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جوزيف مسعد *
يـقــدم الفرنسيون أنفسهم ،ع ــادة ،على أنهم
أع ـ ـظـ ــم م ـص ـم ـم ــي األزي ـ ـ ـ ـ ــاء وسـ ـ ـ ـ ــادة ال ـط ـه ــي
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وع ـل ــى أن ل ـغ ـت ـهــم «امل ـص ـق ــول ــة»
و»ال ـح ـض ــاري ــة» ه ــي األن ـس ــب ،م ــن ب ــن لـغــات
ال ـعــالــم ،ل ـكــام ال ـحــب وال ـع ـشــق الــرومــان ـســي.
ً
وه ـك ــذا ف ـعــا ي ــراه ــم األوروب ـ ـيـ ــون الـغــربـيــون
واألم ـيــرك ـيــون الـبـيــض .لـكــن تختلط مشاعر
األميركيني البيض ،كما هي الحال مع األملان
والبريطانيني ،تجاه الفرنسيني ما بني الحب
وال ـك ــره ،إال أن ــه يـبــدو أن مـشــاعــر الـحــب لــدى
األميركيني قد طغت على الكراهية في اآلونة
األخ ـيــرة بــدلـيــل املـقــال ال ــذي نـشــرتــه صحيفة
«ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز» مل ـ ـ ــاري لـ ــوبـ ــن ،زع ـي ـمــة
ّ
الفرنسي اليميني
حــزب «الجبهة الوطنية»
امل ـت ـط ــرف والـ ـعـ ـنـ ـص ـ ّ
ـري ض ــد امل ـس ـل ـم ــن .أم ــا
بالنسبة لباقي العالم ،املمتد من جزر األنتيل
إل ــى شـمــال ووس ــط وغ ــرب افــريـقـيــا ،والـشــرق
ً
األوسط وصوال إلى جنوب شرق آسيا ،فينظر
إل ــى الـفــرنـسـيــن ع ـلــى أن ـه ــم قـتـلــة وجـ ــادون
م ـت ـمــرســون ،وبــأن ـهــم ال يـسـتـخــدمــون لغتهم
«امل ـص ـق ــول ــة» و»ال ـح ـض ــاري ــة» ل ــوص ــف مــرقــة
قشطة لذيذة أو تصميم فستان سهرة أنيق،
ناهيك عن الغزل واملغازلة ،وإنما إللحاق األلم
واملعاناة بماليني ال تحصى من البشر .على
الرغم من ذلك ،فإن الثقافة الفرنسية املهيمنة
تـصــر عـلــى رؤي ــة نـفـسـهــا م ــن خ ــال عيونها
ه ــي ال ع ـي ــون اآلخـ ــريـ ــن ،وي ـس ـت ـف ـظــع مـعـظــم
الشعب الفرنسي أن يسائلهم أي شخص في
العالم عــن الـصــورة الجميلة والــورديــة التي
يحملونها عن أنفسهم.

الوحشية االستعمارية
سبب هذا التناقض ذو صلة بتاريخ وحاضر
السياسات الفرنسية .دعونا نبدأ بالتاريخ:
يـســرد لـنــا تـقــريــر عــن الـفـظــائــع االستعمارية
ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي ال ـه ـن ــد ال ـص ـي ـن ـيــة ل ـل ـس ـنــوات
١٩٣٠ـ ،١٩٣٣فــي أع ـقــاب انـ ــدالع ت ـمــرد خليج
ي ــن ف ــي شـ ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر عـ ــام  ،١٩٣٠بـعــض
أســال ـيــب الـتـعــذيــب الــوحـشـيــة ال ـعــزيــزة على
قلوب الضباط الفرنسيني .ووفـقــا للناشطة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـش ـه ـي ــرة أنـ ــدريـ ــه فـ ـي ــول ــي ،فـقــد
تضمنت أســالـيــب الـتـعــذيــب ،بــاإلضــافــة إلــى
اس ـت ـخــدام ال ـك ـهــربــاء ،وال ـحــرمــان مــن ال ـغــذاء،
والضرب بالعصا (على جلد باطن القدمني)،
ودق املـ ـس ــامـ ـي ــر تـ ـح ــت األظ ـ ــاف ـ ــر ،وال ـش ـن ــق
ال ـن ـص ـف ــي ،والـ ـح ــرم ــان م ــن امل ـ ـيـ ــاه ،وتـثـبـيــت
الـكـمــاشــات عـلــى جــانـبــي الجمجمة (إلخ ــراج
العيون من محاجرها) وغيرها .كما تتضمن
طريقة أخــرى أكثر حساسية وهــي استخدام
«شفرة حالقة ،لشق أخاديد طويلة في جلد
الساقني ،وملء الجرح بالقطن ومن ثم إشعال
النار بالقطن».
فــي عــامــي ١٩٤٧ـ ،١٩٤٨جــن جـنــون السلطات
االستعمارية الفرنسية فــي مدغشقر وعــاث
الجنود الفرنسيون باألرض فسادًا ،ما أسفر

