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من انتقاد اإلسالم ...ال يتعبون
تلتقي تمامًا مصالح مشايخ الخليج ،والكيان
والغرب أجمعه ضد ّ
ّ
قومي التوجه.
أي نظام
ّ ّ
ّ
السريري
وبما أننا جئنا على ذكر املوت
رابعًا:
ّ
ل �ل �ش��ارع ال� �ع ��رب � ّ�ي ،ف�ل�ا ب� ��د م ��ن ال �ت �ع��ري��ج على
املثقفني العرب الذين يلتزمون الصمت حيال
ْ ّ
م��ا ي�ج��ري ،ال ب��ل إن الكثيرين منهم يبتكرون
ً
�وال س�ح� ّ
�ري��ة ل�ت�ح��وي��ل ال �ت� ّ�دخ��ل ال �ح��رام في
ح �ل�
س��وري��ا إل ��ى ح�ل�الّ ،
رب �م��ا مستعينني بمقولة
ّ
لينني امل ��أث ��ورة« ّ :إن ﺍﻤﻟﺜﻘﻔﻦﻴ ﻫﻢ ﺃﻗﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ،ﻷنهم ﺃﻗﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻳﺮﻫﺎ».
فخيانة املثقفني العرب أصبحت أكثر من ّ
مجرد
وجهة نظر ،وباتت مدرسة أيديولوجية جديدة
ّ
ّ
يتعلق ب��األزم��ة ال�س� ّ
�وري��ة .املثقفون
ف��ي ك��ل م��ا
ُ ّ
ال��ذي��ن يحتم عليهم موقعهم ف��ي التأثير على
ال��رأي ال�ع��ام وترشيده نحو األف�ض��ل ،يعملون
وب��وت�ي��رة عاليةٍ ج �دًا لتأليب ال��رأي ال�ع��ام ّ
ضد
ٍ
س��وري��ا .وال �س��ؤال ال ��ذي ي�ط��رح نفسه ف��ي ه� ّ�ذه
ّ
ال�ع�ج��ال��ة :ك�ي��ف يلتقي امل�ف��ك��ر ال�ع��رب� ّ�ي باملكفر
ّ
ّ
معًا؟ ذل��ك أن
ال�ع��رب��ي؟ م��ا ه� ْ�و ال��ذي يجمعهما ّ
واد
في
ر
واملكف
واد
في
يكون
أن
يجب
املثقف
ٍّ
ٍ
ّ
آخ ��ر ،وإج �م��اع ه��ات�ين ال�ش��ري�ح�ت�ين ي��ؤك��د لكل
ّ
م��ن ف��ي رأس ��ه ع�ي�ن��ان ع�ل��ى أن وراء األك� َ�م��ة ما
ّ
ّ
العربي ،وبطبيعة الحال ــ
وراء ه��ا ،وأن املثقف
وال نعود بالالئمة على جميعهم ـ�ـ ب��ات مثله
ّ
مثل الـ«مجاهد» الذي يتم عبر املال استجالبه
إلى سوريا للـ«جهاد» .األمر الذي يزيد األمور
تعقيدًا ُ
ويبيح قتل السوريني األبرياء من قبل
ّ
ّ
العصابات اإلج��رام��ي��ة بفتاوى دينية ّوأخ��رى
ّ
ثقافية ،مع التحفظ على كلمة ثقافة ،ألنها براء
من هؤالء.
