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لوثة أصابت مثقفي فرنسا؟ في موطن إميل زوال ،وجان بول سارتر،
قضية أي ّ
ّ
الــذي لقن العالم مفهوم «سلطة المثقف» ،بوصفها ِصمام أمان
أخالقيفيمواجهةكلأشكالالظلمواالستبدادوالتفرقةالعنصرية؟لمتعدالقضايا
واإلشكاليات المجتمعية ،التي تؤرق الناس وتشغل الرأي العام ،تجند رجال ونساء الفكر

والثقافة والفن ،ليقفوا جميعًا ،على اختالف توجهاتهم ومشاربهم ،في صف
واحد :هوصف الضحاياوالمسحوقين والمستضعفين ،أيًا كانت أصولهم ودياناتهم
وألوان بشرتهم .خالفًاللتقليدالثقافي الباريسي العتيد ،الذي صقلته النضاالت الطليعية
والتجارب الثورية ،على مدى قرون ،منذ ثورة  1789إلى انتفاضة أيار /مايو  ،1968لم

رهاب اإلسالم وطيف إسرائيل في صلب النقاش المحتدم
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يعدلدى مثقفي اليوم في فرنساالقدر ذاته من التجردوالتعالي عن المصالح الضيقة أو إشكالية من شأنها أن تشغل الرأي العام أو تثير اهتمامه ،من أجل تلميع صورتهم
والحسابات النفعية العابرة ،من أجل تغليب الموقف األخالقي على أي انتماءات أو والترويج ألطروحاتهم الفكرية المغرقة في الفردانية والتعالي والعداء لكل ما هو
ميول فكرية أوحزبية أودينية .فقدسيطرت على المشهدالثقافي الفرنسي نخبة من مغاير أومناوئ لنظرية «التفوق الحضاري» لـ «الرجل األبيض» الغربي.
«الرجعيين الجدد» ،الذين بات شغلهم الشاغل استغالل وتوظيف أي قضية أو ظاهرة
باريس ـ ـ عثمان تزغارت

عن تلك «الضحالة الفكرية» التي أنجــبت «الرجعيين الجدد»

فـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن نـ ـيـ ـس ــان (أبـ ــريـ ــل)
ّ
ضج الرأي العام الفرنسي
املاضي،
بجريمة بشعة تمثلت فــي اغتيال
عـ ـ ـج ـ ــوز يـ ـ ـه ـ ــودي ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـخ ــامـ ـس ــة
وال ـث ـم ــان ــن ،ت ــدع ــى مـ ـي ــراي ك ـن ــول،
ع ـلــى ي ــد ش ــاب فــرن ـســي م ــن أص ــول
ع ــرب ـي ــة ت ـع ــرض ل ـغ ـس ـيــل دم ـ ــاغ مــن
ق ـبــل ج ـمــاعــة إس ــام ــوي ــة مـتـطــرفــة،
واع ـ ـت ـ ــرف ف ـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق أنـ ـ ــه ق ــام
بـ ـ ــاالع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز،
ورم ـ ـي ـ ـهـ ــا م ـ ــن ن ـ ــاف ـ ــذة ش ـق ـت ـه ــا فــي
الطابق الخامس من عمارة شعبية
في الدائرة الثالثة عشر من باريس،
فقط لكونها يهودية ،وألن اليهود،
كما تم تلقينه ،هم «أعداء الله»!
شكلت تلك الجريمة ،التي ّ
جسدت
ره ـ ـ ــاب ع ـ ـ ــداء الـ ـس ــامـ ـي ــة فـ ــي أب ـش ــع
صـ ـ ــوره وأكـ ـث ــره ــا دمـ ــويـ ــة ،صــدمــة
كبيرة للمجتمع الفرنسي .سارعت
ج ـم ـع ـي ــات مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف امل ـ ـشـ ــارب
وال ـت ــوج ـه ــات ،ب ـمــا فـيـهــا جـمـعـيــات
ث ـقــاف ـيــة ودي ـن ـي ــة ت ـم ـثــل ال ـجــال ـيــات
امل ـس ـل ـم ــة ف ــي ف ــرن ـس ــا ،إل ـ ــى تـنـظـيــم
«م ـس ـي ــرة ب ـي ـض ــاء» ع ــارم ــة ت ـنــدي ـدًا
بـمـثــل ه ــذه األع ـم ــال ال ـج ـبــانــة .لكن
ال ـن ـخ ــب ال ـث ـق ــاف ـي ــة ش ـ ــذت عـ ــن ذل ــك
اإلجماع .بدل اتخاذ موقف أخالقي
بـشـجــب ت ـلــك ال ـجــري ـمــة ،ع ـلــى غ ــرار
أي اعـ ـت ــداء ذي ط ــاب ــع ع ـن ـصــري أو
عرقي ،سعى كل فريق الستغاللها
من أجل ضرب خصومه ،مما ّ
حول
القضية إلــى مطية لتراشق التهم،
عبر العرائض والبيانات املضادة،
بــن «الــرجـعـيــن ال ـجــدد» و«مثقفي
ال ـ ـي ـ ـس ـ ــار» ،وب ـ ـ ــن «الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــن»
وأنصار «التعايش الطائفي».
ِع ــوض تـثـمــن حــالــة اإلج ـم ــاع التي
حـقـقـتـهــا «امل ـس ـيــرة ال ـب ـي ـضــاء» ضد
جـ ــري ـ ـمـ ــة اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال م ـ ـ ـيـ ـ ــراي ك ـ ـنـ ــول،
وقـ ـ ــد سـ ـ ــار خ ــالـ ـه ــا ع ـ ـشـ ــرات آالف
ال ـفــرن ـس ـيــن ،م ــن مـخـتـلــف األص ــول
واألع ـ ـ ـ ــراق والـ ــديـ ــانـ ــات ،ج ـن ـبــا إل ــى
جنب ،تنديدًا بالجرائم العنصرية
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ت ـف ـت ـق ــت
عبقرية «الرجعيني الـجــدد» ،الذين
بـ ـسـ ـط ــوا ه ـي ـم ـن ـت ـهــم عـ ـل ــى امل ـش ـهــد
الـثـقــافــي واإلع ــام ــي الـفــرنـســي ،عن
عــري ـضــة غــري ـبــة تـعـبــق بــاملـكــارثـيــة
واإلس ــام ــوف ــوبـ ـي ــا أط ـل ـق ــوا عـلـيـهــا
تـسـمـيــة «ب ـيــان ضــد ع ــداء الـســامـيــة
الجديد».
بـعــد ديـبــاجــة سـعــت لـتــدثــر بعباء ة
الـقـيــم الـج ـمـهــوريــة ،مــن مـنـطـلــق أن
«مـ ـح ــارب ــة ع ـ ـ ــداء ال ـس ــام ـي ــة لـيـســت
قضية اليهود وحدهم بل هي قضية
الجميع» ،سرعان ما انساق البيان
مـنــذ فـقــرتــه الـثــانـيــة نـحــو منزلقات
املـ ـك ــارثـ ـي ــة واإلس ــام ــوف ــوبـ ـي ــا ،مــن
خالل التشهير باليسار الراديكالي
املـعــادي للصهيونية ،والتحريض
ضد الجاليات املسلمة الفرنسية.
لم يتردد البيان ،الذي حمل تواقيع
 300شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ثـ ـق ــافـ ـي ــة وف ـن ـي ــة
وسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،فـ ــي م ـق ــدم ـه ــا أق ـط ــاب
تـيــار «الرجعيني الـجــدد» (باسكال
بــروكـنـيــر ،بــرنــار هـنــري لـيـفــي ،أالن
ف ـي ـن ـك ـل ـكــروت ،فـيـلـيــب ف ـ ـ ــال…) ،فــي
وص ـ ــف االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ات ذات ال ـط ــاب ــع
املـ ـع ــادي ل ـل ـســام ـيــة ال ـت ــي تـشـهــدهــا
فرنسا بأنها «تطهير عرقي يجري
على نــار هــادئــة» ،واضعًا على قدم

