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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رائد بين عبد الزمحو

"اإلسالم فوبيا"

ظاهزة اخلوف مو اإلسالم يف الغزب
معهاها ،أسبابها ،مالحمها وخماطزها ،عالجها
د .رائد سعيد أمحد بين عبد الزمحو*

تاريخ قبول البحث8217/7/11 :م

تاريخ وصول البحث8217/3/82 :م

ملخص

يعنى ىذا البحث بدراسة ظاىرة اإلسالـ فكبيا في الغرب ،كبياف أسبابيا ،كمالمحيا كمخاطرىا ،كمف

ثـ طرؽ عالجيا .كمف أىـ أىداؼ البحث الكقكؼ عمى األسباب الحقيقية ليذه الظاىرة ،كالخركج بكيفية

عالجيا لعظـ خطرىا عمى الفرد كالمجتمعات .كقد جاء ىذا البحث مشتمال عمى أربعة مباحث تناكؿ

الباحث في المبحث األكؿ معنى مصطمح اإلسالـ فكبيا كنشأتو ،كفي المبحث الثاني أسباب شيكع ظاىرة

اإلسالـ فكبيا ،كفي المبحث الثالث المالمح كالمخاطر التي تمثؿ ظاىرة اإلسالـ فكبيا ،كما تناكؿ الباحث

في المبحث الرابع طرؽ عالج ىذه الظاىرة .كأما بالنسبة لمنيج البحث الذم سمكو الباحث في دراستو فقد
سمؾ المنيج الكصفي التحميمي كالتاريخي .كأما نتائج الدراسة ،أكلن :تنكع أسباب شيكع ىذه الظاىرة فمنيا ما

يعكد إلى المسمميف أنفسيـ ،كمنيا ما يعكد إلى الغرب .ثانيان :الصدامات المكجكدة في العصر الذم نعيش

فيو ليا دكر كبير في شيكع ىذه الظاىرة .ثالثنا :دكر اإلعالـ الكبير في التصدم لمثؿ ىذه الظاىرة .رابعان:
دكر القادة كالزعماء كالعمماء في التصدم ليذه الظاىرة .خامسان :ضركرة تجديد الخطاب الديني.
الكممات المفتاحية :اإلسالـ ،فكبيا ،الخكؼ ،ظاىرة ،اإلرىاب.

Abstract
This Research studied the phenomenon of Islamophobia in the West, and indicate
reasons, and its features and risks and then Methods of Treatment.
One of the main objectives of the research stand on the real causes of this phenomenon,
And reach how to Treatment and magnitude of threat to the individual and communities.
Research methodology has pursued the researcher in His study is a descriptive
analytical method, the first results of the study: the diversity of the reasons for the
prevalence of this phenomenon, in some due to the Muslims themselves, and of which
return to the West. Second: large number of shocks in this time we live in a big role in
the prevalence of this phenomenon. Third, the significant role of media in addressing
such a phenomenon. Fourth, the role of leaders, scholars and leaders in addressing this
phenomenon. Fifth: the need for renewal of religious discourse and not a religious Tex.
The most important recommendations: Call for conferences and seminars held the
statement of the characteristics of Islam, and show its role the civilizational acclaimed,
and how to fight radicalism, and the rejection of violence in all.
Its forms and manifestations.
Second, take advantage of the positive aspects of globalization statement in fact
tolerant Islam, and to invite the other side to enter Islam.

* محاضر متفرغ ،قسـ أصكؿ الديف ،كمية الشريعة ،جامعة اليرمكؾ.
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ظاهزة اخلوف مو اإلسالم يف الغزب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقدمة:

يعد التنافر بيف اإلسالـ كالغرب قديـ حديث ،حيث نشأ منذ القدـ لكنو أخذ يتزايد كيتنامى يكمان بعد يكـ كانتشار النار في

اليشيـ( ،)1كنمحظ ذلؾ جيدان بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر عاـ 2001ـ .حيث ظير بشكؿ جمي عند الغرب كالعالـ
األكركبي ما يعرؼ بظاىرة الفكبيا مف اإلسالـ .كالمتأمؿ في الكاقع الذم نعيش يجد أف العالـ اإلسالمي بأسره معني بيذه
الظاىرة التي قد انتشرت عند الغرب فيي في حقيقتيا أزمة كبرل ،كمشكمة عظمى تقض المضاجع ،كتأخذ بالعقكؿ إليجاد و
حؿ
ليا ،كنحف بحاجة ماسة لدراسة تمؾ الظاىرة دراسة عممية دقيقة تتسـ بالمكضكعية نبيف مف خالليا معنى مصطمح الفكبيا كىي
أصؿ الدراسة ،كاألسباب التي أدت إلى ظيكرىا ،كما كتبحث في مخاطرىا كمالمحيا كمف ثـ في طرؽ عالجيا.
أهنية البحث يف هذا املوضوع:


تعمؽ ىذا المكضكع برسالة اإلسالـ ،التي أكرـ اهلل تعالى بيا نبيو محمد .



الكقكؼ عمى األسباب الحقيقية ليذه الظاىرة.



بياف العالج الحقيقي ليذه الظاىرة.



تكضيح صكرة اإلسالـ الصحيح.

مههج الدراسة:

اقتضت طبيعة البحث أف يستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالتاريخي ،أم كصؼ الظاىرة كما ىي مكجكدة

عمى أرض الكاقع ،لمكصكؿ إلى أسبابيا كعكامميا ،كمف ثـ استخالص عالجيا ،أم :أف ىذه الدراسة تجاكزت مرحمة كصؼ
المشكمة إلى مرحمة إبراز الحمكؿ كالعالج ،كما اعتمد الباحث عمى المنيج التاريخي.
الدراسات السابقة:

مف خالؿ البحث في المكتبة اإلسالمية فقد كجد الباحث دراسات في المكضكع نفسو منيا:

 -1ظاىرة اإلسالـ فكبيا  /قراءة تحميمية ،لمباحث خالد سميماف ،ثقافتنا العدد  .12كىذا البحث في أصمو كرقة بحثية
قدمت إلى مؤتمر فيالدلفيا الدكلي الحادم عشر "ثقافة الخكؼ" ،جامعة فيالدلفيا ،األردف في عاـ 2006ـ .كقد تكمـ
الباحث في أسباب ىذه الظاىرة كمظاىرىا.
 -2مشكمة األقميات المسممة في الغرب ،لمباحث أحمد عبد الغني محمكد عبد الغني ،حيث تكممت الدراسة عف مشكمة األقميات
المسممة في الغرب ،ككاف مف ضمف ىذه المشكالت ظاىرة اإلسالـ فكبيا ،فتكمـ الباحث عف أسباب الظاىرة كنتائجيا.

 -3الخكؼ مف اإلسالـ (األسباب كاآلثار) ،لمباحث الدكتكر جماؿ نكر الديف إدريس كىك بحث منشكر في مجمة جامعة
القرآف الكريـ كالعمكـ اإلسالمية في العدد العشريف لسنة 2010ـ ،كقد تناكؿ الباحث في دراستو أسباب ىذه الظاىرة
كنتائجيا .فكاف الحديث عف األسباب كالنتائج فقط.
مشكلة الدراسة:

جاءت ىذه الدراسة لإلجابة عف األسئمة كالستفسارات اآلتية.

 -1ما معنى مصطمح اإلسالـ فكبيا؟ كمتى نشأ؟
 85ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع ( 1431 ،)1ه2018/م
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 -2ما أسباب شيكع ظاىرة اإلسالـ فكبيا؟
 -3ما أبرز المالمح كالمخاطر التي تمثؿ ظاىرة اإلسالـ فكبيا؟
 -4ما طرؽ عالج ظاىرة اإلسالـ فكبيا؟
كقد جاء ىذا البحث مشتمالن عمى أربعة مباحث ،كخاتمة عمى النحك اآلتي:

المبحث األول :معنى مصطمح اإلسالـ فكبيا كنشأتو.

المبحث الثاني :أسباب شيكع ظاىرة اإلسالـ فكبيا.

المبحث الثالث :المالمح كالمخاطر التي تمثؿ ظاىرة اإلسالـ فكبيا.

المبحث الرابع :طرؽ عالج ظاىرة اإلسالـ فكبيا.

كفي نياية الدراسة أبرز النتائج التي تكصؿ الباحث إلييا مف خالؿ الدراسة .كبعد :فيذا عمؿ البشر فما كاف مف

صكاب فمف اهلل ،كما كاف مف خطأ فمف نفسي الضعيفة كالمقصرة كالشيطاف ،كاهلل كرسكلو منو بريئاف.

