
Essais Essays

من االسالموفوبيا
(كراهية اإلسالم) إ�� االنفصالية،

ما تكشفه حرب المفردات
�� فر�سا

هدى عسل

منذ سنة 2011، �نّصب اهتما�� ع�� دراسة مصطلح ”االسالموفوبيا“ و مختلف أشكال

استخدامه �� إطار أكاد�مي �شكل رئ���، و ع�� قياس هذا الظاهرة وجوانبها الخاصة.

و تا�عت أ�ضاً أشكال التعبئة السياسية و القانونية ضد هذه األنواع من التمي��، السيما

التمي�� ضد األمهات المحجبات �� فر�سا اللوا�� ُمنعن من مرافقة األطفال والعنا�ة بهم

أثناء الرحالت المدرسية، و جرائم و خطا�ات الكراهية �� مقاطعة كي�يك. و قد حصلت

ع�� تمويل إلجراء دراسات ميدانية، و ���ت عدداً من المقاالت حول الموضوع

و شاركت �� �عض الندوات والمؤتمرات، و قدمت مداخالت �� وسائل اإلعالم.

و ال �د �� أن أش�� إ�� أن هذه المسألة ال تزال، �عد ع�� سنوات، تحتل موقعاً فر�داً ��

فر�سا. فهي تث�� اهتماماً كب��اً و تبقى موضوعاً مركز�اً �� النقاشات العامة، لكنها تتحول

أك�� فأك�� إ�� قضية ساخنة ومث��ة للجدل و شد�دة الحساسية. و كل من �حاول تناولها

�صبح ”مشبوها“ علماً أن المواضيع الخاضعة للتحليل �ُش�� تحد�داً لهذا الخلط الخا��

ب�� المفاهيم، و التعميمات ال���عة، و اإلقاء الذي �عا�� منه المسلمون و المسلمات.

و قد حامت حو�� هذه الشبهات طوال مس���� المهنية، سواء �شكل ��يح أو ضم��،

�الرغم مما كانت ت�سم �ه تحليال�� من دقة و��امة علمية.

لقد اخ��ت �� الدراسة المخصصة لموقع قلقلة Qalqalah أن اتجاوز تلك األوامر �مالزمة

الحياد ال�� تُفرض �شكل خاص علينا كباحث�� و  �احثات منتم�� إ�� األقليات العرقية

و الذين ��ناولون مواضيع متصلة �التمي�� الع���ي. و مع االس�ناد إ�� بيانات وقائعية

تُعت�� مراجع موثوقة، أود أن أطرح هنا تحليالً �سلّط الضوء ع�� خطورة الوضع الحا��. إن

هناك حاجة ملحة الستعادة السيطرة ع�� صياغة النقاش برفض شكله المفروض اآلن ��

فر�سا و استخدامه لمصطلحات جوفاء ونهج ع���ي وا���ازات دائمة. و هذا ما �شكل

صلب الموضوع الذي سأتناوله �� هذا النص.

مقاالت
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المقدمة

منذ عدة عقود، �شهد ظهور عدد كب�� من الكلمات الجد�دة �� اللغة الفر�سية �ش��،

�قدر ما من ال��احة، إ�� مجموعات يزداد تعر�ف أفرادها �طر�قة ضبابية (و�صعب

�التا�� ترجمتها �شكل دقيق [ملحوظة من الم��جم]): اإلسالميون، المتطرفون، األفراد

الذين أصبحوا أك�� �شدداً أو تطرفاً، الطائفيون (الذين �نغلقون كل ع�� طائفتهم أو

عرقهم أو انتماءاتهم األصلية)، ال�ساريون اإلسالميون ،االنفصاليون… و ال أحد �ستطيع

تعر�ف هذه األلفاظ المستحدثة لكن الجميع �فهم أن هؤالء األعداء القادم�� من

الداخل �خت�ئون ب�� ”مسلمي فر�سا“. و �ش�� هذه الكلمات، تبعاً للسياق الذي �ُستخدم

فيه ، إ�� مجموعة واسعة من األفراد: األفراد الذين �مارسون شعائر الدين اإلسال��،

و ال�ساء اللوا�� ترتدين الحجاب، و األفراد الذين تبدو أسماؤهم عربية، أو الذين ��تمون

