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امللخص

 تتعـــرض األقليات بشـــكل متزايد يف جميع أنحاء العالم إلى تشـــويه ســـمعتها والتشـــهير هبا 
ممـــا يؤدي إلى هتميشـــهم واضطهادهم، مقرونة بأشـــكال أخرى من العنف الجســـدي، النفســـي، 
 البنيـــوي والثقـــايف. قـــد تكون هذه بســـبب عرقـــي، اثني، دينـــي أو حتـــى نتيجة للتوجه الجنســـي
أو اإلعاقـــات أو غيرهـــا من المؤشـــرات الديموغرافية - هـــذه الظاهرة أصبحت ُتعـــرف اختصارًا 
باســـم خطـــاب أو جرائم الكراهيـــة. عندما يتـــم تضخيم هـــذا النوع مـــن العنف إلى مـــا هو أبعد 
من المســـتوى الـــذي يمكن تحمله ضـــد المجتمع الســـود يف الواليات المتحدة يف الخمســـينيات 
 والســـتينيات مـــن القـــرن الماضي، يثير هـــذا هجوًما مضـــاًدا تحت عنـــوان »الشـــيطان األبيض«، 
ممـــا يعطي رؤيـــة ثاقبة حول »كيـــف يمكن للكراهيـــة ان تولد كراهيـــة أكثر«. يف اآلونـــة األخيرة، 
أضحـــت مثـــل هذه النـــوع من الكراهيـــة يتجلى بشـــكل أكثر وضوحًا تجـــاه الجاليات المســـلمة 
المقيمـــة يف الغـــرب. حيث ترتـــب التأطيـــر الناتج عـــن اعتبارهم هتديـــد أمني غير عقـــالين وغير 
مندمـــج مع القيـــم الغربية إلـــى عدد مـــن التشـــريعات/ والسياســـات الصارمة المســـتهدفة لهم، 
مصحوبـــًا بالعنـــف المنظم من قبـــل بعض االفـــراد والذي تســـتفيد مـــن عملية صناعـــة الدعاية 
التـــي تتغذى على هذه السياســـات. هذا الخوف من اإلســـالم كمـــا ترى نتائج هذه الدراســـة، هو 
نتيجة ثانويـــة للتجارب التاريخية، أضحت تســـتثمر يف وقتنا الراهن من قبـــل المصالح االقتصادية 
والسياســـية لألفراد والمنظمات. وباســـتخدام التحليل المحتوى النوعي وكذا االقتصاد السياســـي 
كأطر نظرية ومنهجية يف نفس الوقت، تحدد هذه الدراســـة الالعبين األساســـيين يف تأجيج مشـــاعر 
المعادية للمســـلمين يف الغـــرب، باإلضافة إلى الدوافع واإلســـراتيجيات المســـتخدمة يف تضليل 
الـــرأي العام. كما تستكشـــف أيضا المراحل وأســـباب تزايـــد التوتر يف العالقات بين المســـلمين 

والغـــرب، ودور اإلعالم كســـبب وكحل لهـــذا، باإلضافة إلـــى أمور أخرى.
الكلمـــات المفتاحية: اإلســـالموفوبيا، االعـــالم، االقتصاد السياســـي، الغرب، المســـلمين، 

حريـــة التعبير
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مقدمة

 لـــم تنتهـــي حملة فـــرض النظـــام التي شـــنتها األجهـــزة القمعيـــة يف ميانمار على مســـلمي 
الروهينجيا والضجة الذي أثارهتا يف وســـائل اإلعـــالم العالمية واألمم المتحـــدة حتى تحول انتباه 
الـــرأي العام تجـــاه اضطهاد المماثل الذي تمارســـه الصين تجاه مســـلمي االيغـــور. حيث أفادت 
وكاالت »أسوشـــييتد برس«، »بي بي ســـي«، »رويرز«، »نيويورك تايمز«، »اإليكونوميســـت« وما 
إلى ذلك بشـــكل متســـق وســـلطت الضوء على القمع المســـتمر الذي تمارسه الســـلطات الصينية 
تجاه هـــذه األقلية من حيـــث احتجازهم يف معســـكرات االعتقال تحت ســـتار دمجهـــم ومحاربة 
التطـــرف. يطلـــق هـــذه المرافق بشـــكل أدبـــي مراكـــز إعـــادة التأهيل، حيـــث يتم تأهيـــل هؤالء 
المســـلمين مـــن »الشـــبهات العقلية« التـــي تراها الســـلطات الصينية أهنا مســـتمدة من اإلســـالم. 
تتضمـــن عمليـــة التنقية انـــكار القوي لفعـــل »الشـــهادة »، وإنكار الـــذات والديـــن، والحث على 
تناول لحم الخنزير، وشـــرب الخمور، وتلقيـــن المتكرر لبيان الحزب الشـــيوعي. ويف خضم هذه 
العمليـــة، يتم فصل أفراد األســـرة بمـــا يف ذلك األطفال عـــن أمهاهتم. حيث يختفـــي اآلباء بمجرد 

القـــاء القبض عليهـــم، ولن يتـــم العثور عليهم مـــرة أخرى. 
يجـــادل تازمـــال Tazamal (2019) بأن الصين اســـتفادت من تجربة الغربيـــة فيما يتعلق 
بالسياســـات والخطابـــات األكاديميـــة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب، والتي تســـتهدف بشـــكل كبير 
وعلـــى التوالي المجتمعات اإلســـالمية وتجـــرم رموز المعـــرة عن الهوية اإلســـالمية كالحجاب 
واللحيـــة. بـــل وصلت إلى درجـــة وصف اإلســـالم بالمرض. وكل هـــذا تم اســـتيراده من الغرب 
حســـب تازمـــال، مستشـــهدًا بأمثلـــة كثيـــرة حول تصنيـــف العديـــد مـــن السياســـيين األمريكيين 
واألوروبيين لإلســـالم علـــى هذا النحو. ومن بين هؤالء مستشـــار األمن القومـــي لدونالد لرامب 
الذي ســـاوى بين اإلســـالم وما وصفه بـ »الســـرطان الخبيث«. كذلك األســـرالية بولين هانســـون 
Pauline Hanson المحســـوبة على اليمين المتطرف، التي وصفت اإلســـالم بـ »المرض« الذي 
 Caroline Santos ينبغـــي ان نطعم أنفســـنا ضـــده. من بين آخريـــن يوجد كاروليـــن ســـانتوس
 العضـــو يف حزب اســـتقالل المملكـــة المتحـــدة )UKIP(، والتي وصفتـــه أيضا بـ »الســـرطان«.

إال أن مـــا يفتقـــده تازمـــال هـــو تضمين وجهـــات النظر هـــذه يف وســـائل اإلعالم الغربيـــة، حيث 
تظهـــر الصور المميزة للمســـلمين علـــى أهنم عرضة للعنـــف والتعصب. من ناحية أخـــرى، ووفًقا 
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للنـــووي El-Nawawi وباورز Powers (2008) يتأثر صانعو السياســـات ووســـائل اإلعالم، 
بالمفهوم التبســـيطي لصراع الحضارات بســـبب جاذبيتـــه األخالقية للمعارضـــة المزدوجة.

علـــى الرغم مـــن تزايد الرابـــط الناتج عـــن تطور أجهـــزة وبرامـــج التواصل التـــي انتجتها 
 العولمـــة، والتـــي اختصرت أبعـــاد الزمان والمـــكان )ســـعيد، 1993؛ مزروعي، بـــدون تاريخ(،
إال أنه لم يســـتفيد المســـلمون من بيئة االنفتاح والحرية الغربية بسبب هتميشهم المتزايد كمهاجرين 
،)Dekker & van der Noll، 2009( إضافـــة إلـــى عوامـــل اجتماعيـــة واقتصاديـــة أخـــرى 
 حيـــث تذكرنـــا بــــ ســـبيفاك Spivak من مجموعـــة دراســـات ما بعد االســـتعمار – عـــن وجود 
نظرة للمســـلمين كتهديد منتشـــر يف وســـائل اإلعالم الغربية. هـــذه الصورة النمطية بـــدأت تتبلور 
منـــذ أواخر الســـتينات، عر اســـتخدام نقاشـــات مـــن قبيـــل أن المســـلمين غير عقالنييـــن ولهم 
 قابليـــة للعنف على شـــاكلة الممارســـات القروســـطية، باإلضافة إلـــى اهنم معادون لقيـــم الحداثة 
)شـــوارتز Schwartz 2005، سعيد Said، 1993، 1980، 1981(. ووفقا لـ كيمرلي أ. باول 
K. A. Powell (2011، 2018) تزايـــد التطـــرف العدائي تجاه المســـلمين يف وســـائل االعالم 
األمريكيـــة بشـــكل خاص بعـــد أحداث الحادي عشـــر من ســـبتمر، حيث أشـــارت يف دراســـتها 
إلـــى أنه منـــذ هذه األحـــداث وتحديدًا ما بيـــن أكتوبـــر 2001 ويناير 2010، تعرضـــت الواليات 
المتحـــدة األمريكية إلـــى حوالـــي 11 هجومًا ارهابيـــًا وتم القضـــاء عليه يف مهـــده، إال اهنا ترى 
أن تلـــك الهجومـــات التـــي ارتكبت من قبل أفـــراد / الجماعات عـــادة ما تكون مؤطـــرة كمؤامرة 
مـــن قبـــل العرب والمســـلمين واإلســـالم يف حـــذ ذاته لتدميـــر الغـــرب ودحر تقدمـــه الحضاري 
بســـبب عداء هـــؤالء للنمط الحيـــاة الغربي، ال ســـيما قيمة الحريـــة العزيزة »لدينـــا«. على عكس 
المتطرفيـــن المســـلمين، فإنـــه يتم تخفيف حـــدة التهديد المســـتقبلي يف حالة تم تبينـــه من قبل من 
أفـــراد أو جماعـــات غير مســـلمة، والتـــي غالبًا ما يتـــم تحديدها كحـــاالت فرديـــة ومنعزلة، كما 
يوصـــف أصحاهبـــا بالغير المســـتقرين عقليـــًا )كما هو الشـــأن بالنســـبة للمفجر االنبوب الســـيد 
هيلـــدر الذي ُوصف أنـــذاك بالمضطرب نفســـيًا أو المصاب بالفصام« حســـب اقتبـــاس نيويورك 
تايمـــز(. وتخلـــص كيمرلـــي باول إلـــى أن هـــذه االزدواجيـــة يف التوصيـــف هو نتيجـــة لضعف 
 التعزيـــز التقـــارب بيـــن بيئة السياســـات ووســـائل اإلعالم. مـــن ناحية أخـــرى، يالحـــظ يانيقون
 Yenigun (2004) أن هنـــاك انحرافـــًا لدى وســـائل اإلعـــالم األمريكية الســـائدة يف توصيفها 
للمســـلمين عموما وللشـــرق األوســـط خاصة يف كوهنـــم كتلة متجانســـة. بدال من ذلـــك يقدم يف 
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دراســـته حول »احـــداث 09/11 وتغطيـــة الحرب األفغانيـــة« اســـراتيجية للتمايـــز، قائمة على 
وضع خطـــوط كبيرة بيـــن المســـلمين المعتدلين )بوصفهـــم وطنيين ضحايا تعرضـــوا لهجومات 
مـــن قبل مواطنيهـــم(، وبين المتطرفيـــن، الراديكالييـــن، األصوليين الذين تبنـــوا العنف من خالل 
التفجيـــرات االنتحاريـــة وخطف الطائـــرات. يمكن اعتبـــار هذا األخيـــر كنتيجة للبيئة السياســـية 
الســـائدة. ويمكن اإلشـــارة إلـــى هذا إلى خطـــاب الرئيس األمريكـــي جورج بوش آنـــذاك، عندما 