امل ـســاواة «ع ــداء السامية التقليدي
ذي ال ـن ــزع ــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة امل ـت ـط ــرف ــة»
وما أسماه «عــداء السامية الجديد
ال ـ ــذي بـ ــرز لـ ــدى ق ـط ــاع م ــن ال ـي ـســار
الـ ــرادي ـ ـكـ ــالـ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ـخ ـف ــى وراء
معاداة الصهيونية من أجل إظهار
قتلة اليهود على أنهم ضحايا»!
ثــم لــم تـلـبــث ه ــذه ال ـنـبــرة املـكــارثـيــة
أن أفـ ـسـ ـح ــت ف ـ ــي امل ـ ـج ـ ــال ل ـش ـطــط
اإلسالموفوبيا ،مــن خــال محاولة
إس ـقــاط مـســؤولـيــة جــريـمــة اغـتـيــال
م ـيــراي كـنــول عـلــى عـمــوم املسلمني
ف ــي ف ــرن ـس ــا ،ل ـي ـخ ـلــص ال ـب ـي ــان إلــى
الـقــول أن «عــداء السامية ذا النزعة
املسلمة هو أكبر تهديد يلقي بثقله
ع ـل ــى اإلس ـ ـ ــام ف ــي الـ ـق ــرن الـ ـح ــادي
والعشرين»!
لـتـحــريــر اإلس ــام مــن ه ــذا «الـثـقــل»،
اس ـت ـع ــان ال ـب ـي ــان ب ـع ــدد م ــن األئ ـمــة
واملـ ـثـ ـقـ ـف ــن املـ ـسـ ـلـ ـم ــن املـ ـع ــروف ــن
بمداهنتهم لــأوســاط الصهيونية
الفرنسية (اإلم ــام حسن شلغومي،
امل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرئ م ـ ـح ـ ـم ـ ــد عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ق ـ ـ ــاس ـ ـ ــم،
الروائيان بوعالم صنصال ووليد
الحسيني…) ،ليطالب املرجعيات
الــديـنـيــة املـسـلـمــة بـ ـ «إب ـط ــال العمل
بالسور القرآنية التي تنادي بقتل
ومعاقبة اليهود واملسيحيني وغير
املؤمنني ،حتى ال يعود بإمكان أي
مــؤمــن أن يستند إل ــى نــص مقدس
الرتكاب جريمة»!
مــن خ ــال ه ــذا امل ـنــزلــق التعميمي،
ت ـع ـمــد الـ ـبـ ـي ــان إسـ ـق ــاط م ـســؤول ـيــة
ج ــريـ ـم ــة فـ ـ ــرديـ ـ ــة ،ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا ش ــاب
مـتـطــرف م ـحــدود الـثـقــافــة الــديـنـيــة،
عـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـ ـمـ ـ ــوم املـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــن ،وعـ ـل ــى
ال ـن ـص ــوص ال ـق ــرآن ـي ــة ب ـح ــد ذات ـه ــا،
م ــن خ ـ ــال ق ـ ــرن اإلي ـ ـمـ ــان بــال ـع ـنــف.
أمـ ــر وجـ ـ ــدت ف ـي ــه ال ـج ـم ـع ـي ــات ذات
التوجهات اإلســامــويــة الفرنسية،
ً
ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة س ـ ــانـ ـ ـح ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـص ــل م ــن
املساء لة عن مسؤوليتها األخالقية
في الزج بقطاعات واسعة من أبناء
الجاليات املسلمة ـ ـ الذين يتطلعون
إلعــادة اكتشاف هويتهم الدينية ـ ـ
فــي بــراثــن الـتـطـ ّـرف ،وتأليبهم ضد
البيئة االجتماعية الفرنسية التي
ولدوا وتربوا في كنفها.
ارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
الـشـخـصـيــات الــدي ـن ـيــة ،وبــاألخــص
تلك املنضوية في «جمعية مسلمي
فرنسا» ،وهــي التسمية الجديدة لـ
«ات ـحــاد الـجـمـعـيــات اإلســام ـيــة في
فــرن ـســا» ،ال ـتــابــع لـلـتـنـظـيــم الــدولــي
لــإ ّخــوان املسلمني ،لالحتجاج بأن
مــوقـعــي الـبـيــان ضــد ع ــداء السامية
الجديد يـنــادون بـ «تحريف القرآن
وحــذف بعض س ــوره» .كــام يفتقد
الدقة ،ألن البيان لم يطالب بحذف
ُس ـ َـور مــن ال ـق ــرآن ،بــل اق ـتــرح إعـمــال
مـ ـش ــرط االجـ ـتـ ـه ــاد ف ـي ـه ــا ،م ــن قـبــل
املرجعيات الدينية املسلمة ،إلبطال
ال ـع ـم ــل بـ ـه ــا ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار ن ـصــوص
ً
قرآنية أخــرى لــم يعد معموال بها،
ً
كتلك التي تبيح العبودية مثال.
ال يخفى على أحد ،بالطبع ،أن هذا
املطلب ليس ســوى كلمة حــق يــراد
بها باطل ،إذ ال يهدف «الرجعيون
ال ـج ــدد» الـفــرنـسـيــون لــإس ـهــام في
إصـ ــاح ال ـف ـكــر ال ــدي ـن ــي اإلس ــام ــي،
ب ــل ل ـل ـتــرويــج بـ ــأن الـ ـق ــرآن يـحــرض

