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احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، إله 

أرسله اهلل باهلدى   األولني واآلخرين، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله األمني،

للعاملني، رمحًة  احلقِّ  عليه  ودين  وسالمه  رِّبِّ  وأصحابه    فصلواُت  آله  وعىل 

 أمجعني.

 :مدخل

االنتحار العمليات  رةيأصبحت  املدمِّ والتفجريات  واستهداف ،  ة، 

العبادة واملستشفيات  املدنيني، وانتهاك حرمات املساجد، واالعتداء عىل دور 

أساليب   واستخدام  والعزاء،  األفراح  جمالس  يف  اآلمنني  وُفَجاءة  واملساكن، 

العهود   ونقض  واخليانة،  بالدماء؛    واملواثيقالغدر  أسوإِ واالستخفاف  من 

ا احلياة  الملظواهر  د  هتدِّ التي  الدينية  عارصة،  واألعراف  والقيم  قواعد 

وقد  البسيطة.  هذه  وجه  عىل  آدم  بني  بني  العالقة  يف  واحلضارية  واألخالقية 

واصطلح   املسيئة الساسة  املامرسات  هذه  تسمية  عىل  واإلعالم  الرأي  أهل 



 

ها ـ  ، وصارت هذه الكلمة«اإلرهاب»بـ:  ا م  دالة عىل كل  ـ وإن اخُتلِف يف حدِّ

ر، من سلوك أطراف الرصاع والنزاع  هو ظامل   فاجر، وبشع قبيح، وخبيث مدمِّ

والقتال، سواء كان مرتكبوه أصحاب حقٍّ ـ بوجه من الوجوه ـ أو مل يكونوا  

اجلناية   يف  موغلني  كانوا  أو  شبهة،  أو  تأويل  هلم  كان  وسواء   ، حقٍّ أصحاب 

ف واملحرضوالبغي،  ومشجعوه  منفذوه  وكذلك  ـ  عليه   نواإلرهاب 

كلُّهم يف اإلثم ـ  له  إدانتهم والتربؤ منهم، واستنكار   والداعمون  سواء، جيب 

أفعاهلم. هلذا رأينا كثرًيا من علامء املسلمني ومفكرهيم ومثقفيهم ـ بله أصحاب  

ظاهرة   مواجهة  إىل  يبادرون  ـ  فيهم  والقرار   بشجاعة   «اإلرهاب»السلطة 

فبيَّنوا موقف اإلسالم الصحيح ال  الصادقني الذين ال خيافون يف اهلل لومةَ  ئٍم، 

واإلرهاب،  منها والتطرف  الغلو  أهل  إدانة  الرشعية يف  النصوص  وأظهروا   ،

احلق،  بإحقاق  الكفيلة  األحكام  من  السمحة  الرشيعة  به  جاءت  ما  ورشحوا 

واملواثي العهود  وصيانة  احلقوق،  وحفظ  العدل،  الدماء،  وإقامة  وتعظيم  ق، 

واخل الغدر  طرق  اجلهودةنايوسدِّ  تلك  إنَّ  واجلريمة.  والبغي  التي    ،  املباركة 

اليوم   حتركه  التي  اإلرهاب  عجلة  لتوقف  تكن  مل  اإلسالم  رجاالت  بذهلا 

لتشويه  استغالله  من  متنع  أن  وال  وتنظيامت،  دول  وأيدي  عاملية،  منظامت 

دعاي وإطالق  واملسلمني،  اإلسالم  الرشيعة صورة  إىل  لإلساءة  مغرضة  ات 

و األحتلا السمحة،  خاصة ضد  املسلمني،  ضد  الظامل  واجلاليات  ريض  قليَّات 

 اإلسالمية يف بالد الغرب. 



 

ة   مادَّ ـ  اليوم  ـ  اإلرهاب  ظاهرة  ومرتصد لكل    «دسمة»إن  حاقد،  عدوٍّ 

اجلامهري   إىل  الوصول  وسهولة  اإلعالمية،  املنابر  تعدد  مع  خاصة  متحامل، 

االجالعري التواصل  بوسائل  ما يسمى  التشويه  عامتضة من خالل  مادة  أما  ي، 

وو  ،والتقبيح ـ    فجاهزة  ؛التحريضاإلثارة  اإلرهابيون  ينرشها  مبذولة، 

اإلذالل أنفسهم ـ يف شتى مواقع الشبكة العاملية، بعد أن أتقنوا تصوير مشاهد  

ر حتت  ذلك  وكل  العمران،  وختريب  الرؤوس  وقطع  والقتل  اية والتعذيب 

يعةيبطت » التوحيد، ونداءات التكبري، وباسم  ر  ! ـ زوًرا وهبتاًنا ـ «ق الش

أحسنت   اإلسالمي»لقد  العالم  املكرمة  «رابطة  عقد  بمبادرهتا    بمكة  إىل 

الكبري   العاملي  املؤمتر  وآثاره  ل  «اإلرهاب»حول  هذا  وأسبابه،  جذوره  دراسة 

الصحيحة   والسبل  منه،  اإلسالم  وموقف  ومواجهتهونتائجه،   ملعاجلته 

أنَّ  ومكافحته فكام  اجل  «بااإلره»،  تستمر  أن  بدَّ  فال  املخلصة مستمرٌّ  هود 

معاجلته يف  ة  يتمُّ  علميًّا    اجلادَّ كام  ا  وميدانيًّا. وفكريًّ أمنيًّا  ن  فإ   وأيًضا:  مواجهته 

الت لتجريم  محالت  اإلرهاب  واستغالل  والتشويه،  اإلسالم حريض  دين 

التوضيح و  ناالبيبيرتفع صوت احلقِّ  أن    ـ إذن ـ  ؛ فال بدَّ والتنفري عنه مستمرة  

و اإلسالم  ورمحته  معامل  وأحكامه،  حلقائق  وعدله  أخالقه،  وسامحته،  رفعة 

 روعة تارخيه، وحماسن مقاصده وآثاره. و

من   تعاىل  إن  اهلل  املؤمترأن    علَّ فضل  هذا  املشاركة يف  يل  هبذا   املهمِّ   يَّسَّ 

عىل واإلرهاب  العنف  لظاهرة  السيئة  اآلثار  عن  املوجز  الدعوة    البحث 



 

ومامالساإل يف    ية،  خاصة  واملسلمني،  اإلسالم  صورة  تشويه  من  إليه  أدَّت 

قويت ، وبعني الريبة واحلذر لكلِّ مسلمٍ   النظرُ   :الدول الغربية، ونتج عن ذلك

اإلسالم من  اخلوف  مشاعر  وزادت  املتطرفة،  العنرصية  ع وتوسُّ   التيارات 

  ، وكل هذا مما نيملتضييق عىل املسلبوادر ادعوته وإقبال الناس عليه، فبدأت  

 . يف حياهتم اليومية بدأ املسلمون يشعرون به ويلمسون آثاره

لشباب  لفئة اذا البحث القبول والنفع، خاصة  يكتب هلأسأل اهلل تعاىل أن  

املسلم الذي يقع ـ لقلة علمه وجتاربه وخربته ـ يف رشاك الدعوات اإلرهابية،  

تذكرة   البحث  هذا  يف  ذكرته  فيام  تعفلعل  العواقب  عىل    مهنيوموعظة  إدراك 

تشويه يف  القبيحة  ونتائجها  واملسلمني،  لإلسالم  املسيئة  للترصفات    الوخيمة 

أسوأَ  يستغلُّ  كله  ذلك  أن  الدين احلق ومحلته، وكيف  استغالل للصدِّ   صورة 

تعاىل، اهلل  سبيل  الربانية    عن  الدعوة  هذه  التوحيد،  دعوة  مسرية  وعرقلة 

 أشدَّ من حاجتها إىل الطعام والرشاب، ففيها يةُ رشب لاإليها    تاُج املباركة التي حت

و  الدنيا  يف  والنجاة  والفوز  والفالح  اخلامتة اآلخرةالصالح  اهلل  رسالة  وهي   ،

تعاىل:   قال  كام  أمجعني؛   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿيئللناس 

 ڄ ڄ ڄڄڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ىئڇڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 . []األحزاب



 

إلسالم والمس»مفهوم    :«لمين تشويه صورة ا

البحث   هذا  مدار  قضية  إن  لمين»حول  والمس اإلسالم  ورة  ص يه   «تشو

ارتكاهبا يتورط يف  التي  اإلجرامية  اإلرهابية  األعامل  ـ  بسبب  بعض    ـ حقيقًة 

يه»إن  نسب إىل املسلمني زوًرا وهبتاًنا.  أو تلك التي تُ الفرق اإلسالمية،     « التشو

، والعالقة لالزمةا ة  يجالنت  من مآالت تلك األعامل اإلرهابية، سواء من جهة

بني   مات  احلتمية  واملقدِّ من جهةوالنتائج  أو  واملسبَّبات،  تلك    األسباب  كون 

يه»ستغلُّ وتوظَّف إعالميًّا لتحقيق ذلك  األعامل تُ  م    «التشو املقصود الذي ُيقدَّ

ودعاية    الغرِّبِّ   للجمهور إعالمي،  تضخيم  سياق  املشاعر يف  إلثارة  مضادة، 

و بامزوان  تنمية واألحاسيس،  والعداء،  الكراهية   ظاهرةمن  يزيد    ع 

لحضارات»نظرية يقوي ، و«إلسالموفوبياا»  .«صراع ا

الصورة»ـ:  نقصد بمن هنا؛ فإننا   يه  :  كلامت يف اإلنكليزية    فما يراد  «تشو

misrepresentation  ،vilification  ،denigrate،   تستخدم التي 

احلقائق،  عن  للتعبري وتزييف  أخبار  سمالويه  ش تو  التحريف،  إىل  استناًدا  عة، 

أو اهتاماٍت ال أساس هلا من الصحة،  عن  ويف الغالب يكون  صادقة أو كاذبة،  

واالستهانة باملنجزات واألعامل، تشوهًيا يقصد به حتقري القدر واملنزلة،  يكون  

م ذلك الشخص أو اجلهة، و أو يكون  تعثُّر اخلطط والنشاطات  بقصد إعاقة تقدُّ



 

 .  (1) اخلاصة به

 : «التشويه»اإلسالم من ممارسة  فقوم

ة»إن  يه الصور لون من ألوان املامرسة غري األخالقية، حيث ينطوي  «تشو

الفرد  عمل  ونسبة  املساوئ،  وتضخيم  املحاسن،  والبغي، وجحد  الظلم  عىل 

اخلاصة،   الواقعة  وتعميم  واملنهج،  العقيدة  إىل  اجلامعة  وخطإِ  اجلامعة،  إىل 

، وغري ذلك من املواقف واألحكام عىل  اءً  بن وإطالق احلكم الكلِّ   دليل جزئيٍّ

 اجلائرة. 

، وهو  إن موقف اإلسالم ـ عقيدة ورشيعة ـ من هذا السلوك واضح  جلٌّ

التحريم القطعي، ألنه من الكذب والظلم والبغي الذي ال حيبه اهلل تعاىل وال  

ملها يف عام  جدالتي نيرضاه، فهو مناٍف ملبادئ الدين الكلية، ومقاصده العامة،  

  : وجلَّ عزَّ  اهلل  قول   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچيئمثل 

 ىئڑژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

املؤم]النحل عباده  تعاىل  اهلل  أمر  وقد  أعدائهم [.  حقِّ  يف  حتَّى  بالعدل  نني 

فـ:   لعدل»احلربيِّني،  بني   «ا العالقة  حاالت  أسوإ  يف  حتَّى  العالقة  ضابط  هو 

أص وتعلو  العداوة،  تستحكم  إذ  تعاىل:  ت  وا الطرفني،  قال   ہيئاحلرب؛ 

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ....................................................... 

 راجع معنى هذه الكلامت واستخداماهتا يف املعجم اإللكرتوين:   (1)

http://www.vocabulary.com [07/12/2014]. 



 

 ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ

سبحانه:  [،  ]املائدة ىئې ې ې  ۆئ ۇئ ۇئ وئيئوقال 

 [. ]البقرة ىئی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ

فساد وامل وبيان  امللل،  أهل  من  املخالفني  عىل  الردِّ  يف  اإلسالمي  نهج 

قاع عىل  قائم  مسالكهم؛  من  والتحذير  َخَبر»  :ديتعقائدهم،  ل ا يف  دق  لصِّ ، «ا

الحكم»و يف  لعدل  من «ا الصحيحة  والسنة  الكريم  القرآن  يف  جاء  ما  فكلُّ   ،

املخالفة للحقِّ  هلم  خبار عن عقائد أهل الكتاب واملرشكني وعباداهتم وأعاماألَ 

ق، مطابق ملا كان أو هو كائن يف نفس األمر، من غري كذب أو  واهلدى؛ فصد 

وال مبالغة  وال  املسيح هت  حتريف،  يف  النصارى  عقائد  عن  اإلخبار  مثل  ويل، 

المس»عليه الصالة والسالم، فقد قالوا:   هو  اهلل  يمإن  مر ابن  اهلل »، أو:  «يح  إنَّ 

ثة ثال ث  أو:  «ثال اهلل»،  ابُن  ُح  مسي ل لعقائد  (1)«ا مطابقة  الصيغ  هذه  وكلُّ   .

املت بالتأويل  التملُّص منها  ف، ومحل  كلَّ النصارى يف نفس األمر، وإن حاولوا 

العبار املجازا داللة  إرادة  عىل  الرصحية  قتل (2) ت  ظاهرة  عن  اإلخبار  ومثل   ،

 ....................................................... 

(1)  ( اآليات:  املائدة،  سورة  يف  النصارى  عن  األقوال  هذه  حكاية  و) 17راجع  و)72(،   ،)73  ،)

 (. 30وسورة التوبة، اآلية: )

(2)  « يف:  النصارى  اعرتاضات  مناقشة  صارىراجع  الن لى  ع الرد  يف  دار  مناظرة  الرازي،  للفخر   »

 م. 1986الغرب اإلسالمي، بريوت:  



 

عموًما اخلصوص  األوالد  وجه  عىل  منهم  البنات  حت(1) ووأد  ومثل  ريم ، 

 .  (2)املرشكني لبعض األنعام

الكريم  القرآن  أن اإلخبار يف  ـ  ـ وغريها كثري  واملالحظ يف هذه األمثلة 

يق ال  احلقائق  فيها    دصبتلك  األصل  املقصد  بل  والتوبيخ،  التشنيع  جمرد  هبا 

والتقويم،   ومالتصحيح  الفاسدة،  العقائد  اخلاطئة،  وإبطال  املامرسات  هلذا نع 

نًة باألحكام العادلة التي تعيد األمور إىل نصاهبا، وتبنيِّ مراد اهلل تأيت دائاًم مقرت

 گ گ گ ک کيئ:  تعاىل من العباد؛ ليكونوا عىل هدى ورشاد

 ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ

 ھ ھ ھہہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں

 [.]األنعام ىئۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ےے ھ

اإل صورة  والمسلمتشويه  منهج  سالم  ن  الرسل    قديم    ي ألعداء 

سالم: صالة وال  عليهم ال

لقد جرت سنة اهلل تعاىل عىل تأييد رسله عليهم الصالة والسالم باآليات  

هتم، فتزول بذلك كل شبهة، وتنقطع الباهرة، واحلجج القاطعة عىل صدق نبوَّ 

 ....................................................... 

(، واملمتحنة  59-58(، والنحل: ) 31(، واإلرساء ) 151) ( و140(، و) 151م: ) ا عسورة األن  (1)

 (. 9-8(، والتكوير: ) 12)

 (. 148-143(، واألنعام: ) 103سورة املائدة: )  (2)



 

البغ إىل سلوك طريق  واملستكربون  املعاندون  فيلجأ  معارضة،  والظلم،  كل  ي 

واالفرتاء، بنرش    والكذب  احلقِّ  دعوة  عن  الناس  صدِّ  يف  جاهدين  ويسعون 

تعاىل: قال  كام  السمعة،  وتشويه  الكاذبة،   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱيئ  اإلشاعات 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

النبيني حممد  ]الذاريات   ىئٹ ، وتثبيت  [، وهذه اآلية الكريمة تسلية خلاتم 

فوصفوا   السابقة؛  األمم  كفار  أسلوب  نفس  إىل  ة  مكَّ مرشكو  جلأ  فقد  لقلبه، 

ذاب» بأوصاف ال يقصد هبا إال التشويه والتنفري، فقالوا عنه:    رسول اهلل   ،  ك

كاهنشا جنون،  م ساحر،  ي سجلها القرآن تل وغري ذلك من األوصاف ا  «عر، 

يف  الكر حمدودة  واإلشاعة  النرش  وسائل  كانت  وملا  السرية.  كتب  وذكرهتا  يم 

 تلك األزمان؛ فقد جلؤوا إىل التشويه امليداين املبارش، حيث كان رسول اهلل  

أبو هليستغلُّ موسم احلج وسوق عكاظ بعرض   الناس، فكان  ٍب  دعوته عىل 

إن هذا قد غوى فال يغوينَّكم عن آهلة    !يميش خلفه، وهو يقول: يا أهيا الناس

 . (1) رهثَ منه، وهو عىل أَ  يفرُّ  ورسول اهلل . آبائكم

ـ   ـ وغريه  هلٍب  أِّب  أن سلوك  تأكيًدا عىل  املغرية  بن  الوليد  نجد يف قصة 

خطة   من  جزًء  رؤساء  كان  وضعها  امللحوظ  مدبَّرة،  ع  التوسُّ ملواجهة  قريش 

 ....................................................... 

حمد(، وقال حمققو »16020)   492/ 3«  المسند أخرجه أمحد يف »   (1) أ اإلمام  :  25/401«  مسند 

 إسناده صحيح. 



