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ال و  األصعدة كافةومستجدات وتغيرات جذرية على  حوادثأن ما تمر به منطقتنا العربية من  في  شكال

مؤيد  وما بين من جهة ما يجري حقيقة  الستيعاب وضع املفكر العربي في مفترق طرق سيما السياسية منها، 

 من جهة أخرى. لها ومعارض

 

لت مفكري األمة جع "الربيع العربي"من ثورات اصطلح على تسميتها  إن ما تشهده الساحة العربية

القراءات املتضادة التخبط الفكري و من الكثير  نا، كما لحظحوادثال تلك يجهدون في قراءةها يوسياسي

ورات لثاقتصادية، ظهرت في السنوات األولى من عمر اطائفية أو سياسية أو يديولوجيات أبمدفوعة 

أدوات لتنفيذ أجندات  بالتآمر على أمن الوطن، وبأنهم اتهام الشباب الثائرلى إبعضهم  العربية، حيث بادر

 وه عد  ، في حين أيد آخرون ذلك الحراك الشعبي و خارجية
 
من  تراكماتو  االستبدادجاء نتيجة  اعفوي   احراك

حتى و  ،االستقاللمنذ ، عاشتها الشعوب العربية الثقافيةالسياسية واالقتصادية واالجتماعية و  شكالتامل

 ،والتعذيب واإلعدامات واإلذالل من االستبداد لعقودلكرامتهم و  نو انتفض هؤالء الثائر  حيثوقتنا الحالي، 

ما في رؤية تين ءالقران ما بين هاتي .املعتقالتفي السجون و  قض ى خاللها عشرات آالف املعارضين سنوات

  ،على الساحة العربية تكمن حلقة خفية حوادثمن  يجري 
 
يمكن أن  ،نقطة انطالق ها هوقد يكون فك

 .الكبيرة التي تعيشها املنطقة حوادثتفسر ال

 

أن  وآخر عمليات الشرق األوسط الكبير"الربيع العربي "في كتابه  لقد حاول األستاذ "حسن محمد الزين"

من خالل مجموعة كبيرة من الوثائق املعلوماتية لكثير من  -على حد تعبيره-يجد هذه الحلقة الخفية 

 صنع غيرها من مراكزية و ميرك، املقربين من اإلدارة األ لخإ...ستراتيجيين واإل السياسيين واملفكرين والضباط 

 ابدء  التي عمت املنطقة العربية  الشعبيةواالنتفاضات صدرت قبل سنوات من الربيع العربي القرار العاملي، 

تعطي القارئ واملفكر واملحلل العربي فرصة لوضع تحليالته ملا يجري لبثورة تونس وانتهاء  بالثورة السورية، 

 .حسب ما يدعي الكاتببعلى السكة الصحيحة 

 

حفزت الشباب  موضوعيةو  ومعطيات وأزمات داخلية اأسباب  وفي هذا الكتاب لم ينف الباحث أن هناك 

الفرضية الثانية التي تحاول أن تفسر ما يجري  ، لكنه لم يلغ  السلطة الحاكمةاالنتفاض في وجه  العربي على

من حراك شعبي في الساحة العربية بأنه مخطط له في مراكز اتخاذ القرار العاملي، وأن هناك مسارات رسمها 

تفترق عنها في غايات ومرام  ثم ،أهداف املنتفضين والثائرينية والغربية تتقاطع مع ميركجهابذة السياسة األ 

"ويستوي في الخطأ القائلون بنظرية املؤامرة لتفسير الثورات أو الذين  :في سياق ذلك حيث يقول أخرى، 

 ت، واضطراب الروابط االستداللية".قالوا بنظرية العقوبة والتلقائية، فكالهما وقع في أزمة نقص املعطيا

 

من - والتي حاولت أن تفسر ،الكاتب في هذا البحث على سرد االتجاهات املتناقضة واملتعددةلقد عمل 

أو مرجعيتها ليصل إلى فكرته األساس التي تقوم  من خالل قراءتها ،ةالراهن ةالعربي حوادثال -وجهة نظره
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هو نتيجة لفقدهم  التي صدرت عن املفكرين العرب، على أن سبب هذا التخبط والتناقض في التحليالت

حاول الجميع أن  ، حيثظاهرة طافية على السطح أيلتفسير األساس املنطقي، واملعطيات الجيوسياسية 

