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ــرة» التعاطف
بالسياسة الخارجية الفرنسية ،والسيما
ف ــي ل ـي ـب ـيــا وسـ ــوريـ ــا والـ ـع ــاق ــات م ــع دول
ال ـخ ـل ـيــج .ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك م ـس ــاء ل ــة اعــام ـيــة
لـ ـق ــرارات الـحـكــومــة ف ــي ال ـخ ــارج بــاسـتـثـنــاء
بعض االص ــوات على مــواقــع الكترونية او
في صحف مكتوبة .الجمهور سبق اإلعالم
احيانا فرفع مشجعو نــادي «باريس سان
جــرمــان» الشهير الفـتــة ،خــال م ـبــاراة لكرة
ال ـ ـقـ ــدم ،ك ـت ــب ع ـل ـي ـهــا «قـ ـط ــر تـ ـم ــول ب ــاري ــس
س ــان جــرمــان واالرهـ ـ ــاب» ،كـمــا خـطــا بعض
الـسـيــاسـيــن خ ـطــوة لـجـهــة ال ــدع ــوة الع ــادة
الـنـظــر بــالـعــاقــة مــع قـطــر املـتـهـمــة بتمويل
االرهاب ،منهم احد قادة حزب «التجمع من
اجل حركة شعبية» اليميني برونو لوميير.
فتناولت بعض القنوات الــدور القطري في
دع ــم مـجـمــوعــات اســام ـيــة م ـت ـشــددة .بــرغــم
أن رئيس ال ــوزراء مانويل فــالــس ،كــان أجــرأ
ع ـنــدمــا ك ــان وزي ـ ــرا ل ـلــداخ ـل ـيــة ،أو رب ـمــا زل
ل ـس ــان ــه وهـ ــو ي ـش ــرح أسـ ـب ــاب ارت ـ ـفـ ــاع ع ــدد
املقاتلني الفرنسيني في سوريا ،فقال إلذاعة
أوروبـ ـ ــا 1ف ــي يـنــايــر « :2014ألن ــه بــاإلمـكــان
الذهاب إلى سوريا بسهولة ،واملعركة تبدو
ع ــادل ــة ألن ال ـق ــوى ال ـك ـبــرى تــديــن تـصــرفــات
ب ـش ــار األسـ ـ ــد ،وهـ ـن ــاك أزم ـ ــة لـ ــدى ق ـســم من
الشباب لدينا» .موقف لم يتكرر ،ليبقى كل
شيء «الئقا سياسيا».
ترك اإلعــام الفرنسي خالل الفترة املاضية
مجاال ألجهزة األمن للتعاطي بعقل بارد مع
الظاهرة .كانت السلطات تشعر بأن الوقت
مـتــاح أمامها بعيدا عــن الضغط اإلعــامــي
لتناقش مشاريع قوانني تتعلق باإلرهاب،
وتفكر مليًا بــاإلجــراءات الــواجــب اتخاذها.
ف ـ ـجـ ــأة ت ـغ ـي ــر كـ ــل شـ ـ ــيء وفـ ـ ـ ــرض ال ـه ـج ــوم
الـ ـب ــاريـ ـس ــي خ ـ ـطـ ــوات واجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ع ــاج ـل ــة،
ال ت ـخ ـلــو م ــن ت ـ ـجـ ــاوزات ملـ ـب ــادئ أســاس ـيــة
منها حرية التعبير .فخالل اسـبــوع واحــد
جــرى توقيف  69شخصا بتهمة «تمجيد
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،ولـ ـي ــس ف ـق ــط امل ـم ـث ــل ال ـس ــاخ ــر
ديودونيه ،الذي كتب« :اشعر بأنني شارلي
كوليبالي» .اجراء ينذر بتجاوزات قضائية

ويـمـثــل «خ ـط ــرا عـلــى حــريــة الـتـعـبـيــر» ،من
وجهة نظر «منظمة العفو الــدولـيــة» ،التي
رأت أن «تـمـجـيــد اإلره ـ ــاب يـعـتـمــد تعريفا
ف ـض ـفــاضــا ،وأن ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر ي ـجــب أال
تكون وقفًا على البعض ،وان الــوقــت ليس
الج ــراءات تعتمد ردود الفعل والـتــأثــر ،بل
اج ــراءات تأتي بعد تفكير بوسائل تحمي
ال ـح ـيــاة وت ـح ـتــرم ح ـقــوق ال ـج ـم ـيــع» .تحت
عنوان األمن ،قرر عمدة مدينة فيلييه سور
مـ ـ ــارن ت ــأج ـي ــل عـ ــرض ف ـي ـلــم «تــوم ـبــوك ـتــو»
للمخرج املوريتاني عبد الرحمن سياساكو
فــي احــدى القاعات التابعة للبلدية ،خوفًا
م ــن ردود ف ـعــل ع ـلــى فـيـلــم ي ـت ـنــاول مــديـنــة
تــومـبــوكـتــو الـتــي سـقـطــت بـيــد الـجـهــاديــن.