 

ث عبُد اهلل بن    الوليد بن املغرية اجتمع ونفر    أنَّ  : اس  بعللدعوة، فقد حدَّ

سنٍّ  ذا  وكان  قريش  املوسمُ فيهم  من  حرض  وقد  فقال،  العرب    إنَّ   :،  وفود 

فيه بأمر صاحبكم هذا  ،ستقدم عليكم  رأيً فأمجعوا    ،وقد سمعوا    ،اا واحدً فيه 

فقالوا: فأنت يا    ا. ا، ويرد قول بعضكم بعًض وال ختتلفوا فيكذب بعضكم بعًض 

فقالوا:   . فقال: بل أنتم فقولوا أسمع .ا نقوم بهفقل، وأقم لنا رأيً  سمشأبا عبد 

الكها  .نقول كاهن رأيت  لقد  بكاهن،  ما هو  الكهان فقال:  بزمزمة  فام هو    .ن 

فام هو    ،ولقد رأينا اجلنون وعرفناه  ،هو بمجنونما    فقال:  . ون نقول جمن   :فقالوا

فنقول شاعر  بخنقه وال ختاجله وال وسوسته. قد   ،بشاعر  ما هو  :قال  .قالوا: 

ومبسوطه ومقبوضه،  وقريضه،  وهزجه،  برجزه،  الشعر:  هو ف  ، عرفنا  ام 

  ر وسحرهم، قد رأينا السحا  ،قال: فام هو بساحر  .بالشعر. قالوا: فنقول ساحر

لقوله   قال: واهلل إنَّ   ؟!فقالوا: ما نقول يا أبا عبد شمس  .عقدهنفثه وال  فام هو ب

ملغدق وإن أصله  جلَ ف  ن وإ  ،حالوة،  بقائلني من هذا شيئً نيُّ رعه  أنتم  فام  إال ،  ا 

باطلعُ  أنه  تقولوا  ،رف  ألن  القول  أقرب  ساحر   :فتقولوا   ،ساحر  :وإن  هو 

زوجته، وبني    يه، وبني املرء وبني وبني املرء وبني أخ  ،ق بني املرء وبني أبيهيفرِّ 

وعشريته بذلك .  املرء  عنه  قدموا    ،فتفرقوا  حني  للناس  جيلسون  فجعلوا 

إياه، وذكروا هلم م حذَّ إالَّ   هبم أحد    ال يمرُّ   ،وسمَ ملا فأنزل اهلل عزَّ    ،أمره  نروه 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئيئوجلَّ يف الوليد بن املغرية:  



 

 ىب مب حبخب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .(1) [املدثر] ىئڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

اهلدى،  عن  هتم  فصدَّ أناٍس  يف  أثَّرت  التشويه  دعايات  أن  شكَّ  وال 

يف وشوَّ  كام  هبم،  تعاىل  اهلل  لطف  أن  لوال  هيلكون  فكادوا  اآلخرين  عىل    شت 

جمنون،    ، فقد اقتنع بدعاوى املرشكني بأن حممًدا  قصة ضامد األزدي  

! فلامَّ جد ياهلل يشفيه عىل  فقال: لو أين رأيت هذا الرجل لعل   اء إليه، وسمع يَّ

 (2)سلم؛ رشح اهلل صدره فأسَلَم!كالمه صىل اهلل عليه و

لقد كان حلمالت التشويه والتنفري ضحاياها، كام أهنا مثَّلت عبًئا إضافيًّا 

ة حرصه عىل هداية  ، وسبَّبت له حزًنا وأًسى لشدَّ عىل الداعي إىل اهلل عزَّ وجلَّ

وإيص إليهم،  اخللق  اخلري  يهلال  الوحي  كان  بتسليته  ذا  اهلل بمث  نزل  قول  ل 

[.  ]يس ىئڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چيئجلَّ شأنه:  

الفشل   عليها  اهلل  كتب  فقد  ونفوذ؛  قوة  من  املحاوالت  تلك  بلغت  ومهام 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱيئا لقوله الكريم:  واخلَّسان، مصداقً 

 ....................................................... 

كس مالأخرجه احلاكم يف »  (1) ، وصححه مقبل  2/198« دالئل النبوةيهقي يف »، والب 506/ 2« تدر

سباب النزولالوادعي يف » ح المسند من أ صحي  . 168-167«  ال

ح أخرجه مسلم يف »  (2) صحي  (. 868« ) ال



 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 [.]التوبة ىئڦ ڦ

ل هج نكا ي »يسة الغربية ومن  : «سمعةه التشو

يف   الَّسيع  وانتشاره  اإلسالم  ظهور  أخبار  تتابع  الغربية  الكنيسة  كانت 

للدعوة  املذهل  التوسع  ذلك  أن  وتدرك  األندلس،  ثم  أفريقيا  وشامل  الرشق 

والتأثري؛ هلذا بادرت إىل محاية مجاهريها  اجلديدة متتلك عوامل احلجة واالقناع  

خال من  النبي    لوحتصينهم  صورة  واألمة  تشويه  به،  جاء  الذي  والدين   ،

 التي محلت األمانة، وهنضت بالرسالة. 

حاك    من  لقد  والقصص كثري  األكاذيب  الغرب  يف  الكنيسة  رجال 

التفكري يف عن جمرد  الناس  لصد  واخليالية  فقالوا  املشوهة  الدين،  هذا  حقيقة   

ن من الشيطان. وكان  الدي  م هذااستله  ، وأنه  بأن اإلسالم من اخرتاع حممد

من  الكثري  عليه  وبنيت  اخليوط،  حوهلا  نسجت  التي  البداية  نقطة  القول  هذا 

من  إلخافتهم  الناس،  بني  ونرشوها  اإلسالم،  عىل  واالفرتاءات  األساطري 

ومن تلك األساطري: حتريفهم سنة وفاة    احليلولة بينهم وبني قبوله،م واإلسال

)  حممد   رقم  )632من  إىل  الر666م(  هذا  ينطبق  حتى  عدد    قمم(؛  عىل 

ا»يف    املذكور  الوحش يوحن يا  رؤ عرش،   «سفر  الثالث  اإلصحاح  الالهويت، 



 

أوله:   يف  يقول  وح»والذي  يت  فرأ حر،  لب ا ل  رم على  ت  قف و من ثم  لًعا  طا ًشا 

وعلى   ن،  تيجا عشرة  قرونه  وعلى  ن،  قرو وعشرة  رؤوس،  سبعة  له  حر،  الب

يفرؤوس تجد اسم  يع »  :ل، ويف هنايته يقو«ه  يب أو  يشتري  أن  أحد  يقدر  ال  وأن 

أو   السمة  له  من  م  ا إال  فه له  من  ة.  حكم ال هنا  ه،  اسم عدد  أو  وحش  ال سم 

إن عدد  وحش، فإنه  دد ال ب ع عدد ست مئة سفليحس ن، و  . «وستة وستون ا

ماهاوند   عليه:  وأطلقوا  الوحش،  هذا  اسم  فوا  حرَّ  Mahoundلقد 

أو: شيطان.  ل ل جتسيًدا    ـ  يف نظرهمـ      مد  حتى يصبح حم إن اسم: ماهاوند، 

مامهت    Mahunماهون   أو:  أو:   باإلنجليزية،  Mahmetبالفرنسية، 

مراد  Machmetماتشميت   مجيعها  كانت  عفريت، باألملانية؛  لكلمة:  فة 

أسطورية  قصص  حوهلا  صيغت  نصارى،  كتَّاب  ابتكرها  وصنم،  وشيطان، 

الكتابات مل يظهروا فيها    هنسية يف أوروبا إبان القرن الثاين عرش. ويف هذوروما

نبيًّ  عىل حممًدا  روه  صوَّ وإنام  العرُب   صورة   ا،  عَبَده  ووثن  وكان  (1)صنم   .

كتابا يف  بالوثنيني  يلقبون  باألعداء املسلمون  أو  الوسطى  العصور  أوربيي  ت 

باسم:  (2)الزنادقة املسلم  ذكر  عىل  اصطلحوا  هلذا  ي ».  د حمَّ م ل وللجمع:  «ا  ،

 ....................................................... 

األردن:     ( 1) دار جمدالوي،  الفرا،  عل  ملحمد  حوار،  أم  مواجهة  والغرب  ، ص:  2002اإلسالم 

الغربية  .  50 الكنيسة  السباتني، عامن، املؤلف:  مد  اإلسالم ونبوة حم  نموموقف  إبراهيم  ، لرابح 

 وما بعدها. 43م، ص:  2010

 ، يف »ويكيبيديا« اإلنجليزية:( راجع مادة: نظرة النصارى يف القرون الوسطى إىل حممد  2)

http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Christian_views_on_Muhammad 



 

يون» محمد ية»و  «ال محمد إلنكليزي »يرجع    .«ال ا أكسفورد  أقدم   «معجم 

لصيغة:   )  Mohammedanاقتباس  سنة  األقدم 1663إىل  والصيغة  م(، 

هي:   )  Mahometanمنها  سنة  إىل  تارخيها  و1529ويعود  استمر  م(، 

( سنة  بعد  حتى  الصيغة  هذه  سنوات 1960استخدام  ببضع  وهذا  .  (1)م( 

كان    ستعاملاال بل  اإلنكليزية،  باللغة  خيتصُّ  اللغات  سمال  سائر  يف  تعماًل 

وت ية»قول  األوروبية،  يد السو لموسوعة  الوقت  «ا يف  اللفظ  هذا  استعامل  إن   :

 .  (2)احلارض يعدُّ تعدًيا جارًحا وغري الئق

: هة مشوَّ ل لصورة ا ث ا يث ومورو د ح ل عالم ا  اإل

النمطية الصورة  تلك  احلديث  اإلعالم  اإلسالم   ورث  عن  هة  املشوَّ

، يف إشارة إىل «العرب » كان احلديث غالًبا عن  بية، ورغذهنية ال واملسلمني يف ال

 املسلمني، رغم أن األكثرية من املسلمني هم من غري العرب. 

م(؛ إىل أن صورة العرِّب يف التلفزيون العرِّب 1980تظهر دراسة يف عام )

والصحراء، واملقاطعة واجلشع،   مثل يف اإلرهاب والعنف والقسوة، والنفطتت

أصب  والتفرق،والتخبط   للكوميديا يف هوليوود، وقد  مادة  الصورة  تلك  حت 

معادية  تغطية  عىل  أمثلة  تقدم  كام  ذلك،  عىل  مفصلة  أمثلة  الدراسة  م  وتقدِّ

 ....................................................... 

 يف »ويكيبيديا« اإلنجليزية:  Mohammedanراجع مادة   (1)

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammedan 
 (2) Jan Hjärpe "muhammedan", http://www.ne.se 



 

وا  بالثقة  التي حتظى  األخبار  برامج  قبل  من  وللمسلمني  مثل  للعرب  لشهرة، 

بار املعتادة التي خ(، باإلضافة إىل نرشات األ20/20دقيقة(، و)  60برنامج )

اإلرهاب بأد ربط  عىل  عام   ت  يف  أخرى  دراسة  وتؤكد  واملسلمني.  بالعرب 

مكان،  1984) منترشة يف كل  تزال  العرب ال  النمطية عن  الصورة  أن  إىل  م( 

الصورة كان هلا تأثريها  ويتجدد ظهورها يف برامج جديدة. وال شكَّ أن تلك  

الرأي تكوين  وموا  يف  لتصورات  استطالع  أشار  فقد  األمرالعام،  يني كيقف 

العربية،  1981) بالتاريخ والثقافة  القليل من املعرفة  م( جتاه العرب أن لدهيم 

وأظهر االستطالع أن األمريكيني يعتقدون عادة بأن العرب يعادون الواليات  

 .(1)املتحدة، ويعادون املسيحية

املتحدة  1991)  وبعد اهنيار االحتاد السوفييتي عام  م(، وبروز الواليات 

قو وعظم  ةً األمريكية  املستوى أوىل  عىل  الغرب  يف  برز  العامل؛  يف  وحيدة  ى 

السيايس واإلعالمي احلديث عن املنافس أو العدو اجلديد للمنظومة الغربية،  

هانتينغتون   صمويل  األمريكي  السيايس  الباحث  صراع »نظرية  وأطلق 

لحضارات أصبحت«ا ما  ورسعان  ُيستغلُّ    ،  اليوم مرجًعا  حتى  الغرب  يف 

ض وكبار (2)املسلمني  دللتحريض  الساسة  لترصحيات  الدقيقة  والنظرة   .

 ....................................................... 

(1)  Rasha A. Abdulla   "Islam, Jihad, and Terrorism in Post-9/11 Arabic Discussion 
Boards" in "Journal of Computer-Mediated Communication" Volume 12, Issue 3, 
2007, P. 1064. 

(2« ريشت:  نيكوالس  سالم (  اإل أعداء  شوكة  تقوي  خاطئة  نظرية  ضارات:  ح ال مقال  صراع   »



 

يني»املسؤولني الغربيني ُيظهر التأكيد دائاًم أن اخلطر القادم هو   لد ا أو   «التطرف 

يني» لد ا ب  أو    «التعص اإلسال»بإطالق،  ماعات  »أو    «ميالتطرف  لج ا

لحة المس التعميم عندهم بالعداء مع    ،(1) «اإلسالمية  يتمُّ  نفسه   «اإلسالم »وال 

وتأيت   تعميمها،  يتم  الترصحيات  تلك  مثل  فإن  ذلك؛  ومع  ودينًا،  عقيدة 

من   اخلوف  مشاعر  لمين»و  «اإلسالم»برتسيخ  ما    «المس وهذا  عموًما، 

 فوبيا. وسنالحظه عند حديثنا عن اإلسالم

1حمالت التشويه بعد    :أيلول 1

االتُ  حادثة  اإلرهاعدُّ  املتحعتداءات  الواليات  يف  وقعت  التي  يف   ةدبية 

( أيلول  من  عرش  لإلعالم 2001احلادي  األهم  التارخيي  املنعطف  هي  م(؛ 

ر واجهة اهتامم   يتعلق باحلديث عن اإلسالم واملسلمني، فقد تصدَّ فيام  الغرِّب 

.................... ............................................. 

 م: 11/10/2013« األملانية، قنطرةمرتجم، منشور يف »

http://en.qantara.de/node/17072 
ال1) ما  (  املثال  سبيل  عىل  »حظ  صحيفة  بوستنرشته  حلف    ،م 1995/ 9/2«  واشنطن  أن  من 

 «: المتطرفين اإلسالميينالناتو يبحث عن حتالفات جديدة ملواجهة »

http://www.sfgate.com/news/article/NATO-Seeking-New-Alliances-in-Mideast-
Africa-3044861.php 

األ  للحكومة  الرسمي  التقرير  د  جلنويؤكِّ أصدرته  الذي  عىل    11ة  مريكية  احلرب  أن  عىل  أيلول 

نام هي حرب عىل التطرف اإلسالمي املتمثل يف تنظيم القاعدة، وليس حرًبا عىل اإلسالم،  إ  اإلرهاب

ليم  : »363ويقول يف الصفحة   بتع م  يقو وال  رهاب،  لإل رادًفا  م ليس  م  سال اإل و.  عد ال هو  ليس  الم  اإلس

 «. راجع: اإلرهاب

http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf 



 

التطرق   وبدأ  اإلعالم،  والرشيعة وسائل  بالعقيدة  تتعلق  تفصيلية  مسائل  إىل 

او بعض  وجود  ورغم  واحلضارة،  والتاريخ  واألصوات  القألاملفاهيم  م 

املنصفة؛ فقد ظلَّ االجتاه العام متحاماًل، حيث يتمَّ ربط احلديث عن اإلسالم 

وخماطره.  وجذوره  اإلرهاب  عن  باحلديث  األحوال  أغلب  يف  واملسلمني 

م(، وغريها؛  2005م(، وتفجريات لندن )2004)  وجاءت تفجريات مدريد

 تأثريه.و تهقوية هذا االجتاه وحتريضه واإلبقاء عىل فاعليلت

يف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  قبل  من  اجلريمة  إحصاءات  أفادت 

أن   املتحدة  واملسلمني الواليات  العرب  ضد  الكراهية  بنسبة    زادت   جرائم 

ة 17) مرَّ أيلول  (  إذ2001  بعد  تقاريًرا فقط28)املكتب    تلقى  ؛  خالل عام    ( 

 .(1) ء( حادثة اعتدا481إىل )  (2001)يف عام  العددتفع وار (،2000)

( تلغراف  الديل  صحيفة  بعنوان:  10/9/2006ونرشت  تقريًرا   )

اإلعالم  » ل  اإلسالمتوسائ من  خوف  ال يادة  ز يف  م  فيه عن حممد   ،«ساه نقلت 

إ قوله:  ـ  الربيطاين  اإلسالمي  للمجلس  العام  األمني  ـ  الباري  وساعبد  ئل ن 

املسلمني  اإلعالم سامهت يف عدد    تشويه صورة  الرتكيز عىل  يل لقمن خالل 

 . (2)وجتاهل األغلبية امللتزمة بالقانون ،من املتطرفني

التغطية   ملحتوى  ،(2007أجرهتا نقابة الصحفيني عام )  ت دراسةوأظهر

 ....................................................... 

(1 )  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/3154170.stm 
(2 ) http://www.telegraph.co.uk/news/1528485/Media-ontributing-to-rise-of-

Islamophobia.html 



 

 (؛2007فقط من عام )  أسبوع واحد  اإلخبارية يف الصحف الربيطانية، خالل

 . (1)سلمني كانت سلبية ٪ من املقاالت عن امل91 أنَّ 

الربيطانية الباحثة  براون:    تقول  للم»لورا  املعادية  اهلجامت  سلمني عدد 

ُذكر كلام  اإلعالم،    تزيد  وسائل  يف  باألحداث  اإلسالم  يتعلق  فيام  خاصة 

زادت   املثال،  سبيل  عىل  املايض    اعتداءات اإلرهابية.  الذكرى العام  أيام 

كث  .9/11هلجامت  العارشة   نرش  تم  املقاالت   ريلقد  تطبيق    التي  من  تظهر 

اإلنسان  حلقوق    ملسلمة منافًيالبلدان ذات األغلبية ابعض ا  يفالرشيعة  أحكام  

إلسالمي واألنشطة  مقاالت عن التطرف ابعندما يقرتن  يؤثر ـ األساسية. هذا

ـ اإلسالم.عىل    اإلرهابية  يف    هذا  فهم  احلو اإلفراط  النادرةداإبراز  عن    ث 

تأثري من    صثر يف اجلمهور املتلقي ـ الذي ال يستطيع التخلؤيتطبيق الرشيعة  

اإلعالم لديه  وسائل  فيصبح  واق   ـ  غري  وعن  عية  نظرة  املسلمني.  اإلسالم 

ريين يعتقدون ويشعرون بالقلق من أن مجيع املسلمني  فإن الكث   ونتيجة لذلك؛

ل يريدون   منحرف  تفسري  يف تطبيق  العليا  احلاكمة  السلطة  باعتبارها    لرشيعة 

نظاًما صارًما   ليسته الكثريون ـ  د ق. الرشيعة ـ خالًفا ملا يعتمجيع أنحاء العامل

لكام    وعنيًفا املرء.  يتصور  أن  قد  قد  من  الرغم  عىل  أنه  األبحاث  كشفت 

مثل:   اإلنجليزيةمجاعات  الدفاع  الربيطاين  ،رابطة  القومي  كانت   ؛ واحلزب 

الكراهية ضد املسلمني قد    مسؤولة عن العديد من اهلجامت، فإن غالبية جرائم

 ....................................................... 

(1)http://www.theguardian.com/media/2007/nov/14/pressandpublishingreligion 



 

أفراد  ارتكبت   قبل  هلم  من  عالقة  املتطرفجامعب  ال  اليمني  ولكن    ، ات 

ع املستمر  السلبي  ر  التصوُّ من  بدافع  كانت  وسائل اعتداءاهتم  يف  املسلمني  ن 

أداة تعليمية بالنسبة للكثريين،   ويربز ذلك أن وسائل اإلعالم، وهي  اإلعالم.

تؤثر بشكل كبري عىل أن   . ومع ذلك؛الناس  أفعال قناعات ومواقف و  يمكن 

التي    قراءة ناقدة لعلموا  الت قاقرؤون املميع يجلالو كان   تصلح أن القصص 

تكون   هيوالنرش    للطباعة ومبيًعا  التي  إثارة  من    ،أكثر  فيها  وتشويه فام  سوء 

ا يعترب أيًض الربقع،    عن اإلسالم ال أمهية له. الزي التقليدي اإلسالمي، خاصة

عام    عند   للريبةمدعاة   يف  صحيفة  (2007)الكثريين.  يلي  »  نرشت  د

يًد »:  «اكسبريس د ته ل  يشك ع  ق ر لب ا ء  تدا لحياةار ا يف  يقتنا  لطر وصف «ا  وتم   ،

باعتباره   يمثل  الربقع  ا  حقيقيًّا،  زيًّ ذي  ما  »وهو  هتديًدا  ال الرأس  قناع  ثل  يما

لمسلحون ا للصوص  ا أو  الطرق  قطاع  ال«يلبسه  ترتدي  املسلمة  فاملرأة    نقاب، 

الربيطانية.  عمدً  احلياة  طريقة  لتهديد  ذكرها   لمثا  سبق  التي  املنشورات  هذه 

نوع التغطية اإلخبارية، وزيادة    الصورة النمطية السلبية بني الغربيني.  تزيد من

)بقدر   )  (٪658كميَّتها  اإلرهابية  اهلجامت  أعقاب  إىل    11يف  ُيشري  أيلول( 

واحًدا كالًّ  باعتبارهم  معال »هم  دُّ ويع،  املسلمني  مجت لل األول  م  « عدو  وأنه  ،

لون حم ءات جماعية ةلوؤمس يت دا  . (1) «اإلرهابية عن االعت

تقرير دراسة  »بعنوان:    ويفيد  لمين:  والمس م  ال لإلس ي  الغرب لتصور  يف ا

 ....................................................... 

