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اخلوف من اال�سالم

او

)اال�سـالمـوفـوبيـا(

اإعداد
ال�صيخ كاظم ال�صاحلي

املركز اال�سالمي للدرا�سات اال�سرتاتيجية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

متهيد

يتك��ّون م�شطل��ح )اال�شالموفوبيا( من كلمت��ن: )اال�شالم( و )فوبي��ا( فاالإ�شالم وا�شح 
املعن��ى والدالل��ة، اأم��ا م�شطل��ح ال�)فوبي��ا( فرم��ز اىل خ��وف ال�شعوري وغ��ر مربر من 
ا�شخا���س اأو اأ�شياء اأو ن�شاطات.. وُي�شّنف �شمن االمرا�س النف�شية التي ينبغي عالجها 
، كاخل��وف من االماك��ن املرتفعة اأو املنغلقة وما �شاكل، وعندما ي�شاف هذا امل�شطلح اىل 

اال�شالم ي�شر املعنى: )خوف َمَر�شي وعداء لالإ�شالم وامل�شلمن(.
وقد مت البحث عن هذا امل�شطلح يف �شمن حقل البحث عن عالقة اال�شالم والغرب عموما، 
والتاأثر والتاأّثر احلا�شل فيما بينهما على مدى التاريخ �شلبًا واإيجابًا، حيث ي�شّنف هذا 
امل�شطل��ح �شمن التاأثر والتاأّثر ال�شلبي الذي قام ب��ه خ�شوم اال�شالم الإلقاء اخلوف من 
اال�ش��الم وامل�شلمن يف املجتمع الغربي مب��ربرات �شيا�شية وثقافية واجتماعية وغرها، 
طبعًا النن�شى دور حاالت التطّرف اال�شالمي يف تنامي هذه الظاهرة وانت�شارها وتو�شيع 
رقعته��ا، والتي رمبا تكون مدعومة ولو ب�شكل غر مبا�شر من قبل خ�شوم اال�شالم، �شيما 
م��ا �شهدته ال�شاحة العاملية من اأحداث )11 �شبتمرب عام 2001م( يف الهجوم االرهابي 
على اأبراج اأمريكا، ّما اأّدى اإىل تنامي هذه الظاهرة حيث اأ�شبحت نقلة نوعية و�شلبية 

يف حقل الدرا�شات عن العلقة بن اال�شالم والغرب.
�شنا هذا الع��دد من ملحق الر�ش��د لدرا�شة هذه الظاه��رة املتف�شية يف العامل  وق��د خ�شّ
وما يجري حولها يف الف�شاء االلكرتوين، بغية التعّرف على نقاط اخللل والو�شول اإىل 

معاجلات �شاملة للحد منها.

واهلل من وراء الق�شد.
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5 الف�صل االول:

االإ�شالموفوبيا  ... التعريف والن�شاأة التاريخية

تعريف اال�سالموفوبيا
يعّرف الكاتب االأمريكي �ستيفن �سكوارتز  »االإ�سالموفوبيا« )islamophobia( - اأو »اخلوف 
من االإ�سالم« - باأنها اإدانة االإ�سالم كليا، واإدانة تاريخه، وو�سفه بالتطرف، واإنكار وجود غالبية 
م�سلمة معتدلة، واعتبار االإ�سالم م�سكلة تواجه العامل، واأنها تتمثل يف توجيه اأ�سابع االتهام 
للطرف امل�سلم يف كل ال�رصاعات التي يكون اأحد طرفيها م�سلما، واأنها التحري�ض على 
التي �سدرت خالل  االإ�سدارات  االإ�سالم. وذلك وا�سح من خالل كم هائل من  احلرب �سد 

االأعوام القليلة ال�سابقة خا�سة بعد اأحداث �سبتمرب  2001 يف الواليات املتحدة.

وقد بلغ االأمر حدا جعل �سكوت بوينتنغ، من 
معهد مان�س�سرت للتحوالت االجتماعية، يقول 
 journal of( »يف جملة »العلوم االجتماعية
sociology(: اإن االإ�سالموفوبيا تعد �سكال من 
اأ�س�������كال العن�رصية �سد امل�سلمني، عن�رصية 

م�ستمرة �سد االآ�سيويني والعرب.
اأما جون دنه�������ام، يف »التاميز« الربيطانية، 
فيلّمح اإىل وج�������ود ت�سابه بني »االإ�سالموفوبيا« 
الت�������ي ت�ستعملها دوائ�������ر اأكادميية واإعالمية 
الغربية  ال�سعوب  و�سيا�سية حمددة لتخويف 
م�������ن االإ�س�������الم وامل�سلمني يف ه�������ذه االأيام، 
و»معاداة ال�سامية« التي ك�سفت عن وجهها 
احلقيقي يف ثالثينات القرن املن�رصم والتي 
اأدت اإىل »الهولوكو�ست« اليهودي يف ما بعد.

اإن م�سطلح -الفوبي�������ا- اأو الرهاب، م�ستمد 
يف االأ�سل من علم االأمرا�ض النف�سية، ليتم 
التعبري بوا�سطته عن نوع من اأنواع الع�ساب 
القه�������ري، بحيث ال ميل�������ك املري�ض القدرة 
عل�������ى التحكم يف ردود اأفعال�������ه عند تعر�سه 
ملو�س�������وع خوف�������ه، في�سيق �س�������دره ويجف 
ريقه وتتزايد �رصب�������ات قلبه وي�سحب وجهه 
وترتع�ض اأطرافه، ليدخ�������ل يف حالة فعلية 

من الفزع غري امل�سيطر عليه.
كما جت�������در االإ�س�������ارة اأي�س�������ًا اإىل اأن خماوف 
املري�ض بالرهاب ال ت�ستند اإىل تهديد جدي 
وفعلي يف اأغلب احلاالت، كاأن يخاف املرء 

من قطة �سغرية األيفة، اأو من مكان مرتفع 
ال جم�������ال ل�سقوطه من�������ه، اأو من وجوده يف 
قاعة مكتظ�������ة باأ�سخا�ض ودودين ال ميكن اأن 
ي�سكل�������وا خطرًا عليه، …الخ. وهذا يعني اأن 
املر�ض يع�������رب يف حقيقته ع�������ن ا�سطراب 
نف�س�������ي واإدراكي، لعل باالإم�������كان عزوه اإىل 
اأ�سب�������اب متع�������ددة، رمبا كان م�������ن اأبرزها 
معاي�س�������ة خ�������ربات موؤملة تتعل�������ق مبو�سوع 
الره�������اب، وبخا�س�������ة يف مرحل�������ة الطفولة 
املبكرة، حيث تت�رصب تلك اخلربات غري 
ال�سارة اإىل ما يعرف بالالوعي عند االإن�سان، 
ليق�������وم عن�������د مواجهت�������ه ملو�س�������وع خوفه، 
وب�سورة غري اإرادية ي�سعب ال�سيطرة عليها، 
با�ستح�س�������ار مظاهر اال�سطراب التي عاي�سها 
عن�������د التعر�ض لتلك اخلربات للمرة االأوىل، 

وب�سكل قد يكون اأكرث ت�سخمًا وحدة))).
ويق�������ول الكاتب خالد �سليم�������ان)))  يف كتابه 

قراءة حتليلية(: )ظاهرة االإ�سالموفوبيا … 
م�������ن  -االإ�سالموفوبي�������ا-  م�سطل�������ح  يع�������د 
امل�سطلح�������ات احلديثة الت�������داول ن�سبيًا يف 
الف�ساء املعريف املعني ب�سورة خا�سة بعالقة 
االإ�س�������الم بالغرب. وقد مت نح�������ت امل�سطلح 
ال�������ذي ا�ستع�������ري يف ج�������زء منه م�������ن علم 
اال�سطرابات النف�سي�������ة للتعبري عن ظاهرة 

))) صناعة االسالموفوبيا _ أحابيل اليمين السياسي 
 .

))) باحث عربي في قضايا االجتماع و السياسة.
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الره�������اب اأو اخل�������وف املَر�سي م�������ن االإ�سالم. 
وهي يف الواقع ظاهرة قدمية جديدة، قدمية 
ق�������دم الدين االإ�سالمي نف�س�������ه، واإن كانت قد 
ت�ساع�������دت حدتها يف عامل الي�������وم، وبخا�سة 
يف دول الغرب بعد تفجريات 11 ايلول 2001، 
التي اأ�سندت اإىل تنظيم القاعدة. ورمبا كان 
من املمكن القول اإن تلك الظاهرة ت�رصب 
بجذوره�������ا عميق�������ًا يف تاري�������خ ق�������دمي حافل 
مب�سل�س�������ل طويل من العالق�������ات امل�سطربة 
ب�������ني الغ�������رب و االإ�س�������الم، ا�ستق�������ر فيه هذا 
االأخري يف الذهني�������ة الغربية بو�سفه تعبريًا 
ع�������ن خطر داهم حمدق يه�������دد كل ما هو 
غربي، رمبا انطالقًا م�������ن االقرتان املتكرر 

الذي ميك�������ن مالحظته يف م�سرية التاريخ، 
الذي يوحي وكاأن هن�������اك نوعًا من العالقة 
احلتمية ب�������ني �سعود جنم احل�سارة االإ�سالمية 

وانحدار نظريتها الغربية.
ه�������ذا، وال تعد تل�������ك الظاهرة حك�������رًا على 
جم�������ال العالقات بني االإ�س�������الم والغرب كما 
قد يتبادر للذهن، بل اإنها متتد لتطال رقعة 
الع�������امل االإ�سالمي نف�سه اأي�س�������ًا. اإذ اإن ظاهرة 
اخل�������وف املر�سي من االإ�سالم ق�������د ن�ساأت يف 
االأ�سل بني اأو�ساط العرب واليهود يف جزيرة 
الع�������رب، وثمة م�������ن املوؤ�رصات م�������ا يوؤكد 
ا�ستمرار ح�سورها على �ساحة االأر�ض العربية 

واال�سالمية حتى االآن.

   
 

االإ�شالموفوبيا.. م�شطلح جديد ملعنى قدمي
وجاء يف مق�������ال للباح�������ث املغربي حممد 
�ستوان يف جملة الوع�������ي الكويتية )العدد 569 
كان�������ون اول 2012(: مل متنع كرثة القراءات 
وتع�������دد التحلي�������الت والتف�س�������ريات لطبيعة 
العالق�������ة القائمة بني »االإ�س�������الم والغرب« من 
االتفاق عل�������ى اأن هذه العالقة �سهدت ف�سواًل 
ال��������رصاع واالحتقان،  لي�ست بالق�سرية من 
و�سل�������ت يف كثري من االأحيان اإىل املجابهة 
الع�سكرية. وما كان من جوانب م�سيئة يف 
هذه العالقة فق�������د بقي ا�ستثناء من القاعدة؛ 
ا  الأن نقاط اال�سطدام واملواجهة تفوقت كًمّ
وكيًفا على نقاط التالقي منذ ظهور االإ�سالم 

اإىل يوم النا�ض هذا. 
يف ف�سل جديد من ف�سول تاأزم هذه العالقة، 
�سهدت املجتمعات الغربية يف االآونة االأخرية 
موجة من املمار�س�������ات العن�رصية، واأ�سكاال 
من العداء والتمييز �سد االإ�سالم وامل�سلمني، 
مت اإدراجها حتت م�سمى »االإ�سالموفوبيا«. فما 
معنى ه�������ذا امل�سطلح؟ وما جتلياته واأ�سباب 
ظهوره؟ وكي�������ف ال�سبيل اإىل مواجهة اآثاره 

ونتائجه؟
ي�سري م�سطل�������ح »فوبيا »phobia« اإىل خوف 
ال�سعوري وغري مربر من مواقف اأو اأ�سخا�ض 

اأو ن�ساط�������ات اأو اأج�س�������ام معينة، وهو بذلك 
ي�سنف كمر�ض نف�سي ينبغي عالجه. ومن 
اأ�س�������كال هذا املر�ض: اخل�������وف من االأماكن 
Acrophobia-اخلوف  املرتفعة  واملناطق 
من االأجانب )Xenophobia( -اخلوف من 

...)Claustrophobia( االأماكن املغلقة
وعن�������د اإ�سافة هذه الكلمة اإىل االإ�سالم م�سّكلة 
»اإ�سالموفوبي�������ا« ي�سب�������ح املعن�������ى: »خ�������وف 
مر�س�������ي غري مربر وع�������داء ورف�ض لالإ�سالم 
وامل�سلم�������ني«))) . وي�س�������ري ه�������ذا امل�سطلح 
كذل�������ك اإىل النتائ�������ج العملية املرتتبة على 
هذا العداء �سواء جتاه االأفراد اأو املوؤ�س�سات. 
وه�������و تعريف ق�������د يعترب غ�������ري دقيق، الأن 
االأمر هن�������ا ال يتعلق مبر�ض اأ�ساب املجتمع 
الغربي، واإمنا هو ظاهرة لها اأ�سبابها ال�سيا�سية 
واالجتماعية.. لكن يبقى اأن هذا امل�سطلح 

HYPERLINK «http://www.nasuwt. :انظر (((
 org.uk» www.nasuwt.org.uk TACKLING

 ISLAMOPHOBIA Advice for Schools
HYPERLINK «http:// 3:and Colleges p

www.plunder.com/Islamophobia-and-its-
 Consequences-on-Young-People-pdf-»

http://www.plunder.com/Islamophobia-
and-its-Consequences-on-Young-People-

6:pdf- p
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7 يعرب ع�������ن امل�ساع�������ر ال�سلبي�������ة التي جتتاح 
املجتم�������ع الغربي جت�������اه امل�سلمني، م�ساعر 
ترتج�������م �سلوكيات جمحفة يف حق االإ�سالم 

وامل�سلمني.  
وفيما يلي بع��������ض امل�ساهد التي تتجلى فيها 

مظاهر اخلوف والتخويف من االإ�سالم)))  :
الهجمات اللفظية واجل�سدية على امل�سلمني 
يف االأماكن العام�������ة. وال�سيما �سد ال�سباب 

والن�ساء اللواتي يرتدين احلجاب.
االعت�������داء عل�������ى امل�ساجد وتدني��������ض مقابر 
امل�سلمني وذلك بالكتابة على اجلدران واإلقاء 

القنابل احلارقة)))  .
انت�سار �سورة منطي�������ة �سلبية عن امل�سلمني 
على نطاق وا�سع يف و�سائل االإعالم، وترويج 
هذه ال�سورة النمطية واملالحظات ال�سلبية 
ال�سيا�سية  واالأح�������كام امل�سبقة يف اخلط�������ب 
والدينية ويف املحادث�������ات والكتابات ب�سكل 
لن يكون مقبواًل اإذا كان احلديث عن اليهود 

اأو ال�سود على �سبيل املثال.
التمييز واالإق�ساء م�������ن احل�سول على فر�ض 

العمل، وتوفري اخلدمات.
ا�ستبع�������اد امل�سلمني اأف�������راًدا وجماعات من 
مبا��������رصة ال�ساأن العام واحلي�������اة االجتماعية 

واالقت�سادية وال�سيا�سية.
البريوقراطية واجلمود يف الرد على طلبات 
امل�سلم�������ني يف التعلي�������م والرعاي�������ة ال�سحية 
والرتخي�ض لطلبات احل�سول على امل�ساجد.

قوانني احلد من احلريات املدنية التي توؤثر 
ب�سكل غري منا�سب على امل�سلمني.

 Islamophobia issues, challenges, and (((
 action :A report by the commission on

8 -7:british Muslims and islamophobia, p
)))  لمزيد من التفصيل في هذه االعتداءات ينظر تقرير 

 Hate Crime Survey: (007 منظمة حقوق اإلنسان
www. :المنشور بموقعها اإللكتروني Islamophobia

humanrightsfirst.org

وال نبالغ اإذا قلن�������ا اإن تاريخ توتر العالقة بني 
الغرب واالإ�سالم يعود اإىل اللحظة التي ظهر 
فيها االإ�سالم، اأي اإىل القرن ال�سابع امليالدي. 
فظه�������ور االإ�س�������الم وانت�ساره ودخ�������ول �سعوب 
ن�رصاني�������ة يف دي�������ن االإ�س�������الم، والفتوحات 
االإ�سالمي�������ة الت�������ي ح�������ررت ال��������رصق م�������ن 
اال�ستعمار الغربي )االإغريقي الروماين( الذي 
دام ع�رصة قرون، والفرو�سية االإ�سالمية التي 
اقتلعت اال�ستيطان ال�سليبي الذي دام قرنني 
من الزمان.. كل ذلك جعل هذه املوؤ�س�سة 
ت�سب جام غ�سبها وكامل حقدها على هذا 
الوافد اجلدي�������د الذي زاحمه�������ا يف مناطق 

نفوذها واقتحم عليها معاقلها.
الكني�س�������ة  موؤ�س��������ض  لوث�������ر  مارت�������ن  يق�������ول 
الربوت�ستاني�������ة: »لقد ا�ستيقن�������ت اأنه ال ميكن 
 Mahmet عمل �سيء اأكرث اإزعاجا ملحمد
اأو االأت�������راك، وال اأ�سد �رصًرا )من جميع اأنواع 
ال�س�������الح( م�������ن ترجمة قراآنه�������م ون�رصه بني 
امل�سيحيني، عندئذ �سيت�سح لهم اأي كتاب 
بغي��������ض وفظيع وملعون ه�������ذا القراآن مليء 

باالأكاذيب واخلرافات والفظائع«))).
وم�������ن ثم فق�������د عا��������ض الغرب حت�������ى يومنا 
احلا�رص يجرّت ال�سورة النمطية ال�سيئة التي 
ر�سمها الالهوتيون لالإ�سالم والعرب منذ بداية 
عالقة الغرب بهما يف القرون الو�سطى. ورغم 
اختالف وتنوع االأ�ساليب التي �سيغت بها تلك 
ال�سورة النمطي�������ة يف العقل الغربي، اإال اأنها 
حافظ�������ت على معاملها الرئي�سة وا�ستطاعت 
اأن تتج�������اوز خمتلف الظ�������روف واملالب�سات 
وت�سم�������د يف وجه العديد من التغريات التي 
حدثت يف العالقة بني الغرب والعرب على 

مر الع�سور.

)3) اإلسالم في التراث الغربي- دراسات ألمانية، ترجمة 
ثابت عيد، طبعة نهضة مصر القاهرة 999) )سلسلة في 

التنوير اإلسالمي( ص: ))
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الن�شاأة التاريخية ملفهوم االإ�شالموفوب�يا
ت�سري الدرا�س�������ات االأكادميية الغربية اىل اأن 
الن�ساأة االأوىل ال�ستخدام مفهوم -اال�سالموفوبيا- 
يف االأدبي�������ات والكتابات الغربي�������ة تعود اىل 
ع�رصينيات القرن املا�سي، حيث ا�ستخدمه 
م�ست��������رصق بلجيكي هو ه�������ري المين�ض � 
ال�������ذي عا�ض يف لبنان ل�سن�������وات � يف �سياق 
كتاب له عن الر�سول حممد )�ض(، كما ان 
امل�سطلح ورد ذكره اأي�سا يف كتاب للر�سام 
اال�ست�رصاق�������ي الفرن�سي ايتيان ديني بعنوان: 

-ال�رصق كما ينظر اليه من الغرب-.
ويتكون م�سطل�������ح -اال�سالموفوبيا- من نحت 
لغ�������وي ملفردت�������ني اال�س�������الم، و-فوبيا- ذي 
اجلذور االغريقية بداللة اخلوف غري املربر 
وامل�سطل�������ح على ترجمته�������ا ب -الره�اب- 

على وزن -فعال- اخلا�ض باالإمرا�سية.
ملفه�������وم  ال�سيا�سي�������ة  االأبع�������اد  ان  غ�������ري 
-اال�سالموفوبي�������ا- بداأت تتبل�������ور منذ اأواخر 
ال�سبعيني�������ات وبداية الثمانينيات من القرن 
املا�سي اثر بروز ظاهرة -ال�سحوة اال�سالمية- 
اأو -�سعود اال�سالم ال�سيا�سي- يف العامل العربي 
واال�سالم�������ي، وخا�سة بعد الث�������ورة االإيرانية، 
وتزاي�������د االهتم�������ام الغربي بدرا�س�������ة ظاهرة 
تنامي ال�سع�������ود ال�سيا�سي للتيارات اال�سالمية 

واال�سولية وتاأثريات ذلك على الغرب.
وارتبط مفهوم -اال�سالموفوبيا- يف الكتابات 
الغربية مبجموعة م�������ن امل�سلمات امل�سبقة 
وال�سلبية عن اال�س�������الم وامل�سلمني. وبخا�سة 
بال�س�������ورة النمطية التي بداأته�������ا املخابرات 
الربيطانية عرب لورن�ض العرب ومالحظاته. 
واأكملتها املخابرات االمريكية يف �سياق 
عملها على ر�سم قوالب منطية لالأمم وال�سعوب 
به�������دف و�سع قوالب �سلوكية للتعامل معهم. 
وجت�������در اال�سارة هن�������ا اىل ان معظ�������م علماء 
النف�ض واالنرثوبولوجي�������ا الذين ر�سموا هذه 
القوالب كانوا من العلماء اليهود املهاجرين 

من املانيا هربًا من النازية.
ال�سعبي�������ة يف  القناع�������ات  وت�سي�������ف  ه�������ذا 
الغ�������رب ت�سويه�������ات ا�سافية ل�س�������ورة اال�سالم 
وامل�سلم�������ني. وهي قناع�������ات خاطئة مبنية 

على فوقية امل�ستعمر وتعايل التفوق العلمي 
والتكنولوج�������ي. م�ساف�������ًا اليه�������ا االإنطباعات 
االإ�ست�رصاقي�������ة املرتبط�������ة بدوره�������ا باهداف 
يفقده�������ا  مب�������ا  وا�ستعماري�������ة  ا�ستخباري�������ة 

مو�سوعيتها.
وق�������د اأ�سهم�������ت درا�س�������ة اأ�سدرته�������ا موؤ�س�س�������ة 
-راينميدترا�ست- الربيطانية غري احلكومية 
يف عام 1997 يف بلورة تعريف حمدد ملاهية 
-اال�سالموفوبي�������ا- يف الروؤي�������ة الغربي�������ة وقد 

ا�ستندت يف ذلك اىل معايري ثمانية هي:
1� اعتبار اال�س�������الم ج�سما اأحاديا جامدا يندر 

ان يتاأثر بالتغيري.
2� النظ�������ر اىل اال�سالم باعتباره يت�سم بالتميز 
عن -االآخر-، وانه لي�ض له اأي قيم م�سرتكة 
م�������ع الثقافات االخرى، وه�������و ال يتاأثر بها اأو 

يوؤثر فيها.
3� اعتب�������ار اال�سالم عنيف�������ا وعدوانيا وم�سدر 
خطر، مفطورا عل�������ى االرهاب وال�سدام مع 

احل�سارات.
4� النظر اىل اال�س�������الم باعتباره يحتل مرتبة 
دونية بالن�سبة اىل الغرب، وذا نزعة بربرية 

وغري عقالنية، وبدائيا.
5� الرف��������ض التام الأي نقد ميك�������ن اأن يقدمه 

طرف اإ�سالمي حيال الغرب.
6� اعتب�������ار م�ساعر العداء جتاه امل�سلمني هي 

اأمر عادي وطبيعي.
7� ا�ستعم�������ال العداء جت�������اه اال�سالم لتربير اأي 
ممار�سات متييزية جتاه امل�سلمني وابعادهم 

عن املجتمع وعزلهم اأو تهمي�سهم.
8� اعتبار اال�سالم اأيديولوجية �سيا�سية لتحقيق 

م�سالح ع�سكرية و�سيا�سية.
والواق�������ع ان ه�������ذه املعايري م�ستع�������ارة من 
ملفات اال�ستخبارات الربيطانية يوم كانت 
ت�سمى -انتليجان��������ض �رصفي�ض- حيث عمل 
هذا اجله�������از عل�������ى تفكيك ه�������ذه املعايري 
واحدا بعد االآخر. حيث عمد لفر�ض ادخال 
التغيري ع�������رب طرح ب�������دع ا�ستقاقية لالإ�سالم 
اآخره�������ا الدعوة لال�س�������الم الربوت�ستانتي التي 
تعق�������د يف ام�������ريكا موؤمترا �سنوي�������ًا بح�سور 
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9 ع�������رب وم�سلمني يكره�������ون انف�سهم. ا�سافة 
للجهود التب�سريية الهائلة وامل�ستمرة واأخريًا 
اإعتماد مفه�������وم -اال�سالموفوبيا- اإ�ستنادًا اىل 
هذه املعايري حتدي�������دًا. فلوال هذه املعايري 
لكان م�سطلح -الع�������داء لالإ�سالم- اأكرث دقة 
ومو�سوعية وداللة وا�سهل ا�ستخدامًا الإن�سجامه 
مع امل�سطلح�������ات العن�رصية االخرى مثل 

العداء لل�سامي�������ة والعداء لالأجانب وامللونني 
وغريها.

وه�������ا ه�������و امل�سطلح ي�سي�������ع الي�������وم م�سجاًل 
انت�س�������اره على م�سطلح�������ات بديلة بع�سها ال 
يزال متداواًل لغاي�������ة االآن واأ�سهرها م�سطلح 

ال�رصق اأو�سطي.

   

اال�شالموفوبيا يف اوربا
االإ�ســالم يف عيــون الغــرب

موقع مرفاأ الكلمة 

 12 �سبتمرب 2011

 حممد �سعبان
م�������ا اإن تق�������راأ كلمة }االإ�س�������الم{ يف ن�سو�ض 
ال�سحافة واالإع�������الم الغربي حتى تبداأ توابعها 
بالتوات�������ر والظه�������ور، كلمات بات�������ت ل�سيقة 
باالإ�سالم تتنوع وتتل�������ون ح�سب ميول ورغبة 
مت�سدقيه�������ا، فم�������ا ب�������ني اإره�������اب وعنف و 
ظلم اإىل حقوق االإن�س�������ان واملراأة وحريات 
اأخرى، كلها اأ�سحت متالزمات مع االإ�سالم 
وحدي�������ث ال�ساعة حلوارات تدور يف املحافل 

واملوؤمترات.
املتابع ل�سري العجلة االإخبارية يجد اأن التنوع 
يف بع�ض القنوات االإخبارية الكربى يفر�ض 
اإ�سف�������اء نكهة من االإن�ساني�������ة من خالل ق�سة 

طريفة اأو خرب ثق�������ايف، يروي حدثًا ما يف 
نهاية الن�رصة االإخبارية ، يجلي الرتاكمات 
الت�������ي ولدتها اأخبار �سبق�������ت واأحدثت اإرباكًا 
يف نف��������ض امل�ساهد ملا فيه�������ا من عنف اأو 
تفجري اأو قتل هنا وهناك يف اأ�سقاع االأر�ض. 
اإال اأن الواق�������ع حتول اإىل غريذلك، وبات البد 
م�������ن اإ�سافة نكهة اأخ�������رى مفادها }احذروا 
من خطر االإ�سالم عل�������ى العامل{ اأو ما اأ�سبح 
 )Islamophobia( }يعرف ب� }االإ�سالموفوبيا
لتكوي�������ن الوعي لدى املتاب�������ع يف اأن اأبرز ما 
يجري م�������ن اأحداث عنف يف العامل وراءها 

م�سلمون.

البدايات االأوىل لالإ�شالموفوبيا
نظ�������رة املجتمع الغربي لالإ�س�������الم تتجلى يف 
درا�س�������ات ومقاالت وبرام�������ج متلفزة تتناول 
العامل االإ�سالمي وتتعامل معه على اأنه �ساحة 
��������رصاع اأو بيئة منا�سبة للتجارب واكت�ساب 
اخلربات. وتفرت�ض وجود �رصاع ح�سارات 
ب�������ني الغرب واالإ�س�������الم يف فر�سي�������ة �سهرية 
طرح�������ت الأول م�������رة من قب�������ل )فران�سي�ض 
هانتينغت�������ون(.  و)�ساموئي�������ل  فوكويام�������ا( 
وجاءت اأحداث احل�������ادي ع�رص من اأيلول، 
ليجده�������ا العب�������ون اأ�سا�سيون مناخ�������ًا مالئمًا 
للتحري�ض �سد امل�سلمني يف اأوروبا، وتوجيه 

اأ�ساب�������ع االتهام لالإ�سالم، اأمثال: دانيال بايب�ض 
بتاأييدهما  املعروف�������ني  اإمري�سون،  و�ستيفن 
للكيان االإ�رصائيل�������ي. فقذفت هذه االأطراف 
ب�سيا�س�������ة )االإ�سالموفوبي�������ا( كلعب�������ة جديدة 
للتاأثري على الراأي االأوروبي، وجاءت و�سائل 
االإع�������الم وجهات اأخ�������رى لتلتقفها وتقدمها 

للراأي العام العاملي.
وهن�������اك حتذيرات اأخ�������رى اأطلقها نا�سطون 
اأوروبي�������ون وجه�������ات اإعالمي�������ة اأخرى من 
التزاي�������د الدميغرايف للم�سلم�������ني يف اأوروبا، 
وهذا يندرج حتت عنوان اخلوف من االإ�سالم، 
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فق�������د ن�رص مقطع فيديو على موقع اليوتيوب 
�ساه�������ده اأكرث من ع��������رصة ماليني �سخ�ض، 
يظهر اإح�ساءات ويحذر من اأن غالبية �سكان 
اأوروبا �سيكون�������وا من امل�سلمني خالل عقود، 
واأن فرن�س�������ا �ستتحول اإىل جمهورية اإ�سالمية. 
علم�������ًا اأن عدد امل�سلم�������ني يف اأوروبا ال يزيد 
ع�������ن االأربعة %. وي�س�������كل اأي كتاب يتناول 

االإ�س�������الم من ه�������ذا املنحى حم�������ط اهتمام 
و�سائ�������ل االإع�������الم يف اأمري�������كا واأوروبا، كما 
يف كت�������اب )تاأمالت يف الث�������ورة يف اأوروبا( 
للموؤلف )كري�ستوفر كاردويل( الذي تناول 
في�������ه الهجرة وامل�سلمني، ودع�������ا االأوروبيني 
لال�ستيقاظ والتنبه اإىل تزايد عدد امل�سلمني 

ودعاهم اإىل حفظ ثقافتهم وقارتهم.

مار�شات دعاة االإ�شالموفوبيا
الهاج��������ض املفرو��������ض على الواق�������ع االأوروبي 
جت�������اه االإ�س�������الم اأدى اإىل انعكا�سات خطرية 
اأ�ساب�������ت املجتمعات الغربي�������ة، فبداأت قيم 
تتاأرجح،  وامل�س�������اواة  والعدالة  الدميقراطية 
لتبداأ هجمة م�سعورة من التمييز والعن�رصية 
�سد امل�سلمني، ففي بريطانيا بات امل�سلمون 
عر�س�������ة للتمييز العن��������رصي، و�سجلت عام 
2005 اعتق�������االت نفذتها ال�سلط�������ات االأمنية 
بحق اأف�������راد اجلالي�������ة االإ�سالمي�������ة، واأ�سارت 
االإح�ساءات اإىل اعتقال نح�������و 21،577 �سخ�سًا 
مبوجب ما ي�سمى بقوانني مكافحة االإرهاب 
98% منه�������م م�سلم�������ون. اإ�ساف�������ة اإىل احلمالت 
العن�رصية التي ت�سنها اأحزاب وقوى �سيا�سية 
وتنظ�������م حت�������ركات مناوئ�������ة للم�سلمني يف 
اململك�������ة املتحدة، وحتر��������ض على االإعتداء 
على امل�ساجد هناك كم�������ا ح�سل يف العام 

املن�رصم.
ويف الوالي�������ات املتحدة االأمريكي�������ة اأ�سارت 
اال�ستطالعات اإىل اأن امل�سلمني االأمريكيني 
مندجم�������ون يف جمتمعه�������م، اإال اأنهم يعانون 
من التميي�������ز واال�سطهاد من قبل ال�سلطات 

املحلي�������ة واالأمريكيني اأنف�سه�������م، وقد �سجل 
االأمريكية  االإ�سالمي�������ة  العالق�������ات  جمل��������ض 
)CAIR( اأكرث م�������ن 1972 �سكوى للم�سلمني 
االأمريكي�������ني يف حرمانه�������م م�������ن احلقوق 
املدنية. فنحو 67% من االأمريكيني يعتقدون 
اأن االإ�س�������الم يحر��������ض على العن�������ف مقارنة 
مع باق�������ي االأديان. وفق�������ًا الإح�سائية مركز 

بيوغلوبال )يف املخطط ال�سابق(.
واأ�س�������ار ا�ستطالع لل�������راأي اإىل اأن االأمريكيني 
الذين يعتقدون اأنهم يفهمون الدين االإ�سالمي 
هم اأكرث قدرة من غريهم على روؤية اجلانب 
امل�رصق لالإ�سالم. فوفق ا�ستطالع لتلفزيون 
اإي ب�������ي �سي نيوزعام 2005 يرى 59% من هوؤالء 
اأن االإ�سالم دين م�س�������امل ويرى 46% اأن تعاليم 
االإ�سالم تن�ض على احرتام االأديان االأخرى. 
ويف املقابل اأ�سار ا�ستطالع ملجل�ض العالقات 
االإ�سالمية االأمريكية )CAIR( اأن اأكرث من 
60% م�������ن االأمريكيني ال يعلمون اأي �سيء عن 
االإ�س�������الم، بل حتى اإن10% منهم يعتقد باأن اإله 

امل�سلمني هو القمر.

تداعيات االإ�شالموفوبيا
اأم�������ا يف البلدان االأوروبي�������ة فقد اأدى اخلوف 
م�������ن االإ�س�������الم اأو االإ�سالموفوبي�������ا اإىل رف��������ض 
الكث�������ري من االأوروبني الن�سم�������ام تركيا اإىل 
االإحتاد االأوروبي،على اعتبارها بلدًا يحت�سن 
اأكرثي�������ة م�سلم�������ة، فقد عار��������ض ذلك ثلثا 
الفرن�سي�������ني اأي 66%، و65% م�������ن االأملان و%53 
من الهولندي�������ني، ويف اأ�سبانيا بلغت الن�سبة 

68% و من الربيطانيني %57.
 Pew( وق�������د �سج�������ل مركز بي�������و لالأبح�������اث
research center( يف م�رصوعه بيوغلوبال 
اإح�سائية يف فرن�سا بن�سبة 87% ممن يعتقدون 
اأن االإ�س�������الم هو اأكرث االأدي�������ان حتري�سًا على 
العنف، بينما و�سلت الن�سبة يف هولندا اإىل 
88%. واإذا م�������ا عدنا اإىل االأحداث التي جرت 



ة
جي

تي
رتا

�س
ل

ت ا
�سا

را
د

لل
ي 

م
ال

�س
ل

ز ا
ك

ملر
ا

11 بحق امل�سلمني يف هذي�������ن البلدين جند اأنه 
مت يف فرن�س�������ا �سن قان�������ون ملنع احلجاب يف 
املدار�ض والدوائر العامة، واأ�سارت اإح�سائية 
املركز اإىل اأن 78% من الفرن�سيني يعتقدون 
باأن حظر احلجاب هو فكرة جيدة يف مقابل 
22% مم�������ن يعتقدون اأنها فك�������رة �سيئة وتنايف 

حرية املعتقد والدين. 
هذا العداء لالإ�سالم يف البلدان االأوروبية مرّدُه 
اإىل عدم دراية االأوروبي�������ني بالدين االإ�سالمي 
وتعاليمه، فكل ما يعلمون عن االإ�سالم هو ما 
تروج له و�سائل اإعالمه�������م املاأجورة، ولدينا 
اأمثلة حافلة عما ُتبيته و�سائل االإعالم الغربي 
م�������ن اأزمات تفتعلها بني حني واآخر. فالكل 
�ساهد تكالب الدمناركيني لال�ستهزاء بالدين 
االإ�سالمي وقيم�������ه من خالل الر�سوم امل�سيئة 
للنب�������ي االأكرم )�ض(. االأم�������ر الذي اعتربه 
مراقبون حماولة ا�ستفزازية الفتعال اأزمة مع 
امل�سلمني يف اأوروبا والعامل. اأما يف �سوي�رصا 
فت�������م االإ�ستفتاء على حظر بن�������اء اأي مئذنة 
للم�سلمني البالغ عدده�������م 400،000 ن�سمة،اأي 
ما ي�سكل 5% من تع�������داد �سكان �سوي�رصا التي 
يبلغ ع�������دد ماآذن امل�ساجد فيها اأربعة فقط. 
واأظه�������رت ر�سوم�������ات ن��������رصت يف �سوي�رصا 

املاآذن وكاأنها �سواريخ موجهة كتعبريعن 
العن�������ف. وبناء عل�������ى اال�ستفت�������اء �ست�ساف 
فقرة للد�ست�������ور ال�سوي�رصي تق�سي مبنع بناء 
املاآذن. وتذرع اأ�سح�������اب القرار ال�سوي�رصي 
باأن امل�������اآذن متثل رمزًا �سيا�سيًا وال عالقة له 
بالدي�������ن، يهدف اإىل الرتهيب ون�رص مظاهر 
االإ�س�������الم يف اأوروبا ح�سب زعمهم. وقد انتقد 
اأندري�ض  رئي�ض جمل�ض الربمل�������ان االأوروبي 
غرو�ض هذا القرار واعتربه و�سمة عار على 
�سوي�رصا حيث قال: )يدل القرار على اجلهل 
ال�سيا�س�������ي ال�سوي�رصي وقلة ثقافتهم. وقد تبع 
امل�سوتون عواطفهم، و�سقطت الدميقراطية 

ال�سوي�رصية (.
كل هذا التهوي�������ل والتهليل �ستكون عواقبه 
غري حممودة على االأوروبيني، الأنهم اجنروا 
وراء حملة ي�سنها اأعداء ال�سعوب، واأ�سحاب 
امل�سال�������ح وروؤو�ض االأم�������وال لتحقيق ماآرب 
دنيئة. لق�������د اأ�سبحت احلكوم�������ات االأوروبية 
اأم�������ام خياري�������ن، االأول اأن ت�ستم�������ر يف هذه 
املمار�سات وي�سبح مفهوم الدميقراطية لديها 
مهزل�������ًة واألعوبًة على ذقون ال�سعوب، واالآخر 
اأن تتقبل وجود جاليات دينية ت�سفي التنوع 

الثقايف على جمتمعاتها.

   

االإ�شالموفوبيا وال�شورة النمطية عن االإ�شالم
موقع يافا للدرا�سات واالبحاث

 14 مار�س 2012

دكتور رفعت
فى اأجواء م�������ا اأطلق عليه )ربي�������ع الثورات 
العربي�������ة( ، ازداد اخللط الغربى ، جتاه اأمور 
، وق�سايا تت�سل ب�رصقن�������ا االإ�سالمى ال ميكن 
اأن جتتم�������ع فى ن�سق قيم�������ى اأو معرفى واحد 
؛ ومنه�������ا اأن االإ�سالم دي�������ن العنف واالإرهاب 
، وهذا غري �سحي�������ح ، تاريخيًا وواقعيًا ، اأو 
اأن املقاوم�������ة امل�رصوعة �سد االحتالل مثل 
املقاومة فى فل�سطني والعراق ولبنان ، هى 
اإره�������اب دينى و�سيا�سى ، اأو اأن كل ما جرى 

ف�������ى املنطقة خالل العام 2011 )ثورات( ، فى 
حني اأن احلقائ�������ق على االأر��������ض االإ�سالمية 
العربية توؤكد اأن كل ما يلمع لي�ض ذهبًا ، 
واأن بع�ض ما جرى ثورات بالفعل والبع�ض 
االآخ�������ر )موؤامرات( حللف الناتو ، اأو اأ�سواق 
لالإ�س�������الح والتغي�������ري ركب عليه�������ا الغرب 
لتحقيق اأهم م�سلحت�������ني ا�سرتاتيجيتني له 
فى املنطقة : )نهب النفط( و )حماية اأمن 

اإ�رصائيل( .
اإن خل�������ط احلقائق والق�سايا عمدًا �سمة ثابتة 
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وغالبة )اإال من ا�ستثن�������اءات قليلة( فى روؤية 
الغ�������رب ، �سا�سة ومفكري�������ن ، جتاه ال�رصق 
االإ�سالمى وق�ساياه الرئي�سية ، خالل املائتى 
عام االأخرية ولقد زادت هذه ال�سمة و�سوحًا 
ف�������ى اأيامنا هذه نظ�������رًا لطبيع�������ة االأحداث 

والثورات املتالحقة التى تلم باملنطقة .
ومن بني اأبرز الق�ساي�������ا التى يتم فيه غربيًا 
خلط املفاهي�������م ق�سية )اخلوف من االإ�سالم( 
اأو )الع�������داء لالإ�سالم( ما ا�سطلح على ت�سميته 
ب�������� )االإ�سالموفوبيا( ؛ والت�������ى تعني فى اأب�سط 
معانيها اأن االإ�سالم دين للعنف واأن امل�سلمني 
دع�������اة تع�س�������ب ، وكراهية لالآخ�������ر ، واأن 
احل�سارة االإ�سالمية ح�س�������ارة ترف�ض احلرية 
والع�������دل وقيم احلق واجلمال ، على النقي�ض 
متام�������ًا مما دع�������ى اإليه هذا الدي�������ن ومار�سه 
اأتباعه من امل�سلمني ، عرب تاريخهم املمتد 
وبنت�������ه ح�سارتهم من من�������اذج منرية الأنبل 

القيم االإن�سانية.
اإن )االإ�سالموفوبي�������ا( وال�سك حتت�������اج منا اإىل 
تق�سى دقي�������ق لعالقة االإ�سالم )دينًا وح�سارة( 
بالغرب ، واأ�سباب هذا العداء الغربى لالإ�سالم 
وال�������ذى ولد ه�������ذه احلالة م�������ن اخلوف منه 
)االإ�سالموفوبيا( ، وما هى �سبل املواجهة لهذه 
الظاه�������رة التى تزداد – كما �سبق واأ�رصنا – 

انت�سارًا وتف�سيًا فى االأدبيات الغربية .
 من يعلم جوهر ال�رصاع بني االإ�سالم والغرب 
ي�������درك اأن هذا اجلوهر ي�ستم�������ل على نظرة 
كال اجلانب�������ني )لالإن�س�������ان( وموقعه واجلانب 
الروح�������ى لالإن�س�������ان وتاأثريه ، وه�������ذا ما مل 
يفهمه طابور املب�رصين وال�سا�سة واملفكرين 
الغربيني من دعاة رب�������ط االإ�سالم باالإرهاب 
ونفى مفاهيم املقاوم�������ة امل�رصوعة عنه ، 
وعن اأ�سح�������اب مفهوم )االإ�سالموفوبيا( اإذا ما 
علمنا كما يقول االإمام باقر ال�سدر  – رحمه 
اهلل – اأن لالإن�س�������ان جانب�������ني اأحدهما مادى 
يتمثل فى تركيبه الع�سوى ، واالآخر روحى 
– ال مادى – وهو م��������رصح الن�ساط الفكرى 
والعقلى، فلي�ض االإن�سان جمرد مادة معقدة 
واإمنا هو مزدوج ال�سخ�سية من عن�رص مادى 

واآخر ال مادى .
وهذا االزدواج يجعلنا جناب�������ه موقفًا ع�سريًا 

فى �سبيل ا�ستك�ساف نوعي�������ة العالقة وال�سلة 
بني اجلانبني املادى والروحى من االإن�سان ، 
ونحن نعلم قبل كل �سىء اأن العالقة بينهما 
وثيق�������ة حت�������ى اإن اأحدهما يوؤثر ف�������ى االآخر 
با�ستمرار وفقًا للفه�������م االإ�سالم ال�سحيح ، اأما 

الفهم الغربى فاالأمر اإما )مادة( اأو )روح( .
وقد اأدت امل�س�������اكل التى تنجم عن تف�سري 
االإن�سان على اأ�سا�ض الروح اأم اجل�سد اإىل بلورة 
اجتاه حدي�������ث فى التفك�������ري االأوروبى ، وهو 
تف�سري االإن�سان بعن�رص واحد فن�ساأت املادية 
فى علم النف��������ض الفل�سفى القائلة اإن االإن�سان 
جمرد مادة لي��������ض اال، كما تولدت النزعة 
املثالية التى جتنح اإىل تف�سري االإن�سان كله 
تف�سريًا روحيًا ، ه�������ذا طبعًا بعك�ض االإ�سالم 
متام�������ًا الذى ركز على ال�������روح واملادة معًا 

وب�سمو فريد .
اإن ه�������ذا االأم�������ر ميتد لي�سمل موق�������ع )الدين 
فى احلي�������اة(   حيث اإن الذين يتتبعون ن�ساأة 
الفل�سف�������ة الغربية وتطوره�������ا ، منذ احلقبة 
اليوناني�������ة وحتى نه�ست�������ه احلديثة يرون فى 
ه�������ذه الفل�سفة تيارًا مادي�������ًا متبلورًا وبارزًا ، 
منذ - دميوقريط�ض - )القرن اخلام�ض ق.م( 
وحتى كارل مارك�ض )1817 – 1883( وفردريك 
1895م( وغريهما من الفال�سفة  اأجنلز )1820 – 
املاديني املحدثني ، وه�������ذا ما ال مثيل له 
وال مقاب�������ل فى ح�سارتن�������ا العربية االإ�سالمية 
، وال ف�������ى املواريث ال�رصقي�������ة التى اأحيتها 
الفتوحات العربي�������ة االإ�سالمية واأدخلتها فى 
ن�سيج احل�سارة اجلديدة، بع�رص التدوين .. 
فتدين ال��������رصق عام و�سامل وعميق ، كما 
اأنه ق�������دمي وعريق .. فهو َمْه�������ُد الديانات ، 

ومركز النبوات ، ومهبط الر�ساالت .
وحتى تلك النم�������اذج ال�ساذة والن�������ادرة التى 
ركز اال�ست�رصاق وتالمذت�������ه االأ�سواء عليها 
، فزعموها تي�������ارًا للمادية واالإحلاد فى تراثنا 
الفكرى والفل�سفى ، ما هى – عند التحقيق 
– اإال ن�������زوات - �سك عبثى - تندرج حتت باب 
النزوع اإىل التحل�������ل من التكاليف الدينية ، 
اأكرث مما تندرج حت�������ت -االإحلاد الفل�سفى- 
.. اأم�������ا االآراء واملق�������والت الت�������ى اأثرت عن 
بع�ض فال�سفتن�������ا ، والتى زعم امل�ست�رصقون 
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13 وتالمذته�������م اأنها نزع�������ات فل�سفية مادية .. 
فاإنها – عند التحقيق – ت�سع يدنا على نزعة 
املوؤمنة -  فل�سفتن�������ا كله اإىل - املادي�������ة – 
، ففل�سفة االإ�س�������الم مل تعرف ثنائية الفل�سفة 
الغربية التى اأقامت التناق�ض بني املادة وبني  

الفكر و الت�ساد بني الواقع  وبني املثال .
اب العرب اأن اال�ست�رصاق  يوؤكد بع�ض الُكتَّ
وا�س�������ل دوره ف�������ى تر�سي�������خ البع�������د القيم�������ى 
لظاهرة االإ�سالموفوبيا ، اإىل حد خلق البنى 
االجتماعي�������ة وال�سيا�سية البديلة فى ال�رصق 
االإ�سالمى  ، وياأتى ذلك كما يقول د. اإدوارد 
�سعيد من حقيقة هام�������ة وهى اأن :  االإ�سالم  
كان ميث�������ل  عل�������ى الدوام  اإزعاج�������ًا خطرًا 
للغ�������رب ، فال ميكن القول ع�������ن اأى دين اأو 
جتمعات ثقافية اإنها متث�������ل تهديدًا للح�سارة 
الغربية مبث�������ل التوكيد ال�سديد نف�سه الذى 
يعتم�������د االآن عن�������د احلديث ع�������ن االإ�سالم ، 
ولي��������ض من قبي�������ل ال�سدف�������ة اأن اال�سطراب 
والعنف والقالقل التى حتدث االآن فى العامل 
االإ�سالمى )والتى تت�سل بالعوامل االجتماعية 
واالقت�سادي�������ة والتاريخي�������ة اأكرث مما تت�سل 
ات�س�������ااًل اأحاديًا باالإ�سالم( ق�������د عّرت احلدود 
ال�ساذجة  اال�ست�رصاقية  للكلي�سيهات  ال�سيقة 
املتعلق�������ة بامل�سلم�������ني القدري�������ني  – وفق�������ًا 
للدكت�������ور اإدوارد �سعيد،  دون اأن تولد بدياًل 
يحل حملها فى الوقت نف�سه ، ماعدا احلنني 
لالأي�������ام الغاب�������رة ، ح�������ني حكم�������ت اجليو�ض 

االأوروبي�������ة العامل االإ�سالم�������ى برمته تقريبًا ، 
امت�������دادًا من �سبه القارة الهندية حتى �سماىل 
اأفريقي�������ا ، واأن النجاح قري�������ب العهد للكتب 
واملجالت وال�سخ�سيات التى تدعو اإىل اإعادة 
احتالل منطق�������ة اخلليج وتربر دعواها هذه 
باالإ�سارة اإىل الهمجي�������ة االإ�سالمية ، هو جزء 
من هذه الظاهرة، ولنالحظ اأن قول اإدوارد 
�سعيد هذا ، كان �سابقًا على احتالل العراق 
)2003( وبناء قاعدة العديد  ال�سيدية  فى قطر 
وغريها من القواع�������د الع�سكرية التى توؤكد 
اأن احتالل الغ�������رب للخليج �سار حقيقة ، ال 

مراء فيها لالأ�سف ال�سديد .
اإن اخلالف القيم�������ى والروحى بني ما يحمله 
الغرب فى جممله وما يقدمه االإ�سالمى )دينًا 
وح�س�������ارة( من قيم اأكرث حت��������رصًا واأكرث 
تركيبًا وعمقًا ، لهو اأحد االأ�سباب التاريخية 
لن�ساأة ظاهرة االإ�سالموفوبيا ، والتى جوهرها 
عداء وخوف غربى من االإ�سالم ودوره وقيمه 
، وهو ع�������داء دفع هذا الغ�������رب اإىل العدوان 
علينا ، بل واحتالل بالدنا  ومت دفعه جمددًا 
لركوب ثوراتنا وتوظيفها مل�سلحته ، حيث 
يري�������د االآن اإن�ساء �رصق اأو�سط اأمريكى ولكن 
بق��������رصة اإ�سالمية وه�������و ما يتحق�������ق عمليًا 
وباأي�������دى عربية لالأ�سف ، تت�سور اأنها حت�سن 
�سنعًا ولكنها تخطىء خطاأ ا�سرتاتيجيًا لي�ض 
فى حق بالدها فق�������ط بل فى حق )االإ�سالم( 

الذى حتمله كمرجعية حاكمة اأي�سًا .

   

 موجة كراهية االإ�شالم جتتاح اأوروبا
موقع االلوكة

 2010/7/28 

ن��������رص موق�������ع )583( االأمريك�������ي املخت�ض يف 
�سناع�������ة االإح�ساءات عل�������ى �سفحات موقِعه 
�������ا، اأ��������رصف علي�������ه الباحث  مق�������ااًل اإح�سائيًّ
امل�ساع�������د توما��������ض دوالر، والكاتب ال�سيا�سي 
الدولي�������ة باإحدى  ال�س�������وؤون  �ساحب عم�������ود 
حف رينارد �سيك�ست�������ون، ي�ستف�رص فيه  ال�سُّ
ع�������ن موجِة كراهي�������ة االإ�س�������الم التي جتتاح 

اأوروب�������ا ِمن خالل ا�ستعرا�س�������ه موقَف بع�ض 
الدول االأوروبية �سدَّ االإ�سالم، يقول فيه:

بع�������د انهي�������ار التحاُلف احلكوم�������ي الهولندي 
بقي�������ادة جان بي�������رت بالكينين�������د يف فرباير 
املا�س�������ي، واالإعالن عن انتخاب�������ات جديدة 
َتتمُّ اإقامتها يف التا�سع ِمن يونيو القادم، ويف 
ة حتديد  ظلِّ الغمو�ض ال�������ذي ُيحيط باإمكانيَّ



يا
وب

ف
و

م
ال

�س
لإ

ا

14

احِلْزب الذي من املمكن اأن يح�سَد اأغلبية 
جه االأنظ�������ار اإىل حزب احلرية  املقاع�������د، تتَّ
اليمين�������ي املع�������ادي لالإ�سالم، حت�������َت زعامة 
ف خريت فيلدرز، والذي اأنتج فيلم  املتطرِّ

-فتنة- امل�سيء لالإ�سالم و�رصيعته.
م  فقد اأ�سارْت بع�ض االقرتاعات اإىل �سعود جَنْ
ف، وحت�سيله  حْزب فيلدرز اليميني املتطرِّ
18% من املقاِعد يف ظلِّ نظام متثيل برملاين 
هولندي، ال ي�سمح حل�������زٍب بَعْينه اأن يحقَق 
اأغلبيًة ُمطلقة، بل ن�سبية، وكذلك يف ظلِّ 
عات ببقاء حْزب -فيلدرز- �سمَن �سفوف  توقُّ
املعار�س�������ة، بداًل ِمن ت�������ويلِّ ت�سكيل حكومة 

ائتالف.
وق�������د اأثار �سع�������ود جن�������م -فيلدرزكثرًيا من 
املراقبني ال�سيا�سيني، باالإ�سافة اإىل اعتباره 
برهاًن�������ا اآخَر عل�������ى اجتياح موج�������ٍة جديدة 
ِم�������ن كراهية االإ�سالم الأوروب�������ا، بالرغم ِمن 
اعرتا��������ض -فيلدرزعل�������ى اأن ُيق�������ارَن مبر�سح 
االنتخابات الفرن�سي�������ة لعام2002 -جان ماري 
هيدرزعيم  و-يورج  ف،  املتطرِّ لوباناليميني 
حزب احلرية اليمين�������ي املت�سدد النم�ساوي 
الذي لقي حتَفه عام 2008 يف حادث �سيارة.

ا يدعم وجوَد ه�������ذه املوجة -اال�ستفتاء  وممَّ
ال�سوي��������رصي �س�������دَّ بناء امل�������اآذن-، وكذلك 
ة-،  ق�������اب باملباين العامَّ -حظر احلجاب النِّ
وكذلك ا�ستعداُد االأحزاب املعادية للهجرة 
ة االأُخرى؛  واملهاجري�������ن بالبل�������دان االأوروبيَّ

للقيام بدورها.
ويف ظلِّ ما �سب�������َق يطرح املقاُل ت�ساوؤالٍت، 

فيقول:

هل يعت�������رب االإ�سالموفبيا الدافع لنمو م�ساندة 
ل االأحزاب  ح�������زب احلرية؟ ومل�������اذا ت�س�������كِّ
املعادي�������ة لالإ�س�������الم اأو املعادي�������ة للهجرة يف 
ة، ولي��������ض يف دولة مثل  هولن�������دا ه�������ذه القوَّ
ق�������ة باندماج  اإ�سباني�������ا؟ ه�������ل الق�سي�������ة ُمتعلِّ
جمموع�������اِت املهاجرين اجُل�������دد اأكرث ِمن 
ة  كون ذلك مق�سوًدا ب�������ه اخل�سائ�ض الثقافيَّ

ة؟ ة االإ�سالميَّ وال�سيا�سيَّ
ة الكبرية  فاإنَّ الدول ذات الكثاف�������ة االإ�سالميَّ
هي تل�������ك التي تاأتي على راأ��������ض قائمة الدول 
التي ت�سهد الَعداَء لالإ�سالم وامل�سلمني، ويظهر 

ذلك من خالل اجلدول التايل:
فال�������دول الثالث الت�������ي ت�سهد اأْعل�������ى كثافة 
اإ�سالمي�������ة يف ال�سن�������وات االأخ�������رية: فرن�سا، 
وهولن�������دا، و�سوي�رصا هي التي تاأتي على راأ�ض 
قائمة ال�������دول التي حتم�������ل م�ساع�������َر الَعداء 

ة. للم�سلمني �سمَن بلدان اأوروبا الغربيَّ
ومن العوامل التي ُيظنُّ اأنها الدافع وراء تلك 

املواِقف العدائية جتاه االإ�سالم وامل�سلمني:
�������ة  1- حالَت�������ا رف��������ض الَعْومَل�������ة، وال�سكوكيَّ

ة العامة. االأوروبيَّ
2- االهتمام الزائد برعاية م�ساِلح اأهل البالد 

ة. ني؛ ب�سبب �سوء االأحوال االقت�ساديَّ االأ�سليِّ
ة  3- م�سكالت م�ستوى اخِلْدمات االجتماعيَّ

ة. داخل التحالفات احلكوميَّ
ة. 4- القلق ِمن ارتفاع الكثافة ال�سكانيَّ

5- اخلوف املتزايد ِمن اجلرمية.
6- اخلوف املتزايد من الُعْنف واالإرهاب.

7- اْرتفاع الكثافة ال�سكانية االإ�سالمية يف دوٍل 
نة. ة ُمَعيَّ وبلداٍن اأوروبيَّ
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15 هولندا:
لون  َيعي�ض يف هولندا ُقرابة مليون م�سلم ُي�سكِّ
اني�������ة، وطبًقا لتقرير  5.8% م�������ن الكثافة ال�سكَّ
ح�������ول مواقف الهولنديِّني م�������ن امل�سلمني، 
�������َدر عن مركز بي�������و للدرا�سات واالأبحاث  �سَ
عام 2005، ت�سهد هولن�������دا اآراًء مت�ساربة بنْي 
�سفوف املعادين لالإ�س�������الم، فالذين يحملون 
لون  ة جتاه جريانهم امل�سلمني ُي�سكِّ اآراًء اإيجابيَّ

ة. 45%، مقابل 51% يحملون اآراًء �سلبيَّ
وي�������رى 65% اأنَّ امل�سلم�������ني يرغبون يف عدم 
االندماج يف ثقافة املجتمع الهولندي، مقابَل 
ة  76% يخ�س�������ون بقدٍر م�������ا ِمن تاأث�������ري االأُ�سوليَّ

ة على هولندا. االإ�سالميَّ
وق�������د �َسِه�������د العق�������د املا�سي مقت�������َل املخِرج 
الهولندي ثيو ف�������ان جوخ؛ الإ�ساءت�������ه البالغة 
لالإ�سالم و�رصيعته؛ ِم�������ن خالل اأحد اأفالمه، 
ف  ا مواقف ال�سيا�سي املتطرِّ كما �َسِه�������د اأي�سً
بي�������م فورت�������ني، وال�������ذي َيعتق�������د اأنَّ هجرة 

ني م�������ن الدول املحافظة  امل�سلمني االأ�سوليِّ
د مبادئ املجتمعات املفتوحة، وثقافة  ُتهدِّ
نْي، وحرية  ة، وامل�ساواة بني اجِلن�سَ الليرباليَّ
ة  �������َوِره املختلفة، وحريَّ ممار�سة اجلن�ض ب�سُ

التعبري.
وق�������د �سع�������ى فيل�������درز لتحقي�������ق حتاُلف مع 
امل�ساركني يف االنتخاب�������ات، مماثٍل لذلك 

الذي كان عليه فورتني.
رة التي ميكن اعتبارها،  وِم�������ن العوامل املوؤثِّ
�سبي  �������ن النِّ والت�������ي تخت�ضُّ بهولن�������دا: التح�سُّ
لالأو�س�������اع االقت�سادية؛ حيث و�سل�������ْت ِن�سبة 
البطال�������ة اإىل 4% يف فرباي�������ر 2010، باالإ�سافة 
ل املواليد بل�������غ 1.66، ومتو�سط  اإىل اأنَّ مع�������دَّ

االأْعَمار 40.4.
كم�������ا اأنَّ لهولندا قواَت م�ساركة يف احتالل 
ى اإىل �سقوط  اأفغان�ستان، وهو ال�سبب الذي اأدَّ

حكومة بالكينيد يف فرباير املا�سي.

فرن�شا:
ُيقي�������م بفرن�سا ما ب�������ني 3.5  5 ماليني م�سلم، 
كانية، وطبًقا  لون 6.5  8% من الكثافة ال�سُّ ُي�سكِّ
ملركز بيو للدرا�س�������ات واالأبحاث يحمل %64 
ني اآراًء اإيجابًية جتاه امل�سلمني،  من الفرن�سيِّ

ة. مقابل 34% ممن يحملون االآراَء ال�سلبيَّ
وي�������رى 59% م�������ن الفرن�سي�������ني اأنَّ امل�سلمني 
يرغبون يف عدم االندماج يف ثقافة املجتمع 
الفرن�س�������ي، بينما اأعلن 74% خوفهم من تاأثري 
ة،  االأ�سولي�������ة االإ�سالمية على االأْجَواء الفرن�سيَّ
ُبون  وكذلك ي�������رى 50% اأنَّ امل�سلمني يتع�سَّ

ة. لديِنهم ب�سدَّ
وِم�������ن املعل�������وم اأنَّ فرن�سا ظّل�������ت ُتعاين من 
ا�سطراب�������ات يف عالقته�������ا مبجتمعه�������ا ِذي 
ة،  ينيَّ الدِّ �������ة  ديَّ والتعدُّ املختلف�������ة،  الثقافات 
ة  فقد كان�������ت فرن�سا اإمرباطوري�������ة احتالليَّ
ى فل�سف�������ة اأنَّ كل مواطن ِمن اجلزائر  تتبنَّ
اإىل كايني هو مواطن فرن�سي، باالإ�سافة اإىل 

ته  ع تخلِّي كلِّ مهاجٍر اإىل فرن�سا عن ُهويَّ توقُّ
ي بهوية الغال، وهو اال�سم الذي اأطلقه  والتحلِّ
الروم�������ان على �سعوب �سلتي�������ة، التي كانت 
متتدُّ على �سمال اإيطاليا، وفرن�سا، وبلجيكا.

وقد �َسِه�������د عام 1905 تاأ�سي�َض قان�������ون ال�سيا�سة 
�������ة الر�سمية، والتي تن�������اأى قلياًل اإىل  الالدينيَّ

ة. العلمانيَّ
وبالرغ�������م ِم�������ن ا�سته�������داف العلمانية حتقيَق 
ين  التاآلف االجتماعي من خ�������الل ف�سل الدِّ
ى اإىل  ة، اإال اأنَّ ذلك قد اأدَّ ة القوميَّ ع�������ن الُهويَّ

حْظر احلجاب.
وعق�������ب ذل�������ك ح�سل زعيُم ح�������زب اجلبهة 
د ج�������ان ماري  �������ة اليمين�������ي املت�س�������دِّ القوميَّ
لوبان عل�������ى 8، 17% من االأ�سوات باالنتخابات 
�������ن لوبان من  �������ة، ويف عام 2002 متكَّ االإقليميَّ
ني؛  حني اال�سرتاكيِّ هزمية العديِد ِمن املر�سَّ
ليناف�ض جاك �س�������رياك يف اجلولة االأخرية، 
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والت�������ي �َسِهدت هزميته؛ ب�سب�������ب انق�سامات 
ح�������ي الو�َسط  دة ب�������ني مر�سَّ ت�سوي�������ت متع�������دِّ

اري. الَي�سَ
�������ا البطال�������ة يف فرن�سا، فق�������د بلغْت يف  واأمَّ
ل املواليد،  ا معدَّ فرباير املا�سي 10و1%، واأمَّ
ة؛ حيث بلغ  ا ب�سورة ن�سبيَّ فهو االأعلى اأوروبيًّ
1و98%، ويبلغ متو�سط اأعمار الفرن�سيني 4،39.

هذا ومن�������ذ العقد املا�سي ت�سهد فرن�سا حالًة 
ر  ل اجلرمية، وحالًة من التوتُّ ِمن ارتفاع معدَّ
االجتماعي؛ فقد وقعْت عمليات �َسَغب وا�سعة 
ر االجتماعي مبدينة  باري�ض عام  خالَل التوتُّ
2005؛ مما َدف�������َع نيكوال��������ض �ساركوزي وزير 
الداخلية حينئ�������ٍذ اإىل تاأييد انته�������اج �سيا�سة 

�ساِرمة جتاه االأحداث.

�شوي�شرا:
ل�������ون 5% من  ُيقي�������م 400 األ�������ف م�سلم، ي�سكِّ
كانية ل�سوي��������رصا، والتي كانت  الكثاف�������ة ال�سُّ
مبعزٍل عن االأح�������داث، باالإ�سافة اإىل كونها 
ها  ة َقبواًل للمهاجرين اإال اأنَّ اأقلَّ الدول االأوروبيَّ
�������ات املهاِجرة منذ  ا لالأقليَّ بداأْت ت�سهد منوًّ
ال�سبعينيات؛ حتى بل�������غ ذلك النمو 22% عام 

.2009
ل البطالة  ْكر اأنَّ مع�������دَّ وِم�������ن اجلدي�������ر بالذِّ
ل  ل ن�سب�������ة 1، 4%، وهو معدَّ ب�سوي��������رصا ي�سكِّ
ا، وكذلك ن�سبة املواليد 45،  منخف�ض ن�سبيًّ

ا ن�سبة منخف�سة. 1،وهي اأي�سً

اإ�شبانيا:
�������ز عن �سائ�������ر الدول االأوروبي�������ة؛ باأنها  وتتميَّ
�������اد االأوروبي التي  كان�������ت اأك�������رب دول االحتِّ
خ�سع�������ْت �سابًقا للُحك�������م االإ�سالمي، فيقطنها 
لون 1- 2% من  اليوم ُقرابة مليون م�سلم، ي�سكِّ

كانية. الكثافة ال�سُّ
ويَرى 68% من االإ�سبان اأنَّ امل�سلمني يرغبون 
ة  يف االبتعاد ع�������ِن االندماج يف الثقافة العامَّ
للمجتم�������ع االإ�سب�������اين، كما يحم�������ل 46% من 
االإ�سب�������ان مواقَف اإيجابية جت�������اه امل�سلمني، 

ة. مقابل 37% يحملون اآراًء �سلبيَّ
وقد اأ�س�������ار اقرتاٌع ُعِقد يف يوني�������و 2004 َعِقب 
اأحداث تفج�������ريات قطار مدريد 2004  والتي 
ِهَم فيها امل�سلمون  اأنَّ 80% من االإ�سبان يرون  اتُّ

ا يح�ضُّ على الُعنف. االإ�سالم ديًنا �سموليًّ
وُتع�������اين اإ�سبانيا ِمن اأزمة م�ساكن متزايدة، 
ل البطالة و�سل اإىل 19%، باالإ�سافة  كما اأن معدَّ
ل املواليد و�سل اإىل1.31، وهو من  اإىل اأنَّ معدَّ

الت املواليد االأوروبية. اأْدنى معدَّ
وق�������د �سارك�������ْت اإ�سبانيا بق�������وات يف احتالل 
ة  الع�������راق، بالرغ�������م ِمن املعار�س�������ة ال�سعبيَّ

الكبرية للم�ساركة يف ذلك االحتالل، اإال اأنَّ 
ه�������ذه القوات قد متَّ �َسْحُبها عقب تويلِّ لوي�ض 
رودريجز ثباتريو  اال�سرتاكي احلكومَة عقب 

انتخابات 2004.
وبالرغم من الظروف الت�������ي مترُّ بها اإ�سبانيا 
ا ملحوًظا �سدَّ  ها ال ت�سهد حراًكا �سيا�سيًّ اإال اأنَّ
االإ�سالم، ولعلَّ هذا ب�سب�������ب النظام ال�سيا�سي 
َم�������ط ال�سيا�سي لع�رص  ر بالنَّ االإ�سب�������اين املتاأثِّ

فران�سي�سكو فرانكو.
اإال اأنَّ الي�س�������ار االإ�سباين ل�������ه ن�ساٌط ملحوظ، 
فاع عن حقوق املراأة  ا يف جمال الدِّ خ�سو�سً
وال�سواذ، بينما ال يزال اليمنُي االإ�سباين ملتزًما 
ا  بُنظم املوؤ�س�سات الع�سكرية الكاثوليكية، واأمَّ
ميني الو�سط، فقائم على اْلِتقاط املحافظني 

التقليديني.
لون جمموعًة  ويف ظلِّ هذا، فامل�سلمون ي�سكِّ
ا، مقارن�������ة باالنف�ساليني البا�سك  قليلًة ن�سبيًّ
ذوي الن�ساط الثق�������ايف وال�سيا�سي الكبري يف 

املجتمع االإ�سباين.
ها  ا بالن�سبة لق�سايا الهجرة االإ�سالمية، فاإنَّ واأمَّ
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17 �������ل م�سكلًة كب�������رية الإ�سبانيا، مقارنة  ال متثِّ
بالدول الثالث ال�سابقة.

