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فامدة العرض التي تشبه الفرنساوية فيها العرب هو اعتبار املروءة 
العرض  يف  ويدخل  الكامل�  صفات  من  ذلك  وغري  املقال،  وصدق 
أيًضا العفاف، فإهنم تقل فيهم دناءة النفس، وهذه الصفة من الصفات 
املوجودة عند العرب، واملركوزة يف طباعهم الرشيفة، وإن كانت اآلن 
قد تالشت فيهم، واضمحلت فإنام هو لكوهنم قاسوا مشاق الظلم، 

ونكبات الدهر، وأحوجهم احلال إىل التذلل والسؤال�
رفاعة الطهطاوي
كتاب ختليص اإلبريز يف تلخيص باريس
 يف وصف الثورة الفرنسية يف متوز/ يوليو 1830

إذا الشعب يوًما أراد احلياة              فال بد أن يستجيب القدر
وال بد لليــل أن ينجــــيل              وال بد للقيد أن ينكســر

أبو القاسم الشايب 1933
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من 7 إىل 9 كانون الثاين/ يناير سقط سبعة عرش شخًصا يف باريس 
حتت رضبات من مهجية تبدو من عرص آخر، ومع ذلك مل تكن سوى 
أسوأ  ارتكاب  عىل  قادرة  ظالمية  مع  املواجهات  من  مأسوية  حلقة 
الفظائع� إعطاء معنى هلذه املحنة سوف يسهم يف تقليل آثارها الشاذة� 

استعادة الزمن الطويل للتحرر يعيد فتح آفاق األمل وااللتزام�
أهدي هذا الكتاب إىل كل الذين -من حممد بوعزيزي إىل شيامء 
الصباغ- ماتوا يف هذه السنوات األخرية من أجل احلرية؛ معركتهم 
هي معركتنا، ألننا لن نكون أبًدا أحراًرا حًقا إذا مل يكونوا هم أيًضا 

كذلك�

إياها  التي منحني  الثقة  النور لوال  له أن يرى  النص ما كان  هذا 
أوج جالون، ومن دون القراءة املتأنية هلنري لورنس، وكذلك ملاتيو 

سيمينو ودييجو فيلو، فشكًرا هلم مجيًعا�
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مدخل فرنيس
)1801-1798( 

أربع صور وصدمة مؤسسة
يعرب هلم  الذين  )العظامء(  فقط  باريس ال تضم  العظامء يف  مقربة 
الوطن عن امتنانه� توجد لوحة جدارية للفنان هنري ليبولد - ليفي 
تصور شارملان يستقبل سفارة من هارون الرشيد خليفة بغداد الذي 
للخالفة  الذهبي  العرص  حكمه  ويمثل   ،809 إىل   789 من  حكم 
نفسها  السنة  وهي   ،1881 عام  رسمت  التي  واللوحة  العباسية؛ 
التي فرضت فيها فرنسا احلامية عىل تونس، تعيد إنتاج حكاية إعطاء 
مبعوثي اخلليفة مفاتيح القرب املقدس يف القدس لشارملان� وقد تبادل 
وفود  إرسال  وكذلك  السفارات،  العرص  ذلك  يف  القويان  احلاكامن 
بطريرك  ولكن  سلمية�  عالقات  عىل  عالمة  بوصفها  هبدايا  حمملة 
القدس هو الذي محل رمزًيا مفاتيح الـقرب املقدس لشارملان بمناسبة 

تتوجيه إمرباطوًرا للغرب يف روما عام 800�
لقد أكد هارون الرشيد لشارملان من خالل سفارتني تم استقباهلام 
اخلالفة  متنحها  التي  احلامية  و807،   802 عامي  الشابل  إيكس  يف 

لألماكن املقدسة يف القدس وللحجاج الغربيني�
الضاحية  املوجودة يف  التاسع  لويس  مقربة  الصور هي  ثاين هذه 
الشاملية ملدينة تونس؛ حيث مات من املرض عام 1270 قبل أن يتم 
ترسيمه قديًسا بعد ذلك بسبعة وعرشين عاًما� هذه املقربة املقامة يف 
شيد  فخم  رضيح  هناك  فارغة�  قرطاج  يف  القديمة  الكنيسة  ظالل 
أن  حني  يف  دوين،  سان  يف  امللكية  الكنيسة  داخل  لويس  للقديس 
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أوروبا�  يف  امللكية  البالطات  من  كثري  يف  يتوزع  سوف  امللك  رفات 
الدائرة  لتونس  الفاشل  احلصار  أثناء  يف  لويس  القديس  موت  يغلق 
بالد  عىل  الصليبية  احلمالت  من  الزمن  من  قرنني  استمرت  التي 
الشام، وقد برع فيها الفرسان الفرنسيون عىل اخلري والرش، وال سيام 
التاسع  لويس  أطلق  القدس�  يف  العابرة  الالتينية  اململكة  رأس  عىل 
عام  يف  أخفقت  التي  السابعة  احلملة  وهي  مرص،  عىل  صليبية  محلة 
بعد  إال  ُيفَرج عنه  امللك، ومل  املسلمة  القوات  1250� ولقد أرست 

بعد ذلك بعرشين  القيام  تثنه عن  مل  الكارثة  دية مرتفعة� وهذه  دفع 
عاًما باحلملة احلاسمة عىل تونس؛ وهي الثامنة واألخرية�

الصورة الثالثة أكثر توافًقا مع روح الصورة األوىل� يف عام 1536 
انخرط فرانسوا األول يف حلف مع السلطان العثامين سليامن؛ املدعو 
مزايا  مانحة  بعد  ما  يف  صيغت  التي  )االمتيازات(  )العظيم(؛  بـ 
قنصلية للدبلوماسيني والتجار الفرنسيني� هذا احللف احلقيقي املقام 
ضد إمرباطورية هابسبورج سوف يكون مفيًدا لتجار مارسيليا كلهم 
الذين استقبلوا يف موانئ الشام كلها، وكذلك حلرفيي ليون الذين كانوا 
رواًدا يف احلضور يف أسواق سورية� وهكذا )فالبنت البكر للكنيسة( 
مل ختش أن تتحالف مع أكرب إمرباطورية لإلسالم� كانت مملكة فرنسا 
تربر موقفها أمام القوى األخرى املسيحية بإبرازها الضامنات املقدمة 
املقدسة،  لألرايض  األوروبيني  للحجاج  )االمتيازات(  بوساطة 
بوصفها صدى لتلك التي كفلها هارون الرشيد لشارملان� أدى ضم 
التعامالت الفرنسية - العثامنية عرب القرون إىل  مسيحيي الرشق إىل 
الفرنسيني  من  املمنوحة لألجانب  االمتيازات  مد  تدرجيي يف  توسع 

إىل هؤالء الرشكاء املحليني�
الصورة الرابعة واألخرية تقودنا إىل حلب يف عام 1680 حيث تم 
تعيني الفارس لوران دارفيو قنصاًل لفرنسا، وقد شغل هذه الوظيفة 
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دائمة،  ممثليات  بالفعل  أصبحت  العابرة  السفارات  أعوام؛  مخسة 
املشاهد  يف  موليري  مستشار  بأنه  يباهي  كان  الذي  األنيق  والفارس 
الرتكية يف مرسحية الربجوازي النبيل، قد تفاوض ملدد طويلة حلسابه 
اخلاص يف الشام قبل أن يشغل القنصلية الفرنسية يف اجلزائر� كانت 
العريب،  األوسط  الرشق  يف  جتاري  مركز  أكرب  الوقت  ذاك  يف  حلب 
وكان العثامنيون يقبضون بيد من حديد عىل هذه املدينة اإلسرتاتيجية 
من الناحية العسكرية والرضيبية، وكان القنصل الفرنيس شاهًدا مميًزا 
للتوترات بني املسؤولني األتراك والسكان املحليني� ››مل يكن األتراك 
حمبوبني البتة يف هذه البالد� وال نبالغ إذا قلنا: إهنم يكرهوهنم فهذا 
يتمنون  وطغاة  مغتصبني  بوصفهم  إليهم  ينظرون  بل  يقال،  ما  أقل 
لطردهم  املسيحيون  األمراء  توحد  لو  أنه  املؤكد  ومن  سقوطهم، 

سوف ينضم إليهم العرب ويسهمون بقوة يف هذا العمل اجليد‹‹)1(�
لنا  تبني  األربع  الصور  هذه  و1680  و1536  و1270   802

العريب�  العامل  يف  القرون  عرب  بنشاط  منخرطة  وهي  فرنسا  صورة 
تاريخ  داخل  فيها مرحلة شاذة بني قوسني  الصليبية  تبدو احلمالت 
موسوم باإلرادة الفرنسية يف ترقية وضعها يف الشام، ليس بالسالح 
ولكن بالتعامل مع بغداد والقسطنطينية� لويس التاسع ومن سبقوه 
يطالبون بحامية مسيحيي الرشق� من أجل التنوير جاءت قبضة من 
يقرتحون  )مسترشقون(،  عليهم  يطلق  العريب،  العامل  عىل  املعتادين 
املراهنة ليس عىل العالقات الطيبة مع الباب العايل، ولكن عىل حقد 

السكان العرب جتاه سادهتم األتراك�
يف عام 1798 مراهنة إسرتاتيجية بالغة اجلرأة كانت أصل احلملة عىل 
مرص، فقد حل نابليون بونابرت يف طولون يف شهر أيار/ مايو عىل رأس 
(1) Laurent D’ARVIEUX, Mémoires du Chevalier d’Arvieux, Delespine, Paris, 1735, 
tomeII, p.291-292.
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أسطول مكون من 300 سفينة حتمل 30000 جندي و177 عامًلا يف
عىل  كان  للمغامرة  العلمي  البعد  ألن  كلها،  التخصصات   
الفرنيس  اجلنرال  أقنع  فلقد  الفرنسية�  للثورة  العاملي  الطموح  قدر 
التجارة مع  الشام هتدد  ››بحملة عىل  أن تكلفه  الديركتوار*  حكومة 
هو  اهلدف  كان  إنكلرتا  غزو  عىل  القدرة  غياب  إىل  نظًرا  اهلند‹‹)2(، 
بالكاد إىل اإلسكندرية  الطريق إىل بومباي� وما إن وصل  رضهبا يف 
1798 حاول بونابرت أن حيّيد السكان العرب بأن  يف متوز/ يوليو 
اعتنقوا  الذين  القدامى  العبيد  هؤالء  املامليك؛  هم  أعداءه  أن  يذكر 
اإلسالم، وتم حتريرهم ليضمنوا السيادة العثامنية عىل مرص� ترصيح 
القائد الفرنيس يفتتح باإلشارة املعتادة إىل اهلل قبل أن يؤكد: ››يا أهيا 
إزالة  بقصد  إال  الطرف  هبذا  زلت  ما  أنني  لكم  قيل  قد  املرصيون: 
دينكـــــــم فذلك كذب رصيح فال تصدقوه وقولو للمفرتين إنني 
أكثر من  الظاملني وإنني  يد  إليكم إال ألخلص حقكم من  ما قدمت 
املقدس‹‹)3(� والقرآن  نبيه  وتعاىل واحرتم  سبحانه  اهلل  أعبد  املامليك 

رسعان ما أصبح بونابرت سيًدا عىل القاهرة، وسيزيد الحًقا من 
الترصحيات املجاملة لإلسالم، وهو ما مل يمنع الغضب الشعبي من 
التصاعد، حتى وصل إىل انتفاضة ترشين األول/ أكتوبر 1798 التي 
تم سحقها بإسالة الدماء� وألنه اعتقد أن مرص صارت هادئة تقريًبا، 
فرباير  شباط/  يف  دخل  حيث  فلسطني،  إىل  الطموح  اجلنرال  توجه 
1799 إىل غزة ثم يافا، وهنا أيًضا ُيكثر اجليش اجلمهوري من املجازر� 

* نظام حكم يف فرنسا بعد الثورة من 1795 إىل 1799، وهو مجلس يتكون من خمسة مديرين يتغري واحد 

منهم كل عام، ويتخصص يأمور الجيش والعالقات الدبلوماسية والخدمة املهمة. (مرتجم).

(2) Cité in Patrice GUENIFFEY, Bonaparte, Gallimard, Paris, 2013, p. 346

(3) موقع  MBC عىل شبكة اإلنرتنت: أول رسائل نابليون إىل الشعب املرصي، تاريخ النرش 1 كانون األول/ 

يناير 2013.
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وعىل الرغم من ذلك اضطر بونابرت إىل التخيل عن االستيالء عىل 
الذي  اجلنرال  حلم  هناية  وهذه  شهرين،  مدة  حصارها  بعد  عكا 
عىل  مستولًيا  وربام  وحلب،  دمشق  باجتاه  متقدًما  نفسه  يتصور  كان 
اإلمرباطورية العثامنية من الرشق� مل حتدث الثورة الكربى )للشعب( 
املقابل دوائر مسيحانية  الرشقي ضد استبداد إسطنبول� صدقت يف 
من هيود أوروبا الوسطى -بسبب نرش رسالة مزيفة من بونابرت يف 

براج- أسطورة االلتزام الفرنيس بتحبيذ توطني اليهود يف فلسطني�
وال  تكميلية،  بقوات  مصحوًبا  القاهرة  إىل  املحبط  الغازي  يعود 
نزل  الذي  الرتكي  اجليش  وهيزم  اجلليل،  يف  ُجنِّدت  فلسطينية  سيام 
يف ميناء أبو قري� ويف آب/ أغسطس شارك أيًضا يف احتفال بتمجيد 
النبي حممد، وكان هذا آخر ظهور عاّم له قبل عودته إىل فرنسا� يف 18 
حكومة  بونابرت  قلب   )1799 نوفمرب  الثاين/  ترشين   9( بروميري 

الديركتوار واستوىل عىل السلطة يف باريس�
ومرص أصبحت حيكمها اجلنرال كليرب الذي انترص عىل اجليش 
العثامين يف هوليوبوليس وقمع انتفاضة القاهرة الثانية، ولكن كليرب 
حلب  من  عريب  شاب  بوساطة   1800 يونيو  حزيران/  يف  اغتيل 
ترصف من تلقاء نفسه وسيحكم عليه باإلعدام عىل اخلازوق� وقد 
خلفه اجلنرال مينو الذي اعتنق اإلسالم وُسمي عبد اهلل وتزوج من 
يف  مينو  كونه  الذي  العريب  املجلس  كتب  كبرية�  عائلة  من  مرصية 
شعًبا  يشكلون  صاروا  واملرصيون  ››الفرنسيون  بونابرت:  إىل  مرص 

واحًدا جتمعه صداقة وثيقة وخملصة‹‹)4(� 
هجوم  بسبب  مرص  يف  الدائمة  التوطني  مرشوعات  ُأطيحت 
عام  اإلسكندرية  يف  االستسالم  عىل  مينو  أجرب  عثامين   - إنكليزي 
(4) Ibid, p. 414.
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1801� انتهت السنوات الثالث للحملة عىل مرص برتحيل القوات 

الفرنسية كلها�
استعامري  مًعا عدوان  آن  الذي هو يف  الوجهني  ذو  هذا احلدث 
ومرشوع ثقايف كأن له تأثرًيا عميًقا ومستمًرا� يرى املؤرخون العرب 
بالفعل أن هذه احلملة حتدد بداية النهضة، وسوف يرص العرب من 
هذه اللحظة عىل مواجهة التحدي املزدوج للسيادة العثامنية والتوسع 
بعد  بدأت  والفردي  اجلامعي  للتحرر  الواسعة  احلركة  هذه  الغريب� 

اهلزة الفرنسية يف 1801-1798�
انطلقت دينامية النهضة العربية طوال القرن التاسع عرش، ولكنها 
العاملية  احلرب  أعقبت  التي  الكربى  املساومات  بوساطة  انكرست 
إال  العثامنية  الوصاية  من  خترج  مل  التي  العربية  الشعوب  إن  األوىل� 
حتصل  أن  قبل  عدة  عقوًدا  تستمر  سوف  االستعامر  نري  حتت  لتقع 
عىل استقالهلا الوطني� عىل الرغم من ذلك مل يكن االستقالل كاماًل 
احلالية  أزمتها  يف  التي  مستبدة،  حكم  نظم  بوساطة  اختطافه  بسبب 
ذات الطبيعة الثورية أمكن وصفها بأهنا ››ربيع عريب‹‹� بعد قرنني من 

الزمان بالنسبة للشعوب العربية مل تستنفد النهضة وعدها بالتحرر�
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1

العرب والنهضة 
)1913-1801(

قرن تاسع عرش طويل
اإلشارة إىل وجود شعوب عربية يف عام 1800 هو وقوع يف اخلطأ 
التقليدي عن )تسكني املستقبل يف املايض( املعروف عند املؤرخني، 
ويتمثل يف أن نسقط عىل املايض مقوالت معارصة؛ فبوساطة النهضة 
تعادل  العربية  النهضة  هذه  بأنفسهم�  الوعي  تدرجيًيا  العرب  سيبدأ 
التنوير األورويب وهلا أقطاب ثالثة أساسية: مرص من خالل قوة دولة 
حتديثية، وتونس من خالل رشعية بناء دستوري، والشام من خالل 

فوران ثقايف� 
الرحل  البدو  إىل  غالًبا  الوقت  ذلك  يف  يشري  )العرب(  مصطلح 
واإلدارة  الريفيني  للسكان  بالنسبة  كابوًسا  غزواهتم  تعد  الذين 
البلد(  )والد  وعن  أفريقيا  شامل  يف  )املور(  عن  نتحدث  العثامنية� 
النخبة  من  املسلمة  األغلبية  ذوي  املحليني  السكان  لتمييز  مرص  يف 
الرتكية� هؤالء السكان هم أنفسهم متنوعون عىل املستوى العرقي: 
)الرببر يف شامل أفريقيا، األكراد والرتكامن واألرمن يف الشام، السود 

من نسل العبيد أسفل الصحراء يف اإلقليم كله(�
استقرت طوائف هيودية يف املغرب ويف الرشق، ولكن ال يوجد 
عملًيا مسيحيون أصليون يف شامل أفريقيا� كنيستا الرشق الكبريتان 
العرب  عليهم  يطلق  الذين  األرثوذوكس  واليونان  مرص  أقباط  مها 
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الكنيستني  من  كل  شهدت  و1742   1622 بني  ما  يف  الروم� 
البطاركة  واعرتف  كاثوليكًيا،  انشقاًقا  الرشق  يف  األرثوذوكسيتني 
بسلطة البابا عىل النموذج املوجود من قبل الكنيسة املارونية يف لبنان� 
بالنسبة لليونان الكاثوليك الذين يسمون )ملكيون( أيًضا، محل هذا 
االنشقاق تأكيًدا للهوية العربية يف مواجهة اهلرياركية الدينية اليونانية 

لكنيستهم القديمة�
بداية  يف  احلايل  العريب  العامل  يشكلون  الذين  السكان  عدد  كان 
القرن التاسع عرش نحو 15 مليون نسمة )كان يلزم انتظار إحصاءات 
للديموغرافيا  دقة  أكثر  رؤية  لدينا  يكون  حتى  االستعامرية  السكان 
سوى  حتيص  تكن  مل  العثامنية  السجالت  إن  حيث  أفريقيا،  شامل  يف 
املدة  يف  فرنسا  سكان  بعدد  مقارنة  الرضائب(�  تدفع  التي  البيوتات 
نفسها حيث بلغ ثالثني مليوًنا� مرص هي أكثر البالد العربية سكاًنا؛ 
املدينة  هي  القاهرة  إن  كام  ماليني،   4 شك  بال  عددهم  بلغ  حيث 
التي  إسطنبول  مدينة  لتناهز  نسمة   250000 تضم  التي  الوحيدة 

تضم أكثر من 300000 ساكن�
أما عدد سكان دمشق وحلب وتونس فهو 100000 نسمة لكٍل 
املقابل  يف  املوصل،  أو  بغداد  يف   90000 إىل   65000 ومن  منها، 
كانت تصل أكثر املدن األربع كثافة سكانية يف فلسطني العثامنية وهم 
100000� معدل  عكا وغزة والقدس ونابلس لكل منها بالكاد إىل 
ذلك  مع  يبقى  باملئة   25 إىل   20 من  يصل  الذي  الشام  يف  العمران 
مكافًئا للمعدالت األوروبية يف تلك املدة، ولكنه أقل من ذلك بصورة 
باملئة(�   10( واملغرب  اجلزائر  ويف  باملئة(،   15( تونس  يف  ملحوظة 
االنتفاع  من  أمهية  أقل  الريف  يف  الزراعية  لألرايض  الشكلية  امللكية 

الفعيل املقر به من قبل العرف أو أقل من الوصول إىل ماء الري�
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ظل العثامنيني
كان العامل العريب عشية احلملة عىل مرص مندجمًا يف أغلبه بصورة 
مبارشة أو غري مبارشة يف اإلمرباطورية العثامنية� سلطان القسطنطينية 
صالة  يف  باسمه  الدعاء  ويتم  الرشعي،  السيد  بوصفه  به  معرتف 
اتفاق  ومنذ  اجليوش�  وحشد  الرضائب،  مجع  إىل  إضافة  اجلمعة، 
1774 مع روسيا كان السلطان يشدد تدرجيًيا عىل لقب اخلليفة حتى 

يستمر يف ممارسة سلطة روحية، وال سيام عىل تتار القرم، يف الوقت 
الذي فقد فيه سلطته األرضية عىل سكاهنا املسلمني�

درجة حتكم الباب العايل متنوعة: تلقي ثقلها كله يف حلب ودمشق 
وكذلك  واملدينة،  مكة  يف  املقدسة  األماكن  إىل  الطريق  حترس  التي 
اإلمرباطورية  مع  احلدود  متثل  التي  والبرصة  وبغداد  املوصل  عىل 
الفارسية؛ مماليك مرص املمثلون الرسميون لسلطة السلطان حاولوا 
املسامة  اإلمارات  وأخرًيا  لصاحلهم؛  املحلية  السلطة  اختطاف  مراًرا 
)بالرببرية(، ويعتمد اقتصادها عىل التجارة يف البحر املتوسط دعمت 

استقالاًل فعلًيا مقابل دفع خراج منتظم إلسطنبول�
يف عام 1705 أسس حسني بن عيل يف تونس ساللة من البايات، 
وهو نموذج اتبعه باشوات عائلة قره مانليل يف طرابلس يف ليبيا بعد 
1671 نظام خاص يتم  ذلك بست سنوات� ويسود يف اجلزائر منذ 
املرتزقة  آلالف  قادة  وهم  األوجاق،  بوساطة  الداي  انتخاب  فيه 
األربع  نصف  السلطان�  باسم  البلد  حيكمون  الذين  املسترتكني 
والعرشين داًيا الذين تتابعوا خالل قرن ونصف فرضتهم انتفاضات 

هذه امليلشيات يف سياق من العنف وغياب االستقرار�
الواقع  وهران  ميناء  سوى  العثامنية  السيطرة  من  حًقا  يفلت  مل 
املحاطة  املغرب  1792، ومملكة  عام  اإلسباين حتى  االحتالل  حتت 
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املحيط األطلنطي  التي تتجه نحو  الريف واألطلس  بسالسل جبال 
للمحافظة عىل استقالهلا� دعم احلكام العلويون من نسل النبي حممد 
أرسهتم املالكة ابتداء من عام 1666، وباسمهم كان يدعى يف الصالة 

يف أنحاء البالد كلها�
ويف الطرف اآلخر من العامل العريب قاومت مملكتان الباب العايل السني 
بسبب سامهتام الطائفية؛ فاألرس احلاكمة فيها ترتبط بالفعل بفروع منشقة 
من الشيعة: الزيدية واإلباضية� توصل األئمة الزيدية من مرتفعات شاميل 
اليمن يف عام 1636 إىل طرد القوات العثامنية الذين مل يرتددوا يف إعالن 
 1749 اجلهاد ضدهم� يف عامن فرضت أرسة آل بوسعيد نفسها يف عام 

بعد حرب االستقالل ضد الربتغاليني ثم الفرس بعد ذلك�
منها  وكل  والعامنية،  واليمنية  املغربية  املالكة  للعائالت  وخالًفا 
يف  العربية  اجلزيرة  شبه  قلب  شهد  مللوكها،  دينية  رشعية  عىل  تقوم 
ُعِقد  العثامين�  النظام  ضد  االحتجاج  من  جديًدا  شكاًل   1744 عام 
التي  سعود  آل  وعائلة  الوهاب  عبد  عبد  حممد  الداعية  بني  حلف 
اسم  )عىل  )الوهايب(  للمذهب  العنيف  التسامح  غياب  يف  وجدت 
املؤسس( تربيًرا للحمالت ضد القبائل املجاورة، ومل يكن ألحد يف 
ذلك الوقت أن يتخيل املصري غري االعتيادي الذي سوف يشهده هذا 

املعقل الوهايب املحصور واجلاف يف تطور اإلسالم املعارص�
العثامنية  السيادة  تتأسس )خارج جمال(  التي  األربع  العربية  املاملك 
هي يف آن مًعا حمارصة وحميطية� سلطة السلطان - اخلليفة يف إسطنبول 
تعلن نفسها يف املقابل ببهرجة يف أثناء التنظيم السنوي لقوافل احلج إىل 
مكة انطالًقا من دمشق من جانب ومن القاهرة من جانب آخر، )وقد 
جمدية  غري  حماولة  يف  الطقس  هذا  عىل  املحافظة  عىل  بونابرت  حرص 
بايات تونس ودايات اجلزائر كانوا  الفرنيس ملرص(�  لرتسيخ االحتالل 
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يرسلون كل عام محلة جوالة تسمى )حملة( جلمع الرضيبة باسم السلطان 
العثامين يف أعامق البلد يف لفتة لتأكيد والء سلطتهم املحلية للباب العايل�

مرص غازية واجلزائر مغزوة
السلطة  عودة  يف  أمل  كل  مرص  عىل  احلملة  صورة  دمرت 
القاهرة  النيل� حممد عيل جنرال ألباين ُأرسل إىل  العثامنية عىل وادي 
سنوات  بضع  خالل  خصومه  عىل  قىض  العايل،  الباب  بوساطة 
وسحق   ،1805 عام  يف  مرص  عىل  حاكاًم  أصبح  االضطرابات؛  من 
بوساطة ابنه إبراهيم يف 1818 املعقل الوهايب الذي استطاع آل سعود 
تكوينه حتى مكة واملدينة، ولكن من أجل ترسيخ سلطة أرسته حتت 

لقب اخلديوي )الذي يقارب أحياًنا نائب امللك(�
الذي  السلطوي  للتحديث  برناجمًا  قاد حممد عيل بمسار إجباري 
وإطالق  الرضيبي،  النظام  هيكلة  وإعادة  اجليش،  إصالح  عرب  يمر 
حماًطا  وكان  الدولة�  احتكار  وتأسيس  الكبرية،  التحتية  البنية  أعامل 
سان  أو  اإلسالم  اعتنقوا  وضباط  الفرنسيني،  املستشارين  من  بكثري 
القطن  استغالل  يف  كبرية  نجاحات  وحقق  مستقبليني،  سيمونيني 
وبدرجة أقل قصب السكر؛ أما إنجازه يف الصناعة فكان أقل بروًزا�

عاًما  أربعني  من  أكثر  مرص  حيكم  سوف  الذي  اخلديوي  هذا 
عمل  سيواصل  من  بوصفه  األوروبيني  أمام  طوًعا  نفسه  يقدم  كان 
فرنسا  إىل   1826 عام  يف  أرسل  بونابرت�  بدأه  الذي  )احلضارة( 
بعثة من أربعة وأربعني مبعوث من بالطه، ومعهم إمام من األزهر ) 
››سوربون اإلسالم‹‹ بحسب تعبري بونابرت(� هذا اإلمام هو رفاعة 
الطهطاوي الذي مل يكن حارًسا غيوًرا عىل النظام األخالقي، انغمس 

بشغف يف )احلضارة( الفرنسية طوال مخس سنوات�
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 والكتاب الذي حيكى ذلك هو )ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز( 
ُنرش بالعربية يف عام 1834 وبعدها بخمس سنوات باللغة الرتكية، 
والفنون  الربانية  العلوم  عن  البحث  عىل  اإلسالم  ديار  ››بحث  يبدأ 
واحلق  شائع،  ثابت  أمر  اإلفرنج  بالد  يف  ذلك  كامل  فإن  والصنائع، 
أحق أن يتبع، ولعمر اهلل أنني، مدة إقامتي هبذه البالد، يف حرسة عىل 

متتعها بذلك وخلو ممالك اإلسالم منه‹‹)5(�
يدعو اإلمام األزهري العرب قبل املسلمني، كام يبني االستشهاد 
عىل  فرنسا  استيالء  أن  عىل  ويؤكد  الكتاب،  هذا  مفتتح  يف  املوجود 
اجلزائر بواسطة شارل العارش يف عام 1810، مل يمنع بعد ذلك بقليل 
فيليب، وكان شاهًدا مبارًشا عىل ثورة  من االنقالب لصالح لويس 
متوز/ يوليو� وكان الطهطاوي أكثر دهشة أمام حماكمة رئيس الوزراء 
من  الرغم  عىل  املؤبد  بالسجن  فقط  عوقب  الذي  بولينياك  السابق 
النداءات الشعبية بإعدامه� مؤلف اليوميات يرى يف ذلك دلياًل عىل 

حسن األخالق التي تنظم الدولة الفرنسية)6(�
صحيح أن فرنسا يف عهد لويس فيليب ال ختفي مساندهتا ملحمد 
عيل حتى عندما انطلق ابنه إبراهيم لغزو فلسطني عام 1831، ونجح 
حيث أخفق بونابرت: سقطت عكا لتفتح الطريق إىل سوريا، وبعد 
ذلك ببضع سنوات كانت القوات املرصية هتدد األناضول ذاهتا� وكان 
هذا جماوًزا احلد بالنسبة إلنكلرتا التي دخلت إىل جانب اإلمرباطورية 

العثامنية وأجربت إبراهيم عىل اخلروج من الشام يف عام 1840�
فرنسا هذه التي تسري عىل خطا بونابرت تتحالف مع القاهرة ضد 
لقد  اجلزائر،  يف  وضوًحا  أقل  أهداف  املقابل  يف  هلا  كانت  إسطنبول 

(5) رفاعة الطهطاوي، تخليص اإلبريز يف تلخيص باريس، (القاهرة: كلامت، 2011)، ص 11.

(6) رفاعة الطهطاوي، تخليص اإلبريز يف تلخيص باريس.
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الساحلية )ومنها وهران  املنطقة  باحتالل  كانت تكتفي لزمن طويل 
الداخلية  األرايض  تاركة  عقود(،  ثالثة  مدة  إال  عثامنية  تدم  مل  التي 
مالمح  يكتيس  شاب  أمري  وهو  القادر،  عبد  حول  املنعقد  للتحالف 
الباب  من  بداًل  )الكفار(  اجلهاد ضد  راية  القادر  عبد  رفع  الزعامة� 
قنسطنطينة  سقوط  بعد  الغزو  يواجهون  املسلمني  ترك  الذي  العايل 
عام 1837� وعىل الرغم من أن األقوال والشعارات كانت إسالمية 

فإن األمر كان يتعلق بوضوح بمقاومة وطنية�
ضد  شاملة(  )حرًبا  فرنسا  أطلقت   1839 عام  من  وابتداء 
100000 جندي،  االنتفاضة اجلزائرية، واستخدمت لسحقها نحو 
البلد�  يف  املستوطنني  الفرنسيني  السكان  لعدد  مكافئ  عدد  وهو 
تصاعد الرعب جر إىل غامره املعسكرات كلها: القبائل املتحالفة مع 
فرنسا كانت تقدم عرشات من اآلذان املقطوعة ألعدائهم، بينام كان 
عبد القادر يصفى جسدًيا أي شخص يتهم بأنه حتالف مع )الكافر(؛ 
يف  الفرنسيني  بوساطة  اختناًقا  ماتوا  املدنيني  من  آالف  بل  مئات 

املغارات التي كانوا يلجؤون إليها�
تتأخر  مل   �1847 عام  يف  للمحتل  املهزوم  القادر  عبد  استسلم 
ساند  الفرنسية(�  )اجلزائر  يف  حمافظات  ثالث  تأسيس  يف  اجلمهورية 
بونابرت  لويس  مواجهة  يف  اجلمهورية  بحامس  الفرنسيون  املستوطنون 
الذي سيسمى يف ما بعد نابليون الثالث، وقد احتفظ بضغينة عنيدة زادت 
قرص  يف  املسجون  األمري  حرر   1852 عام  يف  القادر�  بعبد  إعجابه  من 
إمبواز، وتركه يرحل إىل إسطنبول، ثم رحل إىل دمشق، وهناك أنقذ عبد 
القادر من السحل يف عام 1860 آالف املسيحيني وكذلك قنصل فرنسا�

››واجبنا  رصح:  وهناك  اجلزائر  الثالث  نابليون  زار  بقليل  ذلك  بعد 
الذين وضعهم منطق  العرب  بسعادة ثالثة ماليني من  أن هنتم  األول هو 
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السالح حتت سيادتنا‹‹)7(� وقد داعب اإلمرباطور فكرة ››اململكة العربية‹‹ 
التي ستمتد حتت احلامية الفرنسية من اجلزائر إىل بغداد، وسيكلف هبا طوًعا 
مشغواًل  فصاعًدا  اآلن  من  أصبح  الذي  املنفي  األمري  ولكن  القادر�  عبد 

بمسعاه الصويف مل يستجب لذلك�
بعد إقامة ثانية يف اجلزائر يف عام 1865 أصدر نابليون الثالث قانوًنا 
جاعاًل من اجلزائري املسلم فرنسًيا تدار شؤونه بحسب الرشيعة� عىل 
مقرتًنا  للمسلمني  بالنسبة  املواطنة  إىل  الوصول  ظل  ذلك  من  الرغم 
بالتخيل عن األحوال الشخصية، وال سيام يف موضوع تعدد الزوجات 
إىل  مقدمة  بضامنات  املصحوبة  اإلجراءات  هذه  املرياث�  وموضوع 
عام  احتفلوا  الذين  املستوطنني  غضب  استثارت  األصليني،  السكان 

1870 بسقوط اإلمرباطورية الثانية وسقوط )اململكة العربية(�

1871، هزت  آذار/ مارس  باريس يف  اندالع كوميونة  قبل  يومان 
انتفاضة عربية واسعة اجلزائر� خالل شهور عدة حتّكم 100000 متمرد 
القمع قاسًيا، ومهد األرض الستعامر رسيع  تقريًبا� كان  البلد  يف ثلث 
واملهمشني  أرضهم  من  املحرومني  العرب  السكان  وإبعاد  ومنهجي، 
اجلمهورية  باسم  تم  الذي  للملكية  املكثف  النزع  هذا  بلدهم�  داخل 

أسهم بصورة كبرية يف عزل اجلزائر عن دينامية النهضة العربية�

tuo - kcalb أنوار تونس والعاتم* الغريب
محودة باشا، باي تونس من عام 1782 إىل عام 1814 كان يمكنه 

أن يستند إىل دعم جامع الزيتونة املعادل املحيل لألزهر� 
ومن جهة أخرى كان قد كلف الزيتونة بالرد عىل التحدى الذي 
(7) Cité in Ignace DALLE, La Ve République et le monde arabe, Fayard, Paris, 2014, p.27.

 * العاتم ستار من قامش ثقيل لحجب الضوء القادم من الخارج (املرتجم)
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أطلقه اإلمام سعود يف عام 1810، حينام كان مزهًوا باالستيالء عىل مكة 
واملدينة، حث الزعيم الوهايب برسالة مكتوبة محودة باشا عىل االنضواء 
حتت مذهبه� وبينام رد احلاكم التونيس بالقلم، فإن قرينه املرصي قد رد 

بالسيف، مدمًرا يف 1818، كام رأينا، أول دولة )سعودية(�
من  أم  من  ولد   ،1855 إىل   1837 من  تونس  باي  األول،  أمحد 
رسدينيا، كان يتكلم اإليطالية أفضل من الرتكية، وكان يرتاسل بالعربية 
مع الباب العايل� مرشوعه الكبري كان هو األكاديمية العسكرية يف باردو 
بداية عهده بمعلمني فرنسيني وإيطاليني� وقد استقبل  افتتحت يف  التي 
التي  السنة  1846، وهي  التونيس بحفاوة يف عام  فيليب احلاكم  لويس 

ألغت فيها تونس الرق قبل اجلمهورية الفرنسية بعامني�
حممد  تابعيه،  من  أقل  األول  أمحد  إرث  فإن  ذلك  من  الرغم  وعىل 
باي الذي بقي يف احلكم حتى 1859، وصادق باي الذي حكم طوياًل 
مدة ثالثة وعرشين عاًما� )عهد األمان( املندرج )حتت الشعار املزدوج 
اإليامن والعقل( شدد بشكل غري مسبوق عىل )املصلحة( أي )اخلدمة 

العامة(� 
العريب،  العامل  يف  األول  هو   1861 عام  يف  تبنيه  تم  الذي  الدستور 
د  سُيجمَّ ما  رسعان  )الذي  العثامين  الدستور  سنة  عرشة  بست  ويسبق 

العمل به(�
هذا النص املؤسس يكرس سلطة سياسية متميزة عن الدين، وهو 
حتى ال ينص عىل أن رئيس الدولة ينبغي أن يكون مسلاًم، واإلسالم 
مل ُيذكر إال تأكيًدا عىل موافقة الدستور لوصايا اإلسالم� وبينام كانت 
ذات  االمتيازات  نظام  حتت  تعيش  زالت  ما  العثامنية  اإلمرباطورية 
التفسري املتسع، تنص املادة األخرية يف الدستور التونيس عىل شمول 

الترشيعات املحلية لكل من السكان املحليني واألجانب�
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الذي  هو  التجنيد  نظام  عىل  النص  هذا  احتواء  كان  ذلك  ومع 
مالية�  أزمة  بتأثري  للدستور  كبرًيا وتعليًقا  1864 عصياًنا  أطلق عام 
عملية التحديث انطلقت مرة ثانية بعد عرش سنوات حتت حكم خري 
الدين باشا )1877-1873(: إصالح اجلامرك والعدالة واألوقاف 
وهي  احلاكم(،  السم  )تكرياًم  صديقي  كلية  وافتتاح  )احلبوس( 

مؤسسة علامنية خمصصة إلعداد نخبة املستقبل�
محلة  منذ  الشام  يف  بينهام  التنافس  يدور  اللتان  وإنكلرتا  فرنسا 
بونابرت يتواجهان بسبب قناة السويس التي افتتحت يف عام 1869 
حتت  انتقلت  ولكنها  ديليسيبس،  فردينان  الفرنيس  سلطة  حتت 
القوتان  سنوات�  بست  ذلك  بعد  بريطانية  أغلبيتها  رشكة  إرشاف 
االستعامريتان يف رصاعهام املحتدم ال ترتكان الدينامية التحديثية التي 
فرنسا  1881 فرضت  تتطور� يف عام  تونس ومرص  يقوم هبا حكام 
مرص  املتحدة  اململكة  احتلت  التالية  السنة  ويف  تونس،  عىل  محايتها 

عسكرًيا�
قبِل بايات تونس وخديويو مرص بالسيادة الغربية، حتى وإن وضع 
ذلك هناية لتشجيع التنوير العريب الذي تم استلهامه بحرية من أوروبا 
من دون أن يكون تبعية هلا� يف املقابل متت مواجهة التدخل اإلمربيايل 
وانتفاضة  تونس  يف  شعبية  انتفاضة  شكل  اختذت  وطنية  بمقاومة 
عسكرية يف مرص، ولكن بارود الرشف سوف ُيسحق رسيًعا بوساطة 

قوات غازية تتمتع بالتفوق اهلائل يف العدد ويف السالح�

إسالميون وقوميون
تتبناه  بونابرت يف قلب مرشوع  إذا كانت مرص قد )هزهتا( محلة 
الدولة للتحديث من أعىل، وإذا كانت تونس تدهش بسبب طموح 
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مسارها الدستوري، فإن القطب الثالث واألخري للنهضة وهو الشام 
الثقايف� ولكن من الرضوري أن نالحظ  كان آنذاك يف قمة الفوران 
نفسها  حتصن  التي  واملغرب  االستعامر  نري  حتت  املقهورة  اجلزائر  أن 
التأثري  ضد  أفضل  نحو  عىل  للمقاومة  قاهرة‹‹)8(  تقليدية  ››بنزعة 

األجنبي ال تشرتك إال من بعيد يف هذه احلركة اجلامعية�
مل  حلب  إىل  عرش  الثامن  القرن  منذ  دخلت  التي  العربية  املطابع 
وعدد  حمدود  لنرش  الرشق،  مسيحيي  سوى  طويلة  ملدة  ختص  تكن 
الصحف  فيها  بدأت  التي  املدة  يف  املختارة،  الكتب  من  متواضع 
اليومية تظهر يف أوروبا� ولقد حرص بونابرت عىل أن يصطحب معه 
إىل مرص مطبعة بحروف عربية، بل محل معه واحدة يف أثناء احلملة 
عىل فلسطني لغرض الدعاية� وأسس حممد عيل يف عام 1822 مطبعة 
بوالق بالقاهرة� تضاعفت املطابع العربية يف أثناء القرن التاسع عرش 
عام  ألف  من  أكثر  عناوين  أي  األقل؛  عىل  كتاب   10000 نرش  مع 

السابقة يف التاريخ العريب�
لغة كانت حتى  لعلمنة  أطلق مساًرا  الطباعة  إىل  العريب  االنتقال 
تلك اللحظة حبيسة اإلطار العقائدي للمسجد أو التعليم اإلسالمي، 
حتى وإن بقيت هذه النصوص املطبوعة يف الغالب ذات سمة دينية، 
ولكن نرشها غري املسبوق يف جمال مل يكن كذلك غرّي احلال� هي لغة 
جديدة تنبثق أكثر سيولة ومتاحة لدوائر أكثر اتساًعا، وبذلك دخلت 
هذه الدوائر يف عالقة بطريقة جديدة� التوزيع املتوازي للصحف حتى 

وإن ظلت أعدادها متواضعة أسهم يف هذا املرور املتدفق لألفكار�
الطالب الذين مل يكن أمامهم حتى ذاك الوقت سوى اجلامعات 
أكثر  يتجهون  كانوا  وفاس  وتونس  ودمشق  القاهرة  يف  اإلسالمية 
(8) Daniel RIVET, Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, Hachette, Paris, 2002, p.174.
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فأكثر إىل أوروبا مع افتتان بحر متوسطي بباريس� النصف الثاين من 
القرن التاسع عرش يشهد أيًضا مع هناية األوبئة الكربى تزايد السكان 
العرب، وتدفًقا كبرًيا يف اهلجرة من الشام؛ إهنا هجرة فائض، وتعبري 
عن حيوية، بخالف الفرار يف املدة نفسها ليهود أوروبا الرشقية أمام 

اإلبادة�
من  أكرب  الديموغرايف  تزايدهم  كان  الذين  الرشق  مسيحيو 
تزايد جرياهنم املسلمني يف منتصف القرن التاسع عرش، سادوا هذه 
الالتينية  أمريكا  يف   turcos )ومصطلح  وأمريكا  أوروبا  إىل  اهلجرة 
 - السورية  اهلجرة  هذه  إىل  يشري  املتحدة(  الواليات  يف   syriansو
اللبنانية - الفلسطينية� يف املقابل كان الشيعة أكثر عدًدا يف التوجه إىل 
أفريقيا أسفل الصحراء عرب مارسيليا، وكل استقرار عائيل يستدعي 

غريه�
يتجادل  حيث  جديد،  نوع  من  عام  جمال  انبثق  اللحظة  هذه  من 
وشغوف�  منتبه  شتات  أصداء  مع  آخر  إىل  بلد  من  العرب  املثقفون 
وهكذا فإن فارس الشدياق - الذي هرب من لبنان عام 1925 التي 
الكنيسة  وعذبته  الربوتستانتية  مثله  اعتنق  الذي  أخوه  فيها  يعيش 
املارونية - وصل إىل لندن عام 1848 وانشغل برتمجة عربية للكتاب 
املقدس، ثم أسبغ عليه أمحد األول باي تونس محايته، واعتنق الكاتب 
بطرس  املاروين  أطلق  بريوت  ويف  حاميه�  اسم  ومحل  اإلسالم 
اإليامن(�  من  الوطن  )حب  شعارها  صحيفة   1860 عام  البستانى 
األرثوذوكيس  اليوناين  لدى  أيًضا  موجود  بالوطن  االحتفاء  وهذا 
ألنه  بريوت  يف  الربوتستناتية  اجلامعة  من  املطرود  زيدان،  جورجي 
دافع عن الداروينية، وأقام يف القاهرة عام 1882� ويف اإلسكندرية 
أول صحيفة  تقال  الكاثوليك سليم وبشارة  اليونان  الشقيقان  أطلق 

عربية لألخبار وهي صحيفة )األهرام(، وما زالت تصدر إىل اليوم�
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إسهام املسيحيني الرشقيني من كل مذهب كان حينذاك أساسًيا يف 
إثراء اخلطاب القومي املطعم بمرجعيات تارخيية صلبة، ووصل إىل 
أكثر منه رسواًل للوحي� ولكن  النبي حممد كبطل عريب  تبجيل  حد 
احلراك؛ من مجيل صدقي  املسلمني كان هلم مكاهنم يف هذا  املثقفني 
الزهاوي ابن مفتي العراق ومدير املطبعة الوطنية يف بغداد، إىل عبد 
 1877 عام  حلب  يف  أسبوعية  جملة  أول  مؤسس  الكواكبي  الرمحن 

التي ُأوقفت بعد ستة عرش عدًدا�
أثار واحد من اعتقاالت الكواكبي يف حلب عام 1899 تظاهرة 
العريب  العامل  يف  نوعها  من  األوىل  شك  بال  وهي  نسائية،  احتجاج 
إىل  يرجع  الرشقي(  )االنحطاط  أن  يرى  املتمرد  الشيخ  اإلسالمي� 
االستبداد، وعالجه هو احلرية، وأفضل صورة هلا هي الديمقراطية 
الدستورية)9(� كان انخراطه لصالح فصل ما هو سيايس عام هو ديني 
التي تقوم بدورها  الدنيا بتحييد األديان  حاساًم ››دعونا نحل حياتنا 
يف العامل اآلخر‹‹� دعونا نجتمع حول هذه الكلامت ››حتيا األمة، حييا 

الوطن ونحيا أحراًرا وذوي كرامة‹‹)10(�
ومما يدعو إىل اإلعجاب بالكواكبي أنه جيسد نوًعا من )التآلف( 
بني من نسميهم اليوم )القوميون( و)اإلسالميون(، ومها مصطلحان 
مل يستخدما إال نادًرا يف القرن التاسع عرش، ما يعني أن هذه الثنائية 
املتصلبة مل يكن هلا معنى يف ذلك الوقت� نفي الكواكبي يف عام 1900 
إىل القاهرة بسبب القهر العثامين، ونرش فيها كتابه )أم القرى(، دفاًعا 
عن خالفة عربية، وهي موضوع أسايس يف االحتجاج )اإلسالمي( 
(9) Cité in Maher AL-CHARIF et Salam KAWAKIBI (dir.), Le Courant réformiste musul-
man et sa réception dans les sociétés arabes, Institut Français du Proche-Orient (IFPO), 
Damas, 2003, p.16.

