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هناك نتائج إيجابية 
بالغرب تصب 

لمصلحة المسلمين 
في جوانب متعلقة 

بالقيم األخالقية 
والتربوية

خطوات ناعمة لمواجهة »اإلسالموفوبيا« 
من منظور الرأي العام

أو  اإلس����ام  م����ن  التخوي����ف  أن  إن����كار  يمك����ن  ال 
»اإلس����اموفوبيا« لم يعد عامًا مفتعًا فقط، وإنما 
واقع يعيش����ه غير المس����لمين ويحك����م عاقتهم 
بالمس����لمين؛ فنتائج اس����تطاعات ال����رأي المتنوعة 

التي س����ألت عن أكثر األديان تش����جيعًا على العنف، 
وأكث����ر األديان التي يمتاز أتباعه����ا بالتطرف؛ كلها 
نتائج ليست لمصلحة المس����لمين وال لصالح الدين 

اإلسامي.

د. سامر أبو رمان
رئيس مركز عالم اآلراء الخليجية 

الستطالعات الرأي 

ه��ن��اك اس��ت��ث��ن��اءات ون��ت��ائ��ج 
إيجابية وتفرقة في بعض األحيان 
بين عامة المسلمين والمتطرفين 
منهم، فضاًل عن التفرقة فيما إذا 
كان العنف عاماًل تابعاً لممارسات 
مع  التعامل  وازدواج���ي���ة  ال��غ��رب 
من  وغ��ي��ره��ا  المسلمين  قضايا 
»د.  عنها  ع��ب��ر  ال��ت��ي  ال��ج��وان��ب 
عور  »الّشُ كتابه  في  ك��ول«  ستفين 
بالخيانة: ُجذور غضب المسلمين 
نتائج  أمريكا«؛ حيث عرض  على 
عدة  في  اإلسالمي  العام  ال��رأي 
دول إسالمية، وخالصات جلسات 
العصف الذهني؛ محاوالً التعرف 
ع��ل��ى غ��ض��ب��ه��م ع��ل��ى ال���والي���ات 
أحداث  ترجمته  والذي  المتحدة، 

سبتمبر.
م��ع ه���ذا ال���واق���ع وال��ت��ح��دي 
ال��م��س��ت��م��ر وال���م���م���ت���د، ن��ق��دم 

م��ق��ت��رح��ات م���ن م��ن��ظ��ور ال���رأي 
العام ودراسته لكيفية التعامل مع 
قد  التي  »اإلسالموفوبيا«  ظاهرة 
الغرب  في  المسلمون  فيها  يجد 
وب��اق��ي ال����دول غ��ي��ر اإلس��الم��ي��ة 
وم��ؤس��س��ات��ه��م ال��م��ت��ن��وع��ة ف��وائ��د 
ه��ذه  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  تعينهم 
ناعمة  معاصرة  بأدوات  الظاهرة 

ومؤثرة.

نتائج  مع  االحترافي  التعامل 
ال����دراس����ات واالس��ت��ط��الع��ات 
نحو  السلبية  أو  اإلي��ج��اب��ي��ة 

المسلمين:
الغربي  ال��ع��ال��م  ف��ي  تنتشر 
لمصلحة  تصب  إيجابية  نتائج 
متعلقة  ج��وان��ب  ف��ي  المسلمين 
بالقيم األخالقية والتربوية، ودور 
المجتمع  تنمية  ف��ي  المسلمين 
وم���ح���ارب���ة ال���ج���رائ���م واآلف�����ات 
وغيرها،  والسرقات  كالمخدرات 
االستفادة  للمسلمين  يمكن  فهنا 
ات��ج��اه داع��م  ف��ي ص��ن��اع��ة  منها 
لهم ب��ال��رأي ال��ع��ام ي��ب��رز دوره��م 
هذه  بنشر  فيقومون  اإلي��ج��اب��ي؛ 
ال���دراس���ات ع��ل��ى أوس���ع ن��ط��اق، 
ويستكتبون  ب��ل  حولها  ويكتبون 
قادة الرأي واألشخاص المؤثرين 

لنشرها وزيادة تأثيرها.
رصد  ت��م  إذا  المقابل،  وف��ي 
ب��ع��ض ال��ن��ت��ائ��ج ال��س��ل��ب��ي��ة ضد 
المسلمين ومؤسساتهم من جهات 
االستفادة  فيمكن  موثقة؛  علمية 

وتصحيح  عملها،  لتقييم  منها 
المسلمين  واس��ت��ث��ارة  م��س��اره��ا 
هذه  ك��ان��ت  وإذا  ب��ه��ا،  المعنيين 
الدراسات واالستطالعات منحازة 
يتولى  أن  فيمكن  علمية،  وغير 
ب��ع��ض ال��م��خ��ت��ص��ي��ن االع���ت���راض 
لقواعد  ومخالفتها  منهجها  على 
الشرف  ومواثيق  العلمي  البحث 
المنظمات  عن  الصادرة  المهنية 

العالمية والجهات األكاديمية.
دراسات  في  المسلمين  انخراط 
المتعلقة  ال��رأي  واستطالعات 

