
 كل المسلمين إرهابيون 

 الورا  كورنا

جوهري؟  بخطاب الكراهيةهو التحريض على الكراهية. لماذا النقاش حول هذا الموضوع مهم ولماذا أصبح التعريف  خطاب الكراهية

الضعيفة بما فيهم إنه من أشد وسائل نشر العنف وأنواعه. لكن العنف ضد من؟ العنف تجاه جماعات محددة أو تجاه الفئات االجتماعية 

المسلمون أيضا، إنهم معتبرون كأشخاص عنيفين ومتطرفين ومخيفين فضحايا خطاب الكراهية في منصات متعددة. أثرت بعض 

الصور المنشورة لهم على المشاعر العامة تجاه هذه المجموعة الدينية عبر تفشي الخطابات تحرض على الكراهية ضد المسلمين 

 .موفوبياإسالوالتي ُعرفت بإسم 

من الواضح أن بعض آليات الحوار توقّفت: سبب انتشار الصور المشوهة عبر القنوات المعلوماتية في ترسيخ الحكم المسبق الذي 

يؤكد أن "كل المسلمين إرهابيون". يمكن أن نذكر التقرير حول اإلسالموفوبيا في إيطاليا الذي كتبه ألفريدو أليتي وداريو بادوفان، 

ط الضوء على مؤشرات االنتشار الواسع لإلسالموفوبيا  في إيطاليا. على سبيل المثال، تُبرز العناوين ألهم الجرائد من أجل تسلي

اإليطالية التي ذات طابع تمييزي تجاه المسلمين ويحرض على قطع الحوار معهم وغالبا ما يصورهم كتهديد وجماعة عنيفة ووحشية. 

رة على تورط الصحافة التقليدية فحسب، بل تورط الشبكات االجتماعية أيضا. خير مثال على عالوة على ذلك، ال تقتصر هذه الظاه

كانت تغريدات تحث على الكراهية، وكذلك في نفس  ۲۰۱۸من التغريدات المنشورة في عام  %۳٦.۹ذلك هو شبكة التويتر حيث 

اعجاب حسب التقرير، لكنها زادت واألن في عام  ۱۰٤۲٥السنة تأسست صفحة الفيسبوك "ال إسالم في إيطاليا" التي حصلت على 

 القلق. اعجاب لهذا السبب تثير هذه البيانات الجديدة ۹۹۰٥۲عند الصحفة  ۰۲۰۲

باإلضافة إلى ذلك، هذه الصور المشوهة مصحوبة باالرباك وعدم الدقة والتشويش. على سبيل المثال، من الشائع أن تخلط وسائل 

ية :"إسالمي" و"إرهابي" و"جهادي" حيث األول يعود إلى صفة دينية والثاني يدل على اإلجراءات التي االعالم بين الكلمات التال

تؤدي إلى اإلرهاب ويعود المصطلح األخير الجهاد اإلنساني لتعزيز ما هو صواب ولمنع الخطأ من وجهة النظر اإلسالمية، ولكن 

رائم التي ارتكبتها الجماعات اإلرهابية. وتشمل هذه العملية  الجهات عادة في الصحافة هذه الكلمات مستعملة من أجل وصف الج

 الليبرالية والمحافظة كما يحدث في المجال السياسي أيًضا. يؤدي هذا إلى ظهور تشويش المصطلحات والمقاصد.

الماضية على المجال السينمائي االعتقاد بأن اإلرهاب ينصب إلى اإلسالم عميقا وقديما وضع جذوره في المجتمعات الغربية في العقود 

عودة إلى أيضا. إن األفالم والمسلسالت التي تصور المسلمين كأفراد عنيفين خفيا أو واضحا عددها كبير جدا. بينها تبرز الفيلم 

حيث يلعب  ر إداريقراواألحد األسود الذي يبدأ بدخول جماعة الليبيين المسلمين الذين أطلقوا النار على االبطال، و الفيلمان المستقبل 

الفلسطينيون كمسلمين دور اإلرهابيين مع طموحهم لتدمير الواليات المتحدة. عالوة على األفالم من إنتاج هوليوود، نجد مسلسال 

حيث مدينة سبتة موصوفة كمهد لإلرهاب. ويصبح كل شباب العرب  البرينسيبيإسبانيا تم بث على شاشة التلفزيون اإليطالية وهو 

 من حي البرينسيبي في سبتة أنصاَر الجماعة اإلرهابية المحلية أو يقتربون من الحياة اإلجرامية. المسلمين

من الضروري تجنب االقتصار على التركيز على وجهة وحيدة فقط. إن الصور اإليجابية عن المسلمين موجودة أيضا. خير مثال 

أجل دفاعهم خالل صالة يوم األحد في المناطق المتوترة حول العالم، على ذلك هو المسلمون الذين عملوا كدرع بشري للمسيحيين من 

. ومثال آخر مثير ۲۰۱٦، أو لحظات الصالة المشتركة بين مسلمين ومسيحيين في بيرغامو في سنة ۲۰۱۳ومصر  ۲۰۱٥كينيا عام 

. في النسخة الجديدة ۱۹۹۲متحركة لعام ( الذي هو إعادة إنتاج الرسوم ال۲۰۱۹)عالء الدين لالهتمام هو إصدار فيلم ديزني الجديد 

تم تلطيف بعض العناصر والجوانب المتعلقة باألبطال والشخصيات وكلماتهم وصورهم التي كانت تسيء إلى المجتمع العربي المسلم. 

 بشكل خاص، تم تمثيل هذا المجتمع المشوه إنه وحشي وعنيف وال يحترم المرأة وظهر ذلك في الرسوم المتحركة.

أليس من الممكن استخدام نفس أسلحة خطاب الكراهية مثل وسائل اإلعالم واألفالم لمكافحته؟ أليست المعلومات اإليجابية بديالً  إذن ،

 جيدًا للتعرف على وجهي العملة؟   


