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 الدینامیات الهجرویة الراهنة:  

 ت المالمح والسیاقا

 
 

 

 : صملخّ ال

تروم هذه الدراسة الكشف عن �عض املتغ��ات املاكروسوسيولوجية الوازنة ال�ي أصبحت، منذ حوا��   

 ع�� اندماج  
ً
عقدين، ��ي�ل الفعل ال�جروي الراهن وتحدد بقوة خصائصھ ومآالتھ؛ إذ ال تؤثر فقط سلبا

 �� �سف كيمياء التعا�ش السل�ي املش�� 
ً
ك ب�ن الشعوب واألمم.  املهاجر�ن بدول االستقبال، بل �سهم أيضا

الهو�ة،   سؤال  حول  ا�خطاب  بت�خم  األمر  اإلسالموفو�يا،  يتعلق  ظاهرة  األزمات  وتنامي  حدة  وتصاعد 

وتزايد نفوذ ا�حر�ات القومية الشعبو�ة اليمينية، وانتشار نظر�ة  االقتصادية بمعظم بلدان االستقبال،  

 "االستبدال العظيم". 

 االستبدال العظيم.-الشعبو�ة-اإلسالموفو�يا-الهو�ة-سوسيولوجيا ال�جرات :مفاتيح  �لمات

 

 

Abstract : 

The article aims to reveal some of the heavy macro-sociological variables that have 

become, about two decades ago, structuring the current migration act and strongly 

determine its characteristics and consequences today. It not only negatively affects the 

integration of immigrants in the receiving countries, but also contributes to destroying 

the chemistry of peaceful coexistence between peoples and nations. This is related to 

the inflated discourse around the question of identity, the growing phenomenon of 

Islamophobia, the escalation of economic crises in most of the receiving countries, the 

growing influence of right-wing populist nationalist parties, and the spread of the theory 

of the "Great Replacement". 

Key words: Sociology of Immigration, Identity, Islamophobia, Populism, the “Great 

Remplacement”. 
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 : مقدمة  -1

  
ً
ال شك �� أن متتبع اإلنتاجات السوسيولوجية �� مجال ال�جرة، إبان العقود األخ��ة، سيالحظ انتقاال

الطرد   �عوامل  اإلمساك  محاولة  خالل  البنيو�ة  املاكروسوسيولوجية  اإلكراهات  ع��  ال��ك��  من   
ً
م��ايدا

باعتبارها وحدات أساسية    وا�جذب، إ�� التشديد ع�� السياقات والس��ورات امليكروسوسيولوجية ا�خاصة

 من  
ً
 متناميا

ً
وخاصة بإش�الية االندماج  -االهتمام بال�جرة الوافدة  للمالحظة والتحليل؛ وسي�جل انز�احا

االستقبال بلدان  بالشب�ات  -داخل   
ً
وتحديدا ل�حدود،  العابرة  بال�جرات  االهتمام  و�أش�ال   إ��  ال�جرو�ة 

   .1ال�جروي واقتصاده (Circulation)ا�جوالن 

هذه التطورات النظر�ة واال�ستمولوجية املهمة ال�ي �عرفها اليوم هذا ا�حقل الفر��  �� املقابل، يبدو أن

ال�جرو�ة   الديناميات  وتفس��  فهم   �� املهمة،  الكشفية  قيم��ا  من  الرغم  ع��  �سعفنا،  لن  التخص�ىي 

املتنوعة،   أنماطها  واستجالء  العامة،  سياقا��ا  ورصد  ا�ختلفة،  و��خيص  الراهنة،  ومنافذها  مسارا��ا 

-ووجهاتھ ال��ائية، و�عقب آثارها ع�� بلدان املغادرة واالستقرار؛ إذا لم �ستحضر �عض املتغ��ات السوسيو

ال�جروي   الفعل  ع��  ثقلها  ب�ل  تجثم  أصبحت  ال�ي  وثيق،  �ش�ل  بي��ا  فيما  املتداخلة  ا�جديدة،  تار�خية 

 ع�� س��ورة اندماجالدو�� الراهن، وتلقي بظاللها ع�� كيفي 
ً
 2ات تمثلھ وطبيعة مآالتھ. إذ ال تؤثر فقط سلبا

 واقع التحاجز والتباغض ب�ن األمم والشعوب،
ً
وتنسف كيمياء   املهاجر�ن ببلدان االستقبال، بل �عمق أيضا

 ال�ونية �� الف��ة الراهنة.  ا�جتمعية التعا�ش السل�ي املش��ك بي��ا، الذي �عد أحد أهم التحديات 

 : صائص المشهد الهجروي العالمي خ  -2

ال شك أن هناك العديد من التحوالت العميقة ال�ي طالت املشهد ال�جروي العاملي �� العقدين األخ��ين، 

 يمكن حصر أهمها فيما ي��: 

  :
ً
العقود أوال خالل  السريع،  ال��ايد  إ��  �ش��  اإلحصائيات  �ل  أن  إذ  الدولية؛  ا�جالية  ا�حركية  كثافة 

إجما��  من  �سب��م  حجم  مستوى  ع��  البطيء  االرتفاع  من  بالرغم  الدولي�ن،  املهاجر�ن  عدد   �� األخ��ة، 

 ساكنة العالم. 

 

 
 للمزيد من التفصيل، انظر على سبيل المثال:  -  1

- Yann Scioldo-Zürcher& Marie-Antoinette Hily & Emmanuel Ma Mung (Dir), Etudier les migrations 
internationales, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2019. 
- Alain Tarrius, La Mondialisation par le bas : Les nouveaux nomades de l’économie souterraine, Paris, 
Balland, 2002. 

هم اإلشكاالت التي يطرحها استخدام مفهوم االندماج -2
ٔ
 في السوسيولوجيا، انظر:  لالطالع حول ا

Khalid Chahbar, « Le processus de construction de concepts en sociologie : le cas du concept d’intégration », 
Al Azmina Al Hadita, Numéro 14, Printemps, 2017, pp.38-50. 
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 1): �سبة املهاجر�ن الدولي�ن من إجما�� س�ان العالم1جدول رقم (

 املهاجرون الدوليون  السنة 

 (باملالي�ن) 

النسبة املئو�ة للمهاجر�ن من إجما�� 

 م س�ان العال

2000 173 2.8% 

2005 191 2.95% 

2010 220 3.22% 

2015 248 3.35% 

2017 258 3.4% 

2020 281 3.6% 

 

:
ً
    ثانيا

ً
 مصدرة لل�جرة فقط، بل أصبحت أيضا

ً
لم �عد �عض الدول، �املغرب واملكسيك وتركيا، بلدانا

بلدان عبور واستقبال. فاملغرب، ع�� سبيل املثال، تحول إ�� بلد استقرار العديد من املهاجر�ن املنحدر�ن  

العديد   استقبال  بلد  أصبح  واملكسيك  ال�حراء؛  وجنوب  االفر�قي  الساحل  بلدان  املهاجر�ن  من  من 

والهندوراس   والسلفادور،  غواتيماال،  من  خاص  و�ش�ل  والوسطى،  ا�جنو�ية  أمر��ا  من  املنحدر�ن 

واألفغاني�ن،  والعراقي�ن،  السور��ن،  املهاجر�ن  من  مهم  عدد  مقصد  تركيا  أصبحت  و�دورها  وني�اراغوا؛ 

 واألذر�يجاني�ن وال��كما�ستاني�ن.

:
ً
 م��ا �� اتجاه دول  "  الشمال"تتم داخل بلدان    لم �عد التدفقات ال�جرو�ة  ثالثا

ً
ا�جنوب"  "أو انطالقا

بلدان  من 
ً
بلدان    "الشمال "  فقط، بل أصبحت تتجھ أيضا العقدين "ا�جنوب"صوب  . و�األخص، خالل 

ببلدان   االقتصادية  األزمات  �عمقت  �عدما  أزمة  -"  الشمال" األخ��ين،  معدالت  -2008وخاصة  وارتفعت 

 عن فرصة  
ً
البطالة والفقر �� صفوف شبا��ا، وا�سدت �ل اآلفاق أمامھ، مما دفعھ إ�� حزم حقائبھ بحثا

بلدان   �عض  نحو  متوجها  واال�وادور    "ا�جنوب"عمل،  واألرجنت�ن،  وال��از�ل،  واملوزمبيق،  أ�غوال،  مثل 

 . 2والفيتنام

ين  لم  فاألمر  ذلك،    أك�� من 
ً
إعالميا بوا  ّقِ

ُ
ل الذين  الشباب  �� هؤالء  ا�جدد“  بـحصر فقط    و�ـ،  "الفقراء 

� بھ“ ض�َّ
ُ
 ليشمل �عض املتقاعدين الذين ��اجرون إ�� �عض بلدان  3"ا�جيل امل

ً
 - " ا�جنوب"، بل امتد أيضا

 
ِعد� هذا الجدول باالعتماد على: البنك الدولي -1   .2008،  »عدد المهاجرين الدوليين (% من السكان) «،ا�

-Portails sur les données migratoires, « Statistiques sur l’émigration et l’immigration », 5 février 2021. 
2 -Sylvie Bredeloup, «De l’Europe vers les Suds: nouvelles itinérances ou migrations à rebours ?», Autrepart, 
vol. 77, no. 1, 2016, pp. 3-15. 
3 -Sylvie Bredeloup, op-cit, pp.3-15. 
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 م��م إما لالستفادة من ت�لف��ا املعيشية املنخفضة �� حالة محدودية دخلهم ال  -�املغرب
ً
شهري، أو  سعيا

 للتمتع ببعض االمتيازات الضر�بية، أو لالستمتاع بطقسها الدا��. 

�� هذا السياق، البد من اإلشارة إ�� أنھ ال يمكن اعتبار هؤالء املواطن�ن األورو�ي�ن، سواء �انوا متقاعدين  

اح"أو مقاول�ن أو أجراء...ا�خ، يقطنون �� مقطورات سكنية أو �� منازل اسمنتية قارة، مجرد   أو مغ��ب�ن   "سيَّ

)s(Expatrié  إذا �انت مدة إقام��م ببلدان ا�جنوب �ساوي أو تتجاوز سنة، بل هم مهاجرون. خاصة إذا ،

ُھ  
ُ
َعّرِف

ُ
، هو ذلك ال�خص الذي يقطن ببلد  "شعبة الس�ان �� األمم املتحدة"استحضرنا أن املهاجر، كما �

ف ولإلشارة،  أد�ى.  كحد  واحد  عام  ملدة  فيھ  يولد  هذا  لم  بھ  يحظى  الذي  اإلجماع  من  األد�ى  ا�حد  رغم 

أو   الدولية،  املنظمات  داخل  سواء  العلمية"التعر�ف،  الزاو�ة  "ا�جماعة  من   
ً
إش�اليا يظل  فهو   ،

السوسيولوجية. مثلھ �� ذلك مثل �ل التعار�ف األخرى، كتلك ال�ي �عت�� املهاجر هو ذلك ال�خص الذي  

 ينتقل للعيش ببلد ليس ببلد  يق�ىي أك�� من ثالثة أشهر �� السنة  
ً
خارج بلده؛ أو تلك ال�ي �عت��ه �خصا

أو تتجاوز ثالثة أشهر  أو األعمال   إقامتھ ملدة �ساوي  أو ا�حج  الز�ارة عائلية  أو  بال��فيھ  ألسباب ال تتعلق 

(Affaires)  
ً
 �عت��ه هشا

ً
 �غادر مجاال

ً
عتقد أنھ  لاللتحاق بمجال آخر �  (Précaire)؛ أو تلك ال�ي �عت��ه �خصا

 من امل�ان الذي غادره.... ا�خ. ف�ل هذه التعار�ف ال تخلو، رغم أهمي��ا، من عيوب ومثالب ال يتسع  
ً
أك�� أمانا

 هذا املقال ملناقش��ا. 

:
ً
 لالعتقاد   "ا�جنوب"ارتفاع منسوب التدفقات ال�جرو�ة من دول    را�عا

ً
و�ل��ا. فع�� سبيل املثال، وخالفا

أي  -ع�� أن حجم التدفقات ال�جرو�ة ال�ي تتم داخل القارة االفر�قية    1االحصائياتالسائد، تؤكد �عض  

تفوق بأر�ع مرات حجم التدفقات ال�ي تنطلق م��ا �� اتجاه أورو�ا، إذ تصل إ�� حوا��    -ب�ن الدول االفر�قية

 ما يتجھ من األر�اف  من ا�حجم اإلجما�� لل�جرات ال�ي تنطلق م��ا. لإلشارة، فهذا النوع من ال�جرة غا  80%
ً
لبا

املتاخمة ا�حدودية  املناطق  ع��  و�قتصر  بر�دلوب  2و�ل��ا،  سيلفي  الباحثة  نظر   �� و�تمحور،   ،(Sylvie 

Bredeloup)  ،افر�قيا الوسطى، وشمال  وافر�قيا  الغر�ية،  افر�قيا  ب�ن  تتوزع  رئيسية  أقطاب  حول ستة   ،

 : 3وجنوب افر�قيا، بالش�ل التا��

 وحاجتھ املاسة ا�� يد القطب األول:  
ً
يتمحور حول ساحل العاج الذي �ستطيع، �� ظل قلة س�انھ �سبيا

املنحدر�ن من   املهاجر�ن  القهوة وال�ا�او �ش�ل خاص، استقطاب عدد كب�� من  بمزارع  عاملة لالشتغال 

 ما��، و�وركينا فاسو، وغينيا والسنغال. 

 
 انظر على سبيل المثال:  -1

- Sylvie Bredeloup, « 80% de la migration sur le continent est intra-africaine », La Tribune Afrique, 17 
Avril 2017. Disponible sur : https://afrique.latribune.fr/politique. 
- Sylvie Bredeloup, « Les routes de la migration africaine mènent rarement à l'Europe », 01 Mars 2021. 
https://www.rfi.fr/. 
2- Ibid. 
3 -Bredeloup Sylvie (2017), op-cit. 
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ضل املوارد النفطية ال�خمة ومناجم األحجار القطب الثا�ي: يتمحور حول نيج��يا ال�ي �ستطيع، بف 

 من املهاجر�ن املنحدر�ن، �ش�ل خاص، من غانا و�ن�ن.
ً
 كب��ا

ً
 شبھ الكر�مة ال�ي تتوفر عل��ا، جذب عددا

الثالث: البلدان    القطب  مواط�ي  معينة،  تار�خية  العتبارات  �ستقطب،  الذي  السنغال  حول  يتمحور 

 والرأس األخضر.  ا�جاورة مثل غينيا

ثروات نفطية هائلة   يتمحور حول الغابون الذي �ستقطب، �� ظل قلة س�انھ وتوفره ع��  القطب الرا�ع:

 وأوراش بناء كث��ة، العديد من مهاجري البلدان ا�جاورة، مثل ال�ام��ون، وال�و�غو، وغينيا االستوائية.  

البلد من مناجم للذهب واملاس، حيث  يتمحور حول جنوب افر�قيا، ملا يتوفر عليھ هذا    القطب ا�خامس:

 من املهاجر�ن املنحدر�ن من الزمبابوي، واملوزمبيق، وافر�قيا الوسطى وال�و�غو.
ً
 كب��ا

ً
  �ستقطب عددا

مهاجري   من  العديد  النفطية،  ثروا��ا  بفضل  �ستقطب،  ال�ي  ليبيا  حول  يتمحور  السادس:  القطب 

 املغرب. البلدان ا�جاورة، مثل مصر، والسودان، وتو�س و 

:
ً
�عدد الطرق واملمرات ال�ي �سلكها املهاجرون غ�� النظامي�ن لولوج أورو�ا �عد ظهور مسارات   خامسا

 منذ دخول اتفاقية شنغن ح�� التنفيذ �� بداية التسعينات من القرن املا�ىي  -ومعابر جديدة
ً
  -وتحديدا

تلك حالة ممر شرق املتوسط الذي أصبح  وتزايد استخدام �عضها بكثافة مقارنة باملنافذ واملعابر األخرى.  

املسارات   أهم  من  األوسط،  الشرق  بمنطقة  املس�حة  الن�اعات  تواتر  �عد  وخاصة  األخ��ة،  السنوات   ��

ال�جرو�ة املفضلة لدى املهاجر�ن غ�� النظامي�ن للتسلل إ�� أورو�ا؛ أي ذلك الطر�ق الذي يمر ع�� تركيا  

البوسنة واله  من 
ً
(وتحديدا املنفذ، �ستخدم  والبلقان  إ�� هذا  وألبانيا). لإلشارة، فإضافة  رسك، وكرواتيا 

 املهاجرون غ�� النظامي�ن مسارات أخرى لولوج أورو�ا، مثل:

المبيدوزا    ● بجز�رة  والليبية  التو�سية  الشواطئ  ير�ط  الذي  املتوسط  األبيض  البحر  وسط  طر�ق 

 اإليطالية؛ 

من خاللها العبور إ�� أورو�ا ع�� مضيق جبل طارق أو  طر�ق غرب البحر األبيض املتوسط ال�ي يتم    ●

 سبتة ومليلية؛ 

ال�حراو�ة)    ● مناطقھ  من  خاص  (و�ش�ل  املغرب  من  املهاجرون  ينطلق  حيث  افر�قيا  غرب  طر�ق 

 ومور�تانيا والسنغال وغامبيا، �� اتجاه جزر الكناري. 

