تقرير حول أنشطة املركز األورومتوسطي للهجرة و التنمية
2015  إىل سبتمرب2014 من أكتوبر

Eerste Weteringplantsoen 2c, 1017 SJ Amsterdam
Tel: 0031 (0)20-4288825
Fax: 0031 (06)-55818828
info@emcemo.nl, www.emcemo.nl

 -2خلفيات و دواعي تأسيس تجمع مناهضة العنرصية
و اإلسالموفوبيا
منذ  2001شهدت أوروبا بشكل عام و هولندا بشكل خاص تنامي العنف ضد املسلمني .ففي يناير من سنة  2012أصدرت
الباحثة إنيكا فان دير فالك بحثا عن اإلسالموفوبيا ،بينت فيه أن هذا النوع من التمييز كان دامئا موجودا ،لكن املصطلح يف حد
ذاته هو حديث اإلستعامل .إنه شكل جديد من العنرصية ،ظهر عل خلفية تنامي حدة التوتر و الرصاعات الدولية خاصة يف الرشق
األوسط و توسع ظاهرة اإلرهاب .حيث أصبح املسلمون عرضة للتهميش و يعتربون عدوا للمجتمع الهولندي برمته .و قد إتضح
هذا أساسا من خالل الكتابات العنرصية عىل صفحات اإلنرتنيت و تصاريح حزب الحرية و كذا اإلعتداءات املتكررة عىل
املساجد.
يف  9يونيو  ،2012أصدر املركز األورومتوسطي للهجرة و التنمية ،مبناسبة اإلنتخابات الربملانبة ،بالغا موجها إىل كل األحزاب
السياسية ،من أجل حثهم عىل إيالء مشكل اإلسالموفوبيا اإلهتامم الالزم أثناء حمالتهم اإلنتخابية ،كام ناشدهم عىل رضورة
إجراء بحوث ميدانية حول اإلسالموفوبيا و التطرف وسط الشباب مع ارشاك املختصني يف كل التطورات التي يشهده
البلد .و يف أبريل  2013تبنى مركز اإلتصال بني املسلني و الحكومة (مؤسسة رسمية) ،فكرة تسجيل و توثيق الشكايات
املرتبطة باإلسالموفوبيا من طرف املؤسسات الحكومية كالرشطة و مكاتب مناهظة التمييز ،كمشكل قائم بحد ذاته ،عىل
غرار ما يتم التعامل به مع الشكايات الخاصة بالالسامية و كراهية املثليني .يف نفس الوقت ،أصدر املركز األورومتوسطي
للهجرة و التنمية عريضة طالب فيها اعتبار اإلسالموفوبيا كشكل من أشكال التمييز و رضورة إفراد سجل خاص به.
يف  18أكتوبر  2013نظم املركز ندوة أوروبية حول اإلسالموفوبيا ،نتج عنه تأسيس شبكة عريضة مكونة من جمعيات،
باحثني ،رجال التعليم و القانون و مختصني يف مجال التطرف ،الالتسامح ،العنرصية و اإلسالموفوبيا ،حمل إسم« :تجمع ضد
العنرصية و اإلسالموفوبيا» .و قد الحظ الجميع مدى محدودية العمل القائم يف اتجاه محاربة الظواهر اإلجتامعية ذات الصلة
بالعنرصية و اإلسالموفوبيا ،و ذلك عل حساب التعايش و التامسك اإلجتامعيني .الشيئ الذي جعل املواطنني من أصول إسالمية،
يحسون بنوع من العزلة و التهميش و يدفعهم إىل فقدان ثقتهم يف مصداقية األحزاب السياسية و دولة الحق و القانون.
من املبادئ األساسية التي اعتمدها التجمع ضد التمييز و اإلفسالموفوبيا من أجل بناء مجتمع متسامح و
يسع للجميع ،بغض النظر عن أصولهم العرقية أو الدينية أو الجنسية أو التوجه الجنيس ،هي اعتبار الدستور
الهولندي املنطلق األسايس لبناء مجتمع عادل يكفل املساواة يف الحقوق بني الرجل و املرأة .مجتمع يناضل
ضد كل أشكال التطرف الديني أو اإلديولوجي .و بناءا عىل هذا األساس ،يطمح التجمع إىل تحقيق مجتمع
متعدد و يحرتم اإلختالف حيث ال مكان فيه للهوموفوبيا ،الالسامية ،اإلسالموفوبيا و كل أشكال التمييز.
و قد عرف التجمع تطورا مهام يف مسريته ،حيث أصبح أرضية للعمل املشرتك تظم متخصصني يف مجاالت
متعددة ،و توفر لهم كل امكانيات التواصل و تبادل الخربات و التجارب فيام بينهم من خالل تنظيم
حوايل مثاين لقاءات يف السنة .و منذ  2013أصبح التجمع عضوا يف اإلئتالف األورويب ملحاربة اإلسالموفوبيا.