 : ل قا
»اإلرهابيـــون هـــم خونـــة لعقيدهتم، يف الواقـــع، يحاولون اختطاف اإلســـالم ذاتـــه. إن عدو 
أمريكا ليـــس من أصدقائنا المســـلمين. وال أصدقائنا العرب. عدونا شـــبكة متطرفة من اإلرهابيين 

والتي تدعمهم بعض الحكومات«. )واشـــنطن بوســـت 20 ســـبتمر 2001(«
يف كتابة الذي عنونه بـ »المســـلم الجيد، والمســـلم الســـيئ: أمريكا، الحـــرب الباردة وجذور 
اإلرهـــاب«، انتهج ممادين Mamdani (2004) نفس اســـراتيجية التمييز المفاهيمي والســـياقي 

بالحـــرب على اإلرهاب،  يتعلق  فيما 
نقلـــت مجلـــة Newsweek الصـــادرة يف 2 فرايـــر 2019 عـــن بحث أجراهـــا أكاديميون 
مـــن جامعة أالباما وجامعـــة والية جورجيـــا: مفادها أن »نســـبة الهجمات التي يقوم هبا مســـلمين 
تحصـــل على تغطيـــة إعالمية أكثـــر 357٪ مـــن تلك التـــي تقوم هبـــا الجماعات أخـــرى«. لماذا 
هـــذا الركيز التواتر االنتقائـــي؟ قد يجادل فرانســـيس فوكوياما )2002( يف ذلـــك بأن الهجومات 
التـــي يقوم هبا مســـلمين لديها ســـمعة واســـعة من حيـــث االنتظام والضـــرر العنيف الذي تســـببه. 
بحيـــث إن المفجريـــن مولعـــون بتفجير أنفســـهم وقتل األبريـــاء ناهيك عن الممتلـــكات؟ فكيف 
يمكـــن تجاهـــل كل هـــذا؟ علـــى العكس مـــن ذلك يدفـــع بالمـــرء إلى التعمـــق يف فهـــم الدوافع 
والســـياقات االجتماعيـــة والسياســـية واالقتصادية بـــل والتاريخيـــة أيضا؟ كما يـــرك ليغوص يف 
 محيط الخيـــال مالم يكن محظوظـــا بما فيه كفاية ليصادف عالم السياســـة الهنـــدي، اعجاز أحمد
 Aijaz Ahmed (2003)، أو زميلـــه الباكســـتاين Eqbal Ahmed (2001)، أو صديقهـــم 
الفلســـطيني إدوارد سعيد Edward Said (2000، 2001)، أو نظيرهم االفريقي علي مزروعي

Ali Mazui )بـــدون تاريخ(. 
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كما لـــو كان ينفي فرضية اعتبار اإلرهاب كســـلوك يميز بالمســـلمين، ركـــز جوزيف كونراد 
يف روايتـــه )العميل الســـري، 1905(، على دوافع اإلرهـــاب األيديولوجية، وعلـــى وجه التحديد 
»محاولـــة تفجير مرصـــد غرينيتـــش يف 15 فراير 1894«، وهـــي المحاولة التـــي حولت مرتكب 
 الجريمـــة – شـــخص وصفة فورد بأنـــه »نصف أبلـــه« وانتحرت أختـــه- إلى أشـــالء« )ص 05(.

هنا يســـتنتج المـــرء رؤية حـــول اســـراتيجيات ومخططـــي ومرتكبـــي التفجيـــرات )االنتحارية( 
واآلثار الجســـدية والنفســـية المرتبـــة على ذلك، والتي تشـــبه إلى حـــد بعيد تلك شـــهدها العصر 
الحديـــث. يف متاهة األيديولوجيـــات والتآمر الدولي )اقرأ: قمع( لقـــوى التحرير يف بعض البلدان، 
الحـــظ جورج أورويـــل George Orwell بشـــكل تنبؤي تماًما عـــام 1938 )1970(، أن بذور 
اإلرهـــاب ُزرعت والح خطر انتشـــارها يف األفق، مما غفلـــت عنه بريطانيا كثيـــرًا حتى اهتزت منه 
بفعل هديـــر القنابـــل« )1970، ص 221(. لذلك فوفقـــًا لعبد اهلل )2005(؛ فقبـــل الحديث عن 
الزخـــم الـــذي تركته أفعـــال القاعـــدة وداعش وبوكو حـــرام ومن يدعمهـــم على وجـــه التحديد، 
فإن هنـــاك فضائع مماثلـــة قامت هبـــا منظمات دينيـــة متطرفة أخرى كالهندوســـية نمـــور التاميل، 
البوذي ســـنهال، الجيش الجمهـــوري اإليرلندي الكاثوليكي، اتباع بروتســـتانت أولســـر يونيون، 
براهمســـت شـــيف ســـنيا، حزب هبارتيا جاناتا وأعضـــاء رابطة الدفـــاع اليهودية. رغـــم ذلك نجد 
م مســـبًقا هبويته  االعـــالم الغربي العالمي يركـــز بوصلته على »اإلرهابي المســـلم« يف أنه مؤهل وُمقوَّ

الدينية.
علـــى الرغـــم مـــن أن Fox News و CNN يمكـــن أن تغمرهما صور انفجـــارات القنابل 
 مـــع مشـــاعل اللهـــب والضبـــاب الكثيـــف مـــن الدخـــان المنتشـــر بيـــن األبريـــاء الذيـــن يبكون 
أو يركضـــون بـــال حول وال قـــوة من أجل الحيـــاة العزيزة، فمـــن المحتمل أن يرى المـــرء يف اليوم 
الموالـــي لذلك صفحات أغلفـــة الجرائد تتصدرها صور لمســـلمون عرب ذوو المظهر الشـــرس 
)انظر غـــالف مجلة نيوزويك يف 28 ســـبتمر 2001 الذي جـــاء بعنوان »لمـــاذا يكرهوننا: جذور 
الغضب اإلســـالمي« كمثال(. رغم ذلـــك، ال يمكن بكل إنصاف إلقاء اللـــوم على اإلعالم الغربي 
بشـــكل شـــامل. على ســـبيل المثال؛ تختلف صحيفة الغارديـــان يف المملكة المتحـــدة نوعا ما من 
حيث العمـــق والتعاطف مـــع مجتمع األقليات المســـلمة يف أوربـــا مقارنة بالتلغراف على ســـبيل 
المثـــال )ســـعيد، 2007(. ففي حيـــن أنه من المرجـــح أن يقرأ المـــرء عناوين من قبيـــل »األبطال 
المســـلمون المنســـيون الذين قاتلوا ســـابقًا من أجل بريطانيـــا يف الخنـــادق«)12 نوفمر 2017(، 
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لكـــن أيضـــا من المرجـــح أن يصادف أيضا »النســـر« الذي اعتنق اإلســـالم وخطط لتفجير شـــارع 
أكســـفورد »)6 آذار / مـــارس 2019(. نظـــرًا نيوزويـــك يف الواليات المتحدة معرضة باســـتمرار 
إلصـــدار »عصر الحرب اإلســـالمية« )فرايـــر 2002(، فمـــن المرجح أن تتداخـــل مجلة تايم مع 
اصـــدار »قصـــص لنجاح المســـلمين يف أوروبـــا« )11 فراير 2008(. إال أنه بشـــكل عـــام، هناك 
تمثيـــل ســـلبي من حيث المحتوى والتكرار حتى وإن تســـاوت كل األشـــياء، فإن وســـائل اإلعالم 
يف األخيـــر هي مجرد حليف، يتحالف مع السياســـيين وصانعي السياســـات بـــل العلماء والكتاب 

