فرنسا والحرية
فرنسا والحرٌة كلمتان متجاورتان تعودنا على ورودهما معا ً فً محافلنا المختلفة
منذ ما ٌربو على القرنٌن من الزمن  .فهما معا ً فً الخطب السٌاسٌة والقصائد
الشعرٌة واألغنٌات الفنٌة والجرائد الٌومٌة والكتب الفكرٌة التحلٌلٌة والمقاالت
اإلجتماعٌة اإلصال حٌة والمناهج المدرسٌة التعلٌمٌة وحتى فً الخطب الدٌنٌة  .إن
هذه اإلحاطة التامة من كل صوب جعلت من فرنسا البلد الحلم للكثٌرٌن من حملة
األحالم الضائعة فً واقعنا وما أكثرهم  ,ومحجة للخٌال ٌؤمها كلما ألم بصاحبه
الٌأس واألسى  .كل شاب ٌحلم بأن ٌأتً إلى هذا البلد و ٌتنعم بما فٌه من قٌم اإلنسان
والحضارة ٌ ,رٌد أن ٌعٌش فٌه ٌ ,أخذ جنسٌته  ,وبعدها ال ٌعود إلى بلده إال زائراً
ٌحبس وجهه وٌدٌه عمن عاشرهم وتربى معهم إلتزاما ً منه بتعالٌم القٌافة البارٌسٌة
المتقنة .
ربما احتاجت مناقشة هذا األمر – صحة التالزم أو عدمها – إلى د راسة تحلٌلٌة
متخصصة  ,ولكن الخٌبة ال تطلب منك أن تكون متخصصا َ حتى تخنقك غصتها ,
والصدمة ال تنتظر تحلٌلك حتى تنفجر فً وجهك  ,واأللم ال ٌمهلك حتى لتعلم كلمة
آه قبل النطق بها  .إذاً سوف أضع جانبا ً ما ٌتخٌل أننً عازم على القٌام به من
استعراض ما ذكر فً هذا الشأ ن والشروع فً دراسته وتحلٌله والتعلٌق علٌه ,
سوف أترك حدٌث الهداٌة واللزوم والتهافت وما إلى ذلك ألصحابه  .ال أرٌد هنا أن
أناقش الطهطاوي فً ما كتبه وال خٌر الدٌن التونسً وال الشٌخ محمد عبده
والغالٌٌنً والنائٌنً وغٌرهم وغٌرهم  .فحدٌثً خبري ٌرٌد أن ٌعبر ببساطة عن
فظاعة الخٌبة التً تنتظر كل من ٌذهب بعٌداً فً اإلٌمان بهذا التالزم  ,ولٌس حدٌثا ً
استداللٌا ً مبهما ً وحدا ًء مطلسما ً لقافلة الضٌاع التً تسٌر بنا من غٌر توقف إلى غٌر
وجهة .
سأفترض أكثر من ذلك أننً – كلبنانً – بعٌد جغرافٌا ً عن الجزائر وال علم لً
بكل ما قامت به فرنسا هنالك  ,وسأفترض أن تارٌخ الثامن من أٌار  1945حٌنما
داست الدبابات الفرنسٌة على أكثر من  45ألف طفل وامرأة ورجل تارٌخ قدٌم –
قبل أن أولد – فلم أشهد ولم أسمع بهذه الهرسة لحفة بشر (أو ذباب على ما ٌبدو )
خرجوا للمطالبة بنٌل ما وعدوا به من االستقالل والح رٌة (بدون فرنسا هذه المرة )
حٌنما كان ٌتم إقناعهم باالنضمام إلى جٌوش الحلفاء  ,ولقد أبلوا هم تحدٌداً بالء
حسنا ً فً اختراق عدة من الخطوط العسكرٌة فً أوروبا وال ٌزال التارٌخ ٌحفظ لهم
ذلك  .لقد وعدوا بنٌل استقاللهم فور انتصار الحلفاء على دول المحور  ,ولكن ٌا
لسوء حظهم  ,فلقد حصل ذلك بعد أن كانت فرنسا قد اكتشفت ثروات الباطن
الجزائري الهائلة وأصبح الخروج من هذا البلد ضربا ً من الهذٌان  ,وأصبحوا بدالً
عن ذلك ٌعززون ثقافة األصل الغالً الواحد لكال الشعبٌن فً الجزائر وفرنسا ,
وصار ٌقال ن المتوسط ٌقسم فرنسا إلى قسمٌن كما ٌقسم السٌن بارٌس إلى قسمٌن.