 (1) http://www.onreligion.co.uk/islamophobia-the-medias-creation/ 



 

و العام  يةالرأي  الغرب وأوروبا  متحدة  ال يات  الوال يف  عالم  اإل إعداده    «دور  تمَّ 

من   والشؤون  بتكليف  األوقاف  الكويتوزارة  يف  يف (1) اإلسالمية  ، وعرض 

أمسرتدام  NewsXchange  مؤمتر إىل  ،(2005)  يف  استطالعات   واستند 

اإلعالم وسائل  خرباء  مع  أمريكا  أنَّ   ؛ومقابالت  ومعاداة  قضية و  ،اإلرهاب 

العراق عىل،  احتالل  يف  هتيمن  التلفزيونية  عن    اإلخبارية  تهاتغطي  القنوات 

ُينرش  .لرشق األوسطا يزال  مؤذٍ   املطبوعات   يف   وال  املسلمني  حتيز  مادة ضد   .

لمسلم»أو    «الميساإل» ب  «ا فيها  لو  اجلهاد وتشدد،  والطرف،  التمرتبط  كام   ،

اإلرهاب  )  :كان االرتباط بينهام أمًرا طبيعيًّا، غري قابل للفصل مسلم،  متطرف 

قنبلة   ة،  اإلسالمي لحرب  ا أنه    (.إسالميةاإلسالمي،  التقرير:  كثري ويضيف  يف 

تتحدث  من   املسلمني  وتالصحافة  األحوال  عن  أن ال    ةبطريقكتب   يمكن 

مقبولت لوكون  فيام  عن  ة  الاليهود،    كانت  ال  ،سودأو  األصوليني أو    . نصارى 

األنباء  »تصوير اإلسالم آخذ يف التحسن يف    : إنويقول التقرير وكاالت  بعض 

قة لمرمو التلفزيون    أما  ،«ا يف  األخبار  يزال  نرشات  عفال  تليههييمن  غطية  ا 

و اإلرهابية  يرى   .«املشاهدين  وجذب   لصدمة»  ائنرهالصور  اهلجامت  هلذا 

 بوضعهم  نياملسلم  أن تظهرات اإلعالمية الغربية  املؤسس  عىلجيب  التقرير أنه  

 ....................................................... 

(1  )  Chris Yalonis; Gabrielle Mogannam; Katy Milton; Communique Partners.; 
"Western perception of Islam and Muslims: a study of public opinion and the role of 
the media in the United States and western Europe", Kuwait, Wizārat al-Awqāf 
wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah. San Rafael, Calif.: Communique Partners, 2005. 



 

اليومية،   احلياة  يف  مهنيِّني،الطبيعي  كوهنم  حيث  صحاب  وأ   ،معلمنيو  من 

يف  وقادةً   ُأرَس، هذ  املجتمع  وتفيد  فيه.  أه  ومشاركني  األخبار ن  الدراسة 

الوثائقية ال   واألفالم  تأثريً ت  التلفزيونيةوات  نقيف  أقوى  الناس    اكون  آراء  عىل 

أحد   كريس ياليونيس ـ  وقالف املطبوعة.  اإلسالم، تليها تغطية الصح  حول

املؤمتر:   يف  عرضه  أثناء  ـ  التقرير  إعداد  يف  اختطف»املشاركني  قد  صورة    تل

لمتطرفين ل ا ته ،اإلسالم من قب ت إلعاد ق ن الو حا  .(1)  «و

يد غوبني  يف  تقرير  األمهية،ياي  النكَ   أصدرته  ة  بريطانيا   رَت س  جامعة  يف 

( الباحثني    حيث،  (2) (2011عام  من  فريق  من  قام  أكثر  وحتليل  مئتي  بجمع 

( من  املدة  خال  الربيطانية  الصحف  يف  منشورة  مقالة  إىل 1998ألف   )

تم حتليلها من قبل    صحفية،ة  لمك  مليون  (143نحو )وهذا يعادل  (،  2009)

أجل  ، من  د أنامط اللغةوحتدي  فيها،كمبيوتر للبحث  امج الرباستخدام  فريق بال

 ....................................................... 

 (1) http://www.theguardian.com/media/2005/nov/14/pressandpublishing
.raceintheuk 

(2)  Paul Baker; Costas Gabrielatos; Tony McEnery "Discourse analysis and media 
attitudes: the representation of Islam in the British press", Cambridge; New York: 
Cambridge University Press, 2013. 

 وهذا التقرير سبقه تقرير مشابه له صدر عن جامعة كارديف: 

Kerry Moore; Justin Lewis; Paul Mason "Images of Islam in the UK: the 
representation of  British Muslims in the national print news media 2000-2008", 
Halle (Saale) Universitats- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt Cardiff, Cardiff 
School of Journalism, Media and Cultural Studies; 2008 



 

شيوعً  األكثر  الطرق  عن  فكرة  تتمإعطاء  التي  عن  ا  احلديث  يف    استخدامها 

 . املسلمني

املهمة   الدراسة  تناولت هذه  جوانب خمتلفة عن اإلسالم واملسلمني لقد 

الربي  الصحافة  بحثيف  بموضوع  يتعلق  ما  ومنها  هذ طانية،  تا،  نا  د يفحيث 

األ  :لدراسةا للمسلمني رصاحةً ا  كثر شيوعً أن  السلبي  التصوير  كثر  واأل،  هو 

التصويردهاء   بطريقة ا،  ضمنيًّ   السلبي  هو  املسلمني  عن  احلديث  يتمُّ  حيث 

أكثر    التعميم يف  وذلك  ـ  واحدة  كتلة  ـ  اإلسالمي  بالعامل  عنهم  والتعبري 

  ؛ سبيل املثالف. عىلرطمع الرصاع واإلرهاب والتاالرتباط    حيان يف سياقاأل

كلمة   بريطانية  ذكرت صحيفة  لمسلم »عندما  لمسلمين»و  «ا ذكرت خالل    «ا

عن  ذلك   تعرب  لمتطرفة»كلمة  ا أو  «العقيدة  التطرف،  مثل:  ويتم التعصب ،   .

إىل   لمتطرفين»التطرق  ا لمين  أكثر    «المس ا  جدًّ كثرية  التبمرات  إىلمن   طرق 

دلين» المعت لمين  لاله،  « المس املثري  أن    ـ  اأيًض   ـ  مامتومن  نالحظ  اإلشادة  أن 

دلين»  ـ:ب  ون يسم  نمب لمعت ا لمين  التزامهم  تتم  «المس بشكل الديني    لعدم 

العثور  كامل.   الصحف  تم  مجيع  أيًض يف  التطرف  إىل  رصحية  إشارات  ا عىل 

مرات ذكرت فيها   تسكلَّ     واحدةمرةً   «Islamic  -  إسالمي»كلمة  بجانب  

الكلمة،  املرجح  هذه  من  أنه    ها استخداماآلن    يتعذر  «إسالمي»  كلمة  أن   بل 

 . مرفوضةسلبية وإحياءات  دون أن حتملبطريقة حمايدة 

السويد الباحث  تيدغورد،    يوأجرى  صورة  جويل  عن  حتليلية  دراسة 



 

ول أيل  11املسلمني يف اإلعالم يف حمتوى الصحف السويدية خالل أسبوع بعد  

الصحف يومية، هي أكرب    فما نرشته ثالثة صحعىل  ، واقترص يف بحثه  2001

وأشهرها:   Dagens Nyheterالسويدية  , Svenska Dagbladet , 

Aftonbladet  ثالثة ومتثل  الليربالية،  ،  وسياسية:  فكرية  اجتاهات 

التي متثل  املقاالت  الباحث  اختار  الديمقراطية. وقد  واملحافظة، واالشرتاكية 

منوجه املنقولة  األخبار  وليس  وكتاهبا،  الصحف  نظر  وبعد   ة  وهناك.  هنا 

 :( 1) ملحتوى تلك املقاالت خُلص الباحث إىل النتائج التالية ةٍ يَّ دراسة حتليل

ن    -1 م»الـ:  تكوُّ لمسلمين»للتعبري عن    «ُه وإبراز مدى اختالفهم عن   «ا

ا من  ابتداء  املقاالت عىل كل يشء  ركزت  لقد  الغرِّب.  واملالبس، العامل  ملظهر 

تلك نة بالغرب. ومن خالل الرتكيز عىل  راوحتى كيفية التفكري والترصف مق

الـ:   ن  تكوَّ م»املقارنة  لـ:  «ُه مباينًا  باعتباره  العا  «نحن»،  وتم  يف  الغرِّب.  مل 

عن:   متطورة،   «ُهم»احلديث  غري  اإلسالمية  الدول  رئيسية:  حماور  أربعة  يف 

ا عند املسلمني، والعامل  وغري ديمقراطية وحمكومة بالعو اطف، والدين مهم جدًّ

وسامت إلا انتامئه،  يف  واحد  كيان  الباحث    سالمي  وأورد  غامضة.  املسلمني 

 اقتباسات كثرية هبذا اخلصوص.

للتعبري عن شعوب العامل الغرِّب، ويظهر تأثري هذا   «نحن»ن الـ:  تكوُّ   -2

 ....................................................... 

(1  )  Joel Tedgård: "Bilden av muslimer i media - en innehållsanalys av tidningsmedia 
veckan efter 11 september 2001" Malmö  hö gskola, Lärarutbildningen, Individ och 
samhälle, 2011.  



 

الرتكيز ع أن  من مالحظة  اإلعالم  املسلمني يف  به   «نحن»ىل  يف صورة  يقصد 

عن   ال«ُهم»التاميز  أن  ورغم  تستهوس.  مل  أبرز يد  فقد  اهلجامت؛  بتلك  دف 

بـ:   للسويد   «نحن»الشعور  استهداف  هو  املتحدة  الواليات  يف  ما حصل  أن 

حياتنا»أيًضا، ألن تلك اهلجامت استهدفت:  ية   ! «رمز

لحضارات»كثري من تلك املقاالت أبرزت بوضوح نظرية    -3 ا   «صراع 

زو إليه س منه والعاب (، وتم االقتم1996طرحها صمويل هنتغتون سنة )تي  ال

عن   السياق  هذا  يف  احلديث  وتم  عليه.  الثناء  مع  منها،  عدد  لحرب  »يف  ا

لمية و«العا اإللهية»،  لحكومة  ا و نية  العقال بين  الثقايف  قبول «الصراع  إن   .

لحضارات»ُيفيض بوضوح إىل  «نحن»و  «هم»التفكري بطريقة   .«صراع ا

املقاالت تؤكد عىل  -4 أكثر  أنه ال صلةرغم أن  الدين و    اإلرهاب، بني 

هجامت   منفذي  دعوى  يف  ذلك    11حتى  وفعلوا  مسلمون  أهنم  من  أيلول 

باسم اإلسالم؛ إال أن تلك املقاالت ال ختلو من اإلشارة إىل تلك الصلة بينهام،  

مقاالت  عدة  اإلرهاب.  سبب  توضيح  سبيل  عىل  وإما  ضمنيًّا،  جتعل    إما 

ن» يِّ د مت ل ا لم  مس ل خمرادًفا    «ا الشخص  ويؤكدريً طلكون  أكثر    ا،  بأن  ذلك 

مؤيدي ابن الدن هم من املتدينني. حتى إدانة كثري من أئمة املساجد يف السويد  

يمكن   اإلرهابية  حُت للهجامت  بأهنا  أن  إليها  ينظر  حيث  يسء؛  حممل  عىل  مل 

إقرار ضمني بوجود الصلة  حماولة لتربئة مسلمي السويد من اإلرهاب، وأهنا  

 . هتم التربؤ منبه، هلذا ي



 

شونيامن   تُلَص وَخ  جوليا  اإلخبارية  يف    النروجيية  للتغطية  دراستها 

 لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن تايمز ملسألتي احلجاب والرسوم املسيئة إىل 

سواء   ا عىل حدٍّ تتايمز وصحيفة واشنطن تايمز استخدمصحيفة نيويورك  »أن  

اإل » تصويرجنبً   «رهابإطار  مع  جنب  إىل  بأهنم    ا  املرتبط    «خرآلا»املسلمني 

املعرش    ةموضوًعا خلمس  «اإلرهاب»كان  لقد    .باإلرهاب تم    قاالت من  التي 

مصطلحات: حتليلها.   أن  البحث  هاب»،  «األصولية»  وأظهر  ، «اإلر

يكالية» ف»،  «الراد ب»،  «التطر ل»،  «التعص ددا ل»،  «تش ما  كثريً   «فعنا يف    تردُ ا 

ربطسيا السلبية  ق  املصطلحات  والنامع    هذه  تقا  ،س املوضوع،  رير  والدين. 

االعالم   ما  وسائل  عادة  واألصولية  اإلرهاب  املسلمني  تبشأن  معظم  صف 

أكبر»أو هيتفون    ،أهنم كانوا يصلون هذا    شمليو  ،اجلهادينياملتطرفني وب  « اهلل 

الرت هذا  املظاهرات.  ياملكثف    كيزأثناء  اإلرهاببالتوجها  هربطتم  ملا    ية؛ ت 

ربط    يةكيف يف  وبالتايل  مهور لتلك األخبار،  جلسيودي إىل التأثري يف كيفية فهم ا

باإلرهاب. تناوله    املسلمني  يتم  الذي  اإلرهاب  الطريقة  هذا  بشكل هبذه 

قضية   تناول  وكذلك  املسيئةيومي،  املسلمني  يالقارئ    جيعل  ؛الرسوم  ربط 

صحيفة   سلوك   أنك عندما تزيل  املفرتض؛  منباإلرهاب والعنف واألصولية.  

بوسطن» من  امندال   «يوالندس  فإ ركية  األمريكيني  القضية؛  القراء  ظنون  يسن 

السوء يف النزاع،    ظنَّ  اللوم يف  ويلقون عليها  الرتكيز عىل املسلمني  يتم  حيث 

االعتداءات عىل املباين الدنامركية   وهو هذا املوضوع اإلرهاِّب    عنرص واحد يف



 

الرش يف  املواد  واألوروبية  هذه  معظم  األوسط.  متعص  تربزق  ،  نيباملسلمني 

وبدائي نيعنيف واإلرهابصور  .  ني،  صور  العنف  األوسط عزز  الرشق  ة 

و فوضوية  ممكمنطقة  يعتقدعدوانية،  األمريكي  اجلمهور  جيعل  املسلمني   أن   ا 

باإلرهاب  .  «نحن» مثل    واليس الصلة  ذات  تم  املواد  هلذه التي  حتليلها 

بالقتل  ال  ذكرعىل  يف كثري من األحيان    حتتوي  األطروحة، لتهديد اوتهديدات 

العنيفة. حتليل  بالقنا يدعم  بل واهلجامت  املواد  ،  «بيركوفيتش»رأي  دعم  هذه 

ال  ا اكتشف  للذان ا  «إيكو»و يف    أحياًناتعرض  كانت    اإلرهاب صور من  أن هذه 

للنبيجوار  » لمسيء  ا عمامة    وهو    الرسم  تدي  ل  على  ير مع أو    ، «قنبلةشك

. املجتمع اإلسالمي  م ينتقدليبعد صنع فالذي ُقتل  منتج الفيلم اهلولندي  ذكر  

 مهارتكيزبنيويورك تايمز وصحيفة واشنطن تايمز  صحيفة  تأثري    أن   اخلالصة؛

اإلسال  ؛اإلرهاب  موضوع  عىل معقول،  أن  غري  بدا  واملسلمني   ا،وحشيًّ و م 

 م. عىل الرسو يف ردوده دبلومايسوغري 

النروجيية   الباحثة  أن   رأيوتدعم  ادعى  الذي  هاليداي   ني املسلم   فريد 

عىل    ببعضها  مرتبطةيف وسائل اإلعالم  تذكر  واإلسالم واإلرهاب واألصولية  

امل  ـ  اا وتكرارً مرارً ـ    نحو خاطئ املزيد من  يقول هاليدايتابعنيجلذب    نَّ إ  :. 

أصبح   ةً »اإلرهاب  عىل  « أدا تطبيقها  هستخوا  اإلسالم  يمكن  ضدَّ مهام   دامها 



 

 . (1)كانت الظروف

الدراسات والبحوث  اخرتناها من  التي    ت نكتفي هبذا القدر من النقوال

ا،   ، وهي كثريةاآلراء  ندة إىل احصائيات وتقارير خرباء واستطالعات املست جدًّ

يامرس  الذي  ـ  اإلرهاب  أن  عىل  ـ  للشكِّ  يدع جمااًل  ال  بام  ـ  بمجموعها  تدل 

ـ اإلسالم  الغهو    باسم  اإلعالم  لوسائل  األسايس  محالهتا الغذاء  يف  ربية 

 سلمني. تحاملة ضدَّ اإلسالم واململاملغرضة وا

هرة اإلسالموفوبيا:  ظا

الغرِّب  اإلعالم  يف  واملسلمني  اإلسالم  تشويه صورة  عن  الكالم  يتمُّ  ال 

ظاهرة   إىل  ق  التطرُّ يا»دون  أن «اإلسالموفوب عىل  الباحثني  كلمة  اتفقت  فقد  ؛ 

 .من أهم أسباب هذه الظاهرة، ومن أقوى العوامل املؤثرة فيها «اإلعالم»

كلمتي    Islamophobia  مصطلح من  ، «فوبيا »و  «إسالم»مركَّب 

ب يف عرصنا بكلمة:    ،phobosمن اللغة اليونانية:    هذه الكلمة  وأصل وُعرِّ

ب» ها لرُّ يف ،  (2) «ا استعامهلا  وجرى  الشديد.  اخلوف  أو  اخلوف،  ومعناها: 

 ....................................................... 

المسلمينجوليا شونيامن: » (  1) عن  طية  النم صور    «، رسالة ماجستري من جامعة أوسلو، النرويج: ال

 م: 2013

Schø nemann, Julie "The Stereotyping of Muslims : An Analysis of The New York 
Times’ and The Washington Times’ Coverage of Veiling and the Muhammad 
Cartoon Controversy" University Of Oslo, 2013. 

الوسيط( »2) عجم  ، وفيه إشارة إىل اعتامد هذه  1/376،  «، أصدره جممع اللغة العربية بالقاهرةالم



 

ال  اخل خوف  فهو  الواقعية،  األسباب  حسب  له  غ  مسوِّ ال  الذي  يستطيع  وف 

غلب عىل إرادته، وتنتج عنه  فيه بالقناعة املنطقية أو العقلية، فيالتحكم    هبصاح

آثار سلبية عىل حياته وسلوكه. أكثر الناس خيافون من احليَّات والثعابني؛ لكن 

ت»من يعاين من   ا حيَّ ل ا تنع عن وف إىل درجة أنه يميتحكم فيه ذلك اخل  «فوبيا 

حيَّات، أو يشاهد صور احليات    اهالذهاب إىل األماكن التي يمكن أن يوجد في

ا»لصحف، ألن كلَّ ذلك يسبب له إزعاًجا شديًدا. إن  يف التلفاز أو ا هبذا   «فوبي

العالج الَّسيري، وأمثلتها كثري ة، االعتبار ظاهرة مرضية، وهلا توصيفاهتا يف 

 .(1)ملغلقة، واملرتفعات، وغري ذلكالظالم، واألماكن امنها: اخلوف من 

تنبهنا إىل أن إضافتها إىل اإلسالم   « فوبيا» مة  الدقيق لكل  ىنإن معرفة املع

يعاين من خوٍف مريضٍّ  أن جتد من  يندر  إضافة جمازية ال حقيقية، حيث  هي 

هو   املراد  لكن  اإلسالم،  بن»جتاه  اإلسالم  من  خوف  غير ال ت  را تصو على  اء 

الـ:    «قيقةح  درجة  اخلوف  ذلك  يبلغ  مل  املصط(2)«فوبيا»وإن  صار  هلذا   حل. 