عن مقتل واغتصاب سكان الجزيرة ،وإحراق
ق ــرى بـكــامـلـهــا ،ع ـقــابــا ل ـهــم ع ـلــى االنـتـفــاضــة
الـقــومـيــة املــدغـشـقــريــة امل ـنــاوئــة لــاسـتـعـمــار.
وشملت بعض املمارسات ووسائل التعذيب
التي يختص بها الفرنسيون تحديدًا ،والتي
أط ـلــق لـهــا ال ـع ـنــان عـلــى شـعــب مــدغـشـقــر ،ما
ي ـس ـمــى ب ـ ـ «رح ـ ـ ــات املـ ـ ــوت الـ ـج ــوي ــة» ،حـيــث
كــانــت تلقي ال ـطــائــرات الـعـسـكــريــة الفرنسية
املدغشقريني في وســط البحر ليموتوا غرقًا
ويصبحوا في عداد «املفقودين».
وقـ ـ ــد افـ ـتـ ـخ ــر الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون بـ ـه ــذا األسـ ـل ــوب
اإلجــرامــي لــدرجــة أن السلطات االستعمارية
الفرنسية في الجزائر قــررت استخدامه بعد
بضع سنوات أثناء معركة الجزائر العاصمة
ف ــي عــامــي ١٩٥٦ـ ،١٩٥٧حـيــث ق ــرر املـظـلـيــون
الـفــرنـسـيــون تـعــديــل طــريـقــة الـقـتــل الوحشية
عندما أخذت جثث القتلى الجزائريني تطفو
ع ـلــى س ـط ــح ال ـب ـح ــر ف ــاض ـح ــة ج ــرائ ـم ـه ــم .مــا
دفعهم إلجــراء بعض التعديالت على عملية
القتل هذه ،وذلك بربط كتل خرسانية بأقدام
الـضـحــايــا لـضـمــان غــرقـهــم بشكل دائ ــم (وقــد
وجـ ــد جـ ـن ــراالت األرج ـن ـت ــن ال ــذي ــن دعـمـتـهــم
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي أواخ ـ ــر السبعينيات
هذه الطريقة مالئمة جدًا لجهودهم في قمع
املقاومة للدكتاتورية التي مأسسوها هناك،
فاستخدموها من دون رادع).
لم تكن أساليب التعذيب هــذه التي وضعها
الفرنسيون ولـيــدة اللحظة ،بــل كــانــت قسوة
مــدروســة جيدًا ومجربة أيضًا .ففي الجزائر
فــي الـقــرن التاسع عـشــر ،قــام الـجـنــرال سانت
ارنـ ــو ب ـح ــرق الـ ـث ــوار ال ـج ــزائ ــري ــن أحـ ـي ـ ً
ـاء في
الكهوف ،كما قــام جنوده باغتصاب النساء
ال ـج ــزائ ــري ــات ،وه ــي ج ــرائ ــم اس ـت ـمــر الـجـنــود
الفرنسيون باقترافها أثناء الثورة الجزائرية
ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات وأوائ ـ ــل الـسـتـيـنـيــات من
القرن العشرين.
وت ـش ـمــل ت ـق ــدي ــرات ال ــذي ــن ق ـت ـلــوا ع ـلــى أي ــدي
الفرنسيني أكثر من مليون فييتنامي ومليون
ج ـ ــزائ ـ ــري .أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة مل ــدغ ـش ـق ــر ،فـتـصــل
ال ـت ـق ــدي ــرات إل ــى أك ـث ــر م ــن م ـئــة أل ــف شخص
قـتـلــوا عـلــى أي ــدي الـفــرنـسـيــن .وه ــذه ليست
بــالـطـبــع س ــوى أمـثـلــة قـلـيـلــة عـلــى الــوحـشـيــة
االستعمارية الفرنسية في بعض املستعمرات
ول ـي ـس ــت ق ــائ ـم ــة ش ــام ـل ــة ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق .أم ــا
االستعمار الفرنسي الذي طرح نفسه كحامل
ل ــواء «مـهـمــة ح ـضــاريــة» أو «تـحـضـيــريــة» أو
ما أسموه بـ  mission civilisatriceفقد أخفق
بشكل واضــح بتحضير الفرنسيني أنفسهم
قبل أن يحضر أي شعب آخــر .وملــا تــزل هذه
املهمة التحضيرية ،على ما يبدو ،حتى اآلن
غير منجزة!

