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ّ
تقرير
انصاع عدد من المحللين األميركيين
لرغبة عارمة في إسقاط نتائج التجربة
األميركية في محاربة اإلرهاب ،على التجربة
الفرنسية الــولــيــدة ،فشجبوا التهويل
والمبالغة وغيرها من الردود التي أعقبت
هجمات باريس

ّ
دروس أميركية لباريس:

حذار المبالغة
والتهويل
نادين شلق
ّ
رب ـمــا تـكــون فــرنـســا قــد شـهــدت أكبر
هـ ـجـ ـم ــاتـ ـه ــا اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي لــم
ّ
تقصر فــي استثمارها فــي «مسيرة
ّ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة» ال ـت ــي ت ـجــلــت بحلقة
ت ـض ــام ــن دول ـ ـيـ ــة مـ ـشـ ـه ــودة ال يـ ــزال
اإلع ــام الـفــرنـســي والـعــاملــي يتحدث
ّ
عنها .ولكن ما ُيقلص أي غبطة قد
ّ
تـتـمــخــض عــن ه ــذا «ال ـت ـضــامــن» هو
الـتـمـثـيــل األم ـي ــرك ــي الـ ــذي أت ــى على
م ـس ـتــوى س ـف ــراء ف ـق ــط ،فـيـمــا تــدافــع
بـ ــاقـ ــي رؤس ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدول أو ن ـ ّـوابـ ـه ــم
ل ـل ـح ـضــور شـخـصـيــا ف ــي ال ـص ـفــوف
األم ــامـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ـي ــرة .بـ ـي ــان ال ـب ـيــت
األب ـ ـيـ ــض أسـ ـ ــف فـ ــي مـ ــا بـ ـع ــد ل ـع ــدم
إرسـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــؤول رف ـ ـيـ ــع املـ ـسـ ـت ــوى
بذلك قام
للمشاركة في املسيرة ،وهو
ّ
بوظيفته في اتجاه الخارج ،لكنه لم
يضع حدًا لالنتقادات الداخلية التي
تفاعلت على أساس ما هو سائد في
السياسة األميركية ،أي أن واشنطن
يجب أن تكون على رأس كل ّ
تحرك.
كـ ـم ــا لـ ــم ي ـم ـن ــع الـ ـبـ ـع ــض اآلخ ـ ـ ــر مــن
ان ـت ـق ــاد ّ
رد ال ـف ـعــل ال ـفــرن ـ ّســي نفسه
على الهجمات ،التي إن بشرت ،على
طريقتها ،بحقبة جديدة من مكافحة
اإلره ــاب ،لكنها «أت ــت على مستوى
عال من التهويل واملبالغة املتفاوتة
ٍ
مع أهمية الحدث نفسه».

