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ماكرون يعلنها حربًا مفتوحة ض ّد اإلرهاب
ّ
والتدخل التركي
واإلسالم اإلنفصالي...
وصل الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون يف سياسته الخارجية اىل نقطة الذروة :كباش مع تركيا يف ليبيا ورشق املتوسط ،دخول
منسق مع الروس عىل خط ناغورين قره باغ ،مبادرة سياسية اقتصادية يف لبنان تالمس حدود التورط ،تعزيز للعالقات مع
العراق .لكنه يجد نفسه امام تحديات داخلية كثرية تفرض عليه الحد من انشطته الخارجية
من جهة تتفاقم جائحة كورونا وتتسع
وتدفع يف اتجاه تدابري االغالق من جديد
وتجعل الوضع االقتصادي يعاين ،وبفعل
هذه التدابري ،من انكامش وتراجع يف
النمو واملؤرشات .من جهة ثانية هناك
هاجس االرهاب وكابوسه عىل يد اسالميني
متطرفني يعود للظهور وبقوة.
عقب الهجامت االرهابية الثالث التي
رضبت فرنسا بني اواخر ايلول واواخر
ترشين االول يف باريس وكونفالن سانت
هونورين ونيس واتسمت بعنف دموي
ووحشية وقطع رؤوس ،عاد امللف االرهايب
ليحتل واجهة االهتاممات الرسمية
والسياسية واالعالمية يف فرنسا .وتخوف
الرئيس اميانويل ماكرون ،ومعه الحكومة،
من ان تستغل املعارضة اليمينية ممثلة
باليمني املتطرف (حزب التجمع الوطني)
واليمني الكالسييك (حزب الجمهوريني)
تواتر العمليات االرهابية املتنقلة سالحا
يف وجه السلطة املتهمة بالعجز والتقاعس،
وضد ماكرون شخصيا يف املعركة السياسية
املقبلة التي عنوانها االنتخابات الرئاسية يف
ربيع عام  ،2022والتي ينوي خوضها من
اجل والية ثانية.
بعد ان كشف ماكرون عن خططه
ملحاربة ما يسميه االنفصالية االسالموية
التي ستأخذ شكل مرشوع قانون يقدم
اىل مجلس الوزراء يف التاسع من الشهر
الجاري ،قبل ان يأخذ طريقه اىل الجمعية
الوطنية ومجلس الشيوخ ،فان تركيزه اليوم
يقوم عىل سد املنافذ كلها التي يتسلل منها
االرهاب.
من هنا ،يراد للمقاربة الحكومية هذه
املرة ان تكون شاملة ،بحيث ترضب البيئة

الداخلية التي ميكن ان تفرز االرهاب،
وهي التطرف واالسالموية السياسية،
واغالق املسالك غري الرشعية التي متكن
املتطرفني والجهاديني من الولوج اىل
االرايض الفرنسية مثلام حصل يف نيس،
حيث وصل التونيس ابراهيم العيساوي
اليها من ايطاليا ،واخريا التخلص من
االجانب الذين ترى فيهم فرنسا تهديدا
المنها الداخيل من املتطرفني .عليه ،فان
ماكرون يريد الدفع يف اتجاه تعاون اورويب
اوثق يف محاربة االرهاب ،وهو ما مير عرب
حامية الحدود الخارجية لالتحاد ،واعادة
النظر يف معاهدة شينغني.
رشح ماكرون ،عىل امتداد االسابيع املاضية،
اسرتاتيجيته ملحاربة ما يسمى االنفصالية
االسالمية ،او مرشوع املجتمع املضاد ،الذي
يجري العمل عليه يف فرنسا ،بحسب قوله،
من خالل االعالن عن اجراءات خاصة يف
مجال التعليم وكذلك مسألة تنظيم عمل
امئة املساجد .هذا الخطاب املناهض للنزعة
االنعزالية ،الذي كان منتظرا برتقب شديد
وارجئ مرارا ،يأيت يف سياق حساس يف فرنسا
حيث تعد العلامنية قيمة اساسية ،فيام
ميثل االسالم الديانة الثانية يف البالد .ويأيت
كذلك فيام يتعرض ماكرون لنريان اليمني
واليمني املتطرف اللذين يتهامنه بالرتاخي،
واليسار الذي يندد بوصم املسلمني السباب
انتخابية.
املقصود باالنفصالية ليس االنفصال
الجغرايف ،وامنا ايجاد بيئات موازية
فكرية واجتامعية ومامرسات عن طريق
َحرف الدين وعزل املسلمني عن بيئتهم.
واالنفصالية االسالمية ،بحسب ماكرون،
هي ميل قطاعات من املسلمني اىل

