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هل يوجد إسالم 
أوروبي؟ فرنسا 

أنموذجًا 
حميد زناز 

نظرًا  خ�سائ�سه  له  اأوروبي  اإ�سالم  عن  احلديث  ميكن  هل 
لعدد امل�سلمني الذي و�سل -ح�سب اآخر الإح�ساءات- اإىل حوايل )16( 
امل�سلمون  هوؤلء  يبقى  اأم  الأوروبي)))،  الحتاد  دول  يف  ن�سمة  مليون 
قيمًا  يحملون  متفاوتة،  بن�سب  الحتاد  بلدان  على  يتوزعون  الذين 
دينية غري متجذرة يف الرتاب الأوروبي، ويظلون -اإىل اأجل غري م�سمى- 
جمرد جريان للفرن�سيني والأملان والهولنديني وغريهم؟ وتاليًا ل ميكن 

احلديث �سوى عن »الإ�سالم يف اأوروبا« ل عن »الإ�سالم الأوروبي«؟ 

) باحث جزائري.  (
))) يبلغ عدد امل�شلمني الإجمايل يف اأوروبا ح�شب موقع »مو�شليم بوبلي�شن« حوايل )56) مليون ن�شمة، والق�شم الأوروبي من تركيا. وي�شمل 

الرقم رو�شيا.
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 بكلمات اأخرى: اإلى اأي مدى جتّذر الدين الإ�شالمي يف اأوروبا؟ واإلى اأي مدى 
اأ�شبح جزءًا من الثقافة الأوروبية؟ وهل ت�شالح امل�شلمون مع قيم احل�شارة الأوروبية؟ 
وهل اندجموا يف املجتمعات الأوروبية وكّيفوا معتقداتهم مع قيم الغرب الأوروبي، ومن 
هنا بات احلديث عن التناق�ض بني الإ�شالم والعلمانية وحقوق الإن�شان وامل�شاواة بني 
الرجل واملراأة وغريها من القيم، جمرد ثرثرة ل طائل منها واأن الإ�شالم الأوروبي 

اأ�شبح حت�شيل حا�شل؟ 

اأهمها: كون فرن�شا  الفرن�شية لعتبارات كثرية  �شنحاول الرتكيز على احلالة 
بلد  اأهم  اأنها  على  عالوة  لحقًا-  �شرنى  -كما  اأوروبا  يف  الوحيدة  العلمانية  الدولة 

يتمركز فيه امل�شلمون، اإذ ي�شكلون حوايل )0)%) من جمموع ال�شكان))).

مكانة الدين في أوروبا

مييل كثري من الباحثني العرب، وخ�شو�شًا الإ�شالميني منهم، اإلى اعتبار اأوروبا 
باأ�شرها كاأر�ض علمانية اأُبعد فيها الدين عن املوؤ�ش�شات وُجّرد من كل اأدواره. ويقارن 
التدين  اأر�ض  اأنها  على  �شام  العم  بالد  ويقّدمون  املتحدة،  بالوليات  اأوروبا  بع�شهم 
املتاأجج.  واإن كان �شحيحًا اأن الدين يحتل مكانًا مهمًا يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
فلي�ض من احلقيقة يف �شيء اعتبار الدين يف طريقه اإلى الزوال من ربوع اأوروبا))). ما 
هو حا�شل يف اأوروبا هو فقدان الكنائ�ض »الر�شمية« لهيمنتها التقليدية، ولي�ض اأفول 
التدين الفردي واندثار الروحانيات. لهذا ال�شبب ميكن النظر اإلى اأوروبا لي�ض كف�شاء 
اأعيد فيه النظر يف البعد الديني، واإمنا كف�شاء علمنة للمجتمع وللدين معًا؛ اإذ ت�شمن 
الدول فيه لكل الديانات حق تقدمي اإجابات روحية واأخالقية واجتماعية للمواطنني يف 

اإطار احرتام الإطار القانوين املعلمن.

 وميكن تق�شيم العلمانية يف اأوروبا اإلى ثالث جمموعات كربى: 

))) ثم تاأتي هولندا بن�شبة )4.5%)، ثم النم�شا )4%)، ثم بلجيكا )7.)%)،  واأملانيا )).)%)، وعموما يوجد امل�شلمون بكثافة اأكرث يف قلب 
ما ي�شمى بـ»القارة العجوز«.

((( Jocelyne, Cesari, « Islam américain, islam européen », Le monde diplomatique, avril 2001. 
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البلدان التي جند فيها موؤ�ش�شة دينية مهيمنة مدجمة يف جمال الدولة، وهي ( أ
البلدان التي للدولة فيها دين ر�شمي مثل اليونان واململكة املتحدة والدمنارك.       

الديانات، ( ب بعديد  تعرتف  ولكنها  حمايدة،  الدولة  فيها  تكون  التي  البلدان 
كحالة بلجيكا وهولندا واأملانيا واإيطاليا واإ�شبانيا.

البلد الذي ل يعرتف باأي دين ر�شمي للدولة، وهو فرن�شا، وجزئيًا فقط؛ لأن ( ج
ذلك يبقى غري �شاري املفعول يف منطقة األزا�ض/ موزيل)4).

الدين  ف�شل  اأو  العلمنة  يخ�ض  فيما  اأوروبيني  ت�شورين  بني  التفريق  وميكن 
عن الدولة. اأوًل: ذلك املعمول به يف البلدان ذات التقاليد الكاثوليكية، والذي ي�شع 
الدولة يف تناف�ض مع الكني�شة. وقد اأ�شبح الكيانان منف�شلني بدرجات خمتلفة. وكان 
ذلك نتيجة لل�شراع الذي دار بينهما تاريخيًا، وتعترب احلالة الفرن�شية اأمنوذجًا لهذا 
النمط. وثانيًا: منط العلمنة يف بلدان التقاليد الربوت�شتانتية املبني على التعا�شد بني 

الدولة  والكني�شة)5).

الخصوصية الفرنسية

لئن كانت اأغلب الدول الأوروبية توؤمن بالتعدد الثقايف والديني، وحتى النعزالية 
الإثنية كما هو حا�شل يف بريطانيا)6)، ول تطالب املواطنني بالن�شهار يف اإطار قيمي  
املفكرين  معظم  ويرى  الثقافية)7)،  التعددية  ملجتمع  تام  رف�ض  فرن�شا  ففي  موحد، 
قبول  اأن  وغريهم،  فريي،  ولوك  اأونفري،  ومي�شال  بروكرن،  كبا�شكال  الفرن�شيني، 
للمجتمع  تقوي�ض  هو مبثابة  اأو غريها،  اإ�شالمية  كانت  �شواء  ما،  ثقافية  خ�شو�شية 

املدين الدميقراطي وقوانينه الأ�شا�شية وحقه يف احلرية  الفردية. 

)4) انظر ترجمتنا لكتاب: طارق ما�شينو، فرن�شا، جمهورية الدراوي�ض، دار اجلمل، 4)0).

(5( Yves Lambert, « Religion : l’Europe à un tournant », Futuribles, n°277, juillet/août 2002.

)6) موقع اأ�شبوعية لوبوان الفرن�شية، ))/4/))0).

