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أخريا،
بني أيدينا عنوان يتفرع على ثالثة مواضيع أو ملفات قائمة بذاهتا ،وهي اإلرهاب أو العنف ،مث اإلسالموفوبيا ،و ً
األقليات املسلمة ،وقد تعمدان احلديث عن ثالثة ملفات ألن التعامل مع موضوع اإلرهاب اليوم ،يتطلب منا أن أنخذ
بعني االعتبار العوامل احمللية واخلارجية اليت ساتم  ي جأجيه ،،وذاا اات العوامل احمللية خاةة لاألقليات املسلمة،
فإن معاجلة أسباب اإلرهاب والتطرف والعنف والغلو الديين  ي ةفوف الشباب  ي العامل الغريب ،ال بد أن ختتلف  ي
بعض تفاةيلها عن املعاجلة اخلاةة  ي العامل اإلسالمي.
ومن أجل التفصيل  ي هذه امللفات ،فإتنا سنتطرق  ي هذه املداخلة ذىل احملاور التالية:
ـ دور املرجعيات الدينية.
ـ أدوار مؤسسات اجملتمع املدين.
ـ األسباب اخلارجية لإلرهاب والتأثري على سلوايات الشباب.
ـ جأسيس مراةد متخصصة  ي الظاهرة اإلرهابية.
دور المرجعيات الدينية
سوف تبدأ مبا تعتربه أهم احملفزات املؤثرة  ي التحوالت اليت تطرأ على ممارسات وسلوايات الشباب ،مبا خيدم أفكار
اإلرهابيني ،أو احلراات الدينية اليت تتبىن خيار العنف وتنفيذ االعتداءات اإلرهابية اخيار وحيد للتغيري واالحتهاج ،ذت،
حمفز املرجعية الدينية املؤثرة على سلوك هذا الشاب ،وقد أةاب الورقة التمهيدية هلذا امللتقى عندما أشارت ذىل أن
طوعا ،عرب القنوات اإلعالمية اليت متارس
الشباب الذي اان يبحث ساب ًقا عن املعلومة الدينية ،أةبح اليوم جأيت ذليً ،
اخلطاب الديين الذي ال خيضع لضابط وال يقف عند ٍّ
حد ،وال أيخذ مبنهاج واضح.
أيضا لالعديد
والواقع أن األمر ال يتعلق فقط لالقنوات اإلعالمية والفضائيات الدينية ،سواء اات سنية أو شيعية ،وذمنا ً

من املواقع اإللكرتوتية اليت يصعب حصرها حىت على املؤسسات البحثية أو األجهزة األمنية ،وهناك أحباث حديثة
اإلةدار تعرتف  ي خالةاهتا لالتأثري الواضح للمواقع اإللكرتوتية ،وتوظيفها  ي استقطاب الشباب لتنفيذ اعتداءات
ذرهابية.

هناك ذمجاع من طرف الباحثني على أت  ،ي أغلب الدول العربية واإلسالمية ،جند أن للدولة واجملتمع ومؤسسات البلد
هلا مرجعية واحدة ،وهي اإلسالم ،ورمبا أن اإلسالم الذي تتبناه الدولة غري حمدد بقواتني واضحة  ي ال شأن ،ولكن
أحياان  ي
وجودا تلقائيًّا و ً
مع الك اإلسالم ،يبقى بشكل أو آبخر ،موجود  ي البي و ي املدرسة و ي حياة الناس ً
الالوعي .واملتطرف العريب ،اما الحظ أحد الكتاب( ،)1عندما يتطرف فإت ،ال يبدأ من الصفر  ي تعلم اإلسالم ،ألن
الدولة من خالل املدرسة واملسهد علمت  ،مبادئ ،،وذمنا يبدأ من قراءة جديدة  ي تفسري اإلسالم ،مناهضة ومعادية ملا
سمى القراءة الرمسية ،وألت ،يبحث عن قراءة مغايرة ،يبحث هذا الشاب عن "هوية اثلثة" جيدها  ي ذسالم بعض
يُ َّ
املساجد اليت يديرها أئمة مشبوهون ،أو ذسالم بعض املواقع على اإلترتت  ،ويصبح هذا اإلمام أو هذا املوقع هو املرجعية
اجلديدة هلذا الشاب  ي تعلم اإلسالم ،مبا  ي الك أجبدايت .،ومزااي هذا املصدر للمرجعية اجلديدة أت ،مريح وبسيط ألت،
ِّ
يقسم ال شيء ذىل ثنائيات متضادة ،ذىل أبيض وذىل أسود ،والعامل املعقد ذىل دار ذسالم ودار افر ،والناس ذىل مسلم

