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ABSTRACT 

Political systems in the West have made great efforts in order to 

dissolve the identity of Muslims in Western society, so the Muslim 

becomes a copy of the Moroccan citizen which does not give the 

Church and Anglican education attention .Christian religious values do 

not constitute a handicap and exercise his life as he wishes ,despite that 

many Muslims living in the West still struggle to live with Western 

societies , while remaining as much as possible on the Islamic identity. 

In return, they face many religious, social and political problems. 

In this article, I will highlight some of the problems Muslims face in the 

West from  Murad Hoffmann's point of view. The importance of 

Hoffman's view is that he is one of the orientalists whom God guided 

to Islam.In addition to being German origin and origin, this gives his 

opinion a lot of importance and depth because he lived the experience 

of residence in the West Christian and then Muslim 

Tags: problems of Muslims in the West _ Murad Hoffman 
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 ملخص ال

 
 اجملتم  يف يعيش الكثري من املسةلمني يف أوروبا و أمريكا ويواجهون الكثري من املشاكل والعوائق من أجل اإلندماج

 وهذه املشكةل  نستطي  أن نعاجلها من ناحيتني :الغريب. 

 . من وجه  نظر مراد هوفماناالجتماعي  يف الغرب العوائق األول :  

 مراد هوفمان . الثاين : احلةلول املقرتح  من

هذه نستطي  أن نستنتج أن  و  .املقال  تنهج املنهج التحةليةلي التارخيي الوصفي يف القضيتني املذكورتني أعاله  اوهذ   
ذوي اخلةلفي   منواملسةلمون تفرق املسةلمني الطائفي واملذهيب وهي العوائق تنقسم إىل قسمني : عوائق ذاتي  

اف  لةلعداء والكراهي  الغربي  جتاه املسةلمني باإلضالذاكرة .أما العوائق الغربي  فهي: تعةّلق املهاجرين بأوطاهنمالةليربالي و 
 حتميل املسةلمني يف أوروبا جرائر غريهم  وأخريًا التشويه املتعمد لةلمسةلمني من قبل وسائل اإلعالملةلمسةلمني و 

وجبانب هذا  أن العوائق اإلجتماعي  لةلمسةلمني يف الغرب مرتبط  ارتباطاً تاماً بالعادات والظروف اإلقتصادي  . الغربي  
 لةلمهاجرين املسةلمني .

 _ مراد هوفمان المي  يف أوروبااجلاليات اإلس: الكلمات الداللية
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 م1948-1917القدس يف التصدي لةلمشروع الصهيوين جهود مسةلمي ومسيحي ابراهيم صقر الزعيم ، حممد رسالن ، أمحد فيصل عبداحلميد ) أنظر : 1

 http://umijms.um.edu.my/public/article-view.php?id=9326م. 2016، جمةل  املقدم  

 .16م، ص 2004-هـ 1424حممد عمارة: "الغرب واإلسالم، أين اخلطأ؟..وأين الصواب؟؟ "، مكتب  الشروق الدولي ، الطبع  األوىل،  2

 

 

 -المقدمة :

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فهو املهتد ومن يضةلل 
 -فةلن جتد له ولياً مرشداً، والصالة والسالم عةلى سيدنا حممد بن عبد اهلل وعةلى آله وصحبه أمجعني أما بعد:

مثل  م  بعض املهاجرين أو القوميات غري اإلسالمي  كبرياً شك فيه أن الثقاف  الغربي  قد جنحت جناحا ً فمما ال 
األمساء الالتيني   أو  ىاملهاجرين اإليطاليني واإلسبانيني الذين ذابوا يف اجملتمعات الغربي   دون أن يرتكوا أثرًا سو 

كبرياً . مطاعم البيتزا  وغريها من األمور اليت ال يةلقي هلا  1الغرب أي اهتمام وال تشكل له قةلقاً  وهاجسا ً

معةلن   -ق يف اجلوهر واحلقي -يقول حممد عمارة  : ) إن احلرب الغربي  عةلى ما يسمونه باألصولي  اإلسالمي ، هي 
وذج عةلى العةلمن ، أي عةلى الذوبان يف النم-بل الوحيد  -عةلى حقيق  اإلسالم، ال لشئ إال أنه املستعصي األول 

ضى هذا النموذج الغريب موقف التقةليد واحملاكاة... فال ير  لةلوقوف ذلياًل أما -من مث  -احلداثي الغريب، والرافض 
ا خيشاه وحياربه لةلمركزي  الغربي ، واهليمن  الغربي .. وهذا جوهر م -واالقتصادي  واألمني   السياسي  والفكري  -بالتبعي  

 2الغربيون يف اإلسالم ( 

لسبب  ةلفنا م  بعض تةلك الدراسات والرؤىيف هذه الدراس  اإلعتماد عةلى حتةليالت هوفمان حىت لو اختوسأحاول 
مهم وهو أن لةلغرب لغ  وخطاب خمتةلف عن اجملتمعات الغربب  املسةلم  . وأرى أن مراد هوفمان جييد قراءة هذه الةلغ  
وتفعيةلها ، حيث أن الكثري من الدراسات ــــــ غري هوفمان ــــــ تناقش املسةلمني الغربيني وظروفهم وفق نظرة مشرقي  

   وتتناسى الظروف والرتكيب  اجملتمعي  اخلاص  هبم يف الغرب وهذا أمر مهم أردت التنبيه عةليه والتأكيد عةليه يفخالص
 بداي  هذا املطةلب الذي سأناقش فيه وض  اجلاليات املسةلم  يف الغرب  .