ورغم أن مقالتً هذه لٌست جدوالً لما قامت به فرنسا فً هذا البلد أو فً غٌره
ولكننً ال أتمنى أن ٌقول القارئ الكرٌم أن هذا حدث وانتهى  ,وذلك لٌس فقط ألن
اآلن الغربً مدٌن بكل غناه ورفاهٌته وازدهاره للبارحة بكل غصبها ونهبها وقهره ا
وظلمها  ,ولكن وبدرجة أولى لصدور القانون الجدٌد  2005-158بتارٌخ الثالث
والعشرٌن من شباط  2005الذي ٌنص على وجوب تعلٌم األجٌال فً المدارس أن
اإلستعمار الفرنسً وخصوصا ً فً شمال إفرٌقٌا كان إٌجابٌا ً لهذه البلدان  .نعم ٌرٌد
هذا القانون أن تبدو كل وسائل التنكٌل (األكثر وحشٌة) كأدوات طبٌة جراحٌة كانت
تقص وتفري اللحم الجزائري الستخراج العلل واألوبئة منه  .نعم ٌجب أن تبدو
الحدٌدة المحماة (حتى اإلحمرار) والتً أدخلت فً رأس العربً بن مهٌدي من جهة
لجهة بعد أن قبض علٌه وكان (كٌحٌا عٌاش ) أول عقل مدبر للعبوات التفجٌرٌة
البدائٌة الصنع ٌ ,جب أن تبدو كأنها مبضع الطب الذي تنزع به األورام من داخل
الرأس  ,نعم لقد كان العربً مصابا ً بأورام الحرٌة المنفصلة عن كلمة فرنسا أو تلك
التً ترٌد أن تنفصل كلمة فرنسا وتترك لها حرٌة بمعنى آخر ٌصلح ألغنٌة هنا أو
مثقف هناك .
,

سوف أفترض فعالً أننً بعٌد عن التارٌخ والجغرافٌة وسوف أتجاهل حقٌقة أن أول
رسالة وجهت فً التارٌخ األوروبً تدعو الٌهود للعودة إلى فلسطٌن بوصفهم الورثة
الشرعٌٌن لهذا البلد هً رسالة نبلٌون بونابارت التً قال فٌها أن العناٌة اإللهٌة
أرسلته للقٌام بحماٌتهم ودعمهم فً سبٌل الوصول إلى ذ لك (أنظر كتاب المفاوضات
السرٌة بٌن العرب وإسرائٌل الجزء األول لمحمد حسنٌن هٌكل) .
فً هذه المقالة سوف أستسلم لما أملته معطٌات ٌوم واحد بات مع األسف ٌشبه كل
ٌوم فً بلد الحرٌة فرنسا .
الحادي عشر من أٌلول  2005كان ٌوم انعقاد المؤتمر العالمً للحوار بٌن األدي ان
الثالثة فً مدٌنة لٌون الفرنسٌة  ,قام رجل ٌقٌم فً هذا البلد منذ ما ٌقرب من
العشرٌن عاما ً وقد أترع قهراً حتى الثمالة بعد أن عانى األمرٌن فً مشكلة البنته فً
المدرسة بعد صدور قانون منع الحجاب فً المدارس( ،القانون  2004 -228تارٌخ
الخامس عشر من آذار  ، )2004قام برفع الفتة على مقربة من المؤتمر  ،كتب
علٌها (قانون الحجاب جائر )  ،فما كان من الشرطة إال أن ضربوا حوله طوقا ً
مسلحا ً واقتاوده إلى الحجز فً زنزانة إلى حٌن إنهاء المؤتمر ألعماله  ،وذلك بدون
أي تهمة قانونٌة  .وقصتً ال تقف عند هذا الحد ولكنها تكمل فتقول  :وصا دف فً
(لٌون )
نفس هذا الٌوم وصول الفنان األمٌركً سبنسر تونٌك إلى نفس المدٌنة
والقٌام برقصة فً الهواء الطلق قوامها المئات من العراة  ،رجاالً ونسا ًء أمام أعٌن
الناس وعدسات تصوٌرهم التً أعادت بثها على التلفزٌونات الحقا ً  ،وكان بٌن
الفٌنة والفٌنة ٌأمرهم بأن ٌتخ ذوا وضعٌة جذوع الشجر فٌنام الجمٌع على ظهورهم

