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 امللّخص:

ــوم  ــة للعل ــات )paradigms( األصيل ــة الرباديغ ــى أهميّ ــة ع ــات األكادميي ــن األدبي ــر م ــز الكث تركّ

ــة التــي بنيــت  االجتاعيــة، وعــى تخليــص العلــوم االجتاعيــة مــن بعــض األحــكام املعياريــة الغربيّ

ــة املاديّــة واالســتعاريّة. ومــع أّن بعــض املــدارس الفكريــة حاولــت أن تدفــع  عــى األخالقيــات الغربيّ

بالعلــوم االجتاعيــة يف ذلــك االتجــاه؛ إاّل إّن هــذا مل يخــل مــن مغــاالة شــملت خلــق ثنائيّــات مــرة.

ويف هــذا املقــال، ســأطرح ثالثـّـة أســئلة أساســية تعكــس النقــاش املتعلــق باملوضــوع: أواًل: هــل يســتطيع 

املــرء الــكالم عــن معياريــة للجاعــة اإلبســتمية )epistemic community( يف الدراســات االجتاعيــة؟ 

وإن كان الجــواب باإليجــاب، فــا هــي تلــك املعياريــة؟ وهــل تُعلمنــا الثنائيــات القطبيــة التــي تولّدهــا 

وجهــات النظــر الســابقة طرقًــا مفيــدة تســاعد العلــوم االجتاعيــة يف الوصــول إىل ســياق يعيــش فيــه 

املســلمون ضمــن هــذا العــامل؟

وقــد اخــرت موضــوع الهجــرة ألنـّـه موضــوٌع بــارز يف القــرن الواحــد والعرشيــن؛ حيــث كــرت موجــات 

ــا تحليــل  الهجــرة القرصيــة واالختياريــة والعنرصيــة واإلســالموفوبيا والتنــّوع اإلثنــي. أجريــت إمربيقيًّ

مضامــن 74 مقــااًل أكادمييًّــا يف اللغــات العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية.

تُظهــر النتائــج أنــه عندمــا يكــون علــاء الهجــرة معياريــن فإنهــم يجمعــون بــن أخالقيــات االقتنــاع 

واملســؤولية عنــد فيــرب، مــن أجــل إصــدار أحــكام اجتاعية/سياســية تغلــب عليهــا الصّحــة. هــذا املزيــج 

يجعلهــم يرفضــون موقًفــا شــديد التســاهل، مبعنــى أن الغايــات تســمح باســتخدام أي وســيلة لتحقيقهــا 

)فهــم مثــاًل يرفضــون التشــديد املفــرط عــى األمــن فيــا يتعلــق بالهجــرة(.

ويضــع هــذا املزيــج علــاء االجتــاع يف كثر من األحيان يف مشــكلة تُســفر عــن مفارقات تشــمل: حاية 

العالــة املحليــة مقابــل الحــدود املفتوحــة لالجئن/املهاجريــن؛ التعدديــة الثقافية مقابَل بعــض األعراف 

التــي يتبناهــا املهاجــرون، والتــي تتناقــض مــع بعــض املبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان، ومــا إىل ذلــك.

ــة، أو  ــوم االجتاعي ــات الشــهرة لعلــاء أســلمة العل ال ميكــن مناقشــة هــذه املفارقــات ضمــن الثنائي

ــل  ــة، الوحــي مقاب ــل الحداث ــد مقاب ــرد، التقلي ــل الف ــا بعــد االســتعارية )املجتمــع مقاب الدراســات م

ــخ(. ــل األطراف...إل ــل الحــارض، الوســط مقاب ــخ مقاب العقــل، التاري

ــات املســؤولية، أســلمة  ــاع، أخالقي ــات االقتن ــة: األخــالق اإلســالمية، الهجــرة، أخالقي ــات املفتاحي الكل

املعرفــة، ماكــس فيــرب.

"يجــب عــى حقوق اإلنســان أن تكون عامليًّة؛ ألنّها حقوٌق لكّل إنســان، ولكّنــي أرى أن عامليّتها ال تتحّقق 

)An-Na‘im 2013( ."إاّل مــن خــالل اتفــاٍق عابــٍر للثقافة، ال مــن خالل تعميــم القيم النســبيّة الليرباليــة
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 مقدمة:

ــوم  ــة للعل ــة الرباديغــات )paradigms( األصيل ــة عــى أهميّ ــات األكادميي ــن األدبي ــر م ــز الكث تركّ

ــة التــي بنيــت  االجتاعيــة، وعــى تخليــص العلــوم االجتاعيــة مــن بعــض األحــكام املعياريــة الغربيّ

ــة واالســتعاريّة. ــة املاديّ ــات الغربيّ عــى األخالقي

ــك االتجــاه، إاّل إّن  ــة يف ذل ــوم االجتاعي ــع بالعل ــت أن تدف ــة حاول ومــع أّن بعــض املــدارس الفكري

هــذا مل يخــل مــن مغــاالة شــملت خلــق ثنائيّــات مــرة وغــر دقيقــة )الراث/الحداثــة، الرشق/الغــرب، 

طبيعــي داخي/خــارق للطبيعــة، العاملي/املحــّي... إلــخ(.

وقــد انتقــدت يف عمــٍل ســابٍق بعــَض مخرجــات أســلمة العلــوم االجتاعيــة )حنفــي 2016( ، 

 .)Hanafi 2016( واســتخدام فلســفات مــا بعــد االســتعار، عــى أنّهــا املنظــور الوحيــد لدراســة الواقــع

كــا أفــّر يف هــذه املقالــة عقــَم مثــل هــذه االتجاهــات الفكريــة والروحيــة والسياســية، يف الجــدل 

ــة. ــا العربي ــة واألخــالق، يف منطقتن ــوم االجتاعي ــوم يف العل الحاصــل الي

ــوان  ــالق بعن ــالمي واألخ ــع اإلس ــات الترشي ــز دراس ــا مرك ــل نظمه ــة عم ــة لورش ــة الخلفي ويف الورق

ــذ  ــون إىل أن: "من ــار املنظم ــة"، أش ــس واملواطن ــة والتجني ــا اإلقام "الهجــرة واألخــالق اإلســالمية: قضاي

ــع  ــالمية م ــم اإلس ــق القي ــاول تواف ــي تتن ــارصة الت ــات املع ــن األدبي ــر م ــز الكث ــتعار، ركّ ــاء االس انته

"التحديــث"، كالعوملــة والدميقراطيــة واملواطنــة، عــى املســلمن املقيمــن يف أوروبــا والواليــات املتحــدة. 

ــا مــا تتــّم دراســة هــذا التــالؤم يف إطــار علــاين، مــا يعنــي أن العديــد مــن جوانــب التحديــث  وغالبً

ال تتفــق مــع األطــر الدينيــة".

ـــاج  ـــن إنت ـــرق ب ـــاين يســـاعدنا عـــى الف ـــن إطـــاٍر عل ـــالؤم م ـــث عـــى الت ـــد أن الحدي ـــي ال أعتق ولكّن

املعرفـــة الحـــايل يف الدراســـات املتعلقـــة بالهجـــرة، والعلـــوم االجتاعيـــة الطامحـــة ألن تســـتند إىل 

ـــالمية. ـــات إس أخالقي

باإلضافـــة إىل ذلـــك، فـــإّن هـــذا الطـــرح يختلـــف عـــن سلســـلة األســـئلة التـــي أثـــرت يف ورقـــة 

ـــاُر الفـــرد  ـــر األساســـية التـــي ميكـــن مـــن خاللهـــا اعتب ـــا، والتـــي شـــملت: "مـــا هـــي املعاي التقديـــم الحًق

ـــر  ـــذه املعاي ـــابه/اختالف ه ـــدى تش ـــا م ـــالمي؟ م ـــي إس ـــور أخالق ـــن منظ ـــّن م ـــٍد مع ـــا" يف بل "مواطًن

ـــدو أقـــرَب  ـــي تب ـــة؟ مـــا هـــي األطـــر الت ـــدول الغربي ـــا ال ـــي اعتمدته ـــة املعـــارصة الت عـــن األطـــر القانوني

ـــالمي؟". ـــي اإلس ـــور األخالق إىل املنظ
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أعتقــد أن هــذه أســئلة هــي يف مكانهــا لعــدم اعتادهــا عــى مقاربــاٍت تفــرض ثنائيــة القطبيــة بــن 

اإلســالم والغــرب.

ــل  ــوع: أواًل، ه ــق باملوض ــاش املتعل ــس النق ــية تعك ــئلة أساس ــَة أس ــأطرح ثالث ــال، س ــذا املق ويف ه

ــة اإلبســتمية )epistemic community( يف الدراســات  ــة للجاع ــن معياري ــكالم ع ــرء ال يســتطيع امل

االجتاعيــة؟ وإن كان الجــواب باإليجــاب، فــا هــي تلــك املعياريــة؟ وهــل تُعلمنــا الثنائيــات القطبيــة 

التــي تولّدهــا وجهــات النظــر الســابقة املفيــدة لطمــوح بــأن تســاعد العلــوم االجتاعيــة لفهــم ســياٍق 

يعيــش فيــه املســلمون ضمــن هــذا العــامل؟

اخــرت موضــوع الهجــرة ألنّــه موضــوٌع بــارز يف القــرن الواحــد والعرشيــن، حيــث كــرت موجــات 

ــأجري  ــي. وس ــّوع اإلثن ــة واإلســالموفوبيا والتن ــدت العنرصي ــي ولّ ــة، والت ــة واالختياري ــرة القرصي الهج

ــا؛ تشــمل 24 مقــااًل باللغــة اإلنجليزيــة مــن قاعــدة بيانــات املكتبــة  تحليــل مضامــن 74 مقــااًل أكادمييًّ

يف الجامعــة األمريكيــة يف بــروت، و26 مقــااًل باللغــة العربيــة مــن قاعــدة بيانــات "املنهــل"، و24 مقــااًل 

."Revue Européenne des Migrations Internationales" باللغــة الفرنســية مــن املجلــة العلميــة

ــن يف  ــر إىل الدي ــة النظ ــة كيفي ــدف معرف ــن"، به ــرة" و "الدي ــان: "الهج ــان مفتاحيت ــرت كلمت واخ

ــة ديــن املهاجريــن. إال إنّنــي اضطــررت  دراســات الهجــرة؛ حيــث أصبــح اإلســالم يف املجتمعــات الغربيّ

ــة والفرنســية إىل أن ال أســتخدم مصطلــح "الديــن" ككلمــة مفتاحيــة وذلــك لــي  يف الدراســات العربيّ

أحصــد املزيــد مــن املقــاالت الحديثــة. ومل يُعتــرب أّن املقــاالت األكادمييــة هــي اإلنتــاج املعــريف الوحيــد 

املهــم يف تنــاول موضوعــات الهجــرة، إاّل إنّهــا أحــد املؤثــرات الرئيســة عــى الخطــاب العــام املتعامــل 

مــع الهجــرة.

