
 هل أنت قلق من المسلمين؟
يت تعرضها وسائل اإلعالم، وبعضها فالتقارير ال. ك لست وحدك يف هذا القلقإذا كنت كذلك فإن  
املسلمني وهم يقومون هبجمات قاتلة على إحدى قنصلي ات الواليات  بعض ، تعرضبالصوت والصورة

أمريكي ة ومتاثيل صغرية متث ل الرئيس  ا  ، وتعرض بعض املسلمني اآلخرين وهم حيرقون أعالم املت حدة
كانت . األمريكي، كل  ذلك قد يوحي للمرء أن ه ال يكفي أن يشعر بالقلق، بل حيق  له أن يشعر باخلوف

جامعة كورنيل قد أجرت استطالعا  قبل هذه املشاهد الصادمة على التلفاز بعد ة سنوات، وظهر من 
ركني فيه يطالبون بأن  حتد  احلري ات املدني ة اليت يتمت ع هبا   نص  عدد املشاأن  حوايلخالل االستطالع 

وأظهرت االستطالعات اليت أجريت بعد االستطالع املذكور أن  املشاعر . كل  األمريكي ون املسلمون
أم ا بالنسبة يل فقد كنت يف سن  احلادية . املعادية للمسلمني بني األمريكي ني ظل ت يف تصاعد حّت  اآلن

ومع  .عن قصدأي  مسلم واخلمسني وبعد أن كنت أحد نو اب الكوجنرس ملد ة عشرة أعوام قبل أن أالقي 
ت حيايت يف السبعيني ات من القرن العشرين،  ذلك وتبني  يل فقد مر ت يب يف اجلزيرة العربية خربة غري 

ومن مث  اهنكمت على مدى العقد التايل يف خربة نشطة يف الكابيتول . مقدار ما ينقصين من معرفة الواقع
ذلك أن ه كان من حسن حظ ي أن ين من واألهم  . أحوال العامل اإلسالمي   أتابع( مقر  الكوجنرس)هيل 

 . تعر فت على عدد غري قليل من املسلمني
نيت السياسي ة كعضو يف الكوجنرس تستانيت من نظام املشيخاني ة، ولكن حّت  بعد أن تركت مهإن ين برو 

وإليكم بعض ما توص لت إليه من . وبعقائدهمفقد أبقيت على اهتمامي السياسي  والشخصي  باملسلمني 
 :حقائق
 

  ،واإلسالم والدميقراطي ة . شأهنم شأن املسيحي ني واليهود، يعبدون اهلل الواحدإن  املسلمني
واإلسالم يقومان على املسؤولي ة، وتبادل اآلراء، والتمثيل فكال الدميقراطي ة . متوافقان ومتكامالن

 .ورأي األغلبي ة
  ، حيرتم املسلمون أنبياء الكتاب املقد س، ويشعرون جتاه املسيح وأم ه مرمي العذراء باحرتام خاص 

احلق  يف ونساء املسلمني هلن  مثل الرجال . ويعتقدون بقداسة الكتب اليت عل مها موسى وعيسى
، ويف التخص ص يف خمتل  املهن، ويف على التعليم، و احلصول  امللكية، ويف إدارة عمل خاص 

فإذا وجد جمتمع يضطهد الن ساء أو تعاين املرأة فيه من التمييز ضد ها، . املشاركة يف احلياة العام ة
 .خمالفا  لإلسالم، ال بسبب اإلسالمفإن  هذا حيدث 

  إىل اإلسالم، كما هو احلال عند بعض من ينتسبون من املؤس  أن  بعض الناس الذين ينتسبون
وهم . إىل املسيحي ة أو اليهودي ة، يعتدون بأسوأ الصور على حقوق اآلخرين، وعلى األنظمة

 .حني يفعلون ذلك فإن  سلوكهم ال يكون إسالمي ا  



ال إن  يف الواليات املت حدة اليوم ما ال يقل  عن ست ة ماليني مسلم، منهم عدد من أقوى رج
وكان حمم د علي، . األعمال، ومنهم من يعمل يف الفن ، أو يف التعليم، أو يف القانون، أو يف الرياضة

كذلك  نال من الشهرة أكثر من أي  مسلم آخر،  ، قد مسلم أمريكي  وهو ، الذي اعتزل املالكمةاملالكم 
 أضي  هنا أن ين أعتقد . لكسب الدكتور أمحد زويل، وهو عامل مسلم مستقر  يف كاليفورنيا، جائزة نوب

غري أن  كثريا  من األمريكي ني، وخاص ة هنا على . عملي ا  هم مواطنون ملتزمون بالقانون نيكل  املسلمأن   
األرض األمريكي ة، مل حيادثوا مسلما  عن قصد، ومل يقرأوا آية من آيات القرآن، وهو كتاب املسلمني 

أن يربط كثري من غري املسلمني ربطا  خاطئا  بني اإلسالم  قد ال يستغرب إذن. الذي حيتوي كالم اهلل
والعن ، هذا ألن  نشرات األخبار تكاد جتمع حني احلديث عن سلوك أحد املسلمني على أن  هذا 

 . ينتمون لدين آخر ا  الشخص ينتمي إىل الدين اإلسالمي، بينما ال تربط هذا الربط حني تذكر أشخاص
 

