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ـــــــالمية بفرن�ســــا
َّ

لتنظيمه .ثم دخلت �أوروبا على اخلط عندما طالبت «اللجنة
الأوروبية لتحديد املوا�صفات» بتوحيد املوا�صفات الأوروبية
للحم احل�لال ،ال�سيما بعد �أن �أ�صبحت �أوروب��ا تورد كميات
�ضخمة من اللحم احل�لال من ماليزيا كما ت�صدر فرن�سا
كميات من اللحم احلالل �إىل بلدان اخلليج .و�إىل حد الآن
مل يح�صل اتفاق م َّكن من حتديد ه��ذه ال�ضوابط� ،شرعيا
وقانونيا ،وتوجد عدة جهات �إ�سالمية متناف�سة على منح
�شهادات الت�صديق غالبا ما تطعن يف بع�ضها البع�ض .بيد
�أن امل�سلمني قد جنحوا �أي�ضا يف فر�ض فكرة اللحم احلالل
وج�ع�ل��وا ال�ه�ي�ئ��ات الر�سمية الأوروب �ي ��ة ت�ت�ح��اور معهم عند
�ضبط امل��وا��ص�ف��ات ،وع�ب�روا ب��ذل��ك ع��ن متيزهم بقواعدهم
اخلا�صة.
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ل�ن�ب�ين منهجية ال�ك�ت��اب ال �ت��ي تتميز ب�ج��ان�ب�ه��ا التف�سريي
وامليداين .فالكتاب ال يخو�ض يف جمردات وق�ضايا نظرية،
فل�سفية �أو دي�ن�ي��ة ،ل�ك�ن��ه يعك�س جت��رب��ة ك��ات�ب��ه يف متابعة
ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الإ�� �س �ل�ام واجل �م �ه ��وري ��ة م ��ن خ �ل�ال ق���ض��اي��ا
ميدانية وا�ضحة ،دون �أن تغيب عن �أنظاره الدوافع اخلفية،
مثل الأرباح ال�ضخمة املرتتبة على هذه التجارة �أو املناف�سة
ب�ين ت�ي��ارات خمتلفة لال�ستفادة م��ن ه��ذه الأرب� ��اح .بيد �أن
ال �ك��ات��ب ي ��رى �أن ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ،وظ ��واه ��ر �أخ� ��رى ع��دي��دة
عر�ضها يف ك�ت��اب��ه ،ت��دخ��ل يف �إط ��ار �سعي امل�سلمني لت�أكيد
هويتهم ومتيزهم داخل املجتمع الذي يعي�شون فيه ،ولذلك
جمع هذه الظواهر حتت عنوان جامع هو �إ�سالم الهوية.
ويف م�ق��اب��ل ه ��ذا ال �ت �ي��ار ،ي���ض��ع ال�ك��ات��ب م��ا ي��دع��وه ب��إ��س�لام
القطيعة ،وي�صفه ب�أنه �إع�لان للتمرد على قواعد املجتمع
ول �ي �� ��س جم� ��رد ت ��أك �ي ��د ل �ه ��وي ��ة خم �� �ص��و� �ص��ة ت �ت �ع��اي ����ش م��ع
امل�ج�ت�م��ع وت�ت�ف��اع��ل م��ع م�ك��ون��ات��ه الأخ � ��رى .وي ��رى �أن ��ه ب��د�أ
م��ع ن�شر ال�سلفية وال��وه��اب �ي��ة ،واع �ت �ن��اق ه ��ذه ال��دع��وة من
بع�ض الفرن�سيني املتحولني للإ�سالم ،وانت�شاره يف بع�ض
الأح �ي ��اء والأو� �س ��اط ال�ف�ق�يرة .وق ��د ت�ط��ور ه ��ذا ال�ت�ي��ار من
االلتزام الذاتي �إىل الت�سي�س لينتهي �إىل اخلاليا اجلهادية.
