
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :كتاب  مقتطفات من

"كيف ينظرون إلينا ... اإلسالم واملسلمون يف 
 استطالعات الرأي العاملية" 

 أبو رمان  رد. سام
 
 



 

 تمهيد:

حدأث ألحادي عشر من سبتمبر من ألعالمات ألفارقة في ألقرن ألعشرين، وقد شكلت صدمة   تعتبر أ 
سره، وكانت لها تدأعياتها ألتي أستمرت لعقود،  

 
و ألعالم با مريكيين أ 

 
وضاع   تركتوسوأًء لال ثرها على أ  أ 

سبب  عن  لون 
 
يتسا مريكيين 

 
أال وجعلت  عمومًا،  ألعالم  وفي  ذأتها  ألمتحدة  ألواليات  في  ألمسلمين 

إجرأء   ألى  ألعام،  ي  ألرأ  بقياس  ألمعنية  مريكية، 
 
أال ألمؤسسات  ودفعت  لهم،  ألمسلمين  كرأهية 

على   وأطالعهم  مريكيين، 
 
أال أهتمام  ألتغير في حجم  لمعرفة مدى  حدأث  أالستطالعات  أ  بعد  أإلسالم 

ثرها   على ألنظرة لإلسالم وألمسلمين.سبتمبر، وأ 

( 
 
حدأث سبتمبر  أ

 
ثر أ

 
سالم:  2001( أ  على معرفة ألإ

ك توبر من ألعام   حدأث سبتمبر مباشرة، وخالل شهري سبتمبر وأ  ظهرت ألنتائج  2001فبعد أ  ، أ 
( وبنسبة  ك ثرية، 

 
أال ن  أإلنترنت،  84أ  إلى  للدخول  حدأث 

 
أال تدفعهم  لم  ألحصول على  %(،  ومحاولة 

جاب ) حدأث 16.3معلومات عن أإلسالم، في حين أ  ن أ  مريكيين أ 
 
دفعتهم   2001سبتمبر  11%( من أال

للدخول إلى أإلنترنت، ومحاولة ألحصول على معلومات عن أإلسالم؛ وربما تعود أنخفاض هذه ألنسبة 
ن ألسؤأل كان عن ألدخول إلى أإلنترن

 
تي الحقًا ال

 
 (.1ت فقط. )جدول عن ألنسب ألتي ستا

حدأث سبتمبر(:  1ألجدول )
 
نترنت بعد أ سالم من خالل ألإ  ألتعرف على ألإ

خيرة على مركز ألتجارة ألعالمي، وألضربات ألعسكرية ألتي وجهتها 
 
حدأث سبتمبر أإلرهابية أال

 
عند ألتفكير في أ

ألجمرة   ألرسائل مع  فغانستان، وتسليم 
 
ال مريكية 

 
أال ألدفاع  شخاص، هل دفعتك تلك وزأرة 

 
أ إلى عدة  ألخبيثة 

حدأث للدخول على أإلنترنت للحصول على معلومات عن أإلسالم؟
 
 أال

فعل ذلك  قد فعلت ذلك  
 
عرف/رفض  لم أ

 
 ال أ

 %1 % 86 %13 (1)  2001سبتمبر  
ك توبر  

 
 * % 83 % 17 ( 2)   2001أ

ك توبر  
 
 * %85 % 15 ( 3)   2001أ

ك توبر  
 
 * % 80 %20 ( 4)   2001أ

  
 

(1) Survey by Pew Internet & American Life Project, Conducted by Princeton Survey Research Associates, 

September 20 - October 1, 2001 and based on 1,029 telephone interviews. Sample: National adult. 

Subpopulation/Note: Asked of those who ever go online to access the Internet or World Wide Web or to send 

and receive email (59%). 
(2) Survey by Pew Internet & American Life Project, Conducted by Princeton Survey Research Associates, 

October 2 - October 7, 2001 and based on 692 telephone interviews. Sample: National adult , 
Subpopulation/Note: Asked of those who ever go online to access the Internet or World Wide Web or to send 

and receive email (55%). * = less than.5%.  
(3) Survey by Pew Internet & American Life Project, Conducted by Princeton Survey Research Associates, 

October 8 - October 18, 2001 and based on 1,458 telephone interviews. Sample: National adult  
Subpopulation/Note: Asked of those who ever go online to access the Internet or World Wide Web or to send 

and receive email (55%). * = less than.5%. 

