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مقــــال

ــل اجتماعي لأزمة دينية»
الأك�بر ال��ذي حققته الإ�سالموفوبيا هو حتويلها النتيجة �إىل
�سبب؛ بادعاء �أ َّن االختالف الثقايف هو الذي مينع �سكان الأحياء
ال�ف�ق�يرة م��ن االن ��دم ��اج يف امل�ج�ت�م��ع ،وي�ف���س��ر الن�سبة املرتفعة
للبطالة لديهم» (�ص.)193:
� ...إ َّن هذا القلب يف و�ضعية الأ�شياء هو الذي يف�ضي �إىل حلقة
م�ف��رغ��ة� ،أي م��زي��د ت�ق��وق��ع امل�سلمني ع�ل��ى �أنف�سهم واجت��اه�ه��م
�إىل الراديكالية ،مُ�ستقطبني معهم ج��زءا من ال�شباب املهم�ش
املتحول �إىل الإ��س�لام (ي�ق��دره الكاتب بن�سبة  ،)%20ث��م مزيد
اال�ضطرابات داخل الأحياء الفقرية ،مبا يف ذلك تنامي �أعداد
املتعاطفني مع الإرهاب ،فردة فعل عاطفية وانفعالية من اجلزء
الآخ��ر من ال�شعب نحو مزيد من الكراهية للإ�سالم وت�شجيع
التيارات ال�سيا�سية والثقافية العن�صرية� .أما الإمكانية الأخرى
الإيجابية ،فتتمثل يف اندماج امل�سلمني مع الن�صف الآخ��ر من
ال�شعب الذي يعاين الآثار املدمرة ل�سيا�سات احليف والتفقري،
وه ��ذه الإم �ك��ان �ي��ة واردة ول �ه��ا يف ال�ع�م��ق م��ا ي�سمح ب��ال���س�ير يف
اجت��اه�ه��ا؛ �إذ �إ َّن ه��ذا االل�ت�ق��اء ُي�ك��ن �أن ي�ح��دث ال على �أ�سا�س
ديني و�إمنا على �أ�سا�س مبد�أ امل�ساواة الذي ي�شرتك فيه الإ�سالم
لكن الكاتب ُّ
و�شعار اجلمهورية الفرن�سيةَّ .
ي�شك يف حتوله �إىل
واقع قائم ،ويرى �أن الن�صف الأول من املجتمع -امل�ستفيد من
الو�ضع احل��ايل -ي�ستعمل كل ما يف و�سعه للمحافظة الأنانية
على امتيازاته بتحويل ال�صراع من حقيقته االجتماعية �إىل
�صورة دينية ،وي�ؤجِّ ج املعاداة البدائية للإ�سالم والقلق النف�سي
للأفراد الذين خ�سروا يف الآن ذات��ه �إميانهم امل�سيحي ومثلهم
الأعلى الأوروبي ،ف�أ�صبح معاداة الآخرين الرابط الأيديولوجي
ال ��ذي ُي��وحِّ ��د بينهم؛ ل��ذل��ك اخ�ت��ار ت��ود يف ه��ذا ال�ك�ت��اب �أ�سلوبا
حتليليا م�ستفزا ومبا�شرا ليقرع نواقي�س اخلطر الداهم.
