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المقدمة

ــا فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي طالــت 
ً
رصــد المرصــد األورومتوســطي ارتفاًعــا ملحوظ

المســلمين والمهاجريــن والالجئيــن فــي أوروبــا خــالل األشــهر الثالثــة الماضيــة. ويبــرز هــذا 

التقريــر أكثــر االنتهــاكات وأشــدها خطــورة ضــد المســلمين والمهاجريــن والالجئيــن فــي أوروبــا 

ــار مــن عــام 2019. منــذ شــهر مــارس/ آذار وحتــى مايــو/ أي

ويأمــل المرصــد مــن خــالل هــذا العمــل أن تأخــذ األجهــزة المعنيــة والحكومــات والمدافعــون عــن 

حقــوق اإلنســان والســلطات القانونيــة هــذه االنتهاكات على محمل الجــد، وأن تقوم باإلجراءات 

الضروريــة مــن أجــل الحــد مــن هــذه الظاهــرة المتزايــدة والتــي تناقــض سياســة وثقافــة االتحــاد 

 وأنــه -علــى مــا يبــدو- فــإن هــذه السياســة شــهدت بعــض 
ً

األوروبــي علــى مــر الســنينن، خاصــة

التغيــرات مــع صعــود الحكومــات اليمينيــة فــي بعــض دول االتحــاد األوروبــي. 
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: ظهــور الخطــاب اإلســاموفوبي والمحــّرض ضد المهاجرين 
ً
أوال

في أوروبا.

ــا فــي أعــداد جرائــم الكراهيــة ضــد المســلمين فــي 
ً
شــهدت األشــهر المنصرمــة ازديــاًدا ملحوظ

أوروبــا. ففــي لنــدن علــى ســبيل المثــال، اتخــذ معارضــون يمينيــون متطرفــون مــن صليــب القــس 
ا لرهــاب األجانــب، ونزلــوا للشــارع احتجاًجــا علــى زيــادة تواجــد المســلمين فــي البــالد. 

ً
جــورج رمــز

وقــد تصــدت لهــم مجموعــة مــن المؤيديــن لهــذه األقليــات وناشــطون مهاجــرون يرتــدون قميًصــا 
 لكونــه مــن أصــول شــرق أوســطية.

ً
ــا عليــه »القــس جــورج ســوري«، إشــارة مكتوًب

وبحســب مشــروع » Tell Mama « الــذي يتابــع جرائــم الكراهيــة فــي المملكــة المتحــدة، فــإن 
الحــدث كان »قــد أقيــم فــي تجمعــات يــوم القديــس جــورج فــي جميــع أنحــاء لنــدن لدعــم الــدور 
الحيــوي الــذي يلعبــه المهاجــرون فــي بنــاء الدولــة، ولمواجهــة النمــو الهائــل لليميــن المتطــرف. 
ــا لتقريــر وزارة الداخليــة، فــي العاميــن 18/2017، ســجلت الشــرطة 94,098 جريمــة كراهيــة 

ً
وفق

فــي إنجلتــرا وويلــز، وهــي زيــادة بنســبة 17% مقارنــة بالعــام الســابق«
فــي إســبانيا، ارتفــع الخطــاب المناهــض للمســلمين مــع االنتخابــات العامــة، حيــث اســتخدمت 
إلــى حكــم المســلمين فــي المدينــة  شــعارات مــن مثــل: »اســتعادة غرناطــة«، فــي إشــارة 
منــذ مــا يقــرب مــن 400 عــام. واختــار العضــو الســابق فــي حــزب الشــعب والسياســي اليمينــي 
بفرســان  محــاط  أنــه  يبــدو  فيديــو  شــريط  بواســطة  حملتــه  إطــالق  أباســكال«  »ســانتياغو 
مدرعيــن علــى خيــول، فــي إشــارة إلــى مــا يصفــه بأنــه »يســترد إســبانيا مــن المســلمين«.
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متطرفــون  يمينيــون  قــام   ،2019 أبريــل    22 بتاريــخ  المتحــدة،  المملكــة  ليفربــول،  فــي  أمــا 
باالعتــداء بالضــرب علــى امــرأة مســلمة الرتدائهــا الحجــاب فــي شــوارع المدينــة، حيــث أظهــر 
شــريط فيديــو للحــادث ثالثــة رجــال يركضــون خلــف المــرأة وهــم يحملــون عصــى مــن حديــد، 
ــا 