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 -1تقديم
أصبح مشكل العنرصية و التمييز يتنامى بشكل مثري بهولندا .هذا ما نالحظه من خالل ارتفاع عدد الشكايات التي
تم تسجيلها يف السنة املاضية .و يف هذا اإلطار ،فقد عمل املركز األورومتوسطي للهجرة و التنمية و بتعاون مع شبكة
و اسعة من الجمعيات و املؤسسات املهتمة باملوضوع عىل تنظيم عدة أنشطة بهدف البحث عن سبل محاربة كل
أشكال العنرصية مبا فيها اإلسالموفوبيا .فكثري من اإلعتداءات التي تتعرض لها املساجد مثال ،غالبا ما توصف بأنها أعامال
تخريبية مع استبعاد طابع العنرصية عنها .لذلك ،ال تحظى مثل هذه األفعال باإلهتامم الالزم من طرف السياسيني و
وسائل اإلعالم .نفس الشيئ يتعلق بالكتابات و التصاريح العنرصية يف الشارع أو عرب شبكة اإلنرتنيت ،حيث ال تحىض
بدورها مبا تستحقه من اهتامم يف الوقت الذي نالحظ فيه مدى تنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا و كراهية املسلمني.
أما عىل املستوى األورويى ،فإننا نالحظ أيضا تصاعد أحزاب اليمني املتطرف املعادية للمسلمني و ذلك يف تعارض تام مع
مبادئ الدساتري املعمول بها .يف حني ،بدأت بعض األحزاب السياسية املحلية ،و هذا تطور إيجايب ،تعري بعض اإلهتامم
ملشكل اإلسالموفوبيا .فالحزب الليبريايل و كذلك الحزب الدميوقراطي  66مبدينة أمسرتدام ،عربا يوم  16أبريل من العام
املايض بوضوح عن مدى تخوفهم من هذه الظاهرة و رضورة وضعها ضمن أجنداتهم قصد البحث عن سبل محاربتها .و
يف نهاية شهر غشت من نفس السنة ،عملت بلدية أمسرتدام ،و تحت ضغط العديد من األحزاب السياسية و جمعيات
املجتمع املدين ،أن تتعامل مع مشكل اإلسالموفوبيا بنفس الطريقة التي تتعامل بها فيام يخص معالجة قضايا الالسامية
و الهوموفوبيا السيام ما يتعلق بتسجيل و توثيق الشكايات ذات الصلة باإلسالموفوبيا .ميكن اعتبار هذه الخطوة مبثابة
انتصار للعمل الذي قام و ما زال يقوم به العمل الجمعوي يف هذا الصدد ،لكنها يف نفس الوقت ،فهي تبقى مجرد بداية.
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يف  15يونيو  ،2015نظم مبدينة أمسرتدام نقاشا حول موضوع« :حقوق اإلنسان يف قمة جدول األعامل» ملساءلة
دور الحكومة الهولندية من خالل تقارير مجلس حقوق اإلنسان .حيث إتضح أن الحكومة ال تتعامل مع قضية حقوق
اإلنسان كحق يجب احرتامه ،بقدر ما توظفها يف خدممة مصالحها الخاصة .فمستشارة الشباب ،التعليم و التعدد
ملدينة أمسرتدام ،السيدة سيمونة كوكنهايم ،اقرتحت الدخول يف نقاش مع املواطنني حول موضوع حقوق اإلنسان
اعتامدا عىل اإلمكانيات التي تتيحها بلدية أمسرتدام .أما السيدة فانة أوليشيك ،عضوة املجلس البلدي ملقاطعة
أمسرتدام الغربية عن حزب اليسار األخرض ،فقد اعرتفت أن الحكومة ،حتى وقت قريب ،كانت تستعمل قضية حقوق
اإلنسان كعصا للرضب عىل أيدي املسلمني .و لتجاوز ذلك ،رأت رضورة إيالء قضية حقوق اإلنسان أهمية كبرية من
خالل إدماجها يف املنظومة التعليمية و إعادة تكوين رجال التعليم و الرشطة يف هذا املجال .ففي وسط الرشطة
مثال ،كثريا ما يالحظ وجود مامرسات متيييزية بناءا عىل البعد اإلثني .كذلك موظفي الدولة املكلفني بوضع السياسات
العامة ،كثريا ما يستهزؤون من انتقادات األمم املتحدة أو منظمة العفو الدولية ضد القوانني ذات الصبغة العنرصية.
