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 Les cocus de la révolution. Voyage رحلة في قلب الربيع العربي" :الثورةيعرض لنا كتاب "خونة 

au coeur du Printemps arabe ”والتاريخ الراهن إستراتيجية-الفرنس ي في الدراسات الجيو للخبير 

، تولوز بفرنساجامعة في )األستاذ  "Mathieu Guidère "" - "ماثيو جيدير" للعالم اإلسالمي والعربي

مختلف  -العربي الراهنالعالم في احب العشرات من الكتب حول التحوالت السياسية واالجتماعية صو 

  .2011التي أعقبت حركات الربيع العربي مند سنة  ،اإلقليمية لقوى تحوالت موازين ا

 ،على عاتقه مهمة النبش في البنيات املوضوعية ،ماثيو جيديربعد انهيار نظام بن علي بتونس، أخذ 

ا مرور  و املغرب، من  ابدء  باملنطقة العربية. الثوري ة املحيطة بإنتاج الحدث سياسي-والشروط السوسيو

 بالفاعلين في إنتاجواالحتكاك املباشر ملالمسة امليدان انطلقت رحلة الباحث  وصوال إلى قطر،و بتونس، 

في التي أعقبت الثورة مختلف النقاط الغامضة  حول  ،ومعيشة ةوتوثيق شهادات حي   ،الحدث الثوري

 .العربيةاملجتمعات 

  ،سياسية-تغيرات السوسيومجموعة من املمهمة التدقيق في ه يوضع الباحث نصب عين
 
رة املؤط

ما بعد الربيع العربي: صعود اإلسالميين إلى السلطة )تونس،  ،بالدول العربيةملسلسل االنتقال السياس ي 

حالة ، إضافة إلى مرحلة ما بعد الربيع العربي ضمن "الشريعة" وموقع، 1مصر، املغرب...(، وضعية املرأة

درايته الواسعة بالثقافة العربية مستثمرا في ذلك العربية،  الدول في  الديمقراطيودينامية االنتقال 

ميزتها عن باقي الدراسات  ،ه الدراسة غنى ودقة أكبرأعطى لهذ امبهذه الدول، وخبرته امليدانية  ،اإلسالمية

 .لربيع العربياا بعد االجتماعية والسياسية التي كرست مل

هو ، 22011بعد  الدول العربية مافي معظم الدراسات املهتمة بالوضع السياس ي ما يميز هذا املؤلف عن 

إلعادة تشكيل موازين القوى االجتماعية والسياسية خالل مرحلة ما بعد الربيع املوضوعي  بالتتبعاهتمامه 

ليبيا( مصر، )تونس،  رموز النظام بإسقاطانتهت  اجتماعية عرفت حركية ثوريةالدول التي في ، ليس العربي

الدول التي أجهض فيها الحلم الثوري بتغيير النظام أو إسقاطه )املغرب، الجزائر، في  بل حتى، حسبف

في  وجودللواحد من الباحثين القالئل الذين أتيحت لهم الفرصة  ،ماثيو جيديرن إيمكن أن نقول  .قطر(

 . املناسبوفي الوقت  املناسباملكان 
 

، 3بالثقافة العربية اإلسالمية وباللغة العربيةإملامه الدقيق  عن ففضال

من أجل توفير قاعدة بيانات عميقة  ،األكاديميةوالسياسية  4من شبكاته االجتماعيةماثيو جيدير استفاد 

                                                           
 :نظراللمراجعة النقدية  - 1

Mathieu Guidère, Les femmes esclaves de l’État islamique Dans Le Débat 2016/1 (n° 188),p: 106-118. 
 :نظرا -2

Mathieu Guidère, Histoire immédiate du « printemps arabe » Dans Le Débat 2012/1 (n° 168), p: 129-

145. 
 .1998ماثيو جيدير على الدكتوراه في التاريخ العربي الراهن من جامعة السوربون بفرنسا سنة حصل  - 3
 .1971من مواليد تونس سنة  - 4
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 فيوأجهض حلم الشعوب العربية  ،من باع الثورات العربيةبأو باألحرى ؛ ةحول خبايا الثورات العربي

التي تتخبط بها واإلرهاب  فأنماط التطر  جميعا عن املوعود بعيد  تحقيق االنتقال الديمقراطي و  ،التغيير