وعلى �سعيٍد اآخ�������َر فالدول التي ت�ستمل على 
ط متمرِكز يف بع�ض  جمتمع اإ�سالميٍّ متو�سِّ
املناط�������ق، كاململكة املتح�������دة، واأملانيا، 
والنم�س�������ا، قد بداأْت تاأخ�������ذ ق�سايا امل�سلمني 

ا بوجٍه ما. فيها ُبعًدا �سيا�سيًّ
ا  فكلٌّ ِمن الدول الثالث ت�سهد �رصاًعا �سيا�سيًّ
جُت�������اَه هذه الق�سايا، ولك�������ن لي�ض على نف�ض 
َم�������ط العدائي لالإ�سالم يف فرن�سا، وهولندا،  النَّ
و�سوي�رصا، ولعلَّ هذا يرجع �سبُبه اإىل اأنَّ اأملانيا 
والنم�سا لَدْيها �سيط�������رة قوية على االأحزاب 
ف�������ة، كما اأنَّ اململكة املتحدة لديها  املتطرِّ
نظام ما َقْبل االنتخابات، والذي يعمل على 

تهمي�ض االأحزاب ال�سعيفة.
ة احل�������زب القومي  وعل�������ى كلِّ ح�������ال فق�������وَّ
الربيط�������اين املتنامية، وال�������ذي يجاهد ِمن 
اأَْج�������ل الف�������وز يف دائرتني مبجل��������ض العموم، 
واحل�������زب القوم�������ي الدميقراط�������ي االأملاين، 
والذي جن�������ا من حماولة حلْظ�������ره يف فرتة 
رة م�������ن عام 2002، وكذلك جناح حزب  ُمبكِّ

احلري�������ة النم�ساوي يف العق�������د االأخري، فكلُّ 
بان، بالرغم  هذا يجب اأْن ُيوؤخَذ به يف احُل�سْ
ِمن اأن هذه االأح�������زاب لي�ض لَدْيها م�ستوى 
عداء االإ�س�������الم، الذي ينتهجه حزب فيلدرز 
الهولندي، ولوبان الفرن�سي، وحزب ال�سعب 

ال�سوي�رصي.
ويف النهاية فُهناك براهنُي كثرية؛ لنقول: 
ما تزايدِت الكثافة االإ�سالمية بالبلدان  ه كلَّ اإنَّ
ة، فامل�ساع�������ر واخلطابات املعادية  االأوروبيَّ
ا م�ساوًيا ب�������ني �سفوف  لالإ�س�������الم ت�سه�������د من�������وًّ

فة. ة، واليمينية املتطرِّ االأحزاب اليمينيَّ
ْكر االإ�سارة اإىل اأنَّ قوة وُمدة  ومن اجلدير بالذِّ
تلك املوج�������ة التي ت�سهده�������ا اأوروبا �ستعتمد 
�������ة التعاُمل مع  ب�سورٍة كب�������رية على كيفيَّ
املعارك احلالي�������ة، والتي بالطب�������ع يجب اأْن 
تكوَن ِمن خالل مزيٍد من االندماج من ِقَبل 
املهاجرين امل�سِلم�������ني، ومزيٍد من حقوق 
ة الذاتية االجتماعية التي ت�سمح  حتديد الُهويَّ
�������ة، وكذلك بالنظر اإىل  بها البلدان االأوروبيَّ

مدى منو الكثافِة االإ�سالمية.

   

نار االإ�شالموفوبيا ت�شتعر يف اأملانيا
ايالف

2014/3/6

ملي�ض فرحات
ت�ستخدم االأحزاب اليمينية يف اأملانيا خطاًبا 
م�ساًدا لالإ�سالم يجد جمهوًرا ي�ستمع ويتقّبل، 
ويبح�������ث خ�������رباء م�������ا اإذا كان الوقت حان 

لت�رصيعات جديدة تعاقب على الكراهية.
�ستاخو�ض هي واحدة م�������ن اأجمل ال�ساحات 
يف ميونيخ، فهي اأ�سبه بواحة هادئة يق�سدها 
الزوار وامل�ساة يومًيا. لكن هذا الهدوء تعكر 
�سف�������وه اأ�س�������وات و�سيحات راف�س�������ة لالإ�سالم 
يف اأملاني�������ا، من بينه�������ا ت�رصيحات ملايكل 
�ستوزرنربغ�������ر الذي ي�سري ذهاًب�������ا واإياًبا وهو 

يقول: القراآن هو الكتاب االأكرث خطورة يف 
العامل.

منذ عقد من الزم�������ان، كان �ستوزرنربغر 
)49 عاًم�������ا( املتحدث با�س�������م مكتب االحتاد 
االجتماعي امل�سيحي يف ميونخ، تواأم احلزب 
الدميقراطي امل�سيحي البافاري التابع الحتاد 
امل�ست�س�������ارة اجنيال مريكل. لكن منذ العام 
2012، حت�������ول اإىل نا�س�������ط يف ح�������زب من�سق 
ا  ي�سمى فريهي�������ت اأي احلرية، وانتخب رئي�سً

احتاديا له قبل ثالثة اأ�سهر.
هذا الرج�������ل يعظ بالكراهية �س�������د االإ�سالم، 
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ويقارن القراآن بكت�������اب كفاحي لهتلر. وقد 
متكن حتى االآن م�������ن جمع عدد كبري من 
التواقي�������ع املعار�سة لبناء مركز اإ�سالمي يف 
ميوني�������خ، ونظ�������م اأكرث من مائ�������ة م�سرية 

مناه�سة لالإ�سالم.
زعي�������م فريهيت لي�ض وح�������ده، فالعديد من 
االأن�س�������ار ان�سم�������وا اإليه يف �ساح�������ة �ستاخو�ض 
حامل�������ني �سعارات مثل ال للم�ساجد و اأوقفوا 
اأعداء الدميقراطية اأو ال�رصيعة تتيح للرجال 
�رصب الن�ساء ونحن ال نريد ذلك يف بافاريا.

بالن�سبة ملعظم �سكان ميونيخ، هذه االإ�ساءات 
اللفظي�������ة الت�������ي ت�س�������در ع�������ن �ستوزرنربغر 
ت�سبب االإحراج، اإذ تق�������ول ماريان هوفمان، 
من جمل��������ض املدينة، اإن ه�������ذا التحري�ض 
�سبيه ب�������� اخلطاب النازي. من جهته، يقلق 
كري�ستيان اأودي، عمدة املدينة وع�سو يف 
ي�سار الو�س�������ط الدميقراطي اال�سرتاكي، من 
��������رصاع حمتمل خ�������الل االنتخابات املحلية 
املقبل�������ة، اإذ اأن ميوني�������خ ق�������د ت�سبح حمور 
جتربة الراديكالية املناه�سة لالإ�سالميني مع 
ال�سعبويني اليمينيني من فريهيت، الختبار 
م�������ا اإذا باإمكانهم �س�������ن هجمات منظمة على 

االأقلية امل�سلمة بدعم من االأغلبية.
واإذا متك�������ن �ستوزرنربغر م�������ن جمع تواقيع 

كافي�������ة حلملته الهادفة اإىل منع بناء م�سجد 
يف ميون�������خ، فهذا ير�سل اإ�س�������ارة عرب بافاريا 
وخارجه�������ا ب�������اأن امل�سلم�������ني لي�س�������وا مو�سع 

ترحيب.

ا�شالمو فوبيا
كان هناك الكثري من التحركات املناه�سة 
لالإ�س�������الم يف اأملانيا يف ال�سن�������وات االأخرية، 
عادة ما تب�������داأ برف�ض بناء اأح�������د امل�ساجد 
ث�������م تتحول اإىل مقاومة، فاإك�������راه و�سواًل اإىل 

اأعمال العنف وال�سدامات.
على مدى العامني املا�سيني، كانت هناك 
ال�سالة  هجمات واإحراق متعم�������د مل�ساجد 
يف برلني وهانوفر وهاناو. ومتكنت حركة 
بوليتيكل�������ي انكوريكت اأو غري �سحيح �سيا�سًيا 
املعادية لالإ�سالم من احل�سول على 120 متتبًعا 
يومًيا، ما ي�سري اإىل التاأييد الوا�سع واخلطري 

لالأعمال املناه�سة لالإ�سالم يف البالد.
ووفًق�������ا لدرا�س�������ة اأجرتها موؤ�س�س�������ة فريدري�ض 
اإيربت، فاإن 56 باملئة من االأملان يعتربون 
االإ�س�������الم ديًنا قدمًيا غري قادر على اال�ستمرار 
يف احلي�������اة احلديثة. ويعتق�������د كثريون اأن 
احلري�������ة الدينية للم�سلم�������ني مقّيدة اإىل حد 

كبري.

 تف�شرات وا�شباب
هناك ع�������دة تف�سريات حمتمل�������ة للت�سكيك 
املتزايد باالإ�سالم يف اأملانيا، بينها اأن اجليل 
الثالث م�������ن املهاجري�������ن امل�سلمني اأكرث 
ت�س�������دًدا ممن �سبقه�������م، اإىل جان�������ب التقارير  
االإعالمية االأملانية التي تتحّدث عن اعتناق 
بع�ض االأمل�������ان الدين االإ�سالمي والذهاب اإىل 

باك�ستان للتدرب على االإرهاب.
وحذر وزير الداخلي�������ة االأملاين هذا االأ�سبوع 
م�������ن اأن ما جمموع�������ه 300 جه�������ادي اأملاين 

غادروا البالد للقتال يف �سوريا.
والثالثاء املا�س�������ي، ا�ستنكرت جلنة مكافحة 
العن�رصي�������ة التابعة ملجل��������ض اأوروبا، عجز 

احلكومة االأملانية عن متابعة مبادرة الإدراج 
حك�������م يف قان�������ون العقوبات يج�������رم االأعمال 
امل�سيئ�������ة ذات الدوافع العن�رصية. ويف دول 
مثل اململك�������ة املتحدة والواليات املتحدة، 
هن�������اك قوان�������ني ملكافحة ما ي�سم�������ى جرائم 
الكراهية التي ت�ساهم اإىل حد كبري يف حماية 
املهاجري�������ن. حتى االآن، مل يتم التو�سل اإىل 
اي قان�������ون يف هذا ال�س�������اأن، لكن املطالبات 
دفعت ال�سلطات اإىل اتخاذ اإجراءات حلماية 
امل�ساج�������د م�������ن �سمنها تثبي�������ت كامريات 
املراقبة وحماكمة املعتدين على مراكز 

التجمع وال�سالة.
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االإ�شالموفوبيا )يف فرن�شا( ...ق��ل��ق ال��م�ف�ه�وم وجدل ال��روؤى 

موقع: حممد عابد جابري 

)رئي�س حترير جملة فكر ونقد(

حممد فا�سل ر�سوان
يج�������ب التميي�������ز يف التعام�������ل م�������ع مفهوم 
اإ�سالموفوبي�������ا ب�������ني مرحلت�������ني اأ�سا�سيت�������ني 
تق�������ف 11 �سبتمرب 2001 ح�������دا فا�سال بينهما: 
مرحلة املاقبل والتي تتميز بندرة ا�ستخدام 
املفهوم اإىل درج�������ة اأن الدرا�سة التي حتدث 
مقالت�������ه  يف   ALAIN GRESH عنه�������ا 
 MONDE DIPLOMATIQUE بجريدة 
 À بتاري�������خ 1 مار��������ض 2004حت�������ت عن�������وان LE
 PROPOS DE L’ISLAMOPHOBIE
 LE والتي اتخذت كاأ�سا�ض لها اأر�سيف جريدة
MONDE ما بني 1 يناي�������ر 1987 و10 �سبتمرب 
2001 اأي يوم واحد قب�������ل تفجريات نيويورك 
مل ت�سج�������ل ا�ستخدام املفه�������وم �سوى مرتني 
االأوىل �سنة 1994. فيما الثانية يف فرباير 2001 
.نف�ض العدد م�������ن املرات �سيجل اأي�سا على 
 MONDE امت�������داد نف�ض الفرتة بالن�سبة ل
DIPLOMATIQUE LE االأوىل يف اإط�������ار 
روبورتاج ح�������ول  مدينة مر�سيلية يف يوليوز 
97 فيم�������ا الثانية تن�س�������ب للمفكر ال�سوي�رصي 
العربي االأ�سل طارق رم�سان يف اأبريل 98 ، 
اأما يف بريطانيا فقد مت الرتويج للمفهوم �سنة 
 RUNNYMEDE 1996 م�������ن قبل منظم�������ة
TRUST الت�������ي اأ�س�������درت حت�������ت اإ��������رصاف 
 GORDON CONWAY الربوفي�س�������ور 
 Islamophobia : درا�س�������ة حت�������ت عن�������وان
 1998 �سن�������ة  ويف   .   Fact Not Fiction
وعلى هام�ض ال�������دورة 54 لالأمم املتحدة قدم 
Glèle-Ahnanhanzo املقرر اخلا�ض حول 
االأ�سكال املعا�رصة للعن�رصي�������ة تقريرا اأمام  
جلن�������ة حقوق االإن�سان االأممي�������ة جاء فيه اأن 
خمتلف اأ�سكال العن�رصية ومعاداة االأجانب 

املوجه�������ة �سد الع�������رب تت�ساعف يف اجتاه 
االإ�سالموفوبيا.

بع�������د 11 �سبتمرب �سي�سب�������ح ا�ستعمال املفهوم 
دارجا عل�������ى ل�سان اجلمي�������ع يف فرن�سا كما 
يف باق�������ي الدول االأوروبية والواليات املتحدة 
االأمريكية ، هكذا �سيظهر يف اأكتوبر 2001  
مفهوم االإ�سالموفوبيا على املوقع االإلكرتوين 
لكل من املر�سد االأوروبي لظواهر العن�رصية 
ومع�������اداة االأجانب بفيينا EUMC  وال�سبكة 
االأوروبي�������ة �سد العن�رصي�������ة ENAR اأما يف 
فرن�سا فاإن �سنة 2003 �ستعرف تنظيم يوم درا�سي 
 du Racisme anti-arabe à  يف مو�س�������وع
l’islamophobie من قبل منظمة احلركة 
�س�������د العن�رصية وم�������ن اأج�������ل ال�سداقة بني 
ال�سعوب MRAP كما �سيت�سكل التجمع �سد  
االإ�سالموفوبيا بفرن�سا CCIF الذي اأ�سدر اأول 
تقاريره يف 21 اأكتوبر 2004 كما كان الوزير 
 j.pierre.rafarin االأول الفرن�سي ال�ساب�������ق
ق�������د ا�ستخدم املفه�������وم يف كلمة له مبنا�سبة 
افتتاح امل�سجد الكبري بباري�ض يف 17 اأكتوبر 
من نف�ض ال�سنة. اأما اأكرث التعاريف �سيوعا 
وتبني�������ا من قبل الباحث�������ني فيعود للمركز 
من اأجل تكافوؤ الفر�ض ومواجهة العن�رصية 
وال�������ذي جاء في�������ه : االإ�سالموفوبيا كراهية 
ورف��������ض الإ�س�������الم خمتزل يف كي�������ان �رصير 
بينم�������ا االإ�سالم ه�������و متعدد عل�������ى امل�ستوى 
االجتماعي ، اجلغرايف ، التاريخي والثقايف.
هذه الكراهية تتغذى عل�������ى اأحكام م�سبقة 
وقوالب جاهزة �سلبي�������ة متار�ض غالبا خلطا 
بني مفاهيم متعددة: اإ�سالم، عرب، م�سلم، 
اإ�سالم�������وي، اإرهابي، اأ�سويل.. من جهة وبني 

ثقافة ودين من جهة اأخرى.
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التجمع �سد  االإ�سالموفوبيا بفرن�سا: م�سوؤولية 
الدولة واملثقفني ؟

ت�ستن�������د الدرا�سة املوثقة الت�������ي عملت على 
اإعدادها منظمة  التجمع �سد  االإ�سالموفوبيا 
 COLLECTIF CONTRE بفرن�س�������ا 
  L’ISLAMOPHOBIE EN FRANCE
اإىل اإح�ساء �سمل  182 فعل اإ�سالمفوبي يغطي 
�سنة كامل�������ة ممتدة من اأكتوب�������ر 2003 اإىل 
غ�ست 2004 حي�������ث 118 منها كانت موجهة 
�سد اأف�������راد) �ستائم عن�رصية، تهديد بالقتل، 
اعت�������داءات م�سلحة...( فيم�������ا 64 ا�ستهدفت 
موؤ�س�سات)اعت�������داء عل�������ى م�ساج�������د ومقابر 
اإ�سالمية ، اإلغاء جمموعة من الندوات حول 
االإ�سالم لدواع�������ي خمتلفة، توقيف جمموعة 
من االأئم�������ة...( . هده االأرقام واإن كانت ال 
تعك��������ض بال�رصورة حيثي�������ات الو�سع بالنظر 
اإىل �سعوبة ر�س�������د كل هده االأفعال خ�سو�سا 
تل�������ك املوجهة �سد االأف�������راد ي�رصح التقرير 
املذكور، فاإن من �ساأنها اأن تقدم ر�سدا موثقا 
لظاهرة االإ�سالموفوبيا التي اأ�سبح يحذر منها 
جمموعة من اخل�������رباء واحلقوقيني بفرن�سا 
يف ه�������ذ ا ال�سياق ي�ستخل��������ض التقرير الذي  
قدمه هذا التنظيم اأمام و�سائل االإعالم يوم 21 
اأكتوبر 2004 ا�ستنتاجني اثنني حول الظاهرة 

 :
يرتبط االأول بكون 76% من حاالت االعتداء 
عل�������ى االأ�سخا�ض امل�سجلة كان�������ت �سد ن�ساء 
حمجبات مبا يعط�������ي االنطباع باأن احلجاب 
كرمز دين�������ي اإ�سالمي كان م�ستهدفا اأكرث 

من االأ�سخا�ض بعينه�������م .فيما ي�سري التوجه 
الثاين نحو حتميل الدولة الفرن�سية م�سوؤولية 
ما يقارب 60 % من هده االأفعال وهو ما ي�سع 
ه�������ده االأخرية ممثلة يف العمد، املفو�سني، 
م�سوؤويل املوؤ�س�سات التعليمية... على راأ�ض 
قائم�������ة م�س�������ادر االإ�سالموفوبي�������ا بفرن�سا.من 
جهة اأخرى ي�س�������دد التقرير على امل�سوؤولية 
التاريخي�������ة  للمثقف�������ني وال�سيا�سيني وو�سائل 
االإعالم... اإذ ي�ست�سه�������د التقرير باأ�سماء من 
 Xavier Darcos  قبي�������ل الوزي�������ر ال�ساب�������ق
ال�������ذي ��������رصح تعليقا على حظ�������ر احلجاب  
ه�������دا اإ�ساف�������ة اإىل الكتاب�������ات املن�سوب�������ة اإىل 
 Oriana  اأ�سم�������اء بعينه�������ا تاأتي على راأ�سه�������ا
 LA RAGE ET :ساحبة كت�������اب� Fallaci
 L’ORGUEIL ;CONTRE LE JIHAD
اإىل  اإ�ساف�������ة   ..ET L’INTOLERANCE

  michel houellebecq ال�سحفي
فاإذا كان هذا هو توجه النخب و�سناع الراأي  
يف فرن�س�������ا فم�������اذا �سننتظر م�������ن املواطن 
العادي، العام�������ل امل�ستفز اأ�سال من اأزمات 
البطال�������ة وال�سكن التي تخل�������ق ارتباكا على 
م�ستوى حياته اليومية؟ يت�ساءل التقرير يف 
هدا ال�سياق قام التجمع بتن�سيق مع تنظيمات 
مهتمة مبواجهة التمييز كمنظمة احلركة 
�س�������د العن�رصية وم�������ن اأج�������ل ال�سداقة بني 
ال�سعوب MRAP وع�سب�������ة حقوق االإن�سان 
LDH باإطالق حملة ملواجهة االإ�سالموفوبيا 
اتخ�������ذت لها �سع�������ار االإ�سالموفوبيا لي�ست راأيا 

واإمنا جرمية.

االإ�شالموفوبيا اجلديدة: دور م�شبوه لو�شائل االإعالم )الفرن�شية(؟
هن�������اك ظاه�������رة الفتة للنظ�������ر يف ال�سنوات 
االإهان�������ات  توجي�������ه  تتمث�������ل يف  االأخ�������رية 
العن�رصية؛ فف�������ي ال�ستينيات وال�سبعينيات 
كانت االإهانة العن�رصية الدارجة هي القول 
املهاجر القذر، ثم تطورت اإىل العربي القذر، 
اأو املغاربي القذر، اأما اليوم فقد متت اأ�سلمة 
االإهانة واأ�سبحت عبارة امل�سلم القذر �سائعة، 

وه�������ذا �سكل اآخر من اأ�س�������كال االإ�سالموفوبيا. 
به�������ذه العبارة يتحدث الباح�������ث االأكادميي 
مبعه�������د االأبح�������اث والدرا�سات ح�������ول العامل 
 CNRS(  VINCENT( العرب�������ي واالإ�سالمي
االإ�سالموفوبي�������ا  ظاه�������رة  ع�������ن   GEISSER
 LA  بفرن�س�������ا والت�������ي �سكلت حم�������ور كتابه
 "NOUVELLE ISLAMOPHOBIE
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21 حي�������ث يرى اأن �س�������ورة امل�سلمني يف فرن�سا 
متداخلة قليال وغ�������ري وا�سحة اإذ يف جانب 
معني يتم احلدي�������ث عنهم كونهم فرن�سيني 
وع�������ن بداي�������ة اندماجهم،اأم�������ا عندما يظهر 
امل�سلمون مت�سكًا بديانة بلدانهم االأ�سلية على 
م�ستوى التطبيق الديني فاإن امل�ساألة تتعقد 
بالن�سب�������ة للراأي العام كم�������ا بالن�سبة للنخبة 
الفرن�سية.مما ي�سعنا اأم�������ام مفارقة عجيبة 
تقب�������ل وتق�������ر يف جزء منها ب�������اأن جزءا من 
املواطن�������ني الفرن�سيني ه�������م م�سلمون ولكن 
عندم�������ا تتج�سد هذه املواطنة يف ال�سالة اأو 
املطالبة بامل�ساج�������د وبالن�سبة للفتيات يف 
ارتداء احلجاب فاإنهم �رصع�������ان ما يو�سفون 
باالأ�سولي�������ة. لق�������د اأ�سب�������ح عل�������ى امل�سلمني 
الفرن�سيني اإذن اأن يثبتوا اأنهم لي�سوا م�سلمني 
كثريا الأن املجال ال�سيا�س�������ي الفرن�سي واإن 
كان ال يعرت�ض عل�������ى وجود م�سلمني، فاإن 
ه�������وؤالء ال يجب اأن يكون�������وا م�سلمني كثريا 
الأنهم اإذا ما اأ�سبحوا م�سلمني ب�سكل زائد عن 
اللزوم فاإننا نبداأ يف اخلوف منهم لن�سل اإىل 
ممار�سة التمييز �سده�������م يف اأحيان كثرية 

.GEISSER  يقول
اإن االإ�سالموفوبيا واإن كانت تدخل يف نطاق 
امل�سك�������وت عنه من حي�������ث كونها تتداخل 
مع اأ�سكال اأخرى م�������ن العن�رصية والتمييز 
�سد االأجان�������ب xénophobie فاإن االإ�سارات 
الكثرية ال�س�������ادرة عمن يقفون وراءها جتعل 
من ال�سهل تعريتها ففي �سنوات ال�سبعينيات 
والثمانينيات كان�������ت ال�سلوكات العدوانية 
تتوج�������ه باالأ�سا��������ض نحو م�������اآوي املهاجرين 
واجلمعيات املدافعة ع�������ن حقوق االأجانب 
مبا يدفع للقول باأن رموز الهجرة واملهاجرين 
ه�������ي التي كان�������ت م�ستهدف�������ة من خمتلف 
اأ�س�������كال التمييز اأما اليوم فاإن نف�ض املنطق 
يجعلنا نق�������ول باأن رموز احل�س�������ور االإ�سالمي 
بفرن�سا هي امل�ستهدفة على خلفية مهاجمة 
امل�ساجد واالأئمة والن�ساء املحجبات. هكذا 
اإذن يرتك�������ز الرف�ض ال على االأ�سل واإمنا على 

املرجع الديني باعتباره يحيل على الهوية.
اإنه االإ�سالم اإذن ديانة املهاجرين امل�ستوردة 
والغريبة على الثقافة الفرن�سية كما توؤطرها 
اأطروح�������ات االإ�سالموفوبي�������ني التي جتد من 
الف�س�������اء االإعالم�������ي الفرن�سي جم�������اال �سا�سعا 
لرت�سيخ روؤيته�������ا ال�سيقة لالإ�سالم وامل�سلمني 
والتي ال متل من تكرار نف�ض ال�سور النمطية 
الأنا��������ض يرون من ظهوره�������م وهم ي�سلون يف 
العراء، جتمعات حا�سدة ت�رصخ وتهدد، ن�ساء 
حمجبات، وجوه ملتحي�������ة، اأفواه مفتوحة 

وعيون حمملقة...
ه�������ذا امل�سار ال�سيق ال�������ذي اختطته و�سائل 
االإع�������الم الفرن�سية يف التعام�������ل مع االإ�سالم 
وامل�سلمني الذي يدعو الكاتب وعلى امتداد 
ف�س�������ول الكتاب االأربع�������ة اإىل �رصورة جتاوزه 
يعود من وجهة نظره اإىل كون ال�سحافيني 
�سحاي�������ا معرف�������ة غري دقيقة وغ�������ري معمقة 
تتاأ�س��������ض عل�������ى تقارير م�سوه�������ة عن حقيقة 
الدين االإ�سالمي ت�ستند يف كثري من اأبعادها 
اإىل العقلي�������ة اال�ستعماري�������ة الت�������ي ت�������رى يف 
امل�سلمني جم�������رد بلهاء ورعاع، ويف االإ�سالم 
طائفة مغلقة.  مما يح�رص الروؤية االإعالمية 
برمته�������ا يف ت�سور افرتا�س�������ي متخيل ي�سفي 
ال�رصعية على جمموعة من االأفكار واالأحكام 
امل�سبقة. يف هذا ال�سياق يحدد الكاتب اأربع 
م�سادر اأ�سا�سية لظاهرة االإ�سالموفوبيا بفرن�سا 

ميكن تقدميها كالتايل:
جمموع�������ة م�������ن ال�سحفيني مم�������ن اأ�سبحت 
و�سائل االإعالم تقدمهم باعتبارهم حماة القيم 

اجلمهورية من اأمثال: 
 Alain Finkielkraut، Jean-François(
Revel، Jacques Julliard، Pierre-

 ،  )…،André، Emmanuel Todd
خطاب هوؤالء ال يتعامل مع االإ�سالم باعتباره 
دين�������ا كباقي االأديان يتطل�������ب التعامل معه 
حتليل خمتلف االأن�ساق والظواهر املتفاعلة 
يف عالقة به بقدر ما يعمل على تر�سيخ اإطار 
منطي ي�س�������ع االإ�س�������الم وامل�سلمني يف مو�سع 
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املهددين لروح اجلمهورية الفرن�سية ، هكذا 
ي�سبح كل حديث ع�������ن االإ�سالم وامل�سلمني 
حميال ب�س�������كل مبا�رص على املثقف املهدد 
م�������ن قبل التط�������رف االإ�سالمي)منوذج �سلمان 
ر�س�������دي وت�سليم�������ة ن�رصين( الن�س�������اء �سحايا 
ذوالق�������راءة  واملفت�������ي  ال�سيئ�������ة  املعامل�������ة 

املتحجرة للن�سو�ض...
خرباء الرع�������ب اجلدد وهم كم�������ا يقدمهم 
VINCENT GEISSER يف كتاب�������ه ه�������م 
جمموعة من االأكادميي�������ني الذين يحتلون 
ب�سكل مبال�������غ فيه خمتل�������ف و�سائل االإعالم 
كلما تعل�������ق االأمر باالإ�س�������الم اأو امل�سلمني، 
هوؤالء الذين يقدمون باعتبارهم متخ�س�سني 
يف ال�س�������اأن االإ�سالمي وخمتلف تاأثرياته على 
اجلمهوري�������ة الفرن�سية ال يتعاملون مع الدين 
االإ�سالمي باعتباره دينا كباقي االأديان واإمنا 
كح�سارة ينبغي اأن تدر�ض وفق مبادئ نظرية 
ح�������ول    SAMUEL HUNTINGTON
 .choc des civilisations سدام احل�سارات�
اأطروح�������ات خ�������رباء الرعب اجل�������دد كما 
ي�سميهم VINCENT GEISSER ت�ساهم يف 
اإ�ساعة ج�������و  من الريبة والكراهية جتاه كل 
ما له عالقة بالدين االإ�سالمي بفرن�سا، امل�سدر 
 Vincent االأخ�������ري لالإ�سالموفوبي�������ا ح�س�������ب
Geisser يتموق�������ع �سمن فعالي�������ات االأو�ساط 
 PIERRE اليهودي�������ة الفرن�سية من اأمث�������ال
 ANDRÉ TAGUIEFF ، SHMUEL
TRIGANO و Raphaël Draï الت�������ي تعمل 

على ترويج اأطروحة ترب�������ط ب�سكل مبا�رص 
االأو�ساط االإ�سالمية مبعاداة ال�سامية.

لقد �ساهم�������ت و�سائل االإعالم من وجهة نظر 
VINCENT GEISSER يف خل�������ق من�������اخ 
  atmosphère islamophobe  اإ�سالموفوبي
من خالل تداوله املمجوج ل�سورة االإ�سالموي 
امللتح�������ي واالإرهابي، حتى مقاالت ال�سحف 
الت�������ي قد تك�������ون يف كث�������ري م�������ن االأحيان 
مو�سوعية فاإنها ترفق بهذه ال�سور النمطية 
التي م�������ن �ساأنها تكري�ض الروؤي�������ة املر�سومة 
�سلف�������ا التي ت�سهم اأي�س�������ا يف حت�سني مبيعات 
ال�سحف االأ�سبوعية الفرن�سية يف وقت تعاين 
فيه من اأزمة ق�������راء الأن اخلوف من االإ�سالم 
ي�سوق ب�سكل جيد يف فرن�سا على حد تعبري 
Vincent Geisser . كل ه�������ذه العوام�������ل 
تتطلب من امل�سلم�������ني الفرن�سيني ممثلني 
يف جمعياته�������م وتنظيماتهم فتح نقا�ض وا�سع 
مع باقي اأطياف املجتم�������ع الفرن�سي الإعادة 
االعتبار ل�سورتهم التي ال ينبغي اأن تخرج عن 
اإطار كونهم مواطن�������ني كبقية املواطنني 
الفرن�سيني ولعل من املفارقات التي ي�سجلها 
Vincent Geisser اأن�������ه وبالرغم من وجود  
مفكرين يف العامل العربي واالإ�سالمي)البلدان 
االأ�سلي�������ة الأغلب م�سلمي فرن�سا( فاإن ظروف 
النقا�ض العام واحرتام حرية التفكري لي�ست 
موافق�������ة ملا ه�������و متوفر يف بع��������ض البلدان 
الغربية وهو ما يوؤدي اإىل نتيجة هي اأن اأوربا 

اأ�سبحت اأر�سا للتفكري االإ�سالمي.
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23 الف�صل الثاين  : 

اجلهات الداعمة

موقع )االلوكة(

2013/4/11

ن��������رص املوقع االلك�������رتوين )االلوكة( تقريرا 
�سادرا بتاري�������خ )اب 2011(عن مركز التقدم 
 The Center for American االأمريك�������ي 
ويت�سم�������ن   Progress Action Fund
معلوم�������ات مهمة ع�������ن ال�سبك�������ة التي تروج 
لال�س�������الم  الع�������داء  وتث�������ري  لال�سالموفوبي�������ا 
ال�سع�������ب االمريكي  وامل�سلم�������ني يف او�ساط 
دون ا�ستناد اىل ادل�������ة علمية وارقام و�سواهد 
واقعية م�ستغلة بع��������ض االحداث امل�سبوهة 
كتفج�������ريات 11 ايل�������ول 2001 وذكر اجلهات 
وال�سخ�سي�������ات الداعمة لها موثق�������ة باالرقام 

وال�سواهد واملمار�سات امليدانية .
 اأ�سل التقرير باالإجنليزية موجود على موقع 

املركز التقدمي:
www.americanprogress.org وه�������و 
من اعداد �ستة م�������ن املتخ�س�سني يف اللغة 
والقانون واالمن واالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية 
واالقت�ساد هم:)وجاهة علي/   اإيلي كليفتون 
ماثيو دو�ض / يل فانغ / �سكوت كيز   /
في�ض �ساكر( التقرير ميثل حماولة   /
معاك�سة الهداف هذه ال�سبكة احلاقدة على 
اال�سالم وامل�سلمني ويف�سح ا�ساليبهم املاكرة 
وخمططاته�������م ال�سيطانية ، ويتالف التقرير 
من مقدمة وملخ�ض وخم�سة ف�سول وخامتة 
، والهمية التقرير نن�رص ملخ�سا ملحتوياته:

حقائق �شريعة على �شبكة التخويف من االإ�شالم
اإن ه�������ذا التقري�������ر املتعم�������ق ال يك�سف اأن 
اليمني املتطرف يقف وراء ت�ساعد ظاهرة 
التخوي�������ف من االإ�سالم يف بالدن�������ا )الواليات 
املتح�������دة االمريكية( فح�سب بل يف�سح تلك 
املجموع�������ة ال�سغرية من خ�������رباء الت�سليل 
الذين يوا�سل�������ون العمل ليال ونه�������ارا ملوافاة 
املاليني من االأمريكيني مبعلومات خاطئة 

ع�������ن االإ�سالم من خ�������الل متع�سبني نا�سطني 
وفعالني و�رصكاء اإعالميني وتنظيم عميق 
اجلذور. اإن هذا الن�رص للكراهية والت�سليل 
اأ�سخا��������ض رئي�سني ومنظماتهم  يبداأ بخم�سة 
الت�������ي تتلق�������ى التموي�������ل م�������ن جمموعة من 

موؤ�س�سات كبرية.

التمويل
ان اأكرث من )40( مليون دوالر اأتت من �سبع 
موؤ�س�سات خالل )10( اأع�������وام هي: )�سندوق 
كب�������ار املانحني، موؤ�س�س�������ة ريت�سارد ميلون 
�سكيف/ موؤ�س�سة ليند وهاري براديل/موؤ�س�سة 

نيوتن وبيكر رو�سيل/ الوقف اخلريى لنيوتن 
ورو�سيل بيكر/موؤ�س�سة رو�سل بريي، �سندوق 
املالذ اخل�������ريي / و�سندوق ويليام روزنوولد 

العائلي/ موؤ�س�سة فريبروك(.
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خرباء املعلومات امل�شللة
هنال�������ك خم�س�������ة خ�������رباء يختلق�������ون وقائع 
ومواد كاذب�������ة ي�ستغلها ال�سيا�سيون والزعماء 
وجماعات القواعد ال�سعبية وو�سائل االإعالم، 

هم:
- فرانك غافن�������ي Frank Gaffney مبركز 

ال�سيا�سات االأمنية.
 David Yerushalmi ديفيد يرو�سامل�������ي -
بجمعية االأمريكيني من اأجل الوجود القومي
- دانيال بايب�ض ب Daniel Pipes منتدى 

ال�رصق االأو�سط
 Robert Spencer �سبن��������رص  روب�������رت   -
و"منع اأ�سلمة  �ساحب منظمة "جهاد ووت�ض" 

اأمريكا".
 Steven Emerson اإمير�س�������ون  �ستيف�������ن   -

�ساحب م�رصوع التحقيق يف االإرهاب
هوؤالء اخل�������رباء يجوب�������ون اأرج�������اء الواليات 
املتحدة ويعملون لدى املجال�ض الت�رصيعية 
اأو ي�سهدون زورًا اأمامها يف خمتلف الواليات 
طمع�������ًا يف اأن يتم فر��������ض حظر على تهديد 
لي��������ض له وج�������ود اأ�ساًل؛ يتمث�������ل يف تطبيق 
ال�رصيع�������ة يف اأمريكا زاعم�������ني اأن الغالبية 
العظمى من امل�ساج�������د يف بالدنا اإما توؤوي 

االإرهابيني االإ�سالميني اأو تتعاطف معهم.
• -الت�رصي�������ع النموذج�������ي- لديفيد يرو�ساملي  
ال�������ذي يحظ�������ر تطبي�������ق قوان�������ني ال�رصيعة 
االإ�سالمية  قد مت اإدراجه بحذافريه يف قوانني 
والية �ساوث كارولينا وتك�سا�ض واأال�سكا. كما 
اأن الفيديو الذي �سجله حول كيفية �سياغة 
م�رصوع قانون ملناه�سة ال�رصيعة االإ�سالمية 
واأدواته على االإنرتنت مت تداولها على كافة 

االأ�سعدة يف اأنحاء الواليات املتحدة.
• تتم�������دد احلركة على نح�������و وا�سع وموؤثر يف 
اأكرث من )23( والية، على �سكل جمموعات 
ي�سيطر عليها اخلوف من االإ�سالم، وجت�سدها 
 Act For بريجيت غربائيل( يف منظمتها(

!!America
وهن�������اك كت�������اب -اأوقف�������وا اأ�سلم�������ة اأمريكا- 
ملوؤلفته )بام جيل�������ر( ومركز احلرية الذي 
اأ�س�سه ديفيد هورويتز، ف�سال عن اجلماعات 

القائم�������ة مثل جمعي�������ة العائل�������ة االأمريكية 
ومنتدى الن�رص.

• ال ي�������زال ال�سا�س�������ة يف الوالي�������ات املتح�������دة 
كع�س�������و جمل�ض النواب بي�������رت كينغ واألني 
وي�ست  ومي�سيل باكمان يظهرون عداوتهم 
للم�سلم�������ني كل ما �سنحت لهم فر�سة وذلك 
باإعط�������اء معلوم�������ات م�سلل�������ة ع�������ن االإ�سالم 

وامل�سلمني.
• هذه ال�سبكة ال�سغ�������رية من النا�ض هي التي 
تتوىل وزر حمالت نقا�ض حملية وعاملية لها 
عواقب حقيقية �سالبة على منابر احلوار العام 

وعلى امل�سلمني االأمريكيني.
• يف �سبتم�������رب 2010، اأظهرت نتائج ا�ستطالع 
اأجرته �سحيفة وا�سنطن بو�ست و�سبكة اإيه بي 
�سي نيوز اأن ن�سبة 49% من االأمريكيني لديهم 
نظرة �سلبي�������ة عن االإ�سالم، فيما كانت هذه 

الن�سبة 39% يف اأكتوبر  2002.
• ت�سيب هذه الهجمات ب�سكل مبا�رص �سميم 
ق�سيتني مهمتني من الق�سايا الوطنية: ن�سيج 
وق�������وة دميقراطيتنا، وكذلك اأمننا القومي. 
يكفل د�ستورنا حري�������ة التدين لالأمريكيني 
كاف�������ًة. والزعم باأن بع��������ض الديانات لي�ست 
جزءا من وعد ه�������ذه احلريات االأمريكية 
الت�������ي اأن�ساأه�������ا موؤ�س�س�������و البالد ميث�������ل حتديًا 

مبا�رصًا لنا كاأُّمة.
• اإن التاأكيد على اأن الغرب يف حالة حرب 
مع االإ�سالم وامل�سلمني ُيعدُّ واحدا من اأكرب 
اأدوات التجنيد والدعاية لتنظيم القاعدة، وهو 
ما ي�ستغله زعماء القاعدة جلذب اجلانحني 
اإليه. وهذا يدعمه القائلون واملرددون على 
نح�������و يومي يف الغ�������رب اإن جميع امل�سلمني 
اإرهابيون، واإن الذين ميار�سون �سعائر االإ�سالم 
اإمنا يعّر�سون اأمن الواليات املتحدة للخطر.
ووجود هذه ال�سبكة من الكراهية لي�ض باالأمر 
اجلديد يف الواليات املتحدة. وقد ت�ساعفت 
قدرتها على التنظيم وتن�سيق ون�رص اأفكارها 
من خ�������الل املنظمات ال�سعبية كثريا على 

مدى ال�سنوات الع�رص املا�سية. 
وهذا كله يبداأ بتدفق االأموال من جمموعة 
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25 معينة م�������ن املوؤ�س�سات. فه�������ذه املجموعة 
ال�سغرية م�������ن املوؤ�س�سات واجلهات املانحة 
الغنية ُتعت�������رب هي �رصيان احلي�������اة بالن�سبة 
ل�سبك�������ة التخويف من االإ�س�������الم يف الواليات 
املتحدة، وه�������ي التي توف�������ر التمويل الالزم 
ملوؤ�س�سات الفكر والراأي اليمينية املتطرفة 
التي تبث الكراهي�������ة والتخويف من االإ�سالم 
وامل�سلم�������ني عرب الكت�������ب والتقارير ومواقع 
االإنرتنت واملدون�������ات، وت�سوغ بعناية نقاط 
احلوار الت�������ي ت�ستغلها املنظم�������ات ال�سعبية 
املعادية لالإ�س�������الم وبع�ض اجلماعات الدينية 

اليمينية للدعاية لتحقيق تلك االأغرا�ض.
 ن�������ورد فيما يلي امل�ساهم�������ني ال�سبعة الكبار 
يف تعزيز عملي�������ة التخويف من االإ�سالم يف 

بالدنا:
 Donors املتربع�������ون  كب�������ار  )�سن�������دوق 
Capital Fund/ موؤ�س�س�������ات ريت�سارد ميلون 
�سكي�������ف / موؤ�س�س�������ة ليند وه�������اري براديل/ 
موؤ�س�سات نيوتن د. ورو�سيل ف. بيكر للعمل 
اخلريي/ موؤ�س�سة رو�س�������ل بريي / �سندوق 
املالذ Anchorage اخلريي و�سندوق وليام 

روزنوولد العائلي/ موؤ�س�سة فريبروك(.
وقد وفرت جميع هذه املجموعات اخلريية 
ال�سبع مبل�������غ 42.6 ملي�������ون دوالر ملوؤ�س�سات 
الفكر والراأي املعنية بالتخويف من االإ�سالم 
ب�������ني عامي 2001 و 2009.. ذلك التمويل الذي 
يدع�������م العلماء واخلرباء وبع�ض املجموعات 

ذات القاعدة ال�سعبية.
وم�������اذا يعني هذا ال�سندوق املايل؟ هذه هي 
واحدة من ح�������االت كثرية حول ذلك: يف 
�سهر يوليو املا�سي، ح�������ذر الرئي�ض ال�سابق 
ملجل�ض النواب ني�������وت غينغريت�ض  ح�سدا 
م�������ن حزب املحافظني يف معهد اأمريكان 
انرتبرايز من اأن ممار�سة ال�رصيعة االإ�سالمية 
متثل -تهديدا قاتال بالن�سبة لبقاء احلرية يف 
الواليات املتحدة ويف كل العامل كما نعلم. 
وادعى باأن- ال�رصيع�������ة االإ�سالمية يف �سكلها 
الطبيعي لديه�������ا مبادئ وعقوب�������ات تتنافى 

متاما مع الغرب. -
واملع�������روف اأن قوانني ال�رصيع�������ة االإ�سالمية 
تت�سم�������ن الت�������ربع لالأعمال اخلريي�������ة واأداء 

ال�سالة وب�������ر الوالدين مطابق�������ة تقريبا لتلك 
الواردة يف الديانة امل�سيحية واليهودية. ولكن 
اأثاروا  غينغريت�ض وغريه م�������ن املحافظني 
هذه ال�سبهات لدوافٍع �سيا�سية ومالية وفكرية 
فا�سدة. ويف ت�رصيح�������ات له يف ذلك اليوم، 
�سِخر غينغريت�ض من لغة املحلل املحافظ 
اندرو مكارثي، الذي �سارك يف كتابة تقرير 
و�سف في�������ه ال�رصيعة باأنها -التهديد ال�سامل 
واالأبرز يف ع�رصنا هذا.- فمثل هذا الت�سابه 
يف اللغ�������ة مل يكن وليد �سدف�������ة. فلننظر اإىل 
ه�������ذه املنظمة الت�������ي قامت بن��������رص تقرير 
مكارث�������ي الداعي ملناه�س�������ة ال�رصيعة: وهو 
)مرك�������ز ال�سيا�سات االأمني�������ة( الذي ذكر 
اآنفا، والذي يعت�������رب املحور الرئي�ض ل�سبكة 
املع�������اداة للم�سلمني، واملروج الن�سط الذي 
الر�سائل واخلطب املحاربة لل�رصيعة  ين�رص 

االإ�سالمية.
اإن ه�������ذا املركز هو امل�سدر الرئي�ض الذي 
ميد ال�سيا�سيني اليمينيني والنقاد واملنظمات 
ال�سعبية ب�سيل من التقارير امل�سوهة ل�سورة 
االإ�س�������الم واملح�������ذرة م�������ن خماط�������ر االإ�سالم 
وامل�سلمني االأمريكي�������ني! وهو يعمل حتت 
اإم�������رة فران�������ك غافن�������ي، ويت�������م متويل هذه 
املنظمة م�������ن قبل جمموع�������ة �سغرية من 
املوؤ�س�س�������ات واملانح�������ني لديه�������ا فهم عميق 
لكيفي�������ة التاأثري على ال�سيا�س�������ات االأمريكية 
عرب الت�سخي�������م املتعاظم للمهددات الأمننا 
القومي. وان�سمت ملركز ال�سيا�سات االأمنية 
منظمات اأخ�������رى مناه�سة لالإ�سالم يف هذا 
العم�������ل املرب�������ح، ك)منظمة وق�������ف اأ�سلمة 
اأمري�������كا وجمعي�������ة االأمريكي�������ني من اأجل 

الوجود القومي(.
والكث�������ري من قادة ه�������ذه املنظمات يتقنون 
متام�������ا فنون جذب اهتم�������ام و�سائل االإعالم، 
�سيما قن�������اة فوك�ض نيوز، و�سحيفة وا�سنطن 
تامي�������ز، وجمموع�������ة متنوعة م�������ن املواقع 
االلكرتوني�������ة اليميني�������ة وحمط�������ات الب�������ث 

االإذاعي.
اأما خرباء الت�سليل  مثل غافني  فهم يقدمون 
امل�سورة ويعملون مع تلك املنظمات ال�سعبية 
اليمينية كممثلني ملنتدى اأمريكا والن�رص، 
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وكذلك اجلماعات الديني�������ة اليمينية مثل 
)حتال�������ف االإميان واحلري�������ة وجمعية االأ�رصة 
االأمريكي�������ة( بهدف ن��������رص ر�سالتهم. ويعمل 
هوؤالء اخل�������رباء على الطعن يف االإ�سالم وبث 
ال�سبهات ح�������ول امل�سلمني االأمريكيني عرب 
احلدي�������ث يف موؤمت�������رات تل�������ك املنظمات 
والكتابة على مواقعها االلكرتونية، والظهور 

يف براجمها االإذاعية.
ولعل الكث�������ري من براجمهم الدعائية تتحول 
بقدرة ق�������ادر اإىل حمالت جلم�������ع التربعات 
من واجلماعات ال�سعبية واليمينية الدينية. 
ومن ثم تقتحم تلك االأموال العملية ال�سيا�سية 
وت�ساعد يف دع�������م ال�سيا�سيني الذين يطلقون 
اإ�سارات التحذير املناه�سة لالإ�سالم ويرعون 

الهجمات �سد امل�سلمني.
وبا�ستقراء اجلهود الدوؤوبة التي تقوم بها هذه 
املجموعة ال�سغرية من االأفراد واملنظمات، 
جن�������د اأن االإ�سالم اليوم بات هو الدين االأكرث 
�سلبي�������ة يف نظ�������ر النا�ض يف اأم�������ريكا. اأما 
الذي�������ن ينظ�������رون لالإ�سالم نظ�������رة اإيجابية ال 
تع�������دو ن�سبتهم ال37 % فقط بني االأمريكيني: 
وه�������ي الن�سبة االأقل منذ ع�������ام 2001، فح�سب 
اال�ستط�������الع الذي اأجرته قن�������اة اإيه.بي.�سي/ 
�سحيف�������ة وا�سنط�������ن بو�ست ع�������ام 2010، ووفقا 
ال�ستط�������الع جملة تامي عام 2010، فاإن ن�سبة 28 
% م�������ن الناخبني ال يعتق�������دون اأن امل�سلمني 
موؤهلني للجلو�ض يف املحكمة العليا للواليات 
املتحدة، واأنه قرابة ثلث البالد يرون اأن اأتباع 
الديانة االإ�سالمي�������ة يجب منعهم من الرت�سح 
للرئا�س�������ة. فال �سك اأن الهجمات االإرهابية يف 
11 �سبتم�������رب وحدها ما كان�������ت لتقود ملثل 
هذه ال�������روؤى لدى االأمريكي�������ني عن االإ�سالم 

وامل�سلمني.
وقد ع�������رب الرئي�ض جورج دبلي�������و بو�ض عن 
الراأي العام االأمريكي عندما قال: -ينبغي 
عل�������ى جميع االأمريكيني اأن يدركوا اأن وجه 
االإره�������اب لي�ض ه�������و الوجه احلقي�������ق للدين 
االإ�سالم�������ي. فاالإ�سالم هو الدي�������ن الذي يبعث 
الطماأنين�������ة يف قل�������وب مليار م�������ن النفو�ض 
الب�رصية يف جميع اأنح�������اء العامل. اإنه الدين 
الذي يجعل من النا�ض اإخوًة ب�رصف النظر 

عن اأعراقه�������م واأجنا�سهم، وينبذ التباغ�ض. 
- ولك�������ن كلماته طغت عليه�������ا ت�رصيحات 
تدعو اإىل كراهية االإ�س�������الم وامل�سلمني من 
ِقب�������ل اأع�س�������اء �سبكة التخويف م�������ن االإ�سالم 
-االإ�سالموفوبي�������ا- املدرجة اأ�سماوؤهم يف هذا 

التقرير.
هذا التقرير ي�سلط ال�سوء على �سبكة اخلرباء 
واالأكادميي�������ني واملوؤ�س�س�������ات واملنظم�������ات 
ال�سعبية وو�سائل االإع�������الم واجلهات املانحة 
الت�������ي تختل�������ق وتنتج وت�������وزع وت�سيع اخلوف 
غري العقالين من االإ�سالم وامل�سلمني. دعونا 
نتعلم الدرو�ض ال�سحيحة من املا�سي، ونرباأ 
باأنف�سنا عن بث اخلوف يف النفو�ض، ونعمل 
على النهو��������ض مب�ستوى الوعي لدى العامة، 
ونقبل ونحرتم اإخوتنا ورفاقنا االأمريكيني. 
وبذل�������ك، نكون قد دعون�������ا اإىل منع الكراهية 
وتعري�ض بالدنا للخطر والتهديد مرة اأخرى.

ون�������ورد اأ�سم�������اء املجموع�������ة ال�سغ�������رية من 
املمولني واملنظمات واالأفراد الذين �ساهموا 
يف احل�ض على التخويف من االإ�سالم يف هذا 
البلد. ونبداأ الف�سل االأول بتتبع املنابع املالية 
وحتليل التدفقات  لهذه احلملة البغي�س�������ة – 
املالية التي تدعم تل�������ك االأن�سطة املناه�سة 
لالإ�سالم. اأما الف�س�������ل الثاين فيحدد الرابطة 
الفكرية لل�سبكة التخويف من االإ�سالم. واأما 
الف�سل الثالث في�سلط ال�سوء على الالعبني 
على م�ست�������وى القواعد ال�سعبية واملنظمات 
الت�������ي ت�ساعد يف ن�رص ر�سائل الكراهية. واأما 
الف�س�������ل الرابع فيف�سح و�سائ�������ل االإعالم التي 
تروج للتخويف م�������ن االإ�سالم. واأما اخلام�ض 
فيلف�������ت االنتب�������اه اإىل امل�سوؤول�������ني الذين مت 
انتقاوؤهم بدقة ليدعموا ب�سدة م�ساعي تنظيم 

احلملة املناه�سة لالإ�سالم.
ويخل�ض كتاب التقرير اىل ان اال�سالموفوبيا 
مبالغة يف التخويف والكراهية والعداء نحو 
االإ�سالم وامل�سلمني، ما جنم عنه �سورة منطية 
�سلبي�������ة كانت مدع�������اة اإىل التمييز والتحيز 
والتهمي�ض واالإق�س�������اء االجتماعي للم�سلمني 
من احلياة ال�سيا�سي�������ة واملدنية يف اأمريكا، 
ويدع�������ون اىل الدع�������وة اإىل اخلطاب املدين 
امل�ستم�������د من وحي الواق�������ع ويجب اأن يكون 
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27 �رصيحا و�سادقا مت�سق�������ا مع القيم االأمريكية 
التي تن�������ادي باحلرية الدينية وامل�ساواة اأمام 
القانون، واحرتام التعددية. واخلطوة االأوىل 
نح�������و حتقيق هدف االأمانة تتمثل يف توجيه 
اخلطاب املدين لف�سح وحما�رصة وتهمي�ض 
تاأثري االأفراد واجلماعات الذين اأ�س�سوا �سبكة 

-االإ�سالموفوبيا- يف اأمريكا عن طريق العمل 
بهمة ون�س�������اط من اأجل زرع ب�������ذور الفرقة 
ب�������ني االأمريكي�������ني وتق�سيمه�������م اإىل طوائف 
متناحرة ي�رصب بع�سها رقاب بع�ض ب�سبب 

املعلومات اخلاطئة وامل�سللة.

اجلهات املانحة ل�شبكات ترويج التخويف من االإ�شالم
اإن اأ�سهر �سبع موؤ�س�سات خريية تقدم دعما ال 
حمدود اإىل جمموعة �سغرية ولكنها متنّفذة 
للغاية من املجموع�������ات املنادية للتخويف 
من االإ�س�������الم وت�ستخدم االأموال لبث الر�سائل 
امل�سللة ع�������ن ق�سد حول االإ�سالم وامل�سلمني 

هي:
0�سن�������دوق كبار املتربع�������ني. / موؤ�س�سات 
ريت�س�������ارد ميلون �سكي�������ف. / موؤ�س�سة اليند 
اأند هاري ب�������راديل. / موؤ�س�سات نيوتون دي 
& رو�سي�������ل اف بيكر واجلمعي�������ات اخلريية. 
موؤ�س�س�������ة را�سل ب�������ريي./ �سن�������دوق املالذ 
Anchorage اخل�������ريي و�سن�������دوق ويلي�������ام 

روزينولد العائلي./ موؤ�س�سة فريبوك(
وقد قمنا بجمع هذه املعلومات املالية من 
وثائق متوف�������رة علنا يف ملف�������ات من قبل 
املوؤ�س�سات لدى خدمة االإيرادات الداخلية 
االأمريكية واأكرث ه�������ذه االأ�سكال حداثة هي 

املعروفة بفرتة الت�سعينات. 
فيم�������ا يلي ن�������ورد قائمة باأك�������رب �سبع جهات 
متربعة الأ�سحاب الفكر االأ�سويل واملنظمات 
االأ�سولية بالواليات املتحدة االأمريكية والتي 
حددها مركز التق�������دم االأمريكي كجهات 

معادية لالإ�سالم وامل�سلمني :
م�رصوع التحقيق حول ظاهرة االإرهاب  

ى  منت�������د م�رصوع �سي تي ا�ض اإي اآر اأف  
منتدى �سي ا�ض بي  ال�رصق االأو�سط  

�سندوق راأ�ض املال املتربعني  
2.300.000 دوالر  400.000 دوالر  

موؤ�س�سات ريت�سارد ميلون �سكيف 
2.900.000 دوالر    1575000

موؤ�س�سة اليند اأند هاري براديل   
815.000 دوالر  305.000 دوالر  

موؤ�س�س�������ات نيوت�������ن دي . رو�سي�������ل اف بيكر 
25.000 دوالر    وال�سندوق اخلريي  

405.000 دوالر  355.000 دوالر    200.000 دوالر 
100.000 دوالر    موؤ�س�سة را�سل بريي  

2،736.000 دوالر  273.016.22 دوالر  
املوؤ�س�سة اخلريية و�سندوق ويليام روزينوالد 

15.000 دوالر  10.000 دوالر   العائلي  
437.000 دوالر   2،320،229.33 دوالر  

دوالر   25.000 موؤ�س�سة فريبوك       
66.700 دوالر  410.000 دوالر 

560.000 دوالر    املبلغ االإجمايل  
 4 ، 6 2 3 ، 7 0 5.963.246 دوالر  0 4،526.000 دوالر 

دوالر 
امل�سدر: بح�������وث م�ستقاة م�������ن املوؤ�س�سات 
خ�������الل ف�������رتة ت�سعيني�������ات الق�������رن املا�سي 
ومن خدمة االإي�������رادات الداخلية االأمريكية 

للفرتة) 2001- 2009م(.
وهن�������ا قائم�������ة باملنظمات ال�سبع�������ة االأوائل، 
والتي مت ترتيبها ح�سب مبلغ التمويل املقدم 
لهذه ال�سبكة ابتداء مبنظمة �سندوق كربى 

اجلهات املانحة:
منظم�������ة  �سندوق كالريون املايل  

مرك�������ز ديفي�������د هورويت�������ز  مراقبة اجلهاد  
حول  االأمريكي  الكونغر��������ض  للحرية  مبادرة 

املبلغ االإجمايل  اإظهار احلقيقية  
18.053.600 دوالر      
15.000 دوالر  20.768.600 دوالر  
3.400.000 دوالر      
7.875.000 دوالر     

 
86.000 دوالر    15.000دوالر      

1.136.000 دوالر      50.000 دوالر   
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3،109.016 دوالر  
11000 دوالر    25،000 دوالر      

2،818،229 دوالر  
618،500 دوالر    253،250 دوالر     

1،498،450 دوالر   125000دوالر   

 253،250 18،093،600 دوالر     
175،000 دوالر    8،380،500 دوالر   

42،575،296 دوالر  

�شندوق حتويالت راأ�س مال اجلهات املانحة
يف ع�������ام 2009م، قدم �سندوق حتويالت كبار 
املانح�������ني حوايل مبل�������غ 60 مليون دوالر يف 
�سكل تربعات مالية ملجموعة من جماعات 
اخلط العام املحافظة والتي مل تكن اأيا منها 
جماعات تدعو لرتويج فكرة التخويف من 
االإ�سالم اأو االإ�سالموفوبيا، وا�ستملت التربعات 
عل�������ى: معهد االأعمال االأمريك�������ي )مبلغ 2،7 
ملي�������ون دوالر( واجلمعي�������ة االأمريكي�������ة غري 
القانونية ملوؤ�س�سة االزدهار )مبلغ 1.1 مليون 
دوالر( وحتال�������ف �سام اآدامز والذي ي�سعى اإىل 
- زيادة م�ستوى الوعي مبباديء ال�سوق احلر 
وال�سيا�س�������ة - )مبلغ 3،2 مليون دوالر( ومعهد 
هارتالند وهو معه�������د موؤيد ملباديء ال�سوق 
احل�������ر و�رصيك مع �ساح�������ب م�سانع ال�سجائر 
فيليب موري��������ض )مبلغ 2،2 ملي�������ون دوالر( 
�سبكة �سيا�سة الدولة وهي �سبكة من موؤ�س�سات 
الفكر والبحوث موجهة نحو ت�سجيع مباديء 
ال�س�������وق احلر )2،6 ملي�������ون دوالر( واجلمعية 
الفيدرالية وهي منظمة حمافظة تعمل على 
ت�سجي�������ع التف�سري االأ�سيل للد�ستور )مبلغ 1،3 

مليون دوالر(. 
ي�سكل �سن�������دوق حتويالت كب�������ار املانحني 
قائمة اأعلى �سبعة م�ساهمني يف هذا التقرير 
نظرا لتربعهم مببلغ 21.318.600 مليون دوالر 
للجماعات التي تقوم بت�سجيع فكرة التخويف 
من االإ�سالم - االإ�سالموفوبيا- للفرتة من عام 
2007 وحت�������ى العام 2009م وذهبت هذه االأموال 
اإىل منت�������دى ال��������رصق االأو�س�������ط، �سندوق 
كالريون، م�رصوع التحقيق حول االإرهاب 

ومركز ديفيد هورويتز للحريات. 
وبن�������اء عل�������ى ت�رصيح مدير جمل��������ض االأمن 
بوالية فلوريدا توم ترينتو، والذي �ساعد على 
توزيع فيلم -اجلهاد يف اأمريكا- عام 2008م فاإن 
- �رصي�������ط ال�������دي يف دي الرقمي هو اجلزء 
الوحيد االأكرث قوة من و�سائل االإعالم خالل 
اخلم�ض �سنوات املا�سي�������ة الإقناع املواطنني 
االأمريكيني العاديني بخطورة املد االإ�سالمي.

فيما يلي تعريف موجز عن هذه املوؤ�س�سات 
املانحة:

موؤ�ش�شات ريت�شارد ميلون �شكيف
ي�سنف ريت�سارد اإم �سكيف كملياردير - االأب املمول حلزب اليمني- والذي يتربع 

باأمواله للعديد من الق�سايا املحافظة، موؤ�س�سات الفكر والبحوث، املوؤ�س�سات و جماعات 
التاأييد عرب ثالث موؤ�س�سات: )موؤ�س�سة �سارا �سكيف، موؤ�س�سة كارثاق وموؤ�س�سة اليغاين( 

وخالل الف�������رتة ما بني عام 2001 والعام 2009م 
تربعت موؤ�س�سات ريت�س�������ارد ميلون �سكيف 
مببل�������غ 875000،7 دوالر للجماع�������ات الداعي�������ة 

اإىل ترويج فك�������رة التخويف م�������ن االإ�سالم اأو 
االإ�سالموفوبيا، واملذكورة يف هذا التقرير.

 موؤ�ش�شة اليند وهاري براديل 
وتعترب املوؤ�س�سة داعم�������ا اأ�سليا للق�سايا التي 
ينادي بها املحافظون. وتربعت يف الفرتة 

) 2001 - 2009( مببل�������غ 370.000، 5مليون دوالر 
ل�سبكة الرتويج لفكرة التخويف من االإ�سالم 
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29 اأو االإ�سالموفوبي�������ا حيث ذهبت هذه االأموال 
اإىل منتدى ال��������رصق االأو�سط )مبلغ 305.000 
دوالر (، مرك�������ز ال�سيا�سات االأمنية )815.000 
دوالر (، مرك�������ز ديفيد هورويت�������ز للحرية 

)4.250.000 دوالر (. 
كم�������ا اأن موؤ�س�سة براديل تق�������وم اأي�سا بتقدمي 
الدعم للمنظم�������ات التي ت�سع�������ى نحو تقدمي 
��������رصح وتف�سري لالأف�������كار والقي�������م االإ�سالمية 

ال�سائدة. فعلى �سبيل املثال قدمت املوؤ�س�سة 
دعم�������ا ماليا اإىل منظم�������ة املوؤمتر االإ�سالمي 
االأمريك�������ي، وهي املنظمة الت�������ي بداأت يف 
حتقيق غر�ض - ت�سجيع حتمل وتبادل االأفكار 

بني امل�سلمني وبني االأ�سخا�ض االآخرين-. 
موؤ�س�سة نيوت�������ون دي. رو�سي�������ل اف. بيكر، 
موؤ�س�س�������ة نيوت�������ون و رو�سيل بيك�������ر العائلية، 

وموؤ�س�سة نيوتون 

رو�شيل بكر لالأعمال اخلرية
 تربع�������ت موؤ�س�س�������ة بيك�������ر وموؤ�س�س�������ة بيكر 
العائلية واحتاد موؤ�س�س�������ة بيكر خالل الفرتة 
من عام 2001 وحتى عام 2009م مببلغ 1.136.000 
دوالر  للمنظم�������ات الت�������ي تن�������ادي بالرتويج 

لفكرة التخويف من االإ�سالم اأو االإ�سالموفوبيا 
ومل ت�ستجب موؤ�س�س�������ة اليند و هاري براديل 
لطلبات اإب�������داء مرئياتها حيال هذا التقرير 

يف وقت ن�رصه. 

موؤ�ش�شة را�شل بري
اأُن�سئ�������ت موؤ�س�سة را�سل بريي عام 1985 م من 
قبل امللياردي�������ر الراحل را�سل بريي وكان 
هدف املوؤ�س�سة - ت�سجيع وتطوير ا�ستمرارية 
واإثراء حياة املجتمع اليهودي- وغر�ض روح 
الفهم الديني والتعددي�������ة واالرتقاء مب�ستوى 

الوعي حول ظاهرة االإرهاب.
تق�������وم موؤ�س�س�������ة را�سل ب�������ريي بتمويل عدد 

كبري من اجلمعيات اليهودية واالإ�رصائيلية 
اخلريي�������ة غري املوؤي�������دة لفك�������رة التخويف 
م�������ن االإ�س�������الم اأو االإ�سالموفوبيا. وقد تربعت 
مببل�������غ109،016، 3دوالر  خالل الفرتة ما بني 
2001 و2009م للمنظم�������ات العامل�������ة يف جمال 
العمل املعادي لالإ�س�������الم والوارد ذكرها يف 

التقرير احلايل. 

ال�شندوق اخلري و�شندوق ويليام روزينوالد العائلي 
وخ�������الل الفرتة م�������ا بني الع�������ام 2001م والعام 
انكوري�������ج و�سندوق  ت�������ربع �سن�������دوق  2009م 
ويلي�������ام روزينوال�������د العائلي مببل�������غ 2.818.229 
دوالر  للمنظم�������ات التي تدعو اإىل التخويف 
م�������ن االإ�س�������الم اأو االإ�سالموفوبي�������ا كما تربع 
�سندوق روزينوالد العائلي للمنتدى االإ�سالمي 

االمريكي للدفاع عن الدميقراطية؛ نظرا الأن 
رئي�ض املنتدى االإ�سالم�������ي االأمريكي للدفاع 
ع�������ن الدميقراطية زهدي جا��������رص غالبا ما 
يق�������ع يف م�سيدة �سبكة التخويف من االإ�سالم 
بو�سفه موثقا لالآراء حول االإ�سالم وامل�سلمني 

يف الواليات املتحدة االأمريكية.