لقد ح َّلل تود حدثا بارزا ح�صل يف بداية ال�سنة  ،2015ويعتربه
املراقبون حدثا فارقا يف الو�ضع الأوروب��ي برمته؛ �إذ �أدَّى �إىل
زلزلة املنظومة الأمنية الأوروبية برمتها (نظام «�شينجان»)،
وغ�ي َّ�ر ال�ع��دي��د م��ن التحالفات ال�سيا�سية .وم��ن املفيد تقييم
ال�ك�ت��اب بعد �أن بلغنا �آخ��ر ال�سنة وح�صل منذ ذل��ك احل�ين ما
حدث ،خا�صة:
 -1العملية الإرهابية الثانية التي ح�صلتْ يف فرن�سا يوم ،11/13
و�أدت �إىل عدد �أك�بر بكثري من ال�ضحايا ،مبا �أثبت �أ َّن الوحدة
الوطنية وك��ل الإج� ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت بعد العملية ال�سابقة
مل جتد نفعا .ومن هذا املنظورُ ،يكن القول ب��أ َّن حتاليل تود
قابلة للمراجعة؛ فالإرهاب لي�س ظاهرة حمدودة كما افرت�ض
يف ك�ت��اب��ه ،ول�ي����س جم ��رد رد ف�ع��ل م��ن ��ش�ب��اب ع��اط��ل ع��ن العمل
ي�شعر بالتهمي�ش والنقمة .الإره ��اب م�شروع ُم�ع��ومل ي�ستفيد
من العوملة الليربالية املتوح�شة التي نقلت جزءًا من ال�سيا�سات
اخلارجية من املطابخ الدبلوما�سية �إىل �أجهزة املخابرات و�ألغت
الرقابة على العمليات املالية ،مبا جعل جزءا مه ًّما من القرارات
يف ال���س�ي��ا��س��ة ال��دول �ي��ة ي�ح���ص��ل خ ��ارج امل��راق �ب��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة
لل�شعوب واملفاو�ضات الر�سمية بني ال��دول ،وال�سماح بتعري�ض
�شعوب ب�أكملها ل�ل�إب��ادة من �أج��ل ال�سيطرة على حقول النفط
�أو توقيع املعاهدات االقت�صادية غري املتكافئة .ومن هنا تتنزل
م�س�ؤولية احل�ك��وم��ات الأوروب �ي ��ة ال�ت��ي مل ت�ستفد م��ن ال��وزن

االقت�صادي الأوروب��ي ملعار�ضة هذا التوجه ،بل انخرطت فيه
و�أ�ساءت التقدير يف العديد من امللفات -مثل� :سوريا وليبيا-
وال عالقة لذلك بو�ضع الأحياء الفقرية �أو اندماج املهاجرين،
�أو لنقل �إن هذه العالقة ت�أتي من باب النتيجة ال ال�سبب.
 -2ال�تردُّد الأوروب��ي يف مواجهة اخلطر الإرهابي بني موقف
يدعو �إىل �سيا�سية وقائية تعتمد التدخل املبا�شر يف ب�ؤر التوتر
الإقليمية لإيقاف الإره��اب من املنبع ،وموقف يف�ضل الن�أي
بالبلدان الأوروب �ي��ة ع��ن ال�ت��وت��رات الإقليميةُ ،مافظة على
م�صاحلها و�أمنها و�سالمة مواطنيها .ومن هذا املنظور تبدو
وم� َّق��ة؛ لأن�ه��ا ق��د ح � َّذرت م��ن �أن �أوروب��ا
حتاليل ت��ود �سليمة ُ
بقيت يف م�ستوى ال���س��وق امل���ش�ترك��ة ،ومل ت��رت��قِ �إىل م�ستوى
ال �ق��وة ال�سيا�سية والأم �ن �ي��ة امل���ش�ترك��ة ،ف�ظ��ل ك��ل ب�ل��د ي��راع��ي
م�صاحله اخلا�صة .وقد ح�صلت يف �أواخر ال�سنة  2015تطورات
بارزة؛ لعل �أهمها :قرار �أملانيا ب�إر�سال قوات حماربة ملعا�ضدة
اجلي�ش الفرن�سي يف م��ايل ،وه��ذا �أول تدخل ع�سكري �أمل��اين
خ��ارج احل��دود منذ احل��رب العاملية الثانية ،وق��رار بريطانيا
