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في ال�سجاالت ال�سيا�سية تتردد 

واالإعالمية المحمومة في 

فرن�سا منذ اأعوام مقوالت وعبارات 

مهجو�سة باأ�سئلة الهوية واالندماج

�سمى الثقافة ''االنف�سالية'' 
ُ
والهجرة وما ي

والقيم المناق�سة لقيم الجمهورية والعلمنة، 

والتي يزعم بع�ض الم�سوؤولين وكثرة من 

الحزبيين من الموالين اأو المعار�سين اأنها 

�سمات جماعات وا�سعة من الم�سلمين 

الفرن�سيين اأو المقيمين في فرن�سا.

عطف على ال�سجاالت في فرن�سا ب�ساأن 
ُ
واإذ ي

بنى على 
ُ
الهوية واالندماج والهجرة، اأو ي

تبعاتها اتهام اأمني يربط االإرهاب بال�سمات 

المذكورة كلما وقع اعتداء منّظم )مثلما حدث 

بعد المقتلة االإرهابية التي ا�ستهدفت 

�سحافيي مجلة ''�سارلي اإيبدو''(، اأو عمل 

�ض 
ّ
همجي فردي )كما حدث عند قتل مدر

التاريخ �ساموئيل باتي وم�سّليَتين في 

كني�سة(، يجري في الوقت نف�سه ابتزاز راف�سي 

العن�سرية والتنميط، اأو الباحثين عن جذور 

اجتماعية و�سيكولوجية واقت�سادية لتف�سير 

ال�سلوكيات الماأزومة، اأكانت انعزالية اأم 

اإجرامية قاتلة، وذلك عبر اتهامهم بال�سعي 

لتبرير ''االإرهاب''، اأو اإطالق م�سميات �سدهم 

لحب�سهم فيها. وبين هذه الم�سميات، برز 

موؤخراً م�سمى ''االإ�سالمو - غو�سي�ست'' اأو 

''الي�ساروي االإ�سالموي''، اأو الي�ساري المدافع 

عن الم�سلمين )واالإ�سالميين(، والذي اأطلقه 

وزير التربية ومعه �سيا�سيون واإعالميون 

وب�سعة اأكاديميين، على المثقفين وال�سروح 

الجامعية الفرن�سية التي تحولت كليات العلوم 

االجتماعية واالآداب المقارنة فيها، وفقًا 

لهوؤالء، اإلى معاقل لمناهج ''م�ستوردة'' من 

الثقافة االأنجلو�سك�سونية حيث التركيز على 

درا�سات العرق والتعدد الثقافي ''بات دافعًا 

اإلى كراهية البي�ض.'' واأكثر من ذلك، ذهب 

وزير التربية ومنا�سروه اإلى حد المطالبة 

برقابة على الدرا�سات بعد - الكولونيالية 

ب�سفتها تحري�سًا على ما�سي فرن�سا 

اال�ستعماري، االأمر الذي يعزز التطرف 

االإ�سالمي، ويبرر ''التوح�ض'' في بع�ض 

�سواحي المدن )والعبارة لوزير الداخلية 

الإ�سالموفوبيا والعن�رصية اجلديدة

زياد ماجد*

الإ�سالمو - غو�سي�ست وماأزق العن�رصيني يف فرن�سا

* كاتب واأ�ستاذ جامعي لبناني.



143 حمور/مقاالت

توظيفاتها ك�سالح في مواجهة الم�سلمين 

المتدينين، وخ�سو�سًا المحجبات منهم، 

بذريعة مكافحة االأ�سولية. وهم بهذا المعنى 

يدعون اإلى عدم التمتر�ض خلف العلمنة 

المت�سددة، وعدم تحويلها اإلى اأيديولوجيا 

مكتفية بذاتها للنيل من اأ�سخا�ض ذوي انتماء 

ديني محدد بحجة اأمنية اأو بحجج ''دمج 

م مجتزاأة ومتقادمة. 
َ
ثقافي'' ق�سري طبقًا لِقي

وهم اإلى ذلك دقيقون في التذكير بالفارق بين 

نقد االإ�سالم )والدين عامة( الم�سروع وفقًا 

للقوانين الفرن�سية، وبين هجاء الم�سلمين 

)الأنهم م�سلمون( المرذول قانونيًا كونه �سربًا 

من �سروب العن�سرية التي �سار الت�سابق على 

تبّني بع�ض مقوالتها م�ساقًا �سيا�سيًا انتهازيًا 

لك�سب وّد قاعدة اليمين المتطرف االنتخابية. 