انحياز فكري إلى اتجاه من االتجاهات أو و  ،تقليديةيديولوجية أو من فكرة سابقة  امنطلق  يفسر ما يجري 

السطحي والضحل في التحليل السياس ي الذي هذا التفكير  اعائب  يقول الكاتب  ، حيثمن األحزاب حزب

"إن الغالبية من املحللين العرب لم يدرسوا الرابط بين التوقيت الزمني في  :مارسته النخب الفكرية العربية

وبين الثورات العربية مع أن الفارق بين املوضوعين  2011مايو  /أيار 2في اغتيال أسامة بن الدن الذي حدث 

هي املدة التي استغرقتها التحضيرات اللوجستية واالستطالعية للعملية وفق و هر، ال يزيد عن ثالثة أش

 بعد أسبوعين من العملية". 2011ار أي 16 ي فيميركن مستشار األمن القومي األ تصريح توم دونيلو 

 

يفتقرون إلى الحد األدنى من االطالع على  السياسيين، املحللين و من الباحثين واملفكرين اكثير  ن أيرى كما 

من هؤالء زال كثير  نفجار املعلوماتي، وماالتي يقومون بتحليلها، مع أننا في عصر اال  حوادثالساحات وال

لمعطيات التي بل ل ،أن يطبق على الجزئيات السياسية ملنطق األرسطي في القياس الذي ال يجوز أسرى ا

من املحللين العرب الذين يدرسون السياسات  اكثير   ومسح شامل "وقد الحظنا جمع إلى تحتاج 

ال يعرفون عن مستجدات الوضع االقتصادي والسياس ي والجيوستراتيجي  ،يةميركاأل ستراتيجيات واإل 

ية، تكون معطيات قديمة وتاريخ ما اوغالب  ي إال القليل من املعطيات، وهي معطيات عامة بمعظمها، ميركاأل 

 م يجري تحديثها منذ سنوات".ول

 

مع تنحيتهم  ومعلومات سابقة مختزنة نقد للمحللين املتقوقعين ضمن صور بعد أن وجه الكاتب ال

واملستجدة في كل لحظة من اللحظات نتيجة لسرعة االنتشار املعلوماتي كان البد  للمعلومات الجديدة

هذه املنهجية  .تحل محل الفكر التحليلي التقليدي ،كما سماها منهجية ثالثية األبعادللكاتب أن يقترح 

التي جاءت كنتيجة طبيعية للمتغيرات التي عصفت بالواقع الدولي والتي تتلخص بالدور القيادي الذي 

"حيث لم تعد تضاريس الجغرافية  :يمارسه اإلعالم في صناعة السياسات الدولية وتقويض الشرعيات

 الطبيعية والسيادية تقف 
 

ومثل ذلك ، د كما كان في الحالة الكالسيكية"دون اختراق هذه الحدو  حائال

صعود القوى الناعمة االقتصادية على حساب القوى العسكرية، وقيام التكتالت واملحاور االقتصادية، 

 أوتوصعود التعددية القطبية الدولية، 
 
عناصر الدولة التي هي الشعب واألرض والسلطة في القانون ل ك

لم تعد الدولة ذات السيادة هي الشخص أو الكيان القانوني الوحيد املعترف به في القانون  الدولي، حيث

فدخلت عليه كيانات جديدة أولها األفراد وثانيها املنظمات غير الحكومية واملؤسسات القضائية  ،الدولي

لتحليل أن يضعها املمتهن ل ايات الدولية، كل هذه األسباب تحثامللحقة بالقانون الدولي كمحكمة الجن

التحليلي الذي صار من الواجب أن يخرج من  ةفكر طينها ضمن نصب عينيه مع إمكانية االستفادة منها وتو 

 دائرة الكالسيكية التي عهدناها منذ عقود خلت.
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 الناحية النظرية منما  انوع  تدأ بها الكاتب كمقدمة لبحثه األساس ي كانت موفقة إن هذه البداية التي اب

حيث ابتدأ بانتقاد الطريقة التحليلية القديمة والكالسيكية التي تؤدي إلى الخطأ في الوصول إلى النتائج 

 ثم اقترح خطأ النتائج  احتم  الصحيحة، إذ من املعروف أن خطأ املقدمات يستلزم 
 

لهذه املشكلة التي  حال

فكرة "التحليل الثالثي  سكري، و هياالقتصادي أو العيقع بها الكثيرون من أرباب التحليل السياس ي أو 