(7( Multiculturalisme.
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قوا�شم  جتمعها  موحدة  واحدة  مبواطنية  توؤمن  فرن�شا  يف  الدولة  تزال  ما   
�شائكة  الإ�شالم  م�شاألة  وت�شبح  الوطنية.  باملجموعة  عادة  ي�شمى  ما  وهو  م�شرتكة، 
اأكرث يف فرن�شا الراف�شة اأ�شا�شًا لالنعزالية الثقافية، ومطالبة كل املواطنني بالن�شواء 
حتت لواء القيم اجلمهورية، التي كثريًا ما تتعار�ض مع الإ�شالم ال�شائد على اأرا�شيها. 
اجلمهورية،  فقدتها  التي  الأرا�شي  ق�شية  ع�شرية  منذ  فرن�شا  يف  تطرح  ولذلك 
واملق�شود تلك ال�شواحي املاأهولة من طرف اأغلبية م�شلمة ت�شع ثقافتها ومعتقداتها 
)))، حاول   (00( �شنة  تاأليف جماعي  من  كتاب  �شدر  وقد  اعتبار.  كل  فوق  الدينية 
الباحثون فيه مناق�شة التعار�ض امليداين بني قيم هوؤلء امل�شتمدة مما ي�شمى �شريعة 

اإ�شالمية، وقيم املجتمع الفرن�شي. 

على  علمانية  الأكرث  البلد  كونها  هو  فرن�شا،  اأكرث يف حالة  الأمور  يعقد  ومما 
ذكرنا  -كما  امل�شلمني  من  عدد  اأكرب  فيه  يعي�ض  الذي  البلد  وباعتبارها  الإطالق، 
يعتنقون  ل  ن�شمة)))،  ماليني  و)5)   (4( بني  مرتاوحًا  يكون  اأن  املرجح  ومن  اآنفًا- 
واحدة.  لغة  يتكلمون  ول  واحد  بلد  من  ينحدرون  ول  احلال،  بطبيعة  نف�شه  املذهب 
ومنذ �شنة )00) وال�شلطات الفرن�شية حتاول اأن توؤ�ش�ض لإ�شالم فرن�شي: تكوين الأئمة 
واملدار�ض والثانويات، وحماولة اإيجاد ممثل ر�شمي لالإ�شالم الفرن�شي -كما �شبق اأن 
ذكرنا- ولكن تبقى النتائج غري مر�شية، ل بالن�شبة لل�شلطات الفرن�شية ول يف تقدير 

امل�شلمني)0)).

((( Les territoires perdus de la République : Milieu scolaire, antisémitisme, sexisme, éd. Mille et Une Nuit , 
2002.

))) يوجد يف فرن�شا �شعوبات كثرية متعلقة بتعداد اجلاليات امل�شلمة، كان اآلن بوير يف كتابه »اإ�شالم فرن�شا« ال�شادر �شنة )))) يقدر 
عدد امل�شلمني يف فرن�شا بـ)55000)4) وهو الرقم الذي تفنده مي�شال تريبال، املتخ�ش�شة يف علم الإح�شاء –اأي�شًا- وتقدم رقما اآخر هو 
)700000)). اأما وزير الداخلية الفرن�شي احلايل برنار كازنوف فيقدم رقم )5) ماليني )انظر جون�ض برنابوم، �شمت مطبق، الي�شار 
اأمام اجلهادوية، لو�شاي 5)0)، �ض)4). وتاأتي ال�شعوبة من القانون الفرن�شي الذي مينع اإجراء اأي اإح�شاء اأو عد ي�شري اإلى النتماء الديني 
والعقائدي ب�شكل عام. ويبقى الأمر يف عداد املمنوع، �شواء ا�شتند اإلى ت�شريح املعني اأو تقدير ال�شلطات العمومية اأو غريها. واآخر اإح�شاء 

وطني ر�شمي متعلق بالعقيدة الدينية كان �شنة )7)).

)0)) ُيقال اإن م�شلمي اأوروبا اأقرب اإلى احلداثة واأكرث انفتاحًا على مبادئها وقبولها. ما راأيكم يف هذا الطرح؟ عن هذا ال�شوؤال الذي طرحه 
موقع »اإ�شالم مغربي«، يجيب املفكر الفرن�شي املغربي الأ�شل، اإمام م�شجد بوردو بفرن�شا مبا يلي: »ل اأظن. بالعك�ض عندي نظرية اأخرى، 
اأنا اأخاف اأن يكون التخلف العميق يف م�شلمي اأوروبا؛ لأنهم ل يعون اأنهم يف ح�شارة. هم يف عامل ذهني منعزل، مندجمون ج�شديًا، ولكن 
وجدانيًا هم غري موجودين يف الغرب اأ�شاًل. وهم من اختار هذه الو�شعية ب�شبب اخلطاب الديني الذي اأخرجهم عن اأو�شاعهم، فاأ�شهم 
الإنرتنت وتاأثري الدعاة الذين ياأتون اإلى هناك )فرن�شا والغرب) فيخرجونهم عن اأو�شاعهم. لقد �شار الدين يخرج النا�ض عن واقعهم. 
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َفرنسة اإلسالم أم أسلمة فرنسا؟

ميكن اأن ن�شتنتج مما �شبق اأن لي�ض هناك منط قانوين واحد يف اإدماج الديانة 
الإ�شالمية يف اأوروبا، واإمنا توجد اأدوات متعددة تختلف من بلد اإلى اآخر، وهي -يف 
ال�شلطات  تفاو�شهم مع  اأوروبا، من خالل  املقيمني يف  امل�شلمني  اإجناز  اأغلبها- من 
عملية  اأن  على  امليدان  يف  التجارب  وتدل  اجلماعي.  وجودهم  كيفية  يف  العمومية 
ماأ�ش�شة الإ�شالم يف اأوروبا قد ا�شتحوذت على معظم الطاقات، وذلك حتى على ح�شاب 
القراءة ال�شو�شيولوجية لظاهرة الندماج، اندماج امل�شلمني يف املجتمعات الأوروبية. 
واإذا رّكزنا على احلالة الفرن�شية -مثاًل- �شنجد اأن ان�شغال ال�شلطات ال�شيا�شية يف 
حماولة اإيجاد حُماور ميثل جمموع امل�شلمني يف فرن�شا، قد بداأ �شنة 0))) مع وزير 
الداخلية ال�شيد بيار جوك�ض الذي اأن�شاأ »جمل�ض التفكري حول الإ�شالم يف فرن�شا«))))، 
وتوالت املحاولت حتت م�شمى اآخر ابتداء من �شنة )))) مع وزير الداخلية جان بيار 
�شوفامنون، ثم دانيال فايون، اإلى اأن مت تاأ�شي�ض »املجل�ض الفرن�شي للديانة الإ�شالمية« 
�شنة )00) مب�شاندة قوية من نيكول �شاركوزي وزير داخلية فرن�شا اآنذاك. ولكن هل 
الإ�شالمية  الثقافية  واملراكز  وامل�شاجد  اجلمعيات  من  وغريه  املجل�ض  هذا  ا�شتطاع 
املعتمدة يف فرن�شا، التي تن�شط بحرية، اأن تفّرخ اإ�شالمًا فرن�شيًا، ذلك الذي يتوافق 
الإ�شالمي  الوجود  ذلك  عن  انبثق  وهل  وعلمانيتها؟  الفرن�شية  اجلمهورية  قيم  مع 
املكثف قراءة جديدة، وتاأويل للن�شو�ض يتما�شى مع املجتمع الفرن�شي املعلمن؟ اأم اإن 
هذه املوؤ�ش�شات الإ�شالمية تعمل ولو دون وعي منها مثل الأ�شوليني يف اأوروبا عمومًا 
لي�ض على اأَوربة الإ�شالم، واإمنا على اأ�شلمة اأوروبا، اأو بالأحرى اأن تفر�ض عليها روؤيتها 

وقراءتها لالإ�شالم؟

فهل هناك بوادر اجتهاد فكري جاد اأو مراجعات حا�شمة قادرة على ال�شري يف 

هذا مع العلم اأن كثريًا من امل�شلمني هناك مندجمون يف املجتمع، ومنخرطون فيه، وي�شهمون يف بنائه، ولكن هوؤلء ل ن�شمع عنهم بقدر 
ما ن�شمع عن القلة القليلة التي حتدث ا�شطرابات يف املظاهر وال�شلوكيات، وتربك اأعراف املجتمع الذي -واإن كان لئكيًا- فاإن له جذورًا 

وتاريخًا كاثوليكيا«. انظر: موقع اإ�شالم مغربي، على الرابط التايل: 
www.islammaghribi.com

(((( CORIF (Conseil de réflexion sur l’islam de France).
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اجتاه توطني الإ�شالم يف بلد الالئكية؟ ميكن اإيجاد عنا�شر اإجابة يف مناق�شة م�شائل 
اأربع نراها جوهرية: الفردية، حقوق الإن�شان، امل�شاواة بني اجلن�شني، حرية العقيدة.               