انـطــاقــا مــن هــذه الــواقـعــة ،بــدا لعدد
ّ
م ـ ـ ــن امل ـ ـحـ ــل ـ ـلـ ــن املـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــرم ـ ــن ،م ــن
أمـثــال ديفيد إغناطيوس وتــومـ ّـاس
فريدمانّ ،
املقربني من دوائــر صناع
القرار والسلطة ،أن التدخل على خط
األزم ـ ــة الـفــرنـسـيــة ال ـج ــدي ــدة واج ــب،
إلعـ ـط ــاء ب ـعــض ال ـن ـصــح ولـتـخـفـيــف
ح ـ ّـدة الـتــوتــر ال ــذي أعـقــب الهجمات،
عــدا عــن الــوقــوف فــي وجــه االنسياق
الفرنسي وراء التهويل .وبناء على
خبرة سابقة خاضتها دولتهما في
محاربة اإلره ــاب ،كــان أقــل مــا يمكن
ف ـع ـلــه اس ـت ـس ـه ــال ف ـك ــرة الـ ـب ــوح بـمــا
لــم يـتــم ال ـبــوح بــه فــي بــدايــة املـعــركــة
األميركية وأوجها في وجه اإلرهاب،
فـ ــأف ـ ـص ـ ـحـ ــا ف ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء م ـ ـحـ ــاضـ ــرة
أم ـيــرك ـيــة ،ع ـلــى الـحـلـيــف الـفــرنـســي،
ال بـ ّـد أن تساعد فــي تقدير مستوى
ً
اإلرهاب وكيفية محاربته مستقبال.
م ــن االق ـت ـن ــاع ــات ال ـت ــي ت ـكـ ّـونــت عند
الـكــاتــب فــي صحيفة «ذي واشنطن
ب ــوس ــت» ،ديـفـيــد إغ ـنــاط ـيــوس ،على
مــدى  13عــامــا مــن مـحــاربــة أميركية
لإلرهاب ،هي أن نشر فرنسا  10آالف
جندي على أراضـيـهــا غــداة الهجوم
على مجلة «شارلي إيبدو»« ،الجواب
الخاطئ على املأساة ،الذي قد ّ
يكرر
األخـ ـط ــاء ال ـت ــي اق ـتــرف ـت ـهــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة فــي ّ
رده ــا عـلــى هـجـمــات 11
أيلول .»2001

فرنسا

هوالندّ :المسلمون أول
ضحايا التطرف
تبدأ صور تداعيات
الحدث الفرنسي على
السياسة الدولية
باالتضاح يومًا بعد
يوم ،وخصوصًا مع
بروز اتجاهات قد
ّ
تحدد مرحلة قريبة،
ٌ
تعهد مشترك
آخرها
لواشنطن ولندن ،بـ
«التنسيق من أجل
دحر اإلرهاب»

شيئًا فشيئا ،تتبلور مالمح املرحلة
الخارجة من قلب الحدث الباريسي
ّ
املدوي ،وتتضح االتجاهات الدولية
املبنية على هجوم «شارلي إيبدو»،
التي بدأت تتظهر عمليًا ،إن من خالل
إجـ ـ ــراءات أوروب ـي ــة «إاح ـت ــرازي ــة» أو
عبر تصريحات ملسؤولني غربيني،
ليست بعيدة عــن سياقات األحــداث
ال ـتــي ستطبع مـشـهـدًا دول ـي ــا ،يبدو
أنه سيتبلور على وقع الزمة يعرفها
الـ ـع ــال ــم بـ ــأسـ ــره ج ـ ـي ـ ـدًا« :الـ ـتـ ـص ـ ّـدي
لإلرهاب واإلرهابيني».
ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،ش ـهــد ي ــوم أم ــس،
تــأك ـيــدا مـشـتــركــا ل ـلــواليــات املـتـحــدة
ول ـب ــري ـط ــان ـي ــا ع ـل ــى «ال ـت ـن ـس ـي ــق مــن
ّ
وتعهد الرئيس
أجل دحر اإلرهــاب».
األمـ ـي ــرك ــي بـ ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا ورئ ـي ــس
الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون،
«إقامة جبهة موحدة ضد الجهاديني

خالل إحدى التظاهرات المتضامنة مع «شارلي إيبدو» في نيويورك (أ ف ب)

بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـي ــه ،ك ـ ــان م ــن األف ـض ــل
ّ
ّ
املختصني في شؤون
على املحللني
ّ
اإلرهـ ـ ــاب الـ ـت ــروي ف ــي رب ــط الـصـلــة
بني «القاعدة في اليمن» و«تنظيم
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ،وت ـح ـل ـي ــل
عالقات سعيد وشريف كواشي مع
أح ـم ــدي كــول ـي ـبــالــي ،ع ـلــى مـسـتــوى
ع ـصــابــات الـ ـش ــوارع وف ــي الـسـجــن،
بــدل اعـتـبــارهــا «مــؤامــرة مـبــاشــرة».
ح ـتــى أن إغ ـن ــاط ـي ــوس ّ
دعـ ــم فـكــرتــه
هذه برأي أحد املسؤولني السابقني
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
الــذي قــال لــه إن «دور الــديــن فــي كل