االنطواء عىل الذات واالنفصال عن
املجتمع الفرنيس ومؤسساته ،كاملدرسة
مثال .قال ان  50الف طفل يتابعون
دراستهم يف املنازل او يف جمعيات خاصة،
وان امئة العديد من املساجد ال تختارهم
الدولة الفرنسية ،بل بعض قنصليات الدول
العربية ،واملقصود اساسا الجزائر واملغرب،
واستيالء امئة متطرفني عىل بعضها االخر
واستخدامها كمنابر للرتويج الفكارهم
املتشددة .اشار ايضا اىل انتشار جملة من
املامرسات االجتامعية التي تتناقض مع قيم
الجمهورية الفرنسية كالتمييز بني الرجال
والنساء او ارصار البعض عىل استصدار
شهادات عذرية للنساء قبل زواجهن.
يحرص ماكرون عىل التنبيه ان املستهدف
ليسوا املسلمني ،بل من يستغل االسالم
للرتويج ملرشوع سيايس ،وهو ما يسميه
االسالم السيايس او االسالم الراديكايل
املتطرف ،وكالهام يسعى اىل اقامة مجتمع
بديل ،مستفيدا غالبا من غياب الدولة
والخدمات العامة وبؤس الشباب وغريها
من النواقص التي تعرتي هذه الرشائح
املجتمعية .يحرص عىل التنديد باالسالم
الراديكايل الذي يرى فيه عدوا للجمهورية
وما متثله من قيم ومامرسات وقواعد
العيش املشرتك والطرف الساعي الستبدال
ذلك كله بقيم مختلفة والقامة بؤر
اجتامعية منفصلة بقيمها ومامرساتها عن
قيم الجمهورية التي تريد االحالل مكانها،
وطريقها اىل ذلك تحريف الدين.
اسرتاتيجيا ماكرون التي يريدها شاملة
متكاملة ،يتعني ان ترتجم اىل مرشوع قانون
سيقدم اىل الربملان هذا الشهر وغرضها
توفري االدوات القانونية التي متكن الدولة

يرمي الرئيس
الفرنيس اىل رضب
البيئة الداخلية
التي ميكن ان
تفرز االرهاب
وهي التطرف
واالسالموية
السياسية.

من محاربة هذه النزعات االنفصالية.
وترتكز هذه االسرتاتيجيا اىل عدة محاور،
منها:
 -1الحرص عىل حيادية املرافق العامة
ومنع استخدام الشعارات والرموز الدينية
يف املؤسسات العامة او املامرسات التي ال
تتوافق مع اساليب العيش يف الجمهورية
الفرنسية.
 -2فرض الرقابة عىل الجمعيات التي
تغلغلت فيها النزعات االيديولوجية
االنفصالية اكانت رياضية او اجتامعية او
ثقافية او لغوية.
 -3التشديد عىل التعليم واهميته وان
املدرسة هي املصهر الطبيعي لالجيال .وما
تريده الحكومة ان متنع قطعيا التعليم يف
املنازل .خوف ماكرون هو من املدارس
املوازية املوجودة بشكل عشوايئ ومن
غري رقابة .وسيكون من الصعب الحقا
االتيان مبدرسني من دول عربية او غري
عربية (تركيا) يقومون بالتعليم بعيدا
من اعني وزارة الرتبية .خالصة الرئيس
الفرنيس ان الجمهورية ستقاوم من خالل
املدرسة من يسعى اىل تدمريها ،خصوصا

ماكرون واقع بني
مطرقة االرهاب الدموي
وسندان اليمني املتطرف

وان العديد من املدارس التابعة للمسلمني
خاضعة لتيارات متشددة ،وهي تستهدف
عرشات االالف من االطفال الذين يدرسون
يف منازلهم .كذلك مثة جمعيات ثقافية
ورياضية ظاهرها نظيف ،اال انها يف
الواقع تستخدم الثقافة والرياضة الغراض
سياسية ،وهو ما سيسعى مرشوع القانون
اىل محاربته.
 -4تحديد كيفية التعامل مع اسالم فرنسا
والوصول اىل اسالم االنوار ،اي املعتدل
واملنفتح والقابل للعيش املشرتك بحيث
يكون رشيكا للجمهورية .الهدف مام
ستقوم به الجدولة ،مع احرتام مبدأ الفصل
بني الدين والدولة ،بناء تنظيم او هيئة