املبحث األول

معهى مصطلح اإلسالم فوبيا ( )Islam Phobiaومتى نشأ
املطلب األول :معهى مصطلح اإلسالم فوبيا:

الفكبيا كممة يكنانية األصؿ ( ،)phobosكلذلؾ عند الرجكع إلى المعاجـ المغكية فإننا ل نجد ليا معنى ،كتشير

و
معاف عدة مف أىميا الخكؼ كالرىبة ،كيستخدـ ىذا المصطمح مع غيره كثي انر
ىذه الكممة كما تثبت المعاجـ النفسية إلى

كالخكؼ مف اإلسالـ ،كالخكؼ مف البطالة ،كالخكؼ مف الفقر ،كىكذا.

كقد عرفت المعاجـ النفسية مصطمح الفكبيا بقكليا" :بأنيا قمؽ عصبي أك عصاب نفسي ،ل يخضع لمعقؿ ،كيساكر
المرء بصكرة جامحة مف حيث ككنو رىبة في النفس شاذة عف المألكؼ تصعب السيطرة عمييا أك التحكـ فييا .ينطكم عمى
طابع مرضي ،كينشأ عادة مف جراء تجارب سابقة غير سارة ،كمترسبة في حالة تحت شعكرية  ...كالشخص الذم يعتريو
الخكؼ ل يفيـ طبيعة ىذا القمؽ المرضي(.)2

كالفكبيا تضاؼ كتطمؽ عمى كثير مف األحكاؿ منيا:


فكبيا الطيراف.



فكبيا الماء.



فكبيا الحكار.



فكبيا الظالـ.



فكبيا األماكف الخالية.



فكبيا الكقكؼ أماـ الناس.

فحقيقة المصطمح كمعناه يشير إلى الخكؼ الكبير الذم قد يشعر بو مصابو مف األشياء دكف معرفة سببو .كيعد الفكبيا
مرضا مف األمراض النفسية التي اىتـ عمـ النفس بعالجيا كايجاد حؿ ليا ،لما ليا مف آثار سمبية عمى صاحبيا.
كالذم ييمنا في ىذا البحث ىك تحديد معنى اإلسالـ فكبيا بكصفو مصطمحان مركبان ،فيشير بعض الباحثيف كالدكتػ ػكر
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (1431 ،)1ه2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3

86

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 1, Art. 5

ظاهزة اخلوف مو اإلسالم يف الغزب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسيػف الالكندم أف فكبيا اإلسالـ جاء مف المغة الفرنسية ،فيك يشير في حقيقتو إلى ما تـ ترسيخو في أذىاف الغرب عف طريؽ

الحمالت اإلعالمية بجميع أشكاليا بتشكيو صكرة اإلسالـ كالشخصية اإلسالمية حيث أصبحت تشكؿ ليـ خكفا كقمقا كبيريف(.)3
كباختصار ىذا المصطمح يشير إلى الخكؼ غير المسكغ كغير الشعكرم مف اإلسالـ ،كالرفض العشكائي لو(.)4

كمعنى ذلؾ أف ىذا المصطمح ىك تعبير يستخدمو أىؿ الغرب؛ لتصكير العداء الغربي لإلسالـ كأىمو .كىذا المصطمح

يدعك إلى الكراىية كالعنصرية ،كنبذ الشخصية المسممة كيصكر ىذا المصطمح عند أصحابو مف الغرب أف ىذا الديف الذم
جاء بو محمد  ىك ديف متكحش كىك ديف القتؿ ،كالسفؾ ،كالتشريد ،كغيرىا مف األمكر التي تمصؽ باإلسالـ ،كىك منيا
براء .فنسبكا اإلرىاب إلى األصكلية كمفيكميا في البيئة اإلسالمية ،كذىبكا إلى أف اإلرىاب ىك القتؿ الجماعي لممدنييف نأيا

كانت ىكيتيـ ،كمف ثـ فيك -في نظرىـ -مرادفنا لمفكضى ،كمف ثـ –أيضان -فقد انتيكا إلى أنو نتكء حضارم يتزايد كيأخذ
بيد الحضارة اإلنسانية إلى النييار كالسقكط ،كىذا اإلرىاب يستند عندىـ إلى األصكلية الدينية(.)5
املطلب الثاني :نشأة ظاهزة اإلسالم فوبيا:

يمكف القكؿ إف ىذا المصطمح قديـ حديث كما ذكر بعض الباحثيف مثؿ الدكتكر رشيد الخيكف كالدكتكر مفرح القكسي(،)6

فالخكؼ مف اإلسالـ قد نشأ منذ ظيكر فجر اإلسالـ ،كاتساع رقعتو ،كظيكر الفتكحات اإلسالمية .لكف ما نريده في ىذا
البحث أف نحدد كقت ظيكر ىذا المصطمح كتدرج نشأتو .فبعض الدراسات تشير إلى أف أكؿ استخداـ ليذا المصطمح يعكد
إلى سنة 1976ـ لكف استعمالو في فترة الثمانينات كبداية التسعينات كاف نادرا ،لكف انتشر ىذا المصطمح سريعا بعد أحداث
أشخاص
الحادم عشر مف سبتمبر كالتي حدثت في أمريكا؛ فقد أعمنت الكليات المتحدة أف المسؤكؿ عف ىذه األحداث
ه
متعصبكف كمتشردكف ينتسبكف إلى اإلسالـ فيـ يتصرفكف باسـ اإلسالـ ،كينطقكف باسـ األصكلية اإلسالمية ،فدينيـ اإلسالـ

كىذا الديف ىك الذم سمح ليـ بأف يقتمكا ،كيدمركا ،كيفجركا ،كيفعمكا ذلؾ كمو ،مما دفعيـ إلى إطالؽ مصطمح اإلرىاب عمى
اإلسالـ الذم أنزلو اهلل عمى محمد  .كاإلسالـ كاألصكلية اإلسالمية مف ىذا المصطمح براء .إف مفيكـ األصكلية اإلسالمية
يعني في التحميؿ األخير التمسؾ بالثكابت كاألصكؿ مف الديف ،في حيف نجد أف المفيكـ اإلجرائي المعاصر الذم ينطمؽ مف
أمر مراد نفا لمتشدد ،كالتطرؼ ،كالجمكد ،بؿ باإلرىاب كالجمكد كالبربرية .كمف ثـ فقد اختمفت
اإلسالـ فكبيا جعؿ مف األصكلية نا
آراء المفكريف كالكتاب حكؿ مفيكـ األصكلية اإلسالمية ،فربطكا بيف عممية تقييميـ لمعقيدة اإلسالمية عامة ،كالحركات
اإلسالمية المعاصرة عمى كجو الخصكص( .)7حتى ظف بعضيـ أف مفيكـ األصكلية اإلسالمية يتسـ بعدـ التسامح كنظرة

الستعالء ،كالعدكانية ،كالعزلة الحضارية ،كرفض الحكار مع اآلخر ،كالقسكة ،كالتكفير ،كتقديسيـ لمماضي ،كجعمو السبيؿ

إلصالح كؿ األخطاء( .)8كعميو فإف األمر يتطمب منا أف نتكقؼ قميالن أماـ ىذا المصطمح الغريب في دللتو كمضمكنو.
كيمكف القكؿ :إف ظاىرة الخكؼ مف اإلسالـ عند الغرب قد مرت بمراحؿ عدة نجمميا بما يأتي:
المرحمة األولى :مرحمة التصنيؼ.

المرحمة الثانية :مرحمة التكصيؼ.
المرحمة الثالثة :مرحمة التخكيؼ.

فيذه المراحؿ الثالث ىي التي مرت بيا ظاىرة اإلسالـ فكبيا فبدأ الغرب بتصنيؼ العرب المسمميف ككضعيـ في

ابتداء -مسممكف كالذم جاء بيذا الديف ىك نبييـ محمد  .كأما المرحمة الثانية :فبدأ
دائرة معينة تتمثؿ بدائرة اإلسالـ فيـ  -ن
فييا الحديث عند الغرب لتكصيؼ ىؤلء؛ فجعمكىـ بدائرة ضيقة كأطمقكا عمييا دائرة اإلرىاب كالقتؿ كاليمجية فيؤلء ىـ
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أرباب اإلرىاب .فكصؼ اإلرىاب عند ىؤلء مقترف باإلسالـ .كبعد أف حصؿ التصنيؼ كالكصؼ جاءت المرحمة الثالثة :كالتي
تعد لزامان لممرحمتيف السابقتيف التي تتمثؿ بعقدة الخكؼ مف اإلسالـ كأىمو ،مما جعميـ يعتقدكف أف العدك المدكد ليـ يتمثؿ
باإلسالـ كمف ينتمي إليو .كىذه النتيجة نتيجة حتمية لمف كصؼ بالقتؿ كالكحشية أف يخافكا منو كل يأمنكا جانبو.

