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  الداخل واخلارج …دول األركان العربية     
  
  :مقدمة

على الرغم مما حييق بالنظام العريب من ترهل 
وتراجع عرب العقدين املاضيني، وعلى الرغم من 
تراجع عدد من األدوار املركزية لدول عربية كبرية، 
فال تزال النظرة القائمة على أن للعامل العريب أركانه 

 النهوض به واستعادته ودوله اليت يعول عليها يف
ذلك أن من امع . ، جتد هلا مسوغًا موضوعيامكانته

مثل مصر وسوريا والسعودية من قبلها  عليه أن دولًا
. يؤتى عاملنا العريب ومن قبلها يؤمل قيامه من كبوته

املنظور  ومن هنا جاء االهتمام ذه الدول معا عرب
   .ايتهاالذي تتحرك فيه أميت يف العامل منذ بد

شهدت دول األركان ، ٢٠٠٨خالل عام و
تطورات متباينة، ) مصر، والسعودية، وسوريا(العربية 

سواء على الصعيد الداخلي أو اخلارجي، شكلت 
خريطة لتفاعالت الدول الثالث من خالل شىت 

  .الفاعلني املختلفني الرمسيني وغري الرمسيني
  

  مصر -أولًا
  تطور األوضاعاداخلي : 

جمموعة من  )اداخلي(لى الساحة املصرية برزت ع
ا ضمن ملف ميكن إدراجها عموم القضايا،

الدميقراطية واإلصالح؛ من قبيل انتخابات االس 
احمللية، وما سبقها وتبعها من أحداث ارتبطت ا، 

رمسية وغري –وعكست مواقف األطراف املختلفة 
لة يف إزاءها، تنامي ظاهرة احلراك الشعيب متمث -رمسية

موجة من اإلضرابات والتظاهرات اليت اخنرطت فيها 
فئات اجتماعية متباينة، باإلضافة إىل ما عرف باسم 

  .خلإ …واجلدل املثار حوله" ملف التوريث"
وتباينت مواقف الفواعل األساسية إزاء هذه 
القضايا، سواء على املستوى الرمسي متمثلًا يف احلزب 

غري املستوى  على ئم، أواحلاكم والنظام السياسي القا

الرمسي متمثلًا يف املؤسسات واجلماعات الوسيطة 
 -مثل اإلخوان–األحزاب واجلماعات السياسية (

من جهة،  )واحلركات االجتماعية مثل كفاية وغريها
) غري املنظمة(والتحركات الشعبية العفوية التلقائية 

  .من جهة أخرى
  

   …ودالالاانتخابات احملليات 
نتخابات االس احمللية يف الثامن من جاءت ا

بعد تأجيلها ملدة عامني، حيث كان  ٢٠٠٨أبريل 
، ولكن مت تأجيلها ٢٠٠٦من املقرر إجراؤها عام 

بعد النجاح الساحق الذي حققه مشرحو اإلخوان 
 ٢٠٠٥املسلمني يف انتخابات جملس الشعب عام 

وأيضا %). ٢٠بنسبة (مقعدا  )٨٨(حبصوهلم على 
املتعلق  -يف نفس العام-لتعديل الدستوري بعد ا

بانتخاب رئيس اجلمهورية، والقاضي حباجة املرشح 
املستقل يف انتخابات رئاسة اجلمهورية إىل تزكية 

-حمافظات  عشرعضوا من االس احمللية يف  ١٤٠
عضوا  )٦٥(إضافة إىل  -ألف عضو )٤٩(من بني 

لس عضوا يف جم )٢٥(ومنتخبا يف جملس الشعب 
  .الشورى

، فقد سيطر احلزب الوطين امتوقع كانوكما 
ألفًا  ٧٠على االنتخابات، حيث بلغ عدد املرشحني 

كان من بينهم  -ألف مقعد ٥٢تنافسوا على -
 ألف مرشح ينتمون إىل احلزب الوطين )٥٥(
 مقابل مشاركة ضعيفة لألحزاب يف ."احلاكم"

- واملستقلني، حيث مل تشارك من أحزاب املعارضة
سوى أحزاب التجمع،  -إىل جانب احلزب الوطين

 %٢بنسبة مل تتجاوز  والناصري، واجليل، والوفد،
فقط من إمجايل املرشحني، يف حني بلغ عدد 

مرشح كان من بينهم  ٣٠٠٠املرشحني املستقلني 
  . عدد كبري من املنتمني للحزب الوطين
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وبعد أن أعلنت مجاعة اإلخوان املسلمني عن 
االنتخابات، وتقدمي عدد من املرشحني، نيتها خوض 

فإذا ا تعلن قبل ساعات من فتح باب االقتراع 
ا من االنتخابات، وذلك ردا على رفض انسحا

حكم قضائي صادر بشأن  ٣٨٠٠احلكومة أكثر من 
إدراج أمساء مرشحني يف كشوف االنتخابات، على 
الرغم من تقدميهم كل األوراق القانونية املطلوبة 

   .ترشيحلل
عالوة على ما واجهه أعضاء اجلماعة من هذا 

محلة اعتقاالت واسعة سبقت االنتخابات إزاء عدد 
احلزب "وقد أعلن  .كبري من املرشحني للمحليات

% ٨٣مع بدء عملية االقتراع، فوزه بـ  ،"الوطين
التنافس  ليقتصر .من مقاعد االس احمللية بالتزكية

   .قاعد احملليةفقط من إمجايل امل%  ١٧على 
وأظهرت النتائج فوز احلزب الوطين احلاكم 

ومل تعلن  .من مقاعد االس احمللية% ٩٥بأكثر من 
وزارة الداخلية أرقاما رمسية لنسبة املشاركة يف 
االقتراع، لكن منظمات حقوقية مصرية قدرت هذه 

من إمجايل الناخبني املسجلني % ٧-٥النسبة مبا بني 
)يل عدد الذين حيق هلم التصويت بلغ ا بأن إمجاعلم

  .)مليونا ٣٥
  

على  "السياسي"طغيان  :يف مصر األمن
  "اجلنائي"و "االجتماعي"

شهدت الساحة املصرية بعض األحداث اليت 
عكست تواصل واقع انتهاك حقوق اإلنسان 

ؤكد ما ورد يف دراسة ؛ مبا يواحلريات العامة يف مصر
، أشارت )١(صريةامل الداخليةوزارة رمسية صادرة عن 

األمن اجلنائي وإقرار "إىل طغيان األمن السياسي على 
األمن العام وتنفيذ القانون وحفظ احلقوق ومصاحل 

  . "الناس
أن املواطن العادي  حيث توصلت الدراسة إىل

"ا؛ مما جعله يقبل أصبح يستشعر أنه مهدد دائم
التضحية حبقوق حصل عليها بصعوبة، كحريته 

عالء من اإلاتيته وخصوصيته، مقابل الشخصية وذ
يتم احلفاظ على أمن الدولة "أنه ، و"قيمة أمن الدولة

من خالل إجراءات تنال من حرية واستقاللية املواطن 
العادي، جراء طغيان االهتمام باألمن السياسي 
وشئونه املستجدة على االهتمام باألمن اجلنائي وإقرار 

يف  -لدراسةوفق ا–ينعكس ذلك   ".األمن العام
اختيار وزير الداخلية من إدارة مباحث أمن الدولة، 

كيفية توجيه ويف طريقة إعداد قوات الشرطة، و
امليزانيات املرصودة لوزارة الداخلية، وجلهاز الشرطة 

  .)٢(بشكل خاص
رة عن نتائج تلك من أهم األحداث املعب لعل

احملاكمات  ٢٠٠٨عرب عام أبرزها الدراسة و
ربعني من أعضاء مجاعة اإلخوان العسكرية أل

 املسلمني عقب ما عرف بقضية امليلشيات العسكرية
وتعد هذه أول . ٢٠٠٦يف جامعة األزهر ديسمرب 

حماكمة عسكرية جترى ألعضاء اجلماعة منذ عام 
مني م االنتماء هت للمحاكَجحيث و ؛٢٠٠١

جلماعة حمظورة، وحماولة إحياء اجلناح العسكري 
واالنقالب على نظام احلكم،  )ريالتنظيم الس(

وصدرت األحكام يف  .وغسيل األموال، واإلرهاب
عضوا بالسجن بني ثالث وعشر سنوات؛  )٢٥(حق 

من بينها عشرة أحكام بسبع سنوات، وحكم على 
 النائب الثاين ملرشد(كل من خريت الشاطر 

وحسن مالك بالسجن سبع سنوات، بينما ) اإلخوان
على أحكام بالرباءة، عالوة حصل مخسة عشر عضوا 

على مصادرة أموال عدد من رجال األعمال املنتمني 
  .للجماعة

وقد شهدت اجلامعات املصرية، وعلى رأسها 
سواء –األزهر والقاهرة، خروج أعداد كبرية  اجامعت

احتجاجا على تلك  - من األساتذة أو الطالب
وكالعادة، القت هذه االحتجاجات رد . األحكام

كما  .من قبل قوات األمن والشرطة افعل عنيفً
وجهت العديد من منظمات اتمع املدين املصرية 
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والدولية انتقاداا لتلك األحكام، واصفة إياها 
هيومان رايتس "منها منظمة و. باألحكام اجلائرة

، وغريمها من "منظمة العفو الدولية"و "ووتش
املنظمات اليت أكدت على بطالن تلك احملاكمات، 

   .دم جواز حماكمة املدنيني أمام احملاكم العسكريةوع
يف حني وصفت مجاعة اإلخوان األحكام بأا 

صدرت لتحقيق أغراض معينة، األمر الذي " سياسية"
إىل تقدمي طعن على األحكام أمام جملس الدولة  ادفعه

ضد وزراء العدل، والدفاع، والداخلية، والنائب 
كري، واملدعي العام العام، ومدير إدارة القضاء العس

العسكري، ورئيس احملكمة العسكرية العليا، ومساعد 
وزير الداخلية لقطاع السجون، ومأمور سجن 

   .مزرعة طره
وقد تبع ذلك موجة اعتقاالت أخرى تعرض هلا 

ماعة خالل شهر رمضان؛ حيث نفس اجلأعضاء 
وصل عدد املعتقلني خالل شهري أغسطس 

جهت نني عضوا، وإىل مثا ٢٠٠٨وسبتمرب من عام 
االنتماء إىل مجاعة إليهم نفس التهم املتكررة من 

وحيازة مطبوعات حتض على قلب نظام  "حمظورة"
 )٣٨(وامتدت االعتقاالت أيضا لتشمل . )٣(احلكم
عن  "فك احلصار"شارك معظمهم يف محلة  اشخص

 م يهمهت إلجِو أكتوبر،قطاع غزة مطلع شهر 
وعقد اجتماعات  ،»حمظورة«باالنضمام إىل مجاعة 

حتض على «إضافة إىل حيازة مطبوعات  ،تنظيمية
  .»قلب نظام احلكم

وإذا كانت انتخابات احتاد الطلبة باجلامعات 
ساحات املواجهة بني اإلخوان  ىحدإاملصرية متثل 

واحلكومة، فإن طلبة اإلخوان املسلمني قد قرروا هذا 
؛ اد الطلبةالعام اتباع سياسة سلمية يف انتخابات احت

فض عدد املرشحني منهم النتخابات احتاد وذلك خب
إىل درجة عزوفهم عن الترشح باملرة يف الطالب، 

   .بعض اجلامعات

فقط من  )٦٠(ترشح  ،ففي جامعة القاهرة
ويف  .مرشح ١٨٠٠من   اإلخوان من بني أكثر

ويف  .مل يترشح أي من اإلخوان ،جامعة عني مشس
  .ت أعداد قليلة للغاية منهماجلامعات اإلقليمية ترشح

مبادرة جبامعة القاهرة عن طالب اإلخوان  وأعلن
عام  ١٠٠مبناسبة مرور ( "مئوية األمل"أطلقوا عليها 

وقدموها لرئيسها وعمداء ) نشاء اجلامعةإعلى 
الكليات يعرضون فيها على إدارة اجلامعة املوافقة 

 ،على ترشح طالب اإلخوان يف اللجنة الفنية فقط
تنازل عن رئاسة االحتاد وعدم املنافسة يف بقية وال

، على أن "املشاركة ال املغالبة"اللجان إعماال ملبدأ 
توافق إدارة اجلامعة على ممارسة طالب اجلماعة 
نشاطهم يف إطار شرعي وتسجيل األسر اجلامعية 

   .)٤(وعدم املماطلة يف ذلك
ورغم ذلك، مت شطب طلبة اإلخوان متاما من 

رشحني النتخابات احتادات الطلبة قوائم امل
باجلامعات، األمر الذي مل يدفع طلبة اإلخوان للتغيري 

 رد لَ؛ حيث متثّهاومن سياستهم السلمية اليت أعلن
يوم "فعلهم يف إعالن يوم تنصيب أمناء االحتادات 

حاملة جنود  )٥٠( ايلو، مل يتم بتواجد ح"حداد
يات جندي وسيارات العمل ١٠٠٠أكثر من  حتمل

اخلاصة واإلسعاف وعربات املطافئ أمام الباب 
الرئيسي جلامعة القاهرة ويف امتداد شارع اجلامعة 
حىت كوبري اجلامعة القريب من السفارة اإلسرائيلية، 

اا كثيفًيف حني شهدت البوابات الفرعية وجوداً أمني، 
وانتظم مئات اجلنود يف تشكيالت تأهباً إلجهاض 

ات ميكن أن ينظمها طالب أي تظاهرات أو مسري
   .اإلخوان

يم لن يلجأوا إىل تنظوأكد طلبة اإلخوان أم 
 "االحتاد البديل"انتخابات موازية يف ما عرف بـ

للطعن يف شرعية  ٢٠٠٦الذي أعلنوا تأسيسه عام 
ا بني طالب ا شديدا سبب صداممماالحتاد املنتخب، 

 "خواناإل"طلبة إال أن . اجلماعة واإلدارات اجلامعية
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سيواصلون نشاطهم داخل اجلامعة عرب  وا أمأكد
  .)٥(األنشطة االجتماعية والثقافية وغريها

امتد انتهاك احلريات العامة ليشمل حرية الرأي 
رئيس حترير إبراهيم عيسى والتعبري، باحلكم حببس 

إلدانته بنشر الصحف املستقلة ملدة شهرين  ىحدإ
حة الرئيس شاعات كاذبة عن صإأخبار وبيانات و

، وذلك يف مبارك على حنو أضر باالقتصاد القومي
ويعد رئيس حترير  .ستئنافحكم ائي غري قابل لال

أحد أربعة رؤساء حترير حكمت  هذه الصحيفة
 ٢٠عليهم حمكمة جنح باحلبس ملدة عام وغرامة 

إلدانتهم ) ٢٠٠٧(سبتمرب من العام  ألف جنيه يف
احلزب  القيادي يف العضو -مبارك وابنه مجال بإهانة

وقت كتابة هذه وتنظر . الوطين الدميقراطي احلاكم
 )حببس رؤساء التحرير األربعة(احلكم السطور يف 

  .)٦(حمكمة استئنافية
متديد  مل يكن مستغربا يف ظل تلك احلالة أن يتم

العمل بقانون الطوارئ يف السادس والعشرين من 
حيث  .مايو ليكون حمل انتقادات داخلية وخارجية

) أعضاء ٣٠٥% (٦٧وافق جملس الشعب بنسبة 
على متديد العمل بقانون الطوارئ ملدة عامني، منذ 

، أو حىت ٢٠١٠أول يونيو هلذا العام وحىت آخر مايو 
األمر . أيهما أقرب–صدور قانون مكافحة اإلرهاب 

من (الذي رفضته كافة التيارات السياسية املعارضة 
وق اإلنسان، ومؤسسات حق) أحزاب ومجاعات

ذي (وعلى رأسها الس القومي حلقوق اإلنسان 
حيث اعتربت ذلك  ؛)الصبغة الرمسية شبه احلكومية

  .التمديد مبثابة استمرار ملصادرة حقوق املواطنني
بني  السابعةعن ذلك، احتلت مصر املرتبة  لًافض

دول العامل األكثر انتهاكًا حلقوق العمال واحلريات 
أعلنته منظمة العمل الدولية خالل  النقابية، وفق ما

مؤمترها العام الذي عقد يف جنيف يف منتصف 
بسبب التدخالت احلكومية واألمنية  ،وذلك ؛٢٠٠٨

اليت متارسها السلطات املصرية يف شئون التنظيم 

املصرية  احلكومةَ وطالبت املنظمةُ. النقايب العمايل
املخالفات واالنتهاكات اليت رصدا  ىبالرد عل

العاملة  ىالتقارير، وتضمنت ارتكاب وزارة القو
واهلجرة انتهاكات صارخة ضد العمال أثناء موجة 

خذة يف اآل االحتجاجات واالضطرابات العمالية
واالنتشار عرب قالع الصناعة ومراكزها  التصاعد

وتزايدت  . األشهر يف كافة أرجاء الدولة املصرية
الية اليت تلك االنتهاكات أثناء االنتخابات العم

، وما جرى فيها من ٢٠٠٦أجريت اية عام 
الختيار  ؛تدخالت أمنية يف سري العملية االنتخابية

 وزارة عن تدخل لًاأعضاء التنظيمات النقابية، فض
العاملة واألمن لفصل بعض املرشحني ذوي  ىالقو

  .التوجهات املناوئة للحكومة
  

من استمرار مظاهر االختالل يف خريطيت األ: سيناء
  : والتنمية

عاما على استرداد  )٣٥(على الرغم من مرور 
 أراضي سيناء، إال أن منطقة شبه جزيرة سيناء ما

زالت تعاين من إمهال وحاجة شديدة إىل التنمية يف 
شىت ااالت، اللهم إال بعض املناطق السياحية الراقية 

وتتعدد مظاهر . بالرفاهية املفرطة" روادها"اليت ينعم 
بعضا من  ٢٠٠٨إلمهال، اليت شهد عام ذلك ا