(10) Ibid.
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بيان  مؤلف  أيًضا  هو  الكواكبي  العايل�  الباب  ضد  العريب  العامل  يف 
)طبائع االستبداد ومصارع االستعباد( املستلهم من األدب الليربايل 
به  يقوم  العثامين  التعسف  ضد  )القومي(  النضال  هذا  اإليطايل� 
الكواكبي مع نزعة نضالية )إسالمية( لصالح عودة اخلالفة يف العامل 

العريب، بعد قرون من اغتصاهبا من ِقبل السالطني األتراك�
ملاذا يعمل هذا التأليف عمله بصورة طبيعية؟ ألن مثقفي النهضة 
من  الكبرية  العثامنية  السيطرة  حتدي  يواجهوا  أن  آنذاك  عليهم  كان 
ضد  القوميون  يستخدم  آخر�  جانب  من  الغريب  والتوسع  جانب، 
التي تتحدث لغة واحدة عىل أرض واحدة مع  أوروبا مفهوم األمة 
املصادر  إىل  العودة  أن  يعتربون  واإلسالميون  العرب�  عىل  تطبيقه 
اإلسالمية رضورية إلزالة االنحطاط الذي أدت إليه اخلالفة العثامنية� 
وهلذا كانوا يطلقون عىل أنفسهم )إصالحي( و)سلفي( باإلحالة إىل 

اجليلني األولني من السلف يف اإلسالم�
حممد عبده الذي تعلم يف األزهر مثل الطهطاوي هو الوجه األكرب 
يف هذه النزعة اإلسالمية، ُنفي من مرص بعد االحتالل الربيطاين يف 
أن  حد  شهرته  وبلغت  بريوت،  يف  ثم  باريس  يف  أقام   ،1882 عام 
أصبح مفتًيا أكرب ملرص يف عام 1899� تلميذه رشيد رضا الذي ولد يف 
ميناء طرابلس بلبنان عنّي نفسه حاماًل لرتاثه يف املجلة القاهرية )املنار( 
السيد عمق  تلميذ آخر لعبده هو لطفي  الكواكبي�  فيها  التي شارك 
1907 أول حزب سيايس  التزامه بالقومية املرصية، وأسس يف عام 
يف البلد، حزب )األمة(، وهو مصطلح خمتار لتعدد دالالته؛ فهو قد 
يشري إىل األمة العربية أو إىل مجاعة املسلمني� ومن جانبه اختار رضا 
التي تدعو إىل نقل جوهري  1912 االنحياز إىل الالمركزية  يف عام 

لالختصاصات من اإلمرباطورية العثامنية إىل الواليات العربية�
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يف  إسطنبول  يف  السلطة  إىل  الفتاة  تركيا  أنصار  وصول  اسُتقبل 
عام 1908 يف البدء برتحيب من املناضلني العرب، وال سيام أنه جاء 
مصحوًبا بحرية كربى للصحافة )ومن هنا جاء إصدار ست عرشة 
القدس(�  واثنتا عرشة يف بريوت وست يف  بغداد  صحيفة عربية يف 
الصدارة قادة جدد� دخل  الرتكية وضعت يف  القومية  النزعة  ولكن 
احلساسية  مع  رصاع  يف  وطلعت(  وأنور  )مجال  الثالثة  الباشوات 
إىل  اليهودية  اهلجرة  مع  متعاطفني  بل  سلبيني،  بدوا  حتى  العربية، 
عام  هرتزل  تيودور  أسسها  التي  الصهيونية  احلركة  كانت  فلسطني� 
هذا  رفض  وقد  أوغندا�  يف  االستيطان  إىل  تسعى  حلظة  يف   1897

االختيار بعد موت هرتزل عام 1904، من هنا جاء تزايد اهلجرة إىل 
فلسطني التي جعلت يف سنوات عرش اليهود يشكلون ُعرش السكان 

يف هذه الوالية العثامنية�
إلدانة  )فلسطني(  صحيفة  يافا  يف  عيسى  املسيحيان  الشقيقان  أطلق 
نت منظامت رسية عىل الطريقة  التهديد الصهيوين والتواطؤ العثامين� وُكوِّ
1913� وهذه  1911 و)العهد( يف عام  اإليطالية، مثل )الفتاة( يف عام 
املجموعة كونت حول ضباط عرب يف اجليش العثامين، غاضبني لضياع 
ليبيا من قادة تركيا الفتاة لصالح إيطاليا� وعقد )املؤمتر العريب( يف باريس 
يف حزيران/ يونيو 1913 يف مقر اجلمعية اجلغرافية يف شارع سان جرمان 
بمبادرة من القوميني السوريني واملرصيني� وقد اختتم هذا املؤمتر بشعار 
املؤمتر يف فلسطني ألنه مل  أدين هذا  العريب(� وقد  الوطن  محايس )عاش 

يعالج املسألة الصهيونية حتت ضغط من )املستضيفني( الفرنسيني�
العامل العريب يف املؤمتر البارييس يف عام 1913 خمتلف جذرًيا عن 
1798-1801؛  أعوام  يف  مرص  عىل  احلملة  أثناء  يف  العريب  العامل 
1830، ووقعت  فاجلزائر موجودة حتت نري االستعامر الفرنيس منذ 
عام  يف  ليبيا  وسقطت  واإلسبانية،  الفرنسية  احلاميتني  حتت  املغرب 
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من  نصيبها  عىل  حتصل  أن  قررت  التي  إيطاليا  سيطرة  حتت   1911

االستحواذ االستعامري� أما يف ما خيص بريطانيا العظمى فقد بدأت 
العربية  اجلزيرة  لشبه  والرشقي  اجلنويب  الساحلني  احتالهلا  عدن  يف 

بانتظام من عامن حتى الكويت�
التحرر  من  األشكال  متعدد  مرشوًعا  العربية  النهضة  كانت 
االقتصادية  والتنمية  اإلسالمي  واإلحياء  القومي  والتأكيد  الفكري 
والرتشيد اإلداري والتقدم املؤسيس� مل حيدث من قبل أن اتصل هذا 
العدد اهلائل من العرب بالعرب اآلخرين يف جنوب البحر املتوسط 
كام يف الشتات من أجل صوغ رؤية تنويرية خاصة هبم، متجذرة يف 
اللغة والثقافة والفخر القومي� مثل هذا الطموح اهلائل ال يمكن أن 

يؤدي إال لنتائج متضاربة ويف الغالب حمبطة�
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خريطة 1
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لقد عانى عرب النهضة عجزهم عن مواجهة التوسع االستعامري� 
والعائلتان امللكيتان يف مرص وتونس، وقد أضعفتهم األزمات املالية 
للندن  اخلضوع  إىل  اضطروا  للتجنيد  الشعبي  والرفض  املتكررة 
اإلسالمية  والنزعة  القومية  النزعة  بني  العريب  التأليف  وباريس� 
الذي استنفرته االندفاعة الصهيونية املتأخرة كان يطمح آنئذ أن حيقق 
الرغم من ذلك كانت هناك  أول رصاع عاملي� عىل  بفضل  تطلعاته 

هزيمة تارخيية أخرى تنتظر العرب�
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2

سالم احلروب كلها
)1925-1914(

الوعود الثالثة لإلمرباطورية الربيطانية
عززت بريطانيا العظمى سيطرهتا السياسية والعسكرية عىل مرص، 
حيث كانت فرنسا مقترصة إىل حد ما عىل املجال الثقايف ويف منطقة 
الربيطاين  التاج  بوساطة  اهلند  إىل  الطرق  يف  التحكم  السويس�  قناة 
الفاريس�  اخلليج  ويف  العرب  بحر  يف  النشيط  بحضوره  اكتمل  قد 
مع  بلورت كام حدث  قد  أفريقيا،  املهيمنة يف شامل  القوة  فرنسا،  يف 

اململكة املتحدة )سياسة إسالمية( ال هتتم كثرًيا بخليفة إسطنبول�
يف املقابل، زادت أملانيا يف عهد غوليوم الثاين من عالمات التضامن 
مع اإلمرباطورية العثامنية، مسهمة يف جهدها من أجل اإلصالحات 
اإلدارية� كام شاركت يف مرشوعاهتا الكربى يف البنية التحتية، وال سيام 
)حمطة بغداد(، سكة حديد تربط مدينة قونية يف األناضول ببغداد التي 
ستصبح عاصمة العراق يف املستقبل� يف عام 1898 أقام اإلمرباطور 
األملاين شهًرا كاماًل يف تركيا وسوريا وفلسطني، وقدم تكرياًم لصالح 
عام  القدس  منهم  انتزع  الذين  الصليبيني  ضد  املسلمني  بطل  الدين 

�1187

قوة  أكثر  أصبحت  وإسطنبول  برلني  بني  اخلاصة  العالقات  هذه 
مع وصول أنصار تركيا الفتاة إىل السلطة� بعد اندالع احلرب العاملية 
األوىل عام 1914 راهن مسترشقون أملان مقربون من اهليئة العسكرية 
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اجلهاد  إعالن  فإن  هلم  وطبًقا  العثامين،  اخلليفة  سلطة  عىل  بلدهم  يف 
هبذا  ويمكن  املسلمني،  السكان  لدى  االضطراب  إىل  يؤدي  سوف 
أن يزعزع سلطة بريطانيا يف اهلند ويف مرص وفرنسا يف شامل أفريقيا 

وروسيا يف القوقاز�
هذا )اجلهاد الذي صنع يف أملانيا( كام كان املؤرخون اإلنكليزيون 
أعلنه اخلليفة حممد اخلامس يف ترشين  السخرية،  يصفونه بيشء من 
الثاين/ نوفمرب 1914� انترش اإلعالن يف اإلمرباطورية كلها بوساطة 
أئمة املساجد يف صالة اجلمعة� وقد تكفل عمالء برلني وڤيينا بنرشه 
عىل أوسع نطاق بالعربية والرتكية والفارسية واألوردية� نداء اخلليفة 
للجهاد ضد االستعامر مل يلق أي صدى جاد يف العامل العريب، معرًبا 
عن قدر الفجوة التي حفرت بني العثامنيني الذين أصبح ينظر إليهم 

أكثر فأكثر عىل أهنم أتراك�
فرضت بريطانيا العظمى يف كانون األول/ ديسمرب 1914 محايتها 
الكويت حتت محايتها  مع  معاهدة حتالف  الرسمية عىل مرص� ووقعت 
ومن  الكويت�  من  انطالًقا  العراق  لغزو  خطوة  بوصفها   ،1899 منذ 
جانبه أقام مجال باشا أحد الباشوات الثالث من تركيا الفتاة يف دمشق 
الربيطانيني من مرص� كان  الرابع( املخصص لطرد  عىل رأس )اجليش 
األملان،  للمستشارين  احلاسم  اإلسهام  مع  باألساس  تركًيا  اجليش  هذا 
ومل يستطع مجال باشا أن جيند سوى بضع مئات من العرب، أغلبهم من 

الدروز والليبيني�
قادرة  غري  بدت  لكنها  العثامنية،  األسطورة  عاشت  لقد  الواقع،  يف 
احلرب  اخلليفة؛  علم  حتت  اختالفها  عىل  املسلمة  الشعوب  مجع  عىل 
العاملية األوىل وضعت العرب يف الرشق يف مواجهة األتراك، فكل من 
اجلانبني اختار معسكًرا معارًضا لآلخر يف هذا االنفجار التارخيي اهلائل�
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الرشيف حسني حاكم مكة
إىل هاشم  ينتسبون  الذين  اهلاشميني  بن عيل ممثل لساللة  حسني 
الرشيف�  لقب  بحمل  له  يسمح  النسب  وهذا  حممد،  النبي  جد 
منذ  واملدينة  مكة  يف  املقدسة  األماكن  حامية  العثامنية  اإلمرباطورية 
شؤوهنم  يف  بانتظام  تدخلها  مع  للهاشميني،  إدارهتا  أعطت   1517

من  آخر  فرع  لصالح  هتميشه  تم  الذي  حسني  الرشيف  العائلية� 
اهلاشميني تم وضعه يف إقامة جربية يف إسطنبول عام 1894، ولكن 
عام  عينوه  البدو،  مترد  تصاعد  بسبب  القلقني  الفتاة  تركيا  أنصار 
1908 حاكاًم عىل والية احلجاز، مع سلطته عىل مكة واملدينة وميناء 

جدة�
التحدي األكرب للرشيف حسني كان رغبة عبد العزيز بن سعود 
يف التوسع، الذي أحيا مرشوع تأسيس دولة وهابية بنجاح أكرب من 
1818� وبالفعل استوىل ابن سعود عىل مدينة الرياض  أسالفه عام 
شبه  قلب  وهي  نجد،  والية  عىل  سيطرته  بذلك  مدعاًم   1902 يف 
اجلزيرة العربية، وملا صمم الرشيف حسني عىل أن يكبح هذا التهديد 
النتائج مبهرة ألن  1910� مل تكن  قام بحملة ضد الوهابيني يف عام 
اإلمرباطورية العثامنية املنغرسة يف حرب ليبيا مل تسانده بالقدر الكايف� 
الوهابيني، قرر يف عام  يتمكن هزيمة  مل  أن حاكم احلجاز  إىل  ونظًرا 
مخس  مدة  باحلج  للقيام  مكة  إىل  الدخول  عنهم  يمنع  أن   1912

سنوات�
يف  باشا  مجال  مطالب  حسني  الرشيف  تفادى   1914 خريف  يف 
كانون  يف  مرص�  لغزو  العدة  يعد  الذي  الرابع  اجليش  يف  اإلسهام 
التي  الوحدات  ذو  العثامين،  اجليش  استوىل   1915 يناير  الثاين/ 
يقودها أحياًنا ضباط أملانيون، عىل شبه جزيرة سيناء قبل أن يفشل يف 
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عبور قناة السويس� يف املدة نفسها قرر أحد مبعوثي )الفتاة(، إحدى 
اجلمعيات الرسية املنخرطة ضد اإلمرباطورية العثامنية، أن يذهب إىل 
احلاكم  تردد  العربية�  القضية  إىل  الرشيف حسني  ليحاول ضم  مكة 
اهلاشمي يف االنضامم، لكنه أرسل ابنه فيصل إىل القوميني العرب يف 

دمشق حتت غطاء بعثة للتشاور يف إسطنبول�
يف  مهمة  تارخيية  شخصية  بعد  يصبح  مل  الذي  حسني  بن  فيصل 
الذهاب  النفوذ اإلقليمية، بقي أسابيع عدة يف دمشق بني  رصاعات 
مجعية  طقوس  عىل  تدريبه  تم  وقد  العثامنية،  العاصمة  من  واإلياب 
مجاعة  يف  املتآمرين  بالضباط  والتقى  فيها،  عضًوا  أصبح  التي  الفتاة 
بريطانيا  مع  بالتفاوض  أباه  يكلف  اتفاًقا  القوميون  إليه  عزا  العهد� 
العربية  الواليات  يف  مستقلة  عربية  بدولة  لالعرتاف  العظمى 
مكة  حاكم  دفاعي�  حلف  ذلك  مقابل  ويف  العثامنية،  لإلمرباطورية 
القوي بسبب دعم القوميني العرب راهن أيًضا عىل تأييد اإلسالميني 
العرب يف مطالبته باخلالفة التي تعود هبذه الطريقة إىل حاكم عريب من 

بيت الرسول�
 1915 يوليو  متوز/  يف  حسني  الرشيف  بدأ  األساس  هذا  عىل 
يف  الربيطاين  السامي  املندوب  ماكامهون  هنري  مع  رسية  مراسالت 
يستبعد  ما  وهو  بالعربية،  ماكامهون  حسني-  مراسالت  متت  مرص� 
أي غموض يف الرتمجة� يف 24 ترشين األول/ أكتوبر 1915 يكتب 
الربيطاين أن ››بريطانيا العظمى مستعدة أن تعرتف وتدعم استقالل 
العرب يف كل األقاليم املقيمني فيها داخل احلدود التي عينها رشيف 

مكة‹‹)11(�
بدأ سجال حول السمة )العربية متاًما( للساحل السوري )متضمنًا 
(11) Cité in George ANTONIUS, The Arab Awakening, Hamilton, Londres,1961, p.170
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ال  أنه  الرشيف حسني  يرى  التي  املقبلة(،  وفلسطني  احلايل  لبنان  إًذا 
يطرح  ماكامهون  يعد  مل   1916 يناير  الثاين/  كانون  يف  فيها�  مراء 
السهل  إدخال  يلحق  املقابل  يف  ولكن  الشام،  ساحل  عروبة  مسألة 
يف االلتزامات الربيطانية بموافقة فرنسا، وعّد حسني أنه حصل عىل 
ما هو أسايس� استعد من جانبه أن يطلق )ثورة( عربية ضد القوات 
 �révolte بكلمة  ترمجته  متت  الذي  املصطلح  هذا  الثورة  العثامنية؛ 
باقي مراسالت حسني - ماكامهون تتناول الرشوط العملية إلطالق 

هذه االنتفاضة العربية وقيادهتا�
مجعت اإلمرباطورية الربيطانية يف آذار/ مارس 1916 )قوة غازية 
ملرص( مع مكونات أسرتالية وهندية بدأت يف اسرتداد سيناء� رد مجال 
باشا عىل ذلك بقهر قاس للتمرد العريب مع ترحيل مئات العائالت 
السورية واللبنانية إىل األناضول� يف أيار/ مايو 1916 تم شنق واحد 
شهداء  أصبحوا  وقد  وبريوت،  دمشق  يف  عربية  شخصية  وعرشين 
)مبجلني( للنزعة القومية العربية من بينهم سبعة عرش مسلاًم وأربعة 

مسيحيني�

الثورة العربية
هذه اإلعدامات عجلت بقرار الرشيف حسني االنتفاض يف حزيران/ 
يونيو 1916 ضد السلطة العثامنية� سقطت مكة وجدة برسعة يف يديه، 
املدينة، كان  الرتكية يف  ابنه فيصل حارص موقع اإلمدادات  أن  يف حني 
املتمردون بني 30000 و40000 ولكنهم ال يملكون سوى حواىل 10 
وفرنسا  العظمى  بريطانيا  أرسلت  املدافع�  من  وحمرومني  بندقية  آالف 
رسيًعا بعثة عسكرية إىل املتمردين� الكولونيل إدوارد بريمون املسؤول 

عن البعثة الفرنسية يساعده معلمون مغاربة وجزائريون�
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1916 فرصة  وكان احلج الذي جيري يف ترشين األول/ أكتوبر 
مع  كله،  العريب  العامل  من  آتية  وفوًدا  يستقبل  أن  حسني  للرشيف 
)بالنسبة  والربيطانيني  أفريقيا(  لشامل  )بالنسبة  الفرنسيني  تشجيع 
ملرص(� رفع بطل الثورة العربية املنع الذي كان واقًعا عام 1912 عىل 
احلجاج الوهابيني، ومع ذلك مل يكن لديه أي وهم عن والئهم الفعيل 
البن سعود الذي يؤيده بكلامت طيبة ومن دون أن يشرتك فعلًيا يف 

االنتفاضة�
عىل  حسني  الرشيف  أطلق   1916 نوفمرب  الثاين/  ترشين  يف 
نفسه )ملك البالد العربية( بام يتطابق مع حرفية وروح مراسالته مع 
احلجاز(،  )ملك  إال  به  تعرتفان  ال  ولندن  باريس  ولكن  ماكامهون، 
عىل  ا  رسًّ اتفقتا  قد  االستعامريتان  اإلمرباطوريتيان  بدهي:  ولسبب 
اقتسام الرشق األوسط، وهو ما يتعارض مع االلتزامات التي عقدهتا 
التي  االتفاقات  هذه  بوساطة  حسني  الرشيف  مع  املتحدة  اململكة 
-بيكو(  )سايكس  باسم  واملعروفة   ،1916 مايو  أيار/  يف  عقدت 
أعطت  بيكو�  جورج  وفرانسوا  سايكس  مارك  املتفاوضني  باسم 
السوري  والساحل  ولبنان  قليقية  عىل  مبارشة  سلطة  نفَسها  فرنسا 
حتى  وحلب  دمشق  من  نفوذ(  )منطقة  وكذلك  الزرقاء(  )املنطقة 
املوصل� وبريطانيا العظمى من جانبها هلا التحكم املبارش يف األقاليم 
من بغداد وإىل البرصة )املنطقة احلمراء(، باإلضافة إىل )منطقة نفوذ( 

من عامن والعقبة إىل كركوك�
ُعّدت فلسطني يف إطار اتفاقات سايكس بيكو )منطقة بنية(، ألن فرنسا 
القدس  يف  الكاثوليكية  املقدسة  األماكن  محاية  يف  )حقوقها(  أبرزت  قد 
بني  متت  التي  باالتفاقات  روسيا  علمت  وحينام  والنارصة�  حلم  وبيت 
حليفيها، وضعت يف الصدارة )حقوقها( عىل املؤسسات األرثوذوكسية� 

التسوية التي تم التوصل إليها كانت تدويل هذه )املنطقة البنية(� 
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سايكس   1917 مايو  أيار/  يف  جدة  يف  حسني  امللك  استقبل 
)سوريا  عىل  املستقبلية  سلطته  له  ضمنا  اللذين  بيكو  وجورج 
املسلمة(� وبالفعل مل يكن احللفاء يريدون إحباط هذه الثورة العربية 
التي نجحت بحصارها وقتلها وأرسها وحتييدها عرشات اآلالف من 
العسكريني األتراك� االستيالء اجلريء عىل العقبة بوساطة الثائرين 
العرب يف متوز/ يوليو كان عظياًم لو عرفنا أن اجليش الربيطاين ظل 
شهوًرا عدة )حملك رس( عىل أبواب غزة التي حصنها األتراك إلغالق 

فلسطني�
صفوف  يف  واالستسالم  اهلرب  تسارع  إىل  العربية  الثورة  أدت 
العثامنيني� حاول مجال باشا أن يوقف النزيف بإعالنه يف ترشين الثاين/ 
نوفمرب 1917 عن عفو غري مرشوط لكل أنصار الرشيف حسني، الذي 
سوف يسلم نفسه خالل ثالثني يوًما، ولكن الثائرين العرب استمروا يف 
تقدمهم نحو الشامل من العقبة حتى الطفيلة للتحرش بالثكنات الرتكية 
الربيطانيون  سيدخل  األردن  هنر  من  األخرى  الضفة  وعىل  معن�  يف 

الذين أصبحوا أسياًدا عىل غزة أخرًيا إىل القدس�

حرب من أجل اآلخرين
متسًكا  أقل  بريطانيا  بدت  وشيكة،  العثامنيني  هزيمة  بدت  كلام 
بوعودها جتاه حلفائها الفرنسيني والعرب� كانت اتفاقات سايكس-

أجل  ومن  مكامهون�  حسني  مراسالت  يف  الضامنات  تطيح  بيكو 
إىل  املرة  هذه  لندن  اجتهت  فلسطني  لتدويل  منظور  أي  عىل  القضاء 
التحالف مع احلركة الصهيونية يف صيغة رسالة أرسلها آرثر بلفور، 
الثاين/  ترشين  يف  ينص  هذا  بلفور(  )وعد  إنكلرتا�  خارجية  وزير 
نوفمرب 1917 عىل ››أن حكومة جاللة امللكة تنظر بعني العطف إىل 
تأسيس لوطن قومي للشعب اليهودي يف فلسطني وسوف تبذل كل 
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جهودها لتحقيق هذا اهلدف، مع األخذ يف االعتبار أن ال يشء سوف 
ينتقص من احلقوق املدنية والدينية للطوائف غري اليهودية املوجودة 

يف فلسطني‹‹)12(�
الربيطاين  اجليش  كان  )الترصيح(  هذا  فيها  صيغ  التي  اللحظة  يف 
له أي سلطة عىل  َثّم ليس  أبواب غزة، ومن  ما زال )حملك رس( عىل 
فلسطني التي يمنحها بكرم لطرف ثالث� وأخطر من هذا أن السكان 
90 باملئة من السكان الفلسطينيني تم اختزاهلم  العرب الذين يمثلون 
إىل جتمعات )لطوائف غري هيودية( مل يعرتف هلا بحقوق قومية، يف حني 
إن الواليات املتحدة يف عهد الرئيس ويلسون قد وضعت يف الصدارة 

حق الشعوب يف تقرير مصريها�
أثار ترصيح بلفور اضطرابات يف العامل العريب، وال سيام يف القاهرة� 
وعالوة عىل ذلك أدت الثورة البلشفية إىل إعالن االتفاقات الرسية 
للشؤون  الثوري  الوزير  تروتسكي  ليون  بوساطة  لسايكس-بيكو 
اخلارجية� تلقى الرشيف حسني ذاهاًل من مثل هذه اخليانة يف شباط/ 
فرباير 1918، ضامنات مكتوبة يف شباط/ فرباير 1918 لدعم لندن 
››لتأسيس عامل عريب حيل احلق فيه حمل الظلم العثامين‹‹)13(� ها نحن 
)استقالل  لصالح  بعامني  ذلك  قبل  اختذت  التزامات  عن  بعيدون 

العرب( بواسطة ماكامهون�
اهلجوم  مواصلة  سوى  اختيار  أي  الثائرين  العرب  لدى  ليس 
وهدفهم دمشق؛ القلب النابض للنهضة املعادية لألتراك، وعاصمة 
أقام   �750 إىل   661 من  األمويني  عاصمة  عربية  إمرباطورية  أول 
الطريق بني  1918 يف مدينة أزرق وقطع  أيلول/ سبتمرب  فيصل يف 
(12) Cité in Henry LAURENS, Le Retour des exilés, Robert Laffont, Paris,1998, p.216-217.

(13) Cité in George ANTONIUS, The Arab Awakening, op. cit., p.432
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عامن ودرعا؛ عملية مؤلفة آنذاك من العرب والربيطانيني يمكن أن 
دمشق  إىل  دخوله  عند  لفيصل  التهليل  تم  الرتكية�  اجليوش  تزيح 

حيث كان يسبق قلياًل قائد األركان الربيطاين�
يف  حلب،  عىل  االستيالء  يف  مهاًم  دوًرا  العرب  الثوار  لعب 
هناية ترشين األول/ أكتوبر 1918� هذه اهلزيمة النهائية حطمت 
املقاومة العثامنية، وتم التوقيع عىل هدنة بني األتراك والربيطانيني 
يف مودروس� خرجت سوريا التارخيية من الرصاع منهكة؛ حيث 
يف  املجاعة  وتفاقمت  مدين،   300000 من  أكثر  شك  بال  مات 
عام 1915 بسبب كارثة هجوم اجلراد� مصادر خمتلفة تقدر نسبة 
ثلث  حتى  بل  السوريني،  السكان  ُعرش  بحوايل  احلرب  ضحايا 

سكان جبل لبنان�
العسكريني  من   25000 العريب  العامل  من  اآلخر  الطرف  ىف 
ُقتلوا يف أثناء احلرب العاملية األوىل  املسلمني من )اجلزائر الفرنسية( 
املنخرطة  فرقتها  كانت  التي  األوروبيني  خلسارة  مكافِئة  )خسارهتم 
باحلجم نفسه(� ولكن العرب اجلزائريني سقطوا حتت علم املستعمر، 
يف حني إن عرب املرشق ظنوا أهنم حياربون من أجل حتررهم، ومن 

ثم فسقوطهم أشد وطأة�

سالم من دون العرب
 1919 يناير  الثاين/  كانون  يف  افتتح  باريس  يف  السالم  مؤمتر 
واستمر أكثر من عام ونصف� كان ينبغي أن تضغط بريطانيا ضغًطا 
احلجاز�  وفد  باسم  فقط  فيصل  وتدعو  فرنسا  ترىض  حتى  هائاًل 
اآلن  من  هي  العثامنية  لإلمرباطورية  القديمة  العربية  الواليات 
 OETA( )فصاعًدا منظمة يف صورة )إدارات ألراىض معادية حمتلة
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حسب احلروف األوىل من املصطلح اإلنكليزي(؛ OETA اجلنوب 
تغطي فلسطني حتت السلطة الربيطانية OETA الشامل تغطي لبنان 
والساحل السوري وقليقلة حتت السلطة الفرنسية OETA  الرشق 

من درعا وحتى حلب حتت سلطة أنصار فيصل� 
مجاعة الفتاة الرسية التي انضم إليها فيصل عام 1915 تتشكل حزًبا 
عربًيا لالستقالل� نظم هذا احلزب يف حزيران/ يونيو 1919 انتخاًبا يف 
مناطق OETA الثالث، وأدت إىل استدعاء يف دمشق ملؤمتر عام سوري 
حضور  من  عرش  ستة  الفرنسيون  منع  منتخًبا  وثامنني  مخسة  بني  )ومن 
دستورية  ››ملكية  رأس  عىل  يكون  أن  فيصل  املؤمتر  طالب  االجتامع(� 
قائمة عىل مبادئ حكومة ديمقراطية وغري مركزية حتى نضمن حقوق 
االستيطان  رفض  وكذلك  لسوريا  تقسيم  أي  رفض  األقليات‹‹)14(� 

اليهودي؛ تم التعبري عنها بصورة حاسمة�
بينام كانت تدور هذه املناورات الكربى بالنسبة إىل سوريا، دخلت 
عبده  حممد  من  القريب  زغلول  سعد  الغليان�  مرحلة  أيًضا  مرص 
الذي  الوفد  حزب  أسس  املرصية(  النهضة  يف  الكربى  )الشخصية 
كانت مهمته الدفاع عن قضية االستقالل املرصية يف مؤمتر باريس� 
وقد اعُتقل زغلول وثالثة من رفاقه بواسطة السلطات اإلنكليزية يف 
آذار/ مارس 1919 وُنفيوا إىل مالطة� هذه االعتقاالت بداًل من أن 

تعمل عىل هتدئة مرص أثارت انتفاضة شعبية كربى�
هلذه  الربيطاين  القمع  بسبب  املرصيني  من  ألف  نحو  ومات 
الثورة التي نجد سامت عدة هلا يف ما بعد يف ثورة ميدان التحرير يف 
2011: اختيار متعمد لاّلعنف يف مواجهة عدو له قوة نريان ساحقة، 

وتركيب من مسريات احتجاج وإرضابات متوالية من أجل استنفاد 
(14) Ibid., p.440.
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جهاز القمع، واإلحلاح عىل شعارات وطنية وليست دينية مع اجلمع 
رمزًيا بني اهلالل والصليب ضد املحتل�

تأكيد  باريس  مؤمتر  يمنع  مل  املرصي  لالحتجاج  الوحيش  القمع 
املناضلون  وضع  احلني  ذلك  منذ  البلد�  هذا  عىل  الربيطانية  احلامية 
التكوين،  بصدد  كانت  التي  األمم  عصبة  يف  كلها  آماهلم  العرب 
الشيوخ  جملس  ولكن  ويلسون�  الرئيس  مبادئ  من  واملستلهمة 
األمريكي يرفض التصديق عىل معاهدة تأسيس عصبة األمم، وهكذا 
هلا  تدين  التى  )العصبة(  هذه  عن  غائبة  املتحدة  الواليات  ستكون 
حد  أقىص  إىل  خيتزال  كي  ولندن  باريس  يدي  يطلق  ما  وهو  كثرًيا، 

)احلق يف تقرير املصري( للشعوب العربية�

فرض االنتداب بالقوة
1920 عقد أول اجتامع لعصبة األمم يف  يناير  الثاين/  يف كانون 
لندن قبل أن تنقل مقرها إىل جنيف، وبعد ذلك بشهرين أعلن املؤمتر 
السوري العام يف دمشق استقالل سوريا )شاملة فلسطني ولبنان التي 
سوف متنح حكاًم ذاتًيا واسًعا( مع فيصل بوصفه احلاكم الدستوري� 
الدويل  املؤمتر  يمنحهم  أن  ومتكنوا  االستعامرية،  القوى  تصدق  مل 
عصبة  من  انتدابات   1920 أبريل  نيسان/  يف  ريمو  سان  يف  املنعقد 

األمم )عىل سوريا ولبنان وبريطانيا عىل فلسطني والعراق(�
››بعض  أ:  الفئة  يف  هي  ريمو  سان  يف  تقررت  التي  االنتدابات 
قد  العثامنية  لإلمرباطورية  سبق  ما  يف  تنتمي  كانت  التي  اجلامعات 
موقًتا  االعرتاف  املمكن  من  جتعل  التنمية  من  درجة  إىل  وصلت 
ومساعدة  نصائح  هناك  تكون  أن  برشط  مستقلة،  كأمم  بوجودهم 
فيها  التى يمكنهم  اللحظة  تلك  اإلدارة حتى  انتداب ترشد  قوة  من 
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الترصف وحدهم� رغبة هؤالء السكان يف اختيار املنتدبني ينبغي أن 
تؤخذ أواًل يف احلسبان‹‹)15(�

الزيت  ألقى  النزعة األبوية االستعامرية  البديع( من  هذا )العمل 
عىل النار يف فلسطني، حيث قامت انتفاضات هزت القدس� يف أيار/ 
بعد  عسكرية  ثم  أواًل  مدنية  انتفاضة  يف  العراق  دخل   1920 مايو 
الربيطاين�  املحتل  للتحرير ضد  والشيعة يف جهاد  السنة  احتد  ذلك� 
كان يلزم شهور عدة و10000 شهيد عريب حتى يتمكن الربيطانيون 

خنق هذه )الثورة(�
أطلق اجلنرال غورو املندوب السامي الفرنيس يف بريوت يف 14 
الفرنسية حتركت  القوات  1920 حتذيًرا هنائًيا لفيصل�  يوليو  متوز/ 
واختذ غورو  الوطنيني عىل طريق دمشق�  املقاتلني  رسيًعا وسحقت 
مقره يف القرص القديم )مللك سوريا( العابر الذي فر من البالد� وقد 
دمشق�  يف  فرنسا  لسفراء  مقًرا  االستقالل  بعد  القرص  هذا  أصبح 
ويزعم أن غورو، رًدا عىل التكريم الذي قدمه غوليوم الثاين لصالح 
ليلقي  الدين  إىل قرب صالح  إىل دمشق  1898، ذهب  عام  الدين يف 
عليه: ››استيقظ، لقد عدنا‹‹� هذا القول الذي ربام كان منتحاًل يبني 
حيث   ،1920 عام  فرنسا  يف  يسود  الذي  االنتقامي  املناخ  ذلك  مع 
ختوض الكنيسة والربملان )أفق أزرق( محلة لصالح مسيحيي الرشق 
العرب  بالسكان  خاص  اهتامم  دون  من  لبنان،  موارنة  املقدمة  ويف 

اآلخرين�
 1920 سبتمرب  أيلول/  يف  اإلعالن  تم  الروح  هذه  إطار  ويف 
لبنان،  جبل  حدود  يتجاوز  فرنيس  انتداب  حتت  الكبري(  )لبنان  عن 
)بأغلبية شيعية(  لبنان  البقاع وجنويب  لتشمل  تقليدًيا،  املاروين  وهو 
(15) Paragraphe 4 de l’article 22 de la charte de la SDN
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لويس  املسترشق  وكان  سنية�  بأغلبية  وضواحيها  طرابلس  وكذلك 
ماسينيون يف بعثة بعد ذلك يف بريوت قد نبه السلطات الفرنسية ضد 
هذا االحتواء التوسعي ألن ››حتقيق احللم العزيز عىل املوارنة قد يقع‹‹ 

يف هناية املطاف املندوب ››حتت نري األغلبية املسلمة‹‹)16(�
املندوب الفرنيس بداًل من أن يسمع هذه النصائح احلكيمة عمل 
بالعكس عىل )تقطيع( ما بقي من سوريا إىل أربع )دول( بال سابقة 
تارخيية: دولة يف دمشق ودولة يف حلب ودولة للعلويني وعاصمتها 
الدروز  شهد  بينام  السويداء�  وعاصمتها  الدروز  ودولة  الالذقية، 
أبًدا إىل  العثامنيني من دون أن يصلوا  شكاًل من االستقالل بوساطة 
كيان )الدولة(، حقق العلويون اقتحاًما غري مسبوق إىل مقدمة املشهد 
الدور  يلعبون  تراهم  أن  تنوي  تكن  مل  فرنسا  أن  صحيح  االنتدايب� 
نفسه حلفاء للنفوذ االستعامري عىل النحو الذي يقوم به املوارنة يف 

لبنان�
دمشق  ملك  فيصل  استعادت  جانبها  من  العظمى  بريطانيا 
تنظيم  دعمها  قد  املناورة  هذه  العراق�  عىل  ملًكا  لتجعله  املخلوع 
استفتاء ذو سؤال واحد يعطي 96 باملئة من األصوات لصالح تتويج 
السنة والشيعة،  املعادية لالستعامر جتمع  املقاومة  بينام كانت  فيصل� 
كان الربيطانيون يعيدون بناء دولة العراق حول ضباط قدامى عرب 
يسوده  الذي  العراق  يف  اخللط  هذا  يظل  العثامين�  اجليش  يف  وسنة 
واملوصل  شيعية(  )أغلبية  البرصة  واليات  السنة،  العرب  بغداد  يف 

)أغلبية كردية( حاماًل لتوترات إقليمية وطائفية يف آن مًعا�
بإدماج وعد بلفور يف   1922 التقسيم االستعامري يف  حتقق هذا 
االنتداب الربيطاين عىل فلسطني، وهو ما أدى إىل مقاطعة املؤسسات 
(16) Rapport de mission en Orient de Louis Massignon, 4 novembre 1920 - 6 janvier 1921
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االنتدابية من قبل األعيان والسكان العرب� استبعدت لندن من هذا 
االنتداب إمارة رشقي األردن وهي دولة مصغرة بني األردن والعراق 

ومنحت لعبد اهلل أحد إخوة فيصل�

آخر اخللفاء العرب
رشعية  عدم  احلاجة،  دعت  إذا  يثبت،  الصادم  املشهد  هذا  مثل 
يف  الرتكي  اجلانب  العرب�  السكان  غالبية  عيون  يف  االنتدابات 
مقررات سان ريمو قاوم هو اآلخر مقاومة مستميتة، قادها مصطفى 
كانت  األتراك"(�  "أبو  أتاتورك  لقب   1934 عام  محل  )الذي  كامل 
ولفرنسا  لليونان  مرتوكة  أراٍض  بني  األوصال  مقطعة  وقتئذ  تركيا 
االتفاق  تم  التي  النفوذ  مناطق  عىل  عالوة  العظمى،  ولربيطانيا 
بشأهنا يف باريس وروما ولندن� يف متوز/ يوليو 1923 بعد تنقالت 
إعالن  تم  املعارصة�  تركيا  لوزان حدود  اتفاق  للسكان حدد  مريعة 
اجلمهورية الرتكية ومصطفى كامل أول رؤسائها، وتم إلغاء السلطة، 
ولكن السلطان املخلوع يبقى شكلًيا خليفة حتى إلغاء هذه املؤسسة 

يف آذار/ مارس 1924 باقرتاع يف الربملان الرتكي�
الرشيف حسني )ملك احلجاز( املتواضع لديه ابنان اعتليا عرش 
العراق ورشق األردن، ولكن احللم يف )مملكة عربية( الذي داعبه قبل 
اللعب  إمكان  الزمان قد حمي متاًما� ونظًرا إىل غياب  بعقد من  ذلك 
عىل النبض القومي للنهضة، ظن حسني أنه يمكنه أن ينشط السجل 
اإلسالمي، بمطالبته باخلالفة بوصفه عربًيا من نسل الرسول� وكان 
هذا هو معنى املؤمتر اإلسالمي الذي مجعه يف متوز/ يوليو 1924 يف 

مكة بمناسبة احلج، ونقل لقب ملك احلجاز إىل أحد أبنائه؛ عيل�
شدة  تقدير  أساء  ذلك  من  الرغم  عىل  اهلاشمي  األب  ولكن 
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الكراهية التي غذاها منافسه ابن سعود، فقد نأى املناضلون الوهابيون 
عن اللحاق بالثورة العربية، مستبقني حينذاك املواجهة التي ال يمكن 
تفادهيا يف نظرهم مع اهلاشميني� قاموا بحركة جتاه احلجاز يف خريف 
إىل  موجهة  وبنادقهم  دخلوها  حيث  مكة  عىل  واستولوا   1924

األرض، ثم املدينة� ولكن بعد حصار طويل سقطت جدة بني أيادهيم 
يف كانون األول/ ديسمرب 1925�

 مل تدم اخلالفة العربية يف مكة طوياًل كام مل تدم اململكة العربية يف 
دمشق قبل ذلك بأربع سنوات� إذا كانت اململكة قد أطاحها اجليش 
الفرنيس فإن اخلالفة أطاحتها قوات ابن سعود� مملكة نجد واحلجاز 
سوف يطلق عليها قريًبا العربية السعودية، مشددة بذلك عىل طموح 
العائلة املالكة فيام وراء املذهب الوهايب� هذه العربية )السعودية( هي 
البلد الوحيد يف العامل الذي يشار إىل مواطنيه بصفة تنطلق من اسم 
العائلة املالكة )فنحن ال نطلق عىل األردنيني ››اهلاشميني‹‹، وال نطلق 

عىل اإلسبان ››البوربونيني‹‹����(�
اإلنكار  من  استفادة  أكرب  السعودية  العربية  اململكة  تستفيد 
األورويب حق الشعوب العربية يف تقرير مصريها يف ما يزيد عىل قرن 
من النهضة العربية، بداًل من عقد صالت دائمة بني القوى األوروبية 
قامت  سعودية  دولة  تكريس  إىل  بالعكس  أدى  النهضة،  وعرب 
اكتشاف  حتى  قبل  الوهابية،  وهي  للنهضة  معادية  أيديولوجية  عىل 
البرتول� ينبغي أن نرى يف هذا املسار القايس أحد األسباب الكربى 

يف إضعاف التنوير العريب�
وهناك نتيجة فاجعة ليست ثمرة ملؤامرة غامضة بقدر ما تأيت من 
رفض مستمر من قبل متخذي القرار الفرنسيني والربيطانيني يف معاملة 
العرب عىل قدم املساواة، يف حني إن اإلمرباطوريتني االستعامريتني 



56

قد شجعتا عىل حلف بني العرب ضد العدو الرتكي - األملاين� ليس 
هناك تآمر ميكافيليل أكثر من ذلك الذي يتمثل يف القنبلة املوقوتة التي 
تشكلها االنتدابات عىل مستوى الديموغرافيا وعىل مستوى احلدود� 
ولكن فرض القوى اخلارجية سيطرة املسيحيني يف لبنان أو السنة يف 
تزدهر  التي  اهلوسية،  التفسريات  تغذية  إىل  سوى  يؤدي  لن  العراق 

اليوم�
العمى  هذا  من  يراكمها  التي  الفوائد  من  الرغم  عىل  سعود  ابن 
الغريب سيتساءل فيام بعد أمام رئيس أمريكي حول هذه اإلرادة يف أن 
يطلب من حلفائه العرب أن يدفعوا أخطاء اآلخرين)17(� بالنسبة إىل 
الذين  األوروبيني  بوساطة  كأعداء  معاملتهم  ترتك  سوف  العرب، 
تنظيم  إن  بالظلم�  عميًقا  شعوًرا  كأصدقاء،  بإخالص  ساندوهم 
االنتخابات والدعوة إىل الدستور بالفعل لن يكفي العرب كي ينسوا 

اآللة اجلهنمية لالنتدابات�
الزائر احلايل للرشق العريب لن يندهش حينام يتلقى يف وجهه "بسايكس-
بيكو" و)بوعد بلفور(، وحتى إن مل يكن قد ولد يف أثناء تلك اإلساءات يف 
استخدام السلطة� ال ينبغي أن نرى يف ذلك رغبة يف تأنيب األورويب باسم 
توبة أداتية إىل حد ما� ال، بالفعل يوجد عدم فهم عميق من جانب العرب: 
كيف أمكن لفرنسا وبريطانيا العظمى تبني سياسة مشبوهة أخالقًيا وأيًضا 
من الناحية اإلسرتاتيجية تتضمن كثرًيا من املخاطرة؟ بعد ذلك بقرن ما زلنا 
ندفع توابع )األزمات الرشق أوسطية(، ثمن قرارنا بإخضاع العرب بداًل 

من التحالف معهم�

(17) يتعلق األمر باملقابلة يف 14 شباط/ فرباير 1945 بني ابن سعود وفرانكلني روزفلت. انظر

Jean-Pierre FILIU et David B., Les MeilleursEnnemis, Tome I, 1783-1953, Futuropolis, Pa-
ris, 2011, .78-79.
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 3

نصف قرن من االستقالل
)1971-1922( 

انتفاضات ومفاوضات وحروب استقالل
أعقاب  يف  االستعامرية  السيطرة  حتت  بأرسه  العريب  العامل  مر 
الرصاع العاملي األول، باستثناء اجلزيرة العربية التي ستصبح سعودية 
ليصل  قرن  نصف  يلزم  كان  اليمن�  يف  ذاهتا  عىل  املنطوية  واإلمامة 
العربية يف  الثورة  به  أهلم احللم  الذي  العرب(  إىل )استقالل  تدرجيًيا 
عام 1916� هذه الدورة من التحرر الشاق افتتحت يف عام 1922 
باالستقالل الشكيل ملرص الذي كان هو نفسه ثمرة للثورة غري العنيفة 

يف عام 1919�
كان  أنه  النسبي،  الرتاجع  هذا  بعد  اإلمربيالية،  القوى  فهمت 
يستحسن من أجل االحتفاظ بالسيطرة عىل األرايض العربية مواجهة 
انتفاضات مساملة� وهبذا تبقى عالقات  انتفاضات مسلحة بداًل من 
القوى ساحقة لصالح اجليوش الغربية، كام يثبت ذلك خنق )الثورة( 
العراقية عام 1920 التي بقيت بال غد- عىل عكس )الثورة( املرصية 

عام 1919�
القاعدة احلديدية يأيت يف متوز/ يوليو  الوحيد من هذه  االستثناء 
1921، حينام تشتت الفيلق اإلسباين يف الريف املغريب� عبد الكريم 

اخلطايب قايض من الرببر درس يف فاس وسالمنك، نادى بعد ذلك 
بجمهورية كونفدرالية لقبائل الريف� كان التحدي كبرًيا لدرجة أنه 
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أدى يف أيلول/ سبتمرب 1923 إىل انقالب اجلنرال ميغيل بريمو دي 
أرسلت  جانبها  من  وفرنسا  اإلسباين�  الدستور  تعليق  وإىل  ريڤيريا، 
عىل وجه الرسعة املارشال فيليب بيتان إىل املغرب� دعا عبد الكريم 
خلف  حتصن  ولكنه  معه،  التضامن  إىل  املغرب  سلطان  جدوى  بال 
حاميه الفرنيس� مجهورية الريف تالشت يف أيار/ مايو 1926 بسبب 
فرانشيسكو  الشاب  اجلنرال  فيه  برز  هائل  إسباين   - فرنيس  عدوان 

فرانكو�
)هادئة(  أهنا  واملفرتض  سورية،  دخلت   1925 يوليو  متوز/  يف 
إىل  الدعوة  متت  )ثورة(�  يف  جديد  من  الفرنيس  االنتداب  بوساطة 
رصحية  مساواة  مع  للثورة،  وطني  جملس  بوساطة  سوريا  استقالل 
ذروته  إىل  وصل  القايس  القمع  مجيعها�  الطوائف  من  املواطنني  بني 
مع عدوان أكثر من 40000 عسكري يف دمشق، يف ضاحية الغوطة 
)حيث اختذت حرب عصابات شبه مدنية منها مقًرا هلا( ويف أقاليم 
وقتها  هناك  موجوًدا  كان  الذي  كيسل  جوزيف  الكاتب  الدروز� 
يعلق وقد متلكه الذهول ››نحن نريد أن نجعل السكان يشمئزون من 
انتدابنا، باختصار لو أردنا أن نفقد سورية ما كنا نفعل شيًئا غري الذي 

فعلناه‹‹)18(�

استمرار النهضة
احلرب  أثناء  يف  العربية  للنهضة  القومي  التحرر  دينامية  تصدعت 
مع  تواصلت  عرش  التاسع  للقرن  الكربى  االجتاهات  األوىل�  العاملية 
أي  العلامين  املجال  يف  العربية  باللغة  التعليم  تقدم  العمق:  من  مزيد 
املتحرر من سلطة ما هو ديني،والصعود القوي لإلنتاج األديب املطبوع 

(18) Joseph KESSEL, En Syrie, Kra, Paris,1927, p.94.
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البالد  من  الدراسية  الشهادات  بني  مكثفة  وتبادالت  العربية،  باللغة 
العربية املختلفة والشتات�

أصبحت مرص مستقلة يف شباط/ فرباير 1922، سوف يكون هلا 
قريًبا دستور يقر فيه امللك فؤاد بسيادة الشعب، وقد أقر هذا الدستور 
استفتاًءا عاًما للرجال� عىل الرغم من ذلك أقام املستعمر الربيطاين 
الدفاع  جمال  يف  الدستورية  امللكية  هذه  سلطات  عىل  عدة  حدوًدا 
يف  سواء  الربيطانية  املصالح  ومحاية  األقليات،  ومحاية  واالتصاالت 

