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 مختار مروفلد.  

 أستاذ محاضر جامعة معسكر

 ملخص الدراسة 
 مرسحا أصبحت التي فرنسا ويف عموما، الغرب يف اإلسالموفوبيا قضية تعد

 منا يستدعي ملفتا موضوعا املتكررة عىل نحو خاص، اإلرهابية للعمليات

 صار والسي� ألن استفحالها الظاهرة، هذه يف بعمق التفك� مستعجل وبشكل

 وتقويضا للسلم العاملي، املشرتك وللعيش االجت�عية للرابطة يشكل تهديدا

 تتمزق الحوار، وتكثيف السلمي التعايش بدال من الصدام فكرة تُعىل فعندما

وهذا  العقائدي، واالنقسام الثقايف االختالف بدواع االجت�عي أنسجة التالحم

 مسلسل اىل مجددا والعودة اإلنسانية القيم هدر جدا السهل من يجعل

 .واستئناسه تهذيبه وأعادت الحديثة الدولة ألجمته الذي التوحش

ائدي والكشف العق الكراهية سجل فتح علينا لزاما بات املنطق هذا ومن

 التطرف انتشارالذي يؤدي إىل  الفهم سوء مسوغات إذكاء يف إسهامه مدىعن 

وتتناوله  ورقتنا الذي تبحثه وذلك هو املوضوع العاملي�، وللسلم لألمن املهدد

 حيث نقوم بتحليل هذه الظاهرة وتحديد كيفيات تحت عنوان اإلسالموفوبيا،

 الكراهية براثن من الخروج طريق �كنبحثا عن  ورصدها سوسيولوجيا فهمها

      .عقدي أساس عىل القائة

DELL
Rectangle



 مختار مروفلد. ـــــــــــــــــــ  املعاي� ازدواجيةكولونيايل إىل من املوروث ال –سالموفوبيا يف فرنسا اإل 

 

 

)165 ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

L’islamophobie et considère en occident globalement et 

en France particulièrement qui devenu un théâtre 

privilégié d’acte terroriste, comme un grand danger. Ceci 

nous incite à développé une profonde réflexion sur ce 

phénomène. Notamment ses conséquences s’avère 

destructrice de tout liens sociaux voir même du vivre 

ensemble qui, ceci pourrait même menacer la paix au 

niveau planétaire et engendrerait une accentuation des 

différences communautaires. Lorsqu’on donne la primauté 

des conflits par rapport à la cohabitation pacifique ceci 

entrainerait obligatoirement des déchirures des liens 

sociaux sous prétexte des différences doctrinales, ce qui 

faciliterait la dissolution des valeurs humaines et par 

conséquent un retour à l’état de nature qui été dompté par 

l’Etat moderne. 

En ce basant sur ce principe il est nécessaire d’ouvrir le 

registre de la phobie doctrinale , ce qui va contribué à 

l’accentuation de la mauvaise relation et développement 

des violence ce qui menacerait la paix au niveau mondial. 

Par rapport à ce phénomène nous apportant une 

contribution nécessaire en vue de mettre en évidence les 

causes profonde de cette islamophobie et de tenter de 

trouvé le véritable remède à cette question.   
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 : تقديم

 األذهان اىل 2014 سنة يناير من السابع يف فرنسا عرفتها التي إبدو شاريل أحداث أعادت

 كانت كاريكاتوريا ورساما صحفيا عرش اثنا ضحيتها راح التي فالحادثة ،"اإلسالموفوبيا  قضية"

 والثقافية الحقوقية املسائل يف بعمق والتفك� النظر ملعاودة مجددا دعت عاجلة، مناسبة

 تلك ضد العداء تعاظم أن ذلك خاص، وجه عىل املغاربية األصول ذوي من بالفرنسي� املتعلقة

 َولّدَ  الدينية، مقدساتهم ومن املسلم� من االستهزاء ويف السخرية يف أمعنت التي الصحيفة،

 دون من ومرفوضة مدانة(إرهابية  بأع�ل القيام نتائجه من كان عارما سخطاً  املسلم� لدى

 فعل ورد خط�ا منبها يف حينها واعتُربت ،)والدينية واإلنسانية األخالقية املقاييس بجميع شك

  .فرنسا يف املسلمة األقلية تلك منه تعا� الذي والتهميش التجاهل سياسية عىل عنيف،

 من النوع هذا يعنيه الذي ف� واملوضوعي، العلمي نصابه يف الحدث نضع دعونا لكن

 وأعادت والشاجبة، املستنكرة الدولية الفعل ردود من عاصفة صحبته الذي املدمر العنف

 الحضارات بصدام يعرف كان ما حول املايض، القرن تسعينيات يف الواسع بالجدل التذك�

 الذي الحضاري االستقطاب ذلك عن املعربة الرئيسة، أحد عناوينه فوبيةإلسالمو ا تعد والذي

 ب� خصوصا تزداد، فيه ترتاكم والتشنجات الصعوبات فتئت ما والذي اليوم العال يعرفه

 من قليال لنقرتب الثقافية؟ والخالفات االختالفات بسبب وذلك واملجتمعات الدول من العديد

  .وامللموسة الواقعية وم�رساته صوره من جانبا ونستعرض املوضوع

 التداعيات من الفرنسي� أرعب الذي) 1"(االستسالم"La Soumission  كتاب ظهر ملا

 والذي .2022 عام انتخابات يف بالرئاسة الفرنسي� املسلم� ألحد مفرتض فوز عىل املرتتبة

 القارة أنحاء يف متزايدا حضورا تثبت التي والفاشية اليمينية الج�عات برسعة استثمرته

 ترفع وباتت وإسبانيا وإيطاليا أملانيا يف أخص بوجه صوتها عال التي األحزاب وهي .العجوز

 يف حينها بدأت "الغرب أسلمة ضد أوروبيون وطنيون" عبارة إىل يرمز الذي" بيجيدا" شعار

 املسبوق الغ� الفظيع بالعنف الحبىل اإلرهاصات ذات الرشوط، وتنضج األجواء تتهيأ فرنسا

  .ملواعيده التنبؤ وال فيه التحكم �كن ال الذي
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 اإلعالم وسائل يف الربق برسعة رفع، الذي" شاريل أنا"شعار باريس يف انترش لقد