متلفز قال فٌه " :إن الحرٌة
وٌرفعون أرجلهم إلى أعلى  .ولقد أدلى هذا الفنان بكالم
ٍ
التً وجدها فً فرنسا للقٌام بعمله لم ٌحصل علٌها فً أي مكان آخر "( .عادت هنا
كلمة "الحرٌة " فالتقت بقرٌنتها "فرنسا " بعد أن افترقت عنها فً مثل العربً بن
مهٌدي  .فتأمل ذلك).
إذاً المشهد فً ذلك الٌوم (كما فً كل ٌوم) مؤلفٌ من فصول اعتباطٌ ٍة متناقضة:
1
2
3
4

)

 حظر الحجاب (وهو ٌندرج بشكل بدٌهًٍ فً دائرة الحرٌة الشخصٌةبموجب قانون.
 المنع من حرٌة التعبٌر بدون أي قانون معلن. اإلرهاب والقهر المتمثل في اقتٌاد الرجل عنوة وحبسه فً الزنزانة حتى الٌكرر ذلك على ما ٌبدو.
 تشجٌع العري وتروٌجه ووضعه فً دائرة االهتمام األولى ،مناقضٌن بذلكالبند  222 /32من القانون الجزائً الساري منذ األول من آذار  1994حتى
اآلن والذي ٌحظر التعري (ومن الطرٌف ذكره أن النائب فً ال برلمان
ب إلى مجلس
الفرنسً فرنسوا لٌبرتً كان قد بعث فً سنة  2003باستجوا ٍ
الوزراء ٌطلب منه عدم اعتبار التعري مندرجا ً ضمن ما جاء فً نص
القانون فً دائرة عنوان االستعراض الجنسً وذلك لمواكبة تطور الفكر
وتقدمه) .

خنق ل لحرٌات الشخصٌة
صورة تشتمل على الكثٌر من الفوضى والفساد من
ٍ
ب ٌمارس باالستناد إلى قوة السالح وال شًء آخر
ٌنطق باسم القانون إلى إرها ٍ
إلى قوانٌن تعطل بالكامل وتهدر إذا تعلق األمر بتروٌج البضاعة المفضلة لدى
الروح الغربٌة المعاصرة على ما ٌبدو.
فجأة تجد فرنسا نفسها مضطرة للكشف عن وجهها الحقٌقً فً ما ٌتعلق بالحرٌة
ت لم تتعد الواحدة منهن سن الخامسة عشرة  ،ثم ٌتسابق
 ،وتشن حملتها على فتٌا ٍ
قادتها للتأكٌد فً خطابهم على هذه الحملة وكأنهم بصدد إرسال جٌش لقهر البرد
الروسً أو م ِد نفوذ فرنسا إلى ما وراء البحار.
لماذا تتضاٌق فرنسا ( أو قل تخاف ) من هذا الحجاب البريء القرٌر الوادع
المسالم؟
إن المشكلة فً اعتقادي تتعدى الحجاب لتمس التركٌبة االجتماعٌة فً الصمٌم
حٌث أفادة اإلحصاءات فً سنة ( 2003وأنا هنا أنقل عن مجلة Pour la
 Scienceالعدد  ) 336أن معدل اإلنجاب فً أوروبا (المشتملة على  25دولة )
هو  1,5للمرأة الواحدة وهو ما ٌعنً وجود عجز بنسبة  0,6لكً ٌُستبدل الجٌل

