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إن العصر الذي نعيشـــه اليوم يتســـم بالتدفق غير العادي للمعلومـــات، حيث يمكننا الوصول 
 إلـــى اي معلومة ونشـــرها بســـرعة الضوء الشـــيء الـــذي يحقـــق رفاهية البشـــرية واالرتقـــاء هبا،
 يف الماضـــي لـــم يكن هـــذا القدر مـــن التعلم متاحًا بنقـــرة زر واحـــدة، ولم تكن هنـــاك مثل هذه 
القـــوة الهائلة التي تســـتخدمها القـــوى القادرة على تشـــكيل الرســـائل التي نتلقاهـــا. ولكن تدفق 

المعلومـــات هذا يخفـــي حقيقة فضيعة وواقعـــا قبيحا.
اليـــوم، علـــى الرغم مـــن عقود مـــن التعلم المبنيـــة على تـــراث ديني وثقـــايف مختلط ملفت 
للنظـــر، وبعـــد آالف الســـنين مـــن المشـــاركة واالتصـــال الوثيق، يدعـــي 74٪ من عامة الشـــعب 
الربيطـــاين أهنم ال يعرفون شـــيًئا عن اإلســـالم، عـــالوة على ذلـــك، يزعم 64٪ من عامة الشـــعب 
الربيطـــاين أن مـــا يعرفونه يتم الحصـــول عليه فقط مـــن خالل وســـائل اإلعالم. فيمـــا يتعلق هبذه 
الفجـــوة المتســـعة يف التعليم والشـــعور بإنســـانيتنا المشـــركة، فإهنا تشـــير إلى قضية أكثـــر أهمية: 
يبـــدو أن هنـــاك معلومـــات وأفكار ضئيلة عـــن من نحن كمجتمـــع وماذا يمكن أن يكون مســـتقبل 
حياتنـــا مًعا. ألنه من المؤكد اآلن أن المســـلمين الذين يعيشـــون يف بريطانيا هـــم األكثر تمييًزا ضد 

جميع الفئـــات االجتماعيـــة، وأن المعاملـــة التمييزية ضدهم قـــد وصلت إلى مســـتويات الوباء.
دخلت كلمة »إســـالموفوبيا« المعجم الشـــعبي بشـــكل بارز بعد هجمات 11 سبتمرب 2001 
علـــى مركز التجـــارة العالمي، على الرغم من أن اســـتخدام هذه الكلمة يعود إلـــى ثمانينيات القرن 
الماضـــي على األقل، يشـــير هـــذا المصطلح إلـــى »التحيز أو الرهبـــة أو الكراهيـــة أو الخوف غير 
المنطقـــي من اإلســـالم ومن ثم خوف وكره كل المســـلمين أو معظمهم . وهو يشـــمل التصور بأن 
اإلســـالم ليس له قيم مشـــركة مع الثقافـــات األخرى، وأنه أدنـــى من الغرب ويمثـــل إيديولوجية 
سياســـية عنيفة. كما أشـــار تقريـــر عام 1997 الصـــادر عن Trust Runnymede إلى ممارســـة 
التمييز ضد المســـلمين من خالل اســـتبعادهم عن الحياة االقتصادية واالجتماعيـــة والعامة لألمة. 

هناك خمس خرافات عن اإلســـالم مرتبطة باإلســـالموفوبيا:
 1. عدم قابلية التغيير: يرون ان المسلمين كتلة متجانسة عمالقة ال تستجيب للتغيير.

 2. االنفصـــال: حيـــث يرمـــز للمســـلم بـ »اآلخـــر«، الـــذي يفتقر إلـــى القيم المشـــركة مع 
الثقافـــات األخـــرى، وال يمكـــن أن يتأثـــر هبا وال بـــدوره يؤثـــر عليها.

 3. الدونية: بالمقارنة مع الغرب، فالمســـلمون بربريون وغيـــر عقالنيين وبدائيين ومتحيزين 
. جنسيًا



4

اإلسالموفوبيا وأزمة احلقوق املدنية للمسلمني

 4. العنف: اإلسالم دين عدواين ومهدد وداعم لإلرهاب.
  5. السياســـية: اإلســـالم ديـــن لديـــه أيديولوجيـــة تســـتخدم لتحقيـــق مكاســـب سياســـية

 أو عسكرية.
هذه األساطير الخمس مصحوبة بثالثة سلوكيات معادية لإلسالم:

 1. اإلســـكات: فاالنتقادات التي يوجهها المســـلمون إلـــى »الغرب« مرفوضـــة تماًما، رغم 
أهنـــا قد تكون قائمة على أســـس ســـليمة.