 أزمة الفردية 

اأنه  ومبا  املركز،  يف  الفرد  و�شعت  اأنها  الأوروبية  احلداثة  خ�شو�شيات  من 
نف�شه  املعرفة، على امتالك  واإمنا هو �شخ�ض قادر على  �شيئًا،  لي�ض  كذلك، فالفرد 
اأ�شبح  ما  وهو  اآخرين.  اأ�شخا�ض  مع  عالقات  يف  والدخول  حرية،  بكل  ذاته  ووهب 
يعرف با�شتقاللية الفرد )ذكرا اأو اأنثى) مع احلداثة الأوروبية، اإذ بات يتمتع بحقوق 
�شيا�شية وقانونية ي�شعب اإيجاد نظري لها يف الثقافات الأخرى، اإن مل تكن تتناق�ض 
معها متاما، كما هو حا�شل يف الثقافة الإ�شالمية. فاإلى اليوم ل ميكن احلديث عن 
فرد ول مواطن باملعنى احلقيقي الع�شري يف كل البلدان العربية والإ�شالمية، اإذ ل 
تزال »الأنا« غارقة يف »النحن«. وما يدل على ارباك العالقة بني الفرد وفرديته، وما 
يدل على ما يعتمل يف عمق الب�شكولوجية الإ�شالمية، اأن ترى اأغلب النا�ض يعتذرون 
عن  احلديث  ما  موقف  عليهم  يفر�ض  حينما  اأنا«،  كلمة  من  باهلل  »واأعوذ  قائلني: 
الع�شرية  تبجل  العربية  فاملجتمعات  باأنواتهم.  �شهوًا  التلفظ  عند  حتى  اأو  اأنف�شهم، 
هذه  من  وانطالقًا  نادرًا.  اإل  حر  ذاتي  ككيان  بالفرد  تعرتف  ول  والعائلة،  والقبيلة 
الذهنية، يعترب كل �شعي لإثبات وجود خارج املعيار الثابت خيانة. وهو ما ت�شتن�شخه 
اجلاليات العربية الإ�شالمية يف اأوروبا. وهكذا جند املوؤ�ش�شات الجتماعية الإ�شالمية 
يف الغرب عمومًا، ويف فرن�شا على وجه اخل�شو�ض، تعمل جمتمعة على اإغراق الواحد 
يف »الكل«، وخنق كل من يحاول التعبري واخلروج عن النمطية ال�شائدة)))). فلي�ض من 
ال�شهل التخل�ض من �شغط البنى التقليدية، التي ترفع من �شاأن اجلماعة على ح�شاب 

الفرد. 

)))) انظر كتاب نادية غريو�ض »اهلل اأكرب واجلمهورية كذلك« :
Nadia, Guirous, Allah est grand la république aussi, JC Lattès, 2014 
وهو �شرخة �شد كل الذين يتقوقعون حول اأنف�شهم، غري القادرين على التكيف مع موطنهم اجلديد، الذين يح�شرون الأر�شية للتع�شب 

والعنف. 
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يحاول الفقه املهيمن امل�شتورد من البلدان الأ�شلية للم�شلمني جاهدًا، تطويق 
اإرادة  يف  باإذابته  اإرادته  وم�شادرة  باملمنوعات،  اإ�شالمية  اأ�شول  من  املنحدر  الفرد 
الفقهاء  راأي  »الكافر« يف  املجتمع،  الندماج يف  واإبعاده من  الإثني،  الديني  املجموع 
ينهج رجال  فرن�شا.  الإ�شالمي يف  الديني  امل�شهد  ي�شيطرون على  الذين  النعزاليني 
الدعاية  رجال  نهج  واملتاأ�شلمون  دينية  بعثات  يف  بلدانهم  تر�شلهم  الذين  الدين 
والإ�شهار، فهم يحاولون تهدمي الهويات الذاتية لت�شكيل القطعان التي ي�شهل توجيهها، 
لت�شبح الأنا غريبة يف عقر ذاتها، توجهها قوى خارجة عنها، متلي عليها ما يجب وما 
باأمر  ياأمتر  ل يجب. وهكذا ل ي�شبح الإن�شان فردًا حرًا م�شوؤوًل، بل جمرد عن�شر 
اجلماعة ال�شاغطة. وكثريًا ما يكبت ال�شبان املحبو�شون ثقافيًا غ�شبهم، والنكفاء 
امل�شلمة،  العربية  الأ�شرة  تطبع  التي  ال�شارمة  الرتاتبية  �شغط  جراء  ذواتهم  على 
واملتاأ�شلمة على وجه اخل�شو�ض، والتي حترمهم من التعبري عن غ�شبهم وا�شتفراغه، 
ي�شتغله  ما  وهو  �شانحة،  فر�شة  اأول  يف  احلنق  ذلك  تفريغ  �شوى  بع�شهم  ينتظر  ول 

الإرهابيون يف الوقت املنا�شب، كما يحدث يف بلجيكا وفرن�شا وغريهما.

إلى أي حقوق إنسان ينحاز المسلم في أوروبا؟

اأين يتموقع امل�شلمون املوجودون يف اأوروبا -ويف فرن�شا على وجه اخل�شو�ض- 
العاملي  الإعالن  مع  يتعاملون  كيف  وبال�شبط:  الكونية؟  الإن�شان  حقوق  م�شاألة  من 
حلقوق الإن�شان ال�شادر يوم 0) دي�شمرب )كانون الأول) )4))؟ لقد �شادقت معظم 
العاملية،  الوثيقة  ال�شعودية- على  العربية  واململكة  اليمن  الإ�شالمية -ما عدا  الدول 
واحلقوق  واملجتمع  بالثقافة  املتعلقة  الالحقة  املماثلة  الن�شو�ض  على  �شادقت  كما 
املدنية وال�شيا�شية املعتمدة يوم 6) دي�شمرب )كانون الأول) 66)) من طرف منظمة 
اأغلب الدول الإ�شالمية  اإن   اأبدى بع�ض حتفظات، بل  البع�ض  اأن  اإل  الأمم املتحدة، 
التي وافقت ر�شميًا على الوثائق الدولية املذكورة، مل تكّيف ت�شريعاتها وفق مبادئ تلك 
اأنه كذلك.  يعتقدون  اأو ما  الإ�شالمية  ال�شريعة  لتعار�شها مع مبادئ  الوثائق، وذلك 
وثاثق   الإ�شالمي  للعامل  املمثلة  الهيئات  �شاغت  الإ�شالمية،  اخل�شو�شية  ولت�شجيل 

خا�شة به اأهمها:
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 - الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان يف الإ�شالم، والذي حّرره املجل�ض الإ�شالمي 
لأوروبا، وكان الإعالن عنه مبقر اليون�شكو يف باري�ض �شنة )))).                                                                                  

منظمة  طرف  من   (((0 �شنة  املعتمد  الإ�شالم  يف  الإن�شان  حقوق  اإعالن   -
املوؤمتر الإ�شالمي، والتي ت�شم )57) دولة عربية وغري عربية)))). 

