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Abstract 

This paper  has dealt with the dialectic relation between religion and 

politics in the American Community with special focus on Phenomena  

of phobia from Islam which is commonly  called as  (Islamophobia). 

This terminology has become familiar in an intensive  & remarkable 

manner  within the political and Media sectors after the events of 11
th

 

September 2001 in the western communities , and in particular , the 

American community. This paper has set out its objectives in defining 

the Islamophobia concept and the follow- up of emergence and 

development. As well as the presentation of the dialect relating  to the 

religious and political aspects of this concept in the western political 

thought and the development of the same. And consequently the 

analysis of the impact of 11
th

 September events in establishing the 

concept of Islamophobia and  politically exploit that concept 

domestically in America through linking between the two  terms 
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(Terrophobia & Islamophobia) within the context of war against 

terrorism.  

The paper has reached to several results , such as:- The Islamophobia 

phenomena in the west is not new but renewable.  

The Islamophobia concept has witnessed quantum transformation in 

the intensity of  use in the western world after 11
th

 September 2001 

 As well as , the Islamophobia phenomena has  witnessed a significant  

shift inside America , , which is represented in the material ,  moral  

and institutional  transformation nature after the attacks of 11
th

 

September 2001 that targeted the United States of America and its 

economic and military character. The Islamophobia impact in the 

American community was of  extreme effect , and extensive sectors of 

the American community have become more satisfied and influenced 

by  the speech addressing Islamophobia , , which indicates that the 

negative viewpoint  on Islam has remarkably increased. 

 :مقدمة
رائجاً وبشكل مكثف  وملوفوظ يف األوسفاط السياسفية واإلةالميفة "اإلسالموفوبيا"أصبح مصطلح 

، كما شغل حيزاً واسعاً من االًتمامات األكادميية يف مسعى الستجالء 2001سبتمرب  11بعد 
 السياسفففي يف سفففياقامي وموفففموهي وةواصفففرى –املفهفففوا واسفففتوطاق كوفففي العالقفففة ايدليفففة بففف  الفففدي  

 ،فاملصففطلح ضبففل دالالت  قيميففة موففو أيف مبلففور يف األدبيففات الغربيففة ويف وقفف  مبكففر .ومكوهامففي 
بفارر  ةلفى "وخوع لعملية أدية مقصودة ودموهجة غايتها مسفيي  املفهفوا وموفيففي يف مفا ةفر 

فففففففففففففففا  حيفففففففففففففففي بفففففففففففففففدأ وا فففففففففففففففوا وجليفففففففففففففففاً الفففففففففففففففرب  بففففففففففففففف   .2001سفففففففففففففففبتمرب  11بعفففففففففففففففد "اإلًر
أي الففرب  املتعمففد واملقصففود مففا بفف  االففو  مففن اإلسففالا "ابوفوبيففاواإلًر""اإلسففالموفوبيا"مصففطلوي

ا  وثاهيفاً الفرب  مفا بف  الفدين  ،والغايفة الوهائيفة مكمفن أواًل  يف مشفويي اإلسفالا .واالو  من اإلًر
ا    .وثالثاً استهدا  اإلسالا واملسلم  والعر  مادياً ومعووياً وحوارياً  ،اإلسالمي واإلًر
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  :إشكالية البحث 
يثففم مفهففوا اإلسففالموفوبيا الكثففم مففن التسففاؤالت ويطففرح هفسففي بقففوة ةلففى بسففاط ايففد  والوقففاش 

اليت استهدف  الواليات  2001سبتمرب  11خباصة مع كثافة استخداا املصطلح ةقب ًجمات 
ففا مففن خففال  رمزيففة التفجففمات الففيت لالفف  برجففي مركففز التجففارة العففاملي ومبفف   املتوففدة يف ةقففر داًر

ي رمزية هلا داللتها وأمهيتها"البوتاغويف"لدفاع األمريكيةوزارة ا ومفدور اإلشفكالية الرئيسفة للبوفي  .ًو
حو  سؤا  حموري ميكن صياغتي كاآليت: ًل مصطلح اإلسفالموفوبيا جمفرد معبفم ةففوي وموفزى ةفن 
ء الغفففرض أا أهفففي صفففواةة دالليفففة متقوفففة هلفففا أًفففدافها وغاياافففا السياسفففية املقصفففودة خباصفففة يف الفوفففا

  .اجملتمعي األمريكي ؟
  :أىمية البحث

  :موها ،متأمى أمهية ًوا البوي من اةتبارات ةدة
كففويف مو فففوع اإلسفففالموفوبيا صففار مفففن املو فففوةات املهمففة الفففيت بامففف  مشففغل حيفففزاً واسفففعاً مفففن  -

االًتمامففات األكادمييففة والسياسففية واإلةالميففة كمففا أصففبح مو ففوةاً يطففرح هفسففي بقففوة ةلففى أجوففدة 
  .ت العلمية والدوليةاملؤسبرا
ا  بعد  - حيي  ،2001سبتمرب  11موامي االًتماا بظاًرة اإلسالموفوبيا وربطها بقوية اإلًر

أحتففل ًففوا املو ففوع أولويففة سففلا القوففايا العامليففة ومصففدر اًتمامففات املوظمففات الدوليففة واإلقليميففة 
ملوتديات واملؤسبرات اليت اتا كما أيف مو وع اإلسالموفوبيا أصبح حمورياً يف كل احملافل وا  .والولوية

   .حبوار األديايف واروارات
مو ففففوع اإلسففففالموفوبيا مو ففففوع مهففففا لفهففففا كيفيففففة إدارة الغففففر  الصففففراع اروففففاري مففففع العففففا   -

اإلسفففالمي وكيفيفففة موفيففف  الفففدين يف خدمفففة السياسفففة ومغليففف  القوفففايا السياسفففية حبجفففا  ديففف  
  .لغربية وخباصة االسرتاميجية األمريكيةلتوقيق أًدا  حمددة مسكن صلب االسرتاميجية ا

  :أىداف البحث
  :يهد  ًوا البوي إىل ربقيق األًدا  اآلمية 

مفففففن خفففففال  متبفففففع هشفففففأمي  ،وكتفففففاريي ثاهيفففففاً  ،التعريففففف  دبصفففففطلح اإلسفففففالموفوبيا كمفهفففففوا أوالً   -1
  .ومطورامي
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سبثالافففا  وابفففراز ،السياسفففي –اسفففتعراض السفففجاالت والوقاشفففات ةات العالقفففة  دليفففة الفففدي   -2
وةالقفففة اإلسفففالموفوبيا افففوا  .الواقعيفففة وذبارافففا التارصيفففة خباصفففة يف مفففاريي الفكفففر السياسفففي الغفففري

  .السياق
سفففبتمرب  11وصففف  وربليفففل مفففداةيات سياسفففات اإلسفففالموفوبيا ةلفففى اجملتمفففع األمريكفففي بعفففد  -3

