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مقدمة
ــاحة  ــددًا يف الس ــة جم ــالم إىل الواجه ــن اإلس ــث ع ــد احلدي ُأعي
ــالم، مث  ــول اإلس ــرة ح ــرون األخ ــات ماك ــد تصرحي ــة بع األوروبي
تأييــده للرســوم الكاريكاتوريــة املســيئة للرســول ملسو هيلع هللا ىلص بوصفهــا حريــة 
تعبــر. ومل تقــف املســألة عنــد هــذه الالفتــة، بــل جتاوزهتــا إىل مســألة 
متداخلــة تتــراوح بــني التوظيــف التكتيكــي املرتبــط باملعــارك الداخليــة 
ــتحقاقات،  ــن االس ــد م ــلها يف العدي ــات وفش ــا احلكوم ــي ختوضه ال
وحبثهــا عــن خمــارج تغطــي هبــا تلــك اإلخفاقــات مــن خــالل افتعال 
مشــكالت هُوياتيــة حمــل اهتمــام شــرائح واســعة مــن اجملتمــع، وبــني 
ــً  ــا عموم ــة أوروب ــل بعالق ــر تتص ــك بكث ــن ذل ــق م ــا أعم قضاي
ــة إىل  ــاوالت اهلادف ــك احمل ــياق إىل تل ــذا الس ــل يف ه ــالم، وحتي باإلس
ــة يف اجملتمعــات  ــة اإلســالم يف منــاذج تتماهــى مــع القيــم الثقافي قولب
األوروبيــة بغــض النظــر عــن الفــوارق اجلوهريــة بينهــا وبــني القيــم 

اإلســالمية وخصوصياهتــا. 
مل يعكــس خطــاب ماكــرون يف مقارباتــه حــول حماربــة «اجلماعــات 
ــس  ــالمية» توج ــة اإلس ــي» أو «االنعزالي ــالم السياس ــة» و»اإلس اإلرهابي
ــط،  ــالمية» فق ــدات اإلس ــن «التهدي ــا م ــة وخماوفه ــلطات احلاكم الس
ــول  ــاد حل ــن إجي ــية ع ــة الفرنس ــز احلكوم ــى عج ــن عل ــا بره وإمن
ملموســة للقضايــا الــي متــس اجلاليــة املســلمة، وعلــى عــدم متكــن 
ــا  ــة، فصدره ــاكل الداخلي ــع املش ــة م ــل حبكم ــن التعام ــته م سياس
ــا  ــي يواجهه ــكالت ال ــن املش ــه ع ــالل حديث ــن خ ــارج، م إىل اخل
ــراع  ــة ص ــد أطروح ــن جدي ــاد م ــك أع ــامل، وبذل ــالم يف الع اإلس
احلضــارات، واخلطــاب املولــد للعنــف والعنــف املضــاد، وأثبــت مــن 
ناحيــة أخــرى أن «املعركــة الالمتناهيــة» بــني الفكــر الغــريب واحلضــارة 

اإلســالمية آخــذة يف االســتمرار والتوســع.
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وإذ ليســت هنــاك أي جهــود أمميــة ودوليــة للتوصــل إىل ميثــاق جيرم 
االعتــداء علــى األديــان (وال ســيما الديــن اإلســالمي)، ولكــون الردود 
الرمسيــة للعــامل اإلســالمي غالبــً مــا تــأيت خجولــة غــر مســتدامة، 
ــا يف  ــن حقه ــعوهبا ولتضم ــب ش ــاص غض ــط المتص ــرح فق وتُص
اســتمرار احلكــم، فــإن املعركــة ســتتجدد بــني حــني وآخــر. ويدخــل 
العامــل غــر الرمســي، ممثــاًل يف الشــعوب، بصفتــه متغــرًا مســتقاًل قد 
حيــدث الفــارق؛ ألنــه يعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف األوروبيــة؛ 
مــن خــالل خيــار «املقاطعــة» بوصفهــا وســيلة دفــاع تعاقــب هبــا من 
ــل،  ــة علــى األق يســيء إىل مقدســاهتا، وقــد أثبتــت جناعتهــا، الظرفي
ورغــم تراجعهــا فإهنــا تعــود مــرة أخــرى كلمــا أعــادت جهــة مــا 
اإلســاءة للمســلمني، كمــا حصــل مــع الدمنــارك ســنة 2005، وفرنســا 

ــة األخــرة. يف اآلون
ــي  ــاب الفرنس ــات اخلط ــية يف إحداثي ــة السياس ــذه الورق ــث ه تبح
احلكومــي جتــاه املســلمني الفرنســيني، وحــول الدين اإلســالمي بشــكل 
ــا  ــي انتهجته ــي» ال ــالم احملل ــة «اإلس ــألة صياغ ــش مس ــع، وتناق أوس
ــالمية،  ــة واإلس ــة العربي ــا األنظم ــن ضمنه ــدول، وم ــن ال ــد م العدي
كمــا ترصــد حركــة املقاطعــة الشــعبية ومــدى فعاليتهــا مقارنــة بــني 

التجربتــني الفرنســية والدمناركيــة.
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حركات الصراع الفرنسي مع اإلسالم واملسلمني
يركــز هــذا املبحــث علــى أهــم حمطــات العالقــات الفرنســية مــع 
ــارب أو  ــرز خصائــص كل حمطــة، ومــدى التق ــامل اإلســالمي، وأب الع
التنافــر بينهمــا، فالتاريــخ ملــيء باألحــداث الــي مجعــت بــني فرنســا 
واملســلمني، بــدءًا باحلــروب الصليبيــة مــرورًا باحلمــالت االســتعمارية، 
ــا  ــل فرنس ــلمني داخ ــرب واملس ــن الع ــتقرار املهاجري ــواًل إىل اس وص
وتشــكيل هويــة جديــدة للبلــد الــذي محــل عــداء لـــ»كل مــا هــو 

دين».
1- أتريخ التصادم والكراهية “املتبادلة” بني فرنسا واملسلمني

 تغلــب مســة «العــداء املشــترك» علــى تاريــخ العالقــة بــني اإلســالم 
ــم.  ــوذ واحلك ــط النف ــة وبس ــرف للهيمن ــعي كل ط ــا، وس وفرنس
ــت يف  ــلمني كان ــا واملس ــني فرنس ــي ب ــدام التارخي ــات الص أوىل حلق
الفتوحــات اإلســالمية الــي امتــدت إىل األراضــي الفرنســية يف القــرن 
ــنة 711م،  ــس يف س ــالمي لألندل ــح اإلس ــد الفت ــالدي؛ فبع ــن املي الثام
ــل  ــي تفص ــس ال ــال البَراِن ــو جب ــدد حن ــلم بالتم ــش املس ــدأ اجلي ب
مشــال إســبانيا عــن جنــوب فرنســا. ويف ســنة 720 حتركــت اجليــوش 
ــة  ــح مدين ــوالين لتفت ــك اخل ــن مال ــمح ب ــادة الس ــالمية بقي اإلس
ــه  ــدن بيزي ــح م ــي، مث فت ــوب الفرنس ــة يف اجلن ــبتمانيا» الواقع «س

ــل إىل  ــى وص ــه ح ــل طريق ــة، مث أكم ــونة وأربون ــون وقرقش وماجل
تولــوز (طولوشــة) الــي اشــتعلت فيهــا معركــة عظيمــة بــني جيــش 
ــن  ــدوق «أودو»، ولك ــادة ال ــني بقي ــة أكوت ــش والي ــمح وجي الس
الفتوحــات توقفــت عنــد هــذه احلــدود إثــر استشــهاد الســمح بــن 
مالــك اخلــوالين ســنة 721م، وانســحب اجليــش اإلســالمي حتــت إدارة 
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ــس1. ــاد إىل األندل ــي وع ــن الغافق ــد الرمح ــه عب نائب
بعــد عــدة ســنوات حتــرك واٍل مســلم آخــر هــو عنبســة بن ســحيم 
ــا،  ــر حاميته ــب أم ــونة، ورت ــة قرقش ــح مدين ــث افتت ــي، حي الكل
ــدي  ــذا للتص ــا وك ــلمني يف فرنس ــالق للمس ــدة انط ــا قاع وجعله
ــه  ــي زحف ــع الكل ــلم. تاب ــش املس ــتهدف اجلي ــد يس ــوم ق ألي هج
حنــو الشــرق وفتــح مدينــة ليــون، ووصــل إىل مدينــة أوتون يف وســط 
فرنســا، وجعــل منهــا قاعــدة لبعــث الســرايا إىل العديــد مــن مــدن 
ــا خســر املســلمون كل  وســط وشــرقي فرنســا، ولكــن ســرعان م
ــة  ــروف املناخي ــة للظ ــا نتيج ــرقي فرنس ــا يف ش ــي افتتحوه ــدن ال امل
ــد  ــر بع ــو اآلخ ــع ه ــش، وتراج ــا اجلي ــاىن منه ــي ع ــية ال القاس
استشــهاد قائــده نتيجــة اشــتباكه مــع مجوع مــن الفرنــج ســنة 725م2. 
مل تتوقــف حمــاوالت املســلمني يف التمــدد حنــو األراضــي الفرنســية، 
ففــي ســنة 732م توجــه جيــش املســلمني بقيــادة عبــد الرمحــن الغافقي 
ــل  ــرت، مث دخ ــال أل ــر جب ــدة، فع ــمّ أراٍض جدي ــا لض ــو فرنس حن
مقاطعــة أكيتانيــا (أقطانيــة)، مث واصــل بعدهــا جيــش الغافقــي التقــدُّم 
حــى وصــل إىل بواتييــه، علــى بعــد 100 كــم مــن باريــس، حيــث 
ــان 114هـــ،  ــهرة يف رمض ــهداء الش ــالط الش ــة ب ــتعلت معرك اش

ــرين األول 732م3. ــق ألكتوبر/تش املواف
ــوا  ــم أقام ــة فإهن ــلمني يف املعرك ــارة املس ــن خس ــم م ــى الرغ عل
ــوا  ــد ضمّ ــية، وق ــدن الفرنس ــن امل ــدد م ــن يف ع ــن الزم ــني م قرن

1  أمحد حممد، الفتوحات اإلسالمية يف فرنسا، موقع ساسة بوست، (2015/8/30)، تاريخ االطالع: 

https://www.sasapost.com/opinion/france/  .(2020/11/25)

2  أمحد بن صاحل الظرايف، القائد العريب الذي وصل جبيشه إىل ضواحي ابريس، اجلزيرة نت، (2019/5/4)، تاريخ 

 https://cutt.ly/VhnWQjC .(2020/11/26) :االطالع
3  أمحد بن صاحل الظرايف، القائد العريب الذي فتح الشطر األعظم من فرنسا، اجلزيرة نت، (2019/5/20)، تاريخ 

 https://cutt.ly/ehnW1Q8 .(2020/11/26) :االطالع
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ــى  ــيطروا عل ــنة 889م، وس ــز س ــان تروي ــنة 737م، وس ــيليا س مرس
ــرن  ــة الق ــى هناي ــا ح ــرقي فرنس ــوب ش ــس جن ــة الروفان منطق
ــول يف  ــة حت ــهداء» نقط ــالط الش ــة «ب ــت معرك ــد كان ــر. وق العاش
عمليــات الفتوحــات اإلســالمية، لكوهنــا أعاقــت اســتمرار الفتوحــات 
إىل الداخــل األورويب، ومــا تبــع ذلــك مــن االنقســامات الــي حصلــت 
ــلمني  ــارة املس ــت خبس ــي انته ــس، ال ــلمني يف األندل ــوف املس يف صف

ــم يف أوروبا4. ــم معاقله أله
ــع إطــالق  ــت م ــة حمطــات الصــدام الفرنســي اإلســالمي كان ثاني
ــر/ ــة األوىل يف نوفم ــالت الصليبي ــداء للحم ــاين» ن ــان الث ــا أورب «الباب
تشــرين الثــاين 1095 مــن مدينــة كلرمونــت يف فرنســا، وقــدم عرضــً 
ــة  ــرب بنيّ ــدس ليحــرر كنيســة ال ــن يذهــب إىل الق ــاده: «كل م مف
خالصــة غــر قاصــدٍ مــااًل وال جاهــً ســيغفر لــه مــا تقــدم مــن 
ــال  ــاف االقتت ــوات إيق ــذه الدع ــن ه ــا م ــدف الباب ــه»5. كان ه ذنب
ــد  ــدف موح ــو ه ــا حن ــيحية وتوجيهه ــف املس ــني الطوائ ــي ب الداخل
هلــم؛ وهــو «حتريــر» القــدس، باإلضافــة للبحــث عــن مصــادر احليــاة 
ــا يف  ــه أوروب ــذي عانت ــديد ال ــر الش ــط والفق ــنوات القح ــرًا لس نظ

ــة. ــك احلقب تل
اجتمعــت جيــوش كبــرة مــن خمتلــف املمالــك واإلمــارات األوروبية 
ــى  ــيطرت عل ــام 1096، وس ــطنطينية ع ــالء يف القس ــار النب ــادة كب بقي
ــقطتها  ــدس وأس ــت إىل الق ــرى، إىل أن وصل ــو األخ ــة تل ــدن مدين امل

ــوز 1099. يف 15 يوليو/مت

4  رندة عطية، بالط الشهداء.. املعركة اليت غريت اتريخ الفتح اإلسالمي، موقع نون بوست، (13/06/2020)، 

 https://cutt.ly/phnEwGD .(2020/11/25) :تاريخ االطالع
5  جوناثان فيليبس، التاريخ الكامل للحمالت الصليبية، ترمجة: أمحد زيد، موقع حكمة، (2016/2/2)، تاريخ 

https://cutt.ly/ShnEEDB .(2020/11/25) :االطالع
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جــاء صــالح الديــن، خليفــة نــور الديــن زنــك، للــم مشــل األمــة 
ــيني مث  ــني والعباس ــني الفاطمي ــة ب ــات احملتدم ــد الصراع ــالمية، بع اإلس
الســالجقة مــن بعدهــم. فانطلــق مــن القاهــرة حنــو الشــام لتوحيــد 
الصفــوف يف اجتــاه القــدس، وتوجــت جهــوده باســتعادهتا يف معركــة 

حطــني يف الرابــع مــن يوليو/متــوز 1187.
ــدف  ــت هت ــدة كان ــة جدي ــوش حلمل ــون اجلي ــع الصليبي ــا مج بعده
ــحاق  ــن إس ــنة 1204، وكان اب ــددًا س ــدس جم ــى الق ــيطرة عل إىل الس
أجنلــوس قــد وعــد الصليبيــني األوروبيــني بتمكينهــم مــن هدفهــم إذا 
ــم  ــن حك ــي م ــد أن أُقص ــلطة، بع ــه إىل الس ــادة أبي ــاعدوه يف إع س
القســطنطينية وُأدخــل الســجن، ولكــن مل يتمكــن إســحاق أجنلــوس من 
الوفــاء بوعــده، وســيطر الصليبيــون علــى القســطنطينية. بعــد أربعــني 
ــني  ــروا الصليبي ــة ودح ــتعادة املدين ــن اس ــون م ــن اليوناني ــً متك عام
وأعادوهــم إىل مناطقهــم دون رجعــة، وقــد عُــدَّ هــذا احلــدث انتهــاء 

ــة6. ــن الكــرة األرضي ــك القســم م ــة يف ذل للحمــالت الصليبي
ــد  ــة لتوحي ــة الكاثوليكي ــاعي للكنيس ــن املس ــد م ــرت العدي مث ظه
ــة  ــة الصليبي ــت احلمل ــدس، فانطلق ــاه الق ــة باجت ــوف األوروبي الصف
ــى  ــيطرة عل ــادة الس ــة (1228) إلع ــة (1213-1221)، والسادس اخلامس
ــت  ــني بائ ــا احملاولت ــة، إال أن كلت ــة القوي ــة األيوبي ــن الدول القــدس م
بالفشــل، نتيجــة الحتــدام الصراعــات بــني الكنيســة والدولــة القوميــة، 
وانتشــار األمــراض، وقلــة املــؤن، ومــن مث فقــد كانــت تلــك املهمــة 
مســتحيلة، واســتمرت القــدس حتــت احلكــم اإلســالمي إىل أن ســلمها 

ــور 1917. ــد بلف ــرائيلي» بوع ــالل «اإلس ــون إىل االحت الريطاني

6  برناردين كلي، فتح القسطنطينية، ترمجة شكري ندمي، مكتبة النهضة، بغداد، 1962، ص 62-59.
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2- املرحلة االستعمارية الفرنسية للدول اإلسالمية
بــدأت اهليمنــة الفرنســية علــى إفريقيــا مــع القــرن الســابع عشــر، 
ــارة واســتعباد ســكاهنا  ــروات الق ــدأت فرنســا باســتغالل ث ــث ب حي
منــذ 1624، مــن خــالل إنشــاء أول مراكزهــا التجاريــة يف الســنغال، 
ــتعمار  ــع االس ــام 1890 توس ــة ع ــية الريطاني ــدة الفرنس ــد املعاه وبع
ــع  ــا، واتب ــط إفريقي ــرب ووس ــق غ ــى مناط ــن عل ــي وهيم الفرنس
ــاة  ــه وأســاليبه يف ممارســة احلي ــة ولغت سياســات لفــرض قيمــه الثقافي

ــة7. اليومي
ــا،  ــي احتلته ــعوب ال ــة الش ــس هوي ــى طم ــا عل ــت فرنس عمل
ــإلرث اإلســالمي يف مشــال  ــة ل وعمــدت إىل انتهــاج سياســات معادي
ــت  ــث أوقف ــلمة، حي ــة املس ــدول اإلفريقي ــن ال ــا م ــا وغره إفريقي
العمــل بنظــام األوقــاف اإلســالمي ووصفتــه بأنــه نظــام رجعــي مينــع 
تــداول الثــروات، وصــادرت أمالكــه وجعلتهــا حتــت إدارهتــا، وذلــك 
هبــدف التضييــق علــى املعاهــد واملــدارس اإلســالمية، وإضعــاف احليــاة 
الدينيــة وإنشــاء املســاجد الــي كانــت تعتمــد بشــكل أساســي علــى 

األوقــاف لتمويلهــا8.
ــدة  ــة جدي ــرت مرحل ــة األوىل ظه ــرب العاملي ــة احل ــع بداي وم
ــا  ــارزة فيه ــمة الب ــت الس ــلمني، وكان ــا واملس ــني فرنس ــة ب للعالق
ــروات اإلســالمية»؛ حيــث  هــي «االســتغالل الفرنســي للشــعوب والث
ــا  بــدأت إدارة باريــس جتنيــد رجــال املســتعمرات (مــن مشــال إفريقي
وإفريقيــا الســوداء) لدعــم اخلطــوط األماميــة يف احلــرب العامليــة األوىل؛ 
فعلــى ســبيل املثــال ُأصــدرت عــدة مراســيم يف اجلزائــر، يف ســنوات 

