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اإلسالموفوبیا  تقریر حول ظاھرة الیشرفني تقدیم النسخة الثامنة من 
 التعاونالمرصد التابع لمنظمة   الذي أعده )االسالم لخوف منا(

و  2014 واإلسالمي، ویغطي التقریر المذكور الفترة المتراوحة بین مای
على غرار ما سلف وفقا  وقد تم إعداد ھذا التقریر .2015أبریل 

 للتوجیھات الصادرة عن أعلى ھیئات صنع القرار السیاسي بمنظمة
  .التعاون اإلسالمي

ومما یؤسف لھ أن مظاھر وتجلیات خطاب العداء واالفتراء والتمییز 
التضییق الممارس على  وكذا األجانبوالعنصریة والتحریض على كراھیة 

  .نطاق واسع المسلمین، والسیما في دول الغرب ما فتئت تتعاظم وتنتشر على

وموحد لھذه الظاھرة لحد اآلن، یمكن تعریف  وبالرغم من عدم وجود تعریف عالمي
بدافع خوف غیر  األجانبأشكال العنصریة وكراھیة  االسالموفوبیا على أنھا شكل معاصر من

تتجلى ھذه الظاھرة أیضا في التعصب  وعدم الثقة والحقد تجاه اإلسالم والمسلمین ؛ كما مبرر
وخالفا للعنصریة  عالوة على ذلك،و .یز والخطابات السلبیة سیاسیا وإعالمیا وحتى أكادیمیاوالتمی

الشائعة وكراھیة األجانب، تقوم اإلسالموفوبیا أساسا على التطرف وتشویھ صورة اإلسالم 
  .وھي تعد بالتالي بمثابة مس مباشر وصریح بحقوق اإلنسان وكرامة المسلمین وأتباعھ؛

الصدد، تثیر اإلسالموفوبیا قلقا بالغا لیس في صفوف المسلمین فحسب، بل وأیضا ضمن وفي ھذا 
األفراد ذوي النظرة الواعیة اتجاه تطور االحداث والذین یتوقون إلى العیش ضمن بیئة تنعم بالسلم 

نظرا ألن اإلسالموفوبیا توفر مجاال خصبا لتجدد مظاھر االعتداء الجسدي والنفسي  ،واالستقرار
  .مما یمھد الطریق نحو زعزعة النظام العام والسلم واالستقرار الدولي لى األقلیات المسلمة،ع

وأعتقد أنھ لیس فقط المنظمات الدولیة لحقوق اإلنسان مطالبة لوحدھا بمواجھة ھذا التھدید بشكل 
  .حازم وفعال، بل والمجتمع الدولي بأسره

أو الحط من  ةالسلبی تفشي التمثالتأن  اإلسالمي التعاون، تعتقد منظمة ومن جھة أخرى
األشخاص بسبب دیانتھم ال یزال مظھرا معاصرا من مظاھر الكراھیة الدینیة والتمییز 
والعنصریة، والذي ال یھم األفراد فقط بل ومعتقداتھم أیضا، وذلك عن طریق إعطاء صورة سلبیة 

یض على الكراھیة والتمییز ألتباع تلك الدیانات، وھو الشيء الذي یؤدي إلى تنامي التحر
 .والتعصب والعنف ضدھم، مما یعتبر مسا بحقوق اإلنسان
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اإلسالمي تولي أھمیة كبیرة للحق في حریة  التعاونأود أن أؤكد  أنھ بالرغم من كون منظمة 
الرأي والتعبیر، إال أننا نعتقد بقوة أن ممارسة ھذا الحق تستوجب أخذ مجموعة من الواجبات 

 .االعتباروالمسؤولیات بعین 

ومن المعلوم أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان یحظر بشكل واضح أیة دعوة إلى الكراھیة القومیة 
لدینیة من أجل ضمان التمتع الكامل لجمیع األشخاص بحقوق اإلنسان والحریات أو العرقیة أو ا

لكن مھمة تحسین وضعیة حقوق اإلنسان على نطاق واسع لیست من واجب منطقة . األساسیة
واحدة أو مجموعة أو منظمة فقط، بل ھي مھمة منوطة بالجمیع كما تستلزم تدخل جماعي من قبل 

 .ومة األمم المتحدةجمیع الدول األعضاء في منظ

لن   فقط  اإلسالمي أن معالجة النزاعات من زاویة  األمن التعاونفي نفس السیاق، تعتقد منظمة و
یؤدي إلى إیجاد حلول دائمة وشاملة، و أنھ بدال من التفكیر في حلول قصیرة األمد، یجب أن نتبنى 

ة التي تقف وراء ھذه حلوال متوسطة وطویلة األمد  تتطلب فھما صحیحا لألسباب الجذری
النزاعات، والتي غالبا ما تكمن في المظالم السیاسیة، والتأخر االقتصادي، والتخلف االجتماعي، 
وغیاب الحكامة الرشیدة، وانتھاكات حقوق اإلنسان، وكل ما یتعلق بثقافة الحفاظ على الھویة 

  .القومیة والعرقیة والثقافیة والدینیة

اإلسالمي قد اتخذت  التعاونأبلغ قراء ھذا التقریر أن منظمة یسعدني أن  في ھذا الصدد،و
وتشمل ھذه الخطوات . خطوات ملموسة في مجال تعزیز حقوق اإلنسان احتراما و صونا لكرامتھ

اإلسالمي للنھوض بالمرأة وإنشاء الھیئة الدائمة المستقلة لحقوق  التعاوناعتماد خطة عمل منظمة 
اإلسالمي في  التعاونسیاسة االعتدال والتحدیث التي تتبناھا منظمة اإلنسان، مما أسھم في تفعیل 

 .ھذه المجاالت بالغة األھمیة

اإلسالمي ورغبتھ في إرساء شراكة بناءة  التعاونأخیرا، أود التأكید مرة أخرى على دعوة منظمة 
ت الكالمیة مع جمیع األطراف المعنیة تتجھ نحو تحقیق النتائج المتوخاة، لتجاوز مرحلة الخطابا

 .الداعیة إلى الحوار والتوصل إلى شراكة مستدامة وفعالة من شأنھا  تلبیة مطالب الجمیع

 

 إیاد أمین مدني

 اإلسالمي التعاوناألمین العام لمنظمة 
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اإلسالمي الفترة الممتدة من  التعاونیغطي التقریر السنوي الثامن لمرصد اإلسالموفوبیا التابع لمنظمة 
 .فصول رئیسیة وملحقین اثنین) خمسة( 5، ویتضمن 2015إلى أبریل  2014ماي 

یتطرق الفصل األول المتعلق باإلسالموفوبیا والتعصب والتمییز ضد المسلمین لظاھرة تزاید 
والمسلمین في مناطق ھا التقریر، بدلیل تنامي الخوف ضد اإلسالم شملاإلسالموفوبیا خالل الفترة التي ی

مختلفة عبر العالم، مما أدى إلى انتشار تصورات سلبیة تجاھھم، توحي بأن اإلسالم دین عنف وأن لدى 
كما بات اإلسالم یصور أیضا على أنھ دین . المسلمین میوال عدوانیة ضد أتباع الدیانات األخرى

عدوانیة في أوساط غیر متطرف وعنیف یدعو إلى سفك الدماء، مما أفضى إلى بروز تصرفات 
وفي النھایة، أفلحت ھذه الصورة النمطیة السلبیة ضد المسلمین في . المسلمین ضد غیرھم من األشخاص

خلق نوع من الرھبة أو الكراھیة اتجاه اإلسالم بمستویات متعددة في جمیع أنحاء العالم، تجلت أساسا في 
  .جتماعیة والعامةتھمیش المسلمین وإبعادھم من الحیاة االقتصادیة واال

في جمیع أنحاء العالم،والتي یمكن تصنیفھا إلى " مظاھر اإلسالموفوبیا"بالنسبة للفصل الثاني، فیتناول 
. بقیة العالم) أوروبا، و ج) ب. الوالیات المتحدة وكندا) أ: فئات مختلفة على أساس جغرافي) 3(ثالث 

، وذلك إلبراز "اإلسالماتجاھات الخوف من ) د"كما سیتم إدراج فئة رابعة تحت نفس الفصل، وھي 
التوجھ العام لظاھرة الخوف اتجاه اإلسالم ومختلف مظاھرھا التي ال تتجلى بالضرورة على أساس 

وبالنسبة لھذه الفئة األخیرة من الفصل الثاني، سیقوم المرصد بالتركیز . اعتبارات إقلیمیة أو جغرافیة
ات المعتمدة ضد الحجاب والنقاب والبرقع، فضال عن على مظاھر الخوف من اإلسالم والسیاس

  .العنصریة و التمییز ضد المسلمین في مجال التشغیل

وتجدر اإلشارة أن الفئة األولى من الفصل الثاني تتطرق لحالة التوجس من اإلسالم المنتشرة بقوة في 
میة المكثفة والخطابات الوالیات المتحدة وكندا، وكیف أنھا واصلت تجذرھا من خالل الحمالت اإلعال

العامة التي تدعو إلى التوجس من اإلسالم، وأیضا من خالل االعتداءات العدیدة التي تستھدف بشكل 
أما الفئة الثانیة، فتكشف . متقطع المسلمین والمساجد والمراكز اإلسالمیة وكذا اللباس الشرعي اإلسالمي

كنة المسلمة في ھذه القارة بعین الرضا، مما أدى إلى كیف أن العدید من األوروبیین ال ینظرون إلى السا
كما . تنامي اإلسالموفوبیا، ودفع المجتمعات األوروبیة إلى القیام بتصرفات عدوانیة ضد األقلیات المسلمة

تعرض الفئة الثانیة أیضا األدلة على تزاید عدد األوروبیین اإلسالموفوبیین  خالل الفترة قید الدراسة، 
وأخیرا ضمن الفصل الثاني، تكشف الفئة . شاعر المعادیة لإلسالم في القارة األوروبیة بأكملھاوانتشار الم

المسلمون الروھینجا في میانمار؛ ) أ: مناطق من قارات مختلفة) ثالثة( 3الثالثة معالم اإلسالموفوبیا في 
رة القرم، بحیث تستحق وضعیة المسلمین التتار في شبھ جزی) ظھور اإلسالموفوبیا في استرالیا؛ وج) ب

  .دراسة تجلیات االسالموفوبیا بھذه المناطق اھتماما خاصا قیاسا إلى مناطق أخرى من المعمور
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التي تتجلى في اإلجراءات " التطورات اإلیجابیة"أما الفصل الثالث، فیسلط الضوء على بعض 
الحكومات أو بعض والتصرفات والمشاعر والمبادرات وكذا التدابیر والمواقف التي اتخذتھا 

وتم تصنیف كل ھذه اإلشارات اإلیجابیة . األشخاص غیر المسلمین ضد ظاھرة التخوف من اإلسالم
القرار القضائي ضد : إلى ثمان فئات ظھرت من خاللھا بعض عالمات التسامح والود، وتشمل

رف، اإلسالموفوبیین، ووجھات نظر بعض السیاسیین تجاه اإلسالم، والتصدي للیمین المتط
والتوجھات المناھضة لحركة بیدیجا، و دعم المساجد، واتخاذ مواقف إیجابیة اتجاه الحجاب، وتعزیز 

   .التنمیة المبنیة على تعدد األدیان، عالوة على تصنیف آخر یھم القضایا العامة

اإلسالمي  التعاونالمبادرات واألنشطة التي تقوم بھا منظمة "بالنسبة للفصل الرابع، فیستعرض 
والتي تشمل أتخاذ خطوات وأنشطة ومعاھدات إلى جانب المجتمع الدولي في " لمواجھة اإلسالموفوبیا

إطار إیجاد حلول مرضیة ومشتركة للحد من تنامي ظاھرة االسالموفوبیا في جمیع أنحاء العالم، مع 
ت و تتضمن ھذه  األنشطة بعض المبادرا. السعي إلى معالجة أسبابھ الجذریة في نفس اآلن

استنكار بیان الرئیس التشیكي میلوس زیمان ضد : واإلجراءات المشار إلیھا في ھذا التقریر، مثل
 16/18اإلسالم،  والمطالبة الفعلیة بتقدیم توضیحات عقب أحداث تشارلي إبدو، وحسن تنفیذ القرار 

اإلسالمي  اونالتع، وتنظیم اجتماع استثنائي للجنة التنفیذیة لمنظمة "إجراءات اسطنبول"بواسطة 
  .لمكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف

أما في یخص الفصل الخامس، وھو الفصل األخیر من ھذا التقریر، فیتضمن خالصة شاملة لجمیع 
الفصول السابقة، تلیھا مجموعة من التوصیات التي تقترح بعض الخطوات واإلجراءات الواجب اتخاذھا 

اإلسالمي والمنظمات الدولیة  التعاونل األعضاء في منظمة من قبل الجھات المعنیة، بما في ذلك الدو
والدول الغربیة، مع تشجیعھم ودفعھم إلى التفكیر في اتخاذ إجراءات فعالة لنبذ التطرف ومواجھة ظاھرة 

و تستند ھذه التوصیات أساسا على توجھات وتجلیات التوجس من اإلسالم في جمیع . اإلسالموفوبیا
التي وصلت إلى مستوى ینذر بالخطر و یتطلب اتخاذ  أنحاء العالم خالل الفترة التي یغطیھا التقریر و

ولعل من شأن توحید الجھود الجماعیة والعالمیة . إجراءات مستعجلة على الصعیدین الدولي والوطني
لمكافحة ظاھرة اإلسالموفوبیا أن تسھم في الحد من آثارھا السلبیة على الحیاة االجتماعیة بغیة ضمان 

 .میع الفئاتالتسامح والتعایش السلمي لج

وأخیرا، یتضمن التقریر كذلك ملحقین اثنین، یعرض أحدھما سلسلة حوادث ذات الصلة باإلسالموفوبیا 
عبر العالم خالل الفترة التي یغطیھا التقریر، والثاني عبارة عن وثیقة بالغة األھمیة  تعرب فیھا منظمة 

د موقفھا المبدئي ضد االرھاب والتطرف اإلسالمي عن التزامھا القوي في ھذا الشأن، مع تأكی التعاون
   .اللذین یعتبران في ذات الوقت من بین العوامل الحاسمة في نشوء ظاھرة اإلسالموفوبیا
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واطالقھ على حاالت النفور إزاء " اإلسالموفوبیا"لقد تم على نطاق واسع  التوافق على  مصطلح 

تطال المسلمین بصفة عامة، وكذا الممارسات العدوانیة اإلسالم واالعتداءات المتعددة والمتكررة التي 
ویعد . بسبب كونھم مسلمین أو یعتقد  أنھم كذلك  التي تلحق الضرر باألشخاص وبرموزھم الدینیة

االعتداء والكراھیة والتوجس من اإلسالم أبرز األوصاف التي تنطبق على الممارسات غیر المنصفة 
ومشاعر العداء ضد المسلمین في جمیع أنحاء العالم وعلى مر التاریخ، بما في ذلك الفترة التي یغطیھا 

 . 2015بریل إلى أ 2014التقریر، أي من ماي 

اإلسالموفوبیا في الواقع منذ زمن بعید قد یسبق المرحلة التي شھدت وضع تعریف لھا،  مفھوم ظھر
ولكن  المرصد اكتشف أن الفترة موضوع  الدراسة ھي من بین أصعب المراحل التي مر منھا 

ھ إلیھم اللوم المسلمون، وخاصة منھم الذین كانوا یعیشون كأقلیات في الدول غیر المسلمة، حیث وج
وكانوا ضحایا الكراھیة الناتجة عن أخطاء و أفعال لم یرتكبوھا، كجرائم القتل واالختطاف وتفجیر 
األبریاء من قبل اإلرھابیین والجماعات المتطرفة الذین ینتسبون لإلسالم و یقومون بمثل ھذه األعمال 

ول أن التصورات السلبیة ومشاعر وخالصة الق. الفظیعة باسم دیننا الحنیف الذي یدعو إلى السالم
  .الخوف من اإلسالم قد انتشرت كالنار في الھشیم أثناء الفترة التي یغطیھا التقریر

یعتبر واحدا من بین العوامل الرئیسیة األخرى التي ساھمت " تنظیم الدولة"كما تنبغي اإلشارة إلى أن 
ك على الرغم من وجود أشكال مماثلة  لھذا في نشوء ھذه النظرة السلبیة المتزایدة تجاه اإلسالم، وذل

التطرف في أجزاء مختلفة من العالم، مثل بوكو حرام في نیجیریا، والشباب في الصومال، وحركة 
وخالل الفترة موضوع الدراسة، كانت كل العیون موجھة  صوب االضطرابات . طالبان في أفغانستان

الذي قوت شوكتھ داخل العراق وسوریا " لدولةتنظیم ا"التي تحدث في الشرق األوسط بسبب ظاھرة 
وسلطت وسائل اإلعالم . أمام مشاھد قطع رؤوس بعض الغربیین األبریاء لتحقیق مكاسب سیاسیة

الضوء في جمیع أنحاء العالم على األعمال الشنیعة التي ارتكبتھا فئة قلیلة من المتطرفین، محاولة 
ومن ثم،  تم الربط بشكل خاطئ بین . ي العام الدوليبذلك تحریف و تشویھ صورة اإلسالم لدى الرأ

والفقھ اإلسالمي وتعالیم دیننا الحنیف، على الرغم من تعارض كل الحقائق " تنظیم الدولة"إیدیولوجیة  
، فضال عن إیدیولوجیتھا "تنظیم الدولة"مع ذلك والموقف الصریح الذي اتخذتھ  الدول اإلسالمیة ضد 

من أعمال عنف ضد المدنیین " تنظیم الدولة"لك، ھو استغالل ما قام بھ واألسوأ من ذ. المتطرفة
الغربیین لتشویھ سمعة اإلسالم والمسلمین بشكل عام، حیث أخذت األصوات تتعالى في الوقت الحالي 

اإلسالم لیس لھ أي "وأن " تنظیم الدولة قد أظھر الوجھ الحقیقي لإلسالم" لتقول على سبیل المثال أن
المسلمین ال یستطیعون العیش في مجتمع قائم على المساواة "، وأن ''لمجتمع المتحضرمكان في ا

، كما تمت، في حاالت أخرى، تشبیھ اإلسالم  بالنازیة والفاشیة ؛ وبالتالي فإن ھذا التفسیر "والحریة
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 المضلل لمبادئ اإلسالم أضحى یتكرس في أذھان العامة وینتشر في مناطق مختلفة من العالم غیر
  .المسلم، وخاصة في الغرب

ضد اإلسالم مأساة حقیقیة، خصوصا أن المسلمین في جمیع أنحاء العالم لم   ویعتبر ھذا التحامل المفاجئ
، )قطر(، بما في ذلك رجال الدین الكبار كالشیخ یوسف القرضاوي "تنظیم الدولة"یعترفوا بشرعیة 

، )المملكة العربیة السعودیة(عبد العزیز آل الشیخ والمفتي الشیخ ) مصر(والمفتي شوقي عالم من األزھر 
فحسب، وإنما اعتبروه أیضا بمثابة خطر كبیر على " تنظیم الدولة"الذین لم یعلنوا عن عدم شرعیة خالفة 

ونتیجة لألضرار والمآسي التي وقعت باسم الدین، أصبح شائعا في جمیع أنحاء العالم رفض . اإلسالم
الھیمنة على العالم بأسره عن طریق العنف، حتى خالل الفترة موضوع اإلسالم بدعوى رغبتھ في 

الدراسة حیث كان الكثیر من الناس في الواقع یظنون ذلك، ولسوء الحظ، ال یمكن لومھم ألن وسائل 
 .اإلعالم والخطابات العامة قد روجت مثل ھذه األكاذیب بحیث أضحى من السھل جدا تصدیقھا

عند ھذا الحد، بل أضحت ھذه األنماط السلبیة تطغى إجماال على الخطاب ولألسف، لم یتوقف األمر 
المتحامل  ضد اإلسالم و المسلمین، بعدما أخذت أعمال العنف تتواصل بدعوى تطبیق اإلسالم، لیس 

و نذكر . فقط من قبل تنظیم الدولة في العراق و الشام، بل أیضا من قبل بعض المتطرفین في الغرب
" تشارلي ابدو"األخیرة في ھذا اإلطار، الھجمات اإلرھابیة التي استھدفت مقر  من بین األحداث

وما تالھا من ھجمات أخرى في بعض البلدان األوروبیة، والتي كانت لھا  2015بباریس في ینایر 
سبتمبر  11وقع كبیر على صورة اإلسالم والمسلمین، بشكل ال یقل عن تلك التي وقعت عقب مأساة 

والشركات التابعة لھا كانت " تشارلي ابدو"وینبغي التذكیر في ھذ السیاق أن . شر سنةمنذ أربعة ع
سببا في إثارة ردود فعل سلبیة ضد المسلمین ورموزھم الدینیة داخل المجتمعات الغربیة، مما ولد 
صورة خاطئة لدى الغرب مفادھا أن اإلسالم دین یشجع على العنف وأنھ یتعارض مع قیم اللبرالیة، 
بل یھددھا ؛ واألسوأ من ذلك، ھو التراجع الكبیر للنقاش البناء حول حریة التعبیر في ما یخص 

ونافلة القول، إنھ خالل الفترة موضوع الدراسة، قام تنظیم الدولة في العراق والشام . حدودھا وتجلیاتھا
كل أكبر، مما أدى بتشویھ الصورة السمحة لإلسالم، كما أدى التطرف إلى الحط من قیمة اإلسالم بش

  .إلى تنامي ظاھرة اإلسالموفوبیا  لحد كبیر حول العالم

اإلسالمي جد سعید بأن یقدم ھذا التقریر إلى  التعاونوبالتالي، فإن مرصد اإلسالموفوبیا التابع لمنظمة 
 الدول األعضاء خالل ھذه الفترة الحرجة، و الذي یھدف في الواقع، وبشكل جزئي، إلى القیام بتحیین

سنوي لألحداث المتصلة باإلسالموفوبیا عبر العالم، و إلى رفع مستوى التحسیس بخطورتھا بین 
الدول األعضاء، ال سیما في ظل الظروف الحالیة، حیث تتصاعد ظاھرة االسالموفوبیا و تنتشر في 

 و أخیرا، یأمل المرصد أن یتم مواجھة ھذا التحدي بشكل. كل مكان، خاصة في المجتمع الغربي
  .جماعي لصالح األمة اإلسالمیة جمعاء
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1.1.  
  

ھا ھذا التقریر، ویتضح ذلك من خالل العدد شملخالل الفترة التي یتتفاقم اإلسالموفوبیا  أضحت ظاھرة
ینظرون  لإلسالم على أنھ دین الكبیر جدا من األشخاص غیر المسلمین في المجتمع الغربي الذین بدءوا  

عنف حقیقي وأن انتشاره عبر العالم سیؤدي ال محالة إلى إلحاق  الضرر واألذى بسائر أتباع الدیانات 
وھكذا ذھب بعض األشخاص من غیر المسلمین إلى مساواة اإلرھابیین الذین یزعمون تمثیل . األخرى

ائما لقیم السالم والتسامح، إذ یرون أن األفعال الشنیعة اإلسالم بتلك األغلبیة من المسلمین الذین یروجون د
باإلضافة إلى ذلك، اكتسبت الخطابات . إنما ترتكب من قبل الفئة األولى ألن اإلسالم یحث على ذلك

 .المعادیة لإلسالم والتي تھدف إلى تشویھ صورتھ المزید من الشعبیة لدى الكثیر من الناس

أخصائي علم نفس دنمركي یدعى نیكوالي سینیل بتألیف  كتاب تحت وكمثال على ھذه الظاھرة، قام 
، و تولى دعمھ من خالل "تجربة نفسانیة من بلدیة كوبنھاغن: مع بعض المسلمین الجناة: "عنوان 

مقال یزعم فیھ أن اإلسالم یصنع وحوشا آدمیة، وأنھ یختلف عن الدیانات األخرى من حیث طریقة 
كما أن اآلباء حسب . ى غسل أدمغة الشباب مع إرسال خطابات عدوانیةالتعلیم فیھ التي تعتمد عل

زعمھ یمارسون العنف ضد أبنائھم مرارا وتكرارا مع تلقینھم المعتقدات واإلیدیولوجیة الدینیة، مما 
و صرح . یجعل المتطرفین المسلمین أكثر عنفا مقارنة مع كثیر من نظرائھم في الدیانات األخرى

دماغ یبدأ في سن جد مبكرة في حیاة الطفل، یصاحبھ تكرار قوي للرسائل الدینیة مع سینیل أن غسیل ال
البناء الفكري ھو ما ساھم في صنع ما أسماھم دیدة، وأن ھذا المزیج من األلم وعقوبات جسدیة ش

  . الذین ال یؤنبھم ضمیرھم بعد ذلك عند تعذیب األبریاء وقتلھم" وحوشا آدمیة "

أن اآلباء یحرصون على تلقین أبانائھم تعالیم الدین في وقت مبكر كي یثبتوا على كما أشار سینیل إلى 
فھم "دین اإلسالم و ال یتبنون معتقدات أخرى، موضحا بأن الثقافة اإلسالمیة قد تأخرت كثیرا في 

ء ، مما جعل  الممارسات التي یعتبرھا الغرب اعتداءا على األطفال  تتجدر لدى اآلبا"التنمیة البشریة
النقد "وأشار سینیل أیضا إلى غیاب . المسلمین و تصبح شیئا طبیعیا في إستراتیجیة تربیة األطفال

في الثقافة اإلسالمیة، مؤكدا أن أي انتقاد للھویة اإلسالمیة قد یؤدي إلى ردود فعل قویة، وربما " البناء
دعو إلى التفرقة بین المسلمین یإلى االعتداء الجسدي، وأن القرآن الكریم نفسھ یرفض فكرة التسامح و 

المزیج " ویعتبر سینیل أن ھذا ما یولد الكراھیة، موضحا أن . غیر المسلمین الذین یعتبرھم أقل شأناو
الثقافي والنفسي للغضب، وقلة الثقة في النفس، وعقلیة الضحیة، والرغبة في التبعیة العمیاء لآلخرین، 
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سلمین،  الذي فرض قسرا على المسلمین من خالل األلم والفكر  العدواني والعنصري تجاه غیر الم
  .1"والترھیب وتكرر ذلك في القرآن، ھو السبب الرئیسي في أن اإلسالم یصنع وحوشا آدمیة 

ولألسف، نجد أن ھذا النوع من األفكار المضللة لم یتم تبنیھا من قبل مواطنین عادیین أو باحثین فقط، 
 ویلوس زیمان، رئیس جمھوریة التشیك، الذي صرح في مایبل أیضا من قبل شخصیات بارزة كم

، أن األیدیولوجیة اإلسالمیة ولیس مجموعات فردیة من األصولیین الدینیین من كانت وراء 2014
المتحف  2014 ومای 24أعمال العنف األخیرة، كالھجوم المسلح على ید مجھول الذي استھدف یوم 

بعة أشخاص من بینھم سائحین إسرائیلیین وموظفین اثنین الیھودي في بروكسل، مسفرا عن مقتل أر
بالمتحف، توفي أحدھما في الیوم الموالي متأثرا بجروحھ، كما صرحت بذلك وسائل األعالم ھذا 

لقد أدان میلوس زیمان بشدة ھذا الھجوم البشع في خطابھ الذي نشر في موقعھ الرسمي على . األسبوع
لن أقتنع بالتصریحات التي تقول أنھا مجرد جماعة  "حیث قال  ،2014مایو عام  27االنترنت یوم 

أظن أن ھذه العنصریة والمعاداة للسامیة وكره األجانب تجسد بشكل جلي طبیعة . صغیرة و مھمشة
و زعم الرئیس زیمان أیضا أن ھناك نص في ". اإلیدیولوجیة التي تتبناھا ھذه الجماعات المتطرفة

  2.ود، محاوال عمدا أن یربط الفكر اإلسالمي بالعنفاإلسالم یدعو إلى قتل الیھ

ولدى تفحص الفترة موضوع الدراسة، یتضح أن وسائل اإلعالم ھي المسؤول الرئیسي عن انتشار 
من اإلسالم بین الغربیین، إذ غالبا ما تكرس التصورات السلبیة عن اإلسالم " الخوف"ظاھرة 

في المناقشات التي تبث في " العداء"و" الھمجیة"انة نحو والمسلمین، مع تداول كلمات ال تخلو من اإلھ
وعلى سبیل المثال، لدى استضافتھ في أكتوبر . وسائل اإلعالم الغربیة حول الجماعات اإلسالمیة

في إطار برنامج تلفزیوني ذي شعبیة كبیرة في الوالیات المتحدة ضمن مناظرة مع أفلیك، قال  2014
ظ أن العدید من المتحدثین ." 3اإلسالم منبع الشرور"ل ماھر  الممثل الكومیدي األمریكي بی َ ویالح

البارزین برروا أعمال العنف األخرى، من نحو تلك التي ارتكبھا العنصریون البیض والمسیحیون 
على أنھا تمت على ید شرذمة من المجانین، في حین تم تصنیف عنف بعض ... األصولیون، الخ

ولقد ساھم الحدیث . وسائل اإلعالم على أنھا ھجمات إرھابیة خطیرةالجماعات اإلسالمیة من قبل 
المستمر عن أعمال العنف التي تقوم بھا بعض الجماعات اإلسالمیة المتطرفة في ترسیخ ثقافة 

وموازاة مع االضطرابات الحالیة في منطقة الشرق األوسط . اإلسالموفوبیا في أذھان المجتمع الغربي
                                                   

  : ، غلى الموقع"اإلسالم یصنع وحوشا آدمیة، یقوا أخصائي علم نفس" لیبرتي فویس"انظر مقال   1
psychologist-says-monsters-creates-http://guardianlv.com/2014/05/islam/ 05/03/2014، بتاریخ 

  ، على الموقع "المتحف الیھودي في بروكسلاإلسالم ھو المسؤول عن الھجوم الذي استھدف : زیمان:" انظر مقال براغ بوست  2
-in-museum-jewish-on-attack-for-blame-to-is-islam-zeman-news/39288-/www.praguepost.com/euhttp:/

brussels , 29/05/2014بتاریخ  
  : على الموقع" التغطیة اإلعالمیة تكرس األفكار السلبیة بین جمیع المسلمین: ھایلي ساندن" انظر مقال الجاردیان   3

islamophobia-takes-http://ucsdguardian.org/2014/10/19/quick/  2014/11/01بتاریخ  
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الجھادیة، لم یكن بدا أن یقع اإلسالم ضحیة ھذا النوع من التحیز " نظیم الدولةت"وتوسع نفوذ  جماعة 
  .والعنصریة بشكل كبیر

لھ جدا أن المرصد الحظ أن وسائل اإلعالم الرئیسیة، خالل الفترة التي  عالوة على ذلك، مما یؤسف
من المسلمین شملھا ھذا التقریر التزمت الصمت وامتنعت عن متابعة الحدث حین رفعت طائفة 

، على غرار ما فعلتھ لعدة سنوات مع تنظیم القاعدة "تنظیم الدولة"صوتھا عالیا للتندید بما تقوم بھ 
من كبار علماء  100أكثر من   2014ومثاال على ذلك، قام  في شھر دیسمبر . وباإلرھاب بشكل عام

الذي نصب " تنظیم الدولة" المسلمین من جمیع القارات بتوجیھ رسالة مفتوحة إلى البغدادي، زعیم
وما " تنظیم الدولة"نفسھ خلیفة على المسلمین، توضح من خاللھا كیف أن اإلیدیولوجیة التي یتبناھا 

ویعتبر ھذا . یقوم بھ من أعمال تنافي تماما تعالیم الدین اإلسالمي السمحة واألخالق التي یحث علیھا
ألن العلماء الذین وقعوه یمثلون أعلى سلطة دینیة   التصریح ذو أھمیة كبرى في العالم اإلسالمي نظرا

في المجتمع اإلسالمي، ولكن مع ذلك، لم تعط وسائل اإلعالم الرئیسة ادنى أھمیة على اإلطالق لھذا 
كما لم تعر أي اھتمام لالستنكارات العدیدة التي عبر عنھا كثیر من المسلمین ضد ھذه . الحدث الھام

ي ذلك البیان الصادر عن المجلس الدیني للمملكة العربیة السعودیة في ھذا الجماعة اإلرھابیة، بما ف
الشأن، والطلب الذي وجھھ المسلمون األلمان بالدعاء لھم أثناء خطبة الجمعة كي ال ینضم الشباب إلى 

، فضال عن )مسجد من جمیع أنحاء  ألمانیا 2.000ساھم في ھذه العمل حوالي (صفوف تنظیم الدولة 
، دون أن ننسى "تنظیم الدولة"أئمة بریطانیین الدعاء لعمال اإلغاثة اإلنسانیة المھددین من قبل التماس 

  4.العدید من التصریحات واإلجراءات التي اتخذھا الزعماء المسلمون محلیا وإقلیمیا ووطنیا

ویرى المرصد أیضا أن اإلنترنیت یلعب دورا حاسما في تكریس مظاھر العنف وخطاب الكراھیة 
، 2014 وضد المسلمین ؛ فوفقا لتقریر صادر عن مجموعة مناصرة في سان فرانسیسكو  في مای

أصبحت خطابات الكراھیة ضد المسلمین على شبكة اإلنترنت وسیلة ناجعة لبث مشاعر 
وتضمن التقریر أمثلة على خطاب الكراھیة وكیف یمكن أن . اإلسالموفوبیا والكراھیة ضد المسلمین

سبوك الخاصة بالمدونة المناھضة للمسلمین، ییؤدي إلى العنف، كما قدم  أیضا مثاال لصفحة الف
شخصا  78.000إلى  2013في یولیو  19.000امیال جیلر، والتي ازداد عدد أتباعھا من حوالي ب

  2014.5في أواخر أبریل 

  
                                                   

  : على الموقع" المسلمون في جمیع أنحاء العالم ینددون بتنظیم الدولة، و لكن االسالموفوببین ال ینصتون" "وورلد بلوغ"انظر مقال   4
listening-t-aren-islamophobes-but-isis-denounce-worldwide-http://peoplesworld.org/muslims/  2014/12/01بتاریخ  

    Hate.pdf-End-to-Here-content/uploads/Click-http://www.muslimadvocates.org/wp: یمكن تحمیل التقریر على ھذا الموقع  5
   muslim.html.cs-hate-speech-80/report-http://www.sltrib.com/sltrib/lifestyle/57909736 :المصدر
  2014/05/07بتاریخ 
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2.1.  

تتواجد ظاھرة اإلسالموفوبیا في كل مكان في العالم تقریبا، من كندا في الشمال إلى نیوزیلندا في 
لتي یشملھا التقریر، تبین أن من أبرز تجلیات ھذه الظاھرة  الحوادث الجنوب، لكن خالل الفترة ا

المرتبطة بالعداء إزاء اإلسالم، والتي غالبا ما كانت تحدث  في المجتمعات الغربیة كالوالیات المتحدة 
وكندا وأوروبا الغربیة والوسطى وأسترالیا وأوقیانوسیا، على الرغم من كون العدید من ھذه البلدان 

تبني قیم المساواة في التي تدعم التعددیة الثقافیة، و رت بدفاعھا  عن  مبادئ الدیمقراطیة اللیبرالیةاشتھ
 .الحقوق والتسامح

وفي الوقت ذاتھ، أشار المرصد إلى أن الجالیات المسلمة في الغرب تم تحدیدھا وإدماجھا بشكل 
تباه والتشكیك ضد اإلسالم، مستمر داخل المجتمعات األصلیة، لكن وسط جو مليء بمواقف االش

وبمشاعر المرارة و االستیاء خالل الحیاة الیومیة، وبحاالت االعتداء علیھم، وكذا  بالخوف الشدید 
لقد تم تصویر اإلسالم بشكل مستمر و خاطئ على أنھ دین تطرف وعنف یدعو إلى سفك . واالغتراب

كالتي تم عرضھا مرة أخرى، على سبیل  الدماء، مما جعلھ یعكس صورة سلبیة عنھ في أذھان العامة،
الدین الوحید الذي یتصرف مثل "المثال، من خالل بیان بیل ماھر الذي قال فیھ إن اإلسالم ھو 

لقد أدت ھذه الصورة السلبیة إلى انتشار التصرفات العدائیة والمشاعر السلبیة وسط الغربیین ." 6المافیا
 .ء في الدول الغربیةتجاه المسلمین الذین باتوا یعیشون كغربا

والمعتقد على كل الدیمقراطیات اللیبرالیة، ولكن في الواقع،   من الناحیة النظریة، تنطبق حریة الدین
فعلى سبیل المثال، عانت األقلیة المسلمة الكثیر . یتم استثناء بعض األقلیات من ممارسة ھذه الحریة

من االضطھاد في الوالیات المتحدة التي تضم أغلبیة مسیحیة وإرثا ثقافیا عبارة عن مجموعة من 
لقد عمل المرصد على رسم ھذه الصورة من خالل األدلة اإلحصائیة التي . 7المسیحیةالتقالید الیھودیة 
ھذه الفترة قید الدراسة، استنادا إلى تقریر مركز بیو لألبحاث الذي وجب التركیز علیھ  تم جمعھا خالل

ألنھ یعطي صورة واضحة عن كیفیة قیام المجتمعات الغربیة، وخاصة الوالیات المتحدة، بممارسة 
 .نوع من التمیز ضد المسلمین

   :اثنتین على األقل تنتاجیناسإلى  السوسیولوجي وخلص المرصد في ھذا البحث

  ، كمجموعة دینیة واحدة تجاه المسلمین العام الشعور  -أ 

 .بعضھا البعض تجاه األدیان نظرة  - ب 

                                                   
   "قتلك إذا قلت شیئا خاطئای ذي یستطیع أنالو ف مثل المافیا إلسالم ھو الدین الوحید الذي یتصر": "سالون"انظر مقال   6

aher_islams_the_only_religion_that_acts_like_the_mafia_that_will_http://www.salon.com/2014/10/04/bill_m
fking_kill_you_if_you_say_the_wrong_thing/ 2014/10/25بتارخ  

  على الموقع " المسلمون و الملحدون یخوضون تجربة التمییز العنصري: طوماس فین": "الجاردیان"انظر مقال   7
islamophobia-takes-http://ucsdguardian.org/2014/10/19/quick/  2014/10/19بتاریخ   
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، كشفت األبحاث عن األحاسیس التي یشعر بھا األمیركیون تجاه أوال
الدینیة في الوالیات المتحدة كالیھود والكاثولیك مختلف الجماعات 

من خالل ذلك، تبین أن الیھود . 8واإلنجیلیین والملحدین والمسلمین
والكاثولیك والمسیحیین واإلنجیلیین یلقون ترحیبا كبیرا من لدن الرأي 

میزان حرارة "العام األمیركي، كما قمنا بتقییم كل مجموعة بواسطة 
 ،أبرد درجة 0، حیث یعكس 100إلى  0ھ من تتراوح درجت" الشعور

عن  100أي أقل نقطة من حیث الرضى و الترحیب، في حین تعبر 
في ظل ھذا االستطالع،  تلقت المجموعات الثالث . أكبر نقطة ممكنة

 61للكاثولیك و  62للیھود،  63(أو أكثر  60نقطة متوسطة بمقدار 
٪ من الجمھور بتصنیف 44، باإلضافة إلى قیام )للمسیحیین اإلنجیلیین

، بینما تلقى )أو أكثر 67(المجموعات الثالث في أعلى مرتبة من السلم 
البوذیون والھندوس والمورمون نقاطا محایدة قیاسا للمعدل المتوسط، 

أما بالنسبة للملحدین . للبوذیین 53للمورمون و  48تراوحت بین 
من التقدیر، حیث  والمسلمین، فتم  النظر إلیھم من قبل الجمھور بقلیل

، وحصل المسلمون 41حصل الملحدون على نقطة متوسطة بمقدار 
٪ من الجمھور صنف 41یذكر أن . 40على نقطة  متوسطة  بمقدار 

  .٪ الملحدین في الجزء األبرد40، في حین صنف )أو أقل 33(المسلمین في أبرد جزء من مقیاس الحرارة 

، یشیر المرصد ثانیا
إلى أن التمییز ضد 
المسلمین ال یوجد فقط 
في أوساط العامة 
بالغرب، بل وأیضا 
ضمن الجماعات 
الدینیة، و التي تم 

فعلى سبیل . تصنیفھا في مراتب جیدة من قبل أتباعھا بخالف األشخاص اآلخرین من خلفیات دینیة أخرى
س الحرارة من لدن أمریكیین وصفوا أنفسھم بأنھم كمتوسط في سلم مقیا 80المثال، حصل الكاثولیك على 

وكذلك، تلقى المسیحیون . نقطة من لدن غیر الكاثولیكیین 58كاثولیك، مقارنة مع حصولھم على 
نجیلیون إنقطة من قبل أشخاص اعتبروا أنفسھم قد ولدوا من جدید أو بأنھم   79اإلنجیلیون متوسط   

                                                   
  ، على الموقع  "تجاه الجماعات الدینیة نما ھو شعور األمریكیی": " بیو"انظر مقال منتدى   8

groups/-religious-about-feel-americans-http://www.pewforum.org/2014/07/16/how 2014/07/07، بتاریخ  
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من بین غیر اإلنجیلیین، و. نقطة من لدن غیر اإلنجیلیین 52 مسیحیون، مقارنة مع حصولھم على متوسط
  ).٪30(أو دافئة ) ٪27(صنف الكثیر من الناس بصفة عامة اإلنجیلیین إما في مرتبة باردة 

وقام كل من الیھود والملحدین بتصنیف اإلنجیلیین في مراتب متأخرة، في حین صنف اإلنجیلیون الیھود 
ن مواقف كل جماعة دینیة تجاه األخرى تتمثل إما في التقدیر المتبادل، أو ویالحظ أ. في مراتب متقدمة

وفي ھذا السیاق، یبدو أن الكاثولیك واإلنجیلیین، وھما أكبر الجماعات . اإلعتدال، أو البرودة المتبادلة
المسیحیة التي تم رصدھا، یكنون 

بعضھم بعضا، حیث التقدیر ل
وتحدیدا  صنف اإلنجیلیون،

ت البیض، الكاثولیك البروتستان
من متوسط  63في مقیاس 

الحرارة، بینما صنف الكاثولیك 
. 57اإلنجیلیین في مقیاس 

ویالحظ أیضا أن اإلنجیلیین 
ینظرون إلى الیھود بكثیر من 
اإلیجابیة، والدلیل على ذلك 

من  69تصنیفھم في مقیاس 
لكن ھذه . متوسط الحرارة

 34(د اإلنجیلیین تصنیفا أكثر برودة في متوسط مقیاس الحرارة اإلیجابیة لیست متبادلة، حیث صنف الیھو
 . بینما منحوا أنفسھم تصنیفا جیدا) في المتوسط

وعندما سئل اإلنجیلیون عن الجماعات األخرى غیر المسیحیة، عبروا عن وجھات نظر جد سلبیة،  
 25نقطة، والملحدین  30نقطة، والمسلمین  38نقطة، والھندوس  39حیث أعطوا البوذیین متوسط 

كما استنتجنا أن البرودة بین اإلنجیلیین والمالحدة تتجھ في مسار واحد، إذ أعطى الملحدون . نقطة
نقطة، في حین أعطوا تصنیفات جد مرضیة  28المسیحیین اإلنجیلیین تصنیفا باردا بمتوسط 

بمقیاس ى تصنیف متوسط الذین حصلوا عل(للجماعات الدینیة غیر المسیحیة، بما في ذلك البوذیین 
من جھة أخرى، . ، باستثناء  المسلمین الذین صنفوا  ببرودة عالیة)58(والھندوس ) 61(والیھود ) 69

حصل الملحدون أنفسھم على نقاط إیجابیة من لدن الملحدین أنفسھم واألغنوستیین، في حین تلقوا 
بأي شيء على وجھ "سھم ال یؤمنون تصنیفات محایدة من طرف الیھود واألشخاص الذین اعتبروا أنف

  .، و تصنیفات أخرى متدنیة من قبل الجماعات الدینیة األخرى"الخصوص

وفي الختام، تعد ھذه النتائج دلیال واضحا على التمییز الذي لقیھ اإلسالم والمسلمون من قبل بعض 
 .المجتمعات
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2  

1.2.  