مؤخـــرًا، كشـــبكة من المنظمات غيـــر الحكومية التي تتخـــذ من اإلســـالموفوبيا كأداة للرويج. 
تجدر االشـــارة إال ان الغـــرب ذاته ليس كياًنـــا موحدًا (هيدجـــز Hedges، 2015(، وإنما 
يتشـــكل من خـــالل تأثيرات ثقافيـــة وايديولوجيـــة متنوعة ) هنـــاك على نطاق واســـع وعلى وجه 
التحديد الغـــرب االمريالي والغرب المعـــادي لألمريالية، وكالهما يتنافســـان داخليا(، والطريقة 
التـــي تؤكد هبا هذه األيديولوجيات يف ســـعيها نحـــو القبول ضمن المجال العـــام تختلف من دولة 
غربيـــة إلى أخـــرى )هابرمـــاس Habermas، 2006(. ومع ذلك، ال تزال الهيمنـــة لطبقة البيض 
)2009 ،Asad ؛ أسدButler، 2009 والرأســـمالية، تدعمها يف ذلك قوة القانون والسياسة )بتلر 

باإلضافـــة إلـــى وســـائل اإلعـــالم الرئيســـية )ســـعيد Saeed، 2007(. لحســـم هـــذه المفاهيم 
لطريقـــة ســـريعة ومتســـاوية، يعتمـــد تعريفنا يف هذه الدراســـة لمفهـــوم المجال العـــام بما تحدث 
 عنـــه هابرمـــاس )1991(، )لالطـــالع أكثـــر حـــول االختالفـــات بين العلمـــاء والفالســـفة حول 
مـــا يعتر ضمن المجال العـــام، انظر كبيروجـــي Kperoji 2011(؛ يف كونه منر اســـتطرادي يتم 
فيه تشـــكيل اآلراء وصياغتها؛ كما يندمج الالعبون بحرية عر تالقح أفكارهم ومشـــاعرهم بشكل 
متســـاوي ومن دون أي خـــوف من الرقابـــة الذاتية أوالعامـــة. إن تجليات المجـــال العام موجودة 
بشـــكل أكثر يف وســـائل اإلعالم الحالية )المطبوعـــة واإللكرونية واإلنرنـــت( وتمتد إلى األماكن 
العامـــة كقاعات المدينة، المســـارح، الفنـــادق، المقاهـــي، الصالونات وما إلى ذلك، كما تشـــمل 
أنشـــطة مثل اســـتخدام الالفتات والنشـــرات أثناء االحتجاجـــات، والكتابة على الجـــدران ونظام 
النقل العام، والنقوش التي ترســـم على قمصان يت شـــيرت وما شـــابه. ومع ذلك، ال يمكن ضمان 
الوصول واالســـتخدام للفضاء العام بشكل متســـاو كما يأمل هابرماس، خاصة بالنسبة إلى وسائل 
اإلعـــالم، نظرًا ألن العوامـــل االجتماعية واالقتصادية والسياســـية، ليس من النـــادر، هي متغيرات 
Pember ؛ بيمرMcQuail، 2010 متداخلـــة تحدد من ُيســـمع له ومن يتـــم قمعـــه )ماكويـــل 
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وكالفرت Calvert، 2008(. نتيجة ذلك يتشـــكل الســـياق الذي ترســـخ فيه قيم الرأســـمالية يف 
مقابل ذلك يتـــم فيه قمع أصـــوات األقليات.

عـــالوة علـــى ذلك، تـــم إنفـــاق مـــوارد فكريـــة كبيـــر يف دراســـة اإلســـالموفوبيا أو معاداة 
المســـلمين يف الغرب. إال أن المنظور االقتصاد السياســـي للمســـألة، يف كونـــه صناعة مزدهرة، هو 
حســـب تعبير الروفيســـور عبد اهلل ســـميث Abdullahi Smit، »موضوع قد تـــم اهماله«. لكن 
األمـــر األكثر إهمااًل هو تفكيك تســـويغه األيديولوجي – أي اســـتخدام مبدأ حرية التعبير كســـتار، 
والذي يشـــكل جوهـــر هذا البحث. كمـــا يركز بشـــكل كبير على وســـائل اإلعـــالم المطبوعة مع 

بعض إعطـــاء بعض األمثلة عـــن الواليـــات المتحدة والمملكـــة المتحدة.

 اإلسالموفوبيا: مفهوم »العيوب« واآلثار

كمفهوم جديد، ظهر مصطلح »إســـالموفوبيا« يف ســـبعينيات القـــرن الماضي لوصف ظاهرة 
قائمـــة منـــذ زمن طويـــل عنواهنا الكبيـــر؛ الخـــوف والكراهية من اإلســـالم، والتي ترجم بشـــكل 
دائـــم إلى عنـــف وتحيزات وصور نمطية وتمييز ضد المســـلمين. ومن ضمنها االعتداء الجســـدي 
واإلهانـــة اللفظية والبصق على المســـلمين )أو األشـــخاص الذيـــن ُينظر إليهم علـــى أهنم كذلك( 
بنـــاًء علـــى مظاهر خارجيـــة كالحجاب أو اللحيـــة، ورمي وتدنيـــس أماكن العبادة بالبـــول والراز 
ولحـــوم الخنازيـــر، وكتابة كتابات مســـيئة على الجدران ومـــا إلى ذلك. من ناحية أخرى، يشـــمل 
التمييـــز أيضـــا عدم قبـــول يف العمـــل يف المؤسســـات العامة والخاصـــة نتيجة ذلك، وكـــذا اإلهناء 
المفاجـــئ للوظائـــف، ورفـــض القبـــول يف المـــدارس، والمراقبة غيـــر العادية يف األماكـــن العامة 
كالبنوك والشـــوارع والمستشـــفيات بســـبب معرفات إســـالمية معروفة، واالســـتبعاد من الشؤون 
السياســـية وسياســـات الدولة التي تســـتهدف المســـلمين )مثل حظر الذي قام بـــه ترامب، وقانون 

الدنماركي(.  المصافحة 
وقـــد تضافرت مجموعة مـــن األحداث منذ الســـبعينات وما تالها لتعقيد المســـألة وابرازها 
يف المجـــال العـــام الغربي؛ من أبـــرز ذلك الثـــورة اإليرانية عـــام 1979، واحتجاز الدبلوماســـيين 
األمريكييـــن يف الســـفارة االمريكيـــة عقـــب ســـقوط الشـــاه، باإلضافة إلـــى الخالفـــات المتعلقة 
بنشـــر ســـلمان رشـــدي لكتابه »آيات شـــيطانية«، وظهـــور أطروحة صـــراع الحضـــارات كبداية، 
 حـــرب الخليـــج وتفجيـــر مركـــز التجـــارة العالمـــي، وبلغـــت ذروهتا مـــع هجومـــات 11/09، 
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ومـــا صاحبها مـــن تفجيرات مرو انفـــاق لندن وتفجيـــرات الحافالت المعروفة باســـم 7/7. كل 
هذه االحداث تفاقمت بشـــكل حاد لتظهر المســـلمين كأفراد غير عقالنييـــن، متطرفين وارهابيين، 
 Perocco، وال يتوافقـــوا مـــع الروح الغربية، وبالتالي يشـــكلوا هتديـــدًا لرفاهية الغـــرب ) بيروكو
.Bécare، 2017 وبيـــكاري   Nazroo نـــازرو   .  Alexander2017 ؛ الكســـندر   .2018 
.Hammerbeck، 2004 2016. هامربك ،Raj وراج Sarwarسروار .Allen، 2017 آلين  
.Saeed، 2007 ســـعيد   .Alshammari، 2013 الشـــمري   .2018  ،Bazian  بازيـــان 

 .)Modood، 2009 مودود ،Meer مير
 المفهـــوم األكاديمـــي للمصطلـــح عـــادًة مـــا يزيل الشـــكوك من حيـــث أنه »غير مؤســـس« 
 ،)Alshammari، 2013 (، و« غير عقالين« ) الشـــمريThe Runnymede Trust 1997(
»غير مرر »و« ال أســـاس له« (األمـــم المتحدة، نقال عن آليـــن Allen، 2017، ص 06(. ونتيجة 
تصاعد هـــذه الظاهرة يف المملكة المتحدة فقد تم انشـــاء مركـــز Runnymede Trust نيابة عن 
لجنـــة المســـلمين الريطانييـــن واإلســـالموفوبيا، وقد أصدر تقريـــره التاريخي ســـنة 1997 حول 

هذه القضية، بعنوان »اإلســـالموفوبيا: تحـــدي لنا جميعًا«، 
كمـــا تم االستشـــهاد بتعريفاتـــه على نطاق واســـع كونه يكرس الســـمات واألبعاد الشـــاملة 

يف: والمتمثل  المصطلـــح،  لتحيز 
1( اعتبار اإلسالم على أنه كتلة متجانسة، ثابتة وال يستجيب للتغيير. 

2( اعتبـــار اإلســـالم على أنه منفصـــل عن »آخـــر«، وال يمتلك قيم مشـــركة مـــع الثقافات 
األخـــرى، وال يتأثـــر هبم وال يؤثـــر عليهم. 

3( اعتبار اإلسالم على أنه أدنى مرتبة من الغرب. بربري وغير عقالين، بدائي ومتحيز جنسًيا. 
4( ُينظـــر إلى اإلســـالم على أنـــه عنيف وعدواين ويشـــكل هتديد وداعمُا لإلرهـــاب، كما أنه 

منخرط يف »صـــراع الحضارات«. 
5( اعتبار إلى اإلسالم على أنه أيديولوجية سياسية تستخدم لتحقيق مآرب سياسية وعسكرية.