وذىل اافر ،وخيتزل التاري ذىل غزوات وحروب وفتوحات وجهاد لاملعىن العسكري ،أي أت ،يوفر قراءة جديدة ،ويسب
معىن بسيطًا جلميع الظواهر املعقدة ،ومينح راحة تفسية من ةراع داخلي طويل ومرير.
ً
ذتنا ترى أن أوىل اخلطوات اليت من الضروري االتتباه ذليها  ي معرض االشتغال على معاجلة أسباب اإلرهاب والتطرف
والعنف والغلو الديين  ي ةفوف الشباب  ي العامل اإلسالمي ،هو االتتباه ذىل دور املرجعيات الدينية ،ذىل طبيعة خطاهبا
ومدى جأثريها ،والتفريق بني املرجعيات اإلسالمية الوسطية ،واملرجعيات اإلسالمية املتشددة ،مع وضع ضوابط وحدود
وفوارق فاةلة بني اخلطابني ،حىت يكون اجلميع على بيِّنة ،سواء انا تتحدث عن الدولة أو عن املؤسسات اإلسالمية
أو عن الكتاب والباحثني  ي احلقل الديين ،أو عن الدور املنوط برجال التعليم والرتبية ،وأاد أحد الفقهاء  ي هذا
الصدد ،أن ذعداد منهج ذسالمي تستطيع من خالل ،محاية شرحية الشباب واألطفال من التشدد ،مير عرب الرتبية" ،والرتبية
تعين التنمية ،والتأديب يعين الرتشيد؛ فكل مولود يولد على فطرة اخلري ،على التيسري والتوسط واالعتدال؛ ليس في،
تشدد أو تطرف ،مث أبواه "يشددات "،أو "يطرفات ،"،ألت ،يولد بصفات الها خري تعين ،على االتتفاع لاحلياة هو ومن
حول ،والسعادة فيها ،اصفات احملبة والتعاون والرتاحم والتسامح والتشاور وحنوها ،مث على البي واجملتمع تنميتها .فاحلب
الفطري ينمو مث يزداد أاثر وأاثر لاستخدام ،عند التعامل مع اجلريان واألقارب والزمالء واألةحاب ،وةفة التشاور
تنمو لاحلوار املنزيل مث املدرسي مث اجلامعي مث العملي  ي احلياة العملية ،والتكامل ينمو لالتعاون ،والرتاحم ينمو لالتكافل،
والتيسري ينمو لالرفق ،والتوازن ينمو لاالعتدال")2(.

أدوار مؤسسات المجتمع المدني
 ي رده على سؤال حمرج حول تورط "خلية هامبورغ"  ي أحداث  11سبتمرب  ،2001اعترب الداتور اهلادي الصباح،
ذمام مسهد مدينة لاساو أبملاتيا ،أن "ظاهرة اإلرهاب هي ظاهرة سلبية معقدة هلا أاثر من جاتب .وال يستطيع علماء
الدين وحدهم أن حيلوا هذه املشكلة .فظاهرة اإلرهاب  ي عامتها هي ظاهرة سياسية وليس ظاهرة دينية" ،)3(.وذاا
جتاوزان لالتايل  ،عقبة وحتدايت مرجعية الفقي ،أو العالمة  ي التأثري على سلوك الشباب العريب واملسلم ،ميكن ،لاملوازاة
مع التوجي ،الديين والفقهي املمارس من طرف هذا املرجع اإلسالمي ،االشتغال على حتدي اخنراط الشباب وقدرهتم على
امتالك الفضاءات اليت توفرها هذه اجملتمعات إلدماج شباهبا  ي النسيج اجملتمعي ،من خالل تشهيع الشباب على
امتالك الفضاءات الرتبوية واإلعالمية الالزمة ،والكفيلة إببعاده عن العنف واإلرهاب والغلو ،وذسهام ،لامتياز  ي عملية
التنمية ،من منطلق أن ذقصاء الشباب عن هذه املشاراة الفعالة ،ل ،آاثر خطرية ،اارتفاع مستوايت الكب وتقويض
التماسك االجتماعي ،مما يزيد من خطورة بعض املشاال االجتماعية االفقر واجلرمية والعنف والتطرف ،اما أشارت
ذىل الك تفس الورقة التأطريية للملتقى ،وهذا يتطلب أو يفرض علينا -ذىل جاتب اإلحلاح على األدوار الكالسيكية
املنوطة لاملؤسسات احلكومية -التأايد على األدوار املصريية واهلامة اليت جيب أن تقوم هبا مؤسسات ومنظمات "اجملتمع
املدين" ،ولعلها من الصدف السعيدة ،أن ألقي هذا اخلطاب  ي البلد الذي جأسس فيها أوىل املبادرات العربية خبصوص
ذعادة النظر  ي أتمية منظمات وهيئات اجملتمع املدين ،اما أادت على الك أشغال الندوة اليت تظم  ي توتس  ي
الفرتة املمتدة ما بني  26و 29أاتوبر  ،1993أي سنوات قليلة بعد سقوط جدار برلني ،وأقتطف من البيان اخلتامي
هلذا املؤمتر املؤسس ،التأايد على حتمية "وجوب سيادة مبدأ التكافؤ والندية بني املنظمات غري احلكومية  ي الشمال
واجلنوب" ،وعلى "أتمية تطوير احلوار والتواةل بني الثقافات املختلفة" ،والتأايد من جهة اثتية ،فيما يتعلق لالشق
اامال  ي بناء
العريب ،على "أتمية دور املنظمات غري احلكومية  ي تنمية القدرات واخلربات واملعارف حىت تقوم بدورها ً
جمتمع جديد ،والك على ابتكار وسائل حملية للتمويل جأخذ بعني االعتبار الواقع احمللي واستكشاف ذمكاانت التمويل
العريب والدويل مبا ال يتعارض مع استقاللية املنظمات".
وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على هذا احلدث املؤسس ،اتعقدت  ي توتس تدوة أخرى تظمتها "شبكة
املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية" ،حت شعار "دور اجملتمع املدين  ي تطوير جامعة الدول العربية  ي ضوء التحدايت
اإلقليمية والدولية الراهنة" ( ، )4وتالحظ أن السياق الزمين هلذه الندوة أييت  ي فرتة تتميز بتصاعد األةوات والضغوط
اخلارجية خبصوص موضوع اإلةالح ،وهذه جزئية هامة جدا  ي لاب الدور الذي ميكن أن تقوم ب ،منظمات اجملتمع
املدين  ي جأطري الشباب مبا يقوض األطروحات اإلسالمية املتطرفة.
اد ا أن الدول الغربية ،وخاةة بعض الدول األوروبية والوالايت املتحدة األمريكية ،تتصيد أي معوقات
لقد أةبح مؤ ً
إلدماج املرأة والشباب  ي مشاريع التنمية والعمل السياسي واملبادرات اجلمعوية ،من أجل الضغط على الدول العربية

