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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
إن الحمد  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ با من شرور أنفسنا وسيئات أعمالن ا ،م ن يه ده
ﷲ فﻼ مضل له ،ومن يضلل فﻼ هادي له ،وأشهد أن ﻻ إله إﻻ ﷲ وح ده ﻻ ش ريك ل ه ،وأش هد أن محم دًا
عبده ورسوله ،أما بعد؛
ف دين اﻹس ﻼم ال ذي ج اء ب ه النب ي الك ريم ﷴ ب ن عب د ﷲ ،ﷺ ،ع ن رب الع المين؛ ليبلغ ه للن اس
أجمعين ،هو دين هداية ورحمة ،وسبيل قويم لمن يبتغي سعادة الدارين ،وعنه يقول ﷲ تع الى ف ي محك م
ص َرا ُ
ت ِلقَ ْو ٍم َي ذﱠ ﱠك ُرونَ {) ،(1وعل ى لس ان الرس ول،
ص ْلنَا اﻵ َي ا ِ
ط َر ِبّكَ ُم ْس تَ ِقيما ً قَ ْد فَ ﱠ
كتابه العزيزَ } :وهَـذَا ِ
س ِبي ِل ِه ذَ ِل ُك ْم
اطي ُم ْس ت َ ِقيما ً فَ ات ﱠ ِب ُعوهُ َوﻻَ تَت ﱠ ِبعُ واْ ال ﱡ
ص َر ِ
ﷺ ،يقول ﷲ تعالىَ } :وأ َ ﱠن هَـذَا ِ
س بُ َل فَتَفَ ﱠرقَ ِب ُك ْم َع ن َ
صا ُكم ِب ِه لَ َعلﱠ ُك ْم تَتﱠقُونَ {) (2وهو ملة إبراهيم ،عليه السﻼم ،وفي ذلك يقول تعالى} :قُ ْل ِإنﱠنِ ي َه دَانِي َر ِبّ ي
َو ﱠ

ِيم َحنِيفا ً َو َما َكانَ ِمنَ ْال ُم ْش ِركِينَ {.
ِإلَى ِ
ص َراطٍ ﱡم ْستَ ِق ٍيم دِينا ً قِ َيما ً ِ ّملﱠةَ ِإب َْراه َ
ارا ع دﻻً وس ً
طا ،فق ال تع الىَ } :و َك ذَلِكَ
وقد َم ﱠن ﷲ عز وج ل عل ى اﻷم ة اﻹس ﻼمية أن جعله ا خي ً
طا{) ،(4ولما كانت هذه اﻷمة وس ً
س ً
طا خصها ﷲ عز وجل بأكمل الشرائع ،وأقوم المناهج،
َج َع ْلنَا ُك ْم أ ُ ﱠمةً َو َ
)(3

وأوضح المذاهب).(5
وه ذا ال دين ال ذي ارتض اه ﷲ ع ز وج ل ﻻ إف راط في ه وﻻ تف ريط ،ب ل ه و دع وة إل ى اﻻعت دال
والتوازن ،وس ط ب ين العقائ د المختلف ة ،والم ذاهب المتع ددة ،واﻷفك ار المتنوع ة ،وس ط ب ين أم ور ال دنيا
َصيبَكَ ِمنَ الدﱡ ْنيَا{).(6
ﱠار ِ
سن ِ
اﻵخ َرة َ َوﻻ ت َ ْن َ
ومطالب اﻵخرة ،مصداقا ً لقوله تعالىَ } :وا ْبت َغِ فِي َما آتَاكَ ﱠ ُ الد َ
وإن وصم اﻹسﻼم باﻹرهاب والتطرف فيه غلو وظلم ،وينبع من حقد لهذا ال دين الحني ف وبغ ض
له ،وبعض المسلمين يساعدون على تحقيق مآرب المتربصين بهم وبإسﻼمهم ،من خﻼل أعمالهم الفظة،
ومواقفهم المتعنتة التي تشوه الدين ،وتعطي صورة قاتمة عنه ،وم ن ذل ك م ا ب ات يع رف ل دى كثي ر م ن
اﻷوس اط ،وبخاص ة الثقافي ة واﻹعﻼمي ة والسياس ية بظ اهرة )اﻹس ﻼموفوبيا( الت ي تعب ر ع ن خ وف م ن
جبروت اﻹسﻼم وطغيانه ،وهو من ذلك براء.
ويطيب لن ا ف ي ه ذا المق ام أن نس اهم ف ي أعم ال م ؤتمر اﻷمان ة العام ة ل دور وهيئ ات اﻹفت اء ف ي
الع الم ،ال ذي أعدت ه دار اﻹفت اء ف ي جمهوري ة مص ر العربي ة وبإش رافها ،وذل ك به ذه الورق ة العلمي ة
المتواضعة.
1
2
3
4
5
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اﻷنعام.126 :
اﻷنعام.153 :
اﻷنعام.161 :
البقرة.143 :
تفسير ابن كثير.191/1 ،
القصص77 :
)(1