 .5املنطقة

لفت يأن ماثيو جيدير  يحاول ، الكبيرصفحة من الحجم  157سبعة فصول موزعة على أزيد من  في

في حاصلة بين تصور واستقبال األحداث الفجوة الرتبطة بوامل ،ساسيةاأل ط انقمجموعة من الاالنتباه إلى 

الربيع " ـب سميا املتضررة مم  والواقع املعيش الذي تتخبط فيه الدول العربية  ،من جهة الدول الغربية

إلى سلطة القرار السياس ي بمجموعة  اإلسالمويةلقد أدى صعود األحزاب السياسية  .من جهة أخرى  "العربي

 اليتهاعوف ،الجماهيرية الخفية اقاعدتهتونس، ليبيا واملغرب( إلى الكشف عن ، من البلدان العربية )مصر

 ،السياس يالحقل في  اخبرتهوضعف يديولوجية األ  ابرامجه لكن، وتأطيرها في تنظيم الجماهير الشعبية

 و وتغيرات موازين القوى االقتصادية على الصعيد العاملي 
 
عجلت بتراجع الدعم واملساندة الشعبية  ،ياملحل

في املستقبل غير مضمون،  افإن انتصاره ،القديمة األنظمةعلى  انتصرتقد  سالمويةالقوى اإل  تإذا كان. اله

 باملجتمعات العربية )داعشالديمقراطي مسلسل االنتقال  رقلعوت ،" مبادئ الثورةتخون "بل من املمكن أن 

 (.انموذج  

 ،انهيارهافي أولئك الذين واجهوا األنظمة الديكتاتورية وعجلوا  وصفهمإلى "خونة الثورة" ب ،جيديرينظر 

 في كونهم  ،حركيات الربيع العربيتكمن خيانتهم لو 
 
 ،لنظام القديمالتابعة للديمقراطية املدنية للين ممث

 
 
نظم الحكم  إدارةدين والشريعة في الاملعتمدة على و  ،أوفياء لألحزاب والحركات اإلسالموية القائمة اام  د  وخ

"خونة الثورة" ضمن فئة أو طبقة أو شريحة اجتماعية  ر  حال من األحوال حص  أي في ال يمكن  .الجديدة

الذين هم و  ،االحتجاجات في الشوارع الشباب الذين قادواهم ف ؛نية متعددة وغير متجانسةب  معينة، إنهم 

هن النساء املتعلمات و ، سالمويةإمرجعيات  على بالضرورة اقائم  أن يكون  دون يؤمنون بالتغيير الجذري 

ن و ن واليساري  و ن والفنانو املثقفهم و ضد النظام السابق، نترنيت اإل حمالت تعبئة في  اللواتي قدن

. لقد الذين قاموا بدور حيوي في التعبئة الشعبية ضد النظام السابق املجتمع املدني ون وممثلو والليبرالي

أظهرت أولى شين من طرف املجتمع ومقصيين من طرف الحكومات الجديدة. وجدوا أنفسهم مهم  

وقصور  ،وضعف تنظيمهم الواضح الدعم الشعبي لهم، -انعدامأو -وضعف  ،انقسامهماالنتخابات 

  والقوى املحافظة.قهم األيديولوجية في مواجهة اإلسالميين اأنس

يتعلق أحداث الربيع العربي.  لسبع دول عربية بعدفي قلب الوضع السياس ي واالجتماعي  ،جيدير يضعنا

 ةصلحمل )مصر، وليبيا وتونس( الديكتاتوريةالنظم وإسقاط  ،نجحت في إشعال فتيل الثورةبدول األمر 

)املغرب  أجهض فيها الحلم الثوري في مراحله األولىاملتعطشين للسلطة )خونة الثورة(، ودول أخرى 

                                                           
 N° 44), p2015/3 ( Terre-Outre Dans Daech ou le Califat pour tous, Guidère Mathieu 149 :-.160 :نظرا - 5

https://www.cairn.info/revue-outre-terre.htm
https://www.cairn.info/revue-outre-terre-2015-3-page-149.htm
http://lectures.revues.org/8245
http://lectures.revues.org/8245
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  ،الديني بل الثورة نار الطائفية والتعصيفت فيها أشعلوقطر( وأخرى ، والجزائر
 
الف القتلى وماليين آا ف  مخل

 النازحين )سوريا(.

