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بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير متابعة للثورات الشعبية الففتي انطلقففت فففيفي هذا ال
 أهففم الحففداث الففتيوهففو يشففملالعديد من الففدول العربيففة 

حصلت منذ انطلقاة أول ثورة إلى لحظة كتابة هذا التقرير.

مقدمة:

2011 ومطلففع 2010موجة الحتجاجات العربية فففي أواخففر 
هي موجة عارمة من الحتجاجات في ُمخُتلف أنحففاء الففوطن
العربّي بدأت بمحمد البففوعزيزي والنتفاضففة التونسففية الففتي
أطلقت وتيرة الشرارة في العالم العربي.  من أسباب هففذه
ّي وسففوء الحففوال الحتجاجففات المفاجئففة الركففود القاتصففاد
الَمعيشية، إضففافة إلففى التضففييق السياسففّي وسففوء الوضففاع
ًا في البلد العربية. انتشرت هذه الحتجاجففات بسففرعة عموم
كبيرة عبر عدة بلدان عربية، وقاد تضمنت نشوب معارك بين
قاوات المن والُمتظاهرين ووصففلت فففي بعففض الحيففان إلففى
وقافففوع قاتلفففى مفففن المفففواطنين ورجفففال المفففن. تركفففزت
الحتجاجات في تونس التي انتهت بتنحي رئيسها إضافة إلى
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ًا وهنففاك بعففض الففدول الففتي مصففر الففتي تنّحففى رئيسففها أيضفف
ًا مثففل اليمففن  والجزائففر، شهدت احتجاجات أخرى قاوية أيضفف
كمففا شففهدت الردن  احتجاجففات مطالبففة بإقاالففة الحكومففة

 تعييففن  بعففد وحدثت أزمففة سياسففية واحتجاجففات فففي لبنففان
الرئيس الجديد نجيب ميقاتي،  أما بلدان الخُليج العربي فقففد
ظلففت فففي حالففة مففن الركففود وعففدم الكففتراث إلففى حففد مففا

بالُمظاهرات التي سادت بقية جيرانها من الدول العربية.

جيبوتي

 مطالبين بتنحيجيبوتيتظاهر قارابة الثلث مائة شخُص في 
. وصفت التظففاهرات بالسففلمية.إسماعيل عمر جيلهالرئيس 

وفي آخر التطورات، كان هناك تصعيد للمظاهرات أدى إلففى
سقوط قاتيلين وعدة جرحففى فففي مواجهففات بيففن المحتجيففن

وقاوات المن في جيبوتي.

تونس
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2010  ديسففمبر18اندلعت أحداث النتفاضة التونسففية فففي 
ًنا مع الشاب   الذي قاام بإضففرام النففارمحمد البوعزيزيتضام

 تعففبيًرا عففن غضففبه علففى2010  ديسففمبر17في جسده في 
بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليهففا (تففوفي يففوم الثلثففاء

 نتيجة الحروق)، أدى ذلك إلى انففدلع2011  يناير4الموافق 
 وخففروج2010  ديسففمبر18شففرارة المظففاهرات فففي يففوم 

آلفا التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعففدم
وجففود العدالففة الجتماعيففة وتفففاقام الفسففاد داخففل النظففام
الحاكم. ونتج عن هذه المظاهرات التي شملت مدن عديففدة

 عففن سففقوط العديففد مففن القتلففى والجرحففى مففنتففونسفي 
المتظففاهرين نتيجففة تصففادمهم مففع قاففوات المففن، وأجففبرت

 على إقاالففة عففدد مففن الففوزراءزين العابدين بن عليالرئيس 
بينهم وزير الداخلية وتقففديم وعففود لمعالجففة المشففاكل الففتي
نادى بحلها المتظاهرون، كما أعلن عزمه على عدم الترشففح

 .2014لنتخُابات الرئاسة عام 

كففاليوتيوبوتم بعد خطابه فتح المواقاع المحجوبة في تونس 
 سنوات مففن الحجففب، كمففا تففم تخُفيففض أسففعار بعففض5بعد 

ًففا. لكفن النتفاضفة توسفعت المنتجات الغذائية تخُفيًضفا طفي
وازدادت شدتها حتى وصلت إلى المباني الحكومية مما أجبر

 علففى التنحففي عففن السففلطة ومغففادرة البلدبن عليالرئيس 
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 يوم الجمعففةالسعودية إلى ليبيةبشكل مفاجئ بحماية أمنية 
 فففيمحمففد الغنوشففي ففأعلن الففوزير الول ،2011  يناير14

نفس اليوم عن توليه رئاسة الجمهورية بصفففة مؤقاتففة وذلففك
 من56بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه وذلك حسب الفصل 

 وحظففر التجففول. لكففنحالففة الطففوارئ، مففع إعلن الدسففتور
57 قارر بعد ذلففك بيففوم اللجففوء للفصففل المجلس الدستوري

ًء علففى ذلففك من الدستور وإعلن شغور منصب الرئيس، وبنا
 عففن تففولي رئيففس2011  ينففاير15أعلففن فففي يففوم السففبت 

 منصب رئيس الجمهورية بشففكلفؤاد المبزع مجلس النواب
مؤقات إلى حين إجراء انتخُابففات رئاسففية مبكففرة خلل فففترة

 يوًما.60 إلى 45من 

مصر

 هففي انتفاضففة شففعبية يناير أو ثضضورة الغضضضب:25ثورة 
اير25بدأت يوم الثلثاء  اني  ين انون الث ق2011/ك  م المواف

/كففانون الثففاني هففو ينففاير25 (وكان يففوم   هف1432  صفر24
اليوم المحدد من قابل عدة جهات وأشخُاص أبرزهم الناشففط

عيففد وهففو يوافففق يففوم  أبريففل6وحركففة شففباب  وائففل غنيففم
ًا على الوضففاع المعيشففيةمصر في الشرطة ). وذلك احتجاج

ًا والسياسية والقاتصادية السيئة وكذلك على ما اعتففبر فسففاد
 .محمد حسني مباركفي ظل حكم الرئيس 

 الففتي أطففاحت بففالرئيسللثففورة التونسففية الشففعبيةكففان 
 أثٌر كففبيٌر فففي إطلق شففرارةزين العابدين بن عليالتونسي 

.مصرالغضب الشعبي في 

نمحمد حسني مباركأدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس   ع
 م, ففففي السادسففة مففن2011/شباط  فبراير11الحكم في 

5

http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_6_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1432_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B2%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7


الثورات الشعبية في البلدان العربية
2011

متابعة تقرير

عمففر م أعلن نائب الرئيففس 2011  فبراير11مساء الجمعة 
 في بيان قاصير عن تخُلي الرئيس عففن منصففبه وأنففهسليمان

كلف المجلس العلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلد. 

الجزائر

شهدت الجزائر بعض الحتجاجات منذ أوائل شهر يناير، ففي
200 خلفففت الُمظففاهرات مففا قاففارب  ينففاير6يففوم الخُميففس 

16جريح نتيجة الشتباكات مع المن.  وقاد توفي يوم الحففد 
ّي يناير  بعففد إضففرام النففارمحسن بوطرفيففف الشاب الجزائر

اع ففي  ًاالجزائفرفي نفسه كاحتجاج على سفوء الوض  ُمقلفد
ي  اب التونس ة الش ذلك تجرب وعزيزيب د ب دمحم ان قا ، وك

 جزائرييففن آخريففن النففار فففي أنفسففهم خلل نفففس7أضففرم 
الفترة بوطرفيف هو أول ضحية من بينهم. وفي يوم السبت

ًا مظاهرات شارك فيها المئات قايل أنهم يناير22  قاامت تباع
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 دعففا إليهففا "حفزبالجزائر العاصفمة شخُص في 250حوالي 
ة والديُمقراطيفة"، وقافد خلففت هفذه التجمع من أجفل الثقاف

ًا نصفهم من أفراد الشففرطة، واعتقففل20الُمظاهرات   جريح
عففدد مففن الُمتظففاهرين. وقاففد كففان السففبب الرئيسففّي لهففذه
الحتجاجات هو ارتفاع السعار وسوء الحوال الَمعيشية فففي
البلد، وقاد أدت بالُمجمل إلى وفاة شخُصين بالرصففاص فففي

 جريففح وُمصففاب فففي صفففوفا100 ووقاع حوالي عين الحجل
 .الشرطة في صفوفا 300المواطنين وأكثر من 

تنففادى الشففبان الجزائريففون عففبر المواقاففع الجتماعيففة علففى
مظففاهرات احتجاجيفة للخُفروج ففي الفيسفبوك مثل النترنت
ًمصففر فففي  ينففاير25وثففورة  بالثورة التونسيةمتأثرين  . وفعل
 م.12/2/2011 يوم السبت الحتجاجات الشعبيةاندلعت 

وفي آخر التطففورات الففتي تناقالتهففا المواقاففع الخباريففة هنففاك
حففديث عففن محاصففرة للمتظففاهرين مففن قابففل قاففوات المففن

الجزائرية ومحاولت عديدة لودأ الثورة الجزائرية.

الردن

7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_2010-2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9


الثورات الشعبية في البلدان العربية
2011

متابعة تقرير

 مفع مطلففع عفامالردنانطلقت هذه الحتجاجات فففي أنحففاء 
.  كففان مففنبالنتفاضففة التونسففية الشففعبية متففأثرة 2011

السفففباب الرئيسفففية لهفففذه الحتجاجفففات تفففردي الحفففوال
القاتصادية وغلء السعار وانتشار البطالففة. وقاففد بففدأت هففذه

 يناير بعففد صففلة الُجمعففة واسففتمرت فففي14الَمسيرات يوم 
 فبراير1السابيع التالية. وأدت الُمظاهرة في آخر المر يوم 

ة حكومفة   والبفدأ بتشفكيل حكومفةسفمير الرففاعيإلى إقاال
 جديدة لدارة البلد.

  السعودية

2011 التي ضففربت المدينففة فففي مطلففع لسيول جدةكنتيجة 
بر  وسببت خسائر كبيرة، ة ع ائل ُمتناقال دأت رس والتب الج

في أواخففر شففهر ينففاير بالففدعوة إلففى ُمظففاهرات وَمسففيرات
 يناير بالضافة إلى إضراب في29احتجاجية في يوم السبت 

القطاعين العاّم والخُاص كرد فعل على سففوء البنيففة التحتيففة
ّببا كارثففة فففيجففدةوضعف أنظمة التصريف فففي   اللففذين سفف

يولالمدينة بعد ضرب  دالس اجئ فق كل مف ن وبش ا. لك  له
جاءت الحتجاجات فففي يففوم الجمعففة بففدلً مففن يففوم السففبت

 شخُص بدؤوا100الُمخُطط له، وبلغ عدد الُمتظاهرين قارابة 
ٍءء من   ثم انضم إليها رجففال وطففالبواشارع التحليةببضعة نسا

12بتغيير النظام الحاكم للبلد. وانتهت الحتجاجففات بحصففار 
 أخرى للطرقاات الُمحيطة،30سيارة شرطة للموقاع وإغلق 

 انتهففىالشففرطةونشب عراك باليدي بين الُمحتجين وقاوات 
باعتقال عشرات الُمتظاهرين وكبح الحتجاجففات. بففرز نتيجففة
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ه  ق علي عودي اطل زب س ة أول ح زبالحتجاجات العربي ح
 كما ل تزال الحداث تتوالى...المة السلمي

اليمن

 هي حملة احتجاجات شففعبية:2011الحاتجاجات اليمنية 
 م2011بدأت منذ منتصففف شففهر ينففاير/كففانون الثففاني عففام 

على شففكل احتجاجففات متقطعففة مناهضففة لحكومففة الرئيففس
ًا. متففأثرة33 الذي يحكم البلد منففذ علي عبد الله صالح  عامفف

 م2010 فففي نهايففة عففام الثففورة الشففعبية التونسففيةبانففدلع 
 فففيزيففن العابففدين بففن علففيوالففتي أطففاحت بففالرئيس 

 م. ثم ازداد زخم هففذه الحتجاجففات بعففد نجففاح14/1/2011
ام مصر في  يناير25ثورة  قوط نظ ارك وس ني مب يحس  ف

 ول زالت في صعود.. م.11/2/2011

البحرين

 هففي حملففة احتجاجففات: م2011الحاتجاجات البحرينية 
الثورة م متففأثرة بفف14/2/2011شففعبية بففدأت يففوم الثنيففن 

ورة  وتونس في الشعبية اير25ث ي  ين ر ف ذهمص ود ه , وتق
الحتجاجففات المعارضففة الشففيعية الففتي تطففالب بإصففلحات
سياسية واقاتصادية. كما سـفّجل تظفاهر شففبان سففنة وشفيعة
ًا، ويهتفون "ل سنية ل شيعية، بحرينية فقط"، وهو أمففر ل مع

 ويبدو أنها في طريقها للذروة...البحرينسابق له في 

ليبيا

 هففي حملففة احتجاجففات: م2011الحاتجاجضضات الليبيضضة 
اء  ة 14/2/2011شعبية بدأت يوم الثلث ي مدين ازي م ف بنغ
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.مصففر في  يناير25ثورة  وتونس في الثورة الشعبيةمتأثرة ب
ثم انتشرت هففذه الحتجاجففات فيمففا بعففد إلففى أغلففب المففدن
الليبيففة. ويقففود هففذه الحتجاجففات الشففبان الليففبيون الففذين

 وإلى تاريخ كتابة هذاتطالبون بإصلحات سياسية واقاتصادية.
التقريففر تعتففبر الن أكففثر الثففورات تحركففا وتقففدما، ويبففدو أن
الشعب تمكن مففن السففيطرة علففى بعففض المنففاطق وبففدأت
الشخُصيات الحكومية والتي تنتمي لعائلففة القففذافي بففالتوجه
إلى المطارات للهروب إلى الخُارج. وفي آخر تحديث لخبففار
الثففورة فففي ليبيففا تأكففد سففقوط بنغففازي وقاريبففا طرابلففس
وانتشرت الشاعات في أن القذافي هرب مففع ابنتففه عائشففة
وزوجته إلفى فينففزويل  حسفبما نشففرت ذلفك الففبي بففي سفي
وبعض المواقاع نقل عن أحد المسؤولين في الحكومة الليبيففة
والخُبر لم يتأكد بشكل رسمي إلى لحظة كتابة هذا التقرير.

العراق

 هففي حملففة احتجاجففات: م2011الحاتجاجات العراقية 
 م متففأثرة2011شففعبية بففدأت مطلففع شففهر شففباط/فففبراير 

ر في  يناير25ثورة  وتونس في الثورة الشعبيةب ودمص , ويق
هذه الحتجاجات شبان يطالبون بالقضاء على الفساد وإيجاد
فففرص عمففل لعففداد كففبيرة مففن العففاطلين خاصففة حملففة
الشهادات الجامعية، والقيام بإصففلحات سياسففية واقاتصففادية
واجتماعية. فيما رصد المراقابون غيابا تاما للحففزاب والكتففل
السياسففية والرمففوز الدينيففة الففتي اسففتحوذت علففى الشففارع

 م. المر الففذي2003 للبلد عام الغزو الميركيالعراقاي بعد 
أوضح أن الصراع الطائفي والعرقاي ليس بين أبنففاء الشففعب
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 وفففيبل بين الكيانات السياسية التي ل تمثل واقاع المجتمع.
آخر تحديث للخبار من العراق يبدو  أن تصففاعد الحتجاجففات

كان ول يزال مستمرا في إقاليم كردستان.

التأثير على بلدان العالم

احاتجاجات روسيا

 متففأثرين2011 فففبراير 8تظففاهر المئففات فففي روسففيا يففوم 
بففالثورة المصففرية والخففرى التونسففية، وُمطففالبين بتغييففر
الحكومة. وتعود أسباب هذه الحتجاجففات إلففى سففوء أوضففاع

 فففيخط الفقففرالقاتصاد الروسي. فقد بلغ عدد الناس تحت 
%16.7، بينمففا فففي مصففر كففانت 2007% عام 19.6روسيا 
 كففانت النسففبة روسففيا2010، وفففي بدايففة عففام 2005عففام 
%، ولففذا9.4 تبلففغ 2009% بينما كانت فففي مصففر عففام 9.2

فبسبب هذه الَمشاكل القاتصادية وسففوء الحففوال الَمعيشففية
فقد سخُط الشعب في روسيا على الحكومة.

 والتفاصيل في المقالت المنتقاة فففيفي أمريكا،  احتجاجات 
هذا التقرير.

رسالة من أحاد الشهود على ثورة اليمن

اليوم علمنا بلطاجة السود العنسي في صنعاء
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ًا لن ينسوه  ..بإذن الله تعالى درس
بدأنا في الخروج من الجامعة وكانت هناك

بيننا وبينهم إلى أن وصلنا إلى مناوشات خفيفة
شارع الرباط هناك وقعت الملحمة إستمرينا في

ًا إلى ال 10معهم من الساعة  الشتباك 2 صباحا
ًا أحاد الشباب معنا أصيب وهو ما بين الحياة ظهر
والموت الن في العناية المركزة في مستشفى

جرحاوا آزال وجرح منا العشرات وأنا أحاد الذين
بالحجارة ولول مرة يسيل دمي في سبيل إسقاط

 ..عرش الطاغية والحمد لله
اليوم إستخدم البلطاجة معنا الرصاص بكثافة والله

 المستعان
ًا جرح العشرات منهم وتم إحاراق الطاارات وإيض

وبراميل القمامة بالنسبة لي ما روحات إل ومعي
غنيمة من أحاد البلطاجة كان يريد طاعني بالجمبية

وأعطيناه فتمكنت والشباب بحمد الله من أخذها
ًا سيبقى آثاره على جسده ليام  درس

بدأنا الخروج وكل يوم اليوم كان العنف منذ
تتزايد أعدادنا والحمد لله فل تنسونا من صالح

دعائكم
ًا إخواننا في عدن سقط منهم قتلى بالمس أيض

ُيعدون ليكون ًا واليوم وفي تعز  ًا الجمعة يوم غد
ًا في تاريخ اليمن  ..مفصلي
 ..صنعاء هذه صور للبلطاجة أمام جامعة
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 ..الرباط اليوم وهذه صور الشتباكات في شارع
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تفاصيل أحاداث أعتقال أمهات السرى في بلد
الحرمين

عاجل ## تفاصيل أحداث أعتقال أمهات السرى فففي  ## 
بلد الحرمين

 أمراه كانت يحتجن52لقد أعتقلت قاوات الرده السلولية .1
 .أمام وزارة الرده السلولية يوم أمس

في صباح هذا اليوم قاامت وزارة الففرده السففلولية بنشففر. 2
قاوات المن والشعب وأغلق جميع الطففرق الففتي تففأدي إلففى

 .الوزارة
قاام أزواج المهففات وأبنففائهن بالففدخول لففوزارة الداخليففة .3

 .السلولية وقاابلوا المرتد نايف بن عبدالنجليز
لقد كان هنالك تجمع لنساء أمفام وزارة الففرده السفلولية. 4

والمطالبه بأعتقالهن وسجنهن مع أبنائهن في السففجون كمففا
 .فعلوا بالمهات يوم أمس

لقففد نففاقاش ذوي المهففات كلففب الصففليبيين نففايف بففن.5
 سففاعه لخففراج المهففات وإل سففوفا24عبدالنجليز وأمهاله 

 .يكون هنالك تعامل أخر
أن المرتد نايف بن عبدالنجليز لم يغادر الداخلية من يففوم.6

أمس ولم يأكل الطعام (من مصادر خاصه مففن داخففل وزارة
)الرده

المهات يقولن أنهن لن يخُرج من سجن الحائر السياسي .7
 .إل بعد أخراج أبنائهن وأزواجهن وأخوانهن من السجون

حضور بعض أمهات السرى من مدن كثير من أنحاء بلد .8
الحرميففن للمطففالبه بففالفراج عففن ذويهففن والمهففات أو أن

 .يسجن معهم
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ردآ علففى بيففان وزارة الففرده السففلولية أن النسففاء الففتي تففم
أعتقالهن هن قاريبات لشيخ أبو سفيان الزدي وهذا كذب أن

المهات من قابائل عديدة

 تم الفراج عن المعتقلت لحقا..ملحاظة:

مقالت منتقات نشرت حاول الثورات الشعبية
في الدول العربية

بعد مصر وتونس: ثورة عربية فضضي ليبيضضا والبحريضضن
واليمضضن.. والرعضضب يصضضيب قضضادة سضضوريا والردن

والجزائر والمغرب

م2011 فبراير 16

الشففعوب تطففالب بإسففقاط النظمففة ومحاسففبة*     
الفاسففدين.. والحكومفات تسفارع بفإقارار إصففلحات سياسفية

واقاتصادية لمتصاص الغضب
17
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اتهام  “الجندات الجنبية”  يصل لليمن .. وترجيحات*     
بأن تكون ليبيا محطة الثورة المقبلة

:كتب- أشرفا جهاد ووكالت

ألهمت ثورتا مصففر وتففونس شففعوب المنطقففة العربيففة الففتي
انتفضففت للمطالبففة بحقوقاهففا المشففروعة, لتبففدأ حركففة مففن
الحتجاجات المناهضة للحكومات العربية. وانتقل التأثير مففن
ًا وعلى طريقة أثر الفراشة إلففى الجزائففر مصر وتونس سريع
واليمففن وليبيففا والبحريففن, حيففث بففدأ الحففراك الشففعبي بهففذه

.الدول في المطالبة بإسقاط النظم ومحاسبة الفاسدين

واكتسففب حركففات التغييففر قاففوة دافعففة فففي أنحففاء الشففرق
الوسط وشمال إفريقيا على الرغم من التنازلت السياسففية

.والقاتصادية التي قادمتها الحكومات التي ينتابها القلق

وتحدثت تقارير عن اشتباكات في لبييا التي تخُضع لسففيطرة
قاوية من السلطات واندلعت احتجاجات جديدة في كففل مففن

.البحرين واليمن وايران اليوم

وجففاءت المظففاهرات الخيففرة ضففد حكففام يهيمنففون علففى
السلطة منذ فففترات طويلففة بعففدما قاففال الرئيففس المريكففي
باراك أوباما تعليقا على الطاحة بففالرئيس المصففري حسففني
مبارك “العففالم يتغيففر … اذا كنففت تحكففم هففذه الففدول يجففب
عليك ان ترحل قابل التغيير .. ل يمكنك ان تكون وراء سففياق

.”الحداث
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2011

متابعة تقرير

وفي ظل تمكن الشففبان مففن مشففاهدة النتفاضففات المؤيففدة
للديمقراطية في بلففدان أخففرى مففن خلل التلفزيونففات الففتي
تستقبل بث القامار الصناعية أو عبر النترنت والتواصففل مففع
نشطاء مشابهين لهم في الفكار عففبر الشففبكات الجتماعيففة
التي يصففعب علففى الشففرطة السففرية السففيطرة عليهففا لففدى

.الحكومات في المنطقة دواع للخُوفا من انتشار العدوى

وقاففال شففاهد عيففان ووسففائل إعلم محليففة ان مئففات مففن
المناهضففين للزعيففم الليففبي معمففر القففذافي الففذي يتففولى

 اشتبكوا الليلة الماضية مع الشرطة1969السلطة منذ عام 
.ومؤيدين للحكومة بمدينة بنغازي في شرق ليبيا

وقاففام الُمحتجيففن بإضففرام النففار فففي سففيارات ليلففة الثلثففاء
واشتبكوا مع الشرطة فففي اضففطرابات نففادرة الحففدوث فففي

.الدولة المصدرة للنفط

وقاالت صحيفة ليبية ان سبب الضطرابات هفو القبففض علففى
رجل يدعى فتحي تربل وهو نشط في مجال حقوق النسان

.كان يعمل من أجل الفراج عن سجناء سياسيين

واسففتخُدم معارضففو القففذافي شففبكة التواصففل الجتمففاعي
فيسفبوك للفدعوة الفى احتجاجفات ففي أنحفاء ليبيفا يفوم غفد

.الخُميس

وفي خطوة ربمففا تمثففل تنففازل أمففام المحتجيففن, قاففال نشففط
 من أعضاء الجماعة الليبية110حقوقاي إن ليبيا ستفرج عن 

السلمية المقاتلة من سجن أبو سففليم سففيء السففمعة فففي
.طرابلس في وقات متأخر من مساء اليوم