(4) Survey by Pew Internet & American Life Project, Conducted by Princeton Survey Research Associates, 

October 19 - November 18, 2001 and based on 2,513 telephone interviews, Sample: National adult, 

Subpopulation/Note: Asked of those who ever go online to access the Internet or World Wide Web or to send 

and receive email (58%). * = less than.5%.  



ألعام   )  2001وبنفس  مريكيين 
 
أال نصف  عن  يزيد  ما  وألبلدأن  58أعتبر  باإلسالم  أهتمامهم  ن  أ   )%

( ألثلث  جاب  أ  حين  في  سبتمبر،  حدأث 
 
با ثر 

 
يتا ولم  ألمستوى،  بنفس  بقي  من  36أإلسالمية   )%

حدأث  ك ثر أهتمامًا باإلسالم وألبلدأن أإلسالمية بعد أ  صبحوأ أ  مريكيين أ 
 
 ( 2سبتمبر. )جدول  11أال
 

حدأث سبتمبر (:  2ألجدول )
 
سالم بعد أ  درجة ألهتمام بالإ

خيرة )على مركز 
 
ك ثر أهتمامًا باإلسالم وألبلدأن أإلسالمية عما ُكنَت عليه قبل ألهجمات أإلرهابية أال

 
نت أ

 
هل أ

نك فقط مهتم كما  2001سبتمبر   11،  وألبنتاغونألتجارة ألعالمي  
 
م أ

 
قل أهتمامًا، أ

 
م أ

 
 ( 5)  كنت؟(، أ

ك ثر أهتماماً 
 
قل أهتماماً  أ

 
كد/رفض  نفس أالهتمام  أ

 
 غير متا

36% 5% 58 % 2% 
 

حدأث سبتمبر، وتحديدًأ في ألعام  
 
حدأث 2002وفي ألعام ألتالي ال ، نالحظ أرتفاع نسبة ألذين دفعتهم أ 
لزيادة   ن )سبتمبر  أ  ألنتائج  ظهرت  أ  ي 56ألتعرف على أإلسالم؛ حيث  أ  يبذلوأ  مريكيين لم 

 
أال %( من 

ين أإلسالمي، وهي نسبة أنخفضت عن ألعام ألسابق   ِّ
، حيث كانت  2001جهد لمعرفة ألمزيد عن ألد 

عف  84) يضًا نالحظ أرتفاع نسبة ألذين بذلوأ ُجهدًأ لزيادة محاولة ألتعرف على أإلسالم إلى ألض ِّ %(، وأ 
صبحت )  2001%( عام  16تقريبًا، حيث كانت ) ، ولكن قد يكون أختالف  2002%( في ألعام  34وأ 

ن ألسؤأل هنا شمل   ن ألسؤأل ألسابق أقتصر على ألمعرفة عبر أإلنترنت، في حين أ  ألنسبة يعود إلى أ 
ك ثر مثل: ألك تب وألمقاالت وألمحاضرأت  .. إلخ.  وسائل أ 

( ن  أ  ألنتائج  ظهرت  أ  ألذي58كما  يهم عن %( من  رأ  يتغير  ألمزيد عن أإلسالم لم  بذلوأ جهدًأ لمعرفة  ن 
ك ثر إيجابيًة، و)17أإلسالم، مقابل ) صبح أ  يهم وأ  ك ثر21%( تغير رأ  يهم أ  صبح رأ  سلبيًة، وتعتبر    %( أ 

ك ثر إيجابية، وهو ليس   مرًأ أ  ن ألمعرفة عن أإلسالم كانت أ  ن ألبعض قد يظن أ 
 
هذه ألنتيجة هامة جدًأ؛ ال

ثير على هذه ألعالقة، وألتي ربما تنتشر بشكل خاطئ. صحيحًا، وهو م
 
ا يدفع ألجهات ألمعنية إلى ألتا

 (. 3)جدول 

سالمبذل جهد لمعرفة  (:  3ألجدول ) حدأث سبتمبر  ألإ
 
 بعد أ

حدأث 
 
أإلرهابية على مركز ألتجارة ألعالمي وألبنتاغون، هل بذلت جهدًأ  ألهجمات، تاريخ 2001سبتمبر  11منذ أ