سائلين ﷲ العلي القدير أن يوف ق ه ذا الم ؤتمر لتحقي ق أهداف ه المنش ودة عل ى ص عيد ترس يخ دور
الفت وى ف ي اس تقرار المجتمع ات ،وخدم ة اﻷقلي ات المس لمة ف ي الع الم ،الت ي يع اني أبناؤه ا م ن وي ﻼت
المﻼحقة واﻻضطهاد بس بب ظ اهرة اﻹس ﻼموفوبيا ،الت ي يتس ع نط اق انتش ارها ولﻸس ف بفع ل أس باب
عديدة ،أبرزها ما يقوم به بعض الجاهلين أو المغرضين من أبناء المسلمين وغيرهم،إض افة إل ى ت رويج
هذه الظاهرة بأبشع الصور وأخبثها على أيدي المتربصين باﻹسﻼم والمسلمين من مبغض يهم والحاق دين
عل يهم ،م ن حمل ة ل واء العنص رية البغيض ة ،والس اعين إل ى عرقل ة انتش ار اﻹس ﻼم ،وتش ويه ص ورته،
والنيل من مكانته ،ويكيدون كيدًا ،وﷲ يكيد كيدًا ،فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا.
وآخر دعوانا أن الحمد

رب العالمين
الشيخ ﷴ أحمد حسين
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
رئيس مجلس اﻹفتاء اﻷعلى
خطيب المسجد اﻷقصى المبارك

)(2

الﻤﻠﺨﺺ:
الحمد

رب العالمين ،والصﻼة والسﻼم على رسولنا اﻷمين ،وعلى آله وأزواجه وصحبه ،ومن

تبعه بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد؛
فﻼ شك أن اﻷمة اﻹسﻼمية تمر بمحن عظيمة وإحن مدلهمة ،ويتردى حالها من خطب إلى أشد
سلﱠ َم:
صلﱠى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
منه ،مصداقًا لما رواه مسلم ،عن أبي ُه َري َْرة َ ،رضي ﷲ عنه ،قَا َل :قَا َل َرسُو ُل ﷲَِ ،

ب ﱠ
ض ْال ِع ْل ُمَ ،وت َْظ َه ُر ْال ِفت َُنَ ،وي ُْلقَى ال ﱡ
الز َم ُ
ش ﱡحَ ،ويَ ْكث ُ ُر ْال َه ْر ُج« قَالُواَ :و َما ا ْل َه ْر ُج؟ قَا َل:
ار ُ
انَ ،ويُ ْقبَ ُ
»يَتَقَ َ
1
» ْالقَتْ ُل« .

وﻻ يخفى على بصير ما تدور رحاه في ديار اﻹسﻼم ،حيث عادت إليها فتن التكفير واﻹرهاب ،وفكر
الخوارج من جديد ،وقد بلغت مبلغًا تطيش به العقول ،من الهرج والسبي والدمار والتهجير واللجوء،
وﻻ يكاد أوار هذه الفتنة يخبو حتى تعلو جذوته مجددًا ،ولوﻻ بشارة النبي ﷺ بانقطاع هذه الفتنة وأفول
نجمها ،لخلص اﻹياس إلى القلوب ،وأعمل الشر فيها ،تلك البشارة التي أخرج خبرها ابن ماجة بسنده،
َش ٌء يَ ْق َرؤونَ ْالقُ ْرآنَ َﻻ يُ َجا ِو ُز ت ََراقِيَ ُه ْم،
سلﱠ َم ،قَا َل » :يَ ْن َ
َع ْن اب ِْن ُ
شأ ُ ن ْ
صلﱠى ﱠ ُ َعلَ ْي ِه َو َ
ع َم َر ،أ َ ﱠن َرسُولَ ﱠ َِ ،