مشاهدها املتكررة، مبا يؤكد احلديث السابق عن 
على األمن " الداخلي"طغيان األمن السياسي 

ل سيناء أحد مظاهر تراجع االجتماعي؛ حيث متثّ
  . األمن االجتماعي داخل مصر

فمن ناحية، تتواىل املواجهات بني رجال الشرطة 
مما يرتبط باعتقال بعضهم، والبدو من أهايل سيناء، 

ون، وقيامهم أمنية خبروج البدو عن القان أقوالنتيجة 
فقد شهدت مدينة رفح يف . مبمارسات غري مشروعة

منتصف شهر نوفمرب مواجهات بني رجال الشرطة 
اخلارجني "وبعض البدو الذين وصفتهم الشرطة بـ
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، أودت حبياة عدد من البدو وإصابة "على القانون
  .)٧(الشرطةبعض رجال 

) الغريب(ومن ناحية أخرى، وعلى اجلانب اآلخر 
حوايل خمس (مليون لغم ) ٢٣(من مصر، ال تزال 

مدفونة حتت أراضي مشال مصر دد ) ألغام العامل
من % ٢٢أرواح املصريني، وتعوق عملية التنمية يف 

تشكل املساحة امللغومة األراضي املصرية، رغم أن 
حيث حتصد هذه . ا فقطعا مربمتر ٢٤٨٠فعليا 

األلغام، اليت زرعت حتت األراضي املصرية أثناء 
احلرب العاملية الثانية، أرواح املصريني يف الشمال أو 
 تصيبهم بتشوهات دائمة، كان من بني هؤالء

 ١٤يف  األلغام حدأاملصري الذي قتل يف انفجار 
 ٤.٥ تضمأرض العلمني ف .٢٠٠٨أكتوبر من العام 

تريليون قدم غاز طبيعي،  ٣١.٤نفط، و بليون برميل
مليون متر مربع من اخلامات القابلة للتعدين،  ٦٥٠و

باإلضافة إىل ثالثة باليني فدان من األرض، منها ما 
، إال أا ومنها ما يصلح للرعي ،يصلح للزراعة

يف . ثروات غري مستغلة، بل معطلة بفعل تلك األلغام
بإلغاء كل مني هذا اإلطار، طالب سكان منطقة العل

يتوافدون  اليت يقيمها بعض منحتفاالت االمظاهر 
إلحياء ذكرى  كل عاميف أكتوبر من على مصر 

  .)٨(قتالهم يف احلرب العاملية الثانية
  

   :واملوجة االحتجاجيةاحلراك الشعيب 
تشهد مصر منذ عدة سنوات حالة من احلراك 

منها وقفات ؛ السياسي والشعيب اختذت عدة مظاهر
تجاجية لفئات خمتلفة لعرض مطالبها على اح

احلكومة؛ وتعلقت أغلبها باألوضاع املعيشية واملطالبة 
بتحسني الدخل مثل عمال الغزل والنسيج، وأساتذة 

. خلإ …الضرائب، واألطباء، ياجلامعات، وموظف
ومنها أيضا تظاهرات واحتجاجات سلمية 

وتراوحت نتائجها  .لالحتجاج على بعض األوضاع
بني العجز والنجاح يف ممارسة الضغط على صانع ما 

القرار للعدول عن رأيه؛ مثل موقف أهل دمياط من 

، واالحتجاجات على "أجريوم"مصنع األمسدة 
خاصة اخلبز بعض السلع األساسية ارتفاع أسعار 

والوقود، ورفض املنظمات واجلهات احلقوقية لبعض 
ها ءيد إزااألمور، واختاذها موقف التنديد والنقد الشد

مثل اتفاق تصدير الغاز املصري إلسرائيل، ومتديد 
  .العمل بقانون الطوارئ، وغريها

وجاءت أبرز مظاهر احلراك متمثلة يف اإلضراب 
، الذي دعا )أبريل٦(الشامل يوم السادس من أبريل 

عمال غزل احمللة، واستجابت له -باألساس–إليه 
ل جهات وفئات خمتلفة، للمطالبة بتحسني أحوا

 ٤( الرابع من مايو تبعه إضرابو .املواطنني املصريني
نفس النجاح واالستجابة  ، الذي مل يلق)مايو

   .الشعبية
وعلى الرغم من جتدد الدعوة إىل إضراب مماثل 

، )٩("الفيس بوك"سبتمرب من قبل ناشطي  ٢٩يف 
ضة على من قوى وطنية وشعبية معارِ لًابوق ااالقوم

 "يةاكف"ية من أجل التغيري رأسها احلركة املصر
، إال إضافة إىل عدد من املدرسني "أبريل ٦شباب "و

ا مماثأن تلك الدعوة مل تلسابقتها، بل  لًاحدث تأثري
١٠(حدث نفس القدر من اجلدل واالنتشارمل ت(.  

محلت تلك املوجة االحتجاجية بعض السمات 
، فقد برز بوضوح االستخدام ةسبوقامل غريواجلديدة 

وخاصة –عال لوسائل التكنولوجيا احلديثة الف
كأداة رئيسية يف  -اإلنترنت على وجه التحديد

 "ناتاملدو"الدعوة لفكرة اإلضراب والترويج هلا عرب 
الذي أداره الشباب  "الفيس بوك"السياسية وعرب 

قد " الفضاء التخيلي"مبهارة؛ فيما ميكن اعتبار أن 
عرض أوجد ساحة جديدة للتعبري عن الرأي و

املطالب، حبيث ميكن اعتباره حلبة جديدة مفتوحة 
للحراك السياسي والشعيب ) وغري مقيدة بأي ضوابط(

إىل حد وصل إىل ظهور دعوة عرب  على أوسع نطاق
نشطاء اإلنترنت إىل تأسيس أول حزب سياسي 
شبايب بعيدا عن االنتماءات القائمة على الساحة 
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واليت فقدت (ية املصر "الواقعية/الفعلية"السياسية 
   ).مصداقيتها والثقة فيها بعدما ثبت عدم فعاليتها

األمر الذي دفع النظام احلاكم إىل حماولة ابتكار 
وسائل مماثلة ملواجهة احلراك عرب هذه الساحة 

عالوة على  .اجلديدة، وبنفس وسائلها، وأدواا
متسك النظام بوسائل املواجهة والقمع التقليدية، من 

اعتقاالت وأحكام بالسجن من قبيل قمع أمين و
نه مل يغفل عنصر أ، بيد )العصا(الترهيب من جهة 

من جهة أخرى من خالل الوعود  )اجلزرة( الترغيب
اليت أطلقها بشأن زيادات طفيفة يف األجور 

   . والعالوات، وختفيض اجلمارك على بعض السلع
ويرى البعض أن ظهور مثل تلك احلركات 

لغياب فاعلية أحزاب املعارضة  االجتماعية هو نتاج
يف مواجهة سياسات احلزب احلاكم، وطرح مطالب 

خاصة يف ظل ما تشهده . املواطنني واحتياجام
أحزاب املعارضة من ضعف نابع من شخصنتها 
وغلبة الصراعات على التفاعالت الداخلية بني 

بل هو إعراض عن جممل . قيادات تلك األحزاب
عموما؛ إما لفقدان الثقة يف " يةالرمس"احلياة السياسية 

إمكانية إحداث تغيري حقيقي من خالل تلك العملية، 
أو ملا يسود بني املصريني من شعور تقليدي عام 

وإن كانت حالة احلراك –" السياسة"باخلوف من 
  . السابق ذكر مالحمها ترجح االحتمال األول

من دالئل ذلك، دراسة ميدانية صادرة عن 
امعة جب "اب وإعداد القادةبالشوحدة دراسات "

عزوف بني الشباب أكدت وجود حالة من الالقاهرة، 
، % ٤٦املصريني عن املشاركة يف االنتخابات بنسبة 

وأن السبب األساسي وراء هذا العزوف هو خوف 
وال تقتصر هذه  .األسرة املصرية من السياسة عموماً

تد احلال على العملية االنتخابية العامة فحسب، بل مت
لتشمل نظريا داخل اجلامعات؛ حيث تشري الدراسة 

الذين  اجلامعات ةمن طلب %٨٠ نفسها إىل أن
بية ضرورة لتمثيلهم، مل اليؤكدون أن االحتادات الط

يشاركوا من قبل يف مثل هذه االنتخابات، وال 
يعلمون أي شيء عن موعد انعقادها، وحواىل 

وإن  .البمنهم ال يعرفون اسم أمني احتاد الط %٦٠
يف  - كما تشري الدراسة– لًاكان الوضع أفضل حا

الكيانات اخلاصة، كاجلامعات اخلاصة والنوادي 
الرياضية واالجتماعية، اليت تشهد انتخابات حرة 

  .)١١(وفق الدراسة-ونزيهة 
  

 احلاضر الغائب …ملف األقباط 
كعادته، مل خيلُ ملف األقباط املصريني من 

بعض مظاهر  ت مصرتطورات وتوترات؛ حيث شهد
األحداث املتتابعة،  مجلة منالتوتر اليت تسببت فيها 

 -بصورة أو بأخرى–وتصادف أن كان طرفًا فيها 
 ،فقد شهدت حمافظات القاهرة .ن أقباطومواطن

–من احلوادث املتعاقبة  سلسلة ،واإلسكندرية ،ملنيااو
تزامنت مع موافقة جملس الشعب على متديد العمل 

ومثّل األقباط أحد  -٢٠١٠ئ حىت بقانون الطوار
  . أضالعها

عد الطائفي يف حتريك تلك ورغم عدم ثبوت الب
فهي إما حوادث يغلب  ،على اختالفها ،األحداث
وهرات (عد اجلنائي عليها البحادث سرقة حمل ا
األرض ملكية ، أو الرتاع املدين حول )بالزيتون

، إال )ملنيااالرتاع على األرض ااورة لدير أبو فانا ب(
على اعتبارها أحداثًا  أصر -كالعادة–أن البعض 

  .)١٢( تستهدف االضطهاد الطائفي ضد األقباط
مبثابة احلاضر  -ادوم–وكان أقباط املهجر 

الغائب يف ملف األقباط املصريني؛ حيث شهدت 
عواصم أوروبية وأمريكية مظاهرات تنظمها هيئات 

 ،ط يف مصرقبطية باخلارج تندد بأوضاع األقبا
وتدعو الغرب للتحرك والتدخل لرفع االضطهاد 

  . والظلم عنهم
من ناحية أخرى، مثلت قضايا األحوال 

. أوراق امللف القبطي هذا العام ىحدإالشخصية 
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د كان قانون األحوال الشخصية املوح حيث
لألقباط، واملعروض أمام جملس الشعب، حمل جدل 

 .ية املختلفةوخالف بني الطوائف والفئات املسيح
وحيدد القانون عدة أمور تتعلق بالزواج يف املسيحية، 
إال أن أمهها، أو أكثرها إثارة للجدل، ذلك األمر 

وقد متت صياغة . املتعلق باألسباب املبيحة للطالق
القانون منذ ثالثني عاما للتوفيق بني أحكام القضاء 
وعقيدة الكنيسة، وذلك مبوافقة ثالث عشرة طائفة 

ية وتوقيع مجيع رؤساء الكنائس يف مصر عليه، مسيح
وتعد . مث مت عرضه على الربملان إلقراره واملوافقة عليه

اليت يستند إليها القضاء يف حكمه يف  ١٩٣٨الئحة 
مسائل األحوال الشخصية للمسيحيني منذ عام 

حمل رفض الكنيسة، حيث مل تشارك يف  ١٩٥٥
إعدادها، بل إا قوبلت باعتراضات من 

بقضايا األحوال  الس املعين( "كلريوساإل"
؛ ألا نصت على واملسيحيني) الشخصية لألقباط
حسب - تعاليم اإلجنيل تتناقض معأسباب للطالق 

  .ما ترى الكنيسة األرثوذكسية املصرية
  

 حتت خط الفقر …االقتصاد املصري 
منذ بدايته ارتفاعا متزايدا  ٢٠٠٨شهد عام 

عديد من السلع، بداية من املواد ومستمرا يف أسعار 
وعلى رأسها أطعمة الفقراء القمح (الغذائية 

احلديد (، والوقود، ومواد البناء )والزيوت …واخلبز
تزامنا مع زيادة موازية على مستوى  … ،)واألمسنت

البلدان العربية، بل على املستوى العاملي، فيما يرجعه 
األمر الذي  .البعض إىل أزمة الوقود احليوي يف العامل

التطورات  كثري منمثّل سببا مباشرا أو غري مباشر ل
وحالة احلراك النشط على الساحة السياسية السابق 

وانعكس ارتفاع األسعار على اخلبز باعتباره  .بياا
حيث  ؛السلعة الغذائية األساسية للمواطن املصري

 صورعربت عنها متثل ذلك يف أزمة شهدها اتمع 
 الطويلة اليت شابتها أحداث عنف بني الطوابري

ويذكر أن . بسبب ارتفاع أسعار الدقيق ؛املواطنني
مصر تستورد حوايل سبعة آالف طن من الدقيق 

مليون طن يف العام املايل  ٧,٨ا، تصل إىل سنوي
  . اجلديد

وقد جاء تقرير التنمية البشرية يف مصر لعام 
عقد ال"مايو حتت عنوان  ١٣، الصادر يف ٢٠٠٨

ليكشف  ؛"دور اتمع املدين: االجتماعي يف مصر
مصري يعيشون حتت  "مواطن"عن أن مخسة ماليني 

من إمجايل عدد % ٣٧أي ما يعادل حنو  ؛خط الفقر
. مليون شخص ١٣,٦فقراء مصر البالغ جمموعهم 

حيث أشار التقرير إىل ارتفاع نسبة الفقر بني عدة 
 الفقر املدقععلى فئات يف اتمع املصري، بالتركيز 

املعتمد على متوسط الدخل فقط دون االمتداد إىل 
دراسة مستوى الفقر العام املعتمد على اخلدمات 

فقد أشار تقرير التنمية . اتمعية املقدمة للمواطنني
إىل ارتفاع نسبة الفقر بني أولئك الذين يقل دخلهم 

لتنمية عن دوالر واحد يوميا، والذين أعلن وزير ا
عن  عــثمان حممد عثماناملصري قتصادية اال

جناح احلكومة يف خفض نسبتهم إىل النصف، كما 
أشار التقرير أيضا إىل ارتفاع نسبة من يقل دخلهم 

من % ٤٢,٨عن دوالرين يوميا؛ حيث ميثلون 
من ناحية أخرى كشف التقرير عن أنه . املصريني

على الرغم من اخنفاض نسبة البطالة يف اتمع 
، مقارنة ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف عام % ٩ملصري إىل ا

، إال أنه يظل هناك ٢٠٠٦-٢٠٠٥عام % ٩,٥بـ 
يف (من اإلناث % ٦١و ،من الذكور %٢٣حوايل 

. ن عن العملوعاطل )٢٥ – ١٥الفئة العمرية 
أفرد مساحة التنمية قد تقرير وجدير بالذكر، أن 

لكارثة املناطق السكنية العشوائية اليت اعترب 
ا لقدرة مصر على حتسني حياة ا ديداستمراره"

  ."املواطنني
وطرح التقرير جمموعة من السياسات اليت تعاجل 

استمرار سياسات اإلصالح "يف تتلخص قضية الفقر 
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االقتصادي لتقليل معدالت التضخم والفقر املرتفعة، 
وزيادة احلوافز احلكومية خللق فرص العمل، وكذلك 

املنتجات الغذائية،  دعم النشاطات الزراعية لزيادة
وتوفري القروض الصغرية، ودعم التسويق 

  ".للمشروعات الصغرية
وقد جاء رد الفعل احلكومي على هذا التقرير 

يف ترديد ادعاءات بالنجاح يف التغلب على  لًامتمث
بعض املشكالت؛ مثل خفض نسبة الفقر إىل 
النصف، ومن ناحية أخرى التأكيد على املساعي 

االجتماعية من " املواطنني"ني أوضاع احلكومية لتحس
جهود احلكومة لتمكني الفقراء، وتطبيق "خالل 

مساندة األسر "و "االستهداف اجلغرايف"برناجمي 
من  %٦٠، وختصيص "الفقرية األوىل بالرعاية

  .)١٣("اإلنفاق العام ملواجهة الفقر االجتماعي وغريه
إذا كان هذا هو الوضع على صعيد الداخل 

تصاديا، فإن العالقات االقتصادية الدولية املصري اق
يف هذا –فقد صدر . ا على التفاؤلقد تكون أكثر حث

تقرير عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة  -اإلطار
احتالل مصر مكانة متقدمة للبنك الدويل يشري إىل 

احتلت املركز ؛ حيث يف جمال التجارة اخلارجية
لث على مستوى األول على مستوى أفريقيا، والثا

دول البحر املتوسط بعد فرنسا وإسرائيل، واملركز 
)٢٤( دولة يف مؤشرات التجارة  ١٨١ا بني عاملي

  .)١٤(عرب احلدود
  

سلسلة احلرائق واحلوادث (عام كوارث 
بني انكشاف اإلمهال والفساد ): املتواصلة

  : وعشوائية التخطيط وضعف الكفاءة
أثبتت عدة كوارث متالحقة  ٢٠٠٨شهد عام 

فشل احلكومة املصرية جبدارة يف سرعة التعامل معها؛ 
  ". عام الكوارث املصرية"مما جيعل هذا العام هو حبق 

اندلع حريق هائل مببىن دار القضاء العايل فقد 
، ونال من مكاتب ٢٠٠٨بوسط القاهرة يف مارس 

مما هدد بفقد التوريدات والسجن املوجود باملقر ،
، ووقوع ضحايا بني بعض آالف الوثائق املهمة

مث جاء حريق جملس الشورى يف . املسجونني
أغسطس الذي قضى بشكل شبه تام على املبىن، 

مركز وجلان جملسي الشعب والشورى الذي يضم 
، القائم بني مباين عدة معلومات جملس الشورى