لدبةلوماسي يف السةلك اخبرياً  عالوة عةلى كونه  عاش التجربتني ) املسيحي  و اإلسالمي  ( هوفمان  لكون مرادو 
كبرياً ومؤثراً  نتشارا ً اوآراؤه الفكري  والسياسي  والديني  تالقي كتاباته ، باإلضاف  إىل أن  الدول العربي   أثناء عمةله يف 

  سالمي ولذلك فنن مشكةل  الدراس  تتمحور حول قضيانتشار كتبه املرتمج  يف العامل اإلناهيك عن يف الغرب 
 الغرب من وجه  نظر مراد هوفمان . كل املسةلمني يفواحدة وهي ماهي مشا 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 223 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 . ٥٣ص  ، ط الثالث  ،م  2004ط الشروق  مسةلم الرحةل  إىل اإلسالم، يوميات أملاين مان، مراد،هوف 3 

 4 أنظر: عبد الرمحن ، أمحد ، جاذبي  اإلسالم الروحي  ، ط الشروق ، األوىل ، ص  ٨٢
 5 املصدر السابق ، نفس الصفح .

 

 منهج الدراسة .

: وذلك من خالل حتةليل السياقات التارخيي  أو الظروف املعاصرة ملوضوع الدراس  ومعرف  مدى  المنهج التحليلي
 وحتةليل أبرز املشاكل اليت يعانيها املسةلمون يف الغرب من وجه  نظر هوفمان . ارتباطهما ببعض

 نبذة تعريفية مختصرة عن مراد هوفمان : : أوالً 

  HofmannMurad Wilfriedيف املانيا وإمسه كاماًل  م يف أشافنورغ١٩٣١مراد هوفمان يف عام  ولد
انتقل اىل وزارة اخلارجي  األملاني   مث 3ة يف احملاماحياته العمةلي   أبد.  وحني أسةلم اختار لنفسه اسم مراد فريد

وأخريا  (.4م)١٩٨٧إىل  ١٩٨٣يف حةلف مشال األطةلسي من عام  منصب مدير املعةلوماتشغل حيث  م١٩٦١ عام
 (.5م)١٩٩٤م حىت تقاعده من وزارة اخلارجي  عام ١٩٩٠املغربي  من عام  عمل سفرياً يف املمةلك 

ت اراد هوفمان وجهوده يف الدفاع عن اإلسالم يف الغرب من مطبوعملوهناك الكثري من الدراسات اليت تعرضت  
لةلدكتور حةلمي عالم وهو حبث منشور عن طريق مكتب  الشروق املصري  وهو حبث جّيد فيما يتعةلق  مكتب  الشروق

جبهود مراد هوفمان يف الدفاع عن اإلسالم من خالل إبراز أهم عناصر قوة احلضارة اإلسالمي  وفضةلها عةلى احلضارة 
 مشاكل املسةلمني يف الغرب عةلى وجه التحديد .الغربي  املعاصرة ولكّنه ال يتعرض ملوضوع دراستنا وهو 

 حوار م  املفكِّر األملاين "د. مراد هوفمان" حول:اإلسالم واالضطهاد الغريبوأيضا  

وقد حتدث فيه احملاور م   46، ص 1417ةل  التوحيد املصري ، عدد ذو احلج  جمل أجرى احلوار/ مجال سعد حامت
املسةلم يف املانيا وأوربا عموما ، كما حتدث عن بعض صور االضطهاد مراد هوفمان حول  الصعوبات اليت تواجه 

 اليت يتعرض هلا بعض املسةلمني يف أوربا ووض  األقةليات هناك .

وهذا احلوار سةلط الضوء عل بعض اجلوانب املتعةلق  باحلضارة الغربي  ولكنه خمتصر جدا وكان مثل االشارات الصحفي  
    .العابرة وليس دراس  عةلمي  تفصيةلي

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 224 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 38ص ،  2009، مكتبة العبيكان ،  الثالثة ،  2000، مراد ، اإلسالم عام  هوفمان 6
 39ص المرجع السابق 7

 

 : عوائق  اإلندماج اإلجتماعي في أوروبا  ثانيا

يبذل املسةلمون يف أوروبا جهودا كبرية لإلندماج يف اجملتم  األورويب وذلك ألن طبيع  املسةلمني متيل إىل السالم 
إلقتصادي يف اوالتعايش م  اآلخرين باإلضاف  إىل أن الكثري من املسةلمني هناك أتوا هروباً من الواق  السياسي أو 

بةلداهنم اليت قدموا منها ، كما أن الكثري من املسةلمني هناك يسعون وبكل جهد ألجل احلصول عةلى  اجلنسي  يف 
تةلك البةلدان ألجل التمت  بكاف  احلقوق ملواطين تةلك الدول وضمان اإلستقرار األسري والديين وغريها من العوامل 

 اليت تساعدهم عةلى اإلستقرار هناك .