 ما سبب اإلسالموفوبيا؟
م أمريكيون، وهم يهتم ون بأن يكونوا مواطنني  كل  املسلمني األمريكان الذين أعرفهم فخورون بأهن 

اخلوف املرضي ) فالسؤال إذن ما سبب هذا االنتشار املفاجئ لإلسالموفوبيا. صاحلني وجريانا  صاحلني
. 1001بتمرب س/أيلول 11ال شك  أن  السبب الرئيسي  يف ذلك هو حادثة تفجريات ؟ (من اإلسالم

إنسانا ، منهم من كان يف بنائي التجارة،  0000احلادثة الفاجعة قد قتلت على الفور حوايل  تكان
م مسلمون . ومنهم من كان يف الطائرات املهامجة م هبا جمموعة يقولون إهن  كان اهلجوم جرمية نكراء اّت 

كبار املسلمني املتحد ثني باسم اإلسالم يف   وقد استنكر احلادثة على الفور. من اململكة العربي ة الس عودي ة
ومم ا يسج ل للرئيس بوش أن ه حذر . الواليات املت حدة ضمن مؤمتر صحفي  يف واشنطن العاصمة

فاملسلمون يكرهون اإلرهاب، . اجلمهور األمريكي  من وضع الالئمة على املسلمني حول هذا اهلجوم
هلون أن  اقرتاف االنتحار وقتل الناس األبرياء هي ذنوب  ومن املؤس  أن  أكثر األمريكان ال يزالون جي

كما إن  من املؤس  أن ه ال إدانة الشخصيات اإلسالمي ة وال حتذير الرئيس . كبرية يف الشريعة اإلسالمي ة
لقد أغرقت هذه التصرحيات يف صور تتفط ر هلا . بوش قد القت اهتماما  كبريا  من وسائل اإلعالم

لقد ساعد هذا الطوفان من . التلفاز عن املوت والتدمري على األرض األمريكي ة القلوب على شاشات
شعور األمريكان بالغضب جتاه املسلمني، وهو شعور قد بدأ يتصاعد وينمو  تزايدالوص  والتصوير يف 

لقد شعر ماليني األمريكان باهللع، دون أن يكون هلم علم يذكر . بسرعة حّت  قبل تلك األحداث
تقوم على أساس حنو كل  باإلسالم، من أن حتدث تفجريات أخرى، فانتشر بينهم نظرة ريبة ال 

م مسلمون املسلمني، وكان السبب كان من نتيجة . البسيط لدى األكثرين أن  كل  املت همني يقولون إهن 
أن أمر الرئيس بوش حبربني متتاليتني أوالمها ضد  أفغانستان واألخرى  1001سبتمرب /أحداث أيلول

بلغت الوفي ات بني . ضد  العراق، وكالمها بلدان مسلمان، بتكالي  عالية وبدون نتائج حامسة



وهو رقم ، ضحي ة 10011سبتمرب / أيلولأحداث   هذين احلربني، باإلضافة لضحايايف األمريكان
/ يف احلادي عشر من أيلوليف كل  أرجائها مذهل حيق  للواليات املت حدة أن حتيي ذكراه احلزينة الباكية 

تهم قوات أن  املسلمني الذين قتليندر أن يالحظ أحد يف أمريكا احلقيقة املر ة  .سبتمرب من كل  عام
فقد قتل اجلنود . مر ة 12الواليات املتحدة يف أفغانستان والعراق يفوق ما فقدته هذه البالد بنسبة 

ألفا ، أكثرهم يف هذا القرن، بدون دليل  120من املسلمني ما جمموعة  1791األمريكان منذ عام 
 . و قام بأي ة أعمال إرهابي ةسبتمرب، أ/على أن  أي ا  منهم عليه أي ة مسؤولي ة عن أحداث أيلول يذكر
من تألي  الربوفسور سيتفن والت من جامعة هارفارد، يف  ؟ملاذا يكرهوننا: انظر اهلامش يف آخر كتاب]

ال [. 1007نوفمرب، من عام /تشرين ثاينموقع نيو فورين بوليسي دوت كوم، بتاريخ العشرين من شهر 
شك  أن  صرخات األسى ال تزال ترتدد يف بيوت كثرية يف الواليات املتحدة كما يف الشرق األوسط 

ا هزمي الر عد فعويل الثكاىل من األم هات والز وجات هو واحد حني يصدر من هنا أو هناك، . وكأهن 
 . يف الواليات املت حدة هن  أكثر بكثري مم ا ولكن  النساء الثكاىل يف البالد اإلسالمي ة 

 
 ؟"خصوم ديمقراطّيتنا"من هم 

فقد ابتكر وأشاع على . وقع الرئيس بوش، يف معرض تربيره حلريب أفغانستان والعراق، يف خطأ فادح
م . أثرا  يف كل  التاريخ احلديث، لعل ها أسوأ عبارة مقولبة مشؤومة أوسع مدى عبارة مقولبة فقد اّت 

كان ". اإلرهابيني الذين يكرهون دميقراطي تنا"من مس اهم  1001سبمترب / لضلوع يف أحداث أيلولبا
فهي عبارة كاذبة، وهي أبعد ما . أثر هذه العبارة املؤسفة اليت تضرب على وتر سوء الني ة أثرا  مدم را  

