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العناوين:
 ﻓﻲ أمريكا وأوروبا الغربية ،يقول الناس إنهم يقبلون المسلمين ،لكن اﻵراء تتعارض حول اﻹسﻼم
 تركيا تهدد منتقديها ﻓﻲ اﻻتحاد اﻷوروبﻲ بالحدود المفتوحة بالتزامن مﻊ اشتداد الصراع ﻓﻲ سوريا
 تصنيف رئيس وزراء باكستان عمران خان بـ"الرجل المسلم لهذا العام"
التفاصيل:
ﻓﻲ أمريكا وأوروبا الغربية ،يقول الناس إنهم يقبلون المسلمين ،لكن اﻵراء تتعارض حول اﻹسﻼم
معهد بيو لﻸبحاث  -قيل إن الغالبية العظمى من الناس ﻓﻲ  15دولة ﻓﻲ أوروبا الغربية والوﻻيات المتحدة
مستعدون لقبول المسلمين كجيران .وتشير نسبة منﺧﻔﺿة من الناس ﻋلى جانبﻲ المحيط اﻷطلسﻲ إلى أنها مستعدة
لقبول المسلم كأحد أﻓراد اﻷسرة .وتشير الغالبية العظمى من اﻷمريكيين غير المسلمين بنسبة ) (٪89إلى أنهم
سيكونون ﻋلى استعداد لقبول المسلمين كجيران ،وﻓقا ً لمسﺢ أجراه مركز بيو لﻸبحاث .ووجد اﻻستطﻼع نﻔسه أن
معظم الناس ) (٪79يقولون إنهم ﻋلى استعداد لقبول المسلمين كأﻓراد ﻓﻲ أسرهم .وﻓﻲ أوروبا الغربية ،يقول
معظم الناس أيﺿا ً إنهم ﻋلى استعداد لقبول المسلمين كجيران .ومع ذلك ،ﻓإن اﻷوروبيين أقل ﻋرﺿة من
اﻷمريكيين للقول بأنهم ﻋلى استعداد لقبول المسلمين كأﻓراد أسرة .بينما يقول حوالﻲ ﺛلﺛﻲ الﻔرنسيين غير المسلمين
) (٪66إنهم يقبلون المسلمين ﻓﻲ أسرهم ،وما يزيد قليﻼً ﻋن نصف البريطانيين ) (٪53والنمساويين )(٪54
واﻷلمان ) .(٪55ومن غير المرجﺢ أن يقول اﻹيطاليون ﻓﻲ أوروبا إنهم ﻋلى استعداد لقبول أحد أﻓراد اﻷسرة
المسلمة بنسبة ).(٪43
ﻓﻲ كل من الوﻻيات المتحدة وأوروبا ،وجدت الدراسات اﻻستقصائية قبوﻻً أﻋلى للمسلمين بين ذوي التعليم
العالﻲ .ﻓﻲ الوﻻيات المتحدة ،ﻋلى سبيل المﺛال ٪86 ،من البالغين الحاصلين ﻋلى درجة جامعية سيكونون ﻋلى
استعداد لقبول مسلم ﻓﻲ أسرهم؛ بين اﻷمريكيين دون شهادة جامعية ،هذه النسبة تنﺧﻔض إلى  .٪75وبالمﺛل ،ﻓﻲ
ألمانيا ،قال غالبية من حصلوا ﻋلى تعليم جامعﻲ ) (٪67إنهم ﻋلى استعداد لقبول مسلم ﻓﻲ أسرهم ،مقارنة بما
يقرب من النصف ) (٪52بين أولئك الذين ليس لديهم تعليم .وهذه النسبة نﻔسها موجودة ﻓﻲ بلدان أﺧرى ،مﺛل
المملكة المتحدة ) ٪71مقابل  (٪44والنمسا ) ٪67مقابل  .(٪51ﻋلى جانبﻲ المحيط اﻷطلسﻲ ،ترتبط المواقف
تجاه المسلمين بالسياسة ،حتى بعد أﺧذ التعليم والعمر والعوامل الديموغراﻓية اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻻﻋتبار .ﻓﻲ أوروبا
الغربية ،أولئك الذين يميلون إلى يمين الطيف السياسﻲ اﻷوروبﻲ لديهم آراء أقل قبوﻻً من أولئك الذين يميلون إلى
اليسار .وبالمﺛل ،ﻓﻲ الوﻻيات المتحدة ،ﻓإن أولئك الذين يتعاطﻔون مع الحزب الديمقراطﻲ أو يميلون إليه أكﺛر ميﻼ ً