موؤ�ش�شة فربروك 
خ�������الل الفرتة م�������ن عام 2004 والع�������ام 2009م، 
تربع�������ت موؤ�س�سة فيربوك مببل�������غ 1.498.450 
دوالر للمنظم�������ات الداعية لفكرة التخويف 
من االإ�س�������الم اأو اال�سلموفوبيا، والوراد ذكرها 
يف التقرير احلايل. واملو�سوع املثري لالهتمام 

يف هذا ال�سياق هو اأن موؤ�س�سة فريبروك قد 
تربع�������ت باجلزء االأكرب م�������ن مبلغ 920.000 
دوالر كدع�������م مايل ملركز ديفيد هورويتز 
للحري�������ة ومنظم�������ة روب�������رت �سبن�رص جهاد 

ووت�ض بناءا على جملة بولتي�سيو. 
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اأهمية دور املوؤ�ش�شات اخلرية يف دعم �شبكات التخويف من االإ�شالم اأو 
االإ�شالموفوبيا

قدم�������ت اجلماعات ال�سبع اخلريية مبلغ 42،6 
ملي�������ون دوالر ملوؤ�س�س�������ات الفك�������ر والبحوث 
الداعي�������ة للرتوي�������ج لفك�������رة التخوي�������ف من 
االإ�سالم، اأو االإ�سالموفوبيا، خالل الفرتة من 
عام 2001 وحتى عام 2009م. وهو التمويل الذي 
يقدم الدعم لعلماء وخرباء دح�ض وك�سف 
املعلومات امل�سللة وواأدها يف مهدها، ف�سال 

عن بع�ض جماعات الفكر االأ�سويل. 
ونظرا مل�������ا لهذا التمويل م�������ن اأهمية، فاإنه 
يتع�������ذر جتاه�������ل قيمت�������ه حيث اأن�������ه ي�ساعد 
جمموعات �سغرية ج�������دا وحمكمة التنظيم 

من علم�������اء اجلن�������اح اليمين�������ي املتطرف، 
وكذلك اخل�������رباء ومنظمات الفكر االأ�سويل 
بهدف جمع وتب�������ادل املعلوم�������ات امل�سللة 

حول االإ�سالم وامل�سلمني االأمريكان. 
وي�ساع�������د ن�رص هذا املعلومات على ك�سف 
مواطن امل�������واد غري الدقيق�������ة واملعدة عن 
ق�سد للت�سليل واخلداع ليتم ن�رصها فيما بعد 
جلماعات الفكر االأ�سويل املتطرف وال�سا�سة 
ع�������رب املناف�������ذ االإعالمية للجن�������اح اليميني 

املتطرف.

خرباء ن�شر املعلومات امل�شللة حول االإ�شالموفوبيا
ت�س�������كل جمموع�������ة �سغرية م�������ن املوؤ�س�سات 
املحافظة واجله�������ات املانحة الرثية �رصيان 
احلياة ل�سبكة اخلوف م�������ن انت�سار االإ�سالم اأو 
االإ�سالموفوبيا يف الواليات املتحدة االأمريكية 
ودع�������م اجله�������از الع�سبي املرك�������زي لتلك 
ال�سبك�������ة التي تتاألف م�������ن جمموعة �سغرية 

من خرباء ن�رص املعلومات اخلاطئة. 
وتقوم هذه ال�سبك�������ة ال�سغرية بن�رص النقاط 
الرئي�س�������ة للتح�������دث ح�������ول املوا�سيع، وبث 
الر�سائ�������ل اعتم�������ادا عل�������ى جزئي�������ات هذه 
ال�سبك�������ة املرتابطة من االأموال وقادة الفكر 
االأ�سويل املتط�������رف وو�سائل االإعالم الرئي�سة 
وامل�سوؤولني املر�سحني لالنتخابات الرئا�سية.

هناك خم�ض موؤ�س�س�������ات فكر رئي�سة يقودها 
علماء تتمثل م�سوؤوليتهم الرئي�سة يف اإعداد 
غالبية الر�سائل املعادية لالإ�سالم والتي تلوث 
خطابنا القومي يف الوق�������ت احلايل: )فرانك 
غافني من مركز ال�سيا�سة االأمنية./ديفيد 
للوجود  االأمريكي�������ة  يورو�سامل�������ي اجلمعي�������ة 
منتدى  ايب��������ض من  دانييل  القومي./ 
ال��������رصق االأو�س�������ط./ روب�������رت �سبن�رص من 
منظمة جه�������اد ووت�ض ووقف اأ�سلمة اأمريكا/ 
�ستفني اإمير�سون من م�رصوع التحقيق حول 

ظاهرة االإرهاب.(
ويقوم هوؤالء اخلم�ض بالرتويج لرت�سيخ ال�سورة 
اخلاطئ�������ة املر�سومة واملتاأ�سل�������ة بعمق يف 
اأذه�������ان االأمريكيني حول االإ�سالم، وهو الدين 
الذي يدين به 2.6ملي�������ون من االأمريكيني، 
والنظر اإىل االإ�سالم كدين يعمل على تاأ�سيل 
فكرة العن�������ف وال�سعي احلثي�������ث نحو فر�ض 
ال�سيطرة عل�������ى الواليات املتحدة االأمريكية 
وغري امل�سلمني قاطبة. وينظر �سبن�رص اإىل 
االإ�سالم نظرة غري دقيقة ومنحرفة بو�سفه - 
الدين الوحيد يف العامل الذي يقوم على مبداأ 
العقي�������دة والنظام القانوين الذي ياأمر اتباعه 
با�ستخ�������دام و�سائل العن�������ف �سد امل�رصكني 
والكافري�������ن، وياأم�������ر امل�سلمني ب�سن احلرب 
من اأجل فر�ض هيمن�������ة النظام االجتماعي 

االإ�سالمي على جميع اأنحاء العامل. 
ولقد �سع�������ت هذه املجموع�������ة ال�سغرية اإىل 
احل�������وارات االآيدولوجي�������ة املتطرفة بكل ما 
متل�������ك من ق�������وة وعتاد لتعري�������ف ال�رصيعة 
االإ�سالمية على اأنها - فكر اآيديولوجي �سمويل 
-وعقيدة قانونية – �سيا�سية وع�سكرية- تلتزم 
بتقوي�ض اأركان احل�س�������ارة الغربية غري اأن 
علماء االإ�سالم وتقاليد امل�سلمني لي�ض لديهم 
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31 تعريفا حم�������ددا عن ال�رصيع�������ة ناهيك عن 
امل�سلم العادي املمار�ض للطقو�ض والعبادات 

االإ�سالمية.
وع�������ن طريق حتريف معن�������ى ال�رصيعة عن 
ق�سد وكونها تعترب م�سكلة فاإن خرباء ن�رص 
املعلومات امل�سللة الوارد ذكرهم يف هذا 
الف�سل يث�������ريون موا�سيع مثرية للجدل من 
ناحي�������ة اأن التف�س�������ريات الوحيدة املوجودة 
هي تف�س�������ريات املتطرفني وهي تف�سريات 
موثوق بها وعليه فان التف�سريات املعتدلة 
املتنوعة عن االإ�سالم ال معنى لها. كما اأنهم 
يلقون بظالل من ال�سك والريبة حول جميع 
مبباديء  امللتزمني  االأمريكيني  امل�سلمني 

وتعاليم االإ�سالم. 
وعل�������ى ذات النهج، فاإنهم ي�سع�������ون بقوة اإىل 
حتريف القول ب�������اأن االإ�س�������الم املتطرف بداأ 
يحدث اخرتاقا داخ�������ل اأمريكا عرب الوجود 
وامل�ساركة الفعالة لالأمريكان امل�سلمني يف 
جميع مناح�������ي احلياة املدنية واالجتماعية 
وال�سيا�سي�������ة. وغري بعيد م�������ن ذلك، اجلدل 
الذي اأث�������ري عام 2010م، وال�������ذي يدور حول 
مركز خدمة املجتم�������ع بارك 51 يف اجلزء 
ال�سفلي من حي مانهات�������ن بنيويورك والذي 
اأظه�������ر اإىل اأي م�������دى يقوم ه�������وؤالء اخلرباء 
برتويج النظرية القائلة باأن امل�ساجد مل تعد 
دورا للعبادة، ولكنها اأ�سبحت مبثابة -ح�سان 
طروادة- للقيام باإعداد ون�رص الفكر االإ�سالمي 

املتطرف.
وكان التحريف املتعّم�������د لقانون ال�رصيعة 
االإ�سالمي�������ة من قب�������ل تل�������ك املجموعة من 
اأع�ساء �سبك�������ة الرتويج لفك�������رة اخلوف من 
انت�س�������ار االإ�س�������الم اأو االإ�سالموفومبي�������ا  كان 
مبثابة اآخ�������ر و�سمة عار موجه�������ة بدقة �سد 
االإ�سالم وامل�سلمني يف اأمريكا. وحترف هذه 
ال�سبكة تعريف ال�رصيعة على اأنها عبارة عن 
فك�������ر اآيديولوجي �سمويل قائ�������م على مباديء 
احلقد والكراهي�������ة والنظرة الفوقية وااللتزام 
با�ستبدال د�ستور الواليات املتحدة االأمريكية 
بد�ستور اإ�سالمي متطرف يعمل على اإخ�ساع 
واإذالل ومعاقب�������ة جميع الرعايا التابعني من 

غري امل�سلمني. 

وه�������ذا الو�سف غري معروف ل�������دى الغالبية 
ال�ساحق�������ة من امل�سلمني هن�������ا ويف اخلارج. 
ويف واق�������ع االأمر، فاإن ال�رصيع�������ة االإ�سالمية 
مطبق�������ة جزئيا وبط�������رق خمتلفة من قبل 
جمي�������ع امل�سلم�������ني املمار�س�������ني لل�سعائ�������ر 
الدينية، حيث اأنه لي�ض هناك نظام للو�سايا 
الع��������رص ي�سم ال�رصيعة ب�������ني جنباته. وبدال 
عن ذلك، فاإن القانون املثايل للم�سلمني هو 
القانون االإلهي املنزل من عند اهلل �سبحانه، 
واملف��������رص من قبل علم�������اء امل�سلمني عرب 
القرون واالأزمنة لتحقي�������ق مباديء العدالة 
والرحمة عرب االلت�������زام ال�سخ�سي مبباديء 

االإ�سالم مثل اأداء ال�سلوات وال�سوم.
وم�������ن غ�������ري اأن يكون هن�������اك رادع يردعها، 
فاإن الو�سف ال�������ذي اأطلقته �سبكة التخويف 
من االإ�سالم ع�������ن ال�رصيعة اآخذ يف االنت�سار 
ا�ستنادا على حملة جمع املعلومات امل�سللة 
واملنحرفة واملنح�������ازة التي تهدف اإىل جمع 
التربعات ملوؤ�س�سات اجلناح اليمني املتطرف 
وموؤ�س�سات الفكر والبحوث ومنظمات الفكر 
املحافظة  امل�سيحية  واجلماع�������ات  االأ�سويل 
واملتطرفة جلم�������ع التربعات واالأ�سوات من 
�سا�سة اجلناح اليميني املتطرف ال�ستخدامها 
الق�������درة  وتعزي�������ز  االنتخابي�������ة  للحم�������الت 
ال�سيا�سية ملنظمات االإعالم للجناح اليميني 
املتط�������رف، والتي ت�سجع عل�������ى غر�ض بذور 
الكراهي�������ة واخلوف. وهنا امثلة حية  ل�سبكة 
التخوي�������ف م�������ن االإ�سالم متفق م�������ع احلملة 
العلنية ال�ستخدام فكرهم املنحرف وامل�سلل 
عن ال�رصيعة االإ�سالمية مبرور الوقت حتقيقا 

الأطماعهم املالية وم�ساحلهم ال�سيا�سية:
داني�������ل بايب�ض اأحد خرباء �سبكة اخلوف من 
انت�سار االإ�س�������الم يعيد الكرة مهاجما الرئي�ض 
اأوباما: -اإن الرئي�ض اأوباما يعمل على تطبيق 
القانون االإ�سالمي، وهي �سابقة من املمكن اأن 
توؤدي اإىل فر�ض اأ�س�������كال اأخرى من االلتزام 

بقوانني ال�رصيعة االإ�سالمية.-
ي�رصح النائ�������ب اأالن وي�ست الذي مت انتخابه 
حديث�������ا بالكونغر�ض االأمريك�������ي عن احلزب 
اجلمهوري بوالي�������ة فلوريدا االأمريكية ي�رصح 
قائ�������ال باأنه يتع�������ني على اأع�س�������اء الكونغر�ض 
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التعام�������ل مع مو�س�������وع تهدي�������دات ال�رصيعة 
االإ�سالمية بكل حزم وجدي�������ة قائال: -اأعتقد 
ب�������اأن اأحد االأ�سياء الهام�������ة التي ينبغي علينا 
االهتمام بها ه�������ي اأن هناك اخرتاق وتغلغل 
ملمار�سة قوانني ال�رصيع�������ة االإ�سالمية داخل 
جميع اأنظمة العم�������ل يف بلدنا اأمريكا ف�سال 
عن تغلغلها يف �سميم احل�سارة الغربية، ولذا 
فاإن�������ه يجب اأن تكون لدين�������ا االإرادة احلقيقية 

لالعرتاف بذلك العدو.-
تعليق النائب اجلمهوري عن والية ميني�سوتا 
االأمريكي�������ة مي�سيل باكم�������ان حول  اغتيال 
اأ�سام�������ة ب�������ن الدن : يحدوين االأم�������ل من اأن 
مقت�������ل اأ�سامة بن الدن ي�س�������كل بداية للق�ساء 
على بوؤر االإرهاب واالإذعان لقوانني ال�رصيعة 

االإ�سالمية.-
هناك نظرية التاآم�������ر �سد احلريات املدنية 
ملنظمات م�سلمي اأمريكا والتي تعترب مبثابة 
االإخ�������وان امل�سلمني من  الوكيل لتنظي�������م 
ناحية تعبيد الطريق لن�رص الفكر االإ�سالمي 
املتطرف. وبناء على ما ذكره غافني باأن 
-تطبي�������ق ال�رصيعة تهديد الأمري�������كا-، واأنه 
بات من املعروف االآن اأن جميع املنظمات 
االإ�سالمي�������ة الرئي�س�������ة بالوالي�������ات املتح�������دة 
االأمريكي�������ة تخ�س�������ع لل�سيط�������رة الفعلية من 
قب�������ل تنظيم جماعات االإخوان امل�سلمني اأو 
املنظم�������ات املنبثقة عن التنظيم، ونتيجة 
لذلك ف�������اإن معظ�������م اجلماع�������ات االإ�سالمية 
االأمريكية ذات الظهور الهام باأمريكا تعرف 
االآن يف واق�������ع االأمر بعدائها ال�سافر للواليات 

املتحدة االأمريكي�������ة ود�ستورها -. كما قام 
غافني بتوجيه اتهامات مماثلة حول عالقات 
تنظيم االإخوان امل�سلمني مع رئي�ض الواليات 
املتح�������دة االأمريكي�������ة، وزارة الدفاع وجلنة 
املحافظني للعمل ال�سيا�سي. و يذكر غافني 
وثيقة عمرها ع�رصون �سنة بعنوان -مذكرة 
اأهداف اخلطة اال�سرتاتيجية  تف�سريية حول 
العام�������ة للمجموعة يف اأمريكا ال�سمالية- وقد 
كتبه�������ا اأحد اأع�ساء تنظيم جماعة االإخوان 
امل�سلم�������ني. وقد مت رف�ض تلك الوثيقة جمال 
وتف�سيال بو�سفها وثيقة ا�سرتاتيجية لتنظيم 
االإخوان امل�سلمني، ات�سح بدال عن ذلك اأنها 
عبارة ع�������ن قطعة من دعاي�������ة �سيئة الطالع 

تقف وراءها �سبكة التخويف من االإ�سالم.
عقب اخلطاب التاريخي الذي األقاه الرئي�ض 
ب�������اراك اوباما يف القاه�������رة عام 2009م  كتب 
غافن�������ي مقاال بعن�������وان -اأول رئي��������ض م�سلم 
الأمريكا -، ادعى بالقول زورا وبطريقة منافية 
للحقيقة من اأن هناك -دليال متزايدا من اأن 
الرئي�ض لي�ض فقط يعرف نف�سه بامل�سلمني 
ويتوا�سل معهم، ولك�������ن ال يزال هناك دليل 
فعل�������ي من اأنه رمبا يكون واح�������دا منهم )اأي 
م�������ن امل�سلمني(-. ويف عدد �سهر ابريل من 
ع�������ام 2009م م�������ن جملة -هاردب�������ول-، �رصح 
غافني قائال باأن الرئي�ض اأوباما ي�ستخدم رمز 
اإ�سالمي �رصي لالأ�سخا�ض امللتزمني بقوانني 
ال�رصيع�������ة االإ�سالمي�������ة والدلي�������ل عل�������ى ذلك 
انحناءته حمييا امللك ال�سعودي عبد اهلل. 

فرانك غافني.. موؤ�ش�س مركز ال�شيا�شات االأمنية 
ق�������ام يف العام 1988م بتاأ�سي�ض مركز لل�سيا�سة 
االأمني�������ة؛ وكان معظم املوظفني والزمالء 
مبرك�������ز ال�سيا�سات االأمنية من املحافظني 
اجل�������دد، ويف عام 2000م، كان�������ت االإيرادات 
ال�سنوية ملرك�������ز ال�سيا�سات االأمنية تقارب 
مبلغ 4 مليون دوالر ا�ستخدم غافني ومركز 
ال�سيا�س�������ات االأمني�������ة ه�������ذه االأم�������وال لدعم 
حتريف وت�سويه �سورة االإ�سالم بزعم متزايد 
من جنون العظم�������ة والتهديدات التي ي�سنها 

االإ�سالم يف اأمريكا.
كان هناك �سدى لالتهامات التي ال اأ�سا�ض لها 
من ال�سحة والت�������ي روج لها غافني ومركزه 
الفك�������ري وذل�������ك فيم�������ا يتعل�������ق باخلط�������ط 
التكتيكية التي اأ�س�������ار اإليها جوزيف مكارثي 
يف حقب�������ة اخلم�سينات وال�������ذي ادعى القول 
من اأن ال�سيوعيني قد اأحدثوا اخرتاقا �سامال 
داخل احلكومة الفيدرالية برئا�سة ايزنهاور، 
غري اأن اخلطط التكتيكي�������ة التي اأ�سار اإليها 
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33 غافني تعترب ن�سخة طبقة االأ�سل من اخلطط 
الديني�������ة املتطرفة، م�������ع اخللط بني جميع 
اأتباع الديانة غري امل�سيحية كاأعداء للدولة 
واملجتمع ثم عر�ض نقاط التحدث الرئي�سة 
والتي تتفق م�������ع التهديدات غري املوجودة 

اأ�سال. وكان اندرز بريفيك، الرويجي الذي 
قدم اعرتافا بانتمائ�������ه للجماعات االإرهابية 
تعر��������ض لذكر غافني ومرك�������ز ال�سيا�سات 
االأمنية مرات عديدة يف بيانه بهذا ال�ساأن.

 امل�شاجد... ح�شان طراودة !
اإن امل�ساج�������د مثله�������ا مثل اأماك�������ن العبادة 
االأخرى  حُتظ�������ي باحلماية الد�ستورية كدور 
للعبادة بالواليات املتح�������دة االأمريكية. َبيد 
اأن غافن�������ي ينظر اإليه�������ا كاأح�سنة طروادة 
ميتطيه�������ا امل�سلمون للرتوي�������ج واإثارة الفنت 

وال�سق�������اق وادعى ب�������اأن 80% م�������ن امل�ساجد 
بالوالي�������ات املتحدة االأمريكي�������ة يتم متويلها 
من قبل جهات متحالفة مع تنظيم االإخوان 
امل�سلمني، وهو اإدع�������اء مت دح�سه من قبل 

جمموعة من اخلرباء االأكادمييني. 

تلفيق تهديدات ال�شريعة
على الرغم من الدليل الذي قدمه يف والية 
تيني�س�������ي االأمريكي�������ة، اإال اأن غافن�������ي واجه 
حقيق�������ة جهله التام وع�������دم خربته بقوانني 
ال�رصيع�������ة االإ�سالمية: -ال اأنظ�������ر اإىل نف�سي 
كخب�������ري يف جمال قان�������ون ال�رصيعة ولكني 
حتدثت كثريا عنها كونه�������ا ت�سكل م�سدر 
خطر وتهدي�������د.- ورغم هذا فهو ُيعترب اأحد 
الق�������ادة الذين يخطط�������ون للحركة املعادية 
لالإ�س�������الم والتي جتتاح الب�������الد من �رصقها اإىل 
غربها. وقد اأوجز االحتاد االأمريكي للحريات 
املدنية من خالل تقريره املخت�رص -لي�ض 
ثمة دليل من اأن القان�������ون االإ�سالمي يتغلغل 
داخ�������ل حماكمن�������ا، بل عل�������ى النقي�ض من 
ذلك، فاإن الق�سايا املعرو�سة على املحاكم 
من قبل اجلماع�������ات املعادية لالإ�سالم والتي 
ت�س�������ري اإىل هذه امل�سكل�������ة ظاهريا فاإنها يف 

الواقع تظهر العك�ض من ذلك. 
ي�س�������ري تقرير احت�������اد احلري�������ات املدنية اإىل 
الغر��������ض املاكر الذي يق�������ف وراء احلملة 
ال�سليبية حلظ�������ر التعامل بقوانني ال�رصيعة 
االإ�سالمية، -اإن حظ�������ر املحاكم االأمريكية 
من النظر يف القانون االإ�سالمي يخدم غر�ض 
واح�������د فقط اإال وهو من�������ع امل�سلمني من اأن 
تك�������ون لديهم نف��������ض احلق�������وق والو�سول اإىل 
املحاك�������م مثلهم مثل اأي اأفراد ينتمون اإىل 

اجلماعات الدينية االأخرى.-
كم�������ا اأن تقرير غافني حول ال�رصيعة ي�سري 

باخلط�������اأ اإىل اأن اأي م�سلم ممار�ض للعبادات 
الدينية يعم�������ل ب�سيا�سة الُتقية، والتي يعّرفها 
مركز ال�سيا�سات االأمنية تعريفا خاطئا على 
اأنها ممار�سة الكذب من الناحية الدينية، ما 
يوؤكد النظر اإىل جميع امل�سلمني كاأ�سخا�ض 
غري موثوق بهم واأنهم ُيعدون م�سدر خطر 
للواليات املتح�������دة االأمريكية. ويف احلقيقة 
ف�������اإن الُتقية ه�������ي كلمة عربي�������ة ُيق�سد بها 
اإخف�������اء عقيدة امل�������رء خوفا م�������ن املوت، 
وميار�سها عدد قليل فقط من امل�سلمني وهي 
ت�سمح للم�سلمني يف املا�سي واحلا�رص باإنكار 
معتقده�������م الديني بح�������ذر �سديد يف مواجهة 

اال�سطهاد املحتمل.
وبداأ غافني ي�سع االأموال املخ�س�سة ملركز 
ال�سيا�سات االأمنية لتحقيق هدف جديد عام 
2011م، وذل�������ك عن طري�������ق حماولة التوثيق 
اخلاطيء لتغلغل النفوذ االإ�سالمي املتطرف 
يف اأي وقت ميار�ض فيه م�سلمو اأمريكا �سواء 
على م�ستوى االأفراد اأو اجلماعات حقهم يف 
امل�ساركة يف املجتم�������ع املدين وال�سيا�سي. 
ويح�������ذر غافن�������ي من اأن -معظ�������م جماعات 
م�سلم�������ي اأمريكا له�������ا اأي ح�س�������ور مهم يف 
اأمريكا تعرف االآن كحقيقة واقعة ب�سلوكهم 
الع�������دواين �سد الواليات املتح�������دة االأمريكية 

و�سد د�ستورها-.
وقام مركز ال�سيا�سات االأمنية والذي يديره 
غافني ق�������ام بتفوي�ض ال�سح�������ف لن�رص هذه 
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اال�ستنتاج�������ات املبالغ فيه�������ا واخلاطئة على 
حد �سواء. 

حاول ديفي�������د غوابت�������ز العام�������ل الفيدرايل 
ال�ساب�������ق، وامل�سوؤول عن التحقيقات اخلا�سة 
بالقوات اجلوية االأمريكية واخت�سا�سي اللغة 
العربية املدرب، وال�������ذي اأ�سار اإىل الرئي�ض 
اأوباما -بقائدنا امل�سلم-، والكاتب بول �سبريي 
موؤلف كتاب االخرتاق عام 2005م: كيف 
متك�������ن اجلوا�سي�ض امل�سلم�������ون من اخرتاق 
وا�سنطن، حاول هذان الكاتبني توثيق وجود 
ع�ساب�������ات مافي�������ا اإ�سالمية بعن�������وان: داخل 
الع�������امل ال�رصي واملوؤامرة التي حتاك الأ�سلمة 
اأمري�������كا-، وهي االدعاءات ب�������اأن اجلوا�سي�ض 
امل�سلم�������ون اخرتقوا مبن�������ى الكابيتول هيل 

لتنفيذ اأجندة اإ�سالمية �سنيعة. 
وبالرغم من ذلك، وجد الكتاب خمرج له اإذ 
مت ن�رصه يف �سه�������ر يونيو عام 2011م من قبل 
جملة وورل�������د نيت اليومية املنتمية للجناح 
اليمين�������ي املتط�������رف ذات العقلي�������ة امليالة 
نحو حياكة املوؤام�������رات واملمولة من قبل 
جوزيف فرح الذي اعرتف �سابقا يف موقعه 
عل�������ى االإنرتنت بن��������رصه -بع�ض املعلومات 
امل�سللة من قبل كتاب االأعمدة ال�سحفية.-

كما قام ف�������رح باإعطاء املمثل �ساك نوري�ض 
م�سل�سل�������ه ال�������ذي ا�ستغ�������رق اأ�سب�������وع بعنوان 
-ووك�������ر، تكا�ض رينجر- لتحذير اأمريكا من 
خطر زحف ال�رصيعة االإ�سالمية حيث كرر 
يف ذلك املقال معظم ادعاءات غافني التي 

ال اأ�سا�ض لها من ال�سحة. 
وي�س�������وق غافن�������ي االتهامات م�������ن اأنه قد مت 
اخرتاق احلركة املحافظ�������ة، مع اإ�رصاره 
ال�سديد على اأن احتاد االأمريكيني املحافظني، 
والذي ي�ست�سيف املوؤمت�������ر ال�سنوي للعمل 
ال�سيا�س�������ي املحاف�������ظ، قد مت اخرتاق�������ه اأي�سا 
بنجاح من قبل -االإ�سالميني- ب�سبب عالقتهم 
مع غروفر نوركوي�ست و�سهيل خان وي�ستهر 
ال�سهرية:  نوركوي�س�������ت بنهج�������ه وعبارت�������ه 
)ع�������دم اعتقال ال�سجناء( فيم�������ا يخ�ض زيادة 
ال�رصائ�������ب، كما اأنه قد عمل اأي�سا كخبري 
ا�سرتاتيجي جمهوري، وهو من ال�سخ�سيات 
الهامة للرئي�ض جورج بو�ض االبن فيما يتعلق 

بالو�سول اإىل جماعات امل�سلمني االأمريكيني. 
واأما �سهيل خ�������ان، فهو اأمريكي م�سلم يعمل 
يف من�سب كبري ال�سيا�سيني املعينيني يف 
اإدارة الرئي�ض جورج بو�ض االبن ويفتخر باأنه 
لديه �سجل حافل من اخلدمة ملدة ع�رصين 
�سنة ق�ساها يف خدم�������ة احلزب اجلمهوري، 
كم�������ا اأنه ح�سل اأي�سا عل�������ى جائزة -اثئالف 
ال�سب�������اب- نظرا ملهاراته  للمحافظني  بكلي 

القيادية. 
واإبان ف�������رتة اإدارة الرئي�ض بو�ض، قاد غافني 
حملة �رص�سة وقذرة �س�������د خان واملوظفني 
امل�سلم�������ني االآخرين بالبي�������ت االأبي�ض. ويف 
عام 2003م ركز اهتمامه على -علي ُطلبه-، 
وهو مدير م�س�������ارك مبكتب ال�سوؤون الوزارية 
بالبيت االأبي�ض بتهمة توا�سله مع اجلماعات 
االإ�سالمية -. و�رصح غافني ملجلة وا�سنطن 
تاميز عام 2003م، وهو يتحدث عن ُطلبه قائال 
-اإنه ميثل حار��������ض بوابة االإ�سالميني بالبيت 

االأبي�ض-. 
كما وجه غافني اأ�سابع االتهام نحو اجلرال 
ديفيد باتريو��������ض ب�سب�������ب -التزامه بقوانني 
ال�رصيع�������ة االإ�سالمية واإدانت�������ه القوية و�سجبه 
حلادثة حرق الق�������راآن الكرمي على يد الق�ض 
جونز، يف كني�س�������ة م�سيحية اأ�سولية بوالية 
فلوري�������دا حيث قرر يف البداية حرق القراآن 
الكرمي يف 11 �سبتمرب احتجاجا على وح�سية 
القان�������ون االإ�سالمي على حد زعمه والعتقاده 
باأن -االإ�سالم ه�������و دين ال�سيطان-. وقد حذر 
اجلرال باتريو�ض م�������ن اأن مثل ذلك الفعل 
ميك�������ن اأن ي�سع جنودنا عل�������ى حافة اخلطر 
واأنه ميك�������ن للمتطرفني هنا وحول العامل اأن 
يح�سن�������وا ا�ستغالل ال�سور الت�������ي توؤكد العمل 
الذي قام به الق�ض تريي جونز، عندما قرر 
حرق الق�������راآن الكرمي يف نهاية االأمر بتاريخ 
الع�رصين من �سهر مار�ض عام 2011م. وكانت 
قد اندلعت موجة عارمة من اأحداث العنف 
يف اأفغان�ستان حيث ا�ستغلت جماعة طالبان 
م�ساعر التعاطف الدين�������ي مع تلك احلادثة 
لتربير هجومها على مبنى تابع لهيئة االأمم 
املتحدة اأ�سفر عن مقتل ع�رصين �سخ�سا. 
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ديفيد يرو�شاملي.. موؤ�ش�س اجلمعية االأمريكية للوجود القومي

لدي�������ه �سجل حافل م�������ن االأعم�������ال املعادية 
لالإ�س�������الم واملعادي�������ة للهجرة م�������ع التع�سب 
االأعمى �سد ال�سود. ويعم�������ل م�ست�سارا عاما 
ملرك�������ز ال�سيا�سات االأمني�������ة، وهو موؤلف 
م�سارك يف تقرير -ال�رصيعة تهدد اأمريكا-، 
اأ�سدره مرك�������ز ال�سيا�سات االأمنية.  والذي 
كما اأنه يعمل م�ست�س�������ارا قانونيا ملجموعة 
معادي�������ة لالإ�سالم تطالب بوقف اأ�سلمة اأمريكا 

بقيادة روبرت �سبن�رص. 
ت�سف منظمة معاداة ت�سويه احلقائق -وقف 
اأ�سلمة اأمريكا- باأنه عمل معاٍد لالإ�سالم تنفذه 
جمموعة تعمل على الرتويج لتنفيذ اأجندة 
معادي�������ة االإ�سالم، وحتي�������ك املوؤامرات �سده 

حتت ذريعة حماربة االإ�سالم املتطرف. 
ويعم�������ل يرو�ساملي م�ست�س�������ارا عاما ملنظمة 
وق�������ف بناء املدار��������ض االإ�سالمي�������ة، وينادي 

مبناه�س�������ة اجلماع�������ات االإ�سالمية املتطرفة 
وقامت هذه املنظمة ب�سن هجوم على مدر�سة 
طائفية عامة تعرف باملدر�سة الدينية ومتثل 
اجلبهة االإ�سالمية، وذل�������ك لقيامها بتدري�ض 

اللغة العربية والثقافة العربية. 
وميثل يورو�ساملي اأي�سا اجلماعات امل�سيحية 
املنتمية للجناح اليمن�������ي املتطرف. اإال اأن 
امل�ساهمات التي قام بها يويور�سالومي االأكرث 
فائ�������دة ل�سبكة التخويف م�������ن االإ�سالم كانت 
عبارة عن منوذج لت�رصيع معاٍد لل�رصيعة مت 
تطبيق�������ه يف اأكرث من ع�رص واليات وعمل 
قانوين ي�ستند على موؤلفه البحثي امل�سرتك 
وال�������ذي يوؤطر لل�رصيعة والقان�������ون االإ�سالمي 
كتهدي�������د �سمويل يخرتق اأمري�������كا كما اأنه 
يعتق�������د ب�������اأن احل�س�������ارة االإ�سالمي�������ة تنا�سب 

احل�سارتني اليهودية وامل�سيحية العداء. 

دانيال بايب�س.. موؤ�ش�س منتدى ال�شرق االأو�شط
 ويف العام 1990 م قام بايب�ض بتاأ�سي�ض منتدى 
ال�رصق االأو�سط؛ وهو منظمة م�ستقلة تتمثل 
ر�سالته�������ا يف - ت�سجي�������ع امل�سالح االأمريكية- 
عرب املن�سورات والبح�������وث وو�سائل االإعالم 
والتعلي�������م الع�������ام، وترعى خمي�������م املراقبة 
واملخي�������م االإ�سالم�������ي وامل��������رصوع القان�������وين 

وم�رصوع وا�سنطن. 
ي�سع�������ر بايب�ض بالفخ�������ر اإزاء �سهاداته العلمية 
يف جم�������ال التاري�������خ االإ�سالم�������ي يف الع�سور 
الو�سطى م�������ن جامعة هارفارد عام 1973م، اإال 
ان ال�سحفي كر�ستوف�������ر هيت�سنز، وهو ناقد 
�سيء ال�سمعة لالإ�سالم، يقول -اأن دانيل بايب�ض 
ه�������و لي�ض برجل �سالم - ويعلق هيت�سنز باأن 

بايب�ض م�ستغرق يف الكراهية لالإ�سالم .
وق�������ام بايب��������ض ع�������ام 2003م بتاألي�������ف كتاب 
بعنوان -االإ�سالم املتطرف ي�سل اإىل اأمريكا- 
قد تن�������اول ظاهرة تهدي�������د االإ�سالم واخرتاقه 
الأمريكا. وقد اأفاد بايب�ض يف ذلك الكتاب باأن 
جميع املهاجري�������ن يح�رصون معهم عادات 

واجتهات دخيل�������ة، اإال اأن العادات االإ�سالمية 
ت�سبب الكثري م�������ن امل�ساكل بدرجة اأكرب 

من الديانات االأخرى. 
ويف العام 2006م، ق�������ام بايب�ض باإطالق حملة 
مراقبة االأعم�������ال االإ�سالمي�������ة، والتي ت�سعي 
نحو حماربة االأف�������كار واملوؤ�س�سات االإ�سالمية 
بالوالي�������ات املتحدة االأمريكي�������ة ويف جميع 

اأنحاء الدول الغربية.
واأخ�������ذت �سبكة التخويف من االإ�سالم منحى 
اآخ�������ر عام 2008م وذلك عندم�������ا اأو�سى بايب�ض 
بزيادة الرتكيز على عك�ض ال�سورة العن�رصية 
للم�سلمني والع�������رب لتكون مواكبة للتهديد 
الذي يو�سك اأن يح�������دث ب�سورة مبالغ فيها. 
ويف الع�������ام 2009م قام بتد�سني موقع امل�رصوع 
القانوين على �سبك�������ة االإنرتنت ليكون مبثابة 
م�سدر للمعلومات حول احلروب االإ�سالمية 
اأي املحاوالت الت�������ي يقوم بها موؤيدو االإ�سالم 
املتطرف لكبت اخلطاب احلر حول االإ�سالم 
واالإرهاب عن طري�������ق )1( ا�ستغالل االأنظمة 
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والتقاليد القانونية الغربي�������ة و)2( ا�ستقطاب 
الالعب�������ني ال�سيا�سيني واملنظم�������ات الدولية 

مثل هيئة االأمم املتحدة. 
كث�������ريا ما يكتب بايب�ض عل�������ى موقعه على 
www.danielpipes. االإنرتن�������ت  �سبك�������ة 
org مك�������ررا االأكذوبة القائلة ب�������اأن الرئي�ض 

اأوبام�������ا هو م�سلم �سابق كان ميار�ض ال�سعائر 
االإ�سالمي�������ة. كما اأنه ي�ستخ�������دم موقعه على 
�سبك�������ة االإنرتنت لرتجيع �س�������دى اخلطاب 
التهويل�������ي ل�سبكة التخويف من االإ�سالم حول 
خطر ال�رصيع�������ة االإ�سالمية الزاحف والذي 

يفر�سه االإ�سالم املتطرف. 

روبرت �شبن�شر.. موؤ�ش�س منظمة -وقف اأ�شلمة اأمريكا- ومدير منظمة -مراقبة 
اجلهاد 

در��������ض عل�������م الاله�������وت االإ�سالم�������ي والقانون 
والتاري�������خ بتعمق منذ الع�������ام 1980م. وتراأ�ض 
حلقات علمية حول االإ�سالم واجلهاد بالقيادة 
املركزية االأمريكي�������ة وغريها وقام مكتب 
التحقيقات الفيدرالي�������ة بن�رص كتابه حول 
التخويف من االإ�سالم اأو االإ�سالموفوبيا بعنوان 
-حقيقة النبي حممد- كتاب مو�سى بقراءته 

حول االإ�سالم . 
ويعم�������ل �سبن�رص مديرا ملوقع مراقبة اجلهاد 
عل�������ى �سبك�������ة االإنرتنت ملتابع�������ة حماوالت 
االإ�سالم املتطرف للق�ساء على الثقافة الغربية 
على ح�������د زعمه. كم�������ا اأنه ق�������ام بالرتويج 
للمزاعم الداعية لن�رص اخلوف والرعب من 
خ�������الل -�سبح اجلهاد: كي�������ف متكن االإ�سالم 
االأ�س�������ويل املتطرف من اإذالل اأمريكيا بدون 
مدافع ر�سا�س�������ة اأو قنابل والتوج�������ه ال�سيا�سي 
غ�������ري ال�سحي�������ح نح�������و االإ�س�������الم )واحلمالت 
ال�سليبية(-. وقد مت الرتويج لهذه الن�سو�ض 
بكثاف�������ة من قبل �سبكة التخويف من االإ�سالم 
اأو االإ�سالموفوبي�������ا. ولقد اأث�������ار دانيل بايب�ض 
مو�سوع اجلهاد ال�سبح كدرا�سة ميدانية رائدة 
تهدد احل�سارة الغربي�������ة. ومن املقرر ن�رص 
كتاب�������ه الثاين بعنوان -هل حممد موجود؟-  
باالإ�ساف�������ة اإىل اأنه قام بتاأليف باأكرث من 300 

مقال حول اجلهاد واالإ�سالم االإرهابي. 
اأ�سب�������ح �سبن��������رص، امل�������دون الغزي�������ر االإنتاج 

واملوؤلف واملعل�������ق، هو -القائد الرئي�ض يف 
املجال االأكادميي اجلدي�������د املتخ�س�ض يف 
تقري�������ع اأو حتقري االإ�س�������الم-. وبناءا على قول 
روبرت كرين امل�ست�س�������ار ال�سابق للرئي�ض 
نيك�سون، فاإن �سبن�رص يعترب امل�سجع الرئي�ض 
للرتويج لالأ�سطورة القائلة بعدم وجود االإ�سالم 
امل�س�������امل، واأن العنف والتط�������رف مالزمان 

لالإ�سالم التقليدي ال ينفكان عنه. 
ومت دح��������ض اآراء �سبن��������رص ح�������ول االإ�س�������الم 
وم�سداقيت�������ه يف مناق�سة االإ�س�������الم من قبل 
بع��������ض العلم�������اء الذي�������ن تخرج�������وا يف ذات 
الكلية الت�������ي در�ض بها �سبن�رص.ويقول كارل 
ايرن�ست االأ�ستاذ املميز يف جمال الدرا�سات 
الدينية ومدي�������ر مركز كارولين�������ا لدار�سة 
�سوؤون ال�رصق االو�سط واحل�سارات االإ�سالمية 
بجامعة ن�������ورث كارولينا باأن �سبن�رص يختار 
الن�سو�ض واالأدلة الديني�������ة على نحو انتقائي 
لدع�������م االدعاء القائل ب�������ان االإ�سالم هو لي�ض 

دين �سالم. ويف حقيقة االأمر. 
 وق�������ام �سبن��������رص بو�سع �رصي�������ط فيديو على 
منت�������داه على �سبكة االإنرتن�������ت حيث �رصح 
�سبب اعتق�������اده باأن الرئي��������ض اأوباما ال يزال 
م�سلما مدعيا باأنه يعرف االإجابة جيدا حول 
معتق�������دات اأوباما، ولكن م�������ن املوؤكد باأن 
�سيا�سات�������ه العامة و�سلوك�������ه متفقة مع كونه 

ملتزما ومقتنعا باالإ�سالم. 
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37 �شتيفن اإمير�شون ..موؤ�ش�س ومدير م�شروع -التحقيق حول االإرهاب
وقام باإنتاج فيل�������م وثائقي بعنوان -اجلهاد يف 
اأمري�������كا-، اأ�سار في�������ه اإىل العمليات ال�رصية 
للجماع�������ات االإ�سالمي�������ة االإرهابي�������ة املقاتلة 
عل�������ى االأرا�س�������ي االأمريكية. ويف ع�������ام 1995م 
ترك  العمل ال�سحفي وقام بتاأ�سي�ض م�رصوع 
-التحقيق حول االإرهاب-، الذي يزعم باأنه 
اأكرب م��������رصوع يف العامل للوثائق والبيانات 
االإ�سالم  ح�������ول  اال�ستخباراتية  واملعلوم�������ات 
واجلماع�������ات االإرهابي�������ة مبنطق�������ة ال�رصق 

االأو�سط.  
واالأمر ال�������ذي يدعو لال�ستغراب هو اأنه عند 
مراجع�������ة املنح يف �سهر نوفمرب عام 2012م، 
ات�سح اأنه ثمة مبالغ مالية كبرية مت التربع 
بها مل�رصوع -التحقيق يف االإرهاب- برعاية 
موؤ�س�سة مكافحة االإرهاب واالأمن والبحوث. 
وك�سف�������ت مراجع�������ة م�ستن�������دات منظمة 
مكافحة االإرهاب واالأمن والبحوث عام 1999م  
�ساأنه يف ذل�������ك �ساأن م��������رصوع التحقيق يف 
االإره�������اب  اأنه قد مت حتويل جيمع االإيرادات 
اإىل موؤ�س�س�������ة ربحي�������ة خا�سة ه�������ي -الرابطة 
الدولي�������ة ملكافح�������ة االإره�������اب واالخت�سا�سي 

االأمنيني-. 
مل ي�ستجب اإمير�سون لطلبات التعليق وقت 
ن�رص ه�������ذا التقرير. وقد تربع�������ت موؤ�س�سة 
را�سل بريي مببل�������غ 2.736.000 دوالر ملوؤ�س�سة 
مكافحة االإرهاب والتعليم والبحوث االأمنية، 
فيما تربع�������ت موؤ�س�سات ريت�س�������ارد �سكيف 

مببلغ 1.575.000 دوالر. 
رك�������ز النف�������وذ املتزايد للجه�������ات املانحة 
ل�سبك�������ة االإ�سالموفوبي�������ا بالت�������ربع ملنظم�������ة 
اإمير�س�������ون  موؤخرا على االأعم�������ال املعادية 
لالإ�سالم واخلربات املناه�سة لالإ�سالم. وبهذه 
ال�سفة فاإن اإمير�سون ينظر اإىل االإ�سالم كدين 
قائم على مبداأ اللج�������وء اإىل العنف يف اأب�سع 
�سوره. ويق�������ول -اإن م�ست�������وى الكراهية �سد 
اليه�������ود وامل�سيحي�������ني �سمن اإط�������ار االإ�سالم 
املعا��������رص هو �سيء ال ن�������درك لالأ�سف كنهه 
اأو ال نقبل به، كم�������ا اأننا ال نريد قبول ذلك 
ال�سيء الأن هذا �سيقودنا اإىل االعرتاف باأحد 

اأكرب الديان�������ات يف العامل التي يبلغ اتباعها 
اأكرث من 1.4 مليار م�سلم. كما اأن االإ�سالم 
يحمل ب�������ني طياته حمالت االإبادة اجلماعية 
واملخططة كجزء م�������ن العقيدة الدينية-. 
ولقد مت التعر�ض لذكر اإمير�سون مرتني يف 

بيان اإندرز بريفيك.
يف عام 1997م وافى وكال�������ة االأ�سو�سيتد بر�ض 
مبل�������ف ملف�������ق ع�������ن مكت�������ب التحقيقات 
الفي�������درايل يظه�������ر العالقة ب�������ني منظمات 
امل�سلمني االأمريكيني واجلماعات االإ�سالمية 
املتطرف�������ة. وب�������داأ تويل و�س�������ف امل�سلمني 
باملتطرفني يف اأمريكا فعلى �سبيل املثال، 
وب�������دون اأية اأدل�������ة داعمة، ت�������ربع اإمير�سون 
لربنام�������ج -اأخبار امل�س�������اء يف قناة �سي.بي.
اإ�ض- تربعا �سخيا بالتنبوؤ لهم باأن تفجريات 
اأوكالهوما 1995 من تدبري وتنفيذ متطريف 
ال��������رصق االأو�سط من امل�سلمني، وذلك قبل 
اأن تلق�������ي ال�سلط�������ات االأمريكية القب�ض على 
منف�������ذ العملية امل�سيح�������ي تيموثي ماكفي 
كم�������ا اأن دانيال بايب��������ض، موؤ�س�ض املنتدى 
ال�رصق االأو�س�������ط، اأيد دون مواربة ما ذهب 
اإليه اإمير�سون من مزاعم خاطئة دون اأدلة. 
الإمير�سون لديه تاريخ معروف يف تقدمي وقائع 
م�سكوك فيه�������ا؛ فمن خالل منظمة اآي.بي.

تي، قدم اإح�س�������اءات م�سللة حول -االإرهاب 
االإ�سالمي- مما كان �سببا يف م�ساءلة النائب 
بيرت كينغ عن نيويورك خالل جل�سة عقدت 
مار��������ض 2011 ال�ستي�ساحه حول تلك املزاعم 
حيال اجلالي�������ات االأمريكية امل�سلمة. وعلى 
�سبكة فوك�ض ني�������وز اتفق النائب كينغ مع 
مق�������دم الربنامج �سون هانيت�������ي اأن 80 باملائة 
من امل�ساج�������د يف اأمري�������كا -ي�سيطر عليها 
املتطرفون-، م�ست�������دال بالبحث املقدم من 

قبل �ستيفن اإمير�سون ودانيال بايب�ض. 
واتهم اإمير�س�������ون كذلك االإدارات اجلمهورية 
بتمك�������ني  ال�س�������واء  عل�������ى  والدميقراطي�������ة 
املتطرفني من خالل جمرد ال�سعي للتوا�سل 
والت�سال�������ح م�������ع املجتمع�������ات االأمريكي�������ة 
امل�سلمة، وق�������ال اإن توا�س�������ل الرئي�ض اأوباما 
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احلميم مع املجتمع�������ات امل�سلمة هو دليل 
على منح االإ�سالميني -حرية للتاأثري االإدارة 
كم�������ا ي�س�������اوؤون-. اإنهم كان�������وا يعتقدون اأن 
ه�������ذا �سيكون له تاأثري على �سيا�سات جتفيف 

املنابع املالية لالأن�سط�������ة االإرهابية. وكانوا 
يظنون اأنه �سوف يتم اإ�رصاكهم يف املداوالت 
ال�سيا�سة-. تقول نورا اأودونيل اإن ت�رصيحاته 

هذه -مثرية لل�سخرية.-

املوثقون
يفتخ�������ر اخلرباء اخلم�س�������ة املتخ�س�سون يف 
املعلومات امل�سللة املذكورون اأن لهم تاأثريا 
قوي�������ا يف املجتمع االأمريك�������ي وعامل ال�سيا�سة 
الي�������وم ،ومن اأج�������ل دعم وجه�������ات نظرهم 
املتطرفة يعمد القائمون على و�سائل االإعالم 
وال�سا�سة واملناه�سون لالإ�سالم من اليمينيني 
اإىل انتقاء  اأف�������راد ينحدرون من دول �رصق 
اأو�سطي�������ة ويزعمون اأنهم على معرفة عميقة 

بحقائ�������ق االإ�سالم االأ�س�������ويل في�ساعدون على 
توثيق تل�������ك االأ�ساطري امللفقة حول االإ�سالم 
وامل�سلم�������ني ، وي�سهمون يف ت�سخيم كل ما 
ي�سدر من الرجال والن�ساء امللتزمني بدعم 
عملي�������ة التخويف من االإ�س�������الم يف الواليات 
املتح�������دة. فيما يلي تعري�������ف لبع�ض هوؤالء 

املوثقني: 

زهدي جا�شر
ه�������و �سابط �ساب�������ق يف البحري�������ة االأمريكية 
برتبة )رائد بحري(، وهو يعمل طبيبا خا�سا 
يف مدين�������ة فينيك��������ض بوالي�������ة اأريزونا، وهو 
متخ�س�ض يف الطب الباطني وعالج اأمرا�ض 
القلب بال�������ذرة. وكان ي�سغل من�سب رئي�ض 
اجلمعي�������ة الطبية بوالي�������ة اأريزونا حتى يونيو 
يناير 2007. وي�سغل جا�رص اأي�سا من�سب رئي�ض 
املنتدى االإ�سالم�������ي االأمريكي للدميقراطية 
مبدينة فينك�ض. وق�������د تاأ�س�ض هذا املنتدى 
يف عام 2003، وهو عبارة عن مركز اأبحاث 
ومنظمة اإ�سالمية نا�سطة تعمل على -توفري 
من�������رب للحركة االإ�سالمي�������ة االأمريكية بغية 
ف�سل االإ�سالم الروحي من االإ�سالم ال�سيا�سي.-

 يوؤي�������د املزاعم التاآمري�������ة القائلة باأن االإ�سالم 
االأ�سويل يت�سلل اإىل الواليات املتحدة. وظل 
جا��������رص كذلك يكرر ما ذه�������ب اإليه فرانك 
غافني م�������ن تاأكيدات باأن التي�������ار الرئي�ض 
للجماع�������ات االإ�سالمية عب�������ارة عن واجهات 
جلماع�������ات اإ�سالمية تعم�������ل على يف تطبيق 
ال�سيا�سي داخل  ال�رصيعة االإ�سالمية واالإ�سالم 

الواليات املتحدة.
وي�س�������ف جا��������رص دون اأدل�������ة  املنظم�������ات 
االأمريكية االإ�سالمية الرئي�سة باأنها جماعات 

تخريبي�������ة خائنة تلت�������زم تعليم�������ات االإ�سالم 
االأ�سويل.

وظهر جا�رص اأول ما ظهر كموثق لدعايات 
-االإ�سالموفوبيا-؛ظهر  االإ�سالم  من  التخويف 
يف وثائ�������ق التخوي�������ف وهو ي�س�������ف االإ�سالم 
وامل�سلم�������ني باأنهم تهدي�������دات حمتملة. وقد 
ظهر ع�������ام 2010 يف الفيل�������م الوثائقي لنيوت 
غينغريت��������ض -اأمريكا يف خطر: احلرب بال 
ا�سم-، حمذرا م�������ن التهديد املاثل والو�سيك 
لالإ�س�������الم املتط�������رف، ومن مغب�������ة تطبيق 
ال�رصيع�������ة يف اأمري�������كا. واأطلق غينغريت�ض 
على اجلا�رص ا�سم -امل�سلم املعتدل ال�سجاع.-

كما جل�ض جا�رص جنبا اإىل جنب مع فرانك 
غافني ودانيال بايب�ض يف املجل�ض اال�ست�ساري 
املناه�سة  ل�سن�������دوق منظم�������ة كالري�������ون 
لالإ�سالم، الذي بث وثائق ملتهبة حمذرا من 
املتطرفني امل�سلمني االأ�سوليني. كما زعم 
يف فيلمه -اجله�������اد الثالث-، اأن املتطرفني 
امل�سلم�������ني ت�سللوا اإىل اأمري�������كا لغر�ض دينء 

يتمثل يف اإن�ساء حكومة دينية. 
وقد متكن جا�رص من تكوين �سداقات مع َمن 
توَلوا ِكرب بث املعلوم�������ات امل�سللة بهدف 
التبغي��������ض يف االإ�س�������الم وامل�سلمني. ون�رص 
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39 مقاالت لدانيال بايب�ض يف -منتدى ال�رصق 
االأو�سط. كم�������ا دعته النا�سط�������ة املناه�سة 
لالإ�س�������الم بريجيت غربائي�������ل حل�سور موؤمتر 

ملنظمة ACT يف والي�������ة فلوريدا حيث اإن 
كليهما يراها اإحدى -اجلبهات االإ�سالمية- 

يف اأمريكا .

وليد �شعيبات
ولي�������د �سعيبات نف�سه خب�������ريا يف االإرهاب، 
وي�سف نف�سه باأن�������ه -اإرهابي اإ�سالمي �سابق- 
على الرغم من اأن�������ه ال توجد هناك اأي اأدلة 
موثوق�������ة لدعم ق�سته املث�������رية --االإرهابي- 
الفل�سطيني الذي حتول اإىل �سهيوين-، منذ 
حتوله املري�������ع اإىل امل�سيحية، ظل يتحدث 
عن االإ�سالم باأن�������ه الدين املزيف -املناه�ض 
للم�سي�������ح-، ويلمز باأن امل�سلم�������ني يحملون 
-عالم�������ة التوح�ض.- ويحذر من اأن -االإ�سالم 
هو ثورة تعمل على تدم�������ري جميع االأنظمة 
االأخرى. اإنهم يريدون التو�سع كما النازية.- 
وقد ورد ذكر �سعيبات اأكرث من 15 مرة يف 

بيان الرويجي االإرهابي اأندرز بريفيك.
ويدع�������م داني�������ال بايب��������ض ر�سمي�������ا �سعيبات 
املحتال، ال�������ذي يفتخر با�ست�سه�������اد بايب�ض 
ب�سريت�������ه الذاتي�������ة املث�������رية للج�������دل باأنها 
-دلي�������ل على �سح�������ة م�ستندات�������ي.- وكذلك 
فعل غافني، و�سعيب�������ات هو اأحد -اخلرباء- 
البارزين يف عامل التخويف من االإ�سالم، وقد 
�سارك يف الفيل�������م الوثائقي املناه�ض لالإ�سالم 
الذي اأنتجه �سن�������دوق كالريون -الهاج�ض: 

حرب االإ�سالم االأ�سويل �سد الغرب.-
واأو�س�������ي باأن يتم ر�سد حت�������ركات امل�سلمني 

ومراقبة هواتفهم. 

وليد فار�س 
يعمل بوظيفة حما�رص -خبري- يف -اجلهاد 
االإ�سالم�������ي- مبرك�������ز مكافح�������ة التج�س��������ض 
والدرا�س�������ات االأمنية. ويو�س�������ف باأنه خبري 
موث�������وق ومعتمد حول امل�سلم�������ني واالإ�سالم 
ال�سيا�سي على الرغم من كونه جمندا �سابقا 
ومتحدثا با�س�������م ال�س�������وؤون اخلارجية للجبهة 
اللبناني�������ة امل�سيحي�������ة، امل�سوؤول�������ة عن ذبح 
امل�سلمني يف �س�������ربا و�ساتيال خالل �سبتمرب 

عام 1982 اإبان احلرب االأهلية اللبنانية. 

يوؤي�������د فار�ض النظرية التاآمري�������ة ال�سائدة باأنه 
معظ�������م املنظم�������ات االإ�سالمي�������ة عبارة عن 
خالي�������ا اإ�سالمي�������ة مت�سددة. وه�������و يحذر من 
اأن -اجلهادي�������ني داخ�������ل الغ�������رب يظهرون 
مبظهر دع�������اة للحقوق املدني�������ة-، ولكنهم 
يقومون بعمليات جتنيد يف �سرب واأناة حتى 
ت�سبح كل امل�ساج�������د واملراكز التعليمية 
واملوؤ�س�س�������ات االجتماعية واالقت�سادية حتت 

قب�ستهم.-. 

نوين دروي�س
وهي م�رصية هاجرت اإىل الواليات املتحدة 
ع�������ام 1976. ويف ع�������ام 2009 اأ�س�ست جمموعة 
امل�سلمني ال�سابق�������ني املتحدين، التي ترى 
اأنه -منذ اأن مت تنفيذ حد الردة عن االإ�سالم 
)بالقتل( بحق امل�سلمني ال�سابقني، وال�سماح 
باالقت�سا��������ض م�������ن املرتدين، فق�������د عر�ض 

االإ�سالم نف�سه لالنتقاد.- 
وتنباأت ب�������اأن االإ�سالم -�سوف يدمر نف�سه الأنه 
لي�ض بدين حقيقي.- وهي توؤيد مزاعم �سبكة 

التخوي�������ف من االإ�سالم القائلة ب�������اأن التوا�سل 
احلميم للرئي�ض اأوباما مع اجلاليات امل�سلمة 
وال�سيا�س�������ة اخلارجية هو دلي�������ل على دعمه 
للمنظمات االإ�سالمية: -اإن من يخلف اأوباما 
يف من�سب�������ه عليه اأن يقتلع م�������ن حكومتنا 
حمبي ال�رصيعة م�������ن امللتحني االإ�سالميني 
الذي�������ن يرف�سون ت�سمي�������ة حما�ض كمنظمة 
اإرهابي�������ة ويتعاطف�������ون مع تنظي�������م االإخوان 
امل�سلم�������ني. يجب علينا اأن نفع�������ل هذا اإذا 
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اأردنا حماي�������ة اأنف�سنا من ال�������دوران يف فلك 
االإ�سالم ال رجعة.-

ون�������وين دروي�ض ووليد فار�ض ع�سوان مبركز 
مكافح�������ة التج�س��������ض والدرا�س�������ات االأمنية، 

واملركز يفرت�ض اأن االإ�سالم االأ�سويل ي�سكل 
تهدي�������دا فكريا جديدا عل�������ى العامل على نحو 
كان علي�������ه التهدي�������د ال�سيوع�������ي القدمي من 

االحتاد ال�سوفييتي.-

املنظمات االأ�شولية واحلقوق الدينية
اإن الزي�������ادة الثابت�������ة يف ع�������دد التظاهرات 
واأنواع االعتداءات االأخ�������رى �سد االأمريكان 
امل�سلمني هي ج�������زء من خطة اإ�سرتاتيجية 
حم�سوبة تدفع ثمنه�������ا جمموعة �سغرية من 
املوؤ�س�سات التي تق�������وم بتمويل بع�ض اخلاليا 
الفكرية يف �سبكة االإ�سالموفوبيا والتي بدورها 
تق�������وم بتقدمي جمموعة وا�سع�������ة من احلقائق 
املمي�������زة حول خطر االإ�سالم وامل�سلمني يف 
اأمريكا وتقوم بتقدمي عب�������ارات البالغة التي 
تنم ع�������ن اإ�سعال نار الغ�سب امل�ستخدمة من 
قب�������ل منظمة -اعمل�������وا من اأج�������ل اأمريكا- 
واملجموعات االأخرى على م�ستوى القواعد 
ال�سعبية والتي ت�سجع على زرع بذور الكراهية 

�سد امل�سلمني. 
وحُتظى ه�������ذه اجلماعات يف الوقت احلا�رص 
- التي هي مبثاب�������ة العمود الفقري املحرك 
ل�سبك�������ة االإ�سالموفوبيا- بدعم يف جمال جمع 
االم�������وال بف�س�������ل ترويجهم لتج�������ارة الذعر 
واخلوف وغالبا با�ستخدام االأموال املقدمة من 
قبل خاليا التفكري. كما اأن هذه اجلماعات 
تتعاقد مع اأكرث الن�سطاء ال�سيا�سيني خربة 
ال�ستغالل اخلوف والكراهية التي يروجون لها 

من خالل االنتخابات القومية لعام 2012م.
ويالح�������ظ باأن هناك جناح�������ا متزايدا ل�سبكة 
للم�سلم�������ني  املناوئ�������ة  ال�سعبي�������ة  القواع�������د 
واالإ�س�������الم يف اأمري�������كا نظ�������را الأن اأع�س�������اء 
ال�سبكة ي�ستعريون اخلط�������ط التكتيكية من 
ال�سيا�سية االبتكارية خالل  اأكرث احلركات 
العقدين املا�سيني. كم�������ا اأنهم ي�ستخدمون 
اخلط�������ط االإ�سرتاتيجية املن�سورة على �سبكة 
االإنرتن�������ت كم�������ا يق�������وم البع�ض م�������ن هذه 
اجلماع�������ات بالتعاقد م�������ع منظمى احلمالت 
االإجنيلية املوهوبني الذين قاموا باإن�ساء عدد 

كبري من احلركات ال�سيا�سية القائمة على 
العقيدة املحافظة الت�������ي �سطع جنمها خالل 
فرتة الت�سعينيات من القرن املا�سي. ف�سال 
عن اأن العديد من اجلماعات تتغلغل داخل 
القوة املتنامية حل�������زب ال�ساي باالإ�سافة اإىل 
االأكرث  املحافظ�������ة  ال�سيا�سية  املنظم�������ات 

تنظيما. 
هن�������اك ثالثة اأن�������واع من جماع�������ات القواعد 

ال�سعبية املناوئة للم�سلمني: 
جماع�������ات �سبك�������ة االإ�سالموفوبي�������ا املخل�سة  
وخري مثال لها جماعة حركة -اعملوا من 
اأج�������ل اأمريكا-، وهي اأح�������د اأكرب جماعات 
القواع�������د ال�سعبي�������ة املكر�س�������ة ال�سته�������داف 

امل�سلمني.
اجلماعات الدينية اليمينية املتطرفة مثل 
رابط�������ة العائلة االأمريكي�������ة ومنتدى الن�رص 
واملنظمات املناوئة للم�سليمن مثل جماعة 
وق�������ف اأ�سلمة اأمري�������كا التي تق�������وم على نحو 
متزايد بقي�������ادة حمالت لبث كم هائل من 
املعلومات العام�������ة واالأ�ساطري واملعلومات 

اخلاطئة عن االإ�سالم وامل�سلمني. 
منظمات حزب ال�ساي بالواليات واملناطق 
املحلي�������ة مب�������ا يف ذل�������ك ائت�������الف احلري�������ة 
بوالي�������ة تيني�س�������ي، ومقاطعة ن�������ورث اوراجن 
)كاليفورني�������ا( واالئت�������الف املحافظ و�سبكة 
العم�������ل الوطن�������ي واأول حزب �س�������اي تاأ�س�ض 

ب�سواحل والية فلوريدا. 
نتج�������ه اأوال اإىل حرك�������ة -اعمل�������وا من اأجل 
اأمريكا-، وهي منظم�������ة ذات قواعد �سعبية 
متتد ع�سويتها عرب اأنحاء الواليات املتحدة 

االأمريكية. 
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41 اعملوا من اأجل اأمريكا-.. منظمة تروج معاداة امل�شلمن
قامت بريجي�������ت غابراييل املثقفة اليمينية 
بتاأ�سي�ض املنظمة ع�������ام 2007م لتكون مبثابة 
�سبك�������ة عمل وطني�������ة تكون مهمته�������ا -اإبالغ 
وتثقي�������ف وتعبئة االأمريكي�������ني فيما يتعلق 
بالتهدي�������دات املتع�������ددة من قب�������ل االإ�سالم 
االأ�سويل- وتام�������ل يف اأن يكون التخويف من 
االإ�سالم مبثاب�������ة الدعام�������ة االأ�سا�سية للحزب 
لل�سيا�سات.  والق�������وة املحرك�������ة  اجلمهوري 
وترتكز النظرة العاملية اإىل منظمة -اعملوا 
من اأج�������ل اأمريكا- على هذا البيان املاأخوذ 

من موقع املنظمة على �سبكة االإنرتنت. 
موقع منظمة -اعملوا من اأجل اأمريكا- على 

�سبكة االإنرتنت 
يكون كفاحنا على قدر كبري من االأهمية 
نظ�������را الأن يف حال ع�������دم ك�سب املعركة 
احلربية �س�������د االإ�سالم االأ�سويل ف�������اإن الق�سايا 
االأخ�������رى �س�������وف ل�������ن حتظى ب�������اأي قدر من 

االأهمية على االطالق.
�س�������وف لن يكون لدينا اقت�س�������اد ينتابنا القلق 
اإزاءه ...�سوف لن تكون لدينا حقوق مت�ساوية 
للجمي�������ع ...�سوف لن تكون لدينا حرية نعتز 
به�������ا ونع�سقها...�سوف نعي�ض حتت ظل راية 
قان�������ون ال�رصيع�������ة االإ�سالمي�������ة ، لقد ت�سدت 
اأمريكا لالرهاب والطغيان النازي وال�سيوعي 
وك�سبت املعرك�������ة، واإذا ت�سدينا لالرهاب 
وطغيان االإ�س�������الم االأ�سويل فاإننا �سوف نك�سب 

املعركة مرة اأخرى. 
اعتادت غابراييل على ال�سفر اإىل جميع اأنحاء 
البالد لالإدالء بحدي�������ث حول كيفية حتملها 
لال�سطهاد يف لبن�������ان كونها م�سيحية وذلك 
عل�������ى اأيدى اإرهابيي االإ�س�������الم االأ�سويل، وهي 
تق�������ول باأنه يجب على االأمريكيني اأن يتحدوا 
الحل�������اق هزمية نك�������راء باالإ�س�������الم االأ�سويل. 
ومت�سي قائلة باأن اأي ت�سامح جتاه الدين �سوف 
يوؤدي اإىل تقوي�ض اأركان املجتمع الغربي. 

مت ترقي�������ة غابرايي�������ل كمفكرة له�������ا قيمتها 
وخبرية يف جم�������ال االإ�س�������الم االأ�سويل نظرا 
خلرباته�������ا يف جم�������ال فت�������ح موا�سي�������ع حول 
اجلهاد االإ�سالمي جتاه العامل الغربي بال�رصق 

االأو�سط. كما اأن الكثري من حديثها البالغي 
يتميز بالتع�سب االأعمى املح�ض. 

فمثال ت�رصح غابراييل بالقول ب�سفة روتينية 
باأن -اأي م�سلم ممار��������ض للعبادات وال�سعائر 
االإ�سالمي�������ة ويوؤمن بتعالي�������م القراآن الكرمي ال 
ميك�������ن اأن يكون مواطنا خمل�سا يدين بالوالء 
الت�������ام للواليات املتح�������دة االأمريكية-. كما 
اأن احل�������رب �س�������د االإ�سالم االأ�س�������ويل بالن�سبة 
لغابرايي�������ل يب�������دو بو�سوح اأنه�������ا تق�سد جميع 

العرب كذلك. 
اأخ�������ربت غابراييل جمه�������ور منظمة احتاد 
امل�سيحي�������ني واالإ�رصائليني ع�������ام 2007م باأن 
الع�������رب وامل�سلمني لي��������ض لديهم روح واأنهم 
ميتون ولي�ض لديهم ه�������م �سوى التفكري يف 
القتل والدم�������ار. واأنهم يفعل�������ون ذلك تقربا 
هلل �سبحان�������ه وتعاىل وهو ا�س�������م يختلف متام 
االخت�������الف عن االإل�������ه الذي نعرف�������ه ونوؤمن 
به. ومب�������زج ق�ستها ال�سخ�سي�������ة مع اأحداث 
�سابق�������ة حول خماط�������ر االإره�������اب االإ�سالمي 
فاإنها ُتعت�������رب ال�سخ�سية املف�سلة ملوؤمترات 
املحافظني ووكالة فوك��������ض نيوز لالأخبار 
واالجتماعات احلا�سدة حل�������زب ال�ساي التي 
يكون الق�س�������د منها اإثارة احلما�سة اجلماعية. 
ولكونه�������ا ال�سخ�سية املف�سلة لدى موؤمترات 
املحافظني، فاإنها توؤكد على �سحة املخاوف 
املختلقة م�������ن �سبكة االإ�سالموفوبيا وحمالت 
الكراهي�������ة املوجه�������ة �سد امل�سلم�������ني. قام 
حتالف مع�������اداة اإ�سان�������ة ال�سمع�������ة مبراجعة 
اأن�سط�������ة غابرايل وتو�س�������ل اإىل نتيجة نهائية 
مفادها باأن اآراء غابراييل تتفق مع الن�ساط 
املتزايد للجماع�������ات التي ت�ستخدم خماوف 
املجتمع اإزاء التطرف االإ�سالمي الإذكاء نار 

اخلوف جتاه املجتمع االإ�سالمي ككل. 
ولع�������ل الفكرة الرئي�سة لغابراييل ترتكز يف 
اأن�������ه يجب على االأمريكي�������ني اأن ينه�سوا من 
�سباته�������م العمي�������ق ويجابهوا خط�������ر االإ�سالم. 
وهذا املو�سوع مذكور يف االأدبيات واملواد 
التدريبي�������ة ملنظم�������ة -اعمل�������وا م�������ن اأجل 
اأمري�������كا-. فمثال يقوم موقع املنظمة بعر�ض 
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52 �رصيحة عر�ض تقدميي على برنامج الباور 
بوينيت للعرو��������ض التقدميية حول الندوات 
التدريبية التي تنظمها املنظمة التي تدعي 
باأن امل�سلمني ي�سع�������ون جادين نحو احتالل 
اأمريكا وتطبيق قوانني ال�رصيعة االإ�سالمية.