هوفمان يف الكثري من مؤلفاته إىل أن املسةلمني يف أوروبا يبذلون جهودا كبرية ألجل اإلندماج اجملتمعي ولكن يؤكد 
واضح  ال ؤشراتالكثري من املهناك إال أن وبالرغم من استعداد املسةلمني حلةلول وسط حىت يتحقق التعايش السةلمى 

 6ي  .سالمي سيشهد هناي  سةلبلتقاء االوريب اإلن اإلتشري إىل أ

قد عرب مسةلم املاين عن هذا الوض  منذ فرتة قصرية  حيث قال ) انين كةلما اندجمت بشكل اعمق يف اجلماع  و 
االسالمي  , يتم انتزاعي او طردي من اجملتم  االملاين ( ويضيف ) لقد تعةلمت ان بعض االملان ال ينظرون اىل 

ةلى استبيان ( وانطباعه الشخصي هذا ليس خادعاً , فبناء ع الدستور عةلى انه ركيزة اساسي  لةلتعايش الديين والثقايف
وليس  –يرى نصف تعداد الشعب االملاين فقط ان لةلمسةلمني الذين يعيشون يف املانيا  1997مت يف ابريل عام 
 7امنا يشكةلون خطراً جسيماً  –صدام حسني 

 وميكن تقسيم هذه العوائق إىل قسمني رئيسيني : 

: ويُقصد هبا العوائق اليت يكون سببها املسةلمون ذاهتم وليس لةلغرب أي تدخل مباشر  تيةالقسم األول : عوائق ذا
فيها ، وهي عوائق تأيت انعكاساً  لواق  املسةلمني يف الشرق اإلسالمي حيث أن الكثري من املسةلمني هاجروا لةلغرب 

 قدموا منها  احلنني لألوطان اليتاألورويب وهاجرت معهم بعض األمناط التفكريي  من طائفي  وغريها باإلضاف  إىل
 وميكن امجال هذه العوائق الذاتي  عةلى النحو التايل :

 تفرق المسلمين الطائفي والمذهبي :  1

إن هجرة الكثري من املسةلمني إىل الغرب ال تعين بالضرورة أن يتخةلى عن طائفته أو مذهبه العقدي أو الفقهي وعةلى 
 بدأوا يتكتةلون هناك عةلى هيئ  وحدات أو تكتالت  كما هم يف الوطن األم فظهرت هذا فنن املهاجرين إىل الغرب 
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 27ص  ، مكتب  العبيكان ، األوىل  رحةل  إىل مك ، مراد هوفمان  8

 

جمموعات تعتمد عةلى الةلغ  مثل ) األلباني  ، أو العربي  ، أو البوسني  ، أو الفارسي  ، أو الرتكي  ، أو األوردي  ( ، أو 
ي  ، أوالرتكي ( ي  ، أو الباكستاني  ، أو التونسجمموعات عةلى أساس القومي  مثل ) األلباني  ، أواجلزائري  ، أوالبنغالديش

ويرى هوفمان أن هذا ليس خطأ يف أصةله خاص  يف أوائل مراحل  ، أو الطائفي  مثل  ) السني  ، أو الشيعي   ( .
اهلجرة ولكن اخلطر يظهربعد عّدة سنوات خاص  حني يصح  دائمًا يتوارثه الناس جيال بعد جيل . و رمبا يكون 

نشوء جاليات مسةلم  هّش  متفرق  ، األمر الذي يسبب إشكاالت كثرية ىولكنه سيؤدي حتمًا إل  ذلك مرحياً 
ومتنوع  . فما مل يصادف أن املرء يفهم األوردي  أوالرتكي  فننه لن يستطي  متابع  اخلطب  يف جام  باكستاين أو 

ي هلا العامل اإلسالم ىئف  معروف  لديقول هوفمان : ) ال يكاد املرء يصدق أن كل طاهندي أو تركي يف أورب  
ي  جانب املسةلمني السن  جند اثنيت عشرة طائف  شيعي  هناك ، وسب  طوائف إمساعيةلي  شيع نظريها يف الغرب . فنىل

( عمانيني ، ودروزًا ، وعةلويني أتراكًا ، وعةلويني  Ibadis( جزائريني أو إباضيني )  Mozadite) ، و مزابيني
رب . أن مذاهب الشريع  السني  كةلها موجودة يف الغ يني أمحديني ، وهبائيني ... باإلضاف  إىلسوريني ، وقاديان