  .بصفة ةامةوأثار ةلك ةلى مستقبل املسلم  يف الواليات املتودة خباصة ويف الغر   2001
  :منهجية البحث

يعتمففد ًففوا البوففي ةلففى املففوهل الوصفففي التوليلففي اففد  وصفف  فففاًرة اإلسففالموفوبيا والتعففر  
ا ومقوالاففا األساسففية الففيت مشففكل أسفف  خطااففا الوظففري واأليففديولوجي.  ةلففى مكوهااففا وةواصففًر

ة يف إلففار الصففراع بفف  الغففر  ومفن   ربليففل مفاةالاففا السياسففية وربوالاففا وفاةجهففا الفكريففة واملاديفف
بأسففففلو  دراسففففة ارالففففة باةتمففففادى ةلففففى وصفففف  وربليففففل واقففففع  كمففففا يسففففتع  الباحففففي  .واإلسففففالا

اإلسالموفوبيا يف الداخل األمريكي ةلى املستوى الثقايف والفكري وكولك ةلفى صفعيد املمارسفات 
مفات ةلفى أسفلو  البوفي ويعتمد البوي يف صبع وربليل البياهفات واملعلو  .واملأسسة هلوى الظاًرة

ومصففففادر ثاهويففففة متمثففففل يف ةففففدد مففففن الففففدوريات  ،املكتففففت اسففففتواداً ةلففففى مصففففادر معلومففففات أوليففففة
 واألحباث والدراسات واملواقع اإلليكرتوهية اليت مواول  املو وع وأبعادى املختلفة 

  :تقسيمات البحث ومحاوره
 مو وع البوي من خال  احملاور اآلمية: يسعى الباحثايف إىل مغطية  ،بغية ربقيق اإلًدا  البوثية

  .أواًل / جدلية الدي  والسياسي يف مراث الفكر اإلهساين
 املفهوا والتطور :ثاهيا/ اإلسالموفوبيا

 ثالثاً / اإلسالموفوبيا يف الداخل األمريكي
  .رابعاً / االالصة والوتائل

   :أواًل / جدلية الديني والسياسي في تراث الفكر اإلنساني
في مطفرح ةاافا يف كفل العصفور  ،جدلية الدي  والسياسي ليس  جدلية جديدة ولكوها متجفددة ًو

كمفا أهنفا ليسف   .دبع  أهنا ليس  وليفدة بيةفة حمفددة وال مكفايف حمفدود بعيوفي ،وةرب خمتل  األزموة
ي مشفكل. هتاجاً متميز بي حوارة أوثقافة دويف سواًا  بل أيف ًوى ايدلية  كاه  حا رة دائما ًو

فهفي  ،حموراً لصراةات وسجاالت ةدة شهدًا التاريي اإلهساين وةرب خمتل  اروارات والثقافات
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ةففالوة  .جدليففة مسففكن صففلب الفكففر السياسففي ومتوغففل بعمففق يف مارصففي القففد  وارففديي واملعاصففر
   .ةلى كوهنا سبيز كل سياسات اركومات واألهظمة السياسية ةلى اختالفها ومووةها

ر وموفففمويف جدليفففة الفففدي  وميكفففن القفففو   السياسفففي متعلفففق بتوفيففف  الفففدين يف خدمفففة  –أيف جفففًو
متعلففق ًففوى ايدليففة  ،ومففن جاهففب أخففر ،ًففوا مففن جاهففب ،السياسففة أو دبعفف  دماثففل مسففيي  الففدين

ففا ومسفففوي   دبوففاوالت إ فففاء لفففابع ديفف  ةلففى املسفففائل والقوففايا الدهيويففة والسياسفففية اففد  مربيًر
ففففوا أمففففر مسففففتقر يف أدبيففففات وواقففففع الفكففففر السياسففففي موطقهففففا وربقيففففق األًففففدا  امل رجففففوة موهففففا  ًو
 :حيفي أيف غايفات ومقاصفد الفكفر السياسفي  متجفي رمفو غفايت  مهفا .والفلسفة السياسية وأًدافها

  (189ص  ،2013 ،)المة
يسعى الفكر السياسي إىل مربير األو اع القائمة والسائدة خال  مرحلة ما  حيي :غاية التبرير -
 ويف 
ما.  فهو اذباى حمفاف  ميكفن لوفا ملمسفي مفثال يف فكفر القفدي  أوغسفط  يف سفعيي إىل مربيفر  مكايف

  .سلطة الكويسة ومصدر ًوى السلطة
حيي يسعى الفكر السياسي إىل رفض األو فاع القائمفة ويتوفمن دةفوة صفر ة   :غاية التغيير -

ا و اذباى ثور  ،فهو اذباى  مواًض ملا ًو سائد ،أو  موية لتغيًم  .ي بالوسبة ملرحلة ما ومكايف ماًو
ميكووففففا ملمفففف  بففففوادر ًففففوا االذبففففاى يف الفكففففر السياسففففي اليوهففففاين خباصففففة ةوففففد أفاللففففويف يف كتابففففي 
ايمهوريففة الففوي لففور مففن خاللففي هقففداً شففديداً وحففاداً للو ففاع السياسففية وللتجربففة الدميقراليففة يف 

     .داةياً إىل فكرة الفيلسو  اراكا ،أثيوا
خباصففة يف  ،مففثال ،السياسففي دمارسففة وذبربففة حقيقيففة يف اإلمربالوريففة الروماهيففة –ة الففدي  وذمفد يدليفف

ا الثاين الوي سبيز بظهور الدياهة املسيوية وإهشطار السلطة ما ب  سلطة زموية ميثلها القصر  ةصًر
 ومفففا بففف  سفففلطة ديويفففة ،اإلمربالفففوري وشخصفففية اإلمربالفففور الرومفففاين بوصففففي ففففل ا  ةلفففى األرض

مالكفففة لقفففوة ال ميكوهفففا  ،أصفففبو  الكوسفففية مؤسسفففة ةات لبيعفففة روحيفففة"حبيفففي ،موفففافرة وموافسفففة
األمفر الفوي قفاد  .(37ص  ،1984 ،شاتيليو وأخرون) "التأخر ةن االهشغا  بالشؤويف الدهيوية

الفففدي  كمفففا يف  –رمفففو إهتفففاج هظريفففات مفففربر السفففلطة ومسفففعى إىل ردا أو ذبسفففم االفففال  الفففدهيوي 
أةطففي مفففا "ومفففا مرمففب ةليهففا مففن فهفففور مقولففة"الففوالء املففزدوج"أو مففا ةفففر  بوظريففة" السففيف"هظريففة
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ري  "السياسففي قففادت إىل أحففداث –. بففل أيف جدليففة الفدي  "ومففا     ،لقيصفر لقيصففر مففومر جففًو
بففففففف  فكفففففففرة العمفففففففل مفففففففن أجفففففففل االفففففففالص وبففففففف  ففففففففن  ،بففففففف  الروحفففففففي والفففففففزم  :داخففففففل املسفففففففيوية