 سيل تحته وكتب مبارشة، ابدو شاريل أحداث عقب وذلك االجت�عي التواصل وأدوات

 يف وتُجهل فرنسا، يف الدينية ورموزهم املسلم� لوجود والحاقدة الكارهة التعليقات من

 يف قتل الذي جزائري، أصل من الفرنيس الرشطي مرابط أحمد اسم ذكر السياق ذات

 مقولة بذلكا مجسد ودينه، ثقافته إهانة عىل دأبت مجلة عن يدافع وهو الحادث

" رأيك عن دفاعا أموت ألن مستعد لكني الرأي، يف معك اختلف قد" الشه�ة فولت�

 فلوال ذاتها، املجلة مع التضامن رمزية من ونزاهة موضوعية وأكث أهم رمزيته وجاعال

 قتامة أكث الصورة لكانت املسلم، الرشطي ذلك فعله ملا النزهاء املنصف� بعض التفاتة

 هذا غمرة يف Christine Gilbert الفرنسية املدونة سجلت فلقد! واحد لون ومن

 باستخدام تنديدها ."أحمد ولكنني شاريل لست" شعار وتحت وسخونه، الحدث

 نحكم دعونا: قائلة طردهم، إىل والدعوة باملسلم� التنديد أو اإلسالم ملعاداة الحادث

  .معتقداتنا أو برشتنا لون خالل من وليس الفردية ألع�لنا وفقا البعض بعضنا عىل

 وأكث أشد كان للمسلم� نقدها لكن حقا، الجميع تنتقد كانت اإيبدو  شاريل مجلة إن

 بعاداة واتهمته Maurice Signet البارزين محرريها أحد فصلت التحرير رئاسة إن ثم .غلوا

 مايل بستقبل له وتنبأ ساركوزي نيكوالي السابق الرئيس ابن يف غمز أنه ملجرد السامية

 املجالت من غ�ها أو املجلة تارسه نقد أي أن إىل إضافة .يهودية من زواجه بعد مرشق

  .اليهود مقدسات من االقرتاب أو بالهولوكوست، املساس عىل ليجرؤ يكن ل األخرى

 أصبحت خصوصا فرنسا ويف عموما الغرب يف اإلسالموفوبيا قضية فإن تقدم ما عىل بناء

 بعمق التفك� مستعجل وبشكل منا يستدعي باتو ، )2(املتكررة اإلرهابية للعمليات مرسحا

 املشرتك وللعيش االجت�عية للرابطة مهددا صار استفحالها وأن خصوصا الظاهرة، هذه يف

 فكرة من أصلها يف واملنبعثة العاملي، السلم بتقويض املنذرة األخطار تلفه� باتت الذي

 بدل الصدام فكرة تُعال فعندما اتساعا، إال الشعوب ب� الهوة تزيد ال التي الحضارية الحروب

 الثقايف االختالف بدواع االجت�عية النسوج تزيق فإن الحوار، وتكثيف السلمي التعايش من



 2016(مارس/آذار)   ----------------------  السنة الثانية -الفصل األول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

)168 ( 

 مسلسل اىل مجددا والعودة اإلنسانية القيم هدر جدا السهل من يجعل العقائدي، واالنقسام

  .واستئناسه تهذيبه وأعادت الحديثة الدولة ألجمته الذي التوحش

 إذكاء يف إسهامه ومدى العقدية الكراهية سجل فتح علينا لزاما بات املنطق هذا فمن

 حول العاملي�، وللسلم لألمن املهدد التطرف وانتشار العنف واسترشاء الفهم سوء مسوغات

 فهمها كيفيات ويف، اإلسالموفوبيا بظاهرة الخاصة الحيثيات يف ورقتنا ستبحث املوضوع هذا

  .عقدي أساس عىل القائة الكراهية براثن من الخروج �كن كيف ثم سوسيولوجيا وتحليلها

 : اإلسالموفوبيا معنى .2

 داخل مجتمعية كميزة أو كصفة تشكلت، اإلسالموفوبيا ظاهرة بأن ننوه أن ينبغي بداية

 أي الغ�يات بفكرة العنرصية النزعة فيه اختلطت معقد، مسار عىل بناء وذلك الغربية الدول

 االنت�ء زاوية ضمن وحجرهم وحجزهم العنرصية، مربع داخل املسلم� اختزال بعنى

 يف تعرف باتت حيث حقيقية، مشكلة إىل بحق فرنسا يف املسألة هذه تحولت لقد الديني

 الحجاب يكون ما غالبا والتي ،"املسلم� مشكلة" باسم العمومية اإلعالمية األوساط

 مساراتها تباين من الرغم وعىل املواضيع هذه لها، رئيسة عناوين واإلرهاب واإلسالمي�

 فمظاهر واحد يشء عن عبارة هي ،"اإلسالموفوبي�" عرف يف أنها إال مضامينها واختالف

 - الشابة األجيال عند باألخص الجديدة، الدينية بالرموز والتمسك املتشدد التدين انتشار

 التوجس موضع غ�هم دون املسلم� وضع ،- امليدانية التحقيقات ذلك عىل تؤكد مثل�

 التشبث حيث من املسلم�، عن يشء يف يختلفون ال اآلخرون هم اليهود أن العلم مع والريبة

  .! الدينية الرموز وإظهار بالطقوس

 ل لو وتتمدد جيوبها وتتضخم نارها لتستعر لها كان ما الغرب، يف اإلسالم فوبيا ظاهرة إن

 امل�رسات تقدم وتأويالت تفس�ات يف األخ� انطلق حيث ذلك، يف الطوىل اليد لإلعالم يكن

 االستع�ر أو الغزو من نوع أنها عىل املهاجرين، أبناء من الشابة باألجيال الخاصة الدينية

 مظاهر كثب عن ترصد كث�ة وتحقيقات دراسات وجود من الرغم عىل هذا لفرنسا، الجديد

 لكن للمسلم� املناهضة الكتابات تلك تراه ما بالرضورة فيها ترى وال املسلم� لدى التدين
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 شأن من وفّزع هّول الذي اإلعالم قبل من همشت والتحليالت، الدراسات هذه كل لألسف