وهكذا رمبا يةلتقي املرء يف املسجد مبسةلم من املذهب املالكي ) الذي ال يطوي ذراعيه يف أثناء الصالة( وآخر من 
ي  نشط  يف الغرب ، خصوصًا من املذهب الشافعي من مصر يطوي ذراعي   . كما أن كثريًا من الطرق الصوف

ات تقود وكةلها تنافس بعضها بعضاً . كل حرك  من هذه احلركالنقشبندي  و القادري  و اجليالني  وأتباع ابن عريب ، 
 . 8منظم  ، تدير بدورها مئات املساجد يف أملاني   ( 

كن متثيل عام لةلمسةلمني يف الغرب، فةليست هناك منظم  إسالمي  مي وهذا التنوع جيعل من الصعب جداً الوصول إىل
أن تكون مظةل  متثل اجملموعات أعاله كةلها ، أوحىت  ترغب يف متثةلها ، وهذا العائق من أهم العوائق اليت تعيق اندماج 

 املسةلمني فيما بينهم ناهيك عن اإلندماج م  اجملتم  الغريب يف عمومه . 

 مهاجرين بأوطانهم ـــــــٍ تعّلق ال 2

كثري من املهاجريني املسةلمني ال خيططون أبدًا لةلبقاء يف اخلارج بقي حياهتم . بل بالعكس ، بعد أن يكونوا قد  
خوختهم أوطاهنم األصةلي  ، وبناء بيت هناك والتمت  بشي كسبوا قدراً كافيًا من العمةل  الصعب  خيططون لةلعودة إىل

 بني أسرهتم الكبري . 
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  2003" العرب يف امريكا صراع الغرب  واالندماج" ،جمموع  باحثني،بريوت: مركز دراسات الوحدة العربي  ,  : أنظر 9

 224يف األلفي  الثالث  ص ، اإلسالم هوفمان : أنظر  10
   141، ص 1ج عبد الوهاب املسريي: "العةلماني  اجلزئي  والعةلماني  الشامةل  "  11
 125ص  من مشكالت املسةلمني يف أوروبا: مقال بعنوان"صالح الدين النكديل 12

 

روابطهم  ىذا التفكري ، بداًل من أن يندمج أمثال هؤالء املهاجرين يف البيئ  اجلديدة ، فنهنم حيافضون عةلونتيج  هل
بالوطن األم ، ويسافرون إليه أكثر ماميكن من املرات يهذبون مظاهر احلضارة كةلها اليت جتةلب الةلغ  والطعام و 

 9املوسيقى  والةلباس والعادات .

ألنه ليس عندهم ، و  ىبني املهاجرين األتراك؛ ألن تركيا قريب  نسبيًا من أوروبا الوسطهذه الظاهرة معةلن  خصوصًا 
الوطن م  األسر مكةلف  جيدون أن السفر إىل ىعقبات سياسي  . وبعضهم كالباكستانيني و اهلنود يف بريطانيا العظم

جداً ، حيث حيول دون تنفيد رغباهتم يف السفر . وسواهم كأبناء مشال إفريقيا غالبًا ما يظةلون بعيدين من املغرب 
 ألسباب سياسي  ساري  املفعول .

ونات تركي  يويصّور هوفمان املراكز اإلسالمي  الرتكي  بأهنا تشبه  اجلزر الرتكي  يف وسط أوروبا حيث حتتوي عةلى التةلفز 
ةلني عن البيئ  م منفص ، واملوسيقا تركي  ، والطعام تركي ،والتجهزات مطبخ تركي ، وأدب تركي ، كل ذلك جيعةله

 10األوبي  .

وهلذا يرى الدكتور عبدالوهاب املسريي أن ظاهرة اإلغرتاب هي نتيج  لظاهرة أخرى هي "ظاهرة 
بغي لواق  وإخضاعه هليمنته وفق النظرة الغربي  اليت تعةلى تنميط ا، فالغرب يعمل Standardizationالتنميط

السيطرة عةلى كل شئ مبا يف ذلك واق  االفراد وحياهتم، فالواق  الغريب جنح يف تنميط كل شئ تقريباً، بدأً من 
 11.  املنتجات احلضاري  وإنتهاء باحلياة العام  واخلاص  لألفراد واجلماعات

خري شعروا  فاملسةلمونالذين فيهم بقي  من) وتكوين جمتمعات مغةلق   عند املسةلمني يف الغرب  اإلنغالقوهذا ما عزز 
بثقل البيئ  عةليهم.. فقاموا بتكوين مجعيات ومؤسساتيعربون من خالهلا عن شخصيتهم ويشعرون فيها بوجودهم.. 