:
ً
املهنية الضعيفة واملستوى التعلي�ي   لم �عد صورة املهاجر الشاب، الفق��، العامل ذو املؤهالت   سادسا

املنخفض، الذي ينتقل من بلدان "ا�جنوب" إ�� بلدان "الشمال"، تنطبق ع�� الواقع ا�حا�� املركب لل�جرة؛  

�عد أن �عددت وتنوعت، منذ بداية األلفية الثالثة، بروفيالت املهاجر�ن الدولي�ن �ش�ل غ�� مسبوق. وهو  

ال�ي حاولت نمذجة هذه    )(Catherine Wihtol de Wendenو�تول دي و�ندين    �اثر�نما ان��ت إليھ الباحثة  
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ديموغرافية، واملناطق  -ال��وفيالت ا�جديدة واملتنوعة للمهاجر�ن الدولي�ن، بناء ع�� خصائصهم السوسيو

 :1والعوامل ال�ي تقف ورا��ا، بالش�ل التا�� ال�ي ينحدرون م��ا، وش�ل حركي��م ا�جالية،

●    
ً
شباب ذ�ور، حاصلون ع�� شهادات عليا، ينحدرون من طبقات متوسطة حضر�ة، يحملون مشروعا

 �عدة اعتبارات، من بي��ا جاذبية املي��و�والت الك��ى، وا�حرص الشديد ع�� العيش �� ظل  
ً
 مح�وما

ً
�جرو�ا

 أنظمة تح��م حقوق اال�سان األساسية، والفرار من أنظمة سياسية استبدادية.  

االقتصادية  �سا  ● االستقاللية  تحقيق  إ��  و�طمحن  العائ��،  التجمع  إطار  خارج  ��اجرن  متعلمات  ء 

وال�خصية، والتمتع با�حر�ة السياسية؛ لذلك �سارعن للفرار من مجتمعا��ن ال�ي �عتقدن أ��ا غ�� قادرة  

 ع�� تلبية هذه املطامح والرغبات. 

إما منخرطون    ● بذو��م،  ر غ�� م�حو��ن  بمراكز  أطفال قصَّ أو يقطنون  بالبشر  االتجار  �� شب�ات 

االيواء أو �عيشون وسط أسر تطوعت الحتضا��م، يصعب التعرف بدقة ع�� املتغ��ات املستقلة الوازنة  

 الثاو�ة وراء �جر��م أو تحديد طبيعة انتظارا��م. 

لدا��ا األصلية  ، ألن ب"�جرة األدمغة“  بـنخب ذات كفاءة عالية، يمكن إدراج �جر��ا ضمن ما �عرف    ●

تفتقر أحياًنا إ�� القدرة ع�� أن توفر لها مناصب شغل �ستجيب لطموحا��ا وتناسب مهارا��ا، و�األخص  

 إ�� تحقيق ذا��ا، و�� مهمة تبدو لها سهلة التحقق  
ً
ع�� مستوى الراتب الشهري.  تتطلع هذه النخب أيضا

 بأورو�ا مقارنة ببلدا��ا األصلية.

 عن  شباب ذ�ور، ذوو مها   ●
ً
 من مستقبل مجهول و�حثا

ً
رات مهنية ضعيفة، ي�ابدون رحلة ال�جرة هر�ا

حيا��م   تحس�ن شروط   �� آمالهم  �ل  استنفدوا  �عدما  أفضل،  حياة كر�مة وغد  لهم  تضمن  فرصة عمل 

 ببلدا��م األصلية.

جماعا�ي    ● �ش�ل   
ً
أحيانا منظمة  أخرى،  وا�حركية  (Communautaire)جماعات  التنقل  اتخذت   ،

ب�ن  كنم عيش  الذين  "الهناك"و   "الهنا"ط  املر�دية،  للطر�قة  املنتمون  السنغالي�ن  التجار  حالة  مثل  ؛ 

�عيشون و�تنقلون ب�ن مجاالت جغرافية مختلفة، تمتد من غرب افر�قيا إ�� فر�سا، ومن إيطاليا إ�� الواليات  

 املتحدة األمر�كية. 

ية لالضطرابات السياسية والن�اعات املس�حة  كنتيجة موضوع �جرة قسر�ة لطال�ي ال�جوء والالجئ�ن  ●

عائلية   شب�ات  ع��  التوفر  فإم�انية  ال�ون.  بقاع  بمختلق  ا�جغرافية  املناطق  من  مجموعة  عرف��ا  ال�ي 

ال�جروي "وطبيعة       " خيالهم 
ً
وتحديدا بھ،  االستقرار  �ع��مون  الذي  البلد  انتقاء   �� يتحكمان  اللذان  هما 

تمك��م من لغة بلد املقصد، وحجم العالقات ال�ي يتوفرون عل��ا داخلھ،   �عض العوامل األساسية مثل مدى 

 .2ومدى اح��ام هذا البلد �حقوق اإل�سان...ا�خ

 
1- Wihtol de Wenden Catherine (2002), «Motivations et attentes de migrants», Revue Projet, vol. 272, no. 4, 
pp.50-54. 
2- Ibid, pp.50-52. 
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لعل من نافلة القول أن من ب�ن الدروس األساسية ال�ي يمكن استخالصها من هذه ال��وفيالت املتنوعة  

، هو أن االرتباط ب�ن الفقر وال�جرة هو    �اثر�ن و�تول دي و�ندين  ال�ي رسم��ا
ً
لصورة املهاجر الدو�� حاليا

الطر�ق املل�ي  ارتباط غ�� مي�اني�ي. لذلك، فتعدد وتنوع هذه ال��وفيالت يحثنا بالضرورة ع�� االعتقاد بأن 

لتفس��  لفهم ظاهرة مركبة �ال�جرة وتفس��ها، يقت�ىي بالضرورة عدم االستسالم السريع إلغواء القراءة أو ا

ال�ي �عت�� أن ضغط الوقوع �� أسر ا�ج��ية االقتصادو�ة الضيقة  اقتصادي البؤسوي، أي تجنب  -السوسيو

د بصورة تظافر�ة للفعل ال�جروي. ذلك َحّدِ
ُ
  الضرورة االقتصادية هو املتغ�� التفس��ي الثقيل والعامل ا�

الش صناع��ا   �� يتحكم  ال  ومختلفة  متعددة  �جرو�ة  أش�ال  هناك  الفقرأن  أي  االقتصادي،  بل    ؛رط 

متغ��ات أخرى، مثل الرغبة �� تنفس هواء الديموقراطية وتنسم عبق ا�حر�ة وحقوق اال�سان، واالستفادة  

 من املكتسبات واالمتيازات ال�ي تمنحها الدولة الراعية، والبحث عن تحقيق الذات...ا�خ.

االجتما�� واعتباره ا�حرك الرئيس،  -قتصادي وال مشاحة �� أن ال��ك�� والتشديد ع�� متغ�� ال��ميش اال

يقود    
ً
ومن�جيا  

ً
نظر�ا  

ً
من�لقا �عت��  األخرى،  للعوامل  االلتفات  دون  ال�جرة  ظاهرة  لقراءة  الوحيد  واملدخل 

تجنب يمكن  ثمة، فال  لها. ومن  اخ��ا��  تصور  إ��  زوايا   بالضرورة  بتنويع  إال  االخ��الية  الن�عة  هذه  مثالب 

 ع�� نظر�ة واحدة لتفس�� النظر، و�عديد مس
ً
 . الفعل ال�جروي تو�ات التحليل، �عدم االعتماد �ليا

:
ً
بالقدر الذي تتعمق فيھ حركية ورخاوة وانفتاح ا�جتمعات والدول ع�� �عضها البعض، حيث    سا�عا

لقدر  تتنقل البضائع والرساميل واألف�ار والصور بي��ا بحر�ة مطلقة بفعل انخراطها �� س��ورة العوملة؛ با

من   مجموعة  طر�ق  عن  الدولي�ن  املهاجر�ن  تنقل  ملنع  ا�حدود،  ع��  الرقابة  فيھ  �عمقت  الذي  نفسھ 

كة، وفرض رسوم تأش��ات الدخول،   اإلجراءات التقييدية، كبناء ا�جدران، ووضع األسيجة شوَّ
ُ
واألسالك امل

بإ املتعلقة  والدولية  واإلقليمية  الثنائية  االتفاقيات  �عض  ع��  و�اإلعادة  والتوقيع  املهاجر�ن،  قبول  عادة 

تنقل   حر�ة  ع��  التضييق  مسلسل  فيھ  �عمق  الذي  بالقدر  أخرى،  جهة  ومن  جهة.  من  ا�خ،  القسر�ة.... 

ضغط   سيتعمق  نفسھ  بالقدر  لل�جرة؛  واملر�ح�ن  ال�جروي "املهاجر�ن  مسبوق،    "، ا�خيال  غ��  �ش�ل 

 بذلك الرغبة �� االلتفاف والتحايل ع�� هذه اإل 
ً
 �� تحقيق مستقبل أفضلمؤججا

ً
. 1جراءات التقييدية، أمال

، «2ال�جروي التمثالت ال�ي �عطي مع�ى للفعل    مجموع«ال�جري الذي �ش�� من خاللھ إ��    ولإلشارة، فا�خيال

 ما يتعمق منسو�ھ بفضل وسائل اإلعالم ال�ي �غذيھ بقوة، من خالل الصورة الفردوسية ال�ي تن�جها  
ً
غالبا

فتن�ي، بذلك، شغف مواط�ي بلدان ا�جنوب بال�جرة، وتؤجج، باالستتباع، �علقهم   ،3الشمالعن بلدان  

  الوجدا�ي والعاطفي بدول االستقبال.

 
1- Wihtol de Wenden Catherine, op-cit, p.49. 
2 -Thomas Lacroix, «L’imaginaire migratoire: Jeunes Marocains de France», dans Françoise Lorcerie (dir), 
Pratiquer les frontières: Jeunes migrants et descendants de migrants dans l’espace franco-maghrébin, Paris, 
CNRS Éditions, 2010, pp.121-122. 
3 -Wihtol de Wenden Catherine, op-cit, p .49. 
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 : مظالت تغطي سماء الفعل الهجروي  -3

ال�ي اعتملت �� صلب املشهد ال�جروي    العميقة  التحوالت   أبرز استجالء    ، فيما سبق،إذا كنا قد حاولنا

ال خالل  األخ��ين،  العاملي  بالتبعسهمتأ فعقدين  تة،  يّ ،     "بروفيالت"ويع  ن�� 
ً
حاليا الدو��  فيبدو    ؛ املهاجر 

 
ً
أصبحت تؤطر هذه التحوالت  ال�ي    ا�جديدةاملاكروسوسيولوجية    املتغ��ات أهم    ��خيص، فيما ي��،  مفيدا

 . غ�� مسبوق �ش�ل  املمكنة  مآال��ا الواقعيةوتوجھ 

 :»المكبوت ةعود« أوتضخم الخطاب حول سؤال الھویة  -3-1
العاملي   ال�جروي  باملشهد  عالق��ا   �� ا�حالية  ال�و�ي  التار�خ  ووقائع  �جر�ات  اليقظ  املتتبع  أن  شك  ال 

 و�سياقاتھ العامة، سيخلص إ�� جملة من االستنتاجات املتداخلة واملتشابكة فيما بي��ا، لعل أهمها: 

:
ً
بالقدر الذي استطاع تيار العوملة ا�جارف، بمختلف أش�الھ االقتصادية والتكنلوجية والتواصلية   أوال

  "انضغاط"واملالية، توحيد وتنميط ا�جتمعات البشر�ة ع�� مستوى أنماط العيش والتفك�� والسلوك �عد  

(Compression)    وامل�ان هار��  –الزمان  دافيد  نفس -   Harvey)(Davidبلغة  بالقدر  الذي  ؛  ا��  ھ  أدى 

وا�شطارها هذه  و�لقن��ا.   تفكيكها،  مظاهر  �عاين  ونحن  املا�ىي،  القرن  ثمانينات  ��اية  فمنذ 

 املفارقة/االزدواجية الغر�بة واملث��ة لالنتباه ال�ي تم�� ظاهرة العوملة. 

متعددة   الشر�ات  وقيام  والتوجيھ،  املراقبة   �� الوطنية  الدولة  دور  تقلص  مثل  جديدة    فمتغ��ات 

و  العمالقة،  �انت ا�جنسيات  ال�ي  ا�حمائية  وا�حواجز  القيود  ورفع  للتجارة"،  العاملية  "املنظمة  تأسيس 

مفروضة ع�� حركة السلع وا�خدمات والرساميل، و�عمق مظاهر الت�امل واالندماج االقتصادي، وتواتر  

وتطو  الرقمية،  الثورة  بفعل  وا�جتمعات  الدول  ب�ن  الثقا��  االحت�اك  االتصال،  س��ورات  تكنولوجيا  ر 

ا�حدود  وتناق�ىي،  مفار��  �ش�ل  تلغ،  لم  ا�جماه��ية...ا�خ،  والسياحة  ال�خمة،  ال�جرو�ة  والتدفقات 

القضاء    السيادية، بمعناها املادي والرمزي، ب�ن ا�جتمعات والدول. خاصة �عد أن �جز هذا املد العوملي عن

وا�جماعاتية ال��ابية  الهو�ات  أش�اله  ع��  وا�جهو�ة،    ابمختلق  والقومية،  والدينية،  واللسنية،  اإلثنية، 

واملناطقية...ا�خ   والقبلية،  والعشائر�ة،  أنواإلقليمية،  الذات    �عد  �عر�ف   ��  
ً
أساسيا  

ً
مرجعا أصبحت 

هو �شرذم العديد من ا�جتمعات الوطنية �عد أن �جزت عن التدب��  وتصنيف اآلخر. والدليل ع�� ذلك،  

ها باستيعاب و�دماج �ل م�ونا��ا، ومن ثمة ا�حفاظ ع�� وحد��ا. و�األخص، �عد أن السل�ي لتنوعها و�عدد 

إما باالع��اف  �ش�ل غ�� مسبوق تصاعد،   ال�ي تطالب  ال��ابية واالثنية  الهو�اتية واألقليات  ، مد ا�حر�ات 

�� ا�حصول    "التمي�� اإليجا�ي"أو بالتعامل معها بنوع من    -الواقعية أو املف��ضة-بخصوصيا��ا الثقافية  

االنفصال تحقيق  أو  الذا�ي  با�حكم  للتمتع  �س��  أو  والرمز�ة  املادية  املوارد  ع  ؛ ع��  تلك  وذلك  غرار   ��

ال�ي تطالب باستقالل إقليم الكيبيك عن كندا، والباسك و�اتالونيا وغاليسيا عن إسبانيا، وجز�رة  ا�حر�ات  

عن   وكردستان  ب�جي�ا،  عن  الفالمندي  واإلقليم  املتحدة،  اململكة  عن  واسكتلندا  فر�سا،  عن  �ورسي�ا 

    . وعالوة ع�� تفكك أوصالالعراق، والقبائل عن ا�جزائر...ا�خ
ً
العديد من ا�جتمعات الوطنية، نالحظ أيضا
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العازلة، وا�حواجز الكهر�ائية، واألسالك الشائكة، وتناسل املتاريس واألسيجة املزودة    تزايد عدد ا�جدران

 بمختلف أنظمة الرصد اإللك��ونية وأجهزة الرؤ�ة الليلية ب�ن العديد من الدول. 

، ملا أثاره �شييدهما من ردود فعل سياسية و�عالمية دولية  فإضافة إ�� ا�جدار�ن األك�� شهرة �� العالم

و��ن الواليات املتحدة االمر�كية واملكسيك؛    ،والضفة الغر�ية  "إسرائيل"صاخبة، أي اللذان يفصالن ب�ن  

. �� هذا السياق، يمكن  1�� صمت، إبان العقود الثالثة األخ��ة، عدة جدران وأسيجة، ب�ن الدول  تناسلت

ال�ي تفصل أو الكهر�ائية) واألسالك الشائكة  ا�حديدية أو الفوالذية أو ال�خر�ةك ا�جدران (استحضار تل

اليمن؛ والهند عن ج��ا��ا   الز�مبابوي؛ والسعودية عن  املغرب عن االتحاد األورو�ي؛ وجنوب افر�قيا عن 

وأفغا�ستان قرغ��ستان  عن  واوز�كستان  و���مانيا)؛  و�ا�غالد�ش  (الباكستان  عن  الثالث  وتركمنستان  ؛ 

�ور�ا   عن  والص�ن  باكستان؛  عن  و�يران  مال��يا؛  عن  وتايالند  الز�مبابوي؛  عن  و�و�سوانا  أوز�كستان؛ 

؛ ومصر عن فلسط�ن. إضافة ا�� هذه ا�جدران املشيدة، هناك جدران أخرى إما قيد التشييد أو  2الشمالية

�ل عن البارغواي؛ واإلمارات العر�ية عن سلطنة  يتم التفك�� بجدية �� بنا��ا، مثل تلك ال�ي ستفصل ال��از 

عن املتحدة  والواليات  العراق؛  عن  وال�و�ت  �اليھ 3كندا عمان؛  ميناء  مدخل  (عند  فر�سا  عن  وانجل��ا    ؛ 

(Calais .ا�خ... 