خامسًا :م��ا ال ُيثير الدهشة واالس�ت�غ��راب هو
ّ
االستعماري بتقديم األوامر،
قيام قادة الكيان
على شكل نصائح للزعماء العرب حول كيفية
ّ
التصرف وآليته من أجل إسقاط األس��د .وقبل

ّ
ال �ت �ع �ل �ي��ق ع �ل��ى ذل � ��ك ،ال ب� � ّ�د م ��ن ال �ت��ذك �ي��ر ب ��أن
ال�ع��دي��د م��ن أش�ب��اه الكتبة وم��ن مثقفي ّ
النص
ُ
ّ
كم أشبعونا محاضرات عن أن إسرائيل تريد
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ن �ظ��ام األس � ��د ،وه ��ا ه ��و وزي ��ر
ّ
األمن املنصرف ،إيهود ب��اراك ،يقول إن سوريا
ّ
معلمه ،الثعلب األبديّ،
تختفي أمام أعينناّ ،أما
ّ
ش �م �ع��ون ب �ي��ري��ز ،ج � ��زار ق��ان��ا ،ف �ي �ق��وم ب��إس��داء
ّ
النصائح ُ
العربية بالتدخل
ويطالب الجيوش
ً
في بالد الشام! فعال ،بات العار يمشي عاريًا،
وإذا ح �ص��ل ه� ��ذا امل� �ج ��رم ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ن��وب��ل
للسالم ،فماذا تنتظرون يا عربان أميركا؟ ملاذا
ال تقومون بطرح مبادرة لتعيينه في منصب
الهالمي ّ
ّ
املسمى بجامعة
األمني العام للجسم
ّ
ّ
العربية؟ ذل��ك أن إسرائيل ل��ن يهدأ لها
ال��دول
ّ ُ
ب��ال ،إال بعد أن تسيطر على ال�ع��رب جغرافيًا
وعقليًا ،بمعنى آخر صهينتهم ،وعندئذ تكون
أم �ي��رك��ا وع �م�ل�اؤه ��ا ال� �ع ��رب أو امل �س �ت �ع��رب��ون،
اش �ط��ب ال ��زائ ��د ،ق ��د ط� ّ�ب �ق��ت ال �ب��رن��ام��ج ال�ك�ب�ي��ر
للشرق األوس��ط الجديد ،الذي يعني السيطرة
ّ
للصهيونية ع�ل��ى ال�ع�ق��ل ال�ع��رب� ّ�ي عن
ال�ك��ام�ل��ة
طريق ّ
كيه ،فاملجاهدون موجودون ،واملثقفون
ُ
ّ
التبعية سترحب ترحابًا كبيرًا
كذلك واألنظمة
بهذا املخطط حفاظًا على عروشها.
خ�ل�اص ��ة ال � �ق� ��ول :ن� �ع ��م ،إلس ��رائ� �ي ��ل األك� �ب ��ر م��ن
الكبيرة ،نعم إلسرائيل من املحيط إلى الخليج،
ول� َ�م ال ُي�خ��رج ه��ذا املخطط إل��ى ح� ّ�ي��ز التنفيذ،
ّ
ّ
ّ
الرسمية فقدت الكرامة،
العربية
ألن األنظمة
ّ
والشعوب التي تئن تحت نيرها باتت عبيدًا.
وه�ن��ا يكمن امل� ��أزق ،ف��األن�ظ�م��ة م�ع��روف��ة سلفًا،
الجماهير إل��ى عمى
ول�ك��ن امل ��أزق ف��ي إي �ص��ال ّ
ال� ��رؤي� ��ا ت �ح��ت االع� �ت� �ق ��اد ب��أن �ه��ا ع ��ام ��رة ب �ن��ور
اإليمانّ .
أي إيمان هذا؟ ومع ذلك ،فليس أمامنا
سوى مواصلة السير إلى الوعي.
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الشرقية أصبحت منطلقًا لشن عمليات واسعة.
ّ
ف� ��ي م ��واج � �ه ��ات ك� �ه ��ذه ي� �ف� �ت ��رض أن ك� ��ل ش ��يء
م�ح�س��وب ،وخ��اص��ة أن س��وري��ا تحت مجهر كل
استخبارات العالم .لذا يمكن االستفادة من كل
ً
ث �غ��رة .فهتلر ،م �ث�لا ،ن�ج��ح ف��ي اخ �ت��راق ك��ل م��دن
االتحاد السوفياتي ،لكن هذا كان مقتله ،بينما
كان ستالني املتحصن في الكرملني ُي ّ
عد لهجومه
ً
الكاسح على برلني ،فاألطراف تبقى أجزاء وهي
بكل الحاالت أطراف.
