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املتعمد ،ال��ذي يقوم به م�أججو الإ�سالموفوبيا ،جلعل الدين
الإ�سالمي خا�صً ا بالعرق العربي ،ومنح�صرا يف خانة العروبة.
عندئذ يغدو التفريق �صعبا بني العربي وامل�سلم ،وي�صبح كره
الإ�سالم مطابقا لكره العرب والعروبة ،وبالعك�س .وومرة �أخرى
تتطرق مونيكا بوباكو �إىل م�سارات معاداة ال�سامية ومتاثلها مع
الإ�سالموفوبيا ،وتر�صد الطرائق املتغرية لرتميز االختالف
بينهما .وتتوقف عند م�س�ألة القرابة اخلفية بني العرق والدين،
التي تبقى �ضبابية رغم ما توحي به الأفكار القائلة بوجود تلك
القرابة .وتتعر�ض امل�ؤلفة لق�ضية ذات �أهمية �شديدة يف التاريخ
امل�سيحي الأوروبي ،وهي نظرته املتغرية �إىل الإ�سالم ،حيث �أ�صبح
الأورب�ي��ون يقرون �أن��ه �أم�سى دينا «مت�صريا»� ،أي �أن��ه دين �أجنز
مرحلة التكون ،بعد ما ك��ان ينظر �إليه على �أن��ه جمموعة من
املهرطقني ،ولي�س دينا توحيديا ،يقدمه �أتباعه متمما وم�صدقا
ملا قبله من الر�ساالت ال�سماوية .لكن هذه الر�ؤية عند امل�صابني
برهاب الإ�سالم ،كما يفهم من �شروح امل�ؤلفة ،متتد لت�شمل ر�ؤية
دم��ج ال��دي��ن ب��ال�ع��رق ،فيعامل الإ� �س�لام كهوية ق��وم�ي��ة ،وتغدو
«عن�صرة» امل�سلمني حالة ت�ستدعي رد فعل من كارهي الإ�سالم،
يُعرب عنها بعن�صرية متعالية.
يف الف�صل الرابع من الكتاب ت�سلط امل�ؤلفة ال�ضوء على �سل�سلة
ق�ضايا ملحة ،تالم�س فيها م�شكالت �أوروب ��ا مع �أغيارها .وال
يُ�ستغرب البتة �أن تكون امل�س�ألة اليهودية �أه��م الق�ضايا التي
تتناولها امل��ؤل�ف��ة لتقارنها ب�إ�شكالية ره ��اب الإ� �س�ل�ام ،فها هي
تخ�ص�ص �صفحات ع��دي��دة لتحديد م��ا ي�ن��درج حت��ت م�سميات
ال�ي�ه��ودي ،وال�ع��رب��ي ،وامل���س�ل��م .ف�ت��أت��ي مباحثها ال�ت��ي تخ�ص�ص
لهذا الغر�ض حتت عنوانات ت�ستلهم العالقة ال�شائكة بني تلك
امل�سميات على نحو ي�شي للقارئ بالكثري ،كما يلي« :اليهودي
والعربي ،اليهودي وامل�سلم»« ،اليهودي والعربي/امل�سلم :قرابة
يف ال�ن���س��ب»« ،ال �ي �ه��ودي وال�ع��رب��ي/امل���س�ل��م :ن�ق�ط��ة االف� ت��راق».
وت�ع��ود بوباكو �إىل اال�ست�شراق ،فتفرد ل��ه مبحثا ج��دي��دا تنقد
فيه بع�ض وجوهه التي تخدم الإ�سالموفوبيا ،وا�سمة �إياه ب�أنه
لعبة �أوروبية يف جمال االختالفات الدينية .وتتحدث عن مذابح
اليهود ،وم��ا ت�سميه «الهند�سة اجل��دي��دة للغريية»� ،أي النظرة
اجل��دي��دة ل�ل�غ�ير/ال َآخ��ر ،وتتطرق �إىل م��ا تطلق عليه «العقدة
الفل�سطينية» ،وتربطها بتجليات ال�صراع العربي الإ�سرائيلي،
ال��ذي يحاول بع�ض الأو��س��اط الفكرية تعريفه ك�صراع ديني:
يهودي� /إ�سالمي .بيد �أن احلديث عن «العقدة الفل�سطينية»
ظل ناق�صا ومل يالم�س عمق الق�ضية الفل�سطينية ،بل انتبه �إىل
بع�ض جتلياتها وح�سب .من امل�سائل التي يتكرر بحثها يف ف�صول
الكتاب ق�ضية م�ع��اداة ال�سامية ،حيث تعالج م��ن ع��دة جوانب،
ح�سب ارتباطها مبو�ضوع ما ي�ستدعي البحث والتمحي�ص ،ومن
ذل��ك احل��دي��ث ع��ن م�ع��اداة ال�سامية اجل��دي��دة ،وم �ع��اداة م�ع��اداة
ال�سامية ،وارت �ب��اط ذل��ك كله ب��ره��اب الإ� �س�لام كنقطة ارت ��داد.