يف القســم التــايل ســأبدأ بتعريــف لحظتــن يف علــم االجتــاع: اللحظــة العاملية/الشــمولية، واللحظــة 

املحلّيــة، ثــّم ســأصف العينــة اإلمربيقيــة التــي اخرتهــا وعالماتهــا االجتاعيــة التــي تشــمل املقاييــس 

الكميــة، كالنظــام املعــريف واللغــة واالنتــاء املؤسســايت.

لحظتان يف العلوم االجتماعية: أ - 

Global/( أفــرّق يف اإلنتــاج املعــريف يف العلــوم االجتاعيــة بــن اللحظــة العاملية/الشــمولية

ــل األرســطوية  ــرّص لحظــة العق ــة. ففــي اللحظــة األوىل: ت universalistic( ولحظــة املعيارية/املحليّ

هــذه عــى أن العلــوم االجتاعيــة تُشــبه أيَّ علــم آخــر، ولذلــك تحتــاج إىل تقنيــات إلجــراء البحــوث. 
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وهــذا يقتــي مقاربــًة نوموثيــة )Nomothetic( إلنتــاج بيانــات تتيــح إجــراء مقارنــات مــع ســياقات 

أخــرى. هــذه املقارنــات هــي مبنزلــة التجربــة يف املختــرب العلمــي بالنســبة إىل العلــوم الدقيقــة. أمــا 

اللحظــة املحلّيــة فهــي اللحظــة التــي يكتــي فيهــا مفهــوم "الوعــي"، عــى حــّد تعبــر الهــواري عــدي 

ي 2015(، أهّميــة بالغــة. )عــدِّ

إن ذاتيــة )Subjectivity( الفاعلــن وتأثــر الثقافــة يصبحــان جليــْن، وهــو مــا يقتــي مقاربــة أكــر 

ــة  ــة بحثي ــر يف موضوعي ــي تؤث ــل الت ــكل العوام ــم شــامل ل ــة )Idiographic(، تســعى إىل فه تخصصي

واحــدة، آخذيــن الثقافــة املحلّيــة مبــا فيهــا الديــن يف االعتبــار.

وبالطبــع فــإّن املعياريــة تــأيت كذلــك مــن املســتوى العاملــي؛ مــّا يســمح لنــا برســم مصفوفــة أكــر 

تعقيــًدا للواقــع، إاّل إنّنــي ســأتوقّف هنــا يف هــذه املرحلــة. ولفــرة طويلــة كان هنــاك نقــاش وضعــي 

ــّور يف  ــي تط ــذا الوع ــا؛ إاّل إّن ه ــاري فيه ــي املعي ــة الوع ــن لحظ ــزٍل ع ــة مبع ــوم االجتاعي ــول العل ح

 )Friedmann 1961( الســتينيات، فقــد أرّص رئيــس الجمعيــة الدوليــة لعلــم االجتــاع جــورج فريدمــان

عــى اللحظــة املعياريــة، قائــاًل بــأّن كّل علــاء االجتــاع يتشــاركون بقيــم أساســية، وأنّهــم هــم منظــّرو 

األخــالق يف املجتمعــات الصناعيــة.

ــاع  وكــا ســرى يف التحليــل، فــإّن باحثــي دراســات الهجــرة عــى األقــل يجمعــون أخالقيــات االقتن

)ethic of conviction( الفيربيــة، )والتــي أعرّفهــا عــى أنّهــا ليرباليــة، ومتعــّددة الثقافــات، وذات إطــار 

.)ethic of responsibility( مــع أخالقيــات املســؤولية ،)neo-enlightenment التنويريــة الجديــدة

ب - العالمات االجتماعية لألوراق البحثية:

ــات  ــن خــالل إحصــاء العالم ــة م ــاالت البحثي ــة املق ــية لعين ــص األساس ــرة الخصائ ــّدم هــذا الفق تق

ــع  ــا خض ــن، إاّل إّن 46 منه ــل املضام ــه لتحلي ــّم تقدمي ــااًل ت ــع أّن 74 مق ــا. وم ــة يف كلٍّ منه االجتاعي

ــية(. ــاالت الفرنس ــل املق ــمل التحلي ــايئ )إذ مل يش ــل اإلحص للتحلي

وقــد متـّـت كتابــات املقــاالت باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة. أكــر مــن نصــف املقــاالت نــرش باللغــة 

العربيــة ضمــن مجــالت أكادمييــة يف املنطقــة العربيــة. )انظــر الجــدول 1 و2(، كّل املقــاالت متـّـت كتابتها 

مــن قبــل مؤلــف واحــد إاّل أربعــة مقــاالت، ومتـّـت كتابــة 85% منهــا مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــاص  ــق باختص ــا يتعل ــا في ــدول 3( أم ــن. )الج ــن متخّصص ــل باحث ــن قب ــل 15% م ــة، مقاب الجامعي
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ــاب مــن اختصاصــات  املؤلــف األول فهــو بشــكٍل أســايس علمــي اجتــاع والسياســة، ولكــن يوجــد كتّ

أخــرى. )الجــدول 4( وينتمــي أكــر مــن نصــف الكتـّـاب ملؤسســات يف العــامل العــريب، خاصــًة يف الجزائــر 

ــة. )الجــدول 5(  واملغــرب، وباملقابــل كانــت الواليــات املتحــدة وأملانيــا األهــم مــن بــن الــدول الغربيّ

وقــد تــّم نــرش أكــر املقــاالت يف الســنن الخمــس املاضيــة. )الجــدول 6(.

ـــك  ـــة، وذل ـــاٍث ميداني ـــى أبح ـــي ع ـــا مبن ـــع، وربعه ـــدي الطاب ـــا نق ـــإّن أكرَه ـــاالت ف ـــبة للمق وبالنس

ـــة(  ـــاالت العربي ـــًة، خاصـــًة املق ـــاٍت ثانوي ـــي تســـتعمل بيان ـــاالت الت ـــة )عـــدا املق باســـتخدام طـــرق نوعي

)الجـــدول 10(، والبعـــض مـــن املقـــاالت أقـــرب للمواضيـــع اإلنشـــائية التـــي ال تحـــوي أي مراجـــع 

)الجـــدول 7(، أّمـــا مـــن ناحيـــة الجغرافيـــا، فـــإّن أكـــر مـــن نصـــف الحـــاالت التـــي متّـــت دراســـتها 

ـــات  ـــة والدراس ـــق اإلقليمي ـــة املناط ـــن دراس ـــرى ب ـــراوح األخ ـــن ت ـــدة، يف ح ـــة واح ـــع دول ـــل م تتعام

ـــدول 8(. الدوليـــة. )الج

وتتعامــل املقــاالت العربيــة واإلنجليزيــة يف العينــة مــع كيفيــة انضــام املهاجريــن إىل املجتمعــات 

التــي تســتقبلهم. وبالنســبة للمقــاالت اإلنجليزيــة فإنّهــا تركّــز عــى الديــن كمارســة وعــى مؤسســات 

املجتمعــات املضيفــة، وعــى التصــور العــام للمهاجريــن واملشــاكل السياســية يف املجتمعــات املضيفــة.

ويف تحليلــه ملقــاالت اإلنجليزيــة يف العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعرشيــن فقــد نــّوه تومــاس 

ــات املســلمة، وإىل  ــوم السياســية لألقلي ــاد دراســات العل ــن )Martikainen 2014(، إىل ازدي مارتيكاين

اســتخدام تلــك الدراســات ملعيــار العالقــة بــن الديــن والدولــة يف الــدول املضيفــة للحكــم عــى كيفيــة 

تعاملهــا مــع األقليــات املســلمة ذات األصــول املهاجــرة.

أّمــا املقــاالت العربيّــة فركّــز عــى سياســات الهجــرة واللجــوء، وعــى أوضاع الالجئــن واألمــن القومي. 

وتناولــت أكــرَ مــن نصــف املقــاالت التــي تحّدثــت عــن اإلســالَم إّمــا بشــكٍل خــاص أو باالشــراك مــع 

األديــان األخــرى. )الجــدول 9(

ت - تحليل مضامين املوضوعات:

ــتخدمة، وال  ــة املس ــة املنهجي ــن ناحي ــة م ــات العين ــى دراس ــق ع ــيٍّ بالتعلي ــر معن ــل غ إن التحلي

مــن ناحيــة درجــة مصداقيــة البيانــات، وإّنــا عــى األحــكام والنقاشــات املعياريــة التــي تطرحهــا تلــك 

ــة. ــة أو الخالصــات النهائي ــات االبتدائي ــار املوضــوع أو الفرضي ــك يف اختي الدراســات، ســواء تجــّى ذل
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وبنــاًء عــى ذلــك فليــس هنــاك اهتــام بكيفيــة وصــف الدراســات للــرأي العــام أو فوائــد املجتمعات 

التــي ترســل املهاجريــن أو بالكتابــات اإلثنوجرافيــة، إنـّـا يتنــاول التحليــل معياريــات طروحــات املقاالت. 

ولذلــك ســرى القــارئ أّن أكــر املقــاالت ســتتعامل مــع املجتمعــات املضيفــة أكــر مــن تعاملهــا مــع 

املجتمعــات املرســلة.

ــة الســيايس.  ــرب للمهنيّ ــل ماكــس في ــن خــالل تحلي ــة م ــذه املعياري ــاء نــوذج واضــح له وميكــن بن

وقــد تبــّن بشــكٍل عــام أّن أكــر املقــاالت متــزج بــن نوعــن مــن األخالقيــات الفيربيــة، وهــي أخالقيــات 

اإلقناع وأخالقيات املسؤولية. 

ويفــر ماكــس فيــرب )Weber 2008( أخالقيــات اإلقنــاع يف ســياق أّن اإلنســان ككائــٍن حــرٍّ يجب عليه 

أن يكــون حــرًّا يف اختيــار الوســائل والغايــات "ومفهــوم الشــخصية هــذا يجــد جوهــره يف دوام العالقــة 

الداخليــة بــن القيــم واملعــاين املطلقــة للحيــاة". وأخالقيــات اإلقنــاع هذه هــي الدافع األســايس للخيارات 

القيميــة الواعيــة، التــي يعرّفهــا فيــرب بأنـّـه "تولــد مــن اإلميــان الواعــي بقيمــة عمٍل مــا لذاته مــن الناحية 

.)Starr 1999, 410( "األخالقيــة أو الجاليــة أو الدينيــة أو غرهــا، بغــض النظــر عن احتاليــات نجاحــه

ويف حــن أّن "أخالقيــات اإلقنــاع تســتوعب وجــود تراتبيــة للقيــم يف ســياق العمــل األخالقــي، فــإّن 

أخالقيــات املســؤولية تتضمــن وجــود فرائــض قيميــة، دون النظــر يف تراتبيــة القيــم وتتضمــن حتميــة 

تضاربهــا يف ســياق العمــل األخالقــي )Starr 1999, 407(، ويعنــي هــذا أّن أخالقيــات املســؤولية تركّــز 

عــى التبعــات املحتملــة لتطبيــق بعــض القيــم.