وج ــرى أيـضــا وقــف عــرض فيلم « l›apôtre
املبشر» للمخرجة شيني كارون الذي يروي
قـصــة اعـتـنــاق فـتــاة مسلمة املـسـيـحـيــة ،من
قاعتي عــرض فــي فرنسا .بإمكاننا تصور
ردود األف ـع ــال عـلــى قـ ــرارات مــن ه ــذا الـنــوع
في ظروف مختلفة .اإلعالم مر مرور الكرام
عليها ،كـمــا لــم يـعــط اهـتـمــامــا كـبـيــرا لـقــرار
ش ــرط ــة بـ ــاريـ ــس م ـن ــع تـ ـظ ــاه ــرة م ـنــاه ـضــة
ألسـ ـلـ ـم ــة أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،مـ ـسـ ـت ــوح ــاة مـ ــن ح ــرك ــة
«بـيـغـيــدا» األملــان ـيــة .حــركــة تــوسـعــت لتضم
عشرات االالف من األملان اسبوعيا ،ووجدت
املـسـتـشــارة األملــان ـيــة نفسها مـضـطــرة إلــى
التظاهر مع الجمعيات األسالمية األملانية
ضدها ،حرصا ربما على «السلم األهلي»،
لـ ـك ــن ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة وب ـ ـع ـ ـيـ ــدا ع ـ ــن املـ ـس ــاي ــرة
وبحداقتها املـعـهــودة توجهت ميركل إلى
امل ـس ـل ـمــن ب ــالـ ـق ــول« :إن اإلس ـ ـ ــام جـ ــزء مــن
أمل ــان ـي ــا ،ول ـكــن م ــن الـ ـض ــروري االج ــاب ــة عن
س ــؤال بـشــأن السبب وراء اسـتـخــدام القتلة
الدين االسالمي في تبرير جرائمهم ،وعلى
علماء اإلسالم ان يجيبوا عن هذا السؤال».
تصريح ،يضع ممثلي املسلمني ،وخاصة
فــي املــانـيــا أم ــام مسؤولياتهم .لعله توجه
سيتعزز أكثر في الدول األوروبية.
* اسم مستعار العالمي عربي في باريس

ريجيس دوبريه
ال تستبدلوا األفكار بالعواطف
ال ـف ـي ـل ـس ــوف والـ ـك ــات ــب ري ـج ـي ــس دوب ــري ــه،
ال ــداع ــي إل ــى ج ـم ـهــوريــة ذات ق ـيــم راس ـخــة،
يحلل فــي مــا يـلــي آث ــار تـظــاهــرة  11كــانــون
الـثــانــي فــي كــل أرج ــاء فــرنـســا وارتــدادات ـهــا
املتمناة
ّ
التجمع الكبير ال ــذي حصل ذاك
■ بـمــاذا ألهمك
األحد؟
ال يجوز أن نقاطع لحظة إجـمــاع .فباريس
والجمهورية
التضحيةً ،
تستحق القليل من ً
تـ ـسـ ـتـ ـح ــق م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة مـ ـ ــن ق ـبــل
م ـســؤول ـي ـنــا ال ــذي ــن ع ــرف ــوا ك ـيــف ي ـح ـتــوون
العواطف الشعبية .ولكن دعونا ال نستبدل
ّ
األف ـكــار بــالـعــواطــف ،لـقــد ّ تشبعنا كــلـنــا من
الشعارات والكلمات الرنانة ،فالجمهورية
أكـثــر مــن مسرحية كــومـيــديــة ،هــي ض ــرورة
ونظام ،وشجاعة.