ً
بينمــا قــام أحدهــم بضربهــا علــى وجههــا قبــل ســقوطها علــى األرض، لتفتــح الشــرطة الحق

ــا فــي الحادثــة علــى أنهــا جريمــة كراهيــة. 
ً

تحقيق
 قــال المفتــش المجتمعــي »آنــدي غاردينــر«: »هــذه حادثــة مروعــة ومــا زلنــا نعمــل علــى 
فهــم مالبســاتها، وال بــد مــن القــول أن التمييــز ضــد أي شــخص بهــذه الطريقــة هــو ســلوك 

مــروع وســتتعامل شــرطة ميرسيســايد  مــع جرائــم الكراهيــة هــذه بــكل حــزم.« 
وفــي 9  مايــو 2019، خــالل شــهر رمضــان، تــم اســتدعاء الشــرطة البريطانيــة بعــد أن أطلــق 
رجــل مســلح النــار علــى مســجد »ســيفين كينغــز« فــي إلفــورد، وكان المصلــون قــد الحقــوه 

حتــى غــادر المســجد. 
أمــا فــي النمســا، فقــد أصــدر البرلمــان النمســاوي قــراًرا، يحظــر فعلًيــا علــى فتيــات المــدارس 
أوســاط  فــي  بغضــب  الخطــوة  هــذه  قوبلــت  وقــد  الحجــاب.  ارتــداء  المســلمات  االبتدائيــة 
ــم يشــمل الطــالب اليهــود أو الســيخ  المجتمــع المســلم فــي النمســا، حيــث أن هــذا الحظــر ل
الدســتورية  المحكمــة  إلــى  الذهــاب  المســلمون  فقــرر  الدينيــة،  قبعاتهــم  يرتــدون  الذيــن 
يحظــر  قــراًرا  الفرنســي  الشــيوخ  مجلــس  أصــدر  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  الحظــر.   فــي  للطعــن 
ــا النســاء المســلمات الالئــي يرتديــن الحجــاب مــن مرافقــة األطفــال فــي طريقهــم إلــى  فعلًي
مــن  بدعــم  البرلمــان  فــي  الحظــر  إلغــاء  علــى  تعمــل  الفرنســية  الحكومــة  لكــن  المدرســة؛ 

نوابهــا. 
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: الهجمــات ضــد المهاجرين والاجئين
ً
ثانيــا

باســم  المتحدثــة  بــال هــوادة. وبحســب  أوروبــا  فــي  والالجئيــن  المهاجريــن  علــى  الهجــوم  اســتمر 
مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان »رافينــا شمداســاني«، فــإن التقاريــر تشــير إلــى 
الغــذاء. وأشــارت  مــن   

ً
ُحرمــوا عمــدا المجــر  فــي  االحتجــاز  فــي مراكــز  الموقوفيــن  المهاجريــن  أن 

األمــم المتحــدة إلــى أنــه »وبينمــا ينتظــر المهاجــرون ترحيلهــم، فــإن البالغيــن - باســتثناء النســاء 
الحوامــل والمرضعــات - يحرمــون مــن الطعــام عــن عمــد، ممــا قــد يــؤدي إلــى ســوء التغذيــة ويضــر 

 عــن أنــه أمــر ال يتســم باإلنســانية بطبيعتــه«. 
ً
بصحتهــم، فضــال

ويبلــغ  دانيــال  ُيدعــى  لبنانــي  علــى صبــي فلســطيني  ُعثــر   ،2019 أبريــل    24 بتاريــخ  بلجيــكا،  وفــي 
 بالقــرب مــن مخيــم لالجئيــن بعــد اإلبــالغ عــن فقــده. اتهمــت الشــرطة 

ً
مــن العمــر تســعة أعــوام ميتــا

ــا خمســة الجئيــن، ثالثــة منهــم يقيمــون فــي المخيــم ذاتــه، بقتلــه. فــي الدنمــارك، اســتخدم 
ً