السودان أو يف قناة السويس�
انترص الزعيم الوطني سعد زغلول باسم الوفد يف كانون الثاين/ 
املشهد  عىل  وسيطر  املستقلة�  بمرص  انتخابات  أول  يف   1924 يناير 
آب/  يف  وفاته  حتى  للربملان،  رئيًسا  ثم  للوزراء  رئيًسا  السيايس 
الوفد  رئاسة  يف  خلفه  الذي  النحاس  مصطفى   �1927 أغسطس 
توىل خالل عقدين من الزمان إما رئاسة احلكومة أو قيادة املعارضة� 
السمة الدستورية للملكية املرصية حافظت عىل حياة سياسية تعددية 
التى  احلمر(  )اخلطوط  ولكن  نسبًيا�  حرة  صحافة  من  خلفية  عىل 
احلياة  فاعيل  كل  عىل  نفسها  تفرض  كانت  الربيطاين  املحتل  حددها 
الربملانية رغاًم عنهم أو برضاهم� االحتجاج عىل هذا التواطؤ من قبل 
نوع جديد:  إىل مولد حركة من   1928 أدى يف عام  الوطنية  النخبة 

اإلخوان املسلمون�
مؤسسها حسن البنا أراد -كام سعد زغلول- أن ينسب نفسه إىل 
الذي  يندرج حتت خط رشيد رضا  تأثري حممد عبده، لكنه مع ذلك 
كونه  من  تشدًدا  أكثر  )سلفي(  اجتاه  يف  عبده  حممد  أطروحات  قاد 
الوفد  شعار  قطعًيا  رفًضا  البنا  يرفض  يشء  كل  قبل  )إصالحًيا(� 
سيايس  بعد  له  نظره  يف  فاإلسالم  للجميع(؛  والوطن  هلل  )الدين 
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األصيلة�  للقومية  تؤسس  التي  هي  املؤمنني  بني  واألخوة  رصيح، 
التشديد عىل البعد )اإلسالمي( من قبل البنا ال ينزع شيًئا من التزامه 

)الوطني( ألنه يزعم أنه أكثر وطنية من الوفد�
البنا الذي كان والده حيمل شهادة من األزهر مل يكن شيًخا وإنام 
شاهًدا  وكان  السويس،  قناة  رشكة  مقر  اإلسامعيلية  يف  ُعنيِّ  معلاًم 
ال  حمارًضا  )املستقلة(؛  مرص  عىل  الغربية  السيادة  عىل  يومية  بصورة 
يكل، وداعية ماهًرا، احتفظ يف يديه بوصفه املرشد بالتحكم الكامل 
البالد  أنحاء  يف  يزرعها  أن  قصري  وقت  يف  استطاع  التي  املنظمة  يف 

مجيعها�
للنهضة  والقومية  اإلسالمية  املكونات  بني  احلميمة  العالقة  هذه 
موجودة أيًضا يف تونس حتت احلامية الفرنسية، وبسبب تاريخ احلركة 
و)حداثية(�  )علامنية(  حركة  غالًبا  نعتربها  التونسية  االستقاللية 
باجلامعة  تعليمه  تلقى  الذي  الثعالبي  العزيز  عبد  الشيخ  أن  وننسى 
الليربايل  احلزب   1920 عام  أسس  الذي  هو  بالزيتونة  اإلسالمية 
الدستوري املعروف باسم حزب الدستور الذي كانت مهمته )حترر 

الشعب التونيس(�
الثعالبى كاتب بيان )تونس الشهيدة( ُحكم عليه بالسجن مدة عام، 
وفضل النفي عام 1923 حتى يتفادى اعتقاالت جديدة، واستمر من 
اخلارج يتكفل برئاسة حزب الدستور� قام الثعالبي بتعميق العالقات 
يف  باديس  ابن  الشيخ  مع  سيام  وال  العريب  العامل  جممل  يف  النضالية 
1931 مجعية العلامء اجلزائريني التي  قسطنطينة� أهلم بن باديس عام 

كان شعارها )اإلسالم ديننا، العربية لغتنا واجلزائر بلدنا(�
قاد القوميون التونسيون محلة طويلة املدى ضد عمليات التجنيس 
التي تقوم هبا احلامية الفرنسية، معتربين أهنا تنتهك السيادة التونسية� 
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التي  الفتوى  بسبب  احلملة  هذه  توترت   1933-1932 عامي  يف 
أطلقها إمام قومي يف بنزرت بأن التجنيس ردة عن اإلسالم� متكنت 
العلامء  جانب  من  مضادة  فتوى  عىل  احلصوَل  االستعامرية   اإلدارة 
حاميل  املسلمني  موتى  ملنع  التظاهرات  توالت  فرنسا�  إىل  امليالني 

اجلنسية الفرنسية من الدفن يف مقابر املسلمني�
للتو  انتخب  الذي  بورقيبة  احلبيب  هو  طموح  حمام  هناك  كان 
اعرتاضه  1933، حينام جاء  مايو  أيار/  الدستور يف  قيادة حزب  يف 
املقابر  يف  الفرنسية  باجلنسية  جمنس  أبوه  تونيس  دفن  عىل  الشديد 
أثار  بورقيبة(  احلبيب  ميالد  )مكان  املوناستري  بمدينة  اإلسالمية 
أزمة خطرة داخلية� شهد مؤمتر آذار/ مارس 1934 تفكك احلزب 
لصالح )الدستور اجلديد( بقيادة بورقيبة� واجه الثعالبي عند عودته 
يف متوز/ يوليو 1937 العداء الفظ أحياًنا من جانب أنصار بورقيبة، 

املصممني عىل أن يلقوا بالدستور )القديم( يف مزبلة التاريخ�
القوميون  كان  الكربى  السياسية  املناورات  هذه  قلب  يف 
وإخوانه  البنا  العكسية�  املزايدات  لعبة  غالًبا  يلعبون  واإلسالميون 
املسلمني يتهمون الوفد بالتخيل عن الوطنية أمام الوصاية الربيطانية، 
عىل  احلاصلني  التونسيني  يمنعون  اجلدد  والدستوريون  بورقيبة 
اجلنسية الفرنسية من الدفن يف مقابر املسلمني، مقياًم بذلك تعاداًل بني 

اجلنسية التونسية والدين اإلسالمي�
للنهضة، وهذه  التحرري  املطلب  اكتامل  الشعراء يف جتسيد  استمر 
هي حالة الشاعر املرصي حافظ إبراهيم الذي نرش عام 1932 قبل موته 
››نحن شهود عىل القهر الذي تسمونه عداًل‹‹، أو التونيس أبو القاسم 
الشايب مؤلف إرادة الشعب يف عام 1933، وأربعة السطور األَُول يف 

هذا الديوان حتولت بعد ذلك إىل النشيد الوطني لتونس املستقلة�
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تالعبات ومظامل استعامرية
الذي  الكبري  للبنان  1926 دستوًرا  مايو  أيار/  فرنسا يف  منحت 
مصالح  تضمن  فيه  اخلامسة  واملادة  لبنان،  مجهورية  بذلك  أصبح 
معقد  ديمقراطي  الطائفي(  االنتخابات  )ونظام  االستعامرية  القوة 
الصيغة،  هلذه  املوقتة  السمة  عىل  الدستور  شدد  وقد  طائفية�  وكوته 
وأكد مبدأها يف املادة 95: سوف متثل الطوائف بإنصاف يف الوظائف 
اإلطار  هذا  يف  مكثفة  برملانية  حياة  دارت  الوزارة�  وتشكيل  العامة 
الدستوري تنعشها صحافة أكثر تطوًرا يف اإلقليم��� وتعرف فرنسا 
أهنا لن ختشى شيًئا من التعددية الطائفية، ألهنا أقل هتديًدا لسيطرهتا 

من إرادة قومية رصحية�
تدفع  أن  فرنسا جاهدة بال جدوى  املقابل حاولت  يف سورية يف 
 1930 عام  آنئذ  االنتداب  قوة  فرضت  هيمنتها�  يرسخ  دستور  إىل 
)احلكومات(  فيها  تتميز  والتي  سورية  لدولة  العضوية(  )األوضاع 
القوميون  رد  )السويداء(�  والدروز  )الالذقية(  العلوية  املناطق  من 
خلفية  عىل  محر  نجوم  ثالث  فيه  علاًم   1932 يف  حلب  يف  برفعهم 
بيضاء، حييطها رشيط أخرض فوقها ورشيط أمحر حتتها؛ متثل دمشق 
الزور،  وحلب نجمتان، والثالثة يمكنها بحسب املكان أن متثل دير 
الالذقية، السويداء أو أي مدينة أخرى يريد املستعمر أن يفصلها عن 

الوحدة السورية�
الطائفي  التشتت  هذا  بسبب  مرتبكة  السياسية  احلياة  تكون  أن 
كام يف لبنان أو مقيدة بوساطة التعسف االنتدايب كام يف سورية، فإنه 
نفسها  الفاشية  إيطاليا  تشغل  مل  ليبيا  يف  ومتناقًضا�  واقعًيا  يظل  أمر 
الرغم من كل يشء حًدا  التي تضع عىل  بأي اعتبار من االعتبارات 
لترصف فرنسا اجلمهورية يف األرايض التي حتتلها� استعامر واستيطان 
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والية طرابلس يصبح فعاًل إيامنًيا، يف حني إن اتفاق 1920 من احلكم 
الذايت تم العصف به، وأجرب األمري إدريس السنويس أن ينفي نفســه 

إىل مصــر املجــاورة�
جـاء بنيتو موسـوليني ليحفز 20000 مستوطن إيطايل يف طرابلس 
يف نيسان/ أبريل 1920� بعد ذلك بسنتني فاقم غزو خليج رست من 
عزلة برقة حيث يقود عمر املختار مقاومة باسم األمري إدريس� أطلق 
باحتالل  أواًل   ،1930 )للتهدئة( عام  املرحلة األخرية  رودلفو غرازيا 
الوالية اجلنوبية فزان، وثانًيا بعد أن احتجز يف معسكرات اعتقال نصف 

السكان البدو يف برقة�
مات عرشات اآلالف من املدنيني يف هذه املعسكرات التي كانت 
أهنا مراكز تكيف عىل حياة االستقرار�  تقدمها عىل  الفاشية  الدعاية 
شعر عمر املختار املحروم من قاعدته الشعبية أن احلصار يضيق عليه� 
تم أرسه يف أيلول/ سبتمرب 1931 وُأعدم يف ميدان عام يف بنغازي� 
أشهًرا عدة� وعىل  إال  بعد موته  تستمر  مل  الليبية  العصابات  وحرب 
الرغم من ذلك استلزم غزو إيطاليا باقي البالد عقدين من الزمان� 
التكلفة التي حتملها السكان املحليون كانت أكثر فداحة من التكلفة 
القرن  يف  فرنسا  بوساطة  اجلزائريون  حتملها  التي  أصاًل  الفادحة 

املايض�
أملانيا يف املقابل مل يكن هلا بعد أي طموح استعامري ولكن وصول 
النازي إىل السلطة عام 1933 أدى إىل هجرة هيودية مكثفة� ويف خالل 
عام تضاعف مرتني عدد اجلالية اليهودية يف فلسطني حتى وصل إىل 
حواىل 30 باملئة من السكان يف األرايض حتت االنتداب� هذا الضغط 
-1936( العربية  للثورة  املبارش  السبب  هو  للهجرة  املسبوق  غري 
1939(، هكذا أطلقت مرة أخرى عىل هذه االنتفاضة كلمة )ثورة(�
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تم إعالن إرضاب عام يف نيسان/ أبريل 1936 بوساطة اللجنة 
العليا العربية التي تشكلت بسبب األحوال من الفصائل الفلسطينية 
املختلفة، وقد تصاحلت� قمع املحتل الربيطاين هذا اإلرضاب بقسوة، 
لـ  اإلرضاب  سمح  ذلك  عىل  عالوة  اجلامعية�  العقوبات  من  وزاد 
)يشوف( وهو اسم )املؤسسة( اليهودية يف فلسطني بالعربية أن تدمج 
موجة جديدة من املهاجرين بحسب مبادئ اقتصاد هيودي قائم عىل 

االكتفاء الذايت�
العرب )مقابل  ألف من  1936 مات  أكتوبر  ىف ترشين األول/ 
الثقيلة  احلصيلة  هذه  ومثل  بريطانًيا(  وثالثني  وسبعة  هيودًيا  ثامنني 
علقت  التي  العليا  العربية  اللجنة  داخل  االنقسام  جديد  من  أحيت 
اإلرضاب العام� هكذا انتهى االحتجاج املدين، ولكن تشكلت ألول 
مرة ميليشيات تبنت الكوفية التقليدية للفالحني الفلسطينيني عالمًة 
من  مكون  عسكري  دعم  بإرسال  بريطانيا  أرسعت  االنضامم�  عىل 

20000 جندي يف مواجهة 20000 من املتمردين�

تقسيم  إىل   1937 يوليو  متوز/  يف  لندن  يف  خريطة  نرش  أدى 
االنتفاضة�  إعادة إطالق  إىل  فلسطني بني دولة هيودية ودولة عربية 
حشدت قوة االنتداب عدًدا من قدامى املحاربني الذين شاركوا ضد 
االنتفاضة يف أيرلندا، وجندت آالًفا من املعاونني اليهود� ناسبت هذه 
املقاومة  إن  حني  يف  الصهيونية،  احلركة  اإلسرتاتيجية  االختيارات 
يف  متفوق  عدو  مواجهة  يف  حملية  معارك  يف  نفسها  تستنفد  العربية 

السالح والتنظيم�
النخبة  تصفية  تم  العربية(  )الثورة  من  سنوات  ثالث  خالل 
الوطنية باإلعدام أو السجن أو النفي، كام تم قتل أو جرح حواىل 2 
األبيض  الكتاب  أن  صحيح  العربية�  فلسطني  يف  السكان  من  باملئة 
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ووضع  التقسيم  فكرة  عن  تراجع   1939 عام  لندن  أصدرته  الذي 
سقًفا صارًما للهجرة اليهودية خالل السنوات اخلمس املقبلة، ووعد 
بوصفهم  العرب  أن  والواقع  سنوات،  خالل عرش  البالد  باستقالل 
فقدوا أصاًل فلسطني حتى  قد  أن يكونوا  املحتمل  حركة وطنية من 

قبل بداية احلرب العاملية الثانية�

اجلامعة العربية وإرسائيل
ست اجلامعة العربية بني مرص  يف القاهرة يف آذار/ مارس 1945 ُأسِّ
بني  من  واليمن�  السعودية  والعربية  واألردن  والعراق  ولبنان  وسورية 
األعضاء املؤسسني هلذه )اجلامعة العربية( فقط العربية السعودية واليمن 
زيادة  إىل  العاملي  الرصاع  أدى  االستعامر�  إىل  اخلضوع  إىل  تتعرضا  مل 
فرنسا  خيص  ما  يف  أما  والعراق،  واألردن  مرص  عىل  الربيطاين  التحكم 
فقد استمرت يف احتالل سورية ولبنان عسكرًيا عىل الرغم من استقالهلام 

الشكيل يف عام 1943�
يف 8 أيار/ مايو 1945 وهو يوم استسالم أملانيا خرجت تظاهرات 
وطنية يف مدينة سطيف اجلزائرية، قبل أن متتد إىل جلام باجتاه الغرب� 
استمر القمع ذو القسوة الشديدة أكثر من أسبوعني خملًفا وراءه أكثر 
)املحافظات(  إىل  اهلدوء  إن عاد  ما  اجلزائريني�  ألف ضحية من  من 

الفرنسية يف اجلزائر حتى دخلت سورية بدورها إىل دائرة العنف�
برملان  بقصف   1945 مايو  أيار/   29 يف  الفرنيس  اجليش  قام 
دموية  كانت االضطرابات  العامة�  املباين  دمشق، وكذلك عدًدا من 
يف محاة ومحص وحلب� مل تتوقف التدخالت الفرنسية إال بعد تدخل 
قوى من ترششل، وأطلق شارل ديغول غاضًبا إىل السفري الربيطاين: 
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رمز  لدى  يكون  ال  وحني  الغرب‹‹)19(�  وخنت  فرنسا  أهنت  ››لقد 
فرنسا احلرة كلمة لصالح العرب فإن ذلك يبني كثرًيا عن اهلوة التي 

تفصل من اآلن فصاعًدا بني النخب يف الشعبني كليهام�
الذبح كام حيلو هلا يف اجلزائر، لكنها يف  لفرنسا أن متارس  يمكن 
مؤمترها  عقد  التي  املتحدة  األمم  منظمة  حكم  إىل  خاضعة  سورية 
مل جيعل  أزمة دمشق� وهذا  فرانسيسكو يف وسط  التأسييس يف سان 
بعد  ما  يف  أطلقها  التي  الكلمة  )اليشء(؛  هذا  جتاه  رأفة  أكثر  ديغول 
عىل األمم املتحدة� يف نيسان/ أبريل 1946 رحلت القوات الفرنسية 

األخرية من سورية وتم اجلالء عن لبنان يف آب/ أغسطس�
االنتدابية  خربهتا  بفشل  العظمى  بريطانيا  سلمت  فلسطني  يف 
ترشين  يف  األرايض�  مستقبل  حتسم  أن  املتحدة  األمم  من  وطلبت 
قراًرا  املتحدة  األمم  يف  العامة  اجلمعية  تبنت   1947 نوفمرب  الثاين/ 
خلريطة  ممتنعني(  )وعرشة  عرش  ثالثة  مقابل  صوًتا  وثالثني  بثالثة 
تقسيم فلسطني إىل دولة هيودية ودولة عربية وتدويل منطقة القدس� 
عام  حدث  )كام  املبدأ  حيث  من  سواء  التقسيم  هذا  العرب  رفض 
األرايض  نصف  من  أكثر  اليهودية  الدولة  يعطي  ألنه  أم   ،)1937

)وأفضلها(�
اجلامعتني  باستثناء  اخلريطة  عىل  الصهيونية  احلركة  وافقت 
األهلية  احلرب  انطلقت  ما  ورسعان  وشرتن�  إرغون  املتطرفتني 
اليهودية - العربية، وحاول )يشوف( خشية أن حيدث هولوكوست 
جديد أن يضمن بأي ثمن اتصاالت يف األرايض بني مناطق االستيطان 
املختلفة� تفاوض عبد اهلل ملك األردن رًسا مع القادة الصهاينة عىل 
للدولة  املخصصة  األرايض  عىل  يستحوذ  بحيث  فلسطني  تقسيم 
(19) Charles DE GAULLE, Le Salut (1944-46), Plon, Paris, p.194
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املقاومة  تالشت   1948 أبريل  نيسان/   - مارس  آذار/  يف  العربية� 
الفلسطينية وهو ما أدى إىل نزوح مجاعات بأكملها من السكان�

يف 15 أيار/ مايو 1948 أعلنت بريطانيا رسمًيا هناية انتداهبا عىل 
فلسطني� كانت الدولة اليهودية إرسائيل قد أعلنت يف اليوم السابق 
العربية ولكن  أيار/ مايو كان يوم سبت� حتركت اجليوش   15 ألن 
احلرب  أهداف  كانت  ذلك،  عىل  عالوة  بعضها�  بني  تنسيق  دون 
"يف  )تسوية  متوافقة؛  غري  املرصية  والقوات  األردنية  القوات  لدى 
امليدان" مع الصهاينة بالنسبة لألول انتصار عسكري بالنسبة للثاين(، 
من  املسلمني  اإلخوان  من  سيام  وال  تطوعية  وحدات  ضلوع  زاد 

االضطراب داخل املعسكر العريب�
ساحق  بانتصار  احلرب  انتهت   1949 يناير  الثاين/  كانون  يف 
حتت  الواقعة  فلسطني  من  باملئة   77 عىل  متددت  التي  إلرسائيل 
والقدس  الغربية  )الضفة  باملئة   22 األردن  وأحلقت  االنتداب، 
األردنية  اململكة  نشأت  الضفتني  بني  الوحدة  هذه  ومن  الرشقية( 
اهلاشمية� أفلت فقط من توسع بعضها وإحلاق بعضها اآلخر )قطاع 
ربع  يتجمع  سوف  وعليه  األصلية،  فلسطني  من  باملئة   1 أي  غزة(؛ 

السكان العرب يف البلد�
فلسطني،  لعرب  بالنسبة  الكارثة  تعني  التي  النكبة  كانت  وهكذا 
 1948 عام  يف  األرض  عىل  السكان  ثلثي  يمثلون  كانوا  الذين  أولئك 
أربع  إىل  مقسمني  فصاعًدا  اآلن  من  سيصبحون  مليون،   1,3 حواىل  أي 
فئات: 160000 بقوا يف إرسائيل 80000 سكان أصليون يف قطاع غزة، 
وعىل  الغربية،  والضفة  الرشقية  القدس  يف  أردنيون  سكان   300000

األقل 750000 الجئون منترشون يف قطاع غزة واألردن وسورية ولبنان 
وحتى يف ما وراء ذلك� )هذان الرقامن األخريان حمل سجال حاد(�
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تعني  ال  التي  هدنة  اتفاقيات  إرسائيل  مع  العربية  الدول  وقعت 
للفلسطينيني�  مستقل  بتمثيل  تسمح  أن  ترفض  ولكنها  اعرتاًفا، 
للوحدة  خملصة  تطلعات  تعكس  أن  عن  البعيدة  العربية،  واجلامعة 
العربية، هي احلقل املغلق ملؤامرات األنظمة كي تضمن لنفسها تفوًقا 
هنا  ومن  املتاح  الوحيد  هو  كان  ظهر  الذي  الوحيد  اإلمجاع  نسبًيا� 
جاء احتواء املسألة الفلسطينية وإبقاء احلال عىل ما هو عليه بالنسبة 

إلرسائيل�
الفلسطينيون من مقدمة مشهد رصاع هم أول ضحاياه�  اختفى 
حمض  إىل  حتولوا  أرضه،  عىل  سيًدا  يصبح  أن  يتطلع  شعب  ومن 
 UNRWA املتحدة  باألمم  خاصة  مؤسسات  هبم  تتكفل  الجئني 
)وكالة األمم املتحدة للمساعدة واألعامل(� اجلنسية )األردنية( التي 
منحتها اململكة اهلاشمية إىل جزء منهم ال متثل إال عزاًء حمدوًدا عن 
هذا الوطن البديل� ومن مل يرتك األرض التي ولد عليها استوعبتهم 

إرسائيل، يعيشون حتت إدارة عسكرية مواطنني من الدرجة الثانية�
دعم اإلخوان املسلمون األردنيون ضم الضفة الغربية بوساطة امللك 
عبد اهلل وكسبوا مقابل ذلك تسهيالت غري مسبوقة يف اململكة اهلاشمية� 
بخيانة  فاروق  امللك  املسلمون  اإلخوان  اهتم  العكس  عىل  مرص  يف 
كانون  يف  إرسائيل�  مواجهة  يف  وطنية  بإهانة  شعور  قلب  يف  فلسطني، 
الوزراء،  رئيس  باغتيال  إسالمي  مسلح  قام   1948 ديسمرب  األول/ 
وانتقمت قوات األمن بعد ذلك بقليل باغتيال حسن البنا مؤسس مجاعة 
اإلخوان املسلمني وقائدها� احلركة اإلسالمية اخلاضعة للقمع أصبح هلا 

)شهيدها(�
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اجلالء عن شاميل أفريقيا
بعد  احللفاء  احتالل  حتت  الثالث  الليبية  الواليات  وقعت 
وبرقة  طرابلس  يف  الربيطانيون  يتحكم  الثانية،  العاملية  احلرب 
الثانية  لوكلري  مارشال  كتيبة  مهد  فزان؛  الفرنسيون  يدير  بينام 
أمرًيا  السنويس  بإدريس  لندن  اعرتفت   1949 يف  للمدرعات� 
مستقاًل عىل برقة� وأرشفت األمم املتحدة عىل مسار انتهى يف عام 
1951 باحتاد طرابلس وبرقة وفزان يف إطار مملكة فدرالية يقودها 

إدريس�
ثالثة ُنُظم ملكية عربية نجحت هكذا ، يف ما بني 1932 و1951، يف 
صياغة نمط كل مرة مبتكر يف بناء الدولة: التوسع العائيل من نمط سعود، 
التكريس  الوهابية؛  وهي  )والقتال(  الدولة  أيديولوجيا  عىل  املؤسس 
بني  برتكيب  تم  األردن  رشق  يف  استعامرية  محاية  حتت  أواًل  اهلاشمي، 
صفقات ورصاعات مع إرسائيل، وهو ما أنتج األردن احلديثة؛ وأخرًيا 
بضم  هلم  سمحت  التي  برقة  يف  للسنوسية  للفاشية  املعادية  الرشعية 

الواليتني األخريني يف ليبيا املستقلة�
إىل  نظًرا  )الرشيفة(-  أيضا  عليها  ويطلق  العلوية  املالكة  العائلة 
السابع  القرن  منذ  املغرب  عىل  السلطة  رأس  عىل   - النبيلة  ساللتها 
املخزن  مغربني؛  بني  قديم  التمييز  خمتلفة�  أخرى  صيغة  تقدم  عرش، 
االنشقاق  أرض  يف  الريف  وجود  )االنشقاق(�  والسيبة  )السلطة( 
عىل  القضاء  أثناء  يف  للسلطان  السلبي  التواطؤ  كبرية  بصورة  يفرس 
الفرنسيني  اجلنود  بوساطة   1926-1925 يف  الكريم  عبد  مجهورية 

واإلسبان�
ولكن  مرياث،  ثمرة  ليس  ذلك  من  الرغم  عىل  املعارص  املخزن 
إدارية  تدخلية  ونزعة  ضعيفة  لدولة  تقليدي  استبداد  بني  هتجني 
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للمستعمر الفرنيس� هذا املخزن )الفرانكو- مغريب( سوف يكتسب 
رشعيته الوطنية يف األزمة املفتوحة بسبب عزل السلطان حممد يف آب/ 
أغسطس 1953 الذي تم ترحيله إىل كورسيكا ثم إىل مدغشقر� ثورة 
التاليني وصلت  العامني  أثناء  املغرب يف  التي هزت  امللك والشعب 
املنترصة للسلطان يف كانون األول/ ديسمرب  العودة  إىل ذروهتا عند 

�1955

املالكة  للعائلة  رائعة  فرصة  قدم  لفرنسا  االستعامري  العمى 
املغربية؛ فرصة رائعة لرد االعتبار الوطني� لقد أصبحت هي النظام 
امللكي الوحيد الذي استمر بعد االستقالل عىل خالف مرص وتونس 
هناية   1956 أبريل  ونيسان/  مارس  آذار/  شهرا  يعني  والعراق� 
)تدويل(  إلغاء  وكذلك  املغرب  عىل  واإلسبانية  الفرنسية  احلامية 
بعد ذلك يف متاهي فعال بني  السلطان حممد اخلامس  طنجة� أصبح 
العرش واألمة والشعب� هذا املسار يتسم بالدوام لدرجة أن املغرب 

مل تتأثر بالنهضة إال سطحًيا�
حزب  العكس،  عىل  العربية،  للنهضة  الكبري  القطب  تونس  يف 
الدستور اجلديد للحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف هو الذي يقود 
بتواطؤات  التشهري  دون  من  ليس  االستقالل،  أجل  من  النضال 
الباي مع احلامي الفرنيس� ولكن يف خريف 1955 واجه الزعيامن 
الداخيل(  الذايت  )احلكم  مسألة  حول  اآلخر  منهام  كل  الوطنيان 
الذي قبله بورقيبة ورفضه بن يوسف املؤيد الستقالل نضايل وليس 

تفاويض�
أنتجت االشتباكات بني البورقيبيني و)اليوسفيني( يف بضعة أشهر 
استخدم  الفرنسيني�  ضد  احلركة  سنوات  من  أكثر  املوتى  من  عدًدا 
أعوام  يف  استخدمها  التي  نفسها  احلجج  خصومه  ضد  بورقيبة 
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1934-1937 ضد الدستور )القديم(، متهاًم إياهم بأهنم إسالميون 

رجعيون أو عروبيون ضعيفو االرتباط باهلوية التونسية� ظنون بعض 
أو بعضهم اآلخر ال هتم من اآلن فصاعًدا أكثر من املواجهة احلامية 

من أجل السلطة بني الرفاق الوطنيني القدايي�
النخب  إىل  بالنسبة  فهو  لصاحله،  كلها  األوراق  يستخدم  بورقيبة 
ينظم  ولكنه  األوروبية،  الطريقة  عىل  التنمية  نموذج  بطل  الفرانكفونية 
عملية االحتفاء به عىل أنه )املجاهد األكرب( معلنًا أنه أبو اجلهاد من أجل 
حترير تونس� اضطر بن يوسف إىل املنفى وتم حتييد أنصاره� يف آذار/ 
1956 بلغت تونس االستقالل وأصبح بورقيبة رئيس الوزراء  مارس 

لدى األمني باي�
يف اجلزائر، النضال من أجل التحرير الذي أطلقته يف ترشين الثاين/ 
القتال  أيًضا جهاد، يف خط  الوطني هو  التحرير  1954 جبهة  نوفمرب 
نفسه الذي قاده عام 1832 حتى عام 1847 األمري عبد القادر� يتعلق 
القمعية من  القوة االستعامرية إىل سياستها  بثورة هتدف إىل دفع  األمر 
العقوبات  فإن  املعنى  هبذا  فرنسية(�  )اجلزائر  أسطورة  زعزعة  أجل 
اجلامعية وحتويل التعذيب إىل أمر شائع بوساطة السلطة الفرنسية ساعد 

عىل تقدم قضية جبهة التحرير�
دينامية التحرير قضت يف النهاية عىل كل أمل يف )الطريق الثالث( 
االستعامري�  واالندماج  اجلزائرية  السيادة  بني  بديل  يبقى  ال  حتى 
أدى  الثاين  االختيار  هذا  يؤكد  أن  عن  بعيًدا  العسكري  التصاعد 
بالرضورة إىل تفريغه من معناه، ومل يرتك أي طريق مفتوح سوى الطريق 
الوطني� علينا أال ُنخَدع لقد كسبت فرنسا عسكرًيا احلرب يف اجلزائر، 

ولكن هذا النرص بالسالح هو الذي وقع هناية )اجلزائر الفرنسية(�
يضاف إىل ذلك رشوط شارل ديغول للعودة إىل السلطة يف أيار/ 
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اجلمهورية  إىل  أدى  الذي  اجلزائر*  انقالب  بوساطة   1958 مايو 
اخلامسة� االنقالب الذي ُأجهض يف نيسان/ أبريل 1961 والصعود 
النمط  من  هتديد  خطر  تبني   )OAS( الرسي  اجليش  ملنظمة  القوي 
إنقاذ  أجل  من  اجلزائر  من  للتخلص  يأسف  ديغول  يكن  مل  الفايش� 
النار  إطالق  اتفاقات  بعد  السيادية  المباالته  كانت  هنا  من  فرنسا� 
السوداء(**،  )لألحذية  بالنسبة   ،1962 مارس  آذار/  يف  إيفيان  يف 

واحلركيني*** الذين تركهم وراءه�
احلكومات املتوالية للجزائر املستقلة مل تتوقف عن التذكري )باملليون 
خرافة  مثل  مثلها  أساس،  هلا  ليس  اخلرافة  هذه  احلرب�  يف  شهيد( 
)75000( معدمني بإطالق الرصاص التي زعمها احلزب الشيوعي 
اجلزائر  حرب  عن  نتج   1962 إىل   1954 من   �1945 عام  الفرنيس 
أربع  جزائرية،  ضحية   250000 هبا  يعتد  التي  األبحاث  بحسب 
التحرير  منظمة  بسبب  والباقي  الفرنسية  القوات  بسبب  أمخاسها كان 
نتيجة لعمليات التطهري الداخلية، والقضاء عىل )املتعاونني()20(؛ نحو 
2,5 باملئة من اجلزائر بني املسلمني تم قتلهم يف أثناء الرصاع وهي نسبة 

أعىل بخمسة أضعاف من فرنسيياجلزائر)21(�
البالد  اجلزائر غادرت  الفرنسيني يف  الكربى من هؤالء  األغلبية 
عام  حتى  تدرجيًيا  ذلك  أعقبوا  والباقون   ،1962-1961 عام  يف 
* انقالب أجرته القوات العسكرية الفرنسية املوجودة يف الجزائر معلنة متردها عىل قيادة الجيش املوجودة 

يف فرنسا. (مرتجم).

** املستوطنون الفرنسيون يف الجزائر من عرشات السنني.

***الجزائريون املتعاونون مع قوات االحتالل الفرنيس.

(20) Guy PERVILLE, « La Guerre d’Algérie : combien de morts ? », in Mohammed HARBI 
et Benjamin STORA (dir.), La Guerre d’Algérie, Pluriel, Paris, 2004, p.713.

(21) Ibid.,p.715.
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العدد،  كثرية  ليست  كانت  أهنا  من  الرغم  عىل  الظاهرة   �1965

عن  اجلالء  زاد  أخرى  جهة  من  واملغرب�  تونس  يف  ملموسة  كانت 
شاميل أفريقيا، مع إنشاء دولة إرسائيل، من هشاشة وضع الطوائف 
اليهودية يف العامل العريب� ترحيل هيود اليمن إىل إرسائيل تم تنظيمه 
منذ 1949-1950� ثم بعد ذلك جاءت العراق ومرص التى أخليت 

من سكاهنا اليهود قبل أن يأيت دور اجلزائر وتونس واملغرب�
بصورة  هو  االستقالل  إىل  النهاية  يف  يصل  الذي  العربى  العامل 
األوروبيون  السكان  الزمان�  من  قرن  قبل  من  تنوًعا  أقل  ملحوظ 
حتى وإن استوطنوا يف املغرب اختاروا الرحيل مع املستعمرالفرنيس، 
بسبب  مرص  يف  غالًيا  الثمن  واألرمنية  اليونانية  الطوائف  ودفعت 
فإن  السفارديم  عامل  خيص  فيام  أما  ولندن�  القاهرة  بني  الرصاعات 
رسوخه املتعدد الـطوائف مل حيمه من تبعات الرصاع العريب اإلرسائييل 
والنضال من أجل التحرر� استقالل الدول يف ما وراء املحن املرتبطة 
بالسعي إليه اقرتن إًذا بفقد جوهر املجتمعات العربية، الذي كان أكثر 

جتانًسا، وأقل حساسية لالختالف�
متثل حرب اجلزائر املشهد األكثر فظاعة يف هذا النصف قرن من 
)اجلزائر  من  سنة  وثالثني  واثنان  املئة  هناية  بعد  العريب�  االستقالل 
العهد  انقضاء  من  تنبع  السيادة  إىل  العربية  الرتقيات  الفرنسية(، كل 
التي  اخلطة  يف  تندرج  هي  بل  للتحرير،  محلة  من  أكثر  الكولونيايل 

وضعتها لندن للتخلص تدرجيًيا من حضورها رشق السويس�
وُقبلت  مستقلة  الكويت  أصبحت   1961 يونيو  حزيران/  يف 
التي حتتج عىل السيادة الكاملة  يف اجلامعة العربية ضد رغبة العراق 
لردع  الكويت  يف  الربيطانية  القوة  حمل  عربية  قوات  حلت  لإلمارة� 
بغداد من أي تدخل� بعد ذلك بعامني قبلت العراق مؤخًرا أن ترفع 
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اعرتاضها الذي أدى إىل هناية فيتو االحتاد السوفيايت وقبول الكويت 
يف األمم املتحدة�

الكيانني  1967 من  الثاين/ نوفمرب  انسحبت بريطانيا يف ترشين 
اجلزيرة  جنوب  احتاد  يسميان  واللذين  اليمن  جنويب  املوجودين 
)الذي  اجلزيرة  شبه  جنوب  ومحاية  عدن(  ميناء  )حول  العربية 
هذين  وطني  حترير  جبهة  مجعت  حرضموت(�  والية  تقريًبا  يشمل 
األول/  كانون  يف  انتقلت  تقدمية،  رسالة  ذات  مجهورية  يف  اجلزأين 
ديسمرب 1970 إىل املدار السوفيايت بوصفها مجهورية اليمن الشعبية 
ثم  ثم قطر  البحرين أخرًيا،  استقلت  بأشهر  بعد ذلك  الديمقراطية� 
اإلمارات العربية املتحدة ثم عامن عن الوصاية الربيطانية� ودخلت 

األمم املتحدة بوصفها دول ذات سيادة�
استقالهلا  أجل  من  تعاين  زالت  ما  عربية  أرض  ذلك  مع  يوجد 
هي فلسطني، حتى يف اجلامعة العربية ال متثلها سوى )منظمة حترير(� 
)املسألة( الفلسطينية هي أيًضا )قضية( وكلمة قضية يف العربية جتمع 
قاسية  يذكر بصورة  املسألة  دوام هذه  الفرنسية�  املفهومني يف  هذين 
بعدم قدرة الدول اجلديدة العربية عىل أن تفرض نفسها يف مواجهة 
دولة إرسائيل التي هي بالكاد أقل قدًما منها� فلسطني وقد اعتربت 
الكبري  لالختطاف  ذريعة  تستخدم  سوف  املركزية  العرب  )قضية( 

الستقالهلم بوساطة الطغم الديكتاتورية�



75

خريطة 2
انتدابات واستقالل يف العامل العريب
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4

عرشون عاًما من االنقالبات
)1969-1949( 

االختطاف الكبري
قام العرب يف مرص عام 1919 بحملة مبهرة من العصيان املدين، 
قبل أن يقوم غاندي بوقت طويل بالدعوة إىل هذا الشكل من التعبئة 
بصور  أنفسهم  العرب  عرف  الربيطانية�  اإلمرباطورية  مواجهة  يف 
الربملانية  احلياة  من  عقوًدا  دمشق  أو  بريوت  أو  القاهرة  يف  خمتلفة 
والتعددية احلزبية والصحافية النشيطة� اإلشارة إىل ماٍض عىل الرغم 
من أنه ليس بعيًدا يستثري اليوم الريبة من فرط ما ارتبطت صورة العامل 

العريب مقرتنة بالعنف والتعسف�
كيف يمكن أن نفرس هذا االنقالب الرهيب وهذا اإلنكار للتاريخ؟ 
ينبغي أن نعود إىل إضفاء السمة العسكرية والنزعة الراديكالية حتت 
التي  هي  الفلسطينية  املأساة  ولكن  االستعامر�  ضد  الكفاح  ضغط 
العسكريني  إىل  االستقالل  إىل  الداعية  النخب  من  بالتحول  عجلت 
ذلك  عىل  عالوة  رمحة�  بال  ودائاًم  الغالب،  يف  الوطنيني  الطموحني 
مرص  بني  العريب  العامل  استقطبت  التي  احلقيقية  الباردة(  )احلرب 
القومية  بني  التأليف  بتحطيم  قامت  السعودية  والعربية  النارصية 

واإلسالمية التي كانت يف قلب النهضة�
العنف الذي تعرض له العرب بسبب هذا االختطاف غري مفهوم 
للرسديات  مفتوًحا  كان  حينذاك  الوقت  ألن  املعارصين،  للمراقبني 
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التي  العنرصية  أو  هبتلر  لنارص  الشنيع  التشبيه  ثالثية،  العامل  الكربى 
أهنم  من  الرغم  عىل  كثريين  مثقفني  جعلت  اجلزائر  حرب  أطلقتها 
تقدميون، يظنون أهنم مضطرون إىل تربير ما ال يقبل التربير حتى ال 
ينبغي فك خصلة  العرب� وهلذا  املوجهة إىل  يفاقموا من االهتامات 
مع  عادلني  نكون  كي  واالنقالبات  املؤامرات  من  املربكة  اخليوط 
من  احلقيقيون  املنسيون  وهم  احلرية،  أجل  من  العرب  املناضلني 

التاريخ�

مصنع  األعداء
النسبي  النجاح  بسبب  وضعها  تزعزع  التي  االستعامرية  القوى 
تعود  أال  عىل  صممت   1919 عام  يف  مرص  يف  السلمية  )للثورة( 
مل  اإلمربيايل  الصلف  هذا  أخرى�  مرة  التحدي  هذا  مثل  ملواجهة 
يرتك بعد ذلك أمام املحتجني سوى طريق واحد ضيق بني اخلضوع 
بل  العنيفة،  االنتفاضات  املحتلون خطر نشوب  يردع  مل  والعصيان� 
العراق  يف  سحقها  إىل  املطاف  هناية  يف  يصلون  كانوا  العكس،  عىل 

1920 وسوريا يف 1926 وليبيا 1931 وفلسطني يف 1939�

عالية  كلفته  تكن  مل  املسلحة  املواجهة  إىل  اإلجباري  املرور  هذا 
ديناميتهم  عىل  بعمق  أثر  لكنه  فحسب،  العرب  للسكان  بالنسبة 
السياسية� إن تعبأة مواطنيه عىل غرار ما عرفته مرص يف عام 1919 
كان يسهل انبثاق رشوط التعددية، ومؤسًسا عىل االنخراط الطوعي 
ُبنى  املسلحة  االنتفاضات  حتبذ  املقابل  يف  النقدي�  االلتزام  وحتى 
سالسل  نموذج  من  مستنسخ  والقهري  اهلرمي  النوع  من  هرياركية 

القيادة العسكرية�
التحرير  أجل  من  مسلح  كفاح  كل  أن  باستفاضة  التاريخ  يبني 
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القوة  استثناء:  العرب  يمثل  وال  األهلية،  احلرب  من  بعًدا  يتضمن 
يتم  قاسية  تابعة  قوى  خدمتها  يف  بالفعل  تستخدم  االستعامرية 
القلة  أوسع  وبصورة  حتييدهم؛  املقاومة  عىل  ويكون  حملًيا  جتنيدهم 
املقاتلة جتتهد لتبني ميزان قوى يف املجتمع املقهور، وهو ما يمر عرب 
القضاء عىل )املتعاونني( و)املرشدين( مع صور اإلفراط كلها املقرتنة 

هبذه احلملة من التصفية�
املتهمة  التقليدية  النخب  عىل  االحتجاج  ذلك،  عىل  عالوة 
هبا  أوعزت  )حديثة(  أشكال  انبثاق  إىل  يؤدي  املحتل  مع  بالتواطؤ 
زعامة  ذي  رئيس  بني  مجعه  يف  اللينيني  للنموذج  الرهيبة  الفعالية 
وحزب منضبط ومنظامت مجاهريية ذات ديمقراطية زائفة� مثل هذه 
البنيات نجدها بدرجات خمتلفة يف مرص لدى اإلخوان املسلمني عام 
1928 ويف تونس يف الدستور اجلديد عام 1934، أو يف سورية مع 

حزب البعث الداعي )لالشرتاكية العربية( ذات املالمح املبهمة عام 
�1947

هذه الطالئع -كام تطلق عىل نفسها- تندرج يف قطيعة مع املامرسة 
سواء  )فاسدة(،  بأهنا  ُتتهم  التي  للنخب  التعددي  واملنطق  الربملانية 
أكانت إسالمية أم قومية� هذه األقليات تترصف وهي تتبنى حلساهبا 
اإلدانة التي أطلقها االحتاد السوفياتى ضد احلريات )الربجوازية( التي 
حُيتفى هبا يف الغرب� وكون القوى االستعامرية تنسب نفسها إىل هذا 

)العامل احلر( فهذا يزيد من عدم صدقية القيم السياسية املرتبطة به�
هذه األحزاب احلديثة مهام شاركت يف االنتخابات، فإهنا تشكل 
اإلسالميني  بني  املزايدة  انقاليب�  هلدف  ا  رسًّ منظمة  مسلحة  أفرًعا 
القومي ستصبح  املعسكر  املختلفة من  والقوميني ثم بني االجتاهات 
قريًبا التهديد األسايس الذي يلقي بثقله عىل الدول اهلشة التي ولدت 
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األقليات  هذه  توظف  سوف  ذلك،  عىل  عالوة  االستقالل�  بعد 
لربناجمها  تروج  كي  الفلسطينية  األرايض  اغتصاب  فضيحة  الفاعلة 

السيايس اخلاص�

موجة الصدمة الفلسطينية
الدول املؤسسة للجامعة العربية، باستثناء اليمن املنغلق عىل ذاته، 
شاركت يف أول حرب ضد إرسائيل يف 1948-1949 وذاقت هزيمة 
قاسية� العراق واململكة العربية السعودية ليستا معنيتني باهلدنة املوقع 
وضعت  التي  املحيطة  األربع  الدول  جانب  من  إرسائيل  مع  عليها 
بنيوًيا� يتعلق األمر  اإلقليم يف وضع السلم- الحرب، غري املستقر 
بوضع موقت يف أفق غري حمدد يف انتظار حل مفرتض ملسألة الالجئني 
العرب رشًطا  الذي وضعه  العودة(  الفلسطينيني مؤسس عىل )حق 

قطعًيا لالعرتاف بإرسائيل�
من  تبنيه  تم  مكافئة،  قيمة  ذي  بقرار  بالفعل  يتمسك  جانب  كل 
قرار  عام�  مدته  زمني  فاصل  وبينهام  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
دولة  بني  فلسطني  يقسم   1947 نوفمرب  الثاين/  ترشين  يف   181

وتؤكد  رشعيتها،  أساس  إرسائيل  منه  جعلت  عربية،  ودولة  هيودية 
صدر  الذي   194 القرار  السالم�  يف  الرغبة  عدم  العريب  الرفض  يف 
بعد ذلك بعام يف املقر نفسه، ››يقرر أنه يمكن السامح للالجئني الذين 
يرغبون يف العودة إىل منازهلم بأرسع ما يمكن والعيش يف سالم مع 

جرياهنم وينبغي دفع تعويضات ملن يقررون عدم العودة‹‹)22(�
العربية نفسها يف وضع صعب: فهي تطلب من  الدول  وضعت 
(22) Article 10 de la résolution 194/3, adoptée le 11 décembre 1948 par l’Assemblée générale 
des Nations unies.
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التي  التقسيم  تطبيق خارطة  املتحدة  اآلن فصاعًدا من منظمة األمم 
العودة(  )حق  تنفيذ  واقتضاؤها  عليها،  التصويت  أثناء  يف  رفضتها 
لالجئني الفلسطينيني بحسب ما ورد يف القرار 194 يعاين غياب أي 
متثيل فلسطيني مستقل، وهو نفسه نتيجة إلمجاع عريب سلبي هيدف 
بإرسائيل�  اخلاصة  عالقاهتا  يف  دولة  كل  مصالح  عىل  املحافظة  إىل 
األردن الضالعة يف ترتيبات رسية مع إرسائيل، ولبنان الذي ما زال 
حتميه فرنسا هبمة عند حدودها اجلنوبية، مستقر يف وضع بني السلم 

واحلرب�
سورية ومرص أكثر هشاشة بصورة أخرى� يف آذار/ مارس 1949 
قام قائد اجليش حسني الزعيم بانقالب عىل رئيس اجلمهورية� حدث 
االنقالب من دون إراقة دماء، وهذه أول مرة خيرج فيها جيش عريب 
التدخالت   - السلطة  عىل  مبارشة  ليستويل  الشكلية  حياديته  عن 
يف  الدستورية  امللكية  يوًما  تعارض  مل  السابقة  العراقية  العسكرية 
دمشق،  يف  آخران  انقالبان  عدة  بأشهر  تبعه  االنقالب  هذا  بغداد� 
وهذه املرة أكثر دموية� حافظ اجلنرال أديب الشيشكيل زعيم سورية 
ديكتاتورية  يقيم  أن  قبل  املؤسسية،  األشكال  عىل  البدء  يف  اجلديدة 
عسكرية يف ترشين الثاين/ نوفمرب 1951 مع املنع الرسيع لألحزاب 

السياسية كلها�
يف مرص بضع عرشات من )الضباط األحرار( مصدومون بسبب 
إهانة حرب فلسطني تآمروا عىل نظام امللك فاروق� مجال عبد النارص، 
العضو القديم يف اإلخوان املسلمني، هو أحد أعمدة املجموعة ولكنه 
يرتك لرفيقه أنور السادات القيام بالتفاوض رًسا لضم أنصار اإلمام 
)الشهيد( حسن البنا� النتيجة: استوىل الضباط األحرار عىل السلطة 
تم  املسلمني�  لإلخوان  النشيط  الدعم  مع   ،1952 يوليو  متوز/  يف 
إيقاف مجيع اجلنراالت ما عدا اثنني؛ من بينهام حممد نجيب املفضل 