ويف هــذا الســياق فــإّن أخالقيــات اإلقنــاع واملســؤولية ليســتا متضادتــن بــل مكّملتــن لبعضهــا، 

ــيايس".  ــل الس ــوة العم ــتجابَة لدع ــتطيع االس ــذي يس ــل ال ــان األصي ــّكل اإلنس ــا يتش ــن جمعه وح

)Starr 1999, 408(

ــاب ألخالقيــات اإلقنــاع واملســؤولية  ــا كيفيــة مفاوضــة الكتّ إن النقــاش التــايل للمقــاالت ســيُظهر لن

دون التعــارض بالــرورة مــع األخالقيــات اإلســالمية. وأعنــي بذلــك أنّهــم ال يتعارضــون مــع الوحــي وال 

يذكرونــه يف كتاباتهــم. وأناقــش هنــا بــأّن املجتمــع البحثــي الــذي يتنــاول مســائَل الهجــرة يف العلــوم 

االجتاعيــة يشــّكل جاعــة إبســتميًة يناقــش ويجمــع باســتمرار بــن أخالقيــات اإلقنــاع واملســؤولية. 

وســرى أنـّـه، ومنــذ بدايــة التســعينيات، كانــت هنــاك قفــزة نوعية يف دراســات الهجــرة شــملت التعامل 

مــع ديــن املهاجريــن ومــع ماضيهــم االســتعاري وتنوّعهــم الدينــي.
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ــة  ــات معياريّ ــون فرضيّ ــارة مــن مقــاالت دراســات الهجــرة تظهــر أّن الباحثــن يتبّن ــة املخت إّن العيّن

مســتقاة مــن الليرباليــة والتعدديــة الثقافيــة وأخالقيــات مــا بعــد التنويــر. أفهــم الليرباليــة هنــا عــى أنّها 

حياديــة املجــال العــام، والتطبيــق العاملــي لحقــوق اإلنســان، ومعاملــة كل األفــراد بتســاٍو مــع تقديــم 

ــراف  ــا االع ــي هن ــة فتعن ــة الثقافي ــا التعددي ــة. )Hansen 2011( أّم ــية واالقتصادي ــات السياس الحريّ

بالخصوصيــات الثقافيــة والحيــاة االجتاعيــة ضمــن الجاعــات اإلثنيــة )وهــو مقابــل الذوبــان الكامل(.

أّمــا أخالقيــات مــع بعــد التنويــر، فهــي تكملــة ملــرشوع التنويــر الــذي يشــمل العلانيــة الليرباليــة، 

والتعّدديــة، والدميوقراطيــة، واملســاواة، والشــمولية، والعقالنيــة، واألنســنة. ولكــن هــي أقــرب إىل منهــج 

ــر(، )Zafirovski 2010( وإىل  ــة التنوي ــه ســابًقا حرك ــت علي ــٍة سياســية )كــا كان ــا إىل حرك ــاٍة منه حي

ــن  ــاكل ع ــل املش ــذي يح ــي ال ــاين األخالق ــر األدايئ )performative( والعل ــا التعب ــّدم فيه ــٍة يق ثقاف

)Osborne 2003( .تطبيــق األخالقيــات الشــمولية املنزلــة مــن العــايل

ــا لتجعــل  ــي ذكرته ــاع واملســؤولية الت ــات اإلقن ــن أخالقي ــر وتجمــع ب ــاالت تظه إّن مجموعــة املق

العلــوم االجتاعيــة مفضلــة قبــول املهاجريــن عامــًة والالجئــن خاصــًة يف مجتمعــات املضيفــة، وداعية 

ــياق. ــذا الس ــد يف ه ــذل الجه ــى ب ــن ع ــّث املهاجري ــع ح ــة م ــات املضيف ــاج يف املجتمع إىل االندم

وعــى مســتوى الرباديــم، فقــد الحظنــا انتقــااًل مــن الرباديــم "الجمهــوري" )republican( الــذي يجــرب 

املهاجــر عــى الذوبــان أو حتــى االندمــاج إىل بردايــم آخــر يعــرف بتجربــة املهاجــر الســابقة وتنــّوع 

املهاجريــن ودور الديــن يف حياتهــم اليوميــة. وقــد اخــرت مــن ضمــن 74 مقــااًل بعــض املقــوالت التــي 

توضــح املعياريــة املوجــودة، وسأســلط الضــوء عــى ثالثــة مقــاالت جامعــة أساســية:

)1( مقال بيغي ليفيت:

"You Know, Abraham Was the First Immigrant’: Religion and Transnational 

Migration" )Levitt 2003(.

)2( مقال صويف بافا:

"Migration-Religion Studies in France: Evolving Toward a Religious Anthropology 

of Movement")Bava 2011a(.

)3( ومقال فيكتور بيشيه:

"Les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs")Piché 2013(.
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ث - االعتراف بدور األديان العابرة للحدود الوطنية:

بدايًة، من املهم لفت النظر إىل الغياب امللحوظ ملوضوع الدين عن األدبيات الفرنسية ووجوده بكرة 

يف األدبيات العربية وأكر منها يف األدبيات اإلنجليزية. ويف حن أّن شـعبان سـكيب ) 2013( اهتمَّ برشح 

الرديـة التاريخيـة ألهمية اإلسـالم كعامل رئيٍس ألفريقيـا يف العالقات األفريقية-العربيـة، اهتمت بيغي 

ليفيـت )Levitt 2003(، يف دراسـتها للدراسـات التـي تتناول الديـن والهجرة العابرة للـدول، مبفهوم دين 

الشـتات الذي نشـأ عن دراسـات الشـتات باإلضافة إىل النظر  إىل دور الدين ضمن العوملة املتنامية حاليًّا.

وتــرى ليفيــت أّن نقاًشــا نشــأ عــن "دور الديــن كقــّوة توحيديــة، أو كمجاٍل يعطــي الفــرَد ُهويَّة محيٍّ 

تعــّددي يواجــه العوملــة". )Levitt 2003, 850( باإلضافــة إىل ذلــك فــإّن أبحاثًــا أخــرى "تثبــت وجــود 

ــة بــن األبحــاث عــن املارســات  عالقــات عابــرة للــدول بــن فاعلــن دينيــن عاملين...كــا توجــد صل

ــات حــول الديــن العاملــي والشــتايت؛ ذلــك أّن أرس ومجموعــات  ــة للمهاجريــن الدوليــن والكتاب الديني

)Levitt 2003, 857( ".ومجتمعــات املهاجريــن تعتــرب مواقــع لظهــور ديــن الشــتات والعوملــة

ــاًل، إن  بــدأت مالحظــة دور الديــن يف تســهيل االنتــاء العابــر للــدول يف مطلــع التســعينيات، "فمث

كتــاب رودلــف وبيســكا-توري "األديــان العابــرة للــدول وغيــاب الحكومــات")1997( يعــّد أحــد الكتب 

القليلــة التــي تســتخدم مصطلحــات األديــان العابــرة للــدول وال تلتفــت بكــرة إىل ظاهــرة الهجــرة.

ــا  ــن خالله ــق م ــي تخل ــن الطــرق الت ــرٍ ع ــدول" كتعب ــر لل ــح "عاب ــايل مصطل ــد اســتخدمت بالت وق

ــب  ــة بحس ــا األمني ــدول واهتاماته ــلطة ال ــّدى س ــات تتح ــدول مجتمع ــرة لل ــة العاب ــان العاملي األدي

ــى  ــي تســلط الضــوء ع ــن العامل ــوم الدي ــت حــول مفه ــي متّ ــال األخــرة الت ــوم التقليدي...األع املفه

كيفيــة خلــق املهاجريــن لعالقــات دوليــة ترّســخ الهويــات العامليــة؛ ذلــك ألّن الديــن نظــام مجتمعــي 

عاملــي يبلــغ يف عبــوره للــدول كالنظــام االقتصــادي أو الدول-الوطنيــة يف ذاتهــا، فــال يُســتغرب اســتخدام 

)Levitt 2003, 861( ".ــدول ــرة لل ــم العاب ــوا حياته ــن ليعيش ــن للدي املهاجري

وتعطــي هــذه الحيــاة العابــرة للــدول الفرصــَة لتعّدديــٍة تتجــاوز املجتمــع: "يعمــل الديــن وباألخــص 

الحــركات الدينيــة التــي تعمــل يف ســياقات واســعة جغرافيًّــا ضمــن صيــغ تعبديــة تتزايــد يف التاهــي، 

ــة االنضــام  ــراد املجتمعــات املحلي ــي يســتطيع أف ــة الت ــق املجتمعــات الدولي ــاٍت تخل وضمــن تنظي

إليهــا. ويســتطيع املنضمــون اختيــار واحــدة مــن الطوائــف لالنتــاء، التــي تتجــاوز املجتمعــات 

)Levitt 2003, 862(".ــة ــة املحليّ ــاة الديني ــّر الحي ــات وتغ والثقاف
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وتظهــر األبحــاث وجــود أثــٍر لتنــّوع حيــاة الدينيــة املُعاشــة يف كلٍّ مــن املجتمعــات األصيلــة 

ــي يعيشــها املهاجــرون تتصاعــد بســبب  ــة الت ــة الهجين واملضيفــة. "إن املعتقــدات واملارســات الديني

ــة. ــة والعاملي ــة املحلي ــرات الديني ــاء املؤث التق

ــذي  ــت ال ــس الوق ــن، يف نف ــارب املهاجري ــكيل تج ــى تش ــة ع ــة العاملي ــات الديني ــل املؤسس وتعم

ــد. ــن جدي ــم م ــدء تجربته ــة وب ــة محليّ ــارب الديني ــل التج ــى جع ــرون ع ــه املهاج ــل في يعم

يحــر املهاجــرون معهــم تجليّــات محــّددة للديــن العاملــي، ويخلقــون صــوًرا جديــدًة لهــذا الديــن 

مــن خــالل مــزِج مــا أتــوا بــه مبــا يالقونــه يف حياتهــم اليوميــة، ومن ثـَـّم يقومــون بإدخــال هــذه العادات 

ــة )social remittances(، إىل  ــدة، أو مــا أســميه بالتحويــالت االجتاعي ــات الجدي واملارســات والهوي

.)Levitt 2003, 851( "مجتمعاتهــم األصليــة

قــد ســلّط بعــض األكادمييــن الضــوَء عــى ازديــاد دور الديــن والتديــن: "بســبب الهجــرة حصــل ازديــاد 

  )Martikainen 2014, 79( "ال يف معــّدل املارســن لإلســالم يف أوروبــا، بــل يف معــّدل التديــن بشــكل عــام

وعــى هــذا النســق، ولكــن مبعياريـّـة أكــر تقبــاًل لإلســالم، يقــول فالــري لويــس وردي كايشــاب:

"ال يجــب النظــر إىل التديــن العــايل عــى أنـّـه يشء ُمــرٍض، بــل قــد يكــون مــؤرًشا احتاليًّا لطــرق كثرة، 

ميكــن مــن خاللهــا أن يندمــج املهاجــر يف املجتمــع الربيطــاين. وألّن املجتمــَع اإلســالمي املتديــن متنــوُع 

الخلفيــات اإلثنيــة والسوســيو-اقتصادية، فــإّن الدعــم املؤسســايت الــذي يســاوي بــن األديــان )كتســهيل 

إنشــاء أماكــن التعبّــد واملراكــز االجتاعيــة( يســاعد عــى تنشــئة الديــن بشــكٍل يســمح بظهــور التعــدد. 

