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 Les Arabes, leur destin et le notre عنوان الكتاب بالفرنسية:

  Découverte   La 2015: دار النشر

 260: عدد الصفحات

  Jean-Pierre Filiu جان بيير فيليو :مؤلف الكتاب
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الذي اإلعالم اث اليومية التي يقدمها من األحدفي كتابه هذا ينطلق  لعربية.القضايا ااملتخصصين في من أشهر الفرنسيين 

ا ومرور   ،بحروب العراق وسورية وانتهاء  اإلسرائيلية املواجهة الفلسطينية  يربط بين العرب والعنف والتعصب. بدءا من

 بظهور الجهادية العاملية.

  ،فليو يقدم
 
 تاريخ

 
 ا مختلفا للعرب. تاريخ

 
. تشكل عبر الحمالت العسكرية واملستوطنات وأوروباوة بتاريخ فرنسا ا بقا مرتبط

 
 
النظم أو ا من مساندة النظم الدكتاتورية املتوحشة العدوانية، والوعود الخادعة، واملناورات الدبلوماسية. تاريخ

 الظالمية.

 هذا التاريخ املشترك الذي شكل مأساة العرب
 
 عنه  ا آخر، ال يعرف، يجب أال ينسينا تاريخ

ا
القليل، تاريخ التحرر العقلي إال

ما تم سحقها  ،اوالتي غالب   ،وتاريخ الغليان الديمقراطي والثورات االجتماعية ،"عصر التنوير العربي" في القرن التاسع عشر

 .ريخهميكتبوا تا يتمكنوا من أنومن قمع الطغاة، لكي  ،محاوالت كثيرة للتحرر من الهيمنة الغربيةقام العرب ببوحشية. 

تستحق قراءة أخرى مليئة باآلمال: فمن هذه املأساة هناك التي تشهدها املنطقة العربية التوترات الحالية أن  ،فليويرى 

 والدة عالم عربي جديد.

 أستاذ  ،فليوترجمت بحوث 
ا
قة بالعالم تاريخ الشرق األوسط املعاصر في قسم العلوم السياسية )جامعة باريس(. املتعل

 عشرة لغة. اثنتي من إلى أكثر  ،سالميالعربي اإل 

 

  ة تحرر قص  

وروبا، أ، إذ يؤكد على التالزم بين حرية العرب وحرية يتناول هذا الكتاب العالقات العربية الفرنسية من منظور مميز

ة من أجل هذا الكتاب إلى الذين استشهدوا في السنوات األخير إهداء . وهذا ما يعبر عنه املؤلف من خالل خصوصا فرنسا

 ا ما لم يكونوا هم كذلك.ا أبد  ألننا لن نكون أحرار   ؛حرية العرب. فاملعركة هي "معركتنا" نحن )الفرنسيين( كما يقول 

. ثورات ضد أنظمة الفساد واالستبداد وتوريث ويرى أن ثورات الربيع العربي هي محاولة الستئناف حركة النهضة والتنوير

 .والتطور  الجمهوريات وانسداد أفق النمو

ا من الشراكة بين العرب وفرنسا تجعلها معنية مباشرة بحرية العرب فهي ال تستطيع تحمل آثار ما يلحقه الطغاة قرون  إن  

 العالم العربي.في من ، خاصة أمن فرنسا، واأل األوروبيمن ويؤكد على الترابط الوثيق بين األ  بالشعوب.

شارملان هارون الرشيد حين بادل  ،تعود إلى القرن الثامنوالتي  ،منذ بداياتهايتناول املؤلف العالقات العربية الفرنسية 

حتى مرحلة الحروب الصليبية. ثم عاودت هذه البعثات الدبلوماسية. تميزت هذه العالقات بطابعها الودي والسلمي 

وارتبطا باتفاقية تعطي  ،ياألول مع السلطان العثماني سليمان القانونحيث تحالف فرانسوا  ،العالقات مسارها األول 

هذه العالقات عرفت وقد  وضمانات لجميع الحجاج األوروبيين لألراض ي املقدسة. ،امتيازات دبلوماسية للتجار الفرنسيين

 ، في هذه املدينة التي تعدا ، حيث تحولت البعثات املتنقلة إلى ممثلية فرنسية دائمة1680إلى حلب عام  يقودناا ا خاص  تطور  

الفرنسية  واإلرادةالدور النشط لفرنسا في العالم العربي عبر التاريخ.  تبين هذه املحطات، و اكز التجارية في الشرق أهم املر 

 أن تكون حاضرة في املشرق العربي، عن طريق الحوار وليس عن طريق السالح.
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ولتؤكد الخصائص العاملية  ا في عالقة فرنسا باملشرق العربي،لتشكل منعطفا مهما  ،1798جاءت حملة نابليون في عام 

راخت للثورة الفرنسية. 
ا
وبداية مواجهة التحدي  ،ولبداية النهضة العربية السنوات الثالث من حملة نابليون، ملشروع ثقافيأ

 لتوسع االستعماري الغربي من جهة ثانية.وا ،وج للهيمنة العثمانية من جهةزدامل

التي أعقبت الحرب العاملية االستعمارية  باملحاصصةلكنه تحطم و  ،شرتطور هذا النزوع النهضوي خالل القرن التاسع ع

األولى. فما إن خرج العرب من تحت السيطرة العثمانية حتى وقعوا تحت الوصاية االستعمارية، واحتاجوا عشرات السنين 

 نظمة الدكتاتورية.لكن هذا االستقالل لم يكتمل بفعل هيمنة األ ، لنيل االستقاللمن الكفاح 

حيث لم تستوف النهضة وعودها  ؛"الربيع العربي" تعكس أزمة عميقةبـا وسميت ا ثوري  إن األزمة الحالية التي أخذت طابع   

 بالتحرر بعد قرنين من الزمن.

  

 1913 -1801 العرب والنهضة

عصر بالتي تقارن ا عبر النهضة العرب الشعور بذاتهم تدريجي  . بدأ ا قبل النهضةلم يكن مفهوم الشعب العربي موجود  

 وروبا. أاألنوار في 

العثمانية. بعد هذه الحملة بدأ محمد علي  لإلمبراطورية، في معظمها، ن العالم العربي خاضع  عند بداية حملة نابليون، كا

 باشا في مصر برنامجا تحديثي  
 

 للجيش ولالقتصاد وفرض سيطرة الدولة، وقدم نفسه كمتابع ملشروع نابليون في ا شامال

في الحضارة الفرنسية خالل أبحر ا إلى فرنسا على رأسهم رفاعة الطهطاوي الذي موفد   44أرسل  1828لتمدن". في عام "ا

وفتح الطريق إلى  ،حيث تمكن جيشه من اقتحام عكا ؛فرنسا في مشروعه الحداثيحظي محمد على بدعم  خمس سنوات.