كخالصة عامة، يمكن القول أن تناسل ا�جدران العازلة ب�ن الدول وا�شطار وتفتت العديد م��ا، �� ظل 

العومل أن  الزحف  يؤكد  ال�ا�ح،  و�ا�ورا��اي  العوملة  ر�يب  هو  الهو�ا�ي  بن�عت�ن  .االنكفاء  األمر   يتعلق 

 إ�� جنب �ش�ل تزام�ي و�ساو�� وتناق�ىي �� اآلن نفسھ.  
ً
بطاقة االئتمان،  لذلك، ف  متالزمت�ن �س��ان جنبا

ما    إل��ا،املاسة  يقول ر�جيس دو�ري، ال تل�� البطاقة الوطنية، بل تخلق، �ش�ل غر�ب وعك�ىي، ا�حاجة  

َنق أو �� قلب التيارات الهوائية  «مثلھالوطن،  دام  
ْ

. خاصة، 4مثل الفرد، يمكنھ أن يموت بطر�قت�ن: داخل َمخ

وجود   استحالة  دو�ري،  ر�جيس  يضيف  استحضرنا،  حيوي  إذا  غشاء  بدون   �� بدون    أو«�ائن  حشرة 

َرة
َ

 . 5ك��ات�ن، أو �جرة بدون ِ�حاء، أو بذرة بدون غالف داخ��، أو بو�ضة بدون غشاء، أو ساق بدون َ�ش

بائد و�ل عتيقف �� روح �ل  ينفخ، �ش�ل مفار�� وتناق�ىي،  أك��  التحديث، يردف دو�ري،  ال��  ، و�جعل 

مداعب وأك��  امليت  بتالبيب   
ً
بينما  تمس�ا  ،

ً
هشا ي�ون  ا�جديد/ا�حديث  أن  خاصة  املا�ىي،  ألشباح  ة 

.
ً
َنة  كيف أنوهو ما يفسر    العتيق/البائد ي�ون صلبا

َ
ق

ْ
الَبل إ��   ما يؤدي 

ً
التق�ي واالقتصادي غالبا  التقدم 

و�أزمة    َوْسوا�ىي ُعصاب سيادي السياسية والثقافية، و��� االنكفاء الهو�ا�ي كتعب�� موضو�� عن اإلحساس �

   .6عقدة حصار�ة

 
1 -Wendy Brown, «Vingt ans plus tard, les murs-frontières prolifèrent», Libération, 9 Novembre, 2009. 
2- Ibid. 
3- Ibid. 
4 -Régis Debray, Eloges des frontières, Paris, Gallimard, Coll «Folio», 2010, p.181. 
5- Ibid, p.37. 
6- Debray Régis, «Un mythe occidental», Le Courrier de l’Unesco, n°46, Décembre 1993, p.10. 
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:
ً
الذي يف��ض  ،  (Sécularisation)  1ضعف النجاعة التفس��ية ملسلمات ودعائم باراد�غم الدنيوة  ثانيا

نقذ املنتظر، ال   é)(Communaut  وا�جماعة  ة،ذ والشعو الدين، مثلھ مثل ال�حر،    أن
ُ
يمكنھ أن   وعقيدة امل

ة التصنيع،  يصمد   العلم، ونور    صقيع يمكنھ أن يتعا�ش مع   افة التقنية؛ وال التحضر، وجر وزمهر�ر  أمام َهبَّ

ول�خسوف   ال��ائي،  للزوال  بالضرورة   
ً
آِيال يجعلھ  مّما  ال�حر�ة؛  الطب  وعصا  العصر�ة،  املدرسة  شمس 

و  لل��اجع،  األقل،  ع��   ،
ً
منذورا أو  واالرتخاءاال ال�امل،  بحجة  2نت�اس،  وذلك  «التقدم  .    العل�ي -التق�يأن 

    يخلق بالضرورة
ً
 فهما

ً
 للتفس�� السب�ي.  "من�وع ال�حر"حول اإل�سان لعالم    متمركزا

ً
، ألنھ يصبح خاضعا

. وا�حال، 3للعالم» �� ح�ن، أن الو�� املتنور بالعلم، ال يمكنھ أن يتصا�ح مع النظرة الكهنوتية وامليتاف��يقية

أنھ   بامللموس  أثبتت  التار�خية  الوقائع  مجر�ات  أن  دو�ري،  ر�جيس  يقول  �خ  «�لماوكما  منسوب   ازداد 

و كما نحتاج    «نحتاج ؛ ألننا  4»مشروب ال�و�ا�وال �� بلد ما، �لما ت�خم عدد رجاالت الدين داخلھ
ْ
ط للسَّ

 .5 »ما للزورق، وللمقدس مثلما للمد�سلالنكفاء، �جاذبية الواسع مثلما للمنطقة اآلمنة، ولل�جرة مثل

ضعف  �� االقتناع ب   ليس فقطتار�خية الساطعة سيسعفنا، دون شك،  -فإدراك هذه ا�حقيقة السوسيو

 ع�� استجالء
ً
أسباب هذا ا�جنوح ال�و�ي العارم    القيمة الكشفية لباراديكم الدنيوة، بل سيساعدنا أيضا

االنتماءات   �شوكة  االعتصام  و نحو  والدينيةالقبيلة  والطائفية  والعرقية  الثورة    -العشائر�ة  ظل   ��

التشكيك �� سرديات التنو�ر  وفهم حيثيات هذا امليل امل��ايد نحو    -التكنلوجية الهائلة والعوملة ال�ا�حة

�الدولةوضمور    الك��ى، املدنية  وتراجع  -اإلحداثيات  وا�حزب،  والطبقة  بمبادئ  االمة  التشبع  منسوب 

ال�ونية مظاهر    املواطنة  وتناسل  واألديان،  واألعراق  لألجناس  ك��ى  صهر  بوتقة  نحو  باعتبارها  ا�جنوح 

اال�غالق والتعصب األع�ى والشوفينية الضيقة، وتصدع إم�انات التعا�ش السل�ي ب�ن مختلف ا�جماعات  

   االجتماعية.

:
ً
«أن التغي�� االجتما��، أو    �عت��للنظرة التار�خانية الغائية واملهدو�ة ال�ي    القيمة الكشفيةضعف    ثالثا

أو مع�ى   التار�خ وجهة معينة  لتعطي  تتعاقب  لقوان�ن مطلقة  التار��� يخضع  »التطور 
ً
فتمثلت  ؛  6محددا

، وفق حتمية تار�خية محددة (أو بفضل يد  
ً
بذلك التار�خ كمجرى مائي ينساب �� مجراه، هادئا أو مسرعا

حطتھ األخ��ة، وغايتھ ال��ائية ا�حددة باعتبارها ال�حظة املث��  خفية)، ليصل إ�� مصبھ الطبي��، أي إ�� م
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لتحقيق ا�خالص البشري العظيم. تلك حالة �عض املدارس ال�ي تبنت هاتھ النظرة مثل الوضعية (قانون  

   ...ا�خ.1املراحل الثالثة)، واملاركسية (اللوحة ا�خماسية) والتطور�ة

  ��افت هذه الرؤ�ة ال�ي تنظر للتار�خ، كص��ورة ُمَبْوَصلة   ستمرار،مجر�ات التار�خ ال�و�ي، بافلقد بينت  

واال�عطاف   والن�وص  للتوقف  قابلة  غ��  وكزمنية  وتصاعدية،  وتراكمية  وخطية،  ومتواصلة  وحتمية 

والتذبذب؛ إذ ال م�ان ف��ا للصدفة، وللن�وص، وللرجوع ا�� ا�خلف، ولال�عطاف وللاليق�ن، وللالمتوقع،  

 غ�� مرغوب ف��ا""، و، غ�� مبحوث ع��ا)(Effets émergentsاملفاعيل املنبثقة"  "بـــيمون بودون  ا �سميھ راومل
2Effets pervers)( .ا�خ... 

يقظة الرواسب العتيقة  التخندق وراء التحصينات املاضو�ة �عد  ولعل من املفيد اإلشارة إ�� أن تزايد  

املعمور، أشر    والغابرة واآلسنة، بقاع  �ل  آثارها  ال�ي شملت  ا�حالية  العلمية والتكنولوجية  الثورة  ظل   ��

شدد   الذي  الدقيق  التمي��  لذلك  تلتفت  لم  ا�خالصية  الغائية  التار�خانية  الرؤ�ة  هذه  أن  ع��  بامللموس 

طبيعة   ب�ن  ا�خلط  عدم  بضرورة  األمر  يتعلق  إليھ.  االنتباه  أهمية  ع��  دو�ري  اإل�سان    عالقةر�جيس 

وطبيعة    باألشياء  جهة،  باإل�سانمن  اال�سان  أخرى   عالقة  جهة  �سميھ    ؛من  ما  ب�ن  الزمن  “  بـأي 

الذي يطبع   -�� الوراء، واملتجدد �ش�ل دائمإا�خطي، وغ�� القابل للعودة    -  )atif) lTemps Cumu"ال��اك�ي 

والتق�ي العل�ي  جهةالتطور  من  يم��     (Répétitif)"التكراري الزمن  “  بـ�سميھ   ما و��ن  ؛،  ا�جال  الذي 

  ا�جماعات «أن    ، يقول ر�جيس دو�ري،. فلقد الحظنا �� العديد من املرات3من جهة أخرى   السيا��ي والرمزي 

، أو تنتقل من الديموقراطية  أو �عتنق  اإل�سانية �ستع�� لغة أقل سالسة ومرونة،  
ً
 واكتماال

ً
ديانة أقل ن�جا

ولكن  الديكتاتور�ة؛  باملنطاد.  إ��  الطائرة  أو  بالزانة،  ال�جلة  أو  باملعزقة،  ا�حراث  باِدُل 
ُ
ت  

ً
يوما نراها  لم  نا 

ال�ائن ال��، مادامت ال��كيبات ا�جينية �س�� من األقل إ�� األك��   تقهقر  اسمھفبالقدر الذي ال يوجد �ىيء 

؛ ال يمكن، بالقدر نفسھ، ا�حديث عن وجود ٍارتداد أو ن�وص تق�ي ع�� ا
ً
ملستوى املتوسط والبعيد.  �عقيدا

 نحو التحسن.  )Outil(فاألشياء �س�� نحو اكتمالها، ودينامية اآللة  
ً
نھ توجھ  إ، مثلها مثل املعرفة، تتجھ دائما

. لذلك، يردف ر�جيس دو�ري، فإذا �انت  4�و�ي يخ��ق التار�خ وا�جغرافيا و�تسامى ع�� ا�حتميات اإلثنية»

اٍال�سان باإل�سان تخضع لقوان�ن   «فعالقةلتقدم الذي يمكن التنبؤ بھ،  العالقة باألشياء مح�ومة بمنطق ا

''املتحضر�ن''، الذي يمكن ��خيص مظاهره داخل التار�خ التق�ي،  ذلك أن الفرق ب�ن ''املتوحش�ن'' و   .أخرى 

َمنا �� الطاقة  
ُّ

َحك
َ
ليس لھ أي مع�ى �� تار�خ الفن، والديانات، واللغات، وأش�ال السلطة. يمكننا القول أن ت

 
هم روادها كوستاف كليم  -1

ٔ
قسم تاريخ البشرية الى ثالث مراحل تطورية كبرى هي التوحش   الذي ) (Gustave Klemmمن ا

ن المجتمعات االنسانية تنتقل بالضرورة من التوحش الى الحضارة مروراً  
ٔ
كد ا

ٔ
والخضوع والحرية؛ ولويس هنري مورغان الذي ا

رواحية 
ٔ
 ت التوحيدية مرورًا بالفتيشيةلى الدياناإ Animisme)(بالبربرية؛ وإدوارد تايلور الذي سلم بانتقالها من الديانات اال

(Fétichisme)    وتعدد االلهة؛ وهربرت سبنسر الذي كان يصادر بانتقالها من االنسجام والبساطة إلى التخصص والتمايز والتمازج
نها تنتقل من السحر إلى العلم مروراً بالدين...الخ. وجيمس جورج فريزر  والتعقد االجتماعي؛

ٔ
ى ا

ٔ
 الذي  را

2- Raymond Boudon, Effets pervers et ordre social, Paris, PUF, 1977. 
3 -Régis Debray, «Un mythe occidental», Le Courrier de l’Unesco, n°46, Décembre, 1993, p.9. 
4 -Ibid, pp.9-10. 
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ر  قد تطور بألف مرة منذ بداية العصر ا�حديث، ولكننا ال يمكننا القول أن ال�خصية املعنو�ة ملارتن لوت

 بالنسبة للِمعداد[...] ولكن ال  كينغ تفوق بألف مرة �خصية عي�ىى املسيح.
ً
 مهما

ً
فا�حاسوب �ش�ل تقدما

" من أفالطون»
ً
باختصار، يرى ر�جيس دو�ري أن املعرفة  .  1يمكنا القول بأن هوْسرل هو فيلسوف أك�� "عمقا

ْبل   ، حيث املالتحكم �� األشياء ات��اكم وتتقدم �� مجال األدوات التقنية والعلمية ال�ي �س�� إ��  
َ
)n Uق

Avant)  ْعد   واملا�َ(Un Après)  سيطرة اإل�سان  ع�� مستوى أش�ال   موضوعيان، يمكن التحقق م��ما؛ أما

 .2ل�خلف ، فيظل املا قبل واملا �عد ذاتيان، وقابالن لل��اجعا�جال السيا��ي والرمزي ، أي ع�� اإل�سان

التمي�� الدقيق الذي ينبھ إليھ ر�جيس دو�ري هو املساعدة ع�� فهم  وفضائل هذا   ال شك أن من مزايا 

يقظة طبقاتھ امل��سبة، �عد أن �عمق ميل الناس   املنطق الثاوي وراء هذه العودة لتمجيد املا�ىي وحيثيات 

مرآة الرؤ�ة ا�خلفية وليس ع�� الزجاج األمامي. فهو ال يدعونا فقط إ��  لرؤ�ة الوجود االجتما�� من خالل  

باعتبارها غ�� مح�ومة بمآل حت�ي    ضرورة الو�� بتعقد الص��ورة التار�خية وانفتاحها ع�� �ل االحتماالت 

بل   ظافرة،  بخاتمة  أو  قصوى  �غاية  أو  اال�عطاف  مسبق  إم�انية  استحضار  ضرورة  ع��   
ً
أيضا �شدد 

والن�وص   واستشفوالتذبذب  الرمزي  السيا�ىي  ا�جال  تطور  مآالت  استشراف  محاولة  آفاقھ  عند  اف 

التق�ي من جهة، والتقدم -ال��ابط ب�ن التقدم العم��  وسينار�وهاتھ املستقبلية؛ و�نبھ، باالستتباع، إ�� �ون 

 .
ً
 أو آليا

ً
 السيا�ىي والثقا�� والف�ي واألخال�� واالجتما�� من جهة أخرى، ليس حتميا

  :
ً
الذي   حركة التار�خ اإل�سا�ي ومآالتھ التصور التقدمي والتنو�ري والتفاؤ�� لطبيعة  خفوت جاذبية  را�عا

ش�ل إحدى أهم العقائد األساسية ملشروع ا�حداثة؛ أي ذلك التصور ا�خطي والتصاعدي املنتظم عن فكرة  

الص��ورة التار�خية  ومحاولة لرسم معالم الكيفية ال�ي تتحقق ��ا   التقدم �� التار�خ باعتباره نظرة لل�ون،

 لتحقق    للمجتمعات اإل�سانية. فالتقدم،
ً
من هذا املنظور، «يتجھ بالو�� ضرورة إ�� املستقبل بوصفھ مجاال

واألفضل» واألر��  أن  3األحسن  اعتبار  ع��  والصناعة    «التطور ،  العلم  ميدان   �� أورو�ا  عرفتھ  الذي 

الناس   الثامن عشر قد غ�� من حياة  القرن  ا�� أواالقتصاد خالل  يتجھ  تفك��هم   وجماعات وجعل 
ً
فرادا

من  املستق أع��  الحقة  مرحلة  �ل  والتقدم،  التطور  من  مراحل  عن  عبارة  بوصفھ  التار�خ  إ��  و�نظر  بل 

 .4السابقة عل��ا. فاآل�ي أع�� وأفضل من املا�ىي»

 غ�� مكتمليظل،    فإذا �ان واقع مشروع ا�حداثة
ً
كما  -منذ انطالقھ �� القرن السادس عشر، مشروعا

ا  -يقول هابرماس الهائلة،  ع�� الرغم من إنجازاتھ   للت�حيح والتعديل   يظل بذلكللتقنية والعلمية 
ً
قابال

فا باستمرار؛  اإلدماجية  والتوجيھ  واملؤسسات  العتيقة  االجتماعية  والوشائج  للهيا�ل  الكثيفة  لعودة 

الوارفة،   ظاللها  تحت  للتفيؤ  والك��ياء،التقليدية  والكرامة  والتعاضد  للتساند  فضاء  أشرت   باعتبارها 

 
1- Régis Debray, « Un mythe occidental », op-cit, p.10. 
2- Ibid. 