�إن النقطة التي تنطلق منها امل�ؤلفة يف مباحثها هذه تتلخ�ص
بال�س�ؤال ال�ت��ايل� :إىل �أي م��دى تكرر الإ�سالموفوبيا احلديثة
الأمناط املعروفة املت�أتية من تاريخ معاداة ال�سامية الأوروبية؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال تقدم مونيكا بوباكو �أطاريح تت�أ�س�س
على م�ستوى عال من التحليل ،تتناول فيها �إ�شكالية العالقة

ب�ين العن�صر ال �ي �ه��ودي ،ك�شخ�صية م�غ��اي��رة ،وم ��ا تطلق عليه
«عمليات �إن���ش��اء االغ �ت�راب ال��رم��زي» .ومي�ك��ن النظر �إىل هذه
العالقة من خ�لال عمليات ت�أتي �ضمن �سياق الفهم الأوروب��ي
الذي ي�ضع امل�سلمني يف �إطاره املر�سوم �سلفا ،وربط هذه العمليات
بالأحداث ال�سيا�سية-االقت�صادية التي وقعت يف العقود القليلة
املا�ضية .وتنظر امل�ؤلفة �إىل هذه الواقائع م�ستق�صية اخللفية
التاريخية للروابط املت�ضاربة بني �أوروب ��ا والعامل الإ�سالمي.
يف ال��وق��ت نف�سه ،ت�ستعر�ض يف �سردها اجل ��ريء كيف اختلقت
املخيلة اال�ست�شراقية يف احلقبة الكولونيالية مزاعم ومغالطات
�شتى حول الدين الإ�سالمي� ،أدت �إىل ت�شكيل القناعات احلالية،
واملواقف املعادية للم�سلمني التي نحن ب�إزائها اليوم.
يُخ�ص�ص الف�صل اخل��ام����س حل�ق��وق امل� ��ر�أة ،وم���س��أل��ة الن�سوية
والإ�سالم ،وتعالج هذه الق�ضايا يف عدة مباحث ،تتفرع �إىل عدة
حماور خمتلفة .فثمة حديث عن رهاب الإ�سالم التقدمي الذي
يرى �أن احل�ضارة الغربية والإ�سالم يقفان على طريف نقي�ض يف
م�س�ألة الن�سوية .ومن تفرعات هذه الق�ضية ،التي ت�أخذ وقتا
كبريا يف نقا�شات الأورب �ي�ين و�أبحاثهم ،حجاب امل ��ر�أة امل�سلمة،
وح�ق��وق�ه��ا امل�ه���ض��وم��ة  -ح�سب زع�م�ه��م .وق ��د ��ش�ه��دت الأروق ��ة
الدينية ،ومنها تلك التي تخ�ص الكني�سة الكاثوليكية البولندية،
كثريا من اللغط حول حقوق الن�ساء ،و�شبح الإ�سالم على �أ�سا�س
�أن��ه ي�شكل تهديدا لتلك احلقوق املكت�سبة يف �أوروب ��ا امل�سيحية.
وتعود امل�ؤلفة مرة �أخ��رى �إىل اال�ست�شراق بتخ�صي�ص مبحثني
ينطلقان م��ن ب ��اب ال�ن���س��وي��ة ،ف�نراه��ا ت�ق��دم ع�ن��وان�ين ملّ��اح�ين:
«الن�سوية وف��خ اال�ست�شراق» ،و»م��ا وراء اال�ست�شراق :الن�سوية
الإ�سالمية» ،وت�سرت�سل يف ا�ستعرا�ض الن�سوية املعادية للدين،
وتلوناتها املختلفة ،يف فرتة تطلق عليها م�سمى مثريا لالهتمام
واالنتباه« :ما بعد العلمانية املا بعد كولونيالية».