 دواعي من إنه للواقع مضللة إيديولوجية بدواع وذلك الغرب، أرض عىل املسلم� وجود

 ال ح� يف الشكل بهذا اإلسالمية الدينية للرموز ينظر أن العل�نية، فرنسا يف االستغراب

 سبيل عىل أحدا ينتقد ول الشوارع تأل التي الكاثوليكية، الدينية الشعائر من أحد يتحرج

 يجعل ما الكهان قفطان يرتدي وهو الربملان إىل ذهب الذي ،Abbé Pierre النائب املثال

 عقر يف لستم أنكم مفادها، فرنسا مسلمي إىل رسالة إرسال بذلك يراد هل يطرح التساؤل

  .فيه؟ مرغوب غ� أصبح ظهرانينا ب� وجودكم وأن داركم

 فقط يتعلق قد األمر أن معتقدا التعميم، مجازفة من متحفظا هنا سائل لءيتسا قد لكن

 التساؤل هذا يحمل ربا واملسلم�؟ اإلسالم ضد موجه بكره وليس املغاربة ضد بعنرصية

 الحجم حيث من كانت وإن املغاربة، ضد العنرصية امل�رسات أن ذلك الحقيقة من اً جزء

 الظاهرة هذه أن إال الفرنسية، الداخلية وزارة تقارير بحسب انتشارا وأكث أكرب والعدد

 يف العمومية النقاشات يف املغاربة يذكر ما غالبا إذ ،ااإلسالموفوبي ظاهرة عن مفصولة ليست

 معم� أصبح واملسلم� اإلسالم فلفظ اليومية، بالحياة وعالقتهم واملسلم� اإلسالم سؤال إطار

 كلهم ،)3(الغنويص أو والالديني فامللحد متدين�، بالرضورة ليسوا من عىل حتى وشامال

 الديانة إىل ينتمون األصل حيث من أنهم دام ما اسالموفوبياإل  لسهام أهدافاأصبحوا 

 االجت�عية والطبقة الجنسية يشمل حتى الكراهية خطاب عمم املنطلق هذا من اإلسالمية،

 للتشويه عرضة دوما يجعلهم ما أوربا، يف املسل� بج�عة الخاص السيايس والتوجه

  .وللتهميش

 :ابالكّت عند اإلسالموفوبيا .3

 القراء نفوس يف الكتابات بعض تبثه الذي والعداء، الكره مدى مطلع أي عىل يخفى ال

 قبل من الواسع والصدى الكب� الرتحيب الكتابات، من نوعية هكذا تالقي إذ واملثقف�

 كتاب فهذا بالغرب املسلم� لوجود املضادة العنرصية، االتجاهات عىل واملدافع� اإلعالمي�
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 رواجا يالقي La rage et L’orgueil عنوان يحمل الذي ،Falacci Oriana اإليطالية الصحفية

 والسودان األلبان من كل أن"تطرف بكل الكاتبة تذكر إذ بفرنسا، 2003-2002 سنتي يف كب�ا

 للمخدرات تجار هم والنيجرين، واملغاربة والتوانسة الجزائري� وكذا والبنغال والباكستان

-ORIANA FALLACI,2002 ,137)"الجردان مثل� ويتكاثرون ومتوحشون صعاليك

 قبل من التأييد كل تجد الكتابذلك  بها يطفح التي املشينة العبارات هذه مثل ،)4((138

 عىل معلقا الصدد هذا يف Alain Finkielkraut الفيلسوف يقول إذ الفرنسي�، املثقف�

 ،)ALIN) FINKIELKRAUT,2002)(5وصحيح أوضح بشكل للحقيقة تنظر أنها الكاتبة،

فهو يصف الكاتبة عىل أنها  Charlie Hebdoمن صحيفة  Robert Misrahiالصحفي  بين�

  .)6مثال للشجاعة(

 .J. F روج بأشهر الجزائرية، األصول يذ الفرنيس الشاب مراح محمد مقتل أعقاب يف

Copé أس�ها جديدة أسطورة إىل"pain au chocolat"، املدرسة يف تالميذ أن" تفيد والتي 

 جازرين وشكوالطة خبز عن عبارة كانت التي صابرته، الصف يف زمالئهم أحد يد من انتزعوا

!" والديه لدى صدمة حدوث يف بذلك متسبب� الصيام، شهر يف ثانية ذلك يكرر ال بأن إياه

(Charlie Hebdo novembre, 2002) )7) (بترصف(،  

 املثقف� من عدد عند جديدة أرضا األخرى هي تكتسب أوروبا أسلمة أسطورة إن

 املسلمة لألقليات امللحوظ التزايد إن:"قائال كتب Michéle Tribalat الد�غرايف فاألخصائ

 (MICHELE" وحرياتنا حياتنا و�ط نظام عىل ضغوطات يضع نفسها، من والواثقة الجادة

(TRIBALAT,20012 (8(، الكاتبة Christine Tassin موقع عىل نرشت Boulevard 

Voltaire عنهم �نع عندما باملسلم� فعله علينا الذي ما" عنوانا يحمل إلكرتونيا مقاال 

 أولئك من باألخص عنيفة أفعال ردود هنالك ستكون الحال بطبيعة. ." الكاتبة تقول ،"القرآن

 السبع الدول إحدى إىل يذهبوا أن عليهم الحالة هذه يف القوان�، هذه مثل يتقبلون ال الذين

 املتطرف� ببعض التضحية من مانع فال وإال الرشيعة، فيها تتواجد التي املسلمة والخمس�

 وست� لخمس واالستقرار األمان منح أجل من وذلك الجيش، قبل من عليهم والقضاء منهم
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 )CHRISTINE TASSIN) (9" (آخر خيار أمامنا ليس لكن مروع األمر فرنيس مليون

  .)بترصف(

 قبل من املكرس الرمزي العنف من النوع هذا أن الحظ، ولحسن الحال بطبيعة

 إىل املثقف� من الكث� دق هنا من الكارثة، لكانت وإال الكل بإج�ع يحظى ال �ياإلسالموفوب

 استياءهم بذلك مسجل� الخطر ناقوس للعنرصية، املعادية الجمعيات بعض جانب

 القضية أصبحت لقد التوجه، هذا تدعم التي واإلعالمية الفكرية االتجاهات من وامتعاضهم

 أصبحت Marcel Mauss يذكر مثل� فهي أحدا، بذلك تستثني وال الجميع تستقطب إذن

  .شامال سوسيولوجيا تحليال بذلك ويتطلب) 10"(املؤسسات جميع يلزم كليا اجت�عيا فعال"

