


اإنعكا�سات اأحداث  باري�س

على ال�سيا�سة الفرن�سية الداخلية

وجتاه املنطقة





اإنعكا�سات اأحداث باري�س

على ال�سيا�سة الفرن�سية الداخلية

وجتاه املنطقة



4

محاور وحوار: سلسلة غري دورية تتضّمن وقائع الندوات والحلقات التي يعقدها املركز 
وتُعنى مبقاربة قضايا اسرتاتيجية ومسائل إمنائية مختلفة.

العنوان: إنعكاسات أحداث باريس
            عىل السياسة الفرنسية الداخلية وتجاه املنطقة.

بتاريخ  األوىل  والتوثيق،  للدراسـات  االستشـاري  املـركز  ُعقدتا يف  نقاش:  خالصة حلقتي 
والباحثني  السياسيني  من  نخبة  فيهام  وشارك   ،2015/12/9 يف  والثانية   2015  /12/  3

واألكادمييني واإلعالميني.
تاريخ النرش: كانون الثاين 2016 املوافق ربيع الثاين 1437هـ..

العدد: الثاين عرش.

الطبعة: األوىل.

القياس: 21/14.

العنوان: برئ حسن ـ خلف الفانتزي وورلد
جادة األسد ـ بناية اإلمناءغروب ـ الطابق األول

هاتف: 01/836610
فاكس: 01/836611

خليوي: 03/833438

Baabda 10172010
Beirut-Lebanon
P.o.Box: 24/47

الربيد اإللكرتوين:
   dirasat@dirasat.net

www.dirasat.net

حقوق الطبع محفوظة

مؤّسسة علمية متخّصصة تُعنى بحقيل األبحاث واملعلومات

اآلراء الواردة يف هذه السلسلة ال تُعرّب بالرضورة عن آراء

املركز االستشاري للدراسات والتوثيق



5

ثبت املحتويات

اإنعكا�سات اأحداث باري�س على ال�سيا�سة الفرن�سية الداخلية وجتاه املنطقة .. ..  7

د. عبداحلليم ف�سل اهلل  .. ...................   .............................................................................  7

حما�رضة الآن غري�س ....................... ...................   ................................................................9

ال�سيا�سة اخلارجية يف اإطار داخلي .......................    ...................................................13

ما معنى احلرب �سّد الإرهاب .......................    ...............................................................15

ل تغيري يف املوقف من �سوريا .......................    ..............................................................17

املداخالت 

مداخلة .......................    ......................................................................................................23

الأ�ستاذ  الآن غري�س  .....................................................................................................24    

حما�شرة ري�شار البيفيري  .............................................................................................27

عوملة الإرهاب .......................    .........................................................................................27

انتقام من فرن�سا .......................    ......................................................................................28

ق�سف »اأقفا�س دجاج« .......................    ........................................................................29

م�ساكل لوج�ستية ومالية .......................    .......................................................................29

تو�سيع ظاهرة كره الإ�سالم .......................    ...................................................................30

ما وراء اإ�سقاط الطائرة الرو�سية .......................    ..........................................................30

اأوباما ي�سغط وهولند يرتاجع .......................    ..........................................................31



6

ت�سعيد �سعودي .......................    ......................................................................................32

الأولية للتطّورات امليدانية .......................    ..................................................................32

املداخالت 

ري�سار لبيفيري .......................    .........................................................................................37



7

اإنعكا�شات اأحداث باري�س

على ال�شيا�شة الفرن�شية الداخلية وجتاه املنطقة

للدرا�سات والتوثيق يف مقّره يف بريوت  املركز اال�ست�ساري  عقد 

ندوتني حول االأحداث التي وقعت يف باري�س يف 2015/11/13. 

الندوة االأوىل ُعقدت بتاريخ 2015/12/3 وكانت بعنوان »عمليات 

باري�س وانعكا�ساتها على ال�سيا�سة الفرن�سية جتاه املنطقة« وحا�رض فيها 

الباحث وال�سحايف املخت�س ب�سوؤون ال�رضق االأو�سط اآالن غري�س.

بعنوان  وكانت   2015/12/9 بتاريخ  الثانية  الندوة  وُعقدت 

»تداعيات عمليات 13 ت2 على �سيا�سة فرن�سا اخلارجية وا�سرتاتيجية 

حلف االأطل�سي.

و�سارك يف مداخالتهما عدد من االأكادمييني والباحثني املخت�سني.

د. عبد احلليم ف�شل اهلل 

للدرا�سات  اال�ست�ساري  املركز  عام  مدير  الندوتني  كلتا  ا�ستهّل 

والتوثيق د. عبد احلليم ف�سل اهلل، مرحبًا باملحا�رضين ال�سيفني، وملقيًا 

اآالن  م ملحا�رضة  التي �سيتناوالنها. وقدَّ العنا�رض االأ�سا�سية  ال�سوء على 

غري�س بكلمة جاء فيها:

والتوثيق.  للدرا�سات  اال�ست�ساري  املركز  يف  جمدداً  بكم  نرحب 

جنتمع هذه املرة بعد مرور اأربع �سنوات على اآخر لقاء عام مع االأ�ستاذ 

االآن غري�س لنناق�س مو�سوعًا فرن�سيًا يتعّلق بانعكا�سات ما حدث يف 

واالأخالقية  االإن�سانية  املقايي�س  بكّل  ُمدان  اإرهابي  عمل  من  باري�س 
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اأربع  قبل  املنطقة.  جتاه  الفرن�سية  ال�سيا�سة  على  وتاأثريه  وال�سيا�سية، 

ال�سيا�سات  يف  للتداول  التقينا   ،2011 متوز  يف  وحتديداً  �سنوات 

�سالت  االآن  وحتى  احلني  ذلك  منذ  املنطقة.  اأحداث  جتاه  االأوروبية 

مياه كثرية يف هذا النهر الذي نقل الكثري من ال�سحايا ويا لالأ�سف. 

االآن �سوف نبحث يف املو�سوع الفرن�سي على �سوء التحّوالت التي 

ح�سلت يف العامل والتي ك�سف عنها احلدث ال�سوري والتطّورات يف 

املنطقة.

وتراجع  الغرب  دور  تراجع  هو  الثابت  لكن  كثرية  اأمور  تغرّيت 

�سناعة  �رضيك يف  من  اأوروبا  انتقلت  اإذ  الغرب،  داخل  اأوروبا  دور 

ال�سيا�سات  اآثار  تنظيف  مثل  ثانوية  اأدوار  اأداء  اإىل  الدويل  القرار 

بع�س  يف  حتّولت  اإنها  بل  االأمريكية  القتال  وم�سارح  االأمريكية، 

ال�سيا�سة  بدا من  االبتزاز كما  يعتمد  اقت�سادي  اإىل م�سارب  االأحيان 

الفرن�سية الكت�ساب بع�س املنافع واقتنا�س بع�س االأرباح من احلروب 

التي ُت�سن هنا وهناك. وها هي اأوروبا تبدو االآن، �ساأنها يف ذلك �ساأن 

منطقة ال�رضق االأو�سط، حتّولت اإىل �ساحة لتبادل ال�سغوط والر�سائل 

بني االأطراف املتنازعة.

الغرب  الذي حاول  العاملي  النظام  اأو  الغربي  النظام  اأن  وال �سك 

االحتاد  اأزمات  منها  وخ�سو�سًا  كثرية،  اأزمات  من  يعاين  يقوده  اأن 

مكتملة  غري  موؤ�س�سة  اأنه  على  االأحداث  اأظهرته  الذي  االأوروبي، 

اإن  بل  الدولية اجلديدة،  املخاطر  بيئة  التكيف مع  ت�ستطيع  اأنها ال  اإذ 

اأمريكية  قيادة  دون  من  االآن  �سياع  حالة  يف  يبدو  االأوروبي  االحتاد 

حازمة.
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هناك اأ�سئلة كثرية حول ما حدث يف باري�س، من حيث التداعيات، 

الرغم  امل�ستغرب، على  االأمر  باأن  واالنتظارات واالنعكا�سات علمًا 

ال�سحايا،  من  واملوؤ�سف  الكبري  والعدد  الباري�سي  احلدث  ق�سوة  من 

فلم يحدث  العاملية،  ال�سيا�سات  تغيري جوهري يف  هو عدم ح�سول 

�سوريا، وكانت  املوقف من  اأو  املوقف من داع�س  تغيري ملمو�س يف 

اأكرب من ذلك بكثري  اأيلول يف نيويورك  اأحداث 11  التداعيات بعد 

وهذه اأي�سًا اإ�سارة اإىل توزيع القوى العاملي الراهن.

االجتماعية  باجلذور  املتعّلقة  االأ�سئلة  من  وغريها  االأ�سئلة  هذه 

اآالن  االأ�ستاذ  من  وافية  اإجابات  تنتظر  الفرن�سية  الداخلية  وال�سيا�سة 

غري�س، خ�سو�سًا اأنه راف�س لظاهرة كره االإ�سالم يف الغرب املعروفة 

مب�سطلح االإ�سالموفوبيا. وكتابه الذي وّقعه يف معر�س بريوت العربي 

فكرة  على  يقوم  والعامل«  واجلمهورية  »االإ�سالم  للكتاب،  الدويل 

مركزية هي اأن الغرب لي�س واحداً كما اأن االإ�سالم لي�س واحداً ولي�س 

املهم ما يعتقده النا�س بل املهم ما يفعلونه.