 2. العداء: تســـتخدم الســـلبية تجاه اإلســـالم لتربير الممارســـات التمييزية تجاه المســـلمين 
وإقصاءهم مـــن التيار الرئيســـي للمجتمع.

 3. التطبيع: ينظر إلى العداء ضد المسلمين على أنه أمر طبيعي وعادي، بل ويوصى به.
وفًقـــا للبارونة ســـيدة وارســـي  Baroness Sayeeda Warsi، على مـــدى العقد الماضي 
أو نحـــو ذلك، أصبح الخطـــاب المعادي للمســـلمين يف بريطانيا ُينظر إليه على أنـــه محرم، وأصبح 

العداء تجاه اإلســـالم والمســـلمين مقبواًل بشـــكل متزايد باعتبـــاره أمًرا طبيعًيـــا إلى حد ما.
لقد اســـتغرق األمر بعض الوقـــت لتصبح اإلســـالموفوبيا أمرًا معرف هبا دولًيا كشـــكل من 
أشـــكال التعصب الشـــبيه بمعاداة الســـامية. يعلق األكاديميون اآلن عالنية على أوجه التشـــابه بين 
الخطـــاب المعادي لإلســـالم ومعاداة الســـامية يف أوروبا قبـــل الحقبة النازية. على ســـبيل المثال، 
تحـــدد كورا دوفينغ Cora Doving من المركز النرويجي لدراســـات الهولوكوســـت واألقليات 

الدينية عشـــر حجج بالغية:
1. االســـتيالء علـــى الســـلطة – المســـلمون أقلية ســـوف تتغلب علـــى الـــدول الغربية من 
خالل الشـــبكات الدولية الســـرية ومعـــدالت المواليد المرتفعـــة، واألقليات الموجودة ســـتكون 

خامس«. »طابـــور  بمثابة 
2. المؤسســـات يف خطـــر - المؤسســـات والمعتقـــدات الرئيســـية للمجتمـــع الغربي )مثل 
الكنيســـة، واألســـرة، والملكيـــة، والمجتمع العلمـــاين، وحرية الفرد، والمســـاواة بين الجنســـين 

داخل األســـرة( معرضة بشـــكل مـــا للخطر.
3. اليســـار الســـاذج - السياســـات اليســـارية الهادفـــة إلى االندماج هي سياســـات ســـاذجة 

بشـــكل ميـــؤوس منه وماسوشـــية يف هنايـــة المطاف.
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4. الكراهيـــة التـــي يأمر بهـــا اهلل - يتم تصويـــر األقلية على أهنـــا غير قادرة علـــى التمييز بين 
الهويـــة الدينية والعالـــم الحقيقي. الهوية الدينيـــة لألقلية أساســـية وعالمية، أو هـــي دائًما األبرز. 

ُيزعم أن ديانـــات األقليات إقصائية وسياســـية بطبيعتها.
5. الرجـــل ذو الطابـــع الجنســـي - هناك هـــوس بالجنس وإضفـــاء الطابـــع الجوهري على 

الجريمـــة الجنســـية وعـــدم قدرة االقليـــة على التكيف مـــع المثـــل العليا الســـائدة للرجولة.
6. معاملـــة النســـاء واألطفال - بالنســـبة لتلـــك األقلية، فـــإن تعليم األطفال غيـــر مهم ويتم 

تصوير النســـاء على أهنـــن مخلوقات ضعيفات ال يســـتطعن التفكير بأنفســـهن.
7.  اســـتخدام التاريـــخ - ترتبط األحداث الســـلبية يف تاريـــخ األقلية بالممارســـات الحالية، 
بينمـــا يتم تصويـــر تاريخ المرء كنتيجـــة إلنجازات إيجابيـــة متناقضة، تنطوي عادًة على تشـــوهات 

. ة كبير
8. االفتقار إلـــى اإلرادة لالندماج - يتم رفض االندماج باعتباره مســـتحياًل، مدعوًما بتأجيج 

المخاوف من الزواج القســـري بين الثقافات وإنشـــاء مجتمعات موازية.
9. غيـــاب النزعة اإلنســـانية - تعترب األقليـــة غير عقالنية وحساســـة ومتالعبة؛ يتـــم التقليل 