ذمد أمثلفة مارصيفة كثفمة ةلفى التوفيف  الفدي  أو أديفة الفدين  وباملثل .(39ص  ،نيوف)"السياسة
ا إىل القريف االام  ةشر  ،ومسيسي ا سلسلة الصراةات اليت شهداا  أوروبا وسبتد جووًر لعل أبرًز

ومففن س سففيادة ةصففر األهففوار وغلبففة التيففار  ،فيمففا ةففر  يف التففاريي األوروي بثففورة اإلصففالح الففدي 
فففففو يف ارقيقفففففة موفففففتل سياسفففففي ًدففففففي (الفففففدين والدولفففففةالفصفففففل بففففف  )العلمفففففاين  التمهيفففففد للثفففففورة "ًو

دبففا قدمتففي مففن صففياغات إهسففاهية  للففدين قففادرة ةلففى  ،ومقدمففة  ففرورية هلففا ،االجتماةيففة الربجوازيففة
بفل ال زبلفو املاركسفية مفن  .(195ص  ،2005 ،خليفةة) "مواكبة احتياجات العصر والتوظفم هلفا

ي يف ففففل معطيفففات وففففرو  ليسففف  معزولفففة ةفففن البيةفففة الفكريفففة السياسففف –حوفففور جدليفففة الفففدي  
حيفففي اهتبهففف  املاركسفففية إىل لبيعفففة ًفففوى ايدليفففة فعملففف  ةلفففى  .واروفففارية والسياسفففية يف الغفففر 

بفف  الففدين مففن حيففي ًففو ثففورة "وكاهفف  أيف ميففزت املاركسففية .بففأفيويف الشففعو  إقصففاء الففدين وهعتففي
و  الفدين إىل مؤسسفات يوففهفا الوظفاا يصفبح الفدين ولكن ةودما يتو ،حقيقية يف باكورمي األوىل

ففا لسهسفففايف املقهفففور كتعبفففم ةفففن املعاهفففاة االجتماةيففة للبشفففر فثفففورة الفففدين ثفففورة فاًريفففة أو ثفففورة  .مأًو
  .(13ص  ،2005 ،خليفة) "خيالية ف إهي أفيويف الشعو 

أيف بروز ًوى الظاًرة  ويف حقيقة األمر، ويف سياق مواولوا لظاًرة اإلسالموفوبيا ميكن التأكيد ةلى
 ،ومأسسفففتها ةلففففى الصففففعيد الغففففري واألمريكففففي خباصفففة يففففدخل يف صففففلب جدليففففة الففففدين والسياسففففة

 ،وحبرفيفة متواًيفة ،فقد س االشفتغا  السياسفي .فاإلسالموفوبيا ًي موفي  سياسي للدين وبامتياز
العوف  والرةفب ةلى فاًرة االو  من اإلسالا بكثافة ةرب سبثل صفورة إلسفالا متخيفل يقفوا ةلفى 

ا ةلففى هطففاق واسففع يف األوسففاط الغربيففة  ففا  وهشففًر والعمففل  –خباصففة يف الوسفف  الشففعت  -واإلًر
لففففي   "وكمففففا يففففرى الففففبعض  .بكففففل الوسففففائل ةلففففى موففففخيمها واويلهففففا بشففففكل  دمففففوهل ومقصففففود

لسسفففالموفوبيا صفففلة قائمفففة بفففاالو  بفففل بفففالتخو  أو االسفففتخوا  إيف جفففاز ًفففوا التعبفففم، إة ًفففي 
وال  ،لصو  من املخفاو  املر فية املزموفة، الفيت ال مفدلل ةلفى قفدوا أو حصفو  خطفر مفامشخيص 

فهفي حاصفل مركيفب ةًف  ةجيفب صلف  بف  واقفع ومتوقفع،  .مشكل معبماً صفويواً وصفادقاً ةوهفا
وخو  وزبو ، وةقل وزبيل، إهنا إةيف استوتاج ثقفايف مقصفود ملسفبقات مواقف  ومشفاةر متعفددة 

ا صففواةة رأي ةففاا لتعزيففز االففو  واخففتالق التهديففدات، وموففخيمها ذبففاى ةففن اآلخففر، الغففرض موهفف
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فهي دةاية مغر ة ال مفسر االو  من اإلسالا، إفا موف  ًوا االو   .شريك غم مرغو  فيي
ا يف  لتربير سياسات ةدواهية مأصولة فكرياً، متخو كوريعة لتمرير اختيارات سياسية ال ميكن مربيًر

 . (موقع مؤمنون بال حدود ،إدناصر)وين أي موطق أخالقي أو قاه
  :المفهوم والتطور :ثانياً / اإلسالموفوبيا

اللف  "إىل  يل اللغوي االشتقاق حيي من phobia Islam اإلسالموفوبيا
والوي  يل ةلى االو  الالشعوري والالمربر, استوادًا هلوا ميكن القو  بأيف  phobos اليوهاين

 .(6 ص ،2006 ،راضون) "وال مربر ورفض ةشوائي لسسالا اإلسالموفوبيا خو  الشعوري
يتكويف وبولك  .إسالا و فوبيا :اوا ًو لف  أو مصطلح مكويف من كلمت  اإلسالموفوبيا
ةي ايوور اإلغريقية بداللة "اإلسالا"، و"فوبيا"من رم  لغوي ملفردم "اإلسالموفوبيا"مصطلح

فا االو  غم املربر واملصطلح ةلى مرصبتها بف" موقع )االاص باإلمرا ية "فعا "ةلى وزيف"الًر
  .(المجلة العلمية المغربية

وةقففب التطففورات واألحففداث الففيت شففهداا ةواصففا الغففر  خباصففة األحففداث الففيت شففهداا بففاري  
اقرتحففف  صفففويفة لوموهفففد الفرهسفففية معريففففاً لسسفففالموفوبيا  2015العاصفففمة الفرهسفففية أواخفففر العفففاا 

ين اإلسففالمي، قبففل أيفن يوففوي يف السففووات األخففمة، األصففل يف كوهففي خو "يفيففد فًففا صباةي ففا مففن الففدم
دبثابففة ردود األفعففا  الصففادرة ذبففاى األشففخاص املسففلم  أون الففيت  تمففل أيفن مطففاهلا. ةلففى أيف  الفوبيففا  
، إىل كاه ن مع ي مفنن الو احيةفة اإليتيمولوجي فة االفو ، قبفل أيفن يفوفي الت طدفور الفدالاي هلفا يف السفياق

 Xenophobes.""جعلهففففا مفيففففدد الكراًيففففة االجتماةي ففففة، ةلففففى غففففرار مفهففففوا كراًيففففة األجاهففففب
  .(موقع صحيفة ىسبريس ،تمارست)