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 -3أنشطة التجمع ضد التمييز و اإلسالموفوبيا خالل
سنة 2015
يف يوم  16يناير  ،2015احتظن مركز نيلسون مانديال مبدينة أمسرتدام ،ندوة فكرية شهدت حظورا متنوعا قل نظريه بهدف
تدارس مشكل تنامي اإلسالموفوبيا و البحث عن سبل معالجته .و قد حظر هذا اللقاء مسؤولني عن املؤسسات الدينية،
أحزاب سياسية ،مجلس حقوق اإلنسان ،نقابات ،مكاتب مناهضة العنرصية ،الصحافة و منظامت مناهضة العنرصية مبا فيها
مناهضة معادات األفارقة ،الالسامية و املثليني .و قد استعرضت الباحثة إنيكا فان دير فالك يف هذا اللقاء ،آخر مستجدات
الساحة فيام يخص اإلعتداءات العنرصية التي تم توثيقها ،السيام اإلعتداءات عىل املساجد و الفتيات املتحجبات .فإذا كان
الحظور بأكمله قد أجمع عىل أهمية معالجة اإلشكاالت التي يطرحها اإلسالم يف مختلف املجتمعات عرب النقد و التحليل،
خاصة األعامل اإلرهابية التي ترتكب باسم اإلسالم من قبل التيارات املتطرفة و التي يجب إدانتها و استنكارها ،فثد اعترب
أيضا أن إبداء الرأي أو انتقاد اإلسالم من خالل سلوكات بعض املسلمني يدخل يف إطار حرية التعبري .إن تصاريح حزب
الحرية بهولندا و كذا ترصفات بعض الحركات اإلسالموية املتطرفة تعد إحدى األسباب املبارشة لتنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا
يف املجتمع .و قد عرب الجميع أيضا عن استيائهم و نقدهم للحكومة و لبعض األحزاب السياسية الهولندية الذين مل
يتخذوا أي موقف ضد معادات اإلسالم و املسلمني .أكرث من ذلك ،فقد اعترب الحظور أن سلوك الحكومة السلبي قد شجع
عىل تنامي كراهية املسلمني من خالل التضييق عىل حقوق و حريات املواطنني و املواطنات ،و خاصة املسلمني منهم.
و يف املقابل ،فقد أكد املشاركون يف الندوة عىل أن حرية مامرسة الشعائر الدينية يف هولندا ما زالت تعترب جد هامة و
مصونة .إال أن الشعور السائد لدى أغلب الناس ،هو أن الحكومة تتعامل مبعايري مزدوجة :فهي من جهة ،أي الحكومة،
مستاءة من تصاعد الالسامية و هذا أمر مربر ،إال أنها يف املقابل ،تلقي اللوم عىل املسلمني عىل عدم تقبلهم للنقد الذي يوجه
إليهم ،و أنهم غالبا ما يسقطون يف تقمص دور الضحية عندما يشعرون أن حقوقهم األساسية كمواطنني أصبحت مهددة.
لذلك ،تبقى عملية تسجيل األحداث و التصاريح املعادية للمسلمني أمر ذي غاية األهمية ،حتى يتسنى لنا تكوين صورة
واضحة عىل هذا اإلشكال .و يف هذا الصدد ،ميكن اإلستعانة باإلمكانيات التي تتيحها مكاتب مناهضة التمييز ،مجلس حقوق
اإلنسان ،مكتب مناضهة التمييز عىل اإلنرتنيت ،مكتب مناضهة اإلسالموفوبيا و باقي املؤسسات التي تشتغل يف هذا الجانب.
وقد خلص املشاركون يف هذه الندوة إىل رضورة خلق جبهة واسعة ضد العنرصية و التمييز و إىل رضورة إدراج الرتبية
عىل حقوق اإلنسان يف الربامج التعليمية .و قد اختتم القاء بصدور بيان عىل شكل إعالن مبادئ لتعميمه عىل الرأي العام.
يف  15مارس  ،2015كان املوعد مع مؤمتر «اإلسالموفوبيا :حوار مع املختصني» نظمه املركز األورومتوسطي للهجرة
و التنمية ،مكتب مناهضة اإلسالموفوبيا و مكتب مناهضة العنرصية بشامل همولندا .وقد توخى هذا املؤمتر البحث
عن أسباب و انعكاسات اإلسالموفوبيا و تقديم التقارير بشأنها و طرحها للنقاش و البحث عن سبل معالجتها.
و يف غضون شهر أبريل  ،2015رشع تجمع مناضة التمييز و اإلسالموفوبيا يف اطالق حملة « :اإلسالموفوبيا ال ترىض بها ،بل قدم
الشكاية ضدها» و ذلك بهدف تشجيع ضحايا اإلعتداءات العنرصية عىل اإلعالم بها لدى الجهات املعنية و إيجاد الحلول لها.
