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/ال4تبا1ا0 /لخط"ر+ لإلسالموفوب"ا
. ? عدD ?24 Eول"و/ Cغسطس vie des idées"90-83 > ?2007" مقالة ;:ر0 في "ح"ا+ /ألفكا4
/لصحف"ة? /لرJ/ئ"ة J /لد/4سة? ماO/P /لنجاOriana Fallaci 1929-2006 (? M ( سنة بعد Jفا+ D4JCانا فالتشي
/لفرDد?/لذW لق"تg /لثالث"ة عن /إلسال\ J /لغرc بإDطال"ا ? Dنتظر E/ئما D aCحلل من 1ر^ /لعلو\ /إلجتماع"ة تنطوW /لظاUر+
.على CبعاE متعدJ +E تستدعي? على /ألقل في باlE /ألمر قد4/ من برJتوكوال0 /لبحث /لجل"ة
قد ترتبط qr/ /لمر/جعة /لرسم"ة للس"ر+ /لذ/ت"ة للكاتبة مو/P/+ مع قر/ء+ 4Cك"ولوج"ة ثان"ة ألعمال:ا? بإعاE+ بناء J 4سم تطو4
عالقت:ا /لشخص"ة باإلسال\) /لتي /فتتحت:ا بتحق"قات:ا /لصحف"ة /ألJلى حوO /لعائلة /إلمبر/1وD4ة /إلDر/ن"ة في 1954 (.
مو/P/+ مع qلك كاD aتوجب على /لنجاM /لعا\ للثالث"ة D aCفتح /لمجاO لتحل"ل حق"قي لمباlE جوUرDة J تفاضل"ة أل1رJحا0
فالتشي /لتي تنفي /لجماعة /إلنسان"ة ) /لشيء /لذW قد Dسمح بإعاr +Eح"ائ:ا في تاD4خ /ألفكا4( لكن DCضا /ستقبال:ا : ال س"ما
 .ما تعلق بنشر /لتمثال0 /لمتد/Jلة C JشكاO /لتماUي ) JC /لتفا0J( مع تمثال0 /لقر/ء /لمخلص"ن
Cخ"ر/ Dتعلق /ألمر DCضا بتطوDر سوس"ولوج"ا /لتزDJر?Äخذ+ كموضو~ ل:ا شرr 1Jمكان"ة /لتحقق J 1رDقة بزJ| ? مما4سة
لسلطة عموم"ة عنصرDة باP4+ :تحل"ل س"ر /لحقوO /لصحف"ة J /لفكرDة /لمتعلقة برJما? عالم /لنشر J /لم"كان"زما0 /لتي
Cنتجت /لكتب /الDطال"ة /ألكثر مب"عا لفتر+ »2001 - 2006 « فتر+ فالتشي مصاحبة J مرتبطة » Pمن برلوسكوني « في
./لحقل /لس"اسي
خطط سابقا Uذ/ /لتحل"ل? ف"ما Dلي س"متد على ضوء /لوثائق /لتذكاD4ة /لم:مة /لتي 1بعت عند Jفا+ /لكاتبة-/لصحف"ة? في ح"ن
1و/O ح"ات:ا /لحا4سة /لغ"و4+ ألسطو4ت:ا /لخاصة. C;:ر0 /إلUد/ء/0 /لتي كانت فعال من Fallaci كانت D4JCانا فالتشي
حق:ا بعد Jفات:ا- عمد/ تقرDبا- ;و/Uر كث"ر+ مستحدثة C JعاC 0Eصو/تا متعدE+ لش:اE/0 تلقي /لضوء بالخصو< على س"ر
./لحقل /إلعالمي /إلDطالي

 تو/1ؤ /لحقل /لصحفي

WE4جما0 11 سبتمبر? تلقى ج"اني فالU بعد بضع ساعا0 على Gianni Vallardi لرئ"سي /إلفتتاحي/ OJلمسؤ/ Ñ/نذÄ
مذعو4+ لما C4تg في /لتلفاP لتوUا? : Fallaci مكالمة من /لشقة /لن"وDو4ك"ة ألD4انا فالتشي (Rizzoli ) لمجموعة D4زJلي
WE4كثر من خمسة عشر+ سنة? عر^ فالC عرف:ا منذD aكا gقة كانت.ألنD1ر Wفعل بأ Eطال"ة برD1البت /لكاتبة /لصحف"ة /إل