الحق
السياســيون اليمينيــون المهاجريــن لتبريــر خطابهــم الــذي يحــض علــى الكراهيــة ضــد المهاجريــن. 
الدنمــارك،  فــي  المعــارض  الديمقراطــي  االشــتراكي  الحــزب  زعيمــة  فريدريكســن«،  »ميــت  وقالــت 

لــي، فقــد أصبــح مــن الواضــح بشــكل متزايــد أن ثمــن العولمــة غيــر المنظمــة والهجــرة  »بالنســبة 

اقترحــت  ذاتــه،  الوقــت  فــي  المجتمــع«.  فــي  الدنيــا  الطبقــات  تتحملــه  العمــل  وحريــة  الجماعيــة 
تقــدم  حكوميــة  غيــر  منظمــة  أي  علــى  يــورو   5500 قدرهــا  غرامــة  فــرض  اإليطاليــة  الســلطات 
المســاعدة لالجئيــن والمهاجريــن، حيــث ســيتم مناقشــة المقتــرح فــي الحكومــة قبــل إحالتــه إلــى 
البرلمــان ليتــم تبنيــه رســمًيا كقانــون. علــى ســبيل المثــال، ســيكون علــى منظمــة »أطبــاء بــال حــدود« 

دفــع 440 مليــون يــورو لقيامهــا بإنقــاذ 80,000 مهاجــر خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة.
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إن  إيطاليــا  فــي  حــدود  بــال  أطبــاء  رئيســة  لوديزانــي«،  »كلوديــا  قالــت  االقتــراح،  علــى  وتعقيًبــا 
بغرامــات  أشــبه  األمــر   ]…[ األرواح  إنقــاذ  وواجــب  القانونيــة  المبــادئ  يهــدد  الجديــد  »المرســوم 

المستشــفى«.  إلــى  المرضــى  لنقــل  اإلســعاف 
ــا يتعرضــون للخطــر 

ً
أمــا فيمــا يتعلــق بالمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان مــن أصــل مهاجــر، فهــم أيض

حتــى فــي أوروبــا. فقــد ذكــرت صحيفــة »الجارديــان »أن وكالــة االســتخبارات المركزيــة )CIA( حــذرت 
المدافــع البــارز عــن حقــوق اإلنســان »إيــاد البغــدادي«، الــذي يعيــش اآلن تحــت حمايــة اللجــوء فــي 
النرويــج مــن خطــر محتمــل. وقــال البغــدادي فــي مقابلــة عبــر الهاتــف مــع الجارديــان: »مــا فهمتــه 

أن الســعودية قــد تســتهدفني، لكــن ال توجــد لــدي فكــرة عمــا ســيفعلون«. 
أمــا فــي شــهر مــارس/آذار  2019، مثــل ثالثــة نشــطاء، بمــن فيهــم ناشــط فلســطيني يدعــى »ماجــد 
أبــو ســالمة«، والــذي حصــل علــى جائــزة حريــة التعبيــر فــي عــام 2011 بســبب كتاباتــه عــن مواضيــع 
هامــة مختلفــة حــول حقــوق اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة فــي فلســطين ، أمــام محكمــة ألمانيــة 
بســبب احتجاجــه علــى خطــاب لشــخصية إســرائيلية. فــي الواقــع، لقــد تعــدت ألمانيــا علــى حريــة التعبيــر 
االســتثمارات  إســرائيل وســحب  حركــة مقاطعــة  باعتبــار  القاضــي  البرلمــان،  فــي  قرارهــا  خــالل  مــن 
 مــن أشــكال معــاداة الســامية، لتصبــح 

ً
منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا، المعروفــة بالـــ )BDS(، شــكال

بذلــك أول دولــة فــي االتحــاد األوروبــي تجــرم الحركــة.  جديــر بالذكــر أن اثنيــن مــن النشــطاء الثالثــة 
الذيــن مثلــوا أمــام المحكمــة فــي برليــن هــم مــن اليهــود اإلســرائيليين. 

