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نقاش:
القومية ال�سو�ة وكراهية االسالم

(“االسالموفوبيا”) ��  أورو�ا
هدى عسل، سارة ر. فارس، إدوين ���

�اسم…
القومية ال�سو�ة و وكراهية  االسالم (“االسالموفوبيا”) �� أورو�ا

مع سارة ر. فارس و هدى عّسال، أدار النقاش إدوين ���
الخم�س 6 مايو

دعت منصة قلقلة Qalqalah و منصة Hostile Environment(s) كًال من سارة ر. فارس، المحا��ة �� علم
االجتماع �� غولدسميت، جامعة لندن، و الباحثة مستقلة هدى عّسال لمناقشة أ�حاثهما حول “ال�سو�ة

القومية” و ”اإلسالموفوبيا” (كراهية االسالم) �� السياق األورو��. فوسط تنا�� العداء لخطا�ات تفكيك
االستعمار، و الخطا�ات و المواقف ال�سو�ة، و تلك ال�� �ش�� إ�� التقاطع ب�� مختلف جوانب التمي��، �سألنا حول

كيفية استعادة المصطلحات ال�� حّرفتها األصوات النيولي��الية و المحافظة الجد�دة، و كيف �مكن تفعيل
�دائل جذر�ة، و ممارسة أشكال من التضامن القائم �� الموقع المع�� نفسه. و أدار هذا النقاش الذي جرى �اللغة

اإلنجل���ة ع�� شبكة االن��نت الكاتب و الباحث المستقل إدوين ���.

تتمعن سارة ر. فارس �� كتابها ��اسم حقوق المرأة� (م�شورات جامعة ديوك، 2017) ��

المطالبات المقّدمة �اسم حقوق المرأة لمجموعة متبا�نة �داهًة، مثل: أحزاب اليم��

المتطرف، وممثل��/ات للنيولي��الية، و �عض الُمنظرات و شخصيات �سو�ة سياسية.

وقد صاغت فارس، ع�� أ�حاثها ال�� ترّكز ع�� فر�سا و إ�طاليا و هولندا �� �دا�ة القرن

الواحد و الع��ين، مصطلح �اال�سو�ة القومية �، لوصف حمالت اإلسالموفوبيا

و كراهية األجانب. يوفر كتاب فارس، منظوًرا عابًرا للقوميات و شامًال، من شأنه اإلضاءة

ع�� التجر�م الحا�� لألفراد و المنظمات المدافعة عن المواقف المضادة لالستعمار

و المناهضة للع����ة و لل�سو�ة و التقاطعية �� أورو�ا. و تنعكس نتائج هذه الهجمات

خصوًصا من خالل سّن قوان�� رجعية جد�دة، تغذي أفعال كراهية اإلسالم و الع����ة

و التمي�� الممارسة، إذ تقّدمها �عض وسائل اإلعالم و الحركات السياسية الم��اوحة ب��

أق�� اليم�� و ال�سار العلما��، �اعتبارها رّدا ��ور�ًا ع�� أزمة القيم.

�ستعيد هدى عسل �� كتابها �أن تكون عربًيا �� كندا: قرن من تاريخ الهجرة� (�ُ�� أصالً

�الفر�سية تحت عنوان (Presses universitaires de Montréal, 2016) وتُرجم إ��

(Identifying as Arab in Canada (Fenwood Publishing, 2020 : اإلنجل���ة �عنوان

أ
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حركة الهجرة من الم��ق إ�� كندا منذ أواخر القرن التاسع ع�� و ح�� سبعي�يات القرن

الع��ين، و تبحث �� الوجود العام و الجما�� الذي أوجده �العرب�، بهدف تحليل

تعب�تهم �� الفضاء السيا�� وفهم الهو�ة ال�� صنعها العرب ألنفسهم/ أنفسهن،

و الهو�ة ال�� أ�شأتها لهم / لهن الحكومة الكند�ة. حازت هدى عسل شهادة الدكتوراه ��

العلوم االجتماعية من مدرسة الدراسات العليا �� �ار�س، وتا�عت أ�حاثها �� جامعة

مكغيل �� كندا، قبل أن تعود إ�� فر�سا حيث تعمل اليوم �احثة مستقلة �� موضوعات

الع����ة، واإلسالموفوبيا، و التمي��. و �� حالًيا �صدد تحض�� دراسة �اللغة الفر�سية