■ لقد رددت شعارات الجمهورية :الحرية،
واملـســاواة ،واألخــوة منذ مجزرة «شارلي».
ما رأيك بذلك؟
لقد خفت في لحظة من اللحظات أن تنسينا
الـحــريــة امل ـســاواة واألخـ ــوة .أنــا مـســرور ألن
ً
الـشـعــار الـجـمـهــوري امل ـقــدس ع ــاد مكتمال،
على الرغم من كونه معقدًا ال بل متناقضًا.
ّ
األخـ ـ ــوة ،ن ـع ــم .ك ــل ال ـب ـشــر إخ ـ ــوة ،ال وج ــود
ملؤمنني وغير مؤمنني ،أو مغضوب عليهم
ّ
ّ
ومختارين .فحني نؤكد أن كل البشر إخوة،
ّ
نحن نــذكــر بأنه ال يوجد أي امتياز يمنح
لشخص ما عند والدته بفضل قدرة خارقة.
الـحــريــة ،بالطبع ،ولـكــن فــي إط ــار الـقــانــون.
فلطاملا كانت حرية التعبير تخضع إلطار
ما منذ إعــان حقوق اإلنسان واملــواطــن .إذ
ّ
ّ
ـون  29تـمــوز  1881عـلــى أن لكل
يـنــص قــانـ ّ
مــواطــن الـحــق فــي كتابة وطباعة مــا يشاء،
ش ــرط أن ال ي ـســيء اس ـت ـخــدام ه ــذه الـحــريــة
ب ـم ــوج ــب ال ـ ـحـ ــاالت امل ـ ـحـ ــددة ف ــي ال ـق ــان ــون.
فــالـجـمـهــوريــة هــي دول ــة الـحـقــوق واح ـتــرام
القانون.
ّ
■ بعد هذه املجزرة وهذه الوحدة ّ
املعبرة واملؤثرة،
َ
عالم يمكننا أن نبني املستقبل؟

داعـ ـ ـ ــي ل ـل ـق ـلــق ع ـل ــى كـيـفـيــة
ـاف إذ إن ـ ــه ال ٍ
كـــ ٍ
حسن استخدام تلك السلطة أو استغاللها،
وهــذا واقــع قد ال تغفل السلطة املــذكــورة عن
تطبيقه واستغالل التظاهرات الجماهيرية
الـتــي سـتـبــادر بـشــوق إلــى اعـتـبــارهــا بمثابة
تفويض.
فنأمل إذًا أن يكون الدعم كافيًا أيضًا لالقتراح
وجيزة في
على بعض املحررين تمضية فترة َ
حالة الث َمل التي
الزنزانة ريثما يتعافون من ُ
هم فيها ويواجهون الحقيقة امل ّرة .ومن باب
الحرص على البقاء بنفس مستوى األحداث
التاريخية ـ ال بل على مستوى املنحدر املميت
ُ
واملـعـيــب ال ــذي تسلكه املعلومات بـتــواصــل ـ
ولكي نكون أول من «يعلن عن التاريخ» ،كان
منطقيًا أن نصف الـتـظــاهــرة بـ»التاريخية»
و»الـ ـح ــدث ال ـت ــاري ـخ ــي» .وإن ك ــان مسموحًا
لنا االستهزاء بالوضع الراهن ،يمكننا أقله
القول بأن الحدث كان بالفعل تاريخيًا واألول
من نوعه بالنظر إلى عدد رجال الشرطة الذي
فاق عدد منظمي الفعالية .ومع ذلك ،ال ندري
مــا إذا ك ــان وق ــع الـتـظــاهــرات الضخمة التي
شـهــدتـهــا مــديـنــة «كــارب ـن ـتــراس» وتـظــاهــرات
األول من أيــار  ،2002حيث شهدنا تجمعات
ج ـمــاه ـيــريــة أص ــاب ــت امل ـع ـل ـقــن الـسـيــاسـيــن
ب ــال ـه ـل ــع .إال أن ـ ــه ي ـم ـك ـن ـنــا ال ـ ـجـ ــزم ب ـ ــأن تـلــك
ـأت بــأي نتاج على الصعيد
التظاهرات لــم تـ ِ
السياسي .نأمل بشدة أن تفضي تظاهرات
اليوم إلى نتائج مثمرة ،ولكن ال يمكننا إال أن
نتساءل ،من منطلق عام ،عما إذا كان ثمة أي
مفعول استبدالي بني نسبة اإلجماع وفحواه
ال ـس ـيــاســي امل ـم ـكــن .م ــن ال ـنــاح ـيــة الـبـنـيــويــة،
بغض النظر عما تحمله املادة السياسية من
صراعات ،ال تميل الحشود املتظاهرة إلى أي
اتجاه سياسي .أو باألحرى ،ذلك هو مفهوم
الثورة ،عدم االنتماء إلى أي حزب سياسي.