 وهدد األناضول.بالد الشام 

دفع االستعمار  إضافة إلى ذلك،، محمد على من بالد الشام إلخراجلى جانب العثمانيين إاإلنكليز يتدخل أخرى مرة  

لغيت حيث  ا،ا تنويري  لعبت تونس دور  و دينامية النهضة العربية، إطالق إلى لجزائر االستيطاني ل
ُ
علن  ،العبوديةأ

ُ
الدستور وأ

 ات متالحقة في مختلف امليادين. ن تتبناه السلطنة العثمانية، إضافة إلى اصالحقبل أ 1861في عام 

 

 والقوميون اإلسالميون 

كانت مصر، عندما باغتتها حملة نابليون، في أوج مشروع تحديثي تقوده الدولة. وكانت تونس تؤكد طموحها في سياق 

املطابع . أدى تطور دستوري، كما كانت القاعدة الثالثة للتنوير تظهر في املشرق العربي حيث تسارع التفاعل الثقافي

 وساهمتعشرة آالف كتاب، أي أكثر مما صدر خالل األلف سنة السابقة. إصدار والطباعة في القرن التاسع عشر إلى 

 وظهور الصحافة وانتقال األخبار. علمنة اللغة  فيالطباعة 

ن حيث نادى، من على فصل الدين عن السياسة، وتنطوي أفكاره على نوع من التركيب بين القومية والدي الكواكبيا  يلحا 

  
 .واضح للباب العالي وللسلطنة العثمانية منفاه في القاهرة، بإقامة خالفة عربية في تحدا
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بدأت النهضة العربية تأخذ فقد  .وتحدي التوسع الغربي االستعماري  ،رواد النهضة مواجهة الهيمنة العثمانية كان على

 
 

وتطوير اإلدارة على أهمية النمو االقتصادي، وعقلنة  ، والتأكيدوميةوتوكيد الذات الق ،من التحرر الثقافي مختلفة أشكاال

األفكار الدستورية. ولم يكن التفاعل يوما بين املثقفين العرب كما هو في هذه املرحلة. حيث أخذت رؤيتهم للنهضة والتنوير 

  أنه لم يفض   إلى درجة ،اا جد  وفي ثقافة االعتزاز بقوميتهم. كان الطموح كبير   ،تتجذر في لغتهم
ا

 . اإلحباطإلى إال

 

 (1925 – 1914السالم والحرب )

إعالن السلطنة العثمانية ؛ فلم يلَق الشماليةأفريقيا فرنسا على هيمنت أحكمت بريطانيا سيطرتها على مصر والخليج، و 

طنة في تالحم الشعوب ا صاغية عند العرب، بسبب الهوة القائمة مع العثمانيين. فشلت السلللجهاد ضد االستعمار آذان  

 حدثت املواجهة بين العرب واألتراك في الحرب العاملية األولى. إذا االسالمية تحت راية الخالفة، 

مقابل  ،على اعترافهم باستقالل األراض ي العربية الواقعة تحت السيطرة العثمانيةاإلنكليز اتفق الشريف حسين مع 

 صدار وعد بلفور إبعد  ،افي وعودهم. خصوص  اإلنكليز تراك في الحرب تراجع كلما تراجع األ ،ولكنتحالفه الدفاعي معهم. 

 . نكيان يهودي في فلسطيإقامة بتسهيل 

. من الشراكة القوية للعرب في الحرب ودورهم في تحقيق النصر، إال أن محادثات باريس للسالم تجاهلتهمعلى الرغم 

 .فحسبجاز وبضغط من بريطانيا تمت دعوة امللك فيصل كممثل للح

بن فيصل ، الذي دعا لمؤتمر الوطني السوريلهذا الحزب وقد ُدعي  ،ل حزب االستقالل وكانت نواته منظمة "الفتاة"تشك 

 الشريف حسين 
 
ورفض أي  ،الالمركزية ا على مملكة دستورية مؤسسة على مبادئ الحكومات الديمقراطيةليكون ملك

 الطبيعية.لسوريا تقسيم 

تم قمعها بوحشية، على نمط ثورة وقد بعد نفي زغلول ورفاقه، ثورة سلمية،  1919في عام ت تغلي ثارت مصر التي كان

 كانت شعاراتها وطنية ال دينية.و . كانت ثورة سلمية في مواجهة عدو مدجج بالسالح، 2011ميدان التحرير في 

، ثار العراق 1920في عام . الفرنس ي-يطاني، سرعان ما تم وضع املنطقة تحت االنتداب البر سوريةبعد إعالن االستقالل في 

وال  ،. وتتصاعد الحمى االستعمارية في فرنساضد الغزاة في وقت يبعث غورو بإنذاره الشهير إلى حكومة فيصل في دمشق

يتم الحديث إال عن "املوارنة واملسيحيين"، مع تجاهل باقي مكونات املجتمع السوري. وسرعان ما أعلنت الجمهورية في 

لخالفة الشريف حسين على يد آل سعود. وهكذا انتهى قرابة قرن من محاوالت  ا وانتهت الخالفة. كما تم وضع حدا تركي

إلى إضعاف حركة التنوير  أدى هذا السياق، فالنهضة، لتقع البالد تحت الوصاية األجنبية، ووصاية من يعادي النهضة

 العربية.