19



الثورات الشعبية في البلدان العربية
2011

متابعة تقرير

ورجح محللون عرب وأجانب أن تكون ليبيا هي ثففالث قاطعففة
دومينو تسقطها الثورات الشعبية في الوطن العربففي, وقاففال
المحللففون إن فففرار بففن علففي وتخُلففى مبففارك كانتففا بمثابففة
َلفففتا نظففام العقيففد معمففر القففذافي ضربتين علففى الففرأس جع

ّنفففح ويكففاد يفِقفففد السففيطرة علففى المففور، بعففد   عامففا42يتر
ّتفصلة مففن الجلففوس علففى أريكففة السففلطة فففي طرابلففس. م
وقاال الكاديمي المصري سيف الدين عبد الفتففاح إنففه يمكففن
َتفي تونس غربا ومصر شففرقاا، بأنهففا تشبيه حالة ليبيا، بعد ثور

،”“وضع السندويش

َددت يففوم ُيؤِجفج مخُاوفا الزعيم الليبي، أن المعارضة حفف وما 
ٍءك واسع، يقتدي بمففا17الخُميس المقبل   فبراير موعدا لتحُر

صنعه التونسيون والمصريون مففن انتفاضففات، أسفففرت عففن
.الطاحة بأنظمة استبدادية

 عاما متأثرا بجروح21وفي اليمن, قاتل شاب يبلغ من العمر 
نجمت عن الصابة بعيار نففاري عقففب اشففتباكات عنيفففة بيففن

.الشرطة والمتظاهرين في مدينة عدن الساحلية الجنوبية

وكففان الشففاب محمففد علففي علففواني أحففد شخُصففين أصففيبا
بالرصففاص حينمففا أطلقففت الشففرطة النففار فففي الهففواء فففي

 . محتج500محاولة لتفريق نحو 

 شخُص على القال مسففيرة800وفي العاصمة صنعاء, نظم 
مناهضة للرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم اليمففن منففذ

. عاما30أكثر من 
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وتعهد صالح بعدم الترشح للرئاسة بعد انتهففاء وليتففه الحاليففة
 وعففرض الحففوار مففع المعارضففة. لكففن محتجيففن2013عففام 

.يطالبونه بالرحيل فورا

وقاال صالح في محادثة هاتفية مع ملك البحرين إن أشخُاصففا
لديهم “أجندات أجنبية” يحففاولون نشففر الفوضففى فففي أنحففاء

.المنطقة

وأضافا أنه توجد “مخُططات تستهدفا اغراق المنطقففة فففي
حمى الفوضى والعنف لتمرير أهففدافا تسففتهدفا أمففن المففة

.”واستقرار دولها ول يستفيد منها غير أعدائها

وفي البحرين, تدفق المحتجون على العاصمة المنامة لليففوم
الثالث على التوالي لتشففييع محتففج قاتففل فففي اشففتباكات مففع

.قاوات المن أمس الثلثاء

ًا مففن الحتجاجففات علففى مصففاعب وتملففك البحريففن تاريخُفف
اقاتصففادية وغيففاب الحريففات السياسففية ومزاعففم بففالتمييز

.الطائفي

 محتففج يطففالبون بتغييففر الحكومففة عنففد2000وتجمففع نحففو 
مفففترق طففرق رئيسففي فففي المنامففة فففي محاولففة لمحاكففاة
الحتجاجات التي شهدها ميدان التحرير فففي القففاهرة والففتي

.أطاحت بالرئيس المصري المخُلوع
وفي إيران, اشففتبك مؤيففدون للحكومففة ومعارضففين لهففا فففي
طهران اليوم خلل جنازة طالب قاتل بالرصففاص خلل تجمففع

.للمعارضة قابل يومين
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وزعم كل من المعارضة والحكومة أن القتيفل ويفدعى صففانع
جاله ينتمي اليففه وألقفى كفل منهمففا بفاللوم علففى الخفر ففي

.مقتله

وكففانت التظففاهرات قاففد انففدلعت يففوم الثنيففن الماضففي فففي
طهففران وعففدة مففدن أخففرى بففدعوى مففن الحركففة الخُضففراء

.المؤيدة للديمقراطية

وتعلم حكام في عدة دول دروسفا مفن الحفداث ففي تفونس
ومصر, وأعلنوا عن تغييرات سياسية وسففعوا لخُفففض أسففعار
السلع الغذائية الساسية وزيادة النفاق على تففوفير وظففائف

.في محاولة لمنع انتشار الضطرابات الى دولهم

ووعد الرئيففس الجزائففري عبففد العزيففز بوتفليقففة برفففع حالففة
 عاما قاريبا كما تحففرك لخُفففض19الطواريء المفروضة منذ 

تكلفة المواد الغذائية الساسففية فففي بلده المصففدرة للنفففط
.والغاز

 ألففف شففرطي فففي30ونشففرت السففلطات مففا يقففدر بنحففو 
العاصمة الجزائر يوم السبت لمنع مسففيرة محظففورة مؤيففدة
للديمقراطيففة. وتحففدى عففدة مئففات مففن المحتجيففن الحظففر

.وجرى اعتقال العشرات

وعقففب ذلففك تعهففد ائتلفا لمنظمففات مففن المجتمففع المففدني
وجماعففات مدافعففة عففن حقففوق النسففان وحففزب معففارض
بالتظاهر كل يوم سبت حتى الطاحة بالحكومة التي يففدعمها

.الجيش
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وفففي المغففرب, حيففث حففذرت حركففة المعارضففة السففلمية
الرئيسية المحظورة السبوع الماضي من أنه ستتم الطاحففة

.“بالستبداد” اذا لم يتم ادخال اصلحات ديمقراطية جذرية
وعلى الثر, أعلنت السففلطات المغربيففة أنهففا سففتزيد الففدعم
الحكومي الى نحففو المثليففن لمواجهففة ارتفففاع أسففعار السففلع

.الولية وتلبية الحتياجات الجتماعية

وقاال نشطاء مدافعون عن حقوق النسففان ان سففوريا الففتي
 عامففا أطلقففت يففوم50يسيطر عليها حزب البعث منففذ نحففو 

الثلثففاء سففراح ناشففط اسففلمي مخُضففرم بعففدما دخففل فففي
 يوما بعدما دعا11اضراب عن الطعام بعد اعتقاله قابل نحو 

.الى احتجاجات واسعة على غرار الحتجاجات المصرية

وأقاال ملففك الردن الحكومففة وعيففن حكومففة جديففدة يقودهففا
ضابط كبير سابق تعهد بتوسيع الحريات السياسففية اسففتجابة

.للحتجاجات المناهضة للحكومة

"..تونس ومصر أنموذجا"
ليبيا ... اليمن ... البحرين ... الجزائر ... إذ يجتاحاها

قطار الثورة !ا
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 ... م17/2/11عاطف زيد الكيلني  – الخُميس 

منذ البداية قالنا أنه ل يمكن للمنطقففة العربيففة أن تكففون بعففد
ثورتي تونس ومصر كما كففانت قابلهمففا ... ذلففك أن الثففورتين
اللتين تفجرتا في هذين القطرين العربييففن قاففد فتحتففا البففاب
على مصراعيه لثورات كثيرة قاادمة في عدة بلدان عربية ...
فما عانى منه الشعبين التونسي والمصري ، تعاني منففه كففل
الشففعوب العربيففة : الفقففر والبطالففة والحكففم الففدكتاتوري
ومحاولت توريث الحكم والستبداد وشعور المواطن العربي
دائما بالضطهاد ، وبأنه ليس أكففثر مففن رقاففم ( لففرأس ) فففي
قاطيع ، وليس مواطنا مكتمل الهليففة ولففه حقففوق المواطنففة
الكاملة ... وقاد تكون هناك بعض الفروقاات البسيطة بين بلد
عربي وآخر ( بحكم بعض الخُصوصففية لهففذا البلففد أو ذاك ) ،
ولكنها في التحليل الخير تقف جميعا تنتظر دورهففا لتسففتقّل

 .شعوبها قاطار الثورة

ففففي ليبيففا الففتي يحكمهففا حففاكم يعتففبر أقاففدم حكففام العففالم
الحياء ، هذا البلد الغنّي بالثروة النفطية ، بينما نسففبة كففبيرة
من الشعب الليبي تعاني الفقففر والشففباب يعففانون البطالففة ،
ناهيفك عمفا يعفانيه الجميفع هنفاك مفن الممارسفات القمعيفة
لنظام القذافي الذي يحكم شعبه بقبضة حديدية ، حارما إياه
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من أدنى حقوق النسففان المتعففارفا عليهففا عالميففا ، وأهمهففا
 .حرية التعبير وتشكيل الحزاب والطر السياسية

الح ه ص وففي اليمفن ( السفعيد  ؟ ) ، مفا زال علفي عبفد الل
 عاما على رأس النظام في ذلك البلد الففذي أنهكتففه30ومنذ 

الحروب الهلية  ومحاولت فرض الجندة الخُاصففة بففالرئيس
وطغمته وقابيلته على الشعب اليمني ، ناهيك عما يشاع عففن

 ...تهيئة الرئيس لبنه ليكون رئيسا لليمن من بعده

أما عن البحرين ، فها هي النباء تنقففل لنففا صففباح هففذا اليففوم
( الخُميففس ) ، أن دبابففات وآليففات جيففش ملففك البحريففن قاففد
اجتففاحت شففوارع العاصففمة / المنففامه ، فففي محاولففة يائسففة
للنظام المتهالك هناك لكبح جماح الثففورة الشففعبية هنففاك ...
هذه الثورة التي قادمت حتى الن عففددا مففن الشففهداء علففى

 ...مذبح الحرية والنعتاق

وفي بلد المليون ونصف المليون شهيد ... في الجزائر ، نجد
أن الوضاع ل تخُتلف كثيرا عن البلدان العربية الثلث النفففة
الذكر ... بلد غني بالنفط ، وكان من الممكن ( والمفروض )
أن يتمتفففع شفففعبه بفففثروات بلده ، لفففول الفسفففاد الهائفففل
المستشري في كل مفاصل الدولة وأجهزتها ، على يد بطانة

 ...الرئيس بوتفليقة والمحيطين به والقارباء

هذا هو المشففهذ السياسففي لربعففة أقاطففار عربيففة ، مرشففحة
للزيادة وليس للنقصان ... فالوضاع السياسففية والقاتصففادية
والجتماعية في بقية القاطار العربيففة ليسففت أقاففّل سففوءا ...
ومرشففحة للنفجففار فففي أيففة لحظففة ( فلسففطين ، العففراق ،

). الردن
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أما ... ما هو المطلوب من هذه النظمة العربية للخُروج من
أزمتها مع شعوبها ، فهذا سيكون العنوان لمقال آخففر قاريففب

 ...يلي هذا المقال

 

النتفاضة تمتد الى الخليج

عبد الباري عطوان
2011-02-17

هففرع وزراء خارجيففة دول مجلففس التعففاون الخُليجففي الففى
المنامة يوم امس لعقد اجتماع طارئ فيهففا لتأكيففد تضففامنهم
مع السرة الحاكمة في مواجهة المظففاهرات الصففاخبة الففتي

.اجتاحت البحرين للمطالبة بالتغيير

دول الخُليج قالقة لكثر من سبب، قالقة لنها خسرت النظففام
المصري الذي كان يشكل الدعامة الرئيسية لمحور العتدال
التي هي عضو مؤسس فيففه، وقالقففة لن البحريففن هففي احففد
اهم خطوط الففدفاع الماميففة الخُليجيففة فففي مواجهففة التمففدد

.المذهبي والسياسي والعسكري اليراني في المنطقة

ل نعرفا ما اذا كانت الجهود الخُليجية المبذولففة حاليففا كفيلففة
بانقاذ نظففام الحكففم فففي البحريففن، والحيلولففة دون سففقوطه
مثلما حدث للنظامين المصري والتونسففي، ولكففن مففا نعلمففه
ان الضغوط الكبيرة التي مارستها 'عميدة' مجلففس التعففاون
اي المملكففة العربيففة السففعودية علففى الدارة المريكيففة مففن
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اجل منع سقوط نظام الرئيس المصفري حسفني مبفارك قافد
.باءت بالفشل

الففدول الخُليجيففة تملففك المففال، بففل الكففثير منففه، وصففناديقها
السففتثمارية السففيادية تطفففح بمئففات اللفا مففن المليففارات
الدولرية، والمال سلح مؤثر، ول يوجد ادنى شك فففي ذلففك،
ولكففن هففذا السففلح يبففدو بل قايمففة حقيقيففة اذا جففاء متففأخرا،
وجففرى اسففتخُدامه فففي المكففان والزمففان غيففر المناسففبين،

.ونعتقد ان هذا ينطبق على الحالة البحرينية

صحيح ان البحرين هي الكثر فقرا في منظومة دول مجلس
التعففاون الخُليجففي، ولكففن الفقففر والبطالففة ليسففا المفجففر
الحقيقففي للضففطرابات الحاليففة، وانمففا غيففاب الصففلحات
الديمقراطية الحقيقية، واستئثار مجموعة صغيرة بالسففلطة،
والوظائف الهامة، ووجود ممارسات تمييزية تتم على اسس

.طائفية

جيران البحرين الثرياء كففان باسففتطاعتهم تخُفيففف الحتقففان
الداخلي مففن خلل ضففخ المليففارات مفن السففتثمارات لخُلففق
وظائف جديدة لستيعاب العاطلين ولكنها كانت 'مقترة' جدا
في هذا الصدد. فالمملكة العربية السعودية التي تنتج تسففعة
مليين برميل يوميا من النفففط عارضففت بشففدة اسففتجداءات
السففرة الحاكمففة فففي البحريففن لرفففع انتففاج حقففل السففعفة
النفطي المشترك الى خمسمئة الف برميل يوميا، بففدل مففن

 الف برميففل يوميففا، وبمففا300سقفه الحالي المقدر بحوالي 
يوفر بعففض العوائففد النفطيففة اللزمففة الففتي تحتاجهففا حكومففة
المنامة لصلح الخُدمات العامة، وتوفير الوظففائف وتحسففين

.الظروفا المعيشية للفقراء في البلد
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وقاد كففان نصففيب البحريففن مففن انتففاج هففذا الحقففل اقاففل مففن
خمسين الف برميل (النتففاج مناصفففة) حففتى عشففر سففنوات

.مضت

العاهل البحريني ادرك ان النتفاضة الشففعبية الففتي انطلقففت
شرارتها في تونس ومصر واحرقاففت النظففامين فففي البلففدين
ستصل الى ميدان اللؤلؤة وسط المنامفة، فبفادر الفى توزيفع
ألفففي دولر علففى كففل فففرد فففي البلد كمنحففة، ولكففن هففذه
الخُطففوة كشفففت عففن عففدم فهففم اسففباب تضففخُم الحتقففان

.الداخلي، علوة على كونها جاءت متأخرة

الدول الملكية في المنطقة العربية ليست محصنة في وجففه
النتفاضات والثورات الشعبية، لن تكريس جميففع السففلطات
في يد السر الحاكمة، يواجه معارضففة شففديدة مففن القاعففدة
الجماهيريففة، فل بففديل عففن التعدديففة السياسففية والنتخُابففات

.الحرة، ورفع سقف الحريات التعبيرية

الملكيففات الدسففتورية الففتي يقففوم نظففام الحكففم فيهففا علففى
سلطة تشريعية برلمانية قاوية، وسففلطة تنفيذيففة ممثلففة فففي
البرلمان يحاسبها ويراقاب اداءها ومدعومة من نظام قاضائي
مستقل هي المطلب الشعبي الساسي الذي ستؤدي تلففبيته
الى عودة الهدوء والستقرار والتعايش بين مخُتلف الطوائف

.والجنسيات

البحرين كمركز مالي تحتاج الى الستقرار السياسي حتى ل
تهرب الصناديق السففتثمارية الموجففودة فيهففا وتقففدر قايمتهففا
بحوالى عشرة مليارات دولر، وحتى ل تفقد قايمتها ومكانتها
كمركففز بنكففي فففي منطقففة الخُليففج بأسففرها، ويبففدو ان هففذه
المكانة قافد اهفتزت بفعفل الحتجاجفات الشفعبية المتفاقامفة،
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والقمع البوليسي الشرس لها الذي اوقاع العديد مففن القتلففى
.والجرحى

ل نجففادل بففان هنففاك شففبهة صففبغة طائفيففة للمظففاهرات
الحتجاجية في البحرين، ولكن ل بد من العترافا بان لبنففاء
الطائفة الشيعية مظالم واضففحة فففي البحريففن، وهففم الكففثر
ًا مففن سياسففات التمييففز فففي الوظففائف وتوزيففع الففثروة، تففأثر

.ومشاريع التنمية في البلد

ًا اذا سففقطوا فففي يرتكب ابناء الطائفففة الشففيعية خطففأ فادحفف
مصففيدة السففلطة الففتي تريففد اضفففاء الطففابع الطففائفي علففى
انتفاضتهم، وعليهففم السفتفادة مففن دروس الثففورة المصففرية
واولها البتعاد عن الطائفية ورموزها، والتأكيففد علففى الوحففدة
الوطنية، والصرار على شمولية الصلحات، واحترام حقففوق

ًا .النسان، فالبحرين للجميع، وفوق الطوائف جميع

تطورات الوضاع في البحرين ستغير نتائجها منطقففة الخُليففج
بأسففرها، ومعففادلت القففوة والضففعف فيهففا، مثلمففا ستشففكل
الختبار الحقيقي للوجود المريكي وصراعه العلنففي والخُفففي
في مواجهففة القففوة اليرانيففة المتناميففة، ومففدى قاففدرته علففى
حماية حلفائه، والتأثير عليهم في الوقات نفسه في التجففاوب
مففع مطففالب شففعوبهم فففي الصففلحات السياسففية والعدالففة

.الجتماعية، والنظمة الدستورية

البحرين هي مفتاح الخُليج، ونقطة ضعفه الساسففية، ومثلمففا
أرادها بعض الحكام قااعدة خلفية للترفيه، ونحن نتحففدث هنففا
عن حكام المملكة العربيففة السففعودية، فففان جسففر 'المحبففة'
ًا فففي الذي اقايم لخُدمة هذا الهففدفا، يمكففن ان يصففبح طريقفف
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اتجففاهين، وليففس فففي اتجففاه واحففد، اي انتقففال النتفاضففة
.الشعبية البحرينية الى الشاطئ السعودي المقابل

انتفاضة البحرين لن تظل محصورة في ميدان اللؤلؤة، ولففن
نفاجأ اذا ما امتدت الى دول الجوار في ظل ثورة النففترنت،
وتفاقام الحتقانات الداخلية، والفروقاات الجتماعية الضخُمة،
والتفاوت الكبير في الدخول المالية، وتغول احتكار الثروات،

.واتساع نطاق دوائر الفساد

ول نسففتطيع ان ننسففى فففي هففذه العجالففة، حجففم المظففالم
الواقاعة على العمالة الجنبية التي تشففكل اكففثر مففن اربعيففن
في المئفة ففي مجلففس التعفاون الخُليجففي، مففن حيفث تفدني
الجور، وساعات العمل الطويلة، وانعدام النقابات العماليففة،
وجور نظام الكفيل الستعبادي. فهذه يمكففن ان تفجففر ثففورة
مخُتلفة مشابهة 'لثففورة الزنففج' فففي منتصففف القففرن الثففالث
الهجري في البصرة، اذا ما عمت الفوضى، وانتشرت عدوى

.النتفاضات الشعبية
المال لن يمنع التغيير، وكذلك عصففا المففن الغليظففة، البوابففة
الوحيففدة للنجففاة هففي الصففلحات الحقيقيففة، والتخُلففي عففن
ًا في معظم ارجففاء اساليب المكابرة والغطرسة المتبعة حالي

.الحكم في الوطن العربي، ومنطقة الخُليج من ضمنها

بن علي في غيبوبة في جدة وزوجته هجرته
2011-02-17

بففاريس ففف وكففالت: قاففال الصففحافي الفرنسففي نيكففول بففو،
المتخُصص في الشؤون التونسية على مدونته على النترنت
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الربعاء إن الرئيس التونسي المخُلوع زين العابدين بن علففي
.دخل في غيبوبة ونقل إلى المستشفى في جدة

 عامففا)75ونقل الصحافي عن مصادر تونسية أن بففن علففي (
'أصيب بجلطة دماغية ونقل إلى مستشفى مخُصص للمففراء

'.السعوديين في جدة تحت هوية مزيفة لسباب أمنية
وقاال إن صحته 'مثيرة للقلق' وإنه 'دخل في غيبوبة'، كما أن
زوجتففه ليلففى طرابلسففي، الففتي كففانت عرضففة للكففثير مففن
النتقادات والتهامففات بففاختلس المففوال العامففة واسففتغللها

.وعائلتها الحكم، لم تعد إلى جانبه

ونقل عن مصدر مقرب من الرئيس المؤقات الحالي لتففونس
فؤاد المففبزع انففه يعلففم منففذ ثلثففة أيففام عففن وضففع بففن علففي

.الصحي

وقاال الصحافي إن بن علي ل يعاني من عودة ظهففور مففرض
السففرطان الففذي كففان يعففاني منففه، بففل مففن جلطففة دماغيففة

.خطرة

وأشار الصحافي إلى أن مكان تواجد السيدة الولى السابقة
ًا إلى أن البعض يرجحففون أن تكففون فففي غير معروفا، مشير
ليبيا بالنظر الى العلقاات الجيدة بين النظام الليفبي والثنفائي

.التونسي

وقاد نشر تقرير بو في صحف فرنسية عففدة منهففا 'لففو مونففد'
'.و'ليبيراسيون

 كففانون الول/ديسففمبر17وكانت ثففورة شففعبية انففدلعت فففي 
علففى خلفيففة انتحففار بففائع خضففار تونسففي يففدعى محمففد
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البففوعزيزي، بسففبب مصففادرة شففرطية عربتففه، أدت إلففى
. كانون الثاني/يناير الماضي14الطاحة ببن علي، وذلك في 

يشار إلى أن تقارير صحافية كانت أشارت أيضا إلففى تففدهور
وضففع الرئيففس المصففري السففابق حسففني مبففارك الصففحي
وذكففرت أنففه دخففل فففي غيبوبففة، لكففن لففم يتففم التأكففد مففن

.المعلومات بعد

وكانت ثورة شعبية مماثلة للثورة التونسية أطاحت بالرئيس
 شباط (فبراير) بعدما كانت اندلعت بتجمففع11المصري في 

 كففانون الثففاني25في 'ميدان التحرير' وسففط القففاهرة، فففي 
.(يناير) الماضي وامتدت إلى كل المحافظات المصرية

المغرب: نحو مشاركة كضضبرى فضضي تظضضاهرات الحاضضد
ومخاوف من تحويلها لصالح السلميين

محمود معروفا
2011-02-17

الرباط ف 'القدس العربي': بينما تتواصل الففدعوات بففالمغرب
للتظففاهر بعففد غففد الحففد للمطالبففة باصففلحات سياسففية
ودستورية واجتماعية، تبدي السلطات المغربيففة مرونففة فففي
تففدبيرها لهففذه الففدعوات، وان كففانت تخُوفففات بففدأت تطففل
برأسففها مففن مشففاركة التيففارات الصففولية بعففد ان كففانت
المشاركة في بداية الدعوات تقتصر على التيارات اليسففارية

.المعارضة

واكففدت جماعففة العففدل والحسففان شففبه المحظففورة واقاففوى
التيففارات الصففولية المغربيففة المشففاركة فففي التظففاهرات
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الداعية إلى بناء دولة الحرية والكرامة والعففدل ونزولهففا إلففى
.الشارع بعد تردد دام عدة ايام

وقاال بيان لشبيبة الجماعة ارسل لف'القففدس العربففي' 'طففال
زمن الستبداد والقهر في مغربنففا الحففبيب، وانتشففر الفسففاد
وعم كل ميادين الحياة السياسففية والجتماعيففة والقاتصففادية،
وبففات الشففعب المغربففي يئففن تحففت وطففأة الفقففر والبطالففة
والتهميففش، واسففتمر المفسففدون فففي الغتنففاء وتكففديس
الثروات على حسففاب ضففروريات العيففش الكريففم للمففواطن
المغربي البسيط؛ تعليم مأزوم وصحة معتلة وأسفعار ملتهبففة

'.وشغل مفقود

 فففبراير' و'الشففعب يريففد20ووجهففت مجموعففات 'شففباب 
 فففبراير'20التغيير' و'حركة حريففة ديمقرطيففة الن' و'حركففة 