باإلسالم والمسلمين:
م�����ع ت�����ع�����دد ال������دراس������ات 
العالم  في  ال��رأي  واستطالعات 
الغربي، والتي أصبح العديد منها 
سيما  وال  بالمسلمين،  ي��رت��ب��ط 
وغيرها،  سورية  من  المهاجرين 
ي���ج���در ب��ال��خ��ب��راء وال��ب��اح��ث��ي��ن 
المسلمين عدم التردد بالمشاركة 
ف������ي ه�������ذه االس����ت����ط����الع����ات 
فيها، وضبط  للتأثير  والدراسات 
التي  واألس��ئ��ل��ة  المفاهيم  بعض 
بل  والمسلمين،  اإلس���الم  تخدم 
إع��داد  أو  األسئلة  بعض  وط��رح 
استمارات تناسب قضايانا وديننا 

وغيرها.
آخر،  جانب  من  يمكن،  كما 
مجال  في  المسلمون  يشارك  أن 
ال�����دراس�����ات واالس���ت���ط���الع���ات 
وجامعي  وعاملين  كمستجيبين 
ب��ي��ان��ات؛ ل��م��ا ل��ه��ذه ال��م��ش��ارك��ة 
غير  بطريقة  إيجابية  نتائج  من 

ملف العدد
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مباشرة، وهي تخدم عادة اإلسالم 
إج��راء  يتم  أن  أو  والمسلمين، 
استطالعات رأي في بيئة يقطنها 
شأنها  من  المسلمين  من  نسبة 
ال��ت��أث��ي��ر اإلح��ص��ائ��ي اإلي��ج��اب��ي 

لمصلحة اإلسالم والمسلمين. 

إعداد دراسات واستطالعات رأي 
الشعوب غير اإلسالمية:

الطرف  انتقال  على  حرصاً 
ب��دالً  التأثير  لخانة  اإلس��الم��ي 
لجهات  يمكن  المتأثر،  دائرة  من 
إسالمية اإلشراف أو حتى إعداد 
العام  للرأي  استطالعات  وتنفيذ 
القضايا  تتناول  نفسه،  الغربي 
من  التخفيف  ش��أن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
ح��دة »اإلس��الم��وف��وب��ي��ا«، وإب���راز 
العالقات التي تصب في مصلحة 
اإلسالم والمسلمين؛ مثل: العالقة 
الشخصية  المعرفة  بين  الطردية 
اإليجابية  وال��ص��ورة  بالمسلمين 
عن اإلسالم، أو أن اإلسالم أكثر 
األديان الذي يتحول له اآلخرون، 
وإبراز مشاعر المسلمين الجدد.

التنبه لبعض وسائل الجهات في 
تكريس »اإلسالموفويبا«:

ت��س��ع��ى ب��ع��ض ال����دراس����ات 
تكريس  إلى  الرأي  واستطالعات 
ال��ت��خ��وي��ف م��ن اإلس����الم بطرق 
ناعمة يجدر التنبه لها ومقاومتها 
ومن  الممكنة،  الوسائل  بمختلف 
المستجيب  تثقيف  م��ث��اًل:  ذل��ك 
خالل  من  مباشرة،  غير  بطريقة 
ومن  للرأي،  استطالع  في  سؤال 
ذل��ك م��ا ج��اء ف��ي س���ؤال لمركز 
استطالع رأي »فوكس نيوز« حول 
عدم استخدام »أوباما« لمصطلح 
حيث  اإلسالمية«،  »الراديكالية 
أن  تعتقد  ل��م��اذا  ال��س��ؤال:  ن��ص 
ال��رئ��ي��س »ب������اراك أوب����ام����ا« لم 
»الراديكالية  مصطلح  يستخدم 
»اإلره��������اب  أو  اإلس����الم����ي����ة« 
اإلس��الم��ي«؟ ه��ل ألن��ه يعتقد أن 
مباشرة  مرتبطاً  ليس  التهديد 
باإلسالم أم يوجد أسباب أخرى؟ 

التعامل مع النتائج السلبية التي 
تكرس »اإلسالموفوبيا«:

نتائج  تواتر  تجاهل  ينبغي  ال 
دراس�����ات واس��ت��ط��الع��ات ال���رأي 
من  ال��خ��وف  ت��ع��زز  ال��ت��ي  السلبية 
االط���الع  ينبغي  وإن��م��ا  اإلس����الم، 
منها  واالس���ت���ف���ادة  ج��ي��داً  عليها 
الدعوة  لمصلحة  يعمل  م��ن  لكل 
الشعوب  مع  والتفاعل  اإلسالمية، 
السلبيات  أب��رز  لمعرفة  األخ���رى 
تجاه اإلسالم والمسلمين في عيون 
هذه الشعوب، وكيفية التعامل معها 