 6( االنتقادات التي وجهها اإلسالم للغرب مرفوضة بشكل قاطع. 
7( يتم اســـتخدام العداء لإلســـالم لتريـــر الممارســـات التمييزية تجاه المســـلمين وإقصاء 

المســـلمين من التيار الســـائد للمجتمع. 
8( ينظر إلى العداء ضد المسلمين على أنه أمر طبيعي أو عادي )ص 5(.
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ومـــع ذلك، فـــإن علماء مثـــل فريـــد هاليـــداي )1993( يعترون المفهـــوم معيًبـــا للغاية يف 
تحديـــد الظاهـــرة محل الدراســـة - بحجـــة أنه يقدم اإلســـالم ككتلة واحـــدة ومتجانســـة، بالتالي 
يســـتبعد التفســـيرات المتنوعـــة داخلـــه )ربمـــا يكون هـــذا النقد قد نشـــأ عن حجة ســـعيد بوجود 
ال شـــيء كإســـالم واحـــد(. ثانيًا، الخـــوف والكراهية الموجهان ضد اإلســـالم نفســـه وليس ضد 
المســـلمين. بعبارة أخـــرى، فإن الدفع بالمفهوم هـــو اإليمان يف حد ذاته وليس األشـــخاص الذين 
يتعرضـــون للهجوم - نوع من حماية اإلســـالم مـــن الهجوم ضمنًيـــا. أخيًرا، ال يعطـــي نظرة ثاقبة 
لطبيعـــة التحيـــز الموجه تجـــاه المســـلمين. يف مواجهة ذلك، قـــدم آلين Allen (2017) ســـبب 
 غياب تفســـير واحد لعلم االجتماع الذي من شـــأنه وصف الظاهرة واتســـاع نطاقهـــا الذي هتتم به.
وهكذا فـــإن اإلســـالموفوبيا هي مجـــرد توصيف لمفاهيـــم مماثلة مثـــل رهاب المثليـــة وكراهية 
األجانـــب ومعاداة الســـامية، وهـــذه الحجة تقلل بشـــكل خفي من وجـــود تأثيرات هـــذه الظاهرة 
يف الواقـــع. مـــن ناحية أخـــرى، الحـــظ ميـــر Meer ومـــودود Modood (2009) أن مثل هذه 
االنتقـــادات تتوقـــف عن إبـــداء اإلعجاب باإلســـالم باعتبـــاره كياًنا ثنائـــي التفرع عن المســـلمين 
)اإلســـالم مقابل المســـلمين(، رغم أن كالهما ال ينفصـــالن عن بعضهما يف الواقـــع؛ معلالً بذلك 
أن أولئـــك المســـلمين الذيـــن أبلغوا عن وجـــود هجمات أكـــدوا أهنم عانـــوا أيضا وجـــود تمييز 
ضدهـــم- يرتـــدون الحجـــاب والعمامة واللحيـــة واللبـــاس مثل العـــرب وما إلى ذلـــك. يف هذا 
الســـياق يتســـاءل الكســـندر Alexander (2017) كيف يكـــون الخوف من اإلســـالم من دون 

المســـلمين.  العودة فعليًا إلى ممارســـات 
نقـــاش آخـــر حول اعتبـــار اإلســـالموفوبيا كممارســـة عنصرية كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى 
معـــاداة الســـامية. إال أن بعـــض الذيـــن لديهم مصالـــح معينة ينتقـــدون هذا الطـــرح، بحيث يرون 
أن العنصريـــة تتعامـــل بشـــكل أساســـي مـــع الســـمات الفطريـــة والثابتة كلـــون البشـــرة، يف حين 
 أن الديـــن يمكـــن أن يكـــون عرضـــة للتغيير؛ بحيـــث يمكن للمـــرء أن ينتقـــل من ديـــن إلى آخر. 
إال أن آخـــرون يعتـــرون وجهـــة النظـــر هـــذه محـــدودة يف نظرهتـــا إلـــى العنصرية بســـبب تعدد 
أوجههـــا وديناميتهـــا. بعبارة أخـــرى، اعتبـــار المســـألة بيولوجية مرتبطـــة بلون البشـــرة حصرًا - 
فهنـــاك عنصريـــة ثقافية أيًضـــا. بالتالي فالمحـــدد النهائي هنا هـــو الثقافة، والتي ينـــدرج الدين كم 
ضمنها. بســـبب الممارســـات / الرموز الدينية الشـــائعة وكذا الســـمات الجســـدية المماثلة أيضا، 
فغالًبـــا ما ُيعتر المســـلمون وخاصة من باكســـتان وبنغالديـــش والجزائر، ككيـــان عرقي يف معظم 
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البلدان الغربية. هذا هو الســـبب يف أن كاميرات التجســـس الخاصة بمكافحـــة اإلرهاب ووكاالت 
االســـتخبارات تســـتهدف منازلهـــم أكثر؛ كما توقيفهم وتفتيشـــهم من قبل الشـــرطة يف الشـــوارع؛ 
 يتم التحقيـــق معهم يف المطـــارات وغيرها )بازيـــان Bazian، 2018؛ نـــازرو Nazroo وبيكير
Raj 2016؛ وراج   Sarwar ســـاروار  Saeed، 2007؛  ســـعيد   Bécare، 2017؛ 
ومـــودود  Meer أشـــارمير  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة   .)Alexander، 2017  ألكســـندر 

 Modood (2009) إلـــى أن مـــا يفتقده منتقـــدي العنصرية البيولوجية هو حقيقـــة أن المرء ليس 
له خيـــار فيما يتعلق دينـــه الذي ينتمي اليـــه أو البلد الـــذي ولد فيه. 

غالًبـــا مـــا يتم تتبنـــي الجماعـــات اليمينية المتطرفـــة هذا النـــوع الجديد مـــن العنصرية، عر 
اخـــراق المجـــال العام تحت غطـــاء حماية الهويـــة الوطنية )اللغـــة اإلنجليزية، العـــرق األبيض، 
 الديانـــة المســـيحية( ومواجهـــة التأثيرات الســـلبية للثقافـــات الوافدة علـــى »الثقافـــة المتوفقة« – 

 .)Perocco، 2018 لذا فحوادث الجريمة عادة ما تختلط مع العرق ( بيروكو
تشـــير اإلحصائيات المتعلقة بالكراهية ضد المســـلمين يف كل من أوروبـــا وأمريكا إلى ارقام 
 مذهلة ومخيفة يف نفس الوقت؛ حيث أظهر اســـتطالع للرأي قـــام به مركز بيو لألبحاث عام 2008 
 أن كل واحـــًدا مـــن أربعـــة بريطانييـــن تقريًبـــا لديـــه شـــعور ســـلبي تجاه اإلســـالم والمســـلمين 
)انظـــر بيـــو Pew، 2008(. وجدت دراســـة أخـــرى لنفس المركز ســـنة 2016 أن هذا الشـــعور 
 منتشـــر يف جميـــع أنحـــاء أوروبـــا - حيـــث كشـــف المســـتجيبين أن 72٪ من المجرييـــن و٪69
 مـــن اإليطالييـــن و66٪ مـــن البولنديين صوتوا لنفس االتجـــاه )انظر بيـــو Pew، 2016(. وتبدو 
الصـــورة مماثلة بالنســـبة للواليـــات المتحـــدة )انظر بيـــو Pew، 2017(. بعد أحـــداث الحادي 
عشـــر من ســـبتمر، الحظ مركز الرصـــد األوربي للعنصرية ورهـــاب األجانـــب ارتفاًعا يف أعمال 
العنـــف والتمييز الموجهـــة ضد المســـلمين )نلســـون Nielson وآليـــن Allen، 2002(. على 
وجه التحديـــد، يصف آليـــن )2001، 2004( ويف بلـــدان نموذجية كألمانيا وإيطاليـــا والدنمارك 
والمملكـــة المتحـــدة، كيف تم رمي النســـاء المســـلمات من على متـــن حافلة متحركـــة أو منعهن 
مـــن الصعود إلـــى الطائرة، والبصق علـــى حجاهبن وتمزيقه علنًـــا، أو تعرضهن لالعتـــداء اللفظي 
بســـبب معتقداهتـــن. من ناحيـــة أخـــرى، يناقـــش حســـن Hasan (2015) كيف ُحـــرم الرجال 
المســـلمون مـــراًرا وتكراًرا مـــن فرص العمل والتعليم، ال ســـيما يف ألمانيا وفرنســـا، بينما يشـــرح 