ومشففففم الدراسففففات األكادمييففففة الغربيففففة موهففففا بصفففففة خاصففففة إىل أيف املرحلففففة اإلوىل يف مبلففففور املفهففففوا 
بدأت يف رم  املفهوا وهبشي وأيف   معلن والتكويف ايوي  لي يعود إىل الدراسات اإلستشراقية اليت 

ومفففففففففففرى بعفففففففففففض األدبيفففففففففففات أيف الوشفففففففففففأة األوىل السففففففففففففتخداا  .صفففففففففففراحة ةفففففففففففن ًفففففففففففوى  التسفففففففففففمية
يف األدبيففات والكتابففات الغربيففة معففود إىل ةشففريويات القففريف املا ففي، مقرتهففة "اإلسففالموفوبيا"مفهففوا

ف الفوي ةفاش يف  حيفي اسفتخدمي مستشفرق بلجيكفي ًفو ًوفري الميفو "بالدراسفات االستشفراقية
لبوايف لسووات ف يف سياق كتا  لي ةن الرسو  حممد صلى ا  ةليفي وسفلا، كمفا أيف املصفطلح ورد 
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الشفرق كمففا يوظففر إليففي مففن "ةكفرى أيًوففا يف كتففا  للرسففاا االستشفراقي الفرهسففي ايتيففايف ديفف  بعوففوايف:
 . (موقع صويفة ًسربي  ،سبارس )"الغر 

الموفوبيا أبعفاداً سياسفية وا فوة الداللفة معكف  التوفيفف  ويف مرحلفة الحقفة اكتسفب مفهفوا اإلسف
السياسي للدين بغيفة العمفل ةلفى خلف  الفدين بالسياسفة وافد  يف املقفاا األو  إىل مشفويي الفدين 

ففي مرحلفففة سبيفففزت  .اإلسففالمي والتصفففوي  السياسففي للمسفففلم  والعففر  ةلفففى وقفففع اهلويففة الديويفففة ًو
ة والتكوولوجية واملخابرامية وةمل  ةلى هشر صورة فطية بتوفي  كل الوسائل السياسية واإلةالمي

لسسفففالا واملسفففلم  والعفففر  بوصففففها متخلفففف  ومهجيففف  ورةفففاع وجشفففع  ولفففال  متعفففة وفسفففق 
موو أواخر السبعيويات وبداية الثماهيويات مفن "وقد بدأت ًوى املرحلة يف التبلور والتكويف  .وفساد

يف العفا  "صفعود اإلسفالا السياسفي"أو"الصووة اإلسفالمية"القريف املا ي إثر بروز فاًرة ما يسمى
 ،سبارسففف ) "1979العففري واإلسفففالمي، وخاصفففة بعفففد الثفففورة اإليراهيفففة بزةامفففة اإلمفففاا االميففف  ةفففاا 

 . (موقع صويفة ًسربي 
يف إلففار التوقيففب التففارصي واملفففاًيمي ملفهففوا اإلسففالموفوبيا مففوًب بعففض األدبيففات إىل اةتمففاد 

اد  الوقو  أواًل ةلفى شفدة كثاففة اسفتخداا املفهفوا مفن "سبتمرب 11وما بعد  –قبل ما )ثوائية 
حيي متميز مرحلة املا قبل بتوفي  األدبيات  .وثاهياً فوص ربوالت املفهوا وآليات إهتاجي ،جهة

جمموةفففة مفففن املسفففلمات املسفففبقة والسفففلبية ةفففن اإلسفففالا "الغربيفففة يف ذبفففاى التوظفففم للمفهفففوا بواسفففطة
 . لففيت بففدأاا املخففابرات الربيطاهيففة ةففرب لففوره  العففر  ومالحظامففي. وأكملتهففا املخففابرات واملسففلم

األممكيففة يف سففياق ةملهففا ةلففى رسففا قوالففب فطيففة للمففا والشففعو  اففد  و ففع قوالففب سففلوكية 
للتعامففل معهففا. وذبففدر اإلشففارة ًوففا إىل أيف معظففا ةلمففاء الففوف  واإلهثروبولوجيففا الففوين ر ففوا ًففوى 

موقففع صففويفة  ،سبارسفف )ب كففاهوا مففن العلمففاء اليهففود املهففاجرين مففن أملاهيففا ًربًففا مففن الوازيففة القوالفف
  .(ًسربي 

سففففففبتمرب حفففففف  مقاربتهففففففا السففففففتخدامات  11وزبلففففففص بعففففففض األدبيففففففات إىل أيف مرحلففففففة مففففففا قبففففففل 
خباصففة يف فرهسففا سبيففزت بوففدرة اسففتخداا املفهففوا إىل درجففة أيف دراسففة ةلميففة "اإلسففالموفوبيا"مفهففوا
مففة رصففدت مففرات اسففتخداا املفهففوا يف صففويفة لوموهففد الفرهسففية خلصفف  يف هتائجهففا إىل أهففي مه

أي قبففل يففوا واحففد ةلففى مفجففمات  2001 سففبتمرب 10و 1987 يوففاير 1 بفف "خففال  الفففرتة مففا
فيمففففففففا الثاهيففففففففة يف  1994 هيويففففففففور    مسففففففففجل اسففففففففتخداا املفهففففففففوا سففففففففوى مففففففففرم  األوىل سففففففففوة
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املففففرات سففففيجل أيوففففا ةلففففى امتففففداد هففففف  الفففففرتة بالوسففففبة  حيففففي هففففف  العففففدد مففففن.2001 فربايففففر
، 1997مديوففة مرسففيلية يف يوليففو   األوىل يف إلففار روبورمففاج حففو  ،ديبلوماميففك لوموهففد لصففويفة

 1998فيمففا الثاهيففة موسففب للمفكففر السويسففري العففري األصففل لففارق رموففايف يف أبريففل مففن ةففاا 
تمرب سبيز مفهوا اإلسالموفوبيا حبوور سب 11 ويف مرحلة ما بعد  .(7-6ص   ،2006،ر وايف)

مكثفففف  يف اريففففاة السياسففففية واإلةالميففففة ويف األوسففففاط الشففففعبية يف الغففففر  سففففواء يف أوروبففففا أو يف 
سيصففففبح "حيفففي .كمففففا اكتسفففب املفهفففوا بعفففداً مؤسسفففيا  .الواليفففات املتوفففدة ةلفففى وجفففي االصفففوص

لدو  األوروبية والواليات املتودة استعما  املفهوا دارجاًةلى لسايف ايميع يف فرهسا كما يف باقي ا
مفهوا اإلسالموفوبيا ةلى املوقع اإللكفرتوين لكفل مفن   2001 األممكية ًكوا سيظهر يف أكتوبر