- امليثاق العربي حلقوق الإن�شان امل�شادق عليه �شنة 4))) من طرف اجلامعة 
العربية ))) دولة).  

على  ال�شعب  من  وبات  الغمو�ض،  من  نوعًا  زرعت  املوازية  املواثيق  هذه  كل 
امل�شلم املقيم يف الغرب املواءمة بني ما تقوله فل�شفة حقوق الإن�شان يف الغرب، وما 
املبادئ  بكل  الإ�شالمية  العربية  الوثائق  اعرتفت  فلئن  الإ�شالمية.  الهيئات  تقوله 
مت  اأو  ال�شالمي  بالطابع  طبعتها  اأنها  اإل  وامل�شاواة«  والكرامة  كـ»احلرية  الكونية 
باأن  »واإميانًا  الإ�شالمي:  املوؤمتر  منظمة  اإعالن  ديباجة  يف  نقراأ  وهكذا  اأ�شلمتها. 
احلقوق الأ�شا�شية واحلريات العامة يف الإ�شالم جزء من دين امل�شلمني، ل ميلك اأحد 
-ب�شكل مبدئي- تعطيلها كليًا اأو جزئيًا، اأو خرقها اأو جتاهلها يف اأحكام اإلهية تكليفية 
اأنزل اهلل بها كتبه، وبعث بها خامت ر�شله، ومتم بها ما جاءت به الر�شالت ال�شماوية 
اإن�شان  وكل  الدين،  منكرا يف  عليها  العدوان  اأو  واإهمالها  عبادة،  رعايتها  واأ�شبحت 
اأن تخرج  م�شوؤول عنها مبفرده، والأمة م�شوؤولة عنها بالت�شامن«. فاحلقوق ل يجب 
واحلريات  احلقوق  »كل  الإعالن:  هذا  من   ((4( املادة  تقول  ال�شريعة،  تعاليم  عن 

املقررة يف هذا الإعالن مقيدة باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية«. 

وتوؤكد املادة )5)) –راأ�شًا- اأن ال�شريعة هي املرجع الوحيد ل�شرح وتاأويل اأي 
بند من بنود هذا الإعالن: »ال�شريعة الإ�شالمية هي املرجع الوحيد لتف�شري اأو تو�شيح 

اأي مادة من مواد هذه الوثيقة«. 

))))  انظر بنود الإعالن كاملة على الرابط التايل:
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a004.html
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احلقوق  مبعاجلة  الأمر  يتعلق  حينما  ل  ُتعطَّ الكونية  املبادئ  اأن  جليًا  ويظهر 
حالة بحالة. وعلى �شبيل املثال، ميكن ذكر قطع يد ال�شارق وال�شارقة، وجلد الزاين 
متامًا  تتناق�ض  والتي  ال�شريعة،  من  امل�شتمدة  الت�شريعات  من  وغريهما  والزانية، 
مع الوثيقة الكونية حلقوق الإن�شان. فكيف يوفق امل�شلمون املوجودون يف الغرب بني 
معتقداتهم وفل�شفة هذا الغرب الجتماعية والقانونية احلديثة، وهم مل يقطعوا بعد 

ارتباطهم القوي ببلدانهم الأ�شلية وعاداتها ومعتقداتها القدمية؟ 

المساواة بين الجنسين

ل  التي  والتقاليد  ال�شلوكات  بع�ض  اأوروبا  قلب  اإلى  امل�شلمة  اجلاليات  ت�شتورد 
القا�شرات  تزويج  مثال على ذلك  واأهم  امل�شيف؛  الغربي  املجتمع  ثقافة  مع  تتالءم 
جرائم  عن  حتى  ال�شحف  حتدثت  وقد  وغريهما،  واأملانيا  فرن�شا  يف  اأنوفهن  رغم 
�شرف يف برلني وغريها من العوا�شم الأوروبية. �شنة 004) ن�شرت جملة دير �شبيغل 
الأملانية ال�شهرية ملفًا مثريًا حول املعامالت ال�شيئة والتعذيب، وخمتلف العتداءات 
التي تتعر�ض لها األوف الن�شاء امل�شلمات، من طرف اأفراد عائالتهن يف اأملانيا. ففي 
بع�ض الأحياء اخلا�شة بالأجانب من ذوي الأ�شول الإ�شالمية، ل يطبق د�شتور البالد، 
واإمنا تطبق ال�شريعة الإ�شالمية كما يفهمها اأئمة احلي بطبيعة احلال. وقد و�شفت 
كتاب حتت  ن�شرته يف  الرتكي) يف حتقيق  الأ�شل  الأملانية ذات  كيلك )الكاتبة  نكال 
جلدتها  اأبناء  فيه  يعي�ض  الذي  املغلق  العامل  ذلك  امل�شتوردة«)4))  »اخلطيبة  عنوان 
الأتراك يف اأملانيا، والذي نقراأ فيه عن ال�شابة اإملني التي تكره الأملان، وعن �شازي التي 
تقول: »ن�شتطيع اأن نعي�ض هنا جيدًا دون التفكري يف الآخرين. يتوافر لدينا كل �شيء 
هنا، ول�شنا يف حاجة اإلى الختالط بالأملان«. ويف فرن�شا �شدرت ع�شرات ال�شهادات 
الوالدين  ثقافة  املريرة مع  اإ�شالمية جتربتهن  اأ�شول  فتيات من  يف كتب تروي فيها 

الرهانات  غريها،  من  اأكرث  ورمبا  جيدًا  تعرف  كيلك،  نكال  حتديدًا،  ال�شرك�ض  ومن  تركي،  اأ�شل  من  م�شلمة  اأملانية  اجتماع  عاملة   ((4(
احلقيقية لتلك الطريقة التي تعامل بها الن�شاء، �شمن اإطار التقاليد الإ�شالمية، وعلى وجه التحديد التقاليد الرتكية-العثمانية. معرفة 
تركيا  من  بهن  يوؤتى  اللواتي  ال�شابات  واملق�شود  م�شتوردات،  خطيبات  مع  مقابلة   »50« من  )اأكرث  طويلة،  ميدانية  درا�شات  ثمرة  كانت 
�شبه مرجع يف  كتابها  املوؤملة وجتربة عائلتها. كل هذا جعل من  اإلى جتربتها اخلا�شة  بالإ�شافة  اأملانيا)،  اأتراك يف  �شبان  لتزويجهن مع 

النقا�ض حول اندماج امل�شلمني يف اأملانيا، اإذ اعترب يف اأملانيا واأوروبا عمومًا كم�شاهمة مهمة يف النقا�شات حول م�شاألة الندماج يف اأوروبا . 
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الوافدين من املغرب اأو اجلزائر اأو تون�ض، وبع�ض البلدان الأفريقية ذات الأغلبيات 
امل�شلمة كمايل وال�شنغال. ومن فرن�شا ت�شدر �شابة كتابًا حتت عنوان »زوجوين غ�شبًا 
ليلى،  تكتب  حّب«،  بزواج عن  اأحلم  وكنت  �شنة  »كان عمري )0))  فيه:  نقراأ  عني« 
قال يل اأبي: »هذا هو ول اأحد غريه. بكيت وت�شّرعت حتى اآخر حلظة، ويف النهاية 
قلت نعم م�شطرة«. وتقول عن اأبيها: »لقد رو�شني على الطاعة واخل�شوع«. وت�شيف 
اأن امل�شلمني يف فرن�شا يعتربون املراأة عاهرة اإذا خرجت ودّخنت حتى لو كانت بالغة 
ومتزوجة. اأما عن حياة اأمها فتقول: »يف �شنواتها الأولى يف فرن�شا كانت ترى حياتها 
مت�شي من خالل نافذتها يف الطابق الثالث. فلم تكن تغادر بيتها اإل عندما تذهب 

للم�شت�شفى للولدة«)5)).         