يعالج الف�صل ال�ساد�س ظاهرة الإ�سالموفوبيا يف بولندا من
منطلقات فل�سفية و�سو�سيولوجية ،فنجد حتليال منطقيا دقيقا
يك�شف ال�ستار عما ت�سميه امل��ؤل�ف��ة «ره ��اب الإ� �س�لام الغيظي»،
وي�سرب تفاعله مع اخلطاب الديني اليميني املعادي للم�سلمني

يف بولندا .ونقر�أ �أي�ضا عن م�صطلح «الإط��ار النيت�شوي» (�إطار
نيت�شه) الذي يحدد طبيعة الغيظ/ال�ضغينة ،وثمة حديث يثري
االنتباه عن م�س�ألة �سقوط الغرب �أخالقيا ،وو�ضع الإ�سالم يف
موقع ال��دف��اع ع��ن نف�سه .وت�ف��رد امل�ؤلفة �صفحات م��ن مباحث
ه ��ذا ال�ف���ص��ل لأف �ك��ار ال�صحفي ال�ب��ول�ن��دي ب��اف�ي��ل لي�شيت�سكي
املعربة عن مزاعم الإ�سالموفوبيا ،التي ترى �أن الكاثوليكية يف
حوارها مع الإ��س�لام ت�ست�سلم ل��ه ،وعليه يجب حتديث النظرة
الكاثوليكية لتجاوز �إرث التقاليد التي كانت تتحدث ،يف �أحايني
غري قليلة ،عن انبهارها بالإ�سالم .ويف بحثها عن �أجوبة على
ال�س�ؤال املتعلق ب�أ�سباب ظاهرة معاداة امل�سلمني الآخذة باالزدياد
يف �أوروبا عامة ،ويف بولندا خا�صة ،تويل امل�ؤلفة اهتماما خا�صا
ل�ل�م�ت�غ�يرات االق�ت���ص��ادي��ة امل��رت�ب�ط��ة ب�ت�ط��ور ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ب��زي
الليربالية اجل��دي��دة .وال تغفل عن االلتفات �إىل �أزم��ة املنطق
التنموي ،املنطق الذي ت�أ�س�ست عليه احلداثة الغربية .وقد بد�أت
ظاهرة كره امل�سلمني تتعزز يف بولندا ،رغم قلة �أتباع الإ�سالم
يف ه ��ذه ال �ب�لاد ،وه ��ذا م��ا دف ��ع ال�ك��ات�ب��ة مل�ع��اجل��ة ه ��ذه ال�ظ��اه��رة
البولندية التي ت�سميها «�إ�سالموفوبيا دون م�سلمني» .وت�صل
�إىل ا�ستنتاج �أن الطابع �شبه اجلهوي لبولندا ،الذي ي�ضعها خارج
ال��دول املركزية « ح�سب نظرية النظم الدولية لعامل االجتماع
الأمريكي �إميانويل وولر�ستني » كان له ال�ش�أن الأعظم يف تنامي
رهاب الإ�سالم.
يف خامتة الكتاب ي�أتي ال�س�ؤال املفاجئ الذي مل ترتدد امل�ؤلفة يف
و�ضعه عنوانا خلامتة كتابها كما يلي« :هل ت�ستطيع �أوروبا البقاء
ب��دون الإ� �س�ل�ام؟» .ورغ��م ك�ثرة حم��اور البحث ،وت�ن��وع ق�ضاياه
املطروحة ،وا�ستيفاء �شروط جناحه املنهجية ،وتقدمي �أطاريح
قيمة يف مباحثه ،والتو�صل �إىل ا�ستنتاجات منطقية ،ورغم كل
م��ا تقدم م��ن حتليل م�ستفي�ض للم�س�ألة الرئي�سة املطروحة،
تعود الكاتبة لتوكيد فكرتها املنطقية يف �أن الثقافة الإ�سالمية
مكون مهم يف من مكونات احل�ضارة الأوروبية ،التي تقوم على
مبادئ �إن�سانية عظيمة ،على ر�أ�سها :الت�سامح ،واح�ترام الآخر
ومعتقداته ،واالنفتاح على الثقافات الأخ��رى ،والتعاي�ش معها.