حما�شرة اآالن غري�س

االأفكار  ونتبادل  نتكلم  اأن  لنا  اأتاح  الذي  املركز  هذا  اأواًل  اأ�سكر 

واالآراء. اأظن اأننا نعي�س يف حلظة ح�سا�سة من تاريخ املنطقة والعالقة 

هناك  كانت  اإذا  حتى  االآراء  نتبادل  اأن  بد  وال  وال�رضق  الغرب  بني 

اأن نبني م�ستقباًل لي�س على  اأردنا  اإذا  اأن هذا مهم  اختالفات، واأظن 

والتغريات  الفرن�سية  ال�سيا�سة  �ساأتكلم عن  ال�سالم.  على  بل  ال�سالح 

التي طراأت على هذه ال�سيا�سة منذ خم�س ع�رضة �سنة وخ�سو�سًا اإذا 
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ما طراأ �سيء جديد بعد 13 ت�رضين الثاين/نوفمرب. اأظن اأن هذا احلادث 

له تاأثري كبري على �سيا�سة فرن�سا ولكن التاثري االأكرب واالأ�سواأ هو على 

والتدابري  داخليًا  االإرهاب  �سد  احلرب  على  اأي  الداخلي،  املجال 

اجلديدة التي اتخذتها احلكومة والتي �ستتخذها �سد احلريات والتي 

كل  �سد  قوانني  وثانيًا  امل�سلمني  �سد  قوانني  اأواًل  �ستكون  اأنها  اأظن 

املعار�سة وهذا بعٌد مهم جداً حتى نفهم ال�سيا�سة الفرن�سية.

التي  والتحوالت  الفرن�سية  ال�سيا�سة  على  مالحظتان  هناك  اأواًل، 

وانهيار  الباردة  احلرب  انتهاء  بعد  عامًا.  ع�رض  خم�سة  منذ  حدثت 

اأمريكية  هيمنة  حتت  دخلوا  اأنهم  النا�س  اعتقد  ال�سوفياتي  االحتاد 

جديدة  قوى  بروز  هو  ح�سل  الذي  بل  يح�سل  مل  هذا  اأن  ووا�سح 

لدينا  اأن  اإىل رو�سيا. وهذا معناه  ال�سني  اإىل  الهند  ودول متعددة من 

الو�سع  كان  كما  قطبني  على  بو�سوح  يقوم  ال  جديداً  عامليًا  نظامًا 

االآن  املتحدة.  ال�سوفياتي والواليات  الباردة بني االحتاد  اإّبان احلرب 

�سلبيًا يف  اإيجابيًا وُبعداً  ُبعداً  اأن لذلك  هناك تعددية لالأقطاب واأظن 

اآن واحد.

اأولئك  وحتى  م�ساحلها  عن  للدفاع  تكافح  قوة  كل  اأن  وذلك 

الداخلون يف حتالفات ال يعني اأن لهم نف�س امل�سالح و�سياأخذون على 

اإىل نوع  النظام  اأو تلك نف�س املواقف. وقد يوؤدي هذا  الق�سية  هذه 

من الفو�سى.

ثانيًا، التطور يف الو�سع الدويل معناه اأن الهيمنة الغربية التي بداأت 

من  وبات  االنح�سار  اآخذة يف  �سنة  مئتني وخم�سني  منذ  االأقل  على 

اأن هذا  القرارات ويطبقها. على  ياأخذ كل  اأن  الغرب  ال�سعب على 
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ال يعني اأن القوة العظمى مل تعد هي الواليات املتحدة وهذا واقع لن 

يتغري بعد خم�س �سنوات لكن اإمكانياتها اأقل.

الفرن�سية  ال�سيا�سة  يف  ح�سلت  التي  التغريات  نفهم  اأن  يجب 

اخلارجية والداخلية يف هذا االإطار العام. اإن وزن اأوروبا ووزن فرن�سا 

ال�ستينيات وال�سبعينيات، وهذه م�ساألة  اأقل من الذي كان يف  اأ�سبح 

وا�سحة. لقد اعتقد البع�س اأن االحتاد االأوروبي �سيكون ذا قوة فعالة، 

اأن  اأ�ساًل  يرغبوا  مل  االأمريكيني  اأن  غري  كبرية.  اقت�سادية  قوة  بو�سفه 

اأو ع�سكرية كبرية. واالآن  يكون االحتاد االأوروبي قوة �سيا�سية فعالة 

قرار  التخاذ  اإمكانية  ال  ال�رضقية،  اأوروبا  دول  ومنها  دولة،   28 مع 

والقاعدة اأنه يجب اأن يكون هناك اإجماع للدول الثماين والع�رضين 

لالحتاد  قرار  اأي  اتخاذ  ا�ستحالة  يعني  ما  خارجية  ق�سية  اأي  يف 

االأوروبي. طبعًا ميكن اتخاذ بع�س القرارات العامة لكن التطبيق غري 

ال�سيا�سة  يف  ولي�س  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  االآن  نراه  ما  وهذا  ممكن. 

االقت�سادية واالجتماعية ويف العالقات مع املهاجرين. يف هذا االإطار 

�سعرنا اأن هناك تغرياً كبرياً ح�سل يف ال�سيا�سة الفرن�سية ودور فرن�سا 

يف العامل ولي�س فقط الأنها اأ�سعف ن�سبيًا مما كانت عليه يف ال�ستينيات. 

مع  التقارب  يف  اليوم  ونراه   2003 عام  بداأ  املهم  التغيري  اأن  اأظن 

هذا  يف  الأنه  2003؟  عام  ملاذا  »اإ�رضائيل«.  ومع  املتحدة  الواليات 

العام اأخذت احلكومة الفرن�سية موقفًا �سد احلرب على العراق ب�سكل 

اأظن  قوي وكانت وحيدة والذي تغري بعد ذلك هو موقف فرن�سا. 

اأن الطبقة احلاكمة مبن فيها �سرياك يف ذلك الوقت اعتقدوا اأن ردود 

اأن تدخل  فعل االأمريكيني �ستكون قوية �سد فرن�سا ولي�س مبقدورها 
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يف �رضاع مع الواليات املتحدة وبداأ ال�سري يف خطة لتح�سني العالقة 

مع اأمريكا. من جهة ثانية عّينت احلكومة الفرن�سية �سفرياً يف تل اأبيب 

االقت�سادي  التقارب  »اإ�رضائيل«،  مع  التقارب  م�سوؤولياته  من  كان 

مع  العالقة  لتح�سني  كو�سيلة  »اإ�رضائيل«  وا�ستخدام  وال�سيا�سي، 

كانا  و�ساركوزي  �سرياك  اأن  الوقت  ذلك  يف  والحظنا  االأمريكيني. 

يذهبان اإىل الواليات املتحدة من اأجل مقابلة اللوبي ال�سهيوين. لكّن 

لها  لي�س  ال�سلطة  امل�ستجدة يف  االأجيال  اإن  املو�سوع.  هذا جزء من 

تاريخ اأجيال عهد ديغول التي كانت تفكر اأن فرن�سا يجب اأن تلعب 

كانت  وقد  املتحدة  للواليات  حليفة  كانت  لو  حتى  م�ستقاًل  دوراً 

حليفة فعاًل يف ال�ستينيات وال�سبعينيات لكن كان هناك �سوت خا�س 

الذي  اجلديد  اجليل  اأن  غري  فيتنام.  ويف  االأو�سط  ال�رضق  يف  لفرن�سا 

اأتى يف الت�سعينيات يفكر اأن امل�ستقبل هو مع الواليات املتحدة ومع 

العوملة. ويف هذا الوقت كان امل�سوؤولون يوؤمنون اأن الواليات املتحدة 

�ستكون هي القوة االأ�سا�سية فاأخذوا هذا القرار. ويف عهد �ساركوزي 

ثم عهد هوالند ح�سل هذا التقارب وكان اأكرب. بداأ التقارب عندما 

اأوباما يرتاجع عن  اأخذ  كان بو�س رئي�سًا للواليات املتحدة. وعندما 

اأفغان�ستان،  ويف  العراق  يف  القوة  ا�ستخدام  ف�سل  بعد  بو�س  �سيا�سة 

على  املتحدة  الواليات  من  اأكرث  متطّرفة  مواقف  تاأخذ  فرن�سا  بداأت 

االأقل على �سعيد احلوار النووي بني الدول ال�ست واإيران. وكانت 

مواقف فابيو�س واآالن جوبيه متطّرفة. يف هذا الوقت ح�سل تقارب 

مواقفها  غرّيت  فرن�سا  اأن  يعني  ال  وهذا  و»اإ�رضائيل«،  فرن�سا  بني 

ذلك  االأو�سط،  ال�رضق  وم�سكلة  الفل�سطينية  للق�سية  بالن�سبة  املبدئية 

فل�سطينية  دولة  اإقامة  تاأييد  هو  ال�سبعينيات  منذ  الفرن�سي  املوقف  اأن 

اإىل جانب دولة »اإ�رضائيلية« واإدانة امل�ستوطنات، وهذا مل يتغري. االآن 
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و�سيا�سيًا  اقت�ساديًا  فرن�سا  ت�رّضرت  لقد  بينهما.  متباينة  ملفات  هناك 

من »اإ�رضائيل« يف الوقت الذي ت�سدر فيه خطابات توؤّكد على حق 

الفل�سطينيني يف اإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة. ولكن »اإ�رضائيل« ال 

جتد م�سكلة يف هذا الأن االأ�سا�س هو اأن هذه اخلطابات لي�س لها اأي 

»اإ�رضائيل«. وقد  اأي �سغط على  يوجد  االأر�س، الأنه ال  تطبيق على 

بني  التقارب  هذا  يكون  حتى  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  دوراً  فرن�سا  لعبت 

االحتاد االأوروبي و»اإ�رضائيل«. واالآن ال يوجد دولة اأخرى لها ما لـ 

»اإ�رضائيل« من موقع متمّيز يف االحتاد االأوروبي من حيث االإمكانيات 

االقت�سادية وال�سيا�سية. وهذه م�ساألة مهمة يف التغيري. علمًا باأن فرن�سا 

ال متلك اإمكانية كبرية حتى تلعب دوراً اأ�سا�سيًا يف الق�سية الفل�سطينية. 