ضد العدو معهم من أنهما بادرتا إلى طلب التحالف على الرغم ، قدم املساواة لم تعامل بريطانيا وفرنسا العرب كحلفاء على

 بالشعور بالظلم. املدى بعيد ا عميقا ترك أثر  ما كأعداء وليس كحلفاء.  هماألملاني. وتم التعامل مع–التركي

، اإلستراتيجيةلناحية ا، موضع جدل؟ وهي من ا، أخالقي  تعدا يتساءل فليو: كيف يمكن للغرب تبني هذه السياسة التي 

 بإخضاع أي أثمان القرار  ،زلنا بعد قرن ندفع أثمان نتائج أزمات الشرق األوسطما و سياسة عشوائية، 
 

 من العرب بدال

 التحالف معهم.
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وقعت معظم البلدان العربية تحت حيث  (.1971-1922يتناول املؤلف نصف قرن من النضال من أجل االستقالل )كما 

القوة إلى امتالكهم ا املسلحة، نظر  في املواجهات ر باستثناء السعودية واليمن. كان املستعمرون يرغبون سيطرة االستعما

اإلنكليز ، حيث فرضت الثورة على 1919مواجهة االحتجاجات السلمية، كما حدث في مصر عام الساحقة، وكانوا يتجنبون 

ا   .العربيراق والثورات التي عرفها املغرب من التنازالت. في حين تم سحق ثورة العشرين في العكثير 

 

 استمرارية النهضة

إال أن اتجاهات القرن التاسع عشر  ،ة التحرر الوطني للنهضة العربية بالتراجع بعد الحرب العاملية األولىأصيبت دينامي

–ع التبادل الفكري توسا . و ت مع تقدم التعليم باللغة العربية في فضاء علماني متحرر من الهيمنة الدينيةالقوية استمرا 

 الثقافي بين املفكرين في مختلف األقطار العربية وفي الشتات.

حرية الصحافة. قائم على االنتخابات والتعددية و في نظام دستوري ت لودخ ،ا من االستقالل النسبينوع  مصر عرفت 

دب والشعر املناهض لالستعمار . وازدهر األ والقوميون في مواجهة االستعمار في مصر وفي تونساإلسالميون تحالف و 

 القاسم الشابي.إبراهيم وأبي ا مع حافظ خصوص   ،وسياساته القمعية

 

 القمع والتالعب االستعماري 

استمر القمع في ليبيا وفي مصر، و . إلى عدة دويالتسورية جمهورية لبنان الكبير، قامت فرنسا بتقسيم إعالن إلى إضافة 

كما تم تشجيع االستيطان األوروبي، ووضع نصف عدد سكان بعض املناطق في  وسحق التمرد الشعبي بقوة غاشمة.

تم سحقه بالقوة.  وإضرابالذي قوبل بثورة عارمة  ،معسكرات اعتقال، واستمر تدفق املهاجرين اليهود إلى فلسطين

وهكذا تمكنت  ،ثائر 2000مقابل  جنديا  20000وضعت بريطانيا ؛ إذ وكذلك قوبلت الثورة املسلحة بحشد غير مسبوق 

 أتاح للمنظمات الصهيونية تثبيت أقدامها في فلسطين.ما القضاء على الثورة، من 

 

 الجامعة العربية وإسرائيل

 دول عربية بتأسيس هذه الجامعة، ُج  7قامت 
 
ها ترزح تحت النفوذ االستعماري باستثناء اليمن والسعودية. بعد توقف ل

بالسالح قوبلت هذه املظاهرات ات في دمشق وفي الجزائر تطالب باالستقالل، الحرب العاملية الثانية قامت املظاهر 

بينما كانت  ،كانت فرنسا تحت املراقبة الدولية في سوريةحيث إال بعد تدخل تشرشل.  ،وبالقصف الذي لم يتوقف

د أن مهدت األوضاع ونيتها االنسحاب من فلسطين، بع ،انتدابها بإخفاقاعترفت بريطانيا و  تتصرف بحرية في الجزائر.

 .، وحدثت النكبة بعد عجز الجيوش العربية عن املواجهةإسرائيل إلقامة
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 أفريقيارحيل االستعمار عن شمال 

ا من أقطاب ا مهم  وشكلت تونس قطب  ، رحيل فرنساالحركة الوطنية التي انتهت إلى  قيادةفي نجحت امللكية في املغرب 

 . أفريقياوبذلك انتهى االستعمار من شمال  ،رنساالنهضة، وانتهت ثورة الجزائر برحيل ف

 لم تتمثل فلسطين في الجامعة العربية 
ا

استمرار القضية الفلسطينية يعبر ؛ ما يعني أن بمنظمة التحرير الفلسطينيةإال

 وذريعة قضية العرب الكبرى كما اسُتخدمت عن فشل األنظمة العربية في حلها، 
 
ية لألنظمة الدكتاتور )فلسطين( حجة

 للتحكم والسيطرة واختطاف االستقالل.

 

 االختطاف الكبير  ..(1969 – 1949عشرون سنة من االنقالبات العسكرية )

البريطانية، كما عرف العرب في القاهرة وبيروت ودمشق اإلمبراطورية بعصيان مدني في مواجهة  1919قام املصريون في عام 

تثير فاإلشارة إلى هذا املاض ي القريب  ية الحزبية واإلعالم بتعدديته وتنوعه.عشرات السنين من الحياة البرملانية والتعدد

 الدهشة، ألن صورة العالم العربي مرتبطة بالعنف والتعسف.

 
ا
نت العسكر من إقصاء النخب السياسية املستقلة. كما أن املواجهة بين مصر كانت املأساة الفلسطينية الحجة التي مك

 إلى تمزيق مركب االسالم والقومية الذي شكل قلب التنوير العربي.الناصرية والسعودية أدت 

 ،أو الثورة. وتم القضاء على الحياة البرملانيةغير اإلذعان لم يكن أمامها إذ  ،قت القوى االستعمارية على الشعوبضيا 

  ،في تبرير ذلكالسوفياتية خدمت الحجج مت النخب بالفساد، واستُ ه  وات  
ُ
بالحرية "البورجوازية"  فيما يتعلق ،اصوص  خ

والقوميين، ثم بين االتجاهات اإلسالميين . وهكذا بدت الدولة الوطنية مهددة بمزاودات وكونها مرتبطة بالقوى االستعمارية

 وظفت القضية الفلسطينية في برامجها السياسية.إذ  ؛القومية فيما بينها

إما االرتماء ؛ فهذا ما وضع النهضة في طريق مسدودو  ،سطينيةبالقضية الفلوسورية ارتبطت االنقالبات العسكرية في مصر 

الوهابية. وهذا ما خلق التناقض بين أو السياس ي بصيغته املصرية اإلسالم أو في حضن  ،في حضن الدكتاتورية العسكرية

 ث تقدم الكواكبيالقرن التاسع عشر. حيطوال القومية واإلسالم، بعد أن قامت النهضة على التفاعل بين هذين املفهومين 

وفصل الدين عن  ،وإقامة الخالفة العربية على هذه القاعدة الديمقراطية ،بصيغة الديمقراطية الدستورية في بالد الشام

 السياسة. وكذلك فعل محمد عبده في مصر.