واستمر . مؤسسات حكومية يف وسط العاصمة
الذي  احلريق ملا يقرب من مثاين ساعات، األمر

أرجعته اجلهات احلكومية املسئولة إىل قدم املبىن ذي 
 -من ناحية–األسقف اخلشبية، بينما أرجعه البعض 

 إىل تأخر عمليات اإلطفاء ونظم اإلطفاء البدائية
املتبعة يف التعامل مع احلريق، ومن ناحية أخرى إىل 
غياب الكفاءة الالزمة يف احتواء احلريق؛ بداية من 

ار املبكر داخل املبىن، إىل نظم اإلطفاء نظام اإلنذ
  .)١٥(خلإ … املستخدمة ملواجهته 

وإذا كانت تلك األحداث قد أثارت اهتمام 
املواطنني املصريني إىل حد ما، فقد جاء حادث 

ال ليكون مثار اهتمام شعيب فحسب، بل " الدويقة"
حيث كشف . ليكون مثار احتجاج بدرجة أكرب

ع يف شهر سبتمرب يف االيار الصخري الذي وق
منطقة الدويقة العشوائية عن العديد من املساوئ؛ 
بداية من املطالب املتكررة لسكان املنطقة باحلصول 

ا عن مساكنهم اليت تعويضعلى املساكن املقررة هلم 
مت هدمها لوقوعها يف حيز مشروع تطوير املنطقة، 

ال "حبجة أم اإلسكان وزارة من  لًاها القت جتاهلكن
، على الرغم من "يتعرضون مبنازهلم احلالية خلطر داهم

متر فقط  مئات الشقق الفارغة على بعد مائيت"د ووج
إىل التأخر يف تسليم  لًاوصو. )١٦("من املنطقة املنكوبة

املساكن ألهايل املنطقة، مرورا بالتباطؤ أو التغيب عن 
تقدمي املساعدات واإلغاثة الالزمة من اجلهات 

  .ب وقوع احلادثاحلكومية عق
فقد كان الظهور الواضح يف ذلك احلادث 

عدا  نائب –للجمعيات اخلريية، والنواب املستقلني 
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املمثل للمنطقة يف جملس الشعب؛ " الوطين"احلزب 
سواء بتقدمي املساعدات ومواد اإلغاثة الالزمة، أو 

لرفع قضايا بإبداء عدد من املراكز احلقوقية االستعداد 
ررين من كارثة االيار الصخري، تعويضات للمتض

لتقدم ببالغات إدارية ودعاوى قضائية تتهم وا
   .)١٧(مسئويل احلكومة بالتقصري يف التعامل مع األزمة

يف املقابل، كان رد الفعل احلكومي يف البداية ردا 
رئيس الوزراء أمحد نظيف أن دفاعيا، متثل يف تأكيد 

 ،نطقةحكومته أقامت مساكن بديلة لسكان امل
القدر "لكن  ،وكانت ستسلم هلم خالل أربعة أسابيع

السكان  بينما نفى على حد قوله،- "مل ميهلهم
تسلمهم إخطارات من احلكومة بقرب تسليمهم 

قرر وزير التضامن االجتماعي علي مث  .مساكن بديلة
مصيلحي صرف مبلغ مخسة آالف جنيه ألسرة كل 

، كارثةمتوىف، وألف جنيه ألسرة كل مصاب يف ال
ل حمافظ القاهرة عبد العظيم وزير جلنة لتسليم شكَّو

ا أن التسليم سيكون دون ألفي شقة، معلن املتضررين
   .)١٨(حتصيل أي مبالغ مالية

صدور دراسة  -يف هذا اإلطار–جدير بالذكر 
مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار التابع لس عن 

أشهر  أربعةقبل ، أي ٢٠٠٨يف شهر مايو  الوزراء
، تؤكد خطورة العشوائيات، وأا من كارثة الدويقة

عدد ، وقدرت الدراسة "دد أمن اتمع واستقراره"
منطقة  ألف ومائةاملناطق العشوائية مبا يزيد عن 

 عدد تقدرو ،تتركز باألساس يف القاهرة الكربى
من  %٢٠ من ما يقرب(ا مليون )١٥(بنحو  سكاا

  . )عدد سكان مصر
انتشار الكيانات العشوائية إىل الدراسة  وأرجعت

التناقص يف عرض الوحدات السكنية املنخفضة 
وتزايد عدد السكان النازحني من الريف إىل  ،التكلفة
وكرد فعل ملا يعيشه سكان املناطق العشوائية . احلضر

ضد  اسلبي اشعور"من أوضاع صعبة، فإم يكنون 
  . كما تشري الدراسة–" احلكومة

وفق تلك –لون ئو املقابل يذكر املسويف
أن جهودهم لتطوير املناطق العشوائية  -الدراسة

العقارات يف  السكان مبغادرة إلزامتالقي صعوبات يف 
أي –حال اختاذ قرارات باإلزالة ومطالبتهم 

مبساكن جديدة على رغم عدم أحقيتهم  -السكان
  !!)١٩(يف ذلك

لقد كشفت تلك الكوارث املتالحقة عن 
-على أقل تقدير–وائية حتمل شبهة فساد، أو عش

يف جماالت  داخليايشوب السياسات احلكومية  إمهال
نفي  -لًاال فع لًاقو–شىت، يف حني حتاول احلكومة 

اامها بالتقصري يف مواجهة تلك األزمات، ويف 
مع أزمات وكوارث متالحقة  هان تعاملاملقابل ترى أ

  .)٢٠("متاسكها وجديتها"دليل على 
رمبا املفارقة املرتبطة ذا احلادث أنه جاء يف 

حيتل توقيت تزامن مع حادثة اام رجل أعمال شهري 
منصبا رفيعا يف احلزب احلاكم وجملس الشورى 
بالتورط يف التحريض على قتل مطربة لبنانية، بعد 

، ناهيك عن كون عليها إنفاق مبلغ يقدر باملاليني
ربى تتركز يف اال أغلب استثماراته ومشروعاته الك
   .العقاري، واملدن السكنية الفاخرة

   

  تطور األوضاعاخارجي : 
  

  تراجع الدور املصري على الساحة اخلارجية
٢٠٠٨ا، محل عام خارجي من احلرج  امزيد

للدور املصري إقليميبدا ذلك يف مشاهدا؛ ا ودولي :
جلهود األشبه بالفشل معرب رفح، والنجاح اهلزيل 

لوساطة بني فتح ومحاس، والغياب عن القمة العربية، ا
أو  ،وعن الفعل احلقيقي واملؤثر يف املصاحلة اللبنانية

لصاحل  ،أو السورية ،أو السودانية ،التطورات العراقية
صعود جنم دول مثل قطر، وتركيا، وحتركات 

وصفها املعلقون بالقوى اإلقليمية  ،سعودية وإيرانية
اليت نافست وأزاحت الدور و ،اجلديدة الصاعدة

  . املصري التقليدي وانتزعت منه زمام القيادة
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ويلقي التقرير الضوء على الدور املصري يف كلٍ 
من القضيتني الفلسطينية واللبنانية كنموذج كاشف 

عن  لًاتراجع على الساحة العربية، فضهذا العن مدى 
  . الساحة اإلسالمية

  

 :القضية الفلسطينية
ا من القضية رب رفح جزًءا أساسيل واقع معشكّ

الفلسطينية، ومن الدور املصري املبذول فيها، خاصة 
غزة يف  فرضت إسرائيل احلصار على قطاعأن منذ 

وإزاء . سيطرة محاس عليهلفعل  ، كرد٢٠٠٧يونيو 
احلصار، اضطر الفلسطينيون إىل اقتحام معرب  اهذ

 )٢٠٠٨يف أواخر يناير (رفح  احلدودي مع مصر 
 وتراوح رد. لحصول على احتياجام األساسيةل

يف -الفعل املصري على املستوى الرمسي بني اهلجوم 
إزاء ذلك االقتحام للمعرب، ) لًاوفع لًاقو( -البداية

أعقبه بعض التعاطف والتعاون مع الفلسطينيني بتوفري 
اإلمدادات الالزمة هلم، مث تأرجح املوقف املصري 

للمعرب على فترات  بني فتح وإغالق السلطات
متفاوتة ملرور الفلسطينيني العالقني على طريف احلدود 

 -٢٠٠٨خالل عام  – كان آخرها ،ألغراض خمتلفة
نوفمرب؛ حيث أعلنت السلطات املصرية عن  ٢٩يف 

فتح معرب رفح ملدة ثالثة أيام لعبور احلجاج 
الفلسطينيني احلاملني للتأشريات السعودية، وانتقال 

لتلقي العالج، وذلك يف الوقت الذي بعض املرضى 
رفضت فيه إسرائيل فتح املعرب ملرور املساعدات 

   .)٢١(اإلنسانية إىل القطاع
تظاهر آالف الفلسطينيني أمام ويف هذا الصدد، 

البوابة املصرية يف معرب رفح لالحتجاج على استمرار 
، يف الوقت إغالقه ومطالبة مصر بفتحه لكسر احلصار

طات املصرية قواا على احلدود عززت السلالذي 
. احلدود" الختراق"، حتسبا ألي حماولة وداخل املعرب

 وقفة احتجاجيةوقد تزامنت التظاهرة الفلسطينية مع 
 ،"كفاية"جل التغيري أاحلركة املصرية من  هانظمت

مبشاركة  ،واحلركة الشعبية لفك احلصار عن غزة

رة عدد من الناشطني املعارضني أمام مبىن وزا
، مطالبني بفك أغسطس ١٠يف  اخلارجية يف القاهرة

   .)٢٢(احلصار عن قطاع غزة وسرعة فتح معرب رفح
تال ذلك خروج تظاهرات شعبية يف نوفمرب يف 
عدة حمافظات مصرية احتجاجا على استمرار احلصار 
اإلسرائيلي على القطاع وإغالق معرب رفح، وذلك 

 ،ياسيةس معارضةعدة قوى بني  يف إطار تنسيقٍ
اإلخوان "وبرعاية مجاعة ونقابية  ،وحزبية ،وشعبية

  .)٢٣("املسلمون
وقد مثلت األنفاق خمرجا ألهل غزة، وإن بدت 

غري قانوين أو غري مشروع؛  لًاللسلطات الرمسية ح
 تحيث فتحت طريقًا بديال لتوصيل بعض إمدادا

والقت تلك األنفاق مواجهة . الغذاء والدواء الالزمة
سلطات املصرية، يف ظل االامات من قبل ال

اإلسرائيلة املتكررة بتجاوز السلطات املصرية عن 
ريب األسلحة إىل القطاع عرب تلك األنفاق، حيث 
قامت السلطات املصرية بضرب بعض األنفاق، 
وحتذير الفلسطينيني من استخدامها للعبور غري 

  .)٢٤(الرمسي خالهلا
–ملصرية من ناحية أخرى، بذلت بعض اجلهود ا

الوساطة  إطار عمليةيف -اليت مل تأت نتائج تذكر
بني  ،أو بتعبري أدق التوصل إىل التهدئة ،إلبرام هدنة

الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي من جهة، وإحداث 
وعلى رأسها  ،توافق داخلي بني الفصائل الفلسطينية

مما أسفر عن التوصل . أخرىمن جهة  فتح ومحاس
ة بني فلسطني وإسرائيل، وبداية إىل اتفاق للتهدئ

خبالف -التفاوض حول بعض القضايا الرئيسية 
) بعض(كتبادل األسرى، والسماح مبرور  -املعابر

  .اإلمدادات
فعلى مستوى الوساطة إلحداث توافق داخلي 
بني الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فتح ومحاس، 
 جاءت املبادرة املصرية للمصاحلة الوطنية يف أكتوبر

؛ حيث نصت املبادرة مبادئ عامة ، وتضمنت٢٠٠٨
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على أن املقاومة يف إطار التوافق الوطين هي حق 
امشروع للشعب الفلسطيين ما دام االحتالل قائم، 

ن مجيع الفصائل وقوى الشعب أعلى  تكما نص
الفلسطيين تتفق على أن إدارة املفاوضات السياسية 

حرير واإلسرائيلية هي من صالحيات منظمة الت
والرئيس على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية، 
وعلى أن يتم عرض أي اتفاق ذا الشأن على الس 

   .الوطين للتصديق عليه أو إجراء استفتاء
ىل إ -يف هذا اإلطار–املسودة حيث دعت 

من خالل الفلسطيين الداخلي اء االنقسام السعي إل
  :)٢٥(العمل على حل القضايا التالية

يل حكومة توافق وطين ذات مهمات حمددة تشك -
وتسيري احلياة اليومية  ،تتمثل برفع احلصار

للشعب الفلسطيين، واإلعداد إلجراء انتخابات 
شراف على رئاسية وتشريعية جديدة، واإل

  .عادة بناء األجهزة األمنيةإ
سس مهنية أمنية على جهزة األإعادة بناء األ -

ون وحدها ا عن الفصائلية، لتكوطنية بعيد
لة مهمة الدفاع عن الوطن واملواطنني، مبا املخو

يتطلبه ذلك من تقدمي املساعدة العربية الالزمة 
  .صالحجناز عملية البناء واإلإل

جراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة يف إ -
توقيت متفق عليه، ومراجعة قانون االنتخابات 

  .وفقا ملا تقتضيه مصلحة الوطن
عيل منظمة التحرير، املمثل الشرعي تطوير وتف -

ا التفاق والوحيد للشعب الفلسطيين، طبقً
حبيث تضم مجيع القوى ، ٢٠٠٥القاهرة لعام 

ا ا وطنيطارإوالفصائل، واحلفاظ على املنظمة 
ا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيني، جامع

وانتخاب جملس وطين فلسطيين جديد يف 
  .كنأمالداخل واخلارج حيثما 

موافقة مجيع فصائل الشعب الفلسطيين على  -
: ، واليت تتضمنالتزام متطلبات املرحلة املقبلة

عمال أي أاء إوقف و، واحلفاظ على التهدئة
جراءات داخلية من شأا اإلضرار باجلهد إو أ

تشكيل اللجان ، واملبذول إلاء حال االنقسام
ليه إاليت تتوىل مهمة وضع ما يتم التوصل 

جلنة تشكيل (: لتنفيذ على النحو التايلموضع ا
احلكومة، وجلنة االنتخابات، وجلنة األمن، 
وجلنة منظمة التحرير، وجلنة املصاحلات 

على أن تبدأ هذه اللجان عملها بعد  ،)الداخلية
وال  -انتهاء اجتماعات احلوار الشامل مباشرة

مانع من مشاركة عربية يف أي من هذه 
لتحرير الفلسطينية تفويض منظمة ا، واللجان

  .جراء املفاوضاتإ
جدير بالذكر أن محاس قد أبدت بعض 

أعلنت مصر يف والتحفظات على املبادرة املصرية، 
حينها إمكانية النظر فيها وأخذها يف االعتبار، إال أن 
تلك التحفظات القت رفضا مصريا فيما بعد؛ حيث 

السفري املصري السابق لدى إسرائيل حممد أعلن 
هذا الشأن يتعلق بالفلسطينيني، فأي "أن  وينبسي

٢٦("اتعديل يف الورقة جيب التوافق يف شأنه فلسطيني(.  
وقد تضمنت املبادرة املصرية دعوة الفصائل 
الفلسطينية للحوار يف القاهرة يف مطلع نوفمرب 

، إال أنه مت تأجيل ذلك االجتماع إىل أجل ٢٠٠٨
املصري إىل غري مسمى، األمر الذي أرجعه اجلانب 

لدى أطراف فلسطينية  "تراخي اإلرادة السياسية"
، بينما نفى اجلانب املصري أي بينها حركة محاس

مسئولية للرئيس الفلسطيين أبو مازن عن ذلك 
  .)٢٧(التأجيل

أما على مستوى اجلهود املصرية للتهدئة مع 
، بل بلغ احلال لًاإسرائيل، فلم يكن نتاجها أحسن حا

إسرائيلي غاشم على  عدوان شن -على العكس-
. ٢٠٠٨قطاع غزة، بدأ يف األيام األخرية من عام 

من أجل  -قبل ذلك-وكانت املفاوضات الدائرة 
إطالق سراح األسرى الفلسطينيني مقابل إطالق 
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اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت تواجه مسارا 
ملطالب محاس  ة اإلسرائيليةعارضمتعثرا، بسبب امل

التوافق عليها بني اجلانبني  السابقلية املتمسكة باآل
على اإلفراج عن ألف واليت تقوم  ،٢٠٠٧ يونيومنذ 

أسري فلسطيين على ثالث دفعات مقابل إطالق 
  .)٢٨(سراح شاليت

  

  :القضية اللبنانية
متحور الدور املصري على الساحة اللبنانية حول 
قضيتني أساسيتني؛ مها األزمة اللبنانية الناشئة عن 

اغ السياسي يف لبنان بعد انتهاء والية الرئيس الفر
من جهة، واملساعي ) إميل حلود(اللبناين السابق 

اهلادفة إىل إاء االحتالل اإلسرائيلي ملزارع شبعا من 
إال أن ذلك الدور مل يتجاوز بعض . جهة أخرى

التصرحيات والزيارات املتبادلة بني مسئولني من 
بينة للموقف املصري من اجلانبني املصري واللبناين امل

تلك القضايا، ومل يتعد األمر ذلك إىل مستوى الفعل 
  .أو التحرك اإلجيايب

فبالنسبة للموقف املصري من األزمة اللبنانية 
الداخلية؛ فقد قام على التأكيد املستمر من قبل 
املسئولني املصريني على ضرورة التوافق واحلوار بني 

يد على استعداد مصر لتقدمي الفرقاء اللبنانيني، والتأك
أية مساعدات، أو دعم سياسي، أو اقتصادي، أو 

ويف هذا اإلطار، جاءت بعض . عسكري إىل لبنان
. الزيارات املتبادلة بني البلدين على مستويات متباينة