ّ
ك�م��ا أن م�ع��رك��ة ت�ف�ت�ن��از اس�ت�م��رت ت�س�ع��ة أش�ه��ر،
وه��ي م��دة ط��وي�ل��ة ،باهظة الثمن ملنطقة ريفية
ـــ نائية ،ال قيمة استراتيجية لها ،وه��ي عبارة
ع��ن م�ه�ب��ط ص�غ�ي��ر ل �ل �ط��ائ��رات امل��روح �ي��ة يمكن
استبداله بأي مكان آخر ،واالنسحاب إلى داخل
مدينة ادلب والسيطرة عليه بالنار.
أو معركة حارم التي ليست سوى قلعة أثرية ،ال
تقدم وال تؤخر ،كما األتارب وبنش ،مناطق تقع
على ال�ح��دود السورية ـــ التركية وم��ن السهولة
تحويلها إلى مناطق تماس ،أو كما يقال مشاع،
ً
ب � ��دال م ��ن اس �ت �ن��زاف ال �ج �ي��ش ف ��ي ت �ل��ك امل �ن��اط��ق
النائية.
بالتأكيد لقد صمد الجيش ومعه نظامه ،ومنع
ال �س �ق��وط ال�ح�ت�م��ي ،ال ��ذي ك ��ان م �ق��ررًا إل ��ى أب�ع��د
ح� ّ�د ،في النصف الثاني من كانون األول .2012
استطاع الجيش احتواء الهجمات وتثبيت املدن
الرئيسية ،وب�ن��اء خ�ط��وط ت�م��اس داخ��ل العديد
منها ،لكن هذا لم ولن يحسم املعركة ،وسيكون
الستمرار املراوحة تداعيات خطيرة.
ب��دخ��ول األزم ��ة ال �س��وري��ة ع��ام�ه��ا ال �ث��ال��ث ،تكون
قد انتهت الجولة األول��ى ،وب��دأ اإلع��داد للجولة
الثانية ،بعد وج�ب��ات ساخنة ع��دة .ف��ي الجولة
األول ��ى ،سقطت أوه��ام التسويات وامل�ف��اوض��ات
وال �ت �ن��ازالت ،وخ ��رج ال�ن�ظ��ام م��ن ال�ج��ول��ة األول��ى
صامدًا وثابتًا في مكانه ،لهذا بدأت االستعدادات
ل�ج��والت عنف أش��د .ول��م يعد أم��ام ك�لا الطرفني
سوى الحسم.
لكن الحسم يتطلب آليات أخرى ،وعلى الجيش
إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ه�ي�ك�ل�ي�ت��ة وف ��ي ك�ي�ف�ي��ة إدارة
امل �ع ��رك ��ة .ف �ت�ش�ت��ت ال �ج �ي��ش ع �ب��ر اس �ت��رات �ي�ج �ي��ة
ال �ش �ج��رة ال �ت��ي ت �م��د أغ �ص��ان �ه��ا ع �ل��ى ن �ح��و ع��ام
ث ��م ت�ن�ك�ف��ئ ل ��م ي �ك��ن م �ج��دي��ًا ،ل �ه��ذا س �ي �ك��ون من
األول� ��وي� ��ات إع � ��ادة ال�ت�ج�م�ي��ع ل �ب��دء امل �ع��رك��ة من
الثبات ،والبداية من املدن الخمس.
فالعاصمة دمشق تمثل قاعدة النظام ،ومنطلقًا

إلدارة امل�ع��رك��ة العسكرية والسياسية ،وريفها
ال � � ��درع ال ��واق� �ي ��ة ل �ت �ج �م �ي��ع وت �ح �ش �ي��د ال �ع �س �ك��ر.
وحمص املحافظة الوسطى ،املتداخلة مع عدة
محافظات ،واملفتوحة على لبنان.
وحماه عاصمة اإلخوان املسلمني ،وهي متصلة
ب�ح�م��ص ،إض��اف��ة إل ��ى ح�ل��ب ع��اص�م��ة ال�ص�ن��اع��ة
واالق�ت�ص��اد املرتبطة بالنظام .ودرع��ا املتاخمة
لألردن املتواطئ مع النظام السوري واملساند له
الستئصال «اإلخوان املسلمني».