بوضوح إ�� عرق آخر، وا لذين �سكنون �� أحياء شعبية، أو الذين ُ�نظر إليهم كأجانب…

و �� الوقت نفسه، و ”حرصاً ع�� تجنب التعميمات“ (�، �شدد نفس الخطا�ات ع��

التمي�� ب�� المسلم�� والمسلمات ”الصالح��“ الذين �حبون فر�سا و المسلم��

و المسلمات ”الس�ئ��“ الذين يرفضون االندماج �� المجتمع الفر��� و تب�� قيم

الجمهور�ة. و هناك، �� نها�ة المطاف، خلط دائم ومقصود ب�� ”المسلم“ عموماً وكل

هذه الكلمات الغ�� واضحة وال�� تهدف إ�� وصف األشخاص الذين لديهم عالقة �شكل

أو �آخر، �الدين اإلسال�� (اإلسالميون، األصوليون، االنفصاليون…).

و كل هذه األشكال من الخلط والتعميم ال��يع �� ال�� تغذي االسالموفوبيا مع كل ما

�سمعه من خطا�ات مس�ندة إ�� أفكار مسبقة وإ�� مشاعر العداء ال�� تتحّول أحياناً إ��

حقد و كراهية، و�شكل خاص ما �شهده من تمي�� و أعمال عنف و قوان�� خاصة

�ستهدف هذه المجموعة غ�� واضحة التعر�ف . و انطالقاً من مثال�� من نقاشات عامة

حول كلمة االسالموفوبيا ال�� تصف ظاهرة اجتماعية، و كلمة االنفصالية ال�� تهدف إ��

فرض هذا الخلط ب�� المفاهيم ح�� �� القانون، س�سعى إ�� �سليط الضوء ع�� موازين

القوى ال�� تتحدد معالمها اليوم �� فر�سا.

استخدام كلمة ”اسالموفوبيا“

حرب ب�� فر�ق��

لننطلق من البدا�ة: االسالموفوبيا أو كراهية االسالم �� شكل من الع����ة. وع�� غرار

عدد كب�� من علماء االجتماع، �نطلق تحلي�� لظاهرة االسالموفوبيا من نظر�ات الع����ة

ال�� تُعّرف كبناء اجتما�� يهدف إ�� تمي�� مختلف المجموعات من خالل أدلة ع��

االنتماء مثل لون ال���ة، أو األصل القو��، أو الدين. الع����ة �� عالقة سلطة تنطوي

ع�� ما ���:

البناء اال�ديولو�� (الع����ة البيولوجية، نظر�ة ”االس�بدال الكب��“…)؛ –

األفكار المسبقة (التعميمات، التصورات النمطية الجامدة..)؛ –

الممارسات التمي���ة (عدم المساواة �� المعاملة، اإلقصاء االجتما��)؛ –

العنف المؤس�� (ال��طة، العدالة، السجون…) والعنف االجتما�� (االهانات، –

أعمال التخر�ب، االعتداءات).

تندرج االسالموفوبيا �� فر�سا ضمن هذا التعامل الع���ي ور�ث االس���اق واالستعمار

وتاريخ الهجرة والع����ة ضد العرب وضد األفارقة. غ�� أن هذا المصطلح يواجه

اع��اضات عنيفة، رغم أنه اصبح شائعاً �� الخطاب العادي. وعندما ان��� المصطلح ��

اللغة الفر�سية سنة 2003، اتهمه منتقدوه فوراً �أنه صادر عن المال�� اإليراني�� الذي

اخ��عوا هذا اللفظ لمنع أي انتقاد لالسالم. و�الرغم من أن هذا األصل الخا�� للكلمة

�اعتباره لفظاً �ش�� إ�� نظام أجن�� كانت تصفه أصالً وسائل اإلعالم �ال��ير، خضع مرات