املبحث الثاني
أسباب ظهور ظاهزة اإلسالم فوبيا
إذا أردنا أف نبحث في األسباب الحقيقية التي أدت إلى شيكع ىذه الظاىرة ،نستطيع أف نبينيا في األسباب اآلتية.
السبب األول :مف األسباب الحقيقية لظاىرة اإلسالـ فكبيا في الغرب ذلؾ النجاح الذم حققو اإلسالـ عبر مر التاريخ ،كالمتمثؿ

بفرض اإلسالـ سمطانو عمى األمـ كالممالؾ كاإلمبراطكريات ،مما يشكؿ خكفان كقمقان كبيريف مف تكرار ىذا النجاح في أم فترة

مف الفترات .فيذا النجاح لإلسالـ أدل كبشكؿ كاضح إلى كجكد عدـ ارتياح بسبب اإلرث الحضارم لإلسالـ كأكبر شاىد

عمى ذلؾ الفتكحات اإلسالمية التي بدأت مف عيد النبي  كمف ىذه الفتكحات معركة اليرمكؾ التي نتج عنيا ىزيمة الركـ
كاخراجيـ مف جزيرة العرب حتى قاؿ ىرقؿ كىك ينظر إلى األراضي السكرية كيكدعيا كيقكؿ(( :عميؾ يا سكرية السالـ ،كنعـ
البمد ىذا لمعدك كل يدخمؾ ركمي بعد اليكـ إل خائفا))( .)9كمف الفتكحات اإلسالمية أيضان فتح األندلس عاـ 91ىػ ،فبعد سقكط

اإلمبراطكرية الركمانية كاف نكر اإلسالـ قد امتد إلى حدكد الصيف كالى اليند ،كالى أقصى األندلس ،كالى قمب إفريقية .كيكضح
الدكتكر محمكد محمد شاكر في كتابو (رسالة في الطريؽ إلى ثقافتنا) ىذا السبب كيذكر أف النص ارنية قد انحصرت في الرقعة
الشمالية التي عرفت اليكـ باسـ أكركبا ،كاستمر الصراع بيف اإلسالـ كالنصرانية لخمسة قركف ،فانطمقكا يعدكف العدة ضد
اإلسالـ في شماؿ أكركبا ككاف جزءا مف إعدادىـ تصكير اإلسالـ بصكرة بشعة ،كأف أىؿ اإلسالـ كثنيكف ،ناىيؾ عف الكذب

عمى اإلسالـ كالمسمميف؛ فرسخكا في أذىاف الناس صكرة مشكىة عف اإلسالـ كأىمو .كبدأت الحركب الصميبية كاستمرت لمدة
قرنيف مف الزمف ،فباءت باإلخفاؽ كالفشؿ ،كفي عاـ 875ق فتحت القسطنطينية كىي آنذاؾ عاصمة المسيحية عمى يد الدكلة

العثمانية ،ككانت ردة الفعؿ أف أكربا اىتزت كأصابيا الخكؼ كالذعر ،ناىيؾ عف الحقد كالكراىية( .)10كيحقؽ اإلسالـ النصر
َن ي ْط ِف ُئوا ُنور المَّ ِو ِبأَفْو ِ
اى ِي ْم َوَيأ َْبى المَّ ُو إََِّّل
تمك النصر عبر التاريخ ،كيبقى نكر اإلسالـ ساطعان ،قاؿ تعالىُ  :ي ِر ُ
يد َ
ون أ ْ ُ
َ
َ
َن ي ِت َّم ُنورهُ ولَو َك ِرهَ ا ْل َك ِ
ون[التكبة ]32 :فيذه الفتكحات اإلسالمية عبر التاريخ جعمت الغرب في حالة عدائية ،ككره
اف ُر َ
أْ ُ
َ َ ْ
شديد لإلسالـ كأىمو.

السبب الثاني :نشكء جماعات متطرفة باسـ الديف اإلسالمي التي تجكز تكفير اآلخريف ،كىك التطبيؽ الخاطئ مف قبؿ بعض

التيارات اإلسالمية لمديف اإلسالمي .فالتطبيؽ الخاطئ مف قبؿ بعض التيارات الدينية لإلسالـ يساعد عمى نشر كراىية الغرب
لإلسالـ ،كاعتقاد أنو ديف و
معاد لمحضارة الغربية ،كاتيامو بأنو ديف إر و
ىاب حتى أصبح لفظ المسمـ لدييـ مرادؼ لإلرىابي ،فكثر
الحديث عف اإلرىاب ،كعقدت مف أجمو مؤتمرات ،كتـ إنفاؽ أمكاؿ طائمة بحجة مكافحة اإلرىاب ،حتى أصبح ىذا اليدؼ
ذريعة لمسيطرة عمى بالد المسمميف.
السبب الثالث :غياب الصكرة الحقيقية لإلسالـ كخصائصو مف قبؿ بعض المسمميف كأعدائيـ ،حيث يعمد ىؤلء إلى بتر
نصكص القرآف كالسنة ،كخاصة النصكص التي تتحدث عف الجياد ،كقتاؿ المحاربيف منيـ ،فيؤلء يصكركف اإلسالـ عمى

أنو عبارة عف برؾ مف الدماء ،كىك قتؿ ،كتعذيب ،كتشريد .فيقنعكف أنفسيـ كغيرىـ بيذه الصكرة الدمكية عف اإلسالـ كأىمو.
كينسكف حقيقة الديف اإلسالمي الذم جاء بو النبي محمد  .فرسالة اإلسالـ جاءت رحمة لمعالميف ،كما قاؿ اهلل تعالىَ  :و َما
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (1431 ،)1ه2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ين[األنبياء.]107 :
س ْم َنا َك إََِّّل َر ْح َم ًة لِ ْم َعالَ ِم َ
أ َْر َ
فرسالة اإلسالـ التي أنزليا اهلل  عمى نبيو محمد  تتفؽ مع الرسالت السماكية السابقة ،التي أنزلت عمى األنبياء
مف قبمو ،كيؼ ل كمصدرىا كاحد كىك رب العالميف ،فكؿ الرسالت كالديانات تديف اإلرىاب بكافة أشكالو كصنكفو ،كتدعك
إلى الكسطية ،كالتسامح ،كنبذ العنؼ ،كالتقتيؿ ،كالتشريد ،كالذم نالحظو مف خالؿ الكاقع أف الغرب قد فيـ صكرة مغمكطة
عف حقيقة اإلسالـ ،كىنا يجب عمى العمماء كالدعاة كالمفكريف أف يبينكا لمغرب حقيقة اإلسالـ الذم جاء بو محمد .
السبب الرابع :العداء الحقيقي لإلسالم :كالمتمثؿ باإلعالـ الغربي الذم يديره الييكد مف مختمؼ أنحاء العالـ ،ككما ىك
معمكـ لدل الجميع أف اإلعالـ بشتى أنكاعو ككسائمو مف أخطر األساليب لتركيج أم مفيكـ مف المفاىيـ .كل يمكف إنكار

تنكع الكسائؿ كاألساليب اإلعالمية لتشكيو صكرة اإلسالـ .لكف مف أخطر ىذه الكسائؿ كاألساليب عمى اإلطالؽ مف كجية
نظر حسف العنيسي التي تأتي مف أبناء المسمميف أنفسيـ كتحديدا مف المنافقيف( .)11أما الغرب فقد صكر إعالميـ سكاء

كاف مكتكبا أـ مقركءا اإلنساف المسمـ بأنو إنساف ل يحمؿ في داخمو إل الحقد الدفيف ألصحاب الديانات األخرل ،كصكركه
بأنو إنساف قاتؿ ،و
معتد عمى اآلخريف ،فرسمكا صكرة لإلنساف المسمـ بأنو إنساف بمباسو التقميدم ،كلحيتو الكثة ،فرسخت ىذه
يقينا أف عزة األمة اإلسالمية
الصكرة السيئة عف اإلنساف المسمـ كالشخصية المسممة ،كلـ يقصركا في ذلؾ .كالغرب يعتقد ن
كسبيؿ نصرتيا يكمف بمدل تمسكيا بدينيا ،فإذا تمسكت بدينيا كعقيدتيا عزت كسادت كانتصرت كقادت ،كاذا ابتعدت
عف دينيا حؿ بيا الخراب كالدمار .كبناء عمى ذلؾ فالغرب يحاكؿ القضاء عمى ىذه األمة مف خالؿ الحرب عمى دينيا كعقيدتيا
عف طريؽ اإلعالـ .كقد أساء اإلعالـ الغربي إلى الشخصية المسممة كفيما يمي صكر لتشكيو صكرة اإلسالـ في الغرب عف
طريؽ اإلعالـ كمف ىذه الصكر(:)12



الصورة األولى :ما نشرتو صحيفة ( )The sunالبريطانية ،حيث نشرت كاريكاتي انر لمخنازير في مسيرة احتجاج أماـ



الصورة الثانية :ما نشرتو مجمة ليؼ األمريكية عاـ 1996ـ صكرة مسمـ مف الكاميركف يصمي كأمامو ثالجة كككاككل.