 المه التحليلي من ناحيةالنواحي وإن كان كجميع  فرة من االذي يعتمد على كل املعطيات املتو  األبعاد"

 .وغير موضوعي ، متحيزأخرى 

 

حراك أطلق على  الذي" العربيمن مصطلح "الربيع به ابتدأ الذي األول من كتابه ثم ينتقل الكاتب في القسم 

وجهة التصريحات كلمات واملقاالت و ه للتب أن يثبت من خالل تحليلاالشعوب العربية وثوراتها، فيحاول الك

 
 
مراكز  من جانبلها  انظره القائلة بأن هذا الحراك أو الثورات لم تكن عفوية مئة باملئة بل كان مخطط

 كان  مصطلح الربيع العربي ماية، حتى ميركاتخاذ القرار العاملي وعلى رأسهم الواليات املتحدة األ 
 

صدى  إال

 من جانبهذا االسم حاولت أن تصف هذا الحراك الشعبي بهذا الوصف، ولم يكن  ةوغربي ةيأميركت اصو أ

الباحث  هو فأول من استعمل مصطلح ومفردة الربيع العربي" ،التي اجتاحت الشوارعالثائرة  األطراف

بتاريخ  -Foreign policy- خارجيةالسياسية الفي مجلة  التي نشرتته مقاللينش في  مارك يميركاألكاديمي األ 

بعد مرور أقل من أسبوع على بداية شرارة االحتجاجات  2011من عام  يناير /كانون الثاني 6 وهو اجد  الفت 

أحد هؤالء  ير  وخالل رصده لتصريحات القادة لم "، سقوط نظام بن علي واتضاح املشهد وقبل ،في تونس

 ياملسؤولين 
 
ى نحو الدمج اللغوي بين مفردتي حصل فعلن إ، و التسمية إال القليل النادرعن هذه  شذ

 ."الربيع العربي"و "الثورات"

 

يراد تصريحات إثبات و إالل عفوية الحراك الشعبي العربي من األساس من خ وهنا يحاول املؤلف أن ينسف

 لم يكن  اأساس  مصطلح الربيع العربي  توضح أن
 

ولم  ،القرار العاملي صنع صنيعة هؤالء الساسة في دول  إال

أن هذا املصطلح ما أطلق  ، وةة و ليست مخير  سير  ها م  عد  الشعبية الحاشدة التي  يكن من صنع هذه الجموع

 ي وراءه نه يخفأ لدغدغة مشاعر الجماهير العربية وإال 
 
اخط   اتدميري   امخطط على - عيد تقسيم املنطقةي ر 

أطلقوا لفظ عملية التغير أو عملية الربيع  ثم إن عدد من السياسيين والصحفيين والكتاب، -حد تعبيره

ستراتيجيات إ، فلها بداية و نهاية ولها ن كلمة عملية ترتبط ضرورة بمشروعكما هو معلوم فإالعربي، و 

 برامج وأدوات.و 

فيحاول  للحظة الثوريةيديولوجية األ عن التفسيرات  امبتعد  ، هوجهة نظر جرى من  ويعود الكاتب ليرصد ما

 اشاب  أن  امشهد  أو  اخبر  صدق أن هل من املمكن أن ن"أن يثبت وجهة نظره بأنه تونس في عبر تفسير ما جرى 

وهو محمد بوعزيزي الذي أشعل النار بنفسه عبر عملية انتحار فردي تتكرر في تونس وسائر  امغمور  

 البلدان العربية فجر الثورات العربية وأحدث 
 

 .؟اولي  د اجيوستراتيجي   زلزاال
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وفي غيرها من  ،ثم يسوق الكاتب عدة حوادث انتحار مشابهة بل وأكثر منها قتامة جرت في تونس نفسها

حسب رأيه ب-نفسه، ويجد الكاتب لحرق البوعزيزي ذاتها ل نتائجاللى إ تفض  البلدان العربية غير أنها لم 

من  و تم تنفيذ الخطوة األولى 2008 عامبدأ في نهاية  يسمى بالربيع العربي إنما املالتخطيط ن أ -الشخص ي

ثم جاءت الخطوة الثانية في عملية  ،بالثورة الخضراءيسمى  مع محاولة ما ،2009يران عام إفي  مليةالع