7  الكابوس الفرنسي يف إفريقيا (القسم األول): اخللفية التارخيية، وكالة األناضول، (2020/2/8)، تاريخ االطالع: 

 https://cutt.ly/OhZKfLA .(2020/12/18)

8  أمحد رمزي، االستعمار الفرنسي يف مشال إفريقيا، املطبعة النموذجية، القاهرة، 1948، ص 149-146.
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ــن  ــني الذي ــبان اجلزائري ــد الش ــى جتني ــص عل 1908 و1912 و1916، تن
ــذه  ــوب ه ــي، ووج ــش الفرنس ــرة يف اجلي ــة عش ــن الثامن ــوا س بلغ
ــيم  ــذه املراس ــية9. إال أن ه ــوق سياس ــوا أي حق ــة ودون أن مينح اخلدم
أثــارت غضــب اجلزائريــني الذيــن فضلــوا اهلجــرة إىل اخلــارج لتجنــب 
التجنيــد يف جيــش الدولــة الــي تضطهدهــم. ونتيجــة رغبــة املســؤولني 
ــود املســتعمرات املســلمني يف  ــة جن ــى فعالي ــاظ عل الفرنســيني يف احلف
جبهــات القتــال، فقــد اســتُجيب لبعــض مطالــب اجلزائريــني وصــدر 
مرســوم، يف 19 ســبتمر/أيلول 1912، يســمح للشــبان اجلزائريــني الذيــن 
يــؤدون اخلدمــة العســكرية باملشــاركة يف االنتخابــات احملليــة، وميكنهــم 
مــن احلصــول علــى مناصــب عمــل بعــد االنتهــاء مــن أداء اخلدمــة 

العســكرية10.
ــة  ــت حباج ــا كان ــة األوىل، وألن فرنس ــرب العاملي ــة احل ــد هناي وعن
ــل،  ــة بســبب حجــم اخلــراب اهلائ ــد العامل إىل عــدد كبــر مــن الي
تســارعت وتــرة هجــرة العمــال األفارقــة إىل فرنســا بــني مخســينيات 
ومثانينيــات القــرن املاضــي للعمــل يف إعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة ويف 
أعمــال املناجــم واملصانــع. وكانــت أوىل جاليــات «اهلجرة إىل الشــمال» 
مــن اجلزائــر، ابتــداء مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر، مث حلقتهــا 
اجلاليــات اإلفريقيــة األخــرى، مــن تونــس واملغــرب مث مــن الســنغال 

ومــايل وموريتانيــا.
اســتقر هــؤالء العمــال يف ضواحــي املدينــة يف املســاكن الــي قدمتهــا 
ــً  ــرًا مدقع ــون فق ــوا يعان ــن وكان ــال املهاجري ــة الفرنســية للعم الدول
ــدًا،  ــية ج ــة قاس ــروف اجتماعي ــون يف ظ ــً، ويعيش ــً اقتصادي وكدح

9  عمار بوحش، التأريخ السياسي للجزائر من البداية إىل غاية 1962، دار الغرب اإلسالمي، اجلزائر، ط1، 1997، 

ص214. 
10  املصدر نفسه، ص213-212.
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ــم  ــال إىل ذويه ــالت العم ــت عائ ــت انضم ــرور الوق ــع م ــن م ولك
للعيــش يف فرنســا، منشــئني هُويــًة جديــدة داخــل اجملتمــع الفرنســي.

ومــع تضاعــف أعــداد األســر املهاجــرة أصبحــت الدولــة الفرنســية 
ــال  ــاء العم ــى أبن ــود عل ــات والقي ــن املعوق ــد م ــرض العدي تف
ــم  ــة اخلامســة وقي ــادئ اجلمهوري ــة مب ــة محاي ــن حتــت ذريع املهاجري
العلمانيــة، مــع حتفيــز العــداء للمســلمني مــن قبــل رجــال الشــرطة 
ــل  ــن داخ ــداء للمهاجري ــة والع ــي العنصري ــة وتفش ــزة األمني واألجه

ــي. ــع الفرنس اجملتم
3- الئكية فرنسا.. ميني علمانية أورواب

للحضــارة الغربيــة املعاصــرة ركائــز خمتلفــة عــن تلــك الــي تقــوم 
ــة  ــارة الغربي ــه، فاحلض ــالمي وثقافات ــع اإلس ــارات اجملتم ــا حض عليه
املعاصــرة ترتكــز بشــكل أساســي علــى موروثهــا الفكــري والثقافــة 
األوروبيــة احلديثــة الــي أنشــئت ضــد كل مــا هــو ديــن أو فلســفة 
ــة». فالديــن يف نظــر الغــريب  ــاة االجتماعي «الفصــل بــني الديــن واحلي
عالقــة بــني اإلنســان وربــه، حملهــا ضمــره فقــط وال جيــوز أن ميتــد 
ــد،  ــدران املعب ــاوز ج ــن أن يتج ــن للدي ــال ميك ــك، ف ــر ذل إىل غ
ــرض  ــزام وف ــريع واإلل ــاة بالتش ــه احلي ــأنه أن يوج ــن ش ــس م ولي
ــر  ــع وتدي ــم اجملتم ــي حتك ــات ال ــى املؤسس ــكام عل ــم واألح التعالي
شــؤونه؛ مــن ثقافــة وتعليــم واقتصــاد وتشــريع وإعــالم. فقد شــهدت 
أواخــر القرنــني الثامــن عشــر والتاســع عشــر، وكذلــك بدايــة القــرن 
العشــرين، هتميــش ومصــادرة دور الكنيســة الكاثوليكيــة ومجيــع األديان 
مــن احلكومــة أواًل، مث مــن التعليــم، مث علــى نطــاق أوســع مــن احلياة 
ــن  ــع الدي ــرة م ــة مباش ــة يف مواجه ــييد اجلمهوري ــة، وكان تش العام
املنظــم، بــل وحــى يف مواجهــة اإلميــان، وهــذا هــو احملــور األساســي 

لالئكيــة يف تنظيــم مجيــع العالقــات بــني الدولــة والديــن.



13

ماكرون واإلسالم في فرنسا |  هل ينجح مشروع صناعة إسالم على مقاس الالئكية! 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ــى  ــص عل ــذي ين ــي، ال ــب الالئك ــى املذه ــا عل ــد فرنس تعتم
الفصــل القانــوين بــني املؤسســة الدينيــة والدولــة، كمــا أقــره قانــون 
ســنة 1905، ورفــض مرجعيــة الديــن يف إدارة احليــاة االجتماعيــة، وهــو 
ــر عــن املســار  ــي تســتعمل للتعب ــة ال مفهــوم خيتلــف عــن العلماني
املــؤدي إىل فقــدان املؤسســات واألفــكار واملمارســات الدينيــة ملعناهــا 

ــن ولســن11. االجتماعــي كمــا يراهــا براي
ــيطرة  ــن س ــة م ــر السياس ــي بتحري ــية ال تكتف ــة الفرنس الالئكي
ــن  ــرده م ــة وط ــن عام ــة الدي ــى حمارب ــن عل ــل تراه ــة، ب الكنيس
الفضــاء العــام، واســتبدال قيــم الئكيــة راســخة بــه، لتحــل املدرســة 
بدورهــا حمــل الكنيســة يف إعــادة صياغــة الوعــي الفــردي واجلماعــي، 
ــة  ــة الفرنســية ليســت جمــرد حركــة إصالحي وبذلــك تكــون الالئكي
اجتماعيــة كاحلركــة العلمانيــة، بــل تكــون أشــبه بالعقيــدة الشــمولية 
والصارمــة الــي حتــل حمــل الديــن أو املعتقــد بعــد اســتيعاب العديــد 

مــن مظاهــره وتعبراتــه يف قالــب علمــاين12.
ــة  ــة العلماني ــن احلال ــية ع ــة الفرنس ــة الالئكي ــز احلال ــع متي يرج
ــة  ــث كان للكنيس ــي؛ حي ــخ الفرنس ــة التاري ــة إىل خصوصي األوروبي
ــا يف  ــوك فرنس ــي، وكان مل ــع الفرنس ــم يف اجملتم ــة دور مه الكاثوليكي
طليعــة املدافعــني عــن النظــام البابــوي منــذ عهــد شــارملان يف القــرن 
ــرات  ــدت عش ــي امت ــة ال ــروب الطاحن ــن احل ــاًل ع ــن، فض الثام
ــات  ــف املكون ــني خمتل ــر ب ــادس عش ــرن الس ــالل الق ــنني خ الس
الدينيــة لفرنســا13، وهــذا مــا جعــل البــالد تتجــه حنــو الفصــل التــام 

11  عادل لطيفي، العلمانية والالئكية واإلسالم.. رفعاً لاللتباس، موقع اجلزيرة، (2011/9/19)، تاريخ االطالع: 

https://cutt.ly/LhnTwpG .(2020/11/23)

12  عبده مصطفى دسوقي، الالئكية- Secularism، املوسوعة السياسية، (د.ت)، تاريخ االطالع: (2020/11/22). 

https://cutt.ly/JhnTanS

13  عادل لطيفي، مرجع سابق.
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بــني الكنيســة والدولــة، وأصبــح الدســتور الفرنســي ضــد كل مــا هو 
ــة ألي  ــني الالغي ــي، وفــرض عــدد مــن اإلجــراءات والقوان ــز دي رم
هويــات بعيــدة عــن اهلويــة املؤمنــة بأفــكار اجلمهوريــة وأيديولوجيتهــا 

العلمانيــة.
ــة أو  ــا العلماني ــن واإليديولوجي ــني الدي ــم ب ــارض الدائ ــرًا للتع ونظ
ــه،  ــزام وطاعــة خاصــة ب ــة؛ ألن كليهمــا يطالــب بإميــان والت الالئكي
ــي  ــذا يع ــإن ه ــى أرض واحــدة14، ف ــً للســيطرة عل ــان دوم ويتنازع
ــكال  ــة لألش ــً معارض ــتظل دوم ــة س ــية احلاكم ــدة الفرنس أن العقي
اإلســالمية الظاهــرة يف خمتلــف مياديــن احليــاة اإلنســانية، بنــاء علــى 
ــام  ــع النظ ــارض م ــة، وتتع ــية الالديني ــادئ الفرنس ــك املب ــا تنته أهن

ــي. ــتور الفرنس ــكله الدس ــذي ش ــام ال الع
4- معضلة احلجاب

ــة  ــا قضي ــن كوهن ــد م ــا أبع ــاب» يف فرنس ــر احلج ــألة «حظ مس
مواجهــة فرنســا للرمــوز الدينيــة وضمــان العلمانيــة وقيــم اجلمهوريــة؛ 
ــدرج حظــره مــن عــام 1989 حــى  ــة احلجــاب وت وذلــك ألن قضي
عــام 2011- يف اســتمرار صــدور تشــريعات جديــدة- حتمــل خلفيــات 

ــة الفرنســية جتــاه اإلســالم واملســلمني. ــدة للرؤي عدي
ــي  ــتعمار الفرنس ــة، فاالس ــدي واملقاوم ــزًا للتح ــاب رم ــل احلج ميث
الــذي بســط نفــوذه علــى حنــو %9 مــن مســاحة الكــرة األرضيــة، 
وفــرض لغتــه وأســلوب حياتــه فيهــا، واجــه حتــدي احلجــاب علــى 
ــور  ــن العص ــة م ــة بربري ــه ممارس ــه «أن ــرى في ــذي ي ــه، ال أرض
ــاء  ــة للنس ــا التحريري ــادى فرنس ــن مب ــد ع ــد كل البع ــطى، بعي الوس
مــن اهليمنــة الذكوريــة». لقــد حــاول احملتــل الفرنســي يف ثالثينيــات 

14  كرمي عبد الرمحن، العلمانية - ماهيتها، تعريفاهتا، مقاصدها، جملة االستغراب، شتاء 2016، ص320.
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ــة «فكــرة احلجــاب» عــن املســتعمرات اخلاضعــة  القــرن املاضــي إزال
ــى  ــث شــجع النســاء املســلمات عل ــر، حي ــيما يف اجلزائ ــه، وال س ل
ــزًا  ــرى يف ذلــك تعزي ــه كان ي ــه بالقــوة، ألن ــزع احلجــاب أو إزالت ن
هليمنتــه علــى الرجــل واألســرة املســلمة، وكــذا قدرتــه علــى تدمــر 
الثقافــة العربيــة مــن خــالل تبــي النســاء املســلمات للهويــة الفرنســية 

ــراد األســرة15. ــا إىل أف ــة ونقله التحريري
ــن  ــلمات م ــاء املس ــر النس ــرة «حتري ــي فك ــالل الفرنس ــر االحت نش
النظــام األبــوي املتخلــف»، وســعى إىل متكــني البلــدان الــي اســتعمرها 
مــن أســلوب احلداثــة واحليــاة املتمدنــة؛ حــى يظهــر مبظهــر احملــرر 
مــن القمــع واملدافــع عــن احلقــوق واحلريــات يف األدبيــات واملراجــع 
ــتعمرات  ــعوب املس ــتجب ش ــن مل تس ــة، ولك ــك احلقب ــة لتل التأرخيي
لتلــك األفــكار، بــل اســتُخدِم احلجــاب يف حــرب اســتقالل اجلزائــر 
إلخفــاء العبــوات الناســفة، أو تعبــرًا عــن «الرفــض لالندمــاج الكامــل 
ــد  ــس احلجــاب بع ــادت النســاء إىل لب ــة الفرنســية»16، وع ــع اهلوي م
ــه معهــن إىل فرنســا خــالل «اهلجــرة حنــو  ــل إهنــن نقلن التحــرر، ب

الشــمال» يف ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين.
وبعــد تنامــي شــعبية اليمــني املتطــرف يف مثانينيــات القــرن املاضــي، 
تصاعــدت املخــاوف الفرنســية بشــأن اهلجــرة والتمــدد اإلســالمي يف 
ــارزًا  ــالميً ب ــزًا إس ــه رم ــاب- بصفت ــة احلج ــدأت قضي ــا، وب فرنس
ــت  ــى الســاحة الفرنســية. كان ــور عل ــة الفرنســية- بالظه ــدد اهلوي يه
ــات مســلمات  ــة يف ســبتمر/أيلول 1989، بعــد طــرد ثــالث فتي البداي
ــل؛ لغياهبــن  ــة كري ــة «غابرييــل هــاز» يف مدين مــن مدرســتهن الثانوي

15  Noura Ahmed, Unveiled: France’s Inability to Accept Islam, Master’s Degree Thesis, Arizona 
State University, 2017, 28.

16  Noura Ahmed, Ibid, 44.
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ــاب17. ــع احلج ــن خل ــة رفضه ــرر نتيج املتك
ــة  ــه (affaires des foulards) أو «قضي ــى أن ــادث عل ــر إىل احل وأش
ــع  ــا دف ــو م ــعً، وه ــً واس ــً إعالمي ــارت اهتمام ــاب»، وأث احلج
ــى  ــة (أعل ــس الدول ــة إىل جمل ــة القضي ــة إىل إحال ــلطات احلكومي الس
ــرر  ــاين 1989 ق ــرين الث ــا). ويف نوفمر/تش ــة يف فرنس ــة إداري حمكم
اجمللــس أن ارتــداء الرمــوز الدينيــة البــارزة يتوافــق مــع العلمانيــة، مــا 
دامــت الرمــوز ال تؤثــر يف ســلوك الطــالب الذيــن يرتدوهنــا أو فيمــن 
ــن  ــى الطــالب اآلخري ــل الفصــل أو الضغــط عل ــل تعطي ــم، مث حوهل
مبــا يؤثــر يف حرياهتــم. وقــرر اجمللــس كذلــك منــح املعلمــني احلــق 
ــن يُعتقــد أهنــم متمــردون  ــة الطــالب، واســتبعاد الذي ــم حال يف تقيي
بســبب دينهــم18، وقــد أثــار هــذا القــرار السياســيني اليمينيــني الذيــن 

ــية. ــة الفرنس ــع اهلوي ــارض م ــز يتع ــواًل لرم ــه قب رأوا في
ويف عــام 1994 أصــدر وزيــر التعليــم فرنســوا بايــرو قــرارًا حيظــر 
مجيــع الرمــوز الدينيــة الظاهــرة يف املــدارس، والــذي مبوجبــه يســتطيع 
مديــرو املــدارس واملســؤولون احملليــون طــرد الطــالب الذيــن مل يلتزموا 
بالقواعــد، ولكــن مــع ذلــك، وعلــى مــدى الســنوات اخلمــس التالية، 
ــداء احلجــاب  ــن أرادوا ارت ــع الطــالب الذي ــة مجي دعــم جملــس الدول
ــة،  ــع العلماني ــارض م ــاب ال يتع ــأن احلج ــم 1989، ب ــتنادًا حلك اس

ولكــون قــرار «بايــرو» ال يعــد قانونــً جيــب العمــل بــه19.
مل حتــظ قضيــة احلجــاب بعــد ذلــك بــني 1995 و2000 بــأي اهتمــام 
إعالمــي وسياســي، إىل أن وقعــت أحــداث هجمــات 11 ســبتمر 2001، 
17  Stephen M. Croucher, French-Muslims and the Hijab: An Analysis of Identity and the Islamic 
Veil in France, Journal of Intercultural Communication Research, 2008, 202. 