مبنى الصحيفة ،حيث تصفيـ بأنيـ عرب.

ككاف القصد مف كراء ىذه الصكرة حتى يكضحكا لمعالـ أف رجؿ الديف ىذا كاف يبحث عف إطفاء ظمأه الركحي فتكجو
إلى مكة حيث كجد ضالتو المنشكدة.



الصورة الثالثة :ما نشرتو دار األزياء الفرنسية (شانيؿ) حيث عرضت ثكبان مطر انز آليات مف القرآف الكريـ عمى ىذا

الثكب ،كيعمـ مف ذلؾ؛ لما فيو مف تشكيو صكرة اإلسالـ أك أم رمز إسالمي كقد تـ العتراض عمى صاحب دار
األزياء فرد أف القصد ليس اإلساءة لإلسالـ؛ ألف الدار كانت تظف أف ما كتب ىك قصيدة حب.



الصورة الرابعة :برامج األطفاؿ التي تبث عمى القنكات التمفزيكنية ،كالتي تصكر اإلنساف المسمـ إنسانان ىمجيان ييدد

بقتؿ اآلخريف(.)13

()14

أكف ليف كىك مف أشير المكسكعات المعجمية في العالـ ،حيث



الصورة الخامسة :ما جاء في قامكس كبستر



الصورة السادسة :كمثؿ ىذه الصكر قد كجدت قديما ،كمثاؿ ذلؾ أف الفنانيف الغربييف في القرف التاسع عشر كانكا

()15

عرؼ ىذا القامكس العربي بالمعاني اآلتية :المتشرد ،المنحرؼ ،المتسكع ،المتسكؿ ،الغبي ،الفكضكم

()16

يصكركف المسمميف في لكحاتيـ الفنية عمى أنيـ محاربكف غير متحضريف ،كأنيـ شاىركف لمسيكؼ

.

.

السبب الخامس :ضعؼ اإلعالـ اإلسالمي ،فالناظر إلى كاقع اإلعالـ اإلسالمي يشعر بالخجؿ مقارنة مع اإلعالـ الييكدم

الغربي ،ففي مجاؿ الدفاع عف اإلسالـ كالمسمميف ،نجد اإلعالـ اإلسالمي ل يبرز صكت اإلسالـ بالصكرة المطمكبة ،كل يتصدل
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لحمالت التشكيو حكؿ اإلسالـ ،كىذا ل يعني عدـ اىتماـ اإلعالـ اإلسالمي بيذه القضية ،إنما الحديث عف المكازنة بيف
اإلعالـ الغربي كاإلعالـ اإلسالمي ،فالحديث عف اإلعالـ الييكدم يبعث األلـ كالحسرة في نفس المسمـ ،ألنو قاـ بدكر
كبير في اإلساءة لإلسالـ كالمسمميف كما زاؿ يقكـ بيذا الدكر ،كالسيطرة عمى اإلعالـ مف قبؿ الييكد الغرب بيذه الصكرة

مخطط حيث جاء في البركتكككؿ الثاني عشر مف بركتكككلت حكماء صييكف((( :)17سنعامؿ الصحافة عمى النيج اآلتي:

ما الدكر الذم تمعبو الصحافة في الكقت الحاضر؟ إنيا تقكـ بتيييج العكاطؼ الجياشة في الناس ،كأحيانان بإثارة المجادلت

كخاصة  ...كلف يصؿ طرؼ مف خبر إلى المجتمع مف غير أف يمر عمى إرادتنا .كىذا ما قد كصمنا إليو حتى في الكقت
الحاضر كما ىك كاقع :فاألخبار تتسمميا ككالت  Agenciesقميمة تتركز فييا األخبار مف كؿ أنحاء العالـ  ...كفي
الصؼ األكؿ :سنضع الصحافة الرسمية .كستككف دائمان يقظة لمدفاع عف مصالحنا ،كلذلؾ سيككف نفكذىا عمى الشعب
ضعيفان نسبيان .كفي الصؼ الثاني :سنضع الصحافة شبو الرسمية  Semi Officialالتي سيككف كاجبيا استمالة المحايد

كفاتر اليمة ،كفي الصؼ الثالث :سنضع الصحافة التي تتضمف معارضتنا ،كالتي ستظير في إحدل طبعاتيا مخاصمة
لنا ،كسيتخذ أعداؤنا الحقيقيكف ىذه المعارضة معتمدان ليـ ،كسيترككف لنا أف نكشؼ أكراقيـ بذلؾ .ستككف لنا جرائد شتى

تؤيد الطكائؼ المختمفة :مف أرستقراطية كجميكرية كثكرية ،بؿ فكضكية –أيضان .-كسيككف ذلؾ طالما أف الدساتير قائمة

بالضركرة))( .)18كنستطيع أف ندرؾ قكة اإلعالـ الييكدم الغربي كسيطرتو عمى العالـ عندما نعرؼ الحقائؽ اآلتية:

أوَّلً :ركبرت مردكخ الذم يعد قطبا مف أقطاب اإلعالـ الدكلي كسيطرتو عمى الشركات اإلعالمية الكبرل في شتى بقاع العالـ،

فيك صاحب شركة نيكز ليميتد (األخبار المحدكدة في أستراليا) ،كصاحب قنكات نيكز فككس المشيكرة بمناصرتيا

كدعميا الكامؿ إلسرائيؿ ضد القضية الفمسطينية ،كصاحب مئة صحيفة في أستراليا ،كغيرىا مف القنكات التمفزيكنية
كاإلعالمية التي يسيطر عمييا(.)19

ثانياً :جكليكس ركيترز الييكدم الذم يممؾ ككالة أنباء ركيترز.

ثالثاً :صمكئيؿ تيكىرز الييكدم الذم يممؾ خمسان كأربعيف صحيفة منيا نيكز دام ذات النفكذ القكم في أمريكا.

مف خالؿ ما سبؽ ندرؾ حقيقة سيطرة الييكد الغرب عمى اإلعالـ ،كىذه الحقيقة أشار إلييا الدكتكر عبد الرحمف حبنكة

الميداني في كتابو أجنحة المكر الثالثة ،حيث قاؿ(( :السيطرة عمى كسائؿ اإلعالـ المختمفة لتكجيو الرأم العاـ ضمف
المخططات التي تضعيا قيادات أجنحة المكر))( .)20كأما عف اإلعالـ اإلسالمي عند العرب كالمسمميف فما ىك؟ كماذا يقدـ

إزاء ىذه السيطرة الييكدية عمى العالـ؟ .مف خالؿ ما سبؽ نقرر كنؤكد أف لمقكة الييكدية في سيطرتيا عمى اإلعالـ دك انر
كاضحان في استثمار ىذا اإلعالـ ضد اإلسالـ كالمسمميف.

السبب السادس :إغفال المسممين لعالمية اإلسالم وتبميغ الدين .يعاني المسممكف في ىذه األياـ عدـ قدرتيـ عمى ترتيب
األكلكيات ،كالمقصكد بذلؾ انشغاؿ المسمميف بقضايا ترفيو ،كبعدىـ عف القضايا الجكىرية ،كمف ذلؾ انشغاليـ بتقسيـ أنفسيـ،
كتصنيؼ المجتمع الذم يعيشكف فيو إلى مسمـ أك كافر ،كجعؿ كؿ مسمـ ينتمي إلى حزب أك فئة بعينيا ،فكجد في المجتمع

المسمـ ما عرؼ بالمسمـ الجيادم ،كالمسمـ اإلخكاني ،كالمسمـ التبميغي كغيرىا مف ىذه األصناؼ لمشخصية المسممة .كترتب
عمييا كثير مف الختالفات كالخصكمات ،فأصبحت الشخصية المسممة بالنسبة لمغرب لغ انز يصعب فكو أك حمو.

