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اجتاهات املقالة السياسية يف صحيفة احلياة حنو األحداث 

 م1122السياسية يف العامل العريب خالل العام 

 ()محمد عبده عداوي د.

 مقدمـة:

تعتبر المقالة السييييا يييية  ا موا المصاف ال،ييي لية وللا لتقاالاا لتق ييياأا الت  تاا م بر 

شييرأ ة  ا المتتقياو التهتاا ايتيتااو امتال ي أبتباا  ي  تص،ييألو اةومية السيييا يية 

  ا تاحية مخرى اارتباط  ،ائر الشعصب ا عاأشاا اتقميتاا ام قاا ااقت،افوا باا. 

 ييية موميتاا اتصفيييلاا ب تاا لراع العمص ال،يي ل  لما نياا  ا اتبتسيي   المقالة السيييا

تلسيييير  اشيييرا لاحهائ الهائرع ستح السييياحة االت   ا الماا  عرنة القاا ب بعافواو 

 يييييا يييييا   –رمي ال،يييي يلة اموا  افع فيييي لية نياا  -ا ا وقا  ان المقال اينتتاح  

،يييل ال المامةو ا ا أبتبال  بار بالهرجة اةالحو ا ذا المقالة ن  ال،يييل ة اةالح اال

  يا   ن  غالبيتال. –ال، لييا االملبرأا 

افي يلة ال ياع الهالية  ا ال،   العربية الت  خرج   ا طصر الم تية  ن   افتاا 

ال،ييييي لية ا افروا ال،ييييي ل  ا  باتاتاا الرباسية اتشيييييروا اتص أعاا  لح  ،يييييا  

يرأة العالمية و افيي يلة وذا ال،يي   الهالية افييقل  لذلا ب سيي  الهرا ييال التماو

شييي تاا  ا الماا من تتقاالاا الهرا يييال العتمية لمعرنة اتتاوال المقالة السييييا يييية نياا 

ت ص اةحهائ المامة الت  خاضيياا العالا العرب   رخرا  ستح فييعيهس السيييا يي  االت  

 اتعبس  ستح العهأه  ا ماضاسال

 لح  يييقصط رء يييام احبص ال  ترصرال ات صيل  بيرعو مفل  1122اقه شييياه العا  

اقتص بع ياا ا يتا بع ياا ن   قابص   ال القتتح  ا الشعصب ا ا تتن سا للا  ا 

ت صيل جذرأة ااتعبا يييال ستح العالا العرب  ن   ييييا يييتال ااقت،يييافس ام قال انبرس 

 اتقميتال ابقيتال.

 سالرءأة تتاس اةحهائ ن  العالا العرب  ت مص ت،ييصرأا ايقياو ت،ييصر أرى من ن  وذ

ا ا أ ،يييص ن  اة ة العربية ي أ مص غير تذأر   (1)اةحهائ خر  اتلبيا اوه  لا ة

و ارءأة تر ه من  (3)امن  ص  ا ن  اةحهائ ي أ مص غير المصاا   ا الغه (2)اللتائع

اة ية العربيية تعير ربيعيا  اتقتية تصسية ا شييييييراي يقانة ارأد حرأة تعيه ل تسييييييان 

ا  يييييت    قال  ا لاتال اشيييييص،يييييال ات را اةفيييييقا  الت  العربية حرأتال ا را تال ا 

 .(4)ا تعبهتال املوب   قهراتال

                                                           
   جامعة أم القرى  -العلوم االجتماعية أستاذ إعالم ووكيل كلية. 
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نمييا و   لن اجايية فيييييي يليية ال ييياعو ا ييا و  حيديييال رءاوييا ا ييا  ييهى تليياستاييا  ع 

اةحهائ اتلسيييييروا لاا اطرحاا باتتاس  سييييتتهاتاا اتلرأعاتاا  للا ن  تقاال المقالة 

 .السيا ية الت  و  موا  قالة ن  الترأهع

 أوالً: مشكلة الدراسة:

تق ،ير  شيبتة الهرا ية ن  التعر  ستح اتتاوال المقالة السييا ية ن  ف يلة ال ياع 

  ام يييبتقاس  ا 1122الهالية  ا شيييغص السييياحة السييييا يييية ن  العالا العرب  خ ل العا  

رمتال المقالة السييا يية  ا م يباب لاحهائ ا بص لتع م ا ا  ررتال  ا  بص الصرام 

 م  ق الت  تتاهف العالا العرب . ا ال

 ثانياً: أهـمـية الدراسة:

 تنبع أهمية الدراسة في ضوء بعض االعتبارات منها:

   موميية ال يهئو او  اةحيهائ السييييييييا يييييييية الت  اجتياحي  العيالا العرب  ن  العا

ام ييباب تتا اةحهائ ا ا مفل  ليال . اتبما مومية اةحهائ ن   1122المق،يير  

ال لتشييييياب –ابذرتاا ت متاا  عظا الشيييييعصب العربية  ن لا أبا  تاا من راا الدصرع 

 بما أقذر باتساي فائرع اةحهائ. –بقيتاا اللبرأة االسيا ية 

 .ال، انة  ريع اة او الساتاا القاطقو انبروا المصجال 

  ترجع مومية فيي يلة ال ياع  لح فاليتاا احرفيياا ستح من تبا  ا فيي   العرب

فروا الت رأري البلامال امن تسييييييتبت  اةق   المروتة اةالح امن ت ييييييا  ن   ا

 اقافع الرمي. 

   ن  ال، انة العربية الهالية. 1122قتة اةب ائ العتمية سا محهائ العا 

 ثالثاً: أهداف الدراسة:

تسيعح الهرا ة ن  المقا  اةال  لح ت تيص   مصن المقالة السيا ية ن  ن  ف يلة  

 و اأقبدق سا وذا الاه  سهع موها  نرسية  قااو1122ال ياع الهالية ن  العا  

 .التعر  ستح المصضصسال الت  تقاالاا المقال السيا   ن  ف يلة ال ياع 

 .التعر  ستح الم ا يا اللرسية الت  تقاالاا المقال ب، يلة ال ياع 

  رفيييه ات تيص تصجاال  تاب المقالة السييييا يييية ن  فييي يلة ال ياع ن  موا محهائ

 .1122العا  

  رفييييه ات تيص الرءي اللبرأة االسيييييا ييييية ن  تقاال ال ياع لتمقال السيييييا ييييية نيما

 أصأل اةحهائ العربية.
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 رابعاً: اإلطار النظري للدراسة:

تعتمه وذس الهرا ة ستح تظرأة المس صلية ايجتماسية الت  تعق  ضرارع من تقص  ا ائص 

ا ييييييائص اإلس   بمصضييييييصسية افقة امن تعمص ( 5)اإلس   بهاروا انق  تمصسة  ا المصاييق

 تقاالة  صتت  المتايل السييييا يييية اايقت،يييافأة اايجتماسية االدقانية سا سييية  (6)اشيييمصل

ا ص وذا أت  من أبصن ت   بقصف اةخ قيال   (7)اةاضيييييياي التارأصية اال  ييييييارأة ااةتية

 .(8)ا ن ح،ص  قاا خر  نإتاا تبافر بايسترا  بال

المسيي صلية ايجتماسية تتتصأل ن  اجصب من أبصن لص ييائص  انرضيييال ا بافن تظرأة

اإلس   ايلتزا يال تتياس المتتمعيالو امن تقليذ ايلتزا ال بالمعاأير الماقية امن تقظا 

ال، انة اا ائص اإلس   تلساا لاتيا  ن  تقليذوا ل لتزا الو امن تتتق  تشر  ا أمبا 

سية ما تصجال مأة  واتال  لح مقتيالو من أرفي  لح الترأمة االعق  االلصضيييييح ايجتما

امن تمتا  ا ييييييائص اإلس   بالتقصي ن  اترام اتتتز  ب ق الرف امن لتمتتمع حقا  ستح 

ال،يييييي يانة وص من تتتز  بمعاأير رنيعة ن  مفائاا لص ائلااو امن التهخص العا  أمبا من 

الت با ن   . ا ا نرضيييييييال وذس القظرأة  ن(9)أبصن  بررا  لت قيق الم،ييييييت ة العا ة

المافع اإلس  ية وص ال ييييمير اإلس    ا يييييا يييية الص يييييتة اإلس  ية فان تهخص  ا 

ال بص ةو احرأة التعبير حقصق ف ييييييتصرأة تقأل ستياا التشييييييرأعال التتماوير حرأة 

اختيار الص ييييتة اإلس  يةو استح ا يييائص اإلس   فسا قيا المتتمعو استح العا تيا من 

 .(10)متتمع  ما وا  س صلصن م ا   هرائااأبصتصا  س صليا م ا  ال

ا ما من وذس الهرا يية تعقح بهرا يية  اورع حيا اقصي م  ة تشييروا اتلسيييروا اتبيا 

مبعيافوياو ا عتص  من القياا أتصجاصن  لح ا ييييييائيص اإلس   حيا اة  يال   يا لمعرنة 

ة  إطار و نإن تظرأة ايستماف ستح ا يييائص اإلس   المقا يييب(11)اةخبار ا  ا لتلسييييروا

 تظرأة يات  لاذس الهرا ة.

اتظرأيية ايستميياف ستح ا ييييييييائييص اإلس   تقص  ستح نراج  قاييا من ال يياجيية  لح 

المعتص ال ااةخبار تزفاف ن  حالة سه  اي ييييييتقرار اأبصن اةنراف م در استمافا  ستح 

ا يييائص اإلس  و امن ا يييتقرا القظا  ايجتماس  اتصا تال أص يييع لتتغيرال المسيييتمرع 

زفاف ما أقيص ال اجة  لح المعتص ال . مأ ييييييا  نإن ا ييييييائص اإلس    امة لتمتتمعال ني

اتزفاف فرجية استمياف التماصر ستيايا ن  حيالية  شييييييبياسال حاجاتال.  ذلا نإن التماصر 

أصتتلصن ن  فرجيية استمييافوا ستح ا ييييييييائييص اإلس   تتيتيية اخت ناا ن  اةحيييهائ 

 .(12)اال اجال

 السابقة:خامساً: مراجعة الدراسات 

وقاك العهأه  ا الهرا ييال الت  تعه فرا ييال  ييابقة لاذس الهرا يية  قاا و فرا يية جمال 

حصل فار ال،ي انة الم،رأة ن  المشار ة السيا ية بالتربيق  (13)(1112سبهالعظيا )

و االت  مجرأي  ستح سيقية  ا قافع الرمي 1111ستح اتتصيابيال  تتا الشييييييعي  سيا  

لتمعتص ال سا اةحهائ السييييا يييية اايت،يييال  ماضييي   الهرا ييية من ال،ييي    امة
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 Kimberly( 14)الشييييييص،يييييي  م در مومية ن  ايتتصابال. افرا يييييية  مبرل   صتراف

Conrad (1111   حصل ت يير التعرج لتم يييييا يا السييييييا يييييية ن  ا يييييائص اإلس )

المصتتلة ستح فرجة الصس  السيييا يي  لتتماصر ا هى تقييماا لتمرشيي يا السيييا ييييا و 

ة ستح من الص يتة اإلس  ية ترير ستح  ستصى  عرنة المب صييا بعقافر م هل الهرا 

العمتية ايتتصابية امن التعرج لتق  م در ميرا   ا التعرج لغيرس. ا فرا يية جصتسييان 

( حصل    د ايخت   ن  اإلتتيييام 1111) Jonathan Sullivan( 15) ييييييصليليييان

ة ا ييية لتتماصر ميبت  الهرا يياإلخباري القهأا اال هأث ات ييرس ستح الص،ييائأل السييي