تفيض اىل اسالم مسامل بعيدا من الرتويج
لالسالم السيايس الجهادي الذي عانت منه
البالد .لذلك يريد ماكرون تحرير االسالم
من التأثريات االجنبية من طريق وضع
حد لالستعانة بأمئة من الخارج خالل اربع
سنوات والرتكيز عىل تأهيل أمئة مسلمني
فرنسيني وتوفري الشفافية املالية للمنظامت
والجمعيات االسالمية.
 -5محفزات ووسائل تدفع يف اتجاه التعلق
بالجمهورية وقيمها خصوصا يف االحياء
الصعبة والضواحي .ذهب الرئيس الفرنيس
اىل حد االعرتاف بأن الدولة ساهمت يف
ايجاد الغيتوات واهملت العديد من
االحياء والضواحي ،االمر الذي سهل عمل
االيديولوجيات املتطرفة .لذا ،فان غرضه
اعادة الجمهورية اىل كل االرايض الفرنسية
واطالق مشاريع اجتامعية وتربوية
وثقافية واقتصادية ومحاربة التمييز يف
التعليم والعمل واملسكن ،وكل ذلك من
اجل العيش املشرتك.
واضح ان ماكرون ،بتشديده عىل اعادة
قبضة الدولة اىل االحياء والضواحي التي
خرجت منها بفعل االنغالق املجتمعي

45

46

عدد  - 87كانون األول 2020

عدد  - 87كانون األول 2020

تبدو فرنسا
اليوم كأنها يف
حالة حرب
عىل االسالموية
واالرهاب
بعد العمليات
االرهابية
االخرية.

وتراجع الخدمات العامة وهيمنة ما
يسمى االسالم السيايس واستفحال العنف
واملامرسات التمييزية ،فانه يريد اجتذاب
الجناح اليميني يف املجتمع وابراز تشدده.
برتكيزه ،يف مرحلة الحقة ،عىل تكافؤ
الفرص والعدالة االجتامعية ،فانه يريض
اليسار وكل الذين يتهمون الدولة بالتخيل
عن القيام بواجباتها يف املناطق التي تعاين
من الفقر والعنف واملخدرات والتمييز.
ويرى مراقبون ان الخطة الرئاسية لها
خلفية سياسية ،اذ ان املجتمع الفرنيس
مييل اىل اليمني ،وماكرون الراغب يف الرتشح
لوالية جديدة يف انتخابات عام  2022يريد
اجتذاب رشائح من اليمني ،خصوصا وان
اليمني واليمني املتطرف ممثال بالجبهة
الوطنية سريكزان عىل املسائل االمنية وعىل
الخوف وهام يريان فيها نقطة الضعف
الرئاسية.
ويأيت كشف ماكرون عن هذه االسرتاتيجيا
يف لحظة بالغة االهمية قبل اقل من
عام ونصف عام عىل انتخابات رئاسة
الجمهورية ربيع  ،2022حيث يرى
املراقبون ان اشكالية العيش املشرتك
واالمن وموقع االسالم داخل املجتمع
الفرنيس وملف الضواحي ستكون محاور

استراتيجيا شاملة
من  5محاور ملواجهة
االسالم االنفصالي

رئيسية للجدل االنتخايب .من هنا ،كان
عىل ماكرون ان يتصدى لها .وبعد تأجيل
وراء تأجيل ،يبدو ان مقاربته اصبحت
ناضجة وخطته واضحة وهي ما اكب عىل
عرضها وتفصيلها ،بحيث ال يرتك الساحة
فارغة لليمني واليمني املتطرف الذي يرى
يف هذه املسائل نقاط ضعف لالنقضاض
عليه .املرشح الذي كان قد متيز عن غريه
خالل الحملة االنتخابية الرئاسية االخرية
سنة  2017باستبعاد السجال املكرور حول
الهجرة واالسالم ،وما ميثالن من تهديد
لهوية فرنسا الحقيقية ،والمنها واستقرارها،
عاد ليتبنى ابرز مفردات هذا الخطاب،
وان بصيغة مستحدثة.
هكذا تبدو فرنسا اليوم كأنها يف حالة حرب
متعددة الشكل واملرسب عىل االسالموية