على مواقاعها على صفففحة الفيففس بففوك نففداء للتظففاهر يففوم
الحد امففام المراكففز والمقففرات الحكوميففة فففي جميففع انحففاء
المغففرب مففن اجففل المطالبففة بالصففلحات الففتي يففرون انهففا
ضففرورية لمسففتقبل البلد. ال ان دعواتهففا ووجهففت بحملففة
مضادة اتهمت الففداعين للتظففاهر بالرتبففاط بففالجزائر وجبهففة
البوليزاريو وقادمت صورا سلبية عن مشاركين بالمجموعففات
انهففم دعففوا لحففرق القففرآن الكريففم او اشففهار الفطففار فففي

.رمضان او التنصر او معاداة مغربية الصحراء

وقاففال حسففن بففن ناجففح الميففن العففام لشففبيبة الجماعففة ان
مشاركتها تهففدفا إلففى تففدارك نففداءات لففم تفلففح ول دعففوات
الحففذر مففن الغيففورين 'فقففد صففم النظففام آذانففه ومضففى فففي
تخُريففب البلد وتحقيففر الشففعب وتهميشفه، والتمكيففن للحكففم
الستبدادي الفردي؛ فل الحكومة تحكم، ول البرلمان يشففرع،

33



الثورات الشعبية في البلدان العربية
2011

متابعة تقرير

ول القضاء يفصل بالحق، مما عمق الحباط واليأس لدى كل
'.فئات الشعب المغربي فقيرها وغنيها

النحباس السياسي

وأوضح البيان أن 'النحبففاس السياسففي والجتمففاعي يتطلففب
تضامن كل أحرار شعبنا البي، من أجففل الوقاففوفا أمففام هففذا
النزيف الذي ينذر بخُراب الوطن، لنضع جانبا كل العتبففارات
اليديولوجيففة والسياسففية، وليكففن الففوطن ومصففلحته نقطففة

'.اللقاء والرتكاز
واكد بن ناجففح علففى الطففابع السففلمي للمشففاركة ودعففا إلففى
اليقظفففة اللزمفففة ضفففد أي اسفففتفزازات محتملفففة، محمل
السففلطات المغربيففة عففواقاب أي مسففاس بحففق الشففعب

.المغربي في الحتجاج السلمي

ودعففا مصففطفى بابففا الميففن العففام لشففبيبة حففزب العدالففة
والتنمية الممثففل بالبرلمفان 'إلفى ثفورة شففبابية حقيقيفة فففي
المغرب، ثورة ضد كففل مظففاهر الفسففاد الففتي تعيففق تحقيففق
التنمية والعدالة والجتماعية لعموم أبناء الوطن، معلنين عن
انطلق حملة أشبه ببداية ثورة أطلقففوا عليهففا شففعار 'شففباب
ضد الفساد'، من المنتظففر أن يطغففى عليهففا طففابع الحتجففاج

'.في كل ربوع المغرب

وقاال موقاع 'هسبريس' إن عددا من قايففادات شففبيبة العدالففة
والتنميففة مصففرون علففى المشففاركة فففي هففذه التظففاهرات
والنضففمام إلففى بففاقاي المكونففات والهيئففات فففي المطالبففة
بإصلحات دستورية عميقة تمكن من تغيير البنيففة السياسففية
والجتماعية في البلد وتضمن فصل حقيقيا للسلطات وتقوي
وتعففزز دور المؤسسففات رغففم امتنففاع قايففادة الحففزب عففن
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المشاركة. وقاال حزب البديل الحضاري المحظور 'انسففجاما
مفففع قاناعتنفففا ففففي النحيفففاز للمستضفففعفين والمظلفففومين
والمقهورين والصطفافا مع النضففال الففديمقراطي السففلمي
في كافة أشكاله قاررنا المشاركة في الوقافففات والمسففيرات
الحتجاجية التي ستنطلق يففوم الحففد مؤكففدين حففق الشففعب
المغربففي فففي الحريففة والديمقراطيففة والعدالففة الجتماعيففة
بففإقارار دسففتور ديمقراطففي. وفففي بيففان ارسففل لففف'القففدس
العربففي' قاففال الحففزب الففذي يوجففد امينففه العففام مصففطفى
المعتصم بالسجن 'إننا بمشاركتنا إلى جففانب بففاقاي الشففرفاء

ازنففا المعففروفا للصففف انحيفففي هففذا اليففوم النضففالي نؤكففد
الديمقراطي وتشبثنا بخُط النضال السلمي الديمقراطي من

.أجل مغرب حر كريم متضامن

الديمقراطية الحقة

وأكفد تحفالف اليسفار الفديمقراطي وقافوفه إلفى جفانب 'كفل
المبففادرات الجماهيريففة والشففعبية المطالبففة بالديمقراطيففة
الحقففة، الففتي تمففر عففبر القيففام بالصففلحات الدسففتورية
والسياسية العميقة، التي تؤسس لقواعد الملكية البرلمانية،
وكذا بمحاربة الفساد بكل أشففكاله، ومحاسففبة نففاهبي المففال
العمومي، وضمان التوزيع العادل للففثروة الوطنيففة، والعيففش

'.الكريم لكل المواطنات والمواطنين

وأهففاب بففف'مناضففلي احففزاب التحففالف بففالنخُراط فففي كففل
الخُطففوات والمبففادرات النضففالية، الففتي تهففدفا إلففى تحقيففق
التغييففر الففديمقراطي المنشففود مففع الحففرص علففى احففترام

'.استقللية هاته المبادرات
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وسجلت شبيبة حزب الستقلل الحزب الرئيسففي بالحكومففة
تحفظها على الشكل الذي تمت بففه الففدعوة إلففى المشففاركة
في مسيرة الحد، واكدت مواقافها 'المبدئية من الففدفاع عففن
الحففق فففي التعففبير والتظففاهر السففلمي واسففتعدادها الففدائم
للنخُففراط فففي كافففة المبففادرات الشففبابية والوطنيففة والففتي
تهففدفا إلففى صففون المكتسففبات الديمقراطيففة والمطالبففة
بإصلحات دستورية وسياسية تتماشى مع تطلعات الجمففاهير

.'الشبابية

وأعلن المؤتمر الدولي للشففباب المففازيغي مسففاندته 'لثففورة
12 فففبراير، ولحركففة 20الشباب المصري، ولحركففة شففباب 

فففبراير بففالجزائر'، داعيففا 'كففل مكونففات الحركففة المازيغيففة،
والحركة الديمقراطية إلى عدم تفويت فرصففتها مففع التاريففخ،
والنففزول مففع الشففباب مففن أجففل تغييففر حقيقففي يضففع حففدا
للديكتاتوريففة، ويفتففح صفففحة الديمقراطيففة ببلففدان شففمال

'.إفريقيا
كما دعا 'كل الشباب المغربي إلى النزول إلى الشففارع يففوم
الحد من أجففل الديمقراطيففة، وإسففقاط الديكتاتوريففة'، ودعففا
'كففل المنظمففات الدوليففة، والمنففابر العلميففة الحففرة، إلففى
الوقاففوفا فففي وجففه الديكتاتوريففة، ومسففاندة حركففة الشففباب

 ' .بشمال إفريقيا

واكدت الشبكة الديمقراطية المغربيففة لففدعم الشففعوب 'بعففد
تدارس مستفيض ومسؤول لمبادرة حركففة الشففباب الداعيففة
للحتجففاج علففى الصففعيد الففوطني دفاعففا عففن الديمقراطيففة
والعدالة الجتماعية ورفضا للستبداد والفساد، مسؤولية كل
الديمقراطيين في النخُراط ضففمن هففذه الديناميففة النضففالية
ودعت كل الطففارات الديمقراطيففة أحزابففا ونقابففات وهيئففات

.وجمعيات للمشاركة الوازنة في هذه المحطة النضالية
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حملت التشويه

وادانففت الشففبكة فففي بلغا ارسففل لففف'القففدس العربففي' 'كففل
حملت التشويه والتضففليل والففترهيب الففتي تسففتهدفا حركففة
الحتجفاج وتمفس بالحيفاة الشخُصفية لشفباب دعفا للتظفاهر،
والتي وصلت دناءتها حد تلفيق تهففم العمالففة للجنففبي، فضففل
عففن قارصففنة البروفففايلت الشخُصففية علففى مواقاففع التواصففل
الجتمففاعي، واخففتراق البريففد اللكففتروني لمجموعففة مففن
المناضلين، وحجففب الصفففحات الخُاصففة لبعففض المجموعففات

.الداعمة للمبادرة

كمففا شففجبت الشففبكة توظيففف العلم العمففومي وجففزء مففن
العلم الخُاص في التعففتيم علففى المنعطففف التففاريخُي الففذي
تعيشفففه المنطقفففة العربيفففة والمغاربيفففة، وعلفففى ديناميفففة
الحتجاجفففات الشفففعبية المتصفففاعدة بفففالمغرب وقافففالت ان
مكوناتها ستعمل بالتنسيق مع كففل القففوى الحيففة علففى دعففم

. شباط/فبراير20حركة شباب 

واعلن المركز المغربي لحقوق النسففان عففن مشففاركته فففي
التظاهرات وطالب الدولففة المغربيففة بضففرورة إعففادة النظففر
في منظومة تدبير شؤون الدولة، من خلل إصففلح دسففتوري
عميق، وإطلق سراح كافة المعتقلين السياسففيين، واحففترام
حريفففة الفففرأي والتعفففبير وتفففوفير قاواعفففد الحيفففاة الكريمفففة
للمواطنين، وإقافرار مبفدأ دولفة الحفق والقفانون علفى جميفع

.المواطنين مهما كانت مواقاعهم
وعبر المنتدى المدني لمغاربة أوروبا عففن دعففم كففل أشففكال
الحتجاج والمطالب الشعبية المشروعة فففي المغففرب وقاففال
أنه يتابع تأثير ثورتي الياسمين والفل على الشعب المغربففي
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وفئاته المحرومة ونخُبه المتشبثة إلى الن بمطالب النتقففال
الحقيقي إلى الديمقراطية، وإنجاز إصلحات سياسية عميقففة

.والفصل الحقيقي بين السلطات ومحاربة الفساد
ّد مجموعففة مففن المثقفيففن المغاربففة بعففض منهففم أعلففن وتعفف

 فبراير' رسففالة يوجهونهففا إلففى الملففك20مساندته لمسيرة '
'.محمد السادس لمطالبته بإصلحات 'عميقة

انضمام المثقفين

واعلن بيففان لهففؤلء نشففره موقاففع 'كففود' علففى النففترنت عففن
 فبراير مففن أجففل الكرامففة'، وقاففال20انضمامهم إلى 'حركة 

البيان انه بعففد سففقوط النظففامين الففديكتاتوريين فففي تففونس
ومصر، وبعد أن 'أظهر شففبابنا فففي المغففرب، أنهففم ل يقلففون
جففرأة عففن أقارانهففم فففي الففدول السففابقة، وحبهففم لففوطنهم

20وتطلعهم لمستقبل ديمقراطي للمغففرب، بففإعلنهم ليففوم 
فبراير كيوم لنطلق التظاهرات في مجموع ربوع بلدنا مففن

'.أجل التغيير الديمقراطي

وأوضففح الموقاعففون أنهففم 'كمناضففلت ومناضففلين يسففاريين
وديمقراطييففن' ناضففلوا ومففا زالففوا مففن أجففل 'إقاففرار ملكيففة
برلمانية والتداول الديمقراطي على السلطة والتوزيع العادل
لخُيرات البلد وتحقيق المواطنة الكاملففة بمففا يحفففظ كرامففة
المواطن المغربي'، 'نؤكد مسففاندتنا لهففذه الحركففة الشففبابية
ولكل الحركات الخرى التي تناضل من أجل نفس الهففدافا،

 شباط/فبراير20ونعلن عزمنا على الخُروج إلى الشارع يوم 
'.للتظاهر مع هؤلء الشباب

ودعا البيان الذي كففان مففن بيففن مففوقاعيه حميففد بففاجو، عضففو
المكتب الوطني للتحاد الشتراكي للقففوات الشففعبية وعلففي
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بندين عضففو المكتففب الففوطني للحففزب الشففتراكي الففوطني
ومحمد الساسي عضو المجلس الوطني للحزب الشففتراكي
الموحففد وفففؤاد عبففد المففومني مناضففل يسففاري مسففتقل
ومصطفى مفتاح عضو المجلس الوطني للحزب الشففتراكي
الموحد وغزلن بنعمر مففن فضففاء البيضففاء للحففوار اليسففاري
وعبد الحميففد النويضففي ومصففطفى بففوعزيز ونجيففب أقاصففبي
وإبراهيم ياسففين جميففع الففديمقراطيين والففديمقراطيات فففي
الحزاب السياسية والنقابات وهيئات المجتمففع المففدني إلففى
'الخُروج جماعيا في هذا التاريخ للنخُراط فففي هففذه الحركففة
من أجففل الديمقراطيففة والكرامففة والمواطنففة الحقففة'. وفففي
علقاففة بالموضففوع علمففت 'كففود' إن مجموعففة مففن هففؤلء
المثقفين بصدد إعداد رسالة إلى الملك يطالبونه بإصففلحات
دستورية، ورففض بعفض المففوقاعين التعليفق علفى الموضففوع

ل نريففد الخُففوض فففيووقاال لف'كود' 'نحن في مرحلة نقاش، 
20هففذا الموضففوع، مففا يهمنففا بالدرجففة الولففى هففو مسففيرة '

فبراير'. ويتوقاع أن يتم العلن عففن مضففامين هففذه الرسففالة
.بعد توجيهها إلى الملك في اليام المقبلة

وتنظففم جريففدة 'أخبففار اليففوم' المغربيففة المسففتقلة مائففدة
مستديرة بمشاركة وجوه وكفاءات ومفكرين لمناقاشة وضففع
شمال إفريقيففا مففا بعففد ثففورتي تففونس ومصففر اللففتين أنتجتففا
سقوط نظامي الرئيسففين زيففن العابففدين بففن علففي وحسففني

.مبارك

شمال افريقيا

وحسب اعلن للصحيفة فففإن المشففاركين هففم حسففن أوريففد
ولحسن حداد ومحمففد الساسففي ومصففطفى الرميففد، إضففافة
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لجعفر حسون وكريم التازي ونور الدين عيوش وسمير عبففد
. من المدعوين300المولى ورشيد جنكاري بحضور الف 

ويهففدفا النقففاش حسففب الصففحيفة إلففى التففداول بتففداعيات
ثورتي تونس ومصر وما حمله من تأثير على شمال إفريقيففا
والشرق الوسط عموما، والمغرب بصفففة خاصففة واسففتقبال
عدد مففن الشففباب المففدونين للقففاء شففهادات وعففرض صففور
وكاريكففاتير ومقففالت صففحف عالميففة وعربيففة حففول ثففورات

'.'الفيس بوك' و'تويتر
وقاال المنصف بلخُياط وزير الشبيبة والرياضة علففى صفففحته
على موقاع الفيس بوك، انه من 'أول المؤيدين لحرية الفراد
في أن يفعلوا ما يشاؤون. الشباب الذين يريدون المشففاركة
في هذه المسيرة لهففم كامففل الحففق فففي ذلففك، شففريطة أن
يحففترموا آراء الخريففن. لكففن رأيففي الشخُصففي، كمففواطن
مغربي، هففو أن البوليزاريففو تسففتغل هففذه المسففيرة لتضففعف
موقاف المغرب في المم المتحدة بخُصوص حقوق النسففان

'.في الصحراء

انتقد تعيين المير نايف وحاذر من حاصول ثورة
المير طالل: عندما تحرم الشعب حاقوقه سيثور

2011-02-17

ة لندن 'القدس العربي' من حسام الفدين محمفد: ففي مقابل
بثها تلفزيون بي بي سي مساء امس شفدد الميفر طلل بفن
عبففد العزيففز آل سففعود علففى ضففرورة اجففراء اصففلحات فففي
السعودية وال فستحصل في المملكة مففا يحصففل فففي انحففاء

.العالم العربي قاائل: عندما تحرم الشعب من حقوقاه سيثور
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واشففار الميففر طلل ان المؤسسففة الدينيففة لففن تعففارض اي
قارارات بالصلحات فيما يتعلق بحقوق النسان والمرأة فففي

.السعودية

وعبر المير طلل عن استيائه مففن تعييففن الميففر نففايف نائبففا
ثانيا لرئيس مجلس الوزراء معتبرا ان ذلك جرح نظام البيعة

'.واعتبر ان هذه 'التعيينات تضر المور والناس

وايد المير طلل وجود ملكية دستورية فففي السففعودية علففى
ان ل تكففون علففى الطريقففة البريطانيففة والسففويدية. وشففكك
المير في امكانية نجاح تأسيس حزب المة السلمي ما دام
ل يوجد قاانون للحزاب في السعودية. كما ايد المير ايقففافا
نظام المنح لمراء السرة المالكة السعودية الذي صدر قارار

.به ولكنه لم يطبق

وفي اشارة واضحة لموقافه مما حصل في مصر قاال الميففر
ان مبارك لم يكن صديقه وان المهم هو ان ل نخُسر الشعب

.المصري

وحول امكانية ان تخُذل الوليات المتحدة العائلة المالكة كما
فعلت مع مبارك قاال المير ان المهم هففو خففذلن الففداخل ل

.الخُارج

وأكد المير اخيرا ان الوحيد الذي يمكنه ان يقففوم باصفلحات
في المملكة هو الملك عبد الله مؤكدا ان الخرين ل يرغبون
بهذه الصلحات قاائل: الملك هففو القففادر علففى ضففمان تنفيففذ
الصففلحات لنففه محبففوب مففن الشففعب وان لففم يفعلهففا الن
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فالوضففع سففيكون خطيففرا وربمففا نصففبح مثففل الففدول العربيففة
.الخرى وربما اسوأ

غيبوبة بن علي.. وانهيار مبارك
رأي القدس

2011-02-17

ظهرت في اليام الخيرة مجموعففة مففن التقففارير الصففحافية
الففتي تتحففدث عففن تفففاقام المففراض الصففحية للرئيسففين
المخُلففوعين، التونسففي زيففن العابففدين بففن علففي، والمصففري
حسني مبارك اللذين يقيمان في منفيين آمنين في المملكففة

.العربية السعودية ومنتجع شرم الشيخ
بالمس راجت انباء بان الرئيس بففن علففي يعيففش فففي حالففة
غيبوبة فففي احففد مستشفففيات جففدة غففرب المملكففة العربيففة
السففعودية، وقابففل ايففام تحففدثت اخففرى عففن دخففول الرئيففس
مبارك في غيبوبة ايضا، بل ان البعض ذهب الى القففول بففأنه

ً .غادر الحياة فعل

وزارة الخُارجية التونسية اكدت بالمس ان صحة الرئيس بن
علي على خير مففا يففرام، وانهففا لففم تتففدهور، وانففه ليففس فففي
غيبوبة، بينما اكد طباخ الرئيس مبارك الخُفاص الفذي يرافقفه
ه ففي صفحة جيفدة ففي قاصفره ففي منتجفع شفرم الشفيخ ان
ويتناول بشهية انففواع الطعففام المفضففلة لففديه وعلففى رأسففها

.الكافيار
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من المؤكد ان هناك جهات مقربة من الرئيسين تقففف خلففف
ماكينة اعلمية نشطة تسرب مثل هذه النباء، بطريقة ذكيففة
للغايففة، لخُلففق تعففاطف شففعبي، والتغطيففة علففى التقففارير
الخبارية التي تتحدث عن مليارات راكمها الرئيسففان وافففراد
مففن اسففرتيهما فففي البنففوك الجنبيففة هففي غالبففا مففن قاففوت

.الكادحين المعدومين

ان يمرض الرئيسان فهففذا امففر متوقاففع، فهمففا متقففدمان فففي
السن، الول اي الرئيس مبارك تجاوز الثمففانين ويعففاني مففن
مرض السرطان، والثاني اي التونسي بن علي في الخُامسة
والسبعين من عمره وتردد انه يعاني من نوع خطير آخر من

ًا .السرطان ايض

ولكن هل من المنطقففي ان يروحففا فففي غيبوبففة فففي الففوقات
نفسه، وبعد ايففام او اسففابيع معففدودة مففن خلعهمففا مففن قابففل

الثورة الشعبية في بلديهما؟

وربما يفيد التذكير بان الرئيسين يملكان من الثروات الهائلة
ما يمكنهما من استقدام اهفم الطبفاء ففي العفالم للشفرافا
على رعايتهما الصحية. فالرئيس مبففارك انتقففل الففى القصففر
نفسه الذي كان يقيم فيه طوال ربع القرن الماضي المجهففز
ًا بكل التجهيزات الطبية اللزمة، والرئيس بن علي يقيم حالي
في مدينة جدة السعودية حيففث توجففد افضففل المستشفففيات

.الخُاصة والمتخُصصة في جميع فروع الطب

الففدعاء بالشفففاء للمريففض صففدقاة، وموضففع العففتراض هففو
توظيف المرض في خدمة حشد التعاطف لزعيميففن يطففالب
الكثيرون من ابناء شعبهما بتقديمهما الى المحففاكم لمواجهففة
اتهامات بالقتل جرى ارتكابهففا مففن قابففل قاففوات امنهمففا اثنففاء
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حكمهما ولمساءلتهما عن حالت فساد وتربح اقادما عليها، او
.تورط فيها بعض المقربين منهما وخاصة افراد من عائلتيهما

نيويضضورك تضضايمز: اوبامضضا طالضضب تقريضضرا سضضريا حاضضدد
الدول العربية المعرضة لنتفاضات شعبية

2011-02-17

واشنطن ف يو بي اي: قاال مسففؤولون فففي الدارة المريكيففة
إن الرئيس باراك أوباما أمفر مستشفاريه ففي آب/أغسفطس
بإعداد تقرير سّري عففن الضففطرابات المحتملففة فففي العففالم
العربي، وان التقرير خلص إلى أن البلدان من البحرين حففتى
اليمن عرضة لنتفاضات شعبية في حال عدم إجراء تغييرات

.سياسية واسعة
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ونقلففت صففحيفة 'نيويففورك تففايمز' امففس الخُميففس عففن
المسففؤولين أن المففر الفذي أصفدره أوبامفا وسفمي 'دراسففة
ّدد المنففاطق السففاخنة المحتملفة وأبرزهففا التوجه الرئاسية' ح
مصر، وقادمت اقاتراحات حول كيفية قايففام الدارة المريكيففة
بالضغط من أجل تغيير سياسي في دول يحكمهففا مسففتبدون

.يعدون حلفاء مهمين للوليات المتحدة
18وأضففافا المسففؤولون أن التقريففر السففّري المؤلففف مففن 

صفحة، واجه مشففكلة أفسففدت مقاربففة الففبيت البيففض تجففاه
مصر ودول أخرى في اليام الخيففرة، وهففي كيفيففة الموازنففة
بيففن المصففالح السففتراتيجية المريكيففة والرغبففة فففي تفففادي
توّسع عدم الستقرار، وبين تحقيففق المطففالب الديمقراطيففة

.للمتظاهرين

ولم يتحدث المسؤولون عن مففدى ارتبففاط التقريففر بالتحليففل
الستخُباراتي الخُاص بالشرق الوسففط الففذي اعففترفا مففدير
الستخُبارات المركزية (سي أي ايه) ليون بانيتا في شففهادته
أمففام الكففونغرس الربعففاء بففأنه كففان بحاجففة لتحديففد أفضففل

.'لمحفزات' الثورات في دول مثل مصر

وقاففالوا إن دعففم أوبامففا للمتظففاهرين فففي ميففدان التحريففر
بالقاهرة، وإن كان قاد تبع إشارات مخُتلطة من قابففل إدارتففه،
عكس اعتقاده بوجود مخُاطرة أكبر فففي عففدم الضففغط نحففو
تغييرات لن القادة العففرب سففيعودون لسففتخُدام مزيففد مففن

.الساليب الوحشية للحفاظ على السلطة

وقاال مسؤول ساعد في إعداد مسودة التقرير' ل شففك بففأن
ًا أنه كان يوجففد الكففثير مففن مصر شغلت بال الرئيس'، مضيف
المففور غيفر المعروففة بشفأن الخُلففة ففي مصففر الفتي تعفد