السبب السابع :تراجعنا الحضاري بين األمم :إف مكضكع التراجع الحضارم مف المكضكعات الميمة التي كاجيت األمة

اإلسالمية ،كىذه المشكمة تعبر في جكىرىا عف الحاؿ التي كصؿ إلييا المسممكف في عصكرىـ التالية لدكلة اإلسالـ الفتية.
كىذه المشكمة تعكد إلى عدـ فيـ المسمميف لحقيقة ىذا الديف العظيـ ،الذم ميد السبيؿ أماـ أتباعو لمسايرة التقدـ العممي(.)21
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ظاهزة اخلوف مو اإلسالم يف الغزب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالتراجع الحضارم بيف األمـ يعد أحد األسباب الرئيسة في انتشار ظاىرة اإلسالـ فكبيا ،فمك كانت األمة اإلسالمية في
الكقت الذم نعيش في تقدـ حضارم كبير ،فإف ظاىرة اإلسالـ فكبيا ربما ما كاف ليا كجكد مف األساس ،كالسبب ىك أننا لك
كنا عمى شيء مف التقدـ الحضارم لكاف ىذا سببان رئيسان في القضاء عمى األسباب السابقة مف :اإلرىاب ،كالتشدد ،كضعؼ
اإلعالـ ،كغيرىا مف األسباب الرئيسة التي سبؽ ذكرىا آنفنا.

ل بد أف نقرر أف األمر لـ يأت مف فراغ بؿ ىناؾ تراكمات عبر األياـ ،جعمت ىذه الظاىرة تنتشر عندىـ فيي ليست

كليدة المحظة ،بؿ جاءت عبر تراكمات متعددة.

املبحث الثالث
املالمح واملخاطز الــيت متثل ظاهزة اإلسالم فوبيا
املطلب األول :املالمح البارسة لظاهزة اإلسالم فوبيا:

تعد ظاىرة الفكبيا المكجية لإلسالـ مشكمة حقيقية تكاجو المسمميف في كؿ صكب كناحية ،كالسبب يتجمى بإف ارزات

تمؾ الظاىرة الخطيرة التي نتجت بسببيا ،كىذه الظاىرة قد برز ليا مالمح كنتج عنيا مخاطر متعددة ،كقد أصدرت مؤسسة
()22

رانيميد البريطانية

تقري انر في عاـ 1997ـ بعنكاف" :اإلسالـ فكبيا" بمعنى اإلرىاب اإلسالمي كقد بينت الدراسة أىـ المالمح

لتمؾ الظاىرة كأبعادىا كأخطارىا .كبنظرة فاحصة إلى الكاقع الذم نعيش نستطيع أف نكجز تمؾ المالمح كاألبعاد لتمؾ الظاىرة
بما يأتي:

 -1تشكيو صكرة اإلسالـ بكصفو بالجمكد كعدـ المركنة ،فاإلسالـ في نظر الغرب ديف جامد ل يقبؿ مخالفة الرأم كتعدد
اآلراء ،كىذه النظرة في حقيقتيا قاصرة كغير مكضكعية فمف الخصائص الكبرل ليذا الديف اتصافو بالمركنة ،كأنو
قادر عمى استيعاب اآلخر سكاء بيف المسمميف فيما بينيـ ،كيكفينا ذلؾ التراث اإلسالمي الذم يزخر بآراء متعددة في
المسألة الكاحدة حيث يتجمى ذلؾ في التفسير كالحديث ،حتى في كجكد اتجاىات فكرية متنكعة .كبيف المسمميف

كغيرىـ مف غير المسمميف كالقرآف شاىد عمى ذلؾ ،ففي العتقاد ابتداء أعطى اإلسالـ الحرية لذلؾ اإلنساف فقاؿ
تعالىََّ :ل إِ ْك َراهَ ِفي الد ِ
ِّين[البقرة .]256 :فكيؼ يقاؿ :إف اإلسالـ ل يتقبؿ الطرؼ اآلخر؟
 -2كصؼ اإلسالـ بأنو خطر حقيقي ،ييدد أمف العالـ بأسره ،بؿ إف الغرب أحيانان يشبو اإلسالـ بالنازية كالشيكعية(،)23
كبما أف اإلسالـ خطر ييدد العالـ ،فيك سيؤدم إلى صداـ حقيقي كصراع بيف الحضارات ،كنظرة الغرب لإلسالـ في
حقيقتيا بعيدة عف الصكاب .فاإلسالـ يرفض صراع الحضارات ،بؿ إنو يحث عمى الحكار بيف الحضارات ،كالتاريخ
شاىد صدؽ عمى ذلؾ .فاإلسالـ يدعك إلى حكار الحضارات ،كل يدعك إلى الصداـ معيا ،ىذه ىي حقيقة اإلسالـ
سِب ِ
يل َرِّب َك ِبا ْل ِح ْك َم ِة
السمحة .كالقرآف الكريـ مميء باآليات التي تحث عمى الحكار مع اآلخر كقكلو تعالىْ  :ادعُ إِلَ ٰى َ
ِ
َعمَ ُم
سِبيمِ ِو ۖ َو ُىَو أ ْ
س ُن ۖ إِ َّن َرَّب َك ُىَو أ ْ
س َن ِة ۖ َو َج ِاد ْل ُي ْم ِبالَِّتي ِى َي أ ْ
َعمَ ُم ِب َم ْن َ
ض َّل َع ْن َ
َح َ
َوا ْل َم ْو ِعظَة ا ْل َح َ
ين[النحؿ .]125 :فاإلسالـ يدعك إلى الحكار كالمجادلة بالتي ىي أحسف ،كليس إلى صداـ الحضارات فصراع
ِبا ْل ُم ْيتَِد َ
الحضارات مشركع غربي أطمقو صمكئيؿ ىنتنجتكف( )24لمنيؿ مف اإلسالـ كتشكيو صكرتو.
 -3اتياـ الثقافة اإلسالمية بأنيا ثقافة سيئة تسيء إلى اآلخريف ثقافة ل تحترـ المرأة كتسيء إلييا ،ثقافة ل تحسف احتراـ
اآلخريف ،كثقافة تسيء إلى اآلخريف.

كحقيقة األمر :إذا كصؼ اإلسالـ بيذه الصفة فيك ظمـ شنيع؛ ألف اإلسالـ براء؛ فالذم كرـ المرأة كأعمى شأنيا كأعطاىا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رائد بين عبد الزمحو

حقكقيا ىك اإلسالـ ،كالذم نظـ عالقة المسمميف بغيرىـ كدعا إلى احتراـ العيكد كالمكاثيؽ كاللتزاـ بيا ىك اإلسالـ،
نعـ الذم دعا إلى ذلؾ كمو ىك اإلسالـ أييا الغرب.
 -4النظر إلى مف ينتسبكف إلى اإلسالـ بأنيـ عبارة عف قطاع طرؽ كمجمكعة مف القتمة ،كسفكة دماء ،فال تكجد ليـ
حضارة تيدييـ كتعمميـ .كىذه النظرة ىي بعيدة كؿ البعد عف الحؽ؛ فاإلسالـ قد اىتـ باإلنساف ،ككرمو ،كحرـ

سفؾ دمو ،كقتمو ،كحذر مف ذلؾ تحذي انر شديدان .كجعؿ قتؿ إنساف كقتؿ الناس جميعا ،كاحياء نفس كإحياء الناس جميعنا

فاإلسالـ كأىمو ليسكا قتمة كما يتكىـ الغرب ،كل يسفككف دماء الناس ،بؿ أىمو مسممكف يحافظكف عمى النفس البشرية؛
ألف دينيـ أمرىـ بذلؾ.
 -5إصدار القكانيف التي تمنع المرأة المسممة مف الحجاب الشرعي ،كما ىك في فرنسا ،ككثير مف الدكؿ الغربية األخرل.
 -6عدـ المكافقة عمى بناء المآذف التي ىي دللة عمى كجكد المسجد الذم تؤدل فيو الصالة كما ىك في سكيس ار.
 -7الرسكمات الكاريكاتكرية المسيئة لإلسالـ كالمسمميف ،كالرسكمات التي أساءت لشخصية النبي محمد .
 -8الدعكة إلى إحراؽ المصاحؼ ،كما حصؿ في الكليات المتحدة األمريكية.
ىذه أبرز المالمح كالمظاىر التي يمكف لنا أف نستشفيا مف ظاىرة انتشار اإلسالـ فكبيا في الغرب ،كذكر تمؾ المالمح

كالمظاىر يدلنا بكضكح عمى مدل خطكرة ىذه الظاىرة كما تشكمو مف أزمة كبرل عمى المستكل العالمي .كىذا ما سكؼ
نتحدث عنو في المطمب اآلتي إف شاء اهلل تعالى.
املطلب الثاني :خماطز ظاهزة اإلسالم فوبيا:

كاف الحديث في المطمب السابؽ عف أبرز المالمح التي يمكف لممجتمع مالحظتيا مف خالؿ تفشي ظاىرة اإلسالـ

فكبيا ،كسكؼ نتكمـ في ىذا المطمب عف أبرز المخاطر التي ييدد بيا انتشار ىذه الظاىرة العالميف الغربي كاإلسالمي كالتي
تتجمى بما يأتي:
 -1القضاء عمى التبادؿ الثقافي بيف العالميف الغربي كاإلسالمي ،فانتشار ظاىرة اإلسالـ فكبيا يحكؿ دكف الستفادة مف
ثقافة كؿ كاحد مف اآلخر.