بـــاور Power (2008) محنتهـــم يف أماكن العمل، يف بلدان كفرنســـا وإســـبانيا.
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بالمحصلـــة، أصبح المســـلمون مرفوضين ومهمشـــين اجتماعيًا. وبالتالي، فإن مشـــاركتهم 
ضمن الفضاء السياســـي ســـيكون دون جـــدوى، إن لم يتم حضرهم بالكامل. على هذا األســـاس، 
الحـــظ فـــان ديـــر نـــول Van der Noll وديكيـــر  (Dekker2009)أن المســـلمين يعانون من 
مســـتويات فقر مرتفعة، وتعليـــم أدنى من المتوســـط، باإلضافة إلى ذلك، يركـــزون يف الضواحي 
األكثـــر فقرًا، والوظائـــف ذات الدخل األدنى كمـــا ال يتلقون رعاية صحية وفـــق المعايير الالزمة. 
كل هـــذا ونجـــد المســـلمين يتشـــاركون أشـــكال التمييز المذكـــورة مـــع أقليات أخرى كالســـود 
 .Kperoji، 2018 وكبيروجي Fabregat اإليرلنديين، الهندوس، البوير، الالتنييـــن )فابريغات
هاليـــداي Halliday، 1993(. ومـــع ذلك، فوفقًا لــــ بيروكـــو Perroco (2018)، فإن التمييز 
 ضـــد المســـلمين هـــو »أعمق اشـــكال العنصريـــة وأكثرها حـــدة وانتشـــارًا على النطاق الواســـع« 
فإنـــه   )31 ص   ،Bécare 2017 وبيـــكاري   Nazroo نـــازروا  تعبيـــر  وحســـب   ،)26  )ص. 
 »يتـــم وصـــف المســـلمين مـــرارًا وتكـــرارًا كمجموعـــات إجتماعيـــة األكثـــر عرضـــة للتمييز«.
بالتالـــي فمثل هذه الممارســـات الراكمية من شـــاهنا أن تؤثر على الصحة البدنية والعقلية حســـب 
 بيكاري Bécare ونازروا Nazroo (2017). توصلت األبحاث المشركة وابحاث النظراء إلى أن 
»قلة النوم وتكلس الشـــريان التاجي وكذا االســـتجابات الهرمونية المجهـــدة كأنماط الكورتيزول 
النهاريـــة المتغيـــرة وانمـــاط الكورتيـــزول المرتفعة، كلهـــا نتيجة للتعـــرض للمواقـــف العنصرية 

المتكررة بشـــكل يومي ) نـــازروا Nazroo وبيـــكاري Bécare )2017، ص 32(. 
عندمـــا يتـــم أخـــذ كل هذه النقـــاط يف عيـــن االعتبـــار، باإلضافة إلـــى السياســـات الصارمة 
المســـتهدفة للمجتمعات المســـلمة، فـــإن احتماليـــة تعرض المســـلمين إلى المزيد مـــن التطرف 
تـــزداد إرتفاعًا )ديكير Dekker وفـــان دير نـــول Van der Noll، 2009(. خالل برنامج لقناة 
البـــي. بي. ســـي )14 فراير 2019( بعنوان »ســـلمان رشـــدي جعـــل جيلي أكثر تطرفـــًا«؛ يذكر 
إليـــاس كرماين من بين آخـــرون، كيف أدى الرفـــض المجتمعي من قبل زمالئـــه الليراليين البيض 
بعـــد أن ابـــدى مواقف معارضة لفتوى رشـــدي، إلـــى الدفع به نحـــو تبني سياســـات متطرفة قائمة 
علـــى »الهوية اإلســـالمية«. بعبـــارة أخرى، هنـــاك ارتباط عملـــي ونظري بين العـــدوان واإلحباط 

وبيـــن التفاعل الدوري ألشـــكال العنف الماديـــة والبنيوية. 
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االقتصاد السياسي

شـــكل الصعود الســـريع للجماعات اليمينية المتطرفـــة وغيرها من المنظمـــات الغربية التي 
تـــروج للكراهية، وخاصـــة يف الواليات المتحدة، ســـبًبا للقلق لدى مختلـــف أصحاب المصلحة، 
وال ســـيما أولئك الذين يقعون يف الطـــرف المتلقي لهذا الفعل. حيث تعطـــي المصادر أنه ما يفوق 
 1000 منظمة مـــن هذا القبيل متواجـــدة يف الواليات المتحدة وحدها )نيويـــورك تايمز، 2019(.

 كمـــا اهنـــا ممولـــة ومرابطـــة بشـــكل كبيـــر، إضافة إلـــى انتشـــارها الواســـع يف شـــبكة االنرنيت 
ومؤثـــرة يف وســـائل االعالم الرئيســـية. مـــن بين االفـــراد البارزين الذيـــن روجوا لإلســـالموفوبيا 
Daniel pipes، روبـــرت سبنســـر  يف الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة نجـــد دانيـــال بايبـــس 
جافنـــي فرانـــك   ،Steven Emerson ايمرســـون  ســـتيفن   ،Robert Spencer   
Frank Gaffny، باميال جيلر Pamela Geller. أما بالنســـبة للمنظمات فيوجد؛ جهاد ووتش، 
مـــن أجل أمريكا، منتدى الشـــرق األوســـط، مبادرة الدفاع عـــن الحرية األمريكية، مركز السياســـة 
واألمن، مشـــروع كالريون، مركز دراســـات اإلســـالم السياســـي ومركـــز ديفيد هورويتـــز للحرية 
 )مركـــز كارتـــر، 2017؛ مجلـــس العالقات األمريكيـــة اإلســـالمية وجامعة كاليفورنيـــا، 2016؛

مركـــز التقـــدم األمريكـــي، 2011(. كمـــا يمكـــن أن نجـــد يف المملكة المتحـــدة، رابطـــة الدفاع 
 اإلنجليزيـــة، بريطانيـــا أوال، العمـــل الوطنـــي، ال شـــريعة هنـــا، باإلضافـــة إلى جمعيـــات أخرى 
)بيروكـــو Perocco، 2018. آليـــن Allen، 2011، 2017(، والتـــي ال تشـــارك يف التجمعات 
السياســـية فقط، بـــل تنظم احتجاجـــات ضد عمليات بنـــاء المســـاجد، واثـــارة المواطنين ضد ما 
يمكـــن افراضه بزحف الشـــريعة والجهاد. لذا فإن اســـتهداف المســـتمر للمجتمعـــات المهاجرة، 
وخاصـــة المســـلمين منهـــم، وانتقـــاد سياســـات الهجرة / تعـــدد الثقافـــات تحت ذريعـــة حماية 
هويـــة األمن القومـــي... إلخ، قـــد يدفع األشـــخاص الذين لديهـــم دوافع عنيفة لتبني ســـلوكيات 
 Andres Breivik وتصرفـــات بنـــاء على هذا النحـــو )من بيـــن األمثلة، ذكر أنـــدرس بريفيـــك
يف كتابـــه المؤلـــف مـــن 1500 صفحـــة، روبرت سبنســـر وباميـــال جيلـــر النرويجـــي العنصري 
األبيـــض الـــذي قتل 77 شـــخًصا يف يوليـــو 2011، أكثـــر من 170 مـــرة، كما وصفهـــم يف مؤلفه 
بخـــراء المهمات اإلســـالمية يف الغرب ]مركز التقـــدم األمريكي، 2011[، يف حيـــن أن المهاجم 
النيوزيلنـــدي اليميني المتطرف يف كرايستشـــيرش؛ برينتون تارانت، الذي قتل حوالي 50 مســـلمًا 
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بينمـــا كانوا يؤدون الصالة يف المســـاجد، قد أشـــاد برامب باعتباره »رمز من رمـــوز العرق األبيض 
والهدف المشـــرك« ]الجزيـــرة 16 آذار / مـــارس 2019[. تنتشـــر مثل هـــذه المجموعات على 
نطـــاق واســـع يف الواليات المتحـــدة األمريكية نظـــرًا للحمايـــة واالمتيازات االســـتثنائية بموجب 
التعديل األول. قام مؤخرًا ســـيمون بوزمان  Simon Bozman (2018) من وحدة االســـتقصاء 
التابعة لشـــبكة الجزيـــرة بتتبع أصول تطور األفـــراد المنظمـــات المعادية لإلســـالم، ووارتباطاهتا 
الوظيفيـــة بأعضـــاء يف إدارة ترامب، وكذا اســـراتيجياهتا المســـتخدمة يف اخراق وســـائل االعالم 
)والوســـائط االجتماعيـــة( وبيئـــة السياســـات ووكاالت انفاذ القانـــون، واالهم مـــن ذلك مصادر 
تمويلهـــا. من هذه المنظمـــات؛ روبرت سبنســـر Robert Spencer عن جهـــاد ووتش، وباميال 
Pamela Geller رـــليج عن المبادرة األمريكيـــة للدفاع عن الحرية، وقانـــون بريجيت غابرييل 
 ،Frank Geffney عـــن منظمـــة مـــن أجل أمريكا، مركـــز فرانك جيفنـــي Brigitte Gabriel

. Daniel Pipes عن مركز السياســـة واالمـــن، دانييل بايبـــس
تتلقـــى هذه المجموعـــات ماليين الدوالرات ســـنويا كترعات من مؤسســـات، مـــن نبيها؛ 
مؤسســـة لينـــد وهـــاري Lynde and Harry Foundation، واتحـــاد الجاليـــات اليهودية يف 
ســـان فرانسيســـكو Jewish Community Federation of sans Francisco، مقاطعات 
شـــبه جزيرة مارين وســـونوما ل The Peninsular Maring & Sonoma، الجالية اليهودية 
اليهـــودي  الصنـــدوق   ،Jewish Community of Los Angeles انجلـــوس  لـــوس  يف 
 . Jewish United Fund of Metropolitan Chicago  االتحـــادي لمدينـــة شـــيكاغو 
يقـــول بوزمـــان Bozman(2018)، »مـــا يقـــرب مـــن 80٪ مـــن هـــؤالء المانحين قـــد دعموا 
ماليـــًا أو شـــفهيًا القضايـــا التـــي تدخل يف نطـــاق الرويج لدولـــة إســـرائيل«. وفًقـــا لتقرير صادر 
ســـنة 2016 عـــن مجلس العالقـــات األمريكية اإلســـالمية وجامعـــة كاليفورنيا، جامعـــة بيركلي، 
مركـــز العـــرق والنـــوع، فقد تلقـــت 33 من هـــذه المنظمـــات ما ال يقـــل عـــن 205،838،077 
 دوالًرا أمريكًيـــا بيـــن ســـنة 2008 و2013. مـــن ناحيـــة أخرى، كشـــف مركز التقـــدم األمريكي