ن ُنعتوا
َ
 وهذا كله معطوف على اإمعان م

بالـ ''اإ�سالمو-غو�سي�ست'' في قراءة التاريخ 

الكولونيالي الفرن�سي و�سيا�سات باري�ض تجاه 

م�ستعمراتها ال�سابقة وتاأثيراتها في ال�سيا�سة 

واالجتماع واالقت�ساد اليوم والتمو�سع 

االأخالقي والحقوقي تجاهها.

ا في االأمر الثاني، في�ستعيد م�سطلح
ّ
 اأم

الـ ''اإ�سالمو - غو�سيت'' تقليداً م�سينًا ظهر في 

اأو�ساط اليمين القومي المعادي لل�سامية قبل 

قرن كامل من الزمن، حين اأُطلق على 

�سيا�سيين واأكاديميين ي�ساريين في فرن�سا 

ِديو - بول�سفيك'' 
ُ

)واأوروبا( م�سمى الـ ''ج

للتحري�ض الم�ساعف عليهم كونهم يهوداً 

و�سيوعيين، اأو مدافعين عن اليهود 

وال�سيوعيين، اأو راف�سين لثقافة العداء 

لل�سامية التي �ساهمت في تاأجيجها اأحزاب 

وتيارات فكرية ودوائر كن�سية. وكان في 

ف من نظريات الموؤامرة 
ْ
م�سطلحهم يومها َغر

التي اتهمت اليهود بالوقوف خلف ال�سيوعية، 

الفرن�سي( حيث ي�سطدم دوريًا �سبان من 

اأ�سول مهاجرة )مغاربية واأفريقية ب�سورة 

خا�سة( بعنا�سر من ال�سرطة والدرك.

الإ�سالمو-غو�سي�ست الفرن�سي 

ومالحمه

ُتحيلنا حملة وزير التربية )ومعه وزير 

الداخلية و�سخ�سيات من المنتمين باأكثرهم 

ن 
َ
اإلى اليمين واليمين المتطرف( على م

وهم ''االإ�سالمو - غو�سي�ست'' اإلى اأمرين:
ّ
�سم

االأول يرتبط بما يمثله نموذج المثقفين 

الفرن�سيين المناه�سين للعن�سرية وللتب�سيط 

 ولالإ�سقاطات الثقافوية على الظواهر

المركبة - بما فيها ظاهرة االإ�سالم ال�سيا�سي 

واإ�سكالياتها الراهنة - من مواقف ت�ستدعي 

ابتزازهم اأو ترداد مقوالت يخالها مطلقوها 

تخويفية لهم اأو تخوينية.

الثاني هو ما يثيره م�سمى ''االإ�سالمو - 

غو�سي�ست'' من تذكير بم�سمى اآخر عرفته 

فرن�سا في ع�سرينيات القرن الما�سي 

ِديو - بول�سفيك''، اأو 
ُ
وثالثينياته، وهو ''الج

البل�سفي اليهودي، اأي ال�سيوعي اليهودي اأو 

اأحيانًا المدافع عن اليهود.

في االأمر االأول، يفيد التوقف عند اأ�سباب 

النعت ''االتهامي'' هذا. فالم�ستهَدفون به هم 

في اأكثريتهم، وال �سيما في الو�سط االأكاديمي 

وفي بع�ض االأو�ساط ال�سحافية الي�سارية، 

�سون ويكتبون عن اأزمات فرن�سا والهويات 
ّ
يدر

المركبة والمتبدلة فيها وفي العالم. وهم 

مدافعون عن �سحايا التمييز العرقي 

والتهمي�ض االجتماعي وعنف ال�سرطة 

واإجراءاتها. كما اأنهم حري�سون على الف�سل 

الدائم بين العلمنة كقيمة مت�سلة 

بالديمقراطية ورحابة الحرية وبين 
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المقيمين في فرن�سا لجهة الخيارات الثقافية 

والتطرف وقمع الن�ساء واالنعزال، واللجوء في 

بع�ض الحاالت اإلى م�سلكيات عنيفة ترتبط 

بالرموز اأو بالكرامات المجروحة. فالعنف 

دفاعًا عن قدا�سة نبي االإ�سالم محمد ي�ستهوي 

جمهوراً يخال اأن في الثاأر له اأو منع التعر�ض 

 �ساأن 
ّ
لمقامه، ذوداً عن تاريخ وعّزة وعلو

جماعي مفقود اليوم بقدر ما هو م�ستهى. 