ّ
ي �ق��ال إن م �ع��رك��ة امل� ��دن ال �خ �م��س س �ت �ب��دأ ق��ري�ب��ًا،
وتتضمن الخطة تأمني كامل ال��ري��ف الدمشقي
مع السيطرة على طريق دمشق ـ حمص ـ دمشق
ـ ح �ل��ب ،دم �ش��ق ـ ح �م��اه ،وط��ري��ق ح�م��ص ح�م��اه،
وتنظيف املناطق املتاخمة للحدود اللبنانية،
كذلك إعادة السيطرة على كامل مدينة حلب.
وفي املرحلة الثانية من الصراع ،وبغض النظر
عن أخطاء الطرفني ،وما آلت إليه نتيجة املعارك،
ي� �ح ��اول ك�ل�ا ال �ط��رف�ي�ن االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ت �ج��ارب
املرحلة األول ��ى ،فكل منهما حقق نسبة معينة
م��ن النضج العسكري خ�لال ع��ام�ين م��ن القتال.
وت �ب �ق��ى األرج �ح �ي��ة ل �ل �ن �ظ��ام ال � ��ذي اس �ت �ط��اع أن
يحافظ على جيشه متماسكًا ،وأثبت مقدرة في
إعادة التجميع والتحشيد والتعبئة ،مركزًا على
تجربة ط��وي�ل��ة ،ودي�ن��ام�ي��ة عالية ف��ي استيعاب
الدروس .ومن املعلومات املتوافرة أن النظام قد
بدأ تنظيم صفوفه منذ تشرين الثاني املنصرم،
ً
اس�ت�ع��دادًا لحسم خمس م��دن حسمًا ك��ام�لا قبل
نهاية ال�ع��ام ال �ج��اري ،م��درك��ًا األخ�ط��اء السابقة،
ومستدركًا لها .وفي حال نجاح النظام ُ
فسيعاد
ترتيب ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي واملعيشي ،على أن
تستكمل ب�ق�ي��ة امل ��دن الح �ق��ًا ب�ع��د تثبيت وض��ع
املحافظات األس��اس��ي ب�ه��دوء ،فتصبح عمليات
الجيش انطالقًا من الثبات أكثر ضمانة ،وأقل
تكلفة.
في املقابل تشير املعلومات أيضًا إلى استعدادات
كبيرة للمعارضة ،وحشد أكثر من سبعني ألف
مقاتل في محاولة منها لحسم معركة دمشق.
وك �ل�ا ال �ط��رف�ي�ن ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى م �ط��اب��خ ع�س�ك��ري��ة
وأم�ن�ي��ة ودع��م لوجستي ،ل�ه��ذا ي��رج��ح أن تكون
املرحلة الثانية هي املرحلة األخ�ي��رة الحاسمة.
هذه املعركة ستمتد إلى نهاية العام ،واملنتصر
ف �ي �ه��ا س �ي �ف��رض ش ��روط ��ه ،وي �ح �ك��م س ��وري ��ا في
انتخابات .2014
* كاتب لبناني

أالن غريش*
فرنسا في أزمة ،وكذلك بقية أوروبا ،فقبرص ما
ه��ي إال حلقة ج��دي��دة (قبل الحلقة ال�لاح�ق��ة) من
ه��ذه ال� ّ
�دوام��ة الجهنمية :ها نحن نشهد اهتزازًا
ف��ي النظام امل��ال��ي ،وح��ال��ة تقشف مفروضة على
ال �ش �ع ��وب ب ��اس ��م ص ��رام ��ة ال ت� �م � ّ�س ب��امل �ص��ارف
واألثرياء ،لكن البطالة ما زالت تتزايد واملعاناة
ما انفكت تشتد.