عــى املــدى الطويــل، يؤدي تطويــر للبنى التحتيــة الدينية، وتدريبها يف الســياقات الحكوميــة التي تحرم 

التعّدديــة، والتغيــرات القانونيــة التــي تســاوي اإلســالم بالكنيســة اإلنجيليــة، إىل تنشــئة إســالٍم بريطــاينٍّ 

)Lewis and Kashyap 2013, 64( ".ضمن خطاٍب عامٍّ ســليٍم مع تخفيض نســبة العداء ضد املســلمن

وكذلــك ينتقــد أليكســاندروس ســاكيالريو الســلطات اليونانيــة ملنعهــا بنــاَء املســاجد يف اليونــان: "إن 

ــذ لحظــة تأثرهــا  ــان من الخطــاب املضــاد لإلســالم يحمــل تبعــاٍت عــى املجتمعــات املســلمة يف اليون

عــى السياســات، فهــم ال يحظــون بنفــس الحريــات ملارســة الديــن كأصحــاب األديــان األخــرى، ويظهــر 

ذلــك مــن خــالل غيــاب أماكــن التعبّــد واملقابــر لدفــن املــوىت، كــا يتــّم النظــر إليهــم عــى أنّهــم خطــٌر 

عــى الهويــة واملجتمــع اليونــاين بشــكٍل عــام، ]...[ وميلــك هــذا الخطــاب املضــاد للمســلمن تأثــرًا كبــرًا 

عــى املجتمــع املســلم اليونــاين، مــّا مينعهــم مــن التعبــد بشــكٍل عــادي، ومــّا يجعــل عاّمــة الشــعب 

)Sakellariou 2017, 514( ".معاديـًـا لهــم
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يـرى بعـض األكادميين بأن التديَن أحد أسـباب االنخراط السـيايس واملدين: هنـاك جوانب متعّددة من 

التديّـن تؤثـر عى مواقف املهاجرين بأشـكاٍل متعـّددة. وقد كان التديّن املجتمعـي العام كحضور الصالة 

يف املسـاجد، ال التديـن االعتقـادي املحـض، هـو املؤثر عى نسـبة اندماج املتجاوبن مع الدراسـة. ولذلك، 

يجب التفريق بن التدين الظاهري النُّسي والتديّن الباطني لتقييم التأثر االجتاعي والسيايس للدين... 

إن الروايات الذاتية للمتجاوبن يف الدراسـة اقرحت أن النسـاء املسـلات املهاجرات يف جنوب كاليفورنيا 

ينخرطن يف إسراتيجيَّتَْن مرابطتن لالندماج، فمن ناحية، ينخرطن يف عملية اندماج انتقايئ حيث يشاركن 

يف املؤسسـات والعمليات املدنية والسياسـية للواليات املتحدة، لكنهن يبقن نفسـيًّا وثقافيًّا بعيداٍت عن 

املجتمع األمريي األوسـع، حيث تعتمد املهاجرات املسـلات عى موارد وقيم مجتمعهن الديني وتعاليم 

.)Ozyurt 2013, 1617( ".املؤسسـات الدينيـة لتحديد مجاالت ومسـتوى االندماج يف املجتمع األمريـي

ويــرى باحثــون آخــرون أن التديــن املرتفــَع يشــكل عبئـًـا )13 مقالــة(، ولكــن هــذا ليــس رأي الباحثن، 

بــل هــو توصيفهــم للــرأي العــام املعتــرب أن تديــن املهاجريــن قــد يــؤدي إىل تعســر االندمــاج: "ميكــن 

.)Golomski 2016, 451(" أن يكــون الديــن قــوة عازلــة للغايــة، ويجعــل اســتيعاب املهاجريــن صًعبــا

مأسسة دين املهاجرين: ج - 

أشــار منظــرو مــا بعد العلانيــة كيورغن هابرماس وويليام كونويل وخوســيه كازانوفــا إىل وجوٍد جديٍد 

للدين يف املجال العام. ويرى مارتيكينن )Martikainen 2014( أّن كاســانوفا يربط ظهور الدين العام أو 

"رفض جعله يف املجال الخاص" )deprivatization‘(– "برفض املراث الديني يف جميع أنحاء العامل قبول 

)Casanova 2007, 5( ."الــدور الهامــي والخاص الــذي كانت أطرته له النظريــات الحداثية والعلانيــة

بالنســبة لهابرمــاس، ينبغــي أن يكــون الحــدس األخالقــي اإلميــاين جــزًءا مــن الخطــاب العــام؛ وأن 

يســمح لــه باملســاهمة يف تحقيــق الصالــح العــام. ويــرى هابرمــاس أّن الديــن أســايسٌّ يف التطــور نحــو 

مجتمعــات "مــا بعــد العلانيــة".

وتتسم ما بعد العلامنية بثالث خصائص:

)1( نسبية العلانية األوروبية.

)2( والتعدديــة الدينيــة، حيــث تخلــق الكنائــس واملنظــات الدينيــة "مجتمعــات التفســر" الخاصــة 

بهــا يف الســاحة العامــة.
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)3( وتحقيــق وعــي تــام باســتدامة وجــود املهاجــر الجديــد الــذي ترتبــط قيمــه التقليديــة والجاعيــة 

بالدين.

ــات  ــل املؤسس ــن قب ــاًّ م ــع ال زال منظ ــاس أن املجتم ــب هابرم ــة بحس ــد العلاني ــا بع ــي م تعن

القانونيــة العلانيــة، ولكنــه مــع ذلــك ملــزٌم بتمكــن الديــن مــن الحفــاظ عــى "تأثــره العــام وأهميته".

)Habermas 2008(. وســيكون ملفاهيــم مــا بعــد العلانيــة الجديــدة تأثــر عــى دراســات الهجــرة؛ وإن 

كانــت مــا بعــد العلانيــة، وفًقــا ألدرايانــا بابســت ) Pabst 2012( ال تــزال ضمــن إطــار العلانيــة.

ــاين  ــل األول والث ــن الجي ــا للمهاجري ــن لعــب دوًرا رئيًس ــا أن الدي ــر وألب ــرى فون ويف هــذا اإلطــار، ي

كمعتقــد ومؤسســة وجاعــة، وكان مبثابــة جــر لالندمــاج يف املجتمــع الجديــد يف الواليــات املتحــدة؛ 

.)Foner and Alba 2008( .ــا ــن هــذا مل يحــدث يف أوروب ولك

ولكــن مارتيكينــن )Martikainen 2014( قــد تحــدى اســتثناء أوروبــا مــن خــالل بحثــه يف فنلنــدا؛ 

حيــث تبــّن أن املنظــات اإلســالمية أصبحــت عــى نحــو متزايــٍد مواقــَع لتفعيــل املواطنــة ومســاحات 

ــا يف  ــرًا أخالقيًّ ــي )Tibi 2010( تحذي ــام الطيب ــّدم بس ــل، يق ــي. ويف املقاب ــاج االجتاع ــهيل االندم لتس

طلبــه مــن املؤسســات اإلســالمية يف أملانيــا والســلطة األملانيــة الرســمية التعــاوَن للتغلّــب عــى "إثنيــة 

ــا للســيناريو الســلبي، والبديــل هــو اإلســالم  الخــوف" املتصــورة: "قدمــت هــذه الدراســة بديــاًل إيجابيًّ

األورويب الــذي يشــبه اإلســالم املــدين املوجــود يف إندونيســيا.

ــة  ــة "إثني ــا؛ إذ ال عالق ــى تحقيقه ــان ع ــاون الطرف ــا، إذا تع ــح واقًع ــة أن تصب ــذه الرؤي ــن له وميك

الخــوف" بالذعــر؛ بــل هــي تحذيــٌر مبنــي عــى مســؤولية أخالقيــة. "كــا ينتقــد النظــام األملــاين املــزدوج 

الــذي أبقــى حــق الــدم )Jus sanguinis( والقانــون الجديــد للجنســية. )Tibi 2010, 150( يف الواقــع، 

فــإن مســألة تحمــل املســؤولية أحــد أهــم املواضيــع التــي تناولهــا األكادمييــون.

ومــن األمثلــة عــى ذلــك انتقــاد عبــد الواحــد أكمــر )2014( للسياســة األوروبيــة تجــاه املســلمن، 

وتأكيــده عــى دور املؤسســات اإلســالمية يف أوروبــا يف تنظيــم الجاعــة املحليــة، ومســاعدة املهاجريــن 

عــى االندمــاج يف املجتمــع املضيــف.

وتلعــب املؤسســات الدينيــة دوًرا يف التضامــن املجتمعــي: "أظهــرت الدراســات أيًضــا أن املؤمنــن ال 

ميتلكــون قــدرًة أكــرب عــى الهجــرة فحســب، وإنــا رغبــة أكــرب يف القيــام بذلــك أيًضــا، ومــع تزايــد حجــم 

"كنيســة املهاجريــن"، توســعت البنــى التحتيــة التــي متتلكهــا الكنيســة لتســتوعب احتياجــات ورغبــات 

.)Strielkowski, Bilan, and Demkiv 2016, 2(."الجاعــات املهاجــرة
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ــك الضــوَء  ــد ســلطت بذل ــن يتجــاوز دور املؤسســات، وق ــت أن وضــع املهاجري ــرى بيجــي ليفي وت

عــى مســاهات مدرســة برمنغهــام. هــذه املدرســة "تستكشــف بنــاء الهويــة ودور الوعــي والثقافــات 

.)Levitt 2003, 854( ."ــة ــش املجتمعي ــي يف الهوام ــن الجاع ــجيع التضام ــة يف تش الفرعي

ــز الشــعور  ــة تعزي ا يف رشح كيفي ــن والثقافــة مهــمٌّ جــدًّ ــأّن اإلشــارة إىل دور الدي ــا ب وقــد يقــال هن

بالتضامــن يف مجتمعــات املهاجريــن، حيــث حــدث ذلــك يف التاريــخ اإلســالمي بــن املهاجريــن واملجتمع 

املضيــف يف املدينــة املنــّورة، واملعــروف مبجتمــع األنصــار.