 12ة.( وهذه اجملتمعات الصغريةانفصةلت عن البيئ  إال يف ضرورات احليا
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  سلمون ذوي الخلفية الليبرالية .: الم 3

وهو من أكرب العوائق اليت يواجهها السةلمون يف أوروبا حيث أن بعض املسةلمني حيمةلون أفكارا متفتح  ال تراعي 
الشريع  اإلسالمي  وتعيش حياة أوروبي  خالي  من القيود السةلوكي  اليت حيرمها اإلسالم وحتمل أفكارا ليربالي  وعةلماني  

ا ألوروبيون كثريا وال حيمل ضده أي مشكةل  ويرى فيه مثاال عصري  ملمناقض  ألصور اإلسالم ، وهذا النموذج حيبه ا
تريده الةليربالي  الغربي  ويف املقابل يطالب الغرب بقي  املسةلمني باإلحتذاء هبذا النموذج ويؤكد هوفمان هذه املشكةل  

سه بعض االفراد الذين ميار وهناك ضرر بالغ يةلحق مبستقبل االسالم يف املانيا , وهو متمثل يف النشاط الذي فيقول ) 
استوطنوا املانيا من القادمني من العامل العريب, خاص  هؤالء ممن هلم مكان  مرموق  وكذلك خةلفي  ليربالي  او ماركسي  

 Euro, هؤالء املسةلمون الثقافيون  يستغةلون املصداقي  اليت حيضون هبا يف وسائل االعالم لةلدعاي  ملا يسمى بال ) 
–Islamاسالم ) قةليل من االسالم وكثري من االوريب( وهؤالء جيعةلون املسةلمني النشيطني يظهرون مبظهر  ( اليورو
 املتطرفني .

وهذا االمر يؤدي دوما اىل اسئةل   من هذا القبيل : ملاذا ال تستطيعون ان تكونوا مثل هؤالء املثقفني ؟ فهم ال 
اهنم يتناولون اخلمر ويسمحون لنسائهم باخلروج  يريدون بناء مساجد , وال حيجون , وال يصةلون دوما , كما

 13(مكشوفات االذرع . اوليسوا هم االخرون مسةلمني . 

وهذه العوائق الذاتي  جتعل من اندماج املسةلمني يف الغرب أمرا يف غاي  الصعوب  ويف غاي  التعقيد ولذلك يسعى 
  ووسائل اإلعالم وسائل كثرية ومتنوع  عرب خطب اجلمعالكثري من املفكرين املسةلمني يف أوروبا إلجياد احلةلول هلا عرب 

باإلضاف  إىل عقد املؤمترات اإلسالمي  اليت حتاول تذليل هذه الصعوبات اليت يكون املسةلمني سببا مباشرا فيها وذلك 
 من أجل مواجه  العوائق األخرى اليت ال تقل أمهي  عنها .

 القسم الثاني : عوائق غربية 

وهي العوائق اليت مل يك لةلمسةلمني دور يف حدوثها وامنا هي غربي  املنشأ واليت أتت نتيج  عوامل تارخيي  أو نتيج  
لبعض األيدلوجيات الغربي  املتطرف  أو رّدات أفعال نتيج  بعض ما حيدث يف العامل اإلسالمي من صدامات اسالمي  

 الغرب وميكن امجاهلا يف هذه النقاط :  غربي  ألقت بآثارها عةلى املسةلمني املتواجدين يف
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 . 22ص  املرج  نفسه 14
 . أستاذ جبامع  الينوي، وهو أمريكي من أصل عريب 15
  م،1995، مكتب  الشروق، الطبع  األوىل ، 82شةليب: "أبو جهل يظهر يف بالد الغرب "، صـعبد الودود  16

 

 : التشويه المتعمد للمسلمين من قبل وسائل اإلعالم . 1

تعترب وسائل اإلعالم من أهم العوامل اليت تعيق اإلندماج اإلسالمي يف أوروبا وسيكون يف هذه الدراس  فصل مستقل 
 التفصيل فيها الحقا .عن وسائل اإلعالم ولكنين هنا أشري إليها من جانب خمتصر وسيكون 

هوفمان أن وسائل اإلعالم يف أوروبا تتعمد جتهيل الناس باإلسالم وجتعةله حمصورا يف العنف وحقوق املرأة  ويؤكد
معه مل  باإلسالم والتعاطف ن معرف  الغربفنهذا  وغريها من األمور وهذا يشّكل ضغطا عةلى املسةلمني هناك وعةلى

يزداد يف الثالثني عاماً املاضي  بشكل مةلحوظ. بل اننا نتوق  حدوث العكس , خاص  بسبب التأثري السةليب لوسائل 
 14االعالم . 

الذي يتساءل فيه كاتبه بالغيا : "هل انتقل اخلطر   1998عام   Bunteيف جمةل   يشري هوفمان إىل عنوان عريض
مك ؟ ( ويوضح أن مثل هذه العناوين تؤثر كثريا يف عزل  املسةلمني يف الغرب وجتعل اجملتم   ن من موسكو إىلاآل

 ينظر إليهم بعني الريب  والعدواني  .