اإ�سرتاتيجية متعددة  تطبق املنظمة خطة 
املج�������االت لبن�������اء قاعدتها الن�سط�������ة واأبرز 
اأن�سط�������ة املنظمة ه�������و موؤمتره�������ا ال�سنوي 
حيث يلتق�������ي املتحدثون من خاليا التفكري 
الرئي�سي�������ة املناوئة لال�س�������الم اإال اأن املجهود 
االأقل و�سوحا للمنظمة ه�������و تركيزها على 
الندوات املحلية حي�������ث تقوم بعقد لقاءات 
تدريبية دورية يطلق عليها ا�سم -املوؤمترات 
التدريبية لعمل املواطنني- الأع�ساء ال�سبكة 
م�������ن القواع�������د ال�سعبية لكي يتعلم�������وا اأف�سل 
طريقة لبث الر�سائل املقنعة املعادية لال�سالم 
واجتث�������اث الن�س�������اط املري�������ب يف املجتمع 
ال�سيا�سي ال�سحيح داخل  وك�سف الت�رصف 

و�سائل االعالم املحلية.  
ولع�������ل اأك�������رث اجله�������ود املبذول�������ة من قبل 
املنظمة الت�������ي تكللت بالنج�������اح متثلت يف 
تد�سني م�رصوع وقف تطبيق ال�رصيعة االآن 
لزيادة الوعي الع�������ام بخطر قوانني ال�رصيعة 

االإ�سالمية الزاحف اإىل داخل اأمريكا.  
موق�������ع  م�������ع  �سخ�سي�������ة  مقابل�������ة  ويف 
 Slick ق�������دم �سلي�������ك thinkprogress.org
و�سف�������ا تف�سيليا حول كيفي�������ة قيام منظمة 
-اعمل�������وا من اأجل اأمريكا- بلعب دور رئي�ض 
يف -تقدمي معلومات ح�������ول قانون ال�رصيعة 
االإ�سالمي�������ة اإىل امل�رصع�������ني القانونيني عن 
طريق متطوعينا عل�������ى نطاق الدولة كما 
اأنن�������ا نعمل مع ع�رصات م�������ن احللفاء �سمن 
اإط�������ار ه�������ذه اجلهود مب�������ن فيه�������م التحالف 
االأمريك�������ي لل�سيا�سة العام�������ة الذي تعاقد مع 

حمام�������ي مركز ال�سيا�س�������ات االأمنية لكتابة 
مقاالت مناوئة لقانون ال�رصيعة االإ�سالمية.- 
وذكر اأي�سا باأن -غافني �سمن اأحد ع�رصات 
احللفاء �سمن هذه اجلهود ونرحب مب�ساعدته 

لنا يف تنفيذ م�ساريعنا.- 
توفر اخلطة اال�سرتاتيجي�������ة املنظمة لعمل 
منظم�������ة -اعملوا من اأجل اأمريكا- يف والية 
كارولين�������ا اجلنوبي�������ة نافذة للول�������وج داخل 
املجموعة وكيفية عملها. وعقب ا�ست�سافة 
جل�سة تدريبية نظمتها منظمة -اعملوا من 
اأج�������ل اأمريكا- يف كولومبيا ان�سم اثنان من 
كت�������اب املنتديات املحافظ�������ني للمنظمة 
واأن�س�������وؤوا فرع�������ا للمنظم�������ة. وعندما طرح 
ال�سناتور الوالئي ماي�������ك فري )جمهوري من 
غرينفي�������ل( الت�رصي�������ع املع�������ادي لل�رصيعة 
االإ�سالمي�������ة ع�������ام 2010م، الذي ق�������دم له من 
قبل �سليك، فقد كان اأع�ساء فرع املنظمة 
هناك لتق�������دمي الدعم ال�������الزم وكتب بريان 
تري�س�������ي BRIAN TREACY خطاب�������ا اإىل 
 BEAUFORT جمل�������ة بيف�������ورت غازي�������ت
GAZETTE لدع�������م الت�رصي�������ع الذي قدمه 
ال�سنات�������ور ف�������ري FAIR وا�ستخ�������دم االأع�ساء 
االآخ�������رون �سفحة فرع املنظمة على الفي�ض 
ب�������وك لدع�������م القان�������ون املع�������ادي لل�رصيعة 

االإ�سالمية. 
كم�������ا قامت منظم�������ة وقف اأ�سلم�������ة اأمريكا 
برعاي�������ة حملة االإعالنات امللتهبة واملثرية 
للحما�ض واملل�سقة عل�������ى احلافالت لت�سجيع 
النا�ض عل�������ى ترك التدين بالدي�������ن االإ�سالمي 
بحج�������ة اأنه ي�سعي الإ�س�������دار فتوي جتيز قطع 
روؤو�سكم وترك االإ�سالم الذي ينت�رص يف مدن 
نيويورك وديرتوي�������ت وميامي ويحيل القراء 
اإىل موقعه االإلكرتوين على �سبكة االإنرتنت: 

 Refugefromislam.com

قادة املنظمات الدينية املعادية لال�شالم
ت�������زداد العالقة بني احلق�������وق الدينية و�سبكة 
االإ�سالموفوبيا ق�������وة خ�سو�سا منذ نهاية فرتة 
رئا�سة جورج بو�ض حي�������ث بداأت اجلماعات 
الرا�سخ�������ة وم�������ن �سمنه�������ا رابط�������ة العائل�������ة 

االأمريكي�������ة ومنت�������دى الن��������رص )اإيغ�������ل( يف 
تو�سيع نطاق جهودها التنظيمية ابتداء من 
ق�سي�������ة القيم االجتماعية التقليدية ال�ساخنة 
الرئي�سي�������ة مثل زواج املثلي�������ني واالإجها�ض 
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43 لت�س�������م موا�سيع ن�رص نظريات املوؤامراة �سد 
امل�سلم�������ني. كما قامت بع��������ض اجلماعات 
مثل جماعة وقف اأ�سلمة اأمريكا املمولة من 
قبل كّتاب املنتدي�������ات مثل باميال غالري 
وروبرت �سبن�رص قامت بدور ريادي الإعطاء 

�سكل حمدد للدعاية امل�سادة للم�سلمني. 
وحيث اإن بع�ض اجلماعات الدينية اليمينية 

تتبنى بو�سوح ت�������ام ق�سية معاداة امل�سملني، 
فاإن البع�ض من املنظمات الدينية اليمينية 
االأخرى قد �سارت يف نف�ض االجتاه، لذا دعنا 
نلقي نظرة مبزي�������د من التف�سيل على اأربعة 
من الق�������ادة البارزين فيم�������ا يتعلق باحلقوق 

الدينية :

الق�س جون هاغي
يروج للعديد م�������ن الق�س�ض االأ�سطورية حول 
االإ�س�������الم واالأمري�������كان امل�سلم�������ني -�سيداتي 
�سادت�������ي.. اإن اأمري�������كا تخو��������ض غمار حرب 
�رصو�ض �س�������د االإ�س�������الم االأ�س�������ويل. كما اأن 
اجلهاد قد �رصب بج�������ذوره يف جميع اأنحاء 
اأمري�������كا واإذا خ�رصنا املعرك�������ة �سد االإ�سالم 
الفا�س�ست�������ي، فاإن�������ه �سوف يعم�������ل على تغيري 
خارط�������ة العامل كما نعرفه ب�سورته احلالية. 
اإن امل�سلمني يتلقون التدريب على كراهيتنا 
التي ر�سعوها من اأث�������داء اأمهاتهم، ويوؤمنون 
باأن االإ�س�������الم االأ�سويل هو عقيدة املوت وهي 
رغبة واآمال وطموحات امل�سلمني،كما اأن 
امل�������وت يف �سبيل االإ�سالم يعت�������رب من اأعلى 
مرات�������ب ال�رصف والعزة عن�������د خو�ض غمار 
املعارك �سد الكفار واملالحدة، واأنتم الكفار 
واملالح�������دة، ولي��������ض ثمة �س�������يء بو�سعكم اأن 
تفعل�������وه للتعامل مع امل�سلم�������ني، وهذا هو 

ما يجعلهم اأنا�ض خطري�������ن للغاية.- -تعتقد 
الطوائف االأ�سولية، التي ت�سم حوايل مائتي 
مليون من االإ�سالميني، اأن اهلل ياأمرهم بقتل 

الن�سارى واليهود.-
طلب هاجي من االأع�ساء االآخرين يف �سبكة 
التخوي�������ف من االإ�سالم ت�سحيح اأخطائه فيما 
يذهب اإلي�������ه من اأفكار. ولكن�������ه كان يكرر 
نف��������ض اآراء فران�������ك غافن�������ي يف موؤمترات 
-امل�سيحي�������ون من اأج�������ل اإ�رصائيل-، وي�رص 
على تدخل الواليات املتحدة �سد اإيران التي 
يراها ملتزمة بتدمري احل�سارة الغربية. ويف 
اآخ�������ر دعواته جلمع التربعات، كرر هاجي 
مزاعم غافني التحذيرية التي يقول فيها -اإن 
ال�رصيعة االإ�سالمية العاملية تعني اأن تطبق 
اأي دول�������ة يف العامل قوانني ال�رصيعة. ويجب 

اأال نن�سى اأبدا اأنها حرب دينية-. 

بات روبرت�شون
�سخ�سي�������ة بروت�ستانتي�������ة تهاج�������م عل�������ى نحو 
متزايد االإ�س�������الم وامل�سلمني، وي�سّخر ثرواته 
ال�سخمة �سد االإ�س�������الم. وهو قادر على تعزيز 
�سبكته االإذاعية امل�سيحية املعادية لالإ�سالم، 
ويف عام 1989 اأ�س�ض التحالف امل�سيحي الذي 
كان توطئ�������ة لتاأ�سي��������ض -حتالف رالف ريد 
لالإميان واحلرية-، مع الرتكيز على الدفاع 

عن التحالف ال�سيا�سي امل�سيحي املحافظ. 
ق�������ام با�ست�سافة روبرت �سبن��������رص، ملناق�سة 
-الدي�������ن- االإ�سالمي. ومل يوجه روبرت�سون اأية 
اأ�سئلة �سعبة ل�سبن�رص عن دوره يف حتري�ض 
بريفي�������ك عل�������ى العنف. بل وج�������ه �سبن�رص 
هجوم�������ه ال�سيط�������اين املتك�������رر �س�������د جميع 

امل�سلمني. 

فرانكلن غراهام 
 املب�رص امل�سيحي االأمريكي املعروف، وابن 
املب��������رص العاملي بيلي غراهام. ويف اأعقاب 

اأح�������داث 11 �سبتم�������رب 2011 كان فرانكل�������ني 
غراه�������ام ي�سم�������ي االإ�س�������الم -الدي�������ن ال�رصير 



يا
وب

ف
و

م
ال

�س
لإ

ا

44

الفظي�������ع جدا-. ويف قناة �س�������ي.اإن.اإن اأعلن 
بكل �رصاحة وجراأة اأن�������ه -ال ميكن ممار�سة 
دين االإ�سالم ال�سحي�������ح يف هذا البلد- حيث 
-ال ميكنك �رصب زوجتك. وال ميكنك قتل 
اأطفالك اإذا كنت تظن اأنهم ارتكبوا فاح�سة 

الزنا - 
ويقول غراه�������ام اإن االإخ�������وان امل�سلمني قد 
ت�سللوا داخل اإدارة اأوباما ليعملوا على �سياغة 
ال�سيا�سي�������ة اخلارجي�������ة للوالي�������ات املتحدة. 
ويعتق�������د غراهام كذل�������ك اأن الرئي�ض اأوباما 
-ُولد م�سلما- كما احت�������ج على بناء م�سجد 
بارك51، زاعم�������ا باأنه �سياأتي ي�������وم يّدعي فيه 
امل�سلمون باأن -االأر��������ض التي عليها مركز 

التجارة العامل�������ي توؤول ملكيتها للم�سلمني-. 
ويف اأكتوبر 2010، �سارك غراهام يف برنامج 
تاون هول بقناة اإيه.بي.�سي نيوز، وقد ت�ساءل 
: -ه�������ل يجب عل�������ى االأمريكيني اخلوف من 
االإ�س�������الم؟- وكان روب�������رت �سبن�رص، مدير 
مراقبة اجلهاد، هو اأحد زمالئه امل�ساركني 
يف احل�������وار. وخالل الربنامج، اأكد جراهام 
اأن امل�سلم�������ني -يريدون ت�سيي�������د العديد من 
امل�ساج�������د واملراك�������ز الثقافي�������ة بق�������در ما 
ي�ستطيعون حتى يتمكنوا من حتويل العديد 
من االأمريكي�������ني اإىل االإ�سالم. اأنا اأفهم ذلك 

متاما.- 

منتدى الن�شر وحتالف تيني�شي للحرية 
يعم�������ل منتدى الن�رص يف الغالب يف اأو�ساط 
احلركات الطالبية والن�سوية عرب االأن�سطة 
االجتماعية، وم�سريات االحتجاج الن�سوية. 
وقد اندمج منتدى الن��������رص رويدا رويدا مع 
�سبك�������ة التخويف من االإ�س�������الم. فعلى �سبيل 
املثال، يف عام 2009 عقدت جمعية كيفية 
الن�رص ومنظمات  اأمريكا ومنتدى  ا�ستعادة 
القواع�������د ال�سعبية واليم�������ني الديني جل�سات 
عم�������ل متعددة ح�������ول تهدي�������دات االأ�سولية 
االإ�سالمي�������ة. وه�������ذه املجموع�������ة تعمل االآن 
منا�سف�������ة مع حرك�������ة -اعملوا م�������ن اأجل 
اأمريكا- بزعام�������ة جربائيل ومركز غافني 
لل�سيا�سات االأمني�������ة لدعم الق�سايا املناه�سة 
لالإ�سالم وامل�سلم�������ني، �سيما ق�سية الفزع من 

ال�رصيعة االإ�سالمية. 
ويف املوؤمت�������ر الذي عق�������ده منتدى الن�رص 
يف �سان�������ت لوي�ض بوالية مي�س�������وري عام 2011 
على �سبيل املثال، ك�سف غابرييل وغافني 

وغريهم�������ا يف ال�سبكة ع�������ن تهديد مفرت�ض 
جدي�������د على حد زعمهم؛ يتمثل يف مدار�ض 
غول�������ن االإ�سالمية التي يزعم�������ون اأنها تثقف 
االأطفال من خ�������الل منظور اإ�سالمي وتغر�ض 

فيهم -كراهية االأمريكيني-. 
ويعمل فرع منتدى الن��������رص بوالية تيني�سي 
ب�سكل وثيق مع حتالف تيني�سي للحرية الذي 
اأ�س�ست�������ه لوان زلينيك يف مار�ض 2011. 99 وقد 
جنحت زلينيك يف خلق حالة من اله�سترييا 
خوفا من االإ�سالم وامل�سلمني يف عام 2010 من 
خالل قيادة عمليات االحتجاج �سد املركز 
االإ�سالم�������ي املق�������رتح يف مارفري�سبورو اأثناء 
الفا�سل�������ة لنيل ع�سوية  حملته�������ا االنتخابية 

الكونغر�ض عن احلزب اجلمهوري. 
وتزعم زلينيك اأن بع�ض امل�سلمني -يريدون 
تدم�������ري ح�سارتن�������ا-، م�س�������رية اإىل اأن ذلك 

ك�سبب ملعار�ستها ت�سييد امل�سجد. 

اجلماعات ال�شعبية واملحلية والوالئية وحركة حزب ال�شاي
تعم�������ل الكث�������ري م�������ن املنظم�������ات ال�سعبية 
املحافظ�������ة على تاأييد الق�ساي�������ا التي تثريها 
�سبكة التخويف من االإ�سالم -االإ�سالموفوبيا-. 
وعلى الرغم من اأن معظم جماعات حزب 

ال�ساي تهت�������م اأ�سا�سا بق�سايا التحرر، وتتجنب 
التدخل يف ق�ساي�������ا ال�سوؤون االجتماعية، اإال 
اأن الكث�������ري م�������ن جماعات حرك�������ة ال�ساي 
املحلي�������ة توؤيد بق�������وة احلم�������الت املناه�سة 
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45 لالإ�سالم وامل�سلمني على نحو ما تفعل حركة 
-اعملوا من اأجل اأمريكا-.

فخالل هذا الع�������ام على �سبيل املثال، قامت 
حرك�������ة حزب ال�ساي يف ف�������ورت لودرديل 
بتظاهرة احتجاج لالإغ�������الق اأحد امل�ساجد 
يف والي�������ة فلوريدا الته�������ام اإمامه اإظهار خان 

باإر�سال اأموال اإىل حركة طالبان. 
وق�������اد اأوني�������ل دوزييه االحتج�������اج اإىل جانب 
حزب ال�ساي بف�������ورت لودرديل، وهو ع�سو 
بهيئة حتالف االأديان واحلرية بزعامة رالف 
ريد واحلرية.100 ويرى ري�������د اأن -امل�سلمني 
نا�ض جميل�������ون... ولكنهم وقعوا �سحية دين 

خطري و�رصير هو االإ�سالم. 
ويدي�������ر دوزيي�������ه اأي�س�������ا �سحيف�������ة م�سيحية/

يهودي�������ة -جوديو-كري�ستي�������ان في�������و-، وهي 
حت�������ث الق�ساو�سة على املزي�������د من احلديث 
ع�������ن -فا�سية االإ�سالمية- م�������ن منابر الوعظ 
الكن�سية. وقد قامت هذه املجموعة بتوزيع 
325 األ�������ف ن�سخة من اأ�سطوان�������ات -مهوو�سة- 
معادية لالإ�سالم، من اإنتاج �سندوق كالريون 
موجه�������ة اإىل رجال الدي�������ن. ودوزييه نف�سه 

يطلق على االإ�سالم ا�سم -فرقة دينية-. 

ومع ذلك، يبدو اأن معظم قادة حزب ال�ساي 
يركزون على تلويث الرئي�ض اأوباما واإزكام 
اأنفه مب�ساعر الكراهي�������ة لالإ�سالم، ونظريات 
التاآمر �س�������د للم�سلمني. ففي فرباير املا�سي 
عل�������ى �سبيل املثال، ما فتئ فيليب ديني�ض، 
زعيم ح�������زب ال�س�������اي بتك�سا��������ض، يحاكي 
كالببغ�������اء الت�سوي�ض املتعم�������د حول ديانة 
الرئي��������ض اأوبام�������ا بغية الت�سكي�������ك يف نواياه 
جراء التوا�سل مع اجلاليات امل�سلمة وت�سوير 

االإ�سالم باأنه -دين عنف-.
اإم.اإ�ض.اإن.بي.�سي  وعند ظهوره على قن�������اة 
الف�سائي�������ة، وعندم�������ا �سئل م�������ن قبل مقدم 
الربنام�������ج كري��������ض ماثيوز عم�������ا اإذا كان 
الرئي�ض اأوباما م�سلما، اأجاب: ال اأعرف.... 
الرئي��������ض اأوباما بالتاأكيد لديه بقعة لينة يف 
قلبه لالإ�سالم، فكان اأول خطاب له يف م�رص. 
وكان لديه توا�سل مع امل�سلمني اأكرث من 
اأي رئي��������ض اآخر يف تاريخ الع�������امل. كما اأنه 
عمل حتى عل�������ى تغيري تاريخنا، حني قال: 
اإن الدور الذي ظل يلعبه االإ�سالم دائما ميثل 
ج�������زءا رئي�سا يف ه�������ذا البلد، يف حني يعلم 

اجلميع اأن هذا الكالم لي�ض �سحيحا... – 

النفوذ املتزايد ملنظمات التخويف من االإ�شالم ال�شعبية وجماعات اليمن الديني
لعل اأكرث ما يوؤكد ت�ساعد موجة الكراهية 
�سد االإ�سالم وامل�سلمني وتاأثريها الكبري على 
الراأي العام االأمريكي هو كرثة املظاهرات 
�سد امل�سلمني االأمريكيني التي يوؤمها جمع 
غفري من النا�ض. وهذه االأحداث مرتبطة 
باآلي�������ات م�سمم�������ة لكي تت�س�������ق مظاهرات 
االحتج�������اج ه�������ذه يف اإط�������ار وا�س�������ع حلمل�������ة 
الكراهية. ويف بع��������ض احلاالت، تكون هذه 
اجلماعات ال�سعبية جزءا من �سبكة جديدة 
من الكراهية امل�ستهدفة لالإ�سالم وامل�سلمني 
االأمريكي�������ني، فيما يعك��������ض البع�ض االآخر 

منها اإع�������ادة تنظيم االأولوي�������ات يف حركة 
املحافظني.

اإن امل�سالح الكبرية التي تقود احلملة املنظمة 
املناه�س�������ة لالإ�سالم وامل�سلم�������ني، تكون يف 
الغالب هي اجلزء املهم واملهمل من ظاهرة 

التخويف من االإ�سالم -االإ�سالموفوبيا-.
ر ه�������ذه اجلماعات جن�������ون االرتياب  وت�سخِّ
ون��������رص الكراهي�������ة يف املجتم�������ع من خالل 
العدي�������د م�������ن العوامل االأخ�������رى يف جمال 

مناه�سة االإ�سالم وامل�سلمني. 

داعمو و�شائل االإعالم من اجلناح اليميني للدعاية املناه�شة لالإ�شالم
يعتم�������د ن�رص كراهية االإ�س�������الم يف الواليات 
املتح�������دة االأمريكية على اأب�������واق يف و�سائل 
االإع�������الم من اجلناح اليمين�������ي تقوم بت�سخيم 

بع�ض االأ�س�������وات الهام�سية القليلة. ويحتفظ 
خ�������رباء موؤ�س�س�������ات بحوث ال�������راأي )معاهد 
املحلي  املجتم�������ع  ومنظم�������ات  ال�سيا�س�������ة( 
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ومنظمات احلق�������وق الدينية املذكورة يف 
هذا التقرير بعالقات وطيدة وطويلة االأجل 
مع جمموعة غري مرتابطة ولكنها مت�سابهة 
يف االأف�������كار )االأيدولوجي�������ا( م�������ن مدون�������ات 
اجلناح اليميني وحمطات االإذاعة وال�سحف 
وعرو�ض التلفزيون لن�رص ر�سالتهم املناه�سة 
لالإ�س�������الم وخرافاتهم عن�������ه. وتعطي املنافذ 
االإعالمي�������ة بدورها االأف�������راد يف هذه ال�سبكة 
ما يحتاجونه م�������ن الظهور لت�سخيم ر�سالتهم 
والو�سول اإىل عدد اأكرب من اجلمهور، وزيادة 

التمويل، وزيادة قاعدة ع�سويتهم. 
اإن بع�س�������ًا من مناف�������ذ االإع�������الم املحافظة 
العريقة هي جزء هام من هذه االأبواق التي 
متزج تغطية التهديدات التحذيرية الناجمة 
عن جم�������رد تواجد امل�سلم�������ني يف الواليات 
املتح�������دة مع الق�س�ض االأخ�������رى. ومن اأهم 
اإمرباطورية  االإعالمي�������ة  الو�سائ�������ل  �رصكاء 
فوك�ض ني�������وز )فوك�ض لالأخبار(، و-نا�سونال 
ريفي�������و- جملة املحافظ�������ني النافذة، وعدد 

كبري من مقدم�������ي الربامج يف املحطات 
االإذاعي�������ة من اجلن�������اح اليمين�������ي، و�سحيفة 
وا�سنط�������ن تامي�������ز وموقعه�������ا يف �سبكة الويب 
العاملي�������ة، و�سبكة الب�������ث االإذاعي امل�سيحي 

وموقعها يف �سبكة الويب العاملية. 
وه�������م ي�سي�������دون بفران�������ك غافن�������ي وديفيد 
يوري�ساملي وداني�������ال بايبز وروبرت �سبن�رص 
باعتبارهم  وغريه�������م  اإمير�س�������ون  و�ستيف�������ن 
خرباء، ويدعون من يفرت�ض باأنهم اإ�سالميون 
معتدلون لدع�������م وجهات النظر املتع�سبة. 
وبذل�������ك تقوم ه�������ذه املنظم�������ات االإعالمية 
بت�سخيم وجهات النظ�������ر ال�سارة املناه�سة 
لالإ�سالم اإىل اجلماهري العري�سة )انظر املربع 
6 يف ال�سفحة 86 من اأ�سل التقرير(. يف هذا 
الف�سل نعر��������ض بع�ض داعمي و�سائل االإعالم 
من اجلناح اليميني، ونبداأ مبواقع �سبكة الويب 
ثم املحط�������ات االإذاعية لرزع بذور الكراهية 

ومن ثم املنافذ التلفزيونية. 

مواقع �شبكة الويب العاملية
�سبك�������ة مواقع �سبكة الويب واملدونات هي يف 
الغالب املحرك االأ�سا�سي للر�سائل املناه�سة 
لالإ�سالم وخرافاتهم عنه. موقعا �سبكة الويب 

االأكرث نفوذًا هما:
موقع مركز ديفي�������د هورويتز للحرية على 
�سبك�������ة الويب واملج�������الت املن�س�������ورة على 
االإنرتنيت مبا يف ذلك جملة -فرونت بيج- 
و -جه�������اد ووت�ض- ومدونة -نيوز رييل- )اأي 

�رصيط اأي�سا( والعديد من املوؤمترات.
مدونات باميال جيلر -اأتال�ض �رصجز-

اإدامة عم�������ر اخلرافة باأن معظ�������م امل�ساجد 
االأمريكية هي م�ساجد متطرفة )اأ�سولية(

ن��������رص اأفراد من �سبك�������ة اإ�سالموفوبيا )رهاب 
االإ�سالم( مقاالت، اأو رمبا ظهروا على �سا�سات 
التلفزي�������ون على الهواء ه�������ذا العام ويف العام 
2010م لت�سلي�������ل اأمتنا واإعطائه�������ا معلومات 
كاذبة عن جتمعات امل�سلمني االأمريكيني. 

وفيما يلي بع�ض االأمثلة: 
ي�سل�������ل ديفيد يوري�سامل�������ي يف ميدل اإي�ست 

كوارت�������ريل )ال�رصق االأو�س�������ط ربع ال�سنوية( 
اأمريكا ب�������اأن اأكرث م�������ن 80 % من امل�ساجد 

االأمريكية توؤيد العنف اأو ت�سجعه.
يكتب فرانك غافني من مركز �سيا�سة االأمن 
يف �سحيف�������ة الوا�سنطن بو�ست قائال: -معظم 
امل�ساجد يف الواليات املتحدة هي يف الواقع 
منخرط�������ة – اأو على االأقل – داعمة لطريقة 
احلكم ال�سمولية وبرناجمها التحري�سي الذي 
ُيدعى ال�رصيعة. وغر�سها ال�رصيح هو اإ�سعاف 
التاأ�سي�سية  وموؤ�س�ساته�������ا  االأمريكية  احلكومة 
وا�ستبداله�������ا بالق�������وة يف نهاي�������ة االأمر. ويف 
مكانه�������م �سنكون حكومة للخليفة وفقًا لنظام 

ال�رصيعة ال�سيا�سي والع�سكري والقانوين.
تقول باميال جيلر مديرة منظمة اإ�سالموفوبيا 
ال�سعبي�������ة املحلية )منظمة رهاب االإ�سالم اأو 
التخوي�������ف من االإ�سالم( عل�������ى �سا�سة -�سي ان 
ان- �سب�������اح يوم االأحد اأن: -4 من كل 5 من 

امل�ساجد تدعو اإىل الكراهية-.
يقتب�ض معل�������ق حمطة فوك��������ض نيوز بيل 
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47 اأورايلي يف مقابلة مع ع�سو الكوجنر�ض كيث 
اإلي�س�������ون كالم فرانك غافني باأن: -75 % من 
امل�ساجد االإ�سالمية االأمريكية تغ�ض الطرف 

عن الت�سدد والتطرف وقوانني ال�رصيعة-. 
يقول ع�سو الكوجنر�ض عن املحافظني والية 

نيويورك بيرت كينغ يف برنامج لورا اإجنراهام 
اأن -ما يزيد عن 80 % من امل�ساجد يف هذه 
البالد يتحكم فيه�������ا االإ�سالميون املتطرفون 

-االأ�سوليون-.

مركز ديفيد هورويتز للحرية
مرك�������ز ديفي�������د هورويتز للحري�������ة املمّول 
متوياًل ممت�������ازًا هو الع�������ب رئي�ض يف جهود 
ت�سخيم التهديدات املزعومة �سد امل�سلمني 
املتطرفني يف الواليات املتحدة. ومركز 
احلرية ال�������ذي تاأ�س�ض يف العام 1988م على يد 
هورويت�������ز البالغ من العم�������ر 72 عامًا - وهو 
اأ�سويل متطرف من الي�سار اجلديد وقد حتّول 
اإىل متحم�ض مييني- يعترب من املنظمات 
الرئي�سية التي -�ساع�������دت على ن�رص االأفكار 
املتع�سبة يف احلياة االأمريكية- وفقًا ملركز 
-�سوذرن بوفرتي غ�������ري املنحاز الذي يتتبع 
حمموعات الكراهية يف الواليات املتحدة. 
وقد ذك�������ر اأندريز بريفيك �سف�������اح الرويج 
ع�������ددًا من الالعبني االأمريكيني املناه�سني 
لالإ�س�������الم يف برناجمه وقد جاء هورويتز من 

بينهم. 
يزعم مركز احلرية اأنه -يحارب جهود الي�سار 
املتطرف االأ�سويل وحلفائه امل�سلمني وهي 
اجلهود الرامي�������ة اإىل تدمري القَيم االأمريكية 
وجتريده�������ا من اأ�سلحتها يف حماوالتها الدفاع 
عن نف�سها يف زم�������ن االإرهاب-. ومنذ عام 

2002م اإىل 2009م بل�������غ دخ�������ل املرك�������ز )36( 
مليون دوالر للقيام بهذا العمل. اإن اإدعاءات 
هورويتز زائفة ومعت�������ادة. وهو يردد �سدى 
اأ�سوات العديد ممن يرهبون االإ�سالم حمذرًا 
العامة -كلها  االإ�سالمي�������ة  باأن املنظم�������ات 
واجهات لالإخ�������وان امل�سلمني- واأن 80 % من 
امل�ساجد االأمريكي�������ة ممتلئة بالكراهية �سد 

اليهود واالأمريكيني-. 
ويف خط�������اٍب ل�������ه يف كلي�������ة بروكلني قال 
هورويتز: -اإن امل�سلمني من ال�رصق االأو�سط 
ه�������م )نازيون اإ�سالميون( )يري�������دون اأن يقتلوا 
اليهود( واأن ذلك هو برناجمهم- واأ�ساف باأن: 
-االحت�������ادات االإ�سالمية ما ه�������ي اإال واجهات 
لالإخ�������وان امل�سلمني-. وقد جت�������اوز هورويتز 
اأكرث زمالئ�������ه الذين متتلئ عقولهم بنظرية 
املوؤامرة بالزعم ب�������اأن التطرف االإ�سالمي قد 
تغلغل يف نظامن�������ا التعليمي بدًء من ريا�ض 

االأطفال. 
فيما يل�������ي و�سائل هورويتز الرئي�سية للرتويج 

الأفكاره:

جملة -فرونت بيج- وجملة -جهاد ووت�س
ميتل�������ك هورويت�������ز جملتني تن��������رصان على 
االإنرتنيت هما جملة -فرونت بيج- و-جهاد 
ووت��������ض- اللتني يديرهم�������ا روبرت �سبن�رص. 
وع�������رب هات�������ني الو�سيلتني ير�س�������ل هورويتز 
�سوت�������ًا م�سخم�������ًا اإىل جمموعة م�������ن زمالئه 
املتزمت�������ني املناه�سني لالإ�سالم وم�ساريعهم 
حول املوؤامرة والتهديدات. ي�ستخدم فرانك 
غافن�������ي وداني�������ال بايب�ض وروب�������رت �سبن�رص 
وغريه�������م م�������ن االأ�سم�������اء املاألوف�������ة املجلة 

واملوقع على �سبكة الويب للرتويج الإدعاءتهم 
عن املخاط�������ر املفرطة التي تهدد الواليات 

املتحدة. 
ل�������ن تكون اأي جمل�������ة اأو موقع ويب مناه�ض 
لالإ�س�������الم مكتماًل بدون الهجم�������ات املتوقعة 
عل�������ى ال�رصيع�������ة االإ�سالمية. وعلي�������ه فلي�ض 
من املث�������ري للده�س�������ة اأن بايب��������ض ا�ستخدم 
هاتني الو�سيلت�������ني لدعم حظر ال�رصيعة يف 
اأوكالهوم�������ا يف الع�������ام 2012م. ووفقًا لبايب�ض 
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ف�������اإن مثل هذا احلظر: -لي��������ض متييزيًا وال 
زائ�������دًا عن احلاجة- حي�������ث اإن القوانني التي 
حتظر ال�رصيعة اأ�سا�سية للحفاظ على النظام 

الد�ستوري.
مدونة نيوز ريل: 

يقوم مركز هورويتز للحرية بت�سغيل موقع 
مدونته اخلا�ض وهو نيوز ريل الذي يقوم من 
�سمن العديد م�������ن االأ�سياء بالرتويج للخرافة 
القائلة باأن متع�سبني اإ�سالميني قد اخرتقوا 
جمموع�������ة م�������ن املنظم�������ات ال�سيا�سية من 
كال اليم�������ني والي�سار. وعل�������ى �سبيل املثال 
تردد املدونة نظرية فرانك غافني املخزية 

وامل�ستهجنة ح�������ول املوؤام�������رة التي تنادي 
باأن موؤمتر املحافظ�������ني ال�سيا�سي للعمل قد 

اخرتقه االإخوان امل�سلمون. 
وقد كت�������ب يف وقت مبكر من ه�������ذا العام 
يف مدون�������ة نيوز ريل قائ�������ال: -اإن املعركة 
يف الواجهة �س�������د ال�سمولي�������ة االإ�سالمية هي 
معركة الدفاع عن التعديل االأول وهو حق 
التجم�������ع واحلدي�������ث بحري�������ة-. ال عليك من 
حقيق�������ة اأن دفاع هورويتز عن التعديل االأول 
�سد -ال�سمولية االإ�سالمية- ال تعرتف بحقوق 
امل�سلم�������ني يف اأن يبنوا دورًا للعبادة وال�سالة 

فيها وفقًا ملعتقدهم الديني-. 

اأ�شبوع الوعي بالفا�شية االإ�شالمية
ي�ستخدم هورويتز مواقعه للرتويج مل�رصوع 
املرك�������ز يف التثقي�������ف بالوع�������ي باالإرهاب 
وامل�ستند على اخلوف من احلمالت االإ�سالمية 
�سد الغرب. كان املركز وهورويتز ينظمان 
اأ�سب�������وع الوعي بالفا�سي�������ة االإ�سالمية  برنامج 
يف املئ�������ات من اجلامع�������ات يف طول البالد 
وعر�سه�������ا. وهما ميلكان دلياًل يف االإنرتنيت 
للمنظمات الطالبية ال�ست�سافة احلدث الذي 
ي�ستمر اأ�سبوعًا مع توفري متحدثني للمنا�سبة. 
وي�سّوق الدليل اخلرافات وتهديدات املوؤامرة 
مب�������ا يف ذلك خراف�������ة تق�������ول اإن اجلماعات 
واملنظم�������ات االإ�سالمي�������ة االعتيادية هي يف 
واقع االأمر واجهات للمت�سددين االإ�سالميني. 
وي�������ردد املتحدث�������ون  ومن بينه�������م روبرت 
�سبن�رص ودانيال بايب�ض ونوين دروي�ض  هذه 

اخلرافات والتهديدات وي�سخمونها. 
يق�������وم ن�������ادي �سب�������اح االأربع�������اء )وين�������زدي 
مورنن�������ج كلوب( و-مرك�������ز هورويتز ويك 
الر�سائل  باإر�س�������ال  اأي�س�������ا  اإن�������د ري�ستوري�سن- 
والتهديدات املناه�س�������ة للم�سلمني يف ناديه 
�سباح االأربعاء الذي ه�������و من�سة لل�سيا�سيني 
االإعالمي�������ة  وال�سخ�سي�������ات  اجلمهوري�������ني 
وغريه�������م. وقد ا�ست�ساف من�������ذ وقت قريب 
اأندرو برايتبارت النا�سط من اجلناح اليميني 
ال�������ذي ي�ست�سيف موقع�������ه االإعالمي مدونة 
فرانك غافني التي ترّوج خماوف وحتذيرات 

برايتبارت عن ال�رصيعة االإ�سالمية. 

اإ�سافة اإىل ذل�������ك، ي�ست�سيف هورويتز اأ�سبوع 
التجديد -ري�ستوري�سن وييك- يف بامل بيت�ض 
بوالية فلوري�������دا وهو موؤمتر �سن�������وي للنخبة 
كان م�������ن �سم�������ن امل�ساركني في�������ه ع�سو 
جمل�ض ال�سيوخ ماي�������كل باخمان واملتحدث 
ال�سابق عن املجل��������ض واملعلق يف فوك�ض 
نيوز -فوك�ض لالأخبار- نيوت جينجريت�ض 
املناه�سني  االعتيادي�������ني  امل�ستبه�������ني  مع 
لالإ�سالم مثل فرانك غافني وروبرت �سبن�رص 
وباميال جيلر وع�س�������و جمل�ض ال�سيوخ جون 

هاجي وهو قائد احلقوق الدينية.
والأن منافذ هورويتز االإعالمية تعطيه القوة 
والنف�������وذ، فاإن�������ه تتم دعوت�������ه يف كثري من 
االأحيان ليعرب عن اآرائه عرب منافذ اإعالمية 
حمافظ�������ة اأخرى. فقد ظه�������ر يف �سفحات 
�سحيفة وا�سنطن بو�ست ويف قناة فوك�ض نيوز 
التلفزيونية. وفيما يلي مثال من فوك�ض نيوز 
عن تزمته واأفكاره التاآمرية غري امل�سنودة 
بدليل حول املجموع�������ات الطالبية العامة. 
-ما ن�������ود اإي�ساله هن�������ا اأن هن�������اك 150 احتادًا 
اإدارات اجلامعات  اإ�سالمي�������ًا تدلله�������ا  طالبيًا 
وتعاملها وكاأنها جمموعات عرقية اأو دينية 
بينم�������ا ه�������ي يف االأ�سل جمموع�������ات �سيا�سية 
االإخ�������وان امل�سلمني  اأذرع�������ة لتنظيم  متثل 
الذي ميثل املنبع الرئي�ض للجهاد االإرهابي 

�سد الغرب-. 
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49 باميال جيلر
باالإ�ساف�������ة اإىل كونها العبًا اإعالمي�������ًا رئي�سًا 
فاإنه�������ا ُمنظم�������ة مت�س�������ددة ن�سط�������ة للق�سايا 
املناه�سة لالإ�سالم. وت�������روج تعليقات جيلر 
العديدة وكتاباتها يف املدونة وظهورها يف 
و�سائل االإعالم كّم�������ًا كبريًا من االدعاءات 
التاآمري�������ة ومنه�������ا: الرئي�ض اأوبام�������ا م�سلم، 
العربي�������ة لي�ست لغة فقط واإمنا هي يف الواقع 
راأ�ض الرمح ملناه�س�������ة اأمريكا، واأن االإ�سالم 
املتعب االأ�سويل قد تغلغل يف حكومتنا التي 
يديرها �سلطوي�������ون م�سلمون، واأن امل�سلمني 
منخرط�������ون يف جهاد ثق�������ايف خفي بلب�سهم 
العمام�������ات عل�������ى الراأ�ض يف مدين�������ة األعاب 

ديزين الند. 
اإال اأن جيل�������ر معروف�������ة اأك�������رث كوجه عام 
لالحتج�������اج �س�������د مركز ب�������ارك املحلي يف 
مدين�������ة نيوي�������ورك الذي اأ�سمت�������ه: -امل�سجد 
الكبري املقام قرب مركز التجارة العاملي-. 
واأ�سارت اإليه بو�سفه العلم االأخري الدال على 
الغزو واالإخ�ساع- و-�رصيح�������ًا لنف�ض االأفكار 
االأيديولوجية التي األهمت الهجمات اجلهادية 

على مركز التجارة-. 
منذ وقت قري�������ب ُربطت جيلر يف اأي�سا مع 
االإرهاب�������ي الرويجي اأندري�������ه بريفيك الذي 
اع�������رتف بجرائمه حيث ذكر ا�سمها 12 مرة 
يف بيان�������ه الر�سمي. دافعت جيلر عن نف�سها 
ب�رصعة �س�������د اأي �سلة ب�������ه، ولكنها وا�سلت 
كالمها لتن�������دد مبع�سكر ال�سب�������اب ال�سيفي 
ال�������ذي هاجمه بريفيك بان�������ه �سد اإ�رصائيل. 
اليك�������م بع��������ض اإدع�������اءات جيل�������ر امل�سينة 

والعن�رصية:
ان اأحد اأكرث اإدعاءاتها ت�سددًا هو اأن االإ�سالم 
األهم اأدول�������ف هتلر والنازية وله�������ذا ال�سبب 
-ينبغ�������ي منع امل�سلمني الورعني امللتزمني 
من دخ�������ول اخلدمة الع�سكري�������ة-. وال�رصير 

الذي حّل حم�������ل ال�سيوعية يف نظر جيلر 
هم االإخوان امل�سلمون. ومثلها مثل غافني، 
تدعي اأن موؤمتر املحافظني ال�سيا�سي للعمل 
قد -ف�سد ومت تقدمي التنازالت فيه- الأن اأحد 
اأع�سائه هو �سهيل خان وهو جمهوري عمل 
يف اإدارة جورج دبلي�������و. بو�ض، وكان جزًءا 
من هذا املوؤمتر مل�������دة 20 عامًا و�سدف اأنه 

اأمريكي م�سلم. 
وترى جيلر اأي�سا اأن العدو االإ�سالم قد تغلغل 
يف اإدارة الرئي��������ض اأوباما وه�������ي مقتنعة اأن 
الرئي�ض اأوباما ق�������د كان، اأو ال يزال م�سلمًا 
ممار�س�������ًا لل�سعائر االإ�سالمية. وتقول جيلر اإن 
الرئي��������ض اأوباما حمم�������دي -اأي يتبع تعاليم 
الر�سول حممد �سل�������ى اهلل عليه و�سلم، ويريد 
اأن ينت��������رص للجهاد. وهي تدع�������ي -اأنه  اأي 
الرئي��������ض اأوباما  يدعم القاعدة يف االأ�سا�ض-، 
وتقول جيل�������ر: -يف االأ�سا�ض كل �سيء فعله 
ه�������ذا الرئي�ض حت�������ى االآن �ساعد يف خ�سوع 

الواليات املتحدة لالإ�سالم-. 
وترتب�������ط باميال جيل�������ر ب�س�������كل وطيد مع 
الالعب�������ني الرئي�سني يف �سبك�������ة اإ�سالموفوبيا 
-ره�������اب االإ�سالم-. فمحاميه�������ا ال�سخ�سي هو 
ديفي�������د يوري�ساملي الذي يوف�������ر اال�ست�سارات 
القانوني�������ة الثنتني م�������ن منظماته�������ا وهما: 
منظم�������ة اأوقف�������وا اأ�سلم�������ة اأمري�������كا ومنظمة 
احت�������اد اأوقفوا مدر�سة حتال�������ف اجلالية . وقد 
روجت لت�رصيع ديفيد يوري�ساملي املناه�ض 
لل�رصيعة االإ�سالمي�������ة يف عدد من احلمالت 

يف الوالية. 
وب�سبب ن�ساطاتها الكثرية فازت جيلر بجائزة 
-اآين تايلور- للعام 2011م التي مينحها مركز 
ديفيد هورويتز للحرية. وقد �رصحت جيلر 
اأن اجلائ�������زة متثل -ح�ساد �سنوات من العمل 

الذي يحدد �سخ�سيتي.-

اإذاعة بث الكراهية
 تت�سمن �سناعة -اإذاعة الكراهية- �سخ�سيات 
معروف�������ة على النط�������اق الوطني مثل -را�ض 

ملب�������اه- ومايكل �سافج وجلني بيك واآخرين. 
وتق�������وم كلها جمتمع�������ًة با�ستخ�������دام برامج 
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كمنابر لب�������ث الر�سائل املناه�س�������ة لالإ�سالم 
املليئة بعدم الت�سامح والكراهية. 

ي�ست�سيف -را�ض ملباه- اأكرث برامج احلوار 
�سعبيًة يف الواليات املتح�������دة وهو )برنامج 
-را��������ض ملب�������اه-( الذي تبثه اأك�������رث من 600 
حمطة اإذاعي�������ة يف جميع اأنح�������اء الواليات 
املتح�������دة ويب�������ث اإىل اأكرث م�������ن 15 مليون 
م�ستمع يف االأ�سبوع. يدعو را�ض ملباه نف�سه 
اأم�������ريكا- و-كا�س�������ف احلقيقة يف  -مذيع 
اأمريكا-. وي�ستخدم منرب برناجمه املوؤثر 

لن�رص الكلمة وواحدة م�������ن ر�سائله املف�سلة 
هي اإلقاء ظالل من ال�سك على هوية الرئي�ض 
اأوبام�������ا الديني�������ة. وقد اأطلق علي�������ه -االإمام 
اأوباما جناد-، على وزن اأحمدي جناد. وقال 
اإن الرئي��������ض يعمل على بناء اخلالفة واأنه قد 

يرى نف�سه االإمام رقم 12. 
مثل هذه االإدعاءات لها تاأثريات، ففي العام 
2012م اعتقد قرابة 18 % من االأمريكيني خطاأً 

اأن الرئي�ض اأوباما كان م�سلمًا. 

اأمة �شافاج -ذا �شافاج ني�شن- 
ي�ست�سي�������ف مايكل �سافاج برنامج  -ذا �سافاج 
ني�سن-، احل�������واري وتبث ما يزي�������د عن 350 
حمطة اإذاعية ه�������ذا الربنامج الأكرث من 9 
ماليني م�ستم�������ع اأ�سبوعيًا، و�سافاج البالغ من 
العم�������ر 69 عامًا معروف بهجائه الغا�سب �سد 
االأقليات مب�������ا فيها امل�سلمني. ففي 17 اأبريل 
2006م عل�������ى �سبيل املثال اأخ�������رب م�ستمعيه 
ب�������اأن على االأمريكيني اأن: -يقتلوا 100 مليون 
م�سل�������م-. ويف العام 2007م ق�������ال: -ال اأريد اأن 
اأ�سم�������ع كلم�������ة واحدة اأخرى ع�������ن االإ�سالم. 
خ�������ذوا اإ�سالمكم واح��������رصوه يف موؤخراتكم. 

لقد �سئم�������ت منكم.- من ثم اق�������رتح اأن يتم 
ترحيل امل�سلمني االأمريكيني.

ويق�������وم برتويح اأن الرئي��������ض اأوباما قد يكون 
م�سلمًا يف اخلف�������اء. وخالل حملة عام 2008م 
االنتخابي�������ة، قال �ساف�������اج: -لدينا االآن مر�سح 
خف�������ي تلق�������ى تعليمه يف مدر�س�������ة دينية يف 
اأندوني�سيا وه�������و يف الواقع م�سلم. ويف �سعيه 
للح�س�������ول على -احلقائق- اأ��������رّص �سافاج اأن: 
-لدينا احلق يف اأن نعرف ما اإذا كان اأوباما 
م�������ا ُيدعى م�سلم�������ًا �سديقًا اأو اأن�������ه يطمح اإىل 

تعاليم اأكرث ت�سددًا واأ�سوليًة.-

برنامج جلن بيك
يق�������دم جلني بي�������ك برناجما اإذاعي�������ا �سعبيا 
للحديث والنقا�ض تبثه اأكرث من 400 حمطة 
اإذاع�������ة كما تبثه يف نف��������ض الوقت �سبكات 
املحطات االإذاعة الرئي�سي�������ة. ياأتي برنامج 
بيك وبرنام�������ج �سافاج بالت�ساوي يف املركز 
الثال�������ث ب�������ني الربام�������ج االإذاعي�������ة للحوار، 
وي�ستم�������ع اإليهما اأكرث من 9 ماليني م�ستمع 
اأ�سبوعي�������ًا. ويحرك بيك املخ�������اوف وي�ساوي 
امل�سلمني باالإرهابي�������ني ويقوم باإدخال الدين 
يف حالة م�������ن الت�سوي�ض. وقال يف برناجمه 
احل�������واري عن عدد امل�سلم�������ني الذين ميكن 
اأن يكونوا اإرهابيني قائ�������اًل: -دعنا نقول اأنهم 

ن�سف )0.5( % م�������ن ال�سكان االأمريكيني. اإن 
ذلك غاي�������ة يف الكرم. ما هو ذلك الرقم؟ ما 
هو ع�������دد االإرهابيني امل�سلمني؟ 1 %؟ اأعتقد 

اأنه اأقرب اإىل 10 %.-
ه�������و جوي�������ل  بي�������ك  اأح�������د �سي�������وف  وكان 
ريت�سارد�سون موؤل�������ف كتاب االإ�سالمي عدو 
للم�سي�������ح حيث ج�������اء ملناق�س�������ة: -مهدي 
االإ�سالم، امل�سيح الدج�������ال، ال�رصق االأو�سط 
ونبوءة االإجنيل-. ووفق�������ًا لريت�سارد�سون فاإن 
امل�سيح الدجال �سيك�������ون م�سلمًا واأن االإ�سالم 
�سيكون -و�سيل�������ة ال�سيطان- االأ�سا�سية ليدفعنا 

اإىل نهاية الزمن. 
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51 معهد ال�شرق االأو�شط لالإعالم والبحوث 
هو وكالة �رصق اأو�سطية تر�سد املطبوعات 
اأن�ساأه�������ا اأع�س�������اء �سابقون من ق�������وات الدفاع 
االإ�رصائيل�������ي توف�������ر ترجم�������ات يعتمد عليها 
اأع�س�������اء االإ�سالموفوبيا. ويقدم  الكثري م�������ن 
البحوث حول و�سائل االإعالم يف العامل العربي 
وهي الت�������ي يعتمد عليها القائمون على �سبكة 
اإ�سالموفوبيا -رهاب االإ�سالم- الثبات ق�سيتهم 
باأن االإ�سالم هو دين عنيف بطبيعته ويروج 
�سبن�رص بو�سفه:  للت�سدد. ميدحه روب�������رت 
-منجم ذهب للم�������واد املرتجمة من الدول 
الناطقة باللغة العربي�������ة التي تعطي بالفعل 
اأفكارًا مده�سة عن ما يفكر فيه خ�سومنا يف 
حرب االإرهاب-. وي�������رى فرانك غافني انه 
-ال غنى عنه- ويرتكز على ترجماته لي�سخم 
تهديدات االإخوان امل�سلمني وتغلغل االإ�سالم 
املت�س�������دد االأ�سويل يف الوالي�������ات املتحدة. 
وت�ستخ�������دم منظم�������ة -اآكت ف�������ور اأمريكا- 
املت�س�������ددة واملناه�س�������ة لالإ�س�������الم �رصي�������ط 
فيدي�������و اأنتجه معهد ال�رصق االأو�سط لالإعالم 
والبح�������وث عن الن�س�������اء امل�سلمات الالتي مت 
رجمه�������ن باحلجارة يف ال�سودان كدليل على 

وح�سية ال�رصيعة االإ�سالمية. 
كم�������ا يرتكز داني�������ال بايب�ض م�������ن )منتدى 
ال��������رصق االأو�سط( على هذا املعهد لدعايته 
كما يفع�������ل �ستيف اإمر�س�������ون نائب املدير 
التنفيذي مل��������رصوع التحري -اإنف�ستيجيت 
بروجكت- الذي يعمل اأي�سا مديرا عاما يف 
االأو�س�������ط لالإعالم والبحوث.  معهد ال�رصق 
وقد ذكر االإرهابي الرويجي اأندريه بريفيك 

املعهد16 مرة يف بيانه.
مت تاأ�سي��������ض معهد ال��������رصق االأو�سط لالإعالم 
والبح�������وث بوا�سط�������ة االأكادمي�������ي م�������رياف 
وورم��������رص االإ�رصائيل�������ي املول�������د االأمريك�������ي 
الدوائر املعهد  اجلن�سية، وحت�������رتم بع��������ض 
ملحاربته لغة الكراهية وعداء ال�سامية ولكنه 

اأي�س�������ا لرتجمات�������ه االنتقائية. يجادل  ُينتقد 
املعهد باأنه يركز عل�������ى اأ�سوات امل�سلمني 
املعتدل�������ني يف مدونت�������ه امل�سم�������اة ريفورم 
-االإ�سالح-. اإال اأن ترجماته من و�سائل االإعالم 
االإ�سالموفوبيا. ويخلق  العربية توؤجج نريان 
حتّي�������ز املعه�������د يف التحرير م�������ن م�سادره 
االإعالمي�������ة االنطب�������اع ب�������اأن و�سائ�������ل االإعالم 
العربي�������ة مليئة بالتحي�������ز املناه�ض للغرب 
ويح�������ث امل�سلمني يف الغ�������رب على ارتكاب 
اأفعال العن�������ف واالإرهاب. وقال �سابط �سابق 
من وكالة اال�ستخب�������ارات االأمريكية فين�ض 
كاني�س�������رتارو: -اإنه�������م )اأي املعهد( ينتقون 
ما يريدونه ويروجون للدعاية على وجهات 
والتي  نظرهم ال�سيا�سية ال�سديدة التطرف – 

متثل جناح ليكود املتطرف.- 
كتبت ليلى الملي يف -ذا ني�سن- )االأمة( اأن 
املعهد يقوم بانتظام بالتقاط اأكرث الرتهات 
عنفًا املليئة بالكراهية التي ميكنه اأن يجدها 
ثم يق�������وم برتجمتها وير�سلها يف ن�رصات اإىل 

اأع�ساء جمل�ض الكوجنر�ض يف وا�سنطن-.
اإن االأمر االأكرث اإثارة للقلق القائم اأن معهد 
ال�رصق االأو�سط لالإع�������الم والبحوث قد وفر 
لالإ�سالم  املناه�سة  التحري�سي�������ة  الرتجمات 
املوجودة يف امل�ستن�������د امل�سمى: -الهو�ض: 
ح�������رب االإ�س�������الم االأ�س�������ويل عل�������ى الغرب-. 
يذكر موقع الفيلم عل�������ى الويب اأي�سا معهد 
ال�رصق االأو�سط لالإعالم والبحوث كم�سدر 
 Radical Islam and( للمعلومات يف الرابط
Terrorism Today( الذي يبنّي مرة ثانية 
مدى اأهمية ترجمات معهد ال�رصق االأو�سط 
لالإعالم والبحوث للدعاية لالإ�سالمموفوبيا يف 
الواليات املتح�������دة. كان �سندوق كالريون 
م�سوؤواًل عن اإنتاج وتوزي�������ع الفيلم املناه�ض 
لالإ�سالم يف الع�������ام 2008م واإر�ساله اإىل 28 والية 

لي�ض فيها مر�سح رئا�سي ميلك االأغلبية. 



يا
وب

ف
و

م
ال

�س
لإ

ا

52

ليفن وفي�شر وغافني 
ثم هناك )مارك ليفني( الذي يقدم برناجما 
اإذاعيا ا�سم�������ه -برنامج م�������ارك ليفني- وهو 
رابع اأك�������رث مذيعي برامج احلوار �سعبيًة يف 
الواليات املتح�������دة مبتو�سط ي�سل اإىل اأكرث 
من 8.5 ملي�������ون م�ستمع كل اأ�سبوع. وين�سم 
اإىل �سف طويل من مقدمي الربامج احلوارية 
حيث يعطي امليكروف�������ون الأ�سوات منحازة 
�س�������د االإ�سالم مثل زهدي جا�رص الذي كرر 
نظريات املوؤامرة باأن مركز بارك املحلي 
يف نيويورك هو مثال على التطرف االإ�سالمي 

الذي ي�سعى اإىل -خلق واليات اإ�سالمية-. 
ويتفاخ�������ر اجلن�������اح اليميني بوج�������ود مقدم 
الربنامج االإذاعي املناه�ض لالإ�سالم )برايان 
في�رص( مدي�������ر حتلي�������الت املوا�سيع لالحتاد 
االأمريك�������ي لالأ�رصة ومقدم برماكج -فوكال 
بوينت- يف اإذاعة االأ�رصة االأمريكية. وميتلئ 
في��������رص باحلقد عل�������ى �سبيل املث�������ال، يقول 
اإن امل�سلم�������ني االأمريكي�������ني ال ميلكون حق 
التعديل االأول، واأنهم اأغبياء ب�سبب توالدهم 
الداخلي، ويج�������ب ترحيلهم خ�������ارج البالد، 
ومنعهم من الهج�������رة اإىل هذه البالد. يدعم 

في�رص اأي�سا حظر امل�ساجد. 
ي�سم في�رص �سوته اإىل جمموعة هوؤالء الذين 
ي�رصون عل�������ى اأن -الرئي�ض اأوباما لي�ض من 
املرج�������ح اأن يكون م�سيحيًا-. وهو جازم يف 
اعتقاده اأنه م�سل�������م اأمريكي ميار�ض التعاليم 
االإ�سالمية ال ميكنه اأن يتبنى القّيم االأمريكية 
ويق�������ول: -اأن علينا اأن ال ن�سمح بالدخول اإىل 
�سواطئن�������ا اإال الأولئك الذي�������ن يقومون بتقوية 
اأمتن�������ا وين�سجم�������ون معها ويتبن�������ون عَلمنا 
وتاريخنا واأبطالنا وقّيمنا. وهذا بب�ساطة �سيء 
ال ميكن مل�سلمني اأتقياء ورعني القيام به-. 
وميلك )فرانك غافني( نفوذًا اأي�سا من خالل 
برناجمه االإذاعي -�سيكي�������ور فريدوم- حيث 
يق�������دم الربنام�������ج وع�������دًا: -باأن يج�������د طرقًا 
مبتك�������رة لتاأمني احلرية الأمننا الداخلي من 
برتويج  واملحلي�������ة-  االأجنبية  التهدي�������دات 
نظري�������ات املوؤامرة االعتيادي�������ة املناه�سة 
لالإ�سالم وي�رصب على وت�������ر ال�رصيعة االآتية 

اإىل البالد والدخيلة عليها-.
ويف نوفمرب املا�س�������ي ا�ست�ساف غافني ع�سو 
املجل��������ض مايكل باخم�������ان ملناق�سة الطرق 
التي ميك�������ن به�������ا مكافحة الهج�������وم املتوقع 
لل�رصيعة االإ�سالمي�������ة على الواليات املتحدة 
كم�������ا ا�ست�س�������اف ع�سو املجل��������ض املنتحب 
عن مقاطعة فلوريدا الثانية والع�رصين اآالن 
وي�ست: -ليتدار�ض م�������ا اإذا كان الكوجنر�ض 
اجلدي�������د �سيبداأ فورًا مبناق�س�������ة التهديد الذي 
متثله ال�رصيع�������ة-. وهكذا ديفيد يوري�ساملي 
للحديث عن تهدي�������د ال�رصيعة التي تغلغلت 

يف املحاكم االأمريكية. 
ميلك داعمو و�سائل االإعالم العامة من اجلناح 
اليميني اإ�سالموفوبي�������ا من قناة فوك�ض نيوز 
واحدة من اأ�سخم واأكرث امليكروفونات نفوذًا 
يف الربامج التلفزيوني�������ة. وهم ي�ستخدمون 
لت�سخي�������م  الكب�������رية  امليكرفون�������ات  ه�������ذه 
التهديدات التحذيري�������ة ونظريات املوؤامرة 
املناه�سة لالإ�س�������الم على اأ�سا�ض منتظم. وقد 
ظهر كل الالعب�������ني الرئي�سني يف منظمة 
اإ�سالموفوبي�������ا م�������رات متكررة عل�������ى برامج 
قناة فوك�ض ني�������وز ال�سعبية مثل -هانيتي- 
وفريندز-.  و-فوك�ض  فاكت�������ور-  و-اأومايلي 
ت�ست�سيف قن�������اة فوك�ض االإخباية )بالكيبل( 
املتحدث ال�سابق ملجل��������ض النواب )نيوت 
جينجريت��������ض( كمعلق ليعلن فيه�������ا اآراءه 
املتعلقة برهاب االإ�سالم )اإ�سالموفوبيا( مثل 
دعوته لتقييد حرية الكالم ملنع االإرهابيني 

من ن�رص ر�سالتهم. 
يف ه�������ذه الربامج ي�������ردد الالعب�������ون �سدى 
كتاب�������ات بع�سه�������م البع�ض ويك�������ررون بثقة 
تامة نف�ض التهديدات التي حذروا منها يف 
الربامج االإذاعي�������ة ويف مدوناتهم وال�سحف 
واملجالت على االإنرتنيت واأكرث. تت�سمن 
اأهم تهديداتهم ما يلي: -امل�سلمون يفر�سون 
ال�رصيعة االإ�سالمي�������ة يف الواليات املتحدة، 
امل�سلم�������ون ين�سوؤون نظ�������ام اخلالفة العاملي، 
امل�سلم�������ون متورط�������ون يف اجله�������اد النا�سئ 
حملي�������ًا، وامل�سلم�������ون يتغلغل�������ون يف اإدارة 
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53 الرئي��������ض اأوباما لدعم براجمه�������م االإ�سالمية 
اخلطرية-. 

جعل جينجري�ض ال�رصيعة االإ�سالمية حتديدًا 
لهوايت�������ه. فف�������ي �سبتمرب من الع�������ام املا�سي 
على �سبيل املثال، اأخ�������رب احل�سور يف قمة 
تقييم م�������ن يدل�������ون باأ�سواته�������م يف وا�سنطن 
العا�سمة قائال: -يج�������ب اأن يكون لدينا قانون 
فيدرايل ين�ض عل�������ى اأن ال�رصيعة االإ�سالمية 
ال ميكن االعرتاف به�������ا بوا�سطة اأي حمكمة 
يف الواليات املتح�������دة-. ومثل هذا القانون 
كفي�������ل باأن يجعل الق�س�������اة يعرفون باأن اأي 
قا�ض يحاول ا�ستخدام ال�رصيعة االإ�سالمية لن 

يظل يف من�سبه-. 
ي�ساع�������د جينجريت��������ض، عل�������ى حتويل هذه 
املوؤامرة حول ال�رصيع�������ة التي كانت غري 
مطروق�������ة اإىل و�سائل االإع�������الم ال�سائدة. وهو 
يق�������وم بذلك لي�ض فقط بالرثثرة حول نقاط 
احلدي�������ث يف �سبكات االإع�������الم. فعلى �سبيل 
املثال ��������رصد جينجريت��������ض �سيناريو الفيلم 
الوثائقي املثري للمخ�������اوف امل�سمى -اأمريكا 
يف خط�������ر- ال�������ذي اأنتجته )�رصك�������ة اإنتاج 
املواطين�������ني املحافظ�������ني املتح�������دة( وهو 
الفيل�������م الذي يحذر من التهديد الذي متثله 
ال�رصيعة االإ�سالمية والتطرف االإ�سالمي الذي 

ا�ست�رصى يف الواليات املتحدة. 
ارتفع�������ت خطاب�������ات جينجرت��������ض البالغية 
اإىل م�ستوي�������ات مل تع�������د متوافق�������ة ب�س�������كل 
منطقي فيها. فف�������ي مار�ض، كان اأن �رصح 
جينجرت�ض بال�س�������وت العايل وب�سكل غريب 
اأن طفلي�������ه لن يرتعرعا يف: -دولة علمانية 
ملحدة ت�سيطر عليه�������ا االأ�سولية االإ�سالمية- 

منّوهًا ب�������اأن الدولة �سيديرها يف نف�ض الوقت 
االإ�سالميون وامللحدون. 

من املح�������زن اأن ه�������ذه الو�سائ�������ل تنجح يف 
غر�سها املن�سود. ولي��������ض من املده�ض اأنه 
عن�������د تك�������رار التهدي�������دات التحذيرية بعدد 
كبري م�������ن املرات م�������ن خ�������الل املنافذ 
االإعالمية املتعددة اإىل املاليني من النا�ض 
من دون ترك فر�سة لدح�سها بوا�سطة القراء 
م�������ن ذوي االأفكار امل�سابه�������ة اأن ت�سبح هذه 
التهدي�������دات حكمة تقليدي�������ة. وجد املعهد 
العام لبحوث االأدي�������ان املحايد يف ا�ستطالع 
حديث لل�������راأي اأن هناك عالقة متبادلة بني 
تكوين اأفكار خاطئة عن االإ�سالم وامل�سلمني 
من جهة وبني م�ساه�������دة قناة فوك�ض نيوز 

من جهة اأخرى. 
وقد تو�سلت ا�ستطالع�������ات الراأي على وجه 

اخل�سو�ض اإىل ما يلي: 
االأمريكيون الذين يثقون اأكرث بقناة فوك�ض 
نيوز مييلون على االأرج�������ح اإىل االعتقاد باأن 
امل�سلمني يريدون اإقامة ال�رصيعة االإ�سالمية، 
واأنه�������م مل يفعلوا ما يكفي ملحاربة التطرف، 
ويعتقدون اأن تق�سي التطرف االإ�سالمي فكرة 

جيدة.
31 % من اجلمهوريني و15 % من الدميقراطيني 
يعتق�������دون ب�������اأن امل�سلم�������ني يري�������دون اإقامة 
ال�رصيعة االإ�سالمي�������ة يف الواليات املتحدة، 
كما اأن ثلث امل�سيحيني االإجنيليني البي�ض 
)33 % تقريب�������ا( يعتقدون ذلك باملقارنة مع 20 
% م�������ن امل�سيحيني الربوت�ستانت البي�ض و22 

% من امل�سيحيني الكاثوليك البي�ض. 

�شبكة االإذاعات امل�شيحية -ذا كري�شتيان برودكا�شتنغ نتويك
متلك �سبكة التلفزيونات امل�سحية نفوذًا اأقل 
م�������ن نفوذ فوك�ض نيوز لك�������ن نفوذها اأعظم 
ل�������دى امل�ساهدين املتدين�������ني املحافظني. 
-�س�������ي بي اإن- CBN هي حمظ�������ة تلفزيونية 
تبث ب�سكل كبري االأفكار املناه�سة لالإ�سالم 
اإىل امل�ساهدين امل�سيحيني وتروج يف بع�ض 
احل�������االت الأفكار اأكرث تطرف�������ًا من فوك�ض 

نيوز.
اأ�س�ض امللياردير االإجنيل�������ي التلفزيوين بات 
روبرت�س�������ون ال�سبكة يف الع�������ام 1961م، ومنذ 
ذلك احلني طف�������ق يرّوج الإدعاءات جاحمة 
�سد امل�سلمني واالإ�سالم. قارن روبرت�سون يف 
برناجم�������ه امل�سمى -ن�������ادي 700- التلفزيوين 
امل�سلمني بالنازيني، وقال اإن االإ�سالم -نظام 
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�سيا�سي عنيف يق�������وم على اإ�سقاط حكومات 
الع�������امل وال�سيطرة على العامل-. وان�سم  منذ 
وق�������ت قريب للق�������وات املناه�س�������ة لل�رصيعة 
االإ�سالمي�������ة وت�ساءل: -مل�������اذا ال ن�ستطيع اأن 
نتكل�������م بال�سوت العايل عن موؤ�س�سة )االإ�سالم( 
التي تنوي ال�سيطرة علينا وفر�ض ال�رصيعة 
االإ�سالمية علين�������ا وجعلنا جزًءا من اخلالفة 

العاملية-. 
ال�سخ�سيات  اإيري�������ك �ستاكابيك ه�������و م�������ن 

االأخ�������رى التي تظهر على اله�������واء يف �سبكة 
-برنام�������ج  ويق�������دم  امل�سيحي�������ة  االإذاع�������ات 
�ستيكلبيك حول االإره�������اب-.  وهو ي�ستخدم 
براجمه ليكرر اإدعاءات اإمير�سون التي تثري 
املخ�������اوف مب�������ا يف ذلك اقتبا��������ض وا�ستخدام 
معلومات مغلوطة من منظمته. ويف يونيو 
دعا �ستيكلبيك فرانك غافني والفريق ويليام 
جي. ج�������ريي بويكني اإىل برناجمه ملناق�سة 
-تهديدات ال�رصيعة االإ�سالمية على اأمريكا-.