ل �ك��ن إي� ��اك أن ت �ح �ت��ار ،ف��ال�خ�ط��ر ال�ح�ق�ي�ق��ي ال��ذي
نواجهه وال��ذي يهدد هويتنا وسبب وج��ودن��ا،
وي�ش�ع��رن��ا أن�ن��ا ف�ق��دن��ا ب�لادن��ا ،ال يتمثل ب��رج��ال
املال والسياسة ،لكن باملسلمني ،بهؤالء الغرباء
ّ
«امل�ل�ع��ون�ين»« ،امل��وب��وئ�ين» مصدر ك��ل ش� ّ�ر .وهنا
ال نتحدث ع��ن األدي ��ان على نحو ع��ام ،إذ تكفي
م�ل�اح �ظ��ة ال �ت �ق��دي��ر ال� �ب ��ال ��غ واالح� � �ت � ��رام ال �ل��ذي��ن
استقبل بهما البابا الجديد ،فهنا نتحدث عن
ديانة محددة ،اإلسالم .هذه الديانة تختلف على
نحو تام عن املسيحية التي سمحت بالعلمانية
(ال�ج�م�ي��ع ي� � ّ
�ردد ه ��ذه ال�ك�ل�م��ة دون أن يفهموها
ح�ت��ى ،وال�ص�ي�غ��ة ه��ي «م��ا لقيصر لقيصر ،وم��ا
ّ ّ
ّ
لله لله» ،كأن تاريخ املسيحية التزم دائمًا بهذه
ّ
الحكمة) .ولحسن ال�ح��ظ ،وع�ل��ى عكس النخبة،
يفهم ع��ام��ة ال�ش�ع��ب ج�ي�دًا وج ��ود ه��ذا التهديد،
فيطالب بإجراءات وقوانني وعقوبات ،وبالطبع
ع �ل �ي �ن��ا االس � �ت � �م� ��اع إل � �ي� ��ه .ه� �ن ��ا ال ن� �ت� �ح ��دث ع��ن
الديماغوجية الشعبية .ف��إن طالب ال��رأي العام
غ�دًا ب��إع��ادة تنفيذ عقوبة اإلع ��دام ،فلنصوت إذًا
على قانون إلعادتها.
بالفعلّ ،
توجه الرأي العام ال يدعو إلى الطمأنينة،
وسرعة خفقانه تثير القلق تجاه املسلمني ،وقد
ظهر ذلك بوضوح في التقرير األخير الصادر عن
اللجنة االس�ت�ش��اري��ة الوطنية لحقوق اإلن�س��ان.
وك �م��ا ج ��اء ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة «ل ��و م ��ون ��د» (ع � ��دد 21
آذار) «األعمال املعادية للمسلمني تتزايد للسنة

تظهر استطالعات أن
جزءًا من مناصري اليسار
يتشاركون رهاب اإلسالم
الثالثة على التوالي»:
«ب�ح�س��ب رئ�ي�س��ة اللجنة االس�ت�ش��اري��ة الوطنية
ل�ح�ق��وق اإلن �س ��ان ك��ري�س�ت�ين الزي � ��رج ،ك��اف��ة ه��ذه
امل��ؤش��رات ه��ي انعكاس ألوض��اع مختلفة .وهي
ت �ق��ول «ب��ال �ن �س �ب��ة إل ��ى م� �ع ��اداة ال �س��ام �ي��ة ،ب��ات��ت
ّ
متغيرة اآلن» ،إذ إنها تربطها بقضية
األسباب
م��راح (الفرنسي م��ن أص��ل ج��زائ��ري محمد م��راح
ال��ذي قتل  7أش�خ��اص ،بينهم  4ف��ي هجوم على
م��درس��ة ي�ه��ودي��ة) ف��ي آذار  ،2012وال�ه�ج��وم على
متجر للمأكوالت اليهودية الحالل في سارسيل
ّ
ف ��ي أي �ل ��ول  .2012وت �ق ��ول إن األع� �م ��ال امل �ع��ادي��ة
القلق
لألسالم التي أحصيت منذ عام  ،2010تثير ً
أكثر .وتتابع «نتحدث عن ظاهرة أكثر بنيوية،
ألن �ن ��ا ن �ل �ح��ظ ه� ��ذا ال� �ت ��زاي ��د م �ن��ذ ث�ل��اث ًس �ن��وات
متتالية .عدديًا ،ال تزال األرقام منخفضة ،لكنها
ال تظهر إال رأس جبل الجليد».