ما بعد الكولونيالية: ح - 

ــى  ــّدة ع ــرت بش ــي أث ــات، والت ــتمر لإلمرباطوري ــى اإلرث املس ــوَء ع ــن الض ــض الباحث ــلط بع يس

ــات  ــاء وتصــّور الهوي ــة بن دراســات الشــتات )diaspora studies(: "متحــص هــذه الدراســات يف كيفي

ــن أن  ــتعارية. ويف ح ــد االس ــا بع ــة وم ــتعارية والوطني ــرات االس ــالل الف ــة خ ــات الخطابي واملارس

ــا ال تتعامــل مــع  ــام، إال إنّه ــة بشــكٍل ع ــن الديني ــاة املهاجري ــا عــن تحــوالت حي هــذه األعــال تنبئن

دور الهجــرة املســتمر يف تغيــر حيــاة البلــد املرِســل؛ فهــي متيــل إىل معاملــة حيــاة املهاجريــن الدينيــة 

وحيــاة غــر املهاجريــن الدينيــة ككيانــات منفصلــة بــداًل مــن أن تتناولهــا عــى أنّهــا يف نفــس املجــال 

)Levitt 2003, 854( ."ــر عــى بعضــه البعــض ــو يؤث ــايل فه ــر لألوطــان، وبالت ــي العاب االجتاع

ويشــر علــاء آخــرون إىل أســباب اســتخدام الســلطات املســتعمرة للديــن: "غالبًــا مــا ميكن اســتخدام 

الديــن من قبل الســلطات االســتعارية للســيطرة عى املهاجريــن، إال إنها ميكن أن تجــد صعوبًة يف إدارة 

)Hansen 2011, 881(" .هذه األيديولوجيات والتالعب بها، ما يسبب مشاكَل خطرة يف بعض األحيان

ــن  ــتمع إىل املهاجري ــة تس ــة املبحوث ــن العين ــاالت م ــن املق ــر م ــإن الكث ــة، ف ــة املنهجي ــن الناحي م

ــتعاري. ــايض االس ــة امل ــرف بخصوصي وتع

ــن  ــن املهاجري ــاين م ــل الث ــالم والجي ــته لإلس ــان ) Beaman 2015, 45(، يف دراس ــان بي ــه ج يواج

القــادم مــن شــال أفريقيــا يف فرنســا، الفكــرة الســائدة بــأن املســلمن الفرنســين يشــكلون عقبــًة أمــام 

االندمــاج أو ال يتفقــون مــع املثــل العليــا للجمهوريــة الفرنســية العلانيــة. أجــرى إثنوغرافيًّــا عــى 45 

ــش،  ــم لدرجــة التهمي ــة، وفهمه ــزت أســئلته عــى مارســاتهم الديني ــا إىل فرنســا، ورك مهاجــرًا مغربيًّ

وكيفيــة ترابــط املارســات الدينيــة بالتهميــش. ويــرى املجيبــون أن التديــن ليــس الــرصاع مــع هويتهــم 



مركز نهوض للدراسات والنشر

15

الفرنســية، بــل باألحــرى، يعتربونــه داعــًا لهــا. وقــد اســتخدم بيــان أحــد اإلجابــات كعنــوان مقالتــه، 

وهــي أنّهــم يعتــربون أنفســهم "فرنســيّن كأي شــخص آخــر".

التهميش واالغتراب يف املجتمعات املضيفة: خ - 

هنــاك فجــوة كبــرة بــن إنتــاج العلــوم االجتاعيــة يف سياســة الهجــرة وموقــف األغلبيــة األوروبيــة 

ــن يف  ــكلة املهاجري ــول مش ــة ح ــتنتاجات معياري ــون اس ــور الباحث ــا يط ــا م ــن. وغالبً ــاه املهاجري تج

ــات. ــك املجتمع ــل تل ــة داخ ــن بالغرب ــعور املهاجري ــة، وش ــات املضيف املجتمع

وقــد أصبــح مفهــوم عبــد املالــك صيــاد )Sayad 1999( لـ"الغيــاب املــزدوج" نوذجيًّــا، مــع العلــم أّن 

.)Bava 2011b( .صيــاد مل يعــط ســؤال الديــن أهميــًة يف ســياق الهجــرة

ــٍد كفرنســا مــن موقــف جمهــوري يشــجع التاهــي مــع املجتمــع  انتقلــت دراســات الهجــرة يف بل

املضيــف، إىل االعــراف بالتعدديــة الثقافيــة: "خــالل هــذه الفــرة - أواخــر الثانينيــات - التــي شــهدت 

ــن  ــاع والسياســة بدي ــاء االجت ــم عل ــات، اهت ــات البحــث األكادميــي يف املجتمــع متعــدد الثقاف بداي

"املهاجــر" اآلخــر. وكانــت هــذه أول دراســات اإلســالم يف ضواحــي فرنســا يف البيــوت وغــرف الصــالة. 

وقــد افرضــت تلــك الدراســات بــأن املهاجريــن بحاجــة ألن يكونــوا قادريــن عــى مارســة دينهــم يف 

ظــروف الئقــة، ومارســة ثقافاتهــم بشــكل كامــل داخــل املجتمــع الفرنــي".

ولكّنهــا "مل تحلــل املهاجريــن كمتدينــن، كــا أنهــا مل تالحــظ تنــوع الخيــارات الدينيــة املتاحــة بســبب 

الهجــرة أو يف الســوق الدينيــة العابــرة لألوطــان. وميكــن اعتبــار أن علــاء االجتــاع افرضــوا بشــكٍل ال 

واقعــي أن الهجــرة دامئــة، ولذلــك رأوا الديــن واحــًدا مــن القيــم املزروعــة التــي ســتتكيّف )أو يجــب أن 

.)Bava 2011b, 499(".مــع النمــوذج العلــاين الفرنــي )تتكيّــف

ويســتمر صــويف بافــا يف وصــف تقلّــب الرباديــم: "بــدأ علــاء األنروبولوجيــا يف نهايــة التســعينيات 

ــي  ــه )كالظــروف الت ــم اإلســالم كــا يعيشــه أهل ــق لتعلّ ــي فتحــت الطري ــد مــن الدراســات الت العدي

ــد الكبــر يف املــدن الفرنســية ]…[،  ــة تنظيــم االحتفــال بالعي ــاج اللحــم الحــالل، وكيفي يتــم فيهــا إنت

واملعتقــدات التــي يعتنقهــا املســلمون يف مارســاتهم الدينيــة]…[، والروابــط بــن الشــبكات االقتصادية 

ــم  ــاج، ولكّنه ــق االندم ــدف إىل تحقي ــاٍت ته ــون يعتمــدون عــى مقارب ــد الباحث ــن ]…[. ومل يع والدي

يهدفــون إىل التعــرّف عــى إســالم املهاجريــن مــن خــالل استكشــاف العنــارص التــي تبقــى مــن بلــدان 

)Bava 2011b, 499(." ــا ــي يهاجــرون إليه ــالد الت ــة يف الب ــن األصلي املهاجري
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ويف أملانيــا، يوجــد جــدٌل حــول العنــف ضــد مجتمعــات املهاجريــن، وينتقــد رشميبــف املوجــة األخرة 

مــن جرائــم الكراهيــة، ويدعــو إىل زيــادة التواصــل بــن املهاجريــن واملجتمعــات املضيفــة مــن أجــل 

)Schrempf 2001( .مكافحــة رهــاب األجانــب بشــكٍل فّعــال

ويناقــش كتــاٌب عــرٌب آخــرون الهجــرَة الريــة/ غــر الرشعية، التــي تســبّبها الظــروف االقتصادية التي 

ال تطــاق، والراحــة االقتصاديــة واالجتاعيــة التــي تظهر عــى املهاجريــن، وعائدات الهجرة غــر الرشعية، 

والثقــة يف شــبكات الهجــرة غــر القانونيــة، واألهــم مــن ذلــك، القيــود املفروضــة عــى الهجــرة القانونية.

ــذ  ــية تتّخ ــة الفرنس ــك يف أّن الحكوم ــى ذل ــااًل ع ــداه مث ــد ال ــد ول ــادر محم ــد الق ــى عب ــد أعط وق

ــت  ــى اإلرهــاب، ويف الوق ــة والجرميــة واملخــدرات وحت ــة كالبطال ــرًا ملشــاكلها الداخلي ــن تربي املهاجري

ــداه خطــورة الخطــاب  ــا املهاجــرون. ويعــرض ال ــام به ــي ق ــة الت نفســه تهمــل املســاهات االقتصادي

العــام املتمثــل يف التعصــب والتمييــز واإلرهــاب والعنرصيــة، والــذي يــؤدي إىل مزيــٍد مــن القيــود عــى 

الهجــرة القانونيــة، ولكنــه مــع ذلــك مل يــدرس ارتبــاَط الديــن بهــذه الخطابــات وال باإلرهــاب. ثــم يقــرح 

الــداه العديــد مــن الحلــول، مبــا يف ذلــك عــدم التعامــل مــع املهاجريــن كســلعة رضوريــة لالقتصــاد، 

ومصــدر مــن املتاعــب، وضحيــة لشــبكات الجرميــة؛ ولكــن كمصــدٍر للنمــو االقتصــادي. وقــد وصــل بــه 

ــه دعــا ملحــو الحــدود بــن الــدول. )الــداه 2013(. األمــر إىل أنّ

وتــرى هالــة الحفنــاوي، وهــي مؤلفــة عربيــة أخــرى، أن فشــل دمــج األقليــة املســلمة يف أوروبــا هــو 

أحــد العوامــل الدافعــة للتطــرف، ولكنهــا ال تنفــي وجــود عــدة عوامــل أخــرى )كالبطالــة والتهميــش 

ــل وحــرب  ــة إلرسائي ــدول األوروبي ــدل ودعــم ال ــي املعت ــم الدين ــاب التعلي االقتصــادي والســيايس وغي

الواليــات املتحــدة يف العــراق(.

والحــل، وفًقــا للمؤلفــة، هــو اتبــاع سياســات الدمــج التــي تــوازن بــن الهويــة اإلســالمية للمهاجريــن، 

والهويــة األوروبيــة للســكان املضيفــن، ووقــف التمييــز ضــد املســلمن يف أوروبــا.

وتقــرح الحفنــاوي، وفًقــا لدراســة ســابقة، أن أي غيــاٍب للتــوازن بــن الهويــات املختلفــة يــؤدي إىل 

التطــرف. ولهــذا الســبب اقــرح سياســات تأخــذ بعــن االعتبــار موازنــة هويــات األقليــات املســلمة يف 

ــا. )الحفنــاوي 2015, 4(. أوروب

ــا:  ــاض هجــرة العــّال مــن املغــرب إىل أوروب ــاب هاشــم في ــادر األطــرش لكت ــد الق يف مراجعــة عب

هولنــدا نوذًجــا، يشــر األطــرش إىل ازديــاد اهتــام الباحثــن يف العــامل العــريب مبوضــوع الهجــرة العاملية. 
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ــور  ــامل، وظه ــرة يف الع ــاط الهج ــاد أن ــع إىل ازدي ــرة يرج ــّدالت الهج ــاع مع ــأّن ارتف ــرش ب ــول األط ويق

مشــاكل اجتاعيــة ودميوغرافيــة وثقافيــة وترشيعيــة واقتصاديــة جديدة يف البلدان املســتقبلة واملرســلة.

ويسلط األطرش الضوء عى أجزاء دراسة هجرة:

)1( السياق التاريخي لظهور الهجرات الدولية.

)2( وتحليل آثار الهجرة عى واقع البلدان املستقبلة وسكانها.

)3( وأبعاد الهجرة االجتاعية والثقافية واألمنية.

)4( ودراسة العالقة بن موجات الهجرة.

)5( وتنامي هجرة األدمغة.

يتكلـّـم األطــرش كذلــك عــن أهميــة تحليــل الســياق التاريخــي والجانــب الدميوغــرايف للهجــرة، ولكّنــه 

ــد اتجــاه الهجــرة،  ــاب، مشــرًا إىل أن التاريــخ االســتعاري ليــس العامــل الوحيــد يف تحدي ينتقــد الكت

ــات املؤسســات  ــراد، واختالف ــات واألف ــة، وإســراتيجيات الجاع ــة الهجــرة الدولي ــن ظاهــرة عومل ولك

تلعــب كذلــك دوًرا رئيًســا يف تشــكيل هــذا االتجــاه.