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)IMAN( املنتدى األورويب ضد اإلسالموفوبيا و شبكة العمل
 تكوينا من، تلقى مجموعة من املتطوعني و أعضاء جمعيات عديدة من مدينتي أمسرتدام و روتردام،2014 يف شهر فرباير
طرف «املنتدى األورويب ضد اإلسالموفوبيا و شبكة العمل» املعروف اختصارا ب «إميان» حول كيفية التعرف عىل مختلف
 إىل جانب معلومات تهم، فقد تلقى املشاركون يف هذا التكوين.أشكال اإلسالموفوبيا و طريقة تسجيل الخروقات بشأنها
 تلقوا أيضا معلومات حول أهداف و أهمية تسجيل الخروقات و كذا كيفية التعامل مع،مختلف أشامل اإلسالموفوبيا
 كام، ميكن تسجيل كل الشكايات املتعلقة باإلعتداءات الفعلية، ففي هذا النظام.نظام التسجيل الذي ابتكره املنتدى
.ميكن أيضا تسجيل كل أنواع اإلهانات الكتابية أو الشفوية التي تتم سواء عرب شبكات اإلنرتنيت أو عرب وسائل اإلعالم

Conferentie Islamofobie:

Gesprekken

met deskundigen

Sinds de ‘minder minder’ uitspraken van Geert Wilders in 2014 en de aanslagen
in Parijs in 2015 blijken er weinig remmingen meer te bestaan wat betreft
verbaal en fysiek geweld richting (vermeende) moslims. Bij de diverse
discriminatiemeldpunten worden meer incidenten van verbaal en fysiek
geweld tegen moslims gemeld dan ooit tevoren.
Met name vrouwen en meisjes die een hoofddoek dragen zijn hiervan het slachtoffer. Moskeeën
worden beklad en bedreigd met brandstichting, (vermeend) islamitische jongeren hebben veel
moeite bij het vinden van een stageplaats of werk en kinderen worden op school gepest en
uitgescholden voor terrorist omdat zij moslim zijn. Hoogopgeleide jongeren met een moslimachtergrond voelen zich zo weinig gewaardeerd in hun kennis, vaardigheden en werk dat zij
Nederland verlaten om elders een toekomst op te bouwen.
In het verlengde daarvan lijkt men zich steeds meer bewust te worden van de ontwrichtende
werking van islamofobie op onze samenleving. Langzaam maar zeker beginnen diverse instanties
aandacht te besteden aan deze vorm van discriminatie door het organiseren van expertmeetings,
aparte registratie bij de ADB’s, bewustwording bij de politie etc.
In de actieweek voorafgaand aan de demonstratie die traditiegetrouw op 21 maart plaatsvindt in
Amsterdam, organiseren Emcemo, CTID en ADB Noord Holland Noord een conferentie in het
kader van islamofobie. De conferentie heeft tot doel oorzaken en gevolgen van islamofobie in
kaart te brengen en de meldingsbereidheid van islamofobe incidenten te vergroten. Een aantal
deskundigen en wetenschappers belicht tijdens deze conferentie vanuit afzonderlijke disciplines
verschillende aspecten van de gevolgen, het voorkomen en bestrijden van islamofobie.
Wij nodigen u hierbij uit deel te nemen aan deze conferentie die plaatsvindt op zondag 15 maart
in Amsterdam.
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 - 4مكتب مناهظة التمييز و اإلسالموفوبية
للمركز مخاوف كبرية حول كيفية التعامل مع تسجيل و توثيق الشكايات املتعلقة باإلسالموفوبيا .فبالرغم من أن عدد
شكايات الضحايا يف تزايد مستمر ،إال أنه يتضح أن هؤالء الضحايا ما زالوا مل يستوعبوا بعد مدى أهمية هذا املركز .و هذا
راجع إىل عدة عوامل :أهمها وجود مراكز متعددة تشتغل يف هذا املجال ،دون أن تكون هناك نقطة مركزية ميكن اإللتجاء
إليها .ثانيا ،غالبا ما ال يوضع الفرق بني الخلفيات الثقافية و الدينية لضحايا التمييز ،حيث يتم الخلط بني املصطلحات
املتداولة كاملغاربة و املسلمني مثال .هذا التمييز مل نالحظه بعد يف أنظمة التسجيل املتداولة ،حيث ما زال يتم الرتكيز
فقط عىل الخلفية الدينية لضحايا التمييز .ثالثا ،يستقبل املركز إشارات مفادها أن الناس فقدت ثقتها يف هولندا كدولة
الحق و القانون التي يجب أن تحمي الجميع إذا ما كانوا يف حاجة إىل ذلك .و لهذا الغرض بالذات ،تم تأسيس هذا املركز.