من الجمهوريين والمغتربين الجمهوريين إلى القول إنهم ﻋلى استعداد لقبول أحد أﻓراد اﻷسرة المسلم ) ٪88مقابل
 .(٪67ومع ذلك ،ﻓإن اﻷغلبية بين الديمقراطيين والجمهوريين يقولون إنهم ﻋلى استعداد لقبول المسلمين ﻓﻲ
حياتهم .يمكن العﺛور هنا ﻋلى تحليل إﺿاﻓﻲ لكيﻔية ارتباط العوامل الديموغراﻓية اﻷﺧرى )مﺛل الدين( بهذه اﻷنواع
من المواقف ﻓﻲ أوروبا .ﻓﻲ حين إن غالبية اﻷمريكيين واﻷوروبيين الغربيين يقبلون اﻵراء تجاه المسلمين ،إﻻ
أنهم يكونون أكﺛر انقساما ً حول قبول اﻹسﻼم ﻓﻲ مجتمعاتهم .من المرجﺢ أن يقول اﻷوروبيون ﻓﻲ العديد من
البلدان أن "اﻹسﻼم يتعارض بشكل أساسﻲ مع ﺛقاﻓة وقيم ]بﻼدهم[" ﻷنهم يأﺧذون وجهة نظر مﻔادها أنه "ﻻ يوجد
تناقض أساسﻲ بين اﻹسﻼم وﺛقاﻓة وقيم بﻼدهم" .هذا هو الحال ،ﻋلى سبيل المﺛال ،ﻓﻲ ألمانيا  -حيث يرى ٪44
من اﻷلمان تناقﺿا جوهريا بين اﻹسﻼم والﺛقاﻓة اﻷلمانية والقيم ،مقارنة مع  ٪46الذين ﻻ يرون تناقﺿا .ﻓﻲ
المملكة المتحدة ،ينقسم الرأي العام أيﺿا ً حول هذا السؤال.

بالنظر إلى الدعاية السلبية المتعلقة باﻹسﻼم والمسلمين ،ﻓإن اﻷرقام ليست سيئة .تخيل كيف ستبدو اﻷرقام
إذا شهد العالم دولة إسﻼمية مزدهرة.
----------------تركيا تهدد منتقديها ﻓﻲ اﻻتحاد اﻷوروبﻲ بالحدود المفتوحة مﻊ تصاعد الصراع ﻓﻲ سوريا
يورونيوز  -داﻓع الرئيس التركﻲ رجب طيب أردوغان ﻋن تصرﻓات تركيا ﻓﻲ أﻋقاب اﻹدانة العالمية
للهجوم .ووصف منتقديه "بالكاذبين" ،وقال ﻓﻲ اجتماع لحزب العدالة والتنمية إنه سيﻔتﺢ الباب أمام أوروبا لـ3.6
مليون ﻻجﺊ سوري .وﻓﻲ تركيا حاليا ،إذا صنﻔت الدول اﻷوروبية التوغل العسكري التركﻲ ﻓﻲ سوريا ﻋلى أنه
احتﻼل ،ﻓهناك مﺧاوف من أن تؤدي الﻔوﺿى الناجمة ﻋن القتال ﻓﻲ المنطقة إلى ﻋودة ظهور ما يسمى بالدولة
اﻹسﻼمية.
لقد أدان اﻻتحاد اﻷوروبﻲ الهجوم التركﻲ ،إلى جانب ﻋدد من الدول اﻷﺧرى .وقال مصدر دبلوماسﻲ
لرويترز إن وزارة الﺧارجية الﻔرنسية استدﻋت سﻔير تركيا لحﺿور اجتماع ﻓﻲ وقت ﻻحﻖ يوم الﺧميس وسط
موجة من اﻻنتقادات الدولية لقرار أنقرة بإرسال قوات إلى شمال سوريا .ويأتﻲ الهجوم بعد أن أمر الرئيس
اﻷمريكﻲ دونالد ترامب بسحب القوات اﻷمريكية من المنطقة ،وهﻲ ﺧطوة تم انتقادها ﻋلى نطاق واسع ﻷنها
سمحت للقوات الكردية  -التﻲ كانت لها دور أساسﻲ ﻓﻲ هزيمة تنظيم الدولة  -بالتﺧلﻲ ﻋنها من قبل حليﻔهم،
الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية .ﻓﻲ حديﺛه إلى برنامج تلﻔزيونﻲ مساء اﻷربعاء ،قال وزير الﺧارجية مايك بومبيو إن
"الوﻻيات المتحدة لم تمنﺢ تركيا الﺿوء اﻷﺧﺿر" لشن هجومها .وأﺿاف أن "اﻷتراك لديهم مﺧاوف أمنية
مشروﻋة" وأن "لديهم تهديدا إرهابيا لجنوبهم ،ونحن نعمل للتأكد من أننا ﻓعلنا ما ﻓﻲ وسعنا لمنع هذا التهديد
اﻹرهابﻲ من ﺿرب الناس ﻓﻲ تركيا".
