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علي سعد *
ّ
مــن الـتـبـسـيــط امل ـخــل مـقــاربــة قـضـيــة املفكر
السويسري من أصل مصري طارق رمضان
(الــذي يواجه ثــاث دعــاوى بتهم اغتصاب
أمام القضاء الفرنسي) من الزاوية القضائية
البحت ،ذلك ملا تتضمنه القضية من عناصر
وأطـ ــراف غـيــر قضائية ال تتعلق بشخص
ّ
طـ ـ ــارق رمـ ـض ــان ك ـم ــت ـه ــم بـ ـق ــدر م ــا تـتـعـلــق
بـمــا يمثله مــن ظــاهــرة أو حــالــة فـكــريــة في
صــراع شبه متواصل مع اإلعــام الفرنسي،
وبــاألخــص مــع شخصيات تنتمي للنخبة
الثقافية والسياسة املحسوبة على اللوبي
ال ـص ـه ـيــونــي ال ـف ــرن ـس ــي ،م ــن امل ـه ــم بـمـكــان
اإلضــاءة عليها لإلحاطة بهذه القضية من
جوانب مسكوت عنها في اإلعالم الغربي.
م ــن ه ـن ــا ،ل ـيــس هـ ــدف هـ ــذا امل ـق ــال مـنــاقـشــة
ال ـن ـظــريــات أو امل ــواق ــف الـسـيــاسـيــة ل ـطــارق
رمضان ،والتي يمكن االختالف أو االتفاق
م ـع ـهــا ،وال م ــا إذا كـ ــان رمـ ـض ــان مــذن ـبــا أم
بــريـئــا فــي مــا يـخــص الـتـهــم املـ ّ
ـوج ـهــة إلـيــه،
ّ
إنما الغرض عــرض مشهدية تــدور رحاها
منذ سنوات في فرنسا ،ليست هذه الدعوى
ً
الـقـضــائـيــة إال فـصــا مــن فصولها إذ إنها
ّ
تخطت ،ومـنـ ّـذ انطالقها ،اإلط ــار القضائي
ال ـب ـحــت ل ـت ـغــذي ال ـجــدل ـيــة ال ـقــائ ـمــة وت ـخــدم
أهــدافــا سياسية وإعــامـيــة مــا بــرح اللوبي
الصهيوني الفرنسي يعمل على تحقيقها.
سـنــة ّ 2014
وج ـه ــت مـنـظـمــة غـيــر حكومية
ت ــدع ــى «وج ـ ـ ــه إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» (ذا ف ـي ــس أوف
إيزرائل) دعوة لشخصيات فرنسية يمينية
لزيارة الكيان الصهيوني في إطار «التقارب
مع إسرائيل واالستفادة من تجربة هذا البلد
ال ـج ــاذب واملـتـمـ ّـيــز ديـمـغــرافـيــا واجتماعيًا
واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــا» حـ ـس ــب مـ ــوقـ ــع مـ ـجـ ـل ــة «ال
تريبيون جويف» (املنبر اليهودي) .الزيارة
تـخـلـلـتـهــا ج ــول ــة ع ـل ــى ال ـك ـن ـي ـســت وب ـعــض
املستوطنات الـيـهــوديــة ولـقــاء مــع مسؤول
كـبـيــر ف ــي الـجـيــش الـصـهـيــونــي يــدعــى دان
كاتاريفاس! كان من بني هذه الشخصيات
الـفــرنـســي جــونــاس حـ ــداد ،مـحــامــي الــدفــاع
األول عــن هـنــدا ع ـيــاري املـ ّـدعـيــة األول ــى في
قـضـيــة تـهـمــة االغ ـت ـصــاب املـ ّ
ـوج ـهــة لـطــارق
رمـضــان (شـهــر تشرين أول  ،)2017قبل أن
يـتــم اسـتـبــدالــه مـنــذ حــوالــى ثــاثــة أســابـيــع
بــاملـحــامــي فــرانـسـيــس ســزبـيـنــر امل ـق ـ ّـرب من
م ـج ـم ــوع ــة «كـ ــريـ ــف» (املـ ـجـ ـل ــس الـتـمـثـيـلــي
للجمعيات اليهودية في فرنسا) والرئيس
الفرنسي السابق نيكوال ســاركــوزي .ليس
ً
ه ــذا بــال ـحــدث ال ـعــابــر ،إذ إن ك ــا مــن حــداد
ّ
وســزب ـي ـنــر ه ـمــا م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات امل ـقــربــة
من الــدوائــر الصهيونية الفرنسية النافذة
الـتــي يمكن وصفها باللوبي الصهيوني،
أي السياسيون واملـفـكــرون والصحافيون
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـث ـقــاف ـيــة واإلع ــامـ ـي ــة ودور
الـنـشــر ...الــذيــن يساهمون مباشرة أو غير
مباشرة في الترويج للمصالح الصهيونية
وت ـ ـب ـ ــري ـ ــر س ـ ـي ـ ــاس ـ ــات وجـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــم ال ـ ـك ـ ـيـ ــان
الصهيوني والسياسات األميركية بشكل
عام.
