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رياضة

رياضة

دوري أبطال أوروبا

حمالت
متتالية

أبناء الكرة الشاملة في مدريد

غيمة الكالسيكو تحوم فوق البيرنابيو
حسن رمضان
س ـ ـ ـيـ ـ ــواجـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي
أي ــاك ــس أمـ ـسـ ـت ــردام ،م ـض ـي ـفــه ري ــال
م ـ ــدري ـ ــد ف ـ ــي مـ ـعـ ـقـ ـل ــه س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو
ب ـيــرنــاب ـيــوّ ،
ربـ ـم ــا ف ــي أس ـ ــوأ ف ـتــرات
الــ«مـيــريـنـغــي» ه ــذا املــوســم (الليلة
 22:00بـتــوقـيــت ب ـي ــروت) .عـلــى رغــم
أن مدريد بــدأ املوسم الحالي بداية
سـيـئــةّ ،أدت إلق ــال ــة املـ ــدرب الـســابــق
غــولــن لــوبـيـتـيـغــي ،وتـعـيــن امل ــدرب
األرج ـن ـت ـي ـنــي ســان ـت ـيــاغــو سـ ــوالري
مكانه ،إال أنه استعاد شيئًا من أدائه
في الفترات املاضية .لكن األمــور لم
ت ـس ــر ع ـل ــى ال ـش ـك ــل ال ـص ـح ـي ــح مـ ـ ّـرة
أخــرى ،بل إن مدريد ،عــادت لتعيش
مـ ـ ـ ّـرة جـ ــديـ ــدة حـ ـ ــاالت مـ ــن ال ـت ـخـ ّـبــط
ف ــي األداء ،ون ـت ــائ ــج سـلـبـيــة كـثـيــرة
ومـتـتــالـيــة .مـنــذ ال ـف ــوز الـصـعــب في
مـبــاراة الــذهــاب على ملعب «يوهان
ك ــروي ــف» ال ـخ ــاص ب ـن ــادي أي ــاك ــس،
لم يقدم ريــال مدريد أوراق اعتماده
ب ــال ـص ــورة امل ـط ـلــوبــة ،ب ــل أن ــه تـكـ ّـبــد
خ ـس ــارات عـ ـ ّـدة ،وف ــي ح ــاالت ال ـفــوز،
كان االنتصار يأتي في شق األنفس
(ف ــوز عـلــى أشـبـيـلـيــة ب ـهــدف وحـيــد،
وفــوز صعب أمــام ليفانتي بنتيجة
 ،1-2خـ ـس ــارت ــان م ـت ـت ــال ـي ـت ــان أمـ ــام
ال ـغ ــري ــم ال ـت ـق ـل ـيــدي بــرش ـلــون ــة وف ــي
معقله البيرنابيو ،وخـســارة أخــرى
فــي الـ ــدوري مــن ال ـن ــادي الـكــاتـلــونــي
اآلخـ ــر ج ـي ــرون ــا ،وف ــي الـســانـتـيــاغــو
أيضًا).
من حسن حظ النادي الهولندي ،انه
سيواجه مــدريــد فــي فـتــرة ال يحسد
عليها أبـنــاء س ــوالري ،على رغــم كل
هــذا ،سيفتقد الــريــال خدمات نجمه
وق ــائ ــده امل ــداف ــع سـيــرجـيــو رام ــوس،
بـسـبــب اإليـ ـق ــاف الـ ــذي فــرضــه عليه
االتـحــاد األوروب ــي لـكــرة الـقــدم ،بعد

تـ ـع ـ ّـم ــده ت ـل ـق ــي ب ـط ــاق ــة ص ـ ـفـ ــراء فــي
مباراة الذهاب .كل األمور واملعطيات
ّ
تذهب إلى أن ّ
سيقدم مباراة
الريال
سيئة اليوم أمام أياكس ،خصوصًا
أن الفريق خــرج من كــأس ّامللك على
ي ــد مـيـســي ورف ــاق ــه ،وت ـب ــخ ــرت بعد
ثالثة أيام فقط أحالم املنافسة على
لقب الدوري بسبب برشلونة أيضًا.
الحالة النفسية واملعنوية في أدنى
درجاتها ،خصوصًا أن العالقة بني
سـ ــوالري والــاع ـبــن ب ــدأت تـتــدهــور
أيـ ـض ــا (عـ ــاقـ ــة س ـي ـئ ــة بـ ــن إي ـس ـكــو
وس ـ ـ ــوالري ،وب ــن ال ــوي ـل ــزي غــاريــث
بايل أيضًا الغائب الحاضر في كل
مباريات الريال هذا املوسم) .معركة