درجة كبیرة وبیا تعتبر كل من الوالیات المتحدة وكندا من بین البلدان التي بلغت فیھم قضایا اإلسالموف
. في ھذا التقریر جدا، ومن أجل ذلك تمت دراستھما عن كثب من قبل المرصد خالل الفترة التي شملھا

لى وجھ الخصوص، حیث أن ینبغي التذكیر على أھمیة دراسة اإلسالموفوبیا في الوالیات المتحدة عو
إحصاءات حوادث ومشاھد اإلسالموفوبیا في ھذا  البلد تفوق بكثیر احصائیات كندا المتعلقة بھذه 
الظاھرة، وذلك ألن عدد المسلمین القاطنین بالوالیات المتحدة كبیر جدا مقارنة مع أي بلد غربي آخر؛ 

اإلحصائیین للھیئات الدینیة األمریكیة التي مع استمرار تزاید ذلك من فترة ألخرى حسب بیانات جمعیة 
وقد تبین من خالل البیانات األخیرة الصادرة . سنوات 10تجري تعدادا للدیانات في الوالیات المتحدة كل 

أن والیة أمریكیة، و) عشرین( 20في  عن ھذه الجمعیة أن اإلسالم ھو ثاني أكبر دیانة بعد المسیحیة
كم قدم التقریر تفاصیل وافیة تظھر أن . 9في منطقتي الغرب والجنوبمعتنقیھ غالبا ما یتمركزون 

المسلمین یفوق عددھم كل المجموعات الدینیة األخرى في الوالیات المتحدة عادا المسیحیین، بما في ذلك 
  .المسیحیة األمریكیة- الجمعیة الیھودیة ضمن نالمسیحییبمعیة  نتظمونالیھود الذي ی

یشكل تھدیدا للھویة األمیركیة، مما یجعلھم یشعرون  بسرعةد المسلمین اعدأتزاید بعض أن الیعتبر و
الھویة األمریكیة عاجال  حرفتین أن الھویة اإلسالمیة ستجتاح و، معتقدوالتوجس بشيء من الخوف

. ، وأن المھاجرین المسلمین سیجلبون قیما جدیدة وطرق عیش ال توافق تماما القیم الغربیةأو آجال
حل في نھایة المطاف محل الدیمقراطیة اللیبرالیة یك أن الشریعة أو القانون اإلسالمي سویظنون كذل

لقد ازداد ھذا الخوف من اإلسالم بحدة لیصیر حالة . ناضلوا من أجلھا منذ أجیال عدیدةطالما التي 
بسبب ال سیما  فاقم الوضع أكثرتواإلسالم و  أي شيء یرتبط ھذا الدین، حیال فوبیا بال شبیھةنفسیة 

 .ت خالل العقدین األخیرین، أال وھي التطرف واإلرھاب باسم اإلسالمبرزظاھرة أخرى 

 في الوالیات المتحدة وكندا اإلسالموفوبیااستطالعات الرأي وتقاریر . 1.1.2

خالل الفترة التي یشملھا التقریر، الحظ المرصد أنھ تم إجراء عدد من استطالعات الرأي والدراسات 
تقصائیة بھدف قیاس مشاعر األمریكیین والكندیین تجاه المسلمین خالل فترات زمنیة مختلفة أو االس

فیما یتعلق ببعض القضایا المتعلقة باإلسالم، كما أصدرت السلطات في البلدین تقاریر حول 
وقف  وقد. اإلسالموفوبیا، باإلضافة إلى التقاریر التي تم إصدارھا حول تلك االستطالعات والتقاریر

  :المرصد على ما یلي
                                                   

، على الموقع  "اإلسالم ھو أكبر دیانة في عشرین والیة أمریكیة"انظر مقال اون اسالم   9
states.html-us-20-in-religion-largest-2nd-islam-http://www.onislam.net/english/news/americas/473379  بتاریخ

2014/06/06  
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 سجلت الكراھیة ضد المسلمین ارتفاعا في الوالیات المتحدة؛  .أ 

ارتفاع جرائم الكراھیة ضد المسلمین والیھود في الوالیات المتحدة إلى نسب أعلى بسبب   .ب 
 أعمال العنف التي یتم ارتكابھا باسم اإلسالم زورا في بلدان مختلفة؛

علیھ الصالة (الرسوم الكاریكاتوریة المسیئة للنبي محمد كانت غالبیة األمریكیین تعارض   .ج 
 ؛"شارلي ابدو"، ولكن ھذا الموقف انعكس منذ حادث )والسالم

 .بب انتشار العنف باسم ھذا الدینبدأ األمیركیون اآلن التشكیك في الطابع السلمي لإلسالم بس  .د 

  .في مدینتھمویعارض معظم الكندیین الذین یعیشون في كیبیك وجود المساجد  .ھـ

تقریرا ) SAALT" (ساوث آجیان أمیریكن لیدین توغدر"على وجھ الدقة، أصدرت منظمة 
حالة عنف وخطاب الكراھیة  150یوثق ألكثر من  ’Under Suspicion, Under Attack‘بعنوان

إلى  2011المعادي لألجانب من قبل شخصیات سیاسیة ومسؤولین حكومیین بالوالیات المتحدة  من 
وقد وقف التقریر على أن الجنوب آسیویین والمسلمین والسیخ والھندوس والشرق . 2014ف منتص

أوسطین والجالیات العربیة تواجھ بشكل متزاید مناخا عدائیا في الوالیات المتحدة، یؤكد ارتفاع تیار 
 .10اإلسالموفوبیا في الوالیات المتحدة

 :ویكشف ھذا التقریر ما یلي

  وبالمثل، . عنف الكراھیة الموثقة سببھا المشاعر المعادیة للمسلمین٪ من حاالت 80أكثر من
للتعلیقات السیاسیة المعادیة لألجانب یطبعھا التحیز ضد  - ٪ 90أكثر من  -فاألغلبیة الساحقة 

 المسلمین؛

  منذ التحلیل األخیر 40سجلت التصریحات السیاسیة المعادیة لألجانب ارتفاعا سنویا بمعدل ٪
 ؛2010الذي صدر في  SAALTلمنظمة 

  نیو جیرسي وبشیكاغو / ینتشر عنف الكراھیة بالخصوص في منطقة مدینة نیویورك
 .وضواحیھا وكذا جنوب وشمال كالیفورنیا

،المسؤولة عن السالمة العامة بھذه المدینة األمیركیة، )NYPD(وقد جاء تقریر لشرطة نیویورك 
ووفقا لشرطة نیویورك، یرتفع عدد جرائم الكراھیة ضد الیھود والمسلمین في . لیؤكد ھذه الخالصات

                                                   
  : ، الرابط"American Bazaar Online"ال في الموضوع بموقع انظر مقا 10

report/-says-america-growing-muslims-http://www.americanbazaaronline.com/2014/09/10/hatred ،2014.11.9  
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، خاصة عندما تتصدر 2014یولیو  1أعقاب اضطرابات خارج الوالیات المتحدة، خاصة منذ 
  .11ة اإلسالمیة عناوین التقاریر اإلخباریةاالضطرابات في غزة وأخبار منظمة الدول

وال تعد ھذه الحوادث حوادث جماعة منظمة، وفیما یلي تفصیل لنسب 
 :ارتفاعھا، وفقا لشرطة نیویورك

  في المائة؛ 17جرائم الكراھیة بشكل عام ارتفعت بنسبة 

  في المائة؛ 39جرائم الكراھیة المعادیة للسامیة بنسبة   

  في المائة؛ 143المسلمین ارتفعت بنسبة جرائم الكراھیة ضد 

 18تموز من ثماني جرائم إلى حوالي / قفزت الزیادة بعد فاتح یولیو 
 .جریمة في الشھر

وقد كان لحادث تشارلي ابدو في باریس، كعمل إرھابي خارج الوالیات المتحدة، تأثیر كبیر في تغییر 
لألبحاث " بیو"ع رأي جدید لمركز وتأجیج مشاعر األمریكیین ضد اإلسالم، حیث أظھر استطال

أن غالبیة األمریكیین یوافقون الیوم على نشر الرسوم ) Pew Research Center(والدراسات 
ووفقا لتقریر المركز، فغالبیة أولئك . 2006، عكس موقفھم المعارض لھا منذ )ص(المسیئة للرسول 

راضھم على نشر رسوم تصور النبي، بنسبة الذین كانوا یتابعون ھذه المسألة عبروا بقوة على عدم اعت
، مع العلم أنھ لم یكن ھناك أي مقارنة مباشرة الستطالع رأي 12في المائة 28في المائة مقابل  60

نقطة لصالح نشر الرسوم یختلف بشكل ملحوظ عن  32سابق یطرح السؤال نفسھ، إال أن فارق 
ومنظمة غالوب الستطالعات الرأي ./ان .ان. سي/یھ تودايإ.سإ.خالصات استطالع مماثل أجرتھ یو

، إذ انعكس التوجھ تماما بعد 2006و 2005آخر مرة تصدرت مثل ھذه الرسوم عناوین األخبار في 
تشارلي ابدو؛ حیث كان ثلثي األمریكیین تقریبا یعتقدون أن الصحف األوروبیة التي نشرت مثل ھذه 

االستطالع نفسھ ). في المائة 29ة مقابل في المائ 61(الصور كانت تتصرف بطریقة غیر مسؤولة 
طرح سؤاال آخر یتناول المسألة من منظور أوسع یطلب رأي المستطلعین حول ما إذا كان من واجب 
الصحف نشر صور تعترض علیھا بعض األدیان، فكان أن وافق سبعة وخمسون في المائة على ھذا 

 .13في المائة رأوا عكس ذلك 33الطرح، مقابل 

                                                   
hate-http://newyork.cbslocal.com/2014/09/17/nypd-: ، الرابط."اس. بي. سي"انظر مقاال في الموضوع على موقع  11

overseas/-unrest-to-due-up-jews-muslims-against-crimes ،2014.9.18  
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-" واشنطن بوست"ظر مقاال في الموضوع على موقع ان 12

irresponsible/-were-they-saying-after-years-nine-cartoons-muhammad-publishing-support-fix/wp/2015/01/29/americans ،
2015.1.30  
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لألبحاث " الیفواي"ص الشریعة، فوفقا لنتائج استطالع رأي صدرت حدیثا عن مركز وفي ما یخ
)LifeWay Research( فإن أكثر من ثلث األمیركیین قلقون من انتشارھا بالوالیات المتحدة وأكثر ،

 .14من واحد من أربعة یعتقدون أن منظمة الدولة اإلسالمیة اإلرھابیة تعكس الوجھ الحقیقي لإلسالم

ویسلط المرصد الضوء بشكل خاص على ھذا األمر، 
خاصة أن البحث أكد أن نظرة األمیركیین لإلسالم 

ففي الوقت الذي . والدولة اإلسالمیة معقدة بشكل كبیر
في المائة عن مخاوف بشأن الشریعة  37یعرب فیھ 

في المائة أن الدولة اإلسالمیة  27اإلسالمیة، یرى 
في  48، ویعترض تعكس الوجھ الحقیقي لإلسالم

، في حین "داعش ال تمثل اإلسالم"المائة على عبارة 
في المائة من األمیركیین أن الدولة  22یرى البعض العقیدة اإلسالمیة بشكل مختلف، حیث یعتبر 

غیر متأكدین تماما من موقفھم من  10، باإلضافة إلى أن ثالثة من أصل عشرة "لیست إسالمیة"اإلسالمیة 
في المائة فكرة أن الدولة اإلسالمیة دلیل على ما یحدث عندما یھیمن اإلسالم في  47ویرفض  .ھذه المسألة

اإلسالم "وتجاوبا مع عبارة . في المائة غیر متأكدین تماما من موقفھم 26المجتمع، باإلضافة إلى أن 
٪، أما 39في المائة من األمیركیین أن ذلك صحیح مقابل رفض  43یرى " الحقیقي یخلق مجتمع سلمي

وشمل استطالع رأي مركز األبحاث أیضا القساوسة، الذین عبروا . في المائة المتبقون فغیر متأكدین 18
في المائة من كبار رجال الدین البروتستانت فكرة  61عن موقف سلبي أكبر ضد اإلسالم، حیث یرفض 

اإلسالمیة مؤشر على ما یمكن  في المائة أن الدولة 45ویعتقد " اإلسالم الحقیقي یخلق مجتمع سلمي"أن 
  .15٪ یرفضون ھذا الطرح47أن یحدث عندما یھیمن اإلسالم في المجتمع، على الرغم من أن 

بالنسبة لكندا، یؤكد المرصد على توجھ مثیر للقلق في ھذا البلد الدیمقراطي الذي من المفترض فیھ 
وسبب ھذا االنشغال أن غالبیة كندیي  .حمایة الحریة الدینیة على اعتبار أنھا أحد المبادئ األساسیة

 SOM for"فوفقا الستطالع رأي جدید لمركز . الكیبیك ضد وجود مسجد في الحي الذي یعیشون فیھ
Cogeco Nouvelles" فإن ثلثي سكان الكیبیك یدعمون قرار مدینة شاوینیجان لمنع التعدیالت ،

في المائة منھم على قرار المدینة  65یوافق  المحتملة لقواعد تقسیم المناطق للسماح ببناء مسجد، كما
في المائة ھذا القرار، مع تسجیل امتناع بقیة  24رفض طلبات تغییر تقسیم المناطق، في حین ال یدعم 

وتشیر النتائج أیضا إلى أن نفس عدد الكیبیكیین تقریبا ال یرغبون في . المشاركین عن تقاسم آرائھم

                                                   
islam-true-http://www.theblaze.com/stories/2015/02/13/does-: ، الرابط"ذو البالیز"انظر مقاال في الموضوع على موقع  14

-law-shariah-on-in-weigh-public-the-and-pastors-movement-muslim-a-truly-state-islamic-the-is-and-society-peaceful-a-create
islam/-and ،2015.2.14  
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ال "٪ من األشخاص الذین شملھم االستطالع إنھم 64یقول حوالي تشیید مسجد أو نقلھ إلى حیھم، و
ویعیش معظم المعارضین لوجود مسجد . على االقتراح" ال یوافقون بالمطلق"أو " یوافقون في الغالب

سنة ولم یستكمل غالبیتھم تعلیمھم ما بعد التعلیم الثانوي،  55في حیھم خارج مونتلایر، ویتجاوز سنھم 
سنة  34و 18في المائة الموافقین في منطقة مونتلایر وتتراوح أعمارھم بین  28م في حین یعیش معظ

  .16وحاصلین على شواھد جامعیة

 خطابات وحمالت إسالموفوبیة  .2.1.2

ال یوجد خوف من اإلسالم والمسلمین في أذھان عامة الناس في أمریكا وكندا فقط، ولكنھ یتجلى أیضا 
صورة اإلسالم وتھمیش المسلمین في الوالیات المتحدة؛  في خطابات وحمالت منھجیة لتشویھ

والترویح بأن اإلسالم دین شر وخبث؛ وأنھ یشكل خطرا وتھدیدا على الغربیین؛ أن المسلمین 
ارھابیون یمیلون الرتكاب العنف؛ أن اإلسالم غیر متوافق مع قیم الغرب؛ أنھ ال ینبغي إعطاء 

وخالل الفترة التي یشملھا التقریر، . یمقراطیة؛ وما إلى ذلكالمسلمین فرصة للعیش في المجتمعات الد
على سبیل المثال، وقف المرصد على بعض الخطابات والحمالت المھینة التي تعكس كراھیة اإلسالم 

 : عملت على الترویج لھا شخصیات بارزة وشعبیة في الوالیات المتحدة

 "ل األول لحمایة المسیحیین فقط التعدی"

عامة في الوالیات المتحدة إقناع األمیركیین أنھ من المفترض أن یكون بلدھم  حاولت شخصیة
ففي لقاء بجاكسون بوالیة . للمسیحیین فقط ونفى حقوق الدیانات األخرى للعیش في أرض العم سام

، أعلن رئیس المحكمة العلیا 2014أیار /انعقد مایو) Pastor for Life Luncheon(مسیسیبي 
بوذا لم یخلقنا، محمد لم "أن التعدیل األول ال ینطبق إال على المسیحیین ألن " ورروي م"بأالباما 

لنكن . لم یأتوا بالقرآن على متن سفینة للحجاج"لیتابع قائال " یخلقنا، بل رب الكتاب المقدس من خلقنا
وأنھ سیقوم ، مدعیا أن أمریكا قد ضلت طریقھا، "كفانا استھتارا. واقعیین، لنعد لتاریخنا ونتعلم منھ

بنشر كتیب یحتوي على نسخ من وثیقة إعالن االستقالل والدستور، یثبت أن جمیع مؤسسیي األمة 
  .17كانوا یعلمون أن كل شیئ بأمریكا مرتبط بالرب

  "الھاإلسالم سرطان یجب استئص"

                                                   
of-http://montrealgazette.com/news/quebec/majority-:  غازیت، الرابطمونتلایر"انظر مقاال في الموضوع بموقع  16

suggests-poll-ighbourhoodne-their-in-mosque-of-presence-against-quebecers ،2015.2.27  
  : ، الرابط)Islamophobia Today Blog(مقاال في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر 17

christians/-protects-only-amendment-first-justice-chief-w.islamophobiatoday.com/2014/05/03/alabamashttp://ww ،2014.5.4  
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نشر جون بینیت، نائب أمریكي جمھوري تصریحات بوسائل اإلعالم االجتماعیة یحذر من المسلمین 
في  90لقد قرأت القرآن فوجدت أن "وقال . األمیركیین ورفض تقدیم اعتذار في مواجھة االنتقادات

، "من القرآن" السلمي"في المائة فقط تصالحیة، أو ما یقول البعض إنھ الجزء  10المائة منھ عنف و
المسلمین  قبل أن یشیر إلى أنھ لیس ھناك فرق بین اإلسالم المعتدل والمتطرف وإلى أن ھدف جمیع

  ."18ھذا سرطان في أمتنا یجب استئصالھ"ھو تدمیر الحضارة الغربیة من الداخل، لیشدد بالقول إن 

 " اإلسالم لیس لھ مكان في مجتمع متحضر"

قال رئیس لجنة مكافحة التشھیر المسیحیة، غاري كاس، على موقع منظمتھ إن میلیشیات الدولة 
ھا نحن ... نحن مدینون للدولة اإلسالمیة: "ن، حیث كتب قائالاالسالمیة كشفت عن نوایا جمیع المسلمی

سیكون علینا أن نواجھ الحقیقة . نرى الوجھ الحقیقي لإلسالم وإن كان محمد یحترق في الجحیم
المسلمون ال یستطیعون العیش في . القاسیة، حقیقة أن اإلسالم لیس لھ مكان في مجتمع متحضر

وقد استبعد كاس الترحیل ". سیسعون دائما إلیذائنا. لحریة المسیحیةمجتمع قائم على مثل المساواة وا
 - "في الحقیقة ال یوجد سوى حل واحد. حلول ممكنة"أو إرغام المسلمین على تغییر دینھم للمسلمین ك 

سنة  1400إن الشيء الوحید الذي جاء في الكتاب المقدس وأثبت فاعلیتھ على مدى "العنف، مضیفا 
لقد ھزم القائدان المسیحیان شارل مارتل ... لحرب المسیحیة العادلة والدفاع عن النفسمن التاریخ ھو ا

. عند محاولة احتاللھم للغرب] العثمانیین[األتراك المسلمین  1672وجون سوبیسكي في عام  732في 
من سیبعث الرب ھذه المرة إلنقاذنا؟ وھل سیتدخل الرب أصال ھذه المرة أم سیتركنا بین یدي 

وقد حذر المسیحیین ودعاھم للتحضیر لمزید من الھجمات اإلرھابیة في " سلمین بسبب تنكرنا لھ؟الم
  .19الداخل والخارج، قائال إن العنف تضحیة یجب القیام بھا

  "زیة والفاشیة والشیوعیةاإلسالم یقارن بالنا" 

/ ز، في سبتمبرمكینیرني، جنرال أمریكي متقاعد، ومحلل عسكري حالیا بفوكس نیو. قال توماس ج
إن االقتصاد وانكماش الجیش وأكثر من عشر سنوات على سیاسات الوالیات المتحدة في  2014أیلول 

الشرق األوسط لم تزد سوى األخطار المتربصة باألمة، مضیفا أن اإلسالم الرادیكالي أكبر تھدید 
لمین وأن المتطرفین قبل أن یصیف أن القادة األمیركیین یخشون إغضاب المس.... تواجھھ أمریكا

                                                   
  : ، الرابط)Islamophobia Watch Blog(مقاال في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر 18

-our-in-cancer-a-is-islam-says-politician-republican-http://www.islamophobiawatch.co.uk/oklahoma
36638-out/#more-cut-be-to-needs-that-ionnat ،2014.9.17  

   :، الرابط)Islamophobia Watch Blog(مقاال في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر 19
-civilized-in-place-no-has-islam-war-holy-for-calls-activist-http://www.islamophobiawatch.co.uk/christian

36303-moresociety/# ،2014.9.6  
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الصواب '"وقارن مكینیرني اإلسالم بالنازیة والفاشیة والشیوعیة، مؤكدا أن . یختبئون وراء دینھم
اإلسالم لیس ... لنسمي األشیاء بمسمیاتھا . إنھا حرب عالمیة ضد اإلسالم الرادیكالي. یقتلنا' السیاسي

  ".20دین سالم

  " الماللیبرالیة تتعارض مع اإلس األیدیولوجیة"

 Real Time with‘، معلق وكومیدي یستضیف برنامجا سیاسیا حواریا ساخرا "بیل ماھر"أثار 
Bill Maher’ على القناة األمریكیةHBO تشرین األول /أكتوبر 3، جدال خالل حلقة أذیعت في

في مثل حریة التعبیر وحریة المعتقد والمساواة  - عندما ادعى أن األیدیولوجیات اللیبرالیة  2014
سام "وحاجج ماھر وزمیلھ في البرنامج . تتعارض مع اإلسالم - الزواج والمساواة بین الجنسین 

خالل البرنامج اإلسالم یقمع النساء والمثلیون وأن المسلمین ال یملكون حریة ترك دینھم، " ھاریس
اللجنة وھو كالم اعترض علیھ ثالثة ضیوف ھم الممثل السینمائي بن أفلیك ومایكل ستیل، رئیس 

وقال ماھر . الوطنیة للحزب الجمھوري سابقا، ونیكوالس كریستوف، كاتب عمود بنیویورك تایمز
" قتلك إذا قلت شیئا خاطئا***** الدین الوحید الذي یشبھ المافیا، التي یمكنھا ] اإلسالم"[خالل برنامج 

  ".21مي ھو السائدفي العالم اإلسال] التطرف... [إنھ الواقع، بن، نحن ال نختلق األمر... "

 " ت والضحك عن اإلسالم والمسلمینال یمكن للناس التنكی" 

باعتباره تنازال وعائقا أمام " الصواب السیاسي"وصف جون كلیز أحد أعضاء فرقة مونتي بیثون 
 Real Time‘الكومیدیا، وھو األمر الذي سخر منھ الكومیدي عندما استضافھ بیل ماھر في برنامجھ 

with Bill Maher’  على قناةHBO  وقد قال كلیز الذي جاء للبرنامج . تشرین الثاني/نوفمبر 21في
من أجل الترویج لمذكراتھ، عندما استدرجھ ماھر بابتھاج للحدیث عن اللباقة أو الصواب السیاسي، 

ذا ال لما... یمكن أن ألقي نكات حول السویدیین واأللمان والفرنسیین واإلنجلیز والكندیین واألمیركیین"
یمكننا قول نكات عن المكسیكیین؟ ھل ألنھم ضعیفین بحیث ال یمكنھم االعتناء بأنفسھم؟ إنھ تنازل 

لیسارع ماھر باإلجابة ضاحكا " من ھم األشخاص الذین ال یمكننا قول نكات عنھم؟. كبیر جدا
فعل ذلك، ھذا فقط ھذا ال یعني أنھ ال یمكنك "لیجیبھ كلیز " حاول وتتبع حسابك على تویتر. المسلمون"

صحیح، "قائال  pieceو peace:لیرد ماھر متالعبا بلفظین متشابھین في النطق" یعني أنھم سیقتلونك

                                                   
  : ، الرابط)Islamophobia Watch Blog(مقاال في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر 20

-and-fascism-nazism-to-islam-compares-analyst-military-news-http://www.islamophobiawatch.co.uk/fox
36645-communism/#more ،2014.9.17  

  :، الرابط)Islamophobia.org Blog(مقاال في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر 21
maher.html-individuals/bill-http://www.islamophobia.org/islamophobic  ،2014.10.20  
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ھنا،  (piece) ھذه قطع من جسمك )... peace(اإلسالم دین سالم یقطع مع العنف . لقد قلت ذلك
  .22..."ھناك

  "المتحدة دماج كلیا في الوالیاتال فرصة للمسلمین األمیركیین لالن"

تشرین الثاني قائلة إنھ لیس /صرحت الناشطة المناھضة للمسلمین بریجیت غابرییل في نوفمبر
وخالل مقابلة أجریت معھا، قال . للمسلمین األمیركیین فرصة لالندماج كلیا في المجتمع األمریكي

یرفرف على المنازل  المقدم لغابرییل إنھ سافر مؤخرا إلى دیربورن، میشیغان، ولم یر العلم األمریكي
لماذا ال یندمح المجتمع اإلسالمي مع : "وإنھ توقف في وقت ما لیسأل عن وجھة ما وتم تجاھلھ، فقالت

مدعیة " ،ألن ھذا ما یقال لھم في المساجد في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة... بقیة المجتمع األمریكي
جب علیھم تھنة األمریكیین في أعیاد المیالد أو عید أنھ یتم بالمساجد األمریكیة إخبار المسلمین أنھ ال ی

  .23الفصح وأن ال یتمنوا لھم عطلة سعیدة

  "ات فاسدة عدیدة، فالبستان فاسدعندما تكون ھناك تفاح"

بعد توجیھ كالم نابي لوصف إرھابیي باریس، تحدث بیل ماھر مع سلمان رشدي عن اإلسالم 
تفاحات فاسدة عدیدة، فالبستان عندما تكون ھناك "الرادیكالي وقال 

اإلرھابیة،  9/11قبل أن یعود للحدیث عن ھجمات " ،فاسد دون شك
وذكر ماھر . لیقرا معا أن ھذا األمر لیس طفرة في الدین اإلسالمي

حین وصف سام ھاریس " بن أفلیك"بنقاشھ مع الممثل األمریكي 
بیین اإلرھا"وادعى ماھر أن " بمصدر األفكار الشریرة"اإلسالم 

، لیعلق رشدي "والتیارات الرئیسیة في المجتمعات اإلسالمیة تتقاسم الكثیر من ھذه األفكار الشریرة
بكالم غیر الئق ویضیف ال یجب أن یتنازل الغرب أبدا عندما یتعلق األمر بحریة التعبیر والوقوف 

  .24ضد ھذا التطرف

  

                                                   
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/11/27/john-: مقاال في الموضوع بموقع ھافتغتون بوست، الرابط انظر 22

_n_6232548.html-smuslim-jokes-muse-correctness-political-debate-maher-bill--cleese ،2014.12.4  
  : ، الرابط)Islamophobia Today Blog(مقاال في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر 23

-to-in-blending-americans-muslim-of-chance-no-gabriel-mophobiatoday.com/2014/11/20/brigittehttp://www.isla
s/#-u ،2014.12.3  

  : ، الرابط)Islamophobia Today Blog(مقاال في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر 24
-orchards-apples-bad-many-this-theres-when-islam-on-rushdie-salman-http://www.mediaite.com/tv/maher

rotten/ ،2015.1.10  
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ضد اإلسالم لحشد دعم العامة في  وباإلضافة إلى ھذه الخطابات، استخدمت الكراھیة والتحیز
الوالیات المتحدة، فخالل الفترة التي یشملھا التقریر، مثال، سجلت شبكات اإلسالموفوبیا 

األمریكیة التي تضم ممولین ومنظمات ومنابر إعالمیة 
ودعاة البروبغندا ونشطاء وفاعلین سیاسیین، نشاطا كبیرا 

. المسلمینلخلق مناخ من الخوف والكراھیة والشك تجاه 
ومن بین ھؤالء الحاقدین على اإلسالم بامیال جیلر التي 

، قامت 2012في سنة . یشبھھا المرصد بغیرتز فیلدرز
مبادرتھا للدفاع عن الحریة األمیركیة بتمویل إعالنات في جمیع محطات قطار األنفاق المترو 

لتھمھما النیران، لتعود تتضمن اقتباسا من القرآن بجانب صورة لرجي مركز التجارة العالمي ت
وألن  .25بإعالن فظیع آخر، یدعي أن كراھیة المسلمین للیھود من القرآن 2014أیار /في مایو

أن إعالنات جیلر تدخل في إطار التعبیر الذي یحمیھ القانون، قال  2012المحكمة اعتبرت في 
، 2014آب /أغسطسومنذ . متحدث باسم مترو األنفاق أنھم قرروا الغض عن تحدیھم ھذه المرة

وملصقاتھ المسیئة وحملتھا المعادیة لإلسالم تجوب الشوارع والمحطات على الحافالت ومترو 
  .االنفاق بنیویورك

ومما یثیر القلق األكثر أن جیلر ومجموعتھا الیمینیة المتطرفة لمروجي الكراھیة یخططون اآلن 
یار أ/في تكساس مایو) والسالمعلیھ الصالة (لعقد معرض فني ومسابقة لتصویر النبي محمد 

ومن خالل . 26دوالر أمریكي ألفضل رسم كاریكاتیري 10.000، قیمة جائزتھا األولى 2015
، یبدو للمرصد أن للمجموعات الیمینیة المتطرفة 2014آب /مراقبة أنشطتھم منذ أغسطس

یات المتحدة، والجماعات الملحدة األمریكیة خطة منھجیة لتغذیة الكراھیة ضد اإلسالم في الوال
حیث تشنوا المجموعتان حمالت مستمرة إلقناع الرأي العام األمیركي أن التطرف جزء من العالم 

  .اإلسالمي وأنھ تمثیل للدین اإلسالمي

  

  

                                                   
  :، الرابط)Islamophobia Today Blog(وضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا مقاال في الم انظر 25

 -islam-anti-another-with-back-is-geller-dc-http://www.islamophobiatoday.com/2014/05/15/washington
ad/-metro ،2014.5.16  

protesting-journal.com/news/state/group-http://www.news-: مقاال في الموضوع بموقع لونغفیو نیوز جورنال، الرابط انظر 26
534e7dce1949.html-abfe-556d-a65f-texas/article_81569c1c-in-event-cartoon-muhammad-planning-islam  
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 مراقبة اإلسالم والمسلمین .3.1.2

یعیش المسلمین بالوالیات المتحدة تحت مراقبة لصیقة من قبل السلطات األمریكیة منذ الھجوم 
؛ ویعتقد المرصد أن ھذا النشاط المخابراتي ال یزال مستمرا إلى حدود 200127في  11/9اإلرھابي 

) NSA(فعلى سبیل المثال، ووفقا لوثائق إلكترونیة لوكالة األمن القومي . الفترة التي یشملھا التقریر
من فیھم محامون سربھا إدوارد سنودن، تجسست الحكومة األمریكیة على آالف المسلمین األمریكیین ب

یذكر أن ھذه المراقبة تتم . أمیركیون وأكادیمیون بارزون یحترمون القانون منذ العقدین الماضیین
، وھو قانون یھدف إلى استھداف األفراد )FISA(بموجب قانون مراقبة المخابرات األجنبیة 

بة التي نشرتھا مجلة وتضمنت الوثائق المسر. المتورطین في اإلرھاب الدولي أو التجسس أو التخریب
، تعرف الصحفیون 2002عنوان برید إلكتروني تمت مراقبتھا منذ  7485قائمة ب" ذي انترسبت"

وفي ". حیاة مثالیة ظاھریا، وعامة للغایة"على أصحاب خمسة منھا تم وصفھم على أنھم یعیشون 
االستخبارات بشأن  من نفس الملفات أعطیت تعلیمات لموظفي وكالة 2006وثیقة یعود تاریخھا إلى 

محمد "كیفیة تسجیل ھویة األشخاص الذین یخضعون للمراقبة بشكل صحیح واستخدام اسم مزیف 
ومن بین الشخصیات الرئیسیة التي استھدفتھا ھذه المراقبة فیصل جیل، وھو . كمثال على ذلك" راغید

رین السیاسیین في محام ومرشح جمھوري لمنصب مندوب بوالیة فرجینیا، شغل منصب كبیر المستشا
  .28وزارة األمن الداخلي في عھد الرئیس جورج بوش

                                                   
فریق استخالص المعلومات، ب، أعلنت شرطة نیویورك أنھا قد حلت وحدة المراقبة المثیرة للجدل المعروفة 2014في أبریل  27

ملفات تفصیلیة عن  إعدادعلى المحادثات و للتصنتالمجتمعات اإلسالمیة  إلىمحققین في ثیاب مدنیة ترسل التي كانت 
فریق استخالص  عنتقاریر صادرة  علىالتایمز  وقد اطلعت .ن منھاوتسوقوی فیھ ویصلون بھایأكلون  األماكن التي

االستخبارات،  بقسم دجنیالفریق الذي كان یشتغل كجھاز للتكیفیة عمل  عننظرة قریبة  تعطي، 2009المعلومات في أوائل 
بشكل  ال تنسجماإلرھاب مكافحة قسم أن مھمة  ویتبین من خاللھا أیضا. إحباط المؤامرات اإلرھابیةب المعنیة الھیئةذراع 

من  اعادی أن الدین أصبح موضوعا وتبین التقاریر. التقلیديمكافحة الجریمة  مع عملجدید ومن المحتمل أنھ غیر مریح 
التي أعدھا بعض التقاریر  تقفو. مشآت الحرمان من الحریةفي المدینة وم النائمةالخالیا  بشأنتحقیقات الشرطة في 

أعیاد بحتفل أو ی المسجد یذھب إلى المعني باألمرما إذا كان و وتقاسمھا المعلومات  جلسة استخالص بعد محققون
الذي یتردد علیھ ویشیر مسجد البائع طعام موقع  حولصف تقریر على سبیل المثال یو. الحج إلى مكة أقامالمسلمین أو 

واسعة النطاق للمساجد المراقبة ال وقد أثارت ."كستانباالو) ایران(األفغان والفرس  بینمزیج "التقریر إال أن ھناك 
رصد ھذا الوثائق تتضمن تفاصیل  بنشر وكالة اسوشیتد برسبادرت   حینوالمؤسسات المدنیة اإلسالمیة والشركات جدال

http://www.nytimes.com/2014/05/11/nyregion/new- :التالي أكثر على الرابطمعلومات یمكن اإلطالع على . 2011في 

informers.html?_r=0-be-to-muslims-recruit-police-york ،2014.5.12  
  : ، الرابط)Islamophobia Watch Blog(مقاال في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر 28

-muslim-to-giving-were-fbi-the-name-the-raghead-http://www.islamophobiawatch.co.uk/mohammed
33980-bloggs/#more-joe-namerica ،2014.7.10  
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ومن بین المواطنین األمریكیین 
اآلخرین الذین شملتھم المراقبة أیضا 
عاصم غفور، محامي مثل العددین في 

آغا سعید، . قضایا متعلقة باإلرھاب
ناشط حقوق مدنیة وأستاذ للعلوم 
، وھوشنك أمیر )كیر(لمجلس العالقات اإلسالمیة األمریكیة السیاسیة، نھاد عوض المدیر التنفیذي 

یذكر أن ھذه ھي المرة األولى التي تقدم فیھا وثائق لمواطنین . أحمدي، أستاذ العالقات الدولیة
أمریكیین تنبث استھدافھم من قبل وكاالت االستخبارات بشكل فردي وھو ما من شأنھ أن یسمح لھم 

  .29ة األمریكیة بسبب المراقبة غیر القانونیةبرفع دعوى قضائیة ضد الحكوم

ویبدو أن الحاجة لھذا النوع من الممارسات غیر القانونیة تعززت أكثر عند ظھور توجھ جدید یتمثل في 
ظاھرة المقاتلین األجانب الذین یتوجھون إلى العراق وسوریا لالنضمام إلى داعش، حیث بات یشتبھ، 

وأوروبا، بأن المساجد والمراكز اإلسالمیة تستخدم كمراكز لتجنید ھؤالء خصوصا في الوالیات المتحدة 
المقاتلین األجانب واالتصال، لذلك ارتفع عدد الغربیین الذین یطالبون حكوماتھم بمراقبة أنشطة المساجد 

فھا ھو النائب الجمھوري عن والیة ایوا ستیف كینغ على سبیل المثال . والمراكز اإلسالمیة عن كثب
حكومة الوالیات المتحدة علنا للتجسس على المساجد األمریكیة للحد من جھود داعش المرتبطة عو ید

ورغم عدم وجود . بالتجنید، ومتابعة التنظیمات المتشددة التي تنشط في المساجد في جمیع أنحاء البالد
راكز الستھداف دلیل على أن لداعش برنامج تجنید على الصعید الوطني أو عن استخدام المساجد كم

 .30الجھادیین المحتملین، أصر كینغ على مواصلة إدارة أوباما استھداف المساجد وتشدید مراقبتھا

وخالل الفترة التي یشملھا التقریر، سجل المرصد غیاب أي دلیل مقنع على أن مراقبة المسلمین 
 أنھ من الواضح جدا أن وتدابیر السلطات األمریكیة لتجنید المسلمین كمخبرین قد توقفت تماما، إال

ھناك خالف في الوالیات المتحدة بشأن ھذه المسألة، یتجلى في جھود اإلعالم والعامة للضغط على 
الحكومة لوقف ھذا النشاط، كما دعت منابر إعالمیة مثل نیویورك تایمز، أسوشیتد برس، واالتحاد 

ى مراقبة الجالیات المسلمة، على األمریكي للحریات المدنیة إلى الحد من قدرة شرطة نیویورك عل
الرغم من وجود مقاومة لھذا التیار من قبل شخصیات عامة مثل النائب الجمھوري بیتر كینغ، الذي 
قال مثال إنھ كان ینبغي على الوالیات المتحدة أن تتفاعل مع اطالق النار الذي شھده البرلمان الكندي 

اقبة المسلمین، كما ھاجم المنابر اإلعالمیة التي تشرین األول، عن طریق تعزیز مر/أكتوبر 22في 

                                                   
  المصدر السابق  29
  : ، الرابط)Islamophobia Watch Blog(مقاال في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر 30

-recruitment/#more-isis-stop-to-mosques-s-u-on-spy-congressman-http://www.islamophobiawatch.co.uk/gop
36515 ،2014.9.15  



OIC-CS-8thOBS-REP-Draft1-May-2015  24  
 
 

یمكن أن نتوفر على كل التكنولوجیا التي نرید، : "وفي إحدى تصریحاتھ قال. تشجع على عكس ذلك
الحقیقة أنھ یجب علینا معرفة ما یحدث على أرض الواقع في الجالیات اإلسالمیة، وال یمكننا القیام 

یجب أن نعرف ما یدور في المساجد التي غالبا ما تكون حاضنة ...  بذلك إال من خالل تعزیز المراقبة
  .31"لھذا النوع من اإلرھاب

خالصة ھذا الجزء أنھ تم الوقوف خالل الفترة التي یشملھا التقریر على استمرار ظاھرة اإلسالموفوبیا في 
خاص، بسبب الحمالت وتترسخ ھذه الظاھرة أكثر في الوالیات المتحدة بشكل . الوالیات المتحدة وكندا

ویعكس انتشار الظاھرة العدد الكبیر . من اإلسالم' الخوف'اإلعالمیة المكثفة والخطابات العامة التي تأجج 
. الملحق األولمن الحوادث المتفرقة ضد المسلمین والمساجد والمراكز اإلسالمیة كما ھو موضح في 

سلسلة استطالعات رأي تخلص إلى عدم الثقة أیضا في أذھان األمیركیین وتأججھ " الخوف"ویزحف ھذا 
وآخر اإلشارات السلبیة موقف األمیركیین من الرسوم المسیئة . والنظرة السلبیة تجاه اإلسالم والمسلمین

وھناك مؤشر واضح كذلك یتمثل . وخوف األمیركیین المتزاید من المھاجرین المسلمین) ص(للنبي محمد 
، خاصة أن الرأي العام األمیركي بات یشتبھ في "دین سالم"إلسالم في تزاید شك األمیركیین في كون ا

األنشطة الدینیة بالمساجد ومن ھنا تأتي دعوة الحكومة إلى مواصلة التجسس على المساجد لوقف تجنید 
الدواعش، معتبرین أنھ یتم الترویج ألیدیولوجیة ھذه المنظمة المسلحة بنشاط في المساجد في جمیع أنحاء 

ورغم غیاب أي دلیل على أن لداعش برنامج تجنید وطني أو على استخدام المساجد كمراكز لتفریخ  .البالد
  .الجھادیین تواصل السلطات األمریكیة استھداف المساجد األمریكیة ومراقبتھا

2.2.  

مضطرد، وھو شرط  كما تمت اإلشارة إلى ذلك سلفا، یتزاید عدد األوروبیین المعادین للمسلمین بشكل
. یغذي ظاھرة اإلسالموفوبیا في القارة العجوز ویدفع المجتمعات نحو التعصب ضد األقلیات المسلمة

أولھا التزاید : ویرى المرصد أنھ یجب إیالء أھمیة خاصة لھذا األمر لثالثة أسباب أساسیة على األقل
ا التقریر وتأجج المشاعر المعادیة لإلسالم المستمر لعدد اإلسالوفوب األوروبیین خالل الفترة التي یشملھ

بالقارة األوروبیة بأكملھا من إسبانیا وإیطالیا في الجنوب إلى النرویج والسوید في الشمال، ومن المملكة 
المتحدة في الغرب الى جمھوریة التشیك في الشرق؛ ثانیا، بعد ما حدث في إسبانیا، إیطالیا، فرنسا، ھولندا، 

النرویج، والدنمارك، من المحتمل أن تنتقل عدوى اإلسالموفوبیا إلى باقي الدول  ألمانیا، السوید،
األوروبیة؛ ویتجلى السبب الثالث في كون أوروبا تكافح من أجل تحریك االقتصاد الراكد في المنطقة 

عادیة وتجاوز المستوى القیاسي للبطالة، وھو ما یمكن أن یغذي اإلسالموفوبیا ویعزز ارتفاع المشاعر الم
 .لألجانب والمسلمین، الشيء الذي  قد یؤدي إلى عزل المھاجرین المسلمین في أوروبا عن ھذه المجتمعات

                                                   
out-all-need-we-king-http://www.mediaite.com/tv/peter-: مقاال في الموضوع على موقع میدیایت، الرابط انظر 31

activists/-liberties-civil-oronm-despite-surveillance-muslim ،2015.10.25  



OIC-CS-8thOBS-REP-Draft1-May-2015  25  
 
 

  استطالعات رأي وتقاریر اإلسالموفوبیا في أوروبا. 1.2.2

خالل الفترة التي یشملھا التقریر، دقق المرصد في عدد من استطالعات الرأي والدراسات 
ویمكن تلخیص بعض نتائج . األوروبیین العامة تجاه اإلسالم والمسلمین االستقصائیة لقیاس مشاعر

  :وخالصات ھذه الدراسات االستقصائیة، كما یلي

 معظم المواطنین التشیكیین یخافون من اإلسالم؛  .أ 

 ارتفاع جرائم الكراھیة ضد المسلمین بشكل كبیر جدا في المملكة المتحدة؛  .ب 

  .داارتفاع العنصریة ضد المسلمین في أیرلن  .ج 

باھتمام المرصد إذ یتبین من خاللھا كمثال أن  جمھوریة التشیكفي أوروبا الشرقیة، استرعت 
اإلسالموفوبیا تجد أرضا خصبة حتى في البلدان األوروبیة التي لیس فیھا حضور كبیر لإلسالم ولیس 

إال أنھ یمكن القول أن موقف التشیكیین من اإلسالم ربما قد . بھا عدد كبیر من المھاجرین المسلمین
ووفقا لتحلیل أكادیمیة معھد . 2014یار أ/یلوس زیمان في مایوتأثر بتصریحات الرئیس التشیكي م

، فإن حوالي ثلثي التشیكیین الذین استخدموا تطبیق 2014أیار /مایو 16علوم االجتماع، صدر في 
EUvox وقد . في االنتخابات األوروبیة یعتبرون أن اإلسالم یشكل تھدیدا على المجتمع التشیكي

ووفقا لتطبیق . تشیكي، وھي عینة كبیرة ومھمة 18000ى تقییمھ آلراء خلص المعھد إلى ذلك بناء عل
EUvox فإن ثلث التشیكیین یعتبرون اإلسالم تھدیدا بالتأكید، في حین سجل الثلثیین خوفھم من ھذا ،

الدین، وبالتالي ینظر إلى اإلسالم على أنھ تھدید في جمھوریة التشیك أكثر مما ھو األمر علیھ في 
ویعارض أقل من . لندا، الذین لمواطنیھما خبرة مباشرة في التعایش مع ھذه األقلیة الدینیةفرنسا أو ھو

٪ من التشیكیین ال یعرفون، أو ال یكترثون 20ھذا الرأي بالتأكید، وحوالي  EUvoxعشر مستخدمي 
 .32٪ فقط سجلوا خوفھم من اإلسالم10. لذلك

، خاصة أنھا سجلت ارتفاعا غیر عادي للحوادث كذلك باھتمام المرصد المملكة المتحدةوقد استرعت 
فوفقا لدراسة أجراھا باحثون في جامعة تیساید، . المعادیة للمسلمین خالل الفترة التي یشملھا التقریر

ارتفع عدد حاالت جرائم الكراھیة ضد المسلمین المبلغ عنھا في المملكة المتحدة بشكل كبیر منذ مقتل 
، خاصة ضد النساء اللواتي یرتدین الزي اإلسالمي التقلیدي 2013جندي بریطاني في لندن في 

ویعتقد الباحثون . اللواتي من المرجح أن یتعرضن لسوء المعاملة أو یكن ضحایا ھجمات في الشارع
أن انعدام الثقة في شرطة في صفوف الجالیات اإلسالمیة وضعف معدالت اإلبالغ عن جرائم الكراھیة 

                                                   
poll-news/39081-http://www.praguepost.com/czech-: ظر مقاال في الموضوع على موقع براغ بوست، الرابطان 32 
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لمشكلة، إذ ال یتم تسجیل أیة محاضر بخصوص معظم حوادث اإلسالموفوبیا، یغطیان الحجم الحقیقي ل
. 33من تھكم عبر اإلنترنت وإساءة لفظیة وعنف شدید، وبالتالي تبقى ھذه الممارسات من دون عقاب

وقد جاء نشر التقریر وسط مخاوف أعرب عنھا بعض المسلمین بخصوص سالمتھم في الشوارع 
التي قد تكون  2014حزیران /الطالبة السعودیة في كولشستر في یونیوالبریطانیة في أعقاب مقتل 

ووفقا للتقریر، فإن غالبیة المعتدین العظمى . دوافع قتلھا دینیة ألن الضحیة كانت ترتدي الحجاب
أطفال ال تتجاوز ' أبطالھا'عاما، على الرغم من أنھ تم تسجیل اعتداءات  30رجال تقل أعمارھم عن 

وفي الوقت نفسھ، تستھدف جرائم الكراھیة في الشارع العام عادة الرجال، . سنواتأعمارھم العشر 
) Tell MAMA" (تل ماما"في المائة من الحاالت التي تم اإلبالغ عنھا التي سجلتھا  54كما أن 

أبلغت عنھا نساء، بما في ذلك عدیدات شعرن أنھن تعرضن لسوء المعاملة الرتدائھن الحجاب أو 
كما سجلت الدراسة ارتفاعا لمثل ھذه . یرھا من المالبس التي تظھر ھویتھن الدینیةالنقاب أو غ
 .34في المائة منذ حادث الجندي البریطاني 400الحاالت ب 

٪ من 1، وھي بلد أوروبي آخر ال یشكل المسلمون فیھ سوى أقلیة صغیرة تمثل أقل من أیرلنداتعد 
ث أصدرت جامعة لیمیریك تقریرا حول العنصریة مجموع السكان، أرضا خصبة لإلسالموفوبیا، حی

والتعصب ضد المسلمین في ھذا البلد، استنادا إلى دراسة استقصائیة لمسلمي أیرلندا حول تجاربھم 
وخلص . الشخصیة المرتبطة بالعداء ضد المسلمین، معززة بمقابالت ثنائیة ونقاشات تركیز جماعیة