82

وسافر  االنقالب  هذا  الشيشكيل  حيا  دمشق  يف  اإلسالميني�  لدى 
 1953 يونيو  حزيران/  يف  القاهرة�  إىل  رسمية  بزيارة  بقليل  بعدها 
تم إعالن اجلمهورية يف مرص ورئيسها حممد نجيب� ولكن )الضباط 

األحرار( يف غامر األحداث أعلنوا حل األحزاب السياسية�
بنسبة  لسورية  رئيًسا  الشيشكيل  انتخب   1953 يوليو  متوز/  يف 
99,7 باملئة من األصوات� هي متثيلية تذكر بـاالستفتاء الذي نظمته 

بريطانيا إلضفاء الرشعية عىل إقامة حكم فيصل عىل عرش العراق� 
االنتخابات  ذات  الدستورية  املامرسة  العسكريون  املستبدون  خنق 
انتخابية(  )رشعية  تفصيل  إىل  حيتاجون  أيًضا  إهنم  إال  التعددية، 
بحسب املقاس، فعادوا إىل حيل القوى االنتدابية التي فرضت يف عام 

1921 حاكاًم أجنبًيا عىل عرش العراق�

هذه االستفتاءات الرئاسية ال تعلمنا شيًئا عن الشعبية احلقيقية لقائد 
البالد، يف حني إهنا تبني عن )حتديث( انتخايب يف نمط إضفاء الرشعية 
ليست  سلًفا  نتيجتها  املعروف  االنتخابات  هذه  املطلقة�  السلطة  عىل 
إثبات للخضوع اجلمعي�  السياسية لكنها  أفعال اإلرادة  إًذا فعاًل من 
الديكتاتورية مل تسمح مع ذلك للجنرال الشيشكيل  الدراما  مثل هذه 
باحتواء انتفاضة عسكرية يف شباط/ فرباير 1954� االنقالبيون الذين 

مل يظهر بينهم أي قائد اختاروا العودة للنظام الربملاين يف سورية�
قرر نارص أال يرتك هتديًدا مماثاًل ينمو يف مرص� يف آذار/ مارس 
1954 إضفاء الرشعية عىل األحزاب السياسية الذي اقتضاه نجيب 

حاربه املعسكر النارصي عرب حماوالت اغتيال )جمهولة( وتظاهرات 
نجيب  انتخابات(�  ال  برملان،  ال  أحزاب،  )ال  رصحية  بشعارات 
أيًضا  ولكن  األحزاب  حل  عىل  فقط  ليس  حصل  ونارص  ختىل، 
أكتوبر  األول/  ترشين  يف  الطالبية�  واحلركات  النقابات  حل  عىل 
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النارص، واحتامل كبري أن تكون متثيلية،  1954 حماولة الغتيال عبد 

استخدمت ذريعة حلملة اعتقال واسعة ضد اإلخوان املسلمني الذين 
ك تنظيمهم� ُفكِّ

أقيل نجيب من مناصبه وأودع يف إقامة جربية طوال ثامنية عرش 
عاًما الحًقا� يف 1956 الدستور الذي محل نارص إىل رئاسة اجلمهورية 
متت املوافقة عليه بنسبة 99,9 باملئة من األصوات� زعيم مرص رجل 
يف  فقط�  استفتاء  عىل  تقوم  سلطته  رشعية  يرتك  ال  حويط  سيايس 
جيمع  األشهر  هو  خطاب  يف  السويس  قناة  تأميم  يعلن  اآليت  الشهر 
فيه بني اإلشارات إىل فلسطني ومتجيد العظمة املرصية: ››الفقر ليس 
عيًبا إنام العيب هو استغالل الشعوب، نستعيد حقوقنا كاملة ألن هذه 
األموال أموالنا والقناة هي ملك مرص� ]���[ ال توجد يف مرص أي 
البناء  اجتاه  يف  يتقدم  واحد  شعب  مرص،  شعب  سيادة  سوى  سيادة 

والتصنيع، كتلة واحدة ضد املعتدين ومؤامرات اإلمربيالية‹‹)23(�
جتمعوا  وقد  وخارجها  مرص  يف  العرب  ماليني  نتخيل  أن  ينبغي 
حول املذياع الرتانزستور، هذا اخلطاب الذي تنقله عىل اهلواء إذاعة 
صوت العرب إذاعة الدولة املرصية� التأثري هائل حتى شامل أفريقيا، 
ودفع بفرنسا، املقتنعة أن جبهة التحرير اجلزائرية هي صنيعة نارص، 
إىل أن تلحق بإرسائيل وبريطانيا العظمى مبارشة يف مؤامرة رسية ضد 

نارص�
انطلقت أزمة السويس يف ترشين الثاين/ نوفمرب 1956� اهلجوم 
املرصي،  للجيش  مدمًرا  كان  وبريطانيا  وفرنسا  إرسائيل  بني  املنسق 
هذا  ضد  حتركت  أيزهناور  حكم  حتت  املتحدة  الواليات  ولكن 
منطقة  عن  اجلالء  عىل  األوروبيني  حلفاءها  أواًل  أجربت  العدوان: 
(23) Cité in Marc FERRO, Suez, Complexe, Bruxelles, 1982, p.120-121.
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املرصية  سيناء  من  االنسحاب  عىل  إرسائيل  أجربت  وبعدها  القناة، 
ومن قطاع غزة، ونارص عىل الرغم من هزيمته العسكرية خرج مكلاًل 

من املحنة عىل أنه صالح الدين احلديث�
البعث السوري باسم حلم الوحدة العربية ألقى بنفسه بني ذراعي 
نارص يف شباط/ فرباير 1958، واندمج البلدان يف اجلمهورية العربية 
املتحدة وعلمها ذو النجمتني ترمزان إىل مرص وسورية، حل حمل علم 
عن  عرب  )االحتاد(  ولكن  الثالث�  النجوم  ذو  السوري  االستقالل 
نفسه )يف الواقع هبيمنة الضباط املرصيني عىل إقليم الشامل( )االسم 
الرسمي لسورية يف اجلمهورية العربية املتحدة(� مل خيطئ العسكريون 
العراقيون، فبعد أن ختلصوا من امللكية يف متوز/ يوليو 1958 رفضوا 

االنصياع إىل النداءات املرصية�
إرشاف  حتت  القهر  جيري  املتحدة  العربية  اجلمهورية  إقليمي  يف 
عضوًيا  مرتبطة  أم  العسكرية  املؤسسة  من  النابعة  سواء  االستخبارات 
املسلمني مستهدفة بوجه خاص،  الواحد� تظل مجاعة اإلخوان  باحلزب 
ومن هنا كان رحيل اآلالف من كوادرها ومناضليها إىل اململكة العربية 
السعودية� قدمت اململكة الوهابية هلم إضافة إىل اللجوء السيايس فرصة 
يف االستثامر يف املؤسسات التعليمية اجلديدة والتأطري )اإلسالمي( للبالد�

بالزلزال  مرتبطني  كانا  ومرص  سورية  يف  فاالنقالبان  وهكذا 
إما  مميت:  زقاق  يف  النهضة  حبس  الذى  الفلسطيني   - اإلرسائييل 
التعددية  تنكر  التي  العسكرية  الديكتاتورية  ذات  العربية(  )القومية 
الرئيس أو )اإلسالم  السياسية وحتتفي باجلامهري ليكثروا من تبجيل 
السعودية  الوهابية  بني  خلط  من  يأخذه  الذي  الشكل  يف  السيايس( 

واإلخوان املسلمني الذين ازدادوا تطرًفا يف املنفى�
أصبحنا بعيدين عن احلوار اخلصب بني القومية واإلسالمية الذي 
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روى النهضة العربية يف القرن التاسع عرش: كان السوري عبد الرمحن 
إىل  والعودة  الدستورية(  )الديمقراطية  إىل  آن  يف  يدعو  الكواكبي 
خالفة عربية عىل هذه القاعدة الديمقراطية، وكذلك إىل فصل ما هو 
سيايس عام هو ديني: كان املرصي حممد عبده يمكنه آنذاك أن يلهم 
املسلمني�  اإلخوان  نفسه مؤسس  الوقت  املرصية ويف  القومية  رواد 
استقطاب  إىل  أدى  الذي  هو  الديمقراطي  األفق  إغالق  بالفعل، 

املواجهة بني )القومية العربية( و)اإلسالم السيايس(�

من بورقيبة إىل بومدين
يستولون  الذين  نارص  أو  والشيشيكيل  الزعيم  من  اخلالف  عىل 
بعد االستقالل يف بالدهم، كان صعود بورقيبة مرتبًطا  السلطة  عىل 
عىل  استحوذ  لكنه  تونس،  استقالل  أجل  من  بنضاله  وثيقة  بصورة 
هذا االستقالل كي يضعه يف خدمة جمده الشخيص� لقد رأينا كيف 
استخدم بورقيبة ضد بن يوسف يف 1955 األسلحة واحلجج نفسها 
التي استخدمت ضد الدستور )القديم( قبل ذلك بعقدين من الزمان� 
بعد تصفية اليوسفيني الحق بورقيبة خصمه بانتقامه حتى اغتياله يف 

آب/ أغسطس 1961 يف فرانكفورت�
التي  الدستور  تأسيس  مجيعة  بأعامل  األكرب(  )املجاهد  عصف 
كانت تتجه نحو ملكية برملانية� يف متوز/ يوليو 1957 قاد محلة عنيفة 
رئيس�  أول  وأصبح  اجلمهورية  إعالن  عىل  وحصل  البايات،  ضد 
قبل أن حيصل عىل دستور  املناورات  أيًضا سنتني من  له  يلزم  وكان 

عىل املقاس ليفرض رئاسة من دون وزن مقابل حقيقي هلا�
يف  انطلق  حينام  السياسية  حياته  يف  خطأ  أسوأ  بورقيبة  ارتكب 
اجلالء  عىل  فرنسا  ليجرب  حاسمة  مواجهة  يف   ،1961 يوليو  متوز/ 
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الرصاع  قلب  يف  ديغول  إىل  بالنسبة  بنزرت�  قاعدة  عن  األوان  قبل 
العنيد عىل اجلزائر مسألة غري واردة أن يظهر أي عالمة ضعف� أطلق 
 600 األقل  عىل  قتل  حيث  سلًفا،  خارسة  معركة  يف  جيشه  بورقيبة 

تونيس مقابل 20 فرنيس�
إهانة بنزرت غذت مؤامرة ضلع فيها من هم من معسكر بورقيبة� 
1962 وتم إعدام عرشة  كشفت املؤامرة يف كانون األول/ ديسمرب 
انقالبيني: مخسة عسكريني ومخسة مدنيني وتم دفنهم يف مكان رسي� 
دائمة  بصورة  اجليش  إضعاف  عىل  بورقيبة  عمل  ذلك  أعقاب  ويف 
لصالح وزارة الداخلية� عزا هذا النظام بعًدا بوليسًيا واضًحا يف اجتاه 
العربية� يف  النظم  من  أشباهه  الكربى يف  العسكرية  للرتب  معاكس 
يشبه  واالستخبارات  الواحد  احلزب  بني  التونيس  التداخل  املقابل، 

الوضع السائد لدى الديكتاتوريات العربية األخرى�
يوليو  متوز/  يف  االستقالل  إىل  املجاورة  اجلزائر  وصلت  حينام 
التحرير،  حرب  أثناء  يف  التسعة  املؤسسني  من  ثالثة  قتل   1962

والستة الباقون كلهم أعضاء يف احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية 
السجون  يف   1962 مارس  آذار/  حتى  منهم  مخسة   ،)GPRA(
الفرنسية التي حترروا منها تطبيًقا التفاقات إيفيان� أكثرهم طموًحا 
بومدين  هواري  العقيد  مع  التحالف  قرر  بيال،  بن  أمحد  بينهم،  من 
ويف  املغرب  يف  املوجود  احلدود  جيش  وجده  مدينة  من  يقود  الذي 

تونس�
احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية تستند إىل املقاومة الداخلية 
التحرير  جبهة  واحتاد  الفرنيس  القمع  بسبب  حيوية  بال  تركت  التي 
)احلدود(  قوات  عىل  يعتمدا  أن  وبومدين  بيال  لبن  يمكن  بفرنسا� 
الوطني  الشعبي  اجليش  ذلك  بعد  تصبح  سوف  التي  الطازجة 
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السوداء(  )األقدام  ممتلكات  عىل  االستحواز  منظور   �)APN(
عدد  من  زاد  القدامى  املتعاونني  مع  احلسابات  وتصفية  الراحلني 

املنضمني يف اللحظة األخرية�
إىل  الوطني  الشعبي  اجليش  دخل   1962 سبتمرب  أيلول/  يف 
خصومه،  من  ألف  عىل  األقل  عىل  قىض  أن  بعد  العاصمة  اجلزائر 
وال سيام من بني سكان قسنطينة، حيث كانت الغارة بقيادة الشاذيل 
لصالح  حينئذ  املؤقتة  احلكومة  اختفت  بومدين�  مساعد  جديد  بن 
)مكتب سيايس( جديد جلبهة التحرير، أصبح بن بيال رئيًسا للحكومة 
لنواة  املؤسسون  اآلخرون  اخلمسة  انتقل  للدفاع�  وزيًرا  وبومدين 
جبهة التحرير مجيًعا إىل املعارضة سواء من املنفى أو يف إقليم القبائل 

حيث ُأْطِلقت حرب عصابات�
باملئة من   99,6 بنسبة  بيال  بن  انتخب   1963 أيلول/ سبتمرب  ىف 
وهي  اجلزائرية،  الشعبية  الديمقراطية  للجمهورية  رئيًسا  األصوات 
احلكومة�  ورئاسة  التحرير  جلبهة  قيادته  جانب  إىل  مجعها  وظيفة 
بقليل  ذلك  بعد  أطلق  كلها،  الشكلية  الكربى  القوة  هبذه  منتشًيا 
الثاين  احلسن  فيه  الذي خلف  املجاور  املغرب  الرمال( ضد  )حرب 
إىل  املرصيني  املستشارين  وجود  من  الرغم  وعىل  اخلامس�  حممد 
جانب اجليش اجلزائري دار الرصاع يف صالح املغاربة، األكثر دراية 

باملعارك يف الوسط الصحراوي�
صعد التوتر يف داخل اجليش اجلزائري يف حزيران/ يونيو 1965 
سوى  السكان  يفهم  مل  العاصمة�  يف  بومدين  مدرعات  وحتركت 
أثناء  التنقالب كان حيدث يف  بانقالب، ألن  يتعلق  أن األمر  متأخًرا 
تصوير فيلم املخرج غيلو بونتوكورڤو )معركة اجلزائر(، الذي يعيد 
ومركبات  الكومبارس  من  جمموعات  مع   ،1957 أزمة  مشاهد 
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سمح  والواقع  اخليال  بني  اخللط  هذا  الوطني�  الشعبي  اجليش  من 
لبومدين أن يقلل من العنف وأن يفرض )حركة اإلصالح(�

التنفيذية(  )اللجنة  الثورة  جملس  رئاسة  بني  بدوره  بومدين  مجع 
بعد تكريسها حزًبا  التحرير  الدفاع� جبهة  ورئاسة احلكومة ووزارة 
أطلق عىل  أو هكذا  وحيًدا أصبحت حتت سيطرة )جمموعة وجده( 
العصبة املكونة حول بومدين يف املغرب منذ فرتة جيش احلدود� عبد 
العزيز بوتفليقة الذي كان يف وجده السكرتري اخلاص لبومدين أصبح 

وزير اخلارجية الراسخ�
انقالب حزيران/  طاهر زبريي رئيس األركان شارك بنشاط يف 
يونيو 1965 )هو الذي اعتقل بن بيال( عىل الرغم من أنه ليس عضًوا 
األول/  كانون  اخلاص يف  بانقالبه  القيام  يف )مجاعة وجده(، حاول 
ديسمرب 1967 ولكن تم حتييده رسيًعا، وألغى بومدين وقتها وظيفة 
وأصبح  يتوالها،  التي  الدفاع  وزارة  يف  أدجمها  التي  األركان  رئيس 
يف  كوادره  إعداد  تم  الذي  العسكري  األمن  عىل  فأكثر  أكثر  يعتمد 
املدرسة السوفياتية وتتوىل فيه مكاتب األمن والوقاية تأطري السكان�

مرص  يف  احلربية  واالستخبارات  اجلزائر  يف  العسكري  األمن 
الديكتاتورية  تتمدد يف ظل  )األمنية(  اخلدمات  وسورية سلطة هذه 
املسامة تقدمية� مصطلح )استخبارات( يصبح من اآلن فصاعًدا يثري 
القلق العام يف البالد العربية: يعرف الفرد أنه يمكن أن ينسحق رسيًعا 
الذين  املعنيون  والسكان  القمعية�  األجهزة  هذه  أيدي  يف  سقط  إذا 
متت  التي  النكت  تدوير  يعيدون  األخري،  ملجأهم  السخرية  تبقى 
صياغتها يف االحتاد السوفيايت حتت وطأة استخبارات KGB مطبقني 

إياها عىل بوليسهم السيايس�
عادي  رجل  عن  وسورية  مرص  يف  سمعت  التي  النكتة  هذه  منها 
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مزنوق أمام رجل مثل لوح الثلج يف أتوبيس مزدحم� وبصوت خافت 
ثم  املخابرات،  يف  عضًوا  كان  إذا  الضخم  الرجل  اهلزيل  الرجل  سأل 
أجابه  عندما  ولكن  جريانه،  أو  معارفه  أو  عائلته  من  أحد  هبا  كان  إذا 
متذمًرا بعصبية يف كل مرة ال، الراكب جترأ أخرًيا عىل أن يقول: ››إًذا، 
طاملا لست عضًوا يف االستخبارات وال أحد من أرستك وال معارفك، 

أرجوك كف عن الدهس عىل قدمي‹‹)24(�

)احلرب الباردة العربية(
حتول  السيايس(  و)اإلسالم  العربية(  )القومية  بني  االستقطاب 
جانب  من  نارص  مها  بطالها  حقيقية  عربية‹‹)25(  باردة  ››حرب  إىل 
وفيصل ملك السعودية من جانب آخر� أصبح فيصل بن عبد العزيز 
1964، مستبعًدا من  نوفمرب  الثاين/  السعودية يف ترشين  ملًكا عىل 
عدة  صالحيات  منه  انتزع  قد  كان  الذي  سعود  امللك  أخاه  العرش 
خالل السنوات السالفات� أدين سعود بسبب حياته الالهية وإدارته 
املشوشة وأصبح جمرًبا عىل النفي )ومن جهة أخرى اقرتب من نارص 

الذي رحب به يف القاهرة(�
 1958 يوليو  متوز/  يف  العراق  يف  امللكية  عىل  االنقالب  منذ 
أصبح امللك حسني يف األردن هو اهلاشمي الوحيد الذي ما زال يف 
لوقت  وضعت  التي  الرصاعات  السعودية  العربية  نسيت  السلطة� 

(24) أصل هذه النكتة حيث نجد KGB   بدل االستخبارات موجودة يف: 

Antoine et Philippe MEYER, Le communisme est il soluble dans l’alcool,Seuil,Pa-
ris,1978,p.120

(25) التعبري صار شائًعا بفضل املؤرخ األمرييك: 

Malcolm H. KERR, The Arab cold War. Gamal Abdal Nasir and his Rivales, 1958-1970 
Oxford University Press, New York, 1965,
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اهلاشمية  األردن  ومنحت  تعارض،  يف  احلاكمتني  األرستني  طويل 
اإلخوان  بكون  تقويته  تم  اململكتني  بني  احللف  النشط� هذا  دعمها 
وجد  حيث  الرياض،  يف  كام  عامن  يف  ملحوظ  وجود  هلم  املسلمني 

آالف اإلسالميني الذين أفلتوا من القمع يف مرص وسورية ملجأ�
الذي  هو  السوري  االنقالب  السعودية  والعربية  األردن  دعم 
العربية  للجمهورية  هناية   1961 أكتوبر  األول/  ترشين  يف  وضع 
الشاميل(،  )اإلقليم  يف  جًدا  قاسية  املرصية(  )اهليمنة  كانت  املتحدة� 
لدرجة أن أكثر املتحمسني للوحدة العربية كانوا يتحفظون يف الدفاع 
عن اجلمهورية العربية املتحدة� العلم السوري وجد النجوم الثالث 
النارصية  اهلزيمة  ولكن  الوطني،  االستقالل  علم  متيز  كانت  التي 
حزب  مناضيل  العربية(،  )للقومية  آخرين  لدعاة  الطريق  فتحت 

البعث�
للجمهورية  املعارضني  البعث  حزب  ضباط  من  مجاعة  شكلت 
العربية املتحدة من ترشين األول/ أكتوبر 1959 )اللجنة العسكرية( 
حلزهبم  املدنية  القيادة  بمرارة  يلومون  هم  رسية�  بالطبع  كانت  التي 
بالتبعية العمياء لنارص� حممد عمران، وصالح جديد وحافظ األسد، 
املتآمرون الثالثة األساسيون، كلهم من األقلية العلوية� كانوا قلقني 
أن جيدوا خلف النزعة النارصية املنترصة، اخلطاب التقليدي للهيمنة 
الرشق  ومسيحيي  اإلسالم  يف  األقلية  التيارات  متثيل  كان   - السنية 
املعارضة  املاركسية  التشكيالت  ويف  البعث  حزب  داخل  يف  عالًيا 

لنارص�
العسكريون البعثيون بدؤوا التنفيذ يف آذار/ مارس 1963 واستولوا 
عىل السلطة يف دمشق� العلم ذو النجمتني للجمهورية العربية املتحدة 
وأطلق  العربية  للقومية  نارص  احتكار  عىل  لالحتجاج  ولكن  عاد، 
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اإلخوان املسلمون يف محاة عام 1964، متردات ُقِمعت بال رمحة�
االنحراف  إلدانة  عمران  خلف  تكتلوا  للبعث  املدنيون  القادة 
يف  خصومهام:  باغتا  وأسد  جديد  ولكن  املؤامرة�  لرفاق  )اليساري( 
1966 باحتالل املقر الرئايس بوساطة املتمردين، ومن  شباط/ فرباير 
خالل  الرابع  تطهريها  املسلحة  القوات  وشهدت  عمران،  اعتقال  ثم 
ثالث سنوات� هذا اجلانب السوري )للحرب الباردة العربية( انتهت 
فيه املباراة بالتعادل بني مرص والسعودية� ألن جديد - األسد له أولوياته 

اخلاصة غري القابلة لالختزال لالختيارات املتعارضة لنارص أو فيصل�
التحرير  منظمة  إرشافه  حتت  نارص  شكل   1964 مايو  أيار/  يف 
السفري  الشقريي،  ألمحد  رئاستها  وأعطى   )OLP( الفلسطينية 
ذلك  بعد  ثم  املتحدة،  األمم  يف  السعودية  العربية  للملكة  السابق 
)فتح(  ومنظمته  عرفات  يارس  وشجع  فيصل  حترك  بمرص�  ارتبط 
التي تدعو إىل القتال املسلح للفدائيني، وهي تعني املستعدين للموت 
1965 نفذت فتح  من أجل دينهم ووطنهم� يف كانون الثاين/ يناير 
نارص حينئذ ضد  دعاية  فانطلقت  هلا يف شامل إرسائيل،  أول عملية 
خمطط  وينفذون  مسلمون  إخوان  بأهنم  املتهمني  وفدائييه  عرفات 

)اإلمربيالية(�
أدت )احلرب الباردة العربية( بصورة مفارقة إىل رؤية الفلسطينيني 
ولكن   ،1949 منذ  السيايس  املشهد  من  اختفوا  قد  كانوا  الذين 
االستخدام األدائي للخصومة بني منظمة التحرير الفلسطينية وفتح 
بوساطة مرص والسعودية منع القضية الفلسطينية من أن تتحرر من 
القضية  هذه  مركزية  وبالعكس،  والعرب�  العرب  بني  املواجهات 
منعت كل واحد من األبطال العرب أن يتطلع إىل االستحواذ عليها 

كاملة�



92

حينذاك يف اليمن، أي يف حميط العامل العريب، كان االصطدام بني 
من  مقرب  ضابط  السالل،  اهلل  عبد  عنًفا�  األكثر  هو  وفيصل  نارص 
أيلول/  يف  صنعاء  يف  اجلمهورية  ويعلن  السلطة  عىل  يستويل  مرص 
وويل  ابنه  بدر  ولكن  بقليل�  أمحد  اإلمام  موت  بعد   1962 سبتمرب 
العهد أفلت من االنقالبيني وجلأ إىل العربية السعودية، ومنها شّجع 
مترًدا منارًصا للملكية، دفع السادات إىل تدخل مرص يف اليمن كنوع 
العربية  اجلمهورية  عن  لالنفصال  السعوديني  ملساندة  االنتقام  من 

املتحدة�
13000 جندي، ثم وصلت القوة  أرسل نارص رسيًعا فيلًقا من 
امللكية عنيدة،  القبائل  70000 جندي: كانت مقاومة  بعد ذلك إىل 
ميناء  ومنها  البالد،  نصف  عىل  سوى  تسيطر  ال  اجلمهورية  وكانت 
احلديدة الذي تصل منه اإلمدادات والدعم من مرص� زيارة نارص إىل 
صنعاء عام 1964 كانت مصحوبة بتبني دستور منسوخ من النموذج 
املرصي، يف حني إن السالل الذي رقى نفسه إىل رتبة مشري رّكز قيادة 

احلزب يف يديه إىل جانب الدولة واحلكومة والقوات املسلحة�
املعسكر  داخل  خطرة  توترات  أثارت  السالل  ديكتاتورية 
تعديل  النارص  عبد  رفض  ذلك  من  الرغم  عىل  أيًضا،  اجلمهوري 
دعمه غري املرشوط لربيبه اليمني� جاء وفد مجهوري ليشكو إىل نارص 
يف أيلول/ سبتمرب 1966، فُحبِس� وتبنت القوات املرصية يف اليمن 
الكياموية  إىل األسلحة  فأكثر  أكثر  األمام، وجلأت  إىل  اهلرب  سياسة 
أثناء جمزرة ملئات من األشخاص يف كيتاف، يف كانون  )وال سيام يف 

األول/ يناير 1967(�
مع  التوتر  ير  مل  فيصل  مع  بمواجهته  مشغواًل  كان  نارص  وألن 
تعددت  العرب�  بني  واملزايدات  الدعاية  زاوية  من  إال  إرسائيل 
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احلوادث عىل احلدود السورية بسبب عمليات التسلل املتكررة لفتح، 
ودان البعثيون يف السلطة يف دمشق سلبية مرص� ويعلم نارص أن ثلث 
جيشه موجود يف اليمن، لكنه بدأ خياطر بكل يشء يف 1967 مقتضًيا 
ثم  وإرسائيل،  مرص  بني  املوجودة  املتحدة  األمم  قوات  انسحاب 

إعالنه إغالق خليج العقبة )ومن ثم امليناء اإلرسائييل إيالت(�
يف  نارص  ويضيف  حرب�  إعالن  ذاته  حد  يف  هو  اإلغالق  هذا 
أهاًل  هلم  نقول  باحلرب،  هيددوننا  ››اليهود  العسكري:  الوضع  هذا 
باحلرب، نحن مستعدون‹‹)26(� امللك حسني ملك األردن وقع عىل 
اتفاق دفاع يف القاهرة مشابه لتلك التي تربط أصاًل مرص بسورية، بل 
إنه أعطى قيادة اجليش األردين جلنرال مرصي� ونارص املقتنع أنه قد 

انترص يف احلرب الباردة العربية يستمتع بانتصاره عىل فيصل�
 يف 5 حزيران/ يونيو 1967 أخذت إرسائيل املصممة عىل كرس 
الطائرات  األرض  عىل  ودمرت  اهلجوم  يف  املبادرة  العربى  احلصار 
املرصية� يف أثناء )حرب األيام الستة( هذه احُتل قطاع غزة وسيناء 
املرصية للمرة الثانية - األوىل كانت يف أثناء أزمة السويس 1956-

�1957

اجليش األردين ُطِرد من القدس الرشقية والضفة الغربية يف حني 
أجل  من  اجلوالن  هضبة  عن  التخيل  فضل  البعث  حزب  نظام  إن 

احتواء االضطرابات املحتملة يف دمشق�
املتحدة  الواليات  اهتم  هزيمته  قبول  عىل  القادر  غري  نارص 
العدوان اإلرسائييل، وأطلق موجة من  باملشاركة بصورة مبارشة يف 
العنف معادية لألمريكان يف العامل العريب كله� بعد نكبة 1948 ها هو 
(26) Cité in Henry LAURENS ; La Question de Palestine ; L’accomplissement des prophéties 
(1947-1967) ; Paris. Fayard ; 2007 ; p. 709des
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زمن النكسة بالنسبة للفلسطينيني موجات جديدة من املهاجرين تعرب 
أدجمتها  االنتداب  الواقعة حتت  فلسطني  أرايض  األردن، وجممل  هنر 
املزار  القدس؛  يف  األقىص  املسجد  بجيوشها�  احتلتها  أو  إرسائيل 
سيطرة  حتت  أصبح  واملدينة،  مكة  بعد  اإلسالم  يف  الثالث  املقدس 

الدولة العربية�
)حرب األيام الستة( تم كسبها بفضل األسلحة الفرنسية املزودة 
هبا إرسائيل بكثرة� عىل الرغم من املقاطعة التي قررهتا فرنسا يف بداية 
الرضورية  الغيار  لقطع  رسي  متوين  بإرسال  ديغول  رصح  احلرب، 
للطريان اإلرسائييل� ومع ذلك روجت الدعاية الصهيونية ألسطورة 
الكاذبة  احلكاية  هذه  املحنة�  قلب  يف  إرسائيل  خانت  التي  فرنسا 
بني  تدرجيًيا  قوة  يزداد  الذي  التحالف  بتبجيل  املقابل  يف  تسمح 
يف  األوسط(،  الرشق  يف  الوحيدة  و)الديمقراطية  املتحدة  الواليات 
منطق مستمد من احلرب الباردة تكون فيه البالد العربية متامهية مع 

اإلمرباطورية السوفياتية�
تبنى  العنيفة،  1967، بعد السجاالت  الثاين/ نوفمرب  يف ترشين 
انسحاب  عىل  الفرنسية  باللغة  نص   424 رقم  قراًرا  األمن  جملس 
ولكن  األخري�  الرصاع  خالل  احتلتها  التى  األرايض  من  إرسائيل 
عىل  تنص  نفسها  الترشيعية  القيمة  هلا  التي  اإلنكليزية  النسخة 
››االنسحاب من أراض احتلتها‹‹� غياب أداة التعريف يفتح الطريق 
بأيام رصح ديغول أن دولة إرسائيل  إىل انسحاب جزئي� بعد ذلك 
››تنظم عىل األرض التي استولت عليها االحتالل الذي ال يمكن أن 
يتم دون قهر وقمع وطرد، وسوف تكون هناك مقاومة ضدها سوف 

تصفها بدورها عىل أهنا إرهاب‹‹)27(�
(27) Conférence de presse du président Charles De Gaulle au palais del’Élysée,  le27no-
vembre1967
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النكبة  صدمة  حتت  زالوا  ما  الذين  العريب  العام  والرأي  القادة 
احتفوا بتفهم وليس بتضامن بالرئيس الفرنيس� ُنيس ديغول مرتكب 
متت  إنه  وكام   �1945 فيعام  بالقنابل  دمشق  وقصف  سطيف  جمازر 
حتية أيزهناور القتضائه إيقاف العدوان الثالثي اإلرسائييل - الفرنيس 
- الربيطاين ضد مرص يف عام 1956، ُعّد ديغول القائد الغريب الوحيد 
اجلدير باالحرتام بني العرب� أسطورة ديغول )صديق العرب( هي 
 �1967 أيًضا زائفة مثلها مثل )خيانته إرسائيل( يف حزيران/ يونيو 

ولكن بناء األساطري اجلامعية يتم هبذا الثمن�
غري  بسالة  ذات  فلسطينية  قومية  نزعة  نشأت  ديغول  توقع  وكام 
1968 قاوم فدائيو  مسبوقة عىل أنقاض النارصية� يف آذار/ مارس 
فلسطني بمساندة اجليش األردين بصالبة غارة إرسائيلية يف وادي هنر 
األردن؛ موقع املعركة اسمه الكرامة، ال يلزم أكثر من ذلك كي تكون 
رسالة )الثورة( الفلسطينية هي إنقاذ الرشف العريب� وليس أمام نارص 
 �1969 فرباير  شباط/  يف  الكربى  املوجة  هذه  أمام  االنحناء  سوى 
توىل عرفات وجمموعات الفدائيني قيادة منظمة التحرير الفلسطينية� 
بعد ذلك بأشهر فرض عىل الدولة اللبنانية أن تقبل عىل أرضها حتكيم 
مرص: )اتفاقات القاهرة( هذه التي بقيت رسية أعطت منظمة التحرير 
الفلسطينية امتيازات غري عادية يف معسكرات الالجئني وعىل حدود 
يف  الفلسطينية  امليلشيات  وحكم  الند(  )فتح  بداية  هذه  إرسائيل� 

جنوب لبنان�
يف  العربية  القمة  أثناء  يف  اليمن  من  قواته  نارص  سحب  أخرًيا 
اخلرطوم يف آب/ أغسطس 1967� هذا التخيل املرصي بداًل من أن 
يضعف املعسكر اجلمهور منحه رشعية جديدة وطنية، وال سيام وأن 
السالل أقيل يف أثناء زيارة له لبغداد� هكذا حترر اجلمهوريون اليمنيون 
من احلامية املرصية ومن ديكتاتورية السالل، ومتكنوا حتطيم احلصار 



96

املفروض بوساطة القوى امللكية يف صنعاء� هذه املقاومة البطولية هي 
امللحمة املؤسسة للجمهورية العربية اليمـنية التي اعرتف هبا يف هناية 
املطاف امللك فيصل� اإلمام بـدر الذي يشعر باخلزي لكنه عاجز ترك 

آنذاك العربية السعودية واختار منفاه يف بريطانيا العظمى�
هذه   1969 سبتمرب  أيلول/  يف  أغلق  النارص  لعبد  ليبي  تلميذ 
معمر  العسكرية،  االنقالبات  من  عاًما  عرشين  من  املكونة  الدائرة 
 1952 عام  نارص  مثل  األحرار(�  )الضباط  أول  نفسه  يعّد  القذايف 
انقلب عىل امللك املوجود )إدريس كان حينئذ يف سفر باخلارج، ولكن 
اعتقل ويل العهد(، وأصبح عىل رأس جملس قيادة الثورة الذي أعلن 
اجلمهورية، وقد اعرتف القذايف يف ما بعد أنه اختار السلك العسكري 
بداًل من الوظيفة املدنية من أجل أن يستويل يوًما عىل السلطة بالقوة�

إىل  الزعيم  من  حلقة  هناية  جيًدا  تبني  االنقالبية  الرصاحة  هذه 
رسيعة  بالتأكيد  وسيلة  كان  السالح  اختيار  ببومدين؛  مروًرا  نارص 
لالنتقام  فيها  شك  ال  إرادة  هناك  ذاهتا�  حد  يف  غاية  ليست  ولكن 
االجتامعي يف تصفية إرث النخبة القومية بوساطة هؤالء العسكريني 
القادمني من الربجوازية الصغرية أو الفالحني الفقراء� هذه التصفية 
فرنسا�  بوساطة  املستنزفة  اجلزائر  يف  واحًدا  صيًفا  سوى  تستغرق  مل 
وامتدت إىل سنتني يف مرص 1952-1954، ولكن يلزم مخسة عرش 
عاًما )من بينهم ثالثة أعوام من االحتالل املرصي( حتى يتم القضاء 

عىل الرتاث الربملاين يف سورية�
تتابع االنقالبات العسكرية وفظاعة الرصاع عىل السلطة أدى إىل 
عملية انتخاب داروينية حقيقية لصالح األشد تصلًبا من املدبرين هلا، 
القادر عىل القضاء عىل رفاق احلياة وعىل اهتام الثوريني األصالء بأسوأ 
سلطتهم  والقذايف  واألسد  وبومدين  نارص  دعم  هكذا  املؤامرات� 
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املطلقة، يف منطق هو يف آن احتكاري )االستحواذ عىل موارد البالد( 
وأبوي )معاملة الشعب معاملة األطفال( والذي يستدعى من وقت 

آلخر من أجل التصديق عرب االستفتاءات�
حصيلة هذه العصب العسكرية يف حقل املعركة فادحة، وعالوة 
عىل اهلزيمة أمام إرسائيل يف 1948، و1956، و1967 دفع باجليش 
املرصي إىل اليمن، واجليش اجلزائري خرس بالفعل )معركة الرمال( 
أمام املغرب� ولكن هذه اجليوش املهزومة خارجًيا هي بال رمحة أمام 
املعارضة الداخلية، التي يف مواجهتها ال ترتدد يف أن تترصف وكأهنا 
قوات احتالل )اجليش الشعبي الوطني يف قسنطينة عام 1962( ويف 
إقليم القبائل )عام 1963(، واجليش السوري يف محاة )عام 1964(� 
)عام  املوصل  انتفاضة  قمع  يف  العنف  قمة  العراقي  اجليش  ووصل 
1959( أو يف مطالب األكراد )ابتداء من أيلول/ سبتمرب 1961(، 

ومع مدد من اهلدوء حتى )آذار/ مارس 1970(�
يتم  خملصة  كانت  وإن  حتى  الداخلية  املعارضة  من  شكل  كل 
تشبيهها بالطابور اخلامس، وبأدوات يف يد اإلمربياليني� هذه الشيطنة 
مقرونة بعسكرة السيطرة السياسية )باستثناء تونس املخلصة لبعدها 
كام  الوحد،  واحلزب  االستخبارات  بني  وثيق  تعاون  مع  البولييس( 
الكلمة  ذلك  مع  هلا  االستخبارات  الستاليني�  السوفيايت  االحتاد  يف 
األخرية يف مواجهة اآللة احلزبية - األفضل عىل سبيل املثال أن يكون 
التحرير يف جزائر  بداًل من جبهة  العسكري  املرء مسؤواًل يف األمن 

بومدين، حتى يف ما خيص اإلثراء الشخيص�
هذه الثقافة يف التعسف وهذا التعميم للعنف يقيض عىل السياسة 
اهُتموا  وشيوعيون  إسالميون  وسورية  مرص  ففي  جذورها؛  من 
يف  ُيدَرج  نقد  كل  اجلزائر  يف  للصهيونية(�  )عمالء  بأهنم  مجيعهم 
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التهديدات الغامضة بــ )حزب فرنسا(، أسطوري وشائع الوجود يف 
آن مًعا� يف كل مكان، االختطاف الكبري لالستقالالت العربية الذي 
تراجع  إىل  أدى   1969 حتى   1949 من  العسكرية  باالنقالبات  تم 

ثقايف مأسوي�
أثناء  يف  االستعامرية  القوى  بوساطة  العربية  النهضة  خيانة  متت 
التي تم احلصول عليها  العاملية األوىل، ولكن االستقالالت  احلرب 
تدرجيًيا ليست إال حتريًرا خادًعا، ألن هناك ُعصًبا ديكتاتورية حرمت 
الشعوب من ثمرة كفاحها� يف اليوم التايل للنكسة عام 1967 بدا أن 

العرب قد فقدوا اجتاه نضاهلم من أجل التحرر�
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 5

من كارثة إىل أخرى 
)1991-1970(

جيل التخيل
الفلسطينية  التحرير  منظمة  تقودها  التي  الفلسطينية  الثورة 
األفق  النفتاح  املمكن  الوحيد  الطريق  وكأهنا  بدأت  وفدائيوها 
األردن  إىل  تدفقوا  كلها  اجلنسيات  من  متطوعون  العريب�  السيايس 
وقواعد  التدريب  معسكرات  الفلسطينية  الفصائل  أقامت  حيث 
العمليات اخلاصة هبا، لتلتهم يوًما بعد يوم جزًءا من سيادة اململكة 
غينيه  كثريون: مجع جان  أوروبا  اليسار يف  أقىص  مناضلو  اهلاشمية� 
عنهم مادة درامية نرشت بعد موته: )األسري العاشق(، وأخرج جان 
لوك غودار فيلم )حتى النرص( )الذي عرض بعد ذلك حتت عنوان 

"هنا وهناك"(�

الفعال  معناه  حرفًيا  ويعني  التوريط،  مفهوم  عرفات  أشاع 
للمقاومة  بالنسبة  بالفعل  األمر  يتعلق  واالنخراط�  التدريب  يف 
جيًشا  إرسائيل  مع  رصاعها  يف  جتذب  أن  العتاد  ضعيفة  الفلسطينية 
التصعيد  ثورية�  دينامية  يف  القائم  الوضع  تكرس  كي  أكثر  أو  عربًيا 
الذي أدى إىل )حرب األيام الستة( هو مثال توضيحي مفارق وناجح 
الفدائيني قد جعل سورية ضالعة يف الرصاع  التوريط، فترسب  عىل 

التي جذبت وقتها مرص حتى االنفجار اإلقليمي�
الفلسطينيون  املناضلون  فيها  يسبح  التي  الثورية  الرومانتيكية 
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وحلفاؤهم، بتأثري من اإلشارة الزاعقة لفيتنام كانت متنعهم من تقدير 
خطر مثل هذا )التوريط(� وقع عرفات يف الفخ الذي نصبه حينام طبق 
عليه جورج حبش رئيس اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني بدوره مبدأ 
التوريط� يف أيلول/ سبتمرب 1970 اختطفت اجلبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني طائرات ركاب يف مطار يف رشق األردن ورصح حبش أن: 

››املقاومة مستعدة أن جتعل من الرشق األوسط جحياًم‹‹)28(�
ورط  فقد  األسود(،  )سبتمرب  أثناء  يف  اجلحيم  انطلق  ما  رسعان 
يف  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  عرفات  الشعبية  وجبهته  حبش 
يف  وهم  املسلمون  اإلخوان  األردين�  اجليش  مع  خارسة  مواجهة 
حتى  الطرفني،  أحد  إىل  ينحازوا  أن  يرفضون  فلسطينيون  غالبيتهم 
التحرير  الوحيد ملنظمة  من هو أشدهم نضااًل عبد اهلل عزام� األمل 
الفلسطينية يكمن يف تدخل اجليش السوري إىل جانبهم� دفع صالح 
تغطيتها  رفض  األسد  إن  حني  يف  احلدود  لتخطي  مدرعاته  جديد 
التي  األردنية  بالطائرات  السورية  املدرعات  قذف  تم  حينئذ  جوًيا، 

أوقفت تقدمها�
فرض نارص يف النهاية وقف إطالق النار عىل حسني وعىل عرفات 
ولكن الرئيس املرصي املجهد بسبب األزمة األردنية سقط ميًتا� موت 
انفتاحات  السادات أطلق  أنور  النارص حيدد هناية عرص� خليفته  عبد 
رسية جتاه الواليات املتحدة حتى منذ جنازة الرئيس� هرب الفدائيون 
يكن  ومل  املوتى�  من  آالًفا  خلفهم  تاركني  األردن  من  الفلسطينيون 
مرحًبا هبم يف سورية التي توىل فيها األسد السلطة حمل جديد، املتهم 
بأنه ضحى باملصلحة الوطنية أمام مزايدات منظمة التحرير� حينذاك 

جلأ عرفات وأنصاره إىل لبنان�
(28) Cité in Olivier CARRÉ, Septembre noir. Refus arabe de la Résistance palesti-
nienne,Complexe,Bruxelles, 1980,p.17
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حصاد ترشين األول/أكتوبر
)وأطاحوا  سلفيهام  إرث  ومرص  سورية  يف  اجلدد  السادة  صفى 
أطلقها  التي  التصحيح(  )حركة  شعار  حتت  األخريين(  غرماءهم 
األسد يف أيلول/ سبتمرب 1970 ثم السادات يف متوز/ يوليو 1971� 
بومدين  افتتحه  طويلة،  مدته  مسار  حتت  ُتدرج  هذه  القرص  ثورات 
التصحيح  حركة  حتى  )اإلنقاذ(  بحركة   1965 عام  بيلال  بن  ضد 
)انقالب آخر جديد(، الذي أطاح يف عام 1974 أول رئيس )مدين( 

يف اجلمهورية العربية اليمنية لصالح العقيد إبراهيم احلامدي�
العسكريون  الديكتاتوريون  يصحح  كلها،  البالد  هذه  يف 
السادات  صالح  السابقة�  للفرق  لإلمربيالية  املضادة  االندفاعات 
من  آالًفا  يطرد  أن  قبل  فيصل  عهد  يف  السعودية  العربية  مع  مرص 
اليسار  1972، وأصبح  يوليو  البالد يف متوز/  السوفيات يف  اخلرباء 
هو اهلدف األول للرشطة السياسية، حيث شجع االنطالقة اإلسالمية 
يف حرم اجلامعات من أجل احتواء االحتجاج التقدمي� يف اجلزائر، 
برنامج التعريب املتسارع يف التعلم يلجأ إىل أعداد كبرية من املعلمني 

القادمني من الرشق األوسط، وهم يف أغلبيتهم إسالميون�
مهانة  إزالة  عرب  متر  نظاميهام  تقوية  أن  واألسد  السادات  يعرف 
1967� يف 6 ترشين األول/ أكتوبر 1973، يوم الغفران يف إرسائيل 

وأحد أيام رمضان يف اإلسالم، اقتحمت اجليوش املرصية والسورية 
اخلطوط اإلرسائيلية� كانت الصدمة هائلة للدولة العربية، عىل الرغم 
الذي  السادات  واجلوالن�  سيناء  يف  الناجح  املضاد  هجومها  من 
تارًكا  أكثر،  يتقدم  أن  الثالث  جيشه  منع  السويس  قناة  قواته  عربت 

األسد وحده أمام إرسائيل�
القتال�  إىل  مرص  جلوء  األمريكي  الرئيس  نيكسون  ريتشارد  دان 
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اجلوالن  يف  السوري  التخبط  بتأثري  أكتوبر،  األول/  ترشين   14 يف 
ا مع إرسائيل، ومنحتها  ا عسكريًّ عملت الواليات املتحدة جرًسا جويًّ
أقام  أكتوبر  األول/  ترشين   16 يف  أيًضا�  استثنائية  مالية  مساعدة 
لقناة  الغربية  الضفة  إىل  العبور  جرس  مقدمة  اإلرسائييل  اجليش 
حيتمل  ما  أكثر  هذا  وكان  دمشق�  ضواحي  إىل  وحترك  السويس، 
بالنسبة إىل امللك فيصل الذي استخدم للمرة األوىل سالح الوقود إىل 

الدرجة التي أحدثت )صدمة برتولية(�
تابعها  التي  السعودية  العربية  أكتوبر،  األول/  ترشين   20 يف 
رسيًعا منتجون عرب آخرون، قررت فرض حصار عىل نقل الطاقة 
إىل الواليات املتحدة� كان البرتول العريب قد انخفض بنسبة 10 باملئة 
مع هتديد بتخفيض 5 باملئة يف الشهر حتى يتم عقد اتفاق ُمرٍض عىل 
أربعة أضعاف يف بضعة  البرتول  ثمن  ارتفع   �1967 أساس حدود 
أسابيع� حتى وإن كانت الواليات املتحدة ال تعتمد سوى عىل 4 باملئة 
من البرتول السعودي، وتستهلك من احتياطها القوي، فقد ارتفعت 
فاتورهتا البرتولية من 4 مليار دوالر يف 1972 إىل 241 مليار دوالر 

عام 1974�
استفاد شاه إيران من ارتفاع سعر البرتول لكنه رفض هذه املقاطعة 
العربية التي أفادته كثرًيا� كانت طهران يف عالقات وثيقة مع إرسائيل 
أرباًحا طائلة،  نفسه جتني  الوقت  وهبذا تعيل من شأن اختالفها ويف 
يف  جيش  أكرب  )رابع  له  يكون  بأن  طموحه  يف  منها  جزًءا  واستثمر 
العامل(� يف مواجهة عامل عريب تنظر إليه واشنطن عىل أنه غري مأمون، 

بل معاٍد، كان النظام اإليراين مسرتحًيا يف دور )رشطي اخلليج(�
1973 قىض جملس األمن باألمم  22 ترشين األول/ أكتوبر  يف 
هذا  عن  صامء  إرسائيل  وظلت  فوًرا،  النار  إطالق  بوقف  املتحدة 
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سيناء�  يف  املحارص  املرصي  الثالث  اجليش  سحق  تنوي  املطلب، 
ترشين   24 يف  إرسائيل  إلجبار  النووي  بالتهديد  روسيا  لوحت 
األول/ أكتوبر عىل املوافقة يف هناية األمر� دارت احلرب ثامنية عرش 
يوًما، مدة أطول بثالث مرات من 1967، وتركت عامًلا غربًيا منقساًم 
بشدة بني الواليات املتحدة املتامهية مرة أخرى مع إرسائيل، وأوروبا 

املعتمدة أكثر عىل البرتول العريب�
رحالت  يف  األمريكي  اخلارجية  وزير  كسينجر  هنري  انطلق 
للفصل  اتفاقني  عىل   1974 يف  وحصل  اإلقليم،  يف  جمهدة  مكوكية 
وسورية  وإرسائيل  جانب،  من  ومرص  إرسائيل  بني  القوات،  بني 
يمكن  ال  األوسط،  الرشق  يف  بسيًطا  مبدأ  وفرض  آخر�  جانب  من 
للسالح السوفيايت أن يكسب حرًبا، وال يمكن الوصول إىل أي سالم 
من دون اإلرشاف األمريكي� وبفصل مسألة سيناء عن اجلوالن كرس 

اجلبهة املرصية السورية التي كانت موجودة يف خريف 1973�
بوساطة هذه االتفاقات، عىل الرغم من أهنا حمدودة، هّدأ كيسنجر  
والرياض� عالوة  واشنطن  بني  املميزة  العالقة  وأعاد  فيصل،  امللك 
وانتقم  الدبلوماسية،  اللعبة  من  السوفيايت  االحتاد  استبعد  ذلك  عىل 
التي تعرضت هلا الواليات  بذلك يف الرشق األوسط من النكسات 
تنازالت  أن  إرسائيل  أقنع  هنري(  )العزيز  ولكن  فيتنام،  يف  املتحدة 
حمدودة تسمح إلرسائيل أن تظل حمافظة عىل ما هو أسايس، وأن تعلن 
للعرب أن هذه حمض خطوة أوىل باجتاه احلل الشامل� هذه اهلدنة - 

التي ُأخِرجت بعناية، تبعدنا عن السالم أكثر مما تقربنا منه�
وضعتها  التي  التهميش  خماطر  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تقدر 
يف  األردين�  األسود(  )أيلول  من  املوروثة  املتطرفة  النزعة  فيها 
حزيران/ يونيو 1974 دشن عرفات مبدأ ››سلطة فلسطينية عىل أي 
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الشعبية  اجلبهة  دانت  يتم حتريره‹‹)29(�  الفلسطينية  جزء من األرض 
هذا التطور نحو وجود مشرتك مع إرسائيل وشكلت جبهة فلسطينية 
التحرير حصلت عىل فوائد هذه املرونة غري  للرفض� ولكن منظمة 
يف  كاماًل  عنرًصا  بوصفها  فلسطني  باسم  مقبولة  صارت  املسبوقة� 
القمة العربية يف عام 1974 )عىل الرغم من معارضة األردن(، ويف 

الشهر التايل ُدعي عرفات إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة�
››قد  مشهورة:  املتحدة  األمم  منصة  عىل  خطابه  خامتة  أصبحت 
جئتكم بغصن الزيتون مع بندقية الثائر، فال تسقطوا الغصن األخرض 
من يدي، أكرر ال تسقطوا الغصن األخرض من يدي� احلرب تدفع 
يف  قابل  الذي  فلسطني‹‹)30(�عرفات  من  يبدأ  والسلم  فلسطني  من 
بمدة قصرية عىل  بعد ذلك  الفرنيس، حصل  بريوت وزير اخلارجية 

مكتب إعالمي ملنظمة التحرير يف باريس�
مرة  تدمر  سوف  ذلك  مع  ثورية  طنطنة  بتأثري  التوريط  دينامية 
يدير عرفات من اآلن  الفلسطينية�  التحرير  أخرى ما حققته منظمة 
ضعًفا  أكثر  املحيل  واليسار  لبنان(،  يف  الدولة  داخل  )دولة  فصاعًدا 
من الكتائب اللبنانية وميليشيات أخرى حمافظة، يريدون تعبئة منظمة 
التحرير لصاحلهم� انطلقت احلرب األهلية يف نيسان/ أبريل 1975� 
ثم  الفدائيني،  النخراط  حد  لوضع  كبرًيا  جهًدا  بذل  عرفات  ولكن 
الكرنتينة يف كانون  الفلسطيني يف  الكتائبية للمعسكر  كانت املجزرة 
التحرير  منظمة  بوساطة  املقابل  يف  أدت  التي   1976 يناير  الثاين/ 

الفلسطينية وحلفائها اللبنانيني إىل تصفية القرية املسيحية يف دامور�

(29) Programme adopté par le douzième Conseil national palestinien,le« Parlement » de 
l’OLP, le 9 juin 1974..