املستعمرين جوهر الكولونيالية
الفرنسيني
ِ
والبرنامج االستعماري الفرنسي ،فقد راحت
هذه الفلسفة تطارد الفرنسيني أنفسهم بعد
انسحابهم الجزئي من املستعمرات ،ووجدوا
أن امل ـه ــاج ــري ــن األفـ ــارقـ ــة وال ـ ـعـ ــرب وال ـه ـن ــود
الصينيني ،وغيرهم ،في فرنسا «غير قابلني
لــانــدمــاج» فــي الـسـبــل «ال ـفــرن ـس ـيــة» .ويـبــدو
أن املهاجرين إلى فرنسا من األملــان والــروس
واإلسـ ـ ـب ـ ــان واإليـ ـط ــالـ ـي ــن ،واملـ ـج ــري ــن عـلــى
وج ــه الـخـصــوص ،هــم فـقــط الـقــابـلــون للدمج
واالس ـت ـي ـع ــاب اآلن ف ــي امل ـج ـت ـمــع ال ـفــرن ـســي،
بخالف املهاجرين ذوي البشرة الغامقة ،وال
سيما غير املسيحيني منهم.
وقد أسفرت مذبحة الجزائريني ـ الفرنسيني
التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في تشرين
األول /أك ـت ــوب ــر  ١٩٦١ف ــي بـ ــاريـ ــس ،وال ـت ــي
كـ ــانـ ــت مـ ـسـ ـت ــوح ــاة بـ ــوضـ ــوح مـ ــن «رحـ ـ ــات
امل ـ ـ ـ ــوت الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة» وال ـ ـت ـ ــي تـ ـخـ ـص ــص ف ـي ـهــا
ال ـج ـيــش الـفــرن ـســي ف ــي ال ـجــزائــر ومــدغـشـقــر،
ع ــن مـقـتــل م ــا يــزيــد ع ــن  ٢٠٠مـتـظــاهــر مسلم
(تـصــل بـعــض الـتـقــديــرات إل ــى مــا يـفــوق ٤٠٠
م ـت ـظ ــاه ــر) ع ــن ط ــري ــق اطـ ـ ــاق الـ ـن ــار عـلـيـهــم
بالرصاص أو رميهم في نهر السني .ولم ّ
تقر
املهيمن عليها
الحكومات الفرنسية املتعاقبة
ِ
الـفــرنـسـيــون الـكــاثــولـيـكـيــون حـتــى ع ــام ١٩٩٨
بــالــواقـعــة ،معترفة أخـيـرًا بــأن الشرطة قتلت
مجرد  ٤٠متظاهرًا من ما مجموعه  ٢٠٠إلى
 ٤٠٠ضحية.
أمــا معظم ضحايا الحكومة الفرنسية التي