واملشكةل  األكرب أن الغرب حياول أن جيعل املسةلمني يف خندقًا واحدا عند األزمات وجيعةلهم مسؤولني عن كل ما 
 ابن الدن .  القذايف ، ومن صدام حسني إىل اخلميين حىتحيدث يف العامل اإلسالمي ــــــ من 

 ولذلك هو يةلّخص هوفمان  عالق  اإلعالم باملسةلمني  أهنا تتب  قاعدتني :

 اإلطالق . ىــــ األخبار الطين  ليست أخباراً عةل 1

 ــــ واألخبار السيئ  هي األخبار الطيب  . وباختصار إنه وض  غري مريح .   2

ذكر أن كةلم  )عريب( أو)مسةلم( أصبحت تثري ردود فعل عدائي  15سات كتبها الدكتور جاك شاهنيويف إحدى الدرا
لدى املواطن األمريكي الذي حفرت وسائل اإلعالم يف ذاكرته صورة بائس  ومنفرة هلما، حىت أصبح ذلك املواطن 

مقتنًعا بأن عرب ومسةلمي السينما والتةلفزيون هم مناذج حقيقي ، وبدأ يتعامل م  من حوله  –يف حاالت كثرية  -
من املهاجرين عةلى هذا األساس، فالعريب يف تةلك األفالم داكن الةلون ويتحدث بةلهج  مميزة، ويهدد بتدمري الواليات 

 16" أي اعتبار لةلحياة البشري  املتحدة األمريكي ، وهو عدو املسيح، ويؤمن بدين آخر، فظ غةليظ، وال يفهم
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 2006يناير  18، 9913فهمي هويدي، "إهان  نيب اإلسالم جتّدد  السؤال: من يكره من؟"، جريدة الشرق األوسط، العدد 17
 ميالدي 1999/  5هجري  1420املوافق يف حمرم  209جمةل  الرائد العدد : أنظر :  18

 

 

رمساً   12، وهي من أوس  الصحف اليومي  انتشاراً فيالدمنارك، (يوالندز بوسطن)نشرت صحيف  ويف ذات السياق 
كاريكاتوريًا لةلنيب حممد عةليه الصالة والسالم، أقل ماتوصف هبا أهنا بذيئ  ومنحط  إىل أبعد احلدود، وم  الرسوم 

يهم، األمر ئيس حتريرها عرب فيه عن دهشته واستنكاره إزاء القداس  اليت حييطبها املسةلمون نبنشرت الصحيف تعةليقاً لر 
، ودعا الرجل يف تعةليقه إىل ممارس  اجلرأة يف كسر ذلك (اهلراء الكامن وراء جنونالعظم )الذي اعتربه ضربًا من 

قيقي  )اليت ميه إىل الرأي العامفي صورته احللنيب اإلسالم، وتقد (التاريخ املظةلم)، عنطريق فضح ما امساه (التابو)
 17"(.!عربت عنها الرسوم املنشورة

  : تحميل المسلمين في أوروبا جرائر غيرهم .2

من الظةلم الكبري الذي ميارسه اجملتم  األورويب ضد املسةلمني هو حتميةلهم تبعات الكثري من املشاكل اليت يعاين منها 
عامل حتميةلهم تبعات بعض اجلرائم أو األخطاء اليت يرتكبها غريهم من املسةلمني يف ال اجملتم  األورويب ذاته أحيانا أو

اإلسالمي . وهم هبذا ينظرون إليهم كنسيج جمتمعي خارج عن الرتكيب  السّكاني  األوروبي  ، وال ينظرون هلم كمواطنني 
 أو مقيميني شركاء يف بناء منظوم  الدول  .

م سالمي  يف أوروبا أهنم هم سبب البطال  اليت جتتاح الكثري من الدول األوروبي  ألهنفتارة يُنسب إىل اجلاليات اإل
 يستولون عةلى فرص العمل اليت يرى الغربيون أهنم هم أحق هبا من هؤالء املسةلمني املهاجرين .

ال األجانب م ، تعالت األصوات املنادي  باحلد من هجرة العم1973بعد ظهور األزم  االقتصادي  بعد حرب سن  ف
د .. ولكن األمر ازداد سوءًا بع بصف  عام  واملسةلمني منهم بصف  خاص ، ولكن هذه النداءات مل توقف اهلجرة

اهنيار االحتاد السوفيايت السابق وانفتاح أوروبا الغربي  عةلى الشرقي  ، حيث عمةلت البالد األوروبي  عةلى إغالق باب 
ف تصوير اإلسالم عةلى أنه العدو اجلديد وهو دين العن -كما يقال   - ني بةل هجرة العمال املسةلمني إليها ، وزاد الط

 18.واإلرهاب .. فضاًل عةلى الزعم بأن املسةلمني ال يذبون بسهول  يف اجملتمعات الغربي  