.'مرساة' المنطقة
45



الثورات الشعبية في البلدان العربية
2011

متابعة تقرير

وعن اليمن، قاال المسؤولون إن الرئيس قالق من ان تركيففز
اب' ضفد 'القاعفدة' كفان إدارته على عمليات مكافحفة 'الره
يتجاهل أزمة سياسية تبزغا مففع ثففورة الشفباب الغاضففب ضفد

.الرئيس علي عبد الله صالح

ًا لقلقهففا وأشاروا إلى ان الدارة المريكية أبقت التقرير سري
من ان تسففريبه قاففد يجعففل الحلفففاء العففرب يضففغطون علففى
البيت البيض، كما حدث بعد أيففام مففن بففدء التظففاهرات فففي

.القاهرة

ورفض المسؤولون مناقاشة تفاصففيل بشففأن الففدول الخففرى
التي اعتبرت عرضة للنتفاضات الشففعبية، وقاففال أحففدهم إن

 دول للنظر في شأنها بشكل دقايففق، واحففدة4التقرير انتقى 
تحاول التحرك نحو التغيير، وأخرى تقففاوم أي تغييففر، واثنتففان
لهما علقاات إستراتيجية عميقة مع الوليففات المتحففدة وفيهففا

.توترات دينية

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفات تنطبففق علففى الردن
.ومصر والبحرين واليمن

ًا ًا مرشففد وقاالت الصحيفة إنه بالرغم من أن التقرير يعد حالي
لففردود فعففل الدارة المريكيففة تجففاه الحففداث فففي الففدول

ًا ّدم بعد رسمي .العربية، غير أنه لم يق

كيف تنظر القاعضضدة للثضورات الشضعبية فضي العضالم
!العربي؟

23:46 2011 فبراير 11الجمعة 
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:حشد نت - عبد الرزاق الجمل

سففنتحدث عففن الغففرب وتنظيففم القاعففدة كقففوتين كففبيرتين
متصففارعتين بإمكانهمففا أن يعيففدا ترتيففب أبجديففة المنطقففة
العربية كليا وعلى مخُتلف الصعدة.. فكل ما يحدث في هذه

..المنطقة ل يمكن أن ينفصل عن حسابات هاتين القوتين

من منطق برجماتي بحت، يمكن القففول إن تنظيففم القاعففدة
سيكون مستاء من الثورات الشعبية علففى النظمففة العربيففة،
لن ما كان يراهن عليه التنظيم فففي توسففيع قااعففدة النصففار
والمتعاطفين معه قاد بدأ بالنحسار بعد الثففورتين الشففعبيتين
فففي كففل مففن تففونس ومصففر، فففاللعب علففى ورقاففة اسففتبداد
النظمففة العربيففة وديكتاتوريتهففا وكففذا عمالتهففا للغففرب، فففي
توسيع الهوة بين الشعوب العربية والغففرب مففن جهففة وبينهففا
وبين النظمة المحليففة مففن جهففة أخففرى، سففتحرقاه الثففورات

..الشعبية.. هكذا يرى البعض

كما أن رؤية القاعدة للتغيير قاد تصبح من الخُيففارات الثانويففة
أو المنبوذة في نظففر الكففثير بعففد أن تمكنففت ثففورات شففعبية
سلمية من إسقاط أعتى النظمففة فففي العففالم العربففي خلل
أسابيع، وإذا ما أضفنا إلى هذا إيجابية الموقاففف الغربففي مففن
ثورات الشعوب في المنطقة العربية، كما حدث فففي تففونس
وكما يحدث في مصر، فسيبدو التنظيم كما لو أنه بففدأ يفقففد

..أدوات التأثير والجذب واحدة تلو الخرى

وفي هذا السياق يرى "ساجان جوهيل" مففن مؤسسففة آسففيا
والمحيط الهادي للبحاث المنيفة، أن القاعففدة سففتجد فرصففا
إذا تمكففن مبففارك مففن التشففبث بالسففلطة أو خلفتففه حكومففة
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تشبه بشكل كبير الحكومة السابقة. وقاال جاريت براتشففمان
وهففو أمريكففي متخُصففص فففي مكافحففة الرهففاب إن" أفضففل
شيء بالنسبة للقاعدة سيكون هو أن تتصاعد هذه النتفاضة
ثففم تخُيففب بعففد ذلففك التوقاعففات الشففعبية، وأضففافا "كلمففا
استطاعت القاعدة إن تقول إن صففوت الشففعب مففازال غيففر
مسموع وتصبح مدافعا شعبيا عن "مصر جديدة" كلمففا تعففزز

".موقافها

هذا الرأي قاد يقففوي فرضففية وقاففوفا الغففرب وراء مثففل هففذه
الثففورات، علففى اعتبففار أن الوقاففوفا فففي صففف النظمففة
المتطرفة أسهم كثيرا في خلق حالة مففن التطففرفا المضففاد،
خصوصا وأن هذه النظمة لم تكففن تحظففى بأيففة شففعبية فففي
العالم العربي والسلمي، والنتائج تؤكد كذلك، فمنذ الحففادي
عشر من سبتمبر وحتى يومنا هذا اتسعت الرقاعة الجغرافيففة
التي يتواجد فيها تنظيم القاعدة، رغم سقوط دولتففه مركزيففا

..في أفغانستان

علففى أن الموقاففف الغربففي مففن هففذه الثففورات قاففد يكففون
استسلما للمر الواقاع الذي فرضته الرادة الشعبية في كففل
من تففونس ومصففر، وليففس تسففليما بففه، والغففرب يفعففل هففذا
كثيرا، لهذا وجدنا المواقاف المريكيففة تجففاه الثففورة الشففعبية
المصرية تتوقاف، من حيث الصرامة واللين، على ما سيجري

..على الرض

وللتأكيد على تعامل الغرب مع ما هو أمر واقاع بهذه الشكل،
:يمكننا أن نسوق بعض النماذج

في وقات سابق دعا قاائد قاوات حلف شففمال الطلسففي فففي
أفغانستان، إلى الحوار مع حركة طالبان، بعففد فشففل الخُيففار
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العسكري في تحقيق أهدافه.. وكان لففوزير الففدفاع اللمففاني
كلم قاريففب مففن هففذا: "إن اسففتتباب المففن فففي أفغانسففتان
وإنهاء العنف يمكففن أن يتحقففق عففبر الحففوار الجففدي وبففدون

"..شروط مع جماعة طالبان

بعد هذه الدعوة، وبأشهر، تواصلت إدارة الرئيففس المريكففي
باراك أوباما مع بعفض فصففائل المقاومففة العراقايففة للتفففاوض
معها، غير مكترثة بردة فعل حكومة حليفهففا المخُلففص نففوري
المالكي، وكان المففالكي قاففد أبففدى اسففتغرابه مففن مثففل هففذا
التواصففل: كيففف تتواصففل الوليففات المتحففدة مففع المجرميففن

)..الذين قاتلوا الجنود المريكيين؟.. (نص عبارة المالكي

هففذه مجففرد قاففراءة مففن قاففراءات أخففرى كففثيرة لمففا يجففري،
وبعضها يذهب إلى أن مفا يحفدث يصفب ففي صفالح التنظيفم

..لسباب سيأتي ذكرها

وبخُصوص تأثير مثل هذه الثورات بشكل سلبي على تنظيم"
القاعدة، يقول نعمان بن عثمان وهفو منظفر سفابق لجماعفة
متحالفة مع القاعففدة فففي ليبيففا، فففي تصففريحات نقلتهففا عنففه
وكالة رويترز، "إنها هزيمة كبيرة للقاعدة في بلففد ذي أهميففة
محوريففة بالنسففبة لصففورتها فقففد جرحففت مصففداقايتها لففدى

".أنصارها المحتملين

ويقول بيتر كنوب، مدير المركففز الففدولي لمكافحففة الرهففاب
في لهاي إن"هذه المظاهرات من جانب أناس عاديين تثبت
إفلس إيديولوجيففة القاعففدة." وأضففافا أن انتحففار التونسففي
محمد البوعزيزي في ديسمبر الماضي احتجاجا على انعففدام
الفرص القاتصادية والذي ساعد على إشعال الثورة التونسية
اثبت أنه أكثر قاوة مففن دعففوة القاعففدة لشففن هجمففات علففى
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الحكففام العففرب الففذين يففدعمهم الغففرب. وأردفا قاففائل إن
النتحففار الحقيقففي لشففخُص كففان يائسففا أدى إلففى تعبئففة

.الجماهير.".. فكيف ينظر التنظيم إلى مثل هذه الثورات؟

ترحيب وتخُوفا

رحففب فففرع "تنظيففم القاعففدة فففي بلد المغففرب السففلمي"
بثورة الشعب التونسفي علفى نظفام الرئيفس المخُلفوع زيفن
العابدين بن علي، ووصف الثورة بففالزلزال الففذي هففد عففرش
طاغية تونس، لكنه حذر من أن يتففم اسففتبدال "العميففل" بففن
علي بعميل آخر، حد تعبيره، كما أبدى تخُوفه من الدور الذي
قاد تلعبففه الوليففات المتحففدة المريكيففة وفرنسففا فففي تففونس

..خلل مرحلة ما بعد سقوط النظام

وقاال التنظيم في بيان لففه، نشففره فففي بعففض مففواقاعه علففى
النترنت عقب أحداث تونس، "إن فرنسا والوليات المتحففدة
"ستلعبان الدور القذر نفسففه فففي تففونس فففي المسففتقبل إل

"..في حال أوقافتهم هجمات المجاهدين

وأضففافا بيففان التنظيففم: "إن الوليففات المتحففدة المريكيففة
وفرنسا مع الكفار الغربيين، لن يقبلففوا بففأي تغييففر ل يتوافففق
مصالحهم في تونس. إنهم منشغلون حاليا فففي العثففور علففى

"..عميل آخر مقبول لديهم

تجدر الشارة هنا إلى أن ما يسميه تنظيم القاعففدة "عميل"،
تسففميه الوليففات المتحففدة المريكيففة "حليفففا" فيمففا يسففمى

".. بف"الحرب على الرهاب
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وفي التسجيل المرئففي "نصففرة وتأييففد لخواننففا فففي تففونس"
الصففادر فففي المراحففل الولففى لنتفاضففة تففونس، يعلففن أبففو
مصففعب عبففد الففودود، وهففو القائففد لفففرع التنظيففم فففي بلد
المغففرب السففلمي، عففن تأييففد التنظيففم لنتفاضففة الشففعب

..التونسي ضد نظام الرئيس المخُلوع بن علي

وأضافا بأن أعمال الشففغب فففي العاصففمة التونسففية ليسففت
سوى "صرخة احتجاج مدوية من ضحية في مواجهة جلدهففا،
كسفرت جفدار الصفمت الفذي خيفم علفى تفونس منفذ عقفود
طويلففة.. غضففبة طففال انتظارهففا وانتفاضففة مباركففة ضففد

"..الطغيان

وقاال عبد الودود إن "القاعدة في المغرب السففلمي" علففى
استعداد لتقديم المشورة "وتشجيع المتظاهرين على تحففدي
الحكومة كجزء من معركة أكبر لتحرير ديار السففلم وإقاامففة

"..الشريعة

كمففا حشففد عبففد الففودود فففي كلمتففه الكففثير مففن الشففعار
الحماسففية لبففي القاسففم الشففابي ولبففي الطيففب المتنففبي
وغيرهما مففن الشففعراء، إضففافة إلففى حففديثه عففن مشففروعية
المطففالب الشففعبية وعففن سففرقاة لصففوص النظففام لحقففوق
ُأريففد لهففا أن الشعب ووو..الخ..، وهي لهجة مخُتلفة للتنظيففم 

..تتناغم مع هذا التطور المهم في العالم العربي

ويحاول التنظيم أن يثبت بأن مثل هذه الثورات الشعبية هففي
جزء من ثورة عامة يقودها على واقاع مخُتففل بففذات الففدوافع

..وإن اختلفت الوسائل
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ويقول رجل الففدين الموريتففاني المؤيففد للقاعففدة أبففو المنففذر
الشنقيطي في رده على سؤال عففن المشففاركة فففي الثففورة
الشعبية المصرية، "إن ما يحصل اليوم في بلد السففلم مففن
ظلم وبغي وفجور داخل في دائرة الظلففم الففذي شففرع اللففه

"..لعباده التصدي له

ويضففيف الشففنقيطي: "ويجففب أن نعلففم أن إزاحففة النظففام
الحاكم في مصر أمففر قاففد يستعصففي علففى أكففبر المنظمففات
الجهادية,فلو نجح هؤلء المتظاهرون في إسقاطه لكان ذالك

"..نصرا عظيما للسلم والمسلمين

ويفففرى الشفففنقيطي أن المتظفففاهرين الفففذين رددوا شفففعار
"الشعب يريد إسقاط النظام". "قاد توصلوا في الحقيقة إلى
لت إليهفا الجماعفات الجهاديفة منفذ النتيجة نفسها الفتي توص
عقدين من الزمن وهي ضرورة التخُلففص مففن هففذه النظمففة

"..واعتبارها امتدادا للغرب

صحيح بأن قايادات التنظيم الرئيسية، كابن لدن والظواهري،
لم يصدر عنها حتى اللحظففة موقاففف مؤيففد أو معففارض لمثففل
هذه الثورات الشعبية إل أن مواقافها لن تخُتلف عففن موقاففف
فففرع التنظيففم فففي المغففرب العربففي مثل، علففى اعتبففار أن
الجميففع محكومففون بأدبيففات ومبففادئ معينففة يتعففذر أن تففأتي

..بمواقاف متباينة

ومما تقدم يتضح أن تنظيم القاعففدة يرحففب فعل بمثففل هففذه
الثورات، وإن كان يتخُوفا مما سيحدث في المراحل التاليففة
لها، وهو المر الذي يقلق الغرب أيضا، مففا يعنففي أن الصففراع

..بين الطرفين قاد يأخذ شكل آخر في تلك المراحل
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القاعدة عملت لذلك وحددت له مدة زمنية

فففي برنامففج سففري للغايففة الففذي كففان يعففده لقنففاة الجزيففرة
العلمففي الشففهير يسففري فففوده، وفففي حلقففة "العبففور إلففى
المجهول" من هذا البرنامج، يتحففدث أحففد منظففري التنظيففم،
ويدعى مصطفى ست مريم نصر "أبو مصعب السوري" عن
المراحل الست لتطور الجهاد السلمي، أولها ضففرب العففدو
في عقر داره وثانيها استدراجه إلى بلد المسلمين.. وهاتففان
المرحلتان كانتففا قاففد تحققتففا بعففد عمليففة الحففادي عشففر مففن

م، وقاففد2001سبتمبر في كل من نيويورك وواشففنطن عففام 
جففرت علففى النحففو المرسففوم تمامففا بعففد احتلل أمريكففا

..لفغانستان والعراق

أما المرحلة الثالثففة مففن المراحففل السففت فهففي بنففاء قااعففدة
صلبة في العراق لخُلخُلة الوضاع المنية فففي سفوريا ولبنففان
حتى تكففون بلد الشففام، بعففد ذلففك، نقطففة انطلق للشففتباك
المباشففر مففع الكيففان السففرائيلي، والشففتباك المباشففر مففع
الكيان السرائيلي هو المرحلة الرابعة من المراحففل السففت،

م2007وقاد حددت القاعدة لذلك مدة زمنية تبففدأ فففي عففام 
..م2010وتنتهي في عام 

باقاي المراحل حدد لها التنظيم برنامجا زمنيا يبدأ مففن حيففث
م..2020م وينتهففي ففي عفام 2010انتهت المرحلفة الثالثففة 

وتقول المرحلة التالية إن مففا حففدث فففي المراحففل السففابقة
سيدفع النظمة العربية إلى التصدي لذلك مما يعريهففم أمففام
الجماهير ويظهرهم كحففراس للمحتففل وهففو مففا سففيقود إلففى
اشففتباك مباشففر بيففن هففذه النظمففة وبيففن القاعففدة أو بيففن
النظمفة وبيفن شفعوبها قافد يففؤدي إلففى تغييفر هففذه النظمفة
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واستبدالها بأنظمة حكم أخرى ترضى عن القاعففدة أو تتقبففل
وجودها.. ول يعنينففا هنففا سففرد بففاقاي المراحففل مفصففلًة لكففن
تعنينا الشففارة إلففى أن النظففام المصففري فففي مففأزقاه الخيففر
عزفا علففى وتففر أمففن إسففرائيل بعففد ذهففابه وكففذا علففى وتففر
وصول السلميين إلى سدة الحكم في مصففر، ولهففذا دللت

.قاوية لها علقاة بما أوردناه هنا

ل أهمية للمقدمات ما دامت النتائج واحدة

يتضففح ممففا تقففدم أن اسففتغلل تنظيففم القاعففدة لديكتاتوريففة
النظمة العربية في توسيع الهوة بينها وبين شففعوبها وكسففب
تعاطف وولء هذه الشعوب لففه، كففان الفففغرض منففه إسففقاط
هذه النظمة العميلة، على حد تعففبيره، فففي نهايفة المطففافا،
وبالتالي فإن سقوطها ل يشكل خسارة بالنسبة للتنظيففم ول
يفقده بعض أدوات الجذب، كما يفكففر البعففض، فهففو النتيجففة

..المطلوبة من استغلل غطرسة وعمالة هذه النظمة أصل

المر الخر.. تنظيم القاعدة ليس حركة أو جماعة برجماتيففة
تسعى إلى فرض نفسها كحاكم أو متحكم فففي أمففور النففاس
لغراض ل علقاة لها بالهم العام، بل تسعى إلففى خلففق حالففة
تسود فيها مبادئ معينة، وإذا ما ُوجدت هذه الحالففة وسففادت
فيها تلك المبادئ بجهففود آخريففن، فسففيبارك تنظيففم القاعففدة
ذلك بكل تأكيد، ولهذا أعتقد أن الثورات الشعبية في الففوطن
العربي لم توجه صفعة لتنظيم القاعدة ولم تؤثر،أيضا، علففى

..رؤيته للتغيير

وبهذا يكون الغرب قاففد استسففلم لواقاففع جديففد فففرض نفسففه
دون أن يكون ضمن حساباته، لكنففه سففيعمل جاهففدا لتفففادي
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مخُاطر ما بعد تلك الثورات، أي أن خططه في الحرب علففى
.الرهاب ستتراجع كثيرا إلى الوراء

المصدر : صحيفة الشموع

عائلته تناشد "الشرفاء" في مسضضاعدتها لملحاقتهضضا
ًا قضائي

فادية حمففدي.. شففرطية صفففعت بففوعزيزي فففانفجرت ثففورة
تونس

م2011 يناير 19هف - 1432 صفر 15الربعاء 

إن*      نفسك  إحرق  عاطل:  لشاب  جزائرية  بلدة  رئيس 
كنت تملك شجاعة بوعزيزي

    " العربيففة" تففدخل منففزل مطلففق شففرارة النتفاضففة* 
التونسية محمد البوعزيزي

بف*      بوعزيزي  خضروات  عربة  شراء  يعرض  10كويتي 
آلفا دولر

فاديفة حمففدي هففي شففرطية تعمففل فففي وليفة سففيدي بوزيففد
بتونس، وبحسب المعلومات القليلفة الفواردة عنهفا مففا تففزال

ًا، وبسففبب صفففعتها الشففهيرة35عزباء وتبلغ من العمر   عامفف
لمحمد بوعزيزي انطلقت شرارة الثورة فففي تففونس بعففد أن

.أقادم "بسبوس" كما يلقبه أهله على إحراق نفسه

وعفن تلفك الشفرطية يقفول سفالم شفقيق محمفد بفوعزيزي
7لصحيفة "المصري اليوم": شقيقي محمد كان يعففانى منففذ 
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سففنوات مففن قاهففر أعففوان البلديففة، بقيففادة فاديففة حمففدى،
وموظففف آخففر يففدعى صففابر. كانففا يصففادران بضففاعته مففن

".الخُضروات مرتين في السبوع

ادة -والكلم مفازال لسفالم- حضفرت في يوم الحفادث وكالع
فادية حمدي مع مساعدها صففابر وصففادرت بمففوجب محضففر
بلففدي بضففاعة شففقيقي، فاتصففل محمففد بخُففالي الصففيدلني
ليستنجد به. وفعلً تففدخل خففالي واسففترجع لففه المحجففوزات،

ًا وصادروا الخُضار10لكن بعد  . دقاائق عادوا مجدد

وتابع سالم: "حين حفاول محمفد الحفديث مفع فاديفة صففعته
على خده، وسدد له صابر عدة ركلت، ولم يكتفيا بففذلك بففل
ضرباه على أنفه حتى انفجر بالدم عندما حاول اللحاق بهمففا
في مقر البلديففة، فصففعد إلففى مكتففب الكففاتب العففام للبلديففة
ليتقدم بشكوى، لكنففه رد عليففه قاففائلً: يففا مسففخ متكلمنيففش،

)".(بالتونسية تعني يا قاذر ل تحدثني

وأردفا سالم: رفض المحففافظ اسففتقباله أو سففماعه، فخُففرج
للشارع بعد أن احترق من الداخل يصفرخ مفن شفدة الغيفظ،
ثم أحضر البترول الزرق وأضرم في نفسه النار وفي الوقات
الذي كان يحترق فيه كان حففارس المحافظففة يضففحك، حففتى
ًا عندما أخرجففوه أنبوب الطفاء في مقر المحافظة كان فارغ
ًا علففى أن الصفففعة الففتي تلقاهففا في محاولة لنقففاذه، مشففدد
شقيقه هي التي أججت عنده فكرة النتحار قاففائلً: "معففروفا

ًا ".في قابيلة الهمامة أن الذى تضربه امرأة نلبسه فستان

ويصر سالم وعائلته على ملحقة الشرطية فادية ومحاكمتهففا
ًا: "لففن أتركهففا تفلففت منففي، أمام الرأي العام الدولي، موضح
ُيشففوى وهففو وحارس المحافظة الذي كان يتفرج علففى أخففي 
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يضحك، ورئيس البلدية، والكاتب العففام للبلديففة، والمحففافظ،
ًا صادروا أحلم أخي في الحياة. أدعففو المحففامين هؤلء جميع
الشرفاء في تونس وكل البلد العربية والعففالم إلففى تشففكيل

".لجنة ومساعدتي

وكانت الحاجة منوبية والدة محمد بوعزيز طالبت فففي وقاففت
سففابق خلل لقففاء مففع صففحيفة "الخُففبر" الجزائريففة مقابلففة
الشرطية فادية حمدي، قاائلة: "أريد أن أرى الشففرطية الففتي
ضففربت محمففد، لسففألها عففن الظلففم الففذي اقاففترفته، ثففم

ًا أمام الشعب ".محاكمتها علن

تجففدر الشففارة إلففى أن رئيففس الحكومففة المكلففف محمففد
الغنوشي كان قاد وعد في وقات سففابق بمحاكمففة جميففع مففن
وقاف وراء القمع الدامي ضد الذين شاركوا في الحتجاجففات
الففتي شففهدتها البلد قابففل هففروب الرئيففس المخُلففوع زيففن

.العابدين بن علي من البلد

انتفاضة الشباب تتواصل بليبيضضا والبحريضضن واليمضضن
وتمتد للكويت وعمان والردن

قاتيل بانتفاضة ليبيا ومتظاهرون يحرقاون مقر الذاعة في 41
بنغازي

الشرارة وصلت سورية.. البدون ينزلففون لشففوارع الكففويت..
والقتلى يتزايدون في اليمن

2011-02-18
57



الثورات الشعبية في البلدان العربية
2011

متابعة تقرير

لندن فف 'القففدس العربففي': اتسففعت رقاعفة الضففطرابات فففي
العالم العربي، كما واصلت قاوات المن استخُدام العنف ضد
المتظاهرين مما ادى لسقوط عشرات القتلى فففي البحريففن
واليمففن وليبيففا، فيمففا جففرح العشففرات فففي الكففويت والردن
وسففلطنة عمففان، كمففا وصففلت شففرارة الحتجاجففات الففى
العاصففمة السففورية دمشففق الففتي شففهدت الخُميففس تجمهففرا
للمئات الذين طالبوا بمحاربة الفساد. واسفففرت التظففاهرات
ضد النظام الليبي عن عشرين قاتيل علففى القاففل فففي مدينففة

 كلم شرق طرابلس) وعن سففبعة قاتلففى فففي1200بنغازي (
درنة (شرق)، وفق ما نقلت صحيفة 'اويا' الليبية القريبة من
سيف السففلم القففذافي نجففل الزعيففم الليففبي علففى موقاعهففا