س ِم ْعتُ َرسُولَ
ُكلﱠ َما خ ََر َج قَ ْر ٌن قُ ِط َع ،قَا َل اب ِْن ُ
ع َم َرَ :

سلﱠم ،يَقُو ُلُ :كلﱠ َما خ ََر َج قَ ْر ٌن
صلﱠى ﱠ ُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﱠ َِ ،

2
اض ِه ْم الدﱠ ﱠجا ُل« .
قُ ِط َع ،أ َ ْكث َ َر ِم ْن ِع ْش ِرينَ َم ﱠرةًَ ،حتﱠى يَ ْخ ُر َج فِي ِع َر ِ

ثم لم تكد اﻷمة تصحو من وهدتها ،حتى تجد نفسها ترزح في أتون حرب تستعر من عداء اﻹسﻼم،
وكراهية المسلمين ،نتيجة لﻺرهاب وعوامل أخرى؛ كالتعصب القومي ،والتعصب الديني ،والعنصرية
ً
وصوﻻ إلى وسائل
البغضاء ،وغير ذلك ،فكان ﻻ بد من الوقوف على أبعاد هذه الظاهرة ورصدها،
سدَ ِ
ض ُه ْم بِبَ ْع ٍ
ت ْاﻷ َ ْر ُ
اس بَ ْع َ
ض َولَ ِك ﱠن ﱠ َ
ض لَفَ َ
مجابهتها ودفعها ،تحقيقًا لقوله تعالىَ ...} :ولَ ْو َﻻ دَ ْف ُع ﱠ ِ النﱠ َ
ع َلى ْالعَا َل ِمينَ { ] البقرة.[251 :
ذُو َف ْ
ض ٍل َ
وﷲ من وراء القصد

 1صحيح مسلم ،كتاب العلم ،باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان.
 2سنن ابن ماجه ،كتاب السنة ،باب في ذكر الخوارج ،وحسنه اﻷلباني.

)(3

ﻓﻮﺿﻰ اﻹسﻼﻣﻮﻓﻮبيا:
شاع في اﻵونة اﻷخيرة التعبير بهذا المصطلح عن ظاهرة الخوف من اﻹسﻼم ،ومعاداة المسلمين
والتمييز ضدهم ،ورغم اختﻼف الباحثين في التأريخ ﻷصل ظهور هذا المصطلح ،إﻻ أنهم متفقون على
انفجارا عظي ًما ﻷزمتين هما :اﻹرهاب
أن نجمه سطع بعيد أحداث أيلول 2001م ،حيث مثل هذا التاريخ
ً
واﻹسﻼموفوبيا.
وقد تعاطى العالم مع هاتين اﻷزمتين بأسوء الخيارات المتاحة ،وعملوا على معالجة اﻵثار ً
بدﻻ
من التنقيب عن المسببات ،فازداد اﻷمر ضغثًا على إبالة ،واستطار شرر اﻹسﻼموفوبيا ،وبلغ مبلغًا
خطيرا ،فعلى سبيل المثال تشير إحصائية صادرة عن مركز اﻹحصاء اﻷمريكي  Brookingsعام
ً
2015م إلى أن اﻹسﻼم والمسلمين مدعاة للخوف والقلق عند  %61من اﻷمريكيين.1
وﻻ يعرف إن كانت اﻹسﻼموفوبيا قد بلغت ذروتها ،لكن المؤكد أنها لم تنحسر حتى اﻵن ،كما
جاء في التقرير السنوي العاشر لمرصد منظمة التعاون اﻹسﻼمي لﻺسﻼموفوبيا ،والذي يغطي الفترة
من تشرين أول 2016م حتى أيار 2017م ،حيث ذكر فيه :أن اﻻتجاه المتنامي لﻺسﻼموفوبيا لم ينحسر
بأي صورة ملموسة.2