والشفففبكة األوروبيفففة  فففد   EUMC املرصفففد األوروي لظفففواًر العوصفففرية ومعفففاداة األجاهفففب بفييوفففا
دراسففففففي يف  سففففففتعر  موظففففففيا يففففففوا 2003 أمففففففا يف فرهسففففففا ففففففف يف سففففففوة .ENARالعنصرررررررية

موظمفة ارركفة  مفن قبفل du Racisme anti-arabe à l’islamophobie  مو فوع
التجمففففففففع  كمففففففففا سيتشففففففففكل MRAP  ففففففففد العوصففففففففرية ومففففففففن أجففففففففل الصففففففففداقة بفففففففف  الشففففففففعو 

 ،ر ففوايف)"2004 أكتففوبر 21 الففوي أصففدر أو  مقففاريرى يف CCIF اإلسففالموفوبيا بفرهسففا  ففد
سفففبتمرب حرصففف  وسفففائل اإلةفففالا الغربيفففة  11ويالحففف  أهفففي يف الففففرتة مفففا بعفففد  .(7ص  ،2006

املقففرؤة واملسففموةة واملرئيففة واإلليكرتوهيففة ةلففى اسففتخداا املفهففوا بكثافففة غففم مسففبوقة ومسففويقي ةلففى 
هطاق واسع ةرب الصو  واجملالت املعروفة وةات الشفهرة يف اجملتمعفات الغربيفة والفيت متمتفع بوسفبة 

  .ةالية من املتابع  والقراء
  :اإلسالموفوبيا يف الداخل األمريكي ثالثاً /  
شففففكل  صففففدمة للففففوةي "سففففبتمرب 11يف الففففداخل األمريكففففي يففففوًب الكثففففمويف إىل أيف  أحففففداث  

أدت إىل مصففاةد هففوع مففن القلففق الففوايت والتخففو  مففن املسففتقبل لففدى املففوالن  ،الففول  األمريكففي
م اهلويففة األمريكيففة وكففل ًففوا حففر  جمموةففة أسففةلة لففدى األمففريكي  حففو  ماًيففة ومصفف .األمريكففي
 .(87ص  ،2005 ،سعدي) "من رمن ؟ :وربوالاا

جاءت ردة الفعل األولية ةلى ملك التساؤالت بطريقة دموهجة وةات ضبوالت قيميفة فموو البدء   
يف "ارفر  الصفليبة"حيي استوور الرئي  األمريكي جفورج دبليفو بفوش معبفم .وديوية وإيديولوجية



 اإلسالموفوبيا: جدلية الدين والسياسة يف اجملتمع األمريكي
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، إال "زلففة لسففايف"ورغففا اةتففوارى ةففن ًففوا التعبففم بوصفففي .سففبتمرب 11أو  فهففور لففي بعففد أحففداث 
إيف أمريكفا :"قفائالً  ،الرئي  األمريكفي ةفاد ليفصفح ةفن هوايفاى ومشفاةرى  فد اإلسفالا واملسفلم "أيف

وميكن  .(90ص  ،2002 ،خور)"والعا  اإلسالمي ًو مصدر الشر كلي ،ًي مصدر االم كلي
مصوي  ومفسم أًدا  وغايات التوجي األمريكي والغري أيف هورد ًوا مالحظات ةدة مسعى إىل 

ا  واإلسالا بعد أحداث   ،سبتمرب بشكل وا ح وجلي ومستفز 11بصفة ةامة للرب  ب  اإلًر
 وةلك يف الوقاط اآلمية: 

فا  ووصفا اإلسفالا والعفر  واملسفلم  بصففة ةامفة   -1 ةملية الرب  ب  الدين اإلسفالمي واإلًر
ففابي "بففأهنا . فاإلسففالا ًففو العففدو ايففاًز واملواسففب والففوي "ةففدو"يف إلففار البوففي ةففن ، مففأيت"إًر

سفبتمرب.فمن املالحف  ةلفى سفلو  السياسفة االارجيفة  11صدا اهلد  والغرض يف مرحلفة مفا بعفد 
لتوفيفز مفا ا فاى  –األمريكية أهنا ربتاج دائماً اللق ةدو موو اهلوود ارمر مروراً بالوازية والشيوةية 

وففففر أر فففية إ فففافية لفففولك " -كمفففا يفففراى الفففبعض   -. وحفففدث سفففبتمرب"اء الفففداخلياألد"الفففبعض  
خباصفة يف الواليفات املتوفدة األمريكيفة  ،االحتما  سواء أكايف املعف  بفولك ًفو اإلسفالا أو العفر 

 .(35ص  ،2002 ،السعدويف)
ا  واإلسالا يأيت يف إلار مدةيا موجهات اليم  احملاف  الوي يسيطر  -2 ةلفى الرب  ب  اإلًر

السياسة وارياة األمريكية موو حكا الرئي  بوش األبن والداةي بشكل صريح إىل معاداة اإلسالا 
ففو موجففي لغففى ةلففى البعففد السياسففي يف الففداخل األمريكففي وقففد أةتمففد ةليففي بعففض  .واملسففلم  ًو

وا ما بدأ وا وا بشكل صفريح  ،املرشو  للهتخابات األمريكية بغية كسب أصوات الواخب  ًو
يف بيايف لي ربف   2016للهتخابات الرئاسية األمريكية "دوهالد مرامب" دةوة املرشح ايمهورييف

دةفا  .2015ديسفمرب / كفاهويف األو   7بيايف دوهالد مرامب ملوفع ًجفرة املسفلم   هشفر يف "ةووايف
ي  وإ فففافة شفففارة دميفففزة لتمييفففز املفففوالو  األمفففريك ،إىل موفففع دخفففو  املسفففلم  إىل الواليفففات املتوفففدة

  .يف كولومبيا  "سايف برهاديوو"وةلك كرد فعل ةلى ةملية ،املسلم  يف الداخل األمريكي
فا  واإلسفالا يصفب يف صفاا ميفار -3 فا  "حيفي بفدأ معبفم"اإلسفالموفوبيا"أيف الرب  ب  اإلًر ًر

وغفم  و ازبو ًوا التيار بعًدا مشوليًفا ةامفاً  .شائعاً يف أوساط اإلمريكي "اإلسالموفوبيا"أو"اإلسالا
وأصفففبو  ففففاًرة اإلسفففالموفوبيا  ،مسفففبوق بعفففد ربولفففي إىل دمارسفففة سفففلوكية لفففدى أغلبيفففة اجتماةيفففة



 2016 الرابعالعدد                                          جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

757 

 

بعففد أيف كاهفف  حمصففورة ةلففى مسففتوى أقليففة  2001مألوفففة يف الففداخل األمريكففي اةتبففارًا مففن ةففاا 
  :ويالح  ًوا أيف ميار اإلسالموفوبيا ازبو أبعاداً ةدة من حيي االيت .حمدودة
فقففد ازبففوت موجففي العوصففرية والكراًيففة خباصففة  ففد اإلسففالا واملسففلم   ،ي والففدي البعففد الر فف -