في  ،في تونس نجح بورقيبة، فيما بسبب املواجهة بين القومية العربية واإلسالم السياس ي في مصر ةالديمقراطيتراجعت 

على العالم  نظم الدكتاتوريات العسكرية "التقدمية "في الجزائر، وأطبقت كذلك األمر و  ،اسهتفصيل نظام سياس ي على مق

 العربي.
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 الحرب العربية الباردة 

. وفيصل من جهة ثانية وهو يمثل القطب اإلسالمي ،تمحور النظام العربي من جهة، حول ناصر الذي يمثل القطب القومي

 و. 1967العربي في عام إلى النظام قاسية بتوجيه ضربة إسرائيل قامت  ،في أوج هذا التناحر
ا
رت في هذه الظروف تجذ

وفي مصر والجزائر وليبيا. وأسست سلطتها املطلقة في منطق استمالكها ثروة البالد سورية الدكتاتوريات العسكرية في 

املنتمون بتجديد البيعة. هؤالء العسكر إذعانه دعى من وقت آلخر لتأكيد أبويتها على شعب غير مكتمل "النضج"، ي وإعالن

 ثأرهم من هذه النخب.يستوفون النخبة جانب إلى طبقات شعبية فالحية مهمشة من 

حراك داخلي، فهي  دون رحمة أيا من كما أن الهزائم التي ألحقت بهذه الجيوش في حروبها الخارجية عوضت عنها، بسحقها 

كل شكل من املعارضة كان يتهم بالعمالة كذلك مع و ، بوحشية تفوق وحشية االحتاللفي التصرف مع شعوبها د لم تتردا 

ت هذه االنقالبات إلى ضحالة فكرية ، وأدا االستخباراتوالطابور الخامس. وتماهى الحزب الواحد مع أجهزة لإلمبريالية 

 وثقافية مروعة.

عمارية في الحرب العاملية األولى. إال أن االستقالل لم يكن سوى خدعة خدعت حركة النهضة العربية من القوى االست

، ألن الدكتاتورية بددت ثمار املعارك الشعبية من أجل الحرية. وبعد نكسة حزيران أضاع العرب طريق املعركة من أخرى 

 أجل الحرية.

 

 : جيل التنازالتأخرى من كارثة إلى 

يط ومواجهتها مع النظام سياسة التور ؛ باتباعها ة العربيةفتح آفاق السياساملخرج الوحيد ل بدت الثورة الفلسطينية

 تها. برما مرحلة هذه املواجهة ليشكل نهاية أنهكته وجاء موت عبد الناصر الذي ، ارتكبت أخطاء جسيمة األردني حيث

 إلى لبنان.فلجؤوا األسد، سورية ي وهم غير مرحب بهم ف ،زم الفلسطينيون في األردنبدأ االنفتاح على الواليات املتحدة، وُه 

واليمن والجزائر بتصحيح وسورية وقامت الدكتاتوريات في مصر  ،تمكن األسد والسادات من تصفية النظام املوروث

 ، وبدأت االنفتاح على دول الخليج.اإلمبرياليةالدعوات املتهورة في معاداة 

ل مرة يظهر نوع من التنسيق بين الدول ألوا ف ؛ا من الشرعيةع  وتكسبها نو  ،لتعزز هذه األنظمة ،1973أكتوبر جاءت حرب 

الجبهتين السورية بين فسخ الحتى نجح كيسنجر في  ،العربية، في املعركة كما في السياسة، حيث استخدم سالح النفط

زال ما ا االتفاق ا بأنه مقدمة لسالم شامل. إال أن هذدول الخليج وتوقيع اتفاق فك االرتباط موحي  إرضاء وفي  ،واملصرية

 ا عن السالم.بعيد  

 ا دبلوماسي  حققت منظمة التحرير الفلسطينية نجاح  كما 
 
ا، لكنها سرعان ما وجدت نفسها متورطة في الحرب ا دولي  ا واعتراف

 .وفي مواجهة مع جيش األسد الذي أضعفها ،األهلية اللبنانية
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 لعنة النفط

اإلخوان دول الخليج، وأحدثت تحوالت اجتماعية عميقة، إال أن سيطرة أدت صدمة النفط إلى تراكم ثروات هائلة في 

. ووصل تأثير هذه الدينية املعادية للنهضةاأليديولوجيات ت إلى تبني سياسات تعميق املسلمين املنفيين في هذه البلدان، أدا 

ائر وفي ليبيا، في العراق قتصادي في الجز أخفق النموذج االكما التحوالت والعودة إلى التدين إلى كل أنحاء املنطقة العربية. 

تراجعت الديمقراطية وتعمقت الدكتاتورية، ليس في بلدان النفط و هناك خطوات حثيثة للتنمية والتنوير.  تنكا -وحدها-

 إنما في عموم الوطن العربي.، وحدها

 

 1979تحوالت عام 

فقد  ؛ألفغانستانالسوفياتي والغزو إيران في اإلسالمية العربي، قيام الثورة إلى الوطن كانت هذه السنة حاسمة بالنسبة 

محو  بإرادةإنما  ،الصاعد، ليس بدوافع دينيةاإليراني  باإلسالماملاركسيين( أو )القوميين التحق جيل من املناضلين العرب 

لشباب العربي إلى ودفع ا ،لتشجيع الجهادسانحة  )مصر والسعودية( الفرصةاها توحليفا أميركووجدت  الهزائم السابقة.

