
ن حقا؟   الصور النمطية تحت المجهر: ماذا نعرف عن العرب والمسلمي 

ن  َمن المسلمون؟ ومن العرب؟ هل هم "اآلخرون" أو "المهاجرون" أو "اإلرهابيون" فحسب؟ ماذا نعرف عن العرب والمسلمي 

ي حقا؟ كيف نتفاعل مع هذه القضية؟ سنعالج بعض األحكام المسبقة والصور النمطية األكثر شيوعا  ي أوروبا واالتحاد األوروب 
فن

ن القوالب النمطية.  : مقارنة بي  ن  عن العرب والمسلمي 

ن عرب  كل العرب مسلمون وكل المسلمي 

 الورا كورنا

ي الحديث مع األصدقاء واألقارب والمعارف سمعنا هذه العبارة تتكرر؟ تشوه هذه الحكم 
"كل العرب مسلمون". كم مرات فن

. بشكل المسبق صورة العرب الحقيقية.  ن ن األوروبيي  ة بي  لألسف، ليست هذه الصورة النمطية الصورة المشوهة الوحيدة المنتشر

عام ، القوالب النمطية واألفكار المسبقة ليست أسلحة غث  ضارة عىل الرغم من أنها تثث  الضحك والسخرية أحيانا. خث  مثال عىل 

ن الناس.   ذلك، هو توزي    ع الخوف والجهل واالرتباك بي 

؟ إذن ما  ن ي تضن العرب والمسلمي 
 هي الصور النمطية واألحكام المسبقة الرئيسية الت 

ة عن العرب، هي أن  . بالتأكيد، هذا المعتقد شبه صحيح إىل حد ما. فمن جهة، جميع العرب مسلمونأحد من المعقدات المنتشر

ي مض واألردن وا
ي كثث  من البلدان العربية اإلسالم دين رسمي كما هي الحالة فن

لعراق والكويت والجزائر والمغرب وليبيا وتونس فن

ي بعض 
ن الدولة والدين فن ا رسمًيا وأعلنت الحكومة اإلنفصال بي 

ً
واإلمارات العربية المتحدة. ومن جهة أخرى، ليس اإلسالم دين

، ولكن ن هذه العبارة  البلدان العربية حيث أغلبية الشعب مسلمة مثل سوريا ولبنان. فمن السهل أن يعتث  كل العرب مسلمي 

ي العالم عىل الرغم 
ن فن يا دول حيث يوجد أكث  عدد من السكان المسلمي  تتجاهل أن اندونيسيا والهند وباكستان وبنغالديش ونيجث 

ي الغرب بأن تركيا وإيران هما دولتان عربيتان 
من أن كل هذه الدول المذكورة ليست عربية. باإلضافة إىل هذا، هناك ظن سائد فن

ي الحقيقة هذه  ٩٨% من سكان تركيا مسلمون ويمثل المسلمون  ٨٥كان الدين مع العرب )ألنهما تشار 
% من سكان إيران( ولكن فن

 الدول ليست عربية، و تختلف تماما عن البلدان العربية باألصول اإلثنية واللغة. 

فة عن اإلسالم بين العرب مثل المسيحية عامل آخر ال يسلط الضوء عليه في كثير من األحيان، هو وجود أشخاص يدينون بأديان مختل

ن في لبنان )المالكية وكنيسة السريان الملبار الكاثوليك وكنيسة األرمن الكاثوليك والكنيسة الالطينية والروم الكاثوليك وكنيسة الكلدا

ذكسية والكاثوليكية التي الكاثوليك وكنيسة األرمن األرثوذكس وكنيسة السريان األرثوذكس( ومصر )األقباط( وفي سوريا )األرثو

ي سوريا ولبنان هذه األخيرة منفصلة بين الكلدانية والمارونية والملكيتية والسريانية( واليهودية في تونس 
والمغرب والدين الدروزي فن

ي ا واألردن وإرسائيل
ي السعودية وسوريا واليمن والبهائية فن

ن واإلسماعيلية فن ي العراق وسوريا والعلويي 
إلمارات والبحرين واإليزيدية فن

ن وإلخ.  ن حت  نجد ملحدين أو الدينيي   والكويت واألردن وقطر وعمان وفلسطي 

ي و ليس  ي العالم العرب 
اض أن كل العرب مسلمون عىل الرغم من أن هذه المجموعات الدينية تبق  أقلية فن فسيكون من الخطأ افث 

ن عرب عىل الرغم من أن اإلسالم هو الدين الرسمي و  ي عديد من الدول غث  العربية. كل المسلمي 
ية فن  دين األكثر

 

ي إطار فسيفساء التعددية. الرسالة 
ي فن
ي واإلنسابن

ي والديتن
ز الواقع الثقافن خالصة القول، إذا نحلل هذه القضية تحت المجهر، تث 

رها الخطابات السطحية. ه ي تنقلها وسائل اإلعالم وتث 
ة بأن كل العرب مسلمون العكس بالعكس الت  ذه الصورة النمطية المنتشر



ي نفس الوقت يهمش جزء جوهريا من الجالية المسلمة. من 
وة الدينية والثقافية للشعوب العربية وفن تعميم مجرد يقلل قمة الثر

ي فهم األفراد والمجموعات الذين يعيشون تحت وطأة تعميم الحكم 
الممكن أن زيادة الوعي نحو التعددية والتنوع ستساعد فن

ن األديان. المسبق، عالوة ع  ىل تعزيز ديناميكيات المشاركة والخصائص الثقافية والحوار بي 

 