يف ال�سبعينيات والثمانينيات كان دورها اأي�سًا يف ال�رضق االأو�سط غري 

اأ�سا�سي لكن كان هناك خطاب عن حق الفل�سطينيني يف تقرير امل�سري، 

الفل�سطيني،  لل�سعب  ال�رضعي  املمثل  هي  التحرير  منظمة  اأن  باعتبار 

ولعب هذا اخلطاب دوراً اإيديولوجيًا لتغيري املوقف االأوروبي والعاملي 

الوحيد  الفل�سطينيني. هذا اخلطاب االآن غري موجود. اخلطاب  جتاه 

التي  احلروب  تاأييد  ذلك  يف  مبا  »اإ�رضائيل«  تاأييد  هو  ن�سمعه  الذي 

�سنتها »اإ�رضائيل« عام 2006 يف لبنان ويف اأعوام 2009 و2012 

الفرن�سية  احلكومة  من  تاأييد  هناك  كان  مرة  كل  غّزة.  يف  و2014 

لهذه احلروب وهذه ال�سيا�سة.

ال�شيا�شة اخلارجية يف اإطار داخلي

لكن يجب اأن نفهم اأي�سًا هذه ال�سيا�سة اخلارجية يف اإطار ال�سيا�سة 

بني  قوية  عالقة  هناك  فرن�سا.  يف  االإ�سالموفوبيا  وتطّور  الداخلية 
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عن  الغربي  االإعالم  يف  خطاب  بداأ  الثمانينيات  اأواخر  منذ  االثنني. 

االإ�سالم  واأن  ال�سوفياتي  االحتاد  نهاية  بعد  اأ�سا�سي  كخطر  االإ�سالم 

دخلنا  اأننا  يكتب  من  هناك  وكان  اجلديد.  العدو  هو  يكون  �سوف 

و�سد  االإ�سالمية  الفا�سية  و�سد  االإ�سالميني  �سد  جديدة  عاملية  حربًا 

الروؤية  يف  كبرياً  وزنًا  ياأخذ  اخلطاب  هذا  وبداأ  االإ�سالمي.  االإرهاب 

اأن  النا�س يفكرون  اأخذ  العربي و�سيئًا ف�سيئًا  العامل  اإىل ما يح�سل يف 

م�سكلة فل�سطني لي�ست بني �سعب حتت االحتالل ودولة حتتل، بل هو 

�رضاع بني الغرب وال�رضق واأن »اإ�رضائيل« هي جزء من الغرب.

ال اأقول اإن هذا خطاب كل النا�س. لكن هذا ما راأيناه على ال�سعيد 

مع  بداأ  اإ�سالموفوبي  خطاب  اأول  اإن  االإيرانية.  الثورة  مع  الداخلي 

الثورة االإيرانية وبعد ذلك بداأ مع ق�سية احلجاب يف فرن�سا التي كانت 

فتيات حمجبات  عام 1989 على خلفية  العلماين  بالفكر  لها عالقة 

يف  اجلدل  وا�ستمر  عنه.  االإعالم  و�سائل  كل  وتكلمت  املدار�س  يف 

الربملان  يف  قانون  �سدر  عندما   2004 عام  حتى  احلجاب  ق�سية 

الباب لتطوير  القانون فتح  الفرن�سي مينع احلجاب يف املدار�س. هذا 

اإ�سالموفوبيا �سعبية. اإذا كان خطاب احلكومة يقول اإن احلجاب خطر 

يف املدر�سة فهذا معناه اأن اأي مواطن يرى فتاة حمجبة يف ال�سارع ال بّد 

اأن يعترب اأنها ت�سكل خطراً. هذا مل يكن خطاب اليمني املتطّرف فقط 

بل اأي�سًا خطاب جزء من الي�سار. وهذه الق�سية ق�سمت كل االأحزاب 

وكل االجتاهات ال�سيا�سية الأن العلمانية كانت تاريخيًا فكرة ي�سارية. 

اليمني كانت له عالقة  العلمانية واليمني �سدها الأن  الي�سار مع  كان 

املتطّرف  اليمني  تغرّي هذا كله. حتى  االآن  الكاثوليكية.  الكني�سة  مع 
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بات ي�ستخدم العلمانية ك�سالح �سد امل�سلمني لكن يجب اأن نفهم اأنه 

ح�سل تغيري يف مفهوم العلمانية فهي كانت تعني اأن الدولة حمايدة وال 

تتدخل يف �سوؤون الدين. ما معنى اأن املواطنني حمايدون؟ هذا معناه اأن 

كل واحد ميكن اأن يذهب للكني�سة اأو للم�سجد اأو يقول ما ي�ساء على 

ال�سارع يجب  املواطن يف  اأن  الفكرة االآن فهي  اأما  الديني.  ال�سعيد 

اأن يكون حمايداً مما اأوجد مناخًا خا�سًا تزايدت خالله اأعمال العنف 

و�ساعدت  االإ�سالمية«  »الدولة  اأو  القاعدة  مثل  املنظمات  وتطورت 

داخليًا  خطراً  هناك  باأن  املواطنني  �سفوف  يف  االعتقاد  ن�رض  على  

بينهما. طبعًا عندما نرى �سبابًا فرن�سيني  عامليًا وهناك عالقة  وخطراً 

بكل معنى الكلمة، ولدوا يف فرن�سا وتعلموا فيها، يقومون بعمليات 

كما ح�سل يف 13 ت�رضين الثاين/نوفمرب فهذا طبعًا له تاأثري �سلبي على 

امل�سلمني يف فرن�سا. االآن ما ح�سل بعد »�ساريل اإيبدو« و13 ت�رضين 

الثاين/نوفمرب لعب دوراً �سلبيًا الأن ردود الفعل من احلكومة الفرن�سية 

 .2001 بعد  االأمريكية  احلكومة  فعل  ردود  نف�س  اإنها  القول  ميكن 

يعني اأننا دخلنا احلرب �سد االإرهاب.

ما معنى احلرب �شّد االإرهاب

�سد  احلرب  معنى  ما  اأعرف  ال  اإرهاب؟  كلمة  من  اأفهم  ماذا 

حزب  مثاًل  املنطقة.  ويف  ال�سيا�سة  يف  التحديد  وجه  على  االإرهاب 

املنظمات  الئحة  على  هو  وال�سوري  الرتكي  الكرد�ستاين  العمال 

االإرهابية يف اأوروبا واأمريكا. يف الوقت نف�سه توؤيد اأمريكا هذا احلزب 

الأ�سباب ال عالقة لها باالإرهاب اأو الدين، الأنهم يعتقدون اأن حزب 

العمال قد يكون حليفًا يف ال�رضاع. اأعتقد اأن ا�ستخدام هذه الكلمة، 
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لكن  ال�رض  هو  االإرهاب  �سيا�سيًا.  نفكر  اأن  من  مينعنا  االإرهاب،  اأي 

تعلمون اأكرث منا اأن ا�ستخدام كلمة االإرهاب كان �سدكم. ا�ستخدمنا 

ون�ستخدمها �سد حزب  الفل�سطينيني  �سنة �سّد  الكلمة ع�رضين  هذه 

اهلل، و�سد حما�س، لكن ال نتكلم عن اإرهاب الدولة. اأظن اأن كلمة 

االإرهاب  الأن  لها وهي خطرية جداً  االإرهاب ال معنى  احلرب �سد 

لن ينتهي. ال اأعرف متى جند العامل بدون اإرهاب. كل القرارات التي 

اإن هذه  يقال  االأبد.  اإىل  قرارات  الداخلي هي  ال�سعيد  ناأخذها على 

حالة ا�ستثنائية لكن يف احلقيقة لي�ست كذلك وال نعرف كيف ميكن 

الفوز بهذه احلرب.

