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אוקטובר 2000 — אוקטובר 2001
הקהילה היהודית המדומיינת בשבועוני 

החדשות של צרפת

שמואל טריגאנו

מאמר זה מבקש לבחון את אופני הבנָיית הדימוי של הקהילה היהודית 
עם   .2000 אוקטובר  חודש  במהלך  הצרפתיים  החדשות  בשבועוני 
לאלימות  קורבן  צרפת  יהודי  נפלו  השנייה,  האינתיפאדה  פרוץ 
שהופעלה נגד אתרי פולחן ואנשים כאחד, ואשר האחראים לה באו 

מקרב העדות המגרביות1.
השבועונים שבדקנו )ל'אקספרס, לה פואן, לה נובל אובזרווטר, 
מאריאן2( פרסמו במהלך אותו חודש מאמרים בעלי נימה פרדוקסאלית 

על אירועים אלה. 
אחד,  פה  ספגו,  בעת  ובה  אלימים  אירועים  חוו  צרפת  יהודי 
החשיבה  מודל  ה"קהילתי".  מצבם  כלפי  בעיקר  שהופנתה  ביקורת 
מקץ  החדשותית  הבמה  לקדמת  ישוב  זו  בתקופה  והתגבש  שהלך 
בנובמבר  היהודי  העולם  של  האובזרווטואר  יפרסם  כאשר  שנה, 
2001 את רשימת 450 התקיפות האנטישמיות שאירעו מאז אוקטובר 
2000, תקיפות שהתקשורת והממסד הציבורי עברו עליהן בשתיקה 
בעודם   ,2000 שבאוקטובר  בזמן  שנה.  אותה  כל  לאורך  מוחלטת 
קורבן לתוקפנות מצד הקהילה הערבית–מוסלמית, הואשמו היהודים 
 2001 שבנובמבר  הרי   ,)3cummunautarisme( ב"קהילתיות" 

מאשימים אותם ב"הסתגרות קהילתית".
 2000 בשנת  התקשורתי  שהשיח  להניח  ניתן  הגיונית  מבחינה 
היה הגורם העיקרי לקשר השתיקה הגורף שהוחל לאורך כל אותה 
שנה על ההתנכלויות האנטישמיות החוזרות ונשנות. כדי להצדיק את 
הקובלנות, שמקורן  מן  מראש  לשלול  השיח  מעצבי  בחרו  שתיקתו 
בקהילות היהודיות המותקפות, כל תוקף חוקי. מרגע שהתקבלה עמדה 
אידיאולוגית זו, ומשיצאה לאור נבואה זו המגשימה את עצמה, התבטל 
מאליו כל מה שיכול היה לנבוע מן המציאות והפך חסר חשיבות, או 
כיוון  והמטעה:  הראשונית  התיזה  במסגרת  מחדש  נבחן  דיוק  ליתר 
שהיהודים הם "קהילתיים", טענתם אינה יכולה להיות אלא בבחינת 
מן  כלומר:  אותה,  לקבל  אי–אפשר  ולכן  שלהם  לקהילתיות  אליבי 
העזו  שבהן  הממלכתי,  הרדיו  בתחנות  ה"תקריות"  לגנותה.  הראוי 
מאזינים יהודים להסב את תשומת הלב לעובדות אלו וספגו ביקורת 

והאשמות בוטות מצד השדרן, זכורות עד היום.

מבחינה עובדתית, המאמרים על ההתקפות האנטישמיות מהווים 
חלק ממכלול שהוקדש לאינתיפאדה ולישראל, ובלט ביחסו השלילי 
כלפי ישראל. מדובר בחודש שבו מצא את מותו הטראגי הילד מוחמד 
אל דורה, אירוע שדווח בהרחבה בכל כותרות העיתונים. יהודי צרפת 
נמצאו אשמים בעקבות האשמה המוטלת, לכאורה, על ישראל. באופן 
זה נוצר קשר ישיר בין האירועים בישראל ואלה בצרפת, כאילו ניתן 
להעמידם בשורה אחת. מכל מקום, נראה כי כך נראו הדברים בעיני 

העיתונאים.
בכוונתנו לדון אך ורק במאמרים העוסקים ביהודי צרפת, במטרה 
להבין כיצד הובנה הדימוי הקהילתי של יהודי צרפת. שנה אחר כך, 
בספטמבר 2001, אירעו פיגועי אל קעידה האסלאמיסטיים4 בארצות 
הברית. הם הבהירו את עומק חדירתו של הארגון האסלאמיסטי אל 
תוך העולם המערבי, ואת סכנת התמזגותו של הארגון עם הקהילות 
המוסלמיות החזקות היושבות בקרבו. בעקבות אירועים אלה ראינו 
 ,)2001 )באוקטובר  הצרפתית  העיתונות  כל  של  כללית  התגייסות 
הפעם   — בקהילתיות  דופי  הטלת  נגד  להיאבק  אחד  כאיש  שקמה 
פוליטית ולוחמנית — שריחפה על ראש האסלאם בצרפת. מה שנכתב 
לבחינה  ראוי  קריטריון  לנו  מספק  האסלאם  לטובת  ימים  באותם 
ובעיקר להשוואה עם מה שנכתב שנה אחת קודם לכן על הקהילה 
היהודית ועם מה שייכתב עליה מאוחר יותר. ההשוואה אינה מותירה 
מקום לספק: הקהילה היהודית, חרף היותה קורבן סביל לתוקפנות, 
מואשמת באופן בלעדי ופה אחד, ואילו הקהילה הערבית–מוסלמית 
זוכה לאהדה מופלגת. וזאת בה בשעה שהאסלאמיסטים שיצאו מחיקה 

נמצאו אחראים לפיגועי התאומים בניו–יורק.
כאמור,  פרסם,  לחלוטין,  עוינת  באווירה  כך,  אחר  אחד  חודש 
הפיגועים  רשימת  את  היהודי  העולם  של  האובזרווטואר 
לאופנה  חזר   ,2002 ובינואר   2001 בדצמבר  ואז,  האנטישמיים. 
השיח על "ההסתגרות הקהילתית" של יהודי צרפת, ערער שוב על 
הלגיטימיות של הזדעקותם וביטל אותה כליל. במאי 2002 שוב לא 
היה כל ספק בכך, שהשיח העיתונאי מעצב את העובדות כראות עיניו. 
דווקא הצהרות הפוליטיקאים )בעיקר הנשיא ז'אק שיראק( במהלך 
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מסע הבחירות לנשיאות צרפת באותה שנה, התקדמו מהכחשת עצם 
קיומה של אנטישמיות להכרה בעובדות. 