 : اإلسالموفوبيا اسوسيولوجي .4

 أوال سوسيولوجيا؟ اإلسالموفوبيا مسألة تفس� �كننا كيف هو هنا يهمنا الذي السؤال

 االجت�عية املجاالت عن بعزل تتحرك ال اإلسالموفوبيا فظاهرة الكيل، سياقه يف األمر لنضع

 ظاهرة إنها" .ككل املجتمع منها يتشكل التي والهيئات املؤسسات معظم تتخلل فهي األخرى

 ومن التناقض من حالة بذلك جالبة قصد، بغ� أو بقصد سواء واملجموعات األفراد تطال

 ظاهرة حول سوسيولوجية دراسة فإن هنا من ،)11"(املسلم� مسألة حول التضارب

 تلحق التي التحوالت تتبع ومن فهم من األخ�ة ستمكننا إذ رضورية، باتت اإلسالموفوبية

  .ككل املجتمع بكيان

 يف طرية ةضّ غ تزال ال والـتأليف، الكتابة حيث من املسألة أن ننبه أن همامل من بداية

 يف واسعا نشاطا تزال وال عرفت التي الربيطانية املتحدة اململكة مع بقارنتها وذلك فرنسا

 مرور بعد إال املجال هذا يقتحموا ل فالفرنسي� املوضوع، بهذا الخاص النرش ويف التأليف

 زاوية ولنحدد أساسه من اإلشكال هذا لنفحص علينا ال الظاهرة، هذه نشوء من سنوات عرش

 بدراسته الخاصة ،Norbert Elias أطروحات ببعض ذلك يف مستعين� سوسيولجيا اقتحامه

 أجل ومن الصدد هذا يف ،ااإلسالموفوبي ظاهرة مع متناسبة جد هنا نراها والتي أوروبا ليهود
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 بالوضع السائد الوضع تربط التي العالقة يف النظر ،N. Elias علينا يقرتح للظاهرة أعمق فهم

 مجموعة تقوم ملا ابتداء، ينشأ باالحتقان الشعور" أن قائال) insiders/outsiders( املهمش

 املساواة فيها با باملساواة تطالب املجتمع، يف متدنية مكانة وذات ومشوهة مهمشة

 واالمتيازات الحظوظ نفس ألفرادها ويصبح مبتغاها عىل األخ�ة تحصل فعندما االجت�عية

 إذن عند عليها، األحيان بعض يف يتفوقون قد حتى بل السائدة املجموعات لدى املوجودة

 ،)12( (NOBERT ELIAS, 1991, p. 152)" االستقرار وبعدم األمان بعدم الشعور يبدأ

 مجموعة مع نتسامح" :يقول السائدة املجموعات حال لسان وكأن واضحة بصورة يتشكل

 تصور بحسب والذي األد� بالحد األخ�ة ترىض عندما فقط عاجزة، وشبه ومشوهة مهمشة

 وبالتبعية الدنيا باملكانة وقبولهم مجموعاتهم إىل عودتهم يف يتمثل السائدة، املجموعات

  .)13)(152 ص، املرجع، نفس"(وبالسيطرة

 منه القلب يف والذي املساواة، ببدأ للقبول الرفض معنى يفهم السياق هذا ضمن إنه

 مسألة تسييس تزامن نفهم فكيف وإال فرنسا، أرض عىل املسلم� تواجد رشعية مسألة

 رشوط يف باملساواة املطالبة املهاجرين، الع�ل احتجاجات مع فرنسا يف مرة ألول املسلم�

 الخ�ر ارتداء قضية شأن يف P. Bourdieu يذكر مثل� فاألمر الفرنسي� الع�ل مع العمل

 يف الخ�ر بارتداء نقبل هل اآلت، السؤال ظاهره والذي كامن بجانب" يتصل 1989 سنة

 ش�ل من الوافدين املهاجرين بفرنسا، نقبل هل هو املعلن الغ� باطنه أما ال؟، أم املدرسة

 خلف املتوارية املسألة إن .)14((Pierre Bourdieu, 2002, p. 103)"؟ ال أم إفريقيا

 باملهاجرين املتعلقة األوىل، بالدرجة الوجود رشعية قضية هي األمر واقع يف اإلسالموفوبيا

 الجنسية عىل حصولهم من الرغم عىل هذا الكولونيالية املرحلة تلت التي الفرتة يف وبأبنائهم

  .! الفرنسية

 وجود فرنسا يف الحاكمة الطبقة به تقيم الذي والخسارة، الربح منطق إىل فبالنظر

 التي التحوالت بعد باألخص املجتمع، من الفئة هذه إىل تنظر فإنها أراضيها عىل املسلم�

 املتوقع باألرباح باملقارنة مكلِفة أنها عىل الصناعي، بعد املا الرأس�يل النظام عىل طرأت

 والتبسيطي االختزايل التقييم هذا عىل أضفنا وإذا الوجود، هذا قبل من عليها الحصول
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 فرنسة يف املسيطرة السياسية الطبقة تزال ال التي اإلسالموفوبيا قضية املسلم� بوجود الخاص

 تنع تاريخية-سوسيو خلفيات املوضوع يف أن إذ عند نفهم فإننا بها، االعرتاف يف تتلكأ

  .إقرار هكذا عىل اإلقبال من الرسمية السلطات وتعطل

  :كولونيالي منتج اإلسالموفوبيا .5

 وعي وتزيف التاريخية الحقائق حرف يف الفرنيس، اإلعالم كتاب من العديد �عن

 سنة ففي إيران، باليل اإلسالموفوبيا مسمى حق وجه غ� من كتاباتهم تلصق حيث الج�ه�

 Fiametta Vennerو Caroline Fourest الصحفية من كل كتبت املثال، سبيل عىل 2003

 كلمة تاريخ معرفة املهم من: "ييل ما فيه تقوالن" اإلسالموفوبيا  " بعنوان مقاال األنرتنيت عىل

 اعتربوا الذين 9197 سنة ايران ماليل قبل من استعملت ما أول استعملت حيث اإلسالموفوبيا