اإذا اأخذنا خم�س ع�رضة �سنة حربًا �سد االإرهاب �سنتها اأمريكا فما 

هي النتيجة؟ هناك عمليات عنف اأكرث من اأي وقت م�سى منذ خم�سة 

اإىل  يذهبون  اأوروبا  �سباب  وحتى  ال�سباب  اآالف  هناك  عامًا.  ع�رض 

هذه املنظمات املتطرفة وهناك حروب يف املنطقة وخ�سو�سًا العراق 

القاعدة يف  قيام  اأن  العنف. وا�سح  املزيد من  اإىل  اأدت  واأفغان�ستان، 

اأّدت  وقد  ذلك.  قبل  يكن  ومل  االأمريكي  الهجوم  بعد  كان  العراق 

اإن  ثم  املتطرفة.  املنظمات  تطّور  اإىل  العراق  يف  االأمريكية  ال�سيا�سة 

االأمريكي  املجتمع  داخل  املتحدة  الواليات  اتخذتها  التي  القرارات 

هي قرارات يف النهاية لي�ست �سد امل�سلمني يف اأمريكا بل �سد حقوق 

االإن�سان. واملوؤ�سف اأننا نرى احلكومة الفرن�سية مت�سي يف االجتاه نف�سه 

لكن الفرق يف الوزن الذي مييل ل�سالح اأمريكا فال اإمكانية لدى فرن�سا 

ل�سن حرب يف اأفغان�ستان اأو العراق اأو �سوريا. نقول لل�سعب الفرن�سي 

نحن دخلنا احلرب �سد »منظمة الدولة االإ�سالمية« لكن التاأثري على 
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االأر�س قليل، اإذا اأر�سلنا ب�سع طائرات فلن يتغري ميزان القوى. وهذا 

اأمر يجب اأن يوؤخذ بعني االعتبار. 

طبعًا  اأوروبا.  احلريات يف  اأننا دخلنا مرحلة هجوم على  وا�سح 

احلكومة  قّررت  لقد  االأ�سا�سية.  ال�سحية  هم  امل�سلمون  �سيكون 

اإقامة جربية على نحو  الثاين/نوفمرب فر�س  الفرن�سية منذ 13 ت�رضين 

با�ستثناء  ذلك  على  فعل  ردود  توجد  ال  ولالأ�سف  �سخ�س.   300

التي ح�سلت الأول مرة  العمليات  بعد  االإن�سان الأنه  جماعة حقوق 

يف فرن�سا وجدت فكرة اأنه يجب اتخاذ كل القرارات الالزمة. لكن 

اأن  دون  من  االإرهاب  ب�ساأن  قوانني  �سنوات  ع�رض  منذ  اأقرت  فرن�سا 

هذه  احلكومة  تتخذ  عندما  تاأثري  لها  يكون  قد  تاثري.  اأي  لها  يكون 

القرارات �سدنا و�سد من يحارب االإ�سالموفوبيا ويقولون لنا: اأنتم 

احلكومة  اتخذتها  التي  القرارات  اأكرث  اإن  االإرهاب.  مع  متواطئون 

اإىل  ال�رضطة  دخلت  لقد  امل�سلمني.  �سد  هي  اأ�سبوع  منذ  الفرن�سية 

امل�ساجد. قد يقولون اإن يف امل�سجد ما ي�ستدعي التدخل والتفتي�س، 

�سد  مناخًا  تخلق  اأن  تريد  ال  كنت  اإذا  االأبواب  تك�سري  ملاذا  لكن 

تك�رض  احلكومة  اأن  كيف  يرون  والنا�س  امل�سجد  يدخلون  امل�سلمني. 

يف  االإ�سالمية«  »الدولة  اأهداف  اأحد  اأن  وا�سح  امل�ساجد.  اأبواب 

واالآخرين  الفرن�سيني  امل�سلمني  بني  انق�سام  اإحداث  هو  الغرب 

وال�سيا�سة احلكومية يف فرن�سا تذهب يف هذا االجتاه ويا لالأ�سف.

ال تغيري يف املوقف من �شوريا

بالن�سبة اإىل �سوريا، اأواًل، ال اأعتقد اأنه ح�سل تغيري كبري ولي�س من 

اأنا واأنتم قد ال نكون  تناق�سًا.  التغيري الأن هناك  املوؤكد ح�سول هذا 
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اأن ثورة �سوريا كانت ثورة  اأرى  اأنا  متفقني على الو�سع يف �سوريا. 

حقيقية يف البداية، ثورة �سد نظام ا�سطهاد ومل يكن هناك فرق كبري 

اأخذت  اليمن.. طبعًا  اأو  �سوريا  اأو  اأو م�رض  تون�س  ما ح�سل يف  بني 

اأحدها كان  اأن  اأظن  اآخر الأ�سباب كثرية  اجتاهًا  �سوريا  االأحداث يف 

عنف النظام نف�سه، واالأ�سباب االأخرى كانت تدّخل القوى اخلارجية 

العديدة مبا فيها ال�سعودية وقطر واإيران، واالآن نحن يف حرب عاملية 

اأن  اأ�ستطيع  ال  املواجهة؟  هذه  من  اخلروج  �سوريا. كيف ميكن  على 

اأحّدد ماذا يجب اأن نفعل من اأجل ذلك، اأي موقف قد تاأخذه ميكن 

العراق و�سيكون  للبلد ولل�سعب كما ح�سل يف  اأن يكون فيه تدمري 

من ال�سعب البناء من جديد يف �سوريا. هذا اأمر يجب اأن يوؤخذ بعني 

االعتبار.

ثانيًا، اأعتقد اأنه يف البداية ال بّد من وجود مفاو�سات، ويجب اأن 

يكون هناك اتفاق اأمريكي-رو�سي، واتفاق �سعودي-اإيراين-تركي، 

كل هذه الدول تتدّخل يف �سوريا. ويف اعتقادي اأن ال جمال للحكومة 

اأي�سًا الأي معار�سة  تنت�رض يف احلرب وال  اإمكانية  اليوم اأن  ال�سورية 

اأ ن تنت�رض.

ال  معناها  اأن  وامل�ساحلة  وامل�ساحلة،  احلوار  من  بد  ال  النهاية  يف 

يف  احلرب  هذه  يف  �سينت�رض  ال  اأحد  الأن  اخلارجية  القوى  تتدخل 

�سوريا، يجب  اأن يكون هناك اتفاق داخلي يف �سوريا، بني من ومن؟ 

اأ نا ال اأ�ستطيع  اأن  اأجيب فهذا يعود لل�سوريني اأ نف�سهم الذين عليهم 

اأن ياأخذوا املوقف املنا�سب واأ ن يعرفوا كيف ميكن اأ ن يخرجوا من 

هذا املاأزق.

�رضيع.  هناك حل  يكون  اأن  باإمكانية  اأعتقد  ال  االأحوال،  كل  يف 
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احلل �سياأخذ وقتًا طوياًل من  اأجل االتفاق ال�سيا�سي وبعد ذلك لبناء 

نوع من الوحدة الوطنية من جديد.

تلعب  ù�سا ميكنها  اأن  فرن  اأ ن  اليوم  اأعتقد  ال�سعيد ال  على هذا 

ولي�س  احلقيقي  الفاعل  لي�ست  فرن�سا  املجال.  هذا  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً 

احلكومة.  اأظن  مع  وال  املعار�سة  مع  ال  االأر�س  على  تاأثريكبري  لها 

االأ�سا�سي  التاثري  لها  �سيكون  الثاين/نوفمرب  ت�رضين   13 اأحداث   اأن 

الفرن�سيني  بني  العالقة  يف  �سلبيًا  داخليًا  تاأ ثرياً  و�سيكون  فرن�سا  على 

وامل�سلمني واملجتمع. وهذا ما يجب اأ خذه بعني االعتبار.





المداخالت
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اأعقبت حما�رضة ال�سّيد اآالن غري�س مداخالت من ِقبل احل�سور تناولت 

النقاط التالية:

ما  االإرهاب  مكافحة  يف  ا�سرتاتيجي  تطّور  يح�سل  ميكن اأن  كيف   •
دامت تركيا التي متثل احلدود اجلغرافية الأوروبا تدعم االإرهاب عرب داع�س 

امل�ساجد  اأئمة  لبع�س  فرن�سا  ت�سمح  ملاذا  املتطّرفة؟  التنظيمات  وغريها من 

يف اأو�ساط  بالتواجد  التكفريي  الوهابي  الفكر  ين�رضون  الذين  املتطّرفني 

امل�سلمني الفرن�سيني؟ وهل من حماربة االإرهاب اأ ن تغّلب فرن�سا م�ساحلها 

االقت�سادية على مبادئها العلمانية يف عالقتها مع ال�سعودية وبع�س الدول 

اخلليجية الداعمة واملمّولة للتنظيمات االإرهابية.

ال�سيا�سة  على  الثاين  ت�رضين   13 انعكا�سات  اأحداث  هي  ما   •
االأحداث  هذه  على  احلكومية  الفعل  رّدة  علمًا اأن  الفرن�سية،  الداخلية 

انعكا�سات  يرتك  مما  امل�سلمني  الفرن�سيني  املواطنني  �سد  ا�ستفزازية  كانت 

اأبناء اجليل الثالث من املهاجرين الذين باتوا جزءاً من ال�سعب  �سلبية على 

يرى  كيف  مبنظمات  اإرهابية؟  االلتحاق  اإىل  بع�سهم  يدفع  مما  الفرن�سي، 

املحا�رض  اإىل م�ستقبل املنطقة العربية االإ�سالمية، واإىل تطّور العالقات بني 

�سفتي البحر االأبي�س املتو�سط، اأي بني ال�رضق والغرب؟

• ما تف�سري املحا�رض النحياز فرن�سا  اإىل  »اإ�رضائيل« وموقفها املتطّرف 
�سّد طهران اأ ثناء املفاو�سات بني  اإيران والغرب ب�ساأن امللف النووي.