הדמויות בשיח העיתונאי
מגנה  אחד  שמצד  קבוע,  למודל  למעשה  מציית  העיתונאי  הסיפור 
משבח  שני  ומצד  היהודית,  בקהילה  ב"אשמה"  הנושאים  אישים 
"דמויות מופת" מבין היהודים, אישים הנחשבים "חיוביים" ומהווים 
משקל נגד לאישים ה"שליליים" הראויים לגינוי. באופן זה נבנה השיח 
בהתאם למודל בינארי )חיובי–שלילי, יהודי "טוב" או יהודי "רע"(, 
שטחי במהותו, המוביל בהכרח להצבעה על אשם, שהוא, בנסיבות 
להבדיל  מתעקשים  שהעיתונאים  ככלל,  היהודית  "הקהילה"  אלה, 
בינה לבין "היהודים" כפרטים. אבל כדי שתיווצר אחריות יהודית, 
צריך, קודם לכך, להכחיש את אירוע התקיפה, כלומר להציגו באופן 
יחסי, על–ידי כך שמראים שהיהודים עצמם אינם מבינים דבר וחצי 
הצרפתית(  )המסגרת  ממקומו  האירוע  את  מוציאים  כך  ואחר  דבר, 
ו...  אותו  התיכון( שמסבירה  המזרח  )אירועי  במסגרת  לשחזרו  כדי 

מצדיקה אותו.

הדקונסטרוקציה של האירוע

א. שיגעונם של היהודים
"חרדה  צרפת:  יהודי  של  ה"חרדה"  את  מהדהדים  השבועונים  כל 
בולטת", "עומק החרדה", "טירוף מוחלט", "השם המרטיט של ישראל 
משמעו חרדות ושברים גם יחד", L’Evènement, 22-16 באוקטובר 
"האסון",  באוקטובר;   19 ל'אקספרס  שלהם,  "הפסיכוזה"   ;2000
"היהדות אינה דת היא אסון", "הפצע נפער והוא עמוק", לה פואן, 
ד.  הסוציולוגית  רגשית;  היא  היהודים  של  התגובה  באוקטובר.   20
באקספרס מן ה–19 באוקטובר: "קשרים   )D. Schnapper( שנאפר 
מועדפים המסבירים את הסולידאריות הפנימית העמוקה של היהודים 

עם ישראל ואת מידת פגיעותם בנושא".

ב. מזעור האירוע
השמועה והפאתוס גוברים על המציאות. מובאים ציטוטים של נציגים 
יהודים. "העובדה שהשמועות מתגלגלות באין מפריע, וניזונות ]חשוב 
לציין[ ממקרי אנטישמיות רבים...אינה מעידה", לדעת נשיא קהילת 
וונדליזם ועל  גארז', " על התחדשות האנטישמיות, אלא דווקא על 
 Charles( שארל חאנון .)עבריינות נוער." )ל'אקספרס, 19 באוקטובר
Hanoun(, נשיא קהילת Villepinte: "אלמונים ניסו להצית את בית 
הכנסת: 'אין זה אירוע חשוב במיוחד, הוא מודה' " )מריאן, 22-16 
שנה  שיטתי:  באורח  שיחזור  כשלעצמו  מדהים  משפט  באוקטובר(. 
בניסיון  בבית המשפט  דנים  כאשר   ,2002 באביב  מכן,  לאחר  אחת 
להצית את בית הכנסת במונפלייה, יאמר פרקליט המדינה שלא מדובר 
בטל"...  הולכי  "צעירים  של  במעשה  אלא  אנטישמית,  בתוקפנות 

בקיצור, כאשר הולכים בטל בצרפת, שורפים ספרי תורה!

ג. דפרסונליזציה של מעשי התוקפנות והכחשתם
התקיפות  מַבצעי  כלל.  אחראית  אינה  המוסלמית  הקהילה  למעשה, 
אינם אשמים. "הם קודם כל עבריינים" )לה פואן, 22-16 באוקטובר(; 
לאירועי  ספונטאניות  תגובות  אלא  בפרברים,  פוליטית  תנועה  "אין 
בפרברים  "הצעירים  באוקטובר(.   22-16 )מריאן,  התיכון"  המזרח 
באקספרס,  בנסלאמה  )פתחי  הזהותי"  השד  מכנה  שאני  במה  נִשּבו 
בכעס'  הזקן  הרב  אומר  דעת"  קלי  'פרחחים  באוקטובר(;   22-16
)האקספרס, 19 אוקטובר(; "צעירים 'חסרי תרבות' ששינו זמנית את 
'מוות  )מריאן, 29-23 באוקטובר(. "כאשר שומעים קריאה  יעדם" 
זהו 'מעשה של צעירים פראי אדם' שקפצו על  ליהודים' בהפגנות, 
יותר  אהודה  יותר,  עשירה  להם  שנראית  קהילה  לתקוף  הזדמנות 

שהשתלבה יותר" )אקספרס, 19 באוקטובר(.

היהודים  בין  מתחלקת  האחריות  ברירה  בלית  ד. 
והערבים

משני  "פעילים  אצל  השנאה  השתוללות  פיגרו,  לה  העיתון  "לדעת 
על  לגונן  עז  רצון  רבים  'ניטראליים'  קוראים  אצל  עוררה  הצדדים 
נכון,"  )Bruno Frappat(, "אמנם  ברונו פראפא  כך   ... החילוניות" 
לנו  "שיש   , קרואה  לה  הנוצרי  היומון  של  הראשי  העורך  מלגלג 
 מעט מאוד קוראים בשורות החמאס כמו גם בצד הציונים" )מריאן, 
היא  הציונות  כי  המרמזת  למשוואה  לב  שימו  באוקטובר(.   29-23
אירועים  מ–250  יותר  הכול,  "בסך  קיצונית.  טרוריסטית  תנועה 
חמורים פחות או יותר — ובהם כעשרה נגד הקהילה הערבית–מוסלמית 
)האקספרס,  השמועות",  חרושת  את  ומזינים  פסיכוזה  יוצרים   — 
בצרפת  והמוסלמים  צרפת  שיהודי  חולמים  "אנו  באוקטובר(.   19
ייענו לקריאת מנהיגיהם הרוחניים ויפגינו יחד... אנו עדים להתגברות 
)מריאן,  הקהילות"  שתי  בחיק  והבדלנית  הרדיקלית   הנטייה 
22-16 באוקטובר(. משפט תמוה מפני שהיהודים מעולם לא תקפו אף 
אחד, והיה זה הרב הראשי סיטרוק שהזמין את המנהיגים המוסלמים 
להיפגש, כפי שדיווח אותו שבועון עצמו. לה פואן, )19 באוקטובר( 
מפרסם כתבה על הפרברים שבה הוא מצביע על תמימות דעים בין 
תנועות הימין היהודי הקיצוני לבין "מוסלמים מסוימים" שהזדעזעו 
מן האירועים במזרח התיכון, במטרה להקים יהודים וערבים זה נגד 
זה ולהצביע על מעין קנוניה של קיצונים. כדי להדגיש את הרעיון, 
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ממסגרים בתוך הכתבה את "שנאת היהודי" מול "אפליית הערבי". 
הבעיה היא שעל מנת להראות את "שנאת הערבי", מביא השבועון 
ריאיון מזויף, שנשלף, לצורך ההוכחה, באופן מלאכותי, מספר מאת 
"הקהילות  זרביב5:  ומישל  גולאן  אוליבייה  היהודים  העיתונאים 
היהודית והערבית קוראות אמנם לחבריהן להירגע, אך הן חשות על 

בשרן את האלימות של הסכסוך הישראלי–פלשתיני".

