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جتعل املجتمع «�أكرث ثقافة» ،و�أن العوملة جتعل الهجرة
اجلماعية �أمرا ال مفر منه وال ميكن وقفه ،وفند هذه
االدعاءات ب�شكل ثاقب وموجز ،م�ستعينا مبجموعة من
الإح�صاءات ليثبت �أن املهاجرين ي�شكلون عبئا �ضخما
على املوارد املالية الوطنية،و�أن الإح�صائيني احلكوميني
يقومون بتدوين �أرقامهم من �أجل �إنتاج روايات م�سي�سة
ع��ن ال�ت�ق��دم االج�ت�م��اع��ي ،وي�ق��ول م ��وراي�« ،إن الهجرة
اجلماعية كلفت ال�شعب الربيطاين حوايل(  160مليار
جنيه �إ�سرتليني) بني عامي(.» )2011 -1995
يرى �أن احلجة القائلة ب�أن «�أوروبا يف مرحلة ال�شيخوخة»
وحت�ت��اج �إىل تدفق م��ن ال�شباب حتتاج معاجلة دقيقة،
م���ش�يرا �إىل ا��س�ت�ط�لاع��ات ال � ��ر�أي ال �ت��ي ت���ش�ير �إىل �أن
الأوروبيني يريدون �أن يكون لديهم املزيد من الأطفال
ول�ك��ن ي�ج��دون �صعوبة ب�سبب ال�ضغوط االقت�صادية،
واالجتماعية ،والثقافية ،وي�ضيف موراي �أن التعددية
الثقافية نف�سها لها ت�أثري حمبط على رغبة الأوروبيني
يف �إجن ��اب �أط�ف��ال لأن ذل��ك يقلل م��ن ال�شعور ب��الأم��ن،
ويجعل الأزواج �أقل تفا�ؤال ب�ش�أن امل�ستقبل ،حتى لو كان
ذلك على م�ستوى «الالوعي» .ويرى �أنه على احلكومات
الأوروب�ي��ة �أن تعالج م�شكلة انخفا�ض معدالت املواليد
ب�شكل يبتعد عن ال�سطحية ،و�أن ت�ضع �سيا�سات ت�شجع
على الإجناب .خل�ص موراي �إىل �أن �أوروبا ال تعاين من
نق�ص يف اليد العاملة ،بل �إنها تواجه م�شكلة مع ال�شباب
«املتعلمني» ال��ذي��ن ينظرون �إىل العمل ال�ي��دوي نظرة
متدنية ،ويعر�ض حال مل�شكلة ال�سن املزعومة يف �أوروبا،
بدال من ا�سترياد �سكان جدد ،هو التحول �إىل �سيا�سات
ت�شجع التكاثر والأ�سرة ،و�إعادة تعليم �شبابنا بعيدا عن
توقعات احلياة املادية املفرطة.
وح� ��ول احل �ج ��ة ال �ق��ائ �ل��ة �إن «ال �ت �ن ��وع» ي �ث�ري ال�ث�ق��اف��ة
الأوروب � �ي� ��ة» ف�ه��و ي ��رى �أن ذل ��ك ي�ع�ن��ي �أن «امل�ج�ت�م�ع��ات
الأوروب �ي��ة ه��ي �أم��اك��ن مملة وال يطرقها ال�ك�ث�ير ،على
ال��رغ��م �أن ��ه يف ال ��واق ��ع ،متتلك �أوروب� ��ا »ان�ت���ش��ارا قائما
بالفعل للغات والثقافات وحتى امل��أك��والت الأوروب�ي��ة».
كما �أننا ن�ستطيع �أن نتعلم عن الثقافات الأخ��رى عن
طريق ال�سفر �إليهم ،ولي�س «بت�شجيع ال�ع��امل على �أن
ي�أتي �إلينا» .