Vallardi? 1990 لتي ;:ر0 في/ gشاء /لل ar ت:اD/J4 aC على EP?لعالم /إلسالمي/ Üد/ متنام"ا تجاDن:ا تكتم غضبا شدC
تكفي لتش:د على qلك بدD aC aJكوa ضرD4Jا /لرجو~ rلى نفوU4ا من /لزعماء /لمسلم"ن /لذDن حا4Jتم خالO /لعقدDن
مدDر ?Ferruccio de Bortoli /لماض""ن.مع qلك? شعو4/ بضربة /فتتاح"ة جرDئة? /تصل بزم"لg فرJتش"و Eبرتولي
لتسر لUqJ Fallaci gب Uذ/ /ألخ"ر rلى ن"وDوÑ4 شخص"ا من Cجل rقنا~ فالتشي .Il Corriere della sera صح"فة
C EJE4فعال:ا J جم غضب:ا : كانت /لصفحا0 /أل4بعة من 1بعة 25 سبتمبر 2001- /لحجم /لذW لم تصلg? حتى /آلDC ?aة
 .( La rage et L’Orgueil مقالة بال"وم"ة /لم"الن"ة- /لتي قدمت /لمعالجة /ألJلى(/لغضب J/لكبرDاء
/نطلقت من /لمناقشا0 /إلDطال"ة /لعموم"ة حوU Oجما0 2001 لتنزلق r /qrلى نز/~ حوO شرع"ة /لعد/ء لإلسال\ J خطابا0
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cلغر/ âتمجد تفو.
بالمقابل ? لم تحدDC ãة E4+ فعل تقرDبا ? لمجموعة /ألخطاء /لحدث"ة /لكث"ر+ J/العتبا1"ة J /لتعسف /لكل"ة لإلEعاء/0 /لكاqبة
/لتي قد تبدJ كخرâ ألخالق"ا0 /لم:نة /لصحف"ة... Uو صح"ح aC في 2001 لم تعد تعر^ كصحف"ة Fallaci? J لفالتشي
rنما فقط ككاتبة? فضال عن qلك? منذ بد/Dت:ا? 1البت E/ئما بالرWC /لقبلي للذ/ت"ة. لكن UذÜ /ألخ"ر+ كانت تعتمد aqr مع فحص
/لوقائع على /ألç4? على نو~ من /لنسب"ة /لثقاف"ة?/إلنا1ة /لتحل"ل"ة للحكم /ألخالقي J /لطرDقة /لمد4كة /لتي /ختفة تدD4ج"ا
.مع تحض"رUا J /نغالق:ا في شقة بمن:اتن في ن"وDوJ Ñ4منزل:ا بمنطقة توسكان"ا في شماDr Oطال"ا
J WCن لعالم /لرDا مدUسمو aع"ة بأ/J : 2006 0 /لتي ;:ر0 في/Eذ/ /لصمت جاء0 من قر/ء+ /لش:اU cسباC a C Oلحا/ J
تفرç? بالت:دDد J /لغضب? /لرقابة J /لرقابة /لذ/ت"ة على Cغلب"ة Fallaci لعلم مستمر للترق"ة /لذ/ت"ة? كانت فالتشي
ÜذU كل:م في aتقا1عوD .في متابعت:م قضائ"ا عند مخالفت:م لقانون:ا EEتتر aC ?aJE ث عن:اDلحد/ aJنوD /ن كانوDلصحف""ن /لذ/
De Bortoli /لنقطة : كانت /لعناDJن /لكبرé لل"م"ن تطلب مو/فقت:ا قبل نشر WC شيء Dتعلق ب:ا? Jعندما خرE âبر1ولي
La على /لغضب J /لكبرDاء E4 Tiziano Terzani تزDانو ترP/ني U Il corriereذÜ /لقاعد+ ) بنشرÜ في /لرسالة
rage et L’orgueil ( gن قبلDبالنسبة آلخر aلشأ/ aب:ا? كما كا gلك عالقتq gكلف. 
