٞعماااا
شَاشَْ ـة سكٌماطو "(.)87
ا اااب كااال هااا ي املنةماااات الااايت ذكااارت ل الامااا
الصاباْ ،فإن قمْ عاع  2010قة صتشح ل اشاتالاس منةماات
أ اارٔ طوااة اىل "طؽااةٍر الةراراطَااْ" مجاال "املعوااة الااٌطيف
الااةراراطُ"ً ،اىل الرشااٌ ع اآ "داااظ ًرشااُ" ،كمشاـاار
ل صنْ الجا َْ ع ٓ التٌالُ(.)88
ٍاةع لنا ه ا النٌع من الاما  ،اـاافْ لااٖماْ اٞظا اؿ
املعاركل فَوا ،مع ٌمات مرؽ ْ من دٌا ب عةّ ،فوٌ ٍةور
لنا بةاٍّْ أن اذتكٌمْ اٞمرٍكَْ موتماْ بتصا َط الفإٌ ع آ
علإ اإل ذل اح ساٌ العاامل مان ا ٝشاراراطواً ،أ واا طعمال
بعكل ك رل دةاّ ع ٓ اظراكو ل ه ي ال اإات .كما أ وا
طعرل لنا بعكل أً بت ر برن قا ّ العامل ل ااا التايف ،ه
داسٕ ٍ ٜتذااسأ ماان طرهَاال عالإ اإل ذل ااح ،اـااافْ اىل زعسعااْ
اذتكٌمات ارتاردًَْ ،أ رلاّ ،فو ٍج تٌن لناا التعااًن الٌثَاق
بااال اذتكٌماااْ اٞمرٍكَاااْ ًاملنةماااات الااايت طا اةيعُ "طؽاااةٍر
الةراراطَاااْ"ً ،العاااركات الكااادلٔ الااايت طعمااال ل زتاااا
التانَات اذتةٍجْ.
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فععار "سركاْ حتاالف العا اس" ،هاٌ "اشات ةاع التاا اْ
لتيَرل العامل".
هنا ع َنا اإلران أن دسٕاّ ك رلاّ من العامل ٍصعٓ لتياَرل
الٌشاٖل املا ٍْ ًاإل صا َْ املصتجمرّ بل أٍاةٍنا بصارعْ كا رلّ.
ًعناااةها صاااق لناااا اما ااّ أن لااارو اٞشاااٗ ْ املتع ااااْ باذتم اااْ
اٞمرٍكَاااْ الصااارٍعْ ل ذلًٍااار ل ةراراطَاااْ اااارز اٞراـااااُ
اٞمرٍكَااْ ماان اا ٝظ ا اس ٍاات طااةرٍ و لَتانااٌا اشاات ةاع
الٌشاٖل التانَْ اذتةٍجْ من أدل ق ب سكٌماطو .
ًلكاان ل املااباال ،كَااف لنااا أن ااٛمن بؽااة ًظاارافَْ
اذتكٌمااااْ اٞمرٍكَااااْ عنااااةما ٍاااات مناا ا اشاااات ةاع "طااااٌٍذل
ًفَص ٌظ "ل أثنإ املةاهرات ع ٓ اٞراـُ اٞمرٍكَْ؟؟
الدلهااان ع ااآ الصَاشاااْ اٞمرٍكَاااْ ل كَااال مبكَاااالل
كاااان عناااةما ع اعتااااا ظاااابل أمااارٍكَل اشااات ةما ها ا ي
العااا كات اٜدتماعَااااْ ملصاااااعةّ املتةاااااهرٍن ل أثنااااإ قمااااْ
زتمٌعْ الععرٍن ( )G20ل بَتصدل ل أٍ ٌ عاع .)89(2009
ًلكااُ صاا ط الفاإٌ ع اآ هاا ي اٜز ًادَااْ ،ع َنااا أن
كر سا ثْ مومْ دةاّ رًاها دٌن بَ يرن
"ل الصاااا ط ععااار مااان ظا ا ا ً ،2011عناااةما كا اااح
ًزٍرّ ارتاردَْ آ ٗ "هَٝرِ ك َنتٌن" ط اُ لاباّ ل دامعاْ
دااٌرز ًاظاانلن ،طااةٍن ماان ٝلااى اذتكٌمااات الاايت حتتذااس
مٌاطنَوا  ٝالتةاهرات ًطام سرٍتو بالتع رلً ،ل الٌقاح
رصى تةو الص لْ ال َدلالَْ ل ٟذل ح ،متذن ّْ التلر اىل أن
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سكٌمتوا طناٌِ ارا ٝأداسإ مناى ،اٞداسإ الايت طعاذ ع آ
ا ٜعاا ً عر اذتاَااْ .لااة كاان لابا ّا راقَا ّا مان الةرداْ
اًٞىل.
 ٝمان ها ي
ًعناةما ًداة "راِ مااكٌفرلن"( )90رصاى ذا ّ
الرفاااَشْ ،واااأ مااان كرشاااَىً ،أ ار ظواااري بكااال ؼااامح
لك َنتٌن ،هنا أمصكح بى العرطْ ًردا اٞمن ع ٓ الرٌر،
ًقامٌا بإلااٖى ع ٓ اٞرا ،ث درًي ًألاٌي ل ارتارز مفرَّداّ
بةماٖىً ،اقتَة ع ٓ أثرها اىل الصذن(.)91
ًقة أرشل لُ عةّ ؼٌر طةوار ادتارًو ًالكاةمات الايت
طعاارا شلااا .لاااة ع اٜعتااةإ ع اآ رداال ش ا عَيف حتااح أ ةااار
الصَةّ ك َنتٌن اليت مل طتناز ستٓ بال سةٍجوا(.)92
ًم ذلك ،مل ٍرف "راِ" أِ ظاعار أً ٜفتاْ كتاب ع َواا
مجّٝن "ك َنتٌن ارس ُ" أً "ك َنتٌن ..ا توح ال ع ْ" ،مل ٍؽرخ
أً ٍرف ا أِ ظااعار ًمل ٌٍدااى أِ اها ااْ أً ظااتَمْ ،كمااا ٍرعاال
الٌَع علإ اإل ذل ح ال ٍن طةربٌا ع ٓ أٍاةِ الٌٍٜاات املتشاةّ
اٞمرٍكَْ ،ٜ ..كل ما فع ى هٌ أ ى وأً ،أ ار ظوري لٌزٍرّ
ارتاردَْ..
عنااةما نتاااة ا ٠اارٍن لعااةع اسذلامواا ذترٍااْ التعاا رل،
ع َناا أً ّ ٜأن تش آ باذتاة ا ٞآ ماان اٜساذلاع شلا ا الناٌع ماان
التةاهر الؽامح الص مُ ًالٝعنرُ" .
طؽرفات الصَةّ ك َنتٌن ها ي طرصاض لناا زتاا ّٜكا رلاّ
ل تركرل برن الص ب اذتاَاُ ل ذلًٍار ل ةراراطَاْ ل ال اةان
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ا ٞااارٔ لاااَض لاااى أِ عٝقاااْ بااارِ اسصاااان ظااااهرِ ل ٌٍٜاااات
املتشااااةًّ ،امنااااا ٞن التانَااااات اذتةٍجااااْ طصاااااعة املعارـاااال
اإللكذلً َل بعكل ًاش ع آ ا ااع املوماات املٌك اْ الاَو
ل زعسعْ اٜشتارار (الرَص ٌكُ).
أكاااة الااارَٖض اٞمرٍكاااُ "بااااراظ أًباماااا" ع ااآ أهمَاااْ
التاا ااْ اذتةٍجااْ ًًقعوااا اشلاٖاال ل مَااا ٍن اذتَاااّ اٜدتماعَااْ
ًاٜقتؽا ٍْ كافْ.
اشااتا ل أًبامااا ،ل  17ظا ا عاااع  ،2011ك ااار مااةٍرِ
قلاااااع التاا ااااْ اذتةٍجااااًْ ،مااااةٍرِ رٌراااال ًٍاااااهٌ ًفَصااا ٌظ
ًطاااٌٍذل( .)93لكااان هااال اقعاااٌا ساا ااّ الاااةًر املوا ا الا ا ِ ط ع اااى
ظااركاطو ل "الجااٌرات" الاايت هااست العااارع العربااُ ل ا ً٠ااْ
ا ٞرلّ؟؟
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اهفصى اهرابع
اهتجربة املصرية
اهجالثاء  1طباط عاَ 3122

مل طوةأ اٜستذادات ل مؽر بعة مثا َْ أٍاع من ةإ
كا ٌن الجا ٍُ /ناٍر  ،)94(2011اذ ان ماا ٍااارس م َاٌن متةااهر
ادتاسٌا "مَةان التشرٍر" ًالعاٌارع احملَلاْ باى ،ف ياح الجاٌرّ
أًدواًً ،ؼرح مراش ْ ظ كْ "باُ باُ شاُ" ل الاااهرّ "لَاس
ًشاح" املعاوة قاٖ اّْن "ع التنةاَ لاى بةقاْ ،آ ٜمان ادتماٌع
ال عااارٍْ جتتااااو العاااٌارع ،صاااا إ ًرداااا ،ّٜساااٌادس عصاااكرٍْ
ً اا طرتَغ ٍصت موا الع اسٍ ..كتب املتةااهرًن ل املَاةان
ظعارات ع ٓ الٌر املأٌ ًٍ ،تالٌن الؽٌر ًٍينٌن"(.)95
25

طعرا زتمٌعات ك رلّ لؽٌر املتةاهرٍن با تةااع ع آ
مٌقا ً ،)96(Flickrمبااا أن ظ ا كيت اإل ذل ااح ًاشلاااطف احملمااٌ
أؼ شتا ارز ارتةمْ من أربعْ أٍاع ،فمن املٛكة أن الٌشاٖل
املتاسْ لنعلإ اإل ذل ح هُ اليت طاٌع بو ا الةًر.
ل الٌاق ًـعح ظ كْ ال َا ات الرر صَْ ( )FNDلاّ
هاطرَاا ّا بااةٍ ،)97(ّٝكمااا أن ظاا كْ "طَ َكااٌمَكض"ً ،هااُ
ظ كْ قرؼنْ الكذلً َْ شٌٍةٍْ ،فع ح العُٕ ذاطى ،لكنوا
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اـافْ اىل ه ا ،عم ح ع ٓ طلٌٍر ًشَ ْ طصمض ل ناط مبتابعاْ
طٌاؼ و م ارتارز برفل هٌاّ الرا ٌٍ(.)98
ماان دوااْ أ اارٔ ،فاااة طف اافرت دوااٌ الع ا اس إل عااإ
مٌقاا ً ،Speak 2 Tweetهااُ اإل ارّ املعااوٌرّ الاايت طصاامض
بااا"التيرٍة" ماان اا ٝالتٌاؼاال الؽااٌطُ فاااط ،ملٌادوااْ عااةع
الاةرّ ع ٓ الاة ٌ ل مٌقا اٞمرٍكاُ املعاوٌر "مَكرًب اٌ "
(املةً ْ الؽيرٔ) ًرٌرل ًطٌٍذل(.)99
ًبالارس من "مَةان التشرٍر" ل الااهرّ ،حتٌلح ًكالْ
الصرر  Zéfirاىل مار لتٌدَى التةاهرات من بةاٍاْ الجاٌرّ(،)100
فاات طعااكَل الكااجرل ماان ال ذااان الررعَااْن عٝقااات اردَااْ
ًأمنَْ ً ةمات عم َاطَْ ًعناٍْ ط َْ...اخل ً ،عالإ ٍناقعاٌن
فَوااااا كَرَااااْ طنةااااَ التةاااااهرات ،ا وااااا أظااا ى س َااااْ ضتاااال
ساَاَْ(.)101
األربعاء  3طباط /فرباير :3122
ا ى الٌَع التاش من اٜستذادات اليت ادتاساح اٞراـاُ
املؽاارٍٍْ ،ااٌع "ال لذااْ"( ،)102اذ ادتاااو مَااةان التشرٍاار سعااة
كا رل ماان املناؼاارٍن لنةاااع م ااارظ ،ااتلل ظوااٌر اٞسؽاانْ
ًادتما العربًَْ ،قامٌا مبوا ْ املتةاهرٍن.

من ٍنةار اىل ها ا املعاوة عان كجاب شاَةن أ اى ماتلا
من فَ "لٌرا ض العرس" لةافَة كال ،فما طالااْ اذتاٌافر
ع ااآ اإلشااار ح باااة ّٜمااان الرماااا الؽاااشراًٍْ الناعماااْ ،اااح
موا ْ الررشان ل متةاهرٍن ًالاَاع بفربو  ،فرؼَب كجرل
منو ً ،اقتَةًا اىل مصذة قرٍب من مَةان التشرٍر(.)103
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ظوار "راماُ رً ،" ًٚهاٌ اظاط مؽارِ ع آ اإل ذل اح،
ًماااان أًاٖاااال النعاااالإ اإللكذلً ااااَل ،ع اااآ ظاظااااْ ط رسٍااااٌن
(ً ،)France 24ؼرو قاّٖٝن "لَض هناظ أ ٓ ظاك أن الصا لْ
املؽرٍْ هُ من طاف ًرإ ه ا اٜعتةإ"(.)104
اظتور رامُ برفل سصاابى ع آ مٌقا  ،)105(Flickrسَاح
ا ااى ٍنعاار فَااى با تةاااع ؼااٌراّ كااجرلّ ٞسااةاخ ًأدااٌإ مَااةان
التشرٍر.
ٍااااٌع رامااااًُ ،مبصاااااعةّ عااااة ماااان أدوااااسّ اذتاشااااٌس
ًاً ٞات الرقمَااْ املٌـااٌعْ حتااح طؽاارفى ،بالتٌاؼاال املصااتمر
ما النعاالإ ل الااااهرّ ماان اا ٝبر ااامر التٌاؼاال املرٖااُ -
املصااامٌع (" )Skypeالصاااكاٍب" ًالرَصاا ٌظ ًالتاااٌٍذل ًاشلااااطف
احملمٌ (.)106
ٍاٌ من مكت ى (املسًَّ برسةخ التاا ات رفَعْ املصاتٌٔ)
العم َاتًٍ ،اةع النؽض ل نعلإ اإللكذلً َل املؽرٍل ساٌ
اإلدرإات اليت ع َو اختاذها مان أدال التةااهراتً ،سصاب
الاٌاعة الٝعنرَْ ًمن ًن أن ٍت طٌقَف قٌات العرطْ شل .
ع ااآ بعاااة آ ٜالكَ اااٌمذلات مااان ـااارا وااار النَااال،
جي ض "عمر عرَرُ ش َمان" ل مكت اىًٍ ،تااب ال اح امل اظار
ع ٓ الت راز سٌ اٞسةاخ اليت جترِ ل الااهرًّ ،لكن لَض
كمعاااهة عااا ِ .اذ ان ظاااتى الؽاايرلّ املٌدااٌ ّ ع اآ بعااة 12
قَاْ من ًاظنلن ،ختةمى كمركاس طٌدَاى ظ ؽاُ ،سَاح
مرؽالأ ملَااةان التشرٍاار
َّ
ط
ا ع اآ العاظااْ الفا مْ شتلا ْ
ئٍعارل ئ
ًما صَط بى.
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ًادتةٍر بال كر هنا أن عمر عرَرُ ه ا ،كان عاَاةاّ
شاابا ّا ل العاارطْ املؽارٍْ ،سَااح اةع ل الااااهرّ ملاةّ طاااةر
سٌالُ ععرٍن عاماّ(ً ،)107قة ًادى معكٝت لرلّ بعاة أن
ألف كتاباّ بعنٌانن "ععاان ماا طنفاربغ ع آ قرااظ" (بال وذاْ
العامَْ املؽرٍْ)ً ،هٌ العمل الا ِ ٍعارو ل ماٌاطنل املؽارٍل
كَرَْ جتنب اشإات ردا العرطْ.
ششب ه ا الكتاس بصرعْ من اٞشٌا ً ،دتر الكاطاب
اىل الٌٍٜااات املتشااةّ اٞمرٍكَااٌْ ،فاااّ ع اآ سَاطااى ،سَااح
ٍعَغ هناظ من ثٝخ شنٌات.
ًقاااة عااار ،ق ااال طةااااهرات  25ظا ا ا  /فدلاٍااار ،2011
مااط ع ٓ الٌَطٌَس سؽ ح ع ٓ ص ْ معاهةّ عالَْ جتاًزت
املٗااْ ألااف(ٍ ،)108ةواار فَوااا كَرَااْ التٝعااب م ا قاأٌ اٞماان،
ًٍاةع ؽاٖض ـرًرٍْ ل متةاهر.
ًهنا ركننا التصا ٚن مان جيواس ًراٌ الصاَة عرَراُ؟
ًماان ٍصاامض لااى بااإدرإ اطؽاااٜت بو ا ي الصااوٌلْ ً ،اؼااْ م ا
النعلإ املؽرٍل ع آ اإل ذل اح؟ اإلداباْ شاو ْ الات ملن لااة
ع ٌٍاال ـااابط العاارطْ ه ا ا ماان دا ااب "الؽاانةً الااٌطيف
ل ةراراطَْ" (.)109()NED
عااا ت ةمااْ اإل ذل ااح اىل مؽاار ل الجااا ُ ماان ظ ا ا /
فدلاٍر  ،2011بعة ا الاع اع عةّ أٍاع.
لكااان ل ها ا ا الَاااٌع أرع اااح رشاااالْ ؼااايرلّ ؼااارشات
اإل ذل حً ،هَذح ظ كات التٌاؼل اٜدتماعُن
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leading# Egypt Facebook activist Ahmed Maher has been
arrested، @davidwolman reports
http://wrd.tw/fcpmlb>#jan25#tahrir