تقييمه  وما  املنطقة  يف  فرن�سا  دور  تراجع  املحا�رض  اإىل  يرى  • كيف 
احلرب  �سعار  حتت  املنطقة  يف  املتحدة  الواليات  بقيادة  الغربي  للتدخل 

على االإرهاب؟ وكانت االإجابات كاالآتي:
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اال�شتاذ االن غري�س

ال�رضق االو�سط،  ال�ساحة يف  الغربية على  الفعل  بالن�سبة لردود   •
هناك  يكون  قد  �سبب  الي  املنطقة  يف  تدخل  اأي  �سد  مبدئيًا  اأنا 

اأعار�س ب�سكل خا�س ما ي�سّمى احلرب �سد  و�سع ا�ستثنائي لكنني 

بو�س  مع  بداأت  داع�س،  هناك  يكون  اأن  قبل  بداأت  التي  االرهاب، 

نقول  اأن  ميكن  نعم  وحما�س.  اهلل  حزب  �سد  »اإ�رضائيل«  مل�ساعدة 

حرب �سد داع�س. هذا ي�سّكل فرقًا كبرياً. واأنا مع �سن حرب �سد 

داع�س.

 • بالن�سبة لفرن�سا، يجب اأن ترجع اإىل االأزمة الداخلية الفرن�سية 

الأنها اأزمة اقت�سادية واجتماعية وثقافية كبرية بداأت منذ ع�رضين �سنة 

وتتعّلق باالجتاهات االقت�سادية والعالقات مع االحتاد االأوروبي ومع 

الواليات املتحدة.

اأن  ولي�س �سحيحًا  تغرّي  فرن�سا  اأن دور  ي�سعر  الفرن�سي  وال�سعب 

يف  حتى  اخلم�سينيات.  يف  تعمله  كانت  ما  تعمل  اأن  ميكن  فرن�سا 

هذا الو�سع مع دور اأقل لفرن�سا ميكن اأن يكون �سوت فرن�سا اأقوى 

والنا�س ت�سمع. اليوم ال يوجد من ي�ستمع ل�سوت فرن�سا الأن �سوتها 

هو �سوت اأمريكا وموقفها اأحيانًا اأكرث تطّرفًا من املوقف االأمريكي. 

مايل  يف  ع�سكرية  امل�سكلة  اأن  معناه  وهذا  موجودة  االأزمة  لكن 

موجود  واقع  هذا  لها.  ع�سكرية  اإمكانية  ال  لكن  ال�سمالية  واأفريقيا 

وكل احلكومات الفرن�سية تعلم ذلك.

• بالن�سبة للتكفري والوهابية يف فرن�سا. هناك �سوابط يف املوقف 
الفرن�سي. نحن كدولة علمانية ال ميكن اأن نتدخل يف �سوؤون الدين. 



25

اأن  اأعتقد  ال�سلفية يف فرن�سا،  التيارات  اأن متنع كل  هل ميكن لفرن�سا 

ال�سلفية  هذه  كانت  اإذا  لكن  نظري  وجهة  غري  ال�سلفية  نظر  وجهة 

�سلمية فال مانع. ال ميكن للحكومة الفرن�سية اأن تاأخذ موقفًا. قد تاأخذ 

من  �سنة  كل  ياأتون  اإمام  مئة  هناك  فرن�سيًا.  اإ�سالمًا  تبني  كي  املوقف 

اجلزائر ال يتكلمون الفرن�سية وال يعرفون �سيئًا يف االإ�سالم وهم اأئمة. 

لكن يف النهاية من ال�سعب على احلكومة الفرن�سية اأن تقول اإن هذا 

االجتاه الديني �سحيح اأو غري �سحيح. اأنا كمراقب للعامل االإ�سالمي 

االأربعينيات  يف  �سنة.  خم�سني  منذ  للوهابية  هيمنة  بوجود  اأعتقد 

كانت الوهابية ثانوية ثّم بداأت تهيمن. لكن هذا بيد امل�سلمني ولي�س 

بيدي اأنا. احلكومة الفرن�سية ميكن اأن ترف�س واأن تكافح االجتاهات 

التكفريية العنيفة الأننا دميقراطيون. عندنا ميني متطّرف يح�سل على 

اأف�سل  اأنا  الدميقراطية.  تناق�سات  من  وهذه  االأ�سوات  من   %25

تناق�سات الدميقراطية على الالدميقراطية.

• بالن�سبة للتعاون بني ال�رضق والغرب وبني ال�سمال واجلنوب، اأنا 
موافق مئة باملئة على اأن م�ستقبل اأوروبا له عالقة مع م�ستقبل ال�رضق 

يف  وحتى  الالتينية  اأمريكا  يف  �سيء  اأي  يح�سل  اأن  ممكن  االأو�سط. 

العامل  بني  العالقات  اأما  علينا حمدود.  تاثريه  لكن  اآ�سيا  اأو يف  اأفريقيا 

العربي واأوروبا فلها اأهمية كبرية. قبل اأن تبداأ هذه االأزمات تكّلمنا 

يف  حت�سل  التي  بالتغرّيات  االأوروبي  االحتاد  يفّكر  اأن  �رضورة  على 

حو�س البحر االأبي�س املتو�سط لي�س فقط على ال�سعيد الديني بل اأي�سًا 

علي ال�سعيد االجتماعي واالقت�سادي ولكن ال وجود لروؤية وا�سحة 

يف هذا ال�سدد
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• ما هي اأ�سباب االجتاهات املوجودة يف احلكومة الفرن�سية ويف 
بني  تباينات  وهناك  داخلية  اأ�سبابًا  هناك  اأن  اأظن  الفرن�سية؟  ال�سيا�سة 

منذ  االأكرب  وهي  واالجتماعية  االقت�سادية  االأزمة  وهناك  ال�سيا�سيني 

الثالثينيات. يجب اأن نفهم اأن حزبًا ميينيًا متطّرفًا فا�سيًا ك�سب %25 

من االأ�سوات، هذا هو الو�سع اليوم يف فرن�سا. يف عهد ديغول كان 

الهوية  ما هي  اأزمة هوية.  االآن يف  لكن  بها.  لفرن�سا �سوت خا�س 

اأوروبا  ويهود  مثاًل  االإيطاليون  تتغري،  ال  هوية  يوجد  ال  الفرن�سية؟ 

ال�رضقية هم االآن فرن�سيون. اأعتقد اأن املهم يف هذا الو�سع ال�سعب اأن 

يكون هناك اندماج للم�سلمني يف فرن�سا.

�سلبية  تركيا عمومًا هي  اأوروبا من  بالن�سبة لرتكيا، وجهة نظر   •
الأن تركيا م�سلمة ولي�س امل�سكلة يف اأردوغان. هم قبل اأردوغان كانوا 

�سد اأي تو�ّسع اوروبي نحو تركيا. اليوم هناك اأزمة الهجرة. امل�سكلة 

مليونا  اأو  مليون  اأوروبا  اإىل  �سياأتي  كيف  يت�ساءلون  اأنهم  االأ�سا�سية 

مهاجر. لبنان اأخذ مليونًا وتركيا اأخذت مليونني واالأردن اأخذ 600 

األف وهي دول فقرية، ونحن مع كل اأوروبا ال ميكن اأن ناأخذ مليون 

ن�سمة؟ لكن يف هذا الو�سع ومع االأزمة الفكرية هناك خوف حقيقي 

اأن يخلق هذا الوجود للمهاجرين مناخًا لتطّور اليمني املتطّرف  من 

ويجب ان ناأخذ هذا بعني االعتبار.
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حما�شرة ري�شار البيفيري

مركز  يف  بينكم  اأكون  اأن  دائمًا  ي�رّضين  اال�ست�سافة.  على  �سكراً 

قلته  ما  وهذا  املقاومة  يقّدرون  ممن  اأنني  تعلمون  املقاومة.  درا�سات 

يف قناة املنار عندما هاجمت �رضكة عرب�سات واأ�سميتها �رضكة �سعود 

�سات ، واأكدت اأن هذه االأ�ساليب �سد التعددية االإعالمية والفكرية 

لن تنجح يف اإ�سكات �سوت املقاومة. 

 عوملة االإرهاب

و�سنخ�سعها  النقاط  بع�س  اأطرح  اأن  املطالعة  هذه  يف  اأحاول 

للنقا�س �سويًا. �ساأبداأ بالنقد الذاتي الأقول اإنكم تعلمون اأن الفرن�سيني 

العامل. وتندرج عمليات  واأنهم مركز  �سعب عظيم  باأنهم  يعتقدون  

تغيري تكتيكاتها،  اإىل  اأن داع�س جلاأت  �سياق عاملي يظهر  باري�س يف 

وبعد التدخل الرو�سي وم�ساركة حلفاء رو�سيا اأخذت موازين القوى 

تتغري وبداأت داع�س متنى مبجموعة من الهزائم على االأر�س.