ﻣظاهر اﻹسﻼﻣﻮﻓﻮبيا:
تجلت اﻹسﻼموفوبيا في مظاهر عدة ،اجتاحت العالم الغربي ،منها:
 .1الخطاب اليميني المتطرف الذي أذكى الشعور المناوئ للمسلمين ،وأسهم في تكريس الخوف
منهم ،ﻻ سيما إبان الحمﻼت اﻻنتخابية.
 .2التحريض في وسائل اﻹعﻼم ،من خﻼل التقارير اﻹخبارية المتحيزة والموضوعة في قالب
عنصري.
 .3سعي المؤسسات القانونية والرسمية إلى سن قوانين وتشريعات تحت تأثير مشاعر الكراهية
والعداء المتنامية تجاه المسلمين ،كان آخرها قرار محكمة العدل اﻷوروبية حول منع ارتداء
الحجاب في أماكن العمل.
 .4اﻷعمال العدائية اﻹرهابية ضد المسلمين ،والمساجد ،والمقابر ،والمراكز اﻹسﻼمية،
والمظاهرات ضد هجرة المسلمين والشريعة اﻹسﻼمية ،قال د .يوسف بن أحمد العثيمين  -اﻷمين
العام لمنظمة التعاون اﻹسﻼمي " :المسلمون قد جرى ترهيبهم ومورس التمييز ضدهم ،كما
/https://www.brookings.edu/blog/markaz/2015/12/09/what-americans-really-think-about-muslims-and-islam 1
http://www.oic-oci.org/topic/?t_id=13761&ref=5985&lan=ar 2
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سا يرتدون زيًا إسﻼميًا ،وأسيئت
أهينت رموز إسﻼمية مقدسة ،واستهدفت جرائم الكراهية أنا ً
معاملة سيدات يرتدين الحجاب في الشوارع واﻷماكن العامة ،كما حظرت بعض الحكومات الزي
اﻹسﻼمي ،أو فرضت قيود ًا على المسلمين للحصول على مرافق ﻷداء الصﻼة ،وقام سياسيون

يمينيون ووسائل إعﻼم بنشر صور سيئة عن اﻹسﻼم".

دواﻓع اﻹسﻼﻣﻮﻓﻮبيا:
لﻺسﻼموفوبيا دوافع عدة تسهم في إذكائها ،وﻻ بد لمحاربتها من الوقوف عليها ،واستبانة كيفية
تأثيرها ،للعمل على مواجهتها ،ومن أبرز هذه الدوافع:

اﻹرهاب:
ﻻ شك أن اﻹرهاب من أبرز دوافع اﻹسﻼموفوبيا في العصر الحاضر ،حيث شكلت عمليات
اﻹرهاب والقتل التي اجتاحت العالم ودول الغرب المبرر اﻷول لمعاداة اﻹسﻼم والمسلمين ،على اعتبار
أن اﻹسﻼم هو الدافع وراء هذه اﻷعمال اﻹرهابية ،ولكون أغلب مرتكبي اﻷعمال اﻹرهابية من
المسلمين ،أسهم ذلك في تمرير هذه الفكرة والربط بين اﻹسﻼم واﻹرهاب ،ﻻ سيما عند عامة الناس،
ً
أعماﻻ جهادية شرعية ،ويسوقون في ذلك
ويعزز ذلك أن اﻹرهابيين يقدمون أعمالهم باعتبارها
ً
استدﻻﻻ على صحة صنيعهم.
نصوص الجهاد
وترتبط اﻹسﻼموفوبيا باﻹرهاب بعﻼقة طردية ،فكل منهما سبب لﻶخر ،ونتيجة حتمية له،
وازدياد أحدهما يفضي إلى زيادة اﻵخر ،فيشكﻼن سوية دائرة مغلقة.
وقد أدركت أطراف اﻹرهاب واﻹسﻼموفوبيا طبيعة هذه العﻼقة إدرا ًكا جيدًا ،وبذلت كل جهد في
انتهازها واستثمارها ،فاﻹرهابيون يستغلون اﻹسﻼموفوبيا لتبرير أعمالهم اﻹرهابية ،والعكس صحيح
ضا ،فأرباب اﻹسﻼموفوبيا يجعلون من اﻹرهاب ذريعة لبث الكراهية والحقد وأعمال التمييز ضد
أي ً
المسلمين ،وجعل اﻹرهاب صورة نمطية للمسلمين ،وحول هذا المعنى يقول المفكر اﻷمريكي )جون
اسبوسيتو( الذي حاول رصد هذا العداء " :لقد أصبح اﻷمر بمثابة فرض غشاوة من الجهل على رؤية
الغرب لﻺسﻼم وللحضارة اﻹسﻼمية ،وأصبحت الصورة النمطية عن المسلم أكثر أريحية عند رجال