 محد أبو الغيطأوزير اخلارجية املصري بدًءا من زيارة 
 إىل بريوت يف السابع والعشرين من أغسطس

رئيس اجلمهورية من  لًاواليت التقى فيها ك ،٢٠٠٨
، رئيس احلكومة فؤاد السنيورة، وميشال سليمان

دعم وأكد فيها على . رئيس الس النيايب نبيه بريو
 .للبنان على كل املستويات ويف شىت ااالت مصر

ن مصر على استعداد أ"حيث أكد أبو الغيط على 
كثرية  لتقدمي كل إمكاناا، ولديها إمكانات

ن مصر لديها قدراا يف أوالبعض يفوته ، ومتعددة

ولديها  ،بناء قوات مسلحة وأجهزة أمنية واستخبارية
قدراا الثقافية وهي قادرة على تقدمي خربة ثقافية إذ 

 ،ن تقدمهألديها األزهر الشريف، والكثري مما تستطيع 
  ". وهي على استعداد لذلك

ىل لبنان إبة أوضح أن أولويات مصر بالنسكما 
ودون  ،دون وقوع احلرب األهلية احليلولةهي 

بني أطراف إقليمية لتحقيق  ورقةكاستخدام لبنان 
، وعدم التدخل يف مصاحل بعض القوى اخلارجية

وبقاء الدولة اللبنانية ودعمها  ،الشؤون اللبنانية
  .)٢٩(وتقويتها

نائب رئيس مث جاءت بعد ذلك زيارة 
إىل لبنان يف واء عمر القناوي االستخبارات املصرية الل

عدد من به ؤلقاالسادس والعشرين من أكتوبر، و
، واليت كان القيادات الرمسية والسياسية يف لبنان

آراء الساسة اللبنانيني استطالع هدفها األساسي 
 الساعيةإمكان قيام مصر بدور يدعم اجلهود حول 

ويسهم يف تقريب  ،ىل دئة الوضع يف لبنانإ
حيث  .النظر بني األطراف اللبنانينيوجــهات 

رئيس من  لًاالتقى القناوي خالل تلك الزيارة ك
رئيس اجلمهورية ، واجلمهورية العماد ميشال سليمان
رئيس ، ولمني اجلميأالسابق رئيس حزب الكتائب 

  .)٣٠(الس النيايب نبيه بري
املصرية الديار كما جاءت مشاركة كل من مفىت 

حممد سيد زهر الشريف وشيخ األعلي مجعة 
حممد األمني الذي يف مراسم افتتاح مسجد طنطاوي 

، واليت شيده رئيس الوزراء الراحل رفيق احلريري
يبدو فيها البعد السياسي جليا؛ حيث التقيا على 

لبنانيني الولني ئسهامش ذلك احلدث بعدد من امل
   .)٣١(ينيدينسياسيني و

ي من قضية من ناحية أخرى، متثل املوقف املصر
إجالء إسرائيل مزارع شبعا يف التأكيد على ضرورة 

من مزارع شبعا اللبنانية احملتلة وتسليمها إىل قوات 
وزير وقد أبدى . حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
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بريل أيف منتصف ذلك املطلب اخلارجية املصري 
ىل العاصمة األمريكية إأثناء زيارة قام ا  ٢٠٠٨
مع يونيو مطلع شهر القضية يف ثار كما أ .واشنطن

وزراء أوروبيني يف دول أبرزها فرنسا أثناء لقائهم يف 
حيث دارت اجلزائر على هامش منتدى املتوسط 

أن يتم حل "حول ضرورة تصرحياته يف هذا الشأن 
موضوع مزارع شبعا من خالل جالء إسرائيل 

جتاوز "وضرورة  ،"وتسليم املنطقة إىل األمم املتحدة
الف حول ما إذا كانت مزارع شبعا لبنانية أو اخل

وبعدها يتم حل  إىل حني أن يتم حتريرها، "سورية
  .)٣٢(مستقبلها بني لبنان وسورية بالتراضي والتوافق

  

  السعودية - ثانيا
بالنسبة  ،وبروز" ظهور"عام  ٢٠٠٨ل عام مثّ

للسعودية على الصعيد الدويل؛ من خالل حماوالا 
واء على الساحة العربية أو إلثبات دور فاعل س

من ناحية أخرى، شهدت الساحة الداخلية . الدولية
ا وهي أيض(حماولة النظام السعودي حتسني صورته 

ولو  مبنح قدرٍ) خلارج باألساسإىل هة موجحماولة 
حمدود من احلريات، يف مقابل مطالب بعض 

  .اإلصالحيني بإحداث إصالح سياسي أوسع
  

  يدالداخل السعوتطورات 
  بعض املنح ومطالبات باإلصالح

شهدت الساحة السعودية مطالبات عدد من 
اإلصالحيني بإدخال بعض اإلصالحات السياسية 
بالنظام مبا يتواكب ويتوافق مع طبيعة األحوال 

انتقادات للمؤسسات  حيث وجه إصالحيون. الراهنة
السعودية الرمسية، منتقدين خضوع تلك املؤسسات 

  . اعاة مصاحل املواطننيوعدم مر ،للنظام
من يوصفون يف هذا اإلطار، وصف أحد 

أعلى سلطة دينية (اإلصالحيني هيئة كبار العلماء ب
سيف يستخدمه احلاكم لتركيع الشعب "بـ) سعودية

هيئة "، كما انتقد "له وزخرفة قراراته بالصبغة الدينية

وارتباط مصري " األمر باملعروف والنهي عن املنكر
مبا يؤثر على مدى استقاللية  ؛لطةعلمائها بالس

قرارام خاصة فيما يتعلق باختيار احلكام، 
 لًا، فض"السياسي"وانصرافهم عن األمر باملعروف 

ومل . عن عدم مراقبة املخالفات االقتصادية والسياسية
يسلم القضاء من انتقادات اإلصالحيني السعوديني، 

تجمل به ت" اديكور"الذين اعتربوا املؤسسة القضائية 
مشلولة عاجزة عن "الدولة أمام العامل، بينما هي 

ويطالب اإلصالحيون مبزيد من ". محاية املظلومني
حرية الرأي والتعبري، ومنح جملس الشورى سلطة 

  .امن كونه جمرد جملسا استشاري لًاتشريعية بد
هذا فيما يواجه اإلصالحيون محلة اعتقاالت من 

من اإلصالحيني يف  حيث تعرض عدد ؛قبل النظام
الفترة املاضية العتقاالت جراء مطالبتهم بإصالحات 

وامتدت محلة . سياسية ودستورية باململكة
نني السعوديني، حيث مت االعتقاالت لتطال املدو

املعروف (*ن السعودي فؤاد الفرحاناعتقال املدو
والذي أطلق –") نني السعودينيعميد املدو"ـب

ليكون أول مدون  - العام احلايل سراحه يف أبريل من
سعودي يتم اعتقاله، ملناصرته لإلصالحيني الذين مت 

بتهمة متويل ) ٢٠٠٧(اعتقاهلم العام املاضي 
  .اإلرهاب

وإن كانت مطالب اإلصالحيني قد مثلت 
اجلانب السلمي يف املعارضة املوجهة للنظام، فإن 
وجها آخر للمعارضة تبلور بتبين العنف، والفكر 

حيث عاد ظهور . تطرف، وسيلة للمواجهةامل
ي الفكر التكفريي مرة أخرى إىل الساحة عتنقم

السعودية، وألقت السلطات السعودية القبض على 
ي هذا الفكر أثناء حماولتهم ضرب عتنقمئات من م

منشآت اقتصادية وأمنية، وحماولة نشر أفكارهم 
بوسائل شىت على رأسها إطالق مواقع إلكترونية 

كة اإلنترنت دف إىل استقطاب الشباب، على شب
حيث  .وزرع الفكر التكفريي واجلهادي لديهم
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تشري الدراسات واإلحصائيات إىل تزايد تلك املواقع 
إىل ما يزيد على مخسة  ١٩٩٨موقعا عام  )١٢(من 

  .آالف موقع يف الوقت الراهن
يف املقابل، بذل النظام السعودي بعض و

صورته على الصعيد احملاوالت من أجل جتميل 
الداخلي، وذلك مبنح قدر من احلريات للسعوديني، 

يف هذا اإلطار، . عاء نشر ثقافة حقوق اإلنسانواد
عقدت وزارة الشئون اإلسالمية باململكة السعودية 

" احلكومية"اتفاقية شراكة مع هيئة حقوق اإلنسان 
دف نشر الوعي حبقوق اإلنسان من خالل خطب 

ليات املختلفة للوزارة، عالوة على اجلمعة، والفعا
إعداد دورات تدريبية وبرامج إعالمية، ونشر كتب 

ومشروعات حبثية مشتركة، وإنشاء  ،ومطبوعات
ومن . قاعدة بيانات للمهتمني حبقوق اإلنسان

ك بعض السعوديني يف جدوى وجدية جانبهم، شكّ
، خاصة يف ظل حظر "احلكومية"تلك املبادرة 

أو  ،ض املوضوعات على اخلطباءالوزارة تناول بع
  .التعرض هلا يف خطب اجلمعة

  

  مستقبل التعليم السعودي
حظي التعليم باهتمام واسع يف األوساط 
السعودية الرمسية؛ حيث يويل العاهل السعودي امللك 
عبد اهللا اهتماما كبريا لقضية التعليم منذ توليه 
احلكم، دف مواكبة خمرجاته الحتياجات السوق 

–وتسري حماوالت تطوير التعليم السعودي . التنميةو
على مستويني؛ أوهلما يتعلق بالبنية  - العايل خاصة

األساسية للتعليم، بإنشاء اجلامعات وحتسني مستوى 
-فقد أسس امللك عبد العزيز . اخلدمات املقدمة ا

على سبيل املثال جامعة امللك عبد اهللا -يف هذا اإلطار
بليون  )٢٠(دعمها بوقف بلغ للعلوم والتقنية، و

سباين التصنيف األيف هذا اإلطار، صدر و. دوالر
جامعة يف منتصف يوليو، واحتلت فيه  للجامعات

 ،اوإسالمي ،املركز األول عربياامللك سعود بالرياض 
  .)٣٣(افريقيإو

من ناحية أخرى، تأيت سياسة إرسال البعثات و
موازية لتطوير كسياسة ) االبتعاث(التعليمية للخارج 

التعليم السعودي، حيث رصد العاهل السعودي هلذا 
 وعلى .بليون ريال )١٣(موازنة بلغت  املشروع

ا ما إال أ بعثات اخلارجية،االهتمام بالمن هذا رغم ال
لسعودية االتنمية زالت غري كافية للوفاء باحتياجات 

احلايل من  حتتاج إىل عشرات أضعاف الرقماليت 
قد وكيل وزارة التعليم العايل  فإن كان املبتعثني؛

ألف  ٣٠ ايلضخ حو ٢٠١٥توقّع أن يشهد عام 
خريج سعودي من جامعات عاملية يف سوق العمل 

النفط "ا هؤالء الطلبة يف ختصصات خمتلفة، معترب
يف  اهذا الرقم يبدو متواضع، إال أن "السعودي املقبل

أن بة وزارة االقتصاد والتخطيط السعودي اتتوقع ظل
مليون نسمة  ٣٠يصل عدد سكان اململكة إىل حنو 

االبتعاث  عمليةأن  لىع عالوة، ٢٠٢٤العام  يف
مع بداية  اتوقفت تقريبقد للجامعات العاملية 

 مما أدى إىلات وملدة تزيد عن عشر سنوات، يالتسعين
د تاجها البالحتنقص هائل يف معظم التخصصات اليت 

عن أن هؤالء  لًا، فضخالل السنوات العشر املقبلة
املبتعثني لن يتمكنوا من التأثري يف سوق العمل قبل 

   .)٣٤(عشر سنوات من اآلن
هناك حاجة يرى بعض اخلرباء أن يف هذا اإلطار، 

ا خرجيي الثانوية العامة سنويمن % ١٠ابتعاث إىل 
إىل  عدد املبتعثنيعلى مدى عشر سنوات، حىت يصل 

كي  ،ملشروعهذا اوحيتاج  .ألف مبتعث ٢٥٠
 إىل ،يستمر من دون أن يتأثر باألوضاع االقتصادية

ليه كل بنود البعثات إس صندوق توجه يستأ
 مصادر إجيادباإلضافة إىل  ،املرصودة يف أجهزة الدولة

مستمرة للتمويل، أمهها وضع ضريبة على إقامات 
  . )٣٥(األجانب

 ويف إطار عملية الدعم املقدم إىل الطالب، أعلن
تعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري وزير ال
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بنسبة لطالب املبتعثني ميع ااملكافأة الشهرية جل زيادة
  .دف تشجيعهم% ٥٠

  

  : عام املرأة السعودية ٢٠٠٨
 ؛عام املرأة السعودية ٢٠٠٨اعترب البعض العام 

حيث حصلت املرأة السعودية خالل هذا العام على 
ا من قبل، يف حني بعض احلقوق اليت طاملا طالبت 

 .تنتظر السعوديات احلصول على مزيد من احلقوق
  وقد 

أكد العاهل السعودي على رعايته حلقوق املرأة 
وحىت  ٢٠٠٥ضمن خطة التنمية يف الفترة من 

صدور  ٢٠٠٨، شهد عام السياقيف هذا . ٢٠٠٩
بعض القوانني اليت تتضمن إتاحة حقوق مل تكن 

فقد أصدرت وزارة ية؛ متاحة من قبل للمرأة السعود
قرارا يقضي بالسماح  ٢٠٠٨يناير  ٢٠التجارة يف 

للسيدات بالسكن يف الفنادق، والشقق املفروشة دون 
حمرم، بشرط أن حتمل السيدة بطاقة األحوال 

يف  ٢٠٠٨مارس  ١٨ا يف وافتتح رمسي. الشخصية
ص للرتالء من النساء فقط يف اململكة أول فندق خمص

  .ألوسطمنطقة الشرق ا
تأسيس مجعية حلقوق املرأة،  وشهد مطلع العام

. ومت الشروع يف إعداد تشريع حلماية املرأة العاملة
٢٠٠٨فرباير  ٢٤ق جملس الشورى يف كما صد 

على توصية دولية تنص على جتسيد مبدأ املساواة 
 ،والقوانني ،املطلقة بني الرجل واملرأة يف الدساتري

  .العنصري ضد املرأة والتشريعات، وعدم التمييز
أصدر أمري منطقة مكة تشريعا  على ذات املنوال،

حيث أباح  ؛حيدد فيه ضوابط عمل السعوديات
االلتزام "اختالط النساء بالرجال يف العمل مع 

عدم جواز "، وإلغاء نص "مبقتضيات الشريعة
يف األوساط  لًااألمر الذي أثار جد". االختالط

ط يف العمل، بل حول السعودية حول حدود االختال
  .حدود وجماالت عمل املرأة باألساس

إضافة إىل ذلك، دخلت املرأة السعودية جمال 
العمل بالسياحة، إما عن طريق العمل من املرتل، أو 

كما . باألقسام النسائية اخلاصة مبكاتب السياحة
منحت وزارة التجارة والصناعة أول سيدة سعودية 

، أي متابعة معامالت "التعقيب"رخصة مزاولة مهنة 
أو األشخاص لدى املصاحل احلكومية،  ،الشركة

  . مقابل راتب أو أجر) خملص إجراءات(واخلاصة 
ومع هذا، تبقى أمور أخرى حمل جدل وخالف 
بالنسبة للنساء السعوديات؛ ففي حني يطالب البعض 

بانضمام النساء املؤها وفقهيا إىل هيئة كبار الت علمي
لإلفتاء يف ) سسة الدينية الرمسية باململكةاملؤ(العلماء 

األمور اخلاصة بالنساء، يرفض البعض اآلخر ذلك 
وإن كانوا يقبلون بإمكانية انضمام بعض النساء 

  .بصفة استشارية يف األمور اخلاصة بالنساء
كما ظهرت مطالبات على املستوى السياسي 

د ستعق(مبشاركة املرأة يف االنتخابات البلدية املقبلة 
، وقد عقدت أول انتخابات )٢٠٠٩يف مطلع العام 

ومل تشارك ا املرأة سواء  ٢٠٠٥بلدية باململكة عام 
ناخب، إال أن وزير الداخلية السعودي ككمرشح أو 

أعلن أنه جيري دراسة إمكانية مشاركة السعوديات 
ايف االنتخابات البلدية املقبلة ترشا، وانتخابح.  