الحق لٌس أقل منه وهو ما ٌعنً ضموراً سكانٌا ً سوف ٌؤدي إلى قلب
بجٌل
ٍ
الهرم بعد أن ٌشٌخ المجتمع ( .وقد ذكر كاتب المقال جٌل بٌزون وهو مدٌر
أبحاث فً المركز الوطنً لألبحاث الدٌموغرافٌة فً فرنسا  ،أن الدراسات
تناقص فً سكان أوروبا
اإلحصائٌة تشٌر إلى أن هذا المعدل سوف ٌؤدي إلى
ٍ
سٌصل إلى نحو  50ملٌون شخص فً سنة  2050بالمقارنة مع العدد الحالً،
إال إذا تم إنقاذ الموقف بفتح باب الهجرة) .
ولما كانت محفزات اإلنجاب مقتصرة فً هذه المجتمعات على المحفزات المالٌة
بدون أي اقتراب من المحفزات الثقافٌة والق ٌَمٌة التً تعٌد للعائلة حٌّزها األكبر
فً تنظٌم المجمتع  ،لذلك كله لم تجد أوروبا بداً من استٌراد المواطنٌن من كل
أنحاء العالم (الهجرة) من أجل إنقاذ هٌكلها السكانً المتتكل وذلك خصوصا ً بعد
أن أصبح اإلبقاء على مستوى الرفاهٌة ضرورة تحتاج إلى الطاقة البشرٌة فً
كل المٌادٌن  ،ومعلو ٌم أن هذه الرفاهٌة بلغت فً أوروبا مستوٌات قٌاسٌة بعد
تدمٌر ونهب قارتٌن بشكل شبه كامل  .ولقد كانت فرنسا لظروفٍ وأسباب
خاصة صاحبة النصٌب األوفر من المواطنٌن المسلمٌن المستوردٌن ،وكانت
التوقعات فً السبعٌنات تقول أن هذه الرؤوس المستوردة سوف ٌتم تذوٌبها فً
المجتمع الفرنسً فً غضون عشرٌن سنة وستصبح عند ذلك مهٌأة لحمل الهوٌة
 .غٌر أن الذي
الفرنسٌة المهددة باالنقراض والسٌر بها قدما ً نحو المستقبل
حصل فً أواسط الثمانٌنات كان م ذهالً  ،فلقد ثبت أن هذا اإلسالم القابع فً
اتصال بجذورهم وثقافتهم أكثر
رؤوس هؤالء المجلوبٌن المقطوعٌن عن كل
ٍ
عناداً ورسوخا ً من كل هذه الدراسات والتوقعات  .ولقد تمكن هذا االسالم الذي
لم ٌكن ٌُتوقع له أن ٌستمر فً الجٌل األول من االنتقال إلى الجٌل أو األجٌال
الالحقة ،وبدأت دور العبادة بالظهور حتى لم ٌبق حًٌ سكنً إال وبنً فٌه مسج ٌد
أو مصلى .
كان هذا بمثابة الصدمة لمكاتب الدراسات الفرنسٌة  ،فمشهد العشرة بالمئة
للمسلمٌن فً المجتمع حسب اإلحصاءات الرسمٌة (وربما كان العدد أكبر من
ذلك) وهم ٌحملون هوٌتهم المغاٌرة التي لم ٌعد ممكنا ً أبداً التنكر لها أصبح مقلقا ً
للغاٌة  ،إنهم ٌتكاثرون بسرعة  ،والفرنسٌون ٌتناقصون بحسب المعدالت المشار
أصل جزائري حٌنما ذهب
إلٌها أعاله (لٌت أحدكم كان مع صدٌقً الفرنسً من
ٍ
لٌسجل ابنته العاشرة مهدٌة فً دائرة النفوس لتروا ما ارتسم على مالمح الر جل
من المعنى المشار إلٌه)  .كل هذا والهوٌة اإلسالمٌة تحفظ وتتعزز وتتوارث وال
تتمكن الهوٌة الفرنسٌة من محوها أو ابتالعها  ،إذاً ما الذي سٌكون علٌه الحال
فً فرنسا فً سنة  2050أو  2100؟
لقد رأى الفرنسٌون على ما ٌبدو فً خضم هذا المشهد المقلق فً الحجاب علما ً
متقدما ً لهوٌة مغاٌرة ٌخفق فً قلب الدولة الفرنسٌة بدون أن ٌحمل األلوان