" طٌقَاااف الناظاااط الرَصا ا ٌكُ أمحاااة مااااهر(ا ةااار اىل
طارٍاار افَااة ًًملااان)" ،سَااح ع الذلكَااس ع اآ ستتاأٌ ه ا ي
التيرٍاااةّ ع ااآ قنااااّ ادتسٍااارّ ًكااال الاناااٌات اإل ارٍاااْ ساااٌ
العامل ،ستآ ررا ادتَااو مَاةان التشرٍار مان احملاتذل ،فاإن
ًشاٖل اإلعٝع ًؼارشات اإل ذل اح مل طكان موتماْ شأٌ بوا ا
الناظط ع ٓ ًدى التشةٍة.
لكاان ،ماان ٍكااٌن أمحااة ماااهر ها ا ،لكااُ ٍااجرل كاال
ه ي السًبعْ اإلعٝمَْ؟
ٍا كر " افَااة ًًملااان" الا ِ ٍةواار ازلااى ل الرشااالْ ما
رابط ٞسة مااٜطى اا دل طٌقَرى ،مٛكةاّ أن ماهر كان ع آ
عٝقْ ًثَاْ م ظرٍف منؽٌر من عةّ أعٌاع(.)110
اذاّ ألااَض "ظاارٍف منؽااٌر" اااا املصاا ًٛعاان باارامر "بَااح
اذترٍااْ" ل منلاااْ العاار اًٞشااط ًسلااا أفرٍاَااا اااا هااٌ ذاطااى
ال ِ كان ساـاراّ ل سركاْ "حتاالف العا اس" عااع  2008ل
ٌٌٍَرظ()111؟
ع ٓ الرر من أن دل طٌقَف ماهر كان ررل ؼاشَض ل
الٌاق  ،ا ٜأن العٝقْ الع ؽَْ اليت طربط بل محآ اإل ذل اح
ً"بَااح اذترٍاااْ" طصاااتشق ا ٜت ااااي الاااةقَق ،اـاااافْ اىل أن هاا ي
املاالْ اليت حتةثنا عنوا طع مناا أن مٌقا زت اْ  Wired.comقاة
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اطؽااال مبااااهر ظ ؽاااَاّ ع ااآ هاطراااى احملماااٌ ( ،)112مااان أدااال
اٜطمٗنان ع ٓ آ ر أ اري.
اا اااْ املا ا كٌرّ هاااُ زت اااْ أمرٍكَاااْ اؼاااْ ،لاااةٍوا
طصاااوَٝت هاٖ اااْ ل ٌؼاااٌ اىل النعااالإ عااادل اإل ذل اااح الا ا ٍن
ٍاٌمٌن بإظعا "الجاٌرات" ل ب اةا و الايت طعاوة اٜـالرابات
اٞعنااف ل التااارٍو! ه ا ا أماار ررٍااب سا ااّ ٍااةفعنا ل شااح عاان
"أمحة ماهر" املعوٌر ه ا!
ًلة "أمحة ماهر" ل  2كاا ٌن ا ًٞعااع  1980ل مةٍناْ
اإلشااكنةرٍْ مبؽاار(ً ،)113مل ٍكاان قااة ب ااغ الصاانْ اًٞىل ماان
عمري عنةما ًؼل م اارظ اىل شاةّ اذتكا لياٍاْ  11ظا ا /
فدلاٍر .2011
هٌ مونةط مٛهل ،اهت م كراّ بات ر التانَاات ًاٞماٌر
الصَاشَْ ،بعة ا فمامى قؽرل اٞمة اىل "ساسس الياة" ،ا فا
اىل سركْ "كراٍْ"( )114ل عاع .2005
ًلكااان ،ق ااال الا ا هاس اىل أبعاااة مااان ذلاااك ،عٌ اااا أًّٜ
ص ط الفٌٕ ع ٓ ه ٍن الكَا ل الصَاشَل.
"سسس الية" ،هٌ سسس معاارا طرشاض ل عااع  2004مان
طاار احملااامُ أراان ااٌر ،ه ا ي املٛشصااْ ٍاات ٌٍ ااوا بعااكل
ك رل مان كال مان "الؽانةً الاٌطيف ل ةراراطَاْ" ً" املعواة
ادتموٌرِ "ً"املعوة الةراراطُ الٌطيف" ،اـافْ اىل عة مان
املنةمات اٞمرٍكَْ ،كما اعذل ًاٖل ٌارّ ع ٓ املاً ،ٟهاٌ
اٞمل العاع شل ا اذتسس(.)115
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شذن "أرن ٌر" ،مٛشاض ها ا اذتاسس ل كاا ٌن اًٞ
عااااع  ،2005بتوماااْ طسًٍااار بعاااأ الٌثااااٖقً ،لكااان ع اطاااٝ
شراسى ل عاع  2009رزلَ ّا "ٞش اس ؼشَْ".
ًم ذلك ،فاة اطرق بعاأ املتنرا ٍن ل املعاوة الصَاشاُ
املؽرِ ع ٓ الااٌ ن ان طاة  ّٝمان الارَٖض أًباماا لاةٔ سصايف
م ارظ قة ٍكٌن ش اّ رترًدى من املعتال(.)116
سركْ "كراٍْ" ،هُ زتمٌعْ من املعارـل املؽرٍل،
أشصوا عة من املركرٍن من شتت ف اٜجتاهات عااع 2004ع،
ًمن ملالب ه ي اذتركْ ع آ شا َل املجاا  ٜاذتؽارً ،ـا
ساااة لنةااااع م اااارظً ،معارـاااْ اااال الصاا لْ اىل ابناااى " اااا
م ااارظ"ً ،ا ا ااْ ثاافااْ الرصااا املترعااَْ ل الةًلااْ( ،)117لكاان
هناظ ظُٕ مجرل لٝشتيراس با تَار ه ي اذتركْ ٜزلوا.
سا ّا أمر ررٍاب مٝسةاْ التصامَْ الايت أط ااح ع آ ها ي
اذتركْ ًالع َوْ دةاّ باذتركاْ اًٞكرا َاْ "كماارا" (ها ا
ٍكرُ) ،اذاّ فاذتركتان حتمٝن اٜش ًاملعنٓ رصى.
ٍذلظ ها ا التعاابى الكا رل بال اذتاركتل زتاا ّ ٜلرٍٚاْ
شَاشااَْ متااربااْ أٍفاااّ ،اذا مااا افذلـاانا أ ااى ٌٍ ٜدااة طعااااًن
م اظر ًؼرٍض بل هاطل اذتركتل.
ل مااااا طرؽاااَ ُ ساااٌ سركاااات املعارـاااْ ل مؽااار
(ًمنوا سركْ كراٍاْ)ٍٝ ،سان ظارٍف منؽاٌر (مارّ أ ارٔ)
أن النعاااالإ املؽاااارٍل (ٍا ااااةًن) اًٞكاااارا َل ،ماااان ااااٝ
طاةرو الٌرً لاٌات سرن النةاع ل أثنإ التةاهرات(.)118
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ؼريو "أمحاة مااهر"ٞ ،ساة الؽاشرَل ل "لاٌط أصت اض
طااارس" أ ااى (معذااب باااالجٌرّ الدلطاالَااْ اًٞكرا َااْ ًبالؽااارس
ال ٍن كنٌا من ق ب ةاع "ش ٌبٌ ان مَ ٌشٌفَتغ"(.)119
ل عاع  2008قامح "مٛشصْ اٞسااخ ًالتلاٌٍر" املعرًفاْ
ا تؽاااراّ باش ا "مٛشصااْ را ااة" ( )RANDبنعاار راشااْ ظااام ْ
سٌ سركْ "كراٍْ" ،مٌيشلا مكتب ًزٍر الةفاع اٞمرٍكاُ،
اـافْ اىل عة من املكاطب العصكرٍْ اٞمرٍكَْ(.)120
ًه ا ا مااا ٍااةفعنا اىل الاااٌ ن ا ااى "جيااب أن ٍكااٌن هناااظ
شا ا ب كا ا رل لكاااُ طوااات مٛشصاااْ كا ا رلّ كمٛشصاااْ را اااة
مبذمٌعْ ذات أهمَْ ص َْ كو ي (.)121(")...
ًقااة ٜساان بعااأ املااراق ل أن "سركااْ كراٍااْ" حتؽاال
ع ٓ ع من دا ب منةماْ أمرٍكَاْ معاوٌرًّ ،هاُ "املركاس
الةًلُ ل نساعات ررل العنرَْ"( ،)122ال ِ ٍعمل بتعااًن قَاق ما
"بَح اذترٍْ"(( )123فرٍةًع هاًط) ً"كا راط"(.)124
لنعااة ا٠ن اىل "الناظااط الرَصا ٌكُ" أمحااة ماااهر الا ِ
كااان عفااٌّا ل ادتناااو العا ابُ "ذتركااْ اليااة" ،فاااة التااآ
با"اشرإ ع ة الرتاو" اليت كا اح قاة ا فامح اىل اذتركاْ ل
عاع .2005
ًلةت اشارإ ل العااع  1978ل مةٍناْ بنواا (مؽار)ً ،هاُ
ًدااااى معاااارً ل معارـااااْ املؽاااارٍْ ع اااآ اإل ذل ااااحً ،طرطااااةِ
اذتذاس ًط اب با"فتاّ الرَص ٌظ"(.)125
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ط ااااااك العااااااابْ املؽاااااارٍْ امليرمااااااْ بالتاا ااااااْ اذتةٍجااااااْ
ًبالةراراطَْ ط اح ل آذار/مارط  2008رشالْ من ماهر اقذلو
من ٝشلا أن طرعل اشرإ ظَٗاّ ملصاعةّ عما النصَر ل مةٍنْ
احمل ااْ الكاادلٔ(ً ،)126الا ٍن كااا ٌا خيللااٌن ل ااةٕ اـااراس ل
الصا ط من َصان /أبرٍل ً ،2008قررًا سَنوا ا عإ زتمٌعْ
ع فعاّٝ
حتح اش (سركْ  6أبرٍل) ع آ الرَصا ٌظً ،هاٌ ماا ي
ل  23آذار /مارط .2008
بصاارعْ فاٖاااْ ا فاا آ ٜاملتؽاارشل ل مذمٌعاااًْ ،ل
واٍْ آذار  /مارط ب غ عة املٍٛةٍن  45ألراّ(.)127
امتاااةت عاااٌات الاااةع شلا ا ا اإلـاااراس ع ااآ اامٌعاااْ
اإللكذلً ًَْ ،طٌبعح مان دا اب اٞساساس الصَاشاَْ ً"سركاْ
كراٍْ"ً ،منةمات طٝبَْ ً اابَْ.
شاهمح ظ كات التٌاؼال اٜدتمااعُ ًالتاا اْ اذتةٍجاْ
(كالرَصاا ٌظ ًطاااٌٍذل ًاملنتاااةٍات ًالرشااااٖل النؽاااَْ ..اخل) ل
ا عااإ هاا ي اٞسااساسً ،ع اآ الاارر ماان أ وااا منعااح بعااكل
رزلااُ ،ا ٜأن طةاااهرّ ( 6أبرٍاال  )2008قااة أ ت اىل معاااركْ
آ ٜاٞظ اؿ.
طاااا ٝط ااااك املةاااااهرّ اعتااااااٜت عةٍااااةًّ ،كااااان هناااااظ
الععرات من ادترسٓ ًع ٓ اٞقل ثٝثْ قت ٓ(.)128
ع اعتاااا اشااارإ ملاااةّ أشاا ٌعلً ،قاااة عااارت ًالاااةطوا
ؼااارشْ كام اااْ ل ؼاااشَرْ ذات ا تعاااار ًاشا ا طلالاااب فَواااا
بتشرٍااار ابنتواااا ً ،اط اااح عٌاطاااف ًمعااااعر سصااايف م اااارظ
ًشٌزان م ارظ (زًدتى) ًًزٍر الةا َْ(.)129
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أع ن بعكل ًاش عن اط ٝشراو اشرإ ع ة الرتااو،
ًا تعرت مااط مٛثرّ شل ا املعوة()130ن
ًكاان ؼاةٍاوا أمحااة مااهر ،هااٌ ا ٠ار ،قااة مار أٍفااّ
بتذربْ املكٌخ ًرإ الاف ان ل عامُ  ،2006 ً2005سَاح ع
ـربى ًاعتاالى من طر العرطْ.
مل طتٌقاف أعااةا النعاالإ "املتعااطرل ًاملٍٛااةٍن لتذربااْ
التع ٗااْ الكاادلٔ لعمااا صااَر احمل ااْ الكاادلٔ" عاان اٜز ٍااا ،
فتشٌلاااح زتمٌعاااْ الرَصا ا ٌظ الؽااايرٔ بعاااكل ط َعاااُ اىل
"سركااااْ ظاا ا اس  6أبرٍاااال" الاااايت ع اإل اااااع ع اااآ طصاااامَتوا
با"سركْ  6أبرٍل"(.)131
ًفق آرإ امل تؽل ،فإن ه ي اذتركْ اليت كا ح رأط
اذتربْ لٝستذادات العع َْ املؽرٍْ ًالص ب الرَٖض ًامل اظر
لصاااٌ ةاااع سصاايف م ااارظ ،قااة أ ع اٗح ماان ظ ا اس الل اااْ
الٌشاالٓ ًالنعاالإ اإللكذلً ااَل ًاملااٌلعل بالتاا ااْ اذتةٍجااْ،
ًبرهناااح ها ا ي اذتركاااْ ع ااآ قاااٌّ ها ا ي التانَاااات ًالٌشااااٖط
املتلاااٌرّ ل التع ٗاااْ الكااادلٔ مااان أدااال طنةاااَ اٜستذاداااات
العع َْ.
ًقة كعرح ًثاٖق ًٍكَ َكض التشالف ا ًٞالٌاـض
بل ه ي اذتركْ ًاذتكٌمْ اٞمرٍكَْ(.)132
سَاااح أظاااارت أربا ا ًثااااٖق لاااٌٍكَ َكض اىل العٝقاااْ
الٌثَاْ بل الصرارّ اٞمرٍكَْ ل الااهرّ ًالنعلإ املؽارٍل
"ذتركْ  6أبرٍل"ً ،أٍف ّا م "سسس الية" ً"سركْ كراٍْ".
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أًىل ه ا ي الٌثاااٖق حتماال التؽاانَف (،)133()CAIRO9910
ًطعٌ لا 19كاا ٌن الجاا ٍُ /نااٍرً ،ركنناا أن اارأ فَواا ،ماا
ٍتع اااق مبذمٌعاااْ مااان النعااالإ الا ا ٍن ع اٍااااافو مااان دا اااب
الص لات املؽرٍْ ًفق ا٠طُن
 "طف اامٌعْ مةً ل ًؼشرَل ً علإ من أسساسمعارـااْ ع ما َااْ مجاال "اليااة" ً"سااسس ادت وااْ الةراراطَااْ"،
ًسركات مجل "سركْ كراٍْ" ً"6أبرٍل"".
ًقااة أكااة أسااة احملااامل التااابعل ل مذمٌعااْ أن اظاالاّ
فر صَاّ كان مٌدٌ اّ م احملتذسٍنً ،أن بعأ احملتذسٍن ها
من املعاركل ل بر امر "ادتَل ادتةٍاة" ()New Generation
التااااب لاااا"بَح اذترٍاااْ" ،سَاااح طتكرااال هاا ي املنةماااْ بترهَااال
الع اس النعلإ ًطةرٍ و  .فاة را ر أسة أعفإ اامٌعْ اىل
ًاظاانلن ل  18كااا ٌن الجااا ُ ٍ /ناااٍر ل معاااركْ ل بر ااامر
"معاارًع الةراراطَااْ ل العاار اًٞشااط"ً .ل اإلطااار رصااى
أكةت الٌثَاْ أن الناظلْ ًالعفٌ ل "سسس الية" اشرإ ع اة
الرتاو ،هُ أٍفاّ عفاٌ ل اامٌعاْ (م شٌظاْن است اح اشارإ
ع ااة الرتاااو عناااًٍن الؽااشف ل َصااان /أبرٍاال  ،2008عنااةما
اعتا ح ملةّ ٌٍ 17ماّ ،اثر عٌطوا ع ٓ الرَصا ٌظ إلـاراس عااع
ل َ 6صان /أبرٍلً ،قاة اشاتلاعح دا س  70ألاف عفاٌ بعاة
اط ٝشاراسوا ،أع ناح عان ًقاف عااطاطوا مان ا ٝمااب اْ
مت رسًّ ،باَح ارز املعوة العاع اىل ٌٍمنا ه ا).
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ًهك ا فإن الناظالْ اشارإ ع اة الرتااو الايت ظااركح
بترشااَض "سركااْ  6أبرٍاال" دااإت الٌثَاااْ ه ا ي ع اآ ذكرهااا
أٍفا ااّ كذاااسٕ مااان زتمٌعاااْ عااالإ ع اٍااااافو مااان طااار
العاارطْ املؽاارٍْ ل  15كااا ٌن الجااا ٍُ /ناااٍر ً ،2010ال ا ٍن
أط ق شراسو ل الٌَع التالُ م اظرّ.
كا ااااح ط ااااك اامٌعااااْ ل طرٍاوااااا ضتااااٌ مةٍنااااْ صتاا ا
محا ِ( )134من أدال زٍاارّ أشار اٞق اا الصاح الا ٍن طٌفاٌا ل
أثنإ اٜعتةإ ال ٍن ظنى املص شٌن عنة رًز طةاهرّ ل ععَْ
املَ ، ٝسصب التاٌٍ الا لُ(.)135
كما طلرقح الٌثَاْ أٍفااّ لعفاٌ اظاط راا ر مؽار ل
 18كا ٌن الجا ٍُ /ناٍر  2010اىل ًاظنلن من أدال املعااركْ
ل بر ااااااامر "معاااااارًع الةراراطَااااااْ ل العاااااار اًٞشاااااااط"
( ،)POMEDفكما هاٌ ما كٌر ع آ مٌقعواا ع آ اإل ذل اح،
فإن ( )POMEDهُ "هَْٗ مصتا ْ ًلاَض شلاا أِ هاة رساُ،
ًمت ؽؽْ بةراشْ كَرَاْ طلاٌر الاةراراطَات اذتاَاَاْ ل
العر اًٞشطً ،اللرٍاْ اليت طتمكن الٌٍٜاات املتشاةّ فَواا
من ع ه ي العم َْ بعكل متٌاؼل"(.)136
ل الٌاق ا ماان الصااول ع َنااا التركااة أن منةمااْ "معاارًع
الةراراطَْ ل العر اًٞشط" ( )POMEDطعمال بتنصاَق طااع
م "بَح اذترٍْ" (فرٍةًع هاًط)(ً ،)137هاُ مةعٌماْ مالَا ّا مان
()138
دا ب "معوة ااتم املرتاٌو" ( )OSIالتااب دتاٌرز شاٌرًط
ً"الؽنةً الٌطيف ل ةراراطَْ" (.)139()NED
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ًمااان ـااامن املٛظااارات ع ااآ ها ا ي العٝقاااْ أن مكتاااب
مصتعارِ "معرًع الةراراطَاْ ل العار اًٞشاط" ٍفا مان
بل أعفاٖى "لاٌرن كاار رل" ،رٖاَض ( IRIالا ِ ٍاذلأط زت اض
ا ارطاااى الصاااَناطٌر مااااكل)"ً ،كَنَاااح ًًٜظ" ،رٖاااَضNDI
(ال ِ طذلأط زت ض ا ارطى ًزٍرّ ارتاردَْ اٞمرٍكَْ الصاباْ
ما لل أًلدلاٍح)(.)140
كماااا طعااارل الٌثَااااْ  CAIRO9910أٍفا ااّ اىل أن بعاااأ
أعفإ اامٌعاْ كاا ٌا قاة ظااركٌا شاابا ّا بدل اامر الترهَال
الاا ِ ةمتااى مٛشصااْ "بَااح اذترٍااْ" (فرٍااةًع هاااًط)ً ،هااٌ
الدل اااااامر الااا ا ِ صمااااال اشااا ا "ادتَااااال ادتةٍاااااة" ( New
ً ،)Generationمٌيلتاااااى ارتاردَاااااْ اٞمرٍكَاااااْ ً"،"USAID
ًكان هةفى طرهَل "اؼٝسَل شَاشَل ًادتماعَل"(.)141
ان أعةا النعلإ املؽرٍل الااا رٍن ع آ " جَال طرٍاق
ثالاااح معتاااة ًشاا مُ"ً ،الاا ٍن ٍاااةعٌن اىل الٌٍٜاااات املتشاااةّ
اٞمرٍكَْ ٜط اع ًرات طرهَ َْ ،لَصح ق َ ْ أبةاّ.
ًقاااة التااااح كااال مااان "كٌ اااةالَسا راٍاااض" ً"هاااَٝرِ
ك َنتٌن" عاة اّ مان ها ٕٜٛالنعالإ ،ل أٍار/مااٌٍ ً 2008أٍاار
/ماٌٍ  ،2009ع ٓ التٌالُ ،حتاح رعاٍاْ مٛشصاْ "بَاح اذترٍاْ"
(فرٍةًع هاًط)(.)142
ًكماااا ٝسااان فاااإن هااا ٕٜٛاملعارـااال كاااا ٌا ٍ تااااٌن
مبصًٛلل رفَعُ املصتٌٔ من اإل ارّ اٞمرٍكَْ(.)143
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ل العاظر مان أٍاار /مااٌٍ  ،2011أِ بعاة قراباْ ظاور مان
شاااٌ ةاااع م ااارظ ،ظاااركح اشاارإ ع ااة الرتاااو رصااوا ل
م ٛر عن طرٍاق الرَاةٌٍ مان الاااهرّ ،ل لااإ زلاُ باا"ؼٌت
التشرٍاارن آفااا اإلؼااٝو الااةراراطُ ل مؽاار"ً ،قااة ةمااى
"املعوة ادتموٌرِ الةًلُ" ( ،)IRIالتاب ل صَناطٌر ماكل(،)144
ًـاااامن اطااااار "معااااارًع الةراراطَااااْ ل العاااار اًٞشاااااط"
(.)POMED
مااان املٝسااان أ اااى بعااااة قَااااع "الجاااٌرّ" املؽاااارٍْ از ا ت
التراااعٝت باال النعاالإ ًاشلَٗااات اٞمرٍكَااْ ستاآ أؼ ا شح
ع نَااًْ ،مل ٍعااة هناااظ سادااْ لٌثاااٖق ًٍكَ ااَكض ماان أداال
الكعف عنوا.
ل ًثَاااْ ثا َااْ حتماال التؽاانَف (،)145()CAIRO237108
ًطعاااٌ اىل  18طعااارٍن الجاااا ُ  /اااٌفمدل  ،2008فاااإن اشا ا أساااة
املةً ل املؽرٍل "ال ارزٍن" (ًهٌ اٜش املصت ةع)( ،)146قة ع
ا راٚي ،ا ٜأن مفمٌن الٌثَاْ باُ مومااّ داةاّ لجٝثاْ أشا اس،
أًشلااا أ وااا طةواار ساَاااْ أن عاالإ اإل ذل ااح املؽاارٍل كااا ٌا
ع ٓ عٝقْ ًثَاْ دةاّ م الصارارّ اٞمرٍكَاْ ل الاااهرّ منا
عاااع ً ،2008الص ا ب الجااا ُ  ٞوااا طٛكااة ؼااشْ النةرٍااْ الاايت
ٌقعاااااح ل الرؽااااال الصاااااابق ًالااااايت طااا ا ل أن العاااااركات
اٞمرٍكَْ العام ْ ل زتاا التانَاات اذتةٍجاْ طتعااًن بعاكل
ًاش ً عَط م اإل ارّ اٞمرٍكَْ.
ل الٌاقا ا ركنناااا أن اااارأ ل ًثَااااْ ًٍكَ اااَكض أن
اإل ارّ اٞمرٍكَْ ركنوا التٌاؼل امل اظار ما رٌرال "لاةاف
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ش مُ" ،مجل رف فَةٌٍ ع ٓ مٌق "ٌٍطٌَس" ،كما ذكار اشا
"باب ٌ" الاا ر ع ٓ "سل املعك ْ" أٍف ّا ل ه ي الٌثَاْ.
ًأ رلاّ فإن ه ي الٌثَاْ طةوار اٞهمَاْ املعلااّ مان دا اب
اٞماارٍكَل لنعاار "الرَااةٌٍهات" الاايت طعااٌي زلعااْ اذتكٌمااْ
املؽرٍْ ع ٓ "الٌَطٌَس".
الٌثَاااْ الجالجااْ لااا"ًٍكَ َكض" ،املٛر ااْ بااا 18ظ ا ا /
فدلاٍر ً ،2010اليت حتمل الرق  ،)147(CAIRO21510طرطُ ع ٓ
ذكر أمحة ماهر ًررليً ،قة ًؼرتى الٌثَاْ با"قاٖة سركْ 6
أبرٍل" .كما ذكرت أٍفااّ سا ثاْ طٌقَاف العارطْ املؽارٍْ لاى
م اثنل من أعفإ "سركْ  6أبرٍل"ً ،هٌ ما سةخ ل الصاب
ععر من ظ ا  /فدلاٍر ،أِ ععاَْ حترٍار ها ي الٌثَااًْ .ها ا
مااا ٍاادلهن أ ااى لااَض ٞن أمحااة ماااهر معاارً أ ماان اشاات ارات
الصرارّ اٞمرٍكَْ فشصابً ،امناا ٞن الصارارّ أٍفااّ كا اح
ع ٓ ع قَق بكل ما خيؾ النعلإ املؽارٍل ذًِ اٞهمَاْ
العالَْ.
التصاااااااارٍب الرابااااااا لااااااااٌٍكَ َكض صماااااااال الاااااااارق
(ًٍ ،)CAIRO257208عااااااٌ اىل  30كااااااا ٌن اٍ / ًٞصاااااامدل
.)148(2008
ط ا كر ه ا ي الٌثَاااْ معاااركْ أسااة عاالإ "سركااْ
أبرٍل" ل "سركاْ حتاالف العا اس" ( )AYMعااع  ،2008الا ِ
ع ل ٌٍَاااٌرظ مااان الجالاااح اىل ارتاااامض مااان كاااا ٌن ا/ ًٞ
ٍصمدل .2008
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مل ٍ ا كر اش ا ه ا ا الناظااط اإللكذلً ااُ  ٜل الٌثَاااْ
امل كٌرّ (فااة ع اشات ةالى باا ًٜ )Xل قاٖماْ املعااركل ل
"سركااْ حتااالف العاا اس" الااايت عاارت ع اآ مٌقاا اإل ذل اااحن
.)149(Movement.org
ًم ا ذلااك ٍعتاااة كااجرلًن أن ه ا ا الناظااط الصاارِ هااٌ
أمحة ماهر ظ ؽَاّ(.)150
شٌي "دَمض رٝزلان" ،مصاعة ًزٍر ارتاردَْ ل عًٛن
العامااْ ل ا ارّ بااٌػً ،أسااة منةمااُ ه ا ي الرعالَااْ ،التكاات
ع ٓ اٜش  ،بارن معااركْ معاارا مؽارِ معارً قاة خت اق
ب ْ م اذتكٌمْ املؽرٍْ (.)151
ل الَاااااٌع التاااااالُ لؽاااااةًر هاااا ي الٌثَااااااْ عااااار مٌقااا ا
 Movement.orgارتدل ما اإلظاارّ اىل أن "سركاْ 6أبرٍال" قاة
كنح من أن حت ك عٝقات م علإ آ رٍن ساٌ العاامل،
مٌدٌ ٍن ل قمْ .)152(2008
اشااترا الناظااط املؽاارِ "زتوااٌ اٜش ا " ماان اقامتااى ل
ٌٍَااٌرظ ل ااااإ ظ ؽاااَات كاااجرلّ عالَاااْ املصاااتٌٔ مااان اإل ارّ
اٞمرٍكَااااًْ ،مصاااااًٛلل مااااان مراكاااااس الركااااار ًاٞسااااااخ
اٞمرٍكَْ.
عناة عٌ طااى اىل الااااهرّ ،ل  18كااا ٌن اٍ / ًٞصاامدل
 ،2008اااح مٝساتاااىً ،ؼاااٌ رت ًثاٖااااى ،اٞمااار الا ا ِ ٍااات
طص َط الفٌٕ ع َى من ًثَاْ ًٍكَ َكض.
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ًم ذلاك ،ف عاة صاْ أٍااع ،أِ ل ( 23كاا ٌن ا/ ًٞ
ٍصااامدل) كاااان مٌداااٌ ّا ل الصااارارّ اٞمرٍكَاااْ ل الاااااهرّ
لتاةٍ طاارٍري الَوا.
باُ الناظط ه ا ستافةااّ ع آ عٝقاطاى ما ب ٌماشاَل
أماااارٍكَل ل عااااامُ ( 2009ً 2008ع اااآ اٞقاااال) ماااان أداااال
طسًٍةه مبع ٌمات عن ساٜت ا تواظ الص لات املؽرٍْ سااٌ
اإل صان(.)153
ً فاَف اىل ها ا أن أمحااة ماااهر مل ٍكاان زتوااٌ ّٜلااةٔ
"بَح اذترٍْ" (فرٍةًع هاًط) ،فااة ذكاري ظارٍف منؽاٌر ل
ماالتى اليت عرت ل أعمةّ ؼشَرْ لٌط أصت ٌط طارس(.)154
