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 التعددية الثقافيةشل ف

 في أوروبا المجتمعمقابل ة عالجما
 (2015مارس/أبريل ز، عدد )جملة الفورين أفري

 

 

 مالكنان ك •

 محمد الرشودي رجمة:ت
 

 

 

 –بصفتها االحتواء الشامل جملتمع متنوع  –[ 2قبل ثالثني سنة، رأى كثري من األوروبيني يف التعددية الثقافية]

استجابة ملشاكل أورواب االجتماعية. وأّدى هذا التصور ببعض السياسني البارزين، كرئيس الوزراء ديفيد كامريون 

وهذا ما دعم جناح األحزاب اليمينة والشعبوية املتطرفة يف وأجنيال مريكل، إىل اإلفصاح علًنا عن خطر التعددية. 

كل أورواب، من حزب احلرية يف هولندا إىل اجلبهة الوطنية يف فرنسا، وأهلم يف حاالت متطرفة أعمال عنف 

[ يف جزيرة أوتواي يف 3، والذي قام به أندرس بريفيك]2011مريعة، كالعمل االنتحاري الفظيع يف متوز 

 النرويج.
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كيف حصل هذا التحول؟ بناء على نّقاد التعددية، فإن أورواب كانت قد منحت حق اهلجرة لعدد مفرط       

من األجانب دون مطالبة كافية ابالندماج. وعدم التطابق هذا أّدى ابلتماسك االجتماعي إىل التآكل، 

ة املقابلة، أجاب أنصار التعددية أبن وابهلوايت القومية إىل االحنسار، وابلثقة الشعبية إىل التدهور. ويف اجله

 املشكلة ال تكمن يف ارتفاع معدل التنوع يف اجملتمع، بل يف ارتفاع صوت العنصرية.

 

لكن احلقيقة هي أن التعددية أكثر تعقيًدا مما يصف الطرفان، واجلدل حوهلا يؤول يف الغالب إىل سفسطة.      

االجتماعية والسياسية: كاهلجرة، واهلوية، والتعثر السياسي، واحنسار أصبحت التعددية ممثِّّلة ملختلف املسائل 

الطبقة العاملة. دوٌل متعددة كانت قد اتبعت مساراٍت متمايزة. فاململكة املتحدة سعت إىل منح حصة متساوية 

ة منعزلة يف النظام السياسي ملختلف اجلماعات اإلثنية. أما أملانيا فقد شجعت املهاجرين على السعي إىل حيا

[، فكانت النتائج 4بدالً من منحهم املواطنة. وفرنسا رفضت سياسات التعددية لصاحل السياسيات االستيعابية]

الدقيقة أيًضا متمايزة: فهنالك العنف الشعيب يف اململكة املتحدة، كما أُزحيت اجلماعات الرتكية يف أملانيا خارج 

ماعات الشمال أفريقية مشحونة مع السلطات الفرنسية. ولكن التيار السائد يف اجملتمع، وأصبحت عالقة اجل

 احلصيلة الشاملة يف كل دولة هي نفسها: جمتمع هّش، وأقليات انفرة، ومواطنون مستاؤون.

 

كون التعددية أداًة سياسيًة، فإن هلا مهمة غري كوهنا استجابة للتنوع اجملتمعي، فهي أيًضا أداة لتقييد هذا        

أن اجملتمعات  –كأمر مفروغ منه   –وهذا التبّصر يظهر املفارقة. فسياسات التعددية الثقافية تقبل التنوع. 

متنوعة، ومع ذلك، يُظن ضمًنا أن هذا التنوع ينتهي عند حافة جمتمع األقليات. ويسعى أنصار سياسة التعددية 
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كجماعة مسلمة مفردة   –افية إىل مأسسة هذا التنوع عن طريق تقسيم الشعب ووضعه يف قوالب إثنية وثق

وتعريف حاجته وحقوقه بناء عليها. مبعىن آخر، هذه السياسيات ساعدت على  –متجانسة على سبيل املثال 

 إنشاء ذات االنقسامات اليت أُريد معاجلتها مسبًقا.

 

 خرافة التنوع اجملتمعي

التعددية “ا لذات املفهوم. فمصطلح إن حّل كثري من خيوط جداالت التعددية املتشابكة يتطلب إدراكً 

والسياسات  –املتنوع على وجه اخلصوص والذي ينجم عادة من اهلجرة -أصبح معرِّفًا لكٍل من اجملتمع ” الثقافية

 –الضرورية إلدارة هكذا جمتمع. فيجّسد ابلتايل وصًفا للمجتمع، ووصفًة للتعامل معه. واخللط بني األمرين 

إننا جعل جوهر اجلدال معقًدا أكثر، ولفّض اخلتم عن هذه التعقيدات، ف –رتض تصور املشكلة مع حل مف

 ًما دقيًقا.يمطالبون بتقييم كل حالة تقي

 

اتفق كل من النقاد واملناصرين للتعددية بصورة عامة على أن اهلجرة اجلماعية جعلت أورواب أكثر تنوًعا.       

انيا اليوم هي اثين أشهر وجهة للمهاجرين بعد الوالايت املتحدة. وإىل حد ما، تبدو هذه حقيقة بديهية. فأمل

٪ من السكان، ُولدوا خارجها؛ والرقم يف ١٢، أكثر من عشرة ماليني أملاين، أي ما يعادل ٢٠١٣ففي العام 

ة، فإن الزعم وجهة نظٍر اترخيي٪. ومن ١٢٪؛ ويف اململكة املتحدة وفرنسا قرابة ١٥٪؛ ويف السويد ١٦النمسا 

أبن جمتمعات هذه الدول أصبحت ذات عناصر متعددة أكثر من أي وقت مضى ليس بدقيق كما يبدو من 
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الوهلة األوىل. وقد تبدو اجملتمعات األوروبية يف القرن التاسع عشر وحدًة متجانسة من وجهة نظر هذا العصر، 

 احلني. لكنها، يف الواقع، مل تكن حتمل ذات التصور عن نفسها يف ذلك

 

فلنتأمل فرنسا. يف سنوات الثورة الفرنسية، على سبيل املثال، نصف السكان فقط كانوا يتحدثون        

٪ منهم فقط يتحدثوهنا على وجهها الصحيح. وكما أظهر املؤرخ يوجني ويرب، فإن حتديث ١٢الفرنسية، و

 يف شىت النواحي الثقافية وتوحيد فرنسا عقب آاثر الثورة تطلب عملية جراحية طويلة من االستعمار الذايت

والتعليمية والسياسية واالقتصادية. وهذا اجلهد شكل دولة فرنسا احلديثة، وصنع ميالًدا ألفكار التفوق والسمو 

الفرنسية )واألوروبية( على الثقافات غري األوروبية. لكنه دعم يف ذات الوقت احلس ابلتفاوت ثقافًيا واجتماعًيا، 

[ عام 5ضرًا بني أكثر السكان. ويف خطاب للمجتمع الطيب النفسي يف ابريس]والذي كان وال يزال حا

ليس جمرد عرق –أن تتشكل أعراق “[: كيف ميكن 6، تساءل االشرتاكي املسيحي فيليب بوتشز]١٨٥٧

مغلوبة على أمرها ومتدنية ومنحطة، واليت قد ُتصّنف أبهنا أكثر احنطاطًا من غالبية  –واحد، بل عّدة أعراق

” األعراق“مل تكن تلك ”. عراق املتوحشة، يف داخل شعب كشعبنا؟ وبسبب تدنّيها، فهي أحيااًن بال عالجاأل

 اليت سببت بعض القلق لبوتشز من مشال أفريقيا أو آسيا، بل من األرايف الفقرية يف فرنسا.