.اللكتروني
ويرتفع بذلك عدد القتلى في ليبيا منففذ بففدء التظففاهرات فففي

 بحسففب تعففداد تقففوم بففه41هذا البلد الثلثففاء الماضففي الففى 
.وكالة فرانس برس، استنادا الى مصادر محلية متعددة

واحرق متظاهرون مقر الذاعة المحلية فففي بنغففازي بشففرق
ليبيففا بعففدما انسففحبت منففه قاففوات المففن الففتي كفانت تتففولى
حمايته، وفففق مففا نقلففت وكففالت دوليففة عففن شففهود ومصففدر

.رسمي
وافاد شاهد بان قاوات المن التي كانت تتولى حماية المبنففى
انسحبت منففه بعففد الظهففر، فعمففد المتظففاهرون الففى دخففوله

.واضرموا النار فيه
واكد مصدر رسمي هذه المعلومة منددا بما اعتففبره 'جريمففة
ضد المن والستقرار فففي البلد'. كمففا نقلففت صففحيفة 'اويففا'
القريبة من سيف السلم القذافي نجل الزعيم الليففبي علففى
موقاعها اللكتروني الجمعة ان متظاهرين شنقوا رجلففي امففن

 كلففم شففرق200في مدينة البيضاء الليبية الواقاعة على بعففد 
بنغازي. ونقلت الصحيفة انه 'تففم شففنق رجلففي أمففن بعففد أن
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تمكن المتظففاهرون فففي مدينففة البيضففاء شففرق بنغففازي مففن
القبض عليهما أثناء محاولة تفريق التظاهرات الففتي تشففهدها

'.المدينة منذ الربعاء
مففن جهففة اخففرى أطلففق الجيففش البحرينففي الرصففاص علففى
المتظاهرين الجمعة بففالقرب مففن ميففدان اللؤلففؤة بالعاصففمة
المنامة، واكد شهود عيان ان قاوات المن البحرينية اطلقففت
النار علففى متظففاهرين فففي المنامففة الجمعففة مففا اسفففر عففن

.سقوط عدد من الجرحى
جاء ذلك فيما تففدفق مئففات مففن مؤيففدي الحكومففة البحرينيففة
علففى شففوارع العاصففمة المنامففة الجمعففة ملففوحين بففالعلم
وبصور الملك حمففد بففن عيسففى آل خليفففة. ودعففا ولففي عهففد
البحريففن الميففر سففلمان بففن حمففد آل خليفففة الجمعففة الففى
'الهدوء فورا' في البلد، مشيرا الى ان حففوارا وطنيففا سففيبدأ

.حالما يعم الهدوء
وفي الكويت تظففاهر مئففات مففن 'البففدون' الجمعففة مطففالبين
بتسوية وضعهم ومنحهم الجنسففية الكويتيففة، المففر الففذي مففا

 رجل بالتظاهر بعففد300زالت ترفضه الحكومة، وبدأ حوالى 
 كلففم غففرب الكففويت) وسففط50صلة الجمعة في الجهففراء (

تفدابير امنيفة مشففددة شفاركت ففي فرضفها قاففوات مكافحفة
.الشغب

ورفض المتظاهرين مغادرة موقاع الحتجاج حتى تلففبى جميففع
مطففالبهم، وحففاولت القففوات الخُاصففة اجلء المتظففاهرين،
وقاامت بإطلق القنابل المسيلة للففدموع، ورشففهم بخُراطيففم

.المياه، حيث كان عدد المتظاهرين في ازدياد
 عمففاني بينهففم نسففاء300وفي سلطنة عمان تظاهر حوالى 

الجمعة بشففكل سففلمي فففي وسففط مسففقط للمطالبففة برفففع
الرواتب وباصلحات سياسية، بحسب ما افاد مراسففل وكالفة
فرانس برس. والتظاهرة الففتي تعففد الثانيففة مففن نوعهففا فففي
السلطنة في غضون شهر واحد، نظمت في شارع الوزارات
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الرئيسففي فففي مسففقط، وحمففل المشففاركون فيهففا لفتففات
مطالبة بف'القضاء على ظاهرة الغلء' و'رفع رواتففب الشففعب
العماني' و'زيادة مسففتحقات الضففمان' اضففافة الففى السففماح

.بالبنوك السلمية
وهتف المتظاهرون والمتظففاهرات 'الصففلح، الصففلح' بينمففا

.كانت قاوى الشرطة تحيط بهم
وفففي اليمففن اكففدت مصففادر طبيففة وشففهود عيففان ان اربعففة
متظاهرين قاتلوا الجمعة في عدن (جنففوب) واثنيففن فففي تعففز
(جنوب صنعاء) وسفط توسفع العنفف والتظفاهرات المطالبفة

.باسقاط النظام في البلد
واحتشد عشرات اللوفا من المعارضين للحكومففة فففي تعففز
التي خرجت فيها أيضا مظاهرات مؤيدة للحكومة، كما كانت

.هناك مظاهرات متنافسة أقال عددا في صنعاء
وفي صنعاء، اصيب اربعة اشخُاص علففى القاففل بجففروح فففي
هجوم لمناصري السلطة علففى طلب متظففاهرين معارضففين

.للنظام في صنعاء
وتففم العتففداء بالضففرب المففبرح والعنيففف علففى العديففد مففن
الصففحافيين مففن قابففل مناصففري الحففزب الحففاكم فففي اليمففن

.بواسطة العصي والفؤوس والهراوات

زعماء العالم العربي يجهزون حاقائبهم للرحايل
صحف عبرية

2011-02-18

 صففادر مراقابففون2010فففي صففباح كففانون الول (ديسففمبر) 
تونسيون عربة الخُضار للشاب، محمفد بفوعزيزي، ففي بلفدة
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صغيرة تسمى سيدي بوزيد. الشاب العاطل عن العمففل ابففن
 سنة، يحمل لقبا جامعيففا اول فففي علففوم الحاسففوب جففاء26

الى محطة الشرطة المحلية كي يستعيد بضاعته المصففادرة.
لم تكن الحالة القاتصادية العسففيرة لعففائلته لتسففمح لففه بففان

.يتنازل حتى ولو عن خسة واحدة
شففرطية فففي محطففة الشففرطة المحليففة أهففانته امففام أنظففار
الجميع وصفعته. بوعزيزي المسكين، بفعل يائس وربما أيضا

 كففانون الثففاني (ينففاير) تففوفي.4احتجاجي، احرق نفسه. في 
ولم ينل فرصة رؤية كيففف ان فعلففه ادى الففى خلففع زعيميففن

 كانون الثاني/ يناير) ومبارك14عربيين بن علي في تونس (
). شباط/ فبراير11في مصر (

في اليمن، الجزائر، البحرين، ليبيا وحتى ايران يشتم في كل
صباح حكام هذه الدول الشرطية اللعينة: لو انهففا لففم تلمففس
عربة بوعزيزي. غير انه فففي هففذه الثنففاء الهففزة فففي العففالم
العربي تتواصل. فقد تحول بوعزيزي الى رمز لمجتمع عربي

.يعاني ويهان فهم فجأة بان لديه هو ايضا القوة
زعماء العالم العربي فقدوا الوسيلة. لم يسبق أن كان قاففادة
الجيش موضع مغازلة من طرفهم بهذا القدر. علففي عبففدالله
صالح في اليمن اذا كان سينهي الشهر. عبد العزيز بوتفليقففة
الجزائري حففرص منففذ الن علففى اعففداد طففائرة جففاهزة فففي
المطار، وحتى السيارة المحصففنة لملففك البحريففن، حمففد بففن
عيسففى آل خليفففة، مخُطففط لن تجتففاز جسففر فهففد الففى
السعودية المجاورة بسرعة فائقة بالطبع شففريطة ان يكففون

.عبدالله هناك دائما الملك
باختصار، لم يعد شيء مضمونا، لفم يعففد شففيء غيففر واضففح.
وحتى ليس للمريكيين الذين من جهة يؤيففدون الديمقراطيففة
ولكن من جهة اخرى بسبب الوضع السففتثنائي جففدا يففديرون

.سياسة متذبذبة مثلما في حالة مصر
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يتعيفففن علفففى ادارة اوبامفففا اليفففوم أن تدمفففج بيفففن 'تحيفففا
الديمقراطية' و 'تحيا المصالح'. ليففس بسففيطا ان تدمففج بيففن
المرين. وحالة البحرين هي مثال كلسيكي. قابل نحو نصففف
سنة بففدأت اضففطرابات شففديدة فففي البحريففن، كففانت عمليففا
محاولة انقلب من جانب الغلبية الشيعية التي تحظى بدعم
مففن ايففران. واشففنطن ايففدت فففي حينففه السففرة المالكففة
السعودية التي تسمح لجنففود السففطول الخُففامس المريكففي
بان يشعروا في الدولة الصغر فففي الخُليففج الفارسففي بففانهم

.في بيتهم
ولكن اليوم تغيرت الزمنة وعلى اوباما ان يدافع وان يطبففق
الرؤيا الديمقراطية لسلفه (من كففان يصففدق) جففورج بففوش.
اذن ما العمل؟ تأييففد المتظففاهرين الشففيعة، الففذين يشففكلون

 في المئففة مففن السففكان فففي البحريففن ام ربمففا مواصففلة70
تطففبيق السياسففة الواقاعيففة القديمففة والطيبففة فففي الشففرق
الوسففط رغففم وجففود المزيففد فالمزيففد مففن النتقففاد لهففا فففي

.اعقاب ثوران الشارع العربي؟ سؤال جيد
البحرين هي نموذج جيد لن هذه المرة لم يعد الحديث يدور
عن لعبة بسففيطة. فالضففطرابات اقاففتربت جففدا مففن اراضففي
دولة ليست فقط هي الهم بيففن الففدول العربيففة، بففل وايضففا
هي دولة اللجوء للحكام العرب المخُلوعين السعودية. وهففي
ل يمكنها ان تسمح بترك البحرين لمصيرها وبالتأكيففد تحولهففا
الففى معقففل شففيعي. وفجففأة الديمقراطيففة ايضففا، الففتي علففى
الموضة جدا في العففالم العربففي، قاففد تصففطدم بالحففدود مففن

.الجانب المريكي ايضا

ليس ما كانت

ل ريففب فففي انففه بعففد ثففورتي تففونس ومصففر لففم يعففد العففالم
العربي مثلما كان في الماضي. يمكففن أن نسففمي هففذا هففزة
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ارضية، ويمكن أن نسمي هففذه هففزة هائلففة. مهمففا يكففن مففن
أمر، ففي الصحف العربية بعمومهففا يمكففن أن نقففرأ مقففالت
عديدة كتبت فيها هذا السبوع الجملة التالية: صفففحة جديففدة

.في التاريخ العربي
المحللون في العالم العربي يرون اليوم عودة العزة العربيففة
بعد اكثر من أربعين سنة من القمع. قامع من جانب زعمائهم
وخجل من الهزائم العسففكرية امففام اسففرائيل. وهففم، هكففذا،
مثل كتففب فففي صففحيفة 'اليففام': 'رأوا منففذ وفففاة جمففال

 وموت الحلم العربي المشترك، عقودا1970عبدالناصر في 
اصبح فيها النفط سيد المنطقة ونشأ التحالف المقففدس بيففن
الوليففات المتحففدة ومصففر والعربيففة السففعودية تعايشففت

.اسرائيل معها على نحو جديد
وفجففأة يحلففم العففالم العربففي ليففس فقففط بزعامففة اخففرى
وبديمقراطية (حتى وان كان هذا اساسا بسبب 'القاتصففاد يففا
غبي' والفساد ايضا) بل حتى بتغييرات اقاليمية. فففي شففوارع
البحرين تحدث هذا السبوع المتظاهرون الشففيعة عففن نهايففة
الهيمنة السففعودية. وعلففى سففماع هففذه القاففوال كففان يمكففن
لحكام طهران ان يفركوا ايففاديهم متعففة لففو لففم يحصففل يففوم
الثنين من هذا السبوع حيففن خرجففت الجمففاهير هنففاك ايضففا
الى الشوارع في مدن مثل اصفهان، شيراز، مشهد وبففالطبع
طهران. 'الوباء' الديمقراطي لم يتجاوز ايففران هففذا السففبوع

.ايضا، وان كانت هي غير عربية
للوضع في ايران، العدو الكبر للغرب، يسهل على واشففنطن

.التصدي هذه المرة
 حيففن بقيففت2009فخُلفففا للوضففع فففي حزيففران (يونيففو) 

الوليات المتحدة غير مبالية امففام مشففاهد المتظففاهرين فففي
.طهران، ل توجد هذه المرة حاجة لمغازلة النظام اليراني

فالحوار حففول النففووي اليرانففي فشففل نهائيففا فففي محادثففات
اسطنبول في شهر كانون الثففاني (ينففاير). والن يمكففن رفففع
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الصوت عاليا امام نظام آيات الله في طهففران. فخُسففارة أن
ِر منذ حزيران (يونيو)  ، حين دخلت الموجففة2009هذا لم يج

.الخُضراء في حينه في حالة تسارع عال
وزيرة الخُارجيفة هيلري كلينتفون قافالت يفوم الثنيفن، عنفدما
انففدلعت الضففطرابات فففي ايففران، انهففا تؤيففد عشففرات الفا
المتظففاهرين فففي ايففران: 'الشففعب اليرانففي جففدير بففذات
الحقففوق الففتي رأوا المتظففاهرين فففي مصففر ينالونهففا. تلففك

'.الحقوق التي هي حقوق منذ الولدة
وصففرحت كلينتففون بانهففا، مثففل الكففثيرين فففي ادارة اوبامففا

'.يؤيدون بشكل علني 'تطلعات الشباب في طهران
واشنطن تتوقاع اليففوم مففن طهففران ان تكففون 'ملتزمففة بفتففح
الساحة السياسية امام اصوات المعارضة والمجتمع'. يمكففن
الفتراض بان واشففنطن لففن تطلففق اقاففوال مشففابهة بالنسففبة

.للسعودية وامارات الخُليج

نهاية عهد

في مثل هذا اليوم قابل اسبوع انتهى في مصر عهففد مبففارك.
احد ما في القاهرة سعى الى أن يذكرني هففذا السففبوع بففانه
كانت للمصريين دوما عادة لتسمية بلدهم وعاصففمتهم بانهففا

'.'ام الدنيا
اليوم يوجد احساس في القاهرة بفانهم بالفعفل هكفذا، مثفال
يحتففذى للعففالم العربففي ول يهففم اذا انتهففت الثففورة الشففعبية
بانقلب عسكري رحيم في نهايففة النهففار يحففل جنففرال محففل
الرئيس. بالنسبة للمصريين يدور الحففديث فففي كففل الحففوال

.عن ثورة استثنائية وغير مسبوقاة
 كففانت موجهففة ضففد الحتلل1919تففذكير تففاريخُي: ثففورة 

 خاضففها 'الضففباط الحففرار' وكففان1952البريطففاني، ثففورة 
.الحديث يدور عن انقلب عسكري
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الشارع في مصر ل يريد اليوم أن يسرق منه انجازه. يحتمل
ال يتخُلى الجيش بسهولة عن الحكم ويحتمل ايضففا ان ينشففأ
عففن الديمقراطيففة المصففرية حففتى وان كففانت محففدودة عنففد
تنفيذها ف حكم 'الخففوان المسففلمين'. ولكففن الجمهففور اليففوم

.يريد أن يحتفل بانتصاره
انتصار الشارع المصري العربي على الفقر، القمع، الفسففاد،
التطرفا الديني وتعزز الذراع الجهادية للسلم، الشك وعدم
الثقة بين المواطن وزعيمه، الذي انقطع عنففه فففي قاصففره ففف

.كل هذا سحر لب العرب
مبارك ف الذي حتى يوم أمس كففان حليفففا وادارة اوبامففا رأت
فيه شريكا بل واحترمت حكمه بخُطاب اوباما في القاهرة ففف
اصبح بين ليلة وضحاها منبوذا ومتروكا لمصففيره. مففن ناحيففة
الشارع في القاهرة كان هذا تقريبففا مثففل 'السففهولة الففتي ل

'.تطاق للثورة
الجميففع يركففزون اليففوم علففى روائففع الشففبكة. الفيففس بففوك
والتويتر سيصففبحان مرشففحين لجففائزة نوبففل للسففلم. ولكففن
التعليففم الجديففد، او لمزيففد مففن الدقاففة فتففح العيففون، قاففدمته

.القنوات الفضائية المخُتلفة
 قابففل أن تبففدأ1990رحلتي الى العففالم العربففي بففدأتها فففي 

.1996الجزيرة القطرية بالبث في 
في ايران، فففي ليبيففا رغففم الحظففر المفففروض علففى تركيففب
صحن للتقاط البث الفضائي ف كان بوسعي أن اراها بكميات
كبيرة. العالم العربي رأى المرة تلو الخرى ما الففذي يحصففل
لدى الجار الغربي. رأى وأراد. شبكة الجزيرة فتحت العيون.
اثبتت انه يمكن انتقاد النظام القائم دون أن تسقط السففماء

.على الرأس
صحيح أن تونس ليسففت مصففر بالضففبط مثلمففا هففي الجزائففر
ليست اليمففن، والبحريففن ليففس ايففران. ولكففْن، هنففاك قااسففم
مشترك بين كل هذه الففدول وهففو الحكففم المطلففق فففي كففل
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الدول في العالم الذي ينغلق علينا. عالم لم يعد ممكنا اخفاء
أي شيء فيه. عالم فيه الجميع، بمن فيهم الزعمففاء العففرب،

.يسقطون في الشبكة
كان هذا اسبوعا عاد فيه علي عبدالله صالح، رئيففس اليمففن،
ليذكر بانه لن يتنافس لولية اخرى والرئيس السوري، بشففار
السد، قاام بمسرحية وقاففاد بنفسففه سففيارته كففي يظهففر بففانه

.مستقر
فففأظهر بففذلك خوفففا حقيقيففا. كففان هففذا اسففبوع حففتى معمففر

 سففنة مففن الحكففم مففا هففو عففدم42القذافي شففعر فيففه بعففد 
.الستقرار

الى اين بعد

والن ماذا؟ هل يمكن لحد أن يضمن بفان التغييفر الفذي بفدأ
في تونس ومصر سيؤدي الى الديمقراطية في تلك الدول؟

ان هفذا تمفردا ام كان هناك مفن تسفاءل هفذا السفبوع اذا ك
ثورة. وبالفعل، ل شففك فففي أن هففذه ثففورة حففتى وان كففانت

.نتائجها في هذه اللحظة جد غير واضحة
ليس في مصر فقط، في تونس ايضففا الدولففة العربيففة الففتي
نجحت في أن تبني لنفسففها الطبقففة الوسففطى الوسففع فففي

 دولففة مففن22العالم العربي مع النساء الكثر حرية من بيففن 
الجامعة العربيففة، ليسففت محصففنة امففام الوقاففوع بيففن براثففن

.السلميين الذين يكمنون لها كما تكمن النسور لفرائسها
فففي مصففر ل توجففد معارضففة اكففثر تنظيمففا مففن الخففوان
المسلمين. وهكذا هناك اساس للخُوفا في أن ما حصل في

، حيفففن اففففترس الخُمينفففي دون ملفففح1979ايفففران ففففي 
الديمقراطيين على انواعهم ممن ساعدوه فففي أخففذ الحكففم

.من يد الشاه من شأنه أن يتكرر
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، اصبحت تاريخُية مففا2001، بالضبط مثل العام 2011العام 
ان بدأت. في حينه كان السففلميون هففم الففذين خرجففوا فففي

 ايلففول (سففبتمبر). امففا اليففوم11تصريح النوايا مففع عمليففات 
فمواطنو العالم العربي هم الذين يخُرجون بتصففريحات اكففثر

.وعدا بالنسبة لمستقبلهم
 مليون شففاب مففن ابنففاء100في العالم العربي يعيش اليوم 

 يحلمون بمستقبل اقاتصادي افضل وربمففا ايضففا29 حتى 15
بعصففر الفيففس بففوك. وهففم يسففألون انفسففهم لمففاذا ليففس
الديمقراطية؟ يخُيل ان هذه ايام مسموح فيها الحلم في كل

.شيء. الديمقراطية تتفوق على الواقاعية
واين اسرائيل في كل هذا؟ في القدس حلموا دومففا بجيففران
ديمقراطيين، كضمانة لنجاح المسيرة السففلمية. فهففل حقففا؟
فجأة لم يعد شيء مضمونا. فجأة تنطلق اصوات قالقففة عففن

.حق او عن غير حق. مع حاكم واحد يسهل عقد الصفقات
مع الجماهير تصبح هذه قاصففة اكففثر تعقيففدا بكففثير. ول سففيما
عندما يكون القاسم المشترك الوسففع فففي الشففارع العربففي
هو كراهية دولة اسرائيل. ول بفد أن احفدا مفا سفيحرص ففي
المدى القصير على أن يستغل ذلك لهففدافا انتخُابيففة اذا مففا

.وعندما تبدأ حملت انتخُابية في العالم العربي

' ' '

وفي هذه الثناء في تونس، تزور عائلة محمد بوعزيزي قابره
بشففكل دائففم. وحففتى اشففعار آخففر فففي العففالم العربففي يففدور
الحديث عن نموذج للقاتداء، بطففل. بالضففبط مففا كففان ينقففص

.جدا العالم العربي لسنوات طويلة
18/2/2011اسرائيل اليوم 
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ثورات في كل مكان
رأي القدس

2011-02-18

تجتففاح المظففاهرات الحتجاجيففة معظففم العواصففم والمففدن
العربية تقريبا، ويتزايد عففدد القتلففى بشففكل متسففارع بسففبب
استشراس قاوات أمن النظمة في التصففدي للمحتجيففن فففي

.محاولت محمومة لحماية انظمة قامعية مستبدة
المظاهرات الليبية اتسع نطاقاها، مثلما تضففاعف عففدد قاتلهففا
ووصل الى ما يقففرب الربعيففن، حيففث اطلففق النظففام قاففوات
امنه وميليشياته للتصدي للمتظاهرين المدنيين، بينمففا قاتلففت
قاوات المن خمسة متظففاهرين يمنييففن بففدم بففارد، واطلقففت
نظيرتها البحرينيففة النففار علففى محتجيففن حففاولوا العففودة الففى

.ميدان اللؤلؤة واصابت العديد منهم
كانت مؤلمة رؤية جثث القتلففى الففذين سففقطوا فففي مجففزرة
ميدان اللؤلؤة وقاففد اخترقاتهففا عشففرات الرصاصففات.. شففبان
وشففابات سففقطوا فففي هجففوم وحشففي شففنته قاففوات المففن

.البحرينية عليهم في الرابعة صباحا اثناء نومهم
عشرون قاففتيل سففقطوا برصففاص المففن فففي مدينففة بنغففازي،
وسبعة آخرون في مدينة درنة، حسبما ذكرت صففحيفة 'اويففا'

.التي يملكها سيف السلم القذافي نجل الزعيم الليبي
حتى الكففويت شففهدت مظففاهرات غاضففبة لفئففة 'البففدون'، او
معدومي الجنسية الذين اضطهدتهم الحكومة، وهم كويتيون،
علففى مففدى نصففف القففرن الماضففي، وحرمتهففم مففن ابسففط
حقففوقاهم النسففانية فففي المواطنففة والمسففاواة، والعدالففة

.الجتماعية والعيش الكريم
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سففورية الففتي اعتقففد الكففثيرون داخففل النظففام الحففاكم انهففا
محصنة من شرارة النتفاضات الشعبية العربية، افاقات يففوم
أمس على بداية تململ شعبي يمكن ان تتسع دائرته، وذلففك
ًا ففي منطقفة الحريقففة ًا سففوري عنفدما اهفان شفرطي مواطنف
احدى اهم السواق التجارية في العاصمة، وقاال له 'امش يففا
ًا لكرامففة زميلهففم ًا انتصففار حمففار' فثففار المواطنففون غضففب
المهدورة، واضطر وزيفر الداخليفة السفوري للفذهاب بنفسفه

.الى المكان لتهدئة المحتجين
الشعوب العربية بدأت تتحرر من عقدة الخُوفا، وتنففزل الففى
الشوارع للمطالبة بالتغيير، تغيير النظمة، وتغيير السياسات
التي أوصلت الى حالة القهر والظلم التي تعيففش فففي ظلهففا