فااللتزام الذاتي متثل يف �إ�صرار البع�ض مثال على ارتداء
القمي�ص الأبي�ض يف �أماكن العمل ومنع البنات من ح�ص�ص
ال��ري��ا� �ض��ة وف �ت ��ح ب �ي ��وت � �ص�ل�اة غ�ي�ر ق��ان��ون �ي��ة يف الأح �ي ��اء
ال�شعبية .وقد ت�سي�س هذا التيار بفعل مناف�سته للإ�سالم
الفرن�سي التقليدي ال��ذي يعترب ام �ت��دادا ل�ب�ل��دان املهجر،
خا�صة املغرب واجلزائر وتركيا وبع�ض البلدان الإفريقية،
وهو ال��ذي تعودت احلكومات الفرن�سية بالتعامل معه .بل
�إنَّه �أ�صبح يناف�س �أي�ضا اجلمعيات املح�سوبة على «الإخوان
امل���س�ل�م�ين» وق ��د دخ �ل��ت احل �ك��وم��ات الأوروب� �ي ��ة يف ال�ت�ع��ام��ل
معها يف العقدين الأخريين ولو ب�صفة غري مبا�شرة ،لأنها
�أ�صبحت تخ�شى �أكرث ف�أكرث ظهور اخلاليا اجلهادية .ويرى
الكاتب �أن هذه اخلاليا تن�ش�أ يف الغالب من �أتباع هذا التيار،

و�إن مل يكن كل �أتباعه من اجلهاديني.
ي�شجع �أتباعه �إىل حد الت�سعينيات
ويف حني كان هذا التيار ِّ
القرن الع�شرين على مغادرة البلدان الأوروبية باعتبارها
ب �ل ��دان ك �ف��ر ،واال� �س �ت �ق ��رار يف ال �ب �ل ��دان الإ� �س�ل�ام �ي ��ة؛ فقد
�أ�صبح ال�ي��وم يدعو �إىل «اح�ت�لال» ه��ذه البلدان م��ن خالل
ال�سيطرة على امل�ساجد وم��دار���س تعليم ال �ق��ر�آن ومتاجر
احل �ل�ال .وق ��د ق��ام��ت ف��رن���س��ا �سنة  2014بت�أ�سي�س «م��رك��ز
ال��وق��اي��ة �ضد االن �ح��راف��ات الطائفية املرتبطة ب��الإ��س�لام»
كما فتح االحت��اد الأوروب ��ي اعتمادات مالية مهمة لدرا�سة
ظاهرة «الراديكالية» ،مع الت�شديد على متييز الطائفية
واجلهادية عن الإ��س�لام ذات��هَ .ب ْيد �أن التخوف من انت�شار
الدعوات اجلهادية داخل �أوروبا ذاتها �أ�صبح حمددا �أ�سا�سيا
لل�سيا�سات الأوروبية عامة والفرن�سية خا�صة .ولقد كانت
�سنة � 2015سنة مف�صلية ب�سبب العمليتني الإره��اب�ي�ت�ين
ال�ضخمتني اللتني �شهدتهما فرن�سا ،وق��د ت�أكد معهما �أن
اخلطر حقيقي و�أن الأ�ساليب والو�سائل امل�ستعملة �سابقا مل
يعد جمديا .وعلى هذا الأ�سا�س ،يقدم الكاتب نقدا مط َّوال
للمجل�س الفرن�سي للديانة الإ�سالمية ( ،)CFRMوقد
ت�أ�س�س مببادرة من الرئي�س ال�سابق نيكوالي �ساركوزي �سنة
 2003لي�صبح املمثل الر�سمي للم�سلمني بفرن�سا ،و�ساهم
الكاتب �شخ�صيا يف توفري ظروف �إن�شائه� ،إال �أنه يراه اليوم
عاجزا عن اال�ضطالع ب�أهدافه ،ومنها توجيه حوايل 2300
م�سجد موزعة على كل الرتاب الفرن�سي .مع مالحظة �أن
هذا العدد قد تطور ب�سرعة على مدى الع�شريات ال�سابقة؛
�إذ مل يكن عدد امل�ساجد يتجاوز ب�ضعة مئات يف ال�سبعينيات،
ثم بلغ  500م�سجد �سنة  ،1985لريتفع �إىل � 1200سنة 1992
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ثم � 1600سنة  2004ويبلغ حاليا الرقم املذكور.