http://www.oic-oci.org/topic/?t_id=13761&ref=5985&lan=ar

)(5

المراكز البحثية ،فهو في كلمة واحدة "اﻹرهابي" ،وهو ما يغني رجال البحث والدرس عن التفكير

العميق ﻻستجﻼء حقائق اﻷمور ،والدوافع اﻷصلية وراء ظواهر اﻹرهاب".

ووراء هؤﻻء وأولئك ،ثمة من يستفيد من طبيعة هذه العﻼقة ،ويحرك اﻹرهاب واﻹسﻼموفوبيا
لتحقيق مصالحه ،وﻻ يبالي إن غذى اﻹرهاب ويسر سبله – مع كونه من ألد أعدائه -بهدف ترسيخ
العداء لﻺسﻼم ،وتدمير الدول اﻹسﻼمية ،وتسويق السﻼح وبيعه ،وتأصيل الحرب بين اﻹسﻼم واﻵخر،
ي عنق الحقيقة للوصول إلى أهداف
في مسعى لتبرير سياسات تنتهجها أنظمة تتميز بقدرتها على ل ّ
مسوغة.
اقتصادية ،أو إستراتيجية ،أو حتى فرض هيمنة غير ّ

النزعﺔ الﻘﻮﻣيﺔ الشعبﻮيﺔ:
عادت النزعة القومية إلى الظهور في المجتمعات الغربية ،وذلك بفعل فشل الحكومات القائمة في
مواجهة اﻹرهاب ،وازدياد أعداد المهاجرين وموجات اللجوء ،بفعل الحروب والنزاعات الحاصلة في
منطقة الشرق اﻷوسط ،وتجلت هذه النزعة في صورة اﻹسﻼموفوبيا ،وصارت من دوافعها الرئيسة،
وتذرعت بالحفاظ على الهوية والثقافة واللغة ،والنظرة اﻻستعﻼئية تجاه المهاجرين.
وتمثل هذه النزعة أحزاب وحركات قومية تجاهر بأفكارها العنصرية ،الداعية إلى طرد
المهاجرين ،ومعاداة اﻹسﻼم ،كحركة )بيغيدا( التي ترفع شعار منع أسلمة أوروبا ،وجماعة ) هوغيسا(
في ألمانيا ،وكتلة مكافحة اﻹسﻼم في التشيك ،وحركة ) يوبيك( في المجر ،وحركة ) جنود أودين( في
فنلندا ،وحزب الحرية اليميني بهولندا ،الذي يعتزم حظر المساجد جميعها والمظاهر اﻹسﻼمية كلها،
وغيرها.

التعصب الﺪيني وﻣعاداة اﻹسﻼم:
سا لكثير من مشاعر الخوف والكراهية والعداء،
منذ فجر التاريخ كان التعصب الديني سببًا رئي ً
حاضرا وبقوة في العصر الحاضر ،فكثير من الجماعات الدينية تتولى كبر النفخ في كير
وﻻ يزال
ً
اﻹسﻼموفوبيا ،وكثير من جرائم اﻻعتداء حصلت بناء على خلفية دينية متعصبة ،ويظهر ذلك من خﻼل
الشعارات المرفوعة بين ظهراني أرباب اﻹسﻼموفوبيا.
ومن صور ذلك مؤتمر )كامبل بنرمان( الذي عقد في لندن عام 1905م ،واستمرت جلساته حتى
عام 1907م ،والذي كان من توصياته تقسيم العالم إلى ثﻼث فئات:


http://www.saaid.net/mohamed/33.htm?print_it=1
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الفئﺔ اﻷولﻰ :دول الحضارة الغربية المسيحية ) دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا(،
والواجب تجاه هذه الدول هو دعم هذه الدول ماديًا وتقنيًا ،لتصل إلى أعلى مستوى من التقدم واﻻزدهار.
الفئﺔ الثانيﺔ :دول ﻻ تقع ضمن الحضارة الغربية المسيحية ،ولكن ﻻ يوجد تصادم حضاري
معها ،وﻻ تشكل تهديدا ً عليها ) كدول أمريكا ،الجنوبية ،واليابان ،وكوريا ،وغيرها( والواجب تجاه هذه
الدول هو احتواؤها ،وإمكانية دعمها بالقدر الذي ﻻ يشكل تهديدا ً عليها وعلى تفوقها.
الفئﺔ الثالثﺔ :دول ﻻ تقع ضمن الحضارة الغربية المسيحية ،ويوجد تصادم حضاري معها،
وتشكل تهديدا ً لتفوقها ) وهي بالتحديد الدول اﻹسﻼمية( والواجب تجاه هذه الدول هو حرمانها من
الدعم ،ومن اكتساب العلوم والمعارف التقنية ،وعدم دعمها في هذا المجال ،ومحاربة أي اتجاه من هذه

الدول ﻻمتﻼك العلوم التقنية.

الﻤﻮروث الﻘﺪيم وتاريخ الصراع الطﻮيل بين الشرق والغرب:
ما تزال كثير من عقول الغرب مسكونة بالتاريخ الحافل للصراع بين الشرق والغرب ،وﻻ تزال
تستحضر الحروب الصليبية وفتح القسطنطينية ودخول اﻹسﻼم في شرق أوروبا وحصار فيينا ،وبين
الفينة واﻷخرى تتبدى شواهد تدل على ذلك ،أشهرها زلة اللسان الشهيرة للرئيس اﻷمريكي جورج بوش
اﻻبن ،التي انزلق فيها إلى القول :إن حربه على اﻹرهاب بعد تفجيرات الحادي عشر من أيلول هي
)حرب صليبية( ،وهذا مؤشر مهم على استيطان فكرة الحروب الصليبية في أذهان كثير من رجال
السياسة في العالم الغربي ،وتعبير عن إرث غربي قديم يتم توارثه.
فاﻹسﻼموفوبيا امتداد طبيعي ﻻستعمار الغرب للشرق ،الذي بدأ منذ عام 1832م ،واحتﻼل
اليهود لفلسطين ،وحرب البوسنة ،واحتﻼل أفغانستان والشيشان من قبل روسيا ،وهذه الوقائع حصلت
أغلبها قبل وجود اﻹرهاب المعاصر ،وهذا برهان على أن لﻺسﻼموفوبيا أسبابًا أخرى معتبرة غير
اﻹرهاب المنسوب إلى بعض المسلمين.

استغﻼل حريﺔ الرأي والتعبير ﻓي تﻤرير العﺪاء لﻺسﻼم وبثه:
ضا من
حرية الرأي والتعبير المطلقة من أكثر الوسائل التي سهلت بث اﻹسﻼموفوبيا ،وهي أي ً
أكثر الوسائل المعوقة لمحاربة اﻹسﻼموفوبيا ،حيث يصطدم كل سعي ٍ لمحاربتها بها ،وفي أكثر اﻷحيان
يتم إعﻼء قيمة حرية التعبير على حساب العداء للمسلمين ،وبث الكراهية ضدهم ،واﻷمثلة على ذلك