ًا .الشعوب العربية حالي
الشعب الليبي يعيش في ظروفا مهينة ويففرى امففواله تنهففب
من قابل مافيا الفساد المحيطة بالنظام، وكرامته تداس مففن
جففانب قاففوات امففن متغولففة ل ترحففم وتمففارس ابشففع انففواع

.التعذيب في السجون
الشعب اليمني يرى كيف تتكدس السلطة والمففوال فففي يففد
حفنة صغيرة من الفاسففدين، بينمففا ل يجففد قاففوت يففومه، ومففا

.يسد رمق اطفاله بالحد الدنى من فتات الطعام
والوضاع في سورية ليست افضففل، بففل ل نبففالغ اذا مففا قالنففا
ًا بسففبب تغففول اجهففزة المففن، وغيففاب اي انهففا الكففثر سففوء
احترام لحقوق النسان، وهبوط سقف الحريات الى الحففدود

ً .الدنيا، هذا اذا كانت موجودة اصل
المخُاض العربي عسير، والنظمة العربية الديكتاتورية تقاوم
بشراسة من اجل البقاء امام هذه الثففورات الشففعبية، لففذلك
ًا اذا ما رأينا حمامات دماء، ومجففازر، معظففم لن يكون مفاجئ
ضففحاياها مففن البريففاء طففالبي الحريففة والعدالففة والمسففاواة

.ولقمة العيش المغموسة بالكرامة
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الثورات الشعبية ستنتصر في نهاية المطافا، مثلما انتصففرت
نظيرتاها في تونس ومصر، وقابلهما ايران وجورجيا والفلففبين
واوكرانيا والدول الشتراكية الوروبية، فعمففر انظمففة الظلففم
ًا مهمففا طففال. والنهايففة والديكتاتورية والستبداد يظففل قاصففير

.حتمية دون اي شك

هيكل: وجود "مبارك" في شرم الشيخ خطضضر علضضى
الثورة

سففبق – القففاهرة: قاففال الكففاتب والمحلففل السياسففي محمففد
حسنين هيكففل إن وجففود الرئيففس المصففري السففابق حسففني

ًا25مبارك في شرم الشففيخ خطففر علففى ثففورة   ينففاير. داعيفف
ًا مبارك إلى أن يغادرها، وليكن إلى ألمانيا؛ حتى ل يؤثر سلبي

.في الثورة

وفي أول ظهور لففه علففى شاشففة التليفزيففون المصففري بعففد
منعه من ذلك أربعين سنة متصلة أكد هيكل، في حففواره مففع
العلمي محمود سعد، أنه كان يتوقاع ما حدث بصفففة عامففة؛
لن الوضاع القائمة في مصففر كففان ل بففد أن تصففل بنففا إلففى
النفجار، خاصة أن هنففاك دولففة يففأتي لهففا الفسففاد، بينمففا مففا
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حدث في مصر أنها أصففبحت دولففة تؤسففس للفسفاد، إضففافة
.إلى وجود قابضة بوليسية غليظة

وأفففرد هيكففل مسففاحة كففبيرة فففي حففديثه لمففا أسففماه "ظففل
مبارك علففى شففرم الشففيخ"، قاففائلً إنففه آن الففوقات لن يرفففع
ًا مبففارك إلففى أن الرئيس مبارك ظله عن شرم الشيخ. داعيفف
ُيفِرغها مففن تففأثيره السففلبي يغادرها، وليكن إلى ألمانيا؛ حتى 

 يناير. قاائلً: "ل بد أن نكون كرماء مع كل الذين25في ثورة 
كبروا في السن، لكن كلنا كبرنففا فففي السففن، ولففدينا مففرض،
وموقاع شرم الشيخ يستغله كثيرون". وأضافا "شرم الشففيخ
ًا، وإنمففا جففزء مففن خطففة التففأمين فففي الدولففة لم تكن منتجع
البوليسففية؛ ذلففك لنهففا مكففان مفتففوح، يسففتطيع أن يخُففاطب
الشففعب منهففا ويسففيطر عليففه، كمففا أنهففا بعيففد عففن الكتففل

".السكانية، وبعيد عن تجمعات الجيش

ووصف هيكل شرم الشيخ الن بأنهففا "جيففب" يجففب النتهففاء
منه الن، قاائلً: إن التليفونففات ل تكففف بيففن القففاهرة وشففرم
ًا إنففه تلميففذ الشيخ، ويجب أل ننسى أن أحمد شفيق قاال دوم
ًا للثورة"، ول داعففي لففه ًا مناوئ مبارك؛ فشرم أصبحت "مركز

.في هذا الوقات، ويجب أن ينتهي

وعن الضربة الجوية في حرب أكتوبر قاال هيكل: "إنها كانت
ْين في قالب سففيناء، والسففادات َف عملية محدودة من أجل هد

ًا ًا وليس عسكري ".أراد الستفادة منها سياسي

وقافففال: إن الخفففوان المسفففلمين يحفففاولون تفففوجيه الثفففورة
لصالحهم، وهذا حق مشروع، لكنه يثير القلق، وظهور الشيخ
يوسف القرضاوي في ميدان التحرير جعلففه أشففبه بففالخُميني

.في إيران، لكن مصر ليست إيران
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وحدد أن الرئيس القادم يجب أن يكون بل صلحيات، وعلففى
.مصر التحول إلى النظام البرلماني

مخاوف من وصول قضضوات عربيضضة وافريقيضضة لضضدعم
محاولة القذافى لخماد المظاهرات

وسط فوضى عارمة ومخُاوفا من تجففدد المجففازر الجماعيففة
في المنقطة الشرقاية في ليبيففا، حففذرت مصففادر ليبيففة ممففن
محاولت مستميتة يقوم بها النظام الليبي لليحاء للعالم بأن
مففا يففواجهه ليففس ثففورة غضففب شففعبية وإنمففا محاولففة تمففرد
مدعومة من الخُارج متورط فيها عناصر من جهاز المخُابرات

.السرائيلية

ولم تستبعد مصادر عربية أن تكون التصالت الهاتفيففة الففتي
أجراها الزعيم الليبي العقيففد معمففر القففذافى مففع الرئيسففين
الجزائري عبد العزيز بوتفليقه والموريتاني  محمففد ولففد عبففد
العزيففز بالضففافة إلففى ألفففا كونففدي رئيففس جمهوريففة غينيففا
كونففففففاكري ،اسففففففتهدفت الحصففففففول علففففففى قاففففففوات
عسكرية( مرتزقاة ) من هذه الدول المساعدة القذافى على

.إخماد الثورة الشعبية التي اجتاحت مخُتلف المدن الليبية

واكتفت وكالة النباء الليبية بالشارة إلففى اتصففالت القففذافى
مففع رئيسففي الجزائففر وموريتانيففا علففى أنهففا تففأتى فففي إطففار
التنسففيق والتشففاور المسففتمر بينهففم حففول القضففايا ذات

.الهتمام المشترك
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ًا أمففس مففع ونقلففت الوكالففة أن كونففدى أجففرى اتصففالً هاتفيفف
القذافى في إطار ما وصفته بسلسلة التصالت التي يجريها
غالبية الرؤساء الفارقاة معه للتأكيد على دوره الريففادي فففي
العمففل الوحففدوي الفريقففي ، وأهميففة المكانففة البففارزة الففتي
تتبوأهففا ليبيففا فففي مسففيرة القففارة الفريقيففة باتجففاه تعزيففز
الحضور الذي بدأت تحظي به إفريقيففا بيففن بقيففة الفضففاءات

 .في العالم بفعل جهود الثورة ومبادراته المتواصلة

ونقت عن كوندي قاوله  انه يسففتغرب أن يتففم التكففالب علففى
ًا ًا متقففدم الجماهيرية هذه القلعة الثورية ، التي تشففكل رافففد
لتحقيق تطلعات شعوب العالم في التحففرر وامتلك سففلطتها
والتمسك باستقلل قارارها, معتبرا إن شجاعة ليبيففا ومثففابرة
شعبها وقاائد ثورته هي التي ستنتصفر دائمفا ، وتلهمنفا وتلهفم

 .الجيال القادمة

ميدانيا, بدأت المظاهرات في أحياء قارجففي وغففوط الشففعال
بالعاصمة الليبية طرابلففس, فيمففا قاففال شففهود عيففان أنففه تففم

14اعتقال مجموعة من الشباب من بنغففازي اعمففارهم مففن 
سنة ونقلهم الى طرابلس لتعذيبهم

وأوضحوا أن القتل في بنغازي يتم بشكل عشوائي حيث تففم
إطلق النففار علففى عائلففة فقتففل جميففع أفرادهففا وهففم فففي

.سيارتهم

وقاالت صحيفة ليبيا اليففوم  أن الكتففائب المنيففة فففي بنغففازي
وبالتحديففد ( كتيبففة الفضففيل بففو عمففر ) تقمففع المتظففاهرين
بالسلحة الثقيلة مثل آر بي جي  وهو سلح يستعمل كمضاد
للففدبابات ، والعربففات الثقيلففة ، وكففذلك سففلح ...م ط  وهففو

 .سلح يستعمل كمضاد للطائرات
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وذكففر مصففدر موثففوق أن الشففباب ل يملكففون أيففة أسففلحة
تستحق الرد عليها بهذه  السلحة، علما بففأن بنغففازي لزالففت

 .تواجه مجزرة كبيرة ليمكن وصفها

ولتعزيز القدرات الجرامية، وصل عبد اللففه السنوسففي أبففرز
مساعدي القذافى إلى  مطار بنينة برفقة  كتيبة مقاتلة تضم

 افريقففى، طبقففا لمففا أكففدته مصففادر مففن داخففل1000نحففو  
المطار

كما تواجه مستشفيات بنغازي نقص حففاد فففي المسففتلزمات
الطبية،  فيما أهابت مصادر في المدينة التي تعتبر ثاني أكبر
مدن ليبيا بكل مففن لففديه القففدرة بففالتوجه لمسففاعدتهم طبيففا

). ولتوفير كميات من الدم،  ( كل الفصائل

كما طلب الهالي من كل مففن يسففتطيع إنشففاء مستشفففيات
ميدانية فليبادر بذلك للتغلب على حالة النقص الحاصففلة فففي

 .المستشفيات

ونظم المحامون والقضاة ووكلء النيابففة طرابلففس اعتصففاما
أمام مجمع المحاكم بالعاصمة طرابلس الغرب, فيما طوقات
قاوات الجيش والشرطة  المجمع لمنع الشعب من النضمام
للمعتصمين الففذين يطففالبون بففإطلق سففراح نقيففب محففامين

.طرابلس عبد الحفيظ غوقاة

وتحدث ثائر من مدينة طبرق عن توقاف تصففدير النفففط مففن
مينففاء مرسففى الحريقففه بمدينففة طففبرق والففذي تقففدر طففاقاته

 ألف برميل يوميا ويصدر اغلبه لدول500التصديرية بحوالي 
.أوروبا الغربية
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وتعانى مدينة درنة من حصار حيث ل وقاود ول دقايق ومعظم
المففواد الغذائيففة غيففر متففوفرة وفقففا لمففا أكففدته مصففادر فففي

.المدينة

وقاالت منظمففة أصففدقااء النسففان الدوليففة أنففه يتففوجب علففى
السلطات الليبية، الوقاف الفوري للجرائم التي ترتكب بحففق

.المحتجين في مخُتلف أنحاء ليبيا، خاصة في مدينة بنغازي

ووصفففت المجموعففة الحقوقايففة، إقاففدام مففا يعففرفا بففالقوات
الخُاصة، وكذلك مجموعات مما يعتقد على نطاق واسع فففي

 شباط19ليبيا بأنهم من المرتزقاة الفريقيين، أمس السبت 
، بالقرب من منطقة كتيبة الفضل في مدينففة2011(فبراير) 

) مواطن، وجرح200بنغازي، على قاتل ما يقرب من مائتي (
) مففن المففواطنين الليففبيين، حسففب800أكثر مففن ثمانمائففة (

تقارير إعلمية وحقوقاية عديدة، ، بالعمليات التي ترقاى إلففى
.جرائم الحرب

وأشارت المنظمة، أنها تلقففت تقففارير عففن عمليففات مواجهففة
عنيفة ضففد المتظففاهرين، اسففتعملت خللهففا الجهففزة المنيففة
والعسكرية في ليبيا السلحة الرشاشة ومضادات الطففائرات
وغيرها من صنوفا السلحة، وقاد يزيد عدد القتلى عن مائتي

) من المواطنين، منذ بدء الحتجاجففات مسففاء290وتسعين (
.الربعاء الماضي حتى منتصف ليل أمس السبت

وأدانففت "أصففدقااء النسففان" بففالجرائم الففتي ترتكففب ضففد
المحتجين من المواطنين العزل، وكففذلك بمخُتلففف الوسففائل
التي تنتهجها السلطات في ليبيا ضد المحتجيففن، وقاففالت أنهففا

:وثقت تلك الممارسات على النحو التالي
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جلفففب مجموعفففات مفففن المرتزقافففة الجفففانب لمواجهفففة• 
.المحتجين

اسفففتعمال السفففلحة الرشاشفففة والثقيلفففة لمواجهفففة• 
.المتظاهرين

إطلق النار علفى طففواقام السفعافا وعفدم تمكينهفم مفن• 
.القيام بإسعافا المصابين

.عمليات قانص ضد المحتجين• 

.إطلق النار على المواكب الجنائزية• 

.إطلق النار على المصلين وعلى بعض بيوت العبادة• 

.إغلق المستشفيات في بعض الحالت• 

.قاطع الكهرباء عن بعض الحياء• 

عمليات العتقال التعسفففي وعففدم إعلم ذوي المعتقليففن• 
.بأي أخبار عنهم

منففع وسففائل العلم مففن نقففل الحففداث والتضففييق علففى• 
.الصحفيين وعمليات اعتقال بحقهم عدد منهم

.قاطع التصال بشبكة النترنت الدولية• 
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إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة تحمففل طففابع• 
تهديففففدي للمففففواطنين للحيلولففففة دون مشففففاركتهم فففففي

.الحتجاجات

ومن الجدير بالذكر أن تعريف «جريمة الحرب» في القانون
الدولي، يسمح بتفسيرات كثيرة. إحففداها يقففول انففه «هجففوم

».عشوائي على مدنيين

ففففي المقابفففل وففففى محاولفففة لتمييفففع القضفففية الساسفففية
لمظاهرات الغضب الففتي تطففالب العقيففد القففذافى بففالتنحي,
قاال مصدر رسمي ليبي رفيع المستوى الحد لوكالة فرانففس
برس أن مفاوضففات جاريففة مففع إسففلميين أصففوليين اعففدموا
رجلففي امففن ويهففددون بقتففل رجففال امففن ومففواطنين آخريففن
يحتجزونهم في مدينة البيضففاء الففتي تشففهد اضففطرابات منففذ

.السبوع الماضي شرق طرابلس

وقاال المصففدر "هنففاك مفاوضففات جففرت فففي الثامنففة مسففاء
البارحة بين المستشار مصطفى عبففد الجليففل (وزيففر العففدل
الليبي) ومجموعة من الصوليين السلميين يسمون أنفسهم

".إمارة برقاة السلمية

وأوضففح المصففدر أن هففذه الجماعففة السففلمية كففانت قاففد
"أعدمت رجلي امن" من بين الرهائن الذين تحتجزهففم قابففل

.بدء المفاوضات

وأضافا "طالبت المجموعة خلل المفاوضففات بفففك الحصففار
المنففي المسففتحكم الففذي تقيمففه حولهففا القففوات المسففلحة
الليبية في مقابل التوقاف عن إعدام من لففديهم مففن عناصففر
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أمنية ومواطنين احتجزتهففم خلل الشففتباكات المسففلحة فففي
".اليام الماضية في البيضاء

وأكد المصدر أن "المفاوضات ما زالت مستمرة"، مؤكدا أن
"الدولة يهمها سلمة المواطنين المحتجزين ظلمففا مففن قابففل
الجماعات السلمية ولكنها لن تتفاوض حففول وحففدة الففتراب

".الليبي تحت أي ظرفا

ولم يوضح المصدر عدد المحتجزين أو طبيعة هففذه الجماعففة
.السلمية التي يرد اسمها للمرة الولى

وتشهد البيضاء ومدينة بنغازي، ثاني مدن البلد، ومدن أخرى
في شرق ليبيا حركة احتجاج معارضة للنظففام أوقاعففت حففتى

 قاففتيل، وفففق حصففيلة أعففدتها فرانففس77الن ما ل يقل عففن 
برس، في حين قادرت منظمففة هيففومن رايتففس واتففش عففدد

 أشخُاص، نقل عن مصففادر طبيففة104القتلى بما ل يقل عن 
.وشهود عيان

مففن جهتهففا كشفففت شففركة "آربففور نتففويركس" الميركيففة
والمخُتصففة برصففد حركففة النففترنت، يففوم الحففد، عففن توقاففف
خدمففة النففترنت فففي ليبيففا، وذلففك بففالتزامن مففع تصففاعد

.احتجاجات المتظاهرين المطالبة بإسقاط حكم القذافي

ونقل موقاع الجزيففرة نففت عففن الشففركة قاولهففا إن "البيانففات
 مزود للنففترنت حففول العففالم، أظهففرت أن30المأخوذة من 

حركة نقل المعلومات من وإلى ليبيففا عففبر النففترنت تففوقافت
بشكل مفففاجئ مسففاء السففبت" مؤكففدة "حففدوث انقطففاعين

".جزئيين للخُدمة قابيل حدوث النقطاع الكلي يوم السبت
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وكانت السلطات الليبية قاامت ، يوم الجمعففة، بحجففب موقاففع
"الجزيرة نت" اللكتروني بالضافة إلى صفحات مجموعففات
الغضب الليبي على موقاع التواصل الجتماعي "الفيسففبوك"،
ًا عن جميع خدمات الشبكة اللكترونية في الجمهوريففة، خوففف
من استخُدامها في تصعيد المظاهرات الحتجاجية ضد نظففام

.القذافي

ويأتي قايام السلطات الليبية بقطع خدمة النترنت عن ليبيففا،
بعد قايام نشطاء النترنت والفيسبوك في ليبيا بإرسال صففور
ومشفففاهد للمظفففاهرات الحتجاجيفففة، المطالبفففة بالصفففلح
السياسي والقاتصادي في معظم أنحاء ليبيا  فضلُ عن تغييففر
النظففام، إلففى كففل مففن مففوقاعي "الجزيففرة نففت" و صفففحات
مجموعففات الغضففب الليففبي" علففى "الفيسففبوك"، وذلففك إثففر
ًا علففى المشففهد ًا شففديد ًا إعلميفف فرض السلطات الليبية تعتيم
السياسي في البلد، والذي يحول دون نقل العلم الخُارجي

.لتطورات الحداث فيها

وكففانت السففلطات الليبيففة قاففامت أواخففر الشففهر الماضففي
بتعطيل عففدد مففن مواقاففع التواصففل الجتمففاعي ومنهففا موقاففع
"فيسففبوك" و"تويففتر"، لبضففع سففاعات وذلففك إثففر مسففاهمتها
بشكل كبير في دعففم وتأجيففج المظففاهرات الحتجاجيففة الففتي

.شهدتها عدد من البلدان العربي منها مصر وتونس

ًا حملت تشويهية ضففد وكان أنصار للنظام الليبي شنوا مؤخر
قاناة الجزيرة منذ اندلع مظاهرات الغضفب ففي ليبيفا، حيفث
ًا لمتظففاهرين مؤيففدين بث التلفزيففون الليففبي الرسففمي صففور
للقذافي يففرددون شففعارات يتهمففون فيهففا الجزيففرة بالعمالففة

.ويشتمونها بألفاظ عديدة
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وتشهد معظم أنحففاء ليبيففا  احتجاجففات ومظففاهرات حاشففدة،
دعففا إليهففا مجموعففة مففن الفصففائل والشخُصففيات والقففوى
السياسية والتنظيمات والهيئات الحقوقايففة الليبيففة، للمطالبففة
بإسقاط حكم الرئيس الليبي معمففر القففذافي بعففد حكففم دام

 عام، ما أدى إلى حدوث اشففتباكات مففع قاففوات40لكثر من 
.المن أسفرت عن وقاوع ضحايا وعشرات الجرحى

وتأتي احتجاجات ليبيا بالتزامن مففع احتجاجففات مشففابهة فففي
البحريفففن واليمفففن والعفففراق والجزائفففر والردن، كمفففا أن
الحتجاجات في تففونس ومصففر أدت إلففى الطاحففة بففالرئيس
التونسففي زيففن العابففدين بففن علففي قابففل أسففابيع، والرئيففس

.المصري حسني مبارك، قابل أسبوع

 عامففا، تجففاوزت69يشار إلى أن القذافي البففالغ مففن العمففر 
 عامففا، حيففث قاففاد ثففورة عنففدما كففان40مدة حكمه لليبيا الففف 

ضابطا برتبة ملزم مع مجموعة ضباط علففى الملففك إدريففس
.السنوسي

 

العربيضضة لحقضضوق النسضضان" تتهضضم عمضضرو موسضضى"
بالصمت تجاه قمع الشعوب العربية

عمرو موسى

القاهرة : اكدت الشبكة العربية لمعلومففات حقففوق النسففان
ان على عمرو موسى المين العام لجامعة الففدول العربيففة ،
والمتشففوق لرئاسففة مصففر أن يشففغل نفسففه ولففو قاليل بمففا
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يمارسففه الطغففاة العففرب مففن قاتففل وترويففع ضففد شففعوبهم
المتطلعة للحريات والديمقراطية ، ويعلن بوضوح إدانته لهذا
القمفع الوحشفي ، لسفيما ففي ليبيفا والبحريفن واليمفن ، ول
يسكت ويغمض عينيه عن هففذه الممارسففات ، مثلمففا سففكت

عامففا ، وخلل30عن قامففع الرئيففس المصففري لشففعبه طيلففة 
. من يناير التي استطاعت إزاحته25ثورة الف

وقافففال بيفففان للشفففبكة :" منفففذ أطفففاحت الثفففورة المصفففرية
بالديكتاتور حسففني مبففارك ، بففدأ السففيد عمففرو موسففى فففي
الظهور والتطلع لمنصب الرئيففس فففي مصفر ، ولفم يعيففر أي
التفاتة لدماء القتلى والشهداء العرب على يد الحكام الطغاة
، ولسيما الديكتاتور الليبي واليمنففي والبحرينففي ، الففذين لففم
يتورعوا عن اللجوء لساليب إجرامية ضد المتظاهرين سلميا

".والمطالبين بالديمقراطية في هذه الدول

واضافت الشففبكة :"لففم يسففتقيل السففيد عمففرو موسففى مففن
فبراير احتجاجا على جرائم الففديكتاتور مبففارك12منصبه يوم 

ضد الشعب المصري ، ول رفضا لممارسات الطغففاة العففرب
ضد الشعوب العربية ، بل تمهيدا للوثوب على مقعد الرئاسة
في مصر ! كنا لنصدقاه ونصدق حديثه عففن الديمقراطيففة لففو
اسففتقال قابففل سففقوط الففديكتاتور ، لففو نطففق حرفففا ضففد
الممارسات القمعية للرؤسففاء العففرب ضففد شففعوبهم ، لكنففه
انتظر حففتى يسففقط الففديكتاتور ، ويسففقط مخُطففط التففوريث

 ، بقبففوله لتففولي ابففن2009الففذي أعلففن تأييففده فففي أكتففوبر 
الديكتاتور المصري المخُلوع جمال مبففارك ، رجل لففم نسففمع
منه كلمة مؤيدة للديمقراطية أو تنديدا بففالقمع ، لففن نرضففى
أن يحكم ليس فقط مصففر ، ولكففن حففتى قاريففة صففغيرة فففي
ريف مصر ، فمصر الديمقراطيففة ل تريففد مففن اعتففادوا علففى

".إمساك العصا من المنتصف
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مقتضضضل متظضضضاهر ورجضضضل شضضضرطاة فضضضي تظضضضاهرة
للمعارضة في جيبوتي

 

قاتففل متظففاهر ورجففل شففرطة فففي جيبففوتي، خلل تظففاهرة
للمعارضففة، تطففالب بإسففقاط النظففام، وتأجيففل النتخُابففات