يفند م ��وراي مغالطة �أخ ��رى ه��ي الإي �ح��اء ب ��أن «قيمة
املهاجرين تتزايد مع تزايد �أع��داده��م» فيقول �إن��ك لو
تناولت طعاما تركيا مرة كل عام لن ي�ضيف �إىل قيمته
�شيئا �إذا تناولته �ألف مرة ،كما يقول �إن هناك 100000
��ص��وم��ايل وباك�ستاين ي��دخ�ل��ون �أوروب ��ا �سنو ًيا وه ��ذا ال
يعني �أن�ه��م ي�ضاعفون الإث� ��راء ال�ث�ق��ايف  100000م��رة،
وي�ضيف �إذا كانت �أوروب��ا قد تعلمت بالفعل من املطبخ
ال�ه�ن��دي واكت�سبت م��ا ت��ري��د اك�ت���س��اب��ه ،ف�لا ح��اج��ة �إىل
اال�ستمرار يف ا�سترياد املزيد من الهنود �إىل جمتمعنا
من �أجل ا�ستمرار التمتع بالطعام الهندي .ولعل حجة
م��وراي الأك�ثر قوة �ضد فر�ضية «التالقح الثقايف» هي
تعليقه املو�سع على جرائم املهاجرين ،املنت�شرة يف جميع
�أنحاء الكتاب فهو يلقي ال�ضوء ب�شدة على ما ين�شر يف
ال�صحف ،من حاالت اال�ستغالل اجلن�سي اجلماعي من

قبل الع�صابات املهاجرة .وتقارير ال�شرطة واحلكومة
املحلية ،حول االعتداء اجلن�سي على الفتيات الأوروبيات
احتل فيه املهاجرون مركزا متقد ًما بال منازع ل�سنوات.
يرى موراي �أن م�صطلح «التعددية الثقافية» قد ُيفهم
ب�ين ق�ط��اع��ات وا��س�ع��ة م��ن اجل�م��اه�ير ع�ل��ى �أن ��ه موقف
«م �ه��ذب» ال مي�ن��ع ال�ن��ا���س م��ن خلفية ثقافية خمتلفة
�أن تعي�ش يف ب�لاده��م ،وي��دع�م��ون ال�ت�ع��دد ال�ث�ق��ايف وفقا
ل�ه��ذا ال�ت�ع��ري��ف ،بينماهناك طبقة �أع �م��ق م��ن اخل��ون��ة
واملخربني تن�شر �أن «التعددية الثقافية»،هي �أن يكون
«م�ستقبل املجتمعات الأوروبية بوتقة ان�صهار كبرية»،
حيث ي��ذوب الأوروب �ي��ون البي�ض ب��اط��راد يف الن�سيان».
يف ح�ي�ن �أن اجل �م��اه�ير الأوروب� �ي ��ة ت�ع�ت�ق��د �أن �ه ��ا تتبني
التعريف الأول ،يعمل ه ��ؤالء على تعزيز ال�ث��اين ،فهو
ي��رى �أن ه�ن��اك تالعبا خفيا ،و�أن ال�ت�ع��ددي��ة الثقافية
ه��ي ع��دوان�ي��ة ومكافحة لأوروب� ��ا ،م�ست�شهدا مب��ا كتب
الفيل�سوف وال�سيا�سي الأم��ري�ك��ي �صمويل هنتجتون
«�أن التعددية الثقافية يف جوهرها مناه�ضة لنه�ضة
احل �� �ض��ارة الأوروب� �ي ��ة� .إن �ه��ا يف الأ� �س��ا���س �أي��دي��ول��وج�ي��ة
مناه�ضة للغرب».
فحتى عندما ت�ك��ون ال ��دول منفتحة وت�شجع الهجرة
الوا�سعة النطاق �إىل حد «االنتحار» ،ف�إنهاعلى الرغم
م ��ن ذل ��ك « ُت �� �ص��ور ع�ل��ى �أن �ه ��ا ب �ل ��دان ع�ن���ص��ري��ة،ومي�ث��ل
لذلك بوزيرة التكامل ال�سويدية« ،منى �ساهلني» ،التي
حتدثت يف م�سجد كردي يف عام  2004جلمهورها قائلة»
�إن ال�ع��دي��د م��ن ال�سويديني ك��ان��وا غ�ي��وري��ن منهم لأن
الأك��راد لديهم ثقافة وتاريخ غني وموحد ،يف حني �أن
ال�سويديني مل يكن لديهم �سوى �أ�شياء �سخيفة مثل
مهرجان ليلة منت�صف ال�صيف».