واإلسالمية خبصوص مطالب اإلةالح ،وقد تتطور األمور ذىل درجة تقدمي "وةفات اسرتاتيهية" عرب مؤسسات البنك
الدويل وةندوق النقد الدويل ،تساعد املسؤولني الغربيني على تنفيذ خمططات سياسية وجمتمعية ختدم لالدرجة األوىل
املصاحل االسرتاتيهية الغربية ،قبل أن ختدم املصاحل العربية واإلسالمية ،ولالتايل ،يصبح التسريع إبدماج الشباب  ي احلالة
العربية ،وتشهيع ،على امتالك الفضاءات الرتبوية واإلعالمية الالزمة ،وذىل جاتب اوت ،يقطع الطريق على السقوط  ي
أيضا  ي قطع الطريق على املسؤولني الغربيني من أجل التدخل  ي
ف مشاريع العنف واإلرهاب والغلو ،فإت ،يساهم ً
تدبري الشؤون الداخلية للدول العربية واإلسالمية.
لقد َّ
حذر متدخلون أمريكيون  ي يوم دراسي عقد لالعاةمة األمريكية منذ حوايل عامني تقريبًا ،من أن التأايد على
أمن الوالايت املتحدة األمريكية  ي التعاون مع حكومات مشال أفريقيا قد تكون ل ،تتائج عكسية ،اأن يؤدي ذىل ذعاقة
اإلةالحات السياسية ،وأمجعوا أيضا على أن القوى األجنبية تراز اهتمامها  ي الدول العربية فقط على اجلواتب األمنية؛

بينما ترتاز اهتمامات املواطنني على املشاال السوسيو-اقتصادية؛ مثل الشغل ،والتعليم ،والصحة ،والسكن ،والرشوة.
شعورا لاالمتعاض من التدخل األجنيب)5(.
والنتيهة أن هناك ً
دورا أساسيًّا  ي الرتبية على املواطنة وحسها املستمر ،من خالل جأطريها وفرض توع من املقاومة
ذن ملؤسسة اجملتمع املدين ً
واحلصاتة هلا ،حىت ال يستسلم الشباب هلواجسهم ،هواجس اليأس وفقدان الثقة ،لاعتبارها قدرهم احملتوم ،وحىت يتمكنوا
من االستفادة من خمتلف حقوقهم امواطنني .فاجلمعيات مثال أو األحزاب اأحد مكوانت مؤسسة اجملتمع املدين تعترب
اإلطار امللموس لالستفادة من حقوق املواطنة ااحلق  ي التعبري أو التنظيم أو احلق  ي النقد والقدرة على بناء رأي واختاا
موقف...ذخل ،وهي بدون شك حقوق اوتية لصحة وةالبة منو أي مجاعة .بل ذهنا املؤوتة األساسية لنمو الفكر
الدميقراطي لدى خمتلف مكوانت اجملتمع اليت تؤمن لالفعل لاالتفتاح التحرري والتأسيس لثقافة احلوار والتعدد
واالختالف .ولالتايل ،يكون اجملتمع ممتل ًكا لكل أدوات احلصاتة األساسية للدفاع عن مكوانت ،من ال الضرلات والتيارات
املتعصبة األحادية واملطلقة ،اما يرى أحد الباحثني(.)6
وبناء على ما سبق ،يتضح الدور احلاسم الذي يقع على عاتق ال مكوانت مؤسسة اجملتمع املدين مهما اختلف
وتعددت تشكيالهتا ،مما يستدعيها ذىل فرض وجودها بقوة تنظيمها ،ودمقرطة أجهزهتا الداخلية والتغلب على تناقضاهتا
مضطهد ،وأن ميتد وجودها  ي خمتلف
وموضوعية أطروحاهتا ،وأن تكون النمواج الواجب اللهوء ذلي ،من طرف ال اتئ،
َ
فئات الشعوب العربية حىت ال ترتك املكان لكل من سول ل ،تفس ،بث أفكار اليأس والتفرقة  ي وسط شباب جمتمعنا،
تكف قطاعات اجملتمع املدين
املعول عليها  ي دعم التضامن االجتماعي بكل أتواع ،،وال يكفي  ي هذا املقام أن َّ
فهي َّ
املختلفة ،اجتماعية اات أم سياسية ،عن ال ما من شأت ،بث روح الكراهية املتبادلة ،بل ذن األمر يتطلب قيام مجيع
فئات ،جبهد واع لدعم هذا التضامن بني خمتلف فئات ،،ويتبني هنا دور مثقفي ومفكري اجملتمع  ي رفض وحماربة اخلضوع
جلميع ةور اإلرهاب الفكري الذي حيول دون تقدم اجملتمع برمت ،ويسيء ذىل محلة شعلة احلضارة واحلداثة.