ה. אף על פי כן, הקהילה היהודית אשמה יותר: זיהוי 
יהודי צרפת עם המתנחלים

התפקידים  בין  לבלבל  תמוהה  נטייה  גילו  הצרפתים  השבועונים 
בין  ההקבלה  את  מאששים  הם  השונים.  ההיסטוריים  והאירועים 
הצרפתית  הקולוניזציה  לבין  כביכול,  הישראלית  ה"קולוניזציה" 
שהערבים הם קורבנותיה. "הקהילה הערבית–מוסלמית בצרפת עדיין 
את  בטלוויזיה  רואים  הם  כאשר  הדיכוי...  ואת  הכיבוש  את  זוכרת 
הילדים הפלשתינים, הם נזכרים בהשפלה ובעוול שהם בעצמם חוו" 

)האקספרס(. 
היהודים  בזיהוי  בעיקר  מצטיין  באוקטובר(   22-16( מריאן 
, ובהטלת הדופי הרגילה שלו ביהודים  הצרפתים עם "המתנחלים" 
מבצעי  "אחרי  בכלל.  דתיים  וביהודים  בפרט  אפריקה  צפון  יוצאי 
מטעם  תגובה  אין  ובטבריה  בנצרת  הערבים  נגד  האלימים  הענישה 
הצרפתים  הרבנים  פרסמו  לא  מדוע  הגדולים.  היהודיים  הארגונים 
של  האשכנזי  הראשי  הרב  של  בהצהרתו  תמיכה  הודעת  לאלתר 
ישראל שגינה בחריפות את הפוגרומים האנטי–ערביים בנצרת?... " 
מה מייצגת ההגירה מצרפת לישראל? מאות ספורות של מועמדים, 
בעיקר דתיים". באופן זה רומזים על הזדהותם של יהודי צרפת עם 
"האינטגריסטים הקיצונים"6 ועם "המתנחלים" המנודים... ההתקפות 
נגד היהודים בצרפת מועברות לעולם המושגים הישראלי ומוצדקות 
 19( האקספרס  לביקורת...  הראויה  הישראלית  לפוליטיקה  בהתאם 
בנסלאמה  פתחי  המוסלמי  הפרשן  של  דבריו  את  מביא  באוקטובר( 
Pethi Benslama המנקה במאמר הנ"ל את המוסלמים מכל אשמה, 
"הבעיה היא שהארגונים הקהילתיים היהודים בצרפת אינם שופטים 
את המדיניות שמנהלת ישראל: ציפינו מן המנהיגים הדתיים לריחוק 

גדול יותר ביחס לזהותם". צריך לקרוא כדי להאמין.

ו. מי הם היהודים הרעים?
בניין  ליד  התיאורים בכל העיתונים, בעקבות הפגנה פרו–ישראלית 
שגרירות ישראל, עולים על גדותיהם. "התייצבותם התקיפה של נציגי 
הקהילה היהודית שבאו אל ארמון האליזה )נשיאות צרפת. ש.ט.( ואל 
מאטיניון, )משרד ראש הממשלה. ש.ט.( כבר מן הימים הראשונים של 
הסכסוך, על מנת לבקש יחס "מאוזן יותר" של צרפת כלפי הסכסוך 
במזרח התיכון, יכולה הייתה להתפרש בידי כמה משקיפים כצעד נוסף 
לעבר סוג זה של קהילתיות" )לה פואן, 20 באוקטובר(. מדברים על 
עידוד "קונטקסט" של בדלנות... על רקע "נקמת אלוהים", על החרפת 
"הנטייה להסתגרות שכבר נצפתה בקהילה היהודית", על "התכווצות 
ו"עליית מחיר הקדושה" שהופכים את הסכסוכים לבלתי  הזהויות" 
באוקטובר(   22-16( מריאן  באוקטובר(.   20 פואן,  )לה  פתירים" 
בולט כתמיד בביקורותיו: "שוב הגיעה עת הסכנות, האיום על הזהות 
במאות",  יהודים  משכפלת  ישראל  של  הבדידות  באוויר.  מרחף 

"התרגשות... שהיהודים עושים בה שימוש ציני," "הקיצונים גולשים 
של  מכופלת  לדיאבוליזציה  שהנטייה  "מובן  הזה".  החרדה  ים  על 
ה"אחר", אינה מחריפה בישראל אלא דווקא בגולה, מונעת על ידי 
דחפים קהילתיים." )מריאן, 29-23 באוקטובר(. "לאומנות אתנית", 
"התגברות של צנטרליזם יהודי מסוים שאמצעי התקשורת בוחשים בו 
ללא הפסקה", ניצול אובססיבי וכמעט תמידי של "השאלה היהודית", 
של  הטירוף  אחדים,  שעושים  בשואה  האינסטרומנטאלי  "השימוש 
המאבק על הזהב היהודי", "המלכודות וההיסחפות של חובת הזיכרון" 
)מריאן, 29-23 באוקטובר(, "קהילתיות, שבטיות מופרזת" )מריאן, 
22-16 באוקטובר(. לה נובל אובזרווטר, שעד אז לא פרסם דבר על 
האירועים, מוקיע עם זאת בעטו של העורך ממוצא יהודי ז'אן דניאל 
את "הנטייה המוצהרת של ישראל לנאמנות לזיכרון השואה. זיכרון 

זה אינו נוגע לפלשתינאים. היהודים שוב אינם קורבנות".

עם  מזדהים  ימניים,  ספרדים,  הם  הרעים  היהודים  ז. 
ישראל...

"התופעה הקהילתית התחזקה בצורה מרשימה. הדבר נובע מן השליטה 
למסורת  יותר  הקרובים  אפריקה,  צפון  יוצאי  ספרדים  יהודים  של 
 CRIF–ה מן  החל  המוסלמי.  העולם  בתוך  קהילה,  לחיי  ומורגלים 
)ארגון הגג הפוליטי של יהודי צרפת. ש.ט.( ועד לקונסיסטואר ) מוסד 
ההנהגה הממלכתי–דתי. ש.ט.(, דרך הרבנות הראשית, ההזדהות הזו 
באה לידי ביטוי, זה שנים אחדות, בהנהגה חדשה שבאה במקומם של 
נכבדים יהודים מימים עברו בעלי סגנון מאופק, הנהגה של פעילים 
יותר,  ותובעניים  לוחמניים  אבל  פחות,  אולי  משכילים  אותנטיים, 
שמוצאם בדרך כלל מן המרכיב הספרדי בקהילה. אישים אלה הם 
בלי  לא  הלגיטימי  זעמם  את  מבטאים  והם  אלה,  בימים  הטון  נותני 
דומיניק שנאפר  )לה פואן, 20 באוקטובר(. הסוציולוגית  החלקות" 
באוקטובר(:   19( באקספרס  מאשרת   )Dominique Schnapper(
'הקהילה' הם הספרדים, יותר משני שלישים מן האוכלוסייה היהודית, 
הם רבים יותר בראשות הארגונים הקהילתיים ובמוסדות הדתיים, הם 
דתיים יותר, )מפגינים( רגש הזדהות חזק יותר, סולידאריות עמוקה 
ושורשית "ביחס לישראל". המוזר ביותר הוא שכדי להמחיש ההערכה 
סטרוף  פראנסוא  ז'אן  היהודי  המנהיג  את  מצטטים  בחדות,  הזאת 
מריאן מצטט את ה.  )Jean-François Strouff( שאינו ספרדי כלל. 
מוסיקאנט )H. Musicant(, מראשי ה–CRIF: "הכוחות המאורגנים 

הארגונים היהודיים בצרפת מפגינים נגד האנטישמיות
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הכי טוב הם מן הימין. הם משפיעים על הקהילה על רקע מצוקתה 
מצטטים  פואן  ולה  מריאן  באוקטובר(.   22-16 )מריאן,  הגדולה" 
את מנהיג הליכוד–צרפת, ז'אק קופפר )Jacques Kupfer(, נציג של 

מיעוט קיצוני, כדמות מרכזית בקהילה היהודית.