(30) Cité in Henry LAURENS, Le Retour des exilés, op. cit., p.1006.
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بينام كانت مساعدات إرسائيل للميلشيات املسيحية اللبنانية تزداد 
أيار/  يف  الرصاع�  يف  حكاًم  نفسها  من  األسد  سوريا  جعلت  كثافة 
املاروين  الرئيس  بناء عىل طلب  1976 تدخل اجليش السوري  مايو 
اللبناين ضد التحالف )الفلسطيني- التقدمي(� أدى حصار املعسكر 
الفلسطيني يف تل الزعرت يف شهر آب/ أغسطس  وتصفيته إىل هزيمة 
منظمة التحرير الفلسطينية� وحددت إرسائيل عند صيدا )خط أمحر( 
متنع بعده عبور القوات السورية� وأدى هذا بصورة مفارقة إىل تدعيم 

فتح الند يف جنوب لبنان، ألهنا بعيدة هناك عن جيش األسد�

لعنة البرتول
املجتمعات  تغري  سوف   1974-1973 يف  البرتولية  الصدمة 
النهضة�  العربية موجهة رضبة كان يمكن أن تكون قاضية لدينامية 
حاملة  بالفعل  هي  السعودية  العربية  رأسها  عىل  البرتولية  امللكيات 
اململكة  يف  باالستقرار  تدعيمها  تم  التي  النهضة  ضد  أليديولوجيا 
لإلخوان املسلمني الفارين من القمع يف مرص وسورية� مل يكن هؤالء 
البنا، ولكن باألحرى لفكر أكثر  املنفيون حاملني رؤية  اإلسالميون 
نارص،  حكم  حتت  املسلمني  اإلخوان  مفكر  قطب،  لسيد  انغالًقا 

وُشنق بأمره يف آب/ أغسطس 1966�
كلية  يف  بالتدريس  سيد  الشهيد  شقيق  قطب  حممد  قام  وهكذا 
الرشيعة يف مكة� أسهم اإلخوان املسلمون مبارشة يف عام 1970 يف 
بلورة مذهب ››السياسة التعليمية يف العربية السعودية‹‹)31(، واستولوا 
عىل املواقع السيادية يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة، ويف جامعة امللك 
عبد العزيز يف جدة وجامعة اإلمام حممد بن سعود يف الرياض التي 

(31) Stéphane LACROIX, Les Islamistes saoudiens, PUF, Paris, 2010, p.57.
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كام  و1974�  و1967،   ،1961 أعوام  يف  التوايل  عىل  بناؤها  تم 
املذهب  تنظيم نرش  املسلمون وظائف إسرتاتيجية يف  حيتل اإلخوان 
للشباب  العاملي  االحتاد  أو  العاملية  اإلسالمية  الرابطة  وهو  الوهايب، 
 �)AMY( املسلم )املعروف باحلروف األوىل من اسمه اإلنكليزي
يف قطر حيث تتبنى العائلة املالكة هي أيًضا املذهب الوهايب، سمحت 
1973 قسم الدراسات  )لألخ( يوسف القرضاوي أن يؤسس عام 

اإلسالمية يف جامعة الدوحة� 
الوفرة املالية الناجتة عن الصدمة البرتولية جذبت إىل اخلليج ماليينًا 
من العامل املهاجرين؛ يمثل مرصيون، ويمنيون النسبة الكربى، ولكن 
العامل العربى كله صار معنًيا� سوف يتبنى هؤالء النازحون شكاًل من 
بلدهم  إىل  عودهتم  وحني  الوهايب�  للمحيط  املالئم  اإليامين  التشدد 
اجلديدة،  الدينية  املامرسات  هذه  )استرياد(  عىل  سيعملون  األصيل، 

أمارات عىل نجاحهم االجتامعي وعىل تروجيهم الثقايف�
وبدرجة  السادات،  أطلقها  التي  االقتصادي  االنفتاح  سياسة 
أقل األسد، مهدت األرض هلذه الربجوازية التقية املتمسكة بإدراج 
الواقع  يف  )هي  )إسالمية(  أزياء  العام:  املجال  يف  هويتها  عالمات 
مستوردة من اخلليج(، وممارسة معلنة للصالة )مع تعميم وتضخيم 
انزواء  )مع  رمضان  لصيام  صارم  واحرتام  املساجد(  يف  الصوت 
املالية اإلسالمية(  املخالفني إىل جماهلم اخلاص( وترويج )املعامالت 

)مع منع الفائدة عىل القروض(، إلخ�
)التقدميني(  للديكتاتوريني  البرتويل  املّن  سمح  أخرى  جهة  من 
بالتجريب  للدفع  ولكن  فقط،  كربى  بتكاليف  يبقوا  بأن  ليس 
عىل  بومدين  جزائر  داومت  أيًضا�  املغامرة  حدود  حتى  االجتامعي 
أن )تأكل برتوهلا( مع واردات غذائية يف تزايد متضاعف، حيث إن 
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حصيلة النزعة اجلامعية يف الزراعة كانت كارثية )سياسة الصناعات 
التصنيعية شهدت أيًضا فشاًل ذريًعا(� والقذايف الذي أفلت من أكثر 
من انقالب أطلق يف آذار/ مارس 1977 سياسة اهلرب إىل األمام مع 

اجلامهريية، يوتوبيا شمولية تلغي األحزاب واجلمعيات والنقابات�
يف  الكربى  األشغال  بدت  والقذايف  بومدين  هذيان  مواجهـة  يف 
البنية التحتية للبعث العراقي أكثر عقالنية نسبًيا� الرئيس أمحد حسن 
البكر يف السلطة منذ متوز/ يوليو 1968 قام بمرشوعات شق الطرق 
وال  للتعليم  إرادي  وتطوير  كلها  البالد  إىل  الكهرباء  ومد  الرسيعة، 
معه،  بعيدة  قربى  وذو  البكر  نائب  حسني  صدام  البنات�  لدى  سيام 
بدأ يطبع تدرجيًيا عالمته يف هذا االستبداد الذي يسعى إىل أن يكون 
البعث  حمل  حيل  أن  إىل  أيًضا  يسعى  العراقي  البعث  )مستنرًيا(� 

السوري مرجعيًة )للقومية العربية(�
التحرير  تأثريات مشؤومة عىل منظمة  أيًضا  له  البرتويل  السخاء   
بسبب  املايل سواء  الثراء  أبًدا حركة حترير هبذا  تتمتع  مل  الفلسطينية� 
يف  العاملني  الفلسطينيني  بتحويالت  أو  البرتولية  امللكيات  دعم 
الوالءات  عىل  لإلبقاء  هائلة  موارد  عرفات  ووجد  اخلليج�  بالد 
املبارش  االتصال  فقد  ولكنه  الفلسطيني،  الشتات  يف  واملحسوبيات 
بالسكان يف األرايض املحتلة، حيث اإلخوان املسلمني الذين يقودهم 

من غزة الشيخ أمحد ياسني يقومون بتنمية شبكاهتم�
عىل  اإلسالميني  االستعامري،  تسد(  )فرق  مبدأ  باسم  إرسائيل  فضلت 
حساب القوميني يف الضفة الغربية وغزة� فبينام كان املحتل يالحق بال هوادة 
املتعاطفني مع منظمة التحرير الفلسطينية ويقىض بدنًيا عىل الفدائيني، شاركت 
احلكومة اإلرسائيلية يف غزة رسمًيا يف افتتاح مسجد الشيخ ياسني يف أيلول/ 

سبتمرب 1973 وشجعت عىل وجود اإلخوان املسلمني يف اجلمعيات�
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غياب املوارد البرتولية املبارشة أو غري املبارشة أثر سلًبا يف تطور 
عسكري  انقالب  حماولتي  من  الثاين  احلسن  أفلت  وتونس�  املغرب 
ترشين  يف  بادر   �1972 أغسطس  وآب/   1971 يوليو  متوز/  يف 
الثاين/ نوفمرب 1975 بإطالق )املسرية اخلرضاء( لالحتالل السلمي 
للصحراء اإلسبانية التي كانت مدريد بصدد اجلالء عنها� هذه التعبئة 
القومية املنظمة بحنكة أفشلت دعم بومدين للميلشيات الصحراوية 
جلبهة البوليزاريو، وكسب احلسن الثاين رشعية شعبية مشاهبة لرشعية 
دائم مع  بالده يف رصاع  لكنه وضع   ،1955-1953 أعوام  أبيه يف 

اجلزائر�
يف آذار/ مارس 1975 أصبح بورقيبة )رئيًسا مدى احلياة( بوساطة 
احلاالت  رهينة  أصبحت  تونس  يف  السياسية  احلياة  له�  تابع  برملان 
يوًما  )اشرتاكية(،  يوًما  احلكومية؛  والنزوات  الدولة  لرئيس  املزاجية 
)ليربالية( )مستشارون سيئو النية يتم اهتامهم كل مرة بالفشل يف هذا 
أن  حاولت  للشغل  التونيس  العام  االحتاد  نقابة  ذاك(�  أو  االختيار 
26 كانون  الطاعنة يف السن� يف  التسلطية  النزعة  ختلخل مأزق هذه 
بل  عرشات  مع  األسود(  )اخلميس  يوم  كان   1978 يناير  الثاين/ 
)اللعنة  أن  يبني  التونيس  املأزق  هذا  أعمى�  قمع  ضحايا  من  مئات 
البرتولية( التي تتجىل يف اجلزائر وليبيا املجاورتني، ال تكفي أن تفرس 

وحدها الرتاجع الديمقراطي الذي يشهده آنذاك العامل العريب�

التحول يف عام 1979
1979 عام حاسم بالنسبة للعامل العريب، حتى وإن كان هذا  عام 
عظيمني؛  بتطورين  وخيتتم  يفتتح  حيث  اإلسالمي،  حميطه  يف  احلسم 
كانون  يف  ألفغانستان  السوفيايت  والغزو  إيران  يف  اإلسالمية  الثورة 

األول/ ديسمرب�
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إطاحة نظام شاه إيران بوساطة آية اهلل اخلميني الذي تم االحتفاء 
يمثل  األشخاص،  ماليني  من  برشية  بموجات  طهران  إىل  بعودته 
العربية  الدولة  سفارة  الثوار  )اقتحم  إلرسائيل  كبرية  هزيمة  بالفعل 
منظمة  ممثل  إىل  وقدموها  فلسطني«  »سفارة  إىل  وحولوها  إيران  يف 
التحرير الفلسطينية لدهيم(� جيل من املناضلني العرب الذين كانوا 
املاركسية،  بل  القومية  النزعة  إىل وقت طويل منخرطني يف صفوف 
بدافع  ليس  اشتعااًل،  أكثر  اإلسالمية  النزعة  إىل  حينذاك  انضموا 

االعتقاد الديني وإنام باألحرى بدافع إرادة حمو اهلزائم املاضية�
عىل جدران بريوت كانت امللصقات تصور اللقاء باألحضان بني 
عرفات واخلميني مع شعار )ثورتان يف واحدة( يف إشارة إىل وحدة 
املصري املشرتكة بني الثورتني اإليرانية والفلسطينية� جانب مهم من 
مناضيل فتح يف لبنان قادم من الطائفة الشيعية، وجد يف االنخراط يف 

صفوف ميلشيات منظمة التحرير الفلسطينية موارًدا ومنزلة وترقيًّا�
بيغني  السادات ومناحم  أنور  اإليرانية وقع  الثورة  بعد شهر من 
رئيس  بني مرص وإرسائيل�  معاهدة سالم  كارتر عىل  برعاية جيمي 
الوزراء اإلرسائييل مؤسس منظمة اإلرغون الذي حتول إىل )اليمني( 
الفلسطينية�  تنازل حول املسألة  الليكود، رفض أي  املتطرف حلزب 
يتعلق األمر إًذا بسالم منفصل، يرتك يد إرسائيل طليقة يف استيطان 
الضفة الغربية وغزة� بعد شهور عصيبة من املفاوضات اإلرسائيلية 

املرصية رأى كارتر حلمه يتحطم يف صلح بني )أبناء إبراهيم(�
جزيرة  لشبه  الكامل  االسرتداد  عىل  جانبه  من  السادات  حصل 
سيناء عىل ثالث مراحل متتد عىل مدار ثالثة أعوام� كام حصل أيًضا 
املعونات  غرار  عىل  مقررة  املتحدة  الواليات  من  كبرية  معونة  عىل 
أمهية  اجلوانب  أكثر  إلرسائيل�  املتحدة  الواليات  متنحها  التي  اهلائلة 
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هو منح 1,3 مليار دوالر للجيش املرصي وهي معونة مستمرة حتى 
اليوم إىل الدرجة التي ال يعدها العسكريون املرصيون منحة وإنام حًقا�

منبوذة  املنفصل مع إرسائيل، صارت مرص  السالم  وبسبب هذا 
يف  مقرها  وجعلت  القاهرة  تركت  العربية  اجلامعة  العريب�  العامل  يف 
التي  املنزلة  احتالل  أن تدعي  بمقدور سوريا األسد  يكن  مل  تونس� 
تركتها القاهرة، ألهنا مستغرقة يف قمع انتفاضات اإلخوان املسلمني 
العربية:  القومية  شعلة  الستالم  العراق  تقدم  حينذاك  أرضها�  عىل 
السلطة كاملة بعد تطهري  1979 توىل صدام حسني  يف متوز/ يوليو 

دموي لقيادة حزب البعث منقول عىل اهلواء مبارشة�
يتمحور  البعث  حلزب  والعراقي  السوري  الفرعني  بني  التنافس 
حول العالقة مع إيران التي أعلن فيها اخلميني )مجهورية إسالمية( 
سلطة  )مع  ثيوقراطية  بمالمح  دستور  هلا  أصبح  ما  رسعان  التي 
األسد  عقد  كلها(�  املنتخبة  املؤسسات  عىل  للثورة  األعىل  للمرجع 
واخلميني حلًفا إسرتاتيجًيا رسمًيا باسم النضال ضد إرسائيل، ولكن 
يف الواقع باسم العداء املشرتك لصدام، قمع املستبد العراقي يف املقابل 

ا، متهاًم إيران بأهنا السبب� االحتجاجات الشيعية يف بلده قمًعا دمويًّ
يف ترشين الثاين/ نوفمرب 1979 استوىل متمردون عىل احلرم الرشيف 
عرش  اخلامس  القرن  من  األول  اليوم  يف  تم  الذي  التمرد  هذا  مكة�  يف 
اهلجري يندرج يف دينامية أخروية، ألنه جيري حتت قيادة مهدي يعلن عن 
قوات  تدخل  بعد  إال  ينكرس  مل  أسبوعني،  مكة  حصار  امتد  العامل�  هناية 
التدخل للرشطة GIGN الفرنسية واستخدامها الغاز الذي يشل احلركة� 
يف  باستمرارها  تصميمها  تعلن  السعودية  والسلطات  باملئات  املوتى  كان 

عرشات اإلعدامات العلنية�
وما إن عاد اهلدوء إىل مكة حتى غزا اجليش األمحر أفغانستان يف 
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باسم  البالد  هزت  شعبية  انتفاضة   �1979 ديسمرب  األول/  كانون 
للمتمردين  انتصاًرا رسيًعا  تتمنى  إدارة كارتر مل تكن  اجلهاد� ولكن 
طويل  رصاع  يف  السوفيايت  االحتاد  توريط  وفضلت  السوفيات  ضد 
سقوط  إهانة  يعادل  ما  موسكو  تتكبد  أن  واشنطن  أرادت  املدى� 
املتحدة  الواليات  كانت  وهلذا  سنوات�  بأربع  ذلك  قبل  سايغون، 

مستعدة أن تقاتل حتى آخر أفغاين�
احلرب  هذه  من  تأتيها  كبرية  فائدة  أيًضا  رأت  السعودية  العربية 
يف  احلربة  رأس  هي  تصبح  األفغانية  املقاومة  بمساندة  بالوكالة� 
أكثر  تقرتن  أصبحت  إيرانية  ثورة  بمواجهة  هلا  تسمح  )سنية(  تعبئة 
فأكثر باملذهب الشيعي� أما يف ما خيص مرص فقد كانت تبلور قضية 
اجلواسيس  التقى  عزلتها�  التي  العربية  البالد  هبا  لتواجه  )إسالمية( 
متويل  أجل  من  باكستان  يف  واملرصيون  والسعوديون  األمريكيون 
املقاومة األفغانية وتسليحها بكثافة، لكنهم امتنعوا عن الدخول إىل 
تركت  ما  نادًرا  السوفيات�  أيدي  يف  يقعوا  أن  من  خوًفا  أفغانستان 
ميليشيات حرب العصابات هكذا وحدها من قبل عرابيها األسخياء�
يف هذا السياق، اثنان من املنشقني عن اإلخوان املسلمني أرادا دعم 
بالفلسطيني  األمر  يتعلق  أفغانستان�  يف  التطوعي  املسلح  االنخراط 
يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  يعارض  رأيناه  الذي  عزام  اهلل  عبد 
من  واحد  الدن  بن  أسامة  والسعودي  األسود(،  )أيلول  أزمة  أثناء 
أبناء كثريين ألحد أساطني أعامل البناء يف اململكة الوهابية� أّسسا يف 
أفغانستان )مكتب خدمات( من أجل  بيشاور غريب  1984 يف  عام 
فشل  من  املحبطني  املجاهدين  األفغاين  اجلهاد  أرض  إىل  جيذبوا  أن 
ال  أيًضا  وهنا  العريب�  العامل  يف  اإلسالمية  والنزعة  القومية  النزعة 
نوع من  توليد  بإعادة  يتعلق  ما  بقدر  أفغانستان  بتحرير  األمر  يتعلق 

اليوتوبيا العربية�
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يف أيلول/ سبتمرب 1980 قرر صدام حسني غزو إيران، كان يظن 
أن اجلمهورية اإلسالمية قد ضعفت بسبب توتراهتا الداخلية، لكنه يف 
الواقع استثار صحوة قومية حول اخلميني� حتول الرصاع رسيًعا إىل 
مستنقع؛ فقد دام ثامين سنوات، وأدى إىل موت مئات اآلالف، مفاقاًم 
من االنقسامات التي كانت أصاًل عميقة بني األنظمة العربية: سورية، 
وبقدر أقل ليبيا، ال ختفي تضامنها مع إيران )املعادية لإلمربيالية(، بينام 

اصطفت العربية السعودية وامللكيات البرتولية خلف صدام حسني�
اغتيل السادات يف ترشين األول/ أكتوبر 1981 يف قلب العرض 
جهادية  منظمة  كانت   �1973 حرب  بذكرى  لالحتفال  العسكري 
تعارض متسك اإلخوان املسلمني بالعمل الرشعي هي املسؤولة عن 
االغتيال� واالنتفاضة التي انطلقت يف غامر هذه األحداث يف أسيوط 
بصعيد مرص، سحقها رسيًعا حسني مبارك الرئيس اجلديد� مناضلون 
ُقبِض عليهم باآلالف، وأحياًنا ُطِردوا بعد سنوات من  ومتعاطفون 
الظواهري، جهادي مرصي ذهب  أيمن  االعتقال والتعذيب� حالة 
إىل بيشاور بعد إطالق رساحه� قابل بن الدن، وأقنعه أن يقطع صلته 

بعبد اهلل عزام، وأن يؤسس منظمته اخلاصة واسمها )القاعدة(�
فلنرتك الرصاع األفغاين لنعود إىل الرشق األوسط: التحول الذي 
حدث يف عام 1979 عزز من االجتاهات االستبدادية لألنظمة العربية 
التي اهتزت عىل قواعدها� كان صدام حسني هو أول من تبنى طريقا 
استبدادًيا أصياًل، وهو الذي أعفاه من جهة أخرى من االستفتاءات 
التي يلجأ إليها أقرانه العرب� هذا التحول أدى أيًضا إىل استقطاب 
والبعث  جانب،  من  )الشيعية(  اإلسالمية  اجلمهورية  حول  طائفي 

العراقي )السني( من جانب آخر عىل خلفية حرب بني النظامني�
يف هذه املواجهة كان البعث السوري حليًفا للجمهورية اإلسالمية 
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علامين  أنه  املفرتض  اخلطاب  بدا  وبذلك  العراقي�  للبعث  وعدًوا 
للبعث قناًعا خيفي هيمنة أقلية حاكمة يف داخل األقلية الطائفية )سنية 
يف العراق وعلوية يف سورية(� هذه األقلية داخل األقلية تتحكم يف 
أجهزة القمع والدولة - احلزب� سنة العراق وعلويو سورية صاروا 
النتقام  هدًفا  وصاروا  السلطة  يف  املوجودة  للعصبة  رهائن  هكذا 
أغلبية السكان، عىل الرغم من أهنم مستبعدون مثلهم مثل مواطنيهم 

من توزيع امتيازات النظام�
مليشيل  الكاشف  التعبري  بحسب  هذه،  الرببرية‹‹  ››دولة  أداء 
سورا)32(، منقطع الصلة بالدعاية )التقدمية( للنظام� نصوص البعث 
هي هي يف بغداد ودمشق، لكنها تربر هنا وهناك اختيار إسرتاتيجية 
األسد،  ضد  السوريني  اإلسالميني  صدام  يساند  متاًما�  متعارضة 
وعىل  إيران�  يف  اإلسالمية  اجلمهورية  ضد  شاملة  بحرب  قيامه  مع 
العكس، يدعم األسد اإلسالميني يف العراق ضد صدام، عىل خلفية 
حلف إسرتاتيجي بني دمشق وطهران� عندما يقوم أحد حزيب البعث 
بمساعدة بعضهم يف بريوت أو يف داخل منظمة التحرير الفلسطينية، 
اللبنانيون  اآلخرين�  بالرضورة  يساند  املنافس  اآلخر  احلزب  فإن 
والفلسطينيون الذين سقطوا بسبب إطالق النار املتبادل بني البعثني 

عددهم ال حيىص�
غري  أو  مبارشة  بصورة  الوقود  من  اآليت  الريع  أخرى،  جهة  من 
املرتبطة باالضطرابات  الثانية،  البرتولية  مبارشة تضخم مع الصدمة 
فصاعًدا  اآلن  من  وتتضاعف   �1979-1978 عامي  اإليرانية 
بالنسبة إىل الديكتاتوريات العربية بريع إسرتاتيجي مرتبط بموقفهم 
املتحدة  الواليات  من  مدعومة  مرص  أصبحت  هكذا  إرسائيل�  من 

(32) Michel SEURAT, L’État de barbarie, PUF, Paris, 2012
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بالكرم نفسه الذي تلقاه سورية من االحتاد السوفيايت، ومع ذلك فإن 
القوتني الكبريتني ليستا مغاليتني يف اقتضائهام جتاه النظامني املوالني: 
كامب  سالم  عىل  املحافظة  أجل  من  شييء  لكل  مستعدة  واشنطن 
دافيد، وموسكو مقتنعة أن دمشق وحدها تضمن هلا تأثرًيا يف اإلقليم�
به سيناء؛ األسد  تتمتع  الذي  باهلدوء نفسه  تتمتع  جبهة اجلوالن 
ال  وسط  يف  يذبح  أن  بذلك  ويمكن  إلرسائيل�  )مقاومته(  يستثمر 
مباالة عامة، جزًءا من السكان السنة يف محاة يف آذار/ مارس 1982� 
وفوق أكرب مقربة مجاعية دموية يف املدينة الشهيدة يبنى األسد فندًقا 
فاخًرا، ومرأًبا واسًعا حلافالت السياح� بني تواطؤ بعضهم وأولويات 
بعضهم اآلخر، بدا أن املستبدين العرب ال يمكن املساس هبم طاملا 

ظلت الشعوب العربية كمية مهملة عىل رقعة الشطرنج الدولية�

بن جديد وميرتان وعرفات
بني  سلس  بانتقال  اجلزائري  للنظام  البرتولية  الوفرة  سمحت 
وبن   ،1978 ديسمرب  األول/  كانون  يف  فجأة  تويف  الذي  بومدين 
أربعني  بعد  األصوات  من  باملئة  بـ99,9  رئيًسا  انتخب  الذي  جديد 
وزيًرا  أيًضا  يستمر  اجلديد  الدولة  رئيس  الوطني�  احلداد  من  يوًما 
للدفاع� لكنه يرتك رئيس الوزراء يامرس مهامته عىل رأس احلكومة� 
حترير االقتصاد الذي أعقب ذلك يذكر بالسياسة التي تم تبنيها منذ 

عقد سلف يف مرص أو يف سورية�
البولييس كام  العسكري  التحكم  بقي  البلدين  ما يف هذين  ومثل 
هو؛ كان االنفتاح يعيد توزيع األوراق داخل النواة احلاكمة، قضايا 
الفساد هي قبل كل يشء أداة إلبعاد اخلصوم السياسيني، وحتت هتديد 
قضية من هذا النوع توجه عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يطمح يف 
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خالفة بومدين إىل املنفى يف أبو ظبي يف متوز/ يوليو 1980� 
يريد  كان   ،1981 مايو  أيار/  يف  انُتِخب  الذي  ميرتان  فرانسوا 
أن جيعل من العالقات الفرنسية - اجلزائرية نموذًجا يف التعاون بني 
اجلزائري عىل مدى عرشين عاًما  الغاز  اتفاق مد  الشامل واجلنوب� 
باملئة  بـ14  إضافية  تكلفة  مع   ،1982 فرباير  شباط/  يف  عليه  ُوقِّع 
بداًل  رشيكها  موارد  زيادة  اختارت  التي  الفرنسية  احلكومة  تدفعها 
املفاوضني  لكن  الثنائي�  للتعاون  املمنوحة  القروض  تضخيم  من 
َفْقد احلامس لدى أقراهنم اجلزائريني  الفرنسيني كانوا مدهوشني من 

عىل الرغم من سخاء العرض�
سوء التفاهم كان عميًقا ومعرًبا يف آن مًعا؛ كانت فرنسا ترى أهنا 
تتعامل مع )دولة( حيركها البحث عن املصلحة الوطنية، يف حني إهنا 
الوطنية ملصلحته�  املوارد  تتوجه إىل نظام مهووس باالستحواذ عىل 
النسبية التفاق الغاز تضع حدوًدا لتعسف إدارة بن جديد  الشفافية 
وأتباعه للربع املرتبط بالوقود� هذه املفاوضات أسهمت، للمفارقة، 
الواقعية  الطبيعة  خيص  ما  عىل  الفرنيس  اليسار  عيون  تفتح  أن  يف 

للسلطة اجلزائرية�
أعاد ديغول التوازن للدبلوماسية الفرنسية عىل حساب إرسائيل� 
غيسكار  وانتقد  عربية(،  )لسياسة  تصوًرا  يقدم  أن  بومبيد  وحاول 
الشعب  حق  باسم  وإرسائيل  مرص  بني  املنفصل  السالم  ديستان 
الفلسطيني يف تقرير املصري� وعىل الرغم من ذلك فإن فرانسوا ميرتان 
كان هو رئيس اجلمهورية اخلامسة أكثرها نشاًطا يف الرشق األوسط، 
حيث يعبئ خالل سنوات طويالت األدوات املدنية والعسكرية كلها 

للقوة الفرنسية�
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لكنه  خملص  إلرسائيل،  خملص  صديق  هو  يشء  كل  قبل  ميرتان 
إىل دولة  1982 يف زيارة  آذار/ مارس  فقد ذهب منذ شهر  صارم� 
إرسائيل، وحطم أمام الكنيست تابوًها مزدوًجا، بأنه ذكر يف آن منظمة 
قرر  وحينام  دولة�  يف  الفلسطيني  الشعب  وحق  الفلسطينية  التحرير 
مناحم بيغني رئيس الوزراء وأرييل شارون وزير الدفاع يف حزيران/ 
التحرير  منظمة  من  )اإلرهاب(  تدمري  أجل  من  لبنان  غزو  يونيو 
ُمرتبة يف بريوت، وحصل  ليتفادى معركة  الفلسطينية، حترك ميرتان 
يف آبا/ أغسطس عىل ››االنسحاب بكرامة‹‹)33( لعرفات واآلالف من 
أنصاره املسلحني� رحلة من العاصمة اللبنانية عرب البحر متت حتت 

احلامية الفرنسية مثرية غضب شارون الذي أقسم عىل قتل عرفات�
بتفكيك إرسائيل )للدولة الفلسطينية داخل الدولة( يف لبنان ترك 
صفوف  يف  يعملون  الوقت  ذلك  حتى  كانوا  الذين  املسلحني  آالف 
مع  اهلل(�  )حزب  تشكيل  يف  يتوانوا  مل  الفلسطينية�  التحرير  منظمة 
اإلسهام النشيط لالستخبارات السورية واحلرس الثوري اإليراين، مل 
يظهر حزب اهلل علينا إال يف عام 1985، متخفًيا خالل ثالث سنوات 

السابقة حتت أسامء خمتلفة من بينها اجلهاد اإلسالمي�
حاول ميرتان بال جدوى أن يقنع بيغني وخلفه إسحاق شامري أن 
إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية سوف يأيت يف صالح املتطرفني، 
ومن ثم ال خيدم إرسائيل عىل املدى الطويل� وهلذا تدخلت فرنسا مرة 
قائد  كان  تنقذ عرفات:  1983 كي  ديسمرب  األول/  كانون  ثانية يف 
من  طرابلس  مدينة  يف  لبنان  شامل  يف  حمارًصا  آنذاك  التحرير  منظمة 
قبل اجليش السوري والراديكاليني الفلسطينيني وامليليشيات القريبة 
من إيران� سمحت العملية الفرنسية لعرفات وأتباعه املخلصني أن 

(33) Jean-Pierre FILIU, Mitterand et la Paestine, Fayard, Paris, 2005, p.144
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التي  اإلرسائيلية  احلربية  السفن  ومن  السوري،  احلصار  من  يفلتوا 
تراقب طرابلس من البحر�

إًذا يف حرب غري معلنة مع سورية� األسد هو  فرنسا ضالعة هنا 
السفري  اغتال  1981، حني  أيلول/ سبتمرب  العداوة يف  افتتح  الذي 
الفرنيس يف بريوت، ألن نشاطه يعرقل أهداف دمشق سواء يف لبنان 
استمرت  هذه  الظالل(  )حرب  الفلسطينية�  التحرير  منظمة  يف  أم 
بعمليات اغتيال تديرها دمشق يف باريس )شارع ماربوف يف نيسان/ 
لبنان  أو يف  1982، وشارع روزييه يف شهر آب/ أغسطس(  أبريل 
موقع  يف  املظليني  وضد   ،1982 مايو  أيار/  يف  فرنسا  سفارة  )ضد 
التي  الفرنسية  القوات   �)1983 أكتوبر  األول/  ترشين  يف  دراكار 
كانت موجودة يف لبنان يف إطار القوات متعددة اجلنسية كبدت األسد 

وحلفاءه خسائر قاسية�
التزام ميرتان بسيادة لبنان وباستقالل منظمة التحرير الفلسطينية 
عده األسد عدواًنا ال يمكن التسامح معه، وظل مصماًم عىل أن جيعل 
املساندة  هذا  إىل  يضاف  له�  تابعني  الفلسطينية  واملنظمة  لبنان  دولة 
غري املرشوطة من فرنسا للعراق التي فقدت املبادرة يف مواجهة إيران 
عام 1982، وعليها أن تدافع عن أراضيها يف مواجهة اهلجوم املضاد 
جلارهتا� تبنى ميرتان حجة تأييد صدام لدى ملكيات النفط ومرص: 
››نحن نتمنى أن يتم حفظ التوازن القائم من قديم الزمان بني العامل 

العريب والعامل الفاريس‹‹)34(�
احلدود العراقية - اإليرانية أصبحت ذات أمهية كربى يف اخلطاب 
قاذفة  طائرات  مخس   1983 مايو  أيار/  يف  بغداد  إقراض  الفرنيس� 
فعاًل  يعد  الفرنسية  اجلوية  القوات  رصيد  من  سوبر-اتيندار  مقاتلة 

(34) ترصيح لفرانسوا ميرتان يف مدينة أسوان املرصية يف 26 نوفمرب 1982
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للمشاركة يف احلرب� ردت اجلمهورية اإلسالمية بأن كثفت يف لبنان 
خطف  لفرنسا�  املضاد  اإلرهاب  األسد  استخبارات  مع  باالشرتاك 
حزب اهلل رهائن فرنسيني ومن بينهم ميشيل سورا الذي مات يف أثناء 

احتجازه يف كانون الثاين/ يناير 1986�
عام  يف  تعقيًدا  أكثر  صارت  لبنان  يف  الفرنسيني  الرهائن  أزمة 
الرئيس  بني  احلكم  يف  املشرتك  التعايش  بفضل   1988-1986

العمليات  تعددت  شرياك�  جاك  الوزراء  ورئيس  ميرتان  فرانسوا 
ذروهتا  إىل  وصلت  التي  باريس  يف  طهران  توجهها  التي  اإلرهابية 
يف 17 أيلول/ سبتمرب 1986 بعملية شارع رين التي خلفت سبعة 
إطفاء مشعل  برباعة دوره )بوصفه رجل  يامرس  الذي  قتىل� األسد 
أن  ينبغى  وإيران�  فرنسا  بني  بالوساطة  يقوم  أن  ارتىض  للحرائق( 
مع  النار  إطالق  وقف  اخلميني  وقبول   1988 يوليو  متوز/  ننتظر 
أواًل  فرنسا،  ضد  هبا  تقوم  التي  القذرة(  )احلرب  تنتهي  كي  العراق 

سورية ثم إيران وحزب اهلل�
من  ميرتان  حترر  احلكم  يف  املشرتك  التعايش  مدة  انتهت  أن  بعد 
العقبات املرتبطة به، وبدأ يتحرك من جديد لصالح عرفات� قامت 
انتفاضة هزت غزة والضفة الغربية منذ أيلول/ سبتمرب 1987� هذه 
القمع اإلرسائييل  الرغم من  السالح عىل  ترفض طريق محل  احلركة 
الفظ، ورأت الصحافة فيها )ثورة حجارة(� انخرطت منظمة التحرير 
الفلسطينية حتت ضغط هذه االنتفاضة يف مسار حل الدولتني حيث 
حدود  من  أساس  عىل  إرسائيل،  مع  الفلسطينية  الدولة  ستتعايش 
لإلخوان  الفلسطيني  الفرع  من  ولدت  التي  محاس  حركة   �1967

املساندة  هلا  ضمن  ما  وهو  تنازل  أي  املقابل  يف  رفضت  املسلمني 
الفعالة من سورية وإيران�
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مرة ثانية، الصداقة املخلصة مليرتان جتاه إرسائيل قادته إىل مساندة 
عرفات بوصفه الرشيك الوحيد لسالم دائم� وهذا هو معنى دعوة 
القائد الفلسطيني يف باريس يف أيار/ مايو 1989، أعلن عرفات أن 
ميثاق منظمة التحرير الذي تم تبنيه من عرشين عاًما خلت يف سياق 
استمر   �)caduque الزمان  عليه  )عفا  إرسائيل  ضد  مفرط  نضال 
ميرتان يف التطور الذي قاده لوضع تكافؤ صارم بني حق إرسائيل يف 
الوجود وحق تأسيس دولة فلسطينية)35(� هذه املسألة عن احلق وعن 
عموميته سوف تصبح قريًبا يف قلب انفجار سوف يقسم بعمق العامل 

العريب�

أزمة الكويت
وضع بورقيبة يف شيخوخته املتقدمة يف كانون الثاين/ يناير 1984 
قبل  حدثت  التي  تلك  خطرها  يف  متاثل  اضطرابات  قلب  يف  تونس 
االحتاد  يلعب  التي  هذه  اخلبز(  )انتفاضات  سنوات�  بست  ذلك 
بقيت  الدماء�  بإراقة  سحقها  تم  حمرًكا  دوًرا  فيها  للشغل  التونيس 
اهلالة  أمام  مشلولة  ذلك  من  الرغم  عىل  والنقابية  السياسية  الطبقة 
األبوية )للمجاهد األكرب(� ومن ثم اسُتقبِل بارتياح عام يف 7 ترشين 
الثاين/ نوفمرب 1987 )االنقالب الطبي( الذي قام به بن عيل رئيس 
أربعة  اللواء من الرشطة عىل شهادة من  آنذاك: حصل هذا  الوزراء 
أطباء تسمح بتنحية بورقيبة )الذي بقي داخل إقامة جربية حتى موته 

عام 2000(�
تونس  يف  به  االحتفال  تم  نوفمرب(  الثاين/  ترشين   7 )تغيري 
بالضخامة نفسها التي تم هبا من قبل االحتفال بحركات التصحيح 

(35) مؤمتر صحفي لفرانسوا ميتريان يف القدس يف 26 نوفمرب 1992
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 ،1971 عام  والسادات   1970 عام  واألسد   1965 بومدين  مع 
ولكن السلطة هنا وهناك انتقلت من يد إىل يد من دون أن يتغري يشء 
يراهنون  الذين  الغنويش  راشد  إسالميو  االستبدادية�  طبيعتها  من 
يف  النسبي  انتصارهم  من  حرموا  أنفسهم  وجدوا  عيل  بن  عىل  علنًا 
الصناديق  تعبئة  عادة   �1989 أبريل  نيسان/  املحلية يف  االنتخابات 
واعتقال املعارضني ونفي املعاندين رجعت مع بن عيل، مع هذا البعد 
العامل  يف  العسكرية  الديكتاتوريات  من  دائاًم  يميزه  الذي  البولييس 

العريب�
مغامر آخر طموح هو النقيب عيل عبد اهلل صالح صار يف متوز/ 
يوليو 1978 رئيًسا جلمهورية اليمن العربية، هكذا أطلق عىل شامل 
من  صالح  أرضها�  عىل  العربية(  الباردة  )احلرب  هناية  منذ  اليمن 
قبيلة سنحان يف احتاِد حاشد، وهو من أكرب األحالف القبلية يف العامل 
إىل  دعت   -1962 عام  حتى   897 عام  من  اليمن  -إمامة  الزيدي 
البالد  انكفاء  بسبب  الباقية  الشيعية  انشقاق حميل عن  الزيدية، وهي 

عىل ذاهتا�
السنية يف  الربجوازية  يعتمد عىل  أن  للرئيس صالح  هكذا أمكن 
تعز التي محى جتارهتا عندما كان حاكاًم هلذه املدينة اليمنية )وال سيام 
هتريب الكحول بوساطة طريق الويسكي الذي يقود إىل الساحل(� 
يبقى  أن  يشء  كل  قبل  عليه  ألن  لألركان  رئيًسا  ظل  الدولة  رئيس 
شك  بال  هو  )متحف صنعاء  املخاطر  عايل  وسط  يف  احلياة  قيد  عىل 
الوحيد يف العامل الذي يعرض سيارات الليموزين املثقوبة بالرصاص 
الذي عمل لصالح  الدارويني  الرؤساء(� االنتخاب  املوجه الغتيال 
بومدين أو األسد أو صدام قبل صعودهم إىل السلطة املطلقة عمل 

أيًضا بالنسبة لصالح عندما أصبح رئيًسا�
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املستويات  عىل  مبهرة  والتآمر  املناورة  يف  مهارات  صالح  أظهر 
وسمح  األقربني،  أهله  لصالح  املسلحة  القوات  بتطهري  قام  كلها� 
واجه  نفسه  الوقت  ويف  )اإلصالح(�  املسلمني  اإلخوان  بجامعة 
تأثريهم بالدعاة السلفيني الذين يستلهمون مذهب العربية السعودية 
و)حرب   1984 عام  يف  مأرب  يف  البرتول  اكتشاف  دعم  املجاورة� 
الرفاق( التي اجتاحت عدن يف عام 1986 سلطة صالح يف مواجهة 
عيل  أصبح   1990 مايو  أيار/  يف  احليوية�  إىل  املفتقر  اجلنويب  اليمن 
عبد اهلل صالح أول رئيس مجهورية لليمن املوحد عن طريق التفاوض 

والتعاون�
قدر  عىل  حسني  بصدام  اإلعجاب  يف  وصالح  عيل  بن  اشرتك 
العراقي  املستبد  خرب  لقد  اخلليج�  يف  النفط  مللكيات  احتقارهم 
بلده بعد ثامين سنوات من احلرب مع إيران التي انتهت بال غالب أو 
مغلوب� مارس صدام ابتزاًزا متزايًدا يف عدوانيته عىل دول اخلليج: 
يف  حدثت  التي  اخلسائر  عن  تعويًضا  فصاعًدا  اآلن  من  يقتيض  فهو 
البنى التحتية يف العراق، مؤكًدا أنه تم تدمريها ملنع التوسع اإليراين يف 

اإلقليم كلها ومن ثم محاية ملكيات النفط�
التي  الكويت  العراقي  اجليش  غزا   1990 أغسطس  آب/  يف 
كبرية من  العراق� موجة  إىل  ببساطة  أعلن صدام ضمها  ما  رسعان 
صدام  تشبيه  وتم  العريب  العامل  يف  سادت  العراقي  للمستبد  التأييد 
تكريت  مدينة  يف  ولد  )كالمها  الدين  صالح  األسطوري  بالبطل 
بل  عربًيا(،  وصدام  كردًيا  الدين  صالح  كان  وإن  حتى  العراقية، 
الفقراء�  عىل  ليوزعها  )األغنياء(  أموال  يسلب  الذي  هود  بروبني 
هذا  رافق  الذي  الفكري  الرتاجع  عن  كثرًيا  يعرب  الرجل  هذا  حجم 

اجليل من التخيل�
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لعب بن عيل وصالح بورقة الرأي العام الذي يتفق هذه املرة مع 
اعتقاداهتام العميقة� اعتقد امللك حسني يف األردن ويارس عرفات أنه 
األقل  عىل  مجاهريهم،  ميول  متابعة  سوى  آخر  اختيار  أمامهام  ليس 
ومحاس  األردن  يف  املسلمني  اإلخوان  مزايدة  أمام  يتنازال  ال  حتى 
الغربية  الضفة  يف  االنتفاضة  إليه  وصلت  الذي  املأزق  الفلسطينية: 
ملنظمة  التفاوضية  اخليارات  عىل  اإلسالمي  االحتجاج  دعم  وغزة 

التحرير الفلسطينية واململكة اهلاشمية�
غري  فرصة  الكويت  أزمة  يف  األسد  وسوريا  مبارك  مرص  رأت 
العربية  اللعبة  مركز  إىل  العودة  وهي  األول  إىل  بالنسبة  متوقعة، 
كـ)درع( للخليج؛ وبالنسبة إىل الثاين هو أن توافق الواليات املتحدة 
حاسمة  رضبة  يف  تأمل  دمشق  كانت  كام  لبنان�  عىل  محايته  عىل 
)للشقيق العدو( البعثي يف بغداد� عندما استدعت العربية السعودية 
حدودها،  محاية  أجل  من  األمريكيني  العسكريني  من  اآلالف  مئات 
قوات  بعد  ما  يف  تضمن  الصحراء(  )عاصفة  املسمى  التحالف  هذا 

مرصية وسورية�
يف اململكة العربية السعودية نفسها، الصدمة التي سببها جلوء آل 
سعود للقوات )الكافرة( هائلة� كان لـ )بن الدن( حمادثة عاصفة مع 
يضع  أن  جدوى  بال  عليه  واقرتح  الكويت،  غزو  بعد  الدفاع  وزير 
حماربيه القدامى يف أفغانستان يف خدمة مقاومة صدام� ومل يذكر له أن 
أنصاره قد أقسموا له عىل الوالء املطلق بوصفه أمرًيا ملنظمة القاعدة 
حتت  أصبح  الذي  الدن  وبن  سعود  آل  بني  شاملة  القطيعة  الرسية� 

