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التوج�س الأوروبي املعروف بالإ�سالمفوبيا ،واملباينة يف
ر�أي الكاتب �أنّ اجلمهوريني الفرن�سيني َيرون �أنف�سهم
ُح�� ّرا���س «الالئكية» �أي العلمانية الفرن�سية ،وي��رون يف
ا�صطباغ اجلمهورية ب� ّأي مظهرٍ «�إ�سالمي» معا َداة ملبادئ
اجلمهورية الالئكية ،م��ع العلم �أنّ ه����ؤالء املتع�صبني
ملبد�أ العلمانية الفرن�سية «الالئكية» قد يكونون �ضد
الالئكية وه��م يتخندقون يف مواجهة عقيدة الأقلية
من الفرن�سيني  ،كما ي��را ُه «بلينيل» ً
راف�ضا حتى لفظة
«الأقلية» بل راف�ضا ح�شرهم يف دور ال�ضحية ،مطال ًبا
�إياهم بالتحلي والو�ضوح «وتنظيف �أبويهم» يف ا�ستعار ٍة
�إىل وجوب �إخبار امل�سلمني الفرن�سيني �أنّ الإدانة بالإرهاب
يف ومن البلدان الإ�سالمية لي�ست ب�سبب الإ�سالم ،و�أنهم
ال يحملون ذنْب هذه الإدان��ة ،و�أنّ غالبية عظمى منهم
مولودون يف فرن�سا و�أورو ّب���ا ويحملون ح ّبها وهمومها
أجنبي خارجي
وتطلعاتها ،لذلك فت�صنيفه ب�أنّه
ٌ
غريب و� ّ
ت�صنيفٌ خ��ارج ّ��ي ،كونه ن�ش�أ يف ظهر املجتمع الأورب���ي،
وهو لي�س ُم َتال لأور ّب��ا ،بل يرى البع�ض �أ َّن��ه من نتاج
االح��ت�لال الأورو ّب�����ي ،وهنا ي�ست�شهد «بلينيل» مبقولة
ّ
املحتل
«�إمي��ي �سيزر» «ال �أح��د يحتل ب�براءة ،وال ينجو
بدو ِر ِه من العقاب� ،إنّ ال ّأمة التي ّ
حتتل واحل�ضارة التي
تربر االحتالل ،هي ح�ضارة مري�ض ُة م�ش ّوه ٌة �أخالق ًيا،
جل�لا ِده��ا
وب���إن��ك��اره��ا �ستفت ُح امل��ج��ال دون �أدن���ى مقاومة ّ
لعقابها اخل��ا���ص»  ،وي��ب��دو �أنّ «بلينيل» و»���س��ي��زر» �أرادا
بهذه العبارة �أنْ يرميا �إ���ش��ار ًة دبلوما�سية ح��م��راء �إىل
املجتمع الأورب��ي �إىل �أنّ هذا الفرن�سي غري امل�سيحي ،ذا
ال�سحنة ال�شرقية هو نتا ٌج لالحتالل الأورب���ي لقطعة
الأر���ض ال�شرقية ،وحماولة مغنطة فكرها ،و�أنّ �أف�ضل
�آل��ي��ة للحفاظ على �أور ّب����ا ���س��وا ًء بـ»الئك ّيتها» القدمية
ُ
والقبول
�أو بـ»الئكية» جديدة هو ب�صهر ه��ذا «النتاج»
التع�صب للهوية الوطنية
بها ك��هُ��و ّي��اتٍ ج��دي��دة ،وع��دم
ّ
الأوروبية القدمية املوروثة من انف�صال املجتمع عن قيم
الكني�سة ،بل قد تكون هذه الهُوية التي تت�ش ّكل الآن هي