 The Conter for American progress، أن ســـبع مـــن هـــذه المؤسســـات المانحة انفقت 
42.6 مليـــون دوالر بيـــن ســـنتي 2001 و2009 يف نشـــر خطـــاب اإلســـالموفوبيا يف الواليات 
المتحـــدة وحدهـــا )Considine, 2017(. وفقـــًا لســـايلور Saylor (2014)، اســـتفاد مركز 
ديفيد هورويتـــز للحريـــة David Horowitz Freedom Center وحـــده، مبلغ 488،953 
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 ACT for America دوالًرا يف عـــام 2011، بينما عرفـــت »بريجيت غابرييل من أجل أمريـــكا
ارتفاعـــًا يف حجـــم الترعـــات مـــن 87،300 دوالر يف عـــام 2010 إلـــى 156،473 دوالًرا يف 
عـــام 2011.علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، كشـــف بوزمـــان Bozman يف فيلمـــه الوثائقي 
 عـــن وثيقـــة طلـــب فيهـــا دانيـــال بايبـــس Daniel Pipes 120 ألـــف دوالر من اجل مشـــروعه
كمـــا  وانشـــطتها،  المســـلمين  الطـــالب  جمعيـــة  لمواجهـــة  الهـــادف   Campus watch  
األوســـط الشـــرق  منتـــدى  نفقـــات  أن   Saylor (2014) ســـايلور  قامـــت  تحقيـــق   أشـــار 
Middle East Forum (MEF) بقيمة 1،242،000 دوالر أمريكي لمشروع ستيف إيمرسون 
Steve Emerson االســـتقصائي حول اإلرهاب بين ســـنتي 2009 و2010، يف حين أن نفقات 
معهـــد بحوث االعـــالم للشـــرق األوســـط التابـــع لــــ  Yagal Carmon لنفس الســـنة وصلت 
450،000 دوالر أمريكـــي. عمومـــًا، أشـــار تحقيـــق لمجلس العالقـــات االمريكية اإلســـالمية 
وجامعـــة كاليفورنيـــا )2016( عـــن وجود 33 جمعية تتحصل على تمويالت ســـخية الجل نشـــر 
الكراهيـــة والتحيز ضد المســـلمين، و41 مؤسســـة تقوم بتحويـــل األموال لنفـــس القضية. ووفقا 
 لمركـــز التقـــدم األمريكـــي )2011(، فمـــن بين المجموعـــات المانحة الســـبع األولـــى، اليزال:

1( صنـــدوق المانحين لرأس المـــال Donors Capital Fund، 2( مؤسســـة ريتشـــارد ميلون 
 ســـكيف Richard Mellon Scaife foundations، 3( مؤسســـة لينـــدي وهـــاري برادلـــي
Lynde and Harry Bradley Foundation، 4( مؤسســـات نيوتـــن د. وروشـــيل ف. بيكر 
 ،Becker foundations and Charitable trust .Newton D. & Rochelle F واالئتمان الخيرية
5( مؤسسة راسل بيري Russell Berrie، 6( صندوق انكوراج الخيري وصندوق وعائلة ويليام 
،َAnchorage Charitable Fund and William Rossenwald Family روســـنوالد 
 7( مؤسســـة فيربـــروك Fairbrook Foundation . والهـــدف األساســـي من هـــذه الصناديق 
والمؤسســـات هو الدفع نحـــو اثارة المشـــاعر العامة ضد المســـلمين حتى يصبحـــوا محل رفض 
يف المجـــال العام األمريكي. ويف هناية المطاف، فإن انتشـــار مشـــاعر الخـــوف والكراهية تجاههم 
ســـتؤدي إلـــى التخلص من/ أو قمـــع األصـــوات االمريكية، أو حتـــى المســـلمين يف الغرب، من 

 .)Carter Center، 2017 حشـــد االصوات ألجل الحقوق الفلســـطينية )مركـــز كارتـــر
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يف حديثـــه لـ شـــاثام هاوس Chatham House عام 2007، أشـــار الروفيســـور مزروعي 
Mazrui إلـــى أنه مـــن بين جميـــع األقليات المتواجـــدة يف الواليـــات المتحـــدة االمريكية، فإن 
اليهـــود يعتـــرون األكثر نجاحـــًا يف اخراق المجـــال الثقايف، السياســـي واالقتصـــادي األمريكي 

باإلضافة إلـــى االعـــالم، حيث قال: 
اليـــوم، علـــى الرغم مـــن أن 2 % فقط من ســـكان البالد هم مـــن اليهود، فإن مـــا يقرب من 
نصـــف المليارديرات هم من اليهود. المســـؤولون التنفيذيون لثالث لشـــبكات تلفزيونية رئيســـية 
وأكر أربع اســـتوديوهات ســـينمائية تعود ملكيتها إلـــى اليهود، وينطبق األمر بالنســـبة لمالكي أكر 
سلســـلة صحف والجرائـــد األكثـــر نفـــوذًا يف البـــالد، The New York Times ... تأثير دور 
اليهـــود يف السياســـة األمريكية ملحوظ بشـــكل متســـاو... اذ يشـــكل اليهـــود ما بيـــن اثنين وثالثة 
بالمئـــة من ســـكان أمريكا يف حيـــن يشـــكلون 11 % مما تحدده هذه الدراســـة كنخبـــة األمة، مع 
ذلـــك يشـــكل اليهود أكثر مـــن 25% من مجمـــوع الصحفيين والناشـــرين، وأكثر مـــن 17% من 
أربـــاب المنظمات التطوعية ومنظمـــات ذات النفع العام، وأكثر من 15 % مـــن كبار موظفي الخدمة 

المدنية. 
وهمـــا   ،Earl Raab راب  وإيـــرل   Seymour Lipset ليبســـيت  ســـيمور  أشـــار 
الجديـــد األمريكـــي  والمشـــهد  اليهـــود   ،)1995( كتاهبمـــا  يف  بارزيـــن،  يهوديـــان   كاتبـــان 
 jews and new american Scene... »خـــالل العقـــود الثالثـــة الماضية، شـــكل اليهود )يف 
الواليـــات المتحدة االمريكية( 50% من بين افضل مئة مثقف...، 20% من األســـاتذة الجامعات 
المرموقـــة...، 40% من الشـــركاء يف مكاتب المحاماة الرائدة يف نيويورك وواشـــنطن...،   59 % 
مـــن المخرجون، الكتاب، والمنتجون لخمســـين فيلمًا األكثر ربحًا ما بين ســـنة 1965 و1982، 
58 بالمائـــة مـــن المخرجين والكتـــاب والمنتجين يف مسلســـلين تلفزيونيين األكثر متابعة«. تشـــير 
اليومية اإلســـرائيلية Post Jerusalem إلى أن تأثير اليهود األمريكيين يف واشـــنطن »ال يتناســـب 
مع حجـــم الجالية اليهوديـــة، كما يعرف القـــادة اليهود والمســـؤولون االمريكيـــون. على عكس 
األموال المقدرة التي يســـاهمون هبا يف الحمـــالت مختلف )االنتخابية(«. حيـــث قدر أحد أعضاء 
المؤتمـــر المؤثر لرؤســـاء المنظمـــات اليهودية االمريكية الكـــرى »أن اليهود وحدهم ســـاهموا بـ 

50% من أمـــوال الحملة الموجهة إلعـــادة انتخاب بيل كلينتون عـــام 1996«. )ص 10-9(
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مما ســـبق، يمكن تقديـــر النجاحات التي يمكن من خاللها الربط بين صناعة اإلســـالموفوبيا 
واإلعـــالم، دورًا بروز سياســـيين أمثـــال دونالد ترامب، الذيـــن بالرغم من عدم وجـــود دعم مالي 
لهم، فإنه بإمكاهنم االســـتفادة من زخم هذا الشـــعور يف الحمالت االنتخابية. )على ســـبيل المثال، 
وفًقـــا إلعجاز أحمد Aijaz Ahmed [2003]، ارتفعت شـــعبية الرئيـــس األمريكي بوش االبن 
فجـــأة من مســـتوياهتا المتدنية بين ســـكان بعد أن أعلن عـــن »حرب صليبية« أعقـــاب احداث 11 
من ســـبتمر(. مع ذلك، ال يعني هـــذا أن كل اليهـــود )الغربيين( يدعمون أنشـــطة صناعة الكراهية 
أو مرتبطون بوحشـــية إســـرائيل ضد الفلســـطينيين. علـــى العكس من ذلك، وكأي شـــخص آخر، 
،Avi Shlaim هنـــاك يهـــود ذوي نوايا حســـنة )الغالبية العظمـــى على األرجـــح( كآيف شـــاليم 
األســـتاذ يف جامعة أكســـفورد، والمؤرخ بجامعة إكســـر إيالن بابـــي Ilan Pappe الذين انتقدوا 
بشـــدة سياسات إســـرائيل تجاه فلســـطين والفلســـطينيين. وينطبق نفس الشئ بالنســـبة للترعات، 
حيـــث أن هناك من ال يـــدرك تماًما أن هناك ترعات يتـــم توجيهها يف مثل هـــذه القضية، كما وجد 