قبل تناول املشهد الحالي وتوضيح مفرداته
إن كان من ناحية البعد القضائي وما يحيط
به من جدل (عقب توقيف رمضان ووضعه
فــي الـحـجــز املــؤقــت فــي أوائـ ــل شـهــر شباط
امل ــاض ــي) دفـ ــع أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــن شخصية
ّ
من مفكرين وكتاب فرنسيني ودوليني مثل
أالن غريش ،جون إسبوسيتو ،أو املناضلة
النسائية ُ كريستني دلفي وغيرهم لتوقيع
عريضة نـشــرت على موقع ميديابارت في
الــواحــد والعشرين مــن الشهر ذاتــه تطالب
القضاء الفرنسي بمعاملة ط ــارق رمضان
ّ
متحيزة» ،أم من ناحية
«معاملة عادلة وغير
الحملة اإلعالمية الشرسة املرافقة للقضية
والتباين الفاقع مع قضايا مماثلة (حسب
وص ــف املـفـكــر الـفــرنـســي أالن غ ــاب ــون) ،من
املفيد بمكان ولفهم أعمق ملا يحصل حاليًا،
اسـ ـتـ ـع ــراض ط ـب ـي ـعــة وح ـي ـث ـي ــات امل ــواج ـه ــة
ال ـق ــائ ـم ــة م ـن ــذ وقـ ــت ط ــوي ــل ب ــن امل ـن ـظــومــة
السياسية  -الثقافية  -اإلعالمية التي تضم
الـكـثـيــر م ــن الـشـخـصـيــات الـصـهـيــونـيــة من
ج ـهــة ،وال ـحــالــة الـفـكــريــة ال ـتــي يـمـثــل طــارق
رمضان أحد تجلياتها.
على مدى سنوات مضت ،حاول العديد من
مـفـكــريــن وسـيــاسـيــن وإعــام ـيــن صهاينة
عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه الـ ـتـ ـح ــدي ــد مـ ــواج ـ ـهـ ــة خ ـط ــاب
ط ـ ـ ــارق رم ـ ـضـ ــان إع ــامـ ـي ــا ،ذل ـ ــك مـ ــن خ ــال
وص ـف ــه ب ـن ـعــوت كــال ـغ ـمــوض واالزدواج ـ ـيـ ــة
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وال ـغ ــوغ ــائ ـي ــة وم ـ ـعـ ــاداة ال ـســام ـيــة وال ـع ـمــل
ع ـل ــى أس ـل ـم ــة ف ــرن ـس ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،عـ ـ ــدا عـ ّـن
الـتــذكـيــر ال ــدائ ــم بـكــونــه حـفـيــد حـســن الـبــنــا
وحصر
(مؤسس حركة اإلخــوان املسلمني)
ّ
شـخـصـيـتــه بـبـعــدهــا «اإلسـ ــامـ ــوي» املـنــفــر
تلقائيًا للمجتمعات الـغــربـيــة (تـســاعــدهــا
في ذلك موجة اإلسالموفوبيا التي تجتاح
أوروبا والعالم منذ سنوات) ترمي لتشويه
صــورتــه وامل ـ ّـس بمصداقيته الـفـكــريــة لــدى
ج ـم ـه ــوره ،سـعـيــا إلب ـع ــاد ه ــذا األخ ـي ــر عنه
وخلق الشكوك في أذهان املتأثرين بأفكاره
تنتهي بإقصائه ونبذه نهائيًا .فلماذا هذا
االستهداف؟
إن الـتـهــديــد الـ ــذي تـشـكـلــه ال ـحــالــة الـفـكــريــة
الـتــي ّ
يعبر عنها رمـضــان بالنسبة للوبي
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي بـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ــاص،
وللحركة العنصرية الفرنسية بشكل عام،
يتمثل في املساحة التي يشغلها هذا الرجل
لدى مسلمي فرنسا وقدرته على استقطاب
جمهور كبير والتأثير فيه ال سيما في ما
يتعلق بـعــدد مــن الـقـضــايــا أهـمـهــا املــواقــف
الــداعـمــة للقضية الفلسطينية واملناهضة
«إلســرائـيــل» وممارساتها اإلجــرامـيــة على
الشعب الفلسطيني .ثانيًا ،في القدرة على
خلق حالة جماهيرية بــن مسلمي فرنسا
تـفـكــر خـ ــارج األطـ ــر ال ـتــي تــرسـمـهــا النخبة
الحاكمة والتي تروج لها املاكينة اإلعالمية
في كل ما يتعلق بحقوق املواطنني والعدالة
االجـتـمــاعـيــة واملـ ـس ــاواة ،األم ــر ال ــذي يمكن
أن يؤسس لطبقة اجتماعية من املواطنني
امل ـس ـل ـمــن م ـسـ ّـي ـســة وواعـ ـي ــة ب ـح ـقــوق ـهــا ،ال
سـيـمــا أن ال ـك ـث ـيــر م ــن ك ـت ــاب ــات وخ ـطــابــات
طـ ــارق رم ـض ــان ش ــدي ــدة الـنـقــد لـلـسـيــاســات
االقتصادية واالجتماعية للدولة الفرنسية
تـ ـج ــاه م ــواط ـن ـي ـه ــا امل ـس ـل ـم ــن و/أو ذوي
األص ـ ـ ــول األف ــريـ ـقـ ـي ــة .ث ــال ـث ــا ،ف ــي مــواج ـهــة
الخطاب املناهض لإلسالم :فغالبًا ما يجد
الجمهور الفرنسي املسلم والـعــربــي نفسه
مـغـبــونــا ف ــي ال ـن ـقــاش ال ـع ــام ح ــول اإلس ــام
وقـضــايــاه إن كــان لجهة غـيــاب شخصيات
مسلمة و /أو عربية وازن ــة فكريًا وثقافيًا
في املشهد اإلعالمي الفرنسي أو من حيث
إبراز هذا اإلعالم لشخصيات ّ
تقدم على أنها
تمثل مواطني فرنسا املسلمني لكنها ركيكة
وهــزي ـلــة فـكــريــا (وم ـن ـهــا م ــن ال يـتـقــن اللغة
الفرنسية جيدًا) غالبًا ما تتهاوى في أول
مواجهة كالمية أو نقاش مع الشخصيات
ذات التوجهات الصهيونية.