، 2000، الطبعة الثانية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المشروع النهضوي العربي: مراجعة نقديةمحمد عابد الجابري،  -3
 . 118ص. 
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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 باالنتظارات.    بامللموس ع�� 
ً
 بالوعود، ومعبقا

ً
إذ لم  �ع�� هذا املشروع الذي �ان محمال باآلمال، وم�حونا

 أن �ستعيد التار�خ ذاكرتھ، وتطفو
ً
 والصدوع الباطنية، و���ايد الغابرة الروافد   ع�� السطح   يكن متوقعا

- ا�جماعة اللسنية والعرقية بالوالءات املاضو�ة العتيقة مثل القبيلة والعش��ة والطائفة الدينية و  التشبث

 ضد اه��از الثوابت واضطراب نقاط    - �و�� جما�� أو كمؤسسات اجتماعية وسياسية
ً
 واقيا

ً
باعتباره درعا

املما�عة   أش�ال  من   
ً
وشكال اإلحساس  االستدالل،  االقتصادي ضد  أو    بال��ميش  االجتما��  اإلقصاء  أو 

هذا املشروع، الذي  السياسية. ولعل من املفيد التذك�� بأن   االغ��اب الثقا��، أو االضطهاد الدي�ي أو الهيمنة 

البشري،   التقدم  باسم حتمية  َر،  �شَّ املغلقة،  بالهو�ات  انف�اك  " بـــتحطم ع�� تضاريس ت�خم االحتماء 

�عد تراجع النظرة ال�حر�ة وامليثولوجية للعالم، و�إخراج اال�سان من ديا�� الظالم    "ال�حر عن العالم

التعصب    ھوتخليص شرنقة  من  بتحر�ره  ووعد  املسبقة،  االح�ام  وقيود  التليد  املا�ىي  وأشباح  جثوم  من 

 الطائفي والعر�� والدي�ي.

أن القول  نافلة  فمن  نحو لذلك،  وا�جنوح  الوراء  إ��  الكثيف  األع�ى   االرتداد  والتعصب  واالنكماش 

الضيقة اإليجا�ي    مشروعية�سائل   والشوفينية  و�الزمن  وا�حرر  وا�خالق  املشرق  بالغد  املطلق  اإليمان 

باالكتمال وا�حاسم  الواثق  االعتقاد  مصداقية  ا�حك  ع��  و�ضع  االمتالء،   ��     (Perfectibilité)واملسرف 

منذ القرن الثامن    الذي �شر بھ هذا املشروع  -ة والعقل وا�حر�ةعن طر�ق املعرف  -1لل�ائن البشري الال��ائي  

) Bernard Leيھ دي فونتنيل  فيبرنارد لو بو ع�� العديد من رجاالت الفكر واألدب والفلسفة مثل    عشر، 

 Bouyer de Fontenelle) ،  آن رو��� جاك ت��جووفولت��،  و(Anne Robert Jacques Turgo)   وغو��ولد ،

 .إ�خ.  ..2ني�وال دي �وندرسيھ، وفيكتور هي�و، و   (Gotthold Ephraim Lessing)غ إفرايم ليسين

ع�� سبيل املثال، ف�وندورسيھ الذي �ان يتو�� من النوع البشري أن �عمل ع�� تحقيق ثالث أهداف،  

التحس ��    
ً
وأخ��ا الواحد،  الشعب  أفراد  ب�ن  املساواة  فكرة  و�عميق  األمم،  ب�ن  التفاوت  ع��  ن  «القضاء 

erfectionnement) (P  أن  3لإل�سان» امللموس أكد   ،» املل�ات   الطبيعة  لتحس�ن  ��ائي  حد  أي  تضع  لم 

�� بحق غ�� محددة، وأن تقدم هذه القابلية،    )(Perfectionnabilité، وأن قابلية اال�سان لالكتمال  البشر�ة

ملتغ�� مدة استمرار ا�حياة فوق هذه  �عد أن أصبحت متحررة من �ل قوة ترنو إ�� فرمل��ا، ال تخضع إال  

الكرة األرضية ال�ي قدفت بنا الطبيعة فوقها. بدون شك، فمظاهر التقدم هاتھ يمك��ا أن �س�� بإيقاع سريع  

 . 4إ�� حد ما، ولكن ال يمك��ا أن �عود إ�� الوراء»

 
1- Pierre-André Taguieff, «L’idée de progrès. Une approche historique et philosophique. Suivi de : Éléments 
d’une bibliographie », Les Cahiers du CEVIPOF, Centre de recherche de Sciences Po, Septembre, 2002, p.17. 
2- Ibid. 
3 -Marie Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Marquis de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des 
progrès de l’esprit humain, 1793-1794, p.194. Une édition électronique qui a été réalisée par Jean-Marie 
Tremblay, dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales". http://classiques.uqac.ca. 
4 -Ibid, p.40. 
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: )(Enjolrasنجلوراس  ، بلسان الطالب الثوري أ"البؤساء"و�� نفس األفق، يقول فيكتور هي�و �� روايتھ  

عتبات  « ع��  خضراء  وأغصان  باألضواء،  مغمورة  املدن  شوارع  املستقبل؟  تتصورون  هل  املواطنون  أ��ا 

مت واألمم  واملفكرون  آاملنازل،  ل�حاضر،   
ً
واملا�ىي محبا األطفال،  يبار�ون  والشيوخ  والناس عادلون،  خية، 

ال� باملساواة  ينعمون  واملؤمنون  مطلقة،  بحر�ة  خدمة  يتمتعون   �� والقانون  ل�جميع،  والعمل   (...) املة 

هو   املادة  ترو�ض  إن  سعيدات!  واألمهات  حروب،  دماء مسفوحة، وال  ا�جميع، وال  والسلم فوق  ا�جميع، 

    .«1الثانيةهو ا�خطوة    )l’idéal(االو��، وتحقيق املثل األع��    ا�خطوة
ً
املواطنون، إن    أ��ا «:  و�ضيف قائال

. وعندئذ سينتفي �ل ما �شبھ التار�خ  
ً
القرن التاسع عشر عظيم، ولكن القرن العشر�ن سوف ي�ون سعيدا

، وسيتوقف إحساسنا با�خوف، كما هو ا�حال اليوم، من االستيالء، والغزو، واالغتصاب، والصراع  القديم

  .2آ�ىي. سن�ون سعداء»املس�ح ب�ن األمم (...) يمكننا ا�جازفة بالقول: ستختفي امل 

والتكبيل بأصفاد املا�ىي وأغالل أمجاده واقعية �انت أم    التشرنق ع�� الذاتهذا ا�جنوح نحو  لذلك، ف

�� التار�خ  وا�حت�ي   لفكرة التقدم املؤكدالتفاؤ��  مصداقية هذا التصور التنو�ري  �سائل  ، البد لھ أن  متخيلة

خرى ملنطق الس��ورة التار�خية ولطبيعة مآال��ا، ح�ى أصبح  الذي هيمن �ش�ل شبھ مطلق ع�� التصورات األ 

مد�ي"مثل   الناس؛  3"دين  أغلب  أن   �عتنقھ  ذلك   �� (مثل  والدليل  التحديثية  األيديولوجيات  معظم 

التصور،   هذا  ع��  النظري  معمارها  شيدت  والقومية...)  والوطنية  والشيوعية  واالش��اكية  الليب��الية 

 األساسية.   واستظلت بمعظم مسلماتھ

التنو�ري التفاؤ�� للتار�خ، هناك ثالث تصورات أخرى حاولت  التطوري  ولإلشارة، فإ�� جانب هذا التصور  

 عن االيمان بفكرة "الغد األفضل" بدورها أن ترسم معالم ومنطق وغايات س��ورة التار�خ البشري 
ً
،  �عيدا

 :4بي�� أندر�ھ تاغييف أهمها �� ثالثة، ��كثف 

فصادرت بحتمية االرتداد إ�� الوراء.    التقهقرال�ي آمنت بفكرة    (Décadentielles)  االرتداديةالتصورات  -

 Joseph Arthur)وجوز�ف أرثر دي غو�ينو    (Louis de Bonald)لويس دي بونالد   من ب�ن أهم روادها نجد

de Gobineau) . 

، فصادرت بحتمية التكرار  التكرار(بما ف��ا العدمية/الن��يلية) ال�ي آمنت بفكرة    تشاؤميةالالتصورات  -

. من ب�ن أهم روادها نجد أرثور شو���اور  (Évidence récurrente du néant)العب�ي أو ببداهة العدم الثابثة  

 .  (Giacomo Leopardi)وجا�ومو ليو�اردي 

 
1 -Victor Hugo, Les misérables, Bibebook, 1862, p.1537. Une édition électronique réalisée par « Association 
de Promotion de l’Ecriture et de la Lecture ». http://www.bibebook.com. 
2- Victor Hugo, Les misérables, op-cit, p.1539. 
3- Pierre-André Taguieff, «L’idée de progrès, op-cit, p.15. 
4 Ibid, p.13. 
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بفك   ال��اجيديةالتصورات  - آمنت  "حرب    التعارضرة  ال�ي  بحتمية  وصادرت  تجاوزه،  يمكن  ال  الذي 

 .1اآللهة". من ب�ن روادها نجد فر�در�ك نيتشھ وماكس في��

وراهنية   مصداقية   �� التشكيك  إ��  أدت  ال�ي  األسباب   �� البحث  حديثنا  مشموالت   �� ليس  بالطبع، 

ما   بر�ق  خفوت  خاللھ  ومن  التار�خ،   �� التقدم  لفكرة  التطوري  ليوتار  التصور  فرا�سوا  �سميھ    بـ �ان 

ت�خم    ، بل نتأدى من السياق السابق إ�� التشديد ع�� خالصة مركز�ة �� أن" السرديات الك��ى ل�حداثة“

املاضو�ة   باملرجعيات  االعتصام  منسوب   �� تزايد  من  رافقھ  ما  مع  الهو�ة  سؤال  حول    الغائرة،ا�خطاب 

اندماج املهاجر�ن بدول    ع�� 
ً
العالم، البد لھ أن ينعكس سلبا الذات ب�ل بقاع  وجنوح نحو اال�غالق ع�� 

ب الهو�ا�ي ا�جوهرا�ي، بأ�عاده  لتكثيف مسار هذه التحوالت ال�ي استطاع من خاللها ا�خطااالستقبال. ف

العرقية واللسنية والدينية، أن يز�ح من طر�قھ ا�خطاب الطبقي ذو النفس ال�و�ي واألم�ي، و�براز آثارها  

املثال،  سبيل  ع��  يكفي،  املش��ك"،  "العيش  كيمياء  ع��  التدم��ية  وتداعيا��ا  املهاجر�ن،  ع��  السلبية 

السيا�ىي الفاعل  انتقل  كيف  عن  ا-استحضار  ا�حديث  من  الفر��ىي  املهاجر�ن"إلعالمي  خالل    " العمال 

''املغار�ي�ن إ�� ا�حديث عن    (Blacks)والسود   (Arabes/Beurs)والعرب    "سنوات الستينات والسبعينات، 

 عن املسلم�ن. - أي مع بداية التسعينات -مع بداية الثمانينات، و�عدها

العقود   خالل  انتقلنا،  فقد   ،
ً
للفرد  عموما الطبقي  الوضع  ع��  تركز  ثنائيات  استخدام  من  االخ��ة، 

مثل مال�و وسائل    -فتستحضر، بأثر من ذلك، مسلسل توزيع ال��وة والسلطة،  وموقعھ �� مسلسل اإلنتاج

حاكمون/مح�ومون...ا�خ لون، 
َ
مستِغلون/مستغ بروليتار�ا/برجواز�ة،  العمل،  قوة  إ��    ؛-اإلنتاج/بائعو 

و�ة بديلة، تميل �� تمثلها ملفاصل ومستو�ات البناء الهو�ا�ي لآلخر إ�� التشديد ع�� �عده ثنائيات أخرى، مان

اإلث�ي، مثل ثنائية عرب/أمازيغ، وعرب/أكراد، وعرب/فرس، وعرب/أقباط، وموارنة/دروز، وأتراك/أرمن، 

فت الدي�ي،  �عده  ع��  تركز  أو  و�اتالوني�ن/باسكي�ن...ا�خ،  فرانكفوني�ن،  خطا��ا  وفالماني�ن/   �� ستد�� 

و�اثولي�ي/برو�ستا�ي،   وس�ي/شي��،  ومسلم/بوذي،  ومسلم/��ودي،  مسلم/مسي��،  ثنائية  وممارسا��ا 

األفراد   ب�ن  العالقة  لقراءة  الثنائيات كشبكة  إ�� هذه  ال�جوء  أن  ِمراَء  /برو�ستا�ي،...ا�خ. وال  وأورثودك�ىي 

االجتماعية الهو  وا�جماعات  االح��اب  وت��ة  تصاعد  االثنية  �عكس  والضغائن  األحقاد  بتفجر  و��ىي  �ا�ي، 

الفتاكة، و�استئساد   الن�عات االستئصالية املاضو�ة  الن�جسيات الدوغمائية، و�تف�ىي  والدينية، و�زحف 

 الهو�ات التوتاليتار�ة القاتلة، بلغة أم�ن معلوف.

سؤا  حول  ا�خطاب  بت�خم  مؤشراتھ  �ل  ��ىي  الذي  ا�جديد  الواقع  هذا  أن  القول،  الهو�ة  صفوة  ل 

إدماج   �� عرقلة  أخرى،  متغ��ات  جانب  إ��  بقوة،  �ساهم  أصبح  األخ��ة،  العقود  خالل  املكبوت"  و"عودة 

 و�� تناسل سياسات السد والصد ال�ي �س��دفهم.  املهاجر�ن ببلدان االستقبال،

 
1 - Ibid., p.13. 
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 :اإلسالموفوبیاتنامي ظاھرة  -3-2
��از واالحتقار واالزدراء واالستياء والنفور  أجج مشاعر االشممطلع األلفية الثالثة، ت  أن أهم ما م��  يبدو

والعداء واالنتقاص من اإلسالم كعقيدة ونصوص وطقوس ورموز، ومن املسلم�ن كجماعة دينية، بمعظم 

، ولو �عد الثورة اإليرانية سنة  دول استقبال املهاجر�ن
ً
 ومحتشما

ً
. فا�خطاب اإلسالموفو�ي الذي ظل �امنا

وفتوى هدر دم الروائي سلمان رشدي   �ي جما�� بأورو�ا مع بداية الثمانينات،و�روز االسالم �واقع دي  1979

 سيتحرر لينفلت من عقالھ، و�ت�خم �ش�ل غ�� مسبوق �عد �جمات ا�حادي عشر من شتن��  ؛1988سنة  

2001 . 

 فالتمثالت السلبية املضمرة واملكتن�ة ب�ل معا�ي التوجس وسوء الثقة إزاء ا�جاليات املسلمة لم �عد،

�عد هذه األحداث ال��اجيدية، �سكن ا�جوانح وتتلفلف �� األعماق �� ش�ل أح�ام نمطية مسبقة صامتة؛  

لتتحول إ�� ممارسة يومية �ع�� عن نفسها �ش�ل    كغول خارج للتو من قمقمھ، بل ستطفو ع�� السطح،  

املكشوف   التمي��  خالل  من  وذلك  مختلفصر�ح.  داخل  املسلم�ن  �س��دف  أصبح    ا�حقول  الذي 

وال�جنية،   واألمنية،  وال��بو�ة،  وال�حية،  والقضائية،  والسياسية،  اإلعالمية،  �املؤسسة  االجتماعية، 

والو�االت   االجتما��،  السكن  بتدب��  امل�لفة  املؤسسات  طرف  من  إليھ  يتعرضون  الذي  العل�ي  واالقصاء 

�ل التقار�ر ال�ي تنجزها �عض الهيئات    وهو ما تؤكده  العقار�ة، وو�االت التشغيل، وأر�اب املقاوالت...ا�خ.

مثل   األساسية""الدولية  ل�حقوق  األورو�ي  االتحاد  مثل    1و�الة  الوطنية  مل�افحة  "أو  الوط�ي  املرصد 

جمعية    " اإلسالموفو�يا أو  الب�جيكية"بفر�سا  املسلم  هذه  2"حقوق  تنامي  تزايد منسوب  ��جل  �لها  إذ   .