18  Noura Ahmed, Ibid, 36.

19  Noura Ahmed, Ibid, 39.
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ــي يف  ــارة العامل ــز التج ــى مرك ــدة» عل ــم القاع ــا «تنظي ــي ارتكبه ال
الواليــات املتحــدة، والــي تناولتهــا وســائل اإلعــالم الفرنســية علــى 
حنــو ســلي، ووُضــع املســلمون حتــت دائــرة املســاءلة، وهــو مــا أدى 
إىل تصاعــد موجــات «اإلســالموفوبيا»، وتأجيــج مشــاعر اخلــوف مــن 

املســلمني، وال ســيما مــن املمارســات اإلســالمية العلنيــة.
ــرض  ــة، ُف ــرًا للداخلي ــاركوزي وزي ــني كان س ــام 2003، ح ويف ع
ــة؛ حبجــة  ــد أخــذ الصــور الرمسي ــع احلجــاب عن ــى النســاء خل عل
خمــاوف الدولــة مــن اإلرهــاب. أيضــً، يف نفــس العــام، قــدم النائــب 
جــاك النــغ للجمعيــة الوطنيــة مقتــرح مشــروع حظــر مجيــع الرمــوز 
ــها  ــنة نفس ــن الس ــوز م ــة20. ويف يوليو/مت ــدارس العام ــة يف امل الديني
ــى رأس  ــي عل ــارد ستاس ــراك برن ــاك ش ــي ج ــس الفرنس ــني الرئي ع
ــا إذا  ــق فيم ــل التحقي ــي)؛ ألج ــة ستاس ــه (جلن ــت بامس ــة عرف جلن
كانــت الرمــوز الدينيــة (احلجــاب علــى وجــه اخلصــوص) متوافقــة مع 
ــة  ــة. وأصــدرت اللجن ــة، لتمريــر قانــون حيظــر الرمــوز الديني العلماني
تقريرهــا يف ديســمر/كانون األول 2003، وأيــدت احلظــر علــى أســاس 
ــا اقتصــرت يف  ــة، إال أهن ــوق املدني ــام ال احلق ــه ينتهــك النظــام الع أن
قــرار احلظــر علــى املــدارس العامــة علــى اعتبــار أنــه فضــاء عــام، 
وكــذا علــى طــالب املــدارس دون طــالب اجلامعــات؛ علــى افتــراض 

أهنــم راشــدون مبــا يكفــي الختــاذ قرارهــم بأنفســهم.
وبنــاًء علــى تقريــر اللجنــة ُأصــدر قانــون «حظــر الرمــوز الدينيــة 
البــارزة يف املــدارس»، يف 15 مــارس/آذار 2004، الــذي ُأدمــج يف قانــون 
التعليــم21. حظــر هــذا التشــريع الصلبــان الكبــرة، والكيبــة اليهوديــة، 

20  Noura Ahmed, Ibid, 44.

21  عامر فاخوري، حظر الرموز الدينية يف فرنسا بني مطرقة العلمانية ومبادئ حقوق اإلنسان، املنارة للبحوث 

والدراسات، اجمللد 20، العدد 3، ص 40.
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ــية  ــدارس الفرنس ــالمية، يف امل ــرأس اإلس ــة ال ــيخ، وأغطي ــم الس وعمائ
العامــة. إال أن احلظــر مل يتوقــف هنــا، ففــي 13 يوليو/متــوز 2010 مُــرر 
ــاب يف  ــر النق ــون حظ ــس الوطــي الفرنســي مشــروع قان ــى اجملل عل
ــة  ــد هوي ــى حتدي ــدرة عل ــدم الق ــرر ع ــت م ــة، حت ــن العام األماك
ــدأ  ــة. وب ــن العام ــاوف يف األماك ــبب املخ ــا يس ــو م ــخص، وه الش
تنفيــذ القــرار يف 11 أبريل/نيســان 2011، وُفرضــت غرامــة قدرهــا 150 
ــذي يقضــي  ــون، ال ــرأة ختالــف القان ــى أي ام ــورو (216 دوالرًا) عل ي
أيضــً حبظــر «إخفــاء الوجــه حبجــاب أو قبعــة أو قنــاع يف األماكــن 
العامــة، أي الشــارع واحلدائــق العامــة وحمطــات القطــار واملتاجــر»22.
ــى  ــرأة عل ــدًا- 2000 ام ــرة ج ــة صغ ــن أن أقلي ــم م ــى الرغ عل
ــني،  ــة مالي ــم مخس ــغ عدده ــا، البال ــلمي فرنس ــن مس ــر- م األكث
يرتديــن النقــاب23، فــإن الســلطات الفرنســية أصــدرت القــرار حبجــة 
ــا يتعــارض بشــكل جوهــري مــع  ــة، وهــو م ــاع عــن الالئكي الدف
إعــالن حقــوق اإلنســان الــذي يقــرر أن «احلريــة الدينيــة هــي حــقٌّ 
ثابــتٌ لــكل مواطــن». ويــرى املدافعــون عــن احلجــاب أنّــه جــزٌء 
ال يتجــزّأ مــن معتقداهتــم وحرياهتــم الدينيــة، وأن الدولــة بقرارهــا جتر 
ــار  ــي إلظه ــم الدي ــن تراثه ــزٍء م ــن ج ــي ع ــى التخل ــا عل أفراده

انتمائهــم إىل البلــد الــذي يعيشــون فيــه.
ــة  ــها يف مواجه ــل نفس ــى جع ــية عل ــة الفرنس ــرار احلكوم إن إص
ــة» بشــكل واســع داخــل  دائمــة مــع شــعائر إســالمية «غــر مطبق
حدودهــا، دون أن تســعى يف املقابــل إىل معاجلــة املشــاكل احلقيقيــة الــي 
ــة  ــتراتيجية احلكوم ــر اس ــرًا، يُظه ــلمون كث ــرون املس ــا املهاج يعانيه

https://cutt.ly/FhnUqEP .(2020/1/12) :22  احلظر الفرنسي لغطاء الوجه، ويكيبيديا، (د.ت)، تاريخ االطالع

23  The Associated Press, Veiled women arrested at Paris protest, CBC News, (112011/04/), 
Accessed (302020/11/). https://0i.is/yrr2
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ــً إىل  ــعى دوم ــا تس ــات. إذ إن فرنس ــب األقلي ــع مطال ــل م يف التعام
إثبــات أن متســك املســلمني «بقيــم خمتلفــة» هــو الســبب الرئيــس يف 
عــدم قدرهتــم علــى خلــق أي إجنــاز اقتصــادي واجتماعــي حقيقــي 
ــة إصــالح  داخــل اجملتمــع الفرنســي، دون أن تدخــل نفســها يف معادل

ــلمة. ــات املس ــاع األقلي أوض
لقــد أرهقــت «معضلــة احلجــاب» املســلمات يف فرنســا قرابــة أربعــة 
ــدية أو  ــداءات اجلس ــن االعت ــد م ــة للعدي ــن عرض ــود، وجعلته عق
اللفظيــة، فقــد مثَّلــن نســبة 77٪ مــن ضحايــا االعتــداءات العنصريــة 
ضــد املســلمني بــني عامــي 2011 و2012، بعــد قــرار حظــر النقــاب 
قيــد التنفيــذ24. وقــد تفاوتــت النســبة هبوطــً وصعــودًا يف الســنوات 
ــة يف  ــورة النمطي ــتمرار الص ــو اس ــا ه ــت فيه ــن الثاب ــة، ولك الالحق
وضــع احلجــاب واملســلمات حتــت طائــل الشــبهة اإلرهابيــة والتمييــز 
ــتنكارها، دون  ــا أو اس ــن تغطيته ــاوز ع ــداءات املتج ــري واالعت العنص
ــات  ــلمات احملجب ــه املس ــرض ل ــا تتع ــة م ــي ملواجه ــرك حكوم حت

ــا. ــى أراضيه عل
5- التيارات السياسية يف فرنسا وعالقتها ابملسلمني

ــا  ــبة إىل مواقفه ــية بالنس ــية الفرنس ــزاب السياس ــيم األح ــن تقس ميك
ــة  ــح، ورافض ــكل صري ــة بش ــة معادي ــني: فئ ــلمني إىل فئت ــاه املس جت
لوجودهــم داخــل فرنســا، وأخــرى تــرى يف اجلاليــة اإلســالمية أقليــة 
ــي  ــادي الفرنس ــي واالقتص ــام السياس ــة للنظ ــة ضحي ــرة مهمش فق
خــالل فتــرات متعاقبــة، ولكنهــا أيضــً تســعى إىل تنظيــم املســلمني 

ــة». ــع «روح العلماني ــق م ــا يتف مب

24  Angelique Chrisafis, France’s headscarf war: ‘It’s an attack on freedom, The Guardian 
(222013/07/), Accessed (302020/11/). https://0i.is/k4o6 
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حــزب اجلبهــة الوطنيــة بقيــادة جــون لوبــني، مث ابنتــه ماريــن لوبني، 
ــة  ــة الــي تتبــى سياســة معادي ــة املتطرف ــرز األحــزاب اليميني يعــد أب
ضــد كل مــا ليــس فرنســيً أبيــض كاثوليكيــً. ويقــدم نفســه علــى 
ــة  ــا مــن املســلمني، وهلــذا أســس لنظري ــه منقــذ لفرنســا وأوروب أن
«االســتبدال الكبــر» املســتخدمة حاليــً علــى نطــاق واســع يف مجيــع 
دوائــر اليمــني املتطــرف يف أوروبــا وبقيــة العــامل، والــي كان اإلرهــايب 
النيوزيلنــدي قــد أشــار إليهــا يف رســالته الــي تركهــا عنــد اجملــزرة 

الــي ارتكبهــا حبــق 49 مســلمً يف صــالة اجلمعــة.
ــني الفرنســيني  ــايف (ب ــالف ثق ــة بوجــود اخت ــة الوطني ــن اجلبه تؤم
واملهاجريــن)، وهــو مــا دفعهــم إىل تبــي فكــرة الدفــاع عــن «التفضيل 
األورويب» ومحايتــه لقيــم التنويــر مــن «هجمــة العــرب الربريــة». فقــد 
اســتمر احلــزب يف سياســة رفــض املهاجريــن املســلمني (خاصــة مــن 
مشــال إفريقيــا) منــذ تأسيســه 1972، علــى اعتبــار أن املهاجريــن فئــة 
ــة،  ــة الغربي ــة والثقاف ــم األوروبي ــن القي ــد ع ــدة كل البع ــة بعي عرقي
ــام يف  وال ميكنهــم بــأي حــال مــن األحــوال أن ينصهــروا بشــكل ت
األمــة الفرنســية، ولذلــك يُعــد مــن أهــم األحــزاب الــي تتفاعــل مع 
مجيــع القضايــا الــي متــس اإلســالم واملســلمني، ويدعــو إىل تنظيمهــا 
بشــدة حتــت مبــادئ اجلمهوريــة الفرنســية، فعلــى ســبيل املثــال كان 
احلــزب مــن أهــم احلاشــدين لقانــون منــع الرمــوز الدينيــة يف عــام 

.2004

ــل  ــل أق ــرف- متث ــا واملتط ــدل منه ــار- املعت ــزاب اليس ــبة ألح بالنس
ــً تكــون خطاباهتــا أقــل  اهليئــات السياســية عــداء للمســلمني، وغالب
حــدة مقارنــة باألحــزاب اليمينيــة واليمينيــة املتطرفــة. وعلــى الرغــم من 
ــة اإلســالمية واملهاجريــن  أن هــذه األحــزاب تنظــر إىل مشــاكل اجلالي
ــم مل  ــي فإهن ــم جمتمع ــوء تنظي ــل إداري وس ــة فش ــا نتيج ــى أهن عل
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ــوق  ــم احلق ــلمني ومنحه ــا املس ــة قضاي ــات ملعاجل ــوا أي أطروح يقدم
ــك إىل  ــود ذل ــا يع ــرون، ورمب ــا املهاج ــب هب ــي يطال ــب ال واملطال
ــب  ــن أن تذه ــم م ــوات مؤيديه ــى أص ــاظ عل ــى احلف ــم عل حرصه

ــدًا إىل اليمــني واليمــني املتطــرف. بعي
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سياقات املقاطعة والغضب من فرنسا
ــرارة  ــت الش ــي كان ــي ال ــم الفرنس ــل املعل ــة قت ــل حادث متث
النطــالق املوجــة احلاليــة مــن اإلســالموفوبيا، ومــا ولدتــه مــن ردود 
ــدس  ــة «يوالن ــة، تكــرارًا لقصــة صحيف فعــل إســالمية شــعبية ورمسي
ــام  ــة يف ع ــي نشــرت 12 صــورة كاريكاتوري ــة، ال بوســن» الدمناركي
2005 تســيء للنــي صلــى اهلل عليــه وســلم، ومــا تبعــه مــن إعــادة 
ــا)25.  ــا وفرنس ــج وأملاني ــة (النروي ــف أوروبي ــدة صح ــر يف ع نش
ــة يف  ــة موجــة غضــب عارم ــار نشــر تلــك الرســوم الكاريكاتوري أث
العــامل اإلســالمي، ومقاطعــة واســعة النطــاق للعديــد مــن املنتجــات 

ــة. ــها الدمناركي ــى رأس ــة، وعل األوروبي
ــة املقاطعــات الواســعة الــي واجهتهــا  حاولــت الدمنــارك بعــد محل
أن تتجنــب الســبل املؤديــة إىل تكــرار الغضــب اإلســالمي.  يف حــني مل 
تتوقــف فرنســا عــن إعــادة نشــر الرســوم، ففــي عــام 2006 نشــرت 
صحيفــة «شــاريل إيبــدو» عــددًا مــن الرســوم املســيئة، وجنــم عــن 
االســتهداف املمنهــج املتواصــل لإلســالم مــن طــرف اجلريــدة بشــكل 
متواصــل مهامجــة مســلحَني مقــر الصحيفــة يف باريــس، وقتــال حينهــا 
ــد  ــاين 2015. وق ــون الث ــا، يف يناير/كان ــة حتريره ــن هيئ ــوًا م 12 عض
ــبتمر/ ــيئة يف س ــوم املس ــر الرس ــادت نش ــً؛ فأع ــك تعنت ــا ذل زاده
أيلــول مــن الســنة نفســها، بالتزامــن مــع بــدء حماكمــة عــدد مــن 
املتهمــني بعالقاهتــم مــع مهامجــي مقــر الصحيفــة، وهــذا مــا يظهــر 

تعمــدًا وإصــرارًا مــن الصحيفــة علــى اإلســاءة.
ــة  ــا ذات العقلي ــات- أن فرنس ــذه املمارس ــالل ه ــن خ ــدو -م يب
ــب  ــارة غض ــب إث ــرة جتن ــتوعب فك ــتعالئية مل تس ــتعمارية االس االس

25  عالء عبد الرمحن، هذه قصة رسوم فرنسا املسيئة.. ومحلة املقاطعة، موقع عريب21، (2020/10/26)، تاريخ 
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املســلمني علــى حنــو مســتمر، ويبقــى أمامهــا خيــاران؛ إمــا مواصلــة 
ــلطات  ــة الس ــداث احلالي ــع األح ــره، أو أن تدف ــم خماط ــا رغ هنجه
ــارة مشــاعر املســلمني؛ فاخلطــاب  ــر ملنهــج إث إىل اختــاذ منهــج مغاي
ــالمية» يف  ــعائر اإلس ــة «الش ــى مهامج ــر عل ــر مل يقتص ــي األخ الفرنس
ــً لتتعــرض فرنســا ألســوأ أزمــة  نطاقــه الداخلــي، بــل توســع عاملي

ــث.  ــر احلدي ــالمي يف العص ــامل اإلس ــع الع ــة م خارجي
1- خلفيات الغضب “اإلسالمي” من فرنسا

يف الثــاين مــن أكتوبر/تشــرين األول 2020، أعلــن ماكــرون، يف خطابــه 
ــى  ــب عل ــه جي ــن، أن ــة باملهاجري ــس املكتظ ــي باري ــدى ضواح بإح
فرنســا «مواجهــة االنعزاليــة اإلســالمية»، الــي تســعى إىل «إقامــة نظــام 
ــن  ــد أعل ــرض فق ــذا الغ ــق ه ــة»، ولتحقي ــكار اجلمهوري ــواز» و»إن م

خطتــه ملشــروع قانــون يعتــزم رفعــه إىل جملــس الدولــة الفرنســي26.
ماكــرون مل يكتــفِ بتوجيــه خطابــه حنــو مــا أمســاه بـ»اإلســالم 
السياســي»، وإمنــا صــرّح أيضــً بــأن الديــن اإلســالمي «ميــر بأزمــة 
ــتياء  ــن االس ــً م ــق نوع ــا خل ــذا م ــامل»، وه ــاء الع ــع أحن يف مجي

ــالمي. ــامل اإلس ــب يف الع والغض
بعــد ذلــك، يف 16 أكتوبر/تشــرين األول، أعلنــت الشــرطة الفرنســية 
أهنــا قتلــت بالرصــاص شــابً شيشــاين األصــل بعدمــا قتــل معلمــه 
الــذي عــرض رســومً كاريكاتوريــة «مســيئة» للنــي حممــد يف إحــدى 

حصــص «التأريــخ املعاصــر» يف إحــدى مــدارس ضواحــي باريــس.
ــي  ــى املض ــا عل ــديد وإصراره ــا الش ــن تنديده ــت ع ــا أعرب فرنس
قدمــً يف تشــريعاهتا اخلاصــة باملســلمني علــى أراضيهــا. كمــا شــجعت 

26  ماكرون يدعو إىل التصدي «للنزعة اإلسالمية الراديكالية» الساعية إىل «إقامة نظام مواز» يف فرنسا، موقع 

https://cutt.ly/FhnGnpN .(2020/11/30) :قناة فرنسا 24، (2020/10/2)، تاريخ االطالع
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علــى عــرض الرســوم املســيئة علــى املبــاين العامــة يف البــالد حتــت 
ــا  ــية». كم ــم الفرنس ــن القي ــاع ع ــر»، و»الدف ــة التعب ــتار «حري س
ــريع  ــن تس ــان، ع ــد درمان ــي، جرال ــة الفرنس ــر الداخلي ــن وزي أعل
ــة يف «مكافحــة التطــرف اإلســالمي»، ضــد عــدد مــن  اخلطــة األمني
اجلمعيــات واملؤسســات اإلســالمية الــي وصفهــا بأهنــا مســؤولة مــن 
خــالل «التواطــؤ والتحريــض» علــى جرميــة مقتــل األســتاذ صمويــل 
بــايت، ووفقــً هلــذه اخلطــة فقــد تقــرر مرســوم حــل «مجعيــة الركــة 

ــا»27. ــالموفوبيا يف فرنس ــة اإلس ــة مناهض ــيي»، و»مجعي س
ــة  ــي تشــجع الرواي ــية األحــداث ال ــى الســاحة الفرنس ــت عل توال
احلكوميــة حــول «انفصاليــة املســلمني»، ففــي 29 أكتوبر/تشــرين األول 
ُقتــل ثالثــة أشــخاص يف هجــوم علــى كنيســة يف مدينــة نيــس، وذكر 
مســؤولو املدينــة أن منفــذ اهلجــوم شــاب تونســي وصــل إىل فرنســا 
مؤخــرًا، ووصــف ماكــرون احلــادث بـ»اهلجــوم اإلرهايب اإلســالمي»، 
ــع  ــرب م ــة ح ــا «يف حال ــه أن فرنس ــر داخليت ــر وزي ــني ذك يف ح

ــة اإلســالميني املتشــددين»28.  أيديولوجي
أدانــت أغلــب الــدول، ومــن ضمنهــا اإلســالمية، تلــك اهلجمــات، 
ــت  ــن يف الوق ــية، ولك ــة الفرنس ــل للدول ــا الكام ــن دعمه ــرة ع مع
ــدات  ــالمية وتندي ــعبية إس ــب ش ــة غض ــاك موج ــت هن ــه كان نفس
ــوم  ــة الرس ــى خلفي ــالمي عل ــامل اإلس ــات الع ــف حكوم ــن خمتل م
الكاريكاتوريــة وتصرحيــات ماكــرون املدافعــة عنهــا، وُأطلقــت محــالت 
مقاطعــة للمنتجــات الفرنســية ردًا علــى اإلســاءة الــي تعرضــوا هلــا من 