وأفاد المشاركون تعرضھم . أنھم استھدفوا بسبب إسالمھم٪ من المعنیین یشعرون 36التقریر إلى أن 
؛ كما تعرض ...من ضرب، ونزع الحجاب بالقوة، ودفع، والبصق علیھم) ٪22(العتداءات جسدیة 

، كتمزیق إطارات عرباتھم )٪14(وعدد أقل تضررت ممتلكاتھم ) ٪20(البعض للتھدید أو المضایقة 
راسة تعرض النساء، اللواتي یمكن تخمین انتمائھن الدیني وسجلت الد... أو رمي البیض على منازلھم

٪ على 22٪ و28(أكبر من الرجال ) ٪40(وتمییز ) ٪44(بسھولة أكبر بسبب لباسھن، العتداءات 
وقد عبرت النساء المستجوبات أیضا عن احباطھن من الصور النمطیة والنظر إلیھن ). التوالي

جالیة "ینظر للمسلمین في أیرلندا، وفقا للتقریر، ك  وبشكل عام،. كضحایا خاضغات لقمع الرجال
  .35من قبل الشرطة والمواطنین" مشتبھ فیھا

 
                                                   

  : ، الرابط)Islamophobia Watch Blog(في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر مقاال 33
33870-rising/#more-crime-hate-muslim-anti-report-http://www.islamophobiawatch.co.uk/uk،2014.7.7  

  المصدر السابق 34
  : ، الرابط)Islamophobia Watch Blog(في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر مقاال 35

34368-ireland/#more-in-racism-muslim-anti-on-report-http://www.islamophobiawatch.co.uk/revealing ،
2014.7.16  
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  الخطابات والحمالت المعادیة للمسلمین في أوروبا. 2.2.2

یتجلى الخوف من اإلسالم والمسلمین في أوروبا كذلك في الخطابات والحمالت التي یتم إطالقھا 
المسلمین في القارة، من خالل التأكید مرة أخرى على أن اإلسالم دین لتشویھ سمعة اإلسالم وتھمیش 

ال یأتي منھ إلى الشر وأنھ خطر یھدد األوروبیین وعلى أن المسلمین ارھابیون یمیلون دائما إلى 
ارتكاب العنف وعلى أن اإلسالم ال یتوافق مع القیم الغربیة وعلى أنھ ال ینبغي إعطاء المسلمین فرصة 

وخالل الفترة التي یشملھا التقریر، وقف المرصد على خطابات ... المجتمعات الدیمقراطیةللعیش في 
 :وحمالت مھینة في أوروبا ضد اإلسالم والمسلمین

  " وعقیدة تفرخت في الجحیم' یطانيش'اإلسالم دین "

وصف كبیر القساوسة جیمس ماكونیل، قس إنجیلي من أیرلندا الشمالیة، 
، عندما كان یلقي "عقیدة تفرخت في الجحیم"، "الشیطاني"اإلسالم بالدین 

في " وایتویل تابیرناكل میتروبولیتان تشورتش"خطبة دینیة في كنیسة 
الناس یقولون : "كما صرح القس في خطبتھ قائال. 2014أیار /مایو 18

 - قد یكون األمر كذلك  - اآلن إن ھناك مسلمون طیبون في بریطانیا 
یمكن لإلسالم القدوم إلى ھذا البلد، یمكن "مضیفا  "لكنني ال أثق بھم،

لإلسالم العبادة في ھذا البالد، یمكن الدعوة لإلسالم في ھذا البلد ولكنھم 
ولسنین عدیدة ال یمكننا نحن ولو إلفاء خطبة قصیرة ھناك، نحن غیر مرحب بنا في . یدعون للكراھیة

  36."مقدس في أرض اإلسالماإلسالم، ال یسمح لنا بالتبشیر بتعالیم الكتاب ال

ة یجب أن یقدم مشروع قانون أمام الكونغرس لتحدید جمیع آیات القرآن التي تشكل، سواء منعزل"
  "أو مجتمعة، تحریضا على القتل

دعا السیاسي البریطاني اللورد كریستوفر مونكتون الوالیات المتحدة لحظر مقاطع معینة من القرآن 
تقریبا جمیع األعمال اإلرھابیة المرتكبة في جمیع " یا زورا أن وتجریم قراءتھا بصوت عال، مدع

، غاضا "أنحاء العالم في الربع األخیر من القرن الماضي تم ارتكابھا من قبل المسلمین باسم هللا
الطرف عن أعمال اإلرھاب التي ترتكبھا المیلیشیات الیمینیة األمریكیة وحملة العنف الوحشي 

صابات المخدرات المكسیكیة، لیؤكد بعد ذلك أن المرء ال یحتاج سوى إلى المستمرة التي تشنھا ع

                                                   
  : ، الرابط)Islamophobia Watch Blog(في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر مقاال 36

-devils-the-as-islam-denounces-mcconnell-james-pastor-http://www.islamophobiawatch.co.uk/belfast
31846-doctrine/#more ،2014.5.22  
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ووفقا لرأیھ التحریضي فالسلطات جبانة إذ فشلت في منع . التمعن في كتاب المسلمین المقدس، القرآن
  .تداول القرآن في شكلھ الحالي ألنھا تخشى رد فعل عنیف

عس عن حظر مقاطع من القرآن تدعو إلى العنف وقال إنھ ال ینبغي على المعادین لإلسالمیین التقا
ضد غیر المؤمنین، وشدد على أن ضمان حقوق حریة التعبیر رھین بوقف التحریض، مقترحا أن یتم 
تقدیم مشروع قانون أمام الكونغرس یحدد جمیع آیات القرآن التي تشكل، سواء منعزلة أو مجتمعة، 

مشروع القانون متابعة أي شخص "ضرورة أن یتیح  ومضى بالقول والتأكید على. تحریضا على القتل
یقرأ أي من ھذه المقاطع بصوت عال بالجریمة التي یحرض علیھا، وإذا تمت إدانتھ، تفرض علیھ 

َظر بأن من شأن فرض رقابة على ھذه المقاطع "أي السجن لمدة طویلة –العقوبة المعتادة لذلك  ، لین
  . 37ب المسلممن القرآن تحیید آثار التطرف على الشبا

  - " األسلمة تزحف في الغرب من خالل اللحوم الحالل"

نشر كانون اریك وودز، كاھن 
شیربورن، مقالة یھاجم من خاللھا 

 2014أیار /مایو 15الحالل في 
تضمنت " ویسترن غازیت"بصحیفة 

نفس الھراء حول المسالخ الحالل 
التي تذبح الحیوانات في كامل 

األسلمة "وعیھا، باإلضافة إلى ھوس 
إلى الغرب من خالل غزو " الزاحفة

إنھ ألمر مؤسف أن یكتب مثل ھذا الكالم شخص یتقلد منصبا مسؤوال في كنیسة إنجلترا، ألن . اللحوم الحالل
وھذه لیست المرة األولى التي یروج من خاللھا ودز لھستیریا . دیر شیربورن جزءا من أبرشیة سالزبوري

  .201338بنفس الصحیفة في " غزو اللحم الحالل"ل عن الحالل، حیث سبق لھ نشر مقا

 "ساجد في ھولندایجب إغالق جمیع الم"

 "دة والھویة والثقافة الھولندیةالھجرة واألرحام في طریقھا إلى تدمیر الوح"
                                                   

  : ، الرابط" Raw Story "في الموضوع بمدونة  انظر مقاال 37
-them-reads-who-anyone-jail-quran-of-portions-ban-should-us-lord-http://www.rawstory.com/2014/09/british

loud/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20TheRawStory%20%28Ta
he%20Raw%20Story%29 ،2014.9.17  

  : ، الرابط)Islamophobia Watch Blog(في الموضوع بمدونة خاصة باإلسالموفوبیا  انظر مقاال 38
-christians-says-meat-halal-of-invasion-condemns-vicar-http://www.islamophobiawatch.co.uk/anglican

31697-country/#more-our-of-islamisation-creeping-the-oppose ،2014.5.17  
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، برئاسة خیرت فیلدرز المعروف )PVV(طالب الحزب الھولندي الیمیني المتطرف، حزب الحریة 
وخالل لقاء لنواب . المعادیة لإلسالم والھجرة، بإغالق جمیع المساجد بھوالندابآرائھ المتطرفة 

البرلمان، قال ممثل الحزب میشیل دي غراف أن حال ھولندا سیكون أفضل بشكل عام إذا باتت خالیة 
، مدعیا أن المسلمین "نحن نرید تطھیر ھولندا من كل أثر لإلسالم"من المساجد، قبل أن یضیف 

غییر واإلدماج واالندماج، مجیبا على سؤال حول عدم رغبتھم في رؤیة اإلسالم في یرفضون الت
وأضاف أنھ بالمقارنة مع المواطنین الھولندیین، یلد المسلمون أطفاال أكثر، لذلك تعتبر ھولندا . ھولندا

ن مھددة بفقدان ھویتھا وثقافتھا بسبب ارتفاع معدل والدات المسلمین، وبذلك، یمضي قائال، تكو
  .39"الھجرة واألرحام في طریقھا إلى تدمیر الوحدة والھویة والثقافة الھولندیة"

 - " اإلسالم إیدیولوجیة شمولیة تخالف كل شيء حدیث ترمز لھ بریطانیا"

وصف فوكرودت، مرشح لالنتخابات المحلیة عن حزب االستقالل بالمملكة المتحدة، اإلسالم 
كل شيء حدیث ترمز لھ بریطانیا، وھي آراء تھكمیة تدحض باإلیدیولوجیة الشمولیة التي  تخالف 

وفي خطبة الذعة حول ادعاء بعدم احترام . إصرار نایجل فراج على أنھ ال یقود حزبا عنصریا
الجالیة األفغانیة للتخطیط المعماري في برنت شمال لندن، قال فوكرودت إن أجزاء من البلدة باتت 

ألنھم مسلمون، فقد تجاھلوا رفض السلطات في مناسبتین وقاموا تشبھ والیة ھلمند في أفغانستان، و
المجلس من اتخاذ اإلجراءات ) ت(منع) ة(بذلك على أي حال، مدعیا أن اللیاقة أو الصواب السیاسي

الالزمة، خوفا من أن ینعث بالعنصریة، عندما كان المسلمون یستملون األطفال لیكونوا عبیدا للجنس 
  40.تحت أعین السلطات

 "للقرآنیجب على المسلمین النمساویین استخدام الترجمة األلمانیة القیاسیة "

خالل الفترة التي یشملھا التقریر، كانت ھناك أیضا حملة في النمسا تھدف إلى تھمیش المسلمین الذین 
قانونا یحظر التمویل  2015شباط /فبرایر 25یعیشون في ھذا البلد، حیث مرر البرلمان النمساوي یوم 

ألجنبي للمنظمات اإلسالمیة ویطلب من أي جماعة تدعي تمثیل المسلمین بالنمسا استخدام الترجمة ا
وقد جاءت ھذه اإلصالحات المثیرة للجدل لتضاف إلى قانون قائم جعل . األلمانیة القیاسیة للقرآن

، وھي إصالحات تھدف جزئیا إلى مواجھة التطرف 1912اإلسالم دین رسمي في النمسا في 
وإن كان القانون یمنح المسلمین حمایة قانونیة في ما یخص األعیاد الدینیة وتدریب األئمة، . سالمياال

                                                   
right-far-http://www.worldbulletin.net/news/149344/dutch-: ، الرابط"World Bulletin"في الموضوع بموقع  انظر مقاال 39

mosques-of-closure-demands-party ،2014.12.1  
-http://www.theguardian.com/politics/2014/may/15/ukip: في الموضوع بموقع صحیفة الغاردیان، الرابط انظر مقاال 40

candidate-heino-vockrodt-brent-islam-email ،2014.5.16تمت إضافة التأكید ،  
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فإنھ یحظر التمویل األجنبي للمساجد واألئمة من دول مثل تركیا والمملكة العربیة السعودیة ویطلب 
ه المجتمع والدولة، من إثبات نھج ایجابي تجا 450من الجماعات اإلسالمیة في النمسا التي یبلغ عددھا 

 41.أجل االستمرار في تلقي الترخیص الرسمي

 "الوطنیون األوروبیون ضد أسلمة الغرب"بیجیدا أو  حركات. 3.2.2

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes  أو بالعربیة
، ھو تنظیم سیاسي PEGIDAب ، أو ما یعرف اختصارا "الوطنیون األوروبیون ضد أسلمة الغرب"

من قبل الیمیني لوتز   2014ألماني معاد لإلسالم تأسس في مدینة دریسدن االلمانیة أثناء شھر أكتوبر 
ضد ما تعتبره  2014وقد قامت ھذه المنظمة بتنظیم مظاھرات أسبوعیة ابتداء من أكتوبر . باخمان

ومنذ  .تقییدا، وعلى األخص بالنسبة للمسلمین أسلمة العالم الغربي، داعیة إلى سن قوانین للھجرة أكثر
المعادیة لإلسالم قد ازداد مما یقدر ب  PEGIDA بدایتھا، كان عدد الناس الذین حضروا مظاھرة

 42.ینایر 12شخصا في  25.000ینایر، ثم إلى  5في  18000أكتوبر إلى  20متظاھر یوم  350
عدد من المدن األلمانیة، بما في ذلك ھانوفر وانطلقت أیضا احتجاجات معادیة لإلسالم مماثلة فع 

وكاسیل، في حین أن المظاھرات المعادیة لإلسالم التي نظمت في عدة مدن ألمانیة، تكرس الرأي 
 PEGIDA وقد اكتسبت حركة .القائل بأن اإلسالم كان وما زال یشكل خطرا كبیرا على المجتمع

فة األخرى والمواطنین العادیین، كما أن الجماعات اھتماما ودعما من لدن الجماعات الیمینیة المتطر
في   KOEGIDA الیمینیة المتطرفة المعادیة للمسلمین أصبحت أكثر بروزا في ألمانیا، من قبیل

 . PEGIDA وكالھما حركتان استلھمتا مبادئھما من 43في ھامبورغ  HAGIDAكولونیا و

ن من قبل بعض البلدان في أوروبا، من خالل ولسوء الحظ، تم استنساخ ھذه الحركة المعادیة للمسلمی
 PegidaDK ففي الدنمارك، نظمت حركة. حشد التجمعات المناھضة لإلسالم وتنظیم مظاھرات

، شارك فیھا حوالي مائتي 2015مظاھرة ضد األصولیة اإلسالمیة في كوبنھاغن أثناء شھر ینایر 
شخص ضمن مسیرة جابت شوارع عاصمة الدنمارك وھم یلوحون االعالم الدنماركیة ویحملون 

                                                   
  :، الرابط"نیوزویك"في الموضوع بموقع  انظر مقاال 41

 309753-groups-islamic-funding-oreignf-bans-law-islam-austrian-http://www.newsweek.com/controversial ،
2015.2.28  

مسیرة "  ”Anti-Islam protesters march in Dresden, Germany“إن نیوز.إن.المقال الذي ظھر في نشرة سي أنظر  42
  : من 2015/01/14، مقتطف بتاریخ "لمحتجین مناھضین لإلسالم في دریسدن، ألمانیا
marches-islam-anti-http://edition.cnn.com/2015/01/12/europe/germany  

 PEGIDA "“Germany leadership unite withقیادة ألمانیا تتوحد مع المسلمین ضد " أنظر المقال المعنون    43
Muslims against PEGIDA”،  في یومیة أخبار الصباحDaily Sabah News،  

-http://www.dailysabah.com/europe/2015/01/13/merkel: من 14.01.2015مقتطف بتاریخ 
speaks-out-against-rising-islamophobia  
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سنیلس، وھو طبیب نفساني دنماركي ألف كتابا   مصابیح مضاءة ؛ ویدعى منظم المسیرة نیكوالي
المئات من أنصارھا في  PEGIDA وفي النمسا، عبأت حركة 44.اإلسالم یخلق وحوشامفاده أن 

 في المملكة المتحدة، فنظمت ؛ أما45فبرایر 2شوارع فیینا ضمن أول سباق للسیارات نظمتھ یوم 
Pegida UK 2015ومنذ ینایر  46.اجتماعا حاشد في نفس الشھر حضره مئات من المحتجین ،

ا في كل من ھولندا والدنمارك والنرویج على الرغم من العدد متواجدة أیض  PEGIDAأضحت
  .الضئیل لمؤیدیھا

  :تداعیات حادث شارلي ابدو .4.2.2

، ھجم الشقیقان المسلمان، سعید وشریف كواشي، على مكتب المجلة الفرنسیة 2015ینایر  7في 
آخرین في نفس  11وإصابة شخصا  11األسبوعیة الساخرة شارلي ابدو في باریس، مما أسفر عن مقتل 

كما قتل أحد أفراد الشرطة الوطنیة الفرنسیة خارج المبنى، تال ذلك عدة ھجمات ذات الصلة في . المبنى
وذكر أن الدافع من وراء . آخرین 11أشخاص وجرح   5منطقة إیل دو فرانس، حیث قتل أزید من 

التي نشرتھا ھذه المجلة، ) صالة والسالمعلیھ ال(الھجوم ھو االنتقام من الرسوم المسیئة للنبي محمد 
وبالتالي فإن حادث تشارلي ابدو الذي أثار ردود عالمیة ضد اإلسالم والمسلمین حسب أقوال المرصد، 

  .في الوالیات المتحدة  2001سبتمبر  11قد شكل الحدث األكثر أھمیة منذ الھجوم اإلرھابي لیوم 

  :وبعدا خاصا من قبل المرصد ألسباب منھا تم إیالء حادث تشارلي ابدو اھتماما كبیرا

، بالنسبة للمسلمین الذین یعیشون في الغرب، فقد جعلت ھذه الحادثة التطرق لقضیة اإلسالم في أوال
، حیث لم یعد ینظر إلى اإلسالم على أنھ یشكل تھدیدا "التكامل"أوروبا یتسع مداه خارج إطار 

ألوروبي فحسب، بل وأیضا تھدیدا سیاسیا وأمنیا للعالم للھویة والثقافة والدیموغرافیا والمجتمع ا
وبناء على ما سبق، تمحورت المناقشات والخطابات في أوروبا مباشرة بعد حادث . الغربي برمتھ

شارلي ابدو حول األسئلة التي تعطي فكرة عن التمثالت الذھنیة لدى الغرب إزاء اإلسالم 
  :والمسلمین، من قبیل

                                                   
 Anti-Islam movement holds“، "الحركة المعادیة لإلسالم یحمل احتجاج في كوبنھاغن"أنظر المقال المعنون   44

protest in Copenhagen”  فيUA Today TV  21.01.2015مقتطف بتاریخ  :http://uatoday.tv/society/anti-
islam-movement-holds-protest-in-copenhagen-403828.html ،  

   
 Anti-Islam group PEGIDA“" تعقد أول مسیرة لھا في النمسا PEGIDAالجماعة المناھضة لإلسالم " أنظر   45

holds first Austria march” في ،Reuters News :من  2015/02/03مقتطف بتاریخ
, - 0L61Z120150202idUKKBN-pegida-austria-http://uk.reuters.com/article/2015/02/02/uk  
  

 "بالمملكة المتحدة تعقد أول مسیرة لھا في نیوكاسل PEGIDAالجماعة المناھضة لإلسالم " أنظر المقال المعنون   46
“‘Anti-Islamisation' group Pegida UK holds Newcastle march” بي بي سي نیوز ، بتاریخ  مأخوذ منال

28.02.2015  :31657167-tyne-england-http://www.bbc.com/news/uk  
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 العنف؟ ھل اإلسالم یشجع على 

 ھل اإلسالم یتوافق حقا مع القیم اللیبرالیة؟ 

 لم كانت ھناك الكثیر من الھجمات من قبل المسلمین المتطرفین في الفترة األخیرة ؟ 

 لماذا یحظر اإلسالم كل الرسوم التي تجسد النبي محمد؟ 

 ھل اإلسالم بحاجة إلى تعدیل للتكیف مع الحداثة؟  

 كیف یمكن التصدي للتطرف؟   

ضاعفت مجزرة شارلي ابدو مستوى التخویف من اإلسالم في فرنسا، مما ولد لدى المسلمین  ،ثانیا
الكثیر من الشكوك من تداعیات ذلك، خاصة لما خلف ذلك من رد فعل عنیف تجاه المسلمین في ھذا 

وإلظھار التأثیر الكبیر لھذا الحادث . البلد، حیث تم تسجیل عدد كبیر من الھجمات ضد المسلمین
ى اإلسالم والمسلمین الذین یعیشون في فرنسا، قام المرصد في ھذا الجزء من الدراسة بتقدیم عل

  :الحاالت التالیة

  دینیو "بعد وقت قصیر من الحادث، تم إطالق النار على مركز للصالة خاص بالمسلمین في
  47".سواسون"، وعلى مسجد في "بروفانس"في " لیھ بان

  فیلفرانش سور "یة الصنع خارج مسجد في وسط مدینة ینایر، انفجرت قنبلة محل 8في
، ویوما واحدا بعد ذلك تم وضع رأس خنزیر بري خارج غرفة الصالة في "ساون

في المرة القادمة "بكورسیكا ؛ كما وضع بجانب الرأس خطاب تحذیر یقول " كورتي"
 48".سیكون ھذا رأس أحدكم

  في مدن بواتییھ ولیفن وبیتون، بینما تم تلطیخ جدران المساجد بشعارات معادیة لإلسالم
على واجھة المسجد في بایون على ساحل " قتلة"و" العرب قذرون"تمت كتابة عبارة 

 49.المحیط األطلسي

  في لوازلیت، تعرض تلمیذ بالمرحلة الثانویة منحدر من شمال إفریقیا للضرب من طرف
 50.شبان كانوا یرددون شتائم عنصریة ضد اإلسالم

                                                   
  : ، على موقع"بدایة ردود الفعل العنیفة مسلمي فرنسا: عملیات إطالق النار في  باریس" )The Telegraph News(انظر مقال   47

-backlash-The-shootings-http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11337938/Paris
Muslims.html -French-against-begins  11.01.2015 أخد بتاریخ    

48  Ibid  
49  Ibid  
50  Ibid  
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 ال خبیر اإلرھاب توماس ھیجھامر في إحدى تغریداتھ أن سائق سیارة أجرة في باریس، ق
 51.كان قد أخبره بأن الزبناء یرفضون الركوب معھ ألنھ ذو مالمح عربیة

  تعرض مسجد في المدینة الفرنسیة لومان لھجوم بقنابل یدویة، حیث 2015ینایر  8في ،
كما . ویة، انفجرت واحدة منھا فقطألقیت على المسجد في صباح ذلك الیوم أربع قنابل ید

 52.ورد أنھ تم العثور على أثار إطالق انار بإحدى نوافذ المسجد

  ھز انفجار مطعما للكباب بالقرب من مسجد في فیلفرانس سور ساون 2015ینایر  8في ،
 53.شرق فرنسا ؛ وكان قد تم تخریب نافذتھ في انفجار وقع عشیة ذلك الیوم

  عن2015ینایر  14في ُ مواطن مغربي حتى الموت في منزلھ الخاص الذي یقع جنوب  ، ط
فرنسا، حیث قام المھاجم بتحطیم الباب األمامي لمنزل جیران الضحیة في قریة بوسیت 

قبل أن یوجھ طعناتھ " أنا إلھكم، أنا إسالمكم"قرب أفینیون بعد منتصف اللیل وھو یصیح 
 54.إلى المغربي محمد ماكولي

  لت ماري لوبان أنھا تطالب برد صارم على الھجمات اإلرھابیة ضد ، قا2015ینایر  16في
وأشارت . شارلي إبدو، بما في ذلك مراقبة المساجد وفرض الخدمة العسكریة على األطفال

إلى أن فرنسا تواجھ العدو في الداخل، لذلك حثت على ضرورة القیام برد فعل شامل، بما 
دون قیود عبر حدود أوروبا، ومراقبة المساجد في ذلك اإلیقاف الفوري التفاقات السفر ب

 55.والخطب، باإلضافة إلى إلزامیة الزي المدرسي الموحد والخدمة العسكریة للبنین والبنات

  في غضون أسبوع واحد من حادث تشارلي ابدو، سجل المجلس المركزي للمسلمین في
 56.مات على المساجدحادثة اعتداء على المسلمین، بما فیھا ھج 50فرنسا وقوع أكثر من 

                                                   
51  Ibid  
  :، على موقع"تقاریر الھجوم بقنبلة على مسجد فرنسي) "TelesurTV(انظر مقال   52

-20150108-Mosque-French-on-Attack-Grenade-of-http://www.telesurtv.net/english/news/Reports
0005.html   11.01.2015أخد بتاریخ   

  : ، على موقع"انفجار یھز متجر كباب بالقرب من مسجد في شرق فرنسا) "’Reuters News(انظر مقال   53
idUKKBN0KH0RO20150108-explosion-shooting-france-http://uk.reuters.com/article/2015/01/08/uk  أخد

  11.01.2015 بتاریخ
  : ، على موقع"في فرنسا" اإلسالموفوبیا"غربي یقتل في ھجوم بسبب رجل م) "’Al Arabiya News(انظر مقال   54

-attack-Islamophobic-in-murdered-man-http://english.alarabiya.net/en/News/world/2015/01/17/Moroccan
.html-France-in  18.01.2015أخد بتاریخ   

  :، على موقع"لفرنسي یرید فرض مراقبة على المساجدازعیم الیمین المتطرف ) "Myfoxal Blog’s(انظر مقال   55
surveillance-mosque-wants-leader-right-far-http://www.myfoxal.com/story/27869302/french أخد بتاریخ 
17.01.2015  

  : ، على موقع"في فرنسا" اإلسالموفوبیا"ل في ھجوم بسبب رجل مغربي یقت) "’Al Arabiya News(انظر مقال   56
-attack-Islamophobic-in-dmurdere-man-http://english.alarabiya.net/en/News/world/2015/01/17/Moroccan

.html-France-in  18.01.2015أخد بتاریخ   
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وجعلھا تتصدر " حریة التعبیر"، لقد أدى حادث تشارلي ابدو مرة أخرى إلى إثارة مسألة ثالثا
النقاش العام لیس في فرنسا فحسب وإنما في أوروبا برمتھا؛ ولألسف ففي أعقاب ھذا الحادث، 

بتنامي وتعاظم المشاعر أصبحت المناقشات البناءة حول حریة التعبیر وحدودھا وتجلیاتھا متأثرة 
القیم "وقد طغت على الرأي العام األوروبي فكرة مفادھا أن حریة التعبیر من . المعادیة لإلسالم

بالنسبة للمجتمعات األوروبیة، فیجب أال تكون ھناك أي مساحة للتفاوض مع " الثابتة
كرس بشكل " نا شارليأ"واختزال الحادث في عبارة . األخرى، بما فیھا اإلسالم" األیدیولوجیات"

إني أقف من أجل حریة التعبیر، ولیس من أجل " كبیر ھذا النوع من المواقف، كطریقة أخرى لقول 
 Nous sommes tous"وتقوى بسرعة دعم ھذا الشعار حتى تحول إلى ". أي شيء آخر

Charlie") "شارلي لمجلة  14وأقبل المالیین من الناس على شراء العدد "). نحن جمیعا شارلي
للتعبیر عن تضامنھم معھا، كما لجأت العدید من وسائل اإلعالم الغربیة إلعادة نشر رسوم  57ابدو

  ).ص(شارلي ابدو المسیئة للنبي محمد 

  :صعود الیمین المتطرف .5.2.2

خالل الفترة قید الدرس، كانت الجمعیات الحقوقیة األوروبیة تنشط كثیرا في الدفاع عن الھویة 
روبا، وذلك لیس حبا في المسیحیة ولكن ألنھا تعمل ضد اإلسالم واندماج المسلمین أو ما المسیحیة ألو

فكان ھناك . ، بحیث أضحت األماكن العامة عبارة عن ساحة معركة كبیرة"أسلمة أوروبا"یسمى بـ
وعلى النقاب في ) فرنسا(حظر على ارتداء الحجاب وغیره من عالمات االنتماء الدیني في المدارس 

أو لمنع بناء ) في جمیع أنحاء أوروبا(، وبذلت الجھود لمنع بناء المساجد )فرنسا وبلجیكا(شوارع ال
وشملت الحملة ضد اإلسالم أیضا التدخل في طریقة التعامل مع أجساد ). في سویسرا(المآذن فقط 

مایة األفراد كحمالت منع الختان وحظر الطعام الحالل في النرویج، وتم ذلك كلھ تحت ذریعة ح
العلمانیة اللیبرالیة ؛ كما تم التشكیك في الحجاب والختان والذبح بدعوى المس على التوالي بحقوق 

وأصبح كل من أوریانا فاالتشي وأیان ھیرسي علي، وھما اثنین من . المرأة والطفل والحیوان
الیمین المحافظ في المتحدثین الرسمیین باسم الجمعیات النسائیة المناھضة لإلسالم، من المقربین إلى 

 58).ھیرسي علي(وھولندا وأمریكا ) فاالتشي(إیطالیا 

                                                   
  : ، على موقع"اندفاع الفرنسیین لشراء الطبعة الجدیدة لشارلي ابدو بعد الھجوم) "’Arabian Business News(انظر مقال  57

, 578568.html-attacks-after-edition-hebdo-charlie-new-buy-rush-http://www.arabianbusiness.com/french   
  15.01.2015 أخد بتاریخ 

  : ، على موقع"كیف یستغل الیمین المسیحیة والعلمانیة لمھاجمة المسلمین) "’Islamophobia Watch Blog(انظر مقال  58
muslims/-attack-to-secularism-and-christianity-exploits-right-the-http://www.islamophobiawatch.co.uk/how  

  05.06.2014 أخد بتاریخ 
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فعلى سبیل . كما أخذ خطاب الیمین المتطرف المعادي لإلسالم یتفشى في كافة المجتمعات األوروبیة تقریبا
ھم القیم المثال، اقترحت الحكومة االئتالفیة في ھولندا أال یتم منح تأشیرة اإلقامة للمھاجرین إال بشرط قبول

حیث یسأل طالب اإلقامة عن موقفھ من االختالط في المدارس، والمساواة بین الجنسین، والتعري . التقدمیة
وعلى الرغم من أنھ یجب على جمیع المتقدمین الخضوع لھذه . في األماكن العامة، وحقوق المثلیین

كیبة السكانیة للمھاجرین نحو أوروبا، االختبارات، بالنظر إلى المخاوف التي كشفت عنھا ھذه األسئلة والتر
وكانت بعض حاالت القمع  59.فمما ال شك فیھ أن ھذه االختبارات قد تم تصمیمھا تحدیا لمشاعر المسلمین

والمضایقات ال یعبر عنھا فقط في الخطابات والحمالت ولكن أیضا بالتدخل المباشر بل وحتى بالطرد، من 
ندما اقتحمت كتیبة نشطاء بریتن فورست كینت، وھم یرتدون زیا شبھ قبیل ما حدث في المملكة المتحدة، ع

أیام إلزالة عالمات  7إلبالغ األئمة أن لدیھم بالضبط "عسكري، مسجد كرایفورد في شمال غرب كینت 
، علما أنھا لیست المرة األولى التي استھدفت فیھا 60.."التفرقة من خارج مبنى المسجد، أو أنھا سوف

ومما ال جدال فیھ أن ھذه التدابیر ھي غیر منصفة في حق  61.ورست مسجد كرایفوردجماعة بریتن ف
  .المسلمین، حیث تنتھك االلتزام المعلن للدول األوروبیة باحترام التعددیة الثقافیة

ومن بین العوامل التي تساعد على تنامي قوى الیمین المتطرف في أوروبا أنھا تقوم بنوع من التنسیق مع 
البعض، إذ تنظم ھذه الجماعات لقاءات دوریة لمناقشة القضایا المتعلقة باإلسالم وتوحید جھودھا بعضھا 

وعلى سبیل المثال، اجتمع ممثلو الجماعات المناھضة للوحدة األوروبیة والیمین المتطرف من . ضده
للقیام بما وصفوه   2014إیطالیا حتى بلغاریا في مؤتمر حزب الجبھة الوطنیة في لیون أواخر شھر نونبر 

والمھاجرین االنتھازیین " العثمانیون الجدد"تحذیر فرنسا وأوروبا من ھجوم اإلسالم الدعوي من قبل 
وقد اعتبر المرصد ھذا اللقاء بمثابة نقطة االنطالقة األھم للیمین المتطرف خالل الفترة . أصحاب المنافع

لحادث مجلة شارلي ابدو الذي وقع بعد ذلك في قید الدرس لكونھ وفر بعض النظریات التي سیقت كمبرر 
وكان ھناك من بین المشاركین ھانز كریستیان ستراتش، رئیس حزب الحریة الیمیني . 2015ینایر 

مارین لوبان من فرنسا، واألشقر سیئ ) FN(من النمسا، وزعیمة الجبھة الوطنیة ) FPO(المتطرف 
  PVV.(62(ي المعادي لإلسالم السمعة خیرت فیلدرز، زعیم حزب الحریة الھولند

                                                   
Ibid 59 .  

 فمثل معظم المساجد والمعابد الیھودیة األرثوذكسیة وجردواراس. المقصود ھنا العالمات التي تشیر إلى مدخل قسم النساء من المسجد  60
لیس لھا مشكلة مع الفصل " بریطانیا أوال. "لعبادات على أساس مبدأ الفصل بین الجنسینالسیخ، نظمت رابطة مسلمي شمال غرب كینت ا

لھ بین الجنسین عند الیھود أو السیخ، ولكن عندما یتبع المسلمون ھذه الممارسة الدینیة، یعتقد زعیم بریطانیا أوال بول جولدنج كأنھ یحق 
  .إخضاعھا للتھدیدات

  : على موقع "مزید من المضایقات والتھدیدات من طرف فاشیي بریطانیا أوال) "’Islamophobia Watch Blog(انظر مقال  61
-fascists/#more-first-britain-from-threats-and-harassment-http://www.islamophobiawatch.co.uk/more
   15.07.2014أخد بتاریخ  34321 ,

  : على موقع" في تجمع للفرنسیین"إنقاذ أوروبا 'زعماء الیمین المتطرف یتعھدون بـ) "’France24 News(انظر مقال   62
-pen-le-marine-leaders-right-far-europe-front-national-france-http://www.france24.com/en/20141130

russia/-wilders  01402.12.2أخد بتاریخ  
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لیمین المتطرف الذي من الواضح أنھ استغل لحركة ا استثنائیة" دفعة"حادث تشارلي ابدو لقد شكل 
لكونھ سبق لھ أن حذر من وقوع مثل ھذا الحادث بأوروبا حیث لم یكتف فقط بإرسال " بذكاء"الحادث 

 صادمة وفوریة إلى جمیع أنحاء القارة، ولكنھ عمدإشارات 
أیضا إلى إلقاء اللوم على اإلسالم والھجرة، وھذا یعني إعطاء 

وعندما . أوروبافي دعم قوي للحركات والسیاسات المتشددة 
انضم القادة السیاسیون من مختلف أنحاء االتحاد األوروبي 
إلى مالیین المشیعین الفرنسیین في أعقاب الحادث للتعبیر عن 

ف بأوروبا ھذه الفرصة تضامنھم، انتھز قادة الیمین المتطر
فعلى سبیل المثال، أشاد السیاسي الھولندي سیئ السمعة . لدعم أیدیولوجیاتھم المعادیة لألجانب

، "ال تقل أبدا أنھ لم یتم تحذیرك"والمعادي لإلسالم، غیرتز فیلدرز، بھذا الحادث في كلمة بعنوان 
مع مارین لوبان من فرنسا، ونایجل فاراج  لتأجیج العداء ضد اإلسالم، وذلك أثناء أداءه رقصة التانغو

  .من المملكة المتحدة، والكسندر غوالند من ألمانیا، والعدید من الشخصیات القومیة األخرى من أوروبا

، وعقب ھجوم تشارلي ففي فرنساومباشرة بعد ذلك، ازدادت شعبیة الیمین المتطرف األوروبي ؛ 
تصل شعبیة مارین لوبان والجبھة الوطنیة، حیث حاولت ابدو، لم یكن واضحا إلى أي مدى یمكن أن 

األحزاب الفرنسیة الرئیسیة وقف زحف الجبھة الوطنیة منذ أن وصلت بشكل غیر متوقع إلى الجولة 
، ساعدتھ رسالتھ القومیة المعادیة لألجانب 2014وفي مایو . 2002النھائیة لالنتخابات الرئاسیة في 

ن األصوات خالل االنتخابات البرلمانیة لالتحاد األوروبي، بحیث لم في المائة م 25في الحصول على 
ففي یوم . یعد ممكنا التشكیك في المكانة البارزة التي أضحى الحزب یحتلھا بعد ھجوم تشارلي ابدو

وھي تقف إلى " الفرنسیون أوال"الحادث، ظھرت زعیمة الحزب ذو الشعبیة المتزایدة تحت شعار 
لقد حان الوقت للقیام برد فعل : " وقالت مارین لوبان. نسیة للتعبیر عن مطالبھاجانب ثالثة أعالم فر

، في إشارة إلى أن اثنین من األحزاب السیاسیة "صریح وواضح في مواجھة التراخي واإلنكار
الرئیسیة في البالد فشلت في وقف المد اإلسالمي، حیث أصبح الناخبون اآلن مقتنعون بأن فرنسا ھي 

، قفز مستوى التأیید لحزب الحریة المعادي وفي ھولندا 63.مس الحاجة إلى قیادة جدیدةاآلن في أ
لإلسالم بزعامة الھولندي الشعبوي خیرت فیلدرز إلى أعلى مستوى لھ منذ أكثر من عام عقب ھجمات 

" في حالة حرب"وقال فیلدرز عقب مجزرة باریس أن الغرب كان . اإلسالمیین المتشددین في باریس
ووفقا   .ینایر 11إلسالم، وھذا ما عرضھ النتقادات رئیس الوزراء الھولندي مارك روت یوم مع ا

 31الستطالع للرأي، لو أجریت االنتخابات في ذلك الوقت، لكان حزبھ الفائز األكبر في ھولندا، بـ
ات عضوا، أي أكثر من ضعف العدد الذي فاز بھ خالل االنتخاب 150مقعدا في البرلمان المؤلف من 

                                                   
  : على موقع “ شعبیة الجبھة الوطنیة ومارین لوبان في ازدیاد مستمر” )Slate Blog(مقال انظر   63

onal_front_http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2015/01/marine_le_pen_and_the_nati
on  the_rise_france_s_far_right_party.html  11.01.2015أخذ بتاریخ  
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كما أن الحزب اللیبرالي وحزب العمل الحاكمین اللذین تضررا من تباطؤ النمو المستمر، ما . األخیرة
بعد فوزھم  2012مقعدا فقط مقارنة مع ما حققوه أثناء انتخابات عام  28كانا لیحصال على أكثر من 

في اقتراع ما  مقعدا فقط 30مقعدا؛ وتجدر اإلشارة إلى أن حزب الحریة كان قد حصل على  79ب 
، اكتسب نایجل فاراج من حزب االستقالل البریطاني وفي المملكة المتحدة 64.قبل ھجمات باریس

في ھجمات ' بنصیبھم من المسؤولیة'تأییدا كبیرا بعد وقت قصیر من حثھ الغرب على االعتراف 
إلى بعض القرارات تشارلي ابدو حیث ادعى أن تدفق المھاجرین، والسیاسة الخارجیة للبالد باإلضافة 

وخالل مناقشة في البرلمان األوروبي بشأن . السیاسیة ساھمت في األحداث األخیرة في باریس
المسیحیة في جمیع أنحاء -المجزرة، دعا زعیم حزب یمیني متطرف إلى الدفاع عن الثقافة الیھودیة

حالیة ساھمت كثیرا فیما وقال فاراج إن على الغرب أن یعترف بصدق بأن قراراتھ السیاسیة ال. الغرب
حدث، وادعى أن السیاسة الخارجیة في دول مثل أفغانستان والعراق ولیبیا وسوریا قد خلقت استیاء 

  65.عمیقا جدا داخل المجتمع اإلسالمي

وفي ختام ھذا الجزء، یخلص المرصد إلى أن ظاھرة التخویف من اإلسالم في أوروبا خالل الفترة قید 
ایة، في حین أن الحوادث التي استھدفت المسلمین ھي في تصاعد داخل العدید الدرس كانت مقلقة للغ

  ).1الملحق القائمة الكاملة للحوادث مبینة في (من بلدان المنطقة 

3.2.  

الوالیات مرة أخرى، اإلسالموفوبیا متفشیة في كافة بقاع العالم، وبغض النظر عن تلك الموجودة في 
الروھینجا ) أ: (المتحدة وكندا وأوروبا، سیركز المرصد في ھذا التقریر على ثالث قضایا أساسیة 

وضعیة التتار المسلمین في شبھ ) ج. (تنامي اإلسالموفوبیا في استرالیا) ب. (المسلمون في میانمار
ة ولكن السبب وھذا ال یعني أن القضایا األخرى في بقیة مناطق العالم ھي أقل أھمی. جزیرة القرم

  .الرئیسي في اختیار ھذه القضایا ھو أن المرصد یتوقع من الجھات المعنیة إیالء اھتمام خاص بھا

 :  الروھینجا المسلمون في میانمار .1.3.2

على الرغم من الرد اإلیجابي لحكومة میانمار من خالل منح الجنسیة لعدد محدود من الروھینجا 
وقد عبر المسؤولون في الوالیات . المسلمین، یرى المرصد أن اإلسالموفوبیا ال تزال قویة في میانمار

                                                   
  :على موقع" ھجمات باریس حشدت التأیید للھولندي المعادي لإلسالم فیلدرز" )Newsweek(انظر مقال 64

298446-wilders-populist-islam-anti-dutch-support-boost-attacks-http://www.newsweek.com/paris  أخد بتاریخ
12.01.2015   

أخد من " بخصوص ھجمات تشارلي ابدو' ذنب'ایجل فراج تحث الغرب على االعتراف ببعض ن"  )Independent News(انظر مقال   65
culpability-some-admit-to-west-the-urges-farage-dent.co.uk/news/uk/politics/nigelhttp://www.indepen-: موقع
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الروھینجا المتحدة عن قلقھم إزاء مشروع التحقق من الجنسیة لكون السلطات البورمیة تضغط على 
لیقولوا أنھم من المسلمین البنغال، وھو مصطلح فضلتھ الحكومة ألنھا تعتبرھم مھاجرین غیر شرعیین 

وقد شكل عزم الحكومة . قدموا من بنجالدیش، على الرغم من أن الكثیرین منھم عاشوا في البالد ألجیال
إیجابیا، ولكن باتباع طریقة خلقت البورمیة إضفاء الشرعیة على أكبر عدد من السكان الروھینجا تطورا 

وھذا ما یعتبرونھ  مشكلة یحتمل أن تكون أكبر، ألنھا تطلب أوال من الروھینجا تقدیم أنفسھم كبنغال،
وقد اتھمت ھیومن رایتس ووتش والروھینجا أنفسھم الحكومة . شیئا مھینا لھم ولن یفعلھ العدید منھم

وخالل الفترة قید الدراسة، أعرب  66.ا تنفیھ الحكومةالبورمیة بالقیام بحملة تطھیر عرقي، وھو م
من مسلمي الروھینجا، ال یزالون محتجزین  135.000المرصد أیضا عن قلقھ من كون ما یقرب 

كأسرى في مخیمات غرب والیة راخین، مع نقص في المواد الغذائیة والماء والرعایة الصحیة حیث 
 .یر من األمراض مثل سوء التغذیةلقي العشرات حتفھم، إضافة إلى انتشار الكث

 :تنامي اإلسالموفوبیا في استرالیا. 2.3.2

خالل الفترة قید الدرس، أشار المرصد إلى انتشار المشاعر المعادیة لإلسالم في جمیع أنحاء البالد 
وثمة عدد كبیر من البرلمانیین والسیاسیین والشخصیات األكادیمیة . وبلوغھا مستویات غیر مسبوقة

واطنین العادیین یظھرون مخاوفھم من اإلسالم مع إطالق حملة ضد تناسل الھویات اإلسالمیة في والم
عند العامة ) ISIS(كما استخدمت كلمات اإلسالم والمساجد والشریعة، والدولة اإلسالمیة . ھذا البلد

وتمت مقاطعة أوراش بناء المساجد ووزعت منشورات معادیة . صحیحةبطرق مغلوطة وغیر 
للمسلمین، وتصاعدت جرائم الكراھیة ضد المسلمین، وخربت المساجد، وتعرضت المسلمات للتھدید 

وموازاة مع ھذه . واالعتداء، وطفق السیاسیون یوحدون جھودھم لحظر السمات المرتبطة باإلسالم
افا وسط التوجھات السلبیة، كانت سالمة النساء المسلمات تشكل القضیة األھم، ألنھن كن األكثر استھد

تم إلقاء القھوة على وجھ إحدى الضحایا التي كانت  ،وعلى سبیل المثال. ھستیریا اإلرھاب في استرالیا
في حین تعرضت . ترتدي الحجاب وذلك عندما توقفت في إحدى إشارات المرور في جنوب بریسبان

وفي . ق حجابھاامرأة مسلمة أخرى في ویست إند لسوء المعاملة وللتھدید من قبل رجل حاول إحرا
عاما لإلھانة على ید رجل كان یركب دراجة وھو یصرخ  12أندروود، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 

 67".تبا للجھاد، تبا لكم، عودوا إلى أوطانكم" 

                                                   
  : أخد من موقع" تصاعد مخاوف جدیدة بشأن معاملة بورما للمسلمین الروھینجا )  " The Washington Post News(انظر مقال  66

-of-treatment-rmesebu-over-rise-concerns-http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/new
756a229d8b18_story.html-9d6c-11e4-5947-muslims/2014/11/11/4c0f42fe-rohingya   01.12.2104بتاریخ  

  : أخذ من موقع" استھدفت النساء المسلمات في كوینزالند في خضم ھستیریا اإلرھاب ) " The Islamophobia Watch Blog(انظر مقال   67
 -terrorism-amid-targeted-women-muslim-http://www.islamophobiawatch.co.uk/queenslands

36861-hysteria/#more  22.09.2014بتاریخ  
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 16-15وقد تفاقمت ھذه الحملة المعادیة لإلسالم أكثر بعد حادث وقع في سیدني وسط المدینة في 
رھینة في إحدى المقاھي وأجبرھم على رفع علم یحمل عبارة  15از دجنبر عندما قام مسلح باحتج

وعندما سلطت وسائل اإلعالم الغربیة الضوء على الحادث، تبین الحقا . ترمز إلى الشھادة اإلسالمیة
أن الخاطف كان مسلما من أصل إیراني، وبالتالي ربط العدید من االسترالیین الحادث باإلسالم 

برلمانیون وسیاسیون وشخصیات أكادیمیة ومواطنون عادیون للتعبیر عن  كما تجمع. الرادیكالي
وكان الحادث سببا في إلقاء . من اإلسالم، مع تكثیف الحمالت السلبیة اتجاھھ" الخوف"المزید من 

على مختلف ' ردود الفعل'اللوم على مئات اآلالف من المسلمین في أسترالیا الذین كانوا یتخوفون من 
كما أعلنت الجماعات اإلسالمیة عن تصاعد الھجمات المعادیة للمسلمین في أسترالیا، . المستویات

في سیدني  2014خاصة منذ المداھمات التي جرت في نطاق مكافحة اإلرھاب أثناء سبتمبر 
وقد قام زعماء مسلمون بإعداد قائمة تضم االعتداءات ذات الدوافع العنصریة أو الدینیة، . وملبورن

وقد سجلت والیة  68.ات الحوادث، خصوصا تلك التي استھدفت النساء المحجباتووثقوا عشر
كوینزالند أعلى معدالت االعتداء والمضایقات، حیث تعرضت المساجد للتھدید ووجھت تھدیدات 

ومع ذلك، فإن الحكومة االسترالیة ال تزال تظھر بوادر وإشارات  69.بالقتل ضد قیادات إسالمیة
وفي مناسبات معینة، وقف رئیس الوزراء أبوت . التجمعات اإلسالمیة في البالدإیجابیة تجاه حمایة 

بحزم ضد إدانة اإلسالم مع التأكید على أن الجاني في ھذا الحادث ھو شخصا غیر متزن ولھ تاریخ 
طویل من العنف والمرض العقلي، وأن المسلمین األسترالیین ال ینبغي أن یالموا على ھذه األعمال 

 70.ة التي قام بھا ھذا المریض، بغض النظر عن كونھ مسلما أو غیر مسلماإلرھابی

شخص في نفس الیوم في وقفة احتجاجیة ساخنة في إیفاندال، وذلك بعد  100كما شارك أكثر من 
وقد أقیمت في جمیع أنحاء العالم احتجاجات . موافقة لجنة التخطیط على طلب بناء مسجد في المدینة

المیة مستخدمة صور قطع رؤوس الصحفیین األمریكیین في العراق على أیدي تندد بالشریعة االس
الیوم مسجد، وغدا : " وتضمنت الالفتات المرفوعة شعارات من قبیل. أفراد من الدولة اإلسالمیة

: منتخب أسترالیا ضد منتخب اإلرھاب". " وقطع الرؤوس في الیوم الموالي ،شریعة ودولة اسالمیة
 71".البرقع أو البیكیني، علیك أن تقرري"، "ینبتحكیم األسترالی

                                                   
  : أخذ من موقع" المسلمین یشعرون بردود فعل عنیفة بعد المداھمات االسترالیة بدعوى مكافحة اإلرھاب ) " VOA News(ل انظر مقا  68

-terror-anti-australian-after-backlash-violent-feel-http://www.voanews.com/content/muslims
raids/2485585.html   20.10.2014بتاریخ  

69  Ibid  
" أبوت یرفض إلقاء اللوم على اإلسالم من جراء ما قام بھ مان ھارون مونیس : مقر سیدني  ) "The Guardian News(انظر مقال   70

 to-refuses-abbott-siege-news/2014/dec/17/sydney-http://www.theguardian.com/australia-:من موقع أخذ
actions-moniss-aronh-man-for-islam-blame   17.12.2014بتاریخ  

  :أخذ من موقع" حملة ھستیریة أخرى ضد المساجد في أسترالیا ) " The Islamophobia Watch Blog(انظر مقال  71
australia/-in-campaign-mosque-anti-hysterical-http://www.islamophobiawatch.co.uk/another    بتاریخ

12.11.2014  
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 :وضعیة التتار المسلمین في شبھ جزیرة القرم:  3.3.2

خالل الفترة قید الدرس، واصلت روسیا التضییق على 
حیث أجبروا على تدمیر . المسلمین في شبھ جزیرة القرم

الكتب والمواد اإلسالمیة المدرجة على القائمة السوداء 
في ذلك نسخ من القرآن الكریم وسیرة النبي الروسیة، بما 

وأعلنت اإلدارة الدینیة  72).صلى هللا علیھ وسلم(محمد 
الروسیة من خالل موقعھا االلكتروني الرسمي عن حظر 
توزیع أو إنتاج أو تخزین المواد المذكورة في القائمة، مع 

ونصح الموقع أیضا . ترتیب المسؤولیة على المخالفین
 73.دارس ھذه القائمة واتخاذ التدابیر الالزمة إلزالة كل المواد المحظورة المسجلة بھامسلمي القرم بت

كما قامت السلطات الروسیة بمداھمة منازل مسلمي القرم بحثا عن كتب إسالمیة، بما في ذلك منازل 
كما . أعضاء تتار القرم في البرلمان مصطفى سلمان ودیلیافیر ھیرودینوف في نیزھنیقرسك رایون

استھدف ضباط جھاز األمن االتحادي الروسي النساء المحجبات، فضال عن المدارس اإلسالمیة 
  75 74.بالجزیرة

4.2.   