 

ة العاملة، ومل يكن يف أنفسهم الطبقة املدني كتوري،ڤكذلك رأى كثري من الربيطانيني، يف العصر ال       

من اجمللة الليربالية ذائعة الصيت يف ذلك  ١٨٦٤إال القروي. وهناك مقالة قصرية يف نسخة العام ” اآلخر“

شرقي لندن، حيث متثل مدينة بيثنال  غرين،[، عن حياة الطبقة العاملة يف بيثنال 7]يوڤالعصر، ذا ساتورداي ري
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كان فقراء “. وتشرح املقالة القصة كالتايل: يكتوريڤسطة يف العصر الغرين النموذج السائد ملكانة الطبقة املتو 

مدينة بينثال غرين طبقة اجتماعية منفصلة، وعرقًا ال نعلم عنه شيًئا، فحياة أهله خمتلفة كلًيا يف مظهرها العام 

اجلموع “لى وتشري املقالة إىل أن احلال ينطبق إىل حد كبري ع”. عنا، فهم أشخاص ال تربطنا معهم أية صلة

من الفوارق ” وضوًحا“ورغم أن الفوارق بني العبيد واألسياد كانت تعترب أكثر ”. احلاشدة من املزراعني الفقراء

كانت الفوارق متأصلة جًدا لدرجة منع   اقع،بني املوسرين واملعسرين، إال أن التشابه بينهما جدُّ كبري؛ ويف الو 

 ”أي شكٍل من الرتابط أو املصاحبة.“حصول 

 

ميثل اجملتمع البنغالديشي اليوم ذاكرة بيثنال غرين يف شرقي لندن. وكثري من الربيطانيني البيض يعتربون      

سكاهنا احلاليني فقراء بيثنال غرين اجلدد، فهم متميزون ثقافًيا وعرقًيا عنهم. أولئك الذين على اهلامش السياسي 

البيض وجرياهنم البنغالديشيني مع منوذج السادة  طانينيالربيوحسب، هم وحدهم من سيقارنون االختالفات بني 

أو أصحاب املصانع، من انحية، واملزارع أو  كتورينيڤوالعبيد. والفروق االجتماعية والثقافية بني السادة ال

امليكانيكي، من انحية أخرى، كانت يف الواقع أكرب بكثري من الفروق اليوم بني الساكن األبيض والساكن من 

. ورغم أن الكثريين يرون أن االختالف الزال بذات الدرجة كما يف املاضي، إال أن الطفل نغالديشيةصول بأ

سنة، قد يلبسان ذات املالبس،  ١٦سنة من أصول بنغالديشية يف بيثنال غرين، واألبيض ذو  ١٦ذو الـ 

واألنرتنت، تصنع  رايضة،عب الويستمعان لذات املوسيقى، ويتتبعان نفس اندي كرة القدم. إن األسواق، ومال

 جمموعة من التجارب واملمارسات الثقافية املشرتكة اليت تربطهما ببعضهما البعض أكثر مما كان يف املاضي.
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اعرتى اجلداالت حول اهلجرة طاعون أشبه بفقدان الذاكرة التارخيي. فكثري من نقاد التعددية يرون اهلجرة       

[، أشار الصحفي 8 كانت يف أوقات مضت. ويف كتابه أتمالت حول الثورة يف أورواب]احلالية ألورواب غري اليت

للدول األوروبية حصرًا من داخل أورواب  هاجرونكريستفور كالدويل أنه قبل احلرب العاملية الثانية، قدم امل

ركات داخل استخدام مصطلح مهاجرين لوصف احل“نفسها، وهلذا كان اندماجهم سهاًل. ويقول كالدويل إن 

وبناءً على كالدويل، هجرة ”. إىل كاليفورنيا’ املهاجر’أورواب منطقي بدرجة أكثر بقليل من وصف النيويوركي بـ 

اهلجرة “األوروبية اختلفت عن هجرة ما بعد احلرب لتصبح من خارج أورواب، وألن  األممما قبل احلرب بني 

هل االندماج ’و’ إىل أي مدى سيتناغمون معنا؟‘قلق، مثل من دول جارة ال تستثري أكثر األسئلة اليت تدعو لل

 ”ملن والؤهم احلقيقي؟'‘والسؤال األكثر أمهية ’ هو ما يريدون؟

 

بسبب هذه األسئلة ابلذات، رحبت أورواب ابملهاجرين يف سنني ما قبل احلرب. وحبسب ما كتب العامل       

جئني من أماكن متفرقة يف أورواب بسهولة قبيل احلرب [، فإن تصور أن فرنسا احتوت الال9]رمانڤماكس سيل

، صرح شهود ١٩٠٣. ففي العام املتحدةوكثري منه ينطبق على اململكة ”. وهم أبثر رجعي“العاملية الثانية هو 

[ مبخاوفهم من القادمني اجلدد إىل اململكة املتحدة، حيث أن 10من اللجنة امللكية للمهاجرين األجانب ]

[ 11]رڤوقد ذكر حمرر اجلريدة جي. إلـ. سيل”. بناءً على تقاليدهم وأعرافهم وعاداهتم“ون للعيش هؤالء سيميل

السقيم، واملنتجات اخلبيثة األوروبية اليت ميكن أن تتغلغل يف السوق  الوهن“أبن هنالك أيًضا خماوف من 

شأن اهلجرة، وقد ُصمم [ "أول قانون أصدرته الدولة يف 12] 1905فكان قانون األجانب ” اإلجنليزية.