.)Ali، 2017 التحقيق األخيـــر )علي
عـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن هـــذه التنظيمـــات مرابطـــة دولًيـــا، إلـــى درجـــة أنـــه بإمكاهنـــا 
تبـــادل الموظفيـــن والخـــرات فيمـــا بينها، وفًقـــا لمـــا ذكـــره بيروكـــو Perocco 2018((. كما 
يمكـــن أن يالحـــظ المـــرء حجـــم الرابـــط حتـــى يف التســـميات )علـــى ســـبيل المثـــال، أوقفوا 
بريطانيـــا أســـلمة  وأوقفـــوا   ،Stop the Islamization of america أمريـــكا   أســـلمة 
 Stop the Islamization وأوقفوا أســـلمة أسراليا Stop the Islamization of Britain 
of Australia(، وكـــذا الموضوعات التي تتمحور حولها بشـــكل أساســـي كالشـــريعة والجهاد. 
إضافـــة إلى ذلك، كشـــف بير هيرفيك peter Hervik (2008) بشـــكل متزامـــن عن العالقات 
بيـــن فليمينـــغ روز Flemming Rose ) محرر فنـــون Jyllands Posten الـــذي بدأ جدل به 
حـــول الرســـوم الكاريكاتورية الدنماركية ســـنة 2006( ودانيال بايبـــس Daniel Pipes، وكيف 
اســـتفاد كالهما من جوائز التـــي قدمتها جمعية حرية التعبيـــر الداعمة لحريـــة الصحافة والتعبير- 
 وهـــي نفس الجائزة التي أعطيت أيضا إلى كورت ويســـرجارد Kurt westergaard عام 2008
نظـــرًا للظـــروف المحيطة بتصويـــر النبي محمـــد )ص( ومن ورائه المســـلمين على أســـاس أهنم 

إرهابييـــن. ويف دراســـة أخرى أكد بـــوي Boe وهيرفيـــك Hervik (2008) أن: 
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مثل فليمينغ روز Flemming Rose، تعتر أيان هيرســـي علي Ali Ayaan Hirsi أحد 
الجهـــات الفاعلـــة عر الوطنيـــة الذين تبنـــت خطابات تتضمـــن تعميمات متحيزة ضد اإلســـالم 
والمســـلمين، حيث تشـــارك بشـــكل نشـــط يف نشـــر القصص المنزوعة عن ســـياقاهتا، مؤكدة ان 
الرســـوم الكرتونيـــة ال تعدوا كوهنا مســـألة رقابـــة ذاتية وحريـــة للتعبير يف نفس الوقـــت ... ومن 
المثيـــر لالهتمام، أن مؤسســـة Jyllands Posten قامت بتمويل ترجمـــة اعمالها وخاصة كتاهبا 
»أنـــا اهتـــم  I Accuse« )2005( إلى اللغـــة الدنماركية يف نوفمر 2005. كمـــا تربطها عالقات 
مـــع رئيس الـــوزراء الدنماركـــي Andres Fogh Rasmuseen، والـــذي جمعها لقاء يف نفس 
) Venstre. الشـــهر الـــذي منحت فيه وســـام الحريـــة الذي قدمـــه الحـــزب الليبيرالي )فينســـر

)ص. 219(.
تمثـــل اإلســـالموفوبيا مشـــروعًا دمويًا ليس فقـــط لمثل هـــذه المجموعـــات، ولكن أيضا 
للشـــبكات اإلعالميـــة التـــي تركز يف خطها اإلعالمي على تشـــويه ســـمعة المســـلمين والشـــيطنة 
 Murdock عليهـــم بشـــكل مماثـــل ألجل صناعـــة محتـــوى اعالمي مربـــح ) أنظـــر؛ مـــوردوك
وجولدنـــج Golding، 2016. واســـكو Wasko، 2014. موســـكو Mosco،2008. فنتون 
 Boe وبوي ،Charlie Hebdo يف هـــذا الصـــدد، الحـــظ تشـــارلي ابـــدو .)Fenton، 2007
وهيرفيـــك Hervik (2008)، أن كتـــب التـــي تتطرق لهـــذه المواضيع عادة ما تنشـــر 140000 
نســـخة، إال أن نســـخته الخاصة التي اســـتخفت بالنبي محمـــد )ص( أصبحت أكثـــر الكتب مبيعًا 
علـــى اإلطالق، حيث بيعـــت منها أكثـــر من 400000 نســـخة. وقد يتذكـــر المرء بنفـــس القدر، 
الجـــدل الذي أثاره ســـلمان رشـــدي يف كتابه »آيات شـــيطانية« التـــي أدت إلى زيـــادة الطلب على 
مثل هـــذه الكتـــب كنتيجـــة لذلـــك )بايبـــس Pipes، 1989(. ويف الحقيقة، هنـــاك اتجاه صاعد 
يف الكتابـــات األدبيـــة يف كل انحـــاء أوربـــا، التـــي أصبحت تتنـــاول مثل هكـــذا مواضيـــع، والتي 
ركـــز عليهـــا فابيـــو بيروكـــو Fabio Perocco (2018) يف دراســـته حـــول المكاســـب المالية 
مـــن وراء الروايـــات والكتـــب التي تصور اإلســـالم والمســـلمين يف شـــكل كاريكاتـــوري نمطي 
ومتحيـــز. من بين هـــذه الروايات نجـــد: كتـــاب )عوروبـــا Eurabia 2005( للكاتبـــة بات يور 
or’Ye Bat، وكتـــاب »نحـــو الخالفـــة العالميـــة: كيـــف أصبحـــت أوروبا شـــريكا يف التوســـع 
 Chaliphate : How Europe Became an  Universal  the  Towards اإلســـالمي 
والكريـــاء »الغضـــب  كتـــاب   .)2009(«  Accomplice of muslim Expansionism 
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 »La forza della ragione وكتـــاب »قـــوة العقـــل ، La Rabbia el’orgoglio (2001)
) 2004( ألوريانـــا فاالتشـــي Oriana Fallaci. وكتـــاب »االستســـالم: اســـرضاء اإلســـالم، 
 )2009( Surrender : Appeasing Islam, Sacrificing Freedom والتضحية بالحرية
لـ بـــروس باور Bruce Bawer، وأيضا كتابه؛ »حينما تنام أوربا: كيف يدمر اإلســـالم الراديكالي 
 While Europe Slept : How Radical Islam is Destroying the اوربا من الداخل
  west from Within (2006). كتـــاب »تأمـــالت الثورة يف أوربا: الهجرة، اإلســـالم والغرب
 »Reflections on the Revolution in europe : Immigration, Islam and the west 
 »Les Immigres  كتاب »المهاجرون .Christpher Caldwell  2009( لـ كريستوفر كالدويل(
 Germanyكتـــاب »ألمانيـــا تلغـــي نفســـها .Alain Griotteray (1984) آلالن غريوتـــراي
 Menace كتاب »الخطر يف أوربا .Thilo Sarrazi (2010) لثيلو سارازين »Abolishes itself
 in Europe« لكليـــر بيرلينســـكي Claire Berlinski (2006). كتاب« فرصة األخيرة للغرب
 The West Last Chance »اتـــوين بالنكلي Tony Blankley (2006). كتاب »الســـقوط 
 Decline and Fall : Europe Slow Motion واالهنيـــار: انتحار الحركة البطيئة يف أوربـــا
Suicide« لـــروس س. ثورنتـــون Bruce S. Thornton (2007). كل هـــذه االصـــدارات 
ســـجلت مبيعـــات مرتفعـــة جـــدا، إضافـــة إلى ذلك تشـــكل االفـــالم كفئـــة أخـــرى تناولت نفس 

 .»Fitna و« الفتنة« Submission الظاهرة، من قبيـــل فيلـــم »الطاعـــة
تجدر االشـــارة، أنـــه عقب احـــداث 11 ســـبتمر ارتفعت بشـــكل ملحوظ الكتابـــات التي 
تناولت مثـــل هذه الموضوعات. نتيجة ذلك شـــكل العقـــد الذي تلي هذه االحـــداث نقطة تحول 
يف بـــروز زخم الحركات المناهضة للمســـلمين ضمن المجـــال العام. بالنســـبة للواليات المتحدة 
علـــى ســـبيل المثال، شـــكلت االحتجاجـــات التي نضمهـــا جيلـــر Geller عـــام 2009، »تحت 
شـــعار »أوقفوا أســـلمة أمريكا« ضد مســـجد جراوند زيـــرو Ground Zero، اول من جلب هذه 
الحـــركات إلـــى األضواء العامة. كما اســـتخدم أيضا للتهرب السياســـي من قبل المســـلمين الذين 
يتوقـــع أن يكون ناجحًا بســـبب انتخـــاب الرئيـــس األمريكي أوبامـــا، الذي طالما تـــم وصفه من 
قبـــل الجمهورييـــن بأنه مراخي مـــع اإلرهابيين، كمـــا له ارتباطـــات بتنظيم االخوان المســـلمين. 
وكثيـــرًا مـــا يتعرض اســـمه إلـــى التالعب اللفظي بســـبب تواتـــره مع أســـامة الدن العقـــل المدبر 
لتنظيـــم القاعدة. حتـــى أن البعض ذهب أبعد من ذلك يف ادعاءاته بأن أوباما يتســـر على إســـالمه، 
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مستشـــهدين بخطاباتـــه يف القاهرة وكذا ســـيرته الذاتية )حلـــم من والدي(، التي تحـــدث فيها على 
مســـاهمة المســـلمين يف عظمة الواليـــات المتحدة وإســـالم جده لجهـــة أبيه باإلضافـــة إلى زوج 
والدتـــه االندونيســـي وبعـــض اقاربه. رغم ذلك لـــم يلمح يف كلتنـــا الروايتين أنـــه مخلص للدين. 
أمـــا فيما يتعلق بسياســـات الهويـــة، فقد أكد أكثر وبشـــكل انتقائـــي على النزعـــة االفرو-أمريكية. 
ان تماشـــي هـــذه الجوانـــب من حياته مـــع ما عرفتـــه الواليات المتحـــدة االمريكية مـــن هجمات 
إرهابيـــة خـــالل الفرة التي ســـبقت انتخابـــه كان له التأثيـــر التدريجـــي والفعال يف اثـــارة الخوف 
مـــن اإلســـالم. لذا أصبحـــت هذه الفـــرة الزمنية نقطـــة تحول يف صعـــود خطاب اإلســـالموفوبيا 