ח. וליתר דיוק, המוסדות היהודיים, ה"לובי"
ראש  של  אלמנתו  של  טקסט  מפרסם  באוקטובר(   22-16( מריאן 
פראנס  מנדס  קלוד  מארי  יהודי  ממוצא  הסוציאליסט  הממשלה 
פטריק  היהודי  וההיסטוריון   )Marie-Claude Mendès France(
את  היהודים",  "ראשי  את  המוקיעים   )Patrick Girard( ז'יראר 
המוסדות הקהילתיים ש"עיקלו" לשימושם את דעת הקהל היהודית 
יתבטאו בשם  ומן הראוי שלא  מייצגים אלא את עצמם  "לא  ואשר 
הקהילה היהודית בצרפת". "מוסדות ייצוגיים אלה" האם הם באמת 
מייצגים את המגוון הרחב של הצרפתים היהודים? תוהה לה פואן, 
והאקספרס מביא את דברי ד. שנאפר: "אי אפשר להגדיר את היהודים 
המוסלמית  לקהילה  בהתייחסות  הניגוד  קהילה".  בתור  הצרפתים 
מרחיק  באוקטובר(   22-16( מריאן  מרתק.  ממש  זה,  בהקשר  הוא, 
לכת עד כדי הבעת צער על היעדר קהילתיות מוסלמית, קהילתיות 
שהיא מגנה בתוקף אצל היהודים: "אחד מעקבי אכילס של הקהילה 
המוסלמית הוא בראש ובראשונה היעדר נציגות אחידה... הפילוג אינו 
מועיל להם, ולא לרפובליקה". מה שלא יהיה "הקהילה הערבית או 
המוסלמית" אינה אשמה: זו לא היא שמעדה אלא תמיד אותן קבוצות 
את  שינו  "זמנית  אזרחית" אשר  חסרי תרבות  "צעירים  קטנות של 

יעדם" )מריאן, 29-23 באוקטובר(.

ט. אף על פי כן יש יהודים טובים, אשכנזים, מכובדים, שדתם 
7)Israélites( יהודית

"המכובדים  הקהילה את  מול  אל  מעמיד  באוקטובר(   20( פואן  לה 
שנאפר  ד.  )ראה  "אשכנזים"  היהודית",  הדת  בני  הדיסקרטיים 
בחיים  משתלבים  שאינם  היהודים'  'הצרפתים  "רוב  באקספרס(, 
הקהילתיים, מסתפקים בהבעת נאמנותם האיתנה ליהדות באמצעות 

אנרי  של  היא  כמודל  המוצעת  הדמות  החשובים".  החגים  חגיגת 
אז'דנברג )Hajdenberg Henri(. לה פואן מקדיש לו מסגרת: "אנרי 
אז'דנברג הוא בן הרפובליקה", ומדבר אתו על "איום הקהילתיות", 
העובדה  מן  למעשה,  לו,  בא  פרסומו  וכול.  מכל  דוחה  שהוא  מונח 
שבהפגנה שנערכה לפני בניין השגרירות מנע ממנו הליכוד הצרפתי 

לשאת דברים.
צריך להדגיש את המהלך הרטורי שנוקטים כל השבועונים. מי 
שעומדים לביקורת מוזכרים תמיד בלשון רבים כאנונימיים , חסרי שם. 
מדברים עליהם, אבל הם לא מדברים. הם אינם נקראים להביע דעה 
אלא מצטטים את נציגיהם הרשמיים. לעומת זאת, המודלים ה"טובים" 
המופיעים  מבוקשים  ואינטלקטואלים  ידועים  אישים  תמיד  הם 
הריאקציונרי  הנלהב  ההמון  בין  חלוקה  הייתה  כאילו  בשמותיהם. 
והממוסד, ובין האינטלקטואלים המיושבים בדעתם ומזוהים בשמם, 
המבודדים מן הקהל ואינם מקובלים על בני השבט האלים שלהם. את 
היהודים הטובים, לפי מריאן, )22-16 באוקטובר(, רודפת "החרדה 
של  הצרפתים  תומכיה  מבין  ביותר  הקיצוניים  בידי  'סימונם'  של 
פלשתין." מגדירים אותם כ"דור השלום". הם המחזיקים "בתבונה".

י. מי אשם? התקשורת חפה מפשע!
העיתונאים מזהים את עצמם בדרך כלל בדמות המשקיף המותקף. לה 
 ,)Poivre D’arvor( פואן מציג שלוש שאלות לפטריק פואבר ד'ארבור
המגיש הבכיר של מהדורת החדשות ברשת הראשונה והמרכזית של 
הטלוויזיה הצרפתית, המגדיר את העיתונאים כמי שנלכדו ב"תגובות 
הצולבות של רבבות יהודים ופרו–פלשתינים". "פעולות האיבה נגד 
אתרי קודש ]אשר[ אולי לא היו אלא, לדעת אחדים מהם, התוצאה 
הישירה של דיסאינפורמציה, כלומר של קנוניה תקשורתית". "והנה 
נגד האויב רב הצורות, כלומר: הדיסאינפורמציה של  הם מלוכדים 
המדיה" )מריאן, 22-16 באוקטובר(. "רשת האינטרנט הוא המקום 

שבו מגדפות הקהילות זו את זו".

יא. תיקו במקרה הטוב: תהליך ה"התקהלות" של שתי 
הקהילות

מודל הפרשנות, המטיל על הקהילה היהודית את האחריות לתקיפות 
האנטישמיות ובה בעת קובע את כללי אימות העובדות, אינו מצדיק, 
השיח  יחד.  גם  הקהילות  שתי  את  היהודים,  עבור  הטוב  במקרה 
שלא  סיטואציה  על  המקונן  משקיף  של  לזה  אז  הופך  העיתונאי 
של  בסופו  נכריות  קהילות,  שתי  ושבה  הרפובליקה,  בתוך  נוצרה 
זו על אדמת צרפת ממניעים חוץ–צרפתיים.  זו עם  דבר, מתעמתות 
האשמה,  בהטלת  מלאכותי  משקל  שיווי  כמובן  מובטח  זה  באופן 
תפקיד  בבירור  שמילאה  היהודית  הקהילה  הענשת  היא  והתוצאה 
סביל. בנוסף על כך מעמידים אותה בשורה אחת עם קהילת מהגרים 
חדשים, שלא הטביעה אותו חותם על הרפובליקה הצרפתית, ובמידה 
מסוימת, מורידים אותה בדרגה בהתפתחות ההיסטורית של הלאום 
הדתית"  בבעיה  "מי שבקי  דעתו של  את  פואן מצטט  לה  הצרפתי. 
)מי? העיתונאי עצמו בתרגיל של דיבור מהבטן?(: "למה אנו עדים 
כיום בצרפת? יותר מאשר עימות יהודי–ערבי, מתחולל לפנינו מחזה 
שבו שתי קהילות המסרבות להתערות ולהשתלב , האחת מחשש פן 
מנודה. שתיהן  תאבד את נשמתה, השנייה מפני שהיא רואה עצמה 