 -2إف انتشار ىذه الظاىرة يقضي عمى قياـ تعاكف بيف بالد الغرب كبالد اإلسالـ في جكانب متعددة كعمى رأسيا النظاـ
القتصادم.
 -3نشكب صراع الحضارات التي ستؤدم باألمة إلى اليالؾ ،مع أف األصؿ أف يككف حكار بيف الحضارات ل صراع.
 -4إف انتشار ظاىرة اإلسالـ فكبيا يشكؿ خط انر عمى أبناء اإلسالـ إذ سيمحؽ بيـ ظمـ كأذل أينما حمكا كأينما ارتحمكا؛ ألف
النظرة الغربية إلييـ نظرة تصفيـ بأنيـ قتمة كسفكة دماء ،كلذلؾ أينما كجدكا سيالقكف ظممان كاجحافان حتى تتغير تمؾ
النظرة بالنسبة ليـ.

 -5إف خطر ىذه الظاىرة سيمحؽ بنسبة كبيرة المسمميف الذيف يعيشكف كيعممكف في بالد الغرب ،كمف غير الممكف أف يتمتع
المسممكف بحرية كبيرة ،كأف يعطكا حقكقان مثؿ غيرىـ ،فالمسممكف ىناؾ ستقيد حريتيـ الشخصية بشكؿ كبير .كسيتعرضكف
إلى مضايقات مختمفة.

 -6إف ظاىرة اإلسالـ فكبيا ل تميز بيف المعتدليف مف المسمميف كالمتشدديف ،فكالىما سياف ،كىذا سيؤدم إلى إلحاؽ ضرر
بالمعتدليف مف أىؿ اإلسالـ.
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ظاهزة اخلوف مو اإلسالم يف الغزب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7اتخاذ الغرب ذلؾ لالعتداء عمى البمداف اإلسالمية ،كعمى مف يقاكـ الحتالؿ الصييكني لفمسطيف تحت شعار اإلسالـ
أك باسمو.
ىذه ىي أبرز المخاطر التي يمكف أف نممسيا مف انتشار ظاىرة اإلسالـ فكبيا ،كالناظر في تمؾ المخاطر يجد أنيا تيدد
بالخطر ،كتشعر بخطكرة تمؾ الظاىرة ،كلبد مف اإلشارة أف ظاىرة اإلسالـ فكبيا ظير ليا بعض اإليجابيات ،حيث كجد
اإلقباؿ الشديد عمى اإلسالـ مف قبؿ أعدائو ،كما أنو قد تصدل كثير مف المسمميف لمدفاع عف اإلسالـ.

املبحث الزابع
عالج ظاهزة اإلسالم فوبيا
تكممنا فيما سبؽ عف ظاىرة اإلسالـ فكبيا كعف أسباب نشأتيا ،كتجمت لنا مالمح تمؾ الظاىرة كأخطارىا التي تعكد
عمى العالميف الغربي كاإلسالمي ،كىذا يحتـ عمينا إيجاد الحمكؿ المناسبة لعالج ىذه المشكمة .كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو
عمى مف تقع مسؤكلية عالج ىذه المشكمة؟ ىؿ ىي مسؤكلية الحككمات ،أـ المؤسسات ،أـ األفراد ،أـ مسؤكلية مف؟ أقكؿ:
إف المسؤكلية مشتركة بحيث تشترؾ فييا جميع فئات المجتمع مف حككمات ،كدكؿ ،كمؤسسات ،كأفراد ،كيتجمى حؿ ىذه
المشكمة بما يأتي:

)1

التعريؼ بحقيقة اإلسالـ كخصائصو ،فصكرة اإلسالـ عند الغرب صكرة مشكىة ،صكرتو مشكبة كمقركنة بعمميات

اإلرىاب ،كالقتؿ ،كالتدمير ،كاإلسالـ برمء مف ىذا ،فيجب عمى أىؿ اإلسالـ بذؿ الجيد كالطاقة ككؿ ما بكسعيـ مف أجؿ
التعريؼ بحقيقة ىذا الديف العظيـ كىذا كاجب يقع عمى الحككمات ،كالمؤسسات ،كالعمماء ،كالمفكريف ،كالدعاة إلى اهلل .
كيتمخص ذلؾ كمو بما يأتي:



إنشاء مراكز عممية متخصصة في الدكؿ اإلسالمية تعنى بتعريؼ العالـ بحقيقة اإلسالـ كخصائصو.



إيفاد عدد مف العمماء لمدكؿ الغربية كالعالـ أجمع؛ إلظيار معنى اإلسالـ كحقيقتو.



إقامة مؤتمرات كندكات في البالد اإلسالمية تعنى بيذا المكضكع ،كدعكة مفكريف كعمماء مف دكؿ غربية؛ لممشاركة
في مثؿ ىذه الندكات كالمؤتمرات.



إرساؿ عدد مف الدعاة المسمميف؛ لشرح مضاميف اإلسالـ كحقيقتيا .كتخصيص مكافآت مالية تشجيعا ليـ ،كتقديػ ػ ػ انر



إنشاء قنكات فضائية تعنى ببياف حقيقة اإلسالـ ،كشرح خصائصو.



المشاركة في المؤتمرات التي تعقد في البالد الغربية ،كالتي تعنى بمثؿ ىذه المكضكعات.

لجيكدىـ.



تأسيس المكاقع اإللكتركنية التي تتحدث عف اإلسالـ كخصائصو ،كبمغات متعددة ليتسنى لمعالـ أجمع أف يطمع عمى
حقيقة اإلسالـ .حيث إف العالـ أصبح قرية صغيرة بما عرؼ بالشبكة العنكبكتية ،كالتي مف خالليا يستطيع اإلنساف أف
يصؿ إلى العالـ دكف عناء .كىذا يتطمب جيدا كبي ار مف الباحثيف كالعمماء كالدعاة.


)2

تنشيط حركة الترجمة لمكتب التي تتحدث عف اإلسالـ كحقيقتو كخصائصو .ليتاح ألصحاب المغات األخرل الطالع
عمى حقيقة اإلسالـ ،كتغيير الفكر السمبي عف اإلسالـ كالمسمميف.

تأسيس قنكات التصاؿ بيف الغرب كأىؿ اإلسالـ ،كالذم أقصده ىك فتح باب الحكار بيف الحضارات كالثقافات كل أقكؿ
()25

حكار األدياف .فيناؾ فرؽ كبكف شاسع بيف حكار الحضارات كبيف حكار األدياف

 .فحكار الحضارات مفيكـ إسالمي يشير
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إلى التعاطي اإليجابي بيف الحضارات ،حيث يؤمف بالختالؼ ،أما حكار األدياف فمو معاف متعددة كمتنكعة منيا ما ىك
إيجابي كمنيا ما ىك سمبي .فإف كاف المقصكد مف حكار األدياف ضركرة التعايش السممي بيف الطكائؼ جميعا فيذا محمكد،

كاف كاف المقصكد مف حكار األدياف اإلقرار بصحة الديانات األخرل فيذا باطؿ .ففتح باب الحكار بيف الحضارات كالثقافات
يقمؿ مف حجـ اليكة كالفجكة بيف أىؿ اإلسالـ كالغرب ،كيؤدم إلى التفاىـ كاحتراـ الرأم اآلخر.