ن  سرج اةحهائ السيييييا ييييية ن  الص ييييائص  Dramaticبرا  اي ييييتصها  الهرا   

ال هأدةو امن وقاك س قة ارتباطيال  يييتبية بيا التعرج لاخبار الهرا ية ن  الص يييائص 

حصل اتتيياوييال  (16)(1112ال ييهأديية االدقيية ن  المسيييييي صليا. افرا يييييية  أمييان جمعيية )

ة ل متية ايتتصيابيال الرئيا يييييييية اميرويا ستح  عيار  ااتتاوال المعيالتية ال،يييييي ليي

القاخبياو ميبت  من ايوتما  بالتعرج لت،يييييي   م يييييياا ن  تبصأا اتتاوال القاخبيا 

بشي ن العقافير المبصتة لت متة ا اصر مير التات  المعرن . افرا ة شيمام لا اللقار 

البصارئ اس قتيييال  حصل ايستمييياف ستح التتيلزأصن ن   عرنييية مخبيييار( 17)(1112)

 424بمسيتصى السيصا السييا ي  لهى التماصر الم،ريو االت  مجرأ  ستح سيقة  ا 

 لرفع ماضيييي   الهرا يييية من ايستماف ستح فيييي   المعارضيييية االل ييييائيال غير 

حصل فار  (18) (1112الم،ييرأة أرفي  لح السييصا السيييا يي . افرا يية تائتة سمارع )

ل التماصر الم،يييييري ت ص ايتتصابال ا يييييائص اإلس   ن  تشيييييبيص  عار  ااتتاوا

 لرفعو م هل الهرا يييية  411الرئا يييييةو االت  مجرأ  ستح سيقة سشييييصائية طبقية  ا 

ستح مومية التعتيا االتعرج لص يائص ايت،يال ن  سق،ر اإلأتابية االستبية السيا ية. 

حصل المعالتة التتيلزأصتية اال،يي لية  (19)(1112افرا يية رباب سبه الرحما واشييا )

ق ياأا اإلفي ا السيا   ن  المتتمع الم،ري افاروا ن  تشبيص  عار  التماصر ل

ات يييد  ا الهرا ييية اجصف س قة  أتابية بيا  فراك اةنراف ةومية   ااتتاواتال.

ق يياأا اإلفيي ا السيييا يي  افرجة التعرج لص ييائص اإلس   المصتتلة و  ما جام اتتاس 

 Jason أتاب . ا فرا يية جيسييصن بافارا  المعالتة التتيلزأصتية ت ص  ر ييسيية الرئا يية

M. Badura (1112) (20)    حصل الع قة  ا بيا  سييييييتصى الدقة ن  ا ييييييائص اإلس

اايتتاوال السيييا يييةو مي ت يير تتا الدقة ستح  هى تبق  التماصر اترام اايتتاوال 

الت  تعرضياا الص ييتةو تقاال  الهرا يية ا يتبيان اترام حصل بعض الق يياأا السييا ييية 

ف ية العراقية و يب  اجص دص التهخص ن  العراق ا ا تتائن الهرا يييية نيما أصأل الق يييي

س قية ارتبياطيية  يا بيا حتا التعرج لتتغريية اإلخبيارأة المرأهع لتتهخص العسييييييبري 

اة رأب  اايتتاس اإلأتاب  ت صوا. اأرير ايتتمام السيييا يي  ستح الع قة  ا بيا حتا 

التعرج اايتتاس ت ص الق ييييييية ايب  ت يير الدقة ن  اةخبار ستح الع قة  ا بيا حتا 

 ( 21)  (1122اجييامل فرا ييييييية تصال سبييهالعظيا ) لتعرج اايتتيياس ت ص الق ييييييييية.ا

بعقصانو"تعرج المراوقيا لتق يييييياأيا السييييييييا ييييييية بال،يييييي   اإللبتراتية اس قتال 

بالم،يهاقية لهأاا" لتاه   لح التعر  ستح فاانع ام ييباب تعرج المراوقيا لتق يياأا 
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 الهرا ال الصفلية الت  استمهل السييا ية بال،   اإللبتراتيةو تععه وذس الهرا ة  ا

ستح  قان المسيد اإلس   و ا يتصه   الهرا ية ا يتمارع اي تبيان ن  جمع البياتالو 

 لرفع  ا الييذ صر ااإلتييائ ط ب اللرقيية  411اطبقيي  الييهرا ييييييية ستح سيقيية قصا اييا 

ا  ا التييا عيييال 22-21اةالح التييا عييية الت  تترااا مسميياروا نيميييا بيا ) ( سيييا يي 

االتا عال الصافييية اتصفيييت  تتائن الهرا ييية  لحو جامل "المصضيييصسال ال بص ية 

السييييييييا ييييييية العربية" ن  المرتبة اةالح بالقسييييييبة لتمصضييييييصسال الت  أتلاسص  عاا 

(و تتياا "المصضييييييصسال %2255المراوقيا ن  ال،يييييي   اإللبتراتية اللا بقسييييييبة )

حيا وهن  فرا ييية  ( ن  المرتبة الداتية.نح%11الصافييية بالسييييا ييية اة قية" بقسيييبة )

 لح رفييه ات تيص مطر   ييمصن الصراب ال،يي ل  بالمصاقع ( 22)  (1122فاليا  مال )

اإلخبييارأييةو االتعر  ستح اتتيياوييال المراوقيا ت ص اة  ييال المتتمعييية المصتتليية 

 211بالمصاقع خ ل نترع الهرا ةو  ما قا   بإجرام الهرا ة ستح سيقة سمهأة قصا اا 

ا ع  الذأا أعتمهان ستح المصاقع اإللبتراتية ن  ال ،ييصل ستح  لرفع  ا الشييباب الت

اةخبارو حيث ا ييتصه   الباحدة  قان المسييد اإلس   و ااستمهل ن  فرا ييتاا ستح 

ا يييتمارع ت تيص الم يييمصنو افييي يلة اي يييتبيانو ات تيص الصراب ال،ييي ل    فاال 

صاقع المب صييا لتملتهرا يةو اتصفيت  الهرا ة  لح اجصف س قة ارتباطية بيا تعرج 

اإلخبيارأية اإللبتراتيية ااتتياوياتاا ت ص ويذس اة  يالو بياإلضييييييانية  لح اجصف س قية 

ارتبيياطييية بيا  عييهيل تعرج المراوقيا لتمصاقع اإلخبييارأيية ا ييهى استمييافوا ستياييا 

ماقييال اة  ييالو ااجصف س قيية ارتبيياطييية بيا  عييهيل تعرج المراوقيا لتمصاقع 

  تص ية(. –اجهاتية  –ستماف ستياا ماقال اة  ال ) عرنية اإلخبارأة ات ييرال اي

 سادساً: تساؤالت الدراسة:

أت هف التسييياءل الرئيسييي  ن   ي  تقاال المقال السييييا ييي  ن  فييي يلة ال ياع التقهتية محهائ 

 ن  العالا العرب  اأقبدق سا وذا التساءل سهع تساءيل نرسية  قااو 1122العا  

  المقال السييييا ييي   ا ا يييتعراج ةحهائ السييييا يييية ن  العالا  لح مي  هى تمبا

 .1122العرب  خ ل العا  

   ن   1122 ا و  اة ييباب الرئيسيية لاحهائ السيييا ييية ن  العالا العرب  ن  العا

 اجاة تظر  تاب جرأهع ال ياع 

 . لح مي  هى تقاال المقال السيا    يلية التعا ص  ع محهائ العالا العرب  

  هى سرج  تاب ال ياع ميار محهائ العالا العرب  ستح ااقعة ا ستقبتال. لح مي  

  يا و  ال تصل الت  أرى  تياب ال يياع ااج  التعا ص  عاا لما أصه  فييييييالد اة ة 

 العربية ن  ضصم محهاياا 
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 سابعاً: اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 أ( نوع الدراسة ومنهجها:

صفييلية الت  تسييتاه  جمع ال قائق االبياتال سا تعتبر وذس الهرا يية  ا الهرا ييال ال

 اورع  او او  ت تيص المقال السييا يية ب،ي يلة ال ياع ن   عالتتال لاحهائ السيا ية 

اللا ن    االة لتلسيير اةحهائ تلسييرا  ستميا  فقيقا و ااستمه الباحث ستح  1122سا  

  ص  او

السيييييا ييييية الت  تقاال   المقان المسيييي  و ان   طارس تا  سييييد سيقة  ا المقايل -

 .1122محهائ العا  

 ب( مجتمع وعينة الدراسة:

أتمدص  تتمع الهرا يييييية ن  فيييييي يلة ال ياع الهالية امجرأ  الهرا يييييية ستح سيقة  ا 

ب،يييييي يلة ال ياع ن  اللترع  ا  1122المقايل السيييييييا ييييييية الت  تقاال  محهائ العا  

تاا  ا فييييي   العرب اةالح  ( اأرجع اختيار فييييي يلة ال ياع لهاليتاا ا ص1122)

اترتعاا لتقيا  باذا الهارو ااقع ايختيار ستح المقالة السيييييا ييييية ال،يييي لية ةتاا  ا 

  صاف الرمي الت  أبر  نياا الشرا االتلسير لمصضصي المقال.

 ثامناً: نتائج الدراسة التحليلية:

 تا تقسيا الهرا ة الت تيتية   لح   اار  ما أت و

 وصيف األحداث الحالية كما جاء بصحيفة الحياةالمبحث األول : ت

سقح المقال  السييييا ييي  ن  فييي يلة ال ياع التقهأقة بالترصرال السييييا يييية ن  السييياحة العربية 

 و ا ا اا   للا  ا تغييرال ا قصط حبص ال اتبهيل جذرأة.1122ن  العا  

  المتتمع نل  تصفيييييييلاا لما أ هئ ستح السيييييياحة العربية م هل "ال ياع" من ال راك

العرب  التاري اليص  حراك  يييا يي  با تيا  و حراك أصرم ستح ال ييه  ا اتسييهافال 

اا يييييتع،يييييامال التغييرو ت ص اتلرام تارأص  أر يييييا لقزاي  ا الت رر الشيييييغ  

فأمقراط  قاف و أهنا  عال اتسييييهافال تارأصة طصأتة تسيييييوهوا  ييييترصأا  ا ييييتبهاف متظمة 

 ئن ا يتبهافوا ت، ير  تتمعاتقا العربيةو اتغيي  ييا ييةو اا يتبهاف قصي و  ان  ا تتا

السييييا يييية االقاتصن  ا  يييرفأال حياتقا اليص يةو  لح حه  صل السييييا ييية و بص اغتيالاا 

االتمديص بتدتاا طصال سقصف  ا السييييقيا الت  حبم  نياا متظمة تسيييييترية ا يييييتبهافأةو 

ا ا  ييييييال القاصج سياتي  نيايا  تتمعاتقا تتائن  اريية  ه رعو اته خ لاا البدير  

 .(23)االتقصأر اال با الرشيهو اليبرالية العقصف ايجتماسية االقاتصتية

ليا وذا ن سيييييي  بص  ن  ا أ هئ تشييييييبص أص ا  لح الترصرال الببيرع ن  الغهو اوص 