كــا اعتــرب الكتــاب اندمــاج املغاربــة يف املجتمــع الهولنــدي ضعيًفــا، ولكــن هــذا ال يرجــع إىل تعــّدد 

منظــات املغاربــة، وإنــا إىل غيــاب التنــّوع الدميوغــرايف يف مناطــق ســكنهم، وغيــاب مبــادرات االنفتــاح 

عــى الثقافــة الهولنديــة لخلــق تقــارٍب بــن الثقافــة املغربيــة والثقافــة الهولنديــة.

وباإلضافــة إىل ذلــك، يرتبــط االندمــاج بكيفيّــة رؤيــة اآلخــر، ســواء كان ذلــك يف الربامــج التعليميــة أو 

وســائل اإلعــالم أو برامــج األحــزاب السياســية أو السياســات االجتاعيــة أو الخطــاب الســيايس املتعلـّـق 

بقضايــا األمــن والهويــة....

ويعتــرب مؤلــف املراجعــة ومؤلــف الكتــاب أّن املؤسســات املغربيّة )املراكــز االجتاعيــة يف دول املهجر 

ــة يف الحضــارة  والســلطات املســؤولية عــن املغربــن( مســؤولٌة عــن عــدم اندمــاج املهاجريــن املغارب

الهولنديــة. كــا يعتــرب الكتــاب أن إحــدى القضايــا املركزيــة التــي أثارتهــا الهجــرة هــي تزايــد معــّدالت 

العنرصيــة.

ويُرجــع فيّــاض العنرصيــة إىل املواقــف العدائيــة املتزايــدة تجــاه املهاجريــن بشــكل عــام واملهاجريــن 

العرب واملســلمن عى وجه الخصوص؛ وقد أدت هذه العنرصية إىل ظهور "اإلســالموفوبيا" بشــكٍل علني.
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ويتزامــن هــذا الوضــع مــع تقلــص فــرص العمــل يف أســواق العمــل األوروبيــة وتدهــور السياســات 

ــر  ــي كان الحج ــرب، والت ــن الع ــٍة للمهاجري ــيٍة معادي ــعاراٍت سياس ــع ش ــا أّدى إىل رف ــة؛ م االجتاعي

األســاس لهــا عــدم اندمــاج العــرب واملســلمن يف املجتمعــات األوروبيــة، مــّا جعــل دمــج املهاجريــن 

أحــَد أولويــات الحكومــات يف العديــد مــن الــدول األوروبيــة.

ويف نهايــة مراجعتــه، يناقــش األطــرش الــدوَر اإليجــايب للمهاجرين عى البلد املرِســل، وكيــف أّن فيّاض 

املؤلــف اعتــرب بعــض جوانــب التديــن تصّعــب االندمــاج وتزيــد العنرصيــة يف هولنــدا. )األطــرش 2015(.

مــن جهــة أخــرى، اهتــم الكاتــب محمــد ســعدي، مبســألة دمــج الشــباب البلجيكيــن ذوي األصــول 

املغربيــة يف املجتمــع البلجيــي بعــد الهجــات يف باريــس.

ويــرى ســعدي بــأّن هــؤالء الشــباب فشــلوا أكادمييًّــا، وأصبحــوا عاطلــن عــن العمــل، والكثــر منهــم 

يعيــش يف مجموعــات معزولــة عــن ثقافــة أهلهــم واملجتمــع األوســع مــن حولهــم.

باإلضافــة إىل ذلــك فــإن هــؤالء الشــباب يعانــون مــن التهميــش االجتاعــي، والتطــرف الدينــي، ومتزق 

ــز،  ــش وسياســات اإلقصــاء والتميي ــر والتهمي ــات أن ظاهــرة الفق ــة ســعدي إثب ــة. وتحــاول مقال الهوي

وحتــى الثقافــة الدينيــة اإلســالمية الســائدة )والتــي متيــل يف بعــض النواحــي إىل التطــرف ورفــض اآلخــر( 

ليســت كافيــًة لــرشح نزعــات التمــرد وعــدم االندمــاج الــذي يدفــع بالشــباب إىل التطــرف الدينــي؛ فهــم 

يعانــون مــن االرتبــاك عــى مســتوى الهويــة ومــن انعــدام األمــن الــذي يــؤدي بهــم إىل خلــق انتــاءات 

ــاء،  ــاب االكتف ــع انعــدام األمــن وغي ــن عــى التعامــل م ــَر قادري ــم غ ــة هشــة، ومــا يجعله اجتاعي

وهــذا كلّــه يصّعــب عليهــم االنتــاء إىل املجتمــع البلجيــي.

وكلـّـا زاد عــدم التثبّــت مــن الهويــة كلــا نــت العزلــة الذاتيــة أو اإلقصــاء االجتاعــي، مــّا يجعــل 

الشــباب أبعــد عــن تنميــة قيــم التعدديــة والتعايــش واالندمــاج يف املجتمــع البلجيــي. )ســعدي 2017(.

يف عينــة هــذه الدراســة، كان عــدد باحثــي الهجــرة العــرب املهتمــن بوضــع املهاجريــن/ الالجئــن يف 

العــامل العــريب قليــاًل. وكتبــت عاشــور رحومــة عــن الالجئــن الذيــن يعانــون انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

ــية  ــانية األساس ــم اإلنس ــاد حقوقه ــي يف إيج ــي والتنظيم ــل الحكوم ــبب الفش ــور بس ــوب دارف يف جن

ــة 2016(. )رحوم

وقــد أيـّـد ذلــك نبيــل الســهي يف دراســته التــي تناولــت أســباب سياســات الســلطات اللبنانيــة تجــاه 

الفلســطينين الســورين الذيــن لجــأوا إىل لبنــان )الســهي 2014(.
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وعــى هــذا النســق يجــري حســن مبــرش يف مقالــه املعنــون: "مخاطــر الهجــرة واألمــن فيا بــن بلدان 

الجنــوب: اإلســالم الســيايس والتطــرف العنيف يف ظل العوملة يف بنغالديش"، حيــث يتناول موضوع هجرة 

البنغالديشــين إىل اململكــة العربيــة الســعودية، وكيــف أدى ذلك إىل خلق داعــش يف بنغالديش؛ ولكّنه ال 

يــرى صــواب الحــل األمنــي، ويدعــو إىل حملــة ملكافحــة الرويــج اإلســالموي الذي يدّمــر الدولة والســالم.

 وينصــح الحكومــة الســعودية مبكافحــة العنــف والتطــرف مــن خــالل اإلنرنــت ووســائل التواصــل 

)Mubashar 2017, 312( .االجتاعــي

ــة  ــًا لحاي ــدًرا قي ــكل "مص ــا تش ــالمية ألنه ــن اإلس ــتثار يف القوان ــرون إىل االس ــاء آخ ــو عل ويدع

حقــوق الالجئــن واملهاجريــن وطالبــي اللجــوء. وميكــن أن تكــون مبثابــة ضامــن دينــي لحقــوق الالجئــن 

ال ســيا مــن النســاء واألطفــال، باإلضافــة إىل ضــان املســؤوليات التعاقديــة. وميكن أن يــؤدي املزيد من 

)Rahaei 2009, 4( ".النظــر يف املصــادر اإلســالمية إىل إيجــاد آليــات جديــدة للتعامــل مــع هــذا الواقــع

ضد البراديم األمني واالنتقائي: د - 

ــن  ــد م ــكا الشــالية كان حــارًضا يف العدي ــا وأمري ــن أن موضــوع التطــرف يف أوروب ــم م ــى الرغ ع

ــرة،  ــة للهج ــرة األمني ــَض النظ ــوا نق ــرة حاول ــي الهج ــن باحث ــد م ــة(، إال إن العدي ــاالت )12 مقال املق

ــن  ــتقبال الالجئ ــض اس ــى رف ــت ع ــي عمل ــة الت ــة املتطرف ــات اإلحصائي ــض الدراس ــو بع ــد فالك فانتق

ــا" يف املجتمــع اإلســالمي  واملهاجريــن مــن الــدول اإلســالمية، والتــي تشــر إىل أن األفــراد األكــر "تطرفً

.)Falco and Rotondi 2016( .ــن ــن املعتدل ــرة م ــة للهج ــلُّ عرض أق

ويــرى باحثــون آخــرون أن إغــالق الحــدود لــن يُنهــي الهجــرَة غــر الرشعيــة، وينتقــد كــون االتحــاد 

ــرى  ــا باإلرهــاب والجرميــة. وي ــة ويربطه األورويب يتعامــل مــع الهجــرة غــر املرشوعــة كمشــكلة أمني

ــل  ــى ح ــط ع ــرشق األوس ــوب ال ــاعدة جن ــو مس ــول نح ــي أن يتح ــز ينبغ ــون أّن الركي ــك الباحث أولئ

ــاروش 2015(. ــة 2018; ح ــة and فريج ــة. )فريج ــية واالجتاعي ــة والسياس ــاكله االقتصادي مش

ويــرى البعــض عــدم حاجــة جنــوب املتوســط إىل مســاعدة أوروبــا؛ حيــث إّن التغــّرات تحــدث هناك 

ــح  ــر أن يفت ــذا التغي ــرٍ ســيايس، وميكــن له ــع العــريب يف إحــداث تغي ــورات الربي ــا: "نجحــت ث طبيعيًّ

ــة،  ا للهجــرة العربي ــذي ميكــن أن يضــع حــدًّ ــة السياســيّة واالزدهــار االقتصــادي ال ــاب أمــام الحريّ الب

وخاصــة بــن الشــباب". )عبــد الرحمــن 2013, 245(.
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ــت:  ــن الثواب ــم اعتبارهــا م ــة يت ــن عــى مقول ــرن العرشي ــع سياســات الهجــرة يف الق وتســتند جمي

وا معــه  ــك، وتحــدَّ ــن ذل ــد مــن الباحث ــا" )Piché 2013(. تحــدى العدي ــاز، وليســت حقًّ "الهجــرة امتي

ــل  ــوق العم ــق س ــة ومنط ــا الليربالي ــي قدمته ــن الت ــن واملهاجري ــار الالجئ ــر اختي ــة يف معاي االنتقائي

املعــومل.

)مــن األمثلــة عــى ذلــك دراســة ملــى قبّانجــي Kabbanji 2011(، ومــع تزايــد عــدد طالبــي اللجــوء 

يجــادل العديــد مــن الباحثــن بتقاســم األعبــاء بــن جميــع البلــدان، فقــد دعــا أربعــُة باحثــن فرنســين 

بارزيــن إىل التعدديــة الثقافيــة يف تقريــر تــم تســليمه إىل املديريــة العامــة للتعــاون الــدويل والتنميــة 

.)Badie et al. 2008( .التابعــة لــوزارة الشــؤون الخارجيــة واألوروبيــة الفرنســية

ــا  وبشــكل عــام، اعتمــدت مجلــة Revue Européenne des Migrations Internationales منهًج

يركــز عــى حقــوق اإلنســان ضــد برادميــات األمــن واالنتقائيــة. لقــد قدمــت العديــد مــن املقــاالت يف 

هــذه املجلــة أعــااًل ميدانيــة ممتــازة تناولــت منطقــة الحــدود التــي أصبحــت مكانًــا تقمــع الرشطــة 

فيــه الالجئــن، الذيــن ينتظــرون وقتـًـا طويــاًل للحصــول عــى مــالٍذ آمــن. )مــن هــذه الدراســات دراســة 

)Agier 2014((، كــا كان هنــاك عــدد خــاص مــن هــذه املجلــة تنــاول مشــكلة املهاجريــن القارصيــن.