فالحقيقة كما نراها اليوم ال تعكس مفهوم
الثورة الصحيح...
وأخيرًا ،ال يسعنا إال أن نتساءل عن حقيقة
«الوحدة الوطنية» التي نحضنها بمعانيها
ك ــاف ــة .فــامل ـظ ـهــر الـ ـع ــام ي ــوح ــي ب ـ ــأن امل ــوك ــب

ال ـب ــاري ـس ــي م ـت ـجــانــس ت ـم ــام ــا م ــن ال ـنــاح ـيــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة؛ ف ـه ــو ح ـش ــد أب ـي ــض ال ـب ـش ــرة،
حضاري ،مثقف .إال أن العدد الخام ال يشكل
معيارًا تمثيليًا دقيقًا ،إذ يكفي أن تكون نسبة
تحرك إحدى الفئات الشعبية الفرعية مرتفعة
بصورة استثنائية إلحــداث نتيجة مماثلة.
إذًا ،هــل هــي «وح ــدة وطنية»؟ أو «تظاهرات
املعتصمة»؟ حـ ّ
ـري بنا
شعبية»؟ أو «فرنسا
ِ
أن ننظر مجددًا إلى هذا الواقع والتأكد مما
إذا كانت تلك الوسيلة للمطالبة بحل املشكلة
مــن خ ــال تحفيز الـتـظــاهــرات الجماهيرية،
هــي وسيلة مــاكــرة ،تـهــدف على وجــه خاص
إلى إعادة طرح املشكلة أو إنكارها .على غرار
الفئة الحاكمة التي تميل دومــا إلــى اعتبار
سـمــاتـهــا عـمــومـيــة ال ـطــابــع وأن كـيــانـهــا في
العالم االجتماعي يستنزف كل التعابير التي
ُ
قد تقال عن ذلك العالم .ال نستبعد أن تكون
الحشود الجماهيرية املشاركة في تظاهرات
ي ــوم أم ــس ( )2015/1/11ق ــد مل ـحــت إل ــى أن
الـطـبـقــة ال ـبــورجــوازيــة املـثـقـفــة تـعـيــد الـتــأمــل
بــإمـكــانـيــاتـهــا ال ـخــاصــة وتـتـخـلــى ع ــن حــالــة
الرضى التي اعتادتها من تلقاء ذاتها .ومع
ذلــك ،ال يمكننا الجزم بــأن ذلــك املشهد العام
قــد يصنع «ب ـل ـدًا» أو «شـعـبــا» ،إذ ستتسنى
لنا الفرصة قريبًا لنتأكد بأنفسنا ونتذكر
الــوضــع .يــا لـهــا مــن وسـيـلــة عـمـيــاء للتبجح
ب ــأح ــداث ال ـت ــاري ــخ ال ـفــرض ـيــة والـ ـف ــرار حتمًا
من التاريخ الواقعي الــذي يتم بعيدًا عن أي
استيهام وغالبًا خلف ظهرنا .ولكن التاريخ
الواقعي الــذي ينطرح أمامنا تعيس املظهر.
