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ي" د اب ي"و" مج صر ام ة  " ق سن الحادي ي ال ادة ف سية ع ون الفرن ذين يتعلم ا االوالد ال ان يقرأهم آتاب

الغين ممن                     ة، للب ى العربي عشرة او الثانية عشرة، لكنهما قد يكونان مفيدين ايضًا، لو آانا مترجمين ال
ع ار                   ى من انون الرامي ال سبب مشروع الق سا ب اد فرن دارس        يتدافعون اليوم النتق داء الحجاب في الم ت

مية يل         . الرس سينمائي مارس سرحي وال ب الم ة للكات ذآرات الطفول ضمنا م ذان ت ان الل ذان الكتاب فه
ت           ين آان شرين ح رن الع دايات الق ي ب خت ف ا رس سية آم ة الفرن ورة العلماني مان ص انيول، يرس ب

ذذ   ة م ذه المعرآ دان ه سة، ومي د الكني ا ض ي اوج معرآته ة ف ة الثالث ةالجمهوري   .اك المدرس
او لنقل، حتى ال نكون سّذجًا، ان قراءة هذين الكتابين، او مشاهدة الفيلمين اللذين اقتبسا أخيرًا عنهما،                 
دا                           ا ب اب استهجان م ل فقط من ب قد يفيد َمن تدّخل في هذا النقاش من دون اهداف نضالية واضحة، ب

.لهم ضيق صدر الفرنسيين بالمسلمين
و ن يحّرآ رون مم ا اآلخ ت لحسن   ام اهرات، وان ظل ون التظ سا، فينظم ة ضد فرن ة الراهن ن الحمل

ى االسالم لمن ال                   اءة ال ة االس ون لغرضهم، ويتصدون بتهم الحظ محدودة، ويسّخرون شاشة التلفزي
ه، اسوة                   -يشاطرهم الموقف    ر ذات  فاالرجح ان ال شيء سيغّير رأيهم الذي ال ُيسأل عن اي مسوغ غي

اري  ر توتاليت ل فك ذا .بك اوزًا      ه سمى تج ا ي سياسي، او م الم ال اة االس د دع اري عن ى التوتاليت المنح
ا،                  . االصولية االسالمية، ليس جديدًا في الحقيقة      د له سا وتهدي ة ضد فرن ًا من تعبئ شهده راهن لكن ما ن

وى                           ى الفت ب، او حت م اجان سبب اال انه يس ل ان الحرب، ل يذهب ربما ابعد من خطف االجانب في لبن
لمان در دم س ورك  به ى نيوي ة عل ات االرهابي ن الهجم د م اني ابع ن المع ى م ي معن دي، وف  رش

.وواشنطن
ه    ) العربية( فما نحن في صدده مع ردود الفعل االسالمية       د باآمل على القرار الفرنسي، هو خطف لبل

ذي دار في        .غير استعداده لمصادقتهم  " خاطفين"ال ناقة له وال جمل بالـ      سجال ال ا ال ليس الموضوع هن
حول الحجاب، وال حتى حول اشكالية الحجاب والسفور، وان يكن       ) وبين المسلمين الفرنسيين  (نسا  فر

رة سالم             بات لزامًا على الثقافة العربية طرقها مجددًا، على االقل اآرامًا لذآرى هدى شعراوي وعنب
ا                 ع الحج رن خل واتي اعتب . ب تحرراً  الخالدي وغيرهما من العربيات المسلمات في القرن العشرين الل

سياسي قضية تتصل بصيرورة                    اة االسالم ال ا بعض دع ارب به الموضوع يكمن في السهولة التي يق
.مجتمع ال يعرفونه، فيسقطون عليه مفاهيمهم الخاصة بدل اخذ خصوصيته في االعتبار

ر                سي، عن وعي او عن غي  ولعل اسوأ هذه االسقاطات هو الذي يقود الى التعامل مع المجتمع الفرن
ر، وألمكن                  . وعي، على اساس انه مجتمع مسيحي      ك صحيحًا، لكانت االمور اسهل بكثي ان ذل و آ فل

رة عن            ادراج قضية الحجاب في سياق حرب دينية مزمنة آالتي تصّورها بن الدن في هلوسته االخي
".غزوة الروم"

دين                         . على النقيض تماماً   ه ال سا اال في سياق مجتمع تراجع في ة الحجاب في فرن اذ ال يمكن فهم ازم
ة           سياسة والمؤسسات العام ة       . ودولة اقصت الكنيسة عن ال ك الدول سية، تل ة الفرن ه سياق الجمهوري ان

ر      التي ولدت من ثورة فريدة آانت في وجه من وجوهها موجهة ضد المؤسسة الد              ينية، ثم امضت اآث
  وقد بلغت هذه الحرب اوجها في. من قرن في حرب اهلية آانت احيانًا آامنة واحيانًا آثيرة طاحنة
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دًا   ا سمي تحدي ي م شرين ف ة الع رن التاسع عشر وبداي ة الق ة"نهاي ة المدرس صدر "معرآ ل ان ي ، قب
ام ،     ان   ١٩٠٥قانون فصل الكنيسة عن الدولة ع ا آ ل بمعلمي    الجمهوري " جيش " وبينم ة المتمث ة الثالث

دين                     دخل رجال ال ى رفض ت ال عل ي االجي انيول، يرب المدارس االبتدائية، على غرار والد مارسيل ب
ام  شأن الع ي ال سا،  . ف ت فرن اذا آان ر "ف سة البك ة الكني ي    "ابن ع ف م تتراج سمى، ل ت ت ا آان ى م ، عل

ى امالءات          ، فأي سبب سيجعلها     "االصلية"المواجهة مع القيمين على ديانتها       رن ال تنصاع بعد نحو ق
  دينية مستجدة عليها؟

ار              ٦٨بالتأآيد، ليست الثقافة التي سادت خالل هذا القرن وقلصت حّيز الفكر الديني حتى قبل ثورة اي
يم التحرر                               ًا ق ة، وال طبع ا تهاونت مع الكاثوليكي ر مم اون مع االسالم اآث ى الته سا ال ما قد يدفع فرن

  .راء تلك الثورة االخيرة وتجلت في ما تجلت في حرية المرأةالفردي التي انتشرت ج
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