�أ�ّ��ص��ل م ��وراي جل��ذور كراهية النف�س وطغيان ال�شعور
بالذنب «ع�ن��وان الف�صل العا�شر» م�سلطا ال�ضوء على
�أهمية التمثيل التاريخي والثقايف من(  )1940 - 1930يف
تعزيز ال�شعور بالذنب بني الأوروبيني ،مما �أدى يف نهاية
املطاف �إىل �إ�صرار «�أن �أوروبا لي�س لديها �أي خيار �سوى
�أن تقبل كل �شخ�ص يريد �أن ي�أتي ،وعدم ال�سماح بذلك

ي�ك��ون«ن��ازي��ة م�ع��ا��ص��رة» ،ول�ك��ن ه��ذه ال�ف�ترة التاريخية
اخل��ا��ص��ة ه��ي جم ��رد ج ��ذر ،وق ��د ن���ش��أ ع�ن��ه ال�ع��دي��د من
ال�ف��روع« .ف��الأوروب�ي��ون اليوم ينظرون لأنف�سهم� ،أكرث
من �أي �شعب �آخر �أنهم يحملون ذنوبا تاريخية حمددة
التي ت�شمل ذنب احلرب ،وذنب املحرقة» .يقول موراي:
«لقد كان ال�شعور بالذنب الأوروبي مفيدا للغاية لأعداء
�شعبنا» و�أن ت�ضمني فكرة اخلطيئة الأ�صلية يف �أي �أمة
هو �أف�ضل و�سيلة ممكنة لتوليد ال�شك الذاتي».
يحاول م��وراي تقدمي بع�ض االقرتاحات ل�سيا�سات قد
ت�ساعد �أوروبا يف البقاء على قيد احلياة مثل «الرتحيل،
والتحوالت الثقافية،وجترمي الت�شهري ب��الأمم كما هو
احلال يف بلدان مثل تركيا» ،ولكنه كان واقعيا �صريحا
حيث قال «�إنه ي�ضع هذه املقرتحات يف جمال التمني».
ي��رى م ��واري �أن��ه بحلول منت�صف ه��ذا ال�ق��رن ،يف حني
تظل ال�صني والهند ،ورو�سيا ،و�أوروبا ال�شرقية كماهي،
و�أوروبا الغربية يف �أف�ضل الأحوال ت�شبه الأمم املتحدة
على نطاق وا�سع ،لن تكون هناك �أوروبا طاملا �أن �سا�ستها
و�إعالمييها مقتنعون �أن وطنهم مدين للب�شرية  -ديون
ال ميكن �أن تدفع �إال من خالل �إنكار الذات.
ال �ك �ت ��اب ي �ع��د حت ��ذي ��را ه ��ام ��ا ب �� �ش ��أن ت ��ده ��ور ال���ش�ع��وب
الأوروب � �ي� ��ة؛ ي �ق��دم م� ��وراي ر�ؤي �ت�ي�ن لأوروب� � ��ا اجل��دي��دة
�إح��داه �م��ا متفائلة - ،تر�سم ��ص��ورة لأوروب� ��ا يف �أزم��ةوت�ق��دم خ�ي��ارا مل��ا ميكن �أن تفعله ،ف�ي��ؤك��د �أن الثقافات
وامل �ج �ت �م �ع��ات الأوروب� � �ي � ��ة م ��ن �أج � ��ل ال �ن �ه��و���ض ع�ل�ي�ه��م
االعتماد على �أنف�سهم ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على
ال�سلبيات ،والثانية مت�شائمة تتبنى مقولة �شبنجلر
�أن «احل���ض��ارات مثل الب�شر ي��ول��دون ،ي��زده��رون لفرتة
وجيزة ،ثم ميوتون ويتحللون».
ي ��أت ��ي ك �ت��اب «امل� ��وت ال �غ��ري��ب لأوروب � � ��ا» يف وق ��ت حت�ت��اج
�إل�ي��ه الثقافة الأوروب �ي ��ة ،بالرتكيز على �آث ��ار الهجرة
اجلماعية امل�ستمرة من �أفريقيا ،والهند و�شبه اجلزيرة
الهندية ،وال�شرق الأو�سط  .الكتاب ال ي�ساعد يف ت�أ�سي�س
امل�ستقبل ،ولكنه ي�ساهم يف فهم املا�ضي ،وي�ؤكد بطريقة
وا�ضحة �أن �أطروحة التعددية الثقافية حمكوم عليها
بالإعدام يف �أوروبا ،وقد يدق الكتاب ناقو�س اخلطر من
تنامي تيار فكري يرف�ض الهجرة اجلماعية لأوروب ��ا
ويعك�س «عن�صرية» جتاه تيارات الهجرة من امل�سلمني،
تظهر بني احلني والآخر يف �صورة �أحداث عنف جتاههم
و�إن كانت �أحداث فردية.