لم يعد بإمكان اﻷوروبيين اﻻعتماد على أمريكا من أجل أمنهم ،ﻓمن اﻷﻓضل لهم أن يتحرروا من الناتو
ويطوروا هيكلهم اﻷمنﻲ الخاص .أما بالنسبة لتركيا ،ﻓﻼ ينبغﻲ أن تقاتل إخوانها المسلمين ،بل يجب عليها ضم
سوريا لطرد جميﻊ القوى اﻷجنبية ﻓﻲ هذه العملية .ويكون هذا الحل قابﻼ ً للتطبيق ﻓقط إذا قامت تركيا بإعادة
وحماية أمن رعاياها المسلمين وغير المسلمين.
-------------تصنيف رئيس وزراء باكستان عمران خان بـ"الرجل المسلم لهذا العام"
أﺧبار الﺧليج  -تم إﻋﻼن رئيس وزراء باكستان ﻋمران ﺧان الرجل المسلم لعام  2020من قبل المركز
الملكﻲ للدراسات اﻻستراتيجية اﻹسﻼمية ﻓﻲ اﻷردن .حصل ﻋمران ﻋلى اللقب ﻓﻲ القائمة اﻷﺧيرة ﻷكﺛر المسلمين
إقناﻋا ً ﻓﻲ العالم الصادر ﻋن المركز .أصبﺢ رئيس الوزراء الباكستانﻲ ﻋمران أيﺿا ً سادس أكبر زﻋيم ﻋالمﻲ
ﻋلى تويتر ،حيث يﺿم  10.5مليون متابع ﻋلى منصة التواصل اﻹلكترونﻲ .المركز الملكﻲ للدراسات
اﻹستراتيجية اﻹسﻼمية هو كيان أبحاث مستقل مع المعهد الملكﻲ للﻔكر اﻹسﻼمﻲ ﻓﻲ اﻷردن .قال اﻷستاذ ﻋبد ﷲ
شﻼيﻔر "أستاذ ﻓﺧري ﻓﻲ الصحاﻓة بالجامعة اﻷمريكية بالقاهرة إذا كان هو "المسلم رقم  "500ﻓﻲ ﻋام 1992
وكنت أنا رئيس التحرير آنذاك ،سأرشﺢ ﻋمران ﺧان كأﻓﺿل رجل مسلم لدينا بسبب أدائه الرائع ﻓﻲ لعبة
الكريكيت وهذا كان ﻋندما ﻓاز بكأس العالم للكريكيت ﻋام  1992لباكستان .وقال البروﻓيسور شﻼيﻔر إن دور
ﻋمران ﻓﻲ لعبة الكريكيت لم يكن المعيار الوحيد ﻹﻋطائه اللقب .وقال إنه أﻋجب أيﺿا ً بعمران ﻹطﻼقه حملة
ناجحة لجمع التبرﻋات ﻹنشاء مستشﻔى مﺧصص لرﻋاية مرﺿى السرطان وأبحاﺛه .وقال أيﺿا إن رغبة ﻋمران
ﻓﻲ تكوين السﻼم مع الهند المجاور هﻲ التﻲ جعلته يﻔوز باللقب.
من الغريب أن تجد الجوائز تُمنﺢ لمجرد النوايا ﻓقط ،ﻷنه ﻻ يوجد سﻼم بين الهند وباكستان .تشبه جائزة
خان جائزة السﻼم النبيلة الممنوحة ﻷوباما ﻹلقائه خطابات مثالية لشن الحرب ﻓﻲ البﻼداﻹسﻼمية.
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