من شـــأن اإلنجازات الثقافيـــة والفكريـــة لألقلية أو يتم تجاهلهـــا تماًما.
10. يجب القيام بشـــيء ما - البد من اســـتعادة الســـيطرة على الثقافة، ويجب ســـن القوانين 

التي تحد مـــن حريات مجموعات معينة )من المفارقات، باســـم الدفاع عـــن الحريات الغربية(.
ومن المســـلم به أن الخطابـــة يف كثير من األحيـــان يمكن أن تكون غير مؤذيـــة وتقتصر على 
األكاديمييـــن والتعليقـــات. ولكـــن عندما تردد صـــدى هذه الخطابـــات مع الواقـــع اليومي على 
أســـاس االغراب والتهميـــش والتمييـــز والهجوم البـــدين، فإننا نواجـــه عندئذ مشـــكلة مجتمعية 
أوســـع نطاقـــا وأمر أكثر خطورة إلى حد كبيـــر. وأود أن أزعم أن واقع الخطاب المعادي لإلســـالم 
ـ  والتحامل الفعلي ضد المســـلمين أســـفر عن أزمة حقوق مدنية ملموســـة للمجتمعات المســـلمةـ 

ليـــس فقط داخـــل المملكة المتحدة، بـــل يف جميع أنحـــاء العالم الغربي.
يف المملكـــة المتحـــدة، تتكـــون أكـــرب وأقدم الجاليات المســـلمة مـــن مهاجريـــن قدموا من 
باكســـتان والهند وبنجالديـــش وأطفالهم وأحفادهم المولودين يف بريطانيـــا. ما يقرب من 80 ٪ من 
هذه األســـر إمـــا تقع على خط الفقـــر أو تحته، مقارنة بــــ 20 ٪ فقط من األســـر الربيطانية البيضاء. 
يعاين المســـلمون باســـتمرار من مســـتويات أعلى مـــن المعاملة غيـــر العادلة مقارنـــًة بالجماعات 
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الدينيـــة األخـــرى، ويواجهون المزيد مـــن المعاملة غيـــر العادلة يف جميع جوانـــب الخدمات التي 
تقدمهـــا الحكومة المحليـــة. يعاين المســـلمون األوروبيـــون البيض من ســـوء المعاملـــة والتحيز 

بشـــكل متناســـب أكثر من المســـلمين من أي خلفيـــة عرقية أخرى.
عندمـــا يتعلـــق األمـــر بالتعليم، فـــإن أداء المســـلمين أقـــل يف المـــدارس. ثلث المســـلمين 
الربيطانييـــن يف ســـن العمل ليس لديهم مؤهالت، والشـــباب المســـلم أكثر عرضـــة للبطالة من أي 
مجموعة أخـــرى. عند ترك المدرســـة، يكونون أكثر عرضـــة لفقدان الوظائف وقطـــع الخدمات. 
ذكـــر تقرير تدعمه مؤسســـة جوزيـــف راونري أن هناك اآلن مســـتويات قياســـية مـــن التمييز ضد 
المســـلمين يف التوظيـــف، وأن معـــدل البطالـــة للمســـلمين الربيطانييـــن يقرب مـــن 20٪ مقارنة 

.٪8 البالغ  الوطنـــي  بالمعدل 
ولئـــن كان مـــن المهم عـــدم االكتفـــاء بتجاهل المخـــاوف الحقيقيـــة الموجـــودة يف أذهان 
الكثيرين بشـــأن اإلســـالم والمســـلمين، إال أن الكراهية المتأصلـــة والالعقالنية هـــي التي تغذي 
الخـــوف من اإلســـالم. ضـــع يف اعتبـــارك، على ســـبيل المثال، مـــا تم التعبيـــر عنه كثيـــًرا - وهو 
 مفضل لـــدى بعض السياســـيين اليمينييـــن والمعلقيـــن اإلعالميين - بـــأن ›جميع المســـلمين قد 
ال يكونـــوا إرهابييـــن، لكـــن جميـــع اإلرهابيين مســـلمون‹. يف الواقـــع، نعلم أن الحقيقـــة مختلفة 
تماًما. تشـــير اســـتطالعات يوروبول إلـــى أن 99.6٪ من اإلرهاب يف أوروبا ال يرتكبه مســـلمون. 

