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مـنـغـمـســون بــال ـتــأمــل ال ـف ـل ـس ـفــي ،وكـمـثـقـفــن
مـلـتــزمــن ،وكـمــدافـعــن عــن الـعـلـمــانـيــة ،أو ما
يسمونها بـ”!”laïcité
والسمة األخيرة هذه ،أي العلمانية املزعومة،
هـ ــي الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن ال ـع ـن ـصــريــة
ال ــرس ـم ـي ــة وغـ ـي ــر ال ــرس ـم ـي ــة وم ـ ــن ال ـح ـمــات
الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـروج لـ ـه ــا ال ـف ــرن ـس ـي ــون
الكاثوليكيون« ،العلمانيون» بالطبع ،ضد
الـفــرنـسـيــن املـسـلـمــن ،نــاهـيــك ع ــن املسلمني
خ ــارج فــرنـســا .وم ــن هـنــا يــوصــف املسلمون
الـفــرنـسـيــون عـلــى أن ـهــم مــن أص ــول جغرافية
ودينية وثقافية أجنبية ،مــن خــارج فرنسا،
وه ـ ـ ــي ت ـه ـم ــة ال تـ ــوجـ ــه الـ ـبـ ـت ــة ل ـل ـم ــواط ـن ــن
ال ـف ــرن ـس ـي ــن مـ ــن أص ـ ــول إي ـط ــال ـي ــة وأمل ــان ـي ــة
وروسية وإسبانية ومجرية مهاجرة.
إذا أصــر الفرنسيون الكاثوليكيون أنــه كان
ي ـجــب ع ـلــى املـسـلـمــن وال ـي ـه ــود ال ـجــزائــريــن
أن يـصـبـحــوا فــرنـسـيــي الـثـقــافــة فــي الـجــزائــر
تحت الحكم الفرنسي الكولونيالي (ويـقــال
إن ال ـي ـهــود الـفــرنـسـيــن م ــن أص ــول جــزائــريــة
ن ـج ـحــوا ف ــي عـمـلـيــة ال ـت ـح ــول ال ـث ـقــافــي هــذه
غ ــداة اسـتـصــدار مــرســوم كريميو ع ــام ١٨٧٠
الذي حول اليهود قانونيًا من جزائريني إلى
مــواطـنــن فرنسيني ،وهــي الـحــالــة القانونية
ال ـت ــي أل ـغ ـيــت ف ــي وقـ ــت الحـ ــق ف ــي ظ ــل نـظــام
ف ـي ـش ــي امل ـ ـت ـ ـعـ ــاون أثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة
الثانية ،كاشفة بــذلــك عــن هشاشة التسامح
الفرنسي الكاثوليكي) ،فإن نفس الفرنسيني
الكاثوليكيني هم من يصرون اليوم على أنه

يـجــب عـلــى الـفــرنـسـيــن مــن خلفية إســامـيــة
جــزائــريــة فــي فــرنـســا أن يـنــدمـجــوا فــي ثقافة
ف ــرن ـس ـي ــة م ـت ـخ ـ َـي ـل ــةُ ،يـ ــزعـ ــم أنـ ـه ــا ع ـل ـمــان ـيــة،
وبالتأكيد ليست مسيحية!
وم ـ ــن غ ـي ــر ال ـ ــواض ـ ــح مـ ــا إذا ك ـ ــان قـ ــد سـبــق
اس ـت ـي ـعــاب ودمـ ــج األق ـل ـي ــات ال ـفــرن ـس ـيــة مثل
البريتونيني ،والكورسيكيني ،والباسكيني،
واأللزاسيني  -اعتقد الرئيس الفرنسي نيكوال
س ــارك ــوزي ع ــام  ٢٠١١أن األخـيــريــن مــا زال ــوا
يعيشون فــي أملــانـيــا ال داخ ــل ح ــدود فرنسا-
بشكل كــامــل فــي ه ــذه “الـفــرنـسـيــة” املــزعــومــة
أم ما زالــوا بانتظار تعليمات جديدة التمام
عملية الدمج.