لتغي وتط ّور للهو ّيات املجتمعية الب�شرية،
تطور طبيعي ّ
وهنا ُي�صا ِد ُم «بلينيل» يف مقاله الثاين املعنون بِـ»م�شكلة
فرن�سا» َحملة «هناك م�شكلة الإ�سالم يف فرن�سا» والتي
قلنا �إنّه �أطلقها املفكر الفرن�سي البارز «�آالن فينكلكروت»
 ،وي��رى �أنّ ه��ذه الأف��ك��ار العن�صرية ُتوجدُها وت�صو ُنها
«هزائم تتمثل يف النك�سات الفكرية ،مِ ��نْ ُمدّعي الفكر
اجتماعي ،..و�أنهم �أمام
واملعرفة من ُمتو ّفرين على بذ ٍخ
ّ
عجزهم ع��ن املعرفة والتفكري مل ي�� ُع��دْ بو�سعِهم �سوى
اق�تراح انفعاالتٍ قاتل ٍة ُتغ ِّل ُفها هواج�س الإ�سالمفوبيا»
ُم�س َت ْذ ِك ًرا �أن��ه بعد احل��رب�ين العامليتني ك��ان يف ديباجة
الد�ستور الفرن�سي يف اجلمهورية الرابعة ،ماد ٌة اح ُتفِظ
بها حتى يف د�ستور اجلمهورية اخلام�سة تقول «غ��داة

ال�شعوب احل��� ّرة على الأنظم ِة
االنت�صار ال��ذي حققته
ُ
التي �س َعتْ �إىل ا�ستعباد و�إذالل الكائن الب�شري ُيعلِنُ
«ال�����ش��ع ُ��ب ال��ف��رن�����س��ي» �أنّ ُك��ل �إن�����س��انٍ ِّ
بغ�ض النظر عن
ومعتقده يتوفر على ح��ق��وقٍ ُمقدّ�س ٍة ال
جن�سِ ِه ودي��ن��ه ُ
مت�سائال �أي�ضاً هل يجب �أنْ يخو�ض
جتوز م�صادر ُتهاً »..
«الإن�����س��انُ الفرن�سي» ك��ارث��ة �أخ���رى ليعمل ب��ه��ذه امل��ادة
خ�صو�صا بعدما �أب��رز التقرير
الأ�سا�سية يف الد�ستور،
ً
ال�سنوي للجنة الوطنية للحقوق الإن�سان بفرن�سا �إىل
«ا�ستفحال العنف �ضد امل�سلمني والزنوج والغجر الروم،
تراجع
و�أنّ م�ؤ�شر الت�سامح داخل املجتمع الفرن�سي يف
ٍ
م�ستمر ،...وق��د ان��زل��ق��ت العن�صرية لتكون عن�صرية
ثقافية ،و�صار م�صطلح الإ�سالمفوبيا ي�ستعمل �سيا�سيا
ال�ستقطاب ُكتَلٍ انتخابية �أكرث ات�ساعا» وعلى هذا برز
يف ال�شارع الفرن�سي تعنيف املر�أة املحجبة على حجابها،
بل اعتبار ذلك ً
ي�صب يف قِيم اجلمهورية،
عمل بطول ًيا ّ
وي��ع��ي��د «ب��ل��ي��ن��ي��ل» تعليل ه���ذا �إىل ق��ي��ام «ه����ذه ال�� ُن��خ��ب
خ�صو�صا اليمني املتطرف منها،
الفكرية وال�سيا�سية»
ً
ُ
بتوجيه �إن�سان ال�شارع الفرن�سي �إىل ملء  -ما �أ�س ِّميه-
«الفراغ اجلمعي الوطني» مِ نْ �أجل امل�صالح ال�شخ�صية
وال�سيا�سية ،و�أنّ الإ�سالمفوبيا �أ�صبح هو البديل ملعاداة
ال�سامية.