 كارهة أي اإلسالموفوبياب إياها ناعت�" سيئة مسلمة" أنها عىل الخ�ر، الرتداء الرافضة املرأة

 األصولية مقاومي ضد وجهت ،)الكاتبتان تواصل( اإلسالموفوبيا كلمة إن الواقع يف ... لالسالم

 واملسلم� النسوية الحركات وجه يف بسهامها ترمي األخ�ة، هذه بدأت حيث

 .(Caroline Fourest, CAROLINE VENNER Fiametta venner,2003)"الليربالي�

)15( 

 الفيلسوف كتب قليلة بسنوات املقال هذا كتابة فبعد النحو، هذا عىل التضليل يستمر

" اإلسالموفوبيا  إبتكار" أس�ه ،Libération جريدة عىل مقاال Pascal Bruckner الفرنيس

 نهاية اإليراني� األوصولي� قبل من شيد اإلسالموفوبيا مصطلح إن:"ييل ما فيه جاء

 وهذا باإلسالموفوبية املوصوفة األمريكية، النسوية الحركات مجابهة قصد وذلك السبعينيات

 Pascal)" بالعنرصية ونعته اإلسالم من االقرتاب يريد من كل عىل الطريق قطع أجل من

Bruckner,2010))16(.  

 نجد ال والتي ال، أم الفارسية يف لغوي أصل اإلسالموفوبية لكلمة كان إذا ع� النظر بغض

 طمس منه قصد التضليل هذا فإن اللغة، بتلك يجمعها ضابط أو رابط أي األمر واقع يف لها
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 عىل تجمع تكاد التي الخصوص، وجه عىل الكولونيالية الوثائق وإخفاء التاريخية الحقائق

 يف نش� أن �كننا املعروفة االستع�رية بصيغته العنرصي، اإلسالموفوبية مصطلح استع�ل

 من األوىل هي دراسة من Fernando Bravo Lopezاإليطايل املؤرخ أنجزه ما إىل السياق هذا

 أن: "قائال كتب حيث، اإلسالموفوبيا مصطلح عرفها التي التاريخية التطورات فيها تتبع نوعها

 يف اإلسالم دراسة يف املتخصصون اإلداريون اإلثنولوجيون هم املسمى، هذا استعمل من أول

 Alain Quellien, Maurice Delafosse, Paul أمثال من السنغال يف أو افريقيا ش�ل

Marty، إىل بالنسبة رضوري رشط هو اإلسالم معرفة أن العرشين القرن مطلع مع اعتربوا إذ 

 الخاضعة املسلمة الشعوب عىل الكاملة السيطرة تحقيق إىل تسعى التي االستع�رية، اإلدارة

  .)17( (Fernando Bravo Lopez, 2001, p. 556-573)"الكولونيايل لنفوذها

 أتت التي La Revue du monde musulman دورية ظهور السياق ذات يف ذكر �كن

 االتجاه هذا االستع�ري، واملرشوع اإلثنولوجية األكاد�ية الدراسات ب� الصلة توثيق إطار يف

 الذين والكتاب األكاد�ي� من العديد طرف من مقبوال يكن ل الثقافية، للعنرصية املكرس

 يف املثال سبيل عىلQuellien فالحقوقي االستع�رية، املؤسسات أو الدوائر ضمن عملوا

 اإلسالموفوبيا ملصطلح ممنهجا نقدا قدم ،1910 سنة ونرشت نوقشت التي لدكتوراهل أطروحته

 يرفض إنه .)18( (Alain Quellien,1910, p. 133)"لإلسالم معاد مسبق حكم مجرد عده" إذ

 املسيحية مع باملقارنة وجامد همجي" أنه عىل لإلسالم تنظر التي القبلية املسل�ت بذلك

 صاحب Oscar Lenz األملا� الجيولوجي بذلك يرصح ك�" والتقدم لتحرض الداعية

  .)19( (Oscar Lenz, 1886, p. 460)زعمه حسب العلمية االكتشافات

سالموفوبية ال تكاد تحرص، فنرص الدين دينيه إل االستع�ر بصطلح ا صلة عىل األدلة إن

، نرش مع سلي�ن ابن ابراهيم بعد عودته� من 1913الرسام الشه� الذي اعتنق اإلسالم سنة 

 مسبق حكم هي اإلسالموفوبيا ، ذكرا فيه أن"لالسترشاقأداء فريضة الحج كتابا قدما فيه نقدا 

 Nacer ED Etienne Diner, Slimane)"العلمية املقاربة مع يستقيم أن �كن ال

Benbrahime Baamer,1930, p. 167))20(.  
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 االستع�رية النزعة بنات من هو، اإلسالموفوبيا مسمى أن لنا يتضح تقدم ما عىل بناء

 إىل لتصل ذلك تعدت وإ�ا والثوة، األرض استغالل حد عند املفتوحة أط�عها تتوقف ل التي

  .والثقافية الذاتية مناعته وهتك اإلنسان هوية اغتصاب عىل والعمل الرغبة حد

 :الدينية الرموز وجه َّـ الجديدة العلمانية .6

 العمومية واألماكن املؤسسات داخل الدينية للرموز املناهضة موقف يرجع ما عادة

 أجل ومن لذلك العل�نية، ومبادئها الجمهورية قيم مع ومالئته ذلك تناسب عدم اىل بفرنسا

 مجلسا فرنسا يف استحدث العرقية، أو الدينية الخلفية ذات العنرصية األفعال معضلة تاليف

 لالندماج األعىل فاملجلس الفرقاء، مختلف ب� ما يف االندماج ثقافة تطوير عىل يعمل جديدا

HCI الرتويج ألجل تنشط طالئعية هيئة ليكون أسس ،1989 سنة الوجود إىل ظهر الذي 

 األساس هذا عىل الدينية، العقائد مختلف ب� ما يف املشرتك بالتعايش الخاصة واملعاي� للقيم

 عقديا املختلف� األفراد ب� وباللقاء بالتبادل تسمح ،"محايدة جهة"أنه عىل نفسه HCI يقدم