خصيًصا لوقف تدفق اليهود األوروبيني." جادل رئيس الوزراء حينها، أرثر بلفور، أنه بدون هكذا قانون، فإن 
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لن تصبح ذاهتا، ولن تصبح القومية اليت جيب أن نرغب هبا لتكون إراًث تتوارثه األجيال “القومية الربيطانية 

 هتا للقالقل املعاصرة.إهنا، بال لبس، األصداء ذا”. القادمة

 

 إىل القّمة العرق

إًذا سؤال )ما إذا كانت أورواب اليوم حًقا أكثر تعددية من القرن التاسع عشر( خاضًعا للمناظرة، رغم أن  بقي

األوروبيني يف احلقيقة يعتقدون أن ارتفاع معدل التنوع االجتماعي أمر ال نزاع فيه. وجزء كبري من هذا يعود إىل 

االجتماعية. فقبل قرن ونصف، كانت الطبقة هي اإلطار  اتالتغريات يف الكيفية اليت يعّرف هبا الناس االختالف

األكثر أمهية لفهم التفاعالت االجتماعية. وكم هو صعب أن تتصور اآلن أن كثريًا من الناس يف ذاك الوقت مل 

للتفاعالت االجتماعية، بل كان الطبقة أو الوضع  يروا يف الوسوم العرقية، كاالختالف يف لون البشرة، حمدًدا

. وأكثر مفكري القرن التاسع عشر مل يكونوا معنيني ابلغرابء الذين ختّطوا حدود بلداهنم، بل كانوا جتماعياال

 املظلمة يف دواخلهم. الفضاءاتمعنيني أبولئك الذين سكنوا 

 

صمة للهوية االجتماعية، احنسرت خالل العقدين غري أن أمهية الطبقة يف أورواب، كفئة سياسية وكو        

املنصرمني. وأصبحت الثقافة يف ذات الوقت، وبشكل تصاعدي، املقياس احملوري الذي يعي الناس من خالله 

االختالفات االجتماعية. وهذا التغري يعكس توجهاٍت أوسع، فاالنقسام األيدولوجي الذي شّكل السياسة إىل 

اضية بدأ يف التقهقر، وأصبحت التمايزات القدمية بني اليمني واليسار ذات معىن أقل. حٍد كبري للمئيت عام امل

وأصبحت التجمعات العّمالية وأيدولوجيات سيطرة الدولة على االنتاج يف احنسار، فخسرت الطبقات العاملة 
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حلياة االجتماعية. قوة اقتصادية وسياسية. ويف الوقت نفسه، أصبح سوق العمل يتمدد يف كل ركن وزاوية من ا

واملؤسسات اليت مجعت، على حنو تقليدي، األفراد املتفاوتني مًعا، من النقاابت العمالية إىل الكنيسة، بدأت 

تتالشى. وابلتايل، بدأ األوروبيون ابلنظر إىل أنفسهم وإىل انتماءاهتم االجتماعية بطريقة خمتلفة. فحددوا الوحدة 

يس من الناحية السياسية بل من الناحية اإلثنية والثقافية، أو من انحية املعتقد، االجتماعية، على حنٍو متزايد، ل

وأصبحوا مشغولني بدرجة أقل بتقرير نوع اجملتمع الذي يريدون تشكيله النشغاهلم بتحديد انتماء كل مجاعة. 

يضعهما بعني االعتبار. وهااتن املسألتان ابلطبع مرتبطتان بشكل وثيق، وينبغي ألي معىن للهوية االجتماعية أن 

لكن، ورغم أن الطيف األيدولوجي قد صُغر، وأن ديناميكية التغيري قد آتكلت، فقد مهدت سياسة اإليدلوجيا 

السابقة الطريق إىل سياسة اهلوية السياسية احلالية. وهي ضد الرؤية اليت يرى هبا األوروبيون أوطاهنم كوهنا على 

  ة، وقد صاغت سبلها للرد واملنازعة من احلياة العامة.وجه اخلصوص، بل االستحالة، متنوع

 

 حتت مظّليت

يف حال وصفنا اجملتمعات األوروبية احلالية ابملتنوعة اجتماعًيا وبطريقٍة استثنائية، فإن تعدديتها الثقافية معيبة 

بشكل بنّي. إًذا، ما وصفة التعددية العالجية هلذا التنوع اجملتمعي املفرتض؟ خالل الثالثة عقود األخرية، تبىن 

لكنها تبّنتها بطرق متمايزة، ومقارنة اترخيية ألمتني فقط، كاململكة  كثري من األمم األوروبية السياسات التعددية،

 املتحدة وأملانيا، وفهم القواسم املشرتكة بينهما، يظهر كثريًا من روح التعددية الثقافية.

  

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2017© حكمة  9

 

واحدة من أكثر اخلرافات السائدة يف السياسيات األوروبية هي أن احلكومات تبنت سياسيات التعددية       

األقليات أرادت أن تؤكد على اختالفها. ورغم أن السؤال عن االندماج الثقايف ابلتأكيد قد أهنك النخبة  ألن

السياسية، فهي مل ُتْشغِّل ابهلا ابملهاجرين أنفسهم إال مؤخرًا. وعندما وصل رقم ضخم من املهاجرين من الشريط 

ألربعينات واخلمسينات يف القرن العشرين، ليسّد فراغ الكارييب واهلند وابكستان إىل اململكة املتحدة، يف أواخر ا

شّح العمالة، خشي املسؤولون من أن هذا قد يقّوض مفهوم هوية البالد. كما حذر تقرير حكومي، عام 

مفهوم … رقم ضخم من اجلماعات امللونة، كملمح ملحوظ حلياتنا االجتماعية، سُيضعف “، قائاًل: ١٩٥٤

 ”يرتبط بكل املواطنني من الساللة الربيطانية يف األمة.إجنلرتا أو بريطانيا الذي 

 

حضر املهاجرون معهم أعراف أوطاهنم وتقاليدها، واليت غالًبا ما يعتّزون هبا. لكنهم كانوا اندرًا ما ُيشغلون       

. مل تكن ابهلم يف مسألة احلفاظ على هذه االختالفات الثقافية، فلم خيطر بباهلم أن الثقافة مسألة سياسية

تتملكهم الرغبة يف أن يُعاملوا بطريقة خمتلفة، لكنهم كانوا يف الواقع يُعاملون بطريقة خمتلفة. فالعنصرية والالمساواة 

تشكالن حمور االهتمام، ال الدين وال اإلثنية. ويف العقود الالحقة، شّكل جيل جديد من النشطاء السود 

[، وبدأ ابالحتجاج على 14[، ومنظمة عِّْرق اليوم ]13يوي ]واآلسيوين جمموعات مثل حركات الشباب اآلس

مظامل التمييز يف مقرّات العمل، والرتحيل، ووحشية السياسات عن طريق تنظيم العصيان املدين واملظاهرات. 

 ١٩٧٠وهذه اجلهود بلغت أوجها يف سلسة من االضطراابت اليت مزقت حواضر اململكة املتحدة يف هناية 

 .١٩٨٠وبداية 
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يف هذا املرحلة، اتضح للسلطات الربيطانية أنه ما مل تعط تلك األقليات حّصتها السياسية يف النظام،        

فإن االضطراابت ستستمر بتهديد االستقرار يف املناطق احلضرية. ويف هذا السياق ظهرت سياسات التعددية. 