األسباب الخارجية لإلرهاب والتأثير على سلوكيات الشباب:
ذن احلديث عن الضغوط الغربية على الدول العربية  ي تدبري قضااي جمتمعية مصريية ،من قبيل تدبري قضااي الشباب،
يستلزم منا أن تتوقف عند أهم العوائق اليت حتول دون جناح االسرتاتيهيات العربية اليت تسعى جاهدة ذىل معاجلة أسباب
الغلو الديين  ي ةفوف الشباب ،وهي األسباب اخلارجية اليت تشوش على اجملهودات اجلبارة اليت تقوم هبا الدول العربية
واإلسالمية  ي التضييق على اخلطاب اإلسالمي املتشدد ،سواء جاءت  ي شكل مراجعات فقهية ةدرت عن احلراات
اإلسالمية املتشددة ،واليت راجع أدبياهتا السابقة وأةبح اليوم تؤمن وتدعو ذىل خطاب ذسالمي وسطي ،أو عرب
املراجعات احلكومية املضادة ،من خالل اإلفراج عن املعتقلني اإلسالميني ،وهذا ما قام ب ،توتس  ي منتصف الشهر
اجلاري ،أو عرب بياانت ومبادرات علماء املؤسسات اإلسالمية( ،)7وأعمال املفكرين والباحثني( ،)8وميكن أن تقف
عند حالتني من العوائق اخلارجية :السياسات الغربية  ي التعامل مع القضااي العربية واإلسالمية ،مث الدراسات األاادميية
للباحثني الغربيني واليت تسعى ذىل تربير والدفاع عن "وجاهة" هذه السياسات.
فبالنسبة للسياسات الغربية ،وخاةة منها السياسات األمريكية ،فال حاجة لنا ألن تتوقف عند ما جيري  ي فلسطني
والعراق وأفغاتستان ،وغريها من الدول العربية واإلسالمية ،بل ذتنا قد جند أن املواطنني العرب البسطاء يتابعون أدق
التفاةيل جلديد هذه ال قضااي عرب ما تبث ،احملطات الفضائية العربية والغربية ،حىت ذت ،لالنسبة للصراع اإلسرائيلي
الفلسطيين ،مل يتوقف الرئيس األمريكي اجلديد لاراك أولاما عن جأايد دعم ،الكامل إلسرائيل ،اما أت ،التزم  ي اخلطاب
الذي ألقاه  ي  5يوتيو املاضي أمام "جلنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية" لاحلفاظ على التفوق العسكري لدولة
اعدا بتخصيص  30مليار دوالر امساعدات عسكرية
ذسرائيل من أجل مواجهة "أي هتديد قادم من غزة أو طهران" ،و ً
أيضا عن اعرتاض ،على حكومة
ذضافية إلسرائيل والتأايد على أن القدس ستبقى عاةمة لدولة ذسرائيل ،وأعلن ً
فلسطينية توحد بني حرايت "فتح" و"محاس".
ولالنسبة للدراسات واألحباث اليت تصدر عن األاادمييني والباحثني الغربيني ،فإن مفعوهلا أخطر من السياسات ألهنا
تؤطر وتربر أخطاء هذه السياسات ،وال مير يوم أو أسبوع دون ةدور مقاالت ةحفية وأحباث من هذه العينة ،وتقتبس
منها النمواج التايل الذي حرره الكاتب األمريكي داتيل لايبس ،حيث أشار  ي ذحدى مقاالت ،ذىل أن "أاثر ةور
مكافحة اإلرهاب فعالية وافاءة ال تقاتل اإلرهابيني وذمنا تقاتل األفكار اليت حترضهم ،وتتضمن هذه االسرتاتيهية
خطوتني أساسيتني :األوىل هزمية احلراة اإلسالمية املتطرفة بنفس الطريقة اليت مت هبا هزمية احلراة الفاشية واحلراة
الشيوعية ،على ال مستوى وبكل طريقة ،ولاستخدام ال اهليئات واملؤسسات العامة واخلاةة .ويقع عبء القيام هبذه
أساس ا على غري املسلمني ،فاجملتمعات املسلمة ذما هي عاجزة وغري قادرة أو هي غري راغبة  ي الك ،و ي املقابل،
املهمة ً
فإن املسلمني وحدهم هم القادرون على ذجناز اخلطوة الثاتية ،وهي ةياغة وتشر ةورة لإلسالم تتصف لاحلداثة واالعتدال

والدميقراطية واحلرية والليربالية واإلتساتية وتقبل اآلخر واحرتام املرأة .هنا يستطيع غري املسلمني املساعدة والك بعزل
اإلسالميني املتطرفني وعدم التعامل معهم ومقاطعتهم وجأييد املسلمني املعتدلني")9(.
ذن ذةرار السياسات الغربية والدراسات البحثية  ي الغرب عموما على عدم ذتصاف القضااي العربية واإلسالمية املصريية،
يساهم بشكل مباشر  ي ذعاقة املشاريع الكربى والضخمة اليت تقوم هبا أغلب الدول العربية واإلسالمية من أجل مواجهة
اخلطر اإلرهايب ،وطرق توظيف واستغالل الشباب  ي شبكات التطرف والعنف واإلرهاب ،ومن مسؤولية القادة والزعماء
العرب أن يؤادوا على هذه النقطة احليوية  ي اللقاءات الثنائية أو اجلماعية اليت تتم بني املسؤولني العرب واملسلمني مع
املسؤولني الغربيني.