فـ ــإن ك ـنــا ن ــأم ــل أن نـتـمـكــن م ــن تـكـيـيــف ذلــك
التاريخ واإلق ــرار بالوضع الحقيقي وندبه،
ينبغي التفكير إذًا بوسيلة للخروج من حال
الغباوة وإع ــادة صنع السياسة ،ولكن هذه
بحق.
املرة
ٍ
(ترجمة هنادي مزبودي عن «لوموند ديبلوماتيك»)
ّ
(نص من مداخلة في سهرة «االنشقاق من خالل
الصمت!» من تنظيم مجلة فاكير في بورس دا
ترافاي في باريس في  12كانون الثاني )2015
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نحن اليوم نعيش في
وهم أن اإلنسان هو أبو
نفسه ،وهذا ال يجدي نفعًا

تكمن املسألة األســاسـيــة فــي أن نـعــرف ما
إذا يـمـكــن للحظة مــن الــوحــدة أن تـتـحـ ّـول
إل ـ ــى مـ ـم ــارس ــة ف ـ ّـع ــال ــة .ي ـم ـك ـن ـنــا أن نــأمــل
ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـس ـي ــاس ــة م ــن خـ ــال ت ـف ـ ّـوق
السياسة على االقتصاد.
إن ال ـح ــدث الـكـبـيــر ف ــي ال ـغ ــرب ه ــو ال ـت ـقـ ّـدم
الــذي حققه «الــرقــم» يرافقه «الشكل» ،حيث
ي ـس ــود ال ـح ـكــم ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ل ــأرق ــام مع
الفوتوجينية (املــاء مــة في التصوير) .لقد
ب ــات يـتـعــن عـلــى االق ـت ـص ــاد أن ي ـعــود إلــى
موقعه كملحق ،وعلينا أن نعيد اكتشاف
الغايات النهائية.
ّ
ّ
التصرف
نطلب من مسؤولينا أن يكفوا عن
كمحاسبني لبروكسل (االتحاد األوروبــي)،
هدفهم األسـمــى تخفيض العجز ،والـهــدف
ّ
الــذي ال يقل سموًا هــو االنتقال مــن السكك
الحديد إلى الحافالت.
يمكننا أن نــأمــل أن ي ـجــدوا فــرنـســا كشخص
ولـيــس كـشــركــة ،نــأمــل ن ي ـجــدوا ال ـتــاريــخ ،أي
ّ
ال ــذاك ــرة واألم ـ ــل ،وأال ت ـشــكــل االس ـت ـطــاعــات
البداية والنهاية في تحديد سلوكهم ،ونأمل
أن تجد السياسة كرامتها.
في فرنسا ،السياسة ديانة علمانية منذ عام
العلمانية ،فإن
 ،1789فإن انتهت هذه الديانة
ً
الــديـ ّـانــة املـنــزلــة ستصبح هــي الـسـيــاســة .لقد
تمكنا من تفادي ذلك بفضل تراثنا املسيحي
وت ـقــال ـيــدنــا الـعـلـمــانـيــة ال ـج ـم ـهــوريــة .ونـحــن
نــواجــه خـطــر ال ـعــودة إلـيـهــا ال ـيــوم إن استمر
فراغ االنتماء والفراغ الرمزي.

علينا أن نــدرك أن التعليم ال يستهدف سوق
العمل فحسب ،ولـكــن يسهم فــي نقل املعرفة
أيضًا.
■ كيف ّ
نتوصل إلى مفهوم تأسيسي؟
يـجــب ال ـعــودة إل ــى امل ـبــادئ مــن املــدرســة حتى
تعود مكانًا للتعليم وليس للنشاطات فقط.
فال يفرض على الطالب أن يتأقلموا مع وضع
ّ
املـجـتـمــع ال ـقــائــم ول ـكــن أن يـتـعــلـمــوا التفكير
بأنفسهم.
ّ
فلكي يتعلم الطالب كيف يتجاوز أساتذته،
هو يحتاج إلى أساتذة ،أساتذة يحظون بأجر
مناسب وتحترم كراماتهم .فحني تكون قيمة
الشخص بـقــدر مــا يجنيه ،تـكــون هــذه ّ
املهمة
صعبة.