.................... ............................................. 

 مع. الكلمة من قرارات املج

ة »ا ر( 1)  «: الموسوعة البريطانية« يف »فوبياجع مادَّ

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/457032/phobia 
 «: الموسوعة السويديةويف »

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fobi 
املفي(  2) »من  مقال:  إىل  هنا  أحيل  أن  غد  وهمي  سالمي  إ تهديد  من  غربي  جودخوف  مو لى  ع  ير 

الواقع »  «أرض  موقع  يف  منشور  هوبش،  مريم  خولة  األملانية  والكاتبة  األملانية،  قنطرة للصحفية   »



 

جدل  موضع  وحسب    نفسه  الباحثني.  بني  إكسفورد  »وخالف  معجم 

الكلمة:    «اإلنكليزي كقوة »تعني  اإلسالم؛  من  خوف  ال أو  يد  لشد ا النفور 

مين ل مس ل ا دَّ  ض ب  لتعص ا أو   ، داوة لع ا ب  سب ب و  أ  ، اصطالح  ،  «سياسية وهي 

حيث الس  حديث،  توثيق  أقدم  سنة يرجع  إىل  اإلنكليزية  يف  تخدامه 

أ  م( حيث بد1997خدامه عىل وجه نادر، حتى سنة )تسم(، وجرى ا1923)

نطاق   عىل  ويشتهر  استعامله،  ينترش  ومل  ضيِّق،  أكاديمي  إطار  يف  استخدامه 

 م(.2001أيلول ) 11عامليٍّ واسع إال بعد حادثة 

لظاهرة   وفوبيا»إن  الغر   «اإلسالم أسباهبيف  الكثرية ب  ودوافعها  ا 

وال  التارخيي  املوروث  منها:  والعداء قثواملتنوعة،  اإلسالم،  عن  للغربيني  ايف 

والعنرص اإلسالم،  خصوًصا، لدين  واملسلمني  عموًما  األجانب  ضد  ية 

أوروبا، ونشاطهم يف  املسلمني يف عموم  املهاجرين  أعداد  تنامي  واخلوف من 

ا تزايبناء  وإمكانيات  يفملساجد،  التأثري  يف  نفوذهم  الغربية،   د  املجتمعات 

اإلعالم »ذلك من األسباب والدوافع التي يعمل    واخلوف من األسلمة، وغري

إذا وصفنا    «الغربي مبالغني  نكون  فلن  وتقويتها، هلذا  تغذيتها  إلعالم»عىل   «ا

لظاهرة اإلسالم ـ  بل حتى: األساس  ـ  العامل األسايس  ملا بأنه  فَوفًقا  وفوبيا، 

.................... ............................................. 

 م. فيه تفسري اجتامعي مفيد لظاهرة اخلوف من هتديد غري موجود يف الواقع:2014/ 12/ 19

http://en.qantara.de/content/the-perception-of-islam-as-the-enemy-when-fear-
creeps-in  



 

يف  ذك بول  إليزابيث  ثنية»رته  واال األعراق  دراسات  انُتِقدَ «موسوعة  قد    ت؛ 

الم الرتكاهبا اإلسالموفوبيا. وذكرت  أن دراسة حتليلة لعينة من وسائُل اإلع

( من  ة  املدَّ خالل  الربيطانية  الصحافة  يف  )1994املقاالت  إىل  ( 2004م( 

  قًصا، وأن القضايا التي مية مثِّلت متثياًل ناخلصت إىل أن وجهات النظر اإلسال

سلبية. مثل هذه األوصاف ـ وفًقا   ةتتعلق باملسلمني عادة ما يتمُّ تناوهلا بصور

شكل هتديًدا لألمن والقيم  تُ   ال صورة اإلسالم واملسلمني باعتبارهلبول ـ تشم

:  . وتفيد الباحثتان يف جامعة برمنغهام: هيفاء جواد، وَتن (1)الغربية أن »سني بِن 

ت  داء  اإلسالمالع عالم   جاه  إل ا ل  وسائ ير  تصو ب ثيًقا  و ًطا  تبا ار تبط  ير مين  ل مس ل وا

ينإلل وشهوا  ، دائي وب  ، منطقي غير  و  ، ة يَّ بربر  : أنه . ويستشهد كل من (2) «سالم 

يوليا إغوروفا وتودور بارفيت بباحثني أوروبيني يف أن العبارات املستخدمة يف  

مثل:   اإلعالم  اإلسالمي اإلر»وسائل  و«هاب  لتفجير»،  اإلس ا ،  «الميةات 

ف»و  .  (3)قد أنتجت نظرة سلبية عن اإلسالم «اإلسالم العني

األن»ونرشت   كالة  تقريًرا  «ضولا و ظاهرة »عن    الرتكية  ياد  ازد

داعش صعود  جراء  أوروبا  يف  يا  فيه،  «اإلسالموفوب مسعود   عن  نقلت 

 ....................................................... 

(1)  Poole, E "Islamophobia". In Cashmore, Ellis. Encyclopedia of Race and Ethnic 
Studies. Routledge. (2003).. pp. 215–219. 

(2)  Tansin Benn and Haifaa A. Jawad: "Muslim Women in the United Kingdom 
and Beyond: Experiences and Images". Brill Publishers, (2004). p. 165. 

(3)  Yulia Egorova and Tudor Parfitt "Jews, Muslims, and Mass Media: Mediating 
the 'Other'". London: Routledge Curzon. (2003). pp. 2-3.   



 

اإلسالمية  ـ  شاردجره اإلنسان  حقوق  جلنة  ا)  رئيس  ني يطا بر   أنَّ ـ؛    (مركزها 

املسلمني  عاملاأل وضعت  داعش،  تنظيم  هبا  يقوم  موقف   التي  يف  العامل  يف 

حتى قبل    اا، وأنه كان موجودً ن العداء ضد اإلسالم مل يقف أبدً أا  مؤكدً   ،جحر

حوَّ   لولأي  11أحداث   ولكن  األمريكية،  املتحدة  الواليات  لك تلت  يف 

العداء إىل أمر مرشوع امل  .األحداث  العديد من  سلمني وأوضح شاردجره أن 

قبيلتعرض من  خمتلفة  اعتداءات  إىل  والبص  :وا  النساء،  حجاب    ،قخلع 

باإلرهابيني مشددً وتسميتهم  ا  عىل  ا،  ظاهرة  عن   ؛إلسالموفوبياأن  تغب  مل 

يوميًّ أجند تعرض  التي  اإلعالم  وسائل  ختلق    ا ة  مواد  حتوي  ثالثة  أو  خربين 

اإلسالم. أو  املسلمني  جتاه  سلبي  شاردجره  انطباع  دراساتنا،  حب:  وقال  سب 

أصب  اإلسالموفوبيا  يوميًّ فإن  نرى  إذ  ثقافة،  اليوم  بعد  اإلعالم   اح  وسائل  يف 

أو  الرشطة  من  والصادرة  للمسلمني  املناهضة  واجلمل  العبارات  من  العديد 

ليس فقط تى موظفي مؤسسات، كاإلدارات املحلية، والقوات املسلحة، أو ح

املتطرفني  اليمينيني  ا  ،من  موجة  فتحت  خلقتهاحيث  التي  وسائل   خلوف 

العنف باملسلمني، جر التي يقوم هبا تنظيم  هلااء  اإلعالم، وربط مفهوم  جامت 

األوروبية عدة شهور، الباب  اإلرهاِّب، التي تصدرت أجندات الدول    داعش

   ، وزيادة الضغوط عىل املسلمني.هرة اإلسالموفوبياا أمام ظاجمددً 

الرتكي:   التقرير  داويضيف  أعامل  وانعكاساهتوزادت  ا يف وسائل عش، 

بية، إضافة   يف الدول األورونين االعتداءات ضد املسلمني القاط  من  اإلعالم،



 

اإلسالموفوبيا مفهوم  أذكت  أهنا  الدول إىل  بعض  يف  الرشطة  قامت  حيث   ،

لفتت و.  األهلية املسلمة يف تلك البلدان   بمامرسة ضغوط نفسية عىل املنظامت 

ماما»جمموعة تدعى   ل  قب االعتداءات ضد املسلمني يف بريطانيا،  ي ترا، الت«تي

ا ارتفاع  إىل  يف  أل االنتباه  التطورات  ضوء  يف  املسلمني،  ضد  العدائية  عامل 

وسوري نرشهتا  العراق  التي  املعلومات  أشارت  إذ  من ا،  أكثر  أن  املجموعة، 

مقطع    (200) نرش  عقب  بريطانيا  يف  املسلمني  ضد  ُنفذت  اعتداء  حادثة 

إعالفيديو     عش للصحفي األمريكي جيمس فويل، فيام شهد شهر دام دا حول 

ا العام  وأشارت املجموعة أن هذه    حالة اعتداء مماثلة.  (112) ايل  حليناير من 

لالعتدا احلقيقة  األرقام  تعكس  ال  املسلمني األرقام  املواطنني  أكثر  ألن  ءات، 

نتيج له  تعرضوا  بام  يرصحون  ال  بريطانيا  يف  لالعتداءات  تعرضوا  ة  الذين 

فإن    اووفقً   اخلوف. لندن،  العاصمة  أعلنتها رشطة  التي    (500)للمعلومات 

 ( 336) ، فيام كان عددها  (2013)اعتداء ضد املسلمني ارتكب يف لندن عام  

، وال تنفي بعض وحدات األمن  (2011)عام  يف    (318)، و (2012)يف عام  

، لذلك  يف انكلرتا وويلز عدم تسجيلها لبعض حوادث االعتداء ضد املسلمني

ا  فإن العدد احلقيقي هلا أكثر من املرصح به.   طط واألفكارخل ويف النمسا، تعد 

حماضن إىل زيادة املراقبة املطبقة عىل  حلظر الرموز الدينية والدعاية هلا، إضافة  

عن  الناشئة بالتبليغ  املدارس  يف  اإلسالمية  الرتبية  مدريس  من  والطلب   ،

من أعامل نامجة عن املفهوم الذي   جزءً الذين حيملون أفكار متطرفة،  الطالب  



 

ألف   (500)ويشعر قرابة    هجامت داعش.  ببدأ بالظهور جتاه املسلمني بسب

بالقلق النمسا  يف  يقطنون  إطار    مسلم  يف  ستتخذ  التي  التدابري  حتول  من 

وقعت  حيث  هلم،  وعداء  للمسلمني  مكافحة  إىل  والتطرف،  داعش  مكافحة 

عىل حمجبات، فضاًل عن اعتدائني  اعتداء  حاالت    ثالث خالل الشهر املايض  

اد  رئيس االحت  وقال  قيد اإلنشاء.رس الدينية  ادعنرصيني عىل أحد املساجد وامل

فيينا العاصمة  يف  طورهان   اإلسالمي  إحممد  اجلسدية :  االعتداءات  ن 

وبالكلامت جتاه املسلمني، زادت يف الفرتة األخرية، بسبب األخبار السلبية جتاه  

عىل اإلعالم.املسلمني  وسائل  بالنمساأوضو    الرتكي  االحتاد  رئيس  عل   ح 

ضد املسلمني زادت نتيجة نرش أخبار تيسء للمسلمني يف    داءاتتع أن اال  جان 

والتأثريات النامجة   وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة يف الفرتة األخرية بالنمسا،

حتت مسمى عىل رضورة عدم خلق مناخ للضغط عىل املسلمني    اعنها، مشددً 

األمنية.  طردفقد    ؛الدنامركيف  ا  أمَّ   التدابري  معتنقي    عش ادتنظيم    تسبب 

العراق)  من املوصل  ـ  خاصة املسيحينيـ  الديانات غري املسلمة   ـ وهو   (شمال 

يف زيادة االعتداءات    ـ؛  ا من الصيفالذي تصدر وسائل اإلعالم اعتبارً   اخلرب

اإلجتامع التواصل  وسائل  يف  املسلمني  حول ضد  األخبار  زادت  حني  يف  ي، 

ل سوريا  إىل  ذهبوا  الذين  ال األشخاص  يف    رةَ ظنلقتال  املسلمني  جتاه  السلبية 

البالد. رئيس    عموم  الدنامركوذكر  يف  اإلسالمية  دنيز  اجلمعية  أن   ؛أمحد 

املجتم أنظار  وجهت  داعش  تنظيم  املسلمني،  هجامت  نحو  كثيف  بشكل  ع 



 

و  امشددً  املسلمني  حترك  يتععىل رضورة  فيام  املتعقلني  بالذين األشخاص  لق 

ويف    قتال، واملشاكل التي قد تنجم عن ذلك.لليغادرون الدنامرك باجتاه سوريا  

 ىل املسلمني واجلامعات اإلسالمية النرويج، توجهت أنظار املجتمع يف البالد إ

داعش،   بصفوف  للقتال  سوريا  إىل  الشبان  بعض  توجه  قامت  بسبب  حيث 

أمة»  يتني شبابيتني تدعيان كيز عىل رئييس مجعوسائل إعالم بالرت س  ، «بروفيتان

ت»و ن املتطرفة.  ،«إسالم  اجلامعات  من  أهنام  عىل  املجتم  وصنفتهام  ع وبدأ 

سلبية فعل  ردود  إظهار  أعامل    ضدَّ   النروجيي  عقب  البلد،  يف  املسلمة  األقلية 

إرهاِّب حمتمل   أمني داعش، واإلعالن عن هتديد  النرويج، حيث أوضح  ضد 

اإل اجلمعيات  البالدعام  أفشار  سالمية يف  الباكستاين،مهتاب  األصل  ذو  يف    ، 

   .(1) تلقت إهانة من مدرسها الرتدائها احلجاب يف املدرسة ترصيح له، أن ابنته

كتابه:   يف  ريتشاردسونس  جون  ية  » وانتقد  ر العنص الم:  اإلس يه  تشو

لصحف   ا يف  خطاب  نيةوال يطا الرب2004)  «البر اإلعالم  وسائل  يطانية  م( 

ب والتحيز  نمطية السلبية عن املسلمني، وتأجيج التعصُّ الزدياد نرش الصور ال

هم م( وجد من خالهلا أن  2009وأجرى هذا الباحث دراسة ُأخرى )   .(2)ضدَّ

واحدة    85٪ كتلة  أهنم  عىل  املسلمني  تعامل  املعتادة  الصحف  عناوين  من 

 ....................................................... 

 م: 9/2014/ 21وكالة األناضول لألنباء،   (1)

http://www.aa.com.tr/ar/s/395797 
(2)  Richardson, John E. "(Mis)representing Islam: the racism and rhetoric of British 

broadsheet newspapers". John Benjamins Publishing Company, (2004). 



 

الرب املجتمع  عىل  خطًرا  باعتبارها  ر  ُتصوَّ دراسة  (1)يطاينمتجانسة،  يف  وجاء   .

األ من  ثالثة  هبا  قام  اإلسالموفوبيا  نموِّ  النرويج،  كعن  يف  عام اديميني 

ونرشهتا:  2012) فات»م(،  الثقا بين  للصلة  العالمية  جلة  لم أن »؛  ( 2)«ا

  ، يطانيا ر وب لمانيا،  وأ سا،  فرن ل  مث ة،  األوروبي لدول  ا مختلف  يف  لمين  المس

يا اإلسالموفوب جات  در أعلى  من  اإلعالم  يعانون  بعض «يف  ُعرف  وقد   .

ضد   واملحرضة  املهينة  بكتاباهتم  الصحفملاالصحفيني  منهم:  ية سلمني، 

فاالتيش   أوريانا  صحيفة Oriana Fallaciاإليطالية  رت  صدَّ وقد   ،

يان» لجارد ة  »م، بوصفها:  15/9/2006خرب وفاهتا يف    «ا ئ سيِّ معة  بس ة  مشهور

يا ب إلسالموفو فها با تصا  . (3)«ال

اإلنصاف   نذإن  أن  تعمل يقتيض  أن بعض وسائل اإلعالم  ـ  أيًضا  ـ  كر 

ك ظاهرة  ضد  أو اررصاحة  احلكومية  املؤسسات  بعض  وتعنى  اإلسالم.  هية 

ع وتقديم الدولية  اإلسالموفوبيا  ظاهرة  لرصد  دورية  تقارير  إصدار  ىل 

مثل  املجال،  هذا  يف  مستقلة  مؤسسات  توجد  كام  ملواجهتها،  املقرتحات 

 ....................................................... 

(1)  Richardson, J. E. "‘Get Shot of the Lot of Them’: Election Reporting of 
Muslims in British Newspapers." Patterns of Prejudice 43, (2009). (3-4): 355-377. 

 ( ُتصدرها: األكاديمية العاملية ألبحاث الثقافات، يف الواليات املتحدة: 2)

Jonas R. Kunsta, David L. Samb, Pål Ulleberga "Perceived islamophobia: Scale 
development and validation" in "International Journal of Intercultural Relations", 
Volume 37, Issue 2, March 2013, Pages 225–237. 

(3)  The Guardian, Saturday 16 September 2006. 
http://www.theguardian.com/news/2006/sep/16/guardianobituaries.italy 



 

وال»مؤسسة   دالة  األخالع يف  قة  ، ومقرها يف نيويورك، حيث أصدرت (1)«بارد

ه يف  التقارير  بإنشاء:    اذبعض  ـ  أيًضا  ـ  قامت  كام  مكافحة »املجال،  دى  منت

ية صر والعن يا  اإلخبارية  «اإلسالموفوب التغطية  طريقة  مراقبة  إىل  الذي هيدف   ،

اإلعالمية. وال املؤسسات  مع  وإقامة حوار  اإلعالم  هذه  يف وسائل  أن   شكَّ 

عند  تاجلهود   اإلعالم  وسائل  أكثر  مسالك  يف  حقيقي  خلل  وجود  عىل  دلُّ 

 .(2)ثها عن اإلسالم واملسلمنييدح

 :(3)الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية

كام  اإلرهاب،  بقضية  سينشغلون  الناس  من  كثرًيا  أن  أظنُّ  كنُت  ما 

د جاء اهلجوم عىل انشغلُت به هذه األيام وأنا عاكف عىل كتابة هذا البحث، فق

إ» شارلي  د جمدًدا عىل أن م، ليؤكِّ 7/1/2015يف باريس، يوم:    « بدوي صحيفة 

ية»ضية  اإلرهاب ليس ق ظر يمية» أو    «ن ، وتقام عنها تكتب فيها البحوث   «أكاد

 ....................................................... 

 (1) Fairness and Accuracy in Reporting, http://fair.org 
الموفوبيا راجع مادة » (2)    اإلنكليزية:  ا يبيد « يف ويكياإلس

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamophobia 
 «: معاداة السامية واإلسالموفوبيام(: »2011والبحث القيم الذي ّأصدرته وزارة العمل يف السويد ) 

"Antisemitism och islamofobi – utbredning, orsaker och preventivt arbete" Uppdrag 
från Arbetsmarknadsdepartementet  2011. 