ا ش�ل  اتخذت  سواء  العنصر�ة  ممارساتالظاهرة  أو  مسبقة  أح�ام  أو  تناسل و ،  3يديولوجيا  ع��  �شدد 

وتواتر حاالت االعتداء ع�� ا�حجبات، وتدنيس املقابر اإلسالمية، ووضع الزجاجات ا�حارقة �� ردهات وأ��اء  

املساجد أو وضع رسومات عنصر�ة ع�� جدرا��ا ا�خارجية، و�رسال رسائل ��ديدية أو طرود مفخخة إ�� 

ا�جمع لــ ممث��  اإليديولو��  االنتصار  ع��  بامللموس  يؤشر  ما  وهو  اإلسالمية...ا�خ.  مقاو��  "  يات 

املعضلة "�عد أن ت�خم حجمهم ونفوذهم فاستطاعوا، بالتبعة، بناء وصناعة ما �س�ى بـــ  "اإلسالموفو�يا

لها   4"اإلسالمية وال��و�ج  اإلسالمي)  ا�خطر  د (أو  معظم  داخل  والسيا�ىي  اإلعالمي  استقبال  بالفضاء  ول 

   .املهاجر�ن

 
1- Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, «Deuxième enquête de l’Union européenne sur 
les minorités et la discrimination Les musulmans – Sélection de résultat« , 2018. https://fra.europa.eu. 
2- Muslims’ Rights Belgium, «Rapport annuel sur l’islamophobie en Belgique – Rapport 2013», Bruxelles, 
Février 2014. https://ec.europa.eu. 
3 -Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed., Islamophobie: comment les élites françaises fabriquent le 
« problème musulman », Paris, La Découverte/Poche, 2016, p.16. 

المعضلة "على سبيل المثال، لالطالع بتفصيل على كيف استطاعت النخب اإلدارية والسياسية واإلعالمية والعلمية بناء وصناعة  -4
  pp.101cit, -Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed, op-.160                                                      بفرنسا، ُينظر: "اإلسالمية
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التار�خية وا�خصوصيات االجتماعية   فع�� الرغم من اختالف مظاهرها ومسوغا��ا باختالف السياقات

أو    1الوطنية ال�ي تندرج �� إطارها، فإن الالفت هو أن اإلسالموفو�يا سواء �انت فردية أو مؤسساتية، عاملة

، رغم  بلدان استقبال املهاجر�ن، �� ظاهرة �ش��ك ف��ا معظم  2ةإيديولوجيأو    Sécuritaire)(شعبية، أمنية  

اإل  ��  أن  الثانية  الديانة  الغالب،   �� أصبح،  الدي�ي"سالم  هذه"سوقها  ب�ن  املش��ك  القاسم  يظل  إذ   .  

  املتعددة هو الطعن �� مشروعية وجود املسلم�ن ��ذه ا�جتمعات، والنظر إل��م كطابور   "اإلسالموفو�يات"

املطلقة،   والغ��ية  الضدية  م�ونات  �ل  تخ��ن  وك�ائنات  طبيعة  باعتبارهم  خامس،  بحكم  قادر�ن،  غ�� 

 التكيف مع تطوراتھ. أو عقيد��م الدينية، ع�� استيعاب حقائق العصر ا�حديث وانجازاتھ 

واملعر�� الوجودي  التمي��  «  بالرؤ�ة االستشراقية املس�ونة ��اجس    و�بدو أن هذه القناعة تظل مح�ومة

سماه صادق جالل  ، ومتشبعة بمسلمات ما  3ب�ن ما �س�ى الشرق، و��ن ما �س�ى (�� معظم األحيان) الغرب»

 « فتفسر الفوارق    " ميتاف��يقا االستشراق"بـالعظم  
ً
ال�ي تؤمن بأسطورة الطبائع الثابتة واملتمايزة جوهر�ا

، و�سلم،  4وليس إ�� ص��ورات تار�خية متبدلة»  ب�ن ا�جتمعات والشعوب والثقافات بردها إ�� طبائع ثابتة

بالتبعة، « بوجود فارق أسا�ىي وجذري ب�ن ا�جوهر املزعوم ل�ل من الطبيعة الشرقية من ناحية؛ والطبيعة  

املزعومة» الغر�ية  للطبيعة  ال�امل  التفوق  لصا�ح  ثانية  ناحية  من  فميتاف��يقا  5الغر�ية  أخرى،  بلغة   .

 (أ 
ً
و صراحة) أن ا�خصائص ال�ي تم�� ا�جتمعات الغر�ية ولغا��ا وثقافا��ا...ا�خ �� االستشراق ترى ضمنا

معينة متفوقة �� جوهرها ع�� با��    "غر�ية"، �� التحليل األخ��، تنساب من طبيعة  أل��ا ع�� ما �� عليھ

 .6"الشرقية"الطبائع و�خاصة ع�� الطبيعة 

 ما يؤدي إ�� ا��ام املسلم�ن 7لذلك، فاالنطالق من هذه القناعة 
ً
، االخ��الية والعنصر�ة �� آن واحد، غالبا

الطار الدستوري  ع�� الذات، و�عدم اع��افهم با  بالن�وع الطائفي بما يحملھ من ا�عزال وانطوائية وتقوقع

 
 نظر على سبيل المثال: ادة هذا النوع من اإلسالموفوبيا، لالطالع على بعض الكـتابات التي انتقدت بش -1

Büttgen Philippe, De Libera Alain, Rashed Marwan, Rosier-Catach Irène, Les Grecs, les Arabes et nous : 
enquête sur l'islamophobie savante, Paris, Fayard, 2009. 

ن  -2
ٔ
منية اٍالسالموفوبيايبدو ا

ٔ
ثار ومضاعفات اال

ٓ
ما   هي نتاج طبيعي ال

ٔ
الهجمات االرهابية التي تقوم بها الحركات الجهادية؛ ا

ي هي نتاج تجربة مريرة عاشتها جماعة اجتماعية   إاليديلوجية إالسالموفوبيا
ٔ
فهي محكومة بخلفيات تاريخية وحضارية خاصة، ا

اريخية محددة مع االسالم والمسلمين، فظلت منحوتة في ذاكرتها الجمعية إلى حدود اليوم، توجه تمثالتها  معينة في فترة ت
 :وسلوكاتها اليومية. انظر بهذا الصدد

Geisser Vincent, « L’islamophobie en France au regard du débat européen », dans Rémy Leveau et Khadija 
Mohsen-Finan (Dir), Musulmans de France et d’Europe, Paris, CNRS Editions, 2005, p.66. 

 . 45، ص.2006. ترجمة: محمد عناني. القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، االستشراق: المفاهيم الغربية للشرق إدوارد سعيد،  -3
دصادق جالل العظم،  -4

ٔ
، الطبعة الثانية، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، ب ذهنية التحريم: سلمان رشدي وحقيقة اال

 . 15، ص.2004
 . 15المرجع السابق، ص. -5
 . 15المرجع السابق، ص. -6
برز الكـتابات المشبعة حتى الثمالة بمسلمات  -7

ٔ
 في الفضاء اإلعالمي "ميتافيزيقا االستشراق "من بين ا

ً
 صاخبا

ً
، والتي خلفت سجاال

وروبا المسيحية" شارة إلى كـتابوالفكري الفرنسي، يمكن اإل
ٔ
صدره المؤرخ  ارسطو في جبل سان ميشيل: الجذور اليونانية ال

ٔ
" الذي ا
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والقانو�ي الذي يحكم ا�جتمعات ال�ي �عيشون ف��ا، و�رفضهم ملبدأ الفصل ب�ن الدين والسياسة، و�عدم  

  
ً
 واجتماعيا

ً
وال��م لألوطان ال�ي �ستضيفهم وتأو��م، و�ضعف منسوب �سامحهم مع "اآلخر" ا�ختلف دينيا

 
ً
 وسياسيا

ً
 وفكر�ا

ً
أو العقالنية أو ا�حر�ة ال يمكن أن تنبث �� "أرضهم   ومن ثمة فبذور الديموقراطية-وثقافيا

و�تجر�مهم ل�حق �� �غي�� املعتقد الدي�ي، و�رفضهم املطلق للمساواة ب�ن الرجل واملرأة ونزوعهم    -القاحلة"

نحو اخضاعها واستعبادها ومصادرة حقوقها، و�ارتفاع معدل خصو�ة �سا��م، و�ممارس��م للزواج املتعدد  

ر َدبَّ
ُ
 واملبكر والقسري...ا�خ. rrangé)(Aوامل

شتن��   من  عشر  ا�حادي  ُ�َعْيد  خاصة  أصبحت،  املسلم�ن  حول  السلبية  األح�ام  هذه  أن  الالفت  من 

، و�� ظل سطوة ا�خطابات القومية الشعبو�ة العنصر�ة، تتخذ صيغة ا�حقائق الثابتة، والقضايا  2011

الستقبال. لهذا، ستصبح هذه األح�ام النمطية ال�ي التقر�ر�ة الصادقة املسلم ��ا بالعديد من مجتمعات ا 

�سلم �غ��ية املسلم�ن املطلقة، فتشيط��م بذلك، وت��ر العداء ٍاتجاههم، باعتبارهم غ�� قابل�ن لالندماج  

�خاطر   هو���ا  بذلك  فيعرضون  الثقا��،  االستقبال ومحيطها  �جتمعات  االجتما��  النسيج   �� واالنصهار 

�ستثمرو��ا �� معاركهم    ''مقاو�� اإلسالموفو�يا''عة جاهزة �� البالغة ا�خطابية ل�ل  التصدع والتشظي، قط

 االنتخابية.  

وفهمها االسالم  حول  السلبية  األح�ام  هذه  قراءة  يمكن  ال  أنھ  املؤكد  األوعية   من  استحضار  دون 

فال��ي  بول  يقول  فالتار�خ،  باستمرار.  �غد��ا  ال�ي  وا�حضار�ة  والدينية  وُ�ثِمل    «��يج،  التار�خية  األحالم، 

القديمة، ويعكر  أفعالها، ويغذي جروحها  لد��ا ذكر�ات خاطئة، ويعمق من حدة ردود  الشعوب، و�خلق 

، فتصبح  وال�جرفة باملرارةصفو راح��ا، و�قودها إ�� جنون العظمة أو جنون االضطهاد، و�جعل األمم �شعر  

 « فاإلسالم، يؤكد إدوارد سعيد، لم يصبح . »1بذلك مز�جة وتافهة
ً
للرعب وا�خراب وجحافل الهمجي�ن   رمزا

"ا�خطر   �ان  إذ  ا�حلقات،  متصلة  نفسية  صدمة  ألورو�ا  يمثل  �ان  فلقد  سبب،  بال  الكر��ة  الشيطانية 

املسيحية  ا�حضارة  ع��   
ً
دائما  

ً
خطرا و�مثل  أورو�ا  بجوار  عشر  السا�ع  القرن  ��اية  ح�ى  يكمن    العثما�ي" 

العظ�ى   وأحداثھ  التقليدية،  ومأثوراتھ  ا�خطر  هذا  تدرج  أن  من  أورو�ا  تمكنت  الزمن،  مر  وع��  بأسرها. 

  .2و�خصياتھ البارزة ومناقبھ ومثالبھ �� صلب حيا��ا»

الدين األيو�ي  3جار�� لذلك، فإذا �انت ذاكرة املسلم�ن، يقول سيمون  سيف  "، تحتفظ باسم صالح 

يتھ و�جاعتھ استعادة األرا�ىي املقدسة ال�ي استولت عل��ا ا�جيوش املسيحية  الذي استطاع بفروس  "هللا

 
، حيث حاول من خالله تبخيس الدور المهم الذي قام به العلماء المسلمين، مثل الفارابي  2008الفرنسي سيلفان غوغنهايم سنة 

وروبا في العصر الوسيط. وابن سينا وابن رشد، في نقل اإلرث الثقافي اليوناني ل
ٔ
 نظر: اغرب ا

Sylvain Gouguenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel : Les racines grecques de l'Europe chrétienne, 
Paris, Seuil, coll. « L'univers historique », 2008 . 
1 -Paul Valery, Regard sur le monde actuel, Paris, Gallimard, 1966, p.40. 

 . 124مرجع سابق، ص. شرق، االستشراق: المفاهيم الغربية للإدوارد سعيد،  - 2
3- Jargy Simon (1969), « Les fondements théologiques et historiques du dialogue islamo-chrétien », Revue de 
théologie et de philosophie, Lausanne, Volume 6, 1969, pp.362-363. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Gouguenheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Seuil
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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�� أواخر القرن ا�حادي عشر؛ فالذاكرة املسيحية ال زالت تحيط ��الة من القداسة �ل من شارل مارتيل  

الكفار" املد االسالمي  "أداة هللا ضد  أوقف  الذي  �� معركةب،  الغر�ية  الشهداء''  أورو�ا  بواتييھ    أو (  "بالط 

Poitiers  (  وكذا يوحنا الثالث سو�ييس�ي732سنة ،  Sobieski IIIJean   )1629-1696(    ،الذي  ملك بولونيا

العثمانية من    - �عد أن استطاعت إخضاع أورو�ا الشرقية والوسطى لسيطر��ا  -منع جيوش االم��اطور�ة 

 . 16831احتالل فيينا سنة 

غذية املد اإلسالموفو�ي ورفد شرايينھ، يكفي أن �ستحضر كيف �ان  وإلبراز ثقل هذا املتغ�� التار��� �� �

�شهر �� وجھ تركيا، عندما �انت ترغب �� االنضمام لالتحاد األورو�ي، سيف املا�ىي العسكري لإلم��اطور�ة  

؛ إذ أن  2العثمانية ال�ي �انت تحتل أجزاء واسعة من آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وشرق أورو�ا ووسطها

 إما �سبب ذلك املا�ىي بالذات، أو ألن    «تركيا
ً
 وحليفا

ً
ال�ي �انت عدوا ألورو�ا ال �ستطيع أن تصبح صديقا

لذلك، يبدو أن �عض املؤرخ�ن ال يجانبون الصواب عندما  .  3أورو�ا مسيحية واألتراك مسلمون �� غالبي��م»

نوع   إ�� وجود  بين��ون  تتسر�ل  ال�ي  االستمرار�ة،  جديدة،من  و�أعذار  سالموفو�يا  اإل ب�ن    مال�س مختلفة 

و  للمحمديةا�حديثة  املضادة  املسيحية  ع��  4الن�عة  و�ؤكدون  اإلسالم  ،  عن  السلبية  الصور  هذه  أن 

    ع�� ف��ة زمنية طو�لة.  تبلورتتجثم ب�ل ثقلها ع�� ا�حاضر، ليست وليدة ال�حظة، بل  ، ال�يواملسلم�ن

، �شدد ع�� أن «أو�� ردود الفعل املسيحية تجاه االسالم �شبھ إ��  فاملؤرخ ال��يطا�ي نورمان  
ً
دانييل، مثال

   )(la traditionحد كب�� ردود الفعل ا�حديثة إزاءه. فالتقليد  
ً
 حيا

ً
فالغرب    [...] لم يختف قط، وظل دائما

 ب�ن سنة  
ً
م،  1300و  1100األورو�ي الزال يحتفظ بنظرتھ ا�خاصة لإلسالم ال�ي �ش�لت منذ القدم، وتحديدا

فاملواقف ا�حديثة من    نورمان دانييل، . هكذا، يضيف5وال�ي لم تتغ�� إال ببطء شديد منذ ذلك التار�خ»

العصر الوسيط، وعصر األنوار. و��    (Romantiques)اإلسالم �ستمد حيو���ا �ش�ل كب�� من روما�سيات  

أن االقتناع بافتقار اإلسالم    Southern) (Richardر�تشارد سوذرن مؤرخ العصر الوسيط   نفس األفق، يؤكد

إ�� األخالقية، ورفضھ للنقاش الفكري، وتبلد املسلم�ن العق��، باعتبارهم ال يقبلون ع�� استخدام عقولهم  

غ�ي عن الذكر،  . و 6ح�ى ال يفقدوا ايما��م، تر�خت �� األذهان �أف�ار ثابتة منذ العصور الوسطى األورو�ية

الس  الصورة  م�ن هذه  املسلم�ن، وتر�خ مشاعر  أن  تجاه  العدوانية  الغرائز  ��يج  أن  استطاعت  ال�ي  لبية 

 ع�� الرواية، والقصة، والنصوص التار�خية، وا�خطاب الدي�ي الذي ينتجھ  
ً
الكراهية ضدهم، �ش�ل تار�خيا

 
1- Ibid, pp.362.363. 