ط ـ ـ ــارق رم ـ ـضـ ــان مـ ــن بـ ــن ق ــائ ــل ي ـت ـق ـنــون
تـ ـف ــاصـ ـي ــل املـ ــواج ـ ـهـ ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ال ـف ـك ــري
ويتمتعون بالقدرة اللغوية العالية والقدرة

عـلــى ال ــرد بالشكل املـنــاســب عـلــى الخطاب
ّ
بالتطرف
اإلعــامــي ال ــذي يصف املسلمني
ّ
والتخلف وعدم إرادة االندماج في املجتمع
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،أو فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية التي تشكل مــوضــوع تجاذب
حـــ ّ
ـاد ودائـ ـ ـ ــم فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،حـ ـي ــث ،وب ـش ـكــل
مـنـهـجــي وت ـل ـقــائــي ،يـتــم إبـ ــراز «إســرائ ـيــل»
كمعتد.
كضحية ،والفلسطيني أو العربي
ٍ
ازدادت ح ـ ـ ـ ــدة املـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة م ـ ـ ــع رم ـ ـضـ ــان
وانعكست في تصريحات ومقاالت متكررة
لشخصيات صهيونية استعادت املفردات
ال ـق ــدي ـم ــة ال ـت ــي عـ ـ ــادة م ــا ت ـ ّ
ـوج ــه لــرم ـضــان
ك ـم ـعــاداة الـســامـيــة وال ـع ـمــل عـلــى «أسـلـمــة»
فرنسا وأوروبا ،...عندما بدأ طارق رمضان
حـ ـ ــوارات ف ـكــريــة م ــع مـفـكــريــن وصـحــافـيــن
فرنسيني كبار كعالم االجتماع إدغار موران
(الذي شاركه في كتابة كتاب يتناول قضايا
اجتماعية وسياسية) والكاتب أالن غريش،
وال ـص ـح ــاف ــي إدوي ب ـل ـي ـن ـيــل ،وأوروب ـ ـيـ ــن
كاملفكر البلجيكي ميشال كولون ،تشاركوا
م ـع ــه فـ ــي عـ ـ ـ ّـدة نـ ـ ـ ــدوات وحـ ـلـ ـق ــات ح ــواري ــة
تناولت قضايا وتحديات املرحلة .عندها
ب ـ ــدأت سـمـعــة ط ـ ــارق رمـ ـض ــان تـكـســر إط ــار
النمطية «اإلســامــويــة» الـتــي وضـعــه فيها
اإلعالم الفرنسي ،ال سيما عندما بدأ الرجل
بخطاب جيوسياسي يستنكر السياسات
الخارجية لفرنسا فــي مــا يتعلق بأفريقيا
وال ـب ــاد الـعــربـيــة ويـلـفــت انـتـبــاه الجمهور
ال ـف ــرن ـس ــي وخـ ــاصـ ــة امل ـس ـل ـم ــن وال ـج ــال ـي ــة
العربية إلى أن غالبية املناهضني لإلسالم
ولـلـعــرب هــم صـهــايـنــة مـتـشــابـكــو املـصــالــح
وذوو تــواصــل وتنسيق عامليني مــن خالل
دور النشر واملؤسسات الثقافية واإلعالمية
العاملية بل وبكثير من األحيان بإشراف من
جهاز االستخبارات الصهيوني «املوساد»
من خالل عمالئه كبرنار هنري ليفي (الذي
يـصـفــه ط ــارق رم ـضــان «بــالـعـمـيــل الثقافي
للموساد»).
ال شـ ـ ــك فـ ـ ــي أن أي خـ ـ ـط ـ ــاب م ـ ـمـ ــاثـ ــل ألي
شـخـصـيــة غ ـيــر ط ـ ــارق رمـ ـض ــان يـمـكـنــه أن
يخلق حالة وعــي لــدى املواطنني املسلمني
فــي املـجــال االجـتـمــاعــي والـسـيــاســي وحتى
الجيوسياسي ،لكن الفرق أن لطارق رمضان
تأثيرًا وكاريزما (حتى باعتراف مناهضيه)
عــدا عــن رصـيــده األكــاديـمــي ،يشكالن فارقًا
يمنحه أفـضـلـيــة ل ــدى الـجـمـهــور الفرنسي
املسلم و/أو الجالية العربية .مــن هنا فإن
أي متضرر من تأثير طــارق رمضان ووقع
خطابه على الجيل الشاب الفرنسي املسلم
قــد يسعى للحد مــن ه ــذا الـتــأثـيــر والــوعــي
الذي يتبع ذلك.

أهم الشخصيات الفرنسية ذات
التوجهات الصهيونية
ج ــان ــب ال ـت ـي ــار ال ـع ـن ـص ــري ال ـفــرن ـســي
إل ـ ــى ّ
واملتمثل بحزب الجبهة الوطنية (لو فرون
ن ــاس ـي ــون ــال) ،فـ ــإن األغ ـل ـب ـيــة ال ـســاح ـقــة من
املـنــاهـضــن لـلـحــالــة الـفـكــريــة ال ـتــي يمثلها
طارق رمضان هي كما ذكرنا آنفًا شخصيات
محسوبة على الدوائر الصهيونية وتدين
ب ــال ــوالء لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي .يـتـجـلــى ذلــك
األمـ ـ ـ ــر ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ـ ــرة يـ ـش ــن ف ـي ـه ــا ال ـج ـي ــش
الصهيوني حربًا على الشعب الفلسطيني
أو اللبناني أو حني تستعر املواجهات في
األراضــي الفلسطينية املحتلة بوجه جيش
االحـ ـت ــال ال ـص ـه ـيــونــي .ك ــذل ــك ف ــي ك ــل مــرة
يحتدم النقاش في الــداخــل الفرنسي حول
ّ
أمور تتعلق باملسلمني وحريتهم بممارسة
مـعـتـقــداتـهــم ال سـيـمــا قـضـيــة ح ـجــاب امل ــرأة
امل ـس ـل ـم ــة ،ح ـي ــث ُي ـط ـل ــق ال ـن ـف ـي ــر اإلع ــام ــي
ويتزاحم هــؤالء على املنابر لتبرير جرائم
ال ـج ـي ــش ال ـص ـه ـيــونــي أو وصـ ــم املـسـلـمــن
واإلس ــام كمعضلة العصر التي يواجهها
املـجـتـمــع ال ـفــرن ـســي (ك ـمــا ل ــو أن املــواط ـنــن
املسلمني أو مــن أص ــول عــربـيــة أو أفريقية
ليسوا جزءًا من هذا املجتمع).