 -2صورة اإلسالم المشوهة
ما هي الصورة اليت يصدرها اإلعالم الغريب عن اإلسالم واملسلمني؟
انا قد توةلنا  ي خامتة اتاب "ةورة اإلسالم  ي اإلعالم الغريب" ،ومن خالل حتليل ألهم تتائج الدراسات اليت أجري ،
لغرض معرفة مضمون موقف وسائل اإلعالم  ي أورولا ،من قضااي اإلسالم واملسلمني ،وايف تناول وعاجل هذه القضااي
اهلامة واحلساسة؟ ذال أن هناك حقيقة ال ميكن ذتكارها ،وال ختفى عليكم أيها احلضور الكرمي ،أن أهداف ترويج وتصدير
اإلعالم الغريب هلا بشيت الوسائل ،الغاية الرئيسية من :،تشوي ،ةورة اإلسالم واملسلمني بشكل عام ،وبلغ حدة هذه
اهلهمات اإلعالمية الشرسة ،ذىل درجة وةف املسلمني أبوةاف بدائية وتمهية .غري أن تسبة ضئيلة ًّ
جدا من املعاجلات
اإلعالمية ،سلم من تتبع هذا النهج ،واليت تدخل  ي ذطار االستثناء ،ليس هلا جأثري  ي الرأي العام وال ترسبات على
اإلسالم واملسلمني على غرار سابقتها ،ذضافة ذىل اوهنا مرتبطة بصاحب التغطية الذي يكون موضوعيًّا  ي ال ما يقدم،
وليس لالنسبة للقضااي اإلسالمية فقط.
تساؤل يطرح تفس ،،ملااا وجه ال هذه احلمالت املضادة ضد اإلسالم؟ ولفائدة من؟
توعا من النزوع حنو ما يطلق علي  ،ي
من أهم هذه االستنتاجات اليت استنبطناها  ي ذطار املوضوع املطروح ،أتنا وجدان ً
لغة اإلعالم "بشيطنة العدو" ،الذي مت  ي هذه احلالة ،وةف اإلسالم واملسلمني ب ،،وحصرهم  ي ذطار تشويهي ،يضيق
اخلناق عليهم ،ويقوم هذا املبدأ على التحويل املعنوي هلذا "العدو" ذىل شيطان من خالل تزع الصفة اإلتساتية عن،،
ِّ
املضطهد ،دون أن يكون مطالبًا بتطبيق الشرائع
للمضطهد أن ميارس اضطهاده على
ةارما يسمح
َ
عقالا ً
حبيث يستحق ً
ومواثيق حقوق اإلتسان املعروفة  ي التعامل مع البشر.
وما دام هذا اللقاء أييت  ي سياق زمين عاملي يتميز لاتدالع الربيع العريب وحرب عاملية على التطرف ،واليت يصفها
البعض أبهنا حرب ضد اإلرهاب  ي حني يصفها البعض اآلخر أبهنا حرب ضد اإلسالم ،وما دام العديد من وسائل
اإلعالم الغربية اات تتعمد اخللط بني القيم اإلسالمية وتصرفات فئة معينة من املسلمني عامة ،وبني بعض احلراات
واجلماعات اإلسالمية املتشددة ،فقد جاءت  ي خاتة تلك التوةيات أن اإلعالم األورويب ربط بشكل ابري بني اإلسالم
ادين وبني هذه اجلماعات اإلسالمية املتشددة ،بل بلغ ب ،اجلرأة ذىل حد أت  ،ي اثري من األحيان ،تعمد هذا اإلعالم
عدم التفريق بني املسلم املعتدل  ي ممارست ،الدينية ،وبني املسلمني املنتمني جلماعات ذسالمية ،ختتلف  ي أطروحاهتا و ي
حرايتها ،ويتأرجح هذا االختالف ما بني االعتدال والتطرف ،وقد استغل هذا اإلعالم السابق الذار ،فرةة األحداث
اليت تورط فيها بعض اإلسالميني املتشددين ،لتلطي مسعة اإلسالم واملسلمني وتسبهم لإلرهاب عن طريق اإلعالم املرئي،
والسمعي ،واملقروء ،ولقد اعرتف العديد من اإلعالميني بوجود ةورة خاطئة عن اإلسالم واملسلمني  ي خمتلف وسائل
اإلعالم األوروبية.

وحنن تتطرق هلذا املوضوع من زاوية جتربتنا اخلصبة  ي متثيل األقليات اإلسالمية لدى احلكومات األوروبية ،وخاةة  ي
الداير الفرتسية ،وقد أوةلَنَا استنباطُنا املتواضع  ي هذا امليدان ذىل اخلالةة التالية :أن احتهاجات قادة وزعماء اجلاليات

واألقليات اإلسالمية  ي أورولا ،مل تتمكن  ي العديد من احلاالت من التصدي السريع والنهائي ،جملموعة من املعاجلات
اإلعالمية املغلوطة ضد اإلسالم واملسلمني ،أو ضد األقليات اإلسالمية وما تشري ذلي  ،ي هذا الشأن أت  ،ي بعض
احلاالت النادرة ،أتته هذه احلمالت املضادة للهاليات اإلسالمية ،تزع تقدمي اعتذارات رمسية من ابار املسؤولني  ي
أجهزة الدول ببعض الدول األوروبية.
ما هي األسباب اليت ساتم  ي فشل املسلمني  ي الغرب للتصدي هلذه احلمالت التشويهية املكثفة  ي حقهم وضد
اإلسالم؟
 ي رأينا ،يعود سبب هذا الفشل النسيب ،خبالف الوضع املتعارف علي  ،ي ُجل الدول العربية واإلسالمية ،حبيث غالبًا ما
مثال و ي الوالايت املتحدة ،يصعب أو يستحيل التحكم
تتحكم احلكومات  ي وسائل اإلعالم ،فإت  ،ي القارة األوروبية ً
هنائيًّا  ي وسائل اإلعالم والتدخل  ي عملها ،وفق القواتني املعمول هبا هناك .ذال أت ،يالحظ بعض التح ُّسن الذي طرأ
على قليل من املعاجلات اإلعالمية  ي هذه القضية ،اما بدأت بعض الوسائل تته ،حنو املوضوعية  ي عرض القضااي
تظرا للتدخل النوعي القادم من لدن األقليات اإلسالمية  ي بعض الدول األوروبية.
اإلسالميةً ،
 -3مسؤولية النخب السياسية في األزمة
وترى أتنا لسنا  ي حاجة للتأايد على أن هذه اخلالةات تبقى غنية عن التعليق ،وما هو أخطر من الك ،هو أهنا
تشوه بصفة الية الصورة السمحة املعروفة عن الدين اإلسالمي عند املسلمني ،وعند ال املتتبعني الغربيني الذين أتصفوا
القضااي اإلسالمية ،سواء اان اتتماؤهم للقطاع السياسي أو الثقا ي أو األاادميي أو اإلعالمي.
َمن املسؤول املباشر عن هذه الوضعية املتأزمة  ي حق اإلسالم واملسلمني؟