ت��دع��م ه ��ذه امل ��ؤش ��رات ن �ت��ائ��ج اس �ت �طل��اع أج ��راه
معهد «س��ي أس أي» ،ون�ش��ر ف��ي ت�ق��ري��ر اللجنة
االس �ت �ش��اري��ة ال� ً�وط�ن�ي��ة ل�ح�ق��وق اإلن� �س ��ان .شمل
االس�ت�ط�لاع عينة م��ن  1029شخصًا ب�ين  6و12
ّ
ك��ان��ون األول  ،2012وأظ�ه��ر أن رؤي��ة الفرنسيني
�زداد س� �ل� �ب� �ي ��ة ،إذ ي � � ��رى  %55م��ن
ل �ل��إس �ل��ام ت� � � � � ّ
امل�س�ت�ط�ل�ع�ين أن � ��ه «ال ي �ج��وز ت�س�ه�ي��ل م �م��ارس��ة
الشعائر اإلسالمية في فرنسا» (بزيادة  7نقاط
ً
م �ق��ارن��ة ب��اس�ت�ط�لاع ع��ام  .)2011وال ت�م�ت��د ه��ذه
الظاهرة لتشمل الديانات األخرى.
تظهر هذه االستطالعات أن ج��زءًا من مناصري
اليسار (االشتراكيني والخضر وجبهة اليسار)
ي �ت �ش��ارك��ون ره � ��اب اإلس �ل��ام «اإلس �ل ��ام ف��وب �ي��ا».
وبدل مكافحة هذه الظاهرة املقلقة التي ساهمت
ّ
وسائل اإلعالم من كل حدب وصوب في الترويج
ل �ه��ا (ح �ت ��ى ت �ل��ك امل �ح �س��وب��ة ع �ل��ى ال �ي �س��ار م�ث��ل
«م��اري��ان» أو «ل��و ن��وف��ال أوب�س�ي��رف��ات��ور» ،يمكن
ّ
السر») ،يدعوننا إلى
ق��راءة مقال «الخداع كلمة
ّ
ات�خ��اذ إج� ��راءات ج��دي��دة وس��ن ق��وان�ين إضافية،
ت �ه��دف ع �ل��ى ن �ح��و خ ��اص إل ��ى «ت �ح��ري��ر» امل ��رأة
املسلمة (وال بد من اإلشارة إلى أن ذلك كان أيضًا
هدفنا ألكثر م��ن ق��رن ف��ي ال�ج��زائ��ر ،وفشلنا فيه،
وقد حان وقت االنتقام).
ّ
لذا يجب سن تشريعات بشجاعة وعزيمة ،على
األخ� ��ص ب �ع��د ال �ح �ك��م ف��ي ق�ض�ي��ة دار ال�ح�ض��ان��ة
«ب� ��اي � �ب� ��ي ل � � ��و» ف � ��ي م �ن �ط �ق ��ة ش ��ان� �ت� �ل ��و ل � ��ي ف�ين
ب��إي�ف�ي�ل�ين ،غ ��رب ب��اري��س ،ح�ي��ث أب�ط�ل��ت محكمة
التمييز في  16آذار ق��رار تسريح موظفة ارت��دت

ال�ح�ج��اب .وبحسب املحكمة ،م�ب��دأ العلمانية ال
يطبق ف��ي م��ؤس�س��ة خ��اص��ة .وج ��اء ف��ي صحيفة
«ليبيراسيون» في  22آذار:
«ط �ل ��ب امل� ��داف� ��ع ع ��ن ال �ح �ق ��وق دوم �ي �ن �ي��ك ب ��ودي
الجمعة من امل�ش� ّ�رع «توضيح» القانون املتعلق
بالعوملة والتوصية باستشارة واسعة مسبقة،
وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس ال��وزراء بعد
ق�ض�ي��ة ب��اي�ب��ي ل ��وب .وي �ق��ول ب ��ودي ف��ي رس��ال�ت��ه
إل��ى ج��ان م��ارك أيرولت «أرى من ال�ض��روري جدًا
اص��دار توضيح من قبل امل�ش� ّ�رع» ،مشيرًا إل��ى أن
قضية دار الحضانة تظهر «الصعوبات في فهم
«ال �ن �ص��وص»» .وق��د ت�ن��اول��ت املجلة األسبوعية
«م��اري��ان» القضية م��ن خ�ل�ال «دع ��م ال��دع��وة إل��ى
قانون جديد حول الرموز الدينية»:
وق ��ال ��ت «ف� ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � ��دور رع ��اي ��ة األط �ف ��ال
وال �ح �ض��ان��ات ،ج ��رى ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى م �ش��روع
ق��ان��ون م �ق��دم م��ن ال �ح��زب ال��رادي �ك��ال��ي ال�ي�س��اري
العام املاضي في مجلس الشيوخ ،لم يستفد من
مستوى العجلة مثل بقية النصوص االجتماعية،
وه��و لم يقدم بعد أم��ام الجمعية الوطنية .وفي
«إي�م�ي�س�ي�ك��ل» ،ت �ج��اوز وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة م��ان��وي��ل
فالس القواعد التي تمنع الوزير من التعليق على
ً
قرار قضائي ،فقال «سأضع ّ
مهماتي جانبًا قليال
ألقول لكم كم أنا آسف لقرار محكمة التمييز في
ما يتعلق بحضانة بايبي لوب ،ولهذا التقويض
للعلمانية (ق��راءة سيهام سويد في «ل��و ب��وان»:
«سيدي وزير الداخلية ،أنتم تخطئون!»).
رب�م��ا ل��م تلحظ امل�ج�ل��ة أن ال��وزي��ر ينتهك ق��واع��د
ال�ف�ص��ل ب�ين السلطتني ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال�ق�ض��ائ�ي��ة.
فكما تعلمون ،نحن في حالة حرب :إذًا ،فلتذهب
ق ��واع ��د دول � ��ة ال �ق ��ان ��ون ال �ق��دي �م��ة إل� ��ى ال�ج�ح�ي��م!
فلنتذكر أن وزي��ر الداخلية ه��ذا ،مانويل فالس،
ال ��ذي ل�ط��امل��ا أح� ّ�ب��ه ال�ي�م�ين ،ك��ان ق��د أع �ل��ن ،باسم
ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ب��ال�ط�ب��ع ،أن ��ه :م��ن خ�ل�ال زوج �ت��ه ،هو
م �ت �ص��ل ع �ل��ى ن �ح��و أب � ��دي ب��امل �ج �ت �م��ع ال �ي �ه��ودي
وب��إس��رائ �ي��ل (ق� � ��راءة «إن أح �ب �ب �ت��م ك �ل��ود غ �ي��ان،
ّ
ف�س�ت�ع�ش�ق��ون م��ان��وي��ل ف� ��ال� ��س») ،وه� ��و ي� ��رى أن
ال �ح��رب ع�ل��ى ال �ح �ج��اب «ي �ج��ب أن ت�ب�ق��ى معركة
أس��اس �ي��ة ل�ل�ج�م�ه��وري��ة» ،ل�ك�ن��ه ف��ي ال��وق��ت عينه
ي��ؤك��د ح��ق ال �ي �ه��ودي ف��ي اع�ت�م��ار ال�ك�ي�ب��اه بفخر
(على الرغم أنها رمز ديني).
وتتابع «م��اري��ان»« :هنا أيضًا ت�ع��ارض إضافي
بني التعهدات السياسية والواقع املرير :إذ كان
ال��رئ�ي��س ف��رن�س��وا ه��والن��د ق��د رأى خ�ل�ال حملته
االنتخابية أن العلمانية من دعائم «الجمهورية
امل �ث��ال �ي��ة» وم �ب��ادئ �ه��ا ت �ح �ف��ر ف ��ي ال ��دس� �ت ��ور ،ل��ذا
ف��إض��اف��ة إل� ��ى ال �ح��دي��ث ع ��ن ه� ��ذا ال ��رم ��ز ،يتعني
القيام بالكثير من األمور ّ
امللحة :االلتزام باقتراح
امل��وق �ع�ين (م ��ن ب�ي�ن�ه��م ال �ع��دي��د م��ن ال�ب��رمل��ان�ي�ين)
ل�ل�ن��داء ال��ذي ن�ن�ش��ره .يجب أن نغلق بسرعة من
خ�ل�ال ق��ان��ون ج��دي��د ال �ث �غ��ر ال�ق�ض��ائ�ي��ة األخ �ي��رة
َ ّ
تمكن بعض املزايدين الهواة من تحديدها،
التي
بتشجيع من قرار محكمة التمييز.