لي بتصوير اجملتمعات األفريقية واآلسيوية داخل وتصدرت الدولة اسرتاتيجيًة جديدة يف اجملالني القومي واحمل

االجتاه العام للعملية السياسية عن طريق تعيني مؤسسات حمددة أو قادة للجماعة لتمثيل مصاحلهم. ويف حمور 

هذه املقاربة إعادة تعريف ملفاهيم العنصرية واملساواة، فالعنصرية اآلن ال تعين ببساطة احلرمان من التساوي يف 

، بل تعين أيًضا احلرمان من حق أن تكون خمتلًفا، واملساواة مل تعد تستلزم احلصول على احلقوق اليت احلقوق

 تتجاوز العرق واإلثنية والثقافة واملعتقد؛ بل تعين التأكيد على اختالف احلقوق بسبب تلك الفروق.

 

اململكة املتحدة. فقد اجتاحت فلنتأمل قضية برمنغهام، وهي اثين أكثر مدينة مكتظة ابلسكان يف       

االضطراابت منطقة هاندروورث، واليت أشعلت بشرارها االستياء العام جراء الفقر والبطالة، ومضايقة الشرطة 

على وجه اخلصوص. شخصان قتال وُجرح العشرات يف أعمال العنف. وعلى إثر هذا االضطراب، حاول 

[، وهي 15” ]جمموعات املظلة“تسع مما يسمى بـ  اجمللس البلدي أن يشرك األقليات عن طريق إنشاء

مؤسسات يفرتض أن حتامي عن أعضائها يف شؤون تتعلق بسياسات املدينة. قد قررت هذه اللجان احتياجات 

كل مجاعة، وكيف وملن جيب أن ُتصرف له املوارد، وكيف جيب أن يكون توزيع القوة السياسية. لقد أصبحت 

 فعال عن اإلقطاعيات املصنفة إثنًيا.األصوات اليت تنوب على حنو 
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كان جملس البلدية أيمل يف أن جيتذب األقليات إىل العملية الدميوقراطية، لكن اجلماعات واجهت   

صعوبة يف تعيني املندوبني على املستوى الفردي وعلى مستوى اجلماعة. بعضهم مثّلوا مجاعات إثنية، كاحلركات 

تـََناغَم هذا التنوع ”. قنصلية الكنائس بقيادة السود“آخرون مثّلوا مجاعات دينية كـ الكاريبية واألفريقية، بينما 

بني اجلماعات من خالل التنوع داخل اجلماعة الواحدة؛ فال يفرتض أن كل من متثّلهم اللجنة اإلسالمية 

 اآلن وبفعالية كل البنغالديشية كانوا أتقياء بشكل متساٍو على سبيل املثال. وعّينت خطة اجمللس البلدي حىت

عضو يف أقلية إىل مجاعة منفصلة، وحددت احتياجات اجلماعة ككيان، ووضعت املؤسسات املتعددة يف 

منافسة مع بعضها البعض ألجل موارد املدينة. ويتم إقصاء أي فرد يقع خارج هذه اجلماعات احملددة من عملية 

 التعددية الثقافية ابجلملة.

 

، ”برمنغهام رايس اكشن ابرتنرشيب“لك الوقت مدير ما كان ُيسمى يف ذ –ينغتون رماستقصى جوي وا      

، وهي أن ٢٠١٥مشكلة سياسات برمنغهام يف العام  –وهي مؤسسة خريية تعمل على تقليل الالمساواة 

مييلون إىل التأكيد على اإلثنية كجوهر لالستحقاق. لقد أصبح مقبواًل كممارسة جيدة أن ختصص “الناس 

املوارد على حدود اإلثنية أو املعتقد. فبالتايل عوضاً عن التفكري يف تلبية احتياجات الناس أو التوزيع املنصف 

العواقب كانت كارثية. فبعد عقدين من ”. للموارد، ُأجربت املؤسسات على التفكري ابلتوزيع حسب اإلثنية

يف األحياء اجملاورة للوزيلز )منطقة تقع  ، انفجر العنف٢٠٠٥اضطراابت هاندروورث، يف تشرين األول عام 

، نزل املتظاهرون اآلسيويون والسود والبيض إىل الشوارع ١٩٨٥غريب مدينة برمنغهام(. ونذكر أنه يف العام 

، فقد كان العراك بني اآلسيوين والسود. ٢٠٠٥احتجاًجا على الفقر والبطالة ومضايقة الشرطة. أما يف العام 
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إشاعة مل تثبت أبًدا، وهي أن جمموعة من الرجال اآلسيوين اغتصبوا فتاة مجايكية. أما وكانت الشرارة جمرد 

 العراك بينهم فقد استمر طوال عطلة هناية األسبوع.

 

؟ ٢٠٠٥، ضد بعضهما البعض يف ١٩٨٥ملاذا تعاركت اجلماعتان اللتان كافحتا جنًبا إىل جنب، عام       

اإلجابة تعتمد بشكل كبري على السياسات التعددية لربمنغهام. بناًء على استقراء أحد أكادمييي سياسات 

ث منافسة بني مجاعيت السود منوذج االرتباط عن طريق اجلماعات اإلثنية مييل إىل إحدا“برمنغهام، فإن 

واألقليات األثنية األخرى على املوارد. فبداًل من جعل االحتياجات والعمل العابر للجماعة أولوية، أصبحت 

 ”العادة أن تسعى خمتلف اجلماعات إىل زايدة حصة مصاحلها.

 

صة فحسب، بل قادهتا إىل بعبارة أخرى، فإن سياسات اجمللس البلدي مل تعزز الشعور ابهلوايت اخلا       

اخلوف واالستياء من اجلماعات األخرى كوهنم منافسني على القوة والنفوذ. ومن هنا جيب أن نعزز اهلوية 

الفردية كهوية متميزة عن اهلوايت اجلمعية، فكون الفرد بنغالديشًيا يف برمنغهام يعين أيًضا أنه ليس إبيرلندي، 

األحادية “[ بـ 16واقب تتمثل يف توّلد ما وصفه االقتصادي أمارتيا سن ]وال سيخي، وال أفريقي كارييب. والع

[، وهي سياسة تُقاد أبسطورة أن اجملتمع يتكون من ثقافاٍت متمايزة ومنتظمة ترتاقص حول 17” ]اجلمعية

ه بعضها البعض. لقد رّسخت النتائج يف برمنغهام االنقسامات بني اجملتمعني األسود واآلسيوي لدرجة أن هذ

 االنقسامات برزت على شكل عنف شعيب.
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 منعزل وغري متساو  

 –رغم أن طريقة أملانيا للتعددية خمتلفة عن اململكة املتحدة، إال أن النقاط املبدئية هي نفسها. واجهت أملانيا 

الثانية، واستعارت عجزاً كبريًا يف اليد العاملة يف أعقاب احلرب العاملية  –مثل دول أخرى يف أورواب الغربية 

العّمال األجانب بشكل فّعال. وعكس اململكة املتحدة، فإن هؤالء العّمال مل أيتوا من مستعمرات سابقة، بل 

من دول حول البحر األبيض املتوسط: من اليوانن أواًل، وإيطاليا، وأسبانيا، مث من تركيا. ومل أيتوا كمهاجرين 

[ يُتوقع عودهتم إىل وطنهم 18بل كضيوف عاملني ] –مواطنني حمتملني رغم أهنم مازلوا أقل من أن يعتربوا  –

األصلي بعد أن يكتفي االقتصاد األملاين من خدمتهم. لكن مع مضي الوقت، حتول هؤالء الضيوف، والذين 

 يشكل األتراك غالبيتهم، من ضرورة مؤقته إىل واقع دائم. وهذا يعود إىل اعتماد أملانيا املستمر على العمال

األجانب، وجزئيًا إىل أن املهاجرين، وأبناءهم بدرجًة أعلى، أصبحوا يرون يف أملانيا وطًنا هلم، ولكن الدولة 

 األملانية استمرت يف معاملتهم كغرابء ورفضت منحهم املواطنة.