ال ـفــرن ـســي ف ــي ه ــذه ال ـف ـت ــرة .ف ـع ـنــدمــا فتحت
ال ـق ــوات الـفــرنـسـيــة ال ـنــار عـلــى س ـيــارة مدنية
عــام  ،٢٠١١مــا أسـفــر عــن مقتل ثــاثــة مدنيني
فــي أفـغــانـسـتــان ،بينهم ام ــرأة حــامــل وطـفــل،
أع ــرب وزي ــر الــدفــاع الفرنسي جـيــرار لونغيه
عن «حزنه العميق» ملقتلهم ،لكنه أضــاف أن
تصرف الجنود كــان دفــاعــا عــن النفس حيث
«رفضت» السيارة «التوقف رغم التحذيرات
املتكررة».
أمــا الــدعــم الفرنسي املستمر للجهاديني في
ســوريــا ،بـمــا فــي ذل ــك التسهيالت الفرنسية
وتسهيالت حلف شمال األطلسي ،إن لم يكن
تشجيعه ،للمسلمني الفرنسيني باالنضمام
ُ َ
فيك ِذب الرعب الرسمي
للمعارك في سوريا،
ل ــدى الـفــرنـسـيــن الـكــاثــولـيـكـيــن م ــن صـعــود
«داع ــش» ومـمــارســاتــه لقطع الـ ــروؤس .حيث

قيم الجمهورية
في أعقاب الهجوم على مكاتب مجلة «شارلي
ايبدو» الذي قام به رجالن فرنسيان مسلمان،
والهجوم على متجر يهودي فرنسي قــام به
ثــالــث (ت ــم تـحــديــد األص ــول الـجـغــرافـيــة آلبــاء
هـ ــؤالء ال ــرج ــال ع ـلــى ُ ال ـف ــور م ــن ق ـبــل وســائــل
اإلع ــام الـفــرنـسـيــة وقــدمــت عـلــى أنـهــا وثيقة
الصلة ،إن لم تكن املسبب الرئيس لجرائمهم)،
اقـتــرح الرئيس الفرنسي السابق مــن أصــول
كاثوليكية مجرية نيكوال ســاركــوزي (جــده
ألم ــه ي ـه ــودي يــونــانــي اع ـت ـنــق الـكــاثــولـيـكـيــة
ع ـن ــدم ــا تـ ـ ــزوج م ــن جـ ــدتـ ــه)« ،طـ ـ ــرد أي إم ــام
[فرنسي] يحمل وجـهــات نظر ال تحترم قيم
الجمهورية».
ليس واضحًا ما إذا كان ساركوزي سيوافق
على أن ُيطرد هو نفسه إلى املجر أو اليونان
فــي حــال تبنيه وجـهــات نظر “ال تحترم قيم
الجمهورية” .ويظل من غير الواضح أيضًا ما
إذا كان ينبغي أن يكون هذا مصير القساوسة
الكاثوليك والـحــاخــامــات اليهود الفرنسيني
إن ق ـل ـلــوا م ــن احـ ـت ــرام ه ــذه ال ـق ـيــم؛ ول ـك ــن إذا
كان وضع اليهود تحت حكم فيشي مؤشرًا،
فحتى الحاخامات أيضًا لــن يكونوا بمنأى
عن هذا املصير.
وعلى عكس التصور الذاتي ملعظم الفرنسيني
الكاثوليكيني ،فــإن مشكلة الثقافة الفرنسية
الكاثوليكية «العلمانية» املعاصرة واملهيمنة
ً
تكمن أصــا فــي افتقارها إلــى الصقل ،حيث
ّ
أن العنصرية الفرنسية تعبر عن نفسها في
معظم األحيان في طرق مبتذلة ووقحة تخلو
من العبارات امللطفة والتجميلية .وفــي هذا،
يختلف الفرنسيون عــن أقرانهم األميركيني
والبريطانيني ،حيث غالبًا ما تصاغ عنصرية
األخـيـ ْ
ـريــن بلغة ألـطــف اجتماعيًا ،وإن كانت
تخفي من ورائها ذات االبتذال العنصري .لكن
العنصرية الفرنسية الكاثوليكية تتطابق في
ابتذالها ووقاحتها مع العنصرية اليهودية
اإلســرائـيـلـيــة ،الـتــي ال تستسيغ أي ـضــا ،وفــي
م ـع ـظــم األح ـ ـيـ ــان ،االط ـ ـنـ ــاب وم ـس ـت ـح ـضــرات
التجميل اللغوية.
تتواصل اليوم سياسات الحكومة الفرنسية
وجرائمها في مالي ،وفي ليبيا وأفغانستان،
وه ــي أب ــرز ثــاثــة مــواقــع لـلـتــدخــل العسكري

تشمل تقديرات الذين
قتلواعلى أيدي الفرنسيين
أكثر من مليون فييتنامي
ومليون جزائري
يـ ـب ــدو وك ــأنـ ـم ــا قـ ــد تـ ــم ان ـ ــدم ـ ــاج امل ـت ـطــوعــن
الفرنسيني املسلمني مــع داع ــش بشكل جيد
لـلـغــايــة فــي الـثـقــافــة الـفــرنـسـيــة الكاثوليكية،
ال س ـي ـمــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـت ـع ـصــب ،وع ــدم
ال ـت ـســامــح ،وق ـط ــع الـ ـ ــروؤس  -واألخـ ـي ــرة من
االختصاصات الثقاقية الفرنسية العلمانية،
ح ـي ــث اس ـت ـم ــرت الـ ــدولـ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ب ــإع ــدام
املجرمني بقطع رؤوسهم باملقصلة حتى عام
 ،١٩٧٧وكان آخر شخص قطعت الدولة رأسه
في فرنسا ،من قبيل الصدفة ،مجرم فرنسي
مسلم.