 فإن وعليه إليها، ينتمي التي األصلية ج�عته قيم عن يتخىل أو طرف أي يفرط أن دون من

 أصبح الذي املوضوع يف باألخص ،ةناقشمولل للتحاور األنسب اإلطار تعترب املعنى بهذا الهيئة

 الجمهورية عليها تقوم التي العل�نية األطر ضمن وذلك" املسلم� مشكلة" باسم يعرف

  .الفرنسية

 ما رسعان العل�نية، مبادئ عىل أدخلت التي الجديدة التعاريف أن حدث الذي لكن

 نسبة(Stasi لجنة قبل من املقرتحة اإلضافات أن ذلك الصفر، نقطة إىل وأعادتها األمور حولت

 وسنة 1998 سنة ب� ما املنصب هذا يرأس كان الذي ،Bernard Stasiالجمهورية وسيط اىل

 الرموز من أي استع�ل جواز وعدم التام باملنع يقطعان اللذان F. Baroin وتقرير) 2004

 تلك واعت�د ،)21((François Baron, 2003)العمومية املدارس داخل الواضحة الدينية

 اإلسالم وضعية تعقيد من زاد ذلك فإن ،2004 مارس 15 يف الصادر القانون ضمن املقرتحات

  .HCI داخل
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 بين� املدرسة، نطاق داخل الدينية الرموز إظهار يف بأس من يرى ل 1905 قانون إن

 العام املجال ب� الفصل بحجة الحق هذا تصادر فهي تاما، العكس ترى الجديدة العل�نية

 أية يرى الشأن هذا يف 2002 سنة الصادر الترشيع حتى يكن ل والذي الخاص املجال وب�

 لعقد ويؤسس الجمهورية قيم احرتام يكفل واضعيه بحسب 2004 قانون إن .ذلك يف حرجا

  .جنسيته عىل والحصول الفرنيس املجتمع داخل االندماج من االستفادة بوجبه يسمح جديد

 عىل املهيمن اإلعالمي الخطاب لوال لتحدث، لها كان ماHCI ملواقف املفاجئ التغ� إن

 يف وإغفاله الفرنسية األرايض عىل املتواجدين املسلم� ومن اإلسالم من املفّزع الساحة،

 يف تتحدث والتي لها، االكرتاث وعدم تهميشها ثة ومن واملضادة املعاكسة للخطابات املقابل

 التهويل فكرة سهولة بكل مّرر والتفس�، فيه التأويل أ�اط وتعدد اإلسالم تنوع عىل مجملها

 هذا ىغذّ  لقد .فرنسا" سلمواؤ لي" جاءوا جدد غزاة إياهم معتربا منهم، والتحذير املسلم� من

 تعريف بإعادة الخاص 2004 قانون يحملها التي الهواجس واضح، وبشكل بالفعل الخطاب

  .الجديد ثوبها يف العل�نية

 حق يف ومتعسف إقصائ قانون بأنه ،Emmanuel Dockés القانون رجل وصفه لذلك

 مثال" الجديدة العل�نية" ذات يطبق ال بحسبه، سابقا إليه املشار الدولة فمجلس املسلم�

 وه�( موزيل -باأللزاس الخاصة والعبادات الطقوس يف يرى وال الكاثوليك املسيحي� عىل

 أية) 1919 سنة األوىل العاملية الحرب بعد وهذا سيادتها إىل فرنسا ضمته� محافظتان

 إن" .باملسلم� األمر يتعلق عندما ذلك يرى املقابل يف لكنه العل�نية، مبادئ مع تعارض

 املسلم� عىل تأت عندما لكنها باملرونة، يتسم محايد مبدأ هي) Dockés يقول( العل�نية

 إىل يتحول والقانون حياديته يفقد القايض فإن الخ�ر، ارتداء مسألة حول خصوصا وديانتهم

 وكراهية اإلقصاء عن التحدث بعد ذلك لنا يحق أال أخرى، دون لديانة قمع أداة

  .)Dockés(Emmanuel Dockés,2013, p. 388) )22 يقول"لألجانب
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 : اإلسالموفوبياو السامية معاداة .7

 الدينية هويتهم خالل من بأنفسهم، التعريف يف يرتددون ال كاملسلم� اليهود إن

 الدين يف عنه� املختلف� اآلخرين مع للعالقات مسبق محِدد رشط لديهم العقدي فاالنت�ء

 األمر تعلق عندما باألخص الفريق�، عىل األثر بالغ املسألة لهذه كان لقد العقيدة ويف

 وسلوك التوجس مشاعر فإن عندئذ عام، بشكل والغربية األوربية األنساق داخل بالتواجد

 السامية معاداة فإن لذلك املوقف، سيدكان وسيكون هو  والتهميش والتشويه العنرصية

 يف تهديدا يشكالن كليه� كاإلسالموفوبية" هي Fernando Bravo Lopez املؤرخ بحسب

 فيه يعترب وسطحي، تبسيطي بشكل الغرب الخطاب يف بنائه� تم املسألت� الفك اآلخر، نظر

 سبق مرجع"(الخصوص وجه عىل األورب للوجود تهديد مصادر واملسلم� اليهود من كل

  .)23) (2001ذكره،

 مشاعر تنمية عىل عملت والروايات، األساط� من جملة ظهرت التفك� هذا حول

 Eurabia األورابيا أسطورة الخصوص بهذا القت فلقد الغرب، املجتمع لدى والحقد الكراهية

 باتت أوروبا أن عىل مؤلفها تحدث إذ ،2005 سنة فرنسا يف كب�ا رواجا املسلم� ضد املوجهة

 الدول ذلك يف با املسلمة الدول رشعت حيث املسلم�، قبل من كب� تهديد إىل تتعرض"

 الشعوب إخضاع عىل يعمل الغرب، يف املسلمة األقليات إليه تنضم مرشوع بناء يف الخليجية

، )24( (Gistel Littman Alias Bat Ye’or,2006)"اإلسالم وسيطرة هيمنة إىل األوروبية

 التاسع القرن نهاية يف Dreyfus اليهودي الضابط قضية" فربكت" االفتعال من القدر بنفس

 من وحرمانه به اإلطاحة أجل من وذلك الفرنيس الجيش خيانة تهمة له لفقت حيث عرش،

 عىل الحصول اليهود يود فعندما" الفرنيس، الجيش داخل العليا املناصب واعتالء الرتقية

 اليسوعي� قبل من صلبة بعارضة يواجهون ما عادة فإنهم الفرنيس، الجيش داخل املساواة

 Hannah)"أخرى عقدية مؤثرات بوجود يقبلون ال الذين الفرنيس الجيش داخل املسيحي�

Arendt, 1999, p. 184-185) )25(.  
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 بهم حلت عنرصية ومن عنت من باليهود لحق ما أن الزمن، مرور مع حصل الذي لكن