غرفة املالبس ،من املمكن أن يخسرها
سوالري كليًا اليوم ،في حال حدوث
املـ ـف ــاج ــأة ،وي ـق ـصــى الـ ـن ــادي املـلـكــي
ع ـلــى ي ــد أي ــاك ــس ف ــي دور ال ـ ـ ــ 16من

يستفيد نادي أياكس من حالة
عدم االستقرار الفني والنفسي
التي يعيشها نجوم مدريد
دوري األبـطــال ،وبالتالي ،سيخسر
امل ــدرب بطبيعة الـحــال منصبه بكل
تأكيد.
لـقـطــة إي ـس ـكــو ف ــي املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة

وهــو «يـ ــدردش» مــع لـيــو ميسي في
آخر الدقائق ،مع مالحظة االبتسامة
على وجه الـ«فنان» اإلسباني ،أثارت
الكثير من الجدل ،حيث ذكرت بعض
ّ
املـصــادر ،بــأن إيسكو كــان يتكلم مع
م ـي ـســي ع ــن وض ـع ـي ـتــه ف ــي م ــدري ــد،
وأن ــه يطلب مــن ميسي أن يساعده
على الخروج من هذا املأزق .كل هذه
ّ
املـعـطـيــات ،تــؤكــد أن ال ــري ــال يعيش
فترة صعبة ،ولكن هل ستبقى هذه
الفترة لوقت طويل؟
ل ـطــاملــا اعـ ـت ــاد ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى مـثــل
هذه الحاالت في غرفة مالبس ريال
مــدريــد على مــدى املــواســم السابقة،
ولـكــن ســرعــان مــا ك ــان «املـيــريـنـغــي»

غرف مالبس مدريد غير مستقرة (خافيير سوريانو ـ أ ف ب)

يـتـخـ ّـلــص م ـن ـهــا ،وي ـق ـ ّـدم ً
أداء جـ ّـي ـدًا
ّ
ف ــي بـطــولـتــه امل ـفــض ـلــة ،وه ــي دوري
األب ـط ــال .بالنسبة ألي ــاك ــس ،فــاألمــر
م ـخ ـت ـل ــف ،هـ ــو ف ــري ــق غ ـي ــر م ـطــالــب
بالفوز باللقب ،وال حتى في املضي
ق ــدم ــا ف ــي ال ـب ـط ــول ــة .سـيـلـعــب رف ــاق
امل ـغ ــرب ــي حـكـيــم ّ
زي ـ ــاش املـ ـب ــاراة من
دون أي ض ـغــوطــات ،الـعـكــس تمامًا
ب ــال ـن ـس ـب ــة ملـ ـ ــدريـ ـ ــد ،ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ــذي
ستنهال عليه االن ـت ـقــادات فــي حــال
ّ
ع ــدم تـمــكـنــه م ــن ال ـتــأهــل إل ــى ال ــدور
املقبل .أيــاكــس يعتمد على الشباب
ويلعب بـهــدوء ،فــا شــيء ليخسره،
س ـي ـل ـع ــب ل ـع ـب ــه الـ ـهـ ـج ــوم ــي ،وه ــي
الطريقة التي ال ّ
يغيرها هذا الفريق،
هــي ثـقــافــة بالنسبة ل ــه ،وسـيـحــاول
إقـصــاء مــدريــد مــن الـبـطــولــة ،لتكون
املـفــاجــأة األك ـبــر ه ــذا املــوســم .ولـكــن،
فـنـيــا ،لــن يـكــون األم ــر مـفــاجـئــا ج ـدًا،
فــأيــاكــس ،كــان هــو األق ــرب للفوز في
مباراة الذهاب ،ويملك فريقًا مميزًا
يعتمد فـيــه عـلــى أحــد أب ــرز املــواهــب
ف ــي الـ ـع ــال ــم ح ــالـ ـي ــا ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــم
زي ـ ـ ــاش ،فـ ــان دي ـب ـي ــك ،م ــات ـي ــاس دي
ليخت وفرنكي دي يونغ.
م ـب ــاراة الـلـيـلــة تـحـمــل مـعـهــا الكثير
مـ ــن الـ ـعـ ـب ــر ،ح ـي ــث سـ ـي ــواج ــه فــريــق
خـبـيــر فــي بـطــولــة كـ ــدوري األب ـطــال،
ّ
فريقًا يعتمد على شبابه ويتسلح
بـتــاريـخــه الـكـبـيــر فــي ه ــذه البطولة
الـ ـع ــريـ ـق ــة ،ومـ ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب ال ـت ـك ـ ّـه ــن
بـنـتـيـجــة ال ـل ـق ــاء ،ن ـظ ـرًا لـلـمـعـطـيــات
ال ـص ـع ـبــة الـ ـت ــي ب ـن ـيــت ع ـل ـي ـهــا ه ــذه
املباراة .من جهة ،الريال ليس جاهزًا
ولـكـنــه ي ـقـ ّـدم دائ ـمــا ص ــورة مختلفة
في دوري األبطال ،ومن جهة ثانية،
أب ـن ــاء ال ـك ــرة ال ـشــام ـلــة ،سـيـحــاولــون
إق ـن ــاع ال ـعــالــم ب ــأن ه ــذه ال ـث ـقــافــة لم
تنتهِ بعد ،وتستطيع تقديم الكثير
في قادم األيام.