وب�ين «امل��زاي��دة» على ال��هُ��و ّي��ة ،وت�صنيعِها مل��لء «ال��ف��راغ
اجلمعي الوطني» والتعويد على ذلك  ،يرى «بلينيل» يف
املقال الثالث املعنون «�أنا �أُ َّت�� َه��م(� « ...)1أنّ هذا التعويد
للوعي على الإق�صاء» ،وه��و العنوان نف�سه
هو «تعوي ٌد
ِّ
لـ»�إمييل زوال» يف كتابه «مِ ��نْ �أج��ل اليهود» ما كان يراه
مِ ��نْ «ح���ربٍ ذهانية ( »)2مِ ��نَ اال�ستقراطية الفرن�سية

�ضد اليهود� ،شخ�ص ًيا �أرى �أنّ هذا «التعوي َد للوعي على
ا ِالق�����ص��اء» �شبي ٌه «ب��وج�� ٍه ما وذات خُ �� ْب��ث� -شبي ٌه ب�إ�شغال
«الإمربيالية» لل�شعوب باحلروبِ ولقم ِة العي�ش ،بينما
تقوم الإمربيالية بتنفيذ املخططات ،وال�شعوب ُمدّر ٌة
فيما ت��ظ�� ّن��ه ق�����ض��اي��اه��ا ،والإم�بري��ال��ي��ة ُت���خ��� ّد ُر ال�شعوب
بكون جن�س الإن�سان يف معظمه ظاهر ًة �صوتية ،ولي�س
خ�صو�صا بـ«�إ�ضفاء
العرب فقط كما يقول «القُ�صيمي» ،
ُ
ً
ال�شرعية على التمييز «ب�ين ال�شعب ال��واح��د»  ،و�إ�سباغ
االح�ت�رام على الت�شوي�ش»  ،مب��لء ه��ذا ال��ف��راغ اجلمعي
الوطني من خالل تعويد الوعي على الإق�صاء ،ومقارنة
«بلينيل» واقع اليهود من خالل نظرة «�إمييل زوال» �أنهم
ُم�ضطهدون ُظ ْل ًما بتهمة «دريفو�س املظلوم»  ،فن�شوء
�صفات متقت اليهود كج�شعهم يف ح ّ��ب امل���ال ،وتعميق
ذلك ال ُك ْره ح ْر ًبا ذهانية من الأ�ستقراطيني الفرن�سيني
للمجتمع الفرن�سي ،يج ُد «بلينيل» �أنه (بالطريقة نف�سها
اليوم ،بني امل��ال والإره���ابِ  ،وعنف الأ�صولية املتطرفة،
ف���إنّ ُم�سلمي فرن�سا يجدون �أنف�سهم حم ّ��ط ا�ستهجان
عام ،و ُتلقى عليهم م�س�ؤولية جرائم ال عالقة لهم بها،
وجرميتهم ال��وح��ي��دة ه��ي االن��ت��م��اء والأ���ص��ل وال��دِ ي��ن).
وكل هذا املقال لِـ»بلينيل» كان فيه مواز ًيا ملقاالت «زوال»
ال�شجاعة ،وموقفه املهيب �أم��ام ق�ضيته التي �آم��ن بها،
كمقاالت� :شبح الغريب ،ر�سالة �إىل فرن�سا ،ر�سالة �إىل
ال�شباب ،ق ْول ال.
( )1مقال «�أن��ا �أ ّت��ه��م» لإمييل زوالُ ،ن�شر على ال�صفحة
الأوىل من �صحيفة باري�س اليومية يف  13يناير ،1898
َ
اجلي�ش
ووجهه للرئي�س «فيليك�س ف��اورى» واتّهم فيها
ّ
الفرن�سي بعرقلة �سري العدالة ،وقد دفع «زوال» حياته
ث��م�� ًن��ا ل��ه��ذا امل��ق��ال امل��ن�����ش��ور يف ك��ت��اب «م���ن �أج���ل ال��ي��ه��ود»
«زوال» ،فقد ُنفي للندن ومات هناك خمنوقاً عام 1902م.
(� )2أر�سل «زوال» ر�سالة لزوجته حني �أطلق حملة لن�صرة
اليهود يف �شخ�ص «دريفو�س»  ،وكتب يف الر�سالة «�أج ُد �أنّ
معباً فيها عن وجهة نظره �أنّ دفاعه
�صمتي نذال ًة» ّ ،
عن امل�ست�ضعفني «�أي اليهود كما ر�آه��م حينها» �س ُيعيد
لفرن�سا �شرفها ،بل قال بزه ٍو و�شجاعة ذلك �أمام الق�ضاة
يف حماكمته التي حكمت عليه بالنفي.