اتق بية ستح الع قال المبر يييييية  ا قبصو نتا أعه العالا العرب  أقبص شييييييبص الع قال 

القييهأميية الت   يييييييافل الييهال االمتتمعييال نبمييا أتغير اةنراف بيا أص  اليتييةو تتغير 
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تق ل سا حبص اتاا امتظمتاا السييييييا يييييية. المتتمعال  رالبة ب قصق ضيييييائعة ابا ييييي

الشييعصب العربية و  ن  طصر التشييبص االتغير.  ا وص قاف  ي أزال  بيرا و اي أقص سا 

يصرع فائمة ن  مشييبال اتعبيرال  يييا ييية ايقانية ا تسيياتية  صتتلة.  ا وص قاف  مفييع  

اا  ا من أ تصى بتقا يل شييييييبتية ما ب تصل اقت،ييييييافأة لمشييييييب ل و  ن  اة يييييي

 .(24) يا ية

 تايا وبية  ا ت تعيالح تتيا الدصرال العلصأة الت  تترى  ا بته  لح يخر وذس اةأا  اقه 

 .(25)حقق  البدير  ا الصير لا ة ن  نترع اجيزع لا أسبق لاا  ديص ن  الع،ر ال هأث

او  ال تر ن  البر ة الرا هعو لقه   يييي  م ييييابيع ستح تشييييصب يصرع اليا ييييميا ن  

تصل  مفيييهام ال هئ اللرأه الذي اقع  ا فان  يييابق  تذار لبقال ملقح حترا  تصتا الا 

ن  الب يرع العربية الرا هع امشيييعص تار التهل االعصافييي  اال سيييا ييييال االتباقال 

االتصقعال ا عاا المزاأهال االمبالغال ااي ييييييتغ ل الرخيأل يتتلاضيييييية الشييييييع  

تص صرقيبة ارناقال الذأا  ان أ التصتسيييييي  الذي تربح ستح أه رئيسييييييال الراحص ال بي  ب

 .(26)لتقاا من أتقبصس بالمتاوه اة بر

 تاا رأاا التغيير الت  تلشيييييي  راحاا المعرامعو اتا  اتن إلتاام متظمة ا ييييييتبهافأة 

مبصأية بصتيابرتيية اتياليتيارأيةو م در  ا  شييييييتركو أق  ن   قيه ايا ان  طتيعتاياو تتييا 

  ة التغيير الشيعبية  ا بته  لح يخرو حتح نالسييصلة االسياصلة الت  تسيتص يتتقال سمتي

 ص غياب قيافع  ييييييا يييييية  تبتصرعو نرفأة ما جماسية نحزبية ما تقابيةو  ا أ مص ستح 

ايستقاف من  قرتق التغيير الشيييعب و لا أبا ليقتظر بتصرع ما تشيييبص  دص تتا القيافع  ا 

 .(27)مصبيا فلص  اةحزاب المصجصفعو ما فصغ برتا ن  يا    ا ص ما  بت

اوص فيصرع لسيقصط القظا  العرب  قه  يقا القظا  العرب  بال ربة القاضية ا ا تعقيال 

بيالقظيا  العرب  وقيا وص م ييييييتصب التعيا ص االتعاط  بيا ال با  االشييييييعصب ن  العالا 

 .(28)العرب 

ا يذليا  ي  أمبا  سريام اةحيهائ حقايا ن  مرجيام العيالا العرب  حيث تصاجال بعض 

صباا بصا يييرة السييي او ما ن  م بقة مخرى  دص سعمان الت  غالبا   ا اةتظمة أقظة شيييع

أتا غض القظر سقاا . ا يييييا  يييييعيااو  ع بعض القتااو إلأتاف طرأقة لقزي  ييييي ا 

 .(29)ايتتقافال  ا فان التصت  سا القلصل اللعت  لت با

   تال غتيان أمصم ن  السييييياحة العربية رحب  بال ال ياع.. اقال و بهمل يصرال الغ ييييي

ن  تصتا  ي من تصتا بعيهع افيغيرعو يصرع شييباب  ،يير اتتاحاا ما نشيتاا  ييير ييا 

طرأق المسيييتقبص لقا جميعا و اوذا طبعا   ع مومية المصاجاال ن   يييصرأة. قت  العرابة 

 .(30)القابض االيما السعيه االب رأا اسمان االمغرب اغيروا

ت  مقه ة نصحهوا الب رأاو التصتا و  الص  ة اةالحو االبعض أهنع بالب رأا ن  ال

أ اال بعض الم تتيا  ا الدصرجية ن  الل ائيال البعيهع سا الصاقع ما لال اةجقهال 

الصافيييييية  ق ا اا ن  وذس الظاورع و  ستح العبا  قاا تما ا  حيث بهم ربيع الب رأا 
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. افل   رع ب تاا يصرال اللقرامو اأر ه (31)قبص من تسيمع سا الربيع العرب   يقصال

 الصاقع متاا يصرال الب ث سا البرا ة.

نقه مشيييييع  ع اتر ق الدصرع التصتسيييييةو من اللقر وص  ييييب  يصرع التصاتسيييية ستح تظا  

الرئيا  أا العيابهأا با ست و يا ترفف  دص وذا القصل  ع اتر قة الدصرع ن   ،ييييييرو 

  فالوب  بعض الت تي ل  لح قصلو  ن اللقر  يب  الدصرال ن  المقرقةو اجرى ا

تتا الدصرال ب تاا "يصرال اللقرام" ن   صاجاة اةتظمة ال ا مة ابصفلة سا ة ا تقه 

مفيييييي ياب تتيا الت تي ل ااترام  لح جمتة  ا الصاقع االمعريال الت  ت يا ب  درأة 

البتهان العربية اشيييييعصبااو االت  تعات  باللعص نقرا و تترااا  سيييييتصأاتال بيا حهاف فتيا 

يا ايحتياجال الغذائية اة يا ية اال رارال اليص يةو ابيا حه تتعتق بالعتز سا ت  

مستح أشييييييمييص القيياا الييذأا أصنران ال ييه اةفتح لتغييذامو لبقاا أعتزان سا تيي  يا 

ال ييييرارأال المت ة  ا احتياجال التباا االسييييبا االتعتياو االذأا تبت  تسييييبتاا  ع 

وا الت تي ل ااترام  لح من م ييابقياا م در  ا يتث  ييبان البهان العربية  ما ا ييتقهل 

 .(32)م باب اللقرو أتمدص بالسيا ال الت  تر مااو اتتابع تقليذوا ال بص ال العربية

 المبحث الثاني : أسباب األحداث في الساحة العربية كما جاءت بصحيفة الحياة

مرجع المقال السيييييا يييي  ن  جرأهع ال ياع الترصرال الت  مفل  لح العق  االمصاجاال 

العيالا العرب   لح م ييييييبياب  قايا  يا أعصف  لح طبيعية  تسيييييياتية تب ث سا البرا ة ن  

اال رأال. اوذا أرتبا ن  الب ف العربية بلسييياف  ييييرر امغ ل شييييهل امنبار قيهل. 

اأقصلو مفيص الدصرال  رتبا ب يع  ن  بقية اةتظمة السييا ية العربية الت  استمهل 

ا للا اتتشيييار لتلسييياف اتعميا لتقمع.  ن تزسة احتبار السيييترة طرأقة ن  ال با اتتن  

اإلتسييييييان  لح ال رأية تبيهم  قيذ ل ظية ابتعيافس يا  قعيال  ا التعبير. لايذا نيإن حيص م  ة 

البرالة لا أمقع الدصرال نالبرالة ااإل يبان االهخص جزم فغير  ا البرا ة اإلتساتية 

 .(33)ارغبة الشعصب ن  الت صل  لح  ،هر لتسترال

لح ات يا   تتمعال الشييييعصب الت  ساشيييي  طصأ   ت   ويمقة اةتظمة أعصف السييييب   

السيترصأةو  لح التغيرو بعه من ناض  باا قهرع الت مصو الا أعه ن   قهاروا من تق ق  

 اصروا لصقائع  خ يييياساا  روائا لت،ييييم  و ال،ييييم  ستح تزاأر التارأ و تزاأر 

 الاصأييةو تزاأر الييهاليية و تزاأرال رأييةو تزاأر الييهأمصقراطيييةو تزاأر التقميييةو تزاأر 

الصطاو تزاأر  ص  ا وص  شييرق ن  حياتقا احهوا السييترة باتل تاا  ات  تابا  لترغاعو 

ارويقة ل  راس االغتبة اي يييتبهافأةو حتح بات  الهالة رويقة السيييترةو االصطا رويقة 

 .(34)فالة بصليسيةو االمتتمع رويقة

 ،يييييير اليبيييا االيما االب رأا االعراق الدصرال الشييييييعبييية الت  قييا يي  ن  تصتا ا

االتزائر رغا تباأا بع ييييياا سا البعض اتخر  ي من  ا  ان أتمع بيقاا ابصضيييييصا 

وص الدصرع ضييييييه اللسيييييياف المتلشيييييي  ب تصاسال اةربعةو السيييييييا ييييييية ااإلفارأة االمالية 

مر تااةخ قية و الذي اتتشيير ن   ص الب ف العربية خ ل العقصف اةربعة الماضييية اا يي

 .(35)بصضصا  ع بهاأة وذا القرن حتح بال م را    لصنا  ن  الهال العربية  انة

اتذو  الرءأة اةبعه  لح  ن ال بص ال و  المتسييييييببة ن  وذا المةل. يمة ااقع اإلنقار 



77 

االتاميرو اويييهر الدراال و اتاييي  المصارفو اال ر يييان  ا ال قصق اال رأيييال 

ل السييترال اة ييا يييةو اضييمقاا حرأة الرمي االت عبير اال ق ن  ايخت  . ايمة تغصو

ستح المر ييسييال االقاتصن االه ييتصرو اال ا  ا  را ال القااو اا تاان  لاص  فالة 

المصاطقيا. مأ ييييا و يمة ستز سا حص اة  ال ايجتماسية اايقت،ييييافأة و تاويا سا 

لم و   ن  صاجاية الت يهأيال الصيارجييةو  ميا يمية ستز سا ايتصراط ن  التيارأ  العيا

العالا العرب   ت  ستيال البقام خارم التارأ و ن  حيا من فاي   ال،ييييا االاقه اتر يا 

ا اليزأا االبرا أص ت،يييعه ن  وذا العالا. ا ا أت  من تهر ال وذس ال بص ال متاا و و 

مأ يا و المس صلة سا الررأقة الت  أعبر باا الشع  سا تلسالو ابال با سا لتصئال  لح 

بعه من طال فييرس انقه م تال باإلفيي ا ) ا نصق( و ابعه من  ييهول م ا ال  خيار الدصرع

نرص التغيير االررق العيافأية اليهأمصقراطيةو احتح  ا خ ل ال صارال االبرلماتال 

 .(36)االمقاشهال

لقييه اتتزي نرأق الشييييييبيياب المبييافرع ايييار ستح الصاقع المتروييص االمدقييص بيياةخرييام 

جهأهع و  شييرسية الشيياري. ا ييقر  الشييرسيال االعيصبو اتمبا  ا نرج شييرسية 

التقتيهأة المتاالبة ن   يهي بص عيه التصتسيةو ان   يهان الت رأر ن  القاورع و ا ائر 

 .(37)المهن الم،رأة. اافص حتح الت ظة  لح ليبيا

 ا اة ييييييبياب من ال بيا   ييييييهواا يلاتاا سا المرالبال باإلفيييييي ا )خذ  د   فسصال 