وضع املرأة السعودية يف تأيت هذه التغريات يف 
الوقت الذي تواجه فيه السلطات السعودية انتقادات 

رة؛ فقد خارجية بشأن وضع املرأة وحقوقها املهد
أصدرت جلنة األمم املتحدة للقضاء على التمييز ضد 

تقريرا تنتقد فيه أوضاع  ٢٠٠٨النساء يف فرباير 
النساء السعوديات من قبيل منعهن من قيادة 

  . موفرض قيود عليهن بواسطة احملر ،تاالسيار
أعقب ذلك أيضا صدور تقرير عن منظمة 

ملراقبة حقوق اإلنسان يف " هيومان رايتس ووتش"
 …قاصرات لألبد "، حتت عنوان ٢٠٠٨أبريل 

انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن نظام الوالية 
، "والفصل بني اجلنسني يف اململكة العربية السعودية
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م املتبع باململكة مطالبة إياها حرنظام املَ تنتقد فيه
بإلغائه، وقد أحدث هذا التقرير انقساما داخل 

  .األوساط السعودية بني مؤيد ومعارض
  

  االقتصاد بني األزمة العاملية وضعف الدوالر 
كغريها من –عانت اململكة العربية السعودية 

من أزمة ارتفاع األسعار خالل عام  -الدول العربية
، واليت انعكست يف صورة االرتفاع املتزايد ٢٠٠٨

ه األمر الذي ووجِ ؛يف أسعار العديد من السلع
وكان القمح على . باحتجاجات من قبل السعوديني

رأس السلع السعودية املتأثرة بتلك األزمة، حيث 
قرارا من السلطات السعودية  ٢٠٠٨شهد عام 

 خبفض إنتاج القمح واسترياده من اخلارج لتوفري
ع املسئولون ذلك القرار إىل رجِالكميات املطلوبة، وي

تناقص كمية املياه اجلوفية واستهالك زراعة القمح ما 
وكان الوزراء . يقرب من ثلث مياه الزراعة

السعوديون أول من حتمل تبعات تلك األزمة، حيث 
مت إعفاء وزير التجارة السعودي، بناء على طلبه، 

. عار اليت واجهتها اململكةعلى إثر موجة ارتفاع األس
ا حادكما واجه وزير الزراعة استجواببل ا من ق

أعضاء جملس الشورى السعودي بشأن بعض 
  .القضايا، ومن بينها أزمة الدقيق

من ناحية أخرى، أرجع البعض أزمة األسعار اليت 
وسائر دول –تعاين منها اململكة إىل ارتباط عملتها 

ي الذي يعاين الضعف يف بالدوالر األمريك -اخلليج
األمر الذي دفع بالبعض إىل الدعوة إىل . الفترة احلالية

فك ارتباط الريال السعودي بالدوالر، أو ربطه بسلة 
اليورو، والني، عمالت تتضــمن الدوالر، و

ترليين، إضافة إىل الذهب وبعض واجلنيه اإلس
وهو التوجه الذي نفته السلطات . العمالت اخلليجية

   .يةالسعود
يف هذا اإلطار، دعا بعض االقتصاديني السعوديني 

 لًانظام اخلدمات املصرفية اإلسالمية، بديإىل تطبيق 

ملواجهة األزمة املالية حل كن النظام الرأمسايل ع
يف الوقت ذاته أبدوا حتفظهم على العاملية، إال أم 

طريقة تطبيقه يف عدد من املصارف احمللية، مطالبني 
حيث . ا للشريعة اإلسالميةاعد وفقًبتطبيق القو

أوضح الباحث االقتصادي والشرعي أمحد 
نظام املصرفية اإلسالمية هو النظام "سالمبويل أن اإل

املناسب لدعم االقتصاد العاملي وإخراجه من أزمته 
احلالية، لكن جيب تطبيقه بصورة متكاملة تتفق مع 

روح الشريعة، بعيداليت اا من الصورة املطبقة حالي ،
ال تعرب عنها، بل تسيء إىل اإلسالم يف بعض 

فشل النظام الرأمسايل يعود إىل "وأكد أن  ،"األحيان
تركيزه على النظرة األنانية، اليت حتقق مصاحل فئة 
معينة، يف حني أن النظام اإلسالمي حيقق العدالة، 
ويتسم باالتزان والقدرة على عالج اخللل يف تطبيق 

  ". النظام الرأمسايل
الكاتب االقتصادي عبداحلفيظ كذلك، أكد 

اجتاه بعض دول الغرب حنو تطبيق حمبوب أن 
يعد خري دليل على اخلدمات املصرفية اإلسالمية 

أعتقد أن اجتاه ": لًائ، قاصالحيته حلل األزمة العاملية
ا للخدمات املصرفية بريطانيا إىل أن تكون مركز

مل الكثري من اإلسالمية دليل على أن هذا النظام حي
". املقومات املناسبة للمتغريات االقتصادية املعاصرة

نائب رئيس غرفة جتارة وصناعة جدة مازن كما بين 
الفوائد املركّبة اليت يتضمنها النظام "بترجي أن 

الرأمسايل من أهم األسباب الرئيسة يف األزمة، يف 
ن النظام اإلسالمي ال يتعامل مع مبدأ الفوائد أحني 

   ."ركبة، بل حيذّر منهاامل
اختلف أستاذ االقتصاد يف جامعة يف املقابل، 

مع الرأي  -جزئيا–امللك عبدالعزيز أسامة فياليل 
النظام االقتصادي اإلسالمي "أن  ىأالسابق؛ حيث ر

، ومرجع "ا لألزمة العامليةمناسب لًااحلايل ال يعترب ح
النظام االقتصادي اإلسالمي "إىل أن  -يف رأيه–ذلك 

ا، ومرتبط بقواعد هو نظام متكامل وليس جزئي
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سياسية واقتصادية واجتماعية وقضائية، وتطبيقه 
الستراتيجية موحدة على كل  ايتطلب العمل وفقً

األصعدة، والغرب لن يقبل بتطبيق اخلدمات املصرفية 
  .)٣٦("اإلسالمية بكل ما فيها

الة من مشكلة مزمنة عما متثله البط لًاهذا فض
ومستمرة يف اتمع السعودي؛ حيث تتراوح نسبة 

ا وفقً% ١١-٩لبطالة بني الشباب السعودي بني ا
بني الفتيات يزيد حجمها و ،إلحصاءات حكومية

وذلك على الرغم من تصريح  .%٢٤,٧ليصل إىل 
ن أعامني منذ غازي القصييب  السعودي وزير العمل

  ."البطالة ستصبح ذكرى"
أا جنحت العمل وزارة لى الرغم من إعالن وع

ألف شاب وشابة سعوديني خالل  ١٩٠يف توظيف 
العامني املاضيني، وفق برنامج توظيف للشباب، 

، إال أن الرأي الغالب بالتعاون مع القطاع اخلاص
استقدام عمالة  إىلتفشي البطالة يف البالد يرجِع 

ات التعليم أجنبية، إضافة إىل عدم توافق غالبية خمرج
تشري إحصاءات وزارة حيث  .مع سوق العمل

إىل أن عدد سكان السعودية التخطيط واالقتصاد 
 مليون نسمة، بينهم ما يقرب ٢٥اململكة يبلغ حنو 

ون حنو مخسة ماليني شغلماليني أجنيب، ي سبعة من
إحصاء آخر لوزارة العمل أنه  أشارو .فرصة عمل
مليون أجنيب  ١,٥م حنو قد، است٢٠٠٧خالل عام 

اإلعانات اليت وعلى الرغم من . للعمل يف السعودية
-تقدمها الدولة للشركات اليت توظّف سعوديني 

إال أن بعض أصحاب تصل إىل نصف الراتب، و
العمالة األجنبية  ونيف القطاع اخلاص يفضل األعمال

ألن راتب السعودي مرتفع، ويزيد «على السعودية، 
راتب األجنيب الذي يكون  ا عنثالثة أضعاف أحيان

. ، كما يربر بعضهم»لًايف حاالت كثرية أكثر تأهي
إىل تشريع باب االستقدام، الذي دفع احلكومة األمر 

   .خالل العامني املاضيني

من ناحية أخرى، يرى البعض أن حل مشكلة 
البطالة ال يقتصر على احلد من ظاهرة استقدام 

لب أيضا إعادة العمالة األجنبية من اخلارج، بل يتط
هيكلة التعليم العايل والعام، لتتوافق خمرجاما مع 

  .)٣٧(حاجات سوق العمل
  

  تطورات األوضاعاخارجي : 
  

  !!حماولة للفعل :لدور السعودي عربيا وإسالمياا
نشاطًا ملحوظًا للجهود  ٢٠٠٨شهد عام 

بشكل السعودية على املستويني اإلقليمي والدويل، 
يف هذا اإلطار، جاءت اجلهود . جذب األنظار

السعودية حملاولة لعب دور مؤثر يف بعض الساحات 
  :لعربية واإلسالمية؛ كان أبرزهاا

  

  : على الساحة الفلسطينية
فلسطينيا، استمر الدور السعودي يف تقدمي 
املعونات واإلغاثات للشعب الفلسطيين؛ حيث قامت 

التعاون ب ،اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيين
مع وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 

بتنفيذ جمموعة من الربامج ، )أونروا( نيالفلسطيني
واملشاريع اإلغاثية العاجلة املختلفة يف قطاع غزة 

 ء،الغذا وفريتشمل ت؛ مليون ريال )١٨(مببلغ يتجاوز 
إضافة إىل توفري  ،األدوية واملستلزمات الطبيةو

يف هذا – اللجنةووقعت  .)٣٨(دإمدادات الوقو
اتفاقية تعاون مشترك مع األونروا يف  -اإلطار

 غاثية العاجلةلتنفيذ عدد من الربامج اإلمنتصف يوليو 
باإلضافة إىل  للقطاع، ساسيةاملواد الغذائية األلتوفري 

جهزة ومستلزمات طبية أعقد توريد توقيع 
  .)٣٩(للمستشفيات واملراكز الصحية الفلسطينية

ناحية أخرى، وعلى املستوى السياسي، من 
طلب وزير اخلارجية السعودي األمري سعود الفيصل 

للجمعية العامة  الثالثة والستنيالدورة  أثناء انعقاد–
انعقاد اجتماع عاجل على مستوى  -لألمم املتحدة
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النشاطات "وزراء اخلارجية لس األمن للبحث يف 
الفلسطينية االستيطانية اإلسرائيلية يف األراضي 

ضور سبتمرب، حب ٢٦والذي انعقد بالفعل يف . "احملتلة
وزير ، وأكد خالله الرئيس الفلسطيين حممود عباس

قانونية عدم اخلارجية السعودي على عدم شرعية و
من الس  نيطلبو ن العرب الإوقال . املستوطنات

تبين قرارات يف هذه اجللسة، وإمنا يطالبون بإبقاء 
نات على برنامج أعمال الس، موضوع املستوط

جراءات إذا رفضت إللعودة بطلب اختاذ الس 
إسرائيل تنفيذ التزاماا والتوقف عن تشييد 

  .)٤٠(املستوطنات املنافية للقانون الدويل
  

  : على الساحة اللبنانية
تراجعا يف الدور السعودي  ٢٠٠٨شهد عام 

دور على الساحة اللبنانية، بدا ذلك يف اقتصار ال
اليت استمرت ما -السعودي يف أزمة الرئاسة اللبنانية 

على تأييد اتفاق الدوحة  -شهرا )١٨(يقرب من 
سفري فقد أعلن ال. ٢٠٠٨بعد توقيعه يف مايو 

تأييد يف لبنان الدكتور عبد العزيز خوجة  سعوديال
توصل اليه الفرقاء  التفاق الذيلاململكة  ودعم

 ا لألزمةن يضع حدأأنه ومن ش"اللبنانيون يف الدوحة 
   .)٤١("السياسية احلادة يف لبنان

من ناحية أخرى، شهد هذا العام قدرا ملحوظًا 
من التوتر واالامات املتبادلة بني اململكة السعودية 

واليت بدأت بتوجيه املفيت السعودي . وحزب اهللا
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ الدكتور ناصر 

امض االعمر، اإىل حزب اهللا بأنه وراء تلك  امني
ا أمر مدبر لتسهيل سيطرة إاألزمة اللبنانية، بل 

 اثنانأدان كما  .)٤٢(اليهود على بالد اإلسالم
من رجال الدين السنة السعوديني حزب وعشرون 
تظاهر مبعاداة أمريكا وإسرائيل بال وهوام، اهللا اللبناين

ول ئمسما أعلن ، فينةإلخفاء أجندته املعادية للس
ميثلون املوقف  ني على البيان العن املوقِّأسعودي 

الرمسي للمؤسسة الدينية وال موقف احلكومة 
  .)٤٣(الرمسي السعودية

حتميل الوزير سعود "حزب اهللا يف املقابل، رفض 
لمعارضة مسئولية تعطيل احللول متجاوزا لالفيصل 

ومتناسيا كل ما فعله فريق السلطة من تعطيل 
مبادرات العربية يف مراحلها املتعاقبة، وخصوصا لل

، مبا ميثل حتيزا للجانب "احملاوالت السعودية املتكررة
وذلك عقب . احلكومي على حساب املعارضة

 للمعارضة اللبنانية وزير اخلارجية السعوديمهامجة 
واامها بتعطيل املبادرة العربية واهلجوم على اجلامعة 

  .)٤٤(العربية
  

  :ديان وحماولة لتجميل صورة النظامحوار األ
جاءت مبادرة العاهل  على الصعيد العاملي،

السعودي للحوار بني األديان يف أوائل العام احلايل 
لتمثل نوعا من النصر اخلارجي للنظام السعودي، مبا 
كان له من دور يف جذب األنظار حنو اململكة 

يث ح .السعودية، بل وتأييد تلك املبادرة وتشجيعها
أطلق العاهل السعودي امللك عبد اهللا بن عبد العزيز 

اإلسالم (مبادرة للحوار بني األديان السماوية الثالثة 
، مبوافقة من علماء اململكة على )واملسيحية واليهودية

ن أنه سبق أن عرض كما بي. وفق تصرحيه-مبادرته 
فكرته على بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر، 

  .٢٠٠٧ ربللفاتيكان يف نوفمخالل زيارته 
وحدد املستهدفني من احلوار املنشود بأم 

السماوية التوراة واإلجنيل "أصحاب الكتب 
الذين "، ولكنه لفت إىل إمكانية ضم "والقرآن

وحول نقطة التالقي يف . للحوار" يؤمنون باإلبراهيمية
ا ستكون اإلميان إ :احلوار قال العاهل السعودي

يف مواجهة اإلحلاد والتفكك " بالرب عز وجل"
  .األسري

ومتثلت أوىل مراحل تفعيل تلك املبادرة يف 
، الذي نظمته رابطة "املؤمتر اإلسالمي العاملي للحوار"

يونيو من العام  ٦-٤العامل اإلسالمي يف الفترة 
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بغية حتقيق نوع من التوافق بني املذاهب  ؛٢٠٠٨
بدء احلوار  اإلسالمية املختلفة حول مبادئ احلوار قبل

حيث دعي إىل هذا املؤمتر ما يزيد . مع غري املسلمني
عن مخسمائة شخصية إسالمية من مذاهب خمتلفة، 
من أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي رئيس االحتاد 
العاملي لعلماء املسلمني، والدكتور حممد سيد 
طنطاوي شيخ األزهر الشريف، ومفيت السعودية 

اهللا آل الشيخ، والرئيس  الشيخ عبد العزيز بن عبد
اإليراين األسبق هامشي رافسنجاين، والشيخ حممد 
على تسخريي األمني العام مع التقريب بني 
املذاهب اإلسالمية، والدكتور جواد اخلالصي رئيس 
املدرسة اخلالصية الشيعية، والدكتور نصر فريد 
واصل مفيت مصر األسبق، والدكتور أمحد عمر 

ابق جلامعة األزهر، إضافة إىل هاشم الرئيس الس
كوكبة من علماء املسلمني من خمتلف املذاهب، 
ليدرسوا التجارب السابقة يف جمال التعريف 
باإلسالم، ويعملوا على تأسيس مرحلة جديدة وفق 
رؤية متكاملة تعتمد منهج اجلهاد بالكلمة وأسلوب 

  . احلوار
ا احلوار مع أتباع الرساالتكما حبث املؤمتر أيض 

اإلهلية، ومواجهة اإلحلاد يف املعتقدات، وحماربة 
واملفاسد االجتماعية يف  ،واحنالل األسرة ،اإلباحية

التأكيد على  :وحتددت أهداف املؤمتر يف .العامل
ن يف القرآن والسنة يخرأصالة مفهوم احلوار مع اآل

دراسة اإلشكاالت - النبوية، وإبراز ضوابطه وآدابه
دراسة جتارب احلوار السابقة، - اراملتعلقة مبسائل احلو

التنسيق بني - والوقوف على سلبياا وإجيابياا
دراسة وسائل - املؤسسات اإلسالمية املعنية باحلوار

استثمار احلوار للتعريف باإلسالم، وتصحيح الصور 
تقومي جدية اجلهات احملاورة، ودراسة - املغلوطة عنه

الفئات  سبل فتح قنوات حوارية جديدة مع خمتلف
تعزيز جهود اهليئات والدول - املؤثرة يف جمتمعاا

اإلسالمية يف توجهها إلنشاء مراكز للحوار مع 
  .خر، مع التأكيد على التقيد بالضوابط الشرعيةاآل

ة تدور مجيعها تضمن املؤمتر أربعة حماور رئيس
حول فكرة احلوار كمشروع تتبناه األمة للتعريف 

وصد الشبهات ورد باإلسالم وإبالغ رسالته 
التأصيل  :اإلساءات املوجهة إليه، وهذه احملاور هي

اإلسالمي للحوار؛ ويركز على حتديد مفهوم احلوار 
وأهدافه وأسسه ومنطلقاته يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

، مع النظر يف جتارب احلوار )صلى اهللا عليه وسلم(
منهاج احلوار وضوابطه، ، واحلضاري عرب التاريخ

املشاركون من خالله إشكاالت احلوار ويعاجل 
مع من نتحاور؟ يف ، ووحمظوراته وحتديد آلياته وآدابه

إشارة إىل أطراف احلوار من أتباع الرساالت اإلهلية 
ويناقش  وأتباع الفلسفات الوضعية املعتربة،

املشاركون يف هذا احملور مستقبل احلوار يف ظل 
حلوار ا أسس ، وكذلكاإلساءات املتكررة لإلسالم

وموضوعاته، وهي عديدة تشمل شئون اإلنسان 
وإصالح حال اتمعات البشرية، وعالج ما يتعلق 
بصراع احلضارات والسلم العاملي، جبانب قضايا 

  .األسرة واألخالق يف املشترك اإلنساين
يذكر أن املؤمتر اإلسالمي العاملي، الذي يعد ومما 

مبثابة متهيد ملؤمتر حوار األديان، عد يف وسط ق
حيث رأى البعض عدم . خالفات بني علماء اململكة

جدوى انعقاد املؤمتر يف ظل فشل احملاوالت السابقة 
واستمرار اهلجوم على  ،للحوار مع غري املسلمني

أداة "اإلسالم، كما اعتربه البعض اآلخر جمرد 
  ."سياسية

أما املرحلة الثانية ملبادرة حوار األديان، فقد 
ر حوار األديان الذي عقد يف أسبانيا متثلت يف مؤمت