مـ ــن أه ـ ــم ه ـ ــؤالء بـ ــرنـ ــار هـ ـن ــري ل ـي ـف ــي ،أالن
فـيـنـكـلـكــروت ،إيــريــك زمـ ــور ،مــانــويــل فــالــس،
فريديريك هازيزا ،باسكال بروكنر ،ألكسندر
أدلير ،ميشال كوتا ،فرانز أوليفييه جيزبير،
ف ـي ـل ـيــب ف ـ ـ ــال ،ف ــري ــدي ــري ــك أن ـ ـسـ ــل ،ك ــارول ــن
ف ــوري ـس ــت ،جـ ــان ب ـي ـيــر أل ـك ــاب ــاش وغ ـيــرهــم.
ّ
أغ ـل ـب ـي ـت ـهــم ك ــت ــاب و/أو ص ـح ــاف ـي ـّـون و/أو
أصحاب شركات إنتاج إعالمي يمثلون خط
ال ــدف ــاع األول لــأيــديــولــوجـيــة الصهيونية.
الـشـبـكــة الـعـنـكـبــوتـيــة تـتـيــح ال ــول ــوج ملعظم
كتاباتهم وإنتاجاتهم الفكرية ومواقفهم من
واملسلمني.
حــروب «إسرائيل» ومــن اإلســام
ّ
ك ـمــا يـمـكــن الـتـحـقــق م ــن ال ـع ــداء الـ ــذي يـكــنــه
ه ــؤالء لـطــارق رمـضــان ومــا يمثله مــن حالة
ّ
لتتبي العالقة العضوية بني العداء
فكريةّ ،
ال ـ ــذي ي ـك ــن ــه ه ـ ــؤالء ل ــرمـ ـض ــان وان ـت ـمــائ ـهــم
للصهيونية.
وفي ما يتعلق بالقضية املرفوعة ضد طارق
رم ـضــان ،فـبــالـتــوازي مــع الهجمة اإلعالمية
املـنـ ّتـشـيــة ،نـجــد أن األغـلـبـيــة الـســاحـقــة ممن
تجند للدفاع اإلعالمي عن الفتاتني األوليني
ّ
املدعيتني على رمـضــان ،وذل ــك قبل أن تبدأ
الـتـحـقـيـقــات وق ـب ــل أن ي ـص ــدر أي ح ـكــم (لــم
يصدر بعد) ،هم من خلفية صهيونية .على
سبيل املثال ال الحصر:
نجد مانويل فالس ،رئيس الــوزراء السابق،

امل ـعــروف بــوالئــه املـعـلــن «إلســرائ ـيــل» والــذي
ال يجد حرجًا كسياسي فرنسي بالتصريح
علنًا أنــه «مرتبط أبديًا بالجالية اليهودية
وبــإســرائـيــل» (يمكن مـشــاهــدة املقابلة على
اإلنترنت) والذي على مدى السنوات املاضية
م ــا ب ـ ــرح ي ـج ـهــد ل ـت ـح ـط ـيــم س ـم ـعــة رم ـض ــان
ويتهمه بـمـعــاداة السامية (دون تقديم أي
إثـبــات أو إدان ــة قضائية لــرمـضــان بمعاداة
ّ
بمجرد انطالق قضية تهمة
السامية) والذي
االغتصاب التي طالت هذا األخير أخذ موقفًا
مؤيدًا للفتاتني اللتني رفعتا الــدعــوى ،دون
حتى انـتـظــار نتائج التحقيقات القضائية
أو حـتــى إص ـ ــدار ح ـكــم ،وأخـ ــذ ي ـ ـ ّ
ـروج إلدان ــة
رمضان .هو ذاته مانويل فالس الذي انبرى
ل ـلــدفــاع ع ــن دومـيـنـيــك س ـت ــروس خ ــان سنة
( 2011فـ ــي ق ـض ـيــة اغ ـت ـص ــاب عــام ـلــة فـنــدق
السوفيتل فــي ن ـيــويــورك) وع ــن حـقــه بمبدأ
الـ ـب ــراءة إل ــى أن تـثـبــت الـتـهـمــة ع ـل ـيــه .وهــو
أيضًا الذي وصف وقتها الخطاب اإلعالمي
بــالـهــراء والــامـســؤول ملـجـ ّـرد تـنــاول وسائل
اإلعالم الفرنسية تفاصيل كان يبثها اإلعالم
األميركي عن القضية في ذلك الحني.
نـجــد أي ـضــا الـكــاتـبــة والـصـحــافـيــة كــارولــن
فورست املقربة من الصهيوني برنار هنري
ليفي والتي انبرت منذ بداية هــذه القضية
للترويج إعــامـيــا لــروايــات الفتاتني اللتني
رفـعـتــا الــدعــوى ووصـفـهـمــا كضحايا يجب
التعاطف معهما (بالرغم من أن القضاء لم
يثبت أو ّينفي أيــا من هــذه الــروايــات) .وهي
الـتــي تسخر عملها ومــداخــاتـهــا اإلعالمية
م ـنــذ زم ــن ملـهــاجـمــة طـ ــارق رمـ ـض ــان ،وال ـتــي
تلقى كتبها ترحيبًا وترويجًا هائلني لدى
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة وف ـ ــي وس ــائ ــل
اإلعالم الفرنسية ال سيما عند نشرها كتابًا
عن طارق رمضان («أخ طارق») حيث زعمت
ّ
يتضمن دالئــل على ازدواجـيــة وغموض
أنه
طــارق رمضان .الكتاب القى دعمًا كبيرًا في
اإلعالم الفرنسي وباألخص من برنار هنري
ليفي الذي ّ
روج له في مقابالت وافتتاحيات
ّ
ع ـ ّـدة .بـيــد أن ــه ت ـعــرض الن ـت ـقــادات الذع ــة من
خارج دائرة ّ
املروجني الصهاينة املعتمدين،
ّ
يتضمنه الكتاب من افتراضات ومقاربات
ملا
غير موضوعية.