القاعدة  اأن  اأفغان�ستان وجدنا  الوراء وتذكرنا حرب  اإىل  اإذا عدنا 

و�سعت  وقد  العامل.  يف  اأخرى  مناطق  اإىل  العاملية  قدرتها  نقلت 

اإىل  القريب  العدو  من  ال�رضاع  نقل  على  تقوم  جديدة  اإ�سرتاتيجية 

العدو البعيد ما يدّل على اأن قدرة داع�س على االإيذاء باتت فاعلة على 

امل�رضح الدويل.
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برج  وتفجري  �سيناء  طائرة  تفجري  بعد  باري�س  عمليات  جرت 

الرباجنة  وبعد جمموعة من العمليات االنتحارية يف باك�ستان وبغداد. 

نحن اإذاً يف مرحلة جديدة، مرحلة عوملة اإرهاب داع�س. 

يف  ال�سيعية  االأحياء  وا�ستهداف  الرو�سية  الطائرة  ا�ستهداف  بعد 

لبنان ، نطرح ال�سوؤال ملاذا ا�ستهدفت داع�س فرن�سا؟ 

انتقام من فرن�شا

الأن فرن�سا هي »ال�سيطان االأ�سغر«، بح�سب اجلماعات املتطّرفة 

احلرب  يف  رمزي  ب�سكل  وتتدخل  اأفريقيا،  يف  فرن�سا  حتاربها  التي 

ق�سفته  هدف  اأول  كان  داع�س.  على  بحربها  �سوريا  يف  الدائرة 

مع�سكرات  اأحد  هو  الزور  دير  مدينة  خارج  الفرن�سية  الطائرات 

داع�س، وقد اأّدت هذه العملية اإىلاتخاذ داع�س قراراً بالرّد انتقامًا من 

فرن�سا. )هناك األفا  م�سلح من اأ�سول فرن�سية مع داع�س يف �سوريا(. 

وبخالف م�سل�سل العمليات ال�سابقة التي متت يف ال�سنوات الثالث 

ت�سميهم  العمليات »ذئاب منفردون«، كما  بتنفيذ هذه  قام  االأخرية 

ال�سحافة. وقد متّت عمليات 13 ت�رضين الثاين باأمر من قيادة داع�س 

يف �سوريا بعد الغارات الفرن�سية على هذا التنظيم. هذه العمليات مل 

تتطّلب مهارات عالية اإمنا كانت عمليات ع�سوائية وب�سيطة ومتت يف 

عدة اأماكن ويف الوقت نف�سه بوا�سطة اأ�سخا�س ال يتمتعون مبهارات 

قتالية عالية ، حتى االأ�سخا�س الذين قاموا بقتل ع�رضات املدنيني يف 

مقهى ومطعم اأطلقوا النار ع�سوائيًا، وهذا العمل ال يتطلب م�ستوى 

عاليًا من التدريب.
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تطرقُت اإىل هذه التفا�سيل الأقول اإننا ل�سنا اأمام عمل حربي بكل 

الفعل  رّد  اإن  اإجرامي ع�سوائي.  اأمام عمل  اإمنا نحن   ، الكلمة  معنى 

املبا�رض والعاطفي دفع فرن�سا لتبني كل م�سطلحات احلرب التي اأعلنها 

الرئي�س  اأن  هو  االأول  ال�سبب  اأن  وعندي   ، واإدارته  بو�س  جورج 

فرن�سوا هوالند كان مهوو�سًا باالنتخابات املناطقية فقد جاءت نتائج 

عام  الرئا�سية  االنتخابات  هو  الثاين  وال�سبب  كارثية،  االأوىل  الدورة 

2017 واالأجندة االنتخابية التي تتحكم بقرارات هوالند.

ق�شف »اأقفا�س دجاج«

اإن خطاب احلرب ال يعك�س روؤية اإ�سرتاتيجية وا�سحة اإمنا هو جزء 

اأنهم  الطيارون  اأ�سدقائي  اأخربين  لقد  �سيا�سي.  اإعالمي  خطاب  من 

اإر�سال  فرن�سا  تقرر  اأن   قبل  »اأقفا�س دجاج« حتى  لق�سف  ذاهبون 

طائرات اإىل املتو�سط. ولكن االأهداف االأبعد خلطاب احلرب تت�سمن 

االأمريكية  اخلارجية  التدخالت  خالل  االإ�سرتاتيجية  االأخطاء  كل 

اأن  اإال  اأفغان�ستان والعراق وليبيا،  املنطقة حتت �سعار حماية  يف هذه 

الهدف من التدخل الع�سكري هو اإحداث تغيري يف النظام ال�سيا�سي 

القائم.

م�شاكل لوج�شتية ومالية

اأّولها  م�ساكل  بعّدة  الع�سكرية  للعمليات  املبا�رضة  النتائج  ترتبط 

م�ساكل امليزانية العامة وامل�ساكل اللوج�ستية، فكلما ازدادت عمليات 

الرئي�س  من  واملطلوب  الع�سكرية.  امليزانية  م�ساكل  ازدادت  التدخل 

الفرن�سي ومن اأجنيال مريكيل اأوروبيًا احلد من عجز امليزانية الع�سكرية 

البالغ 3% فقط.
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هناك م�سكلة لوج�ستية حيث مل يعد لدى الفرن�سيني قذائف ذكية 

خطورة  اأكرث  م�سكلة  اأي�سًا  وهناك  الق�سف.  عمليات  يف  ت�ستخدم 

ونلب�سه  بول�س  رداء  ننزع  )�سوف  جيو-ا�سرتاتيجية  م�سكلة  وهي 

لبطر�س (.  بع�س امل�ست�سارين  البارزين يف ق�رض االأليزيه يودون نقل 

بينما   ، والعراق  �سوريا  اإىل  االإفريقي  ال�ساحل  من  ع�سكرية  قدرات 

يرى خرباء اآخرون اأكرث جدية اأن لداع�س قدرات متنامية يف ليبيا لي�س 

فزان وقرب  ليبيا يف منطقة  اإمنا يف جنوب  يف منطقة �رضت وحدها 

احلدود اجلزائرية. 

ع ظاهرة كره االإ�شالم تو�شّ

ت�ستطيع  ال  فهي  ب�سيطة  التدخل  على  فرن�سا  قدرات  كانت  وملا 

نتيجة  التدخل  لهذا  ف�سيكون  جندي،  األف   20 من  اأكرث  اإر�سال 

تو�سع  مبعنى  الهوياتي  اال�ستقطاب  وهي  وخطرية  ثقيلة  اجتماعية 

االإ�سالم  تنعت  م�سطلحات  با�ستخدام  وذلك  االإ�سالم  كره  ظاهرة 

باالإرهاب. هذا ال�سيناريو من اأ�سواأ واأحمق ال�سيناريوهات. والنتيجة 

ميكننا فهم اإمكانية حتقق هذا ال�سيناريو من خالل عدة عوامل، اأولها 

احللف االأطل�سي.

ما وراء اإ�شقاط الطائرة الرو�شية

على  فرن�سا  معطيات  تغيري  اإىل  الثاين  ت�رضين   13 عمليات  اأّدت 

اأراد  اأحداث باري�س  امل�ستوى اجليو ا�سرتاتيجي والدبلوما�سي. وبعد 

الرئي�س هوالند اأن يهرع اإىل الرئي�س الرو�سي للمطالبة بتحالف دويل 

�سد داع�س،  اأي تبني اقرتاح بوتني اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

يف 18 اأيلول املا�سي. 



31

لكن اإ�سقاط الطائرة الرو�سية اأ�سقط قناع الناتو. وح�سب م�سادر 

املجال  يف  الرو�سية  الطائرة  اأ�سقطت  فقد  وثيقةاالطالع  ع�سكرية 

اجلوي ال�سوري، وهذه العملية هي عملية رد اعتبار وقد نفذت حتت 

اإ�رضاف القيادة الع�سكرية الرتكية وقيادة العمليات االأمريكية الو�سطى. 

وبالعودة اأربعة اأيام اإىل الوراء قبل اإ�سقاط الطائرة قام الطريان الرو�سي 

بق�سف جماعات تركمانية متطرفة �سمال �سوريا ، وخالل العملية مت 

قتل 15 �سابطًا وخبرياً ع�سكريًا من القوات اخلا�سة الرتكية كانوا مع 

املجموعة الرتكمانية. 

اإ�سقاط الطائرة الرو�سية على متا�سك  من جهة ثانية اأكدت عملية 

ين�س  الناتو  اأوباما واأمني عام حلف  الرئي�س  اأعلن  الناتو. وقد  حلف 

�ستولتنربغ  ت�سامنهما مع تركيا وحقها يف الدفاع عن �سيادتها اجلوية، 

وحر�سا على التاأكيد اأن تركيا ثاين جي�س يف حلف الناتو. 