ــة الفرنســية. قبــل الدول
27  فرنسا تقرر حل مجعية «بركة سييت» اإلسالمية، وكالة «سبوتنيك» اإلخبارية الروسية بالعريب، (2020/10/28)، 

 https://sptnkne.ws/Eg8N .(2020/11/30) :تاريخ االطالع
 BBC ،28  هجوم نيس: ماكرون يعقد اجتماعاً أمنياً طاراًئ رفيع املستوى، وحتذيرات قوية للفرنسيني ابخلارج
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وهلــذا اجتــه ماكــرون حنــو قنــاة اجلزيــرة بعــد أن شــعرت فرنســا أن 
األمــور آخــذة يف التصعيــد وال بــد مــن حتــرك إلطفــاء فتيــل الغضــب 
اإلســالمي. ذكــر ماكــرون يف مقابلتــه مــع اجلزيــرة أن «األخبــار الــي 
نقلــت أنــه يدعــم الرســوم املســيئة للرســول الكــرمي أخبــار مضللــة 
ومقتطعــة مــن ســياقها»، مؤكــدًا أنــه ليــس لديــه أي مشــكلة مــع 
اإلســالم، وإمنــا معركتــه «ضــد اإلرهــاب والتطــرف»، واصفــً محلــة 
ــه  ــد مقابلت ــة»29. وبع ــر الئق ــا «غ ــية بأهن ــات الفرنس ــة املنتج مقاطع
ــة  ــه املدافع ــي إىل تصرحيات ــس الفرنس ــاد الرئي ــرة ع ــاة اجلزي ــع قن م
عــن حريــة التعبــر، واملتضامنــة مــع أهــايل الضحايــا الذيــن ســقطوا 

نتيجــة اهلجمــات «اإلرهابيــة اإلســالمية»، حســب وصفــه.
2- املواقف الرمسية والشعبية جتاه الرسوم املسيئة

أثــارت قضيــة الرســوم الكاريكاتوريــة املســيئة للرســول حممــد صلــى 
اهلل عليــه وســلم وتصرحيــات ماكــرون بشــأهنا موجــة غضــب يف أحنــاء 
ــي  ــالمي الرمس ــريب واإلس ــرد الع ــاوت ال ــد تف ــالمي، وق ــامل اإلس الع
بــني االســتنكار املتأخــر وبــني الرفــض الصريــح هلــذه التصرحيــات، أما 
ردود الفعــل الشــعبية فقــد كانــت ثابتــة وموحــدة يف معظــم الــدول 
ــات  ــة للمنتج ــالت مقاطع ــت مح ــث ُأطلق ــة، حي ــالمية والعربي اإلس
ــل  ــائل التواص ــة وس ــة املقاطع ــدرت أومس ــية، وتص ــع الفرنس والبضائ
االجتماعــي، وجابــت املظاهــراتُ الشــعبية الغاضبــة املــدن والعواصــم 

اإلســالمية تنديــدًا بالرســوم املســيئة وتصرحيــات الرئيــس الفرنســي.
ولكــن عنــد املقارنــة بــني الــردود الرمسيــة والشــعبية يف عــام 2005 
و2020 يالحــظ أن الــردود الشــعبية حافظــت علــى زمخهــا، يف حــني 
ــث  ــام 2005. حي ــه يف ع ــت علي ــا كان ــة عم ــردود الرمسي ــت ال خفت

29  ماكرون عن الرسوم املسيئة: لن نتخلى عن حرية التعبري...، موقع اجلزيرة نت، (2020/11/16)، تاريخ 
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ــران  ــر وإي ــر ومص ــا واجلزائ ــعودية وتركي ــي للس ــرك الرمس كان التح
وباكســتان، وغرهــا مــن الــدول اإلســالمية، أكثــر حزمــً؛ بتوجيــه 
رســالة رمسيــة لالجتمــاع العاجــل مــع رئيــس وزراء الدمنــارك، أندرس 
ــه، فضــاًل عــن ســحب  فــوغ رامسوســن، الــذي اعتــذر الحقــً عن
ــارك، وإغــالق  ــن الدمن ــران م ســفراء الســعودية واألردن وســوريا وإي
الســفارة الدمناركيــة يف ليبيــا، وتشــجيع رمســي للمقاطعــة الشــعبية مــن 
قبــل احلكومــة يف مصــر، وهتديــد رمســي باملقاطعــة؛ كمطالبــة البحريــن 
باالعتــذار عــن نشــر الرســوم أو التهديــد بقطــع 159,000 برميــل مــن 
النفــط يوميــً يف حــال عــدم تقــدمي اعتــذار، وكذلــك مجَّــدت وزارة 

النقــل واملواصــالت العراقيــة عقــود العمــل مــع الدمنــارك30.
ــامل اإلســالمي  ــي أهــم حمطــات التحــركات الشــعبية للع وفيمــا يل
جتــاه الرســوم املســيئة، واملواقــف احلكوميــة الــي عــرت عــن رفضهــا 
واســتنكارها للخطــاب الرمســي الفرنســي الــذي أعطــى أحقيــة النشــر 

حتــت مبــدأ «حريــة التعبــر»:
أ.  مواقف املنطقة العربية

دول اخلليج العريب والشام	 
ــتجابت  ــي اس ــة ال ــدول العربي ــل ال ــن أوائ ــت م ــت الكوي كان
حلمــالت املقاطعــة الشــعبية، فبــدأت عشــرات اجلمعيــات االســتهالكية 
ــت  ــا، وعلق ــن رفوفه ــية م ــات الفرنس ــحب املنتج ــت بس يف الكوي
ــات تدعــو إىل مقاطعــة املنتجــات «حــى إشــعار آخــر». تبعــت  الفت
ــرار إدارة  ــع ق ــق م ــة، بالتراف ــرى قطري ــة أخ ــة محل ــة الكويتي احلمل
جامعــة قطــر بتأجيــل فعاليــة األســبوع الفرنســي الثقــايف إىل أجــل غر 
مســمى؛ وذلــك «عطفــً علــى آخــر املســتجدات املتعلقــة باإلســاءة 

30  الرسوم الكاريكاتورية املسيئة للنيب حممد يف صحيفة يوالندس بوسنت، موسوعة ويكبيديا، (بدون)، تاريخ 

https://cutt.ly/vhYzwtv .(2020/12/2) :االطالع
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ــوزه»31. ــدة لإلســالم ورم املتعم
كمــا أطلــق ناشــطون ســعوديون دعــوات للمقاطعــة حتــت وســم 
ــة  #مقاطعه_املنتجات_الفرنســية؛ وذلــك هبــدف إحلــاق خســائر اقتصادي
ــي  ــام الفرنس ــال النظ ــيء وأفع ــور املس ــى الكاريكات ــا؛ ردًا عل بفرنس
ضــد اإلســالم واملســلمني32. كمــا أدانــت احلكومــة الســعودية العمــل 
ــه  ــس لعرض ــن باري ــرب م ــدرس بالق ــع رأس م ــد قط ــايب بع اإلره
ــة  ــض أي حماول ــا «ترف ــً أهن ــت أيض ــة، وصرح ــومً كاريكاتوري رس

ــاب»33. ــالم واإلره ــني اإلس ــط ب للرب
ويف ســلطنة عُمــان، دعــا مفــي الســلطنة، الشــيخ أمحــد بــن محــد 
اخلليلــي، يف 26 أكتوبر/تشــرين األول 2020، ملقاطعــة املنتجــات الفرنســية 
ردًا علــى دعــم الرئيــس الفرنســي للرســوم الكاريكاتورية املســيئة، ودعا 

إىل ســحب رؤوس األمــوال مــن املؤسســات االقتصاديــة الفرنســية34. 
ــة،  ــة املقاطع ــة حلمل ــم بكثاف ــعي، انض ــتوى الش ــى املس األردن، عل
ــى  ــر- عل ــة، وع ــك احلمل ــن املتاجــر يف تل ــر م ــدد كب وشــارك ع
املســتوى الرمســي- عــن اســتيائه مــن إعــادة نشــر الرســوم، واعتــر 
ذلــك «اســتهدافً واضحــً للرمــوز واملعتقــدات واملقدســات الدينيــة»35، 
ــك  ــدى األردن، فروني ــية ل ــفرة الفرنس ــتدعاء الس ــن اس ــاًل ع فض
ــان علــى اســتمرار نشــر الرســوم  ــد، وإبالغهــا باحتجــاج عمّ فوالن
31  »نصرة للنيب».. مجعيات جتارية عربية تعلن مقاطعة منتجات فرنسية، وكالة األناضول، (2020/10/24)، تاريخ 

https://cutt.ly/WhnLguj .(2020/11/24) :االطالع
32  الوطن العريب ينتفض لنصرة رسول هللا من احمليط إىل اخلليج ملقاطعة البضائع الفرنسية، األمة برس، 

https://0i.is/1oeZ .(2020/11/24) :(2020/10/23)، تاريخ االطالع
33  السعودية: نرفض أي حماولة للربط بني اإلسالم واإلرهاب، موقع العرب، (2020/10/27)، تاريخ االطالع: 

https://cutt.ly/lhnLrGN .(2020/11/26)

34  مفيت ُعمان يشيد مبقاطعة فرنسا ويدعو لسحب االستثمارات منها، اخلليج أونالين، (2020/10/26)، تاريخ 

 http://khaleej.online/wxyRR7 .(2020/11/26) :االطالع
35  األردن: الرسوم املسيئة استهداف واضح للمقدسات الدينية، وكالة األناضول، (2020/10/24)، تاريخ 

https://cutt.ly/ohnKIeI .(2020/11/26) :االطالع
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ــي «تســبب األذى  ــه وســلم، وال ــى اهلل علي ــي حممــد صل املســيئة للن
ــامل»36. ــلم حــول الع ــاري مس لنحــو ملي

دول املغرب العريب	 
ــان يف نشــر  ــا بشــدة «لإلمع ــة إدانته ــة املغربي أعلنــت وزارة اخلارجي
رســوم الكاريكاتــور املســيئة لإلســالم وللرســول ســيدنا حممــد عليــه 
ــى  ــس اإلســالمي األعل ــر أصــدر اجملل الصــالة والســالم»37، ويف اجلزائ
التابــع للرئاســة بيانــً اســتنكر فيــه بشــدة «احلملــة املســعورة علــى 
ــة  شــخصية ســيدنا حممــد»، ودعــا «عقــالء العــامل واملنظمــات الديني
وهيئــات حقــوق اإلنســان وحــوار األديــان إىل جماهبــة هــذا اخلطــاب 

املتطــرف الالإنســاين»38.
ــل  ــائل التواص ــعبية يف وس ــالت الش ــن احلم ــدد م ــق ع ــا انطل كم
ــدت إىل كل دول املغــرب  ــع الفرنســية، امت ــة البضائ االجتماعــي ملقاطع
العــريب الــي تعــد ســوقً اســتهالكيًة قويــة للبضائــع الفرنســية، حيــث 
ــة  ــى شــبكات التواصــل االجتماعــي صــورًا بقائم نشــر نشــطاء عل
ــتمر يف  ــكل مس ــون بش ــتهلكها املواطن ــي يس ــية ال ــات الفرنس املنتج
ــرة  ــرى نص ــات أخ ــتبداهلا مبنتج ــى اس ــوا عل ــة، وحث ــم اليومي حياهت

ــه وســلم39.  ــى اهلل علي ــي حممــد صل للن
ميكــن القــول إن دعــوات املقاطعــة الشــعبية امتــدت إىل كل الــدول 
العربيــة، وتفاعلــت شــعوب املنطقــة مــع محــالت مقاطعــة املنتجــات 

36  األردن يستدعي سفرية فرنسا ويبلغها رفضه موقف ماكرون من الرسوم املسيئة، اخلليج اجلديد، 

 https://cutt.ly/YhnKb8e .(2020/11/26) :(2020/10/26)، تاريخ االطالع
37  محالت شعبية ملقاطعة البضائع الفرنسية.. 9 دول عربية وإسالمية أصدرت مواقف بشأن الرسوم املسيئة، 

   https://cutt.ly/7hLCy8Z .(2020/12/17) :موقع اجلزيرة اإلخباري، (2020/10/26)، تاريخ االطالع
38  »إساءة» ماكرون للرسول.. األردن مستاء واجلزائر تستنكر، وكالة األناضول، (2020/10/26)، تاريخ 

 https://cutt.ly/9hZCiYD .(2020/12/17) :االطالع
39  دول املغرب العريب تبحث عن بدائل للبضائع الفرنسية: تصاعد محالت املقاطعة، العريب اجلديد، 

 https://cutt.ly/4hLBuKT .(2020/12/17) :(2020/10/27)، تاريخ االطالع
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بنســب متفاوتــة. كمــا أعربــت حكومــات املنطقــة، كمصــر وتونــس 
ــتهداف  ــتنكارها الس ــن اس ــدول، ع ــن ال ــا م ــا، وغره وموريتاني
ــتهداف  ــدم اس ــت إىل ع ــر»، ودع ــة التعب ــوى حري ــالم «بدع اإلس

ــة. مشــاعر املســلمني حتــت أي ذريع
ب.  ردود الدول اإلسالمية 

ــه  ــى اهلل علي ــول صل ــاءة للرس ــى اإلس ــل عل ــر ردود الفع مل تقتص
وســلم علــى الــدول العربيــة، فقــد كانــت هنــاك مواقــف مماثلــة يف 
الــدول اإلســالمية املعنيــة هــي األخــرى باملوضــوع، وهــذه منــاذج عن 

ــا. بعضه
تــأيت تركيــا يف مقدمــة الــدول اإلســالمية الــي تصــدرت املواجهــة 
ــرًا  ــا مؤخ ــية بينهم ــات السياس ــد اخلالف ــرًا لتصاع ــا؛ نظ ــع فرنس م
ــكري  ــل العس ــن التدخ ــة، م ــا يف املنطق ــدة قضاي ــة ع ــى خلفي عل
ــان  ــرة يف أذربيج ــورات األخ ــى التط ــوريا، ح ــا وس ــي يف ليبي الترك
وشــرق البحــر األبيــض املتوســط. لــذ كان التفاعــل الرمســي التركــي 
ــر حــدة، فقــد دعــا الرئيــس رجــب  مــع تصرحيــات ماكــرون أكث
ــرح  ــية، وص ــات الفرنس ــة املنتج ــعبه إىل مقاطع ــان ش ــب أردوغ طي
أردوغــان أن «التهجــم علــى اإلســالم واملســلمني بــدأ بتشــجيع مــن 
زعيــم فرنســا (ماكــرون) احملتــاج لعــالج عقلــي»، مضيفــً أن «العــداء 
لإلســالم واملســلمني أصبــح سياســة مدعومــة علــى مســتوى الرؤســاء 
يف بعــض الــدول األوروبيــة»، مطالبــً القــادة األوروبيــني بوضــع حــد 
ملــا وصفــه بـ»محلــة الكراهيــة»، الــي يتزعمهــا الرئيــس الفرنســي40.

ــية إىل  ــة الفرنس ــة احلكوم ــة التركي ــف احلكوم ــت مواق ــد دفع وق
ــاًل  ــان، فض ــات أردوغ ــى تصرحي ــرة ردًا عل ــفرها يف أنق ــتدعاء س اس

40  إمساعيل مجال، أردوغان يواصل هجومه احلاد على ماكرون ويدعو الشعب الرتكي ملقاطعة املنتجات 

 https://cutt.ly/jhnMjmE .(2020/11/29) :الفرنسية، القدس العريب، (2020/10/26)، تاريخ االطالع
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ــة. ــات التركي ــة املنتج ــالل مقاطع ــن خ ــل م ــرد باملث ــن ال ع
ــه جتــاه  لقــد جنــح أردوغــان يف توظيــف فشــل ماكــرون يف خطاب
ــا  ــني؛ ففرنس ــني الدولت ــل ب ــي احلاص ــس اجليوسياس ــالم يف التناف اإلس
ــا إىل االحتــاد األورويب،  ــزال مــن أشــد املعارضــني النضمــام تركي ال ت
لرفضهــا فكــرة دخــول أكثــر مــن مثانــني مليــون مســلم إىل االحتــاد، 
ــة إىل صــراع النفــوذ بــني البلديــن يف منطقــة املتوســط ومــا  باإلضاف

ــا. ــات السياســية بينهم ــن األزم ــا م ــا، وغره حوهل
ويف حــال اســتمرار دعــوات املقاطعــة املتبادلــة بــني الطرفــني فــإن 
النتائــج ســتكون كارثيــة علــى اقتصاديهمــا، وال ســيما يف ظــل األزمــة 
ــون  ــرًا لك ــا، نظ ــروس كورون ــة ف ــا جائح ــي خلفته ــة ال االقتصادي
حجــم التبــادل التجــاري بــني البلديــن كبــرًا جــدًا؛ حيــث تســتورد 
تركيــا مــن فرنســا بضائــع بقيمــة 6.6 مليــارات دوالر ســنويً، يف حني 
تبلــغ واردات فرنســا مــن البضائــع التركيــة مــا قيمتــه 8.2 مليــارات 

ــنة. دوالر يف الس
ــاءة  ــة اإلس ــة لقضي ــاندة الفت ــرت مس ــا أظه ــن جهته ــتان م باكس
ــا،  ــدد رئيــس وزرائه ــه وســلم، فقــد ن ــى اهلل علي ــي حممــد صل للن
ــس  ــان «الرئي ــم خ ــاءة، واهت ــح باإلس ــكل صري ــان، بش ــران خ عم
الفرنســي إميانويــل ماكــرون مبهامجــة اإلســالم، بعــد دفاعــه عن نشــر 
ــتانية  ــة الباكس ــتدعت اخلارجي ــك اس ــة»41. كذل ــوم الكاريكاتوري الرس
الســفر الفرنســي لــدى إســالم آبــاد، لالحتجــاج الشــديد علــى دعم 

ــيئة. ــوم املس ــر الرس ــادة نش ــي إلع ــام الفرنس النظ
ــم باألعمــال الفرنســي يف طهــران،  كذلــك اســتدعت طهــران القائ
ــيني  ــؤولني الفرنس ــرار» املس ــى «إص ــً عل ــو، احتجاج ــوران إيدال فل

41  رئيس الوزراء الباكستاين يتهم الرئيس الفرنسي بـ»مهامجة اإلسالم»، موقع يورونيوز، (2020/10/25)، تاريخ 

 https://0i.is/dDtB .(2020/11/29) :االطالع
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علــى دعــم نشــر الكاريكاتــور املســيء للنــي حممــد صلــى اهلل عليــه 
ــة،  ــال األزم ــس حي ــف باري ــاين مبوق ــس روح ــدد الرئي ــلم42. ون وس
ودعــا «الغــرب وفرنســا وأوروبــا إىل الكــف عــن التدخــل يف شــؤون 

ــلمني». املس
ــات  ــة لتصرحي ــا البالغ ــن إدانته ــرى ع ــي األخ ــت ه ــا أعرب جاكرت
الرئيــس الفرنســي املســيئة لإلســالم وللرســول، فضــاًل عــن اســتدعاء 
الســفر الفرنســي لديهــا، أوليفييــه جامبــارد، وطلبــت توضيحــات جلية 
منــه بشــأن تصرحيــات ماكــرون األخــرة43. أمــا بالنســبة للتحــركات 
ــعبية  ــركات الش ــن التح ــد م ــالد العدي ــهدت الب ــد ش ــعبية، فق الش
ــدين  ــع امل ــات اجملتم ــت مؤسس ــة، ودع ــالت املقاطع ــرات ومح واملظاه
ــتدعت  ــية، واس ــتهالكية الفرنس ــات االس ــة املنتج ــزي إىل مقاطع املالي
ــدت  ــية، وأك ــفارة الفرنس ــال الس ــم بأعم ــة القائ ــة املاليزي احلكوم
ــي هتــدف لإلســاءة إىل  ــات االســتفزازية ال ــة الشــديدة للخطاب «اإلدان