ك ــذل ــك ن ـج ــد املـ ــدعـ ــو ج ـ ــان كـ ـل ــود ال ـف ــاس ــي،
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي حـ ـ ــامـ ـ ــل ل ـل ـج ـن ـس ـي ــة
«اإلســرائـيـلـيــة» وال ــذي مـنــذ بــدايــة القضية
كتب عـ ّـدة مقاالت مناهضة لطارق رمضان
فـ ــي م ـج ـلــة األكـ ـسـ ـب ــرس ال ـف ــرن ـس ـي ــة ون ـشــر
نــداءات (على اإلنترنت) للبحث عن فتيات
ّ
قــد تكن «ضحايا لـطــارق رمـضــان» (حسب
قــولــه) وهــو مقرب مــن مانويل فالس حيث
ي ــراف ـق ــه ف ــي زي ـ ـ ــارات ل ـل ـك ـيــان ال ـص ـه ـيــونــي.
والـجــديــر بــالــذكــر أن مجلة األكـسـبــرس هي
واح ـ ــدة م ــن أك ـبــر امل ـج ــات الـفــرنـسـيــة الـتــي
يملكها الفرنسي باتريك دراه ــي (الحامل

للجنسية «اإلسرائيلية») الذي يتربع على
عرش إمبراطورية إعالمية من بينها القناة
التلفزيونية «اإلسرائيلية» إي ،24وجريدة
ليبراسيون الفرنسية ورادي ــو «أر إم سي»
وت ـل ـف ــزي ــون «بـ ــي أف أم ت ــي فـ ــي» وغ ـيــرهــا
ّ
ال س ـعــة ل ــذك ــره ــا ج ـم ـي ـع ــا ...كــل ـهــا وســائــل
إعــامـيــة تـنـتــج وتـ ـ ّ
ـروج لـخـطــاب متجانس
مــع مصلحة الـكـيــان الصهيوني ،وللكثير
ّ
م ــن االس ــام ــوف ــوب ـي ــا امل ـغ ــل ـف ــة ف ــي ال ــدا ّخ ــل
الفرنسي .هي ذاتها هــذه الوسائل مجندة
مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات مل ـن ــاه ـض ــة طـ ـ ـ ــارق رمـ ـض ــان
وخ ـط ــاب ــه .لـلـتـحـقــق م ــن ذلـ ــك يـمـكــن إجـ ــراء
بحث بسيط على الشبكة العنكبوتية من
خالل إدخــال اسم أي من هذه الوسائل إلى
جانب كلمة «إسرائيل» أو كلمة «فلسطني/
فلسطيني» أو كلمة «إس ــام /مسلمني» أو
كلمة «حجاب» أو اسم «طارق رمضان».

الزوايا الرمادية في الملف القضائي
في ما يتعلق بامللف القضائي البحت ،نجد
ًَ
أن ع ــددا مــن الــوقــائــع يثير الـتـســاؤالت حول
تـعــاطــي ال ـق ـضــاء م ــع قـضـيــة ط ــارق رم ـضــان،
ُ
ب ـع ـض ـه ــا ت ـ ــرج ـ ــم ت ـ ـس ـ ــاؤالت ل ـ ــدى م ـحــامــن
فرنسيني كـبــار وش ـكــوك لــدى فـئــة كـبـيــرة من
ال ـج ـم ـهــور ال س ـي ـمــا ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ال ـتــي ب ــدأت ت ـت ـســاءل ع ــن نــزاهــة
القضاء الفرنسي:
ـ ـ ـ ـ أولـ ـ ــى ت ـل ــك ال ــوق ــائ ــع ،ك ـم ــا ن ـش ــرت ج ــري ــدة
«ل ــوب ــاري ــزي ــان» الـفــرنـسـيــة ف ــي ال ـخــامــس من
ش ـبــاط امل ــاض ــي ،تـتـمـحــور ح ــول اخ ـت ـفــاء ،من
ّ
ثم إهمال ،دليل (مستند سفر) بعد أن سلمه
محامو الدفاع للقضاء يدحض روايــة إحدى
املــدعـيــات ويضعها محل شــك بــل ويمكن أن
يثبت عــدم تــواجــد ط ــارق رمـضــان فــي مدينة
لـيــون الـفــرنـسـيــة فــي الــوقــت ال ــذي ّادعـ ــت فيه
امل ـ ّـدع ـي ــة ذات االسـ ــم امل ـس ـت ـعــار «كــريـسـتـيــل»
ح ـص ــول ف ـعــل االغـ ـتـ ـص ــاب ،م ــا م ــن ش ــأن ــه أن
يؤدي إلسقاط هذه الرواية قضائيًا.
ـ ـ ـ ـ لـ ـق ــاء ح ـص ــل ع ـ ــام ( 2009أي ق ـب ــل ثـمــانــي
س ـن ــوات م ــن رف ــع أول دعـ ــوى قـضــائـيــة على
طارق رمضان) كما أتى في مقال نشره موقع
جريدة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية
في السادس من شباط املاضي ،جمع املسماة
«كــريـسـتـيــل» وك ــارول ــن فــوريـســت (أل ــد أعــداء
ط ـ ــارق رمـ ـض ــان) وال ـق ــاض ــي م ـي ـشــال دي ـبــاك
الذي يقول إنه أخذ علمًا من «كريستيل» منذ
عام  2009بما تزعم أنه فعل اغتصاب ،ولكن
ّ
القاضي لم يبلغ القضاء فــور معرفته بفعل
االغتصاب املزعوم كما يتوجب عليه بحسب
القانون كونه موظف دولــة (حتى لو لم يكن
متأكدًا مــن حـصــول فعل االغـتـصــاب) .ديباك
هــو اآلن واح ــد مــن الـقـضــاة الـثــاثــة املشرفني
على القضية حاليًا.