*

باألرقام
أشــارت إحصائيات أعدتها اللجنة الوزارية ملحاربة العنصرية ومعاداة السامية إلى أن
أعمال العنف الناجمة عن اإلسالموفوبيا تزايدت في فرنسا بمقدار ثالثة أضعاف ،منذ
هجمات باريس اإلرهابية في تشرين األول /أكتوبر  ،2015إذ ارتفعت أعداد االعتداءات
التي تستهدف املسلمني بمقدار  223في املئة ،بمعدل  429اعتداء سنويًا .بينما سجلت
االعتداءات العنصرية بشكل عام زيــادة مقدارها  17,6في املئة ،لتصل إلى  797اعتداء
سنويًا .أما العنف ذو الطابع املعادي للسامية ،فقد سجل ،خالل الفترة ذاتها ،تراجعًا
طفيفًا بمقدار  1,8في املئة .لكن االعتداءات املعادية للسامية تبقى األكثر عددًا في فرنسا،
بما معدله  806هجمات سنويًا.

ع ـلــى ال ـع ـنــف وع ـ ــداء ال ـســام ـيــة .وال
يخلو رد فعل الجمعيات اإلخوانية
ب ــدوره ــا مــن س ــوء الـنـيــة ،مــن خــال
ت ـع ـمــد ت ـح ــوي ــل ال ـن ـق ــاش إلـ ــى ج ــدل
ب ــن «غ ـ ــاة ال ـع ـل ـمــان ـيــن» وأن ـص ــار
«الـتـعــايــش الـسـلـمــي بــن الـطــوائــف
واألديان».
ف ــي خ ـض ــم هـ ــذا الـ ـت ــراش ــق ،بـ ــادرت
مجموعة من الشخصيات الثقافية،
ع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا املـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ ب ـن ـج ــام ــن
سـ ـ ـت ـ ــورا ،وعـ ــالـ ــم االقـ ـتـ ـص ــاد تــومــا
بـ ـيـ ـكـ ـيـ ـت ــي ،والـ ـفـ ـيـ ـلـ ـس ــوف إيـ ـتـ ـي ــان
ب ــال ـي ـب ــار ،إلـ ــى ن ـش ــر ن ــص جـمــاعــي
ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ل ــوم ــون ــد» ش ـج ـبــوا
ف ـي ــه «الـ ـبـ ـي ــان ض ــد ع ـ ــداء ال ـســام ـيــة
الـ ـج ــدي ــد» ،م ـع ـت ـبــريــن أن ـ ــه «ي ـش ـكــل
نـ ــداء إل ــى ال ـع ـنــف وت ـحــري ـضــا على
ح ـ ـ ــرب أهـ ـلـ ـي ــة ال تـ ــريـ ــد اإلف ـ ـصـ ــاح
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ع ـ ــن اسـ ـمـ ـه ــا ف ـ ــي شـ ـك ــل صـ ــريـ ــح».
وأع ــاب مــوقـعــو الـنــص عـلــى البيان
«ت ـجــاه ـلــه ال ـكــامــل ل ـع ــداء الـســامـيــة
ذي الـخـلـفـيــة الـيـمـيـنـيــة امل ـت ـطــرفــة،
وتعمده خلط املفاهيم بهدف زرع
اللبس بــن السلفية كأيديولوجيا
س ـيــاس ـيــة ودي ـنـ ـي ــة ،وبـ ــن اإلسـ ــام
الـ ـ ــذي يـ ـ ــراد ت ـص ــوي ــره ف ــي ع ـمــومــه
ك ــدي ــان ــة تـ ـن ــادي بــال ـع ـنــف ،وال ــرب ــط
بــن م ـع ــاداة الـصـهـيــونـيــة وم ـعــاداة
السامية ،لإليحاء بأن أي احتجاج
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــات االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة
وال ـع ـن ـص ــري ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـجــاه
الفلسطينيني ي ـنــدرج ضـمــن رغبة
مبيتة في تدمير اليهود».
من جهتها ،فتحت صحيفة «ميديا
بـ ـ ــارت» ص ـف ـحــات ـهــا ل ـب ـيــان م ـضــاد،
بـعـنــوان «ضــد العنصرية ومـعــاداة
ال ـس ــام ـي ــة و… اإلس ــام ــوف ــوبـ ـي ــا»،
حـ ـم ــل تـ ــواق ـ ـيـ ــع نـ ـخـ ـب ــة بـ ـ ـ ـ ــارزة مــن
الشخصيات العلمانية واليسارية،
م ــن أالن كــريـفــن إل ــى لـ ــوران لـيـفــي،
م ـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ــأولـ ـيـ ـفـ ـيـ ـي ــه ب ــوزانـ ـسـ ـن ــو
وصوفي بن سعيد ،وميراي فانون
مانديز فرانس.
بعد التأكيد على ضرورة «التنديد
بـعــداء السامية ،ومـحــاربــة أي عمل
إجرامي أو اعتداء من هذا الصنف،