واالعتداء على اأفراد، اأو اإ�سهار عنف م�سهدي، 

�سارا ما يبحث عنه م�سطربين نف�سيًا من 

انتحار ينحر ''كّفاراً'' وي�ستري بنحرهم موطىء 

قدم في ''جنة ال�سهداء'' المتخيلة، مخّلفًا �سورة 

بطولة موهومة يقتدي بها المذلولون في 

واقعهم ''االأر�سي''. على اأن هذا في مجمله، 

يبقى حاالت اإجرامية �ساذة، حتى لو وجدت 

�ض عن عجزه 
ّ
ن يحتفي بها الأنه يخالها تعو

َ
م

و�سعفه وهوانه. اإن الحاالت الم�سلمة الفرن�سية 

العامة، اأو اأحوال الق�سم االأكبر من الم�سلمين، 

متدينين وغير متدينين، تبقى كاأحوال عموم 

الفرن�سيين، مرتبطة بطبقاتهم االجتماعية 

وميولهم ال�سيا�سية وم�ستويات تح�سيلهم 

العلمي واأماكن اإقامتهم، واأحيانًا اأ�سولهم 

العرقية. وهذا ما ال يريد القبول به دعاة 

التعميم والتحري�ض والخ�سو�سيات ال�سارمة، 

الباحثون عن التخويف الدائم من االإ�سالم، 

والمتفاخر بع�سهم باإ�سالموفوبياته، اأو 

هاب االإ�سالم ذي القابلية على التوظيف 
ُّ
بر

والتحري�ض ال�سيا�سي. فهذا الرهاب يحمل 

تما�سًا مبا�سراً بق�سايا الهجرة والبطالة 

واالأزمات االقت�سادية وميزانيات العون 

االجتماعي والتربية وال�سكن البلدي وغيرها 

 معه اليمين 
ّ
ا يّدعيه اليمين المتطرف )ويجر

ّ
مم

التقليدي وبع�ض الو�سط(، والذي يزعم اأن 

المهاجرين ت�سببوا بت�سخمها. وهو اإذ يردف 

تمامًا مثلما اتهمتهم قبلها بالوقوف خلف 

الراأ�سمالية، وبال�سعي الدائم لل�سيطرة والتحكم 

في م�سائر ''المواطنين''.

ولعل ت�سوير الم�سلمين على نحو ال يختلف 

كثيراً عن ت�سوير اليهود ع�سية الحرب العالمية 

ل هذا التذكير 
ّ
الثانية وخاللها، يكم

''اال�سطالحي''، ولو في �سياق مختلف اليوم 

وغير مقبل على الماآالت اإياها التي عرفتها 

اأوروبا قبل مئة عام. فالتعميم واعتماد 

االنتماء الديني بالوالدة اأو االإيمان العقائدي 

على اعتباره الم�سترك الوحيد اأو �سبه الوحيد 

بين المعنيين - بمعزل عن ثقافاتهم 

وخياراتهم وطبقاتهم واأ�سولهم ومهنهم، 

واإ�سقاطه عليهم ب�سفتهم جماعة مترا�سة 

يتماثل ''اأع�ساوؤها'' – قائمان في الحاَلين. 

والتنميطات واالإحاالت، في ال�سكل، اإلى القرود 

واالأفاعي واالأرانب، وفي الم�سمون اإلى ال�سعي 

الدائم للك�سب والتاآمر وا�ستغالل المال العام 

)بخاًل ومراكمة ثروات ونفوذاً في الحالة 

اليهودية، وكذبًا وباطنية وكثرة تنا�سل 

لال�ستفادة من التقديمات االجتماعية في 

الحالة الم�سلمة( تكر�ض ماهية العن�سرية 

وجوهرها ولو تبّدل �سحاياها، اأو تداخلت 

�سورهم وتنافروا واأ�سقط بع�سهم التنميطات 

على البع�ض االآخر.