ــالم»44. اإلس
ج.  مواقف املؤسسات الدينية اإلسالمية

تبــى العديــد مــن املنظمــات واملؤسســات اإلســالمية موقــف التنديــد 
واالســتياء مــن اإلســاءة الــي مارســها النظــام الفرنســي ضد املســلمني 
يف خمتلــف أحنــاء العــامل حتــت مفهــوم حريــة التعبــر. حيــث عــرت 
األمانــة العامــة ملنظمــة التعــاون اإلســالمي عــن أســفها لـ»اســتمرار 
هجــوم فرنســا املنظــم علــى مشــاعر املســلمني باإلســاءة إىل الرمــوز 

42  إيران تستدعي القائم أبعمال فرنسا: رد سلطاتكم على املتطرفني يفتقر للعقل، CNN بالعربية، 

https://0i.is/Dt1L .(2020/11/29) :(2020/10/27)، تاريخ االطالع
43  إندونيسيا تستدعي سفري فرنسا لالحتجاج على تصرحيات «ماكرون»، موقع عني ليبيا، (2020/10/28)، 

 https://cutt.ly/ghn2Wsd .(2020/11/26) :تاريخ االطالع
44  احلكومة املاليزية تستدعي القائم أبعمال السفارة الفرنسية، وكالة األناضول، (2020/10/29)، تاريخ االطالع: 

 https://cutt.ly/Shn2AzI .(2020/11/26)
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ــرار  ــن ق ــلمني ع ــاء املس ــس حكم ــن جمل ــك أعل ــة»45. كذل الديني
ــن  ــدد م ــع ع ــني لرف ــني الدولي ــراء القانوني ــن اخل ــة م ــكيل جلن تش
الدعــاوى القضائيــة ضــد صحيفــة «شــاريل إيبــدو»، وكــذا ضــد «كل 
مــن يســيء لإلســالم ورمــوزه املقدســة»46. وأعلن شــيخ األزهــر، أمحد 
الطيــب، إطــالق منصــة متعــددة اللغــات للتعريف بنــي اإلســالم، ودعا 
إىل إقــرار تشــريع عاملــي «جيــرِّم معــاداة املســلمني»47، حــى ال تســتمر 
ــة للمســلمني  ــن اإلســالمي أو التصرحيــات املعادي اإلســاءة لرمــوز الدي

حتــت مصطلــح حريــة التعبــر.
ــا  ــن تنديده ــور» ع ــة املعم ــع «الزيتون ــيخة جام ــرت مش وع
ــالم  ــات اإلس ــى مقدس ــة عل ــة املنظم ــديد «للهجم ــتنكارها الش واس
ــي  ــس الفرنس ــن الرئي ــادرة ع ــلمني الص ــاعر املس ــتفزاز مش واس
ــع  ــة البضائ ــالمية إىل «مقاطع ــعوب اإلس ــت الش ــه»، ودع وحكومت
ــاءهتا  ــن إس ــس ع ــة باري ــذر حكوم ــى تعت ــية ح ــركات الفرنس والش

ــاهتم»48. ــلمني ومقدس ــى املس ــا عل ــررة، واعتداءاهت املتك
ــات  ــات واملؤسس ــب اجلمعي ــن أغل ــة م ــات اإلدان ــت تصرحي تواصل
ــاء  ــار العلم ــة كب ــة هليئ ــة العام ــدرت األمان ــد أص ــالمية، فق اإلس
ــاء  ــات األنبي ــاءة إىل مقام ــه أن «اإلس ــت في ــً صرح ــعودية بيان يف الس
ــله  ــاء اهلل ورس ــرّ أنبي ــن يض ــالم ل ــالة والس ــم الص ــل عليه والرس
ــدون  ــن يري ــة الذي ــوات املتطرف ــاب الدع ــدم أصح ــا خي ــيئً، وإمن ش

45  ردود فعل عربية غاضبة ضد تصرحيات ماكرون ودعوات ملقاطعة البضائع الفرنسية، موقع اجلزيرة نت، 

 https://cutt.ly/whn2xB9 .(2020/11/24) :(2020/10/23)، تاريخ االطالع
46  «جملس حكماء املسلمني» يعتزم مقاضاة صحيفة شاريل إيبدو الفرنسية وكل من يسيء لإلسالم، فرانس 24، 

 https://cutt.ly/Lhn2eMy .(2020/11/29) :(2020/10/28)، تاريخ االطالع
47  األزهر يطلق منصة للتعريف ابلنيب وشيخه يدعو إلقرار تشريع عاملي جيرم معاداة املسلمني، فرانس 24، 

 https://cutt.ly/9hn0FND .(2020/11/29) :(2020/10/28)، تاريخ االطالع
48  تونس.. مشيخة «الزيتونة» تدعو إىل مقاطعة بضائع فرنسا، (2020/10/28)، تاريخ االطالع: (2020/12/17). 

 https://cutt.ly/ohLPm7C
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ــانية»49. ــات اإلنس ــني اجملتمع ــة ب ــواء الكراهي ــر أج نش
ــالم،  ــي اإلس ــية لن ــاءة الفرنس ــا اإلس ــاء إفريقي ــاد علم وأدان احت
وطالــب الســلطات الفرنســية بالتراجــع عــن هــذا املوقــف املســيء إىل 

ــه50. ــذار عن ــامل واالعت ــاء الع ــلمني يف أرج املس
وكــذا أعلنــت رابطــة العــامل اإلســالمي إدانتهــا ألســاليب اإلســاءة 
ــة  ــوزه الديني ــتهداف رم ــالل اس ــن خ ــالمي م ــن اإلس ــاع الدي ألتب
ــة  ــى أن «حري ــددت عل ــالمية، وش ــات اإلس ــن املؤسس ــا م وغره
الــرأي مــى مــا خرجــت عــن قيــم احتــرام مشــاعر اآلخريــن فإهنــا 
تســيء للمعــى األخالقــي للحريــات، وملقاصــد التشــريعات الدســتورية 
والقانونيــة الــي أكــدت ضمــان حريــة إبــداء الــرأي بــأي أســلوب 

مشــروع»51.
ــات  ــن اجلالي ــد م ــة إىل العدي ــات اإلدان ــدت تصرحي ــك، امت كذل
ــتنكارها  ــن اس ــرت ع ــامل، فع ــاع الع ــف بق ــالمية يف خمتل اإلس

ــلمني. ــالم واملس ــة لإلس ــالت املعادي للحم
ــد  ــا، فق ــب فرنس ــاف أورويب إىل جان ــاك اصطف ــل، كان هن يف املقاب
ــا  ــب فرنس ــالده إىل جان ــوف ب ــاين وق ــة الريط ــر اخلارجي ــد وزي أك
بعــد جرميــة قتــل املعلــم الفرنســي، وأعلنــت أملانيــا واليونان والنمســا 
وهولنــدا وإيطاليــا «كامــل الدعــم والتضامــن مــع فرنســا» يف دفاعها عن 
ــس  ــن الرئي ــس التركــي ع ــن بتصرحيــات الرئي ــر، منددي ــة التعب حري

ماكــرون.
49  هيئة كبار العلماء السعودية: اإلساءة لألنبياء ال متت حلرية التعبري بصلة وخدمة جمانية للمتطرفني، موقع 

https://0i.is/BOIA .(2020/12/17) :بالعريب، (2020/10/25)، تاريخ االطالع CNN

50  احتاد علماء أفريقيا يدين املوقف الفرنسي املسيء لإلسالم، موقع جملة اجملتمع، (2020/10/27)، تاريخ 

https://0i.is/k6sH .(2020/12/17) :االطالع
51  «رابطة العامل اإلسالمي»: الرسوم املسيئة ال مُتثل سوى أصحاهبا، موقع جريدة الشرق األوسط، 

 https://cutt.ly/NhLOcT7 .(2020/12/17) :(2020/10/26)، تاريخ االطالع
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خلفيات التصادم بني فرنسا و »اإلسالم« يف عهد الرئيس ماكرون
ــزب  ــن ح ــار 2017 ع ــلطة يف 14 مايو/أي ــرون إىل الس ــاء ماك ج
ــس وســطي  ــه رئي ــى أن ــً نفســه عل ــام»، مقدم ــة إىل األم «اجلمهوري
ــة)،  ــية اخلامس ــة الفرنس ــس اجلمهوري ــويل (رئي ــج الدجي ــج النه وينته
ــم  ــاًل لشــعار «يدع ــا وحام ــة ومبادئه ــن أســس اجلمهوري ــً ع مدافع
مطالــب املهاجريــن واجلاليــة املســلمة». حصــل ماكــرون علــى تأييــد 
ــني الفرنســيني  ــن أصــوات الناخب املســلمني واســتقطب حــوايل %6 م
ــه. لكــن  ــوز والوصــول إىل قصــر اإلليزي ــن الف املســلمني، ومتكــن م
ــا  ــة م ــه، شــرع يف سياســة حمارب ــن انتخاب ــالث ســنوات م ــد ث بع
وصفــه بـ»اإلســالموية» أو «اإلســالم املــوازي»، ومحــل نفــس خطــاب 
ــه يف  ــيه بتبني ــم منافس ــد اهت ــذي كان ق ــة» ال ــة والكراهي «العنصري
انتخابــات 2017. فهــل كان ملهامجــة الرئيــس الفرنســي لفئــة معينــة من 
ــاًل مــن إنشــاء  ــاين فرنســا فع ــة؟ وهــل تع شــعبه أســباب موضوعي
املســلمني «جملتمــع مــواٍز» داخــل األراضــي الفرنســية؟ أم هنــاك دوافــع 

ــرار؟ ــذا الق أخــرى جعلــت ماكــرون يتجــه حنــو اختــاذ ه
1- املقارابت التشريعية الفرنسية لإلسالم داخل فرنسا

ــاحة  ــى الس ــدًا عل ــس جدي ــرون لي ــس ماك ــه الرئي ــوم ب ــا يق م
ــالم  ــح اإلس ــد أن أصب ــة؛ فبع ــوابق تارخيي ــه س ــل ل ــية، ب الفرنس
الديانــة الثانيــة يف بلــد يرفــع رايــة الالئكيــة وحماربــة أي رمــز يرتبــط 
بالديــن، بــدأت األصــوات املتطرفــة احملــذرة مــن أســلمة فرنســا تدفع 
باحلكومــة الفرنســية إىل وضــع اإلجــراءات والتدابــر الالزمــة للحفــاظ 
علــى اهلويــة الفرنســية، الــي أصبحــت غــر واضحــة بســبب تدفــق 
املهاجريــن، الذيــن لطاملــا نُظــر إليهــم علــى أهنــم «عمــال ضيــوف» 

مقــدر هلــم العــودة إىل ديارهــم.
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كثــرًا مــا أثــرت يف سياســة فرنســا الداخليــة قضيــة اهلويــة وجمــال 
ــر  ــت معاي ــذا وُضع ــا، وهل ــة يف فرنس ــن واهلوي ــني الدي ــة ب العالق
ملالحظــة مــدى اســتيعاب املــرء املســلم للثقافــة الفرنســية مــن خــالل 
قيــاس معــدل تكــرار الصــالة يف املســجد، هبــدف البحــث عــن مدى 
اقتــراب ســلوكه مــن النمــوذج الفرنســي العــام؛ «اختــزال الديــن إىل 
ــر  ــد أظه ــة». فق ــات الديني ــة املمارس ــل كثاف ــاص وتقلي ــال اخل اجمل
اجليــل األول -وفــق مؤشــرات حكوميــة- عــدم اتبــاع املمارســات الدينية 
بشــكل كبــر، وزيــارات أقــل إىل البلــد األم، وهــو مــا عُــد مؤشــرًا 
إجيابيــً علــى «االســتيعاب الــكايف للثقافــة الفرنســية»، بــل إن اجليــل 
ــة  ــه الذاتي ــن العــرب واملســلمني كاد يفقــد هويت ــاين مــن املهاجري الث
ويقتــرب إىل الشــكل الفرنســي يف حياتــه اليوميــة. ومــع ذلــك ترفــض 
ــض  ــية، وإن كان بع ــل اجلنس ــني لني ــث املتقدم ــام ثل ــا كل ع فرنس
ــس،  ــة للتجن ــد اســتوفوا كامــل الشــروط الرمسي هــؤالء املرشــحني ق

وذلــك حبجــة عــدم اســتيعاهبم الــكايف لـ»اهلويــة الفرنســية»52.
ــة  ــاج داخــل اهلوي ــاين مســتوى أفضــل يف االندم ــل الث شــكل اجلي
ــه  ــط جتمع ــك أي رواب ــه مل ميتل ــت نفس ــه يف الوق ــية، ولكن الفرنس
مبحيطــه الفرنســي، وعــاىن دومــً التهميــش والرفــض، وذلــك أدى إىل 
خلــق «أزمــة هويــة للمهاجريــن»، وظهــرت عــدة حــركات تطالــب 
ــباب  ــي للش ــي واالجتماع ــاء السياس ــة اإلقص ــن سياس ــي ع بالتخل
العــرب، ولكــن بــداًل مــن أخــذ مطالــب االعتــراف الثقــايف والتكامل 
االقتصــادي علــى حممــل اجلــد، مل تســتجب الســلطات الفرنســية ألي 
منهــا، وضاعفــت مــن إحبــاط احلــركات املطالبــة وشــجعتهم «من غر 
قصــد» علــى تشــكيل والءات علــى أســاس التــراث العرقــي أو اخللفيــة 
ــة، وكانــت هــذه هــي بدايــات «التحــركات اإلســالمية» مــن  الديني
52  John R. Bowen, Islam in/of France: Dilemma of trans-locality, Conference of the 
Europeanists, 2002, 6. 
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جانــب بعــض الشــباب املســتبعدين، ولكنهــا عُكســت واسُــتغلت من 
ــة املتطرفــة فيمــا بعــد.  جانــب األحــزاب اليميني

ــة  ــا مواجه ــن مصلحته ــس م ــه لي ــية أن ــة الفرنس ــعرت احلكوم ش
ــة  ــريعات الدول ــاء تش ــن فض ــً ع ــم متام ــلمني وعزهل ــب املس مطال
ــار 2003، إىل تأســيس «اجمللــس  الفرنســية، هلــذا اجتهــت، يف 28 مايو/أي
ــى  ــة تع ــبه رمسي ــة اإلســالمية»، ليكــون مؤسســة ش الفرنســي للديان
بتنظيــم حيــاة املســلمني الدينيــة. كانــت مهمــة اجمللــس حتديــد تواريخ 
املناســبات الدينيــة للمســلمني، وتنظيــم مســألة األكل احلــالل، وتعيــني 
ــي  ــة الفرنس ــر الداخلي ــن وزي ــائل. مث أعل ــن املس ــا م ــة، وغره األئم
دومينيــك دو فيلبــان، يف 21 مــارس/آذار 2005، إنشــاء مؤسســة «إســالم 
ــائل  ــادة واملس ــؤون العب ــم ش ــام تنظي ــا مه ــت إليه ــا»، وُكل فرنس
ــى  ــب عل ــيم ضرائ ــة إىل ترس ــا، باإلضاف ــلمني يف فرنس ــة للمس الثقافي

ــة. ــة املكرم ــج إىل مك ــالت احل ــالل ورح ــوم احل ــارة اللح جت
ومــع ذلــك مل تتوقــف القــرارات احلكوميــة الــي تفــرض اســتيعاب 
ــه  ــة الفرنســية علــى اجملتمــع املســلم، الــذي نتــج عن ــة العلماني اهلوي
ــل  ــي، وجع ــع الفرنس ــل اجملتم ــامات داخ ــن االنقس ــد م ــق العدي خل
ــم  ــة اندماجه ــة يف عملي ــل احلكوم ــم فش ــاء لتحميله ــلمني غط املس
ــع  ــراد اجملتم ــن أف ــداءات م ــة لالعت ــم عرض ــل وجعله ــع، ب يف اجملتم
ــة علــى املســلمني يف  ــداءات العنصري الفرنســي نفســه؛ إذ تشــهد االعت
فرنســا ارتفاعــً مطــردًا، خاصــة مــع تنامــي اجلهــات اليمينيــة املتطرفة. 
فخــالل عــام 2019 كان عــدد االعتــداءات علــى املســلمني 154 اعتداء، 
ــداء53. ونتيجــة الرتفــاع أعــداد  ــة اعت يف حــني شــهد عــام 2018 مئ
ــات اإلســالمية مســرات  ــن اجلمعي ــدد م ــات، ينظــم ع ــك اهلجم تل

53  ارتفاع حاد يف نسبة اهلجمات ضد املسلمني بفرنسا، موقع اجلزيرة نت، (2020/10/1)، تاريخ االطالع: 

 https://cutt.ly/Khn9CNt .(2020/11/22)
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مناهضــة لظاهــرة (اإلســالموفوبيا)، يشــارك فيهــا اآلالف، مــن بينهــم 
أعضــاء مــن أحــزاب اليســار، مطالبــني بوقــف مجيــع مظاهــر اإلقصاء 

والعنصريــة ضــد الفرنســيني مــن معتنقــي الديانــة اإلســالمية54.
2- ملخص مشروع قانون ماكرون لالنفصال اإلسالمي

يف ســبيل ســعي الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكــرون إلنشــاء نســخة 
جديــدة مــن اإلســالم تتضمــن املفاهيــم التنويريــة يف اخلطابــات الدينيــة 
وتضييــق اخلنــاق علــى املعتقــدات اإلســالمية الــي مــن شــأهنا أن تؤدي 
إىل التطــرف العنيــف، حســب اعتقــاده، أعلــن ماكــرون خطــة عمــل 
ملشــروع قانــون ضــد مــا أمســاه بـ»النزعــات االنفصاليــة»، وخاصــة 
ــروع إىل  ــرح املش ــدمي مقت ــون تق ــى أن يك ــا، عل ــالموية» منه «اإلس
جملــس الــوزراء يف بدايــة ديســمر/كانون األول مث مناقشــته يف الرملــان يف 

النصــف األول مــن عــام 2020 55.
يســتهدف املشــروع ســن عــدد مــن اإلجــراءات يف جمــال التعليــم 
و»حياديــة» املرافــق العامــة، ومتويــل املســاجد وعمــل أئمتهــا، وحتظــر 
ــي ال  ــة ال ــة يف املؤسســات العام ــوز الديني اســتخدام الشــعارات والرم
تتوافــق مــع أســلوب حيــاة اجلمهوريــة الفرنســية56، فهــو يهــدف إىل 

ــات «مناهضــة» للثوابــت الفرنســية. ــم أو هوي التخلــص مــن أي قي
ويــرى أن «اإلســالم الراديــكايل» أو «اإلســالم السياســي» اســتفاد مــن 
غيــاب الدولــة واخلدمــات العامــة واملشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة 
الــي يعــاين منهــا أفــراد اجلاليــة املســلمة يف األحيــاء الــي يعيشــون 

54  بعد حوادث استهدفت املسلمني.. آالف الفرنسيني مبظاهرة حاشدة ضد اإلسالموفوبيا، موقع اجلزيرة نت، 

 https://cutt.ly/Mhn93Xn .(2020/11/22) :(2019/11/11)، تاريخ االطالع
55  فرنسا.. ماكرون يطرح مشروع قانون يستهدف اجلالية املسلمة، موقع اجلزيرة نت، (2020/10/1)، تاريخ 

 https://cutt.ly/yhmQj3x .(2020/11/20) :االطالع
56  ماكرون يضع مخسة حماور ملواجهة «االنفصالية اإلسالموية»، موقع جريدة الشرق األوسط، (2020/10/3)، 

 https://cutt.ly/uhmQOGD .(2020/11/20) :تاريخ االطالع
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هبــا يف مســاعيه إىل إقامــة «نظــام مغايــر» و»بــؤر منفصلــة» عــن قيــم 
اجلمهوريــة الفرنســية وممارســاهتا.