َمن يستوجب الدمج؟

فرنسا هذه هي فرنسا التي تتهم مواطنيها
املسلمني برفض االندماج في ثقافتها ،والتي
ال تـســائــل نفسها الـبـتــة عــن الـسـبــب ال ــذي ال
يجعلها تفكر بأنه ينبغي عليها أن تندمج
ف ــي ث ـقــاف ـت ـهــم .فــال ـفــرن ـس ـيــون امل ـس ـل ـمــون هم
أيـضــا ج ــزء مــن فــرنـســا وم ــن ثقافتها مثلهم
مثل الفرنسيني الكاثوليكيني ،خصوصًا أن
فرنسا لم تعد ملكية حصرية للكاثوليكيني
ليفعلوا بها مــا ي ـشــاؤون .ربـمــا كــان بإمكان
ال ـف ــرن ـس ـي ــن ال ـكــاث ــول ـي ـك ـي ــن (ه ـ ــل نـسـمـيـهــم
Gaulois؟) أن يتعلموا بعضًا مــن التسامح
مـ ــن ال ـف ــرن ـس ـي ــن املـ ـسـ ـلـ ـم ــن .ف ــال ـف ــرن ـس ـي ــون
امل ـس ـل ـمــون ه ــم َمـ ــن ت ـح ـمــل وت ـس ــام ــح لـعـقــود
طويلة وما زالوا يتحملون ويتسامحون قدر
استطاعتهم مع العنصرية والتعصب وعدم
التسامح الفرنسي الكاثوليكي .فهل بإمكان
ال ـفــرن ـس ـيــن ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــن أن ي ـت ـع ـل ـمــوا أن
يتسامحوا مع تسامح الفرنسيني املسلمني؟
على الرغم من الصدمة التي يمكن أن تسببها