  "هللا!إن شاء "مصر: الديموقراطية تحت عنوان  الفصل األول يأتي 
 
ط الضوء على خيبة األمل ليسل

 مجمعها، الوضع املتأز والشهادات الحية التي  ،تكشف تقارير الباحثالشعبية التي أعقبت الثورة املصرية. 

لبنية الوضع املتناقض بتحسر كبير جيدير يرصد للنسيج االجتماعي املصري بعد أحداث الربيع العربي. 

النقاش العام حول  كثر ؛ فقدخالل التركيز على وضعية املرأة بعد الثورةسياس ي من -نظام السوسيوال

 و  ،وارتفاع معدالت التحرش بالنساءاستمرار ظاهرة ختان البنات، و العلمانية، 
 
 تكشفها مؤشرات كل

مستقبل الوضع السياس ي  ،جيدير درسي .ةا إلى شهادات حي  استناد  ي املصري. عغموض املشروع املجتم

وتشكيكها في  ،الديمقراطي لالنتقالعرقلتها منطلق إلى الحكم، من  صعود النظم اإلسالمويةاملصري بعد 

بهذا املعنى، يمكن  .اإلسالمية" )ديمقراطية الشريعة( الديمقراطية"ـنفسه وتعويضه ب الديمقراطيةمفهوم 

 رهاناتلتناقض طبيعية نتيجة  -إلى الحكم السيس يصعود –تغير موازين القوى السياسية املصرية  د  نعأن 

 ملرحلة ما بعد الثورة، فضتدبيرها ستراتيجيات إوعدم وضوح  ،ويةالحركات اإلسالم
 

محاولة إجهاض  عن ال

 ضه بالشريعة و"الديمقراطية اإلسالمية".يوتعو  ،حلم االنتقال الديمقراطي

 ،يبيينلواقع العن  لنا ليكشف إلى الجارة ليبياجيدير ينتقل  - (هللا أكبر) تحت عنوان– الفصل الثانيفي 

في طريقه  اللبيبينالباحث مع أحد السائقين لتقي أن يشاءت الصدفة افي. ذبعد سقوط نظام معمر الق

زالت تتخبط فيها الدولة الليبية. ا مالحالة الفوضوية التي  أطراف الحديث حول ليتجاذب معه  ،نحو بنغازي 

 مطول بين الباحث والسائق الليبي يقوم هذا الفصل، في حقيقة األمر، على حوار
 
ز في مقام أول على ، ويرك

ي أصبحت البر  ، حيث أن مسألة األمن املدن املضطربة في اتجاه بنغازي وعبور  ،الجوانب األمنية للرحلة

ل إلى حد وهو ما سه  –ظل غياب قوة حقيقة للسلطة املركزية على عموم التراب الليبي في  ،مطروحة بقوة

املناطق الليبية الحساسة خالل السنة األخيرة. ملجموعة من  يةكتائب تنظيم الدولة اإلسالمكبير اجتياح 

افي باملرأة، ومختلف الصور ذح بجالء العالقة التاريخية واملركبة التي جمعت القكما أن هذا الفصل يوض  

والنظرة – أة الليبيةعدم االستثمار في تعليم املر  نعد  يمكن أن جت اجتماعيا عنه. والترسيمات التي رو  

وتمكينها من املشاركة في صنع القرار االجتماعي والثقافي قبل السياس ي، أحد األسباب  -السياسية الدونية لها

شعل تقبل أن –الرفض الخفي على حفزت البنيات الذهنية والبنيات املوضوعية الليبية غير املباشرة التي 

في ظل التدخل  الطائفيوالتمرد  لإلرهاب امرتعلقد أضحت ليبيا اليوم . افيذالقلنظام  -فتيل الثورة الليبية

منطق على  )والقبلية( وسيطرة منطق القبيلةمن تشتت الوحدة الوطنية الشعبية وما أعقبه  ،الفرنس ي

 الدولة الوطنية.