تو�سيع �ضرباتها اجلوية �إىل �سوريا بطلب من فرن�سا ،لكنَّ
ال�س�ؤال املطروح :هل هذه القرارات بداية لتوحيد ال�سيا�سة
اخلارجية والأمنية لأوروب��ا� ،أم هي من قبيل رفع العتب وذر
الرماد يف العيون؟
� -3أزم ��ة ال�لاج�ئ�ين :وه ��ي �أزم ��ة غ�ير م�سبوقة م�ن��ذ احل��رب
العاملية الثانية ،وق��د جعلت �أوروب��ا تتحمل رغما عنها نتائج
الأو� �ض ��اع الإق�ل�ي�م�ي��ة ،وو��ض�ع�ت�ه��ا يف خ�ي��ار ��ص�ع��ب ب�ين م�ب��ادئ
التوقي الأم�ن��ي والتطبيق احل��ريف للقوانني وامل�ع��اه��دات من
جهة ،واملوقف الإن�ساين املتمثل يف ا�ستقبال الآالف من الن�ساء
والأطفال الفارين من ب�ؤر ال�صراع من جهة �أخرى .وطبعا مل
يتوقع تود هذه الأزمة عند حترير كتابه� ،إال �أ َّنه طرح �أ�سئلة
ج��دي��دة ومهمة ح��ول ق�ضية ان��دم��اج امل�سلمني يف املجتمعات
الأوروب �ي ��ة .وع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال :ن��رى م��ع �أزم ��ة الالجئني �أن

ا�ستقبال �أملانيا لع�شرات الآالف منهم ال ميكن �أن يف�سر فقط
ب�أ�سباب �إن�سانية؛ فثمة �أي�ضا خلفيات دميغرافية -هرم �سكان
�أوروب ��ا -واقت�صادية -احل��اج��ة جم��ددا �إىل يد عاملة رخي�صة
ال��س�ت�ع��ادة ال�ن���ش��اط��ات ال���ص�ن��اع�ي��ة ال�ت��ي حت��ول��ت �إىل ال�ب�ل��دان
ال�صاعدة منذ بداية العوملة -فق�ضية الهجرة واالندماج حتتاج
ملراجعات جذرية ترتبط بدرا�سة حاجيات املجتمعات الغربية
نف�سها ولي�س حاجيات املهاجرين فح�سب .وقد �ساهم تود يف
فتح ه��ذه امل��راج�ع��ات يف ه��ذا الكتاب ،و�أي�ضا يف كتابه ال�سابق
«م�صري املهاجرين» 1994م.
 -4ت �ن ��ام ��ي ح ��رك ��ات ال �ي �م�ي�ن امل �ت �ط ��رف والإ� �س�ل�ام ��وف ��وب �ي ��ا؛
ب�سبب انتقال الأزم ��ات �إىل ال��داخ��ل الأوروب ��ي ،مقابل تنامي
اه�ت�م��ام ال� ��ر�أي ال �ع��ام مب��ا يح�صل يف ال���ش��رق الأو� �س ��ط ودول
اجل ��وار وت�ع��ايل الأ� �ص ��وات ال�ت��ي حت�م��ل احل�ك��وم��ات الأوروب �ي��ة
امل�س�ؤولية؛ ب�سبب ال�صمت �أو التواط�ؤ �أو �سوء التقدير عند
�ضبط ال�سيا�سات اخلارجية .كما �أثبتت �أزمة الالجئني وجود
تعاطف عميق لدى املواطنني العاديني مع معاناة الآخرين،
وتطوعهم مل�ساعدتهم ب�صرف النظر عن االعتبارات الدينية
�أو ال�سيا�سية .ومن هذا املنظورُ ،يكن القول ب�أن حتاليل تود
واجلدل الكبري الذي �أحدثه كتابه عند �صدوره -قد �ساهمتيف التنبيه �إىل �أ َّن تنامي الإ�سالموفوبيا يخدم �صعود اليمني
املتطرف ،لكن الن�صف امل�ستفيد من املجتمع ،كما دع��اه تود،
لن ي�سلم زمام �أمره ب�سهولة �إىل هذا اليمني .ويف االنتخابات
اجلهوية التي �شهدتها فرن�سا يف بداية �شهر دي�سمرب ،2015
َحظِ ي حزب «اجلبهة الوطنية» (�أق�صى اليمني) ب�أعلى ن�سبة
ت�صويت يف تاريخه ،لكنه يف الآن ذات��ه مل ينجح يف الو�صول
للمرتبة الأوىل يف �أي جهة من اجلهات الفرن�سية.