احملاوالت املؤكدة واملسجةل  لتحميل العمال االجانب من املسةلمني  مسئولي  مشكةل  البطال   يقول هوفمان )وهذه
تعاين منها بالد اوربا , الن هذا االمر سيؤدي اىل وجود مشاعر دفين  بغيض  , الن القةلق االجتماعي واالحتياج  اليت

 احكام مسبق  ذات طبيع  ديني  وعنصري  تؤدي دوما اىل خةليط من املشاعر الكريه  ,  داملادي جمتمعان م  وجو 
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  م2004 -هـ 1424األوىل  الطبع  الدولي  الشروق مكتب  66ـ ص الصواب"  وأين اخلطأ أين واإلسالم حممدعمارة"الغرب 19
 46ص هوفمان ، مراد ، مستقبل اإلسالم  20

 

عومل  ن عقاهلا . فهل سرتاج  االقتصاديات الغربي  الوهناك دائما من يتصد ويتحني الفرص ألطالق هذه املشاعر م
 (وما تتبعها من ضغوط , ام ال؟

زداد الصورة قتام  وتويؤكد هوفمان أيضا مسأل  حتميل املسةلمني األوروبيني ما حيدث يف العامل اإلسالمي فيقول ) 
ما حيوهلم   االسالمي . وسرعانحيدث يف العامل اعندما يالحظ املرء ان املسةلمني يف الغرب يتحمةلون بثبات كل م

فداء لكل االحداث املفزع  , مثل القاء قنبةل  عةلى قري  كردي  يف العراق . ومثل حادث  لوكرىب او  شالغربيون اىل كب
جمزرة اجلزائر )بغض النظر عمن قام هبذه اجملزرة ( او أي اغتيال ملفكر ايراين , او القاء قنبةل  يدوي  عةلى سائح غريب 

 (. أي حوادث من هذا النوع حيمةلها الغرب لكل مسةلم شخصياً.يف مصر 

 ــــــ الذاكرة الغربية للعداء والكراهية 3

وترتبط  هذه الذاكرة غالباً  باملراكز البحثي  ووسائل اإلعالم اليت ال تكف عن تذكري املواطن الغريب أن هؤالء 
وهذه   . ىاحلروب وأقساها خالل العصور الوسط املهاجرون هم أحفاد الفاحتون الذي خاضت أوروبا معهم أشن 

الذاكرة ال ختةلو من اإلستحضار عند املواطن الغريب البسيط خاص  يف الدول اليت كان لةلمسةلمني تواجداً  تارخيياً  
( عام 800فيها فال ميكن إلسباين أن يتجاهل معرفته بأن أسبانيا كانت مسةلم  مّدة أطول مما كانت مسيحي  ـــــ )

 ليس هناك منساوياً ال يعرف  أو يستذكر حصارات العثمانيني لفيينا. و 

لقد بدأ العداء الغريب لإلسالم منذ ظهور اإلسالم وحتريره الشرق والشرقيني من هيمن  : )  جةلوباملستشرق يقول 
دإىل القرن و الرومان...ويف هذا املقام يقول الكاتب والقائد اإلجنةليزي جةلوب )إن تاريخ مشكةل  الشرق األوسط يع

 19الساب  امليالدي(

ويؤكد هوفمان هذا املعىن العميق بقوله : ) ويف حاالت كثرية ، يكون لةلتحامالت السةلبي  ضد اإلسالم واملسةلمني 
احلروب الصةليبي  ضد املسةلمني يف فةلسطني اليت انتهت بكارث  . إذ دخل صالح  جذوّر أعمق وأبعد ، تعود إىل

( وجه  النظر الغربي  عن اإلسالم إذ جعل  Danteالدين يف األدب الشعيب األوريب ، يف حني عكس دانيت ) 
 نبينا حممداً يف أسفل اجلحيم . 

، فنن اي تفسري أو  11/9/2001ريكا اليوم منذ وبنختصار، ما دام الغربيون يرون اإلسالم هتديداً كما تراه أم
 .20حلَّ ما عقَّده وما طبعه التاريخ يف الوعي اجلماعي لةلشعب الغريب  (  ىسةلوك إجيايب مهما بةلغ لن يقدر عةل
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 1العبيكان، الرياض، م مكتب  1997هـ =1418، الطبع  التاسع  17حممد أسد، كتاب: "الطريق إىل اإلسالم"، ترمج  عفيف البعةلبكي، صـ21

 

يقول حممد أسد: )ولكي جند تفسريًا مقنًعا حبق هذا التعصب، عةلينا أن نعود إىل التاريخ املاضي البعيد... إن مايفكر 
 21ربيون فيه ويشعرون به حنو اإلسالم اليوم متأصل يف انفعاالت وتأثريات إمنا ولدت يف إبان احلروب الصةليبي ( الغ

 الخاتمة :

بعد أن استعرض الباحث يف هذه املقال  أهم ما العوائق اليت تعانيها اجلالي  املسةلم  يف الغرب من خالل رؤي  مراد 
 النتائج وهي :هوففمان فقد خرج الباحث مبجموع  من 

بل املهاجرين لةلتكوين الثقايف املختةلف خاص  من ق الغرب هي نتيج  عاين منها املسةلمون يف: العوائق الذاتي  اليت ي 1
 املسةلمني من املشرق العريب باإلضاف  إىل العوائق اإلقتصادي  اليت يعاين منها املسةلمون املهاجرون.