ماUر+ في /إلعد/E /لعمومي لتر/بطا0 ب"وغر/ف"ة مست:وDة Fallaci كانت UذÜ /إلستر/ت"ج"ة فعالة بقد4 ما كانت فالتشي
للجماU"ر? نظر/ لكون:ا في /لماضي rحدé /ألخصائ"ا0 /لكبرé في تفك"ك:ا Cثناء /لحو/0/4 بدaJ تناPال0. كانت تف:م ج"د/
r aCست:و/ء /لجماU"ر DناO بثالã 1رâ متكاملة : بالظ:و4 كصانع نجاحg /لخا<? بال:رcJ من /لنقد? Dعني بكونك /لتي ال
Dمكن aC تتعدE حولك /آل4/ء ) Dجعلك موضوعا لنصر حماسي ( ? J بمقاJمة /لرشو+? Dعني ببقائ:ا مساDJة لنفس:ا عل /ألقل-
E/موقف كامتد qا4 كل /تخا:;r شكل"ا ÑترD aكا Wكذ/ : /لشيء /لذU éتر aC في صالح /لشر1 /لسابق-بإفر/| /لج:د في
Jتجربتg /لمر/Uقة في Risorgimento للسالفا0. ما قامت بg تحدDد/ عندما 1البت /لتز/\ موãJ4 من فكر D4ز4Jج"مونتو
. /لمقاJمة : Uكذ/ ش"د /إلسال\ كتجس"د جدDد للفاش"ة J للمحتل /للذDن كانت تحا4ب:ما منذ شباب:ا

WEلسر/ E/مشاكل /إلعد J aJمباشر Eش:و :

خصائص /لكتاباU 0ذJ Ü/لوجg /لعمومي لفالتشي ) لكوa /إلثن"ن غ"ر منفصل"ن( Dشرحاa بشكل متناقض تفاUة /لعدDد من
cكذ/ جل كتا J ?نساء /لس"اسة J Oعشر/0 /لمقاال0 /ألمو/ت"ة /لتي ;:ر0 في /لصحافة /لو1ن"ة. قا\ مجموعة من 4جا
aعما من 1ر^ كتب:ا /ألخ"ر+ /لمتعلقة باإلسال\... /لتي كاP حةJمحتشم لألسئلة /لمطر JC باDمدعم تقر Mإلفتتاح"ا0? بمد/
Dتعلق ف":ا /ألمر?على ما DبدJ بوضوM بعد\ تعرDض /لقاl4 للخطر. في ح"ن كاD aسقط /لصحف"وa /لمخا1رaJ بأنفس:م في
ar لتي كانت /لمنبع /لرئ"سي/ ÜذU م ب"وغر/ف"ا0? من:اDللعمل? بتقد âلتفس"ر /ألخر/ J ة بانتظا\ في /لتجم"عDEلمما4سة /لسر/
.لم Dكن /ألJحد
aqr? لم Dكن مدUشا aC تصد4 /لنصو< /ألكثر UCم"ة? ألن:ا JحدUا /لتي تمنح نظر+ خا4ج"ة حق"ق"ة مثلما /لعناصر /لجدDد+
J/لتي مصدU4ا مالحظ"ن مشا4ك"ن ?Oriana Fallaci /لمت"حة لف:م Cكثر للمحركا0 /لحم"م"ة J لمحفز/D4JC 0انا فالتشي
عاشرUJا 1"لة مساU4ا /لم:ني : /لزمالء /لذDن تقاسمت مع:م? بقو+ /ألش"اء? /ألخطا4 كما /للحظا0 بدaJ ق"مة ح"ن لم تكن
ك"ف Massimo Fini مثل مس"موف"ني Bernardo Valli في JعرçJ عموم"ة .Uكذ/ DشرD J Mوضح برناJE4 فالي
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+4Eكما تجعل:ا غ"ر قا +Eلعا/ âقتال"ة فو J +4بالفعل /لبد/ئي? جسا ?Ñبالسلو ?ëة /لمتعلقة بالحدDلوJأل/ J تمنح ل:ا /لزعامة