الموسوعة الحرة ) ويكيبيديا( ،مؤتمر كامبل بنرمان.
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كثيرة ،وﻻ تنفك تتجدد حينًا بعد حين ،وليس ببعيد عنا الرسوم المسيئة التي نشرت في بعض الصحف
الدنماركية ،والتي أحدثت صخبًا وغضبًا عار ًما ،قوبل بتعنت السلطات في الدنمارك في التمسك بالسماح
بنشر تلك الرسوم ،بدعوى حرية الرأي والتعبير ،وفيلم ) براءة المسلمين( المسيء للنبي ﷺ ،الذي صنع
في كاليفونيا ،وأثار موجة عارمة من السخط في أرجاء العالم ،ولم تتحرك السلطات اﻷمريكية لمنعه ،بل
قابله الرئيس اﻷمريكي أوباما بالدفاع عن حرية الرأي والتعبيرً ،
قائﻼ " :إن أقوى سﻼح ضد خطاب
الكراهية ليس القمع ،وإنما مزيد من التعبير ،وإفساح المجال أمام أصوات التسامح التي تحتشد ضد
التعصب الديني والتجديف" 1حسب وصفه.
وقد أفضت سياسة حماية اﻹسﻼموفوبيا من خﻼل حرية الرأي والتعبير إلى أعمال إرهابية،
بررها أصحابها بما وقع من إساءة للنبي ﷺ ولﻺسﻼم ،كقتل السفير اﻷمريكي في ليبيا بسبب فيلم ) براءة
المسلمين( ،ورسوم صحيفة شارلي إبدو ،التي تسببت في هجوم تعرضت له الصحيفة ،قتل على إثره
صا ،وهذا يؤكد بشكل ﻻ مواربة فيه على ارتباط اﻹرهاب باﻹسﻼموفوبيا ،والعﻼقة
اثنا عشر شخ ً
الوطيدة بينهما.

ﻣﻮجات الﻠجﻮء إلﻰ أوروبا والغرب:
دفعت الحرب المستعرة في سوريا والعراق وأفغانستان ،والظروف اﻻقتصادية الصعبة التي
تعاني منها دول عدة ،إلى موجات متﻼطمة من المهاجرين الذي يجتازون الحدود ،ويخوضون غمار
لجة البحر للوصول إلى دول أوروبا الغربية ،والحصول على حق اللجوء فيها ،في ظروف مأساوية
تدمى لها العيون.
ومع كون هؤﻻء الﻼجئين ضحايا لﻺرهاب ،فقد صاروا سببًا لﻺسﻼموفوبيا ،وضحايا لها في
الوقت نفسه ،بفعل وجودهم في أوروبا ،وأصبحوا ) شماعة( تعلق عليها بعض النخب السياسية في
أوروبا فشلها ،وتحت تأثير ذلك تطالعنا بين الفينة واﻷخرى وسائل اﻹعﻼم بأخبار اﻻعتداءات
العنصرية على الﻼجئين ،فعلى سبيل المثال سجلت ألمانيا ما ﻻ يقل عن  3500اعتداء على ﻻجئين أو
مراكز إيوائهم خﻼل عام 2016م.2

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/9/29/ 1
http://www.dw.com/ar/a-37720008 2
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الﺨﻮف عﻠﻰ الثﻘاﻓﺔ الﻤحﻠيﺔ وﻓرﺿها عﻠﻰ الﻤهاجرين والﻼجئين:
تأثرا باﻹسﻼموفوبيا ،تسعى كثير من اﻷوساط في دول الغرب إلى فرض ثقافة البلد المضيف
ً
على المهاجرين والﻼجئين ،بشكل صريح فج في أغلب اﻷحيان ،بدعوى المحافظة على الثقافة ،وتحت
مسمى اﻻندماج والتعايش أحيانًا ،فيطرح للنقاش في سبيل ذلك كثير من معالم الثقافة اﻹسﻼمية وسماتها،
كالمساجد ومآذنها ،والحجاب والنقاب ،وطريقة الذبح اﻹسﻼمية ،وتتخذ أحيانًا قرارات بصددها ،كما
حصل من منع بناء المآذن في سويسرا ،وإلزام الطلبة في سويسرا بمصافحة معلميهم حتى مع اختﻼف
الجنس ،حيث أعفت إحدى المدارس السويسرية طالبين مسلمين من ذلك ،فصدر قرار بعد ذلك عن
بأن " من ّ
سلطات ) كانتون ريف بازل( بإلغاء اﻹعفاء الممنوح للطالبين ،وصرحت ّ
حق ال ُمعلّمة أن
ي رفض للمصافحة يعتبر إهانة وخرو ًجا عن تقاليد
تصافح تﻼميذ صفّها ،كفعل ين ّم عن اﻻحترام ،وأ ّ
اﻻحترام في الثقافة السويسريّة ،وأن المصلحة العا ّمة المتّصلة بالمساواة بين الرجل والمرأة ،وكذلك
ّ
الطﻼب".1
دمج اﻷجانب أه ّم من حريّة المعتقد عند