باللغــة  دعــا  والــذي  برليــن،  فــي  المركزيــة  القطــار  فــي محطــة  ملصــق  ســابق، ظهــر  وقــت  فــي 
ديارهــم«. إلــى  »للعــودة  والالجئيــن  المهاجريــن  العربيــة 

غيــر  منظمــة  كشــفت  قليلــة،  أيــام  بعــد  األوروبــي  االتحــاد  انتخابــات  مــع  الســياق،  نفــس  وفــي 
ــر مزيــف تــم مشــاركته علــى وســائل  ــر مــن 500.000.000 خب حكوميــة مقرهــا فــي بروكســل أن أكث
 لتقريــر صــادر 

ً
التواصــل االجتماعــي حــول االنتخابــات مــن خــالل 7000 صفحــة علــى Facebook. وفقــا

ــا علــى هــذا الخبــر، فــإن المنظمــة غيــر الحكوميــة الحظــت أن مــا يشــترك 
ً

عــن الجزيــرة العربيــة معلق
ــات المزيفــة هــو خطابهــم المعــادي للمســلمين والمهاجريــن ودعمهــم لألحــزاب  فــي هــذه الرواي

الشــعبية واليمينيــة فــي أوروبــا.
 فــي فرنســا، فــاز حــزب ماريــن لوبــان، وهــو حــزب يمينــي، بنســبة 23.5 % مــن األصــوات، بينمــا حصــل 

ــر ليبراليــة مــن ماكــرون وحلفائــه علــى 22.5 % مــن األصــوات.  الجــزء األكث
فــي هــذه األثنــاء، فــي تركيــا، عقــب انتخابــه رئيًســا لبلديــة بولــو، قــرر مرشــح المعارضــة تانجــو أوزكان 
وقــف كل المســاعدات المقدمــة إلــى الالجئيــن مــن قبــل المجلــس المحلــي، واســتهداف الالجئيــن 
 علــى ذلــك، قدمــت الرابطــة الدوليــة لحقــوق الالجئيــن شــكوى جنائيــة ضــد 

ً
الســوريين أساًســا. ردا

العمــدة. »تصريحــات تانجــو أوزكان التــي تزعــم أن الســوريين يحصلــون علــى رواتــب مــن مؤسســات 
متعــددة ويعيشــون فــي ظــروف أفضــل مــن الشــعب التركــي غيــر عادلــة وال أســاس لهــا مــن الصحــة. 
فــي صحــة  التحقيــق  »بــدون  الالجئيــن،  لحقــوق  الدولــي  االتحــاد  يلدريــم،  أولــور  المحامــي  وقــال 

ــا شــعبوية وفاشــية ال يليــق برئيــس بلديــة«. هــذه االدعــاءات، فــإن التصــرف بنواي
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ــا: االلتزامــات القانونية للدول
ً
ثالث

إن الحــق فــي حريــة التعبيــر مصــان بموجــب المــادة 19 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام 

1948؛ والمــادة 10 مــن اإلعــالن األوروبــي لعــام 1950 لحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية 

)ECHR(؛ والمــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966. 

أنــه يمكــن االنتقــاص منــه ألســباب  الحــق حــق قابــل لالنتقــاص، ممــا يعنــي  ومــع ذلــك، فــإن هــذا 

أو  الدولــة  أمــن  حمايــة  أو  ســمعتهم  أو  اآلخريــن  لحقــوق  كاحتــرام   - الدولــة  تقررهــا   - ضروريــة 

النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو األخــالق )المــادة 19-3 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية(؛ ولصالــح األمــن القومــي أو الســالمة اإلقليميــة أو الســالمة العامــة، ولمنــع 

االعتــداءات أو الجرائــم، ولصــون الصحــة أو األخــالق، ولحمايــة ســمعة اآلخريــن أو حقوقهــم، ولمنــع 

الكشــف عــن المعلومــات الــواردة بســرية، أو للمحافظــة علــى ســلطة ونزاهــة القضــاء )المــادة 2-10 

مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان(. 