ل�ق��د ب ��رر ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي ال �ت��دخ��ل ال�ع�س�ك��ري
ف��ي مالي ب��ال��درج��ة األول��ى ف��ي الرغبة بـ«حماية
ال �ن �س��اء» ،إن ن �س��اء ش��ان�ت�ل��و ل��ي ف�ين يستحققن
الحماية أي�ض��ًا .وهنا ن�س��أل ،ه��ل تحمي القوات
الفرنسية النساء ف��ي مالي كما تحميهن ق��وات
حلف األطلسي ف��ي أفغانستان؟ م��ن منكم يذكر
أن ق��ان��ون  14آذار ( 2004املتعلق بحظر الرموز
الدينية ف��ي امل ��دارس الرسمية) دان�ت��ه مفوضية
حقوق اإلنسان في األمم املتحدة ،وأعطيت فرنسا
س�ت��ة أش �ه��ر ل�لإج��اب��ة ع��ن ت �س��اؤالت امل�ف��وض�ي��ة؟
(قراءة «الرموز الدينية في املدارس :األمم املتحدة
تدين فرنسا وتدعوها إلى إع��ادة النظر بقانون
 15آذار .)»2004
اس �ت �ن��ادًا إل ��ى إح �ص��اء م��رك��ز «إي �ف ��وب» ن�ش��ر في
صحيفة «أويست فرانس» %84 ،من الفرنسيني
ي �ع��ارض��ون ارت� � ��داء ال �ح �ج��اب ف ��ي أم ��اك ��ن ال�ع�م��ل
ال �خ��اص��ة ال �ت��ي ت �ك��ون ع �ل��ى اح �ت �ك��اك م��ع ال �ن��اس
(في التجارة واملحال التجارية وعيادات األطباء
وال �ح �ض��ان��ات وامل� � ��دارس ال �خ��اص��ة) .غ�ي��ر آب�ه�ين
ل �ت �ن��اق��ض ق � � ��رارات ك �ه ��ذه م ��ع ك ��اف ��ة االت �ف��اق �ي��ات
ال ��دول� �ي ��ة واألوروب � � �ي� � ��ة :ف �ن �ح��ن ف ��رن �س ��ا ،ال ��دول ��ة
العظمى التي تنير مستقبل اإلنسانية.
وف� � ��ي غ � �ض ��ون ذل � � ��ك ،ي� �ت� �ق ��دم ال� �ي� �م�ي�ن امل �ت �ط��رف
مطمئنًا ف��ي أوروب � ��ا ،وظ �ه��ر ذل��ك م��ن ج��دي��د من
خ�لال انتخاب أوس�ك��ار فرايزينغر ف��ي سويسرا
(«ال �ي �م�ين امل�ت�ط��رف األوروب � ��ي ي��رح��ب بانتخاب
أوس�ك��ار فرايزينغر»  22آذار) ،ه��ذا ال��رج��ل ال��ذي
اشتهر بعد الفوز باستفتاء يمنع بناء املآذن في
سويسرا .نراهن أنه سيفرح كثيرًا لرؤية قانون
�اد ل�ل�م�س�ل�م�ين«( .س��وي �س��را،
ف��رن �س��ي ج��دي��د م �ع � ٍ
انتصار لرهاب اإلسالم ،وهزيمة للمنطق»).
(ترجمة هنادي مزبودي)
* رئيس التحرير املساعد في «لو موند ديبلوماتيك»
(فرنسا)

