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ة           ٢٠٠٢آانت سنة    ور هوغو الثاني ة فكت سا لمئوي صيبه من     .  مخصصة في فرن ال ن عمالق االدب ن
ك       . التكريم دة   : لكن الرجل الضمير الذي يمّثل واحدًا من اقانيم الجمهورية نال اآثر من ذل فرصة جدي

ام ن                صمود ام ة لل ا احد، قابل م ُيعله ا ل زعة االنتحار التي    لالثبات ان روح الجمهورية التي اعالها آم
.تنتابها بين الحين واآلخر

*** 
دورة     ى ال ن ال و ب اري ل ال جان م كلها انتق ي ش أة االصلية الت د المفاج سيين، بع أ الفرن ا فاج ر م   اآث

.الثانية من االنتخابات الرئاسية الفرنسية، آان حّدة ردود الفعل العالمية
فرغم اعوام من التراجع في       . ا ابناء البلد   وآأن االجانب يصرون على خصوصية فرنسية تخلى عنه        

ا                          وريتهم رونقه اد جمه سيون في افق نجح الفرن م ي ام، ل شأن الع ه لل مستوى النقاش السياسي، ومن تتفي
امج     "اذاعة الشرق "على موجات   . المميز في العالم   ل "، وضمن برن ذي يستضيف    ) الجمع " (بلوريي ال

دير            آل اسبوع ندوة تشارك فيها شخصيات اعالمية وس        ان سرج جولي، م ة، آ سية مرموق ياسية باري
، يعّزي نفسه بردود الفعل العالمية، رغم قساوتها، مالحظًا ان الدنيا قامت بمجرد            "ليبراسيون"جريدة  

سا،               ان مرشحًا يمينيًا متطرفًا تأهل للدورة الثانية من دون ان يكون له ادنى حظ في الفوز برئاسة فرن
ين، في         ن اقصى اليم ذه                         فيما تمّك ر آل ه م يث سلطة ول شارآة في ال ة، من الم ة اوروبي ر من دول  اآث

ة وعي       . الجلب ي ال دة ف ى ح ة عل ل مكان زال تحت سا ال ت ة ان فرن ذه المفارق ن ه ولي م تخلص ج واس
.العالمي، مما يضع الناخبين فيها امام مسؤولية مضاعفة

*** 
شور         ه المن لمان رشدي مقال دة ال   مسؤولية الناخبين هي ما رّآز عليه س ". واشنطن بوست  " في جري

در    ان االج سياسية، آ اة ال ن الحي بان م ل جوس سحاب ليوني دل ان ه ب ة ان وان رشدي عن الكتاب م يت ول
ة برتولت بريشت     ! بالناخبين ان يستقيلوا   والمقصود بذلك ليس السخرية من النخبوية، على غرار نكت

ا يمكن          "انتخاب شعب آخر   "الشهيرة حول ضرورة     اد م ل انتق ي     ، ب سميته شعبوية التخل اد ال   . ت االنتق
ده في ترف        "االستثناء الفرنسي "ُيلقيه رشدي على الفرنسيين وحدهم، فليس موضوعه         ، والمشكلة عن

.غربي عارم
د صدور          " اآليات الشيطانية " فيقول آاتب     ه، بع رة تخّفي اه طوال فت ا عان انه عندما ُيسأل عن سوء م

ه حرم        ى                   فتوى الخميني في حقه، يجيب بان د في استطاعته الحصول عل م يع ه حق التصويت، اذ ل ان
لكنه يضيف، ان الجمهور الغربي      . البطاقة االنتخابية البريطانية باعتباره اصبح مجهول مكان االقامة       

أ    ين الخط ذا ع د، وه ل الج ى محم ه عل الم ال يحمل ذا الك سمع ه ذي ي ة  . ال ل حري ة تهم عوب مترف ش
ل                   االختيار التي تملكها، فتسمح آناً     اجح مث يس وزراء ن ًا بشطب رئ وش، وآن و ب  بانتخاب جورج دابلي

ى ممارسة حق االنتخاب                     شة ال شعوب المتعّط جوسبان لمصلحة لو بن، فيما جنوب المعمورة يعّج بال
.الذي تحرم إياه
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 تلك هي المفارقة التي يسطرها رشدي، مضيفًا ان عدم التنبه اليها هو ما يفتح الطريق امام النزعات             
صلبةاليم ة المت د ان   . يني د، ال ب ل واح ة الخاصة لك ام بالحديق ة االهتم ت بحج اء البي ي فن االنزواء ف ف