ُيحيلنا عدد امل�ساجد �إىل التيار الثالث ح�سب تقييم الكاتب
وهو تيار الأغلبية التي ال ترغب يف �أكرث من �أداء واجباتها
الدينية؛ فرغم ارت�ف��اع ع��دد امل�ساجد مثال ف�إنه يظل غري
قادر على ا�ستيعاب �أعداد امل�سلمني .ويقدر �أن فرن�سا حتتاج
�إىل �أكرث من �ألف م�سجد �إ�ضايف لتحقيق املطلوب ،لكن غلبة
�صورة الت�سي�س والعنف �أ�صبحت عائقا �أم��ام امل�سلمني� ،إذ
�أ�صبح كل م�شروع جديد لبناء م�سجد يفتح جمادالت �سيا�سة
وت�ستغله ج�م��اع��ات �أق���ص��ى ال�ي�م�ين لإذك� ��اء الإ��س�لام��وف��وب��ا
(كراهية الإ�سالم) والتلويح بالغزو الإ�سالمي لأوروبا ،مبا
يجعل ر�ؤ�ساء البلديات متحفظني يف منح رخ�ص البناء.
احلقيقة �أ َّن كتاب برنارد غودارد يقدم �صورة دقيقة وواقعية
وميدانية للح�ضور الإ�سالمي يف فرن�سا ،وهو ال ي�ستدعي
ال�ك�ث�ير م��ن ال�ن�ق��ا���ش؛ لأن ��ه ع��ر���ض للمعلومات وامل�ع�ط�ي��ات
�أك�ثر منه خو�ض يف ق�ضايا نظرية جم��ردةَ ،ب ْيد �أ َّن��ه ُي�شكل
كنزا من املعطيات الدقيقة التي جمعها الكاتب من خالل
عمله الطويل يف مكتب ال�ش�ؤون الدينية ب��وزارة الداخلية
الفرن�سية ،وه��و مرجع ��ض��روري مل��ن �أراد �أن يفهم حقيقة
احل���ض��ور الإ� �س�لام��ي يف �أوروب � ��ا وامل���ش��اك��ل احل�ق�ي�ق�ي��ة التي
يعي�شها امل���س�ل�م��ون ه �ن��اك ،و�أي �� �ض��ا امل���ش��اك��ل ال�ت��ي تواجهها
احلكومات الأوروبية يف تنظيم ال�ش�ؤون الإ�سالمية يف �إطار
القوانني والت�شريعات العلمانية.
وم��ن ه��ذا املنظور ،ميثل الكتاب وثيقة تدفع �إىل التفكري
امل �� �ش�ت�رك وال �ب �ح ��ث ع ��ن ح �ل ��ول ت��ر� �ض��ي ال �ط ��رف�ي�ن ومت�ن��ع
االلتجاء �إىل الراديكالية والعنف وت�ضع حدا للإ�سالمفوبيا
املتنامية يف املجتمعات ال�غ��رب�ي��ة .وب ��دال �أن يتمحور ح��وار
الأدي��ان على ق�ضايا عامة تتكرر يف كل املنا�سبات ،ف��إن من
املفيد �أن يتجه �إىل البحث يف الأمور التف�صيلية واال�ستفادة
م��ن التجارب الناجحة واق�ت�راح احل�ل��ول املبتكرة للق�ضايا
العالقة ،فال نن�سى �أن الق�ضايا يف النهاية �إمنا هي ق�ضايا
كائنات ب�شرية تعرب عن وجودها وكرامتها ،رغم �أن بع�ض
الأق�ل�ي��ات ت�سعى ال�ستغالل ال�شعور بال�ضيم لتوظيفه يف
م�شاريع هيمنة �أو اال�ستفادة منه جتاريا �أو حتويله �إىل عنف
و�إره ��اب .ول�ق��د �أ�صبح الإ� �س�لام ج��زءا ال يتجز�أ م��ن �أوروب ��ا
وه��ذا واق��ع ال رجعة فيه ،ويظل التحدي اليوم متمثال يف
�إيجاد �سبل التوافق ال�سل�س بني الدين الثاين يف �أوروبا من
حيث عدد الأتباع واملنظومة ال�سيا�سية الأوروبية التي لها
خ�صائ�صها وثوابتها التاريخية.