مــن هنــا، يظهــر أن التمييــز، علــى هــذا النحــو، محظــور فــي البلــدان األوروبيــة. ُينفــذ هــذا الحظــر 

بموجــب االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز لعــام ICERD( 1965(. تدعــو المــادة 

4 مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء



10

علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري الــدول األطــراف إلــى إدانــة جميــع الدعايــة وجميــع المنظمــات 

التــي تســتند إلــى أفــكار أو نظريــات تؤمــن بتفــوق عــرق أو مجموعــة واحــدة مــن األشــخاص مــن 

لــون واحــد أو أصــل إثنــي، أو التــي تحــاول تبريــر أو تشــجيع الكراهيــة العنصريــة و التمييــز بــأي شــكل 

مــن األشــكال. كمــا تدعــو االتفاقيــة الــدول األطــراف إلــى اتخــاذ تدابيــر فوريــة وإيجابيــة تهــدف إلــى 

القضــاء علــى جميــع أشــكال التحريــض. 

هــذا البنــد هــو وثيــق الصلــة بخطــاب الكراهيــة اآلخــذ فــي االنتشــار فــي هــذه اآلونــة، ومــا يجعــل 

األمــر أكثــر خطــورة هــو ظهــور جرائــم الكراهيــة - كونهــا »جرائــم بدافــع التعصــب تجــاه فئــات معينــة 

فــي المجتمــع«. 
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توصيــات لاتحــاد األوروبــي ومفوضيــة األمم المتحدة لشــؤون الاجئين

علــى االتحــاد األوروبــي رفــض الخطــاب الــذي تبنتــه المجموعــات اليمينيــة، وأن يتخــذ جميــع اإلجــراءات 
المعاديــة  الدعايــة  للحــد مــن  جــادة  تتخــذ خطــوات  أن  الوطنيــة  الحكومــات  تحــد منــه، وعلــى  التــي 

. للمســلمين

لالتحــاد  البرلمانيــة  االنتخابــات  بخــوض  اليمينييــن  للسياســيين  األوروبــي  االتحــاد  يســمح  أال  يجــب 
األوروبــي. االتحــاد  لمبــادئ  ــا 

ً
صارخ ا 

ً
انتهــاك يمثــل  الــذي  خطابهــم  بســبب  األوروبــي 

يجــب علــى االتحــاد األوروبــي التأكــد مــن أن الحكومــات التــي تضــم بيــن صفوفهــا معاديــن لالجئيــن 
التأسيســية لالتحــاد األوروبــي. بالمبــادئ  تلتــزم  والمهاجريــن والمســلمين أن 

أن  مــن  التأكــد  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  األمــم  ومفوضيــة  األوروبــي  االتحــاد  علــى  ينبغــي 
المســلمين يمكنهــم ممارســة دينهــم دون قيــود بنــاًء علــى مبــدأ الحــق فــي العبــادة المنصــوص 

والدوليــة. واإلقليميــة  الوطنيــة  القوانيــن  فــي  عليــه 

أن  مــن  التأكــد  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  األمــم  ومفوضيــة  األوروبــي  االتحــاد  علــى  ينبغــي 
المســلمين يمكنهــم ممارســة دينهــم دون قيــود بنــاًء علــى مبــدأ الحــق فــي العبــادة المنصــوص 

والدوليــة. واإلقليميــة  الوطنيــة  القوانيــن  فــي  عليــه 

يتعيــن علــى االتحــاد األوروبــي التأكــد مــن أن بعــض الــدول األعضــاء فيــه ليســت متواطئــة فــي توفيــر 
الحــروب األهليــة فــي الشــرق األوســط، وهــو مــا تســبب بفــرار غالبيــة  األســلحة المســتخدمة فــي 

الالجئيــن مــن الشــرق األوســط.

أن  ال  الالجئيــن  تســاعد  التــي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  يكافــئ  أن  األوروبــي  االتحــاد  علــى  يجــب 
يســمح بمعاقبتهــم، ويجــب إلغــاء القوانيــن التــي صــدرت لمعاقبــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان 

والالجئيــن. والمهاجريــن 

ينبغــي علــى االتحــاد األوروبــي ضمــان حمايــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ضــد أي تهديــد علــى 
حياتهــم مــن قبــل أنظمــة مناهضــة لحقــوق اإلنســان فــي الداخــل وفــي الشــرق األوســط.

يجــب علــى االتحــاد األوروبــي ضمــان احتــرام وتنفيــذ االلتزامــات األوروبيــة والدوليــة مــن قبــل الــدول 
األعضــاء فيــه.
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