اا تقارأر التقمية اإلتسيييياتية العربية الت  تصال  فييييهاروا  قذ اإلفيييي ا الت  ت ييييمقت

 رتع العقه الماضيي ( اةتاا مشيياحصا بعيصتاا سا  عاتاع القااو اسا رغبتاا بالتغيير 

ا  ييا يياع العييالاو اةتاا نقييهاا فييييييتتاا بم يرااو ابصاقع  تتمعيياتااو ن   ييص تصووا 

 .(38)العظمة الذي أتمتا  عظماا

ش راا الزسييا يية اتعريتاييا لت ييياع اتصدير ف ييائايياو تقصل ال ييياعو  ا اة ييييييبيياب اتتلييا

نالمت رك الصحيه وص الزسيا العرب و ناص  ص ش مو البرص االربي  اال بيا االعاط  

االصاو  االقاضيييي . الذلا تقظر الشيييييعصب  ليال  معتزع  ن رمتال  عاا ستح اةرجو 

تيز تزع ي ييييتراستال القيا  بتعناص  ائا تتيلزأصت  ما  ائا  لاس . اوص ن  ال قيقة  ع

التسيييييا المتتمع  العم ق سا ال ر ةو بص سا التقاه ب،يييييصل  سيييييمصي. لي  اة ر 

تصق  ستح  ييت لة الز ا ما التصدير السيييا يي و ناةتظمة العربية  ت  تزأ   لافييص 

يلتاا القشيييرة به ام المعارضيية ت   جقد الظ  و ليمقع القاا  ا اي ييت ييامع باا  ا 

ن  اةقبيةو  ا غير رقابةو  قذ ساصف اي ييييتق لو نتصق  الز ا سقه ل ظة فا  أسييييلد 

 .(39)الراغية ااي تبهاف

 ن الصقائع االمعريال الم يرة باللقر ن  البتهان العربية ي ييييما  ييييا يييال ال بص ال 

الت  مفل  لح اللقر مفل  لح الدصرع ضييه متظمة و  ار يي   يييا ييال  ه رع ن  التقميةو 

  التصت  االمرج االلقرو ابهفل  صارفوا شييعصباا خارم احتياجاتاا  يييا ييال را م

ال قيقة ابصافيية  ا فييرنتال ستح اة ا االتسييتدو امشيياس  اللسيياف ام يياليبال امتماط 

اي يييييتا ك ن  ال ياع العا ةو اا يييييتصل  ستح يراال الب ف اا يييييت يرل بقسيييييا  قااو 
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البراتة المقربة  قال ستح اا سي  بع ييييييايا ستح البرياتية الم يرة بالرئيا اسائتتال ا

 .(40)ت ص  ا  ار ن  تصتا ا ،ر اليبيا اغيروا  ا بتهان

 تال تتيتة  ا شييياهتال البتهان  ا نسييياف اقت،يييافي ا ييييا ييي  ااجتماس  مفى  لح حهائ 

حالة  ا ايحتقان بيا المصاطقيا ا ر سال الهالةو اوص  ا أظار جتيا  ن  حالة اتعها  

تتاس ال بص ال ما المر يييسيييال ال ا مة حتح بعه من  يييقا الدقة الت  أشيييعر باا القاا 

 .(41)القظا 

 ا اة ييييييباب ت،يييييياسه تتا القغمة الت  ي تتغير االت   ات  تقصل باا القيافال وذا ي 

أقا ي  ااقعقا اوذا ي أقا   تقاليهتاو اوذا ي أقا    ا فرم ستيال " موتصتا" . اوذا ي 

مافأةو اوذا أما الشييير  االعرج ااةخ ق ي تت مص شيييعصبقا  تلتال اإلتسييياتية ما ال

 .(42)ش م أقا بقا حتح  ن  ا  ان أقا بقا لا أعه أقا بقا

 ا اة ييباب من  صرا الصهاي سبر رحتة شيياقة ةربعة سقصف تا نياا خهاي الشييعصب . 

نعتق الشيييباب ستح المشييياتق ا ت   السيييتصن بالمعارضيييياو اتدرل اله ام ن  غر  

بيصن فاخص اطقاا اخارجال اوه   البيصل ستح رءاا اةطلال. التعذأ و افلح التي

ان   ص )التعل  سا البرا ي  االزوه ن  السترة( اضع م ا تظا  ا تبهافي قص من 

شييييياه التارأ   دي   لالو لقهنع يما يقة  يييييالجة اتسييييياوص سبيا لبا الراغية ي أت مص 

 .(43) س صلية  ا حهئ احهس و نق ا مأ ا   س صلصن ةتقا فهققا

ن   يييصرأا مفى ا يييتمرار حبا ال زب الصاحه لصمسييييا  يييقة  لح ختص  بير ن  ال ياع 

السييا يية الذلا جامل الدصرع  ا الشياري  ا جماصر غير  سياو يصرع  تمية وهناا 

 .(44)اشعاروا ال رأة االبرا ة

ال  ليوبيذا لا أعه يمة  تالو اي اق  و م ا  مالح اة ر إلتبار الصاقع البائا الذي يل  

محصال شيييعصباا افالااو بهي   ا نتد سيصتاا ستح حقيقة من شيييعصباا  ييي م  التامير 

االتغيييي و امتاا  غيروا  ا شييييييعصب العييالا أتصقصن  لح ال رأيية االبرا يية االعييهاليية 

االعير ن  ترياق فالية  صاطقياو مي ن  فالة  ر ييييييسييييييال اقاتصنو امتال لا أعه  ا 

محصال بتهاتااو ما وذا الدصران ن   تتمعاتااو  لح  المقبصل  قاا  حيالة وذا التهوصر ن 

 ترف تييهخ ل ما  را رال خييارجيييةو اتنو ابييهي   ا  ييص  ييا تقييه  و نييإن جميع 

 .(45)ال بص ال  عقية بإفراك ال قيقة

 ا اة ييييييبياب اتلتيار الببي  ا يا حهئ ن  اة ة  ا اوا اقع انسيييييياف ابرالة انقر 

رأة بيقما تتتسييييه ن  التربيق متظمة اراييةو اجصي اب  ييييباب متظمة تهسح متاا جماص

ا ا ف يياتير )ن  ليبياو ي ف ييتصر مفيي  (  ت،ييبد  ترف ماراق لتتعهأص االتبهأص انق 

 .(46) شي ة ال ا او لا أعه  مبقا  ت متال ن  مي شبص  ا اةشبال

 ا حهئ ن  المقرقة العربية وصو ببسييياطةو اتلتار البب  الذي أ يييرب الشيييعصب نياا 

السييا ي و ايقت،افيو ايجتماس و الدقان و اللبريو الصطق  العا  بمعقح نقهان البب  

و لا أر   2621الاصأة. للا متال ستح ا تهاف م در  ا مربعيا  ييييييقةو ات هأها   قذ وزأمة 
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غير البب  ن   ص شييييي مو ي حرأة ن   -نرفأة ما جماسية–اإلتسيييييان العرب  وصأة لال 

ص بييالتغييرو اي لقميية سير و  رأميية ما حتح غير اجييال يليية القمع السييييييترصأييةو اي م يي

 رأمةو اي يقانة  ي تتا الت  أشيعاا ال ا مصنو ان  بعض اةحيان مبقاءوا المت وبصن 

-،افأةاقت–لتصراية افائما  بما أققض  ا أشياوهاتال  ا يصرال ستمية ايقانية ا ييا ية 

 .(47)اجتماسية ن  العالا

. ن  التارأ  اإلتسيييات  ي أصجه شيييع  ضيييعي و  ا اة يييباب اتبسيييار حاجز الصص  

ال ييييييع  االقصع م ران  رقتان اتسييييييبيان.  ا أبها متال ضييييييعي  قه ي أبصن  ذلا ن  

ال قيقييةو وييذس المعييافليية جعتيي  بعض م در اةتظميية قصع أاصي نتيي ع. الشييييييعصب تقبييص 

اا لذاتاا نبتاميشاا للترع اتر قة  ا نصائه اي تقرارو لبا وذا ي أها  طصأ    ع ا تشا

 .(48)الصطقيتاا احقصقاا ا ع اتبسار حاجز الصص 

لقه تصدر ن  شييييراأيا جسييييا المتتمع العرب  ن   عظا بتهاتال بسييييب  قصاتيا الرصارن 

اقصاتيا  بان ة اإلرواب ااةحبا  العرنية الت  تقيه  عافا المتتمعال اتربا مقها ال 

ا  عافلة رأاضييييية مخرىو نالشييييع  اتمقعال  ا ال ر ة لت بيه اةتظمة ال ا مة. تقتن وق

الممقصي  ا ال ر ة  ي ن   ا أصأل حر ة الب ث سا الرعا  المسيييييمصا بال ن  حهاف 

ل السييصق اللال   ا الرقابةو من يي   لح حرأة  تزفاف ضيييقا  و  اةخرى ن  الظص تغصو

 .(49) رتقة لتمستبه ااشتعال الدصرال ن  المقابص

 ن  م در  ا  ااأة تميزوما سا بقية ايتتلاضال تتشيابال ال التان  التصتسيية االم،رأة

االدصرال العربيةو ناتايار القظا  اي تبهافي البصليس  جام ستح سبا التصقعال  تااو 

 يرأعا  ا باغتاو اسبر ت ر ال جماويرأة اا يعة نتروا الشباب بسب   شاسر الي ا 

تية قت  ايتتمامال القبااإلحباط ابا يتصها  ا يائص ايت،ال ااإلس   التهأهو بيقما سر

االتاصأة االرائلية ايتتلاضييييييال الشييييييعبية ن  اليما اليبيا ا ييييييصرأة االب رأاو الا 

 .(50)تمبقاا  ا ت قيق موهاناا حتح اليص 

ماق  الزسيا حر ة التارأ و لذلا تبها ل ظة الزسيا ات،ييييييرناتال  تلتة  حقا و اتعر  

)اي يييييتقرار ااة ا( اوا و  التبقصلصجيا منعالال الغرأبة سافع ا يييييما  نرأها  الريلا وص 

ال هأدة اا ييائص ايت،ييال تعيه افييص  ا قرعال الزسيا  ا تصافييص اتعاضييه بيا منراف 

الشيييييع  ان اتال اتعيه  ليال قتي    ا المهأقة نت ييييي م بقع التصدر و االتشيييييصس االشيييييتص 

 السييييييرطيانو اإلتاياج ويذا التسييييييه ال ييييييعي  المتاالا الذي لا تعه تبليال اة الأ 

االصسصف باإلفي حال ابال أ تام  لح يصرع  بيرع  الت  شياوهتاوا ن  تصتا ا ،ر 

اليبييا  ييان  عرتصا ستتية التيارأ  أيهر صن من الييه   ييافع قييابتية ايشييييييتعيالو نيرتببصن 

جرائماا ن  اةقبيةو لتصق  الز او نالتارأ  أتصق  باله  ال را  اأمشيي  باله  ال  لو 

ص  ا عاا ف اا المشييييييتعص. ناله   افع قابتة ل شييييييتعال اوا و  القاا تصرم  ا البا

 .(51)شرط من أبصن  رئيا  االدصرال  تعيه   اار اله ام البديلة الت  مورق  ن  الظ  

ارغا مومية الصقائع السييييييابقةو نإن يصرال العربو لا تقرتق بسييييييب  اللقر الذي قرب 
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اة ييييييباب الت  قافل  لح اللقر حياع المصاطقياو  تما لوب   لح اةبعه االتصوري ت ص 