يـهـيـ ِـمــن عـلـيـهــا الـفــرنـسـيــون الـكــاثــولـيـكـيــون،
فـيــرون أن هــذه األعـمــال الوحشية والقاسية
هــي بمثابة سمة رئيسة للثقافة الفرنسية
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة ،إن لـ ــم ت ـك ــن مـ ــن م ـكــونــات ـهــا
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة .وهـ ـ ـ ــذا االن ـ ـط ـ ـبـ ــاع لـ ـي ــس ح ـك ـرًا
ع ـل ــى امل ـس ـل ـمــن ال ـفــرن ـس ـيــن ف ـح ـســب (ح ـيــث
اشـتـقــت الـسـلـطــات االس ـت ـع ـمــاريــة الـفــرنـسـيــة
ف ـئــة «ال ـفــرن ـس ـيــن امل ـس ـل ـمــن» أو “Français
 ”musulmansفــي الـجــزائــر فــي الـقــرن التاسع
عـشــر كمفهوم قــانــونــي يـطــالــب الـجــزائــريــن،
مــن أجــل الـحـصــول على الجنسية الفرنسية
بكامل حقوقها ،بنبذ «الشريعة اإلسالمية»،
بـمــا فــي ذل ــك تـعــدد ال ــزوج ــات) ،بــل يشاركهم
فـيــه الـيـهــود الـفــرنـسـيــون أي ـضــا الــذيــن يــرون
بــدورهــم أن مـعــاداة السامية هــي أيضًا سمة
رئيسة للثقافة الفرنسية الكاثوليكية .حيث
أن األخيرين قد تعرضوا من قبل نابليون عام
 ١٨٠٦إلــى اختبار -علماني أو كاثوليكي؟–
مماثل ،ما اضطرهم ،لتبديد مخاوفه ،اللتزام
أنـ ـه ــم ل ــن ي ـت ـب ـعــوا ش ــرائ ــع تـ ـع ــدد ال ــزوج ــات
والطالق اليهودية التي تتناقض مع قوانني
ال ــدول ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ولـ ــن ي ـم ــارس ــوه ــا كـشــرط
لتحررهم من التمييز .بطبيعة الحال ،تتقاطع
قوانني الدولة الحديثة العلمانية في فرنسا
صدفة مع فرض الزواج األحادي الكاثوليكي
األص ــل واملـنـبــع ،وتتناقض أيـضــا صــدفــة مع
شريعة تعدد الــزوجــات اليهودية .وبعد كل
ذل ـ ــك ،ال ي ـ ــزال ال ـفــرن ـس ـيــون ي ـ ــرون وي ـقــدمــون
أنفسهم للعالم على أنهم عشاق حساسون

لم تكن أساليب
التعذيب
التي وضعها
الفرنسيون
وليدة اللحظة،
بل كانت قسوة
مدروسة جيدًا
(أرشيف)

الكاثوليكية العلمانية

ال تـقـتـصــر مـســألــة الـكـيـفـيــة ال ـتــي ُيـنـظــر بها
للفرنسيني فـقــط عـلــى ال ـتــاريــخ ،بــل هــي ذات
صـلــة أي ـضــا بــال ـحــاضــر .فـفــي ح ــن ك ــان دمــج
الـ ـسـ ـك ــان األصـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ثـ ـق ــاف ــة وح ـ ـضـ ــارة

«داعش» :بين تمدده ومواجهته؟ نحو إدارة
علي إبراهيم مطر *

أ :نحو إدارة دولية لمكافحة اإلرهاب

الدول العربية في خطر سياسيًا ،واجتماعيًا
وأم ـن ـي ــا ،فـتـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ال ي ـ ــزال يـتـمــدد
نحوها ،والتحالف الدولي لم يستطع ايقافه.
ح ـتــى اآلن ل ــم يـتـمـكــن امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي من
وضع خطط فعالة ملواجهة «داعش» ،بل بات
التنظيم يهدد باالنتقال إلــى الــدول الغربية.
ل ــذل ــك تـ ـط ــرح تـ ـ ـس ـ ــاؤالت ك ـث ـي ــرة عـ ــن ن ـجــاح
«التحالف» في مكافحة «داعــش» ،خصوصًا
أن ــه ب ــات هـنــاك شـبــه إج ـمــاع دول ــي وأمـيــركــي
على أن الضربات الجوية غير كافية ،وال تزال
معركة التحالف ضد التنظيم طويلة.
وال يـ ــزال ال ـغ ـمــوض يـكـتـنــف االسـتــراتـيـجـيــة
االميركية ،وذلك نتيجة عدم توحيد الجهود
الــدولـيــة ملكافحة اإلره ــاب عبر تـعــاون الــدول
في مواجهته خصوصًا أن قوة التحالف تقوم
على أميركا فقط .إذا ،ما هو الحل املتقرح أو
ً
البديل الذي يمكن أن يكون مقبوال لدى جميع
الدول خصوصًا تلك املتضررة من اإلرهاب.