املراقبة يف اإلقامة اجلربية�
ألهنم  وسًطا،  موقًفا  تبنى  ليتبنوا  املسلمون  اإلخوان  جاهد 
يف  األقوياء  ورعاهتم  صدام(  مع  )املتعاطفة  قواعدهم  بني  موزعون 
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اخلليج� أدانت اجلامعة يف آن ضم العراق للكويت وجلوء السعوديني 
النزول عىل  السعودية يف  العقوبات  تتأخر  مل  األمريكية�  القوات  إىل 
التعليمية  املؤسسات  من  وإخراجهم  تطهريهم  تم  الذين  اإلخوان 

ومن إشعاع اململكة الوهابية�
املخلوعني  اإلسالميني  حمل  السلفيني  السعوديون  القادة  وضع 
للنصوص  السيايس،  غري  وبالتايل  احلريف،  التفسري  أنصار  وهم 
سوري  أصل  من  شيخ  األلباين،  الدين  نارص  هو  قائدهم  املقدسة؛ 
السيايس  السياسة‹‹)36(� االلتزام  يدعو إىل أن ››خري سياسة هو ترك 
عن  تلهي  إهنا  حيث  من  مذمومة  أوثان  عبادة  يشبه  االجتامعي  بل 
املقابل متداخلة  السلفية غري املسيسة هي يف  الواحد� هذه  عبادة اهلل 

مع احلياة اليومية التي تسعى إىل تقنني تفاصيلها كلها�
اشرتاكه  فوائد  ليتقاىض  العراق  ضد  العداء  فتح  األسد  ينتظر  مل 
1990 سحقت  يف )عاصفة الصحراء( فمن ترشين األول/ أكتوبر 
بريوت  يف  الوطنية  للمقاومة  األخرية  اجليوب  السورية  القوات 
الرشقية� تم عقد )اتفاقيات سالم( يف السعودية لتضع يف النهاية حًدا 
بتكريس  الواقع  يف  األمر  يتعلق  ولكن  لبنان،  يف  األهلية(  )للحرب 
احلامية السورية عىل البالد التي اختذت بعد ذلك بشهور شكل )اتفاق 

تآٍخ بني دمشق وبريوت(�
يف اللحظة التي يتحرك فيها العامل من أجل حرية الكويت مل يستثر 
وضع الوصاية السورية عىل لبنان أي إدانة سوى اإلدانة التي وجهتها 

فرنسا�

(36) Cite in Bernard ROUGIER, (dir.), Qu’est-ce que le salafisme?, PUF, Paris 2008, p.55



124

حتت  تكون  الذي  احللف   1991 يناير  الثاين/  كانون   15 يف 
حاول  العراقي�  للجيش  جوًيا  قصًفا  بدأ  املتحدة  الواليات  إرشاف 
صدام أن حيرف االنتباه بإطالق صواريخ سكود عىل إرسائيل )التي 
ترضب يف الغالب، نظًرا ألهنا غري دقيقة، أهداًفا فلسطينية(� منعت 
الواليات املتحدة برئاسة جورج بوش األب أي رد فعل مبارش من 
إرسائيل حتى ال تفسد املوافقة العربية عىل )عاصفة الصحراء(� بدأ 
يلزم  يكن  مل   �1991 فرباير  24 شباط/  يوم  فجر  الربي يف  اهلجوم 
أكثر من مخسة أيام حتى تتحرر الكويت، وأن يقبل العراق قرارات 
األمم املتحدة كلها� ميرتان الذي قدم مساندة انتقادية ولكن حاسمة 
املتحدة،  األمم  لقرارات  انتقائية  تفسريات  من  يقلق  كان  للتحالف 
التي ال تطبق يف لبنان أو يف فلسطني: ››الكيل بمكيالني، لكنه سيؤدي 

إىل اغتيال القانون الدويل الوليد‹‹)37(�
آفاًقا كثرية  القانون الدويل الذي فتح له سقوط جدار برلني  هذا 
سوف يصبح أكثر من ذي قبل يف الرشق األوسط نموذًجا )للمكيل 
األرايض  وانتفاضة  سورية،  أقدام  تطأها  لبنان  سيادة  بمكيالني(� 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  ألن  يائسة  انتفاضة  صارت  الفلسطينية 
قد أصبحت منبوذة بني األمم بسبب تأييدها لصدام حسني - وهو 
العراقي  بالشعب  يتعلق  ما  يف  أما  محاس�  صالح  يف  بالطبع  يأتى  ما 
الطاغية  ضد  وانتفض  )بالتحرير(،  األمريكية  الوعود  يف  اعتقد  فقد 
البالد  1992 عىل  صدام� هذه االنتفاضة سيطرت يف آذار/ مارس 
بني  ربطت  اإليراين  بالتهديد  املهووسة  واشنطن  ولكن  معظمها، 

التمردات العراقية وعمالء طهران�
فهم صدام حسني أنه مطلق اليد يف قمع مهجي، وذهب إىل حد 

(37) خطاب الرئيس ميتريان يف ثرص اإلليزيه يف 3 مارس 1991
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استخدام غاز للقتال ضد املدن الشيعية يف اجلنوب� يف شامل العراق 
يف  ارتكبت  التي  تلك  مثل  جديدة  كياموية  جمزرة  من  اخلوف  أدى 
حلبجة يف آذار/ مارس 1988 إىل نزوح السكان األكراد إىل تركيا� 
فرضت الواليات املتحدة -ليس ملساعدة أكراد العراق بقدر ما هو 
للمحافظة عىل اجلهة اجلنوبية حللف األطلنطي- منطقة حظر جوي 
يف الشامل فوق خط 36؛ الذي أدى إىل حكم ذايت يف الواقع لألقاليم 

الكردية بالنسبة إىل بغداد�
محام الدم الذي حدث يف آذار/ مارس 1991 وعرشات اآلالف 
من الضحايا أدي عىل الرغم من ذلك إىل دعم نظام صدام حسني� 
بسبب  حبذت  العراق  ضد  املتحدة  األمم  تبنتها  التي  العقوبات 
التموين املقرر سيطرة أكثر إحكاًما جلهاز القمع عىل السكان� امليول 
ازدادت  العراقي  البعث  لدى  أصاًل  ملحوظة  كانت  التي  الشمولية 
بذلك قوة� كان حافظ األسد يرسه أن يؤكد أنه إذا أراد شخص ما 
أن ييسء إليه فإنه يعرف قبل الشخص نفسه؛ ليس عىل صدام حسني 
العظمة  بجنون  مصاب  ملستبد  االستباقات  هبذه  يعمل  أن  سوى 

يرتكب جمازر دون متييز ويعيد إحياء نظامه بإراقة دم شعبه�
 ،1989 نوفمرب  الثاين/  ترشين  يف  برلني  جدار  سقوط  يوم  يف 
االنتخابات  هذه  قرن�  ربع  منذ  حرة  انتخاب  أول  األردن  أجرت 
فرضتها عىل امللك حسني متردات القبائل التي ضجت بسبب الفساد 
وحمسوبية النظام� حاز اإلسالميون للمرة األوىل عىل انتصار نسبي، 
ودخل اإلخوان املسلمون بوصفهم رشكاء أقلية يف حكومة ائتالفية� 
األردنية  بالتجربة  تبال  مل  ذاهتا  مع  تارخيي  تصالح  حال  يف  وأوروبا 

وبوجه عام بمستقبل الديمقراطية يف العامل العريب�
)احلرية( هي الكلمة األساسية يف أوروبا ما بعد السوفياتية، يف حني 
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املتوسط�  البحر  جنوب  يف  املطلقة  األولوية  له  كان  )االستقرار(  إن 
نظم الطغيان نفسها التي تتهاوى باسم )احلرية( يف القارة األوروبية 
حيتفى هبا باسم )االستقرار( يف العامل العريب� حتى بدأ بعض املفكرين 
يف صياغة ما يسمى بـ )االستثناء العريب(، وكأن السجون حني تكون 
مملوءة عن آخرها والسيطرة السياسية العسكرية، واملجازر املتكررة 

ال تكفي لتفسري سلبية ما للمجتمعات العربية�
 1991 آذار/ مارس  العراقي يف  الشعب  املتحدة  الواليات  ترك 
جلالده عىل الرغم من أهنا دفعت هذا الشعب إىل التمرد؛ وصل إىل 
قمة القسوة� ميرتان كان عىل حق يف أن يقلق من )الكيل بمكيالني(، 
فقد فهم العرب يف قلب معاناة كربى أن احلقوق هي لآلخرين أو عىل 

أسوأ األحوال هو حق األقوى؛ حق املحتلني واملستبدين�
العربية  القومية  العربية(  الباردة  )للحرب  املتعارضان  املعسكران 
واإلسالم السيايس تفجرا يف قتال بني الفصائل، ولكن تراخي احلصار 
حوهلم مل يؤد مع ذلك إىل حترر السكان� صدام بعد أن جر بالده إىل 
حرب رهيبة عىل مدى ثامنية أعوام ضد العراق واصل بغزو الكويت 
قام  أن  بعد  القوي  واألسد   �1991 مارس  آذار/  انتفاضة  وسحق 
بتصفية االحتجاج يف أعوام 1979-1982 هو اآلن الويص الذي ال 
يعارض عىل لبنان� حاول مبارك أن يبيع )محاية( مرص للخليج بأعىل 
مع  السالم  ليعكر  الفلسطينية  االنتفاضة  قمع  يأيت  أن  دون  من  سعر 

إرسائيل�
يف  السعودي  التطهري  برصاعات�  أيًضا  ميلء  السيايس  اإلسالم 
1990-1991 ألقى باإلخوان املسلمني يف دائرة خطرة ألن التجرية 

األردنية وحدها فقط هي التي تسمح بأن تقدم هلم صدقية عىل اختيار 
الرشعية� يواجه السلفيون )اإلخوان( برؤية متمحورة حول مراقبة 
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موضوع  هو  ما  بقدر  لإليامن  موضوًعا  فيها  الدين  يكون  ال  صارمة 
لشعائر ظاهرة� املستبدون العرب الذين مل خيشوا من قبل أن يلعبوا 
فصاعًدا  اآلن  من  يراهنون  اليسار،  مواجهة  يف  اإلسالميني  بورقة 
عىل السلفـيني الودعاء ضد اإلسالميني املناضلني� اجلهاديون الذين 
ويزيد  الثورة،  الذين حيملون شعلة  قلة ضئيلة وحدهم هم  يمثلون 

من اشتعاهلا أهنا يف املنفى�
لالستمتاع  املرصي  املنشد  قصريي،  ألبري  جًدا  املسامل  حتى 
هذه  حتايل  بسبب  غضبه  عن  التعبري  حد  إىل  وصل  الالسيايس، 
وقد  الشنيع  الطغاة  جنس  يوًما  يرى  أن  يف  ››رغبته  الشخصيات: 
رأى  اجلسدية‹‹)38(�  رغبته  من  أكثر  رغبة حممومة  تصفيته، هي  متت 
1982 بريوت جيول فيها اجليش  العرب يف صيف  الرجال والنساء 
بغداد  1991 قصف  بعد ذلك شاهدوا خالل شتاء  ثم  اإلرسائييل، 
من القوات األمريكية� وكل يوم يرون فلسطينيني مسلحني باحلجارة 

فقط يسقطون رصعى برصاص املحتل�
أكثر  يلتهم  ينترش  الذي  واجلامعي  الفردي  بالعجز  الشعور 
إىل  والفرار  الداخىل  النفي  العربية�  للمجتمعات  محيمية  املحركات 
الصدوع  لرأب  مالئمة  ذرائع  هي  املغالية  التقوى  أو  االستهالك 
املؤملة� تبقى األرض مع ذلك خصبة لالنحرافات االنتحارية؛ هكذا 

جاء عهد اإلرهاب�

(38) Albert COSSERY, Une ambition dans le désert, Joëlle Losfeld, Paris, 2013, p.113 (edi-
tion speciale parue chez Gallimard en 1984).,
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6

االستخدام اجليد لإلرهاب
)2011-1991( 

عرص رجال اإلطفاء مشعيل احلرائق
اختطاف الطائرات املدنية يف اجتاه األردن من ِقبل فصيل يساري 
يضفي   1970 سبتمرب  أيلول/  يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  من 
املسار  هذا  عالية�  إعالمية  بكثافة  إرهاب  انبثاق  العاملي  املشهد  عىل 
أحزن  الذي  الدموي  الرهائن  حلجز  املبارشة  التغطية  مع  سيتضخم 
األلعاب األوملبية يف ميونيخ يف أيلول/ سبتمرب 1976� ال يوجد أي 
يشء إسالمي يف هذا اإلرهاب الذي أمكن حتى تسميته "إعالين"� بعد 
ذلك بعقد من الزمان، العمليات األوىل ضد االحتالل اإلرسائييل يف 
لبنان قام هبا مناضلون قوميون قادمون من منظمة التحرير الفلسطينية 

أو من التيار العلامين�
استغرق حزب اهلل وقًتا طوياًل يف تصفية هذه املقاومة التقدمية يف 
جنوب لبنان قبل أن يفرض )مقاومته اإلسالمية( الواحدة والوحيدة� 
املصالح  االنتحارية حينئذ سالًحا مشهدًيا ضد  العمليات  أصبحت 
وصلت  لبنان�  جنوب  يف  اإلرسائيلية  والقوى  بريوت  يف  الغربية 
العمليات  أن  بحيث  احلرفية  من  مستوى  إىل  اهلل  حزب  ميليشيات 

االنتحارية مل تعد إال لوًنا من األلوان املتعددة لالنتفاض�
طرد إرسائيل يف كانون األول/ ديسمرب 1992 ملئات اإلسالميني 
الفلسطينيني من جنوب لبنان انتقاًما لقتل جندي عىل احلدود سمح 
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حلامس باستيعاب تكنيك القتال الذي لدى حزب اهلل� هذا التعاون 
)الشيعي(  اهلل  حزب  بني  التمييز  يتجاوز  املسلحة  املجموعات  بني 
نفسها  فزودت  اهلل  حزب  محاس  استلهمت  وقد  )السنية(،  ومحاس 
)الثورة(  اسم مفجر  القسام، عىل  الدين  كتائب عز  بفرع مسلح هو 
الفلسطينية عام 1936، كي تنسب نفسها إىل إرث قومي سابق عىل 

منظمة التحرير الفلسطينية�
لبنان إىل معمل  التحول جلنوب   مل يكن هناك أي قدر حيتم هذا 
للعنف، فهو حتديًدا )اخلط األمحر( الذي رسمته إرسائيل عام 1976 
األرايض  من  اجلزء  هذا  يف  ركز  الذي  سورية،  تقدم  توقف  كي 
التحرير  منظمة  ترسانة  ومن  املقاتلني  من  األكرب  العدد  اللبنانية 
الفلسطينية� الغزو اإلرسائييل عام 1982 هو الذي حبذ قيام حزب 
اهلل مقام املقاومة الفلسطينية ومكاهنا� أما يف ما خيص الطرد اجلامعي 
عند  محاس  عسكرة  سهل  فقد   ،1992 يف  الفلسطينيني  لإلسالميني 
حتتج  أن  اإلسالمية  للحركة  سمح  ما  وهو  اهلل،  بحزب  اتصاهلا 
التحرير  منظمة  أخرًيا  تبـنته  الذي  التفاويض  االختيار  بالسالح عىل 

الفلسطينية�
عىل  املحتلة  القوى  أطلقتها  )اإلرهاب(  وصمة  عامة  بصورة 
من  تنال  احلرب  قانون  اقتضاءات  من  نفسها  تعفي  كي  اختالفها 
رشعية املقاومة� الربيطانيون وصفوا العرب ثم اليهود )باإلرهابيني( 
يف فلسطني، وهو مصطلح استخدم أيًضا بإفراط من ِقبل الفرنسيني 
يف اجلزائر، ثم إرسائيل جتاه الفلسطينيني واللبنانيني )كام توقع ذلك 

ديغول عام 1967(�
إىل  الباردة  احلرب  وهناية  السوفياتية  اإلمرباطورية  اهنيار  أدى 
قيام الواليات املتحدة بوضع أساس )لنظام عاملي جديد( يف الرشق 
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األوسط� صدام حسني املستمر يف اخلضوع لعقوبات األمم املتحدة 
ال يمكن أن يمثل عدًوا عىل مقاس هذا النظام العاملي اجلديد� وهنا 
اخلطاب  يف  نفسه  اإلسالمي(  )باإلرهاب  املنترش  التهديد  فرض 
يف  العرب  املستبدون  يتأخر  مل  العسكري�  والتخطيط  اإلسرتاتيجي 
االنحراف  هذا  مثل  من  عليها  حيصلوا  أن  يمكن  التي  املنافع  فهم 

األيديولوجي�
)اإلرهاب  فزاعة  أثاروا  من  أول  هم  اجلزائر  جنراالت  كان 
اليمني  ولكن  االنتخاب،  صناديق  حكم  يرفضوا  كي  اإلسالمي( 
اإلرسائييل مل يتوان هو اآلخر -حينام تعلق األمر بإفشال مسار السالم 
مع منظمة التحرير الفلسطينية بعد اغتيال إسحاق رابني- أن خيرب 

مسار السالم الدائر مع منظمة التحرير الفلسطينية�
أول  تتشكل  كي  أفغانستان  إىل  بعيًدا  نعود  أن  ذلك  مع  ينبغي 
ترد  لإلرهاب  العوملة  هذه  عىل  كوكبية�  رسالة  ذات  إرهابية  منظمة 
عوملة احلملة التي تقودها الواليات املتحدة للقضاء عليه، وستكون 

الشعوب العربية مرة أخرى أول ضحايا هذه العسكرة املفرطة�

املجزرة اجلزائرية
البائسون قوات األمن يف ترشين  الصبية اجلزائريون  عندما حتدى 
يف  الفلسطينيون  املراهقون  هم  أبطاهلم  كان   1988 أكتوبر  األول/ 
االنتفاضة، ولكن التظاهرات تم قمعها بقسوة جتاوزت دموية )انتفاضة 
اخلبز( ذات الضحايا الكثريين يف مرص عام 1977، ويف املغرب 1981 
أو يف تونس يف كانون األول/ يناير 1984� كانت القوات الربية بقيادة 
اجلنرال خالد نزار هي التي تقوم بالقمع، مترصفة وكأهنا قوات احتالل 

يف داخل العاصمة مع استخدام منهجي للتعذيب�
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أكثر من أي ديكتاتورية عربية أخرى من  النظام اجلزائري عانى 
أزمة االحتاد السوفيايت بسبب التوافقات العميقة املوجودة بني جبهة 
التحرير الوطني واحلزب الشيوعي السوفيايت من جانب، وبني األمن 
)KGB( من  السوفياتية  )SM( ومنظمة االستخبارات  العسكري 
يف  املضادة  البرتولية  الصدمة  أرضت  ذلك  عىل  عالوة  آخر�  جانب 
ببلد يعتمد كلية عىل تصدير الوقود�  1980 كثرًيا  منتصف سنوات 
عرقلة هذا الريع حفز الرصاعات عىل السلطة عند )متخذي القرار(، 
العسكرية  العليا  الرتب  عىل  اجلزائري  العام  الرأي  يطلق  هكذا 

القابضني عىل السلطة الفعلية�
رئيس  منصب  إىل  نزار  ورقى  العسكري،  األمن  جديد  بن  كافأ 
األركان )وهي وظيفة تم إلغاؤها بعد االنقالب الفاشل يف 1967(� 
حدد جملس منظمة التحرير الوطني يف كانون األول/ ديسمرب 1988 
بن جديد مرشًحا وحيًدا ملدة جديدة التي حصل فيها عىل 93,3 من 
ألغى   1989 فرباير  شباط/  يف  الدستوري  االستفتاء  األصوات� 
وأكد  الواحد  احلزب  لنظام  حًدا  ووضع  )االشرتاكية(  إىل  املرجعية 

استقالل السلطة القضائية�
بعد ذلك تم تأسيس )اجلبهة اإلسالمية للخالص( )FIS(، وهي 
تستثمر رفض الفساد املعمم، وأيًضا االحتفاء باملرشوعات الصغرية 
يف مواجهة التوجهات الدولية جلبهة التحرير الوطني� يف حزيران/ 
يونيو 1990 حصلت اجلبهة اإلسالمية للخالص عىل 54 باملئة من 
التحرير  باملئة جلبهة   28 مقابل  املحلية يف  االنتخابات  األصوات يف 
الوطني� كان بن جديد مقتنًعا أن االنفتاح السيايس وحده يمكن أن 
منصب  بإعطاء  القرار(  )متخذي  يراعي  لكنه  خطرة،  أزمة  يتفادى 
هو  كان  اجلمهورية  رئيس   1965 انقالب  )منذ  لنزار  الدفاع  وزير 
اسم  العسكري حتت  األمن  تكوين  بإعادة  الدفاع( مع سامحه  وزير 
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�)DRS( قسم االستخبارات واألمن
تقسيم  أدانت اجلبهة اإلسالمية للخالص   1991 مايو  أيار/  يف 
الدوائر االنتخابية اجلديدة الذي يأيت يف صورة فاضحة لصالح جبهة 
للميادين  احتالاًل  ذلك  عىل  احتجاًجا  ونظمت  الوطني،  التحرير 
العامة� تم إعالن حالة الطوارئ، واستخدام نزار 10000 عسكري 
و200 عربة مدرعة يف اجلزائر العاصمة� االنتخابات الربملانية املنتظرة 
هناية  يف  التوتر  وخف  أشهر،  ستة  تأجيلها  تم  يونيو  حزيران/  يف 
الصيف، وفرضت قيادة جبهة اخلالص حتى عىل قواعدها املناضلة 
التي حصل   ،1991 انتخابات كانون األول/ ديسمرب  االشرتاك يف 

اإلسالميون فيها عىل 47,3 باملئة من األصوات يف اجلولة األوىل�
لن تكون هناك جولة ثانية: نزار عىل رأس جمموعة من اجلنراالت 
)من بينهم توفيق مدين رئيس االستخبارات( أجربوا بن جديد عىل 
االستقالة يف كانون األول/ يناير 1992� )متخذو القرار( االنقالبيون 
للدولة  العليا  اللجنة  مجاعية،  مدنية  قيادة  املشهد  صدارة  يف  وضعوا 
يف  ُوضع  الذي  جديد  وبن  احلقيقية،  السلطة  من  حمرومة   )HCE(
بالنظام  للتضحية  املستعد  )غورباتشوف(  بأنه  اهُتم  اجلربية  اإلقامة 
باسم )إصالحات( انتحارية� بمجرد أن الرئيس املخلوع كان مستعًدا 

للتعايش مع حكومة إسالمية سارع بتدخل )متخذي القرار(�
االحتياطات  من  برتف  االنقالب  عىل  فعله  رد  ميرتان  أحاط 
أقول  اجلزائر�  ما حيدث يف  نفيس حكاًم عىل  ››أنا ال جعل  اخلطابية: 
فقط أن ما مل يكتمل يف هذا الظرف حتى املوعد املحدد جيب أن يتم 
وسوف يرشف القادة اجلزائريون أن جيدوا مسار التحول الديمقراطي 
الرضوري الذي يمر بالطبع عرب االنتخابات‹‹)39(� مل يكن يلزم أكثر 

(39) مؤمتر صحفي للرئيس ميتريان يف لوكسمبورج يف 14 يناير 1992.
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من هذا حتى يضع )متخذو القرار( أنفسهم كوطنيني مهانني، واهتموا 
اجلبهة اإلسالمية للخالص بأهنا )حزب فرنسا(�

واعُتقل  اإلسالمية،  املحليات  وُحّلت  اخلالص،  جبهة  ُحظرت 
آالف من املناضلني، وفتحت معسكرات اعتقال يف الصحراء� حممد 
بوضياف واحد من تسعة مؤسسني جلبهة التحرير وافق عىل أن يعود 
مهجية  أذهلته  وقد  للدولة،  العليا  اللجنة  لرئاسة  املغريب  منفاه  من 
القمع العسكري، وحاول من دون جدوى أن يوقفها� يف حزيران/ 
يونيو 1992 اغتيل بوضياف يف أثناء لقاء يف عناية من ِقبل واحد من 

احلرس كانت له عالقات غامضة مع قسم االستخبارات واألمن�
يفرضه  الذي  التصعيد  ضد  نقد  أي  أسكت  بوضياف  مرصع 
تبنيها  تفكيك جبهة اخلالص برسعة ألن  تم  القرار(، وقد  )متخذو 
الذين يدعون  املقابل، جتمعات اجلهاديني  للرشعية جعلها هشة� يف 
إىل الكفاح املسلح، سواء يف الرسية أم يف األحراش، وجدوا متطوعني 
 ،)GIA( جدًدا يتدفقون� كانوا يتجمعون يف مجاعة إسالمية مسلحة
مجاعة باملفرد وجيوز باجلمع أيًضا نظًرا إىل تنوع هذا التحالف� أصبح 

املثقفون الفرانكفونيون من أهم أهدافهم املفضلة�
قتيل يف األسبوع يف   500 العنف حتى وصل إىل متوسط  تفاقم 
1993-1994� املتمردون الذين كانوا 2000 فقط أصبحوا يف عام 

اجلامعة  عىل  عالوة  سنتني�  بعد  مرة  بعرشين  ذلك  من  أكثر   1992

اإلسالمية املسلحة واجلبهة اإلسالمية للخالص التي تشددت بسبب 
 �)AIS( فشل املسار االنتخايب، أصبح هلا جيش اخلالص اإلسالمي
انخرطت ميليشيات )وطنية( للدفاع عن النفس يف القوات املسلحة، 
أثناء  يف  الفرنيس  للجيش  )احلركيني(  بالتابعني  يذكر  نموذج  عىل 

حرب التحرير�
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أحيل نزار رسمًيا إىل التقاعد، وهو ما ال يعني شيًئا ذا بال لدى 
)متخذي القرار(� خلفه اجلنرال األمني زروال وزيًرا للدفاع، قبل أن 
يصبح رئيًسا للجنة العليا للدولة، ثم ُينتخب بـ 61 باملئة من األصوات 
رئيًسا للجمهورية يف ترشين الثاين/ نوفمرب 1995� يوم االقرتاع تم 
املرشح  عليها  التي حصل  باملئة  350000 عسكرًيا و25  استخدام 
املنافس الذي كان عضًوا يف اإلخوان املسلمني، ثم أصبح شديد النقد 

جلبهة اخلالص، تبني دوام انتخاب إسالمي ضمني�
من متوز/ يوليو إىل ترشين الثاين/ نوفمرب 1995، قامت اجلامعة 
بدأت  الفرنسية�  األرايض  عىل  إرهابية  بحملة  املسلحة  اإلسالمية 
بعد  واستمرت  باريس،  يف  اخلالص  جبهة  مؤسيس  أحد  باغتيال 
ذلك بعمليات إرهابية يف املرتو البارييس� خالد قلقال أحد اجلانحني 
اجلزائريني عمره أربع وعرشون سنة، مقيم يف إحدى ضواحي ليون 
هو املحور املحرك هلذه الشبكة التابعة للجامعة اإلسالمية، ُقتِل يف أثناء 
مطاردة بوليسية حظيت بتغطية إعالمية واسعة� اهتمت فرنسا حينئذ 
بريطانيا العظمى بأهنا تسمح يف عاصمتها بـ )لندنستان(، حيث جيد 
يف  وتسهيالت  لوجستية  مساندة  اجلزائريون  بينهم  ومن  اجلهاديون 

الربوباغندا�
استهدفت  جمازر  موجة  يف  مدين   4000 ُقتِل   1997 عام  يف 
يف  ورليزان  سبتمرب  أيلول/  يف  بنطلحة  يف  سيام  وال  بأكملها،  قرى 
اإلسالمي  اجلامعة  إىل  نسبت  املجازر  هذه  ديسمرب�  األول/  كانون 
إليها بال شك تسلل  التي دعا  الداخلية  التطهريات  توغلت يف  التي 
يتفاوض  نفسه  واألمن  االستخبارات  وقسم  استخباراتية�  عنارص 
مع جيش اخلالص اإلسالمي الذي طالب بوقف إطالق النار� هناية 
العصابات جلبهة اخلالص فتحت سلسلة جديدة من تصفية  حرب 
احلسابات بني جبهة اخلالص واجلامعة اإلسالمية� املواقع التي متت 
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تصفيتها كانت معاقل قديمة جلبهة اخلالص�
استنفدت  الداخلية  اخلالفات  أضعفتها  التي  اإلسالمية  اجلامعة 
من  أقلية  مجيعها�  اجلبهات  عىل  هوادة  بال  بحرب  القيام  يف  نفسها 
املنشقني كونت جمموعة سلفية للوعظ والقتال )GSPC( يف أيلول/ 
األمن�  قوات  عىل  سوى  االعتداء  بعدم  والتزمت   ،1998 سبتمرب 
عىل اجليش أخرًيا أن يقبل عدم قدرته عىل )تصفية( التمرد ورضورة 

التعايش مع )اإلرهاب املتبقي(�
لزروال،  مبكر  انسحاب  إىل  أدت  للواقع  الصعبة  العودة  هذه 
بوتفليقة،  إىل  اللجوء  يف  البديل  احلل  عىل  القرار(  )متخذو  وتوافق 
منذ  اخلليج  إىل  املنفي  لبومدين  اخلارجية  للشؤون  السابق  الوزير 
الذي  بوتفليقة  الذي رفض استدعاء  الوحيد  نزار هو  ››كان   1980

يف  لبوضياف  الدموي  االستدعاء  الرديء()40(‹‹�  )باحلصان  يعامله 
ما قبل يوضح عدم قدرة العصبة القائدة عىل أن تفكر خارج اإلطار 

املوروث من عرص بومدين�
الرئاسية  لالنتخابات  )مستقل(  أنه  عىل  نفسه  بوتفليقة  قدم 
فيها  اآلخرون  املرشحون  سحب  التي   1999 أبريل  نيسان/  يف 
إقرار بوساطة استفتاء  بعد ذلك  أنفسهم عالمة عىل االحتجاج� تم 
عام )رسمًيا 6�98 باملئة من األصوات املؤيدة( سياسته يف )التعاون 
املدين(، ثم اإلفراج عىل األقل عن 5000 متمرد خالل الشهور التالية 
)يف حني إن معارضني مل يستخدموا السالح يوًما بقوا يف السجون(� 

بقي متوسط القتىل يف األسبوع حواىل 200 قتيل�
دفع الشعب اجلزائري ثمنًا فادًحا لتصويته لصالح الرفض املكثف 
جلبهة التحرير )أكثر مما هو النتخاب جبهة اخلالص( يف كانون األول/ 
(40) NEZZAR, Le Sultant de Bouteflika,Transbordeurs, Marseille, 2003, p.30 Khaled
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ديسمرب 1991� )العقد األسود( انتهى من دون عودة كاملة للسالم 
 150000 قدرها  العسكرية،  املصادر  بحسب  وبحصيلة،  املدين، 
قتيل )غري آالف )املختفني‹‹، هذه املجزرة يمكن مقارنتها باحلصيلة 
الفظيعة حلرب االستقالل )حتى وإن كان عدد سكان اجلزائر وقتها 

أقل بثالث مرات(�
منهم  كل  غفر  جهاديني  أم  عسكريني  أكانوا  سواء  اجلالدون 
لآلخر� كام يف لبنان يف 1990 انتهت احلرب األهلية بالعفو الصادم 
مثله مثل النسيان العمدي الذي يتضمنه� يوجد بال مراء مهزوم هو 
الذين  أمراء احلرب من االجتاهات مجيعها  الشعب، ومنترصون هم 
ازدهرت جتارهتم يف البلد اخلراب� ومن الدال، من وجهة النظر هذه، 
الوقود قد متت صيانته حتى يف أعىل حلظات الرصاع: فال  أن قطاع 
أو  البلد  يف  األوىل  الصناعة  مواقع  استهدفت  واحدة  عملية  توجد 

خطوط األنابيب التي متتد آالف الكيلومرتات�

حياة مسار السالم وموته
ينوي جورج بوش األب أن يلقي يف الرشق األوسط بأسس )لنظام 
للسالم  مؤمتر  إىل  الدعوة  متت  الكويت�  حترير  غامر  يف  جديد(،  عاملي 
املتحدة  الواليات  بوساطة   1991 أكتوبر  األول/  ترشين  يف  مدريد  يف 
شكلية،  مشرتكة  رئاسة  سوى  يامرس  يكن  مل  )الذي  السوفيايت  واالحتاد 
الذي  املؤمتر،  هذا  من  التحرير  منظمة  استبعاد  تم  ذلك(�  بعد  اختفى  ثم 
نتيجة الجتامع مدريد  مراقب�  فيه سوى وضع  األورويب  يكن لالحتاد  مل 
دارت أربع سالسل من املفاوضات الثنائية حتت إرشاف اجلانب األمريكي 
وحده، بني إرسائيل من جانب وسورية ولبنان واألردن والوفد الفلسطيني 

برئاسة حيدر عبد الشايف، شخصية وطنية من غزة، من جانب آخر�
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رسعان ما تعثرت هذه املفاوضات األربعة بينام االنتفاضة مستمرة 
يف الضفة وغزة� انتصار حزب العمل يف االنتخابات اإلرسائيلية أتى 
بإسحق رابني عىل رأس احلكومة وشيمون برييز إىل وزارة اخلارجية� 
التحرير  منظمة  مع  رسية  ملفاوضات  أوسلو  يف  قناة  يفتحان  سوف 
الفلسطينية، هبدف مّلح هو ختليص إرسائيل من وطأة احتالل غزة� 
وافق  االستيطان  موضوع  يف  يتهاون  ال  الشايف  عبد  حيدر  كان  بينام 
أوسلو(،  )اتفاقيات  يف  أصاًل  املوضوع  هذا  يطرح  أال  عىل  عرفات 
يصحبه  التحرير  ومنظمة  إرسائيل  بني  املتبادل  االعرتاف  إن  حيث 

التزام بإقامة )سلطة فلسطينية( عىل األرايض التي ترتكها إرسائيل�
تم التوقيع عىل االتفاقات بإرشاف بيل كلينتون يف البيت األبيض 
مل  املتحدة  الواليات  كانت  وإن  حتى   -  1993 سبتمرب  أيلول/  يف 
وحممود  برييز  شيمون  بصحبة  وعرفات  رابني  بيشء�  فيها  تسهم 
عباس املسمى أبو مازن املتفاوض الفلسطيني األسايس� ترد محاس 
الرشطة  مركز  تارخيها )ضد  انتحارية يف  بأول عملية  بالقيام  يف غزة 
الرئييس(� من هنا سوف يفتتح مسار السالم مع سوء تفاهم عميق يف 
غزة: يباهي كوادر منظمة التحرير بأهنم حرروا هذه األرض يف حني 
إن السكان يظنون أن تضحياهتم وحدها يف أثناء االنتفاضة سمحت 

بعودة املناضلني املنفيني�
غزة  قطاع  يف   1994 يوليو  متوز/  يف  الفلسطينية  السلطة  استقرت 
ومدينة أرحيا، وهو املوقع الوحيد يف الضفة الغربية الذي وافقت إرسائيل 
عىل اجلالء عنه، ألن مسار اجلالء هذا معقد بوجه خاص ومرتبط باإلرادة 
تعمل  ذلك  عىل  عالوة  ملزم�  زمني  جدول  دون  من  للطرفني  الطيبة 
إرسائيل بصورة منتظمة عىل اسرتجاع األرايض الفلسطينية التي تتجاوز 
أعامهلا املرتاكمة حجم املساعدات املمنوحة للسلطة الفلسطينية - ويف هذا 

املجال االحتاد األورويب أكثر كرًما بوضوح من الواليات املتحدة�
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جيدون  السالم(  )عوائد  يتلقوا  أن  من  بداًل  وغزة  الضفة  سكان 
يتزايد، وزعامء  اليومية تزداد صعوبة، االستيطان اإلرسائييل  حياهتم 
عقد  اجلديدة�  سلطتهم  استخدام  يف  يفرطون  الفلسطينية  السلطة 
رابني اتفاق سالم مع امللك حسني يف ترشين األول/ أكتوبر 1994، 
والطريق املسدودة التي وصلت إليها املفاوضات مع األسد دفعته إىل 
إعادة إطالق اجلانب الفلسطيني� يف أيلول/ سبتمرب 1995 وقع معه 
عرفات يف واشنطن عىل اتفاق اسمه )أوسلو 2(، اتفاق يقسم الضفة 
املنطقة  إلدارة  مدعوة  الفلسطينية  السلطة  مناطق:  ثالث  إىل  الغربية 
90 باملئة من السكان الفلسطينيني، بينام املنطقة )ج(  )أ( حيث يقيم 

تدخل يف اختصاص إرسائيل التام، واملنطقة )ب( مشرتكة� 
بعد أوسلو )2( أصبح رابني هدًفا حلملة سياسية بالغة العنف، وال 
سيام من جانب رئيس الليكود بنيامني نتنياهو� سقط رئيس الوزراء 
اإلرسائييل برصاصات أحد املتطرفني اليهود يف ترشين الثاين/ نوفمرب 
1995� توىل برييز رئاسة احلكومة انتظاًرا لالنتخابات املبكرة� يف هذا 

العمليات االنتحارية  الوقت تلعب محاس سياسة األسوأ بمضاعفة 
يف إرسائيل� ُعقدت قمة )لصانعي السالم( يف مارس 1996 يف مدينة 
رشم الشيخ املرصية بمبادرة من الرئيس كلينتون مع مشاركة من قادة 

واحد وثالثني بلًدا�
ما  أنه هتديد شامل حتى يف  تم حتديده عىل  اإلرهاب اإلسالمي 
الرغم  عىل  يسمح  مل  االستثنائي  احلشد  هذا  األوسط�  الرشق  وراء 
أيار/  يف  نتنياهو  )بيبي(  أمام  اهلزيمة  يتفادى  بأن  لبرييز  ذلك  من 
أوسلو  التفاقات  التارخيي  املعارض  الليكود،  رئيس   �1996 مايو 
من  يكثف  نفسه  الوقت  ويف  جوهرها  من  يفرغها  كي  جيتهد  سوف 
االستيطان� أرسل يف أيلول/ سبتمرب 1997 كوماندو من املوساد إىل 
عامن ليغتال فيها بالسم البطيء خالد مشعل، قائد محاس يف املنفى� 
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اإلرسائيليني،  اجلواسيس  ضبطت  األردنية  االستخبارات  ولكن 
وقع  الذي  السالم  اتفاق  بإلغاء  كلينتون  غاضًبا  حسني  امللك  وهدد 
إنقاذ  القادر عىل  الوحيد  الرتياق  نتنياهو  إذا مل يرسل  عليه مع رابني 
مشعل� قاد الرفض األوىل لبييبي امللك األردين إىل التشدد يف مطالبه 
وحصل باإلضافة إىل الرتياق عىل حترير الشيخ ياسني مؤسس محاس 
أن  1989� عىل عرفات من اآلن فصاعًدا  منذ  السجني يف إرسائيل 
يتوافق يف غزة مع ياسني املحاط هبالة السجن يف إرسائيل، ويف اخلارج 

مع مشعل الذي نفد بمعجزة من حماولة اغتيال إرسائيلية�
هذا يعني أن منزلة السلطة الفلسطينية ورئيسها تدهورت بصورة 
خطرة أمام منزلة محاس� حماباة عرفات ألعوانه، وفساد التابعني له، 
وقسوة الرشطة الفلسطينية تدعم مناًخا ضاًرا يف الضفة الغربية وغزة� 
يأمل عرفات بعد هزيمة »بييبي« يف االنتخابات يف أيار/ مايو 1999 
أن يكون هيود باراك رئيس احلكومة اإلرسائيلية رابني جديًدا� ولكن 
الكنيست األكثر انقساًما يف تاريخ إرسائيل وائتالف باراك يضم سبعة 
أحزاب عىل األقل� إضافة إىل ذلك باراك مؤيد للترصف من طرف 
واحد يف صيغة لضامن أمن إرسائيل، وال يرى جدوى يف مفاوضات 
طرف  من  إرسائيل  انسحاب  يقرر   2000 مايو  أيار/  يف  جوهرية� 
لبنان بعد ثامنية عرشة عاًما من االحتالل من دون أي  واحد خارج 
بانتصار املقاومة  بالطبع  تشاور مع بريوت� احتفل حزب اهلل حينئذ 

اإلسالمية، وهو ما يشجع مزايدة محاس يف األرايض الفلسطينية�
يف  دافيد  كامب  يف  كلينتون  إليها  دعا  التي  عرفات   - باراك  قمة 
جانب  من  إدارهتا  أسيئت  كام  إعدادها  ُأيسء   2000 يوليو  متوز/ 
الدبلوماسية األمريكية� اخلالفات حول القدس عاصمة غري مقسمة 
تبدو  عرفات  بحسب  للدولتني  وعاصمة  باراك  بحسب  إلرسائيل 
أرييل  أيلول/ سبتمرب،  أنه ال يمكن جتاوزها� بعد ذلك بشهرين يف 
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شارون الذي يأمل يف منافسة نتنياهو عىل قيادة الليكود قام يف يومني 
املقدس  )املكان  القدس  يف  األقىص  املسجد  لساحة  بزيارة  متتاليني 

الثالث لإلسالم يطالب به متطرفو اليهود باعتباره تل املعبد(�
مميتة  أحداًثا  تطلق  بالغة  بوليسية  بحامية  لشارون  الثانية  الزيارة 
تبدأ  جديدة  انتفاضة  الفلسطينية�  األرايض  جممل  إىل  رسيًعا  امتدت 
 1978 عنيفة ومسلحة من أوهلا، خالًفا لالنتفاضة السلمية فيام بني 
فتح  أنصار  أسس  حلامس  القسام  كتائب  مواجهة  يف   �1993  -
كتائب شهداء األقىص، هذه اجلامعات املتنافسة متارس كلها عمليات 
انتحارية� يف شباط/ فرباير 2001 اُنتخب شارون رئيًسا للوزراء بـ 
4�62 باملئة من األصوات ضد باراك� ُدفن مسار السالم اإلرسائييل 

الفلسطيني متاًما�

القاعدة واجلزيرة
تركنا بن الدن يف خريف 1990 يف قطيعة مفتوحة مع آل سعود 
العراق�  املتحدة ضد  للواليات  )الكافرة(  بسبب جلوئهم إىل احلامية 
بن  يرى  لن  باكستان�  إىل  السعودية  من   1991 مايو  أيار/  يف  ُطرد 
بعد�  ما  يف  اجلنسية  عنه  أسقطت  التي  بالده  أرض  ذلك  بعد  الدن 
انتهى به األمر مستقًرا يف السودان حيث توجد طغمة عسكرية ذات 

توجه إسالمي تستقبل طوًعا قادة )اإلرهاب الدويل(�
من كانون األول/ ديسمرب 1991 إىل أيار/ مايو 1996 ينسج بن 
الدن بصرب انطالًقا من اخلرطوم قامش القاعدة، املنظمة الرسية التي 
كوهنا حول رفاقه يف اجلهاد األفغاين الذي يعزو هلا من اآلن فصاعًدا 
بالتنظري  ويقوم  السودان  يف  الدن  ببن  الظواهري  حلق  ثورية�  مهمة 
باألمس  السوفيايت  االحتاد  البعيد(  )العدو  بني  ما  يف  للديالكتيك 
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والواليات املتحدة اليوم، و)العدو القريب( النظم اإلسالمية الزائفة؛ 
األهداف األوىل للقاعدة�

بريطانيا  آل سعود يصبح هاجًسا عند بن الدن� ممثله يف  إسقاط 
)لندنستان(،  قلب  من  القاعدة  أطروحات  بنرش  يتكفل  فواز  خالد 
ولكن اجلامعة اإلسالمية املسلحة اجلزائرية ترفض أي شكل للتعاون 
مع القاعدة� ويف ما خيص الكتائب الصومالية التي تقاتل ضد التدخل 
)اإلنساين( للواليات املتحدة يف 1993 كانت تتالعب بالقاعدة من 
دون أن تتنازل هلا عن أي يشء� أخرًيا حماولة اغتيال مبارك بوساطة 
الظواهري يف أثناء القمة األفريقية يف أثيوبيا يف حزيران/ يونيو 1995 
فشلت ألن رئيس االستخبارات املرصية عمر سليامن أقنع الرئيس أن 

يصطحب معه سيارته اخلاصة املصفحة�
النظام السوداين الذي سّلم من قبل كارلوس لفرنسا، اقرتح عىل 
أن يسلمها بن الدن� لكن أساءت االستخبارات  املتحدة  الواليات 
وخشيت  للقاعدة،  الدولية  الشبكة  امتداد  تقدير  وقتها  األمريكية 
إرهابية  يستثري عمليات  إرهايب سوف  اعتقال  أن  كلينتون من  إدارة 
أخرى لإلفراج عنه� هكذا ترك بن الدن السودان حًرا )حيث جرده 
مضيفوه قبل رحيله(، عاد لإلقامة يف رشق أفغانستان ومنها أطلق يف 
آب/ أغسطس 1996 إعالًنا باجلهاد ضد الواليات املتحدة املتهمة 

باحتالل األرض املقدسة يف اجلزيرة العربية�
احلمالت  تساند  الباكستانية  االستخبارات  كانت  الوقت  هذا  يف 
العسكرية لطالبان� هذه املجموعة املتطرفة أطاحت واحًدا بعد اآلخر سادَة 
األمن  استعادة  السوفيايت�  االنسحاب  بعد  البالد  اقتسموا  الذين  احلرب 
بوساطة طالبان يصحبه فرض نظام أخالقي مغايل� رئيسهم املال عمر أخذ 
بن الدن حتت محايته ألنه جيد فيه تصديًقا عربًيا مأمواًل عىل مرشوع طالبان�
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انتحاريتني  بعمليتني  القاعدة  قامت   1998 أغسطس  آب/  يف 
تنزانيا  ويف  كينيا  يف  املتحدة  الواليات  سفارايت  ضد  ذاته  الوقت  يف 
بإطالق  كلينتون  إدارة  ردت  أمريكي(�   12 بينهم  من  قتياًل   224(
صواريخ عىل مناطق ُيفرتض وجود القاعدة فيها يف أفغانستان� خرج 
عضد  مما  األمريكية  التكنولوجيا  من  الوابل  هذا  من  سامًلا  الدن  بن 
بصورة حمسوسة من منزلته� أما يف ما خيص املال عمر فقد دان اعتداء 

الواليات املتحدة، وتبنى بوضوح استضافته للقاعدة�
فاعاًل  قطر  انبثاق  بموازاة  يسري  الدن  بن  ملنظمة  القوي  الصعود 
بارًزا يف املشهد الدويل� العائلة القطرية احلاكمة آل الثاين تشرتك مع 
آل سعود يف املعتقدات الوهابية نفسها، ولكن األمري محد الذي انقلب 
عىل أبيه واستوىل عىل السلطة يف الدوحة يف حزيران/ يونيو 1995 
يف  املجاورة�  العربية  اململكة  مواجهة  يف  دولته  منزلة  يؤكد  أن  قرر 
ترشين الثاين/ نوفمرب 1996 أطلق قناة فضائية يربز اسمها نوًعا من 
التحدي: اجلزيرة، وهي تعنى بالفعل جزيرة ولكن قبل كل يشء شبه 

اجلزيرة )العربية(�
قطر بلد صغري حمدود السكان يستثمر طواعية جزًءا من موارده 
الضخمة يف القوى الناعمة، هذه القوى غري املادية التي جتد العربية 
األخرية  هذه  إن  وحيث  بحنكة�  استخدامها  يف  صعوبة  السعودية 
وغذائية  ثيابية  توصيات  حول  مركزة  متشددة،  سلفية  متاًما  تدعم 
تقرب  وحيث  )احلقيقية(�  السياسة  بنار  قطر  تلعب  واجتامعية، 
الرياض من الديكتاتوريني العرب سلفيني ذوي والء غري منقوص، 