وتث ّبت فكرتها القائلة ب�أن وجود �أوروب��ا مقرتن باحلفاظ على
هذه املبادئ ،ف��إن ذهبت هذه املبادئ ذهبت �أوروب��ا .لذلك يكون
جواب مونيكا بوباكو على ال�س�ؤال املطروح �أعاله وا�ضحا ومقنعا،
وه ��و �أن �أوروب� ��ا ل��ن تبقى ك�م��ا نعرفها �إن ن�ب��ذت الإ� �س�ل�ام من
ح�ضارتها ،ومتا�شت مع قوى الإ�سالموفوبيا.
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رهاب اإلسالم كتقنية للسلطة :دراسة من األنثروبولوجيا
السياسية  ..لمونيكا بوباكو
يوسف شحادة *
تقدم الدكتورة مونيكا بوباكو كتابها «رهاب اإلسالم كتقنية للسلطة  -دراسة من األنثروبولوجيا السياسية» ،المبنية أركانه
على أسس األنثروبولوجيا السياسية ،وتعالج فيه ظاهرة رهاب اإلسالم ،أو ما اصطلح على تسميتها باإلسالموفوبيا ،التي
أخذت تتقوى في أوروبا منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين .ومن المالحظ أن العنوان في شقه األول
يحيل القارئ إلى أفكار ميشيل فوكو التي تدور حول إشكاليات السلطة ،وفلسفتها على أساس أنها تكنولوجيا الحكم ،ما
يشي أن المؤلفة تخوض في بحثها غمار تحليل نقدي ،ليس من اليسير الوقوف على منعطفاته التنظيرية المتشعبة .يتسم
الكتاب بثراء مادته الفكرية ،وأطاريحه الحصيفة المبنية على منهج علمي واضح ،ينهل من معين الفكر العالمي ،وممثليه
المبرزين ،مصد ًقا لما يناسب منطق الكاتبة الموضوعي ،تارة ،ومفندا ما يبتعد عن الحقيقة والصواب ،والنزاهة العلمية ،ويدنو
ُ
من الضغينة ،ويجنج إلى العدوانية ،والحقد على اإلسالم والمسلمين ،تارة أخرى.
ينق�سم الكتاب �إىل �ستة ف�صول حتفل مبباحث �شديدة الأهمية،
ي�شد تفرعاتها خيط ال يحيد يف م�ساراته عن م�ضمون العنوان
الرئي�س ،املر�سوم بعناية فائقة .الف�صل الأول ي�ضيء جوانب
مهمة م��ن ظ��اه��رة الإ�سالموفوبيا ك�م��ادة بحثية م�ستندة �إىل
الإنرثوبولوجيا ال�سيا�سية انطال ًقا من �إ�شكالياتها الثقافية
االجتماعية ،وت�ت��داخ��ل هنا م�صطلحات ع��دي��دة ،ت�شكل العقد
الناظم لـ»تقنيات» الرهاب املختلفة التي «تتمظهر» يف �أ�شكال
متنوعة� ،أولها :كره الأجانب والتوج�س منهم� ،أو اخل��وف من
الغرباء (الإكزينوفوبيا) ،ولي�س �آخرها العن�صرية التي تتقاطع
م��ع م��ا قبلها يف ح ��االت ك�ث�يرة .و�إذ تنتبه امل��ؤل�ف��ة خل�صو�صية
م�س�ألة ك��ره العرب وامل�سلمني يف �أوروب ��ا ،ت�ضعها �ضمن الإط��ار
امل �ع �ي��اري ل��ره��اب الإ�� �س�ل�ام ،وب ��داي ��ة ن���ش��وئ��ه ،وا��س�ت���ش��رائ��ه بعد
�أف��ول �شم�س ال�شيوعية �إث��ر �سقوط راعيها ال�شر�س  -االحت��اد
ال�سوفييتي .فذلك ال�سقوط املريع �أنهى احل��رب ال�ب��اردة ،لكن
حاجة الر�أ�سمالية �إىل حروب جديدة تطلبت خلق �أعداء �آخرين.