توتنهام يرحل إلى ألمانيا

ورقة التأهل بيد دورتموند
حسين فحص
يـسـتـقـبــل ن ـ ــادي دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي
فريق توتنهام اإلنكليزي على ملعب
السيغنال أدون ــا ب ــارك ،فــي إيــاب دور
ال ــ 16من دوري أبطال أوروب ــا (10:00
بتوقيت بيروت).
رغـ ـ ــم خ ـ ـسـ ــارة دورت ـ ـمـ ــونـ ــد ب ـثــاثـ ّـيــة
ن ـظ ـي ـفــة ف ــي م ـ ـبـ ــاراة ال ـ ــذه ـ ــاب ،يـبـقــى
ملـبــاراة اإليــاب حسابات أخــرى تحول
دون ضمان أي فريق حتى اآلن تأهله
إلى الدور ربع النهائي .املهمة صعبة
لألملان ،واستسالمهم أصعب .ترافق
ه ـب ــوط م ـس ـتــوى ب ــاي ــرن م ـيــونــخ هــذا
امل ــوس ــم م ــع ت ـط ـ ّـور مـسـتـ ٌـوى منافسه
املباشر في أملانيا .انطالقة قوية دون
تلقي أي هزيمة ،جعلت املارد األصفر
ي ـت ـ ّ
ـرب ــع ع ـلــى عـ ــرش صـ ـ ــدارة ال ـ ــدوري
األملاني في أغلب فترات املوسم .أخيرًا،
ّ
تغير كل شيء ،وتمكن بايرن ميونخ
من معادلة عدد نقاط دورتموند ،مع
فارق األهداف لألخير.
الع ـ ـبـ ــون كـ ـجـ ـي ــدان س ــانـ ـش ــو وب ــاك ــو
ألكاسير حملوا الفريق على أكتافهم،
دون إغفال األداء االستثنائي للقائد
ماركو رويس .مع توالي الجوالت ،بدأ
الفريق بالتعثر إثر تراجع أداء أعمدة
الفريق ،على غرار املهاجم اإلسباني،
الذي يعاني أخيرًا في ترجمة الفرص
املتاحة إلى أهداف.