وروبا في القرون الوسطىصورة سوذرن ريتشارد،  -2
ٔ
، ترجمة وتقديم رضوان السيد، بيروت، دار المدار اإلسالمي،  إالسالم في ا

 . 7، ص.2006
  .7المرجع السابق، ص. -3

4 -Geisser Vincent, « L’islamophobie en France au regard du débat européen », dans Rémy Leveau et Khadija 
Mohsen-Finan (Dir), Musulmans de France et d’Europe, Paris, CNRS Editions, 2005, pp.40-51. 
5- Norman Daniel, Islam et Occident, Traduit de l’anglais par Alain Spiess, Paris, Le Cerf, Collection 
Patrimoines-Islam, 1993, p.13. 

وروبا في القرون الوسطى، ريتشارد سوذرن،  - 6
ٔ
 . 14، ص.مرجع سابقصورة إالسالم في ا
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و  والكهان،  الرهبان  الكنيسة  السفراء،  رجال  حررها  ال�ي  ا�ح�ومية  والتقار�ر  الرحالت،  تب 
ُ

  والشعرك

 والغناء...ا�خ. 

 - 1األورو�ية الوسيطة لإلسالم ال�ي الزالت �غدي ا�خيلة الغر�ية عن اإلسالممالمح الصورة    والستجالء

الغرب آخر  اعتبارها    -باعتباره  يمكن  ال�ي  الشامخة  العاملي  األدب  وصروح  قمم  إحدى  استحضار  يكفي 

وعن   الوسطى  العصور  أورو�ا  حضارة  عن  حية  األخرى.شهادة  ل�حضارات  بامل�حمة    تمثال��ا  األمر  يتعلق 

» ب�ن  الشعر�ة  ما  ال�ي كتبت  اإللهية»  دان�ي    1321و   1307ال�وميديا  اليغي��ي  االيطا��  الشاعر  من طرف 

م)، وال�ي يصف من خاللها رحلتھ ا�خيالية �� ا�جحيم، واملطهر، والفردوس رفقة املرشدين  1321-م1265(

سالم، و�ش�ل خاص عن نبيھ محمد  امل�حمة الشعر�ة رسمت صورة مقيتة عن اإل هذه    .فرجيليو و�ياتريس

سبق إلدوارد  �� ا�خندق التاسع ضمن دائرة ا�جحيم الثامنة،  الذي تم وضعھ، إ�� جانب ع�� ابن أ�ي طالب،  

 �ع�� عن رغبة ال
ً
 حيا

ً
غرب  سعيد أن توقف �� كتابھ «االستشراق» عن مرام��ا البعيدة، حيث اعت��ها مثاال

لإلشارة إ�� أهمية هذه    .2�� ممارسة سيطرتھ السياسية والثقافية ع�� الشرق و�التا�� ع�� العالم اإلسالمي

عدد مبيعا��ا �� العالم  قد وصل  الزالت تدرس �� املؤسسات التعليمية الغر�ية، و   امل�حمة يكفي أن نذكر أ��ا

الشديد ��ا، لم   �حمة واالفتتان الرس�ي والشع�ي. �� املقابل، فشعبية هذه امل 3مليون ��خة  12إ�� حوا��  

'' ا�حقوقية، ال�ي تقدم استشار��ا للمجلس االقتصادي واالجتما�� لألمم املتحدة، 92يمنع منظمة "غ��وش  

 تمي��ية جارحة ضد  
ً
من الدعوة إ�� حذف تدريسها من املقررات الدراسية اإليطالية، ل�و��ا تتضمن أح�اما

 .4املثلي�نال��ود واملسلم�ن و 

،  عالوة ع�� هذا،
ً
�ستعيد �حظات الصراع  ببعض األناشيد ال�ي  ع�� سبيل املثال،  يمكن أن نذكر أيضا

��  وتحتفي ببطوالت الفرسان  العنيف مع املسلم�ن، فتصف �عض وقائع ا�حروب الصليبية،   املسيحي�ن 

بت�حيات روالند حفيد شارملان وقائد جيشھ  ال�ي تتغ�ى   (Roland)مثل أ�شودة روالند    ،5القرون الوسطى

ال�ي تحتفي    )(Giullaume، وأ�شودة كيوم  778سنة      (Bataille  Roncevaux)�� معركة "ممر رو�سفال"

ضد املسلم�ن    (Orbieu)"أور�يو"  �� معركة    )(Guillaume de Gellone  وليام دي جيلون ببطولة و�جاعة  

وأ�شودة793سنة   أثناء    )Antioche(  أنطاكيا ،  ألنطاكيا  حصارهم  أثناء  الصليبي�ن  ببطوالت  تتغ�ى  ال�ي 

 
فاية محمد نور الدين،   -1

ٔ
،  54، الوحدة، السنة الخامسة، العدد المتوسط»المتخيل: نقد النظرة السياسية الغربية لشرق    «الشرق ا

ذار (مارس)، 
ٓ
 .235-225، ص. 1989ا

 . 138-135، ص. مرجع سابقاالستشراق: المفاهيم الغربية للشرق، إدوارد سعيد،   -2
3 -Marco Frassinelli, «I 20 libri più venduti di sempre», ILBLOGGER.IT, 23 Aprile 2015. https://ilblogger.it. 
4-Caterina Moniaci, «Dante “razzista”, follia Onu: bandire Divina Comedia», 13 Marzo 2012. 
www.liberoquotidiano.it. 
5 -Jean Subrenat, «la conquête de Jérusalem, reflet d’une mystique de pèlerinage», dans Evelyne Berriot-
Salvador, Le mythe de Jérusalem : Du moyen âge à la renaissance, Publications de l’université de saint 
Etienne, 1995, p.22. 
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ب�نحا� ما  األو��  الصليبية  و 1098و  1097ملة  بو�ون  ،  دي  جودفري  ببطولة   �شيد  ال�ي  القدس  أ�شودة 

Godefroy de Bouillon)( ا�خ. ...10991سنة  أثناء الزحف الصلي�ي ع�� القدس 

�شر��ا واستبطا��ا بما  لن ينجو أحد من  النمطية حول املسلم�ن  أن مالمح هذه الصورة  الالفت لالنتباه،  

أشد املدافع�ن عن قيم   ) أحد رواد التنو�ر وأحد1778-1694(فولت��  النية الغر�ية، مثل  ق�� ذلك رموز الع

الصادر    2مم وروحها»حول أخالق األ   «رسالةخالل كتابھ  القرن الثامن عشر، خاصة من  ا�حر�ة والتسامح ��  

�لود  . أك�� من هذا، ف1742ال�ي ألفها سنة   3، أو الن�ي محمد»«التعصب، أو من خالل مسرحيتھ  1756سنة  

وهو   بدوره،  س��اوس  و�دعوتھ  ليفي  العنصر�ة،  للن�عات  و�نبذه  العرقية،  لألطروحات  بتصديھ  املعروف 

العقل البشري، وعن التعدد والتنوع   للتحرر من املركز�ة الثقافية األورو�ية، و�دفاعھ املستميث عن وحدة

بلغة تقر�ر�ة مباشرة، صورة  �سا�ي، سيعيد إنتاج هذه الصور النمطية حول املسلم�ن. فقد رسم،  الثقا�� اإل

عن بداية   قاتمة   �� الهندية  القارة  شبھ  بمسل�ي  التقاءه  �عد  وكثقافة،  وكحضارة،  كدين،  اإلسالم 

املا�ىي القرن  من  أن  ا�خمسينات  �عد  ويستشعر،  جعل؛  والتضايق،  باالمتعاض  يحس  اللقاء  هذا  ھ 

باالستتباع، ا�خاطر ال�ي تحدق بالفكر الفر��ىي ع�� حد �عب��ه. من ب�ن مالمح هذه الصورة القاتمة ال�ي 

 للمسلم�ن، ا��امهم باال�غالق،  ،  4بلورها �� كتابھ «مدار�ات حز�نة»
ً
 وصر�حا

ً
وال�ي �ستشف م��ا عداء وا�حا

فبعد مقارنتھ ب�ن حكيم الهندوس بوذا، واالقصاء الدي�ي والعنف.    ،ن�عة الذ�ور�ة التمي��يةالوالتعصب، و 

ون�ي اإلسالم محمد، سيستنتج أ��ما رمزان للضدية �� �ل �ىيء، ألن القاسم املش��ك الوحيد واألوحد بي��ما،  

اآللهة من  ليسا   
ً
معا كالهما  أن  هو  نظره،  يصف  5��  جازمة،  و�لغة  هكذا،   . 

ً
وخنثو�ا  ،

ً
عفيفا ب�ونھ  ،  بودا 

 
ً
ومبشرا ل�حرب،   

ً
ومحبا  ،

ً
وملتحيا األر�ع،  بزوجاتھ   

ً
فحال فهو  نظره،   �� محمد،  أما  وقدوة؛   ،

ً
 6ومساملا

(Messianique) . 

ال يمك��ا طمس أهدافها  �� املقابل، فا�خلفية التار�خية وا�حضار�ة لهذه العالقة العدائية باملسلم�ن،  

، بالوشاح الدي�يالسياسية ورهان -ا�جيو
ً
ا�حضاري.  -ا��ا االقتصادية ا�حيو�ة، ع�� الرغم من تدثرها، أحيانا

إقناع نظ��ه الفر��ىي جاك ش��اك   االبنيكفي أن �ستحضر هنا كيف حاول الرئيس األمر��ي جورج بوش  إذ  

  بدعمھ �� حر�ھ ضد العراق، ال�ي لم تكن ��دف سوى إ�� ��ب موارده وثرواتھ االقتصادية، ب�ون
ً
ھ تلقى وحيا

من السماء يدعوه إ�� خوض حرب إيمانية مقدسة ضد أعداء الغرب املسي�� الذين ير�دون تدم��ه. فقد  

 
1- Jean Subrenat, Ibid, p.22. 
2 -Voltaire, Essai sur les Mœurs et l’esprit des nations, Tome I, 1829, pp.245-247. Un document produit en 
version numérique par Jean-Marc Simonet. http://classiques.uqac.ca. 
3- Voltaire (1817), Œuvres complètes, Paris, l’imprimerie de Crapelet, 1817, pp.381-457. 
https://books.googleusercontent.com. 
4- Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, Librairie Plon, 1955, pp.482-488. 
5- Ibid, 488. 
6 -Ibid, 488. 
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موريس �لود  جون  ال�حفي  مع  مقابلة   �� جاك ش��اك  ي��:    1كشف  م�املة    «تلقيت ما  بوش  الرئيس  من 

فقة ع�� ضم ا�جيش الفر��ىي ، فوجئت ف��ا بالرئيس بوش وهو يطلب م�ي املوا2003هاتفية �� مطلع عام  

 إ��ما مختبئان اآلن �� 
ً
 ذلك بتدم�� آخر أو�ار "يأجوج ومأجوج"، مدعيا

ً
للقوات املتحالفة ضد العراق، م��را

وصفها   ال�ي  ا�حر�ية،  حملتھ   �� معھ  االش��اك  ع��  وأصر  القديمة،  بابل  مدينة  قرب  األوسط،  الشرق 

نفيذ هذا الواجب اإلل�ي املقدس، الذي أكدت عليھ نبوءات التوراة  با�حملة اإليمانية املباركة، ومؤازرتھ �� ت

 .2واإلنجيل»

�� ا�خر�طة العاملية بمحاذاة    -ذو األغلبية املسلمة  -فج�� أن املوقع االس��اتي�� الدقيق للعالم العر�ي

� قوة ��دد  أور�ا قلب العالم ا�حديث الذي يث�� حفيظة األورو�ي�ن و�جعلهم حساس�ن تجاه تحول العرب إ�

العصر    �� اس��اتيجية  اقتصادية  ثروة  �ش�ل  الذي  ال�خم  النفطي  مخزونھ  وكذا  واستقرارهم،  أم��م 

  �� الثا�ي،  للعربإالصنا��  املتم��ة  الغرب  معاداة  أسباب  محمد  3حدى  يردف  التار�خية،  فاملعطيات   .

الث القالع  أك��  إحدى  �انت  اإلسالمية  العر�ية  ا�حضارة  أن  تؤكد  ملشروع  سبيال،  ومقاومة   
ً
صمودا قافية 

الهيمنة ال�و�ي للغرب كقوة �ونية أخذت تبسط نفوذها التق�ي والعل�ي والفكري وهيمن��ا السياسية ع��  

يكفي التذك�� فقط أن العالم العر�ي، باعتباره قلب   .4�ل أرجاء املعمورة ابتداء من القرن ا�خامس امليالدي 

بالنسبة للغرب نقطة مقاومة لم يكن من السهل تالف��ا، وقلعة حضار�ة حصينة، العالم االسالمي، ش�ل  

. فإذا �انت البداية  5�ش�لت حول نواة روحية مركزها اإلسالم، عصية ع�� التطويع أو االست�حاق أو اإلبادة

  عشر  الفعلية لالستعمار الغر�ي، يضيف محمد سبيال، انطلقت منذ الر�ع األول من القرن ا�خامس  
ً
(مثال

) فاألرض العر�ية �انت عس��ة االبتالع، حيث �انت �� آخر  1521بدأ االستعمار ال���غا�� لل��از�ل منذ سنة  

 اال مع ��اية ر�ع القرن  
ً
، كما أن  19األرا�ىي ال�ي احتلها االستعمار األور�ي؛ إذ لم يداهمها االستعمار رسميا

 
ً
 .6)1960-1830ور�ع (مدة االستعمار لم تتجاوز �� أق�ىى ا�حاالت قرنا

ولعلھ من املهم أن �ش�� إ�� أن التنبيھ إ�� دور ت�خم ا�خطاب حول سؤال الهو�ة �� �خ �حنات هائلة  

من ا�حيو�ة �� شراي�ن اإلسالموفو�يا، والتشديد ع�� دور السرديات التار�خية واملتخيلة �� النفخ �� روحها  

الرهانات   أن  -االقتصادية وا�جيووتأجيجها، واستحضار  ترفدها و�غذ��ا، ال يجب  ال�ي  ا�حيو�ة  سياسية 

 من الز�ت وا�حطب �� نارها فتذك��ا و�سهم �� الرفع  
ً
ينسينا ضرورة االلتفات ملتغ��ات أخرى تصب مز�دا

-من منسو��ا. تلك حالة مضاعفات األعمال اإلرهابية ال�ي تقوم ��ا، باسم اإلسالم، �عض ا�جماعات الدينية

 
1 -Maurice Jean-Claude, Si vous le répétez, je démentirai: Chirac, Villepin, Sarkozy, Plon, 2009. 

مية للبحوث والدراسات االستراتيجية،  خليفة -2
ٔ
جوج واحتالل العراق"، مركز ا

ٔ
جوج وما

ٔ
 . 2021يناير  26الدهان ناجي، "يا

 http://www.umayya.org 
،  2000مارس -فبراير رمسيس،، منشورات 13محمد سبيال، النزعات االصولية والحداثة، سلسلة المعرفة للجميع، العدد  - 3

 . 91-90ص.
 . 85المرجع السابق، ص.  -4
 . 83المرجع السابق، ص.  -5
 . 85المرجع السابق، ص.  -6
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السوسيو الوضعية  وكذا  املتطرفة،  املسلمون -السياسية  ف��ا  �عيش  ال�ي  الصعبة  �� ،  اقتصادية  خاصة 

إ�� ا�حد الذي   الدينية؛  ببا�� األقليات  البطالة �� صفوفهم �ش�ل مهول مقارنة  أورو�ا حيث ترتفع �سبة 

ل وللفقر والبؤس والهشاشة  أصبح االسالم �� ا�خيال ا�جما�� لألورو�ي�ن ال يرمز فقط للعنف واإلرهاب، ب

  .
ً
 أيضا

 : تصاعد حدة األزمات االقتصادیة بمعظم دول االستقبال  -4

حيو�ة   درجة  قياس  ومؤشرات  معاي��  حول  االقتصاد  علم   �� الباحث�ن  ب�ن   
ً
تضار�ا هناك  أن  شك  ال 

أغل��م �شدد الدينامية االقتصادية لبلد مع�ن، وتقييم مدى قوتھ وعلو كعبھ التنموي. �� املقابل، يبدو أن 

العامة،   املوازنة   �� الفائض  أو  وال�جز  العمومية،  املديونية  حجم  التالية:  األر�عة  املؤشرات  أهمية  ع�� 

 .1ومعدل نمو الناتج ا�ح�� االجما��، ومعدل البطالة

إذا �ان األمر كذلك، فيبدو أن االعتماد ع�� هذه املؤشرات لقياس وتقييم النشاط االقتصادي لعدد  

ن دول استقبال املهاجر�ن، مثل الدول األعضاء باالتحاد األورو�ي ال�ي �ستقبل إ�� حدود شهر يناير  كب�� م

، سيجعلنا �ستنتج �سهولة أ��ا �عيش أزمة اقتصادية حادة  2مليون مهاجر غ�� أورو�ي  22.2حوا��    2020

 منذ أك�� من عقد ونصف.