عدة للدحض والنفي، إال أنه �عود أحياناً إ�� الواجهة. �� الحقيقة، �عود تاريخ هذه
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الكلمة المستحدثة إ�� ف��ة االستعمار الفر���. وقد اسُتخدم للمرة األو�� �الفر�سية ��

أوائل القرن الع��ين من قبل المسؤول�� اإلداري�� وعلماء األعراق ال����ة

(اإلثنولوجيا)، والعلماء عموماً، لإلشارة إ�� وضع المسلم�� والمسلمات �� أفر�قيا. وكان

المصطلح �ستخدم �� وصف ”اسالموفوبيا الحكومة“ ال�� كانت تنطوي ع�� معاملة

تمي���ة للمسلم�� والمسلمات �� اإلدارة االستعمار�ة، أي إ�� تمتعهم �حقوق أد�� من

الحقوق الممنوحة للفر�سي�� والفر�سيات �س�ب انتمائهم الد���. عالوة ع�� ذلك، كان

�شار إ�� ”إسالموفوبيا علمية“ �س�ند إ�� أفكار مسبقة وإ�� كتا�ات �عض المس���ق��

. الفر�سي�� عن اإلسالم والن��

أما �عد السنوات 1910-1920، فيختفي تقريباً المصطلح �اس�ثناء �عض الحاالت

النادرة. وتظهر مجدداً كلمة إسالموفوبيا �� اللغة اإلنجل���ة هذه المرة، سنة 1997، ��

أعقاب تقرير عن الموضوع ���ه مركز بر�طا�� لتبادل األفكار Runnymede Trust يهتم

�موضوع الكفاح ضد الع����ة. و�ما أن الدراسة �عنوان ”االسالموفوبيا �شكل تحد�اً لنا

جميعاً“ Islamophobia, A Challenge For us All القت رواجاً كب��اً، فتناولت الكتا�ات

اإلنجل���ة هذا المصطلح الجد�د �� النقاش والنقد والتحليل.

و �� فر�سا، لم تن��� فعالً الكلمة إال �عد �ضع سنوات خالل مناقشة القانون الذي كان

يهدف إ�� منع العالمات الد��ية �� المدارس الحكومية 2003-2004. واغتنمت

مجموعات الناشط�� الفرصة الستخدام مصطلح االسالموفوبيا، كما استخدمه �عض

الجامعي�� والصحفي�� واألشخاص المعني�� مبا��ة بهذا الشكل من الع����ة، وأ���

le Collectif contre l’islamophobie سنة 2003 ”التجّمع ضد االسالموفوبيا �� فر�سا

en France, CCIF“، الذي أصبح المنظمة الرئ�سية لمكافحة التمي�� ضدالمسلم��

والمسلمات �� فر�سا.

و ال يزال اليوم مصطلح االسالموفوبيا موضع معارضات شد�دة، لكن األمر لم �عد �تعلق،

برأ��، �النقاش حول مع�� الكلمات، بل �حرب حقيقية ضد استخدام هذه الكلمة هدفها

إنكار وجود الظاهرة نفسها و إسقاط أهلية األشخاص الذين ُ�د�نوها. وتصاعدت خالل

السنوات األخ��ة حدة االتهامات. ففي أعقاب هجمات سنة 2015، واغتيال استاذ

المدرسة صامويل �ا�� سنة 2020، اتُهم األشخاص الذين �نددون بوجود االسالموفوبيا

. و��ح مؤخراً أحد المسؤول�� الحكومي�� أن ”المدّرس �التواطؤ مع اإلرهابي��

صامويل �ا�� ال�� هذا المص�� المأساوي ألنه اتُهم �االسالموفوبيا (…). ولهذا ترفض

الدولة بو�� كامل استخدام هذه العبارة �إسالموفوبيا� ألنها ل�ست إال سالح اإلسالمي��

. ضد الحر�ات وضد الجمهور�ة“

و هكذا أصبح إقصاء الكلمة شكالً من اال���از يهدف إ�� منع التند�د �الخطا�ات

الع����ة و القوان�� الع����ة و أشكال التمي�� و أعمال العنف الموجهة ضد األشخاص

الذين ُ�نظر إليهم كمسلم��. وبهذا كل من �تكلم عن االسالموفوبيا (كراهية االسالم)