. لم هللابعودة ل صالف ا(، معنون  )تونس إلى مهد الربيع العربيالباحث ، ينتقل بنا الفصل الثالث وفي

  ، إنماحسبلباحث فإلى ابالنسبة ضمن نسيج الثورات العربية  مركزيةحلقة تكن تونس 
 
لت من وجهة شك

وقراءة وهمومه،  اإلنسان التونس ي والغوص في شجون  ،للمصالحة مع الذاتنظر "نوستالجية" فرصة 
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والداخلية/الخارجية  ،الذاتية على مختلف الصعوبات املوضوعية/ ،ماثيو جيديريركز  بماضيه. حاضره

ام األمن وارتفاع معدالت سلبيات الثورة )انعد ، مثلتونسفي االنتقال الديمقراطي تحقيق تعوق التي 

ة إلى تأسيس حية الطامو هور القوى اإلسالمظما سمح ب؛ لدولةا لسلطةاألطر الضامنة غياب ، و (الجريمة

 . 6دولة إسالمية

وإمساكها  ،حركة النهضةظهور إلى دفعت يحلل الباحث بتفصيل الشروط السياسية واالجتماعية التي 

فقدت تونس مشروعها في لحظة زمنية معينة الثورة. من منطلق الفراغ السياس ي الذي أعقب بزمام األمور، 

حول مستقبل الدولة من خالل تنامي حدة النقاشات  الديمقراطي، االنتقالتحقيق في وحلمها  ،املجتمعي

عن دولة إسالمية )حركة النهضة والحركات السلفية الصاعدة(  نتحدث أن يمكنهل التونسية بعد بن علي: 

غ من الحموالت املفر  يديولوجي األ انعكس هذا النقاش أم دولة مدنية وديمقراطية )القوى التقدمية(؟ 

االستبداد  إنهاءينتظر تحقيق حلم الثورة )زال ا ماملواطن التونس ي الذي على  اسلب   والتنمويةالوطنية 

 تلويناته(. جميعب

 أو تمرديةلم تشهد الجزائر حركة ثورية  التجربة الثورية الجزائرية املجهضة. على الفصل الرابعيركز و 

ا زالت م اتيأحداث التسعينحيث أن تونسية واملصرية، باملوازاة مع التجربة ال -لتطلعاتا لوفق– حقيقة

للفاعل االجتماعي والسياس ي على البنيات املوضوعية والبنيات الذهنية  -بشكل مباشر وغير مباشر-ثر ؤ ت

 لتفاديإجهاض الحلم الثوري ة في املشهد السياس ي الراهن تحاول جاهدة جعل القوى الفاعل ما، الجزائري 

. 2011الظرفية العصيبة التي أعقبت حركة الربيع العربي ملا بعد  في سياق السياسية التوترات -ما أمكن-

بشكل  قد ساهم ،اإلصالح السياس ي واالقتصادي واالجتماعي للبنية املجتمعية الجزائرية ءبط عد  يمكن 

ال يتعلق األمر بغياب  االحتجاجي واملجالي للحركيات االجتماعية والسياسية املتنامية. اإليقاعكبير في تكسير 

رث تاريخي إما هناك ، بقدر الديمقراطيبضرورة تحقيق االنتقال  ووعي ،للتغييرإرادة شعبية واجتماعية 

  ،والعنف السياس ي واإلسالموي وسياس ي من القمع 
 
ا على الشروط املوضوعية إلنتاج الفعل ر سلب  يؤث

  .نايأي إله يحمليظل سؤال الجزائري  ،واالجتماعي االحتجاجي

يحاول الباحث . لحالة املغرب الفصل الخامس ماثيو جيدير يفردقبل مغادرته لحالة املغرب العربي، و 

باملغرب  2011صعود اإلسالمويين إلى الحكم عقب االنتخابات التشريعية لسنة تسليط الضوء على مسألة 

في التركيبة السياسية وما أعقب ذلك من تغيرات بنيوية   -بعد تعديل الدستور وإقرار "امللكية البرملانية"–

عمومية، والتي أعقبت حركة النقاشات الفي إشارة إلى  "7امللك"هللا، املخرن،  ـعنون الفصل ب اليوم. ملغرب

وضرورة الفصل بين السلطة الدينية للملك "إمارة املؤمنين" وسلطته شرعية امللك فبراير، حول  20