برعاية العاهل السعودي ورابطة العامل اإلسالمي يف 
 ودعي إليه حوايل. ٢٠٠٨يوليو  ١٨-١٦الفترة 
بارزين من  مسلمنيدين  علماءشخص، من  ٢٠٠

الدول العربية واإلسالمية، ورجال دين يهود 
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ا وباحثان حاخام )١٣(ومسيحيني، من بينهم 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا واألرجنتني،  من ،يهوديان

إضافة وليس من بينهم من حيمل اجلنسية اإلسرائيلية، 
إىل بعض أصحاب الديانات واملذاهب غري السماوية 

  . كالبوذية وغريها
احلوار : (وناقش املؤمتر أربعة حماور رئيسية هي

، وتضمن مناقشات حول )وأصوله الدينية واحلضارية
إلسالم واملسيحية واليهودية، ويف احلوار يف كل من ا
 ،الشنتويةو ،البوذيةو ،اهلندوسية(املعتقدات الشرقية 

احلوار : (ودار احملور الثاين حول ).الكونفوشوسيةو
، وتضمن مناقشات )وأمهيته يف اتمع اإلنساين

، )احلوار وتواصل احلضارات والثقافات: (بشأن
وار وأثره احل(، و)احلوار وأثره يف التعايش السلمي(و

احلوار يف مواجهة دعوات (، و)يف العالقات الدولية
  ).الصراع واية التاريخ

املشترك اإلنساين يف : (ناولتأما احملور الثالث ف
الواقع األخالقي يف اتمع (، و)جماالت احلوار
أمهية الدين والقيم يف مكافحة (، و)اإلنساين املعاصر

دين واألسرة ال(، و)اجلرائم واملخدرات والفساد
محاية البيئة واجب (، و)وعالقتهما يف استقرار اتمع

احلوار : (وحبث احملور الرابع ).إنساين مشترك
، )اإلسالمي املسيحي واليهودي ومستقبله وآفاقه

، )احلوار مع املعتقدات الشرقية ومستقبله وآفاقه(و
جهود الدول واملنظمات العاملية يف تعزيز احلوار (و

اإلعالم وأثره يف إشاعة ثقافة (، و)وقاتهومواجهة مع
  ).احلوار والتعايش

وقد خرج املشاركون يف الؤمتر مبجموعة من 
رفض نظريات  :تضمنت التوصيات يف البيان اخلتامي

تعزيز القيم ، حتمية الصراع بني احلضارات والثقافات
والتعاون على إشاعتها يف  اإلنسانية املشتركة

تسامح والتفاهم عرب احلوار نشر ثقافة ال، اتمعات
من خالل عقد املؤمترات والندوات وتطوير الربامج 

االتفاق ، الثقافية والتربوية واإلعالمية املؤدية لذلك

، على قواعد للحوار بني أتباع الديانات والثقافات
العمل على إصدار وثيقة من قبل املنظمات الدولية 

احترام الرمسية والشعبية تتضمن احترام األديان و
   .رموزها وعدم املساس ا؛ وجترمي املسيئني هلا

، يتحقق ذلك من خالل عدة وسائلعلى أن 
تكوين فريق عمل لدراسة اإلشكاالت اليت  :تشمل

تعيق احلوار، وإعداد دراسة تتضمن رؤى حلل هذه 
، اإلشكاالت، والتنسيق بني مؤسسات احلوار العاملية

لثقافية والتربوية التعاون بني املؤسسات الدينية واو
واإلعالمية على ترسيخ القيم األخالقية النبيلة، 
وتشجيع املمارسات االجتماعية السامية، والتصدي 
لإلباحية واالحنالل وتفكك األسرة وغري ذلك من 

تنظيم اللقاءات والندوات ، والرذائل املختلفة
املشتركة، وإجراء األحباث وإعداد الربامج اإلعالمية، 

اإلنترنت وخمتلف وسائل اإلعالم إلشاعة واستخدام 
إدراج ، وثقافة احلوار والتفاهم والتعايش السلمي

قضايا احلوار بني أتباع الديانات واحلضارات 
والثقافات يف املناشط الشبابية والثقافية واإلعالمية 

دعوة اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل مع  والتربوية
هذا املؤمتر، واالستفادة  تأييد النتائج اليت توصل إليها

منها يف دفع احلوار بني أتباع الديانات واحلضارات 
  .والثقافات من خالل عقد دورة خاصة للحوار

ملسرية حوار األديان، عقد يف اجلمعية  لًاواستكما
الثقافة من أجل "العامة لألمم املتحدة اجتماع حول 

نوفمرب، يف إطار االجتماع  ١٣و ١٢يومي " السالم
للجمعية العامة، مببادرة من العاهل  ٦٣لعام للدورة ا

–السعودي امللك عبد اهللا بن عبد العزيز، يهدف 
كما قال مبعوث وزارة اخلارجية السعودية الدكتور 

رسالة سياسية بأن العامل "إىل توصيل  -رائد قربلي
؛ موضحا "موحد يف تشجيع التسامح ونبذ التطرف

ووفودا سياسية  لًاوهذا اجتماع سياسي ميثل د"أن 
هدفه اخلروج برسائل سياسية تتضمن دعما وتشجيعا 
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ملبدأ احلوار واملسرية اليت انطلقت من مدريد 
  ". واستمرار املسرية

وجاء هذا االجتماع لعرض نتائج مدريد على 
األمم املتحدة وكسب دعمها ملسرية حوار األديان؛ 

ان اجتماع مدريد ك: "لًاحيث وضح قربلي ذلك قائ
بداية مسرية احلوار، وليست النهاية، ويف إعالن 
مدريد إشارة إىل عرض النتائج على األمم املتحدة، 
لذلك تقدمت السعودية، كعضو يف األمم املتحدة، 
بطلب إىل رئيس اجلمعية العامة بأن يعقد اجتماع 
رفيع املستوى يف اجلمعية العامة بدورا العادية 

  .)٤٥("ر بني الثقافاتلبحث موضوع األديان واحلوا
من ناحية أخرى، وعلى صعيد نشر دعوة 
اإلسالم، عقدت األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي 

ة مبقر الرابطة مبكة املكرمة، مؤمتر مكة املكرم -
التعريف "ديسمرب، بعنوان  ٣-١التاسع يف الفترة من 

الواقع  …إلسالم يف البلدان غري اإلسالمية با
حيث دعت الرابطة خنبة من العلماء ". واملـأمول

واملفكرين والباحثني واملختصني من األكادمييني 
وأساتذة اجلامعات اإلسالمية للمشاركة يف املؤمتر، 
ومناقشة اجلهود املبذولة للتعريف باإلسالم 
والتحديات واملعوقات اليت تواجه ذلك واملستقبل 

من  ومما يذكر أن امللك عبد العزيز هو. )٤٦(املأمول
هـ؛ ١٣٤٣دعا إىل عقد مؤمتر مكة األول عام 

ملناقشة أوضاع الشعوب واألقليات اإلسالمية اليت 
كانت تعاين الفرقة واالختالف وذلك لتوحيد الصف 

  .اإلسالمي
  

  سوريا – ثالثًا
  

  اتطور األوضاع داخلي: 
  

  : معارضة شعبية وقمع رمسي …احلقوق واحلريات 
استمرار بعض  ٢٠٠٨شهدت سوريا خالل عام 

األحداث املتعلقة بارتكاب انتهاكات حلقوق 
اإلنسان، وصعود مطالبات احلقوقيني بوقف هذه 

. االنتهاكات ومحاية احلقوق واحلريات داخل البالد
ئتالف مكون من عدد من األحزاب احيث أطلق 

ممارسات " لكشف"واجلماعات املعارضة قناة فضائية 
كما دعت بعض  النظام وانتهاكه حلقوق اإلنسان،

اجلماعات احلقوقية إلطالق سراح سجناء الرأي 
واملعتقلني السياسيني واإلسالميني بالسجون 

  .)٤٧(السورية
  يف املقابل، أعلن رئيس جملس الشعب السوري

الدكتور حممود األبرش أن سوريا بصدد إنشاء برملان  
وأعلن رئيس . للشورى والنواب   غرفتني   يتكون من

أن سوريا بصدد تنفيذ املوضوع قريبا، جملس الشعب 
  وأنه سيتم اإلعالن عن التصويت للمجلس الربملاين

  . )٤٨(وتعيني أعضاء جملس الشورى قريبا 
هجوما من بعض " التشييع"وأثارت حركة 

حركات ومجاعات املعارضة السورية، اليت امت 
السياسي " التشييع"النظام السوري بتبنيه حلركة 

للعناصر السورية بالتعاون مع إيران منذ عهد نية الس
الرئيس السوري الراحل حافظ األسد، وتزايدها يف 

فقد بلغ عدد املتشيعني خالل . عهد األسد االبن
قرابة ، وفق مصادر معارضة، ٢٠٠٧-١٩١٩الفترة 

شخصا  ٨٠٤٠ألف شخص، من بينهم  )١٦(
-١٩٩٩تشيعوا يف الفترة %) ٥٠أكثر من (

ر الذي يصاحبه تغلغل للنفوذ األم. )٤٩(٢٠٠٧
، حيث بدأت يف عهد األسد اإليراين داخل سوريا

نية، وتأسيس األب سيطرة الشيعة على املقامات الس
مراكز التبشري الشيعي بدعم من رجال الدين الشيعة 
اإليرانيني، مث استمر األمر يف عهد األسد االبن، 

ري مما أدى إىل انتشار كب ؛ولكن بدعم أمين وسياسي
التعليمية واملؤسسات الدينية الشيعية نتيجة للحوزات 

تدفق األموال من احلكومة اإليرانية واملراجع الدينية 
  .اإليرانية

ويف حني ينفي املرجع الشيعي السوري، السيد 
ع يف سوريا أو يعبد اهللا نظام، وجود أي حماولة للتشي
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كعادة -، فإن النظام السوري )٥٠("باملال"غريها 
واجه هذه اهلجمة بقبضة من حديد،  - العربيةالنظم 

حيث قامت السلطات السورية باعتقال عدد من 
  .املواطنني ملعارضتهم حركة التشييع

  

 اتطور األوضاع خارجي : 
  

 !هل حان الدور؟ …الربنامج النووي السوري 
النووي " امللف"بدأ اجلدل يثور حول 

حيث  ؛٢٠٠٨منذ أبريل من عام  )٥١(السوري
الواليات املتحدة بتقرير إىل الوكالة الدولية  تقدمت

 للطاقة الذرية تتهم فيه سوريا بوجود مفاعل نووي
 العمل جيري يف منطقة دير الزور شرقي البالد وأنه

وأن مبساعدة كوريا الشمالية،   ٢٠٠١عام  منذ فيه
إسرائيل قامت بقصفه يف سبتمرب من العام املاضي 

أبريل  ٢٤حدة يف ونشرت الواليات املت). ٢٠٠٧(
" الكُرب"صورا تزعم أا التقطتها ملفاعل  ٢٠٠٨

، يف الوقت السوري قبل أن تقوم إسرائيل بقصفه
السلطات السورية امتالك أي فيه تنفي الذي 

  .)*(ض عسكريةاتكنولوجيا نووية ألغر
بناًء عليه، طلبت الوكالة الدولية زيارة املوقع 

يف  لًامل تبد قبووتفقده، إال أن احلكومة السورية 
أن ما ورد يف التقرير هو حمض  البداية، موضحةً

افتراءات أمريكية، وأن املنشأة املزعومة ما هي إال 
وإن رحبت بعد ذلك . بناء عسكري خارج اخلدمة

يف الفترة من (رب فقط بزيارة مفتشي الوكالة ملوقع الكُ
واليت مل يظهر فحص العينات ، )يونيو ٢٤إىل  ٢٢

وإن كانت . فيها من املوقع أي نشاط نووي املأخوذة
 أو أربعة ثالثةسوريا قد رفضت طلب الوكالة لزيارة 

ا خصصت مواقع أخرى زعمت الواليات املتحدة أ
معللة بأن ذلك يهدد تدعم املفاعل لتصنيع مواد ،

املدير العام هليئة الطاقة أمنها القومي؛ حيث أعلن 
لن يكون بأي " لوكالةمع ا ن التعاونأالذرية السورية 

حال على حساب تعريض مواقعنا العسكرية للخطر 
   .)٥٢("و ديد أمننا القوميأ

وإن كان تقرير الوكالة الدولية عن تلك الزيارة، 
، قد نفى وجود أدلة ٢٠٠٨نوفمرب  ١٩الصادر يف 

كافية على امتالك سوريا قوة نووية، إال أن التقرير 
كية؛ حيث ذكر أكد الشكوك واالدعاءات األمري

التقرير أن املوقع الذي متت معاينته كان له أوجه شبه 
مبفاعل نووي، وأنه عثر بالقرب من املبىن على آثار 
ملادة اليورانيوم قد تكون بقايا وقود ذري قبل 

لكن التقرير . دفع سوريا لرفض التقرير ختصيبه، مما
 ذكر أن النتائج اليت مت التوصل إليها بعد زيارة

 لًاني للموقع ليست كافية الستنتاج أن مفاعاملفتش
دا يف املوقع، وأضاف التقرير أن نوويا كان موجو

هناك حاجة ملزيد من التحقيقات ومزيد من الشفافية 
  .)٥٣(من جانب سوريا

وقد استغلت الواليات املتحدة وعدد من الدول 
األوروبية اجلدل الثائر حول امللف النووي لسوريا 

الة الدولية للطاقة الذرية ساحة لتجعل من الوك
 -من ناحية–فقد ظهر ذلك . للمواجهة مع سوريا

عند قيام سوريا بالترشح ألحد مناصب حكام 
) ٣٥(البالغ عددهم -الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

بعد انتهاء عضوية باكستان، األمر الذي  -عضوا
بل جمموعة الدول نصب من قاملىل إالترشيح يتطلب 

التفاهم، عن طريق  ليها املرشحي إيمية اليت ينتمقلاإل
هذه  سيا يفآوسط وجنوب ي منطقة الشرق األأ

قليمية، غياب االتفاق داخل اموعة اإل إال أن ،احلالة
اللجوء  يستوجبسوريا،  ما عليه األمر يف حالةوهو 

حيث  ؛ثناء اجلمعية العموميةأىل تصويت حساس إ
الواليات املتحدة كان ذلك الترشيح حمل رفض من 

داخل االحتاد  ةصاخ-عدد كبري من الدول الغربية و
غري أن سوريا أعلنت تراجعها عن . )٥٤(ورويباأل

اجلمعية الترشيح لذلك املنصب على هامش اجتماع 
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، تاركة اال بذلك عضاء الوكالةالعامة السنوية أل
  . )٥٥(ألفغانستان

من ناحية أخرى، طلب عدد من الدول 
من الوكالة رفض املعونة اخلاصة مبشروع  األوروبية

حيث تقدمت سوريا بطلب . للطاقة النووية السورية
إىل الوكالة إلجراء دراسة جدوى إلنشاء مفاعل 
نووي لألغراض السلمية واختيار املوقع املناسب 

ألف  ٣٥٠وهو مشروع تبلغ تكلفته ، إلنشائه
على أن ينتهي يف  ٢٠٠٩دوالر، ويبدأ تنفيذه يف 

٢٠١١.  
إال أن األمني العام للوكالة حممد الربادعي رفض 
ذلك؛ مؤكدا عدم أحقية الوكالة يف احلد من حقوق 
سوريا، كعضو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

أكد كما . )٥٦(مادام مل يثبت سعيها للتسلح النووي
منذ عام يف هذا املشروع مستمر  اعمل مع سوريال أن

ينبغي إخضاع برنامج  ال"وشدد على أنه  ،١٩٧٩
 ."التعاون الفين للوكالة لالعتبارات السياسية

يف ، وبالفعل، أقر جملس حمافظي الوكالة طلب سوريا
حني جيري التحقيق يف مزاعم عن وجود أنشطة 

  .)٥٧(نووية سرية يف سورية
  

  اإلسرائيلية إىل أين؟-العالقات السورية
 بني مباشرة غري مفاوضات بداية ٢٠٠٨ عام شهد

 أعوام، مثانية استمر توقف بعد وإسرائيل، سوريا

 ١٩٩١ مدريد مؤمتر ملرجعية وفقًا تركية، بوساطة

 على سوريا خالهلا أكدت ).السالم مقابل األرض(

 هضبة من الكامل اإلسرائيلي باالنسحاب التمسك

 حيث ،١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت اجلوالن

 اليت النقطة من املفاوضات استئناف سوريا تشترط

 يف الطرفني فشل بسبب– ٢٠٠٠ عام عندها توقفت
 يسمى ما إطار يف -اجلوالن هضبة مصري على االتفاق