كفي ىذا يقكؿ أحد الباحثيف :إننا مطالبكف بأف نتجاكز إذف حدكد الماضي بكؿ إشكالياتو كأدرانو كمساكئو ،كأف ننظر

إلى اآلخر عمى أنو جزء ل يتج أز مف كؿ كبير قكامو حضارة نشأت في ظؿ الدكلة اإلسالمية أسيمت في بناء حضارة
أكركبا اآلف التي يرنك إلييا القاصي كالداني .إنو مف الالزـ أف يدرؾ كؿ منا دكره الحقيقي المنكط بو القياـ بو ،كىك الدكر
حقا بأف يككف اتجاىو إلى إحداث حالة مف الكفاؽ بيف حضارتيف:
الذم ينبغي أف يضطمع بو كؿ مفكر يرل في نفسو مثقفنا ن
حضارة إسالمية ،كحضارة غربية ،أك إف شئنا الدقة حضارة إنسانية كاحدة ليا فرعاف :فرع إسالمي ،كفرع مسيحي.
لذا ،كاف مف كاجب المفكريف أف يسيمكا بآرائيـ في قضايا مؤثرة كاشكاليات جمة :كعالقة الديف بالعمـ ،كالغزك الفكرم،
كالتكفيؽ بيف الفكر كالديف ،كالفكر المعاصر كعالقتو بالديف ،كالمبادئ التي يشترؾ فييا اإلسالـ كاألدياف السماكية األخرل.
حصينا في التصدم لمتطرؼ الديني بكؿ أشكالو كالتطرؼ العمماني بكؿ أشكالو –أيضان ،-كمكاجية
حصنا
كىذا يمثؿ لنا
ن
ن
الصراعات المسمحة بالفكر كالعقؿ كالميف))(.)26
)3

الىتماـ بالبحث العممي في ميزانيات الدكؿ اإلسالمية ،فعالج مثؿ ىذه المشكالت التي ظيرت كستظير بحاجة إلى

بحث عممي دقيؽ؛ إليجاد الحمكؿ المناسبة ليا ،كىذا بحاجة إلى اإلنفاؽ المادم ،كالناظر في دكلنا اإلسالمية يجد أف نصيب
البحث العممي في ميزانياتيا قميؿ جدان ،في حيف أف إسرائيؿ تخصص ما مقداره  %3مف مجمكع ميزانيتيا لمبحث العممي.

فمماذا ل يتـ اإلعالف عف جائزة عالمية سنكية عمى مستكل العالـ ألفضؿ بحث يتحدث عف حقيقة اإلسالـ ،كاعطائو ىيبة
إعالمية عمى مستكل العالـ.

)4

إيجاد مؤسسات إسالمية متخصصة تعنى بالتصدم لمحمالت المشكىة لإلسالـ ،كالتي تبيف حقيقتو؛ لدراستيا كفيميا،

كايجاد الحمكؿ المناسبة ليا.

)5

يتجمى حؿ ىذه الظاىرة كغيرىا ممف ىك عمى شاكمتيا عف طريؽ اإلعالـ ،فاألمر يقتضي إيجاد ىيئة إعالمية إسالمية

)6

ل يخفى عمى الجميع دكر القادة كزعماء الدكؿ في التصدم لمثؿ ىذه المشكالت كالظكاىر التي تشكه حقيقة اإلسالـ،

شاممة تتكاثؼ فييا الجيكد لمدفاع عف اإلسالـ عف طريؽ المفكريف كاألدباء كالدعاة كرجاؿ السياسة كالقادة.
()27

كمبادرة خادـ الحرميف الشريفيف حكؿ ضركرة حكار المسمميف مع غيرىـ مف غير المسمميف

.

)7

الدكر الكبير الذم يمكف أف يقكـ بو المسممكف المقيمكف في بالد الغرب ،مف خالؿ تكضيح صكرة اإلسالـ السمحة

)8

تجديد الخطاب الديني :يتخكؼ كثير مف المسمميف مف مكضكع تجديد الخطاب الديني ،كالسبب في ذلؾ أنو ألؼ ما

نظريا كعمميا عمى أرض الكاقع.

كاف عميو ،كالخكؼ مف كؿ جديد .كقد ثبت عف النبي  أنو قاؿ(( :إف اهلل يبعث ليذه األمة عمى رأس كؿ مائة سنة مف

يجدد ليا دينيا))( .)28كقد صرح ىذا الحديث بمصطمح التجديد ،مما يدؿ أف ىناؾ أمك ار سكؼ تط أر بمركر الزمف عمى حياة
الناس فال بد فييا مف التجديد كلكف ما معنى التجديد الكارد في الحديث؟ بادئ ذم بدء ل بد أف نفرؽ بيف مصطمحيف ىما:

األكؿ :تجديد الديف نفسو ،كالثاني :تجديد الخطاب الديني .أما تجديد الديف نفسو فال يصدر ىذا القكؿ عف مسمـ ألبتة؛ ألف
ت عمَ ْي ُكم ِنعمِتي ور ِ
ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
سَال َم ِدي ًنا
ض ُ
الديف كامؿ ل يحتاج إلى تجديد قاؿ تعالى :ا ْل َي ْوَم أَ ْك َم ْم ُ
اإل ْ
ت لَ ُك ْم دي َن ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ
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ظاهزة اخلوف مو اإلسالم يف الغزب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[المائدة .]3 :كأما مفيكـ تجديد الخطاب الديني فالمقصكد بو أنو عممية إصالحية محافظة ،كليس عممية تخريبية كيمكف تعريفو
بما يطرحو عمماء اإلسالـ كالدعاة في بياف اإلسالـ كقضاياه المختمفة ،عمى النحك الذم كاف عميو زمف النبي  ،كزمف

الصحابة الكراـ ،بعيدا عف التحريؼ كالغمك كالتنطع ( .)29كالحديث السابؽ الذم ذكر أف اهلل يبعث مجددا لألمة عمى رأس كؿ
()31

مئة سنة ،يدؿ عمى أف التجديد ضركرة ممحة( )30كل بد منو؛ لحاجة األمة إليو كيظير ذلؾ مف خالؿ ما يأتي

:

أ.

جيؿ كثير مف أبناء األمة اإلسالمية بالمغة العربية الفصيحة ،مما أدل إلى عدـ فيميـ الصحيح لمنصكص الشرعية.

ب.

ظيكر كثير مف المستجدات في المعامالت كالتصرفات تحتاج إلى بياف الحكـ الشرعي.

ج.

التقدـ التقني اليائؿ الذم قرب العالـ كجعمو قرية صغيرة بيف يديؾ ،مما أتاح لإلنساف أف يتعامؿ كيتكاصؿ مع المجتمع
بأسره ،فكاف ل بد مف بياف الحكـ الشرعي في ذلؾ.

مما سبؽ نستطيع القكؿ :إف ىناؾ طرقا كثيرة كمتعددة لمقضاء عمى ىذه الظاىرة الخطيرة ،لكنيا بحاجة إلى تكاتؼ الجيكد
مف العمماء كالدعاة كالزعماء كالقادة كأبناء المجتمع أنفسيـ ،فإف تكاتفت الجيكد كاف ذلؾ عكنا لمقضاء عمى ىذه الظاىرة.

اخلامتة:

الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات كبعد :ففي نياية ىذه الدراسة يمكف لمباحث ذكر ما تكصؿ إليو مف نتائج يذكرىا

فيما يأتي:

 -1مصطمح اإلسالـ فكبيا مصطمح يقصد بو عند الغرب الخكؼ مف اإلسالـ ككراىتو كتشكيو صكرتو ،كالقكؿ بأنو ىك
اإلرىاب بعينو.
 -2تنكع أسباب ظيكر ظاىرة اإلسالـ فكبيا ،فبعضيا يعكد إلى المسمميف ،كبعضيا يعكد إلى الغرب ،كبعضيا يعكد إلى
اإلعالـ الغربي بجميع أشكالو.
 -3مف أىـ األسباب التي أدت إلى شيكع ىذه الظاىرة النجاح الذم حققو اإلسالـ عبر التاريخ ،مما شكؿ خكفان كقمقان عند
الغرب مف تكرر مثؿ ىذا النجاح.

 -4مف األسباب الميمة لشيكع ظاىرة اإلسالـ فكبيا كثرة الصراعات في ىذا العالـ ،كاستغالليا مف قبؿ أعداء اإلسالـ
لمصداـ ل لمتالقي كالكئاـ.
 -5ل يخفى عمى الجميع أف لمتراجع الحضارم ألمتنا اإلسالمية دك انر كبي انر في شيكع ىذه الظاىرة.

 -6تبيف الدراسة أف ظاىرة اإلسالـ فكبيا ليا مالمح كمظاىر تبرز عمى أرض الكاقع كىذا يؤدم إلى تشكيؿ مخاطر
كبرل عمى مستكل العالميف الغربي كاإلسالمي.
 -7عالج ظاىرة اإلسالـ فكبيا يتـ عف طريؽ المشاركة ،كىذا يتطمب جيدان مكثفان عمى مستكل الدكؿ ،كالحككمػ ػ ػات،
كالمؤسسات ،كاألفراد.

 -8لإلعالـ دكره الخطير في التصدم لعالج ظاىرة اإلسالـ فكبيا ،سكاء اإلعالـ المرئي ،أك المسمكع ،أك المكتكب.
 -9ضركرة تجديد الخطاب الديني كدكره لمقضاء عمى ظاىرة اإلسالـ فكبيا.