امل� � ��ؤل � ��ف :دوج �ل�ا�� ��س ك �ي�ر م � � ��وراي م� ��ؤل ��ف ب��ري �ط��اين
و�صحفي ومعلق �سيا�سي .وهو م�ؤ�س�س مركز التما�سك
االجتماعي.
----------------------ال �ك �ت��اب« :م ��وت �أوروب� � ��ا ال �غ��ري��ب :ال �ه �ج��رة ،وال �ه��وي��ة،
والإ�سالم».
امل�ؤلف :دوجال�س موراي.
النا�شر :اك�سفورد-لندن.2017-
اللغة :الإجنليزية
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موت أوروبا الغريب :الهجرة ..والهوية ..واإلسالم
لدوجالس موراي

فينان نبيل *
«املوت الغريب لأوروبا» ق�صة قارة تو�شك على االنتحار عمدا �أودون ق�صد ،الكتاب لي�س جمرد حتليل للحقائق الدميوغرافية وال�سيا�سية ،بل هو �أي�ض ًا قراءة �شاهد
عيان لواقع قارة يف و�ضع التدمري الذاتي معتمدً ا يف ذلك على ال�سفر عرب القارة ب�أكملها (،برلني وباري�س والدول الإ�سكندنافية وامبيدوزا واليونان) ،ل�سماع ق�ص�ص
�سواء الهجمات الإرهابية اجلماعية� ،أو الت�آكل املطرد
�أولئك الذين و�صلوا �إىل �أوروبا من بعيد .والتوغل يف الق�ضايا الأعمق التي جتعل من زوال القارة �أمرا ممكنا،
ً
للحريات ،الف�شل املخيب للآمال يف �إدارة التعدد الثقايف.
افتتح موراي كتابه بعبارة �صارخة هي» �أوروبا تنتحر» ،متهم ًا قادة �أوروبا و�سا�ستها مب�شاركة الإعالم �أنهم جروا ال�شعب جتاه طريق الإبادة الإثنية والعرقية،
ويذكر عددا من العوامل يف �أوروبا ت�سببت يف قبول �ساكني �أوروبا الأ�صليني «ظاهريا» لفكرة «التعدد» ،من هذه العوامل ،فقدان �أوروبا الإميان مبعتقداتها وتقاليدها
و�شرعيتها ،مع تنامي ال�شعور بالذنب الذي منا يف تربة خ�صبة على خلفية «الهولوكو�ست» ،ي�صرح موراي «�إن �أوروبا باتت ت�شعر ب�شدة بالذنب جتاه ما�ضيها �أكرث من
�أي قارة �أخرى يف العامل اليوم» ،ويعترب هذه احلالة بحد ذاتها �أزمة ح�ضارية ،و�أن م�صري �أوروبا حمفوف باملخاطر ب�سبب زيادة التدفق اجلماعي لغري الأوروبيني،
حتت �سيا�سة الإعفاء االجتماعي احلالية وت�صنيف �أوروبا كوطن لكل من يطلب ذلك ولي�س للأوروبيني وحدهم ،خا�صة من ه�ؤالء الذين ا�ستولت �أوروبا على
�أرا�ضيهم تاريخ ًيا.
يدح�ض موراي يف كتابه �أكاذيب تدعي �أن �أوروبا تتقدم
نحو م�ستقبل �أف�ضل ،واختار فرتة ع�شر �سنوات ما بني
( )2012-2002وهي فرتة تدفق امللونني(غري البي�ض)
�إىل لندن ،فقد �أ�صبح «البي�ض» �أقلية يف لندن ،و�أ�صبحت
«�إجن �ل�ت�را ووي �ل ��ز» م��وط �ن��ا» ل�ث�لاث��ة م�لاي�ين» م�ه��اج��را
�إ��ض��اف� ًي��ا ،ال ي�ت�ح��دث �شخ�ص ب��ال��غ منهم الإجن�ل�ي��زي��ة.