بعد  فيما  كونت  التي  اجلزائري)  الأمازيغي  الأ�شل  )ذات  جورا  املغنية  اأما   
الفرقة الأمازيغية ال�شهرية »جرجرة«، فقد حكمت عليها عائلتها بالقتل؛ لأنها ف�شلت 
العي�ض مع �شاب فرن�شي واأجنبت منه ولدًا خارج الزواج، وقد تعر�شت ملحاولة قتل 
حتت  كتاب  يف  كاملة  ق�شتها  و�شردت  باأعجوبة،  منها  جنت  بباري�ض،   (((7 �شنة 
عنوان »حجاب ال�شمت«)6))، وهو �شهادة دالة على ال�شعوبة التي يجدها الكثري من 
امل�شلمني يف التاأقلم مع احلياة يف فرن�شا. ومن هنا فال يجب اعتبار مثل تلك الق�ش�ض 
امل�شلمني،  اإلى  الأوروبيني  اإذ يف �شوئها تتحدد نظرة  الهينة؛  الأمور  الرتاجيدية من 
واندماج ديانتهم يف الن�شيج الثقايف الأوروبي. فالزواج املفرو�ض من طرف العائالت 
امل�شلمة، اأو املرّتب بينها، �شواء م�ض ال�شبان اأو ال�شابات، هو من الأعرا�ض التي تدل 
الفرن�شية  الدميقراطية  اأ�ش�ض  مت�ض  حتمية  ودينية  وثقافية  �شيا�شية  مواجهة  على 

والأوروبية عمومًا.                                                                                        

يعترب الرجل يف الإ�شالم املنت�شر يف العامل العربي والإ�شالمي، اأو بني امل�شلمني 
يف الغرب، اأعلى قيمة من املراأة ا�شتنادًا اإلى تف�شري وتاأويل كثري من الآيات والأحاديث. 
ويتجلى ذلك �شلوكًا يف م�شاألة تعدد الزوجات، التي كثريًا ما اأ�شالت احلرب يف فرن�شا، 

((5( Leila, Mariée de force, Oh éditions, 2004, p16.

((6( Djura, le voile du silence, Michel Lafon, 1990.
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حيث يرف�شها املجتمع الفرن�شي رف�شًا مطلقًا، وقد عاجلت املحاكم الفرن�شية كثريًا 
من حالت التعّدد، على الرغم من حتايل املخالفني على القانون الفرن�شي والأوروبي، 
عن طريق الزواج العريف من اأكرث من واحدة، اأو تقدميهن كقريبات. ولكن ما يعّقد 
الأمور اأكرث بني امل�شلمني واملجتمع الفرن�شي، ورمبا ما يوؤثر �شلبًا على اندماجهم، لي�ض 
العام،  الف�شاء  والثاين يف  املدار�ض  الأول يف  اإذ مت منع  ارتداء احلجاب واجللباب، 
واإمنا ما ل ميكن اأن تطاله يد القانون هو عدم �شماحهم للن�شاء امل�شلمات بالزواج من 
غري امل�شلمني، يف حني اأن الذكور امل�شلمني باإمكانهم الزواج من غري امل�شلمات، وهذا 
ما ل يفهمه الفرن�شيون، وقد �شئلنا عن الأمر مرات عديدة، ويف اأكرث من حما�شرة: 
بالزواج من  له  ي�شمح  الإ�شالم كي  اأن يدخل  امل�شلم  الرجل غري  ي�شرتط على   ملاذا 
م�شلمة، بينما يتزوج الرجل امل�شلم من غري امل�شلمة دون اأن ي�شطر لتغيري ديانته؟                                                     

حرية العقيدة 

اأن:  الـــ)))) على  الإن�شان ل�شنة )4)) يف بنده  العاملي حلقوق  ن�ّض الإعالن 
حرية  احلق  هذا  وي�شمل  والدين،  وال�شمري  التفكري  حرية  يف  احلق  �شخ�ض  »لكل 
اأو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم واملمار�شة واإقامة ال�شعائر  تغيري ديانته 
ومراعاتها �شواء، اأكان ذلك �شرًا اأم مع اجلماعة«)7)).                                                              

ولئن غدت حرية ال�شمري حتى يف ما يتعلق مب�شاألة الدين حقًا مطلقًا بالن�شبة 
للكني�شة الكاثوليكية، والتي اعرتف بها علنًا املجموع الفاتيكاين الثاين))))، فما تزال 
قائمًا،  الردة  مفهوم  يزال  ول  الباب،  هذا  يف  تقليدية  الإ�شالمية  احلقوقية  الثقافة 
هو  الإ�شالم  اأن  على  خطبهم  يف  الت�شديد  عن  فرن�شا  يف  امل�شاجد  اأئمة  يتوقف  ول 
الدين الذي غر�شه اهلل يف الطبيعة الب�شرية، وهو مبداأ يوؤكده اإعالن منظمة املوؤمتر 
الإ�شالمي �شالف الذكر يف بنده الـــ)0)): »الإ�شالم دين الفطرة«. وكل ذلك ي�شب 

)7)) انظر ن�ض الإعالن كاماًل على هذا الرابط التايل:
  http://www.un.org/ar/documents/udhr/  

)))) انظر ن�ض الإعالن كامال على هذا الرابط التايل:
  http://www.un.org/ar/documents/udhr/  
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يف �شعوبة تغيري الدين بالن�شبة للم�شلمني يف فرن�شا. وجتدر الإ�شارة اإلى حادثة دالة 
وقعت يف �شمال فرن�شا �شنة )00)، ومل ُت�شل من احلرب الكثري –اآنذاك- ومفادها اأن 
فرن�شيًا من اأ�شل مغربي متزوج من فرن�شية، وكان الرجل غري موؤمن ول ميار�ض اأية 
ديانة، وترك و�شية اإلى زوجته اأو�شى فيها باأن يتم حرق ج�شده بعد وفاته، واأل يدفن 
على الطريقة التقليدية. ولكن بعد وفاته، وقبل �شاعة من موعد حرقه، و�شل فاك�ض 
من قن�شلية اململكة املغربية مبدينة بوردو اإلى مقر بلدية نيور مقر �شكناه، مذكرًا اأن 
الدين الإ�شالمي يحرم حرق جثة امل�شلم امليت. ومل يفهم املوظف باأية �شفة تتدخل 
القن�شلية املغربية، فالرجل املتوفى فرن�شي اجلن�شية، وزوجته الفرن�شية هي �شاحبة 
احلق يف تنفيذ اإرادة زوجها، الذي مل يكن من اأتباع الديانة الإ�شالمية، ومل يكن ميار�ض 
طقو�شها! ولي�ض هذا فح�شب، بل يف الوقت نف�شه هجم حوايل )00)) �شخ�ض على 
ومتكنوا  الأموات)  لتحريق  املخ�ش�ض  )املكان   (Crematorium( الكرماتوريوم 
من توقيف ترميد جثة الرجل، م�شتعملني كل طرق التعنيف، كما يقول تقرير م�شوؤول 
املركز. وا�شتغربت اأرملة الرجل ومل تفهم �شيئًا مما يدور حولها، وقد ا�شطرت اأمام 
لي�شوا مغاربة يف  بل  املدينة،  اأغلبهم غرباء عن  اأنا�س كان  التي كانت من  ال�شغوط 
اأغلبهم، وكان من بينهم اأئمة، اأن تر�شخ لهم. وقد اأ�شدرت قن�شلية اململكة املغربية 

بيانًا بّررت فيه تدخلها، جاء فيه اأن املغربي يبقى دائمًا مغربيًا وم�شلمًا)))). 