ين لمعرفة ألمزيد عن   ِّ
م لم تبذل   ألد 

 
و ألدروس، أ

 
و ألمقاالت، وحضور ألمحاضرأت أ

 
أإلسالمي، مثل: قرأءة ألك تب أ

يَّ جهٍد لمعرفة ألمزيد عن  
 
 (6)  أإلسالم؟أ

ي جهد ٍ  بذلت جهدًأ للمعرفة 
 
بذل أ

 
عرف   لم أ

 
عرف  أإلسالم من قبل أ

 
 ال أ

34% 56 % 7 % 3% 
يك في قالوأألذين  

 
صبح رأ

 
ين: "بذلت جهدًأ للمعرفة" تم سؤألهم: هل أ ِّ

م سلبية؟   ألد 
 
ك ثر إيجابية أ

 
 أإلسالمي أ

ك ثر إيجابية 
 
ك ثر سلبية  أ

 
عرف  ال تغيير  أ

 
 ال أ

17 % 21% 58 % 4% 

 
(5) Conducted by Harris Interactive, November 14 - November 19, 2001 and based on 1,011 telephone interviews. 

Sample: National adult, Parallel surveys were conducted using face-to-face interviews November 14-30, 2001 

in Japan, South Korea, and China limited to Beijing. The results are available from the Roper Center. 

(6) Conducted by Los Angeles Times, August 22 - August 25, 2002 and based on 1,372 telephone interviews. 

Sample: National adult 



 
نت  2002وفي نفس ألعام   ن )، وتحديدًأ في فبرأير، بيَّ مريكيين، ومنذ سبتمبر  55ألنتائج أ 

 
%( من أال

أإلسالم  2001 عن  يعرفون  صبحوأ  أ  ن    -، 
آ
)  -أال مقابل  حدأث، 

 
أال قبل  هو  مما  ك ثر  تتغير 41أ  لم   )%

حدأث. وفي ألعام  
 
، وعند تكرأر نفس ألسؤأل؛ كانت ألنتائج  2006معرفتهم عن أإلسالم عما هي قبل أال
و ذي مؤشرأت معينة. )جدول متقاربة جدًأ، وال يمكن أإلشارة إلى   (. 4تغيير ُيذكر أ 

حدأث سبتمبر (:  4ألجدول )
 
سالم بعد أ  درجة ألمعرفة عن ألإ

م لم 2001منذ سبتمبر )
 
قل معرفة مما كنت، أ

 
صبحت أ

 
م أ

 
ن مما كنت تعرف عن أإلسالم، أ

آ
ك ثر أال

 
(، هل تعرف أ

حدأث سبتمبر؟ 
 
 تتغير ك ثيرًأ معرفتك عن أإلسالم منذ أ

ك ثر  
 
عرف أ

 
قل  أ

 
عرف أ

 
عرف/رفض  ال تغيير  أ

 
 ال أ

 %3 % 41 %1 % 55 (7) 2002فبرأير  
بريل  

 
 %2 %39 %3 % 56   (8) 2006أ
 

عام   ألسؤأل حتى  تكرأر هذأ  في  لسنوأت  ملحوظ  أنقطاع  )2011وبعد  ن  أ  ألنتائج  نت  بي  من  45،   )%
ك ثر   صبحوأ أ  نهم أ  و إلى حد ٍ ما( مع ألمقولة: أ 

فقون )تمامًا أ  مريكيين يتَّ
 
ين  أال ِّ

ن عن أإلسالم وألد 
آ
معرفة أال

مقابل للمسلمين،  ينية  ِّ
ألد  وألممارسات  ألمعتقدأت  حول  معلومات  ولديهم  %( 45)  أإلسالمي، 

ين أإلسالمي،   ِّ
ن عن أإلسالم وألد 

آ
ك ثر معرفة أال صبحوأ أ  نهم أ  ِّ ما( ألمقولة: أ 

و إلى حد  يعارضون )تمامًا أ 
 ِّ
 (. 5ينية للمسلمين. )جدول ولديهم معلومات حول ألمعتقدأت وألممارسات ألد 