ع ـلــى غ ـ ــرار ك ــل أشـ ـك ــال الـعـنـصــريــة
األخــرى مــن دون استثناء» ،حملت
ه ـ ـ ــذه الـ ـع ــريـ ـض ــة امل ـ ـ ـضـ ـ ــادة ب ـش ــدة
ع ـلــى «ال ـب ـي ــان ض ــد عـ ــداء الـســامـيــة
ال ـج ــدي ــد» ،مـعـتـبــرة أن «املـغــالـطــات
ال ـت ــي تـضـمـنـهــا ،ت ـصــب ف ــي تـغــذيــة
عــداء السامية الــذي يزعم (البيان)
م ـح ــارب ـت ـه ــا» .وش ـ ـ ــددت ال ـعــري ـضــة
امل ـ ـضـ ــادة ع ـل ــى أن «أع ـ ـمـ ــال الـعـنــف
ذات الطابع املعادي للسامية التي
استعادت نشاطها حاليًا ،على رغم
بـشــاعـتـهــا ال ـتــي ال ت ـط ــاق ،ال يمكن
م ـق ــارن ـت ـه ــا ب ــامل ـح ــرق ــة أو وص ـف ـهــا
بالتطهير العرقي».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـع ــريـ ـض ــة أن «ات ـ ـهـ ــام
اليسار املعادي للصهيونية ،الذي
ك ـ ــان ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدوام فـ ــي ط ـل ـي ـعــة كــل
املعارك ضد العنصرية ،بأنه يمثل
ً
شـكــا جــديـدًا مــن ع ــداء الـســامـيــة ،ال
ي ـعــدو أن ي ـكــون أك ــذوب ــة فــاضـحــة»،
مشددة على أن «وصم من ينتقدون
االستيطان اإلسرائيلي وحكومته
ذات الـ ـن ــزع ــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة امل ـت ـطــرفــة
ب ــأن ـه ــم م ـ ـعـ ــادون ل ـل ـســام ـيــة يـشـكــل
تلفيقًا ال يجوز السكوت عنه».
واعتبرت العريضة أنه «في الوقت
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـتـ ــزايـ ــد االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداء ات ضــد
الفرنسيني ذوي األصــول املغاربية
واألفــري ـق ـيــة وض ــد الـ ــروم (ال ـغ ـجــر)،
وي ـش ـهــد ال ـن ـقــاش ال ـس ـيــاســي ال ـعــام
ُ
ت ـنــام ـيــا ل ـل ـخ ـطــابــات ال ـت ــي ت ـم ــارس
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة بـ ـ ـح ـ ــق املـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ـ ــن أو
ال ــاجـ ـئ ــن ،وت ـ ـحـ ــررًا ل ــإنـ ـس ــان فــي
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن األف ـ ـكـ ــار ال ـع ـن ـصــريــة
ومعاداة األجانب واإلسالموفوبيا،
م ــن دون أي ع ـق ــدة ،م ــن ال ـض ــروري
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــر ع ـ ـ ــن رفـ ـ ـضـ ـ ـن ـ ــا ملـ ـفـ ـه ــوم
املسؤولية الجماعية ،ســواء تعلق
األمـ ــر بـشـعــب أو جــال ـيــة أو طــائـفــة
دي ـن ـي ــة ،وال ـت ــذك ـي ــر بـ ــأن ال ـض ـحــايــا
األول لـ ــداعـ ــش وزب ــانـ ـيـ ـت ــه هـ ــم فــي
املـ ـص ــاف األول م ــن ش ـع ــوب الـ ــدول
العربية واألفريقية واملسلمة».
وختمت العريضة بــإدانــة صريحة
للبيان ضد عــداء السامية الجديد،
بــوصـفــه نـصــا «ي ــرى ف ــي ك ــل مسلم
ً
أصــولـيــا مـحـتـمــا ،وي ـحــرض ضــده
ال ـن ـق ـم ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ،م ـش ـت ــرط ــا مـنــه
الــوالء الثقافي (للغرب) ،والتنصل
من معتقداته الدينية».
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