 .أفغانستان

ويتقدم  أخرج مصر من دائرة العمل العربي املشترك.ما ، وإسرائيلتم توقيع السالم املنفصل بين مصر نفسه، العام وفي 

، بعد تصفية التيارات الراغبة في التقارب صدام حسين بعد استيالئه املطلق على السلطة ليحمل شعار القومية العربية

 .إيرانوبطش صدام بالشيعة املقربين من  ،مع دمشق. وهكذا تحالف األسد مع الخميني

 إيران قرر صدام دخول  ،1980في عام 
 

حول الخميني، اإليراني إال أن ذلك أدى إلى تماسك النظام  ، هشاشة وضعهامستغال

 .أفغانستانلذهاب إلى ، لقتل السادات املتطرفين، بعددفعت مالحقة صر، في مسنوات.  8جعل الحرب تستمر ما 

هذه التحوالت عززت طغيان األنظمة العربية التي اهتزت قواعدها، وبدأ االستقطاب على أساس طائفي بين الشيعة 

 والسنة. وكان الخطاب العلماني يخفي سيطرة األقلية الطائفية.

ذ إ ،نةت األنظمة العربية وكأنها محصا . وبد1982كن األسد من سحق تمرد حماة عام هدأت جبهات الجوالن وسيناء، وتم

 يمكن تجاهلها على مستوى دولي رفيع. ،الجماهير العربية مسألة كميةتعدا 

 

 ميتران –عرفات

 وإنقاذها ،يربمنظمة التحر االعتراف  ، لم يمنعه منإلسرائيلوجود ميتران في رئاسة الجمهورية، املعروف بصداقته القوية 

. في تلك الفترة ولدت 1967دولة فلسطينية في حدود األراض ي املحتلة عام  بإقامةوطالب  ،1982بعد اجتياح بيروت عام 

 . هذا التجاذب بدأ يقسم العالم العربي من جديد.إيران وسوريةواملدعومة من  ،حماس الرافضة ألي تنازل 
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 أزمة الكويت 

وسورية يت، ومن جديد ينقسم العالم العربي بين من يؤيد ومن يرفض. وجدت مصر اجتاح صدام الكو  1990في عام 

التي انتهت الى  للعودة إلى الفعل في قلب العالم العربي، عبر مشاركتهما في عاصفة الصحراءفرصة ذهبية في غزو الكويت 

 إلى تعزيز القبضة األمنية على املجتمع. و هزيمة العراق وحصاره 

املجازر املتكررة . ف)االستثناء العربي(غلة في بناء ذاتها، فلم تهتم باملسألة الديمقراطية في العالم العربي كانت أوروبا منش

ات لم تواجه والسجون املكتظة والقبضة األمنية العسكرية  أن الحقوق هي العربية املجتمعات  فهمت؛ ففعل مناسبةبردا

 لآلخرين للمحتلين ولألقوياء.

الهروب االستهالكي أو التقوى أو املنفى الداخلي فمات الحيوية للمجتمع؛ ينهش املقوا  والفردي بالعجز الشعور الجماعيبدأ 

ات هي باتت  لنمو االنحراف االنتحاري ودخول زمن  ،وضاع خصبةاأل أصبحت ذا كالفعل، لرأب الصدوع املؤملة. وهردا

 الرعب.

 

 2011–1991استخدام الرعب 

االخطف "ا غير مسبوق. لم يكن عالمي  ا إعد  ا، أخذ بُ ا دولي  طائرة بركان   ملية خطفأثارت ع السبعينيات،في مطلع  ، "إسالمي 

لتصفية كل شكل من أشكال املقاومة التقدمية في لبنان، قبل أن يفرض نيون علمانيون. جاء حزب هللا كان يقوم به وط

وسيلته األساسية لضرب املصالح الغربية  ،العمليات االنتحارية املدهشة وأصبحتنفسه املقاوم اإلسالمي الوحيد. 

 إلى مختبر للعنف. ارية إلى حماس. وتحول جنوب لبنانفي لبنان. وانتقلت تقنية العمليات االنتح واإلسرائيلية

ز موقف ، وعزا املقاومة الفلسطينية محلا  الذي حلا  ،في نمو حزب هللا 1982للبنان في عام اإلسرائيلي االجتياح ساهم 

 وقفت ضد الخيارات التفاوضية ملنظمة التحرير. حماس التي

تمثيل الهدف الكافي ليكفي صدام املنهك ولم يكن ا النظام العاملي الجديد. أميرك، أعلنت السوفياتيهيار االتحاد نبعد او 

النحراف سرعان ما فهم الطغاة العرب فائدة مثل هذا او اإلسالمي"  لإلرهاببدأ الترويج "ف ؛العدو لهذا النظام الجديد

 .األيديولوجي

يجب انتظار  كان. ورفضها نتائج االنتخابات اإلسالمي" للتملص مناإلرهاب جنراالت الجزائر كان لهم السبق في استعمال "

في ف. الشعوب العربية هي الضحية األولى لهذه العسكرةلتكون معوملة. إرهابية الجهاديين األفغان لرؤية أول منظمة 

 . ، في قمع انتفاضة الشباب السلميةبوحشية تفوق وحشية املحتلينالجزائر تصرف الجيش 

  مفاوضات السالم ووصولها إلى طريق مسدود، وتنازالت السلطة التي لم حرب تدمير العراق و 
سوى إلى مضاعفة  تؤدا

  ،ا في أوساط الفلسطينيين. كما أن انسحاب اسرائيل من جنوب لبنانا قوي  حماس وزن   تأعط املستوطنات،
ا
ر الفرصة وف

 . اإللهيلحزب هللا ليعلن نصره 
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 الجزيرةمحطة القاعدة و منظمة 

غادرها إلى السودان حيث نقطة القطيعة بين بن الدن والسعودية.  ،كان دخول القوات األطلسية إلى الخليج ملحاربة العراق

 كان ا التي تحتل السعودية. و أميرك، ليعلن الجهاد ضد أفغانستانثم إلى 
ُ
يتين في كينيا ميركأعماله تفجير السفارتين األ  باكورة

 .1998وتنزانيا في عام 

الحكومية للمحطات التلفزيونية. كانت  ظهور محطة الجزيرة وغيرها من املحطات الفضائية، حطم احتكار األنظمةكما أنا 

 عن اللغة الخشبية املعتادة. الشعوب تتوق إلى سماع لغة مختلفة 

جاءت ضربات و ، ا وحلفائهاأميركووضعت في أولوياتها استهداف  ،بدأت معسكراتها تعج باملجاهدينأعلنت القاعدة الجهاد و 

اختطاف غير . ولم يكن ذلك العربيةالجزيرة ا الحتاللها أميركالجهاد ضد إعالن نقطة تحول في  ،2001أيلول/سبتمبر11

 حركة الكفاح العربي.