חילול בית הקברות היהודי בעיירה הרלישיים
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שואבות מן הסכסוך במזרח התיכון אמצעים להתנגדות". כך קיבלנו 
אזרחים  מלחמת  של  למעשה,  סוריאליסטי  במקומו,  שאינו  "מחזה 
מריאן  ניגוד."  שום  ביניהם  שאין  צרפתים  אזרחים  בין   כביכול, 
שהקהילה  הרעיון  את  ושולל  לכת  מרחיק  באוקטובר(   29-23(
יש  שכיום  "ומכיוון  ישראל:  עם  קולקטיבי  באופן  מזדהה  היהודית 
בצרפת כמעט שישה מיליון מוסלמים, שימנו בלי ספק קרוב לעשרה 
מליון ב–2010, שערו בנפשכם מה יהיו ההשלכות אם הקהילה הזו 
בכל  הערבי,  החלק  עם  הקולקטיבית  הזדהותה  על  בגלוי  תצהיר 
הנסיבות...?". אבל האין זה מה שהתרחש במציאות?8 "החל מעתה, 
מחובתנו להביא בחשבון, במלוא ההתחשבות, בסובלנות ובפתיחות 
הדעת, את המציאות הקהילתית הכפולה בארצנו. אך בו בזמן להיאבק 

עד חורמה בתופעות של קהילתיות קיצונית".

אוקטובר 2001: קריטריון ההתייחסות לקהילה המוסלמית
התמונה המצטיירת מן השיח התקשורתי העוסק בקהילה המוסלמית 
בשם  שבה.  בסתירות  מפתיעה  בספטמבר,  ה–11  פיגועי  אחרי 
המוסלמי  העולם  כל  שכמעט  חדש,  מסוג  פיגועים  נעשו  האסלאם 
מן  עולה  אינה  ביקורת  שום  ואולם  בצרפת,  לרבות  להם,  מריע 
הקהילה  סביב  הכתובה מתאחדת  הוא, התקשורת  נהפוך  העיתונות. 
המוסלמית, כדי לחסום כל ניסיון לערב אותה במה שהתרחש. הכוונה 
שלפיהן  העובדות  במבחן  עומדת  היא  אין  אך  לשבח,  ראויה  אמנם 
כל הטרוריסטים  הרי  טרוריסטים,  אינם  המוסלמים  כמובן,  אם,  גם 
בני זמננו הם מוסלמים ופועלים בשם האסלאם, מה שמחייב אותו, 
מצד אחד, להתאמץ ולהבהיר את הדברים בתוך שורותיו, ומצד שני, 
לחלום ההשתלטות שלהם,  כבן ערובה  אותו  מי שלקחו  לבודד את 
משווים  כאשר  יותר  עוד  חריפה  נראית  הסתירה  האיסלמיסטים.9 
אובזרווטר  נובל  לה  היהודית.  הקהילה  על  לשיח  הזה  השיח  את 
)7-1 באוקטובר 2001(, שהתעלם, כאמור, כמעט לחלוטין מאירועי 
לפתע.  קולו  משמיע  קורבנותיהם,  היו  שהיהודים  החולפת  השנה 
הגורם ה"אירועי" הוא השערורייה באצטדיון צרפת, במהלך משחק 
ממוצא  הצרפתים  "הערבים"10  ליוו  שם  צרפת–אלג'יריה,  הכדורגל 
השרים  את  והפגיזו  בוז  בשריקות  ההמנון  נגינת  את  צפון–אפריקני 
שנכחו במשחק בפחיות בירה. העיתונות והפוליטיקאים הגיבו, כידוע, 

על מעשה חילול קודש זה בסלחנות מפתיעה.
ולערבים,  למצב  המוקדש  תחקיר  מפרסם  אובזרווטר  נובל  לה 
שמאמריו השונים מנוסחים באופן המסיר כל אשמה מן הקהילתיות 
הערבית–מוסלמית. שאלת הפתיחה התפלה היא: "מה עמד על הפרק 
כאן בין צרפת ובין מי שמכנים אותם, בהכרח מפני שאין בשפה מילה 
מרואיינים  של  ארוכה  שורה  מציג  השבועון  ה"ערבים"?",  אחרת, 
ושל תחקירנים אנונימיים, כאותו שוטר )התוהה בלבו באיזה צד היה 
יוצא מן הכלל, מגלים סלחנות  וכולם, בלי  ניצב אילו היה ערבי!(. 
כלפי המעשה, גם כאשר הם שוללים אותו. "המודל הרפובליקני?" 
"הוא לא קיים עוד". אחר כך בא פירוט ארוך של תחושות הקיפוח 
של ה"ערבים" ושל מעשי האפליה נגדם )"האם אתה מכיר נבחרים, 
של  סדרה  מוחמד?"(.  ששמם  מועצות  ראשי  או  גנרלים  סנטורים, 
"ערבים"  של  כללי  באופן  חיוביים  דיוקנאות  מציגה  מסגרות11 
העיתונאי  של  במאמרו  בהפי–אנד  מסתיים  התחקיר  שהצליחו. 
מדי  יותר  הרבה  הרבה  הארוך  "המצעד  אסקולוביץ:  קלוד  היהודי 

ה"ערבים",  של  לאינטגרציה  הבקשה  את  המסכם  ה'ערבים'",  של 
שטופלה באופן כה גרוע, לדעתו, בידי הוועדה הממשלתית לענייני 
אזרחות. אף לא מילה, בתחקיר הזה, על התקיפות החוזרות ונשנות 
את  מזכיר  למרות שהוא  ה"ערביים"  בחוגים  היהודים שמקורן  נגד 
"הדברים המוטרפים" )כלומר לא הגיוניים, פתולוגיים ולא פוליטיים( 
הנשמעים נגד היהודים, ואת האנטישמיות הרווחת המשתלחת ב"יהודי 

התנועה נגד הגזענות 'אס.או.אס גזענות' ".
גם  אסקולוביץ  קלוד  אותו  כותב  השבועון,  של  גיליון  באותו 
מאמר על "המבוכה הגדולה בקרב הקהילה היהודית", הפוסק לטובת 
עולה  וכתמיד  ה"ערביים".  החוגים  של  כללי  באופן  החיובי  ההיבט 
אותו דימוי חלוש של היהודים המייחס להם מבוכה ואובדן דרך מאז 
אוקטובר 2000. תת–הכותרת רבת העוצמה, "הגטו בראש", מכריעה 
"בראש"  הביטוי  ה"ערבים".  של  לאמנציפאציה  המאבק  לטובת 
הוא רב–משמעות. כאילו אמרו שחומרת האירועים היא בראש ולא 
הללו  התקיפות  על  המתלוננים  שהיהודים  מסיקים  שוב  במציאות. 
שרויים במצב פתולוגי. רעיון זה עולה מן המובאה המיוחסת לנשיא 
ה–CRIF במרסי, ְקלֵֵמן יאנה )Clément Yana(: "לא צריך להיתפס 