وفق تسلسل زماني، حيث تم اإلعالن عن إنجاز مشروع التحوالت العربية ملعهد  ،2010الربيع العربي عام 

 12وفي  .مقراطية في الشرق األوسط الكبير"تعزيز األمن والدي"تحت عنوان   ،2010ي عام ميركالسالم األ 

أشهر  أي قبل الربيع العربي بثالثة"ي باراك أوباما مذكرة رئاسية ميركأصدر الرئيس األ  ،2010 أغسطس /آب

مستشار  "توم دونيلون "وزير دفاعه وهيالري كلنتون وزيرة الخارجية وو  "بايدن جو"يطلب فيها من نائبه " 

طلب أوباما من سائر الوكاالت  ح الثورات العربية بشهر واحد، كمااألمن القومي الذي عين قبل أن تهب ريا

في العالم العربي والشرق األوسط،  للتغيير واإلصالح السياس ي ااستعداد  يلزم  ية تحضير ماميركواألجهزة األ 

ية مراجعة لسياستها العربية والشرق ميركوهل من باب الصدفة إجراء اإلدارة األ "ثم يتساءل الكاتب 

وإضافة بند اإلصالح ، احرفي  بعد نظام كما طلب أوباما  اونظام   فريقية دولة بعد دولةإأوسطية والشمال 

كانون  28من اندالع الحراك التونس ي في  ي قبل أشهرميركالجذري في العالم العربي على جدول األعمال األ 

  ."2010 كانون األول/ ديسمبر17حراق البوعزيزي لنفسه في إ دوبع 2012 األول/ديسمبر

 

التواريخ  ،بل مئات ،وضع القارئ أمام عشرات سردية قد تتجاوز الضرورة فيقة ويستمر املؤلف بطري

ربيع العربي، ففي منتدى )حرية لثورات ال التآمري والوثائق والتصريحات التي تصب في صالح التفسير 

والذي شهد مشاركة واسعة من الناشطين  ،2010سبتمبر  /أيلول في في هنغاريا الذي انعقد  (نترنتاإل 

بدء عملية  -على حد تعبير املؤلف-ية وأدواتها املشاركة ميركواملدونين العرب أبلغت الواليات املتحدة األ 

وهو أحد املشاركين في هذا املنتدى هو رئيس أكاديمية  –هشام مرس ي-والجدير بالذكر أن الربيع العربي، 

رئيس  أنه صهر الشيخ يوسف القرضاوي "الكاتب  عنه أخطر ما قاله إال أن التي مقرها الدوحة، التغيير

هشام مرس ي هذا من أوائل الناشطين الذين نزلوا في ساحة التحرير في  و االتحاد العاملي لعلماء املسلمين"،

 مصر وتم اعتقاله، ألنه من الذين أخبروا أن الربيع العربي قادم، وأن هذه هي لحظة الصفر.

 

 ،حوادثبعثره من  هذا السرد العشوائي الذي استمر لعشرات الصفحات بدأ الكاتب بمحاولة مللمة ماوبعد 

 ، التي جرت حوادثوسلم تدريجي لل ،تيليكون على شكل هرم معلوما
 

ة الفكر في بوتق اجميع   صهرها محاوال

بناء  عليه، حيث حاول املؤلف في هذا الفصل  حوادثجرى من  املؤلف تفسير كل ما التآمري الذي حاول 

كما -من تفسير، حتى لو كانت هذه الوثيقة  واعتقد أنه يصب في خدمة مراده أن يلملم شعث كل ما رآه

صادرة عن منظمة مغمورة أو صحفي مجهول االسم أو كاتب غير معروف  -يحاول أن يصورها الكاتب

ثبت الكاتب وجهة نظره املنحازة والتي سنبين انحيازها ونبرهن الهوية، املهم كما يلحظ قارئ الكتاب أن ي

 عليه فيما سيأتي من صفحات.
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في  ال تقدم التصريحات التي الفصل من كتابه السردي حاول الكاتب من خالله اتخام القارئ بآالففي هذا 

في هذا الفصل و إال أنها محاولة لتشكيك القارئ بكل ش يء حوله،  ،قيمة علمية أو موضوعيةأي الحقيقة 

 )حزب هللا( كما يدعي انتصار و  -كما يسميها الكاتب-ا أميركيصور الكاتب أن تعثر عملية السالم وهزائم 