أو " إرهابي ا  "أكان فأنا مل أصادف أي  مسلم، يف هذه البالد أو خارجها، وسواء . يكون عن الواقع
احلري ات   الذي أعرفهم حيب ونبل إن  كل  املسلمني. حمب ا  للسالم، يكره احلر يات اليت يتمت ع هبا األمريكان

ا معادية للمسلمني، وهي حب ا  شديدا   اليت نتمت ع هبا ، ولكن  ما يكرهونه هو سياساتنا اليت يرون أهن 
لقد كان املضمون الواضح . سياسات أد ت يف واقع األمر إىل قتل عشرات ألوف املسلمني األبرياء

ام بال هوادة، وبدون أي   مت ني ات الناس أن وضع كل  املسلمني يف خانة االّت  لعبارة بوش اليت اّت 
وال شك  أن ه ضل ل كثريا  من . يف مناسبات عام ةقد كر ر بوش كذبته مر ات عديدة و . إنصاف

ا حقيقة ا املاليني منهم، حبيث جعلهم يقبلون عبارته على أهن  فقد الحظت يف أثناء . األمريكي ني، رّب 
بتمرب س/حديثي إىل جمموعات من األمريكان يف أكثر من عشرين جتم عا  كبريا  يف أعقاب أحداث أيلول

 . أن  تصو را  خاطئا  عن اإلسالم قد أصبح ّتديدا  ضخما  لسالمة حياتنا القومي ة
، خل صت يف أوهايو هذا يل معها صداقة طويلةلقد خل صت مها زهري من ليما، وهي مسلمة 

ن ين الصور املقولبة حول املسلمني، وأنا أعلم أيف قليب من إن ين كثريا  ما أشعر بوخز : "التحد ي بقوهلا
فاملسلمون األمريكي ون مواطنون ملتزمون بالقانون، ولكن هم يعانون مجيعا  . لست وحيدة يف هذا الشعور



اآلن من إصدار األحكام املسبقة عليهم، ومساع املالحظات البغيضة، والكتابات القبيحة عنهم على 
ال شك  أن  . من أشكال العن اجلدران، بل ويعانون أحيانا  من إشعال احلرائق يف ممتلكاّتم وغري ذلك 

 ."الوضع مؤس  أشد  األس 
بالد تلق ت أخبارا  ألن  هذه اللقد انتشر املد  املعادي للمسلمني بسرعة عرب الواليات املت حدة، 

. شكل البغضاء القاتلة 1011ديسمرب من عام /وقد أخذ الغضب يف كانون أول. مغلوطة عن اإلسالم
بدفع غريب ظن ته مسلما  إىل سك ة قطار األنفاق يف مدينة نيويورك، فقد قامت امرأة فقدت صواهبا 

سبتمرب من /إن  أحداث أيلول أةقالت املر وحينما استجوبتها الشرطة . القى حتفهو دهسه القطار  حيث
أم ا أشد شواهد اإلسالموفوبيا بروزا  فقد ظهر إىل العيان يف . جعلتها تبغض كل  املسلمني 1001عام 
باملئة من املواطنني  22أن  االستطالعفقد ظهر من خالل . جامعة كورنيل استطالع يف 1002عام 
م طلبوا بتحديد  يكي ني الذين شاركوا يف االستطالعاألمر  وا عن ريبتهم الشديدة باإلسالم حّت  إهن  عرب 

نشرت هذا اخلرب اسوشيتد برس، يف إيثاكا، : هامش. ]احلري ات املدني ة لكل  املسلمني األمريكان
وهذه مقتطفات من [ أ9. دميوقراط، ص-، نيوز1002ديسمرب، / كانون األول  11نيويورك، يف 
أن كل  املسلمني األمريكان جيب أن  االستطالعباملئة من املشاركني يف  19صر ح حوايل : "الدراسة

باملئة أن  املساجد جيب أن جيري وضعها  12صر ح يسج لوا مكان وجودهم لدى احلكومة الدميقراطي ة، و 
يقوم عمالء تطبيق  ه جيب أنباملئة أن   17وقال . حتت املراقبة الدقيقة لوكاالت تطبيق القانون األمريكي  

تأك د من وضع الضوابط نالقانون بالتغلغل بني صفوف املنظ مات اإلسالمي ة املدني ة والتطو عي ة حّت  
باملئة من املشاركني من خمتل   21صر ح  ومن جانب آخر. ا ومجعها للترب عاتالالزمة على نشاطاّت

م ال يعتقدون أن  احلري ات املدني ة للمسلمني األمريكان جيب تقييدها قال أكثر  ."أحناء البالد أهن 
م ليس لديهم معرفة شخصي ة بأحد املسلمنياملشاركني يف االستطالع   . إهن 

ادية لإلسالم بعد االستطالع املذكور، فقد تبني  من خالل استطالع املع لقد انطلقت املشاعر
باملئة من املواطنني األمريكان  20أن   1010كانون الثاين من عام /أجرته مؤس سة جالوب يف يناير