املعلومات اإلخبارية الواردة يف هذا املبحث مستفادة من مواقع األخبار العاملية عىل االنرتنت،    (3)  

 اإلطالة  وغريها. ومل أرَ   ، والعربية نت، وأخبار اليوم السويدية، 24مثل: ِّب ِّب يس، ومؤسسة فرانس  

 بعزو كل جزئية إىل هذه املصادر املعروفة املبذولة. 



 

املؤمترات، ويتناوهلا خواص أهل السياسة والفكر يف املجالس املغلقة؛ بل هي  

هلم، وتؤثر يف آرائهم ومواقفهم، وتنعكس قضية متسُّ واقع الناس، وتشغل با

 ة. يمسلبياته عىل تفاصيل حياهتم اليو

فكلٌّ  واإلعالم،  اإلرهاب  بني  العالقة  بجالء  لنا  يظهر  اهلجوم  هذا  إن 

ا عىل الرسوم املسيئة للنبي   ي اآلخر، فقد جاء هذا اهلجوم ردًّ التي    منهام يغذِّ

وجرت يف ذلك عىل سنن صحف أوروبية أخرى.    نرشهتا الصحيفة املذكورة،

، وحتوهلا إىل قضية عاملية؛ ة إىل النبي  إن من امللفت للنظر أن ظاهرة اإلساء

أيلول، حيث شهد العامل تصاعًدا يف الكتابات التي    11بعد أحداث    اشتهرت 

الرسول   شخصية  يف  املتطعن  من  الكثري  وصدر  هذا  ،  يف  والكتب  قاالت 

االعتداءات   من  الغضب  بدافع  ُكتبت  أكثرها  أن  الواضح  ومن  املجال، 

حتى اإلسالم،  باسم  متَّت  التي  أشهر  اإلرهابية  أن  نجد  التي    أننا  الكتب 

لخراب  »أيلول حيمل عنوان:    11صدرت بعد أحداث   ا اإلسالم    -نبي  عقيدة 

نفسه محمد  مات  بكل ية  (، م2004األوىل سنة )، وقد صدرت طبعته  «اإلرهاب

ة لغات، وعنوانه يدلُّ عىل دوافع تأليفه،   ونرش عىل نطاق واسع، وترجم إىل عدَّ

ه فه: كريك وين،  لِّ ويتأكد ذلك بالتعرف عىل مؤ حيث أنَّه تاجر أمريكي، توجَّ

دراسات   11بعد   إعداد  عىل  الباحثني  من  فريق  خالل  من  العمل  إىل  أيلول 



 

، وقد أفصح املؤلف (1)ة النبوية بالعنف واإلرهاب حتليلية لربط القرآن والسري

 11عن هذا يف مقدمة كتابه، فأخرب أنَّ سعيه إىل فهم اإلسالم بدأ صباح يوم  

 !2001ول ليأ

تك جاءت  مل  حتى  هتدأ  أن  واالنفعال  والتعصب  الغضب  مشاعر  د 

)آذار:   مدريد  )حزيران:  2004تفجريات  لندن  تفجريات  ثم   ،)2005 ،)

جديدة من اإلساءة إىل اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغرِّب، وبدأت مرحلة  

صحيفة   بوستن»بدأهتا  يف  الد  «يوالندس  قامت  حيث   أيلول  30نامركية، 

، وقامت  ( صورة كاريكاتريية لإلساءة إىل النبي الكريم  12م، بنرش )2005

وأملانيا النرويج،  مثل:  أوروبية،  دول  عدة  يف  أخرى  وفرنسا،  صحف   ،

بإعادة نرش تلك الصور، وكانت صحيفة   إ »والسويد، وغريها؛    « بدوي شارلي 

مع إضافة   ت الفرنسية األسبوعية الساخرة سبَّاقة إىل إعادة نرش تلك الرسوما 

لرساميها جديدة  اجلمعيات  2006)شباط:    رسومات  بعض  أقامت  وقد   ،)

القضاء  قرار  جاء  لكن  ها،  ضدَّ قضية  فرنسا  يف  بتربئة   اإلسالمية  الفرنيس 

( يف 2007الصحيفة  ورشيعته  ونبيه  لإلسالم  إساءهتا  الصحيفة  دت  وجدَّ  ،)

( )2011سنة  ويف  النبي2012(،  إىل  مسيئة  رسوًما  نرشت  حيث   )      بعد

 ....................................................... 

 Prophet of doom: Islam's terrorist، وبكتابه  Craig Winnالتعريف بكريك وين    عجرا  ( 1)

dogma in Muhammad's own words:   :يف »ويكيبيديا« اإلنجليزية 

http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Winn  



 

بعض  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  سفارات  عىل  حصلت  التي  اهلجامت 

األ الفيلم  عىل  ا  ردًّ املسلمة  امليسء:  الدول  لمين»مريكي  المس يف  «براءة  ثم   ،

النبوية(  2013) السرية  عن  ًرا  مصوَّ كتاًبا  الثاين  نرشت  ترشين  يف  وآخرها   ،

ألحد إرهاِّبِّ داعش وهو    ا( حيث نرشت عىل غالفها رساًم كاريكاترييًّ 2014)

الكريم   الرسول  الصحيفة  تعتربه  من  عنوان:  يذبح  حتت  ع» ،  لو  اد ماذا 

. إن هذا يؤكد ما ذكرناه سابًقا من أن اإلعالم الغرِّب يستثمر اإلرهاب  «حممد؟

أسباب    لإلساءة غري  من  ـ  أيًضا  ـ  اإلساءة  إىل  يبادر  كان  وإن  والتشويه، 

 مزعومة. 

ب  نهناك الكثري مما يمك يقال عن هجوم  الشقيقان:  أن  ذه  نفَّ الذي  اريس 

(  11( شخًصا، وإصابة )12)  سعيد كوايش، ورشيف كوايش، وأدَّى إىل مقتل

لكننا سنركز عىل    ـ،  (1)آخرين، وانتهى بقتل املهامَجني ـ حسب الرواية الرسمية

 ما يتعلق بموضوع بحثنا من خالل النقاط التالية:

 ....................................................... 

ا من قبل  رً وسائل التواصل االجتامعي آراء وحتليالت عن إمكانية كون اهلجوم مدبَّ   انترشت يف  (1)  

يف   التناقضات  بعض  ظهور  بعد  خاصة  سياسية،  ألهداف  حتقيًقا  غريها،  أو  الفرنسية،  املخابرات 

أدلة وش وربام  كبرًيا،  جداًل  القادمة ستشهد  األيام  أن  يبدو  الرسمية.  الرواية  إلثبات  تفاصيل  واهد 

ن مؤسس احلزب  أ  (1/2015/ 17ية املؤامرة يف هذه احلادثة؛ فقد نقلت صحيفة اإلنديبندنت ) نظر

االستخبارات   عمل  من  كانت  اإلرهابية  اهلجامت  بأن  ح  رصَّ لوبان  ماري  جان  الفرنيس  الوطني 

 الغربية!  

 



 

خالل اإلثارة  طريق الشهرة واملال من    ت رإن هذه الصحيفة قد اختا  -1

مغ صحيفة  بقيت  ذلك  رغم  لكنَّها  والتحريض،  تصدر  واإلساءة  مورة، 

بواقع سكان    أسبوعيًّا  عدد  أنَّ  رغم  فقط،  نسخة  ألف  ية  »ستني  الجمهور

( مليون نسمة، كام يزيد عدد الناطقني باللغة الفرنسية 65يزيد عىل )  «ةالفرنسي

ون! فلم تنل الشهرة العاملية واالنتشار الواسع إال بعد يل( م220يف العامل عىل )

وى العامل كله، وقامت بإصدار أول عدد  اهلجوم عليها، حيث ُعرفت عىل مست

ماليني نسخة ـ ثم أعلنت ( يف ثالثة 14/1/2015هلا بعد احلادث )األربعاء: 

و ـ،  ماليني  مخسة  إىل  العدد  سترتجم رفع  )  أهنا  عاملية!16إىل  لغة    ت ناوك  ( 

ة، وضعف يف التوزيع، و قد فشلت سابًقا يف  الصحيفة تعاين من أزمة مالية حادَّ

حتى إن وزيرة    من كلِّ جانب،  ا ـ بعد اهلجوم ـأتيهل؛ فإذا بالدعم يمجع األموا

إيبدو  شاريل  لفائدة  عاجاًل  يورو  مليون  نحو  تسخري  رت  قرَّ الفرنسية   الثقافة 

ها »حتى  يموميت  .«تضمن د

ر كثري من أول  حمالت بيع الصحف لرشاء نسختهم  من الناس إىل وقد بكَّ

اهلجوم بعد  باريسعدٍد  يف  خرجوا  لقد  اخلامسة    .  منذ  صباًحا،  وغريها 

املحال تلك  أمام  فتحواصطفوا  ينتظرون  نفت  وقد  نسخ دها،  مجيع  ت 

صحيفة  مندوب  وكتب  األربعاء،  صباح  من  األوىل  الساعات  يف  الصحيفة 

اليوم» ر  تنقَّ نَّ أالسويدية    «أخبا حتى  ه  نسخة،  عن  بحًثا  املحالت  تلك  بني  ل 

إال السابعة  الساعة  ن من رشائها يف  الصحيفة  صباًحا  ا ربعً   متكَّ عن ! وأعلنت 



 

 لنرش نسختها اإلنجليزية.  اململكة املتحدة فتح مكتب هلا يف

كان  -2 حول  لقد  املسيئة  اجلدل  الغرب   الرسوم  هذه   يف  قبل  من  ـ 

ـ   غريها  أو  اجلهات    حول  يدورالصحيفة  وكانت  والصحافة،  التعبري  حرية 

  عتذر وت  إن كانت تسمح هباموقف مؤيد هلا، والرسمية تأنى بنفسها عن اختاذ  

ن أحد إحتَّى  عنها من منطلق الدفاع عن حرية التعبري ال عن اإلساءة نفسها،  

الفرنيس وطلب منه   الداخليةممثل اجلاليات اإلسالمية يف فرنسا اتصل بوزير  

و للرسوم املسيئة، فاعتذر له الوزير بأن ذلك ليس  ملنع نرش شاريل إيبد  لخالتد

وطلب   صالحيته،  القضاء من  إىل  ه  التوجُّ فاألمر .  منه  اهلجوم؛  هذا  بعد  أما 

عن أصبح خمتلًفا، حيث حتولت القضية من االعتذار بحرية التعبري، إىل الدفاع  

لتلك الرسوم املسيئة   الصحيفة، وصحفييها، ونشاطها، ويف ذلك تأييد ضمني

ئيس  مليونية دعا إليها الرفرنسا مسريات    خمتلف أنحاء  لقد نظمت يفنفسها.  

ه فرانسوا  وحرية  والالفرنيس  بالديمقراطية  والتمسك  باإلرهاب  للتنديد  ند 

بـمسرية اجلمهورية، الفرنسية أن ما    التعبري، وسميت  وقالت وزارة الداخلية 

ل يف تاريخ    ا فيها، وهو أكرب رقموكمليون شخص شار  3.7 عن  ال يقلُّ  ُسجِّ

املسريات   البالد، تلك  )  وتقدم  باريس  نحو مخسني زعيم   (11/1/2015يف 

، إضافة إىل مئات  ءاء وسفرارورؤساء دول ورؤساء حكومات ووز  ملوكمن  

و املعروفة،  العاملية  املسريات  الشخصيات  تلك  املشاركني  بعض  استغلَّ  قد 

املسيئة   الرسوم  تلك  والتحدي ،  نبي  لللرفع  واملعاندة  الغضب  عن  تعبرًيا 



 

تل أن  مع  املسلمني،  فيها  ملشاعر  شارك  قد  املسرية  الشخصيات  ك  بعض 

والرؤساء وغريهم.اإلسال امللوك  من  ننساه   مية  ال  أن  الذي جيب  رس  الدَّ إن 

كيف   هو  املؤملة  احلادثة  هذه  إىل من  منبوذة  مذمومة  بقضية  اإلرهاب  يدفع 

، وكيف جيعل من الظامل مظلوًما،  قضية مبادئ وقيم وهوية  االواجهة، فيجعله

 ًدى عليه.ومن املعتدي معت

اإلإن    -3 ومحاقة  اإلعالم  ظاهرة محاقة  من  ـ  مًعا  ـ  تا  قوَّ رهاب 

عن  يا،باإلسالموفو والريبة  اخلوف  زاد  إىل   دحيث  يمت  ما  كل  من  الغربيني 

بصلة،   عىلاإلسالم  واالعتداءات  املضايقات  سلسلة  املسلمني   وبدأت 

وغريها. فرنسا  يف  )فرنسا    ومساجدهم  موقع  عناوين  اإلخب24ومن  اري  ( 

من  »(:  8/1/2015) عدد  ض  تعر و فرنسا  شرق  بوسط  مطعم  يف  انفجار 

مات لهج لمساجد  ضد »(:  16/1/2015)، ويف  «ا ء  دا الع تنامي  من  مخاوف 

لسكين با طعنًا  ي  مغرب ل  مقت د  بع بفرنسا  مين  ل مس ل صدق   .«ا فكر امل  وقد 

غريش    كاتبوال آالن  الشهري  لدورية ـ  الفرنيس  السابق  التحرير    رئيس 

تيك» يبلوما د   ـ عندما قال: يف العامل    ر الدوريات السياسيةإحدى أشه  «لوموند 

التي وقعت   البشعة   ظاهرة  ج حتاًم ستؤجِّ ؛  بدوإيشاريل    يف صحيفةإن احلادثة 

العامل يف  لإلسالم  الظا   عامة،  العداء  وهي  خاصة،  أوروبا  املؤجَّ ويف   جةهرة 

أملاني ببعيدة عنابالفعل حتى قبل هذه احلادثة، وما مظاهرات   . ا ضد اإلسالم 

بكل تأكيد باهتام االسالم ووصمه سارع  يُ العاملي س  عالماإل  إنَّ   :وقال غريش



 

كالعادة.باإل الغرب  ومعاداة  الفرنسية   لقد  رهاب  الصحافية  األوساط  كانت 

احلادثة  كلها مشغولة   الكات  أيامبقبل هذه  الفرنيس ميشال هوليبيك  برواية  ب 

م» يتنبأ   «االستسال سالمي لسدة احلكم يف فرنسا، إفيها بوصول حزب    والتي 

فوبيااإل»يعني انشغال الفرنسيني بظاهرة  مما  .(1)«سالمو

يظهر   هنا  أنومن  يقف  «ياب اإلسالموفو»  لنا  فكري الانب  اجل  دعن  ال 

وترص  نظريالو موقف  إىل  يتحول  بل  خالل  والنفيس،  من  عنه  ويعرب  ف، 

يبلغ   قد  ميسء  والعدوانسلوك  العنرصية  بالقتل.  من  االعتداء  درجة  ية 

يف   اإلسالموفوبيا  ظاهرة  ونتائج  آثار  من  يعانون  اليوم  الغرب  يف  فاملسلمون 

 تفاصيل حياهتم اليومية، سنشري ـ الحًقا ـ إىل بعض صورها. 

واإلسالموفوبيا»ثالوث    جناية واإلعالم  مسلمي    «اإلرهاب  على 

 :الغرب

سبَق  ل بام  لنا  تبنيَّ  اإلرها قد  بني  أحدمها العالقة  وتغذية  واإلعالم،  ب 

يدفع  اآلخر،   جمتمعة؛  الثالثة  وهذه  اإلسالموفوبيا.  لظاهرة  ثمنها،  وتقويتهام 

الغر  يف  املسلمون  مساوئها:  من  ويعاين  بنارها،  جيدون  ويكتوي  حيث  ب، 

اإلشارة إىل بعض جوانبها    ايمكننوومية،  تبعاهتا وآثارها يف تفاصيل حياهتم الي 

 ....................................................... 

بتاريخ:    « التي تصدر يف لندن،رأي اليوم نرشهتا صحيفة » Alain Greshاملقابلة مع آالن غريش  (1)  

 م: 1/2015/ 7

http://www.raialyoum.com/?p=201672 



 

 بإجياز: 

نت  ، حتى  يف عموم الدول الغربية   املتطرفصعود اليمني  -1 بعض متكَّ

رصاحةً  واملسلمني  لإلسالم  املعادية  يف   األحزاب  مقاعد  عىل  احلصول  من 

العقد خالل  بل    الربملانات  املعتدلة،  األحزاب  يقلق  بدأ  أمر   وهو  األخري، 

 . (1)بية كلها املجتمعات الغر

ونشاطها    ظهور  -2 املتطرفة،  العنرصية  خالل  االتنظيامت  من  لكبري 

واالحتجاجات،   للمظاهرات  وتنظيمها  االجتامعي،  التواصل  وهذه وسائل 

بعدائهااحلركات   واملسلمني  اإلسالم  حركة  ،  ختصُّ  أشهرها  وطنيون »ومن 

دَّ  ض ن  وبيو لغرب  أور ا لمة  أملانيا،(  Pegida  -  )بيغيدا  «أس حركة   يف  وهي 

تلف املدن األملانية،  اهرات مناهضة للمسلمني بانتظام يف خمظنشطة، وتنظم م

أوروبا، يف  ستتوسع  أهنا  بدأت  ويبدو  حركة    فقد  من  املستنسخة  احلركات 

االسكندنافية  بالظهور  بيغيدا   والدول  وسويَّسا  النمسا  وفرنسا، ويف  إسبانيا 

التصبح بذلك   ا  .تياًرا أوروبيًّا عامًّ  Pegidadkظهرت حركة    لنرويجوبعد 

كوبنهاغن  19/1/2015  يوم ويف  يوم   تمَّ .  فيينا  يف  مظاهرة  عن  اإلعالن 

سويَّسا،    16/2/2015يوم  أخرى  عن  و،  م2/2/2015   يف   أعلنويف 

 ....................................................... 

جتماع بعد صدمة صعود اليمين المتطرفسبيل املثال: »  ىل راجع ع (1)   وروبا يهرعون لال « يف  قادة أ

 م: 2014/ 26/5صحيفة الرشق األوسط، 

http://aawsat.com/home/article/104946 



 

أمامدريد عن جتمُّ  قادم  و  مع  الكبري،  الكاتب  املسجد  كامو  أطلق  نسخة  رينو 

بيغيدا حركة  من  هذا    .(1)فرنسية  أن  الواضح  حادثة  من  بعد  جاء  النشاط 

 باريس.

املسلمازدياد    -3 أم  نياالعتداءات عىل  العامةاك يف  وامليادين  العمل  ، ن 

والشتيمة العنرصية  ألفاظ  إطالق  من  تبدأ  االعتداءات  إىل وهذه  وتصل   ،

بالقتل. تنتهي  وقد  املساجد، حتى صار  الرضب،  االعتداءات عىل  زادت   كام 

 .(2) خرية ـ يف بلٍد مثل السويد ظاهرة مقلقةإحراق املساجد ـ خالل األشهر األ

سب فيام  ذكرنا  تزدادوقد  االعتداءات  هذه  أن  كيف  كل    ق  عقب  كبرية  زيادة 

  حادثة إرهابية.

ف  -4 املسلمني  العملالتمييز ضد  يتعلق بحقهم يف  ، حيث والوظيفة  يام 

الريبينظر   بنظرة  األعامل  أرباب  يستبعدون    إليهم  أهنم  كام  من والشك، 

 ف ال يمنع عنها غريهم من املهاجرين. وظائ

 ....................................................... 

بيغي  (1)   حركة  توسع  عن  املفصل  التقرير  » راجع  يف صحيفة  أوروبا  يف  العنرصية  «  زوددويتشهدا 

 (:  2015/ 1/ 16األملانية ) 

http://www.sueddeutsche.de/politik/islamfeindliche-bewegung-exportschlager-
pegida-1.2305945 

  (2)   ( عام  نسبة  2011يف  بالقنابل  والتهديد  بالتخريب واحلرق  املساجد  عىل  االعتداءات  بلغت   )

جممو  ٪ 40 ) من  عام  يف  النسبة  وارتفعت  السويد،  يف  عددها  إىل  2014ع  يف صح٪ 66(  كام  ة  ف ي. 