ٌ
إضافة كبيرة قدمها املــدرب لوسيان
فــافــر ف ــي مــوس ـمــه األول ،إذ انـعـكــس
أس ـلــوبــه إي ـجــابــا ع ـلــى صـعـيــد األداء
وال ـن ـت ــائ ــج .رغ ــم ق ـلــة امل ـ ـ ــوارد املــال ـيــة،
تـمـكــن فــافــر مــن ب ـنــاء مـنـظــومــة شابة
أعادت الفريق إلى مصاف الكبار .رغم
كون النقطة األخيرة أحد أبرز ما ميز
املدرب هذا املوسم ،غير أن اإلفراط في
االعتماد على الشباب انعكس سلبًا
على الفريق مع الوقت.
ّ
ساهمت قلة خبرة الالعبني الشباب
ب ـخ ـس ــارة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـق ــاط ،كــان
آخـ ــرهـ ــا فـ ــي امل ـ ـب ـ ــاراة الـ ـت ــي جـمـعــت
الفريق بــأوغـسـبــورغ ،والـتــي انتهت
بفوز هــذا األخير بهدفني لهدف من
توقيع مهاجم الـفــريــق الـســابــق جي
دونــغ وون .رغــم سيطرة دورتموند
على أغـلــب فـتــرات الـلـقــاء ،لــم يتمكن
من تحقيق نتيجةٍ إيجابية بعد أن
ظـهــر جـلـيــا هـشــاشــة ال ــدف ــاع بغياب
عناصر الخبرة على غــرار شميلزر،
توباك وفايغل ما أدى إلى الخسارة
في نهاية املطاف .الخروج من دوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،ق ــد ي ـن ـهــي م ـشــروع
دورتموند الجديد قبل بدايته حتى.
فـ ــي فـ ـت ــرة املـ ـ ـ ــدرب األس ـ ـبـ ــق ي ــورغ ــن
ك ـلــوب ،نـجــح الـفــريــق عـلــى الصعيد
املـحـلــي ،غـيــر أن ــه فـشــل فــي التتويج
بدوري أبطال أوروبا عام  .2013بعد
تلك املوقعة ،خرج أغلب نجوم الفريق

يمتلك
دورتموند
أفضلية
األرض
(كريستوف
ستاش)

لخوض تحديات جديدة .رحل ثالثة
العبني إلــى الغريم التقليدي بايرن
مـ ـي ــون ــخ ،ك ـ ــان م ـن ـه ــم ق ــائ ــد ال ـف ــري ــق
السابق ماتس هاملز ،في حني تفرق
باقي الالعبني في مختلف الدوريات
األوروب ـي ــة .بـعــد سلسلة اإلخـفــاقــات
عـلــى صـعـيــد ال ـ ــدوري وال ـخ ــروج من
ك ــأس أملــانـيــا ،يــأمــل امل ــدرب لوسيان
فافر بوضع حد للمشاكل املتذبذبة،
عن طريق كسب بطاقة التأهل للدور

ربع النهائي.
الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـسـ ـي ــئ فـ ـ ــي دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد،
يفتح بابًا ضيقًا للتأهل أمــام ضيفه
اللندني فــي ظــل تــراجــع توتنهام هو
اآلخــر فــي املـبــاريــات القليلة املاضية.
تعثرات في الدوري جاءت أمام
ثالثة
ٍ
ّ
بيرنلي وتشيلسي وآرسـنــال قلصت
الهوة بني الثالث وأقرب مالحقيه إلى
ثــاث نـقــاط ،مــع احتمالية تقليصها
إل ـ ــى ن ـق ـط ـتــن إذا م ــا ف ـ ــاز تـشـيـلـســي