ـ ـ ـ نـشــر مـعـلــومــات قــدمـهــا اإلع ــام الفرنسي
عـلــى أن ـهــا تـفــاصـيــل مــن داخ ــل التحقيقات

من ّالتبسيط
المخل مقاربة
قضية رمضان
من الزاوية
القضائية البحت
حاول العديد
من مفكرين
وسياسيين
صهاينة
مواجهة خطاب
رمضان إعالميًا

القضائية وأخــذ يتداولها كحقائق دامغة
تدين طارق رمضان وتعزز رواية ّ
املدعيتني
(وذل ــك قـبــل ص ــدور أي ح ـكــم) ،مــا دف ــع أحــد
م ـح ــام ــي رم ـ ـضـ ــان ،إي ـم ــان ــوي ــل مــارس ـي ـنــي،
ّ
للتقدم بطلب من املدعي العام في باريس
ب ـن ـشــر ب ـي ــان «ل ـت ـص ـح ـيــح امل ـع ـل ــوم ــات غير
ال ـص ـح ـي ـحــة وغ ـي ــر ال ــدق ـي ـق ــة ال ـت ــي نـقـلـتـهــا
ال ـص ـحــافــة» وأن ي ــوق ــف «ح ـم ـلــة الـتـضـلـيــل
ألنها ال تتوافق مع احترام افتراض البراءة
وال ـ ـتـ ــوازن ال ـ ـضـ ــروري ل ـح ـقــوق األط ـ ـ ــراف».
حسب ما صرح به املحامي في مقابلة هي
األولى من نوعها في الخامس عشر من هذا
الشهر على قناة «فرانس  »5التلفزيونية.
ـ ـ ـ ـ م ـنــع ال ـس ـل ـطــات ال ـق ـضــائ ـيــة رمـ ـض ــان عن
العالج الطبي ألمراضه املزمنة ،وعدم األخذ
باإلفادات الطبية وتلك الصادرة عن طبيب
السجن حيث يتواجد رمضان قيد الحجز
والـ ـت ــي ت ـف ـيــد ب ـع ــدم ق ــدرت ــه ال ـص ـح ـ ُيــة على
البقاء فــي الحجز املــؤقــت (مــع أنــه نقل إلى
طوارئ املستشفى أكثر من ّ
مرة خالل الشهر
املـ ــاضـ ــي) ،ب ــاإلض ــاف ــة مل ـن ـعــه ع ــن ال ــزي ــارات
العائلية أو التواصل مع عائلته ،ذلــك دون
تـقــديــم أي ش ــرح أو مـبــرر قــانــونــي مــن قبل
السلطات القضائية.
كلها إجراءات غير اعتيادية بل واستثنائية
ف ــي قـضـيــة تـتـعـلــق بـتـهـمــة اغ ـت ـصــاب وذل ــك
باعتراف الكثير من املحامني واألخصائيني
الفرنسيني في مجال القضاء ،لدرجة طلب
أحـ ــد امل ـح ــام ــن ال ـفــرن ـس ـيــن ال ـك ـب ــار إيــريــك
دوب ـ ـ ــون م ــوري ـت ــي ع ـل ــى إذاع ـ ـ ــة «أوروب»1
ال ـف ــرن ـس ـي ــة فـ ــي الـ ـت ــاس ــع مـ ــن هـ ـ ــذا ال ـش ـهــر
«بـ ـض ــرورة إصـ ــدار ق ــان ــون جــديــد يـحــد من
انـ ـ ـح ـ ــراف وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي ت ـح ـ ّـول ــت
ملـحـكـمــة ع ـلــى ال ـ ـهـ ــواء» .ح ـتــى أن امل ـحــامــي
ريجيس دو كاستلنو (وهو من املناهضني
لطارق رمضان) ّ
عبر في مقال له على موقع
«فو دو دروا» املختص باملسائل القضائية،
ع ـ ــن ذه ـ ــول ـ ــه أمـ ـ ـ ــام م ـ ــا وص ـ ـفـ ــه «ب ــاملـ ـه ــزل ــة
الـقـضــائـيــة ح ـيــث أن ك ــل الـتـحـقـيـقــات الـتــي
ّأدت إلى توقيف وحجز طارق رمضان إنما
أجريت بشكل كامل وحصري ضده» .بينما
ُي ـل ــزم ال ـقــانــون ال ـقــاضــي واملـحـقـقــن بجمع
ّ
ّ
ليس فقط الدالئل /األدلة التي تدين املتهم
بل أيضًا تلك التي ّ
تبرئه.