לפרנויה. צריך להתגבר על פיתויי ההסתגרות"...
מן הראוי שנביא את המאמר הזה לפרטיו מפני שהוא משלב את 
"ייאושם", את צערם, את מבוכתם  היהודים, את  רגשי החמלה על 
ועל  הקהילתית  הסתגרותם  על  חריפה  ביקורת  עם  אלה(,  )במילים 
קרעי  באמצעות  לאוששה  בוחר  שהמחבר   , הפוליטית  קיצוניותם 

כרזה נגד האנטישמיות של התאחדות הסטודנטים היהודיים בצרפת
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פותחת  המאמר  את  ומשונים.  שונים  מראיונות  שנלקחו  מובאות 
דמות מעוותת: ריאיון עם סטודנטית יהודייה שיש לה חברים ערבים. 
לחבריה "היהודונים" היא מתייחסת בבוז גדול, אך נאלצת להתעמת 
כמובן  היא  ערבים.  חברים  אותם  של  האנטי–יהודית  עוינותם  עם 
"אנטי–שרון" בדעותיה ודורשת מהם להבחין בין חבריה מן השמאל 
הישראלי ובין שרון. בהמשך, לפני שמגיעים למשפט: "מאז תחילת 
היהודית  הקהילה  שסובלת  התקיפות  רשימת  השנייה  האינתיפאדה 
ארוכה", מופיע "ווסט–סייד–סטורי העלוב של רחוב דה רוזייה" )רחוב 
מרכזי ב"שטטל" היהודי בפריס .ש.ט.(, שם מתואר מופע של צעירים 
יהודים ש"מכסחים ערבים", ומיד אחר כך מדווח על אופנוען ערבי 
שהותקף ונכנס בהמון. אחר כך עוברים לתיאור הימין היהודי הקיצוני 
המציע את הגבריות שלו לפרחחים מרחוב דה רוזייה, הליגה להגנה 
יהודית השואבת את השראתה ממאיר כהנא, רב גזען, ותנועת בית"ר. 
ובעקבותיו  אוהד",  מגרש  יש  לקיצוניים   " המשפט:  מופיע  לבסוף, 
כמה דוגמאות של תקיפות. בהמשך מסביר לנו אסקולוביץ שהיהודים 
אינם עשויים מקשה אחת. הוא מצטט את הפילוסוף והקולנוען קלוד 
 )Philippe Haddad( ואת הפסיכולוג פיליפ חדד )Lanzman( לנצמן
כהוכחה לאווירה האנטישמית; אחר כך את נשיא הקהילה לשעבר, 
של  מטח  ש"ספג   ,)Théo Klein( קליין  תיאו  השלום  מחנה  איש 
גינויים מאישים רשמיים בקהילה". נשיא ארגון הסטודנטים היהודים 
שרוצה  כמי  מצוטט   ,)Patrick Klugman( קלוגמן  פטריק   ,UEJF
לבסוף  "אנטי–שרון".  הוא  אבל  ישראלי–פלשתיני  בדיאלוג  להאמין 
את  לגנות  מסרב   )Clément Yana( יאנה  שקלמן  למדים  אנחנו 
על  ביקורת  מעביר  שהוא  תוך  וקורא,  אחת,  כמקשה  מרסיי  ערביי 
ערוצי המדיה, שלא לשקוע בפרנויה. אחר כך מצוטטת אישיות מן 
הקהילה המביעה דעה אוהדת על "ממצאים" של הנובל אבזרווטר 
על צה"ל, מוזכרים הגיבורים היהודים במאבק נגד הדיסאינפורמציה 
רינל  וייל  Schemla,קלמן  שמלה  אליזבת   ,Encel אנסל  )פרדריק 
לאישור  שזוכה  בראשים",  הוא  "הגטו  והסיכום   ,)Weill  Raynal
מאלן ז'אקובוביץ )Alain Jakubowicz( מן ה–CRIF בליון: "זיכרון 
של  זכויות  הפרת  יש  אוניברסאלי.  זיכרון  להיות  צריך  השואה 
אצל  וקהילתיים  פנאטיים  קיצוניים  כוחות  יש  בישראל,  פלשתינים 
ידי  את  המחזקת  היא  הישראלים  של  הדיאבוליזציה  אבל  היהודים. 

האינטגריסטים שבתוכנו".
וכך כאשר מדבר לה נובל אובזרווטר על הקהילה היהודית, על 
האירועים או על האווירה שהיא קורבן לה, הוא עושה זאת תמיד כדי 

לתקוף אותה.
חסרת  שאינה  עיתונאית  בסביבה  מופיע  המאמר  כך,  על  נוסף 
חשיבות. מדובר בגיליון ששערו תוקף את שרון, ובכתב עת שחולל 
את אחת משערוריות הדיסאינפורמציה הגדולות ביותר בצרפת, כאשר 
ז'אן דניאל טען, כי הצבא הישראלי מבצע מעשי אונס שיטתיים בנשים 
פלשתיניות כדי להביא עליהן "גזר דין מוות" ) במסגרת מה שקרוי 
המוסלמיות  החברות  שגוזרות  המשפחה"(  כבוד  לנקמת  "פשעים 
במזרח התיכון על נערות שאיבדו את בתוליהן מחוץ לנישואין, וכל 
זה כחלק מפרויקט להריסת המשפחה הפלשתינית )"במקרה זה נחשב 
האונס לפשע מלחמה, מפני שהחיילים הישראלים פועלים במודע"(. 
בפעם האחת והיחידה שהשבועון מתח ביקורת על מדינה ערבית, ירדן 

)שבה פשעי הכבוד האלה רווחים ונותרים ללא עונש(, צריך היה גם 
ללכלך גם את ישראל. שאלה של דמוקרטיה ושל שוויון כמובן!

כאשר   , האובזרווטר  של  גיליון  באותו  דמוקרטיה  אותה  ושוב 
יהודי  בקרב  הרוח  הלך  בראש,  ה"גטו  עניין  את  דניאל  ז'אן  מזכיר 
צרפת". "מוזר עד כמה הייאוש גורם לאנשים לשכחה. יהודים רבים 
מה  כל  את  להם  להזכיר  היה  צריך  אבל  העיתונות...  על  קובלים 
משקלה  מאוימת".  הייתה  כשישראל  עצמה  עיתונות  אותה  שכתבה 
המכריע )כמו באוקטובר 2002( של השואה לא צריך להביא אותנו 
לראות ביריביה של מדינת ישראל, ואפילו לא באויביה, את היורשים 
היהודי.  העם  את  להשמיד  שרצו  מי  של  יותר,  או  פחות  הישירים, 
מעורבת  מלחמתית  שאנטי–ציונות  לעובדה  הצדקה  באה  כך  אחר 
באנטישמיות מסורתית ובאנטי–יהדות דתית לא יכלה להתפתח אלא 
בעולם ערבי–מוסלמי. ומיד אחר כך, כפי שהדמוקרטיה מחייבת, וכדי 
להחיל מידה שווה: "איך נוכל לעבור בשתיקה על העובדה שקיצונים 
נופלת  שאינה  אנטי–ערבית  גזענות  ושם  פה  לגלות  יכולים  יהודים 