وعــى ســبيل املثــال، تناقــش جاكلــن بهابهــا مســألة املهاجريــن بقولهــا: "ســواء كانــوا طالبــي لجــوء أو 

مهاجريــن مســتقلن أو شــبابًا تــم تهريبهــم أو أطفــااًل يتــم تهريبهــم ألغــراض جمــع شــمل األرسة، أو مــا 

إذا كان وضعهــم غــر واضــح )بــن الفئــات أو ضمــن عــدة(، فــإن جميــع املهاجريــن الشــباب يحتاجــون 

إىل حايــٍة ومســاعدٍة مــن نــوٍع مــا - اإلقامــة اآلمنــة، والحايــة مــن االســتغالل ومــن مخاطــر التجريــم 

.)Bhabha 2014, 37( ."ومــن الحرمــان مــن الطعــام والرعايــة الطبيــة كحــد أدىن

مــن الجديــر بالذكــر أن هــذه املجلــة تصــدر عــن مختــرب ميكرانــرن Migrinter، وهــو مختــرب أبحاث 

ــع  ــا(. وم ــة )فرنس ــوم االجتاعي ــانية والعل ــوم اإلنس ــره دار العل ــة، وتدي ــرة الدولي ــص يف الهج متخص

اعتــاد لربدايــم "مــرشوع الهجــرة" الــذي يســمح بإيصــال أصــوات املهاجريــن ووجهــات نظرهــم، كان 

مركــز األبحــاث هــذا يستشــار منــذ أمــد طويــل مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتاعيــة )املؤسســة التــي 

تتعامــل يف فرنســا مــع مســألة الهجــرة والتجنيــس( ومعهــد الدراســات العليــا للدفــاع.

ــع  ــل م ــي تتعام ــات الت ــض الدراس ــراء بع ــاء إج ــة أثن ــم النقدي ــى نزعته ــون ع ــى الباحث ــد أبق وق

ــول  ــث ح ــر البح ــاد األورويب األخ ــر االتح ــإّن تقري ــتوى األورويب ، ف ــى املس ــة. وع ــات العام السياس

الهجــرة: مواجهــة الحقائــق وزيــادة الفــرص )King and Lulle 2016( ليظهــر خالصــة ســت دراســات 
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ــن يف الفضــاء  ــن والالجئ ــج املهاجري ــا تدعــو لدم ــا االتحــاد األورويب، وكله ــة مّوله للسياســات الخارجي

ــن. ــول للمهاجري ــة والقب ــادة التعّددي األورويب ولزي

األكاديميون كنشطاء: ذ - 

أصبــح بعــُض أعضــاء املجتمــع املعــريف منخرطــن يف مســاعدة الالجئــن عــى تعلــم اللغــات ودخــول 

الجامعــات. ويشــر هوملــز وكاســتانيدا إىل أن باحثــن يف األنروبولوجيــا قــد بــدأوا بتجــارب إثنوغرافيــة 

مــع الالجئــن الســورين يف أملانيــا تتنــاول الحــوار اللفظــي واملوســيقي، واللقــاءات االجتاعيــة 

األســبوعية يف مقاهــي األحيــاء، وصفوفـًـا تــدرّس الحــوار بــن الالجئــن والطــاّلب يف دائــرة األنروبولوجيــا 

ــة  ــاون عــى الكتاب ــن الســورين كطــاّلب، والتع ــات لالجئ ــول الجامع ــات، والعمــل عــى قب يف الجامع

ــة الالجئــن يف رصاع التموضــع املجتمعــي. ــادة فاعلي والنــرش لزي

ويتطــّوع العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب يف العمــل امليــداين مــع الالجئــن، والــذي 

يشــمل اإلســكان والرعايــة الصحيــة والتســجيل. وقــد كانــت هــذه الجهــود مكّملــًة ألشــكاٍل أخــرى مــن 

.)Holmes and Castaneda 2016( .التضامــن الســيايس األفقــي

هــذا وقــد شــهد املؤمتــر الــذي نظــم يف الجامعــة األمريكيــة يف بــروت يف نوفمــرب 2017 العديــد مــن 

املبــادرات التــي قامــت بهــا أعضــاء الهيئــة التدريســية الســتقبال الالجئــن.

وبالفعــل هنــاك تاريــخ طويــل مــن االرتبــاط بــن األكادمييــن الجامعــات واملؤسســات الدينيــة الذيــن 

دافعــوا عــن قضيــة املهاجريــن. ومــن األمثلــة عى ذلــك األب جــاك غيــس )Jacques Ghys( مــن النظام 

ــل  ــوان: "الرجــال والهجــرة" يف أوائ ــة بعن ــة أكادميي ــام بإنشــاء مجل ــذي ق ــض، ال ــاء البي التبشــري لآلب

Assistance Morale Aux Nord-( الخمســينيات مــن القــرن العرشيــن، والــذي أنشــأ جمعيــة أمانــة

Africains- Amana(، وذلــك لتقديــم املســاعدات ملهاجــري شــال أفريقيا مع الركيز عــى محو األمية.

البراديم املضاد: ر - 

حاولــت يف هــذه املقالــة إثبــات أّن هنــاك نوًعــا مــن املجتمــع اإلبســتمي الســائد الــذي يجمــع بــن 

أخالقيــات اإلقنــاع واملســؤولية، ويؤيـّـد االعــراف املعيــاري بنبــل قضايــا املهاجريــن. ومــع ذلــك، يوجــد 

بعــض االســتثناءات: فبعــض العلــاء املحافظــون يرفضــون تجديــد الفقــه املتعلــق باملســائل االقتصاديــة 

للمهاجريــن إىل البلــدان غــر املســلمة. )بردويــل 2016(.
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ومـــن الغريـــب أن بعـــض األكادمييـــن اللبنانيـــن )والسياســـين( اســـتغلوا الفلســـطينين كفزّاعـــة 

ــة  ــة اإلمربياليـ ــطن، ومعارضـ ــم لفلسـ ــوا تأييدهـ ــل أعلنـ ــم يف املقابـ ــع أنّهـ ــاين، مـ ــل اللبنـ يف الداخـ

والصهيونيـــة، وقـــد قـــال الكاتـــب اللبنـــاين إليـــاس خـــوري عـــن هـــذا: "إنهـــم يحبـــون فلســـطن 

ـــة  ـــا إاّل مـــن خـــالل إهان ـــس ممكًن ـــر فلســـطن لي ـــون: إن تحري ويكرهـــون الفلســـطينين"، وكأنهـــم يقول

الالجئـــن الفلســـطينين.

الخالصة: ز - 

وعندمــا يكــون باحثــي دراســات الهجــرة معياريــن، فإنهــم يجمعــون بــن األخــالق الفيربيــة لإلقنــاع 

واملســؤولية مــن أجــل إصــدار أحــكام اجتاعية/سياســية ســليمة. هــذا املزيــج يجعــل دراســات 

الهجــرة ترفــض املوقــف املتفلّــت الــذي يجعــل أيّــة وســيلة مــربَّرًة لتأمــن غايــات معينــة. )فهــم مثــاًل 

يرفضــون التشــديد املفــرط عــى األمــن فيــا يتعلــق بالهجــرة(.  وغالبًــا مــا يضــع هــذا املزيــج الباحثــن 

ــة املحليــة مقابــل الحــدود املفتوحــة  االجتاعيــن يف معضلــة تشــتمل عــى تناقضــات: حايــة العال

لالجئــن/ املهاجريــن، التعدديــة الثقافيــة مقابــل بعــض العــادات الثقافيــة للمهاجريــن، التــي تتناقــض 

مــع بعــض املبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان.... إلــخ.

هــذا ال ميكــن مناقشــته يف الثنائيــات الشــهرة لباحثــي أســلمة العلــوم االجتاعيــة أو الدراســات مــا 

بعــد الكولونياليــة )املجتمــع مقابــل الفــرد، التقاليــد مقابــل الحداثــة، النقــل مقابــل العقــل، التاريــخ 

مقابــل الحــارض، الــدول املركزيــة إلنتــاج املعرفــة مقابــل األطــراف... إلــخ(.

وبالعــودة إىل مــا قلــت يف املقدمــة، فقــد وضعــت متييــزًا بــن اللحظــة العامليــة واللحظــة املعياريــة 

يف العلــوم االجتاعيــة. وأرى هنــا أّن علــوم الديــن مــرّت بلحظــات ماثلــة تتطلــب تقنياتهــا الخاصــة 

يف التعامــل مــع نصــوص الوحــي والــراث.

ــة/  ــة املحليّ ــع يف الحظ ــذا التوقّ ــي ه ــة األوىل، إاّل إيّن أنف ــا يف اللحظ ــاًل تقنيً ــع فص ــن أتوق ويف ح

ــة. ــالق الديني ــة واألخ ــوم االجتاعي ــن العل ــل ب ــاون والتفاع ــو التع ــع ن ــة، وأتوق املعياريّ

ــدد  ــربايل ومتع ــار لي ــا إط ــى أنه ــا ع ــة هن ــاع )املعرّف ــات اإلقن ــن أخالقي ــاع ب ــاء االجت ــع عل يجم

ــي األخــالق اإلســالمين  ــد( وأخــالق املســؤولية، يف حــن أن باحث ــر الجدي ــات ومــع إطــار التنوي الثقاف

ــة. ــّدد اللحظــة املعياري ــا يح ــن اإلســالم هــو م ــت واألســايس م ســيعتربون أّن الثاب
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ــر  ــذا التوت ــن ه ــرج م ــر، إاّل إّن املخ ــا توت ــون به ــا أن يك ــم عليه ــة يتحتّ ــات املختلف ــذه األخالقي ه

ــة  ــة القانوني ــار بالنزع ــادل دون االنحص ــم املتب ــوار والتعل ــِة الح ــون بعملي ــي أن يك ــارب ينبغ والتض

.)rationalism( العقالناويــة  أو   )legalism(

ا؛ إذ يجب أن  وتعتــرب العالقــة يف هــذا املجــال بــن الباحثن يف العلــوم االجتاعيــة والرشعية مهمة جــدًّ

يتحالفــا لتطويــر الفكــر الــذي يأخــذ بعــن االعتبــار مصلحــَة مجتمعهم ويــوازن بــن الحتميــة واليوتوبيا.

ــة  ــاتهم الروحي ــم مارس ــاس لفه ــد الن ــى تقالي ــوا ع ــن أن يتعرف ــن االجتاعي ــى الباحث ــب ع يج

وعواطفهــم وعاداتهــم، ويجــب عــى الباحثــن الرشعيــن أن يفهمــوا كيــف يــدرك النــاس الجيــد والــيء 

يف حياتهــم اليوميــة وكيــف يســتخدمون العــرَف ليتمكنــوا مــن إنشــاء فقــه الواقــع )الفقــه االجتاعــي 

واالقتصــادي والســيايس الــذي يتغــر وفًقــا للواقــع الخارجــي()1(. 