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امل�س�ألـــــة الإ�ســــ
ُم َّمد احلدَّ اد*
قبل تقدمي هذا الكتاب ال�صادر منذ ب�ضعة �أ�شهر ،جتدر الإ�شارة �إىل مالحظتني متهيديتني لو�ضع القارئ يف �سياق املو�ضوع الذي يتناوله:
�أ ّوال :ت�شهد �أوروبا حالي ًا جد ًال غري م�سبوق يتع ّلق بالعالقة بالإ�سالم ،وينبغي �أن نتابع ّ
بدقة تطورات هذا اجلدل وتبعاته الثقاف ّية وال�سيا�سية؛ لأن �أوروبا
ت�ضم عددا من امل�سلمني يقدر بني � 40إىل  50مليون �شخ�ص؛ منهم حوايل � 15إىل  18مليون يقيمون يف االحتاد الأوروبي .وتتم َّيز �أوروبا بعالقات خا�صة مع
بلدان املغرب العربي وم�صر ،كما �أن البلدان اخلليجية قد �سعت يف الع�شرية الأخرية �إىل متتني عالقاتها ب�أوروبا يف �إطار تنويع العالقات اخلارجية دبلوما�سيا
واقت�صاديا.
وتعترب فرن�سا البلد املوجه لهذه العالقة لأنها ت�ضم حوايل  4.5مليون م�سلم ،وهذا �أكرب عدد داخل بلدان االحتاد .ويف فرن�سا �أي�ضا� ،شهد �أق�صى اليمني
املعادي للم�سلمني جناحات كربى يف االنتخابات واقرتب �أكرث من مرة من احل�صول على الأغلبية ،م�ستفيدا من عوامل كثرية منها ت�صاعد كراهية الإ�سالم
(الإ�سالمفوبيا) .لكن من جهة �أخرى �أ�صبح وزن امل�سلمني قويا �سيا�سيا واجتماعيا ،بل �أي�ضا ثقافيا وريا�ضيا؛ لذلك يرى العديد من املراقبني �أن العالقة بني
�أوروبا والإ�سالم �ستتحدد بنتائج الو�ضع الفرن�سي.

ول �ئ��ن ك��ان��ت �أزم� ��ة امل�ه��اج��ري��ن ق��د ج�ع�ل��ت �أمل��ان �ي��ا تختطف
الأنظار بدورها يف الأ�سابيع الأخ�يرة ،فال نن�سى �أن حدود
ب �ل��دان االحت ��اد م�ف�ت��وح��ة ع�ل��ى بع�ضها ال�ب�ع����ض مب��ا يجعل
الق�ضايا متداخلة �إىل �أبعد احلدود.
ثانيا :كل بلدان االحتاد الأوروب��ي بلدان علمانية ،ال ميكن
فيها للحكومات �أن تتدخل مبا�شرة يف ��ش��ؤون الأدي ��ان ،بل
تكتفي يف �أح�سن احل��االت بالتنظيم والتن�سيق مع الهيئات
الر�سمية املمثلة للأديان ،وهذا ما يدعى بنظام «الكونكردا»
(ال�ت�ع��اق��د) ال��ذي طبق م��ع الكنائ�س امل�سيحية ث��م ا�ستلهم
لتنظيم العالقة م��ع الأدي ��ان الأخ ��رى .بيد �أن الإ��س�لام ال
يت�ضمن كني�سة �أو هيئة موحدة لتمثيله ،ال يف �أوروب ��ا وال
يف غريها ،لذلك حملت م�س�ألة تنظيم ال�ش�ؤون الإ�سالمية
�إ�شكاالت عديدة مل جتد لها املجتمعات الأوروب�ي��ة احللول
الناجعة.