)مجلـــس العالقات االمريكية اإلســـالمية وجامعـــة كاليفورنيا، 2010(. 
تعزيـــز أجندة هذه الشـــبكة يتوقـــف إلى حد كبيـــر على الجهـــات المانحـــة والمجموعات 
السياســـية الموالية إلســـرائيل وتحديدًا المجموعات اليمينية والدعاة المسيحون اليمينيون وبعض 
األنظمة االســـتبدادية العربية التي تســـتمد شـــرعيتها يف الحكم عر اســـتخدام »التدخل العسكري 
الغربـــي »و« الحرب على اإلرهاب »كأداة إلســـكات المعارضة »)مركز كارتـــر، 2017، ص 4(. 
بالنســـبة للنقطـــة األخيـــرة؛ يمكن للمرء اإلشـــارة إلـــى طريقة اغتيـــال المملكة العربية الســـعودية 
للصحفـــي البارز جمال خاشـــقجي، والذي ضاعف من حجـــم االنتقادات الموجهـــة اليها. وكذا 
تأييـــد الصين لــــ »إعادة توجيه« مســـلمي االيغـــور يف معســـكرات االعتقال تحت ســـتار »الحرب 
علـــى اإلرهاب«. اما بالنســـبة لدعـــاة المســـيحيين اليمينيين المتطرفيـــن، فيمكن للمـــرء ان يتذكر 
القـــس تيـــري جونـــز Terry Jones المشـــهور بحرقـــه للقـــرآن، وآخريـــن مثل روبن إســـرائيل 
Ruben Israel. عمومـــا، نقلـــت جريدة نيويورك تايمـــز يف 20 فيفري 2019 عـــن مركز قانون 
الفقـــر الجنوبـــي قوله، »»أكثـــر مـــن 1000 مجموعة كراهية تنشـــط اآلن يف الواليـــات المتحدة«. 
والـــذي كان الســـبب يف تضاعـــف عمليات القتـــل على أيدي مجموعـــات العنصرييـــن البيض يف 
عـــام 2018 مقارنـــة بســـنة 2017. وفًقـــا لصحيفـــة إندبندنـــت )20 فرايـــر 2019(، ونقالً عن 
نفـــس التقريـــر، ألقى باللـــوم يف ذلك على األســـلوب الشـــديد لدونالد ترامب وفوكـــس نيوز ضد 

المســـلمين والمهاجرين ككل. 
نظـــًرا لتزايـــد شـــعبية الخطابـــات المعاديـــة لإلســـالم، فقـــد كثـــف السياســـيون يف كل من 
 أوروبـــا وأمريـــكا مـــن اســـتخدامها وذلـــك لركيـــز الضـــوء علـــى المعارضـــة يف ضـــوء ســـلبي
 )مثـــل اهتـــام التعاطـــف مـــع اإلرهـــاب، والراخـــي يف السياســـات األمنيـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك( 
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وجـــذب مشـــاعر الجماهيـــر من أجـــل اإلقبـــال الجماهيـــري. من األصـــوات التي من شـــأهنا أن 
تتحـــدى »تراخـــي« الوضع الراهن بشـــأن األمن والهجرة. يبـــدو أن هذا كان فعـــااًل يف صنع القرار 
مـــن قبل الناخبيـــن خالل االنتخابـــات الرئاســـية األمريكية لعـــام 2016. عندما أصبح المرشـــح 
الجمهـــوري، دونالد ترامب ســـيئ الســـمعة بإعالنه المشـــاعر المعاديـــة للمســـلمين والمناهضة 
للمهاجريـــن والتي من شـــأهنا أن تشـــكل جوهر سياســـاته يف وقت الحـــق. ومن بيـــن تصريحاته 
المثيـــرة للجـــدل بشـــكل خاص دعوتـــه إلى »اإلغـــالق التـــام والكامـــل لدخول المســـلمين إلى 
الواليـــات المتحـــدة« )Vox، 5 كانـــون األول )ديســـمر( 2015(. كما قال: »أعتقد أن اإلســـالم 
يكرهنـــا« )CNN، 9 آذار / مـــارس 2016(. بعد فـــرة وجيزة من انتخابه كرئيـــس، فرض حظًرا 
علـــى الهجرة من الـــدول ذات األغلبية المســـلمة - إيـــران وليبيـــا والصومال وســـوريا واليمن - 
والتـــي اعترها كثيـــرون بمثابة وفاًء لوعـــوده االنتخابية )بي بي ســـي، حزيـــران / يونيو 2018(.
 Fox Business  ردًا علـــى التفجيـــر االنتحـــاري الذي اســـتهدف بروكســـل، صـــرح لــــ 

)مقتبس يف واشنطن بوست، 20 أيار / مايو 2017(: 
لدينا مشـــاكل مع المســـلمين، كما لدينـــا أيضا يف قدوم المســـلمين إلى البـــالد ... عليك أن 
 تتعامل مع المســـاجد، ســـواء أردنا ذلك أم ال، مـــا أعنيه، كما تعلم أن هـــذه الهجمات ال تأيت من - 

لم يقم هبا الشعب السويدي. 
 ،CBS News وقبل ذلك وتحديدا يف 6 ديســـمر 2015، صرح لشـــبكة ســـي بي سي نيوز
»إذا كان هناك أشـــخاص يرتادوا من المســـاجد وهم محمليـــن بالكراهية ولديهم اســـتعداد ذهني 
 للموت، فسيتعين علينا القيام بشيء ما«. ويف خطابه الذي ألقاه يف نيو هامبشاير )13 يونيو 2016(،
ضد منافســـته يف االنتخابات هيـــالري كلينتون، وعقـــب الهجوم التي حدث يف ملهـــى المثليين يف 
مدينـــة أوالندوا، انتقـــد ترامب »خطة الهجرة التـــي تبنتها هيالري كلينتون بأهنا ســـتجلب هجرات 
إســـالمية أكثـــر راديكالية إلـــى أمريكا، التي من شـــأهنا أن هتـــدد مجتمعنا ونمط حياتنـــا بالكامل«. 
 ويف حديثـــه لشـــبكة إن بي ســـي نيـــوز، تعليقًا علـــى هجوم بروكســـل، »أنه حدث ألنـــه بصراحة، 
ال يوجـــد اســـتيعاب للمســـألة... يريـــدون اخضاعنـــا ألحـــكام وقوانين الشـــريعة بدال مـــن التي 
عندنـــا«. وقد نقـــل عنه يف مواضـــع مختلفة اســـتدالله بإحصـــاءات كاذبة وتزييفـــه لقصص كتلك 
التـــي تـــدور حول رجـــال يقلدون العـــرب ويحتفلون يف نيوجرســـي عندمـــا اهنار برجـــي التجارة 
العاليـــة يف هجمات 11 ســـبتمر، وكذا حديثه المتكرر حول شـــهادة ميالد الرئيس أوربا وســـجله 
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الدينـــي. يف ســـياق آخـــر، اســـتدالله بتغريـــدات لمصـــادر يمينية متطرفـــة مناهضة للمســـلمين يف 
المملكـــة المتحـــدة، رغم تشـــكيك هـــذه األخيـــرة يف مصداقيتها ونأت بنفســـها عنها. 

لـــم يوظف الرئيس ترامب خطاب الكراهية كســـالح فحســـب، بل وظف شـــخصيات بارزة 
ضمـــن فريق حملتـــه االنتخابيـــة، والذين تبـــوءو مناصب حساســـة يف ادارته الحقـــًا. ومن ضمن 
هؤالء مستشـــار األمن القومـــي، مايكل فليـــن Michael Flynn، الذي قال خـــالل كلمة القاها 
يف مؤتمـــر مـــن أجل أمريكا: »اإلســـالم كأيديولوجية سياســـية... بالتأكيد يخفي فكـــرة فكرنه دينًا 
فقـــط... أنـــه مثـــل الســـرطان« ) كوارتـــر QUARTZ، 18 نوفمـــر 2016(. كما اكـــد أيضا أن 
»الخوف من المســـلمين أمـــر منطقي يف هذه الحالـــة« )تازمـــال Tazamal، 21 جانفي 2019(. 
تبنى آخـــرون نفس وجهة النظر مثل هـــم ك. يت ماكفارالند K. T. Mcfarland )نائب مستشـــار 
االمـــن القومي(، وبن كارســـون Ben Carson )وزير اإلســـكان والتنميـــة الحضرية(- وكالهما 
يعتقـــدان صراحة أن المســـلمين يخططـــون لغزو الواليـــات المتحدة األمريكيـــة. والحقا، جاءت 
شـــخصيات مثل مايك بومبيـــو Mike Pompeo )رئيس وكالة المخابرات المركزية( وســـتيفن 
بانون Stephen Bannon )كبير مستشـــاري الرئيس ترامب(، الذين قارنا الشـــريعة اإلســـالمية 
بما ســـمي بـ« النازية والعنصرية والشـــيوعية« )ريفسزRevesz، 09 ديســـمر 2016(. ومع تعيين 
جـــون بولتـــون Jhon Bolton يف وكالة األمن القومـــي وبومبيو يف وكالة المخابـــرات المركزية، 
رأى بعـــض المراقبيـــن، يعتقد بعض المراقبيـــن أن ترامب كان يعمل على تشـــكيل »حكومة حرب 

ســـتضرب غريزته األكثر تقلبًا وتشـــددًا« )واشـــنطن بوست، 12 نيســـان / أبريل 2018(.