ادعى الكاتب أن عجز حيث  أكثر من ذلكله أثر كبير في التمهيد للربيع العربي، بل  كان، وانتصار غزة

 داد ديونها وسنداتها كان على س وعدم قدرتها امالي  ية ميركالواليات املتحدة األ 
 

 ،د للثورات العربيةمه   عامال

بين تفسيره املبني على وجود مؤامرة حركت الشعوب العربية الساكنة، وبين  وفي تناقض عجيب من املؤلف

يدعي  مستبديها، وجه االنتفاض فيعلية وحقيقية دفعت هذه الشعوب حين فاض كيلها إلى وجود أسباب ف

ك حيث طالبت منذ ذل ،2006 كان هناك دور لحركة كفاية املصرية التي بدأت نشاطها عام  هالكاتب أن

سياس ي  دون مفعول ، ومع أن دورها كان جمال مباركللتوريث الرئاس ي ا افضةر  ،الوقت بالتغيير السياس ي

، ويعترف به كافة املحللين املصري، وهذا أمر موثق وال جدال فيهلكنه كان بداية مرحلة لتغير النظام كبير، "

إلى ية داخلية وحاجة حقيق اأسباب  ل فيه أن هناك بشكل قاطع ال جدهنا يثبت و  الكاتبذكره  مااملصريين".

توريث الحكم لجمال مبارك  آنذاكمحاولة النظام املصري البائد سائدة في مصر كان أتونها  تر كانيلتغيا

ان هذا الحراك قد استغل مطلوب الجماهير املصرية األوحد، وإذا كمنه من خالل ديمقراطية عرجاء تجعل 

طويلة من  ممن جثم على رقابهم طوال عقود كلحظة خالصالعربية  األمةجماهير  ليهاإلحظة رنت 

هذه الشعوب ضمن نظرية  تحرك أن هناك جهة ما امطلق  ، فهذا ال يعني لفساد و قمع للحرياتااالستبداد و 

ذا كانت الشعوب العربية الثائرة مسيرة إاآلن، ثم  يجرى حتى املؤامرة التي يحاول الكاتب أن يفسر بها كل ما

التي - العربية الحاكمة األنظمةكانت  ة لذلك، فهلاب القرار العاملي ضمن خطة موضوعأصح من جانب

جرى  خاصة أن كل ماو  ؟غافلة عن ذلك ولم تستعد له -علوماتامللجمع  ةنظمأتملك أجهزة ومخابرات و 

  امرسوم  كان 
 
  كما أورد املؤلف. اعلن  طرح وكان ي   له اومخطط

 

عام  اتقرير  نشر  NICية ميركأن املجلس القومي لالستخبارات األ  األعجب من ذلك ما ذكره املؤلف، في

أن مواجهة العالم للحركات اإلسالمية بعد "إلى  العربي أشارن من ثورات الربيع عامي نحوأي قبل  ،2009

أيلول عززت من هيمنة حركات اإلسالم السياس ي على السياسة واملجتمع في الشرق  11الحرب الباردة 

في الشرق األوسط سيؤدي إلى  والتعددية السياسيةالضغط ألجل املزيد من الديمقراطية ن أو األوسط، 

 ثم يستنتج املؤلف من هذا أن هناك كبر الحركات اإلسالمية"، دور أ
 
ية ميركلإلدارة األ  امبكر   اإدراك

 بمستجدات املنطقة.

 

نظمة السياسية القائمة سيؤدي نت تدرك أن أي محاولة لزعزعة األ ا كاأميركأن نقول إن تناقض أليس من ال

لقلب أنظمة الحكم الحامية  هاا خططأميركمع ذلك تضع ود نجم حركات اإلسالم السياس ي، و صع إلى

 ؟واإلسرائيلية في املنطقة يةميركللمصالح األ 
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هذه األحزاب الدينية بمثل يتا أن هذا الخطر التاريخي أميركأن تدرك  الجيوسياس يقصور التحليل أليس من 

تهيئة ية في املنطقة، ثم تسعى بعد ذلك إلى ميركللسياسة األ  وكراهيتها ومقاومتهاالتي طاملا أعلنت بغضها 

 .هذه الحركات الراديكالية؟ من جانب الظروف التي تؤدي إلى استالم الحكم

 

 يعد ثم هل 
 

إنها  .ته أمام الحقيقةضععى املؤلف أنه قام به وفق نظم معلومات و اد   ا!موضوعي   هذا تحليال