 الوزراء رئيس إن" :دمشق تقول اليت "رابني وديعة"بـ

 فيها تعهد رابني إسحاق الراحل اإلسرائيلي

   .)٥٨("اجلوالن من باالنسحاب

 على- اإلسرائيلية احلكومة تأكيد مقابل وذلك،

 باراك إيهود الدفاع وزير منهم وزرائها من عدد لسان

 عدم على -موفاز شاؤول الوزراء رئيس ونائب

 من متثله ملا ؛اجلوالن هضبة عن التنازل استعدادها

 إن بل .)٥٩(حدودها على اإليراين التواجد من هلا محاية

 على امبدئي اإلسرائيلي الكنيست موافقة إىل امتد األمر

 االنسحاب قبل استفتاء بتنظيم يقضي نونقا مشروع

 ثلثي دعم على احلصول أو اجلوالن، مرتفعات من

 املقترح القانون مشروع نفاذ كان وإن الربملان، أعضاء

 يف وثالثة ثانية قراءة يف عليه باملوافقة يرتبط
   .)٦٠(الكنيست

 عدهأ تقرير مع تناقضت التأكيدات هذه أن إال

 يهودإ سرائيلياإل الوزراء لرئيس القومي مناأل جملس

 مواصلة ضرورة على حيث  نوفمرب، يف وملرتأ

 ديدات احتواء يف للمساعدة سوريا مع املفاوضات

 تطلب وإن ،محاس وحركة اهللا وحزب يرانإ من كل

  الذي األمر .)٦١(اجلوالن إعادة هو "باهظًا مثنا" ذلك

 املتحدة الواليات يف اإلسرائيلي لسفريا تصريح أكده

 األول السبب هو السوري -اإليراين التحالف فك أنب

 غري حمادثات إجراء ىلإ اإلسرائيلية احلكومة دفع الذي

 املرشحني من ايأ أن إال ،)٦٢(سوريا مع مباشرة

 حياءإ يف كبرية رغبة عن يعرب مل اإلسرائيليني

  .سوريا مع احملادثات
 الطرفني بني التفاوض حمل األخرى القضايا وعن

 أنه املصادر بعض أكدت فقد واإلسرائيلي، السوري

 الثنائية امللفات بشأن العامة املبادئ يف توافق حتقيق مت

 واحلدود، واملياه، األمنية، الترتيبات تشمل اليت األربعة

 املسائل يف بعد خيوضا مل أما حني يف .والتطبيع

 مع دمشق وعالقات احلدود، خط مثل الساخنة

  .وغريها  …طهران
 يف املفاوضات من الثانية اجلولة نتهتا قدو

 أخرى جوالت استئناف على باتفاق يونيه منتصف

 مفاوضات يف الدخول يف ورغبة للمفاوضات،
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 اخلارجية للسياسة األعلى املنسق أعلن حيث ؛مباشرة

 منتصف يف سوالنا خافيري االورويب االحتاد يف واألمنية

 بني رمباش غري اجتماع انعقاد قرب نع سبتمرب شهر

 ملرحلة ميهد تركية بوساطة سرائيلإو سوريا

   .)٦٣(اجلانبني بني املباشرة املفاوضات
 مفاوضات أي أن إسرائيلية مصادر أعلنت وقد

 أعلن بينما إلسرائيل األسد بشار زيارةب تبدأ أن البد

 إلجناح حتمية مسألة هي األمريكية الوساطة أن األسد

 هذا يف– السوري اجلانب وأكد .)٦٤(املفاوضات

 مع املفاوضات يف األمريكي الدور أمهية على -اإلطار

 من الحقة مراحل يف خاصة اإلسرائيلي، الطرف

 فيه اعترب الذي الوقت يف وذلك .املباشرة املفاوضات

 األوسط الشرق إىل املتحدة لألمم العام األمني مبعوث

 شرعية سوريا منحت إسرائيل أن الرسن رود تريي

  .)٦٥(معها السالم حمادثات تئنافهاباس اجمان دولية
–السورية املفاوضات مصري فإن اية،النه يف

 غزة  على العدوان بعد بالفعل توقفت اليت( اإلسرائيلية

إدانة يف الواضح التركي املوقف مع اوخصوص 

 نتائج على -كبري حد إىل– يتوقف )إسرائيل

 ناحية، من ٢٠٠٩ بداية يف اإلسرائيلية االنتخابات

 القضية إزاء األمريكية السياسة على أخرى حيةنا ومن

 إدارة ظل يف اإلسرائيلي – العريب والصراع الفلسطينية

 مستقبل يثري مث، ومن .أوباما باراك املنتخب الرئيس

 اإلسرائيلي-السوري املسار على املفاوضات هذه

 الصراع من احملتمل السوري املوقف حول تساؤالت

 خاصة املختلفة، هساحات يف اإلسرائيلي العريب

  ).اهللا حزب( واللبنانية )محاس حركة( الفلسطينية
  

  اللبنانية –العالقات السورية 
اللبنانية بعض التوتر  –شهدت العالقات السورية 

؛ ما بني تقارب وتباعد بني ٢٠٠٨خالل عام 
البلدين على الصعيد الرمسي، إال أن عالقة سوريا 

ى املستوى فعل. حبزب اهللا ظلت أكثر استقرارا
على أن شدد الرئيس السوري بشار األسد الرمسي، 

، يف الوقت الذي ام شأن داخلي الشأن اللبناين هو
بالتورط يف تدهور فيه أحد الوزراء اللبنانيني سوريا 

   .)٦٦(األوضاع بلبنان
وإن كان الرئيس السوري بشار األسد قد أعلن 

عن ترحيبه بفتح سفارة  -٢٠٠٨يف بداية عام –
، "ذا حتسنت العالقات بني البلدينإ"رية يف لبنان سو

يف هذا . )٦٧(٢٠٠٥وأكد أنه طالب بذلك يف عام 
العقبة األساسية اإلطار، أعلن اجلانب السوري أن 

هي معاهدة مع لبنان أمام إقامة العالقات الدبلوماسية 
عت يف مايو قِّاليت و ،"األخوة والتعاون والتنسيق"

–لس األعلى السوريدت لقيام اومه ١٩٩١
للمجلس تقوم  ةاألمانة العام حيث كانت ؛اللبناين

من مت إقرارها عاهدة ويذكر أن امل. مقام السفارتني
مث فإن أي إجراء ن مو ،السني التشريعيني يف البلدين

  . )٦٨(الطرفني ةوافقمتطلب جديد بشأا ي
يف نفس السياق، ثارت بعض اجلداالت 

 ديد اختراق سوري واملخاوف حول إرهاصات
احلديث الذي أدىل به للحدود اللبنانية، وذلك يف ظل 

بشار األسد عن اخلطر الذي بات السوري الرئيس 
األمر الذي دفع . ايشكله مشال لبنان على سوري

مسئولني لبنانيني للتأكيد على عدم السماح بأي 
حماولة سورية ملعاودة دخول القوات السورية إىل 

–إال أن العالقات السورية. )٦٩(يةاألراضي اللبنان
اللبنانية شهدت قدرا من اهلدوء واالستقرار باالتفاق 
على تبادل التمثيل الدبلوماسي بني البلدين يف 

  .)٧٠(منتصف أكتوبر
يف املقابل، بدأ تأييد سوريا حلزب اهللا واضحا يف 

اعترضت سوريا على مشروع قرار فقد . عدة مظاهر
جتماع الطارىء لوزراء أعدته مصر وطرح على اال

 ،لبحث الوضع يف لبنانيف مايو اخلارجية العرب 
والذي مل حيصل سوى على تأييد عشر دول بسبب 

   .)٧١(فقرة تتضمن إدانة ضمنية حلزب اهللا
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 تاوالإضافة إىل ذلك، دارت أحاديث حول حم
ن يكون هلا حصة من املرشحني يف لوائح أسوريا 
ما كان هلا حصة آذار واملتحالفني معها، ك ٨قوى 

 ،"ودائع سورية"يف كل انتخابات نيابية سابقة مسيت 
رفيق الوزراء السابق وال سيما على لوائح رئيس 

وقد تكون هذه املرة على لوائح العماد . احلريري
وحركة " حزب اهللا"ميشال عون بالتنسيق مع 

 -يف هذا الصدد–وأكد الرئيس السوري  .)٧٢("لمأ"
قوى اللبنانية ال تعين التدخل يف ن العالقة مع الأ"على 
للمقاومة  ادعم سوري، وأن "ون الداخلية للبنانئالش
  .)٧٣(على حساب احلكومة اللبنانية ليس

  

  ساحة للتهديد األمريكي …العراق 
مثَّل العراق إحدى ساحات التهديد األمريكي 
لسوريا؛ حيث توجه اامات لسوريا بتسلل إرهابيني 

  . ها مع العراقمن أراضيها عرب حدود
ومن مث، جاء االعتداء األمريكي على األراضي 
السورية يف السادس والعشرين من أكتوبر، من خالل 
إنزال جوي ملروحيات أمريكية على قرية البوكمال 

واالعتداء على مبىن اذية للعراق مشال شرق سوريا احمل
وجاء . قتلى وجريح واحد مدين، مما أسفر عن مثانية

يف  لًاسوري املباشر على ذلك اهلجوم متمثرد الفعل ال
عمال وزارة اخلارجية السورية القائم باأل اءاستدع

دانة سوريا إاحتجاج و" غهبالإمريكية بدمشق واأل
  .)٧٤("لالعتداء اخلطري

ن أاملتحدث باسم احلكومة العراقية يف حني أعلن 
يستخدمها املقاتلون الذين  الغارة استهدفت منطقة

وذلك يف الوقت الذي . رب احلدوديشنون هجمات ع
ن وحدة من القوات أعلنت فيه الواليات املتحدة أ

راضي اخلاصة األمريكية نفذت الغارة على األ
اعدة السورية، مستهدفة شبكة ملقاتلني من تنظيم الق

   .)٧٥(العراقية–يتحركون عرب احلدود السورية

وجدير بالذكر أن تلك العملية جاءت يف الفترة 
العراقية حول -ت فيها املفاوضات األمريكية داراليت

 -يف نسختها األوىل-االتفاقية األمنية، اليت نصت 
على حق الواليات املتحدة يف الدفاع عن العراق ضد 
أي ديد خارجي؛ األمر الذي يتيح هلا استخدام 

. األراضي العراقية للهجوم على دول اجلوار العراقي
ي اللواء بسام عبد وهو ما أكد وزير الداخلية السور

ايد رفضه يف افتتاح أعمال االجتماع الثالث للجنة 
التعاون والتنسيق األمين لدول جوار العراق، املنعقد 

العراق لن "نوفمرب؛ حيث أعلن أن  ٢٣يف دمشق يف 
يكون منطلقًا ألي أعمال عدائية ضد أي دولة من 

  . )٧٦("دول اجلوار حتت أي ظرف من الظروف
ريا استغراا من إصرار بعض وقد أبدت سو

القيادات العراقية على اإلسراع يف توقيع االتفاقية 
 "جورج بوش"األمنية مع إدارة الرئيس األمريكي 

رغم انتهاء واليته، وعدم انتظار تسلم إدارة الرئيس 
السلطة  "باراك أوباما) "وقتها( الدميقراطي املنتخب
  .)٧٧(يف الواليات املتحدة

اث يف أعقاب اعتماد أوراق تأيت تلك األحد
سفري سوري لدى العراق، األمر الذي اعتربه الرئيس 
العراقي سيساهم يف دفع وتعزيز العالقات السورية 

  .)٧٨(العراقية إىل األمام
  

  اهلوامش
                                                

نصف السنوية، الصادرة عن " األمن العام"نشرت الدراسة مبجلة ) ١(
تحوالت يف ماهية األخطار ال"، بعنوان ٢٠١وزارة الداخلية يف العدد رقم 

  ".اليت دد األمن القومي وانعكاساا على األمن الداخلي
. ، سبتمرب!األمن السياسي طغى على اجلنائي مبصر : دراسة رمسية ) ٢(
٢٠٠٨، ٤.  

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1220346233865&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout 

من  ٣١اعتقال : مصر… ضمن حماوالت حتجيم انتشار اجلماعة ) ٣(
  . ١٨/٠٩/٢٠٠٨ ،احلياةبينهم طلبة، » اإلخوان«

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/09-2008/Item-20080917-71b26898-
c0a8-10ed-01ec-19d7b4d8540d/story.html 
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» مهادنة«خيتارون » اإلخوان«طالب  :انتخابات اجلامعات يف مصر) ٤(

  . ١٠/١٠/٢٠٠٨، احلياةال تروق للجماعة، 
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/10-2008/Article-20081009-e2b1fe63-
c0a8-10ed-00aa-b9bde0d4ec98/story.html 

يف اجلامعات املصرية غداً اختبار لقوة طالّب » يوم احلداد«) ٥(
  ،١٩/١٠/٠٨ ،احلياة، »إلخوانا«

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/10-2008/Article-20081018-1153501f-
c0a8-10ed-00aa-b9bd223dd1cd/story.html 

، احلياةمر دوء، » اإلخوان«طالب » يوم حداد«: مصر: و
 ٢١/١٠/٠٨  

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/10-2008/Item-20081020-1b5e22cc-
c0a8-10ed-00aa-b9bd83dd55b2/story.html 

  م عيسى،حكم واجب النفاذ حببس الصحفي إبراهي… مصر) ٦(
  ،٢٠٠٨، ٢٨. سبتمرب

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1221720392339&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout  

سجن رئيس حترير صحيفة مصرية شهرين لنشره أخبارا كاذبة عن : و
  ، ٢٩/٠٩/٠٨ ، مبارك، احلياة صحة 

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/09-2008/Item-20080928-aa53d9de-
c0a8-10ed-01ae-81ab4850747c/story.html 

بدو يطلقون النار على ضابط وحبث عن أسلحة سرقت من : مصر) ٧(
 ١٤/١١/٠٨ ،احلياةخمفر للشرطة، 

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/11-2008/Article-20081113-97433ec1-
c0a8-10ed-011c-4d16c694de3b/story.html 

احلرب العاملية الثانية …  عاماً على انتهائها  ٦٣ملناسبة مرور ) ٨(
  ،٢٥/١٠/٠٨ ،احلياةمن مساحة مصر،  ةاملائيف  ٢٢رة على مستم

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/10-2008/Article-20081024-305f5bb5-
c0a8-10ed-01d7-a4ab80d142c9/story.html 

جاءت تلك الدعوة ردا على إصرار احلكومة على بدء الدراسة يف ) ٩(
ضان الكرمي، مما يزيد أعباء املعيشة على املواطنني وقت متزامن مع شهر رم

  .يف ظل االرتفاع املتزايد لألسعار
شباب «أطلقها ناشطون على شبكة اإلنترنت وتضامن معها ) ١٠(

دعوة جديدة لإلضراب تعيد أحداث : مصر» …  كفاية«و» اإلخوان
  .١٣/٠٩/٠٨ ،احلياةإىل األذهان، » احمللّة«

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/09-2008/Article-20080912-57a88a9e-
c0a8-10ed-01ec-19d7f78af77c/story.html 

إبعد عن الشر وغن «اخلوف األسري وأزمة الثقة يغذيان ثقافة ) ١١(
يف املئة من الشباب يف مصر يعزفون عن املشاركة يف  ٤٦»…  له

  ،٢٠/١٠/٠٨  ،احلياةاالنتخابات، 
http://www.daralhayat.com/society/youth/10-
2008/Item-20081019-15fbfef7-c0a8-10ed-
00aa-b9bd820f5841/story.html 

                                                              
األمر الذي رافقه تدخالت أمنية للحد من بعض املمارسات ) ١٢(

خالل الفترة الالحقة على  -سواء اإلسالمية أو املسيحية–والشعائر الدينية 
يف السابع  "درة املصرية للحقوق الشخصيةاملبا"ذلك، وفق تقرير صدر عن 

: مصر ".حرية الدين واملعتقد يف مصر"حول  ٢٠٠٨والعشرين من أكتوبر 
 ، ٢٨/١٠/٠٨ ،احلياةتقرير يؤكد زيادة العنف الطائفي، 

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/10-2008/Item-20081027-3f9f0d88-
c0a8-10ed-011c-4d166a111fbf/story.html 

حتديد خط الفقر املصري يثري جدلًا وخطط خلفضه إىل النصف،  )١٣(
  ،٢٣/٠٩/٠٨، احلياة

 http://www.daralhayat.com/business/09-
2008/Item-20080922-8b555ba5-c0a8-10ed-
01ec-19d72c911bd6/story.html 

دويل للتجارة مصر األوىل أفريقياً والثالثة متوسطياً يف مؤشر البنك ال) ١٤(
  ، ١٤/٠٩/٠٨ ،احلياةاخلارجية، 

http://www.daralhayat.com/business/09-
2008/Article-20080913-5c4fe754-c0a8-10ed-
01ec-19d7b6f59d31/story.html 

حريق مقر جملس الشورى يفتح ملف التعاطي مع الكوارث، : مصر) ١٥(
  ، ٢١/٠٨/٠٨   ،احلياة

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/08-2008/Item-20080820-e1678426-
c0a8-10ed-01bf-ee337f7b9baa/story.html 

 .  ٢٠٠٨، ٦. حتت األنقاض بايار صخري بالقاهرة، سبتمرب ٥٠٠ )١٦(
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1220346275810&pagename

=Zone-Arabic-News/NWALayout   
  ،٢٠٠٨، ٨. إغاثة شعبية ألهايل الدويقة وتباطؤ حكومي، سبتمرب )١٧(

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1220815775316&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout  

  ،٢٠٠٨، ٨. حقوقيون يطالبون بتعويضات ملتضرري الدويقة، سبتمرب: و
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1220866950675&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout  

 .املرجعني السابقني)  ١٨(
سلوكيات «مليوناً تنتشر بينهم  ١٥قدرت عدد سكاا بنحو  ١٩)(

دراسة حكومية تؤكد أن : مصر…  كاملخدرات وزنا احملارم » ضارة
  ،/٢٤/١٠/٠٨ ،احلياةلألمن، » ديداً خطرياً«تشكّل  »العشوائيات«

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/10-2008/Article-20081023-2b6e9a7c-
c0a8-10ed-00aa-b9bd1a697749/story.html 

، »قدر«الكوارث املتالحقة : احلكومة املصرية) ٢٠(
  ،١١/٠٩/٠٨ ،احلياة

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/09-2008/Item-20080910-4d583786-
c0a8-10ed-01ec-19d78ddcb194/story.html 

قتاً ؤإسرائيل ترفض دخول مساعدات لغزة ومصر تفتح معرب رفح م) ٢١(
  ،٢٨/١١/٠٨ ،احلياةخلروج احلجاج، 

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/11-2008/Article-20081127-df3d03a4-
c0a8-10ed-0074-2397351ab190/story.html 
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ينظمون وقفات احتجاجية أمام املساجد تندداً » اإلخوان«آالف : و

مصر تفتح معرب رفح ثالثة أيام …  باملوقف احلكومي من حصار غزة 
  ،٢٩/١١/٠٨ ،احلياةلعبور حجاج غزة اىل السعودية، 

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/11-2008/Article-20081128-e46e4c36-
c0a8-10ed-0074-2397c599bd9d/story.html 