مركز مناهضة التمييز يستقبل بانتظام شكايا حول التمييز التي تهم أساسا النساء املتحجبات .هذا التمييز يحدث
بالخصوص أثناء البحث عن العمل أو عن أماكن التدريب .لكن الرجال أيضا ،ميكن أن يتعرضوا للتمييز عىل املستوى املهني
بسبب اسمهم .نفس الشيئ ينطبق عىل اآلباء و أويل األمر ،حيث غالبا ما يالحظون بعض أشكال التمييز ضد أبنائهم و
بناتهم من قبل زمالئهم (ن) سواء يف املدارس أو يف النوادي الرياضية .فمتطوعي و متدريب املركز األورومتوسطي للهجرة
و التنمية يستقبلون بشكل يومي شكايا ضد التمييز و العنرصية .لكن مركز مناهضة التمييز و اإلسالموفوبيا يالحظ
لألسف ،أن الضحايا الذين يتم توجيههم لدى الرشطة أو لدى مكاتب محاربة العنرصية ،غالبا ما يصابون بخيبة األمل.
مركز محاربة التمييز الذي أطلق يف شهر أبريل حملة « اسالموفوبيا ،ال تتقبل بها ،و إمنا قدم الشكاية ضدها» و
بتعاون مع عدة مكاتب محاربة العنرصية ،و املساجد و جمعيات مدنية أخرى ،إكتسب ،عرب توزيع املناشري و
إحداث صفحة خاصة يف اإلنرتنيت ،شهرة كبرية .كام استطاع أن يكون له نقاط التواصل و التنسيق داخل املساجد.
بالنسبة للذين يقصدون مركز محاربة العنرصية ،يتم مساعدتهم مبارشة و يتم البحث عن الحلول املناسبة .يف الحاالت التي يتعلق
فيها األمر بالعنرصية املؤسساتية ،أي مع الجهات الرسمية ،يتكلف املركز باإلتصال مبارشة باإلدارة املعنية .و يف حاالت أخرى ،يتم
توجيههم نحو مكاتب محاربة العنرصية أو الرشطة مثال .أما بالنسبة للمداومة اإلجتامعية التي ينظمها مركز محاربة اإلسالموفوبيا،
فيمكن للضحايا أن يقصدوه من أجل الحصول عىل اإلستشارة القانونية يف كل الخطوات التي ميكن إتباعها .كذلك ،ميكن استدعاء
ضحايا التمييز للمشاركة يف مختلف األنشطة ،التي بواسطها ميكن أن يتعلموا كيف يستطيعوا أن يتعاملوا مع الحاالت التي
يصطدمون فيها مع املامرسات العنرصية و يقدموا الححج بشأنها كصور املعتدين مثال .أما الكتابات العنرصية عرب اإلنرتنيت،
فغالبا ما يتم ترشيد الضحايا إىل كيفية الدخول مع املعتدين يف نقاشات باستعامل وسائل اإلقناع كالحجج و الدالئل
العقالنية.
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التمييز ضد املساجد
عدد الحوادث ضد املساجد التي وقعت يف السنة املاضية إزدادت مقارنة مع سنوات مضت .كذلك هذه السنة.
و قد وقعت هذه األحداث يف جميع أنحاء البالد ،ولكن يف كثري من األحيان ،وقعت يف املدن املتوسطة أو الصغرية
بدل املدن الكبرية .عرشة منها تتعلق بإشعال الحرائق .و يف املجموع ،وقعت  55حادثة استهدفت  39مسجدا .و
من الجدير بالذكر ،أن البنايات الجديدة املخصصة للعبادة أو تلك التي يف طور البناء ،كانت أكرث استهدافا من
البنايات القدمية .أما فيام يخص األرضار ،فهي كبرية .فباإلفضافة إىل األرضار املادية ( 85يف املئة) ،هناك أيضا
األرضار النفسية ( 58يف املئة) .أما األرضار يف املباين فكانت  11يف املئة .دون أن ننىس ،من طبيعة األحوال ،األرضار
اإلجتامعية و انعاكاساتها عىل مسلسل اإلندماج و برامج محاربة التطرف و كذا سمعة هولندا يف الخارج.
األحداث التي عاشتها فرنسا كانت لها بدورها تأثري كبري يف هولندا .فقد أشارت جريدة هيت بارول أن
املسؤولني عن املساجد كانوا متخوفني من املضاعفات التي ميكن أن متتد إليهم .فقد رصح إمام املسجد
الكبري ،مرزوق أوالد عبدالله ،أنهم شكلوا لجنة للحراسة أثناء إقامة الصالة .أما املسجد األزرق ،فقد استعان
برشكة أمنية للحراسة أثناء الصالة .إنه لشيئ مقلق أن يحس بعض الناس أنهم غري قادرين عىل زيارة املسجد.

العنرصية عرب شبكة اإلنرتنيت
يقوم مكتب استقبال التظلامت حول اإلسالموفوبيا و مركز مناهظة التمييز و اإلسالموفوبيا مبعالجة الشكايات الخاصة
بالعنرصية عرب شبكة اإلنرتنيت .كل الشكايات التي ترد عىل مركز مناهظة العنرصية يتم متريرها إىل مكتب استقبال الشكايات.