نا�شونال ريفيو 
وهي جملة ن�سف �سهرية يكتب فيها الكتاب 
الذين يرفعون التحذيرات والتهديدات حول 
امل�سلم�������ني واالإ�سالم على الرغم من اأن ذلك 
يتم بلهج�������ة اأقّل حدة فيم�������ا يتعلق بتدمري 

الواليات املتحدة. 
تن��������رص املجل�������ة للكاتب )اآن�������درو ماكارثي( 
موؤل�������ف: -اجلهاد العظي�������م: كيف يخرب 
االإ�سالم والي�سار اأمريكا-، وهو اأي�سا موؤلف 
م�سارك يف تقرير مركز ال�سيا�سات االأمنية 
حول تهديد ال�رصيعة االإ�سالمية الأمريكا. يف 
اأعمدته يف املجلة يدمي ماكارثي االإدعاءات 

عن التهديد من ال�رصيعة االإ�سالمية. 
وتن��������رص نا�سونال ريفيو اأي�سا مقاالت لدانيال 
بايب�ض يف املجلة؛ وعلى موقع �سبكة الويب. 
يف العام 1990م كتب بايب�ض: -اإن جمتمعات 
اأوربا الغربية غري مهي�������اأة للهجرة ال�ساحقة 
من االأ�سخا��������ض ذوي ال�سحنة الداكنة الذين 
يطبخ�������ون طعام�������ًا غريب�������ا ويحافظون على 
م�ستوي�������ات متخلفة من ال�سحة. -يقوم كل 
املهاجرين باإح�س�������ار اأطعمة غريبة وطباع 
غريبة، اإال اأن العادات االإ�سالمية هي االأكرث 

اإزعاجا-.

وا�شنطن بو�شت و�شندوق كالريون 
تدعم �سحيف�������ة وا�سنطن بو�س�������ت اجتماعيًا 
و�سيا�سيًا االأفكار املحافظة ويف الغالب تن�رص 
مق�������االت الأفراد م�������ن �سبك�������ة االإ�سالموفوبيا 
املذكورين يف ه�������ذا التقرير. وعلى الرغم 
من حمدودية قرائها اإال اأنها تبلي بالًء ح�سنًا 
اأك�������رب من حجمها يف و�سائ�������ل االإعالم على 
نطاق البالد الأن معظم االأفكار التي تطرحها 
واالأ�س�������وات التي جتئ فيه�������ا تلتقطها املنافذ 
االإعالمي�������ة النافذة مثل قن�������اة فوك�ض نيوز 
وبرامج احلوار املحافظ�������ة مما ي�ساعد على 
ن��������رص الر�سائل املناه�سة لالإ�سالم يف املجال 

العام االأرحب. 
�سندوق كالريون ه�������و منظمة غري ربحية 
اإىل -تعريف االأمريكي�������ني مب�سائل  ته�������دف 
االأم�������ن القومي- بالرتكيز عل�������ى تهديدات 

االإ�س�������الم االأ�س�������ويل-. اأ�س��������ض املنظمة منتج 
االأفالم الكندي االإ�رصائيلي واحلاخام رافائيل 
�س�������ور. وعلى الرغ�������م م�������ن اأن القليل فقط 
معروف عن م�س�������ادر متويلها، غري اأنه ثمة 
دليل عل�������ى اأن رجل االأعمال باري �سيد من 
�سيكاغو قد يكون اأ�سهم مببلغ 17 مليون دوالر 
يف �سن�������دوق كالري�������ون على متوي�������ل اإنتاج 
وتوزيع الفيل�������م التحري�سي املناه�ض لالإ�سالم 
امل�سمى: -الهو�ض: ح�������رب االإ�سالم االأ�سويل 
املت�سدد عل�������ى الغرب-. ووفقًا ملوقع الفيلم 
على �سبك�������ة الويب، فاإن الفيلم -يك�سف روؤيا 
�سخ�ض من الداخل على الكراهية التي يب�رص 
بها املت�سددون االأ�سوليون، وعلى حتري�سهم 
على اجله�������اد العاملي، وهدفه�������م بال�سيطرة 
على الع�������امل-. خالل احلمل�������ة الرئي�سية يف 



ة
جي

تي
رتا

�س
ل

ت ا
�سا

را
د

لل
ي 

م
ال

�س
ل

ز ا
ك

ملر
ا

55 العام 2008م، مت اإر�سال 28 مليون اأ�سطوانة -دي 
يف دي - م�������ن الفيل�������م اإىل 28 والية من 
الوالي�������ات املتاأرجحة اأي الت�������ي لي�ض الأحد 
املر�سحني اأغلبية فيها. اإ�سافة اإىل ذلك، فقد 
ورد ا�سم الفيل�������م يف بيان االإرهابي الرويجي 

بريفيك. 
اأنت�������ج �سندوق كالريون اأي�س�������ا فيلمًا وثائقيًا 
عنوانه: -اجله�������اد الثالث- م�������ع تعليق من 

زهدي جا��������رص وقد ا�سُتخ�������دم ب�سكل موجز 
لتدريب �سب�������اط اإدارة �رصطة نيويورك فيما 
يتعل�������ق مبكافحة االإره�������اب. وقد علق اأحد 
�سباط ال�رصطة بعد م�ساهدته للفيلم قائاًل: 
-لق�������د طرح وب�سورة �سخيفة وجهة نظر من 
طرف واح�������د وقد جع�������ل امل�سلمني يبدون 
مث�������ل العدو. لق�������د كان عب�������ارة عن حملة 

دعاية �رصيحة-.

دور بع�س ال�شيا�شين
امل�سوؤول�������ون احلكوميون يقومون بدور رئي�ض 
يف الو�سول اإىل اجلماهري العري�سة مبعلومات 
غري �سحيحة اأو بق�س�ض مغلوطة متامًا عن 
االإ�سالم وامل�سلمني ا�ستنادا اىل جمموعة من 
-اخل�������رباء- وت�ستخدم ث�������الث اإ�سرتاتيجيات 
اأ�سا�سي�������ة ت�ستغ�������ل املنرب ال�سيا�س�������ي لتحويل 

الراأي العام:
1.ن��������رص الر�سائ�������ل املناه�س�������ة لالإ�سالم عن 
طري�������ق االأعم�������ال الت�رصيعي�������ة وجل�س�������ات 

اال�ستم�������اع يف الكوجنر��������ض الت�������ي ُتعقد جلمع 
وحتليل املعلوم�������ات، وكذلك املناظرات 

االنتخابية. 
2. جمع االأموال واالإعالنات التجارية ا�ستنادًا 
على املفاهيم املغلوط�������ة واخلرافات حول 

االإ�سالم. 
3.الظهورعلى املنافذ االإعالمية التي تتبنى 
اأف�������كارًا م�سابهة الأفكاره�������م ليكرروا وجهات 

نظرهم ويناق�سوا ق�سيتهم، من هوؤالء: 

ع�شو الكوجنر�س بيرت كينغ )جمهوري – نيويورك(
ا�ستهر بتخ�س�سه يف الت�سكيك بكافة اجلاليات 
امل�سلم�������ة االأمريكي�������ة. فقد عق�������د جل�سات 
ا�ستماع يف الكوجنر��������ض عنوانها: -�سرب غور 
الت�س�������دد )االأ�سولي�������ة( يف املجتم�������ع امل�سلم 
االأمريكي وجت�������اوب املجتمع معه-. قال يف 
مقابلة ع�������ام 2007م م�������ع -بوليتيكو-: -هناك 
عدد اأكرب من الالزم من امل�ساجد يف هذه 
البالد. وهناك عدد كبري للغاية من النا�ض 
املتعاطفني مع االإ�سالم املتطرف )االأ�سويل( 
وينبغ�������ي علين�������ا النظر اإليه�������م ب�سكل اأكرث 

حذرًا واإيجاد الكيفية الخرتاقهم-. 
 وق�������د ا�ستخدم اإمير�س�������ون كم�سدر له واأ�رّص 
عل�������ى اأن: -ب�������ني 80 اإىل 85 % م�������ن امل�ساجد 

يف ه�������ذه الب�������الد يتحكم فيه�������ا املت�سددون 
االإ�سالميون- وعندما �ساأله �سيان هانيتي عن 
هذا التاأكيد اأجاب: -اأ�ستطيع اأن اأح�رص لك 
امل�ستندات حول ذلك املو�سوع من خربائنا 
يف املي�������دان.  اإال اأن�������ه م�������ن املعروف عن 
اإمير�سون ت�رصيحات�������ه ال�سابقة الأوانها، حيث 
�سارع قبل هذا اإىل القول باأن التفجريات يف 
مدينة اأوكالهوما مرتكبة بوا�سطة امل�سلمني 
حت�������ى قبل اأن ميتلك مكت�������ب اال�ستخبارات 
الفيدرالي�������ة اأو اإدارة ال�رصط�������ة يف مدين�������ة 
اأوكالهوم�������ا اأية اأدلة. ث�������م تبني فيما بعد اأن 
املج�������رم احلقيقي هو تيموث�������ي ماكايف من 

العن�رصيني البي�ض-. 

ع�شوة الكوجنر�س �شو مايريك )احلزب اجلمهوري – نيويورك( 
ادعت اهتمامها ب�������اأن الرئي�ض جورج دبليو. 
بو�ض وم�سوؤولني حكوميني اآخرين ال ياأخذون 
تهديد -اخرتاق االإ�سالم الفا�سي- على حممل 

اجلد مبا فيه الكفاية، وبالتايل قامت بتاأ�سي�ض 
Anti-( موقع كوك�ض املناه�ض لالإرهاب

 .)Terrorism Caucus
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وُتعترب من قادة املعاداة للم�سلمني واالإ�سالم 
يف الكوجنر�ض. وح�سب ال�سبكة، ت�ستند بقوة 
على اآراء خرباء املعلومات امل�سللة الذين 
ورد ذكره�������م وبالطبع لق�������د كتبت مقدمة 
كتاب املوؤامرة  -املافيا االإ�سالمية: داخل 
العامل االإجرامي ال�رصي الذي يتاآمر الأ�سلمة 
اأمري�������كا-. ووفق�������ًا للكتاب ف�������اإن اجلوا�سي�ض 
امل�سلمني قد تظاهروا باأنهم اأطباء مقيمون 
واخرتق�������وا مبنى -الكابيت�������ول هيل- باأجندة 
اإ�سالمي�������ة. وقد عمل موؤل�������ف الكتاب ديفيد 
جوبت�������ا ذات م�������رة مديرًا جلمعي�������ة ديفيد 
بالوجود  املنادي�������ن  لالأمريكيني  يور�سامل�������ي 
القومي، وهي جمعي�������ة اقرتحت جترمي من 
يعتنق�������ون االإ�س�������الم بعقوبة قدره�������ا ع�رصون 
عام�������ًا يف ال�سجن. وعندما ُطرح الكتاب يف 
االأ�سواق اأدان�������ه جمل�ض العالقات االأمريكية-

االإ�سالمية )CAIR( على اأنه عن�رصي.

على الرغم من ذلك ا�ستخدمت املعلومات 
امل�سلل�������ة يف الكت�������اب لكي تطال�������ب بتق�سي 
احلقائق يف الكوجنر�ض عن جمل�ض العالقات 
االأمريكية-االإ�سالمي�������ة )CAIR(. ويف الوقت 
الراه�������ن ترتاأ�ض ع�س�������وة الكوجنر�ض مايريك 
اللجنة الفرعية لال�ستخبارات يف الكوجنر�ض 
ح�������ول االإره�������اب واال�ستخب�������ارات الب�رصية 
والتحلي�������ل واال�ستخب�������ارات امل�س�������ادة. ويف 
اأبريل عق�������دت جل�سات ا�ستم�������اع خا�سة بها 
حول تهديد االإخوان امل�سلمني ونفوذهم على 

املنظمات االأمريكية وارتباطاتهم معها. 
وق�������د بلغ احل�������د بها اأن طرح�������ت �سل�سلة من 
 You- رصائط الفيدي�������و على موقع يو تيوب�
Tube- لتح�������ّذر اجلمه�������ور االأمريك�������ي ع�������ن 
املتطرف�������ني االإ�سالمي�������ني املوجودين بيننا 
والذي�������ن -يوج�������دون االآن يف وظائ�������ف يف 

حكومتنا-

ع�شو الكوجنر�س بول برون )جمهوري – جورجيا(
احتفظ ببع�ض من اأكرث مالحظاته عدائيًة 
للم�سلم�������ني االأمريكي�������ني والع�������امل االإ�سالمي 
االأو�س�������ع. وق�������د ان�سم اإىل ع�س�������وة الكوجنر�ض 
مايري�������ك والزم�������الء االآخري�������ن يف موؤمت�������ر 
�سحفي يف العام 2009م لت�سخيم اإدعاء املافيا 

االإ�سالمية باأن اأطب�������اء مقيمني من جمل�ض 
العالقات االإ�سالمي�������ة االأمريكية يقوم -باإدارة 
عمليات النفوذ اأو بد�ض اجلوا�سي�ض يف مكاتب 

الكوجنر�ض املرتبطة باالأمن القومي-. 

ع�شو الكوجنر�س اآالن وي�شت )جمهوري – والية فلوريدا(
يف حملته للرت�سح للكوجنر�ض اأعلن قائاًل اأن 
-االإ�س�������الم- هو العدو وادعى باأن االإ�سالم لي�ض 
دينًا ولكنه -فكر اإيديولوجي نظري �سمويل-. 
وه�������و عدائي نحو الناخبني امل�سلمني بنف�ض 
القدر، فف�������ي اأحد اجتماع�������ات املدينة يف 
مقاطعت�������ه ��������رصخ يف ناخب قائ�������اًل: -انتم 

هاجمتمونا-. 
واأو�سى باأن يركز الكوجنر�ض على -اخرتاق 
اأنظمتن�������ا  كل  يف  ال�رصيع�������ة  ممار�س�������ات 
الت�سغيلي�������ة ويف بالدن�������ا وكذل�������ك احل�سارة 
الغربية-. وحذر قائاًل: -يف اأر�ض املعركة 
يف الق�������رن ال21، ف�������اإن االإ�س�������الم املتطرف 

-االأ�سويل- هو العدو-. 

ويف يولي�������و عق�������د ع�سو الكوجنر��������ض وي�ست 
جل�س�������ة الإعطاء اإيجاز حي�������ث وعد بالك�سف 
عن قائم�������ة تت�سمن االآالف من اأ�سماء االأفراد 
واملنظم�������ات املتعاطف�������ني م�������ع االإخ�������وان 
امل�سلمني. كان ا�سم االإيجاز -اجلهاد النا�سئ 
الوالي�������ات املتح�������دة االأمريكية:  حمليًا يف 
تتويج تاريخ االإخوان امل�سلمني على مدى 50 
عامًا من اخرتاق اأمريكا-. وعلى الرغم من 
وع�������وده، مل يك�سف عن القائمة عند تقدميه 

لالإيجاز. 
ع�سوة الكوجنر�ض رينيه اإيلمرز )جمهورية – 

كارولينا ال�سمالية(
كانت حملته�������ا االنتخابية مناه�سًة لالإ�سالم 
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57 بال�سوت الع�������ايل. وقد اقرتحت يف ظهورها 
على �سا�سة -�س�������ي اإن اإن- باأن الرئي�ض اأوباما 
دع�������م االإرهابي�������ني با�ستخ�������دام امل�ساعدات 
اخلارجي�������ة لبناء امل�ساج�������د. ويف احلقيقة، 
كان الرئي��������ض جورج دبليو. بو��������ض قد بداأ 

املبادرة الإعادة ت�سيي�������د كافة دور العبادة. 
وبا�ستخدام اإعالن مرك�������ز املجتمع املحلي 
ركبت اإيلم�������رز املوجة اأي جم�������ع االأموال 

بخطاباتها املكررة عن االإ�سالموفوبيا.

ع�شوة املجل�س مي�شيل باخمان )جمهورية – ميني�شوتا( 
ع�سوة الكوجنر�ض مي�سيل باخمان )جمهورية 
- والية ميني�سوتا( هي موؤ�س�سة حزب ال�ساي 
يف املجل�ض واأحد اأكرث االأ�سوات املناه�سة 
لالإ�سالم تطرف�������ًا. وتقوم ب�سورة متكررة برفع 
النا�سئ  االإ�سالمي  للتهدي�������د  ال�سورة املخيفة 
حملي�������ًا يف الوالي�������ات املتح�������دة اإ�سافة اإىل 
التهديدات من الدول االإ�سالمية مثل اإيران. 
ومنذ فرتة جمعت بني ال�رصيعة واالإرهاب 
يف ردها على مقت�������ل اأ�سامة بن الدن حيث 

كتبت تقول: -فلتكن هذه هي بداية النهاية 
لالإرهاب املذعن لالإ�سالم-. 

الكيفية التي اأن�ساأ بها اأفراد �سبكة االإ�سالموفوبيا 
اأك�������رث خرافاتهم ثباتًا وهي املو�سوع املثري 
للجدل -امل�سجد املقام قرب مركز التجارة 
العامل�������ي- يف الع�������ام 2010م اأدت اإىل ت�سعيد 
ت�سيي�������د مركز متع�������دد الثقافات به حو�ض 
�سباح�������ة و�ستديو للرق��������ض وم�ساحة للفنون 

وغرفة لل�سالة اإىل اأزمة قومية. 
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الف�صل الثالث:   

عوامل االنت�شار 

اأ�شباب وعوامل الظاهرة:\
موقع فالدلفيا 
 مركز عمان لدرا�سات حقوق االن�سان

خالد �سليمان 
عن ا�سباب ظه�������ور اال�سالموفوبيا يقول خالد 
�سليمان يف كتابه )ظاهرة االإ�سالموفوبيا … 
قراءة حتليلية(: كاأي ظاهرة اأخرى تع�سى 
على االنح�سار �سمن اإطار االأحادية ال�سببية، 
فاإن لظاهرة -االإ�سالموفوبيا- اأ�سباب متعددة 
تتفاوت يف اأهميتها وقوتها، بيد اأنها تت�سافر 
فيم�������ا بينه�������ا لت�سكيل الظاه�������رة على النحو 
الذي ترتاءى به. وفيما يلي ا�ستعرا�ض الأبرز 

اأ�سباب الظاهرة:

اأواًل � احت�س�������اد التاري�������خ بالكث�������ري من وقائع 
ال�رصاع بني االإ�سالم والغرب:

ميكن القول اإن الفتوحات االإ�سالمية وتو�سعت 
حدوده�������ا واآفاقها على امت�������داد قرون طويلة 
الحق�������ة، قد �سكلت مبا ارتب�������ط بها ومتخ�ض 
عنها من دحر جحافل الروم وتهدمي معاقل 
وجودهم يف املناطق التي اكت�سحتها راية 
االإ�سالم ه�������ي اأوىل واأبرز اخل�������ربات املوؤملة 
الت�������ي تعر�ض لها الغ�������رب يف عالقته بالعامل 
االإ�سالم�������ي، تلك اخلربات التي غر�ست بذور 
اخلوف م�������ن االإ�سالم يف ذهنيت�������ه، وجعلته 
يطور نزوعًا مر�سي�������ًا يحكم تفاعله مع ذلك 

الدين واأتباعه. 
ويزخ�������ر التاريخ ب�سل�سل�������ة ال تكاد تنتهي من 
اخل�������ربات غري ال�سارة الت�������ي اتخذت طابعًا 
دمويًا يف كثري من احلاالت، التي كر�ست 
النظ�������رة العدائية من جان�������ب الغرب � وهو 
الرومانية  لالإمرباطورية  ال�رصع�������ي  الوريث 

� حيال االإ�س�������الم واأهل�������ه. اإذ مل تتوقف تلك 
اخل�������ربات املوؤمل�������ة عند ح�������دود معركة 
الريموك بل تعدته�������ا اإىل �سل�سلة طويلة من 
مواق�������ف املجابه�������ة العنيفة، الت�������ي �سجلها 
التاري�������خ يف العديد من املع�������ارك احلا�سمة، 
د بع�سه�������ا، اأو كاد، تهديدًا جديًا  الت�������ي ج�سّ
للعامل الغربي، كفت�������ح االأندل�ض �سنة 91 ه�، 
ومعركة بالط ال�سهداء )البواتيه( �سنة 114ه�، 
وفتح الق�سطنطينية على يد العثمانيني �سنة 
857 ه� …ال�������خ قائمة ال تكاد تنتهي من وقائع 

ال�رصاع الدامي بني اجلانبني.
ويب�������دو اأن التفاعل املبا��������رص الأبناء الغرب 
م�������ع امل�سلم�������ني لعق�������ود طويلة، �س�������واء يف 
�سي�������اق احتاللهم بع�ض الديار االإ�سالمية اإبان 
احلروب ال�سليبي�������ة، اأو يف اإطار ا�ستفادتهم 
عن طريق رّحالته�������م وطالبهم من النه�سة 
العلمية واحل�سارية التي ازدهرت يف كثري 
من مدائن العامل االإ�سالمي، يبدو اأنه مل يكن 
كافيًا للنجاح يف تبيي�ض ال�سورة القامتة التي 
ر�سموه�������ا يف اأذهانهم جت�������اه االإ�سالم واأتباعه، 
بو�سف�������ه دين�������ًا دمويًا ال ميك�������ن اأن يقرتن اإال 

بالعنف والتخلف واالإرهاب.

ثانيًا � اجله�ل باالإ�س��الم:
وفق�������ًا ملقولة دارجة مييل االإن�سان يف العادة 
اإىل معاداة ما يجه�������ل، بو�سفه ي�سكل خطرًا 
غام�س�������ًا يح�س�������ن االحرتا�ض من�������ه وجتنبه. 
وه�������ذا ما ق�������د يف�رص خ�������وف الكثريين من 
االإ�س�������الم وميلهم اإىل معادات�������ه والنفور منه، 
حتى ب�������ني بع�ض امل�سلم�������ني الذين ميلكون 
معرفة �سطحية باالإ�س�������الم. والواقع اإن هناك 
جهاًل �سارخًا بحقيق�������ة االإ�سالم، وبخا�سة يف 
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59 العامل الغربي، ال�������ذي ي�ستقي معلوماته عن 
االإ�سالم من م�سادر قد تفتقر يف كثري من 
اإىل املو�سوعية والنزاهة والتجرد،  احلاالت 
اأو االإحاطة الكافية بحقيقة االإ�سالم وجوهره. 
فاملناه�������ج املدر�سية وحت�������ى اجلامعية يف 
العامل الغربي، ما تزال مثقلة بكم هائل من 
املعلومات املغلوطة وامل�سللة عن االإ�سالم، 
التي تعود يف جذورها اإىل نتاجات املدر�سة 
التقليدي�������ة  االأذرع  اإح�������دى  اال�ست�رصاقي�������ة، 
الرئي�سة لال�ستعم�������ار الغربي. التي يوجد من 
ال�سواهد م�������ا يوؤكد انطالقها من مرجعيات 
احل�������روب  ب�������روح  م�سطبغ�������ة  قرو�سطي�������ة 
)ال�سليبية(، ال ينق�سها الكثري من التع�سب 
والتحيز وتزييف الوقائع ويّل اأعناق احلقائق 
الإثبات مزاعم وافرتا�سات قبلية عارية عن 

ال�سحة))) .
ويف هذا االإطار، ي�سري اأحد الباحثني اإىل -اأن 
القليل من اإنتاج امل�ست�رصقني اجلدد يذهب 
اإىل �سانعي ال�سيا�سة والقرار يف الغرب. بينما 
يذهب الكثري م�������ن اإنتاجهم اإىل الراأي العام 
عن طريق اأجهزة متطورة لالإعالم والدعاية 
ليوؤك�������د �سورًا منطي�������ة اأو ي�سوهها))) . وحول 
النواي�������ا العدائي�������ة لال�ست��������رصاق و�سعيه اإىل 
املزيد من اختالط االأوراق وتوتري العالقات 
بني االإ�سالم والغرب يقول: -اإن اال�ست�رصاق 
اجلدي�������د ال�ساع�������ي ق�������واًل وفع�������اًل اإىل �س�������دام 
)ح�س�������اري( مع ال��������رصق االإ�سالمي حري�ض 
اأي�سًا على فتح حوار على م�ستويات متعددة 
يختلط فيه الدين بال�سيا�سة والفاهمون بغري 

الفاهمني))) .
وي�س�������كل اجله�������ل باالإ�سالم وحم�������ل ت�سورات 
مغلوطة عن�������ه معلمًا بارزًا من معامل احلياة 

))) للوقوف على الدور الخطير الذي لعبته المدرسة 
االستشراقية في تزييف الوعي الغربي بحقيقة اإلسالم، 

أنظر: سعيد، إدوارد. االستشراق: المعرفة/ السلطة/اإلنشاء، 
ترجمة كمال أبو ديب، بيروت: مؤسسة األبحاث العربية، 

)00)، ط5.
))) مطر، جميل. »حوار الحضارات .. السياسي أواًل«، 

المستقبل العربي، العدد 5)3 )آذار 006)(، ص 57.
)3) المرجع السابق، ص 57.

يف العامل الغربي. ورمبا كان هذا هو ما دفع 
ع�سو جمل�ض النواب االأمريكي ال�سابق )بول 
فنديل(، ال�������ذي خرب الع�������امل االإ�سالمي عن 
قرب، اإىل اأن ياأخذ عل�������ى عاتقه ال�سعي اإىل 
ك�رص حاجز اجلهل الغربي باالإ�سالم، والعمل 
عل�������ى ت�سحي�������ح املفاهيم وال�س�������ور النمطية 
اخلاطئة املت�سلة به، ودح�ض االأ�ساليل التي 
ت�ستوطن اأذهان الغربيني ب�ساأنه، وبخا�سة يف 

املجتمع االأمريكي. 

ثالثًا � ت�سارب امل�سالح واختالف املنطلقات 
القيمية:

على الرغم من اأن اجلهل باالإ�سالم قد ي�سكل 
�سبب�������ًا اأ�سا�سيًا للخوف من�������ه ومعادته، اإال اأنه 
لي�ض ال�سبب الوحيد بكل تاأكيد. فقد �سجل 
التاريخ اأن معرفة الكثريين باالإ�سالم مل حتل 
دون اخلوف منه ومناه�سته، بل رمبا ميكن 
الق�������ول اإن تلك املعرف�������ة قد كانت املدخل 
الرئي�ض التخاذ موقف �سلبي منه. فقد جاء 
االإ�سالم لي�سكل م�رصوع روؤية جتدد ما داأبت 
تعاليم ال�سماء على الدعوة اإليه واملناداة به، 
روؤية تقوم على تدم�������ري معاقل التظامل بني 
الب�رص، ون�رص قيم العدالة واالأخوة وامل�ساواة 
والف�سيل�������ة فيم�������ا بينه�������م. وبطبيعة احلال، 
كان من املحتم اأن ي�سطدم ذلك امل�رصوع 
مب�سالح كثري من الفئ�������ات االنتهازية التي 
كانت حتر�ض على ا�ستمرار االأو�ساع املختلة 
القائمة، ب�������كل ما فيها م�������ن ا�ستغالل وظلم 
واعوجاج. فاليهود يف اجلزيرة العربية على 
�سبي�������ل املثال كان�������وا متاأكدين من �سدق 
النب�������ي حممد )�ض( ور�سالته، ح�سب ما جاء 
يف اأ�سفاره�������م املقد�س�������ة اإال اأنهم اأ�رصوا على 
معاداة االإ�سالم والكيد له، ا�ستنادًا اإىل رف�سهم 
الت�سحية باملكا�سب غ�������ري امل�رصوعة التي 
ال يقره�������ا االإ�سالم، التي كانوا يجنونها جّراء 
ا�ستغالل النا�ض، وانطالقًا من ا�ستكبارهم عن 

اتباع ر�سول لي�ض من اأبناء جلدتهم.
هذا، وقد ان�سح�������ب احلال نف�سه على كثري 



يا
وب

ف
و

م
ال

�س
لإ

ا

60

م�������ن زعماء قري�ض والعرب يف بداية الدعوة 
االإ�سالمي�������ة، الذي�������ن رف�س�������وا اتب�������اع الر�سالة 
املحمدي�������ة ا�ستكبارا وحر�سا على مكت�سبات 
الزعامة ورف�ض النزول عنها. فقد ورد عن 
)اأبي جه�������ل( قول�������ه: -واهلل اإين الأعلم اأن ما 
يقول حق ولكن مينعني �سيء. اإن بني ق�سي 
قالوا: فينا احلجابة، فقلنا نعم، ثم قالوا: فينا 
ال�سقاي�������ة، فقلنا نعم، ثم قال�������وا: فينا الندوة، 
فقلنا نعم، ثم قالوا: فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم 
اأطعموا واأطعمنا، حتى اإذا حتاكت الركب 

قالوا: منا نبي، فال واهلل ال اأفعل))) .
والواق�������ع اإن املنطق ذات�������ه ميكن اأن ينطبق 
عل�������ى احلالة الغربية الي�������وم. فمن املعروف 
اأن الغ�������رب يتبنى الكثري م�������ن ال�سلوكيات 
اخلا�سة ب�������ه، التي ترتب�������ط يف كثري منها 
بالنظ�������ام الراأ�سم�������ايل ومبادئ�������ه الرباغماتية 
ال�ساعية اإىل تعظي�������م الربح واللذة واملنفعة 
اخلا�سة، وتدخل يف الوقت نف�سه �سمن دائرة 
احلريات االجتماعية واالقت�سادية املعرتف 
بها هن�������اك من قبي�������ل: حري�������ة املقامرة، 
وتن�������اول الكحول، واال�ستغ�������ال بالربا، وتقنني 
البغاء واملثلية، وال�سماح بالعالقات اجلن�سية 
الخ. وبكل تاأكيد،  خارج اإطار الزوجية … 
ال ميك�������ن اأن حتظى مثل تل�������ك ال�سلوكيات 
مببارك�������ة الدي�������ن االإ�سالمي، ال�������ذي يعدها 
ومثيالته�������ا من املحرمات. وم�������ن ثم، فاإن 
من الطبيعي اأن يجد كثري من اأبناء العامل 
الغربي يف االإ�سالم وتعاليم�������ه تهديدًا �سارخًا 
ملا يعتربونه�������ا حريات اأ�سا�سي�������ة، ال ينبغي 

امل�سا�ض بها اأو التفريط فيها.
وتتداخ�������ل التعار�سات امل�سلحية واحل�سارية 
لرت�سيم �سكل العالقة بني االإ�سالم والغرب اإىل 
حد بعيد. فبينما ميكن االإقرار باأن ال�رصاع 
الذي يحك�������م عالقة العامل الغرب�������ي باالإ�سالم 
ي�ستند يف جزء منه اإىل اختالفات ح�سارية 
عميق�������ة �ساربة بجذوره�������ا يف التاريخ، كما 

))) البيهقي، اإلمام أحمد بن الحسين. دالئل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة، تحقيق عبد المعطي قلعجي، 

بيروت: دار الكتب الجامعية، 985)، )/07).

تزعم نظرية )��������رصاع احل�سارات( ال�سهرية 
ل�ساحبه�������ا املنظ�������ر االأمريك�������ي )�ساموي�������ل 
هنتجتون())) ، ف�������اإن من املمكن اأي�سًا القول 
اإن ج�������زءًا مهم�������ًا من ذلك ال��������رصاع يرتكز 
اإىل ت�سارب امل�سال�������ح بني االإ�سالم والغرب، 
بحيث يب�������دو هذا االأخري عل�������ى درجة من 
اال�ستع�������داد للقبول باإ�س�������الم )معتدل( ي�سمن 
م�ساحل�������ه ال�سيا�سي�������ة واالقت�سادية وال ي�سكل 

تهديدًا لها))).

رابع�������ًا � اخللط ب�������ني الدي�������ن االإ�سالمي وواقع 
امل�سلمني:

ال يخف�������ى عل�������ى اأح�������د اأن االأم�������ة االإ�سالمية 
تع�������اين منذ ق�������رون عدي�������دة واقع�������ًا ماأزومًا 
عل�������ى امل�ستوي�������ات ال�سيا�سي�������ة واالقت�سادية 
امل�ستوى  فعل�������ى  والثقافية.  واالجتماعي�������ة 
ال�سيا�س�������ي، ع�سف�������ت احل�������روب والنزاعات 
امل�سلحة وما تزال تع�سف باأرواح االآالف من 
اأبناء العامل االإ�سالمي كل عام، كما ما يزال 
العدي�������د من الدول االإ�سالمي�������ة يخ�سع ب�سكل 
اأو باآخ�������ر لقوى اأجنبية حتد م�������ن اإمكانات 

ا�ستقاللها الفعلي.
وعلى ال�سعيد االقت�سادي، ت�سري االإح�سائيات 
اإىل اأن اأكرث من ن�سف مليار م�سلم يعي�سون 
حت�������ت خط الفق�������ر، رغم م�������ا تتمتع به من 
ثروات ب�رصي�������ة وطبيعية هائل�������ة))) . االأمر 
الذي يوجه االأنظار اإىل ما تكابده تلك الدول 
من ا�ست��������رصاء الف�ساد و�سوء االإدارة واختالل 

 Hintington, Samuel. The Clash of :أنظر (((
 Civilizations and the Remaking of World

.(996 ,Order, New York : Simon&Schuster
 Gerges, Fawaz. America and :3) أنظر(

 Political Islam: Clash of Cultures or Clash
 of Interests?, Cambridge : Cambridge

.(999 ,University Press
))) ملكاوي، أسماء. »حالة العالم اإلسالمي: أرقام 
ومؤشرات«، مقالة منشورة في الموقع اإللكتروني 

)الجزيرة( على الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/

-A3A7-(E93-((A3-DD9C(9C9
htm.E37389C9C7((
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61 العدالة يف توزيع املوارد والرثوات. 
ويف املجال االجتماع�������ي، تعاين دول العامل 
االإ�سالمي من تفاوتات طبقية �سارخة تتفاقم 
حدته�������ا عامًا بعد اآخر، مع العجز عن اإيجاد 
بن�������اءات حديثة قادرة عل�������ى االإجناز الناجح 
الفعال، وانحط�������اط مكانة املراأة، وتهمي�ض 
دور ال�سباب، و�سع�������ف االهتمام باالأطفال، 
ناهي�������ك عن اهت�������زاز املنظوم�������ات القيمية 

وتخلخلها حتت وطاأة القيم الغربية الغازية.
وعلى ال�سعيد الثقايف، يبدو العامل االإ�سالمي 
منقطع�������ًا ب�س�������ورة �سبه تامة ع�������ن الثورات 
املعرفية واملعلوماتية والعلمية التي ي�سهدها 
العامل، فيبدو االأقل اإ�سهامًا يف تلك الثورات، 
�سواء على م�ستوى االإبداع اأو التطوير، ليغدو 
يف اأف�سل احل�������االت م�ستهلكًا نهمًا، وب�سورة 
ا�ستعرا�سي�������ة فجة، ملا تنتج�������ه تلك الثورات 

من تطبيقات وتقنيات.
اإزاء الواقع املرتدي الذي يتخبط فيه العامل 
االإ�سالم�������ي، ومع اأخ�������ذ اجله�������ود ال�سهيونية 
واال�ستعماري�������ة يف تعميق ذلك الواقع واإبرازه 
وت�سخيمه بعني االعتبار، يغدو من الطبيعي 
انبعاث حال�������ة من املماه�������اة التلقائية بني 
االإ�س�������الم من جه�������ة، والفق�������ر والتخلف من 
جه�������ة اأخرى، ليتم حتمي�������ل االإ�سالم جريرة 
�سعف اأبنائه وتخلفهم. وعليه؛ يبدو اأن من 
الع�س�������ري اأن يتعاطف الغربي الذي ال يعرف 
اإال �سورة م�سوهة عن االإ�سالم مع هذا الدين، 
ب�������ل اإن م�������ن الطبيعي اأن يتخ�������ذ منه � وهو 
يظن�������ه �سببًا رئي�سًا لتخلف اأرجاء وا�سعة من 
العامل � موقفًا �سلبيًا عدائيًا، ويويل جزءًا من 

اهتمامه ملحاربته وا�ستئ�سال �ساأفته.

خام�سًا � تبني �سورة منطية �سلبية للم�سلمني:
يف االأ�س�������ل، تتمتع املب�������ادئ والنظريات- 
وبخا�سة العقائدية- بطابع مثايل يتيح هام�سًا 
معق�������واًل من االنف�سال بينها من جهة، وبني 
اأتباعها وتطبيقه�������م لها على اأر�ض الواقع من 
جهة اأخرى. اإال اأنه ويف كثري من االأحيان، 

يتم اخللط بني االأفكار ومعتنقيها، فيتم عزو 
ما يقرتفه ه�������وؤالء من اأخطاء وجتاوزات اإىل 
االأف�������كار التي يزعمون تبنيه�������ا. وهذا يظهر 
وا�سحًا متامًا يف حال�������ة االإ�سالم وامل�سلمني، 
اإذ يتم حتميل االإ�سالم م�سوؤولية ال�سلوك غري 
ال�سوي الذي ي�سدر ع�������ن بع�ض امل�سلمني. 
وباالإ�ساف�������ة اإىل اجلهل بحقيق�������ة االإ�سالم، فاإن 
من م�سلحة الكثريين من اأن�سار التوجهات 
اال�ستعماري�������ة وال�سهيوني�������ة ا�ستغالل ال�سلوك 
ال�سيء للم�سلم�������ني للنيل منهم ومن دينهم، 
واإثب�������ات �سحة ال�سور النمطية املرت�سمة يف 
اأذه�������ان الكثريين من اأبن�������اء الغرب عنهم. 
وبت�سلي�������ط ال�س�������وء عل�������ى تلك ال�س�������ور التي 
تطورت ع�������رب قرون طويل�������ة ظللتها اأجواء 
الت�س�������ارع والتفاعل املتوت�������ر غري املتوازن 
بني اجلانبني، فاإنه�������ا ت�سقط على ال�سخ�سية 
امل�سلمة كمًا هائاًل من االفرتاءات واخلياالت 
املري�سة، فت�سوره�������ا باجل�سع والنهم والغباء 
وال�سفه واملكر واحتقار املراأة والتكالب على 

ال�سهوات ..الخ.
وقد لعب�������ت ال�سينما العاملية وو�سائل االإعالم 
املغر�سة التي تخ�س�������ع ل�سيطرة وا�سحة من 
جانب الدوائ�������ر ال�سهيوني�������ة يف العامل دورًا 
اأ�سا�سيًا يف تر�سيخ معامل تلك ال�سور النمطية 
وت�سخيمه�������ا وتعميمها، حت�������ى غدت مبثابة 
احلقائ�������ق الثابت�������ة التي ال حتتم�������ل النقا�ض، 
وحتك�������م تعاطي كثري م�������ن اأبناء الغرب مع 

االإ�سالم وامل�سلمني.
وللحقيقة، فقد لع�������ب بع�ض اأبناء امل�سلمني 
اأنف�سه�������م دورًا ال ي�ستهان به يف ت�سديق تلك 
ال�سور النمطي�������ة ال�سائهة، وذلك عن طريق 
�سلوكهم املتخلف واملنحرف اأثناء جتوالهم 
يف عوا�سم الدني�������ا، مقدمني بذلك االأمنوذج 
االأ�س�������واأ ع�������ن ال�سخ�سية امل�سلم�������ة، ومن ثم 
عن االإ�س�������الم نف�سه، كم�������ا كان للتطبيق 
املتزم�������ت لال�س�������الم، ال�������ذي يرك�������ز على 
ال�سكل عل�������ى ح�ساب الروح وامل�سمون، من 
جان�������ب بع�ض اأنظمة احلكم التي تزعم اتخاذ 
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االإ�سالم منطلقًا للت�رصي�������ع فيها، ن�سيب يف 
عملية االإ�ساءة اإىل االإ�س�������الم وتخويف النا�ض 
من�������ه. اإذ اأظهرته تلك االأنظمة وكاأنه جالد 
قا�ض متحجر يط�������ارد النا�ض ل�سلب حرياتهم 
وحرمانه�������م م�������ن كل مظاه�������ر البهج�������ة، 
واإجباره�������م على اإتي�������ان الفرائ�ض والطقو�ض 

الدينية على الرغم منهم.
وج�������اءت التفجريات املدوي�������ة على اأهداف 
مدني�������ة يف ع�������دد م�������ن البل�������دان الغربية، 

كالوالي�������ات املتحدة االأمريكي�������ة وبريطانيا 
واإ�سباني�������ا، واالإ�سالمي�������ة اأي�س�������ًا، كال�سعودية 
وم�رص وباك�ست�������ان واالأردن والعراق، التي 
تبنته�������ا جماعات تزعم انتماءه�������ا لالإ�سالم، 
كتنظيم القاع�������دة بتفرعات�������ه، لت�سب يف 
تي�������ار ت�سعيد املخاوف من االإ�سالم، ولتعطي 
الأعدائ�������ه املزيد من امل�������ربرات ملحاربته 
وت�سيي�������ق اخلناق عليه، بحج�������ة م�سوؤوليته 

املبا�رصة عن توليد االإرهاب واالإرهابيني.

   

�شناعة اال�شالموفوبيا ... احابيل اليمن ال�شيا�شي

 �سحيفة القوى الثالثة
2012/11/11

ناتان لني / عر�ض عبد اهلل ميزر
 ملخ��������ض :يت�س�������اءل لني كات�������ب )�سناعة 
اال�سالموفوبيا  احابيل اليمني( عن اال�سباب 
التي تقف وراء ه�������ذه الزيادة امل�ستمرة يف 
تاأجي�������ج امل�ساع�������ر املعادي�������ة للم�سلمني يف 
الع�������امل، وي�ستغ�������رب من حالة ع�������دم الثقة 
والكراهي�������ة املت�ساعدة جتاه امل�سلمني على 
الرغم م�������ن مرور عق�������د م�������ن الزمن على 

اأحداث 11�سبتمرب .
وي�س�������ري اإىل اأن موج�������ة م�������ن االإ�سالموفوبيا 
التي هزت م�ساعر العام�������ة االأمريكيني هو 
نتاج االحت�������اد املتما�س�������ك والر�سني لليمني 
االأمريكي . فمنذ ا�سطدام الطائرتني بربجي 
التجارة العامليني، وهم ال يتوانون عن اإقناع 
املواطنني ب�������اأن امل�سلمني ي�سكل�������ون تاأثريًا 
خط�������رًا يف الغ�������رب . وي�������رى اأن املدونني 
املت�سددي�������ن، وال�سيا�سي�������ني العن�رصي�������ني، 
ورجال الدي�������ن االأ�سولي�������ني، ومثقفي �سبكة 
وال�سهاين�������ة  نيوز-االإخباري�������ة،  -فوك��������ض 
املتدين�������ني، ي�سهم�������ون يف �سناعة الكراهية 

جتاه امل�سلمني اأو ما ي�سمى االإ�سالموفوبيا .
يجد الكاتب اأن �سناعة االإ�سالموفوبيا تختلف 

عن ال�سناعات االأخرى التي ت�سنع منتجاتها 
حتت مظلة متح�������دة، حيث هي ديناميكية 
ومرن�������ة اأكرث، مع اأج�������زاء متحركة غري 
مت�سلة بفرع واحد . وي�سري اإىل اأن مموليها 
اليزالون �سائرين يف الطرق نف�سها ومرتابطني 
باأ�سكال متع�������ددة . وي�رّصع كل منهم عمل 
االآخر، كم�������ا اأن �سناع االإ�سالموفوبيا �سّخروا 
قوة االإنرتن�������ت لتو�سيع �سبكاتهم ال�سغرية يف 
املنظم�������ات الوطنية واالإقليمي�������ة والعاملية 
. وغالب�������ًا ما تتط�������ور املجموعات ال�سغرية 
وتخرج بخطابات معادية للم�سلمني على مر 
الزمن، واأخريًا تنتج اأرباحًا مفاجئة، تعمل 
حتت القيادة نف�سه�������ا اأو امل�سابهة لها . ومن 
هذه املنظمات: اأوقفوا اأ�سلمة اأمريكا، وهي 
جمموعة ن�سطاء اإ�سالموفوبيني انطلقت على 
يد املدونة بامي�������ال غيلر، وهوؤالء �سكلوا لهم 
فرع�������ًا من املنظمة يف اأوروب�������ا با�سم -اأوقفو 
اأ�سلم�������ة اأوروبا-. تلعب هات�������ان املجموعتان 
دورًا كب�������ريًا يف تاأجي�������ج امل�ساعر املعادية 
للم�سلم�������ني، ووح�������دا جهودهم�������ا يف اإيقاف 
م��������رصوع بناء مركز اإ�سالم�������ي يف نيويورك 
بالقرب من مركز برجي التجارة العامليني 
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63 . ويف ع�������ام 2011 اندجم�������ت املجموعتان يف 
جمموعة -اأوقفوا اأ�سلمة الدول-.

يرى الكاتب اأن العالقات املالية تلعب دورًا 
كب�������ريًا يف ه�������ذه ال�سناع�������ة، فالعالقة بني 
العامل ورب العمل تو�سحت يف الرابط بني 
املدون والكاتب االأمريكي روبريت �سبن�رص 
ومديره ديفي�������د هورويتز، حيث خلق بيئة 
موائمة للم�ساركة ب�سكل فعال يف االأحاديث 
االإ�سالموفوبي�������ة، ويتلقى من جراء ذلك راتبًا 
�سهري�������ًا، اأي اأن االأم�������ر بالن�سبة اإىل �سبن�رص 
هي ق�سية ربحية اأك�������رث مما هي نابعة عن 
قناعة ، فهو يكتب يوميًا �سفحة االفتتاحية 
يف مدونة با�سم -جه�������اد ووت�ض-التي يديرها 
ب�سكل م�ستقل، وه�������ي تابعة ملركز ديفيد 
هورويت�������ز للحرية، ويعت�������رب منربًا حلركة 

مكافحة اجلهاد يف العامل، والنظرة اإليها يف 
الع�رص احلديث وي�سفه�������ا  هورويتز بعبارة: 

-�سغرية اإال اأنها عائلة فعالة ب�سكل وا�سح-.
يف راأي الكات�������ب اأن من ي�سه�������م يف �سناعة 
االإ�سالموفوبيا عرب ��������رصاء منتجاتها، يفعل 
ذل�������ك الأنه�������م يحتاج�������ون بع�ض ال�س�������يء اإىل 
املنتج، وهوؤالء الذين ميولون االإ�سالموفوبيا 
لي�س�������وا خمتلفني، حيث تقف وراء اأ�سخا�ض 
مث�������ل روب�������ريت �سبن�رص وديفي�������د هورويتز 
�سخ�سي�������ات اأيديولوجية �سبابية للغاية، ترى 
اأن تروي�������ج امل�ساع�������ر املعادي�������ة للم�سلمني 
��������رصورة لتمكينه�������م من و�سع يده�������م العليا 
يف حرب كوني�������ة يخو�سونها على بعد اآالف 

االأميال يف ال�سفة الغربية .

   
 

م�شت�شار �شيخ االأزهر: فو�شى اخلطاب الدينى على القنوات الف�شائية 
�شاعد على تغذية االإ�شالموفوبيا 

موقع امل�رصي اليوم

 2010/11/09 

يف حوار مع »امل�رصي اليوم« حدد الدكتور 
عزب م�ست�سار �سيخ االأزه�������ر ل�سوؤون احلوار 
ثالثة اأ�سباب لالحتقان الدينى بني امل�سلمني 
وامل�سيحي�������ني ه�������ي »اإ�رصائي�������ل مب�ساعيه�������ا 
الق�������وى الكربى وعلى  اخلبيثة«، و»احتالل 
راأ�سه�������ا اأمري�������كا لب�������الد اإ�سالمي�������ة« و»اجلهل 
املطبق بالدين االإ�سالمى والدين امل�سيحى«.

وفيما يلي ن�ض احلوار:
* كيف تقّيم عالقة الغرب باالإ�سالم؟

- ال ميك�������ن اأن نق�������ول اإن فرن�س�������ا ت�سطه�������د 
امل�سلمني، وتعادى االإ�سالم واأنها دولة معقدة 
كما ي�ساع، وال ميكن اأي�سا اأن نقول اإن فرن�سا 
ت�سب�������ح بحمد االإ�س�������الم وت�سجد ل�������ه الأن هذا 
غ�������ري �سحيح، واحلقيقة اأن هناك عدة اأوجه 
لفرن�س�������ا، فهن�������اك فرن�سا اجلامع�������ة والبحث 

العلم�������ى وهى مفخ�������رة الفرن�سي�������ني وهناك 
فرن�س�������ا االإعالمية وهى م�سيب�������ة امل�سائب 
كما هو االإعالم ف�������ى م�رص والعامل العربى، 
وهناك اأي�سا فرن�سا ال�سارع التى ت�سم املثقف 
واجلاهل،  وجهالء فرن�س�������ا ال يختلفون عن 
جهالء م�رص الأن نظ�������رة كل منهم لالآخر 
غ�������ري �سحيحة، فبع�سه�������م ي�سف امل�سلمني 
العامل  باالإرهاب والتطرف والت�س�������دد ويرى 
االإ�سالم�������ي جم�������رد اأر�ض خ�سب�������ة ال�ستهالك 
منتجات�������ه وغري قادرة عل�������ى اإنتاج احل�سارة 
االإن�سانية. باملقاب�������ل بع�ض امل�سلمني يرون 
اأن الغرب  يقف �سد االإ�سالم كله، ولالأ�سف 
لعب االإعالم امل��������رصى والعربى دورا �سلبيا 
باإطالقه مف�������ردات ف�سفا�سة لي�ض لها معنى 
تزيد االأمور �سوءا وتبنى بها جدارا عازاًل بني 
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االإ�سالم واأوروبا.
* كيف ظه�������رت )االإ�سالمو فوبيا( وكيف 

نواجه تلك الظاهرة يف الغرب؟
- النقطة الفا�سلة فى راأيى هى �سقوط االحتاد 
ال�سوفييتى، بعدها بداأت اأوروبا تن�رص فكرة 
اخلوف من االإ�سالم وواكب ذلك ما حدث يف 
اأفغان�ستان، ث�������م ال�سي�سان، حيث ذهب اآالف 
ال�سب�������اب امل�سلمني للجه�������اد هناك، وكلمة 
اجله�������اد هنا يجب اأن ن�س�������ع اأمامها عالمات 
ا�ستفهام.. اأى جه�������اد ؟ و�سد من ؟ ول�سالح 

من؟.
واحلقيق�������ة اأن اأمري�������كا الت�������ى �ساهم�������ت فى 
اإن�س�������اء تنظيم القاعدة لتح�������ارب به االحتاد 
ال�سوفييتى تكتوي االآن بنارها، وكان االإ�سالم 
وامل�سلم�������ون من اأول ال�سحاي�������ا. ومع ظهور 
التط�������رف فى العامل االإ�سالم�������ى، قالت اأوروبا 
)هذا ه�������و االإ�سالم( ومن هنا اأ�سبحت ظاهرة 
االإ�سالموفوبي�������ا تربر ملزيد من ال�سغط على 
االإ�سالم وامل�سلمني و�سي�������خ االأزهر د. اأحمد 
الطيب رد على بع��������ض حماوريه االأوروبيني 
حول هذه النقطة حتديدا وقال )كيف يكون 
االإ�س�������الم خميف�������ا والع�������امل االإ�سالمي �سعيف 

ومقهور ومتعدى عليه يف عقر داره؟(.
* اإذن ما الذي �ساعد على تغذيه االإ�سالموفوبيا 

حتى اأ�سبحت ظاهرة  يف اأوروبا؟
- لالأ�سف، �ساعد عل�������ى تغذية االإ�سالموفوبيا 
فو�سى اخلطاب الدينى على القنوات الف�سائية 
حالي�������ا، وه�������و خطاب يهت�������م باملظهر على 
ح�س�������اب اجلوهر، وللخروج من تلك  االأزمة 
يجب اأوال اأن نرتك الرتكيز على ال�سطحيات 
والتفاهات، واأتذك�������ر اأن اأحد االأ�سدقاء من 
الق�ساو�سة قال يل منذ اأيام :)اأخ�سى اأن يكون 
امل�سلم�������ون االآن مث�������ل البيزنطيني عندما 
كانوا يناق�سون داخل الكنائ�ض هل املالئكة 
ذكور اأم اإن�������اث فيما يدق العثمانيون اأبواب 
بيزنطة(، وهذا لالأ�سف ما نفعله االآن عندما 
ن�سمع عن فتاوى بول الر�سول ور�ساع الكبري 

وهل دم الربغوث ينق�ض الو�سوء اأم ال.

 *بع�������د قرار د.اأحم�������د الطي�������ب اإلغاء جلنة 
حوار االأديان باالأزهر ال�رصيف وا�ستبدل بها 
مبركز احلوار مع الغرب ماذا فعل املركز؟

- ف�سيلة االإمام االأكرب �سيخ االأزهر، فو�سني 
فى احلديث عن هذا املركز يف كل مكان، 
ومرا�سلة جمي�������ع هيئات احل�������وار يف العامل 
للتعريف به، وهناك جمل�ض اأعلى للمركز 
�س�������وف يعلن ع�������ن االأع�ساء قريب�������ا، ويراأ�ض 
املجل��������ض �سي�������خ االأزهر، ويلي�������ه د. حمدي 
زقزوق وزير االأوقاف باعتب�������اره اأحد الذين 
عا�سوا يف اأوروبا ودر�سوا فيها، وهناك توافق 
دائما بني االأزهر وال�������وزارة. ومن املقرر اأن 
يك�������ون للمركز هيئ�������ة ا�ست�سارية ت�سم كبار 
العلماء م�������ن العامل االإ�سالم�������ي امل�سهود لهم 
بالعاملية والذين يتمتعون بتاأثري كبري على 
االآخر الغربي، كما �سندعو جميع املوؤ�س�سات 
االإ�سالمي�������ة لنوحد كلمتها اأمام الغرب. اأما 
عن دور املركز، فمن املفرت�ض اأن يتوىل 
م�سوؤولية احلوار م�������ع االآخر حول كل �سيء 
اإال العقيدة، فهي لي�س�������ت جماال للحوار، وال 
يجب اأي�سا اأن نناق�ض االآخرين يف عقائدهم، 
لكن االأ�سا��������ض اأن يكون النقا��������ض حول القيم 
العليا امل�سرتكة لالإن�سانية جميعا كاحلق 
واخل�������ري والعدل وال�سالم، و�سيكون احلوار مع 
امل�سحيني واليهود، وبالطبع لن يكون هناك 
حوار مع ال�سهاينة وال حاخامات اإ�رصائيل، 
فهي بلد معت�������د، وحاخامته�������ا متطرفون، 
وغري مرغوب يف احل�������وار معهم، اأما يهود 
الع�������امل املعتدل�������ون فنحن نرح�������ب باحلوار 
معهم، وال�رصط الوحيد للحوار هو االحرتام 

املتبادل.
* انت�رصت يف الفرتة االأخرية خماوف من 
ا�سلم�������ة اأوروبا.. براأيك م�������ن يقف وراء تلك 

الفكرة ون�رصها ب�سكل وا�سع؟
- اأ�سلمة اأوروبا فكرة م�سحكة وتثري ال�سخرية، 
فعندم�������ا حزن ر�س�������ول اهلل الأن اأهل مكة مل 
ي�سلموا، اأنزل اهلل االآية الكرمية )فلعلك باخع 
نف�سك على اآثارهم اإن مل يوؤمنوا بهذا احلديث 
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65 اأ�سفا(. وهن�������اك االآية الكرمية التي تقول )ولو 
�ساء ربك الآمن من فى االأر�ض كلهم جميعا 

اأفاأنت تكره النا�ض حتى يكونوا موؤمنني(.
فمادام االإ�سالم غري مهدد فى عقيدته، ومادام 
هناك م�ساجد يذكر فيها ا�سم اهلل تعاىل �سواء 
فى فرن�سا واأوروبا ككل فنحن ل�سنا مطالبني 
مبحاربة الع�������امل واإكراههم على الدخول فى 
ديننا، ومع ذل�������ك فاالإ�سالم ينت�رص فى اأوروبا 
ب�سكل كبري اإما من خالل املثقفني الذين 
يدر�سون الق�������راآن ويتعاملون معه عن قرب، 
اأوامل�سلمني الذين يثبتون كفاءتهم وقدرتهم 
عل�������ى التعاي�ض، اأو ب�سب�������ب تاريخ االإ�سالم فى 

البحث العلمى والعلوم االإن�سانية، وهو التاريخ 
الذي ينبه�������ر به االأوروبي�������ون، وهناك األف 
منفذ اآخر لدخول غري امل�سلمني فى االإ�سالم 
برغبته�������م وقناعاتهم. وفك�������رة اأ�سلمة اأوروبا 
يروج له�������ا بع�ض اجلهالء الذي�������ن مل يدر�سوا 
القراآن الكرمي، وال يعرفون �سيئا عن االإ�سالم 
مث�������ل ذلك ال�سخ�ض االأحم�������ق الذى يعي�ض 
فى جب�������ال اأفغان�ستان ويبعث بر�سالة لرئي�ض 
جمهورية فرن�سا يقول فيها )اأ�سلم ت�سلم( فهل 
ميكن اأن تكون هذه طريقة للحوار ونحن فى 

القرن الواحد والع�رصين؟.

   

 االأ�شاطر املوؤ�ش�شة لالإ�شالموفوبيا

املختار اال�سالمي

2014/2/8  

الك�اتب : اأمل خريي
رمب�������ا مل ي�سم�������ع الكثري م�������ن امل�سلمني عن 
 ،Chanson de Rolland-- ملحمة روالند
على الرغ�������م من كونها من اأه�������م امل�سادر 
التاريخي�������ة الت�������ي اعتمد عليه�������ا الغرب يف 
تاأريخ احل�������روب ال�سليبية، فه�������ذه امللحمة 
متثل اأبلغ تعبري عن ال�سعور الذي �ساد اأوروبا 
يف فرتة احلروب ال�سليبية جتاه امل�سلمني، 
حيث مت ت�سوي�������ر امل�سلمني على اأنهم كفار 
يعبدون االأوث�������ان، يت�سمون بالغدر فيهجمون 
على موؤخرة اجلي�ض الفرن�سي ليقتلوا البطل 
روالند ابن اأخ االإمرباطور الفرن�سي �سارملان 
ويبيدوا املئات م�������ن جي�سه، فما كان من 
�سارملان اإال اأن عاد م�رصعا بحملته ال�سليبية 
ليث�������اأر الب�������ن اأخيه ويق�سي عل�������ى امل�سلمني 

ويخرتق ح�سونهم.
وتع�������د ملحم�������ة روالن�������د العن��������رص الرئي�سي 
يف درا�س�������ات احل�س�������ارة الغربي�������ة يف جميع 
الكلي�������ات واجلامع�������ات يف خمتل�������ف اأنحاء 

البالد. حيث ي�سته�������ل الدار�ض قراءاته حول 
احل�������روب ال�سليبي�������ة التي بداأت ع�������ام 1095م 
بهذه الق�سي�������دة، واالأدهى من ذلك اأن هناك 
العديد من االأجي�������ال امل�سيحية-اليهودية قد 
ن�س�������اأت على كراهية امل�سلمني ب�سبب هذه 
الق�سي�������دة، التي ت�س�������ور امل�سلمني على اأنهم 
هوؤالء االأع�������داء الغادرين الذين قاموا بتهديد 

اأ�س�ض احل�سارة الغربية يف يوم من االأيام.
لكن ما ال يعرفه الكثريون عن ملحمة روالند 
اأنها تاأ�س�ست على اأ�ساطري واأكاذيب خمرتعة، 
وهذا ما ك�س�������ف عنه )جون فيفر( املدير 
امل�سارك مل��������رصوع ال�سيا�سة اخلارجية حتت 
املجهر، التابع ملعه�������د الدرا�سات ال�سيا�سية 
بوا�سنطن، ومدير ال�سوؤون الدولية يف مركز 
العالق�������ات الدولية، وه�������و موؤلف العديد من 
الكتب واملقاالت، عمل �سابقا رئي�ض حترير 
جملة ال�سيا�س�������ة العاملية، ومن اأهم موؤلفاته 
-االأحادية االأمريكية واالإ�سرتاتيجية العاملية 
بع�������د 11 �سبتمرب-، - القومي�������ة اجلديدة يف 
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ال��������رصاع-،  يف  واالأقلي�������ات  اأوروبا:ال�������دول 
اأوروب�������ا ال�رصقية بعد  ال�سدم�������ة:  -موجات 

الث�������ورات-، وخالل ع�������ام 2011 �سيقوم بن�رص 
كتابه اجلديد عن االإ�سالموفوبيا.

فن �شناعة االأ�شاطر
-اأكاذي�������ب  بعن�������وان  االأخ�������ري  مقال�������ه  يف 
 Foreign االإ�سالموفوبيا- والذي ن�رص مبوقع
Policy In Focus، فن�������د )ج�������ون فيف�������ر( 
االأكاذيب واخلراف�������ات التي يروجها الغرب 
ح�������ول اخلوف من االإ�سالم، ودر�سها يف �سياق 
تاريخ�������ي يعود لف�������رتة احل�������روب ال�سليبية، 
حيث بداأ من ملحمة روالند ال�سابق االإ�سارة 
اإليه�������ا والتي خلدت معرك�������ة رن�سيفو التي 
جرت اأحداثها يف القرن الثامن امليالدي، 
ولكنه�������ا فيما بعد ن�سب�������ت اإىل القرن احلادي 
ع�رص لرتويج خرافة ال اأ�سل لها، وامل�سكلة 
يف نظ�������ر جون فيفر اأن تقوم ملحمة كاملة 
على اأكاذي�������ب خمرتع�������ة، فاجلي�ض الذي 
هجم على روالند وجن�������وده الفرجنة مل يكن 
من امل�سلمني على االإطالق. ففي املعركة 
احلقيقية التي جرت عام 778م، كان الهجوم 
من فرجن�������ة البا�سك امل�سيحي�������ني الغا�سبني 
اآنذاك من �سارمل�������ان لقيامه بنهب مدينتهم 
-بامبلون�������ا-، مل تكن ملحم�������ة على االإطالق 
كما �سجلتها الق�سيدة، فهي جمرد معركة 
�سغرية م�������ن املعارك التي �سهدته�������ا اأ�سبانيا 
يف الع�س�������ور الو�سطى. وبعده�������ا بثالثة قرون 
كاملة بداأت احلروب ال�سليبية حني ح�سد 
امللوك والباباوات والفر�سان جنودهم للقيام 
باأول حملة �سليبية، حيث قام �ساعر جمهول 
اأبي�������ات الق�سي�������دة الإ�سعال  باإع�������ادة اقتبا�ض 
احلما�ض يف قلوب اجلنود امل�سيحيني حاملي 
ال�سليب الذين يخو�س�������ون حربا مقد�سة �سد 

اأعداء اهلل من امل�سلمني.
وي�سيف فيفر اأن الغ�������رب ما زال يفكر يف 
احل�������روب ال�سليبية على اأنها نوع من -�سدام 
احل�سارات- التورات�������ي بني اأتباع ي�سوع واأتباع 
حمم�������د. ويف ن�سخ�������ة �سعبية م�������ن روايات 
احلروب ال�سليبية، مت اإحالل اخل�سم امل�سلم 
حم�������ل الكثري م�������ن اأع�������داء امل�سيحية �سواء 
كانوا يه�������ود اأو زنادقة، حي�������ث مت ا�ستبدال 
ه�������وؤالء بامل�سلمني يف الرواي�������ات لت�سويرهم 
على اأنهم االأعداء، وال يخفى ما يف ذلك من 

تزوير وت�سويه للتاريخ وقلب للحقائق.
االأم�������ر يف نظر فيف�������ر مل يتوقف فقط عند 
احلروب ال�سليبية، فبعد هذه الفرتة بكثري، 
وخالل احلرب الباردة، قام �سانعو االأ�ساطري 
يف وا�سنطن بفعل مماث�������ل، حيث ا�ستبدلوا 
االأع�������داء الذي�������ن عرف�������وا با�س�������م ال�سيوعيني 
املالحدة مبجموع�������ة متباينة من القوميني 
املعادين لالإمرباطورية يف حماولة لتحويل 
النزاع�������ات يف اأماكن نائي�������ة مثل فيتنام، 
اأنها  وغواتيم�������اال، واإيران، وت�سويره�������ا على 
ملحم�������ة يف �رصاع كبري بني ق�������وى العامل 
احلر وقوى ال��������رص. ويف ال�سنوات االأخرية، 
قام�������ت اإدارة بو��������ض بكل هذا م�������رة اأخرى 
من خ�������الل ت�سوير القومي�������ني العرب على 
اأنهم اأ�سولي�������ني اإ�سالميني متعط�سني للدماء 
كمحاولة لتربي�������ر غزو الع�������راق والتهديد 

باإ�سقاط النظام ال�سوري.

الفوبيا امل�شطنعة
وت�ستمر �سناع�������ة االأ�ساطري حتى اليوم كما 
يرى فيفر، فاخل�������وف املر�سي الذي ي�سوب 
الواليات املتح�������دة اليوم قد اأ�سبح يف اأ�سده، 

فالرئي��������ض احل�������ايل امل�سيحي متام�������ا يعتقد 
الكثري م�������ن االأمريكيني اأنه م�سلم، واملفكر 
االإ�سالمي طارق رم�سان ينظر له بول برمان 
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67 واآخرون من الكتاب على اأنه اأ�سويل منغلق 
التفكري. كم�������ا اأن اأحد املراكز االإ�سالمية 
يف مانهات�������ن، والذي اأ�س�س�������ه جمموعة من 
اأن�سار احل�������وار بني االأديان، �سار يطلق عليه 
م�سج�������د اجلرواند زي�������رو االإرهابي املتطرف 
يف ن��������رصات االأخبار واخلط�������ب ال�سيا�سية، 
ويف املدون�������ات واملواقع االلكرتونية التابعة 

ملجموعة من النا�سطني اليمينيني.
هذا الت�س�������دد جتاه االإ�س�������الم انعك�ض كذلك 
ب�س�������دة يف ر�س�������وم الكاريكات�������ري، مم�������ا ينذر 
بو�سول الواليات املتحدة ملنعطف خطري، 
فاخلطاب املعادي لالإ�س�������الم ارتفعت نربته 
ب�سدة بعد اأحداث 11 �سبتمرب وازدادت جرائم 
الكراهية على الرغم من عدم وقوع هجمات 
اإرهابية كب�������رية يف الوالي�������ات املتحدة اأو 

اأوروبا منذ تفجريات لندن يف 2005.
وي�سيف فيفر اأن االأمريكيني واالأوروبيني قد 
األفوا هذا الهراء وهذه االأكاذيب منذ الكذبة 
الكربى التي روتها ملحم�������ة روالند وكاأنهم 
توقفوا بذاكرتهم عند القرن احلادي ع�رص، 
حي�������ث ظلوا من حينه�������ا يف معركة اأبدية 
ب�������ني -نحن- و-هم-. وعلى الرغم من انتهاء 
احلروب ال�سليبية منذ القرن ال�سابع ع�رص، 
فما زال امل�سلمون ه�������م العدو، ومنذ انتهاء 
احل�������رب الباردة ع�������ام 1991، ا�ستب�������دل العدو 
ال�سوفيتي ال�سيوع�������ي بالعدو امل�سلم االإرهابي 

املتطرف، وذلك حتت ا�سم احلرب العاملية 
على االإرهاب، والتي تنت�رص يف عدة مناطق 
يف اأفغان�ست�������ان، والعراق واليمن وباك�ستان 

وغريها.
ويعتق�������د فيفر اأن هذا اخل�������وف املر�سي من 
االإ�سالم لن يجلب �سوى املزيد من الغ�سب يف 
مناطق متفرقة من العامل وتهدر يف �سبيله 
الكثري من االأموال والرثوات وتزهق املزيد 
م�������ن االأرواح، ولن ينتهي كل ذل�������ك اإال اإذا 
تخل�ض الغرب من عقدة احلروب ال�سليبية 
وخرافاته�������ا امل�سطنعة، فاخلوف من االإ�سالم 
خوف غري عقالين، فحت�������ى لو قام اأ�سوليون 
م�سلمون بتنفي�������ذ بع�ض الهجمات االإرهابية 
، ومازالت بع�ض اجلماعات االإرهابية تتبنى 
تنفي�������ذ خمطط�������ات اإرهابية، فم�������ن اخلطاأ 
و�سع كل ه�������ذه اجلماعات يف بوتقة واحدة 

واعتبارها متثل االإ�سالم نف�سه.
وعادة ما تتاأ�سل املخ�������اوف غري املنطقية 
لدى االأفراد منذ طفولتهم املبكرة وت�ستقر 
يف العقل الباطن، وعلى نف�ض النمط ير�سد 
فيفر ث�������الث خرافات موروثة منذ احلروب 
ال�سليبية لدى العقل الغربي، وهذه اخلرافات 
الث�������الث ت�سكل جوهر كراهية االإ�سالم حتى 
اليوم، وه�������ي: امل�سلم�������ون يت�سمون بالعنف 
بطبيعتهم، امل�سلمون يريدون ال�سيطرة على 

العامل، امل�سلمون ال ميكن الثقة بهم.