  :إیماءات وسیاسات تحرض على الكراھیة ضد النقاب، والحجاب، والبرقع: 1.4.2

ب والبرقع وذلك عندما حملة تھویل وتخویف ضخمة إزاء النقاب والحجا 2010بدأت من فرنسا في عام 
أید الرئیس الفرنسي نیكوال ساركوزي وقیادیین من غرفتي البرلمان الفرنسي بأغلبیة ساحقة حظر ھذه 

وفي خطوة الحقة  .الرموز، بدعوى أن غطاء الوجھ یھدد العلمانیة الفرنسیة وحقوق المرأة والسالمة العامة
مشروع قانون أقره فیما بعد مجلس الشیوخ في  2010یولیوز  13اقترحت الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في 

، ینص على حظر ارتداء غطاء الرأس والوجھ في األماكن العامة، بما في 2010سبتمبر  14فرنسا یوم 
وكان المبررالرئیسي  76.ذلك األقنعة والبرقع والخوذات والنقاب وكل األشیاء األخرى التي تغطي الوجھ

                                                   
  :أخذ من موقع" روسیا تحظر الكتب اإلسالمیة في شبھ جزیرة القرم ) " Onislam News(انظر مقال   72

crimea.html-in-books-islamic-ban-to-russia-http://www.onislam.net/english/news/europe/475917    09.03.2014بتاریخ  
73  Ibid  
  :أخذ من موقع" القرم الء روس یداھمون منازل المسلمین في شبھ جزیرة عم) " World Bulletin News(انظر مقال   74

crimea-in-muslims-of-homes-raiding-agents-world/143844/russian-http://www.worldbulletin.net/muslim   
   08.09.2014بتاریخ 

 :أخذ من موقع" الشرطة الروسیة تستھدف مسلمات القرم المحجبات والمدارس اإلسالمیة ) " Ozziesaffa Blog(انظر مقال   75
hijab.html-crimean-targets-epolic-http://ozziesaffa.blogspot.com/2014/08/russian   01.09.2014بتاریخ  

  :أخذ من موقع" البرلمان یقرب فرنسا من فرض حظر على النقاب ) " NY Times News(انظر مقال   76
http://www.nytimes.com/2010/07/14/world/europe/14burqa.html?_r=0    27.03.2015بتاریخ  
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طیة الوجھ تمنع من تحدید ھویة الشخص، مما یشكل في نفس الوقت خطرا الذي دعم ھذا االقتراح كون أغ
. على األمن وعائقا اجتماعیا داخل مجتمع یعتمد في التواصل بین أفراده على التعرف على الوجھ وتعابیره

، تم في فرنسا حظر ارتداء الحجاب الذي یغطي الوجھ أو 2011أبریل  11وخالصة القول أنھ اعتبارا من 
اع آخر في األماكن العامة مثل الشوارع والمحالت التجاریة والمتاحف ووسائل النقل العمومي أي قن

وقد تم بعد ذلك الطعن في ھذا القانون حیث رفع الى المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان  .والحدائق العامة
)ECHR(القانون ینتھك وارتكز طلب الطعن على كون ھذا  .، مراعاة لمطالب بعض المنظمات الحقوقیة

الحق في احترام الحیاة "من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك  14و 10إلى  8المواد من 
  77."منع التمییز" و" حریة التعبیر"، و"حریة الفكر والعقیدة والدین"، و"الخاصة والعائلیة

واضح، وبذلك انتصرت ولسوء الحظ، قررت المحكمة بأن ھذا الحظر لم یستھدف المسلمین بشكل 
وارتأت . للحكومة الفرنسیة ضد حظر أي نوع من المالبس التي تغطي الوجھ، مع استثناءات قلیلة

الحق في احترام الحیاة الخاصة ( 8محكمة حقوق اإلنسان األوروبیة بأنھ لم یكن ھناك انتھاك للمواد 
من االتفاقیة ) منع التمییز( 14و) الحق في احترام حریة الفكر والعقیدة والدین( 9و) والعائلیة

وقد اقتنعت المحكمة بمبرر الحكومة الفرنسیة الذي مفاده أن ھذا القانون . األوروبیة لحقوق اإلنسان
وبذلك تم تأیید فرنسا كأول دولة تحظر الحجاب، تلتھا بلجیكا  78.یستند إلى نسق معین للعیش معا

  .وھولندا والعدید من الدول األوروبیة األخرى

ألسوأ من ذلك، اھتمام الكثیرین بقرار محكمة حقوق اإلنسان األوروبیة واتخاذه مرجعا لھم، ونتیجة لذلك وا
امتدت الفوبیا من البرقع والنقاب والحجاب إلى جمیع أنحاء القارة األوروبیة وتأثرت بعض البلدان األخرى 

ات مكافحة البرقع والحجاب والنقاب وبعد ھذا القرار، تبنى بلد تلو اآلخر سیاس. في جزء آخر من العالم
وبالتالي اعتبر ارتداء . وجعلوھا جزءا من قوانینھم الوطنیة، مع فرض عقوبات ضد كل من خالف ذلك

غطاء الرأس أو الحجاب في ھذه البلدان أمرا مستفزا لألعراف والثقافات المحلیة، وفي الوقت ذاتھ انتھاكا 
ه السیاسة بشكل جزئي، حیث قیدت بشروط مثل تطبیقھ في أماكن وفي بعض البلدان تم تطبیق ھذ. للقانون

وفیما یلي خریطة تبین . محددة، بینما في بعض البلدان األخرى تقود الخطابات المتداولة إلى نفس السیاسة
 2015:79الدول التي تطبق سیاسات حظر البرقع اعتبارا من أبریل 

                                                   
  :أخذ من موقع" یخسر المسلمین معركتھم إللغاء حظر الحجاب ) " Think Progress Web(انظر مقال  77

muslims/-hurts-ban-veil-http://thinkprogress.org/world/2014/07/01/3455215/france    02.07.2014بتاریخ  
  :أخذ من موقع" تأییدت حظر النقاب في فرنسا من قبل محكمة لحقوق اإلنسان ) " The Guardian News(انظر مقال   78

court-rights-human-upheld-ban-burqa-http://www.theguardian.com/world/2014/jul/01/france    بتاریخ
03.07.2014  

  :أخذ من موقع" األماكن التي یحظر فیھا النقاب اإلسالمي : خریطة) " The Washington Post News(انظر مقال   79
-face-islamic-where-places-the-http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/01/16/map 

banned/-are-veils   31.12.2014بتاریخ  
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والسیاسات التي تحث على حظر النقاب والحجاب وفیما یلي أدلة ملموسة على انتشار اإلیماءات 

  :والبرقع في جمیع أنحاء العالم خالل الفترة قید الدرس

إلى ) FPO(دعا حزب الحریة النمساوي  ،في النمسا
فرض حظر على البرقع، بعد أن أیدت المحكمة األوروبیة 

 1ومقرھا ستراسبورغ، في ) ECHR(لحقوق اإلنسان 
الفرنسیة المتعلقة بأغطیة الرأس، ، القوانین 2014یولیوز 

والتي تقضي بمشروعیة الحظر الكامل للنقاب في األماكن 
وقالت المتحدثة باسم الحزب كارمن غارتلغروبر أن شرائح واسعة داخل الدوائر المحافظة . العامة

حدى ضمن الجالیة اإلسالمیة، تعتبر النساء مواطنات من الدرجة الثانیة، مضیفة أن البرقع یشكل إ
، استنادا إلى أحدث 2014كما قدم اقتراح لبرلمان النمسا في منتصف یولیوز . أدوات اضطھاد المرأة

  80.القوانین،  ینص على حظر ارتداء ھذا النوع من المالبس

بتبني قانون یستلھم النموذج الفرنسي " FPÖ"ومما خفف من صعوبة ھذا الوضع، كون مقترح حزب 
في األماكن العامة لم یحصل على األغلبیة داخل البرلمان النمساوي، ویحظر بموجبھ إخفاء الوجھ 

في حین انتقد كارمن غارتلغروبر، النائب عن حزب . حیث لم یحظ إال بدعم حزب فریق ستروناك 
"FPÖ" الحجاب باعتباره رمزا الضطھاد المرأة، وقد شككت نورتن یلماز من الحزب الدیمقراطي ،

                                                   
"  لحظر البرقع FPÖقرار محكمة حقوق اإلنسان األوروبیة یدعم اقتراح حزب ) " The Islamophobia Watch Blog(انظر مقال   80

 ban/#more-burqa-for-proposal-fpo-inspires-ruling-http://www.islamophobiawatch.co.uk/echr-:عأخذ من موق
  03.07.2014بتاریخ   33882
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ة الدفاع عن المرأة التي یدعیھا ھذا الحزب الذي كان قد عارض تغییر في مرجعی) SPO(االجتماعي 
وطن األبناء " بعبارة " وطن األبناء العظماء"سطر في النشید الوطني یشیر إلى النمسا بوصفھا 

  ".والبنات العظماء

ھذا الحظر على أساس أن وجود تلك ) OVP(وقد عارضت ماریا فكتر من حزب الشعب النمساوي 
لقلیلة من النساء الالتي ترتدین الحجاب ومعظمھن من األجانب األثریاء في منتجع زیالمسي الفئة ا

ورفض علیف كورون من الخضر اقتراح حزب . السیاحي جلب منفعة اقتصادیة لھذه المنطقة
"FPÖ " بدعوى أنھ لن یفید أي امرأة، وقال نیكوالس شیراك من"NEOS " أن النقاب ال یمثل مشكلة

  81.وأن الحظر ال معنى لھ في النمسا

، دفع فرض حظر على ارتداء المالبس التي تغطي الوجھ في األماكن العامة في أعقاب وفي الدنمارك
القرار التاریخي لمحكمة حقوق اإلنسان األوروبیة، العدید من األحزاب إلى المطالبة بسن حظر مماثل 

، أن فرض حظر على )DF(دانسك فولك ویعتقد بیا كیارسغارد، المتحدث باسم حزب . في الدنمارك
غطاء الوجھ واللباس المحتشم، سواء كان یستھدف على وجھ التحدید البرقع اإلسالمي أم ال، ینبغي 
العمل بھ في الدنمارك ألنھ ال یعقل القبول بنساء تلبسن ما یغطي جسدھن كامال بحیث ال یستطیع 

ستكون ھذه ھي المرة  ،رد األمر إلى البرلمانوفي حال رفع كیارسغا. اآلخرون رؤیة تعابیر وجوھھن
 2004حظر النقاب، حیث جرى النظر في قانونین مماثلین خالل عامي ) DF(الثالثة التي یقترح فیھا 

، دون أن یفلح في تمریر أي منھما ؛ كما تبنى الحزب الدیمقراطي المسیحي وجھة نظر حزب 2009و
)DF (عن رئیس الحزب ستیغ غرنوف، فإن الحزب الدیمقراطي  ووفقا لبیان صادر. بشأن ھذه المسألة

المسیحي وإن كان یعارض عموما التشریعات المتعلقة بالحریات المدنیة، إال أنھ مع الرأي الذي یقول أن 
  82.إخفاء الوجھ یخالف النظرة المسیحیة في ما یخص الطبیعة البشریة وفیھ انتقاص لمكانة المرأة

مل والتقدم النرویجیین أنھما سیعیدان النظر في مسألة حظر الحجاب حزبي الع ذكر ،وفي النرویج
اإلسالمي بسبب الحكم الذي أصدرتھ محكمة حقوق اإلنسان األوروبیة القاضي بكون الحظر العام ال 

أن حزبھ سینظر ) FRP(وقال مازیار كیشفاري من حزب التقدم . یشكل انتھاكا لحقوق المرأة المسلمة
رة أخرى، وذلك بعد أن أكدت محكمة حقوق اإلنسان األوروبیة أن ھذا الحظر في دعم االقتراح م

أن حكم ھذه المحكمة خلق ) AP(كما ادعى یان بوھلر من حزب العمال . یتوافق مع حقوق اإلنسان
أسلوبا جدیدا داخل النرویج في ما یخص النقاش حول ھذا الحظر المثیر للجدل ألنھ عندما رفض 

، كانت الحجة الرئیسیة أن النرویج تخاطر بالتعرض لضغط محكمة 2013سنة  البرلمان ذلك الحظر
                                                   

  :أخذ من موقع" لحظر النقاب FPÖالبرلمان النمساوي یرفض اقتراح ) " The Islamophobia Watch Blog(انظر مقال   81
-ban/#more-burqa-for-proposal-fpo-rejects-parliament-http://www.islamophobiawatch.co.uk/austrian 

  13.07.2014بتاریخ   34056
  :أخذ من موقع" الدنمارك قد تسن قانون حظر النقاب الفرنسي) " The Islamophobia Watch Blog(انظر مقال   82

33724-ban/#more-burqa-french-enact-may-http://www.islamophobiawatch.co.uk/denmark    03.07.2014بتاریخ  
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وقد رحب ثوربیورن یاغالند، . حقوق اإلنسان األوروبیة، وبالتالي اآلن لم تعد لھذه الحجة أیة قیمة
الزعیم السابق لحزب العمل واألمین العام الحالي لمجلس أوروبا، بقرار محكمة حقوق اإلنسان 

یعتقد یاغالند أن حكم فاتح یولیوز فتح المجال أمام احتمال فرض حظر في النرویج، وأن و. األوروبیة
 83.ھذا الحكم یمكن أن یطبق بنفس الطریقة تماما في الدول األعضاء األخرى التي ترید حظرا مماثال

أنھا ستمضي قدما في  2014یولیوز  10قالت حكومة اقلیم كاتالونیا في اسبانیا یوم  ،في إسبانیا
مخطط حظر البرقع عقب الحكم الذي أصدرتھ محكمة حقوق اإلنسان األوروبیة والقاضي بكون حظر 

وأعلنت الحكومة أوال عن خططھا . النقاب في األماكن العامة ال یشكل انتھاكا لحقوق المرأة المسلمة
ثیرة للجدل لضبط مسألة ارتداء البرقع وغیره من المالبس التي تغطي الوجھ في األماكن العامة الم

وأعلن رامون إسبادالیر، وزیر الداخلیة لكاتالونیا، في ذلك . 2013ألسباب تتعلق بالسالمة العامة سنة 
بس من قبیل الوقت أنھ لم یكن لھذه الخطوة أیة عالقة بالدین وأنھ سیعمل على جعل ارتداء مال

یولیوز، قال إسبادالیر أن الحكومة  10وفي . الخوذات واألقنعة في األماكن العامة أمرا محظورا
الكاتالونیة ستستأنف إجراءات الحصول على موافقة برلمان االقلیم على مشروع كھذا بعد عطلة 

سابق للبرقع بعدد الحظر ال  2013وكانت المحكمة العلیا االسبانیة قد ألغت في مارس . 2014صیف 
من البلدیات، منھا لییدا في غرب كاتالونیا، بحجة أن السلطات المحلیة لم یكن لدیھا االختصاص لتقنین 

وفي ھذا الحكم، قالت المحكمة أیضا أن مجلس المدینة الكاتالونیة متوسطة الحجم قد . الحقوق األساسیة
 1950.84ابقا سنة انتھك االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، الموقعة س

اكتسبت فكرة حظر البرقع في إسبانیا التأیید عندما قال وزیر الداخلیة خورخي  : أمور ذات صلة
إن الحكومة االسبانیة تنظر في مسألة حظر البرقع كجزء من  2014سبتمبر  3فرناندیز دیاز في 

ث في مؤتمر صحفي إن وقال دیاز وھو یتحد. حزمة من اإلصالحات األمنیة الجدیدة المزمع اتخاذھا
فرض حظر على البرقع یمكن إدراجھ في النسخة النھائیة من مشروع القانون االسباني المتعلق بأمن 

وأشار دیاز إلى أن مشروع القانون، الذي ینتظر مصادقة برلمان البالد، اشتمل بالفعل . المواطنین
دیاز أن وزارتھ لیست لھا أیة  وأكد. على أحكام تحظر على األشخاص إخفاء وجوھھم في المظاھرات

صالحیات عندما یتعلق األمر بالقضایا التي لھا تأثیر على كرامة المرأة، ولكن یمكن أن تصدر قانونا 
  85.ضد ارتداء النقاب وغیره من أغطیة الوجھ الكامل باعتبار أنھا تجعل تحدید ھویة األشخاص صعبة

                                                   
  : أخذ من موقع" تستعد النرویج لنقاش جدیدة حول حظر النقاب) " The Islamophobia Watch Blog(انظر مقال   83

33722-debate/#more-ban-burqa-new-for-braced-http://www.islamophobiawatch.co.uk/norway   بتاریخ
03.07.2014  

بعد قرار محكمة حقوق '  البرقع'كاتالونیا تسعى للمضي قدما في خطط الحظر) " The Islamophobia Watch Blog(انظر مقال   84
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ناردي دعوتھ إلى فرض حظر على البرقع اإلسالمي، جدد السیناتور اللیبرالي كوري بر ،في أسترالیا
، مضیفا أنھم "لواء األصولیة"و " كفن االضطھاد"، وشبھ غطاء الرأس بـ2010بعد دعوة مماثلة عام 

وجاءت الدعوة عقب مداھمات قامت بھا الشرطة في مختلف . لم یكونوا على صواب في أسترالیا
شخصا واتھام شخص من  15سفرت عن اعتقال أ 2014سبتمبر  18أنحاء بریسبان وسیدني في 

وكان عضو مجلس الشیوخ برناردي قد انتقد بشدة مسألة . سیدني بجریمة خطیرة تتعلق باإلرھاب
. البرقع وكذا القضایا التي یثیرھا استخدام المالبس التي ترتدیھا النساء تبعا لبعض التقالید اإلسالمیة

یبا في أسترالیا، وردده برلمانیون آخرون كما أثار نقاشات وقد انتشر نداء برناردي في كل مكان تقر
  86.واسعة وسط الرأي العام األسترالي

، حظرت الحكومة المحلیة البرقع في المحافظة التي تقطنھا أغلبیة 2014في دیسمبر  ،في الصین
وكانت الحكومة قد حظرت أیضا أغطیة الرأس اإلسالمیة . مسلمة في عاصمة شینجیانغ، أورومتشي

حتى ال تتحول إلى جھاد ) اإلسالم السیاسي(واللحى في محاولة الحتواء األصولیة اإلسالمیة المتطرفة 
وعلى الرغم من كون الحریة الدینیة حقا دستوریا، فقد عملت الحكومات المحلیة . ل ضد الدولةشام

الصینیة على حظر وتقیید ممارسة الشعائر الدینیة للبروتستانت والكاثولیك والبوذیین والفالون غونغ 
الدین كقوة  وما زالت اإلیدیولوجیة السائدة في للبالد تنظر إلى. والطاویة منذ سنوات عدیدة خلت

خطیرة تسعى لتقسیم المواطنین بین موال للدین وموال للدولة، مما حذا بالصین إلى فرض نوع من 
  87.الرقابة الصارمة على ممارسة الشعائر الدینیة

وأشار المرصد أنھ خالل الفترة قید الدراسة، تزاید عدد البلدان التي تحظر كلیا أو جزئیا البرقع، 
لخمار وما شابھ ذلك من المالبس التي تستخدمھا النساء المسلمات، وكان العامل والحجاب، والنقاب، وا

الرئیسي الذي شجع على ھذا التوجھ المؤسف قرار محكمة حقوق اإلنسان األوروبیة في األول من 
  .الذي انحاز إلى الحكومة الفرنسیة بشأن حظر أي لباس یغطي الوجھ 2014یولیو 

 :في میدان العمل التمییز ضد المسلمین .2.4.2

خالل الفترة قید الدراسة، الحظ المرصد أن التمییز ضد المسلمین ال یزال موجودا على الرغم من منحاه 
وقد تعرض العمال المسلمون للطرد والتمییز بسبب دینھم، . التنازلي في نھایة الفترة المشمولة بالدراسة

                                                   
أخذ من " ظر البرقع بعد مداھمات ضد االرھاب سیدني وبریسبان كوري برناردي تجدد الدعوات لح) " ABC Net News(انظر مقال   86

 بتاریخ   ban/5752784-burqa-for-call-renews-bernardi-18/cory-09-http://www.abc.net.au/news/2014:موقع
18.09.2014  

  :أخذ من موقع" الصین تصبح آخر أمة تفرض حظر البرقع ) " Breitbart News(انظر مقال   87
-ban-burqa-impose-to-nation-latest-becomes-security/2014/12/15/china-rt.com/nationalhttp://www.breitba 
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الزالت ھذه الممارسات العنصریة موجودة ولألسف، كانت و. أو ببساطة بسبب اللباس الذي یضعونھ
، عندما تم 2014یونیو عام  30حتى في الدول األكثر تطورا مثل ما حدث في الوالیات المتحدة یوم 

" شارد كریست"رفع دعوى قضائیة ضد التمییز في مكان العمل داخل دار للمسنین، اسمھ مركز 
وكانت تریسي . ن ارتداء الحجاب أثناء العملللرعایة الصحیة، عقب منع إحدى الموظفات المسلمات م

شارد "مارتن، وھي امرأة مسلمة، قد تم تعیینھا ممرضة مساعدة من قبل مركز الرعایة الصحیة 
،  فطلبت السماح لھا بالعمل وھي ترتدي الحجاب، وذلك بما یتوافق مع 2012في عام " كریست

غم أھمیتھ الدینیة، وبدال من ذلك، خیرتھا بین رفضت طلبھا، ر" شارد كریست"لكن . معتقداتھا الدینیة
بعد ذلك، رفعت مارتن دعوة إلى لجنة تكافؤ فرص العمل . أن تزیل غطاء رأسھا أو أن تتعرض للطرد

شارد "وبعد أسابیع من تلقي . السماح لھا بممارسة معتقداتھا الدینیة" شارد كریست"تشكو من رفض 
ووفقا للجنة . رتن، قامت مباشرة بطرد ھذه األخیرة من عملھاضد ما" التمییز"إشعارا بقضیة " كریست

تكافؤ فرص العمل، تم طرد مارتن انتقاما منھا بسبب شكواھا إلى اللجنة ومحاولتھا ممارسة حقوقھا 
  88.بموجب الباب السابع من القانون المتعلق بحریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة

أیضا تعرض عمال مسلمون لممارسات عنصریة، فقد منع مھندس مسلم یعمل لحساب  في فرنسا
من الوصول إلى المواقع النوویة الفرنسیة حیث " الطاقة الفرنسیة العمالقة"شركة  متعاقدة مع شركة 

علي مدیر المشروع البالغ من ". اإلسالموفوبیا"كان یعمل بشكل طبیعي، وقال محامیھ ان ذلك بسبب 
عاما، كان قد رخص لھ بدخول المنشآت النوویة في إطار مزاولة وظیفتھ طوال عامي  29 العمر

، إال أن المھندس المذكور حرم في وقت الحق صالحیة دخول محطة الطاقة النوویة 2013و 2012
وقد اتخذ ھذا القرار من طرف اإلدارة المحلیة بدواعي أمنیة، . دون أي مبرر" نوجینت سور سین"

، نجح 2014وفي یونیو . عني انھ ال یتوجب علیھا تبریر دوفع اتخادھا ھذا القرار للعلنوھو ما ی
المحامي عبر محكمة االستئناف في إعادة المھندس الى المنشآت النوویة، ولكن مرة أخرى، عندما 

 89.عاد المھندس للعمل في یولیو، تم منعھ من الولوج الى مكان عملھ

عن  المملكة المتحدةنبیل الخطاب والبروفیسور رون جونستون من وقد كشف أیضا كل من الدكتور 
والحظ ھذان الباحثین، بعد استخدامھما بیانات . حقیقة أن التمییز یحدث في معظم البلدان المتقدمة

تتعلق بدراسة صادرة عن المكتب الوطني لإلحصاء، ھمت القوى العاملة وشملت أكثر من نصف 

                                                   
للرعایة الصحیة بتھمة " شارد كریست"لجنة تكافؤ فرص العمل تقاضي مركز ) " The Islamophobia Watch Blog(انظر مقال   88

 for-healthcare-shadescrest-sues-http://www.islamophobiawatch.co.uk/eeoc-:أخذ من موقع" واالنتقام التمییز الدیني 
33990-retaliation/#more-and-discrimination-religious  بتاریخ  
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 edf/-sites-nuclear-french-banned-engineer-muslim-http://www.france24.com/en/20140818  31.09.2014بتاریخ  



OIC-CS-8thOBS-REP-Draft1-May-2015  47  
 
 

وا أكثر عرضة للتمییز في العمل مقارنة بباقي األقلیات في بریطانیا، ملیون شخص، أن المسلمین كان
ووفقا للنتائج التي توصال إلیھا، بلغ معدل . وأن فرصة حصولھم على مناصب إداریة ضئیلة جدا

في المائة مقارنة مع أمثالھم من الرجال  76حصول الرجال المسلمین على وظیفة من أي نوع أقل من 
وبلغت ھذه النسبة لدى النساء . حیین البیض من نفس الفئة العمریة وبنفس المؤھالتالبریطانیین المسی

وكان المسلمون أیضا األكثر . في المائة مقارنة مع نظیراتھن من المسیحیات البیض 65المسلمات 
تجمعا عرقیا ودینیا في المملكة المتحدة، وكان للون البشرة أثرا  14حرمانا من فرص العمل من أصل 

  . ى ھذه النتائج یكاد یذكرعل

ومجموعة " مسلمین من باكستان"بالنسبة للنساء، وصل احتمال الحصول على عمل بالنسبة لمجموعة 
في  51و ،في المائة بالنسبة للھنود المسلمین 55في المائة، وإلى  65إلى ما یقل عن " مسلمین آخرین"

وبالنسبة للرجال، كان احتمال . مسلمین البیضفي المائة لل 43المائة في ما یخص البنغال المسلمین، و
مسلم "في المائة، تلیھا مجموعة  76یقل عن " مسلمین آخرین" الحصول على عمل بالنسبة لمجموعة 

، )في المائة 59" (مسلم باكستاني"، و)في المائة 64" (مسلم أبیض"، و)في المائة 66" (بنغالي
  .اسة قامت بھا مجلة العلوم االجتماعیة، وذلك بحسب در)في المائة 37" (مسلم ھندي"و

أما احتمال الحصول على عمل بالنسبة للرجال والنساء البریطانیین البیض ممن ال دین لھم یقل عن 
ووصل ھذا المعدل بالنسبة للمسیحیین السود ومن أصول كاریبیة . في المائة عن المسیحیین 25و  20

رقیة الدینیة الوحیدة التي لھا فرص أفضل للعمل مقارنة وتعتبر المجموعة الع .في المائة 48و 54إلى 
مع المسیحیین البریطانیین البیض ھي مجموعة الیھود البریطانیین، حیث فاق معدل احتمال الحصول 

من بین الذین یتوفرون على عمل، و .في المائة للرجال 15في المائة بالنسبة للنساء و 29على عمل 
في المائة فقط من مسلمي باكستان،  27ئة فقط من مسلمي بنجالدش وفي الما 23الحظ الباحثون أن 
في المائة  64وسجل بھذا الخصوص الیھود البریطانیین البیض أعلى المعدالت بـ. لھم وظائف برواتب

في المائة على  51و 53بوظائف ذات رواتب، یلیھم الھنود الھندوس والمسیحیین االیرلندیین البیض بـ
البریطانیون البیض ممن ال دین لھ والسود األفارقة فكلھم ریطانیون المسیحیون البیض وا البأم. التوالي

 90.في المائة 40حصلوا على معدل یفوق 

إلنھاء ھذا الجزء، فإن المرصد یود التأكید على أن مشكل التمییز ضد المسلمین في أماكن العمل ال 
  .تى في معظم البلدان المتقدمةیزال قائما، خاصة وأن مثل ھذا التمییز ما زال یحدث ح

                                                   
: أخذ من موقع" یواجھ المسلمون البریطانیون أسوأ تمییز في العمل من أي أقلیة أخرى" )Islamophobia Today Blog(انظر مقال   90

-any-of-discrimination-job-worst-face-muslims-http://www.islamophobiatoday.com/2014/12/01/british
group/-minority  03.12.2014بتاریخ  
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على الرغم من التطور المخیف لظاھرة كراھیة اإلسالم في الغرب، الحظ المرصد بارتیاح أنھ خالل 
الفترة المشمولة بالدراسة، بذلت جھود في العدید من البلدان في جمیع أنحاء العالم تحث على مواجھة 

لإلسالم والمسلمین، والتي ینظر إلیھا المرصد كإشارات إیجابیة باتجاه مكافحة كراھیة األنشطة المعادیة 
  :في الحاالت التالیة أمثلة على ھذا االتجاه اإلیجابي تستحق الذكر. اإلسالم والعنف تجاه اإلسالم والمسلمین

1.3.  

 فرض غرامة على اثنین من مشجعي كرة القدم مباشرة عند بدایة مایو تم :  المملكة المتحدة
. ، وذلك بعد إدانتھما بتھمة تمزیق صفحات من القرآن خالل مباراة برمنغھام سیتي2014

، من أنصار نادي میدلسبره لكرة )عاما 18(وجیما باركین ) عاما 50(واعترف جولي فیلیبس 
ت إدانتھما بارتكاب جنحة ذات طابع دیني ومخلة بالنظام وقد تم. القدم، بتمزیق المصحف الكریم

جنیھ،  300العام، وتم إعفاءھما من أمر یحظر علیھما لعب كرة القدم، فضال عن تغریم فیلیبس 
جنیھ تكالیف  400جنیھ، مع  200وتغریم باركین . رسوم إضافیة 30جنیھ تكالیف و 400مع 

  91.جنیھ رسوم إضافیة 20و

 مایو  5أعقاب سلسلة من االعتداءات بدافع الكراھیة الدینیة مثل أمام المحكمة، في في : سریالنكا
وقد . ، أربعة من كبار الرھبان البوذیین المتشددین بسریالنكا بتھمة إھانة القرآن الكریم2014

، أو القوة البوذیة، باإلدالء )BBS(اتھمت الشرطة الرھبان، من الحزب القومي بودو باال سینا 
یحات مھینة ضد الكتاب المقدس للمسلمین وذلك بعد حدوث انفجار أثناء اجتماع لزعماء بتصر

وخالل االجتماع أیضا قام الرھبان بتخویف زمیلھم المعتدل الذي كان . 2014دینیین في ابریل 
 100000وقد أفرج عنھم بكفالة قدرھا . یشجع التسامح الدیني في ھذه البالد ذات األغلبیة البوذیة

  92.لكل منھم، مع تحذیرھم بعدم االنخراط في مثل ھذه األنشطة) $ 770(یة روب

 قضت محكمة أمریكیة بوجود قیود على الرسائل التي 2014مایو  12في :  الوالیات المتحدة ،
تختارھا المنظمات التي تحتضن العالمات التجاریة، مؤیدة ما قام بھ مكتب براءات االختراع 

ریكیة عندما رفض الموافقة على عالمة تجاریة لمجموعة تعارض التطرف والعالمات التجاریة األم

                                                   
برمنجھام  مباراة مشجعي كرة القدم فيفي حق  القرآن من صفحات تمزیقتبوث تھمة  ") Birmingham Mail News(انظر مقال   91

 tearing-guilty-found-fans-http://www.birminghammail.co.uk/news/football-7061808,: أخذ من موقع" سیتي
  02.05.20 بتاریخ 

 :موقعأخذ من " القرآن إھانة تھمةب المحكمةفي  سریالنكامن  بوذیین رھبان") Lanka Business Online News(انظر مقال   92
-insulting-of-accused-court-in-monks-buddhist-lanka-http://www.lankabusinessonline.com/news/sri
, koran/842681624  5.201406.0بتاریخ   
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وذلك في إشارة إلى قرار سابق للمكتب بخصوص حظر العالمة التجاریة للموقع . اإلسالمي
الذي تملكھ الناشطة بامیال جیلر باإلضافة لبعض المقاالت ! " أسلمة أمریكا! أوقفوا"اإللكتروني 

یوحي بوجود ارتباط بین "وكان اسم الموقع، وفقا لھیئة من ثالثة قضاة، . والمحتویات التي یستضیفھا
 93".واإلرھاب وذلك ما یعتبره العدید من المسلمین شیئا عدوانیا' األسلمة السلمیة للسیاسة'

 اتھم رجل بتبادل 2014مایو  20في :  المملكة المتحدة ،
دیفید لورد من . معلومات تثیر الحقد في ویست یوركشایر

یوركشایر الغربیة، اعتقل واتھم من قبل ضباط األمن في 
ویلتشیر بنشر تعلیقات مھینة ومثیرة للكراھیة عبر وسائل 

 94.التواصل االجتماعي

 اتھم برنارد لوفر بإرسال رسائل إلكترونیة تھدیدیة إلى 2014یونیو  16في :  الوالیات المتحدة ،
وكان لوفر ). كیر(لعالقات اإلسالمیة األمریكیة نھاد عوض، المدیرة التنفیذیة للمجلس الوطني ل

 2012.95واجھ بالفعل انتقادات شدیدة التھامھ بطعن رجل داخل مسجد كوینز في عام  قد

 عاما بالبصق على امرأة  26، اتھم رجل یبلغ من العمر 2014في سبتمبر :  المملكة المتحدة
طریقھا إلى العمل عندما قالت وكانت حسینة خان في . مسلمة كانت تسیر عبر كابوت سیركس

وصرحت السیدة خان أنھا . 2014یولیو  21یوم  09:00أنھا تعرضت لھجوم حوالي الساعة 
وقد . تعرضت للبصق والشتم من قبل شخص غریب اقترب منھا وھي تسیر عبر مركز التسوق

تداء اعتقلت شرطة افون وسومرست جاك ھیوز من ساوتفیل، ثم وجھت لھ اتھامات بارتكاب اع
 96.عنصري ومعادي لالسالم

 أدین رجالن بتوجیھ تھدیدات عبر الفیسبوك تتضمن 2014في دیسمبر :  المملكة المتحدة ،
وكتب لیون ریتشموند على الصفحة . المسجد المزمع تشییده في آستلي بریدج" تفجیر"و" إشعال"

ونشر دارین ھابل . بنفسھ" تفجیره"أنھ لن یكون منزعجا إذا ما تم بناء المسجد ألنھ سیقوم بـ

                                                   
"  المثیرة للجدلو المعادیة لإلسالم المتطرفة ال توافق على العالمة التجاریة للجماعةأنھا  المحكمة تقول ") The Blaze Blog(انظر مقال   93

extremism-islamic-anti-controversial-says-http://www.theblaze.com/stories/2014/05/14/court-: أخذ من موقع
trademark/-a-granted-be-wont-group   15.05.2014بتاریخ    

 : أخذ من موقع" تروبریدج مسجد حرقب التھدیدعلى خلفیة  رجلالقبض على "  )The Islamophobia Watch Blog(انظر مقال  94
 31835-threat/#more-arson-mosque-trowbridge-over-arrested-http://www.islamophobiawatch.co.uk/man 
 22.05.2014اریخ بت

أخذ " لمسلمینزعیم الحقوق المدنیة لل تھدید بالقتلفیھا  إرسال رسلة إلكترونیةنیویورك برجل من  اتھام") NY Daily News(انظرمقال   95
muslim-threats-murder-emailing-charged-man-york-york/new-http://www.nydailynews.com/new-: من موقع

, 18327001.-article-leader-rights-civil 18.06.2014بتاریخ   
" كابوت سیركس بریستولعبر  كانت تسیر مسلمة امرأة بالبصق على اتھم رجل" ) The Islamophobia Watch Blog(انظر مقال   96

 she-as-woman-muslim-at-spitting-with-charged-http://www.islamophobiawatch.co.uk/man-: أخذ من موقع
 circus/-cabot-bristols-through-walked  25.09.2014بتاریخ   
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سكان بولتون یقولون ال، ویقول یجان ال فرصة، وسوف أقوم : "عاما 23البالغ من العمر 
 600وقد فرضت على كال الرجلین غرامة قدرھا ". بإشعال المكان إذا سنحت لي الفرصة بذلك

 97.جنیھ كمصاریف 145جنیھ كما أمرا بدفع مبلغ 

 یة المسلمة دوالر لزعیم الجال 10.000، أمر المذیع آلن جونز بدفع 2014في دیسمبر :  أسترالیا
قیصر طراد، وذلك إلنھاء معركة دامت تسع سنوات بخصوص نشر مقطع إذاعي یحرض 

وقد اقتنعت المحكمة المدنیة واإلداریة بشكوى السید طراد . المستمعین على الكراھیة ضد اللبنانیین
"  وجاء في الرسالة أن الذكور اللبنانیون. من تعرضھ لشتائم عنصریة تضمنتھا تعلیقات المذیع

وكان المقطع اإلذاعي یسرد قصة ". یغتصبون وینھبون ویسلبون األمة التي احتضنتھم بكل بساطة
، تجمعوا في برایتون 'أعلنوا أنفسھم كمسلمین لبنانیین'عن جماعة من الرجال الذین قال جونز أنھم 

یھ، وقد أمر جونز ورادیو ھاربر لدفع تعویضات عن األذى الذي تسبب ف. لو ساندز والروكس
 98.باإلضافة إلى بعض الصوائر القانونیة المتعلقة بعقد صلح مع السید طراد

 قدمت للمحاكمة النجمة السینمائیة السابقة بریجیت باردو، 2015في فبرایر :  الوالیات المتحدة ،
التي كان لھا حضور قوي في السینما من عام " رمز اإلغراء"القنبلة الشقراء الفرنسیة الشھیرة و 

، للمرة الخامسة بتھمة إھانة المسلمین والتحریض على الكراھیة 1973إلى عام  1952
وقد فرضت على باردو غرامة أربع مرات كما صدرت ضدھا أحكام بالسجن . والعنصریة

دوالر  24000وحالیا، تطالب المدعیة العامة، آن دي فونتیت بغرامة ثقیلة قدرھا . موقوفة التنفیذ
  99.شھرین موقوفة التنفیذ وعقوبة بالسجن أشد لمدة

2.3.  