----------------الكتاب :من �أجل امل�سلمني
امل�ؤلف� :إيدوي بلينيل
املرتجم :عبد اللطيف القر�شي
النا�شر :جملة الدوحة الثقايف يونيو 2015م
* �شاعر وكاتب ُعماين
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ُمرافعات «بلينيل» ال�سيمفونية « ِم ْن �أجل امل�سلمني»
يون�س بن مرهون البو�سعيدي *

يف زيارة يل ِلفيينّا عا�صمة النم�سا اجلارة ِلأملانياّ ،
أدغال الكبت والالحر ّية
ملمح ُمه ِْم عن كيفية النظرة للعربي �أو امل�سلم القادم ِم ْن � ِ
تك�شف يل ٌ
 «كما ُيظ ّن �شريحة مِنَ املجتمع الأوروبي� ،أو كما ُي�شاء � ْأن ُي�ص ّور له �إعالم ًيا»  -ومواجهة فكرة �أنّه � ٍآت (بجرثومة الإرهاب يف دم ُمع َت َق ِده) ،
هذا املَ ْل َم ُح الذي ّ
بلغط بال�سيا�سة
تك�ش َف يل هو م ْل َم ُح التبا ُي ِن بني الإن�سان �أنّى كان يف �أ�صقا ِع هذه املعمورة ،واملب َت ِ�س ْم لأخيه الإن�سان غري امل�ؤدلج ِ
ّ
قدم له
وحتزباتها ،وغلط فهم الأديان ،هذا الك�شف �أو
التك�شف �أرجعني لكتاب « ِم ْن �أجل املُ�سلمني» لل�صحفي الفرن�سي «�إيدوي بلينيل» الذي ّ
ٌ
ممدودة و ِف ْعل ت�ضامني».
بعبارة «يدٌ
و�صفُ �أنّه خ ّلف �أ�صدا ًء وا�س َع ًة ومتباين ًة يف ال ِ
أو�ساط
و ُي َ
الإعالمي ِة وال�سيا�سية والفكرية يف فرن�سا ،وقد و�صفه
ُم�ترجِ �� ُم��ه ع��ب��د اللطيف ال��ق��ر���ش��ي ب��و� ٍ
��ص��ف لطيف �ش ّد
ان��ت��ب��اه��ي ف��ي��ق��ول« :م��راج��ع��ة مِ ���نْ �أج���ل ع��دال��ة ال تقف
يتوجه
عند باب االنتماءات الطائفية �أو الوطنية ،و�أنه ّ
توجهِه نحو �ضحاياهم �أنف�سهم،
�إىل امل�ستعمِ رين بقدْ ر ُّ
يتوجه �إىل املهيمنني ،واملُهي َمنْ عليهم ،»...وقد �صدرتْ
ّ
ت��رج��م�� ُت�� ُه الأوىل ه��د ّي��ة م��ع جم��ل��ة ال��دوح��ة ال��ث��ق��ايف يف
يونيو 2015م ،برتجمة عبد اللطيف القر�شي ،بينما
�صدر الكتاب يف لغته الأ�صلية يف طبع ٍة فرن�سية عن دار
«الديكوفريت» بباري�س �سنتي  2014و2015م ،وبالطبع
هذا الكتاب ال ُي ّثل درا�سة �أكادميية �أو بح ّثا حم ّكما ،بل
�أ�صله عبار ٌة عن مقاالت �صحفية لل�صحفي الكاتب و�ضع
لها �أرقا ًما- ،الحظتُ �أنّها ُ�س ّميتْ «مبرافعات �سيمفونية»،
اقتب�ستُ منه كذلك هذا املقال ،ومع
وهو العنوان الذي
ْ
غرابة الرتكيب لكنها ُتوحي �إىل م��داوالت و ُر ُد ْو ٍد على
ً
ف�صول معنون ًة
مقاالت ُكتّابٍ �آخرين ،وو�ضع املُرتجِ م لها