.المقررة في شهر نيسان القادم

وقاال بيان لوزارة الداخلية في جيبففوتي، نقلتففه وكالففة النبففاء
الفرنسففية (أ فا ب) إن "شخُصففين أحففدهما رجففل شففرطة،
والخففر متظففاهر، قاتل يففوم الجمعففة، فففي تظففاهرة نظمتهففا
المعارضة، لدانة نظام الحكم الشففرعي، والمطالبففة بتأجيففل

". من شهر نيسان القادم8النتخُابات المقررة في يوم 

وكان النائب العام للبلد جمعة سليمان أعلففن، يففوم السففبت،
 مففن قاففادة المعارضففة، وهففم ادن روبلففه عففوالي3توقايففف 

وإسففماعيل غيففدي حريففد ومحمففد داود شففحيم، وذلففك علففى
خلفية المواجهات العنيفة التي جرت يوم الجمعة بين قاففوات

.المن والمتظاهرين

ويففترأس إسففماعيل غيففدي حريففد التحففاد مففن أجففل التففداول
الديمقراطي، وهو ائتلفا للمعارضة دعففا إلففى تظففاهرة يففوم

.الجمعة التي جمعت آلفا الشخُاص قارب ستاد غوليد
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وكان روبله عوالي وإسماعيل غيدي حريد، اقاتحمففا بواسففطة
سيارة حاجزا عند مرفأ جيبوتي، ثففم اقاتحمففا مقففرا للشففرطة
المحلية، بهدفا إطلق سراح محمد داود شففحيم، الففذي كففان
معتقل منففذ يففوم الخُميففس الماضففي، بحسففب النففائب العففام

.للبلد

وأعلن التلفزيون الرسمي مساء يوم السففبت، إطلق سففراح
روبلي عوالي وإسماعيل غيدي حريد، من دون أن يشير إلى

.مصير الزعيم الثالث محمد داود شحيم

وكان مجلس الوزراء الجيبوتي وافق في شففهر كففانون الول
الماضففي، علففى مشففروع مرسففوم يتعلففق بتشففكيل لجنففة
النتخُابففات الوطنيففة المسففتقلة يقضففي مشففروع المرسففوم
المذكور بتشكيل لجنة النتخُابات الوطنية المستقلة المكلفففة

.بالشرافا على النتخُابات الرئاسية التي أقابلت عليها البلد

وتتألف هذه اللجنة مففن أعضففاء يتففم اختيففارهم علففى أسففاس
كفاءتهم واستقامتهم ونزاهتهم ووطنيتهم من قابففل الحكومففة
ورئيس الجمعية الوطنية، وقاضاة وممثلين للمجتمففع المففدني

.والحزاب السياسية والمرشحين للنتخُابات

وتأتي تظاهرة جيبوتي بالتزامن مع قايام احتجاجات في ليبيففا
والبحريفففن واليمفففن والعفففراق والجزائفففر والردن، كمفففا أن
الحتجاجات في تففونس ومصففر أدت إلففى الطاحففة بففالرئيس
التونسففي زيففن العابففدين بففن علففي قابففل أسففابيع، والرئيففس

.المصري حسني مبارك، قابل أسبوع

83



الثورات الشعبية في البلدان العربية
2011

متابعة تقرير

يشار إلى أن الرئيس إسففماعيل عمففر جيلففه، يحكففم جيبففوتي
، إذ رشحه لمنصففب الرئاسففة، حففزب التجمففع1999منذ عام 

.الشعبي للتقدم، الذي كان فيه نائبا لرئيس الحزب

 

المثقفضضون العضضرب يتضضضامنون مضضع ثضضورات ليبيضضا
والبحرين واليمن

13:47 - 2011 فبراير 20الحد، 
العففالم العربففى يشففهد حركففة تغيففرات فففى النظمففة العففالم

العربى يشهد حركة تغيرات فى النظمة
كتبت هدى زكريا

تضامن عدد كبير من الدباء والفنانين والمثقفين والصحفيين
العرب مع حق الشعوب العربية فى التغيير السلمى وخاصففة
فى ليبيا واليمن والبحرين وهى البلد التى شهدت فى اليففام
القليلففة الماضففية تففوترات كففبيرة وصففلت إلففى حففد إطلق
الرصاص الحى على المتظففاهرين، ووقاففع علففى البيففان الففذى

 مثقففف170أصدره المثقفون فى أقال من ساعتين أكثر من 
:ومبدع وصحفى وجاء فيه
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نعلن نحن الموقاعون أدنففاه مففن كتففاب ومثقفيففن عففرب عففن
تضامننا الكامل مع الشعوب العربية التى تخُرج إلى الشوارع
للمطالبة بحقوقاها المشروعة بعد أن تجفاهلت نفداءاتها علفى
مدار أعوام طويلة أنظمة حكم فاسدة ل تبالى إل بالبقاء فى
كراسيها من دون اللتفات إلففى واجباتهففا ومسففؤولياتها الففتى

.تمليها عليها مناصبها

لقد روعنا ما يحدث ففى اليفام الخيفرة ففى البحريفن وليبيفا
واليمففن مففن اسففتباحة النظمففة الحاكمففة لففدماء المففواطنين
البرياء الذين لم يفعلففوا سففوى التعففبير عففن حقففوقاهم، وفففى
مواجهة شعارات تؤكد عليها الشعوب بسلمية مظاهراتها ترد
السلطة بسلحها العسففكرى وكأننففا فففى سففاحة حففرب، هففذه
الجرائم التى ترتكبها النظمة فى حق شعوبها ل تستحق منففا

.الدانة فقط، وإنما نرى أنه ل بد من محاكمتها عليها

ًا مففن خلل هففذا البيففان نففدين ونتففبرأ مففن العلم ونحففن أيضفف
العربى الفاسد الذى لوثته السففلطة فأصففبح يظففن أن واجبففه
تزييف الحقيقة التى يراها أمام عينه وليس نقلها بأمانففة كمففا

.يمليه عليه واجبه المهنى

كما أننا نعلن أن الهيئة المسماة بجامعففة الففدول العربيففة قاففد
سقطت عنهففا مصففداقايتها بعففد أن اختفففى صففوتها فففى دعففم
مطالبات الشعوب العربية المشففروعة فففى مواجهففة أنظمففة

.حكم فقدت مشروعيتها بعد استباحتها دماء مواطنيها

وفففى النهايففة نففرى أن الشففعوب العربيففة تملففك مففن الرادة
والوعى ما يجعلها قاففادرة علففى نيففل حقهففا فففى الحريففة، وأن
التاريخ سيضع فى صفحاته المظلمة أولئك الذين حاولوا منع
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تحقق تلك الرادة النبيلة، وإلى جففانبهم المتخُففاذلين الففذين ل
.يهمهم سوى التقاط المكاسب من فوق دماء الشهداء

الربضضاط - أكضضثر مضضن ألفضضي شضضخص يشضضاركون فضضي
مظاهرات مناوئة للسلطات

 فبراير (شباط). نوفوستي. تظاهر حوالي ألفي20موسكو، 
شخُص في العاصمة المغربية الرباط اليففوم الحففد مطففالبين
بتقييد صلحيات ملك البلد و محاربة الفساد، وفق ما ذكرتففه

.رويترز
وقاال أحد مصطفى موتشاتي أحد نشطاء مجموعففة "باركففا"
(كفففى): إنهففا مظففاهرة احتجففاج سففلمية لففدعم الصففلحات

". الدستورية، وهي ضد الفساد و سرقاة أموال الدولة

وكان المئات من المغاربة احتشدوا اليففوم الحففد فففي وسففط
مدينففة الففدار البيضففاء المغربيففة للمشففاركة فففي مظففاهرات
الحتجفففاج المطالبفففة بفففإجراء إصفففلحيات سياسفففية وتقييفففد
صففلحيات الملففك. وهتففف المشففاركون : "الحريففة، الكرامففة،

".العدالة

MOROCCO, Rabat :  Islamist  Moroccan women
hold  banners  during  a  rally  in  Rabat  on

February  19, و من المتوقاع أن تضم المظففاهرات2011 
 فففبراير" عففبر مواقاففع النففترنيت20التي دعت إليهففا حركففة "

اللفا من مؤيديها. و يطالب شباب الحركة بإجراء تعففديلت
 .دستورية وسياسية وعلى رأسها مطلب الملكية البرلمانية
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وتشهد عدة دول في الشرق الوسففط وشففمال أفريقيففا فففي
الفترة الخيرة مسيرات احتجاجية للمطالبة بإجراء إصلحات

.ديمقراطية واستئصال الفساد وتحسين الظروفا المعيشية

وتحولت الحتجاجات في تففونس ومصففر إلففى اشففتباكات مففع
الشففرطة مففع اسففتخُدام السففلحة الناريففة، ممففا أسفففر عففن

.سقوط قاتلى وتفاقام الوضاع وتنامي موجة الحتجاجات

وأطاحت ثورة الياسمين في الرابع عشر من ينففاير الماضففي
في تونس بنظام الرئيس زين العابدين بن علي الففذي تنحففى

.عن السلطة وغادر البلد

وفففي الحففادي عشففر مففن فففبراير الجففاري تخُلففى الرئيففس
لم زمفام المصري حسني مبارك هفو الخفر عفن منصفبه وس

.السلطة في البلد للمجلس العلى للقوات المسلحة

مظاهرات احاتجاجية في المغرب وتونس والجزائر 
تطالب بإصلحاات سياسية

20/02/2011 20:15

تشفففهد المغفففرب وتفففونس مظفففاهرات احتجاجيفففة تطفففالب
بإصلحات سياسية. وقاد شارك الحففد اللفا فففي تظففاهرات
في عدة مدن في المغرب بينها الدار البيضاء والربففاط وهففي
الولى من نوعها للمطالبة بإصلحات سياسفية ففي المملكفة

.منذ انطلق النتفاضات في العالم العربي
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وخرج أكثر من ألفي شففخُص إلففى شففوارع العاصففمة الربففاط
".وهم يهتفون "الشعب يريد التغيير

وفي الدار البيضاء، اكبر مدن البلففد الشففمال إفريقففي، خففرج
أكففثر مففن ألففف متظففاهر يطففالبون بففف "الحريففة، الكرامففة،

.العدالة"، حسب ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية

 فبراير /شففباط20وانضم آلفا الشبان المغاربة إلى حركة "
" على فيسبوك التي تدعو إلى تظففاهرات سففلمية للمطالبففة
بوضع دسفتور جديفد يحفد مففن صفلحيات الملفك ومزيففد مففن

.العدالة الجتماعية

 مليففار يفورو لفدعم1,4وقابل التظاهرات وعد المغرب بضففخ 
السلع الستهلكية والتخُفيف من ارتفففاع السففعار الففذي يعففد
إضافة إلى البطالة عامل رئيسيا في انتشار التظففاهرات فففي

.العالم العربي

الجزائر تنظم مسيرة ثالثة

أما في الجزائففر، فقففد أعلنففت التنسففيقية الوطنيففة مففن أجففل
التغيير والديموقاراطية ، أنهففا ُمصففممة علففى تنظيففم مسففيرة
ْين ّدي السففلطات للمحففاولت ثالثففة السففبوع المقبففل رغففم تصفف

ْين .السابقت

من جانبه ، قاال مدير مركففز الرائففد للدراسففات فففي الجزائففر
سليمان شففنين لففف"راديففو سففوا" إن المففبررات الففتي تطلقهففا

.السلطات لمنع تلك التظاهرات لم تعد تقنع أحدا
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و اعتبر مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق
النسان، أن المسيرة الففتي شففهدتها الجزائففر السففبت كففانت

.ايجابية

وقاال بوشاشي لقناة الحرة" كانت ايجابية جففدا مففن الناحيففة
العلمية والسياسية وحضفور الجزائرييفن، ورغفم المنفع مفن
الدخول إلى العاصففمة كففان العففدد اكففبر وهففذا يؤكففد سففقوط

".جدار الصمت

عفو عام في تونس

مففن ناحيففة أخففرى، أصففدر الرئيففس التونسففي المففؤقات فففؤاد
المبزع عفوا عاما يوم السبت عن المسففجونين السياسففيين،
في خطوة تمهد الطريق لجراء النتخُابات هذا العام، حسبما

.أفادت وسائل العلم الحكومية التونسية

 شففخُص3000وأفرجت الحكومة حتى الن عما يقففرب مففن 
سجنوا في عهد بن علي، فيما تنتظر عائلت أخففرى الفففراج
عن أقااربهم المعتقلين حيث يخُيم كثير منهم خارج السففجون

.الرئيسية

وتقدر جماعات حقوق النسان عدد المسففجونين السياسففيين
 عاما بنحففو23في تونس في ظل عهد بن علي الذي استمر 

.ألف سجين

كمففا تجمففع آلفا المتظففاهرين فففي وسففط العاصففمة الحففد
للدعوة لتغيير الحكومة المؤقاتففة ،وتسففتمر الحتجاجففات فففي
تونس لليوم الثاني على التوالي رغم الحظر المفروض على

.المسيرات
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من جهته جدد السفير الميركي في تونس مساندة واشنطن
لثورة الشعب التونسي معربا عن قاففرب تقففديم دعففم عاجففل

. للشعب التونسي لنجاز مشاريعه ذات الولوية

مظاهرات لليوم الرابع في كردستان العراق
19:02،فف 2011 فففبراير/ شففباط، 20آخففر تحففديث:  الحففد، 

GMT

حركة التغيير طالبت بعقد جلسة طففائرة للبرلمففان للتحقيففق
في أعمال العنف

اسففتمرت لليففوم الرابففع علففى فففي اقاليففم كردسففتان العففراق
المظففاهرات الففتي تنففدد بالفسففاد وبقمففع الحريففات بقتففل
متظاهرين اثنين على يد حففراس مقففر للحففزب الففديمقراطي

.الكردستاني الذي يتزعمه رئيس القاليم مسعود بارزاني

وادت صدامات الحففد بيففن المتظففاهرين وقاففوات المففن الففى
.اصابة ثمانية اشخُاص بجراح

 شخُص النطلق في مسيرة باتجاه2000فقد حاول حوالي 
حي سالم في وسط المدينة حيث قاتل الخُميففس متظففاهران

 آخرون بجففراح الخُميففس الماضففي ولكففن50شابان واصيب 
الشرطة منعتهم من اكمال مسففيرتهم ممففا ادى الففى انففدلع

.المواجهات

90



الثورات الشعبية في البلدان العربية
2011

متابعة تقرير

وقاال طبيب في مستشفى المدينة طلب عدم الكشففف عففن
اسمه "نحن نعالج ثمانية اشففخُاص بينهففم اربعففة مففن عناصففر

".الشرطة

واضافا ان مففدنيين اصففيبا بالرصففاص الحففي عنففدما اطلقففت
قاوات المن الكردية النار في الهواء، وبقية الجرحففى اصففيبوا

.بجروح جراء مواجهات بالعصي والهراوات

 مسلحا مقر محطة50 الى 40من جهة اخرى هاجم ما بين 
تلفزيون محلية واتلفوا اجهزتها قابل ان يضرموا النيففران فففي
المبنى فيما يبففدو ردا علففى بففث المحطففة صففورا عففن اطلق
النففار علففى متظففاهرين مففن قابففل حففراس مقففر الحففزب
الفففديمفراطي الكردسفففتاني ففففي مدينفففة السفففليمانية يفففوم

.الخُميس

وقاال مالك المحطة رجل العمال شاه سوار عبد الوحيففد ان
بث صور المظاهرات لم يرق لبعففض الطففرافا مففن دون ان

.يقدم توضيحات اضافية
مواجهات

وكفففان عشفففرة متظفففاهرين اصفففيبوا بجفففروح السفففبت خلل
مواجهات دارت مع قاوات المن الكردية قاففرب مقففر للحففزب

.الديموقاراطي الكردستاني في السليمانية كما افاد طبيب

واتهففم مسففؤول فففي حففزب غففوران المعففارض اعضففاء فففي
الحزب الديمقراطي الكردستاني باحراق مقر لحزبه الحففزب

. كلم شمال بغداد380في شقلوة 
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وتعرضت سبعة مقرات للحزب المعارض في كل من اربيففل
.ودهوك للنهب والحرق يوم الخُميس

مصضضضرع فضضضتى أثنضضضاء تظضضضاهرات عضضضدن... وتجضضضدد
المظاهرات والشتباكات في العاصمة صنعاء

 عاما مصففرعه يففوم السففبت اثففر16لقي فتى يبلغ من العمر 
اشتباكات عنيفة اندلعت بيففن المحتجيففن وقاففوات المففن فففي
مدينة عدن اليمنية, في الوقات الففذي دارت مواجهففات قاويففة
بين متظاهرين معارضين لحكم الرئيس اليمني علي عبدالله

.صالح وموالين له في العاصمة صنعاء

وذكرت وكالة النباء الفرنسية (ا فا ب) أن مواجهات عنيفففة
وقاعت في عدن كبرى مدن جنففوب اليمففن بيففن المتظففاهرين
المطالبين بإسقاط النظام وقاوات المن ما أسفر عن مقتففل
فتى، في حين دارت في صنعاء مواجهات ضارية بين موالين

".ومعارضين للنظام

وشففهدت مدينففة عففدن مظففاهرات حاشففدة واشففتباكات بيففن
المحتجيففن وقاففوات الشففرطة, ممففا أدى إلففى مصففرع فففتى
برصاصة طائشة خلل تفريق قاوات المن تظففاهرة مناهضففة

.للنظام

وبمقتل الفتى يرتفع عدد القتلى الففذين سففقطوا فففي مدينففة
 تاريفففخ بفففدء10عفففدن منفففذ يفففوم الربعفففاء الماضفففي إلفففى 

الحتجاجات في هذه المدينة التي كانت عاصمة لدولة اليمن
.الجنوبي
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أما في صنعاء, فقد شهدت العاصففمة مواجهففات واشففتباكات
عنيفففة يففوم السففبت بيففن محتجيففن مؤيففدين لحكففم الرئيففس

.اليمني علي عبدالله صالح ومعارضين له

وشهد يوم الجمعة الماضي مظاهرات حاشدة, فقففد تجففددت
المظففاهرات والشففتباكات بالعصففي والحجففارة بيففن مؤيففدين
للرئيففس اليمنففي علففي عبففدالله صففالح ومعارضففين لففه فففي
العاصمة صنعاء, فيما لقي متظاهر مصرعه خلل احتجاجففات

8عارمة شهدتها مدينففة عففدن, أمففا مدينففة تعففز فقففد أصففيب 
محتجين بجففروح جففراء انفجففار قانبلففة ألقاهففا مجهففولين علففى

.مظاهرات ضد حكم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح

وتأتي المواجهات بين قاوات المن والمتظففاهرين فففي اليمفن
أثر مطالبة البعض بالصلح والتغيير ومطالبففة البعففض الخففر

.بالنفصال عن شمال اليمن

 
وشهدت عدة محافظات ففي اليمفن احتجاجفات ومظفاهرات
حاشدة منذ أيام, تطالب بسقوط حكم الرئيس علي عبدالله
صالح ومحاربة الفساد وإجراء إصلحات سياسففية جففادة فففي

.البلد

وبدأت المظاهرات والحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في
اليمن في منتصف الشففهر الماضففي, تطففالب بإسففقاط حكففم

.الرئيس عبدالله صالح
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متابعة تقرير

وكان الرئيس اليمني تعهد بكفالة ألف أسرة فقيرة وتوظيف
% من خريجففي الجامعففات مففن اجففل تهدئففة الحتجاجففات25

.التي اندلعت منذ أيام

يشار إلففى أن عففدد مففن الففدول العربيففة شففهدت فففي الونففة
الخيففرة احتجاجففات علففى الفقففر والبطالففة وغلء السففعار
والفساد، منهفا الردن والجزائفر وليبيفا، كمفا أن الحتجاجفات
أدت في تونس ومصر إلى الطاحة بففالرئيس التونسففي زيففن

.العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك

 

مسلحون يحرقون مبنى "فضضضائية" كرديضضة غطضضت 
مظاهرات السليمانية

20/02/2011 16:46    

تعرضت قاناة ناليا الفضائية في مدينة السليمانية مسففاء يففوم
أمس السبت إلى هجوم شنه مسففلحون يسففتقلون سففيارات

.مدنية

وقاال صبري سليفاني أحد الكوادر الدارية للقناة إن الهجففوم
الذي نفذه نحو خمسين مسففلحا أسفففر عففن أضففرار جسففيمة

.في مبنى القناة، وعدد من الصابات بين الحراس

وأشار سليفاني أن مجهولين كففانوا قاففد هففددوا سففابقا بحففرق
القنفففاة دون أن يفففبينوا السفففباب، منتقفففدا الدارة المحليفففة
والجهزة المنية فيها لعدم قادرتها علففى حمايففة المؤسسففات
العلميففة، وقاففال إنففه "ل يمكففن لنففاس عففاديين أن يقومففوا

".بأعمال كهذه
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متابعة تقرير

يذكر أن قاناة ناليا الفضففائية تأسسففت حففديثا ضففمن مشففروع
تجففاري لمسففتثمرين رفعففوا شففعار "تسففويق العلم فففي
كردستان"، وتقع بنايففة القنففاة فففي منطقففة القريففة اللمانيففة

.وهي على مشارفا السليمانية

:تقرير مراسل "راديو سوا" في دهوك خوشنافا جميل
ومن المقفرر أن يبفدأ البفث الرسفمي للقنفاة ففي الول مفن
آذار/مارس المقبل، لكنها بففدأت قابففل ثلثففة أيففام بثففا تجريبيففا
نقلت خلله التظاهرات التي شففهدتها السففليمانية فففي أقاليففم

.كردستان العراق، حسبما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية

المعارضة الصلحية في إيران تدعو إلى مظففاهرات حاشففدة
اليوم.. والسلطات تحذر

حملت السلطات مسؤولية سففلمة موسففوي وزجتففه صففحيا..
. أيام5 أشخُاص خلل 10و«مجاهدون خلق»: إعدام 

إيرانيففون أكففراد يتظففاهرون فففي بروكسففل، أمففس، ضففد
السلطات اليرانية، ولعلن تأييدهم لموجة المظاهرات التي

)تشهدها مدن عربية (أ.ب
»طهران - لندن: «الشرق الوسط

فففي ظففل الجففواء الملتهبففة الففتي تعيشففها منطقففة الشففرق
الوسط والمظاهرات المتواصلة في أكثر مففن مدينففة عربيففة
للمطالبة بتغيير حكومات وأنظمة وتحقيق إصلحات، يحففاول
زعيمففا المعارضففة اليرانيففة، ميففر حسففين موسففوي ومهففدي
كروبففي، المرشففحان السففابقان للنتخُابففات الرئاسففية، إحيففاء

،2009المظاهرات التي اندلعت بإيران في يونيو (حزيففران) 
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في أعقاب إعادة انتخُاب الرئيففس اليرانففي محمففود أحمففدي
.نجاد التي قاال عنها بأنها قاد زورت لصالح الخير

ودعففا الزعيمففان الصففلحيان، أمففس، علففى موقاعيهمففا علففى
شففبكة النففترنت أنصففارهما إلففى التظففاهر اليففوم مجففددا فففي
ذكرى مرور أسبوع على اندلع المظاهرات المناوئفة للنظفام

.اليراني ومقتل أحد المتظاهرين بالرصاص

وكان موسوي وكروبي قاد دعوا إلى التظاهر الثنين الماضي
لففدعم النتفاضففتين فففي تففونس ومصففر، إل أن السففلطات
رفضت التصريح لهما. وفي تحففد للسففلطة تظففاهر آلفا مففن
أنصارهما في قالب العاصمة طهران ومدن أخففرى فففي ذلففك
اليوم وسرعان مففا تحففولت المظففاهرات مففن تأييففد للثففورتين
العربيفففتين إلفففى مظفففاهرات منفففددة بالسفففلطات اليرانيفففة.
وتعرضت المظاهرة إلى القمع مما أسفر عن مقتل شففخُص

.ووفاة آخر لحقا متأثرا بجروحه، كما أصيب العشرات

وقاففال موقاففع «كلمففة دوت كففوم» المعففارض بففأن مظففاهرات
اليوم ستكون «قاتال ضففد الديكتاتوريففة الدينيففة» فففي إيففران،
بحسب وكالة «أسوشففييتد بففرس». وجففاء فففي بيففان أصففدره
«مجلس تنسيق الطريق الخُضففراء والمففل» ونشففره موقاعففا
«سهم نيفوز» و«كلمففة» الناطقفان باسفم كروبففي وموسففوي
«ندعو الشففعب اليرانففي إلففى المشففاركة فففي تجمعففات فففي
اليوم السابع لستشهاد (شابي الثنيففن)، الحففد فففي طهففران