أقر وا بشعور غري طي ب جتاه اإلسالم، وأم ا املشرفون على االستطالع فقد قالوا إن  النسبة املذكورة، وهي 
  11خدمة صفر لألخبار الديني ة، جمموعة جالوب، : هامش. ]املئة، هي أقل  من النسبة احلقيقي ةب 20

ملنع صدرت بعد ذلك التاريخ تشريعات يف أكثر من ثالثني والية أمريكي ة [ 1010يناير، /كانون األول
. ن الدول اإلسالمي ةاحملاكم من اإلشارة للشريعة اإلسالمي ة، وهي جمموعة القوانني اليت تطب قها عدد م

فعل طبيعي  يعكس املوق  املعادي للمسلمني، كما يعكس اجلهل الذي تنطوي عليه  كان هذا رد  
فالقضاة واحملامون ال بد  هلم من التوافق مع الشريعة حينما يتعاملون مع العقود، ومنها . إجراءات احملاكم

. ن فيها الشريعة هي النظام القانوين  الرمسي  عقود الزواج، اليت جتري يف البالد اإلسالمي ة اليت تكو 
وحسب علمي أن ه ال [ 77. باون، ص. من تألي  جون ر "انظر إلقاء اللوم على اإلسالم": هامش]



يوجد مسلم أمريكي  يوصي بفرض الشريعة كبديل للنظام القانوين األمريكي، ومع ذلك فإن  
كل  عام  تظهر أن " اإلسالمي ة-قات األمريكي ةجملس العال"االستطالعات اليت جتريها مؤس سة كري 

 .ممتلكات املسلمني تتزايد على الدوام جرائم البغضاء النامجة عن كراهي ة املسلمني، وختريب
 

 مكتب التحقيقات الفيدرالّي والجيش األمريكي يفقدان الّصواب
أصابت مشاعر كراهية اإلسالم املتطر فة قواد اجليش األمريكي  والقواد املدني ني ملدة عدة أشهر، أثناء 

من اجليش األمريكي امسه ماثيو دويل أقيمت يف كلي ة القو ات  ا  دورة كان احملاضر فيها مقد محضورهم 
حني أخربهم أن  ل مستمعيه لكن  املقد م ضل  . املشرتكة ألركان احلرب، يف نورفولك بوالية فرجينيا

ن  وصر ح أ." يكرهون كل  شيء متث لونه، وال ميكن أن يتعايشوا معكم ما مل تستسلموا هلم"املسلمني 
وقال إن ه قد يكون هناك حاجة لتدمري . هو العدو  "  وحدهموليس املتطر فني املسلمني"اإلسالم نفسه، 

ملدن املكتظة باملسلمني بغارات من القنابل، دون اعتبار املدن اإلسالمي ة املقد سة مثل مكة واملدينة وا
 .1011ابريل من عام /وقد أعفي دويل من مهم ته التعليمي ة يف نيسان. للخسائر املدني ة

بات التدريبي ة ملكتب مثل هذه الصور املقولبة البشعة عن املسلمني وصلت كذلك إىل الكتي  
عمالء املكتب أن  من احملتمل أن يكون عموم املسلمني يف التحقيقات الفيدرايل ، فقد جرى حتذير 

زاد احتمال أن يكون " أكثر تقوى"الواليات املت حدة متعاطفني مع اإلرهاب، وأن ه كل ما كان املسلم 
ويف [ أ10، ص 1011مايو، من عام /أيار 11انظر يو إس إي تودي، عدد : هامش". ]أكثر عنفا  "
ظ فة حمرتفة يف األمم املتحدة إحدى معارفها من أيام الدراسة دعت مو  1011أغسطس من عام /آب

اندهشت صديقتها هلذه . املبكرة أن تزورها يف مراكش باملغرب، حيث اختذت لنفسها سكن التقاعد
حني يزور بلدا  مسلما  مليئا  باإلرهابي ني، أعين هل هل يكون املرء يف أمان : "الدعوة، وكان تعليقها
كان هذا السؤال صدمة بالنسبة للموظفة املتقاعدة، " سامل آمنا  يف مثل تلك الزيارة؟يكون املسيحي  امل

 .فقد عكس جهال  بأحوال املغرب وباإلسالم، وبالتعصب الذي يعز زه اخلوف الذي ال مرب ر له
يب  فيلم أنتج يف أمريكا فيه إشارات مهينة للن املصغ رة للرئيس كان أحد أسباب حرق األعالم والتماثيل

ن إىل النيب  حمم د بنص ه كل  مسلم يعتقد أن  اهلل أوحى القرآإن   حمم د، فهو نيب  يعظ مه كل  مسلم، 
لقد قال يل كل  املسلمني الذين اتصلوا يب . فال يتصو ر املسلمون أن يوج ه النقد إىل النيب  حمم د الكامل،

م يعرتضون بشد ة على  الفيلم، ولكن هم يدينون بشد ة أيضا  يف أعقاب العن  األخري للمسلمني إهن 
 . استخدام العن  يف التعبري عن االحتجاج

قد يكون أحد أسباب العن  رد  فعل للغضب اإلسالمي  احملتقن ضد  املشاركة األمريكي ة يف 
معاناة املسلمني يف فلسطني، واألعمال احلربية للواليات املت حدة اليت أودت حبياة عشرات األلوف من 