 

[، حبيث ال تتحصل 19كانت املواطنة األملانية حىت وقت ليس ببعيد مبنية على مبدأ )حق الدم( ]       

ملواطنة إال يف حال كان أحد األبوين مواطًنا. وهذا املبدأ مل يقص اجليل األول من املهاجرين من املواطنة ا

، جعل قانون اجلنسية اجلديد حتصيل املواطنة ١٩٩٩فحسب، بل أيًضا أبناءهم املولودين يف أملانيا. ويف العام 

لى املواطنة يف أملانيا من أصل ثالثة ماليني ألف فقط متكنوا من احلصول ع ٨٠٠أسهل على املهاجرين. ولكن 

 شخص من أصول تركية.
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املشلكة “بداًل من الرتحيب ابملهاجرين على مبدأ املساواة، تعامل السياسيون األملان مع ما يسمى بـ       

اك على من خالل سياسة التعددية. ومنذ مثانينيات القرن املاضي، شجعت احلكومة املهاجرين األتر ” الرتكية

االحتفاظ بثقافتهم ولغتهم ومنط حياهتم. وهذه السياسة مل متثل احرتاًما للتنوع بقدر ما هي وسيلة جيدة لتجنب 

 مسألة كيف نصنع ثقافة مشرتكة وشاملة، وعاقبتها الرئيسية كانت ظهور جمتمعات موازية.

 

ما كان املتدينون متعصبني يف معتقداهتم كان اجليل األول من املهاجرين علمانًيا بشكل عام، واندرًا        

وممارساهتم. أما اليوم فنجد أن ثلث البالغني من األتراك يف أملانيا حيضرون للصالة يف املسجد ابنتظام، ومبعدل 

أعلى من اجملتمعات الرتكية األخرى يف أورواب الغربية، بل وأكثر من كثري من بعض املناطق يف تركيا. وعلى حنو 

اجليل األول من النساء الرتكيات تقريًبا مل يسبق هلن أن ارتدين احلجاب؛ واآلن كثري من بناهتن  مماثل، فإن

يلبسن احلجاب. وكثري من األتراك ال يكلف نفسه عناء تعلم اللغة األملانية ألنه بال أي دافع يدفع إىل املشاركة 

 يف اجملتمع الوطين.

 

وفيما تشجع سياسات التعددية يف أملانيا األتراك على التقرب من اجملتمع األملاين بال حذر، أدى ذلك       

ابألملان إىل النظر للثقافة الرتكية مبزيٍد من العداء. فقد أصبحت هنالك أفكار منتشرة حتدد معىن أن تكون 

املهاجرين املقصاة. وقد أجرت مؤسسة ايفوب  أملانًيا، ويعود هذا جزئًيا إىل معارضة قيم ومعتقدات مجاعة

” هتديًدا“٪ من األملان يعتربون حضور جمتمعات مسلمة ٤٠، أظهر أن ٢٠١١[ الفرنسية استطالًعا، عام 20]

، أن ثالثة من كل أربعة ٢٠٠٥[ يف العام 21هلويتهم القومية. وأشار استطالع آخر أجرته جامعة بيلفيلد ]
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اإلسالمية غري مالئمة للعامل الغريب. وبدأ صعود اجلماعات املناهضة للمسلمني، مثل  أملان يعتقدون أن الثقافة

[. وكانت املظاهرات املناهضة للهجرة اليت ُعقدت يف 22” ]أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب“جمموعة 

اسيني األملان، مبن مدن حول البلد يف كانون الثاين املاضي هي األكرب يف الذاكرة احلديثة. واختذ كثري من السي

 فيهم أجنيال مريكل، موقًفا حازًما ضد هذه احلركات، لكن الضرر كان قد وقع سلًفا.

 

 سياسات الباطن

فشلت احلكومة يف كٍل من اململكة املتحدة وأملانيا ابستيعاب التعقيدات والتضاد يف اهلوية. فاهلوايت الشخصية 

وهي  –ت جمرد ارتباطات شخصية، بل ارتباطات اجتماعية كذلك واليت هي ليس –مستمدة من العالقات 

 يف تغري مستمر.

 

خذ اهلوية اإلسالمية كمثال، فكثريًا ما جيري احلديث هذه األايم عما يسمى ابجملتمع اإلسالمي، وعن      

املاضي، قلة من  آرائه، واحتياجاته، وطموحاته. لكن هذا التصور جديد ابلكلية. فحىت أواخر مثانينيات القرن

املهاجرين املسلمني رأت نفسها منتمية إىل كيان يسمى اإلسالم. وهذا ليس ألهنا كانت قليلة العدد. ففي 

فرنسا، وأملانيا، واململكة املتحدة، كمثال، كانت هنالك يف الثمانينيات جمتمعات كبرية ومعرتف هبا قانونياً من 

 .ركيااملهاجرين من جنوب آسيا ومشال أفريقيا وت
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اجليل األول من املهاجرين من مشال أفريقيا كان علمانًيا بشكل عام، كذلك كان اجليل األول من       

املهاجرين األتراك يف أملانيا. ابملقابل، كانت املوجة األوىل من املهاجرين اجلنوب آسيويني يف اململكة املتحدة، 

ذلك، مل يعرِّفوا أنفسهم كمسلمني يف املقام األول، بل كبنجاب  بعد احلرب العاملية الثانية، أكثر تديًنا. ورغم

أو بنغالديشيني أو سيلهيتيني. ورغم كوهنم اتقياء، إال أهنم مل أيخذوا معتقدهم بشكل جّدي. فالكثري من 

ة الرجال كانوا يشربون الكحول، وقليل من النساء يرتدين احلجاب، بصرف النظر عن الربقع أو النقاب. واألكثري

حتضر إىل املسجد يف املناسبات. ومل يكن اإلسالم يف منظورهم فلسفة شاملة لكل مناحي احلياة. فمعتقدهم 

 حيدد عالقتهم ابلرب، ومل يكن هوية مقّدسة يف احلياة العامة.