بمباراته املــؤجـلــة .رغــم بــدايــة مثالية
ت ـم ـث ـل ــت بـ ــاالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ب ـ ــن الـ ـث ــاث ــة
األوائ ـ ـ ــل م ـنــذ ب ــداي ــة امل ــوس ــم ،ظـهــرت
االن ـع ـكــاســات الـسـلـبـيــة لـشــح الـفــريــق
ف ــي س ــوق ــي االنـ ـتـ ـق ــاالت أخـ ـيـ ـرًا ،بـعــد
إصــابــة ع ــدد مــن الـنـجــوم األســاسـيــن
دون وجود ّ
معوض مالئم على مقاعد
الـبــدالء .فــي ظــل بناء امللعب الجديد،
انكمشت ميزانية النادي ُ
فحرم املدرب
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو
من إبــرام أي صفقات .رغم ذلك ،تمكن
األرج ـن ـت ـي ـن ــي م ــن ال ـب ـق ــاء ف ــي امل ــرك ــز
الثالث في الــدوري اإلنكليزي وإنهاء
مباراة الذهاب أمام دورتموند بثالثة
أهداف نظيفة.
نتائج الفريقني السيئة أخـيـرًا تبقي
ورقــة التأهل على الـطــاولــة ،رغــم ميل
ً
ال ـك ـفــة ق ـل ـيــا ل ـل ـفــريــق ال ـل ـن ــدن ــي ،غير
أن انـتـفــاضــة ال ـفــريــق األمل ــان ــي واردة
ف ــي ظ ــل إق ــام ــة املـ ـ ـب ـ ــاراة ع ـل ــى أرض ــه
وب ــن ج ـمــاه ـيــره .الـنـتـيـجــة الـســاحـقــة
لتوتنهام في مباراة الذهاب ال تعكس
عـلــو كـعـبــه ،إذ إن هــدفــن مــن الـثــاثــة
ُسـ ّـجــا فــي الــدقــائــق الـعـشــر األخ ـيــرة.
في تلك املـبــاراة ،ساهم غياب مهاجم
الفريق باكو ألكاسير والقائد ماركو
رويس بفقدان الكثير من قوة الفريق،
في حني ستشكل عودتهما إلى مباراة
اإليــاب إضافة كبيرة .لم يحسم شيء
بعد ،الكلمة النهائية في امليدان.
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ال توفر فرنسا فرصة للتصويب
على اإلسالم واملسلمني .فعندما
أطلقت شركة «نايكي» في
ديسمبر/كانون األول  2017حجابًا
للسباق ،وكذلك عندما أظهر إعالن
تسويقي لشركة « »Gapللمالبس
ً
فتاة صغيرة ترتدي الحجاب أيضًا،
أثيرت ضجة كبيرة في فرنسا،
وخرجت أصوات رافضة ومنددة.
وقت سابق ظهور
كما أثار في ٍ
فتاة محجبة تدعى منال ابتسام
في برنامج «ذا فويس» بنسخته
ً
الفرنسية ،جدال كبيرًا في الوسط
الفرنسي ،وقد تعرضت النتقادات
واسعة وتصويب إعالمي وسياسي
بسبب حجابها ،ما اضطرها إلى
االنسحاب من املسابقة رغم
إعجاب لجنة التحكيم بصوتها.
رفض الحجاب والتصويب على
اإلسالم يتم بطريقة ممنهجة في
فرنسا ،حتى بات جزءًا من سياسة
البالد هناك ،بخالف ما ّتدعي.
العنصرية الفرنسية ليست جديدة ضد المسلمين والمهاجرين (أرشيف)

مرصد العنصريّة

حملة مسعورة في فرنسا ضد حجاب رياضي

اليمين يهدد المسلمين بالمحرقة!
زهراء ّرمال
عــاد الـجــدل حــول الحجاب ليتصدر
املـشـهــد ف ــي فــرنـســا م ــن ج ــدي ــد ،بعد
ّ
الفرنسية،
إعالن شركة «ديكاثلون»
امل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ف ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــع الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوازم
الــريــاضـ ّـيــة عــزمـهــا تـســويــق حـجــاب
ري ـ ــاض ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـس ــاء املـ ـحـ ـجـ ـب ــات فــي
ّ
األس ـ ــواق الـفــرنـسـ ّـيــة .إال أن الـشــركــة
الـفــرنـسـيــة تــراجـعــت عــن ق ــراره ــا في
طرح املنتج ،بعد ظهور موجة كبيرة
ّ
سياسية
من االعتراضات من جهات
ّ
وإعالمية داخل البلد ،وهجوم واسع
من أوساط املعادين لإلسالم.
خطوة «ديكاثلون» أتت «للمساعدة
ّ
ع ـلــى ض ـم ــان أن ك ــل امـ ـ ــرأة سـتـكــون
قـ ــادرة عـلــى الــركــض بـحــريــة فــي كل
مــدي ـنــة وف ــي ك ــل ب ـلــد ،ب ـغــض الـنـظــر
ع ــن م ـس ـتــواهــا ال ــري ــاض ــي وشـكـلـهــا
وديانتها» ،بحسب مــا أشــارت إليه
أنجليك تيبو املسؤولة عن العالمة
التجارية الخاصة بالشركة .لذلك،
ص ـ ـم ـ ـمـ ــت ح ـ ـجـ ــابـ ــا م ـ ـص ـ ـنـ ــوعـ ــا م ــن
ّ
الـبــولـيـسـتــر ،ألن ال ـح ـجــاب القطني
العادي ال يصلح ملمارسة الرياضة.
األك ـي ــد أن ه ــدف ال ـشــركــة األول كــان
ال ــرب ــح املـ ـ ـ ّ
ـادي ،ول ـيــس تــأمــن منتج
خ ـ ــدم ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـجـ ـب ــات .تـ ـ ــم إطـ ـ ــاق
ً
الـ ـحـ ـج ــاب أوال فـ ــي امل ـ ـغـ ــرب والقـ ــى
نجاحًا كبيرًا وحـقــق أربــاحــا هائلة
هـ ـن ــاك ،ل ـي ـتــم ب ـع ــده ــا إدراجـ ـ ـ ــه عـلــى
النسخة الفرنسية من موقع العالمة
التجارية ،إال أنــه لم يعد من املمكن
الحصول عليه ألن الكمية املوجودة
ّ
منه قد نفدت .إال أن مدير االتصاالت
ّ
الخارجية للشركة اكزافييه ريفوار
لـفــت إل ــى أن ــه ال يـنـبـغــي ع ــرض هــذا
املـنـتــج للبيع فــي فــرنـســا فــي الــوقــت
الراهن ،واعترف بأنه كان من الخطأ
ع ــرض ــه عـ ـل ــى ال ـن ـس ـخ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
ّ
م ــن امل ــوق ــع ،ك ـمــا أكـ ــد أن امل ـن ـتــج قد
تــم إن ـشــاؤه لـلـســوق املـغــربـيــة .وهنا
يــوضــح ك ــام مــديــر االتـ ـص ــاالت في
ال ـش ــرك ــة أن األخ ـ ـيـ ــرة ل ـي ــس هــدفـهــا

تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم خـ ـ ــدمـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـجـ ـب ــات أو
امل ـس ـل ـمــن ،ب ــل رب ـم ــا ال ـقـ ّـي ـمــون على
املــوضــوع تقترب وجهة نظرهم من
وجـهــة نظر املعترضني فــي فرنسا،
ّ
الهدف،
إل أن الكسب املادي كان هو
ً
ُ
ولذلك طرح املنتج في املغرب بداية.
ت ــراجـ ـع ــت «دي ـ ـكـ ــاث ـ ـلـ ــون» عـ ــن ط ــرح
ّ
املـ ـنـ ـت ــج ف ـ ــي فـ ــرن ـ ـسـ ــا ،ال س ـي ـم ــا أن
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة تـ ـلـ ـق ــت 500
اتصال ورسالة إلكترونية تتضمن
اع ـ ـتـ ــراضـ ــات وت ـ ــذم ـ ــرات مـ ــن امل ـن ـتــج
ال ـجــديــد ،إل ــى جــانــب ت ـعـ ّـرض بعض
مــوظـفـيـهــا فــي املـتــاجــر لــإهــانــة ،بل
وتهديد بعضهم بالضرب واالعتداء
الجسدي .ونشرت الشركة في وقت
س ــاب ــق مـ ــن ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي قـسـمــا
مــن الــرســائــل االحـتـجــاجـيــة وأخ ــرى
الـقـمـعـيــة ال ـت ــي وص ـل ـت ـهــا ،إذ ّادع ــى
ّ
امل ـح ـت ـجــون أن امل ـن ـتــج ال ـج ــدي ــد هو
«م ـســاه ـمــة ف ــي م ـعــانــاة امل ـنــاضــات
ضـ ــد ال ـ ـح ـ ـجـ ــاب» ،فـ ــي حـ ــن ت ـس ــاءل
فرنسيون آخ ــرون ،قــائـلــن« :الـســام
عليكم ،هل تبيعون أحزمة ناسفة؟»،
بينما هــدد آخــرون بالقتل ،بالقول:
«أيـهــا األن ـجــاس أنـتــم تـخــونــون قيم
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وت ـ ـس ــاهـ ـم ــون ب ـغ ــزو
اإلسالم لنا ،سينتهي بكم األمر أنتم
وت ـل ــك ال ـح ـثــالــة ف ــي أف ـ ــران بــول ـنــدا»!
ومـ ـ ــن خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ــرس ــائ ــل يـظـهــر
ب ـش ـكــل واض ـ ــح ك ـي ــف ي ـن ـظــر الـيـمــن
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي وامل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادون ل ـ ــإس ـ ــام،
للمسلمني فــي فــرن ـســا ،حـتــى تصل
األمور إلى التهديد باملحرقة والقتل.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار ي ـم ـكــن ربـ ــط ه ــذه
الحملة امل ـسـعــورة ،بـصـعــود اليمني
ف ــي فــرنـســا وأوروبـ ـ ــا ع ـمــومــا ،حتى
يمكن ربطه بكالم الرئيس الفرنسي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ،ع ــن أن ب ــاده
ســوف تتبنى فــي قوانينها تعريفًا
ملـ ـع ــاداة ال ـســام ـيــة ،ت ـحــت ع ـن ــوان أن
معاداة الصهيونية هي شكل حديث
من أشكال مـعــاداة السامية بحسب
تعبيره.
ال ـح ـم ـلــة امل ـس ـع ــورة ،أو الـهـسـتـيــريــا