ولكن حتـــى يف ســـياق تاريخي بحت، يصـــر المؤرخ دي الســـي أوليري:
ومـــع ذلـــك ، يوضح التاريخ أن أســـطورة المســـلمين المتعصبيـــن الذين يجتاحـــون العالم 
ويفرضون اإلســـالم بحد الســـيف على األراضـــي التي تم فتحها هـــي واحدة من أكثر األســـاطير 

الســـخيفة التي يرددهـــا المؤرخون.
ورغـــم أن اســـتطالعات الرأي األخـــرى زعمت 99٪ مـــن التقارير اإلعالمية عن اإلســـالم 
والمســـلمين ســـلبية أو ســـلبية إلى حـــد كبير، فإن شـــركة يونيتاس ذهبـــت إلى أبعد مـــن ذلك. يف 

مذكـــرة مقدمة إلى تحقيق ليفيســـون ، كتبت نفيســـة مصـــدق أحمد أن:
»الروايات الســـائدة عن المســـلمين يف وســـائل اإلعالم لدينا سلبية بشـــكل كبير وغير دقيقة 
وعنصريـــة. ولكن أيًضـــا كان لهذا تأثيـــر اجتماعي مدمر، وقوض تماســـك المجتمع وســـاهم يف 

ارتفاع كبيـــر يف جرائم الكراهية ضد المســـلمين«.



7

علـــى الرغم من ذلك، يبدو أن المســـلمين غالًبا مـــا يكونون بريطانيين أكثر مـــن الربيطانيين 
أنفســـهم. تظهر األبحـــاث الحديثة أن المســـلمين يفخرون بكوهنـــم مواطنين بريطانييـــن أكثر من 
عامـــة الناس ويشـــعرون أهنـــم ›ينتمـــون‹ إلـــى بريطانيا أكثـــر قليالً مـــن المســـيحيين الربيطانيين. 

ويمكننا مقارنـــة ذلك باإلحصائيـــات التالية: 
- 47٪ من الربيطانيين يرون المسلمين كتهديد.

- 28 ٪ يعتقدون أن المسلمين يريدون االندماج يف المجتمع الربيطاين.
- 52٪ يعتقدون أن المسلمين يخلقون المشاكل.

- 45٪ يعرفون بأهنم يعتقدون أن هناك ›عدًدا كبيًرا جًدا من المسلمين‹ يف بريطانيا.
- 55٪ قلقون إذا ما تم بناء مسجد يف منطقتهم. و

- 58٪  يربطون بين اإلسالم والتطرف.
إذا أخـــذ المـــرء بعين االعتبار مثل هـــذه التصورات المنتشـــرة، إلى جانب زيـــادة الهجمات 
علـــى المســـلمين، والعنف، وعنف الشـــوارع، وانتشـــار الحـــركات اليمينية المتطرفـــة يف كل من 
المملكـــة المتحدة ويف جميع أنحاء أوروبا، ووضعها يف ســـياق االزمة اقتصاديـــة مثل التي حدثت 
يف ثالثينـــات القـــرن العشـــرين. فإنه ليس مـــن الصعوبة تمييز أوجه التشـــابه المروعة بيـــن التاريخ 

األوروبـــي المظلم والحديث.
وبالتالـــي، فمـــن دواعـــي الرحيب الشـــديد أن يجتمع السياســـيون واألكاديميـــون مًعا، من 
خالل مبـــادرات مثل المجموعة الربلمانية المشـــركة بيـــن جميع األحزاب حول اإلســـالموفوبيا 
والتوعيـــة والتعليم، للنظر يف الدور الـــذي يمكن أن تؤديه مواضيع مثـــل التاريخ يف مكافحة التحيز 
ضد المســـلمين. هناك حاجة ماســـة إلى التمثيل العادل لإلســـالم ومساهمة المســـلمين يف السياق 
التعليمـــي، ومـــن المقبـــول اآلن على نطاق واســـع أنه يجب وضع اســـراتيجية واضحـــة لتحديد 
ومعالجـــة تنامي المشـــاعر المعادية لإلســـالم. وهذا يمثل عمليـــة متعددة المراحـــل والتي يجب 
أن تتضمـــن اســـتعداًدا قوًيـــا لتحدي المعلومـــات المضللة والخاطئة عن اإلســـالم والمســـلمين، 
واالســـتعداد لتبنـــي توصيات إرشـــادات جديـــدة »اجتماعية وأخالقيـــة وروحيـــة وثقافية«، وهي 

ضروريـــة ألي بيئة أكاديمية شـــاملة.
عـــالوة على ذلـــك، هناك حاجـــة إلى مراجعـــة المواضيـــع المتعلقـــة بالمناهج الدراســـية، 
وذلـــك مـــن أجل الســـماح بتمثيٍل عادٍل لمســـاهمة اإلســـالم والمســـلمين عند االقتضـــاء - وهو 
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اإلسالموفوبيا وأزمة احلقوق املدنية للمسلمني