ًه ا ا ٍٛكااة مااا أظااار الَااى شااابااّ " افَااة ًًملااان"(،)155
سؽٌؿ العٝقاات الٌثَااْ بال منؽاٌر ًمااهر ،أِ بال "بَاح
اذترٍْ" ً" سركْ  6أبرٍل".
كتعف مبٌازاّ ذلك عٝقات ًاشاعْ قاٖماْ بال عالإ
اإل ذل اااح املؽااارٍل ًاإل ارّ اٞمرٍكَاااْ ع ااآ املصاااتٌٍات رااارل
امل رًَْ ،طٌـض اذتكاٍْ ا٠طَْ ما اؽةين
 ل أثنااإ ارتلاااس املعااوٌر ،الا ِ كااان ٍلاارو قفااَْ"اذترٍاااْ ع ااآ اإل ذل اااح" ل  21كاااا ٌن الجاااا ُ عااااع  2010ل
ًاظنلن ذكرت "هَٝرِ ك َنتٌن" بٌـٌو اش أسة النعلإ
املؽاارٍل باٌشلااان "ل ٍاااٌع ادتمعااْ املاـاااَْ ع اعتاااا ثٝثااال
مةً اّ ً اظلاّ مؽرٍاًّ ،أساة أعفاإ ها ي اامٌعاْ املعتا اْ،
ًال ِ صمل اش زلرل ،مل ٍعة ف الاف ان بعة الٌَع ،فوٌ
ا٠ن ساـر بَننا"(.)156
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 اظااط مؽاارِ ع طٌقَرااى ل مؽاار م ا زتمٌعااْ مااناملةً ل ٌٍع ادتمعْ  15كا ٌن الجا ُ ٍ /ناٍر ً ،2010بعاة أقال
مااان أشا ا ٌع ،أِ ٍاااٌع ارتماااَض ل  21كاااا ٌن الجاااا ُ ٍ /نااااٍر
ٍ ،2010ااةعٓ ظ ؽااَاّ ماان لااةن ًزٍاارّ ارتاردَااْ اٞمرٍكَااْ،
ًٍٛطٓ ع ٓ ذكر ازلى ل لاس ع ٓ مصتٌٔ رفَ كو ا؟ اذاّ
الصااااَةّ ك َنتااااٌن طعاااار ظ ؽااااَاّ عاااالإ مؽاااارٍل ع اااآ
اإل ذل حً ،لكن ماذا ركن أن ٍكعف لنا ه ا بالف ط؟
بةاٍّْ كان هناظ زتمٌعْ مان النعالإ املٌقاٌفل ل 15
كااا ٌن الجااا ٍُ /ناااٍر  ،2010أرا ت زٍااارّ زتم ا محااا ِ ماان
أداال طاااةٍ التعااازِ لٟشاار الا لَااْ ًماان باال ه ا ي اامٌعااْ
كااان هناااظ ظاا ؾ ٍااةعٓ باشاا زلاارل العفااٌ ل زتمٌعااْ
اشرإ ع ة الرتاو.
ًهاا ي املع ٌمااْ ركاان التشاااق منوااا بااالعٌ ّ اىل قاٖماااْ
أزلإ املٌقٌفل اليت عرت ع ٓ مٌق "امل ا رّ املؽرٍْ ل شاٌ
الع ؽَْ"(.)157
ًع اآ اثاار ذلااك ذكاارت زتمٌعااْ ماان الٌثاااٖق معاااركْ
باش زلرل ل ال اإ ال ِ ةمتى مٛشصْ "معرًع الةراراطَْ
ل العااار اًٞشاااط" ()POMEDل ًاظااانلن ،ل  20كاااا ٌن
الجا ُ ٍ /ناٍر ً ،2010قة قةع فَوا ستاـرّ ،ظرو من ـمنوا
طراؼااَل اعتاالااى اا 30 ٝشاااعْ ،ق اال ميا رطااى اىل الٌٍٜااات
املتشةّ اٞمرٍكَْ(.)158
لن ؾ اذاّ كل ها ا باالربط بال ها ي املع ٌمااتً ،ط اك
اليت حتتٌٍوا ًثَاْ ًٍكَ َكض رق CAIRO9910ن
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  22كا ٌن الجا ٍُ /ناٍر 3121نطٌقَاااف باشا ا زلااارل ل صتا ا محاااا ِ ما ا زتمٌعاااْ مااان
النعلإ مبن فَو اشرإ ع ة الرتاو.
  23كا ٌن الجا ُ ٍ /ناٍر 3121ناط ٝشراسو بعة  30شاعْ من طٌقَرو .
  21كا ٌن الجا ٍُ /ناٍر 3121نميا رّ باش زلرل اىل ًاظنلن.
  21كا ٌن الجا ٍُ /ناٍر 3121نحترٍاار ًارشااا ًثَاااْ ًٍكَ ااَكض  ،CAIRO9910ماان
شرارّ الٌٍٜات املتشةّ اٞمرٍكَْ.
  31كا ٌن الجا ٍُ /ناٍر 3121نمعاركْ باش زلرل ل ال ااإ املانة مان دا اب "معارًع
الةراراطَْ ل العر اًٞشط" ( )POMEDل ًاظنلن.
  32كا ٌن الجا ُ ٍ /ناٍر 3121نطٌدَااااى عااااٌّ ل اشااا زلاااارل ظ ؽااااَاّ ذتفااااٌر لاااااس
"هَٝرِ ك َنتٌن".
طةواار ها ي الاؽااْ أٍف ا ّا ًدااٌ ظا كْ مع ٌمااات ست َااْ
طعمل بعكل قَق دةّا م شرارّ الٌٍٜات املتشةّ اٞمرٍكَاْ
ل الاااااهرّ ،اـاااافْ لةٍنامَاااْ ها ا ي الصااارارّ ل طعاً واااا ما ا
النعاالإ املؽاارٍلً ،اٜهتماااع الٌاـااض ل اردَااْ اٞمرٍكَااْ
باملعااوة الصَاشااُ املؽاارًِ ،كاال ه ا ا ق اال أسااةاخ "مَااةان
التشرٍر".
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ذكاار اشا باشا زلاارل أٍفا ّا ل ًثَاااْ أ اارٔ كعاارتوا
ًٍكَ اااَكض حتاااح رقا ا (ً )CAIRO21510الااايت دٗناااا ع ااآ
ذكرهاااا مااان ق ااال ًاملعا اةيّ ل  18ظا ا ا  /فدلاٍااار مااان دا اااب
الصااارارّ اٞمرٍكَاااْ ل الاااااهرّ ،أِ طارٍ ا ا ّا بعاااة ظاااور مااان
ارتلاس املعوٌر لٌزٍرّ ارتاردَْ اٞمرٍكَْ ،سَح طارأ فَوا
أن الناظط هاٌ عفاٌ ل "ساسس الياة"ً ،أ اى ٍعمال بالتعااًن ما
"سركااْ أبرٍاال"ن "باش ا زلاارل اظااط مبنةمااْ راارل سكٌمَااْ
ًعفٌ ل سسس معارا ٍةعٓ "سسس الية" ،قا لناا (ًأ اا هناا
أشتعرل قٌلى)ن ا ى ًبعاأ مان زمٖٝاى ها بؽاة طنةاَ أ عالْ
ًاسترااٜت ٜشااتا ا الدلا عاًُ ،قااة أكاةت سركااْ  6أبرٍاال
معاركتوا ل ه ا ااوٌ ".
لنعة ق َ ّٝاىل الٌرإ ،سَح كعرح ع ارّ (قا لنا) عن
كل ظُٕ طارٍ اّ.
الصاااَة "باشاا زلااارل" الاا ِ قُاااةع ل نااااط ع ااآ أ اااى بلااال
ل ةراراطَْ ًاملعارـْ ،هٌ ل اذتاَاْ لَض ا ٜزتر (شتدل)
ًـَ ًمتعاًن م الصرارّ اٞمرٍكَْ ل الااهرّ!
ل ماا عار ل ًاظانلن بٌشاح بعناٌان "طرهَال ًطاةرٍب
الٌٍٜااات املتشااةّ راا ئ العاا اس الااةراراطَل العاارس بكااال
هةًٕ"( ،)159صٓق الكاطب  G.J.Hanlegعالَاّ من  ٝكعرى
عن أ عالْ باشا زلارل ا ٝشانٌات عةٍاةًّ ،هاا هاُ بعاأ
املاتلرات منىن
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منا عاااع  2005أرشاال باشا زلاارل اىل ًاظاانلن ًهنيارٍااا
ً بُ ًب ةان أ رٔ من أدل التاةرس ع آ طنةاَ شَاشاُ ًع آ
اشاااات ةاع ًشاااااٖل اإلعااااٝع اذتةٍجااااْ ًمحااااٝت اٜستذادااااات
ًأ عااالْ أ ااارًٔ ،هاااٌ الترهَااال الاا ِ مٌيلاااى كااال مااان "املعواااة
ادتمواااااٌرِ الاااااةًلُ "( "ً )IRIاملعواااااة الاااااةراراطُ الاااااٌطيف
"(ً ،)NDIمكااااااح ملااااااةّ أشاااااا ٌعل ل الٌٍٜااااااات املتشااااااةّ
اٞمرٍكَْ ،بةع من منةمْ "بَح اذترٍاْ" (فرٍاةًع هااًط)،
ًمصااااااترَةاّ ماااااان "الٌكالااااااْ اٞمرٍكَااااااْ ل تنمَااااااْ الةًلَااااااْ"
( ،)USAIDكمااااا اط ااا ًرات طرهَ َااااْ ل تعاماااال مااا ًشاااااٖل
اإلعااااٝع اٜدتماعَااااْ ،ماااان اااا ٝزٍارطااااى ملكاطااااب رٌراااال
ًاشااات ةامى ٞساااة امل تؽااال بالٌشااااٖل اإلعٝمَاااْ اذتةٍجاااْ،
ًال ِ عمل ـمن اذتم ْ الرٖاشَْ ًٞباما عاع 2008ن
"كا ح ها ي اٜطؽااٜت مرَاةًّ ،زلشاح لناا باذتؽاٌ
ع اآ ؽاااٖض ل الرااذلّ الاايت قلعااح فَوااا اذتكٌمااْ املؽاارٍْ
اإل ذل ح" ط ع ّا لاٌلى.
مل طتٌقااف سكاٍااْ الصااَة باشا زلاارل هنااا ،فرااُ ماالااْ
أ رٔ( ،)160ساٌ ها ٕٜٛالنعالإ ،ع ا أ اى ماةٍر "اٞكا رَاْ
الةراراطَْ املؽرٍْ"ً ،هُ زتمٌعْ طابعْ ذتركْ "6أبرٍل".
ه ا ي اٞكا رَااْ املصااترَةّ ماان العٝقااات املااٛثرّ الاايت
ٍتمتاا ا بوااااا مااااةٍرهاٌ ،شلااااا طنةَمااااات أمرٍكَااااْ عةٍااااةّ،
شتؽؽااْ لااا"الذلًٍر" ل ةراراطَااًْ ،ضتاان هنااا متركااةًن ماان
ظُٕ ًاسة ع ٓ اٞقلً ،هٌ أ وا ٌلاْ مان "الؽانةً الاٌطيف
ل ةراراطَْ" (.)161()NED
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ل أثناإ التشركااات التمر ٍااْ الايت سااةثح ل اٍااران عاااع
ٜ ،2009سن باش زلرل ر إّ دٌ ّ الرَةٌٍهات الايت ٍنعارها
النعاالإ اإلٍرا َااٌن ،ستاآ ان الكااجرل منوااا راارل قاباال ل عاارا
ع ٓ ًشاٖل اإلعاٝع الةًلَاْ ،اٞمار الا ِ صاةي بعاكل كا رل
من أثرها.
زار باشا ا زلااارل الٌٍٜاااات املتشاااةّ اٞمرٍكَاااْ ل عااااع
 ،2010من أدل اط اع ًرات طرهَ َْ سٌ التاارٍر املؽٌرّ الايت
ٌشلا ارتاردَْ اٞمرٍكَْ ،اٞمر ال ِ أكاةي ؼاشرٌَن مان
درٍاااةّ "طاااارس" (ً )Timesكتيااااسئ شاااَنارٌٍ طاااابعٌن ل منةماااْ
اإل صا َْ (.)Witness
ل أٍ ااٌ /شا تمدل  2010أظاار باشا زلاارل بنرصااى ع اآ
ع اابى ل مؽاارٞ ،عفااإ "سركااْ  6أبرٍاال" ماان أداال
طرهَ الٕ ئم ل
حتفرل َتو اإلعٝمَْ ل عمل حتح الفيط الك رل ال ِ قة
ٍررا ع َو من قٌات اٞمن ل ال . ٝ
ح ه ي التةرٍ ات ع ٓ عة من الرذلات ًاملراسالً ،ل
مةن مؽرٍْ كاجرلّ ًبصارٍيْ طاماْ ،ط عااّ مان أدال جتناب اثاارّ
ظكٌظ اٞدوسّ اذتكٌمَْ املعنَْ.
اعتااااا النعاااالإ ع اااآ اشاااات ةاع اً ٞات التانَااااْ مجاااال
" رٍلْ رٌرل" (رٌرل ماس) أً ما ٍةعٓ با"مابر" ()Mapperمن
أداال طٌثَااق اٞسااةاخ بعااكل م اظاار ًا تَااار املناااطق اٞكجاار
مٕٝمْ ل تةاهرات.
طكماان بعااأ التمااارٍن ع اآ التااتلف م ا العااٌارع ًع اآ
سرن طراؼَ وا عن ظور ق ب ،من أدال التشارظ اٞففال فَواا
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ل مااا بعااة ،كرااذلات ال َاال مااج ،ّٝأً عنااةما جتتاسوااا ادتمااٌع
ال عرًٍْ ،أثناإ اطا ٝالناارً ،زتابواْ املتاارٍض ،ثا طاةرٍ و
ع اآ طرٍاااْ ااال احملتاأٌ ل مٌقاا اذتااةخ برمااان طاااع ،مجاال
ااارٍن التصااابق سَااح ان املؽااٌرٍن ٍ ااةلٌن بلاقااات الا اكرّ
ع ااآ فاااذلات متاارباااًٍْ ،نا اااٌن عةشااااطو بااال املتةااااهرٍن،
ًٍرش ٌن فر التؽٌٍر ععٌاَٖ ّا ًمن ًن أِ طنةَ .
كااال ها ا ي التانَاااات ع اشااات ةاموا مااان دا اااب عااالإ
"سركْ  6أبرٍل" من ارتامض ًالععارٍن مان كاا ٌن الجاا ُ /
ٍناااٍر ً ،2011هااٌ طااارٍو بةاٍااْ الجااٌرّ الاايت أشااررت عاان اطاسااْ
م ارظ بعة ثٝثل عاماّ من اذتك املل ق.
ـمن النعلإ املؽارٍل شا لح اٞـاٌإ ع آ بعفاو ،
سصب العورّ الؽاعاْ اليت ًؼ ٌا الَوا.
ًهك ا ا عاااػ ًاٖاال رنااَ أٍاااع زتااةي ل اٍٞاااع ا ٞاارلّ
لنةاع م ارظ.
ًاٖال رنااَ هاٌ الٌدااى ال اارز ل جااٌرّ املؽارًٍْ ،مبصاااعةّ
التانَات اذتةٍجاْ كان مان ق اب كال ظإًُ ،شاذن لععارّ
أٍاع ث أط ق شراسى ق ل بفعْ أٍاع من شاٌ م ارظ.
ًاٖاال رنااَ ظاااس مؽاارِ متااسًز ماان أمرٍكَااْ ،ط ااآ
طرهَ ى اٞكا رُ ل ادتامعاْ اٞمرٍكَاْ ل الاااهرٍّ ،عاَغ
ل بًُ ،عمال ماةٍرّا ل تصاٌٍق لاةٔ ظاركْ رٌرال ل العار
اًٞشااط ًسلااا أفرٍاَااااً ،هااٌ اظاااط سااةٍح ل "سركاااْ 6
أبرٍل" ،لكنى عمل بعكل ًثَق م أمحة ماهر(.)162
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ٍعاااة ًاٖااال رناااَ أساااة امل اااا رٍن الاا ٍن عاااٌا لتذماا
كاااا ٌن الجاااا ٍُ /نااااٍر ً ،2011قاااا سركاااات استذادَاااْ ل
"مَةان التشرٍر".
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كاااان قاااة أشاااض زتمٌعاااْ "ك ناااا الاااة شاااعَة" ع ااآ
الرَصا ا ٌظ(ً ،)163قاااة ظاااوةت ها ا ي اامٌعاااْ صتاسا ااّ منالا ا
الاانةرلً ،ظااك ح ـاايلاّ ع اآ اذتكٌمااْ املؽاارٍْ ماان ااٝ
ظذ وا ل ٌشاٖل العنرَْ اليت دترت شلا اذتكٌماْ ًا تواكاطواا
املصتمرّ ذتاٌ اإل صان.
طرظ ًاٖل رنَ  ،املٌظف ل رٌرل ،مةٍنْ بُ لَعاٌ اىل
الااهرّ ل  23كا ٌن الجا ُ ٍ /نااٍر  2011مان أدال املعااركْ
ل التةاهرات اليت قامح ل  25كا ٌن الجا ُ ٍ /ناٍر.
ل ٌٍع ادتمعْ  28كا ٌن الجاا ُ ٍ /نااٍر  2011زار منسلاى
أربعْ ردا  ،بعة بف شاعات أً ع الصاذن ،سَاح دارت ط اك
العم َْ بصرٍْ طامْ(.)164
أط ق شراو ًاٖل رنَ ل الصاب من ظا ا  /فدلاٍار ،أِ
بعااة ععاارّ أٍاااع ماان شااذنى ،فاار ىل بتؽاارٍض ل اناااّ املؽاارٍْ
( )Dream TVرًٔ فَاى عم َاْ الااإ الاا أ ع َاىً ،ا صاك ح
مٌعى ق ل أن ٍذلظ اٜشتٌ ٌٍ(.)165
ًقة حتٌ ه ا الناظط اإللكذلً ُ اىل بلل ررماّ عنى.
أسااة التراؼااَل املومااْ ل لااٖااى املت رااس خيااؾ طؽاارصى
عنةما عرـاح ع َاى ؼاٌر العا اس املتةااهرٍن الا ٍن قت اٌا ل
أثنإ املةاهراتٍ .اٌ فَى (بال وذْ العامَْ املؽرٍْ)ن
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"أسااب أقااٌ لكاال أس أً أع فاااةًا اباان شلا ل الجااٌرّ ِ
ر لااْ كاال ًاسااة ماشااك ًمج ااح ل الصا لْ"ً ،أـااا قاااّٖٝن
"قصااماّ بااا ي مااغ ذ نااا ..ي مااغ ذ نااا "...ث ا شااَلر ع َااى
ال كإً .أع نن "أ ا مغ قا ر أكمل" ،ث ا صاشب ع آ اشلاٌإ
م اظرّ.
ٍااٌسُ ه ا ا التؽاارٍض أن اذتركااْ مل طكاان طتٌق ا ه ا ي
ارتصاااااٖر الكاا ا رلّ ل ؼاااارٌ املتةاااااهرٍن الاا ا ٍن كااااا ٌا
بيااال َتو ظ ا اباًّ ،ال ا ٍن ع التٌاؼاال معو ا عاان طرٍااق مٌاق ا
التٌاؼل اٜدتماعُ.
بعة عةّ أٍااع مان واٍاْ اٞساةاخ اٜستذادَاْ ل "مَاةان
التشرٍر" أثار أساة ا ٞاار ا ت ااي ًكااٜت ا ٞاإ ،فااة ؼارو
"اٍرٍااك سلَااةت" ( ،)Eric Schmidtاملااةٍر التنرَ ا ِ لعااركْ
رٌرل قاّٖٝن "أ ا ف ٌر دةاّ مبا أصتسي ًاٖل رنَ "( ،)166كما لٌ
أن عم َْ ق ثٌرّ هُ دسٕ من عمل مص ًٛالتصٌٍق لعاركْ
معَنْ.
ماان منااا مل ٍكاان شااعَةاّ باذتؽااٌ ع اآ ادااازّ مةفٌعااْ
اٞداار ماان مااةٍري ال ا ِ ٍرٍااة فعااى ل معاااركْ ل ثااٌرّ باا ٝي
ًاشتا ا التوا ُ من مةٍري اٞع آ ل ظاركتى ل صا ب رصاى؟
ألَض ه ا الص ب ٍكمن ساَاْ ل التشالف الٌثَق بال رٌرال
ًاإل ارّ اٞمرٍكَْ ،كما ٌهنا ل الرؽل الصابق؟
لاااة أظواارت الجااٌرّ املؽاارٍْ ،كمااا سااةخ ماان ق ااوا ما
الجٌرات امل ٌ ْ ،أظ اؼاّ "صٌزًن ع آ اهتمااع ًلاُ ااؿ"،
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مصاااتعةٍن لَكٌ اااٌا ًادواااات ل تياااَرل الاااةراراطُ ل اذتَااااّ
الصَاشااااااَْ ل ااااااةا و ً ،املرظااااااض ا ًٞلااااااا"سركْ  6أبرٍاااااال"
ًامٌعاااات معارـاااْ أ ااارٔ هاااٌ بااا ٝداااة  ،الصاااَة ستماااة
الدلا عااُ ،اذتاؼاال ع اآ داااٖسّ ٌباال ل صااٝع ًاملااةٍر الصااابق
"ل ٌكالْ الةًلَاْ ل لاقاْ ال رٍاْ" ( ،)AIEAفمؽا شْ الٌٍٜاات
املتشااااةّ ل طرظااااَض الدلا عااااُ طاااادلز ل ًثاااااٖق ًٍكَ ااااَكض
ً ،CAIRO 23710ً CAIRO021510الاااايت طعااااٌ اىل 23ً 18
ظ ا ا  /فدلاٍاار ع اآ التااٌالُ ،أِ طارٍ ااّ ق اال شاانْ ماان ثااٌرّ
العارع املؽرِ.
طا كر أً ًثَاااْ أن باشا زلاارل كااان ع اآ اطؽااا ما
ماةٍر "الٌكالاْ الةًلَاْ ل لاقاْ ال رٍااْ"ً ،طعارو لناا أ اى كااان
صفير لعٌ طى ل ةي اٞع.
 الٌثَاْ الجا َاْ شتؽؽاْ سؽارٍاّ لعاٌ ّ الدلا عاُ اىلمؽر ًعنٌ ح كالتالُن "الدلا عُ ٍعٌ اىل الااهرّ" ،ركننا
أن كتعااف ظ اَٗاّ ماان الرـاآ الةب ٌماشااُ اٞمرٍكااُ لرٍٚااْ
النعااالإ املؽااارٍل قاااا رٍن ع ااآ ا ا آ ٜمااان اٞظا ا اؿ
ٜشتا ا الدلا عُ ل امللار.
ًقة أطح الٌثَاْ ع ٓ ذكر دةً اٞعما املرؽل ملرظض
رٖاشْ ادتموٌرٍْ املؽارٍْن لاإاطاى ،اٞظا اؿ الا ٍن شاَ تاُ
بو ًر يات فعل الؽشافْ ًآرإ قا ّ املعارـْ ًمااب تى م "قنااّ
رٍا ا " ًماااةّ الدل اااامرً ،اشا ا املاةماااًْ ،العناؼااار املوماااْ ل
طؽرصاطى. .اخل.
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سَااح طةواار التيلَااْ الك ا رلّ شل ا ا اذتااةخ أن الصاارارّ
اٞمرٍكَْ ل الااهرّ جيب أن طكٌن مرط لْ مبنصاال كجار
ًمذل اال ًًشاالإً ،ها ا مل ٍعااة شاارٍاّ ،اذ ذكاارت بٌـااٌو
أزلااااإ عةٍااااةّ كا ااااح ع اااآ اطؽااااا معوااااا (ماااا الصاااارارّ
اٞمرٍكَاااْ) ًساـااارّ ل امللااااار مااان أداااال عاااٌ ّ الدلا عااااُ
ً"طيلَتوا".
ًهك ا ا مل ٍعااة هناااظ أ اآ ظااك أن املؽ ا شْ الكاادلٔ
اليت طعمل ع َوا أمرٍكا  ٜركن أن طكاٌن مصارلْ عاابرّ أً
ظرفَْ ،فواُ طٛكاة أن الدلا عاُ رجال ل عَاٌن اٞمارٍكَل
بةٍ ّٝدةٍاّ ذتصيف م ارظ.
ًمن دوْ أ رٔ ،عنةما كا ح الجٌرّ طوس أركان النةاع
املؽااااارِ ل  1ظااااا ا  /فدلاٍاااااار  ،2011كا ااااااح "مارررٍااااااح
شااكٌبُ" ،شااررلّ الٌٍٜااات املتشااةّ اٞمرٍكَااْ ل الااااهرّ،
ًاملٌقعْ ع ٓ َا الٌثااٖق الايت ذكار فَواا الدلا عاُ ،جتارِ
ستا ثات م اظرّ معى(.)167
ًمبا أن اٞظَإ  ٜركنوا أن طكٌن بو ي ال صاطْ فإ نا
ع ا ا أن ًاٖااال رناااَ هاااٌ مٛشاااض ًماااةٍر الؽااارشْ الرزلَاااْ
ل دلا عُ ع ٓ "الرَص ٌظ"(.)168
ان اذتماشْ اليت أباةاها ًاٖال رناَ ل ا ارّ ًارناإ ها ي
الؽرشْ أعلح فعاّ ك رلاّ ل ذلًٍر لذلظَض الع ؾ اذتاؼال
ع ٓ داٖسّ ٌبل ل صٝع لةٔ أًشا العا اس ،زٍاا ّ ع آ ذلاك
فاااة كااان ٍ ااةً أ ااى ًمبناش ا ْ عااٌ ّ الدلا عااُ اىل الااااهرّ،
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طعر مٌظف رٌرل (رنَ ) بنعلإ "سركْ  6أبرٍل"( ،)169عان
شااابق طؽااٌر ًطؽاامَ  ،لا لك فااإن الاارَٖض التنرَا ِ لعااركْ
رٌرل لةٍى أش اس عةٍةّ لَون٘ مٌظرى ل بُ!
ًم ا ذلااك فااإن كاال اشلاارز ًاملاارز سااٌ "قاب َااْ اشااتٝع
الدلا عُ ل رٖاشْ" مل ٍان العارع املؽرِ ،فما ٍ ٛع َى هٌ
أعمالاااى ًأ عااالتى املاااتو بواااا ل "زتمٌعاااْ اٞزماااات الةًلَاااْ"
( )international Crisis Groupبالٌٍٜاات املتشاةّ اٞمرٍكَاْ،
اذ ان الدلا عُ هٌ عفٌ زت اض اإل ارّ ل ها ي اامٌعاْ(،)170
ماا ا عااااةّ أظاا ا اؿ آ اااارٍن ،ماااان بَاااانو الصااااررل "مٌرطااااٌن
أبرامااااٌفَتغ"ً ،الاااا ِ هااااٌ أسااااة مااااةٍرِ "املعوااااة الااااٌطيف
ل ةراراطَْ" (ً ،)NEDعفٌ ل "بَح اذترٍْ" ً"معوة ااتم
املرتٌو" ( )OSIالتاب دتٌرز شٌرًط(.)171
من دوْ أ رٔ ،فإن دٌرز شٌرًط ظ ؽَاّ هٌ أٍفاّ من
أعفإ زت ض ا ارّ "زتمٌعْ اٞزمات الةًلَْ" (.)172()ICG
ان العامل قرٍْ ؼيرلّ فعً ،ّٝه ا أقل ما ركن قٌلى.
"أن طكٌن اظالاّ ع آ اإل ذل اح ًل العاارع هماا أماران
شتت رااان سا ااّ" .ه ا ا التؽاارٍض ٍعااٌ ٞمحااة ماااهر اا ٝأسااة
لاإاطاااى املت راااسّ ل أٍاااار  /مااااٌٍ ً ،)173(2010هاا ا ٍةوااار ماااةٔ
ًاقعَْ قاٖة "سركْ  6أبرٍل".
ؼشَض أ ى بالنص ْ اىل ه ٕٜٛاملاٌلعل برساةخ التانَاات،
 ٜطلاارو التع ٗااْ عاان طرٍااق "اإل ذل ااح" أَِّ معااكٝت ٞ ،واا
جيااةًن أ رصااو ـاامن زتاااشل ً ،لكاان ه ا ا اذتااا ٍ ٜنل ااق
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ع ااآ أرا الٌاقاا  ،سَاااح ان قاااٌات اٞمااان هاااُ الااايت طصاااَلر
بعاكل كامال ع اآ اٞراً ،ؼاشَض أ اى ماان املمكان سعااة
ععاارات ا ٜ٠ماان اٞظ ا اؿ ل الٌاقا اٜفذلاـااًُ ،لكاان
باملااباال فااإن طانَااات طع ٗااْ ادتمااٌع ًالتاات ُ م ا ج ااُ اٞماان
العااااع ًاإل ارّ العم َاطَاااْ (ال ٌدصاااتَْ)ً ،التؽااار ل سااااٜت
العناف أً ستاآ اشاات ةاع أشا شْ طررٍااق ادتمااٌع ،هااُ اٞكجاار
أهمًَْ ،طتل ب طرهَ ّٝمناش ّا ًطٌ رض.
فاااٞمر ٍاتفااُ اذاّ ماان اذتركااْ أن طركاار ل الٌشاااٖل
اليت جياب اشات ةاموا مان أدال التع ٗاْ ًطنةاَ املتةااهرٍن ل
العارع.
هنا من ٍوت بو ا التشالف هٌ الصَة عا
الرزلُ باش "سركْ  6أبرٍل".