ون�شري على �سبيل املثال �إىل �أ َّن امل�سلمني من حقهم مبقت�ضى
مبد�أ احلرية الدينية �أن تكون لهم م�ساجد وجوامع ،لكن
م��ن جهة �أخ ��رى متنع ال�ق��وان�ين العلمانية احل�ك��وم��ات من
امل�ساهمة يف ب�ن��اء دور ال�ع�ب��ادة للم�سلمني وغ�يره��م .و�إىل
حد نهاية الثمانينيات من القرن الع�شرين كانت امل�ساجد
واجل��وام��ع ت�شيد ب��رع��اي��ة دول �إ��س�لام�ي��ة ،خ��ا��ص��ة اجل��زائ��ر
وامل�غ��رب وبع�ض دول اخلليج .لكن العديد م��ن احلكومات
الأوروبية �أ�صبحت ت�ضيق هذه الإمكانية من منطق احرتام
�سيادتها الداخلية ،يف حني ما فتئ ع��دد امل�سلمني يتعاظم
لأ� �س �ب��اب م �ت �ع��ددة (ال �ت �ط��ور ال ��دمي �غ ��رايف ،ع ��دد الأب� �ن ��اء يف
الأ��س��رة امل�سلمة ال��ذي يتجاوز دائ�م��ا امل�ع��دل ال�ع��ام ،توا�صل
الهجرة ب�أ�شكال خمتلفة رغم الإعالن الر�سمي عن توقفها
يف ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات�...إل��خ) .فكيف ميكن التوفيق ب�ين حقوق
امل�سلمني يف �أداء �شعائرهم وفقدان املوارد املالية ال�ضرورية
لتجميد هذه احلقوق ،ال�سيما �إذا �أخذنا بعني االعتبار �أن
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اجل��ال�ي��ات امل�سلمة يف �أوروب� ��ا ه��ي يف ال�غ��ال��ب م��ن الطبقات
املتو�سطة وال�ف�ق�يرة؟ ه��ذا مثال م��ن ع�شرات الأم�ث�ل��ة على
ال�صعوبات املطروحة لتنظيم احل�ضور الإ�سالمي يف �أوروبا،
ول�ق��د �أدى تراكمها على م��دى ع�ق��ود �إىل ان�ف�ج��اره��ا دفعة
واح��دة يف جدل �سيا�سي وجتاذبات اجتماعية تت�سم باحلدة
يف العديد من الأح�ي��ان ،ال�سيما وق��د �أ�صبحت موظفة من
حركات و�أحزاب �أق�صى اليمني التي �أ�صبحت تهدد الأحزاب
التقليدية.
لعلنا ُندرك من خالل هاتني املقدمتني املو�ضحتني لل�سياق
�أه �م �ي��ة ه ��ذا ال �ك �ت��اب ال ��ذي �أل �ف ��ه ب ��رن ��ارد غ� � ��ودارد ،ال�ك��ات��ب
احلائز على �شهادة يف علم االجتماع الديني ودبلوم اللغات
من معهد اللغات ال�شرقية .والأه��م �أن الكاتب ك��ان مكلفا
يف وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة بتن�سيق ال �� �ش ��ؤون الدينية
للم�سلمني من � 1997إىل  ،2014حتى �إنه كان يلقب بـ»مو�سيو
�إ�سالم» يف وزارته .ذلك �أن فرن�سا العلمانية لي�س فيها وزارة
لل�ش�ؤون الدينية و�إمنا تلحق �إدارة هذه ال�ش�ؤون بالداخلية.
وكان الكاتب قد �شارك �سابقا يف عدة م�صنفات يف املو�ضوع،
منها م�شاركته يف و�ضع «املعجم اجليو�سيا�سي للإ�سالموية»
ال�صادر �سنة  2009ب�إ�شراف �أنطوان �صفري ،والأهم منه كتابه
«امل�سلمون يف فرن�سا :ال�ت�ي��ارات وامل��ؤ��س���س��ات وامل�ج�م��وع��ات»
ال���ص��ادر �سنة  2007مب���ش��ارك��ة �سليفي تو�سيغ (Sylvie
 ،)Taussigويعترب كتابه اجلديد ال��ذي نقدمه يف هذا
املقال م�ساهمة يف عر�ض و�ضع الإ�سالم وامل�سلمني والق�ضايا
العالقة يف عالقتهم باجلمهورية التي ت�أ�س�ست على قواعد
علمانية.