במאומה מתופעות גזעניות דתיות אחרות."
וזה לא כל מה שמופיע בנובל אובזרווטר מן ה–7-1 באוקטובר 
את  לבזות  הפסיק  לא  שבועות  שלאורך  מי  דניאל,  ז'אן   .2001
לפתע  מגלה  היהודים,  המוסדות  את  ולבקר  היהודית  הקהילתיות 
ש"מאירופה  למדים  אנו  המוסלמית!  הקהילתיות  של  המעלות  את 
ומהמשכה המגארביני יכולות לצאת ההצהרות החופשיות והבהירות... 
לצאת  תוכל  ובצרפת  באירופה  המוסלמים  שמן  אפילו  אומר  הייתי 
הקריאה לשחרור... המוסלמים בצרפת או מי שמצהירים על עצמם 
היא  שלהם  שהדת  ש...טוענים  כמי  לעתים  מתגלים  נציגיהם  שהם 
בין  המיזוג  אפשרות  את  שוללים  הכול  שמעל  וכמי  החמלה  דת 
מפני  תפקידם  את  היטב  ממלאים  שהם  ספק  אין  לאסלאם.  טרור 
שצרפת, מבלי משים, נפלה בפח הקהילתיות. די להם אפוא להצהיר 
על  להישען  מבלי  האחרות,  הקהילות  עם  לדו–קיום  שאיפתם  על 
זו  קהילה  של  נציגות  לראות  נזכה  ומתי  הרפובליקאים...  הערכים 
האינטלקטואלים  הדיבור על  הוא מרחיב את  כך  בפרלמנט?". אחר 
המוסלמים הגדולים המהססים להתערב מפני שכמו "אינטלקטואלים 
יהודים מסוימים חילוניים ולא קהילתיים" — הם מסרבים להתערב 
כמוסלמים במרחב הציבורי של הפוליס )סיֶטה בצרפתית(, "הם אינם 
רוצים להקים קהילה העומדת בסתירה לאנטי–קהילתיות שלהם". אנו 
נוגעים כאן בשיאה של הסתירה האישית, מפני שז'אן דניאל עצמו 
אינו חדל להופיע כיהודי. דווקא מפאת יהדותו הוא רודף באופן מיוחד 
לא  מאוד  באופן  פנים  כל  על  רגשי,  באופן  היהודית,  הקהילה  את 

מקצועי עבור עיתונאי.
לה נובל אובזרווטר מן ה–10-4 באוקטובר פרסם, כמובן, תחקיר 
רב מאמרים על האסלאם ועל ההלם בעקבות ה–11 בספטמבר, שבו 
מאוד  ביקורת  כי  אם  דתם,  על  מוסלמים  שמותחים  ביקורת  קראנו 
האינטלקטואלים  בין  שהתנהל  ויכוח  מציג  המאמרים  אחד  "רכה". 
דריוש שיגאן וטארק רמאדן, התועמלן האסלאמי המתוחכם, שהוצג 
כ"רפורמיסט" למרות נטייתו הברורה לפונדמנטליזם. הוויכוח איננו 
האסלאם  של  הקשר  בדבר  נשאלת  אינה  שאלה  שום  דו–קוטבי. 
ליהודים. כנספח מופיע מילון סתמי להבנת האסלאם ומושגי המפתח 
שלו )"מה אומר האסלאם"(. קיצורו של דבר, תחקיר זה על האסלאם 
נועד להסביר ולהציג את האסלאם. המאמר הפותח מאת ז'וזט אליה 
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)Josette Alia( מבטא היטב את המטרה האפולוגטית הזו. היא מזהירה 
לא  "ברלוסקוני  לעשות המערב".  "הטעות" בתקופה ש"עלול  מפני 
הבין דבר... אם זה כך, בן לאדן ודומיו יכולים להסיר כל דאגה מלבם. 
ולכן  בורים, חסרי אחריות.  גזענים,  הם מצאו בעלי ברית לטעמם: 
ניתנים למניפולציות. הם יהיו מוכנים תמיד לשפוך שמן על המדורה 
שידליקו הטרוריסטים". מדובר כאן, כמובן, בראש ממשלת איטליה 
דאז ברלוסקוני, המוצג כמי שנושא באחריות לנקמה האסלאמיסטית 
במערב. אי–אפשר לטשטש טוב יותר את הוויכוח על המצב שנוצר 

שאחרי ה–11 בספטמבר.
בתחקירו  אדיבות  אותה  מפגין   )2001 בנובמבר   8( האקספרס 
"מה מצבם של ה'ערבים'?", המגיב גם הוא על חילול ההמנון מיום 
ה–6 באוקטובר. לשאלה האם הערבים הצעירים ששרקו בוז להמנון 
הלאומי לא אוהבים את צרפת, תשובתו היא שלילית. "מגיחה ועולה 
גאווה 'ערבית' אצל בני המהגרים הללו הנפטרים אט–אט מתסביכיהם. 
הם רוצים להיות צרפתים ככל האחרים, בלי להתכחש לשורשיהם 
ולהוריהם". התחקיר משבח את סאגת ההשתלבות המוצלחת בקרב 
את  המאשימה  שאלה,  כאן  מוצגת  זאת  בכל  הצעירים.  ה"ערבים" 
המדיניות הצרפתית בתכנון תכניות מיוחדות למהגרים, שמטרתן אמנם 
המהגרים  את  כולאות  שהן  אלא  חיובית,  אפליה  של  יעדים  להשיג 
 Marie( במקורותיהם. לבסוף נמתחת ביקורת על מארי ז'ורז' בופה
George Buffet(, מנהיגת המפלגה הקומוניסטית, על שהעזה לקרוא 
לסדר את "הנערים" שהתקיפו אותה, ועל "המנהיגים הפוליטיים של 
ילדי  של  הקהילה  כי  בבירור  הצהירו  לא  "מעולם  אשר  זו"  מדינה 
ומעולם  ההיסטוריה  מן  האומה,  מן  נפרד  בלתי  חלק  היא  המהגרים 

הסמלים הצרפתי"! בקיצור, צרפת נושאת לבדה באחריות.
סגנון דומה במריאן )23-17 בספטמבר 2001(. למרות שמעריכים 
כביכול,  זהירות  איזו  בשם  רב  זמן  עוד  לשתוק  אפשר  ש"אי  שם 
זו ששמה לה למטרה בתי כנסת ואנשים" —  על תוקפנות נקודתית 
הודאה מפתיעה! — מרטין גוזלאן )Martine Gozlan( טוענת עם זאת 
שהיהודים הפכו להיות גטו: "בלב הגטו הכללי )הפוליס — הסיטה שבה 
מדובר(, הגדירה האלימות — שחזרה? — גטו מיוחד. בגל הקורבנות 
גיליון  באותו  אישיים".  קרבנות  מעתה  יש  הפרסונליזציה,  נטולי 
מופיעה דעה של העיתונאי גי סיטבון )Guy Sitbon(, גם הוא ממוצא 
"מנהטן  באחריות.  הנשיאה  הקלפים של  להנאתו את  הטורף  יהודי, 
בפנטגון,  חורבות  יש  פלשתיני.  כפר  כל  כמו  כמו רמאללה,  סובלת 
כמו ברובע המפקדה הראשית בעזה שהופצץ שוב אתמול. אמריקה 