اأوباما ي�شغط وهوالند يرتاجع

بوتني.   لقاء  قبل  اأوباما  لقاء  هوالند  على  كان  ال�سياق  هذا  يف 

خالل اللقاء قام اأوباما بتاأنيب هوالند وقال له: اإنك ال ت�ستطيع اأن متد 

اليد بهذا ال�سكل لبوتني. لذلك عندما و�سل هوالند اإىل مو�سكو مل 

يتحدث عن احللف املوحد ملواجهة االإرهاب اإمنا حتدث عن التن�سيق 

املنطقة و�سوريا فقد  قال  للو�سع يف  بالن�سبة  اأما  ملواجهة االإرهاب. 

اأن  اأولوية، ووافق على  يعد  ال�سوري مل  الرئي�س  اإن م�ستقبل  هوالند 

ي�سبح �سليمان فرجنية مر�سحًا للرئا�سة اللبنانية مع علمه بات�ساله بب�سار 

االأ�سد. 
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بعد كل هذا العر�س، علينا ا�ست�رضاف ما ميكن اأن يح�سل يف الفرتة 

االأمريكي  اخلارجية  وزير  قام  لبوتني  هوالند   زيارة  خالل  القادمة. 

اإن  لهم  وقال  الناتو  حلف  يف  االأع�ساء  جميع  بزيارة  كريي  جون 

اأما  اإدارة االأزمة ال�سورية من خالل منظور متو�سطي ،  هوالند يريد 

نحن يف حلف الناتو فعلينا اإدارة االأزمة ال�سورية انطالقًا من منظور 

�ست�سبح  اأن دولة مونتنيغرو  اللقاء  واأعلن كريي خالل  اأو�سع،  عاملي 

الدولة ال19 يف حلف الناتو.

ت�شعيد �شعودي

يف الوقت نف�سه اأعلن اأوباما تكثيف الغارات اجلوية �سد داع�س، 

واأعلن اأي�سًا اأن الطائرات االأمريكية �ستقوم بق�سف �سهاريج النفط التي 

القوات  اأفراد  اإر�سال ع�رضات من  اأعلن  تنقلها حل�ساب داع�س. كما 

ال�سياق  ويف  املعتدلة.  ال�سورية  املعار�سة  لدعم  �سوريا  اإىل  اخلا�سة 

ودعت  اإيران  جتاه  ت�سدداً  اأكرث  مواقف  تتخذ  ال�سعودية  باتت  نف�سه 

اأرا�سيها. وكما  امل�سلحة على  ال�سورية  للمعار�سة  اجتماع  اإىل عقد 

يعلم الع�سكريون فاإن التطورات اجلدية واحلا�سمة تبداأ من امليدان على 

الرغم من تكاثر اأعداد املرتزقة حيث  ازداد عددهم حوايل 70% يف 

الفرتة االأخرية.

االأولية للتطّورات امليدانية

واحلر�س  اهلل  وحلفائها حزب  ال�سورية  للدولة  املركزي  الهدف   

الثوري االإيراين هو ال�سيطرة على حمور دم�سق حم�س حماه و�سواًل 

نحن  لذا  والع�سكرية.  امليدانية  للتطورات  هنا  واالأولوية  اإىل حلب. 

اأمام جبهتني ، اجلبهة االأوىل تقودها الواليات املتحدة مع تركيا ودول 
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اإيران وحزب  الثانية هي جبهة الدولة ال�سورية مع  اخلليج ، واجلبهة 

اهلل. اأما  فرن�سا فتقف يف الو�سط بني اجلبهتني. لذا يجب على فرن�سا 

حل امل�سكالت الداخلية الفرن�سية التي ك�سفتها عمليات 13 ت�رضين 

ال�سعبية  الفرن�سية  ال�سواحي  م�سكلة  جذريًا  تعالج  اأن  اأي  الثاين، 

وم�سكلة ال�سجون حيث يتم جتنيد املتطرفني يف هذه ال�سجون،ويجب 

مقتنعًا  جياًل  تعد  ال  التي  فرن�سا  يف  املدر�سة  م�سكلة  اأي�سًا  تعالج  اأن 

م�سكلة  اأي�سًا  وهناك  االأميني.  من  اأجيااًل  تعد  اإمنا  اجلمهورية  بفكرة 

الأطروحات  وتعبئة  دعاية  جهاز  اإىل  حتول  الذي  الفرن�سي  االإعالم 

املحافظني اجلدد املروجني لـ»اإ�رضائيل« والعن�رضية واملعادين الإيران.
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المداخالت
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عقب املحا�رضة ُطرحت على ال�سّيد ري�سار البيفيري اأ�سئلة متنّوعة 

حول عالقة فرن�سا بالدول املتهمة برعاية االإرهاب يف املنطقة، وحول 

ما حتققه الواليات املتحدة من اأهداف نتيجة تنامي عوملة االإرهاب، 

كما طرحت اأ�سئلة حول مفهوم االإرهاب وهل يخدم مقولة �رضاع 

على  الت�سجيع  يف  االإعالم  و�سائل  تلعبه  الذي  والدور  احل�سارات؟ 

»اإ�رضائيل«  دور  حول  اأ�سئلة  طرحت  كما  االإرهاب.  ظاهرة  تنامي 

واأخرياً  اإيران.  �سّد  حتالف  قيام  على  العمل  يف  املتحدة  والواليات 

ُطرح �سوؤال عن العالقة بني فرن�سا ورو�سيا يف ظّل الت�سعيد االأمريكي 

�سّد بوتني.

وكانت االإجابات كاالآتي:

ري�شار البيفيري

امليرتانية  اخلارجية  ال�سيا�سة  ثوابت  عن  فرن�سا  تخّلت  اأن  منذ   •
فقد  ب�سيطة،  االإجابة  ملاذا؟  ال�سياع.  من  حالة  يف  وهي  والديغولية 

ا�ست�سلمت فرن�سا ل�سيا�سة املال والعقود و�سفقات ال�سالح مع دول 

�سوؤال يف  اخلليج وال�سعودية. وبعد كل عملية تقع يف فرن�سا يطرح 

يجب  هل  لفرن�سا؟  ال�سّنية  ال�سيا�سة  ُي�سّمى  ما  االإعالم حول  و�سائل 

علينا اإقفال امل�ساجد التي ي�سيطر عليها االأ�سوليون امل�سلمون، ولكن 

هذه امل�ساجد لن تغلق الأنها ممولة من �سعوديني وكويتيني وال ن�ستطيع 

توتري هذه العالقات العتبارات �سيا�سية ودولية.هذا املنطق هو املنطق 

فرن�سا من  الدفاع عن ح�سة  االأول هو  للراأ�سمالية والهدف  البدائي 

العوملة. ففرن�سا لديها 3 ماليني عاطل عن العمل. 
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• واملالحظة الثانية هي حاجة الواليات املتحدة اإىل احلرب. يف 
العام 1998 األّفُت كتابًا عن دوالرات االإرهاب وعنوانه الفرعي هو 

احلايل  ال�سياق  يف  االإ�سالميون«.  واالأ�سوليون  املتحدة  »الواليات 

الأ�سباب  االإرهاب  ال�ستثمار  بحاجة  املتحدة  الواليات  اأن  اأعتقد 

اإمنا   ، املواد االأولية والنفط والت�سويق  بال�سيطرة على  تتعلق  اقت�سادية 

هناك اعتبار جيو ا�سرتاتيجي مواز للمنطق االقت�سادي.

واالإكثار  الدول  اأجهزة  تدمري  هي  املتحدة  الواليات  اأهداف  اإن 

الرمادية  املناطق  ي�سمى  ما  رقعة  وتو�سيع  املتداعية  الدول  عدد  من 

اأو  اأمراء  �سيطرة  الدول والواقعة حتت  املحكومة من  املناطق غري  اأي 

مافيات. 

للعوملة االقت�سادية.  اإىل م�ساألة االإرهاب والوجه املخفي  اأنتقل   •
ملاذا قرر اأوباما قتل اأ�سامة بن الدن يف اأيار 2011؟ كانت الواليات 

املتحدة تخ�سى اأن يقوم بن الدن وتنظيم القاعدة با�ستغالل االنتفا�سات 

العربية عام 2011. وكان احلل لدى الواليات املتحدة يف تلك الفرتة 

ينجح  العربية.مل  الدول  اإىل احلكم يف  امل�سلمني  اإي�سال االإخوان  هو 

هذا احلل فبعد �سنة من حكم االإخوان نزل املاليني اإىل ال�سارع امل�رضي 

اعترب  جديدة.  فكرة  لالأمريكيني  خطرت  وهنا  االإخوان  حكم  �سد 

بع�س اخلرباء يف وا�سنطن اأن مرحلة ما بعد بن الدن تتطلب من اأتباعه 

العودة اإىل اجلهاد املحلي، لذلك راأى هوؤالء اخلرباء اأن هناك جماعات 

»لطيفة« �سرتكز ن�ساطها �سد نظام ب�سار االأ�سد و�سد نظام املالكي يف 

فرحت  متوز 2014  املو�سل يف  على  داع�س  ا�ستولت  وملا  العراق. 

هوؤالء  ذبح  لقد  التطور.  بهذا  وال�سعودية  وتركيا  املتحدة  الواليات 
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الكامريات.  اأمام  اأمريكيني  �سحافيني  اجلدد  »اللطفاء«  اجلهاديون 

وما لبث هوؤالء اأن اأعلنوا اخلالفة وهذا يعني اإ�سقاط احلكم ال�سعودي 

وتو�سيع نقطة �سيطرتهم لت�سمل ال�سعودية. 