 -10ل يمكف إنكار الدكر الكبير الذم يقكـ بو قادة الدكؿ كزعماء العالـ اإلسالمي لعالج ظاىرة اإلسالـ فكبيا ،عف طريؽ
عقد المؤتمرات العالمية.
 -11ضركرة تجديد الخطاب الديني ،كأىميتو في عالج ظاىرة اإلسالـ فكبيا.
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النبأ ،عدد  ،51شعباف1421 ،ىػ.

( )8انظر :ريتشارد ىرير دكمجياف ،األصولية في العالم العربي ،ترجمة :عبد الكارث سعيد ،دار الكفاء ،المنصكرة ،ط،1992 ،3
ص  58كما بعدىا .كانظر :كالكس كينتسمر ،األصولية الجديدة في أوروبا والوَّليات المتحدة ،مقاؿ في مجمة قضايا فكرية،

العدد السابؽ ،ص.95

الب ىال يذرم ،فتوح البمدان ،دار كمكتبة اليالؿ ،بيركت1988 ،ـ ،ص  .138انظر :طو عبد
( )9أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد ى
المقصكد عبد الحميد أبك يعبيَّة ،موجز عن الفتوحات اإلسالمية ،دار النشر لمجامعات ،القاىرة ج ،1ص.22
( )10محمكد محمد شاكر ،رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1997 ،ـ ،ص.38-35

( )11انظر :حسف عمي العنيسي ،الدوائر الدعائية المعادية لإلسالم بين عيدين ،المؤسسة العربية الحديثة ،القاىرة ،ص.17
( )12انظر :مصطفى الدباغ ،عقدة الخوف من اإلسالم ،دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط2001 ،1ـ ،ص.83-53
( )13انظر :جماؿ نكر الديف اإلدريسي ،الخوف من اإلسالم ،مجمة جامعة القرآف الكريـ كعمكمو ،العدد العشركف2010 ،ـ ،السكداف،
ص.371

( )14معجـ كبستر أكف ليف مف أشير المعاجـ في العالـ ،كتصدره شركة مرياـ كبستر األمريكية ،كتتفرع ىذه الشركة عف الشركة
األـ المكسكعة البريطانية.

( )15مرياـ كبستر ،معجم وبستر أون َّلين ،ط ،3ص.40
( )16انظر :مراد ىكماف ،اإلسالم كبديل ،مكتبة العبيكاف1418 ،ىػ ،ط ،2ص.9
( )17ىي عبارة عف مقررات كتعاليـ كضعيا دىاة الييكد مف كتبيـ المحرفة التي يقدسكنيا ،كقد قامت الصييكنية العالمية بترجمة
أفكارىا بيذه البركتكككلت ،كىي تعد أخطر مقررات في العالـ ،كقد ظيرت في العالـ كمو عاـ 1902ـ .انظر :الموسوعة

الميسرة في األديان والمذاىب المعاصرة ،تأليؼ :الندكة العالمية لمشباب اإلسالمي ،إشراؼ :د مانع الجيني ،دار الندكة العالمية،
ط1420 ،4ىػ ،ص.520

( )18الخطر الييودي بروتوكوَّلت حكماء صييون ،ترجمة :محمد خميفة التكنسي ،تقديـ :عباس محمكد العقاد ،دار الكتاب العربي،
بيركت ،لبناف ،ص.164-159

( )19سعيد الالكندم ،لماذا يخاف الغرب من اإلسالم ،دار النيضة ،مصر ،ط2007 ،2ـ ،ص.191

ِ
اَّلستشراق -اَّلستعمار ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط2000 ،8ـ،
( )20عبد الرحمف حبنكة الميداني ،أجنحة المكر الثالثة وخوافييا :التبشير -
ص.184
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ظاهزة اخلوف مو اإلسالم يف الغزب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )21محمكد كيشانو ،إشكالية التخمف الحضاري عند المسممين ،القاىرة ،دار الفرج2014 ،ـ ،ص.5

( )22ىي مؤسسة فكرية خيرية غير حككمية تتناكؿ جكانب الحياة لألجناس المتعددة ،كتدعك إلى التعددية العرقية في بريطانيا،
تناكلت الحديث عف إرىاب اإلسالـ في عاـ 1997ـ.

( )23الشيكعية مذىب ىداـ إباحي مف أسكأ ما عرفتو البشرية مف مذاىب كجدت عمى ظير األرض ،كانت ليا صكلة كجكلة إباف
حكـ طغاتيا في التحاد السكفيتي ،كقد أصبح اسـ الشيكعية اسما بغيضا إلى القمكب يكحي بالشؤـ ،كيقكـ الفكر الشيكعي

عمى مبادئ مف أىميا :ل إلو كالككف مادة .كحدة العالـ تنحصر في ماديتو .المادة سابقة في الكجكد عمى الفكر .اإلنساف

نتاج المادة .كتقترف الشيكعية بمحاربة اهلل كاألدياف كاألخالؽ كالرحمة كالطمأنينة كالعدؿ ،كيرمز إلى الشركر كاإلباحية

كالفكضكية كالصراع الطبقي ،كالقضاء عمى األسر كمصادرة األمكاؿ العامة كالحريات كميا -غير الجنسية .انظر :محمد بف
قطب بف إبراىيـ ،مذاىب فكرية معاصرة ،دار الشركؽ ،ط1983 ،1ـ ،ص .260انظر :غالب بف عمي عكاجي ،المذاىب

الفكرية المعاصرة ودورىا في المجتمعات وموقف المسمم منيا ،المكتبة العصرية ،جدة2006 ،ـ.1062/2 ،

( )24صمكئيؿ ىنتنجتكف ،صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي ،ترجمة :طمعت الشايب ،ط 19995 ،2ـ ،ص.10
كىنتنجتكف ىك أستاذ في عمـ السياسة ،كلد في ابريؿ سنة  1927ـ كتكفي سنة  2008ـ ،كاف أكؿ بركز لو في بداية

الستينيات عندما كتب مقاؿ بعنكاف " النظاـ السياسي في مجتمعات متغيرة " ،كىك صاحب كتاب "صداـ الحضارات" الذم ألفو

عاـ  1997ـ ،كقد سمؾ ىنتنجتكف في طرحو لمحضارة نفس طريقة المؤرخ البريطاني أرنكلد تكينبي.

( )25يؤمف اإلسالـ إيمانا عميقا بمفيكـ الحكار ،كالقرآف مميء باآليات التي تتحدث عف حكار اإلسالـ مع غيره مف أصحاب المعتقدات
األخرل ،كمحاكرتو ألىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل ،فحكار الحضارات فعؿ ثقافي يؤمف بالختالؼ كل يدعك المغاير إلى

مغادرة مكقع المخالؼ كثقافتو ،كىك بيذا المعنى محمكد .أما حكار األدياف فيتنكع إلى أنكاع عدة بحسب غايتو كأىدافو:
كالنظرة المكضكعية ليذا المصطمح تحتـ عمينا ألا نرده مطمقا ،كألا نقبمو مطمقا ،فيك يرد بتعريفات متعددة منيا :حكار الدعكة

إلى التنصير ،كمنيا حكار التحاد ،كمنيا حكار التعايش كالتسامح ،كمنيا حكار الكحدة كمف أخطره حكار كحدة األدياف الذم

يقكـ عمى صحة جميع األدياف كمف أبرز المنظريف ليا في العصر الحاضر ركجيو جاركدم تحت غطاء اإلبراىيمية .انظر:
الحكار بيف األدياف حقيقتو كأنكاعو ،د :عبد الرحيـ بف صمايؿ السممي ،كتاب مكجكد عمى نافذة األلككة ،ص.27-23
.http://www.alukah.net/sharia

( )26محمكد عبد الرحمف ،أوىام الغزو الفكري والتعايش مع اآلخر ،مقاؿ منشكر في صحيفة اليكـ السابع ،القاىرة2014 ،ـ.

( )27تـ إطالؽ ىذه المبادرة مف خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز في عاـ 2008ـ في المؤتمر اإلسالمي العالمي
لمحكار كالذم عقد عمى مدل ثالثة أياـ في مكة المكرمة.

( )28أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السيستاني ،سنن أبي داود ،تحقيؽ :محمد محيي
الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيركت ،ج ،4ص  ،109حديث رقـ .4291

( )29محمد بف شاكر الشريؼ ،تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف ،مجمة البياف ،ط2004 ،1ـ ،ص.13

( )30مف األحاديث الخرل التي تدؿ عمى ضركرة التجديد :حديث اختالس العمـ الذم ركاه الترمذم في كتاب العمـ ،كحديث قبض
العمماء الذم ركاه البخارم في كتاب العمـ.

( )31المصدر السابق ،ص.16–15
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