رأي

هذه الفكرة األخيرة للطائفيني والعنصريني
الفرنسيني الكاثوليكيني (الــذيــن هم بالطبع
«عـلـمــانـيــون») ،ف ـهــؤالء أنفسهم لــم يعتقدوا
أنها فكرة صــادمــة عندما سـعــوا ،كأقلية من
امل ـس ـتــوط ـنــن ،إلج ـب ــار غــالـبـيــة املـسـتـعـ َـمــريــن
ل ــان ــدم ــاج ف ــي ثـقــافـتـهــم  -ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
ماهية ثقافتهم بالطبع.
ال يعرف املرء إن كان من املتوقع من الفرنسيني
امل ـس ـل ـمــن ت ـب ـنــي س ـبــل ال ـت ـعــذيــب وأســال ـيــب
القتل وعــدم التسامح «العلماني» الفرنسية
الكاثوليكية كجزء من عملية االنــدمــاج .فإذا
ً
ك ــان ه ــذا ه ــو امل ـط ـلــوب ف ـع ــا ،إذًا ف ـقــد جــرى
دم ــج ثــاثــة فــرنـسـيــن مسلمني فـقــط ال غير،
وهــم األخــوان شريف وسعيد كواشي ،الذين
ه ــاج ـم ــوا م ـكــاتــب ش ــارل ــي ايـ ـب ــدو ،وأح ـم ــدي
كوليبالي ،الذي هاجم املتجر اليهودي.
ً
لكن مــا هــو مــذهــل فـعــا هــو رفــض الحكومة
الفرنسية االعتراف بالنجاح الفائق لألخوين
كــواشــي بــاالنــدمــاج فــي الـثـقــافــة «الفرنسية»
حيث طلبت من الحكومة الجزائرية دفنهما
ف ــي ال ـجــزائــر ـ ـ وه ــي بـلــد ل ــم ي ــزره ــا األخـ ــوان
أب ـ ـ ـدًا ـ ـ ـ ولـ ـي ــس ف ــي ف ــرن ـس ــا ح ـي ــث ُولـ ـ ــدا وت ــم
دمجهما بطريقة نموذجية .رفضت الحكومة
الـ ـج ــزائ ــري ــة ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ال ـط ـل ــب ال ـفــرن ـســي
ب ــال ـس ـم ــاح ب ــدف ــن م ــواط ـن ــن فــرن ـس ـيــن عـلــى
أراضـيـهــا .وقــد حصلت فرنسا على اإلجــابــة
ذاتـهــا مــن حكومة مــالــي ،الـتــي رفـضــت أيضًا
طلب الحكومة الفرنسية بدفن جثة املواطن
الفرنسي كوليبالي على أراضيها.
ورغــم فظاعة مــا اقترفه الــرجــال الـثــاثــة ،فإن
جرائمهم تبدو هزيلة عدديًا وباهتة باملقارنة
مــع الـفـظــائــع الـفــرنـسـيــة الـكــاثــولـيـكـيــة األكـثــر
قسوة بكثير ومع جرائمها «العلمانية» التي
وصلت إلى حد اإلبادة الجماعية في مختلف
أنـحــاء الـعــالــم .ولــو بقي كوليبالي واألخ ــوان
كــواشــي على قيد الـحـيــاة ،لـكــان عليهم تعلم
ال ـعــديــد مــن ال ـ ــدروس اإلضــاف ـيــة فــي الـقـســوة
والـتـعـصــب وع ــدم الـتـســامــح العنيف قـبــل أن
يتمكنوا مــن االن ـخــراط والــذوبــان واالنــدمــاج
بالكامل فــي الثقافة الفرنسية الكاثوليكية
العلمانية الحقة.
أم ــا بــاقــي الـفــرنـسـيــن املـسـلـمــن ،فيواصلون
م ـق ــاوم ــة االن ـ ــدم ـ ــاج وال ـ ــذوب ـ ــان ف ــي ال ـث ـقــافــة
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة ال ـ ـكـ ــاثـ ــول ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــة
ويستمرون في رفضهم محاكاة املتعصبني
والــامـتـســامـحــن والـعـنـصــريــن الفرنسيني
الكاثوليكيني «العلمانيني» والقلة القليلة من
املسلمني الذين حذوا حذوهم .أما رد غالبية
الفرنسيني املسلمني على الدعوات الفرنسية
الكاثوليكية والعلمانية املـتـكــررة لالندماج
فـهــو رد ص ــري ــح« :ال نــريــد االن ــدم ــاج بثقافة
كـهــذه ،لكن شكرًا لدعوتكم على أي حــال» أو
في لغة الفرنسيني «الحضارية املصقولة»:
«Merci, très peu pour nous!» .
* أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في
جامعة كولومبيا في نيويورك ،وصدر له أخيرًا
كتاب «اإلسالم في اللبرالية» في اللغة اإلنكليزية

دولية لمكافحة اإلرهاب
ويمكن القول ان التعاون الدولي هو الخلفية
ال ـق ــان ــوي ــة ل ـ ـ ـ ــإدارة ال ــدولـ ـي ــة ،وق ـ ــد أوج ــدت ــه
الحاجة بهدف احالل السالم واألمن الدوليني.
إن السياسة املعتمدة فــي دول ــة مــا يمكن أن
تنسحب بآثارها على الدول االخرى.
وأكـ ـث ــر م ــا يـتـجـلــى ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي إلدارة
ال ـش ــؤون الــدول ـيــة فــي م ـجــال عـمــل املنظمات
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ــدولـ ـي ــة ال ـت ــي ي ــرت ـك ــز عـمـلـهــا
بشكل أســاســي ووفـقــا ملــا جــاء فــي مواثيقها
إلى التعاون الدولي ،حيث جاءت النصوص
ال ــدول ـي ــة ل ـتــؤكــد ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي بـطــريـقــة
مـبــاشــرة وواض ـح ــة ،وه ــذا مــا نلحظه بشكل
واضح في ميثاق األمم املتحدة.
لكن سرعان ما تكشف األمــر عن عدم فعالية
التعاون إلدارة الشؤون الدولية أو أقله إدارة
األزمـ ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة ،ف ــال ـت ـع ــاون ي ـت ــرك ل ـلــدول
مساحات أوســع من الحرية في اتخاذ القرار
بالتعاون وبتحديد شكل هذا التعاون.
هــذه اإلدارة يمكن أن ّ
تفعل من قبل التنظيم
الـ ــدولـ ــي وامل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة ،ح ـي ــث ه ـنــاك