و يجب أن نذكر أن التمييز عىل اإلنرتنيت ،ال يشمل فقط بعض املواقع التي تنرش فيها تصاريح مثرية للصدمة ،و لكن تشمل
أيضا كل أشكال التواصل ،كالربيد اإلريكرتوين ،مواقع الدردشة ،وسائل التواصل اإلجتامعي ،مجموعات األخبار و مواقع
األلعاب .أما الشكايات التي يتوصل بها مكتب استقبال الشكايات ،فتهم أساسا مواقع التويرت ،الفيس بون ،اليوتوب و الغوغل.
و حسب مكتب استقبال الشكايات ،فإنه خالل سنة  ،2014استقبل  219شكاية تهم التصاريح العنرصية 118 .منها
أعتربت جرائم معاقب عليها ،حيث طالب املكتب من املرشفني عىل هذه املواقع حذفها أو توقيفها .و يف األخري ،تم حذف
 98حالة ،يف حني ،تم تقييد شكاية لدى الرشطة ضد أربعة حاالت أخرى .و بعد األحداث التي شهدتها باريز ،تم تقييد
 103حالة عنرصية ضد املسلمني .و قد ارتفعت هذه الحوادث ب  54حالة اعتداء عنرصي مقارنة مع السنة املاضية.
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 - 5التمييز ضد املسلمني يف أرقام
ليس من املستغرب إذا قلنا أنه ،يف غياب وجود نظام خاص لتسجيل األحداث و اإلعتداءات املتعلقة
باإلسالموفوبيا ،يصعب علينا أن نحصل عىل بيانات واضحة بهذا املشكل .و رغم ذلك ،ميكن أن نسجل ما ييل:
• إن إثنني من بني كل ثالثة من الهولنديني ،يحسون أنهم مهددون بسسب التطورات التي تشهدها منطقة الرشق
األوسط ،و أن واحدا من بني خمسة هولنديني يحس أنه مهدد شخصيا من طرف اإلسالم .كذلك ،مثانون يف املئة
من الهولنديني ليس لهم أي اتصال يذكر بالجاليات املسلمة ،كام ليست لديهم أية رغبة يف التواصل معهم .هذا
ما تبني من خالل البحث الذي أنجزه مكتب بنيلكليكس سنة  2014حول موضوع (هولندا و اإلسالم :سوء و
صعوبة التفاهم) بطلب من اإلذاعة املسيحية ،وذلك مبارشة بعد ظهور دولة داعش يف العراق و سوريا و أحداث
الحرب عىل قطاع غزة ،و شمل ما يقارب ألف مستجوب و مستجوبة .و قد تبني من خالل هذا البحث ،أنه كلام
كان املستوى التعليمي للمستجوبني عاليا ،كلام كان فهمهم و تفكريهم حول اإلسالم و املسلمني أحسن و إيجابيا.
• أما البحث الذي أنجته مؤسسة فريفاي يونكر بطلب من وزارة الشغل و الشؤون اإلجتامعية حول موضوع «الالسامية وسط
الشباب يف هولندا :األسباب و عوامل اإلثارة» ،فقد توصل إىل استنتاج صورة شبيهة تقريبا للصورة التي رسمتها األرقام املشار
إليها أعاله .فقد إتضح أن نسبة  12يف املئة من الشباب الذين يحملون خلفيات إسالمية ليس لديهم أي شعور إيجايب إتجاه
اليهود ،يف حني ،أن  40يف املئة من الشباب املسيحي و  35يف املئة الشباب الالدينيني ،ليست لديهم أي ثقة يف الشباب املسلم.
• و يف بحث آخر ملكتب التخطيط الثقايف و اإلجتامعي سنة  2014حول تجربة األشخاص مع العنرصية ،فقد تبني
أن املسلمني ،مقارنة مع املجموعات األخرى يف املجتمع ،غالبا ما يتعرضون ملامرسات عنرصية .فإثنني من بني
ثالثة منهم ،تعرضوا يف السنة املاضية ،عىل األقل ،ملرة واحدة ملامرسات عنرصية .ليس كل املستجوبني يف هذا
البحث ،أقروا بأنهم تعرضوا للعنرصية بناءا عىل خلفيتهم الدينية .ففي هذه الحالة  46يف املئة فقط عربت عن
ذلك .يف حني ،أن نسبة  20يف املئة من الضحايا يرجعون ذلك إىل اللون ،و  54يف املئة بناءا عىل أصولهم اإلثنية.