لئن كان من غري ال�شواب القول باأن قوانني كل الدول الإ�شالمية ت�شمح بقتل 
املرتد،  فاإن هذا الفهم متجذر يف الذهنيات اإلى درجة اأنه من املمكن لفتوى �شادرة 
من اإمام اأو داعية مت�شدد يف فرن�شا -وهم كثريون- اأن توؤدي اإلى جرمية قتل، كما فعل 
حممد مراح حينما قتل جنديًا فرن�شيًا من اأ�شول اإ�شالمية، بدعوى اأنه ارتد ب�شبب 

ان�شمامه اإلى اجلي�ض الفرن�شي.                         

اإلسالموية: انعزالية ثقافية 

كارولني  ال�شهرية،  الفرن�شية  والإعالمية  بالكاتبة  ات�شلنا  النقا�ض،  لتعميق 

(((( Liberation 13/02/2002.
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عامة  اأوروبا  يف  الإ�شالمي  بال�شاأن  املهتمة   ،((0((Caroline Fourest( فوري�شت 
ويف فرن�شا بوجه خا�ض، وطرحنا عليها ال�شوؤال مبا�شرة: هل تعتقدين بوجود اإ�شالم 

اأوروبي؟ فكانت اإجابتها وحتليلها كالتايل: 

يوجد  اأنه:  مبعنى  م�شلمون.  يوجد  ما  بقدر  اإ�شالمات  اأوروبا  يف  »جند 
ثقايف  كاإرث  املعي�ض  الآباء  اإ�شالم  هناك  واحدًا.  اإ�شالمًا  ولي�ض  اأوروبية  اإ�شالمات 
يبحثون  �شبان  اإليه  ويدعو  يحمله  وعدواين  �شيا�شي  اإ�شالم  ويوجد  ومطمئن.  هادئ 
بروزًا  الأكرث  التعبري  اأ�شكال  ترتبط  الأ�شف،  ومع  والتحدي.  واملواجهة  املغامرة  عن 
واملطالبة باحلقوق بت�شور واحد، هو الت�شور املحافظ، الذي ميثله املجل�ض الأوروبي 
لالإفتاء. وهو جمل�ض ي�شم »علماء«، اأقرب اأيديولوجيا اإلى جماعة الإخوان امل�شلمني، 
وحتت و�شاية يو�شف القر�شاوي. وتاليًا يجد هذا املجل�ض نف�شه تابعًا لداعية م�شري 
احتاد  فلك  يف  يدورون  الذين  الأوروبيني  للم�شلمني  يقول  الذي  وهو  قطر.  تدعمه 
املنظمات الإ�شالمية يف فرن�شا، والخوان امل�شلمني ب�شكل عام، كيف يجب اأن يعي�شوا 
يف اأوروبا! وهو ما يوؤدي اإلى �شلوكات ل مت�شاحمة، غريبة عن املجتمع الأوروبي، ينتج 
اأن هذا املجل�ض  عنها احتكاك وا�شتفزاز ويقابلها ال�شتهجان والرف�ض. عالوة على 
اأن يقدمها  تاأويل املدار�ض الفقهية الكثرية والإ�شافات الروحية التي ميكن  يتجاهل 
الإ�شالم ال�شويف. ويتمادى يف ن�شر اإ�شالم ذي �شكل �شيا�شي حاد وم�شتعمل كو�شيلة 
للو�شول اإلى الهيمنة. و�شيئًا ف�شيئًا بداأت هذه املناورات والتالعبات تزعج امل�شلمني 
الأوروبيني، فرنى بع�شهم يعتنقون الإ�شالم ال�شويف، ليتجنبوا ا�شتفزازات املنظمات 
التي تقلق مواطنيهم، واملمولة من اخلارج، للحديث با�شم الإ�شالم. وخ�شو�شًا حينما 
من  هم  »معتدلون«  اأنهم  على  يقدمون  الذين  ودعاتها  املنظمات  تلك  اأن  يدركون 
الإخوان امل�شلمني، والذين ينتهجون خطابًا مزدوجًا خطريًا كالأخوين رم�شان: طارق 

الفرن�شيات، كاتبة �شيناريو ومديرة جملة برو�شوا، كتبت عمودًا بجريدة لوموند ملدة )5)  اأهم الإعالميات  )0)) كارولني فوري�شت من 
اأربع �شنوات يف جامعة العلوم ال�شيا�شية ال�شهرية بباري�ض. نالت كتبها جوائز كثرية من بينها اجلائزة الوطنية  �شنوات، كما در�شت مدة 
للعلمانية، وجائزة الكتاب ال�شيا�شي. وهي اليوم عر�شة لعنف اليمني املتطرف والإ�شالميني واملتطرفني الكاثوليك، وقد مت العتداء عليها 
 La( :ومنعها من اإلقاء حما�شرات من طرف هذا الثالوث العنيف. ن�شرت موؤلفات كثرية لفتة حول اليمني املتطرف والأ�شولية، من اأهمها
laïcité à l›épreuve des intégrismes juif، chrétien et musulman) »العلمانية على حمك الأ�شوليات: اليهودية، امل�شيحية 
والإ�شالم«، )Frère Tariq : Discours، stratégie et méthode de Tariq Ramadan ) »الأخ طارق: ا�شرتاتيجية ومنهج 

طارق رم�شان«،) La Tentation obscurantiste) »الإغواء الظالمي«.                         
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وهاين. فمن جهة يتحدثان عن املواطنة، ومن جهة اأخرى يتفهمان، بل يربران اأفعال 
املتطرفني الذين يعتدون على البلدان الأوروبية. وهذا الأمر  يخلف اأ�شرارا فادحة يف 
الراأي العام الأوروبي؛ اإذ �شيعتقد الأوروبيون ويقولون بينهم وبني اأنف�شهم: »اإذا كان 
اإذن«. وحل�شن احلظ، »يوجد  هذا هو الإ�شالم املعتدل، فاإن كل الإ�شالم هو منافق 
ومعرفة  الأكرث حكمة  الهادئ،  الآباء  اإ�شالم  موا�شلة جت�شيد  لهم اجلراأة على  اأئمة 
و�شلمًا، وغري امللتب�ض بال�شيا�شة، والذي ل عالقة له بالعدوانية. ولكن هوؤلء يتهمون 
باخليانة، اأو ُينَظر لهم على اأنهم م�شلمون مزيفون من طرف املتطرفني. وهذا ي�شيء 
كثريا اإلى �شورة الإ�شالم يف اأوروبا«.                                                                                 

هل في األفق اجتهاد فرنسي؟ 

يف  الإ�شالم  جتّذر  اأن  حتاول  وفردية  ر�شمية  مبادرات  وجود  نكران  ميكن  ل 
فرن�شا من الناحيتني، التنظيمية والفكرية، بغية اإعطائه نكهة فرن�شية، حتى واإن بقي 

ذلك حمت�شمًا. 