اغيرس  ا الظصاور السييتبية ن  ال ياع العربيةو لوب   لح قصاتيا الرصارنو الت  قيهل 

ال رأال العا ةو ا ر يي  اةجازع اة قية  يييها  ناس   ا راسا  ن  ال ياعو اان  لتتا 

ااك اةجازع  بياتية ا  بياتييال و مسرتايا  ص القهرع ستح خرق حقصق اإلتسييييييانو ااتت

ال رأال العا ة بما نياا حق التقظيا االتتمع االتعبير االتظاورو ا يييييم   لاا بصرق 

ااتتااك ال رأال الشص،ية لانراف افصي   لح التهخص ن  تلافيص حياتاا اليص ية ن  

 سييتصأال العائتة االهرا ييية االعمصو اة ر الذي جعص التظاورال اايحتتاجال تر ز 

مبر وا المرالبة بال رأة البرا ةو يا المرالبة بإ ييييقاط ستح شييييعارال م ييييا ييييية  ان 

 .(52)القظا  الذي  را اتتااك ال رأالو امنقه اة درأة  ا الشع   را تاا

وبيذا لا أعه يمة  تالو اي اق و م ا  مالح اة ر إلتبار الصاقع البائا الذي يل   لا  

شيييعصباا  ييي م  التامير  محصال شيييعصباا افالااو بهي   ا نتد سيصتاا ستح حقيقة من

االتغيييي و امتاا  غيروا  ا شييييييعصب العييالا أتصقصن  لح ال رأيية االبرا يية االعييهاليية 

االعير ن  تظيا  فالية  صاطقيق و مي ن  فالة  ر ييييييسييييييال اقاتصنو امتال لا أعه  ا 

المقبصل  قاا  حيالة وذا التهوصر ن  محصال بتهاتااو ما وذا الدصران ن   تتمعاتااو  لح 

 ل ما  را رال خارجية. اتنو ابهي   ا  ص  ا تقه و نإن جميع ال بص ال  ترف تهخ

 .(53) عقية بإفراك ال قيقة

 المبحث الثالث : نتائج األحداث في الساحة العربية كما جاءت بصحيفة الحياة

العااادماااد من النقااااط  -في رأي كتااااب الحيااااة–نتج عن الثورات في الساحة العربية 

 مكن إمجازها فيما ملي:اإلمجابية والسلبية م

تمبا حر ال اإل ييييي   السييييييا ييييي  بعه نترع اضيييييرااف طصأتةو نتقه ساشييييي  حر ال اإل ييييي    -

السييا ي  استح  هى سقصف  تتالية حر اتا  اتغييبا   ا المشيار ة السييا يية ن   ص القمع السترصي 

تة ع ااإلق،يييييام طين  متظمة ال زب الصاحه الت  تسييييييهل ال با ن   عظا الهال العربية للا القم

تتا اللترع الز قية  ما  يياسه ال ر ال اإل يي  ية ن  بقام قاسهع شييعبية اجماويرأة  برى لاا  ا 

خ ل تمصضييعاا اا ييتغ لاا لمصقع المظتص ية باستباروا مبر  ضيي اأا القمع ااي ييتبهاف السيييا يي  

ربيية  لييامتاا ن   ا تتييا اةتظميية اوص  ييا مفى  لح تمبا  رأييهأاا اجميياويروا  ا اختبييار اتت

 فارع الهالة اال با السييييا ييي . ا  بان افيييهق ت صأص الشيييعارال القظرأة  لح ااقع احقيقة ستح 

 .(54)اةرج

 ن  يييييياسة التغيير تذأ  اةشيييييييام و نتعص  ا أقبغ  من أهر الو مأ ييييييا  المعقيصن باذا  -

اة رو من مجازتاا اة قية  ااإلس  ية ال زبية االمتيشييييييااأة لا تليه شيييييي ا  حيا تهق 

 ييييياسة ال قيقةو مي  ييييياسة التغيير و بهليص تتربت  تصتا ا ،ييييير. ناةجازع اة قية 

 يية اال زبيية نإ ا لاب  ما  ييييييبت  ما " صس " بالتعبير اختلي و م يا اةجازع اإلس 

الهارمو ا عتص  من  عظا وذس اةجازع بال  سيييييتاتبا  ا تة   و ااةوا متاا بات  تلتقر 

 لح ق ييية تهانع سقااو ن يي   سا متاا مجازع تتعير ستح ااقع اللسييافو اي تتصي شييي ا  
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ابيث فييييييصرع ارفأية ا صيافسة   ييييييصى تعظيا  صارف الدراع االقلصل لتقيائميا ستياياو

 .(55)ةاليام اة صر

 اصر ما تبرا التشييرل  ارا بصا المصجةو شييباب الدصرع مفييب صا شيييعا  امحزابا و اي 

بي او نيالتعيهفأية جزم  ا اليهأمصقراطييةو  ي من ويذا أعق  من الرتبيال  ديرع. امحيياتا  

سصن لدصرع امفييب صا أه تقاق ييةو اأسييت يص تقليذوا  تاا. يا وقاك الذأا ر بصا  صجة ا

 .(56)متاا مطتقصواو ما متاا م اا امبصواو اسقهوا  تة طتبال مخرى

نل  الدصرال العربية تبيا  هى ضييع   صقع الرئا يية  هشااا ااة الكراسااي والرئاسااات: -

االسييييييترة اتبيا  ا  متال  ائص ن  فقائق ما  يييييياسال ما مشييييييار اتبيا  ا تغير  عقح 

سشيرأا  يقة. نا  تسيقا بسرسة البرق اتتبصر بسرسة السيترة تسيبية  لح  عقاوا قبص 

 .(57)البصار. تبيا سبر الدصرال من الرئا ة تلذل  ص قيمة تسب  بعهوا سا الشع 

سه  تلاا القيافال لتر ييييييالةو ن تح اتنو تهل التتارب ن  تصتا ا ،يييييير االيما من 

ا ساته با او لذلالمعقييا لا ت،يييتاا الر يييالة بعهو ما لا أسيييتقتتصا العبر المت يييمقة نيا

ست  ن  تصتا اارافع الشع  بالتغييرو االقتيتة  ات  الدصرعو االتغيير ـييي "الصتع". م ا 

ن  ليبييا نإن القذان  لو   لح حه التتصأد بالهناي سا  ييييييترتال  لح يخر تقرة ف و ) ا 

ال،ي را لت، را  ا بي  لبي  افار لهار ا تقة لزتقة حتح يخر رجص اا رمع(و فاسيا  

رب موتية  ه رع  ا فان مأة  سيييي صلية اطقية ما مخ قية. ان  اليما نإن القظا   لح ح

 يا  ال أقياار اأترفف بيا لتايهأيه االصسييهو بيا الهناي سا الصضييييييع و بهسصى ال لا  

 .(58)ستح الهالو ابيا اي تتابة لبعض  رال  المعارضة

ة ر قه حسيييييا بعه من ت،يييييصر الباحدصن سا التغيير من ا اساااااتمرار إرادة الدماء: -

بصرام ما تقا ل رما القظا  السييييابق ن   ص  ا تصتا ا ،يييير )ا ييييا اة  ة( 

االمرشييييرال ي ال  تدير المصاا و أ حم المراق  متال لا أتا حسيييياو مي اضييييع 

يخرو ا ييا  ال القتت  أسييييييقرصن. االم تتصن أرييالبصن بييالتغييرو ن  ليبيييا االيما 

قيق  ن  العمق بعيه سا ال سا . ا يصرأة. احتح ن  تصتا ا ،ر نإن الصضع ال 

ا ا  ال  الم،ياف ال االم،ياف ال اايست،ا ال جارأة اايحتمايل القاف ة ي 

 .(59)تبها  ا مرافوا  ما مرافوا ما أرأهوا الدصار الرا اتسيصن

اإلجماي الصطق  الذي  ييياف الدصرتيا االم،يييرأة  وتصااااعد التناد اااات والتجا بات -

ا ارل  - ص بررأقتال ام يييتصبال-اختلام با ست  ا باركاالتصتسييييةو بهم أتة ص بعه 

ستح السييييييرد تقياق ييييييال اتتيالبيال اا ييييييتقرابال تتاس  اا  امالصأال الت صل 

اليهأمقراط  ابقيام تظيا  جهأه ألترج من أ قق موها  الدصرع اترتعال التماوير. 

 ا ا لماا  خ اي تتا التقاق ال االمشب ل لتت تيص الققهي المقارن لتتعر  ماي  

ستح  سييييييتقبص سمتية الت صل الهأمقراط  ن   ،يييييير اتصتاو اياتيا  ا ييييييتص ص 

فراا اسبر قيه تبصن  ليهع م ا  حايل الربيع العرب  ن  بقية الهالة العربية الت  

 قه تته تلساا م ا  ا ت قاقال بقام متظمة  يا ية جهأهع .
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يا  شبابيا  اشعبولقه سبسي  شيعارال الدصرع اسيا  اإلنزعاج من الساياساات الرسامية -

 بيرأا ن  التلرأق بيا اة يييييا ييييي  االداتصيو ابتغة مخرى بيا السيييييب  االقتيتة. 

ناللقر رغا متال أه ر قهرال ا  باتيال البشيييرو اأمقع  شيييار تاا اللاستة ن  ال ياع 

العيا يةو اأت ق اةلى ب رأياتاا ا را تاو انيإتال ليا  ييييييصى تتيتة لسيييييييا ييييييال 

ا جصور القظا  برابعال اي يييييتبهافي القائا ستح ا مار يييييال ال بص الو الت  تعب

اي ييييييت دييار بييالسييييييتريية االدصرعو  مييا جعتييال الاييه  الرئيا لتدصرع . لا أبا   مييه 

بصسزأزي التصتسيي  تاقما  ستح اللقر الذي استافس اتعاأر  عال.  تما  ان حيا محرق 

تلسيييييال   تتا  ا عترضيييييا  ستح اتتااك  را تال سقه ا فيييييلعتال شيييييرطية ن   ر ز 

تهأةو الا أشييارك نقرام  ،يير ن  الدصرع بسييب  انتقافوا لغذام ما فاام ما  ييباو الب

بص بلعص  ا ات  تمار ييال اةجازع اة قية االشييرطية ضييهوا  ا ملأال  تصافييتةو 

الا أت رك الم تتصن ن   هأقة فرسا السصرأة بسب  اللقرو  تما لمرالبتاا بال رأة 

يا ستح فهاروا  قذ ت ص خمسيا سا ا  الت  غاب  سقاا بلعص قاتصن الرصارن التا

تعا لا أبما اللقرو  تما السييييييا يييييال الر يييييمية  ل و  الت  قافل  لح اللقرو ا ات  

 .(60)السب  اة ا   ن  اتهيي الدصرال ن  البتهان العربية

و نقه اضرر الشع  التيب  المسالا االذي تعاأر  ع مقظة المساال  ومساالمة القادر -

صت  لعقصف سهع  لح حمص السي ا لتهناي سا تلسالو بيقما  ا جاة القظا  القذان  التق

مخرى تته من الشيع  اليمق  المستد بربعال قرر فقع يصرع  تمية أهنع  ا خ لاا 

 .(61)ت  يال  بيرع  ا مجص   قاط القظا 

و  ا حهئ ن  اة ييابيع القتيتة الماضييية  بير اخرير اوص الذي كساار حاجز الفوف -

صص  الذي  ييبا اإلتسييان العرب   ييقصال ا ييقصالو اساصف أتمدص ببسيير حاجز ال

 ديرع  ا اي تبهاف االتستا. اسا ص الملاج ع وقا أقرصي ستح التساءل اتت و  ي  

تلترل وذس البرا يا البشييرأة ن  ماقال  تزا قة  ااإلجابة المر زع ت تام وقا  لح 

 بعض الصق     تستصس   ا الذي حهئ ا ا الذي  ي هئ.