נענשה. כך גם פלשתין נענשת. כך גם עירק נענשת זה 10 שנים".
לה פואן — שבועון שבו כותב הפילוסוף היהודי ברנאר אנרי לוי 
— מצטיין באופן מיוחד בהשוואה בין "שתי הקהילות". בגיליון מן 
בצרפת",  האסלאם  על  "האמת  על  מכריז  ששערו  באוקטובר,  ה–5 
 IFOP — מביא העיתון תוצאות סקר שערך המכון לסקרי דעת קהל
חיובית לחלוטין של  המשרטטות באמצעות כתבות במסגרת תמונה 
המוסלמים בצרפת: דתיים ומאמינים אך מודרניים מאוד שהשתלבו 
קהילתית  )פטריוטיות(  מולדת  "אהבת  השבועון  קורא  לזה  בחברה. 
ל"אהבת  הפכה  היהודים  מואשמים  שבה  ה"קהילתיות"  מובהקת". 
 la( כי דו–משמעי מפני שהמילה "מולדת"  מולדת", ערך חיובי אם 
בעינה,  עומדת  דו–המשמעות  זאת  עם  יחד  מדינה...  מציינת   )patrie
המכונה  האחד  דגימה,  אוכלוסיות  שתי  בקרב  בוצע  שהסקר  מפני 

"מוסלמים בצרפת", והשני "צרפתים". שתי עובדות מכריעות נותרו, 
עם זאת , גם כן. 68% מן המוסלמים בצרפת אמנם מגנים באופן כללי 
את פיגועי ניו יורק, אך בעת ובעונה אחת הם מבינים "שהפוליטיקה 
הקיצוניים  את  להעביר  יכלה  התיכון  למזרח  ביחס  האמריקאית 
האסלאמיסטים על דעתם", ו–78% מאותם מוסלמים מעריכים שאם 
צרפת תשתתף בפעולה צבאית נגד מדינה אסלאמית, יפרצו על אדמה 
הצרפתים  מן   84% )גם  חמורות  בין–קהילתיות  תקריות  צרפתית 
אם  שנדע  בלי  סתמית  בצורה  מסתיים  הזה  התחקיר  כך(.  סבורים 

הקוראן דוגל או לא דוגל באלימות.
לחלוטין:  שונה  באוקטובר  ה–19  מן  פואן  מלה  העולה  הטון 
הפולמוס",  אנטישמיות...  ישראל,  שואה,  כיום,  יהודי  "להיות 
התחקיר מוקדש כולו לפרסום ספרם השנוי במחלוקת של החוקרים 
בנבאסא  ואסתר   )Jean Christophe Attias( אטיאס  כריסטוף  ז'אן 
)Esther Benbassa( "האם יש עתיד ליהודים?" )הוצאת לאטס(. מן 
התחקיר הזה עולה ומפעפעת הוקעת "הניצול המסחרי וההיסטרי" של 
השואה. שוב, הספרדים הרעים אשמים: "פולחן שבאופן פרדוקסאלי 
את  חוו  לא  שאמנם  הספרדים,  לרוב  הם  ביותר  הנלהבים  משרתיו 
של  האצולה  אותות  את  רכשו  זה  באופן  אך  בשרם,  על  העם  רצח 
שהוא  מקום,  בכל  הנמצא  ב'זיכרון'  "חושדים  המחברים  היהדות". 
בא למלא אצל תומכיו ריק זהותי". הוא מצביע לדעתם על תחושת 
נוחות במצב הקורבני. "הנטייה המופרזת לראות את השואה במרכז" 
מרעילה את היהדות במעגל קסמים. המחברים טוענים שהיהודים חיים 
כיום בביטחון רב יותר מאי פעם, ומוקיע את השימוש האידיאולוגי 
שעושה ישראל ברצח העם היהודי. המובאה שנבחרה מספרם טוענת 
שהקהילתיות היא "רצון של המדינה, של השלטון הציבורי. היא גם 
שאיפתם של היהודים הממסדיים. חלום שליטה שאינו ניתן למימוש". 
את  שמסעיר  צעצוע  פנטאסיה,  של  "סוג  גם  היא  הזו  הקהילתיות 
אוהדי הרפובליקה האורתודוקסים שלנו". אף על פי כן "ההסתגרות 
הקהילתית היא אכן מציאות... אני פוגשת יותר ויותר יהודים הנראים 
לי כחיים במעין אקוואריום! הם מגלים את תחנות הרדיו היהודיות. הם 
קוראים את העיתונות היהודית... הסתגרות מרצון". והנה בא השיא: 
התיכון, פשט  במזרח  מאז הסלמת האלימות  אוקטובר 2000,  "מאז 
הצרפתית  הפוליטיקה  נגדנו,  קמו  המדיה  ערוצי  בנו,  "בגדו  השיח: 
מופנית נגד ישראל, האנטישמיות ניעורה מתרדמתה". הנסיגה לצורך 
הגנה עצמית מדאיגה אותי יותר. לא צריך לעשות הכללות ולא לראות 

הכול בשחור".
האסלאם  כלפי  החביבה  לסלחנות  בניגוד  כי  בבירור,  נראה 
בצרפת, לה פואן אינו מהסס להטיל דופי בקהילה היהודית, לא באופן 
ישיר כמובן אלא באמצעות הלקאה עצמית, הלקאה שמקורה בקרב 
היהודים. הסטיגמטיזציה נובעת ממראה של קהילה הנקרעת בתוכה, 
מודל  ממציאים  כך  ובזעם.  ברעש  זה  את  זה  מנדים  חבריה  ואשר 
כדוגמת  אחרים,  ועיתונים  היהודית,  הקהילה  על  עיתונאי  שיח  של 
לה נובל אובזרווטר, יעשו בו שימוש נרחב, כשייתנו  לה מונד או 
במה לשורה ארוכה של מקטרגים ממוצא יהודי, ובזכותם ינוקו הם, 
היהודים  נגד  שמתנהל  זה  משפט  באפליה.  אשמה  מכל  העיתונים, 
באופן עקיף, הוא, עם זאת, מלאכותי מפני שהאישים שמנהלים אותו 
דימוי  בצרפת  היהודיים  החיים  על  כופה  הוא  כלל:  ייצוגיים  אינם 
קריקטורלי שאינו תואם כלל את מה שהם, ומשקף יותר מכול את 
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בעיות הזהות והקריירה של אותם אישים שלהם הוא מעניק הזדמנות 
בלתי חוזרת לפרסום.

הקהילה  על  דיבורים  הצרפתית  הקהל  דעת  שמעה  זו  ברוח 
בניגוד  עומד  הריב,  ומחרחר  האלים  המשוער,  שאופיים  היהודית, 
משווע ל"פציפיזם" )"האסלאם הרגוע של המוסלמים בצרפת" דברי 
הערבית–מוסלמית.  הקהילה  של   )2001 באוקטובר  ב–5  מונד  לה 
לאפליה החיובית לטובת האסלאם יש צד אחר: אפליה שלילית על 

חשבון הקהילה היהודית. 
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