ستمة الناطق

لاة أكة  ٝمااب ْ مت رسّ لاناّ "ادتسٍرّ" (الايت بجاح
ل التاش من ظا ا  /فدلاٍار  )2011أ اى كاان قاة ادتااز ًرّ
طةرٍ َْ لةٔ "كا راط"  ٝؼَف  ،2009ق ل أسةاخ مَةان
التشرٍر( ،)174فااة طاةرس مان ٝشلاا دَاةّا ع آ طانَاات طنةاَ
املةااااهرات ًاإلدااارإات الااايت جياااب اختاذهاااا ل ساااا طعااارا
املتةاهرٍن ل عنف من دا ب رداا العارطْ ،قااّٖٝن "كناح ل
ؼربَاً ،طةربح ع آ طنةاَ املةااهرات الصا مَْ ًع آ أففال
الٌشاٖل ملٌادوْ عنف قٌات اٞمن"ً ،ه ا ما اعذل بى ؼراسْ
ل ه ي املااب ْ ،بعةها عمل بنرصى ع ٓ طةرٍب املةربل(.)175
83

أكاااة املاااةٍر التنرَا ا ِ لاااا"كا راط" شااار ٍا بٌباااٌفَتغ
( )Srdja Popovicع ٓ ه ي النالْ قااّٖٝن " عا  ،ها ا ؼاشَض،
لاة عم نا ع ٓ طةرٍب "سركاْ 6أبرٍال""ً .فاق ماا ذكاري ٞساة
الؽشرَل الصٌٍةٍل(.)176
ًقااة عااسز ه ا ي املع ٌمااْ امل اارز "رًارٍااة آرً" (
 )Arrowال ِ أ وٓ م ٛراّ اعاةا فاَ عان سَااّ دال ظاارس،
ؼاسب ةرٍْ "الٝعنف"(.)177
Ruaridh

ل اطااار ه ا ا الرااَ التااآ باااا "بٌبااٌفَتغ" ل ب ياارا ل
طعرٍن الجا ٌُ /فمدل عاع ً ،2010قة أكة لاى ها ا ا ٞارل أن
سركْ "أًط ٌر" قة عم ح طٌٍ ّٝم علإ مؽرٍل(ً ،)178مباا
أن ه ا قة ع التلر الَاى شاابااّ فاإن اإلعذااس الكا رل الا ِ
أثارطى "الجٌرات امل ٌ ْ" ٍ ٜعٌ اىل رس ْ عا ستمة اىل ؼاربَا
فاط ،لكن اىل ق ل ه ا الٌقح بكجرل.
فرُ ماالتى عان النعالإ املؽارٍل الايت عارت ل اٌز
ٌٍ/لَااٌ  ،)179(2001ذكاار افَااة ًًملااان ل طارٍااري أن اٞعفااإ
الع اس من "سركاْ  6أبرٍال" ل اإلشاكنةرٍْ كاا ٌا ٍرطاةًن
قمؽا اّ ط ع َوا ق فْ الَاة ما اشا ساركتو ً ،لكان أِ
ق فْ ٍاؽةًن بالف ط؟
ا وا الا فْ رصاوا الايت صم اوا ظاعار "أًط اٌر"ً ،قاة ع
ط ا يف ه ا ا العااعار ًطعرٍ ااى ًاباارازي بر اار ًم اهاااّ ماان طاار
النعلإ املؽرٍل ل مةاهراطو امل ت رْ ـة سكٌمتو (.)180
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ًهك ا عا رمس الا فاْ مان دةٍاة اىل الٌادواْ ،أشاٌ ّ
با"الجٌرات" اليت شا ت ًفق ةرٍْ "الٝعنف" (دتل ظارس).
ًمل عة رٔ ه ي الا فْ فاط ع ٓ ٜفتات املتةااهرٍن،
ًامنااااا زٍااااا ّ ع اااآ ذلااااك ًـااااعح ع اااآ اإلع ٝااااات الةاعَااااْ
ل مصاارلات ً ،ؽٌؼ ااّ ع اآ ؼاارشات "الرَص ا ٌظ" ًل ًشاااٖل
اإلعٝع ادتماهرلٍْ.
اذاّ ان بؽمْ "كا رااط" ًاـاشْ داةّا ًظااهرّ ل َا
اإلداارإات ًاٞعمااا الاايت ٍاااٌع بوااا النعاالإ املؽاارٌٍن ،ع اآ
ش ا َل املجااا ن العناقااات(ً )181اٜستفااان ًطاااةٍ الااٌرً لاااٌات
سرااان النةااااع(ً ،)182التاااااا الؽاااٌر مااا العصااااكر ًطصااا ق
الاااةبابات(ً )183طنةاااَ ؼااا ٌات اعَاااْ ل "مَاااةان التشرٍااار"
ًعاارا ؼااٌر لفااشاٍا قم ا اذتكٌمااْ املؽاارًٍْ ،اشاات ةاع
ظعار قؽرل ًؼا ع "ارسل"(..)184اخل.
طةور ط عْ "كا راط" أٍفاّ ع ٓ مٌق "سركْ  6أبرٍل"
سَااح ا ااى ع عاارا قاٖمااْ طٌٍ ااْ دااةاّ ماان النؽاااٖض( )185حتااح
عنٌان "ماذا طرعل لٌ ع طٌقَرك؟" ،طعة ها ي الااٖماْ زتمٌعاْ
من اإلدرإات اليت جياب اختاذهاا مان طار مٍٛاةِ اذتركاْ
اذا ما اعتا تو قٌات سرن النةاع.
ً ح ه ي النؽاٖض بال ياْ العربَاْ ًع آ ًداى ارتؽاٌؿ
بال وذْ املؽرٍْ احملكَاْ ،لكاُ طكاٌن الرشاالْ ًاـاشْ ًٜ
طةع أِ زتا ل ض.
ًط ع ااّ ه ا ي الااٖمااْ مؽااشٌبْ اٖم ااّ بااةلَل "كا راااط"ن
"الكراو الٝعنرُ ل صل الْ".
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ماان الؽااعب دااةّا اذتكاا الااةقَق ع اآ التارٍاار الاا ِ
قةمتااى الٌٍٜااات املتشااةّ اٞمرٍكَااْ ل منةمااات املؽاارٍْ راارل
اذتكٌمَاااْ الااايت طعمااال ل ذلًٍااار مااان أدااال "سااااٌ اإل صاااان"
ً"الةراراطَْ" ًفق النةرٍْ اٞمرٍكَْ.
ع ااآ شا ا َل املجاااا فإ اااى ط عا ااّ ملٌقا ا "الؽااانةً الاااٌطيف
ل ةراراطَْ" ( ،)NEDركننا التٌؼال اىل بعاأ اٞرقااع ،اذ
ٍةوااار طارٍااار عااااع  2009شلا ا ي املٛشصاااْ أن الٌٍٜاااات املتشاااةّ
ؽؽح ًمنشح ساٌالُ  1.5م َاٌن ًٜر ملاا ٍااارس  30منةماْ
مؽرٍْ ررل سكٌمَْ(.)186
طٛكاة بعاأ املؽااا ر املل عاْ أن ا ارّ أًبامااا قاة أ راااح
سٌالُ  20م َاٌن ًٜر ل الصانْ الٌاساةّ ع آ مؽار "مان أدال
الذلًٍر ل ةراراطَْ ًاذتكٌمْ املناش ْ"(.)187
بعااة أش ا ٌعل ماان شاااٌ سك ا م ااارظ قاااع كاال ماان
العفاااٌٍن النااااٖ ل ل زت اااض العاااٌَخ اٞمرٍكاااُ "الصاااَناطٌر
ماااكل" ً" الص اَناطٌر لَدلمااان" ًالصااررلّ مارررٍااح شااكٌبُ
با"اذتر" اىل "مَةان التشرٍر".
كااان ها ان الناٖ ااان ماان أًاٖاال الصَاشااَل اٞماارٍكَل
رفَعااُ املصااتٌٔ ال ا ٍن ٍااسًرًن مؽاار( .)188سَااح ٍكعااف ه ا ا
اٜشااااتعذا "ٜساااات ٝاٞراـااااُ املؽاااارٍْ" التااااة ل الكاا ا رل
ل صَناطٌر ماكل ل مؽر بٌشاطْ "املعوة الاٌطيف ادتمواٌرِ"
(.)IRI
ًقة ع التركَة ع ٓ ذلاك فعاً ّٝبصارعْ كا رلّ عناةما
عااا اىل الٌٍٜاااات املتشاااةًّ ،قاااةع ستاـااارّ ةمتواااا مٛشصاااْ
86

"معارًع الةراراطَاْ ل العاار اًٞشاط|" (ً )POMEDبااةع
أكاادل ماان املنةمااات اٞمرٍكَااْ الاايت طاارًز ل ةراراطَااْ ل
املنلااااْ ،مباااا فَواااا منةماااْ "الؽااانةً الاااٌطيف ل ةراراطَاااْ"
( "ً ،)NEDاملعواااااة ادتمواااااٌرِ الاااااةًلُ" ("ً )IRIاملعواااااة
الةراراطُ الٌطيف "(.)189()NDI
اجلٌعة  22طباط :3122
ٍتاةع ال ٌإ عمر ش َمان ،اٖب الارَٖض املؽارِ بٌدواى
ادتامااة ًالؽااارع لَ اطااب الناااط عاادل ظاظااْ الت راااز ،حتااح
ـاايط الع اارعً ،لَف ا اا ٝثٝثاال ثا َااْ سااةّا لااجٝثل شاانْ
متؽ ْ من سك الرَٖض م ارظ( ،)190مع ناّ أن الرَٖض قة قةع
اشتاالتى.

ه ل "مَةان التشرٍر"ن لاة هاسع الارَٖض( ،)191عاا ق مٗاات
ا ٜ٠ماان املتةاااهرٍن بعفااو بعف ا ّا ًؼاار ٌا ًبكااٌا ،فاااة
ا تةرًا مثا َاْ ععار ٌٍما ّا بنراا ؼادل (ل املَاا ٍن ًالصااسات)
ه ي ال شةْ التارخيًَْ ،ها هٌ العارع ٍاؽُ "الررعٌن".
ل الٌَع رصى ألاآ الارَٖض أًباماا ك ماْ بوا ي املناشا ْ
ل ال َااح اٞبااَأ بٌدااى فاااطر ً ااا ماان التعااابرل ،قاااّٖٝن "لاااة
أشلمنااا املؽاارٌٍنً ،قااة فع ااٌا ذلااك اسفاال ماٌلااْ مرا هااا أن
العةالاااْ  ٜركااان اكتصاااابوا بيااارل طرٍاااق العناااف ،ف النصا ا ْ
ملؽاااار ،الاااااٌّ اٝ ٞقَااااْ لٝعنااااف ًلااااَض اإلرهاااااس ًالاتاااال
الععاٌاُٖ ،ا ااى الٓٝعنااف ،الااٌّ اٝ ٞقَااْ هااُ الايت لااٌت ماارّ
أ رٔ قاٌط التاارٍو باجتااي العةالاْ( ،" )192معاة اّ ع آ فكارّ
الٝعنف ،أ ٜرَل أًباما هٌ أٍفاّ اىل ةرٍْ دل ظارس؟؟.
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اهفصى اخلاًص
اهبوداْ اهعربية األخرى
العااامل العرباااُ ع ااآ ؼاارَض شاااا نن املعاااةٜت الكاا رلّ
ل لالااااًْ ،النصاا ا ْ العالَااااْ ل عاا ا اس"ً ،حتااااارل الناااااط"(،)193
ً راراطَااْ ظ ا ى معةًمااًْ ،شاإٌ معَعااْ ًثاارًات راارل مٌزعااْ
بعاااكل عاااا ً ،سااااٌ منتوكاااًْ ،رَااااس سرٍاااات التعاا رل،
ًاشلذرّ املتساٍاةًّ ،فصاا ل َا زتااٜت اذتَااًّ ،طوماَغ
ل مرأًّ ،قا ّ مئصىنٌينً ،هذرّ العاٌ  ..اخل.
اإلسؽاااااإات كاااا رلّ داااااةاّ ،ماااااج ،ّٝل كااااال ال ياااااات
اٜشاااااااكنةٍنافَْ (الصاااااااٌٍةٍْ ًالةامناركَاااااااْ ًالنرًجيَاااااااْ
ًالرن نةٍْ) ٍت عار كتاب مبااةار ٍعاا ماا ٍنعار ل ععارٍن
ًلْ عربَْ زتتمعّْ(.)194
طذلد الٌَ ان مبعة ٍسٍة
ٍذلد ل ال ةان العربَْ ك وا.

ض مرات مان الكتاب عماا

ب يح اٞمَْ  %50من النصاإ العربَااتً ،مصاتٌٍات ٌٍال
اٞساخ ل ادتامعات العربَْ هُ من بل اٞـعف عاملَاّ(.)195
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مل طتٌقف الرذٌّ بل الععب من دواْ ًالصا لْ مان دواْ
أ رٔ عن اٜز ٍا ً ،الٌقح ٍ ٜصاعة بارِ ظإُ ،فااة حتٌلاح
اىل هٌّ ًاشعْ.
الرتَل ال ِ أظعل العاارع العرباُ كاان آطَا ّا مان "شاَةِ
بٌزٍة"ً ،هاُ مةٍناْ طٌ صاَْ تاة ع آ مصااسْ  265كَ اٌمذلاّ
مربعاّ ل ادتنٌس التٌ صُ.
ستمااة بااٌ عسٍااسِ هااٌ ظاااس طٌ صااُ ٍ َ ا ارتفااار ع اآ
بصاالْ ل العااارع ،سَااح ٍكصااب ُق اٌتل ٌٍمااى ماان ه ا ا العماال
ال صَط ،عمري  26عاماّ ،مل ٍكن جية أففال مان ها ي املوناْ
لَاٌع بٌاد ى جتاي عاٖ تى.
ًق بٌ عسٍسِ ـاشَْ طعناح الصا لات احمل َاْ ،سَاح مل
ٍكاان مصاامٌس ّا لااى ال َا ل العااارع العاااعً ،لا لك فاااة كااان
معتااا اّ ع اآ مؽااا رّ العاارطْ بفاااعتى .ل  17كااا ٌن ا/ ًٞ
ٍصامدل سااةخ مااا مل ٍكاان متٌقعااّ ..اذ مل ٍكتااف أسااة ردااا
العاارطْ(*) بعاات ًالااة ال ااٌ عسٍااسِ فاااطً ،امنااا قاااع بؽاارعى
ًبال ؽق ع ٓ ًدوى أٍفاّ(.)196
ساً ستمة أن ٍعتكُ لةٔ ساك املنلاْ ،لكن بٝ
دةًًٔ .ل لك عنةما ًؼل اىل سالْ من الَارط ًالعاعٌر بالا
قااااع بااارػ ال ناااسٍن ع ااآ دصاااةي ًسااار رصاااى أمااااع مكاطاااب
احملافةااااًْ ،أؼااااَب ساااارً ب َيااااْ أشااااعف ع اااآ أثرهااااا اىل
املصتعرٓ.
(*) املاؽااٌ هنااا العاارطَْ التٌ صااَْ فاٍااةّ محااةِ الاايت ؼاارعح ستمااة بااٌ عسٍااسِ،
ًكا ح ؼلرِ لعتئوا لى ش اّ ل اط" ٝالجٌرّ" العع َْ ل طٌ ض.
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مناا اإلعااٝن عاان هاا ي اذتا ثااْ اظااتع ح املةاااهرات ل
"شَةِ بٌ زٍة" ،ث ا رذرت ل ال  ٝك وا.
ل طٌ ض كا ح ادتمٌع ل ظارع بٌرقَ ْ طؽارخ راـا ْ
ـة النةاع حتح ظعار "ارسل" ل اٍااع مٌسة.
طاااٌل ستماااة باااٌ عسٍاااسِ متااارثراّ سرًقاااى العاااةٍةّ ل
كا ٌن الجا ٍُ /ناٍر  ،2011فعارظ أكجر مان  500ظا ؾ ل
مراش طعََعى(.)197
4