وت�ضاعف عدد امل�سلمني من « 1.5مليون» �إىل « 2.7مليون
ب�ين ع��ام��ي ( )2011 -2001دون �أخ ��ذ ت �ع��داد امل�سلمني
م��ن الهجرة غ�ير ال�شرعية يف االع�ت�ب��ار ،وه��م ي�شكلون
العن�صر الأكرب منها ،يرى � ً
أي�ضا �أن ال�شعب الربيطاين
«تغري متا ًما» و�أنه بحلول � ،2011أ�صبح خمتلفا جذريا
عما كان عليه لعدة قرون ،وعربت ردود الفعل ال�سيا�سية
والإعالمية عن هذه التغريات ال�سكانية بنربة واحدة
ه��ي «االح�ت�ف��اء» ،فال�سيا�سيون وال�صحفيون ا�صطفوا
للدفاع عن زيادة التنوع ،و�صفقوا لتعدد الثقافات على
اعتبار �أن��ه مل يكن �شيئا ج��دي��دا ،وروج ��وا لأك��ذوب��ة �أن
بريطانيا والدول الأوروبية كانت دائ ًما «متنوعة» ،وهو
م��ا يرف�ضه «م ��وراي» ،م�شريا �إىل �أن الألفية ال�سابقة
حتديدا يف الفرتة ما ق�ب��ل( ،)1950احتفظت بريطانيا
بثبات �سكانها ب�شكل غري عادي ،فقد كان �أهم تدفق يف
اجل��زي��رة الربيطانية خ�لال الأل�ف��ي ع��ام املا�ضيني من
«ال���س�ك���س��ون�ي�ين»،و«ال�ن��ورم��ان»،و«الإي��رل�ن��دي�ين» ،وكلهم
يتبعون غرب �أوروبا و�أبناء عمومة الربيطانيني وهناك
تقارب جيني معهم ،هذه الطبيعة الثابته لربيطانيا مت
تدمريها م��ؤخ��را مع �سل�سلة الإج ��راءات التي دف��ع بها
الربملانيون ب�شكل مت�سارع دون الت�شاور مع اجلمهور
ال�بري �ط��اين ،ف�ق��د م�ك��ن ق��ان��ون اجل�ن���س�ي��ة ال�بري�ط��اين



 1948للوافدين ،وقانون الكومنولث �سمح ب�أول موجات
الهجرة م��ن �أفريقيا وال�ه�ن��ود ل��دخ��ول بريطانيا حتت
حجة �سد النق�ص يف الأيدي العاملة ،وبني عامي(1948
 )1952دخل حوايل( )20000من ال�سود �إىل بريطانيا،وبحلول عام  ،1957ارتفع الرقم �إىل( ،)42000وك�شفت
التقارير احلكومية �أن فكرة �أن ال�سود كانوا ي�ساعدون يف
�سد النق�ص يف اليد العاملة ال ت�ستند �إىل �أ�سا�س �سليم.
ففي تقرير عام ( )1953ملوظفي اخلدمة املدنية �أكدوا
فيه» �أن ال�سكان اجلدد يجدون �صعوبة يف ت�أمني فر�ص
العمل لي�س ب�سبب حت��ام��ل البي�ض عليهم ،ول�ك��ن لأن
الوافدين لديهم «خمرجات منخف�ضة» ،وتت�سم حياتهم
بعدم امل�س�ؤولية «والبطء العقلي» ،و�أن الرجال ال�سود
�أك�ث�ر ت�ق�ل�ب�اً يف امل ��زاج م��ن ال�ب�ي����ض ،وع ��دم االن���ض�ب��اط،
و�أك�ث�ر �إث ��ارة للعنف ،ويفتقرون ال�ق��درة على التحمل،
وال ي�صلون �إىل املعايري املطلوبة من قبل �أرب��اب العمل
الربيطانيني.