احلمالت ال�شليبية ما زالت م�شتمرة
احلقيق�������ة كما يراها فيفر اأن خرافة االإ�سالم 
دي�������ن ال�سيف والتي كانت من دعائم االأدب 
والف�������ن ال�سليبي، جتايف الواق�������ع متاما، فما 
ارتكبه امل�سلم�������ون من قتل لل�سليبيني على 
م�������دى احل�������روب ال�سليبي�������ة ال يق�������ارن اأبدا 
بالفظائع التي ارتكبه�������ا ال�سليبيون واملجازر 
الوح�سية التي نفذوها بحق املقد�سيني اأثناء 
اقتحامه�������م القد�ض ع�������ام 1099م حيث حولوا 
املدين�������ة اإىل حم�������ام دم حقيق�������ي، و�سارت 
ال�س�������وارع مغطاة باأكوام م�������ن القتلى، حتى 

اأن بع�ض امل�سلمني الذي جنوا من املذبحة 
ا�سطروا حلمل اجلث�������ث خارج اأ�سوار املدينة 
وحرقها يف حمارق هائلة وغ�سل ال�سوارع من 
الدماء، يف الوقت نف�سه القى اليهود م�سريا 
مماثال على ي�������د ال�سليبيني الذي�������ن اأحرقوا 
منهم الكثري وهم اأحياء وذبحوا الكثري اأي�سا 
يف معبده�������م الكبري. ه�������ذه اخلرافة االأوىل 
عن عن�������ف االإ�سالم �ساهم الكثري يف تاأ�سيلها 
وتكري�سها، فالق�ض )ب�������ات روبرت�سون( اأعلن 
يف ع�������ام 2005 اأن االإ�سالم يح�ض على العنف، 
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والل�������واء )ج�������ريي كاري( ال�������ذي خدم يف 
اجلي��������ض االأمريكي منذ عه�������د كارتر يقول 
القراآن يعل�������م العنف ومعظم امل�سلمني، مبا 
يف ذل�������ك من ي�سم�������ون اأنف�سه�������م بامل�سلمني 

املعتدلني، يت�سمون بالعنف ويوؤمنون به.
اأما اخلراف�������ة الثانية كما يراه�������ا فيفر فقد 
العن�������ف  لتربي�������ر  ال�سليبي�������ون  اخرتعه�������ا 
والوح�سية التي تعامل�������وا بها مع امل�سلمني، 
حيث اأكدوا اأن هذا العنف مت الأن امل�سلمني 
كانوا م�سممني على ال�سيطرة على العامل، 
االإ�سالمي�������ة قد  اأن االإمرباطوري�������ة  �سحي�������ح 
تو�سعت يف اأيامها االأوىل لتو�سيع دار االإ�سالم، 
اإال اأن ه�������ذا الفك�������ر التو�سعي مل يكن موجودا 
اأثناء احل�������روب ال�سليبية كما يوؤكد فيفر، 
ب�������ل عل�������ى العك��������ض كان من اأح�������د اأهداف 
احل�������رب ال�سليبي�������ة رغبة الباب�������ا يف ب�سط 
نف�������وذه على بقاع االأر�ض، حت�������ى اأن البع�ض 
من ال�سليبيني حاول ا�ستخدام القوة الناعمة 
لتحوي�������ل امل�سلمني عن دينهم خالل احلرب 

ال�سليبية اخلام�سة.

ه�������ذه اخلرافة مازال الغ�������رب يرددها حتى 
اليوم، فامُلَدِونة املتطرف�������ة )باميال جيلر( 
حتذر من بناء م�سجد اجلراوند زيرو بنف�ض 
احلجة القدمية، اأن االإ�سالم دين �سيا�سي يهدف 
للهيمنة والتو�سع، واأن الهدف النهائي لالإ�سالم 
هو حك�������م العامل كله، ويعتق�������د جون فيفر 
اأن هاتني اخلرافت�������ني )العنف املتاأ�سل يف 
االإ�سالم والرغبة يف التو�سع( قد اأدتا اإىل اقتناع 
را�س�������خ باأن امل�سلمني بحك�������م طبيعتهم غري 
جديري�������ن بالثقة، فاأ�سبحت تلك هي اخلرافة 

الثالثة.
فروبرت )اأوف كيتون( الذي ترجم القراآن 
يف الق�������رن الثاين ع�رص اته�������م النبي حممد 
بالكذب والتناق�ض، بل لقد غاىل البع�ض يف 
اتهام اأي م�سيحي ينادي بالتعاي�ض مع االإ�سالم 
والت�سكي�������ك يف نواياه، فعل�������ى �سبيل املثال 
يعترب البابا )جريجوري( اأن القائد ال�سليبي 
فريدريك الث�������اين كان عدوا للم�سيحية الأنه 

عمل على توثيق عالقاته مع امل�سلمني.

اخلرافات م�شتمرة
يوؤك�������د فيف�������ر اأن هذه اخلراف�������ات ما تزال 
م�ستمرة؛ فالكثري م�������ن الغربيني يعتربون 
االإ�س�������الم دين العن�������ف واأن م�سلم�������ي اأوروبا 
امل�سامل�������ني م�������ا ه�������م اإال قناب�������ل موقوت�������ة 
وم�رصوع�������ات جهادي�������ة كامن�������ة، وحت�������ى 
امل�سلمون يف اأمري�������كا مطالبني باأن ينبذوا 
دينه�������م واإال اعتربوا طاب�������ورا خام�سا يجب 
الق�س�������اء علي�������ه، ويف نظر ج�������ون فيفر اأن 
هذه االأ�ساطري الثالث لالإ�سالموفوبيا تزدهر 
يف ع�رصن�������ا، كما حدث من�������ذ األف عام 
ب�سب�������ب اخللط املاكر ب�������ني نوع معني من 
االأ�سولي�������ة االإ�سالمي�������ة واالإ�س�������الم نف�سه، وقد 
ع�������رب )بيل اأوريلي( بدقة ع�������ن هذه العقلية 
ال�سليبي�������ة عندما اأكد موؤخ�������را اأن التهديد 
االإ�سالمي للعامل لي�ض منعزال بل هو يف غاية 

ال�سخامة! .
ويتابع فيفر يف مقال�������ه ر�سد اخلرافات التي 
يروجها الغ�������رب حول االإ�س�������الم فيعترب اأن 
البع�ض ق�������د متادى بو�س�������ف االإ�سالم بنف�ض 
ال�سف�������ة التي �سبق واأل�سقوه�������ا بال�سيوعية اأال 
وه�������ي ال�سمولية، و�سار هن�������اك اإ�سالما فا�سيا 
وفق اأن�سار مدر�سة االإ�سالم الفا�سي، التي ت�سم 
)نورم�������ان بودهورتز، ديفي�������د هورويتز، بيل 
اأورايلي، باميال جيلر( فقد اأ�سبح االأ�سوليون 
بب�ساطة هم ال�سمولي�������ني اجلدد، متاما كما 
كان يطل�������ق على ال�سيوعي�������ني. ويكفي اأن 
ت�سمع مقولة املفكر اليميني الليربايل )بول 
برم�������ان( الذي حاول اإثب�������ات اأن امل�سلمني 

املعتدلني هم اأ�سوليون يف ثوب اإ�سالحي.
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69 �شيا�شة �شليبية واحدة
م�������ن الالفت للنظر ح�سبما يرى جون فيفر 
اأن الرئي�ض اأوباما كان حري�سا ب�سورة مبالغ 
فيها اأثن�������اء حملته االنتخابي�������ة على تاأكيد 
هويته امل�سيحية، فكثريا م�������ا �سوهد ي�سلي 
يف الكنائ��������ض، مع جتنب�������ه امل�ساجد وكاأنه 
حري�ض على طم�ض اأي اآثار للهوية االإ�سالمية 
يف ما�سي�������ه، وبطبيعة احلال ركز مناف�سوه 
اأي�س�������ا خ�������الل احلملة االنتخابي�������ة على ا�سمه 
االأو�سط ح�سني، واأك�������دوا على تعاطفه مع 
الفل�سطينيني، كما حاول�������وا حتويل الدوائر 

الليربالية �سد الرئي�ض املفرت�ض.
ويوؤكد فيف�������ر اأن ما ي�سه�������ده العامل الغربي 
اأحيانا من هجمات حاليا دافعها االنتقام ملا 

ارتكبته اأمريكا منذ 11�سبتمرب ولي�ض دافعها 
الدين، والكثري م�������ن امل�سلمني اليوم يرون 
اإدارة اأوبام�������ا كامتداد الإدارة بو�ض متاما يف 

الت�سعيد �سد امل�سلمني.
ويختتم فيفر مقال�������ه بالتحذير من ا�ستمرار 
االإ�سالموفوبي�������ا؛ فاالنت�س�������ارات التى حققتها 
حركة ال�ساي االأمريكي�������ة وت�ساعد اأ�سوات 
الكوجنر�ض،  املت�سددي�������ن يف  اجلمهوري�������ني 
ناهي�������ك ع�������ن نه�سة اليم�������ني املتطرف يف 
اأوروبا، كل هذه ال�سواهد توحي باأن الغرب 
�سوف يعي�ض مع هذا اخلوف املر�سي لبع�ض 

الوقت .

   

عواء الذئاب املنفردة يوقظ االإ�شالموفوبيا من جديد

موقع املزماة

4/ يونيو 2013

 )تقرير مركز املزماة للدرا�سات والبحوث(
رغ�������م مقتل زعي�������م تنظيم القاع�������دة اأ�سامة 
ب�������ن الدن من قب�������ل الق�������وات االأمريكية يف 
اأفغان�ست�������ان، وال�������ذي كان  يف ت�سوره�������م  
حاماًل للواء التط�������رف والع�سبية االإ�سالمية، 
فاإن االإ�سالموفوبيا عادت من جديد، لتظهر 
بو�س�������وح يف طبيعة العالقة الراهنة والقادمة 
ب�������ني ال�رصق والغرب، ومع االتفاق على اأن 
هذه العالقة �سهدت ف�سواًل لي�ست بالق�سرية 
من ال��������رصاع واالحتق�������ان، حي�������ث اأبرزت 
موؤخ�������رًا ع�������ددًا م�������ن احل�������وادث املتفرقة، 
كح�������ادث مقتل اجلندي الربيطاين على يد 
�ساب م�سلم يف لندن اأواخر ال�سهر املا�سي، 
وكذا االعتداء عل�������ى جندي فرن�سي ب�سالح 
اأبي��������ض يف باري�ض، و�سلفهم بوقت غري بعيد 
تفج�������ري بو�سطن ال�������ذي م�������ا زال وا�سحًا يف 

االأذه�������ان، املخاوف من جدي�������د من ت�ساعد 
الذئاب املنفردة  الذي �سعت  االإ�سالموفوبيا 
الذين ينفذون اأعمال عنف واإرهاب ب�سكل 
منفرد باإ�سعاله م�������ن جديد يف املجتمعات 

االأوروبية على وجه اخل�سو�ض.
ويرتبط االإ�سالموفوبيا بعدة عوامل متداخلة 
بروا�سب �سلفت من اأحق�������اد املا�سي تع�سب 
ي�سهده الوقت احلا�رص على امل�ستويات كافة، 
فلم تكن وليدة مرحلة االأحداث االأخرية التي 
�رصبت اأجزاء متفرقة من اأوروبا، لذلك فاإن 
من يدعم هذا امل�سطلح جماعات متطرفة 
مت�رصب�������ة باحلق�������د والكراهي�������ة لل�س�������الم يف 
العامل، بل تتجاوز اخلا�ض بالن�سبة لالإ�سالم اأو 
امل�سلمني لتتطرق اإىل م�سهد اأكرث ات�ساعًا 
ي�سم االإن�سانية كلها، مم�������ا يعترب �سريًا يف 
االجتاه املعاك�ض لالإجماع الدويل حول قيم 
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كونية م�سرتكة بني االأمم وال�سعوب.
وراأى مراقبون اأن امل�سطلح اجلديد الذي برز 
نتيجة جتدد اأعمال عنف ن�سبها الغرب اإىل 
االإ�سالم، وال�������ذي ُعرف ب� الذئاب املنفردة، 
جعل احلكومات االأوروبية تبذل جهدًا م�سنيًا 
لهو�ض حماية نف�سها من هجمات منظمات 
متطرفة كالقاعدة وفروعها فى �ستى اأنحاء 
الع�������امل، ومتنكت يف ف�������رتات متباعدة من 
اإحكام قب�ستها وتوفري االأمن وجتنب العديد 
من اأخطارها التي راأت اأنها تتهددها، ولكن 
الذئاب املنفردة، التي عملت دون تخطيط 
م�سبق، وب�سكل مفاجئ ويتم ا�ستدراجها اإىل 

التطرف عرب االإنرتنت.
وي�������رى د. �سعيد الالون�������دي خبري العالقات 
الدولية مبركز االأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية 
واالإ�سرتاتيجي�������ة والذي كان له بحث �سهري 
حول االإ�سالموفوبيا وانعكا�ساتها، اأن حتركات 
الذئاب املنفردة باتت ت�سكل خطرًا كبريًا 
على وجود العرب يف املجتمعات االأوروبية، 
عل�������ى اأ�سكاله املختلفة �س�������واء كان االإق�ساء 
اأو الط�������رد اأو يف اأب�س�������ط اأ�سكال�������ه بالتحجيم 
والتهمي��������ض، ال�سيما مع ت�ساع�������د الدعوات 
الغربي�������ة املتطرفة الت�������ي تتخذ من اخلطر 
االإ�سالم�������ي غطاء لتنفيذ رغباته�������ا واأهدافها 
اليميني�������ة املتكررة للحد م�������ن الهجرة اإىل 

دولها يف القارة العجوز.
موؤكدًا اأن امل�سلحة العامة تفر�ض ا�ستخدام 
ل�سهول�������ة تعاط�������ي واندماج  ال�سبل كاف�������ة، 
اجلاليات االإ�سالمية يف اأوروبا، وعدم اخللط 
بني االإ�سالم واالأ�سولي�������ة، خا�سة اأن االأ�سولية 
املتطرفة ه�������ي داء ي�سي�������ب كل الديانات 
الع�������امل  يف  واالإيديولوجي�������ات  واملذاه�������ب 
منذ الق�������دم، والتاريخ االإن�س�������اين حافل من 
ب�������دء اخلليقة باأحداث عن�������ف واإرهاب من 
كل ل�������ون وجن�ض، م�س�������ريًا اإىل اأن التفكري 
العن�رصي ال�سيق ال�������ذي تتبعه اجلماعات 
اليميني�������ة يف اأوروب�������ا يتناق�ض م�������ع العوملة 
مبعناها االنفتاحي الع�������ام، باعتبار اأن مثل 

تل�������ك االأف�������كار مغلوطة يف الع��������رص الراهن 
الذي يتمي�������ز باالنفت�������اح ال�سديد، وكرثت 
فيه دوائر االت�س�������ال وتعددت قنوات االإعالم 
واختلفت ثقافيًا وح�ساريًا، لذا فهي مرفو�سة 
ومنب�������وذة الي�������وم يف ع��������رص الف�سائي�������ات 
املفتوحة واقت�سادي�������ات ال�سوق احلرة التي 
باتت تتميز بها الكثري من الدول، فالتداخل 
احلادث ب�������ني العرب واأوروبا يرف�ض االرتكاز 
اإىل مق�������والت عن�رصي�������ة، اأو اأحداث فردية 
جناه�������ا اأفراد رمبا قادتهم اأفكار خارجة على 

اللجوء للعنف واملواجهة.
ويف راأي د. علي اإبراهيم الباحث باملركز 
العربي للدرا�س�������ات االإن�سانية اأنه على الرغم 
من مرور )11( عامًا على اأحداث 11 �سبتمرب، 
ظ�������ل احلال عل�������ى ما هو علي�������ه، خوف من 
االإ�س�������الم وامل�سلمني، وو�س�������م لهم باالإرهاب، 
وعن�رصية ت�سل حلد القتل، اإن العامل انق�سم 
اإىل فريق�������ني: فريق ي�سري باأ�سابع االتهام اإىل 
العرب وامل�سلم�������ني وي�سمهم باالإرهاب بني 
احلني واالآخر، وفريق اآخر هو نحن، نحاول 
اأن نداف�������ع واأن نتوا�س�������ل لكنن�������ا ف�سلنا، رمبا 
الأنن�������ا جنهل مفاتيح خريط�������ة الو�سول لعقل 
الغرب، الذي مل ين��������ض �سحايا �سبتمرب وال 
جرائم العنف الت�������ي ت�سدر من املتطرفني 
بني احلني واالآخر، وال الت�رصفات الغوغائية 
لبع�ض امل�سلمني، �سواء يف اأمريكا اأو اأوروبا، 
ومل ت�سفر بيانات املنظمات االإ�سالمية التي 
تدين العنف عن اأي جديد، ومل تعد البيانات 
جت�������دي وال فتاوى حترمي التطرف ت�سمن وال 
تغني من جوع، لذلك فمن ال�رصوري البحث 
عن بناء ج�سور تهدم�������ت ور�سم ا�سرتاتيجية 
بعي�������دة املدى لتغيري ال�س�������ورة ال�سيئة عن 
االإ�س�������الم وامل�سلمني، يخ�������رج منها التباكي 
على الظل�������م واال�سطهاد الواقع علينا، فالواقع 
يق�������ول: اإنن�������ا ق�رصنا، نتخب�������ط، فقط نبكي 
عل�������ى اأطالل احل�سارة االإ�سالمية اإذن فلنبداأ، 
فقد حان وق�������ت مواجهة ظاهرة اخلوف من 

امل�سلمني اأو االإ�سالموفوبيا.
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71 واأك�������د ال�سيخ من�سور الرفاع�������ي من علماء 
االأزه�������ر ال�رصيف : اإن احلرب غري املعلنة 
امت�������دت اإىل منظم�������ات وهيئ�������ات اإ�سالمية 
داخل ح�������دود العامل االإ�سالم�������ي وجدت هي 
االأخرى �سعوب�������ات وم�ساق يف اأداء مهمتها 
الت�������ي انح��������رصت يف 90% منه�������ا يف العمل 
اخلريي الإغاثة املنكوبني واملت�رصرين من 
امل�سلمني يف اأنح�������اء كثرية من العامل بعد 
اأن ابتكرت دول غربية � الئحة �سوداء � رامية 
بكل من ورد ا�سمها من تلك املوؤ�س�سات بتهم 
دون قرين�������ة وال دليل وال حماولة تثبت مما 
اأثري حولها! وتخللت تلك الفرتة اأي�سًا، ويف 
ذات غمار احلرب تلك حمالت اإ�ساءة وت�سهري 
للر�سول الكرمي يف �س�������كل ر�سوم كاريكاتورية 
هازئة اأو عبارات م�سيئة للنبي )�ض( امتدت 
م�������ن الدمنارك و�سمل�������ت اإيطالي�������ا وبلجيكا، 
وو�سلت اإىل ذروتها حني حاول ق�ض اأمريكي 
اأن ينظ�������م مهرجانا حلرق الق�������راآن الكرمي، 
تراجع عنه بعد �سغوط دولية واإ�سالمية راأت 
فيما ينويه اإثارة مل�ساعر الكراهية والبغ�ساء 
عن�������د امل�سلمني لكل ما هو غربي.. اأي�سًا ما 
حدث من �سجة بعد عر��������ض الفيلم امل�سئ 

للر�سول الكرمي.
وكان من الطبيعي يف �سياق كل هذا الذي 
جرى اأن تتكرر حوادث معدودة وحمدودة 
االأثر ك�������ردود فعل طبيعية غا�سبة على ما 
يحدث �س�������كل فر�سة جدي�������دة ل��سب كمية 
جدي�������دة من الزيت على الن�������ار التي كادت 
اأن تطف�������اأ، فمنذ �سهور قليلة م�ست ظهرت 
ت�رصف�������ات غريبة دون �سبب وا�سح يف �سكل 
اعتداء على مقابر امل�سلمني يف اأكرث من 
بلد اأوروب�������ي بنب�سها اأو تدمريه�������ا اأو كتابة 
ور�سم عبارات م�سيئة وعن�رصية على �سواهد 
تلك القب�������ور، ومرة اأخرى ب�������رزت م�سكلة 
احلجاب من جديد واأخذت �سكاًل مغايرًا من 

حيث االأ�سباب وتف�سري لب�سه، وهل هو رمز 
ديني اأو حرية �سخ�سية، وحتدث اآخرون يف 
م�������دى اأحقية اأبن�������اء امل�سلمني من اجليلني 
الث�������اين والثالث  وه�������م مواطن�������ون اأ�سليون 
بحكم الد�ساتري واالأنظمة  يف التمتع بحقوق 
املواطنني الكاملة، اأو بالت�سكيك يف والئهم 
ملواطنهم اجلدي�������دة وهل يحق لهم احل�سول 
علي جوازات ال�سفر ملج�������رد اأنه مولود يف 
هذا البلد اأو ذاك، اأم اأن االأمر يتطلب اإثبات 

ح�سن النية عمليًا بوالئه للوطن اجلديد!.
وي�سي�������ف : م�������رة اأخ�������رى اأخ�������ذت اأعداد 
والتنظيم�������ات  العن�رصي�������ة  اجلماع�������ات 
املناه�سة للم�سلم�������ني يف التزايد يف اأكرث 
م�������ن بلد، فف�������ي اأملاني�������ا كم�������ا يف اإيطاليا 
واأ�سبانيا تزايدت الع�ساب�������ات الفا�سية ب�سكل 
وا�سح متار�ض العنف ب�ست�������ى اأنواعه واأ�سكاله 
�س�������د امل�سلمني كاأفراد باالعت�������داء عليهم، 
وممتلكاتهم بالتدمري وباالإ�س�������اءة اإليهم اأمام 
االآخري�������ن مطالب�������ني اإياه�������م بالرحيل من 
حي�������ث اأتوا، وبذلك اأ�سبح الوجود العربي يف 
اأوروبا مهددًا، اإن مل يك�������ن بالطرد واالإق�ساء 
ف�سيك�������ون بالتحجي�������م والتهمي�ض، خا�سة يف 
ظل الدع�������وات اليمينية املتكررة للحد من 
الهجرة خوفًا مما ت�سميه هذه الدوائراخلطر 

االإ�سالمي على القارة العجوز.
ويوؤكد اأن امل�سلحة العامة تق�سي با�ستخدام 
جمي�������ع ال�سب�������ل لتي�سري اندم�������اج اجلاليات 
االإ�سالمية يف املجتمع�������ات االأوروبية وعدم 
اخللط بني االإ�سالم من ناحية، واالأ�سولية من 
ناحية اأخرى، ال�سيما اأن االأ�سولية املتطرفة 
ه�������ي داء ي�سيب كل الديان�������ات واملذاهب 
واالإيديولوجيات، و�سفحات التاريخ االإن�ساين 
حتف من بدء اخلليقة وحتى اليوم باأحداث 

عنف من كل لون وجن�ض.
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املوؤ�ش�شة اال�شت�شراقية
تع�������د حركة اال�ست�رصاق م�������ن اأهم واأخطر 
القنوات الت�������ي اأ�سهم�������ت يف ت�سكيل ال�سورة 
النمطية امل�سوه�������ة عن االإ�سالم وامل�سلمني، 
وتر�سيخها يف خميلة العقل الغربي الفردي 
واجلماع�������ي، فاال�ست�رصاق بوجهه الكال�سيكي 
اأو م�������ا بات يعرف ب�»اال�ست��������رصاق اجلديد«، 
�س�������كل القاع�������دة اخللفية وامل�سن�������ع الفكري 
الذي مي�������د امُلن��������رصّ وامل�ستعم�������ر باملواد 
واالأ�سلحة املنا�سبة من اأجل فر�ض ال�سيطرة 

على �سعوب االإ�سالم، وهدم عامل اأفكاره.
وترج�������ع الو�سائ�������ل الفكرية الت�������ي ا�ستخدمها 
امل�ست�رصقون لت�سويه تاريخ االأمة االإ�سالمية 

وحا�رصها اإىل االأ�سول التالية))) :
الت�سكي�������ك يف م�سادر الدين االإ�سالمي و�سحة 

نبوة الر�سول   )�ض( .

))) أجنحة المكر الثالثة وخوافيها: التبشير- االستشراق- 
االستعمار، عبدالرحمن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، 

الطبعة الثامنة 0)))هـ- 000)م، ص: 38).

اإلقاء ال�سبهات حول اأحكام االإ�سالم الت�رصيعية 
وم�سادرها.
املغالطات.

تزيني االأفكار البديلة.
اف�������رتاء االأكاذي�������ب واخ�������رتاع التعلي�������الت 

والتف�سريات الباطلة.
التلط�������ف يف د�ض ال�سم�������وم الفكرية ب�سورة 

خفية ومتدرجة.
وم�������ن االإن�ساف اأن ن�سري اأنه بني حني واآخر 
يظه�������ر من بع�سه�������م اإن�س�������اف للحقيقة دون 
حتيز فتظهر �سخ�سي�������ات اأوروبية م�ستنرية 
لها وزنه�������ا تتخذ اإزاء االإ�سالم بع�ض املواقف 
االإيجابية، ويح�س�������ب للحركة اال�ست�رصاقية 
اأي�س�������ا عنايته�������ا باملخطوط�������ات العربية يف 
وحتقيق  وفهر�سته�������ا،  الغربية،  املكتب�������ات 
العديد من اأمه�������ات الكتب العربية يف �ستى 
جم�������االت الفكر االإ�سالم�������ي، والقيام بالعديد 

من الدرا�سات اللغوية املفيدة.
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73 الف�صل الرابع:

االآثار والنتائج ال�شلبية لال�شالموفوبيا
يق�������ول خالد �سليم�������ان يف كتاب�������ه )ظاهرة 
ق�������راءة حتليلية(: عربت  االإ�سالموفوبيا … 
ظاه�������رة اخل�������وف املر�سي م�������ن االإ�سالم عن 
نف�سها عرب جملة من املظاهر التي تفاوتت 

ما بني فرتة زمني�������ة واأخرى وحيز مكاين 
واآخ�������ر يف طبيعته�������ا، ويف درج�������ة �سلبيتها 

وحّدتها ومنها:

1� الطعن يف ر�شالة االإ�شالم والت�شكيك بنبوة الر�شول )�س(:

منذ انبعاث ر�سال�������ة االإ�سالم، مل تكد تتوقف 
االأ�س�������وات التي ت�سكك ب�سحة تل�������ك الر�سالة 
و�س�������دق �ساحبها.  واأ�سند اإىل الر�سول الكرمي 
)�ض( الكثري م�������ن ال�سفات الباطلة وترميه 
بالكذب واجلنون والكهانة وال�سحر واال�ستبداد 

والتهالك على ال�سهوات…الخ.
وبطبيع�������ة احلال، مل تقف تل�������ك االتهامات 
املغر�سة عند حدود الر�سول )�ض(، بل تعدته 
لتط�������ال االإ�سالم اأي�سًا فاتهم باأنه دين مادي ال 
ياأخذ االأبعاد الروحي�������ة بعني االعتبار، واأنه 
دين دموي ق�������ام وانت�رص بقوة ال�سيف، واأنه 
دين يخلو من االأ�سال�������ة في�رصق اأفكاره من 
االأديان ال�سابقة عليه كاليهودية وامل�سيحية 
…ال�������خ. وعليه ف�������اإن االإ�س�������اءة اإىل الر�سول ال 

ميكن اإال اأن تعد اإ�ساءة لالإ�سالم نف�سه.
وكاأمثل�������ة على م�������ا تق�������دم، كان الفرن�سي 
ال�سه�������ري )فولتري( قد ن�رص يف اأوا�سط القرن 
الثام�������ن ع�رص املي�������الدي كتاب�������ًا بعنوان: 
)التع�س�������ب اأو النب�������ي حمم�������د(، و�سف فيه 
الر�سول الكرمي باأن�������ه منافق وخداع وحمب 
للملذات اجل�سدية وم�ستب�������د))) . وقبل ذلك 

))) نظرة الغربيين لإلسالم: جانب من الدراسات الغربية 

بق�������رون كانت ملحم�������ة )الكوميديا االإلهية( 
لكاتبه�������ا )دانتي األيغري( ق�������د تطاولت على 
�سخ�ض ر�سول االإ�سالم و�سورته مبا ال يليق به. 
وهو ما كرر فعله )�سلمان ر�سدي( يف روايته 
)اآي�������ات �سيطانية(، الت�������ي حظيت و�ساحبها 
وما يزاالن بدعم الغرب وحمايته وتكرميه، 

بدعوى االنت�سار حلرية التعبري.
وتاأت�������ي الر�س�������وم الكاريكاتوري�������ة التي ن�رصتها 
�سحيفة )يوالندز بو�سط�������ن( الدمناركية يف 
30 اأيل�������ول 2005 لت�ساف اإىل قائم�������ة االإ�ساءات 
املتعم�������دة �سد االإ�سالم ورموزه. فقد ن�رصت 
تلك ال�سحيفة 12 ر�سمًا هزليًا للر�سول حممد 
)��������ض(، و�سفت من جان�������ب الكثريين باأنها 
يف منته�������ى ال�سفاقة واالنحط�������اط. واقرتن 
ن�رص تلك الر�سوم مع مق�������ال لرئي�ض حترير 
ال�سحيفة يعرب فيه عن ده�سته وا�ستنكاره 
لهالة القدا�سة التي يتوج بها امل�سلمون نبيهم، 
معت�������ربًا اأن ذلك ال يع�������دو كونه �رصبًا من 
�رصوب الهراء امل�ستند اإىل جنون العظمة، 
وداعي�������ًا اإىل التحلي بال�سجاع�������ة لالإقدام على 

التي تناولت اإلسالم«، مقالة منشورة في الموقع اإللكتروني 
http://www.balagh. :بالغ( على الرابط التالي(

com/mosoa/garb/uq0xm36j.htm
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ك��������رص ذلك )التاب�������و(، عن طري�������ق ف�سح 
)التاريخ املظلم( ل�ساحب الر�سالة االإ�سالمية، 

واإبراز حقيقته اإىل الراأي العام العاملي))).

))) هويدي، فهمي. »إهانة نبي اإلسالم تجدد السؤال: من 
يكره من؟«، جريدة الشرق األوسط، العدد 3)99 )8) 

كانون الثاني 006)).

ون�رصت اإحدى دور الن�رص الربيطانية عام 
2001 كتاب�������ًا ملوؤلف يدعى )عبد اهلل عزيز(، 
يت�سم�������ن �سورًا هزلي�������ة يف منتهى ال�سخرية 
والتط�������اول على عقيدة امل�سلم�������ني وقراآنهم 

و�سنة نبيهم.

 2 � اإثارة النزاعات بن امل�شلمن:

ما انفكت الدول الغربية خا�سة اال�ستعمارية 
منها تب�������دي حر�س�������ًا وا�سحًا عل�������ى ت�سليط 
االأ�سواء على مواط�������ن االختالف القائم على 
اأ�س�ض دينية يف العامل االإ�سالمي والعمل على 
ت�سخيمها وتطويره�������ا اإىل م�ستوى اخلالف، 
�سعي�������ًا اإىل اإثارة ال�رصاع�������ات بني امل�سلمني 
اأنف�سهم من جان�������ب، وامل�سلمني واالأقليات 
غ�������ري امل�سلمة من جانب اآخ�������ر. ويف هذا 
املق�������ام، رمب�������ا كان باالإم�������كان ا�ست�������ذكار 
اجله�������ود احلثيثة التي بذلتها فرن�سا يف اأوائل 
القرن املا�سي لتمزيق وحدة لبنان واإذكاء 
ن�������ار اخلالفات الديني�������ة بني اأبنائ�������ه، وذلك 
بعد متك�������ن الدول اال�ستعماري�������ة من ت�سظية 
امل��������رصق العربي اإىل دويالت �سعيفة عقب 

توقيع معاهدة �سايك�ض بيكو عام 1916، حيث 
غدا لبنان م�رصحًا لتوازنات دينية وطائفية 
ه�سة، اأثبتت االأيام قابليتها لالنهيار وتفجري 

ال�رصاعات الدموية اأكرث من مرة.
ويف ذات االإطار، يح�سن التنبيه اإىل الربامج 
االأكادميية التي حتر�ض الدول الغربية على 
اإن�سائه�������ا وتطويرها يف اجلامعات واملراكز 
االأكادميي�������ة والبحثية، التي تن�رصف عناية 
جزء كب�������ري منها اإىل درا�س�������ة االختالفات 
املذهبية والفرق الغالية التي تزعم انتماءها 
لالإ�سالم � وه�������و منها براء � يف حماولة لرمي 
الدين االإ�سالمي مب�������ا لي�ض فيه من التناق�ض 

واالنفالت وال�سذوذ …الخ .

3� ال�شعي اإىل اإخ�شاع بالد امل�شلمن واحتاللها:

كانت حروب الفرجنة على العامل االإ�سالمي، 
الت�������ي �سماها البع��������ض حروب�������ًا �سليبية، قد 
انطلق�������ت بذريعة حترير املدين�������ة املقد�سة 
)القد��������ض( من اأيدي امل�سلم�������ني )الوثنيني( 
يف زعمهم. والواقع اإن املجازر التي ارتكبها 
)ال�سليبيون( يف املدن االإ�سالمية خالل تلك 
احلمالت قد ال تعك�ض جمرد اخلوف املر�سي 
من االإ�سالم واأتباعه، بل تعك�ض درجة متقدمة 
من احلقد والرغب�������ة يف االنتقام. وكاأن يف 
االنتقام الدموي الب�سع من امل�سلمني �رصبًا 
من ��������رصوب التعوي�ض عن اخلوف املزمن 

منهم ومن دينهم. فقد روي عن اأحد �سهود 
العي�������ان من رهب�������ان الفرجنة الذي�������ن �سهدوا 
احت�������الل )ال�سليبيني( ملدين�������ة القد�ض �سنة 
492 ه� قول�������ه: كان قومنا يجوب�������ون ال�سوارع 
وامليادي�������ن و�سطوح البي�������وت لريووا غليلهم 
من التقتيل، وذلك كاللبوؤات التي خطفت 
�سغ�اره�������ا كانوا يذبح��������ون االأوالد وال�سباب، 
ويقطعونهم اإربًا اإربًا، وكان�������وا ي�سنقون اأنا�سًا 
كثريين بحبل واحد بغي�ة ال�رصعة، وكان 
قومنا يقب�س��������ون كل �سيء يجدونه فيبقرون 
بط�������ون املوتى ليخرجوا منه�������ا قطعًا ذهبية  
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75 فيا لل�رصه وحب الذه�������ب، وكانت الدماء 
ت�سي�������ل كاالأنهار يف طرق املدينة املغطاة 

باجلثث))) .
وي�س�������ف راهب اآخر املجزرة نف�سها دون اأن 
يخفي �سماتته بقول�������ه: حدث ما هو عجيب 
ب�������ني الع�������رب عندم�������ا ا�ست�������وىل قومنا على 
اأ�سوار الق�د��������ض وبروجها، فق�د قطعت روؤو�ض 
بع�سهم، فكان هذا اأقل ما ميكن اأن ي�سيبهم، 
وبق�������رت بطون بع�سهم؛ فكانوا ي�سطرون اإىل 
القذف باأنف�سهم م�������ن اأعلى االأ�سوار، وحرق 
بع�سه�������م يف الن�ار؛ فكان ذل�������ك بعد عذاب 
طوي�������ل، وك��������ان ال يرى يف �س�������وارع القد�ض 
وميادينه�������ا �سوى اأكدا�ض من روؤو�ض العرب 
واأيديه�������م واأرجلهم، فال مي�������ر املرء اإال على 
جث�������ث قتالهم، ولكن كل هذا مل يكن �سوى 

بع�ض ما نالوا))) .
ويبدو اأن تلك الروح )ال�سليبية( احلاقدة على 
االإ�س�������الم واملذعورة منه ق�������د ظلت تتلب�ض 
العامل الغربي حت�������ى اأيامنا، ورمبا كان هذا 
يف�رص ج�������زءًا من الهو��������ض الغربي مبحاربة 
امل�سلم�������ني واإخ�ساعه�������م اإىل هيمنته. فقد 
ظل العامل االإ�سالم�������ي حمط اأنظار املطامع 
الغربي�������ة الت�������ي تقنعت خل�������ف الرغبة يف 
ن�رص ر�سالة امل�سيح واإنق�������اذ ذلك العامل من 
تخلفه وانحطاطه. وهو ما ترجم على �سكل 
ع�رصات احلمالت واملوؤامرات اال�ستعمارية 
التي انته�������ت باحتالل معظ�������م اأرجاء العامل 
االإ�سالمي ومتزي�������ق وحدته، باإ�سقاط اخلالفة 

االإ�سالمية العثمانية عام 1918.
وقب�������ل ذلك ب�سنوات قليلة، ويف ظل ال�سعور 
امل�ستمر بالتهديد املحتمل لالإ�سالم، كانت 
بريطاني�������ا قد دع�������ت ع�������ام 1907 اإىل ت�سكيل 
جلن�������ة عليا تاألفت من �سب�������ع دول ا�ستعمارية 

))) لوبون، غوستاف. حضارة العرب، ترجمة عادل 
زعيتر، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 000)، 

ط)، ص 5)3.
))) المرجع السابق، ص 6)3.

غربية، وذلك ملناق�سة اخلطر الذي ت�سكله 
اخلالفة العثمانية االإ�سالمية على تلك الدول. 
وقد خل�ست اللجن�������ة اإىل تقرير اأكدت فيه 
اأن م�سدر اخلط�������ر احلقيقي على تلك الدول 
يتمث�������ل يف الوالي�������ات العربي�������ة يف الدول�������ة 
العثمانية، ويف ال�سعب العربي امل�سلم الذي 
يعي��������ض يف تل�������ك الوالي�������ات))) . وقد خل�ض 
التقري�������ر املذكور اإىل اخل�������روج بجملة من 

التو�سيات اأبرزها:
1� العم�������ل على خل�������ق حالة م�������ن ال�سعف 

والتمزق واالنق�سام يف املنطقة.
2� اإقام�������ة دويالت م�سطنعة تتبع لتلك الدول 

اال�ستعمارية وتخ�سع لها.
3� حمارب�������ة اأي �س�������كل م�������ن اأ�س�������كال الوحدة 
واالحت�������اد الروحي اأو الثقايف اأو التاريخي بني 

اأبناء املنطقة.
4� وك�سبي�������ل لتحقي�������ق كل ذل�������ك، ينبغي 
اإقح�������ام حاجز ب�رصي غري�������ب يتمتع بالقوة 
على املنطق�������ة، بحيث يج�سد ق�������وة معادية 
ل�سكانه�������ا، تن�سج�������م يف م�ساحلها مع م�سالح 
ال�������دول االإ�ستعمارية الراعي�������ة لذلك الكيان 
املختلق، ال�������ذي لع�������ب دوره باإتقان مميز 

الكيان ال�سهيوين الغا�سب))) .
وتتع�������دد ال�سواهد الت�������ي توؤك�������د ا�ستمرارية 
ح�سور الذهنية التي انطلقت منها )احلروب 
ال�سليبي�������ة( يف اأعماق الكثريي�������ن من اأبناء 
الغرب حت�������ى ع�رصنا احلديث. فعلى �سبيل 
املثال، عندما احتل�������ت القوات الربيطانية 
مدين�������ة القد�ض �سن�������ة 1917 بقي�������ادة اجلرال 
)اللنب�������ي( ال�������ذي كان اأول غرب�������ي يدخ�������ل 
املدينة من�������ذ حتريرها على يد �سالح الدين 
االأيوبي، هت�������ف معلنًا: االآن انتهت احلروب 
ال�سليبي�������ة))) . وعندم�������ا اجتاح�������ت القوات 

)3) العويسي، عبد الفتاح محمد. »دور بريطانيا في تأسيس 
الدولة اليهودية )0)8)-8)9)(«، شؤون اجتماعية، عدد 

75 )خريف )00)(، ص)5).
))) المرجع السابق، ص)5).

)5) الميالد، زكي. نحن والعالم: من أجل تجديد رؤيتنا إلى 



يا
وب

ف
و

م
ال

�س
لإ

ا

76

الفرن�سي�������ة مدين�������ة دم�سق بع�������د انت�سارها 
يف معركة مي�سلون ع�������ام 1921، توجه قائد 
القوات الفرن�سية اجل�������رال )غورو( اإىل قرب 
�سالح الدين االأيوبي قائاًل اأنظر يا �سالح الدين 
ه�������ا قد عدنا))) . ويقال اأن يف جنوب فرن�سا، 
ويف امل�������كان الذي انطلق�������ت منه احلروب 
ال�سليبي�������ة على وجه التحديد، جمعية تعقد 
اجتماع�������ًا دوريًا كل عام حت�������ى يومنا هذا 
الت�������ي احت�سنت والدة  ال�ستح�سار االأج�������واء 
احل�������روب ال�سليبية، حيث يتم يف االجتماع 
اإلق�������اء اخلط�������ب املحاكي�������ة خلطب�������ة البابا 
)اأوربان الثاين( الذي اأعلن عن انطالق تلك 
احلروب، كما يجري اإعادة متثيل انطالق 

احلملة ال�سليبية االأوىل))).
وت�س�������كل )زلة الل�س�������ان( ال�سه�������رية للرئي�ض 
االأمريكي )جورج بو�ض( التي انزلق فيها اإىل 
القول باأن حربه على االإرهاب بعد تفجريات 
11اأيلول هي )حرب �سليبي�������ة( موؤ�رصًا مهمًا 
عل�������ى ا�ستيطان فك�������رة احل�������روب ال�سليبية 

العالم، الرياض: مؤسسة اليمامة الصحفية، 005)، ص 
.90

))) المرجع السابق، ص 90.
))) لألبعاد الدينية، وبخاصة المستمدة من مقوالت العهد 
القديم )التوراة(، حضور واضح في أروقة صنع السياسة 
األمريكية منذ زمن بعيد يتزامن مع قيام الواليات المتحدة 

األمريكية نفسها، للتوسع في هذا الموضوع، أنظر: الحسن، 
يوسف. البعد الديني في السياسة األمريكية، بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 000).

يف اأذه�������ان كث�������ري من رج�������ال ال�سيا�سة يف 
الع�������امل الغرب�������ي، وتعبريًا ع�������ن اإرث غربي 
ق�������دمي يت�������م توارث�������ه، وبخا�س��������ة يف الواليات 
املتح�������دة االأمريكية ، التي �سهدت بعد تلك 
التفجريات ا�ستح�سارًا �ساخبًا لتلك الفكرة))) 
. فعلى �سبيل املثال، يجاهر الق�ض االأمريكي 
)فيليب بينهام( بالدعوة عرب منابر االإعالم 
اإىل اإط�������الق احلمل�������ة ال�سليبي�������ة �سد ال�رص 
ع�������ن طريق  الإنق�������اذ الوالي�������ات املتحدة… 
ك�سف كذبة ا�سمها االإ�س�������الم))) ، معلنًا اأن 
النب�������ي حممد ذب�������ح املاليني من�������ذ ظهوره 
مطل�������ع القرن ال�سابع))) . وتكمن املفارقة يف 
تقاطع هذا اخلط�������اب مع خطابات علمانية 
ت�������رتدد اأ�سداوؤها يف دهاليز ال�سلطة واالإعالم 
االأمريك�������ي، م�������رددة املف�������ردات العدائية 
للحروب ال�سليبي�������ة، وداعية النق�سام العامل 
اإىل مع�سكري�������ن متناق�س�������ني: اأحدهما خرّي 
ومتح�رص، واالآخر � وهو املع�سكر االإ�سالمي 

� �رصير وبربري))) .

)3) الشيشاني، مراد بطل. »المجتمع األمريكي بعد )) 
سبتمبر«، مقالة منشورة في الموقع اإللكتروني )الجزيرة( 

على الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/

-(65D-A995-657D-6(7C5FC5/exeres
09D53CF8D(5F.htm

))) المرجع السابق.

)5) المرجع السابق.
)6) المرجع السابق. 

4� تفعيل اأن�شطة التن�شر:

رمب�������ا م�������ن اجلائز الق�������ول اإن هن�������اك عالقة 
طردية ب�������ني ازدياد املخ�������اوف الغربية من 
االإ�سالم وت�ساع�������د وترية االأن�سطة التن�سريية 
التي يلجاأ اإليها، وكاأن يف ال�سعي اإىل تن�سري 
امل�سلمني واإدخاله�������م يف املحبة امل�سيحية 
�سكاًل من اأ�سكال احلي�������ل الدفاعية للتعوي�ض 

عن كراهيتهم. 
وت�سهد عملية التن�سري اليوم ن�ساطًا حممومًا 

يف الع�������امل االإ�سالم�������ي، وبخا�س�������ة يف البلدان 
الفق�������رية التي تع�������اين من ع�������دم اال�ستقرار 
ال�سيا�سي، ففي اأفغان�ستان وحدها هناك حاليًا 
ما ال يقل عن )1000( منظمة اأمريكية واأوروبية 
تعمل يف جماالت االإغاثة والتنمية، ميار�ض 
كثري منها اأن�سطة تب�سريية خمتلفة. االأمر 
الذي دفع الق�ض )بن هومان( رئي�ض اإر�سالية 
التن�سري امل�سيح�������ي املجرية اإىل اأن ي�رصح 
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77 يف ع�������ام 2003، وبعد زي�������ارة ا�ستطالعية عن 
اعتقاده بنجاح عقي�������دة التثليث يف تثبيت 

اأقدامها، وعن اإمكان جناح برنامج التن�سري 
يف اأفغان�ستان.

تكري�س اخلوف من اال�شالم 

وعن االثار ال�سلبي�������ة لال�سالموفوبيا ي�ست�سهد 
)ناث�������ان ل�������ني( موؤل�������ف كت�������اب: )�سناعة 
االإ�سالموفوبيا .. اأحابي�������ل اليمني ال�سيا�سي( 
بالكث�������ري مم�������ا ورد يف ال�سحاف�������ة واالإعالم 
والكتب واالأبحاث عن مو�سوع االإ�سالموفوبيا 
يف الغ�������رب، واخلوف ال�������ذي ر�سخه االإعالم 
يف اأذه�������ان العامة، وما ميكن اأن يفرز منه، 
نقتب��������ض بع�ض ما اأورده الكاتب عن ممار�سة 
اخل�������وف وتاأثريه يف االأف�������راد وال�سعوب على 
ل�سان �سخ�سية الربوفي�سور االإجنليزي )جورج 
فالكونر( يف فيلم رجل عازب2009 من اإخراج 
توم فورد: اخلوف، رغم كل �سيء، هو عدونا 
احلقيقي . اإن اخل�������وف ي�ستويل على عاملنا، 
وي�ستخ�������دم كاأداة للتالع�������ب يف جمتمعنا . 
باخلوف يدير ال�سيا�سي�������ون �سيا�ساتهم وتقنعنا 
اأ�سي�������اء النحتاج  االإع�������الن ب�رصاء  �رصكات 
اإليه�������ا. وعن زرع اخل�������وف يف روؤو�ض ال�سعب 
االأمريكي نقتب��������ض: اخلوف الذي يهاجموننا 
ب�������ه هو اخل�������وف م�������ن اأن هن�������اك �سيوعيني 
يخرتقون �سفوفنا م�������ن كل زاوية، واخلوف 
من اأن هناك بلدًا يف البحر الكاريبي ال يوؤمن 
بطريقتن�������ا يف احلياة وهو ي�س�������كل تهديدًا لنا 
. اخل�������وف من اأن الثقاف�������ة ال�سوداء ميكن اأن 

ت�سيطر على العامل.
ث�������م ي�سري الكات�������ب اإىل اأن املن�������اخ ال�سيا�سي 
واالجتماعي لع�������ام 2010 كان نا�سحًا بتعابري 
الكراهية . فبعد ت�سع �سنوات من 11 �سبتمرب 
2001 توقع الكثري اأن امل�ساعر املعادية لالإ�سالم 
كانت يف تراجع، اإال اأن االأمر مل يكن كذلك، 
فقد ازداد العداء لالإ�سالم وامل�سلمني بح�سب 
الكثري م�������ن التقارير واالإح�ساءات عن عدد 
من مراكز االأبحاث . يف عام 2001 اأظهرت 

التقاري�������ر اأن اآراء 59% من االأمريكيني كانت 
اإيجابي�������ة جتاه امل�سلمني بع�������د �سهرين فقط 
من التفجريات االإرهابي�������ة يف 11 �سبتمرب، 
اإال اأن االأمور بداأت تتغري يف ال�سنة التالية، 
على الرغم م�������ن اأن اأعمال العنف من قبل 
املجموع�������ات االإ�سالمي�������ة املتطرفة كانت 
قليل�������ة . يف ع�������ام 2002 اأظه�������ر تقرير ل )اإف 
ب�������ي اآي( اأن جرائم الكراهية جتاه امل�سلمني 
ازدادت بن�سب�������ة 1600%، ففي عام 2000 �سجلت 
28 حالة، اأما يف عام 2002 فقد و�سل الرقم اإىل 
451 حالة، ويف عام 2004 واحد فقط من كل 
اأربعة اأمريكيني حتدث باإيجابية عن االإ�سالم 
. ووفق�������ًا ملركز بيو لالأبح�������اث يف العا�سمة 
االأمريكية وا�سنطن، فاإن 46% من االأمريكيني 
اعتقد اأن االإ�س�������الم ي�سجع على العنف اأكرث 
من اأي دي�������ن اآخر . ومل تكن ه�������ي موؤ�س�سة 
االأبح�������اث الوحيدة الت�������ي �سجلت هذا االجتاه 
ال�سلب�������ي ال�ساعد جتاه امل�سلمني، ففي ال�سنة 
التالي�������ة، اأفاد تقرير ل�سبك�������ة اإيه بي �سي نيوز 
اأن 43% م�������ن االأمريكي�������ني اليزالون يعتقدون 
اأن امل�سلمني ال يكنون الكثري من االحرتام 
لل�سعوب التي تدين بدين اآخر . وبحلول عام 
2005 قراب�������ة 6 من 10 اأمريكي�������ني اعتقدوا اأن 

االإ�سالم دين ي�سجع على العنف .
بعد احلرب على العراق باأربع �سنوات اأجرت 
�سحيفة وا�سنطن بو�ستا�ستطالعًا اأظهرت فيه 
اأن ن�سف االأمريكيني ينظرون بطريقة �سلبية 
اإىل االإ�سالم، ومع حملة االنتخابات االأمريكية 
يف 2008 والتي ت�سلم فيها باراك ح�سني اأوباما، 
الكيني االأ�س�������ل، الذي اأ�سبح اال�سم املتو�سط 
له )ح�سني(، وهو ا�س�������م اإ�سالمي، هدفًا �سهاًل 
ملروج�������ي الرواي�������ات املعادي�������ة للم�سلمني، 
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وقد عززوا ال�س�������ورة التي اأظهرت اأن ديانته 
االأ�سلية اأي االإ�سالمية تعد لطخة يف �سجله، 
واأن�������ه ال يزال يدين باالإ�س�������الم، واأي زيارة له 
الأي م�سج�������د كان كافيًا الإث�������ارة زوبعة من 

االنتقادات من معار�سيه .
وي�سري الكات�������ب اإىل اأن تقريرًا اآخر ملركز 
بيو لالأبحاث يف وا�سنطن يف 2008 يف اأوروبا، 
اأظهرت اأن االآراء االإيجابية كانت قليلة جتاه 
امل�سلمني، واأن ن�سف االإ�سبان واالأملان لهم 
اآراء �سلبية، يف حني 46% من البولنديني و%38 

من الفرن�سيني �سعروا بال�سيء نف�سه .

وبح�سب التقارير االأخرية لهذا املركز فاإن 
اليمني االأمريكي يج�������د اأن امل�سلمني غرباء 
على اأر�سه�������م واأن قيمه�������م وثقافتهم ال متت 
اإليه�������م ب�سلة، خا�سة اأن م�������ا يقارب 65% من 
امل�سلم�������ني يف اأمريكا هم م�������ن اجليل االأول 
للمهاجرين، كما تب�������ني يف فرن�سا اأن ثلثي 
املهاجري�������ن اجلدد هم م�������ن امل�سلمني ويف 
بريطانيا ربعهم، وتع�������ّد هذه االأرقام خطرة 
ملت�سددي�������ن مثل مي�سي�������ل اإيرايت، حيث 
يرون االأم�������ر على اأنه ي�سكل تهديدًا لثقافتهم 

وقيمهم .

تعميم ال�شور النمطية

وي�ست�سه�������د الكات�������ب مبقال للكات�������ب )دانيال 
بايب�ض( وهو معلق �سيا�سي اأمريكي حمافظ، 
يعّده البع�ض جّد االإ�سالموفوبيا يف الواليات 
املتح�������دة حي�������ث يو�سح تقاط�������ع العن�رصية 
قائاًل:  واالإ�سالموفوبيا  للمهاجري�������ن  املعادية 
اإن املجتمعات االأوروبية الغربية غري مهّياأة 
للهجرة الهائلة لل�سعوب من الب�رصة ال�سمراء 
الذي�������ن يطبخون اأطعمة غريبة وال يلتزمون 
متامًا باملعايري اجلرمانية للنظافة ال�سخ�سية 
. . كل املهاجري�������ن يجلبون معهم عادات 
ومواقف غريبة، لكن العادات االإ�سالمية هي 
اإ�سكالية اأك�������رث من غريها . كما يظهرون 
عل�������ى اأنهم يظه�������رون مقاوم�������ة ورف�سًا لكل 

اندماج.
اإال اأن الكات�������ب يفن�������د ما كتب�������ه من خالل 
تو�سيح التاريخ االأمريكي الذي مل يكن تربز 
فيه اأي�������ة جماعة ديني�������ة وال ا�ستحكم به اأي 
نظام اجتماعي اأ�سا�س�������ي اأو كانت هناك قيم 
ومعتقدات اأخالقية معينة، وبالتايل �سيكون 
من امل�ستحيل االإدعاء باأن امل�سلمني اأو اأي 
جماعة دينية اأخ�������رى �سريف�سون �سيئًا ما، 
طاملا اأن املجتم�������ع يت�سم بالتنوع الذي ن�ساأ 
يف تكوينه من وفود املهاجرين من خمتلف 

اأ�سقاع االأر�ض .
يقف الكاتب على تاأث�������ري االأزمة االقت�سادية 
يف خل�������ق اأجواء م�������ن التوت�������ر االجتماعي 
بني اجلاليات املهاج�������رة وال�سكان االأ�سليني 
الذي�������ن يعتق�������دون اأن املهاجري�������ن ي�ستولون 
على فر�سهم يف العمل ويخف�سون من اأجور 
العمال، وقد ت�سكلت امل�ساعر املعادية جتاه 
امل�سلمني مع االأزمات االقت�سادية منذ عام 
2000 خا�سة اأن اأغلبية املهاجرين من الدول 
امل�سلمة اأعدادهم يف تزايد . وي�سري الكاتب 
اإىل اأن اليم�������ني ا�ستغل ه�������ذا اجلانب، خا�سة 
اأن�������ه يعرف �سلط�������ة اخل�������وف، وبالتايل جرّي 
االأوقات غري امل�ستقرة مل�سلحته، بالتحديد 
يف ق�سي�������ة املجمع االإ�سالمي ب�������ارك 51 وبناء 
م�سجد غراوند زيرو، حيث ن�ساأت منظمات 

معادية للم�سلمني والدين االإ�سالمي .
وبع�������د مقتل زعيم القاع�������دة اأ�سامة بن الدن 
كان هن�������اك اعتق�������اد اأن امل�ساعر املعادية 
للم�سلمني �سوف تنخف��������ض، لكن تقرير 2012  
لل�سي اإن اإن ظهر اأن ن�سف ال�سعب االأمريكي 
ال ي�سع�������ر بالراحة من ارتداء الن�ساء للربقع، 
اأو اأن يتم بن�������اء م�سجد يف منطقتهم، اأو اأن 
ي�سلي رجل يف مطار . وما يقدر ب 41% من 
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79 االأمريكيني قالوا اإنهم ال ي�سعرون بالراحة اإذا 
ما كان مدّر�ض اأطفالهم م�سلمًا .

 وعلى اأي حال فاإن اخلطاب املعادي لالإ�سالم 
يف الغرب يقوم على اأ�سا�ض اأن:

االإ�س�������الم دي�������ن جامد غ�������ري قاب�������ل للتغيري 
واال�ستجابة مل�ستج�������دات الع�رص.. هو دين 
غريب لي�ض لديه قيم م�سرتكة مع الثقافات 
االأخرى، ال يوؤثر وال يتاأثر بثقافة غريه من 
احل�س�������ارات، وه�������و  ح�سب روؤي�������ة التيارات 
املعادي�������ة لالإ�س�������الم يف الدوائ�������ر ال�سيا�سي�������ة 
واالأكادميية الغربية  اأدنى مرتبة من القيم 
الغربي�������ة، بربري غري عقالين، عدائي جتاه 
امل�������راأة، داعم لالإرهاب حمر�ض على �رصاع 
احل�سارات. وهو فوق ذلك اآيديولوجيا ت�سعى 

لتحقيق اأهداف �سيا�سية وع�سكرية.
ومعظم الكتاب�������ات التحري�سية التي كتبت 
ع�������ن االإ�سالم خالل ال�سن�������وات املا�سية تقوم 
عل�������ى اأ�سا�ض فر�سية اأو اأكرث من الفر�سيات 
ال�سابقة التي اأ�سبحت م�سّلمات ينبغي حتذير 
�سانعي القرار يف الدول الغربية من عواقبها 
الكارثية على احل�س�������ارة الغربية يف اأبعادها 

اليهودية امل�سيحية.
وقد قدمت )اإليزابيث بول( درا�سة معمقة يف 
مو�سوعة الدرا�سات العرقية واالإثنية عن �سورة 
امل�سلم�������ني يف امليديا الربيطانية، تعر�ست 
فيها لعدد من املقاالت والتناوالت ال�سحافية 
التي كان مو�سوعها االإ�سالم يف الفرتة )1994  
2004(يف االإع�������الم الربيط�������اين. وقد خل�ست 
الدرا�س�������ة اإىل اأن االإعالم يف بريطانيا يعر�ض 
امل�سلمني ب�سورة �سلبية، وي�سور االإ�سالم على 
اعتبار اأنه ي�سكل تهديدا للقيم واملجتمعات 
الغربي�������ة. وذك�������رت الدرا�س�������ة اأن التن�������اول 
ال�سح�������ايف ال يلقي بوجهة النظ�������ر امل�سلمة 
حول الق�سايا املتعلق�������ة باالإ�سالم وامل�سلمني 
والتي تثريها امليديا الربيطانية. وذكرت 
الباحث�������ة اأن الكثري م�������ن الدار�سني يرون اأن 
انت�سار اخلوف من االإ�سالم يف بريطانيا ال يعود 

اإىل معلومات �سحيحة ع�������ن االإ�سالم، اأو اإىل 
اأ�سباب ترجع اإىل االإ�سالم يف حد ذاته بل اإىل 
ال�سورة النمطية )Stereotype( التي تقدمها 
امليدي�������ا الربيطانية للجمه�������ور عن االإ�سالم. 
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن م�سطلحات معينة 
�ساغته�������ا ال�سحاف�������ة الإدانة االإ�س�������الم اأ�سبحت 
متداولة ب�سكل كب�������ري، وذكرت من هذه 
 Islamic( »امل�سطلحات »االإرهاب االإ�سالمي
 Islamic( والعن�������ف االإ�سالمي )terrorism
 Islamic( و»القنبل�������ة االإ�سالمية )Violence
Bomb( وغريها من امل�سطلحات التي تعج 
به�������ا �سحافة التابلويد عل�������ى جانبي االأطل�سي 

ب�سكل عام.
ومع اأن الكثري من املنظمات التي مار�ست 
العنف كانت تتدثر بعباءة امل�سيحية، فاإننا 
مل جن�������د م�سطلحا مثل »االإرهاب امل�سيحي« 
اأو »العن�������ف امل�سيحي« لدى ه�������ذه امليديا 

ال�سفراء اأو ال�سوداء.
وقد جاء يف تقرير ملجلة »العدل وامل�ساواة« 
الكّت�������اب  اأن   )Fairness and Accuracy(
الذي�������ن يتهم�������ون باإ�ساع�������ة االإ�سالموفوبيا يف 
الغ�������رب يعتمدون تكنيكا يق�������وم على ت�سويه 
�سورة االإ�سالم بتقدمي معلومات خاطئة عنه، 
وقد ذكر التقري�������ر ا�سماء بع�سهم ك: )غلن 
ب�������ك( وهو مقدم برام�������ج تلفزيونية واإذاعية 
يف الواليات املتح�������دة و)مايكل �سافاج( وهو 
اإذاع�������ي وكاتب �سيا�س�������ي اأمريكي حمافظ، 
و)روب�������رت �سبن�رص( وه�������و موؤلف عدد من 
الكت�������ب وله عدد من االأعمال ال�سحافية عن 
»االإرهاب االإ�سالمي« ، و)دانيال بايب�ض( وهو 

كاتب اأمريكي اإ�رصائيلي الهوى.
ومما يلح�������ظ اأن الذين يحاول�������ون اإ�ساعة جو  
من اخلوف من امل�سلمني يف الغرب يقيمون 
طروحاتهم عل�������ى اأ�سا�ض من النظرة الدونية 
لالإ�س�������الم اأو للم�سلمني، يق�������ول رئي�ض الوزراء 
االإيط�������ايل )�سيلفيو برل�سك�������وين( على �سبيل 
املث�������ال اإن قيم احل�س�������ارة الغربية تعد اأعلى 
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مرتب�������ة )Superior( م�������ن االإ�س�������الم، وذلك 
تعميم ال يج�������روؤ عليه من�سف ينظر لالأمور 
نظرة اإن�سانية بعيدا عن االأفكار التي اأ�س�ست 
لالأحزاب الفا�سي�������ة والنازية يف اأوروبا القرن 

املا�سي.
ويق�������ول املدع�������ي العام االأمريك�������ي االأ�سبق 
)جون اأ�سكروفت(: »االإ�سالم دين يدعو الرب 
فيه االإن�سان اإىل اإر�سال ابنه ليموت من اأجله 
)م�������ن اأجل الرب(، بينم�������ا امل�سيحية اإميان 
ير�س�������ل فيه ال�������رب ابنه ليم�������وت من اأجل 
االإن�س�������ان« ولعله ن�سي اأو تنا�سى اأن كلمة »يف 
�سبيل اهلل« اأينم�������ا وردت يف اأدبيات االإ�سالم 
فاإنها تعني يف »�سبي�������ل املجتمع اأو النا�ض اأو 
الب�رصي�������ة اأو القي�������م«، الأن اهلل يف  االأدبيات 
االإ�سالمي�������ة وعلى راأ�سها الق�������راآن  قوي عزيز 
لي�ض يف حاجة اإىل اأن ميوت اأحد من اأجله.
وال يخف�������ى اأن ب�������ث روح الرع�������ب والكراهية 
لالإ�س�������الم يف الغ�������رب اإمنا يرتب�������ط باأحزاب 
�سيا�سي�������ة ميينية وتي�������ارات اأ�سولية حمافظة 
لي�ست لها برامج عمل وا�سحة يف ما يخ�ض 
حت�سني االأو�ساع املعي�سية للناخبني، فتلجاأ 
تلك االأحزاب والتوجهات اإىل »بعبع« االإ�سالم 
جلل�������ب مزيد من الدعم ال�سعبي حتت طائلة 
اخلوف من »الهج�������وم االإ�سالمي« الذي تو�سك 
»القاعدة« اأن ت�سنه فتهلك به احلرث والن�سل 
يف ه�������ذه الدولة الغربية اأو تلك. وقد الحظ 
اأوليف�������ر دوف  يف »االإندبندنت«  اأن احلزب 
القومي الربيطاين ي�ستعمل االإ�سالموفوبيا من 
اأجل ك�س�������ب املزيد من الدعاية ال�سيا�سية، 
وال�س�������اأن ذاته ينطبق عل�������ى معظم اأحزاب 
اليمني يف اأوروب�������ا التي ت�ساع�������دت اأ�سهمها 
ال�سيا�سي�������ة ب�سب�������ب رفعها لفّزاع�������ة االإ�سالم 

واالأجانب لتخويف الناخبني االأوروبيني.
ومع تنام�������ي اأداء اأحزاب اليم�������ني االأوروبي 
بع�������د اأح�������داث 11�سبتمرب ف�������اإن املوؤ�رصات 
ترجح ا�ستمرار ظاهرة االإ�سالموفوبيا وترويع 
املجتمع�������ات الغربية و�سحنه�������ا �سد االإ�سالم، 

ت�������ارة ب�سورة كاريكاتوري�������ة، واأخرى مبقالة 
�سحافية، وثالثة بربنامج اإذاعي اأو تلفزيوين، 
ورابعة بت�رصي�������ح ل�سخ�سية مرموقة تتناوله 
و�سائل االإعالم مبزيد من االأ�سواء والتحليل.

واأختم م�������ع اإليزابي�������ث ب�������ول مت�سائال: هل 
التح�������دي الغرب�������ي الق�������ادم ه�������و االإ�س�������الم اأو 
االإ�سالموفوبي�������ا؟ اأما داني�������ال بايب�ض وزمرته 
من املحافظني اجلدد فريون اأن االإ�سالم هو 
التح�������دي الغربي، يف حني ت�������رى اإليزابيث 
بول اأن االإ�سالموفوبي�������ا هي التحدي الذي ال 
بد من اأن ت�سخر ملواجهته االإمكانات، قبل 

اأن تتحول اإىل خطر ي�سعب التعامل معه.
واأكد كاتبا كت�������اب) االإ�سالموفوبيا(: عبد 
الع�������ايل حاجات ومروان حممد منذ البداية 
ال�������دور اخلطري ال�������ذي لعب�������ه املثقفون يف 
الرتوي�������ج لالإ�سالموفوبيا كالراحلة االإيطالية 
)اأوريان�������ا فالت�س�������ي( التي و�سف�������ت امل�سلمني 
بالفئران يف كتابها )الغيظ والكربياء( الذي 
القى رواج�������ا كبريا يف فرن�س�������ا، و)مي�سال 
اأولبي�������ك( الذي قال اإن االإ�سالم اأكرث االأديان 
باله�������ة وقال اإننا ننهار حينم�������ا نقراأ القراآن، 
واأ�سمي امل�سلمني ب��سكان ال�سحراء التافهني.