».وفي المدن اليرانية الخرى

غير أن السلطات اليرانية سارعت إلى التحففذير مففن تنظيففم
أي مظاهرة «غير شففرعية»، وقاففال وزيففر الداخليففة اليرانففي
مصطفى محمد نجففار أمففس «فليعلففم عملء الفتنففة وقاادتهففا
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 فبراير/شففباط) مظففاهرة..14 بهمن (25الذين.. نظموا في 
أن وزارة الداخلية ستتصففرفا بمففوجب القففانون ضففد مففثيري

».الفتنة وقاادتها

وزعم المسؤول اليراني أنهم حصلوا على دعم «المنففافقين
(منظمة مجاهففدين خلففق اليرانيففة، أبففرز حركففات المعارضففة

».المسلحة للنظام اليراني) والفوضويين والوغاد والرعاع

وجاءت الدعوة للتظففاهر بعففد يففوم مففن مطالبففة المحففافظين
المتشددين بتنفيذ حكم العدام بحق موسوي وكروبي بتهمة

 نائبا في البرلمان كانوا قاففد222الفساد في الرض، أسوة بف
وقاعففوا بيانففا طففالبوا فيففه بتنفيففذ حكففم العففدام شففنقا بحففق

.موسوي وكروبي

وفي غضون ذلك، أكففد موقاففع «كلمففة دوت كفوم» المعففارض
على النترنت وضع موسففوي، رئيففس الففوزراء السففابق، فففي

.القاامة الجبرية بمنزله حيث قاطع كليا عن العالم الخُارجي

وكانت السلطات اليرانية قاد وضعت الزعيميففن الصففلحيين
 فففبراير14قايففد القاامففة الجبريففة قابففل انطلق مظففاهرات 

.لمنعهما من النضمام إلى حشود المتظاهرين

وأفاد الموقاع بأن عناصر من قاوات المففن يفرضففون حراسففة
على منففزل موسففوي فففي طهففران فففي حيففن تقطففع شففاحنة

.صغيرة فيها عناصر ملثمون الطريق المؤدي إلى منزله

وذكر الموقاع أن «القاامة الجبرية بحق مير حسففين موسففوي
 فففبراير.. لكنهففا بففاتت14و(زوجته) زهرا رهنورد بففدأت فففي 
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 فبراير»، وتابع أنه نظرا إلففى عزلهمففا16نافذة بالكامل منذ 
.لم ترد «أي معلومات حول صحة» موسوي وزوجته

وأشار الموقاع إلى أن «حراس موسوي استبدل بهم عناصففر
من قاوات المن لم تحففدد مرجعيتهففم»، وأن شففاحنة صففغيرة
على متنهففا «ملثمففون» تقطففع الطريففق المففؤدي إلففى منففزل
موسوي وهو طريق مسدود، موضحا أنه «كلما حاول أحد ما
سففلوك الطريففق المسففدود، يخُففرج الرجففال (مففن الشففاحنة
الصغيرة) ويستجوبونه». كما أفاد الموقاع بأن ابنتي موسففوي
حتى لم تتمكنا من زيارة والديهما، مضيفا أن «قاففوات المففن
تؤكد أنها تفرض إقاامة جبرية قاررها نائب عام، لكنه لففم يتففم
إبففراز أي وثيقففة» تثبففت ذلففك. وأشففار إلففى انتشففار كففثيف
لف«عناصففر أمففن» فيمففا يقففوم عمففال تنظيففف بالتقففاط صففور

.للشخُاص الذين يقتربون من منزل موسوي

وأعرب الموقاع عن مخُففاوفا بشففأن وضففع موسففوي وزوجتففه
الصحي، ول سيما أن قاوات المن هي التي تمدهما بالطعام.
وكتففب أن «هففؤلء العناصففر مسففؤولون عففن حالففة موسففوي

».وزوجته الصحية

وكان رجل الدين المتطرفا رئيففس مجلففس صففيانة الدسففتور
آية الله أحمد جنتي، طالب في خطبففة الجمعففة فففي طهففران

.بالعزل التام لموسوي وكروبي

وكان رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لريجاني، اتهم
زعيمففي المعارضففة الصففلحية موسففوي ومهففدي كروبففي

.بف«الخُيانة» ودعا إلى قاطع كل وسائل التصال عنهما

98



الثورات الشعبية في البلدان العربية
2011

متابعة تقرير

وتففدفق عشففرات اللفا مففن أنصففار النظففام اليرانففي إلففى
شوارع طهران الجمعفة مطففالبين بشففنق زعيمففي المعارضفة

.بسبب حضهما على «التمرد» ضد النظام

إلى ذلك، أفاد بيان أصدرته أمانة المجلس الوطني للمقاومة
اليرانية، واجهته منظمة «مجاهدين خلففق»، بففأن السففلطات

 سففجناء خلل اليففام الخُمسففة10اليرانيففة قاففامت بإعففدام 
.الماضية

وذكر البيان الذي حصففلت «الشففرق الوسففط» علففى نسففخُة
 فففبراير18منه أنه «أقادم نظام المللي المجرم يوم الجمعة 

 مففن السففجناء فففي سففجن مدينففة4على تنفيذ العدام بحففق 
كرمان شنقا بصورة جماعية. كما نفذت أحكام العففدام يففوم

 فففبراير14 فبراير بحق سجينين في مدينة سنندج، ويوم 15
بحق سجينين آخريففن فففي سففجن مدينففة خففرم آبففاد الغربيففة،
وسجينين آخرين في سجن مدينة ساري الشمالية». ووصف
البيان تلك العدامات بأنها «محاولة يائسففة للنظففام للحففؤول
دون اتساع رقاعففة النتفاضففة واسففتمراريتها الففتي اسففتهدفت
الطاحة بنظام المللي برمته وإقاامففة الديمقراطيففة وسففلطة

».الشعب

الجزائر: الشرطاة تحاصر مئات المتظاهرين وسضضط
العاصمة

12:22،فف 2011 فففبراير/ شففباط، 19آخر تحديث:  السففبت، 
GMT

فضت الشرطى تظاهرة السبوع الماضي
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أفادت النباء بتجمع المئات فففي سففاحة أول مففايو بالعاصففمة
الجزائريففففة تلبيففففة لنففففداء التنسففففيقية الوطنيففففة للتغييففففر

.والديموقاراطية لتنظيم مسيرة للمطالبة بتغيير النظام

ورفففع المتظففاهرون شففعارات "جزائففر حففرة ديموقاراطيففة"
و"السلطة قااتلة" و"الشعب يريد اسقاط النظام" وهو نفس

. يناير25الشعار الذي استخُدمه المصريون في ثورة 

وقاامت قاوات الشرطة مدعومففة بسففيارات مصفففحة بففاغلق
كل الطرق المؤدية الى ساحة أول مايو كما منعت عددا من
المتظففاهرين مففن الوصففول الففى السففاحة لنطلق المسففيرة

.وحاصرتهم في شارع محمد بلوزداد

وتمركزت قاوات الشففرطة فففي سففاحة أول مففايو تمامففا كمففا
فعلت السبوع الماضي حيث كان مففن المفففترض ان تنطلففق
المسيرة ابتداء من الساعة العاشففرة بتففوقايت جرينتففش مففن
سففاحة أول مففايو إلففى سففاحة الشففهداء علففى مسففافة اربعففة

.كيلومترات

وتشجع المعارضون الجزائريون على التظاهر بعد احتجاجات
.تونس ومصر التي اطاحت برئيسي البلدين

واتسعت في الونة الخيرة دائرة النتقففادات لحكففم الرئيففس
الجزائففري عبففد العزيففز بوتفليقففة لتطففال قاففادة سففابقين فففي

.النظام الحاكم
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وارسل الوزير السابق والمين العام السابق لجبهففة التحريففر
الوطني عبد الحميد مهري رسالة مفتوحة للرئيس بوتفليقففة

.طالبه فيها بتغييرات سياسية واسعة في البلد

واتهم مهري النظام بانه "غير قاادر علففى حففل مشففاكل البلد
".الشائكة ول على الستعداد لتحديات المستقبل

 واعيففد انتحففابه عففام1999ويحكم بوتفليقة الجزائر منذ عام 
 بعدما عدل الدسففتور ليسففمح للرئيففس2009 ثم عام 2004

.بالحكم عدد غير محدود من الدورات

 قتيل، واعتقضضال "شضضبكة عربيضضة100ليبيا: أكثر من 
"بتهمة زعزعة الستقرار

08:11،فف 2011 فففبراير/ شففباط، 20آخففر تحففديث:  الحففد، 
GMT 

ُقاتلففوا خلل  قاففال شففهود عيففان إن عشففرات المتظففاهرين 
اشتباكات جرت السبت مع قاوات المففن فففي مدينففة بنغففازي
الواقاعة شرقاي ليبيا، ليتجاوز بذلك عففدد ضففحايا الحتجاجففات

 شخُص منذ اندلعها في السادس عشر مففن الشففهر100الف 
.الجاري

فففي غضففون ذلففك، ذكففرت وكالففة جانففا الليبيففة للنبففاء أن
السففلطات الليبيففة اعتقلففت "شففبكة مففن المففواطنين العففرب

".الذين يسعون لزعزعة استقرار البلد
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ونقلففت عففن السففلطات الليبيففة قاولهففا إن "الشففبكة" ضففَمت
عشفففرات المفففواطنين العفففرب "الفففذين كفففانوا يشفففعلون

".الحتجاجات ضد نظام الحكم في البلد
وألمحت الوكالة إلى أن إسففرائيل تقففف وراء هففذه الشففبكة،
قاائلة: "تم اعتقال أفراد الشبكة في عدد من المفدن الليبيفة،
وقاد جرى تدريبهم على كيفية إلحاق الضرر والذى باستقرار

".ليبيا وبسلمة شعبها ووحدتها الوطنية

تضم مجموعة الُمعتقلين تونسيين ومصريين وسودانيين"    
"وفلسطينيين وسوريين وأتراك

وكالة جانا الليبية للنباء نقل عن مسؤولين ليبيين

وقاالت مصادر علففى صففلة بفالتحقيق بموضففوع "الشففبكة" إن
مجموعففة الُمعتقليففن تضففم تونسففيين ومصففريين وسففودانيين

".وفلسطينيين وسوريين وأتراك

ُوِجهت إلى المعتقلين تهم "النهب والسففلب والتخُريففب، وقاد 
بمففا فففي ذلففك إحففراق المستشفففيات والمصففارفا والمحففاكم

".ومقار الشرطة العسكرية، والمباني العامة والخُاصة

إلى ذلك، ذكر شاهد عيففان فففي مدينففة بنغففازي إنففه رأى بففأم
َناصة مففوالين لنظففام الزعيففم الليففبي معَمففر القففذافي عينيه قا
أطلقوا النار على المتظاهرين في المدينة انطلقاا من مجَمع
بناء كانوا قاد انسحبوا إليه أمام زحف الجمففوع الغاضففبة فففي

.وقات سابق

واستخُدمت قاواتت الجيش الرشاشات والسلحة الثقيلة ضد
.المتظاهرين
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وقاال أحد الطباءلبي بي سي إن مئة وخمسين شخُصا نقلوا
الى المستشفى الففذي يعمففل فيففه، وإن اثنيففن وعشففرين قاففد

.فارقاوا الحياة منهم والعديدون في حالة حرجة

وأضافا الرجل، الذي رفض الكشف عن اسففمه: "لقففد قاتلففوا
 شخُصففا فقففط.15العشرات، نعم أقاففول العشففرات، وليففس 

".نحن نعيش هنا وسط مذبحة

وأردفا بقففوله إن قاففوات المففن أقاففامت طوقاففا عففازل حففول
"مركز العمليات" الذي انسحبت إليه وأخذ أفرادها يطلقففون

.النار على كل من يقترب من المبنى

15لقد قاتلوا العشرات، نعم أقاول العشرات، وليففس "    
"شخُصا فقط. نحن نعيش هنا وسط مذبحة

شاهد عيان من مدينة بنغازي الليبية

وذكفففر أنفففه نقفففل بنفسفففه عفففددا مفففن الضفففحايا إلفففى أحفففد
.المستشفيات المحلية لتقديم العلج لهم

وقاال شاهد عيان آخر إنه شاهد قاوات المن تتراجع منسحبة
أمام المتظاهرين إلى داخل المجَمع المذكور، والففذي أطلففق

".عليه بدوره اسم "مركز العمليات

ووصف شففهود عيففان آخففرون مظففاهر الفوضففى الففتي عَمففت
َناصة يطلقون النار على المتظففاهرين. المدينة عندما راح الق
وقاال البعض إن القوات الحكومية والمففوالين لهفا اسففتخُدموا

.حتى الرشاشات وقانابل الهاون ضد المحتجين
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َناصة أفارقاة قا

وقاال شخُص آخر لف بي بي سي: "لقد خرج الجميع للتظاهر،
فأطلقت قاوات المن النار عليهم وقاتلت أربعين شخُصا فففي

."شوارع المدينة
مظاهرات مناوئة للقذافي

دعا المتظاهرون الليففبيون إلفى رحيفل نظفام القفذافي الففذي
. عاما42وصل إلى سدة الحكم قابل 

َناصففة الفارقاففة الففذين وأضففافك "هنففاك عففدد كففبير مففن الق
يطلقون النار على السكان الذين يقاومون بمففا تففوفر لففديهم

".من حجارة وعصي

َكدت في وقات سففابق السففبت وكانت مصادر طبية ليبية قاد أ
 شخُصا على القاففل وأصففابت15إن قاوات كوماندوس قاتلت 

عددا آخر بجروح عنفدما فتحفت النفار علفى المشفاركين ففي
جنازة جماعية لتشييع ضففحايا احتجاجففات الخُميففس والجمعففة

.في مدينة بنغازي

فقد نقلت وكالة السوشييتد برس للنباء عن مسؤول طففبي
َناصة كانوا يطلقون النار مففن علففى أسففطح ليبي قاوله إن الق
مقار قاوات المن في المدينة، والتي كانت بؤرة لضطرابات

.متواصلة منذ عدة أيام

12سقط هؤلء الجمعة خلل مشاركتهم فففي تشففييع "    
شخُصا كانوا قاد قُاتلوا الخُميس أثناء محاولتهم مهاجمففة ثكنففة
عسكرية داخل مدينة بنغففازي ومديريففة المففن فففي المدينففة،

"حيث يوجد عدد من مخُازن السلحة والذخائر
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صحيفة "قاورينا" المقربة من سيف السلم القذافي

ُكففد مففن مصففادر مسففتقلة مففن صففحة إل أنففه لففم يتسففَن التأ
.الروايات التي جاءت على ألسنة شهود العيان

موجة احتجاج

ُيشار إلى أن السلطات الليبية منعت الصحفيين الجانب من
دخول البلد منذ اندلع موجة الحتجاج الربعاء الماضففي ضففد

.1969نظام القذافي الذي يحكم البلد منذ عام 

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "قاورينا"، المقربة من سففيف
السفلم القفذافي، نجفل الزعيفم الليفبي، عفن مصفادر طبيفة

24قاولها إن عدد ضحايا الضطرابات يوم الجمعة وصل إلى 
.قاتيل

متظاهرون ضد القذافي

تقففول التقففارير إن قاففوات المففن الليبيففة اسففتخُدمت القنابففل
.والرشاشات ضد المتظاهرين

وذكففرت الصففحيفة علففى موقاعهففا علففى شففبكة النففترنت أن
"الحصيلة المتوفرة عنففد مستشفففى الجلء فففي بنغففازي هففي

 قاتلففى قاضففوا6 قاتيل، ولدى المركففز الطففبي فففي بنغففازي 18
."بالرصاص الحي

وأضافت الصحيفة: "سففقط هففؤلء الجمعففة خلل مشففاركتهم
 شخُصا كانوا قاد قُاتلوا الخُميس أثناء محاولتهم12في تشييع 
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مهاجمة ثكنة عسكرية داخل مدينففة بنغففازي ومديريففة المففن
."في المدينة، حيث يوجد عدد من مخُازن السلحة والذخائر

كما ذكففرت الصففحيفة أن المحتجيففن أضففرموا النففار فففي كففل
مراكز شرطة بنغازي، ولكن دون أن يسفر ذلك عن سففقوط

.ضحايا

"رد "صاعق

لكن منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق النسان،
وصفففت المحتجيففن بففأنهم "مسففالمون" واتهمففت السففلطات
ّد الليبية بإطلق الرصاص الحي على المحتجين، وبتوعدهم بر

."صاعق" في حال استمرار الحتجاجات

وكانت المنظمة، ومقرهففا الوليففات المتحففدة، قاففد ذكففرت أن
إجمالي القتلى الذين سقطوا على أيدي قاوات المن الليبيففة

. شخُصا84حتى يوم الجمعة تجاوز 
القذافي (يمين) مستقبل مبارك في مطار بنغازي

بعد تونس ومصر، انتشففرت موجففة الحتجاجففات لتصففل إلففى
.ليبيا ودول عربية أخرى

ونقلت هيومان رايتففس عففن مسففؤول فففي مستشفففى الجلء
في بنغازي قاوله إنفه تفم اسفتدعاء كفل أطبفاء المدينفة، وتفم

.توجيه نداء للسكان للتبرع بالدم

ُيشار إلى أن ليبيا هي واحففدة مففن عففدة بلففدان عربيففة، بينهففا
اليمن والبحرين، تشهد موجات احتجففاج ضففد حكوماتهففا منففذ
الطاحففة الشففهر الماضففي بنظففام الرئيففس التونسففي زيففن
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العابدين بن علي، وتنحي نظيففره المصففري، حسففني مبففارك،
.في الحادي عشر من الشهر الجاري إثر ثورة شعبية عارمة

اللف يشاركون في تظاهرات احاتجاجية في ولية
ويسكونسين المريكية

01:49،فف 2011 فففبراير/ شففباط، 20آخففر تحففديث:  الحففد، 
GMT

شارك في التظففاهرات الففتي قاصففدت مبنففى حاكميففة الوليففة
عمال وطلبة وموظفون حكوميون

خرجت لليوم الخُففامس علففى التففوالي تظففاهرات فففي مدينففة
ماديسون عاصمة وليففة ويسكونسففين فففي الغففرب الوسففط
المريكي للحتجاج على مشروع قاانون طرحه حاكم الوليففة
الجمهففوري للحففد مففن قاففوة النقابففات العماليففة وحقهففا فففي

.الضراب

 الفا على70وشارك في التظاهرات التي جرت يوم السبت 
.القال

وخرجت كذلك تظاهرة مؤيدة لمشروع القانون شففارك فيهففا
اعضففاء فففي حركففة "حفلففة الشففاي"، ال ان الجففانبين لففم

.يصطدما ببعضهما بل اكتفيا بتبادل الهتافات والشتائم

وكانت التظاهرات التي جرت في اليام الخُمسة الماضية قاد
شارك فيها اللفا من المففوظفين والعمففال والطلبففة، وذلففك
للحتجففاج علففى مشففروع القففانون الففذي طرحففه الحففاكم
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الجمهوري سكوت ووكر والذي يقففول مؤيففدوه إنففه ضففروري
للحد من النفاق العام بينما يقول مناوؤوه إنه سيكسر ظهففر

.الحركة النقابية في الولية

واصبحت ولية ويسكونسين خط التماس في الصففراع الففذي
يعتمل في الوليات المتحدة والذي يهدفا الى خفض الجففور
والحففوافز والحقففوق النقابيففة الففتي يتمتففع بهففا الموظفففون
الحكوميون. فلو نجح الجمهوريون - الففذين يتمتعففون باغلبيففة
في مجلس الولية - في مسعاهم، سيصبحون قادوة للوليات
الخرى التي ستتشجع لتخُاذ خطوات مماثلة بحق موظفيهففا

.وعمالها

وقاد تمكن الجانبان - مؤيففدو مشففروع القففانون ومعارضففوه -
مففن جففذب اللفا مففن مؤيففديهم الففى مقففر الحاكميففة يففوم
السبت، ولكن عدد المعارضين كان اكبر من المؤيففدين بعففدة

.اضعافا

"المصريون مثلنا الكبر"    

وقاد طففافا معارضففو مشففروع القففانون حففول مقففر الحاكميففة
مرددين شعار "اقاتلوا مشففروع القففانون،" بينمففا ردد مؤيففدوه
من انصار "حفلة الشاي": "اعيدوهم كلهم" في اشففارة الففى
اعضاء مجلس الولية من الحزب الففديمقراطي الففذين فففروا
الى ولية الينوي المجاورة لحرمان الغلبيففة الجمهوريففة مففن

.النصاب الضروري لتمرير القانون

وكان بين مؤيدي مشروع القانون "جو السباك" الذي اشتهر
ابففان الحملففة الرئاسففية الخيففرة، الففذي قاففال: "ل تسففتحق
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النقابات شيئا. ل تستحقون شففيئا، فعليكففم العمففل مففن اجففل
."انفسكم

اما معارض مشروع القانون جيففم شففنايدر البففالغ مففن العمففر
 عاما فقد حمل لفتة عليها صورة لحففاكم الوليففة - الففذي69

رفض التفاوض مع النقابات - والففى جانبهففا سففؤال: "حسففني
"مبارك؟

وقاال شنايدرن وهو مدرس متقاعد: "المصريون مثلنا الكبر.
ان ما سيحدث هنا سيكون مهما جففدا بالنسففبة لمففا سففيحدث
في الوليات المريكية الخرى، تماما كما كان المر مع مصر

."التي الهمت ثورتها العديد من الثورات في الشرق الوسط

يذكر ان ولية ويسكونسين تواجه عجزا في ميزانيتها سففيبلغ
 مليار دولر في السنتين المقبلتين، ويقول حاكم الوليففة3,6

 مليففون دولر300إن مشروع قاانون النقابات سففيوفر مبلففغ 
.في الفترة ذاتها

مدفعية وصورايخ وقناصضضة لقمضضع المحتجيضضن بليبيضضا
 فضضبراير20 الموافضضق 1432 ربيضضع الول 17الحاضضد 
2011

السلم اليوم/ وكالت
ذكففرت صففحيفة "الصففنداي تلغففرافا" البريطانيففة أن القففوات
الليبيفففة اسفففتخُدمت المدفعيفففة الثقيلفففة والصفففواريخ لقمفففع
المتظاهرين الذي يطالبون بإسقاط الزعيم معمففر القففذافي،

.إضافة إلى قاناصة أفارقاة تم جلبهم من الخُارج
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وففي تقريفر لهفا بعنفوان "القفذافي يرسفل قاناصفة لسففكات
الحتجاجات"، قاال مراسل الصحيفة إن القناصففة والمدفعيففة
وطائرات القتال العمودية استخُدمت ضد المتظففاهرين فيمففا
هففاجم "بلطجيففة" يحملففون السففيوفا والبلطففات السففر فففي

.منازلها
وقاففالت: إن النظففام الليففبي أطلففق علففى المحتجيففن مرتزقاففة
أفارقاة يتحدثون الفرنسية تم جلبهم مففن دول مجففاورة مثففل

.تشاد
وتعرضففت جنففازة أحففد الففذين قاتلففوا فففي مظففاهرات بنغففازي

 شخُصا علففى القاففل وإصففابة15للقصف ما أسفر عن مقتل 
.العشرات

ونقلت الصحيفة عن مسئول طبي أن أحد القتلى تففوفي إثففر
إصففابة بصففاروخ، ويففذكر التقريففر أن القتلففى الجففدد السففبت

 شخُصففا84يرفعون عدد القتلى إلى أكثر من مائة بعد مقتل 
.على القال الجمعة

ومع انقطاع خدمة النترنت وصعوبة التصالت ل يتففم التأكففد
بعد إن كانت النتفاضة في شرق ليبيا امتدت إلى الغففرب أو

.أنحاء أخرى
وتعد هذه الحتجاجات أكبر تحد لحكم الزعيففم الليففبي معمففر

 عامففا ضففاربا رقامففا قاياسففيا42القذافي الذي يحكم ليبيا منذ 
.كأطول حكام العالم بقاء في السلطة
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بعض الصور من الثورات الشعبية
والحاداث المتزامنة:
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 ه الموافق لفبراير1432تم بحمد الله في ربيع الول 
 م2011
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