�أجل ..ث َّمة �إعادة ر�سم للخارطة ال�سيا�سية الداخلية يف البلدان
الأوروبية ،لكنها لي�ست بال�ضرورة بال�شكل اال�ستقطابي احلاد
واملت�شائم الذي ت�صوره تود.
وت � �ظ� � ُّ�ل �أه� �م� �ي ��ة ال� �ك� �ت ��اب يف �إدان � �ت � ��ه ال� �ق ��وي ��ة وال �� �ص ��ري �ح ��ة
للإ�سالموفوبيا ،وتوجيه كل االتهامات للإ�سالم وامل�سلمني،
ب�� ً
�دل م ��ن ال �� �س �ع��ي حل ��ل امل �� �ش �ك�لات امل�ت�راك �م ��ة ل�ل�م�ج�ت�م�ع��ات
الأوروب �ي��ة؛ ��س��واء منها الداخلية (البطالة ،وت��راج��ع النمو،
وهجرة ال�صناعات �إىل البلدان ال�صاعدة ،والتفكك الأ�سري...
�إل��خ)� ،أو اخلارجية (ال�سيا�سات الق�صرية النظر)� ،أو البينية
(غياب القواعد الوا�ضحة لل�سيا�سات الأوروب�ي��ة امل�شرتكة يف
الكثري من املجاالت احليوية ،وقد برز هذا الأم��ر بجالء مع
�أزم ��ة ال�لاج�ئ�ين) .وال�ك��ات��ب ُم� ُّ�ق عندما ي��ؤك��د �أن �شعار «�أن��ا
�شاريل» لي�س �إال �شعارا للتعمية على تلك امل�شكالت ،واختزال
ب�سيط لق�ضايا معقدة يف ح ِّق حرية ثلب ديانة �أخرى.
---------------- الكتاب« :من هو �شاريل؟ حتليل اجتماعي لأزمة دينية». امل�ؤلف� :إمانويل تود. النا�شر :باري�س ،من�شورات �سوي( ،باللغة الفرن�سية). �سنة الن�شر.2015 :�أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
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«من هو �شاريل؟ ..حتليــ
ُم َّمد احلدَّ اد *
واملجدد ،ولقد َج َمع يف تكوينه الأكادميي بني اخت�صا�صات ثالثة؛
ُيعترب �إمانويل تود من �أبرز املفكرين الفرن�سيني من ذوي الإنتاج الثقايف املتن ِّوع
ِّ
هي :الأنرثبولوجيا ،والتاريخ ،والدميغرافيا؛ مبا جعله ينظر �إىل ق�ضايا الع�صر بطرق تختلف كثريا عن ال�سائد ،ويتنب�أ ب�أحداث قبل وقوعها؛
مثل كتابه الأول ال�صادر عام  1976بعنوان «حماولة يف در�س انحالل املنظومة ال�سوفييتية» .وقد جت َّر�أ عام  2002ب�إ�صدار كتاب عنوانه «ما بعد
الإمرباطورية..حماولة يف در�س انحالل املنظومة الأمريكية» ،والذي �أَ ْحدَ ث جد ً
ريا يف �أو�ساط املثقفني وال�سيا�سيني .ويف العام � ،2008أ�صدر
ال كب ً
كتابا �أثار بدوره جدال وا�سعا وكان عنوانه «ما بعد الدميقراطية».