سالم (:  5ألجدول )  درجة ألطالع وألمعرفة عن ألإ

ين أإلسالمي، ولديَّ معلومات  ِّ
ك ثر معرفة وأطالعًا على أإلسالم وألد 

 
صبحت أ

 
و أختالفك مع: أ

 
ما مدى أتفاقك أ

ينية   ِّ
 (9)  للمسلمين.حول ألمعتقدأت وألممارسات ألد 

تفق تماماً 
 
تفق إلى حد ٍ ما  أ

 
عارض إلى حد ٍ ما  أ

 
عارض تماماً  أ

 
عرف  أ

 
 ال أ

13% 32% 26% 19% 9% 
 

سالم؟  حدأث يمثلون ألإ
 
 ب( هل منفذو أل

ال،    وعند م  أ  أإلسالم  يمثلون  أإلسالم  باسم  عنيفة  عمال 
 
ال ذون  ِّ

ألمنف  كان  إذأ  فيما  مريكيين 
 
أال سؤأل 

مريكا )على مركز ألتجارة ألعالمي وألبنتاغون في   ل 2001سبتمبر    11وتحديدًأ ألهجمات على أ  ( هل ُتمث ِّ
شار ما يزيد عن نصف ) 2002،  2001ألتعاليم ألحقيقية لإلسالم؟ في ألعامين   %( )متوسط( من  55، أ 

تعاليم أإلسالم، مقابل ) ل  ُتمث ِّ حدأث سبتمبر ال  أ  ن   أ  إلى  مريكيين 
 
ن  40أال أ  إلى  شاروأ  أ  %( )متوسط( 

ل أإلسالم،   حدأث سبتمبر نعم ُتمث ِّ تكرأر ألسؤأل في   وعندتترأوح ما بين )كبيرة، وإلى حد ٍ ما(.    وبدرجةأ 
 

(7) Conducted by CBS News, February 24 - February 26, 2002 and based on 861 telephone interviews. Sample: 

National adult. 

(8) Conducted by CBS News, April 6 - April 9, 2006 and based on 899 telephone interviews. Sample: National 

adult. 

(9) Survey by PRRI, Religion News Service, Conducted by Public Religion Research Institute, February 11 - 

February 13, 2011 and based on 1,015 telephone interviews. Sample: National adult. Interviews were 

conducted by Opinion Research Corporation.  



شار )  2011ألعام   حدأث سبتمبر  55كانت ألنتائج متساوية تقريبًا؛ حيث أ  ن  أ  مريكيين إلى أ 
 
%( من أال

مقابل ) أإلسالم،  تعاليم  ل  ُتمث ِّ أإلسالم،  39ال  ل  ُتمث ِّ نعم  حدأث سبتمبر  أ  ن   أ  إلى  شاروأ  أ   وبدرجة%( 
 (. 6تترأوح ما بين )كبيرة وإلى حد ٍ ما(. )جدول 

سالم ألحقيقيةمدى تمثيل تف(: 6ألجدول )  جيرأت سبتمبر لتعاليم ألإ

مريكا )على مركز ألتجارة ألعالمي وألبنتاغون 
 
ن ألهجمات على أ

 
ي درجة تعتقد أ

 
و أإلسالم، إلى أ

 
ين أإلسالمي أ ِّ

عند ألتفكير في ألد 
ل ألتعاليم ألحقيقية  2001سبتمبر    11في    لإلسالم؟ ( ُتمث ِّ

إلى درجة  
 كبيرة

عرف/رفض  ليس على أإلطالق  ليس ك ثيرأً  إلى حد ٍ ما 
 
 ال أ

 % 8 %33 %20 %26 % 14 ( 10) 2001سبتمبر  
 %4 % 40 % 17 % 18 %21 ( 11) 2002يونيو  

غسطس  
 
 %6 %32 %23 %24 % 15 (12) 2011أ

 %6 % 35 %20 %22.7 % 16.7 ألمتوسط 
 

خر في ألعام   مريكيون مناصفة    2011ولكن في أستطالع أآ
 
  – أختلفت ألنتائج نوعًا ما، حينما أنقسم أال

م ال؟ حيث عند سؤألهم فيما إذأ    -تقريبًا   لون أإلسالم أ  عمال عنيفة باسم أإلسالم ُيمث ِّ
 
ذون ال ِّ

كان ألمنف 
نها  %( عن رفضهم، و48بنسبة )  -تقريباً   –عبر  نصفهم   أإلسالم من وجهة نظرهم، بالمقابل    تمثلال  أ 

و يمثل أإلسالم.  44هناك ) أ   ، نه مسلم؛ فقوله حقٌّ ذ أ  ِّ
نه إذأ زعم ألمنف  مريكيين يعتقدون أ 

 
%( من أال

 (.  7)جدول 

عمال عنف(:  7ألجدول )
 