باقرتا ٍح منه وتزكية من الكاتب ،وكان «بلينيل» ير ّد يف
مقاالته على الهجوم الذي ُي�شنّ على جمتمع املهاجرين،
�أو الفرن�سيني ذوي الأ�صول العربية وامل�سلمة ،مِ نْ قبل
«وجهاء مِ نَ الثقافة الفرن�سية» مثل «�إريك زميور» الذي
�أ�صدر كتاب «االنتحار الفرن�سي» ،و»رون��و كامي» الذي
�أ�صدر كتاب «انتحار � ّأم��ة» و�أطلق م�صطلح «اال�ستبدال
الكبري» ال��ذي ُي�شري فيه �إىل معدّل اخل�صوبة املرتفعة
للجاليات العربية وامل�سلمة مقابل الأوروبية والفرن�سية
«حم�����ذ ًرا» مِ ���نْ خ��ط��ر وت��ب��ع��ات ذل���ك ،وال��ت��ي ع��ل��ى �إ ْث��ره��ا
ق��ام «نيكوال �ساركوزي» وزي��ر الداخلية �آن���ذاك بحملته
«البولي�سية الع�شوائية» على �أبناء اجلاليات امل�سلمة يف
امل�ساكن الع�شوائية بفرن�سا ،ومن َث ّم �أن�ش�أ وزارة «الهوية
الوطنية» حني �صار رئي�ساً لفرن�سا ،وقد جاهر الكاتبان
يف الكتابني مب��ع��اداة اجلالية العربية وامل�سلمة ،و�أنها



ممتنع ٌة عن االندماج يف ُروح اجلمهورية الفرن�سية وهي
العلمانية الفرن�سية �أو «الالئكية الفرن�سية»� ،إ�ضافة �إىل
�أنّ املفكر الفرن�سي البارز «�آالن فينكلكروت» �صاحب كتاب
«الهوية التعي�سة» �أطل َق عبارة �أو فكرة «م�شكلة الإ�سالم
يف فرن�سا» الذي قالها على الإذاعة العامة الفرن�سية ،يف
العيد امل�سيحي الديني «�إثنني العن�صرة» ولذلك مغزاه
زمكان ًيا ،وك��ان منها البد ُء يف حتويل «بلينيل» مقاالته
�إىل كتاب.
ع��ن��وان ه��ذا الكتاب ن�سجه «بلينيل» على م��ن��وال مقال
الأدي���ب الفرن�سي ال�شهري «�إم��ي��ل زوال» ال��ذي نُ�شِ ر عام
1896م ،وكان بعنوان «مِ نْ �أجل اليهود» عن قتل �ضابط
يهودي ُيدعى «�ألفريد دريفو�س» ا ُتهم باخليانة لأملانيا،
ثم ثبتت براءته ،وت�سبب هذا ال�ضابط يف ُك�� ْر ِه املجتمع
الفرن�سي لليهود حينها ،ويجد «بلينيل» �أن هذا العنوان
املق�صود جاء مِ نْ �أجل املباغت ِة و�إحداث ال�صدمة و�إيقاظ
ال�ضمائر التي �أ ِل َفتْ لكرثة اخلطابات «امل�سمومة» حالة
«الإ�سالمفوبيا» ً � ،
آمل �أنْ تقف فرن�سا �ضدّه كما تقف �ضد
ما ُيع َر ُف مبعادا ِة ال�سامية ،خ�صو�صا �أنّ معاداة الإ�سالم
وامل�سلمني يف فرن�سا و�أورو ّب�����ا يتم توظيفها ل�صناعة
«عدو وهمي داخلي» بذريعة حماية العلمانية الفرن�سية
«الالئكية» مع �أنّ «زمي���ور» و»بلينيل» دخ�لا يف احتدام
فكري ومقاالت �صحفية يف املقارنة بني الإ�سالمفوبيا،
ومعاداة ال�سامية.