ال ـفــرن ـس ـيــة غ ـي ــر امل ـ ـبـ ــررة اس ـت ـم ــرت،
واع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن
ّ
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن أن ارت ـ ـ ـ ـ ــداء ال ـح ـج ــاب
ي ـت ـنــاقــض م ــع «ال ـق ـي ــم ال ـع ـل ـمــان ـيــة»
لفرنسا ،في الوقت الــذي اقترح فيه
ب ـع ــض أع ـ ـضـ ــاء الـ ـب ــرمل ــان م ـقــاط ـعــة
ّ
ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة .واسـ ـتـ ـه ــل ــت

ورفض
ظهرت العنصرية
واضح رسميًاّ
اآلخر ّبشكل
ُ
وشعبيًا عندما تم طرح المنتج
في السوق الفرنسية
املتحدثة بــاســم الـحــزب الجمهوري
لـ ـي ــدي ــا غـ ـي ــرو م ــوج ــة ال ـ ـجـ ــدل عـلــى
الـحـجــاب الــريــاضــي ،بـعــدمــا اتهمت
ال ـشــركــة بــ«خـضــوعـهــا لــإســامـيــن
الذين يفرضون على النساء تغطية
ّ
رؤوسـهــن ،لتأكيد انتمائهن لألمة،
ّ
وإخـ ـض ــاعـ ـه ــن ل ـ ـلـ ــرجـ ــال» .فـ ــي حــن

اق ـت ــرح ــت ال ـن ــائ ـب ــة االش ـت ــراك ـي ــة فــي
الـبــرملــان األوروبـ ــي فــالـيــري رابــولــت
م ـقــاط ـعــة «دي ـك ــاث ـل ــون» ف ــي فــرنـســا،
ً
مؤيدة بذلك ما ورد في بيان لرابطة
القانون الــدولــي للمرأة الــذي ينتقد
الـحـجــاب بــاعـتـبــاره مــؤش ـرًا عـلــى أن
الشركة الفرنسية ّ
تروج للفصل بني
ال ـج ـن ـســن .م ــن ج ــان ـب ــه ،ات ـه ــم حــزب
«التجمع الــوطـنــي» ،املحسوب على
ال ـي ـم ــن ال ـف ــرن ـس ــي وال ـ ـ ــذي تـتــزعـمــه
مـ ــاريـ ــن لـ ــوبـ ــان ،الـ ـش ــرك ــة «ب ــإق ـح ــام
جـ ــديـ ــد ل ـل ـط ــائ ـف ـي ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فــي
املجتمع الـفــرنـســي» .وف ــي تعليقها
عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدث ،ص ــرح ــت امل ـت ـح ــدث ــة
الــرس ـم ـيــة ب ــاس ــم الـ ـح ــزب ًالـفــرنـســي
الحاكم ،أورورا بيرج ،قائلة« :كامرأة
ومواطنة ،لن أضع ثقتي بعد اليوم
فــي أيــدي شركة تبتعد عــن قيمنا».
الـكــام الــرسـمــي الفرنسي يــدل على
حـجــم األزمـ ــة الـكـبـيــرة ه ـنــاك ،وعلى
ارت ـفــاع مــؤشــرات ال ـعــداء والـكــراهـيــة
لـ ــإسـ ــام ،وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ُيـظـهــر

منع الـ«بوركيني» وشتم صالح
ّ
سجال حاد في فرنسا صيف عام  2016وطال
تحول «البوركيني» إلى موضوع
ٍ
عدة بلدان أوروبية .والبوركيني هو لباس يتيح للمرأة السباحة مع تغطية كامل
عدد من الشواطئ
جسمها باستثناء
الوجه والكفني والقدمني ،إال أنه ُمنع ً في ً ٍ
الفرنسية بحجة أنه ٌ
رمز ديني .وقد ّ
سبب األمر ضجة كبيرة بعدما أجبرت
الشرطة الفرنسية امرأة مسلمة على خلع البوركيني أثناء جلوسها على شاطئ
مدينة نيس الفرنسية .ووقف أكثر من  4عناصر من الشرطة بجانب املرأة
وطلبوا منها خلع لباسها ،وهو ما حصل بالفعلّ ،
وحرر أحد الضباط غرامة
مالية بحقها .إال ّأن قرار حظر البوركيني تم تعليقه الحقًا ،بعد قرار من مجلس
الدولة الفرنسي.
وتجدر اإلشارة إلى ّأن فرنسا ليست البلد األوروبي الوحيد الذي يتعرض
فيه املسلمون للمضايقات ،إذ كان نجم ليفربول محمد صالح آخر ضحايا
عنصرية املدرجات اإلنكليزية ،بعدما تعرض الشهر الفائت للشتائم على خلفية
دينية ،والهتافات العنصرية من قبل جماهير ويستهام.