ذلك مبالغ فيه بشكل خطير».
ومــن الــافــت أن األخـيــر اعتمد إطــارًا
ِّ
يسهل
اجتماعيًا في هذه القضية قد
الـتــواصــل مــع الـشـبــاب املـتـطـ ّـرف ،من
خالل «مخاطبتهم على أنهم شباب،
أكثر من أنهم مسلمون»« ،فالدخول
فــي الـجــدل الديني لــن يكون مربحًا،
لغياب نقطة مهمة وهي أن التطرف
ي ـم ـن ــح ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـع ـن ــى ل ــان ـت ـم ــاء
ومنفذًا للمغامرة ،وأيـضــا نوعًا من
وضع أفضل».
ّ
استكمل إغناطيوس نهجه املتعقل
في تلقني الفرنسيني دروس أميركا،

ب ـع ــد ال ـه ـج ـم ــات ف ــي ف ــرنـ ـس ــا» .وف ــي
مـ ـ ـق ـ ــال م ـ ـش ـ ـتـ ــرك ن ـ ـشـ ــرتـ ــه ص ـح ـي ـفــة
«ال ـتــاي ـمــز» الـبــريـطــانـيــة ف ــي عــددهــا
يوم أمس ،وعد الرئيسان بـ «محاربة
األيــديــولــوجـيــا امل ـشـ َّـوهــة لــإرهــاب».
وقبل وصول كاميرون إلى واشنطن
لـ ـلـ ـق ــاء أوب ـ ــام ـ ــا م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،كـتــب
الـ ــرجـ ــان أن ب ـلــدي ـه ـمــا سـيـنـسـقــان
مــن أج ــل دح ــر اإلره ـ ــاب ،وأن «األم ــن
ضروري لصحة االقتصاد» ،مؤكدين
«م ــواصـ ـل ــة ال ـع ـم ــل م ـع ــا ض ــد ال ــذي ــن
ي ـه ــددون قـيـمـنــا وطــري ـقــة حـيــاتـنــا».
ويـ ـت ــاب ــع امل ـ ـقـ ــال املـ ـشـ ـت ــرك« :ع ـن ــدم ــا
تعرضت الـحــريــات الـتــي نتقاسمها
العتداء شنيع في باريس ،رد العالم
بصوت واحــد» ،قبل أن يقوال بنبرة
الـيـقــن« :س ــوف نــدحــر ه ــؤالء القتلة
امل ـتــوح ـشــن وف ـكــرهــم الـ ــذي ي ـحــاول
تبرير قتل أبرياء».
وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ال ـب ـع ــد ال ـس ـيــاســي
الـخــارجــي لـكــام أوبــامــا وكــامـيــرون،
كـ ــان ل ـلــرئ ـيــس ال ـف ــرن ـس ــي ،فــران ـســوا
هــوالنــد ،تــوجــه نحو سـيــاق متمايز
إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد م ـ ــا ،ح ـي ــث أعـ ـل ــن ه ــوالن ــد،
أمس ،أن املسلمني في العالم «هم أول
ضـحــايــا للتعصب والـتـطــرف وعــدم
ُ
ـت استكمل
التسامح» ،وذلــك فــي وقـ ٍ