مووفى خطفماً سبثفل يف اهلجفوا ةلففى اإلسفالا كفدين والعمفل ةلفى مشففويهي دمفا ولفدد موجفة ةارمفة مففن 
حيفي  ،. وازبفوت ًفوى املوجفة لابعفاً سياسفياً ر يفاً وديويفاً أيوفاً "التجفدي  وازدراء األديفايف"مظاًر

 مسويق مسؤول  كبار يف اإلدارة اإلمريكية بطريقة مباشرة أو غفم مباشفرة لسسفالموفوبيا إ افة إىل
ا ةفن ةلفك حبجفة ،دبا ففيها الفرئي  األمريكفي هفسفي  .كمفا رأيوفا سفلفاً "زالت اللسفايف"رغفا اةتفواًر

 .حفففاو  إذميليفففويف كثفففمويف ،بعفففد اةتفففداءات ارفففادي ةشفففر مفففن أيلفففو  / سفففبتمرب"ذمفففد أهفففي يف املقابفففل
وكفايف قفد   ،ابن الق  اإلذميلي الشهم الفوي أحيفا إميفايف جفورج والكفر بفوش"فراهكل  غراًاا"هاومو

ففو يعتقففد بففأيف "أيف اإلسففالا ًففو ديففن الشففيطايف"سففي .ي .إيف"صففرح يف مقابلففة لففي مففع حمطففة إلففي "ًو
ص  ،2006 ،فيلفر ،فوريسف ) "القرآيف يبشر بالعو "وأيف ،اإلسالا لي  ًو هفسي إلي املسيوي 

331) . 
حيففي ذمففد أيف العديففد مففن املراكففز األكادمييففة و البوثيففة والعلميففة يف الواليففات  ،البعففد األكففادميي -

املتودة  اهساق  وراء موجة اإلسالموفوبيا واذبه  الدراسات واألحباث وايهود العلمية يف أغلب 
ففا  باإلسففالا   ةففدداً مففن واذبهفف .املراكففز األكادمييففة األمريكيففة ومؤسسففااا البوثيففة رمففو ربفف  اإلًر

فففففا  أو مفففففا  فففففي فففففا  رمفففففو الفففففرب  بففففف  اإلسفففففالا واإلًر فففففا  "الدراسفففففات ةات الصفففففلة باإلًر اإلًر
ففو مففا بففدأ وا ففواً بعففد "اإلسففالمي دراسففة جففويف " :لعففل مففن أمثلففة ًففوى الدراسففات .سففبتمرب 11ًو
ا  املوشورة ةفاا    Esposito Johnايسبوسيتو   2002حو  ةالقة الدين اإلسالمي باإلًر

فقفد شفاع  . The unholy war: the war in the name of Islamبعوفوايف  ،
ابية مرمبطة "األةما  االهتوارية"أيف ،والسيما يف الغر  ،االةتقاد لدى الكثم من الباحث  أو اإلًر

     .(58ص  ،2015 ،المة)وباإلسالا ةلى وجي االصوص  ،بالدين ةموما
لر يفة ووسفائل اإلةفالا األمريكيفة  رمفو معبيةفة حيفي أذبهف  القوفوات ا ،البعد اإلةالمي والثقايف -

وذبيفي  الففرأي العففاا األمريكففي يف ذبفاى بففي روح العففداء والكراًيففة واالهتقفاا  ففد العففر  واملسففلم  
ففا  فففا  واإلجففراا. يف وقففف   ،ووصفففها باإلًر وهعففف  الففدين اإلسفففالمي بالففدين احملفففرض ةلففى اإلًر

 "حيفففي ذمفففد أيف  .موفففاميوها ةلفففى الفففوممة ةاافففاصففاغ  فيفففي وسفففائل اإلةفففالا األمريكيفففة ةواويوهفففا و 



 اإلسالموفوبيا: جدلية الدين والسياسة يف اجملتمع األمريكي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  758 

 

وسففائل اإلةففالا اإلمريكيففة معمففدت بالففوات الرتكيففز ةلففى الصففور السففلبية لسسففالا ومرسففيخها ةففن 
وأةطتي  ،لريق اإل اء بأيف اإلسالا ًو العدو للمة األمريكية واإلبقاء ةلى جمهولية و بابية العدو

سففائل اإلةففالا الغربيففة ملمارسففة التخويفف  بففالغو  وةففادت و  .فقفف  ملميوففات رمزيففة لفظيففة وصففورية
أةلفففن  ،. ويف ًفففوا السفففياق(12ص  ،2008 ،ةبفففدا)"اإلسفففالمي ةلفففى موفففوا  األسفففالم القدميفففة

ا " صراحة ةن ،بعض من املثقف  يف الغر  وأهفي ال أمفايف هلفوا  "أيف اإلسالا ًو دين حر  وإًر
  .(560ص  ،الطائي)"العا  اإل بازالتي من العا 

حيفففي األدًفففى أيف ففففاًرة اإلسففالموفوبيا اهتقلففف  مفففن الطفففور الرمفففزي والثقفففايف إىل  ،لبعففد املفففاديا -
البعد العملي واملادي العوي ،  وذبسدت واقعاً يف إلار موجة ةداء دموهجة استهدف  كل العفر  

وقفد مراوحف  درجفات ًفوى   .واملسلم  ومفا يرمفز إلفيها ومفا ميف  هلفا بصفلة يف الفداخل األمريكفي
مففا بفف  القتففل واإلةتقففا  واإلةتففداء وحففرق املمتلكففات وموجيففي اإلًاهففات والسففب  ،وجففة العوصففريةامل

باالل  ب  العر  واملسلم   –يف الواليات املتودة  –غم املسبوقة  ،وسبيزت ًوى املوجة .والقدح
ففففي أواسفف  مشففرين "وأجوففاس خمتلفففة ليسففوا كففولك مثففل السففيي واهلوففدوس وامبففاع دياهففات أخففرى 

قالفف   ،وبعففد أسففابيع مففن االةتففداءات ةلففى برجففي مركففز التجففارة العففاملي ،2001ألو  / أكتففوبر ا
وةلفففى  ،أمفففريكي  ةفففر " اللجوفففة األمريكيفففة للوقفففوق املدهيفففة إهنفففا سفففجل  رمفففو مةفففيت اةتفففداء ةلفففى

أكثفر  ،ايدير بالتوويي أيف ًوى االةتداءات مثل  رد فعل ةوصفرياً  ،أمريكي  من شبي القارة اهلودية
ا  ا  اإلًر وقد ازبو ًوا الدفق من الكراًية ًفدفاً لفي أففراداً مفد  ةلفيها  .دما كاه  معبماً ةن ًر