بالدت »  م: 2015/ 1/ 8« السويدية،  أفتون 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article20123819.ab 



 

املساجد    -5 التشديد  و   ،واملؤسسات واملنظامت اإلسالميةالتضييق عىل 

نشاطاهتا،يف   األمنية    مراقبة  األجهزة  مع  بالتواصل  عليها  القائمني  ومطالبة 

وحتميلها   والتطرف،  اإلرهاب  حماربة  نورط  لضامن  مسؤولية  ـ  أدبيًّا  ولو  ـ 

 دها يف عملية إرهابية. بعض األشخاص من روا

اإلسالمية،    -6 املدارس  عىل  بإغالقها، ومط التضييق  العنرصيني  البة 

 جها. اهقبتها، والتحكم يف منواجتاه احلكومات إىل التشديد يف مرا

الدول    -7 تقدمه  الذي  الدعم  منع  يف حماولة  للمسلمني  اإلسالمية 

السعودية،   العربية  اململكة  خاصة  املوالغرب،  الوقائع    رفض شهورة  من 

ترصيح   منح  النروجيية  من  احلكومة  مسجد  بناء  احلكومة لتمويل  قبل 

 . (1)السعودية

الغرب؛  وأسوأ    -7 اإلسالمي يف  الوجود  وأخطرها عىل  اإلرهاب  آثار 

الديني  ئرهمهو التدخل السافر يف تفاصيل عقائد املسلمني وشعا . والتزامهم 

 وباهلل التوفيق. ها باملبحث التايل، ألمهية هذه القضية أفردُ و

إلى   اإلرهاب  محاربة  ن  ام صوصية  خ يف  ل  يِّ التدخُّ الدين زام    اللت

 :للمسلمين

العامل الغرِّب يضمُّ بني جنباته خمتلف امللل والنحل والطوائف واجلامعات  

 ....................................................... 

 (1) http://www.svt.se/ug/norska-regeringen-sager-nej-tack-till-saudiska-pengar 
 



 

ومتنافرة،   متناقضة  وفلسفات  وأفكار  وعقائد  أديان  إىل  تنتمي  تعيش التي 

 يضمن حرية األديان وممارسة الشعائر، مجاعاهتا وأفرادها يف ظلِّ نظام علامينٍّ 

أو خل يف تفاصيل حياهتم،  ساس حقِّ املواطنة، دون التداجلميع عىل أ  ويعامل

من حيث احلكم بكفرهم أو   ن أتباع األديان األخرىعقائدهم، أو موقفهم م 

النار يف  العالقات    خلودهم  وسائر  واألعياد  الزواج  بتقاليد  عنهم  التميُّز  أو 

أ  بلحية كثَّة وعاممة ضخمة يعملتجد هندوسيًّا  فة؛  االجتامعي و ضابط رشطة 

منع أوالدها من يشهود هيوه ـ    :ـ مثل، وبعض الطوائف النرصانية  سائق باص

احلكومية املدارس  تنظمها  التي  امليالد  أعياد  يف  املسلمون    .املشاركة  كان  لقد 

ـ  حيظون  عام  بشكل  د  ـ  ويامرسون  املواطنني،  سائر  حقوق  دون بنفس  ينهم 

األخريين،مضايقات،   العقدين  يف  األحوال  ت  تغريَّ ظاهرة   حتى  نمو  مع 

قرارات   واختاذ  ل اإلسالموفوبيا،  حظر  مؤذية  مثل  ومشاعرهم،  لمسلمني 

األجهزة واملدارس احلكومية يف فرنسا، ومنع النقاب فيها،    يف  ارتداء احلجاب 

املآ بناء  سويَّساومنع  يف  ا ذن  االجراءات  من  ذلك  ونحو  للمناقشة  ،  لقابلة 

ر   تطوَّ األمر  لكن  إحرا  أخرًياوالتغيري،  املسلمني  إىل  بتفاصيل  ج  يتعلق  فيام 

مطالبتهم    عقيدهتم يشابه  نحٍو  إىل  ذلك  يف  عليهم  اإلحلاح  وإىل  ورشيعتهم، 

 يكونوا مواطنني صاحلني! بالتخلِّ عن دينهم حتى 

نذ عرشين حيث أقيم فيها م ـ بموقف أوروبا من اإلسالميف ضوء خربيت 

سالم وأحكام الرشيعة مل ـ أستطيع القول بأن التناول التفصيل لعقائد اإل  سنة



 

األكاديمية، أو  االسترشاقية  الدراسات  دائرة  يف  إال  من    يكن  النخبة  وبني 

واملتخصص يف  ني،  املثقفني  املسلم  عقيدة  يف  الكالم  هبذا  املوأعني    ني سلمغري 

كفره حيث  ويف  األخرو  مومصريه  موضالهل  ممن  سلوكية أي،  حكام 

واملوسيقى   واالختالط  احلجاب  من  واملشاركة يف  كاملوقف  األعياد والرقص 

مثل   وجمتمعاهتم  املسلمني  دول  ختصُّ  أحكام  ويف  املسلمني،  لغري  الدينية 

والعقوبات   لقد صار    املتقررةاحلدود  اإلسالمية.  الرشيعة  هذه   تناوليف  مثل 

ل » منذ  ظاهرة ملفت  «التفاصي يث بدأ احلديث أيلول، ح  11اعتداءات  ة للنظر 

العامة   اإلعالم  وسائل  يتهم  يف  بعضهم  فصار  ومنبعه،  اإلرهاب  مصدر  عن 

ة ، ويرتكز الكالم يف هذه احلالا معيَّنًااإلسالم نفسه، وبعضهم يتَّهم اجتاًها دينيًّ 

السلفية»عىل   لدعوة  الحية»عموًما، و  «ا اإلص لدعوة  د حممد بن    «ا لإلمام املجدِّ

اهلل.    عبد رمحه  والوهاب  معينة،  دولة  إىل  االهتام  ه  يوجِّ اململكة وبعضهم  هي 

وحتك والسنة،  الكتاب  بمنهج  تلتزم  لكوهنا  السعودية،  الرشيعة م  يالعربية 

 الدولة. اإلسالمية من خالل القضاء وأنظمة 

لإلرهاب   املبارش  التأثري  نؤكد  أن  العرِّب نستطيع  اإلعالم  دفع  يف 

خالل اإلشارة إىل التقرير الذي يُّن املسلمني من  للخوض يف خصوصيات تد

قناة   بعنوان:  عرضته  باريس،  حادثة  من  أيام  بعد  الربيطانية  يس  ِّب  بعد »ِّب 

يس:  يطايني بار إسالم بر ل  ج ن أ التذكري بأن ما حدث التقرير ب. بدأ (1)  «النضال م

 ....................................................... 

 (1) BBC, Panorama, The Battle for British Islam, 12/01/2015; 



 

ايل:  ثم طرح السؤال التيف باريس كان من قبل شباب ولدوا ونشؤوا يف فرنسا،  

لمين  » المس بعض  ل  يجع ذي  ال مما  باس م  طنيه موا ل  قت ن  غو سالم  يسوِّ ،  «اإل

علمية   حقائق  إىل  يستند  السؤال  هلذا  منطقي  جواب  عن  البحث  من  وبداًل 

ربط  وواقعية واإل  يف  العنف  ومجاعة ظاهرة   ، معنيَّ منحرف  بفكر  رهاب 

إ جلأ  فإنه  معينة؛  من خالل إسالمية  اجلواب  اجتاهني  واملقارنة    التعميم  ىل  بني 

ومتديِّ  حمافظ  األول:  بريطاين،  مسلمي  واآلبني  االلتزام    خر: ن.  عن  بعيد 

إىل أحكام تفصيلية بعد تطرقه  ـ  وخلص البحث    التفصيل باألحكام الرشعية.

املحافظختص   املتديِّن  االجتاه  بأن  ـ  ورشيعتهم  عقيدهتم  يف  يمثِّل:    املسلمني 

غير  » االجتاه الذي أي  ،  Non-Violent Extremism  «فيالعنالتطرف 

لكن واإلرهاب،  العنف  احلقيقيرفض  يف  العنف ه  إىل  أوىل  خطوة  ة 

 .(1) واإلرهاب 

.................... ............................................. 

http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b050nj0z/panorama-the-battle-for-british-
islam     

بالفعلطالح أهل املنطق: »( وهذا ما نستطيع أن نسميه باص1)   ال  بالقوة  عنف  «، ويلزم من هذا أن ال

عنف وإرهاب وتفجري وعملية انتحارية! نحن ال ننكر أن يف  ُينظر إىل كل متدين حمافظ بأنه مرشوع  

م خطاًبا سبعض الدعاة اإل الميني من يامرس هذا السلوك، حيث ينكر العنف واإلرهاب، لكنه يقدِّ

وين االجتاه،  هذا  من  يشجع  يتمكن  حتى  »تقيَّة«  اإلنكار  إىل  يلجأ  قد  الدعاة  وبعض  ويدعمه.  ميه، 

من قبل اجلهات األمنية. وهذا الصنف من الدعاة يمكن رصدهم    النشاط يف نرش دعوة وال يالحق

م السياسية    نوتصنيفهم  ومواقفهم  ثقافتهم  ومصادر  واهتامماهتم  خطاهبم  عىل  االطالع  خالل 

نظيامت اإلرهابية أو رفضهم إلدانتها. وهم ـ بالتأكيد ـ يمثلون اجتاًها  وعالقاهتم بالشخصيات والت



 

يمثل   التقرير  إعالميًّا  هذا  الوزراء نموذًجا  رئيس  أعلنها  التي  للحرب 

كامريون   ديفيد  العنيف»ضد  الربيطاين  غير  وذلك«التطرف  يف    ،  خطابه  يف 

متحدة» ال التطرف  فذك(،  25/9/2014)  «األمم  أيدلوجية  هزيمة  أن  ر 

التطرف،تتطلب   أشكال  مجيع  وأن   مواجهة  العنيف.  غري  التطرف  ومنها: 

املجال، مثل: منع دعاة الكراهية  حكومته ستتخذ كل الوسائل املمكنة يف هذا  

الداخل  من   يف  اإلرهاب  عىل  حترض  التي  املنظامت  وحظر  بريطانيا،  دخول 

و املوادواخلارج،  إزالة  عىل  )  العمل  يف  تاملنشورة  عىل    (االنترن حترض  التي 

التحراإلرهاب  وإيقاف  املدارس ،  يف  والتعصب  الكراهية  عىل  يض 

بأي شكل من   مكتويف األيدي ونسمحال جيوز أن نقف  ». وقال:  واجلامعات 

العنيفشأ غري  التطرف  بحاجة    .كال  بأن  نحن  القول  احلرب  إىل  نبوءات 

تاج  حيهذه األمور هي هراء.    ؛بقية العامل تأليب املسلمني ضد  و  الدينية العاملية،

واحلكومات  واملسلم العامل  ن  أنحاء  مجيع  دياإىل  يف  هؤالء ستعادة  من  نهم 

توجيه الشباب  لبرامج  مساعدهتم يف  ا بحاجة إىل  نحن مجيعً .  املرىضاإلرهابيني  

إىلبعيدً  بحاجة  ونحن  السامة.  العقائد  هذه  عن  ممكن   أقوى  ا  دويل  تركيز 

مم  يف األ  ـ  هناـ  اململكة املتحدة تدعو  أن  وهذا هو السبب    .الفكرعاجلة هذا  مل

.................... ............................................. 

لك  تبيف الغرب، فال جيوز التعميم واهتام االجتاه اإلسالمي املحافظ كلَّه    معينًا وحمدًدا بني املسلمني

 التهمة اخلطرية. 



 

 .(1)«التطرف توصيف جديد خاص عناملتحدة إىل 

حماربة اإلرهاب    خدم فعاًل يفاستُ   ن  إِ   ؛اقرتحه ديفيد كامريون صحيحما  

الطريق عىل مروجيه واملشجعني عليه لنا من  من جذوره، وقطع  لكن يظهر   ،

مما قد يؤدي ،  اأنه سيتمُّ تنفيذ هذا املقرتح تنفيًذا خاطئً خالل تقرير ِّب ِّب يس  

حافظ»فـ:  ىل نتيجة عكسية،  إ م ل ا ين  دِّ مت ل يندفع إىل   «ا ـ قد  ـ من أيِّ دين كان 

نفس أنَّ  يشعر  عندما  مريضٍّ  غري  والتمييز    سلوك  بالتضييق  مستهدف  نه  تديُّ

 واملالحقة.  

التقرير    هذين االجتاهني  إن  ُذكرا يف  اللذين  املجتمعات    ــ  موجودان يف 

يف االلتزام الديني، فبعضهم ت متفاوتة  اإلسالمية أيًضا، فاملسلمون عىل درجا

ُد عىل نفسه يف حيرص عىل اال لتزام التفصيل بجميع أحكام الرشيعة، وقد ُيشدِّ

مات    ص ويتساهل، حتى أنهذلك، وبعضهم يرتخَّ  قد يرتكب ما هو من املحرَّ

املسل  مجيع  عند  ومع  مالقطعية  أحياًنا،  اخلمر  ورشب  بالربا  التعامل  مثل  ني، 

يلتزم   من ذلك  ذلك  وبغري  رمضان،  وبصيام  أحياًنا،  أو  غالًبا  الصالة  بإقامة 

خطأ    .واجبات ال اإلرهاب  دوافع  ملعرفة  معياًرا  التصنيف  هذا  جعل  إن 

جتاهات  فنحن نجد أنَّ أشدَّ اال  منهجي، ال يستند إىل حقيقة علمية أو واقعية،

حمافظ،  اه  ، وهو اجت«السلفي»سالمية املناهضة للعنف واإلرهاب هو االجتاه اإل

 ....................................................... 

 (1) https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-the-un-general-
assembly-2014 



 

لكنه ال ينزع إىل استخدام الدين ألغراض سياسية، ويعظم أمر سفك الدماء،  

وقد استطاع  عنيف خارج إطار الدولة من اإلرهاب املذموم.  ويعدُّ كل سلوك  

اال من خالل  هذا  موقفه  يدعم  أن  االجتاه  بالهذا  وآثار  ستدالل  والسنة  قرآن 

األ العقدين  م خالل  وقدَّ إنتاالسلف،  كبرًيا خريين  ا  ودعويًّ علميًّا  لرتسيخ   ًجا 

اإلرهاب  رفض  عىل  القائمة  هذا    والثورات   دعوته  ر  وتصدَّ الدين،  وتسييس 

علامء   من  االجتاه  أكثرهم  اإلسالمي،  العامل  مستوى  عىل  اململكة معروفون 

السعودية نجدُ (1)العربية  بينام  املقابل:    .  قد يف  واإلرهاب  العنف  تيارات  أن 

ا احلركات  من  األخرية، خرجت  السنة  املئة  خالل  ظهرت  التي  إلسالمية 

تتَّ وتبنت رؤية   د السيايس  صف يف تفسري اإلسالم  ح والتسام  من جهة،   بالتشدُّ

وسلوًكا اعتقاًدا  الديني  ص  ُأخرى  والرتخُّ جهة  الدراسات  من  أثبتت  لقد   .

املفصَّ  احلركات أنَّ    لةالتوثيقية  ومقوالهتا   هذه  بأدبياهتا  عق  متثِّل  ا  اجتاًها  ائديًّ

ومنا خمالًفا  السلفيومنهجيًّا  لالجتاه  توجيه   .(2) هًضا  ينبغي  فإنه  ـ  كلِّه  ـ  هلذا 

ملحاربة   العنيف»اجلهود  غير  ف  سواء  ب  «التطر حمدًدا،  ا  فكريًّ اجتاًها  اعتباره 

 ....................................................... 

  (1)  « وثائقيةراجع:  لمية  ع شرعية  دراسة  اإلرهاب:  من  السعودية  العربية  لكة  المم ملعموقف  ايل  « 

 م. 2004الدكتور سليامن بن عبد اهلل أبا اخليل، الرياض: 

»يف   راجع  (2)   هذا:  للدين  سي  السيا و»التفسير  خان،  الدين  وحيد  للعالمة  سي  «  السيا التفسير 

سالم البشائر اإلسالمية،  لإل دار  الرتكامين،  الندوي، دراسة وتعليق: عبد احلق  أِّب احلسن  للعالمة   »

 م. 2014بريوت: 



 

الدينَ  املتطرفني    استخدم  حال  هو  كام  الدعائي  ذين  الـ  اجلناح  فكر ليمثلون 

ـ، أو مل يستخدمه   نظيامت اإلسالمية اإلرهابيةوغريها من التلقاعدة وداعش  ا

الغرب،   املتطرفة يف  اليمينية والعنرصية  للتيارات  بالنسبة  التي  ـ كام هو احلال 

 ـ. هتيأ األرضية اخلصبة لالعتداء اجلسدي عىل املواطنني املسلمني يف أوروبا

ألصل العالقة بني اإلرهاب والتدين املحافظ؛    املفهوم اخلاطىءإن هذا  

إىل   أنفسهم،سيؤدي  املسلمني  بني  رصاع  املؤسسات   تفجري  ستتجه  حيث 

الليبراليين»احلكومية واإلعالم إىل دعم وإبراز   لمين  لمين »مقابل    «المس س لم ا

محافظين بالعزل،  «ال املحافظون  سيشعر  هلذا  وسيجد والتمييز  ةونتيجة   ،

ا» غير  لمتطرفون  فينا و  صاحلةً   بيئةً فيهم    «لعني أفكارهم،  يف  لبثِّ  هبم  الدفع 

التنفيذ.   حتى  التنظري  من  العنف  هذه طريق  يس  ِّب  ِّب  تقرير  استخدم  لقد 

إليها   وجلأت  ـ،  قصد  بغري  أو  بقصد  سواء  ـ  ـ  السياسة  أيًضا  صحيفة ـ 

ت» يبندن بتقرير ِّب ِّب يس، وأ عندما  (  18/1/2015)  «اإلند ـ  أشادت  كدت 

يمثلون الذين ال  املسلمني  أربعة من  إىل شهادة  أو    استناًدا  أي مرجعية علمية 

يف »عىل أن  دينية أو اعتبارية للمسلمني يف بريطانيا ـ   العن غير  يتمثل    «التطرف 

ملكة  »يف   م ال لى  ع من  يهي ذي  ل ا ت  متزم ل ا لسني  ا اإلسالم  من  سة  مسيَّ خة  نس

بالعربية   إلى  يرها  تصد تم  والتي  ية  والسعود انيا  يط عقودر دى  م على  .  «العالم 

ت عن هذا االجتاه  ة»بـ: هلذا عربَّ  .(1)  «السلفية الوهابي

 ....................................................... 