و ُيعترب تود من املجددين يف الدرا�سات االجتماعية منذ �أن � ْأ�صدَ ر عام � 1983أطروحته «الكوكب الثالث :البنى الأ�سرية واملنظومات الأيديولوجية»،
وقد َّ
خط فيها منهجا متميزا يعتمد على البحث يف العالقة بني الأيديولوجيات التي تنت�شر يف فرتات معينة وال�سلوك الأ�سري والإجنابي الذي
يتوازى معها .وميكن القول ب�أن كتابه الأخري «من هو �شاريل؟» ( ،)2015تطبيق جديد لهذا املنهج الذي افتتحه منذ �أكرث من ثالثني عاما على مو�ضوع
جزءا من جمتمعاته وتركيباته ال�سكانية..
حارق وهو العالقة بني الأديان ،وحتديدا �ضرورة قبول الغرب بحقيقة �أن الدين الإ�سالمي �أ�صبح
ً
فالكتاب يتقاطع مع االهتمامات التقليدية الثالثة لكاتبه؛ وهي :متابعة تطورات املجتمعات الغربية (�صدر له �سابقا «ابتداع �أوروبا» 1990م)،
ومتابعة ق�ضايا الهجرة (�صدر له �سابقا« :م�صري املهاجرين» 1994م) ،وحوار الأديان (�صدر له �سابقا« :املوعد بني احل�ضارات» 2011م).
وم ��ن ج �ه��ة الأ�� �س� �ل ��وب ،ي �ت �م � َّي��ز ال �ك �ت ��اب احل� ��ايل ب��امل�خ��ا��ص�م��ة
واال�ستفزاز ،و�أطروحته وا�ضحة منذ �صفحاته الأوىل؛ فهي
�إن��ذا ٌر ح��ازم ب��أن تنامي كراهية الإ�سالم (الإ�سالموفوبيا) يف
الغرب �أ�صبح خطرا على املجتمعات الغربية ذات�ه��ا ،والكتاب
دع��وة قوية ل�ضرورة اح�ترام �أدي ��ان ال�غ�ير ،واح�ت�رام الإ��س�لام
حتديدا الذي �أ�صبحت �أطراف عديدة ت�ستعمله ك�شماعة تعلق
عليها ف�شل �سيا�ساتها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
وي َّتخذ ت��ود وطنه فرن�سا خمتربا �أ�سا�سيا لإثبات �أطروحته،
رغم �أنه ال يفت�أ يذكر يف ثنايا الكتاب �أ َّن امل�شكل ذو بُعد �أوروبي
بالأ�سا�س .انطلق الكاتب من امل�سرية ال�ضخمة التي ُن ِّظمت يف
املدن الفرن�سية يوم  2015/01/13للتنديد بعمليات ا�ستهداف
ال�صحيفة ال�ساخرة «��ش��اريل �إي�ب��دو» ،وق��د ح�صل �شبه �إجماع
ب�ين الطبقة ال�سيا�سية والثقافية على �أن�ه��ا م�سرية الوحدة
الوطنية ،مبا �أنها جمعتْ حوايل �أربعة ماليني متظاهر رفعوا
جميعا �شعار «�أن ��ا � �ش��اريل�..أن��ا فرن�سا» .الكاتب يتحدَّى هذا
الإج�م��اع امل��زع��وم ليعلن -ان�ط�لاق��ا م��ن حتليل �سو�سيولوجي
للرتكيبة الدميغرافية للمتظاهرين� -أ َّن ه��ذا احل��دث م َّثل
��ض��ر ًب��ا م��ن اجل�ن��ون اجل�م��اع��ي والعن�صرية اخل�ف�ي��ة ،وخ��روج��ا
ع�ل��ى امل �ب��ادئ احلقيقية ل�ل��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة .ف�م��ن ال ��ذي �سمح