 ص، ،2015مروفل، مختار(اآلن رشحها يطول وعقدية تاريخية أسباب جراء الغرب يف

 يف سعيد ادوارد أجاد لقد اليوم، املسلم� عىل ثقله بكل وانعكس عاد ،)26) (284،298ص،

 العربية اإلرسائيلية الحرب إثر العرب اإلنسان من الساخرة للرسوم تحليله أثناء املعنى هذا

 السامية معاداة أن"إىل القول:  سعيد خلص فلقد ،1973 وسنة 1967 سنة أحداثها جرت التي

 اىل اليهود من ومرونة سالسة بكل انتقلت قد الزمن، من لفرتة اليهود منها عا� التي الشعبية

  .)27((Said Edward,1978, p. 319)"قبل من عليها كانت التي الصورة بنفس العرب

 اىل للسامية معاداة من االنتقال هذا Enzo Traverso يطايلإلا ؤرخامل لخص لقد

 ومن النمطية األحكام من سجل عن عبارة هي السامية معاداة أن: "بقوله االسالموفوبية

 مشفر بشكل الواقع لتقرأ انعكست والتشوهات، التصورات ومن األماكن ومن الصور

 اىل للسامية معاداة من انتقل). .(ومستمرا ثابتا خطاب اىل األخ� معها تحول ومضخم

  .)28( (Enzo Traverso, 2013, p. 26)"االسالموفوبية

 مضمونها يف تتجاوز ال املسلم�، ومعاداة السامية معاداة ب� املقارنة فإن الحال كان أي

 االعتبارات يف فارق مع الطرف� فكال األجنبي، هو ومن الوطني هو من ب� املقارنة أعتاب

 مرشوعية زاوية من قضيته� نوقشت -الغرب الضم� لدى معلوم هو ك�-والدينية، العرقية

 Matti Bunzl األنثوبولوجي الباحث املسألة هذه لنا يرشح الفرنيس، اإلقليم عىل تواجدهم

 وذلك املعارصة اإلسالموفوبيا وب� الحديثة السامية معاداة ب� يعقدها التي املقارنة بطريقة

 نظر وجهة فمن التاسع، القرن يف األورب االتحاد وبناء األمة الدولة تشكل إطار ضمن

 فإن الحديثة الوطنية الهويات بناء يف حاس� دورا السامية ملعاداة كان إذا أنه الكاتب،

 كان إذا" أنه بعنى أي املعارص، األورب االتحاد كيان تشكيل يف م�ثال دورا سالموفوبيالإل 

 الج�عة ضمن واالندماج لالنخراط اليهود استعداد مدى عن تساءلوا، قد للسامية املعادون

 إىل املسلم يتحول أن باإلمكان هل سؤال كث�ا يشغلهم يكن ل سالموفوب�اإل  فإن الوطنية،

 أن املسلم بإمكان هل سؤال يشغلهم كان ما بقدر ال؟ أم جيدا أملانيا أو ايطاليا أو فرنسيا

  .)29)(بترصف) (Matti Bunzi,2005, p. 506"(صالحا؟ أوربيا فقط يكون



 مختار مروفلد. ـــــــــــــــــــ  املعاي� ازدواجيةكولونيايل إىل من املوروث ال –سالموفوبيا يف فرنسا اإل 

 

 

)179 ( 

 اللحمة من جزء يكونوا ال حتى املسلم� لعزل أداة هي املعنى بهذا اإلسالموفوبيا إن

 فقط تكتفي فهي)فرنسا حالة يف ك� الرابع الجيل اىل اآلن وصلوا قد كانوا ولو حتى( الوطنية

 وليسوا األورب، السياق داخل واملعاملة السلوك جيدي اً أناس يكونوا بأن -أي اإلسالموفوبيا  –

 ب� الفرق يكمن هنا األورب، النسيج من جزء ليكونوا بهم مرحب وال بحال مدعوين

 املجال يف باألخص الغربية، الوطنية البنية يف التغلغل استطاعوا الذين اليهود وب� املسلم�

 اىل الرضبات، وتلقي الدفاع مربع من السامية معاداة قضية بذلك فحولوا واملايل االقتصادي

 عداوة من قبل، من به ابتلوا ما للمسلم� املقابل يف وتركوا االمتيازات ومراكمة الهجوم مربع

  .اليوم وحدهم املسلم� جديد من ليتحملها الغرب ألجلها سخطهم وكراهية

 : اإلسالموفوبيا ب االعاف أجل من النضال .8

 فهي نفسها، عىل منقسمة منظومة هي فرنسا يف للعنرصية املناهضة الحركة إن

 إال لها تتعرض فال، اإلسالموفوبيا بظاهرة األمر يتعلق حين� الطرف تغض ما كث�ا

 للبعد رشعية أية تنح ال حتى بنفسها تنأى أن بذلك تريد إنها املحتشم، بالشكل

 املطب هذا مثل يف أوقعها األصولية، النزعة وب� اإلسالموفوبيا ب� خلطها إن .الديني

 ملواقف أفضل فهم أجل ومن لذلك املسلم�، حقوق عن الدفاع يف واملرتدد املتوجس

 التاريخي اإلطار عىل الوقوف بنا يجدر فإنه فرنسا يف املسلمة األقلية تجاه الحركة هذه

  .فيه نشأت الذي

 تباعا معه وتطورت لليهود املعادي الشعور تزايد ،1967 سنة أيام الستة حرب أعقاب ففي

 تشكلت التي العنرصية مناهضة حركة نشأت السياق هذا ضمن إنه السامية، معاداة مسألة

 لذات الدولية، صورتهم وتحس� مظلوميتهم وتثبيت اليهود عىل الوطأة تخفيف بغرض

 يحظر الذي 2004 قانون من تذكر مواقف أية الحركة تلك تسجل ل واملربرات األسباب

 ملوضوع األولوية منح يفضلون الحركة فنشطاء املدارس، داخل الدينية الرموز استع�ل

 أن اإلسالموفوبيا ب عرتافاال  مسألة من يريدون ال فهم لسامية، املعادية املواقف مواجهة