التمييز يف املدارس
التمييز ضد أطفال املسلمني يف مجال التعليم هو ظاهرة شائعة .و قد شهد إثنني من بني كل ثالثة معلمني أحداثا
وقعت يف أقسامهم لها ارتباط بالتمييز ضد األطفال املسلمني .و قد أظهر بحث أجرته مؤسسة أنا فرانك ،شارك
فيه  498من املعلمني ،أن مشاكل اإلزعاج و السلوك اإلجرامي لدى بعض األطفال املسلمني ،غالبا ما يكون السبب
يف وقوع تلك األحداث .فسواء تعلق األمر بالالسامية أو باإلسالموفوبيا ،فإنه غالبا ما تسجل فيها أحداثا يكون
فيها السب أو القذف أو اإلهانة ،و أحيانا أخرى تقع فيها حوادث خطرية مثل التخريب أو اإلعتداء الجسدي61 .
يف املئة من املعلمني الذين شملهم اإلستطالع ،كانوا شاهدين عىل وقوع حاالت التمييز ضد األطفال املسلمني .فهذا
النوع من التمييز يعترب أكرث انتشارا من معاداة السامية ( 36يف املئة) أو التمييز ضد املسيحيني ( 30يف املئة).
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• توفري سجل يتظمن كل املؤسسات التي ميكن لضحايا العنرصية أن يتوجهوا إليها.
• تحديد خطة عمل للتدخل أثناء اإلعتداءات عىل املساجد.
• إطالق حملة وطنية للتوعية و التشجيع عىل وضع الشكايات ضد اإلعتداءات العنرصية لدى الجهات املختصة.
• إقرار خطة موحدة ملعالجة الشكايات املتعلقة بالعنرصية.
• وضع طريقة جديدة لتقديم التقارير حول العنرصية تكون يف خدمة السلطات املحلية و الرشطة و النيابة العامة.
• تحسني نظام التقارير حول العنرصية.
و سيتم الحقا البحث عن مدى فعالية الوسائل املتاحة للوقاية و محاربة العنرصية ،و اإلعتداءات التي تستهدف املساجد و
التمييز املبني عىل اللون .مركز املعرفة حول العنرصية سيقدم ملحة عامة حول الخطط و املبادرات القامئة ملحاربة العنرصية.
سيرشع العمل بالخطة الجديدة ملكافحة العنرصية ابتداءا من خريف هذه السنة .و املركز األورومتوسطي للهجرة و التنمية،
كان دامئا يلح عىل رضورة وضع مثل هذه الخطة .لذلك فهو ينتظر بشغف كبري ،النتائج التي ميكن أن تحققها الخطة
الجديدة.
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حقيقة ،أن تزايد العنرصية ضد املسلمني يف هولندا لها العديد من األسباب .منذ سنوات ،وهم يف وضعية جد صعبة .فاإلعالن
عن قيام دولة الخالفة يف العراق و الشام الذي تم يف غضون شهر يونيو من السنة املاضية ،كان له تأثري سلبي عىل املسلمني
يف هولندا ،و زاد من تعقيد وضعيتهم التي كانت أصال هشة .فكثري من الشباب الذين غادروا إىل سوريا ،كان لديهم قاسم
مشرتك وهو أنهم كانوا يحسون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية يف هولندا .و يبدو أن السياسة النشطة لبعض األطراف
املتطرفة القامئة عىل نرش الخوف و الكراهية يف املجتمع ،قد بدأت تحصد بعض النتائج .كام أن التطورات الدولية التي يطبعها
عنف و إرهاب الجامعات اإلسالمية املتطرفة ،كان من نتائجها سيادة نظرة سلبية عىل املسلمني يف هولندا و تشحني الجو يف
املجتمع .فاملسلون أصبحوا من جهة ،مهددون من طرف اليمني املتطرف ،و من جهة أخرى من طرف املتطرفني اإلرهابيني.
فمن املهم إذا ،أن تكون لدينا صورة واضحة حول العالقة التي ال ميكن إنكارها بني العنرصية و التهميش و التطرف .فغالبا
ما يسقط الشباب يف براثني التطرف ،ألنهم يشعرون بالظلم .يف حني ،أن التزايد يف أعداد الشباب املتطرف ،يؤدي ال محالة إىل
الخوف من اإلسالم .و نظرا لكون التطرف يعترب من املواضيع األكرث محبذة للتداول من طرف وسائل اإلعالم ،فإن ذلك يزيد من
تكريس الصورة النمطية اللصيقة باإلسالم .إنه ملن األهمية مبكان ،أن يوضع حد لهذا التدهور .فال يعقل أن يستمر تزايد القبول
اإلجتامعي و السيايس للخطابات املعادية لإلسالم تحت ذريعة انتقاد اإلسالم أو اعتباره يدخل ضمن حدود مامرسة حرية التعبري.