، املوضوعيوالتحليل  املنطقي لتفكير السياس يا أدنى درجات وإن خالفتأراد أن يصورها للقارئ  حقيقة

كل الحركات واملنظمات واألحزاب التي شاركت في هذه الثورات  أخرى  اوتلميح   احين   اتصريح   املؤلفثم يتهم 

ونونيموس "أاملصرية وكذلك حركة بريل أ 6 ةوأنها أدوات لتنفيذ هذه املؤامرة الخارجية كحرك ،بالتآمر

الحركات هذا باإلضافة إلى اتهام عمامو أحد أبرز الناشطين في تونس، التي يقودها الشاب سليم  "التونسية

 من هذا املخطط التدميري املزعوم. اجزء  دورات مكثفة لتكون بتباع والليبرالية اإلسالمية 

 

 االندفاعة الديمقراطية وضبط لجم"ية قررت ميركليؤكد أن اإلدارة األ  عدة صفحاتيعود املؤلف وبعد ثم 

وأن ذلك كان نتيجة لضعف التيار  ،ة إرضاء حلفائها في لعبة توازنات القوى اإلقليميةدوإعا للربيع العربي"

عفه في اإلرباك امنهج التحليل الذي اعتمده الكاتب لم يسيبدو وهنا  .الي أمام قوة التيارات اإلسالميةالليبر 

أن ، 2009ية نشر في تقريره الصادرميركالقومي لالستخبارات األ املجلس حين يرى أن  ،الذي وقع فيه

ثم  ،سيؤدي إلى دور أكبر للحركات اإلسالمية األوسطالضغوط  ألجل املزيد من الديمقراطية في الشرق 

ية قررت لجم االندفاعة الديمقراطية العربية لضعف التيارات الليبرالية والعلمانية ميركيدعي أن اإلدارة األ 

العديد من كوادر  تدرب اأميركيدعي الكاتب أن نفسه و في الوقت ، قوة الحركات والتيارات اإلسالميةأمام 

ية لنشر الديمقراطية في ميركوقيادات هذه الحركات والقوى اإلسالمية ضمن البرامج التي أعدتها اإلدارة األ 

 .األوسطالشرق 

 
 
  ،أنهم أدوات مشروعهاا أن تخش ى صعود نجم من ادعى الكاتب ميرككيف أل  ،اإذ

 
عدوا ضمن برامج وأنهم أ

 ؟ةي للتغيير في املنطقميركخطط األ تنفيذ امل ين علىقادر  واية ليكونميركالتدريب األ 

 

جيب ثم ي ،ويتساءل املؤلف عن السر الكامن وراء خلو الثورات العربية من القيادات والرموز الواضحة

أشهر الشخصيات  رجية، ثم أورد اسم من ادعى أنهستكون خاألن القيادة الحقيقية  امقصود  أن ذلك كان ب

 أ"الذي نصح  "جين شارب" التي ملع اسمها في امليادين العربية وهو
 

أو   تحمل الثورات أي هوية فكريةال

عروف حتى للنخب العربية املغير بغض النظر عن هذا الرجل املغمور و سياسية كي يشارك فيها الجميع"، 

ه إال السؤال الذي طرحه الكاتب ليس لقول إن الفيما بعد، أستطيع  الحركات الثوريةالتي قادت هذه 

 أن الثورات التي جرت لم يكن  ، و هوواحد   جواب  
 
 لها  امخطط

 
، وأنها جاءت نتيجة لفعل ثوري تراكمي أصال

 بدأ 
 

البة بالتغير لمطاإلصالح تحولت لسياسات  العربية من الشعوبست ئيوبعد أن  باملطالبة باإلصالح أوال

 ،االعتقاالتالتعذيب و القتل و العنف والسالح و تها السلمية بالقمع و جاجهت احتجاو الجذري، وبعد أن و  
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الحراك فلو أن ، أجهزة األمن و الجيش عنفأمام  النفس عن ادفاع  ت إلى العمل العسكري الذي كان تحول

 و  امنظم  كان الثوري 
 
جرت ألحزاب وناشطين إلعداد كوادر لتنفيذ تدريبات  أنو ، سنينا له منذ مخطط

 .األولى لهذا الحراك انيين منذ اللحظاتدالقادة املي عديد ، لبرز تآمرية كما يدعي الكاتبمخططات 