األورو� االتحاد  لدول  العمومية  املديونية  إ��  ففيما يخص  الرسمية  ي، �ش�� �ل اإلحصاءات والتقار�ر 

مليون يورو، أي   12036166إ��  2020خالل الثال�ي الثالث لسنة    تفاقم حجمها �ش�ل مهول. فقد وصلت

أي �سبة الدين العام إ�� الناتج ا�ح��  -لإلشارة فهذه النسبة   .3�� املئة من الناتج ا�ح�� االجما��  89.8بنسبة  

�� املئة   130.8�� املئة، و���    154.2�� املئة، و�� حالة إيطاليا إ��    199.9حالة اليونان إ��    تصل ��  -اإلجما��

�� املئة �� حالة    113.2�� املئة �� حالة إسبانيا، و   114.1�� املئة �� حالة فر�سا، و  116.5�� حالة ال���غال، و

  .4ب�جي�ا

، تلزم �ل الدول األعضاء �� منطقة  1992ف��اير    7املوقعة ��  معاهدة ما�س��يخت،    140و�ذا �ان املادة  

�� املئة من إجما�� ناتجها الداخ��   3العملة األورو�ية املوحدة (اليورو) بأن ال يتجاوز �جزها العام السنوي 

�ا  ا�خام، فاملالحظ أن جلها ال �ستطيع اح��ام هذه "القاعدة الذهبية". إذ تضطر معظم دول االتحاد، بما ف�

إ�� تجاوز هذا السقف املرج�� بكث��، من��كة بذلك قواعد   ال�ي �ستقطب أك�� عدد من املهاجر�ن،  تلك 

 ميثاق االستقرار النقدي واالقتصادي، كما هو مب�ن �� ا�جدول أدناه. 

 
1-Jean-Paul Bord, «La ‘’crise’’ dans l’Union européenne vue par les cartes », Mappemonde, No 107, 2012. 
http://mappemonde archive.mgm.fr. 
2- Lequeux Vincent, «Asile et migrations dans l'Union européenne», Tuteleurope.eu, 28 Juin 2021. 
https://www.touteleurope.eu. 
3- Eurostat, «Troisième trimestre 2020: la dette publique en hausse à 97,3% du PIB dans la zone euro», 2021. 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents. 
4 -Ibid. 
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 1): �سبة ال�جز العام السنوي من الناتج الداخ�� ا�خام ببعض دول االستقبال2ا�جدول (

 الدول         

 سنة ال

 اململكة املتحدة  ال���غال  اسبانيا  فر�سا 

2008 3.3% %4.6 3.7% %5.1 

2009 %7.2 %11.3 9.9% %10 

2010 %6.9 %9.5 11.4% %9.2 

2011 %5.2 %9.7 7.7% %7.5 

2012 %5 %10.7 6.2% %8.1 

2013 %4.1 %7 5.1% %5.5 

2014 %3.9 %5.9 7.4% %5.5 

2015 %3.6 %5.2 4.4% %4.5 

2020 %9.2 %11 5.7% %12.3 

 

وتباطؤ   االستقبال  بلدان  �جل  االجما��  ا�ح��  الناتج  نمو  معدل  ضعف  أن  يبدو  هذا،  ع��  عالوة 

اقتصادا��ا خالل العقد األخ�� يؤشر بدوره ع�� أزم��ا االقتصادية ا�حادة.  فاإلحصاءات �ش�� إ�� أن أع�� 

من األورو�ي،  االتحاد  تحقيقها  استطاع  نمو  تتجاوز    2009 ذ�سبة  لم  اليوم،  املئة  2.8إ��  رقم  2��  وهو   .

باستثناء سنة   -متواضع إذا قارناه بالص�ن والهند اللتان لم يقل معدل نمو اقتصادهما منذ سنوات عديدة

من    4.2عن    -2020  
ً
هائال  

ً
عددا �ستقطب  ال�ي  االتحاد  دول  من  العديد  فهناك  ذلك  من  أك��  املئة.   ��

 نموها سالبة لعدة سنوات (ع�� غرار إيطاليا)، كما هو مب�ن �� ا�جدول أدناه.  املهاجر�ن ظلت �سبة

 

 

 

 

 

 
1- OCDE, «Déficit des administrations publiques, Total, % du PIB, 2000 – 2020» , 2021. 
2 -Eurostat, «Taux de croissance du PIB réel en volume », 2021. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser. 
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 1)%): �سبة نمو الناتج ا�ح�� االجما�� لبعض دول االتحاد االورو�ي (3ا�جدول (

 السنة 

 الدول 

2009 2012 2015 2019 2020 

 %8.9- %0.3 %0.8 %3.0- %5.3- إيطاليا  

 %7.9- %1.8 %1.1 %0.3 %2.9- فر�سا 

 %10.8- %2.0 %3.8 %3.0- %3.8- اسبانيا 

 %3.8- %2.0 %2.0 %1.0- %3.7- هولندا 

 %6.3- %1.8 %2.0 %0.7 %2.0- ب�جي�ا 

 %7.6- %2.5 %1.8 %4.1- %3.1 ال���غال 

تز�ي ا�حديث عن   كما  بدورها  األورو�ي  االتحاد  بدول  البطالة  بمعدالت  املتعلقة  الرسمية  اإلحصاءات 

فلقد   املاضي�ن.  العقدين  خالل  وا�ح  �ش�ل  معدال��ا  ارتفاع  ع��  تؤشر  إذ  ا�حادة؛  االقتصادية  األزمة 

��    8.2�� املئة بإيطاليا، و  9.6�� املئة بإسبانيا، و  13.7، ا��  2019وصلت، ع�� سبيل املثال، خالل دجن��  

  .2�� املئة بالسو�د 7.1املئة بفر�سا، و

 3)2020-2005البطالة بدول االتحاد االورو�ي (): معدالت 4ا�جدول (

 
1-  Ibid. 
2- Eurostat, «Communiqué de presse, euroindicateurs », 1février 2021. 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents. 
3-  OCDE, « Taux de chômage, Total, % de la population active, janvier 2005 – mai 2021 » 

 معدل البطالة  السنة 

2005 9.30% 

2008 7.90% 

2011 11.40% 

2014 10.50% 

2017 7.70% 

2019 7.40% 

2020 7.40% 
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، وع�� ضوء �ل ما سبق، يبدو أن �ل املؤشرات السالفة الذكر تؤكد أن دول استقبال املهاجر�ن  
ً
عموما

اقتصادية خانقة منذ ما ينيف ع�� عقد ونصف من الزمن. و�د�� أن املهاجر�ن هم أول من  �عيش أزمة  

يكتوي بنار مضاعفا��ا، إذ �سهم بالضرورة �� صد ا�حدود �� وجههم، وتدهور بنيات استقبالهم، وتناسل  

ي�ن، ونذرة  القوان�ن ذات النفس العنصري ال�ي �س��دفهم، وتصاعد حدة كراهي��م من طرف املواطن�ن ا�حل

السوسيو ادماجهم  بأد�ى  -فرص  والر�ىى  االشغال،  أشق  ع��  االصطبار   �� الرغبة  ف��م  تؤجج  ال�ي  م�ي 

  -شروط العمل
ً
 للتمكن من مصاولة طواح�ن القوت اليومي.  -�� حالة توفره طبعا

 : تزاید نفوذ الحرکات القومیة الشعبویة الیمینیة  -5

ال شك أن �ل حديث عن مالمح املشهد ال�جروي الراهن ال بد أن �ستحضر، ليس فقط عودة الهو�ات  

ال�ي عصفت   االقتصادية  األزمات  وتواتر  اإلسالموفو�ي،  املد  وت��ة  �ش�ل قوي، وتصاعد  واإلثنية  ا�حلية 

 تنامي موجة الش 
ً
عبو�ات القومية اليمينية  بمعظم بلدان استقبال املهاجر�ن خالل العقود االخ��ة؛ بل وأيضا

 وتزايد قو��ا السياسية والثقافية داخل جل هذه البلدان. 

فقد أسهم تصاعد املد السيا�ىي والثقا�� لهذه ا�حر�ات القومية الشعبو�ة اليمينية �� تناسل سياسيات  

املهاجر�ن �س��دف  ال�ي  والعنصر�ة  م��م-التمي��  املسلمون  وت�-و�األخص  �غذية   �� نجحت  خيم  �عدما 

 بالفطرة ومجرمون بالسليقة؛ فتحولت بذلك إ�� أشواك مزروعة �� طر�قهم  
ً
هم أشرارا ا�خاوف م��م، ِ�عّدِ

، بأقدام عار�ة.
ً
 نحو االندماج، �س��ون عل��ا، أحيانا

لكن قبل أن �عطي �عض األرقام ال�ي تب�ن تصاعد مد هذه ا�حر�ات القومية الشعبو�ة اليمينية، البد 

  
ً
 "الشعبو�ة"؟بـمفهوممن تحديد ما �عنيھ تحديدا

 ما الشعبویة؟ -5-1
رغم التباين الشديد والتنوع الكب�� الذي يطبع ا�حر�ات الشعبو�ة القومية اليمينية، فمن املمكن رصد  

ا القواسم  أدبيات  �عض   �� تبدو وا�حة  ال�ي  التقاطعات  تلك  أي  بي��ا،  املش��كة  لسياسية وااليديلوجية 

 :  1معظم اطيافها، وناصعة �� خطابات جل زعما��ا. من ب�ن هذه التقاطعات يمكن أن نذكر ما ي��

تتمتع ● من�جمة،  واحدة  كتلة  الشعب  ا�خطأ،   �عت��  من  والعصمة  الطو�ة  وحسن  السر�رة  بنقاء 

م ب�و��ا �� الوحيدة ال�ي �ع�� عن فضائلھ ومزاياه الفطر�ة، فت��م �ل منافس��ا ع�� السلطة بالفساد  و�سل

 
 . 2017ترجمة رشيد بوطيب، منتدى العالقات العربية والدولية، الدوحة، قطر،  الشعبوية؟ ما يان فيرنير مولر، -1
 . 2018ماي  10. رباط الكـتب،  »مشروع مولر الطموح لصياغة مفهوم الشعبوية« ،عبد الحي المودن -

- Mesko Yuri, (2018). Compte rendu de [Qu’est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, de Jan-Werner 
Müller, Paris, Premier Parallèle, 2016, 183 p.] Politique et Sociétés, 37(1), 2018, pp. 170–172. 
https://doi.org/10.7202/1043583ar. 
- Alexandre Dorna, "Avant-propos: Le populisme, une notion peuplée d’histoires particulières en quête d’un 
paradigme fédérateur", Amnis [Online], 5 | 2005, Online since 01 September 2005 . 

https://doi.org/10.7202/1043583ar
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Jan)-ف��ن�� مولر  -سيا�ىي �سميھ الباحث األملا�ي يان-وا�خيانة والتآمر عليھ. و�� حالة ذهنية وموقف إيديو

Werner Müller) ''1للتمثيلية" "االحت�ار األخال��بـــ �� كتابھ ''ما الشعبو�ة؟ . 

حقيقة الشعب �� جوهره    -�� نظرها  -ترفض �ل أش�ال التعدد اإلث�ي والدي�ي وتحار�ھ ألنھ يطمس  ●

املهاجر�ن بمثابة نفايات �شر�ة ال �عمل إال ع�� تلو�ث بيئة  . و�ما أ��ا �عت��  2ووحدتھ وصفائھ وا��جامھ

اال��جام   لهذا  شوائب  ثمة  ومن  النقية،  االستقبال  تطالب  مجتمعات  ف�ي  استمراره،  ع��   
ً
وخطرا

باستصدار القوان�ن والتداب�� اإلدار�ة ال�ي تقيد حر���م �� التنقل، وتقنن طقوس العبادات وعادات اللباس  

 .3واأل�ل والعالقات ا�جنسية لدرء مخاطر التعددية الثقافية ع�� فكرة الشعب املن�جم

تدفق    ● باستمرار   
ً
مهددا شعو��ا  مستقبل  بأن  غ��  تؤمن  بلدان  من  الغالب   �� املنحدر�ن  املهاجر�ن 

ديمقراطية، و���ايد نموهم الديمغرا��، مما سيحول هذه الشعوب "األصلية"، ع�� املدى البعيد، إ�� أقلية 

 �� بلدا��ا. 

بة، كما هو األمر بالنسبة للتقنوقراطي�ن أو    ●
َ

بة أو غ�� منتخ
َ

�عادي النخبة القائمة سواء �انت منتخ

وفاسدة، القضاة،   واالقتصاد،  السياسة  آليات   �� مة  ِ
ّ

متحك جماعة  ها  ِ�عّدِ باستمرار  تتف��ها  إ��  و�س�� 

تمثيلھ ملشروعية  وفاقدة  حقيقتھ،   �� الشعب  عن  أسباب  4ومنفصلة  أهم  إحدى  النخب  هذه  �عت��  إذ   .

ل�جروي ال�ا�ح"  التفاوتات االجتماعية الصارخة، وا�عدام األمن، وتف�ىي البطالة، وا�ساع وت��ة "الزحف ا

الذي يخول ل�ل    (Jus Solis)بحق ال��اب    (Jus Sangus)من خالل دفاعها املستمر عن استبدال حق الدم  

 من ولد وترعرع ببلد االستقبال التمتع بجنسي��ا ح�ى لو �ان أبو�ھ أجنبيان. 

الب��وقراطية  ● ببنيتھ  يظل،  األورو�ي  االتحاد  أن  إيديولو��  -ترى  تكتل  ا�حالية، مجرد  التقنوقراطية 

وآلية سياسية لشرعنة مصادرة قرارات الشعوب، وان��اك سياد��ا القومية، ومحو تار�خها األصيل، وتلو�ث 

تدعو   أو  البنية  بتفكيك هذه   ما تطالب 
ً
العر�قة؛ ولذلك ف�ي غالبا تنتقد ثقاف��ا  لال��حاب م��ا. ف�ي ال 

 نزعتھ اللي��الية �� السياسة واالقتصاد كما تبدو من خالل  
ً
فقط بنيتھ الب��وقراطية غ�� املنتخبة، بل أيضا

سعيھ للدفاع عن ا�حر�ات الفردية وحرصھ ع�� حماية حقوق األقليات واملهاجر�ن، أو �� ذوده املستميث  

 ما �عت�� أن تفكيك   مع ا�حقوق االجتماعية.  عن قواعد السوق ا�حرة ح�ى لو �عارضت 
ً
لذلك فهذه غالبا

الغزو الثقا��" (و�األخص ما �سميھ  “بـ االتحاد األورو�ي أو اال��حاب منھ هو الطر�ق املل�ي لصد ما �سميھ 

ا�حمائية االقتصادية. ومن  “بـ   إ��  ا�حر، والعودة  التبادل  لكبح جماح  أورو�ا")، والشرط األسا�ىي  أسلمة 

ل �ل هذا، البدء �� استعادة الشعوب األورو�ية لسياد��ا والستقاللية قرارها السيا�ىي، بحماي��ا من  خال

 
 الذكر.  سابقمرجع  الشعبوية؟ ما يان فيرنير مولر،  -1
 . 2018ماي  10. رباط الكـتب،  »مشروع مولر الطموح لصياغة مفهوم الشعبوية «،عبد الحي المودن -2
 . المرجع السابق -3
 . المرجع السابق -4
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فاسدة   سياسية  نخب  من  وتحصي��ا  املالية،  األوليغارشيات  واستئساد  االقتصادية،  ال�ارتيالت  �غول 

 هذه اللو�يات املتغولة.    مصا�ح �� مهمة املناولة لفائدة -�� نظر هذه ا�حر�ات الشعبو�ة -تنحصر وظيف��ا

التوفر ع�� زعماء �ارزماتي�ن قادر�ن ع�� تجييش ا�خزون االنفعا�� والغرائزي للناس حيث يمتل�ون   ●

قدرة كب��ة ع�� دغدغة عواطفهم ومشاعرهم، و�ن�عون نحو �سفيھ املؤسسات، والتمرد ع�� ال��وتو�والت  

 .(Politiquement Correct)معاي�� الصوابية السياسية  الرسمية، وعدم اح��ام قواعد الكياسة األخالقية و 

 مؤشرات تمدد ا�حر�ات الشعبو�ة القومية اليمينية. 2. 4

ال شك أن إحدى أهم مؤشرات نجاح هذه ا�حر�ات الشعبو�ة القومية اليمينية ال�ي تر�خ تقدمها ��  

دم نفسها كحارسة وحيدة ع��  املشهد السيا�ىي بخطى حثيثة �� السنوات األخ��ة، �عد أن استطاعت أن تق

مصا�ح شعو��ا، ال يكمن فقط �� قدر��ا ع�� الوصول إ�� مقاليد السلطة �� �عض بلدان االستقبال، أو ��  

اكتساحها االنتخا�ي للعديد من املؤسسات املنتخبة خالل العديد من االستحقاقات ا�حلية والوطنية. بل  

، و�ش�ل خاص، �� أن تحول موضوع ال�ج
ً
إ�� إحدى القضايا املركز�ة ال�ي    -ومن خاللها اإلسالم  -رةوأيضا

ا�جتمعية   التجاذبات   �� جوهر�ة  تيمة  تجعلھ  وأن  االستقبال،  بلدان  �ل   �� بقوة  االنتخا�ي  الزمن  ث  ِ
ّ
ث

َ
ؤ

ُ
ت

السياسية   للتقاطبات   
ً
أساسيا  

ً
ومحورا االنتخابية،  اصطفافا��ا  ��ي�ل  ثقيل  ومتغ��  العمومي،  بفضا��ا 

 ية ا�حادة ال�ي �شهدها حقلها السيا�ىي. وااليديلوج

إلعطاء فكرة وا�حة ومختصرة عن تزايد نفوذ هذه ا�حر�ات الشعبو�ة القومية اليمينية ال�ي �عت�� أن  

املهاجر�ن ضد  والعنصر�ة  التمي��  م��م  -ممارسة  املسلم�ن  الضرورة    -وخاصة  تفرضھ   
ً
مقدسا  

ً
واجبا

وي الصادقة،  الوطنية  وتمليھ  األجداد، و�ستدعيھ مستلزمات "صدام  االقتصادية،  لتار�خ  الوفاء  ستلزمھ 

 قد صوتوا �� االنتخابات الرئاسية االمر�كية    74ا�حضارات"؛ يكفي فقط أن نذكر أن  
ً
مليون مواطن أمر�كيا

، عن  
ً
األخ��ة ألحد أهم رموز الن�عة الشعبو�ة الشوفينية الضيقة �� العالم، أي دونالد ترامب. ناهيك، طبعا

ا�جر،   زعماء  �� أور�ان  ببلدا��م، مثل فيكتور  ا�حكم  يديرون دفة  آخر�ن من طينتھ، الزالوا �حدون اآلن 

 وجاي�� بولسونارو �� ال��از�ل، ونار�ندرا مودي �� الهند، ورودريغو دوت���ي �� الفلب�ن...ا�خ. 