 

 الحرب الشاملة 

اإلسالمي. وتسابق الدكتاتوريون العرب لعرض خدماتهم، وتعاون اإلرهاب ة على أعلن بوش االبن الحرب الشامل

 .2003ا إلى تحطيم طالبان وبدأت تحشد لغزو العراق عام أميركوسارعت  استخباراتهم،

وتفكيك الدولة العراقية. إال أنها سرعان ما جوبهت  ،واجتثاث البعث ،ا بحل الجيشأميركبعد احتالل العراق قامت 

واتهام الكرد والشيعة بالتعاون  ،املقاومين من العرب السنة، وهذا ما أدى إلى استقطاب طائفي . كأن أغلبومة عنيدةبمقا

 مع االحتالل.

 
ا
 إليه ونسبت  ،على الزرقاوي األردني يةميركزت الدعاية األ رك

ا
زت على مسألة عشرة أضعاف ما كان يقوم به من عمليات، ورك

بن الدن  من جهةهذا الصعود للزرقاوي تجسد بعد تسميته  وطنية عن املقاومة العراقية. صبغةأي  وإبعاد ،الجهاديين

ا    .والقاعدة في "الجزيرة العربية"فرع "القاعدة في املغرب" وسرعان ما ظهر لفرع القاعدة في العراق. زعيم 

أدى  ،في الدستور العراقيالفدراليات لكل أشكال االنحراف، كما أن منطق غزو العراق إلى خلق "الثقب األسود" وهيأ أدى 

 ئب األكبر عن هذه الصفقات، وبدؤواالغا وكان املسيحيون العراقيون  ة والشيعة واألكراد.بين السنا إلى تعميق الهوة 

 . بالهروب الجماعي من أرض إبراهيم أي أرضهم منذ أكثر من ألفي سنة

كما (. 2005ولندن عام  2004مستمر )أحداث مدريد في عام الفوض ى العراقية إلى اضطراب األمن األوروبي بشكل أدت 

 املعركة ضد االرهاب، فأعيد احتالل الضفة الغربية ومحاصرة عرفات.بفي إطار التماهي قمعها لالنتفاضة إسرائيل وضعت 

وبدأ اإلرهاب لى في اليمن أفاد صالح من عالقاته مع الجهاديين لقمع املاركسيين في الجنوب. وسرعان ما اندمج في الحرب ع

 ية سخية.أميركيحصل على مساعدات 
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 جاك شيراك واألسد األب واالبن 

، وكان 1999الذي قبل بالوصاية السورية، استقبل شيراك بشار األسد في األليزيه عام  بحكم عالقته القوية بالحريري 

يل الجمهورية إلى نوع من امللكية على وقبل بتوريث السلطة، وبتحو  ،الزعيم الغربي الوحيد الذي شارك في جنازة األسد

. كان شيراك يعتقد مثل الحريري أن نجل الحسن الثاني غرار وراثة عبد هللا الثاني نجل امللك حسين ومحمد السادس

، واستقبله في باريس مرتين. وبتأثير الحريري، عارض شيراك غزو العراق، إال أن بوش االبن اإلصالحاألسد الشاب سيبدأ في 

 ا خارج إطار األمم املتحدة.فعله

في العالم العربي، بل ملساندة األنظمة الحاكمة واملحافظة على ما هو اإلصالح ، ال لتدعيم صدقيتهاستخدم شيراك 

 م على معاقبة بشار.وصما  ،كان صدمة قوية لشيراك الذي ساند ثورة األرز  2005اغتيال الحريري في عام ، ولكنا موجود

 وفيها نوع من االستمرارية لسياسة شيراك.  ،استه بمساندة األنظمة الدكتاتوريةأظهر ساركوزي سي كما

كما أن غزو العراق أدى إلى زرع القاعدة في ، اإليرانيعلى مصراعيه للنفوذ  العراقية، الباببتدميره الدولة بوش االبن فتح 

 .أفريقياتضرب في عموم وانتشارها في كل املنطقة، وتطورت في املغرب حيث أصبحت  ،الشرق األوسط

دثات محافاملحافظة على األنظمة التي تقمع تطلعاتهم. إلى ضرورة ال يهتم بالعرب إال لتنبيههم  -بما فيه فرنسا –العالم 

مبارك والقذافي وصالح يحضرون كان حين  ، فية في مواجهة رام هللاواملستوطنات في توسع دائم، وغزا  ،السالم تدور في الفراغ

 .سوريةلتولي عرش "الجمهوريات" على غرار الدكتاتورية الوراثية لألسد في أوالدهم 

 لهذه األسباب قامت الشعوب العربية الستعادة ديناميكية النهضة، وبمفاجأة تامة، ثارت من أجل حقوقها.

 

 (2015 - 2011الثورة والثورة املضادة )

 .الديكتاتورية والجهادية معركة واحدة

رقيبة(. لم يكن األمر كذلك وبو مدين بو ائل بعض السلطة من شخصياتهم االستثنائية )عبد الناصر، اآلباء األو استمدا 

خنق األنفاس. فالنظام لم يعد مجرد آلة في االقتصاد وفي السلطة و، في ش يءفي كل بالنسبة للورثة الذين أظهروا شراهة 

رغامه على تسول ما يمكنه من البقاء. أو أن يجعل من وإ ،قمع سياسية، بل تغلغل إلى الفضاء الشخص ي الستعباد الفرد

وهكذا عمل "آباء األمة" على نهب مصادر الثروة ملصلحة زمرتهم، عبر سياسة ا. الرشوة ما يكمل املرتب ليصبح العيش ممكن  

 الخصخصة واحتكار القرار االقتصادي.

وانفجار النموذج  ،لديموغرافي نحو األسرة الحديثةأنجز املجتمع العربي، خالل جيلين، ثورة صامتة: ثورة التحول القد 

؛ اإلحباطمن نفسه يشترك مئات املاليين من الشباب العرب، من املغرب إلى الخليج، في درجات متفاوتة، في النوع األبوي. 

