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  مـن الرحيـم اهللا الرحمـبس

  

  "اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا"

   ضد المسلمينيعبر عن قلقه الشديد إزاء وقائع العنف والكراهية
  

  تشجيع التضامن المجتمعي في وجه اإلساءاتو معالجة جذور الكراهية ينبغي
 

  
األسابيع زاء مؤشرات رصدها على مر  قلقه الشديد إ، عن"اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا"يعبر 

، التي تستهدف المسلمين الشهور الماضية، من تنامي العنف المادي واللفظي، وحمالت التحريض والكراهيةو
تنوعت فة  مؤِسفقد توالت مؤخراً وقائع.  البلدان األوروبية، وبشكل يأخذ طابعاً عنصرياً انتقائياًفي بعض

يفة والتهديدات بحق أشخاص مسلمين، ومسلمات يرتدين غطاء الرأس، وكذلك  من االعتداءات العنها؛صور
 إلى ممارسات العبث والتدنيس بحق مقابر إسالمية وتشويه مية؛ إسالومنشآت مساجد ومؤسسات بحق

  . أضرحتها بعبارات عنصرية مسيئة لحرمة الموتى ومهينة لكرامتهم
 أسرة ، بحق هذا الشهرمدينة درسدن األلمانيةب ت داخل محكمةالمروعة األخيرة التي وقعقد سلّطت الجريمة و

األضواء على نمط من العنف المادي واللفظي، تشهده بعض الدول األوروبية بشكل الفت لالنتباه،  مسلمة،
 التي تمثلت بالطعن المتكرر حتى ،عة فالحادثة البش.يهدد سالمة األشخاص وأمنهم على خلفية عنصرية انتقائية

عبارات المعتدي  زوجها، مع ترديد وإلحاق ذلك بطعنات بحقِّمسلمة ترتدي غطاء الرأس، مرأة موت الال
نبه الجميع إلى مسؤولياتهم وأدوارهم إزاء هذا النموذج لمسلمات والمسلمين؛ ينبغي أن تُة لمسيئة لإلسالم ومهين
  . الذي ال يبدو معزوالً بكل أسفمن العنف والكراهية

هذه الوقائع المثيرة للقلقوليس من شك ى تتغذّوالتي وثّقتها أيضاً عدد من التقارير المستقلة؛  ، في أنى من حم
ر عنهف التيالتطرةبعض السياسيين والشخصياتوبشكل غير مسؤول،  ،ا يعبهذه الموجة . العام كما أن 

 التي  اإلعالميةمنابرال عبر عنه بعضتالذي  أو ،يتمادى فيه بعض المتحدثين خطاب الكراهية الذي تتأجج عبر
بعض  في باتت مسموعة  أن النبرة التحريضية ضد المسلمين؛من المثير للقلقبل  ."اإلسالموفوبيا"تحتفي بـ

 بعض األحزاب ندما سعتع االنتخابات األوروبية األخيرة، جرى في سياق، كما المواسم االنتخابية
  طمعاً في تحقيق مكاسب انتخابية عبر، وشحن األجواء الجمهور داخل حادة إليجاد استقطاباتمرشحوهاو

التلويح بإحراق نسخ محاولة إثارة الهلع من المسلمين و، بما في ذلك وشق صفوف المجتمع الواحدالخصام 
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 التي تعتبر التنوع العرقي و األوروبية بما يتعارض مع منظومة القيم )المصحف الشريف(القرآن الكريم 
  . و الثقافي عوامل إثراء و ليس تهديداالديني

كافة صور العنف والتحريض وبشدة، ، "اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا"يشجب وإزاء ذلك كله؛ 
 الذين  وذويهم، معاناة الضحايا،ستشعر بألم االتحاد وهو يإنو.  بهاونتهدف كان مصدرها أو المساً أياإلساءة،و

تم المس بمشاعرهم من خالل وقائع اإلهانة أولئك الذين  أو  مؤخراً،ولفظيةاستهدفتهم اعتداءات مادية 
 فالرد على .تقتضي تبصرة العقول ؛ ال شحن النفوس ؛المروعة الممارساتهذه ن ؤكد بالمقابل أ ي؛هوالتشوي

  . المجتمعبين مكونات  تشجيع التضامن و التفاهم وتوعية الجمهور، لتشويه والتحامل إنما يكون بتعزيزا
أو مادية أو اعتداءات انتهاكات  وأجرائم دولة القانون ومسؤولياتها إزاء أية ك بتمسيحثّ االتحاد على الإذ و

وال . في هذا الشأنالمسؤولين وصانعي القرار في شتى المستويات من ر نتظَ بالدور الم، بالمقابل،ذكِّر لي؛لفظية
أن في المساهمة بشكل حاسم بوسعهم ، ورياضيينوفنانين  وإعالميينن قادة الرأي، من مثقفين ورجال دي شك

  .، التي تستهدف في الواقع الوفاق المجتمعي ككّلالكراهية تلك موجاتض يقوت
سات ستنهض الحكماء في المجتمع الواحد، من المؤستحثّ العقالء و كفيلة بأن ت، الوقائع األخيرة المؤسفةنإ

وبشكل بشجاعة  المجتمع المدني والمسؤولين واألفراد؛ كي يساهم الجميع عات ورجال الدين وقوىوالتجم
فاق والساعين إلى الخصام  على المتربصين بثقافة الو بشكل واضح وصريح،مشترك في قطع الطريق

أن تتعزز الجهود الرامية لتشجيع التضامن المجتمعي المتبادل والتماسك في وجه التعصب  ينبغيو. والشقاق
  .لمعالجة جذور الكراهية التي ال ينبغي التساهل معهاالمخِلص ، مع التوجه تواإلساءا

  
  م2009 يوليو 09بروكسيل،  

  
  اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا

  