 الديمقراطيلقد سمحت أحداث الربيع العربي لعموم املغاربة بمساءلة االنتقال "حامي الوطن". الدنيوية 

                                                           
 ,Qaïda au Maghreb islamique : le tournant des -AlMathieu Guidère :نظراللمراجعة النقدية  - 6

révolutions arabes Dans Maghreb - Machrek 2011/2 (N° 208), p: 59-73. 
 ا شعار اململكة املغربية القائم على ثالثية: هللا، الوطن، امللك. معوض   - 7
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تنتقل الدولة بموجبها  -خاصة واستثنائية–في إطار البحث عن صيغة تفاوضية و، السلطة امللكية في ضوء

املؤمنين وحامي حمى ة والوظيفة الدينية للملك "أمير على القدسي   ةفظاحإلى ملكية دستورية، لكن مع امل

إن التاريخ الطويل للقمع وتفوضها لرئيس الحكومة.  ،وتقليص عدد من سلطاته السياسيةالوطن والدين" 

عرض له الشعب املغربي في إطار ما يسمى ت( الذي في أشكاله السياسية واالجتماعية املتعددةاملخزني )

بخصوص مسايرة أحداث الربيع  اومركب   امتناقض   ايتبنون موقف  قد جعل املغاربة  ،بسنوات الرصاص

 املستويات(. جميعش يء قد تغير )على  وحقيقة أنه ال ،الخوف من عدم االستقرارسببه  ،العربي

بدراسات  ة مع النموذج القطري الذي لم يحظمنطقة الخليج العربي، هذه املر إلى  جيدير قلتين

يعنون الباحث . على استقرار البلدأحداث الربيع العربي تأثير سياسية وسوسيولوجية كافية فيما يتعلق ب

إلى طبيعة العالقة املركبة التي تجمع قطر بمعظم الدول " في إشارة هللا كريمبعبارة " الفصل الخامس

تمت مواجهته بقمع ، والذي 2011خالل سنة  اقوي   ااحتجاجي   اقد عرفت مد   صحيح أن قطرالعربية. 

في تحقيق االنتقال  ،التجربة القطرية بإجهاضأن التعبئة النظامية قد عجلت هي األخرى إال  شديد،

د ملواجهة أي تمر   يمن خالل توظيف ورقة الضغط الشيعي اإلصالحات الشاملة، وتبن   ،الديمقراطي

 وتحفيز التعبئة الشعبية املضادة. اجتماعي ممكن 

بعد  ،سياسية ملجموعة من الدول العربية-في إعادة تشكيل الخريطة الجيو اكبير   العبت قطر دور  

على  تهاوأيضا سيطر ( ليبيا)املنطقة في تفاعلها مع الدبلوماسية الفرنسية من خالل أحداث الربيع العربي، 

 العربيالنسق العام لالحتجاج  على ى أو بأخر  بطريقةأثر ما اإلعالم العربية )قناة الجزيرة(، وهو  وسائل

الرغبة الشعبية يجهض من جهة، ومن جهة أخرى بالشكل الذي يخدم املصالح اإلقليمية للدولة القطرية 

 . البلدفي ن )خاصة الشباب( في تحقيق االنتقال الديمقراطي يللقطري

السياس ي واالجتماعي في لبنان الوضع مع  قارنتهاممن خالل  ،السورية الجبهةعلى  الفصل األخيريركز و 

  ،جيديرالصراع مع حزب هللا وإيران. يقدم  ، حيثبعد أحداث الربيع العربي
 

ة ر و الث لعالقة اق  معم   تحليال

وعودة روسيا إلى  ة والشيعة(االنقسام اإلقليمي والصراع السياس ي بين دول الجوار )السن  ب ،السورية

يتعلق األمر بإحياء الصراع والسياس ي في الشرق األوسط. ستراتيجي اإل  نفوذهاوسعيها نحو تعزيز  ،الواجهة

العمل على  إن  الثروات النفطية(. واملعسكر الغربي فوق األراض ي العربية ) ،التاريخي بين املعسكر الشرقي

في ة العنف وتزايد حد   ،الشأن السوري وتدخل دول املنطقة في ،لبنانفي ربط الصراع السوري بما يقع 