ل. هذا الوظائف وفرص العم التعليمي، إال أنهم يعانون من شحا –كانوا في هذا املستوى التربوي لهم أن فهم لم يسبق 

 فترةيعبر عنه بلغة عربية فصحى. إذ لم يسبق للعرب أن تبادلوا العربية بشكل جيد فيما بينهم كما في هذه الفترة، اإلحباط 

 توسع الفضاء التلفزيوني ووسائل التواصل االجتماعي.
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وتطور شبكة  نولوجيبفضل التقدم التك ،بما ال يقاسو  ،الغليان الستئناف النهضة، ولكن بنسبة مرتفعةفرت شروط اتو 

 وتبادل املعلومات حول الخطاب السياس ي.  ،التواصل االجتماعي التي وفرت فرص التعددية والحوار وإبداء الرأي

باملاليين للنزول إلى شكلت حادثة البوعزيزي املأساوية الشرارة التي أشعلت ثورة الشباب العربي الذي دفع الجماهير 

 الفساد واالستبداد.  ةمأنظ الشوارع ورفض األنظمة القائمة:

 

 أيام الغضب 

لم يتمكن نظام بن علي من الصمود أكثر من شهر أمام املظاهرات. وانتصار الجماهير في تونس دفع ماليين املصريين 

أدى إلى استقالة مبارك. وتبع ذلك نزول الجماهير إلى الساحات في البحرين، وفي اليمن. ما الحتالل ساحة التحرير، 

ت املسيرات عما في ليبيا حيث تحولت بسرعة إلى مواجهة مسلحة. وفي املغرب  ،2011 فبراير /ت األحداث في شباطوتسارع

 املطالبة باإلصالح. 

أي محاولة للحراك الشعبي. وكذلك إلجهاض  امليار   13تبعها  ،مليار دوالر كحزمة اجتماعية 36أعلنت السعودية تخصيص 

 غير مسبوق في توزيع عوائد النفط. اأظهرت السلطات الجزائرية كرم  

الحراك الشعبي في البحرين، وساعدهم في ذلك املزاودة اإلماراتية إلجهاض –مارس دخلت القوات السعوديةآذار/  14في 

 الشيعية االيرانية التي تريد تحويل املعارضة الوطنية إلى معارضة طائفية.

أدى تعذيب األطفال وإذاللهم إلى  مارس /آذار 15ر جدار الخوف. ففي ، أحد معاقل البعث التاريخية، انهابسوريةفي درعا 

أدى إلى ما ارتكبت قوات صالح في اليمن مجزرة في ساحة التغيير،  مارس /آذار 18مظاهرات عارمة تم قمعها بوحشية. وفي 

 انشقاق في الجيش.

 بإطالقضة السلمية وتقسيمها. قام األسد سرعان ما أدرك األسد وصالح أهمية تضخيم التهديد الجهادي لتشويه املعار 

سحق في العراق، في الوقت الذي عمل على اإلسالمية مئات املحتجزين من الجهاديين الذين التحقوا بصفوف الدولة 

للجهاديين التي اليمن  ذهب صالح إلى أبعد من ذلك عندما أمر قواته بالتنازل عن زنجبارالسلميين وإخفائهم. الناشطين 

 اليمن. يسالمية في جنوباإل اإلمارة لى عاصمة تحولت إ

 

 االنحراف الليبي

الرئيس الفرنس ي بعد سقوط مبارك بضرورة التغيير السريع لكي يتمكن من تقدم املشهد، فقام باالعتراف باملجلس اقتنع  

 .صورة الثورة بالعنف الجامحإلى ارتباط ا طويلة الليبية واستمرارها أشهر  التزام الناتو في املسألة أدى ، و الوطني الليبي
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نجح التونسيون عن طريق الحوار واالنتخابات الشفافة في تجاوز هذه املرحلة. وفي مصر أدى  ،2011يوليو /في تموز  

زالت تحرك البالد. حتى في املغرب تم طرح دستور جديد، بتأثير التحركات الجماهيرية في ما سقوط مبارك إلى خلق دينامية 

 املنطقة. 

ل/ أكتوبر في و من شفافيته، وعلى الرغم جمع تياراتهم السياسية في املجلس الوطني. في نجح السوريون ، 2011تشرين األوا

الليبي. وهذا إلى املجلس الليبي، إال أن ساركوزي وأقرانه األوروبيين، رفضوا االعتراف به كما فعلوا بالنسبة مع نظيره مقارنة 

وا عن كان يمكن أن ينشقا  الطريق أمام كثير  وسدا املسلمين، اإلخوان ، وازدياد نفوذ ركيما جعله عرضة للتدخل الخليجي الت

 النظام.

 

 الفخ اليمني 

ن انتقال السلطة بشكل هادئ إلى نائب الرئيس. حل وسط، يتضما في اتجاه السعودية ضغطت لالغتيال  بعد تعرض صالح

. على غرار "الحوثي"ه القديم: ، اتجه نحو عدوا اإلرهابيةوعات وعندما فشل صالح في وقف السياق الديمقراطي عبر املجم

 األسد، يحاول صالح استعادة سلطته على أنقاض اليمن.

 

 الرعب السوري

الغرب بدأ ينظر بعين أن ا خصوص  و الجميع لتجنب اآلالم واملغامرة الليبية. جانب أعلنت الصيغة اليمنية كحل أمثل من 

 و  وتنامي دوره ونجاحه في حرب العصابات. ،الجيش الحرإلى صعود القلق 
ا
لت الصيغة اليمنية أساس الخطة العربية شك

الذي كلف بفتح الحوار  ،نت هذه الخطة تسليم السلطة لنائب الرئيس فاروق الشرع. تضما 2012للسالم في كانون الثاني 

وروسيا إيران ن. إال أن اعتراض وتنظيم انتخابات حرة خالل شهريمع املعارضة، في سياق تشكيل حكومة وحدة وطنية 

وكلف كوفي عنان  ،12صوتا مقابل  137أفشل هذه الخطة التي تبنتها األمم املتحدة بأغلبية  ،ودعمهما غير املشروط لألسد

 بوضعها موضع التنفيذ. 
 