إسﻼم ليبرالي:
ً
وتوغﻼ في مجاهل الخوف والعداء لﻺسﻼم والمسلمين ،شرعت كثير من الدوائر السياسية
إمعانًا
والثقافية في الغرب إلى إحداث نماذج جديدة لﻺسﻼم ،تتواءم مع تصورها لﻺسﻼم الذي يتفق مع
الغرب ،كان آخرها إنشاء مسجد ليبرالي في برلين ،تحت اسم " ابن رشد-غوته" ،وهو مسجد مختلط
للجنسين ،ولكل الطوائف ،تؤم فيه النساء دون التزام بالحجاب ،وهدف المسجد حسب القائمين عليه:
"إعادة تعريف المسلمين ﻷنفسهم".2

https://www.swissinfo.ch/ara/business/42179040 1
http://www.dw.com/ar/a-39281521 2
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ﺧاتﻤﺔ :ﻣﻮاجهﺔ اﻹسﻼﻣﻮﻓﻮبيا
ﻻ بد من محاربة اﻹسﻼموفوبيا ومعالجة أسبابها دفعة واحدة؛ ﻷنها أسباب متضافرة ،وﻻ تكون
منفردة في كثير من اﻷحيان ،وينبغي أن تسارع اﻷمة إلى ذلك قبل أن يتسع الخرق على الراقع،
وتستحيل اﻹسﻼموفوبيا إلى تعبئة عامة ضد اﻹسﻼم والمسلمين ،ونقترح في سبيل ذلك اﻷمور اﻵتية:
 .1محاربة اﻹرهاب على شتى اﻷصعدة ،ﻻ سيما الفكرية منها ،ووضع خطة منهجية للقضاء
على اﻹرهاب وتجفيف منابعه ،مع ضرورة اﻻتفاق على ماهية اﻹرهاب ،وإزالة الضبابية
ضا
التي تكتنف تعريفه ،منعًا ﻻستغﻼل مسمى اﻹرهاب في محاربة اﻹسﻼم ،ودح ً
لﻺزدواجية الغربية في محاربة اﻹرهاب ،واﻻنتقائية في توجيه اﻻتهامات باﻹرهاب.

 .2القيام بدور أكثر فاعلية في إيضاح صورة اﻹسﻼم لدى المرء الغربي ،وفصل الصورة
الحقيقية عن تلك المزيفة التي رسمتها اﻵلة اﻹعﻼمية التي تحركها اﻷهواء السياسية،
والنزعات الدينية المتطرفة القائمة على الحقد والجهل والكراهية ،ووضع خطة إعﻼمية
واضحة المعالم لتحقيق ذلك ،مع توفير الدعم الﻼزم لها.
 .3دعم اﻻتجاهات المضادة لليمين المتطرف في الدول الغربية ببيانات موضحة للحقيقة ،وشتى
أنواع الدعم.
 .4متابعة شؤون اﻷقليات المسلمة ،ورصد اﻻنتهاكات ضدها ،والضغط على الدول الغربية
لحمايتها وصيانة حقوقها الدينية.
 .5العمل على جعل اﻹسﻼموفوبيا جريمة بمثابة ﻻ تقل عن معاداة السامية عند الغرب.
 .6مواجهة اﻻتجاهات الليبرالية في تفسير اﻹسﻼم ،والتي يدعمها الغرب خوفًا من اﻹسﻼم
الحقيقي.
 .7ضرورة إطفاء نار الحروب المستعرة في ديار المسلمين ،والتي أفضت إلى جعل مواطن
الحروب بمثابة عش الدبابير لﻺرهابيين ،وأفضت إلى موجات لجوء ضخمة خسر المسلمون
كثيرا.
بسببها ً



http://taseel.com/articles/viewprint/3988
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الﻤصادر والﻤراجع
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