بالرد والتوضيح والنقد وغيرها.
وم��ن هنا ي��ج��در ال��ت��وازن في 
في  ووضعها  وتفسيرها،  قراءتها 
سياقها الصحيح، فمن المنطقي – 
على سبيل المثال - أن تكون نظرة 
إيجابية  أكثر  الديانات  أصحاب 
عن دينهم ودعوته للسالم، وهكذا 
بالمقابل ستكون الديانة اإلسالمية 
األكثر  المسلمة هي  الشعوب  عند 
وكما  الشعوب،  بين  للسالم  دع��وة 
النتائج  كل  بأن  التسليم  ينبغي  ال 
ت��ج��اه اإلس��الم  ت��ب��دو سلبية  ال��ت��ي 
التخويف  وتبرر  سلبية  فعاًل  بأنها 
ما  فمنها  وتعاليمه؛  اإلس��الم  من 
النظر  العكس من وجهة  يكون  قد 
المثال:  سبيل  فعلى  اإلس��الم��ي��ة، 
اع��ت��ب��ار األغ��ل��ب��ي��ة ال��س��اح��ق��ة من 
اإلس��الم  ب��أن   )%84( األمريكيين 

قد  جنسياً،  الشواذ  مع  ودي  غير 
يبدو من وجهة نظر البعض سلبياً، 
تمثل  النتيجة  ه��ذه  أن  حين  ف��ي 
البشرية  ال��ف��ط��رة  م��ع  ان��س��ج��ام��اً 

فضاًل عن القيم اإلسالمية.
من المهم أن يتم التعرف أكثر 
ص��ورة  لديها  ال��ت��ي  الفئات  على 
سلبية أكثر عن اإلسالم، ثم وضع 
لها،  المناسبة  واألساليب  الطرق 
المثال:  سبيل  فعلى  ومخاطبتها، 
ال��رأي  استطالعات  نتائج  بينت 
األمريكيين  م��ن  العمر  ك��ب��ار  أن 
سلبية  األك���ث���ر  ه���م  وال��ك��ن��دي��ي��ن 
بالنظرة  يتعلق  بما  غيرهم  م��ن 
لإلسالم؛ ولذا يمكن أن يتم تنفيذ 
تفصياًل  أكثر  رأي  استطالعات 
إلى  قادت  التي  األسباب  لمعرفة 

هذا االختالف ودراستها، ومحاولة 
التخفيف منها وتجاوزها، ثم وضع 
خطط وآليات مخاطبة هذه الفئة 
عبر  حينما  آخر:  ومثال  العمرية، 
األكثر  السبب  أن  الكنديين  أكثر 
عن  السلبي  ل��الن��ط��ب��اع  ش��ي��وع��اً 
تعامل  ل��ط��ري��ق��ة  ي��ع��ود  اإلس����الم 
ال��م��رأة، فهنا يمكن  م��ع  اإلس���الم 
جيداً  المعلومة  هذه  تستخدم  أن 
الجهات  م��ن  الكندية  البيئة  ف��ي 
تضمين  وم���ح���اول���ة  ال��م��ع��ن��ي��ة، 
تتعامل  بمسائل  الديني  الخطاب 
مختلفة،  بطرق  النتيجة  هذه  مع 
نصوص  على  التركيز  خ��الل  من 
إكرام المرأة – مثاًل - وغيرها من 
إلى مناقشة  التي تحتاج  الوسائل 
نفسه  البلد  أه��ل  من  مستفيضة 

ومن جهات متخصصة.
الطرق،  بمختلف  االع��ت��راض 
زيادة  في  المساهمة  تتم  أن  دون 
النشر والتأثير على بعض المواقع 
والجهات التي تخصصت في نشر 
استطالعات  ن��ت��ائ��ج  واس��ت��خ��دام 
ال�������رأي ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر اإلس�����الم 
اإلس��الم��ي��ة  وال����دول  والمسلمين 
ب��ص��ورة س��ي��ئ��ة، وم���ن ذل���ك موقع 
ويعتبر   ،»Muslim Statistics«
 »Muslim Opinion Polls« موقع
م��ن ال��م��واق��ع ال��ت��ي ت��ق��وم برصد 
التي  المسلمين  رأي  استطالعات 
للتخويف  وتسعى  تطرفهم  تثبت 
من  »اإلسالميوفوبيا«  وب��ث  منهم 
استطالعات  ون��ش��ر  رص��د  خ��الل 
ض���م���ن ع���ن���اوي���ن رئ���ي���س���ة م��ث��ل: 
»أسامة  »ال��ق��اع��دة«،  »اإلره����اب«، 
»هجمات  »داع�����ش«،  الدن«،  ب��ن 
عن  للدفاع  »العنف  سبتمبر«،   11
اإلس����الم«، »ال��ش��ري��ع��ة« )ال��ق��ان��ون 

اإلسالمي(، »قتل الشرف«.. إلخ.
أن  األم�������������ر  وخ��������الص��������ة 
من  التخويف  أو  »اإلسالموفوبيا« 
اإلسالم تحّد حقيقي وكبير أمامنا 
الوسائل  كافة  استخدام  يستدعي 
لمواجهته، ومنها ما ذكرت؛ وهو ما 
يمكن استخدامه من جهات وأفراد 

كل حسب طاقته ومجاله.<

»اإلرهاب« 
»القاعدة« »أسامة 

بن الدن« »داعش«.. 
عناوين تستخدم 

في بعض المواقع 
اإلعالمية للتخويف 

من اإلسالم