ي  ال لتارخيي بني الغرب املسيحي واإلسالم حيث أن الكثري من النزاعات التارخي: العوائق الغربي  كانت نتيج  لةلعداء ا 2
 زالت تستحضر حىت الوقت احلاضر .

من أهم  كما أهنا يف الوقت نفسهتعترب وسائل اإلعالم من أهم العوامل اليت تعيق اإلندماج اإلسالمي يف أوروبا  :  3
 غرب .وتعاليمه لةلغرب وبالتايل يتم اإلندماج التدرجيي لةلمسةلمني يف الالعوامل اليت ميكن استغالهلا لتقدمي اإلسالم 

  لإلبتعاثاليت كانت خري معني يل ويف ختام هذه املقال  فنين أتقدم بالشكر والعرفان جلامعيت ) جامع  املةلك خالد (
كل التسهيالت   كل الصعاب وتقدم  وبالتحديد ) األكادميي  اإلسالمي  يف جامع  ماليا ( اليت تذلل لدول  ماليزيا العريق  

 .خلدم  الطالب والباحثني 

 قائمة المراجع :

 https://umexpert.um.edu.my/faisal 

  ابراهيم صقر الزعيم ، حممد رسالن ، أمحد فيصل عبداحلميد )جهود مسةلمي ومسيحي القدس يف التصدي
م. 2016، جمةل  املقدم  م 1948-1917لةلمشروع الصهيوين 

http://umijms.um.edu.my/public/article-view.php?id=9326 

 " ملسةلم  يف أقةليات اال"، قناة  اجلزيرة، مقدم الربنامج: أمحد منصور، حةلق  بعنوان: " الشريع  واحلياة برنامج
 احلاج التهامي ،د.ظفر اإلسالم خان: رئيس الدراسات اإلسالمي والغربي  يف نيودهلي"، ضيفي احلةلق  مها: العامل
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  )املوافق  -هـ  15/4/1425اجلمع  ، تاريخ احلةلق : إبريس )رئيس احتاد املنظمات اإلسالمي يف فرنسا
 م، نقال عن موق  اجلزيرة 4/6/2004

 "رجـب  01، الثالثـاء 11165العدد ، جريدة الشرق األوسط، ساركوزي: النقاب غري مرحب به يف فرنسا
  2009يونيو  23هـ  1430

 من مشكالت املسةلمني يف أوروبا": مقال بعنوان"صالح الدين النكديل ، 
 املدرسي  الفرنسي  ،الدكتورة مارلني نصر،مركز دراسات الوحدة العربي   صورة العرب واإلسالم يف الكتب

  1995بريوت.

  ، م، 1995عبد الودود شةليب: "أبو جهل يظهر يف بالد الغرب "، مكتب  الشروق، الطبع  األوىل 
 1عبد الوهاب املسريي: "العةلماني  اجلزئي  والعةلماني  الشامةل  " ج، 

  ,  2003العرب يف امريكا صراع الغرب  واالندماج" ،جمموع  باحثني،بريوت: مركز دراسات الوحدة العربي  

  9913فهمي هويدي، "إهان  نيب اإلسالم جتّدد  السؤال: من يكره من؟"، جريدة الشرق األوسط، العدد ،
 2006يناير  18

  : ميالدي 1999/  5هجري  1420املوافق يف حمرم  209جمةل  الرائد العدد 
 م 1997هـ =1418مد أسد، كتاب: "الطريق إىل اإلسالم"، ترمج  عفيف البعةلبكي، الطبع  التاسع  حم

 1مكتب  العبيكان، الرياض، 
  ،حممد عمارة: "الغرب واإلسالم، أين اخلطأ؟..وأين الصواب؟؟ "، مكتب  الشروق الدولي ، الطبع  األوىل

 م، 2004-هـ 1424
  ، (  2000م ا) اإلسالم ع، األوىل ط  هوفمان ، مراد 

  ، ط الثالث  . م . 2004، ط الشروق  يوميات أملاين مسةلممراد ، هوفمان 
  ط الثالث  . م . 2009رحةل  إىل مك  ط دار العبيكان ، هوفمان 

 وحيد الدين خان، كتاب: "واقعنا ومستقبةلنا يف ضوء اإلسالم"، ترمج  مسري عبد احلميد إبراهيم، ، دار الصحوة 
 م1984هـ =1405رة، الطبع  األوىل، بالقاه

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 233 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

 