يف ع ��ام � 2014أث �ب �ت��ت الأب� �ح ��اث يف ال���س�ي��اق ال�ت��اري�خ��ي
لقوانني العالقات العرقية� ،أنها لي�ست قوانني عار�ضة
�أو ت�شريعات خم�ص�صة ،بل كانت ه��ذه القوانني ج��ز ًءا
من تقليد طويل من حماوالت اليهود لتغيري الرتكيبة
ال�ع��رق�ي��ة ل�بري�ط��ان�ي��ا وال�ت�ح��رك ن�ح��و ح�ظ��ر «الت�شهري
اجلماعي» ،ي��درك م��وراي متا ًما �أن املنظمات اليهودية
ت�شكل عن�صرا هاما من عنا�صر القوى املوالية للهجرة،
ق��ائ�لا «�إن� ��ه ي���ص��دم�ن��ي ح�ق��ا اك�ت���ش��اف �أن ال �ع��دي��د من
اجلماعات اليهودية والقادة اليهود أ�خ��ذوا ي��ؤدون دورا
ب��ارزا يف الرتحيب بالالجئني» ،يبدو �أن م��وراي و�ضع
نف�سه يف منط الفل�سفة املعادية للإ�سالم  -وال�سامية -

وهو النوع الذي ال يزال �شائعا يف اليمني .قدم موراي
�أمثلة للنفوذ اليهودي ،في�شري �إىل «باربرا رو�ش»« ،من
�أ� �ص��ول ي�ه��ودي��ة ��ش��رق�ي��ة» ،كمهند�سة رئي�سية للدولة
«متعددة الثقافات» حتت قيادة «توين بلري» و�أنها لقبت
ك��ل منتقديها «بالعن�صريني» ،وبعد ع�شر �سنوات من
�إ�صالحات الهجرة امل�ؤثرة للغاية ،قالت رو�ش يف �إحدى
امل�ق��اب�لات� »:أح ��ب ال�ت�ن��وع يف ل �ن��دن» ،وم�ث��اال �آخ ��ر ل��دور
اليهود ه��و الأك��ادمي��ي ال�ي�ه��ودي ،ال��روائ��ي ،وال�صحفي
«وي ��ل ��س�ي�ل��ف» ،ال ��ذي اع�ت�بر ال�ه�ج��رة ن��وع��ا م��ن ال��زخ��م
الثقايف ،قال �سيلف جلمهور هيئة الإذاعة الربيطانية:
�إن �أول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن ي �ع��ار� �ض��ون ال �ت �ع��ددي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة «
عن�صريون يكرهون ال�ن��ا���س ،وخا�صة �أ��ص�ح��اب اجللود
ال�سوداء والبنية.
ف�شل م ��وراي يف �إي�ج��اد ع�لاق��ات منطقية ب�ين العوامل
املختلفة ،فنجده ت��ارة ي�صورها ب�أنها بدافع «االنتقام»
امل�ت��أ��ص��ل ال�ب�ل��دان ال�ت��ي احتلتها �أوروب ��ا،وه ��و م��ا يبدو
متناق�ضا مع �أطروحته «االنتحارية»،فيقول «ف��إذا كان
«االنتقام» حافزا جزئيا للتحول الأخري لبلدنا ،ف�إن ما
من��ر ب��ه لي�س ح��ادث��ا� ،أو جم��رد ت��راخ ب��ل عمل تخريبي
داخلي ومتعمد.
ي���ش�ير م � ��واري يف ال �ف �� �ص��ل ال �ث��ال��ث ب �ع �ن��وان «الأع� � ��ذار
ال�ت��ي قلناها لأنف�سنا» .وه��و ام�ت��داد مو�سع للمربرات
ال��وا��ض�ح��ة للتعدد ال�ث�ق��ايف ال ��ذي «�أق �ن��ع ب��ه الأورب �ي��ون
�أنف�سهم �.إىل �أن ال�شعوب الأوروبية ،جميعها ،قد تغذت
ل�ع�ق��ود م��ن ال��زم��ن ع�ل��ى �أك ��اذي ��ب وح �ج��ج ب��اط�ل��ة ح��ول
«التعددية الثقافية» ،منها� ،أن �أوروبا تعاين من «مرحلة
ال�شيخوخة» ،و�أن «الهجرة لها منفعة اقت�صادية» ،و�أنها