يجد نفسه متهماً �ـ”التهاون“ حيال ”اإلسالمي��“ ، بإنكار مخاطر األصولية، وأنه �� نها�ة

المطاف ”متواطئاً“ مع اإلرهابي��. وال شك أن حّل ”التجّمع ضد االسالموفوبيا �� فر�سا

”CCIF“ سنة 2020 �شكل إحدى القضا�ا األك�� داللة لهذا النهج. فهذه الجمعية

المع��ف بها أوروبياً ودولياً كانت تقدم منذ 15 سنة تقارير إحصائية جد�ة عن األعمال

الناجمة عن كراهية اإلسالم �� فر�سا، وتعرض الوساطة، وتخوض معارك قضائية.

واتهمتها الحكومة الفر�سية �أنها ”وكالة تا�عة لإلسالمي��“ وأنها تحّض ع�� الكراهية.

ولم تُحّدد التهمة كما لم تدعم �األدلة ، إال أنها شوّهت سمعة الجمعية وأدت إ�� حلّها ،

2021. وال ترسل وصادق �� النها�ة مجلس الدولة ع�� هذا الحل �� 24 س�تم�� أ�لول 

هذه التهمة رسالة واضحة إ�� الناشط�� ضد االسالموفوبيا فحسب، بل توجه أ�ضاً أصابع

. و ال تزال تمتد القائمة �أسماء االتهام إ�� كل من �تجرأ ع�� الدفاع عن الجمعية

المنظمات و األشخاص الموصوم�� �عار االنتماء إ�� فريق ال��… و لم �عد هذا اال���از

���ورة اختيار جانب ضد جانب اآلخر جزءاً من عملية تبادل اآلراء بل هو �فرض رؤ�ة
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ثنائية ا�ديولوجية �تواجه فيها من �دافع عن الجمهور�ة ومن ��تقدها والذي �صبح

حي�ئذ من ”المعادين للجمهور�ة“.

لكن �الرغم من هذا اال���از و�الرغم من تكلفة الكفاح ضد االسالموفوبيا، ان��� استخدام

هذا المصطلح مس�نداً إ�� ��عية ثالثة مصادر �� الشهادات، والتحقيقات المستقلة،

والبيانات الميدانية ال�� تؤكد وجود الظاهرة. كما اس�ند إ�� تقارير مؤسسات دولية

متنوعة (األمم المتحدة، واالتحاد األورو��، وعدد كب�� من المنظمات غ�� الحكومية،

وأخ��اً إ�� جهود الناشط�� والمسلم�� والمسلمات الذين قرروا عدم الرضوخ

للتهد�دات واالستمرار �� استخدام هذه الكلمة. ذلك أن �� جميع النضاالت من أجل

تحقيق العدالة االجتماعية، ال �د من ال�سليم �الطر�قة ال�� �ختار بها األشخاص

المعنيون مبا��ة �الموضوع �سمية أنفسهم و�سمية أشكال الع����ة ال�� �عانون منها،

. وال �د من اح��ام هذه الخيارات

االنفصالية: من قوان�� الدولة

إ�� الممارسات التمي���ة �� الميدان

�التوازي مع االع��اض ع�� كلمة اسالموفوبيا، ظهرت كلمات جد�دة مثل كلمة

”االنفصالية“ ال�� ال تن��� ���عاً فحسب بل تتجّسد أ�ضاً �� القوان�� و�� إحدى

الخصائص ال�� تتم�� بها فر�سا.