كفوا كاهف  أكثريفة  .مع كل ما يصاحب املطاردة ةلى أساس الشكل من ةدا الدقة ،سووااا ًو
كمفففا   .(192ص  ،2006 ،فيلفففر ،فوريسففف ) "املةتففف  مفففن املعتفففدى ةلفففيها مفففن السفففيي أو اهلوفففود

يوثفق العوفف  املوجففي إىل  "مقريففراً مفصففالً  2003األمريكيففة موتصفف  ةفاا  –يمعيففة العربيفة هشفرت ا
فأبلغفف   .9/  11أهففاس مففن املتصففور أهنففا ةففر  أو مسففلمويف يف أثوففاء العففاا األو  الففوي أةقففب 

وأكثفر مففن  ،ًفوى ايمعيفة ةفن أكثفر مفن سفبع مةفة حادثفة ةوف  يف األسفابيع التسفعة األوىل وحفدًا
 .(110ص  ،2006 ،ًوغوبيايف) "ة سبييز يف العملشبايف مةة حال

أيف موجة العداء رمو اإلسالا واملسلم  ازبوت لابعاً   ،إة ذمد من هاحية أخرى ،البعد املؤسسي -
إة أسف  روبففرت   ،حيففي س مأسسفة فففاًرة اإلسفالموفوبيا يف الفداخل األمريكففي ،مؤسسفياً وحركيفاً 

اليت مروج ألجودة مآمرية معادية للمسلم  رب  "مريكاأوقفوا إسلمة أ"سبوسر وباميال جيلر موظمة
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ففوى اجملموةففة مسففعى إلثففارة خمففاو  الففرأي العففاا بتشففويي صففورة الففدين  .سففتار مكافوففة األصففولية ًو
ص  ،مقريففر املركففز التقففدمي األمريكففي)القففيا األمريكيففة""اإلسففالمي بتصففويرى بأهففي يعمففل ةلففى مففدمم

6-7).  
رة اإلسالموفوبيا يف الداخل األمريكي  سبدد ةلى رمو واسع ومؤثر ويالح  أيف الطابع ارركي لظاً

وذبسفففدًا  ،ةلفففى شفففكل جمموةفففات يسفففيطر ةليهفففا االفففو  مفففن اإلسفففالا ،واليفففة 23يف أكثفففر مفففن 
. كمففا يالحفف  أيف مففأثم ًففوى ارركففة يف ”Act for America"   ،موظمففة برتيفف  غربائيففل

افهفففر اسفففتطالع أجرمفففي  ،2010 سفففبتمرب يف"حيفففي أهفففي ،الوسففف  األمريكفففي كفففايف ةو داللفففة بالغفففة
% مففن األمففريكي  لففديها هظففرة  49صففويفة واشففوطن بوسفف  وشففبكة إيففي ي سففي هيففوز أيف هسففبة 

 ،2002% يف أكتوبر / مشفرين األو  مفن ةفاا  39فيما كاه  ًوى الوسبة  ،سلبية ةن اإلسالا
وا فارق كبم  .(5-4ص  ،مقرير املركز التقدمي األمريكي)"ًو

  :الخالصة والنتائجرابعاً / 
ةلى أكثر "اإلسالموفوبيا: جدلية الدين والسياسة يف اجملتمع األمريكي" مواو  ًوا البوي مو وع

 ،يف البداية ةرض الباحثايف يدلية الفدي  والسياسفي يف مفراث الفكفر اإلهسفاين ،من مستوى ربليلي
 ،ل مطورى وربوالمي الفكريةبوصفها جدلية قدمية ولكوها فل  حا رة يف الفكر السياسي ةرب مراح
فففي جدليفففة مطفففرح ةاافففا يف كفففل العصفففور وةفففرب خمتلففف  األزموفففة واألمفففاكن دبعففف  أيف ًفففوى ايدليفففة   ،ًو

كمفا أهنفا ليسف  هتاجفاً متميفز بفي حوفارة أوثقاففة   .ليس  وليفدة بيةفة حمفددة وال مكفايف حمفدود بعيوفي
ومفففن  ،مففن حيفففي الوشففأة والتطففورو موففاو  الباحثففايف بالتوليفففل مفهففوا اإلسففالموفوبيا  .دويف سففواًا

وصففواًل إىل التوفوالت الكيفيففة والكميفة الففيت شفهدًا مفهففوا  ،حيفي املفدلو  اللغففوي واالصفطالحي
حيففي شففهد ًففوا املفهففوا كثافففة يف االسففتعما   ،2001سففبتمرب  11اإلسففالموفوبيا بعففد أحففداث 

اكتسفففب املفهفففوا  ،ةومفففن جهفففة ثاهيففف ،مفففن جهفففة ،خباصفففة يف األدبيفففات والوسفففائل اإلةالميفففة الغربيفففة
فا  وكثاففة اسفتخداا  ،دالالت قيمية وديويفة ةميقفة بفدأت وا فوة مفن خفال  ربف  اإلسفالا باإلًر

فففففا  اإلسفففففالمي"مصففففطلح ذبلففففف  أبعفففففاد ففففففاًرة  ،كوالفففففة دراسفففففية  ،. ويف الفففففداخل األمريكفففففي"اإلًر
وى أو ةلفففى املسفففت ،سفففواًء ةلفففى املسفففتوى الر فففي والفففدي   ،اإلسفففالموفوبيا ةلفففى أكثفففر مفففن مسفففتوى

ةففففرب آليففففات  ،حيففففي س مأسسففففة املفهففففوا ،وكففففولك ةلففففى املسففففتوى ارركففففي واملؤسسففففي ،األكففففادميي
ا وا ففففوا يف اجملتمففففع األمريكففففي ،مؤسسففففية ةففففدة وةلففففى املسففففتوى  .كمففففا رأيوففففا سففففلفاً   ،بففففدأ حوففففوًر
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 ،اإلةالمفففي والثقفففايف بفففدأ خطفففا  اإلسفففالموفوبيا لاغيفففا يف وسفففائل اإلةفففالا األمريكيفففة املقفففرؤة موهفففا
وأصففبح يففرتدد  ،فيمففا بففدأ ًففوا االطففا  سففائداً يف األوسففاط الثقافيففة األمريكيففة ،ةة واملرئيففةواملسففمو 

بففل أيف فففاًرة اإلسففالموفوبيا  .بشففكل ملوففوظ ةلففى لسففايف املثقففف  يف الواليففات املتوففدة األمريكيففة
 ،ومففن   اهتقاهلففا إىل واقففع مففادي ملمففوس ،أصففبو  فففاًرة متغلغففل يف الوسفف  الشففعت األمريكففي

اهتقل  حيي أيف فاًرة اإلسالموفوبيا  ،  املسلم  والعر  يف الواليات املتودة األمريكيةيستهد
من الطور الرمزي والثقايف إىل البعد العملي واملادي العوي ،  وذبسدت واقعاً يف إلار موجة ةفداء 