أيضا ،للتأايد على أن األزمات السياسية والدينية اليت بزغ للوجود  ،ي السنني األخرية،
تشري ذىل أتنا لسنا  ي حاجة ً
 ي أورولا والوالايت املتحدة ،ساتم  ي تغذية هذه اخلالةات ،وتكرار تفس التعامل اإلعالمي مع ةورة اإلسالم
واملسلمني .سواء تعلق األمر أبزمة الرسوم الدمناراية ،أو موضوع منع تشييد املآان  ي سويسرا ،أو العديد من قضااي منع
ارتداء النقاب  ي فرتسا ،وبلهيكا ،وتكتفي بسرد هذه األحداث على سبيل الذار ال على سبيل احلصر ألن الالئحة

أخريا مسألة حرق مئات من النس القرآتية  ،ي ذحدى القرى األمريكية املغمورة ،الذي قام ب ،قس مسيحي
طويلةً ،
متطرف ،هذا التصرف الشاا ،استدعى تدخل الرئيس األمريكي لاراك أولاما ووزيرة اخلارجية هيالري الينتون.

ولكن تدخل الرئيس األمريكي  ي أمريكا ،ال يقابل بتدخل مضاد  ي القارة األوروبية .عندما تسعى لوقف مثل هذه
العمليات العدواتية ضد اإلسالم واملسلمني واألقليات اإلسالمية .من أجل أال تتكرر هذه احلمالت العدائية ،وأال متر
بدون ردع قاتوين.
ما احلل ذ ًاا؟ وايف تتعامل مع هذه احلرب النفسية اإلعالمية اليت تسعي ذىل تدمري ما هو رمزي ومقدس عند املسلمني:
دينهم احلنيف اإلسالم؟
وأنخذ امثال هام  ي هذا الصدد ،موضوع الرسوم الدمناراية ،الذي اان السبب املباشر  ،ي اتدالع أزمة شب ،عاملية،
بني احلكومة الدمناراية ،والعديد من الدول اإلسالمية ،واتقسام أغلب الفقهاء ،والعلماء املسلمني ،حول طبيعة التعامل
مع هذه الرسوم ،واستغالل التيارات واجلماعات األيديولوجية املتطرفة ،من اال اجلاتبني ،من أجل جأايد أطروحة املفكر
األمريكي الراحل ةامويل هاتتنغتون حول ةراع احلضارات ،وبعد هدوء األزمة ،وخبالف ما قام ب ،الرئيس األمريكي
لاراك أولاما  ،ي أوىل حمطات أزمة حرق بعض النس من القرآن الكرمي ،قام املستشارة األملاتية أجنيال مريال ،منذ
أسابيع قليلة فقط بتكرمي الرسام الدمناراي اورت فيسرتغارد ،الذي رسم تلك الرسومات املسيئة للرسول الكرمي حممد
ةلى هللا علي ،وسلم قبل  5أعوام ،ذىل درجة دفع ببعض وسائل اإلعالم األملاتية للتأايد على أن املستشارة اليمينية
تغامر بتكرمي رجل "يعتقد املسلمون أت ،أساء لدينهم".
 -3البدائل العملية لمواجهة الصورة النمطية لإلسالم:
ذاا أردان أن تساهم تظرًّاي وعمليًّا  ي مواجهة أسباب هذه الصور النمطية السيئة عن اإلسالم واملسلمني  ي اإلعالم

الغريب ،وذىل جاتب الدور املنوط لاملسؤولني العرب واملسلمني (وهذه مسؤولية دينية وسياسية وحضارية لالدرجة األوىل)،
ميكن أن تذار ثالثة خمارج عملية وواقعية من أجل االخنراط الواعي واملسؤول  ي هذه املهمة احلضارية :توةيات عامة،
دور األقليات ،دور اإلعالم.

 1ـ توصيات عامة
هناك مجلة من التوةيات العامة ،واليت سبق أن تداولتها العديد من الندوات واحملاضرات اليت تناول موضوع ةورة
اإلسالم  ي الغرب ،ومنها ةورة اإلسالم  ي اإلعالم الغريب ،واملناهج الدراسية الغربية ،وغريها من امللفات ،وقد أحصينا
عشرات من أهم هذه التوةيات  ي اتابنا السابق الذار ،وميكن أن تذار منها هذه التوةيات:
ـ دعم العالقة بني املراةد اإلسالمية وممثلي األقلية املسلمة  ي خمتلف دول العامل ،مبا يتيح ألفراد هذه األقليات االتصال
لاملراةد ،وذبالغها أبية معلومات ميكن احلصول عليها هبذا الشأن.