تحلل ان�شار مصطلحات مثل �كراهية اإلسالم� (االسالموفوبيا) و�ال��عة االنفصالية�،

وترجمتها إ�� اللغت�� اإلنكل���ة و العربية؛ وتبحث �� الطر�قة ال�� تعكس بها هذه

المصطلحات و تعّمق ال��اعات الحالية حول ما �سمى قيم الجمهور�ة الفر�سية، و كذلك،

ع�� نطاق أوسع، ان�شار نوع من كراهية اإلسالم ال��يح �� أورو�ا، �تجاوز االنقسامات

.(Qalqalah ست��� الدراسة �� الصيف المقبل ع�� منصة قلقلة) .السياسية التقليد�ة

Hostile) و منصة �ب�ئات معاد�ة� Qalqalah أ�ش�ت كالً من منصة قلقلة

ا ع�� الخطا�ات السياسية و الب�ئات المعاد�ة ال�� تؤثر �� سياقات Environment(s، رد�

عملنا. إذ إننا نهتم �استعمال اللغة و سوء استعمالها ضمن هذه السياقات السياسية؛ كما

نهتم �الطر�قة ال�� تكون فيها �عض المصطلحات، س�ئة التأويل أو مصاَدرة أو محرفة،

خدمًة ألهداف إ�ديولوجية؛ و نهتم كذلك �الدور الذي تؤّد�ه كالً من ال��جمة و ال��جمة

الخاطئة (للكلمات، و الخطا�ات و األفكار)، �� هذا السياق برمته. و �ندرج �شاط

��اسم…القومية ال�سو�ة و وكراهية  االسالم (“االسالموفوبيا”) �� أورو�ا �، ضمن سلسلة

من النقاشات و المحادثات و األ�شطة ال�� ت�تجها كل من منصاتنا حول هذه القضا�ا

الشائكة، من هنا محاوالتنا الحث�ثة للمطالبة �استعمال �ديل و تمكي�� للغة و ال��جمة

�� هذه السياقات.

Hostile Environment(s) �� منصة ُولدت من أ�حاث المعماري لور���و ب�ّ�ا�� (علم

المحيطات ال���� / جامعة غولدسميث) و �شارك �� التحرير كًال من

، مركز الفن المعا�� و التصميم و العمارة �� مد�نة سيلفيا فرا�ش�سكي�� (قيمة �� 

هاسلت)، و روب��تو جيغليو�� (أستاذ �� كلية الفن و التصميم �� جامعة بولزانو)،

و إ�مانويل غيدي (المدير الف�� لـ  �� مد�نة بولزانو). قلقلة Qalqalah منصة

تحرر�ة وقييمية مستقلة أُسست �� فر�سا �� عام 2018 و تديرها �شكٍل جما�� ل�� عجان،

و ف��جي�� بوب��، و من��� اإلدر���، و فيكتورين غراتالو و ف�� اندر�س ه��ا

و سلمى مش��ي.
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سارة ر. فارس

سارة ر. فارس أستاذة محا��ة �� علم اإلجتماع �� جامعة غولدسميث �� لندن. و من مؤلفتها كتاب

Max Weber’s Theory of Personality: Individuation, Politics, and Orientalism in»

�the Sociology of Religion [نظر�ة الشخصية عند ماكس في��: التفرد، و السياسات و اإلس���اق ��

In the Name of Women’s Rights: The Rise� سوسيولوجيا الدين] (دار ��� بريل، 2013) و كتاب

�of Femonationalism. [�اسم حقوق المرأة: تصاعد القومية ال�سو�ة] (دار ��� جامعة دوك، 2017).

تركز أ�حاثها ع�� نظر�ات الجندر، و الهو�ة العرقية، و التكاثر االجتما��، من حيث أن هذه اإلشكاليات
تتعلق �شكل خاص �تحليل حالة ال�ساء المهاجرات �� أورو�ا الغربية. �تمعن عملها نظر�ات الع����ة

و القومية، و األشكال المحددة للهو�ات الج�سية �� التمثيالت االس���اقية / ذو المنظور الغر�� عن
المرأة �� الخطاب العام الغر��، تحر�ك األحزاب القومية اليمي�ية لحقوق المرأة �� إطار حمالت كراهية

األجانب، و األشكال المتعددة لالستغالل و السيطرة ال�� ��سم بها عمل المهاجرات �� قطاع الرعا�ة
و القطاع الم���� ع�� وجه الخصوص، و �سليع الرعا�ة و التكاثر االجتما�� و ارتباطه �عمليات التمي��

الع���ي، و الحوار ب�� نظر�ة التقاطعية و ال�سو�ة الماركسية.