 حث رئیس الوزراء توني ابوت االسترالیین على الوقوف إلى جانب الجالیات المسلمة :  أسترالیا
 19وفي حدیثھ للقناة سبعة وتسعة یوم . في ظل تداعیات أكبر ھجمات إرھابیة في تاریخ استرالیا

إن الغالبیة العظمى : "وقال. بوت أیضا عن إدانتھ وشجبھ لھذه الھجماتسبتمبر، أعرب السید ا

                                                   
جنیھ لتوجیھھما تھدیدات عبر الفیسبوك تتضمن إشعال وتفجیر  600حكم على رجلین بغرامة قدرھا "’)The Bolton News(انظر مقال   97

  : أخذ من موقع " مسجد آستلي بریدج
http://www.theboltonnews.co.uk/news/crime/11647850.Men_fined___600_for_threatening_to__torch__an

, d__blow_up__Astley_Bridge_mosque_on_Facebook/  06.12.2014بتاریخ  
 :أخذ من موقع "عنصریةبسبب شتائم   $ 10000 دفعب استرالي ذیعم الحكم على") The Arab News(انظر مقال   98

-racial-for-10000-pay-to-ordered-broadcaster-news.biz/islam/2014/12/30/australian-http://www.arab
ilification/v   31.12.2014بتاریخ  

: ھانتھا المسلمین أخذ من موقعإل مرة أخرى للمحاكمة باردوبریجیت استدعاء " )The WND News(انظر مقال   99
-insulting-for-again-trial-on-bardot-http://www.wnd.com/2015/02/brigitte
, muslims/#IXyKJ0Yy6qS1S8rd.99  24.02.2015بتاریخ   
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، وأنھ ال یرید عزل الجالیات "لمسلمي استرالیا ھم بالتأكید استرالیون من الدرجة األولى
  100.المسلمة

 لیندت كان  أن محتجز رھینة مقھى 2014قال رئیس الوزراء في دیسمبر : أمور ذات صلة
نحن ال نلوم البابا على : "ABC  یمثل الجالیة اإلسالمیة، وقال لقناةوال " شخصا غیر متزن"

وجود الجیش الجمھوري االیرلندي، وال نلوم الكاثولیك الذین یعیشون بالجوار على حماقة 
 101".وجنون بعض الناس الذین قد یدعون حدوث ذلك بدوافع مسیحیة 

 نیویورك بیل دي بالزیو أن الحملة ، قال عمدة مدینة 2014سبتمبر  19في :  الوالیات المتحدة
مجحفة وتحریضیة "اإلعالنیة المعادیة لإلسالم التي قادتھا بامیال جیلر بواسطة حافالت المدینة كانت 

حافلة في مدینة نیویورك وعلى  100وقال في تصریح لھ أن اإلعالنات التي ستظھر على ". ومضللة
وقد دفعت ". لیق بمدینة نیویورك، أو بأي مكان آخرال ت"اثنین من مداخل مترو األنفاق بعد أسبوع، 

وأضاف . التي یدیرھا مدون" مبادرة الدفاع عن الحریة بأمیركا "مصاریف ھذه اإلعالنات من میزانیة 
ھذه الرسائل البغیضة ال تؤدي إال إلى بث الفرقة والتشویس في وقت یتعین علینا أن نعیش معا "بالزیو 

في حین أن الذین یقفون خلف ھذه اإلعالنات یعبرون فقط عن تعصبھم  .في سالم ضمن مدینة واحدة
غیر المسؤول، ونحن الباقون الذین نضطر إلى النظر إلیھا نحس بالراحة ألننا مقتنعین بكوننا نتقاسم ما 

  102".ھو أسمى من كل ذلك 

 أال یعیروا ، قال رئیس الوزراء توني أبوت ینبغي على االسترالیین 2014في سبتمبر :  أسترالیا
وأكد السید أبوت أن القضیة الرئیسیة ال تتعلق بدیانة الناس أو بما . اھتماما لما یلبسھ الناس

یرتدونھ من مالبس، ولكن باحتمال تعرض استرالیا لھجمات إرھابیة وخاطب الشعب األسترالي 
الجریمة  قائال إنھ ال یخاف من معتقدات الناس أو مما یلبسونھ، ولكن علیھم أن یحتموا من

 103.واإلرھاب

                                                   
  : أخذ من موقع "مسلمةال الجالیة مع على البقاء متحدین سترالییناال یحثأبوت " ) The SBS News(انظر مقال   100

, community-muslim-united-stay-australia-urges-http://www.sbs.com.au/news/article/2014/09/19/abbott 
  22.09.2014  بتاریخ

أخذ " مونیس ھارون الرجلبسبب أفعال قام بھا  إلقاء اللوم على اإلسالم یرفض ابوت The Guardian News" ( ’ entry(انظر مقال   101
 blame-to-refuses-abbott-siege-news/2014/dec/17/sydney-http://www.theguardian.com/australia-: من موقع

, actions-moniss-haron-man-for-islam 17.12.2014 بتاریخ   
  : موقع أخذ من" عمدة نیویورك انفجارات یدین اإلعالنات المعادیة لإلسالم على وسائل النقل )The Haaretz News(انظر مقال   102

http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.616806,   21.09.2014 بتاریخ  
  : أخذ من موقع" توني ابوت تنفى دعوة كوري برناردي لحظر البرقع" ) The SMH News(انظر مقال   103

: http://www.smh.com.au/federal-politics/society-and-culture/for-australias-sake-we-need-to-ban-the-
burqa-20100506-ubun.html,   22.9.2014 بتاریخ 
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 انتقد الرئیس األلماني 2014دیسمبر  24في رسالتھ بمناسبة عید المیالد بتاریخ :  ألمانیا ،،
شخص في  17000یواكیم جوك االحتجاجات المعادیة لإلسالم، التي جمعت عددا قیاسیا من 

التخفیف من عندما یكون بإمكاننا أن نساھم في الحفاظ على السالم أو : "وقال جوك. دریسدن
المعاناة لكي نتمكن من بناء مستقبل أفضل، حینھا ینبغي لنا أن نفعل كل ما في وسعنا للقیام 

من حسن الحظ أن الغالبیة العظمى في ألمانیا ال تتبع أولئك الذین : وأضاف الرئیس ." بذلك
  104.یریدون بث الفرقة في البالد

 طاب لھ في معھد العالم العربي بباریس یوم قال الرئیس الفرنسي فرانسوا ھوالند في خ:  فرنسا
لمسلمي فرنسا نفس ... إن المسلمین ھم أول ضحایا التطرف واألصولیة والتعصب : "ینایر 15

لذا نحن ملزمون بحمایتھم، ولكن ال بد من ... الحقوق التي یتمتع باقي المواطنین الفرنسیین
یجب : " وقال أیضا 105". المساجد والمعابدتطبیق القانون بحزم في أماكن العبادة مثل الكنائس و

فرنسا نشأت ... إنكار األعمال المضادة للمسلمین من قبیل معاداة السامیة والمعاقبة علیھا بشدة، 
وھي تتشكل من خلیط األجناس المتنوعة الموجودة في . عبر تنقالت السكان وتدفق المھاجرین

لم العربي، من شمال أفریقیا أو من الشرق فرنسا ؛ كما أن لدى بعض مواطنینا أقارب في العا
  106". األدنى ؛ وال یھم إن كانوا یھود أو مسلمین أو مسیحیین مؤمنین أو ملحدین

 عقب الیوم الموالي لھجمات تشارلي ابدو، تحدث رئیس الوزراء الفرنسي مانویل فالس :  فرنسا
يء یستھدف تحطیم عن شن حرب ضد اإلرھاب، والجھاد، واإلسالم الرادیكالي، وضد كل ش

ولكن خالل خطابھ التقلیدي بمناسبة رأس السنة الجدیدة في . مبادئ اإلخاء والحریة والتضامن
اعترف السید فالس أن فرنسا لدیھا مشكل عمیق الجذور أدى إلى وجود مجتمع  2015ینایر  20

" واإلقلیمي الفصل العنصري االجتماعي والعرقي"یعاني من انقسامات عمیقة، مشبھا ذلك بحالة 
  107.الذي ترك جزءا من السكان على الھامش في الجانب الثقافي

 قالت المستشارة األلمانیة أنجیال میركل إنھ یوجد نحو أربعة  2015ینایر  31بتاریخ :  ألمانیا
مالیین مسلم یعیشون في ألمانیا، مشیرة إلى أن مقررات الدین اإلسالمي یجري تدریسھا في 

وقالت أیضا إنھ ھناك أساتذة جامعیون متخصصون في الدین اإلسالمي إلى . المدارس األلمانیة

                                                   
الرئیس األلماني ینتقد االحتجاجات المناھضة لإلسالم، ویحث على التسامح في خطاب عید ") The Sputnik News(انظر مقال   104

  : أخذ من موقع" المیالد
http://sputniknews.com/europe/20141224/1016200124.html,   25.12.2014 بتاریخ 

  : أخذ من موقع" المسلمون ھم أول ضحایا التطرف: خطاب ھام لھوالند عن اإلسالموفوبیا" )VOX News(انظر مقال   105
http://www.vox.com/2015/1/15/7551755/hollande-islamophobia   16.01.2015 بتاریخ 

  : أخذ من موقع" المسلمون یجب حمایتھم: معاداة اإلسالم أمر سيء مثل معاداة السامیة: الرئیس الفرنسي ھوالند" )Juan Cole Blog(انظر مقال  106
http://www.juancole.com/2015/01/muslimism-antisemitism-protected.html   18.01.2015بتاریخ 

: أخذ من موقع" لیات على الھامشیترك األق"الفصل العنصري " رئیس الوزراء الفرنسي یقول" )The NY Times News(انظر مقال   107
http://www.nytimes.com/2015/01/21/world/europe/paris-attacks-suspects.html?_r=0   21.01.2012بتاریخ  
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جانب تنظیم مؤتمر سنوي حول اإلسالم تحت رعایة وزارة الداخلیة التي تھدف إلى تحسین 
وأشارت إلى أن كل ھذه العوامل أثبتت أن اإلسالم . اندماج المسلمین الذین یعیشون في ألمانیا

  108.جزء ال یتجزأ من ألمانیا

 وخالل تصریحات لھ في البیت األبیض خالل انعقاد 2015فبرایر  19في :  الوالیات المتحدة ،
تكون الجماعات اإلرھابیة مثل تنظیم  قمة لمواجھة التطرف العنیف، فند الرئیس أوباما فكرة أن

إدعاء أن الغرب في حالة حرب مع : "القاعدة والدولة اإلسالمیة تمثل لدین اإلسالمي، قائال
وتقع علینا جمیعا، مسؤولیة إنكاره، بغض ... إلسالم ھو مجرد افتراء ال اساس لھ من الصحة ا

  109".النظر عن دیننا

 دعا إد میلیباند عمالقة وسائل التواصل االجتماعي 2015فبرایر  17في :  المملكة المتحدة ،
زعیم حزب  وقال. للمشاركة في الحرب ضد معاداة السامیة وكراھیة اإلسالم على االنترنت

العمل إنھ ثمة مخاوف حقیقیة بشأن ارتفاع مستویات التعصب في أعقاب الھجمات اإلرھابیة في 
وكانت الجالیة الیھودیة البریطانیة قد طالبت بمزید من الحمایة، خوفا من . باریس وكوبنھاغن

العاصمة وتحدث السید میلیباند في أعقاب ھجمات . ھجمات مماثلة على أراضي المملكة المتحدة
الدنماركیة، حیث قتل مسلح بالرصاص مخرجا سینمائیا في مقھى كانت تناقش فیھ مسألة حریة 

وكانت لھذه األعمال الشنیعة نقط تشابھ مع . التعبیر، ثم قتل حارس أمن یھودي في كنیس
ھجمات باریس، حیث قتل متطرفون العدید من الناس في مقر المجلة الساخرة شارلي ابدو وفي 

. وقال میلیباند إن ھذه الھجمات تثیر الخوف بین الناس من جمیع الخلفیات. ماركت یھودي سوبر
وأضاف میلیباند أن خوفا حقیقیا حیال ارتفاع مستوى التعصب یسود معظم األسر الیھودیة 

  110.والمسلمة وفئات كثیرة من الناس

 فبرایر، تعھد الرئیس الفرنسي فرانسوا ھوالند بتشدید العقوبات على أي  23في :  فرنسا
وذلك في أعقاب الھجمات اإلرھابیة " عنصریة معادیة للسامیة أو تخوف من المثلیین"تصریحات 

ودعا ھوالند في معرض خطابھ أثناء العشاء السنوي الذي تقیمھ الجالیة . في ینایر في باریس
أرید :" سن عقوبات سریعة وأكثر فعالیة ضد خطاب الكراھیة، وأضاف"بالد، إلى الیھودیة في ال

وقال ". أن یحاكم كل من یروج لمثل ھذا الخطاب بموجب القانون الجنائي ولیس قانون الصحافة
                                                   

  : أخذ من موقع" اإلسالم جزء من ألمانیا: أنجیال میركل" )MoroccoWorld News(انظر مقال   108
http://www.moroccoworldnews.com/2015/01/150715/angela-merkel-islam-part-germany-islam-is-part-

of-germany/   01.02.2015بتاریخ 
  : أخذ من موقع" الرئیس أوباما یرفض فكرة أن الغرب في حالة حرب مع اإلسالم ") yahoo News(انظر مقال   109

https://gma.yahoo.com/president-obama-rejects-notion-west-war-islam-193150093.html   20.02.2015بتاریخ 
  : أخذ من موقع" الفیسبوك وتویتر یجب أن یساعدا على مكافحة معاداة السامیة وكراھیة اإلسالم: إد میلیباند" )Standard News(انظر مقال  110

http://www.standard.co.uk/news/politics/ed-miliband-facebook-and-twitter-must-help-counter-
antisemitism-and-islamophobia-10051629.html   18.02.2015 بتاریخ 
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. ھوالند ینبغي أن تواجھ معاداة السامیة بأحكام مشددة في مقاضاة جمیع الجرائم ذات الصلة
ت تورطھ في الجھاد قد یواجھ عقوبة أشد بموجب مشروع قانون وأضاف أن كل من ثب

  111.المخابرات الذي سیكشف عنھ النقاب قریبا

 أن حركة متخلفة متشددة معادیة لإلسالم تضر بسمعة " جولد كوست"قال زعماء :  أسترالیا
ن ستوكى، وقد اعتبر جا. ملیار دوالر 4.2المدینة وتھدد المداخیل السیاحیة للمدینة التي تقدر بـ

سبتمبر على خلفیة تقدیم طلب لبناء مسجد في  10وزیر السیاحة تجمھر الناس في لیلة 
ألنھ ال یمثل ] االحتجاج[أشعر بخیبة أمل عمیقة اتجاه ھذا : "كورومبین أمرا غیر مقبول، وقال

 112".شعب جولد كوست وال جمھور الناخبین وال یخدم قضیة أي شخص

3.3.  

 الشركات الھولندیة من 2014منعت المملكة العربیة السعودیة في مایو :  المملكة العربیة السعودیة ،
المشاركة في مشاریعھا المستقبلیة ألن الحكومة الھولندیة لم تتخذ إجراءات ضد زعیم حزب الحریة 

السعودیة أنھ وذكر مجلس الغرف التجاریة . الیمیني المتطرف بخصوص إساءتھ للمملكة واإلسالم
تلقى رسالة في ھذا الصدد من السلطات السعودیة تحثھ على عدم إشراك الشركات الھولندیة في 

ودعا القرار الحكومي أیضا لخفض عدد . المشاریع المحلیة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر
یرات الممنوحة التأشیرات الصادرة لفائدة رجال األعمال والمستثمرین الھولندیین وتقیید فترة التأش

وكانت السعودیة قد أصدرت أیضا تعلیمات . لھم باستثناء من یشاركون حالیا في مشاریع حیویة
وجاءت ھذه الخطوة بعد صدور إھانات متكررة . لوقف تبادل الزیارات بین الوفود من البلدین

  113.رزلإلسالم وللمملكة العربیة السعودیة من قبل السیاسي الھولندي الیمیني خیرت فیلد

 اعتذرت كبریات شركات األعمال الھولندیة رسمیا عن التصریحات التي صدرت عن :  ھولندا
أیام من ذلك قال وزیر  وبعد. زعیم حزب ھولندي ضد اإلسالم والمملكة العربیة السعودیة

الخارجیة الھولندي فرانس تیمرمانز أنھ سیزور المملكة العربیة السعودیة في محاولة إللغاء 
شركة  115000تجاریة ضد ھولندا، وقال المجلس القومي للمرأة، وھو ما یمثل عقوبات 

ومؤسسة، بما في ذلك معظم الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم، إنھ یأسف لتلك التصریحات 

                                                   
  : عأخذ من موق "تشدید العقوبات على خطاب الكراھیةبالرئیس الفرنسي یتعھد " ) Middle East Online News(انظر مقال   111

http://www.middle-east-online.com/english/?id=70292   25.02.2015 بتاریخ  
  :  أخذ من موقع  :”The Loon Watch Blog (“Another hysterical anti-mosque campaign in Australia(انظر مقال   112

http://www.loonwatch.com/2014/09/another-hysterical-anti-mosque-campaign-in-australia/   بتاریخ
12.11.2014  

  : أخذ من موقع Dutch firms no longer welcome in KSA”: The Arab News“  ’ انظر مقال   113
http://www.arabnews.com/news/572116   18.05.2014بتاریخ   
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وقد سافر . وقال إن كل شركات األعمال الھولندیة تعارض بشدة مثل ھذه التعلیقات. االستفزازیة
لتوضیح أن أراء فیلدرز كانت خاصة بھ وال تمثل موقف الحكومة  تیمرمانز إلى الریاض

، 2010ملیارات دوالر في عام  5وقد سجلت التجارة الثنائیة بین البلدین ما یقرب من . الھولندیة
وشكلت ھولندا ما یقرب من أربعة في المائة من االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربیة 

  2014.114السعودیة أثناء عام 

 بسبب لعبة االنترنت التي 2014فتحت نیابة أنتویرب ببلجیكا تحقیقا، بتاریخ یولیو :  بلجیكا ،
نشرت على الموقع اإللكتروني للسیاسي فیلیب دوینتر عن حزب فالمس بیالنج في إطار 

، )أقل، أقل، أقل(وأطلق على اللعبة إسم لعبة الحارس . 2014التحضیر لحملة انتخابات مایو 
عددا " عن مؤیدین سیاسیین للھولندي خیرت فیلدرز عندما سئلوا عما إذا كانوا یریدون  نقال

) عن الحزب االشتراكي(وفي اللعبة صور كل من الیو دي روبو ". أكبر أو أقل من المغاربة
كما . في شكل ذباب یمكن لالعب أن یضربھ بعنف) اللیبرالي  عن الحزب(وغي فیرھوفشتات 

وكانت الشرطة قد تلقت . في ھذه اللعبة باإلرھابیین المسلمین والمساجد" األعداء"سبھ بعض 
عدة شكاوى حول الطبیعة العنصریة للعبة، مما أدى إلى فتح تحقیق في قضیة دوینتر 

  115.واستجواب ھذا األخیر

 حكم على مایكل 2014في منتصف شھر أغسطس عام :  النمسا ،
أشھر  5لسجن لمدة إف، ناشط یمیني متطرف نمساوي، بعقوبة  ا

بتھمة التحریض الناتجة عن تعلیقات معادیة للمسلمین كان قد 
نعم لنمسا بدون "نشرھا على  صفحتھ بالفیسبوك تحت عنوان 

المسلمین " وتضمنت ھذه التعلیقات ما یشیر إلى كون ". !!!مآذن
قد أطلقت ھذه و". یعیشون في النمسا على حسابنا فقط یتكاثرون مثل الفئران" وبأنھم " حثالة

من قبل روبرت فایلر، وھو مؤسس وزعیم الحزب الوطني  2009الحملة في عام 
شھرا مع وقف التنفیذ النتھاك  18حكم على فایلر بالسجن لمدة  2012وفي عام ". فولكسبارتاي"

فعلى الرغم من صالتھ الواضحة . حظر الدستور النمساوي ألنشطة الحزب االشتراكي الوطني
معجب، بما فیھم أعضاء  16000لجدد، جذبت صفحتھ على الفیسبوك أكثر من بالنازیین ا

. بارزین في حزب الحریة النمساوي، الذي ادعى أنھ حزب سیاسي معتدل ال عالقة لھ بالفاشیة
                                                   

  :  أخذ من موقع :”The Arab Business News    ’“Dutch business group apologises over anti-Islam MPانظر مقال   114
552084.html-mp-islam-anti-over-apologises-group-business-http://www.arabianbusiness.com/dutch  

  30.05.2014بتاریخ 
أخذ   :The Islamophobia Watch Blog " “Vlaams Belang leader questioned about racist internet game”, inانظر مقال   115

  :من موقع
 -internet-racist-about-questioned-leader-belang-http://www.islamophobiawatch.co.uk/vlaams

34090-game/#more  12.07.2014بتاریخ  
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الئحة تضم سیاسیین عن حزب الحریة " بیت بدون كراھیة"، نشر موقع 2014وفي عام 
  116.تیان ستراتشالنمساوي شملت زعیم الحزب ھاینز كریس

 قام ماكسینس بوتاي، فرنسي یمیني متطرف من حزب ماري لوبان، 2014في أكتوبر :  فرنسا ،
وھو مستشار اعتنق االسالم، بإرسال رسالة فیدیو إلى المسؤولین في حزب الجبھة الوطنیة 
الرافض للھجرة، تحثھم على تعظیم الكتاب المقدس للمسلمین، القرآن الكریم، وطلب منھم 

وشكل شریط الفیدیو صدمة لكثیر من أعضاء الحزب الذي قرر فصل بوتاي من اللجنة . مساندتھ
  117 .اإلقلیمیة للحزب

 اعتذر مدیر2014نوفمبر  28في :  كندا ، V18  ماریو فیلیب أزوباردي بسبب تصریحات أدلى
شریعة بنفس بھا على الفیسبوك فیھا إھانة لمشاعر الناس، وقال أنھ سیعامل أي مسلم یؤمن بال

االحتقار الذي یكنھ للنازیین، وألعضاء كلو كلوكس كالن ولتجار 
وقال . الرقیق، مؤكدا أن أي شخص ال یطبق الشریعة لیس بمسلم

السید أزوباردي أن تعلیقھ غیر المالئم یعبر عن رأیھ الشخصي وانھ 
یشعر باألسف اذا كان ما قال غیر واضح أو استنتج منھ ما یدل 

وأكد السید أزوباردي أنھ یعمل بانتظام . تنوع الثقافيعلى رفضھ ال
داخل المجتمع حیث انتشر التنوع في المنتجات والمشاریع المستوحاة من كتاباتھ، لذلك فھو یشعر 

  118 .باألسف إن كان قد أھان مشاعر الناس في كتاباتھ

 ندد ماثیو لیستر بأفكار 2014في نوفمبر :  المملكة المتحدة ،
، وزار مسجد كرایفورد لتقدیم "بریطانیا أوال" حزبھ السابق

وكان السید لیستر قد انضم إلى ھذا . اعتذاره للجالیة اإلسالمیة
الحزب منذ ستة أشھر احتجاجا على بعض الدعاة المسلمین ولكن 

وصرح لصحیفة ھافینغتون بوست أن . سرعان ما خاب أملھ فیھ
  119 ."المسلمین أیضاال تتعقب المتطرفین فقط بل و" بریطانیا أوال"

                                                   
 The Islamophobia Watch Blog  " “Austrian Far-Right activist convicted of inciting hatred againstانظر مقال    116

”of-convicted-activist-right-far-http://www.islamophobiawatch.co.uk/austrian, in: Muslims-: أخذ من موقع
36170-remuslims/#mo-against-hatred-inciting   04.09.2014بتاریخ   

: أخذ من موقع  :”Onislam Blog  “Far-right French Politician Reverts to Islamانظر مقال   117
islam.html-to-reverts-politician-french-right-far-http://onislam.net/english/news/europe/478959   بتاریخ
1.11.2014  

 :أخذ من موقع  :”Times of Malta News  “V18 director apologises for rant on Islamانظر مقال    118
-rant-for-apologises-director-v18-http://www.timesofmalta.com/articles/view/20141128/local/updated

islam.545985-on  01.12.2014 بتاریخ  
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 انسحب جان كیرخوف، عضو البرلمان االقلیمي في شمال برابانت، 2015في ینایر :  ھولندا ،
من الفرع اإلقلیمي لحزب الحریة بسبب عدم رضاه عن التوجھ العام للحزب وعدم ارتیاحھ 

، 2014وكانت ھذه المرة الثالثة منذ دیسمبر . لزعیم الحزب خیرت فیلدرز المعادي للمسلمین
فقبل مغادرة كیرخوف، ترك مارك فان . من الحزب PVV التي یستقیل فیھا مسؤول حزب

، غادر أیضا 2015وفي أوائل ینایر  2014الحزب في أواخر دیسمبر  (Gerlderland) كامبن
  ).جرونینجن(ھذا الحزب ماتیس یانسن 

 تلقت الزعیمة السیاسیة 2015في فبرایر :  المملكة المتحدة ،
الیمینیة المتطرفة الفرنسیة مارین لوبان استقباال فیھ جفاء 
وتندید بمواقفھا بمقر اتحاد أكسفورد حیث دعیت لمناقشة القیم 

وقد تجمع حشود من المحتجین خارج المبنى للتندید . الغربیة
بالزعیمة المثیرة للجدل من الجبھة الوطنیة للیمین المتطرف 

ضاء االتحاد المجتمعین قرابة ساعة واحدة حیث كان ھناك وتأخر خطابھا أمام أع. في فرنسا
وكان مسؤولو االتحاد قد واجھوا انتقادات لدعوتھم السیدة . حشد غاضب یحاول سد المداخل

بدال من الحفاظ على شكل النقاش التقلیدي حیث  ،لوبان للحدیث لمدة خمس دقائق دون انقطاع
  120 .بدلوھمیترك المجال ألصحاب الرأي المعارض لیدلوا 

 أنھ تم إلغاء 2015فبرایر  27صرح ممثل جامعة كارلستاد السویدیة، بتاریخ  : السوید ،
محاضرة لرسام الكاریكاتیر السویدي الرس فیلكس، صاحب الرسوم المسیئة للنبي محمد، والذي 

عم أنھ تعرض مؤخرا إلطالق نار بكوبنھاجن ُ وكان من المتوقع أن یتحدث فیلكس، في . ز
 121.طالب من أعضاء جمعیة السیاسة الخارجیة 100مارس، أمام نحو  17یوم  الجامعة

  

  

                                                                                                                                                           
  The 5Pillarz News “Former Britain First Member, Matthew Lester, Denounces Group and Visitsانظر مقال    119

 :”and-joined-i-hyw-lester-http://www.5pillarz.com/video/matthewMosque to Apologise-: أخذ من موقع
,first/-britain-left-then   01.12.2014بتاریخ  

 The Telegraph News   “French far-right leader Marine Le Pen mobbed by Oxford Unionانظر مقال    120
protesters”:  أخذ من موقع: -http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11394170/French

protesters.html-Union-Oxford-by-mobbed-Pen-Le-Marine-leader-right-far  06.02.2015 بتاریخ   
  :”The Sputnik News “Swedish University Cancels Lecture by Prophet Muhammad Cartoonistانظر مقال    121

  28.02.2015 بتاریخ  http://sputniknews.com/europe/20150227/1018842239.html :أخذ من موقع
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4.3.  : 

 وفي ظل تنامي قوة 2015ینایر  13في : ألمانیا ،
الحركات المعادیة لإلسالم والمناھضة لالجئین في ألمانیا، 
شاركت المستشارة األلمانیة أنجیال میركل في اجتماع 

للتسامح الدیني واالنفتاح بین  حاشد في برلین لدعم
ونظمت المظاھرة تحدیدا في برلین من قبل . األلمان

المجلس المركزي للمسلمین في ألمانیا والجالیة التركیة، 
واجتمع في ذلك الیوم  !".دعونا ندعم بعضنا البعض، اإلرھاب ال یمثلنا في شيء"تحت شعار 

تطرف، وأدانت المستشارة األلمانیة اآلالف من المشاركین في مظاھرات ضد الیمین الم
المجموعات المعادیة للمسلمین، التي تم تعزیزھا من قبل الجناح الیمیني لبیجیدا ؛ كما شددت 

  122.میركل على أن اإلسالم جزء ال یتجزأ من ألمانیا

 تم تنظیم احتجاجات مضادة ضد المظاھرات المعادیة 2015في األسبوع الثاني من ینایر :  ألمانیا ،
لإلسالم في ھانوفر، ودوسلدورف، وھامبورغ، ومیونیخ، ودرسدن، والیبزیغ، وبرلین على صفحات 

دعت ) درسدن خالیة من النازیین" (درسدن نازیفراي"الفیسبوك، كما أن جماعة یساریة تدعى 
وقد حاولت الشرطة منع وقوع مواجھات . أنصارھا لالحتجاج ضد المتظاھرین المناھضین للمسلمین

  123.لمتظاھرین والمسلمین وخصومھم، مع تكثیف وجودھا بسبب ھجمات باریسبین ا

 مسیرة أسبوعیة لمجموعة من األلمان احتجاجا على ما 2015ینایر  18ألغیت في :  ألمانیا ،
  124.بسبب تھدید إرھابي ضد أحد منظمیھا" أسلمة الغرب"أسمتھ 

 وبعد استقالة لوتز باخمان، الزعیم السابق للحركة 2015قبل نھایة شھر ینایر :  ألمانیا ،
المناھضة لإلسالم بیجیدا، أعلنت كاثرین أورتیل الزعیمة الجدیدة للحركة استقالتھا ؛ وكانت ھذه 
األخیرة قد تولىت زعامة الحركة الیمینیة المتطرفة بعد استقالة مؤسس الحركة بعدما حاول 

ویدل الخروج غیر المتوقع للزعیم الحالي من . ي إحدى صوره في شكل أدولف ھتلرالظھور ف
وبصرف النظر . الحركة على أن بیجیدا بدأت تعاني من فقدان المصداقیة والشعبیة بین األلمان

                                                   
  :  أخذ من موقع  :”The Daily Sabah News “Germany leadership unite with Muslims against PEGIDAانظر مقال    122

islamophobia-rising-against-out-speaks-http://www.dailysabah.com/europe/2015/01/13/merkel   بتاریخ
14.01.2015  

  : أخذ من موقع  ”Counter-protests planned across Germany“انظر مقال   123
marches/-islam-anti-http://edition.cnn.com/2015/01/12/europe/germany  14.01.2015 بتاریخ  

: أخذ من موقع  :”The Huffington Post News “Anti-Islam PEGIDA rally in Germany canceled over threatانظر مقال  124
canceled_n_6495902.html-rally-http://www.huffingtonpost.com/2015/01/18/pegida  19.01.2015بتاریخ  
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عن استقالة أورتیل، كانت ھذه الجماعة المناھضة لإلسالم على ما یبدو في حالة من الفوضى، 
من أعضاء النواة المركزیة للحركة استقالوا من مناصبھم، وذلك على الرغم من  ویقال أن المزید

  125.عدم صدور أي بیان رسمي عن الحركة لتأكید الخبر

 في فبرایر، أعلن تور باخ، وھو خبیر بارز في أقصى الیمین، أن حركة بیجیدا :  النرویج
شخصا فقط في مسیرة  25 في النرویج بعد أن شارك" فشلت فشال ذریعا"المعادیة لإلسالم 

وأشاد ماكس ھیرمانسن رئیس فرع بیجیدا في النرویج  . فبرایر 9نظمتھا الحركة في أوسلو یوم 
بتنظیم أول مسیرة  للحركة بأوسلو، والتي جاءت عقب ھجوم تشارلي ابدو في ینایر، حیث 

. المسیراتمتظاھر، ولكن انخفضت مع األیام أعداد المشاركین في ھذه  200حضر ما یقارب 
متظاھرا فقط في المسیرة األولى لبیجیدا في السوید، في حین  30وشارك أیضا في نفس الیوم 

  126.شخص 3000بلغ عدد المشاركین في مظاھرة مضادة ما یقرب من 

5.3.  :  

 على قرار یسمح ببناء مسجد 2014وافق مجلس الحكومة بالیونان أخیرا، في یونیو :  الیونان ،
ملیون  1.1فوتانیكوس وسط مدینة أثینا وذلك بعد أن تأجل ھذا المشروع المقدر قیمتھ بـفي حي 

بسبب معارضة  2000وقد تأخر ھذا المشروع بعد اإلعالن عنھ في عام . یورو، عدة مرات
  127.السكان والكنیسة األرثوذكسیة، التي عارضت في البدایة بناء مسجد بمآذن

 بعد ما یقرب من ستة أشھر من المداوالت، أعطي الضوء ، و2014یولیو  14في :  أسترالیا
وقد وافق مجلس ھیوم . األخضر لبناء مسجد بجوار كنیسة مسیحیة آشوریة في كوالرو، فیكتوریا

شارع كیابرام، على الرغم من تقدیم  66- 60على تنفیذ مشروع مؤسسة الصادق لبناء مسجد في 
  128.اعتراض في ھذا الشأن 1000أكثر من 

 خسر مرشح سابق من حزب المحافظین النتخابات مجلس 2014في یولیو :  ة المتحدةالمملك ،
البلدة عضویتھ في الحزب بعد أن وضع ملصقا لحملة الحزب الوطني البریطاني على صفحتھ 

                                                   
 :The Daily Sabah News  “German anti-Islam group PEGIDA loses second leader in a weekانظر مقال   125

Kathrin  أخذ من موقع: -group-antiislam-http://www.dailysabah.com/europe/2015/01/29/germanOertel”: 
week-a-in-leader-second-loses-pegida   30.01.2015بتاریخ   

  :  أخذ من موقع :”The Local News   “Pegida sees 'complete failure' in Norwayانظر مقال    126
,project-dead-a-norway-http://www.thelocal.no/20150210/pegida   11.02.2015بتاریخ   

اخذ من  Council of State green-lights construction of Athens mosque”,: The Ekathimerini Blog“ انظر مقال    127
  02.07.2014بتاریخ   http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_01/07/2014_541007: موقع

  :  أخذ من موقع  :,”The Islamophobia Watch Blog “Tribunal rules in favour of mosque in Coolarooانظر مقال    128
-coolaroo/#more-in-mosque-of-favour-in-rules-tribunal-http://www.islamophobiawatch.co.uk/victoria
  14.07.2014بتاریخ   34305 ,
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كفى من تشیید "وقد عرض الملصق الذي أظھر صورة مسجد فوقھا خط وعبارة . على الفیسبوك
وقد أثار الملصق . 2014وغ في األسبوع األول من یولیو على صفحة السید ھ" المساجد

احتجاجا فوریا من أحد الدیمقراطیین اللیبرالیین المحلیین، حیث كتب للمستشار جون ویلسون، 
رئیس جمعیة المحافظین میدستون وویلد، یسألھ إن كان یمكنھ أن یزیل روجر ھوغ من قائمة 

، وإعادة النظر في عضویة السید ھوغ ضمن ھذا المرشحین المحافظین المعتمدین داخل الحزب
وقال المستشار ویلسون إنھ یشعر باألسى وخیبة األمل اتجاه السید ھوغ الذي لم یعد . األخیر

  129.عضوا في حزب المحافظین

 أغلق موقع الفیسبوك صفحة للتواصل االجتماعي إثر احتجاجھا 2014في سبتمبر :  أسترالیا ،
وقد تم إغالق صفحة . بندیجو بسبب انتھاكھا للمعاییر االجتماعیة للموقععلى إنشاء مسجد في 

. باعتبار أنھا قامت بخرق سیاسة الفیسبوك حول خطاب الكراھیة" أوقفوا بناء مسجد في بندیجو"
وقد أنشأت الصفحة ردا على قرار مدینة بندیجو الكبرى في یونیو بمنح رخصة لبناء مسجد 

وقد تمت إزالة تلك الصفحة بعد أن . یعتبر األول من نوعھ في اإلقلیممالیین دوالر،  3بتكلفة 
  130.تقدم سكان بندیجو بشكوى ضدھا إلى إدارة الفیسبوك

 جاء عشرات األشخاص من البحیرة الباردة بكندا للمساعدة في 2014أكتوبر  24في :  كندا ،
وقد . اكر من ذلك الیومإصالح الضرر الذي لحق بمسجد بعد أن استھدفھ مخربون في الصباح الب

ساعد البعض في الطالء، في حین سجل آخرون رسائلھم الخاصة على النافذة بكتابة عبارات 
  131".أحب جارك"و" أنت في بلدك"

 أعلنت كاتدرائیة واشنطن الوطنیة وخمس مجموعات 2014نوفمبر  14في :  الوالیات المتحدة ،
وقد حضر الصالة كل من . ن داخل الكاتدرائیةمسلمة أنھ تم االحتفال بأول صالة جمعة للمسلمی

كانون جینا كامبل، مدیر القداس لكاتدرائیة واشنطن الوطنیة، وسفیر جنوب أفریقیا إبراھیم 
رسول، ومسجد محمد من مسجد األمة، وممثلین عن المجتمع المسلم لمنطقة داالس، ومجلس 

                                                   
  The Islamophobia Watch Blog : “Maidstone: Tory candidate kicked out of party over BNP ‘No Moreانظر مقال    129

 ’kicked-candidate-tory-http://www.islamophobiawatch.co.uk/maidstone: ”Facebook postMosques-: أخذ من موقع
,33740-post/#more-facebook-mosques-more-no-bnp-over-party-of-out   13.07.2014بتاریخ   

  :  أخذ من موقع  :’Facebook shuts down Bendigo anti-mosque page”, The Age News“انظر مقال    130
-20140819-page-antimosque-bendigo-down-shuts-http://www.theage.com.au/victoria/facebook

105qyy.html#ixzz3CTFcybDN   30.09.2014بتاریخ   
أخذ من   :,”The Islamophobia Today News  “Town rallies around vandalized Cold Lake mosqueانظر مقال     131

  /mosque/-lake-cold-vandalized-around-rallies-27/townhttp://www.islamophobiatoday.com/2014/10: موقع
  1.11.2014بتاریخ 



OIC-CS-8thOBS-REP-Draft1-May-2015  61  
 
 

ل أمریكا ومجلس الشؤون العامة العالقات األمریكیة اإلسالمیة، والجمعیة اإلسالمیة لشما
  132.للمسلمین

 صوت مجلس مدینة كینیساو، :  الوالیات المتحدة
على اقتراح نقل مؤقت " بنعم"، 2014في دیسمبر 

لمسجد سوفا دوات إلى مركز تجاري على طریق 
جیلز، وذلك ضدا على قرار سابق صدر خالل ھذا 

وكان أعضاء . الشھر ویقضي برفض بناء المسجد
المدینة قد صوتوا في البدایة ضد االقتراح بـ مجلس 

غیروا رأیھم في ' ال'، وقال رئیس البلدیة ماثیوز إن  كل األعضاء األربعة الذین صوتوا بـ4-1
  133.وقت الحق

 رجل إلجرائھ مكالمات ھاتفیة 2014دیسمبر  17اعتقلت الشرطة االسترالیة في :  أسترالیا ،
عاما قد أجرى عدت  30وكان الرجل البالغ من العمر . يتحمل تھدیدا إلحدى المساجد في سیدن

مكالمات ھاتفیة تھدد بتخریب مسجد في أوبورن في سیدني، وقد وجھت إلیھ تھمة التھدید 
  134. بتخریب ممتلكات، وذلك باستخدام وسیلة نقل إللحاق ضرر جسیم

 خالل تحقیقھا في ، رجلین 2015ینایر  30استجوبت شرطة بریدجیفییو في :  الوالیات المتحدة
وأجریت مقابالت . تھدیدات بثت على الفیسبوك ضد مؤسسة المسجد في بریدج أثناء شھر ینایر

كما . استجواب مع الرجلین اللذین تبادال تعلیقات في الفیسبوك تتضمن تھدیدات ضد مسجد بریدج
التي قام بھا تضمنت تبادل الدعوة لشن ھجمات محتملة على مسجد بریدجیفییو انتقاما لألحداث 

 135.متطرفون ضد مجلة شارلي ابدو في باریس

 خرج اآلالف من الناس إلى الشوارع في ثالثة من أكبر مدن السوید، بما 2015ینایر  2في :  السوید ،
ففي مظاھرة . في ذلك ستوكھولم وغوتنبرغ ومالمو، للمطالبة بوضع حد للھجمات على المساجد

إلظھار " ال تلمس مسجدي"، حمل المتظاھرون الفتات تقول، احتجاج خارج البرلمان في ستوكھولم
                                                   

أخذ   The Islamophobia Today News  “Muslim Friday prayers was offered at Washington Nationalانظر مقال    132
be-to-prayers-friday-http://www.islamophobiatoday.com/2014/11/11/muslim: ”Cathedral- :من موقع

, cathedral/-national-washington-at-offered   201403.12.بتاریخ   
  :,”The Kennesaw City Blog  “Kennesaw city council changes course; votes ‘yes’ on new mosqueانظر مقال   133

  mosque-on-again-vote-to-council-city-/kennesawhttp://www.cbs46.com/story/27628152 :أخذ من موقع
 .December 2014 16 بتاریخ

: أخذ من موقع  :,”The Daiji World News  “A man arrested in Sydney for threatening calls to mosqueانظر مقال    134
http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=284398   18.12.2014بتاریخ  

أخذ   :,”The Desplainesvalley News “Police, FBI Investigate Threat against Bridgeview Mosqueانظر مقال    135
p1818-mosque-bridgeview-against-threat-investigate-fbi-http://desplainesvalleynews.com/police-: من موقع

, 90.htm   01.02.2015بتاریخ  
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واستجابة منھا، خططت الحكومة السویدیة لوضع استراتیجیة . تضامنھم مع الجالیة المسلمة في البالد
وذكر وزیر الثقافة والدیمقراطیة . وطنیة جدیدة لمواجھة التحیز المتنامي ضد اإلسالم في البالد

تنسق مع الجالیات المسلمة المحلیة إلیجاد سبل لمكافحة اإلسالموفوبیا من السویدي أن الحكومة سوف 
وقد جاء ھذا التصرف التضامني بعد تنفیذ ثالث  136.خالل نشر الوعي حول اإلسالم بین الناس

كما ھوجم مسجد آخر في بلدة إسكیلستونا . ھجمات عن طریق إحراق المساجد في جمیع أنحاء السوید
مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، والحقا في ذلك الشھر تم إضرام  2014بشرق البالد في دیسمبر 

ي یوم رأس السنة الجدیدة، وھذه المرة في شرق مدینة وف. النار في مسجد في بلدة إسلوف بالجنوب
  137.أوبساال، نجا مسجد آخر، من حدوث أضرار بالغة بعد أن ألقیت علیھ قنبلة حارقة

6.3.  

 رفضت حكومة كوینزالند مساعي المستقلین واألحزاب الصغرى 2015في مایو :  أسترالیا ،
وكان من شأن مشروع . ى إزالة البرقع أو النقاب إلثبات ھویتھمإلجبار النساء المسلمات عل

القانون المقترح، الذي قدمھ النائب المستقل عن نیكلین، بیتر ولینغتون، أن یسمح للمحامین 
والشرطة وموظفي السجون وقضاة الصلح وغیرھا من السلطات بمطالبة أي شخص بإزالة أي 

مدعي العام للدولة، جارید بلییجي دعم مشروع ورفض ال. غطاء للوجھ قصد تحدید ھویتھم
صوت حزب العمل كذلك ضد . مجتمع حر ودیمقراطي"القانون المذكور، قائال إنھ یعتقد أنھ في 

 138".مشروع القانون

 أوقفت معلمة بعد أن علقت بكالم غیر مالئم حول 2014سبتمبر  10في :  المملكة المتحدة ،
ولیاء األمور للشرطة ولمجلس بولتون بعد الحادث وقد اشتكى أ. غطاء رأس طالبة مسلمة

وزعم البعض أن فتاة في . المزعوم في مدرسة صانین ھیل االبتدائیة، في المملكة المتحدة
المدرسة كانت تعبث بقلق بغطاء رأسھا وقالت أن المعلمة صرحت بتعلیقات غیر مالئمة حول 

 139.ھذا اللباس وذلك على مسمع من العدید من التالمیذ

                                                   
  Sweden Mulls National Strategy to Counter ‘Islamophobia’ after Arson The IB times News’Attacks“انظر مقال     136

 :,”islamophobia-counter-strategy-national-mulls-ww.ibtimes.com/swedenhttp://won Mosques- :أخذ من موقع
, 1772600-mosques-attacks-arson-after  04.01.2015 بتاریخ  

  :  أخذ من موقع  :,”The Ice News  “Protests in Stockholm after mosque attacksانظر مقال   137
attacks/-mosque-after-stockholm-in-http://www.icenews.is/2015/01/17/protests  18.01.2015 بتاریخ  

  : أخذ من موقع  :,”The Islamophobia Watch Blog  “Queensland rejects anti-niqab billانظر مقال    138
31863-bill/#more-niqab-anti-rejects-http://www.islamophobiawatch.co.uk/queensland   22.05.2014بتاریخ   

 The Islamophobia Watch Blog “Teacher Suspended over Alleged Comment about Muslimانظر مقال    139
Student’s  أخذ من موقع: -over-suspended-http://www.islamophobiawatch.co.uk/teacher: Headscarf”,

, headscarf/-students-muslim-about-comment-alleged   14.09.2014بتاریخ   
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 تم اتھام دار لرعایة المسنین تسمى مركز 2014یونیو  30یوم :  الوالیات المتحدة ،
شادسكریست للرعایة الصحیة، بانتھاك القانون االتحادي وذلك عندما رفضت السماح لمستخدمة 

وقد قامت لجنة تكافؤ فرص العمل بالوالیات المتحدة . مسلمة بارتداء الحجاب أثناء العمل
)EEOC(مل على تنفیذ القوانین االتحادیة التي تحظر التمییز في التوظیف، بتقدیم ، التي تع

 140.دعوى قضائیة ضد شادسكریست

 رحبت المؤسسة الوطنیة للنساء االسترالیات 2014في نوفمبر :  أسترالیا ،)NFAW (
عن إلغاءه الحظر المفروض على  20/10/14والجماعات المرتبطة باإلعالن الصادر یوم 

 141.ذین یضعون غطاء على الوجھ داخل مبنى البرلمان االسترالياألفراد ال

 اقترح بعض االسترالیین مرافقة المسلمین المحلیین للعمل في حالة 2014في دیسمبر :  أسترالیا ،
. دیسمبر 15أنھم كانوا یخشون من استھدافھم في الشوارع وذلك بعد حادث حصار مقھى سیدني في 

سوف أركب " (illridewithyou#"تاج على تویتر تحت إسم وقد استخدموا لھذا الغرض ھاش
، مقترحین مرافقة المسلمین الذین یرتدون الزي الدیني على متن  القطارات أو الحافالت، مع )معك

وقد تم إطالق الحملة على تویتر إثر مخاوف من . استعداد بعض السائقین إلیصال الناس بسیاراتھم
ال إلھ إال "لإلسالم بعد العثور على رایة سوداء كتبت علیھا بالعربیة عبارة انتشار المشاعر المعادیة 

  142.على نافذة مقھى یندت في یوم حادث الرھائن" محمدا رسول هللا . هللا

 أفصحت السیدة صوفي، كونتیسة ویسیكس، عن دعمھا 2014في دیسمبر :  المملكة المتحدة ،
الحواجز وتبدید األساطیر حول النساء المسلمات  للبرقع، بحجة أن األزیاء وسیلة رائعة لكسر

وقالت الكونتیسة أنھ تحت البرقع ھناك على األرجح امرأة . الالتي یخترن ارتداء الزي اإلسالمي
وكانت الكونتیسة قد استضافت حفال في قلعة وندسور، باسم . ترتدي شیئا حقا عصري للغایة

عن مھرجان األزیاء اإلسالمیة مما منح عددا من جائزة دوق أدنبرة الدولي، حیث التقت ممثلین 
وقالت الكونتیسة، أن واحدة من أھداف ھذا اللقاء ھو محاولة . المصممین فرصة لعرض أزیاءھم

 143.استخدام الموضة لكسر الحواجز وتبدید األساطیر حول النساء المسلمات

                                                   
 The Islamophobia Watch Blog “EEOC sues Shadescrest Healthcare for religious discriminationانظر مقال    140

and  أخذ من موقع: -for-healthcare-shadescrest-sues-http://www.islamophobiawatch.co.uk/eeoc: retaliation”,
, 33990-retaliation/#more-and-discrimination-religious   10.07.2014بتاریخ  

: أخذ من موقع ,:,”’The NFAW Web     “Women’s groups oppose ‘Burqa Banانظر مقال   141
ban/-burqa-oppose-groups-http://www.nfaw.org/womens     1.11.2014 بتاریخ  

 The ISputnik News   “Australians Suggest Chaperoning Muslims Fearing Backlash after Sydneyانظر مقال   142
”Siege 1015875606 ,:أخذ من موقع.htmlhttp://sputniknews.com/asia/20141215/16.12.2014    

 The Islamophobia Watch Blog  “Jews against Islamophobia hold protest against 9/11 museumانظر مقال    143
: film”, أخذ من موقع :-against-protest-hold-islamophobia-against-http://www.islamophobiawatch.co.uk/jews

31912-film/#more-museum-911   23.05.2014بتاریخ  
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7.3.  

