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يعترب الصراع الشـــامل مع اإلســـالم نقطة تحول مفصلية للسياســـات الراديكاليـــة المتزايدة 
يف أوروبـــا، بعد اندلع التوترات التي بدأت مع نشـــر رســـوم كاريكاتورية مســـيئة للرســـول األعظم 
محمد صل اهلل عله وســـلم يف فرنســـا عام 2015، وكانت على وشك أن ُتنســـى، تم إعادة اإلساءة 
لمشـــاعر المســـلمين مرة أخرى عندمـــا ُعرضت هذه الرســـوم يف بعـــض المدارس التـــي يرتادها 
طالب مســـلمون، بدعـــوى حرية الفكـــر. يف الواقع، هذه الحادثـــة المهينة والتي اســـتهدفت القيم 
التـــي يعتربها المســـلمون مقدســـة أدت إلـــى ردة فعل عنيفة، االمـــر الذي أدى الى اســـتغالل هذه 
ردود الفعـــل من قبـــل العديد من السياســـيين األوروبيين الذين يعانون من أزمة شـــرعية سياســـية 

وفتح منافذ سياســـية جديـــد وخطاب يتخذ مـــن كراهية اإلســـالم مادة له.
يقـــود القـــارة العجـــوز يف هـــذا الجانـــب، الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون الـــذي نقل 
قضيـــة الرســـوم الكاريكاتورية إلى مرحلـــة متقدمة، وتبنى خطابا سياســـيا اســـتفزازيا، االمر الذي 
يعني أن ممارســـات جديدة ســـتضاف إلى القمع والمضايقات والممارســـات المعادية لإلســـالم 
والمســـلمين. يف واقـــع األمـــر، بينما يتـــم إضافة تدابيـــر جديدة إلـــى اإلجراءات التـــي تجعل من 
الصعـــب على المســـلمين العيـــش يف أوروبا، فإن عـــرض الرســـوم الكاريكاتورية التي تســـئ إلى 
المســـلمين يف المبـــاين العامة يثير مخاوف بشـــأن مســـار السياســـة المركزية يف أوروبا بشـــكل عام 
وفرنســـا بشـــكل خاص، والتي تتحول فيها السياسات بشـــكل متزايد إلى أقصى اليمين المتطرف.
أثار السياســـيون األوروبيـــون الغضب االجتماعي بســـبب الصور المســـيئة واالســـتفزازية 
المنشـــورة يف المجالت، مســـتخدمين حرية الفكر كذريعة لدعم اإلهانات المختلفة للمقدســـات، 
ويف نفـــس الوقـــت ال يـــرددون يف التهجم على المســـلمين ووصفهـــم بالمتطرفيـــن. والحقيقة أن 
المقـــاالت والكتابـــات الموجهـــة ضد اإلســـالم والمســـلمين يف وســـائل اإلعـــالم األوروبية قد 
تضاعفـــت خـــالل العقد الماضـــي، وهذا االمر يكشـــف بوضوح حجـــم وأبعاد الخطـــر. يبدو أن 
تحيز وســـائل اإلعـــالم األوروبية، التي جعلت إهانة القيم المقدســـة أمرا شـــائعا، قد ســـاهمت يف 
نتيجـــة اهتام تتهـــم الجماهير المســـلمة بالراديكالية، بدال من التشـــكيك يف السياســـات والجهات 

الفاعلة الفاســـدة على نحـــو متزايد.
علـــى الرغـــم مـــن أن العديد من قـــادة العالـــم تعاملوا بحـــذر مـــع الطريقة التـــي تعامل هبا 
األوروبيون مـــع هذا الحدث، إال أن جهود وســـائل اإلعالم األوروبية إلخفاء اإلســـالموفوبيا من 
خـــالل اإلصرار على مناقشـــة ›حريـــة الفكر‹ لن تـــؤدي إال إلى زيـــادة حدة الحادثـــة. ومع ذلك، 
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فـــإن جميـــع االتفاقيات الدوليـــة، وخاصة اإلعـــالن األوروبي لحقوق اإلنســـان، لـــم ترك حرية 
التعبيـــر دون رقابـــة، حيث اهنـــا تنص احـــرام حريات ومعتقـــدات اآلخرين.  ُتظهر اســـتطالعات 
الـــرأي يف جميـــع أنحـــاء أوروبا أنـــه على الرغـــم من موقـــف القـــادة الحاليين ووســـائل اإلعالم 
الرئيســـية، التي بدأت يف التغلغل بشـــكل كبير يف أوســـاط المجتمـــع، فإن المواطنيـــن االوروبيين 
منقســـمين حول حدود حرية الفكر. حتى يف فرنســـا التي نشـــرت رســـوم كاريكاتوريـــة مهينة، قال 
45٪ مـــن الجمهـــور إهنم ال يـــرون هذه المنشـــورات ضمن نطـــاق حرية التفكيـــر وصرحوا بأهنم 
ال يوافقون عليها. كشـــفت دراســـة اســـتقصائية أجريت يف إنجلـــرا وفرنســـا أن 75٪ من الناس يف 

هذيـــن البلدين يعارضون نشـــر الرســـوم الكاريكاتورية.
يف الوقـــت الذي يتعـــرض فيه المســـلمون يف العديـــد من البلـــدان األوروبية لجميـــع أنواع 
الضغـــط عنـــد التعبير عـــن أفكارهم ومعتقداهتـــم على أســـاس أن لديهـــم آراء متطرفـــة، فإنه من 
النفـــاق الكبير اعتبار الهجمات على اإلســـالم مندرجة تحـــت ›حرية الفكر والتعبيـــر‹. ويف الدول 
األوروبيـــة، التـــي تقـــول إهنا ال تســـتطيع اتخـــاذ أي ترتيبـــات تقييدية تحـــد من حريـــة التعبير عن 
 الفكـــر، نجد على ســـبيل المثـــال انه ُيحظـــر وبشـــدة انتقاد اليهـــود أو إنـــكار المحرقـــة اليهودية 
- الهولوكوســـت – ويشـــار الى انكار هذه األحداث التاريخية على أســـاس اهنا ›معاداة الســـامية‹. 
ويف المناقشـــات المتعلقـــة بحريـــة التفكيـــر، تثير هـــذه الممارســـات التمييزية الشـــكوك حول ما 