أم ـ ــا م ــن ال ـن ــاح ـي ــة اإلع ــامـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة،
ف ــإن أغـلـبـيــة امل ـنــاه ـضــن لــرم ـضــان ووســائــل
اإلعــام هم في ما يمكن وصفه بحالة نشوة
حيث كل التعاطي اإلعالمي الفرنسي يصب
باتجاه واحــد :إدانــة طــارق رمضان .ولخدمة
ه ــذا ال ـغــرض يـثــابــر ه ــؤالء عـلــى ال ــدف ــاع عما
يصفونه بــ«ضـحــايــا ط ــارق رم ـضــان» وعلى
ّ
الترويج لرواياتهن كوقائع دامغة بالرغم من
عدم صدور أي حكم قضائي أو إدانة لرمضان
تثبت صـحــة ال ــرواي ــات املـ ـ ّ
ـروج لـهــا أو تثبت
التهمة عـلــى هــذا األخ ـيــر .بــل إن هــذا اإلعــام
وكل النخبة املتزاحمة على أبوابه ال تتحلى

بأدنى درجات املوضوعية املهنية أو الحيطة
عـنــد تـنــاولـهــا للقضية ،كـمـبــدأ بـ ــراءة املـتـ َـهــم
حتى إثبات التهمة عليه ،بينما نراها تتبنى
أق ـص ــى درج ـ ــات الـ ـح ــذر وال ـت ــذك ـي ــر ب ـم ـبــادئ
املــوضــوع ـيــة امل ـه ـن ـيــة ع ـنــد ت ـنــاول ـهــا قـضــايــا
مماثلة كقضية دومينيك ستروس خان الذي
واجــه تهمة اغتصاب سنة  2011والــذي القى
وق ـت ـهــا تـعــاطـفــا ودع ـم ــا هــائ ـلــن ف ــي اإلع ــام
واألوسـ ــاط السياسية والثقافية الفرنسية،
أو كقضية الوزيرين الحاليني نيكوال هولو
ّ
وجيرالد دارمانان املتهمني بقضايا اغتصاب
ح ـيــث ك ــان ــت الـتـغـطـيــة اإلع ــام ـي ــة مـتـعــاطـفــة
ج ـ ـدًا م ـع ـه ـمــا وح ـي ــث ُسـ ـخ ــرت ل ـه ـمــا امل ـنــابــر
اإلعالمية (على عكس رمضان قبل توقيفه)
لـشــرح مــواقـفـهـمــا بــل وإدانـ ــة األصـ ــوات التي
ت ـج ــرأت عـلــى الـتـعــاطــف -ول ــو بــالـهـمــس -مع
الفتاتني علمًا بأن إحدى املدعيات هي حفيدة
الرئيس الفرنسي الراحل فرانسو ميتران ،أما
الــوزيــران فقد تلقيا دعــم رئيس الجمهورية
ورئ ـيــس ال ـ ــوزراء حـتــى قـبــل أن يـبــت الـقـضــاء
بالدعاوى ّ
املقد َمة ضدهما! إلــى أن تم إقفال
امللفني قضائيًا وإعالميًا بعد بضعة أيام من
رفع الدعاوى دون تبعات أخرى!

خاتمة
بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ـم ــا سـ ـ ـي ـ ــؤول إل ـ ـيـ ــه امل ـل ــف
القضائي ،في حال أدين طارق رمضان أم لم
ُيـ َـدن ،فذلك ال ّ
يغير شيئًا من طبيعة الواقع
القائم منذ سنوات .واقع ال يتعلق بالتهمة
ّ
املوجهة لهذا الرجل بقدر ما يتعلق بمناخ
تصادمي يخص شريحة واسعة من مسلمي
ّ
فرنسا ومــا يواجهونه من عنصرية مغلفة
وإسالموفوبيا تـ ّـر ّوج لها منظومة اللوبي
الصهيوني فــي شقيه الثقافي والسياسي
ومــاك ـي ـن ـتــه اإلع ــامـ ـي ــة .واق ـ ــع تــرف ـضــه هــذه
الشريحة وينازله طارق رمضان.
م ــن ه ـن ــا ،ل ـنــا أن ن ـت ـس ــاء ل إن ك ــان محض
ص ــدف ــة ت ــزام ــن ق ـض ـيــة ط ـ ــارق رمـ ـض ــان مــع
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـ ــذي أطـ ـلـ ـق ــه رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـف ــرنـ ـس ــي إدوار ف ـي ـل ـي ــب وال ـ ـ ـ ــذي ي ــرم ــي
لتثبيت إجـ ــراء ات «اسـتـبــاق والـتـعــامــل مع
ّ
تتضمنها آليات مراقبة يوميات
التطرف»
ّ
ّ
وت ـصـ ّـرفــات «األف ـ ــراد امل ـعــرضــن لـلـتـطــرف»
(امل ـق ـص ــود ضـمـنــا امل ـس ـل ـمــن) ف ــي املـ ــدارس
والـجــامـعــات كما فــي ضــواحــي امل ــدن ،حيث
يلحظ التركيز الكلي في هذا املشروع على
الـجــانــب األمـنــي والـقـمـعــي الـبـحــت لظاهرة
الـ ـتـ ـط ـ ّـرف ،دون ال ـت ـط ـ ّـرق لـكـيـفـيــة مـعــالـجــة
الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
الرديئة التي يعاني منها املسلمون وذوو
األصـ ــول األفــريـقـيــة وال ـتــي ع ــادة مــا تشكل
بيئة مــؤاتـيــة تــرفــع مــن احتمالية االنـعــزال
ّ
التطرف .جوانب ،لطاملا طالب طارق
و/أو
رم ـض ــان ال ـح ـكــومــات الـفــرنـسـيــة املـتـعــاقـبــة
بضرورة معالجتها كأولوية.