 

يق كان اجليل الثاين من الربيطانيني من خلفيات إسالمية أقل احتمااًل حىت من أن يعرِّف نفسه عن طر        

داينته. والشيء نفسه ملن كان ولداه هندوسيني أو سيخيني. كانت املؤسسات الدينية ابلكاد تُرى داخل 

جمتمعات األقلية، وكانت املؤسسات اليت جتمع املهاجرين معاً علمانية بشكل رئيسي، وذات طابع سياسي يف 

ب اآلسيوي اليت حاربت العنصرية، األغلب؛ ففي اململكة املتحدة، كمثال، مشلت مجاعات كهذه حركات الشبا

 [ الذي ركز على حقوق العمال.23واحتاد العمال اهلنود ]

  

أصبح السؤال املتعلق ابالختالفات الثقافية مهماً يف أواخر الثمانينيات فقط. وأبعجوبة، حتول ذاك اجليل      

التحول معقدة. فهي مبنّية  املندمج املتغّرب أكثر بكثري من سابقه إىل متمسك بتمّيزه املزعوم. وأسباب هذا

جزئًيا على شبكة معقدة من التغريات االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف نصف القرن املنصرم، مثل اهنيار 
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 ١٩٧٩اليسار وصعود اهلوية السياسية، وهي أيًضا مبنيًة جزئًيا على التطورات الدولية، مثل الثورة اإليرانية عام 

لتسعينيات، فكال العاملني لعبا دورًا مهًما يف تزايد االحساس املستعر ضد اهلوية وحرب البوسنة يف بداايت ا

 اإلسالمية يف أورواب. وأخريًا هي مبنية جزئًيا على سياسات التعددية األوروبية.

 

هوايت اجلماعة ليست تصنيفات طبيعية؛ فهي تنبثق من التفاعل االجتماعي. وهكذا حظيت التصنيفات       

الثقافية إبقرار رمسي، وجاءت التفرقة على اهلوية، واليت تبدو راسخة، لفئات حمددة. ففي حال مترير املوارد املالية 

ين، فإن احلكومات تقدم دعًما أصيالً هلوايت أثنية والقوة السياسية خالل املؤسسات القائمة على األساس األث

 معينة، وتتجاهل البقية.

 

تسعى سياسات التعددية إىل بناء جسٍر بني الدولة وجمتمعات األقليات من خالل النظر إىل املؤسسات       

ي هو ملعتقداهتا أو والقادة يف اجملتمع ليتصرفوا كوسطاء. وعادًة ما حيسب السياسيون أن والء األقليات احلقيق

جلماعاهتا األثنية، فال جتد معاملة للمسلمني واألقليات األخرى على كوهنم مواطنني، وهو ما أدى ابحلكومات 

 إىل مترير مسؤولياهتا السياسية إىل قادة األقليات.

 

يكون مفاجأة، فال وعلى صعيد آخر، فإن هؤالء القادة اندرًا ما ميثّلون جمتمعاهتم. وال جيدر هبذا أن       

وجود لقائد أو قادة قادرين على متثيل جمتمع أبيض واحد مثاًل. فبعض األوروبيني البيض حمافظون، وكثري منهم 

” البيض“ليرباليون، وبعضهم اليزال شيوعيًا أو فاشًيا جديًدا. وأكثر البيض ال يرون مصاحلهم ممثلة مبصاحل 
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احل مشرتكة مع املسيحي األسود أكثر من األبيض امللحد؛ على وجه اخلصوص. فلعل للمسيحي األبيض مص

ولعل لألبيض االشرتاكي منطق مثل االشرتاكي البنغالديشي ال األبيض احملافظ؛ وهكذا دواليك. واملسلمون 

والسيخ واألفريقيون الكاريبيون ليسوا مبعزل عن هذه القاعدة؛ وهنا ابلتحديد يكمن اخلطأ اجلوهري للتعددية 

 .الثقافية

 

 اندمج اآلن!

سياسات فرنسا االستيعابية تعد بشكل عام القطب املضاد للتعددية الثقافية، واليت يفخر السياسيون الفرنسيون 

برفضها. وعلى عكس ابقي دول أورواب، فإن فرنسا تصّر على أهنا تعامل كل فرد على أساس املواطنة ال كونه 

ثقافية. لكن فرنسا يف الواقع منقسمة اجتماعًيا كأملانيا أو اململكة املتحدة،  عضًوا يف مجاعة عرقية، أو إثنية، أو

 وبطريقة مماثلة الفتة للنظر.

 

أصبحت األسئلة اليت حتيط ابلسياسات االجتماعية الفرنسية، وابنقسامات البلد االجتماعية، حتت اجملهر       

شخًصا يف  ١٢حون مسلمون النار، ما أسفر عن مقتل يف ابريس، يف كانون الثاين املاضي، عندما أطلق مسل

مكاتب جملة تشاريل إيبدو، وأربعة يهود يف سوبرماركت للمنتجات اليهودية. لقد مّحل السياسيون الفرنسيون 

البيئة املناسبة لتغذية اجلهاديني احملليني يف اململكة املتحدة، وعليهم اآلن  هتيئةسياسات التعددية مسؤولية 

 على: ملاذا نشأ هؤالء اإلرهابيون أيضاً يف فرنسا اليت استوعبتهم؟اإلجابة 
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ماليني مسلم يف فرنسا، على اعتبار أهنم أكرب مجاعة مسلمة يف  ٥يُزعم يف الغالب أن هنالك قرابة        

عوا يف سّلة واحدة، يف  الواقع، مل أورواب الغربية. وهؤالء الفرنسيون ذوو األصول الشمال أفريقية، والذين ُوضِّ

يشّكلوا جمتمًعا واحًدا قط، والذي مازال ليس بذلك اجملتمع املتدين. فقد كان املهاجرون من مشال أفريقيا 

[ أن 24علمانيني بشكل عام، بل يف الواقع هم غالباً معادون للدين. وأطهر تقرير نشره مركز بيو للبحوث ]

يني يف املقام األول، هذا املعدل أكثر من أملانيا، ٪ من مسلمي فرنسا يّعرفون أنفسهم كمواطنني فرنس٤٢

وأسبانيا، أو اململكة املتحدة. وأصبح عدد الذين اجنذبوا لإلسالم يف تصاعد يف السنوات األخرية. لكن حىت 

٪ عرّفوا أنفسهم كمسلمني ٤٠، فإن هنالك ٢٠١١هذا اليوم، وبناًء على دراسة أجراها معهد ايفوب عام 

 ٪ فقط حيضرون لصالة اجلمعة.٢٥إلسالمية، ومقيمني للشعائر ا

 

وغالًبا ما يُوصف الفرنسيون من أصوٍل مشال أفريقية ابملهاجرين. والواقع فإن أكثريتهم من اجليل الثاين       

من املواطنيني الفرنسيني الذين ولدوا يف فرنسا، وهم فرنسيون كأي مصّوٍت للجبهة الوطنية. لكن استخدام 

كوصمات للمواطنني الفرنسيني من أصوٍل مشال أفريقية ليس مصادفة، بل ”  املهاجر”و” املسلم“مصطلحات 

هو جزء من عملية حتشد فيها الدولة أمثال هؤالء املواطنني بطريقة ُتشعرهم أبهنم ليسوا جزءاً حقيًقا من األمة 

 الفرنسية.