 

املحور بلت دا استبأميركعي أن على الدور القطري والتركي ويد   اأيض  وضمن هذا الفصل يركز الكاتب 

من  ما يجري في املنطقة من خالل كثيرب اكبير   ادور  ن لقطر أالتركي، و القطري املحور كستاني السعودي البا

خيوط اللعبة التي تمسك بها، ففي قطر يقيم الدكتور يوسف القرضاوي وهو رئيس االتحاد العاملي لعلماء 

كما أن قطر تدعم "، "وهو مرجع كبير له اتصاالت مع أغلب قادة الحركات اإلسالمية في املنطقة"املسلمين 

للسياسات  نها مركز اإلعالم العربي الصانعأكما " "ر وإطالق الطاقات اإلنسانيةيمؤسسة النهضة للتغي

 ."اإلقليمية والدولية من خالل شبكة قناة الجزيرة

 

ا لتكرار التبريرات التي كانت تقدمها األنظمة الديكتاتورية بداية الحراك وهنا يبدو حديث الكاتب امتداد  

 من جانبا مالي  إغواؤهم وإغراؤهم لـ "تخريب البالد" بعد أن تم مدفوعون الثوري، من أن املحتجين 

 كقطر أو القرضاوي.، الحكومات والشخصيات التي تريد زعزعة االستقرار

 

في مرحلة الحقة، ولعل وإردوغان تيار أو شخصية بتأجيج "التمرد" كتركيا  وفي كل مرة تلصق التهم بدولة أو

عاء وجود "مؤامرة كونية" على نظام البعث الحالة السورية خير دليل على ذلك، فقد وصل األمر إلى اد  

حالة األبعاد على )التحليل السياس ي الثالثي الث واألخير، والذي أسماه مؤلفه ثالفي القسم الديكتاتوري!

الربيع العربي والتي لخصها  حوادثالبعيدة الكامنة وراء  األسبابيحاول املؤلف أن يرصد  الربيع العربي(

 بعدة نقاط:

  .تغير الجغرافيا االقتصادية العاملية وأثر ذلك على قواعد الجغرافيا السياسية -

  .سياآقفال الصراع مع العالم اإلسالمي كضرورة للوصول إلى ا إلأميركسعي  -

أغناها عن  وهو ما سبتمبر /أيلول  11ا بقاعدة بيانات الحركات اإلسالمية بعد حوادث أميركإمساك  -

 خدمات النظم العربية.

ية مع اإلسالميين قضت بالضرورة التخلي عن الدكتاتوريات كشرط لبناء هذه العالقة ميركاالتصاالت األ  -

 بين الطرفين.

 

، والذي أسماه الجيوسياس يلكاتب من عمق في التحليل على الرغم مما ادعاه ا ،فإن هذا البحث اأخير  

بل حمل هذا  ادعائه،من العمق واملوضوعية بحسب  رالتحليل الثالثي األبعاد، لم يكن على هذا القد

نظرة ، وبليهاإلى عناء كبير سبق اإلشارة إتحتاج مالحظتها  الواضحة ال الكتاب جملة من التناقضات
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الحاكمة املستبدة التي قامت  األنظمة وجهة نظره التي تماثل روايةاجتهد ليثبت صة نلحظ أن الكاتب متفح

 .ضدها الثورات

 

قوى وأحزاب محسوبة ثورات و تهام ا، ظهر من خالل اواضح   اطائفي   انفس   في طياته هذا الكتاب لقد حمل

 شعبية مشروعة، حيث بأنها ثورات سلميةحركات أخرى يصف حين  في ،التآمرو  على طائفة معينة بالعمالة

 ونضرب "يختلف عن غيره من الحراك: ين ما جرى في البحر يرى أن 
 

ما ف ؛يؤكد دقة هذا االستنتاج احي   مثال

جرى لثورة البحرين السلمية التي تمتلك شعبية جماهيرية واضحة، والجميع يعترف بحاجة النظام 

 ."ديمقراطيةإصالحات إلى البحريني 

 

إلى هدم في حاجة ا منها أيض   لكن كثير اصحيح أن جميع الدول العربية بحاجة إلى إصالحات ديمقراطية، 

نظم الحكم السياس ي فيها ومنها سورية ومصر وغيرها، أما أن تصدر البحرين كحالة منفردة في السلمية 