فهــو يــرى يف التعليــم الديــي يف املراكــز اإلســالمية ســببً يف نــزوح 
ــرى يف املمارســة  ــة، كمــا ي األطفــال املســلمني عــن املــدارس الرمسي
الدينيــة للمســلمني (فصــل الرجــال عــن النســاء يف الصــالة وغرهــا من 
ــدارس  ــذ املســلمني يف امل ــة احلــالل اخلاصــة للتالمي الشــعائر) واألطعم

مساســً بالقيــم الفرنســية الــي أُنشــئت عليهــا. 
كذلــك ســيتناول املشــروع فــرض الرقابــة املشــددة علــى اجلمعيــات 
واملــدارس اخلاصــة الدينيــة، وإلزامهــا بالتوقيــع علــى «قانــون احتــرام 
قيــم اجلمهوريــة»، وأي انتهــاك للقانــون ســيحرم هــذه اجلمعيــات مــن 
ــوكاالت  ــن ال ــة أو م ــن احلكوم ــا م ــي تتلقاه ــة ال ــاعدة املالي املس

احملليــة.
ــم  ــن التعلي ــارم- م ــكل ص ــد- وبش ــروع إىل احل ــعى املش ويس
ــة،  ــة الدول ــع لرقاب ــم ال خيض ــذا التعلي ــار أن ه ــى اعتب ــزيل، عل املن
وسيسُــن هيكلــة تلغــي نظــام األئمــة املبتعثــني (مــن تركيــا واملغــرب 
واجلزائــر) إىل املســاجد الفرنســية، علــى أن يُســتَبْدَل بذلــك النظــام 
برنامــج تدريــب لألئمــة ممــول مــن احلكومــة الفرنســية، مبــا يســاهم 
يف إنشــاء «إســالم مســامل»، بعيــدًا عــن «اإلســالم السياســي اجلهــادي 

الــذي تعــاين منــه فرنســا».
ــل  ــى متوي ــة عل ــز الرقاب ــة لتعزي ــيطرح املشــروع هيكل وأخــرًا، س
املســاجد حبيــث يتــم تنظيــم «التمويــل اخلارجــي» دون حظــره، ووضع 
ــاجد  ــى املس ــم عل ــني بأفكاره ــتيالء املتطرف ــع اس ــل «متن ــة عم آلي

الفرنســية»57.
57  إميانويل ماكرون يتعهد مبحاربة «االنعزال اإلسالمي» يف فرنسا، BBC عريب، (2020/10/2)، تاريخ االطالع: 

 https://0i.is/RHsJ .(2020/11/20)
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ــباط  ــة» يف فراير/ش ــة رباعي ــرح «خط ــرون ط ــد كان ماك ــذا وق ه
ــا،  ــرقي فرنس ــوز ش ــة ميل ــل يف مدين ــي بورتزفي ــد أن زار ح 2020 بع
وكانــت اخلطــة هتــدف إىل حماربــة «االنفصــال اإلســالمي» يف األحيــاء 
ــت  ــا حال ــا وآثاره ــره، إال أن جائحــة كورون الفرنســية، حســب تعب

دون املضــي هبــا. 
ارتكــزت اخلطــة علــى أربــع نقــاط أساســية مشــاهبة إىل حــد كبــر 
ــص  ــت: التخل ــد تضمن ــة»، فق ــات االنفصالي ــة «النزع ــروع حمارب ملش
التدرجيــي مــن األئمــة املبعوثــني مــن دول أخــرى، والتنســيق مــع ممثلي 
ــة «االنفصــال اإلســالمي»، وكذلــك تشــجيع  ــة اإلســالمية حملارب اجلالي
ــاواة  ــون املس ــق بقان ــا يتعل ــايف فيم ــاج الثق ــى االندم ــلمني عل املس
ــان، وأخــرًا تناولــت «عــودة» العــروض العامــة  بــني الفتيــات والفتي
يف جمــاالت الثقافــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم والتدريــب يف املناطــق 

الســكنية58.
ــا-  ــة كورون ــدو أن ماكــرون- علــى الرغــم مــن اســتمرار معضل يب
ــن  ــية م ــي الفرنس ــدًا لألراض ــراه هتدي ــا ي ــً فيم ــي قدم ــرر املض ق
قبــل «األيديولوجيــات املتطرفــة»، وهــو مــا عــده كثــر مــن احملللــني 
ــق مكاســب سياســية،  السياســيني اســتخدامً لإلســالم يف ســبيل حتقي

ــالد. ــة للب ــه احلالي ــأزق إدارت ولصــرف النظــر عــن م
3- اإلسالم “كبش الفداء” إلخفاء إخفاقات سياسات ماكرون

ــات  ــدة أزم ــرة ع ــة األخ ــية يف اآلون ــة الفرنس ــت احلكوم واجه
اقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة، ولذلــك أراد ماكــرون أن يثــر قضيــة 
جديــدة تشــغل الــرأي العــام الداخلــي واخلارجــي، وختفــف الضغــط 

58  مالمح خطة ماكرون الرابعية ضد «االنفصال» اإلسالمي يف فرنسا، موقع قناة DW بالعربية، (2020/2/19)، 

 https://cutt.ly/uhmQB1T .(2020/11/20) :تاريخ االطالع
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ــا،  ــها فرنس ــي تعيش ــات ال ــول لألزم ــاد حل ــه يف إجي ــروض علي املف
ــاش االقتصــاد،  ــا، وإنع ــاء كورون ــه يف مكافحــة وب ــات إدارت وإلخفاق
ــته  ــالس سياس ــالح إف ــراء، وإص ــترات الصف ــاج الس ــة احتج ومعاجل
ــج  ــد نت ــدول. فق ــن ال ــا م ــوريا، وغره ــا وس ــة يف ليبي اخلارجي
ــا تراجــع شــعبيته بنســبة  عــن فشــل إدارة ماكــرون يف أزمــة كورون
كبــرة، وذلــك قبــل فتــرة فاصلــة مــن االنتخابــات الرئاســية يف بدايــة 
عــام 2022، فبحســب اســتطالع أجــراه معهــد (Elabe)- وهــو شــركة 
أحبــاث واستشــارات فرنســية- يعتقــد معظــم النــاس يف فرنســا أن الرئيس 
إميانويــل ماكــرون فشــل يف االســتجابة ألزمــة وبــاء كورونــا، ويــرى 
61٪ مــن املســتطلعني أن ماكــرون مل يتعامــل بشــكل جيــد مــع األزمة59.

فضــاًل عــن نتائــج انتخابــات البلديــات لعــام 2020، الــي أظهــرت 
ــن  ــه، ومتك ــرون ذات ــزب ماك ــي حب ــب الفرنس ــة الناخ ــدان ثق فق
ــاله  ــات، ت ــة البلدي ــوز بغالبي ــن الف ــاري م ــر» اليس ــزب اخلض «ح

«احلــزب االشــتراكي» و»حــزب اجلمهوريــني»، فيمــا تقلــص حضــور 
حــزب الوســط «اجلمهوريــة إىل األمــام»، وحــزب «التجمــع الوطــي» 

ــر60.  ــي املتطــرف بشــكل كب اليمي
اختــار ماكــرون قضيــًة توحــد خمتلــف مكونــات اجملتمــع الفرنســي، 
علــى الرغــم مــن وجــود قضايــا أكثــر أمهيــة وحتتــاج إىل معاجلــات 
مســتعجلة، إال أن قضيــة «اإلرهــاب» وإثــارة «يقظــة اجملتمــع» للحفــاظ 
علــى «اجلمهوريــة وقيمهــا» ميكــن املراهنــة عليهــا يف احلصــول علــى 
ــار املســلمني  ــد االنتخــايب يف عــام 2022. وقــد اخت ــد مــن التأيي املزي
كبــش فــداء للتنصــل مــن مســؤوليته، وذلــك لكــون مشــكلة االنعزالية 

59  سيندي كوك، غالبية الفرنسيني يرون أن ماكرون فشل يف التعامل مع أزمة كوروان، وكالة األناضول، 

 https://cutt.ly/Hhn9T2w .(2020/11/17) :(2020/10/8)، تاريخ االطالع
60  Giuseppe Cugnata, The Elections and the Pandemic. The French Municipal Elections 2020, 
Transform Network, (092020/07/), Accessed (032020/12/). https://0i.is/xOYF 



41

ماكرون واإلسالم في فرنسا |  هل ينجح مشروع صناعة إسالم على مقاس الالئكية! 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

أو االنفصاليــة الــي يعيشــها اإلســالم قضيــة مصطنعــة وغــر موجــودة 
علــى الســاحة الفرنســية كمــا يظنهــا ماكــرون. فكمــا ُذكــر ســابقً 
ــي  ــزال السياس ــي االنع ــكل أساس ــون بش ــا يعان ــلمون يف فرنس فاملس
االقتصــادي، وســلطة الديــن يف حياهتــم قــد تالشــت بشــكل كبــر.

ــالح  ــد إىل إص ــروعه اجلدي ــرون يف مش ــعى ماك ــك ال يس ــع ذل وم
أوضــاع املســلمني االقتصاديــة (توفــر فــرص العمــل وتقليــل معــدالت 
ــلمني  ــزة للمس ــة حمف ــة اجتماعي ــق بيئ ــوي خل ــة.. إخل)، وال ين البطال
ــا،  ــة مببادئه ــي احلداث ــى تب ــلمني عل ــن املس ــيني واملهاجري الفرنس
ــد،  ــع موح ــايب يف جمتم ــش اإلجي ــراط والتعاي ــى االخن ــجعهم عل وتش
وإمنــا حيــاول ســد ثغــرات عجــز إدارتــه، وتســليط ضــوء إعالمــي 
أكــر علــى قضيــة «يتفاعــل معهــا أغلــب الشــعب الفرنســي»، حــى 

ــات 2022. ــه يف انتخاب ــتفيد من يس
وللمفارقــة فقــد فشــل ماكــرون يف إدراك مبدأ فرنســا األساســي؛ وهو 
الفصــل بــني الكنيســة والدولــة وحيــاد الدولــة جتــاه الديــن، وعــدم 
اخلــوض يف أي خطــاب ديــي يوجــه للمجتمــع. وفضــاًل عــن ذلــك 
ــية  ــدود الفرنس ــل احل ــلمني داخ ــه للمس ــرون خطاب ــه ماك مل يوج
فقــط، ولكنــه أخــذ علــى عاتقــه أيضــً تبــي قضيــة احلكــم الرشــيد 
ــد  ــله يف حتدي ــر فش ــذا أظه ــامل، وه ــاء الع ــع أحن ــلمني يف مجي للمس
أولويــات خطابــه السياســي، وعــرّض سياســة فرنســا اخلارجيــة ألزمة 

ــامل اإلســالمي61. ــع الع ــديدة م ش

61  H. A. Hellyer, Macron’s Not Worried About Islam. He’s Worried About Le Pen, Foreign 
Policy, (082020/10/), Accessed (052020/12/). https://0i.is/wqLP 
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مآالت التحركات الفرنسية على اإلسالم واملسلمني
ــالث  ــراف ث ــن استش ــة ميك ــذه الورق ــا ورد يف ه ــع م ــاًء م بن
قضايــا رئيســية تــدور حــول مــدى جناعــة دعــوات املقاطعــة، ووضــع 
املهاجريــن يف فرنســا، ومحــالت اإلســالموفوبيا املوجهــة ضدهــم، وأخرًا 

مــدى متكــن فرنســا مــن إنشــاء «اإلســالم احمللــي» اخلــاص هبــا.
1- فعالية محلة مقاطعة املنتجات الفرنسية

ــق  ــة يف حتقي ــالت املقاطع ــاح مح ــدى جن ــراف م ــي استش يقتض
أهدافهــا اإلشــارة إىل العالقــات التجاريــة بــني فرنســا والعــامل العــريب 
ــد  ــا تعتم ــر إىل أن فرنس ــر التقاري ــار تش ــذا اإلط ــالمي، ويف ه واإلس
بنســبة 15.6٪ مــن جتارهتــا اخلارجيــة علــى العــامل اإلســالمي. ووفقــً 
ــدة،  ــم املتح ــع لألم ــروع تاب ــو مش ــع (ITC Trade)، وه ــات موق لبيان
بلغــت صــادرات فرنســا إىل 7 دول عربيــة فقــط (اجلزائــر، واملغــرب، 
وقطــر، وتونــس، واإلمــارات، والســعودية، ومصــر) يف العــام املاضــي 
ــا  ــا إىل تركي ــادرات فرنس ــت ص ــني بلغ ــار دوالر، يف ح ــو 29 ملي حن
ــة يف  ــتثمارات اخلليجي ــة إىل االس ــارات دوالر62، باإلضاف ــو 6.655 ملي حن
فرنســا الــي بلغــت قيمتهــا اإلمجاليــة مــا يقــارب 300 مليــار دوالر. 
وحبســب بيانــات وزارة الزراعــة يف باريــس تعــد اجلزائــر عاشــر أكــر 
ســوق للصــادرات الزراعيــة الفرنســية بقيمــة صــادرات تقــدر بنحــو 
ــة الـــ 17 يف  ــورو عــام 2019، مث جــاء املغــرب يف املرتب ــار ي 1.4 ملي
اســتراد املنتجــات الزراعيــة الفرنســية بقيمــة 700 مليــون يــورو لــذات 

العــام63.

62  استمرار مقاطعة البضائع الفرنسية... انتصاران لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، جمموعة التفكر االستراتيجي، 

 https://cutt.ly/phmYhWU .(2020/11/19) :(2020/11/02)، تاريخ االطالع
63  أمحق فرنسا يقع يف حيص بيص، جمموعة التفكر االستراتيجي، (2020/11/2)، تاريخ االطالع: (2020/11/19). 

 https://cutt.ly/shmYHH5
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تعكــس هــذه األرقــام مــدى أمهيــة البعــد االقتصــادي يف املســألة؛ 
ــه يف إعــادة رســم  ــل علي ــة ميكــن التعوي ــار املقاطع ــإن خي لذلــك ف
عالقــة فرنســا باإلســالم بشــكل مــا؛ ألنــه رغــم اقتصــار محــالت 
ــعوب  ــب ش ــا أغل ــت إليه ــي دع ــية ال ــات الفرنس ــة املنتج مقاطع
ــى  ــي، وعل ــكل أساس ــة بش ــلع الغذائي ــى الس ــالمية عل ــدول اإلس ال
املــواد التجميليــة والدوائيــة بنســبة أقــل، دون أن متتــد إىل مــا ســواها 
مــن املنتجــات والقطاعــات اخلدميــة، فــإن ذلــك ال يعــي أن املقاطعــة 
لــن تؤثــر يف االقتصــاد الفرنســي، وذلــك ألن حجــم صــادرات فرنســا 
مــن املنتجــات الغذائيــة إىل الــدول العربيــة واإلســالمية كبــر جــدًا. 
ــى  ــرة، عل ــإن األخ ــارك ف ــع الدمن ــدث م ــا ح ــودة إىل م وبالع
ــة إىل العــامل اإلســالمي،  ــة نســبة صادراهتــا اخلارجي الرغــم مــن ضآل
ــكل  ــرت بش ــة، تأث ــا الكلي ــن جتارهت ــى 2.5٪ م ــد عل ــي ال تزي وال
كبــر باملقاطعــة اإلســالمية عــام 2005، واعترفــت بتســريح اآلالف مــن 
العمــال وخبســائر هائلــة منيــت هبــا. مــن هــذا املنطلــق فــإن الوضــع 
ســيكون مشــاهبً، ورمبــا أكــر بكثــر يف احلالــة الفرنســية؛ بنــاء علــى 
ــد منتجــات  ــه اإلشــارة، وتع ــا ســبقت إلي ــة، كم ــات التجاري العالق
احلبــوب الــي تصدرهــا فرنســا إىل الــدول العربيــة واإلســالمية األكثــر 
تضــررًا؛ ألن هــذه الــدول تعــد أســواقً كبــرة للمنتجــات الفرنســية 

مــن احلبــوب. 
ــدو أن فرنســا شــعرت باخلطــر مــن دعــوات املقاطعــة؛ نظــرًا  ويب
حلجــم نشــاطها االقتصــادي مــع العــامل اإلســالمي، وهــذا مــا دفــع 
ــارت  ــان أش ــدار بي ــارعة إىل إص ــية إىل املس ــة الفرنس ــوزارة اخلارجي ب
فيــه إىل أن «دعــوات املقاطعــة هــذه ال أســاس هلــا، وجيــب أن تتوقــف 
علــى الفــور، وكذلــك مجيــع اهلجمــات ضــد بلدنــا، والــي تدفعهــا 
ــالت  ــالق احلم ــب انط ــرة عق ــك مباش ــة»64. وكان ذل ــة متطرف أقلي
64  اخلارجية تدعو لوقف مقاطعة املنتجات الفرنسية.. وماكرون: لن نرتاجع أبدًا، القدس العريب، (2020/10/23)، 

 https://cutt.ly/zhEueQp .(2020/12/2) :تاريخ االطالع
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ــا عكــس توجــس فرنســا، وخشــية  ــة للمقاطعــة، وهــو م اإللكتروني
ــن  ــاًل م ــرر أص ــا املتض ــر اقتصاده ــن أن يتأث ــة م ــا احلكومي أجهزهت

ــة. ــالت املقاطع مح
ــوات  ــذه الدع ــة ه ــول إن جناع ــن الق ــك ميك ــى ذل ــً عل تأسيس
تعتمــد علــى مــدى التــزام الشــعوب باملقاطعــة، ففــي حــال االلتــزام 
الشــعي باملقاطعــة ســيكون لتلــك الدعــوات آثــار قويــة يف إضعــاف 
االســتثمار، وكــذا يف خفــض أســعار األســهم، ورمبــا يــؤدي ذلــك 
ــة فيهــا،  ــادة النمــو الســلي لالقتصــاد، وارتفــاع معــدل البطال إىل زي
ــار  ــن آث ــه م ــا خلفت ــا وم ــروس كورون ــة ف ــع جائح ــيما م وال س

ــرة علــى النظــام االقتصــادي العاملــي. ــة مدم اقتصادي
ــي  ــج احملل ــاض النات ــع اخنف ــارت إىل توق ــة أش ــات االقتصادي فالتوقع
 ،(COVID-19) اإلمجايل الفرنســي بشــكل حــاد بســبب جائحــة كورونــا
فقــد أظهــر منــو الناتــج احمللــي اإلمجــايل يف فرنســا انكماشــً بنســبة 
9٪ يف عــام 2020. ويُتوقــع أن يرتفــع العجــز احلكومــي العــام إىل 10.5% 

مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل يف عــام 2020، ومــا ســينتج عنــه مــن 
ارتفــاع للديــن العــام بشــكل مطــرد إىل 119٪ حــى عــام 2022 65.