وم��ن هنا  -كما ت�صرح امل�ؤلفة  -ك��ان �أن ان�برى غ�لاة املفكرين
النيوليرباليني (�أت �ب��اع ال�ل�ي�برال�ي��ة اجل��دي ��دة) لتوطيد فكرة
ال�صدام مع الإ�سالم ومعاداته ،ومنهم �صامويل هنتنجتون من
خالل كتابه «�صدام احل�ضارات» .وهنا ت�ستعر�ض مونيكا بوباكو
م�س�ألة جدلية تخ�ص الدرا�سات اال�ست�شراقية ،ت�سميها احلاجة
�إىل «اف �ت �ع��ال» اال��س�ت���ش��راق ل�ت��وك�ي��د غ��راب��ة ال �� �ش��رق ،وان�غ�لاق��ه
يف ث�ق��اف��ة خ��ا��ص��ة غ��ري�ب��ة ع��ن احل���ض��ارة امل�سيحية الأوروب �ي ��ة.
ويف مبحث مهم �آخ��ر تتناول امل�ؤلفة ق�ضيتي م�ع��اداة ال�سامية
والإ�سالموفوبيا مبنحنيني متقاربني ،وتقوم يف مباحث تالية
بتكرار التطرق �إىل هاتني الق�ضيتني من �أبواب خمتلفة .فت�ؤكد
�أن درا�سة معاداة ال�سامية تقوم على �أ�سا�س قالب منهجي ،و�أن
ره ��اب الإ� �س�ل�ام ي�ت��أ��س����س ع�ل��ى خ�ط��اب م ��درو� ��س ،وخم�ط��ط ل��ه،
لي�ستويف �شروطه من خ�لال ت ��أزمي العالقات االجتماعية بني
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املجتمعات الغربية واملهاجرين امل�سلمني .تقوم مونيكا بوباكو
بعملية ا�ستق�صاء بحثي ،ومتحي�ص مت�أمل ،م�ستعر�ضة مواقف
متنوعة ،ترى يف الإ�سالم خطرا على الهوية امل�سيحية الأوروبية،
وقيمها احل�ضارية ،وتقارن من ناحية تاريخية م�سالة العداء
لل�سامية بظاهرة التخويف من الإ�سالم .وال تتوانى يف البحث
عن دور اال�ست�شراق الكولونيايل يف هاتني الق�ضيتني ،م�ستندة
يف جوانب كثرية من حماججاتها �إىل �أطاريح �إدوارد �سعيد يف
هذا ال�ش�أن .و�إذ ت�ستقرئ املتغريات النف�سية والفكرية التي طر�أت
على مفا�صل التفكري الأوروب � ��ي ،ت�ستنتج �أن ظ��اه��رة كراهية
الإ��س�لام �آخ��ذة يف الت�صاعد ب�شكل ال يخفى على املراقب الذي
يلتفت ،ولو قليال� ،إىل �سيل اخلطابات املعادية للإ�سالم .وقد
زادت نربة الت�صعيد حدة بعد تفاقم �أزمة الالجئني واملهاجرين
الوافدين �إىل �أوروبا من الدول الإ�سالمية ،حتى �أمعن �أ�صحابها
يف �إ�سباغ �صفات الت�شنيع على الإ��س�لام و�أتباعه ،وا�صفني �إي��اه
و�إياهم باخلطر املحدق والتهديد العظيم للح�ضارة الأوروبية
الليربالية.
يف الف�صل ال �ث��اين تفند امل��ؤل�ف��ة خ�ط��اب الإ��س�لام��وف��وب�ي��ا ،من
خالل حتليل نبيه و�سرد تف�سريي ،فت�ضع عنوانا فرعيا ت�سمه
بـ «ت�شريح اخل�ط��اب» ،وت�ضيف �إليه عبارة «وم�سببات املر�ض»،
ف�ت�ق��وم ك�م��ا الطبيب ب��إع�م��ال مب�ضعها يف ج���س��ده �ساعية �إىل
ت�شخي�ص امل��ر���ض ،وال��وق��وف على م�سبباته .ج��دي��ر ب��الإ��ش��ادة
هنا ما ت�صرح به امل�ؤلفة من �أن ج��زءا غري ي�سري من اخلطاب
ال �ن �ق��دي ،امل �ع ��ادي ل�ل��دي��ن ب�شكل ع ��ام� ،أ��س�ه��م يف ت�ضخيم ه��ذه
الظاهرة ،ور�سم مالحمها ،هذا اخلطاب الذي ي�ضع نف�سه حتت
م�سمى املدافع عن �أفكار التنوير ،والتقدم ،والتحرر ،والعقالنية.