فرتة قريبة يف أعمال قتل  منذلقد باشرت قواتنا احلربي ة . مني على مدى السنوات القليلة املاضيةاملسل



بواسطة طائرات بدون طي ار يف ثالث دول جديدة مسلمة غري املستهدفة يف السابق، ألفراد مستهدفني 
اعدة، وهي منظ مة قتل قادة الق واهلدف املعلن هلذه العملي ات هو .وهي الباكستان واليمن والصومال

ا منظ مة إرهابي ة والقتل عن طريق الطائرات بدون طي ار عملي ات يدور حوهلا . تصن فها حكومتنا على أهن 
ا جتري بدون مراجعة قضائي ة، وبدون اإلجراءات الالزمة األخرى كل  ضحايا هذه . اجلدل، ألهن 

 .وفوبياالعملي ات من املسلمني، وهي حقيقة يغلب أن تزيد من اإلسالم
 

 غضب يعتمل في القلوب
قد يكون اإلسالم قد أصبح يف هذا الوقت من اجلدال احملتدم املصرف الطبيعي  لألشخاص الذين 

فأكثر األمريكان يعرفون القليل . حيملون معلومات مغلوطة يبحثون عن أشخاص يرمون عليهم كل  الل وم
ا ال شيء عن اإلسالم ا ، أو رّب  و، وصدرت بعد حبث أجرته منظ مة بي نشرتفقد أظهرت دراسة . جد 

إن  األشخاص الذين تعر فوا إىل أحد املسلمني هم أبعد من أن يروا : "، النتائج التالية1007يف عام 
اإلسالم حمر ضا  على العن ؛ وكذلك فإن  األفراد الذين لديهم احتكاك جي د باإلسالم واملسلمني يغلب 

 ." اإلسالم وبني األديان األخرىطي بة حول املسلمني وأن يالحظوا التشاهبات بنيأن يصر حوا بآراء 
املشاعر املعادية لإلسالم، وبنيت العميق لشد ة  انزعاجيكان الذي دفعين إىل كتابة هذا التقرير هو 

حصل بعد شهر من قراري كتابة هذا التقرير أن وصلين . على خربيت الشخصي ة مع املسلمني التقرير
كان اإلمييل . مة يلتزم أفرادها التزاما  دقيقا  بأوامر اإلسالمإمييل جاء يف وقته ليعطيين حملة عن عائلة مسل

كان طالب أحد الصفوف يدرسون . من مها زهري، وكانت تص  ما حصل يف أحد صفوف الدراسة
اللغة اإلجنليزية يف جامعة أوهايو احلكومي ة يف ليما قد شاهدوا فيلما  يعرض أبا  مسلما  نذال  يستخدم 

بعدها مها زهري، واليت حتد ثت عن طفولتها يف مصر، وحياّتا  الفيلم نته، وقد م العن  ضد  زوجته واب
 اإلسالم الذي أعرفه دين رمحة، فأثناء طفوليت يف مصر: "وهاهي بعض تعليقاّتا. كامرأة يف أمريكا

الناس معاملة مستقيمة، وأن أهتم  بالفقراء، وأن أحسن إىل اجلار، وأال  عل مين والداي أن أعامل 
ورأيت والدي يعامل . أكذب، وأن أعامل احليوانات معاملة رحيمة، إىل غري ذلك من املواق  األخرى

ات يف كل  أمور احلياة املنزلية وقرار  كنت أراها مكافئة أليب. فخور هباوالديت معاملة احرتام ويشعرها أن ه 
وتعل منا يف بيتنا أن  املسلمني واليهود واملسيحي ني هم مجيعا  أهل الكتاب، وأن  علينا أن حنرتم . احلياة

يعتقد كثريون من الغربي ني عن خطأ أن  النساء . ونقد ر هذين الدينني، وليس اإلسالم فحسب
يار زوجها، وهلا احلق  يف فاملرأة يف اإلسالم هلا احلق  يف اخت وهذا غري صحيح،. املسلمات مضطهدات

 ."طلب الطالق، ويضع اإلسالم األمهات يف منزلة رفعية
، وذلك قبل انتهاء عملي كنائب 1711زهري وعائلتها الشاب ة إىل أمريكا يف عام مها وصلت 

سبتمرب من / كارثة أيلولزهري للطال ب رد  فعل عائلتها لوقد وصفت مها . يف الكوجنرس بعد ة شهور



يف وقت متأخر من تلك الليلة نقر ولدنا اليافع على باب غرفة نومنا وقال إن ه : "وما تالها 1011عام 
قال إن ه يف كل  مر ة حياول إغالق عينيه يتصو ر املصابني يف كرسي  العجالت ال . ال يستطيع النوم

ينا لقد قض. ا  حمتوما  يستطيعون مغادرة البنائني احملرتقني، ويتصو ر آخرين يقفزون من النوافذ ليالقوا موت
ا لقد شعرنا باألسى للناس األبرياء الذين قتلوا يف تلك الكارثة، وكن  . النوم وقنذدون أن ليلة تلك ال