على ف:م تعق"د/0 /لعالم ل"س rال? بدقة? بإ4جاع:ا مباشر+. /لتخلي? مع /لوقت? عن نشا1 /لتحق"ق Uذ/ كاa س"وصل:ا
 .بالضرr +4Jلى منظومة فكرDة مرجع"ة q/ت"ة Cكثر فأكثر منفصلة عن /لو/قع
J Miriam مرDم مفاNatalia Aspesi W بالعكس? تعلن /لوجوÜ /لنسوDة للصحافة /لنسوDة? J /لتي Uي نثال"ا Cسبسي
Mafai ?فالتشي P/ئما في /شمئز/E âخترD لتعصب/ aلشعبي? كا/ Mلنجا/ J 4/ء /لنبأ /لمث"رJ aC Fallaci من /لحركة
Rino /لنسوDة كنضاO جماعي في معاE/ت:ا /لم:وJسة لبنا0 جنس:ا. ب"نما توضح? بدaJ ل"س? بش:اD4 0/Eنو فزك"شال
Fisichella? a/ة بلترDسقف 4ئ"س /لجامعة /لحبرC Latran 4جة مناقشةE لىr (ق /لسنو/0 /ألخ"ر+ لفالتشيDصد J
Wل:ا من 1ر^ /لتصلب /لعقد Mشعر بالحد+ /لن:ائ"ة لل:جاء /لمسموD aبغ"ر قصد? كم كا gنC لو J ?)اU4Jلنصو< قبل صد/
.JغربوDة فكر /لبابا بندكتس /لساëE عشر
. Fallaci ب"د aC? غ"ر UذÜ /إلستثناء/0 /لقل"لة? لم DحاC OJحد? حق"قة? D aCف:م D JعرC çسباc /لتجدDر /لعنصرW لفالتشي
/لذW /قترM بح"اء U aCذ/ /إلتجاÜ /ستطا~ D aCزE/E باإلنطو/ء على /لذ/0 /لناتج Gad Lerner بالخصو<? عد/ جاE لرنر
aكما كا .aبد/ فرض"ة ضعف /لقد0/4 /لمعرف"ة /لمرتبط بتطو4 /لسر1اC لسنو/0 1990-2000 ? لم تستحضر çعن مر
Uي خاص"ة /لخطاc /لعمومي /إلDطالي بعد\ /لق"ا\ بأCMarco Marzano ? W;:ر? سابقا عالم /إلجتما~ ما4كو مرP/نو
rجر/ء/0 سرDEة تق"م سبب"ة مع /لسر1اa? خصوصا عندما Dتعلق /ألمر بوجوÜ ثقاف"ة كب"ر+? /لتي تمثل ف":ا عد\ /إلنتقاص"ة
.بسبب /لمرç? مرç /لحكمة /لقاE\ مع /لتقد\ في /لسن
gضعتJ Wخ /لسببي /لذD4بشكل متناقض? /لتا cي /ألسباU ?لضمن"ة/ JC ة /لو/ضحةDEلمحظو0/4 /لسر/ ÜذU ما\ كلC ?/كذU
نفس:ا? J/لتي تس"ر في /تجاÜ فرç نفس:ا J /لتي Cخذ0 مر+ Cخرé? مع فرâ تقرDبا? من 1ر^ Cكبر عدFallaci E فالتشي
aC /ن سبقوDم /لذU /مجمو~ /لمسلم"ن كانو aC عنيD ?قة عن"فة على مجمو~ /لمسلم"نDكانت تتحامل بطر /qr : من /لمعلق"ن
.عنفوUا
ل"س فقط ألa كلما كانت قصة بس"طة? س:لة /لولوì في مر/جع:ا J مت:مة كلما كانت محك"ة J مقبولة لكن DCضا ألa /لحقل
/لتي Uي »ضد« /إلU4اFallaci c/لعمومي /إلDطالي بالخصو< متعدE /لعالقاJ 0 خطي في متناقضاتg : نقد فالتشي
ÜدDل"ك كمؤr لى /لنظرr aqr çعرD إلسالمي قد/.