االستحقاقات   خالل  السياسي�ن،  القادة  من  النوع  هذا  اختيار  نحو  الن�وع  أن  االنتخابية،   و�بدو 

 تتقاسمھ العديد من بلدان استقبال املهاجر�ن األخرى، كما يب�ن ا�جدول أدناه. 
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 ): مؤشرات تنامي نفوذ ا�حر�ات الشعبو�ة القومية اليمينية 5ا�جدول (

  بلد استقبال

 املهاجر�ن 

 مؤشرات تنامي النفوذ السيا�ىي الشعبو�ة اليمينية أهم ا�حر�ات

 

 فر�سا 
 التجمع الوط�ي حزب 

تمكنت زعيمتھ مار�ن لو�ان من املرور ا�� الدور الثا�ي من   -

سنة   أجر�ت  ال�ي  الرئاسية  أن   2017االنتخابات  �عد 

 من أصوات الناخب�ن؛    %21.3 حصدت، �� الدور األول،

من األصوات املع�� ع��ا   %32.3تمكن من ا�حصول ع��    -

ا ال��ملان  انتخابات  شهر  اثناء  أجر�ت  ال�ي  ماي  الورو�ي 

2019. 

 حزب العصبة  إيطاليا 

ع��   - ا�حصول  من  ح�ومة   6تمكن   �� وزار�ة  حقائب 

األو�� �ون�ي  فاتح   (Giuseppe Conte)جوز��ي  ب�ن  ما 

ماتيو 2019شتن��    5و  2018يونيو   زعيمھ  تحمل  كما   ،

 هذه الوالية ا�ح�ومية خالل  (Matteo Salvini)سالفي�ي 

اآلن    �� الداخلية  ووز�ر  الوزراء  رئيس  نائب  مسؤولية 

 نفسھ؛ 

حصل إبان انتخابات ال��ملان األورو�ي، ال�ي أجر�ت شهر   -

 من أصوات الناخب�ن.  %34.26، ع�� 2019ماي 

 أمر��ا 

 ؛ (KKK)�لوكس كالن�و جماعة  

 ؛Right)-(Altحركة اليم�ن البديل 

  )Skinheads الرؤوسحركة حليقو 

 ؛ Nazi)-(Neoحركة الناز�ون ا�جدد

األوالد   (أي  بو�ز  براود  جماعة 

 ؛ Proud Boys)الفخورون 

أنون  كيو  �سمون   QAnon) (جماعة 

 بـ "أنصار نظر�ة املؤامرة"
ً
 . )أيضا

ضد  - العدائي  بخطا��ا  فقط  ا�حر�ات  هذه  تتم��  ال 

املهاجر�ن، سواء �انوا نظامي�ن أو غ�� نظامي�ن؛ بل تؤمن 

 بتفوق العرق األبيض ع�� با�� االعراق؛ 
ً
 أيضا

حيث   - ا�جمهور�ون،  املر�حون  تدعم  ا�حر�ات  هذه  �ل 

ترامب ا�� البيت    ساهمت �ش�ل خاص �� وصول دونالد

 األبيض؛ 

اقتحم أنصار �عض هذه ا�جماعات ال�و�غريس األمر��ي  -

للتعب�� عن رفضهم لنتائج االنتخابات الرئاسية ال�ي ا��زم 

 ف��ا دونالد ترامب أمام جون بايدن.

 

 هولندا 
 (PVV) حزب ا�حر�ة

ثالث قوة سياسية �� هولندا، إذ حصل، إبان االنتخابات  -

، ع�� 2021مارس    17و  15التشريعية ال�ي أجر�ت ما ب�ن  

 من األصوات املع�� ع��ا. 11.33%
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 ب�جي�ا 
 Vlaams) حزب الفالمز بال�غ

Belang) 

حصل إبان االنتخابات التشريعية الفدرالية، ال�ي أجر�ت   -

 من أصوات الناخب�ن.  %11.95، ع�� 2019ماي  26يوم 

 املانيا البديل من أجل  أملانيا 

ال��ملان  - انتخابات   �� إذ حصل  بأملانيا؛  را�ع قوة سياسية 

من   %10.8، ع��  2019األورو�ي، ال�ي أجر�ت شهر ماي  

 أصوات الناخب�ن.

 النمسا 

 

 

 (FPÖ)حزب ا�حر�ة النمساوي  

 

�ور�س - سيباستيان  ح�ومة  إبان  ا�حزب،  لهذا    سبق 

Bundesregierung Kurz) مسؤولية تقلدت  ال�ي   (  

ب�ن   ما  ا�ح�ومي  ماي    28و   2017دجن��    18التدب�� 

ثالث وزارات سيادية �� الدفاع والداخلية   أن تو��،  2018

 زعيم ا�حزب أنذاك 
ً
وا�خارجية؛ كما حصل خاللها أيضا

ش��اخھ-هاين�  Strache   (Christian-(Heinzكريستيان 

 ع�� منصب نائب مستشار النمسا؛ 

شريعية األخ��ة، ال�ي حصل هذا ا�حزب �� االنتخابات الت   -

يوم   سنة    29أجر�ت  ع��  2019شتن��  من  16.2%، 

 أصوات الناخب�ن النمساو��ن.

 سويسرا 

الوسط الديموقراطي   حزب اتحاد

UDC  
ً
"حزب الشعب  بـ (�س�ى أيضا

 السويسري") 

 

يوم   إبان - سويسرا  شهد��ا  ال�ي  ال��ملانية   20االنتخابات 

من  2019أكتو�ر   ا�حزب  تمكن  ع��  ،   %25.6ا�حصول 

(املس�ى   النواب  مجلس  مقاعد  الوط�ي" “بـ  من  ا�جلس 

Conseil national؛( 

املآذن  - بناء  "منع  قانون  مهند�ىي  أحد  ا�حزب  هذا  �عت�� 

استفتاء   �� عليھ،  التصو�ت  تم  الذي  املساجد"  ع�� 

 .2009نون��  29شع�ي، يوم 

 هنغار�ا 

االتحاد املد�ي  -حزب فيدس

  )(Fideszالهنغاري 

 

 أول حزب سيا�ىي �� هنغار�ا؛  -

أور�ان  - فيكتور  منذ   ي��عمھ  ح�وميا   
ً
ائتالفا ي��أس  الذي 

 ا�� اآلن، أي لثالث واليات متتا�عة؛  2010

ماي   - شهر  أجر�ت  ال�ي  األورو�ي  ال��ملان  انتخابات  تصدر 

ع��  2019 ا�حزب  حصل  أن  �عد  أصوات   52.6%،  من 

يل الذي  ا�حزب  ع��   
ً
متقدما "التكتل الناخب�ن،  أي  يھ، 

بحوا�� - 16%الذي لم يحصل سوى ع��  -الديموقراطي"  

 نقطة. 46
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 : انتشار نظریة "االستبدال العظیم"  -6

، 1ال�ي نح��ا رونو �امو لقد عرفت هذه النظر�ة
ً
 واسعا

ً
�� العقد األخ��، بمعظم دول االستقبال؛   انتشارا

ب�ن   ما  للرأي، أجري  أن استقصاء  �� ذلك  أن  2018دجن��    23و  21والدليل  أظهر  الفر�سي�ن  %25،  من 

مسلما��ا ب�ل  الثمالة  ح�ى  ال�ي     .2مقتنع�ن  الصعبة  والثقافية  السياسية  الشروط  بدقة  يو�ح  ما  وهو 

و��� الدو��،  ال�جروي  الفعل  تؤطر    أصبحت 
ً
مليئا أصبح  االستقبال  ببلدان  االندماج  نحو  الطر�ق  أن  ز 

 باألشواك، خاصة بالنسبة ل�جاليات املسلمة. 

خالل   أي  سريعة،  �حظة  و��  شعب،  هناك  ي�ون  أن  هو  �امو،  رونو  نظر   �� العظيم،  فاالستبدال 

�امو،   جيل نظر   �� فهو،  املع�ى  ��ذا  أخرى.  شعوب  أو  آخر  شعب  م�انھ  يحل  من  واحد،  االستبدال  نوع 

واإلبادة   بل  املباشر،  واالستعمار  الثقا��،  واالقتالع  اإلث�ي،  واالستئصال  العر��،  والتطه��  الديموغرا��، 

الشعب   وا�ح  �ش�ل  �س��دف  �امو،  رونو  يردف  االستبدالية،  الس��ورة  هذه  أصبحت  ولقد  ا�حضار�ة. 

التدفق ال�جروي   ��  الفر��ىي، ومن خاللھ �ل الشعوب األورو�ية، بفعل  ال�ا�ح الذي عرفتھ مجتمعا��ا 

، �ل معا�ي الضدية  
ً
 وسياسيا

ً
 ودينيا

ً
 وثقافيا

ً
إثنيا العقود األخ��ة، واملنحدر من مجاالت جغرافية تخ��ن، 

وتخ��ل �ل مؤشرات الغ��ية املطلقة. و�� نظره، فالنخب الفكر�ة والسياسية واإلعالمية السياسية، �� ال�ي 

ظيم"، لغايات اقتصادية وايديلوجية، وتنظمھ بطر�قة محكمة و�دهاء �عل�ي �شرف ع�� هذا "االستبدال الع

الغباء"   آلي�ي "صناعة  املدرسة    (L’industrie de l’hébétude)عن طر�ق  تلق��ما  اللذان  النسيان"  و"�علم 

 أن الشعب الذي ال �عرف جذوره، يردف رونو �امو، من السهل الرمي بھ �� مز�لة التار 
ً
 �خ.  واإلعالم، علما

"األصيل"   الفر��ىي  �شعوب    (de souche)فالشعب  �امو،  رونو  نظر   ��  ،
ً
تدر�جيا استبدالھ  يتم   ،

ً
مثال

الكب��   املغرب  تنحدر، �ش�ل خاص، من دول  أورو�ية  غ��  ال�ي    (Maghreb)أخرى  والساحل وال�حراء، 

  (Indigène)سبة الس�ان األصلي�ن  تتم�� بمعدال��ا الت�اثر�ة املرتفعة و�ثقاف��ا الهيمنية. ودليلھ �� ذلك أن �

، �ش�ل مهول، �لما نزلنا �� سلم األعمار.  
ً
ح�ى و�ن �انت التزال مرتفعة ب�ن املسن�ن، فإ��ا تنخفض تدر�جيا

 إما عرب أو سود،
ً
ومسرورون بإسالمهم. لذلك، فسالح ال�جرة، ومن خاللھ السالح   إذ أن الرضع هم غالبا

املس   -الديموغرا�� �خصو�ة  املرتفعةبالنظر  ال�ي  -لم�ن  �امو،  رونو  نظر   �� األس�حة،  أهم  إحدى  �عت�� 

األورو�ية والسياسية  واإلعالمية  الفكر�ة  النخب  �سم��ا    -�ستعملها  ستبِدلة"  بـال�ي 
ُ
امل  Bloc)"الكتلة 

remplaciste) -    تفعيل هذه املؤامرة السر�ة ال�ي �س��، باسم الدفاع عن �ونية مبادئ حقوق اال�سان ��

وا�خالسية    (مثل املنتجة،  الثقافية  التعددية  و�دعوى  والتنقل)،  ا�حركة  حر�ة   ��   (Métissage)ا�حق 

 املبدعة، إ�� استئصال الشعوب األورو�ية، وأسلمة مجتمعا��ا، ومن ثمة القضاء ع�� "العرق" األبيض.

 
1- Renaud Camus, Le grand remplacement. David Reinharc, Coll « Articles sans C », 2011 . 
2-IFOP, « Enquête sur le complotisme : vague 2 », Janvier 2009, p.14. https://www.ifop.com. 
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 أهم متغ��اتھ السوسيو
ً
خية ا�جديدة، أصبح  تار�-ز�دة القول، أن هذا الواقع املوضو�� الذي حددنا آنفا

امليكروسوسيولوجية   تفاعالتھ  �ل  و�حتضن  األخ��ة،  العقود  خالل  بقوة،  الدو��  ال�جروي  الفعل  يؤطر 

 ببلدان االستقبال.  االندماج، باالستتباع، إ�� �خرة صلبة ت��شم عل��ا رغبة املهاجر�ن �� اليومية، فتحول 

 : خاتمة  -7

انتق اليوم  �شهد  ال�جرة  سوسيولوجيا  �انت  مقار�ة  إذا  من   
ً
جماعة    «تنظراال باعتبارهم  للمهاجر�ن 

لألوطان عابر  مجال  داخل  مسيِطرة  جماعة  �عت��هم  أخرى  إ��  ا�حضري،  ا�جال  داخل  عل��ا  ر 
َ
 1»مسيط

(Transnational) ����ال يمكنھ املساعدة �� فهم وتفس�� الديناميات  ، فال شك أن هذا االنز�اح النظري وامل

بنيو�ة ال�ي أصبحت  -ال�جرو�ة ا�حالية، بمدها وجزرها، إذا لم �ستحضر �ش�ل دائم �عض املتغ��ات املاكرو 

��ي�ل الفعل ال�جروي، �� العقود األخ��ة، وتحدد �ش�ل كب�� مآالتھ الواقعية املمكنة. يتعلق األمر ببعض  

ار�خية ا�جديدة، ال�ي يمكن اعتبارها مداخل ضرور�ة لفهم ديناميات املشهد ال�جروي  ت-املتغ��ات السوسيو

الهو�ا�ي ا�جوهرا�ي، وتصاعد املد اإلسالموفو�ي،   ا�حا�� وتفس�� �عض خصائصها، مثل ت�خم ا�خطاب 

ذات  واألزمات االقتصادية العنيفة ال�ي عصفت بجل مجتمعات االستقبال، وتزايد نفوذ ا�حر�ات السياسية  

الن�وع القومي الشوفي�ي والشعبوي اليمي�ي، وانتشار نظر�ة "االستبدال العظيم" ع�� رحاب واسع. ناهيك،  

، عن طبيعة التحوالت الهي�لية ا�جديدة ال�ي اعتملت �� صلب النظام الرأسما�� �عد جنوحھ امل��ايد 
ً
طبعا

عل حاجتھ املاسة إ�� العاملة غ�� املؤهلة  "اقتصاد املعرفة"، ال�ىيء الذي ج نحو االعتماد ع�� ما �س�ى بــ

'ال�جرة االنتقائية"، ال�ي �س��  . وهو ما يفسر �جوء معظم دول االستقبال إ�� ما �س�ى بـــتتضاءل بالتدر�ج

 . من خاللها إ�� استقطاب ذوي املهارات العالية، واستبعاد ذوي املهارات الضعيفة

أسهمت الذكر  اآلنفة  ا�حددات  فعا  ف�ل  األخ��ة،   ل�ش�ل  العقود  خالل  ال�جروي  الفعل  تجر�م   ��

مشاعر   أججت  �عدما  االحتضان،  بدول  املهاجر�ن  اندماج  طر�ق   �� حقيقية  أشواك  إ��  بذلك  لتتحول 

 الكراهية والتوجس تجاههم، وغذت املتخيل ا�جم�� املعادي لهم �ش�ل غ�� مسبوق.

 

 

 
1 -Sylvie Mazzella, Sociologie des migrations, Paris, PUF, 2014, p.7. 
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