 تكثيف االتصال بوسائل اإلعالم الغربية ،ومرااز البحوث واجلامعات  ي الدول غري اإلسالمية ،لتصويب ما يصدرعنها بشأن اإلسالم واملسلمني.
ـ االجتهاد  ي فتح أبواب احلوار ،مع مرااز التأثري  ي ةناعة القرار ،والرأي العام  ي الدول الغربية ،واذلك مرااز
البحوث ،والدوائر األاادميية ،ووسائل اإلعالم العاملية.
ـ التحرك السريع ،ملواجهة املواد اإلعالمية املسيئة لإلسالم ،لالتنسيق مع اهليئات واملنظمة املعنية.
 التنسيق مع وسائل اإلعالم  ي الدول اإلسالمية ،ملواجهة ما يتضمن ،التقرير السنوي.ـ االستعاتة خبرباء العالقات العامة ،واإلعالن عن األاادمييني  ي اجلامعات واملعاهد ،ومن العاملني  ي اجملال التطبيقي،
لعقد اجتماعات وحوارات متخصصة ،لكيفية تفعيل احلمالت اخلاةة لالعالقات العامة واإلعالن.
ـ خماطبة احلكومات العربية ،واإلسالمية ،لتفعيل مثل هذه الندوات ،من خالل وزاراهتا ،وهيئاهتا املسؤولة عن الثقافة
واإلعالم ،والشؤون اإلسالمية.
ـ خماطبة أقسام اإلعالم ،واملؤسسات البحثية ،واألاادميية  ي العامل اإلسالمي إلقامة ،وحدة عمل ةغرية ،حملية لتدارس
هذه القضية اهلامة.
مربرا اافيًا ألن تبقى األمور اما هي علي ،اليوم ،وأن
وال بد من التأايد ،على أن عدم تفعيل هذه التوةيات ،يعترب ً

جأزما  ي أغلب وسائل اإلعالم الغربية.
تزداد ً

 2ـ دور األقليات:
غالبًا ما يتم جتاهل الدور املنوط لاألقليات اإلسالمية ،واليت ميكن أن تشكل قوة ضغط ابرية ،ذاا ما أحسن تنظيم
جهودها واستثمار ذمكاانهتا ،خاةة  ي ظل سيادة أجواء تبعث على التفاؤل ،ومتس حرية التعبري ،وحرية التفكري  ،ي
البلدان الغربية.
وذاا اان املسلمون والعامل الغريب ،شأهنم شأن غريهم ،يتمتعون هبذه احلقوق ،ذال أتنا مل حنسن االستفادة من هذا املناخ،
بصورة فعالة خلدمة قضااي األمة ،مما أدى ذىل ضعف هذه األقليات ،وتقاعس الدول واملنظمات اإلسالمية عن دعمهم.
ولكن تفعيل الدور احلضاري الراهن وشب ،الغائب لألقليات اإلسالمية حيتاج ذىل وقفة ةادقة ملساعدهتا  ي مشروع
احلفاظ على هويتها والدفاع عن دينها واستثمار قدراهتا لتشكيل جسور تعرب من خالهلا الدعوة اإلسالمية ذىل امللتقى
الغريب ،خاةة أن اإلسالم ينتشر بقوت ،الذاتية  ي العامل بسرعة وقوة تذهل خرباء السياسة والعالقات الدولية.
فاعال  ،ي تصحيح ةورة املسلمني  ي
دورا ً
وال تشك ً
بتاات  ي أت ،ميكن لألقليات املسلمة  ي العامل الغريب ،أن تؤدي ً
وسائل اإلعالم ،والك ذاا مت التنسيق بينها ليس فقط فيما يتعلق مبواجهة التغطية السلبية لإلسالم .وذمنا  ي تنفيذ
االسرتاتيهيات اإلعالمية الالزمة ،خاةة وأن املسلمني  ي الدول الغربية ،هم األاثر فهما لطبيعة اجلمهور املستهدف،