ــة  ــر يف حرك ــلي كب ــكل س ــً بش ــرت أيض ــا أث ــة كورون أزم
ــل  ــة النق ــف حرك ــة توق ــية، نتيج ــواردات الفرنس ــادرات وال الص
اجلــوي والــري والبحــري، وال ســيما مــع الصــني والواليــات املتحــدة 
األمريكيــة. وحبســب وثيقــة نشــرهتا املديريــة العامــة للجمارك الفرنســية 
ــبة  ــية بنس ــادرات الفرنس ــت الص ــد تراجع ــار 2020، فق يف 7 مايو/أي
7.3٪، والــواردات بنســبة 6.2٪، وهــذا أثــر بشــدة يف امليــزان التجــاري 

الفرنســي، الــذي انعكــس بــدوره علــى خمتلــف القطاعــات اخلدميــة 

65  European Economic Forecast, Office of the European Union, Institutional Paper 136, 
November 2020,96.
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ــة لالقتصــاد الفرنســي66. واإلنتاجي
ــى  ــط عل ــر فق ــا يقتص ــة، وزمخه ــاركة ضيق ــت املش ــا إذا كان أم
ــر يف  ــر كب ــا تأث ــون هل ــن يك ــي، فل ــل االجتماع ــائل التواص وس
االقتصــاد الفرنســي، ومــن مظاهــر ذلــك تصريــح للســفر الفرنســي 
يف اجلزائــر ذكــر فيــه أن دعــوات املقاطعــة فشــلت يف البــالد بســبب 
ــا  ــني هب ــاط اجلزائري ــوي يف الســوق، وارتب ــا الق ــه حبضوره ــا وصف م

ــن أكــر مســتهلكي منتجــات فرنســا67. ألهنــم م
ــوى يف  ــر أق ــة أث ــوات املقاطع ــيكون لدع ــة س ــة ثاني ــن ناحي وم
االقتصــاد الفرنســي يف حــال مشــاركة احلكومــات العربيــة واإلســالمية 
فيهــا، لكونــه ســيمتد إىل قطاعــات أكــر، كقطــاع الطاقــة (شــركة 
ــة، وكــذا قطاعــات  ــال)، والصناعــات الثقيل ــى ســبيل املث ــال عل توت
ــامل.  ــلحة يف الع ــا أحــد أكــر مصــدري األس ــاع، لكــون فرنس الدف
ــة كانــت مواقــف  ــة الدمناركي ــه يف احلال ــا جتــدر اإلشــارة إىل أن وهن
ــرة يف  ــاركتها املباش ــدم مش ــم ع ــوى، ورغ ــددة أق ــات املن احلكوم
املقاطعــة فــإن تلــك املواقــف أعطــت زمخــً للحمــالت الشــعبية، أمــا 
يف احلالــة الفرنســية فلــم تكــن املواقــف احلكوميــة قويــة، وهــو مــا ال 

ــة. ــار املقاطع ــدم خي خي
2- العنصرية ضد املهاجرين واملسلمني 

ــل  ــا، ب ــن يف أوروب ــلمني واملهاجري ــة للمس ــاعر املعادي ــت املش تنام
حتولــت تلــك املشــاعر إىل ســالح فعــال للمعتــرك السياســي األورويب، 
ــة»،  ــاكل األمني ــؤولية «املش ــم مس ــة لتحميله ــة خصب ــادة إعالمي وم

66  Salha Ben Salem, Nadia Mansour, Health Crisis Covid-19 and the French Economy, Journal 
of the International Academy for Case Studies Volume 26, Issue 5, October 2020, 6.

67  سفري ابريس: محلة مقاطعة املنتجات الفرنسية فشلت ابجلزائر، الشروق اجلزائرية، (2020/11/26)، تاريخ 

 https://cutt.ly/ahKAIiH .(2020/12/15) :االطالع



46

ماكرون واإلسالم في فرنسا |  هل ينجح مشروع صناعة إسالم على مقاس الالئكية! 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ــة  ــركات اليميني ــدت احل ــد تصاع ــي». فق ــجام اجملتمع ــدم االنس و»ع
ــا الشــعبية تتوســع  ــة يف الســنوات األخــرة، وأصبحــت قاعدهت املتطرف
ــا»، وأن  ــلمة أوروب ــرة «أس ــد وت ــة تصاع ــوم، حبج ــد ي ــً بع يوم
ــاع  ــة ارتف ــب نتيج ــا قري ــات عم ــيصبحون أقلي ــارة س ــكان الق س
ــد  ــيما بع ــريب»، وال س ــرق الع ــن «املش ــا م ــرة إليه ــدالت اهلج مع
ــه،  ــي تبعت ــانية ال ــات اإلنس ــريب يف 2011، واألزم ــع الع ــداث الربي أح

ــورية.  ــة الس ــة األزم خاص
أشــار تقريــر ملعهــد «برتلســمان ســتيفتانغ» األملــاين، عــام 2019، إىل 
أن %60 مــن الفرنســيني يعتقــدون أن اإلســالم «ال يتوافــق مــع منَطــي 
التفكــر والعيــش الغربيــني»68، وهكــذا باتــت املنظمــات أو األحــزاب 
املعاديــة لإلســالم تنطلــق مــن هــذه املعتقــدات لنشــر فكــرة ضــرورة 
ــد  ــأي هتدي ــوا ب ــة حــى ال يقوم ــة «ممارســات» املســلمني اليومي مراقب
ــع  ــة تتس ــريعات األوروبي ــت التش ــل وأضح ــع األورويب»، ب لـ»اجملتم
ــف  ــة للعن ــية «املناهض ــر السياس ــر التعب ــتهداف مظاه ــتمرار الس باس
ضــد املســلمني»، وللهويــات الدينيــة اخلاصــة، حتــت مظلــة «مكافحــة 

ــة». ــة األوروبي ــة اهلوي اإلرهــاب» و»محاي
ــد  ــداء ض ــات الع ــد موج ــة أن تصاع ــرى الورق ــك، ت ــع ذل وم
ــل  ــية داخ ــة عكس ــق موج ــد خيل ــلمني ق ــرب واملس ــن الع املهاجري
فرنســا يف املســتقبل القــادم، تتمثــل يف تراجــع ظاهــرة اليمــني املتطــرف 
ــق  ــداء» مل حيق ــواء الع ــل «ل ــن حيم ــيما أن م ــالموفوبيا، وال س واإلس
ــدث  ــا ح ــذا م ــع، وه ــى أرض الواق ــً عل ــيً واقتصادي ــازًا سياس إجن
ــرة  ــات األخ ــي االنتخاب ــة، فف ــدان الغربي ــن البل ــدد م ــل يف ع بالفع
للواليــات املتحــدة األمريكيــة حافــظ النــواب املســلمون علــى مقاعدهم 

68  مسلمو فرنسا وأورواب.. عنصرية وإسالموفوبيا وإقصاء جمتمعي وهتميش اقتصادي، موقع TRT عريب، 

 https://cutt.ly/ahmUqSv .(2020/12/3) :(2020/10/29)، تاريخ االطالع



47

ماكرون واإلسالم في فرنسا |  هل ينجح مشروع صناعة إسالم على مقاس الالئكية! 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

يف الكوجنــرس، علــى الرغــم مــن سياســة ترامــب الصرحيــة يف معــاداة 
املهاجريــن، واألمــر نفســه يف نيوزيلنــدا بعــد احلــادث اإلجرامــي عــام 
ــني  ــني واألوروبي ــة النيوزيلندي ــار يقظ ــذي أث ــلمني ال ــد املس 2019 ض

مــن بعدهــم ألفــكار اليمــني املتطــرف الــي ال تنســجم إطالقــً مــع 
ــة املعاصــرة. ــم الغربي ــادئ والقي املب

ــرات  ــرت مؤش ــرف، وإن توف ــني املتط ــرة اليم ــع ظاه ــبية تراج نس
ــً  ــذ وقت ــد تأخ ــية، ق ــة الفرنس ــات البلدي ــج انتخاب ــا يف نتائ ظهوره
أطــول يف فرنســا مقارنــة بنظرائهــا الغربيــني، بســبب التاريــخ الدمــوي 
الــذي مجــع فرنســا بالعــامل اإلســالمي، والالئكيــة املترســخة يف عقيــدة 
جــل األطيــاف السياســية. ولكــن قياســً علــى التيــار املوجــود بــني 
ــة مــن  ــد مــن األكادمييــني واملثقفــني الفرنســيني، ونســبة معقول العدي
ــكار  ــاع اإلســالم وأف ــاداة أتب ــن يرفضــون مع اجملتمــع الفرنســي الذي
ــن  ــية تُمك ــة عكس ــدوث موج ــؤ حب ــن التنب ــدد، ميك ــني املتش اليم
ــي  ــني اإلعالم ــي والتمك ــل السياس ــن التمثي ــلمني م ــن واملس املهاجري
واالقتصــادي بشــكل أوســع، ولكــن هــذا يشــترط يف املقابــل عــدم 
ــا  ــتثمر فيه ــف تس ــال عن ــلمني بأعم ــن املس ــني م ــام املتطرف قي
ــدور يف  ــع ي ــل اجلمي ــأنه جع ــن ش ــا م ــو م ــة، وه ــارات اليميني التي
ــيوضح يف  ــا س ــذا م ــة، وه ــامل والضحي ــة الظ ــة وجدلي ــة مفرغ حلق

ــايل. ــر الت العنص
3- سيناريوهات “احلرب احلضاريّة” على اإلسالم

ــا  ــاك م ــح هن ــبتمر أصب ــن س ــر م ــادي عش ــات احل ــد هجم بع
ــط اإلرهــاب  ــد رُب ــى «اإلرهــاب»، وق ــة عل يســمى باحلــرب العاملي
باملســلمني، وخُلقــت أكثــر مــن حــرب يف بلــد مســلم نتــج عنهــا 
آالف الضحايــا وماليــني املشــردين. الوضــع تفاقــم أكثــر بعــد ثــورات 
ــن  ــدد م ــار أو ضعــف لع ــن اهني ــه م ــج عن ــا نت ــريب؛ مل ــع الع الربي
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ــدول  ــالن ال ــش) وإع ــة (داع ــم الدول ــور تنظي ــة، وظه ــدول العربي ال
ــة».  ــى «التنظيمــات اإلســالمية املتطرف ــا عل الكــرى جمــددًا حرهب

نتيجــة لألزمــة الــي تركهــا «داعــش» يف العــامل، ظهــرت مالمــح 
ــلمني أن  ــن للمس ــر ميك ــم ُأط ــالم، ورس ــف باإلس ــادة التعري إلع
ميارســوا شــعائرهم الدينيــة مــن خالهلــا، ولكــن مبــا تقتضيــه «محايــة 
ــى أن كل  ــا. مبع ــة م ــي» داخــل دول ــام» و»الســلم اجملتمع ــن الع األم
دولــة تشــكل معــامل الديــن اإلســالمي اخلــاص هبــا دون احلاجــة إىل 
االرتبــاط بـ»اإلســالم العاملــي»، حبُجــة أن عــدم تقــومي «اإلطــار العام 
لإلســالم» داخــل الدولــة قــد يعــرض املنتمــني إليــه للتطــرف، ويهــدد 
ــة»  ــات متطرف ــتيالء «جمموع ــة اس ــع؛ نتيج ــة للمجتم ــة العام املصلح

ــوي. ــكل دم ــه بش ــن وتأويل ــر الدي ــى تفس عل
ولعــل قضيــة مســلمي الصــني يف إقليــم شــينجيانغ، وإنشــاء احلكومة 
ــددين  ــم باملتش ــن تصفه ــل» مل ــادة التأهي ــكرات «إع ــة ملعس الصيني
ــة  ــن أقلي ــلم م ــون مس ــن ملي ــر م ــا ألكث ــالميني، واحتجازه اإلس
ــركات  ــك التح ــى تل ــاهد عل ــر ش ــز خ ــك املراك ــور يف تل األوجي
ــي.  ــن اإلســالم احملل املســتحدثة يف ســبيل إجيــاد الصــني لنســختها م
وقــد حاولــت الــدول العربيــة أن تســر أيضــً علــى هــذا املســار، 
ــم دار  ــون تنظي ــروع قان ــى مش ــر عل ــل يف مص ــري العم ــث جي حي
اإلفتــاء، مبــا يهيــئ لفصــل اإلفتــاء عــن األزهــر، يف ســابقة جديــدة 
ــريف  ــر الش ــة األزه ــع لرقاب ــاء ختض ــون دار اإلفت ــا؛ لك ــن نوعه م
ــة  ــري، إضاف ــتور املص ــً للدس ــنني، وفق ــات الس ــذ مئ ــه من ومراجعت
ــي،  ــاب الدي ــد اخلط ــدة لتجدي ــي املتزاي ــة السيس ــوات حكوم إىل دع

ــاب. ــف واإلره ــكار العن ــة أف ــؤولية مواجه ــر مس ــل األزه وحتمي
ــة جــاءت يف مســار ليــس  ــذا ميكــن القــول إن اهلجمــة املاكروني ل
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ببعيــد عمــا يعاصــره العــامل اإلســالمي، فهــو إمــا ضعيــف يعــاين من 
تقييــد حلرياتــه حتــت ذريعــة احلــد مــن االنفصــال الفكــري ملنتســبيه، 
ــا يف  ــعى إىل تطبيقه ــدة ويس ــات اجلدي ــك األطروح ــع تل ــراٍخ م أو مت

جمتمعاتــه.
ــة إىل إصــالح  ــك األنظم ــه تل ــوم ب ــا تق ولكــن هــل ســيؤدي م
ــن  ــة للدي ــرات الراديكالي ــكلة «التفس ــمونه مبش ــا يس ــي مل حقيق

ــالمي»؟ اإلس
ــركات  ــني للح ــت املنتم ــي دفع ــباب ال ــث أواًل يف األس ــب البح جي
ــكار، أيرجــع الســبب إىل  ــذه األف ــل ه ــي مث ــة إىل تب ــة املتطرف الديني
الديــن أم إىل أســباب أخــرى؟ فكمــا أظهــرت الدارســات الكميــة يف 
ــً فقــط  ــة دورًا ثانوي ــكار الديني ــإن لألف ــة، ف ــة العربي ــا واملنطق أوروب
ــون إىل  ــن ينضم ــباب الذي ــف، وإن الش ــرف العني ــو التط ــع حن يف الدف
اجلماعــات اإلرهابيــة ال يتبنــون تلــك األفــكار الدينيــة املتطرفــة إال بعد 
ــة  ــة والسياســية واالقتصادي تطــرف ســابق نتيجــة للظــروف االجتماعي

الــي عانــوا منهــا69.
ــة واإلســالمية تشــريعات  ســبق أن تبــى عــدد مــن األنظمــة العربي
ــة  ــا حتــت رقاب ــة وجعله ــم املمارســات الديني ــة يف ســبيل تنظي صارم
الدولــة، ولكــن كانــت النتائــج عكســية متامــً؛ ألن فــرض نســخة من 
ــرعيته؛  ــام ش ــد النظ ــا، يُفق ــى جمتمعاهت ــة عل ــا الدول ــالم جتيزه اإلس
بوصفــه مقيــدًا للحريــة الدينيــة، ومينــح «اجلماعــات املتطرفــة» فرصــة 
ــع،  ــل اجملتم ــر داخ ــكل أك ــا بش ــر معتقداهت ــا ونش ــز قضيته لتعزي
وهــذا مــا حــدث يف تونــس يف ظــل نظامــي احلبيــب بورقيبــة وزيــن 
ــى  ــة عل ــث أدت الســيطرة الشــديدة للدول ــي، حي ــن عل ــن ب العابدي
69  Georges Fahmi, Why reforming Islam to fight violent extremism is a bad idea, Chatham 
House, (242020/11/), Accessed (302020/11/). https://0i.is/D5F3 
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ــاس عــن املســاجد الــي تديريهــا  ــة إىل عــزوف الن املؤسســات الديني
ــب  ــة»، حس ــر أصال ــً «أكث ــى خطاب ــي تتب ــك ال ــة إىل تل احلكوم
ــي وتوســع حركــة  ــن عل ــد ســقوط نظــام ب ــم. ولكــن بع اعتقاده
ــى  ــيطرة عل ــن الس ــلفية م ــة الس ــت احلرك ــبة، متكن ــات املكتس احلري
حنــو 400 مســجد، يف حــني خضــع 50 مســجدًا لســيطرة «الســلفيني 
اجلهاديــني»، وهــو مــا مكــن تلــك اجلماعــات مــن نشــر أفكارهــا 

ــدد70.  ــاء ج ــد أعض وجتني
ــة فــإن األمــر خمتلــف بعــض  بالنســبة إىل فرنســا والــدول األوروبي
الشــيء، ألن نســبة كبــرة مــن املنتمــني إىل «التنظيمــات اإلرهابيــة» يف 
ــون  ــون أوروبي ــاين (مــن عــام 1995 فصاعــدًا) هــم مواطن جيلهــا الث
ــات  ــك التنظيم ــاء تل ــة. وكان أعض ــة مفرط ــاة علماني ــوا حي عاش
«اإلرهابيــة» مزجيــً مــن معتنقــني لإلســالم حديثً ومســلمني مل يعيشــوا 
يف أي بيئــة دينيــة خاصــة، بــل إن عالقتهــم باملســجد احمللــي كانــت 

ــدة». ــر جي «غ
ــة  ــي للدول ــداء العامل ــوت: الن ــاد وامل ــه «اجله ــه روي يف كتاب أوليفيي
ــخص  ــن 100 ش ــرب م ــا يق ــات مل ــدة بيان ــع قاع ــالمية»، مج اإلس
شــاركوا يف العمليــات اإلرهابيــة يف فرنســا وبلجيــكا، أو غــادروا هذيــن 
ــد روي أن ٪50  ــي. وج ــاد العامل ــات اجله ــاركة يف عملي ــن للمش البلدي
مــن «املتطرفــني اإلســالميني يف فرنســا» كانــوا يشــتركون يف بداياهتــم 
بـ»اجلرائــم الصغــرة؛ مثل جتــارة املخــدرات، وأســلحة يف متنــاول اليد، 
ــكل  ــأة بش ــون فج ــا»، مث يتحول ــرطة، وغره ــع الش ــات م ومواجه