 من الیھود  30مایو، تظاھر  21في :  الوالیات المتحدة
اإلسالم ال یتساوى "وھم یحملون الفتات مثل 

. 11/09في متنزه النصب التذكاري لیوم " باإلرھاب
وقد احتجت المجموعة على ما وصفوه باالستخدام 

" مسلم"و" عربي"المتبادل والمغلوط لكلمات 
ع وكانوا یلوحون بالفتات كتب وسار الجموع عبر الشار. 11/09داخل متحف فیلم " إرھابي"و

 144". یقول الیھود ال لكراھیة اإلسالم"و" ینبغي تعدیل الفیلم"علیھا 

 وذلك بھدف "بیت واحد"، أنشأت ألمانیا مشروعا فریدا من نوعھ یدعى 2014في یونیو :  ألمانیا ،
، مع أن المبنى سیكون توفیر مكان للعبادة والتأمل ألتباع األدیان الثالثة السماویة الرئیسیة في العالم

وسیؤوي المبنى  كنیسة وكنیس یھودي ومسجد تحت سقف واحد، حیث سیجتمع . مفتوحا للجمیع
وسیفتح بیت الصالة أبوابھ في العاصمة . قس بروتستانتي، وحاخام وإمام لتحقیق حلمھم المشترك

  145. األلمانیة في غضون أربع سنوات، مع دفع تكالیف البناء بواسطة التبرعات

 اقترح وزیر الداخلیة الفرنسي برنار كازینوف خطة تھدف إلى 2015فبرایر  25یوم :  فرنسا ،
وقال . تعزیز حوار أفضل مع الجالیة المسلمة بفرنسا یدخل ضمنھا تكوین األئمة في الجامعة

الوزیر ان الخطة سوف تشجع المسلمین على قبول القیم الجمھوریة والتمسك بتقالید فرنسا 
وأضاف أن إنشاء ھیئة تمثیلیة جدیدة من شأنھ أن یساعد الزعماء المسلمین والسلطات .. العلمانیة

. الفرنسیة في معالجة بعض القضایا مثل األمن، ومنع التطرف، ومنع األعمال المعادیة للمسلمین
وسوف تجتمع ھذه الھیئة مع الحكومة مرتین في السنة، وذلك على غرار ما تقوم بھ ھذه األخیرة 

كما أن الحكومة الفرنسیة ستتشاور . 2002لقاءات حوار مع قادة الكنیسة الكاثولیكیة منذ عام من 
" مجلس كریف"بانتظام مع قادة الجالیة الیھودیة عن طریق المنظمة الیھودیة الرئیسیة في البالد، 

)CRIF .( وقد تقررت الخطة  بالتشاور مع قادة المجلس اإلسالمي الفرنسي الحالي)CFCM(، 
  146.وذلك وسط تزاید التوتر الدیني في فرنسا بعد حادث شارلي ابدو 2003الذي أنشئ في عام 

                                                   
 The Islamophobia Watch Blog   “Jews against Islamophobia hold protest against 9/11 museumانظر مقال    144

: film”, أخذ من موقع :-against-protest-hold-islamophobia-against-ttp://www.islamophobiawatch.co.uk/jewsh
31912-film/#more-museum-911   23.05.2014بتاریخ  

 :,”The Independent News  “Welcome to Berlin’s House of One: a church, synagogue and mosqueانظر مقال   145
a--one-of-house-berlins-to-http://www.independent.co.uk/news/world/europe/welcome-: أخذ من موقع 

9507002.html-mosque-and-synagogue-church  09.06.2014خ بتاری   
 :أخذ من موقع  :,”The ABC News  “French Govt Unveils a Plan to Promote Dialogue with Muslimsانظر مقال   146

-muslims-dialogue-promote-plan-unveils-govt-http://abcnews.go.com/International/wireStory/french
  26.02.2015 بتاریخ  29209805 ,
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 قدم السكان التماسا للحكومة للسماح بإعادة إدماجھم، ولكن بعضھم 2015في فبرایر :  میانمار ،
وقد بعث السكان المتضررین برسائل إلى كل من . یبقى متشككا بشأن مستقبل السالم مع جیرانھم

الرئیس ثین سین، والحائز على جائزة نوبل أونغ سان سو كیي، ورئیس البرلمان ثورا شوي مان 
وقبل عامین تقریبا، اندلعت أعمال شغب بین . تحدد طلباتھم لكنھم قالو انھم الیزالون ینتظرون الرد

 60شخصا على األقل، وأكثر من  40، مما أسفر عن مقتل "مایكتیال"المسلمین والبوذیین في 
وفي ذلك الوقت، لجأ العدید من السكان لالختباء في غابة مجاورة خوفا . جریحا وتشرید اآلالف

بقینا معا في : "وقالت ھال مایو، وھي امرأة بوذیة عاشت في مخیم للنازحین بمایكتیال. على أمنھم
كان ھؤالء و". ونحن اآلن نبكي معا، وننظر الى بیوتنا وھي تحرق... الغابة ونمنا لمدة لیلتین 

السكان المسلمین والبوذیین، الذین صنفتھم الحكومة كنازحین، وضعوا في البدایة في مساكن مؤقتة 
وفي وقت الحق، قسمت الحكومة السكان المشردین حسب . مشتركة بعد اندالع أعمال الشغب

مین في كما تم فصل سكان میانمار من البوذیین والمسل. دیانتھم وأرسلتھم إلى معسكرات مختلفة
  2013.147منزل تقریبا في عام  800وسط مدینة مایكتیال بعد أن دمر العنف بین األدیان 

8.3. : 

 2، طرد المذیع األسترالي مایكل سمیث من إذاعة 2014في یونیو :  أسترالیاGB  بعدما أشار إلى
" كریس سمیث"وكان سمیث قد حجز لتقدیم برنامج بعد الظھر . النبي محمد على أنھ شاذ جنسیا

ومع ذلك، فقد ادعى على موقعھ على االنترنت أن مدیر . یونیو 30لمدة ثالثة أسابیع ابتداء من 
ن بحاجة إلیك، ال نحن لن نكو: "یونیو مساء وقال 27دیفید كید اتصل بھ ھاتفیا في  2GBبرنامج 

  148".یمكنك مناداة اإللھ بالشاذ جنسیا
 صنفت میریام بورھایل، طالبة مسلمة من أصل مغربي من مدینة 2014في یولیو :  فرنسا ،

بیكاردي من فیلرز كونتري، كأفضل طالبة في مدرسة ثانویة بفرنسا، وقدمت نموذجا یحتذى بھ 
ن من اإلسالموفوبیا والصورة السلبیة في وسائل للعمال المسلمین الفرنسیین الذین كانوا یعانو

وكانت قد أكملت االختبارات بدون أخطاء في اللغة . اإلعالم الفرنسیة طول السنوات الماضیة
اإلنجلیزیة، واإلسبانیة، والفیزیاء، والریاضیات، والعلوم، واستطاعت إنھاء مواد الریاضة والتاریخ 

  149.نیف أقل بقلیلوالجغرافیا والفلسفة على الرغم من تص

                                                   
  :,”The Religion News “Separated by violence, Muslims and Buddhists seek to be reunited in Myanmarانظر مقال    147

reunited-seek-buddhists-muslims-violence-http://www.religionnews.com/2015/02/26/separated-: أخذ من موقع
myanmar/-meiktila   27.02.2015بتاریخ  

: أخذ من موقع  :,”The SMH News “Shock jock Michael Smith dumped over prophet slurانظر مقال    148
-20140628-slur-prophet-over-dumped-smith-michael-ckjo-http://www.smh.com.au/nsw/shock

zsplg.html#ixzz36PJ8MTKS   29.06.2014بتاریخ  
  : أخذ من موقع   :,”Onislam News  “Muslim Student Tops French High Schoolsانظر مقال   149

schools.html-high-french-tops-student-muslim-http://www.onislam.net/english/news/europe/475259   21.07.2014بتاریخ  
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 قال الرئیس السابق ألساقفة كانتربري، روان ویلیامز أن 2014أغسطس  1في :  المملكة المتحدة ،
المسلمین في بریطانیا قاموا بإحیاء القیم البریطانیة التقلیدیة من قبیل المناقشات العامة الصعبة 

غیر "اإلعالم التي تصور المسلمین بأنھم وكان السید ویلیامز قد انتقد وسائل . والنزیھة والمفتوحة
  150.، واشتكى أیضا من انتشار األمیة الدینیة بین الشخصیات الحكومیة في المملكة المتحدة"بریطانیین

 سبتمبر من أجل غد  11عائالت ضحایا "، أطلقت منظمة 2014في سبتمبر :  الوالیات المتحدة
دید على الحافالت بھدف تعزیز التسامح حملة ضد كراھیة اإلسالم من خالل إعالن ج" مسالم

وجاء ذلك بعد استطالع للرأي أجراه المعھد العربي . الدیني ووحدة األدیان في مدینة نیویورك
. األمیركي أظھر أن األمریكیین لھم مواقف سلبیة بشكل متزاید تجاه المسلمین في الوالیات المتحدة

ناصرة الخیارات والنشاطات السلمیة في سعیھا من خالل تطویر وم: "وأشارت المنظمة في حملتھا
واعترافا بتجربتنا . لتحقیق العدالة، نأمل في كسر دائرة العنف التي نتجت عن الحرب واإلرھاب

المشتركة مع كل األشخاص المتضررین من العنف في جمیع أنحاء العالم، نعمل لخلق عالم أكثر 
ا من جرائم الكراھیة التي ارتكبت ضد المسلمین یئست عائالتن 11/9فمنذ . أمانا وسالما للجمیع

ونقف الیوم متحدین للتأكید بوضوح بأن . والسیخ وغیرھم ممن یعتقد أنھ من أصول شرق أوسطیة
  151".ھذا یجب أن ینتھي

 من المسلمین نزحوا بسبب العنف  209، أعطت میانمار الجنسیة ل2014سبتمبر  22في :  میانمار
المرحلة األولى من مشروع یھدف إلى تحدید وضع حوالي ملیون من  الطائفي، وذلك بعد انتھاء

وقد عاشت أقلیة الروھینجا المسلمین في . الروھینجا الذین رفضت طلباتھم بالحصول على الجنسیة
والیة راخین في الغرب، في ظل ظروف تشبھ الفصل العنصري، وكانوا یحتاجون إلى إذن 

بعد أن نزحوا ھربا من  140.000یث بقى فیھ حوالي لالنتقال من قراھم أو من المخیمات ح
وكان العدید من الروھینجا ال یتوفرون . 2012اشتباكات دامیة مع طائفة البوذیین براخین في عام 

  152.على جنسیة بسبب عدو االعتراف بھم كمواطنین من میانمار أو من بنغالدیش المجاورة

                                                   
أخذ   :,”The Saudi Vision Daily News  “Islam Helps Boost British Values, Former Archbishop Sayانظر مقال   150

  08.09.2014بتاریخ   http://news.sudanvisiondaily.com/details.html?rsnpid=238773: من موقع
 The Christian Post News “9/11 Families Sponsor Anti-Islamophobia Campaign for Anniversaryانظر مقال    151

of  أخذ من موقع :Tragedy; Study Claims Islamophobia Is on the Rise in US”,: 
-anniversary-for-campaign-islamophobia-anti-sponsor-families-11-http://www.christianpost.com/news/9

126069/-us-in-rise-the-on-is-islamophobia-claims-study-tragedy-of   10.09.2014بتاریخ  
  :,”Reuters News  “Myanmar Gives Citizenship to 209 Displaced Muslims, Including Rohingyaانظر مقال   152

rohingya-myanmar-http://www.reuters.com/article/2014/09/22/us- :أخذ من موقع
idUSKCN0HH1BZ20140922  24.09.2014بتاریخ  
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 ل رئیس مقاطعة الحزب الجمھوري جاك وایتلي ، استقا2014نوفمبر  28في :  الوالیات المتحدة
!" FRAG ’EM”، وكتب "بالطفیلیات"عقب تصریحات على صفحتھ بالفیسبوك تصف المسلمین 

وأقیل أیضا من ". كسروھم بقنبلة یدویة"عندما یسافرون إلى مكة، وھذا تعبیر بالعامیة بمعنى 
  153.وظیفتھ بمتجر ألجھزة الكمبیوتر في أرتونفیل

 تم طرد الشخصیة المثیرة للجدل في وسائل اإلعالم الفرنسیة إیریك 2014في دیسمبر :  فرنسا ،
وجاءت ھذه الخطوة إثر تعلیقات زمور التي أدلى . زمور من منصبھ في برنامج حواري أسبوعي
وقال زمور لصحیفة كورییري دیال سیرا االیطالیة . بھا حول المسلمین في فرنسا لصحیفة إیطالیة

نتیجة النتشار أحیاءھم خارج المدن، "، وأنھ "المسلمین أبقوا على أنفسھم في الضواحي السكان"أن 
وكان . وكان زمور فخور بنفسھ على تحدیھ استفزازي للیبرالیین". اضطر الفرنسیون إلى الخروج

بسبب تصریحات أدلى بھا على  2011قد أدین بالتحریض على الكراھیة والعنصریة في عام 
ام الفرنسي، مفادھا أن مھربون البشر معظمھم سود أو عرب، وأن أرباب العمل لھم التلفزیون الع

 154.الحق في رفض توظیف األشخاص ذووا ھذه األصول

 أحدتث شخصیة عجیبة وخارقة قلیال من التغییر في سان 2015في ینایر :  الوالیات المتحدة ،
الكرتونیة لسیدة مسلمة أعجوبة وخارقة فقد قام فنان الشارع وبذكاء باستخدام الشخصیة . فرانسیسكو

لمحاربة إعالنات تحرض على كراھیة اإلسالم التي توضع على " كاماال خان) "السیدة أعجوبة(
وكانت ھذه اإلعالنات تشبھ اإلسالم بالنازیة، وتضم صورة . 2014حافالت المدینة منذ أغسطس 

ھذا في : االسالم یكره الیھود:" علیھاألدولف ھتلر مع الزعیم المسلم الحاج أمین الحسیني، كتب 

                                                   
أخذ   :,”The Islamophobia Watch Blog  “County GOP official resigns after anti-Muslim remarksانظر مقال   153

muslim-anti-after-resigns-official-gop-county-phobiawatch.co.uk/minnesotahttp://www.islamo- :من موقع
, retrieveremarks/  04.12.2014 بتاریخ   

أخذ   :,”'The DW Blog “Prominent French journalist and TV personality fired for 'Islamophobiaانظر مقال    154
islamophobia/a-for-fired-personality-tv-and-journalist-french-http://www.dw.de/prominent- :من موقع

  23.12.014 بتاریخ18145516 ,
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وكان من یقوم برعایة ھذه الحملة اإلعالنیة المثیرة للجدل ھي المدونة المعادیة ". القرآن الكریم
  2014.155لإلسالم بامیال جیلر والتي أطلقت عددا من الحمالت المماثلة خالل 

 مینیابولیس لالحتجاج ضد شخصا من  50فبرایر، خرج أكثر من  17في :  الوالیات المتحدة
وقد تجمع . اإلسالموفوبیا والعنصریة ردا على مقتل ثالثة من الطالب المسلمین قبل أسبوع

المتظاھرون عند تقاطع طرق مزدحمة في قلب منطقة الجالیة الصومالیة المحلیة، بالقرب من 
وكان تنظیم ھذه . الحرم الجامعي لجامعة مینیسوتا، وھم یحملون الالفتات ویرددون الشعارات

، وزوجتھ یوسور أبو )عاما 23" (دیھ شادي بركات"الوقفة یھدف إلى تكریم أرواح كل من 
الذین أعدموا من قبل أحد الجیران في ) عاما 19(وشقیقتھا رزان أبو صالحة ) عام 21(صالحة 

 156.فبرایر 10منزلھم في تشابل ھیل، نورث كارولینا، في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                   

 Carbonated TV News “This is How A Marvel Superhero Battles Islamophobia in Sanانظر مقال    155
,: ”Francisco أخذ من موقع :-francisco-san-marvel-ms-using-artist-etstre-http://www.carbonated.tv/news/us

photos-ads-islamophobic-gellar-pamela   26.01.2015بتاریخ  
 Fight Back News ’ “Minneapolis says no to islamophobia and racism, honors murdered Chapelانظر مقال    156

Hill  أخذ من موقع: -islamophobia-no-says-http://www.fightbacknews.org/2015/2/19/minneapolisstudents”,: 
students-hill-chapel-murdered-honors-racism-and  20.02.2015 ریخبتا  
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اتخاذ تدابیر وتنظیم أنشطة، مع  منظمة التعاون اإلسالميخالل الفترة قید االستعراض، واصلت 
االنخراط إلى جانب المجتمع الدولي بطریقة إیجابیة وبناءة بھدف إیجاد حلول مرضیة ومشتركة 

وتشمل األنشطة  .لمكافحة تنامي التعصب الدیني، وخاصة تجاه المسلمین، في جمیع أنحاء العالم
  :ما یليخالل الفترة المذكورة  منظمة التعاون اإلسالميالرئیسیة ل

1.4.  

: قائال 2014مایو  26عقب التصریحات المھینة التي أدلى بھا الرئیس التشیكي، میلوش زیمان، في 
الفكر اإلسالمي ولیس مجموعات فردیة من األصولیین ھو من كان وراء أعمال عنف من قبیل "

منظمة التعاون ، وأعرب األمین العام ل"المتحف الیھودي في بروكسلالھجوم المسلح الذي استھدف 
عن خیبة أملھ، نظرا ألن تصریحات الرئیس التشیكي الحالیة حول اإلسالم تتماشى مع ما  اإلسالمي

صرح بھ في الماضي، عندما عقد مقارنة بین المؤمنین في القرآن الكریم والنازیین المتعصبین 
لن األمین العام أن مثل ھذه التصریحات تنم لیس فقط عن قصور في المعرفة وأع. والمعادین للسامیة

وسوء الفھم لإلسالم لدى الرئیس زیمان، بل وتتجاھل أیضا كون معاداة السامیة والنازیة شكلتا عبر 
التاریخ ظاھرتین أوروبیین بامتیاز، في حین لیست لھا أدنى جذور في اإلسالم، سواء كدیانة أو تاریخ 

ضارة ؛ كما أن تصریحات الرئیس زیمان ال تعدو أن تكون مجرد تمثالت نمطیة تجانب الصواب أو ح
وحث األمین العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابیر جماعیة لتعزیز . وتنم عن تحامل ضد المسلمین

الخلفیات السلم والوئام والتسامح والتعایش بین الشعوب من األدیان والمعتقدات الدینیة والثقافیة و
العرقیة المختلفة، داعیا جمیع القادة السیاسیین، علمانیین كانوا أو دینیین من أجل التكتل وتكثیف 

بیانا صحفیا  منظمة التعاون اإلسالميوقد أصدرت  جھودھم بغیة تعزیز الحوار والتفاھم المتبادل؛
  .تستنكر فیھ تصریحات الرئیس زیمان

2.4.  

منظمة إلى فروع المنظمة في أوروبا التي تضم مكتب  منظمة التعاون اإلسالميأوعز األمین العام ل
منظمة التعاون في جنیف، وممثل  منظمة التعاون اإلسالميفي بروكسل، ومكتب  التعاون اإلسالمي

فیما یتعلق بكراھیة اإلسالم والمشاعر المعادیة باریس إلجراء رصد دقیق -في الیونسكو اإلسالمي
للمسلمین في أوروبا في أعقاب الحادث تشارلي ابدو ؛ وتجدر اإلشارة إلى أنھ قد تم اتخاذ سلسلة من 

  .التدابیر ووضع استراتیجیات حول اإلسالموفوبیا قصد معالجة الوضع
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3.4. 1618 

لمجلس حقوق اإلنسان المنعقدة في  28، أثناء الدورة منظمة التعاون اإلسالميأبرز األمین العام ل
الذي جسدتھ المبادرة المعروفة باسم قرار  منظمة التعاون اإلسالمي، طبیعة إجماع 2015مارس 

مكافحة التعصب والقولبة النمطیة السلبیة والوصم والتمییز والتحریض على العنف "بشأن  16/18
. ، والحاجة الملحة إلى التنفیذ الفعال لخطة عملھا"والعنف ضد األشخاص على أساس الدین والمعتقد 

ضمن الجولة القادمة من  5ستستضیف االجتماع  إلسالميمنظمة التعاون اوبھذه المناسبة، أعلن أن 
  .، وذلك بھدف تسھیل إجراء تقییم شامل لھذه العملیة2015عملیة اسطنبول في جدة خالل یونیو 

4.4. "

" 

إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر العاجلة التي ینبغي تنفیذھا لمواجھة  التعاون اإلسالميمنظمة قررت 
والدفاع  منظمة التعاون اإلسالميانتشار ظاھرة اإلرھاب التي تؤثر على عدد من الدول األعضاء في 

تنفیذیة ودعا اللقاء مفتوح العضویة الوزاري للجنة ال. عن العالم اإلسالمي ضد أخطار التطرف العنیف
الذي عقد في مقر األمانة العامة للمنظمة في جدة، إلى عقد اجتماع للخبراء  منظمة التعاون اإلسالميل

بغیة  1999لعام  منظمة التعاون اإلسالميفي الشؤون القانونیة واإلرھاب إلعادة النظر في اتفاقیة 
. منظمة التعاون اإلسالمي وضع اآللیات المناسبة لمواجھة المد اإلرھابي ضمن الدول األعضاء في

ودعا االجتماع ایضا الى مناقشة مستفیضة لموضوع اإلرھاب الدولي والجریمة عبر الحدود، 
والتطورات االمنیة من خالل عقد مؤتمرات وندوات وورشات عمل بحضور ثلة من القادة السیاسیین 

راني بوصفھا من المسائل والدینیین والتقلیدیین والعلماء؛ وكذا لبحث سبل مواجھة األمن السیب
كما طلب االجتماع من . المستعجلة وبلورة نموذج جدید لمواجھة أسباب العنف الطائفي ومعالجتھ

اإلسالمي تطویر الشراكات مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة في مجال مكافحة اإلرھاب  التعاونمنظمة 
نسیق الجھود العالمیة لمكافحة اإلرھاب، قصد ت" مركز اإلرھاب الدولي التابع لألمم المتحدة"وتفعیل 

ملیون دوالر لدعم أنشطة  100وأثنى أیضا على المملكة العربیة السعودیة من أجل مساھمتھا بمبلغ 
اإلسالمي إلى العمل مع الدول األعضاء  التعاونفضال عن ذلك، أھاب االجتماع بمنظمة . المركز

قصد بحث سبل تمكین الشباب والمجتمعات األخرى المعرضة للخطر ولالستغالل من قبل الجماعات 
اإلرھابیة من أجل جعلھا أقل عرضة للتجنید والتطرف، وإلى عقد سلسلة من االجتماعات وورشات 

لمثقفین وعلماء االجتماع بھدف فھم وتفكیك العمل والندوات والمؤتمرات  بحضور ثلة من العلماء وا
درج البیان الختامي لالجتماع االستثنائي في . خطاب التطرف والطائفیة ُ   .2الملحق ولقد  أ
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لقد كانت فترة االثني عشر شھرا األخیرة من بین أصعب المراحل التي مر منھا المسلمون، وخاصة 
الدول غیر المسلمة، حیث وجھ إلیھم اللوم وكانوا ضحایا الكراھیة  منھم الذین یعیشون كأقلیات في

الناتجة عن أخطاء و أفعال لم یرتكبوھا، كجرائم القتل واالختطاف وتفجیر األبریاء من قبل اإلرھابیین 
والجماعات المتطرفة الذین ینتسبون لإلسالم و یقومون بمثل ھذه األعمال الفظیعة باسم دیننا الحنیف 

وبعبارة أخرى، أدى تصاعد التطرف الدیني خالل الفترة قید . دعو إلى المحبة والسالمالذي ی
  .االستعراض إلى تلطیخ الصورة المشرقة لإلسالم

وتتمثل أخطر العواقب في كون موجة الخوف من اإلسالم واصلت اكتساحھا جمیع أنحاء العالم خالل 
بتمبر، ویتجلى ذلك من خالل الحمالت اإلعالمیة س 11العام الماضي، لتبلغ مستوى الذروة منذ مأساة 

المكثفة والخطابات العامة التي تعكس الخوف والتوجس تجاه اإلسالم، من خالل تنامي ردود الفعل 
المتعصبة بین الغربیین، وكذلك من خالل عدد كبیر من االعتداءات التي تطال بشكل متقطع المسلمین 

ا لھ صلة باإلسالم على حد سواء ؛ كما تجدر اإلشارة إلى أن والمساجد والمراكز اإلسالمیة، وكل م
  .اإلسالموفوبیا كظاھرة اجتماعیة قد بلغت مستویات مقلقة للغایة خصوصا في الغرب

وفي الوقت ذاتھ، یالحظ شبھ تغییب للنقاش البناء حول حریة التعبیر في ما یخص حدودھا وتجلیاتھا مقابل 
قیمة "وقد طغت على الرأي العام فكرة مفادھا أن حریة التعبیر ھي بمثابة . متنامي المشاعر المعادیة لإلسال

  .األخرى، بما فیھا اإلسالم" األیدیولوجیات"بالنسبة للمجتمعات الغربیة، ال تقبل أي مجال للتفاوض مع " ثابتة

قا لتعالیم ومن أجل معالجة ھذا الوضع، یھیب المرصد بكافة المسلمین لتبني إجراءات في ھذا الشأن وف
  :القرآن الكریم 

 ...ا ً ید ِ ھ ْ شَ م ُ ك ْ َی ل َ ُ ع ول سُ َّ َ الر ُون ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ َ ع اء َ د ُوا شُھَ ون ُ ك َ ا لِت ً ط سَ َ ً و ة َّ ُم ْ أ م ُ اك َ ن ْ َل ع َ لِكَ ج َ ذ َ ك َ   ، و] ]2 :143و

 وا عُ ِ ب َّ ت َ َ ت ال َ ِّ و ق َ ح ْ َ ال ر ْ ی َ ْ غ م ُ ینِك ِ ُوا فِي د ل ْ غ َ َ ت ابِ ال َ ت ِ ك ْ َ ال ل ْ ھ َ ا أ َ ْ ی ل ُ ُّوا ق ل ضَ َ ا و ً ثِیر َ ُّوا ك ل َضَ أ َ ُ و ل ْ ب َ ْ ق ن ُّوا مِ ل ْ ضَ د َ ٍ ق م ْ و َ َ ق اء َ و ْ ھ َ أ
یلِ  ِ ب َّ ِ الس اء َ و ْ سَ ن َ   ،] ]5:77ع

  :من أحادیث في ھذا الصدد ) صلي هللا علیھ وسلم(ولما ورد عن النبي محمد 

َھُ " ب َ ل َ َّ غ ِال دٌ إ َ َح َ أ ادَّ الدِّین ْ یُشَ َن ل َ ٌ و ر َ یُسْ َّ الدِّین ِن ْ إ ن ِ ٍ م ء ْ شَي َ ِ و ة َ ح ْ و َّ الر َ ِ و ة َ و دْ َ ْغ ال ِ ُوا ب ین ِ تَع اسْ َ وا و ُ ر ِ َبْش أ َ بُوا و ِ ار َ ق َ دُوا و َسَدِّ ف
ة َ ج ْ   ".الدُّل

  :وحذر من مثل ھذه المواقف بالقول

"  ِ ین َّ فِي الدِّ ُو ل ُ غ ْ ال َ ْ و م ُ اك َّ ی ِ ِ  ،إ ین ِّ ُّ فِي الد ُو ل ُ غ ْ ُ ال م ُ ك َ ل ْ ب َ َ ق ان َ ْ ك ن َ َكَ م ل ْ ھ َ ا أ َ م َّ ن ِ إ َ   . " ف

المرصد أیضا الدول األعضاء والمنظمات الدولیة والدول الغربیة باتخاذ اإلجراءات التالیة ویوصي  
  :لمواصلة نبذ التطرف ومكافحة اإلسالموفوبیا
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ثمة حاجة ملحة إلىمن خالل .1.5 

النھوض بدور القیادات الدینیة والمجتمعیة للحد من نزعات التطرف من خالل تشجیع قیم   .أ 
  واالحترام المتبادل والتعایش السلمي ؛ التسامح واالعتدال

تعزیز اآللیات المتاحة من أجل إقامة حوار داخل اإلسالم، للمساعدة في تجنب سوء الفھم   .ب 
ولعل الوقت قد حان لتسریع تنفیذ االقتراح الذي قدمھ خادم . وتعزیز التفاھم واالحترام المتبادل

، التي عقدت في مكة 4الل القمة االستثنائیة الحرمین الشریفین الملك عبد هللا بن عبد العزیز خ
، من أجل إنشاء مركز للحوار بین المذاھب اإلسالمیة من أجل التوصل 2012المكرمة عام 

  .إلى فھم مشترك لمختلف القضایا الراھنة

 التعاونتشجیع الحوار بین المعتقدات والحوار بین األدیان ضمن الدول األعضاء في منظمة   .ج 
فع مستوى الوعي بخصوص التأویالت والمعتقدات الدینیة، وفتح مزید من اإلسالمي بغیة ر

  .النقاش حول اإلسالم واإلیمان

  .بدء المشاریع ذات الصلة على مستوى تحالف األمم المتحدة للحضارات. د  .د 

، ھناك حاجة ملحة إلىمن خالل .2.5 

  .دام الصحیح لحریة التعبیرالعمل مع وسائل اإلعالم من أجل تعزیز الوعي بضرورة االستخ  .أ 

  .محاسبة وسائل االعالم على مسؤولیتھا في تكریس خطاب الكراھیة والتطرف  .ب 

استخدام مجموعة متنوعة من قنوات االتصال لتوسیع النقاش العام وإشراك ال سیما الشباب في   .ج 
  .اإلسالمي التعاونالدول األعضاء في منظمة 

اإلسالمي في مواجھة اإلسالموفوبیا، التي  التعاونتسریع تنفیذ االستراتیجیة اإلعالمیة لمنظمة   .د 
، المنعقد في لیبرفیل، )ICIM(تم تبنیھا أثناء المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء اإلعالم 

  .2012جمھوریة الغابون، في أبریل 

أجل ینبغي تشجیع الدول الغربیة منفي مجال .3.5 

إصالح سیاسات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وتوسیع نطاق برامج التنمیة لتشمل مجتمعات   .أ 
  .المھاجرین المحرومین

تحقیق التكافؤ في الحصول على فرص العمل واالندماج االجتماعي من أجل الحیلولة دون   .ب 
  .وقوع الشباب المسلم العاطلین عن العمل فریسة األیدیولوجیات المتطرفة
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دم التركیز فقط على مكافحة االرھاب والحلول العسكریة وإدماج أھداف ومبادرات التنمیة ع  .ج 
 .في الجھود الھادفة إلى الحد من التطرف ومكافحة اإلرھاب

  ، فمن األھمیة بمكان في مجال  .4.5

والقیم متعددة دمج التربیة على السلم، بما في ذلك التربیة المدنیة، وأھمیة حقوق اإلنسان   .أ 
  .الثقافات في المناھج الدراسیة

  .تنفیذ البرامج، وتعبئة الموارد لدعم انخراط كافة  المكونات المجتمعیة من أجل السالم  .ب 

من  ،فھم الطرائق واالستراتیجیات المستخدمة لنشر التطرف، بما في ذلك الدوافع االجتماعیة  .ج 
  .خالل إجراء بحوث إضافیة وحوار السیاسات

  .من أن السیاسات والبرامج المعتمدة تكفل التماسك االجتماعي والتعددیةالتأكد   .د 

المصالحة في  تسلیط الضوء على دور األسرة في التصدي للمواقف المتطرفة وتشجیع  .ه 
  .المجتمعات المحلیة

إشراك المجتمعات الدینیة في معالجة التطرف واالنقسامات الطائفیة ؛ كما أن االنخراط في   .و 
األدیان قد یفید في إیجاد قیم مشتركة لبناء التفاھم والتعاون أیضا، علما بأن القیم التعاون متعدد 

 .المشتركة یمكن أن تؤدي بدورھا إلى ضمان األمن المشترك

یجب أیضا إشراك أطراف جدیدة، مثل المجتمع المدني، في بلورة منظور جدید حول التواصل   .ز 
الخالفات والتعاون، فضال عن اإلصالح و  والحوار لدى الفاعلین الذین لدیھم خبرة في حل

  .تحقیق المصالحة السیاسیة الناجحة

  :عالوة على ذلك، نقترح أیضا .5.5

اإلسالمي للتصدي  التعاونحث المجتمع الدولي لالنضمام إلى الدول األعضاء في منظمة   .أ 
  .بشكل جماعي لویالت التطرف والتعصب بكل عزم وقوة

اإلسالمي للشروع في مراجعة معاھدة منظمة  التعاونتشجیع جمیع الدول األعضاء في منظمة   .ب 
اإلسالمي لمكافحة اإلرھاب الدولي حتى تتوافق مع التطورات الراھنة، كما ینبغي  التعاون

أیضا بعد أن یتم وضع اللمسات األخیرة علیھا، توقیعھا في الوقت المناسب والمصادقة علیھا 
  .یع الدول األعضاءمن قبل جم

اإلسالمي من أجل تنفیذ التدابیر والتوصیات  التعاونتشجیع جمیع الدول األعضاء في منظمة   .ج 
الذي " مكافحة العنف والتطرف العنیف" بشأن  68/127الواردة في قرار األمم المتحدة رقم 

 .یشكل أساسا سلیما في إذكاء الوعي ضد العنف والتطرف واإلرھاب
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 1  

 مسالالاة امعادمرتبطة ببعض األحداث ال

I. : 

تجمع أفاد  -"میكسیمیو"دنس المسجد ت ةفاشیعناصر : فرنسا .1
عناصر فاشیة قامت بتدنیس أن  مناھضة اإلسالموفوبیا في فرنسا

في  "رونالألب "في منطقة  "میكسیمیو"بالمركز الثقافي اإلسالمي 
الصلیب المعقوف والصلیب سلتیك على سم تم ر حیثشرق فرنسا 
تدنیس عملیة خامس ي ھه أن ھذذكرت الجمعیة و. واجھة المبنى
ت صحیفة وأضاف. 2012منذ عام  "میكسیمیو"مسجد یتعرض لھا 

أن عددا من ھذه الرموز الیمینیة المتطرفة قد ظھرت " لو بروغري"
  ."بیروج"و" بالود-ال-شاتیون"و" بیالي"و" عین"مناطق  أیضا في

  .2014مایو  12بتاریخ   mosque/-meximieux-desecrate-http://www.islamophobiatoday.com/2014/05/11/fascists: أخذ من موقع

أن  "حریات –مارس  15لجنة " تأفاد - "بوفوازانبونت دي "على جدران مسجد مسیئة  اتكتاب: فرنسا .2
 قد استھدف ر شرق فرنسا یإیسفي  "بوفوازانبونت دي "مسجد 

 ھ باالضافة إلىعلى جدرانبكتابات فاشیة ورسومات لصلبان معقوفة 
" لعربإلى الجحیم أیھا "و" الموت للجزائر"مسیئة من قبیل  شعارات

 "....فرنساتحیا "و
 on-attack-http://www.islamophobiatoday.com/2014/05/11/graffiti-:أخذ من موقع

,mosque/-beauvoisin-de-pont  2014مایو  12بتاریخ.  

بالمركز االجتماعي  یضرمون النارمخربون : المملكة المتحدة .3
أنھ بفیما یشتبھ  - "العرقیةالكراھیة "في خضم موجة من  برمنغھامب

مسلمة نسائیة في  فنیة أول فرقة مأوى(برمنغھام لجتماعي االمركز الدمر مرتزقة  ،بدوافع عنصریة اعتداء
لفنون ل مایو على الساعة الخامسة صباحا، دار ألفا 20 یوملع ، الذي انددمرت تماما في الحریقحیث  ،)البالد

مأوى جمعیة  ه الدارھذت وكان. "ھاي جیت"ساحة ب الواقع "ھاي جیت كرافت"واإلعالم ومقرھا في مركز 
مجموعة من  أدتمة لتزنسائیة إسالمیة م فنیة أول فرقة وھي ،"ألفا"

 الدینیةلموسیقى فرقة ل إلى جانباألغاني اإلسالمیة التقلیدیة 
ین في بجعالممن  12.000مرة أمام عرضھا في ت وقد أد ة،المسیحی
 .روبن جیب /جي مجموعة  بيمع  "ویمبلي"میدان 

 down-burn-arsonists-hate-http://www.islamophobiawatch.co.uk/race-:أخذ من موقع
,31823-centre/#more-community-birmingham  2014مایو  22بتاریخ. 

یعترضون على   (Stavropol) سكان إقلیم ستافروبول: وكرانیاأ .4
اعتراضا توقیع  3500فینسادي  جمع سكان  -مساجد إحدى البناء 
وقال عضو مجلس الدوما فیكتور . عریضة إلى البرلمان المحليالتم إرسال و ،قریتھم بناء مسجد في على

یرمونتوف ویسینتوكى وسكان بیاتیغورسك  حیث أید ،قیمة قانونیةأیة لھا  سجونتشاروف أن الوثیقة لی
بناء سیخضع الأن  كوبالیكوف ورنى  نیكواليغدرة باطعوقال رئیس مق. فینساديبدأت في  التي االحتجاجات
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أھالي سكان والستحاول إقناع  إدارتھمفتي اإلقلیم محمد رحیموف ان  كما صرح. موميجلس العملقرار ال
 .ورنىغدرببناء مسجد في منطقة ب 2014مایو في ح اسمبعد أن تم ال وقف االحتجاجاتبالقوزاق 

  .2014یونیو  11بتاریخ   http://vestnikkavkaza.net/news/society/56269.html,:أخذ من موقع

مسجد القرم وإحراق یونیو تخریب  12في جرى  – نارلل امضرإوم ھجویتعرض لمسجد القرم : أوكرانیا .5
 فقد رسمت، المراقبةكامیرات صور فقا لوو. ثالث قنابل مولوتوفب بعد أن تم استھدافھمن قبل مجھولین 

صباحا على  5:00قنابل المولوتوف حوالى الساعة  یتوألق سیاجعالمات الصلیب النازي المعقوف على ال
علما  ،ینعتدالمھویة  من أجل تحدیدت الشرطة تحقیقا باشروبعد الھجوم، . من قبل فرد ذكر شوكورشا جامع
واضح  فیھا ازدراءعلى الجدران بواسطة كتابات  2004أیضا في عام المذكور قد جرى تدنیسھ المسجد أن 

 .إلسالمل
  .2014یونیو  14بتاریخ  fire-set-and-attacked-mosque-eannews/138885/crim-http://www.worldbulletin.net/todays,: أخذ من موقع

مسجد  خطط إنشاءمالذین دعموا  بعض األھاليعلق خارج منازل تبالونات سوداء غامضة : أسترالیا .6
األشجار بعض البلدة مربوطة ب في مختلف أنحاءبالونات سوداء  وجودیكتوریا ف -سكان بندیجوالحظ  .محلي

البالونات من قبل مجموعة من ھذه  وضعت وقد. اجھات المنازل والمكاتبوو
بناء مسجد في لخطط م تعبیرا عن استیائھم تجاهلإلسالم  نمعادیالالمتظاھرین 

البناء مقترح لثیر للجدل المتطور المناقشة تمت  مابعدوذلك اإلقلیم، ب أكبر بلدة
 .یونیو 18 ةلیلللمدینة  المحلي اجتماع المجلس علیھ أثناء ةفقلمواوا

heated-protests-Islam-ti2663377/An-http://www.dailymail.co.uk/news/article-: أخذ من موقع
,mosque.html-war-town-Australian-The-balloons-black-mysterious-meetings-hall-town  بتاریخ

  .2014یونیو  22

مسجد  دنیست جرى -مسجد التتار  دنیسن بتیبولندی نیمخرب امیق: بولندا .7
 یونیو 29 یومالتتار في بولندا 

زیر اخنعلى شكل  بواسطة رسوم
منھم  في محاولة، ھجدرانفوق 

 ةحیستفزاز مشاعر المسلمین بعد أشھر قلیلة من حظر الذبال
 .في بلدان أوروبا الوسطىالشرعیة 

خشب في واحدة من أقدم المقابر المبني بالالمسجد ھذا یقع و
 برونیسالف حليمال لزعیمفقا لوو. اإلسالمیة في منطقة التتار

زیر وشتائم اخنسوما تمثل ن روالمخربوضع ، تالكووسكي
  .خشبي بالقرب من الحدود مع روسیا البیضاءالأخرى على جدران المسجد 

  .2014یولیوز  01بتاریخ  mosque.html-tatar-deface-alsvand-polish-http://www.onislam.net/english/news/europe/474447,: أخذ من موقع

رفضت المحكمة العلیا  - قضیة مسجد مورفریسبورو النظر فيرفض تالمحكمة العلیا : الوالیات المتحدة  .8
منع بناء إلى وا سعمورفریسبورو  سكانمجموعة من  طلب االستئناف الذي تقدمت بھفي الوالیات المتحدة 

 .تینیسيبوالیة ، بمنطقتھممسجد 
  .2014یونیو  03بتاریخ  case/-mosque-hear-to-refuses-court-http://www.knoxnews.com/news/2014/jun/02/supreme,: أخذ من موقع
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كم على  – لحم الخنزیرإدانة شخصین بسبب مزحة : واسطة لحم خنزیر مقددمسجد بتدنیس : اسكتلندا .9 حُ
حول قطع منھ ولف مقدد الخنزیر اللحم  بواسطة ةاسكتلندبمسجد قاما بتدنیس السجن بعدما برجل وامرأة 
 18تشیلسي امبي، حكم على وبتسعة أشھر سجنا عاما،  39أدین دوغالس كروكشانك، قد و. ھمقابض أبواب

 .اءة لآلخرینساإلو عسفتالقائم على ال ھماسلوكشھرا بإصالحیة للشباب بسبب  12بقضاء عاما، 

  .2014یونیو  22بتاریخ  attack/2014/06/20/id/578420/-bacon-http://www.newsmax.com/thewire/mosque,: أخذ من موقع

في بالتحقیق نیویورك لالشرطة اإلقلیمیة قامت . المركز اإلسالمي للتخریبتعرض : ثورنھیل، أونتاریو: كندا .10
الرصیف فقد تعرض . شھر رمضان المبارك أثناءمصلین ضد مركز إسالمي في ثورنھیل وقعت بكراھیة  یمةجر

 لعملروثرفورد،  من شارع، بالقرب 9000رقم في شارع باتھورست الواقع مركز جماعة الجعفري ل المحاذي
 تبا"و" عربیا  عودوا إلى بلدانكم" عبارة من قبیل معادیة للمسلمین بواسطة خطابات زیولیو 20لیلة  في يتخریب

 .طالء رذاذ في مكان الحادثلعثر على غطاء ولمركز، بواجھة انجمة داود  كما تم رسم". غزةل

  .2014یولیوز  22بتاریخ  vandalised/#more-centre-islamic-ontario-http://www.islamophobiawatch.co.uk/thornhill-34711,: أخذ من موقع

 في حادث اعتداءإلى التحقیق  بنیویورك مجلس العالقات األمریكیة اإلسالمیة ادع: الوالیات المتحدة .11
مجلس العالقات األمریكیة التابع لنیویورك  رعفدعا  –كراھیةال بدافع مسلمین خارج المسجدبعض ال على

مسلمین بعض ال استھدف حادث اعتداءومیین للتحقیق في حكین اللوسؤسلطات والمالیولیو  21اإلسالمیة  یوم 
یوم في مساء ف. ضد األجانب جریمة كراھیةبأنھ  في ما یشتبھمسجد بروكلین بصالة ال ألداءفي طریقھم وھم 

وعلى اإلسالمي  طیبة من مركزكانت تمر بالقرب ) Lexus(س سلكإن سیارة ، قال شھود عیان زیولیو 18
العدید من مع رشق ، "بكرهللا  أجل منھذا " من قبیل معادیة للمسلمینوعبارات ون شتائم رددركاب یمتنھا 

یبلغ من  امسلمفإن  وفقا لبعض المصدرو. البیضب یرتدون الزي اإلسالمي التقلیديكانوا  المركز أعضاء
  .أصابتھ بیضة في الصدراإلسالمیة  ةالزي الباكستاني التقلیدي والكوفی كان یرتديعاما  70العمر 

 mosque/#more-outside-muslims-on-attack-of-probe-crime-hate-for-calls-ny-http://www.islamophobiawatch.co.uk/cair-34720,: أخذ من موقع
  .2014یولیوز  22اریخ بت

اثنین من الشرطة  تطارد - مسجد ارینغتون علىالشرطة تحقق في اعتداء عنصري : المملكة المتحدة .12
 وقد .للمسلمین یةداعشعارات م مع تردید ،حطما نوافذ مسجد في وسط مدینة وارینغتون ینالبلطجیة العنصری

رجلین  سجیل محضر ضدلت زیولیو 07بتاریخ  11:30 على الساعة "شیشایر"تم استدعاء ضباط من شرطة 
، لم یسفر الحادث وفقا للشرطة . آربلي شارعالواقع بلمسجد ضد اتخریب قاما بأعمال بشتائم عنصریة و تلفظا

 .الھجوم أثناء المسجدالسكان داخل بعض  من تواجدعلى الرغم  إصابات عن أیة

 09بتاریخ  mosque/#more-warrington-at-attack-racist-investigate-http://www.islamophobiawatch.co.uk/police-33970,: أخذ من موقع
  .2014یولیوز 

أعضاء الجالیة المسلمة قام  –لعمل تخریبي معاد للمسلمین فورت ساسكاتشوان ان عبادة بتعرض مك: كندا .13
شھر  بعد تعرضھ، للمرة الثانیة أوائلیستخدمونھ للصالة  المحل الذيتنظیف بفي فورت ساسكاتشوان مرة أخرى 

ن أ فجأة بعداستیقظ قد ، المكانھذا في  قیمسیم أختار، الذي یكان وو. مسالإلل فیھ إھانة يتخریب ، لعمل2014بر شتن
، لیستكشف األمرعندما ذھب و. برشتن 15الصباح الباكر من یوم في جانب المبنى ب غریبصوت بلغ إلى مسمعھ 

الذي الحدیقة  على عشبالعدید من قطع من قشر البیض على  ، حیث عثرالبیضب ھتم رشققد منزل الن أ تبین لھ
منزل ل الحائط المحاذيعلى  اأحمر اصلیب وارسمقد ن یمخربوكان بعض ال .للمسلمین وسبشتم  عباراتكتب علیھ 

 .سبتمبر في نیویورك 11لذكرى السنویة لھجمات لسابق الاألسبوع أثناء  أختارالسید 

 17بتاریخ  room/#more-prayer-saskatchewan-fort-strike-vandals-muslim-http://www.islamophobiawatch.co.uk/anti-36649,: أخذ من موقع
  .2014شتنبر 
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تعرض اثنان من المساجد التركیة  -بألمانیاساكسونیا السفلى  والیةفي  ینمسجداالعتداء على  :ألمانیا .14
تم بواسطة إلقاء وقالت الشرطة أن االعتداء . من قبل مجھولین عتداءألمانیا البفي والیة ساكسونیا السفلى 