كا ح "ثٌرّ الَازلل" شترطُ ع ٓ كال ماا ل طرٍاواا،
بعة طصعْ أٍاع ،ل  14كا ٌن الجاا ُ ٍ /نااٍر  ،2011هارس زٍان
العابةٍن بن ع ُ ًأشارطى مان الا  ٝبعاة  23شانْ مان الصاَلرّ
اٞسا ٍْ ع ٓ النةاع ل طٌ ض.
ًكما هاٌ اذتاا ل ثاٌرّ "مَاةان التشرٍار" (ل الاااهرّ)
أ ا عالإ اإل ذل ااح (املااهرًن ًامل تسماٌن دااةاّ) ع آ عاااطاو
اظعا ثٌرّ بٌ زٍة .صك املتؽرشٌن التٌا صاْ مبرشااّ ستماة
بااٌ عسٍااسِ ع اآ "الرَص ا ٌظ" ً"طااٌٍذل" ً َ ا مٌاق ا الع ا كْ
العنك ٌطَْ ،فعدلًا عن عمو ًطعاطرو م ه ي الافَْ.
أ ع اٗح العةٍااة ماان اامٌعااات ع اآ "الرَص ا ٌظ" ًع اآ
"طاااٌٍذل"ً .ادتااااو ًشا ا "هاظاااتا " بعناااٌان ( )#Sidibouzidكااال
معابر ًبٌابات "اإل ذل ح"(.)198
ا تعر ع آ "الٌَطَاٌس" أكجار مان  3000مالا فَاةٌٍ ما
ك مْ "شَةِ بٌزٍة" كك مْ مرتاسَْ.
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باملاابااال اشااات ةع شا ا َ أماااامٌ ،الناظاااط اإللكذلً اااُ
()199
اٞكجااار ظاااورّ ل طاااٌ ض ،اٜشا ا املصاااتعار ()@Slim404
لؽاارشتى ع اآ "التااٌٍذل"ً ،قااة أؼ ا ض معااوٌرّا برفاال أعمالااى
الكااجرلّ الاايت طوااة اىل ظااذب ًا ا ااْ الرقابااْ الاايت طررـااوا
سكٌماْ باان ع ااُ ع اآ "اإل ذل ااح"ً ،أٍفااّ مبعاااركتى الرعالااْ
بتنةَ التةاهرات املعا ٍْ ل شكٌمْ(.)200
اعتا ااح العاارطْ ش ا َ أمااامٌ ل الصااا ط ماان كااا ٌن
الجااا ُ ٍ /ناااٍر ً .2011ق اال طٌقَرااى ظواار ازلااى ع اآ طيرٍااةّ،
ًبعااةها فعيااال ع ااآ دواااازي احملماااٌ اؼاااَْ املٌقاا ادتيااارال
باشت ةاع بر امر "."Google Latitude
ا تعر ادل طٌقَراى ما اشا املنلااْ الايت ع طٌقَراى فَواا
بعااكل كاا رل ع اآ "اإل ذل ااح" ،ؽااؾ لااى مٌقاا املعارـااْ
 Nawaat.orgؼاارشْ ع اآ املٌق ا ( ،)201سَااح أظااارت بةقااْ ماان
اا ٝارتااراٖط املرؽاا ْ لااا"رٌرل ماااس" ( رٍلااْ رٌراال) اىل
املكان الا ِ استئذاس فَاى ،فااز ا ت أعاةا املتةااهرٍن اىل أن
ع اط ٝشراسى.
ل  13كاااا ٌن الجاااا ُ ٍ /2011نااااٍرً ،ععاااَْ هااارًس بااان
ع ااُ ،ع اَين ش ا َ أمااامٌ – لص ا رٍْ الاااةر ً -زٍااراّ ل عاا اس
ًالرٍاـااااْ بعااااة أربعااااْ أٍاااااع ل أً سكٌمااااْ ل ينٌظااااُ الاااايت
طعك ح م اظرّ بعة سك بن ع ُ(.)202
ًمبااا أن ها ي اذتكٌمااْ كا ااح طفا ل ؼاارٌفوا عااة اّ
من الاٌزرإ الااةامٓ الا ٍن كاا ٌا ل سكٌماْ بان ع اُ ،فااة
ًدوح الَوا طومْ ارتَا ْ(.)203
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ًأثرلت ـةها العاتاٖ ًالتٌبَ اات ع آ "اإل ذل اح" لعاةع
اقالْ ه ٕٜٛالٌزرإ من اذتكٌمْ كما فع ح م بعاأ الاٌزرإ
ا ٠رٍن.
مل طتشرظ اذتكٌمْ م ذلك قَة أمن ًْ ،ما زالح أزلإ
ًزراٖوا مٌدٌ ّ ستٓ طعَل اذتكٌمْ اذتالَْ(( )204طارٍو ؼةًر
ه ا الكتاس)(*).
ل لكً ،حتح ـيٌ ظع َْ قٌٍْ ،ع طعَل ال ادُ قاٖة
الص صااااُ ستاااال ستمااااة الينٌظااااُ الااا ِ طناااااز عاااان منؽااا ى
مكرهاّ ،ف طعة اذتكٌمْ طف أِ اش مان ًزرإ سكٌماْ
بن ع ُ.
كان لص َ أمامٌ اطؽاٜت عةٍةّ  ٝشانٌات فاٖتاْ،
م معارـل الكذلً َل من العامل العربُ ،فع ٓ ش َل املجاا
ةمح ل أٍار  /ماٌٍ ً 2009رظتان ل الاااهرّ ،أًٜهماا حتاح
رعاٍااْ اذتكٌمااْ اٞمرٍكَااًْ ،الجا َااْ ةموااا "معوااة ااتم ا
املرتٌو" ( )OSIالتاب دتٌرز شٌرًط.
ً ااا ٝماااةّ أشا ا ٌع ًاساااة ،عمااال النعااالإ التٌ صاااٌَن
ًاملؽارٌٍن معااًّ ،ط اا لٌا النؽااٖض ساٌ ًشااٖل اٜلتراا ع آ
الرقابْ.
ًهنا ،جتةر اإلظارّ اىل أن املعوٌر ش َ أمامٌ كان من
ـمن اذتفٌر أٍفاّ(.)205
(*) ؼةر الكتاس ل ط عتى الرر صَْ اًٞىل مل عاع 2011ع.
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اـافْ ل لك ،عرل ل ه ا الصَا أٍفاّ اىل مجا آ ار،
سَااح عاااةت لاااإات باال الناظاالل اإللكذلً ااَل العاارس ل
باارلًت ل كااا ٌن اٍ / ًٞصاامدل ً ،2009كااان ش ا َ أمااامٌ
ساـراّ عن (طٌ ض) ً ،ا ِ (عن مٌرٍتا َا)ً ،ع ُ ع ة اإلمااع
(عن ال شرٍن)ً ،هعاع املرلات (عن امليرس)(.)206
ل ه ا اإلطاار ،ع َناا أن ا كر أن العٝقاْ الااٖماْ بال
النعاالإ اإللكذلً ااَل  ٜطعااٌ اىل اٞمااض الارٍااب فشصااب،
فرااُ ماااا ؼااةر عاان ؼااشَرْ ( ٌٍَااٌرظ طااارس) حتااح عنااٌانن
"العٝقااْ التٌ صااَْ اااا املؽاارٍْ الاايت هااست التااارٍو العربااُ"(،)207
ٍعاااارو كاااال ماااان "كرلك اطرٍااااك" ً"شاااااصتر" أن النعاااالإ
التٌ صَل كا ٌا ع ٓ طٌاؼل اٖا ما زمٖٝوا املؽارٍل منا
عاع .2008
ل ه ي الرذلّ ،كان أمحة ماهر قاٖة "سركاْ  6أبرٍال"
ٍتٌاؼل م علإ طٌ صَل ع ٓ "اإل ذل ح"(.)208
اشاااترا أعفاااإ "سركاااْ  6أبرٍااال" بعاااكل كا ا رل مااان
ؽاااااٖض التٌ صااااَل ل هاا ا ا ااااااا ً ،طعاااااً ٌا اااا ٝفااااذلّ
املةاااهرات ل "مَااةان التشرٍاار" ،فاااة سؽاال املؽاارٌٍن ع اآ
ؽاااٖض مثَنااْ ماان أداال محاٍااْ أ رصااو ـااة اليااازات املصااَ ْ
ل ةمٌع ًرؼاؿ قٌات اٞمن(.)209
اـااافْ ل ا لك ،فااإن ه ا ا التعاااًن ًاـااض دااةاّ ماان ااٝ
اشت ةامو لك مْ "ارسل" بال يْ الرر صَْ (ً - )Dégageهٌ
ظعار العارع التٌ صُ  -ل املةاهرات املؽرٍْ ،ل سل أ وا
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ٍ ٜرومٌن الك مْ الرر صَْ ،لص ب أ و ررل فرا كٌفٌ َل،
ًلكانو ب صاااطْ قااامٌا باشات ةاموا ل أماااكن أ اارٔ معرباّْ
"("Irhalارسل).
ٍ كر املاا أٍفاّ أن ه ا التعاًن مل ٍت بال التٌ صاَل
ًاملؽرٍل فاطً ،امنا أٍفاّ بل العا اس املعارـال املؽارٍل
ًال َ َل ًاملياربْ ًاإلٍرا َل.
لاة ظور ما ٍصمٓ "دامعْ الةً العربَْ ع ٓ اإل ذل اح"،
كما أط اق ع َواا "باَرل بٌاشا َى" ( )Pierre Boisseletكنتَذاْ
ستمَْ ملا ٍ ُن
بةاٍّْ لن كٓر بالتاصاَ ادتيارال ل مصااعةّ اٞمرٍكَاْ
(حتح مصمٓ الذلًٍر ل ةراراطَْ) ،فراُ الٌقاح الا ِ طتذما
فَااى ال ااةان ا ٞاارٔ سصااب الاااارّ ،فااإن ال ااةان العربَااْ ٍاات
طؽنَروا كذسٕ من منلاْ العر اًٞشط ًسلا أفرٍاَا.
ًمبااا أن الاادلامر املاذلسااْ ماصاامْ ع اآ أشاااط املناااطق،
فوااُ طصاامض ل معارـاال ماان الااةً العربَااْ امل ت رااْ بااالتٝقُ
ًباحملافةْ ع ٓ طٌاؼ و املعذلظ.
من دواْ أ ارٔ ،لاَض ع َناا التا كرل بعاكل اٖا بارن
"سركااْ حتااالف الع ا اس" قااة أ ا ت ع اآ عاطاوااا مومااْ ربااط
املعارـل ع ٓ اإل ذل ح ل ما بَنو !(.)210
ه ا التفامن الك رل بل النعالإ العارس ٍعا ى اىل ساة
بعَة التفامن ال ِ كان قاٖم ّا ل أثنإ "الجٌرات امل ٌ ْ".
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ماان الٌاـااض دااةاّ أن الع ا اس العربااُ كااان متٌرط ااّ ل
َا "الجااٌرات الااٝ
اشاتٝمى ل ااةع املااا ِ اٞمرٍكااُ اٝ
عنرَْ" اليت اظتع ح ل ب اةا و ( ،)211لكان مل ٍتعااًن النعالإ
العرس ل ما بَنو فشصب .فرُ مااب ْ لؽشَرْ "ال ٌمٌ ة" ( Le
 )Mondeالرر صَْ ،كعف أساة الناظالل التٌ صاَل عان أن
املتؽاارشل ل باا ٝي قااة اشاات ةمٌا بر ااامر  ،TORماان أداال
التورس من رقابْ ةاع بن ع ُ  ٝاملةاهرات ل طٌ ض.
ًمباااا أن اٜطؽااااٜت كا اااح بلَٗاااْ داااةاّ ،فااااة طاااة ل
( )
"داااكٌس أب اااًع" ( ، 212 )Jacob AppelbaumمصااTOR ًٛ
ظ ؽااَاًّ ،ال ا ِ عماال بااةًري ع اآ معادتااْ املعااك ْ بااإطٝ
" ر" الكذلً ُ شتؽؾ ل تٌ صَل فاط(.)213
ل مااا ٕ ساٌ طرهَال العا اس العرباُ الاةراراطُ الا ِ
طااااٌع بااااى الٌٍٜااااات املتشاااةّ اٞمرٍكَااااْ باشااااتمرار(ٍ )214اااااةع
" "C.J.Hanleyمع ٌمااااااات ذات أهمَااااااْ كاااااادلٔ عاااااان طااااااٌر
اٞمااارٍكَل ل الترهَااال ًالتمٌٍااال ل معارـااال العااارس ،فمااان
 ٝه ي املاالْ ع أن "الٌكالْ اٞمرٍكَْ ل تنمَْ الةًلَاْ"
( )USAIDقاااة ط ااح طااااةٍ منشاااْ طااااةر باااا 104مٍٝااال ًٜر
ل ةان العربَْ ل مَسا َتوا لعاع .2011
ل اٞر ن ماا اٌي "املعوااااة الااااٌطيف الااااةراراطُ ل عااااًٛن
الةًلَاااْ "( )NDIالناظاااط "عرٍاااب الر تااااًِ" عااادل منةماااْ رااارل
سكٌمَااًْ ،هااُ "مركااس الاااةط ل ةراشااات الصَاشااَْ"(،)215
ًال ا ِ ؼاارو أ ااى كااان قااة رااا ر ماارطل اىل الااَمن ماان أداال
مصاعةّ املعارـل الَمنَل .ف النص ْ الَىن "كال ها ي ادتواٌ
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الاايت قااةمتوا املنةمااات احمل َااْ ًالةًلَااْ ،فتشااح اللرٍااق ملااا
صةخ الٌَع ،مل ٍرت ه ٕٜٛالع اس من الررا مان أدال الاَااع
بجٌرّ".
"طٌكٓا ال كرماااان" الناظااالْ املعرًفاااْ ل الجاااٌرّ الَمنَاااْ
ًلةت ل  7ظ ا  /فدلاٍر عاع  ،1979هُ ؼشرَْ عاَلْ منا
شاااانٌات ،طرطااااةِ اذتذاااااسً ،قااااة شااااارت ع اااآ واااار الجااااٌرّ
التٌ صاااَْ ً ،ةماااح مةااااهرطل ـاااة سكٌماااْ ع اااُ ع اااة ا
ؼاحل( ،)216املٌدٌ ل الص لْ من  32عاماّ ،لكن ل ال َ ْ ما
بل  23ً 22كا ٌن الجا ُ ٍ /ناٍر  ،2011ع اعتااشلا مان طار
شا لات اٞماان الَمنَاْ ،اـااافْ إلٍاةاعوا الصااذن املركااسِ ل
العاؼمْ ؼنعإ(.)217
من ا ال شةااْ الاايت أُع اان عاان اعتااشلااا ة ا سااٌالُ
ٍّ مصارلّ ل العاٌارع ل ملال اْ بااإلفراز عنواا(ً ،)218ها ا
ؼشال
ما ع فع ّٝبؽٌرّ معرًطْ حتح ـايط العاارع ل  24كاا ٌن
الجااااا ُ ٍ /ناااااٍر  ،2011ل ساااال أن آ ٜاٞظاا ا اؿ كااااا ٌا
جيتمعٌن لَع نٌا عن طفامنو م قفَتوا(.)219
200

فَف هنا طرؽَ ّٝموماًّ ،هاٌ أن طٌكٓال كرماان طااٌ
منةمْ ررل سكٌمَْ (ؼشرَات ب ٝقَاٌ )ً ،الايت أشصاتوا ل
عاااع ً ،2005لااَض ماان الؽااعٌبْ مبكااان اشتعااارّ ستركااات
ال شح ع ٓ "اإل ذل ح" لانع أن ها ي املنةماْ رٌشلاا "الؽانةً
الٌطيف ل ةراراطَْ" (.)220()NED
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لناا ا هب ا٠ن اىل ادتساٖاااار ،سَااااح ةمااااح "التنصااااَاَْ
الٌطنَاااْ ل تياااَرل ًالةراراطَاااْ" ( )CNCDاٜستذاداااات ـاااة
اذتكٌمااْ ادتساٖرٍاااًْ ،هااٌ جتماا مل ت ااف الاااأٌ الصَاشاااَْ
ًاملنةمات ررل اذتكٌمَْ ًالناابات.
ًقة ًقعح كل من "ادتامعْ ادتساٖرٍْ ل ةفاع عن ساٌ
اإل صاااان" (ً )LADDHالنااباااْ الٌطنَاااْ املصاااتا ْ لع ؽاااَات
اإل ارّ العامااااااْ (ً ،)SNAPAPالتذمااااا ماااااان أداااااال الجاافااااااْ
ًالةراراطَْ ( ،)221()RCDع ٓ أًىل بَا ات ه ي املنةمْ.
ذكاارت ًثاااٖق ٍصااول الٌؼااٌ الَوااا ع اآ "اإل ذل ااح" أن
"ادتامعْ ادتساٖرٍاْ ل اةفاع عان سااٌ اإل صاان" ع ٌٍ اوا مان
"الؽاانةً الااٌطيف ل ةراراطَااْ" ( )NEDل أمرٍكااا لٟعااٌاع
.)222(2005ً 2004ً 2002
من دوْ أ رٔ فاإن "النااباْ الٌطنَاْ املصاتا ْ ملصات ةمُ
اإل ارّ العمٌمَْ" ( )SNAPAPهُ ع ٓ عٝقْ ًثَاْ م "مركس
التفامن"ً ،هٌ أسة فرًع "الؽنةً الاٌطيف ل ةراراطَاْ" ل
أمرٍكا(.)223
لااااة ؽاااؾ مٌقا ا "مركاااس التفاااامن "(
 )Centerؼرشْ كام ْ ل شةٍح عن ادتساٖر(.)224

Solidarity

أما ل ما ٍتع ق با" التذم من أدل الجاافْ ًالةراراطَْ"
( ،)RCDفوٌ سسس معارا أشصى "شاعَة شاعةِ"ً .قاة ذكار
اش ا ه ا ا الصَاشااُ ل ًثَاااْ ًٍكَ ااَكض الاايت حتماال رق ا
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(ً ،)225()ALGIERS180607التارٍو  19كا ٌن ا / ًٞشا تمدل
.2007
طةواار ها ي الٌثَاااْ أن "شااعَة شااعةِ" ها ا كااان جياارِ
ستا ثاااات شَاشاااَْ معاا ٌهْ داااةاّ ماا الصاااررل اٞمرٍكاااُ ل
ادتساٖارً .هكا ا فاااة ع ااق أساة الؽااشرَل ل ادتساٖاار ع اآ
املٌـٌع قاّٖٝن
"لاة ظور شعَة شعةِ ،مٛشض "سسس التذم مان أدال
الجاافْ ًالةراراطَْ" ،مبةور الجرثار  ٝلاإاطى م الصررل
اٞمرٍكااااُ"ً ،أـاااااا ن "ساااا ر مٛشاااااض اذتااااسس املاااا كٌر
اٞماارٍكَل ماان لااٌرّ التااساع الؽاامح ل مااا ٍتع ااق بت رٍااب
الةراراطَاااْ ادتساٖرٍاااْ ،ف النصاا ْ الَاااى ،الاااةع اٞمرٍكاااُ
ـرًرِ دةاّ من أدل اإلباإ ع ٓ الةراراطَاْ ًا تااز العا اس
ادتساٖرِ"(.)226
ان التعاًن الٌثَاق بال املعارـال العارس ل ماا بَانو مان
دوااًْ ،ماا املنةماااات اٞمرٍكَااْ ماان دواااْ أ اارٔ ،هااٌ أمااار
مكعٌ ع ٓ عةّ مصتٌٍات .اذ ان ما ٍةور د َااّ أمااع أعَنناا
هٌ اٜشت ةاع ًاش النلا ل تانَات اذتةٍجًْ ،الدلًز املراد٘
لااااا ّ "فَصااا ٌكَل" .لكاااان هنااااظ طعااااابوات أ ااارٔ ،مجاااال
اشت ةاع ق فاْ الَاة (ظاعار سركاْ أًط اٌر) ل التٌاؼال ع آ
"اإل ذل ح"ً ،طر التت ُ ما قاٌات سران النةااعً ،اشات ةاع
الععارات امل تؽرّ ًالؽا مْ.
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ل الٌاقا ً ،أشاٌ ّ بالنعاالإ املؽارٍل ،ط نآ املعارـااٌن
ل ال ةان العربَْ ا ٞرٔ أٍفاّ ظعار الا فْ رصوا.
ًع ٓ الرر من أ ى كان ًاـشاّ ل التةاهرات العاع َْ
ل ب ةان عربَْ عةٍةّ أكجر منى ل التةاهرات املؽرٍْ ،فااة
اشاااات ةع بعااااكل مكجااااف ل اإلع ٝااااات ًع اااآ ؼاااارشات
"اإل ذل ح".
ًها هُ بعأ اٞمج ْ عنىن
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لاااة لااٌسن التعااابى ل مااا باال ًشاااٖل التاات ُ م ا قاأٌ
سرااان النةااااع الااايت اشااات ةموا املتةااااهرًن ،كماااا طعاااابوح
أشالَ و ل بعأ ال ةان العربَْ ،مجل مؽر ًطٌ ض ،ل طٌزٍ
الٌرً ًالتاا الؽٌر م قٌٔ سرن النةاع ًاملعا اْ...اخل.
اىل دا ب اا التعابى ه ي ،هناظ ؽٌؼاَْ "لجاٌرات"
ال ةان العربَْ شنتعر الَوا هنا ،فرُ لَ َاً ،ع ٓ الرر من
أن كااال ظااإُ كاااان قاااة باااةأ مااان ااا ٝاطااا ٝعاااٌّ ع ااآ
"الرَصا ٌظ" ل اَاااع بتةاااهرات  ٜعنرَااْ( ،)227ا ٜأن الٌـا قااة
طراق ً ،مل ٍعة ٍتلابق م أِ طٌق من طٌقعات دل ظارس.
فمااان بااال املاااٛلرل اٞقٌٍاااإ ل تشاااالف املعاااارا لنةااااع
الااا ال( ،)228هناااظ "ادت وااْ الٌطنَااْ إل ااااذ لَ َااا" (،)FNSL
ًهُ اسةٔ ادتواات املعارـاْ اٞكجار عااطاّ .أشصاح ادت واْ
الٌطنَاااْ هااا ي ل عااااع  1981ل الصاااٌ ان ،باااةع مااان دعرااار
النمرلِ ،الةكتاطٌر الصابق ل صٌ ان (ً ،)1985- 1969عرفح
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بعكل ك رل سةماطوا املاةمْ لا"ًكالْ امل اابرات املركسٍاْ
اٞمرٍكَْ" (.)229()CIA
ط ع ا ّا ل ا عأ املؽااا ر ،فاااة مٌلااح الصااعٌ ٍْ ًامل ااابرات
الرر صَْ الصرٍْ ًًكالْ امل ابرات املركسٍْ اٞمرٍكَْ ها ي
ادت وْ(.)230
ًقااااة عاااااةت أسااااةخ م ٛراطوااااا ل الٌٍٜااااات املتشااااةّ
اٞمرٍكَْ عاع .2007
ً ؽٌؼَْ أ رٔ طنصب شل ي اذترس اٞه ًَْ ،هُ ظوٌر
ع "قةٍ دةٍة" معتمة لةٔ املتمر ٍن ،فمن الؽعب التؽةٍق
أن ظوااٌري كااان عرٌٍ ا ّا شل ا ي الةردااْ ،اذ كَااف ركاان شل ا ي
الكمَْ الف مْ من الراٍاات ًاٞعاٝع أن طكاٌن دااهسّ منا
ال شةاااااات اًٞىل "ل جاااااٌرّ" مااااان ًن أِ حتفااااارلات مصااا ا اْ؟
ل ت كرل فإن ه ا الع هٌ رصاى الع ا الا ِ اشات ةع ق ال أن
ٍتٌىل الا ال ماالَة الص لًْ ،لنٝسن معاّ أن طيَرل الع ه ا
لااَض سااةثاّ ااا راّ ،فنعاالإ "اإل ذل ااح" الرنسًٍ َ اٌن (املٛه اٌن
ًاملمٌلٌن باللرٍاْ رصوا اليت طةرس ً ٌ بوا العارع العربُ)
ٍةورًن معارـتو ل رَٖض طعاافَس مان ا ٝرفعوا ل ع ا ذِ
النذمات الص  ،رمس ادتموٌرٍْ الرابعْ (ما ق ل طعافَس)(.)231
ل شٌرٍْ أ ٍنح "طلي امل اٌسُ" الناظالْ ع آ "اإل ذل اح"،
ذات الععرٍن عامااّ ،سماض شانٌات شاذن ل ظا ا  /فدلاٍار
 ،2011بتومْ الت ابر م ًلْ أدن َْ.
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ًسصااب طؽاارٍض اذتكٌمااْ الصااٌرٍْ فإ وااا "دنااةت ماان
طر ـابط منصااًِ" ٍعمال ل "قاٌات اٞما املتشاةّ املك راْ
مبراق ْ فؽال الااٌات ع آ هفا ْ ادتاٌٜن" (الٌَ َرال) ًالا ِ
كان قة ط ب منوا ميا رّ ال  ٝم أه وا اىل الااهرّ.
اذاّ طركح شٌرٍْ ل  29أٍ ٌ  /ش تمدل  ،2006هنااظ ل
الاااااااهرّ "قاااااةموا ـاااااابط مااااان امل اااااابرات اٞمرٍكَاااااْ اىل
ب ٌماشااااااَل أماااااارٍكَل ماااااان شاااااارارّ الٌٍٜااااااات املتشااااااةّ
اٞمرٍكَاااْ"ً ،قااااة ط ااااب هااا ٕٜٛالةب ٌماشااااٌَن ماااان العااااابْ
"طسًٍااةه مبع ٌمااات سااٌ عماال الصاارارّ الصااٌرٍْ ل الااااهرّ،
ً ؽٌؼاّ الصكرطرل الجالح شامر ربٌع"(.)232
ط عااّ أ كاارت الٌٍٜااات املتشااةّ اٞمرٍكَااْ الت ااابر ما
العابْ الصٌرًٍْ ،طال ح بإط ٝشراسوا الرٌرِ(.)233
ًقاااة أ عاااٗح ؼااارشْ ع اااآ "الرَصااا ٌظ" ل تفاااامن مااا
املعارـْ امل كٌرّ حتح عنٌان "كعنا طل امل ٌسُ"(.)234
ألَض ه ا املعاوة ع رٍٚتاى مان ق ال؟ ل الٌاقا  ،مٌظاف
رٌراال ل بااًُ ،اٖاال رنااَ  ،كااان قااة أ عاار ؼاارشْ ظاا َوْ
بعنٌان "ك نا الة شعَة".
لنردا ا ا٠ن اىل مصااارلْ املصااااعةّ املالَاااْ الااايت نشواااا
املٛشصات اٞمرٍكَْ ل منةمات ررل اذتكٌمَْ العربَْ .فمان
الؽااعب ٜ ،باال ماان املصااتشَل ،طاااةٍر شاااف ه ا ي املصاااعةات
بالفااا ط ،لكاااان مبااااا أن "الؽاااانةً الااااٌطيف ل ةراراطَااااْ"
( )NEDقة عر طارٍري عاع ً( 2009هٌ التارٍار اٞساةخ) ع آ
ؾ ل ادتةً ا٠طُ اإلعا ات املا ٍْ اليت
مٌقعى( ،)235شٌ
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قااةمتوا أمرٍكااا لعااةّ ب ااةان عربَااًْ ،ل مسٍااة ماان التراؼااَل،
ركاااانك الترفاااال باااااٜطٝع ع اااآ املرفااااق ل واٍااااْ هاا ا ا
الكتاسن
عة املنةمات املصترَةّ

امل غ (بالةًٜر)

3
33
43
9
1
8
3
19
20
3
3
14
15

251215
1419426
3624991
1124159
243200
741714
196700
1426087
1644362
298800
191500
631536
3475913

الةًلْ

ادتساٖر
مؽر
العرا
اٞر ن
الكٌٍح
ل نان
لَ َا
امليرس
ف صلل
شٌرٍا
طٌ ض
الَمن
منلاااااْ العاااار اًٞشااااط
ًسلا أفرٍاَا