ا اقرتفت كان من سوء احلظ  أن  تلك الفظائع أ  . ندين التفجريات االنتحاري ة برزت للناس كذبا  على أهن 
سبتمرب قد خالفوا /اجملرمني الذين نف ذوا تفجريات أيلول أم ا احلقيقة فهي أن  . باسم الدين اإلسالمي  
لقد بدأ املسلمون . طي بهلا جانب ومع ذلك فإن نا تبين ا أن  تلك األحداث ميكن أن . الشرع اإلسالمي  

لقد كن ا فيما سبق تلك األحداث سلبي ني حول ديننا، وبقينا صامتني حني  . يتحد ثون ويوض حون دينهم
أم ا اآلن فقد بدأنا نتحد ث إىل . غريها تعرض صورا  مقولبة غري طي بة عن املسلمنيكانت هوليوود و 

أرجوك أن : "أم ا كلماّتا األخرية فكانت كما يلي." مواطنينا األمريكان اآلخرين عن حقيقة اإلسالم
أن ك ستجد يف أي  دين أو ثقافة أو بلد أو جمتمع بعض الطي بني وبعض الفاسدين، وبعض تتذك ر 
 وصر حت معل متهم. حينما انتهى حديث مها زهري قفز الطالب واقفني وبدأوا بالتصفيق." املنحرفني

م صاروا : "بعد شهرين من تلك املشاهدة ّبا يلي صر ح بعض الطالب يف املقاالت اليت كتبوها أهن 
يدركون اآلن بعد حضورهم هلذه الدروس أن  أفكارهم اليت كانوا حيملوهنا قبل الدروس مليئة بصور 

قد ال تكون الصورة علينا أن نقول إن  وص  مها زهري لطفولتها املثالي ة وشباهبا ." مقولبة عن اإلسالم
لكن  . النمطي ة لألسرة املسلمة، خاص ة يف البالد اليت ختتلط فيها العادات القبلي ة مع تعاليم اإلسالم

وكل  ما آمله أن . الطالب حصلوا من خالل مساعها على اخلطوط الرئيسي ة للسلوك الذي يعل مه القرآن
يتساءل املرء ملاذا ال حياول . سالميكون من حظ  صفوف كثرية أن حيصلوا على وص  دقيق لإل

الكوجنرس أبدا  أن يعد ل التحي ز يف سياسات الواليات املت حدة جتاه الشرق األوسط، رغم التهديد الذي 
جملس :  CAIR "لقد أظهر استطالع أجرته منظمة كري . ميث له محل تصو رات زائفة عن اإلسالم

إذا وضعنا مقياسا  من عشر درجات، : "شديدة من اخلوفوجود حالة " اإلسالمي ة-العالقات األمريكية
اخلوف عين أمريكا بدون أي  إسالموفوبيا، وعشرة تعين أشد  حاالت ت، و حبيث تكون درجة واحد أدناها

، 1، شهر "الكراهية كهدف" ،منظ مة كري: هامش." ]2.2فإن  القراءة احلالي ة تبلغ ... من املسلمني 
فيه أمريكا املثل األعلى يف خمتل  أرجاء العامل، ولكن ها اآلن هدف  زمان كانت لقد أتى[. 1011

 .والسبب هو أن  حكومتنا تغرق يف مستنقع من التحي ز اهلمجي  . لتهج م الناس عليها على نطاق واسع
 

 ةمشرقجوانب 
. تطو رات إجيابي ةفقد مر  يب من خالل خربيت الشخصي ة . املطبق اليأس  أن  املشهد ال يدعونا إىلغري

قام احملسن خل  احلبطور، من ديب، بتبين  رعاية واإلنفاق على مسابقة مقالة طالبي ة  1011ففي عام 



، ورعى سلسلة حماضرات سنوي ة مستمر ة حول نفس يف كل ي ة إلينوي حول العالقات بني الشرق والغرب
فهيم قبني رمحه اهلل، مسلم امسه عامل وسج لت مؤسس ة هوب، وهي مؤس سة كان قد أسسها . الفكرة

، كل هم تقريبا  من املسلمني، على حساهبا يف جامعات أمريكي ة،  عشرات من الطالب الفلسطينني 
والحظت كي  أن  مخسة منهم أغنوا احلياة اجلامعي ة يف كل ي ة إلينوي، يف جاكسون فيل، يف إلينوي، 

كضابط جعفر قطب، وهو مسلم،   خبم املاضي انت  ويف العا. شخصي ا   وهي اجلامعة اليت ختر جت منها
 .يف نفس اجلمعي ة نهم زمالء مسيحي و جلمعي ة املعرفة يف الكل ي ة، وكل  الذين انتخبوه " تشابلني" متابعة

من . ختر ج طالب آخر، وهو سامر عنبتاوي، بدرجة الشرف 1011مايو من عام /ويف شهر أيار
نتخب ليكون التاريخ، وهو دميقراطي  من مينيسوتا، لكونه أو ل مسلم ي   صنع كيث إيلسونجانب آخر 

عضوا  يف الكوجنرس، مث  بعد ذلك بأربع سنوات حق ق أندريه كارسون نفس اإلجناز حني أصبح عضوا  
أن ه يف أثناء عضوي ته للمر ة الثانية يف " ذا ناشونال جورنال"وقد نشرت جمل ة . يف الكوجنرس أيضا  