فـيــه دف ــن بـعــض ضـحــايــا اع ـت ــداءات
االسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وال سـيـمــا على
مجلة «شــارلــي إي ـبــدو» .وفــي معهد
«ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي» ف ــي ب ــاري ــس ،قــال
ّ
التطرف اإلسالمي استفاد
هوالند إن
من «كــل التناقضات وكــل التأثيرات
وكــل الـبــؤس وان ـعــدام َ امل ـســاواة وكل
ال ـنــزاعــات الـتــي لــم تـلــق تـســويــة منذ
زمن طويل».
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وفـ ــي
ّ
ظـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـم ــه ح ــرك ــة
«ب ـي ـغ ـي ــدا» ّامل ـن ــاه ـض ــة ل ــإس ــام فــي
أملانيا ،وتبني املستشارة األميركية
أنغيال ميركل سابقًا ،الخطاب الذي
ي ـش ــدد ع ـلــى ال ـت ـفــريــق ب ــن اإلره ـ ــاب
واإلســام ،تعهدت ميركل يوم أمس،
الـتـصــدي «ملــروجــي الفكر االســامــي
املـتـطــرف واالســام ـيــن املـتـطــرفــن».
وف ــي خـطــاب أم ــام الـبــرملــان األملــانــي،
قـ ــالـ ــت مـ ـي ــرك ــل «سـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــارب ب ـش ــدة
ك ــل ال ــذي ــن ي ـت ـف ــوه ــون ب ـك ــام حــاقــد
ويرتكبون أعمال عنف باسم االسالم
واملـ ـ ـت ـ ــواطـ ـ ـئ ـ ــن مـ ـعـ ـه ــم واملـ ـنـ ـظ ــري ــن
ل ـ ــإره ـ ــاب الـ ـع ــامل ــي ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام كــل
ال ــوس ــائ ــل الـ ـت ــي ف ــي م ـت ـن ــاول دول ــة
الـ ـق ــان ــون» .وأكـ ـ ــدت أن ل ــإس ــام في
أملــان ـيــا امل ـكــانــة نـفـسـهــا ال ـتــي تتمتع
ً
بـهــا املسيحية وال ـي ـهــوديــة ،مشيرة
إل ــى أن الــدسـتــور وال ـقــوانــن تضمن
أن ي ـمــارس اإلس ــام بـحــريــة» .كــذلــك،
شددت على أنه «لن يجري تعريض
م ـس ـل ـمــي أمل ــان ـي ــا ل ــاس ـت ـب ـع ــاد ،ول ــن

تقارير أخرى
على موقعنا

فـ ــأشـ ــار إلـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ،خـ ـ ــال األسـ ـب ــوع
املاضي (أي بعد هجمات باريس)،
ً
ّ
وجـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ـ ــى مـ ـخـ ـت ـ ّـص ــن فــي
شــؤون محاربة اإلره ــاب فــي البيت
األبـيــض وفــي الـحـكــومــة األمـيــركـيــة،
ّ
ع ـ ّـم ــا ت ـع ــل ـم ـت ــه الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
املنهكة
عـلــى مــدى عـقــد مــن امل ـعــارك
ِ ّ
مـ ــع «ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» .وخ ـ ـلـ ــص إلـ ـ ــى أن
«الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ل ـي ـســت صــوتــا
موثوقًا به إلخبار املسلمني ما هو
اإلس ــام الـحـقـيـقــي» ،أي أن ــه تـ ّ
ـوصــل
ّ
البديهيات التي يدركها
إلى إحــدى
مـعـظــم ال ـعــالــم اإلس ــام ــي وال ـعــربــي

ً
ً
يـكــونــوا عــرضــة للشبهات» ،مشيرة
إلــى أن الغالبية العظمى مــن األملــان
ً
أعداء لإلسالم».
«ليسوا
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،وغ ـ ــداة إع ـ ــادة نشر
«شارلي إيبدو» رسوما كاركاتورية
للنبي محمد ،التي القت استنكارات
«خجولة» إلــى حـ ٍّـد مــا ،أعلنت وزيــرة
العدل الفرنسية ،كريستيان توبيرا،
أن «في فرنسا يمكن أن نرسم كل شيء
ً
حتى األنبياء» ،مشيرة إلى الحق «في
السخرية من كل األديان» .وذلك خالل
أوباما وكاميرون يتعهدان «دحر اإلرهاب» (األناضول)