* باحث لبناني فرنسي

 6أيار يوم الركلة العالمي
أياد المقداد *
ما هو الشيء الذي يدفع هذا الجمهور البائس إلى
التجربة ذاتها وهو يتوقع أن تأتي بنتائج
تكرار
ّ
مختلفة؟ لعله ،هذا الجمهور ،لم يقرأ آلينشتاين
ً
ّأن فعال كهذا هو محض غباء .وحدها العصبيات
املــذهـبـيــة ونـشـيــد ال ـخــوف عـلــى الـ ــذات مــن اآلخــر
كفيلة بــردع فلول القطعان املـتـمــردة عــن خوض
تـجــربــة مختلفة ،فـهــي بـبـســاطــة ت ـخــاف .لـكــن لو
ّ
ّ
فكر الجمهور الحزين الــذي يجتر أيامه في هذا
املكان التعيس من األرض ،ملــاذا عليه أن يخاف؟
وهل التغيير يمكن أن يحمل أيامًا أسوأ ّ
مما هو
فيه؟ يتربع لبنان على عرش مرض ّ السرطان في
محيطه ويتسلق بسرعة عجيبة سلم هذا املرض
ف ــي املـ ـع ــدالت ال ـعــامل ـيــة ،بـيـنـمــا ت ـت ـجــاوز م ـعــدالت
ت ـل ـ ّـوث ال ـه ــواء ثــاثــة أض ـع ــاف ال ـح ـ ّـد امل ـس ـمــوح به
عامليًا .لقد اعتاد الجمهور أن يتصالح مع املزبلة،
صــارت شيئًا من عيشه اليومي تمامًا كفنجان
ق ـه ــوة ،تـصــاحـبــه ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ـخــط الـســاحـلــي
حتى صار غاز امليثان شيئًا من دورتــه الدموية

ّ
ومكونًا أساسيًا من تالفيف دماغه حتى وصل
حـ ّـد اإلدمـ ــان .ال شــيء هنا بقي صالحًا للحياة
ال ـب ـشــريــة ،األس ـم ــدة ال ــزراع ـي ــة امل ـجــرمــة املـحـ ّـرمــة
التي ّلوثت التربة والخضر القاتلة التي تجاوزت
ف ـي ـهــا مـ ـع ــدالت ال ـن ـي ـتــروجــن عـ ـش ــرات أض ـعــاف
ّ
الحد املسموح ومياه األنـهــار املسمومة بالزئبق
والـسـلـمــونـيــا وع ـب ــوات امل ــاء الـبــاسـتـيـكـيــة الـتــي
تطحن الكلى البشرية وتـسـ ّـد منافذها واللحوم
املجهولة املصدر ودجــاج اإلستروجني واألعالف
ّ
القاتلة .إنه جنون البشر وهو يزداد وضوحًا كل
التفنن
يــوم فــي ارت ـفــاع مـعــدالت الجريمة وط ــرق
ّ
فــي التنفيذ والتخطيط وتفشي امل ـخــدرات وكــل
أنواع الحبوب املهلوسة وانهيار القيم االجتماعية
واألخالقية من سوء معاملة األطفال إلى ارتفاع
جنوني في بورصة الطالق .حرفيًا ،هناك جرائم
حــرب تتعدى نتائجها أي حــرب عسكرية شنت
على لبنان أو قد تشن .ال غرابة في هذه الهلوسة
الـجـمــاعـيــة عـلــى أع ـتــاب مــا يـسـمــى بــاالنـتـخــابــات
النيابية حني نشهد على تدافع القطعان البشرية
اليائسة لنجدة جــاديـهــا وإع ــادة تسميتهم من

جديد وتنصيبهم ملوكًا مرة أخــرى فوق حطام
هذه املقبرة املسماة زورًا وطنًا .قد نتفهم وقاحة
الطبقة السياسية بكل تالوينها املذهبية في الدفاع
عن مصالحها ومصالح املعتاشني على فتاتها
ل ـكــن م ــا ه ــو ل ـيــس مـفـهــومــا ك ـيــف لـبـشــر تشهد
عـلــى ح ـفــاري قـبــور أطـفــالـهــا أن ت ـعــاود تصديق
وعــود الكذابني وأن تـ ّ
ـزج بأسمائهم في صناديق
اقتراع ،وهي في الحقيقة ليست صناديق اقتراع
بل نعوش لجيل جديد قادم على االحتضار على
ّ
أسرة مستشفيات ليس من السهل باملطلق عبور
أبــوابـهــا إال ب ــإرادة املشرفني على القطعان ،وهم
سادة هذا الجحيم األرضي .ليس من الصعب أن
يقول امليت ال ،فلن يستطيع أحــد في هــذا العالم
ً
أن ّ يجازيه بأكثر من املــوت ،وهو أصــا ميتّ .إن
أقــل مــا يمكن فعله هــو أن نـ ّ
ـوجــه صفعة ،صفعة
قوية وبذيئة تشبه مجموع املــزابــل التي صــارت
هي خريطة الوطن ،على أن تكون مفعمة بروائح
مجاري الصرف الصحي التي كانت يومًا أنهارًا.
مـنــذ زم ــن طــويــل غ ــادرن ــا مـكــانـ ّتـنــا كـشـعــب .لقد
ّ
ّ
متسولني
سلبوا منا كرامتنا منذ أن تحولنا إلى

على أبواب الزعامات الوضيعة واملؤسسات الواهية
والــدوائــر التي تعتاش على الــرشــوة واإلذالل .إن
شعبًا ّ
يصوت لجالديه يستحق املعاناة ويستحق
هذه النهايات .يحتاج األمر لجرأة ،جرأة تتخطى
املــوروث املغروس في الثقافة الجماعية لكائنات
اعتادت أن ترى في ذواتها قطعانًا ما دامــت هي
وري ـثــة إيــديــولــوجـيــات لــم تـعـتــرف يــومــا بمفهوم
املــواطـنــة ،بــل تــرى فــي الـجـمــوع وق ــودًا لطموحات
ليس الكائن البشري في أولوياتها قيمة ،لذا فلن
يعنيها حاله ،كيف يعيش أو كيف يموت .أن تصل
األمور إلى اتهامك بالخيانة ألنك ترفض أن يدخل
العنابر الفاسدة
القمح املسموم بالفطريات ّفــي ّ
ّ
إلى فم أطفالك ،فهذا يعني أن التخلف الفكري قد
ّ
وصل إلى مراحل ال تمكن مواجهتها إال بمواقف
راديكالية تعيد لإلنسان كرامته السليبة .في 6
أيــار فرصة وهي فرصة يجب اغتنامها لتوجيه
ركلة أسطورية ملن لم يعترف يومًا بنا كبشر ّ
وأن
ّ
لنا الحق في العيش كبشر ،أقله كما أولئك على
الضفة األخرى للمتوسط.
* كاتب لبناني