 

واجه اجليل األول من املهاجرين بعد احلرب العاملية الثانية مقداًرا  –ومثله يف اململكة املتحدة  –يف فرنسا        

ال أبس به من العنصرية، مث أتى اجليل الثاين مبقدار قبول أقل بكثري للتمييز االجتماعي والبطالة ووحشية 
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من خالل مؤسسات علمانية. واالضطراب الذي مّر  الشرطة. فقد نظموا مظاهرات، اتسمت غالباً ابلعنف،

، أظهر تشظي اجملتمع الفرنسي بوضوح، متاماً كما كانت املدن الربيطانية ٢٠٠٥على املدن الفرنسية، يف خريف 

 يف وقت مضى.

 

قافية خالل السبعينيات وبداية الثمانينيات، أخذت السلطات الفرنسية موقًفا مرتاخًيا من التعددية الث       

اليت تتسامح بشكل عام مع االختالفات الثقافية والدينية يف وقٍت كان هنالك القليل ممن يعربون عن هوايهتم 

[ شعار حق 25مبصطلحات ثقافية أو دينية يف جمتمعات األقلية. وصك الرئيس الفرنسي فرانسوا ميرتان ]

قية، ومع صعود اجلبهة الوطنية كقوة [. لكن مع وضوح التوتر يف اجملتمعات الشمال أفري26االختالف ]

، وعدم الرضا ٢٠٠٥سياسية، هجرت ابريس هذا الشعار إىل موقف أشد تصّلًبا. كانت اضطراابت العام 

الذي عربت عنه، رًدا على العنصرية بدرجة أقل من كوهنا صعوًدا للتهديد اإلسالمي يف فرنسا. لقد رفضت 

ملتحدة للتعددية. لكنها يف املمارسة، عاملت املهاجرين الشمال السلطات الفرنسية مبدأ مقاربة اململكة ا

كجماعة واحدة، مسلمة بشكل رئيسي. وأصبح القلق جتاه اإلسالم ”  التعددية“أفريقيني ونسلهم بذات طريقة 

 يعكس قلقاً أكرب حيال كارثة القيم واهلوية يف فرنسا حالًيا.

 

، يف مركز ٢٠١٣[، العام 28[ وابسوس الفرنسيني ]27ياسية ]وجد استطالع أجراه مركز البحوث الس       

االقتصادي والثقايف ” السقوط“٪ من الشعب الفرنسي يعتقد أن ٥٠[ أن 29الدراسات السياسية يف ابريس ]

” أكثر“٪ اعتربوا ٦٢لبلدهم كان حمتوماً. وأقل من الثلث ظنوا أن الدميوقراطية الفرنسية تعمل بشكل جيد، و



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2017© حكمة  21

 

[، ُوصِّفت فرنسا ابملتشظية اليت انقسمت حبدود عشائرية 30ويف تقرير للبولسرتز ]”. فاسدين“السياسيني 

معزولة عن التيار السياسي السائد، وفاقدة الثقة ابلقادة الوطنيني، وحاقدة على املسلمني. وخلص البحث إىل 

 ”اخلوف.“أن الشعور الذي يقود اجملتمع الفرنسي هو 

 

التعددية يف اململكة املتحدة وعًيا فوراًي عن جمتمع متشظ وذي مصدر واحد. كانت سياسات         

والسياسات االستيعابية يف فرنسا انتهت بشكل متناقض إىل ذات النتيجة. وحاول السياسيون، يف مواجهتهم 

د األفكار لعدم الثقة واالنعزال الشعيب، التأكيد على هوية فرنسية جامعة. لكنهم كانوا غري قادرين على حتدي

والقيم اليت تشّكل البلد، فهاهم يفعلون ذلك بشكل رئيسي عن طريق وضع العداوات ابجتاه الرموز الغريبة 

على سبيل املثال. وبداًل من قبول الشمال أفريقيني كمواطنني أبمت معىن  ٢٠١٠عليهم، كمنع الربقع يف العام 

نصرية والتمييز الذي يواجهونه. والكثريون يف فرنسا للمواطنة، فإن السياسات الفرنسية متيل إىل جتاهل الع

يعتربون املواطنني ذوي األصول الشمال أفريقية عراًب أو مسلمني ال فرنسيني. ورغم أن اجليل الثاين منهم غالًبا 

كما لو أهنم من جمتمع فرنسي   –ومن التيار السائد لإلسالم  –يف حالة اغرتاب عن ثقافة آابئه أو عاداهتم 

ض. هم ليسوا عالقني بني ثقافتني كما يزعم البعض غالًبا، بل هم بال ثقافة. والعاقبة لبعضهم كانت فضفا

 التحول إىل اإلسالموية، وقليل منهم عرّبوا عن غضبهم اللحظي عن طريق العنف اجلهادي.

 

عات الطبقة العاملة السياسات االستيعابية الفرنسية، يف ذات الوقت، فاقمت من شعور العزلة يف جمتم       

[ ليصف 32” ]فرنسا املهّمشة“[ مصطلح 31التقليدية. واستخدم اجلغرايف االجتماعي كريستوفر غويلوي ]
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يعيشون بعيًدا “، والذين ”املدفوعني للخارج عن طريق حتسني وتصفية الصناعات يف املناطق احلضرية“هؤالء 

يشعرون “، وهم ابلتايل ”الة من عدم االندماج االجتماعيعن املراكز االقتصادية ومراكز صناعة القرار، ويف ح

كان ظهور فرنسا املهمشة أساًسا نتيجة للتطورات االقتصادية والسياسية، لكن، ومثل كثري من ”.  ابلتهميش

اجملتمعات الشمال أفريقية يف البالد، فقد أصبحوا يرون هتميشهم من خالل عدسة اهلوية الثقافية واإلثنية. وبناًء 

الكثري من “أشخاص يعتقدون أن هناك  ١٠من كل  ٧ى استطالع ابسوس ومركز البحوث السياسية، فإن عل

٪ يعتربون اإلسالم غري متوافق مع اجملتمع الفرنسي. إن تقدمي اإلسالم كتهديد ٧٤، و”األجانب يف فرنسا

 بية جتاه السياسة السائدة.للقيم الفرنسية مل يقوي الدور السياسي للثقافة فحسب، بل وشحذ خيبة األمل الشع

سيؤدي إىل تدخل حكومي  –سواء من الشمال أفريقيني أو من العمال البيض  –يف املاضي، كان عدم الرضا 

مباشر. لكن اليوم كال اجملموعتني أصبحتا تعربّان عن مظاملهما من خالل اهلوية السياسية. العنصريون الشعبويون 

ريقتهم اخلاصة لنوع مشابه من االنفصال االجتماعي يف عصر اهلوايت واإلسالميون الرادكاليون يعربون بط

 السياسية.