وأساليب خماطبت ،،وهذا أمر يتطلب على اخلصوص التفكري لتنظيم خطوات ،ومبادرات األقليات املسلمة ،وفق خطة
ذعالمية موحدة ،تستثمر اافة اإلمكاانت املتاحة ،وتؤدي تشاطها وفق أسس علمية ،والك من خالل جهاز ذسالمي
واحد ،جيمع شتات هذه املرااز ،ويوحد بينها ،ويذيب اخلالفات العرقية ،أو السياسية ،أو املذهبية بينها لتتحول ذىل
مجاعات ضغط فاعلة على ةاتع القرار  ي العامل الغريب .مث يتم بعد الك ربطها بداير اإلسالم وحتديد األدوار املطلوبة
بدال ،من التشت والتباعد والتفرق.
منها ً
 3ـ دور اإلعالم:
دورا ذجيابيًّا
وقد أمجع املراقبون  ي العصر الراهن ،على الدور اخلطري الذي تقوم ب ،وسائل اإلعالم بشكل عام ،سواء اان ً
أو سلبيًّا ،بل ذتنا تؤاد على أن وسائل اإلعالم اليوم ،أةبح من األعمدة الرئيسية لقياس قوة البلدان ،وتقدم األمم
بعد أن دخل العامل املعلومايت بصورة مكثفة ،وازداد اتسياب التدفق اإلعالمي بني أقطار العامل بصورة غري معهودة،
وبطرق جديدة ،اما أن حتدايت التكنولوجيا فرض تفسها على العصر الذي تعيش في ،،حىت أةبح هذا العصر بفضل
هذا التطور يعيش  ي بقعة حمدودة ،حتدت عوامل الزمان واملكان ،مما جعل اإلعالم يتحول ذىل ةناعة ضخمة حتتاج
إلمكاتيات ابرية ،وملاليني الدوالرات ،وبفضل ،أةبح الدول املتقدمة تتبوأ الرايدة والتفوق على الساحة الدولية،
وتسيطر على السوق العاملية إلتتاج وتوزيع السلع واخلدمات اإلعالمية.
ملااا مل يساهم اإلعالم العريب بشكل فعال  ي حتسني تشر ةورة اإلسالم واملسلمني؟
حىت غدت هذه الصناعة خاضعة إلمرباطورايت ضخمة ،تنظم هذه السوق وفق ظروفها ومصاحلها واحتياجاهتا.
ومما ال شك في ،،فإن املراقبني يرون اليوم ،أن العرب واملسلمني ال زالوا ،بشكل ابري ،عاجزين عن اإلسهام الفعال  ،ي
تصحيح الصورة النمطية املشوهة عنهم ،واليت يروج هلا املتعصبون ،واملتشنهون ،واملتطرفون  ي القارة األوروبية و ي الوالايت
املتحدة األمريكية ،مستهدفني من وراء الك بث الكراهية ،والبغضاء بني الدول اإلسالمية ،والشعوب الغربية .أي أن
تقاعس األجهزة الدبلوماسية ،واملرااز الثقافية ،والبعثات التعليمية اإلسالمية عن االضطالع لالدور املنوط هبا ،أييت  ي
مقدمة األسباب اليت تسهم  ي تعميم هذا اجلهل الغالب بني األوساط الشعبية  ي الوالايت املتحدة وغرب أورولا ،مما
يرتك الساحة خالية لتنفرد هبا ألهل األهواء والعداء والتطرف ،من اال اجلاتبني ،حىت ال تعتقد أن اخللل يكمن  ي
الغرب ،ألن هناك اختالالت موجودة عندان  ي الوطن العريب والعامل اإلسالمي ،مع وجود مجاعات وتيارات سياسية
ودينية متطرفة.
أيضا ،جند جمموعة من التوةيات:
وهنا ً
مثل جأسيس قناة ذسالمية فضائية تتحدث لاسم املسلمني ،وتبث براجمها لاللغة األوروبية ،مبا خيدم الصور واملفاهيم
الصحيحة عن اإلسالم.

استئهار أوقات من البث اإلااعي والتلفزيوين  ي خمتلف القنوات اإلعالمية الغربية.
التفكري اجلاد لامتالك عدد من حمطات الراديو ،وتشهيع املستثمرين املسلمني على شراء مثل هذه احملطات،
وتوجيهها لاللغات الغربية ...وغريها من التوةيات.
ولكننا ترى أن عدم ترمجة هذه التوةيات اليوم  ي أرض الواقع ،ال ميكن أبي حال أن خيدم مشروع حتسني ةورة
عابرا ،وذاا مل تستوعب
اإلسالم  ي الغرب بشكل عام .ذت ،مشروع حضاري وليس مشروعا سياسيًّا أو دينيًّا ً
هذه اخلالةة ،فال تشك أن أزمة ةورة اإلسالم النمطية واملشوهة  ي الغرب ،ستطول أاثر مما أنمل ،ألتنا ال
جنتهد  ي مواجهة أهم أسباهبا الذاتية واخلارجية.
تأسيس مراصد متخصصة في الظاهرة اإلرهابية
تود  ي ختام هذا املداخلة ،أن تلف اتتباه احلضور الكرمي ذىل دور املؤسسات البحثية ومرااز الدراسات واألحباث  ي
التصدي لألطروحات اإلسالمية املتشددة ،وتالحظ  ي هذا اجملال ،أت ،خبالف تعامل الدول الغربية مع قضاايها
االسرتاتيهية ،من خالل فتح اجمل ال هلذه املرااز لتنوير الطريق أمام ةناع القرار  ي التعامل مع التحدايت الداخلية
واخلارجية ،أت ،من الغريب أن تكون الدول العربية واإلسالمية ضحية لألعمال اإلرهابية ،وال تضم مرااز حبثية أو مراةد
متخصصة  ي متابعة ورةد واستشراف آفاق الظاهرة اإلرهابية ،فقد تعرض أغلب الدول العربية من اخلليج ذىل احمليط،
من السعودية ذىل موريتاتيا ،ذىل تفهريات ذرهابية ،ولالرغم من الك ،ال زال النخب الفكرية واإلعالمية مرتددة  ي
جأسيس مرااز متخصصة ملتابعة الظاهرة ،ولو قمنا مبقارتة سريعة مع األوضاع  ي الوالايت املتحدة األمريكية ،لوجدان
أن اإلحصاءات تتحدث عن وجود ما ال يقل عن أربعة أالف معهد ومرةد تعىن مبتابعة أهم القضااي االسرتاتيهية
لإلدارة األمريكية ،وعلى الرغم من الصعوبة اليت قد تصادف الباحث  ي التمييز بني ما تقوم ب ،هذه املؤسسات اخلبرية
ومجاعات الضغط (اللوبيات) ،فإهنما يشرتاان معا  ي لعب دور ابري وقوي  ي ذعداد االسرتاتيهيات وتوجي ،السياسة
اخلارجية واستشراف املستقبل واستكناه األخطار أو الصعولات اليت قد تصادف مسرية الوالايت املتحدة األمريكية.
وهلذا ،تدعو  ي هذه املناسبة ،ذىل التفكري العملي  ي جأسيس مرةد ( )observatoireمتخصص  ي متابعة الظاهرة
اإلرهابية ،مبا يساعد  ي ذعداد االسرتاتيهيات وتوجي ،السياسات وترشيد املشاريع اات العالقة املباشرة أو غري املباشرة
مع الظاهرة اإلرهابية.
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