  .كيدموهجة استهدف  كل العر  واملسلم  وما يرمز إليها وما مي  هلا بصلة يف الداخل األمري
جدليفة الفدين والسياسفة يف الفداخل  :وخلص الباحثايف يف هناية ًوا العرض  ملو وع اإلسفالموفوبيا

  :األمريكي إىل الوتائل االمية
فاًرة اإلسفالموفوبيا ليسف  جديفدة بفل ًفي ففاًرة قدميفة متجفددة ذبفد هلفا حوفور يف الفكفر  -1

  .أسي ب  الغر  واإلسالاالدي  يطل بر  –والواقع الغري موو أيف بدأ الصراع ارواري 
سياسات اإلسالموفوبيا اليت اةتمدًا الغر  ذباى اإلسالا واملسفلم  مفدخل يف سفياق جدليفة  -2

  .فاإلسالموفوبيا ًي إحدى سبثالت ًوى ايدلية ةلى صعيد الفكر واملمارسة ،الدي  والسياسي
 11ا  الغففففري بعففففد شففففهدت فففففاًرة اإلسففففالموفوبيا ربففففواًل كميففففاً يف كثافففففة االسففففتخداا يف العفففف -3

مفففا بففف  مفهفففوا اإلسفففالموفوبيا  كمفففا شفففهدت ربفففواًل كيفيفففا يف التوفففاو  ةفففرب الفففرب   ،2001سفففبتمرب 
ابوفوبيا ا  .ومفهوا اإلًر   .يف مسعى للرب  ما ب  اإلسالا واإلًر

ففي هقلففة سبثلففي يف الطففابع  ،شففهدت فففاًرة اإلسففالموفوبيا هقلففة هوةيففة يف الففداخل األمريكففي -4 ًو
الفيت  2001سفبتمرب  11ركي الوي امسم  بي ففاًرة اإلسفالموفوبيا بعفد ًجمفات املؤسسي وار

  .استهدف  الواليات املتودة األمريكية ورمزيتها االقتصادية والعسكرية
 ،سفبتمرب كفايف ةو داللفة بالغفة 11أيف مأثم سياسات اإلسالموفوبيا يف الداخل األمريكي بعد  -5

ي أكثفففففر قبفففففواًل ومعاليفففففاً واقتواةفففففاً خبطفففففا  حيففففي أصفففففبو  شفففففرائح واسفففففعة مفففففن الشفففففعب األمريكفففف
وا ما كشف  ةوي هتائل استطالةات الرأي العاا األمريكي اليت أكدت ةلى أيف  ،اإلسالموفوبيا ًو

  .الوظرة السلبية ذباى اإلسالا يف الداخل األمريكي قد مزايدت بشكل ملووظ
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  :المراجع والمصادر
 :أواًل / الكتب

 (.دار ةالء للكتب :القاًرة) ،اإلسالا يف الفكر الغري (،2002) لطيفة إبراًيا ،خور -1
مصففر العربيففة  :القففاًرة) ،الففدين والسياسففة يف فلسفففة ارداثففة ،(2005) فريففا  حسففن ،خليفففة -2

  .(للوشر والتوزيع
 ،خليففل أضبففد خليففل :مرصبففة ،مففاريي األفكففار السياسففية ،(1984) فراهسففوا وأخففرويف ،شففاميليي -3
  (.معهد اإلفاء العري :بموت)
العلماهية ةلى حمك األصوليات اليهودية واملسيوية  ،(2006) فيلر فياميتا ،فوريس  كارول  -4

  (.دار برتا للوشر والتوزيع :دمشق) ،واإلسالمية
كليفة القفاهويف والعلفوا ) ،ايفزء األو  ،مدخل إىل الفكر السياسي الغري ،صالح ةلى ،هيو  -5

 (.الدفار  ،األكادميية العربية –السياسية 
 :مرصبة ،ارقوق املدهية يف خطر :استهدا  العر  واملسلم (، 2006) إيل    ،ًاغوبيايف -6

  (.دار العبيكايف :الرياض) ،د. حممد موفيق البجممي
 :ثانياً / الدوريات العلمية

قلفففق  :اإلسفففالموفوبيا (2006، 76، العفففددجملفففة فكفففر وهقفففد املغربيفففة)حممفففد فا فففل  ،ر فففوايف -1
 ،(فوةج فرهسا)املفهوا وجد  الرؤى 

أيلو  /  11أحداث  ،(2002، 285جملة املستقبل العري، العدد  جاسا خالد ،السعدويف -2
   .)مركز دراسات الوحدة العربية( ،سبتمرب واهعكاسااا ةلى موطقة االليل

من رمفن؟  :قراءة يف كتا  صامويل ًوتوغويف( 2005، 1)جملة الدولية، العدد حممد ،سعدي -3
 (.مراك  ،جامعة القا ي بن ةياض) ،ا الثقافاتاهلوية الولوية وصدا

صواةة االو  يف وسائل اإلةالا وأثرى ةلى ( 2008، 18، العددجملة املعيار) ضبد ،ةبدا  -4
  (.ايزائر ،قسوطيوة ،جامعة األمم ةبدالقادر للعلوا اإلسالمية) ،الرأي العاا

فففففا  الفففففدوا ( خفففففاصةفففففدد ، جملفففففة العلفففففوا القاهوهيفففففة والسياسفففففية) هظفففففم حممفففففود ،الطفففففائي -5 اإلًر
  .واهعكاسامي ةلى حقوق اإلهسايف يف الشرق األوس 



 اإلسالموفوبيا: جدلية الدين والسياسة يف اجملتمع األمريكي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  761 

 

الفكر السياسي ( 2013، 12، العددجملة كلية االقتصاد والعلوا السياسية) فرج حممد ،المة -6
 (.جامعة لرابل ) حماولة يف التاصيل الوظري :القد  والوسي 

ات االمبميقيففففففة يف جمففففففا  الدراسفففففف( 2015، 22)جملففففففة ايففففففامعي، العففففففدد فففففففرج حممففففففد ،المفففففة -7
ا    )الوقابة العامة ألةواء ًيأة التدري (. ،قوايا هظرية وموهجية :اإلًر
  :كترونيةالمواقع اإللثالثاً / 
ففففا أا حقيقففففة ؟ موقففففع مؤموففففويف بففففال حففففدود للدراسففففات  :اإلسففففالموفوبيا ،العففففري ،إدهاصففففر -1 ًو
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جفففففوور  :(اإلسفففففالموفوبيا)التخويففففف  مفففففن اإلسفففففالا "مقريفففففر املركفففففز التقفففففدمي األمريكفففففي بعوفففففوايف -3

   www.americanprogress.orgموقع  ،التخوي  من اإلسالا يف الواليات املتودة

  www.9raya.net :موقع اجمللة العلمية املغربية ،وفوبيامصطلح ومفهوا اإلسالم -4
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