  

 طريق آخر

إن التعددية الثقافية واالستيعابية سياستان خمتلفتان تستجيبان لذات املشكلة: تشظي اجملتمع. وكلتامها جعلتا 

األمور حىت اآلن أكثر سوًءا. ولقد حان الوقت للمضي إىل ما وراء اجلدال العقيم بني هاتني املقاربتني. وهو 

 ما يتطلب استيعاب ثالثة أنواع من الفروقات.
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أواًل، على أورواب الفصل بني التنوع الثقايف كتجربة معاشة عن التعددية كعملية سياسية. إذ جيب أن       

نرحب بتجربة العيش يف جمتمع متنوع بسبب اهلجرات اجلماعية، لكن جيب مقاومة أي حماولة ملأسسة هذا 

 التنوع عن طريق االعرتاف ابالختالفات الثقافية.

 

إىل معاملة االستيعابيون جلأ قد أورواب التفريق بني عمى األلوان والعمى جتاه العنصرية. ف اثنًيا، جيب على      

اجلميع كمواطنني أكفاء، وهذا أمر قّيم، بداًل من معاملتهم كحاملي تواريخ ثقافية أو عرقية، لكن هذا جيب 

ح بال معىن يف حال ُعوملت أال يعين تغاضي احلكومة عن التمييز العنصري ضد مجاعات معينة. فاملواطنة تصب

 طبقات خمتلفة من املواطنني بطرق متمايزة، سواء بسبب السياسات التعددية أم العنصرية.

 

أخريًا، جيب على أورواب التفريق بني الشعوب والقيم. متبّنو التعددية جيادلون أن التنوع اجملتمعي يدمر       

ح االستيعابيون أن هذه القيم ممكنة فقط يف جمتمع متجانس احتمالية القيم املشرتكة. وبشكل مشابه، يقرت 

ثقافًيا، وإىل حد ما إثنًيا. وكال الفريقني يعتقد أن جمتمعات األقلية عبارة عن جمموعات متجانسة ومنجذبة 

راطية لتشكيل معني من الصفات واملعتقدات والعقائد والقيم الثقافية، بدالً من كوهنا جزًءا من الناخبني يف الدميوق

 احلديثة.

 

جيب أال يكون اجلدال احلقيقي بني التعددية واالستيعابية، بل بني ميزتني من األول، وميزتني من األخري.       

وقرار  –بدالً من ميوهلا إىل مأسسة االختالفات  –فالسياسية املثالية ستتزاوج ابحتضان التعددية للتنوع الواقع 
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واطنني، بداًل من ميوهلا إىل هيكلة اهلوية الوطنية من خالل وصم مجاعات حمددة االستيعابية معاملة اجلميع كم

ابلطارئة على األمة. ويف املمارسة، الدول األوروبية فعلت العكس. لقد قامت إبحدى اثنتني: سياسات تعددية 

 تضع اجملتمعات يف قوالب صغرية أو سياسيات استيعابية تُبعد األقليات من التيار السائد.

 

جيب على أورواب أن تعيد استكشاف احلس التقدمي للقيم العليا، األمر الذي هجره ليرباليو القارة بشكل       

كبري، ولو كان بطريقة خمتلفة. فمن جهة، هنالك قسم من اليسار مازال جيمع بني النسبية والتعددية، وجيادل 

مثّلون  –أبحد املعاين  –أصحابه أن أساس فكرة القيم العليا هي 
ُ
عنصرية. يف اجلهة األخرى، هؤالء امل

[، والذي يصّر على نقل قيم التنوير التقليدي، 33] يڤابالستيعابيني الفرنسيني كالفيلسوف برانرد هنري ال

 لكن بصرعة عشائرية تفرتض صراع احلضارات.

 

من خالل سياسات الدولة  كان االجتاه السائد على سائر أورواب هو وجوب إدارة اهلجرة واالندماج        

ومؤسساهتا. لكن االندماج احلق، سواء كان للمهاجرين أم للسكان األصليني، اندرًا ما جيلب معه إجراءات 

من الدولة؛ إنه يصاغ بشكل رئيسي من اجملتمع املدين، عن طريق الروابط اليت يبنيها األفراد مع بعضهم البعض، 

ياسية واالجتماعية املشرتكة. إن املشكل الثابت هو هدم هذه ومن خالل املؤسسات يبنون مصاحلهم الس

الروابط واملؤسسات، وهذا يربط فشل السياسة االستيعابية مع فشل السياسات التعددية، ويشرح ملاذا مل يكن 

املهاجرة، بل جملتمع أكرب من ذلك أيًضا. وإلصالح هذا الضرر  مجتمعاتاالنعزال االجتماعي جمرد مسة لل
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اجلديدة، بل دثه االنعزال، ولنعيد بعث الكونية التقدمية، فإن أورواب ال حتتاج لكثري من السياسات الذي أح

 جتديد جمتمعها املدين. حتتاج إىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2017© حكمة  26

 

 هوامش

[1 ]The Failure of Multiculturalism: Community Versus Society in Europe – Kenan Malik 

(Foregin Affairs). 

[2 ]Multiculturalism. 

[3 ]Anders Behring Breivik. 

[4 ]Assimilationist. 

[5 ]Medico-Psychological Society of Paris. 

[6 ]Philip Buchez. 

[7 ]The Saturday Review. 

[8 ]Reflections on Revolution in Europe – Christopher Caldwell. 

[9 ]Max Silverman. 

[10 ]Royal Commission on Alien Immigration. 

[11 ]J. L. Silver. 

[12 ]Aliens Act 1905. 

[13 ]Asian Youth Movements. 

[14 ]Race Today Collective. 

[15 ]Umbrella Groups. 

[16 ]Amartya Sen. 

[17 ]Plural Monoculturalism. 

[18 ]Gastarbeiter. 

[19 ]jus sanguinis. 

[20 ]Ifop. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2017© حكمة  27

 

[21 ]Bielefeld University. 

[22 ]Patriotic Europeans Against the Islamization of the West. 

[23 ]Indian Workers’ Association. 

[24 ]Pew Research Center. 

[25 ]François Mitterrand. 

[26 ]Le droit à la difference. 

[27 ]Center de Researches Politiques. 

[28 ]Ipsos. 

[29 ]D’Etudes Politiques de Paris) science po..والمعروف بـ( 

[30 ]The Pollsters. 

[31 ]Christopher Guilluy. 

[32 ]The peripheral France. 

[33 ]Bernard-Henri Lévy. 30/12/2015 