الي�شار  لكل من  ال�شيا�شية  الأهداف  النظر عن  التنظيم وبغ�ض  ناحية    فمن 
بغية  كثرية  اإجراءات  واتخذت  معتربة،  جهودًا  الفرن�شية  ال�شلطات  بذلت  واليمني، 
الو�شول اإلى ظهور اإ�شالم فرن�شي، واأولها تكوين رجال دين م�شلمني من البلد، واإن�شاء 
تخ�ش�شات يف اجلامعات الفرن�شية ومعاهد خا�شة لتكوينهم الديني، ليكون متوائمًا 
-كما  عملت  كما  علمانيته.  اخل�شو�ض  وعلى  الفرن�شي،  املجتمع  قيم  مع  ومن�شجمًا 
�شبق اأن ذكرنا- على اإيجاد هيئة متثيلية للم�شلمني يف فرن�شا، لقطع الطريق على كل 
ب نف�شه متحدثًا با�شم امل�شلمني الفرن�شيني، ولو�شع حد للمناهج املقررة يف  من ين�شّ
اأ�شبح مقلقًا  اأجنبية. وقد  بلدان  الإ�شالمية اخلا�شة املمولة من طرف  تلك املعاهد 
ل  واأغلبهم  الأجانب  من  فرن�شا  م�شاجد  يف  ين�شطون  الذين  الأئمة  اأغلبية  يكون  اأن 
يتحدثون لغة البلد الذي يعي�شون فيه، والذي يجهلون تاريخه الثقايف وال�شيا�شي.                                                                             

ومن الناحية الفكرية، حاول بع�ض املفكرين امل�شلمني الذين يعي�شون يف فرن�شا 
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تقدمي قراءات جديدة لتعاليم دينهم مبا يتنا�شب مع احلياة يف هذا البلد))))، والتفكري 
يف الإ�شالم يف حميط معلمن. ومن بني هوؤلء اإمام م�شجد بوردو طارق اأوبرو، وهو 
من القالئل الذين ميثلون اجلناح الليربايل يف احتاد املنظمات الإ�شالمية يف فرن�شا، 
والذي ا�شتهر مبا يطلق عليه »فقه الأقلية« كطريق للتكيف مع الثقافة الأوروبية. ولكن 
ت�شاءل كثري من نقاده عما �شيقرتحه الإمام اأوبرو عندما ي�شبح الإ�شالم اأغلبية يف 
اأوروبا مثاًل. وقد ذهب البع�ض اإلى القول باأن »فقه الأقلية« الذي ينادي به الإمام ما هو 
�شوى تطبيق ملبداأ من املبادئ اجليو-�شيا�شية الإ�شالمية القدمية، وهو »دار ال�شلح« 
حيث ينبغي قبول التعاي�ض حينما ل ي�شمح تكافوؤ القوى باإخ�شاع »دار احلرب«. ولكن 
هل ميكن اتهام �شخ�ض مثل الإمام اأوبرو بالتقية، وهو الذي اأكد مرارًا عرب و�شائل 
واأن  �شيء،  كل  هو  الباطن  واأن  الإميان،  هو  الإ�شالم  �شيء يف  اأهم  اأن  كثرية  اإعالم 
الرجال والن�شاء ل يخل�شهم يوم احل�شاب ل حلاهم ول �شواد حجابهن، واإمنا يكون 
الثواب ملن ميلكون قلوبًا طاهرة. ويوؤكد اأن يومذاك ل تنفع املظاهر)))). وينظر اإلى 
الإ�شالم نظرة روحانية اإذ يقول: اإن يف القراآن )6))6) اآية، جند )50)) منها فقط 
تعالج القانون والعبادات. وهو �شيء قليل مقارنة باحلجم الباقي العظيم الذي اهتم 
اأن لي�ض كل �شيء يف  اإلخ. كما يرى  البعث...  الإن�شان، الكرامة،  بامليتافيزيقا: اهلل، 
التي مل تطرح بعد، واملتعلقة  الأ�شئلة  اإلى طرح  القراآن مطلقًا، ويدعو الإمام املفكر 
ببع�ض املناطق التي مل ت�شتغل بعد، ومل ُتطور يف القراآن: كيف ميكن اإدخال الآخر، 
من  ذلك  نتائج  وما  امل�شلم؟  غري  و�شع  يكون  اأن  ميكن  كيف  الفقه؟  يف  امل�شلم  غري 

الناحية الأخالقية))))؟      

وميكن يف هذا الإطار ذكر مفكر اإ�شالمي اآخر هو �شهيب بن �شيخ، الذي يعترب 
والعلمانية يف  الإ�شالم  توافق  فكرة  دافع عن  وقد  عبدالرازق،  علي  اأتباع  من  نف�شه 
اأطروحته اجلامعية، التي ن�شرت يف كتاب فيما بعد، حتت عنوان »ماريان والر�شول، 

)))) انظر حماولت  الأخوين بن �شيخ ور�شيد بن زين وعبدالوهاب مداب ودنيا بوزار عبدالوهاب بيدار والإمام �شلغومي وغريهم.

)))) انظر اآخر كتبه:
Tarek Oubrou، ce que vous ne savez  pas sur l’islam، Fayard، (0(6

 طارق اأوبرو، اإمام يف فرن�شا.. ر�شالة ووظيفة، ترجمة �شعيد بن�شعيد العلوي، دار جداول للن�شر والرتجمة، ))0).
(23)Paris Match le 24/11/2015.

112.indd   233 7/9/18   12:01 PM



حميد زناز هل يوجد إسالم أوروبي؟ فرنسا أنموذجًا 

المسبــار234

الإ�شالم يف فرن�شا العلمانية«)4)). 

لكن تبقى املحاولت الرامية اإلى تكييف الإ�شالم مع احلداثة الفرن�شية مربكة 
وحمدودة، كي ل نقول نخبوية، مل ت�شتطع الو�شول اإلى عدد كبري من م�شلمي فرن�شا 
ب�شبب احتالل املكان من طرف جماعة الإخوان امل�شلمني، التي تغلغلت بني م�شلمي 
فرن�شا منذ اأكرث من اأربعني �شنة، وهو ما يبدو جليًا يف اأول انتخابات حرة يف تون�ض، 
حيث فازت حركة النه�شة باأغلبية املقاعد املخ�ش�شة للتوان�شة يف فرن�شا، علمًا اأن 
غالبية هوؤلء يحملون اجلن�شية الفرن�شية اأي�شًا. وميثل الإخوان امل�شلمون –اليوم- يف 
فرن�شا »احتاد املنظمات الإ�شالمية يف فرن�شا« الذي تاأ�ش�ض �شنة )))) وامل�شيطر على 
اجلزء الأكرب من امل�شاجد يف فرن�شا، وقد وجهت املنا�شلة ليديا غريو�ض ذات الأ�شول 
اجلزائرية والناطقة الر�شمية ال�شابقة حلزب نيكول �شاركوزي »اجلمهوريني«، ر�شالة 
مفتوحة اإلى وزير الداخلية الفرن�شي مانويل فال�ض، طالبته فيها مبنع هذا التنظيم 
الإخواين من الن�شاط؛ باعتباره �شبه حزب ي�شهم يف ن�شر الفكر املتطرف لدى ال�شباب 
يف  ال�شابق  القيادي  يوؤكده  الذي  ال�شيء  وهو  الإ�شالمية)5)).  الأ�شول  ذوي  الفرن�شي 
هذا التنظيم: حممد اللوزي، يف كتاب/ �شهادة �شدر اأخريًا بالفرن�شية حتت عنوان: 
 Pourquoi j’ai quitté les frères، Musulmans Retour éclairé vers(
un islam apolitique) »ملاذا غادرت الإخوان امل�شلمني، عودة م�شيئة اإلى اإ�شالم 
ل �شيا�شي«)6))، ويق�شد  بالإخوان »احتاد املنظمات الإ�شالمية يف فرن�شا« وهو واجهة 
ول  �شنة.  ملدة )5))  �شفوفه  بني  منا�شاًل  لويزي  كان  البلد، حيث  هذا  الإخوان يف 
يرتدد الإخواين الفرن�شي ال�شابق يف القول جلريدة لوفيغارو الفرن�شية: اإن الختالف 
بني الإخوان واملتطرفني الآخرين هو اختالف يف الدرجة، اختالف يف درجة التطرف، 
لي�ض يف طريقة التفكري. وي�شيف �شارحًا: »اإن نظرنا اإلى ر�شائل ح�شن البنا املتعلقة 
باجلهاد –مثاًل- والتي تعد القاعدة الأ�شا�شية لتكوين الإخوان يف فرن�شا اأو غريها 

((4( Sahib Bencheikh, Marianne et le prophète, l’islam dans la France laïque, Grasset, 1998.