…  تعزيزات أمنية مصرية للتصدي ألي حماولة القتحام احلدود ) ٢٢(
ونواا أمام معرب رفح تنتقد مصر وتطالبها » محاس«تظاهرة سلمية لـ

  ،١١/٠٨/٠٨ ،احلياةبفتح املعرب وكسر احلصار، 
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/08-2008/Item-20080810-adcf350f-c0a8-
10ed-01bf-ee336fd7ae82/story.html 

املعارضة املصرية تراهن على حترك الشارع للضغط على النظام لفك ) ٢٣(
  ،٢٦/١١/٠٨  ،احلياةحصار غزة، 

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica
_news/11-2008/Article-20081125-d4c86a69-
c0a8-10ed-0074-2397a9d577ec/story.html 

أمام املساجد تندداً ينظمون وقفات احتجاجية » اإلخوان«آالف : و
  .باملوقف احلكومي من حصار غزة، مرجع سابق

علي احلدود مع قطاع غزه،  أنفاق ثالثةمصر دمرت   :  تقرير دويل ) ٢٤(
  ،٢٠٠٨نوفمرب  ٢

http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp 
انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة يف : املسودة املصرية للمصاحلة ٢٥)(

…  واملقاومة حق مشروع ما دام االحتالل قائماً…  فق عليهتوقيت مت
  ،٢١/١٠/٠٨ ،احلياة القاهرة للحوار الوطين، إىلسنذهب : عباس

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/10-2008/Item-20081020-1b5fa768-c0a8-
10ed-00aa-b9bd48cd4b4e/story.html 

» محاس…  «لنظر يف بعض البنود مصر مستعدة لدرس إعادة ا) ٢٦(
  ٢٢/١٠/٠٨ ،احلياةتريد تعديالت وضمانات ملسودة احلوار، 

عباس يشارك …  مصر رفضت إجراء تعديالت على مسودة االتفاق: و
  ،٣٠/١٠/٠٨ ،احلياةيف االجتماع الرمسي للحوار الفلسطيين، 

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/10-2008/Item-20081029-49fb8082-c0a8-
10ed-011c-4d16d77d0092/story.html 

اإلرادة السياسية، » تراخي«احلوار الفلسطيين أرجئ بسبب : مصر) ٢٧(
  ،١١/١١/٠٨ ،احلياة

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/11-2008/Item-20081110-87c95ef2-c0a8-
10ed-011c-4d16a2f05038/story.html 

إسرائيل تريد تعديل آلية صفقة األسرى، : مصر )٢٨(
  ،١٥/١٠/٠٨ ،احلياة

 
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/10-2008/Article-20081014-fca06d5a-
c0a8-10ed-00aa-b9bd97fc91db/story.html 

…  وكهربائياً … أكد استعداد القاهرة للمساعدة عسكرياً وأمنياً ) ٢٩(
  ،٢٨/٠٨/٠٨ ،احلياةلبنان قلقاً مصرياً على طرابلس،  إىليط حيمل أبو الغ

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/08-2008/Item-20080827-053d4d87-
c0a8-10ed-01bf-ee33a0311ea0/story.html 

                                                              
…  التقى سليمان والسنيورة واجلميل ويتابع جولته اليوم وغداً) ٣٠(

س االستخبارات املصرية يستطلع املواقف لتقريب وجهات نائب رئي: لبنان
، ٢٧/١٠/٠٨ ،احلياةالنظر، 

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/10-2008/Item-20081026-3a2c245d-c0a8-

10ed-01e5-8b4245cd20ff/story.html  
…  مفيت مصر ألقى خطبة اجلمعة وآالف املصلني هتفوا للحريري ) ٣١(

عربية يف جامع حممد األمني،  -تظاهرة لبنانية : وتبري
، ١٨/١٠/٠٨ ،احلياة

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/10-2008/Article-20081017-0c532e9f-
c0a8-10ed-00aa-b9bdce5113d3/story.html  

شيخ األزهر يزور بري ومفيت مصر يلتقي فضل اهللا، : و
، ١٩/١٠/٠٨ ،احلياة

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/10-2008/Article-20081018-116ad0c8-

c0a8-10ed-00aa-b9bd70872a64/story.html  
…  رسائل واتصاالت مصرية مع حكومات غربية وردود مشجعة ) ٣٢(

إىل األمم » املزارع«أبو الغيط طرح على رايس يف نيسان خطة لتسليم 
، ١٧/٠٦/٠٨ ،احلياةاملتحدة، 

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/06-2008/Item-20080616-92c2fef9-c0a8-

10ed-0007-ae6de6f95f79/story.html  
اعتقل الفرحان يف ديسمرب من العام املاضي وملدة أربعة أشهر، وذلك   *

 .٢٠٠٧بعد حجب مدونته يف الفترة من فرباير وحىت يونيو 
اجلامعات : جامعة امللك سعود األوىل عربياً وإسالمياً وأفريقياً) ٣٣(

 25-، الرياضالعاملي،  السعودية حتقق تقدماً الفتاً يف التصنيف
 .٢٠٠٨يويول

http://www.alriyadh.com/2008/07/25/article36
2189.html  

  ،٢٩/٠٦/٠٨، احلياةالنفط السعودي املقبل،  )٣٤(
http://www.daralhayat.com/opinion/editorials/
06-2008/Article-20080628-d02f834b-c0a8-
10ed-0007-ae6d4e8b693a/story.html 

  ،٠١/٠٦/٠٨ ،احلياةالتعليم العايل يف السعودية،  ٣٥)(
http://www.daralhayat.com/opinion/editorials/
05-2008/Item-20080531-4002ffa4-c0a8-10ed-
0165-7e5ae1f6c83f/story.html 

سعوديون يطرحون الصريفة اإلسالمية بديلًا من النظام الرأمسايل ، ) ٣٦(
  ،١١/١٠/٠٨ ،احلياة

 http://www.daralhayat.com/business/10-
2008/Article-20081010-e76de4e8-c0a8-10ed-
00aa-b9bd3191a2a2/story.html 

  ، ١٥/٠٩/٠٨ ،احلياةالبطالة مشكلة عصية يف السعودية ؟، ) ٣٧(
http://www.daralhayat.com/society/youth/09-
2008/Item-20080914-61d97f23-c0a8-10ed-
01ec-19d747b838a6/story.html 

مليون  ٧٥٧.٤برناجماً ومشروعاً بكلفة  ٤٥قدمت أكثر من  ٣٨)(
مليون ريال مساعدات سعودية عاجلة لغزة،  ١٨…  ريال
، ٢٣/٠٦/٠٨ ،احلياة

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
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news/06-2008/Item-20080622-b19847c2-c0a8-

10ed-0007-ae6d5303bb47/story.html  
السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيين  اتفاقية تعاون مشترك بني اللجنة ٣٩)(
م، 2008يوليو 13، "األونروا"و

http://www.alriyadh.com/2008/07/13/article35
8856.html  

جملس األمن يعقد جلسة على مستوى وزاري قبل اية األسبوع  )٤٠(
بوش …  للبحث يف االستيطان اإلسرائيلي بناء على طلب السعودية 

القيادة «هاب واالستبداد وبان يشدد على حيذر من التهاون مع اإلر
، ٢٤/٠٩/٠٨ ،احلياةوالعدالة، » العاملية

http://www.daralhayat.com/world_news/ameri
cas/09-2008/Article-20080923-90a6b429-
c0a8-10ed-01ec-19d71594269a/story.html  

سعود الفيصل يؤكد أن ممارسات إسرائيل تفرغ املفاوضات ويطالب : و
العرب يف جلسة …  بإبقاء االجتماع مفتوحاً حىت حتقيق نتائج مناسبة 

لس األمن حيضون على تنفيذ قرارات وقف االستيطان، 
  ،٢٧/٠٩/٠٨ ،ةاحليا

http://www.daralhayat.com/world_news/09-
2008/Article-20080926-a03ada69-c0a8-10ed-
01ae-81ab7b5bb71f/story.html 

اململكة تؤيد وتدعم اتفاق الدوحة ودائماً تقف مع وحدة : خوجة) ٤١(
  م،٢٠٠٨مايو  22، الرياضوسيادته،  لبنان واستقراره

http://www.alriyadh.com/2008/05/22/article34
4657.html 

، ١٣. جدل إلكتروين بعد تصريح ملفيت السعودية، مايو… لبنان ٤٢)(
٢٠٠٨  

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1209357535204&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout 

 BCB ،01رجال دين سعوديون يدينون حزب اهللا اللبناين، ) ٤٣(
  ،٢٠٠٨يونيو 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_ne
ws/newsid_7430000/7430521.stm 

، إسالم أون الينحزب اهللا يتهم السعودية باالحنياز للحكومة، ) ٤٤(
  .٢٠٠٨، ٢. أبريل

توجيه  اهلدف: »ثقافة السالم«الجتماع  السعودية مبعوث اخلارجية) ٤٥(
نوفمرب  ١٣العامل يف تشجيع التسامح ونبذ التطرف،  رسالة سياسية باحتاد

٢٠٠٨،  
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?sect
ion=4&issueno=10943&article=494759&searc
h &السعودية= state=true 

نوفمرب  ١٩خادم احلرمني يرعى مؤمتر مكة املكرمة التاسع،  )٤٦(
٢٠٠٨،  

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?sect
ion=4&issueno=10949&article=495533&searc
h &السعودية= state=true 

، إسالم أون الينمعارضة سورية تطلق فضائية، : عبد احلليم خدام) ٤٧(
  .٢٠٠٨أبريل  ١٢

حقوقيون يطلقون محلة لإلفراج عن معتقلي الرأي والضمري يف سوريا : و
 .١٦/٤/٢٠٠٨، آفاقمبناسبة عيد االستقالل، 

                                                              
 26قريبا، ) الشورى والنواب(سوريا تتجه إىل تطبيق نظام السني  ٤٨)(

، ٢٠٠٨نوفمرب   26
http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/11/3

86038.htm  
بني  'ظاهرة التشيع'حركة سورية معارضة تتهم النظام برعاية ) ٤٩(

.  ٢٠٠٨أبريل  /نيسان 21،أخبار الشرقالسوريني،
http://www.thisissyria.net/2008/04/21/syriatod

ay/110.html  
ال يوجد تشييع باملال يف :املرجع الشيعي السوري عبد اهللا نظام) ٥٠(

  .٢٠٠٨يونيو  ٣سوريا، 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1209358088965&pagename
=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout  

واشنطن حتدد للوكالة : ر حول امللف النووي السوري يفانظ)  ٥١(
  .مواقع سرية بسوريا 3الذرية 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1209358027381&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout  =  

-٦- ٤أمريكا تطلب من سوريا عدم تقييد حركة مفتشى األمم املتحدة، 
٢٠٠٨ .  

http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=
\2008\06\06 
04\988.htm&dismode=x&ts=04/06/2008%201
2:05:27%20? 

  سوريا تستقبل مفتشي الوكالة الذرية هذا الشهر، 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1212394738084&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout 
مفتشو وكالة الطاقة يبدءون حتقيقا بسوريا حول مشروع نووي مفترض 

٢٠٠٨-٦- ٢٢ . 
 http://www.free-
syria.com/loadarticle.php?articleid=29245 

 . ٢٠٠٨-٦- ٢٥تنهي زيارة لسوريا وتفحص عينات من الكرب، " الذرية"
 http://www.free-
syria.com/loadarticle.php?articleid=29315 

  .لألغراض السلمية متتلك سوريا مفاعلًا حبثيا واحدا يستخدم )*(
سورية ترفض …  خشية تعريضها للخطر وديد أمنها القومي  ) ٥٢(

فتح مواقعها العسكرية ملراقيب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
  ،٠٤/١٠/٠٨ ،احلياة

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/10-2008/Article-20081003-c42f1280-
c0a8-10ed-00aa-b9bd8bee2e09/story.html 

-21سوريا ترفض تقرير وكالة الطاقة الذي يدعم شكوك أمريكا،  ٥٣)(
11-2008،  

http://albawaba.com/ar/countries/Syria/290257 
  مشتبهة، وكالة الطاقة مل تتلق بعد رداً سورياً بشأن مواقع) ٥٤(

 2008-09-20 ،http://www.free-
syria.com/loadarticle.php?articleid=30715 

  .، مرجع سابق… خشية تعريضها للخطر وديد أمنها القومي  ٥٥)(
احلق يف رفض طلب سورية  الدول الغربية ال متلك: الربادعي ٥٦)(

، ٢٠٠٨، تشرين الثاين  ٢٥،  املساعدة يف اال النووي
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tm  
سوريا للمساعدة يف إنشاء مفاعل  وكالة الطاقة الذرية تقر طلبا )٥٧(

  ،٢٦-١١-٢٠٠٨نووي سلمي، 
 http://www.syria-
news.com/readnews.php?sy_seq=86300 

إسرائيل وسوريا أعلنتا أما جيريان منذ فترة مباحثات سالم غري ) ٥٨(
  . ٢٠٠٨مايو  ٢١مباشرة، األربعاء، 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1209357797166&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout 

مايو  ١. باراك يتمسك باجلوالن ويهدد حبرب حمتملة، اخلميس) ٥٩(
٢٠٠٨ .  

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1209357178576&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout 

على مشروع قانون لتقييد االنسحاب من الكنيست يصوت ) ٦٠(
 . ٢٠٠٨يوليو  ١ اجلوالن،

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_ne
ws/newsid_7482000/7482597.stm, 1-6-2008.   

حيث على التقدم يف حمادثات السالم مع سوريا،  ليإسرائيتقرير  ٦١)(
Nov 23, 2008 ،
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARA

CAE4AM0DF20081123?sp=true  
-09-2008ها مع إيران، حمادثاتنا مع سوريا لفك حلف: إسرائيل )٦٢(

12،  
 http://www.free-
syria.com/loadarticle.php?articleid=30615 

  وإسرائيل، اجتماع مرتقب غري مباشر بني سوريا: سوالنا ٦٣)(
 2008-09-14  ،http://www.free-
syria.com/loadarticle.php?articleid=30639  

  تقـيان قـريباً، املعـلم وليفىن قـد يل: صـحـيفة إسرائيلية) ٦٤(
http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=
\2008\06\0601\953c1.htm&dismode=x&ts=01/
06/2008%2012:17:28%20? 

  أوروبا تغازل سوريا بسبب املفاوضات مع إسرائيل،: الرسن) ٦٥(
 http://www.free-
syria.com/loadarticle.php?articleid=29141-18-
6-2008.  

  2008، 9. شأن داخلي، مايو"ما جيري يف لبنان : األسد) ٦٦(
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1209357406767&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout 

  BBC ،3ال مانع من فتح سفارة سورية يف بريوت، : األسد )٦٧(
  ،2008يونيو 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_ne
ws/newsid_7433000/7433502.stm 

املعلم …  والس األعلى » املعاهدة«العالقات بعد االتفاق على  )٦٨(
، ١٩/٠٧/٠٨يزور بريوت االثنني لتسليم سليمان دعوة األسد، 

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/07-2008/Article-20080718-37804e1a-

c0a8-10ed-0007-ae6dcb81eddd/story.html  

                                                              
التهديد  أنالظروف غري مواتية وأبو فاعور اعترب  أنسبيان رأى أوغا )٦٩(

عودة سورية مستحيلة، : »آذار ١٤…  «ا يستهدف املصاحلات 
، ٠٣/١٠/٠٨ ،احلياة

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/10-2008/Article-20081002-becfacf0-
c0a8-10ed-00aa-b9bd6662f0bb/story.html  

مع سوريا خطرية،  االتفاقيةبعض بنود : وزير العدل اللبناين )٧٠(
2008-10-17 ،  

 http://www.free-
syria.com/loadarticle.php?articleid=31028  

 – 5 - 12سوريا تعترض على مشروع عريب يدين حزب اهللا،  )٧١(
2008،  

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid
=123063&pg=1 

 ٢٩آذار يف حصتها من املرشحني،  ٨حث مع قوى سوريا تب )٧٢(
  .٢٠٠٨الثاين   تشرين

http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArti
cleDetails.aspx?ID=68989&MID=87&PID=46 

  ،٣٠/٠٩/٠٨، احلياة  ٧٣)(
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/09-2008/Item-20080929-af56961e-c0a8-
10ed-01ae-81ab95c7f06d/story.html 

دمشق استدعت : قتلى ٨إنزال جوي أمريكي يف سوريا يوقع  ٧٤)(
  القائمة باألعمال األمريكية لديها وأبلغتها احتجاجها،

 2008-10-26،http://www.free-
syria.com/loadarticle.php?articleid=31138  

… ديةبغداد تؤكد أن املنطقة املستهدفة مسرح لنشاطات معا ٧٥)(
موسكو تتهم الواليات املتحدة … دمشق تنتظر ايضاحات أمريكية
وحدة من القوات اخلاصة : واشنطن…  بتأجيج التوتر يف الشرق األوسط

  ،٢٨/١٠/٠٨ ،احلياةنفّذت الغارة داخل سورية، 
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/10-2008/Item-20081027-3fad644f-c0a8-
10ed-011c-4d16f4f97ba4/story.html 

دعوة سورية لعدم استخدام العراق : اجتماع دول اجلوار العراقي ٧٦)(
  .٢٠٠٨نوفمرب  ٢٤قاعدة لضرب جريانه، 

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?sect
ion=4&issueno=10954&article=496215&searc
h &السعودية= state=true 

نوفمرب  ٢٨العراق يف توقيع االتفاقية األمنية،  دمشق تستغرب تسرع) ٧٧(
  ،٢٠٠٨نوفمرب 

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?sect
ion=4&issueno=10958&article=496740&searc
h &السعودية= state=true 

الرئيس العراقى يؤكد خالل تقبله أوراق اعتماد السفري السوري  )٧٨(
  ،٢٠٠٨، تشرين األول ١٨رية، أمهية تعزيز العالقات وتطويرها مع سو

http://www.sana.sy/ara/3/2008/10/18/197115.h
tm 