ــَة  ــاول بني ــازًا يتن ــااًل ممت ــه، مث ــار ) Barzegar 2018( يف كتاب ــاس برزيغ ــدم عب يف هــذا الصــدد، يق

العمــل اإلنســاين اإلســالمي )Muslim humanitarianism(، الــذي تــم تطويــره مــن خــالل "التوليــف 

ــن "الالهــوت  ــوع م ــن ن ــه يف املصطلحــات اإلســالمية، فضــاًل ع ــي، واألدب، والفق ــراث األخالق ــن ال ب

ــة الغربيــة". العمــي" مــن الناحي

ــة  ــة واألخالقي ــات القانوني ــكيل املقارب ــالمية يف تش ــانية اإلس ــد اإلنس ــن أن تفي ــه: "ميك ــرى بأن وي

ــة. ــة واملواطنــة العاملي ــة والثقافــة الدميقراطي ــاركة املدني ــاول املش ــالمية الناشــئة، والتــي تتن اإلس

وينبــع هــذا التأثــر مــن كــون العــرف الحــايل للمســلمن يعطــي أولويــًة للمبــادئ اإلنســانية التــي 

تتجــاوز الوطنيــة، والعرقيــة، والطائفيــة، واأليديولوجيــة. ويف الوقــت نفســه، يتــم دمــج هذه املارســات 

بشــكل كامــل مــع األهــداف واملقاصــد الكــربى لإلســالم والرشيعــة، وبالتــايل تصبــح جــزًءا مــن الفهــم 

)Barzegar 2018( ."العــريف للحقيقــة اإلســالمية مــن قبــل املاليــن من املســلمن يف جميــع أنحــاء العــامل

تظهــر نتائــج العينــة أّن الباحثــن االجتاعيــن قــد دعمــوا حفــاظ املهاجرين عــى خصائصهــم الدينية 

واالعــراف بتاريخهــم الخــاص، الــذي ينبنــي عليــه مســار اندمــاج خــاص. ولكــن، بــداًل مــن الثنــاء عــى 

هــؤالء الباحثــن، هنــاك اتجــاه نحــو معــارك دون كيشــوتية وهميــة معهــم، خاصــة مــن قبــل العديــد 

ــة،  ــرٍة معين ــة ظاه ــة لطبيع ــة وموضوعي ــى دراســة علمي ــوم ع ــج "يق ــه منه ــى أنّ ــع ع ــه الواق ــوم فق )1( يصــوغ القرضــاوي مفه

وهــي دراســة تكشــف عــن جميــع أبعــاد الظاهــرة وعنارصهــا، ]يوضــح[ مزاياهــا وعيوبهــا، و]يــربز[ العوامــل املؤثــرة املتصلــة بهــا".  

.)Al-Qaradawi 1999, p. 23(
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مــن باحثــي مــا بعــد االســتعار وأســلمة املعرفــة الذيــن اعتــربوا أن أبحاثهــم ال تفهــم تجــارب املســلمن 

الروحيــة، والتــي مل تأخــذ بعــن االعتبــار ماضيهــم االســتعاري.

وأقــول بــأّن الوقــت قــد حــان للعلــوم االجتاعيــة يف العــامل الغــريب أواًل ويف أماكــن أخــرى ثانيًــا؛ ألن 

تســتخدم لفهــم املهاجريــن، وقــراءة البحــوث املنتجــة يف الجنــوب باللغــات املحليــة واالستشــهاد بهــا.

وأرى بــأن النــاذج الجديــدة املطلوبــة يف دراســات الهجــرة أصبحــت موجــودة، وســيكون النقــاش 

الحقيقــي حــول كيفيــة التوفيــق بــن قيــم الليرباليــة والتعدديــة الثقافيــة والتنويــر الجديــد مــن جهــة، 

وبــن الثقافــة املحليــة واألخــالق الدينيــة.

ــو إىل  ــي تدع ــات الت ــن األدبي ــة. ولك ــة وقويّ ــادل دراســات الهجــرة حيّ ــح املتب ســيجعل هــذا التالق

إســالمية املعرفــة االجتاعيــة مل توفــر الكثــر منهــا وخاصــة يف العــامل العــريب )ســأقدم يف دراســة مقبلــة 

ــوم  ــط العل ــي ترب ــى اللحظــة، األدواِت الت ــزي( حتّ ــاج املعــريف املالي كيــف أن الوضــع يختلــف يف اإلنت

االجتاعيــة مــع األخــالق اإلســالمية.

وبينــا ركــز الكثــرون عــى تفكيــك الفرضيــات األوليــة للعلانيــة أو املاديــة أو النفعيــة، فقــد نســوا 

املهمــة الرئيســة للعلــوم االجتاعيــة؛ يف كونهــا قــادرًة عــى نقــد القــوى االجتاعيــة والسياســية الحالية، 

والنتائــج الســيئة املتعمــدة وغــر املتعّمــدة التــي ينتجهــا فاعلــو هــذه القــوى.

ــل  ــان الكام ــن تشــجيع الذوب ــل م ــذي انتق وميكــن للمــرء أن ينظــر يف مســار دراســات الهجــرة، ال

للمهاجريــن إىل االعــراف بالتنــوع واالختــالف، بــداًل مــن محاولــة إيجــاد عــراٍت للباحثــن االجتاعــن 

ــة إقناعهــم يف كل لحظــة. ومحاول

وينبغــي أن يتــم التعامــل مــع العلــوم االجتاعيــة مــن خــالل النقــد املنهجــي، ال االنتقــاد الدائــم. 

ويعنــي هــذا وجــوَب اســتبدال محاولــة تحــدي إنتــاج العلــوم االجتاعيــة عــى أســاس مجموعــة مــن 

القيــم املحــددة بشــكل مســتقل مســبًقا، بالخــوض يف نظريات الهجــرة املختلفــة واســتخدام مصطلحاتها 

وتصنيفاتهــا مــن أجــل إظهــار مــدى ارتباطهــا وتناســقها مــع بعضهــا، ضمــن مزاوجــة أخالقيــات اإلقنــاع 

واملســؤولية. وال يتــّم بنــاء النقــد الجيّــد عــى أســاس وجــود مؤامــرة، وإنــا من خــالل منهجيّــة إمربيقية.

ــة  ــة عدمي ــا أيديولوجي ــة باعتباره ــوم النقدي ــع العل ــل م ــّم التعام ــة، ت ــد الحقيق ــا بع ــان م ويف زم

ــل  ــّم اعتبارهــا غــر مســتحقة التموي ــايل فقــد ت ــة، وبالت ــا االجتاعي ــدة، خاصــة يف وســائل امليدي الفائ

.)Piovani 2017( .ــام ــال الع ــن امل م
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وقــد حــان وقــت حــّل هــذا التوتــر والتضــارب، بــداًل مــن تقســيم األكادمييــن إىل املؤمنــن بالعامليــة 

.)contextualists( واملؤمنــن بالســياقية )universalists(

وميكــن للمــرء أن يجــد األرضيــة املشــركة يف اإلصالحين املعارصيــن، أمثال عي رشيعتــي وعبد الكريم 

.)Mir 2017( .رسوش وعبــد اللــه أحمــد النعيــم، الذيــن دعوا إىل شــكل من أشــكال الليرباليــة اإلســالمية

املالحق)2):

الجدول 1: عدد ونسب املقاالت بحسب اللغة:

النسبة %العدد

2656.5العربية

2043.5اإلنجليزية

46100.0املجموع

الجدول 2: املناطق الجغرافية للمقاالت:

نسبة %العدد

2659.1العامل العريب

1840.9خارج العامل العريب

44100.0املجموع

2غري معروف

46املجموع الكيل

)2( نذكر أن كل هذه الجداول هي للمقاالت العربية واإلنكليزية وبدون اللغة الفرنسية.
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الجدول 3: أنواع االنتامء املؤسيس:

النسبة %العدد

3585.4الجامعة

614.6مركز بحث

41100.0املجموع

5غري معروف

46املجموع الكيل

الجدول 4: اختصاص الكاتب األّول:

النسبة %العدد

1330.2علم االجتامع

37.0األنرثوبولوجيا

24.7التاريخ

12.3التواصل/اإلعالم

السياســية/عالقات  العلــوم 

دوليــة

1227.9

37.0األدب

920.9غري ذلك

43100.0املجموع

3غري معروف

46املجموع الكيل
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الجدول 5: بلد املؤسسات:

النسبة %العدد

717الواليات املتحدة

614الجزائر

512املغرب

37أملانيا

25كندا

25ليبيا

25فلسطني

25سويرسا

25اإلمارات العربية املتحدة

12البحرين

12بنغالدش

12مرص

12فرنسا

12اليونان

12إيطاليا

12لبنان

12موريتانيا

12بولندا

12السودان

12تونس

42100 املجموع

48.7غري معروف

46املجموع الكيل
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الجدول 6: سنة النرش:

النسبة %العددالسنة

2017613

20161022

20151022

2014511

2013817

201237

201124

201012

200312

46100املجموع

الجدول 7: أنواع املقاالت:

النسبة %العدد

1126.8عمل ميداين

2458.5نقد لألدبيات

614.6مقال

41100.0املجموع

5غري معروف

46املجموع الكيل



مركز نهوض للدراسات والنشر

29

الجدول 8: النطاق الجغرايف للمقاالت:

2154محيل

718إقليمي

923دويل

25مقارن

39100املجموع

7غري معروف

46املجموع الكيل

الجدول 9: تكّرر الكلامت بحسب اللغة:

املجموعاإلنجليزيةالعربيةاللغة

077الهجرة الطوعية

011التحويالت

011جنسانية

617الالجئني

303االتجار بالبرش

الحرب والرصاع 

العرقي / الدويل

213

101مخيامت الالجئني

101جرمية
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224الرصاع االجتامعي

303الحدود

044املعرفة

213الهجرة الداخلية

تأثري املجتمع 

املضيف

022

527األمان

235أثر مكان املنشأ

011أرسة

718سياسات

202جنس

12214أسباب الهجرة

202سوق العمل

033علم السكان

134التأثري الثقايف

549طريقة التأسيس

145املشاكل السياسية

022مشاكل نفسية

022األصل العرقي

011عنرصية

4610دين

231841املجموع



مركز نهوض للدراسات والنشر

31

الجدول 10: املنهجيات املستخدمة )ردود متعّددة)

النسبةالعدد

%1733.30استخدام البيانات املوجودة

%1019.60تحليل املحتويات

%713.70منهجيات متعددة

%611.80مقابلة شخصية مطّولة

%59.80الدراسة االستقصائية

%35.90اإلثنوغرافيا

%23.90املراقبة

%12.00مجموعات مركّزة

%51100.00املجموع
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شكر وتقدير

أود أن أشكر عالء خالد ومايكل أفانزاتو عى مساعدتهام يف تحليل مقاالت العّينة،

وعزّام طعمة عى تعليقاته وترجمته األولية للمقالة.
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