ماأزق العن�رصيني وهواج�س 

الدميوغرافيا والتنوع

يحملنا كل ما ورد اإلى الحديث عن الماأزق 

الذي يتخبط فيه الخطاب العن�سري في 

فرن�سا، جاراً اإليه الخطاب العام في البلد. وهذا 

التخبط، اأو انعدام اأفقه ولجووؤه اإلى التكرار 

واالجترار، ال تعني اأبداً اأن ال اأزمة فعلية 

ت�سيب �سريحة من الم�سلمين الفرن�سيين اأو 
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االأكبر منهم يقارع العن�سريين ويفر�ض نف�سه 

في اأكثر من مجال. وقد يكون للـه�ستيريا 

االإعالمية وال�سيا�سية ب�ساأن االإ�سالم منذ 

اأعوام، عالقة وثيقة بالتبدل المجتمعي 

الجاري، وبالعجز عن لجمه، فيجري تحويل 

االأنظار عنه نحو االأقلية ''المتطرفة'' التي 

يحتاج اإليها العن�سريون ال�ستثارة المخاوف، 

اأو الإبقاء التوتر قائمًا.

بهذا، ت�ستمر ال�سجاالت والمزايدات ب�سان 

االإ�سالم والم�سلمين، والهوية وال�سواحي، 

والعنف واالندماج في فرن�سا. ومن المرجح اأن 

ين المقبلين مع اال�ستحقاق 
َ
تت�ساعد في العام

االنتخابي الرئا�سي ثم الت�سريعي. واإذا كانت 

ا�ستراتيجيا الرئي�ض ماكرون تقوم على دفع 

الناخبين للمفا�سلة بينه وبين مر�سحة اليمين 

المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية 

والحا�سمة – في تكرار لما حدث في �سنة 

2017 – فاإن في خياراته ابتذااًل قد يدفع 

ق�سمًا ال ي�ستهان به من الفرن�سيين اإلى 

االمتناع من الت�سويت.

في موازاة ذلك، يوؤمل اأاّل تخفف �سكاكين 

قتلة واأعمال همجية جديدة من ماآزق 

العن�سريين و''االإ�سالموفوبيين''، واأن ي�ستمر 

المت�سدون لهم في دفعهم نحو مزيد من القلق 

والتكرار الخطابي االأجوف والمراوحة 

ال�سيا�سية في دائرتهم المفرغة. 

عليها ق�سية الحجاب وال�سعارات الدينية يدرك 

اأنه ي�سع الي�سار في مو�سع غير مريح، وهو 

المدافع عن العلمنة وم�ساواة الن�ساء والرجال، 

ولذلك فاإنه يفر�ض على بع�ض �سخ�سياته 

وتياراته نقا�سات و�سجاالت تكر�ض ال�سور 

ع حقول ''االإ�سالموفوبيا'' وتبتز 
ّ
النمطية وتو�س

الراف�سين باتهامات وت�سنيفات تعيدنا اإلى 

ما بداأنا به، اأي ''االإ�سالمو - غو�سي�ست''.

على اأن ماأزق العن�سريين يبقى عميقًا اإذاً، 

على الرغم من تقّدم خطابهم، وخ�سو�سًا 

ع�سية معظم اال�ستحقاقات االنتخابية والبحث 

عن التعبئة وا�ستقطاب الناخبين. فهو قادر 

على تعديل ب�سعة قوانين وت�سييق حريات 

وترهيب بع�ض الخ�سوم، لكنه عاجز اأمام 

كثير من الت�سريعات والموؤ�س�سات الوطنية 

واالأوروبية، واأمام تراث ديمقراطي يحمي 

ا�ستقاللية الق�ساء وعمل ال�سحافة، واأي�سًا 

اأمام خ�سائ�ض ديموغرافية تبدلت، واأمام 

م�ستويات تعليم وانخراط مهني اكت�سبها اأبناء 

جيل جديد من الفرن�سيين اأو المقيمين 

المتحدرين من اأ�سول مهاجرة م�سلمة. فهوؤالء 

باتوا، على عك�ض كثيرين من اأبناء وبنات 

الجيلين اللذين �سبقاهما، ظاهرين اليوم في 

االأو�ساط الطبية والحقوقية واالإعالمية 

واالأكاديمية والمهنية. واإذا كانت قلة منهم 

تتبراأ من جذورها اأو تزايد مع العن�سريين في 

نبذ بيئات تحدرت في االأ�سل منها، فاإن الق�سم 