 (1) http://www.independent.co.uk/voices/the-british-muslims-not-afraid-to-fight-



 

املركزي يف فهم العالقة بني   إِ فارقة والدقيقة حول اخلط فهم هذه النقطة ال

أسايس من أسباب إرصار الصحافة   اإلرهاب والتديُّن سُيعيننا عىل فهم سبب

تنظيم   ـ  اإلرهاب  ربط  عىل  العربية    «داعش»الغربية  باململكة  ـ  حتديًدا 

عىل    السعودية تأسست  دعوةالتي  الوهاب    مبادئ  عبد  بن  حممد  اإلمام 

رغ(1)اإلصالحية بعداء  ،  الصحافة  تلك  اعرتاف  الشديد    «داعش»م 

بموقف  (2) للسعودية ـ  أيًضا  ـ  وعلمها  اإلرهاب، وجهود  ،  من  اململكة  علامء 

 . الداخل واخلارج  حكومتها يف حماربته يف

بع ـ  األخرية  األيام  خالل  أدَّى  الذي  هو  املركزي  اخلطأ  هجوم هذا  د 

أوروبا»إىل    ـ  باريس يف  السلفية  صعود  على  االهتمام  كام تقول صحيفة   «تركيز 

يك» و من  وصف  »وتضيف:  الربيطانية،    «ذا  كرين  يلي »سورين  د يورك  نيو

نموًّ   :بأهنا  السلفيةَ   «نيوز األرسع  اإلسالمية  أوراحلركة  يف  واوباا  القادة .  هتم 

.................... ............................................. 

extremism-9985531.html 
ست أكتفي هنا باإلحالة عىل مقال واحد نرش يف صحيفة »  (1)   بو غتون  أن  « بعنوان: »هوفي يمكن  ال 

عودية الس عربية  ال يف  الوهابية  خ  تاري تعرف  لم  إذا  داعش  هم  الدوبلومايس  تف كتبه  الربيطاين  « 

 :Alastair Crookeوالسيايس األوروِّب البارز: السرت كروك  

http://www.huffingtonpost.com/alastair-crooke/isis-wahhabism-saudi-
arabia_b_5717157.html 

 الحظ هذا التناقض يف مقال باتريك كوكربن:  (2)  

http://www.independent.co.uk/voices/comment/twitter-provides-one-of-the-few-
forums-in-which-saudis-can-discuss-what-they-really-feel--and-it-says-they-
blame-the-clergy-for-isis-9774884.html 



 

خ إيديولوجية  صعود  مواجهة  بعدم  أرضهم.  األوروبيني  عىل  ويقول  طرية 

  الناشطني   ازداد عدد السلفيني»  :جورج ماسني  رئيس املخابرات األملانية هانز

ن معظم  إ »  :ماسني  قالو.  «يف ثالث سنوات   6300إىل    3800من    أملانيا يف  

أعاماملجنَّ ترتاوح  الذين  الرجال  من  هم  بني  دين  أبناء،  (30-18)رهم    وهم 

ناضل أرس   أجل  مهاجرة  اجلديد  التكيف معت من  السلفية  »  :. وقال«وطنهم 

واهل باالنتامء  الشعور  هلم  ت هنإ  دف،توفر  س  همعطيا  أهنم  مناالنطباع   ينتقلون 

  .(1) «الضعيف األدنى إىل القوي األعىل

لصحف ا  ختلط  إذا كانت هذه رؤية مسؤول أمني كبري؛ فال عجب يف أن 

السلفية عنواًنا حلدياألملانية   السلفية واإلرهاب، وجتعل  ثها عن اإلرهاب  بني 

 .  (2)وداعش

 ....................................................... 

 (1) http://www.theweek.co.uk/world-news/6073/what-is-salafism-and-should-
we-be-worried-by-it (19-01-2015) 
http://www.nydailynews.com/opinion/soren-kern-salafism-spreads-europe-
fiddles-article-1.2071010 (09-01-2015) 

أمثلة كثرية عىل احلديث عن »2)   لفية( نجد يف الصحف األملانية  «، وجعلها عنواًنا للموضوع؛  الس

 : بينام يكون املضمون عن التطرف واإلرهاب وانتقال املقاتلني إىل سوريا، انظر مثاًل 

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/innere-sicherheit-zulauf-fuer-salafisten-
--imkrueckt-praevention-in-den-fokus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-
141212-99-01082 (12-12-2014) 

ا الذين  الشباب  بينو كوبفر عن  يتكلم اخلبري لدى االستخبارات األملانية  بالتنظيامت  وعندما  لتحقوا 

فيقو  السلفية  يستخدم وصف  سوريا،  يف  »اإلرهابية  ك  ال ال:  هنا بأنَّ  لم  ع نية  األلما خبارات    320ست

سوريا إلى  وا  ر ساف ا  لفيًّ كما  «. رغم أنه يعرتف يف السياق نفسه: »س جانسة،  مت لة  كت ليسوا  السلفيون 



 

يكن امل  مل  هذا  يف  التي    بحثقصدنا  املسائل  هبذه  وال اإلحاطة  أثرناها، 

املصطلحات،  والنظريات   مناقشة  اآلراء  إليها  وحماكمة  أرشنا  وإنام  (1) التي   ،

اإلر ألثر  والتوثيق  البيان  الغرب،  قصدنا  يف  املسلمني  عىل  التضييق  يف  هاب 

ا  إجياد املسوغات ملحاكمتهمو لريبة يف التزامهم الديني، ووضعهم يف مواضع 

عىل   لوجب  ء  اليسِّ األثر  هذا  إال  اإلرهاب  مساوئ  من  يكن  مل  ولو  والتهمة. 

.................... ............................................. 

السعود بية  عر ال لكة  المم يف  والفقهاء  علماء  ال من  رين  كثي ال عودة  أنَّ  ب حبين  ومر حين  فر هتفون  ي ال  ية 

ي  ذلك  إلى  وباإلضافة  ليفة.  خ ساكنون  ط  تمّتعال هم  نَّ بأ كذلك  ويوصفون  ًضا؛  أي با  و ور أ يف  ر  بتأثي م  به ال

طَلق   ُي َمْن  إنَّ  بل  المقا يف  كن  ول سية.  سيا نشاطات  رسون  يما ال  م  ه ألنَّ ك  ذل أصوليون،  و  أ هادئون 

النشا إلى  ينظرون  السلفي  التيار  سم  ا هم  لي ر  ع التيا هذا  يف  وهنا  وعة.  ر مش ها  نَّ أ لى  ع سية  السيا طات 

حّول  ت جد  جد  ش أ إلى    يو يو خيًرا  وأ والسلفي.  ي  ر الثو ر  ك الف بين  ط  ب الر إلى  رية،  عسك أكثر  ل  كا

العنف  ستخدام  ال ستعداد  ا على  إرهابيين  الواقع  يف  عتبرون  ي الذين  جهاديون  أن ال الواضح  من   .»

وقفهام من النشاط السيايس، وأن هذا املوقف هو العامل املؤثر  كوبفر يميِّز بني اجتاهني خيتلفان يف م

إىل العنف، فمن التناقض ـ إذن ـ تعميم وصفهام بالسلفية رغم هذا االختالف اجلذري   لالتحو يف  

طرةبينهام. راجع احلوار مع كوبفر يف موقع »  «: القن

http://ar.qantara.de/content/lslfy-fy-lmny-hwr-m-lkhbyr-ld-lstkhbrt-llmny-
bynw-kwbfr-msmwh-llmr-n-ykwn-slfy-fy-lmny 

طرةقلاقع »وينقل مو  التعبري بالسلفية  ن إبراهيم، ويتم  « األملاين خرب مدامهة وحظر مجعية مسجد ملة 

ظيم القاعدة اجلمعية » يذكر أنوالسلفيني، مع أن اخلرب نفسه  ح تن صال حة ل  «، انظر: كانت تدعو بصرا

http://ar.qantara.de/content/lslfywn-wlsys-lmny-fy-lmny-lsys-lmny-llmny-tjh-
lslfyyn-kthyr-mn-lshbwy-wqlyl-mn-lstrtyjy 

عنيف»وأهمُّ ذلك مصطلح:    (1)   ال غير  بدَّ  « التطرف  حتديد مفهومه  من  ، وهو مصطلح حديث ال 

 . . ولعل اهلل تعاىل ييَّس لنا كتابة يشء حولهوداللته 



 

 رشٌّ وفساد؟! ـ كلُّهـ واإلرهاب مجيع املسلمني نبذه والرباءة منه، فكيف 

شر رسوم المسيئةالموقف ال  : يف بالد الغرب عي من ال

أذكر أن  هنا  املفيد  من  االستطراد  لعله  وجه  املوقف   عىل  بيان  أمهية 

لإلسالم واملسلمني،  و  الرشعي الصحيح من الرسوم املسيئة للنبي الكريم  

ا»  من خالل حادثة حصلت يف السويد، ورغم أهنا مل تكن ابيًّ إره جوًما  فقد    «ه

وم  يكان ذلك يف  ايل ـ واجهة مجيع الصحف السويدية.  تصدرت ـ يف اليوم الت 

السويدي حيث  م،  12/5/2010الثالثاء   الرسام  أبساال  جامعة  استضافت 

لفنُّ »الرس فيلكس إللقاء حمارضة استفزازية بعنوان:   يف    ا يكون  أن  يمكن  ال 

لم لظ وا لقسوة  وا لعنف  ا غير  خر  آ شيًئا  التي ،  «نفسه  الرسومات    واستعراض 

اآل يده  الكخطتها  الرسول  متثل  ا  أهنَّ ـ  كاذًبا  ـ  وزعم  وقد    ،يم حممًدا  رثمة، 

باهلتاف  املسلم، وقاموا  الشباب  القاعدة جمموعة من  تلك  والصياح    حرض يف 

املحارضة،   القاعة، وأثناء  يف  وفوىض  تضارب  وحدث  بعضهم،  عليه  هجم 

األم وانتهى  الرشطة،  الشباوتدخلت  بعض  باعتقال  واستغلت  املسلمني   نر   ،

، وزاد السويديون  وضوع الصفحة األوىلم  جعلتها و  ذلك،  السويدية  لصحفا

رعًبا من املسلمني الذين هيددون حريتهم وديمقراطيتهم، وصار تصورهم عن  

 اإلسالم أكثر سلبيًة وتشوهًيا.

إن مثل هذا احلدث يتكرر يف البالد الغربية، ومع ذلك فإن أكثر املسلمني 



 

الرشع الترصف  هو  ما  يعرفون  علال  جيب  الذي  السليم  التزي  هلذا  يهم  امه، 

لبيان  مركزة  كتابة خالصة  إىل  السويد  يف  اإلسالمية  البحوث  مركز  يف  بادرنا 

الرسمية  اجلهات  من  كثري  إىل  إرساله  إىل  وسارعنا  بدليله،  الرشعي  احلكم 

من  بينة  عىل  ليكونوا  اإلسالمية  اجلالية  بني  نرشناه  كام  السويدية،  والصحف 

وإمهاالً، ويتورطوا يف األعامل املشينة   ىل جهالً خيالفوا حكم اهلل تعاأمرهم، وال  

 أربع نقاط موجزة: لقد احتوى البيان عىلوهم يظنون أهنم حيسنون صنًعا. 

عىل   -1 الواجب  كان  فيلكس؛  الرس  حمارضة  عن  اإلعالن  تم  عندما 

تعاىل اهلل  يقول  به.  اهتامم  أيَّ  يبدي  وال  إليه،  يلتفت  ال  أن  القرآن   املسلم  يف 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇيئالكريم:  

 ٻ ٱيئ[، ويقول سبحانه:  ]القصص ىئک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 [.]املؤمنون  ىئٺ ٺ

أ   -2 القطعيَّة  املحرمات  من  املحارضة إنه  تلك  إىل  املسلم  يذهب    ن 

 گ گ ک ک ک کيئ. قال اهلل تعاىل:  ليشاركهم يف جملسهم

 [.]الفرقان  ىئڳ ڳ گ گ

افرتضنا  إ  -3 املكان؛  ذا  ذلك  يف  نفسه  وجد  املسلمني  من  أحًدا  أن 

ٍم   لك  وال  شتٍم  من غري صياٍح وال سبٍّ وال  فوًرا،  مفارقته  فالواجب يف حقه 



 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېيئوال رضٍب. قال ربنا سبحانه:  

 یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

عزَّ ]النساء ىئمب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ وقال   ،]

  :  مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئيئوجلَّ

 مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب ىئيئ

 [. ]األنعام ىئىت

يفارقهم؛    -4 أن  قبل  املسيئني كلمًة  القوم  يقول ألولئك  أن  ومن أحب 

ع يتأدَّ فالواجب  أن  )ليه  هلم:  فيقول  الكريم،  ربُّه  به  أمره  بام  ،  ب  عمالنا أ لنا 

لجاهلين ا نبتغي  ال  عليكم.  سالم  لكم.  عما أ كتاب اهلل  (. وبرهان هذا يف  ولكم 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇيئتعاىل:  

 .[]القصص ىئک ڑ ڑ ژ ژ

الواقعة  هبذه  تتعلق  تعاىل  اهلل  كتاب  يف  رصحية  أحكام  أربعة  فهذه 

قون من العلامء،     هي وومثيالهتا، وهي حمكمة  مل يدخل عليه نسخ  كام بيَّنه املحقِّ

مع  تال   الغرب    ما جيبتعارض  يف  اإلسالمية  املؤسسات  العىل  يف  سعي  من 

اإلساءمواجهة   القضائية، ومحالت  الشكاوى  كرفع  املمكنة،  بالطرق  التأثري  ة 

البناء والنقد  احلوار  خالل  من  العام  الرأي  مع  يف  تتعارض  ال  كام  تنفيذ ، 

من  املسلمني  بالد  يف  الدين  أو  رسوله  أو  اهلل  يسبُّ  من  حكم  يف  العقوبات 



 

الرشعي القضاء  وخالل  أحكام  هي  العقوبات  فتلك  خاصة ،  ترشيعات 

اإلس الرشعية  باملجتمع  السلطة  خالل  من  تنفذ  يف  المي،  الدولة  وأجهزهتا 

 املسلمة فحسب.



 

ث:  خاتمة يف ثالثة مباح

ي    -1 شرع قصد  م و نبوي،  منهج  صورة؛  ال تشويه  أسباب  تجنُّب 

 دعوي:

لقد ابتليت الدعوة يف عقر دارها، يف املدينة، بصنف خبيث من الناس،  

لمنافقو»أال وهم   و«نا اإلسالم  أظهروا  الذين  كل ،  يف  الكفر، وسعوا  أبطنوا 

املؤامرات،   حاكوا  فقد  واملسلمني،  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  إليذاء  سبيل 

وتف الفتنة  بثِّ  واجتهدوا يف  واإلشاعات،  األراجيف  ومع وبثوا   ، الصفِّ ريق 

النبي   فإنَّ  يمنحهم    ذلك  بالصفح واإلعراض، ومل  صرب عليهم، وعاملهم 

يه سمعة الدعوة، وتنفري الناس عنها، ولو كان ذلك بإنزال العقوبة رصًة لتشوف

 التي يستحقوهنا عليهم! 

ادثة سعي رأس النفاق يف معاملة املنافقني يف ح  ل اهلل ونجُد حكمة رس

ا عىل  ابُن سلول للفتنة بني املهاجرين واألنصار يف إحدى الغزوات؛ حتَّى جترَّ

حكا الذي  تالقول  اهلل  كتابه:  ه  يف   ک ڑ ڑ ژ ژيئعاىل 

تل يا رسول [، فقال عمر: أال نق8]املنافقون:   ىئگگ ک ک ک

ه: »اهلل هذا اخلبيث؟ فقال النبيُّ  حاب ل أص يقت ن  كا لناُس أنه  ث ا دَّ ح يت  .(1) «ال 

 ....................................................... 

البخاري )  (1) (. والغزوة املذكورة هي ـ  2584(، ومسلم ) 4907( و)4905)( و3518أخرجه 

 وال العلامء ـ غزوُة املريسيع وهي غزوة بني املصطلق. قأ عىل الصحيح من 



 

النبيُّ  وتك من  احلكيم  الترصُف  هذا  َر  كان    رَّ فقد  آخر؛  موقف   يف 

يعرتُض   بأحدهم  وإذا  الغنائم،  ُع  فقال  يوزِّ اعدل!  حممُد!  يا  قائاًل:  :  عليه 

ن  » ك أ لم  إن  َت  خسر و َت  خب د  لق دل؟  ع أ كن  أ لم  ا  إذ دل  يع ومن   ، يلك و

عدل : دعني ـ يا رسول اهلل! ـ فأقتل هذا املنافق! عمر بن اخلطاب  ال  «، فقأ

« حاَبه  فقال:  وأص ذا  ه إنَّ   ، حابي أص ل  قت أ ي  أنِّ الناُس  ث  دَّ ح يت ن  أ اهلل  معاَذ 

ال ن،  القرآ ن  يقرؤون  م السهم  يمرق  كما  منه  قون  يمر م،  جره حنا اوز  يج  

 .(1) «الرمية

ويف ـ  احلادثني  هاتني  يف  النبيُّ  راعى  الذرائع لقد  سدَّ  ـ  كثرية  حوادث   

هذا:  من  فيستفاد  ها،  يستحقُّ بمن  العقوبة  إنزال  مصلحة  عىل  راجحة  ملفاسد 

تغيرُيها   يؤدي  أن  خمافة  تغيريها،  التي جيب  األمور  بعض  تغيري  أكرب ترك  إىل 

ين؛ ألنه ُيقال ملن يري  . وفيه(2)منها ر  بنفسك لئال سياسة  للدِّ د أن يسلم: ال تغرِّ

عى عىل   ُيدَّ وترجيحها  الناس  ة  عامَّ ملصلحة  النظُر  وفيه  الباطن،  ُكفُر  عليك 

 .(3) مصلحة اخلاصة

النبيُّ   كان  اهلل:  رمحه  تيمية  ابن  كونه   قال  مع  املنافقني  قتل  يكفُّ عن 

حم  مصلحًة؛ إنَّ  الناس:  قول  إىل  ذريعة  يكون  أصحابه؛ ألن    مًدا  لئال  يقتل 

 ....................................................... 

 (. 1063أخرجه مسلم )  (1)

علم بفوائد مسلمانظر: » (2) ل الم  . 54/ 8« للقايض عياض  إكما

ح انظر: » (3)  . 70/ 20« البن امللقن التوضي



 

هذا القول يوجب النفور عن اإلسالم ممن دخل فيه، وممن مل يدخل فيه، وهذا 

 .(1)النفور حرام

رشعيٌّ  مقِصد   فات؛  الترصُّ نتائج  ومراعاة  األفعال،  مآالت  اعتبار  إن 

ال(2)صحيح   النصوص  خمالفة  هبا  املقصود  وليس  أحكام  ،  وإبطال  رصحية، 

ين، و أداء الواجبات، وجمانبة املحرمات،  الرشيعة، فال بدَّ من إقامة فرائض الدِّ

املنكر، واجلهاد يف سبيل اهلل عزَّ وجلَّ ـ حسب  باملعروف والنهي عن  واألمر 

ذلك عىل  كلُّ  يؤدَّى  أن  لكن جيب  ـ،  والقدرة واالستطاعة  العلم  املمكن من 

واألعيان، والنظر إىل مراتب أحكام اعاة الزمان واملكان  الوجه األكمل، مع مر

واحلرام  الديانة ود املستحب،  والواجب عىل  املهم،  األهم عىل  م  فيقدَّ رجاهتا، 

الظنيات،   قبل  وبالقطعيات  الفروع،  قبل  باألصول  ويبدأ  املكروه،  عىل 

العلم   من  بدَّ  فال  وباجلملة:  والكامليات.  احلاجيات  قبل  وبالرضوريات 

واالعتواحل والتوسط  املصالحكمة،  ق  تتحقَّ حتَّى  واإلحسان؛  والرفق  ، دال، 

وتدفع املفاسد، وتأيت الترصفات واألفعال عىل وفق مقاصد الرشيعة وغاياهتا،  

 ....................................................... 

الكبرى»  (1)   . ونقله تلميذه ابن القيم يف 174/ 6هـ،  1408دار الكتب العلمية، بريوت:    «الفتاوى 

عين» الموق الم  ، وقال: ومفسدة التنفري أكرب من  3/111هـ  1411« دار الكتب العلمية، بريوت:  أع

 مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. 