�� فر�سا، كان الحياد الد��� الذي أقر �� أعقاب قانون فصل الكنا�س عن الدولة سنة

1905، �تعلق �الدولة وحدها وموظفيها: إذ �توجب ع�� هؤالء االمتناع عن إشهار

عقائدهم الد��ية أثناء تأد�ة وظيفتهم ، وان�ثق عن ذلك حظر ارتداء موظفي الدولة

وموظفاتها ”عالمات د��ية“. واعُتمد سنة 2004 أول قانون �حظر ارتداء العالمات

الد��ية �� المدارس الحكومية ، و استهدف هذه المرة الطالبات، موّسعاً �ذلك نطاق

هذا الحظر. وهذا القانون الذي كان موضع نقاشات حامية، فتح أبوا�اً لم تغلق منذ ذلك

الح��. وُ�الحظ اليوم تكاثر األحكام القضائية المتعلقة �الشأن الد��� وال�� ت��ا�د فيها

، كما ت��ا�د �� ظروف القيود المفروضة مستهدفة تحد�داً االسالم وال�ساء المسلمات

كث��ة قرارات اإلقصاء �الرغم من عدم قانون�تها.

ففي مؤسسات ال��بية الوطنية ع�� س�يل المثال، توسعت �عد عام 2004 قائمة

العالمات المحظورة ل�شمل أطواق الشعر و التنان�� الطو�لة عند الطالبات و األمهات

اللوا�� يرافقن الرحالت المدرسية. إن المناقشات ال�� ت��ز كث��اً �� وسائل اإلعالم حول

كل إجراء من هذه اإلجراءات تؤدي إ�� أشكال تمي�� �� الميدان تتجاوز �كث�� النصوص

األصلية. فلنذكر مثالً أن قائد حافلة منع امرأة محجبة من الركوب �� الحافلة �� اليوم

الالحق من التصو�ت ع�� قانون 2004. عالوة ع�� ذلك، تبقى جميع تداب�� الحظر

غامضة �عض ال��ء السيما �� مجال العمل. فقد تحولت مثالً قضية دار الحضانة ”�ا��

لو“ إ�� مسلسل قضا�� طويل �عد طرد موظفة كانت تعمل �� دار حضانة خاصة و ارتدت

. و �تضمن أ�ضاً قانون العمل لسنة 2016 الحجاب �عد عودتها من إحدى إجازاتها

أحكاماً تتعلق �الحياد، ما �سمح للمؤسسات تقييد ”أشكال إظهار الموظف�� و الموظفات

عقائدهم” ولكن �شكل مبهم إ�� حد يجعل من الصعب تحد�د مدى خطورة التمي��

الناجم عنها، عند التوظيف و داخل المؤسسة.

و�شكل قانون االنفصالية آخر مواليد تضخم ال����عات الفر�سية. و كان المحتوى األص��

للقانون الذي اعتمدته الجمعية الوطنية �� شهر ف��اير من سنة 2021 خليطاً من

اإلجراءات المبع��ة منها حظر تعدد الزوجات (المحظور منذ سنوات طو�لة)، و حظر

شهادات البكارة (و�� نادرة جداً �� فر�سا)، و مراقبة أك�� ��امة للتعليم �� الم��ل،

و كذلك الرقا�ة ع�� الجمعيات. وأتاحت المناقشات ال�� جرت �� مجلس الشيوخ ��

أ
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شهر أبريل فرصة إلضافة مطالبات يرددها اليم�� المتطرف و �� حظر العالمات الد��ية

�� مرافقة الرحالت المدرسية، و �� المبار�ات الر�اضية و للقا��ين �� �� األماكن العامة

؛ و حظر ممارسة الشعائر الد��ية داخل الجامعات؛ و حظر األعالم األجن�ية �� حفالت

األعراس �� البلد�ات، و ز�ادة الرقا�ة ع�� أماكن العبادة، و حّل الجمعيات ال�� قد تنظم

اجتماعات غ�� مختلطة (”تمنع حضور أي شخص عازم ع�� المشاركة �� اجتماع وذلك

�س�ب أصله أو انتمائه إ�� مجموعة إث�ية أو قومية أو عرقية، أو د�انة معينة“).