 وذلك في 2014األسبوع األخیر من أغسطس  أثناءزجاجة حارقة على مسجد حاجي بیرم في أولدنبورغ 
 مالبسات ھذا الحادث السلطات األلمانیة تحقیقا في اشرتبوقد . نار عمدا في ذلك المكانلا ضراممحاولة إل

لبعثة الدبلوماسیة التركیة ل الرسمي یأوي المقرلوزارة الشؤون الدینیة التركیة كان  تابعا امسجدالذي استھدف 
وھو  ،لوزارة الشؤون الدینیة التركیة تابع آخرعلى مسجد اعتداء  وقعمولن، في مدینة و .للمواطنین األتراك

المساجد في جمیع  علىخمس ھجمات  الحصیلة لتبلغ بذلك ،سبوعیناأل ھذین یقع أثناءثاني ھجوم على مسجد 
 .إلضرام النارمحاوالت  تمثلت في، أربعة منھا 2014 غشتأنحاء ألمانیا خالل شھر 

  .2014شتنبر  06بتاریخ  saxony/#more-lower-germanys-in-attacked-mosques-http://www.islamophobiawatch.co.uk/two-36237,: أخذ من موقع

 فتیانثالثة  تم اعتقال :یوركتاونبة اإلسالمیة لیتخریب مركز الجافي فتیان  3 تورط: المملكة المتحدة .15
ة لیمركز الجال جسیمةر اضربأ واتسبب منھإوقالت الشرطة  ،تخریب مكان للعبادة في یوركتاونقاموا بصغار 

المشتبھ بھم قد أقدم و. مجموعة من المصاحف، بما في ذلك تمزیق الیكیجان وھفي م فالي ھدسونباإلسالمیة 
قاموا ألفاظ نابیة على السبورات، واألسوأ من ذلك كلھ،  ةباحمام وركل األبواب وكتعلى تمزیق جداریة ال

من صفحة  40أكثر من  وتمزیقعلى األرض والدوس علیھا  اعن طریق رمیھ بعض المصاحفتدنیس ب
  .كراھیةال بدافعالسطو، ولكن لیس  تھمةلمشتبھ بھم قد وجھت لو. اھاحدإ

  .2014شتنبر  19بتاریخ  center/314371/-community-islamic-yorktown-of-vandalizing-in-charged-boys-http://7online.com/news/3,: أخذ من موقع

 – العنفانتشار م، مما أثار مخاوف من سالنشورات معادیة لإلبممسجد لوغان  استھداف :أسترالیا .16
في وذلك جرائم الكراھیة،  ارتفاع عددمن یعانون زعماء المسلمین في جنوب شرق والیة كوینزالند بأنھم قال 

وقال علي . القتال في سوریاب في تورطھم یشتبھل شخصین تقامستوى التھدید االرھابي واع ارتفاعأعقاب 
منشورات وصور  مجھول ترك شخص ،برنتش 13كابري المتحدث باسم مسجد لوجان أنھ خالل لیلة 

وكان بعض  ؛ بھم في البالد المرغوبغیر بالمسلمي استرالیا تنعث خارج المسجد،  لإلسالم فوتوغرافیة مسیئة
وجاء ذلك عقب . جوارلمكرمة ولرأس خنزیر بالأیام صورة لمكة اذلك ببضعة قبل وا اكتشفقد ن یمسؤولال

 .جثة خنزیر خارج المسجد بقایاعندما عثر على  ، وذلكقبل شھرینآخر  اعتداءوقوع 
  .2014شتنبر  15بتاریخ  phamplets/5742726-muslim-anti-by-targetted-mosque-14/logan-09-http://www.abc.net.au/news/2014,: أخذ من موقع

أطلق زعیم حزب  ":عنفال دین"اإلسالم  تحت شعار طلق حملةیأسترالیا  حزب انھضي: أسترالیا .17
اإلسالم  شعار تحتفیكتوریا، بوالیة االنتخابیة  تھحمل 2014سبتمبر عام  15یوم  "نالیاداني "أسترالیا انھضي 

 باألعالم من ونلوحی ینصرالمنا نم 100من حوالي  احشد تستقطبقد ابلدة سانت كیلدا وكانت . "عنفال دین"
البلدة  وشھدت. من اإلسالم المزعوم مخوفھبدافع  وامن الھند والصین والمجر ومالیزیا توحد مختلفة، قاعرأ

ت من التصفیق وتردید النشید اجشعائرھم الدینیة مع مو أمام أداء المسلمین االحتجاجاتالكثیر من أیضا 
 .لحزبا لنشیدد والحشتردید  عاألعالم االسترالیة م كما رفعت ؛ الوطني

  .2014شتنبر  15بتاریخ  cult/#more-death-a-is-islam-told-launch-campaign-australia-up-http://www.islamophobiawatch.co.uk/rise-36582,: أخذ من موقع

 في" شر"كلمة  بواسطة رذاذ مخربون خط :مسجد كوینزالند على جدران" شر"كلمة  خط: أسترالیا .18
فقد . محزن للغایةبالعمدة المحلي الأقصى شمال كوینزالند، وھو عمل وصفھ یقع مسجد متفرقة من اء جزأ

مكان أن ال برشتن 19 ة یومحیصب ،كیرنز بلدةفي ماریبا، داخل الواقع المسجد  عند قدموھم إلىالمصلون  الحظ
 .لطالء األصفرمعالمھ با تشویھقد تم 

 .2014شتنبر  20بتاریخ   saxony/#more-lower-germanys-in-attacked-mosques-http://www.islamophobiawatch.co.uk/two-36237,: أخذ من موقع
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ً  :مسجد بریسبانعلى جدران  مینلمسلمعادیة ل اتكتاب :أسترالیا .19 ط ُ رذاذ عبارة - بواسطة عبوة طالء خ
. في روكلیا االندونیسیة الیةمسجد الججدران على " ناعیش طرق ونیحترم المسلمون أشرار ال"و" سحقا لكم"

فریق  أن باشر ي، بعدالتخریب من ھذا العملوالشرطة  ةالمسلم الیةالج زعماءتحذیر  برشتن 24مساء یوم تم وقد 
لمسلمین في والیة لة عباد مكانھذا ھو ثاني وتجدر اإلشارة إلى أن . الموضوعتحقیقا في  القضائیة الشرطةمن 

ماریبا في أقصى شمال آخر یقع بتم تخریب مسجد أنھ قد  ، علماخالل أقل من أسبوع دنیستللیتعرض كوینزالند 
 .برشتن 20 یوم ،كوینزالند

 .2014شتنبر  20بتاریخ  graffiti/#more-muslim-anti-with-vandalised-mosque-isbanehttp://www.islamophobiawatch.co.uk/br-36971,: أخذ من موقع

جد في سان دییغو رسالة تھدید امسأحد التلقى  :تھدیدیتعرض ل سان دییغوفي مسجد : الوالیات المتحدة .20
لم یتم تحدید أي منھا األقل عشرة مساجد تضم على سان دییغو أن مدینة  علما ،مجھولة مادة  تحمل في طیاتھا

 تحمل تھدیداالرسالة أن الفرع المحلي لمجلس العالقات اإلسالمیة األمریكیة  صرحو. تھدیدھذا ال استھدفھ
وقد تم نتیجة لھذا . وكالند وسان فرانسیسكوأس وولنجألوس مدن ذكر تخص بال، و"اإلعدام عقوبةتطبیق ب"

ا طلب المجلس من مكتب ماإلبالغ عن أي تھدیدات مماثلة، ك بوجوب جمیع مساجد كالیفورنیا خبارالتھدید، إ
 .اتلمشاركة في التحقیقاالتحقیقات الفدرالي 

  .2014نونبر  01بتاریخ  graffiti/#more-muslim-anti-with-vandalised-mosque-http://www.islamophobiawatch.co.uk/brisbane-36971,: أخذ من موقع

م اضرإتم  :مسجد ألماني آخرفي إضرام النار : ألمانیا  .21
مقاطعة لیب شمال بمسجد جدید في باد سالزوفلین في النار 

 زیادة الممارساتالراین وستفالیا، مما أثار مخاوف بشأن 
ووقع الھجوم . ضد المسلمین والعنصریةعلى الكراھیة  القائمة
الباب األمامي في الھویة النار  ومخربون مجھول رمضأعندما 

األرضي ق الطاب مما أدى إلى إحراق ،أكتوبر 11 یومللمسجد 
. نفس الطابقبإلى ثالث شقق أخرى  بأكملھ باإلضافة للمبنى

إنھ قد نجى من  اإلطفاء عن إدارة نقالالمصادر بعض وقالت 
 .ثالثة األطفالمن ضمنھم تسعة أشخاص، الحادث 

  .2014نونبر  01بتاریخ   fire.html-on-set-mosque-german-otheran-http://www.onislam.net/english/news/europe/478445,: أخذ من موقع

بر على مسجد في جنوب ننو 4یوم صباح النار ق طالتم إ. ق النار على مسجد في جنوب كالیفورنیاطالإ .22
. فالي لھجوم شالواعندما تعرضت الجمعیة اإلسالمیة لمسجد كوذلك  بداخلھ،أشخاص  یتواجدكالیفورنیا كان 

مقاطعة ریفرساید  عمدة صرح ضد األجانب، كماجریمة كراھیة بمثابة الشرطة ھذا الحادث قد اعتبرت و
متوقفة كانت سیارة تویوتا منھا  ةواحد أصابتق خمس طلقات على األقل، طالإ شوس أنھ تمالكابتن اندرو 

ھناك أربعة  كانھ أن ")the Desert Sun(-دو الدزرت صان" شاھد عیان لصحیفة  وصرح. أمام المسجد
 .االعتداء في المسجد وقت مصلین

  .2014دجنبر  03بتاریخ  california/-southern-in-mosque-at-fired-http://www.islamophobiatoday.com/2014/11/12/shots,: أخذ من موقع

قادة المركز  أعرب .واحد في شھر الرابعةللمرة  "سانت كالود" تخریب مسجد. الوالیات المتحدة .23
بعد وذلك  رواد المسجدسالمة أمن وخوف على مشاعر المینیسوتا الوسطى في سانت كالود عن باإلسالمي 

لم یصب أحد عندما : "مسجد محمود محمدالوقال المتحدث باسم . ربجندشھر  أثناءللمرة الرابعة  ھأن تم تخریب
 علىوغیرھا من األشیاء  الحجارةن ومخرب ىألق سبق أنوقد   ....ربجند 15نافذة المسجد لیلة ما شخص  كسر

 ".النوافذكسروا المسجد و
  .2014دجنبر  19بتاریخ  time-fourth-for-vandalized-http://www.mprnews.org/story/2014/12/18/mosque,: أخذ من موقع
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 25یوم  تملمشاعر المسلمین،  تحدي سافرفي  .على باب مسجد في فیینا ةعلقمرأس خنزیر . النمسا .24
أمعاء خنزیر إلى باب مسجد في وجزء من رأس  ر ربطبجند

 أداننباء لأللوكالة األناضول في تصریح و. فیینامن  21 المقاطعة
غیر وال الشنیعفعل واصفا إیاه بال إمام مسجد كوكاتیب الحادث

من في النمسا  ةسلممال مختلف الجالیاتعانت  قدو. مقبولال
 فقد جرى قبل. 2014جرائم كراھیة مماثلة عدة مرات خالل عام 

رأس ووضع خطیب في فیینا المام اإلتخریب مدرسة قصیر وقت 
بط كما .شھر رمضان فيخنزیر أمام باب المدرسة  رأس  رُ

شھر  أثناء خنزیر على سیاج في موقع بناء مدرسة إسالمیة جدیدة
مسیئة  اتكتابخط قع في مدینة تیلفز، مع یتم مرارا وتكرارا تخریب مسجد آخر یدعى أیوب سلطان، و. شتغ

 .بالكاد یذكرة على ھذه الحوادث رد الشرطإن  ویقال. ھعلى جدران
  .2014دجنبر  28بتاریخ  vienna-in-door-mosque-to-nailed-head-http://www.thelocal.at/20141227/pigs,: أخذ من موقع

وسط السوید  یقعفي مسجد أضرم أحد المخربین النار عمدا  .ق مسجدیحر فيأشخاص خمسة  ةباصإ. السوید .25
. المسلمین تستھدفافي أحدث سلسلة من الھجمات وذلك صابة خمسة أشخاص، إسفر عن أمما  ربجند 25یوم 

 .كم غرب ستوكھولم 90نحو على بعد المسجد في الطابق األرضي من مبنى في مدینة إسكیلستونا،  ھذا یقعلإلشارة، و

  .2014دجنبر  27بتاریخ  attack-arson-mosque-in-hurt-http://www.thelocal.se/20141226/five,: أخذ من موقع

ٌ  .مسجد قید اإلنشاءعلى ھجوم . ألمانیا .26 الذي یوجد وسع بعد تعرض مسجد جامع السلیمانیة متحقیق  تحف
مكافأة وقد تم رصد . ربجند 22في وقت مبكر من صباح یوم لھجوم  دورماجینفي ضاحیة  قید االنشاء

لمن یساعد في التعرف على الجناة، كما قامت ورو أ 500.000
ت وكان. المراقبة اشریط كامیر تحقیق بناء علىالشرطة بإعادة ال

مع دث والتضامن الالحتجاج على الح قد قدمت حشود كبیرة
 أعضاء بأن مسجدالممثل  بكدیمیر وقال دورسون. لمسلمین ھناكا

شعارات المسجد على جدران  خطواالجناح الیمیني المتطرف  من
على  لنقضي"و" النازیة تحیاو حیا ھتلری" من قبیلمعادیة لإلسالم 

 .2012في عام  لبناءانطالق أشغال ا عندوذلك " اإلسالم في ألمانیا

  .2014دجنبر  23بتاریخ  germany-in-construction-under-mosque-a-attack-http://www.worldbulletin.net/world/151372/racists,: أخذ من موقع

في العاصمة  "ھودافندیغار" عند مدخل مسجدشب خماد حریق إتم  .ابلغاریبمسجد  على ھجوم. بلغاریا .27
وقال . إضرام النار بھ واحاول استھدف من قبل مھاجمینقد المسجد المعروف باسم مسجد الجمعة كان و. بلوفدیف

خماد الحریق إتم وقد . النار إضرامالوقود عند مدخل المسجد ثم الذ بالفرار بعد  قام بسكب عتدين المإشھود عیان 
 .محطة بنزین مجاورة منوقود بال التزودیحاول كان عندما  المعتديالقبض على  اءلقبإالشرطة وقامت 

  .2015ینایر  08بتاریخ  extinguished-fire-attacked-mosque-http://www.worldbulletin.net/news/152416/bulgarian,: أخذ من موقع

 شخصأول مسجد إسالمي في تومبا لھجوم من قبل  تعرض. مسجد تومبا في حریق متعمد تخریب. أسترالیا .28
على  بھ مكن رؤیة المشتبھوقد أ. المواليیوم الینایر وصباح  23 ةبین لیل وقع قدھجوم ال أن ھذایشتبھ ل، ووجھم

وكان الجاني  .المشتبھ بھ على الشریط ھویة التحقق من حاولت انھإأن الشرطة قالت  غیر شریط كامیرا المراقبة،
ووفقا للشرطة، . اتحاول في البدایة حرق قاعة االجتماعكما أشیاء قابلة لالشتعال عمدا بق المسجد احرإحاول قد 

 .المسجدفي  جسیمةأضرار ا، مما حال دون وقوع مفتوحترك موقد الغاز  لم تشتعل النار رغم أن
  .2015ینایر  27بتاریخ  html-attack-arson-in-damaged-mosque-m/2015/01/26/toowoombahttp://australianmuslimtimes.co.4777,: أخذ من موقع
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ضد شمال لندن تھدیدات بالقتل في مسجد  ىتلق. تھدیدات بالقتل في مسجد لندن يتلق. المملكة المتحدة .29
أرسلت نحو  فقد. في أعقاب ھجمات باریسوذلك إلسالم ل معادیةورسائل كراھیة أفراد من الجالیة المسلمة 

 یعبد وھو) صلى هللا علیھ وسلم(النبي محمد  لما یشبھبالید  اتإلكتروني تتضمن رسومعادي و برید ةرسال 15
تصاعد  االعتداءات في سكاي نیوز أنلقناة سجد فینسبري بارك لم، األمین العام زاروقال محمد كو. الشیطان

نبینا وكتبنا لسیئة مرسومات  على شكل امعظمھ: "مبرزا أن  والتأیید، رسائل الدعمعلى الرغم من العدید من 
 ".تنا ومسجدناالیمخیف جدا لج وھذا أمرتنا، الیتھدیدات بالقتل ضد ج اومنھ... 

  .2015ینایر  18بتاریخ  html#cheWb7q-mosque-london-received-threats-https://uk.news.yahoo.com/death.110416906,: أخذ من موقع

ب الحریق الذي اسبأبعد لم یعرف  .مركز إسالمي في ھیوستن، تكساسفي ق یحر. الوالیات المتحدة .30
وقال . بحث عن مصدر الحریقالبدء المحققون الفیدرالیون وقد  .ستخدم للتخزینالذي یم المبنى اقسأحد أدمر 

التقاریر نقال عن اإلمام على ما جاء في بعض التعلیق  ال یمكنھضابط المعلومات العامة كینیاتا باركر أنھ 
طریق الخطأ من عن  قد یكون وقعأو  اندلع على األرجح بسبب فعل فاعل قدن الحریق أ صرحا انذلوابنھ ال

 ،لدینا حالیا أي بیان رسمي بشأن الحریقلیس "وقال . الحتماء من البرداحاول كان یمأوى  ندوقبل شخص ب
 ."ات ما زالت مستمرةالتحقیقو

  .2015فبرایر  14بتاریخ  Texas.html-Houston-in-center-Islamic-burns-http://english.alarabiya.net/en/News/world/2015/02/13/Fire,: أخذ من موقع

مركز التربیة كل من وجد  .للمرة الثانیة في غضون أسبوع العاصمةتخریب مسجد . الوالیات المتحدة .31
 حیث تم تحطیم. فبرایر 23یوم  ،غالودیت في حالة من الفوضىشارع ب الواقع إیفيمدینة  جدسمو اإلسالمیة

وقال محمد المبیضین، . على األرض ةتناثرمقطع الزجاج وتمزیق المصاحف كما تم العثور على رفوف ال
مبیضین الحظ ، فبرایر 26في و". كبیرة للمسجدالنافذة ال بھشخص ما أمسك الكرسي وحطم : "مدیر المركز

كما  ،داخل المسجدالمتواجد سیاج التم كسر حیث  عند وصولھ عین المكان، مرة أخرىتضرر  قد المسجدأن 
 .جدا قطعة فنیة دینیة كبیرة ةسرق ، فضال عنفي حالة من الفوضى برالمن وجد

  .2015فبرایر  27بتاریخ   week/-a-in-time-2nd-for-vandalized-mosque-c-http://wtop.com/dc/2015/02/d,: أخذ من موقع

جد امس القائمون على ىتلق .تھدیدات ھاتفیة ى القائمون علیھاتلقیمساجد محلیة . الوالیات المتحدة .32
 ندیب"اإلسالم  من خاللھاالمتصل حیث وصف ألفاظ نابیة تحتوي معظمھا على ھاتفیة  اتدیكولومبوس تھد

 بفرع عاملینال دفاعوقال ". تحویلھم إلى رماد" یتم، وقال أنھ س"حثالةال"و" القمامةب"المسلمین و، "اتخرافال
نفس رقم عن  صدرت لمكالماترومین، إن ھذه ا إقبال، مجلس العالقات األمریكیة اإلسالمیةالتابع لأوھایو 
إلى مسجد عمر بن  وردتا ینمكالمتل اصوتی المجلس تسجیال قد قدمو. یرفبرا 17 كولومبوس فيبالھاتف 

 .نصریةبشتائم عأحیانا مع التلفظ  غیر مفھومالوالیة تضمنتا كالما  الخطاب في شمال غرب
  .2015فبرایر  21بتاریخ  mosques.html-against-http://www.dispatch.com/content/stories/local/2015/02/19/threats,: أخذ من موقع

تم تخریب مسجد مدینة نورویتش  .نیمخرب من طرفتحطیم نوافذ مسجد نورویتش . المملكة المتحدة .33
 مع الیة اإلسالمیة،في أوساط الجمن الغضب واالستیاء موجة مما أثار فبرایر،  7في مقاطعة نورفولك یوم 

 الیة اإلسالمیةالھجوم قلق الج ھذا أثاروقد . اإلسالمإزاء  الكراھیةدافع جرى بالھجوم الذي ھذا بشدة  تھادانإ
 .مضت عیش في سالم لعقودت تي كانتنورویتش الب

  .2015فبرایر  09بتاریخ  windows.html-mosque-norwich-smash-vandals-http://www.onislam.net/english/news/europe/482815,: أخذ من موقع

في دلیل واضح على  .بیضینتمون للسكان العنصریین من قبل الھجوم على مسجد بیرث . أسترالیا .34
 عن طریق خط كتاباتتخریب عملیة  إلىبیرث  فيمسجد  ، تعرضتنامي التعصب في المجتمع األسترالي

في حالة  من المراھقین اعدد المراقبةوأظھرت كامیرات . ھ من طرف أحد العنصریین البیضعلى جدران
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 ، علما بأنسودأ بطالءوالجدران النوافذ على األبواب وزجاج  تكتب" KKK" أحرفتم العثور على كما ، فرار
. خارج أبواب المسجد ىرأس خنزیر ملقعثر على ، نونبرفي ف. آخر في السابق ھجوم ھاستھدفقد المسجد  ھذا

القوة "الصلیب المعقوف وعبارة  سمونیو عندما تم رھجوم آخر في یتعرضھ لالتقاریر بعض أفادت كما 
 .المسجد على جدران" البیضاء

  .2015فبرایر  19بتاریخ  mosque.html-perth-attack-supremacists-white-pacific/483055-http://www.onislam.net/english/news/asia,: أخذ من موقع

ال یقل عن ستة  ما ىتلق .المساجد في الیابان لمضایقات عقب ازمة احتجاز الرھائنتعرض . الیابان .35
 يیابانیین على ید مسلحمقتل أزمة الرھائن التي شھدت  إثر علىمساجد ومنظمة إسالمیة في الیابان تھدیدات 

أنا "و" القتلة ةنادی"و" سحقا لكم" من قبیلمسیئة  بخطاباتھذه المساجد  فقد استھدفت. جماعة الدولة اإلسالمیة
. "الھالكن الیابان اآلن إذا كنت ال ترید ارحل ع"التھدیدات مثل بعض ، فضال عن "المسلمین رؤیةأكره 

الشرطة المحلیة ب وااتصلحیث صالة، للون أتسالمة األطفال الذین ی علىالمساجد بالقلق مرتادو ر بعض شعوی
وقال عاملون في مسجد في سینداي أنھ على الرغم من . األمنیة تدابیرال التي نصحتھم بوجوب اتخاذ بعض

ممن یتابعون  ینمسلمال شقتھ ألحد الطلبةرفض تأجیر إال أن البعض قد یة، واضحمضایقات عدم وجود 
 .رس المحلیةامدفي إحدى الالعلیا  ھمدراست

  crisis/#.-hostage-wake-harassed-japan-http://www.japantimes.co.jp/news/2015/02/23/national/mosques ,VO1yD_mUc1M: أخذ من موقع
  .2015فبرایر  19بتاریخ 

كان النائب عن حزب بھاراتیا جاناتا جوراخبور،  .یودیاأمسجد في أدیتیناث إنشاء  یوغي منع. الھند .36
وقال أنھ . یودیاأقضیة بقترح تسویة خارج نطاق المحاكم فیما یتعلق ماستبعد  أدیتیناث، قدیوغي  مھانت

وجود مسجد ل فلیس من داعفي مكة المكرمة أو في الفاتیكان،  ھندوسي مثلما ال یمكن أن یكون ھناك معبد
 وصرح. رام اإللھیودیا، أرض ساناتان دارما، مدینة مقدسة ألنھا مسقط رأس أإن  ، وأردفیودیاأفي 

ھاشم  ىدلأ ": ایودیابمزدوج في موقع النزاع  إقامة مزارعلى أسئلة بشأن اقتراح  هردفي معرض  أدیتیناث
 م یكنبتصریحات ل) باریشاد زعیم أخارا(جیان داس  مھانتو) الخصم الرئیسي في القضیة(األنصاري 

ھاتھ مثل اإلدالء بھندوس قبل مشاعر المالیین من ال افھمأن یتأوال لقد كان حریا بھما  اإلداء بھا ؛ینبغي 
 ".لھاال مبرر التي تصریحات ال

 adityanath-yogi-ayodhya-possible-mosque-affairs/article/no-current-http://www.deccanchronicle.com/150227/nation,: أخذ من موقع
  .2015فبرایر  28بتاریخ 

II.  

ملصقات على لحم الخنزیر المقدد  قطعة وضع بلطجیة. دبلن .1
من وھو كان میمیت أولوداغ،  .تركیة من أصولمرشح لصورة 

للحصول على  سعى، ی1998أصل تركي یعیش في ایرلندا منذ عام 
االنتخابات  أثناءوارد  كاستلنوك مجلس مقاطعة فینغال فيبمقعد 

عبر أثناء مروره ومایو  فاتحفي  ھوقال إن. 2014 ولشھر مایالمحلیة 
على  اعلقم كان اغریب أن شیئا الحظ بلونشاردبلدة لالشارع الرئیسي 
االنتخابیة، وبعد تفحصھا  ھتلت صوره ضمن حماثنین من ملصقا

 .كبیرة من لحم الخنزیر المقدد ةقطعاألمر یتعلق بأن  تبین لھ الدقیق
background/#more-turkish-with-candidate-of-posters-to-bacon-tape-vandals-http://www.islamophobiawatch.co.uk/dublin-: أخذ من موقع

  .2015مایو  03بتاریخ  51310,
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بعد أیام قلیلة من وصول  ن في الھندوالمسلمواجھ  – المسلمون في الھند یعارضون دعوات لحظر األذان .2
فرض حظر على  المنظمات الھندوسیةبعد طلب بعض تھدیدا لحریتھم الدینیة ناریندرا مودي إلى السلطة  

بعدما  2014وقد كانت اضطرابات قد اندلعت في شھر ماي . استخدام مكبرات الصوت أثناء أذان الفجر
مسیرة إلى مدینة مانجالور في والیة كارناتاكا الواقعة جنوب الھند تدعو   راشتریا ھندو أندوالننظمت جماعة 

ة أن نداء الصالة عند ساعة الفجر قد یزعج إلى منع أذان الصبح، حیث زعم المحتجون خالل ھذه التظاھر
تدعى سنتنا  جماعة ھندوسیة أخرى وقال فیجایالكشمي، وھو ناشط في. الناس من أتباع الدیانات األخرى

بھذه الطریقة وازعاج  الحریة الدینیة مفھوم استخدام  ألي جماعة أن تسيءال ینبغي  نعتقد أنھ: "دارما
ولكن  كیفما شاءتالدینیة  اممارسة شعائرھل  الطوائف كللحریة النحت الھند قد مل. الطوائف الدینیة األخرى

  ".زعج لآلخریندون أن ت
  .03.06.2014: بتاریخ. adhan.html-ban-to-calls-censure-muslims-india-cific/473179pa-http://onislam.net/english/news/asia,: أخذ من موقع

قام رھبان قومیون في الثامن من یونیو في   - حركة قومیة في میانمار تنظم حملة مقاطعة معادیة لإلسالم  .3
وقد صرح . میانمار بإطالق حملة تدعو إلى مقاطعة شركة اتصاالت قطریة بذریعة انحدارھا من بلد مسلم

المحلي أن ھذه  Irrawaddy Newsالمقیم بمدینة یانغون إلى موقع  " ماوخاربایو "الراھب البوذي المتطرف 
قد نفقد حریتنا إذا ما استعملنا : "دولة میانمار والدیانة البوذیة، مضیفا قولھالمقاطعة تھدف إلى حمایة وحدة 

بتوزیع  "الشباب القومي البورمي"مجموعة تسمى  وبدأت". خطوطھم الھاتفیة ألن الشركة تنحدر من بلد مسلم
 " شركة حثھم على عدم شراء بطاقاتمنشورات وأقراص مدمجة بمدینة یانغون  یوم السبت المذكور أعاله ت

الرد على  عن االمتناع ، و كذا  2014بعدما عرضت للبیع في بعض النقاط ابتداء من شھر یولیوز " أوریدو
  .الشركة الذین یستفیدون من خدمات ھذه األشخاصمن  ردالمكالمات التي ت

  .07.06.2014: بتاریخ. boycott-islam-anti-organizes-group-nationalist-world/138375/myanmar-http://www.worldbulletin.net/muslim: مقتطف من

شخص في تظاھرة  بالعاصمة  1000خرج حوالي  – الفرنسیة یازبولین بجزیرةح مسجد مظاھرة ضد افتتا .4
و كانت المظاھرة موجھة في المقام . احتجاجا على مشروع بناء أول مسجد في تاھیتي یازبولین بجزیرةبابیتي 

فضاء مخصصا للصالة  في  2013عاما، والذي أنشأ سنة  23األول ضد ھشام البركاني، اإلمام البالغ من العمر 
وقال بعض . المدینة، وقام بعدھا  بتنظیم حملة لجمع التبرعات من مسلمي فرنسا لبناء مسجد في تاھیتي

المتظاھرین في ھذا الشأن أن طریقة االمام في ممارستھ لإلسالم خطیرة  جدا، في حین روي عن بعض النساء 
ویذكر أن عدد المسلمین المتواجدین في تاھیتي لدى . المشاركات في ھذه المسیرة أنھن یخشین ضیاع حقوقھن

وعلى خلفیة . یم األساسي  أو أفراد من الجیش الفرنسيمسلم، معظمھم من أساتذة التعل 500وقوع ھذه االحداث بلغ 
   .تلك االحداث، نددت الكنیسة بھذه التظاھرات المناھضة لإلسالم، بینما لم یدل االمام بأي تصریحات في ھذا الصدد

  15.07.2014: بتاریخ polynesia-french-in-demonstration-mosque-news/249634/anti-http://www.radionz.co.nz/international/pacific,: مقتطف من

نظم مجموعة  – في سیدني رھائنالقرب المقھى الذي جرت فیھ واقعة احتجاز مظاھرات معادیة لإلسالم  .5
من  احتجاز رھائنى سیدني المشھور الذي تم فیھ قرب مقھمظاھرة معادیة لإلسالم  من المواطنین االسترالیین

جنبر، في حین تجمع أربعة أشخاص في ساحة مارتن بسیدني وھم د من شھر 19 في متطرف قبل مسلح
كما كتبت على ". بالقتلة"نعث المسلمین مع  "اإلسالم دین الشر"یھتفون بشعارات معادیة للمسلمین، من قبیل 
المسلمون ارھابیون غیر مرغوب فیھم ھنا، وكذا أنصارھم "بعض الالفتات عبارات مشینة من أمثال 

  ".احمینا من التعددیة الثقافیة -نناشدك یا توني أبوط "و" الیساریین
  20.12.2014:بتاریخ http://sputniknews.com/society/20141219/1016045730.html,: مقتطف من
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   كتاب یتضمن رسومات كاریكاتوریة عن الرسول الكریم محمد صلى هللا علیھ وسلم یعرض للبیع في الیابان .6
یونیو كتابا یحوي رسومات كاریكاتوریة  10، دار نشر یابانیة مقرھا في طوكیو، في "دایسان شوكان"أصدرت  - 

شارلي "عن الرسول الكریم محمد صلى هللا علیھ و سلم سبق لھا أن نشرت في المجلة األسبوعیة الساخرة الفرنسیة 
ا في عرض ھذا الكتاب الذي یحمل عنوان مكتبة على الصعید الوطني رغبتھ 500، حیث عبرت حوالي "ایبدو

، وذلك مع اتخاذ الحذر في مسألة توفیر )أھي الكراھیة تجاه اإلسالم أم السخریة منھ؟" (اسالم ھایتوكا، فوشیكا"
رسما  48صفحة تحتوي على  64نسخة أولیة من ھذا الكتاب الذي یتكون من  3000وقد طبعت . نسخ عدیدة منھ

  .  رسامین كاریكاتیر و باحثین في اإلسالم 10، نشرت جمیعھا من طرف ساخرا إلى جانب تعلیقات

في حملة أخرى ضد الحریات الدینیة، أجبرت الصین أئمة مساجد في  - الصین تھین أئمة المساجد علنا .7
الرقص على ذات األغلبیة المسلمة  الشرقیة ینجیانغمنطقة س
الدین أنھم لن یعلموا األطفال ارع والقسم على في الش

وأجبر . تؤذي أرواحھم ة  قدأن الصال ، مع إخبارھماإلسالمي
 Worldأئمة المساجد أیضا أثناء ھذا الحادث الشنیع الذي نقلتھ  

Bulletin مسیئة  على تردید شعارات في التاسع من فبرایر
لیس هللا ھو من یعطینا رواتبنا، بل "للدین اإلسالمي، نحو 

وذكرت الوكالة ". فعل ذلكی الحزب الشیوعي الصیني ھو من
في إحدى الرسمیة الصینیة لألنباء أن األئمة كانوا مجتمعین 

حیث أجبروا على الرقص وتردید شعارات قومیة تمجد الدولة و تجعلھا فوق الدین، نحو  الساحات العامة
لى االبتعاد ، كما أجبروا على إلقاء خطب تحث الشباب ع"السلم في البالد رھین ببعث السكینة في النفوس"

وفي نفس السیاق، صدرت .  عن المساجد وتشجعھم على استبدال الصالة بالرقص ألنھا تضر بالصحة
تعلیمات للمعلمات تطلب منھم تربیة األطفال على البقاء بعیدا عن التعلیم الدیني والقسم على ابقائھم بعیدا عن 

  .الدین بصفة عامة
 13.02.2015:بتاریخ imams/-humiliates-publicly-china-islamophobia-http://muslimvillage.com/2015/02/12/62823/state,: مقتطف من

III.   

تم حرق عدد من المصاحف  قبالة مسجد  – حرق مصاحف قبالة مسجد دیربورن: یات المتحدةالوال .1
للقس تیري جونز المعروف بعدائھ یونیو  14یوم یونیو، تزامنا مع الزیارة المرتقبة  10یوم  ظھردیربورن 

وقد وضعت ثالث نسخ من القران الكریم على النار . لإلسالم، و التي یحتمل أن تكون على عالقة بھذا الحادث
  .15332وارن . الكائن بشارع و كربالء اإلسالميأمام مركز 

  14.06.2014: بتاریخ  http://www.pressandguide.com/articles/2014/06/13/news/doc5399f810f0f03443588853.txt,:  مقتطف من

فرع مجلس العالقات األمریكیة اإلسالمیة في نیویورك یدعو السلطات إلى التحقیق : الوالیات المتحدة .2
دعا فرع مجلس العالقات األمریكیة  – والمنشورات المسیئة لإلسالم بحي بروكلینفي قضیة الرسوم 

اإلسالمیة في نیویورك یوم التاسع من یولیوز الشرطة و السلطات المحلیة لفتح تحقیق في قضیة رسوم 
وكتابات مسیئة لإلسالم بمقاطعة كینسینغتون التابعة لحي بروكلین في نیویوك تتضمن عبارات من قبیل 

، والتي تم وضعھا في علب البرید الخاصة بساكنة المنطقة "اإلسالم دین ھمجي"و" اإلسالم رأس الشورر"
  .  وفي أماكن متفرقة من الحي

neighborhood/#more-brooklyn-in-graffiti-muslim-anti-of-rash-probe-to-authorities-asks-ny-http://www.islamophobiawatch.co.uk/cair-: مقتطف من
 10.07.2014:بتاریخ .33985,
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مھم أن البرنامج الدراسي استیاء آباء وأولیاء التالمیذ في والیة ماساشوستس بعد عل: الوالیات المتحدة .3
عبر آباء و أولیاء التالمیذ في والیة ماساشوستس عن غضبھم بعدما  – یحتوي على مادة حول اإلسالم

 .  اكتشفوا أن مادة حول االسالم یتم تدریسھا ضمن المقرر المدرسي للتالمیذ تتضمن شھادة أن ال إلھ اال هللا
   10.201425.:بتاریخ curriculum/-school-of-part-is-islam-out-find-to-angry-parents-http://therightscoop.com/massachusetts ,:مقتطف من

نفسھا في وضع حرج " دیوك"وجدت جامعة  – تلغي آذان الصالة" دیوك"ة جامع: الوالیات المتحدة .4
بعدما أعلنت استجابتھا لطلب رفع آذان الصالة من فوق برج كنیسة الجامعة المشھور، ثم تراجعت عن 

وكانت . من طرف الداعیة االنجیلي فرانكلن غراھام ردود فعل قویة رافضة لھذا االقتراحقرارھا ھذا بعد 
رفع صوت األذان من فوق برج ب رابطة الطالب المسلمینرث كارولینا أعلنت عن موافقتھا لطلب  جامعة نو

لكن  في قبو أسفل الكنیسة، علما أن الصالة كانت تؤدى من قبل الكنیسة ألداء صالة الجمعة من كل أسبوع
 .البرج رفع صوت األذان من فوقبدون 

 01.201517.:بتاریخ  prayer-call-muslim-cancels-http://www.msnbc.com/msnbc/duke,:مقتطف من

مظاھرات معادیة لإلسالم تتسبب في افساد یوم : الوالیات المتحدة .5
خرج مئات  - )كابیتول(في مقر مجلس النواب  المسلمین بتكساس

ینایر غالبیتھم من النساء واألطفال من مدن داالس  29المتظاھرین یوم 
وسان أنتونیو وھیوستن وھم یرددون شعارات معادیة للمسلمین، من 

، "عودوا إلى أوطانكم"، "إنھ غیر مرحب بكم في ھذا البلد"قبیل 
ما ھذا "، "9/11تذكروا "، "سترحب بكم داعش بكل فرح وسرور"

كما قامت . !"االسالم حرب معلنة ضد النساء"، "لغریب؟الزي ا
كریستین ویك بمقاطعة كلمة المتدخلین في ھذ الیوم وأخذت المیكرفون لتقول إن اإلسالم  لن یھیمن على 

  ".  الوالیات المتحدة، وأنھ بفضل الرب لن یسود في والیة تكساس
  01.201530.:مقتطف بتاریخ 4b6cd4bcb9ae.html-8fbd-11e4-a7fe-http://www.mrt.com/news/article_ab07f71e,: المصدر

IV.  

قامت الشرطة : شرطة مولایر توقف رجال أثناء محاولتھ اضرام النار في مركز الجالیة االسالمیة : كندا .1
سنة متلبسا بجرمھ في مركز الجالیة  47ماي بإلقاء القبض على رجل یبلغ من العمر  20الكندیة صبیحة یوم 

عد المقاومة التي لقیتھا من ، مؤكدة أنھا اضطرت إلى استعمال مسدس صاعق  ب"روزمونت"االسالمیة بحي 
و قد  ألقي القبض على المتھم وھو یحاول إلقاء زجاجة  مولوتوف عبر نافذة مركز . لدنھ على إثر ھذه العملیة

وقالت السلطات إن ھذا الھجوم یعد ".  23الشارع رقم "و" بیالنجر"الصحابة للجالیة االسالمیة عند ملتقى 
نھ تم ایقاف المتھم بسبب تواجد الشرطة بعین المكان على اثر الحوادث الخامس من نوعھ خالل ھذا الشھر وإ

، یشتبھ في تورطھ مع "كیبیك"وتجدر اإلشارة إلى أن الشخص الذي تم ایقافھ رجل أبیض ینحدر من .  السابقة
  . جماعة متطرفة

 centre/#more-community-muslim-on-attack-arson-during-man-arrest-police-http://www.islamophobiawatch.co.uk/montreal-31809, :المصدر
  21.05.2014:بتاریخ

افتراءات ضد المسلمین في موقع ویكیبیدیا  تبین أنھا  صادرة من أجھزة كمبیوتر  بث: المملكة المتحدة .2
االفتراءات واالدعاءات الكاذبة في حق المسلمین أمر ال مراء  من المعلوم أن نشر بات –تستخدمھا الحكومة 

لكبیر في عدم فیھ، لكن أن تقوم الحكومة البریطانیة بذلك أیضا، إن دل على شيء فإنما یدل على التمادي ا
ومن المعلوم أیضا أنھ یمكن ألي كان القیام بإدخال تعدیالت على صفحات ویكیبیدیا، بما . التسامح والكراھیة
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في ذلك الجھلة الذین یعانون من أمراض نفسیة و یدیمون العزلة، مما دفع موقع ویكیبیدیا إلى التصریح بأن 
ذلك ال یمكن للمرء التوقع بأن مثل ھذا التصرف قد یصدر ومع . ھذه الحادثة تعتبر نوعا من أنواع التخریب

قد أدرجت عن " جمیع  المسلمین ارھابیون"عن الحكومة البریطانیة، إذ الحظت إذاعة بي بي سي بأن عبارة 
ھذا الحادث یعد واحدا بین مئات الكتابات المسیئة . قصد ضمن صفحة ویكیبیدیا الخاصة بموضوع الحجاب

عبر عن التحامل الكبیر تجاه المسلمین، حیث جرى تتبع منبعھا لیتضح أنھا صادرة عن والمغالطات التي ت
 195.92.40.49(الحكومة البریطانیة ستخدمان من قبل أجھزة تعنوانین لبروتوكوالت االنترنت 

في ملكیة المقر اإلداري " بوایت ھال"ولإلشارة فإن ھذه الحواسیب ھي موجودة  .)62.25.106.209و
  .البریطانیة في لندن للحكومة

   05.201408.:بتاریخ computers/-government-from-came-wikipedia-on-slurs-muslim-anti-http://muslimvillage.com/2014/05/07/53096/uk: المصدر

اشتكى المسلمون  في البوسنة والھرسك من  – مسلمو البوسنة یشتكون من تزاید وقائع االعتداء علیھم .3
وفي ". ریجیكنكا"نیك بعد أن تعرض شاب لالعتداء أمام مسجد تزاید حاالت االعتداء ضدھم في بلدة زفور

عاما بقتل رجل مسلم بواسطة فأس بعد  81حادث منفصل آخر، قام رجل من أصل صربي یبلغ من العمر 
نزاع دار بینھما إثر رفض الضحیة تلقي بیض عید الفصح خالل االحتفاالت المسیحیة، حیث عثر في الیوم 

. سلم الذي یدعى أحمد حسنوفیتش مقتوال أمام منزلھ في كوزلوك قرب مدینة زفورنیكالموالي على الرجل الم
فقد شھدت المقبرة اإلسالمیة في المسجد الرئیسي بزفورنیك أیضا أعماال  ،"البلقان انسایت"وحسب جریدة 

داء وھم في تخریبیة بعد قیام متطرفین بإلقاء البیض على القبور، في حین تعرض أربعة مسلمین آخرین لالعت
یذكر أن مدینة  .على ید عصابة من الشباب الصربي 2013طریقھم إلى المسجد  في البلدة نفسھا عام  

زفورنیك التي كانت في الماضي ذات أغلبیة مسلمة قد شھدت نزوحا جماعیا للسكان المسلمین خالل الحرب 
صرب، ولم یعد سوى القلیل منھم إلى جراء عملیات التطھیر العرقي التي قام بھا ال) 1995-1992(األھلیة 

 .  دیارھم منذ انتھاء الحرب
 05.201418.:بتاریخ  attacks-increasing-of-complain-muslims-http://www.worldbulletin.net/news/136496/bosnian,:المصدر

بعد ساعات قلیلة من انتھاء  -  ضد المسلمین في بلفاست عقب مظاھرة ضد العنصریة  اعتداءات: إیرلندا .4
المظاھرة التي شھدتھا بلفاست ضد العنصریة، تعرض رجلین مسلمین لالعتداء من قبل مجموعة من 
العنصریین الذین داھموا منزلیھما و قاموا بأعمال تخریبیة  أدت إلى إصابة أحد الضحایا الذي تم نقلھ فیما 

، وھو محمد عاسف خطاك، مھاجر باكستاني "الجاردیان"وصرح أحد الضحایا لجریدة . بعد إلى المستشفى
ماذا عسانا أن نفعل؟ نحن فقط أجانب ونشعر ...إذا خرجنا للشارع سنتعرض للشتم"سنة،  24یبلغ من العمر 

وكان ". نحن خائفون اآلن، وعائلتي وأصدقائي یطلبون مني العودة إلى لندن.... ... أنھ غیر مرغوب فینا
یونیو ضحیتین لھجوم عنصري استھدف المنزل الذي یقیمان  1ر قد وقعا صبیحة محمد خطاك و رجل آخ

بعد أن تعرضا للتھكم العنصري واالعتداء البدني، إذ قام المعتدون باقتحام المنزل " باركماونت"فیھ بشارع 
 24مر ووفقا لمتحدث باسم الشرطة، فقد تعرض الرجل البالغ من الع. بعد كسر النوافذ وإصابة محمد خطاك

. عاما إلى التھكم العنصري من قبل مجموعة من األفراد خارج المنزل وتم نقلھ فیما بعد إلى المستشفى
ً ل ین الغاضبین مواطنالتظاھر اآلالف من وتجدر اإلشارة أن ھذا االعتداء جاء عقب  بیتر روبنسون   مطالبة

 ایرلندا الشمالیة  بعدالذین یعیشون في  نمسلمیالإھانتھ عن  العلنيباالعتذار    - الوزیر األول لشمال ایرلندا - 
تصریحات القس جیمس ماكونیل المعادیة لإلسالم و التي أثارت الجدل  قبل عشرة أیام حین قال في خطبة 

ھناك خالیا للمسلمین في "وأن " شرا جدیدا قد نشأ"الموجودة بشمال بلفاست أن  كنیسة متروبولیتانلھ في 
  جمیع أنحاء بریطانیا

  06.201403.:بتاریخ , rally.html-after-attacked-muslims-belfast-http://www.onislam.net/english/news/europe/473215,: مصدرال
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یونیو عن مقتل ثالثة  16أعلنت السلطات في  - على ید جماعة متطرفةمقتل ثالثة مسلمین : سریال نكا .5
في جنوب غرب سریالنكا على إثر ھجوم عنیف شنتھ  ةشخص بجروح خطیر 50مسلمین وإصابة أكثر من 