وت��درك الكاتبة �أي�ضا مدى ات�ساع ظاهرة اخلوف من الإ�سالم،
ك��دي��ن واف ��د �إىل �أوروب� ��ا ،يف �صفوف بع�ض املتدينني ال��ذي��ن ال
ي�ك�ف��ون ع��ن الت�صريح ع��ن قلقهم ال��ره��اب��ي امل�ت�م��ادي يف غلوه

على ما ي�سمونه احلفاظ على «نقاء» الرتاث امل�سيحي ،والهوية
الأوروبية بتنوعاتها الوطنية .ال ترتك مونيكا بوباكو �أطاريحها
دون �أن ت�شري �إىل الأفكار املغر�ضة ،وتبني تهالك �أ�س�سها ،وتهافت
حججها ،وه ��ي الأف �ك ��ار ال�ت��ي �أت ��ى ب�ه��ا ك��اره��و الإ� �س�ل�ام ،ودع ��اة
ال�صدام .فنجدها تفند �أطاريح �أوري��ان��ا فاالت�شي  -ال�صحافية
وال�سيا�سية الي�سارية الإيطالية املتحاملة على الإ�سالم ،وتفرد
مبحثا خا�صا بعنوان «االزدراء كاعرتاف ب��الإمي��ان» ،تبني فيه
�آراء فاالت�شي التي ترى فيها احتقارا للآخرين نابعا من ال�شعور
الديني املتعجرف .وتخ�ص امل�ؤلفة �صامويل هنتنجتون� ،صاحب
كتاب «�صدام احل�ضارات» ،مببحث ت�ؤكد �أن كل ما ي�سعى �إليه ،من
خالل �أطاريحه ومزاعم تياره الفكري ،يتلخ�ص يف البحث عن
عدو ،وهذا العدو ينتمي �إىل ح�ضارة �أخرى غريبة ،مبنية على
ثقافة مغايرة ميثلها الإ��س�لام .تدح�ض بوباكو مزاعم «�صدام
احل �� �ض��ارات» م��ن منطلق ع ��دم ��ص��واب�ي��ة ال �ط��رح ،ف��احل���ض��ارات
تتمازج ،وتتالقح لتنتج ح�ضارة �إن�سانية �شاملة ،لذلك ال مكان
ل�صدام احل�ضارات �إال يف عقول من ي�سعى �إليه ،وي��روم ا�شتعال
احل ��روب .وم��ن املباحث املهمة ،التي ميكن للقارئ ا�ست�شفاف
فحواها ،و�إدراك مراميها من خالل �سياقات عنواناتها املدرو�سة
بحر�ص ونباهة ،نذكر« :اخ�ت�راع امل�سلمني يف �أوروب ��ا  -الهوية
يف ع�صر الهيمنة ال�ن�ي��ول�ي�برال�ي��ة»« ،ره ��اب الإ� �س�ل�ام كت�شكيل
�إيديولوجي للر�أ�سمالية النيوليربالية»« ،رهاب الإ�سالم ونهاية
العامل كما نعرفه» ،القلق النيوليربايل و�شبح «امل�سلم املهاجر».
تقوم هذه املباحث كلها على ف�ضح الفكر الغربي املغايل ،ومزاعم
الليربالية اجلديدة ،هذا الفكر الذي ي�سعى خللق �صورة الإ�سالم
كعدو لأ�س�س احل�ضارة الأوروب�ي��ة ،ويف مقدمها الدميقراطية،
واحلرية ال�شخ�صية واجلن�سية ،وحترر املر�أة.
تلج�أ امل��ؤل�ف��ة يف الف�صل الثالث �إىل مُعاجلة ال�ف��روق املعنوية
بني الدين والعرق ،فت�صل �إىل ا�ستنتاجات تفيد يف فهم اخللط