". أكثر األعضاء شعبي ة"يف املرتبة الرابعة من بني " قي مه قادة الدميقراطي ني يف الكوجنرس"س الكوجنر 
إن نا إذا عاملنا املسلمني : "1010وأعلن مايكل بلومربج، عمدة مدينة نيويورك، أعلن حمذ را  يف عام 

." أعداؤنا أن نفعلبشكل خمتل  عم ا نعامل اآلخرين فسوف نكون قد خن ا مبادئنا، وفعلنا ما يريد 
ملاذا : "اإلسالموفوبيا، وقال من املمث ل الكوميدي يف برنامج ديلي شو،وقد سخر جون ستيوارت، 

؟ إن ه يبدو أن  الريبة يف املسلمني هو الشيء الوحيد يقول كل  إنسان إن  أمريكا منقسمة على نفسها
جون ماك ني، املرش ح اجلمهوري السابق  وب خ السيناتور 1011ويف ." الذي ينتشر من احمليط إىل احمليط

شمان ألن ه صر ح بتحذير ال باتميشيل  (باألمل) اجلمهوري السابق توبيخا  علنيا  املرش ح لرئاسة اجلمهوري ة
 .ّتد د البالد" مؤامرة"بأن  املسلمني املستقر ين يف الواليات املت حدة ميث لون  أساس له

 
 رابط قومّي يكفي لتوثيق الصلة

كنت أقد م سلسلة من احملاضرات يف جنوب أفريقيا، وقبل انتهاء السلسلة بقليل الحظت  1717يف  
كنت قد القيت هذا الرجل يف . طاولة يف مكتب يقع يف أحد العمائر يف ديربان إىلرجال  أعرفه يعمل 

أحب  أن : "تنيوحينما سل مت على الرجل ابتسم ومل ينطق إال جبمل. حفلة استقبال يف الليلة السابقة
مث تال ." إعالن االستقالل األمريكي  تنطق هبا اجلمل األوىل يف املشاعر اليت  ونتعرف أن املسلمني حيرتم
أن  كل  البشر خلقوا : حنن على ثقة أن  احلقائق التالية واضحة متام الوضوح: "تلك اجلمل من ذاكرته

صرفها إىل غريهم، ومنها حق  احلياة، واحلر ي ة، حقوقا  ال ميلك أحٌد أن يمتساويني وأن  اخلالق منحهم 
 ." وطلب السعادة

وفهمت ما  .لقد نطق بتلك الكلمات وكأن ه يعرب  عن عقيدة يتمس ك هبا عن يقني. هذا كل  ما قال 
كان كل  تالميذ ص   الرابع االبتدائي الذي أنا فيه يطلب منهم أن حيفظوا   عاما   فمنذ مثانني. قال



الحظت شيئا  أدهشين، وهو  وأثناء متابعيت اجلوالت يف املناطق اإلسالم. اإلعالن ينطقهاالكلمات اليت 
منهم أحٌد أن  عددا  من املسلمني اآلخرين بادروا باإلشارة إىل نفس إعالن االستقالل دون أن يطلب 

املرء  يتمن  . ان أحدهم يلقي الكلمات من ذاكرتهك. وكان كل  منهم يتحدث حديثا  من القلب. ذلك
قد مسع وانتفع ّبثل هذا احلديث، وكذلك   مؤل  وثائق التدريب املعادية لإلسالم اليت ذكرناأن يكون 

لمقد م دويل أن كان باإلمكان له ول. يف مكتب التحقيقات الفيدرايل كاتب الكتي ب الذي استخدم
أن وكذلك كان بإمكان . من حماورة جاد ة مع أحد املسلمني حول إعالن االستقالل األمريكي  ينتفعا 
أل  عضوا  يف سان  17القس  جون هاجي، راعي كنيسة كورنرستون اليت يبلغ عدد رو ادها ينتفع 

أن املسلمني  أال تتصو ر اندهاشهم لو علموا. فوق منربه سيء إىل اإلسالم منأنتونيو، حيث كثريا  ما ي
قد مت له مثل هذا اإلثبات ميكن أن يساعد أي  أمريكي  . ثيقة أمريكا العظيمة يف احلري ةيثم نون و 

الذين خيافهم ويرتاب باألغاليط أن يكتش  األرض املشرتكة بينه وبني املسلمني حمشو ة معلومات كاذبة 
فإذا حصل مثل هذا العرض على نطاق واسع فيمكن أن يوق  بل أن يعكس اجتاه . فيهم
وهي املوق  الشعيب : ال ننَس أن  مم ا يهد د مؤش رات األمل عاصفة تنذر بنس  األمل. موفوبيااإلسال

ا  لكبح احلري ات املدني ة لكل  املسلمني األمريكان تنبيه إليقاظ كل   فالذي ميث له هذا التقرير. املؤي د جد 
 . املهتم ني

. ا مرض يهد د سالمة حيايت كأمريكي  صحيح أن ين لست مسلما ، ولكين  أشعر أن  اإلسالموفوبي 
. فالقوالب اجلامدة من التفكري اليت تسيء عرض الدين تنتشر بسرعة، ومتتد  جذورها، ويصعب اقتالعها