يســـمى بـ ›القيم األوروبيـــة‹ يف المقاربات السياســـية واالجتماعية.
ورغـــم أن أي مســـلم يعيش يف الغـــرب ال يؤيد الدخـــول يف صراعات مع األنظمـــة القائمة، 
إال أن وســـائل اإلعالم األوروبيـــة، التي تصور كل مســـلم على أنه جهادي محتمـــل، من الواضح 
أهنـــا ال تـــدرك أو تتجاهل عمـــدًا حقيقة أهنـــا ترتكب جرائـــم تمييز. قـــد يصل االنتشـــار المتزايد 
للممارســـات التمييزيـــة التـــي تنتهك صراحة المـــادة الثانية من إعـــالن حقوق اإلنســـان أبعاًدا من 
شـــأهنا إضعـــاف صوت المثقفيـــن المنطقيين، الذيـــن تتناقص أعدادهـــم يوًما بعد يـــوم يف أوروبا. 
يبدو أن وســـائل اإلعالم، التي تزينت ردود ا أفعالها بعد الرســـوم الكاريكاتورية األخيرة بتعليقات 
غيـــر مـــربرة ومتالعبة تحت اســـم »عـــودة الجهادييـــن«، وصاحب هـــذه العبـــارات المهينة صور 
لمســـلمين باكســـتانيين أو بنجالديشـــيين مـــن ذوي اللحية الطويلـــة والغضب يتدفق مـــن أعينهم، 

لقـــد حاولـــوا على ما يبـــدو القيام بعمليـــة تصور كل المســـلمين تقريبًا مجرميـــن محتملين.
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يف الواقـــع، يمكن اعتبـــار ظهور الخطـــاب المعادي لإلســـالم بين القادة ووســـائل اإلعالم 
األوروبيـــة أمـــًرا مذهـــالً للغاية مـــن حيث انعكاســـه علـــى بعـــض التوجهـــات االجتماعية. ألن 
الدراســـات االســـتقصائية األخيرة تظهر أن العديـــد من األوروبيين يعتقدون أن اإلســـالم ليس دينًا 
مناســـًبا ألوروبـــا. بينما تقول األرقام األكثر تفـــاؤاًل أن 60٪ من الناس يفكرون هبـــذه الطريقة، فإنه 
يظهـــر بوضوح أنه ال يمكـــن اعتبار ذلك من قبيل الصدفة أن السياســـة الذيـــن يخططون للحصول 
علـــى أصـــوات من هـــذه الجماهيـــر يثيـــرون مناهضتهم لإلســـالم. وجد اســـتطالع ُأجري ســـنة 
2019يف ألمانيـــا، الدولـــة األكثر تقدمًا يف أوروبا، أن 52٪ من الســـكان يعتربون اإلســـالم هتديدًا. 
 علـــى الرغم مـــن أن الحظر المفـــروض على الممارســـات المتعلقـــة بالمعتقد ينتهـــك المادة 18

 مـــن اإلعـــالن العالمـــي لحقوق اإلنســـان، أي األحـــكام المتعلقة بحريـــة الدين، فقـــد أصبح من 
الشـــائع اآلن فـــرض قيود علـــى العديد من عبادات المســـلمين يف أوروبا. عـــالوة على ذلك، على 
الرغم مـــن وقوف العديد من السياســـيين ووســـائل اإلعـــالم يف أوروبا خلف ماكـــرون الرتكاب 
جرائـــم كراهيـــة عالنية من خـــالل هتميش المســـلمين والتحريـــض عليهم، على عكـــس قرارات 
األمـــم المتحـــدة وقـــرارات االتحـــاد األوروبـــي ذات الصلـــة، فـــإن هذا االتجـــاه يظـــل ثابتًا مع 

اســـتمرار المجتمعـــات األوروبيـــة يف التحول إلى اليميـــن المتطرف.
تحولـــت ظاهرة كراهيـــة األجانب المتزايـــدة يف جميع أنحـــاء القارة يف الســـنوات األخيرة، 
جنًبـــا إلى جنـــب مع معاداة اإلســـالم، إلـــى خطر يهـــدد جميع مجـــاالت حياة المســـلمين. على 
ســـبيل المثـــال، يف ألمانيـــا، وهـــي ثـــاين دولـــة أوروبية هبـــا أكرب عـــدد مـــن المســـلمين، ُيذكر أن 
 عـــدد الجرائـــم ضد المســـلمين تجاوز 950 يف عـــام 2019 وحدهـــا. هذا يعني ان هنـــاك حوالي
80 هجوًما شـــهرًيا. لـــم تقتصر كراهية اإلســـالم، التي أصبحت وبـــاًء اجتماعًيـــا يف أوروبا اليوم، 
علـــى السياســـيين مـــن اليميـــن المتطرف فحســـب، بـــل امتدت لتشـــمل السياســـيين من اليســـار 
والوســـط. يف حين أن كل طيف سياســـي قـــد يكون لديه أســـباب مختلفة لكونه معادًيا لإلســـالم، 

فـــإن مـــا يلتقي حولـــه يف النهاية هـــو تقييد دور اإلســـالم يف جميع أنحـــاء أوروبا.