?aqr ?4/ن /ألحرDصبحت /لمدللة /لكب"ر+ ضمن /لمفكرC ?في /لفضاء /لعمومي /لو1ني cة ح"ات:ا? نظر/ ل:ذ/ /إلستقطاDفي ن:ا
Wنشر في ما Wكبر صو4+- حو/4? /لذC خرÄ gة لإلســـــال\ : كما ب"نDEن قر/ء خطب:ا /لمعا"D4مز/ لل"م"ن /لمتطر^ كما لمال
تحولت بطلة سنو/r 1970-1960 0لى كائنة عنصرDة. بدThe new yorker ? aC aJ 2006 بمجلة ن"ـوDـو4كر
.DتساءDC ?Oا كاa? حق"قة? عن ;رJ^ /لتحقق C JشكاU Oذ/ /لتحوO /لعمومي
/لمرموقة? شرحا E/مغا لكن جزئ"ا : بإUما Reset O مدDر مجلة D4س"ت ? Gancarlo Bosetti قد\ ج"انكا4لو بوDPتي
منع Cغلب /لمفكرDن J /لباحث"ن /إلDطال""ن? Cنفس:م? ل"س ? Fallaciقر/ء+ Uذ/ /ألثر /ألEبي /لشعبي /لذU Wو ثالث"ة فالتشي
فقط من فضحg? لكن DCضا من تحل"ل نجاحg /إلستثنائي. Cعطت /لمئا0 من مقاالJC 0 ش:اE/0 /لزمالء /لصحف""ن? /لتي
;:ر0 في /ل"و\ /لتالي لوفات:ا?Eفعة ثان"ة ل:ذ/ /لشرM : متطاعنة في فكرUا /لمعزOJ /لمعاWE لإلسال\? تحولت D4JCانا
من 1ر^ ناشرDن عدDمي /لذمة? rلى ح"و/a معرr çعالمي ?في ح"ن كاa بإمكاU aؤالء- ?Oriana Fallaci فالتشي
كزمالئ:ا /لخجول"ن ش"ئا ما بسبب سمعت:ا /لمدUشة J حدت:ا- J من J/جب:م /ستعماO قل"ال من مر/جعة /ألقر/a على منابرUم
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WEما جعلت ج"اني فلرUن /ستغالDل:شاشة /لنسب""ن /لذ/ ÜذU J Oذ/ /لعزU . )اUبعد نشر JC سو/ء قبل ( Gianni Vallardi
Dستغلوa بانت:اDPة? في ح"ن Ä aCخرC ?aJكثر Dم"ن"ة?فعلو/ qلك بقناعة J Ferruccio De Bortoli فرJش"و Eبرتولي ?
.Uم /لمسؤJلوa عن كتابات:ا /ألخ"ر+? Dr FallaciدDولوج"ة. ب:ذÜ /لصفة? J بنفس /لقدJC 4 4بما Cكثر من فالتشي