((5( http://www.valeursactuelles.com/politique/lydia-guirous-a-valls-il-faut-interdire-luoif-en-france-59106

((6( Mohamed Louiez, Pourquoi j’ai quitté les frères, Musulmans Retour éclairé vers un islam apolitique, éd. 
Michalon, 2015.
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من الدول، لأدركنا حجم التطابق بني ما ُيب�شر به ح�شن البنا، واملكون الأيديولوجي 
نف�شها،  العنيفة  الن�شو�ض  هي  القاعدة.  اأو  )داع�ض)،  لدى  –اليوم-  الأ�شا�شي 
والعقائدية  والفكرية  ال�شلوكية  والقواعد  والو�شايا  نف�شها،  الدموية  امل�شطلحات 
نف�شها، التي تنتهي باللجوء اإلى العنف والإرهاب والدم«. وب�شبب الف�شل امل�شتمر منذ 
ال�شيطرة على العامل العربي، و�شع الإخوان -ح�شب حممد  اأكرث من ))) عقود يف 
اللوزي- كل جهودهم من اأجل ب�شط هيمنتهم على اأوروبا وتاأ�شيل كيانهم با�شتقطاب 
اأجيال من اأبناء الهجرة، اأو من الأوروبيني اأنف�شهم، وذلك يف اإطار خطة اخلاليا ثم 
اإلى  لل�شم  قابلة  املطاف  نهاية  اأوروبا يف  يجعل  ما  وهو  واحلكومة وغريها،  املجتمع 

الدولة الإ�شالمية املنتظرة)7)).

ح�شن  حفيد  فرن�شا  يف  لعبه  الذي  املوؤثر  الدور  نغفل  اأن  –اأي�شًا-  ميكن  ل 
والت�شجيالت  الكتيبات  طريق  من  ديني  فكر  ن�شر  يف  رم�شان،  طارق  البنا: 
ففي  �شيخ.  بن  و�شهيب  اأوبرو  طارق  الإمام  اإليه  يدعو  ملا  مناق�ض  هو  واملحا�شرات 
 Les musulmans dans la laïcité: Responsabilités et droits( كتابه 
des musulmans dans les sociétés occidentales) »امل�شلمون يف العلمانية، 
م�شوؤوليات وحقوق امل�شلمني يف املجتمعات الغربية«))))، مل يفعل طارق رم�شان �شوى 
تاأكيد مقولة قدمية هي اأن الإ�شالم لي�ض عقيدة فقط، واإمنا هو دين ودنيا. ومن هنا 
ن�شر بني م�شلمي فرن�شا الفكرة القائلة اإنه ل ميكن النظر اإلى الدين على اأنه م�شاألة 

�شخ�شية بالن�شبة للم�شلمني اأينما وجدوا.

دينا  لي�ض  اأنه  على  يقروؤونه  واأهله  فرن�شيًا  ي�شبح  اأن  لالإ�شالم  ميكن  فهل 
فح�شب، واإمنا هو قانون واأخالق وتنظيم اجتماعي و�شيا�شي؟

((7( Le Figaro,05/02/2016.

(((( Tarek Ramadan, Les musulmans dans la laïcité: Responsabilités et droits des musulmans dans les sociétés 
occidentales, Librairie Tawhid (1994).
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اإ�شالم  عن  احلديث  �شعوبة  اإلى  ال�شابقة  ال�شفحات  عرب  و�شلنا  قد  كنا  اإذا 
فرن�شي، األ يحق لنا اأن ن�شاأل �شوؤاًل اآخر مكماًل له، األ وهو: هل ميكن اأن يوجد اإ�شالم 
الإ�شالم  ي�شتطيع  هل  اآخر:  منطوق  اإلى  وحتويله  ال�شوؤال  تفكيك  وميكن  فرن�شي؟ 
املوجود يف فرن�شا اأن يتحول اإلى اإ�شالم من فرن�شا؟ من اإ�شالم م�شتورد اإلى اإ�شالم 
حملي؟ واإذا اأردنا تفكيك امل�شاألة اأكرث، ينبغي اأن نت�شاءل عن م�شاكل الندماج، لي�ض 
منظومة  الت�شاوؤل عن  اأي�شًا، مبعنى  كمبادئ  ولكن  كاأفراد،  بامل�شلمني  املتعلقة  فقط 
القيم الإ�شالمية، التي يت�شكل على اأ�شا�شها نظام احلياة كله لدى امل�شلمني. بكلمات 
اأخرى: هل يتوافق الإ�شالم -كما هو مفهوم ومقروء اليوم- وميكن اأن يعي�ض ب�شالم 
و�شط املجتمع الفرن�شي؟ هل ميكن لهذا الدين اأن يجد له مكانًا يف هذه احل�شارة دون 
تغيري يف طبيعته، يف �شورته املنت�شرة يف و�شائل الإعالم الغربية على الأقل، اأن يكيف 
معتنقوه الفرن�شيون مبادئ ما ي�شمى »�شريعة اإ�شالمية« مبا يتنا�شب مع الثقافة الغربية 
الجتماعية والعائلية، وعلى وجه اخل�شو�ض القانونية؟ وهو اأهم �شوؤال على الإطالق، 
طاملا حاول جتنبه الكثري من املفكرين واملعلقني والفاعلني من الفرن�شيني امل�شلمني 
وغري امل�شلمني على حد �شواء، لأ�شباب خمتلفة اأهمها اخلوف من تهمة الإ�شالموفوبيا 
التعمق  يحاول  من  كل  راأ�ض  فوق  املعلق  دميقريط�ض  �شيف  الأيام  مع  اأ�شبحت  التي 
يف م�شاألة »الإ�شالم واحل�شارة الغربية« وهي م�شاألة �شائكة؛ اإذ ينبغي على امل�شلمني 
والثقافة  معتقداتهم  بني  تالوؤم  اإيجاد  مب�شاألة  املعنيني  الفاعلني  اأول  وهم  اأنف�شهم، 
التي يعي�شون يف كنفها، وهم مطالبون وم�شطرون اإن اأرادوا ذلك اأن يتبنوا ترتيبات 
ولئن  ال�شائدة.  الإ�شالمية  والقواعد  الأحكام  على  جديدة  حتمًا  تكون  قد  و�شلوكات 
كان من املمكن اأن ميتثل امل�شلمون كاأفراد وب�شكل �شخ�شي اإلى متطلبات الن�شجام 
والنخراط يف املجمع الفرن�شي وهو ما يفعله الكثري منهم عن طيب خاطر، فهل من 
وجمال�س  واحتادات  جمعيات  من  برمتها،  الإ�شالمية  املنظومة  تنخرط  اأن  املمكن 
اأو  اإ�شالمية«  اإ�شالمية وغريها يف م�شعى كهذا، وتتنكر ملا ي�شمى يف عرفها »�شريعة 

»هوية اإ�شالمية«؟
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