■ األخوة ،يبدو أن الجميع يضحي بهذه القيمة..
 لقد ألفت كتابًا عن هذا املوضوع ،لحظة األخوة .إناإلخوة عكس األشقاء والبيولوجيا ،هذه العالقة تقوم
على املعنى وليس على الــدم ،وتعني االتحاد بالقلب
وبالعقل.
ال يــوجــد إال لـحـظــات أخ ـ ـ ّـوة قليلة تفرضها
ال ـش ـ ّـدة أو الـضـعــف أوال ــوه ــن .تـعـنــي األخ ـ ّـوة
التعرف إلى ّ
ّ
أبوة رمزية .نحن إخوة باملسيح،
إنـهــا قيمة تـتـجــاوزنــا ،ال يــوجــد إخ ــوة بــدون
قدسية .نحن اليوم نعيش في وهم أن اإلنسان
هو أبو نفسه ،وهذا ال يجدي نفعًا.
ف ــي ت ـظ ــاه ــرة  11ك ــان ــون الـ ـث ــان ــي ،اس ـت ـعــدنــا
الفخر ،من خالل العالم والنشيد الوطني ،من
خــال التأكيد أنــه يمكننا أن نكون فرنسيني
ول ـي ــس الـ ـص ــورة الـنـمـطـيــة ع ــن فــرن ـســا ،وأن ــه
ليس علينا أن نحني رؤوسنا أمــام الثقافات
التراث الفرنسي ّ
األخرى .إن ّ
يمر من الغال إلى
وولينسكي ،ومن الفروند إلى بيرنار ماريس.
إنها الروحية الفرنسية.
ّ
■ كيف وصلنا إلــى كــل هــذه املشتقات االجتماعية
ّ
ّ
من كل األنواع وكل امللل وإلى هذا الفيض املفاجئ من
العنف املتطرف؟
ّ
بالذرات ،ومن أجل إيجاد
 لقد أبدلنا الجزيئةمــا هــو مـشـتــرك ،علينا إيـجــاد الـجــزيـئــة .حني
ّ ّ
ّ
تتواجه ّ
ضد الكل.
الذرات ،ستندلع حرب الكل
والفكرة هنا في أن السعادة هي القيمة العليا.
والـسـعــادة هــي ال ـفــرد .فــوهــم املـعــانــاة الذاتية
للفرد املعاصر ال تأخذه بعيدًا.
■ ما هو ّ
التحدي الرئيسي من اليوم وصاعدًا؟
ّ
ع ـل ـي ـنــا اسـ ـتـ ـع ــادة ال ــرم ــزي ــة ال ـت ــي تـ ــوحـ ــد .إن
الشيطان هــو مــن ّ
يقسم ،فاملالية الرأسمالية
ّ
شيطانية .تعني كــل واحــد لنفسه مثلما في
ّ
ّ
املوحد،
العامل
حال غرق
سفينة .يتعي إيجاد ً
وم ــن يـقــول مـ ّ
ـوحــد يـقــول قــدسـيــة ،وم ــن يقول
ً
قدسية ال يقول بالضرورة أدوات العبادة.
كــان لرفاق الحرية أب ،هو ديغول ،وكــان لهم
م ـق ـ ّـدس ه ــي فــرن ـســا .م ــا ه ــي ال ـقــدس ـيــة؟ إنـهــا
األمــور التي ال يتاجر بها ،والتي ال يتفاوض
عليها ،هي ّ
تشد القطبني وتـحـ ّـول الجزء إلى
ّ
ك ــل .إن الـقــدسـيــة هــي مــا يـتـجــاوز الـبـشــر ،ما
يـمـكــن أن ي ــوح ــده ــم .ول ـك ــن ي ـع ــود لـلـبـشــر أن
يختاروا ما الذي يتجاوزهم.
(ترجمة هنادي مزبودي عن «الكروا»)

ليس علينا أن
نحني رؤوسنا
أمام الثقافات
األخرى (أ ف ب)