ا أميركحمل فرنسا و  النظام القصف واملجازر )الحولة( وهذا ما د من االستجابة للتسوية، صعا بدال

 هما وطرد السفراء السوريين.حب سفيريسعلى 

االعتماد على مسألة االرهاب الجهادي التي سيوظفها لتخويف العالم من من  مكن األسدإضافة إلى فيتو مجلس األمن، ت

ه خطه األحمر، فهم األسد أوباما البدائل. عندما وضع 
ا
قصف املدن واستخدام  ؛كل ش يء مسموحف، إذا تقيد بهذا الشرطأن

يستخدمها على نطاق واسع. وعندما استخدم السالح الكيماوي، اكتفت واشنطن فبدأ  إلخ،سكود والبراميل ...صواريخ 

بتوقيع اتفاق سحب هذه األسلحة، وترك األسد يتابع املقتلة. هذا الوضع أدى إلى تصاعد دور الجهاديين كما أدى تدخل 

أن يقاتل األسد وداعش على جبهتين.  ا. وأصبح على الجيش الحرسني  –اعدا شيعي  بأن الصراع أخذ بُ اإليحاء حزب هللا إلى 

ا استعادة عالقاته مع ا فشيئ  نراه اآلن يبدأ شيئ   ،وبعد تخلي الغرب عن املعارضة السورية أدى إلى تشتت قواه وبعثرتها.ما 

 الطاغية.
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 املأزق املصري 

جميع ؛ فإلى وسيلة للسيطرة على الدولة وتحولت ،تم إفراغ االنتخابات من مضمونها الدستوريبعد انقالب السيس ي، 

؛ مواردهوالسيطرة على  ،بحقهم الطبيعي في امتالك البلدمقتنعون  ،الفاعلين العسكريين في الثورة العربية املضادة

 فأسباب النظام تتقدم على أسباب الدولة، ويتم التضحية باملجتمع من أجل مصالح الطغمة الحاكمة.

 ال مثيل لها  ،2013ام مجازر رابعة في ع
ا

وحشية األسدية الكما تعيدنا . 1798نابليون املجازر التي حدثت بعد حملة إال

رفض الدكتاتورية للنهضة ليست مسألة املحافظة على األوضاع أن . وهذا يعني 1401و1400في تيمورلنك إلى زرها ومجا

  ،الراهنة
 
مع ما يرافقه من تدمير للتراث الحضاري.  ،في التاريخ العربيا بل تعني النكوص املطلق نحو الزمن األكثر انحطاط

لألسد والسيس ي وأمثالهما يتجاوز إعادة االستبداد الوحش ي، فهو يهدف إلى تجذير الخوف من أقل اإلجرامي فاملشروع 

 محاولة للتغيير لدى الناس. 

يجب  2015بينما في عام ، ومنع االنتخاباتفي الخمسينيات من القرن املاض ي كانت الدكتاتوريات تكتفي بمنع األحزاب 

، البربرية الداعشية ب عليها االستعانة
 
 لوأد أحالم الجماهير املتطلعة نحو الحرية.كاملة

  ،التحرر الفردي والجماعي الذي بدأه رواد النهضة العربية في القرن التاسع عشرخطا السير على إن 
ا
ننا هو الذي سيمك

 حيث يغذي أحدهما اآلخر. ،لجهاديينمن مواجهة تهديد الطغاة وا

فرنسا الثورة اعتقدت أن العرب هم عرب، في حين  بمصير العرب.يبين املؤلف العناصر التي تجعل مصير فرنسا مرتبطا 

ون كانوا  أنفسهم مسلمين. حملة نابليون على مصر ودعم محمد علي من جهة، واحتالل الجزائر من جهة ثانية، وضع يعدا

الطموح الكوني لفرنسا دفعها لالستثمار في قيمها أن  كما في املدى البعيد، في تاريخ مشترك. بية الفرنسية،العالقات العر 

 ما غير املباشرة، اإلدارة وقوتها. في حين عملت بريطانيا على 
ا
 نها من البقاء على مسافة ما.مك

االنتداب على فرض ، وجاء فرنسابمصير رب الععندما فرضت الجمهورية الثالثة بالقوة "الجزائر فرنسية"، ربطت مصير 

 كثير من البلدان العربية لتعزيز هذه الروابط. 

دخلت الدكتاتوريات العربية في أزمة دائمة ذات طبيعة ثورية، نتيجة رفضها املطلق االعتراف بالشعب كمصدر للسلطة 

العثمانية: اإلمبراطورية ن من الزمان، في نهاية قر نحو أهمية هذه األزمة املتشابكة تبقى ذاتها التي طرحت قبل  وللسيادة.

ومصادرته  ،االستعماري هذا الحق الذي تم تجاهله في مرحلة التدخل  ،الشعوب العربية في تقرير مصيرها يتعلق األمر بحق

لقَي التالعب بالنظم العسكرية. كما عبر عند االستقالل 
ُ
إال حقوقهم  بال يطلب العر و  ا والكيل بمكيالين.بهذا الحق جانب  أ

    األساسية، وعلى الفرنسيين تفهم هذه الحقوق أكثر من أي شعب آخر.

  ،تحرر العربيلمأساة ا
 

 تثير في املجتمع الفرنس ي ميال
 

أكثر منه إلى جدية التفكير. إلى الكآبة   للرفض أكثر منه للتعاطف. وميال

واستثارة مشاعر الرعب  التي تحدث في جنوب املتوسط، أساةدفعنا إلى عدم فهم امل ما يسعى إليه الطغاة العرب في وهذا

 وإغراق املعنى الحقيقي ملعركة الحرية باملجازر والدماء. ،فهمناإمكانية لشل 

حيث يمكنها تأمل اآلالم  ،قرنين من الشراكة بين العرب والفرنسيين تجعل من الوهم محاولة وضع فرنسا في برج عاجيإن 

عن األخطار. وهذا يثبته في منأى بالشعوب. فنحن )الفرنسيون( في قلب العاصفة ولسنا  يون الطغاة والجهادالتي يلحقها 

 املجهضة.اإلرهابية عدد املحاوالت 

قدرتهم على استنفدوا التقاط أنفاسهم، فحماتهم األجانب في إمكانهم الطغاة العرب لم يعد ؛ فويختم هذا الكتاب باألمل

 املجتمعات ال يمكن أن تقبل بقانونها.فهي مناقضة للواقع ألن  ؛اعش إلى زوالتبداد د. كما أن اسالتمويل وتحمل الخسائر

فهم يأملون  ،لم نساعدهم في ذلك ذلك، فإنوالعرب يعرفون  ،إسقاطهمبل يجب  ،لكن الجالدين ال يرحلون وحدهم 

 ا.تفهمنا على األقل. فهذا يتعلق بمستقبلنا املشترك وبحريتنا جميع  