للمتظاهرين ب��أن ي�ساووا بني االنتماء �إىل فرن�سا واالنتماء
�إىل �شاريل؟ ومن الذي منحهم ال�شرعية لل�سخرية من عقائد
الآخرين با�سم احلرية ،مع �أ َّن احلرية التي كان يدعو �إليها
فال�سفة التنوير ه��ي تلك ال�ت��ي ت�ق��وم على م�ب��د�أ نقد ال��ذات
ولي�س على التعامل البغي�ض م��ع الآخ ��ر؟ وه��ل ميثل �أرب�ع��ة
م�لاي�ين م�ت�ظ��اه��ر �إال ح ��وايل  %6م ��ن جم �م��وع ال�ف��رن���س�ي�ين،
فكيف ميكن الزعم �أنهم يتحدثون با�سم فرن�سا ،و�أوىل زعمهم
التحدث با�سم الإن�سانية والكونية؟
�إ َّن «�� �ش ��اريل» -مب �ع �ن��ى ال���ش�خ����ص ال� ��ذي ن ��زل ل�ل�ت�ظ��اه��ر ي��وم
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الذي ينتمي �إىل ال�شريحة امل�ستفيدة من النظام االقت�صادي
ال�سائد ،والذي ي�شعر بالقلق على م�ستقبله ،فيبحث عن كب�ش
فداء يُح ِّمله م�س�ؤولية الف�شل والتهديد؛ وذلك عرب النفخ يف
الإ�سالموفوبيا وتوجيه احلقد �إىل الأقلية امل�سلمة .ي ِّ
ُبي تود
عرب حتليل دقيق للتوزيع الدميغرايف للمتظاهرين� -أ َّن ثمةتطابقا تاما ب�ين ن�سب توزيعهم ب�ين املناطق وال�شرائح يوم
 1/13ون�سب الت�صويب بالإيجاب يف اال�ستفتاء ال�شعبي على
معاهد ما�سرتيخت �سنة  .1992ويفرت�ض الكاتب �أ َّن جوهر
الق�ضية لي�س م��وق��ف الفرن�سيني م��ن الإ� �س�لام ،ول�ك��ن �أزم��ة
ال��دي��ن يف ال�ضمري الفرن�سي ،وال�غ��رب��ي ع��ام��ة .فهو ي��رى �أن
اجل��زء ال��ذي فقد حما�سته الدينية للم�سيحية قد ح� َّول هذا
الإميان �إىل �أوروبا ،واقتنع ب�أ َّن الوحدة الأوروبية التي �أر�ستها
معاهدة «ما�سرتيخت» �ستح ِّقق له اجلنة الليربالية املوعودة
والأخ��وة بني ال�شعوب الأوروبية ،لكنه ي�شعر اليوم بف�شل هذا
املثل الأعلى الذي ا�ستبدل به �إميانه الديني القدمي ،في�ستعيد
� �ش �ع��ورا ق��دمي��ا ب��ال�ك��راه�ي��ة ل�ل�إ� �س�لام ك ��ي ي�ح�م�ل��ه م���س��ؤول�ي��ة
ه��ذا الف�شل ،باتهامه بتغذية الإره ��اب و�إع��اق��ة ان��دم��اج �أب�ن��اء
املهاجرين وتهديد احل��ري��ات ،م��ع �أ َّن ه��ذه الق�ضايا حم��دودة
وهي من �صنف النتائج ال الأ�سباب ،ح�سب الكاتب؛ لذلك يُثبت
الكاتب -ح�سب درا�سة التوزيع الدميغرايف للمتظاهرين� -أنهم
مل ينجحوا يف ا�ستقطاب العمال وال�شباب وك��ل الفئات التي
تعاين -مثل املهاجرين امل�سلمني -من الآثار املدمِّرة لليربالية
االقت�صادية التي فر�ضتها الوحدة الأوروبية.