واالرهاب والراديكالية والتطرف بعد
العمليات االرهابية االخرية وقتل صامويل
بايت ،واصابة استقرار املجتمع الفرنيس
ووحدته ومبادئ الجمهورية الفرنسية
ومصالحها يف الصميم.
لكن لوهلة اوىل ،بدا ماكرون يف صدام مع
العامل االسالمي نتيجة الخلط بني االسالم
واالرهاب من جهة ،والتفسري غري املقبول
لحرية الرأي والتعبري اذا مست مبقدسات
ورموز دينية .ومع سعي ماكرون اىل
تصحيح الصورة وتأكيد انه ال يحارب االسالم
الذي له مكانة يف الجمهورية الفرنسية،
بل يحارب االسالم السيايس والتوجهات
املتطرفة االنطوائية واالنفصالية ،فان
الغضب هدأ نسبيا يف الدول االسالمية،
لكنه مل يهدأ يف تركيا.
العالقات بني تركيا وفرنسا وصلت اىل
ادىن مستوياتها ،واىل اقىص درجات التوتر
والتصعيد .وقد احتل التأزم يف العالقات
بني باريس وانقرة واجهة االهتاممات
السياسية واالعالمية يف فرنسا بعد
االهانات التي وجهها الرئيس الرتيك رجب
طيب اردوغان اىل اميانويل ماكرون ،ملمحا
اىل انه مصاب باختالل عقيل ،طالبا منه
ان يعمد اىل اجراء فحوصات للتأكد من

يترصف الرئيس الرتيك كام لو انه املدافع عن االسالم واملسلمني ونصريهم.

تتوخى فرنسا اتخاذ اجراءات متنع النزعات االنفصالية يف البالد.

صحته العقلية .هذه ليست املرة االوىل
التي يهاجم فيها اردوغان نظريه الفرنيس
بهذا العنف .لكنها املرة االوىل التي يدخل
فيها االسالم عنرصا يف التصعيد الفرنيس -
الرتيك ،وذلك منذ خطاب ماكرون يف مدينة
ليه مورو الذي كرسه ملحاربة االنفصالية
االسالموية واالسالم السيايس بشكل عام.

ثم جاءت العمليات االرهابية يف نيس
وعىل مقربة من باريس والصدمة التي
احدثتها يف فرنسا ،مع ما رافقها من ردود
افعال ،لتزيد الطني بلة.
تعد مصادر فرنسية متابعة مللف العالقات
بني باريس وانقره ان مواقف الرئيس
ماكرون املتشددة داخل الحلف االطليس

واالتحاد االورويب ،ودفاعه عن الحاجة اىل
فرض عقوبات عىل تركيا ،ودفعه الحلف
االطليس ليك يفتح عينيه بازاء سياسات
اردوغان الخطرية ،تجعل باريس ،من بني
البلدان االوروبية كافة ،يف املرمى الرتيك،
خصوصا بعدما بات التصعيد بني الجانبني
سببا اخر ال يقل اهمية ،وهو يعود اىل
عدد من التدابري التي كشف عنها ماكرون
يف اسرتاتيجيته ملواجهة الراديكالية
االسالموية والتطرف .وهي تهدف اىل
وضع حد الستجالب امئة مسلمني من
الخارج ،وتفضيل تنشئتهم وتأهيلهم
محليا ،وتحويل االسالم من االسالم يف
فرنسا اىل اسالم فرنسا ،وفرض الرقابة عىل
املدارس الخاصة غري املتعاقدة مع الدولة
التي تخرج عن رقابتها اىل حد بعيد،
وحجب التمويل الخارجي ،والرقابة عىل
الجمعيات االسالمية ،وبشكل عام محاربة
االسالم السيايس يف البالد الذي يعده وزير
الداخلية جريالد دارمانان العدو الداخيل.
ال بد من االشارة اىل ان مزاج الرأي العام
يف فرنسا مييل ميينا ،وماكرون واقع بني
مطرقة االسالمويني واالرهاب من جهة،
وسندان ضغوط اليمني واليمني املتطرف.
هذه التدابري املتشددة ال يبدو انها تلقى
قبوال لدى الرئيس الرتيك الذي يعد نفسه
املدافع عن االسالم واملسلمني ونصريهم.
مشكلته ان تفعيلها سيحرم اردوغان من
رافعة متكنه عادة من فرض سيطرته عىل
الجالية الرتكية وبعض الجالية االسالمية
التي يقدر عددها بنحو  6ماليني نسمة،
وهي االكرب يف اوروبا .فوقف استجالب
االمئة يعني ان باريس لن تسمح الحقا
مبجيء ما ال يقل عن  300إمام تريك.
وفرض الرقابة عىل الجمعيات سيحد من
التأثري الخارجي.
كذلك ،فان وضع املدارس االسالمية الخاصة
تحت رقابة وزارة الرتبية ،ومنع تدفق
التمويل الخارجي ،ميكن ان تحول دون
طموحات اردوغان عىل املستوى االسالمي
الفرنيس واالورويب ،االمر الذي يزيد من
سكب الزيت عىل نار العالقات امللتهبة بني
الدولتني والرئيسني.
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