 . أرتكاب ألمسلم ألحقيقي ل

ن
 
عي شخٌص أ نه    هعندما يدَّ

 
عمال عنف باسم أإلسالم، هل تعتقد أ

 
اً –مسلم، ويقوم بارتكاب أ م ال؟  - حق 

 
 (13) مسلم، أ

عتقد 
 
عتقد  أ

 
عرف/رفض  ال أ

 
 ال أ

44 % 48 % 9% 
 

مريكيون في  
 
أال ألمسلمين؛ فقد ُسئل  بين  ألمتطرفة  ألقلة هي  ن 

 
با ألعام  ي  ألرأ  ومما ينسجم مع نظرة 

نه قام بتشويه    2011ألعام   م أ  ل تعاليم أإلسالم، أ  سامة بن الدن ُيمث ِّ ن أ  يهم فيما إذأ كانوأ يعتقدون أ  عن رأ 
 

(10) Conducted by Wirthlin Worldwide, September 15 - September 17, 2001 and based on 1,003 telephone 

interviews. Sample: National adult 

(11) Survey by Chicago Council on Foreign Relations, German Marshall Fund, Conducted by Harris Interactive, 

June 1 - June 30, 2002 and based on 3,262 telephone and in-person (see note) interviews. Sample: National 

adult. The US survey consists of 2862 telephone interviews and 400 in-person face to face interviews for a total 

of 3262 adults. Parallel surveys were conducted in Great Britain, France, Germany, the Netherlands, Italy and 

Poland by M.O.R.I. June 5-July 6 ,2002 with 1000 respondents in each European country. Subpopulation/Note: 

See note. Asked of partial sample A, one quarter of telephone interviews (1/5 of sample)   
(12) Survey by Anwar Sadat Chair, University of Maryland, Conducted by Program On International Policy 

Attitudes, University of Maryland, August 19 - August 25, 2011 and based on 957 online interviews. Sample: 

National adult. The poll was fielded by Knowledge Networks using its national panel which is randomly selected 

from the entire national population and subsequently provided Internet access, if needed 

(13) Survey by PRRI, Conducted by Public Religion Research Institute, August 1 - August 14, 2011 and based on 

2,450 telephone interviews. Sample: National adult. Interviews were conducted by Directions in Research. 804 

respondents were interviewed on cell phones, Subpopulation/Note: Asked of Form 1 half sample 



ن أ  ألنتائج  ظهرت  أ  وقد  ألخاصة؟  غرأضه  أ  مع  يتناسب  بما  أإلسالم  رباع   تعاليم  أ  ثالثة  من  ك ثر  أ 
مريكيين، وبنسبة )

 
نه قام بتشويه معالم  22% بشكل تام،  60%(: )82أال % إلى حد ما( يعتقدون أ 

( مقابل  ألخاصة،  غرأضه  أ  مع  يتناسب  بما  أإلسالم، 7أإلسالم  تعاليم  ل  ُيمث ِّ نه 
أ  يعتقدون  فقط   )%

فون. )جدول 11و) نهم ال َيعرِّ
جابوأ: أ   (. 8%( أ 

سالم تشويه  (:  8ألجدول ) سامة بن لدن لتعاليم ألإ
 
 أ

غرأضه    مدىمن فضلك؛ قل لي: ما  
 
ه تعاليم أإلسالم لتناسب أ سامة بن الدن َشوَّ

 
و معارضتك مع: أ

 
 (14)   ألخاصة؟أتفاقك أ

تفق تماماً 
 
تفق إلى حد ٍ ما  أ

 
عارض إلى حد ٍ ما  أ

 
عارض تماماً  أ

 
عرف  أ

 
 ال أ

60 % 22 % 4% 3% 11 % 
 

 ألخالصة. 

حدأث   ▪ ثرت أ  مريكيين في طلب زيادة ألمعرفة عن أإلسالم، ونصفهم قال  أ 
 
سبتمبر على ثلث أال

ثرت على نصفهم سلبيا، وألنصف   حدأث سبتمبر، ولكن ألمعرفة أ  ك ثر بعد أ  صبح يعرف أ  إنه أ 
خر إيجابيا. 

آ
 أال

حد  ▪ ن أ  مريكيين يرى أ 
 
 أث سبتمبر، وإن نفذها مسلمون، فهي ال تمثل تعاليم أإلسالم. نصف أال

 

 
(14)  Survey by PRRI, Religion News Service, Conducted by Public Religion Research Institute, May 5 - May 8, 

2011 and based on 1,007 telephone interviews. Sample: National adult. Interviews were conducted by Opinion 

Research Corporation 