يف البدء هناك جواب لت�سا�ؤل عن �س ّر تعاطف «بلينيل»
م��ع اجلالية امل�سلمة� ،أو انفتاحه عليهم ،وذل��ك م��ر ّد ُه
ريا
ق�س ًما كب ً
�أنّه ُولد يف امل�ستعمرات الفرن�سية ،و�أم�ضى ْ
مِ نْ طفول ِت ِه و�صباه يف اجلزائر ،وهذه املعاي�شة ملجتمع
انفتاحا ،وق��در ًة
املُ�س َت ْع َمرات وال��ع��رب امل�سلمني منح ْت ُه
ً
ع��ل��ى ف�� ْه ِ��م الآخ����ر امل��خ��ت��ل��ف ،ك��م��ا �أنّ ال�صحافة منح ْت ُه

اطال ًعا على فكر الآخر ،فقد تر�أ�س حترير «اللوموند»
من 1996م 2004 -م ،ول��ه �أك�ثر م��نْ ع�شرين كتا ًبا نقد
فيها بغري مهادنة ما ي��را ُه رك���و ًدا جمتمع ًيا فل�سف ًيا يف
فرن�سا ،وك ْونُ الكاتب �صحف ّيا ،يتمتع بِحراك جمتمعي
«واقع» �أوروبي،
ي�ؤهّ له -يف نظري -لأنْ يكون مر�آة لفهم
ٍ
ومل �أ ُقل «الواقع الأوروبي» يف فهم ما يحدثُ ِما ُي�س ّمى
الهجمات الإرهابية ،ور ّدة الفعل الأوروبية« ،املجتمعية،
الربملانية ،الفكرية» جتاه هذا «الإرهاب»  ،خ�صو�صا و�أنّ
�أوروبا تعترب امللج�أ الأهم «للنازحني» العرب» �سواء قبل
�أو �أثناء ما ي ُعرف بالربيع العربي ،وما حدث بعده.
قبل الولوج للكتاب �أح ُّ��ب ا�ستعرا�ض « ُنكْتةٍ» يف الطبعة
يدي ،فقد ُو ِّ�شي ال ُغالف بلوح ٍة للفنان ال ُعماين
التي بني ّ
ربا
مو�سى ُعمر ،ه��ذي اللوحة ُت�ش ِب ُه
ن�سيجا بال ًيا �أو ّ
ً
ج���دا ًرا بال ًيا ُم ً
��اط��ا ب�براوز حائطي ،ويف داخله لوح ٌة
���ص��غ�ير ُة ذات �أي��ك��ون��ة ق��ري�� َب��ة مِ ���نَ غ�ل�اف ال��ل��وح��ة� ،إمن��ا
ُع ّمقت مبا ُي�شبه احلروف القدمية ،وبلونٍ �أحمر ،الألوان
����وردي� ،إ�ضافة
م��ت��و ِّز َع�� ٌة ب�ين الهادئة يف
البني وقليل ال ّ
ّ
���وردي يتناثران على
للون ِ
ني �صارخني هما الأ�صف ُر وال ّ
الأط��راف ،وحاولتُ �أنْ �أ�ست�شفّ عالقة اللوح ِة بفحوى
الكتاب «�إنْ كان ث ّمة عالق ٌة �أو �ضرورة لذلك» ف�أقول لع ّله
يف �شكل الهالل يف �أعلى اللوحة ،وم��ا م ّثله من رمزية
�إ�سالمية ،لكني �أح�س�ستُ بعد ق��راءة الكتاب وا�ستيعابِ
حمتوا ُه بتوفيقٍ ال ب�أ�س به يف اختيار اللوحة ،يف �إ�شارة �إىل
خ�صو�صا ،و�أورو ّبا عمو ًما وت�ش ّكل املجتمع الأوربي
فرن�سا
ً
باملعرفة العمومية من ف�سيف�ساء دينية وعلمانية ،وك�أنّ
ن�سيج ت�شع ُر �أنّها مقبل ٌة ككل َ
العال
هذا املجتمع قطع ُة ٍ
على ت��غ��ي�يرات ،م��ن �أل����وان ه��ادئ�� ٍة منذ �أم����دٍ � ،إىل �أل���وان
بد�أتْ بال�صراخ ،هذي النميم ُة يه ّز لها الر� َأ�س ب�شيء مِ نَ
القبولِ ت� ً
أويل �إذا عُدْ نا �إىل احلراكِ الذي يعي�شه املجتمع
��وج��� ِ��س�� ِه مِ ���نَ ا ِال����س�ل�ام� ،ضمن
ال��ف��رن�����س��ي والأوروب������ي وت ّ