يف 9 اآب 2014 بداأت اأوىل غارات التحالف االأمريكي اخلليجي 

الرتكي، وكما قال الرئي�س بوتني يف خطابه اأمام اجلمعية العامة لالأمم 

اأن  جند  اجلوية  الغارات  من  ل�سنة  ح�سيلة  تقدمي  اأردنا  »اإذا  املتحدة: 

لكان  موجودة  داع�س  تكن  مل  لو  �سابقًا  قلت  لقد  �سفر«.  احل�سيلة 

جلميع  املتباينة  االأغرا�س  تخدم  الأنها  داع�س  اخرتاع  ال�رضوري  من 

اأعدائهما املفرت�سني. 

اأ�سا�س  له  لي�س  املفهوم  هذا  اإن  اأقول  احل�سارات،  �رضاع  عن   •
التطهري  وعمليات  املزعوم  احل�سارات  �رضاع  الأن  �سيا�سي  جيو- 

اأوروبا معنية  اإن  العرقي هي الوقود الذي يحرك العوملة االقت�سادية. 

بهذه امل�ساألة الأ�سباب جغرافية ولوجود جاليات م�سلمة داخل اأوروبا. 

اأما  موحدة.  و�سيا�سية  دفاعية  قدرات  اإيجاد  يف  اأوروبا  ف�سلت  لقد 

على  عاجز  اأنه  اإال  �سخم  اقت�سادي  �سوق  فهو  االأوروبي  االحتاد 

امل�ستوى ال�سيا�سي والع�سكري. عندما يقوم اأردوغان بابتزاز اأوروبا 

ال�سوريني ويح�سل على 3 مليارات يورو مقابل عدم  عرب الالجئني 

بعدة  يطالب  كما  اأوروبا،  بدخول  ال�سوريني  للالجئني  ال�سماح 

�رضوط لدخول تركيا االحتاد االأوروبي، مع العلم اأن تركيا حتتل ق�سمًا 

تعرتف  مل  وكذلك  االأرمن،  اإبادة  بعمليات  تعرتف  ومل  قرب�س  من 

»اإ�رضائيل« والواليات املتحدة بعمليات االإبادة.  
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•  يف ما يتعّلق بظاهرة االإرهاب، قمت با�ستعادة كتاب مارك�س 
احلايل. وحتدثت  االإرهاب  بوؤ�س  عن  احلديث  الفا�سقة يف  بوؤ�س  عن 

عن بوؤ�س االإرهاب واإرهاب البوؤ�س. اإرهاب البوؤ�س هو نتاج للتفكك 

والثقايف  الفكري  امل�ستوى  على  الفقر  اإرهاب  ولكنه  االجتماعي 

واملفاهيمي. مل يقراأ ال�سبان امل�سللون واالأميون الذين قاموا بعمليات 

الوهابية  الثاين كتاب �سيد قطب وال يعرف هوؤالء معنى  13 ت�رضين 

بال�سكل ال�سحيح. نحن اإذاً اأمام ظاهرة تغذت من ف�سائيات االإعالم 

نحن  ولي�ست جوهراً،  اأ�سا�س  املنهجية  اأن  اأعتقد  لذلك  واالأنرتنت، 

اأمام اإيديولوجيات تنت�رض وجمموعات تقوم بالعمل. نحن اأمام �سباب 

على  ي�ساهدونه  ما  خالل  من  داع�س  على  يتعرفون  ال�سن  �سغار 

القحط  �سياق  ر�سمية. ويف  م�ساجد وم�سّليات غري  اأو يف  االإنرتنت 

عرب  ما  مركزية  لتحتل  الفل�سطينية  الق�سية  عادت  والثقايف  الفكري 

مبقاطعة  يق�سي  قراراً  هناك  اأن  ومع  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات 

اأن  جند  االإ�رضائيلية  االعتداءات  بعد  اأوروبا  يف  االإ�رضائيلية  املنتجات 

الدول االأوروبية تزيد من �رضائها للب�سائع االإ�رضائيلية. 

على  االإ�رضائيليون  يركز  املعلومات  تكنولوجيا  م�ستوى  على   •
تكنولوجيا االت�سال للو�سول ب�سكل اأ�سهل اإىل نظام املراقبة والتحكم 

ي�ستطيعون  بحيث  املكرمة  مكة  يف  كامريات  منظومة  هناك  فمثاًل 

معرفة كل من يذهب اإىل احلج ، وعندهم اأي�سًا نظام معلوماتي للتعرف 

على االأ�سخا�س من خالل ب�سمة اليد. ويعود التعاون بني »اإ�رضائيل« 

وبع�س الدول العربية الأ�سباب اقت�سادية و�سيا�سية ومالية. 

•  من الوا�سح اأن االأمريكيني بحاجة اإىل اإطار �سني مواز لت�سخم 
حمور  اإنتاج  باإعادة  ال�سعودية  تقوم  اأن  واملطلوب  املنطقة.  يف  اإيران 
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املتحدة  الواليات  توافق  اأن  املمكن  ومن   ، املنطقة  يف  �سني  اإقليمي 

دامت  ما  اإيران  ملواجهة  �سني  حتالف  وجود  على  الغربية  والدول 

ال�سعودية هي عبارة عن جمل�س اإدارة يعمل مل�سلحة الواليات املتحدة 

�ستتعار�س  الذي  اليوم  ويف  املتحدة.  للواليات  �رضورية  دامت  وما 

تتفكك  �سوف  املتحدة  الواليات  م�سالح  مع  ال�سعودية  م�سالح  فيه 

احتواء  هو  املتحدة  للواليات  االأ�سا�سي  الهاج�س  اإن  ثم  ال�سعودية. 

عليه  اأكد  ما  وهذا   ، الدويل  للم�رضح  رو�سيا  وعودة  ال�سني  �سعود 

الرئي�س باراك اأوباما.

• بالن�سبة لفرن�سا، لقد قيل كالم ذو معنى يف هذا ال�سدد وكان من 
قبل الدبلوما�سية الفرن�سية بعد عمليات 13 ت�رضين الثاين. وبالعودة اإىل 

الوراء نتذكر خطاب رئي�س وزراء فرن�سا االأ�سبق دومينيك دو فيليبان 

العراق،  على  احلرب  عندما عار�س  عام  2003  االأمن  اأمام جمل�س 

لكن االأمريكيني فر�سوا اأثمانًا باهظة على فرن�سا نتيجة املوقف الذي 

دافعت عنه ، مما دفع احلكومة الفرن�سية لتغيري موقفها بعد ب�سعة اأ�سهر 

 1595 القرار  الفرن�سيون  وقدم   ، العراق  على  احلرب  اندالع  من 

املتعلق بلبنان على طبق من ف�سة.

• ما اأعرفه اأن الواليات املتحدة و�سعت يف اأملانيا  50 راأ�سًا نوويًا 
اإ�سافيًا مبوافقة امل�ست�سارة اأجنيال مريكيل ، وهذا يندرج يف اإطار تعزيز 

ال�سغط  االأول هو حماولة  الناتو والهدف  الع�سكري حللف  االنت�سار 

من  باالنتقام  ذلك  على  رداً  بوتني  يقوم  لكي  بوتني،  الرئي�س  على 

االأوروبيني اأواًل ثم من الفرن�سيني.

كيف ميكننا اأن نرف�س ت�سليم رو�سيا �سفنًا دفع ثمنها بحجة احرتام 

مبليارات  اأ�سلحة  ببيع  نقوم  بينما  املتكّررة  االإن�سان واملعزوفة  حقوق 
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اليمني  الوطنية  اجلبهة  حزب  بتمويل  بوتني  قام  لذلك  الدوالرات؟ 

اإ�سعاف  الهدف  اإمنا  اإيديولوجيا،  منه  قريب  الأنه  لي�س  املتطّرف 

يرتتب على  م�ساكلها وما  احلالية وزيادة  الفرن�سية  غطر�سة احلكومة 

ذلك من تزايد االإرهاب يف باري�س وال�سواحي.

• اأخرياً �ساأحتدث عن و�سع اخلرباء امل�ستقلني واأنا واحد منهم، اإن 
اأ�سوات اخلرباء امل�ستقلني يف فرن�سا البعيدين عن اللوبيات االأمريكية 

لقد  نف�سي  عن  التحدث  هنا  اأريد  ال  للرقابة.  تتعر�س  واالإ�رضائيلية 

نف�س  اأعتمد  كنت  الأين  الدولية  فرن�سا  اإذاعة  يف  عملي  من  ُف�سلت 

قلت  وكما  اال�ست�ساري،  املركز  يف  هنا  اعتمدته  الذي  اخلطاب 

الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  على  �سيطر  تيار حمافظ جديد  هناك  �سابقًا 

وهذه االإيديولوجية تهيمن على و�سائل االإعالم الفرن�سية مع وجود 

املفو�سني ال�سيا�سيني الذين يكررون الكالم نف�سه عندما يتعلق االأمر 

بق�سايا ال�رضق االأو�سط.
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