ومرسع: »راجع يف هذا البحث املو  (2) المآالت  صرفاتاعتبار  الت ج  نتائ « للدكتور عبد الرمحن  اعاة 

 هـ. 1424وزي، السعودية:  جل بن معمر السنويس، دار ابن ا



 

تيمية رمحه اهلل:   ابن  بعينه؛  »هلذا قال شيخ اإلسالم  يقم عىل واحد  إنَّ احلدَّ مل 

يعل التي  الرشعية  باحلجة  ظهوره  لعدم  ا[  اخلاصُّ ]إمَّ هبا  لعدم والعا  مه  أو   ، مُّ

عن الدخول يف اإلسالم، وارتداد آخرين عنه،   مٍ إمكان إقامته إال مع تنفري أقوا

يُ  ما  والفتنة  احلرب  من  قوم  منافٍق   رِِّب وإظهار  قتل  ترك  فساد  عىل    . فساُده 

 
ٍ
يومنا هذا، إال يف يشء إىل  باٍق  املعنيان حكمهام  أنه صىل واحدٍ   وهذان  ، وهو 

ع مثل  اهلل  آخر  لغرض  أصحاَبه  يقتل  أنه  الظانُّ  يظن  أن  ربام خاف  ليه وسلم 

 .(1)«اليومَ  أغراض امللوك؛ فهذا منتٍف 

عىل  اجلارية  نفسها،  يف  الصحيحة  باألفعال  متعلِّق   هذا  أنَّ  الواضح  من 

ال يممقتىض  ن  عمَّ والصادرة  فكيف    لكعدل،  ة؛  والقوَّ والسلطة  الوالية 

مة لذاهتا  ملا اقرتنت هبا من صفات أو أحوال، وكانت عىل باألعامل املحرَّ أو   ،

ن ال والية له؛ فال حيقُّ له وجه الظلم والبغ ي والغدر واخليانة، وصدرت عمَّ

يؤاخذ   أنَّه  شكَّ  فال  العقوبات؛  تنفيذ  وال  اجلهاد،  تني،  إعالن  مرَّ أفعاله  عىل 

فعله عىل  يرتتب  ملا  والثانية:  م.  املحرَّ الفعل  ملبارشته  سيئة،   األوىل:  نتائج  من 

 يقصدها ـ كام يؤاخذ عىل  وعواقب وخيمة. إنه يؤاخذ عىل نتائج فعله ـ التي مل

النبي   لرجل  »قال:    الفعل الذي قصده، كام قال  ا شتم  الكبائر  يهمن  َد ل . «وا

جل،  »قالوا: يا رسول اهلل، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال:   لر ا أبا  بُّ  يس  ، نعم

 ....................................................... 

رسول»  (1) ال شاتم  على  ل  المسلو صارم  احللواين،    ال حممد  حتقيق:  تيمية،  ابن  اإلسالم  لشيخ   »

 . 362/ 2هـ،  1417وحممد كبري شودري، دار ابن حزم، بريوت:  



 

ب   فيس  ، أمه ب  ويس باه،  أ ب  يلعن  . ويف لفٍظ: »«أمهفيس ن  أ الكبائر  كبر  أ من  إن 

ل يها لد وا أبا  »، قيل: يا رسول اهلل كيف يلعن الرجل والديه؟ قال:  «رجل  ب  يس

أمه ب  فيس أمه  ب  يس و ه،  أبا ب  فيس لرجل  سابًّا العنًا    ، فجعله رسول اهلل  (1)«ا

  . فهذا احلديث أصل يف(2) ألبويه بتسببه إىل ذلك، وتوسله إليه؛ وإن مل يقصده

إىل حمرم وإن مل يقصده فهو كمن قصده وتعمده    قطع الذرائع، وأن من آل فعله

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھيئيف اإلثم، ومثله قوله تعاىل:  

 . (3)[108]األنعام:  ىئۇۆ ۇ ڭ ڭ

ال  -2 مهمة  اهلل  إلى  والسالم الدعوة  الصالة  عليهم  رسالة و  رسل 

 : يف الحياة المسلم

ال  احلكيمة  النبوية  السياسة  هذه  أمهية   إن  بمعرفة  إال  تفهم  أن  يمكن 

و مهمة  الدعوة  العلامء أهنا  من  هنجهم  عليهم  سار  ومن  واملرسلني  األنبياء 

ف الواملصلحني؛  ل  حتمَّ امل  ذلك  نبي  قد  عىل   عنوياألذى  وصرب  واملادي، 

واملص جانب  عااملشقات  والتزم  املواقف؛ ب،  النفس يف مجيع  احلكمة وضبط 

وهو أال  فقط،  واحٍد  رسالته  ل تب  هلدف  ال يغ  وأفضل  الصور،  وسائل، بأحسن 

ليحيى من بحيث حتقق غايتها يف بيان احلقِّ وإظهاره، وإقامة احلجة وجالئها،  

 ....................................................... 

 (. 90(، ومسلم ) 5973البخاري ) أخرجه   (1)

عين»  (2)  . 102/ 3هـ،  1411:  ت و « البن القيم، دار الكتب العلمية، بريأعالم الموق

ح البخاريانظر: » (3)  . 9/193« البن بطال القرطبي  شرح صحي



 

هذه مهمة رسل اهلل أمجعني، كام قال ن بينة، وهيلك من هلك عن بيِّنة.  حيَّ ع

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇيئتعاىل:  

مد حمصفة  ، وأخرب سبحانه عن  []النساء ىئک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀيئفقال:    والغاية من بعثته 

 [.]األحزاب  ىئٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 إن عىل املسلم احلقِّ ـ الذي ريض باهلل ربًّا، وباإلسالم دينًا، وبمحمد  

يستلزم ، واقتداؤه بنبيه؛  ـ أن ُيدرك أن طاعته لربِّه، والتزامه بدينه  نبيًّا ورسواًل 

فتكون يف صدر اهتاممه، وعىل  هذه احلياة،  يفأن جيعل الدعوة إىل اهلل رسالته  

الترصف والسلوك   فقط، بل يف  بالقول  ليس  قائمة حساباته وخمططاته،  رأس 

أسوة له وقدوة، فليتزم بمنهاجه، ويسري عىل   ويتَّخذ النبي    واألخالق أيًضا،

 ڍ ڇ ڇيئتباعه الصادقني؛ كام قال تعاىل:  قته، حتى يكون من أطري

 ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

تكون    [.يوسف] ىئگ گ ال  تعاىل  اهلل  إىل  ة»والدعوة  بصير  «على 

 منهاج النبوة.   إذا كانت عىلالَّ إوهدى ورشاد؛ 

وتأثريها   الستمراريتها  اجلهود  وبذل  وصيانتها،  الدعوة،  قضية  إن 

وتراعى   توزن هبا األمور، ونجاحها؛ ال بد أن تكون من القضايا املركزية التي  

وهو   ـ  حممد  موقف وترصف ذي بال، وقد أخرب اهلل تعاىل عن    لجانبها يف ك



 

 هم خري الناس بعد األنبياء واملرسلنيو  ـ  وعن أصحابه  ـ،  أمجعني  ناسخري ال

:  ـ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پيئ، فقال عزَّ وجلَّ

عمران:  ] ىئٹٹ ٹ ٿ اخللق  [159آل  سوء  كان  فإذا  والقسوة ؛ 

ا نِفار  إىل  بعتؤدي  وتفرقهم  فكيف    دألتباع  عليها،  وأقبلوا  الدعوة  عرفوا  أن 

عىل  نتيجةستكون   القائمة  والبغي    الدعوة  والظلم  والتطرف  والعنف  الغلو 

الناس أن  جرم  ال  األرض؟!  يف  والفساد  واخليانة   سريفضوهنا،  والغدر 

قواهمو كلَّ  عليها.  جيمعون  والقضاء  ضدَّ وهذا    ملحاربتها  اليوم  حيصل  ما 

طالذي ت «هاباإلر» ستغله أعداء اإلسالم ووظَّفوه ا ل املسلمني، والَّ يه ُض ف ورَّ

اإلسالمية لتحقيق   الدعوة  توسع  مواجهة  اإلطالق:  عىل  ها  أمهُّ أهدافهم، 

 وإقبال الناس عليها يف مجيع أنحاء العامل. 

ة اإلجابة -3 مَّ ة الدعوة وأ مَّ ربي: أ  : العالُم الغ

القد   االقتباسات  لنا من خالل  ت ظهر  اإلرهاب يف أثلتي ذكرناها عن  ري 

الغرِّب أن   اإلعالم  يف    كيف  قطارات  تفجري  أو  نيويورك،  يف  ا  انتحاريًّ هجوًما 

أو قتل صحفيني لندن،  أو  باريسمدريد  إليه   يف  النظر  أنه حادث ب؛ ال يمكن 

بل  ج تلك،  أو  املدينة  هذه  يف  معينة  واقعة  أو  بتأثريزئي  اإلعالم يتحول   

َلم»هذا  .   العامل الغرِّب كلِّهيف  لألفكار واملواقفوفاعليته إىل موجه   لعا ليس    «ا

معز دول صغرية  ة  عدَّ أو  دولة  عن  العامل  وعبارة  من  األهم  اجلزء  هو  بل  لة، 



 

الغرِّب  املعارص   العامل  ا.  وماديًّ وسياسيًّا  ا   The Western worldفكريًّ

و  يضم واسرتاليا  وكندا  املتحدة  والواليات  األوروِّب  االحتاد  أمريكا دول 

املاليني غريها. فنحن نتحدَّ و  الالتينية ـ هنا ـ عن عرشات الدول، ومئات  ث 

عوة»صف الرشعي من . إنَّ هؤالء مجيًعا هم يف الومن البرش  د ل ة ا جيب  ي، أ«ُأمَّ

، وإقامة  عىل املسلمني أن يتوجهوا إليهم بدعوة اإلسالم، تبليًغا لدين اهلل احلقِّ

نهج اإلسالم إعالن احلرب  م  وليس منلألمانة.  للحجة، وإبراء للذمة، وأداء  

و مجيًعا،  املنصفني عليهم  من  كثري   فيهم  وأنَّ  خاصة  هلم،  واهلالك  الرشِّ  إرادة 

من   كثري   فيهم  بل  أوروبا،  املواملعتدلني،  يف  املسلمني  بوجود  ويعربون رحبني 

، عن ذلك بجهودهم املشهودة املشكورة يف حماربة العنرصية واليمني املتطرف

إبو إىل  حقوقهم،  نصالدعوة  وحفظ  املسلمني  كتاباهتم  اف  خالل  من  وذلك 

واالجتامعية.   واإلعالمية  السياسية  هذا ونشاطاهتم  عىل  نرضب  أن  ويكفي 

وهو   واحًدا،  كربى  مثااًل  مظاهرة  إىل  دعت  اإلسالمية  اهليئات  بعض  أن 

وجود هلا  صار  التي  املتطرفة  العنرصية  باحلركات  تنديًدا  يف   للمسلمني  قوي 

خ األخريةالأملانيا  نيَّات  السُّ منل  كان  فام  التأييد    ،  إال  األملانية  احلكومة 

م هذه، بل إهنا أقدمت عىل خطوة استثنائية يف  يف دعوهت  واملنارصة للمسلمني

أملانيا   انطلقت  تاريخ  حيث  عامة،  وأوروبا  لمين»خاصة،  المس يف   «مظاهرة 

  ، أنغيال مريكلية  اناألملاملستشارة    هاتتقدمم،  1/2015/ 13برلني يوم الثالثاء  

يواخيم غاوك  تعبريً   ،والرئيس  ا عن رفض  ووزراء احلكومة االحتادية، وذلك 



 

تبثُّ  التي  للدعوات  ب  برلني  تدعوه  مما  لمة»ـ:  املخاوف  اخلطوة  و  .«األس هذه 

بعد الفرنسية   من  فقط   سبوعأ  جاءت  العاصمة  التي تعرضت هلا  االعتداءات 

وباريس مريكلاملست  تعهدت .  وقالتة  بحامي  شارة  إلسالم    إنَّ »  :املسلمني،  ا

من لمانيا  جزء  عىل   .«أ العمل  برضورة  والفقهاء  املسلمني  علامء  طالبت  كام 

لإلسالم احلقيقية  الصورة  والعنف  ،توضيح  باإلرهاب  له  عالقة  ال   . (1) وأن 

مسؤولية  واملسلمني  اإلسالم  وحتميل  اإلسالم،  إىل  اإلرهاب  نسبة  رفض 

وقًفا رصحًيا للرئيس الفرنيس فرانسوا هوالند،  م  س؛ كان ـ أيًضا ـهجوم باري

( قال  فرنسا  »  (:9/1/2015حيث  يف  األخيرة  جمات  اله يف  لمتورطين  ا إن 

باإلسالم عالقة  لهم  وبني  ،«ليس  اإلرهابيني  بني  اخللط  بعدم    وطالب 

ا أعلن رئيس احلكومة الفرنسية مانويل فال بأن بالده ختوض حربً و  املسلمني.

اإل والتعىل  حربً   ف،طر رهاب  ختوض  ال  فرنسا  االسالم ولكن  عىل  ا 

وبغضِّ النظر    .من كبار الساسة يف الغرب ورصح بنحو هذا عدد     واملسلمني.

؛ مثل هذه الترصحيات السياسيةدوافع وأهداف  عن كلِّ ما يمكن أن يقال عن  

ترسيخ    يستفيدوا من مواقفهم يففينبغي عىل املسلمني أن يشكروا أصحاهبا، و

يف حقوقهمأ  وجودهم  عىل  واملحافظة  ر وروبا،  املغرَّ وعىل  أبناء   .  من  هبم 

صدٌّ عن سبيل اهلل عزَّ دركوا أن تورطهم يف العمليات اإلرهابية  املسلمني أن ي

 ....................................................... 

األخبار    ( 1) موقع  فعن  نقلنا  وما  املذكور،  بالتاريخ  اإلخبارية  املواقع  يف  املظاهرة  هذه  خرب  جتد 

 .http://www.dw.de :األملاين



 

 وجل، وقطع لطريق الدعوة، وتشويه لصورهتا، وتنفري عنها. 

ث عن   الغربي»وعندما نتحدَّ ـ عن املسلمني فإننا نتحدث ـ أيًضا    «العالم 

مسلمة  م  من من  إما  وهم  الغربية،  الدول  من تلك  واطني  وإما  البالد، 

اإلسالم،   بالد  من  إليها  أبنائهم  املهاجرين  من  تلك  وإما  يف  ولدوا  الذين 

و ثقافتها،  ومحلوا  مدارسها،  من  وخترجوا  لغتها،  فتعلموا  صار املجتمعات، 

ث هنا عن عرشات امهامًّ   جزءً  ر    حيث،  منيملاليني من املسل منها. إننا نتحدَّ يقدَّ

وحدها  عددهم األوروِّب  االحتاد  دول  )بـ  يف  مليون 19:  بنسبة  (  من   3.8، 

ر عددهم يف أوروبا كلها جمموع السكان  ،  ( مليون 44)  ـ:ب  ـ عدا تركيا ـ  ، ويقدَّ

ة  »هؤالء املسلمون هم  .  (1)٪6بنسبة   يف العامل الغرِّب، يشهدون أن   « اإلجابةُأمَّ

إال إله  حممًدا  ال  وأن  اهللر  اهلل  بشعائر سول  امللتزمني  من  كبري  عدد   وفيهم   ،

دينهم، وقد رضبوا أروع األمثلة يف إظهار اإلسالم خارج أرضه باجلهود التي 

اإلسال واملؤسسات  املراكز  وتأسيس  املساجد  بناء  يف  وإنشاء بذلوها  مية 

خاصة كان    مدارس  وأينام  صوره،  بجميع  ـ  اإلرهاب  إن  يمثِّل  ألبنائهم.  ـ 

إ يف ليإساءة  املشكالت  من  بمزيد  عليهم  وينعكس  هلم،  هتديًدا  بل  هم، 

 هم. ممارستهم اليومية لشعائر دينهم وأمور دنيا

 ....................................................... 

(1)  https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Europe#cite_note-pewforum2011-19 



 

 : ت وصيا لتَّ  ا

خلصوص   والتوصيات  األفكار  من  كثري  طرح  تشويه يمكن  مشكلة 

  صورة اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغرِّب، لكن ربام يكون التوسع فيها أمًرا 

هلذا   واقعي،  حمدَّ فإ غري  توصيات  عىل  االقتصار  أرى  يمكن    وواقعية،  دةنني 

أو غريها م املكرمة،  العامل اإلسالمي بمكة  رابطة  قبل  املتنفيذها من  نظامت  ن 

الشعبية أو  الرسمية  اإلسالمية  إطارواملؤسسات  يف  وذلك  األساس   ،  اهلدف 

  يف  اإلسالم واملسلمنيأثر اإلرهاب يف تشويه صورة إبراز  وهو  من هذا البحث 

املسلمة اجلاليات  عىل  ذلك  وانعكاساته  هلذا    الغرب،  تعاىل،  اهلل  إىل  والدعوة 

 بام يل: أويص

اجلاليات املسلمة يف الغرب، إبراز اآلثار السيئة لإلرهاب عىل واقع    -1

استغالل   بسبب  والتضييق  واالهتام  والتمييز  العنرصية  زيادة  من  تعاين  حيث 

الغرِّب يف  اإلعالم  اإلرهاب  اإلسالم حتريض    ملشكلة  من  وختويفهم  الناس 

وثائقية  واملسلمني. أفالم  إنتاج  الفضائية   متنوعة  يمكن  القنوات  تعرض يف  ـ 

ـ االنرتنت  القضيةإل  ومواقع  هذه  املسلمني  يصال  مجاهري  بصورهتا   إىل 

الواقعية، من خالل تقارير ميدانية، ولقاءات بالشخصيات اإلسالمية وبعامة 

الغرب،  امل يف  امللت سلمني  هذا  أبعاده شكلةوثيق  وبيان  وتطوراهت   ا،    ا اخلطرية، 

ًدا وواضًحا من هذا العمل؛ وهو إيصال جيب أن يكون    املتالحقة. اهلدف حمدَّ

تكشف عن جوانب من  رسالة إىل املسلمني عامة، وفئة الشباب منهم خاصة،  



 

 املسلمني حتى فيامأرضار وخماطر وآفات اإلرهاب، وتأثري ذلك حياة ماليني  

 .تعلق بالتزامهم الديني وحرية ممارسة شعائرهمي

نفس    -2 تُ الفكرة  تنفيذ  أخرى  رسالة  يف إليصال  اإلرهاب  أثر  ظهر 

، سواء من جهة نفور الغربيني من رية الدعوة إىل اهلل تعاىل يف الغرب سعرقلة م

الدعاة ، أو من جهة املشكالت التي تواجه  ، وخوفهم من نشاط محلتهاإلسالم

لة وتبليغها بعد أن حورصوا ـ بسبب اإلرهاب ـ يف زوايا االهتام سامحل الريف  

 يبة واملراقبة واملالحقة.روال

ـ  مؤثرة  ودعوية  علمية  بصورة  وإبرازمها  األمرين،  هذين  عىل  الرتكيز 

ـ سيكون   أسباب شكاًل ومضموًنا  من  من  املسلم  الشباب  التنظيامت    حتصني 

  تعاىل. اإلرهابية؛ إن شاء اهلل

يف  الغرب شخصيات وصحف ومؤسسات منصفة ومتزنة  يف  توجد  -3

والتعاون معها   تشجيعها  العمل عىل  فيمكن  موقفها من اإلسالم واملسلمني. 

 العلمية واإلعالمية.وإبراز جهودها 

 واحلمد هلل رب العاملني. 
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