 ،الحرب األهلية السوريةفي ظل املنطقة في قيام "حرب باردة" إمكانية بل تعج  متداخلة  عوامل، كلها املنطقة

 .اإلقليميةملوازين القوى ستراتيجي إوما رافقها من قلب 

حقيقة لتحقيق االنتقال  إستراتيجية، وغياب عارض املصالح الدولية باملنطقةت نعد  يمكن أن 

أهم العوامل املباشرة  ،اإلقليمياملشهد السياس ي واالجتماعي وهيمنة الصراع الديني على  ،الديمقراطي

نظمها وعلى  األرض،على جزء كبير من  تهوسيطر  ،2014)داعش( بعد سنة  اإلسالميةلبروز تنظيم الدولة 
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هابي للقوى ر واملد اإل  ،إن الصراع بين القوى التقدمية وسوريا(. 8)بخاصة العراق ةالسياسية واالجتماعي

ال محالة على  سيؤثر ،وعودة الصراعات اإلثنية التاريخية إلى الواجهةوحلفائها )داعش(  9اإلسالموية

، بل إن وسيجهض أي محاولة لتحقيق حلم الوحدة الديمقراطية العربية ،املستقبل السياس ي للمنطقة

 ثورات الربيع العربي.واستغاللهم  أعضائها،من خيانة  قوتها قد اكتسبتالجديدة هذه التنظيمات 

في ب تحول موازين القوى ثالتي ترصد عن كاملؤلفات التحليلية  أهمأحد  كتاب "ماثيو جيدير"يشكل 

الواقعي لتحوالت الخبرة امليدانية واالستنطاق اعتمادا على  ،املنطقة العربية بعد أحداث الربيع العربي

بت الكتاب نجاعة التقنيات الكيفية ثلقد أمن وجهة نظر الفاعلين االجتماعيين.  ،املشهد السياس ي العربي

 لتعج  التي األسباب املوضوعية والذاتية الكشف عن و  في املجتمعات العربية،رصد العميق والخفي في 

 فاعليها. جانبيانتها من خو  ،بفشل معظم الثورات العربية

  امرجع   "ماثيو جيدير" ـيظل كتاب "خونة الثورة" لفي الختام، 
 

املعطيات امليدانية من حيث  ،متكامال

تركيز الباحث على والتاريخية والسياسية لوضعية الدول العربية بعد أحداث الربيع العربي، من منظور 

 فهو يقر  لذلك  .لفهم التركيبة السياسية واالجتماعية للمجتمعات العربية اأساسي   اسند   ،التقنيات الكيفية

باالعتماد على التقنيات  ،للمعيش العربيبة اختراق البنيات املوضوعية والشروط االجتماعية بصعو 

ها ينتج من ببل وجب التركيز على املعيش نفسه وفهم الكيفية التي بموج ،سوسيولوجية والتاريخية-املاكرو 

 ، األمر الذي يجعلاملعاصرفي سياق الشرط الثوري واالحتجاجي الفاعلين االجتماعيين والسياسيين جانب 

التي سعت نحو  ،في حقل العلوم االجتماعية والسياسيةمن أهم الدراسات العلمية املقارنة  اواحد   الكتاب

في شموليته واقترانه بالشرط البنيوي إلنتاج املشهد  ،فهم الشرط الخفي إلنتاج الفعل االحتجاجي العربي

تحقيق حوار بناء بين العلوم االجتماعية  ،حال من األحوال أي  في . ال يمكن السياس ي باملجتمعات العربية

من بالعالم العربي )بعد أحداث الربيع العربي(  املستجدةوالعلوم السياسية في دراسة الظواهر السياسية 

وعالقة العلم بالفاعل للعلم من جهة، بستيمولوجية األبالرسالة والغاية  األكاديميوعي الفاعل دون 

وتعزيز القرار السياس ي بالدول العربية  صنععقلنة ، في إطار تنمية واالقتصادي من جهة أخرى السياس ي 

 تأزم األوضاعفي ظل  ةالعربي ةوالعلمي ةالفكري ووعي الوحدةقيم وحدة الوعي الفكري والعلمي العربي 

 املنطقةفي السياسية واالقتصادية 
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