ألن هذا األمر يؤدي إىل تقسيم املجتمع إىل فئتي «ال-نحن و ال-آخر» .و هذا قد يؤدي بدون شك ،إىل املس بحقوق و بكرامة
املسلمني يف هولندا و يف باقي الدول األوروبية .فمنذ الهجوم اإلرهايب يف باريز ،تزايدت اإلعتداءات ضد املسلمني بشكل مخيف
جدا .و هذا يذكرنا بالحالة التي كانت عليها هولندا إبان هجامت  11سبتمرب و بعد مقتل املخرج الهولندي تيو فان خوخ سنة
 .2004هذا يعني بدون شك ،أن هناك عالقة سببية واضحة بني الهجامت اإلرهابية يف أوروبا و تزايد اإلعتداءات ضد املسلمني.
تطرقنا يف فقرة سابقة إىل مشكل تزايد حاالت اإلعتداءات العنرصية ضد املسلمني يف مختلف املجاالت اإلجتامعية.
إنها مل تكن مجرد حاالت معزولة بقدر ما هي ظاهرة بنيوية .ألن األمر ال يتعلق األمر فقط بتصاريح زعيم حزب
اليمني املتطرف ،خريت فيلدرس ،و لكن رئيس وزرائنا أيضا الذي ميثل البالد كلها ،رصح ببساطة أن املسلمني
بهولندا أن يتدبروا شؤونهم بأنفسهم .فالسلطة يف كثري من األحيان تدخل ،لكن بالضبط ،من أجل أن ال تتدخل .إن
الطريقة التي يتم بها رفض اإلسالم و اعتباره ديانة شمولية ،عنيفة و إيديولوجية سياسية غري مسؤولة ،يؤدي
اإلسالم من خاللها مثنا باهضا جدا .لذلك فإن إحداث نظام خاص لتسجيل الشكايات املرتبطة بكراهية املسلمني،
قد يعترب كخطون أوىل يف اإلتجاه الصحيح ،لكن الطريق املؤدي إىل بناء مجتمع متسامح ما زال طويال جدا.
يف رسالة وجهتها الحكومة إىل الوزراء يوم  11فرباير  ،2015تتعلق بوجهة نظر الحكومة حول كيفية محاربة
العنرصية ،حيث الحظ الوزراء أن خطة العمل لسنة  2010-2009مل تعد كافية ،و أنها يجب إغناءها بالنقط التالية:
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 - 6خالصة
إن التحدي الكبري املطروح حاليا يف مجال محاربة العنرصية ،هو نرش الكراهية يف املجتمع .يجب أن يكون هناك
تدخال صارما لوضع حد لكل التصاريح العنرصية التي تصاحب النقاشات العمومية .فالتصاريح التي كانت يف
املايض تعترب عنرصية ،تبدو اآلن مقبولة عموما ،و الخطابات التي تنرش الكراهية أصبحت تكتيس مرشوعية أكرث.
ففي هذا التقرير ،الحظنا أن هناك نوع من التحريض يف املجتمع ،حيث كثري من الناس أصبحوا يجدون صعوبة يف
الدخول نقاش فيام بينهم يف جو يطبعه اإلحرتام .ففي هذا املوقت ،أصبح التعايش اإلجتامعي مهدد من طرف
اليمني املتطرف ،لكن أيضا من طرف األشخاص املتطرفني الذين يحاولون استقطاب الشباب للقتال يف سوريا.
التطورات يف مجال السياسة املحلية ملدينة أمسرتدام الخاصة بنظام تسجيل املعطيات حول اإلسالموفوبيا ،ميكن اعتبارها إيجابية
نسبيا .فمن األهمية مبكان ،أن تقتدي املدن األخرى بهذا النموذج .كام يجب عىل الحكومة الهولندية أن تعرتف باإلسالموفوبيا
كشكل من أشكال التمييز و الذي عىل أساسه يجب تغيري السياسة العامة و إعطاء األهمية الالزمة للحمالت التحسيسية
و التعليم.
يف السنوات األخرية ،نرشت العديد من التقارير التي تؤكد عىل خطورة الوضع .و من األمثلة عىل ذلك،
تقرير األمم املتحدة الذي حث هولندا عىل رضورة تكييف سياساتها العمومية يف مجال محاربة العنرصية.
و بناءا عىل ذلك ،فعىل الحكومة الهولندية أن تأخذ املقرتحات الواردة يف هذا التقرير بشيئ من الجدية.
خالصة القول ،أن هناك رضورة أكرث إلحاحية لبناء جبهة اجتامعية و سياسية واسعة ضد األسالموفوبيا و ضد كل
أشكال التمييز .هذا ال يعني فقط أن تستمر جمعيات املجتمع املدين يف العمل املشرتك فيام بينها يف مجال محاربة
العنرصية ،ولكن أيضا ،عىل السلطات الهولندية أن تستعني بخربات هذه الجمعيات يف تطوير سياسات غري متييزية.

11