البنزین على المنازل   جماعة من المتطرفین البوذیین بعدة بلدات تقطنھا أغلبیة مسلمة، حیث قاموا بإلقاء
ھا تزعموقد تأكد أن ھذه االعتداءات التي وقعت باللیل كان ی. ما بداخلھاعلى  السطوتجاریة ووالمحالت ال

. المسلمة اتألقلیلالتي شاركت من قبل في تظاھرة معادیة ة البوذی اتقوالرھبان جماعة بودو باال سینا أو 
كما یعتقد أنھا تحظى بدعم منذ نشأتھا انضمام عدد كبیر من األتباع،  وجدیر بالذكر أن ھذه الجماعة شھدت

الدولة؛ حیث أعلن غوتابھایا راجاباكسا، وزیر الدفاع السریالنكي المتنفذ وشقیق الرئیس السریالنكي، عن 
وینبغي التذكیر أن أعمال العنف قد اندلعت في مدینة ألوثجاما، وداكاناكار، وبیرویال بعد . ھذه الجماعةلدعمھ 

ذلك لقطات الفیدیو  توضحیونیو، كما  15حركة بودو باال سینا مساء یوم  التظاھرة االحتجاجیة التي قادتھا
التي تظھر زعیم الجماعة جاالجودا اثثي ناناسارا و ھو یقول لحشد كبیر من الناس أن محالت المسلمین 

 اتعرض للتدمیر وأیضا عددت ھيعشرات المحالت و" االسوسیتد برس"وشاھد مراسلو . التجاریة في خطر
كما صرح عدد من السكان أن  .من الدراجات الھوائیة والناریة التي أحرقت بعد أن جمعت معا في مكان واحد

وعقب ھذه األحداث، اتھم وزیر العدل رؤوف حكیم، حكومة بالده . المساجد أیضا تعرضت لعملیات التخریب
كما أشار أجیث روھانا،  .ل العنفباإلخفاق في حمایة المسلمین، وأضاف أن ثالثة مسلمین قد قتلوا في أعما

ووعد . شخصا نقلوا إلى المستشفى على إثر إصابتھم في ھذا الھجوم 51المتحدث باسم الشرطة، إلى أن 
 . األحداثھذه الرئیس السریالنكي ماھیندا راجاباكسا بفتح تحقیق في 

 06.201417.:بتاریخ  attack-mob-lanka-sri-killed-muslims-neighbours/article/3-http://www.deccanchronicle.com/140616/world:المصدر

لقیت   - امرأة مسلمة بطعنات سكین قاتلة في بریطانیا بسبب ارتدائھا الحجاب مقتل :المملكة المتحدة .6
وقالت . طعنات في جسدھاجروح في وجھھا وإثر تعرضھا لامرأة سعودیة في عقدھا الثالث مصرعھا 

الشرطة البریطانیة أن السیدة المذكورة تعرضت لجریمة قتل بشعة في ھجوم عنیف بواسطة سكین ربما بسبب 
ة في عقدھا الثالث وكانت ترتدي ویذكر أن المرأة كانت طالبة جامعی. االسالمیة ارتدائھا الحجاب والعبایة

یونیو  17صباح یوم  عندما تعرضت لھجوم بالسكینالحجاب الشرعي و رداءا أزرقا طویال یعرف بالعبایة 
حسب الشرطة، وذلك جراء إصابتھا  أدى إلى وفاتھا على الفور، مما كولشستروھي تجوب الشارع في مدینة 

   .ابجروح خطیرة في وجھھا وطعنات قاتلة في جسدھ
  06.201420.:بتاریخ muslims-british-worry-attacks-mosque-world/139223/fascist-http://www.worldbulletin.net/muslim: المصدر

من یولیوز في منطقة  2منعت السلطات في الیوم  –الصین تمنع المسلمین من الصیام في سینجیانغ  .7
من أداء فریضة الصیام في شھر سینجیانغ الصینیة الموظفین والطالب واألساتذة المسلمین على حد سواء 

تي في "و" بوزو رادیو"ونشرت إذاعتا . المبارك، وھو ما أدانتھ جماعة من السكان المنفیین رمضان
تعتزم فرض الحظر على "التي تدیرھما الحكومة بیانا على موقعیھما، مفاده أن الحكومة " یونفرستي

نھ ال مع تنبیھھم بأ...أعضاء األحزاب واألساتذة والطالب لممارسة أي نشاط دیني خالل شھر رمضان
، وكانت الصین قد أكدت في الماضي أن قراراتھا لمنع الصیام تدخل في "یسمح لھم الصیام في رمضان

وعالوة على ذلك، قال السید دیلسات راسیت، المتحدث . إطار المحافظة على صحة موظفي القطاع العام
فرانس بریس اإلخباریة إن  المنفیة، نقال عن مصادر محلیة  لوكالة المجلس العالمي لألویغورباسم منظمة 

إلى أكل وجبات مجانیة، كما قامت بتفتیش المنازل للتأكد مما  األویغور المسلمونالسلطات الصینیة  دفعت 
الصین ستساھم في خلق المزید من المشاكل بسبب ھذا النوع من  " إذا كان من بداخلھ یصومون، مضیفا أن 
لذا ندعو الصین إلى اتخاد ...في ممارسة شعائرھم الدینیة ویغوراألالقرارات التعسفیة والتضییق على أھالي 

ووقف ھذا القمع السیاسي الذي  األویغوراإلجراءات الالزمة لضمان حریة الممارسة الدینیة لفائدة شعب 
  ".یطالھم أثناء شھر رمضان

 20147.003.:بتاریخ xinjiang/-in-fasting-from-muslims-bans-http://thedebateinitiative.com/2014/07/02/china, :المصدر
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قررت سلطات منطقة   - منع إطالق اللحي ولبس الحجاب أو النقاب في حافالت مدینة سینجیانغ :الصین .8
كوب سینجیانغ غربي الصین منع النساء اللواتي یرتدین الحجاب أو النقاب والرجال الذین یطیلون لحاھم من ر

فئات من الركاب من استعمال الحافالت في  5وبذلك تم حظر . ، مخافة قیامھم بعمل إرھابيالحافالت العامة
لنقاب واللواتي یضعن غطاء الرأس وكذا النساء اللواتي یرتدین سینجیانغ من ضمنھم النساء اللواتي یرتدین ا

، وأخیرا الھاللأو النجم  رسوم ترمز إلىعلیھا  اثیاباللباس الفضفاض المسمى بالحجاب، وكل من یرتدي 
 "غشت أنھ  4ذلك ما أكده الحزب الشیوعي الحاكم الذي أضاف في تصریح لھ یوم . الرجال ذوي اللحى الطویلة

  ". الغ الشرطة في حال عد االمتثال لھذه القرارات، خاصة بالنسبة لفئات الركاب الخمسة الذین تم منعھم سیتم إب
 buses/-xinjiang-on-allowed-veils-or-scarves-head-beards-no-muslims-persecutes-.com/1395618/chinahttp://www.inquisitr,: المصدر
  03.07.2014:بتاریخ

مھینة تعلیقات  وكتبتسیارة  تم إتالف  - استرالیا و، یقول مسلمرھابیتعرض لإل مننحن : أسترالیا .9
لقد باتت المشاعر المعادیة . شارعفي الوة لالعتداء نسبعض ال ترسائل تھدید وتعرض كما بعثت، علیھا

على  والرسومات الكتاباتك وقائع كثیرة عن یبلغونالناس حیث بدأ  ،في جمیع أنحاء أسترالیاتسود للمسلمین 
لشركات إلى ا مكتوبة بخط الید درسائل تھدی المسلمین، وبعث واالعتداءات على منازل ،جدران المساجد

نا دموإراقة ... إلرھاب با كمإرھاب سنواجھ ... حاربكمسن" تحمل عبارات من قبیلالدینیین  قیمینوالمكتبات وال
  ."أیضا بلاقنبال كمبلاقنو...  بالمثل
 مقتطف say/#more-muslims-australian-terrorised-being-ones-the-are-http://www.islamophobiawatch.co.uk/we-36863,: المصدر
 22.09.2014:بتاریخ

 "یا لكن من إرھابیات، ین لھذا الوطنال تنتمإنكن  ،إرحلن من ھذا البلد"یقال لھن مسلمات نساء : كندا .10
علیھما الرجل الذي اعتدى  قاضاةلم سیدتینایداھو حث زعماء محلیون ینتمون إلى الجالیة المسلمة بوالیة  –

األمین العام للجمعیة اإلسالمیة في شرق ھیومیل، وقال دانیال . أكتوبر 18مارت یوم  في محل وول لفظیا
 مضیفا أن الجالیة المسلمة،تجاه  لشدیدمعروف بعدائھ امن قبل رجل استھدفتا  أن كال المرأتین ،والیة ایداھو

ال  اتإرھابی یان لھذا البالد، إنكما مجردال تنتمأنتما "حیث قال لھما  ،دهمن بل الرجل طلب منھما أن یرحال
أن  وأشار ھیومیل أیضا إلى ."مما جعلھما جد خائفات، ردد عبارات أخرى ال تخلو من العداءو" غیر

على  شرطة تشوبوك، كما دخلت للتدخل المحلمدیر أن یتم استدعاء لرجل قبل عن ااالبتعاد  احاولتالسیدتین 
قسم ب بیل جیبرسون، عمید شرطة وقال. قضائیأ الرجلمتابعة عدم  حینئذ سیدتین قررتا، ولكن الالخط أیضا
ال یمكن اعتبارھا  قضیةال إال أن ھذه، أنھ مھما تسببت ألفاظ الكراھیة والعداء تلك في إلحاق األذىتشوبوك، 

  .ایداھوفي والیة  المطبق كراھیة بموجب القانون جریمة من الناحیة القانونیة
belong-dont-you-country-his-of-out-get-told-women-muslim-hobiatoday.com/2014/10/23/idahohttp://www.islamop- :: مأخوذ من موقع

terrorists  20141.11.:بتاریخ  

علم الجریمة یتلقى تھدیدات على االنترنت بعد نشر بحث یتطرق لموضوع مختص في :  المملكة المتحدة .11
الجریمة من برمنغھام وابال من الرسائل االلكترونیة المشحونة علم مختصین في تلقى أحد كبار ال –اإلسالموفوبیا 

 ، حتى أن بالكراھیة والتھدیدات العنیفة الموجھة إلى شخصھ بعد نشر أبحاثھ في مجال اإلسالموفوبیا على االنترنت
ماعة أحد المتصیدین على االنترنت قد نعت عمران أوان، من جامعة برمنجھام سیتي، بكونھ أسوأ من أعضاء الج

أوان عن صدمتھ من جراء العدد الضخم من الرسائل الملیئة  وعبر. الجھادیة الھمجیة أو ما بات یعرف بداعش
بالكراھیة الالذعة التي بلغتھ على إثر نقاش على االنترنت حول بحث مفصل أنجزه عن االعتداءات المتكررة ضد 

من مجھولین وكیف أن أحد المواقع الموالیھ للیمین  وأوضح كیف انھ تلقى تھدیدات المسلمین على شبكة االنترنت،
  .المتطرف قد أخضعھ لتحقیق رسمي، واصفا إیاه بكونھ مثیرا للمتاعب

 :research-publishing-after-threats-online-receives-http://www.islamophobiawatch.co.uk/criminologist-مقتطف من
39123-phobia/#moreislamo-into 2014/12/04، بتاریخ 
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یحقق مع رجل في جریمة للكراھیة بعد مقتل شاب في  مكتب التحقیقات الفدرالي: الوالیات المتحدة  .12
قتل طالب في المدرسة   -خارج أحد المساجد سن المراھقة

دیسمبر بعد أن دھستھ عمدا إحدى  4الثانویة ستالي یوم 
وفقا لتصریح أدلت بھ  ألغراضریاضیة متعددة اال السیارات
 وقال بعض أھالي البلدة أنھم تعرفوا على السیارة. الشرطة

التي كانت تحمل عبارة مھینة في حق القرآن الكریم، یقودھا 
رجل منع منذ ذلك الحین من ارتیاد األسواق والمطاعم 

 لقناة  وأظھروا الصومالیة بسبب تحاملھ ضد المسلمین،
KCTV5 صورة للسیارة المذكورة أخذوھا قبل شھرین 

وقال أحد المواطنین أن أھالي ". من مرض فیروس إیبوال القرآن أسوء"وتحمل على زجاجھا الخلفي عبارة 
  البلدة قاموا بمواجھة الرجل الذي عاد للظھور في نفس السیارة وكانت ردة فعلھ عنیفة

  2014/08/12، في mosque/-outside-killed-teen-after-crime-hate-for-man-investigates-http://fox2now.com/2014/12/07/fbi ,مقتطف من 

ألقي   -وحشي  نجو من اعتداءسائق تاكسي سیارة أجرة ی: 'جریمة الكراھیة: " الوالیات المتحدة .13
وأوسعھ " بإرھابي"عاما بعد أن نعث سائق سیارة أجرة  26دجنبر على رجل یبلغ من العمر  7القبض بتاریخ 

ضربا حتى فقد الوعي، مما أدى إلى فقدانھ السیطرة على سیارة األجرة واالصطدام بعدة سیارات كانت 
على أنھ  ووصف المحققون االعتداء .ماغنولیا في سیاتلمتوقفة أمامھ قبل أن یرتطم بمبنى سكني في حي 

عاما، للشرطة ان الحادث بدأ  34صرح آدم غال، سائق سیارة األجرة البالغ من العمر  ، كما"جریمة كراھیة"
 27بلوك   4200زواال من ذلك الیوم، باتجاه  02:00عندما أقل ثالثة رجال وامرأة من بیلتون قبل الساعة 

، ثم قدم المتھم غال بطاقتھ االئتمانیة لدفع ثمن الرحلة لكنھ على ما یبدو استشاط غضبا عندما الشارع الغربي
أتعرف أین أنت؟ إنك في : " وقال غال لشرطة سیاتل أن الرجل قال لھ. استغرقت الصفقة مدة أطول مما یجب

  " من داعش أنت إرھابي  .مھاجر، ھذا لیس بلدك إنك. أمریكا، لیس ھذا ھو المكان الذي جئت منھ
attack/-brutal-survives-driver-cab-taxi-crime-http://www.islamophobiatoday.com/2014/12/10/hate:  2014/12/09،في  

تم االعتداء لفظیا وجسدیا على سیدة مسلمة في  – مسلمة مواطنین ألمان یھاجمون سیدة أربعة: ألمانیا .14
منتصف دیسمبر من قبل أربعة رجال ألمان، مما خلف لدیھا جروحا بلیغة بعد أن دھستھا سیارتھم أثناء 

بعة صدمت السیدة عربة كانت تقل أر وحسب بیان للشرطة أوردتھ زیتونغ برونشویتر،. عبورھا الطریق
عاما، فترجلوا من السیارة لیوجھوا للسیدة المسلمة وابال من  22و  20أشخاص، تتراوح أعمارھم بین 

إن السائق أمسك بخناقھا فجأة بمرأى من بعض الشھود الذین ھبوا لنجدة : "وأضاف بیان الشرطة .الشتائم
طات اآلن عن شھود عیان على وتبحث السل ."الضحیة، لیلوذ بعدھا األفراد العنصریون األربعة  بالفرار

  .الحادث الذي یشتبھ في كونھ ذي صلة بكره األجانب
  2014/12/22، بتاریخ   :woman.html-muslim-attack-germans-four-http://www.onislam.net/english/news/europe/481011Inمقتطف من

موجة غضب واستنكار ضد إحدى المقاھي باسترالیا بعد أن علق صاحبھا الفتة كتب علیھا : أسترالیا .15
بكوینزالند إلطالق النار بعد  تعرضت إحدى المقاھي - "غیر المسلمین عذرا، ال یسمح الدخول على"

تعلیق الفتة تحمل عبارة معادیة للمسلمین وذلك أسبوعا واحدا فقط 
بعدما توحد االسترالیین على ما یبدو ضد اإلسالموفوبیا، عندما 

من مستوى تأھبھا دعما للجالیة المسلمة  illridewithyou# رفعت
سر وكان صاحب حانة وشوایة عش الن .في أعقاب حصار سیدني

Eagle’s Nest Bar and Grill  لونكرتش رفض االعتذار عن تعلیق  في
 ".عذرا، ال یسمح بالدخول على غیر المسلمین"الفتة كتب علیھا 
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بات من المعلوم منذ : "ووردت ھذه العبارة في الجزء السفلي من عالمة في شطیرة كتب فیھا أیضا
حیث نقوم .. ویستمر ھذا التقلید إلى الیوم ... سنة أن یسوع المسیح قد حول الماء إلى خمر  2000

  ".بتحویل البیرة إلى مال
  2014/12/25، في  muslims-no-sorry-declares-cafe-aussie-after-news/outrage-http://tvnz.co.nz/world-6211042 مقتطف من 

دعا  - حیین عن دیانتھم لنواجھ مودي، زعیم الجماعة الھندوسیة بالھند لتحویل المسلمین والمسی: الھند .16
رئیس الجماعة الھندوسیة األقوى في الھند إلى المضي قدما في حملة دفع المسلمین والمسیحیین إلى اعتناق 
الدیانة الھندوسیة، مما أدى إلى إذكاء النقاش في ھذا الشأن  ضمن البرلمان وكاد أن یعصف بخطة العمل التي 

وقال موھان بھاجوات المنتمي لتیار  .جل إصالح اقتصاد البالدوضعھا نارندرا مودي، رئیس الوزراء من أ
أمة "، والذي یعد أیضا الجناح االیدیولوجي لحزب مودي، الھند RashtriyaSwayamsewakSanghالیمین 

سوف نعید كل من تم : " وأضاف .، حیث تم تحویل العدید من الھندوس قسرا إلى األدیان األخرى"ھندوسیة
. .. وإنما تم إغوائھم من أجل تركھ  ... فھم لم یتخلوا عن دینھم من تلقاء أنفسھم  تضلیلھم إلى الطریق المستقیم، 

وجاءت ھذه التصریحات بعدما قال حزب بھاراتیا جاناتا الذي یرأسھ مودي إنھ ال یوافق على اعتناق الدیانات "
  .ى وضع قانون یجرم ذلكاألخرى قسرا، داعیا إل

 muslims-convert-group-hindu-india-modi-world/challenge-sissue-http://www.japantimes.co.jp/news/2014/12/21/world/social-مقتطف من
,christians/#.VKY3ASuUejA :  22.12.014في  

 شعور بعدم األمان یسود بین المسلمین عقب اطالق النار على نوافذ إحدى المدارس في كافندیش: كندا  .17
تباشر شرطة مونتلایر حالیا التحقیق بشأن ھجوم على مدرسة ثانویة للمسلمین تقع بجادة كافندیش، وذلك عقب  –

فبرایر إلى المدرسة الثانویة  9أتى الطالب والمعلمون في صبیحة  فقد. استھداف ستة نوافذ منھا بالرصاص
واستدعت إدارة  .ر على ستة من النوافذللمسلمین بمونتلایر على عادتھم لیفاجئوا بوجود آثار إلطالق النا

المدرسة الشرطة على الفور بعد أن الحظت األضرار الناجمة عن ذلك، لكنھا لم تكن تعلم متى تم كسر النوافذ، 
یصب أحد من الطالب أو المدرسین،  وتجدر اإلشارة إلى أنھ لم. مضیفة أن الھجوم قد وقع في وقت غیر معلوم

  .یتواجد في المدرسة لحظة الھجومذلك أن ال أحد منھم كان 
  2015/02/14، في  cavendish-on-school-at-out-shot-windows-after-uneasy-http://montreal.ctvnews.ca/muslims-1.2229866 :مقتطف من

قالت شرطة  –سیدة من دیربورن تشھد حادث اعتداء على رجل مسلم في كروجر : الوالیات المتحدة .18
دیربورن إنھا تحقق في اعتداء یشتبھ في كونھ ذي دوافع عنصریة من قبل اثنین من المواطنین البیض ضد 

وأثار الحادث . مدینة كروجر فبرایر بمحل بقالة وسط 12مسلم أمریكي ذي أصول عربیة كان یتسوق بتاریخ 
مشاعر الخوف والتوجس بین العرب األمیركیین في دیربورن من احتمال وقوع اعتداءات ضدھم بدافع 

كاثي . عنصري حتى في المدینة التي یعیش بھا أعلى نسبة من العرب األمریكیین في الوالیات المتحدة
ن من المواطنین البیض أحد الرعایا األمیركیین ماكمیالن بزي من دیربورن، كانت حاضرة عندما ھاجم اثنی

وقالت بزي إن  .من أصول عربیة وسخرا من ابنتھ التي كانت ترتدي الزي اإلسالمي، أو ما یعرف بالحجاب
وقالت  .والمسلمین بصفة عامة داعش المعتدیان دنیا من الضحیة وعائلتھ وطفقا یتفوھان بألفاظ مھینة حول

موضحة أنھا سمعت عبارات من  المواطن األمیركي من أصول عربیة بكلمات نابیة،بزي إن الرجلین خاطبا 
ثم  فضال عن نعوث قدحیة أخرى ال تخلو من العنصریة،" ارحل إلى بلدك'و" إرھابي " و" داعش "قبیل 

  " .فجأة، أخذ المعتدي یوجھ لكمات إلى ذلك الرجل ذي األصول العربیة ویوسعھ ضربا مبرحا"
  14.02.2015في .  attack/23388379/-muslim-http://www.freep.com/story/news/local/michigan/wayne/2015/02/13/dearborn,مقتطف من

رجل  قام  -شخصین بعد استفسارھما حول معتقداتھما الدینیة رجل یوجھ طعنات ضد: الوالیات المتحدة .19
 .من دیترویت بطعن شخصین في محطة للحافالت في ضواحي المدینة بعد أن سألھما إن كانا مسلمین أم ال

فبرایر بالقرب من  14وحسب تصریح لقائد شرطة ساوثفیلد، اریك ھوكینز، كانت الضحیتان تقفان بتاریخ 
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محطة للحافالت خارج دیترویت، حیث كان العدید من الناس یتجاذبون أطراف الحدیث إلى أن المشتبھ بھ في 
عاما وفقا لما صرح بھ ھوكینز،  39توماس ویبلغ من العمر  لفارون قام المشتبھ بھ، الذي یدعى تیرنس

ا الجواب وبعد توماس لم یرض بھذ ، فأجاب اثنان منھم بالنفي، غیر أن"بسؤال بعض الناس إن كانوا مسلمین"
واعتبر مكتب التحقیقات الفدرالي  .بوصات وھاجم واحدا منھما 3فترة وجیزة، سحب سكینا قابال للطي طولھ 

أن األمر یتعلق على األرجح بجریمة كره إزاء األجانب لتحدید ما إذا كان ثمة ما یبرر محاكمة الجاني بناء 
  .على اتھامات اتحادیة

 theyre-if-them-asking-after-stop-bus-a-at-two-stabs-mix/wp/2015/02/17/man-http://www.washingtonpost.com/news/morning-مقتطف من
,muslim/ 2015/02/18 في  

V. : 

تعرض مدیر  -الكلیة المسیحیة في بریسبان ترفض استقبال طالبتین أستاذتین ارتدتا الحجاب : أسترالیا .1
قدمتا إلى مقر العمل وھما ترتدیان  إحدى الكلیات المسیحیة النتقادات الذعة عقب رفضھ طالبتین أستاذتین

الطالبتان، وھما في السنة النھائیة من شعبة التدریس، بالعمل في  حیث التحقتأغطیة الرأس اإلسالمیة التقلیدیة، 
مایو، أوضح  20وفي رسالة إخباریة موجھة إلى آباء الطالب في المدرسة بتاریخ . 2014كلیة ریدالندز عام 

واجب، المدیر مارك بنسلي األسباب التي دفعتھ لرفض كل من الطالبتین، موضحا انھ تصرف من باب أداء ال
أنني مطالب بالعمل على أن تدعم ھیئة التدریس في الكلیة بنشاط مبادئ الدیانة المسیحیة والممارسات "... طالما 

في حین أرى أن ارتداء الحجاب یخالف أو یتعارض علنا مع ھذه ... والمعتقدات التي تحث علیھا داخل الكلیة 
سة أنھ قد اتخذ الترتیبات الالزمة لنقل كل من الطالبتین وأوضح مدیر المدر." المبادئ والممارسات والمعتقدات

على الرغم من كوني أحترم رغبتھما في ارتداء "إلى مدرسة أخرى الستكمال عملھما المیداني، مردفا بالقول 
ُشر في صحیفة ". الحجاب، إال أنني أشعر أنھ من غیر المناسب أن تفعال ذلك في كلیة ریدالندز وقال بیان ن

 .ل، كمدرسة مسیحیة، كلیة ریدالندز تكن الحب لجمیع الناس، مھما كانت خلفیاتھم ومعتقداتھمصنداي می
، یوم  .hijab/#more-wore-who-teachers-student-rejects-college-christian-co.uk/brisbanehttp://www.islamophobiawatch-31963مقتطف من

2014/05/26 

تعرض دبلوماسي   -موظف في بروكسل ینزع النقاب عن أمیرة قطریة : حظر النقاب ببلجیكا: بلجیكا .2
في ) شیخة(أنھا أمیرة قطریة  في مدینة بروكسل النتقادات الذعة بعد أن مزق نقاب إحدى السیدات، لیتبین

، یعتبر )عاما 60(ویدعى جان ماري بیر  وقیل أن الموظف المذكور. رحلة سیاحیة الى العاصمة البلجیكیة
بمجلس بروكسل، لذا تكمن مھمتھ في استقبال كبار الشخصیات األجنبیة في " مسؤوال عن البروتوكول"

ألخیر من السیدة الثریة التي كانت ترتدي النقاب مع وبحسب ما ورد، اقترب ھذا ا. العاصمة البلجیكیة 
اثنیتن من رفیقاتھا، فقام بالكشف عنوة عن النقاب األسود الذي كان یغطي وجھ السیدة، في حادث یعتبر من 

اغسطس عندما كانت األمیرة القطریة تتجھ صوب  14وقد وقع الحادث في  .المحرمات في العالم اإلسالمي
ثم أرادت السیدة أن تعرف معلومات أوفر عن المدینة، فھمت  یرة في وسط بروكسل ؛الساحة الكبرى الشھ

بسؤال شخص لھ معرفة جیدة بالمنطقة واقتربت من الموظف الذي یقال أنھ كان منشغال بالنقاب الذي كان 
إلجابة على وتشیر التقاریر إلى أن بییر الذي لم یكن في الخدمة أثناء وقوع الحادث، رفض ا. ترتدیھ األمیرة

دون أن یعلم أن من عاملھا بخشونة ھي أمیرة  أسئلة السیدة وقام بدال من ذلك بالوثب علیھا وتمزیق نقابھا،
أخبار "ونقلت الصحیفة المغربیة  ،"قلت أنا ال أتحدث إلى أي شخص إذا لم أتمكن من رؤیة وجھھ". قطریة
ذا التصرف، أردت أن أوضح أن ارتداء الحجاب مع ھ"عاما قولھ  60عن الموظف البالغ من العمر " العالم

  ."أمر محظور في بلجیكا
  2014/09/27، یوم  princess-qatari-niqab-off-strips-officer-brussels-ban-burqa-http://www.ibtimes.co.in/belgium-607294-مقتطف من
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ألنھا ترتدي . أ.مدرسة كامدن تمنع مراھقة مسلمة من متابعة دراستھا في المستوى : المملكة المتحدة .3
في واحدة من أكبر المدارس الحكومیة في لندن ألنھا ترتدي . أ.مُنعت مراھقة مسلمة من بدأ المستوى  - النقاب 

عاما، التي كانت تدرس في مدرسة كامدن  16فقد قررت الفتاة البالغة من العمر  .حجاب یغطي كامل وجھھا
للبنات لمدة خمس سنوات، ارتداء النقاب اإلسالمي التقلیدي لتغطیة شعرھا ووجھھا عندما عادت في أوائل 

غیر أن إدارة المدرسة التي تقع شمال لندن رفضت السماح لھا متابعة  ق بالصف السادس ؛الشھر لاللتحا
وبررت قرارھا بكون النقاب یتعارض مع سیاسة . إذا ھي أصرت على ارتداء الحجاب. أ.الدراسة في المستوى 

  .الھندام المتبعة داخل المؤسسة على الرغم من عدم تقید الطالب بارتداء زي موحد
 the-wears-she-because-alevels-taking-from-teenager-muslim-bans-school-http://www.standard.co.uk/news/london/camden-منمقتطف 

9750269.html-niqab 

تعكف الحكومة الفرنسیة  –أوبرا باریس تطرد سیدة الرتدائھا الحجاب أثناء أحد العروض الفنیة : فرنسا .4
القانون المنظم للمسارح بعد أن طردت أوبرا باریس سیدة الرتدائھا الحجاب على إدخال تعدیالت جدیدة على 

ووقع الحادث عندما شوھدت امرأة محجبة في الصف  .أكتوبر 19خالل أداء أحد العروض المسرحیة بتاریخ 
األمامي أثناء أداء الترافیاتا في أوبرا الباستیل ؛ وكانت السیدة المذكورة تجلس خلف موصل، مرئیة 

  .أكتوبر 3مراقبین، وھي ترتدي وشاحا یغطي شعرھا ونقابا على فمھا وأنفھا أثناء أداء عرض فني یوم لل
  2014/10/25، في performance-during-veil-wearing-for-woman-ejects-opera-m/world/article/parishttp://www.themalaymailonline.coمقتطف من 

لب منھا النزول من الحافلة الرتدائھا البرقع :إسبانیا .5 ُ منعت امرأة ترتدي البرقع من أن تقل  – سیدة یط
العربة ألنھا كانت ترتدي الحجاب ووفقا لشھود عیان، نھى سائق الحافلة سیدة من ركوب  .حافلة في اسبانیا

ووقع الحادث في أوائل نوفمبر  .اإلسالمي الذي یغطي كامل الجسم، مع قطعة قماش شبھ شفافة تغطي العین
بفیتوریا، وھي مدینة تقع شمال اسبانیا، حیث كان السائق یحث زمالءه على التوقیع على عریضة لدعم 

وتجدر اإلشارة إلى أن ال شيء . زا، قد فتحت تحقیقا في الحادثشركة النقل المحلیة، توفی موقفھ، علما أن 
المسلمات من ارتداء البرقع باألماكن العامة في إسبانیا، غیر أن الحكومة أعلنت في سبتمبر انھا  یمنع النساء

وحسب تصریح لوزیر الداخلیة  .تدرس إمكانیة حظر ارتداء الزي اإلسالمي ألسباب تتعلق بالحفاظ على األمن
. "قد یتم إدراج ھذا الحظر ضمن القانون الجدید المتعلق بأمن المواطنین في البالد"فرناندیز دیاز،   خورخي

ومن المعلوم أن فیتوریا تحظر على النساء االستحمام في حمامات السباحة العامة وھن یرتدین المایوه 
   .اإلسالمي
  .2014/12/01، بتاریخ  burqa-wearing-bus-off-get-told-woman-http://www.ibtimes.co.uk/spain-1473992 مقتطف من
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  "مكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف"بیان منظمة المؤتمر اإلسالمي حول 

  


"  

 

 

منظمة المؤتمر /عقدت اللجنة التنفیذیة على المستوى الوزاري التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
لمناقشة التھدید  2015فبرایر  15بتاریخ اإلسالمي، اجتماعا طارئا في مقر األمانة العامة للمنظمة 

وانتشار اإلرھاب على نطاق واسع، مما یؤثر على  الذي یشكلھ التطرف العنیف في العالم اإلسالمي
 .العدید من الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي

  :وبعد مناقشات مستفیضة ومداوالت، اتفق المشاركون باإلجماع على ما یلي

االجتماع إلى األذھان األحكام ذات الصلة المضمنة في میثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي أعاد  .1
وذكر أیضا بالصكوك القانونیة  .والمتعلقة باإلرھاب والتطرف، وتعزیز قیم االعتدال والتسامح

ذات الصلة لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي، وتحدیدا مدونة قواعد سلوك الدول األعضاء في 
، ومعاھدة منظمة المؤتمر اإلسالمي )1994(الدولي  اإلرھابمر اإلسالمي لمكافحة المؤت منظمة

، 2005، واألحكام ذات الصلة من برنامج العمل العشري لعام )1999(لمكافحة اإلرھاب الدولي 
وقرارات مؤتمر القمة اإلسالمي ومجلس وزراء الخارجیة، وكذلك القرارات ذات الصلة 

 .)2015( 2199الدولي، والسیما القرار رقم الصادرة عن مجلس األمن 

أكد االجتماع موقفھ المبدئي ضد اإلرھاب بجمیع أشكالھ ومظاھره، بغض النظر عمن ارتكبھ  .2
وأكد مجددا رفضھ القاطع لجمیع المحاوالت لربط أي بلد أو عرق أو دین أو ثقافة أو . وأین

  .جنسیة مع اإلرھاب

  :یة التي استھدفت الدول األعضاء، وفي ھذا الصددتم التأكید على رفض األعمال اإلرھاب .3

أكد االجتماع إدانتھ لالنتھاكات المستمرة للحقوق األساسیة للشعب الفلسطیني وممارسة إرھاب   .أ 
الدولة من جانب إسرائیل في األراضي المحتلة، وخاصة االعتداءات ضد الشعب واألرض 

ذي یفرضھ على قطاع غزة في تجاھل والمواقع المقدسة في القدس الشریف، وكذا الحصار ال
 .تام للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي
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وأدان  .في أراضي العراق وضد شعبھ "داعش" أدان االجتماع الجرائم البشعة التي ارتكبتھا  .ب 
بالخصوص، وبأشد العبارات، الجریمة البشعة التي ارتكبتھا تلك المنظمة بحرق الطیار األسیر 

القصاصبة حیا، مؤكدا تضامن الدول األعضاء مع األردن، حكومة وملكا وشعبا معز  األردني
وأعرب عن تقدیره للتضحیات الجسام التي . في جھودھا الرامیة إلى مكافحة اإلرھاب والتطرف

تبذلھا القوات المسلحة األردنیة، مع حث المجتمع الدولي على العمل بشكل وثیق مع السلطات 
  .بي ھذه األعمال اإلرھابیة إلى العدالةاألردنیة لتقدیم مرتك

أدان االجتماع أیضا األعمال اإلرھابیة التي ارتكبت في أفغانستان، وخاصة الھجوم على   .ج 
؛ والھجوم على 2014نوفمبر  24في باكتیكا یوم  یحیخایل ملعب الكرة الطائرة في منطقة

ي على فندق كورنثیا ؛ والھجوم اإلرھاب2014دجنبر  16مدرسة في بیشاور، باكستان، في 
؛ والتصعید الحالي لألنشطة اإلرھابیة في كافة 2015ینایر  28في طرابلس، لیبیا، بتاریخ 

المدن المصریة منذ شھر ینایر، بما في ذلك الھجوم اإلرھابي الذي وقع في شبھ جزیرة سیناء 
بوكو "بھا ؛ واالعتداءات المتكررة وعملیات القتل الجماعي التي ارتك2015ینایر  29یوم 
شیبوك، فضال   ، واختطاف المئات من فتیات المدارس في2015في باجا في ینایر " حرام

  "الشباب"و" بوكو حرام"و" داعش"كل من   عن أعمال القتل المتكررة التي ترتكبھا
  .وغیرھا من الجماعات اإلرھابیة المماثلة" القاعدة"و

تھاكا صریحا للقیم اإلنسانیة اإلسالمیة والعالمیة شدد االجتماع على أن مثل ھذه الجرائم تعتبر ان  .د 
على حد سواء، إذ أن كافة الجماعات اإلرھابیة التي ارتكبت تلك الجرائم تتبنى أیدیولوجیة متطرفة 
رادیكالیة وتعتبر متورطة في ما یشھده العالم حالیا من التدفق المستمر لألسلحة والمقاتلین والخبرات 

دد، أشاد االجتماع بجمیع التدابیر المعتمدة والجھود التي تبذلھا الدول وفي ھذا الص .المیدانیة
األعضاء في مواجھة اإلرھاب الدولي، بما یتفق مع میثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي والمعاھدات 

  .ذات الصلة واالتفاقات واآللیات الدولیة األخرى ذات الصلة

في إزاء تفاقم الوضع السیاسي واألمني أعرب المشاركون في االجتماع عن قلقھم الشدید  .4
وأھابوا، في ھذا  .الجمھوریة الیمنیة، األمر الذي یھدد أمن واستقرار ووحدة أراضي الیمن

الصدد، بجمیع األطراف ألن تسعى، من خالل الوسائل السلمیة ودون اللجوء إلى العنف، 
ل مجلس التعاون الخلیجي وآلیات الستئناف العملیة السیاسیة بما یتفق مع ما جاء في مبادرة دو

ورفض  ).2014( 2140تنفیذھا ومخرجات الحوار الوطني، ولتنفیذ قرار مجلس األمن رقم 
المشاركون جمیع اإلجراءات األحادیة التي تتخذھا میلیشیات الحوثي لفرض االمر الواقع بالقوة، 

كما  .یة والمؤسسات القائمةدعم السلطة الشرع ومحاولة تغییر بنیة وطبیعة المجتمع الیمني، مع
أعربوا عن رفضھم اعتقال رئیس الیمن عبد ربھ منصور ھادي، ورئیس الوزراء خالد بحاح 
وباقي الوزراء والمسؤولین، داعین إلى اإلفراج عنھم فورا، مع رفض ما یعرف باإلعالن 

  الدستوري الصادر عن میلیشیات الحوثي



OIC-CS-8thOBS-REP-Draft1-May-2015  95  
 
 

الكامل مع نیجیریا وبلدان حوض بحیرة تشاد في أعرب المشاركون في االجتماع عن تضامنھم  .5
ورحبوا بالجھود التي تبذلھا  بوكو حرام ؛"مواجھة الھجمات المتتالیة من قبل الجماعة اإلرھابیة 

المنطقة لتأسیس قوة المھام المشتركة متعددة الجنسیات كمنصة لتنسیق اإلجراءات الرامیة إلى 
  .ال تشكل تھدیدا للسلم واالستقرار في المنطقةرد عدوان المجموعة المذكورة التي ال تز

أعرب المشاركون في االجتماع عن قلقھم الشدید إزاء تزاید التعصب والتمییز ضد المسلمین مما  .6
أدى إلى تصاعد الخوف من اإلسالم، وھي ظاھرة تعد بمثابة انتھاك جسیم لحقوق اإلنسان 

 16/18إلى قرار مجلس حقوق اإلنسان وفي ھذا الصدد، أشار المشاركون  .وكرامة المسلمین
مكافحة التعصب والقولبة النمطیة السلبیة والوصم والتمییز والتحریض على العنف "بعنوان 

بوصفھ أداة   (A/HRC/RES/16/18)" والعنف ضد األشخاص على أساس الدین أو المعتقد
نفیذه الفعلي كوسیلة ھامة لمواجھة التطرف والتھمیش واالغتراب، وأھابوا بالمجتمع الدولي لت

للحیلولة دون لجوء الجماعات اإلرھابیة إلى تبریر التطرف العنیف على أساس الوصم والتمییز 
  .الدیني- العرقي

أقر االجتماع بأنھ ال یمكن التصدي لإلرھاب عن طریق استتباب األمن أو بالوسائل العسكریة  .7
ل ملموسة لمعالجة جوانب وأبعاد وحدھا، بل من الواجب إیالءه كامل االھتمام ووضع خطط عم

  :ظاھرة اإلرھاب التالیة

السیاقات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي تخلق الظروف المواتیة النتشار اإلرھاب   .أ 
والتطرف العنیف، من قبیل استمرار الحرمان االقتصادي واإلقصاء والتغریب والفصل 

لسیاسیة والقانونیة واألمنیة واالجتماعیة وتھمیش المواطنین، والتفكیك القسري للمؤسسات ا
  .الثقافیة-واالقتصادیة

التأثیر العمیق وإرث الظلم التاریخي الذي لحق الشعوب المستعمرة أو تلك الخاضعة   .ب 
لالحتالل، ومعاناتھم والتدمیر القسري لمؤسساتھم الوطنیة وثقافتھم وھویتھم وحرمانھم من 

  .حقھم في تقریر المصیر

لجمیع أنواع الخطابات المتطرفة والرادیكالیة من أجل نزع الشرعیة عن ضرورة التصدي   .ج 
  .أعمال العنف واالستغاللیة التي ترتكب باسم الدین أو اإلیدیولوجیا أو مزاعم التفوق الثقافي

الحاجة إلى إعادة النظر في وثائق منظمة المؤتمر اإلسالمي ذات الصلة باإلرھاب، بما في   .د 
ك لمكافحة اإلرھاب ومعاھدة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة ذلك مدونة قواعد السلو

اإلرھاب الدولي والعدید من القرارات الصادرة عن مختلف أجھزة منظمة المؤتمر اإلسالمي 
  .من أجل التصدي بفعالیة للتوجھات الجدیدة لإلرھاب والتطرف

لمكافحة اإلرھاب من اتخاذ التدابیر الالزمة على المستوى الدولي بھدف عقد مؤتمر دولي   .ه 
  .شأنھ أن یفضي إلى توافق حول تعریف دولي لإلرھاب
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األسباب الكامنة وراء العنف الطائفي والسعي إلى تسییس الخالفات الطائفیة والتركیز على   .و 
  .الطوائف باعتبارھا جوھر الھویة وشن حمالت من أجل تحویل المسلمین من طائفة إلى أخرى

العناصر الخارجیة التي تقوم باختراق الجماعات اإلرھابیة التھدید الذي تشكلھ بعض   .ز 
والمتطرفة بھدف خدمة أجنداتھا السیاسیة، فضال عن المقاتلین األجانب من غیر العرب 

  .والمسلمین

دور وسائل اإلعالم وظھور اإلرھاب السبیراني من خالل استخدام تكنولوجیا المعلومات   .ح 
  .اإلرھابیة لغرض التجنید والتحریض على اإلرھابواالتصاالت الجدیدة من قبل الجماعات 

  :وفي ضوء ما سبق، دعا االجتماع إلى اتخاذ اإلجراءات العاجلة التالیة .8

طلب إلى األمین العام أن یعقد اجتماعا للخبراء في القانون واإلرھاب من أجل إعادة النظر في   .أ 
المناسبة للحد من التوجھات بغیة وضع اآللیات  1999اتفاقیة منظمة المؤتمر اإلسالمي لعام 

كما طلب من األمین  .الجدیدة لإلرھاب ضمن الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي
العام الحفاظ على زخم النقاش الدائر حالیا حول اإلرھاب الدولي والجریمة العابرة للحدود 

شراك القادة ومختلف التطورات االمنیة، من خالل عقد مؤتمرات وندوات وأوراش عمل مع إ
في أشغالھا، وذلك بالتعاون مع الشركاء في ... السیاسیین والدینیین والتقلیدیین والعلماء الخ

منظمة المؤتمر اإلسالمي، بما في ذلك الدول األعضاء والدول غیر األعضاء، عالوة على 
  .عقد المؤتمرات المتخصصة لمراجعة المناھج التعلیمیة

م تعزیز الشراكات مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة بشأن طلب االجتماع من األمین العا  .ب 
بھدف ' مركز مكافحة اإلرھاب الدولي في األمم المتحدة"مكافحة اإلرھاب؛ ودعا إلى تفعیل 

تنسیق الجھود العالمیة في مجال مكافحة اإلرھاب وأثنى على المملكة العربیة السعودیة نظرا 
أنشطة المركز، فضال عن التعاون المستمر بین  ملیون دوالر لدعم 110لمساھمتھا بمبلغ 

 منظمة المؤتمر اإلسالمي والمدیریة التنفیذیة لمكافحة اإلرھاب التابع لألمم المتحدة
(CTED).  

دعا األمین العام للعمل مع الدول األعضاء من أجل إظھار مزید من التضامن مع البلدان المتضررة   .ج 
  .فرص عمل بھدف القضاء على البطالة والفقر من خالل إنجاز استثمارات من شأنھا خلق

دعا االجتماع األمین العام للعمل مع الدول األعضاء من أجل بلورة نموذج جدید للتصدي   .د 
  .ألسباب العنف الطائفي

طلب االجتماع من األمین العام العمل إلى جانب الدول األعضاء من أجل بحث سبل تمكین  .ھـ
ضة لخطر االستغالل من قبل الجماعات اإلرھابیة بغیة الشباب والمجتمعات األخرى المعر

  .جعلھا أقل عرضة لالستقطاب والتطرف
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طلب المشاركون من األمین العام عقد اجتماع للخبراء من الدول األعضاء لبحث سبل مواجھة   .و 
التھدیدات التي تحدق باألمن السیبراني بوصفھ مسألة ملحة بالنظر إلى وجوب احترام حقوق 

  .والحریات األساسیة وسیادة القانوناإلنسان 

دعا االجتماع األمین العام للعمل إلى جانب الدول األعضاء مع حثھا، بما یتفق مع التزاماتھا   .ز 
بموجب اتفاقیة منظمة المؤتمر اإلسالمي وغیرھا من االتفاقات الدولیة ذات الصلة، على اتخاذ 

اإلرھاب، مع االمتناع عن تقدیم أي التدابیر الالزمة والمناسبة التي تحظر التحریض على 
شكل من أشكال الدعم المباشر أو غیر مباشر للكیانات أو األشخاص الضالعین في اإلرھاب، 
وتجفیف منابع اإلرھاب من خالل االمتناع عن دفع الفدیة من أجل تحریر الرھائن وحظر ھذه 

التحریض على العنف الممارسة، وتفادي أسباب الفتنة البغیضة والفرقة بین المسلمین و
واالمتناع عن  والتطرف ضد الدول األخرى، واحترام رغبات الشعوب في اختیار ممثلیھا ؛

استضافة الجماعات المتمردة وتوفیر ملجأ آمن لھا، وتمویلھا وتزویدھا بأي شكل من أشكال 
  .المساعدة على اإلطالق لشن الحمالت السیاسیة

م عقد سلسلة من االجتماعات وأوراش العمل والندوات وطلب االجتماع أخیرا من األمین العا  .ح 
والمؤتمرات بحضور فقھاء ومثقفین وعلماء االجتماع قصد دراسة وتحلیل خطاب التطرف 

دعاه لبناء جسور التعاون والتفاھم مع المجتمعات المسلمة خارج الدول  والطائفیة؛ كما
رسالة اإلسالم السمحة التي تستند  األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي من أجل التأكید على

إلى قیم الوسطیة والعدل والمساواة والتسامح، مع رصد أعمال العنف التي ترتكب ضد ھذه 
 .المجتمعات

*** 

 

 