ًهك ا صتة أن "الؽانةً الاٌطيف ل ةراراطَاْ" ًساةي
قااااة أ رااااق سااااٌالُ  11.8م َااااٌن ًٜر كمصاااااعةات م اظاااارّ
ملنةمااات عربَااْ راارل سكٌمَااًْ ،اذا مااا أـاارنا لااى م ااغ 3.5
م ٌَن ًٜر ال ِ قةمى ل دلامر احمل َاْ ملنلااْ العار اًٞشاط
ًسلاااا أفرٍاَااااٍ ،ؽا ا ض لاااةٍنا م اااغ  15.3م َاااٌن ًٜر حتاااح
مصمٓ "الذلًٍر ل ةراراطَْ" ل ب ةان الٌطن العربُ عاع .2009
ًلكن ماذا شَنتر لةٍنا اذا ما أـرنا امل الغ الايت قاةموا
"بَح اذترٍْ" (فرٍةًع هاًط) ًاملنةمات ا ٞرٔ؟
اـاااافْ اىل التمٌٍااال عاااالُ املصاااتٌٔ ،ركنناااا مٝسةاااْ
املؽ ا شْ الكاادلٔ الاايت طصااعٓ الَوااا اإل ارّ اٞمرٍكَااْ جتاااي
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ال ااةان العربَااْ ماان اا ٝالتٝع ااات املصااتمرّ ل ةٍ ٌماشااَْ
اٞمرٍكَاًْ ،الايت أ ت بنذااو اىل شااٌ ةاامُ م اارظ ًباان
ع ُ.
لنت كر ق َ ّٝم الععب التٌ صُ ،عنةما ظوة ا اةفاعاّ
شاااارٍاّ ًمصااااتمَتاّ ل ةٍ ٌماشااااَل اٞماااارٍكَل ضتااااٌ ال ٌابااااْ
التٌ صًَْ ،لَشك بنرصىن
" – 1دَررِ فَ تمان" ،مصاعة ًزٍر ارتاردَْ اٞمرٍكُ
لعااًٛن العاار ا ٞاآن زار طااٌ ض مااا باال ()26- 24
كا ٌن الجا ُ ٍ /نااٍر ( 2011طارٍ ااّ بعاة ععارّ أٍااع
من شاٌ بن ع ُ)
2

 الناٖ اااااان (الصاااااَناطٌران) "داااااٌن مااااااكل" ً" داااااٌلَدلمان"ن ما بل  19 - 12ظ ا  /فدلاٍر .2011

َ ًٍ" – 3اااع برل ااس" ،مصاااعة ًزٍاار ارتاردَااْ اٞمرٍكااُ
ل عًٛن الصَاشَْن  23ظ ا  /فدلاٍر .2011
 – 4هَٝرِ ك َنتٌنً ،زٍرّ ارتاردَاْ اٞمرٍكَاْ ،مان
 17 - 16آذار  /مارط .2011
ل أثنااإ ماا ٛر ع عاااةي ل ًاظاانلن فااٌر عااٌ طو ماان
ادتٌلااْ العاار أًشاالَْ ،طالااب كاال ماان "ماااكل ًلَدلمااان"
بسٍا ّ املصاعةات مان أدال "الذلًٍار ل ةراراطَاْ" ل املنلااْ،
ً ؽٌؼاّ مان ا" ٝالؽانةً الاٌطيف ل ةراراطَاْ" ()NED
ً"املعواااااااة ادتمواااااااٌرِ الاااااااةًلُ" ("ً )IRIاملعواااااااة الاااااااٌطيف
الةراراطُ" (.)236()NDI
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أما ل ما ٍتع ق بوَٝرِ ك َنتاٌن فااة ؼارسح ل أثناإ
زٍارطوا لتٌ ض أن "ظركْ ماٍكرًشاٌفح شاتةع اامٌعاات
الايت طعماال ـاامن قلاااع ساااٌ اإل صااان ًالةراراطَااْ ًالذلبَااْ
املة َْ ،من  ٝطاةٍ أدوسّ اذتٌاشَب ًالدلزتَات ًًشاٖل
مصاااعةّ أ اارٔ ظ ا َوًْ" ،أن "اذتكٌمااْ اٞمرٍكَااْ طصااتجمر
اإلمكا َات ًادتوٌ لترعَل آلَاات الاةع اٜقتؽاا ِ ا ٞارٔ
أشٌّ با"الٌكالْ اٞمرٍكَْ ل تنمَْ الةًلَْ" (.)237(")USAID
ًهك ا فإ نا ٝسن بٌـاٌو عاا الذلكَاس اٞمرٍكاُ
ع اآ املااسز باال التانَااات اذتةٍجااْ ًاملنةمااات ارتاؼااْ بااالذلًٍر
ل ةراراطَْ ل املنلاْ.
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اهفصى اهشادض
عِاصر حتويوية
"  ٜظاإُ صؽاال مؽااا فْ ل الصَاشااْ ،فااإذا مااا ًد اةْ ئط
ظَٗاّ ما ،بإمكاا ك الرهاان ع آ أ اى قاة لاط لاى لَكاٌن
ك لك"؟
ه ا اٜقت اط مناشب دةاّ ل ٌاقا الصَاشاًُ ،هاٌ ٍردا
ل رَٖض اٞمرٍكاُ الصاابق فارا ك ل رًزف احًٍ ،نل اق داةاّ
ع اآ الٌشاااٖل "الناعمااْ" لسعسعااْ اشااتارار اذتكٌمااات ـاامن
"الجااٌرات امل ٌ ااْ"ً ،الَااٌع ـاامن مااا هااٌ ظاااٖ طصاامَتى بااا"الربَ
العربُ".
اٖم ااّ مااا طكااٌن العرٌٍااْ الةاااهرّ ًادت ابااْ ل شركااات
العع َْ مؽشٌبْ سةخ مراد٘ ًطار.ٙ
فرُ ماا عر ع ٓ أعمةّ ؼشَرْ "لٌمٌ اة ٍ ٌماطَاك"
( ،)238()Le Monde Diplomatiqueكتااب كاال ماان "رجيااَض
دا تَى" ً" لٌران رًِ" أنن
"ه ا ي املةاااهرات حتماال زلااْ العرٌٍااْ ل الةاااهر فاااط،
ًماااان هنااااا طصااااتمة قٌطواااااً ،مااا ذلااااك ،ع الت لااااَط لكاااال
طراؼاااَ وا طارٍ ا ا ّا بعاااكل شاااابق { ،}...فااات الذلطَاااب لا ا عأ
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"املاا ٍر" عن شاابق طؽاٌرً ،بعاة عااع كامال مان التشفارلات
بةت أكجر فاع َْ من الانابل".
ًع ٓ عكاض ماا قاة خيلار ب الناا ،فاإن ها ي الك ماات
لاااَض شلاااا أِ عٝقاااْ طا ا كر ما ا ثاااٌرات العاااارع العرباااُ ،اذ
اقتلعاااح مااان مااااا كتاااب ل كاااا ٌن الجاااا ٍُ /نااااٍر ،2005
ًكا ح طاؽة "الجٌرات امل ٌ اْ" ل أًرًباا العارقَْ ًبعاأ ً
اٜحتا الصٌفََيت الصابق.
ل ماااا خياااؾ عاااةع عرٌٍاااْ اٞساااةاخ ل العاااارع العرباااُ
ًطااٌر الٌٍٜااات املتشااةّ اٞمرٍكَااْ ًظااكٌظ بعف او  ،هااُ
أمااٌر مروٌمااْ ماان الناسَااْ اإل صااا َْ ،اذ  ٜظاإُ ٍعااا ثااٌرّ
عرٌٍْ ًظع َْ بالنص ْ (ل َا ادتمعُ).
ؼااشَض أن العااعب ل العااارع العربااُ كااان ظااذاع ّا ًمل
ٍتااٌان عاان طاااةٍ التفااشَات ادتصاااع (ًمااازا ) ماان أداال ًـا
سة ل ٟةمْ اٜشت ةا ٍْ ،لكن ،من الفرًرِ دةاّ اٜعذلا
أن كل ه ا ما كان لَات لاٌ ٜاملصااعةّ اٞمرٍكَاْ الكا رلّ
ًطٌٍ ْ اٞمة.
شَع ن بعأ املتشمصل أ ى ستٓ ه ي "النةرٍْ" هُ اها ْ
ل ا كرٔ "ظااوةإ الجااٌرات" ،لكاان ملاااذا ع َنااا أن تٌق ا باارإّ
"الربَ العربُ" من كل ه ي التو ؟
ل عاع  ،2000عنةما شٗل أسة الع اس الؽارس املٍٛاةٍن
ذتركاااْ "أًط اااٌر" عااان رأٍوا ا ل ماااا خياااؾ الٌٍٜاااات املتشاااةّ
اٞمرٍكًَْ ،الايت كا اح قاة أٍاةت ً رباح اذتركاْ ،أدااس
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أ ااى ـااة أمرٍكاااً ،لكنااى ل الٌقااح ذاطااى ٍ ٜنااسعر اذا ااح
الصااَلرّ ع َااى دسَٖ ااّ ماان طاار ًكالااْ امل ااابرات املركسٍااْ
اٞمرٍكَْ(.)239
ا واااا سااااّ إلظاااكالَْ كاا رلّ أن طكاااٌن ـاااة الٌٍٜاااات
املتشااااةّ اٞمرٍكَااااًْ ،طا اااال ل الٌقااااح ذاطااااى الصااااَلرّ ماااان
اشت اراطوا الصرٍْ ع َك.
بالنص ْ اىل علإ "سركْ  6أبرٍال" هال ركانو ق اٌ
املصااعةّ اٞمرٍكَااْ ً ،عا الافاَْ الر صاالَنَْ ل آن كمااا
ٍةيعٌن؟(.)240
لاة ًداة امل ارز (رًارٍاة آرً) رصاى ل  2ظا ا /فدلاٍر
 2011ل ًشاااط "مَاااةان التشرٍااار" بواااة طؽاااٌٍر املعارـاااال
املؽرٍل ل اطار فَ مى عن دل ظارس.
ًقااة رًٔ سكاٍااْ طةواار مااةٔ رمااٌا مٌقااف النعاالإ
املؽرٍل من التٌر اٞمرٍكُ ل ثٌرطو قاّٖٝن
"عنةما ساًلح أن أساًر أسة املنةمل ذتركْ  6أبرٍل،
رفااأ اذتااةٍح سااٌ داال ظااارس أماااع عةشااْ التؽااٌٍر ،لاااة
كاااان خيعااآ ث اااٌت طاااٌر الٌٍٜاااات املتشاااةّ اٞمرٍكَاااْ،
فَكٌن شل ا اٞمر ًقعى الص ع ٓ اذتركْ فَسعسعوا{.}...
ًاسااة مااان املتةااااهرٍنًٍ ،اااةعٓ ستماااٌ  ،كاااان صمااال
ؼٌرّ عن ًثَاْ (مذل ْ اىل العربَْ) طف قاٖماْ بااً 199شاَ ْ
(أعما ررل عنرَْ ل كتَب الؽا ر من كا رااط)( ،)241لكناى
م ذلك مل ٍكن ٍع ما أؼُواً .قة ظرو باعتساز ًف ار كا
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ًشااَ ْ ماان ه ا ي الٌشاااٖل ع طل َاوااا ل أثنااإ الجااٌرّ املؽاارٍْ.
لكنى باملاابل مل ٍصام قاط عان "دال ظاارس"ً ،عناةما قماح
بتٌـَض الركرّ لىً ،أن ها ي الٌثااٖق طعاٌ اىل أشاتاذ داامعُ
أمرٍكااُ ،اسااتر ع اآ ذلااك بعااةّ قاااّٖٝن "ا وااا ثااٌرّ مؽاارٍْ،
ًلَض اٞمرٍكان ه من ر ٌن ع َنا ما جيب فع ى"(.)242
ماان املوا دااةاّ أن ٝساان كَااف أن قااا ّ ها ي اذتركااْ
ٍعٌن دَاةّا التؽاٌر الصا الا ِ طلرساى فكارّ التشاالف ما
اإل ارّ اٞمرٍكَااْ لااَض لااةٔ عامااْ العااعب فاااطً ،امنااا لااةٔ
املناـ ل اٞشاشَل أٍفاّ.
أ رلاّ هناظ شٛا ٍلرو ل العمقن هل ركننا اٜستراظ
سرٍااْ التع ا رل عنااةما كااٌن اٌيلل ًمااةريبل ماان منةمااات
أمرٍكَْ؟
ـمن ه ا الصَا  ،طعرو عاملْ ا ٞاشاْ (ا ٞجرًبٌلٌدَاا)
اٞمرٍكَْ "أ رٍان بل" ،أ وا عنةما كا ح طةرط ل ادتامعاْ
اٞمرٍكَْ ل الاااهرّ ،سااً "بَاح اذترٍاْ" (فرٍاةًع هااًط)
أن ٍفا ها ي ادتامعااْ ماان اا ٝمصاااعةات ما ٍااْ إلشااكاطوا
جتاااي بعااأ الافاااٍا ،مجاال طٌاطاا ٛالةًلااْ املؽاارٍْ ل أعمااا
ا تواااظ ساااٌ اإل صااان ل رااسّن "ًاذا مااا ق ى ا لل الناااط اٞمااٌا
فاااإ و بالتاااالُ شاااَا ٌن بالعااارً الااايت جتااادله ع ااآ عاااةع
التلااااااااار اىل الافااااااااااٍا الصَاشاااااااااَْ الكامناااااااااْ ل هاااااااا ي
ا ٜتواكات"(.)243
ٍاةع مٍٛةً ةرٍْ املٛامرّ طارٍ اّ اذتذْ رصواً ،مبا أن
الرٚشااااإ العاااارس اٜشاااات ةا ٍل ل الصااا لْ مااااا هااا ا ٜماااآ
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متشركااْ طعم ال لؽاااحل الٌٍٜااات املتشااةّ اٞمرٍكَااْ ،اذاّ مااا
هُ املؽ شْ الكامنْ ًرإ طنشَتو  ،ل الٌقح ال ِ ٍعك ٌن
فَاااى فرٍاااق السعماااإ املاااةافعل عااان املؽااااحل اٞمرٍكَاااْ ل
املنلاْ؟
ركااان اقاااذلاو عاااةّ طرصااارلات شلا ا ا الصاااٛا  ،أًشلاااا أن
 ٝبااااالت ُ عاااان
ل ٌٍٜااااات املتشااااةّ اٞمرٍكَااااْ طارخياا ا ّا طااااٌٍ ّ
الااةٍكتاطٌرٍل ًاٜشااات ةا ٍل الاا ٍن طاملاااا عمااتو ل ًقاااح
شاااااابق(ً ،)244ماااااا ان ٍعاااااك ٌن طوةٍاااااةاّ ؼااااايرلاّ ل مؽااااااحل
اٞمرٍكَااْ ل املنلااااْ ستاآ طااااٌع بااالت ُ الصااارٍ ًامل اظااار
عنو .
ل سالْ الجٌرات امل ٌ اْ ،طااٌ "شاارّ ف ًٝاةرز"ن ا اى مان
املااجرل ل فااشك أن الاااا ّ الصَاشااَل ال ا ٍن ع اشااااطو مجاال
"ا ًار ظااااااَرر ا زي" ل دٌردَااااااا ً"لٌَ َااااااة كٌطعااااااما" ل
أًكرا َا ،كا ا ل ما مفٓ من الٌدٌي املاربْ ًاملرفا ْ لاةٔ
الٌٍٜات املتشةّ اٞمرٍكَْ.
كاااان ها ا ان الرَٖصاااان قاااة أشصاااا لصَاشاااات مناؼااارّ
ً اعمْ ٞمرٍكا ،فتثرا ا ٜفماع لامنةمْ "العراكْ من أدل
الصااٝع" التابعااْ ذت ااف سلااا اٞط صااًًُ ،افاااا ع اآ ارشااا
ادتٌَػ اىل العرا ً ،م ذلك طر ا بكل هةًٕ عناةما أظوارا
ظَٗاّ من الرر ْ ل اٜشتا ٝعن املؽاحل اٞمرٍكَْ.
ًمن ادتةٍر بالا كر أن الرَٖصال ال ا ٍن راهماا هماا
"مَ اَٖاال شاكاظاارَ ُ" (ل دٌردَااا) ً"فَكتااٌر ٌٍظااَنكٌ"
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(ل أًكرا َااااا) ،كا ااااا خيااااةمان ل اذتكٌمااااات الصاااااباْ
ل رَٖصل امل ٌعل(.)245
ها ه الاا ّ العرس ٍ اٌن الٌَع مؽرلاّ معابواّ لنةاراٖو
ال ٍن ا توٓ سكمو  ٝالجٌرات امل ٌ ًْ .لنر ع آ شا َل
املجااا الااارَٖض املؽااارِ امل اااٌع سصااايف م اااارظ ،فااااة ٜسااان
العةٍاااة مااان املاااراق ل أن هاا ا ا ٞااارل مل ٍعاااة خياااةع مؽااااحل
ًاظنلن ٞش اس عةّ()246ن
فرااااُ امل ااااف ال نااااا ُ اعااااذلا م ااااارظ ع اااآ الصَاشااااْ
اٞمرٍكَْ ل ما خياؾ جتارٍ ساسس ا  ،كماا أ اى – ًع آ
عكااض اذتكٌمااْ اٞمرٍكَااْ  -كااان ٍعتاااة أن اٍااران هااُ
دسٕ من اذتل.
اـاااافْ لا ا لك فااااة رفاااأ املة اااْ النًٌٍاااْ اٞمرٍكَاااْ،
ًحتااااالف ال ااااةان العربَااااْ "الصاااانَْ" ـااااة ادت وااااْ "العااااَعَْ
اإلٍرا َْ".
كما أ ى عمل ع ٓ التاارس م اٍرانً ،قااع باةًر "ٜعاب
الصٝع" بل "اشراَٖل" من دوًْ ،شٌرٍْ ًل نان من دواْ أ ارٔ
ـة ارا ّ اذت ف املعذلظ لاا "بٌػ -ظَيف" ال ِ ٍرراب ل أن
طةًع اذترسً ،أ ان اعةاع ؼةاع سصل ًًؼرى با"ال ٝظرعُ"
ً"الدلبرِ".
ًقااااة ًؼااارح العٝقااااْ باااال أًبامااااا ًم ااااارظ بااااا"العٝقْ
ادت َةٍْ" من ال ةاٍْ(.)247
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مٌـااااااٌع آ اااااار أثااااااار ارتاااااا ٝباااااال م ااااااارظ ًاإل ارّ
اٞمرٍكًَْ ،هٌ م ف طاصَ الصٌ ان ،اذ ان الرَٖض املؽارِ
كااان م ا الرةرل اْ ،ل ساال أن الٌٍٜااات املتشااةّ اٞمرٍكَااْ
كا ح طررب بعةّ ل أن ٍت ه ا التاصَ .
ل عاااع  2009ؼاارو ًزٍاار العااًٛن ارتاردَااْ املؽاارِ أن
بااا ٝي كا اااح قاااة اشاااتجمرت أكجااار مااان  87م َاااٌن ًٜر ل
ض شنٌاتً ،قة اشترا ت الصٌ ان
ادتنٌس الصٌ ا ُ ٝ
من ه ا امل اغ ل ناإ املعاال ًاملاةراط ًاحمللاات الكورباَٖاْ..
اخل ،برمال اقنااع العااعب ادتناٌبُ با تَاار عااةع ا ٜرؽاا عاان
العما (.)248
ش ا ب آ اار ٍااةف الٌٍٜااات املتشااةّ بااالت ُ عاان الاااا ّ
العارس قاة ٍكاٌن مرط لا ّا بالؽاٌرّ الايت كواا أمرٍكاا ل
أثنإ التذمعات العع َْ العربَْ.
ل الٌاقاا ا ستاااآ ًان كا ااااح ا ٞةمااااْ الااٖمااااْ مٍٛااااةّ
ل صَاشااااْ اٞمرٍكَااااْ ا ٜأن الرذااااٌّ باااال هااا ي اذتكٌمااااات
ًظعٌبوا طٛكة ع ٓ العةإ الك رل الا ِ طكناى ط اك العاعٌس
ٞمرٍكا ًشَاشاطوا ل املنلاْ.
كمااااا أن طيااااَرل سكٌمااااْ اشاااات ةا ٍْ وااااٌ العاا ا اس
ًاملااااجارل ًمصاااات ةمُ التاا ااااات اذتةٍجااااْ ًمٍٛااااةِ ةرٍااااْ
الٝعنااااف ًاملناؼاااارٍن ٞمرٍكااااا ،هااااٌ أماااار داا ا اس ًفعااااا
ل شكٌمْ اٞمرٍكَْ.
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ًهاا ا ا اٞماااار قااااة ٍعلااااُ ؼااااٌرّ كافَااااْ عاااان التاااااةع
اٜدتماعُ الع ابُ ،الؽٌرّ الايت  ٜركان شلاا أن طكاٌن اٜ
طٌقعاّ شاسراّ ل مصتا ل.
لاااة كااان ماان تاااٖر التنةااَ الااةقَق ل جااٌرات ماان قااا ّ
ًزعمااإ مااٛه ل ًمااةربل ع اآ أٍااةِ أمرٍكَااْ ،اـااافْ اىل
مصرلْ التشك بالرشاٖل ع ٓ ؼرشات التٌاؼال اٜدتمااعُ،
ا رإ ظعارات معا ٍْ ٞمرٍكااً ،هاٌ أمار اا ر ًماجرل ل ٝت ااي
ل العارع العربُ ،اذ مل عوة اسرا ع أمرٍكُ ًاسة ًٜ
ستٓ اط ٝأِ ع ارّ معا ٍْ لإلمدلٍالَْ ،كما كان ظاٖعاّ ل
املنلاْ العربَْ ل الصاابق ،اٞمار الا ِ لراح ا ت ااي الصَاشاَل
اٞمرٍكَل ًاملراق ل ل معوة العر أًشلُ(.)249
ل عاع  ٍ 2005كر كل من "Laurent "ً" Régis Genté
 )250("Rouyأن الٌٍٜااات املتشااةّ اٞمرٍكَااْ كا ااح قااة ساةي ت
ثٝثْ أراا مناش ْ إلظعا الجٌرات امل ٌ ْ ،فإـافْ اىل كٌباا
ًاٜحتااا الصاااٌفََيت الصاااابق ،هناااظ أٍفاااّ "العااار اًٞشاااط
الك رل" ،سؽٌؿ ه ا ا ٞرل ،أع ن الكاط انن
"ان فرؼْ ه ي الصَاشْ اشلا فْ اىل " ق الاةراراطَل"
ك ااةاٖل ا َااْ هااُ شَاشااْ ـااعَرْ ،فااالكري ك ا رل دااةاّ
ل ٌٍٜات املتشاةّ اٞمرٍكَاْ ًلصَاشاتوا املعرًفاْ ل ماا خياؾ
كل من ف صلل ًالعرا ".
 ٜركاااان العااااك ل أن الٌٍٜااااات املتشااااةّ اٞمرٍكَااااْ
كا ااح قااة بااةأت بالرعاال العماال ع اآ طرهَاال ً ٌٍاال عاالإ
اإل ذل ح ًبةاٖ و ع ٓ اٞرا.
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بعة عةّ شنٌات تركة من أن أمرٍكا بال ات هُ الايت
طاف ًرإ أسةاخ "الربَ العربُ"ً ،ه ا ًاـاض داةّا ل اذتالاْ
املؽرٍْ.
ـامن ماالا تْ منعاٌرّ ل ؼاشَرْ "ًاظانلن بٌشاح" ٍعارل
"ً" C.J. Hanlelyسصب طاةٍري ،أن أكجر مان  10.000مؽارِ
قاااة ظااااركٌا ل بااارامر " راراطَاااْ" ًطاااةرٍ ات ٌلاااْ مااان
"الٌكالااااْ اٞمرٍكَااااْ ل تنمَااااْ الةًلَااااْ" (ً )USAIDمنةمااااْ
ماااان طاااار "املعوااااة الااااٌطيف الااااةراراطُ" ("ً )NDIاملعوااااة
ادتموٌرِ الةًلُ" ( ،)IRIاـافْ اىل  28منةمْ ًلَْ ًمؽرٍْ
أ رٔ(.)251
ان طاااٌر هااا ٕٜٛالعاا اس املاااجارل ًالعاااابات احملذ اااات
لكن "الاَا ٍات" بعكل  ٜركن ا كااري ل ها ي الجاٌرات،
ٍتناقأ اىل سة ما م ؼٌرّ اإلشٝمٌٍل الا ٍن اعتاا ًا قَاا ّ
املةاهرات ل العر اًٞشاط ،فااة اتر عان ها ي الجاٌرات اذاّ
ابعا فكرّ "املعا اّ ٞمرٍكا" مان اليفاب العاع العرباُ،
ًابعااا ًدااٌ اذتركااات اإلشااٝمٌٍْ ماان الٌادوااًْ ،هااٌ ؽاار
مفاعف ٍصذل ل ٌٍٜات املتشةّ اٞمرٍكَْ.
من ًدوْ النةر اٞمرٍكَْ فاإن الةراراطَاْ طتناار ما
الرأزلالًَْ ،هك ا فاإن اقاماْ الةٍاراطَاْ بٌشااطْ ثاٌرات ٜ
عنرَْ حتمل ل طَاطوا بالفرًرّ أبعاا اّ اقتؽاا ٍْ ً ،ؽٌؼااّ
اذا ما طع ق اٞمر با"دٌرز شٌرًط".
ًلنااا كٓر أن مروٌماااى عااان "ااتمااا املرتاااٌو" ٍصاااتةعُ
ا رتاساّ لٟشٌا ل اطار العٌملْ.
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ل مااااااا شتؽَّااا اؾ اتمااا ا العمااااال ل مؽااااار ،طااااارو
"" K.R.Boltonالتصا ٚا٠طُن
"هل طعاً ح املنةمات العام ْ املؽرٍْ ما معاٌملل؟(،" )252
ٍعاااارو الكاطااااب أن ستااااٌر (AFL-CIO-Solidarity Center-
 )NEDاملرط ط م ظ كات شاٌرًطٍ ،تل اب أشاشااّ عااٖاةٍاّ
ل عماااال ل مؽاااارًٍ ،اااااٌع ع اااآ العٌملااااْ بااااة ّٜماااان الصااااَا ّ
اٜقتؽا ٍْ ،مفَراّ أن ال ع ْ ذاطوا قة ح ًرإ ًادوْ "سااٌ
اإل صااااان" ل دنااااٌس أفرٍاَااااا ،اذ مل ٍكاااان هناااااظ أِ تاااااٖر
ستصاااانْ لةاااارً العمااااا الصااااٌ  ،باااال ظااااذ ع اااآ العٌملااااْ
ًارتؽ ؽْ.
بعااة زٍااارّ هااَٝرِ ك َنتااٌن اىل اٞراـااُ التٌ صااَْ ل
 17- 16آذار  /ماااااارط عااااااع  ،2011ع اااااق أساااااة الؽاااااشرَل
التٌ صااَل ع اآ لابوااا الاا ِ اقذلسااح فَااى طاااةٍ مصاااعةّ
أمرٍكَْ لتٌ ض باٌلىن
"من الٌاـض أن الٌٍٜاات املتشاةّ اٞمرٍكَاْ بعَاةّ كال
ال عة عن الذلًٍر لٟعما ارترلٍْ ل العامل ،اذ شَكٌن شلا ي
الةفعااْ اٜقتؽااا ٍْ ً -الاايت طعااكل سادااْ ماشااْ ل تٌ صااَل
الَااااٌع  -تاااااٖر شااا َْ ل الٌؼاااااٍْ اٞمرٍكَااااْ ل اذتاـاااار
ًاملصااتا ل ع اآ ب ٝااا ،ع َنااا أن ااتع كَرَااْ ًـ ا اذتااةً
شلا ا ا الكااارع اٞمرٍكاااُ ،لكاااٍَ ٝتشاااٌ مصاااتا  ّٝاىل أ اّ
ل صَلرّ ًالت عَْ "(.)253
ان ل ٌٍٜات املتشةّ اٞمرٍكَاْ طارخيااّ طاٌٍ ّٝل زعسعاْ
اذتكٌمات اليت  ٜختةمواً ،ه ا ٍنل ق أٍفااّ ع آ املؽااحل
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اٜقتؽا ٍْ ل عركات اٞمرٍكَاْ ،فواُ طتصاابق ع آ طؽارَْ
كاااال سركااااْ أً سكٌمااااْ طتذاااارأ ًطٌدااااى شلااااا أِ اها ااااْ أً
اعتةإ(.)254
ل الصَا رصى ٍ ،كر " عٌع طعٌمصاكُ" ،ل حت َال
اااةِ ٜذع ل صَاشااْ اٞمرٍكَااْ ماان اا ٝراشااْ طتٌؼاال اىل
النتَذْ ذاطوا أ ىن
" ل سااال أن الٌٍٜاااات املتشاااةّ  ٜطوااات بالةراراطَاااْ اٜ
ظاهرٍ ااّ ،راارل أن التساموااا اذتاَاااُ ٍنؽااب ع اآ "العااركات
ارتاؼااااْ ًالرأزلالَااااْ" ،فعنااااةما طكااااٌن ساااااٌ املصااااتجمرٍن
موة ّ ،ع ٓ الةراراطَْ أن ط هب اىل ادتشَ "(.)255
لاااااة اـاااالربح رال َااااْ ال ااااةان العربَااااْ ماااان احملااااَط
اٞط صُ اىل ارت َر العرباُ ،منا أن أـارع ستماة باٌ عسٍاسِ
النااار بنرصااى أماااع رمااس الص ا لْ التٌ صااَْ ،فاااة عؽاارح رٍاااو
التيااَرل ل َ ا أضتااإ الااٌطن العربااًُ ،أ ا ت معوااا أ ةمااْ
عربَْ بركم وا.
ًبيَااْ "طوةٖااْ" رفااب العاا اس الجاااٖر ع طاااةٍ طنااازٜت
كااا رلّ ،ف ااا طااااٌفر عاااةًٔ الااااا"الربَ العرباااُ" وٌرٍااااْ ًٜ
م كَْ.
ًم ذلك من الص ادْ اٜعتاا أن التٌر اٞمرٍكاُ ل
ما ٍصمٓ با"الربَ العربُ" لَض ب ٝماابل ،اذ ان امل الغ اللاٖ ْ
الااااايت اشاااااتجمرت ًالتاااااةرٍ ات عالَاااااْ املصاااااتٌٔ ًاإلصاااااإات
الةب ٌماشَْ الٌاشعْ طٛكة ع ٓ ه ي اذتاَاْ.
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ًمبا أن الصَاشْ ارتاردَاْ ل ٌٍٜاات املتشاةّ اٞمرٍكَاْ
مل طكاااان مجااااا ّٜلإلسصااااان ،فواااال ع َنااااا أن تٌقاا ا أن ٍاااااٌ
اٞمرٍكَاااٌن ك ماااتو ا ٞااارلّ ل ماااا خياااؾ قَاااا ّ العاااًٛن
الصَاشااَْ ًاٜقتؽااا ٍْ ل ااةان العربَااْ "احملااررّ" بعااة ثااٌرات
العارع؟
أً هال شااتذلظ أمرٍكااا ساااّ العااعٌس العربَااْ طاانع بوا ا
الربَ املعر ال ِ مل طكن طعتاة أن ٍ آ ع ٓ قَة اذتَاّ؟
املصتا ل ًسةي هٌ من شَكٌن لى ك مْ الرؽل..
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ًوحق