. يحرك الثعبان الذي يعشش فيها
*** 

 
ى         .  ايلول ١١هو من نتائج احداث     ) في الدورة االولى  (قيل ان نجاح لو بن       ذي بن والحق ان الرجل ال

  مخطابه على آراهية المهاجرين العرب وجد في تجري
ذا المجال                   . ربي ما يشرعن عنصريته   صورة الع  بقيته في ه اخرة باس أخر اصًال عن المف م يت . وهو ل

د المنصرم،                   سي خالل العق ون الفرن وات التلفزي لكن آل من تابع يوماًَ ما نشرة االخبار على احدى قن
ر    . يعرف انه من المجحف نسب ظاهرة لو بن االخيرة الى بن الدن        فالنزعة التي رصدها رشدي اآث

ة                          ما   ة غريب نعكس في تراتبي ة ت ى ظاهرة تزييف مخيف ذي خضع ال ون ال تتبدى على شاشات التلفزي
اء ة لالنب ام . عجيب ه   ١٩٨٢ع ة، الن اة الثاني ى القن رة عل شرة الظهي دم ن وا، مق ار النغل صل برن م ف ، ت

ا           آو رفض االنصياع الوامر ادارته التي قضت باعطاء االولوية الى نبأ مقتل غريس آيلي، اميرة مون
.والنجمة السينمائية السابقة، على قضية اغتيال بشير الجميل في بيروت

سي في          ". الجمهور عايز آده  : " الرسالة آانت واضحة    لكن المنحى الذي اتخذه االعالم المرئي الفرن
ر              ديم الخب شعبي "اآلونة االخيرة ذهب ابعد من مجرد تق سياسي الجدي       " ال ر ال ى الخب ه منحى    . عل ان

ا                        "  قرب  عن"االعالم   ا فيه سها، بم ة نف ى الصحافة المكتوب ل، عل و بدرجة اق ضًا، ول ذي انعكس اي ال
ة        " لو موند "جريدة   سياسة الدولي صيلية لل االعالم  . التي بنت مجدها على متابعتها التف ال " عن قرب  "ف

اس حقيق                    ة يفضي فقط الى اهمال ما يجري بالعالم، بل سرعان ما يهّمش السياسة، بحجة ان ما يهم الن
ة  ؤونهم اليومي و ش ع       : ه ايش م ى التع ل، وحت ائل النق ل، وس ضية العط ة تم ية، طريق ة المدرس البيئ

ضًا                    . الجيران رًا طويًال عري ة تقري اة الثاني ة، عرضت القن ة االنتخابي قبل اسبوعين، وفي غمرة الحمل
!عن حارس بناية يحسن ادارة الصراعات بين سكانها

اة اليوم ة للحي ا آانت االولوي ن   ولم ان م ا، آ ًا منه سار بريئ ن الي م يك ي ل ة الت ذه الرؤي ة، بحسب ه ي
ة التي                      صورة العام الطبيعي ان يحتل االمن حّيزًا اخذ يكبر فيكبر، حتى آبر معه هاجسه وصارت ال

داً            ة        . يشّكلها عن نفسه المجتمع الفرنسي انعكاسًا معّظمًا لهذه الصور الجزئية ج اذا جاء موسم التعبئ ف
.، اآتمل نصاب الهواجس ونسيت فرنسا نفسها"االرهاب العربي"داخلي اسمه /ضد خطر خارجي

*** 
سها ل شيء عن نف سا آ سى فرن دًا.  لحسن الحظ، ال تن ك تحدي ي ذل ا ف ن عظمته ا تكم سلم . ربم تست

صعود                    ى ال ود ال ى انحدارها، فتع ة ال ق  . للسهولة والتفاهة، واحيانًا للفاشية، لكنها تنتبه في النهاي طري
ى صار المتظاهرون                      الصعود وم، حت ة راحت تتكرر آل ي  بدأ مساء الدورة االولى بتظاهرات عفوي

ذي ال                      ر ال شارع الكبي تفتاء ال عشرات االلوف جابوا شوارع معظم المدن اول من امس، وبانتظار اس
ل     ي تحم ساحة الت ي ال ة ف ول نصب الجمهوري ار ح بة اول اي وف لمناس ات االل يجمع مئ ه س ب ان ري

الصعود لن يكتمل إال اذا استخلص المجتمع الفرنسي العبرة من هذه االنتكاسة وأدرك ان               لكن  . اسمها
ى             . هي ما اوصله الى الحضيض    "عن قرب " السياسة   ددًا ال ور هوغو مج ط، سيتعرف فكت عندها، فق

  .الوجه الذي عرف وأحب
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