و عرا  ن  قاتصن السيييا يية الصارجية اة يرأبية  تال لسااياسااة األمرمكيةانكشاااف ا -

ي فييهاقة ة ير ا  ع مي  ان  ي  ا أتصانق  ع  ،ييال اا.  ا مفييع  تتا المعافلة 

الت  حسييبتاا م ير ا  ع  ،ييال اا  ا مفييع  تتا المعافلة الت  حسييبتاا م ير ا  ع 

ذس اةتظمة  قذ سقصف طصأتة اةتظمية السييييييييا يييييييية العربيةو نا  انرل ال ماأة لا

ا ييييياسهتاا ن  البقام ستح رما السيييييترة سا طرأق تشييييييتيعاا ستح قمع حرأال 

شيعصبااو ااتتاا اا ل قصق اإلتسيانو اتشيروا اللساف ببص فصرع املصاتال او  اليص  

تسيتصه  تلا تتا اللزاسة الت  رنعتاا اةتظمة السييا ية العربية ضه شعصباا لتق  

و او  ت اال   يييييقاط متظمتاا با يييييا الهأمصقراطية االعهالة  ع الشيييييعصب العربية

ايجتماسية احقصق اإلتسيييان االمرالبة بال رأال العا ة االصافييية االق يييام ستح 

اللسييياف ببص فيييصرع امشيييبالال املصاتال لبا  ا نال السييييا يييال الغربية ااة رأبية 

ةتظمة العربية ت هأها  وص من لاذس المعافلة ال،يييييعبة ح   تاج ا  أتمدص ن  اضيييييع ا
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أهوا ب أه مبقام شييعصباا االعمص ستح اإلفيي حال ال ييرارأة المرتصبة لتتغير ت ص 

اةن ييييييييصو اتصنير حييياع  رأمييية لبيييص المصاطقياو اايتتييياس ت ص العمييص التيييهي 

االمصتأل ن  الهاخص بهي   ا العمص خارجا  اا ييتتهام طت  البقام ن  السييترة سقه 

 .(62) ا ي انام سقهس ةحه

و ييا حييهئ ن  وييذس البتييهان أمبا من أ ييهئ ن  غيرويياو باييذس مر الاادول األخر تحاا  -

الررأقة ما تتا امن المسييي لة و   سييي لة اق    ام للا أقبغ  من تهرك ال بص ال 

)اباةحرى السييييرال( المعقية جيها  من الشييييع  ليا نقا  ا ساف أريق العير انق 

لهنع الدماو  ا حياتال و لتغيير وذس الررأقة السيابقةو ا تما وص بالو مأ ا  و  ستعها  

 .(63)الررأقة امن ي سصفع  لح الصرام

و نعتح  يييييبيص المدالو تصتا ا ،ييييير التتان تتد الفوف من االنهيار االدتصاااااادي -

شيييعباوما ن    يييقاط فأبتاتصرأت  با ست  ا بارك ن  نترع قيا يييية ت ا م ا  حالة 

ايوتما  ستح  ا أبها بتقهأا فسا جيهأهع. نالغرب ي أبها حتح اتن قافرا  ما شييييييهأه 

 يص  لمسياسهع وذأا البتهأا اقت،افأا  ستح تتاا  المرحتة ايتتقالية بعه الدصرع ن  

. قصط تظا   (64) طار شيرا ة جهأهع ما خرة  ارشال جهأهع خافة بشمال منرأقيا

حسيق   بارك ا أا العابهأا با ست  االتبعال المهاأة ستح ال،عيه العرب  تشبص 

ة حقبة جهأهع تراال الشيييي ن ايقت،ييييافي ن  شييييبص سميق ي أصتت   ديرا  سما بهاأ

و  ستيال ال ال ستح ال،يعيه السييا   ا ما م ارل فراا  التارأ  المعافر ن  

فال شييرق مارابا الشيييصسية  ييابقا . نإن اللترع المباشييرع بعه الدصرال الت  م ييقر  

شييييبت  الصجال اتخر لسيييييررع الهأبتاتصرأال وقاك  ييييافوا اتايار تظا اقت،ييييافأة 

اةخيرع ستح  قيهرال بتهاتاا. الصي الهسا السييييييص  الذي قه تال فال غرب مارابا 

ن   طار ايت اف اةاراب  اخارجال لشيييبت  نصضيييح اتظا المانيا التهأهع االمزأه 

 ا اللقر  ا جماصرأية التشييييييييا غربيا  احتح بتغيارأيا شييييييرقيا  خررا    يهقا  ستح 

 .(65) ستقبتاا

للا نإن ال بص ة الم،ييرأة يبه  ا من تقظر ن  ايستبار  لح القمصلم الرا يي  حيال 

االذي ا ييييتراي من أ قق يصرع اقت،ييييافأة  يييياوم   لح حه  بير ن  ا ييييتعافع المباتة 

ايقت،يييييافأة لرا يييييياو االت  انتقهتاا  بان حقبة التسيييييعيقال  ا القرن الماضييييي .  ما 

ى فالية  ييبصن لاا فار  اا ن  فصغ  ياوم   ذلا ن  ا يتعافع الهار الرا ي   قص

 .(66)القظا  العالم  التهأه خ ل المرحتة المقبتة

 المبحث الرابع: بعض حلول األحداث كما جاءت بصحيفة الحياة 

حلص المقال السييييا ييي  ن  فييي يلة ال ياع بالبدير  ا اإلشيييارال ال يصأة المل يييية ن  

ربية ن  متصن ايشيييييتغال ال ال . اجاة تظر  تاباا  لح الغه اةن يييييص ن  السييييياحة الع

  صام ن  الهال الت   قر  حبص اتاا ما الهال الت  أت جن ال،راي باا.
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نل  الهال الت  تت   نياا الشييييييعصب اتقه   التماسال اإل يييييي  ية  بهأص قال       

ال ياع  ا الماا وا وقاو  ما مشيييييار اله تصر االباحث ن  جا عة  ا برفم اله تصر خاله 

من تتبقح ال ر ييال ااةحزاب اإل يييييي  ييية بصس  ا فراك غير  ترفف  قان  ال رابو

المشيييار ة ن  ال با اليا السييييررع ستيال االمشيييار ة ن  ال با تعق  تشيييبص حبص ة 

ائت نييية اتصانقييية  ا القصى ااةحزاب  ييانيية ن  سمتييية تيي ويييص اتييهرأيي  فأمصقرط  

 .(67)ل سهاف اايتتقال لت با الهأمصقراط 

ميع تتاا  اإلق،ييييييام امن أتقبال التميع  ذلا متقا شييييييعصب  سييييييتمة نبعه من استح الت

مطاح  الشيييييعصب ب با  الرغيان ااي يييييتبهاف و تقبا بعصفع  يييييرأعة  لح ساه تقاقري 

جيهأيهو قيه أيهنع بظاصر طياغيية  سييييييتبيه جيهأهو  ا لا أبا وقاك تقهأر سميق ا صتأل 

 تة اتلاستية بيا السييتراليحتتام ضييمائر الشييعصب ضييه اي ييتبهافو ابتصرع س قة  ر

التشيييرأعية االتقليذأة االق يييائية تعشيييصأل الصاقع ايجتماس  ات يييع الصرا االبرا ن 

الت  تسيييتتي   يييرأعا  لترتعال اي ال الشيييعصب اتشيييعروا بالقتاا بعه  رارع ال،يييبر 

االت يي يال. حتح ت قق مح   الشييعصب العربية ن  القاصج ااي ييتقرار اايت ييباط 

ال لتعمص ااإلتتام االترصأرو يبه  ا تتاا  جهل التلسييييرال االشيييبصك التقمصأة المصج

ا عارك اإلق،ييييييامو اسه  الر صن لتمقاأيا المرتبرة ب ياع العالا الغرب  ن  العافال 

ام ييالي  ال ياع الت  حتما   ييتقسييا  تتمعال  سييتمة   انظة الغالبيةو ا ييتععيه السيييرع 

 .(68)ص  قاا ا ا ر ص وااةالح الت  يارل ستياا اض   ةجص الص 

 في صراع اليمن دالت الحياة أنه البد من تجنب مأزق الحالة الصومالية.

يشييييا ن  من ح ييييصر ال بمة اليماتية ا ييييتمية الدصرع م يييياما ن  تتقي  الب ف احته  

 ييماتاا ا يياحاتاا بالقار االباراف  ا قه أ،ييع  المصاق  الهاختية المرأهع االمعارضيية 

لاص  اليهالية غائ  تما ا  سا بقية الصس  الشييييييعب  ات ص   تال  لاويا لبا اة ييه من  

الع،يبية لتقبيتة االصيم ال زب  االت تر محياتا  امحه م يباب تتا المشبتة وص  يا ال 

الرئيا فيالد با يتمرارس ن   ري الصيمال لقلسيال احاشييتال بـيييييي "ترجسية" ااض ة 

  يريا بالرئيا  ا جعص وا بقامبغية تصرأث ايبا  ضييييييانة  لح تبتا رءأة بعض الم

الهالة ا ر يسياتاا غائبا   ا قائمة اةالصأال  ضيانة  لح تلشي  اللساف ا صم ايقت،اف 

االتعتيا االلقر الصضييع المقتق   أاليما أسييتهس  رحيص فييالد اتسييتيا ال با لمتتا 

 اتتقيال  اتقلييذ خرية تقميية اقت،ييييييافأية ا قظمية تعتيمية ا عرنية تسيييييياسه نياا الهالة

الصتيتية افال سربية ا ي نسيييي،يييبد اليما تسيييصة  ربصتية لت الة ال،يييص اليةو افالة 

ناشييييتة با تيا  تتباير  شييييب تاا ااضييييرراباتااو اترير ن  جيراتاا اغير قافرع ستح 

 صجاة الت هأال ااختراقال جماسال اإل يي   السيييا يي  اتسييتع،يي  ستح  ص ال تصل 

 .(69)االمبافرال الص اطال

ستح القافع التهف ن  تصتا ا ،يييييير من أهر صا تقاطا   امةو المرتصب وص ايشييييييتباك 

ال قيق  االتياف  ع اةاضيييييياي ايجتمياسيية اايقت،ييييييافأية غير العافلةو االعمص ستح 

ا ييييتبمال  قص ال الت صل الهأمصقراط  ان   قه اا ا ييييتعافع اة ا االت،ييييهي لدقانة 
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 ييه يقيانية حقصق اإلتسييييييان افالة القاتصن اي ييييييتبيهاف ا ييييييرصع اةجازع اة قييةو اتي 

 .(70)االمشار ة السيا ية

استح  ييص  ا أ با ن  العييالا العرب  اتن ان  وييذا الظرا  الدصرأيية المت صل مي 

أتسييامل سا قصتال ام ييت تال بص سا سهلالو امي أتسييامل سا ضييع   ا أ بماا بص سا 

رة تسييترية ي أمبا من تها و  صسه ا تشيياناا لقصتاا البا قةو امي أسييعح  لح  فا ة  ييت