و�� القانون الهادف إ�� ”تعزيز اح��ام مبادئ الجمهور�ة“ والذي أّقر نهائياً �� تاريخ 23
يوليو 2021 (�أغلبية 49 صوتاً مقابل 19 صوتاً)، تم التخ�� عن التعد�الت األك�� قمعاً

للحر�ات مثل حظر ارتداء العالمات الد��ية القا��ين �� األماكن العامة. إال أن ال��ر

وقع �الفعل، فقد نوقشت هذه التعد�الت، ال�� ألغيت �عد ذلك، �� وسائل اإلعالم

و أجازت مرة أخرى الخطا�ات الع����ة. و كما حدث �� الما��، من المحتمل أن تعود

هذه االق��احات إ�� الواجهة �� وقت الحق، و تؤدي منذ اآلن إ�� ممارسات تمي���ة فعلية

�� الميدان. و أخ��اً ساهم هذا القانون �� ترسيخ الخلط ما ب�� تهد�دات التطرف

اإلسال�� و عدم اح��ام مبادئ الجمهور�ة من جهة، و الممارسات الد��ية للمسلم��

البارزة للعيان. وال تتوجه اإلجراءات المو�� بها لمكافحة “االنفصالية“ إ�� الجماعات

ال�� تقوم �التحر�ض ع�� أعمال العنف، بل �ستهدف الممارسات الد��ية و الثقافية

و السياسية ال�� تُعت�� معاد�ة لمبادئ الجمهور�ة. و هكذا نجح هذا القانون �� فرض

كلمة فضفاضة أخرى و إضفاء ال��عية ع�� الشبهة الدائمة ال�� تخّيم ع�� المسلم��

. والمسلمات

خالصة القول:

يجب رفض اال���از

نالحظ �� جميع البلدان الغربية (و �� �لدان أخرى كذلك) تصاعد كره األجانب و كره

االسالم إ�� جانب تنا�� أفكار اليم�� المتطرف وتوّسع حركاته وتحّولها أحياناً إ�� عنف

. و نالحظ �� د�مقراطيات مختلفة ال�شا�ه �� شد�د أدى أحياناً إ�� هجمات مميتة

األشكال ال�� ت�سم بها األفكار الرجعية، و السياسات اإلم���الية، و عسكرة قوات

ال��طة، و الرقا�ة المكثفة، و قمع المعارضات السياسية، و ا�ساع الع����ة �شكل عام

و االسالموفوبيا �شكل خاص. و لكن من حسن الحظ أن هذه األخطار الفعلية ال�� تهدد

�شكل مطرد العدالة االجتماعية و الحر�ات األساسية، أدت أ�ضاً إ�� تكثيف النضاالت

و المقاومات ع�� الوطنية ضد الع����ة، و ضد التمي�� ع�� أساس الج�س، و ضد العنف

Black Lives الذي ترتكبه قوات ال��طة، مع بروز تحركات اتخذت أشكاالً مختلفة مثل

Matter أو #MeToo، و فضح سياسة األ�ارتها�د اإل��ائي�� و الحروب ذات الطابع

اإلم���ا��.

أما �� فر�سا، وكما ظهر �� الخطاب المستمد من لغة الحرب والذي استخدم أثناء جائحة
الكوفيد-19، �ستعيد الكالم عن االسالموفوبيا واالنفصالية هذه الن��ة التخو�فية مش��اً

إ�� أعداء داخلي�� يجب مكافحتهم. و تبدو أشكال الخلط و التعميم الع����ة ال�� ترافق

هذه اللغة مقلقة للغا�ة ألنها تفرض رؤ�ة ثنائية للمواقف السياسية مع ا���از دائم و

تهمة �عدم الوالء للجمهور�ة. فإذا كنت تعتقد أن المسلم�� والمسلمات هم ضحا�ا

أشكال مختلفة من التمي�� أو �ش�� إ�� خطاب �نعته �االسالموفوبيا، و إذا تكلمت عن

ع����ة الدولة، أو أ��ت إ�� اإلرث االستعماري أو إ�� عنف ال��طة، فهذا �ع�� أنك

متعاطف مع ”العدو“، و أنك ضد العلمانية، و ضد الجمهور�ة، وضد ما �شكل هو�ة فر�سا،

و تصبح لذلك مشبوهاً و من المحتمل أن تكون انفصالياً.
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