1

املظروعات واملِظٌات واألًواي األًريلية املدصصة هبعض اهدوي
اهعربية حتت عِواْ "دعٍ اخليارات اهدميقراطية"

ٌٍل "الؽنةً الٌطيف ل ةراراطَْ" (طارٍر )2009
ه ا ي الااٖمااْ املتاسااْ ع اآ مٌق ا املنةمااْ ع اآ اإل ذل ااح،
موة ّ با ٜترإ ل أِ ذتةْ.
اجلزائر(:)256

 – 1مركااااس املعاااارًعات الةًلَااااْ ارتاؼااااْ
ًٜر ّا أمرٍكَ ّا.

(199.615 )CIPE

 جتمااا عاااااٖٝت املراااااٌ ٍن ل ادتساٖاااارًٜر أمرٍكُ.

(38.200 )CFDA

2

3

 -املٛشصْ الٌطنَْ ٞشر املراٌ ٍن،

13.400

ًٜر أمرٍكُ.

ًصر (:)257
318.757

 - 1املركااس اٞمرٍكااُ ل تفااامن العمااالُ الااةًلُ،
ًٜر ّا أمرٍكَ ّا.
 - 2مركااااس أ ااااةلض لةراشااااات التصااااامض ًمناهفااااْ العنااااف
(ًٜ 48.900 ،)AITASر أمرٍكُ.
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25.000

 - 3املٛشصْ العربَْ لةع ااتم املاة ُ (،)AFSCS
ًٜر أمرٍكُ.
 - 4املٛشصْ العربَْ ذتااٌ اإل صاان (ًٜ 22.600 ،)ASHRر
أمرٍكُ.
 - 5عَاااْ طااااةع ًطلاااٌٍر املااارأّ (ًٜ 20.000 ،)AWTADر
أمرٍكُ.
 - 6عَاااااْ اذتاٌقَاااااات املؽااااارٍات (ًٜ 22.000 ،)AEFLر
أمرٍكُ.
 - 7مركاااس دصااار ل شاااٌار ًالتنمَاااْ (ًٜ 25.000 ،)BTRDر
أمرٍكُ.
 - 8مرؼااااة املٌاز ااااْ العامااااْ ًساااااٌ اإل صااااان (،)BAHRO
ًٜ 25.000ر أمرٍكُ.
 - 9مركااس قفاااٍا املاارأّ املؽاارٍْ (ًٜ 34.400 ،)CEWLAر
أمرٍكُ.
 - 10مركااس املعاارًعات الةًلَااْ ارتاؼااْ (187.569 ،)CIPE
ًٜر ّا أمرٍكَ ّا.
 - 11مركاااس اذتاااق ل ةراراطَاااْ ًسااااٌ اإل صاااان25.300 ،
ًٜر أمرٍكُ.
 - 12املركس املؽرِ ذتق التع َ ًٜ 25.300 ،ر أمرٍكُ.
 - 13معوااااااة الةراراطَااااااْ املؽاااااارِ (ًٜ 48.900 ،)EDIر
أمرٍكُ.
 - 14اٜحتاااا املؽااارِ ل عا ا اس ال َدلالاااُ (33.300 ،)EULY
ًٜر أمرٍكُ.
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15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

20.500

 منةمااااْ فااااارط ل عناٍااااْ اٜدتماعَااااْ (،)FOSCًٜر أمرٍكُ.
 ساٌ الناط ًٜ 50000ر أمرٍكُ. مٛشصاااااااْ التنمَاااااااْ اإل صاااااااا َْ (ًٜ 20.000 ،)HDAرأمرٍكُ.
 مركااس اباان ااةًن لةراشااات التنمَااْ (65.000 ،)ICDSًٜر أمرٍكُ.
 املركاااس الاااةًلُ ل عةالاااْ ًالاااةع الااااا ٌ ُ ًاحملامااااّ(املعرًفْ رزلَ ّا بوَٗاْ العةالاْ ل اليربَاْ)ًٜ 17000 ،ر
أمرٍكُ.
 مركااس العةالااْ ًاملٌاطنااْ ذتاااٌ اإل صااان (،)JCCHRًٜ 20.000ر أمرٍكُ.
 احتاااا اذتااااٌقَل ل ةراشاااات الةراراطَاااْ ًالاا ٌ َاااْ(ًٜ 20.000 ،)LUDLSر أمرٍكُ.
 عَاْ زتتمعناا ل تنمَاْ ًسااٌ اإل صااانًٜ 20.300 ،رأمرٍكُ.
 ادتمعَاااااْ الٌطنَاااااْ ل اااااةفاع عااااان اذتااااااٌ ًاذترٍاااااات(ًٜ 81.000 ،)NADRFر أمرٍكُ.
 مٛشصااْ عااامل ًاسااة ل تنمَااْ ًرعاٍااْ ااتماا املاااة ُ،ًٜ 24.500ر امرٍكُ.
 أٍا ٍنا ل تنمَْ العام ًْٜ 19.200 ،ر أمرٍكُ. معاارًع الةراراطَااْ ل العاار اًٞشااط (،)POMEDًٜ 45.300ر أمرٍكُ.
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 املركااااس الااااٌطيف لٟساااااخ ًاٜشتعااااارات (،)RCRCًٜ 20.000ر أمرٍكُ.
 مٛشصاااااااااْ التنمَاااااااااْ الرٍرَاااااااااْ (ًٜ 25.000 ،)RDAرأمرٍكُ.
 مركاااااااس الةراشاااااااات الرٍرَاااااااْ (ًٜ 27.000 ،)RSCرأمرٍكُ.
 مٛشصااْ طنمَااْ املاارأّ الرٍرَااْ (ًٜ 20.500 ،)RWDAرأمرٍكُ.
 مٛشصااْ شااٌا لتنمَااْ ااتم ا ًاملاارأّ ًاٞطرااا ًال َٗااْ،ًٜ 19.000ر أمرٍكُ.
 مركاااااااس أً ٜاٞرا ذتااااااااٌ اإل صاااااااان (،)SLCHRًٜ 30.000ر أمرٍكُ.
 -منتةٔ الع اسًٜ 19.000 ،ر أمرٍكُ.

27
28
29
30
31
32
33

اهعراق (:)258

- 1
2
3
4
5

-

- 6

15.500

مٛشصاااااْ العرفاااااان لإلعاااااٝع ًالجاافاااااْ،
أمرٍكُ.
مٛشصْ النٌر العاملًَْٜ 38.500 ،ر أمرٍكُ
ظركْ التشرٍر النمٌذدًَْٜ 42.000 ،ر أمرٍكُ.
مٛشصْ املعرفْ الجاافًْٜ 40.300 ،ر أمرٍكُ.
عؽاااا ْ التفاااااامن ل رٍاـاااااْ ًالعاااا اسًٜ 24.600 ،ر
أمرٍكُ.
العااركْ اٞمرٍكَااْ لٟكاارا (ًٜ 38.000 ،)AKSر
أمرٍكُ.
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ًٜر

25.000

عَااااااااْ النصااااااااإ الراٖااااااااةات (،)AWP
- 7
أمرٍكُ.
 - 8منةمْ آشٌ ا ملناهفاْ العناف ـاة املارأًّٜ 36.400 ،ر
أمرٍكُ.
 - 9مركس آثار ل تنمًَْٜ 40100 ،ر أمرٍكُ.
 - 10عَْ الٌعُ الجاال (ًٜ 38.000 ،)ACAر أمرٍكُ.
 - 11عَااْ بااابَ ٌن الٌطنَااْ ذتاااٌ اإل صااانًٜ 23.285 ،ر ّا
أمرٍكَ ّا.
 - 12بنح الرافةٍن (ًٜ 41.200 ،)BROBر أمرٍكُ.
 - 13احتا املرأّ اذترّ – العرا ًٜ 33.500 ،ر أمرٍكُ.
 - 14مركس املعرًعات الةًلَْ ارتاؼْ (1.954.006 ،)CIPE
ًٜر أمرٍكُ.
 - 15منتةٔ اذتٌار املة ُ (ًٜ 23.300 ،)CDFر أمرٍكُ.
 - 16منةمْ اذتٌار املتمةنًٜ 27.000 ،ر أمرٍكُ.
 - 17م ا رّ ااتم املة ُ (ًٜ 45.200 ،)CSIر أمرٍكُ.
( o.p.s،Clovek v Tisni - 18العاعب ستتااز)ًٜ 98.000 ،ر
أمرٍكُ.
 - 19منةمااْ مصااتا ل العاارا اإل صااا َْ الجاافَااْ (،)CHIFO
ًٜ 37.400ر أمرٍكُ.
 - 20مركس الةراراطَاْ ًطنمَاْ سااٌ اإل صاان (،)DHRD
ًٜ 61.000ر أمرٍكُ.
 - 21منةمْ الةراراطَْ ًالةع اٜدتماعُ (25.000 ،)DSS
ًٜر أمرٍكُ.
123

ًٜر

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

29.100

 مركاااس الاااتمكل ل عاااراكْ ًاملصااااًاّ،أمرٍكُ.
 منةمْ محٌرابُ ذتاٌ اإل صان ًمراق ْ الةراراطَاْ،ًٜ 37.900ر أمرٍكُ.
 منةمااااااْ (ارتاااااارل) ارترلٍااااااْ اإل صااااااا ًَْٜ 37.000 ،رأمرٍكُ.
 ظ كْ العمل املة ُ العراقًَْٜ 128.000 ،ر أمرٍكُ. ظركْ (الرر ًط) العراقًَْٜ 47.100 ،ر أمرٍكُ. ادتمعَاااااااْ العراقَاااااااْ ذتااااااااٌ اإل صاااااااان ل ال ؽااااااارّ(ًٜ 26.000 ،)IAHRBر أمرٍكُ.
 املركااس العراقاااُ لنعاالإ سااااٌ اإل صاااان (،)ICHRAًٜ 31.600ر أمرٍكُ.
 املنةماااْ العراقَاااْ لتنصاااَق سااااٌ اإل صاااان (،)IOHRCًٜ 35.000ر أمرٍكُ.
 املنةمْ العراقَْ لتشفارل الااا ّ العا اسًٜ 46.000 ،رأمرٍكُ.
 فرٍااااااق الذلبَااااااْ اٜدتماعَااااااْ العراقااااااًُٜ 40.000 ،رأمرٍكُ.
 املعوااااااة الكاااااار ِ ل ٝت ابااااااات (ًٜ 40.000 ،)KIEرأمرٍكُ.
 مةراٍكًٜ 44.000 ،ر أمرٍكُ. منةماااْ املااارأّ العراقَاااْ النمٌذدَاااْ (27.000 ،)MIWOًٜر أمرٍكُ.
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ًٜر

35
36
37
38
39
40

25.000

ًٜر

 املعوااة الااٌطيف ذتاااٌ اإل صااان (،)NHRأمرٍكُ.
 اٞكا رَْ العراقَْ ادتةٍةًّٜ 30.000 ،ر أمرٍكُ. دتنااْ رعاٍااْ الؽاااشافْ ًًشاااٖل اإلعاااٝعًٜ 27.100 ،رأمرٍكُ.
 منتةٔ (شٌبَل) ل تلٌٍرًٜ 25.000 ،ر أمرٍكُ. مٛشصْ شررإ ل تنمًَْٜ 51.000 ،ر أمرٍكُ. رًافة ارترل لتنةَ الع اسًٜ 27.500 ،ر أمرٍكُ.األردْ (:)259

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

29.800

مركاااااس ال اااااةٍل ل ةراشاااااات ًالتاااااةرٍب،
أمرٍكُ.
املركس اٞمرٍكُ ل تفاامن العماالُ الاةًلُ510.826 ،
ًٜر ّا أمرٍكَ ّا.
مركااس املعاارًعات الةًلَااْ ارتاؼااْ (220.333 ،)CIPE
ًٜراّ أمرٍكَاّ.
ظاا كْ اإلعاااٝع ااتمعاااُ (عماااان اااح)ًٜ 59.200 ،ر
أمرٍكُ.
مركس راشات اذتَااّ ادتَاةّ (ًٜ 35.000 ،)GLSCر
أمرٍكُ.
اٞرا ًاإل صاااااان ملناؼااااارّ التااااااةع (26.000 ،)LHAP
ًٜر أمرٍكُ.
عَاااْ ظاااابات م اااَض ل تنمَاااْ اٜدتماعَاااْ (،)MYMA
ًٜ 31.000ر أمرٍكُ.
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ًٜر

 - 8املعواااة الاااٌطيف الاااةراراطُ ل عاااًٛن الةًلَاااْ (،)NDI
ًٜ 120.000ر أمرٍكُ.
 - 9مركس العراكْ من أدل الةراراطَْ (92.000،)PCD
ًٜر أمرٍكُ.
اهلويت (:)260

 - 1املعوااااة الااااٌطيف الااااةراراطُ ل عااااًٛن الةًلَااااْ (،)NDI
ًٜ 243.200ر أمرٍكُ.
هبِاْ(:)261

1
2
3
4
5
6
7
8

 اامٌعْ العربَْ ل شٌار املصَشُ اإلشٝمُ (،)AGCMDًٜ 26.800ر أمرٍكُ.
 مركاااس املعااارًعات الةًلَاااْ ارتاؼاااْ (181.114 ،)CIPEًٜر ّا أمرٍكَ ّا.
 عةالْ ب ٝسةً (ًٜ 31.000 ،)JWFر أمرٍكُ. املركاس ال نااا ُ لتعسٍاس املٌاطنااْ (ًٜ 25.000 ،)LCACرأمرٍكُ.
 املعوااااة الااااٌطيف الااااةراراطُ ل عااااًٛن الةًلَااااْ (،)NDIًٜ 300.000ر ّا أمرٍكَ ّا.
 املاااااااارأّ الرٍرَااااااااْ ًالتنمَااااااااْ (ًٜ 28.000 ،)RUWADرأمرٍكُ.
 ظًٛن دنٌبَْ (ًٜ 65.000 ،)SJر أمرٍكُ. كل ًطنمًَْٜ 84.800 ،ر أمرٍكُ.126

هيبيا (:)262
73.700

ًٜر

 - 1أ اااار لَ َاااا الجاافَاااْ احملاااةً ّ (،)ALCF
أمرٍكُ.
 - 2منتاااةٔ لَ َاااا ل تنمَاااْ اإل صاااا َْ ًالصَاشاااَْ (،)LHPDF
ًٜ 76.800ر أمرٍكُ.
 - 3ظرافَْ لَ َا احملةً ّ (ًٜ 46.200 ،)TLر أمرٍكُ.
املغرب (:)263
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25.000

عَْ عةالْ ل شق ل احملاكماْ العا لاْ،
أمرٍكُ.
سركاااااااااْ املاااااااااٌاطن ال ةٍ اااااااااْ (ًٜ 36.000 ،)ALCIر
أمرٍكُ.
عَْ بٌدا ل تنمَْ (املصتةامْ) (ًٜ 37.000 ،)BDDر
أمرٍكُ.
م تااآ م ااا رات التٌاؼاال ًاإلعااٝع ًالتٌثَااق (،)CICID
ًٜ 31.000ر أمرٍكُ.
مركااس املعاارًعات الةًلَااْ ارتاؼااْ (180.547 ،)CIPE
ًٜراّ أمرٍكَاّ.
مركس الةراشات ًال شٌخ اإل صا َْ (61.400 ،)CERH
ًٜر أمرٍكُ.
املركاااااااس امليرباااااااُ ذتااااااااٌ اإل صاااااااانًٜ 26.900 ،ر
أمرٍكُ.
مصاااسْ ساارّ ل مٌاطنااْ ًالترهَاال ًالتنمَااْ ل احملمةٍااْ،
ًٜ 35.590راّ أمرٍكَاّ.
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ًٜر

48.800

 - 9املنتااااةٔ الااااٌطيف ل شاَاااااْ ًالعةالااااْ (،)FMVJ
ًٜر أمرٍكُ.
 - 10مٛشصاااااااااْ اٞط اااااااااض العاااااااااالُ (ًٜ 38.000 ،)HAFر
أمرٍكُ.
 - 11املعوااااااااة الااااااااةًلُ ادتموااااااااٌرِ (ًٜ 494.000 ،)IRIر
أمرٍكُ.
 - 12الٌشاااَط ل ةراراطَاااْ ًسااااٌ اإل صاااانًٜ 40.300 ،ر
أمرٍكُ.
 - 13حتااالف املاارأّ امليربَااْ ل تنمَااْ ًالتااةرٍب (،)MWADT
ًٜ 55.000ر أمرٍكُ.
 - 14املعواااة الاااٌطيف الاااةراراطُ ل عاااًٛن الةًلَاااْ (،)NDI
ًٜ 115.800ر أمرٍكُ.
 - 15مركاااس مااارآّ العاااعب ل شاااٌخ اٜشاااذلاطَذَْ50.000 ،
ًٜر أمرٍكُ.
 - 16العاااا كْ الناابَاااااْ ل تنمَاااااْ التعااااااركَْ (،)RADEP
مَكنضًٜ 46.000 ،ر أمرٍكُ.
 - 17اٞلرَاااْ الجالجاااْ ل تنمَاااْ ًرعاٍاااْ اللرٌلاااْ (،)TMDCW
ًٜ 39.000ر أمرٍكُ.
عَات فاط املةٍنًْٜ 32.500 ،ر أمرٍكُ.
 - 18احتا
 - 19املعاركْ الع ابَْ الصَاشًَْٜ 33.250 ،راّ أمرٍكَاّ.
فوشطني (:)264

 - 1مٛشصااااااْ الفاااااامرل ذتاااااااٌ اإل صااااااان،
أمرٍكُ.
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37.700