و قبل انضمامها إ�� جامعة غولدسميث �� عام 2013، عملت سارة ر. فارس �� جامعة �ال ساب�ي��ا� ��
روما، و �� جامعة امست��دام و جامعة كينغز �� لندن. و حصلت ع�� منحة من المعهد الدراسات

المتقدمة �� جامعة بر��ستون (2012–2013)، و من المعهد الدراسات المتقدمة �� جامعة كو�ستا�س
(2011) و من أكاد�مية جان فان أ�ك �� مد�نة ماس���خت (2009–2010). و �� حالياً عضوة �� هيئة

.Critical Sociology و محررة عالمية لنقد الكتب لمجلة Historical Materialism تحرير مجلة

هدى عسل

Se dire� هدى عسل حائزة ع�� درجة دكتوراه �� تاريخ اإلجتما�� و قد �ُ��ت أُطروحتها تحت عنوان

�arabe au Canada. Un siècle d’histoire migratoire [الهو�ة العربية �� كندا: قرٌن من تاريخ

الهجرة] (�ُ��ت �� اإلنجل���ة �� عام 2020). كانت �احثة �عد الدكتوراه �� جامعة ماكغيل و مرتبطة

�مركز مور�س هالبواكس �� École Normale Supérieure. و تتمحور أعمالها حول الهجرة، و الحركات
اإلجتماعية، و الع����ة و رهاب اإلسالم. و قد ���ت أك�� من خمسة ع�� مقاالً و فصالً �� الكتب،

و قدمت عدة محا��ات حول هذه المواضيع لجماه�� مختلفة. �صفتها �احثة �� لجنة حقوق اإل�سان
و حقوق الشباب �� كي�يك، أجرت دراسة رئ�سية حول أعمال الكراهية المعاد�ة لألجانب و المسلم��

�� هذه المقاطعة (2019). مقالها األخ�� �عنوان �اإلسالموفوبيا �� فر�سا: إنكار ظاهرة حقيقية للغا�ة�

قد �ُ�� �� الكتاب الجما�� Racismes de France ـ(2020).

إدوين ���

نقاش: �اسم… القومية ال�سو�ة ورهاب اإلسالم �� أورو�ا

:latin

invite Sara R. Farris قلقلة Hostile Environment(s) and Qalqalah

(Senior Lecturer in Sociology at Goldsmiths, University of

London) and Houda Asal (independent researcher) to discuss

their respective work on femonationalism and islamophobia in

the European context. Amidst rising hostilities against

decolonial, feminist and intersectional discourses and positions,

we will ask how to reclaim vocabularies that have been diverted

by neo-liberal, neo-conservative voices; how to enact radical

alternatives; and how to practice situated solidarities. This

online event will be moderated by Edwin Nasr (writer and

.(independent researcher

More information on hostileenvironments.eu

�مكن التطلع ع�� هذا الملف ع�� الموقع اإللك��و��

https://vimeo.com/547831154


إدوين ��� (مواليد 1994) �ع�ش و �عمل ب�� أمس��دام و ب��وت. و هو المساعد التنفيذي ألشكال
ألوان، و �� منظمة غ�� ر�حية مكرسة لإلنتاج الف�� و البحث، حيث �شارك �� تطوير ال��امج العامة

The Funambulist و Bidoun و Afterall Journal و الم�شورات و المعارض. �ُ��ت مقاالته �� مجلة

و n + 1 و Jadaliyya و ArteEast Quarterly، و تم تكليفه �كتا�ة نصوص من قبل مؤسسة الشارقة

للفنون، و ب�نا�� الصورة و الحركة – جنيف، و كذلك MMAG مؤسسة. عمل ��� �� العد�د من

المشاريع التحرير�ة، �ما �� ذلك The Derivative، لمركز ب��وت للفنون، �اإلضافة إ�� تر�نا�� الشارقة
للعمارة األو�� ال�� قيمت تحت عنوان �حقوق األجيال القادمة�. �اإلضافة إ�� ذلك، فهو عضو �� هيئة
تحرير جورنال سفر، و �� مجلة المستقلة نصف سنو�ة للثقافة ال����ة و التصميم �� ب��وت، و ���جم

�انتظام النصوص المتعلقة �تفكيك االستعمار من الفر�سية. �شارك ��� �� برنامج دي أبيل لتنظيم
المعارض 2020–2021.
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