 أنفسهم إليه ندبوا ما ويحجب االعرتاف هذا يغطي أن مخافة وذلك وقتهم من الكث� تؤخذ
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 هم أنفسهم املسلم� أن ذلك يف متناس� السامية، أعداء محاربة مصلحة يف تصب أع�ل من

  .!سامي أصل من أيضا

 عىل االعت�د سوى فرنسا، يف املسلم� أمام يعد ل املواقف يف االزدواجية هذه أمام

 ذوي من املثقف الشباب بعض قام لذا الغرب، يف لهم املناهضة الهيئات تشكيل يف أنفسهم

 يطلق بفرنسا لإلسالموفوبيا مناهض هام مجمع أول بتشكيل ،2003 سنة العليا الشهادات

 مع والوقوف موفوبيةاإلسال  األفعال بتعداد األخ� هذا يعنى حيث ،CCIFاسم اختصارا عليه

 مع مختلط بشكل يشتغل أنه CCIF مميزات من املحاكم، أمام فاعليها ومتابعة ضحاياها

 الدولية الحكومية الغ� واملنظ�ت العمومية السلطات مع للعنرصية، املناهضة املنظ�ت

ONG األمم هيئة منظمة منها دولية، جهات عدة من االعرتاف عىل بذلك حصل لقد 

  .CE األوروب واملجلس ONU املتحدة

 والتي فرنسا، يف سالموفوبياإل ل املناهضة والهيئات الجمعيات وتسمية تعداد باإلمكان

 األهايل حزب هنا نذكر الديار، تلك يف باملسلم� لحق الذي الرضر بسبب الوجود إىل ظهرت

Parti des indigènes)يف يعمل الذي) االستع�ري النظام يف القدامى األهايل إىل نسبة 

 العنرصية للنزعة ضحايا أنهم عىل املسلم� يقدم فهو الكولونيالية، بالقضية املتصل االتجاه

 األخرى هي تعمل واإلسالموفوبية العنرصية ضد التنسيقية الجديدة، القد�ة االستع�رية

 les اسم بالفرنسية عليهم يطلق ما أما السيايس، املستوى إىل اإلسالموفوبية مسألة ترقية عىل

indivisibles أسلوب تتبنى للعنرصية مناهضة حركة فهم لالنقسام، القابل� الغ� بعنى أي 

 هذا تثل الغرب الجمهور إىل رسالتها إيصال أجل من وذلك اإلعالمي� والضحك السخرية

 يف مؤخرا نشأت كله ذلك إىل إضافة ديالو، رقية +Cبقناة األخبار ومقدمة اإلعالمية النشاط

  .عشوي كريم األسبق املحامي يرأسها املسلم�، عن بالدفاع تعنى جديدة رابطة فرنسا

 با صلة بأد� تت ال الغرب، يف املسلم� لصالح تعمل التي واألنشطة التنظي�ت هذه كل

" الدين رجال" من فنشطائه الداخلية، لوزارة التابع باإلسالموفوبية الخاص املرصد باسم يعرف

 اختصارا ويعرف 2003 سنة تشكل الذي املسلم�، لشعائر الفرنيس املجلس ضمن العامل�

 يشتغلون فهم املؤسيس البعد سوى يهمهم ال املرصد هذا ضمن العامل� إن ،CFCM باسم
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 لذلك الفرنسية، الجمهورية متطلبات بحسب وتكيفها اإلسالمية الشعائر" مأَسسة" عىل بتفان

  .اللجنة هذه وأهداف خطط وضع عىل بنفسها ترشف من هي الحكومة نجد

 التنظيمية لألشكال ومقاطعتها عزلتها هو املدنية، املنظ�ت هذه عىل يعاب ما إن عموما

 املنظ�ت تقبل أن املهم فمن لذلك الحكومي�، والدعم التمويل من جدا املستفيدة التقليدية

 ضمن بالتحرك ملسؤوليها فتسمح شؤونها يف املرن التدخل من بيشء لالسالموفوبية، املناهضة

 العنرصية محاربة حقل يف العاملة والجمعيات الهيئات ضمن وأيضا والسياسية، الحزبية األطر

 السلطات مطالبة يف واملتمثلة املرجوة املطامح تحقيق تستطيع حتى وذلك فوبية،إلسالمو وا

 رشوط من بذلك فتحسن العنرصية أشكال من شكل أنها عىل فوبية،إلسالمو با باالعرتاف

  .فوبيةإلسالمو ل واملرشعنة املربرة الخطابات إدانة وأيضا مرتكبيها، ومعاقبة وتنظيمها ضبطها

 فرنسا يف املسلم� مسألة أو الغرب يف املسلم� سؤال وضع ينبغي فإنه وذاك هذا وقبل

 املجتمعية األفعال ضمن املجتمعية األفعال جملة يقرئ الذي السوسيولوجي، السياق ضمن

ألن ذلك سيؤدي اىل تبسيطها واختزالها وإلقائها بداخل القوقعة الدينية  بخارجها وليس ذاتها

 أن شأنه من السوسيولوجي التصور هذا إن. فيحصل بذلك وضع الكل اإلسالمي يف سلة واحدة

 املسلم� فترصفات اإلسالم، بسيطرة املرتبط التصور ذات والسياسية األمنية النظرة يغ�

 مرجعية ذات تكون أن بالرضورة ليست واملتنوعة، املتعددة الفردية ورغباتهم واختياراتهم

 يف وتجاهل واحدة بوتقة ضمن الكل، عىل الضغط تجاوز الرضوري من فإنه لذلك دينية

 للكراهية واملفعلة للمخاوف املث�ة فاملخاطر واالختالف، والتعقد التعدد مسألة املقابل

إنه بهذه الكيفية نعتقد �كن مقاربة ظاهرة االسالموفوبيا وفهمها  .هنا تكمن يةوالعنرص

 وتشخيص معاملها والكشف عن مستورها وعرضها بعد ذلك عىل بساط التحليل والدرس. 
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