الفرنسٌة المعهودة  .كٌف تستطٌع هذه البقاٌا المتناثرة من األمة المهزومة أن
تزرع لها راٌة تجول فً شوارع بارٌس ؟ ألم ٌبهرها برج إٌفل ودور األوبرا؟
ألم تستطع فتنة الملذات المادٌة التً فتحت أبوابها بشكل غٌر معهود فً كل
األمم والعهود السابقة أن تقنعها بالتخلً عن حجابها ال بل عن ثٌابها كما فعل
الراقصون فً مدٌنة لٌون؟ ألم تفلح كل وسائل اإلغواء األكثر تقدما ً من قطع هذه
الرابطة بٌن هذه الفتاة وبٌن اإلسالم الذي ٌأمرها (ولٌس أهلها فً أكثر األحوال
كم ا ٌزعم الفرنسٌون وٌكفً لذلك رؤٌة الفتٌات باآلالف وهن ٌهتفن ضد قانون
منع الحجاب فً المظاهر التً حصلت فً بارٌس فً .)2004 /1 /17
من جهة أخرى فإن المرأة (الحرة) هً ضرورة اقتصادٌة كبرى  ،وإن أفكاراً
اب سوف
كالحجاب لهً أفكار عدائٌة لإلنتاج على الطرٌقة الغربٌة  ،فالحج
ٌؤدي إلى كساد فً سوق المأكوالت على أنواعها والمشروبات على أنواعها
والمنظفات على أنواعها والسجائر واللوازم واألدوات  ،ولٌس هذا ألن الحجاب
 ,بل ألن بٌع هذه األشٌاء
سوف ٌلتف على هذه البضائع وٌحبسها من البٌع
ٌحتاج وفق التصور الغربً إلى صورة امرأة شبه عا رٌة تضم إلٌها صورة
المنتج المعروض للبٌع  .وهذا المنظر بات ثابتا ً مألوفا ً أٌنما ذهبت فً نواحً
البلدان الغربٌة .
الحرٌة فً الغرب باتت تعنً شٌئٌن اثنٌن  :األول تمكن الغربً من التصرف
كما ٌرٌد فً أرجاء هذا الكون ٌ ،دمر قارات ٌبٌد أهلها ٌنهب الثروات كما لو أن
هذا الكون خلق على قٌاسه وال مكان فٌه لكل من ال ٌرتدي قبعة غربٌة  ،والثانً
هو اإلطاحة بأٌة قٌود ٌمكن أن تؤدي إلى تهدٌد لذات الغربً المادٌة سواء كانت
قٌوداً أخالقٌة أو دٌنٌة أو عرفٌة أو تقلٌدٌة  .لقد استبدل منطق الصح والخطأ
األخالقً بمنطق المسموح والممنوع القانونً وهذا استبدال ال عودة عنه حٌث
أن القانون ٌقبل التحدٌد والتجدٌد  .إذ لكل قانون حدود فً تطبٌٌقه  ،فالقتل
جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون الفرنسً  ,أما مجزرة قانا فإن لٌونٌل جوسبان
(رئٌس الوزراء فً وقتها ) ٌتفهمها  .والتجدٌد أن ٌصبح ممنوع الٌوم مباح الغد
دون أٌة مشكلة  .وهكذا فإن ما لم ٌكن متصوراً حتى مخٌلة الشٌطان نفسه
ٌحصل الٌوم فً الغرب وٌبث على شاشات اإلنترنت فً كل أنحاء العالم من
أجل تعصٌب عٌون الشباب (تحدٌداً) ووضعهم تحت ضغط أكثر الغرائز بهٌمٌة
.
كلما قال لهم ذلك الفنان "جذوع األشجار " ناموا على ظهورهم وأ رجلهم إلى
أعلى  .معذرة ٌا جذوع األشجار ،فأنت حٌث أنت طاهرة مسبحة تؤمك أفواج
الطٌور لتلعب على أفنانك مع الهواء واألوراق  .إن جذوع الناس هنا إثم كئٌب
تافه معكوس منكوس  ,ولكن ماذا سنفعل إنها الحرٌة الفرنسٌة التً بحث عنها
هن – أي فً فرنسا . -
هذا الفنان فً كل مكان فلم ٌجدها إال ا

وباسم هذٌن المعنٌٌن للحرٌة شنت أعتى وأشرس حملة لخنق الحرٌات فً الدنٌا
 ،ولقد طالت هذه الحملة شعوبا ً وقارات تحت اسم االستعمار الذي ال تزال فرنسا
وفٌة له وترٌد أن ٌدرس فً المناهج التربوٌة على أنه فائدة للشعوب رغم كل ما
ٌنطوي علٌه من األفعال الشائنة .
ودعنً أختم بكلمة اعتذار أوجهها إلى أمٌر الشعراء أحمد شوقً لعدم استطاعتً
هضم ما ٌقول:
وتعرف أنه نور وحق"
"دم الثوار تعرفه فرنسا
إنها ترى فً دم ثوارها ربما نوراً وحقا ً أما دم ثوارنا فهو كان دائما ً الشراب
األلذ لس ّكٌنها وآلة حربها  .ولو أننً أوتٌت شٌئا ً من قرٌحتك ٌا شوقً لقلت:
وتعرف أنهـا نـار وحـرق
صنوف القهر تعرفها فرنسا
وتشرٌـد وتجـوٌع وخنــق
وتنكٌـل وتروٌع وهــدم
وقصف بالمـدافع ٌـا دمشـق
وذبح ٌا جزائـر أي ذبـح
ب رقـابا ً
فكم ّ
حز ْ
بسـكٌن ترٌــق وال تــرق
ت بال ذن ٍ
ٍ
ُ
ُّ
وحمـق
وفً ثــوارنا سفـ ُه
وحـق
ففً ثـوارهـا نو ٌر
ولكننً أعود فأتفق معك تماما ً حٌن تقول:
وللحـرٌة الحمـراء بـابٌ

بكــل ٌـ ٍد مضـرج ٍة ٌ ُّ
ُـدق

ألنها حرٌة بال فرنسا هذه المرة .
أمٌن الساحلً
أستاذ رٌاضٌات فً الجامعة اللبنانٌة