«�شاريل» َي ْك َره الإ�سالم لأنه ال يريد االع�تراف بحقيقة ف�شل
امل �ن��وال االق�ت���ص��ادي الأوروب � ��ي وم���س��ؤول�ي�ت��ه يف تنمية الفقر
واحل �ي��ف .والإ� �س�لام ي�ستقطب �أع ��دادا م�ت��زاي��دة م��ن ال�شباب
امل���س�ل��م وامل�ت�ح��ول �إىل الإ� �س�ل�ام لأن ��ه ي ��ؤج��ج م��ن ج��دي��د م�ب��د�أ
امل�ساواة ال��ذي ت�سعى الأيديولوجيا املهيمنة �إىل �إقناع النا�س
ب�أنه مل يعد مطلوبا وال مرغوبا ،و�أن وجود ماليني العاطلني

ع��ن ال�ع�م��ل وامل�ه�م���ش�ين ه��و م��ن ح�ت�م�ي��ات الأق� ��دار وال�ق��وان�ين
الطبيعية ولي�س من نتائج ال�سيا�سات الأوروبية املعتمدة .لقد
�ضعف الإمي ��ان امل�سيحي يف نفو�س ه ��ؤالء ،ث��م �ضعف الإمي��ان
ال�سيا�سي ب ��أوروب��ا ،فتح َّولت طاقتهم الإمي��ان�ي��ة نحو معاداة
دين �آخر و�شيطنته ،يف حماولة �أخرية للمحافظة على التوازن
النف�سي يف ع��امل �أ�ضحى مُف َّرغا م��ن املعنى وخ��اوي��ا م��ن املثل
العليا.
و َي � َرى الكاتب �أ َّن �أوروب��ا �شهدتْ َم ْوجتني من تراجع الإمي��ان
الديني ،و�أنها ا�ستبدلت يف الأوىل الإمي��ان الديني بالفل�سفة
اال�شرتاكية احلاملة بالفردو�س الربوليتاري ،واملجتمع الذي
تنمحي م�ن��ه ال�ط�ب�ق��ات وت�ع��م ف�ي��ه امل �� �س��اواة .ث � َّم ا��س�ت�ب��دل��تْ يف
الثانية الإميان الديني بالوحدة الأوروبية التي حتقق الرفاه
والأم ��ن للجميع .وي�ح� ِّذر الكاتب م��ن �أ َّن ك��ل عملية «حت �وُّل»
�إمياين يف التاريخ تر َّتبتْ عليها حت ًما موجات من اال�ضطرابات
االجتماعية والعنف اجلماعي .وكما ُول��دت النازية من رحم
الأزم ��ة ال��دي�ن�ي��ة الأوىل ،وح� َّم�ل��ت ال�ي�ه��ود م���س��ؤول�ي��ة الأزم ��ة،
وترتب على ذلك ا�ضطهاد املاليني منهم ،ف�إ َّن الإ�سالموفوبيا
ب���ص��دد ال�ن���ش��أة والت�ضخم م��ن رح��م الأزم ��ة ال��دي�ن�ي��ة الثانية
لتحمل امل�سلمني امل�س�ؤولية .واخلطر ال يُهدِّد الأقلية امل�سلمة
فح�سب ،ب��ل ي�ه��دد -ح���س��ب ال�ك��ات��ب -الأق�ل�ي��ة ال�ي�ه��ودي��ة التي
�ستجد نف�سها جم ��ددا �ضحية ال�لا��س��ام�ي��ة ،وي�ه��دد الطبقات
العاملة واملحرومة التي �سيوا�صل النظام االقت�صادي القائم
�سحقها دون رح�م��ة؛ فالتهديد يتجه �إىل املجتمع كله و�إىل
ُج�سدون الوحدة الوطنية يوم
جتان�سه ،والذين ظنوا �أنهم ي ِّ
 1/13قد د ُّقوا �إ�سفني ال�شقاق الثقايف واالجتماعي بني �أفراد
ال�شعب وفئاته .وداخل الأقلية امل�سلمة ذاتها� ،سيجد املعتدلون
�أن�ف���س�ه��م -وه ��م الأك �ث��ر -ب�ين م�ط��رق��ة ال �ت �ط��رف الإ� �س�لام��ي
و�سندان ت�صاعد الإ�سالموفوبيا ،فت�ضعف مواقعهم وترتاجع
�شيئا ف�شيئا ل�صالح املتطرفني .ي�ق��ول ال�ك��ات��ب�« :إن النجاح