تراهن الدوحة عىل اآلراء وعىل عطشها للتغيري ولو كان عنيًفا�
العامل  يف  للدعاية  الدولة  احتكار  كرس  الفضائية  القنوات  تزايد 
املجاورة إلرسائيل  العربية  البالد  العريب� فمن وقت طويل وسكان 
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لإلفالت  الصهيوين(  )العدو  قنوات  بمشاهدة  ألنفسهم  يسمحون 
اهلوائيات  غريت  وقد  الرسمية�  اإلعالم  لوسائل  اخلشبية  اللغة  من 
املوجهة نحو الشامل والقنوات األوروبية املامرسات الثقافية يف بالد 
من  عرب  ينتجها  أخبار  بريح جديدة:  أتت  اجلزيرة  لكن  املغرب، 
التلفزيون  قناة  العريب�  العامل  مستوى  عىل  جلمهور  كلها  اجلنسيات 
التي تبث بصورة مستمرة منذ 1998 تصبح صندوق الصوت لكل 
ولكن  طبًعا  اإلسالميني  العريب؛  السيايس  النظام  من  املستبعدين 

اجلهاديني أيًضا�
هكذا تابع فريق من اجلزيرة ألسابيع طويلة بن الدن يف أفغانستان� 
الريبورتاج املعنون )رجل ضد إمرباطورية( تم بثه يف حزيران/ يونيو 
بن  عىل  القبض  طلب  األمريكية  الرشطة  قرار  بعد  بالضبط   1999

بلقب  واملزين  املطرود  اجلهادي  دوالر�  مليون  مخسة  بمكافأة  الدن 
معسكرات  عاملية�  أيقونة  مكانة  له  صارت   )1 رقم  العام  )العدو 
كثرًيا  تستقبل  صارت  أفغانستان  وجنوب  رشق  يف  القاعدة  تدريب 

من املتطوعني�
قرر بن الدن والظواهري حينئذ أن يرضبا األرض األمريكية من 
أجل إثارة ردود انتقامية يف صورة تدخل )للعدو البعيد(، ما يزعزع يف 
الرشق األوسط )العدو القريب(؛ هي عمليات 11 أيلول/ سبتمرب 
طائرات  ثالث  بمساعدة  متت  التي  وواشنطن  نيويورك  يف   2001

خمتطفة )سقطت طائرة رابعة قبل أن تصل إىل هدفها الكابيتول، بل 
حتى البيت األبيض(، مات ثالثة آالف قتيل�

الرد  يظهر  كي  العمليات  عن  مسؤوليته  إعالن  الدن  بن  يرد  مل 
األمريكي القادم ال حمالة عىل أنه )عدوان(� يف املقابل سجل للجزيرة 
عىل  األمريكية  اهلجامت  بداية  عند  يذاع  أن  املفرتض  من  خطاًبا 
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أفغانستان� وهو بالفعل ما حدث يف 7 ترشين األول/ أكتوبر 2001 
البيوت�  من  املاليني  مئات  إىل  اجلزيرة  عرب  القاعدة  رئيس  ودخل 
يضع نفسه يف صورة مقاوم يكافح ضد القهر اإلرسائييل يف فلسطني 
أي  يفعل  مل  الذي  وهو  العربية  للجزيرة  األمريكي  االحتالل  وضد 
يشء ضد األوىل أو ضد الثانية� هذه صورة جديدة من )االختطاف 
الكبري( للنضاالت العربية، وهو اختطاف ما كان له أن يتم لوال أن 
هذه  عىل  مصداقية  يضفي  سبتمرب  أيلول/   11 يف  املستهدف  البلد 
األسطورة، وسوف ينجح التالعب حتى يف ما وراء أكثر الطموحات 

جنوًنا لـ )بن الدن(�

حروب شاملة
أطلق جورج بوش االبن، منذ خريف 2001 )حرًبا شاملة ضد 
الواليات  بالتعريف )إسالمي( وعىل  اإلرهاب(؛ هذا اإلرهاب هو 
املتحدة أن تقيض عليه يف العامل بأرسه، وهو طموح يمكن أن ندرك 
البيت  ملهمو  إسرتاتيجية�  كوهنا  من  أكثر  األيديولوجية  طبيعته 
مسارهم  إن  حني  يف  اجلدد(،  )املحافظون  تسميتهم  أيسء  األبيض 
القوة إلعادة  الكلمة: حيثام كان بوش األب يستخدم  ثوري بمعنى 
يؤمن  االبن  بوش  فإن  املفاوضات  بوساطة  جديد  عاملي  نظام  بناء 
تزدهر  سوف  فالديمقراطية  العسكري،  للفعل  التطهريية  بالفضيلة 

عىل أنقاض الطغيان�
يف  مصلحتهم  رسيًعا  العربية  الديكتاتوريات  فهمت  ذلك  مع 
املشاركة يف )احلرب الشاملة( التي تعلنها واشنطن؛ فيشري القذايف إىل 
أن بلده قد نرشت طلب توقيف دويل ضد بن الدن منذ عام 1998� 
الكفاح  طليعة  يف  كانوا  أهنم  يؤكدون  اجلزائريون  القرار(  )متخذو 
ضد اإلرهاب يف أثناء سنوات 1990 ويلومون القادة الغربيني ألهنم 
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ختلوا عنهم يف هذا القتال� ويدين بن عيل يد القاعدة يف دعم معارضة 
عىل  التحقيقات  إلجراء  مقاولته  يعرض  مبارك  سلمية�  أهنا  واضح 
اجلهاديني  مع  تعذيب(  جلسات  الواقع  يف  )وهي  املرصية  األرايض 
العامل�  املتحدة من سائر أنحاء  الواليات  الذين مجعتهم  املشتبه فيهم 
إن  بل  خدماهتا،  كلها  العربية  البالد  يف  السياسية  الرشطة  عرضت 
)اجلزيرة( أقامت قناة رسية مع CIA االستخبارات األمريكية لكي 

ترى من اآلن فصاعًدا وثائق القاعدة قبل إذاعتها�
وفرضت  أفغانستان  يف  عدة  أسابيع  خالل  طالبان  قلب  تم 
كرازاي عىل رأس مجهورية،  األمني حامد  املتحدة رجلها  الواليات 
عىل الرغم من األغلبية التي متيل إىل عودة امللكية مع ظاهر شاه� إدارة 
بوش مصممة عىل مد )حرهبا الشاملة ضد اإلرهاب( حتى يف العراق� 
أيلول/ سبتمرب، هتديد   11 بعمليات  يربط صدام  وال هيم أال يشء 
العراقي  الديكتاتور  أن  املفرتض  من  التي  الشامل(  الدمار  )أسلحة 

يمتلكها تغذي محلة عىل املستويات مجيعها للمحافظني اجلدد�
ظن بن الدن والظواهري املحارَصين يف الرشق األفغاين يف كانون 
األمريكيني  املسؤولني  ولكن  هالكان،  أهنام   2001 ديسمرب  األول/ 
أن  مقتنعني  كانوا  صدام  مع  أمرهم  إلهناء  عجلة  يف  كانوا  الذين 
أزاح  فقد  البنتاغون  أما يف ما خيص  القاعدة كانت مرحلة وانتهت� 
طالبان بخسائر حمدودة جًدا، ويرفض أن يعرض قواته عىل األرض 
من أجل القضاء عىل بن الدن والظواهري، اللذين متكنا بذلك اهلرب 
إىل باكستان املجاورة� دعاية واشنطن وضعت يف واجهة املشهد اخلطر 
أبا مصعب الزرقاوي اجلهادي األردين الالجئ إىل شاميل العراق، من 

أجل تربير خطط العمل العسكري يف البالد�
من  العراق  املتحدة  الواليات  غزت   2003 مارس  آذار/  يف 
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اجلنوب، فرتكيا رفضت االشرتاك يف هذه احلملة� كانت تقود حتالًفا 
وإسبانيا  العظمى  بريطانيا  األوروبية:  الوحدة  صف  بعمق  شق 
وإيطاليا وبولندا أعضاء فيه، عىل الرغم من املعارضة القطعية لفرنسا 
العقوبات  من  سنة  عرشة  اثنتا  استنفدته  الذي  صدام  نظام  وأملانيا� 

وحروب االستنزاف هتاوى رسيًعا�
من  تطرد  وأن  العراقي  اجليش  حل  حينئذ  بوش  إدارة  قررت 
اإلدارة األعضاء القدامى كلهم يف حزب البعث� وهذا يعني عملًيا 
الشمويل  منطقه  يف  للبعث  االنضامم  أن  بام  العراقية  الدولة  تفكيك 
العسكريني، وهم  أما يف ما خيص  لتويل أي مسؤولية�  كان رضورًيا 
غالًبا ذوو خربة كان يمكنهم أن يعملوا يف خدمة )العراق اجلديد(، 
لكنهم أرسلوا إىل منازهلم ومعهم أسلحتهم الشخصية، وامتنعوا عن 

الكشف عن املخابئ التي نرشها صدام يف البالد كلها�
مل يكتشف اجليش األمريكي ظاًل ألي من )أسلحة الدمار الشامل(� 
عقوبات  باستخدام  قمعه  عصيًبا  مترًد  واجه  ما  رسعان  املقابل،  يف 
مجاعية واعتقاالت كثيفة� األغلبية الكربى من املقبوض عليهم هبذه 
العرب  يزيد من االستقطاب مع  ما  السنة، وهو  العرب  الطريقة من 

الشيعة ومع األكراد الذين اهتمهم السنة بالتعاون مع املحتل�
داومت الدعاية األمريكية عىل الرتكيز عىل الزرقاوي الذي تسمح 
جنسيته األردنية بنفي الطابع الوطني عن املقاومة العراقية، فبنسبها 
إىل الزرقاوي وجمموعته هجامت تزيد بعرشة أضعاف عام يقومون به 
مقاتلني من كل  األردين  اجلهادي  واشنطن صوب  بالفعل، وجهت 
طرف، بام يف ذلك ضباط قدامى لصدام� وعى بن الدن هبذا الصعود 
للفرع  الزرقاوي  نصب   2004 ديسمرب  األول/  كانون  ويف  القوي 

العراقي من القاعدة�
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الرشق  قلب  يف  املتحدة  الواليات  دخول  الزرقاوي  وصف 
األوسط )بالفضل( اإلهلي)41(� 

جيذب  العراق  يف  أمريكا  ضد  اجلهاد  بدأ  اللحظة  هذه  ومن 
من  يبدأ  مسار  إقامة  متت  وهكذا  كلها�  العامل  أنحاء  من  متطوعني 
أبو  الفرنيس  التونيس  اجلهادي  البارييس بوت -شومون حول  احلي 
بكر احلكيم� استخبارات األسد املتهمة بتوريط الواليات املتحدة يف 
العراق حتى ال هتتم بسورية، كانت تساند حرب العصابات اجلهادية 

وتسهل العبور من دمشق للمتطوعني، ومن بينهم فرنسيون�
االنشقاق  ولكن  املسلحة،  اإلسالمية  اجلامعة  اختفت  اجلزائر  يف 
كلها  أفريقيا  شامل  يف  جماهدين  جتنيد  يف  ختصص   GSPC عنها 
جعلت  الناجحة  العوملة  هذه  العراق�  يف  القتال  عىل  مصممني 
املغرب  يف  القاعدة  إىل  تتحول  واجلهاد  للدعوة  السلفية  املجموعة 
شبه  يف  القاعدة  فدائيي  خيص  ما  يف  أما   �)AQMI( اإلسالمي 
السعودية  العربية  اململكة  قامت يف  فقد   )AQPA( العربية  اجلزيرة 
 2005 النفس� وفشلهم الذي حسم يف ربيع  بحملة إرهابية طويلة 

أعطى وزًنا أكرب للزرقاوي يف فلك اجلهاديني�
مهيأ  حقيقًيا  أسود(  )ثقًبا  للعراق  األمريكي  االحتالل  أحدث 
لكل انحراف، وال سيام أن املنطق الفدرايل للدستور الذي تم تبنيه يف 
ترشين األول/ أكتوبر 2005 قد زاد من الفجوة بني السنة والشيعة 
واألكراد� ومسيحيو العراق الغائبون عن هذه املساومة الثالثية فروا 
بكثافة من أرض إبراهيم هذه التي كانت وطنهم منذ ألفي عام� بعد 
)دولة  إىل  للقاعدة  املحيل  الفرع  حتول   2006 يف  الزرقاوي  موت 

العراق اإلسالمية(�
(41) Cité in Gilles KEPEL (dir.), Al-Qaida dans le texte, PUF, Paris,2005, p.381.
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تفاقم  بسبب  مستمرة  بصورة  األوروبية  القارة  أمن  متت زعزعة 
الفوىض العراقية؛ يف آذار/ مارس 2004 ُقتل 191 شخًصا يف عملية 
جهادية يف مدريد، ويف متوز/ يوليو 2005 ستة ومخسون شخًصا )من 
بينهم أربعة انتحاريني( لقوا مرصعهم يف هجامت انتحارية يف لندن� 

هذه املأساة أقنعت أخرًيا القادة الربيطانيني أن يوقفوا )لندنستان(�
يف إرسائيل يشدد شارون رئيس الوزراء عىل تشبيه قمع االنتفاضة 
باحلرب الشاملة عىل اإلرهاب� ورصح قائاًل: ››لكٍل بن الدن اخلاص 
اإلرسائييل  اجليش  أعاد  بنا‹‹)42(�  اخلاص  الدن  بن  هو  وعرفات  به، 
احتالل الضفة الغربية يف آذار/ مارس 2002� وعرفات املحارص يف 
قرصه بمدينة رام اهلل مل خيرج سوى يف ترشين األول/ أكتوبر 2004 
بقليل يف  بعد ذلك  فرنسا ومات  إىل  ترحيله  تم  الشديد  نظًرا ملرضه 
مستشفى عسكري، وخلفه حممود عباس رئيًسا للسلطة الفلسطينية 

ورئيًسا ملنظمة التحرير الفلسطينية�
قرر  ولكنه  الغربية،  الضفة  يف  االنتفاضة  خنق  أنه  شارون  اعترب 
للمسؤولني  املنهجية  التصفية  ختفف  مل  حيث  غزة  يف  النار  إشعال 
من   )2004 مارس  آذار/  يف  ياسني  الشيخ  )مثل  الفلسطينيني 
باراك يف  اتبعه  الذي  املنطق األحادي نفسه  االنتفاضة املسلحة� ويف 
العسكريني   2003 2000 أجىل شارون عن قطاع غزة يف  لبنان يف 
األمر  أمام  نفسه  عباس  الرئيس  وجد  اإلرسائيليني�  واملستوطنني 

الواقع، ومل تتأخر ميليشيات محاس يف شغل املواقع املرتوكة�
واجه شارون حينئذ معارضة من جزء من ليكود، وجذب جزًءا 
القديم  العاميل  العضو  مع  الذي شكله  كاديام،  إىل حزب جديد  آخر 
اإلرسائييل  السيايس  املشهد  تشكيل  إعادة  ترافقت  برييز�  شيمون 
(42) Cite in the Guardian, 14 septembre 2001
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الدولة  اجتاه  يف  كلها  الطرق  سد  يف  باالعتقاد  شارون  إىل  بالنسبة 
هبذه  تاًما  يوًما  يكن  مل  وغزة  الضفة  بني  االرتباط  وفك  الفلسطينية، 
الصورة� وأطلق اجليش اإلرسائييل منذ ترشين األول/ أكتوبر 2005 

عدواًنا عىل قطاع غزة باسم مثري هو )العود األبدي(�
)احلرب الشاملة ضد اإلرهاب( تبدو هكذا تتغذى عىل ديناميتها 
اخلاصة من دون أن تظهر يف األفق أي إمكان لوضع حد هلذا الرصاع� 
ولكن يف اليمن ذهب املنطق املنحرف هلذه احلرب الشاملة إىل أقىص 
يغذي   1990 منذ  املوحدة  اليمن  سيد  صالح  اهلل  عبد  عيل  مداه� 
ضد  قتاله  يف  ساندته  التي  اجلهادية،  الشبكات  مع  قديمة  عالقات 
اليمن اجلنويب املاركيس� نجح صالح يف أن يتسلل إىل احلملة الكوكبية 
ملصلحة  األمريكية  املعونة  من  األكرب  اجلزء  حمواًل  املتحدة  للواليات 
احلرس اخلاص الذي يتواله ابنه أمحد عيل صالح� هكذا تشهد اليمن 
مع  اجلهادي  والتهديد  لإلرهابيني  املضادة  للتمويالت  موازًيا  تقدًما 
إعادة تشكيل القاعدة عىل أرضه يف شبه اجلزيرة العربية لتمتد يف عام 

2009 يف العربية السعودية املجاورة�

شرياك يف مواجهة األسد، األب واالبن
جرى انتخاب شرياك يف آذار/ مارس 1995� أطلق بعد ذلك بعام 
الكربى(  العربية  )السياسة  تأسيس  إعادة  عن  مؤثًرا  خطاًبا  القاهرة  يف 
التي تنوي فرنسا أن جتعلها ››سياسة مشرتكة ألوروبا بأرسها‹‹)43(� يظل 
لشرياك  بالنسبة  أسايس  هو  ما  ألن  حتديد  موضع  السياسة  هذه  جوهر 
موجود يف مكان آخر، وهو عالقته اخلاصة برفيق احلريري الذي مل يرتدد 

(43) خطاب جاك شرياك يف جامعة القاهرة يف 8 ابريل 1996
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 1992 من  احلكومة  اللبناين  امليلياردير  يرأس  ››أخ‹‹)44(�  يسميه  أن  يف 
من  املبارش  املستفيد  هو  وبقي   ،2004 إىل   2000 من  ثم   1998 إىل 
حساب  عىل  )السني(  احلكومة  رئيس  لصالح  املؤسس  التوازن  إعادة 
رئيس اجلمهورية )املاروين( الذي أغلقت به )احلرب األهلية( فيام بني 
ثروته  ألن  السعودية  بالعربية  االرتباط  شديد  كان   �1990-1975

هناك، َقبِل احلريري أيًضا مبدأ الوصاية السورية�
هنا سوف يقلب شرياك منطق ميرتان يف الدفاع عن سيادة لبنان يف 
مواجهة سورية� فقد سعى عىل العكس إىل التعاون مع حافظ األسد 
تعاوًنا قوًيا لدرجة أنه سوف خيفف من القبضة السورية عىل لبنان� 
وهكذا استقبل يف اإلليزيه يف ترشين الثاين/ نوفمرب 1999 الوريث 
يصادق  الفرنيس  الرئيس  األسد�  بشار  ابنه  السوري  للطاغية  املعني 
امللكية  باالنتقاالت  يشبهه  الذي  وراثي  نوع  من  خالفة  عىل  إذن 
للسلطة التي متت قبل ذلك بشهور لصالح عبد اهلل الثاين يف األردن 

وحممد السادس يف املغرب�
كان شرياك هو الرئيس الغريب الوحيد الذي كان حارًضا يف جنازة 
بصورة  الربملان  صادق   2000 يونيو  حزيران/  يف  األسد�  حافظ 
طارئة عىل تعديل للدستور خيفض السن األدنى للرئاسة من أربعني 
الوقت  توىل يف  الذي  بشار األسد،  أربع وثالثني سنة وهو عمر  إىل 
نفسه منصب القائد األعىل للقوات املسلحة والسكرتري العام حلزب 
باملئة   97�3 بنسبة  للجمهورية  رئيًسا  الوريث  انتخاب  وتم  البعث، 
››التغيري يف إطار االستمرارية  من األصوات قبل أن يعلن خطته يف 

واالستقرار‹‹)45(�

(44) JacquesCHIRAC, Le temps présidentiel. Mémoires. Nil, Paris, tome II, p. 518   

(45) Cité in Jean-Pierre FILIU, Le Nouveau Moyen-Orient, Fayard, Paris,2013.
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مل تنُج أى مؤسسة سورية، ال الدولة وال احلزب وال اجليش، من 
احلريري  من  بإيعاز  وشرياك  الوراثي�  لالنتقال  اهلزلية  املأساة  هذه 
إطار  يف  الشاب�  األسد  لدى  )اإلصالح(  بإرادة  ذلك  مع  يعتقد 
التعايش السيايس املشرتك مع رئيس الوزراء لينويل غوسبان فرض 
باريس  إىل  فخمة  رسمية  زيارة   2001 يونيو  حزيران/  يف  شرياك 
الشاب، بعد أربعة أشهر من عقد مؤمتر دويل عن  للرئيس السوري 

إعادة بناء لبنان تم يف العاصمة الفرنسية�
الرئيس شرياك من حيث املبدأ عىل استعداد للمشاركة يف )احلرب 
إىل  برية  قوات  إرسال  ينوى  كان  إنه  بل  اإلرهاب(،  ضد  الشاملة 
االنخراط  ضد  حائاًل  غوسبان  لينويل  تصميم  ووقف  أفغانستان، 
الفرنيس وجعله قارًصا عىل اإلسهام يف محلة جوية ضد طالبان� وبعد 
أن حترر من ضغوط التعايش السيايس املشرتك يف أيار/ مايو 2002 
رعى شرياك يف باريس مؤمتًرا ثانًيا ملمويل لبنان أكثر كرًما من السابق�
العراق  يف  األمريكي  التدخل  من  شرياك  )أخاه(  احلريرى  حّذر 
الذي سوف يسهم يف تقوية النظام السوري ويقىض عىل االستقالل 
ملهمة  حتفظ  بال  جهده  الفرنيس  الرئيس  كرس  للبنان�  أصاًل  املتآكل 
احلصول عىل املوافقة باإلمجاع للقرار 1441 ملجلس األمن يف األمم 
املتحدة حول نزع السالح يف العراق يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2002 
ولكن  القرار(�  لصالح  تصويت  عىل  األسد  بشار  من  حصل  )بل 
هناك حيث يرى شرياك إطاًرا حلل األزمة العراقية ال يعده )الصقور( 
بني  التوتر  ازداد  صدام�  ضد  التصعيد  يف  درجة  سوى  األمريكيون 
اخلارجية  وزيري  بني  قاسية  ترصحيات  تبادل  مع  وواشنطن  باريس 
للدولتني يف األمم املتحدة يف شباط/ فرباير 2003، ورصح شرياك 
بعد ذلك بقليل أنه سوف يستخدم الڤيتو ضد كل قرار أمريكي عن 
كله  ذلك  بوش  دبليو  جورج  وجتاوز  العراق،  يف  عسكري  تدخل 
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فأطلق الغزو خارج إطار األمم املتحدة�
العريب  العامل  يف  واسعة  شعبية  شرياك  أعطى  الفرنيس  املوقف 
إىل  اإلرهاب(  ضد  الشاملة  )احلرب  تتحول  أن  فعلًيا  تفادى  فلقد 
ولكن  والغرب�  اإلسالم  كتلتني حمددتني:  بني  احلضارات(  )صدام 
باريس عىل الرغم من ذلك مل تستطع منع الكارثة العراقية، وسوف 
الكربى ال من أجل اإلصالح يف  يستخدم شرياك لألسف صدقيته 
العامل العريب، ولكن ليدعو إىل اإلبقاء عىل الوضع كام هو� يف كانون 
عيل،  بن  عىل  ضيًفا  الفرنيس  الرئيس  كان   2003 ديسمرب  األول/ 
وأعلن أن ››احلق األول من حقوق اإلنسان هو أن يأكل، وأن يعالج، 
وأن يتلقى تعلياًم وجيد سكنًا� إذا كان هذا هو أول حقوق اإلنسان� 
فمن وجهة النظر هذه ينبغي إذن االعرتاف أن تونس متفوقة عىل بالد 
كثرية‹‹)46(� هذه الترصحيات أثارت احتجاجات املدافعني عن حقوق 
اإلنسان، حتى إن حمامية تونسية قامت حينئذاك بإرضاب عن الطعام 

حواىل شهرين ضد التعسف البولييس�
ضد  الشاملة  للحرب  العرب  الديكتاتوريون  انضم   2001 يف 
الواليات  عيون  يف  يعادلون  معارضيهم  جيعلوا  لكي  اإلرهاب، 
 2003 يف  للعراق  األمريكي  الغزو  مع  اجلهادي�  التهديد  املتحدة 
بدأوا يتهمون هذه املعارضة نفسها بأهنا تعمل لصالح واشنطن� هذا 
اخلطاب الصاخب بوجه خاص يف مرص مبارك ال جيد إال تشجيًعا من 
جمامالت شرياك: ››ال يمكن أن نفرض إصالحات، ينبغي اإلقناع، 
ينبغي احلوار‹‹، هذا ما قاله يف أسبوع الثامنية الكبار املخصص للعامل 

العريب يف حزيران/ يونيو )47(2004�

(46) ترصيح صحفي لجاك شرياك يف تونس يف 3 ديسمرب 2003

(47) ترصيح صحفي لجاك شرياك يف يس أيالند 9 يونيو 2004
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 2005 فرباير  قلب بريوت يف شباط/  احلريري يف  رفيق  اغتيال 
خالل  الصدمات يف حياته)48(�  أسوأ  من  واحد  لشرياك هو  بالنسبة 
العامني األخريين له يف قرص اإلليزيه كان مهووًسا بالرغبة يف معاقبة 
األسد عىل هذه اجلريمة التي يعتربه مسؤواًل عنها بصورة مبارش� لقد 
انحاز لصالح )ثورة األرز( وهي احلركة الواسعة لالحتجاج الشعبي 
التي أجربت اجليش السوري عىل مغادرة البالد بعد تسعة وعرشين 

عاًما من االحتالل�
لبنان وال سيام  التحكم يف  استمر األسد يف  الرغم من ذلك  عىل 
األسطورة  حينئذ  شرياك  صدق  الربملان�  وأعضاء  املثقفني  باغتيال 
العراق  إىل  إيران  يمتد من  الذي  الشيعي(  )اهلالل  اجليوسياسية عن 
إىل سوريا األسد وإىل حزب اهلل اللبناين )يف حني إن احللف السوري 
1979 عىل توجهات إسرتاتيجية مشرتكة وليس  منذ  يقوم  اإليراين 
ليسوا  املورمون  أن  كام  شيعة  ليسوا  فالعلويون  طائفي،  تقارب  عىل 

بروتستانت(�
يناير  الثاين/  كانون  يف  الفلسطينية  االنتخابات  يف  محاس  فازت 
الشعبي  والرفض  غزة  من  اإلرسائييل  االنسحاب  مستثمرة   2006

واإلسالميني  األسد  بني  بالعالقات  املهووس  شرياك  فتح�  لفساد 
عىل  متشدًدا(  )خطأ  فرض  سنة(  أهنم  من  الرغم  )عىل  الفلسطينيني 
يتعاملوا  والعرشون كى  اخلمسة  األعضاء  اقتىض  األورويب،  االحتاد 
الثانية )االعرتاف  مع محاس أن تعرتف بإرسائيل وباتفاقات أوسلو 
عن  تتخىل  وأن  كاٍف(  غري  ُعّد  االنتخابات  يف  باالشرتاك  الضمني 

العنف�
هل كان شرياك يأمل يف إجبار محاس عىل قبول تنازالت مثل تلك 
(48) JacquesCHIRAC, Le temps présidentiel. Mémoires, op. cit., p. 518
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التي عمل عىل حتقيقها ميرتان خالل مديت رئاسته مع منظمة التحرير 
الفلسطينية؟ رفض اإلسالميون الفلسطينيون قطعًيا هذه اإلمالءات، 
التوتر بني فتح  انتخاهبم� تصاعد  ومن ثم فالسكان معاقبون بسبب 
حزيران/  يف  غزة�  يف  حقيقية  أهلية  حرب  إىل  وصل  حتى  ومحاس 
من  عباس  الرئيس  أنصار  بطرد  القسام  كتائب  قامت   2007 يونيو 
غزة، وأصبحت سلطته إًذا قارصة عىل الضفة الغربية� محاس يف غزة 
وقيادهتا التي يقاطعها االحتاد األورويب وقعت حتت حصار قاس من 
جانب إرسائيل )عىل األرض ويف البحر ويف اجلو( ومن جانب مرص 

)عىل احلدود الربية مع سيناء(�
نيكوال  خلليفته  يقدم  مل   2007 يف  الرئاسة  شرياك  ترك  حينام 
ابن  احلريري،  سعد  هي  أجنبية  واحدة  شخصية  سوى  ساركوزي 
بكرم  تستضيف  سوف  احلريري  عائلة  أن  صحيح  ووريثه�  رفيقه 
شرياك وزوجته يف شقة فاخرة عىل كورنيش فولتري، أما ساركوزي فله 
التي سوف يكون تدخلها  مداخله اخلاصة مع اخلليج، وال سيام قطر 

املايل مهاًم يف تصفية كثري من امللفات احلساسة�
بني  احلدود  فيها  تتوه  التي  والكبرية  الصغرية  التسويات  هذه 
العرب  القادة  لدى  معروفة  اخلاصة،  واحلياة  العامة  املسؤوليات 
الذين وصلت قلة احرتامهم لفرنسا إىل درجة غري مسبوقة� القذايف 
املدعو يف زيارة رسمية إىل باريس يف كانون األول/ ديسمرب 2007 
زاد من االستفزازات اإلعالمية )التي ذهب فيها إىل حد أن تلتقط له 
صورة مع مانيكان ترتدي مالبس ماريان(، أما بشار األسد فقد دعا 
إىل املشاركة يف عرض عيد 14 متوز/ يوليو 2008، صحيح أنه قبل 

أخرًيا يف اليوم السابق عىل وصوله أن يتبادل السفراء مع لبنان�
مل  لسورية  الكبري  االستثناء  مع  الديكتاتوريني  جماملة  جمال  ويف   
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إبريل  نيسان/  يف  شرياك�  خطى  عىل  السري  سوى  ساركوزي  يفعل 
››حالة  أن  فأكد  عيل  بن  العقيد  عىل  ضيًفا  ساركوزي  حل   2008

احلرية تتقدم‹‹)49( يف تونس التي كانت حتت رقابة مشددة بصورة مل 
تشهدها من قبل� هذا الوالء األعمى من جانب شرياك وساركوزي 
لسيد قرطاج كان مزعًجا لدرجة أن الديبلوماسيني الفرنسيني الذين 
يعملون يف تونس حيذرون منذ سنوات باريس من فساد عائلة بن عيل 

وهشاشة هذه الدولة البوليسية)50(�
هذان العقدان كانا بالفعل عقدي رجال املطافئ مشعيل احلرائق� 
1967 كان حافظ األسد أستاًذا يف لبنان يف فن إشعال احلرائق  منذ 
يقوم  حيث  املهنة  يف  بشار  ابنه  واستمر  وحيد�  كملجأ  نفسه  ليضع 
بإشعال رصاعني بالوكالة األول )الدولة اإلسالمية يف العراق( ضد 
يتباهى  الذي  لبنان  يف  اهلل  حزب  رصاع  والثاين  املتحدة،  الواليات 
››بالنرص اإلهلي‹‹)51( بعد حرب الثالثة والثالثني يوًما التي واجه فيها 

إرسائيل يف صيف 2006�
 1991 عام  يف  العراقية  املقاومة  تصفية  عملية  األب  بوش  ترك 
خوًفا من أن تتحالف يوًما مع إيران� بوش االبن بتدمريه لدولة صدام 
يف العراق فتح البلد باملعنى احلريف للقوة ذات الصور املتعددة إليران� 
قىض نوري املالكي الذي أصبح رئيًسا للوزراء مخسة وعرشين عاًما 
إىل  يذهب  األول  إخالصه  ولكن  ودمشق،  طهران  بني  املنفى  يف 
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، هذا األصويل الشيعي الذي يقلق من 

(49) ترصيح نيكوال ساركوزي يف تونس يف 28 ابريل 2008

(50) انظر يف هذا الشأن الشهادة االستثنائية لسفري سابق لفرنسا يف تونس: 

Yves Aubin DE LA MESSUZIÈRE, Mes annees Ben Ali, CERES, Tunis. 2011

(51) Cité in Jean-Pierre FILIU, L’Apocalypse dans l’islam, Fayard, Paris,2008 ,p.227.
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دعم األسد لالنتفاضة السيئة�
األوسط،  الرشق  قلب  يف  القاعدة  زرع  للعراق  األمريكي  الغزو 
حاشدة الشبكات اجلهادية يف اإلقليم كلها� ال يرغب الديكتاتوريون 
العرب يف تصفية هتديد يضمن هلم ريًعا إسرتاتيجًيا قادًما من واشنطن� 
األسود(  )العقد  رعب  من  الرغم  عىل  اجلزائريون  القرار(  )متخذو 
وثالث مدد رئاسية متتالية لبوتفليقة )التصاحلي( يرون بلدهم منشأ 
القاعدة يف املغرب اإلسالمي التي سوف يرضب مقاتلوها بعد ذلك 

يف الساحل كله�
النُُظم  استقرار  برعاية  إال  بالعرب  هيتامن  يعودا  مل  والعامل  فرنسا 
وال  األوسط،  الرشق  يف  الفراغ  يف  يدور  السالم  مسار  تقمعهم�  التي 
هم  والبريقراطيني  األعامل  ذوي  من  رشحية  تغذية  دون  من  ذلك  يتم 
غزة  وفلسطني  يتقدم،  اإلرسائييل  االستيطان  بينام  السالم(  )سادة 
ليبيا وصالح  تتحدى األخرى يف رام اهلل� مبارك يف مرص والقذايف يف 
يف اليمن جيهزون أبناءهم للجلوس عىل العرش الرئايس، عىل نموذج 

الديكتاتورية الوراثية آلل األسد يف سورية�
عىل الرغم من ذلك هنا سرتجع الشعوب العربية لدينامية النهضة 

ويف وسط دهشة اجلميع انتفضوا من أجل حقوقهم�
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ديكتاتوريون وجهاديون، القتال نفسه
يف أثناء جيلني متتاليني؛ جيل االختطاف الكبري وجيل التخليات، 
أنجزت املجتمعات العربية ثورة صامتة، فقد قاموا بالفعل بتحوهلم 
الديموغرايف يف أربعة عقود، يف حني إنه امتد عىل مدى أربعة قرون 
يف أوروبا الغربية� تونس من اآلن فصاعًدا )تنجب( أطفااًل أقل من 
فرنسا� لقد انفجر النموذج األبوي مع أخوة بني اثنني أو ثالثة الذين 

وصل مستوى تعليمهم يف املتوسط إىل مستوى أعىل من اآلباء�
التحسن التدرجيي للخدمات العامة األساسية وال سيام يف التعليم 
إىل  بالوصول  أواًل  النسوي،  التحرر  من  والصحة ساعد عىل شكل 
املدرسة الثانوية واجلامعة ثم بالدخول إىل سوق العمل� هذا املتغري 
العائالت  النبثاق  املقابل،  يف  والضامن  اخلصوبة،  نقص  يف  احلاسم 
للقيم  نقًدا  أكثر  هم  الذين  األوالد  تعليم  يف  تستثمر  التي  )احلديثة( 

التقليدية عن الطاعة واملحافظة�
سلطتهم  بومدين  إىل  نارص  إىل  بورقيبة  من  األمة(  )آباء  فرض 
الزعامية عىل مجاهري تبدو كأطفال يف عالقتهم بالزعيم القوى� ولكن 
اهلالة الوطنية حول هذه الوجوه )األبوية( مل تكن مصطنعة، يف حني 
إن  كام  خالف�  حمل  الوطنية  النزعة  يف  مبارك  أو  عيل  بن  إسهام  إن 
اخلالفة امللكية التي اختربها األسد يف سورية فهي تعرض البالد إىل 
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افرتاس الورثة )ثروة رامي خملوف، ابن عم رئيس الدولة، واملستفيد 
األكرب من "لربلة" االقتصاد، قدرت بمليار دوالر(�

عىل  قاس،  بمأزق  العريب  العامل  يف   2010 عام  الشباب  يصطدم 
الرغم من تعليمهم العايل وتطلعاهتم املواطنية يرون حلمهم يف حياة 
 - )احلكم(  أو  للنظام  املتكررة  التدخالت  بسبب  يضيع  )عادية( 
الكلمة نفسها )نظام( تشري إىل املفهومني يف العربية� احلزب املهيمن 
السكان  يف  التحكم  أجل  من  متاًما  املرتبطون  االستخبارات  وجهاز 
هم أيًضا وسطاء إجباريون من أجل مواصلة الدراسة أو االنخراط 

يف مهنة أو تأسيس رشكة�
)النظام( ليس إًذا حمض جهاز قمع سيايس، وإنام يتسلل إىل أكثر 
بكفاياته اخلاصة،  مدينًا  الفرد، وجعله  الفضاءات محيمية السرتقاق 
وإجباره عىل التسول كي يعيش أو عىل الفساد كي يكسب راتًبا� )آباء 
األمة( قد قننوا هنب ثروات األمة لصالح عصبتهم وتابعوهم، الذين 
ازدادوا طمًعا بسبب أرباح )اخلصخصة( استحوزوا إرادًيا عىل عمل 

رعاياهم�
يقتسمون  اخلليج  إىل  املغرب  من  العريب  الشباب  من  مليون  مئة 
بدرجات خمتلفة حرماًنا، يمكن القول بأنه مل حيدث يوًما أن اجتمع هذا 
املستوى العايل من التعليم وهذا احلرمان من العمل )بطالة الشباب العريب 
أكثر مرتني من املتوسط العاملي(� هذا احلرمان يعربون عنه بلغة مشرتكة 
العربية احلديثة النمطية التي تعممها برامج التعريب والقنوات الفضائية 
واإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي� مل يتحدث العرب يوًما يف ما 
بينهم باللغة العربية بأفضل مما هو اآلن من أقىص العامل العريب إىل أقصاه�

الثقايف  الفوران  انطالق  إعادة  أجل  من  إًذا  الرشوط  اجتمعت 
الهناية  ما  إىل  تتزايد  بنسب  ولكن  عرش،  التاسع  القرن  يف  للنهضة 
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الدعاية  قلب  العرب  صوت  كان  اجلديدة�  التكنولوجيا  بوساطة 
النارصية ينترش باسم سيد القاهرة بني سكان ليس يف وسعهم سوى 
االستامع من دون أن يكون لدهيم القدرة عىل الرد� حطمت القنوات 
الفضائية هذه القوقعة بتحبيذها تعدد املصادر، ولكن أيًضا يف تعايش 
غري مسبوق بني املعلقني، وقد أزالت الشبكات االجتامعية العقبات 

األخرية من فضاء من االتصال األفقي بني العرب�
سيدي بوزيد يف جنوب تونس تظهر كثافة ال مثيل هلا من التحكم 
يبدأ  سوف  ذلك  من  الرغم  عىل  السكان،  يف  والبولييس  السيايس 
النظام هنا يف التشقق منهاًرا حتت ثقله اخلاص� يف 17 كانون األول/ 
ديسمرب 2010 حممد بوعزيزي، بائع جوال عمره 26 سنة، حاول بال 
التي صادرهتا الرشطة، بال شك ألنه مل يكن  جدوى استعادة عربته 
لديه ما يمكنه من دفع اإلكرامية املتعارف عليها، ومن اليأس أشعل 

بوعزيزي النار يف نفسه أمام قسم الرشطة�
هذه التضحية ستهز الشباب العريب؛ اندفعت مجاهري بأكملها يف 
األوىل  للمرة  الشعار  هذا  طرح  بدأ  إن  نعرف  وال  مفتوح�  احتجاج 
يريد  )الشعب  وخارجها:  كلها  تونس  أنحاء  يف  صداه  سمع  ولكن 
إسقاط النظام(، هو يف آن نظام سيايس فاسد ونظام عام خانق� مل يكن 
لدى املتظاهرين سوى حجارة وعيص ولكن هدفهم واضح: الثورة�

أيام الغضب
يف 14 كانون الثاين/ يناير 2011 فر بن عيل إىل السعودية� نظامه 
مل يصمد شهًرا يف وجه االعرتاض الشعبي الذي رفض اجليش قمعه� 
حيتلوا  أن  متكنوا  الذين  مرص  يف  املناضلني  أثارت  التونسية  السابقة 
سلمًيا ميدان التحرير يف قلب القاهرة يف 25 كانون الثاين/ يناير� أمل 
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االستخبارات  رئيس  األمر عندما عني عمر سليامن  مبارك يف هتدئة 
بينها  )ومن  املعارضة  أحزاب  مع  بالتفاوض  وكلفه  للرئيس  نائًبا 

اإلخوان املسلمني(�
حتجيم  إىل  تؤدي  ال  سابق  عهد  إىل  تنتمي  التي  املناورات  هذه 
الدينامية الثورية التي تنترش يف أنحاء مرص كلها، صدى بعيد لثورة 
مبارك  استقالة  سليامن  أعلن   2011 فرباير  شباط/   11 يف   �1919

الذي طار إىل رشم الشيخ يف سيناء، وأصبحت السلطة يف يد املجلس 
األعىل للقوات املسلحة� يتعلق األمر تكنيكًيا بانقالب كام يف اجلزائر 
يف كانون الثاين/ يناير 1992� ولكن بينام سعى )متخذو القرار( إىل 
يدفنوا قرار صناديق االنتخاب، أكد اجلنراالت  قلب بن جديد كي 

املرصيون التزامهم بإجراء انتخابات رسيًعا�
أعلنت )أيام الغضب( يف غامر سقوط الديكتاتور املرصي� يف 14 
شباط/ فرباير 2011 املعارضون يف البحرين احتلوا ميدان اللؤلؤة يف 
قلب العاصمة املنامة، وطالبوا بدستور ديمقراطي من دون اعرتاض 
عىل األرسة املالكة آل خليفة )السنية يف بلد أغلبيتها شيعية(� يف اليوم 
لكنهم  صنعاء،  يف  التحرير  ميدان  اليمنيون  املحتجون  احتل  نفسه، 
طردوا بوساطة أنصار صالح، وجتمعوا يف ميدان اجلامعة الذي غريوا 

اسمه إىل )ميدان التغيري(�
السلطة اجلزائرية تلعب التهدئة برفع حالة الطوارئ عىل الرغم من 
17 شباط/ فرباير  العاصمة� يف  تفريقها بقسوة يف  التظاهرات تم  أن 
يف  السابق  اليوم  منذ  تنظيمها  تم  التي  االحتجاجات  حتولت   2011

بنغازي إىل مواجهات بني وحدات مسلحة ››موالية‹‹ و››ثوريون‹‹� يف 
20 شباط/ فرباير دارت مسريات يف املغرب كله للمطالبة باإلصالح 

الفتيل األكثر هتديًدا  النظام� نزع حممد السادس  "إلسقاط"(  )وليس 
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مع  جنب  إىل  جنًبا  اإلسالميون  فيها  يسري  التي  االحتجاجات  هلذه 
)اليساريني( فقرر إعداد دستور جديد�

امللك عبد اهلل ملك السعودية أعلن من جانبه عن )باقة( اجتامعية 
بـ26 مليار دوالر يتبعها )برنامج( ثان بـ93 مليار دوالر، الذي كان 
من أثره أن يئد يف املهد )يوم الغضب( الذي كان متوقًعا يف 11 آذار/ 
يسمح  للبرتول  العايل  السعر  الوهابية�  اململكة  يف   2011 مارس 
القلوب�  غزو  صعوبة  إىل  نظًرا  االجتامعي،  السالم  برشاء  بالفعل 
من  جلزء  كريمة  توزيع  إعادة  يف  بقليل  ذلك  بعد  اجلزائر  وانطلقت 

عائدات الوقود�
يف 14 آذار/ مارس 2011 ألف جندي سعودي و500 رشطي 
أمريي دخلوا إىل البحرين بطلب من خليفة، مع عرشات املدرعات� 
يف  مبارش  بصورة  تشارك  ال  األجنبية  القوات  هذه  كانت  وإن  حتى 
بعد  اللؤلؤة  ميدان  تستعيد  أن  األمن  لقوات  سمحت  فإهنا  القمع، 
انخرطت  التقليدي�  النمط  من  مضادة  بثورة  األمر  يتعلق  يومني� 
وقد  الديمقراطي  االحتجاج  خنق  أجل  من  واإلمارات  السعودية 
القاصمة  الرضبة  إيران، وهي  الشيعية يف  املزايدة  ذلك  ساعدهم يف 

ملعارضة تريد أن تكون وطنية وليست طائفية�
سورية�  يف   2011 مارس  آذار/   15 يف  اخلوف(  )جدار  سقط 
ولكن  للبعث،  تارخيًيا  معقاًل  كانت  األردن  حدود  عىل  درعا  مدينة 
التعذيب واإلهانات التي تقوم هبا قوات األمن أثارت تظاهرات تم 
قمعها بقسوة� يف 18 آذار/ مارس ارتكب القناصة احلكوميون جمزرة 
انقسامات  حدوث  هذا  الدم  محام  أثار  صنعاء�  يف  التغيري  ميدان  يف 
إىل  األول  املدرعات  سالح  انضم  حيث  املسلحة،  القوات  داخل 

معسكر الثورة�
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التهديد  من  التضخيم  يف  مصلحة  هلم  أن  وصالح  األسد  فهم 
اجلهادي لكي ينزعوا املصداقية ويقسموا معارضة ذات نزعة سلمية 
الذين  الراديكاليني  املعتقلني  من  مئات  عن  األسد  أفرج  مفرطة� 
يف  العراق(،  يف  اإلسالمية  )الدولة  بصفوف  التحقوا  ما  رسعان 
الوقت ذاته يقوم شبيحته بقتل اآلالف وتعذيب و)إخفاء( الناشطني 
يف  قواته  أمر  عندما  ذلك  من  أبعد  إىل  صالح  وذهب  السلميني� 
2011 أن ترتك للجهاديني مدينة زنجبار التي أصبحت  أيار/ مايو 

)عاصمة( )إلمارة إسالمية( يف اليمن اجلنويب�

احليلة الليبية
املحتمل،  غري  عيل  بن  حلظة  آخر  حتى  ساركوزي  الرئيس  ساند 
ما  بحسب  الذين  الفرنسيني  الدبلوماسيني  ذلك  يف  بالطبع  ويتهم 
عىل  الرد  يستطيعون  ال  اجلمهوري  والوالء  التحفظ  واجب  يقتيض 
يف  املتعجل  الرئيس  أخرًيا  أقنعت  مبارك  استقالة  الغادر�  هجومه 
تغيري موقفه� كان عليه مرة أخرى أن يلمع ليس بأن يفهم االنتفاضة 

الديمقراطية اجلارية، ولكن أن يدفع بنفسه إىل مقدمة املشهد�
برنارد هنري  تليفونية من  2011 جاءته مكاملة  آذار/ مارس  يف 
ليفي يف مهمة كلف هبا نفسه يف بنغازي، قدمت له مربر هذا االنقالب� 
املجلس  رئيس  اسم  املحمول  هاتفه  عىل  ليفي  هنري  برنارد  أعلن 
عبد  ُدعي  وبالتردد  اجلليل�  عبد  مصطفى   CNT االنتقايل  الوطني 
اجلليل إىل باريس يف صحبة برنارد هنري ليفي، وأعلن ساركوزي أن 
املجلس  ويمنحه  القذايف  بنظام  الدبلومايس  اعرتافها  تسحب  فرنسا 
أن  هلا  األفضل  كان  األصيلة  الثورية  اللفتة  هذه  االنتقايل�  الوطني 
تساندها رؤية إسرتاتيجية بداًل من حسابات تكتيكية� ألن ساركوزي 
يظن بعد عام من الرئاسة أن هالة قائد احلرب سوف تزيد من شعبيته 
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يف فرنسا، وخاب أمله رسيًعا� ما إن تدخل حلف األطلنطي بمبادرة 
من باريس كي يتفادى محام دم يف بنغازي تورطت احلملة الغربية يف 

حرب مواقع بني املوالني والثوريني عىل خليج رست�
وبريطانيا،  وفرنسا  املتحدة  اإلمارات  قبل  من  ليبيا  يف  التدخل 
بصورة  جيمع  سوف  املجاورة  مرص  من  الصحافيني  تدفق  وكذلك 
دائمة بني صورة حرب أهلية وعنف بال حدود مع انتفاضة ديمقراطية 
يف  نفسها  اللحظة  يف  تتواىل  التي  التظاهرات  ظلت  العريب�  العامل  يف 
متوز/  يف  محاة  يف  املتظاهرين  من  اآلالف  مئات  جتمع  حتى  سورية 