أمـــر غائب حالًيا وبشـــكل ملحوظ. لذلك، على ســـبيل المثـــال، كان من التقاليد الراســـخة قديًما 
يف الغرب تفضيل الكالســـيكية واألرســـطية، يف حين أنه يمكـــن القول ان الروابـــط الطبيعية أقرب 
إلـــى العلـــم والتاريخ اإلســـالمي وال يتـــم االعراف بذلـــك تقريًبا. وكمـــا يقول عالـــم الالهوت 
والمـــؤرخ مـــن جامعة كامربيـــدج، تيم وينر، »كان اإلســـالم يف معظـــم تاريخه الوريث الرئيســـي 
للهيلينيـــة، جغرافًيـــا وفكرًيا«. ولكـــن طالما أن مدارســـنا تتجاهل مكانة اإلســـالم يف تاريخ العالم 
وكمكون حيـــوي من عناصر التنويـــر األوروبي وعصر النهضـــة والمجتمع المعاصر نفســـه، فإننا 
ســـنواصل تغذية فجـــوة اإلدراك حيث ال يمكـــن للكبار إال أن ينظروا إلى المســـلمين واإلســـالم 

تماما. »آخرين«  باعتبارهمـــا 
تدين الحضارة الغربية بشـــرف وامتنان كبير للمســـلمين وللتاريخ اإلســـالمي الذي تم حذفه 
مـــن الوعي العام. إن المســـاهمة التي ال مثيل لها لإلســـالم يف العلوم والفلســـفة والجرب والكيمياء 
والفيزيـــاء والجغرافيـــا والمالحة والطـــب والصيدلة ورســـم الخرائط وأكثر من ذلـــك بكثير، هو 
أمـــر اعرف بـــه األكاديميون منذ فـــرة طويلة. خذ على ســـبيل المثـــال روبرت بريفولـــت ، الذي 
ادعـــى أن أوروبا مدينة ›بكل شـــيء‹ مـــن تقدمها إلى العصـــر الذهبي لإلســـالم. أو حتى. جيب ، 

الذي كتـــب يف كتابه عام 1932 أين اإلســـالم:
»لكن اإلســـالم ال يـــزال لديه خدمـــة أخرى يقدمهـــا لقضية اإلنســـانية. فهو بعد كل شـــيء 
أقـــرب إلى الشـــرق الحقيقي مـــن أوروبا، وهـــي تمتلك تقليـــدًا رائع مـــن التفاهم والتعـــاون بين 
األعـــراق. وال يوجـــد مجتمع آخـــر لديه مثل هذا الســـجل من النجـــاح يف االتحاد والمســـاواة يف 
المكانـــة والفرص والمســـاعي بيـــن العديد من األجناس البشـــرية المختلفة ... فاإلســـالم ال يزال 
لديـــه القـــدرة على التوفيـــق بين عناصـــر العرق والتقاليـــد التي يبدو أهنـــا ال يمكن التوفيـــق بينها. 
وإذا أريـــد أن يحل التعـــاون محل معارضة المجتمعات الكربى يف الشـــرق والغرب، فإن وســـاطة 
اإلســـالم شـــرط ال غنى عنه. ويف اإلســـالم يكمن إلى حد كبير حل المشـــكلة التـــي تواجه أوروبا 
يف عالقتهـــا مع الشـــرق. وإذا اتحدوا، فإن األمل يف قضية ســـلمية تتعزز بشـــكل واســـع. ولكن إذا 
كانـــت أوروبـــا، ترفض التعـــاون مع اإلســـالم، وترمي بـــه يف أحضان منافســـيها، فـــإن القضية لن 

تكون إال كارثـــة لكليهما«.
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يبقـــى أن نرى مـــا إذا كان بإمكاننـــا اآلن وقف موجة كراهية اإلســـالم، ولكـــن ال تزال هناك 
فرصة أمـــام أصحاب النوايا الحســـنة للعمل من أجل مجتمع يســـوده التســـامح والتفاهم. إن دور 
التعليـــم لم يكن أكثـــر أهمية من أي وقـــت مضى مع تأثير ثقـــل التاريخ علينا لكـــي نفعل ما يتعين 

علـــى كل جيل أن يفعله يف األســـاس: تـــرك العالم يف حالة أفضـــل من الحالة التـــي وجدناها فيه.