بص من أبتشي  طرقا  بتبرع تقص  ستح ال صار االسيع  ت ص اإلف ا السيا   اال با 

ال،يالد اتن أترت  ف اتير تر ه قيا ال رأة االعهالة و اتقتد ن   ر ام تقاليه التهاال 

 .(71)ستح السترة ن   ص اتتصابال  لتصحة اضماتال لبص ن ال امقتيال المتتمع

صشييح ستح وذس الشييعصب العربية المقتل يية الت  أ،يير الدصار ستح ترشيييد قيافاتاا اأ

ب تلسياا من ت ق  ن  المسيتقبص  ،ييرا   م،ير شاس  أران السابق   مه رضا باتصيو 

رحمال –ما  ،ير الرئيا البا ستات  براأز  شر و ما الرئيا العراق  فها  حسيا 

تاف و ما فأبتاتصر تشيت  بيقصشيالو ما  أا ما  ،يير رئيا جصرجيا  فاارف شييلار -ت

العابهأا با ست و ما   مه حسق   بارك اغيروا البدير  ما  اتصا أعتقهان من القصى 

العظمح و  الت  ت م   ،ييال اا ابقاموا ن  السييترةو اتقا ييصا من  تماا لشييعصباا 

 يبه  ا من تبصن لال تااأةو امن الشييييعصب  لا اتتل يييي  ايارل نسييييي،ييييبد  ،يييييروا

 .(72)  سصاف الببرأ  الت   ن اترل ل ن  أمبا  سافع ا تصها اا  ا جهأه

أت  التقبال  لح ضييييييرارع التعتيص ن  اإلفيييييي حال الت  تقصف  لح التغيير البت  ت ص 

اة ا  االمسيتقبص ن  سصفع  لح الصرام االماض و اتبهم تتا اإلف حال بالق ام ستح 

 ساب الم،ت ةا الصافةو ما اتصالال القرارال اللسياف  ن   ص السرتة ما ا تغ لاا ل

احرأة التقهأر ن  غياب المسييي لةو ما ات را  المسييي صليا ن   يييتص ياتاا ات،يييرناتاا 

سا  ترتبال الصاجبال المبتلة لاا ر يميا  االمقررع لاا ن  القاتصنو ما أسيام ن  السير 

. صك ايجتماس ا ييتصها  السييترة ن  شييبص غير قاتصت و ما ايت را  سا  عاأير السييت

نالمرتصب لتق يييام ستح اللسييياف من أ يييرب بيه  ا حهأه ستح  ص  لسيييه ا لسيييهع  ا 

البشييير اأشيييار باا  لا  ا يب   ل اق ال يييرر بالم،يييت ة العا ة لتمتتمع ستح حسييياب 

 .(73) ،ال اا الصافة

ستح ايع اة ر من أييهر صا تمييا ييا   عقح شييييييعييارو "الشييييييعيي  أرأييه تغيير القظييا "و ما 

رأييه بقييام القظييا " امن أتعييا تصا  ع وييذا اة رو ي بييالررأقيية ال،ييييييعبيية "الشييييييعيي  أ

ااإلجبارأةو ا تما بالررأقة السييييياتة البرأمة لاا الشيييييعصبااو نقه ين اةاان لعقه جهأه 

ن  العييالا العرب  بيا ال بص ييال االمتتمعييال  ا مجييص سقييه جييهأييه بيا ال بص ييال 

 .(74)االمتتمعال العربية

ال المت يهع االيهال الغربيية سمص يا  بيات  ترى ن   عظا القظا أتي   عرنية من الصيأي

السييائهع تظما   سييتاتبةو ابمدابة س م م ق  امخ ق  ستياا. ان  وذا المتالو ت هأها  و 

نقيه ين لت بص يال المعقيية من تيهرك من الصيأال المت هع )االغرب( ي أاماا  ا أ با 
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 .(75)ييا اي القص ييا اي اليسارأياالعالا العرب و نا  ي تصا  "بعبع" اإل   

ستح الشعصب من تهرك  قة التهرم ات انم الدصرال ن   دص وذس ال ايل ستح  خماا 

ااضيييييصا موهاناا ت  ييييييرا  لتمسيييييتقبص اليا من ت يييييع ن  مسيقاا من  ا ترأهس أمبا 

خر يت قيقيال بقلزع ااحيهعو بمعقح   ييييييقاط القظا  ليقص   باتال  ع نتر اليص  التال  تظا  

 .(76)خال تما ا   ا القار االلساف

ستح شييييييباب الدصرعو بهل من أ تشييييييهاا ن   يهان الت رأر  ص أص  جمعة ما غيرس. من 

أعصفاا  لح العمص اأصقلصا التظاورو امن أراقبصا مفام ال بص ة ستح ا تهاف نترع مق،اوا 

   لا نشيييت يييتة مشيييار. نإلا متتزل ت،ييي  المامة المرتصبة تعترك لتسيييتمر ن  العمص ا

 .(77)أدصران ستياا  ا جهأه

ستح القيافع التيهف من أعرصا البقيام اليهاخت  جيص اوتما اا حتح ا ن  ان ستح حسيييييياب 

السيييا يية الصارجية ما  ا أسييمح الهار الم،ييري  د   العص الهأبتص ا ييية القاسمة الت  

ة ن  أتقتتاا  ،ييير تتاس   يراا اإلقتيم  االهال   قذ من اترتق  ايتتلاضييية الم،ييير

 اتصن الدات  الماضييي  تعبا  فراك فيييياتع  السيييييا يييية الم،ييييرأة لصرصرع المرحتة 

ال اليةو االت  قه ي ت تمص  ديرا   ا المصاجاال ما ال،ييها ال  ع قصى مخرىو  ييصام 

 .(78) ات  فالية ما  قتيمية

اأرى  تاب ال ياع من ال صار  رت  م ييييييا يييييي  محياتا و اللا متال سقه ا تسييييييلا ف ام 

ورأا ن  الشييييييصاري اأاياتصن اأعتقتصن بيالم يال و اسقيه ا تقاف التظاورال  ا المتظيا

الشييباب اتتعهف القصى السيييا ييية اتتهاخص بيا   ترنة  عارضيية اجهأهع طارئةو اتاا 

 ا الهاخص ايخرأا ن  الصارم و أ،يييبد التقسييييق اايتلاق فيييعبا  ستح التلافييييص  ي 

د الل يييائيال  ييياحة لتمزاأهع ارنع ستح "الشيييع  أرأه   يييقاط القظا " اسقه ا ت،يييب

 .(79) ق  المرال  حيقاا أسيرر ستح التميع شاري "ي حصار حتح   قاط القظا "

الهال العربية اةخرى  تيبيا االيما ا صرأة قه مفبد التصجال نياا  لح ال صار وص  يه 

 المصق  اللا  ا  ييت تاجال مأ ييا  تصتا ا ،يير ناة ر لا أ سييا به ايبه  ا حصار ما

حص  يتم  أصفص  لح تااأة  تلق ستياا ا ي اوذس و  الم حظة اةالح نإن البهأص وص 

 .(80)ال رب اةوتية الت  ي أرأهوا محه

ال صار ما التلااج تبتيا جيه فائما  لبسيييييير التمصفو اتهاأر الزااأا امفاع ضييييييرارأة 

ر. العهام لآلخ لتمقاارعو اي أبصن سافع بيا مفهقام بص بيا مسهام أبيه  ص طر   قاا

أمبا من تيهخيص طاالة ال صار حا    م ييييييصم القيال بيقما تبهي محسييييييقااو االغرأ  من 

ال صار االتليااج  يزع ترنع  ا قيمية المعارج الذي  ان أتعا ص  عال  ي بالت   لح 

فائرع اي ييييييتصبييارالو نييإلا بييال أرتلع بل يييييييص الدصرع نيتتا  ع رءاا القظييا  الييذي 

يائاا اوا القاف صن  ا تظا  قمع  شيييييمصل  ي أ سيييييا غير أصل ييييياا ال صار  ا ست

 ييييييا ييييية  ا مرأبا  ي  ا مرى ا لا برئيا اي يييييتصبارال ما تائ  الرئيا أتصاضيييييع 

اأصاط  الم ا   ما   ا  المسييته الذي  ان  عتق   ت   رحمتال قبص مأا  قائ  و "أت  

 .(81)من تعمص  عا  أا م تال  ا مجص  ،ت ة البته"
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ستح الهال المت مسيييييية  دص تر يا من تتقبال  لح سه  التهخص العسييييييبري.. تقصل  ما من 

ال ياع سا للا  سيتشياهع بال  يصر التر  و حري بتر يا من تق،ر فاروا ن  اة  ة 

السييييصرأة ستح شيييي صن حقصق اإلتسييييان و الت ييييا ا  ع التيران احري بتر يا التزا  

  ستح حهاف  يييصرأة اتشيييتع تر يا قرارال الشيييرسية الهالية. نالقصى الهال  الت  تق

ستح  ر ييييال جيشيييياا  لح ف شييييق قه تققت  ستح تر يا بعه من تذلص خ ناتاا  ع  أران 

 .(82)اأ،ير الهار ستياا

 المبحث الفامس : تداعيات األحداث في الساحة العربية كما جاءت بصحيفة الحياة

تغت  باا تغيرال الت  اشحلص المقال السييا    ذلا بالعهأه  ا التهاسيال حيا تقاالال لت

السيييياحة العربية  دص الت  يه ستح من ن  اة ة العربية يراال اقت،ييييافأة  اهفعو ا دص 

اإلشييييييارع  لح اخت   الدصرال ال الية سا غيروا  ا الدصرال العالميةو ا دص التقصأال 

 لح من  ييصرأا   يي  ن  خسييران بعض  بتسييباتااو امن الغرب ام رأبا ي غاأة لاا 

 ال اا ا ا وقا نقه تصت  سا تابعياا او  اةن تب ث سا البهأص. ي  ،

تقصل ال يياع احييث من مغت  البتهان العربية تمتا  صارف تصنر  سييييييتصأال جيهع اربما 

 متا ع  ا ال ياع لسيييباتااو  لا جرى ا يييتدماروا ستح ت ص  قبصلو اوص  ا أمبا القصل 

لصتين االعراق ا ييصرأةو البقان ا لح بصجصفس ن  مغت  بتهان المشييرق العربية ا قاا ا

حيه  يا اةرفنو الت  تعتبر  صارفويا   يهافعو لبقايا  صارف تبل  لتعص البتهان اةخيرع 

ا ييييييبياتاييا خيارم م ييييييار اللقر اليذي أ،ييييييص ن  بعض وييذس البتييهان  لح ي ييية مربيياي 

 .(83)السبان

ا ع ا خا. لبحهي  الدصرع ن  ا يا وذس اةجصام لتسيقا متظمة ا يتبهافأة بشتاسة اقص

الدصرال ي تقتا  بمترف تغيير رما القظييا  احبص تييال ا را ز القصى اة يييييييا ييييييييية 

المرتبرة بال نعتح  يبيص المدال اتتا  بعض الدصرال ن  التارأ   لح تشيييه تظا  أعتمه 

ستح احتبار جهأه لتسيييييترة ن   ص سزلاا لتقصى اةخرى ن  المتتمع م ا ن  الدصرال 

ا الربع اةخير  ا القرن العشييييييرأا نقه اختت  اة ر ةتاا اليهأمقراطيية الت  شييييييايهوي