يوليو 2011 سلمية، عىل الرغم من القمع الدموي لنظام األسد�
 بينام مل يكن لدى أوروبا والعامل من عيون سوى لرؤية سيارات 
التونسيون  كان  الليبية،  الصحراء  يف  بإفراط  املسلحة  نقل  النصف 
األحزاب  بني  حوار  خالل  من  ثانية  جلمهورية  األساسات  يرمون 
لتكوين  انتخابات  وبتنظيم  وإسالميني،  تقدميني  كلها،  الوطنية 
أقل  العسكري مساًرا  املجلس  الدستور� يف مرص فرض  جلنة إعداد 
يف  التحرير  مناضلو  وبدأ  املسلمني،  اإلخوان  مساندة  مع  تشاركية، 
التي ولدت من سقوط  الدينامية  إن  ثانية، يف حني  ثورة  إىل  الدعوة 
نفسها  منحت  اهلادئة  املغرب  حتى  البالد�  هز  يف  مستمرة  مبارك 
دستوًرا جديًدا الذي مثله مثل النصوص التأسيسية كلها، ال قيمة له 

إال بالصيغ التطبيقية�
اخلطة  الليبيون عن  املتمردون  2011 جتاوز  أغسطس  20 آب/  يف 
سقطت  طرابلس�  يف  االنتفاضة  وأطلقوا  األطلنطي،  حللف  اجلامدة 
ساركوزي  نيكوال  جاء  سبتمرب  أيلول/   15 يف  عدة�  أيام  يف  العاصمة 
وديفيد كامريون لالحتفال بالتحرير يف طرابلس نفسها� عىل الرغم من 
ذلك ما زال القتال مستمًرا يف املعاقل املوالية لبني وليد ورست، حيث مل 
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يقتل القذايف إال بعد شهر� ولكن كان من امللح للرئيس الفرنيس أن يقلب 
صفحة األزمة الليبية وهو منترص�

مل تنخرط الواليات املتحدة بقيادة أوباما يف العملية الليبية إال عىل 
مضض وبإحلاح من فرنسا، وقد ابتكرت هبذه املناسبة التعبري املوتر 
يكرس  أن  اآلن فصاعًدا  من  يريد ساركوزي  اخللف(�  من  )القيادة 
عن  جًدا  بعيًدا  الرئاسية،  االنتخابات  يف  محلته  عىل  للعمل  نفسه 
االنقالبات العربية كلها� يف هذه األثناء توصلت املعارضة السورية 
إىل ائتالف أغلب اجتاهاهتا يف جملس وطني سوري، جيمعهم اقتضاء 
ذو  العلم  هلا  يرمز  ديمقراطية  سورية  إىل  والطموح  األسد  رحيل 

النجوم الثالث للقتال ضد املستعمر�
املجلس  وهذا   ،2011 أكتوبر  األول/  ترشين  يف  اآلن  نحن 
االنتقايل  الوطني  املجلس  من  ومتثياًل  شفافية  أكثر  السوري  الوطني 
يمنحوه  أن  يرفضون  الغربيني  وأقرانه  ساركوزي  ولكن  الليبي، 
العكس  عىل  بل  عدة،  أيام  يف  الليبية  للثورة  قدموه  الذي  االعرتاف 
للمجلس  التعددية  الرسالة  ضد  تسري  للتجانس  رشوًطا  وضعوا 
حركات  جتاه  اليعقويب  باحلنني  نشعر  هنا  ونحن  السوري�  الوطني 
التحرير من نوع جبهة التحرير الوطني اجلزائرية و)فيت كونغ( ذوات 
الرتاتبية املعروفة� يف حني إن املجلس الوطني السوري ليس ثورًيا إال 
ألنه متنوع، وهذا التنوع هو الذي سمح له بعد ستة أشهر من انطالق 
الثورة السورية إىل حتجيم االجتاه إىل التسليح، الذي كان يشجع عليه 
القمع اهلمجي للنظام� لقد أغلقت فرنسا أفًقا بدياًل كان سيسارع من 
حركات االنشقاق عن اجلهاز السيايس والعسكري لألسد� كام إهنا 
العرابني األجانب�  السوري ملزايدات  الوطني  أيًضا تركت املجلس 
السعودية  إن  حني  يف  املسلمني  اإلخوان  حتبذان  وقطر  تركيا  كانت 

كانت تدفع بأتباعها السلفيني�
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اإلسالميني  بني   1991-1990 عام  فتح  الذي  الرشخ  أصبح 
والسلفيني هوة عميقة زاد منها الرصاع بني قطر والسعودية� وبام إن 
هاتني الدولتني وهابيتان يبني أن األمر يتعلق بخالف سيايس وليس 
السعودية  املالكة  العائلة  ديني، يضع يف تعارض نموذجني للحكم: 
املستندة إىل مؤسسة دينية للدولة الوهابية من أجل أن توقف عىل نحو 
احلداثية( يف  بعد  )ما  اإلمارة  الداخيل؛  اإلسالمي  االحتجاج  أفضل 
للقوميات  عابرة  شبكة  مساندة  يف  شور(  )أوف  رشعيتها  تبني  قطر 
أضيفت  وقطر  السعودية  بني  املواجهة  هذه  إىل  املسلمني�  لإلخوان 
الثورية  الفصائل  خالل  من  وقطر  اإلمارات  بني  املواجهة  ليبيا  يف 

املسلحة�
األول/  ترشين  بني  تونس  يف  أجريت  التي  االنتخابات  شهدت 
اإلسالميني:  انتصار   2012 يناير  الثاين/  وكانون   2011 أكتوبر 
بتشكيل جلنة  باملئة من األصوات اخلاصة   36 النهضة عىل  حصلت 
 29 عىل  حصل  والتنمية  العدالة  وحزب  التونسية،  الدستور  إعداد 
احلزب  شكل  احلالتني  ويف  املغربية�  الترشيعية  االنتخابات  يف  باملئة 
الربملانية  االنتخابات  ائتالفية حتت سيطرته� ويف  اإلسالمي حكومة 
باملئة   25 باملئة يف مقابل   37 املرصية حصل اإلخوان املسلمون عىل 
السياسية  اللعبة  املشاركة يف  السعودية  منهم  الذين طلبت  للسلفيني 
العسكري  املجلس  ظل  السياسة�  عن  العازف  مذهبهم  عكس  عىل 
مع ذلك حيتكر السلطة التنفيذية ومل تكن احلكومة مسؤولة إال أمامه 

وليس أمام الربملان�
بأطراف  حيوا  الذين  املعلقون  يرشع  كي  هذا  من  أكثر  مطلوًبا  يكن  مل 
شفاههم )الربيع العريب( يف احلديث عن )اخلريف اإلسالمي( أو )الشتاء 
األصويل(� عىل الرغم من ذلك كان معروًفا أن األحزاب اإلسالمية فازت 
باالنتخابات األوىل يف تونس الديمقراطية، بسبب قدم تنظيمهم وقدرهتم 
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األردن  احلال يف  كام هو  رهان  ما هو حمل  املعارض�  التصويت  تعبئة  عىل 
الوقائع  صدمة  تكون  حيث  التالية،  االنتخابات  هو   1993-1989

واملامرسة احلكومية مميتة بالنسبة لإلسالميني�
عىل الرغم من ذلك، فالفرنسيون املتعجلون مثلهم مثل رئيسهم، 
أداروا ظهرهم رسيًعا للعرب الذين مل يلبوا توقعاهتم� وها نحن نعود 
إىل السجال األبدي عن توافق اإلسالم أو تعارضه مع الديمقراطية، 
يف حني إن السؤال مل يكن عن نزعة إسالموية إىل حد ما )معتدلة(، بل 

كان السؤال عن قدوم الديمقراطية يف العامل العريب�

الفخ اليمني
اململكة العربية السعودية القلقة من تفاقم األزمة يف اليمن تستفيد 
اغتيال يف حزيران/  اليمني املصاب يف حماولة  الرئيس  من استضافة 
يونيو 2011 كي تفرض عليه حاًل انتقالًيا� االتفاقية التي تم توقيعها 
يف أيلول/ سبتمرب تنص عىل انتقال للسلطة إىل نائب الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، يف مقابل حصانة كاملة لصالح وأقاربه، وبقاء أبناءه 
وأبناء إخوته يف مواقعهم يف جهاز األمن واحلفاظ عىل وزن حزب 

الرئيس�
هذه )الصيغة اليمنية( املفرتض أهنا انتقال سلس رفضها التحالف 
الثوري وقبلتها أحزاب املعارضة ومن بينها حزب )اإلصالح( الفرع 
السلطات حدث يف شباط/  تفويض  املسلمني�  اليمني من اإلخوان 
فرباير 2012 ولكن أعقبه جمزرة يف ثكنة يف ضاحية زنجبار، حيث بدا 
أهنم تركوا للجهاديني بوساطة أنصار صالح� يف أيار/ مايو االحتفال 
بالعيد الوطني انقلب إىل حداد بسبب جمزرة إرهابية يف قلب صنعاء، 
وهنا أيًضا كان من املستحيل أن تتم من دون تواطؤ من األجهزة العليا�
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اجلزيرة  شبه  يف  والقاعدة  سلفه  بني  التواطؤ  هادي  الرئيس  دان 
العربية� أقال أبناء إخوة صالح ثم ابنه نفسه أمحد عيل صالح رئيس 
2012 هجامت  احلرس اجلمهوري، وهو ما أثار يف آب/ أغسطس 
مبارشة عىل وزارة الدفاع� صمد هادي وأطلق دعوة إىل حوار وطني 
القوى  ملجمل  ملزم  ميثاق  إىل   2014 يناير  الثاين/  كانون  يف  انتهى 
السياسية� ميليشيات احلوثيني النشطة يف أقىص شامل البالد رفضت 

اإلقرار بنتائج هذا احلوار عىل الرغم من مشاركتها فيه�
هذا  الزيدية�  اهلوية  تأكيد  من  متطرفة  صورة  احلوثيون  يمثل 
عام�  ألف  منذ  اليمن  إمامة  يسم  كان  الذي  الشيعة  عن  االنشقاق 
هم أول منظمة سياسية للمذهب الزيدي بوصفه كذلك حيث كان 
أو عىل  القبلية،  الصالت  يستخدمون  قبل  ما  الزيديون يف  الفاعلون 
غرار الرئيس السابق صالح األحزاب اجلمهورية� ابتداء من 2011 
انطلقت إيران يف محلة كثيفة ملساندة احلوثيني وتشكيل ميليشيا مكافئة 

حلزب اهلل يف لبنان اسمها )أنصار اهلل(�
إفساد  يف  فشل  قد  القاعدة  عىل  رهانه  أن  صالح  اهلل  عبد  رأى 
)أنصار  القدامى  أعدائه  إىل  استدار  وهلذا  الديمقراطي،  االنتقال 
 �2014 أيلول/ سبتمرب  أبواب صنعاء يف  أقاربه  فتح هلم  الذين  اهلل( 
لوحقت الشخصيات الثورية يف أرجاء العاصمة ووضع الرئيس هادي 
حتت وصاية املتمردين أتباع إيران� ومل خيف أنصار اهلل مساندهتم غري 

املرشوطة لبشار األسد�
متكن هادي من اهلرب يف شباط/ فرباير 2015، وشكل يف عدن 
قامت  الدولية�  اجلامعة  من  هبا  املعرتف  الوحيدة  الرشعية  حكومته 
السعودية بدعمه يف حني إن إيران تساند بال حتفظ أنصار اهلل� يف بلد 
مل يشهد أبًدا رصاًعا بني السنة والشيعة طوال تارخيه توافرت الرشوط 
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إًذا ملواجهة بني احلوثيني واجلهاديني، التي ينوي صالح اخلروج منها 
فائًزا باللعب عىل احلبلني� وكام هو احلال يف البحرين ولكن بصورة 

عكسية أسهمت إيران والسعودية يف دفن ثورة اليمن�
أنصار اهلل املتحالفني بصورة رصحية مع اتباع صالح شنوا هجوًما 
خطرة  بصورة  ويتقدمون   ،2015 مارس  آذار/  يف  تعز  عىل  مباغًتا 
باجتاه عدن� الرئيس هادي جلأ آنذاك إىل السعودية املوجودة عىل رأس 
والكويت  وقطر  اإلمارات  بينها  )من  بالد  تسعة  من  مكون  حتالف 
والبحرين ومرص واألردن واملغرب( التي أطلقت محلة قصف جوي 
الغارات خسائر كبرية للسكان  اليمن� ورسعان ما سببت هذه  عىل 

املدنيني�
يطرح   2012 حتى   1978 من  اليمن  سيد  صالح  اهلل  عبد  عيل 
حمتفًظا  احلوثيني  معسكر  يف  بقوة  راسخ  فهو  حاًل:  بوصفه  نفسه 
حيتفظ  صالح  عيل  أمحد  ابنه  اجلهاديني�  مع  بتواطئه  نفسه  الوقت  يف 
إىل   2012 من  لليمن  سفرًيا  فيها  عمل  التي  ظبي  أبو  من  انطالًقا 
2015 باتصاالت قوية بالدول األعضاء يف التحالف املؤيد هلادي� 

ُنظمت تظاهرات يف صنعاء لصالح ترشيح أمحد عيل صالح للرئاسة 
يف انتخابات رئاسية مبكرة� هكذا جتهز عشرية صالح عودهتا للسلطة 

والثمن خراب البالد�
يف ما خيص قبائل شاميل اليمن التي توصف بأهنا )نصرية للملكية( 
وساندهتا السعودية يف أثناء حرب 1962-1970، هي اآلن مقرتنة 
بإيران )الشيعية( وحتارهبا السعودية� هذه العالقة التارخيية تبني عدم 
قدرة مقوالت التفسري الطائفية )سني/شيعي( عىل التوعية بدينامية 

الثورة املضادة التي تعمل يف العامل العريب�
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الرعب السوري
)الصيغة اليمنية( التي نستطيع اليوم أن نقيس نتائجها الكارثية، 
قبل  من  املثايل  احلل  بوصفها   2013 شتاء  يف  هبا  االحتفاء  تم 
واملستبد  أمل  بال  االنتقال  أسطورة  جانب�  كل  من  الدبلوماسيني 
الثوري�  اليقني  النية قد جرى تصديقها لطرد منغصات عدم  حسن 
هذا السيناريو نفسه تم تبني صالحيته يف سورية بوساطة الواليات 
الليبية  املغامرة  بسبب  البالغ  حلذرهم  األورويب،  واالحتاد  املتحدة 

وقلقهم بسبب الصعود القوي مليليشيات اجليش السوري احلر�
التي  للسالم(  العربية  )اخلطة  أساس  تشكل  اليمنية(  )الصيغة 
جامعة  من  مراقبة  بعثة  بعد   ،2012 يناير  األول/  كانون  يف  نرشت 
عىل  احلكومي  القمع  بتصاعد  تتسم  التى  سورية  يف  العربية  الدول 
اجلهات مجيعها� هذه )اخلطة( تنص عىل نقل السلطة لنائب الرئيس 
فاروق الرشع املكلف بأن يفتح خالل أسبوعني حواًرا مع املعارضة 
هبدف تشكيل حكومة احتاد وطني، وأن تقام حتت إرشافها انتخابات 

حرة يف أجل ال يتجاوز شهرين�
أيدت اململكة السعودية هذه اخلطة بال حتفظ، يف حني إن روسيا 
وإيران مل تغريا شيًئا من مساندهتام غري املرشوطة لبشار األسد� دانت 
السوري  للمستبد  بالنسبة  يمثله  الذي  بالقتل‹‹)52(  ››الترصيح  قطر 
فيتو روسيا والصني يف جملس األمن يف شباط/ فرباير 2012 يف اليوم 
نفسه الذي تم فيه قصف حكومي عىل األحياء املتمردة يف محص أدي 

إىل موت 200 من السكان�
متت اخلطة العربية للسالم املوافقة عليها بعد ذلك بقليل بمعدل 
137 صوًتا مقابل 12 يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة� وُكلِّف كويف 

(52) Février 2012Le Monde, 7
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تنفيذها�  عىل  يرشف  كي  املتحدة  لألمم  السابق  العام  األمني  عنان 
دمشق  يف  األسد  إىل  ذهب  األولويات  لرتتيب  بإعادته  عنان  ولكن 
يف آذار/ مارس 2012 لكي حيصل عىل املوافقة املسبقة للديكتاتور� 
االنتقال السيايس إذن أصبح حملًيا حتى إنه مل يعد سوى ››مسار سيايس 
التطلعات واالهتاممات  فيها  يلبي  السوريون، بصورة  يقوده  مفتوح 

املرشوعة للشعب السوري‹‹)53(�
تستطع  مل  سورية  يف  املتحدة  األمم  من  مراقب   300 من  بعثة 
للسجناء  عنه  املعلن  اإلفراج  أو  النار  إطالق  وقف  إىل  التوصل 
السياسيني� يف صباح 20 أيار/ مايو 2012 تم اكتشاف 108 قتيل 
مدين من بينهم 49 طفاًل مقتولني يف قرية احلولة القريبة من محص� 
حتى  انتظروا  الثوار  املقاتلون  نبههم  أن  بعد  املتحدة  األمم  مراقبو 
إىل  يذهبوا  أن  قبل  الرسمي من حمافظ محص  الترصيح  حيصلوا عىل 

املكان�
سورية،  سفراء  أخرى  ودول  املتحدة  والواليات  فرنسا  طردت 
السياسة  يف  مهم  قرار  أول  هو  وهذا  دمشق�  يف  ممثلياهتم  وأغلقوا 
ولكن  ساركوزي،  نيكوال  بعد  جاء  الذي  هوالند  لفرانسوا  الدولية 
الذي  األسد  نظام  مع  الدبلوماسية  غربية عالقتها  دولة  أي  تقطع  مل 
واألمم  عنان  مسرية  الدولية�  اهليئات  يف  سورية  متثيل  يف  استمر 
املتحدة انتهت إًذا إىل األمل يف أن ينوي اجلالد من تلقاء نفسه أن يفك 
اخلناق عن ضحاياه� من هنا كان الرفض الذي يزداد حدة لعنان من 

قبل املعارضة السورية�
أن  أيًضا  يمكنه  املتحدة،  األمم  منظمة  رأفة  عىل  عالوة  األسد، 
والغربية�  العربية  اآلراء  عند  اجلهادي  اإلرهاب  كراهية  عىل  يعتمد 

(53) ترصيح رئيس مجلس األمن باألمم املتحدة يف 21 مارس 2012
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العراق،  يف  اإلسالمية  للدولة  ا  سوريًّ فرًعا  تشكلت  النرصة  جبهة 
املعارضة  باإلمجاع  تدينها  مدمرة  انتحارية  بعمليات  تقوم  كانت 
منظمة  بن الدن عىل رأس  الظواهري خليفة  أيمن  السورية وحيييها 

القاعدة الذي قتل يف أيار/ مايو 2011 يف باكستان�
جمازر جديدة ارتكبها النظام وأتباعه، وهم يف الغالبية قادمون من 
)السنية(  والطائفية  للعسكرة  املزدوج  امليل  تغذي  العلوية،  األقلية 
غياب  بسبب  الضعيف  السوري  الوطني  املجلس  للمعارضة� 
السوري  اجليش  عىل  نفسه  يفرض  أن  يستطيع  ال  الدويل  االعرتاف 
املسلحة  املجموعات  يف  بالتحكم  حيتفظ  لكي  يكد  الذي  احلر، 
التمويل  يضمن  كي  الواقع  يف  نفسه  ينظم  حميل  رئيس  كل  املختلفة� 
وتسليح فصيله، وهو ما يسهم يف آن يف جتذير امليليشيا وعدم قدرهتا 
عىل القيام بعمليات شاملة� هذا اخللط يتفاقم بسبب التدخالت غري 
املنسقة للرعاة اخلصوصيني يف اخلليج أو اإلسالميني السعوديني أو 

السلفيني الكويتني، عىل خلفية ندية مستمرة بني الرياض والدوحة�
لدوار  مكاهنا  السورية  االنتفاضة  تركت   2012 يوليو  متوز/  يف 
احلل العسكري، وأطلقت هجوًما موازًيا عىل دمشق وحلب� املعارك 
يف الوسط العمراين تتسم بعنف بالغ، ولكن خطوط املواجهة تستقر 
تدرجًيا بني حلب الغربية )موالون( وحلب الرشقية )ثوار(، يف حني 
الرغم من وجود  العاصمة نفسها عىل  النظام يتحكم برصامة يف  إن 

معاقل للثوار يف حزام الضواحي�
 2012 السوري يف آب/ أغسطس  الرئيس  أوباما  الرئيس  حذر 
الكياموية�  األسلحة  استخدام  يمثله  الذي  األمحر(  )اخلط  من جتاوز 
ويفهم األسد متاًما أنه لو احرتم هذا الرشط فكل يشء مباح: فقد جلأ 
بل حتى إطالق  القصف اجلوي،  الثقيلة وإىل  املدفعية  إىل  بعد ذلك 
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التدمري  أنواع  أسوأ  ولكن  كيلومرت�   300 مداها  سكود،  صواريخ 
نتجت عن براميل احلاويات اململوءة بامدة TNT املحملة بـحبيبات 
ارتفاع منخفض بوساطة طائرات حممية بسبب  معدنية، وتطلق من 

غياب السالح املضاد للطائرات لدى امليليشيا�
السالح وحتى  من  النوع  هذا  التمرد  يعطي  أن  البنتاغون  رفض 
الرتسانة  هذه  أن  بدافع  قاطًعا،  كان  للمدرعات  مضادة  صواريخ 
الرفض إىل حلفاء  النرصة� وامتد هذا  يد جهاديي  أن تقع يف  يمكن 
ذلك  مع  تضج  الغربية  الصحافة  كانت  فرنسا�  سيام  وال  األطلنطي 
باألنباء عن )ترسب( حول الدعم املفرتض لالستخبارات األمريكية 
املحيط  جانبي  من  طريقة  وهي  السورية  لالنتفاضة  األوروبية  أو 
ال  نفسها  املسلحة  الفصائل  العلنية�  سلبيتهم  لتربير  األطلنطي 
امليدان�  اجلهاديني يف  بالطبع يف جانب  كان  ما  يأيت، وهو  ترى شيًئا 
ترشين  يف  موسع  )ائتالف(  إىل  السوري  الوطني  املجلس  حتويل 
بالنسبة  2012 مل يصاحبه تقدم ديبلومايس حمسوس  الثاين/ نوفمرب 

للمعارضة السورية�
األسد،  نظام  قدرة  عدم  من  إيران  قلقت  ذلك  من  الرغم  عىل 
مع تصاعد كمي وكيفي، عىل اسرتداد جزء عىل األقل من األرض 
اإليراين،  للنظام  النخبوية  الوحدة  الثوري  احلرس  قوات  املفقودة� 
عملت حينئذ عىل إعادة تنظيم قوات الكوماندوز السورية يف حرب 
تدخل  سمح  الفاصل  هذا  يف  فعالة�  أخرًيا  بدت  مضادة  عصابات 
حزب اهلل بصورة مبارشة للنظام بالتقدم يف املنطقة اإلسرتاتيجية التي 

تقع يف ما بني محص واحلدود اللبنانية�
 كانت الرقة يف وادي الفرات خمصصة )كمدينة مفتوحة( بوساطة 
 2013 مارس  آذار/  يف  واإلمداد�  النقل  لغايات  املسلحة  الفصائل 
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قطعت جبهة النرصة هذا احللف الضمني، واستولت عىل املدينة� بعد 
ذلك بشهر يف حركة استعراضية جديدة تم إعالن )الدولة اإلسالمية 
يف العراق والشام( املشار إليها يف العربية بداعش� أبو بكر البغدادي 
النرصة:  من  حلفائه  إخضاع  يف  فشل   2010 منذ  اجلامعة  رئيس 
فهؤالء قدموا أنفسهم عىل أهنم الفرع السوري من القاعدة، ليس من 

باب الوالء للظواهري أكثر منه من باب اخلروج عىل البغدادي�
ضحية  هم  اجلديدة  سورية  يف  ومرشوعها  الوطنية  املعارضة 
السنة  واجلهاديني  الشيعي  اهلل  حزب  بني  الطائفي  االستقطاب  هذا 
العراقى  الوزراء  رئيس  املالكي  والنرصة�  داعش  بني  املنقسمني 
إىل  الفظة  الطائفية  نزعته  بسبب  توصل  أخرى،  جهة  من  املجاور، 
استثارة انتفاضة سنية، استفادت منها داعش يف احلصول عىل هوامش 
للتدخل يف الغرب والشامل يف العراق العبني عىل اجلانبني من احلدود 

مع سورية�
بقصف  الثوري  لالئتالف  النهاية  رضبة  سيوجه  أنه  األسد  ظن 
ضواحي دمشق يف 21 آب/ أغسطس 2013 بقنابل كياموية خمتلطة مع 
قذائف معتادة� مات 1400 شخص عىل األقل يف هذه الغارات التي عىل 
املعادي لألسد� أعدت واشنطن  املعسكر  الرغم من ذلك مل تقض عىل 
وباريس ولندن رضبة تستهدف نظام األسد، عىل األقل ألنه جتاوز )اخلط 
ذلك  من  الرغم  عىل  عام�  قبل  األبيض  البيت  عنه  أعلن  الذي  األمحر( 
متهل أوباما يف اختيار اللحظة املناسبة للتنفيذ، واضًعا هوالند يف موقف 
حرج، إال إن واشنطن وموسكو عقدتا اتفاًقا حول نزع السالح الكياموي 
باخليانة،  السورية  املعارضة  نددت  املتحدة�  األمم  بوساطة  سورية  من 
مبينة أن األغلبية الساحقة من ضحايا األسد ُقتلوا بأسلحة تقليدية، بل 
حتت التعذيب� نددت داعش بنفاق اخلطاب الغريب عن حقوق اإلنسان، 

وتصاعد اجلهاد وال سيام القادم من أوروبا شهد تقدما متضاعًفا�
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قررت الفصائل املسلحة يف سورية يف كانون الثاين/ يناير 2014 
التي طردهتم خارج  داعش  املرة ضد  الثانية( هذه  )ثورهتا  تطلق  أن 
بتكثيف محلته يف  نظام األسد كان  فعل  رد  ضواحي حلب وإدلب� 
نزل عدد سكاهنا  التي  املتمردة يف حلب  بالرباميل لألحياء  القصف 
النزوح إىل تركيا املجاورة�  300 ألف ساكن، بسبب  من مليون إىل 
االئتالف الثوري بقتاله عىل جبهتني، األسد وداعش، قد ختلت عنه 
فيها  يشغلها  روسيا  مع  شامل  باتفاق  حتلم  التي  املتحدة  الواليات 

النووي اإليراين أكثر من األزمة السورية�
املضادة  القوات  ضد  األسد  هجامت  من  كثرًيا  البغدادي  استفاد 
للجهاديني وأفاد من قسوة املالكي ضد املعارضة السنية يف العراق� يف 
حزيران/ يونيو 2014 استولت داعش عىل مدينة املوصل، ووضعت 
األمريكية  األسلحة  ومن  الدوالرات  من  املليارات  مئات  عىل  يدها 
البغدادي  أعلن  الثاين  الشهر  يف  العراقي�  اجليش  انسحاب  بسبب 
نفسه )اخلليفة إبراهيم( وبدا يف مجع البيعة من الوسط اجلهادي كله، 
عىل الرغم من أزمات االختيال عند الظواهري� يف آب/ أغسطس 
قرر أوباما أخرًيا أن يطلق محلة قصف جوي ضد داعش يف العراق، 

ومدها إىل سورية يف أيلول/ سبتمرب�
 هذه احلملة التي يتم فيها التنسيق بصورة غري مبارشة مع دمشق 
بني  التحالف  إدانة  عن  تكف  ال  التي  داعش  دعاية  تالئم  وطهران 
الصليبيني )الغربيني( والزنادقة )الشيعة والعلويني(� آالف اجلهاديني 
بشكل  تعويضهم  تم  األمريكي  اجلوي  القصف  حتت  قتلوا  الذين 
كبري لدى داعش باالنطالقة االستثنائية للتجنيد، ُجِذبوا عىل مواقع 

التواصل االجتامعي بوساطة منظور اجلهاد املعادي ألمريكا�
عىل األقل 220000 شخص ُقتلوا يف أثناء أربع سنوات أوىل من 
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األزمة السورية� ونصف السكان اضطروا إىل ترك منازهلم، ونزحوا 
تعرضت  الذي  اخلراب  اخلارج�  إىل  جلؤوا  أو  البالد  داخل  إىل  إما 
الثوري(  )االئتالف  إن  إال  التحتية رهيب،  والبنية  الثقافية  اآلثار  له 
يسانده  الذي  واألسد  داعش  من  التخلص  عىل  تصميمه  يف  استمر 
بشدة حزب اهلل وإيران )التي تتكفل باحلراسة الشخصية للمستبد(� 
للشعب  االثنني  تنبذ كاًل من اجلالدين  فرنسا يف ظل رئاسة هوالند 
بعد  التي  الغربية  الديمقراطيات  داخل  يف  معزولة  لكنها  السوري، 
أن ختلت عن املعارضة السورية تسعى اليوم إىل إعادة العالقات مع 

طاغية دمشق�

الطريق التونيس واملأزق املرصي
 2011 ابتداء من خريف  تونس ومرص  لتطور  املقارنة  املالحظة 
غنية باملعارف عن اإلرث املعارص للنهضة� تونس مهد أول دستور 
عريب يف عام 1861 مل تنتخب سوى مرة واحدة خالل ثالث سنوات 
الدستور  بن عيل، وكان ذلك النتخاب جلنة لوضع  بعد  التي مرت 
التي تبنت يف كانون الثاين/ يناير 2014 النص املؤسس للجمهورية 
يف  اخلديوية  جانب  من  السلطوي  التحديث  مرسح  مرص  الثانية� 
القرن التاسع عرش أخضعت لالستفتاء ثالثة دساتري متتالية )وذات 

تناقضات هائلة( خالل ثالث سنوات أعقبت سقوط مبارك�
األمر  انتهى  وقد  تونس،  يف  مركزية  بقيت  الدستورية  الرشعية 
إىل اإلسالميني  بالنسبة  أمل  أزمات وال  بال  ليس  نفسها،  بأن فرضت 
املحكمة  يتم بوساطة  الدستورية  تعريف  والقوميني� يف مرص ظلت 
الدستورية العليا التي شكلها مبارك، وقضاهتا من النظام القديم قد 
الناتج عن  األول  الربملان  إىل حل   2012 يونيو  حزيران/  انتهوا يف 
الديمقراطي  مضمونه  من  املفرغ  الدستوري  املبدأ  حرة�  انتخابات 
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يف  التحكم  عىل  تتنافس  التي  القوى  تستخدمها  حجة  سوى  يعد  مل 
الدولة�

اإلخوان املسلمون الذين التحقوا مؤخًرا، وعىل اهلامش، بالثورة 
ضد مبارك اختاروا حتالًفا مع املجلس العسكري ضد الشباب املحتج، 
وألقوا بقواهم كلها يف املعركة الرئاسية التي تم الفوز هبا بفارق ضئيل 
2012 لصالح مرشحهم )حممد مريس( برصيد  يونيو  يف حزيران/ 
51,7 باملئة من األصوات� ظن مريس أنه أخضع املجلس العسكري 

بأن أقال بعد ذلك بشهرين رئيسه� ولكن تصعيد عبد الفتاح السييس 
وزيًرا للدفاع ورئيًسا جديًدا للمجلس العسكري يربز جياًل جديًدا 
من اجلنراالت أكثر خربة بالسياسة )وأكثر حنكة( من سالفيهم الذين 

كانوا مغيبني يف ظل هيمنة مبارك�
بنى السييس لنفسه رصيًدا عىل حساب سياسة مريس املنحازة إىل 
أنصاره بشدة� وهو كان املكلف باحلوار مع الشباب الثوري يف داخل 
فأعاد  العسكرية(  رئيًسا لالستخبارات  )بوصفه  العسكري  املجلس 
 2013 أبريل  نيسان/  يف  أطلقوا  الذين  املناضلني  مع  قنوات  فتح 
توالت  الذي ال حيبذه�  املصطلح  )الثورة(،  لتمييزها من  مترد  حركة 
تظاهرات عمالقة حيميها اجليش )بل الطريان أيًضا( ضد مريس أول 
رئيس منتخب ديمقراطًيا يف مرص متت إطاحته أخرًيا يف متوز/ يوليو 

2013 بوساطة انقالب عسكري�

شخص  ألف  حواىل  لقي   2013 أغسطس  آب/  منتصف  يف 
املؤيد ملريس بوساطة قوات  القاهرة يف تشتيت االعتصام  مرصعهم يف 
األمن� مل يكن مصادفة، فالسييس واألسد يراهنان بالفعل عىل التحول 
املضاد للثورة يف الرأي العام الغريب، مع بقائهام مسكونني مثل )متخذي 
القرار( اجلزائريني من قبلهم بتخيل )القضاء( عىل االحتجاج اإلسالمي�
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التي  )العقد األسود(، ويف سورية  اجلزائر يف  احلال يف  وكام كان 
دمرها األسد، هذا )القضاء( ال يؤدي إال إىل تقوية اإلسالميني الذين 
وثقافية جديرة  لكل حياة سياسية  أكثر هتديًدا  تقارن  هم بصورة ال 
هبذا االسم� أنصار بيت املقدس يتحكمون من اآلن فصاعًدا يف جزء 
كبري من سيناء ويقومون بعمليات يف قلب القاهرة ويف دلتا النيل، قبل 
املجموعة  هم  ليسوا  ذلك  عىل  عالوة  بداعش�  التحاقهم  يعلنوا  أن 

الوحيدة اجلهادية يف املدن املرصية�
انُتِخب السييس رئيًسا بنسبة 97 باملئة من األصوات يف أيار/ مايو 
 89 2014، أيام عدة قبل أن يكتفي األسد بنسبة أكثر تواضًعا هي 

باملئة� أمكن للسييس أن يعتمد عىل املساندة املالية من العربية السعودية 
واإلمارات اللتني دفعتا ثالثني مليار دوالر)54( ملرص خالل ثامنية عرش 
شهًرا أعقبت إطاحة مريس� التحفز ضد اإلخوان املسلمني، وتصفية 
قدمته  الذي  بياض(  عىل  )الشيك  هذا  تفرس  الدوحة  مع  احلسابات 

الرياض وأبو ظبي�
لضامن  وسيلة  املجاورة  ليبيا  يف  أيًضا  القاهرة  يف  الرئيس  ووجد 
مصطلح  حتت  يضع  حفرت  خليفة  املحيل  وضيفه  املساعدات،  هذه 
)إرهايب( كل من يعارضه، يف حني إنه ال يرتدد يف إعادة تدوير بعض 
املوالني للقذايف� وعىل احلدود املرصية يف طربق يقوم بغارات يدعمها 
أحياًنا طريان القاهرة أو أبو ظبي، وهو األسلوب الذي ال يؤدي إال 
إىل تضخيم التهديد اجلهادي بحسب املنطق املنحرف املستخدم ضد 

داعش يف سورية�
احلية  وتناقضاهتا  االقتصادي،  ركودها  من  الرغم  عىل  تونس 
تدفعه  )أو  اخلليج  من  قادم  ريع  عىل  مرص  مثل  تعتمد  ال  أحياًنا، 
(54) «L’affaire Sissileaks qui embrasse le Caire» BenjaminBARTHE, Le Monde,4mars2015
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صلبة،  مؤسساهتا  إرسائيل(،  مع  السالم  باسم  املتحدة  الواليات 
وبعد االنتصار القومي يف االنتخابات الرئاسية وكذلك يف الترشيعية 
أقلية  بوصفهم  املشاركة  عىل  اإلسالميون  وافق   ،2014 خريف  يف 
يف  واقعًيا  يبقى  اجلهادي  التهديد  بالتأكيد  وطني�  إنقاذ  حكومة  يف 
استثارت   2013 يف  املتواترة  السياسية  االغتياالت  ولكن  تونس، 
لتونس  الثالثة  الكبار  العوامل  أن  يتضح  الوطني(�  )احلوار  صحوة 
يف انتقاهلا الديمقراطي هي قدرة اإلسالميني والقوميني عىل التعاون 
ملصلحة البالد )مستبعدين كابوس "القضاء" املتبادل( وقوة احلركة 
االجتامعية )وال سيام االحتاد التونيس للشغل( الذي )صمد يف وجه 

قمع بورقيبة( ودفاع القوات املسلحة )عن املؤسسات(�
كلهم  العربية  املضادة  للثورة  العسكريني  املروجني  فإن  وللمفارقة 

مقتنعون بحقهم الفطري يف حكم بلد يستولون عىل موارده�
)مصلحة النظام( تعلو عىل ››مصلحة الدولة‹‹)55(، وتتم التضحية 
السيناريو  هذا  احلاكمة�  اجلامعة  مصالح  أجل  من  شفقة  بال  بالسكان 
تارخيية  كوارث  شكل  يأخذ  اجلزائر  يف  عاًما  عرشين  منذ  املأساوي 

بحجم مهجية الثورة املضادة اجلارية�
مع  الصباغ  شيامء  جاءت   2015 يناير  الثاين/  كانون   25 يف 
من  باقة  تضع  كي  االشرتاكي  الشعبي  التحالف  حزب  من  جمموعة 
املضادة  االنتفاضة  )شهداء(  ذكرى  يف  التحرير  ميدان  يف  الزهور 
التقدمية عمرها أربعة وثالثون عاًما، منفصلة  الشاعرة  ملبارك� هذه 
من  قتلها  تم  بمفردها،  البالغ مخس سنوات  ابنها  وتريب  عن زوجها 
الرشعي  الطبيب  وجترأ  ظهرها،  يف  خرطوش  بإطالق  الرشطة  قبل 
غياب  ألن  وفاهتا،  يف  السبب  هى  القتيلة  )نحافة(  إن  يقول  أن  عىل 
الدهون سمح للشظايا أن تصل إىل قلبها ورئتيها� ترك رجال الرشطة 

(55) أستعري هذا التمييز الكاشف من أستاذ العلوم السياسية غسان سالمة.
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هذا  يف  رفاقها�  عىل  قبضهم  أثناء  يف  الرصيف  عىل  حتترض  الضحية 
آخر  شخًصا  عرش  سبعة  سقط  املرصية  للثورة  الرابع  العيد  يف  اليوم 

برصاص قوات األمن�
)حرب  بحجم  بقيت  األسود(  )العقد  يف  اجلزائرية  املجزرة 
التحرير( الرهيبة يف 1954-1962� لكي نجد جمازر يمكن مقارنتها 
بام ارتكب يف القاهرة يف 2013 ينبغي العودة إىل املذابح التي متت يف 
أثناء احلملة الفرنسية يف عام 1798� والسابقة األقرب لفظائع األسد 
 �1401-1400 التدمري الذي ارتكبه تيمور لنك يف  يف سورية هي 
وهذا يبني كيف أن الرفض الديكتاتوري للنهضة ليس حمض حمافظة 
عىل الوضع القائم، ولكنه رجوع مطلق إىل أكثر العصور اضطراًبا يف 

التاريخ العريب، مع تدمري اإلرث الثقايف الذي رافقها�
املرشوع اإلجرامى لألسد واآلخرين يتجاوز العودة إىل التسلط، 
حتى القاسى، بل هيدف إىل جتذير اخلوف من أي تغيري عميق يف حياة 
مواطنيهم، وحمض ذكر احلرية يطلق فيهم شحنة كهربائية� بثمن هذا 
التعذيب اجلمعي ساند )متخذو القرار( اجلزائريون يف 2014 املجيء 

ببوتفليقة إىل العرش الرئايس عىل كريس متحرك�
)ال  هيتفوا  بأن   1954 عام  يكتفوا  أن  يمكنهم  كان  نارص  زبانية 
وجود  ينبغي   2015 يف  أنه  بيد  انتخابات(،  وال  برملان  وال  أحزاب 
مهجية داعش كلها من أجل األمل يف إسكات التطلعات العربية يف 
احلرية، يف حني إن اخلربة التونسية تبني أنه ليس هناك أي حتمية يف 
هذا للعنف، ال ريب أنه بالسري عىل طريق التحرر الفردي واجلامعي، 
يمكن  العريب  التنوير  رواد  بوساطة  التاسع عرش  القرن  منذ  املرسوم 
طرد التهديد اهلائل للمستبدين واجلهاديني، فكل منهام يغذي اآلخر�
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من شاريل إىل باردو
إهنم  حني  يف  عرًبا  بوصفهم  العرب  يف  الفرنسية  الثورة  فكرت 
مسلمني� رسخت  بوصفهم  إال  أنفسهم  يف  يفكروا  يكونوا  مل  وقتها 
احلملة عىل مرص ودعم حممد عيل من جانب وغزو اجلزائر من جانب 
آخر، العالقات الفرنسية العربية يف مسار طويل من التاريخ املشرتك� 
يف  قوهتا  وكذلك  قيمها  استخدام  إىل  قادهتا  لفرنسا  العاملية  الرسالة 
هذه املغامرة اجلامعية، يف حني إن بريطانيا العظمى كانت حتافظ عىل 

مسافة باإلدارة غري املبارشة�
فرنسية(  )اجلزائر  مفرط  بعنف  الثالثة  اجلمهورية  فرضت  حينام 
تونس  عىل  الفرنسية  احلامية  العرب�  بمصري  بلدنا  مصري  ربطت 
الرباط�  بتقوية هذا  واملغرب ثم االنتداب عىل سورية ولبنان قامت 
اختزلت اجلمهورية الفرنسية عرب اجلزائر إىل مسلمني فقط، بالقطيعة 
يف  لكنها  الثالث،  نابليون  عىل  العزيز  العربية(  )اململكة  مرشوع  مع 
املقابل يف الرشق األوسط أعلنت رسالتها يف محاية )األقليات( التي 

كان يعلنها أصاًل ملوك فرنسا�
يف  مستمر  )باألقليات(  اهلوس  وهذا  العرب  عىل  األسلمة  إضفاء 
يف  الكربى  العقبة  تكمن  وهنا  الفرنيس�  السجال  عىل  الكبري  التأثري 
اإلدراك بكل تعقده التارخيي حلركة التحرير التي متر يف العامل العريب منذ 
2011� دخل الديكتاتوريون العرب يف أزمة مستمرة، من طبيعة ثورية، 

بسبب رفضهم املطلق لالعرتاف بالشعب بوصفه مصدًرا للرشعية�
الذي  نفسه  هو  يبقى  فصاعًدا  اآلن  من  هو  الذي  الرصاع  هذا 
كان منذ قرن مىض يف هناية اإلمرباطورية العثامنية: يتعلق األمر بحق 
التدخل  أنكره  الذي  احلق  وهو  املصري،  تقرير  يف  العربية  الشعوب 
االستعامري وصادره يف أثناء عمليات االستقالل )االختطاف الكبري( 
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للنظم العسكرية، واحلق الذي انتهك بوساطة )الكيل بمكيالني( يف 
)احلرب  رضورة  باسم  األقدام  ووطأته  الكويت،  أجل  من  الرصاع 
الشاملة ضد اإلرهاب(؛ حق حادت عن مساره منظمة األمم املتحدة 

بسبب متثيل الشعب من خالل األنظمة التي تقهره� 
أن  الفرنسيني  وعىل  بحقوقهم  سوى  أساًسا  العرب  يطالب  ال 
من  يقاتلون  كانوا  احلقوق  هذه  آخر�  شعب  أي  من  أكثر  يفهموهم 
أجل احلصول عليها يف إطار احلدود االستعامرية، ألنه يف هذا اإلطار 
حتى وإن كان مصطنًعا ومستنكًرا جيري نضاهلم السيايس منذ عقود� 
ولكن املستبدين املستعدين لكل تطرف كي خينقوا االحتجاج قد غذوا 

الغول اجلهادي الذي يطيح باحلدود كي ينرش مرشوعه الشمويل�
من 7 إىل 9 كانون الثاين/ يناير 1925 رضب القتلة ثالث مرات 
هدف  كل  هيودًيا،  وحماًل  رشطة،  ورجال  إبدو،  شارىل  باريس:  يف 
يف  املسلمني  من  دموية  انتقامات  يستثري  أن  إىل  يسعى  أهدافهم  من 
العراق كي يستبقي  الزرقاوي يف  يتبعه  الذي  املنطق  فرنسا، بحسب 
إطار  إىل اجلهاد تم يف  فرنسا وحتوهلم  القتلة ولدوا يف  السنة رهائن� 
)شبكة بوت شومون( النشطة منذ 2005-2004� وعلينا أن نتذكر 
أن شبكة بوت شومون قد ساعدهتا استخبارات األسد وأن األخوين 
كواريش تدربا يف معسكر يمني للقاعدة يف عام 2011 الذي ترك فيه 
يتمسك  كي  للجهاديني  بالده  من  واسعة  مناطق  صالح  الديكتاتور 

عىل نحو أفضل بالسلطة يف صنعاء�
الرجل املهم يف هذه احلملة اإلرهابية عىل أوروبا واملسؤول أيًضا 
عن التوسع الدموي لداعش يف شامل أفريقيا: بوبكر احلكيم، عمود 
من أعمدة شبكة بوت شومون، كان مدرب الشقيقني كواريش قبل 
 2015 أن يعلن عن مسؤوليته عن اجلرائم السياسية التي كادت يف 
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باريس  يف  أنفسهم  هم  احلرية  مغتالو  التونيس�  باالنتقال  تطيح  أن 
 221 2015 وقتلوا  18 آذار/ مارس  ثانية يف  وتونس� رضبوا مرة 
داعش  باردو�  متحف  يف  فرنسيني  سياح  أربعة  بينهم  ومن  شخًصا 
التي أعلنت مسؤوليتها عن املجزرة استفادت يف كل مكان من الدعم 

املبارش وغري املبارش من الثورات املضادة العربية�
عىل الرغم من هذا اجلمع من األعداء، فإن تراجيديا التحرر العريب 
تستثري يف جمتمعنا رفًضا أكثر من التعاطف، ويأًسا أكثر من البصرية� 
وهذا حتديًدا هو اهلدف الذي يسعى إليه اليوم املستبدون العرب عىل 
أال  إىل  دفعنا  بعقدين:  ذلك  قبل  اجلزائريني  القرار(  )متخذى  غرار 
نرغب بعد ذلك يف أن نرى وال أن نفهم املآيس التي حتدث يف جنوب 
املتوسط، وجعل الشعور بالرعب يشل فهمنا، وإضفاء السواد يف ظل 

املجازر عىل املعنى العميق هلذا القتال من أجل احلريات�
منا  جتعل  والعرب،  الفرنسيني  بني  املشرتك  التاريخ  من  قرنان 
وامهني إذا ما حاولنا أن ندفع ببلدنا يف برج من العاج يمكنها أن تتأمل 
املنفلتون  الطغاة  يرتكبها  التي  كلها  القهر  صور  خماطرة  بدون  منه 
والعمليات  وأحزان،  مآٍس  هناك  زال  ما  اجلهاديون�  واجلالدون 
التي تم كشفها عىل أرضنا يف هذه األسابيع األخرية تبني أن التهديد 

اإلرهايب قد استقر ليستمر�
عىل الرغم من ذلك، فلينته هذا الكتاب بنربة أمل�

ثانًيا  نفًسا  جيدوا  كي  الطغاة  يكد  العريب  العامل  يف  مكان  كل  ىف 
بالغة،  بخسارة  متويلهم  يف  طاقتهم  يستنفدون  األجانب  وعرابوهم 
 2015 وشتاء   2014 صيف  بني  النصف  إىل  البرتول  سعر  سقوط 
هيدد التوازن الداخيل لألنظمة املستبدة التي كانت قد اعتمدت عىل 
عام  يف  الثورية  املوجة  صدمة  كرس  أجل  من  املرتفعة  الوقود  أسعار 
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أمام  بالرتاجع  تنتهي  فسوف  داعش  شمولية  خيص  فيام  أما   �2011

أن  أجل  من  الرعب(  )خلفاء  لعقيدهتا�  إخضاعه  يمكنه  ال  واقع 
من  آالًفا  جيندون  معارضني  سكان  عىل  الرهيبة  سلطتهم  يفرضوا 

األتباع األوروبيني�
إسقاطهم�  يلزم  أنفسهم،  تلقاء  من  يرحلون  ال  اجلالدين  ولكن 
عىل  يتطلعون  فهم  مساعدتنا،  لغياب  ونظًرا  ذلك  يعرفون  العرب 
يف  وحريتنا  املشرتك  مستقبلنا  عىل  ينطبق  ما  وهو  تفهمنا،  إىل  األقل 

آن مًعا�
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