ال شك في أن خطر «داعش» ـ مع ما يرتكبه من
جرائم ـ ومكافحته ،ال يشكالن أزمــة إقليمية
فقط ،بل بــات أزمــة دولية متشعبة األسباب،
واألط ـ ـ ــراف وال ـت ــداع ـي ــات ،وإن ك ــان املـتـضــرر
األكبر دول اإلقليم ال سيما سوريا والعراق.
وبالتالي فال بد من إيجاد حل جدي وفعلي
لهذه األزمة الدولية .هذا الحل يمكن أن يكون
مــن خ ــال شـقــن ،األول تشكيل إدارة دولـيــة
ملكافحة اإلرهـ ــاب ،أم ــا الـثــانــي وال ــذي يعتبر
األنجح ملنطقتنا فهو تشكيل تحالف إقليمي
يضم الدول العربية واإلسالمية.
يخضع العالم اليوم لشكل من اإلدارة الدولية
ّ
ومكوناتها ،وليس من دولة
بجميع أطرافها
واح ــدة فــي هــذا اإلقـلـيــم ق ــادرة على ممارسة
س ـي ــادت ـه ــا واس ـت ـق ــال ـه ــا ك ـع ـضــو ف ـ ّـع ــال فــي
املجتمع الــدولــي ،بــل هناك نــزوع لــدى بعض
ال ـ ــدول م ــن أجـ ــل االع ـ ـتـ ــراف ل ـهــا ب ـخ ـيــارات ـهــا
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة امل ـس ـت ـق ـل ــة وب ـ ـشـ ــيء مـ ــن ال ـن ـف ــوذ
اإلقليمي ،مــا يمنع االتـفــاق بينها مــن خــارج

ائتالف جامع .ويعتبر مفهوم اإلدارة الدولية
مــن املفاهيم الحديثة فــي الـعــاقــات الدولية
والـتـنـظـيــر ال ــدول ــي ،وق ــد ط ــرح بـشـكــل جــدي
ملعالجة العديد من األزمات.
لكن حتى اآلن ال يزال استخدام مفهوم اإلدارة
ً
ال ــدول ـي ــة ق ـل ـيــا ج ـ ـدًا ،فـلـطــاملــا رف ـضــت ال ــدول
الـتـنــازل عــن سيادتها مــن أجــل اتـحــاد دولــي
ً
يشكل مــدخــا إلدارة امللفات الحساسة التي
تهم املجتمع الدولي ،باستثناء تلك املنظمات
وامل ـج ـم ــوع ــات ال ـت ــي تـتـشـكــل م ــن ق ـبــل ال ــدول
الـكـبــرى لــرعــايــة مصالحها .فــالــدول مــا زالــت
حتى اآلن ترى أن ال سلطة تعلو فوق سلطتها
أو تفرض عليها ما ال تريده .لذلك ،فإن فكرة
اإلدارة الدولية لم تكن مطروحة على املستوى
الدولي ،باستثناء ما طرحه بعض املنظرين
ً
الذين يروون فيها حال للخالص من املشاكل
التي تواجه الكثير من األزمات العالقة.

ب :نظرية اإلدارة الدولية
يعتبر بنتام من أفضل املفكرين الذين أسسوا

الستخدام عبارة قانون دولي أو قواعد دولية.
كذلك الفيلسوف كانت الذي نادى بجمهورية
عاملية أو اتحاد عاملي للشعوب.
بالنسبة إلى سموتس م .ك .فإن خيار االعتقاد
بالعالقات الدولية من خالل مصطلح اإلدارة
ال ــدول ـي ــة ي ـس ـمــح ب ــإع ـط ــاء رؤى لــأش ـخــاص
وللتفاعالت التي أهملتها األدبيات الواقعية،
ويجدد التفكير حول فكرة املجتمع الدولي.
إن ال ــدول ــة بـصـفـتـهــا ع ـض ـوًا ف ــي املــؤس ـســات
ال ــدول ـي ــة ت ـقــرر م ــع مـجـمــوعــة ال ـ ــدول امل ـبــادئ
واإلجراءات التنفيذية في إطار اإلدارة الدولية
أو التحكم الــدولــي ،وهــي التي تتولى تنفيذ
االت ـف ــاق ــات وتـطـبـيــق الـ ـق ــرارات الـ ـص ــادرة عن
املؤسسات الدولية بموجب قوانني تصدرها
في إطار اقليمها كونها ما زالت تتمتع تجاهه
بالسلطات التشريعية والقضائية ،وهي التي
تنقل ارادة شعبها إلى املحافل الدولية.
ولــذلــك ،يمكن تعريف اإلدارة الــدولـيــة بأنها
نـشــاط يـهــدف لخلق تـفــاعــل تنظيمي هــادف
على مستوى إقليمي أو دولي.