ًٜر

450.163

 - 2املركس اٞمرٍكُ ل تفاامن العماالُ الاةًلُ،
ًٜراّ أمرٍكَاّ.
 - 3مرؼاااااة العاااااامل العرباااااُ ل ةراراطَاااااْ ًا ٜت اباااااات
(ًٜ 34.300 ،)MARSADر أمرٍكُ.
 - 4مركس الةراراطَْ ًطلٌٍر ااتم (30.000 ،)CDCD
ًٜر أمرٍكُ.
 - 5مركااس املعاارًعات الةًلَااْ ارتاؼااْ (198.598 ،)CIPE
ًٜراّ أمرٍكَاّ.
 - 6مركااس املعاارًعات الةًلَااْ ارتاؼااْ (187.585 ،)CIPE
ًٜراّ أمرٍكَاّ.
 - 7مركااس املعاارًعات الةًلَااْ ارتاؼااْ (185.416 ،)CIPE
ًٜراّ أمرٍكَاّ.
 - 8معوة املنتةٔ املة ُ (ًٜ 14.000 ،)CFIر أمرٍكُ.
 - 9معوة شَرَتاطًٜ 32.800 ،ر أمرٍكُ.
 - 10اٖٜااات ٝل مصاااإلْ ًالنساهاااْ (ًٜ 32.700 ،)AMANر
أمرٍكُ.
 - 11ف صلَنَاتًٜ 51.000 ،ر أمرٍكُ.
 - 12املركاااااس الر صااااالَيف ل ةراراطَاااااْ ًسااااال النساعاااااات
(ًٜ 84.800 ،)PCDCRر أمرٍكُ.
 - 13اٜحتااا العاااع ل مراكااس الجاافَااْ ل رااسًّٜ 38.000 ،ر
أمرٍكُ.
 - 14مَجا اٞرا املاةشْ (ًٜ 37.000 ،)HTLر أمرٍكُ.
 - 15مركس الاةط ل مرأّ (ًٜ 35.000 ،)JCWر أمرٍكُ.
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 املركاااس الر صااالَيف ل صاااٝع ًالةراراطَاااْ(،)PCPDًٜ 35.500ر أمرٍكُ.
 ال ذنااااااْ الر صاااااالَنَْ لٝدااااااٗل (ًٜ 31.800 ،)PCRرأمرٍكُ.
 امل ا رّ الر صلَنَْ ل ذلًٍر ل شٌار العاملُ ًالةراراطَاْ(ًٜ 33.000 ،)MIFTAHر أمرٍكُ.
 ظركْ ؼرة اإلع( َْ ٝط رسٌٍن الاٌطن)ًٜ 40.000 ،رأمرٍكُ.
 ال ذناااْ التانَاااْ لعاااًٛن املااارأّ (ًٜ 55.000 ،)WATCرأمرٍكُ.
سورية (:)265

 - 1ساٌ اإل صانًٜ 119.800 ،ر أمرٍكُ.
 - 2بنااإ قااةرات املنةمااات راارل اذتكٌمَااًْٜ 100.000 ،ر
أمرٍكُ.
 - 3أفكار ًقَ راراطًَْٜ 71.000 ،ر أمرٍكُ.
توُص (:)266
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 - 1منتةٔ ادتاهة لٟفكار اذترّ (،)AJFFT
أمرٍكُ.
 - 2مٛشصْ الذلًٍر ل تع َ (ًٜ 27.000 ،)APESر أمرٍكُ.
 - 3مركااااس ستمااااة ع ااااُ لٟساااااخ ًالةراشااااات ًالتااااةرٍب
(ًٜ 33.500 ،)CEMAREFر أمرٍكُ.
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اهيٌّ (:)267

 - 1مٛشصْ اٞملًٜ 25.000 ،ر أمرٍكُ.
 - 2ظ كْ التيَرل (ًٜ 32.700 ،)Altageer.netر أمرٍكُ.
 - 3مركاااااااس أشاااااااٌان ل شاااااااح ًالةراشااااااااتًٜ 25.000 ،ر
أمرٍكُ.
 - 4مركاااس املعااارًعات الةًلَاااْ ارتاؼاااْ (184.436 ،)CIPE
ًٜراّ أمرٍكَاّ.
 - 5مٛشصْ ع امل ا رات املة َْ الةراراطًَْٜ 58.000 ،ر
أمرٍكُ.
 - 6مٛشصْ التنمَْ املة ًَْٜ 29.000 ،ر أمرٍكُ.
 - 7مٛشصْ مةار الاا ٌ ًَْٜ 24.000 ،ر أمرٍكُ.
 - 8املنتااةٔ الااٌطيف ذتاااٌ اإل صااان (ًٜ 30.000 ،)NFHRر
أمرٍكُ.
 - 9املنةمْ الٌطنَْ ل مذتم النامًُٜ 37.000 ،ر أمرٍكُ.
 - 10مٛشصْ كلًٜ 25.000 ،ر أمرٍكُ.
 - 11ؼشرَات بةًن قٌَ ًٜ 50.000 ،ر أمرٍكُ.
 - 12مٛشصْ الاَمن ل ةراشاات اٜدتماعَاْ (25.000 ،)YFSS
ًٜر أمرٍكُ.
 - 13املرؼة الَميف ذتاٌ اإل صان (ًٜ 40.000 ،)YOHRر
أمرٍكُ.
 - 14مٛشصااااااْ طنمَااااااْ العااااااراكْ العااااا ابًَْٜ 46.400 ،ر
أمرٍكُ.
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املركااس اٞمرٍكاااُ ل تفاااامن العمااالُ الاااةًلُ (اعا اااْ
ماةمااااْ ل ذلبااااٌٍل ًالنعاااالإ ل املياااارس ًادتساٖاااار)،
ًٜ 640.000ر أمرٍكُ.
املركااس اٞمرٍكاااُ ل تفاااامن العمااالُ الاااةًلُ (اعا اااْ
ماةمااااْ اىل احتااااا ات املع ماااال ل الااااَمن ًف صاااالل)،
ًٜ 253.169راّ أمرٍكَاّ.
املعوة العرباُ ذتااٌ اإل صاان (ًٜ 120.100 ،)AIHRر
أمرٍكُ.
مركاااس املعااارًعات الةًلَاااْ ارتاؼاااْ (( )CIPEاعا اااْ
ماةمْ ل تةرٍب ع آ ا ارّ العاركات)ًٜ 129.187 ،راّ
أمرٍكَاّ.
مركاااس املعااارًعات الةًلَاااْ ارتاؼاااْ (( )CIPEاعا اااْ
ماةمْ لتسًٍة املؽا شل الاةراراطَل باملع ٌماات ع آ
الع كْ العنك ٌطَْ)ًٜ 96.209 ،رات أمرٍكَْ.
مركاااااس راشاااااات اإلشاااااٝع ًالةراراطَاااااْ (،)CSID
ًٜ 292.700ر أمرٍكُ.
مٛشصااااْ ارت ااااَر ًالعاااار اًٞشااااط ل مذتماا ا املااااة ُ
(ًٜ 91.600 ،)GMEACSر أمرٍكُ.
املركااااااس الااااااةًلُ ل ؽااااااشرَل (ًٜ 99.900 ،)ICFJر
أمرٍكُ.
املنتااةٔ الااةًلُ ل شااٌار اإلشااٝمُ (( )IFIDاعا ااْ ع ا
املركرٍن اإلشٝمَل املعتةلل ًطعاكَل زتمٌعاْ مان
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املربل الع اس اإلشٝمَل )ًٜ 412.100 ،ر أمرٍكُ.
 املنتااةٔ الااةًلُ ل شااٌار اإلشااٝمُ (( )IFIDاعا ااْ لااةعاملركرٍن اإلشٝمَل ال َدلالَل الاا رٍن ع آ باح آرإ
مفااااَْٗ متع اااااْ باإلشااااٝع ًالةراراطَااااًْ ،طعااااكَل
زتمٌعاااْ مااان املاااربل مااان العاا اس املصاا الاا ِ ٍنعااار
املع ٌمات)ًٜ 97.348 ،راّ أمرٍكَاّ.
 املعوااااااااة الااااااااةًلُ ادتموااااااااٌرِ (ًٜ 500.000 ،)IRIرأمرٍكُ.
 املعواااة الاااٌطيف الاااةراراطُ ل عاااًٛن الةًلَاااْ (،)NDI(اعا اااْ ماةماااْ لدل اااامر "أكا رَاااْ النصاااإ الاَا ٍاااات
العابات")ًٜ 276.000 ،ر أمرٍكُ.
 املعواااة الاااٌطيف الاااةراراطُ ل عاااًٛن الةًلَاااْ ()NDI(اعا ااْ ماةمااْ اىل العاا كات الةراراطَااْ ل منلاااْ
العااار اًٞشاااط ًسلاااا أفرٍاَاااا) (270.000 ،)MENA
ًٜر أمرٍكُ.
 ظا ا كْ الاااةراراطَل ل العا اامل العرباااُ (،)NDAWًٜ 67.000ر أمرٍكُ.
 ال شااح عاان أرـااَْ معااذلكْ (ًٜ 130.600 ،)SFCGرأمرٍكُ.
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ًوحق
ًِظٌات وأًاكّ
2

ًِظٌات:

ACILSن "املركااااس اٞمرٍكااااُ ل تفااااامن العمااااالُ الااااةًلُ"ًاملعاارً أكجاار حتااح مصاامٓ "مركااس التفااامن"ن منةمااْ
طت ا التذما الناااابُ ل ٌٍٜااات املتشااةّ اٞمرٍكَااْ L'AFL-
( CIOاٜحتا اٞمرٍكُ ل عمل ًاملنةمات الؽناعَْ)ن ًهٌ
الررع الناابُ ال ِ رٌلاى "الؽانةً الاٌطيف ل ةراراطَاْ"
( ،)NEDكمااااا أ ااااى متااااٌر باملصاااااعةات اٞمرٍكَااااْ ل
ارتارز.
 AFL-CIOن "اٜحتاااااااا اٞمرٍكاااااااُ ل عمااااااال ًاملنةمااااااااتالؽاااناعَْ"ن التذما ا النااااابُ اٞشاشاااُ ل ٌٍٜاااات املتشاااةّ
اٞمرٍكَْ.
 معوة ألدلت آٍنعاتاٍنن منةماْ قااع بترشَصاوا دال ظاارسنًؼااارح بر واااا "الٌادواااْ العااٖةٍاااْ ل م اااابرات املركسٍاااْ
اٞمرٍكَْ (.")CIA
 AYMن "حتالف سركات الع اس"ن منةمْ أمرٍكَْ طوةاىل حتةٍة ً ع علإ اإل ذل ح سٌ العامل ًجتمَعو عدل
الع كْ العنك ٌطَْ ،أسة مٛشصَى دارٍة كٌهل.
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CANVASن "مركاااس اٞعماااا ًاٜشاااذلاطَذَات التل َاَاااْ
الااا ٝعنرَاااْ"ن مركاااس طرهَااال املنعاااال ساااٌ العاااامل ،قااااع
عااالإ سركاااْ أًط اااٌر بترشَصاااى ،ماااةٍري التنرَا ا ِ هاااٌ
شار ٍا بٌبٌفَتغ.
CIPEن "مركس املعرًعات الةًلَْ ارتاؼاْ"ن طااٌع بإ ارطاى
ررفْ جتارّ الٌٍٜات املتشةّ اٞمرٍكًٍَْ ،عمال الؽانةً
الٌطيف ل ةراراطَْ ع ٓ طاةٍ الةع لى.
CNCDن التنصا اَق الاااٌطيف ل تياااَرل ًالةراراطَاااْن منةماااْ
دساٖرٍْ معارـْ ،كا ح ش اّ ًرإ املةاهرات الايت قاماح
ـة اذتكٌمْ ادتساٖرٍْ.
اليةن سسس مؽرِ معارا أشصى احملامُ أرن ٌر ل عاع
ًٍ ،2004ااااٌع كااال مااان الؽااانةً الاااٌطيف ل ةراراطَاااْ
ًاملعواااة ادتمواااٌرِ الاااةًلُ ًاملعواااة الاااةًلُ ل ةراراطَاااْ
بتمٌٍ ى.
FNSLن ادت واْ الٌطنَااْ إل ااااذ لَ َاان أسااة أركااان حتااالف
املعارـاااْ لنةااااع الاا ا الً ،هاااُ منةماااْ قااااع بترشَصاااوا
الرَٖض الصٌ ا ُ الصابق دعرر النمرلٌِ ً ،شلاا كال مان
املم كاااْ العربَاااْ الصاااعٌ ٍْ ًامل اااابرات الرر صاااَْ الصااارٍْ
ًًكالْ اٜشت ارات املركسٍْ اٞمرٍكَْ (.)CIA
فرٍاااةًع هااااًط "بَاااح اذترٍاااْ"ن طنةاااَ أمرٍكاااُ "ٍاااةع
م ا رات املٌاطنل الٝعنرَْ ل ااتمعاات الايت طنكار بواا
اذترٍااات أً طكااٌن موااة ّ"ٌ ،شلااا الٌكالااْ اٞمرٍكَااْ
ل تنمَااْ الةًلَااْ ًالؽاانةً الااٌطيف ل ةراراطَااْ ًمٛشصااْ
شٌرًط.
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HRWن "منةمْ ساٌ اإل صان"ن منةماْ مصاتا ْ "مكرشاْ
ذتماٍااااْ ساااااٌ اإل صااااان ًالااااةفاع عنوااااا" ًًؼاااارح بر وااااا
"مٛشصاااْ معاااذلكْ ما ا داااٌرز شاااٌرًط ًًزارّ ارتاردَاااْ
اٞمرٍكَْ" ًٍت عموا مالَاّ من معوة ااتم املرتٌو.
ICGن "زتمٌعااْ اٞزمااات الةًلَااْ"َ ،ااْ عماال أمرٍكَااْ
"راارل سكٌمَااْ ،مصااتا ًْ ،ذات هااة راارل رسااُ ،طعماال
ع آ جتناب ًسال النساعااات املصا شْ" ،مان أعفااٖوا ستمااة
الدلا عُ ًدٌرز شٌرًط.
IRIن "املعواااة ادتمواااٌرِ الاااةًلُ"ن منةماااْ طابعاااْ ل شاااسس
ادتموااٌرِ اٞمرٍكااُ ،مكرشااْ لااا"الذلًٍر ل ةراراطَااْ
سااٌ العااامل" ،رٖااَض زت ااض ا ارطوااا هااٌ الصااَناطٌر دااٌن
ماكلًٍ ،ت ٌٍ وا من الؽنةً الٌطيف ل ةراراطَْ.
JAVUن "احتاااا الناظااالل العاا اس ل فناااسًٍ" ٝن سركاااْ
جتم النعلإ املعارـل ل رَٖض الرنسًٍ ُ هٌرٌ طعافَس.
KelKelن سركااْ جتماا النعاالإ ل قررَسشااتانن ك ماااْ
 kelkelطعيف "الٌ ّ ٜمن دةٍة" ل ال يْ الاررَسٍْ.
Kifayaن سركْ مؽرٍْ معارـْ أ عٗح ل عاع  ،2004من
زتمٌعااْ ماان املركاارٍن املؽاارٍل ،ك مااْ " "Kifayaطعاايف
"ه ا ٍكرُ" بال يْ العربَْ.
Kmaraن سركااااْ جتميااا النعاااالإ ادتَااااٌردَل ،ك مااااْ
" "kmaraطعيف "ه ا ٍكرُ" ل ال يْ ادتٌردَْ.
LADDHن رابلااْ دساٖرٍااْ ل ااةفاع عاان ساااٌ اإل صااان (ل
ادتساٖااار) ،اشااات مح اعا اااْ ما ٍاااْ مااان الؽااانةً الاااٌطيف
ل ةراراطَْ ل أعٌاع .2005ً 2004ً 2002
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MENAن "العر اًٞشط ًسلا أفرٍاَا"ن منلاْ ديرافَْ
جتم ب ةان العر اًٞشط ًسلا أفرٍاَا.
سركاااْ  3أبرٍااالن سركاااْ طفاا عااالإ مؽااارٍل قاااامٌا
مبةاهرات  32كا ٌن الجا ُ ٍ /نااٍر ً .3122قاة أ ت ها ي
املةاهرات اىل شاٌ ةاع الرَٖض املؽرِ سصيف م ارظ.
NDIن "املعوة الةراراطُ الٌطيف ل عًٛن الةًلَاْ"ن ٍارط ط
باااذتسس الااةراراطُ اٞمرٍكااُ "ال ا ِ ٍااةع املٛشصااات
الةراراطَْ سٌ العامل" ،رٖاَض زت اض ا ارطاى هاُ ًزٍارّ
ارتاردَْ اٞمرٍكَْ املص اْ ما لل أًلدلاٍحً ،هُ منةمْ
ٍاٌع الؽنةً الٌطيف ل ةراراطَْ بتمٌٍ وا.
NEDن " الؽنةً الٌطيف ل ةراراطَْ"ن مٛشصْ مكرشاْ
لا"حتاَق النمٌ ً عا اشلَٗاات الةراراطَاْ ل كال مكاان
ساااااٌ العاااااامل"ًً ،ؼاااااف أٍفااا ا ّا بر اااااى "ًادواااااْ ًكالاااااْ
اٜشت ارات املركسٍْ اٞمرٍكَْ (ٍ ،")CIAعمل كل من
املعواااة ادتمواااٌرِ الاااةًلُ ًاملعواااة الاااٌطيف الاااةراراطُ
ل عااااًٛن الةًلَااااْ ًمركااااس املعاااارًعات الةًلَااااْ ارتاؼااااْ
ًاملركس اٞمرٍكُ ل تفامن العمالُ الةًلُ.
OSIن "معوة ااتم املرتاٌو"ن ٍعاكل داسٕاّ مان مٛشصاات
شااٌرًطً ،هااُ مٛشصااْ اؼااْ مومتوااا "الذلًٍاار ل شك ا
الةراراطُ ًاإلؼٝسات اٜقتؽا ٍْ اارط طرثرلهاا ع آ
الصَاشات العامْ " ،طٌرطح بعكل فعا ل ٌٍل الجٌرات
امل ٌ ْ.
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Otporن سركااْ طف ا النعاالإ الؽاارسن أ ت أعماشلااا اىل
شاٌ ةاع الرَٖض ش ٌبٌ ان مَ ٌشاٌفَتغ ،طعايف ك ماْ
"" OTPORاملااًمْ ل ال يْ الؽربَْ.
POMEDن "معاااارًع الةراراطَااااْ ل العاااار اًٞشااااط"ن
منةماااااْ طكااااارط دوٌ هاااااا لةراشاااااْ كَرَاااااْ كااااال
الااااةراراطَات اذتاَاَااااْ ل العاااار اًٞشااااط ً كاااال
الٌٍٜات املتشةّ ل ع ه ي العم َْ ع ٓ أففل ًدى ،".من
أعفاٖوا رٚشإ م املعوة ادتموٌرِ الةًلُ ًاملعوة الٌطيف
الةراراطٍُ .ت ٌٍ وا من الؽنةً الٌطيف ل ةراراطَْ
ًمعوة ااتم املرتٌو.
PORAن سركْ جتمي النعلإ اًٞكرا َل ،طعيف ك مْ
" "PORAسان الٌقح ،ل ال يْ اًٞكرا َْ.
RCDن التذمااا ماااان أداااال الجاافااااْ ًالةراراطَااااْن سااااسس
دساٖرِ معارا.
SNAPAPن الناابااااْ الٌطنَااااْ املصااااتا ْ ملصاااات ةمُ اإل ارّ
العمٌمَْن اابْ دساٖرٍْ.
USAIDن "ًكالْ الٌٍٜات املتشةّ ل تنمَْ الةًلَاْ"ن منةماْ
أمرٍكَاااْ "مكٓراااْ باملصااااعةّ ع ااآ التنمَاااْ اٜقتؽاااا ٍْ
ًا ٜصا َْ ل العامل" ،شااه بتمٌٍال زعسعاْ اشاتارار عاةّ
ً ً ،ظاركح بعكل فعا ل ٌٍل الجٌرات امل ٌ ْ.
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األًاكّ:

-

-

-

-

ظااارع اذت َااب بٌرقَ ااْن ظااارع ظااورل ل طااٌ ض العاؼاامْ،
مكان ادتمعح فَى اذتعٌ الك رلّ أثنإ التةاهرات ـة
ةاع بن ع ُ.
ظرع العَون منتذ ع ٓ ظاط٘ ال شر اٞمحر ل مؽر.
منامْن عاؼمْ ال شرٍن.
شاسْ ال ٛلّٛن شاسْ ظورلّ ل مةٍنْ املنامْ (ل ال شرٍن)،
سَااح جيتم ا املتةاااهرًن ال شرٍنَااٌن ،طرمااس ه ا ي الصاااسْ
لٝستذادااات ،ع خترٍ وااا بعااكل كاماال ماان الص ا لات
ال شرٍنَْ ل  18آذار  /مارط عاع .2011
شااَةِ بٌزٍااةن مةٍنااْ طٌ صااَْ ؼاايرلّ طا ا ع اآ امتااةا 265
كَ ااااٌمذل ل ادتنااااٌس التٌ صااااُ ،قاااااع املااااٌاطن التٌ صااااُ
ال ٌعسٍسِ بإسرا رصى فَوا.
شاااسْ التشرٍاارن شاااسْ ظااورلّ دااةّا ل العاؼاامْ املؽاارٍْ
الاااااهرّ ،ظاااوةت جتمعاااات املتةااااهرٍن املؽااارٍلً ،هاااُ
شاسْ حتمل اٜش ذاطى ل ؼنعإ (ل الَمن) ًالايت كا اح
أٍف ّا مكا اّ لتذمعات املتةاهرٍن الَمنَل.
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اٜستذااااز ريبتاااى الصا ا لْ  18آذار  .2011ها ا ا الؽااارو
الك رل دةاّ ٍف شتْ أعماةّ منشنَاْ طفا فَواا كارّ
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ال شرٍن ،ؼَة ال ٛل.ٛ
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(1957
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.ُ بن ع
 "شااااا ا َ أماااااااامٌن الاااااااٌزٍر،Lea-Lisa Westerchoff - 203
.2011 فدلاٍر/  ظ ا10 ،Ecrans،" املير
.html11973،http://www.ecrans.fr/Ministre-gazouilleur
ْ "طعاااااكَل اذتكٌمااااا،َْ بٌاباااااْ اذتكٌماااااْ التٌ صااااا- 204
،"ْقتٛامل
http://www.tunisie.gov.tn/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=145&Itemid=382&lang=french
"Facebook and Twitter are just ،Evgeny Morozov - 205

7 Mars ، Guardian.co.uk،places revolutionaries go"

،2011

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/07/facebo
ok-twitter-revolutionaries-cyber-utopians
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املؤهف يف سطور
أمحااة باان شااعا ّ اااا أكااا رُ ًباسااح ًكاطااب كنااةِ ماان أؼاال
دساٖرِ.
 صمل ردْ الةكتٌراي ل الرَسٍإ. ساٖس ع ٓ العةٍة من ادتٌاٖس ،مان ـامنوا دااٖسّ رٖاَض الاٌزرإالكنةِ لترٌقىى ل ال شح الع مُ.
 عمل شابا ّا أشتاذاّ ل دامعْ ًهران ل ادتساٖر. لى كتابات ًمٛلرات شَاشَْ متعة ّ. ٍةريط ل دامعْ مٌ ذلٍا الكنةٍاْ ،كماا أ اى باساح ع ماُ ل(مةرشْ بٌلَتكنَك مٌ ذلٍا ).
 -لى العةٍة من املٛلرات ل املناهر املةرشَْ ًاٞكا رَْ.
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املرتمجة يف سطور

-

ًٖاع ف ادترا  ،مذل ْ شٌرٍْ.
ادازّ ل ا ٞس الرر صُ من دامعْ معق ،عاع .2009
ب ٌع ل الذل ْ ًالتعرٍب من دامعْ معق ،عاع .2011
ب ٌع مويف ل الذل اْ العربَاْ الرر صاَْ ًالرر صاَْ العربَاْ مان
دامعْ لٌَن الجا َْ .2011
شلااااا العةٍااااة ماااان املااااااٜت ًالةراشااااات املذل ااااْ ل الؽااااشف
ًالةًرٍات الصٌرٍْ.
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