وكذا الكت�������اب )بيار هري تزي�������اف واأالن 
فينكلك�������روت وبا�سكال بروكن�������ري( والكاتبة 
)كارول�������ني فوري�ست( الت�������ي تناولت املفكر 
طارق رم�سان يف كت�������اب مليء باالأخطاء 

واملغالطات.
مثقف�������و اإ�سالموفوبيا القلم هم اأي�سا )ريت�سارد 
ميي�������ه( الذي ي�ساب بالذه�������ول حينما يجد 
نف�س�������ه وحيدا ب�������ني امل�سلم�������ني العرب يف 
حمط�������ة �ساتليبه الباري�سي�������ة للنقل اجلهوي 
على حد تعبريه، و)األك�سندر دلفال وجيزال 
ليتمان ورونو كامو ومي�سال تريباال ومي�سال 
فياني�ض( وه�������ذه االأخرية و�سف�������ت �سيدات 

يرتدين الربقع بالكالب.
هذا ف�سال عن )كري�ستني تا�سان( التي دعت 
اإىل من�������ع القراآن الكرمي يف مقال )ماذا نفعل 
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81 بامل�سلمني بع�������د منع القران الكرمي( و)اإريك 
زمور( الذي اأيد حري�������ة اإهانة الر�سول )�ض( 
يف ر�س�������وم كاريكاتريي�������ة اعتربت�������ه اإرهابيا 
با�سم حري�������ة التعبري، وحارب حق املمثل 
)ديودوني�������ه( يف التعب�������ري ع�������ن املتاج�������رة 
االأيديولوجية االأبدية باملحرقة النازية فنيا.

وق�������د طال�������ت ظاه�������رة االإ�سالموفوبي�������ا كل 
الف�ساءات االجتماعية وعلى راأ�سها املدار�ض 
العمومية التي مينع فيها على الفتيات ارتداء 
احلجاب وحت�������ى ع�ساب الراأ��������ض والف�ستان 
الطويل ويفر�ض عل�������ى االأمهات املرافقات 
الأبنائهن اأثن�������اء اخلرجات املدر�سية الظهور 
�ساف�������رات وعلى التالمي�������ذ اأكل اللحم غري 

احلالل.

هذا ف�سال عن حتول التدين اإىل عامل قانوين 
يح�������ول دون احل�س�������ول على اجلن�سي�������ة واإىل 
م�سدر تعنيف وترهيب اأخذ اأبعادا خطرية 
يف االأعوام االأخرية كما بينته االعتداءات 
اجل�سدي�������ة واللفظية الت�������ي اأح�ساها املر�سد 
الفرن�س�������ي ملناه�س�������ة االإ�سالموفوبيا قبل اأن 
يتعر��������ض رئي�سه عبد اهلل زك�������ري �سخ�سيا 
لالعتداء اإثر تلطيخ ج�������دران بيته بكتابات 

عن�رصية مثل االإ�سالم خارج فرن�سا .
واتخ�������ذت االإ�سالموفوبيا بع�������دا �سموليا خا�سا 
وغ�������ري م�سبوق بع�������د حتوله�������ا اإىل ممار�سة 
�سلوكية ل�������دى اأغلبية اجتماعي�������ة اعتبارا 
من عام 2001 بع�������د اأن كانت حم�سورة على 

م�ستوى اأقلية عام 1989.

   

االأو�شط..  ال�شرق  يف  �شورتها  على  وتاأثرها  بريطانيا  يف  »النقاب«  ق�شية 
)روؤية غربية(

مركز اخلليج للدرا�سات اال�سرتاتيجية 

 19 اأكتوبر 2013

اجلدل ال�������ذي ت�سه�������ده بريطانيا خالل هذه 
االأي�������ام، حول ح�������ق امل�سلم�������ات يف ارتداء 
النق�������اب كتعبري عن هويتهن الدينية  على 
خلفية احلكم الق�سائ�������ي ال�سادر من حمكمة 
لن�������دن ي�������وم 2013/9/17، بع�������دم ج�������واز تقدمي 
ام�������راأة م�سلمة اإفادتها اأم�������ام املحكمة وهي 
ترتدي النقاب  لي��������ض باجلدل امل�ستحدث 
عل�������ى املجتمع الربيط�������اين، ولكنه اأثري من 
قب�������ل وكان ي�ست�������د ويخف�������ت با�ستمرار من 
وقت الآخ�������ر، فقد �سبق يف عام 2006 اأن اأثري 
املو�سوع بقوة عندما رف�ض الوزير الربيطاين 
ال�سابق »جاك �سرتو« ا�ستقبال �سيدة حمجبة 
يف مكتبه، واأعلن اأن�������ه »ي�سعر بعدم الراحة 

عندما يقابل �سيدة حمجبة«.

بي�������د اأن اجلدال ه�������ذه املرة ات�س�������ع لي�سمل 
احلج�������اب واأغطي�������ة الراأ�ض االأخ�������رى التي 
الن�س�������اء  م�������ن  املتدين�������ات  ت�ستخدمه�������ا 
امل�سلم�������ات، مع اأن ق�������رار املحكمة اقت�رص 
على النق�������اب فقط، االأمر ال�������ذي يعيد اإىل 
الواجهة الكيفية الت�������ي يتعامل بها املجتمع 
الربيطاين على ال�سعيدين الر�سمي وال�سعبي 
م�������ع اجلالية امل�سلمة وممار�ساتهم اأو عاداتهم 
وتقاليده�������م الدينية، وخا�سة بعد دعوة وزير 
الدولة الربيطاين لل�سوؤون الداخلية »جريميي 
ب�������راون« يف 2013/9/16، حكوم�������ة ب�������الده اإىل 
النظر يف منع الن�ساء امل�سلمات من ارتداء 
النق�������اب باالأماكن العام�������ة، مثل املدار�ض 
واجلامعات، واإىل اإطالق نقا�ض وطني حول 
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دور الدول�������ة يف وقف فر��������ض ارتداء النقاب 
على الفتيات، تلى ذلك الت�رصيح ال�سادر يوم 
2013/9/18، ع�������ن مديرة الأحد معاهد التعليم 
العايل يف مدينة برمنجهام  التي تعي�ض فيها 
جالية اآ�سيوية كبرية ي�سكل امل�سلمون منها 
قطاًعا وا�سًعا  ب�رصورة اأال ترتدي الطالبات 
امل�سلمات مالب�ض تخف�������ي هويتهن )مبا يف 
ذل�������ك النقاب(، ثم ك�سفت �سحيفة ال� »ديلي 
تلغراف« يوم 2013/9/19، عن قيام 17 م�ست�سفى 
تابعة لهيئة خدمات ال�سحة الوطنية، باتخاذ 
قرارات داخلية حتظر على موظفاتها ممن 

يتعاملن مع املر�سى ارتداء النقاب.
تل�������ك احلملة اأثارت ردود فع�������ل وا�سعة حول 
عدد م�������ن الق�ساي�������ا، كان اأهمه�������ا هاج�ض 
اخلوف من االإ�س�������الم )االإ�سالموفوبيا(؛ حيث 
اإن ن�رص الثقافة االإ�سالمية ميثل م�سدر قلق 
دائم للم�سابني باالإ�سالموفوبيا داخل املجتمع 
الربيط�������اين، وخا�سة يف ظ�������ل وجود نظرة 

اختزالية لالإ�سالم كدين وكثقافة يف ت�سور 
االإ�س�������الم كمجموعة حم�������دودة وجامدة من 
العقائد التي حت�ض عل�������ى العنف والرجعية 
واالإرهاب والنظرة ال�سلبية لالآخر، وترف�ض 

العقالنية واملنطق وحقوق االإن�سان.
وم�������ن ال�سواه�������د على تنامي ه�������ذه الظاهرة 
املر�سية داخل بريطانيا: قيام وزارة التعليم 
يف اأبري�������ل 2013، بفتح حتقي�������ق عاجل فيما 
اعترب خم�������اوف حميطة مبدر�س�������ة اإ�سالمية 
م�ستقل�������ة، بعد مزاعم ب�������اأن االأ�رص امل�سلمة 
كان�������ت تتعر�ض ل�سغط لت�سجي�������ل اأطفالهم 
ا حادثة زيادة عدد الهجمات  باملدر�سة، اأي�سً
الكراهية  على امل�ساجد وت�ساع�������ف جرائم 
املرتبطة باالإ�سالموفوبي�������ا بنحو  15  مرة بعد 
ح�������ادث ولت��������ض االإرهاب�������ى ال�������ذي قتل فيه 
جندي بريطاين يف مايو 2013، علي يد اثنني 

من املتطرفني االإ�سالميني.

   

وحتّطم  بريطانيا  م�شلمي  �شد  عنف  اإىل  تتحول  »االإ�شالموفوبيا« 
قبورهم

موقع �سحيفة ايالف االلكرتونية

13يونيو 2011

 �سالح احمد
اأ�سدر »جمل��������ض بريطاني�������ا االإ�سالمي« دعوة 
اإىل »اإج�������راءات حا�سم�������ة« تت�س�������دى لتزايد 
امَلَر�سي من  االعتداءات املدفوعة باخلوف 
االإ�سالم وامل�سلم�������ني »االإ�سالموفوبيا« وفًقا ملا 

تناقلته ال�سحف الربيطانية .
وقال املجل��������ض اإن »قانون مكافحة االإرهاب« 
ميّيز ب�س�������كل خا�ض �سد امل�سلمني بني �سائر 
اجلماعات الدينية والعرقية، ودعا اأمني عام 
املجل�ض فاروق م�������راد يف موؤمتر املجل�ض 
ال�سن�������وي الع�������ام يف مرك�������ز »بوردي�سلي«، 

مدين�������ة بريمنغه�������ام، اىل ��������رصورة مراقبة 
اجلرائم التي ت�سته�������دف امل�سلمني، مبا فيها 
االعتداءات العنيفة والتهديد بالقتل وت�سويه 
امل�ساجد وته�سيم �سواهد القبور، وا�ستكى من 
اأن امل�سلمني ال يجدون الت�سجيع الكايف على 
اإبالغ ال�رصطة باجلرائم التي ُترتكب �سدهم. 
تاأت�������ي هذه الدع�������وة بعدما اأك�������دت �رصطة 
العا�سمة الربيطانية اأن 762 هجوما واعتداءا 
مدفوع�������ة باالإ�سالموفوبي�������ا ارتكبت يف هذه 
املدينة وحدها من�������ذ ني�سان 2009، منها 333 

يف العام 2010.



ة
جي

تي
رتا

�س
ل

ت ا
�سا

را
د

لل
ي 

م
ال

�س
ل

ز ا
ك

ملر
ا

83 وقال مراد اإن االعت�������داءات على امل�سلمني 
وممتلكاته�������م »م�������ن عمل فئ�������ة �سغرية من 
النا�ض، لكنها تت�ساعد ب�سكل مقلق«. و�سدد 
على اأهمية اأن تكون للمجل�ض االإ�سالمي و�سيلة 
ملراقبتها وت�سجيله�������ا وحتليل اأمناطها، بداًل 
من ترك االأم�������ر لل�رصطة، التي ال ت�ستطيع 
فعل هذا على النح�������و املطلوب«، وقال: اإن 
االأرقام التي جمعه�������ا املجل�ض من ال�رصطة 
يف مقاطعت�������ني انكليزيتني فق�������ط اأو�سحت 
وق�������وع 1200 جرمية كراهي�������ة �سد امل�سلمني 
خالل الع�������ام 2010 وحده، مقارنة ب�546 هجوًما 
مماثاًل على اليهود يف عموم اململكة املتحدة 

خالل الفرتة نف�سها.
واأو�سح اأن الهجم�������ات على امل�سلمني ت�سمل 
االعتداء على االأئم�������ة والقائمني على �سوؤون 
امل�سلمني واإلق�������اء قنابل املولوتوف والطوب 
واحلج�������ارة عرب نواف�������ذ امل�ساج�������د وتعليق 
روؤو��������ض اخلنازير على بواباتها وت�سويه املاآذن 

بال�سعارات امل�سيئة لالإ�سالم.
من جهته، قال الدكتور )روبرت المبريت( 
املدي�������ر امل�س�������ارك يف »مرك�������ز البح�������وث 
االإ�سالمي�������ة االأوروب�������ي« والباح�������ث يف معهد 
الدرا�س�������ات العربي�������ة واالإ�سالمية يف جامعة 
اإك�سي�������رت االنكليزي�������ة، اإن نتائ�������ج عقد من 
البحوث التي يقودها �ست�سدر قبل الذكرى 
�سبتمرباالإرهابي�������ة   11 لهجم�������ات  العا��������رصة 
على الواليات املتح�������دة. واأ�ساف اأن تقريره 
�سيقدم اأرقاًما �ساملة عن عدد الهجمات التي 
تعر�ست لها امل�ساجد واملوؤ�س�سات االإ�سالمية 

بداف�������ع الكراهية الدينية، وبعي�������ًدا عن تلك 
التي حدثت اإما الأ�سب�������اب عن�رصية اأو عفو 

اخلاطر.
واأ�س�������ار )د. المبريت( وه�������و �سابط �رصطة 
�سابق عم�������ل يف جمال مكافح�������ة االإرهاب، 
اإىل اأن امل�سكل�������ة املتعلقة بجمع املعلومات 
»تنبع من غياب االإرادة ال�سيا�سية اأكرث من 

كونها تتعلق مبجهودات ال�رصطة«.
وق�������ال اإن هن�������اك م�سوؤولية تق�������ع على عاتق 
الهيئات االإ�سالمية يف جمع املعلومات على 
النحو الذي تنتهج�������ه »اأمانة اأمن املجتمع« 
اليهودية التي تلقي على عاتقها مهمة حماية 
اليهود الربيطانيني م�������ن امل�ساعر املعادية 

لل�سامّية«، واأو�سى امل�سلمني باالقتداء بها.
اأما تاجي م�سطف�������ى، الناطق با�سم »حزب 
التحرير يف بريطانيا« فلفت اإىل اأنه »يف اإطار 
ما ي�سمى مع�������اداة الغرباء تزايدت الهجمات 
عل�������ى امل�سلم�������ني وممتلكاته�������م م�������ع تعاقب 
اأن ه�������ذه احلكومات،  احلكوم�������ات. والواقع 
كجزء م�������ن دعايته�������ا املت�سل�������ة بال�سيا�سة 
اخلارجي�������ة تواطاأت مع �رصائ�������ح معّينة من 
و�سائل االإعالم لت�سلي�������ط �سوء �سيطاين على 

االإ�سالم«.
يذكر اأن التقدي�������رات ت�سري اىل اأن ما بني 
40 و60 % م�������ن امل�ساج�������د واملراك�������ز ومقار 
يف  االإ�سالمي�������ة  واجلماع�������ات  املنظم�������ات 
بريطاني�������ا تعر�ست لهج�������وم واحد على االأقل 

منذ 11/9.
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جرمية االرهابي الرنويجي اأندرز بريفيك

موقع االآلوكة

2011

)من تقرير التخويف من اال�سالم( 
)اال�سالموفوبيا(

جذور �سبكة التخويف من اال�سالم يف 
الواليات املتحدة االمريكية

يف 22 يوليو 2011قام �ساب نرويجي بزرع قنبلة 
يف مبن�������ى حكومي باأو�سلو مم�������ا اأودى بحياة 
ثمانية اأ�سخا�ض وبعد �سويعات اأطلق النار على 
68 �سخ�سا وقتلهم يف مع�سكر للعمل ال�سبابي 
يف جزي�������رة اأوتويا بالروي�������ج، فتنبا العديد 
من و�سائ�������ل االإعالم بوجود دواف�������ع جهادية 
وعالقة لتنظيم القاع�������دة باحلادثة،ولكن يف 
اليوم التايل تب�������ني اأن منفذ الهجوم نرويجي 
م�سيحي يبلغ من العمر 32 عاما، ُيدعى اأندرز 

بريفيك.
ويف 26 يولي�������و، قال بريفي�������ك اأمام املحكمة 
اإن العن�������ف ��������رصوري الإنق�������اذ اأوروب�������ا من 
املارك�سي�������ة واالأ�سلم�������ة. ويف بيانه الر�سمي 
املكون من 1500 �سفحة اأورد اأ�ساليب هجومه 
به�������دف اإثارة االآخري�������ن ودعوتهم اإىل العنف 
املتطرف، وتوعد بتنفيذ عمليات وح�سية 
مرعبة �ستوؤدي لوقوع املزيد من االإ�سابات، 
بهدف حماربة اال�ستعمار االإ�سالمي الأوروبا .

وق�������د ا�ستمل بيان بريفي�������ك على العديد من 
احلوا�س�������ي واالقتبا�سات م�������ن بع�ض املدونني 
والنق�������اد االأمريكي�������ني، وا�سفًا اإياه�������م باأنهم 
خرباء يف حرب االإ�سالم �سد الغرب. وهذه 
املجموعة ال�سغرية من املنظمات واالأفراد 
املناه�سني لالإ�سالم وامل�سلمني يف بالدنا غري 
معروفة بالن�سبة ملعظم االأمريكيني، ولكن 
له�������ا اأثرا كبريا يف ت�سكي�������ل حماور النقا�ض 
ال�سيا�سي على ال�سعيدي�������ن الوطني والدويل. 
وق�������د ُعرف�������ت اأ�سماوؤهم داخ�������ل املجتمعات 
املحلية باأنهم نا�سط�������ون يف حماربة االإ�سالم 

وا�ستهداف امل�سلم�������ني يف الواليات املتحدة 
االأمريكية.

اأورد بريفي�������ك يف بيانه ا�سم روبرت �سبن�رص 
ومدونته جهاد ووت�ض 162 مرة. و�سبن�رص هو 
اأحد خرباء املعلومات امل�سللة واملحر�سة 
�س�������د امل�سلمني، وتعمل مدونة �سبن�رص على 
االإ�سالميني  االأً�سولي�������ني  متابعة حم�������اوالت 
لتدمري الثقاف�������ة الغربية، اأما باميال جيلر، 
املتعاونة ب�سدة م�������ع �سبن�رص، فقد ورد ا�سم 

مدونتها اأطل�ض �رصغز 12 مرة يف البيان.
ان كتابات ه�������وؤالء املدون�������ني والنقاد عن 
االإ�س�������الم والتعددية الثقافي�������ة �ساعدت على 
خل�������ق راأي ع�������ام عامل�������ي ت�������وىل وزره هذا 
امل�سل�������ح الرويجي ، ب�������اأن االإ�سالم يف حالة 
ح�������رب مع الغ�������رب، واأن الغرب يف حاجة 
مل�������ن يدافع عن�������ه. وبح�سب �ساب�������ط وكالة 
املخاب�������رات املركزية ال�ساب�������ق وم�ست�سار 
مكافح�������ة االإرهاب مارك �سيغمان فاإنه مثلما 
يكون التطرف الديني هو البنية التحتية التي 
اأفرخت تنظيم القاعدة، فاإن كتابات خرباء 
املعلومات امل�سللة املعادية للم�سلمني هي 

البنية التحتية التي اأفرخت بريفيك. 
وقد اأورد بي�������ان بريفي�������ك موؤ�س�سات اأخرى 
ال�سيا�سات  وال�������راأي، مثل )مرك�������ز  للفكر 
االأمنية، ومنتدى ال�رصق االأو�سط، وم�رصوع 
التحقيق ح�������ول االإرهاب؛ وثالث منظمات 
اأخرى( وتعم�������ل هذه املجموعة من االأفراد 
واملنظم�������ات املرتابطة عل�������ى املبالغة يف 
ت�سوير تهديدات ال�رصيعة الزاحفة للهيمنة 
الدينية على الغ�������رب، والدعوات االإلزامية 
اإىل العنف �سد غري امل�سلمني وفقا لن�سو�ض 

القراآن.
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امل�شلمون يف فرن�شا... عقدة التمييز والتطرف

�سبكة النباأ املعلوماتية

  8ت�رصين االول/2013

ت�سهد فرن�سا كغريها من البلدان االأوروبية 
تناميا خط�������ريا لظاهرة العنف والعن�رصية 
�سد االأقليات امل�سلمة يف هذه البالد، ب�سبب 
القوانني واالإج�������راءات وممار�سات احلكومية 
ال�سارم�������ة التي تفر�ض �سده�������م، ي�ساف اىل 
ذل�������ك تنامي االأف�������كار واالأح�������زاب اليمينية 
للمهاجرين يف جميع  املتطرفة املعادي�������ة 
اأنح�������اء اأوروبا، والتي تدع�������و ب�سكل علني اإىل 
التدخل الق�رصي وا�ستخدام العنف و ال�سالح 
�سد تلك االأقليات وخ�سو�سا االأقلية امل�سلمة 
لفر�ض التقاليد والقيم داخل املجتمع، وهو 
ما يعترب انتهاكا �سارخا جلميع االتفاقيات 
واملواثيق الدولي�������ة التي تن�ض على احرتام 
احلقوق واحلري�������ات االأ�سا�سية جلميع الب�رص، 
وفيم�������ا يخ��������ض تل�������ك االنته�������اكات اأوقفت 
ال�سلط�������ات الفرن�سية ع�سكريا �سابا قريبا من 
اأفكار اليمني املتطرف املت�سدد قرب ليون 
يف و�س�������ط الب�������الد لال�ستباه بنيت�������ه مهاجمة 
م�سج�������د، وفق م�������ا اأعلن�������ت وزارة الداخلية 
الفرن�سي�������ة بينما اك�������د م�س�������در ق�سائي ان 
املوق�������وف اعرتف بان�������ه القى الع�������ام الفائت 

قنبلة حارقة على م�سجد اآخر.
وقد احيل اجلندي امام ق�سم مكافحة االرهاب 
يف نيابة باري�ض بعد توقيفه الربعة ايام لدى 
االدارة املركزي�������ة لال�ستخبارات الداخلية. 
ونقل بيان وزارة الداخلية عن الوزير )مانويل 
فال�ض( توجيه�������ه التهنئة اىل عنا�رص االدارة 
املركزية لال�ستخبارات الداخلية بالتحقيق 

الذي اجروه والذي ات�������اح و�سع امل�ستبه به 
احتياطيا يف ت�رصف الق�ساء.

وتابع البيان ان وزير الداخلية يكرر التزامه 
القوي مبكافحة كل اعمال العنف امل�ستلهمة 
من االفكار اال�سد تطرفا والتي تتعر�ض لقيم 
اجلمهوري�������ة وتهدف فق�������ط اىل احداث توتر 
داخل املجتمع ون�رص اجواء من الكراهية، 
موؤك�������دا عدم القبول باي ته�������اون. وبح�سب 
امل�سدر الق�سائي ف�������ان املتهم اعرتف امام 
املحققني بانه كان يعتزم اطالق النار على 
م�سجد مينغيت يف فيني�سيو ب�ساحية ليون.
وخالل فرتة توقيفه اعرتف املتهم اي�سا بانه 
القى ليل 2021 اآب2012 قنبلة حارقة على باب 
م�سج�������د ليبورن يف غريوند )جنوب غرب( 
وبح�س�������ب امل�سدر الق�سائي نف�سه فان ال�ساب 
يعاين من الوحدة وم�������ن ا�سطرابات نف�سية 
ويجت�������از مرحلة ع�سيبة ب�سب�������ب اإخفاقات 

عاطفية عديدة. 
ويف اول رد فع�������ل عل�������ى اعتق�������ال الع�سكري 
ال�ساب قال عب�������د اهلل ذكري رئي�ض مر�سد 
اال�سالموفوبيا انه ينوه باعتقال هذا ال�سخ�ض 
قب�������ل ان يتمكن من تنفيذ عمل حقري اآخر 
ي�ستهدف الطائف�������ة االإ�سالمي�������ة. واأ�ساف ان 
االأعمال املعادية لالإ�س�������الم زادت بن�سبة %50 
اىل جانب ذلك جتمع 150 م�سلما امام م�سجد 
فيني�سي�������و قرب ليون للتنديد بت�ساعد نزعة 

معاداة اال�سالم غداة . 
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بة نقا�شات فرن�شية حول احلجاب بعد االعتداء على املُنقَّ

موقع �سحيفة �سذى الن�سائية

1434/9/26

ا�ستاأنفت فرن�سا النقا��������ض حول قانون حظر 
النق�������اب ال�سادر ع�������ام 2011 بعد اندالع اأعمال 
�سغب من قبل �سباب غا�سبني ب�سبب تدقيق 

ال�رصطة يف هوية امراأة منقبة. 
�������ف النقا�ض حول   ) اأخب�������ار امل�������راأة( – تكثَّ
حظر النقاب يف االأماكن العامة يف فرن�سا 
من�������ذ 18 يوليو بع�������د اأن اأوقفت ال�رصطة يف 
�ساحية ت�������راب قرب باري�ض رج�������اًل ت�سادم 
مع عنا�رصها عند التدقي�������ق بهوية زوجته 
املنقب�������ة، ما اأثار اأعم�������ال �سغب ومواجهات 

بني �سبان وال�رصطة ا�ستمرت ليومني.
وقال املدعي العام يف فر�ساي اإّن زوج ال�سيدة 
اعت�������دى على اأحد رج�������ال ال�رصطة وحاول 
خنقه، وقد اعتقل فيما اأنكر الزوج املزاعم 
وقال اإّن رج�������ال ال�رصطة تعاملوا بعنف مع 
وال�������دة الزوجة التي كان�������ت حا�رصة خالل 
التدقيق يف هوية الزوجة، وطلبت ال�رصطة 
من زوجته نزع النقاب للتحقق من هويتها. 
فوافقت عل�������ى ذلك �رصط اأال يج�������ري اأمام 

املارة.
ويف اأعق�������اب الفو�سى واأعمال ال�سغب، دعت 
ال�سناتور الي�سارية ا�ست�������ري بينبا�ض اإىل اإنهاء 
القانون الذي يحظر النقاب واأّدى اإىل توقيف 
حواىل 420 امراأة منذ اإقراره بح�سب املر�سد 
الفرن�سي للعلمانية ومقّره باري�ض ويعمل مع 
مكتب رئي�ض احلكوم�������ة. وذكرت �سحيفة  
جورنال دو دميان�ض اأّن معظم الن�ساء اللواتي 
مّت توقيفه�������ن ولدن يف فرن�س�������ا، وت�ساعدت 
التوت�������رات حول معاملة الن�س�������اء املنقبات 

قبل اندالع اأعمال ال�سغب يف تراب.
ووجدت منظمة مناه�سة االإ�سالموفوبيا يف 

فرن�سا �سم�������ن تقريرها ال�سنوي للعام 2012 اأّن 
84% من االأعم�������ال التي تظهر معاداة لالإ�سالم 
ارُتكب�������ت �سّد الن�س�������اء و77 % من االعتداءات 

اجل�سدية وال�سفهية �سّد الن�ساء املحجبات.
ويف كّل ا�سبوع، تقع امراأتان كمعّدل �سحايا 
عم�������ل عدواين ب�سبب انتمائهم�������ا اإىل الدين، 
بح�سب التقرير، وتق�������ّدر وزارة الداخلية اأّن 
احلظر يوؤثر على ح�������واىل 400 اإىل 2000 امراأة 

فقط.
وح�سب موقع رويرتز عربي )2013/8/7( اقرتح 
املجل�ض االأعلى لالندم�������اج يف فرن�سا ارتداء 
احلجاب يف اجلامعات ملواجهة امل�سكالت 
الت�������ي ت�سببه�������ا طالب�������ات يرتدي�������ن احلجاب 
ويطالنب مبكان لل�سالة وقوائم طعام خا�سة .

وح�������ذر العديد من ال�سيا�سي�������ني اأي�سا من اأن 
حظرا جديدا قد يثري التوترات بني احلكومة 
اال�سرتاكي�������ة التي تدافع بق�������وة عن علمانية 
فرن�سا وامل�سلمني الذي�������ن ي�سعرون اأن مثل 
هذه القوانني تهدف اإىل عزلهم ومعاقبتهم. 
والدفاع عن العلمانية �رصخة يرتدد �سداها يف 
جميع ا�سكال الطيف ال�سيا�سي من الي�ساريني 
الذين يري�������دون اإعالء القي�������م الليربالية يف 
ع�رص التنوي�������ر اإىل اليمني املتطرف الذي 
ي�سعى اإىل التح�سن �سد دور االإ�سالم املتنامي 
يف املجتم�������ع الفرن�س�������ي. واأطل�������ق الرئي�ض 
)فران�سوا اأوالند( مر�سدا جديدا للعلمانية يف 
وقت �ساب�������ق وطلب منه اأفكارا جديدة ب�ساأن 
كيفية تطبيق القانون الذي �سدر عام 1905 
والذي يهدف اإىل حماي�������ة املجال العام من 
ال�سغوط الدينية مع احرتام حرية الدين. 
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حظر لالأّمهات املحجبات

موقع االحتاد الن�سائي اال�سالمي العاملي

2013/8/3

حظر احلجاب لي�ض نقا�سًا حزبيًا. فالرئي�ض 
فران�س�������وا هوالن�������د، وهو ا�سرتاك�������ي انُتخب 
يف ماي�������و 2012، ميي�������ل اإىل جانب العديد من 
ال�سيا�سي�������ني اال�سرتاكي�������ني واملفّكرين اإىل 

تاأييد منع احلجاب يف االأماكن العامة.
ومل ُي�سم�������ح موؤخرًا لبع�ض الن�ساء امل�سلمات 
املحجبات مثاًل مبرافقة اأوالدهن يف رحالت 

مدر�سية.
ويف الع�������ام 2012، اأ�س�������در الرئي��������ض الفرن�سي 
ال�سابق مذكرة تو�سي باأن حتافظ املدار�ض 
على  حيادية اخلدمات العامة يف الرحالت 
املدر�سي�������ة ع�������رب الطل�������ب م�������ن االأّمه�������ات 
املحجبات اإزالة احلجاب اإذا اأردن امل�ساركة. 
وت�������رتك املذكرة احلري�������ة للمدار�ض التخاذ 
الق�������رار بنف�سها. ورغم العرائ��������ض املقّدمة 
من االأّمهات امل�سلم�������ات، اإال اأّن املذكرة 
مل يبطله�������ا اال�سرتاكي�������ون، بح�سب �سحيفة  

غارديان الربيطانية.  
ورغ�������م ع�������دم وجود قان�������ون مين�������ع االأّمهات 
املحجبات م�������ن امل�سارك�������ة يف الرحالت 
املدر�سي�������ة، يحّذر خ�������رباء قانونيون من اأّن 
ذل�������ك يتعار�ض مع القوانني االأوروبية حلقوق 

االإن�سان بح�سب ال�سحيفة الربيطانية.
وباالإ�ساف�������ة اإىل حظر النقاب، ف�������اإّن الن�ساء 
امل�سلمات اللواتي يرتدي�������ن احلجاب مُينعن 
حاليًا مبوجب قان�������ون فرن�سي �سدر عام 2004 
من ارتي�������اد املدار��������ض العام�������ة والعمل يف 

القطاع العام.
جت�������در االإ�سارة اإىل اأّنه يف اأواخر الثمانينات، 
جذب احلجاب االإ�سالمي الذي يغّطي ال�سعر 
فح�سب اهتمامًا �سيا�سيًا بارزًا عندما ُطردت 
ث�������الث طالبات م�������ن املدر�س�������ة املتو�سطة 

لرف�سه�������ن ن�������زع احلج�������اب للم�سارك�������ة يف 
ال�سفوف الدرا�سية.

وبعد م�������رور ع�رصين عام�������ًا يف 2003 اأطلق 
الرئي��������ض ال�ساب�������ق جاك �س�������رياك جمموعة 
لدرا�سة حماية العلماني�������ة واملحافظة عليها 
يف فرن�س�������ا، واأقّر يف 2004 قان�������ون مينع كّل 
الرم�������وز الدينية يف املدار��������ض احلكومية – 
با�ستثناء اجلامعة – وي�سمل احلجاب االإ�سالمي 
والقلن�س�������وة اليهودي�������ة وال�سليب الكبري عند 

امل�سيحيني.
ويف الع�������ام 2007 مّت تو�سي�������ع القان�������ون لي�سمل 
الرم�������وز الدينية  الثانوية كاملنديل الطويل 
الذي غالب�������ًا ما ي�سّكل بدي�������اًل عن احلجاب 

للن�ساء امل�سلمات.  
وبرزت بع��������ض املح�������اوالت لتو�سيع احلظر 
كي يطال القط�������اع اخلا�ض. فف�������ي مار�ض، 
اأبطلت حمكمة النق��������ض الفرن�سية يف العام 
2008 طرد ممر�سة م�سلمة يف مركز ح�سانة 
خا�ض الأّنها رف�ست نزع احلجاب. وبعد قرار 
املحكمة، اقرتح هوالند وجوب �سياغة قانون 
جدي�������د حول ما اإذا كان ميكن للعاملني يف 
مراكز الرعاي�������ة اخلا�سة ارتداء رموز دينية 
كاحلجاب ولتو�سيع القانون ليطال جماالت 

اأخرى يف القطاع اخلا�ض.
دلي�������ل بوبكر، عم�������دة امل�سج�������د الكبري يف 
باري��������ض، جتّنب طلب التعلي�������ق على قانون 
مماثل يوؤثر على الن�ساء املحجبات يف القطاع 
اخلا��������ض. وقال يف مقابلة هاتفية  امل�سلمون 
لي�سوا هنا ليعطوا راأيهم اإن كانوا موؤيدين اأو 
معار�س�������ني لقانون �ستقرتحه احلكومة. نحن 
يف نظام يف�سل الدين عن الدولة. وبالتايل ال 
ي�ستطيع االإن�سان املتدين اأن يتدخل يف قرار 
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يتّم الت�سويت عليه يف الربملان. 
ونقلت �سحيفة  لوموند الفرن�سية يف 23 يوليو 
عن املر�سد الوطني ملناه�سة االإ�سالموفوبيا 
اإّن االعتداءات ب�سبب االإ�سالموفوبيا يف فرن�سا 
ازدادت بن�سبة 35 % خالل الن�سف االأّول من 

العام مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 2012.
فق�������د تعّر�ست ن�س�������اء م�سلم�������ات حمجبات 
لالعتداء يف ال�سوارع خالل االأ�سهر املا�سية. 
ويف اإحدى احلوادث فق�������دت امراأة م�سلمة 
حام�������ل جنينها اإث�������ر تعّر�سه�������ا العتداء يف 

اإحدى �سواحي باري�ض.
ويف ابري�������ل، ُط�������ردت طالب�������ة م�سلمة من 
املدر�س�������ة الرتدائه�������ا مندياًل يغط�������ي جزءًا 
م�������ن �سعرها وتنورة �س�������وداء طويلة. فاعترب 

مدي�������ر املدر�سة اأّن مالب�سه�������ا اإظهار لدينها. 
وُمنع�������ت بع�ض الطالبات من امل�ساركة يف 
االمتحانات يف بع�ض املدار�ض اأو من دخول 
املدار�ض الثانوية الإح�سار نتائج البكالوريو�ض.
من جانب اآخر، اأ�سارت عاملة االنرتوبولوجيا 
املتخ�س�سة يف االإ�سالم دنيا بوزار يف مقابلة 
هاتفي�������ة اإىل اأّن  فرن�س�������ا ترى االإ�سالم كدين 
ال ي�ستطيع التاأقلم م�������ع العلمانية الفرن�سية، 
وال ي�ستطي�������ع اأن يتعاي�ض مع ع�رصه حيث 
ال م�س�������اواة بني الرجل وامل�������راأة. كّل هذه 
االآراء امل�سبق�������ة يت�������ّم تعزيزه�������ا م�������ن قبل 
املجموعات املت�س�������ددة التي اأّدت اإىل هذه 

البيئة العدوانية.
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89 الف�صل اخلام�س:

�شبل معاجلة اال�شالموفوبيا
 انتق�������د الكثري م�������ن الكّت�������اب واالعالميني 
اال�سالميني يف البل�������دان اال�سالمية والغربية 
مم�������ن يهمهم ام�������ر اال�س�������الم وامل�سلمني اىل 
جانب كتاب و�سيا�سيني واعالميني من غري 

امل�سلمني ظااهرة )اال�سالموفوبيا( املر�سية 
وبيان ا�سبابها وا�رصارها و�سبل معاجلتها مبا 
يعود باخلري وال�سالح على اجلميع، ولتعميم  

الفائدة نقدم ما ن�رص يف هذا املجال:    

ال�شبل ال�شحيحة ملواجهة ظاهرة االإ�شالموفوبيا 

موقع يافا للدرا�سات واالبحاث 

 الدكتور رفعت 
 اإذا كانت ظاه�������رة اخلوف اأو العداء الغربى 
لالإ�س�������الم والتى ت�سمى ب�������� )االإ�سالموفوبيا( لها 
اأ�سبابها الروحية / العقائدية ، واال�سرتاتيجية 
، وال�سيا�سي�������ة ، فاإن مواجهته�������ا اأو عالجها 
يتطل�������ب اأن يك�������ون عل�������ى نف��������ض امل�ستوى 
من التح�������دي ، وعليه فاإنن�������ا نقرتح جملة 
من اخلط�������وات واالآلي�������ات ملواجهة ظاهرة 

االإ�سالموفوبيا :
1 - تقدمي االإ�سالم الو�سطي :

الو�سطية دع�������ا اإليها القراآن الكرمي وقد كان 
النبى )��������ض( و�سطا فى منهج�������ه وموعظته 
وخطبه ودعوته و�سلوكه ، بل وفى عبادته .

وتق�������دمي االإ�سالم بو�سطيته �سل�������وكا ومعاملة 
هو �سبيل حقيقى م�������ن �سبل مواجهة العداء 
الغربى لالإ�س�������الم )اأو ظاهرة االإ�سالموفوبيا( ، 
فالغرب عرف عن االإ�سالم الت�سدد والتع�سب 
واالنع�������زال فى الفكر وال�سل�������وك ، ومل يعرف 

هذه الو�سطية .
اإننا نحتاج اأن نقنع امل�سلمني الذين يعي�سون 
ف�������ى الغ�������رب بالو�سطي�������ة اأوال ، وهو جمهود 
كب�������ري حتى نحولهم اإىل �سف�������راء للم�سلمني 

ولالإ�سالم فى و�سطيته .
2 - البعد عن التع�سب املفرق لالأمة :

التع�سب اأعطى للغ�������رب �سورة م�سوهة عن 
االإ�س�������الم ، اإذ ي�������رون امل�سلمني ق�������د تفرقوا 
اإىل كت�������ل واأحزاب وجمموع�������ات فى البلد 
الواحد، بل قد يك�������ون ذلك فى احلى الواحد 
وف�������ى امل�سج�������د الواح�������د ، فمجموعة منهم 
يتم�سكون باآراء وردت فى فكر مذهب بعيد 
اأو حركة فكرية معينة ، وجمموعة اأخرى 
تتم�س�������ك بفكر اآخ�������ر ، ولالأ�س�������ف فاإن هذه 
التحزبات وهذه التكت�������الت لي�ض بينها نوع 
من الت�سام�������ح ، ليدرك غري امل�سلمني اأنهم 
مدار��������ض فكرية ، فال �س�������ري فى ذلك ، واإمنا 
بينهم نوع من الغلظة وال�سدة فى التعامل ، 
وفى قب�������ول راأى االآخر ، مما يعطى انطباعا 
�سيئا ، فالناظر اإليهم يقول : واأين احلق اإذن 
، وي�������رى اأن التع�سب معن�������اه اأن لدى اأحد 
الفريق�������ني ال�سواب ، ول�������دى الفريق االآخر 

اخلطاأ ، فاأين ال�سواب ؟
3 - االهتمام باالإعالم :

مم�������ا ه�������و معل�������وم اأن االإعالم الغرب�������ى لديه 
م�������ن االإمكانات الكبرية م�������ا ي�ستطيع به اأن 
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يغ�������زو عقول النا�ض وفكره�������م ، بل اإنه يغري 
احلقائ�������ق ويقنع النا�ض ف�������ى كافة الدول باأن 
املظلوم ظ�������امل ، واأن الظامل مظلوم ، وهذا 
ما ي�سلكونه فى نظرتهم للق�سية الف�سلطينية 
، اإنه�������م ي�سوهون احلقائ�������ق ، فيظهرون فى 
اإعالمهم اأن اليه�������ود هم املظلومون ، واأنهم 
يتعر�سون ل�سفك الدماء والتفجري من جهة 

الفل�سطينيني االإرهابيني .
4 - ن�رص التاريخ امل�سيء للح�سارة االإ�سالمية 
وتوثيقه�������ا ع�������ن طري�������ق العلم�������اء واحلكماء 
واملحقق�������ني ، ف�������اإن الكتاب�������ات الغربية عن 
االإ�سالم وامل�سلم�������ني ت�سوه حقيقة التاريخ اإال 
بع��������ض امل�ست�رصقني القالئل مم�������ن اأن�سفوا 

االإٍ�سالم وتاريخه .
اإن الثقافة ال�سائدة عند الغرب حتكى التاريخ 
االإ�سالمى والعربى على غري حقيقته ، فتقلب 
ال�س�������ور وتغري احلقائ�������ق ، ذلك من اأجل اأن 
تعلو �سورة الغرب وح�سارته على اأى ح�سارة 
اأخ�������رى . فكم كتموا من مفكرينا وعلمائنا 
فى كل جماالت املعرفة ون�سبوا اأ�سل العلوم 
ون�ساأته�������ا اإىل علماء م�������ن عندهم ومفكرين 
غربيني ، ليظه�������روا ل�سبابهم واأطفالهم اأنهم 

هم ال�سفوة .
5 - ينبغى اأن نعم�������ل من اأجل التقارب بني 
امل�سلم�������ني عامة والع�������رب خا�سة ، بهدف 
التع�������اون فى اإيجاد خطاب فك�������رى و�سيا�سى 

واحد ن�سبيًا مع الغرب .
6 - ��������رصورة تبيان وك�سف الدور ال�سهيونى 
امل�سيحى فى ت�سويه االإ�سالم كعقيدة وعبادة 
و�رصيع�������ة ، وت�سويه امل�سلم�������ني وت�سويرهم 
ك�سع�������وب متخلف�������ة ال مت�������ت للح�سارة فى 

عقيدته وفكره وثقافته .
7 - ينبغ�������ى اأن تقوم املوؤ�س�س�������ات االإ�سالمية 
والعربية بدورها فى التوا�سل مع املوؤ�س�سات 
الغربية امل�سابهة ، وهذا يعنى تفعيل منظمة 
املوؤمت�������ر االإ�سالمى وجامعة ال�������دول العربية 
مبوؤ�س�ساتهما الفكرية والثقافية والعلمية بعد 

اأن حتولت فى هذه االأيام اإىل اأداة من اأدوات 
العدوان الغربى على الدول العربية با�سم دعم 

الثورات ، والثورات بريئة مما يدعون .
8 - اإيج�������اد خطة عل�������ى امل�ست�������وى الثقافى 
والفك�������رى لال�ستفادة م�������ن امل�سلمني الذين 
يعي�سون ف�������ى الغرب ، وال�سع�������ى اإىل تفعيل 
موؤ�س�ساته�������م ومراكزهم الفكري�������ة والثقافية 
، به�������دف تبي�������ان حقيق�������ة االإ�س�������الم واأبعاده 
واالجتماعي�������ة  وال�سيا�سي�������ة  االقت�سادي�������ة 

واحل�سارية واالأخالقية .
9 - اإن مالي�������ني ال�������دوالرات ت��������رصف على 
الف�سائيات العربية م�������ن اأجل ن�رص الف�ساد 
االأخالق�������ى حتت عن�������وان الف�������ن ، فلماذا ال 
ت�ستخدم هذه الف�سائيات من اأجل التعريف 
باالإ�سالم كعقيدة وعب�������ادة و�رصيعة ومنهاج 
حياة وح�سارة واأخالق ؟ فالغرب وال�سعوب 
الغربية فى اأ�س�������د احلاجة الروحية والنف�سية 
والثقافية واالأخالقية للهدى الربانى ، وللحق 

واحلقيقة املوجودة فى االإ�سالم .
10 - هن�������اك اأكرث من خم�س�������ة اآالف �سفارة 
للم�سلم�������ني والعرب فى العامل فاأين دور هذه 
ال�سفارات وم�ست�ساريها الثقافيني فى تو�سيح 
ما غاب عل�������ى الب�رصية من معارف االإ�سالم 
واالإن�سانية  واحل�سارية  واالجتماعية  الثقافية 
؟ اأي�������ن دوره�������ا فى ال�������رد عل�������ى االفرتاءات 
ال�سهيوني�������ة ح�������ول االإ�سالم والق�������راآن والنبى 

حممد )�ض( ؟ .
هذه الهجمة على االإ�سالم وامل�سلمني لي�ست 
وليدة �سنوات قليلة ، بل هى حملة منظمة 
منذ ع�رصات ال�سنني ، حيث اإن ال�سهاينة 
نزلوا اإىل حلبة ال��������رصاع الفكرى وال�سيا�سى 
دون مناف��������ض له�������م ف�������ى االأندي�������ة الثقافية 
واالإعالمي�������ة والفكرية واالأوروبية واالأمريكية 
، وقد جنحوا اإىل حد كبري فى توجهاتهم .

11 - اإن االأمل كبري بدور امل�ساجد واملراكز 
الثقافي�������ة واملنتديات واجلمعيات االإ�سالمية 
التى ترع�������ى امل�سلم�������ني ثقافي�������ًا ودينيًا فى 
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91 الغرب ، فى مواجهة هذه احلملة املمنهجة 
لت�سوي�������ه االإ�سالم وامل�سلمني ، وطم�ض معامل 

احل�سارة االإ�سالمية .

ع�الج االإ�شالموفوبيا
موقع م�ستقبليات

      د. حمم�������د احم�������د النابل�س�������ي / رئي�ض 
املركز العربي للدرا�سات امل�ستقبلية

يق�سم ع�������الج اال�سالموفوبيا اىل �سقني بح�سب 
اجلمهور امل�ستهدف. فهنالك عالج اجلمهور 
الغرب�������ي امل�س�������اب بهي�ستريي�������ا اخلوف من 
اال�س�������الم ويقع على عاتق الغرب الذي ميلك 
امكانياته. كما انه معني مبا�رصة مب�ساعدة 
مر�س�������اه وتاأمني �سعادة جمهوره. عداك عن 
حاجته حلماية جمتمعه من احتماالت �سوء 

ا�سالموفوبيا لتتحول �سد جمتمعاته.  توجيه 
ولالأمريكي�������ني مث�������اًل ان يتخيل�������وا ال�رصر 
ال�������ذي قد يلح�������ق بهم نتيجة جم�������رد انذار 
ارهاب�������ي كاذب. فاال�سالموفوبي�������ا ميكنها ان 
تتح�������ول من هي�ستريي�������ا جماعية اىل جنون 
جماعي كما حدث ايام بو�ض. من هنا فاننا 
نعط�������ي االولوية للع�������الج الوقائي للمجتمعات 
للممار�سات  املتعر�سة  امل�سلمة  واجلماعات 

الهي�ستريية لهوؤالء املر�سى الغربيني.

الع�الج الوقائي لالإ�شالموفوبيا
االف�������راد  لوقاي�������ة  الع�������الج  ه�������ذا  يتوج�������ه 
امل�ستهدف�������ة  واملجتمع�������ات  واجلماع�������ات 
للمر�سى امل�سابني  الهي�ستريية  باملمار�سات 
باال�سالموفوبي�������ا. وهي ممار�س�������ات توؤثر على 
امل�ستقب�������ل العربي واال�سالمي وتهديد م�سري 
اجلاليات العربية واال�سالمية يف الغرب من 
ناحية، وتغذية �سناعة العدوان الغربي على 

العاملني العربي واال�سالمي.
حي�������ث يوؤك�������د ا�ست�������اذ العل�������وم ال�سيا�سي�������ة 
االمريكي )د.ولي�������ام بيكر( موؤ�س�ض منظمة 
التاآخ�������ي اال�سالم�������ي � امل�سيحي يف اأمريكا، 
ان اال�سالموفوبي�������ا ه�������ي جزء م�������ن �سيا�سات 
ت�سنيع اخلوف التي برع فيها تاريخيا املجمع 
الع�سك�������ري ال�سناعي ال�سيا�س�������ي يف الواليات 
املتح�������دة االمريكية بهدف تربير �سيا�سات 
االنف�������اق الهائلة عل�������ى كل جديد يف عامل 
ال�سالح والتدمري والقتل. وهو ما يدرج عالج 
-اال�سالموفوبيا- يف اإطار حماية االأمن القومي 
العربي واال�سالمي مبنع جتار و�سناع احلروب 

من اآلية ت�سنيع الذرائع للعدوان على العرب 
وامل�سلمني.

الوقائ�������ي اخلطوات  الع�������الج  ويت�سمن ه�������ذا 
التالية:

-عر�ض املذابح املرتكبة بحق امل�سلمني
مع اإعتقادنا بان احل�وار املبا�رص يقدم فر�سة 
ع�������الج دينامي هامة فانن�������ا ن�ستبعده ب�سبب 
النظر غ�������ري املت�ساوي. فاملح�������اور الغربي 
يرف��������ض اأن ي�������رى االمور من غ�������ري زاويته 
العتق�������اده الرا�سخ بتفوق ثقافت�������ه املنتجة 
لروؤيت�������ه. مبا ينط�������وي على اإحتق�������ار لروؤية 
حم�������اوره امل�سل�������م. وهو ما يعط�������ل ا�سلوب 
العالج عن طريق احل�������وار. ونحن ال نتخلى 
عن هذا الع�������الج ب�سورة ع�سوائية بل ا�ستنادًا 
للتج�������ارب احلوارية ال�سابق�������ة التي مل تخرج 

بالنتائج املتوخاة.
من هنا اإقرتاحنا خماطبة م�ساعر التعاطف 
االن�سانية لدى االإن�س�������ان الغربي عن طريق 
عر�ض االف�������الم وال�س�������ور واال�سخا�ض ل�سحايا 
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املذاب�������ح املرتكبة بحق ال�سع�������وب العربية 
وامل�سلمة. حيث ال يف�������رق معظم جمهور 
الغرب ب�������ني العربي وامل�سل�������م. وتاأتي هذه 
العرو�ض بهدف اإ�ستثارة م�ساعر الذنب لدى 
مر�سى اال�سالموفوبيا ك�������ون م�ساعر الذنب 

عالجًا ناجعًا لهذا املر�ض.

-اإط�������الق هيئة دولية للدف�������اع عن اجلاليات 
امل�سلمة يف اخلارج

تت�ساع�������د االإ�ساءات لالإ�س�������الم وامل�سلمني مع 
كل موج�������ة هي�سترييا من اال�س�������الم. ولقد 
ارتفع من�سوبها عمومًا بعد حوادث �سبتمرب، 
مع اال�سارة لتعر��������ض املهاجرين امل�سلمني 
ي�������روج له  الإ�ستق�������اق جدي�������د لالإ�سالموفوبيا 
العن�رصي�������ون الغربي�������ون. وتتعلق املخاوف 
اجلديدة بزيادة الن�سبة املئوية للم�سلمني يف 

بلدان الهجرة.
من هنا جند ان اإط�������الق هيئة دولية للدفاع 
ع�������ن حقوق اجلالي�������ات امل�سلمة يف اخلارج 
هي اخلط�������وة العملية للتحرك. على ان تقوم 
احلكومات بتقدمي ما ميكنها من دعم �سيا�سي 

ومادي له�������ذه الهيئة. عل�������ى ان توؤ�س�ض لها 
فروع يف خمتلف بلدان املهجر.

-تع�زي�������ز التوا�سل مع املفكري�������ن الغربيني 
املتنورين

يف املقدمة نذكر بجهود واعمال الفيل�سوف 
الفرن�س�������ي الكبري )جاك بريك( الذي تعمق 
يف درا�سة الثقاف�������ة اال�سالمية، وقام برتجمة 
معاين القراآن الك�������رمي: -انه من ال�رصوري 
مكامل�������ة اال�سالم يف الن�سق الفكري الغربي، 
موؤكدا ان الفك�������ر الغربي �سوف يغنم الكثري 
بانفتاحه االيجابي على ه�������ذا الدين العظيم 
وهذه احل�سارة اال�سالمي�������ة الرائعة بدال من 
االحكام امل�سبقة املوروث�������ة حولها-. وهذه 
املكامل�������ة هي ذاتها م�رصوع فكري متكامل 
يتطلب موؤ�س�سة فكرية النتاجه. مبا ي�ستتبع 
الدعوة لعدم اال�ستمرار يف اهمال ان�ساء هذا 
العلمي�������ة والفكرية.  النوع م�������ن املوؤ�س�سات 
كما نذكر يف املجال الفيل�سوف الفرن�سي 
)روجي�������ه غارودي( وغريه م�������ن املتنورين 
ممن يجب التوا�سل واإقامة الروابط وال�سالت 

معهم.

-ت�رجمة الرتاث االإ�ش�المي
ر�سدت االإح�سائي�������ات الغربية -االأمريكية 
خ�سو�س�������ًا- تنام�������ي اجلمه�������ور لالإطالع على 
الدي�������ن اال�سالمي واإقباله على الكتب املعنية 
به وامل�ساعدة على فه�������م االإ�سالم. واإذا كان 
م��������رصوع ت�سحيح �سورة اال�س�������الم يف العقل 
الغربي متعرثًا يف اجواء العداء احلالية فلنا 
ان نكتف�������ي بطرح م��������رصوع ترجمة الرتاث 
اال�سالم�������ي بدءًا من الكت�������ب التي تب�سط فهم 
اال�س�������الم ولغاية امه�������ات الكت�������ب الرتاثية. 
وهو م��������رصوع قابل للتنفي�������ذ تدريجيًا وفق 
االمكاني�������ات املتواف�������رة. عل�������ى ان يقرتن 
امل��������رصوع بفهر�سة الرتجم�������ات املتوافرة 
وت�سهي�������ل احل�س�������ول عليه�������ا ع�������ن طري�������ق 

االنرتن�������ت. وكذلك توفري �سب�������ل مواجهة 
االإ�ساءات لالإ�سالم ع�������رب التجارب املتوافرة 
واأهمه�������ا بح�س�������ب علمن�������ا جترب�������ة مرك�������ز 
الدرا�سات واالبح�������اث لت�سحيح �سورة اال�سالم 
مبدينة فا��������ض املغربية حي�������ث تاأ�س�ض عام 
2007 ويهت�������م بر�سد احلمالت املعادية لال�سالم 
وامل�سامني الت�������ي تن�رصه�������ا و�سائل االعالم 
الغربية لت�سويه �سورة امل�سلمني ويعمل على 
ال�������رد عليها يف خماطب�������ات مبا�رصة لتلك 
ال�سح�������ف والو�سائل االعالمية اأو عرب ا�سدار 
من�سورات ومطبوعات خا�سة ترد على تلك 

املزاعم.



ة
جي

تي
رتا

�س
ل

ت ا
�سا

را
د

لل
ي 

م
ال

�س
ل

ز ا
ك

ملر
ا

93
-تفعيل االأدوار ال�شيا�شية واالجتماعية للجاليات امل�شلمة

ب�������ات االإ�س��������الم حا��������رصًا يف املجتمع�������ات 
االمريكي�������ة واالوروبي�������ة حت�������ى اأ�سبح عدد 
امل�سلم�������ني يف دول االحت�������اد االوروبي يقدر 
باملاليني. ويج�������ب اإ�ستغالل اإنفتاح املجتمع 
االوروبي امل�ستند اىل قيم االحرتام والت�سامح 
وحرية التعب�������ري والتفكري ويقوم على اأ�سا�ض 
املواطن�������ة، وبالتايل فاإن تقلي�ض احلريات او 
احلق�������وق بالن�سبة الأي جماع�������ة �سوف ي�رص 

مببداأ االنتم�������اء واالن�سج�������ام داخل املجتمع 
االوروب�������ي املعن�������ي. وبه�������ذا ميك�������ن ت�سجيع 
امل�سلم�������ني عل�������ى التكام�������ل يف جمتمعات 
هجرتهم وامل�سارك�������ة الفاعلة يف ن�ساطاتها 
املجتمعية وحياتها ال�سيا�سية. مع اإبعاد اأي 
توظيف �سيا�سي له�������ذه امل�ساركة لتجنيب 
املهاجرين ال�سكوك التي توقظ اال�سالموفوبيا 

يف وجههم.

-ر�شد امل�شلمن كارهي اأنف�شهم
اإ�س�������اءات بع�ض امل�سلم�������ني لالإ�سالم  تتجاوز 
وجلالياته�������م االإ�س�������اءات ال�س�������ادرة عن غري 
امل�سلم�������ني. وه�������وؤالء قد يحاول�������ون التوحد 
بالعن�رصي�������ني لتجن�������ب اأذيتهم. ث�������م يقعون 
يف تقليده�������م ويناف�سونهم يف تطبيق العداء 
جلالياته�������م او حتى الأبناء بلدهم االأم. وهوؤالء 
يتخ�������ذون جلماعاتهم ت�سميات خمتلفة مثل 
الربوت�ستان�������ت  وامل�سلم�������ني  الليبريالي�������ني 

واملتاأمركني العرب وغريها. وهم يعقدون 
موؤمت�������رًا �سنوي�������ًا حتت �سعار حتدي�������ث اال�سالم 
وع�رصنت�������ه. لك�������ن االطالع عل�������ى االوراق 
املقدمة يف هذا املوؤمت�������ر تبني ان امل�ساألة 
تتعلق باإلغاء اال�س�������الم ال تعديله. مما يجعل 
من ال�رصوري ر�سد هذه احلاالت اإحتياطًا 

الإ�ساءاتهم.

   

اأوروبا تكافح االإ�شالموفوبيا بعد اأن ت�شنعها!
االلوكة

 2009/7/6 

حمدي عبدالعزيز
يطرح ال�سع�������ود امل�ستمر لليم�������ني االأوروبي 
ق بكيفي�������ة التوفيق  �������ة تتعلَّ جم�������دًدا اإ�سكاليَّ
ة  ة، وبني الهويَّ �������ة االإ�سالميَّ ة الدينيَّ بني الهويَّ
ة للمواطنني امل�سلمني هناك، حيث  االأوروبيَّ
ار االندماج�������ي يف اأو�ساط امل�سلمني  اإنَّ التيَّ
تني،  �������د عل�������ى اأهمية اجلمع ب�������ني الهويَّ يوؤكِّ
ة  ار الغالب يف اأو�ساط االأغلبيَّ بينما يرى التيَّ
ة،  ة العلمانيَّ ة االأوروبيَّ �رصورة االلتزام بالهويَّ

ة  ي بالكام�������ل عن - الهويَّ وتقلي�������ل - اأو التخلِّ
ة. الدينيَّ

ة م�������ع موجات  وقد ب�������رزْت ه�������ذه االإ�سكاليَّ
ف منذ اأحداث  ت�������ي ال تتوقَّ االإ�سالموفوبيا الَّ
ة  11 �سبتمرب، وما تاله�������ا من اأحداث اإرهابيَّ
ا اأث�������ار انزعاًجا بالًغا  يف لن�������دن ومدريد، ممَّ
ة، ترى  �������ة اأوروبيَّ ة ومدنيَّ يف دوائ�������ر حكوميَّ
يف ذلك تهدي�������ًدا لالأمن الوطن�������ي يف الدول 
ة، حيث اإنَّ التع�سب �سد املواطنني  االأوروبيَّ
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واالإرهاب - بح�سب راأيها.امل�سلمني يخلق بيئة مواتيًة لنموِّ التطرف 

االإ�شالموفوبيا اأ�شكال واأ�شباب
ي�سري التعريف املب�س�������ط لالإ�سالموفوبيا اإىل 
ها تعني العداء لالإ�سالم وامل�سلمني، والذي  اأنَّ
�������ة اأحد املالِمح  احية التاريخيَّ ظلَّ م�������ن النَّ
ة، واأخذ  الب�������ارزة يف املجتمع�������ات االأوروبيَّ
ة، كما �سعى اإىل حتقيق وظائف  اأ�س�������كااًل عدَّ
خمتلفة، فعلى �سبي�������ل املثال: كان العداء 
يف اأ�سبانيا يف الق�������رن اخلام�ض ع�رص يعربِّ 
لي�������ب، وهو ما  ع�������ن التعبئة م�������ن اأجل ال�سَّ
ة  َيختل�������ف عن العداء �سدَّ اخلالف�������ة العثمانيَّ

الذي يرتبط بال�رصاع الدويل وقتذاك.
�������ا يف الوق�������ت احلا�رص، ف�������اإنَّ العداء جتاه  اأمَّ

ن االأ�سكال التالية: االإ�سالم يت�سمَّ
ة على امل�سلمني واالأماكن  - هجم�������ات بدنيَّ

ة. العامَّ
- الهجمات عل�������ى امل�ساِجد وانتهاك حرمة 

مقابر امل�سلمني. 
ة عن االإ�سالم  ة ال�سلبيَّ - انت�سار ال�سور الذهنيَّ
وامل�سلم�������ني على نط�������اق وا�س�������ع يف و�سائل 
للقادة  �������ة  ال�سلبيَّ �رصيح�������ات  والتَّ االإع�������الم، 
اأقل دميقراطية  باأنَّ امل�سلم�������ني  ني  ال�سيا�سيِّ
من غريهم، ويجب اأن يختاروا بني -طريق 

بريطانيا- و-طريق االإرهاب-.
مييز يف احل�س�������ول على الوظائف ويف  - التَّ

اأماكن العمل.
ق  ق�������ات البريوقراطي�������ة فيم�������ا يتعلَّ - املعوِّ
ة وبناء  مبطالب امل�سلمني يف التعليم وال�سحَّ

امل�ساجد.
ل يف ف�سل  مييز املوؤ�س�س�������ي الذي يتمثَّ - التَّ
م�������ات املجتمعية املختلفة، يف عمل  املنظَّ
برام�������ج واأن�سطة الحت�������واء الظاهرة، ودمج 
املواطن�������ني امل�سلمني على م�������دى �سنوات 

طويلة.
وعند البحث عن العوام�������ل التي تقف وراء 

مييز ال�سيا�س�������ي واالجتماعي واالقت�سادي  التَّ
ب الع�������داء االإ�سالم، ميكننا  للم�سلمني، وت�سبِّ

احلديث عن بع�ض االأ�سباب، ومنها:
- اأنَّ معظ�������م املهاجرين هم من امل�سلمني؛ 
بط بني كلمة -املهاجر-  ى اإىل الرَّ �������ا اأدَّ ممَّ
وب�������ني كلم�������ة -امل�سل�������م-، ورْغ�������م اأنَّ هذا 
ب�������ط يعني اأنَّ املهاجري�������ن يح�سلون على  الرَّ
ون اإىل زي�������ادة البطالة بني  الوظائ�������ف، ويوؤدُّ
�������ه مازالت هناك  �������ة البي�س�������اء؛ اإالَّ اأنَّ االأغلبيَّ
�سعوب�������ات اقِت�سادي�������ة يواِجُهه�������ا امل�سلمون، 
فوفًق�������ا لالإح�سائي�������ات يف بريطاني�������ا - على 
هم يعي�سون باملناطق  �سبيل املثال - جند اأنَّ

االأكرث فقًرا يف جميع اأنحاء البالد.
- اأن املجتم�������ع العلماين تْظهر فيه خطابات 
�������د احلداثة وترف��������ض الدين  ومناق�س�������ات توؤيِّ

عموًما.
- اأنَّ ال�سيا�س�������ات اخلارجي�������ة لبع��������ض الدول 
ها يف  االأوروبي�������ة تب�������دو بنظر البع��������ض كاأنَّ
ني  عداء مع االإ�سالم، حيث ت�ساند االإ�رصائيليِّ
ني، وتظه�������ر يف حربها  مقاب�������ل الفل�سطينيِّ
�سدَّ -االإرهاب- اإ�سارات للربط بني-امل�سلم- 

و-االإرهابي-.
- وج�������ود ع�������داء ب�������ني بع��������ض التجمع�������ات 
ب�������ني امل�سلمني واليهود  ا  ة، وخ�سو�سً الدينيَّ
يف بريطانيا، حيث يوج�������د �سعور �سائد بني 
امل�سلمني اأنَّ اخل�������وف من االإ�سالم يف و�سائل 
ة،  جه اأن�سار احلكومة االإ�رصائيليَّ االإعالم يوؤجِّ
وعلى العك��������ض هناك �سعور ب�������ني اليهود اأنَّ 
امي�������ة �سببها املنا�رصون للق�سية  معاداة ال�سَّ

الفل�سطينية.
�������ار انعزايل ب�������ني امل�سلمني يف  - ظه�������ور تيَّ
ار و�س�������ط االأغلبية يوؤم�������ن بثقافة  مقاب�������ل تيَّ
ة ومتيز  ق العرق�������ي والفردي�������ة الغربيَّ التف�������وُّ
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95 رت موجات  اجلن�ض االأبي�ض، وهي ثقافة برَّ
اال�ستعم�������ار والهيمن�������ة يف خمتل�������ف قارات 

العامل.
حتديات اأمام املجتمع االأوروبي:

اأكيد اأنَّ اأيَّ عداء من جانب  وهنا يل�������زم التَّ
ا، حيث  امل�سلمني �سببه �سيا�سي ولي�ض دينيًّ
يذهب )جون اأ�سبوزيتو( اإىل اأنَّ عداء امل�سلمني 
جتاه الغرب ه�������و �سيا�سي يف معظمه، ولي�ض 
ا، واأنَّ امل�سلمني ياأملون اأن يبدي الغرب  دينيًّ
مزيًدا من االح�������رتام لعقيدتهم؛ ولذلك فاإنَّ 
ف  مييز ب�������ني االإ�سالم والتطرُّ القدرة على التَّ
االإ�سالمي يف عاملنا خ�������الل مرحلٍة ما بعد 
�������ة بالغة، فبهذه  يَّ 11 �سبتم�������رب - تكت�سي اأهمِّ
ن من ت�������اليف تْنِحية  ريقة فق�������ط �سنتمكَّ الطَّ
امل�سلم�������ني، وتهمي�ض املواطنني امل�سلمني 
ذين نحن يف حاجة  يف الداخل، واحللفاء الَّ

اإليهم يف حماربة االإرهاب العاملي)))
فق مع ذلك نتائج ال�ستطالع راأي اأجرته  ويتَّ
ة)))  عام 2007 على  منظم�������ة جالوب االأمريكيَّ
ن�������ة �سملت 90% من تع�������داد امل�سلمني يف  عيِّ
العامل، قالت: اإن اأقلية قليلة فقط تتعاطف 
مع هجم�������ات 11�سبتمرب، واالأه�������م من ذلك 
ه مل تك�������ن هناك اأي عالق�������ة متبادلة بني  اأنَّ
ف، فلم يقم  م�ستوى التدين وم�ستوى التطرُّ
ن يغفرون  اأي من املجيبني يف اأندون�سيا ممَّ
لهجم�������ات 11�سبتم�������رب باال�سِت�سه�������اد بالقران 
�سمت  ا من ذل�������ك اتَّ الكرمي الآرائه�������م، وعو�سً
ها دنيوية، على  اإجابات هذه املجموع�������ة باأنَّ
�سبيل املثال قال اأحد املجيبني: -احلكومة 
م يف ال�������دول االأخرى، وهو  ة تتحكَّ االأمريكيَّ
ه ت�رصف ا�ستعماري-، وقال �سخ�ض  يبدو كاأنَّ
ح�������دة �ساعدت الدولة  اآخ�������ر: -الواليات املتَّ

ال�سْهيونية يف الهجوم على فل�سطني-.

http:// :جون أسبوزيتو: حول فهم اإلسالم، انظر (((
www.icaws.org/site/modules.php?name=

(06((=News&file=article&sid
))) منظمة جالوب، تعدد الثقافات مقابل االندماج في 

المجتمع، برنستون، 007).