ط ـب ـي ـعــة ك ـ ــام ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي،
وتبنيه للمطالب الصهيونية .كما
أن ه ــذا ال ـكــام يـنـســف كــل مــا كــانــت
تنادي به فرنسا على مدى السنوات
م ــن ان ـف ـتــاح وق ـب ــول ل ــآخ ــر ،رغ ــم أن
ه ــذا األم ــر ك ــان لــوقــت طــويــل مـجـ ّـرد
شعارات ،فالعمل من تحت الطاولة
ك ــان مـخـتـلـفــا ت ـمــامــا ،وال ـع ـمــل على
مــواج ـهــة اإلسـ ــام وامل ـهــاجــريــن كــان
دائ ـمــا فــي صـلــب اهـتـمــامــات الــدولــة
هناك ،وهو ما انعكس على املجتمع
بـشـكــل واض ـ ــح .الـعـنـصــريــة ورف ــض
اآلخ ــر ظـهــر عـلــى املـسـتــوى الرسمي
بشكل فاضح.
ّ
ورأى ال ـب ـعــض أن صـ ـ ّـب «املـجـتـمــع
العلماني» جام غضبه على الشركة
ومـنـتـجـهــا الــريــاضــي ،يـســاهــم أكـثــر
ف ــي تــأج ـيــج اإلس ــام ــوف ــوب ـي ــا داخ ــل
ّ
امل ـج ـت ـم ــع الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ال س ـي ـم ــا أن
هـ ـ ـن ـ ــاك ج ـ ـنـ ــوحـ ــا مـ ـ ــن ِقـ ـ ـب ـ ــل ال ـي ـم ــن
ن ـحــو «رهـ ـ ــاب األجـ ــانـ ــب» وت ـحــدي ـدًا
ّ
امل ـس ـل ـمــن م ـن ـه ــم ،وهـ ــم ال ي ـن ـفــكــون
ي ـع ـل ـنــون ع ــن ان ــزع ــاج ـه ــم م ـن ـهــم في
ك ــل م ـن ــاس ـب ــة .ف ــرن ـس ــا ال ـت ــي تـسـعــى
لتحقيق العدل واملـســاواة ،ال تراعي
ه ــذه الـقـيــم الـتــي تــدعـيـهــا ،مــن خــال
ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى مــواط ـن ـي ـهــا وع ــدم
احـتــرامـهــا لـلـخـصــوصـيــات الدينية
والثقافية املتعلقة بهم .فهي تحظر
ال ـح ـج ــاب ف ــي املـ ـ ـ ــدارس ال ـح ـكــوم ـيــة
وبـ ـع ــض امل ـب ــان ــي ال ـع ــام ــة م ـن ــذ ع ــام
ً ّ
 ،2004م ـع ـت ـبــرة أن أي رمـ ــز دي ـنــي،
م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــاب ،ال ي ـ ـحـ ــافـ ــظ ع ـلــى
مظهر الـحـيــاد املـطـلــوب مــن الطالب
والعاملني في القطاع العام بموجب
قــوانــن ال ـبــاد .هــذا ّ
االدعـ ــاء ال يبرر
ّ
العنصرية ضــد املسلمني وغيرهم،
مــن قـبــل أوس ــاط املـعــاديــن لــإســام،
وال ـ ُـذي ــن ُي ـح ـس ـبــون ع ـلــى م ــا يـسـ ّـمــى
بالنخب ،الذين هم بعيدون كل البعد
ّ
الفرنسي
عن هذه التسمية .رد الفعل
ل ــم يـعـكــس أي دف ــاع ع ــن ال ـحــريــة أو
املـ ـس ــاواة ،إن ـمــا أظ ـهــر ت ـشــددًا وعــدم
احترام للتنوع الثقافي.