والنظام السوري وكل نظام  والقمع فهذا يجافي الحقيقة، ويدعم انحياز الكاتب لرواية إيران وحزب هللا

وهي أن ما جرى في البحرين هو ثورة تم قمعها ودفنها ألنها سلمية ومشروعة، وأن ما يجري  ،وحزب طائفي

 النظام وأبواقه.يردده هو مؤامرة وغير ذلك من الكالم الذي  سوريةفي دول مثل 

 

درع  قوات تدخل الولو  ،األمنمن رجال  اقط بل قتل كثير   اسلمي  أن ما جرى في البحرين لم يكن ويذكر 

رصد الكاتب تصريحات ياملوضوعية تقض ي أن ة، حيث أن يرانيإيرة لكانت البحرين اليوم محافظة ز الج

والضغط على دول  ،املسؤولين اإليرانيين التي حضت على االنتفاضة في البحرين لقلب نظام الحكم فيها

ومع ذلك سماها ثورة وادعى أن ثالثة أرباع الشعب  ،لدول الخليج للسكوت على ما يجري في غيرها من ا

ولنا عبرة فيما جرى في دولة البحرين حيث خرج أكثر من ثالثة أرباع فقال " ،ه الثورةالبحريني خرج في هذ

 .؟لشعب البحريني ضد النظام امللكي"ا

 

ا أميركوإطالق حيث يقول " اطائفي  امات بالتآمر على فصيل سياس ي لبناني يختلف معه االته الكاتبيكيل و 

آذار اللبنانية جاءت ردة فعل على اغتيال رئيس  14، مع أنه من املعلوم أن آذار لثورة األرز" 14لحركة 

وعلى رأسهم  ،في لبنان حلفاؤهذلك هو النظام السوري و في الرئيس واملتهم  ،الوزراء اللبناني رفيق الحريري 

غض  ماية بينأميركفلماذا اتهم هذا الفصيل بأنه أداة ، آذار 8 جماعةسمي  اشكل تحالف   يحزب هللا الذ

  ولم  البصر عن الفصيل اآلخر
 ه يسم 

 
إليران والنظام الكاتب املديح  مازال يكيلفي وقت  يرانية؟إ أداة مثال

صبحي "األمين العام لحزب هللا السابق املمانعة، مع أن  ويسميهم محور املقاومة و ،السوري وحزب هللا

وعلى الرغم من التصريحات النارية  وحتى اليوميؤكد أن حزب هللا يحمي شمال إسرائيل،  "الطفيلي

النظام  حتىإسرائيل،  أو مع -كما يدعي-كبر ران في مواجهة مع الشيطان األاإليرانيين لم تدخل إي للمسؤولين

عقود، بل يتبنى الكاتب على مدى  اسكون  ثر الجبهات لتبقى أك السوري الذي حمى جبهة الجوالن املحتل
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 حوادثلذلك حاول أن يصف  ذاتها، ويكرر مصطلحاتهم اإلعالمية نفسها، نظرية أنظمة االستبداد العربية

الذي أطلقته وسائل إعالم النظام السوري على  نفسه محافظة درعا السورية بالشغب، وهو اللفظ

وتقودنا هذه الدراسة إلى استنتاج منطقي ل الكاتب "، يقو االستبدادياألسد نظام  انتفاضة أهالي درعا ضد

لم تكن إال  2011عام  مارس /آذار 15 الشغب التي حصلت في محافظة درعا السورية في  حوادثيرى أن 

 تقف خلفها أجهزة مخابرات دولية".شرارة جرى إشعالها من طرف جهات سورية 

"تم استقدام فرق  :يقول الكاتب النظام السوريإعالم ئ أنه يشاهد قنوات تشعر القار  يةبطريقة سردو 

لقتل عدد من املتظاهرين ورجال الشرطة تر لتصل إلى درعا و قناصة محترفة من إيطاليا من شركة بالك و 

  ؟!."إلحداث موجة اضطرابات أمنية

 

لتتفق مع النتيجة  حوادثالسرديات بعد نهاية الكتاب، واالجتهاد في قراءة تحليالت متناقضة "تلوي رقبة" 

إال بمنظار أحادي ينحاز  حوادثالتي يقررها الكاتب، نتساءل عن ماهية "املنهج ثالثي األبعاد" الذي ال يرى ال

 إلى االستبداد والطائفية بامتياز.