 .وهي ّتد د سالمة حياة كل  األمريكي ني وسالمة مستقبلهم
 

 هل يمكنك أن تصنع شيئًا؟
. فإن  انتظار ما يأيت به الغد ليس فكرة طي بةيف الوقت الذي يواجه جمتمعنا مشاعر معادية للمسلمني، 

ميكنك أن توق  املد  . فهذه األزمة تتطل ب عمال  فوري ا ، وأنت أيها القارئ ميكنك أن تصنع فرقا  
اخلطوة األوىل خطوة سهلة، فحينما تنتهي أسرتك من قراءة هذا الكتي ب أعره ألسرة أخرى، . املخي 

. يف وقت صالة اجلمعة ة أحد املساجدر واخلطوة الثانية تتطل ب زيا.  وتابع دورته بني الناس دون توق  
ا  من قبل املسلمني، وهذا ما سوف جتد استقباال  حار  . فهذه صالة جيتمع املسلمون هلا من كل  مكان

إن ك ّبد  يد . خربته بنفسي، فاجلس هناك واستمع، واقِض بعض الوقت بعد انتهاء طقوس الصالة
وإليك . الصداقة للمسلمني تشج عهم أن يقد موا الشيء األساسي ، وهو توضيح حقيقة دينهم لآلخرين

زائفة عن اإلسالم فاعرض عليه نسخة من حينما تقابل أحدا  يعرض صورة : أيضا  هذا املقرتح األخري
ال تغادر البيت أبدا  بدون بعض النسخ من هذا . واطلب منه أو منها أن يقرأه" جريان"هذا الكتي ب 

ما أحلم به أن أجد مئات القراء يعريون نسخهم ألشخاص آخرين، ويسعون إىل . الكتي ب يف جيبك



إذا حصل هذا فلن مير  وقت إال  ولدى ألوف . ناسشراء مقدار آخر من النسخ حّت  يوز عوها بني ال
فإذا حصل هذا، وكل ما قرأ الكتي ب واحد من . الناس معلومات صحيحة عن املسلمني األمريكان
والنتيجة أن حيصل املسلمون أخريا  على االحرتام . األمريكان فسوف يعين هذا تراجعا  يف اإلسالموفوبيا

مل يبَق يل إال  أن أشكر . أمريكا مكاهنا احملرتمواطن، وسوف تستعيد والكرامة اللتني يستحق هما كل  م
 .اهتمامك أي ها القارئ، وأن أعرب  عن ثقيت ّبستقبل زاهر ألمريكا من خالل العمل الصاحل
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إذا أردت احلصول على عدد من ................. هذا الكتي ب نشر من خالل منحة قد مها   

 : .........................أو إىل إمييل................ النسخ فاكتب إىل 
 

 الثمن الباهظ للتحّيز
والطائرات بدون طي ار اليت تقتل الناس بطريقة غري مقبولة إن  احلروب اليت أشعلتها الواليات املت حدة 

كان الرئيس جورج دبليو بوش قد أمر، وبدعم من . وضعت اإلسالم ظلما  يف ص   األمور البغيضة
اإلرهابي ني "مس يت احلربان حربا  على . الكوجنرس، باحلرب على أفغانستان، وبعدها باحلرب على العراق

من  تج عن هاتني احلربني قتل عددلقد ن. 1001سبتمرب /وا يف أحداث أيلولالذين تسب ب" املسلمني
كما إن  . املسلمني األبرياء واألمريكان األبرياء، وحينما تفقد األرواح فال ميكن تعويضها بالدوالرات

أيضا  مستوى  ل   دافع الضرائب األمريكياخلسارة يف املال، وإن كان املال ال يعادل األرواح، قد ك
فبحسب الدراسات اليت أجرّتا ذا كريستشان ساينس مونيرت ومصادر أخرى، بلغت التكلفة . ذهال  م

املباشرة غري املشروطة للسياسات املت بعة يف الشرق األوسط املتحي زة ضد  املسلمني احملرومني، بلغت املالي ة 
وكل  هذه املصاري  (. را  ثالثة آالف وسبعمئة مليار دوال)تريليون دوالرا   0.9أكثر من  1791منذ 

 لكل  نوع من املصاري املتوخ اة  التحي ز، إذا اقتصرنا على الغايةومثن هذا . تزيد من سوء اإلسالموفوبيا
املت حدة إلسرائيل منذ املساعدة املرك بة من الواليات تريليون دوالرا  جمموع  1.0، تشمل بدون مبالغات

وّبا أن  . ي  الكل ي ة املرك بة للحربني على العراق وأفغانستانتريليون جمموع التكال 1.2، و 1791عام 
مليون عائلة، ّبعد ل أربعة  99حوايل  مليونا ، أي 011 عدد سك ان الواليات املتحدة احلايل يبلغ



تريليون دوالرا  على عدد العائالت فإن  الناتج  0.9إذا قسمنا املبلغ املذكور، وهو ف. أشخاص للعائلة
يعين هذا أن  املشاركة املالي ة ألسرتك يف إنفاق حكومتنا املتحي ز يف الشرق . دوالرا   21111هو 

 .دوالرا   21111األوسط يبلغ 
 