بربيعتاا  ييع  لبقام  طار تعهفي  لافس  رجعية الشييع  ن   ص التهاال ستح السييترة 

 .(84)احماأة ال رأال اتقمية العهالة ايجتماسية

اقال  ال ياع  ن القظا  ن   ييييييصرأا أصسيييييير البدير  قابص تعقتال  ااجقاس ستح فييييييعيه 

صارجية الا أعه  عال  ي  أران اطائليتااو نل   تال الع قال الصارجية بهم  ييييا يييتال ال

القظييا   تمتعيي   بت ييال   ع  أران اس قييال جيييهع  ع تر يييا افال  تتا التعيياان 

الصتيت  اس قيال ي بي ا بايا  ع مارابيا احتح الصيأال المت هع لبا  ع ا ييييييتمرار 

اإل ارال اتر يا اماربا االصيأال  القمع خسيييييير القظا  فسا قرر االسييييييعصفأة افالة

المت هع الصاحهع تتص اةخرى. محه م ييباب وذس الصسييائر ت يير ارتلاي سهف ال يي اأا ستح 

 .(85)الرمي العا  اإل     االغرب  السب  اتخر وص تهوصر الع قال

احقيقة  صق  الغرب  ما أتري ن  العالا العرب   ن القظا القهأمة المتاااأة ضيييييعيلة 
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ا  الغرب  ااإل يييرائيت  البا الغرب ا  يييرائيص أرأه متظمة سربية مضيييع  اقه قيص م 

بابتاام ن  اإلس   العرأة ااإل  ئيت   ن المتظاورأا لا أاتلصا ضه العرب ا  رائيص 

بص ضيييه حبا اا اللا يييهأا ا ا مجص  رال   عيشيييية اللا أهل ستح متاا غير  عقييا 

 .(86)ل   هاف لاابالمصاق   ا   رائيص افسا الغرب ا

 ا التييهاسيييال ت ييذأر  تيياب ال ييياع مارابييا  ا تاييهأييهال القييذان  اتقصلوالقييذان  وييهف 

مارابا مخيرا  بعمتيال  روابية اتتقا يةو  ار اا ن  السابق  ا فان  برر غير تزساتال 

اإلروابيةو لذلا أت  من أ مص اةارابيصن تاهأهاتال   مص التهو اأسيييييعصا إل ييييييقاطال 

 .(87)لسااو قبص من أبصن سمتياا اتت،ارا لتشع  التيب حماأة ةت

اأق   قال ال ياع  صقلا  حافا   ا را يييا اال،يييا اأقصلو را يييا اال،يييا تقلان اليص  

بشيبص فق  ااقاحة ضه ترتعال الشعصب العربية ايصراتاا ات   لرائع ا سصغال 

االقمع ااي يييييتبهاف. نارغة ات ا ل را ييييييا اال،ييييييا  لح متظمة قائمة ستح اللسييييياف 

. اتقصل  ن ستح ( 88)ات صلي   لح  قرياسيال سائتية لترأا امبقائال ابقاتال ا ا ل  للاا

التميع  فراك من م رأبيا االغرب ي تعتر   ب ي حتي و امن اأاماا الم،ييييييت تاا نقه 

ميب  التارأ  المعافير من  يا ة الصيأال المت هع الصارجية ي تمقد مأة  بانةل تااأة 

ل تي  ما فييييهأق منقح سمرس ن  خه ة  ،ييييال اا ستح حسيييياب خه ة  ،ييييتد  خه ة

شييعبالو نا  تسييتقله قهرال وريم ل تلام ااةفييهقام ن  خه ة  ،ييال اا الصافيية يا 

تتصتح سقاا  ا فان شييييييلقيية ات رق  ييص ماراقاا ن  ل ظيية ااحييهع لتب ييث سا بييهأييص 

 .(89) صهاي باا ب يث أبهم  عاا لتعبة  ا جهأه

 : الموضوعية كما جاءت في المقالة السياسية بصحيفة الحياة المبحث السادس

االصاقع من المقالة السيييا ييية ن  جرأهع ال ياع قه ا تا ل ن   دير  ا حايتاا بال،ييهق 

االمصضييييييصسيييةو استح غير  ييا  ييان  تصقعييا و نقييه ا تييا ل  ييذلييا براا فأقييية جيييهعو 

 ييي  ييا قصع  عتبرع امتال اات،يييل  باإلت،يييا  ل  ييي   ا ا أقتم   ليال  ر هع من اإل

 أت،ق باا غير ال، يد  ا اةسمال انترام ستياا امن اإل   ييا موص لتدقة.

نعا ال رأيية الت  و   رتيي  التمصي الدييائرع قيياليي  ال ييياعو نيمييا أتعتق بملاص  ال رأيية 

الت  ا ن تقيياطعيي   ييص ال  يييييييارال  ي ن  فييتاييا العييا يية  ي متاييا ن  ال  يييييييارع 

برة مشه  ا أبصن ايرتباط بتعاليا الصح  الربات  المقزل  ا المصلح سز اإل   ية  رت

اجص ستح القب    مه با سبه ت فييييييتح ت ستيال ا ييييييتا او  تعاليا خالهع ن  اس  

الشيييييعصب المسيييييتمة تظرا  لبصن خالق وذا اإلتسيييييان مستا  قال بمسييييياحال تتا ال رأة 

موصائال نتققت  ستيال اباي رغا  صتاا احهافوا    ي أقع وذا اإلتسان نرأسة مطماسال ا

تعمة  اهاع بهامع بصيفع اإلتسييييان حيا ستح اةرجو اتقظيا ال ياع تبصن انق  رافع ت 

 .(90)اتشرأعال

ابعه من م ه البات  الصا ن ب ن ي حقيقة لتتصصأ   ا اإل يي  ييا االقصل تصصألا  ب تاا 

ة م رأبا ا  ييرائيص تشييصواا و اقالو قاف صن للا لققام اإل يي  ييا اةن القصى المعافأ
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الصاقع من اإل ييي  ييا لا أبهماا مي يصرع ن  مي بته سرب   ا تصتا ا ،ييير  لح ليبيا 

ا يييييصرأة االيما اغيروا غير متاا قصع أت  من أ تسييييي  لاا حسييييياب ناا ي أ بصن 

 م يرك اأرن صن   رائيصو اي ا يتة فأمصقراطية لتتصتأل  قاا.

ت ييهع )االغرب سمص ييا (  ا التغيير و بييهسصى من لبييهأييص وص اتصصأ  الصيأييال الم 

اإل ي  يصن ما اللصضح نا  لا تعه سمتة ت،ر  ن  الصارمو تاويا سا ان الصيأال 

المت هع ي تستريع  صاجاة الشعصب سقه ا تبتش  ل تالو ات خذ قراروا بتغيير ااقعااو 

 .(91)ي يما  تاا لا تعه قافرع ستح نرج  ا ترأه ن  اي  بان

يا أعقيي  الصييا ن بيي ن الت ييذأر  ا اإل يييييي  ييا ت ييذأر  ا خرر غير  صجصفومقصل 

ل    ييا ن   ص بته سرب   براك ستيبا يقة القاخبيا ببا البا ال ذر الشهأه ااج  

 ةن اةسهام ن  الهاخص االصارم أترب،صن باا.

اجهاا ن  تراأع االصاقع من السي طيا رماا من  لغام المعارضة  مبا سبر تشصأاما ا

القاا  ا إل ي   السييا ي  اطرا متلسياا ب،يلتاا الرر  الصحيه القافر ستح ضمان 

 .(92)اي تقرار لتغرب التمتتمع خير ا يتة ل  تمرار ن  ال با

يا أشييييييبر لتمقيال السييييييييا يييييي  ن  جرأهع ال ياع جرمتال ن  تغتيم التهخص الصتيت  ن  

باستبار للا  ا اي فااجية الت  أت  الب رأا اال  ييصر السييعصفي ن  محهائ اليما 

من ي ت ييهئ ا ع اخت   البيياحييث  ع البتتيي   ي متييال أشييييييير  لح الترمع الماييذبيية ن  

 الع مو تقصل ال ياعو

لقه  دص تهخص قصال فري التزأرع ن  الب رأا بقظر البعض خر و ستح رغا شيييرسيتال 

 سسيييبرأة. ناقاك  االقاتصتية . اقه مفييياب  البصأ  ن   ر يييال  سيييتشيييلح اليا قصع 

أرى من فار "فري التزأرع" أقص  ستح سه  التهخص ن  ال،راي الهاخت و امن  ا اقع 

ن  الب رأا فراي فاخت  اليا تاهأها  خارجيا  أت  من تبصن  صضصسييا امي تربق 

 عاأير  زفاجة نقرأه التغيير اال قصق لتشيييعصب العربية يا ترن يييال لمتتمعال سربية 

 .(93)مخرى

 الفاتمة : 

مال  المقالة السييييييا يييييية ن  فييييي يلة ال ياع الهالية اةحهائ الت   رل باا السييييياحة 

اوتمييا اييا الببير و  أميياتييا  قاييا بييهاروييا اإلس    اااجباييا  1122العربييية ن  العييا  

ال،يييي ل  . اقه سالت  المقالة السيييييا ييييية اةحهائ اافييييلة  أاوا ب تاا يصرع ن  اجال 

لبير القيافي اةحافي ارغبة الشييييعصب ن  التغيير و اقال  ب ن اةتظمة المتبتسيييية االت

لتتا اةحهائ م يييبابا  اورع  دص  عاتاع الشيييعصب ا ا أقع نيال القاا  ا برالة انسييياف 

 فاري ا ييا أراس المصاطقصن  ا  تبييهأييه لدراال البتييهان ا ا  ييييييصم قيييافع اا ييييييت دييار 

هف  ن اللقر ليا وص السييب  ال،ييلصال  بمقهرال الشييعصب و اقال  ال ياع ن  لال ال،يي

اةال ااةخير ن  اتتلاضة الشعصب ايصروا ستح قيافاتاا البا السب  اةال وص ب ث 

الشيعصب سا  را تاا الماهرع بلعص القصاتيا السييي ة سقه القيافال . اماضي   الهرا يية 
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 ن المقالة السيييييا ييييية ن  فيييي يلة ال ياع قه م هل ستح من لاذس الدصرال تتائن  أتابية 

امخرى  ييييتبية . نما  أتابياتاا  سيييير حاجز الصص  سقه الشييييعصب و الواب القيافال 

غير التيهعو ا شييعار ال با  اتخرأا بقهرع الشييعصب اقهرتاا ستح التغيير و أقابص للا 

 بعض القتائن الستبية  دص الصص   ا اللصضح اايتل ل .

العقاأة  دص تلاا  اماضي   الهرا ية من وقاك سهع  ا ال تصل أت  من تصضيع  صضع

القيافال امتتعر  التمصي لت بص ال المقتصبة نرفيييية لي ت   ا بعه للا الم ا ييييبة و 

 امن أ اي البعض لت صاراالتلااج  ن  ان ال صار  يرفي  لح تتاا  اة  ال .

ا تا ل المقالة السيييييا ييييية ن  فيييي يلة ال ياع بال،ييييهق االمصضييييصسية االشييييمصل و 

اإل يي  ية ات  يها ستح  ا ن  التماسال اإل يي  ية  ا  ام ارل  ت،ييانا  قهرا لتقصى

  أتابيال أت  مي تامص . 
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