ارتباط بني اإلدارة الدولية والتنظيم الدولي،
فهذه اإلدارة ال تعمل خارج هذا التنظيم.
وقد رافقت نظريات التنظيم الدولي ،دعوات
ن ـح ــو إق ــام ــة ح ـك ــوم ــة ع ــامل ـي ــة ل ـل ـق ـضــاء عـلــى
ً
ال ـفــوضــى ال ــدول ـي ــة .لــذلــك ن ـقــول إن ــه ب ــدال من
االس ـت ـئ ـثــار م ــن ق ـبــل ت ـحــالــف ت ـق ــوده أمـيــركــا
ً
وتشن من خالله الحرب على «داعش» ،وبدال
مــن اسـتـخــدام اإلدارة الــدولـيــة كمفهوم لحل
األزم ـ ــات االق ـت ـصــاديــة ،األف ـض ــل اسـتـثـمــارهــا
بشكل ناجح في مكافحة اإلره ــاب ،وذلــك من
خ ــال تــوحـيــد ال ـج ـهــود اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
وت ــرك الـخــافــات والـتـعـنــت الـسـيــاســي جانبًا
ال سـيـمــا م ــن قـبــل دول لـطــاملــا اتـهـمــت بــدعــم
االره ــاب ،حتى الــوصــول إلــى تشكيل تحالف
ن ــاج ــح ف ــي م ــواج ـه ــة «داعـ ـ ـ ـ ــش» ،واالع ـت ـم ــاد
ع ـل ــى م ــا ت ـق ــدم ــه األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة م ــن ق ـ ــرارات
واستراتجيات ملكافحة اإلرهاب.

ج :الحل األفضل تحالف إقليمي
اإلره ـ ـ ـ ــاب ي ـم ــس ح ــال ـي ــا م ـن ـط ـق ـت ـنــا ال ـعــرب ـيــة

واالسالمية ،لذلك من األفضل ،تشكيل تحالف
ع ــرب ــي إس ــام ــي والـ ـتـ ـع ــاون ف ــي هـ ــذا اإلطـ ــار
ملـحــاربــة اإلرهـ ــاب ،ومـنــع تـمــدد ه ــذا اإلره ــاب
نحو كل الدول العربية واإلسالمية ،ال سيما
أن ميثاق األمــم املتحدة أفــرد الفصل الثامن
لـلـحــديــث ع ــن الـتـنـظـيـمــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،حيث
تنص امل ــادة  52أنــه ليس فــي هــذا امليثاق ما

من األفضل تشكيل تحالف
عربي إسالمي والتعاون في
هذا اإلطار لمحاربة اإلرهاب
يحول دون قيام تنظيمات أو وكاالت إقليمية
تعالج من األمور املتعلقة بحفظ السلم واألمن
ال ــدول ــي م ــا ي ـكــون ال ـع ـمــل اإلق ـل ـي ـمــي صــالـحــا
فيها ومناسبًا مــا دامــت هــذه التنظيمات أو
ال ــوك ــاالت اإلقـلـيـمـيــة ونـشــاطـهــا مـتــائـمــة مع
مقاصد «األمم املتحدة» ومبادئها.

وأك ــدت هــذه امل ــادة أنــه على مجلس األم ــن أن
يشجع على االستكثار من الحل السلمي لهذه
امل ـنــازعــات املحلية بـطــريــق ه ــذه التنظيمات
اإلقليمية أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقليمية.
امل ــادة  53مــن املـيـثــاق أش ــارت الــى ان مجلس
األم ــن يستخدم تـلــك التنظيمات والــوكــاالت
اإلقـلـيـمـيــة ف ــي أع ـم ــال ال ـق ـمــع ،كـلـمــا رأى ذلــك
مالئمًا ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته
وإشرافه .لذلك فإن قيام هذا التحالف يؤدي
م ــن دون أدن ـ ــى ش ــك إلـ ــى ن ـتــائــج م ـث ـم ــرة ،قد
تؤدي إلى مكافحة اإلرهاب ومحاصرته حتى
القضاء عليه.
ل ـكــن ب ـمــوضــوع ـيــة ،يـمـكــن ال ـق ــول إن تشكيل
تحالف إقليمي حاليًا قــد تمنعه ،الخالفات
ال ـقــائ ـمــة ب ــن ال ـ ــدول اإلق ـل ـيـم ـيــة ،ول ـكــن يمكن
في حــال توحدت الجهود تشكيله وتفعيله.
ويـبـقــى األسـ ــاس فــي مـكــافـحــة ه ــذا اإلرهـ ــاب،
ال ـع ـمــل ع ـلــى م ـنــع ان ـت ـش ــار االفـ ـك ــار ال ـهــدامــة
والتكفيرية التي تغذيه.
* صحافي لبناني
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