ويرى الكاتب �أ َّن احل�ضور الإ�سالمي يف فرن�سا خا�صة ،ويف
�أوروبا عامة ،قد �شهد حتوال نوعيا يف الت�سعينيات من القرن
الع�شرين ،لأنه انق�سم ح�سب ر�أيه �إىل ثالثة تيارات كربى،
�أو ثالث «ديناميكيات» كما يدعوها؛ فيق�سم كتابه �إىل ثالثة

�أجزاء يفرد يف كل جزء تيارا من هذه التيارات .فيطلق على
التيار الأول «تيار الهوية» ،ويرى �أن تطور ح�ضور امل�سلمني
و�شعورهم بقلة االهتمام بهم قد دفع جزءا كبريا منهم �إىل
التعبري ع��ن مت�ي��زه بهويته الدينية يف بلد ت�ق��وم فل�سفته
ال�سيا�سية على املواطنة املجردة من ق�ضايا الهوية .وعلى
ه��ذا الأ�سا�س �شهدت «التجارة احل�لال» مثال تطورا كبريا
منذ الت�سعينيات؛ �إذ ي�شري تقرير �صدر �سنة  2011عن املعهد
الفرن�سي للإح�صاء �إىل �أن  %60من امل�سلمني امل�ستجوبني
يقولون �إنهم ال ي�شرتون اللحوم �إال يف املتاجر التي تعتمد
القواعد الإ�سالمية يف الذبح (اللحوم احلالل ،كما ت�سمى
يف �أوروبا).
وي �ع��ر���ض ال �ك��ات��ب بتف�صيل م��ا �أث ��ارت ��ه ه ��ذه ال �ظ��اه��رة من
تغريات عميقة .فما هي مثال اجلهة املخولة لتحديد اللحم
احل�ل�ال؟ ع�ن��دم��ا ك��ان ع��دد امل�سلمني حم ��دودا ،ك��ان جامع
باري�س هو املرجع يف منح �صفة احلالل للمتاجر الإ�سالمية،
لكن م��ع تنامي ه��ذه الظاهرة مل تعد �إدارة اجل��ام��ع ق��ادرة
على ذل��ك ،ون���ش��أت م�ؤ�س�سات �أخ ��رى مرتبطة مبجموعات
منا�ضلة �أو م�شاريع جتارية .وقد خ�شيت ال�سلطات الفرن�سة
�أن تتحول جت��ارة اللحم احل�لال �إىل و�سيلة لتمويل بع�ض
اجل�م��اع��ات امل�ن��ا��ض�ل��ة �أو رمب ��ا امل�ت�ط��رف��ة ،ف�سعت �إىل �إع ��ادة
احتكار جامع باري�س لهذه املهمة .لكن يف الأث�ن��اء ظهرت
م��ؤ��س���س��ات جت ��اري ��ة �إ� �س�لام �ي��ة ال ت�ك�ت�ف��ي ب��ال��ذب��ح احل�ل�ال،
و�إمنا تتوىل عملية الإنتاج منذ البداية وتعمل على �أ�سا�س
اقت�صادي حديث ،فا�صطدمت مب�شاكل �أخرى مثل جمعيات
الرفق باحليوان �أو القواعد ال�صحية املفرو�ضة على هذا
النوع من الن�شاطات.
وي� �ب�ي ِّ�ن ال �ك ��ات ��ب ب��ال�ت�ف���ص�ي��ل ك �ي��ف ت �ع��اظ��م ه� ��ذا ال�ن���ش��اط
االقت�صادي و�أ�صبح حمل تنازع بني جهات �إ�سالمية متعددة،
واح �ت��ارت احل�ك��وم��ة الفرن�سية يف حت��دي��د ال�ط��ري�ق��ة املثلى