م�������ن  االإ�سالموفوبي�������ا جمموع�������ة  وتفر��������ض 
واحلكومات  املجتمع�������ات  اأمام  ي�������ات  حدِّ التَّ

ة هي))) : االأوربيَّ
ا: اإن امل�سلمني  1- دمج امل�سلم�������ني اقت�ساديًّ
عب فيما  �������ة ال�سَّ رون عن عامَّ عموًم�������ا يتاأخَّ
ياق  ة، ويف هذا ال�سِّ ق بالُفَر�ض االقِت�ساديَّ يتعلَّ
الحظ تقري�������ر ملجل�ض ال�������وزراء الربيطاين 
يف ع�������ام 2003: اأنَّ البطالة بني ذوي االأ�سول 
ة والبنغالية، وكذلك بني ذوي  الباك�ستانيَّ
ِلها  ة اأقّل من معدَّ ة - الكاريبيَّ االأ�سول االأفريقيَّ

ان. كَّ ة ال�سُّ باملقارنة مع بقيَّ
ق�������ت بع��������ض  �رصيع�������ات حقَّ وُيذك�������ر اأنَّ التَّ
مييز  ج�������اح يف حتقيق امل�س�������اواة، لكنَّ التَّ النَّ
ي�������ات يظل م�سكلة  غ�������ري املبا�رص جِتاه االأقلِّ
ور االقت�سادي  ة، مطالًبا بتعزيز الدَّ م�ستم�������رَّ
للحكوم�������ة يف مواجه�������ة التمييز االجتماعي 

ة. اجت عن اأو�ساعهم االقت�ساديَّ للم�سلمني النَّ
�������ة للم�سلمني: حيث اإنَّ  2- احلماي�������ة القانونيَّ
جرائ�������م الكراهية ما زالت حتتاج اإىل ت�رصيع 

قانوين حازم.
اجِت�������ة عن احلرب على  3- معاجل�������ة االآثار النَّ
ها انق�سام الراأي بني امل�سلمني  االإرهاب: واأهمُّ
بط بني ظاهرة  وغ�������ري امل�سلمني ح�������ول الرَّ
االإْره�������اب والدي�������ن االإ�سالم�������ي، حيث يرِبط 
ة بْينهما، وي�سبهون  كث�������ريون داخل االأغلبيَّ
بالبل�سفي�������ة، حي�������ث  االإ�سالم�������ي  االإْره�������اب 
�������ه - من وجهة نظره�������م - مذهب م�سلح  اإنَّ
جه�������ا املتع�سبون،  واأيدلوجي�������ة عدوانية يروِّ
وه�������و ما يحتاج اإىل اأيدلوجية �ساملة لدْحِره، 
ة: تقليل  ومن اأهم عناوين هذه اال�سرتاتيجيَّ

ة مل�سلمي اأوروبا. الهوية الدينيَّ
�������ا امل�سلمون في�سود بْينهم راأٌي اأنَّ الغرب  اأمَّ
يحت�������اج دائًما اإىل عدوٍّ يعم�������ل على احلفاظ 
ما�س�������ك االجتماع�������ي، وي�ساعد على  على التَّ

 Robin Richardson  (editor(. (3(
 Islamophopia: issues, challenges and
(00(,action,London. Trentham Books
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احلفاظ عل�������ى االأمن العام، وه�������و ما يظهر 
حول االإرهاب االإ�سالم�������ي يف برامج التْلفزة 
واي�������ات والفكاهات، واألع�������اب الكمبيوتر  والرِّ

وبرامج االإنرتنت.
من اأجل االندماج:

وال�س�������وؤال املطروح االآن هو: كيف واجهت 
امل�سلمون  ومواطنوهم  ة  االأوروبيَّ احلكومات 
ظاهرة االإ�سالموفوبيا، �سعًيا لتحقيق الدمج 

يف جمتمعاتهم؟
ها ت�سعى اإىل دمج  ق باحلكومات، فاإنَّ فيما يتعلَّ
ي  امل�سلمني يف جمتمعهم؛ خوًفا من اأن يوؤدِّ
فة، ويف  انعزالهم اإىل زيادة االأف�������كار املتطرِّ
هذا االإطار دعا تقري�������ر ملوؤ�س�سة امل�سلمني 
ابعة ملوؤ�س�سة  التَّ الربيطانيني واالإ�سالموفوبيا 
ة - وجاء حت�������ت عنوان:  رانيمي�������د احلكوميَّ
-هذا اليوم �سياأتي- و�سدر عام  1997 - دعا اإىل 
ي عدد من االإجراءات الهادفة اإىل زيادة  تبنِّ
م�ساركة امل�سلمني يف العمل العام، وتقليل 

ظاهرة االإ�سالموفوبيا، ومنها: 
ة  م�سارك�������ة امل�سلم�������ني بفعالي�������ة يف كافَّ
�������ة،  واالقِت�ساديَّ �������ة  ال�سيا�سيَّ املج�������االت 

قافية. واالجتماعية والثَّ
�سديد على اأنَّ �سل�������وك االإ�سالموفوبيا غري  التَّ
مقبول، وال ميكن االعرتاف به، ويجب على 

ال�سعب اأن ُيدينه وال يت�سامح معه.
ث�������مَّ اأ�سدرت نف�ض اللجنة تقري�������ًرا اآخر عام 
2004 بعن�������وان: -االإ�سالموفوبي�������ا: االإ�س�������كاالت 
ي عدٍد  حدي�������ات والعمل-، ودع�������ا اإىل تبنِّ والتَّ

ها: من االإجراءات، من اأهمِّ
ة املختلفة  - االعرِتاف باالنتم�������اءات الدينيَّ
ع كبري يف  �س�������م بتنوُّ يف بريطاني�������ا، التي تتَّ

ة. ة والدينيَّ املجموعات العرقيَّ
ة، واأن تعطي  ي قان�������ون امل�ساواة الفرديَّ - تبنِّ
ة  �������ة يف احلكومة اأولويَّ جلنة امل�ساواة العرقيَّ
ة؛ من اأجل  لت�سجيع َجميع الهْيئ�������ات العامَّ

مييز الديني والعرقي. االلِتزام مبنع التَّ
- مراجعة �سيا�سات تكاُفوؤ الفر�ض يف العمالة 

ظر اإىل  �������ة، دون النَّ واإي�س�������ال اخلدمات العامَّ
اأكيد على اأنَّ  الدين والعرق واجلن��������ض، والتَّ
وظيف على اأ�سا��������ض ديني هو اأمر  رف��������ض التَّ

غري قانوين.
ة  حَّ �������ة يف جمال ال�سِّ ع مبادئ توجيهيَّ - و�سْ
ة  قافيَّ الثَّ االحِتياج�������ات  بتحقي�������ق  �������ق  تتعلَّ

ة الأتباع االأديان املختلفة. والدينيَّ
خاذ التدابري والربامج الهاِدفة للحدِّ من  - اتِّ
ات يف  ع امليزانيَّ الفقر وعدم امل�ساواة، وو�سْ

ة. �سوء احتياجات املناطق االإ�سالميَّ
ف  - ا�سِتْكم�������ال مب�������ادئ يف ميث�������اق ال�رصَّ
ق بالتغطي�������ة االإعالمية حول  ال�سحفي تتعلَّ
مات  االأع�������راق واالأدي�������ان، واأن ت�س�������ع املنظَّ
�������ا ميكن لها اأن تقوم  االإ�سالمي�������ة ت�سورات عمَّ
به م�������ن مبادرات حول االإ�س�������الم، واأن تقبل 
ة امل�سوؤولية الكربى  مات غري االإ�سالميَّ املنظَّ
املْلقاة على عاتقها يف منع االإ�سالموفوبيا يف 

براجمها واأن�سطتها.
- َجم�������ع ون�رص التقارير ع�������ن اأ�سول واأحوال 
الط�������الب يف املَدار�ض، وتْقدمي امِلَنح جلميع 
املداِر��������ض، مِبا يعن�������ي ا�ستعرا��������ض وتْعديل 
ولة للمدار�ض  ة بتموي�������ل الدَّ املعاي�������ري اخلا�سَّ
ة باملدار�ض  ة، ومَتويل تعليم االإجنليزيَّ الدينيَّ
�سم باملرونة، وتْدريب املعلِّمني  ب�رصوط تتَّ

عليم الديني وغري الديني. امل�سلمني يف التَّ
ة عديدة  ولك�������ن املفارق�������ة اأنَّ دوائ�������ر اأوروبيَّ
�������ة - لديه�������ا الوعي الكايف  �������ة ومدنيَّ - �سيا�سيَّ
ة  باالنِته�������اكات املتزايدة للحق�������وق املدنيَّ
ملواطنيه�������م امل�سلم�������ني، وي�سع�������ون تقارير 
ها ال  ودرا�س�������ات ح�������ْول االإ�سالموفوبي�������ا؛ ولكنَّ
ك بطريقة ملمو�س�������ة ملكافحة مظاِهر  تتحرَّ
اأيديه�������ا   مت�������ّد  اأو  واالإ�سالموفوبي�������ا،  الع�������داء 
ة التي تنا�سل من اأجل  للجمعي�������ات االإ�سالميَّ
اإقام�������ة العدل وحتقيق امل�س�������اواة بني جميع 

املواطنني يف �سائر احلقوق والواجبات.
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ندوة تخ�ش�شية يف بروك�شيل بحثت معاجلة االإ�شالموفوبيا يف االإعالم

موقع احتاد املنظمات اال�سالمية يف اأوربا

بروك�سيل/15و16 فرباير 2012

تباحث خرباء واإعالميون من بلدان غربية 
واإ�سالمية، يف �سبل معاجلة االإ�سالموفوبيا يف 
�سية  و�سائ�������ل االإعالم، وتدار�سوا يف ندوة تخ�سّ
ُعِق�������دت يف بروك�سيل )عا�سم�������ة بلجيكا(، 
تطوير مبادرات اإعالمية عرب العامل. ونّظم 
ه�������ذه الندوة كّل م�������ن -منظم�������ة التعاون 
االإ�سالم�������ي- )منظم�������ة املوؤمت�������ر االإ�سالم�������ي 
�سابق�������ًا( و-احت�������اد املنظم�������ات االإ�سالمية يف 
اأوروبا- و-الندوة العاملية لل�سباب االإ�سالمي- 

وموؤ�س�سة -�سهم النور-.
و�س�������ارك يف اأعمال الندوة ثالث�������ون م�ساركًا 
وم�ساركة من اأنحاء اأوروبا واأمريكا ال�سمالية 

الدبلوما�سي�������ني  م�������ن  االإ�سالم�������ي،  والع�������امل 
وم�سوؤويل  والباحثني  واخلرباء  واالإعالميني 
�سة يف العمل االإعالمي. املوؤ�س�سات املتخ�سِّ

واأكد الدكتور ع�سام ال�سنطي- مدير اإدارة 
االإعالم يف منظمة التعاون االإ�سالمي- اأهمية 
عقد هذه الن�������دوة، و�رصورة تطوير الت�ساور 
يات  والتن�سي�������ق للتعام�������ل االأمثل م�������ع حتِدّ
االإ�سالموفوبي�������ا و�سوء الفه�������م يف عامل اليوم. 
وتط�������ّرق يف كلمت�������ه االفتتاحية اإىل مناذج 
م�������ن الت�سويه ال�������ذي ت�ستمل علي�������ه بع�ض 
التغطي�������ات االإعالمية وما يقت�سيه ذلك من 

التوعية واملراجعة.

مراجعة القوالب النمطية
وقال رئي��������ض -احتاد املنظم�������ات االإ�سالمية 
ب�������ن خمل�������وف، يف  �سكي�������ب  اأوروب�������ا-،  يف 
كلمته االفتتاحية: -تاأت�������ي هذه الندوة يف 
مرحل�������ة تاريخية حافل�������ة بالتحّوالت، تفتح 
باَب املراجعة لالأح�������كام امل�سبقة والقوالب 
االإ�سالمية-.  النمطي�������ة ع�������ن املجتمع�������ات 
واأو�سح اأّن االحتاد -وّجه  ق�سطًا من اهتمامه 
لت�سجي�������ع االأجي�������ال امل�سلم�������ة اجلديدة على 
�ض فيها،  العناية مبجاالت االإع�������الم والتخ�سّ
واأ�س�������اف: -لقد ان�سغلنا من�������ذ مّدة مبعاجلة 
ال�س�������ور النمطية ع�������ن االإ�س�������الم وامل�سلمني 
والثقاف�������ة االإ�سالمي�������ة، وعقدن�������ا موؤمت�������رات 
وندوات وور�ض عم�������ل لبحث هذا االأمر يف 
عدد من البل�������دان االأوروبية، وبع�سها داخل 
مقّر االحت�������اد االأوروبي-. وقال رئي�ض االحتاد 

-لقد كّنا ن�������درك اأّن هذه املعاجلة لالأحكام 
امُل�سَبق�������ة عن االإ�سالم وامل�سلمني هي عملية 

طويلة االأمد-.
واأع�������رب عن حتيته حلر�ض منظمِة التعاوِن 
االإ�سالمي على عقد هذه الندوة -التي تبحث 
�������ي �رصكاَءنا يف  مو�سوع�������ًا هاّمًا، كما نحِيّ
�������ي امل�ساركني  تنظيم ه�������ذا احلدث، ونحِيّ
من اأمريكا ال�سمالية والعامل االإ�سالمي واأنحاء 
اأوروب�������ا الذين ح�رصوا للت�س�������اُوِر والتباحث 
وتبادل اخلربات. فنح�������ن بحاجة دومًا الأن 
ن�سم�������ع من بع�سن�������ا بع�س�������ًا، واأن نت�ساور مبا 
يعيننا على التعام�������ل االأمثل مع التحديات 
. ،- التي تواجهها جمتمعاتنا يف عامل متغرِيّ

االإدراك الغربي لالإ�سالم
ويف ورقته املقّدمة للندوة، تناول الدكتور 
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اأمي�������ن علي- نائب رئي�ض احت�������اد املنظمات 
االإ�سالمي�������ة يف اأوروبا واأمينه العام --االإدراك 
الغربي لالإ�سالم-، فتوىّل ا�ستعرا�ض خلفّيات 
هذا االإدراك واالإ�سكاليات التي ت�ساحبه، وما 
ا�ستجّد من فر��������ض يف املعاجلة والت�سحيح. 
وا�ستعر��������ض يف ورقت�������ه اجلان�������ب القيمي يف 
الر�سال�������ة االإ�سالمية، انطالقًا م�������ن اأنها ر�سالة 
رحمة للعاملني، وتطّرق بالتايل اإىل االإ�سالم 
يف وعي امل�سلمني من خالل ت�سّور م�سلمي 
اأوروبا ملنطلقات الفهم االإ�سالمي كنموذج. 
و�رصح  م�سادر التعّرف على االإ�سالم يف العامل 
الغربي، ث�������ّم ا�ستخل�ض �سمات الوعي باالإ�سالم 

يف الغرب واإ�سكاليات االإدراك الغربي لالإ�سالم 
وامل�سلم�������ني والثقافة الغربي�������ة. وخل�ض اإىل 
ر�سد الفر�ض امل�ستجّدة التي تعني على فهم 

االإ�سالم ب�سكل اأف�سل يف العامل الغربي.
وا�ستمل�������ت اأعم�������ال الندوة عل�������ى ا�ستعرا�ض 
جت�������ارب اإعالمية م�������ن البيئ�������ات الغربية، 
وتدار��������ض م�رصوع�������ات مقرتح�������ة. كم�������ا 
قّدم مر�س�������د االإ�سالموفوبي�������ا التابع ملنظمة 
التع�������اون االإ�سالمي تقري�������رًا ا�ستعرا�سيًا حلالة 
االإ�سالموفوبي�������ا يف العامل واخليارات املمكنة 

للتعامل معها.

 ا�شتجابة م�شلمي اأوروبا لتحدي الت�شويه
واأك�������د امل�ست�س�������ار االإعالمي ح�س�������ام �ساكر 
يًا  يف مداخلت�������ه اأّن االإ�سالموفوبيا متثل حتِدّ
للمجتمعات الغربية ككل ولي�ض للم�سلمني 
فقط، واأّن مواجه�������ة -العن�رصية االنتقائية- 
ه�������ي م�سوؤولي�������ة م�سرتك�������ة عل�������ى عات�������ق 
امل�سلمني وغ�������ري امل�سلمني. ولفت االنتباه 
اإىل تراكم اخلربة يف واقع م�سلمي اأوروبا يف 
التعامل مع موجات الت�سويه التي ت�ستهدف 
االإ�سالم وامل�سلمني والثقافة االإ�سالمية، وذلك 
عرب املقارنة ب�������ني طبيعة اال�ستجابة لر�سوم 
الكراهية يف الدامنرك �سنة 2005، واملحاوالت 
اال�ستفزازي�������ة التي قام بها ال�سيا�سي الهولندي 
املتط�������رف )خريت فيل�������درز( يف ال�سنوات 

الالحقة.
وراأت االإعالمية الربيطانية فيكتوريا بريتني 
قة من  التي عمل�������ت �سحافية يف اأنحاء متفِرّ
العامل، اأّن امل�سامني ذات الطابع العن�رصي 
يف و�سائ�������ل االإعالم ق�������د حتّولت م�������ع مرور 

الوقت من كراهي�������ة االأجانب اإىل ا�ستهداف 
�������ة، و�سّددت على اأّن  امل�سلمني ب�سفة خا�سّ
-االأخبار اجليدة- ال تلقى االهتمام االإعالمي 
باملقارنة مع -االأخبار ال�سيئة-، وهو ما يزيد 
من �سعوبة معاجل�������ة التناول ال�سلبي لل�سوؤون 

االإ�سالمية يف و�سائل االإعالم الغربية.
و�سارك ق�سم االإع�������الم يف -احتاد املنظمات 
االإ�سالمي�������ة يف اأوروبا- يف ه�������ذه الندوة من 
خالل درا�ست�������ني مو�ّسعتني. وكان الق�سم قد 
بادر موؤخرًا اإىل ت�سكيل �سبكة عمل اإعالمية 
عل�������ى م�ستوى الق�������اّرة االأوروبية، جتمع �ستى 
�س�������ات، م�������ن ال�سحاف�������ة اإىل الفيل�������م  التخ�سّ
والتلفزي�������ون وحت�������ى االإنرتن�������ت وال�سبكات 
العم�������ل  -�سبك�������ة  وعق�������دت  االجتماعي�������ة. 
االإعالم�������ي- يف دي�سم�������رب 2011 ملتقى مو�ّسعًا 
يف بروك�سي�������ل، حمل ا�سم -االأّيام االإعالمية 

االأوروبية-.
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99 موؤمتر اإ�شالموفوبيا يف ا�شتانبول

موقع املركز الدويل لالبحاث والدرا�سات )مداد(

اإ�ستانبول / 8-9 دي�سمرب 2007

 �سعد عبد املجيد
بدعوة من اإحت�������اد املنظمات االأهلية بالعامل 
االإ�سالمى IDSB-UNIW  �سارك خالد عبد 
اهلل ال�رصيحى مدير املركز الدوىل لالأبحاث 
والدرا�س�������ات ) مداد(  بج�������ده بال�سعودية فى 
فعالي�������ات وجل�سات املوؤمتر ال�������دوىل الذى 
عقد باإ�ستانبول يومى 8-9 دي�سمرب 2007 حتت 
عن�������وان - موؤمتر اإ�سالموفوبي�������ا - و�سارك فيه 
ع�������دد كبري من الباحث�������ني واملتخ�س�سني 
فى جم�������االت العم�������ل التطوع�������ى واالإن�سانى 
وجمعيات الدفاع عن ق�سايا حقوق االإن�سان 
واملنظم�������ات املدني�������ة  وجم�������ع كبري من 
االإعالمي�������ني برتكيا والعامل االإ�سالمى وذلك 
فى حماولة لت�سخي��������ض مر�ض االإ�سالموفوبيا 

والبحث فى طرق معاجلتة.
وق�������د عق�������د املوؤمت�������ر بتنظي�������م م�������ن اإحتاد 
املنظمات االأهلي�������ة بالعامل االإ�سالمى ومقره 
تركي�������ا وبدعم من رجب طي�������ب اأردوغان 
وقوق�س�������ال  الرتكي�������ة  احلكوم�������ة  رئي��������ض 
طوبطان رئي�ض الربمل�������ان الرتكى .حيث 
�س�������ارك في�������ه �سخ�سيات �سيا�سي�������ة وحكومية 
حالي�������ة و�سابق�������ة وجمموع�������ة كب�������رية من 
الباحث�������ني واملتخ�س�سني ليمثلوا اجلمعيات 
واملنظم�������ات االأهلية بالعامل االإ�سالمى ا�سافة 
اىل ع�������دد كبري م�������ن االإعالميني برتكيا 
والع�������امل لتغطي�������ة مو�سوع�������ات ومناق�سات 

املوؤمتر التى كان اأهمها - :
- اأ�سب�������اب االإ�سالموفوبيا/  وناق�سها  كل من 
الدكتور طالب كوت�سوك جان ود. اإبراهيم 
قالني  ود.حممد جورمز ، ود. يا�سني اأقطاى 
)تركي�������ا( ونورم�������ان فينكل�ست�������ني )اأمريكا( 
والدكتور طارق �سعي�������د رم�سان والدكتور 

ح�سن اأبو طالب )م�رص(
- االإ�سالموفوبي�������ا ف�������ى الع�������امل/ وناق�سها كل 
الدكتور/ نعم�������ان قورتوملو�ض وكامل  من 
اأوغور ياراىل ومروة �سفا  قاوقجى ود. فتحى 
جوجنور)تركيا( ووليام بيكر واإريك ن�سبيت 
وفين�سينت جي�رص  �سافى)اأمري�������كا(  ول�������وؤى 
ومن�سف املرزوقى وبرنارد جودارد و�سامى 
دباح )فرن�سا( و�سوزان�������ا ماجنانا )اأوروجواى( 

واأول�سى يازخزى)األبانيا(، ووفى ورقة.
- االإ�سالموفوبي�������ا وحق�������وق االإن�سان/  ناق�سها  
جم�������ال اأو�س�������اق وفاطم�������ة بانل�������ى )تركيا( 
والدكتور اأحم�������د حممد ال�رصقاوى)م�رص( 
وغالم نبى)اأمري�������كا( ود.هيثم مناع) رئي�ض 

مكتب منظمات حقوق االإن�سان بفرن�سا( 
ظاه�������رة  ومواجه�������ة  معاجل�������ة   و�سائ�������ل   -
االإ�سالموفوبي�������ا/ ناق�سه�������ا : م�سطف�������ى اأقيول 
واأوزج�������ان خ��������رص واأحمد باقج�������ان ورجب 
�س�������ن ت�������رك ود. م�سطفى كم�������ال اأوز�سوى 
تركون�������ا  ممت�������ازر  ود.  قاب�������الن  ويو�س�������ف 
وعل�������ى قورت واأحم�������د اأم�������ريدار) تركيا ( 
و الدكت�������ور �س�������الح عبد املتع�������ال ود. على 
الغتيت)رئي��������ض جمعية القانونيني الدولية - 
م�رص( ويو�سف �سواإي�سمز)قرب�ض الرتكية( 
وم�سع�������ود �سجره)اإجنل�������رتا( واأحم�������د ع�������زام 
اأمريى  الرحمن)ماليزي�������ا( وجمتبى  عب�������د 
وحيد)اإي�������ران( واأحمد ف�������ون دينفر) رئي�ض 
جمعي�������ة الت�سامن االإ�سالمى - اأملانيا( واأن�ض 

اأحمد )باك�ستان( واإقبال يون�ض )اأمريكا(،
ال�سيا�سي�������ة واالإجتماعية  النتائ�������ج  - ورق�������ة 
املرتتب�������ة ع�������ن ظاه�������رة الع�������داء لالإ�س�������الم 
وامل�سلم�������ني/  وناق�سه�������ا : م�سطفى اأوزجان 
ود. حممد ف�������احت اأوقومو�ض  وعلى مراد يل 
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وطا�سقني طانقوت �سوي�������ان واأحمد �سي�سمان 
وعم�������ر اأورخون)تركي�������ا( واأن��������ض �سيخ على 
و�ساهد مالك وممتاز اأحمد)اإجنلرتا( ومبارك 
املطوع)نائب رئي�ض اإحتاد املنظمات االأهلية 

بالع�������امل االإ�سالمى - الكوي�������ت( ود. �سعيد ر�سا 
عاملى)اإي�������ران( ومنال اأب�������و احل�سن) جامعة 
االأزهر -  م�رص( وحممد ريان)االأردن( ونادر 

ها�سمى)اأمريكا(.

   

م�شلمو اأوروبا يف مواجهة حمالت ت�شويه االإ�شالم ... ورق��ة توجيهي�ة
�سبكة- احلوار نت االعالمية )احلوار نت(

ا�ستانبول/ مايو 2008 

ا�سدر ق�سم املواطنة والعالقات العامة/ احتاد 
املنظمات االإ�سالمية يف اأوروبا ورقة تت�سمن 

ار�سادات مهمة ملعاجل�������ة اال�سالموفوبيا هذه 
ن�سها:

ب�ش�م اهلل الرحم�ن الرحي�م

اأواًل � مرامي حمى الت�شويه و-االإ�شالموفوبيا- وامل�شتفيدون منها:

تتعّدد مرامي حمى الت�سويه و-االإ�سالموفوبيا- 
املت�ساعدة يف اأوروب�������ا حاليًا، وذلك بح�سب 
االأط�������راف التي تنخرط يف ه�������ذه املوجة/ 

املوجات اأو ت�سعى لال�ستفادة منها.
وال ب�������ّد من اإدراك اأّن ه�������ذه املوجات ت�سعى 
با�ستم�������رار لالغ�������رتاف م�������ن م�ستنقع اجلهل 
واملخ�������اوف، وتوظي�������ف ال�س�������ور النمطي�������ة 
واالأح�������كام امل�سبق�������ة ال�سلبي�������ة امل�ستقرة يف 
بع�ض ثنايا الوع�������ي اجلمعي، وا�ستعمالها على 
د وُمبَتكر اأحيان�������ًا، وب�سيء من  نح�������و متج�������دِّ
التحليل؛ يت�سح اأّن هذه احلمى حتقق اأغرا�سًا 

لعدد من االأطراف، ومن هوؤالء:
ون اأ�سا�س�������ًا ع�������ن قناع�������ات �سلبية  1/ املع�������ربِّ
متاأ�سل�������ة يف اأعماقهم تنظر اإىل االإ�سالم نظرة 
بة تفي�ض بالتحامل، بحيث يلجاأ هوؤالء  متع�سِّ
اإىل اإذكاء حم�������ى الت�سوي�������ه و-االإ�سالموفوبيا- 

ان�سجامًا مع توّجهاتهم تلك.
2/ العن�رصيون الذين يجدون يف حمى العداء 

لالإ�سالم وممار�سة الت�سوي�������ه والتحري�ض بحق 
امل�سلمني -م�������الذًا اآمنًا- لهم، طاملا اأّن هذه 
-العن�رصي�������ة االنتقائية- اأق�������ّل كلفة واأكرث 
رواج�������ًا من النهج العن�رصي التقليدي الذي 
يرتاجع يف خط�������اب كراهي�������ة -االأجانب- 
والذي يحجم مثاًل عن التعبري عن كراهية 
ب  اليه�������ود الذين ا�ستهدفه�������م الت�سويه والتع�سّ
طوياًل يف عهود �سالفة، وكذلك الغجر وعدد 

من االأقليات يف بع�ض بلدان اأوروبا.
3/ ال�ساعون الإيج�������اد ا�ستقطابات حادة داخل 
املجتم�������ع الواحد و�سحن االأج�������واء طمعًا يف 
حتقيق مكا�سب �سيا�سية اأو انتخابية؛ تتحّقق 

لهم اأ�سا�سًا عرب حالة اخل�سام تلك)))  .
4/ املغم�������ورون الطاحم�������ون اإىل ال�سهرة باأي 
ثمن واجت�������ذاب االأ�سواء بغ��������ض النظر عن 
امل�سلك غري االأخالقي لذلك، بل وامل�سارعة 

))) من قبيل التكتيكات التي يتبعها اليمين السياسي المتطرف 
في الحمالت االنتخابية.
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101 اإىل تقّم��������ض دور �سحي�������ة مناه�س�������ي -حرية 
التعب�������ري- وا�ستعطاف قطاع�������ات من الراأي 

العام اإن اأمكن))) .
5/ الراغبون يف ت�سييق اخلناق على احلريات 
العامة وال�سخ�سية، وتقلي�ض حقوق االإن�سان 

وممار�سة االإق�ساء والتهمي�ض املجتمعي))) .
6/ املنهمك�������ون يف اإذكاء التع�س�������ب الديني 
للم�سيحي�������ة يف جمتمع�������ات علمانية، وذلك 
بجعل اجلدل املتعلق باالإ�سالم واإثارة املخاوف 
من امل�سلمني هو ق�سية ال�ساعة؛ ما قد يوؤدي 
اإىل ردود اأفع�������ال من قبيل التمرت�ض ب�-الهوية 
امل�سيحية- ورمب�������ا اإعادة عقارب ال�ساعة اإىل 
الوراء واإعادة اإنتاج جتارب تاريخية بائدة))) .

7/ العامل�������ون بداأب على عزل امل�سلمني عن 
ال�سياق املجتمعي االأوروبي، وتقوي�ض م�ساعي 
امل�ساركة واالندم�������اج االإيجابي التي يقوم بها 

))) يكفي هنا مثاًل الحديث عن تلقي تهديدات بالقتل للقفز 
إلى قلب دائرة الضوء اإلعالمي.

))) ففي ظل الخوف يمكن تمرير قوانين مثيرة للجدل 
وشرعنة التعدي على المجال الشخصي لألفراد وممارسة 

انتهاكات إجرائية وافرة.
)3) تمارس ذلك بعض المجموعات األصولية المتطرفة 

من قبيل »الوسط المسيحي« في ألمانيا، وكذلك يقوم بعض 
رجال الدين لألسف بإذكاء هذه النزعة بطريقة غير مسؤولة.

امل�سلم�������ون، بها وقطع الطريق على التوا�سل 
نات املجتمع التعددي. االإيجابي بني مكوِّ

8/ احلري�سون على ا�سطناع قطيعة بني اأوروبا 
والعامل االإ�سالم�������ي، وتو�سيع الفجوات القائمة، 
وكذلك بني البل�������دان االأوروبية وم�سلميها، 

وتوتري االأجواء وافتعال االأزمات البينية))) .
9/ املتطلعون اإىل مترير �سيا�سات اأو التغطية 
على اأزم�������ات اأو غ�ض الطرف عن ممار�سات 
اأّيًا كان نوعها، فهوؤالء جميعًا قد يجدون يف 
حمى الت�سويه و-االإ�سالموفوبيا- �رصفًا للنظر 
ع�������ن ذلك كّله، وهم ي�ستعملون تلك املوجة 
لهذه االأغرا�ض حتى بدون قناعات فعلية مبا 

جون له من اإ�ساءات. يروِّ
10/ الطامعون يف الرتويج وجني االأرباح عرب 
االإقبال على مطبوعاتهم واأعمالهم امل�سيئة، 
اإىل الدرج�������ة الت�������ي جتعل ن��������رص ر�سم م�سيء 
لالإ�سالم ب�سكل ا�ستفزازي؛ كافيًا للخروج من 
اأزمة تدهور املبيعات ملطبوعة دورية مثاًل.

))) غالبًا ما يتم ذلك لمراٍم سياسية، كما يبدو أّن افتعال 
أزمات من هذا النوع هي خيار مفضل للحّد من تضامن 

الشعوب األوروبية مع القضايا العادلة في العالم اإلسالمي 
كالتحّرر من االحتالل.

ثانيًا � كيف يواجه م�شلمو اأوروبا ت�شويه االإ�شالم؟

       اإر�سادات على م�سارات التحرك:
اأ( اإر�سادات تتعلق بحماية الن�سيج املجتمعي:

 1/ تعزي�������ز نهج احلوار والتوا�سل: ال غنى عن 
احلوار والتوا�س�������ل الحتواء نزعات التحري�ض 
والت�سوي�������ه، التي ترمي اإىل ع�������زل امل�سلمني 

ودينهم عن امل�سهد العام التعددي.
2/ قطع الطريق على حماوالت االإق�ساء: اإّن 
متكني حم�������اوالت التحري��������ض والت�سويه تلك 
من قطع و�سائ�������ج ال�سلة بني امل�سلمني وغري 
امل�سلمني، اأو تغييب دور امل�سلمني االإيجابي 
والفاع�������ل يف جمتمعهم ودولته�������م؛ هو خطاأ 

ج�سيم ينبغي احلذر منه.
3/ العم�������ل اجلماع�������ي لعزل الذي�������ن يحاولون 
ع�������زل امل�سلم�������ني: طامل�������ا اأّن هن�������اك من 
يلج�������اأ اإىل الت�سوي�������ه من اأج�������ل دّق االأ�سفني 
واإث�������ارة ال�سغائ�������ن املتبادلة ب�������ني امل�سلمني 
وجمتمعاته�������م االأوروبية، وكذلك بني اأوروبا 
والعامل االإ�سالمي؛ ف�������اإّن امل�سوؤولية مُتلي على 
كاف�������ة االأطراف املعنّية اأن تتنّبه ملا ُيحيكه 
احلاملون ب�رصاع الثقافات، واأن تتداعى لعزل 
تلك االإ�س�������اءات وتفويت الفر�ض على م�سعلي 
ع، بحيث  احلرائق يف ف�سائنا االإن�ساين املتنوِّ
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تنتهي تل�������ك املحاوالت امل�سيئ�������ة اإىل عزل 
اأ�سحابها))) .

الق�������ارة  يف  وبخا�س�������ة  امل�سلم�������ني،  اإّن   /4
االأوروبي�������ة، ُمطاَلبون الي�������وم واأكرث من اأي 
وق�������ت م�سى، باأن يعملوا عل�������ى عزل م�سعلي 
احلرائق بني اأبناء املجتمع الواحد والنافخني 
�سني على الكراهية،  يف نار االأحق�������اد واملحرِّ
وهذا م�������ا ي�ستدع�������ي عدم جت�������رمي املجتمع 
والبل�������د ككّل ل�سل�������وك فئة في�������ه مهما ات�سع 
تاأثريها )ي�رصي ذل�������ك على خطاب م�سلمي 
اأوروبا اأ�سا�سًا باعتبار ح�سورهم �سمن امل�سهد 
الداخلي(، كما يقت�س�������ي االأمر حّث العقالء 
وا�ستنها�ض احلكماء من غري امل�سلمني اأي�سًا، 
من املوؤ�س�س�������ات والتجمعات وقوى املجتمع 
امل�������دين وامل�سوؤولني واالأف�������راد؛ كي ي�ساهم 
اجلمي�������ع وب�سكل م�س�������رتك يف قطع الطريق 
على املرتبِّ�سني بثقافة الوفاق وال�ساعني اإىل 

اخل�سام وال�سقاق.
 ب( اإر�س�������ادات تتعلق باالإطار العام ملواجهة 

الت�سويه: 
 1/ حتا�س�������ي ارتب�������اك ح�سور م�سلم�������ي اأوروبا 
ودوره�������م االإيجاب�������ي جراء الت�سوي�������ه: فبع�ض 
مرام�������ي حم�������الت الت�سويه تذه�������ب اإىل حّد 
الرغب�������ة يف اإرباك ح�سور امل�سلمني وتعطيل 
دوره�������م االإيجابي يف جمتمعاته�������م االأوروبية، 
ولذا فاإّن حمى الت�سويه تقت�سي التنّبه اإىل هذا 
اجلان�������ب اأي�سًا، واحلذر من ان�سغال امل�سلمني 
ع�������ن واجباتهم وم�سوؤولياته�������م اأو تعكري �سفو 
املجتمع�������ات  يف  االعتي�������ادي  ح�سوره�������م 

االأوروبية.
2/ ال�������رّد على الت�سويه م�������ن جبهة جمتمعية 

))) ُيشار هنا مثاًل إلى الردود اإليجابية التي شهدتها تجربة 
اإلساءة التي شهدتها السويدية في سبتمبر 007)، وتجربة 
إخفاق السياسية النمساوية المتطرفة سوزانا فينتر في كسب 

تأييد الجمهور في يناير 008)، وكذلك االنتقادات التي قوبل 
بها الفيلم المسيء »فتنة« في هولندا.

عري�سة: اإّن ال�������رّد على حمالت الت�سويه �سد 
االإ�س�������الم وامل�سلمني ال ينبغ�������ي اأن ي�سدر عن 
-االأقلي�������ة- امل�سلمة وحدها، ب�������ل ينبغي بناء 
التحالفات وت�سكي�������ل جبهات عمل وحتريك 
اأكرب ح�سد من القوى املجتمعية لكي ت�سارك 
امل�سلمني الرّد. وال ريب يف اأّن االختالل يف 
موازين القوى له�������ذا الطرف اأو ذاك يف هذا 
ال�سجال له تاأث�������ريه البالغ على عواقب االأمور 

وماآالتها.
3/ ك�س�������ب قادة ال�������راأي: اإّن حمالت االإ�ساءة 
والت�سوي�������ه ه�������ي مبثاب�������ة -اأزم�������ات توا�سلية- 
ت�سته�������دف الوجود امل�سل�������م االأوروبي واالإ�سالم 
والثقافة االإ�سالمية ب�سكل عام، وهنا ال بّد من 
اإدراك موقع قادة الراأي، من مثقفني وفنانني 
وكتاب ومعلق�������ني ورجال دي�������ن وم�ساهري 
الريا�سة وغريهم، وتوظيف مكانتهم  وجنوم 
�ض  وتاأثريه�������م يف اخلان�������ة االإيجابية مب�������ا يقوِّ

حمالت االإ�ساءة والت�سويه تلك.
4/ و�سع امل�سوؤولني اأمام م�سوؤولياتهم: يتوجب 
و�س�������ع امل�سوؤول�������ني و�سانعي الق�������رار يف �ستى 
امل�ستويات اأمام م�سوؤولياتهم االأدبية واأدوارهم 
لوا منها يف مكافحة  التي ال ينبغ�������ي اأن يتن�سّ
حم�������ى الت�سوي�������ه و-االإ�سالموفوبي�������ا-، ويجدر 
اعتبار ذل�������ك اأحد االأدوار االأ�سا�سية مل�ساركة 
امل�سلمني املجتمعية. ويلحق بذلك التحّرك 
القانوين ب�ستى �سوره وحّث امل�ستوى القانوين 

على النهو�ض مب�سوؤولياته يف هذا اجلانب.
5/ التنّبه للت�سويه خالل املوا�سم االنتخابية: اإّن 
اإدراج الت�سويه يف املوا�سم االنتخابية ي�ستدعي 
ب عل�������ى نحو خا�ض ل�������ردود االأفعال،  التح�سّ
بحيث يتم تن�سيق حتّركات الرامية ملعاجلة 
االإ�ساءات على نحو ال يخدم املرامي امل�سبقة 
للقائمني بذل�������ك التحري�ض؛ بل اأن يعود قدر 

االإمكان بتاأثريات معاك�سة ملا ياأملونه. 
�سني ودورها التنبيهي: يف  6/ اأخط�������اء املحرِّ
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103 غمار حمالت التحري�ض التي ميار�سونها؛ قد 
�س�������ون اأخطاء تكتيكية  يرتك�������ب اأولئك املحرِّ
عالوة على خطيئة الت�سويه التي يقرتفونها. 
اإّن التقاط ذلك واغتنام�������ه له فعالية خا�سة 
�سني الإحباط  ملن يريد ا�ستثمار اأخطاء املحرِّ

حمالتهم وتفكيك م�ساعيهم))) .
7/ ماأ�س�س�������ة ال�������ردود: ال�������رّد عل�������ى الت�سويه 
والت�سدي حلّمى -االإ�سالموفوبيا- املتعاظمة ال 
ميكن حتققهما باالكتفاء مبن�سوب االأداءات 
املتفرق�������ة واجلهود املبع�������رثة ال�سادرة عن 
قي�������ادات عامة اأو موؤ�س�سات غري متخ�س�سة. 
بل ينبغي اإ�سافة اإىل ذلك نهو�ض اأطر موؤ�س�سية 
وجمموعات عمل متخ�س�سة يف معاجلة هذه 

الظواهر املتفاقمة.
8/ توزيع االأدوار: اإّن الطابع املعقد واملت�سابك 
لظاه�������رة الت�سوي�������ه و-االإ�سالموفوبيا- تفر�ض 
توزيع االأدوار يف التعامل معها من مواقع �ستى 
تغطي األ�������وان الطيف املجتمعي قدر املمكن 
وتتن�������ّوع فيه�������ا االأداءات واأل�������وان اخلط�������اب. 
فالرتكيز عل�������ى اأداءات بعينها، مثل اإ�سدار 
البيانات وح�سب، اأو لون بعينه من اخلطاب، 
و�سدور ذلك عن جه�������ات حمدودة احل�سور؛ 
مما ال يحقق الغر��������ض وال يعك�ض اجلدية يف 

اال�ستجابة للتحدي القائم.
9/ التعوي�������ل عل�������ى -ال�سجاع�������ة املدنية- يف 
اإحباط مترير الر�سائل امل�سيئة يف ميدانها: 
اإّن ال�سجاعة املدني�������ة )اأو االأدبية( ميكنها اأن 
حتب�������ط متّدد حمى الت�سويه، عرب ما يقوم به 
االأفراد واملوؤ�س�سات من �س�������ّد تلقائي مبا�رص 
ملح�������اوالت االإ�ساءة تلك حت�������ى يف مهدها اأو 

))) يشمل ذلك مثاًل؛ الممارسات التي يقوم بها الجمهور 
المتأثر بخطاب التحريض وأية تعديات على السلم المجتمعي 

يمكن أن يقوم بها أفراد على خلفية العداء لإلسالم، 
كالهجمات على المساجد والمدارس اإلسالمية وتشويه مقابر 

المسلمين واالعتداءات البدنية والتهّجمات اللفظية على 
المسلمين.

نطاقها االأقرب))) .
10/ ا�ستنف�������اذ التح�������ّركات القانونية املتاحة 
دون االكتفاء بها: اإّن حمى االإ�ساءة والت�سويه 
دة ومت�سعب�������ة،  تفر��������ض معاجل�������ات متع�������دِّ
ت�ستدع�������ي اأحيانًا حت�������ركات قانونية يخ�سع 
تقديره�������ا لكل حال�������ة بعينها. ولك�������ن ينبغي 
يف هذا اجلان�������ب عدم اال�ستئنا��������ض بالتعويل 
احل�رصي عل�������ى املكا�س�������ب القانونية الأنها ال 
تنزع فتيل الت�سويه و-االإ�سالموفوبيا- بالكامل؛ 
ب�������ل قد ت�ساحبها ردود اأفع�������ال اأكرث �سلبية؛ 
من قبي�������ل عدم جناح التح�������ركات القانونية 
مب�������ا يعنيه ذلك م�������ن عواقب عل�������ى ت�سجيع 
�سني، اأو من قبيل ت�سوير  امل�سيئ�������ني واملحرِّ
املرافع�������ات الق�سائي�������ة باعتبارها -حماكمة 
حلرية التعبري-، وال�سعي ال�ستدرار التعاطف 
طني يف االإ�ساءات الأنهم يخ�سعون  م�������ع املتورِّ
للمحاكمة اأو حتى ُي�سطرون لق�ساء عقوبات 
جزائية ب�سبب -اآرائهم-. ويف كل االأحوال؛ 
فاإّن االكتفاء بالتحّرك القانوين هو ق�سور يف 
مواجهة حم�������ى الت�سويه و-االإ�سالموفوبيا-، اإذ 
ال ب�������ّد من ا�ستنف�������اذ اأدوات الفعل املجتمعي 
دة يف  وو�سائل�������ه، وتطوي�������ر خيارات متج�������دِّ

التعامل مع هذه الظاهرة املتفاقمة.
11/ تن�سيق التحركات: مع ت�ساعد موجات 
االإ�س�������اءة والت�سوي�������ه تك�������ون االأط�������ر اجلامعة 
ة عن امل�سلمني  واملوؤ�س�سات الكربى املعربِّ
يف اأوروب�������ا، وكذل�������ك خارجه�������ا؛ مطالب�������ة 
ب�������اأن تتداعى اإىل التواف�������ق على ال�سبل االأجنع 
للتعاطي الواعي مع تلك الظاهرة، والنظر يف 
خيارات الت�سدي الناجع لنزعات اال�ستعداء 
والتحري��������ض، واأن ت�سع ت�س�������ّورات م�سرتكة 
ترقى الأهمية هذه التطّورات املقلقة ولكيفية 

))) من قبيل امتناع موزعي صحيفة »كالينه تسايتونغ« 
النمساوية عن توزيع عدد الصحيفة التي تضّمنت نشرًا 

للرسوم الدانمركية المسيئة، وذلك في يناير 006).
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قطع الطريق عليها واحتوائها ب�سكل حكيم. 
كما يلحق بذلك التوا�سل مع كافة االأطراف 
املجتمعية وال�سيا�سية )من غري امل�سلمني( 
يف الف�س�������اءات االأوروبية والدولية يف االجتاه 
ذاته، مع احلذر م�������ن اأن يت�رّصف امل�سلمون 

مبعزل عن ن�سيجهم املجتمعي االأوروبي.
ا�ض مع العالقات بني االأمم  12/ التعاطي احل�سّ
والدوائ�������ر احل�ساري�������ة: احلذر م�������ن اأن يظهر 
�سون �سد بلدانهم  م�سلمو اأوروبا على اأنهم يحرِّ
وجمتمعاتهم االأوروبية يف العامل االإ�سالمي))) .

ج�( اإر�س�������ادات تتعل�������ق باملالم�������ح االأ�سا�سية 
مل�سامني الرّد:

 1/ ينبغي احلذر من م�سعى اال�ستدراج الذي 
�س�������ني �سد االإ�سالم  تعم�������د اإليه جمهرة املحرِّ
وامل�سيئ�������ني للم�سلمني والثقاف�������ة االإ�سالمية؛ 
بتحوي�������ل اجل�������دل م�������ن اأزمة ب�س�������اأن خطاب 
الكراهية والتحري��������ض اإىل نقا�ض ب�ساأن حرية 
التعب�������ري و-القيم االأوروبي�������ة-. وهذا يقت�سي 
م�������ن جانب ع�������دم تركي�������ز املرافعات على 
م�ساألة حرية التعبري، ومن جانب اآخر على 
التذك�������ري باأّن التذّرع بحري�������ة التعبري يبقى 
واهيًا اأمام حماوالت االإ�ساءة والتحري�ض، الأّن 
احلرية تقت�سي امل�سوؤولية، وهذه امل�سوؤولية ال 
تتجّزاأ. كما يتوّجب التحذير من اأن يتحّول 
التذّرع بحرية التعبري اإىل و�سفة الإثارة االأحقاد 
والكراهي�������ة وملجاأ يغتنمه العن�رصيون وغري 
املت�ساحمني. واإّن ذل�������ك مما يتعنّي كذلك 
تاأكي�������ده يف مواثيق ال�رصف الت�������ي تتّنباها 
قطاعات ال�سحافة واالإعالم والفنون، وتفعيله 
يف التزاماته�������ا االأدبي�������ة وممار�ساتها العملية. 
ويف كل االأحوال؛ فاإّن ردود االأفعال امل�سلمة 
ينبغ�������ي اأن تتحا�س�������ى الظه�������ور يف خانة من 

))) يمكن استلهام الدروس والعظات من التجربة الدانمركية 
في هذا الشأن عقب أزمة الرسوم األولى المنشورة في 30 

سبتمبر 005).

يحر�ض على تقلي�ض هوام�ض حرية التعبري 
اأو االنق�سا�ض عليها. كما ينبغي التنبيه اإىل 
رات حلْمالت  اأّنه من غري الالئق توفري املربِّ
التحري�ض �سد االإ�سالم وخطاب الت�سويه، واأّن 
-قيم اأوروبا- التي ا�ستماتت قرونًا لرت�سيخها ال 
ُينَتَظر منها اأن تن�سجم مع نزعات التع�سب 

والكراهية تلك.
2/ التعري�������ف باحلقائ�������ق النا�سع�������ة رّدًا على 
رة  اإّن م�سل�سل االإ�س�������اءات املتكرِّ الت�سوي�������ه: 
للر�س�������ول الكرمي حممد، )��������ض(، يربز اأهمية 
اإيالء عناية فائق�������ة للتعريف ب�سخ�سية النبي 
)��������ض(، وبالر�سال�������ة التي جاء به�������ا من عند 
اهلل ج�������ّل وع�������ال. وال يخفى م�������ا عرّبت عنه 
املجتمع�������ات االأوروبية م�������ن رغبة جاحمة 
يف الفه�������م والتع�������ّرف على االإ�س�������الم والثقافة 
االإ�سالمي�������ة اإث�������ر اأزمات ال�سن�������وات املا�سية، 
وهو ما يقت�سي توفري اأعمال مقروءة وبرامج 
اإعالمية وثقافية تتجاوب مع ذلك ب�سكل ر�سيد 
ومثمر. اإّن تطوي�������ر اآليات التعريف باالإ�سالم 
واغتنام ال�سغ�������ف املتعاظم يف التعرف على 
هذا الدي�������ن والر�سول الكرمي )��������ض( هو اأحد 
اال�ستجابات االأ�سا�سية الهامة لتحدي الت�سويه 

و-االإ�سالموفوبيا-))) .
3/ التعويل على التاأث�������ري االرتدادي: كثريًا 
ما ُت�ستخدم اأو�س�������اف ومعايري مثرية للجدل 
بحق بع�ض ثنايا الوج�������ود امل�سلم يف اأوروبا، 
الكراهي�������ة- و-مثريي  من قبيل -خطب�������اء 
االأحقاد- و-املحر�سني عل�������ى الكراهية-. اإّن 
هذه االأو�ساف ال ينبغي اأن تغيب يف جماالت 
ال�������رّد عل�������ى -خط�������اب الكراهي�������ة- و-اإثارة 
االأحقاد- و-التحري�ض عل�������ى الكراهية- التي 
يعم�������د اإليه�������ا املنهمكون يف حم�������ى الت�سويه 

و-االإ�سالموفوبيا-.

))) من أمثلة ذلك إصدار كتب، وعقد ندوات، وإطالق 
مواقع إلكترونية.
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105 4/ احل�������ذر م�������ن ردود االأفع�������ال امُل�سيئة: اإّن 
امل�سوؤولي�������ة اإزاء حمالت االإ�س�������اءة والت�سويه 
تقت�س�������ي احلذر من االجن�������رار اإىل ردود اأفعال 
ق  ُتذك�������ي تلك االإ�س�������اءات وتفاقمه�������ا، وحتقِّ
�سني �سد االإ�سالم بع�ض ما َي�سُبون اإليه  للمحرِّ
من اخل�سام والتباعد ب�������ني امل�سلمني وغري 
امل�سلم�������ني، خا�سة مع نزع�������ة احلر�ض على 
اإظهار الثقافة االإ�سالمية ل�سيقًة باإرادة العنف 
والن�������زوع اإىل الغ�س�������ب اجلام�������ح. اإّن حماولة 
ا�ست�������الب وع�������ي اجلمه�������ور يف املجتمع�������ات 
االأوروبية ل�سال�������ح الت�سويه والتحامل؛ تقت�سي 
تب�رصة العق�������ول وك�سب القل�������وب؛ ال �سحن 
النفو�ض واالإلقاء بها اإىل مرتع التنابذ واخل�سام.

5/ تفكي�������ك مرتكزات االدع�������اءات واملزاعم 
التي ي�ستند اإليها الت�سوي�������ه، والرّد عليها مبا 
يتيحه املج�������ال، ولكن دون ح��������رص الردود 
يف ه�������ذا اجلان�������ب ب�������ل ينبغي تفعي�������ل �ستى 
خي�������ارات التعاطي املتاح�������ة. فرمبا ال يكون 
من املنا�س�������ب الرّد عل�������ى االإ�س�������اءات باإثارة 
نقا��������ض عام يف م�ساألة بعينه�������ا طاملا كانت 
االأجواء م�سحون�������ة مبا ال ي�ساعد على التداول 
الهادئ والعلمي، وطاملا اأّن العامل االبتدائي 
يف االأمر ه�������و الت�سويه والتحام�������ل الذي قد 
يطغى على اأجواء النقا��������ض والتداول، خا�سة 
يف ظ�������ل االفتقار اإىل املعرف�������ة احلقة و�سيوع 
ال�سلبي�������ة وال�سور النمطية  االأحكام امل�سبقة 
يف �رصائح وا�سعة من اجلمهور. وميكن توزيع 
االأدوار من الناحية الزمنية بحيث يتم ال�سعي 
لالحت�������واء العاجل ملوج�������ة الت�سويه القائمة، 
قبل اأن جتري معاجلة مرتكزات االدعاءات 
التي ا�ستندت اإليه�������ا بو�سائل متو�سطة املدى 

وطويلة املدى))) .

))) مثاًل؛ يمكن التداعي لعقد ندوات أو تأليف دراسات 
في الموضوعات الُمثارة، كما يمكن السعي لتعديل المناهج 

الدراسية في هذا الشق عبر جهود تخّصصية، وهذا كّله 
يتطلب وقتًا ومما ال يتيّسر اإلتيان به في غمار التعاطي 

6/ تفكيك خط�������اب الت�سويه: يعتمد خطاب 
الت�سويه على مرتكزات وادعاءات، ويوظف 
عنا��������رص نف�سية، ويوغ�������ل يف االإثارة، ويورد 
حقائق جمت�������زاأة لي�رصب احلقيق�������ة الكلية 
باحلقيقة اجلزئية، وغري ذلك من الو�سائل يف 
امل�سامني والقوالب وال�سكل العام وال�سياقات 
امل�ساحب�������ة. اإّن ق�سط�������ًا وافرًا م�������ن االهتمام 
ينبغي اأن ين�س�������ّب على التوّجه لتفكيك ذلك 
اخلطاب واإظهار تهافت�������ه وحقيقة مرتكزاته 

الواهية وتناق�سه اأي�سًا))) .
الوقائي�������ة  اإر�س�������ادات تتعل�������ق باجله�������ود   د( 

والعالجية:
 1/ ا�ستباق االإ�س�������اءات املتوّقعة بتحّركات 
وقائي�������ة اأو بتح�سريات كافي�������ة: ففي بع�ض 
احلاالت يكون بالو�سع توّقع االإ�ساءات وحمالت 
الت�سويه والتحري�ض قبل وقوعها، وهذا يتيح 
هام�سًا اأو�سع للتح�سري واملناورة واال�ستباق؛ 
ميكن اأن تفيد منه امل�ساعي الرامية الإحباط 

تلك احلمالت واحليلولة دون متّددها))) .
2/ مكافح�������ة الت�سويه و-االإ�سالموفوبيا- عملية 
متوا�سلة: ينبغي احلذر من مكافحة الت�سويه 
و-االإ�سالموفوبيا- بطريقة ردود االأفعال االآنية 
وح�سب؛ ب�������ل يتوجب اإدراك اأّن هذه ظاهرة 
متوا�سل�������ة وكامن�������ة تعربِّ ع�������ن ذاتها ب�سكل 
�سارخ من جولة اإىل اأخرى. اإّن مواجهة ذلك 
ال ينبغ�������ي اأن يكون بطريق�������ة االأداء املو�سمي 
املتقط�������ع، ب�������ل اعتبارها عملي�������ة متوا�سلة 

وت�سري بخطى منهجية.

العاجل ومحاوالت االحتواء السريع لموجات اإلساءة 
والتشويه.

))) مثال: عندما ُتَشّن حملة ضد المآذن واعتبارها دخيلة 
على الهوية المعمارية ألوروبا؛ يمكن االستشهاد بوجود عدد 
كبير من المآذن والقباب المبنية على نمط المساجد منذ قرون 

في أوروبا الغربية وبمبادرة من معماريين غير مسلمين.
)3) من قبيل توقع مضامين الخطاب في الحمالت االنتخابية 
المقبلة، أو توّقع ردود األفعال على تقرير رسمي ما سيصدر 

بتاريخ معروف سلفًا، أو غير ذلك.
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3/ احل�������ذر من حت�������ّول الت�سوي�������ه اإىل ممار�سة 
اعتيادية مقبولة: اإّن تعاقب حمالت الت�سويه 
و-االإ�سالموفوبي�������ا- وتالحقه�������ا وات�ساع نطاقها 
ياته�������ا؛ يجعلها اأق�������در على تثبيت  وتن�������ّوع جتلِّ
اأقدامه�������ا يف مواقع جمتمعية متقدمة بحيث 
يت�سع تاأثريها وتتح�������ّول اإىل ممار�سة اعتيادية 
مقبول�������ة ي�سعب احتواوؤه�������ا اأو التخفيف من 

عواقبها الوخيمة.
4/ راأب ال�سدع بني اأوروب�������ا والعامل االإ�سالمي 
دون االنف�������راد باحت�������واء عواق�������ب االإ�س�������اءة: 
م�سلم�������و اأوروب�������ا حري�سون على ع�������دم ات�ساع 
ال�سق�������ة بني اأوروب�������ا والع�������امل االإ�سالمي، وهم 
�سيبذل�������ون جهودهم يف ه�������ذا االجتاه، ولكن 
ال ُينتظر منه�������م اأن يتطّوعوا يف كل جولة 
تلقائيًا بتهدئة خواط�������ر العامل االإ�سالمي دون 
اأن تك�������ون هذه مهمة م�سرتك�������ة من كافة 
االأطراف املعنية، فعلى اجلميع الوقوف عند 

م�سوؤولياته.
5/ جتّن�������ب تبلُور عق�������دة املظلومية واالنزواء 
لدى امل�سلمني: اإّن حّمى الت�سويه واال�ستهداف 

ال�س�������اري لالإ�س�������الم؛ تتزام�������ن م�������ع حاالت 
االحتالل واحل�������روب واالأزم�������ات التي يعاين 
منه�������ا الع�������امل االإ�سالمي، وكذل�������ك مع وقائع 
االنتهاكات والتعديات على احلقوق الفردية 
واجلماعي�������ة التي ت�سجل بحق الوجود امل�سلم 
يف بع�ض مناطق اأوروب�������ا. اإّن هذه الظواهر 
املت�سافرة ميكنها اأن تنتج، اأو تذكي؛ حالة 
م�������ن املظلومي�������ة واالعتقاد بالوق�������وع �سحية 
اال�سطهاد يف اأو�ساط امل�سلمني، بحيث تدفع 
�ض  فة يف طابعها وحترِّ اإىل ردود اأفعال متطرِّ
على نزعة االنزواء عن امل�ساركة املجتمعية 
واالنكفاء على الذات والتقوقع واالإحجام عن 
التوا�سل مع االآخرين وخبو اإرادة امل�ساركة. 
اإّن م�سعى الت�سدي حلمالت االإ�ساءة والت�سويه 
تلك؛ ينبغي اأن يويل هذه امل�ساعفات ال�سلبية 
عنايته اأي�سًا ويعمل على احتوائها، ومن ذلك 
ح�������ّث اجلمهور امل�سلم على التفاعل االإيجابي 
والتعب�������ري عن ذاته بثقة وانفت�������اح واإيجابية، 
دة من الفعل املثمر  وتوليد خي�������ارات متجدِّ

وامل�ساركة احلميدة.

 ثالثًا � بع�س م�شامن اخلطاب يف مواجهة حمى الت�شويه:

 1/ اإّن هذا الت�سويه وتلك االإ�ساءات واملزاعم 
الواهي�������ة عندم�������ا حت�������اول النيل م�������ن الدين 
االإ�سالمي اإمنا ت�سدر عن جهل وافتقار للمعرفة 
احلق�������ة ال�سحيح�������ة، وه�������ي نت�������اج معلومات 
م�سّوهة وانطباع�������ات م�سبقة واأحكام جاهزة 
ب والتحام�������ل جتايف احلقيقة  حافل�������ة بالتع�سّ

وتتجاهلها.
2/ اإّن التطاول على الدين االإ�سالمي ومقّد�ساته، 
ي على املقام النبوي ال�رصيف، مما  والتع�������دِّ
ي�سي ب�������روح عن�رصية ذميمة، وينطوي على 
انته�������اك �سافر للقيم واملب�������ادئ واالأخالقيات 
املرعي�������ة، عالوة على اأنه�������ا حماولة تقوي�ض 

االإن�س�������اين  التفاه�������م  لف�س�������اءات  خط�������رية 
امل�سرتك�������ة. اإّن ذلك يقت�سي ب�������كل تاأكيد 
االإدان�������ة الوا�سحة لتل�������ك االإ�س�������اءات و�سجبها 
باأق�سى العب�������ارات والتنّب�������ه ملراميها وعزل 

القائمني عليها.
3/ الدع�������وة اإىل احل�������وار والتفاهم واإعالء هذه 
القيمة واأهميته�������ا بالن�سبة لل�سلم املجتمعي، 
م�������ع اإبداء احلر��������ض على التوا�س�������ل الحتواء 
نزع�������ات التحري�ض والت�سويه، التي ترمي اإىل 
ع�������زل امل�سلمني ودينهم ع�������ن امل�سهد العام 

التعددي.
4/ ا�ستدعاء ع�������رب التاريخ وعظاته والتحذير 
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107 من تكرار التج�������ارب اخلاطئة وامل�سيئة بكل 
ما تف�سي اإليه من عواقب وخيمة. والتذكري 
ب�������اأّن ما يجري هو اإعادة اإنتاج ال�سور الكريهة 
املنقول�������ة من ع�سور الظ�������الم ومن اخلطاب 
اأّن  اأوروب�������ا. كم�������ا  العن��������رصي البائ�������د يف 
فة م�������ن التحامل واالإ�ساءة  النزع�������ات املتطرِّ
بحق االإ�سالم، التي اأطّلت من نافذة اخلطاب 
ال�سيا�سي امل�سح�������ون اأو ر�سوم الكراهية، �سبق 
واأن عرّبت عن نف�سه�������ا يف التاريخ االأوروبي 
احلديث ب�سور �ستى يف جمال التعبئة ال�سيا�سية 
وحقل االإعالم والفن�������ون ور�سوم الكاريكاتري. 
وقد اكت�سفت اأوروب�������ا خطورة ذلك املنحى 
العن��������رصي وماآالته، وما اأف�س�������ت اإليه ثقافة 
الكراهية واالأحقاد تل�������ك من عواقب وخيمة 
وانتهاكات خطرية وفظائع، مثل ما جرى 
يف الن�سف االأول من القرن الع�رصين. ولذا 
فاإّن درو�ض التاري�������خ القريب وِعظاِته تقت�سي 
عدم الت�ساهل مع اأعمال التحري�ض والكراهية 
التي ت�ستهدف امل�سلمني هذه املّرة، والعمل 
على تطويقها مبزيد من التما�سك املجتمعي 
وجت�سري الفجوات، مع جترمي تلك التجاوزات 

واالإ�ساءات.
الت�سوي�������ه  حم�������ى  اأّن  م�������ن  التحذي�������ر   /5
و-االإ�سالموفوبيا-، ب�ستى جتلياتها وم�ستجداتها؛ 
اإمنا متثل حماولة لالإ�س�������اءة البليغة اإىل البلد 
الذي ي�سهد احلالة املعنية وقيمه، مع االإ�سارة 
اإىل ما �سهده هذا البل�������د من جتارب اإيجابية 
مفرت�سة يف التعاي��������ض والوفاق، مبا يفر�ض 
على كاف�������ة االأطراف اأن تعم�������ل على تعزيز 
جتربة الوفاق والتوا�سل االإيجابي هذه، وعزل 
نزعات التحري��������ض والكراهية التي ت�سي بها 

الر�سوم امل�سيئة.
6/ تاأكيد حاجة املجتمع�������ات لتعزيز اإرادة 
ناتها، مبا ي�سمل  احلوار وروح الوفاق بني مكوِّ
امل�سلمني اأي�سًا، و�سمن الف�ساء العاملي؛ مبا 

يف ذلك العالقة بني اأوروبا والعامل االإ�سالمي.
7/ رب�������ط حم�������ى الت�سوي�������ه و-االإ�سالموفوبيا- 
ال�سل�������م  عل�������ى  والتعدي�������ات  باالنته�������اكات 
املجتمعي، واال�ستدالل باأية معطيات موثقة 
متاحة عن �سواهد مقلق�������ة يف هذا اجلانب، 
م�������ن قبيل االعتداءات البدني�������ة والتهّجمات 
اللفظية وممار�سات التفرق�������ة والتمييز التي 

ت�ستهدف امل�سلمني.
8/ ح�������ّث العق�������الء وا�ستنها��������ض احلكماء يف 
املجتمع الواحد )من غري امل�سلمني اأي�سًا(، 
م�������ن املوؤ�س�سات والتجّمع�������ات ورجال الدين 
وقوى املجتمع املدين وامل�سوؤولني واالأفراد؛ 
كي ي�ساهم اجلميع وب�سكل م�سرتك يف قطع 
الطري�������ق عل�������ى املرتب�سني بثقاف�������ة الوفاق 
وال�ساعني اإىل اخل�س�������ام وال�سقاق، واأن تتعّزز 
اجلهود الرامية لت�سجيع الت�سامن املجتمعي 
املتب�������ادل والتما�س�������ك يف وج�������ه التع�س�������ب 

واالإ�ساءات.
9/ التعب�������ري عن احلر�ض عل�������ى ال�سالح العام 
للبلد واملجتمع مهما �سدرت تلك االإ�ساءات، 
ونب�������ذ اأية ردود اأفعال تذك�������ي تلك االإ�ساءات 
وتفاقمه�������ا، وت�سحن النفو��������ض وتظهر الثقافة 
االإ�سالمية جورًا وكاأنها ل�سيقة باإرادة العنف 

وتنزع اإىل الغ�سب اجلامح.
10/ التذكري بامل�سوؤولية الذاتية لالإعالميني 
وو�سائل االإعالم، وكذلك للفنانني والقطاعات 
الفني�������ة، يف احلذر م�������ن اأن تت�سّلل م�ساعي 
االإ�ساءة واإث�������ارة االأحقاد ون�رص الكراهية عرب 
اأعم�������ال اإعالمية اأو فني�������ة، مع االإعراب عن 
التقدير لالإبداع واحلرية التي تكت�سب قيمتها 

بامل�سوؤولية.
11/ اعتب�������ار اأّن الت�������ذّرع بحرية التعبري يبقى 
واهيًا اأمام حماوالت االإ�ساءة والتحري�ض، الأّن 
احلري�������ة تقت�سي امل�سوؤولية، وهذه امل�سوؤولية 
ال تتجّزاأ. ويتوّج�������ب التحذير من اأن يتحّول 
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الت�������ذّرع بحرية التعب�������ري اإىل و�سف�������ة الإثارة 
االأحقاد والكراهية وملجاأ يغتنمه العن�رصيون 

وغري املت�ساحمني.
12/ التنبي�������ه اإىل اأّنه من غ�������ري الالئق توفري 
رات حلْمالت التحري��������ض �سد االإ�سالم  امل�������ربِّ
وخطاب الت�سوي�������ه، واأّن -قي�������م اأوروبا- التي 
ر اأنها  ا�ستمات�������ت قرون�������ًا لرت�سيخها ال ُيَت�س�������وَّ
تن�سجم مع نزعات التع�سب والكراهية تلك.

13/ الدعوة اإىل جترمي االإ�ساءات البليغة وحمى 
الت�سوي�������ه التي ت�ستهدف االإ�س�������الم ومقّد�ساته، 
م�������ع التذكري مبا حتّق�������ق يف هذا ال�ساأن من 
مكت�سب�������ات واحل�������ّث على تطويره�������ا والبناء 
عليها، مع االإ�س�������ارة اإىل االأدوار وامل�سوؤوليات 

امللق�������اة على عات�������ق امل�ستوي�������ات الر�سمية 
واجلهات املخت�سة يف هذه ال�سوؤون.

14/ اإب�������داء اال�ستع�������داد للنقا��������ض العلمي ب�ساأن 
بع�ض امل�سائل املثارة، بال�سكل املبني على 
اأ�س�ض �سحيحة، واإظه�������ار انفتاح االإ�سالم على 
الت�س�������اوؤالت النقدية، م�������ع الت�سديد على نبذ 
الت�سوي�������ه والتحري�ض والكراهي�������ة وما ي�سحن 
النفو�ض ويوغل يف توظيف القوالب النمطية 

امل�ستوحاة من ع�سور الظالم))) .

))) ُيالَحظ هنا أّن أجواء الشحن السلبي والدعاية التشويهية 
ال تمثل المالبسات األنسب للنقاش العلمي والحوار 

الموضوعي والنقاش الهادئ، فلكل مقام مقال.
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