ــني متشــددين»71. ــرة إىل «متطرف ــردي أو مبجموعــات صغ ف
70  Christine Petre, How Tunisia’s moderate imams are seeking to reclaim Islam from extremists, 
Al-Monitor, (062015/12/), Accessed (302020/11/). https://0i.is/xOr4 

71  Olivier Roy, Who are the new jihadis? The Guardian, (172017/04/), Accessed (302020/11/). 
https://0i.is/O6H4 
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باإلمــكان القــول إن «اإلرهابيــني الفرنســيني» كانــوا نتيجــة اندمــاج 
غــر ناجــح، ولكــن ســيبدو هــذا الطــرح ناقصــً، خاصــة أن املنتمــني 
ــن املســلمني  ــة جــدًا م ــون إال نســبة ضئيل ــات ال ميثل ــك اجملموع لتل
القاطنــني يف خمتلــف ضواحــي فرنســا. لقــد تداخلــت عــدة عوامــل 
ــة،  ــى األراضــي األوروبي ــة عل ــا اإلرهابي ــن تلــك اخلالي أدت إىل تكوي
ــي  ــدور الدي ــل ال ــة، وتعطي ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــا املظلم منه
ــوء  ــم- س ــو األه ــرًا- وه ــة، وأخ ــاة العام ــن احلي ــً ع ــه متام وفصل

ــة يف مواجهــة «التطــرف» داخــل أراضيهــا. ــر احلكومي إدارة الدوائ
ــة  ــية يف مواجه ــة الفرنس ــركات الداخلي ــرون وحت ــاب ماك إن خط
ــح  ــالم املنفت ــاء «اإلس ــس إلنش ــع األس ــالمية»، ووض ــة اإلس «االنعزالي
ــن  ــا م ــة فرنس ــاره يف محاي ــق مث ــن حيق ــية»، ل ــم الفرنس ــى القي عل
االعتــداءات اإلرهابيــة؛ ألنــه ببســاطة مشــروع يعــاجل مشــكلة «غــر 
موجــودة»، وبعيــدة كل البعــد عــن احتياجــات اجملتمــع املســلم الــذي 
ــى  ــط، وعل ــدة فق ــة واح ــكاره يف فئ ــاربه وأف ــر مش ــن حص ال ميك
العكــس متامــً؛ قــد يدفــع جمموعــة مــن املســلمني الفرنســيني إىل تبــي 
أفــكار أكثــر تشــددًا، والدفــاع عمــا تــراه مظلوميــة حبقهــا، والــي 
ــي؛  ــع الفرنس ــل اجملتم ــة داخ ــال عنيف ــي أعم ــا إىل تب ــد تقوده ق
ــاج  ــى إنت ــز عل ــالم حتف ــة لإلس ــاءة املمنهج ــات اإلس ــون سياس لك
ــة،  ــات املتطرف ــددة والتنظيم ــات املتش ــة أن اجلماع ــرف؛ خاص التط
ــداث  ــذه األح ــات ه ــف خمرج ــي تتلق ــي ال ــش، ه ــيما داع وال س
لتوظفهــا ملصلحتهــا وتنفيــذ أجندهتــا الراميــة إىل جتنيــد مقاتلــني جــدد، 
ــج  ــق املمنه ــات التضيي ــتثمار تداعي ــى اس ــل عل ــف يعم ــو توظي وه
ــني  ــه وب ــوة بين ــاع اهل ــهم يف اتس ــا يس ــي، م ــلم الفرنس ــى املس عل
هويتــه الوطنيــة، وزيــادة مســاحات احلنــق والشــعور باملظلوميــة الــي 

ــف72. ــرة العن ــادة وت ــى زي ــن شــأهنا أن تعمــل عل م
72  مصطفى زهران، مسيو ماكرون أنت تزرع التشدد، موقع ذات مصر، (2020/11/02)، تاريخ االطالع: 
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 https://cutt.ly/ChJ6qmZ .(2020/12/15)
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 https://cutt.ly/NhLOcT7  .(2020/12/17)

-  «جملــس حكمــاء املســلمني» يعتــزم مقاضــاة صحيفــة شــاريل إيبــدو الفرنســية 

ــالع:  ــخ االط ــس 24، (2020/10/28)، تاري وكل مــن يســيء لإلســالم، فران
https://cutt.ly/Lhn2eMy  .(2020/11/29)

-  احتــاد علمــاء إفريقيــا يديــن املوقــف الفرنســي املســيء لإلســالم، موقــع جملــة 
https://0i.is/ .(2020/12/17) :ــالع ــخ االط ــع، (2020/10/27)، تاري اجملتم

k6sH

-  أمحــد بــن صــاحل الظــرايف، القائــد العــريب الــذي فتــح الشــطر 
ــالع:  ــخ االط ــت، (2019/5/20)، تاري ــرة ن األعظــم مــن فرنســا، اجلزي

 https://cutt.ly/ehnW1Q8  .(2020/11/26)

-  أمحــد بــن صــاحل الظــرايف، القائــد العــريب الــذي وصــل جبيشــه 
ــالع:  ــخ االط ــت، (2019/5/4)، تاري ــرة ن إىل ضواحــي ابريــس، اجلزي

 https://cutt.ly/VhnWQjC  .(2020/11/26)

-  أمحــد حممــد، الفتوحــات اإلســالمية يف فرنســا، موقــع ساســة بوســت، 
(2015/8/3) تاريــخ االطــالع: (2020/11/25). 
https://www.sasapost.com/opinion/france/  

ــتراتيجي،  ــر االس ــة التفك -  أمحــق فرنســا يقــع يف حيــص بيــص، جمموع
https://cutt.ly/shmYHH5 .(2020/11/19) :ــالع (2020/11/2)، تاريخ االط

ــرة  ــع اجلزي -  ارتفــاع حــاد يف نســبة اهلجمــات ضــد املســلمني بفرنســا، موق
ــالع: (2020/11/22). ــخ االط ــت، (2020/10/1)، تاري ن

 https://cutt.ly/Khn9CNt

مــن  ماكــرون  موقــف  رفضــه  ويبلغهــا  فرنســا  ســفرية  يســتدعي  األردن   -

ــالع:  ــخ االط ــد، (2020/10/26)، تاري ــج اجلدي الرســوم املســيئة، اخللي



54

ماكرون واإلسالم في فرنسا |  هل ينجح مشروع صناعة إسالم على مقاس الالئكية! 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

 https://cutt.ly/YhnKb8e   .(2020/11/26)

-  األردن: الرســوم املســيئة اســتهداف واضــح للمقدســات الدينيــة، وكالــة 
ــالع: (2020/11/26).  ــخ االط ــول، (2020/10/24)، تاري األناض

 https://cutt.ly/ohnKIeI

تشــريع  إلقــرار  يدعــو  وشــيخه  ابلنــيب..  للتعريــف  منصــة  يطلــق  األزهــر   -

عاملــي جيــرم معــاداة املســلمني، فرانــس 24، (2020/10/28)، تاريــخ االطــالع: 
https://cutt.ly/9hn0FND   .(2020/11/29)

-  اســتمرار مقاطعــة البضائــع الفرنســية... انتصــاران لرســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم، جمموعــة التفكــر االســتراتيجي، (2020/11/2)، تاريــخ االطــالع: 

 https://cutt.ly/phmYhWU  .(2020/11/19)

ماكــرون  علــى  احلــاد  هجومــه  يواصــل  أردوغــان  مجــال،  إمساعيــل    -

العــريب،  القــدس  الفرنســية،  املنتجــات  ملقاطعــة  الرتكــي  الشــعب  ويدعــو 
  https://cutt.ly/jhnMjmE.(2020/11/29) :ــالع ــخ االط (2020/10/26)، تاري
-  إندونيســيا تســتدعي ســفري فرنســا لالحتجــاج علــى تصرحيــات «ماكــرون»، 
ــالع: (2020/11/26).  ــخ االط ــا، (2020/10/28)، تاري ــني ليبي ــع ع موق

 https://cutt.ly/ghn2Wsd

-  إيــران تســتدعي القائــم أبعمــال فرنســا: رد ســلطاتكم علــى املتطرفــني يفتقــر 
ــالع: (2020/11/29).  ــخ االط ــة، (2020/10/27)، تاري للعقــل، CNN بالعربي

 https://0i.is/Dt1L

 BBC ،فرنســا يف  اإلســالمي»  «االنعــزال  مبحاربــة  يتعهــد  ماكــرون  إميانويــل    -
https://0i.is/RHsJ .(2020/11/20) :عــريب، (2020/10/2)، تاريــخ االطــالع
-  بعــد االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمني... األزهــر يرفــض تصرحيــات ماكــرون 
عــن اإلســالم ويصفهــا ابلعنصريــة، موقــع اجلزيــرة نــت، (2020/11/3)، تاريخ 
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 https://cutt.ly/nhnGGmN.(2020/11/30) االطالع: 
حاشــدة  مبظاهــرة  الفرنســيني  آالف  املســلمني..  اســتهدفت  حــوادث  بعــد    -
ضــد اإلســالموفوبيا، موقــع اجلزيــرة نــت، (2019/11/11)، تاريــخ االطالع: 

 https://cutt.ly/Mhn93Xn   .(2020/11/22)

-  تونــس.. مشــيخة «الزيتونــة» تدعــو إىل مقاطعــة بضائــع فرنســا، (2020/10/28)، 
 https://cutt.ly/ohLPm7C .(2020/12/17) :ــالع تاريخ االط

-  جوناثــان فيليبــس، التاريــخ الكامــل للحمــالت الصليبيــة، ترمجــة: أمحــد 

ــالع: (2020/11/25).  ــخ االط ــة، (2016/2/2)، تاري ــع حكم ــد، موق زي
 https://cutt.ly/ShnEEDB

-  احلظــر الفرنســي لغطــاء الوجــه، ويكيبيديــا، (بــدون)، تاريــخ االطــالع: 
 https://cutt.ly/FhnUqEP  .(2020/12/1)

-  احلكومــة املاليزيــة تســتدعي القائــم أبعمــال الســفارة الفرنســية، وكالــة 
https://  .(2020/11/26) :ــالع ــخ االط ــول، (2020/10/29)، تاري األناض

 cutt.ly/Shn2AzI

عربيــة  دول   9 الفرنســية..  البضائــع  ملقاطعــة  شــعبية  محــالت   -

وإســالمية أصــدرت مواقــف بشــأن الرســوم املســيئة، موقــع اجلزيــرة اإلخبــاري، 
 https://cutt.ly/7hLCy8Z .(2020/12/17) :ــخ االطــالع (2020/10/26)، تاري
-  اخلارجيــة تدعــو لوقــف مقاطعــة املنتجــات الفرنســية.. وماكــرون: لــن نرتاجــع 
ــالع: (2020/12/2).   ــخ االط ــريب، (2020/10/23)، تاري ــدس الع أبــدًا، الق

 https://cutt.ly/zhEueQp

تصاعــد  الفرنســية:  للبضائــع  بدائــل  عــن  تبحــث  العــريب  املغــرب  دول   -

ــالع:  ــخ االط ــد، (2020/10/27)، تاري ــريب اجلدي محــالت املقاطعــة، الع
 https://cutt.ly/4hLBuKT  .(2020/12/17)
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-  ردود فعــل عربيــة غاضبــة ضــد تصرحيــات ماكــرون ودعــوات ملقاطعــة البضائــع 
ــالع:  ــخ االط ــت، (2020/10/23)، تاري ــرة ن ــع اجلزي الفرنســية، موق

 https://cutt.ly/whn2xB9  .(2020/11/24)

-  الرســوم الكاريكاتوريــة املســيئة للنــيب حممــد يف صحيفــة يوالنــدس بوســنت، 
موســوعة ويكبيديــا، (د.ت)، تاريــخ االطــالع: (2020/12/2).

  https://cutt.ly/vhYzwtv

-  رنــده عطيــة، بــالط الشــهداء.. املعركــة الــيت غــريت اتريــخ الفتــح اإلســالمي، 
ــالع: (2020/11/25).  ــخ االط ــت، (2020/6/13)، تاري ــون بوس ــع ن موق

 https://cutt.ly/phnEwGD

-  رئيــس الــوزراء الباكســتاين يتهــم الرئيــس الفرنســي بـ»مهامجــة اإلســالم»، موقــع 
يورونيــوز، (2020/10/25)، تاريــخ االطــالع: (2020/11/29).

 https://0i.is/dDtB

-  الســعودية: نرفــض أي حماولــة للربــط بــني اإلســالم واإلرهــاب، موقــع العرب، 
 https://cutt.ly/lhnLrGN .(2020/11/26) :(2020/10/27)، تاريــخ االطــالع

-  ســفري ابريــس: محلــة مقاطعــة املنتجــات الفرنســية فشــلت ابجلزائــر، الشــروق 

ــة، (2020/11/26)، تاريخ االطــالع: (2020/12/15):  اجلزائري
 https://cutt.ly/ahKAIiH

ــوك، غالبيــة الفرنســيني يــرون أن ماكــرون فشــل يف التعامــل  ــيندي ك -  س

ــالع:  ــخ االط ــول، (2020/10/8)، تاري ــة األناض مــع أزمــة كــوروان، وكال
https://cutt.ly/Hhn9T2w  .(2020/11/17)

ــع  ــي، العلمانيــة والالئكيــة واإلســالم.. رفعــاً لاللتبــاس، موق ــادل لطيف -  ع
ــالع: (2020/11/23). ــخ االط ــرة، (2011/9/19)، تاري اجلزي
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 https://cutt.ly/LhnTwpG

-  عبــده مصطفــى دســوقي، الالئكيــة - Secularism، املوســوعة السياســية، 
 https://cutt.ly/JhnTanS .(2020/11/22) :(د.ت)، تاريــخ االطــالع

-  عــالء عبــد الرمحــن، هــذه قصــة رســوم فرنســا املســيئة.. ومحلــة 

املقاطعــة، موقــع عــريب21، (2020/10/26)، تاريخ االطــالع: (2020/11/30). 
 https://cutt.ly/WhnSOIu

ــبوتنيك»  ــة «س -  فرنســا تقــرر حــل مجعيــة «بركــة ســييت» اإلســالمية، وكال
اإلخباريــة الروســية بالعــريب، (2020/10/28)، تاريــخ االطــالع: 

 https://sptnkne.ws/Eg8N  .(2020/11/30)

ــع  -  فرنســا.. ماكــرون يطــرح مشــروع قانــون يســتهدف اجلاليــة املســلمة، موق
ــخ االطــالع: (2020/11/20). ــت، (2020/10/1)، تاري ــرة ن اجلزي

  https://cutt.ly/yhmQj3x 

-  الكابــوس الفرنســي يف إفريقيــا (القســم األول): اخللفيــة التارخييــة، وكالــة 
ــالع: (2020/12/18).  ــخ االط ــول، (2020/2/8)، تاري األناض

 https://cutt.ly/OhZKfLA

-  ماكــرون عــن الرســوم املســيئة: لــن نتخلــى عــن حريــة التعبــري...، موقــع 
ــالع: (2020/12/1). ــخ االط ــت، (2020/11/16)، تاري ــرة ن اجلزي

https://0i.is/xWFd 

الســاعية  الراديكاليــة»  اإلســالمية  «للنزعــة  التصــدي  إىل  يدعــو  ماكــرون   -

ــا 24، (2020/10/2)،  ــاة فرنس ــع قن إىل «إقامــة نظــام مــواز» يف فرنســا، موق
 https://cutt.ly/FhnGnpN .(2020/11/30) :ــالع ــخ االط تاري

-  ماكــرون يضــع مخســة حمــاور ملواجهــة «االنفصاليــة اإلســالموية»، موقــع 
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جريدة الشــرق األوســط، (2020/10/3)، تاريــخ االطــالع: (2020/11/20). 
 https://cutt.ly/uhmQOGD

-  مســلمو فرنســا وأورواب.. عنصريــة وإســالموفوبيا وإقصــاء جمتمعــي وهتميــش 
اقتصــادي، موقع TRT عــريب، (2020/10/29)، تاريخ االطــالع: (2020/12/3). 

 https://cutt.ly/ahmUqSv

-  مصطفــى زهــران، مســيو ماكــرون أنــت تــزرع التشــدد، موقــع ذات مصر، 
https://cutt.ly/ChJ6qmZ .(2020/12/15) االطالع:  تاريخ   ،(2020/11/2)

منهــا،  االســتثمارات  لســحب  ويدعــو  فرنســا  مبقاطعــة  يشــيد  ُعمــان  مفــيت   -

ــالع: (2020/11/26).  ــخ االط ــن، (2020/10/26)، تاري ــج أونالي اخللي
 http://khaleej.online/wxyRR7

فرنســا،  يف  اإلســالمي  «االنفصــال»  ضــد  الرابعيــة  ماكــرون  خطــة  مالمــح    -

موقــع قنــاة DW بالعربيــة، (2020/2/19)، تاريخ االطــالع: (2020/11/20). 
 https://cutt.ly/uhmQB1T

-  نصــرة للنــيب.. مجعيــات جتاريــة عربيــة تعلــن مقاطعــة منتجــات فرنســية، وكالــة 
األناضــول، (2020/10/24)، تاريــخ االطــالع: (2020/11/24).

 https://cutt.ly/WhnLguj

-  هجــوم نيــس: ماكــرون يعقــد اجتماعــاً أمنيــاً طــارائً رفيــع املســتوى، وحتذيــرات 
ــالع:  ــخ االط ــة للفرنســيني ابخلــارج، BBC News، (2020/10/29)، تاري قوي
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مركز مستقل غر رحبي، يُعِدّ األحباث العلمية واملستقبلية، ويساهم يف صناعة الوعي 
وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عر تكنولوجيا االتصال، إسهامً 

منه يف صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكر املبي على منهج علمي سليم

الرسالة
املسامهة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر االستراتيجي يف اجملتمعات العربية

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً جتاه قضايا حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

-  مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خالل إعداد األحباث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات واألحباث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
-  تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي، واملشاركة 

الفاعلة.
-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 



جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

1.  األحباث والدراسات: 

حيث يقوم املركز على إعداد الدراسات واألحباث وفق املنهجية العلمية يف جماالت 
ختصص املركز، وهي:

- الدراسات السياسية.
- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 
- دراسات الفكر اإلسالمي. 

2.  االستشارات وقياس الرأي:

يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات الرمسية 
واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام جتاه القضايا الفكرية واألحداث السياسية 

د املهارات. واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ
3.  النشر: 

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عر وسائل النشر املتنوعة.

عضوية املركز يف املنظمات العاملية:




