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عنوان النسخة اإلنجليزية :
Guidelines for Educators on Countering Intolerance and Discrimination against Muslims
جميع الحقوق محفوظة ،غري أنه يجوز نقل نص هذه الوثيقة أو استنساخها دون الحصول عىل إذن
بهذا الشأن ،رشيطة ذكر املصدر وإرسال نسختني من الكتاب أو املوجز إىل منظمة األمن والتعاون يف
أروبا/مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان وإىل مجلس أروبا واليونسكو .ومينع القيام بأي
استنساخ ألغراض تجارية.
ال يرتتب عن التسميات املستخدمة يف جميع أجزاء هذه الوثيقة و ال عن البيانات الواردة فيها أي
موقف محدد من لدن منظمة األمن والتعاون يف أروبا/مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
ومجلس أروبا ومنظمة اليونسكو يف ما يتعلق بالوضع القانوين للبلدان أو األقاليم أو املدن أو املناطق
أو السلطات التابعة لها ،كام ال يرتتب عنها أي أثر يف ما يخص الحدود و التخوم املرسومة لها.
يعترب املؤلفون واملنظامت واملؤسسات الواردة أسامؤهم يف هذه الوثيقة مسؤولني عن اختيار الحقائق
املذكورة وعرضها عىل مواقعهم االلكرتونية أو إدراجها يف مصادرهم الوثائقية ،فضال عن األفكار واآلراء
الواردة فيها ،والتي ال تعرب بالرضورة عن أفكار وآراء منظمة األمن والتعاون ومجلس أروبا ومنظمة
اليونسكو ،وبالتايل فهي ليست ملزمة ألي من هذه املنظامت الثالث.
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عبارات الشكر والتقدير
لقد تم إعداد هذه املبادئ التوجيهية بشكل مشرتك مع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق
اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أروبا ومجلس أروبا ومنظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،بالتشاور مع العديد من الجهات الفاعلة ،مبا يف ذلك متخصصني
يف مجال التعليم ومدرسني وممثيل املجتمع املدين وبعض املسؤولني الحكوميني .ويسعد منظمة
األمن والتعاون يف أروبا ومجلس أروبا ومنظمة اليونسكو أن تتقدم لجميع من ساهموا يف هذا
العمل بخالص عبارات الشكر والتقدير عن النصائح واملالحظات والجهود الجبارة التي بذلوها
من أجل إعداده.

اخلرباء
• الربوفيسور لني ديفيس ،أستاذ الرتبية الدولية ،كلية الرتبية ،جامعة برمنغهام (اململكة
املتحدة).
• ميغيل أنخيل غارسيا لوبيز ،مكلف بالتقييم ومستشار مستقل يف قضايا التعليم (إسبانيا).
• الدكتور مارات جيبادينوف ،معهد التاريخ ،أكادميية العلوم بتتارستان (االتحاد الرويس).
• الدكتور كاتارزينا كوراك ـ سوسنوفسكا ،أستاذ مساعد ،قسم علم االجتامع ،مدرسة
العلوم االقتصادية ،وارسو (بولندا).
• السيد يوري كورياشيف ،رئيس كريس اليونسكو مبعهد التعليم املفتوح (االتحاد الرويس).
• الربوفيسور جون باربرا ،مصلحة مجلس الشيوخ املكلفة بالرتبية والعلوم والبحوث (أملانيا).
• الدكتور جريدين يونكر ،مركز إرلنجر لإلسالم والقانون يف أروبا ( ،)EZIREجامعة
فريديرتش ألكسندر ،إرالنجن ـ نورمربغ (أملانيا).
• السيد شابري املنصوري ،معهد األديان والقيم املدنية (الواليات املتحدة األمريكية).
• الربوفيسور خييام مارتن مونيوز ،املديرة العامة للبيت العريب واملعهد الدويل للبحوث
حول العامل العريب واالسالمي التابع له (إسبانيا).
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• السيدة باسكال مومبوان ـ كيار ،مستشارة مستقلة ومقررة عامة لوحدات بيستالوتزي
( )Pestalozziملهنيي التعليم (فرنسا).
• الدكتور جوناس أوتريبك ،أستاذ مساعد ،شعبة الهجرة الدولية والعالقات بني األعراق،
جامعة ماملو (السويد).
• الدكتور عاكف اميري أوكتيم ،أستاذ مشارك ،كلية الحقوق ،جامعة غلطة رساي (تركيا).
• السيد روبن ريتشاردسون ،مدير مساعد ،التعليم املستمر وتطوير التعليم (اململكة املتحدة).
• السيدة سارة صويي ،حركة أشهر البطاقة الحمراء يف وجه العنرصية(( )1اململكة املتحدة).
• السيد باري فان دريل ،املدير الدويل لتكوين املدرسني وتطوير املناهج الدراسية ،بيت
آن فرانك (هولندا).
• الدكتور ياسمني زين ،أستاذ مشارك ،قسم علم االجتامع ،جامعة ويلفريد لورير ،واترلو
(كندا).

املدرسون ومدربو املدرسني
• السيدة أنجيلييك أرون ،أستاذة ،املدرسة االبتدائية متعددة الثقافات فالريو (اليونان).
• السيدة سوزانا كزيني ،مديرة ،املدرسة االبتدائية والثانوية فازيكاس ميخايل ومركز
تدريب املدرسني (املجر).
• السيدة اليزابيث ديرتيتش ،مكونة املكونني ،اتحاد املدرسني األوروبيني (النمسا).
• السيد هريمان إينجريين ،أستاذ ،ثانوية بلراج (هولندا).
• السيد رولف كولوب ،مدير مساعد ،املدرسة الرتبوية العليا بزيوريخ (سويرسا).
• الربوفيسور بياتريس مالك ليفانو ،مدربة املدربني ،كلية علوم الرتبية مبدريد ،يونيد،
(إسبانيا).

( )1اسم الحركة باالنجليزية  ،»Show Racism the Red Card« :وهي حركة ملناهضة العنرصية.

8

املنظامت احلكومية
• السيد آفق كوكجن ،مستشار سابق لألمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي.
• السيدة عيدان لينكونكور ،مديرة برامج الرتبية عىل حقوق اإلنسان ،وكالة الحقوق
األساسية لالتحاد األورويب.
• السيدة مارياما نيانغ ندياي ،أخصائية برامج ،مديرية الرتبية ،املنظمة اإلسالمية للرتبية
والعلوم والثقافة.
• الدكتور توماس أتهوب ،مدير البحوث والرتبية ،تحالف الحضارات (منظمة األمم
املتحدة).

املنظامت غري احلكومية
• السيد بكيم العليمي ،إمام ،الجالية االسالمية باقليم سانت غال (سويرسا).
• الدكتور أنس الشيخ عيل ،رئيس رابطة علامء االجتامع املسلمني (اململكة املتحدة).
• السيد طرفة برهجايت ،رئيس مبادرة املسلمني النمساويني (النمسا).
• السيد روبرت تشيس ،مؤسس ومدير «تقاطعات» ( Intersectionsالواليات املتحدة
األمريكية).
• السيدة انتصار خريجي ،نائبة مدير منتدى املنظامت الطالبية والشباب املسلم يف أروبا
 FEMYSOبلجيكا.
• السيد فيسيل فيليز ،نائب رئيس مجلس الشباب متعدد الثقافات ( COJEPفرنسا).
• السيدة نهاد جعفري ،رئيسة العالقات اإلعالمية يف املجلس الكندي للمرأة املسلمة
(كندا).
• السيد برهان كيسيك ،رئيس االتحاد اإلسالمي يف برلني (أملانيا).
• السيد جميل رشيف ،منسق العالقات الدولية يف املجلس اإلسالمي الربيطاين (اململكة
املتحدة).
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متهيد
يتعني عىل املجتمع الدويل اليوم أكرث من أي وقت مىض الحفاظ عىل السلم واالستقرار سواء عىل
املستويني اإلقليمي والعاملي ،وذلك من خالل تعزيز التفاهم املتبادل واحرتام التنوع ،ومكافحة
جميع أشكال التعصب والتمييز .وإذا كانت املواقف والتوترات ،التي تفيض إىل الرصاع بني
مختلف الجامعات غالباً ما تتغذى من الصور النمطية واألحكام املسبقة ،فإن أبرز التحديات
امللِ َّحة يف هذا الشأن تتمثل يف العمل عىل التعريف بالثقافات املختلفة ومحاولة فهمها بشكل
أكرب .ويف هذا اإلطار يضطلع املربُّون بدور هام.
لقد أدرك املجتمع الدويل مدى خطورة هذه القضية ،وما فتئ يتعهد مبكافحة التعصب والتمييز
من خالل التأكيد عىل مسؤولية التعليم .ويف السياق نفسه ،تدعو اتفاقية األمم املتحدة الدولية
لعام  1969بشأن القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي كافة الدول إىل اتخاذ تدابري مناسبة
يف مجال التعليم ،بهدف محاربة النعرات املؤدية إىل التمييز العنرصي وتعزيز التفاهم والتسامح
والصداقة بني األمم والجامعات العرقية .وشددت التوصية الدولية الصادرة عن اليونسكو يف
عام  1974بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسلم عىل الصعيد الدويل والرتبية يف مجال
حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،عىل الدور األساس للتعليم يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
والسالم .ودعا قرار «ليوبليانا» ،الصادر يف عام  2005عن املجلس الوزاري التابع ملنظمة األمن
والتعاون ،الدول املشاركة إىل دعم برامج التعليم العام والخاص التي تحث عىل التسامح وعدم
التمييز ،وإذكاء الوعي لدى العموم بتفيش ظاهريت التعصب والتمييز و برضورة التصدي لهام.
ويؤكد الكتاب األبيض حول الحوار بني الثقافات الذي أصدره مجلس أروبا عام  ،2008عىل
رضورة اتخاذ تدابري مشرتكة عىل نطاق واسع إلدارة التنوع الثقايف ،مسلطا الضوء عىل مدى
أهمية تعليم وتدريس املهارة والقدرة عىل فهم مختلف الثقافات .كام طالب ميثاق 2010
ملجلس أروبا بشأن الرتبية عىل املواطنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان الدول األعضاء برضورة
تعزيز املناهج الرتبوية الهادفة إىل مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف.
ووعيا منهم برضورة مكافحة التعصب والتمييز ضد املسلمني ،قرر كل من مجلس أروبا ومنظمة
األمن والتعاون ومنظمة اليونسكو إبراز أهمية هذه الصكوك .ومن أجل ذلك اقرتح مجلس
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أروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون ومنظمة
اليونسكو مساعدة البلدان عىل حسن تنفيذ التزاماتها ،عرب اإلعداد املشرتك لهذه الوثيقة لفائدة
املربِّني والتي تتضمن املبادئ التوجيهية املتعلقة مبكافحة التعصب والتمييز ضد املسلمني ،إذ
إنها متكن من التعرف بسهولة عىل أشكال ومظاهر التعصب والتمييز ضد املسلمني يف املدارس
وتقرتح سبل الوقاية من هذه الظاهرة ،أو التصدي لها .لذا ،نأمل أن يتم استغالل هذه املبادئ
عىل نطاق واسع خالل إعداد الربامج وكذا أثناء التكوين األويل واملستمر للمدرسني.

السفري جانيز لينارسيك

ثوربيورن ياغالند

إيرينا بوكوفا

مدير مكتب املؤسسات الدميقراطية
وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا

األمني العام ملجلس أوروبا

املديرة العامة لليونسكو
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 .1مقدمة
تتوخى هذه املبادئ التوجيهية مساعدة املربِّني عىل مكافحة التعصب والتمييز ضد املسلمني،
وتتوجه إىل جمهور واسع مبا يف ذلك القيادات التعليمية يف الطبقة السياسية ،واإلدارة ،واملكلفني
بتكوين األساتذة ،واملدرسني ،ومديري املدارس ،واملوظفني يف نقابات التعليم ،والجمعيات
املهنية ،وأعضاء املنظامت غري الحكومية ،وهي تنطبق عىل التعليم االبتدايئ والثانوي عىل حد
سواء ،كام ميكن استخدامها أيضا يف إطار األنشطة املوازية.
وإذا كان التعصب والتمييز ضد املسلمني ال يعترب ظاهرة جديدة ،إالَّ أنها شهدت عدة تحوالت
وتفاقمت طيلة السنوات األخرية ،والسيام يف ظل ما يعرف «بالحرب ضد اإلرهاب» واألزمة
االقتصادية العاملية واملخاوف التي تستشعرها العديد من املجتمعات إزاء هويتها الوطنية يف
ظل التنوع الذي ما فتئ يتنامى داخلها .وساهم كل ذلك يف إثارة مشاعر االستياء والكراهية
والخوف تجاه املسلمني واإلسالم ،وهو ما تغذيه بعض وسائل اإلعالم ومضامني بعض الترصيحات
السياسية .فغالبا ما يُنظر إىل املسلمني عىل أنهم متطرفون يهددون بقاء وسالمة اآلخرين ،حيث
نجد بعض التيارات الفكرية ،التي عززت ثنائية «نحن/اآلخر» ،قد كرست األحكام املسبقة عن
مسلم يناصب العداء لآلخر ،ويعزى ذلك إما إىل عدم وجود ماض تاريخي مشرتك أو إىل قصور
عىل مستوى املعرفة بالثقافات والديانات األخرى .ونتيجة لذلك يجد عدد كبري من املسلمني
أنفسهم ضحية للتمييز الذي يتخذ أشكاال متعددة :االعتداء اللفظي والجسدي والتمثالت
النمطية القامئة عىل الدين ،وانعدام تكافؤ الفرص يف العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم،
والقيود املفروضة عىل التعبري العلني عن العقيدة ...إلخ .وغالبا ما ترافق هذا التمييز أشكال
أخرى من الرفض ليس العتبارات دينية هذه املرة وإمنا عىل أساس عرقي أو بسبب االزدهار
االقتصادي أو املواطنة أو النوع االجتامعي.
وال تنعكس هذه الصور النمطية عىل الشباب فحسب وإمنا أيضا عىل اآلباء واملدرسني و باقي
املهنيني املعنيني مبجال الرتبية ،مام يضع املربِّني أمام تحد جديد .فإذا مل يكن املدرسون قادرين
عىل امتصاص التوترات االجتامعية والسياسية داخل املجتمع ،فينبغي عليهم عىل األقل أن يلعبوا
دورا رئيسا يف تشكيل املواقف والسلوكات لدى ألطفال واملراهقني .فام تقوم به هيئة التدريس
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والطاقم اإلداري من أعامل و ما تعتمده من مقاربات بهذا الشأن ميكن أن يكون لها تأثري كبري
عىل احرتام التنوع والتفاهم املتبادل داخل املدرسة واملجتمع عىل حد سواء ،كام من شأن عقد
رشاكة حقيقية مع وسائل اإلعالم واملجتمع املدين تشجيع أن يحقق التغيري االجتامعي الذي
تسهم فيه الرتبية وحقوق اإلنسان بوصفهام غاية ووسيلة.
وقد قامت منظامت حكومية دولية مختلفة ،مبا فيها األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف
أروبا ومجلس أروبا ،بنرش وثائق عن مختلف مظاهر التعصب والتمييز ضد املسلمني .كام أعد
املقرر الخاص لألمم املتحدة ،املعني باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،تقريرين عن أوضاع املسلمني والعرب يف مختلف أنحاء
العامل قبل وبعد هجامت  11سبتمرب  .)2(2001وقد أجمعت دول منظمة األمن والتعاون
معبة عن رفضها القاطع لألفكار التي تستند
املشاركة عىل إدانة العنف والتمييز ضد املسلمنيِّ ،
عىل الخلط بني الديانات أو الثقافات أيا كانت باإلرهاب( .)3ويف سياق االلتزامات الدولية للدول
األعضاء يف مجلس أروبا ،قامت أيضا اللجنة األوروبية ملناهضة العنرصية والتعصب ،وهي هيئة
مستقلة لحامية حقوق اإلنسان داخل املجلس بنرش عدد من التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة
ملكافحة هذا الشكل املحدد من التعصب( .)4وال ينبغي إغفال أن العديد من الصكوك الدولية()5
( )2مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،تقرير املقرر الخاص املعني باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكره
األجـانب وما يتـصل بذلك مـن تعصـب« .وضعـيـة الشعــوب اإلسـالميـة والعـربيـة يف منـاطـق مختلـفـة من العـامل E/( 2006
»)CN.4/2006/17؛ وتقرير املقرر الخاص املعني باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل
بذلك من تعصب « :وضعية الشعوب االسالمية والعربية يف أجزاء مختلفة من العامل يف أعقاب أحداث  11سبتمرب  »2001عام
)E/CN.4/2003/23( 2003
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/107/32/PDF/G0610732.pdf ?OpenElement
.www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/8845e380d7a16f83c1256ce900308500 ?Opendocument
( )3قرار املجلس الوزاري ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا رقم « 6/02التسامح وعدم التمييز» ،بورتو 7 ،ديسمرب www.osce.( ،2002
)org/mc/40521؛ قرار املجلس الوزاري للمنظمة رقم « 12/04التسامح وعدم التمييز» ،صوفيا 7 ،ديسمرب www.osce.( ،2004
)org/mc/23133؛ قرار املجلس الوزاري للمنظمة رقم « 10/05التسامح وعدم التمييز :تشجيع االحرتام والتفاهم املتبادل»،
ليوبليانا 6 ،ديسمرب .>www.osce.org/mc/17462< ،2005
( )4اللجنة األوروبية ملناهضة العنرصية وعدم التسامح  ،ECRIتوصية السياسة العامة رقم  5بشأن مكافحة التعصب والتمييز ضد
املسلمني ،أخذا عن املوقع اآليت :
(.)www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n5/Rec5%20en21.pdf
( )5املادة  2من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،قرار الجمعية العامة ،)217A (III .وثيقة األمم املتحدة .االمم املتحدة A/810
ص)/www.un.org/ en/documents/udhr( ،)1948( 71 .؛ املادة  2من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
قرار الجمعية العامة > 2200A [XX1] (1966). <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/iccpr/iccpr.html؛ املادة  14من
االتفاقية املتعلقة بحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية 4 ،نوفمرب Europ.T.S. no. 5 ; 213 U.N.T.S. 221, ،1950
.>)(http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm
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تحظر التمييز عىل أساس الدين ،وأن العديد من وثائق منظمة األمن والتعاون ومجلس أروبا
ومنظمة اليونسكو تذكر أنه من األهمية مبكان محاربة التعصب والتمييز من خالل التعليم(.)6
وتراعي هذه املبادئ التوجيهية حقيقة أن التعليم يندرج ضمن سياقات متفاوتة عىل نطاق
واسع داخل كل بلد عىل حدة و من بلد إىل آخر؛ نظرا ألن الطالب واملدرسني املسلمني يشكلون
أقلية يف بعض املدارس وأغلبية يف أخرى ،وقد يغيبون متاما يف مؤسسات تعليمية أخرى .ومن
أجل ذلك ينبغي قراءة هذه الوثيقة عىل ضوء السياق املحدد الذي سيكون مجاال لتطبيقها  ،كام
ينبغي عىل املربِّني أن يدركوا احتامل تحيّز مواقفهم ،كام أن السياسات واملامرسات املعتمدة
من قبل بعض املؤسسات قد متثل شكال من أشكال التمييز املبارش أو غري املبارش ضد املسلمني.
ويعترب التعصب والتمييز ضد املسلمني من ضمن األشكال املتعددة للعنرصية وكراهية األجانب،
وما يتصل بذلك من تعصب من الظواهر التي قد يلمسها األساتذة واملوظفون اإلداريون داخل
املدارس ،وبالتايل فإن معظم االسرتاتيجيات واملقاربات التي قمنا بوصفها هنا هي قابلة للتطبيق
عىل جميع أشكال التعصب والتمييز .وبشكل عام ،من شأن هذه االسرتاتيجيات التي تشجع
تعلم العيش معا والتعليم الذي يعزز االحرتام املتبادل والتفاهم وكذا الرتبية عىل املواطنة
وحقوق اإلنسان أن تريس أسس مجتمع متامسك وينعم باألمن والسالم .ويعد كل من برنامج
األمم املتحدة العاملي للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان وميثاق مجلس أروبا بشأن التعليم من
أجل املواطنة الدميقراطية والتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان إطارا مالمئا يف هذا الصدد.
وإذا كانت لجميع أشكال التعصب والعنرصية وكراهية األجانب قواسم مشرتكة ،إال أنها تنفرد
أيضا بسامت خاصة بكل فئة مترضرة ،مام يستلزم وضع اسرتاتيجيات مالمئة لطبيعة الصور
النمطية املتصلة بكل مجموعة .ويربر الظهور الرسيع وعىل نطاق واسع للصور النمطية عن اإلسالم
واملسلمني الحاجة إىل موارد خاصة عىل غرار هذه املبادئ التوجيهية( ،)7والتي تعد جزءا من سلسلة
( )6وردت قامئة بذلك يف القسم .6
( )7يبدو أن التعصب والتمييز ضد املسلمني يتفاقامن يف أمريكا الشاملية وأوروبا .وذكرت منظمة العفو الدولية يف سبتمرب 2010
أنه قد تزايدت حدة التمييز واالضطهاد ضد املسلمني و الخوف منهم يف الواليات املتحدة .بيان منظمة العفو الدولية ،كام أن
منظمة العفو الدولية قلقة إزاء تزايد عدد الجرائم التي ارتكبت ضد املسلمني» 10 ،سبتمرب www.amnestyusa.org/( ،2010
.)document.php). (?id=ENGUSA20100910004&lang=e
دراسة « املسح األورويب الذي أنجزته وكالة الحقوق األساسية التابعة لالتحاد األورويب حول األقليات والتمييز (»،)EUMIDIS
بيانات موجزة  - 2املسلمون ( ،)2009والتي تضمنت ردودا من لدن  14عضوا من االتحاد األورويب ،أظهرت أن مسلام من بني
أربعة تم استجوابهم تعرضوا للتمييز خالل االثني عرش شهرا املاضية ،كام أن  11٪منهم ضحايا لجرائم العنرصيةhttp://fra.( .
.)europa.eu/fraWebsite/attachments/ EUMIDIS2memo_fr.pdf
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الوثائق الهادفة إىل مكافحة مختلف أشكال التمييز ،من ذلك عىل سبيل املثال وثيقة تم إصدارها يف
اآلونة األخرية بعنوان« :معالجة ظاهرة معاداة السامية  :ملاذا وكيف ؟ دليل للمربني»(.)8
وتعد هذه املبادئ التوجيهية مثرة سلسلة من املشاورات التي جرت عىل نطاق واسع ،حيث
أدىل ثلة من الخرباء ،ينتمون إىل العديد من منظامت الشباب والجامعات والحكومات ومجموعة
من املنظامت الدولية ،بدلوهم يف هذا املجال ،من خالل عرض بعض األفكار وتقديم جملة من
التوصيات .ولإلشارة فإن أسامء هؤالء قد وردت يف الجزء الذي أفردناه لتقديم عبارات الشكر
والتقدير ،ونحن ممتنون لهم جميعا عىل املساعدة القيمة التي قدموها لنا يف هذا الشأن.
ونحن ندرك متاما أن نرش هذه املبادئ التوجيهية ال يكفي وحده للتصدي ،من خالل التعليم،
لظاهرة التعصب والتمييز ضد املسلمني ،إذ ميكن للمربني أن يستفيدوا من أشكال أخرى من
الدعم من خالل التكوين وبعض الوثائق البيداغوجية التي تهم مواضيع محددة .ويف هذا السياق
ميكن اعتبار هذه الوثيقة مبثابة نقطة انطالق .كام يتطلب تنفيذ االسرتاتيجيات واملقاربات
املقرتحة عىل املربني دعام من لدن الطبقة السياسية ،واملسؤولني الحكوميني يف منظومة التعليم.
ومن أجل ذلك نحث السلطات املختصة عىل اتخاذ التدابري الالزمة ملكافحة التعصب والتمييز
ضد املسلمني من خالل التعليم ،وفقا للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان.
«هذا ال يشكل حقا مشكلة بالنسبة لنا  :ليس لدينا إالّ عدد قليل جدا من املسلمني يف مؤسستنا»...
تعزيز االحرتام املتبادل وعدم التمييز وتكافؤ الفرص مسؤولية الجميع .إن أي موقف
يطبعه التعصب أو التمييز دون أن يقابل بالرفض ميكن أن يرتسخ يف األذهان ،حيث إن
الطالب يتفاعل مع املجتمع دون أن يدرك املعنى الحقيقي للتنوع .ففي املدارس حيث
ال يوجد طلبة مسلمون أو حيث عددهم ضئيل ،من املمكن أال يضطر املدرسون إىل
التعامل مع الحوادث الناجمة عن التعصب ضد املسلمني ،األمر الذي قد يؤدي بهم إىل
االعتقاد بأن ال جدوى من الحديث عنها .وقد ال يطرح موقف من هذا القبيل إىل أن
يأيت فيه طالب مسلم للتسجيل يف هذه املدرسة – مام قد يعطي االنطباع بأنه هو الذي
أثار قضية العنرصية و أنه هو من ينبغي عليه تحمل املسؤولية كاملة .كام أن الطالب
املسلمني أكرث عرضة من غريهم ملشاعر التهميش والعزلة إذا كانوا قلة .وقد نجد أيضا
أن لبعض الشباب ضحايا العنرصية مواقف متعصبة وأحكام مسبقة ،وهو أمر يعزى
بدوره إىل عدم توفر معلومات كافية وإىل انتشار الصور النمطية.
( )8مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون ،إياد فاشيم .معالجة ظاهرة معاداة السامية  :ملاذا
وكيف ؟ دليل املدرسني ،وارسو.)www. osce.org/odihr/29891( 2007 ،
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 .2مظاهر التعصب والتمييز ضد املسلمني
 1.2تعاريف ومفاهيم أساسية
تشري هذه املبادئ التوجيهية إىل التعصب والتمييز ضد املسلمني ،وهي التسمية األكرث تداوالً
لدى املنظامت الحكومية الدولية ،مبا يف ذلك منظمة األمن والتعاون يف أروبا واليونسكو ومجلس
أروبا .ومثة مصطلحات أخرى تحيل إىل املفهوم نفسه ،مثل الخوف من اإلسالم ـ «اإلسالموفوبيا» ـ
و«العنرصية املعادية للمسلمني» .وتعترب كلمة «اإلسالموفوبيا» األكرث استعامال من لدن املنظامت
غري الحكومية ،كام أنها كثريا ما تُ َر َّوج يف وسائل اإلعالم ؛ ويقصد بها الخوف أو الكراهية أو
األفكار املسبقة التي ال تخلو من التحامل عىل اإلسالم واملسلمني .ويضع مصطلح «العنرصية
املعادية للمسلمني» التعصب ضد املسلمني يف سياق العنرصية األوسع ،و الذي يربط ضمنيا بني
االنتامء الديني والعرقي( )9؛ ويربز بالتايل الجانب متعدد األبعاد للتعصب ضد املسلمني ،والذي
ميكن أن يتجاوز العنرص الديني .وغالبا ما تستخدم هذه التسميات املختلفة دون متييز بينها ،عىل
الرغم من كونها ليست مرادفات وتعكس جوانب مختلفة من هذه الظاهرة.
ويشمل التعصب والتمييز ضد املسلمني املواقف والسلوكيات القامئة عىل التمييز ضد األفراد
أو الجامعات أو املمتلكات التي ينظر إليها عىل أنها إسالمية أو ذات صلة بالسكان املسلمني
أو باإلسالم ،وميكنها أن تتخذ أشكاال مختلفة بدءا من املستوى الفردي إىل البعد الشمويل ،من
قبيل املالحظات املهينة أو الترصيحات العامة القامئة عىل الكراهية ،فضال عن املامرسات القامئة
عىل التمييز املبارش أو غري املبارش أو السلوك العدايئ (العنف اللفظي أو الجسدي) .وينبغي
أن ينظر إىل مظاهر التعصب والتمييز ضد املسلمني يف سياق املجتمع الذي تتفىش به  ،كام
يجب بصفة خاصة أن نأخذ يف االعتبار كون التعصب والتمييز ضد املسلمني يقرتنان يف كثري من
( )9تشري املذكرة التفسريية لتوصية السياسة العامة رقم  7الصادرة عن اللجنة األوروبية ملناهضة العنرصية وعدم التسامح ECRI
بشأن الترشيعات الوطنية ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي (سرتاسبورغ 17 ،فرباير  )2003إىل أنه ينبغي أخذ مصطلح
«العنرصية» مبعناه األوسع ،مبا يف ذلك ظواهر من قبيل كراهية األجانب ومعاداة السامية والتعصب ،لتشمل مجاالت أخرى
مثل الدينwww.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/ gpr/en/recommendation_n7 / fcri038 20recom�< <،
.>mandation٪٪٪ 207.pdf 20nr
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األحيان بأشكال أخرى من التمييز .عالوة عىل مشاعر العداء تجاه املهاجرين وكراهية األجانب
والعنرصية أو التمييز عىل أساس النوع االجتامعي ،مام يعني أن نفس الشخص قد يتعرض
ألشكال متعددة من التمييز.
وميكن فهم مصطلح «التسامح» وتفسريه بطرق تختلف من شخص آلخر ،علام أنه يستخدم يف
هذه املبادئ التوجيهية وفقا للتعريف الذي قدمته اليونسكو يف إعالن املبادئ بشأن التسامح
( ،)10()1995حيث يحيل عىل االحرتام والقبول وتقدير الغنى الذي ينطوي عليه تنوع ثقافات
عاملنا وأشكال التعبري لدينا ،والطرق التي نعرب بها عن خصائصنا ككائنات برشية .ومعنى ذلك أن
التسامح ليس تنازالً أو تساهالً ،بل إنه وقبل كل يشء موقف إيجايب يقوم عىل االعرتاف بحقوق
اإلنسان الكونية والحريات األساسية لآلخرين.
وإذا كان مصطلح «التعصب والتمييز ضد املسلمني» ليس من املفاهيم القانونية ،إال أن بعض
مظاهر التعصب والتمييز ضد املسلمني قد تُحظر يف القانون الجنايئ أو املدين أو اإلداري لبعض
البلدان .وبغض النظر عن هذا البعد القانوين ،يتم عىل نطاق واسع إدراك التعصب والتمييز
عىل أنه تهديد للمجتمع ،وذلك ليس فقط بالنظر إىل اآلثار التي ميكن أن ترتتب عنها عىل بعض
أفراده ،ولكن ألنهام يهددان األمن واالستقرار والسلم يف هذا املجتمع ،مام يؤكد رضورة التصدي
لهام عىل جبهات متعددة ،والسيام يف إطار املدرسة .فنظرا ألنها تنجم يف كثري من األحيان عن
األفكار الجاهزة والصور النمطية وسوء الفهم لإلسالم ولثقافته ،فإنه ميكن نزع فتيلها من خالل
التعليم الذي يلعب دورا أساسيا يف تغيري املواقف وتعزيز التفاهم واالحرتام املتبادلني.
ويف هذه الوثيقة ،ال يشري مصطلح «مسلم» دامئا إىل أناس لهم معتقدات دينية خاصة أو إىل
الذين ميارسون شعائر وطقوس معيّنة بشكل منتظم فحسب ،وإمنا يحيل أيضا عىل السياق
والرتاث الثقايف مبفهومهام األشمل الذي نشأ الفرد ضمنهام منذ الوالدة ،وكذا عىل الجامعة التي
ينتمي إليها بحكم العالقة التي تربطه بأقاربه .فاملسلمون متنوعون جدا من حيث جنسياتهم
ولغاتهم وطبقاتهم االجتامعية وأمناط حياتهم ومعتقداتهم السياسية ومامرساتهم الدينية.
ٍ
بسيط من هويتهم ،فيام ميثل الدين
وهكذا ال يعني اإلسالم بالنسبة للبعض منهم سوى جز ٍء
اإلسالمي بالنسبة لآلخرين جزءا أساسيا من حياتهم اليومية.

( )10إعالن املبادئ بشأن التسامح ،املؤمتر العام ،القرار  ،5.61وثيقة .اليونسكو  / C 28القرار 16( 5.61 .نوفمرب ،1995
<.>http:// WWW. unesco.org/cpp/fr/declarations/tolerance.htm
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 2.2جتليات التعصب والتمييز ضد املسلمني يف املدرسة
تتخذ أعامل التعصب والتمييز أشكاال عديدة يف املدرسة ،إذ غالبا ما ترتكب من قبل الطالب،
ولكن قد تصدر أحيانا أيضا عن هيئة التدريس أو الطاقم اإلداري.
ميكن اعتبار أخطر أشكال التمييز مبثابة جنح يجب إبالغ السلطة املختصة عنها ،من ذلك عىل
سبيل املثال :
 التهديدات. تدمري أو تدنيس املمتلكات والتخريب. العنف ضد األفراد أو االعتداء عليهم.وميكن اعتبار غريها من األحداث التي تقع يف ساحة املدرسة عادية ،يف حني قد تكون لها آثار
خطرية :
 النبذ . الشتائم. التعليقات املهينة. التحقري السخرية من الهوية أو العقيدة. ترويج األكاذيب والشائعات املغرضة. التحرش الجسدي (اللكم أو الركل والدفع أو التدافع ...إلخ ،).والذي ميكن أن يكتيس طابعاجنحيا.
ميكن أن يتخذ الشتم والتعليقات املهينة يف بعض األحيان أشكاال متطرفة
يف إحدى املدارس بوالية كاليفورنيا ،وتحديدا داخل املقصف ،يتقدم مراهق نحو فتاة
عمرها سبعة عرش عاما ويرصخ « :والدها هو بن الدن ! سوف تضع قنبلة يف املدرسة.
لديها قنبلة تحت سرتتها ! لنهرب ،سوف تقتلنا جميعا»(.)11
( )11تقرير اللجنة األمريكية العربية ملناهضة التمييز التابعة ملعهد البحوث بشأن حوادث التمييز داخل ساحات مؤسسات التعليم
العام ( ،)2007-2003منشورات أي دي يس ،واشنطن العاصمة ،2008 ،ص .18-17 .انظر أيضا مقال كريستي هاغرانس« ،معاناة
املسلمني باعتبارهم أقلية :رؤية حول مظاهر التمييز الفظيعة ضد طالب الرشق األوسط باملدارس العامة مبنطقة الخليج»
(أسبوعية سان فرانسيسكو 17 ،أغسطس .)www.ing.org/about/islampage.asp ?num=42( ،)2005
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يجب عىل مديري املدارس الحرص بشكل خاص عىل أال تكون للقواعد واملامرسات داخل
املؤسسة التعليمية أدىن آثار متييزية( )12من حيث املالبس أو إمكانية تعلم الشعائر الدينية أو
األكل يف املقصف أو االستفادة من العطل املدرسية ،إذ ينبغي توخي الحذر السيام يف ما يتعلق
بتأثريها عىل الشباب املسلم .فقد أظهرت بعض الدراسات عىل سبيل املثال أن الطالبات اللوايت
ترتدين الحجاب هن أكرث عرضة لتصنيفهن ضمن مجموعة أدىن ،أو أن تُدعني لتجنب التخصصات
التي تتطلب مستوى فكريا أعىل( .)13وقد تستثنى أيضا الفتيات املسلامت منذ البداية من بعض
األنشطة التي تقدمها املدرسة ،سواء العتبارهن مسبقا غري راغبات يف املشاركة أو لعدم وجود
ترتيبات خاصة بهذا الشأن (مثل حصص السباحة يف مجموعات منفصلة)( .)14ويجب بالتايل
إعداد اللوائح واملامرسات املؤسسية بتعاون مع املجتمعات املحلية وأولياء األمور من أجل منع
التمييز ضد الطالب املسلمني يف ظل احرتام الترشيعات الوطنية ذات الصلة باملامرسات الدينية
داخل املدرسة.
ومن شأن التمثالت الخاطئة واملضللة عن املسلمني أن تشجع التمييز والتعصب ضدهم ،لذا
فمن األهمية مبكان بصفة خاصة أال تعطي الكتب املدرسية صورا خاطئة أو مضللة عن اإلسالم
واملسلمني وأن تتضمن فضال عن ذلك ،معلومات عن تاريخ اإلسالم وثقافته ،كام أنه من الرضوري
يف هذا الصدد أن تتم مراجعتها بصورة منتظمة ،ليس فقط لضامن دقتها واكتامل مضامينها ،ولكن
أيضا للتحقق من االفرتاضات الكامنة والدالالت التي ميكن أن يوحي بها النص للطالب( ،)15إذ
قد تؤدي بعض املواد الصحفية التي تستخدمها املدارس إىل تعزيز الصور والتمثالت النمطية(.)16
( )12تنص توصية السياسة العامة رقم  7الصادرة عن اللجنة األوروبية ملناهضة العنرصية وعدم التسامح  ECRIبشأن الترشيعات
الوطنية ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي عىل أن القانون ينبغي أن يحظر بشكل قاطع التمييز املبارش وغري املبارش،
<�www.coe.int/t/ dghl / monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n7/fcri038 20recommanda
.>tion٪٪٪ 207.pdf 20nr
( )13تقرير املائدة املستديرة ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون حول معالجة التعصب
والتمييز ضد املسلمني :الشباب والتعليم ،فيينا 17 ،ديسمرب  ،2008ص.9 .
( )14ياسمني كاراكسوغلو وسيغريد لوشتنربغ« ،الخوف من اإلسالم يف البيئات التعليمية األملانية :األفعال وردود الفعل» ،يف باري
ودريل (محرران) ،مواجهة اإلسالموفوبيا يف املامرسة التعليمية ،كتب ترينثام ،ستوك  -أون ترينت ،2005 ،ص.43-42 .
( )15فالك بينجل ،دليل اليونسكو لتحليل الكتب املدرسية وتنقيحها ،اليونسكو ،باريس ،2010 ،ص42 .؛ تحالف الحضارات ،تقرير
الفريق الرفيع املستوى 13 ،نوفمرب ،2006 ،ص 29 .وص( 37 .التوصيتني  3و  ،)4األمم املتحدة ،نيويورك.2006 ،
( )16أظهرت دراسة أجريت يف الواليات املتحدة أن  ٪ 45من الكلامت التي يتلقاها يوميا الشخص العادي مصدرها التلفزيون ،ثم
اإلنرتنت ( .)٪ 27انظر يف هذا الصدد ،روجر أ .بون وجيمس إي شورت ،أي كم للمعلومات ؟  2009تقرير حول املستهلكني
األمريكيني ،جامعة كاليفورنيا ،سان دييغو ،تم تحيينها يف يناير/كانون الثاين  ،2010ص 27 .الجدول .9
(.)http://hmi.ucsd.edu/pdf/HMI_2009_ConsumerReport_Dec9_2009.pdf
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 .3.2آثار التعصب
للتمييز والتعصب آثار خطرية عىل حياة األفراد ومجتمعاتهم املحلية ،و قد يحس الطالب ضحايا
التمييز مبشاعر العزلة والخوف وانعدام تقدير الذات ...إلخ .وإذا كان من املفرتض أن ت ُشَ كِّل
املدرسة مكانا آمنا ومالمئا النفتاح الطالب وتطوير معارفهم ومهاراتهم ،إال أن من شأن تلك
املامرسات أن تحدث آثارا سلبية عىل بعض األفراد بشكل خاص.
يقول الطالب ضحايا التمييز أو التعصب يف املدرسة أنها تثري يف نفوسهم ردود الفعل اآلتية(: )17
 مشاعر انعدام تقدير الذات. االنعزال واالنطواء عىل الذات. استبطان القمع. عدم االهتامم باألنشطة املدرسية. عدم القدرة عىل تحقيق الذات. االنجذاب نحو األفكار املتطرفة التي تدعو إىل العنف. مغادرة املدرسة أو رفضها. االضطرابات النفسية واالكتئاب. األفكار االنتحارية.هل كان ذلك من باب التسلية فقط ؟
ال تُحىك النكات والقفشات دامئاً دون أذى ؛ حتى لو كانت تُحىك من دون سوء نية ،من
أجل «الضحك» فقط ،فإنها تجرح اإلحساس .ويف ظل غياب رد فعل واضح عن ذلك،
قد يعتقد مؤلفها أن سلوكه مقبول أو محمود العواقب .وبالتايل ،إذا مل تتنب املدرسة
مواقف واضحة إزاء النكات والقفشات املوجهة ضد الطالب املسلمني (أو أي مجموعة
أخرى) ،فمن شأن مؤلفيها أن ينتقلوا إىل أشكال أخرى من التعصب أكرث خطورة ،ميكن
أن تصل حد العنف الجسدي.

( )17جورج ج .سيفا داي ،جوزفني مازوكا واليزابيث إم إسحاق وياسمني زين :إعادة تشكيل الهدر املدريس .اثنوغرافيا حرجة عن
ديناميات انقطاع الطالب السود عن الدراسة» ،جامعة الصحافة بتورنتو ،تورونتو.1997 ،
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 .4.2التعصب أم حرية التعبري ؟
قد يكون من الصعب رسم حدود فاصلة بني حرية التعبري ومراعاة عدم التمييز وتنوع املعتقدات
الدينية أو غريها .ويجوز أيضا للمرء أن يجعل من حرية التعبري مسوغا إلبداء انتقادات أو
مالحظات تزدري األديان أو املامرسات الدينية ،غري أن الصكوك الدولية تضع بوضوح الحدود
الفاصلة من خالل حظر «أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية تشكل تحريضا
عىل التمييز أو العداوة أو العنف»(.)18
يعد احرتام حرية التعبري واحرتام املعتقدات والرموز الدينية ،حسب منظمة اليونسكو ،مبدآن
ال ينفصالن؛ حيث يقرتنان إىل حد كبري مبكافحة الجهل وسوء الفهم املستمر ألمناط الحياة
لدى اآلخرين ،والدعوة إىل تعزيز السلم والتسامح والحوار بني الثقافات والحضارات واألديان
والشعوب(.)19
وباإلضافة إىل ذلك ،قد تكون النكات والقفشات وسائر الترصيحات املهينة متساوقة مع
الترشيعات بشأن حرية التعبري ،لكن هذا ال يعني بتاتا بأنها تكون دامئا يف محلها أو مقبولة
داخل الفصول الدراسية.

( )18العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،الجمعية العامة لألمم املتحدة .القرار 2200A [XX1] ، (1966)، (http://
.)untreaty.un.org/cod/avl/ha/iccpr/iccpr.html
( )19وثائق املجلس التنفيذي لليونسكو« ،احرتام حرية التعبري واحرتام املعتقدات املقدسة والرموز الدينية والثقافية» ()EX/42 174
والقرار  46الذي اعتمد يف دورته  / EX 174( 174املقرر  .)2006 ،46انظر أيضا «تقرير عن أنشطة منظمة اليونسكو يف مجال
العمل عىل احرتام حرية التعبري واحرتام املعتقدات املقدسة والرموز الدينية والثقافية» ( )EX/23 176والقرار  ،23الذي اعتمد
يف دورته  176يف (.)EX/23، 2007 176
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 .3مبادئ ومقاربات منهجية
يجب األخذ بعني االعتبار يف مكافحة التعصب تجاه املسلمني داخل املدرسة بعض املقاربات
والنقاط األساسية ،إذ يقع عىل عاتق املدرسني مسؤولية تلقني املعرفة بكل انضباط ،ولكن
أيضا تعزيز االحرتام املتبادل والتفاهم بني الطالب .ومن أجل ذلك يتعني عليهم أن يأخذوا عىل
محمل الجد أي تعبري عن اآلراء أو أية أفكار منطية موجهة ضد املسلمني واعتامد ردود أفعال
مناسبة وفقا لذلك .وسيجد املدرسون يف هذا الصدد طرقا مالمئة وذكية للرد عىل هذه األفعال
واملواقف الصادرة عن الطالب بشكل عام ،كام ينبغي عليهم أن يهتموا سواء بالطلبة املستهدفني
أو املتأثرين بذلك ،أو مبن صدرت عنهم تلك اآلراء .وبناء عليه ،فإن اعرتاف األساتذة بفردانية
املسلمني وحياتهم وشخصيتهم الخاصة وبالطابع املعقد لهويتهم ،سيتسنى لهم الحيلولة دون
النظر إىل املسلمني عىل أنهم مجرد ضحايا.
ويجب إدماج مكافحة التعصب والتمييز ضد املسلمني ضمن املناهج الدراسية ،كام ميكن
إدراجها ضمن إطار أشمل للرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان والتسامح ومكافحة العنرصية،
مام سيشكل فرصة سانحة عىل الخصوص لتقديم تحليل محايد ومتبرص للتمثالت النمطية تجاه
املسلمني والتصدي لها.
يعد من األهمية مبكان أن تقدم املدارس واملناهج الدراسية صورة دقيقة وعادلة وتنطوي عىل
احرتام اإلسالم واملسلمني ،فضال عن سائر األديان وأتباعها .وتؤكد العديد من الصكوك الدولية
عىل أن التعليم ال ينبغي أن يقترص عىل توفري التدريب يف املجالني األكادميي أو الفني فحسب،
وإمنا أيضا غرس قيم حقوق اإلنسان والتسامح والتعددية ومكافحة العنرصية واالنسجام بني
الدول واملجتمعات املحلية(.)20

( )20توصيات الهاي بشأن حقوق األقليات القومية يف التعليم واملذكرة التفسريية املتعلقة بها ،أعدت تحت رعاية املفوضية السامية
لألقليات القومية التابعة ملنظمة األمن والتعاون.)www.osce.org/fr/hcnm/32184( .2006 ،
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وتصف املقاطع التالية بإيجاز بعض املبادئ واملقاربات املنهجية املستخدمة لتعزيز التفاهم
واالحرتام املتبادل بشكل عام ،و تحديدا  -يف هذا السياق  -التصدي ملشاعر العداء إزاء املسلمني.

 .1.3املقاربة القائمة عىل احلقوق
عىل مستوى التعليم ،توفر املقاربة املستندة إىل حقوق اإلنسان للطالب واملدرسني إطارا متينا
لتقييم املواقف والسلوكات داخل املدرسة ،إذ تكفل لهم الحق يف االحرتام داخل أماكن التعليم،
ويشمل ذلك احرتام هوية الطالب ومشاركتهم وسالمتهم( .)21إذ إن معايري حقوق اإلنسان هي
ذات قيمة كونية ،وتنطبق عىل جميع األمم والجامعات العرقية وكذا كافة الديانات .وتركز
املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان عىل القيم واملبادئ املشرتكة بدال من االختالفات ،من خالل
التأكيد عىل املساواة يف الحقوق ويف الوضع الخاص بكل شخص ،بغض النظر عن الدين أو العرق
أو الجنس أو السامت املميزة األخرى .وتالحظ املدارس يف هذا الصدد أن سلوك الطالب يتحسن
كلام أدركوا أن لديهم الحق يف الحامية من التمييز وسوء املعاملة والعنف ،كام أن من واجبهم
أيضا احرتام حق اآلخرين يف ذلك(.)22
الترشيعات السويدية املتعلقة مبكافحة التمييز يف املدرسة
ينص القانون املتعلق مبناهضة التمييز الذي دخل حيز التنفيذ يف السويد منذ يناير
 2009عىل مكافحة التمييز داخل املجتمع بأكمله( .)23ويف السابق كانت البالد تتوفر عىل
قانون خاص باملدارس مع مبادئ توجيهية مشرتكة ،إال أنه تم دمج جميع الترشيعات
املناهضة للتمييز ضمن نص قانوين واحد ،وتم إىل جانب ذلك تعيني أمني للمظامل مكلف
باملساواة .ويحظر القانون التمييز عىل أساس الجنس أو األصل العرقي أو الدين أو
سائر املعتقدات األخرى أو امليول الجنيس أو اإلعاقة ،كام ميتد ليشمل القطاعني العام
والخاص وحضانة األطفال يف سن املدرسة أو ما قبلها ومؤسسات التعليم مبختلف
مستوياته  :االبتدايئ والثانوي الخاص بالكبار .ويحظر هذا القانون أيضا التمييز املبارش
وغري املبارش والتحريض عىل التمييز واملضايقة واالنتقام ،كام يفرض عىل املدارس اتخاذ
إجراءات ملنع التمييز وإدراجها ضمن مخطط لضامن املساواة يف املعاملة.
( )21اليونسكو/اليونيسيف ،مقاربة يف التعليم للجميع قامئة عىل حقوق اإلنسان ،اليونسكو/اليونيسيف ،نيويورك وباريس.2007 ،
( )22اليونيسيف/اململكة املتحدة ،جائزة ومعلومات ومنشور حول إحرتام حقوق املدارس ،اليونيسيف/اململكة املتحدة ،لندن،)2009 ،
ص )www.unicef. org.uk/Documents/EducationDocuments/UNICEFRRSA2011.pdf( .2
( )23مدونة األنظمة األساسية بالسويد ،القانون املتعلق بالتمييز الصادر يف  5حزيران/يونيو ( 2008SFS : 567 ،2008نرش بتاريخ
 25يونيو .)www.do.se/Documents/pdf/new_discrimination_law.pdf( .)2008
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قد يستند منع التعصب والتمييز ضد املسلمني ،بشكل خاص ،عىل بعض الحقوق األساسية(: )24
 املساواة بني الجميع يف الكرامة والحقوق. عدم التمييز ،والسيام عىل أساس الدين. املساواة بني الجميع أمام القانون. حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد.إن تبني املقاربة القامئة عىل الحقوق يعني أنه يجب التشاور مع الطالب واألرس واملجتمعات
املحلية وإرشاكهم يف هذا املجال ،حيث يلعب التعاون بني املدارس وباقي الجهات املعنية دورا
رئيسا يف مكافحة التعصب والتمييز.

 .2.3املقاربة القائمة عىل املشاركة
يقوم الطالب واملدرسون بتغيري مواقفهم ليس فقط ألنه يطلب منهم القيام بذلك ،بل لكونهم
يستجيبون بشكل جيد للمشاركة والتجريب واختبار تجارب جديدة .وبالتايل ميكن أن نستخدم
عددا من اإلجراءات التي من شأنها إرشاك املؤسسة برمتها ،سواء داخل الفصول الدراسية أو
خارجها ،وذلك:
 من خالل إرشاك الطالب يف إدارة شؤون املدرسة ،مبا يف ذلك إعداد قواعد للسلوك عىلسبيل املثال(.)25
 عرب إثارة نقاشات حول املدرسة أو غريها من القضايا عرب إرشاك الطالب يف الفعاليات واألنشطة املقامة داخل املجتمع.وعىل صعيد آخر ،تتجىل إحدى املامرسات السليمة يف إعداد مناهج دراسية خاصة باألقليات
 مبا يف ذلك األقليات الدينية  -مبشاركة نشيطة من لدن هيئاتهم التمثيلية( ،)26مام يتيح لناالحصول عىل وثائق أكرث دقة وأكرث احرتاما ملختلف الحساسيات ،مع منح املسلمني اإلحساس
بقيمتهم الذاتية ،إذا كانوا أقلية.
( )24القامئة مقتبسة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،قرار الجمعية العامة  ،)217A (IIIوثيقة األمم املتحدة  A/810يف 71
(.)/www.un.org/fr/documents/udhr( ،)1948
( )25نصائح مفيدة ميكن العثور عليها يف مؤلف إليزابيث بكامن وبرنار ترافورد ،من أجل حكامة دميقراطية للمدارس ،مجلس أوروبا،
سرتاسبورغ.2007 ،
( )26توصيات الهاي بشأن حقوق األقليات القومية واملذكرة التفسريية املعلقة بها.hcnm/32180> <www.osce.org ،
25

تقديم املشورة للمدارس بخصوص الرتبية الدينية والعبادة
يف اململكة املتحدة ،يقدم املجلس االستشاري الدائم للرتبية الدينية(  (�Standing Ad
 )visory Council on Religious Education, SACREاملشورة للسلطات املحلية
املسؤولة عن التعليم بشأن قضايا الرتبية الدينية والعبادة داخل املدرسة .ويضم هذا
املجلس أربع لجان ،تتألف كل واحدة منها من ممثلني عن الكنائس املسيحية (باستثناء
الكنيسة االنجليكانية) والطوائف األخرى .وقد أعطى مؤخرا رأيه بشأن املبادئ
التوجيهية الجديدة التي تنطبق عىل املدارس يف ليسسرت بخصوص الطالب املسلمني(.)27

 .3.3فتح فضاءات للمناقشة
يجب أن تخصص املدارس أوقاتا ملناقشة الصور النمطية وصورة املسلمني ،سواء داخل الفصول
الدراسية أو خارجها ،بحضور خرباء أو زوار من الخارج ،وبالتايل سيتسنى للطالب استكشاف
وتحليل مصدر الصور النمطية السلبية من زاوية ثقافية أو تاريخية أو اجتامعية .وقد ينصب
النقاش حول أي جانب من جوانب التمييز والصور النمطية حول املسلمني ،أو الرتكيز عىل نقاط
معينة تؤدي إىل سوء يف الفهم ،مثل دور املرأة يف املجتمعات اإلسالمية .ميكن أن يتناول النقاش
مختلف أشكال التعبري الواعي والالواعي عن الصور النمطية ،وقد ميتد إىل غريها من األحكام
املسبقة عرب مقارنة مختلف الجامعات التي تعاين من التمييز عىل ضوء املعايري الدولية لحقوق
اإلنسان بغية إثبات الطابع الكوين للمكونات األساسية لعدم التمييز.
غري أنه يجب عىل املدرسني توخي الحيطة والحذر عند استحضار الصور النمطية غري تلك التي
استعرضها الطالب ،إذ يجب عليهم حقا أن يكونوا عىل ب ّينة من تأثري الصور ،السيام أنه من
الخطري تقديم صور منطية جديدة قد تظل عالقة يف األذهان ،وإذا كان هناك طلبة مسلمون
داخل الفصل ،ينبغي أن يكون املدرسون يقظني جدا حيال أية مشاكل قد تنجم عن املناقشة.
ويستعرض اإلطار أدناه الصور النمطية األكرث شيوعا عن املسلمني يف املدارس.

( )27جيل مايبريي ،من أجل مجلس استشاري دائم وفعال معني بالرتبية الدينية :مسح للمامرسات الجيدة ،مركز التعليم الديني
بجامعة برمنغهام ،2003 ،ص.)www.nasacre.org.uk/downloads/Effective_SACRE.pdf( 8 .
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مثة ست صور منطية متداولة حول املسلمني وهي :
 .1إنهم جميعهم من طينة واحدة
ُينظر إىل املسلمني عىل أنهم كلهم يتشابهون متاما أو تقريبا ،أيا كانت جنسياتهم أو
طبقاتهم االجتامعية أو ميوالتهم السياسية ودون الحاجة إىل معرفة ما إذا كانوا ممن
ميارسون الشعائر الدينية أم ال.
 .2أن الدين هو حافزهم األول واألخري
يعتقد البعض أن املعتقد الديني يهيمن عىل حياة املسلمني باستمرار ،بحيث إنه إذا ارتكب
مسلم عمال من أعامل العنف ،فإن ذلك راجع بالرضورة إىل كون دينه يشجع عىل ذلك.
 .3إنهم مختلفون متاما عنا
ُينظر إىل املسلمني عىل أنهم مختلفون متاما ،بحيث ال تجمعهم تقريبا أدىن مصالح أو
قيم مع الشعوب األخرى التي تدين بديانات أخرى غري اإلسالم ،وبالتايل ال ميكن أن نجد
لديهم أية أفكار أو حكم ميكن أن تفيد األشخاص من خلفيات ثقافية أو دينية أخرى.
 .4إنهم أقل شأنا منا ثقافيا وأخالقيا
ُينظر إىل املسلمني عىل أنهم أقل شأنا ثقافيا وأخالقيا ،وبالتايل فهم عرضة أكرث لتبني
سلوكات غري عقالنية وعنيفة .ويعاملون النساء بقسوة ،ويحتقرون اآلراء املخالفة لهم،
ويناصبون العداء « للغرب» ويكنون له الكراهية دون مربر.
 .5إنهم يشكلون تهديدا لنا
ُينظر إىل املسلمني عىل أنهم يهددون أمننا ،نظرا لكونهم يسعون إىل إشعال فتيل «رصاع
الحضارات» ،ويعتربون مبثابة «عدو ينشط من الداخل» يف البلدان التي يشكلون بها
أقلية ،وبأنهم عىل توافق رصيح أو ضمني مع اإلرهاب الدويل ،ويطمحون إىل «أسلمة»
البلدان التي يعيشون ضمنها.
 .6استحالة التعاون معهم
يرتتب عن األفكار الجاهزة الخمس املذكورة أعاله استحالة إقامة أي عالقة رشاكة
نشطة بني املسلمني واألفراد من خلفيات ثقافية أو دينية مختلفة ،أو التعاون معهم -
عىل قدم املساواة – يف مجاالت تتطلب الحوار والتفاوض املتأين.
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ومن أجل التصدي للصور النمطية أعاله ،يجب عىل املدارس أن تلقن ما ييل:
 إن اإلسالم كان دامئا يقبل التنوع والرأي اآلخر ،كام يحبذ النقاش والتفكري والتأمل. إن األفراد القادمني من بيئة إسالمية لهم مواقف جد متنوعة حيال املعتقدات واملامرساتالدينية ،شأنهم يف ذلك شأن أولئك الذين يدينون بديانات أخرى.
 إن املسلمني واألفراد من خلفيات ثقافية أو دينية أخرى لديهم الكثري من القواسم املشرتكة. إن األفراد من مجتمعات ثقافية ودينية متنوعة (املسلمون واملسيحيون واليهود وغريهم)ميكن أن يكون لهم ،بل لهم بالفعل تأثري إيجايب عىل بعضهم البعض ،حيث إنهم غالبا ما
يعيشون ويعملون معا ويقيمون عالقات وثيقة من التعاون والرشاكة.
 إن الحضارات والثقافات اإلسالمية ساهمت عىل مر القرون بحظ وافر يف ازدهار العلوموالتكنولوجيا والفنون والعامرة والقانون واألخالق والفلسفة.
وسنقدم يف القسم  6قامئة من املواقع واالصدارات لتناول هذه النقاط مبزيد من التفصيل.

 .4.3املراقبة الدائمة للوضع
عموما ،يجب أن تراقب املدارس ،بالتعاون مع كافة األطراف املعنية ،تجليات التعصب حيال أي
جامعة ،يك يتسنى اتخاذ إجراءات الوقاية والحامية عند االقتضاء ومواجهة أي تصعيد محتمل،
غري أنه ليس من السهل دامئا تحليل سلوكات الطالب ومواقفهم ،لذا ينبغي أن تحدد املؤرشات
الكمية والنوعية بعناية فائقة .وقد تشكل االستطالعات الخاصة باستعداد الطالب الستعراض
تجاربهم دون الكشف عن هويتهم أداة مفيدة لجمع املعلومات بهذا الشأن .وميكن أن يعهد
بهذا العمل إىل باحثني جامعيني يطبقون قواعد سلوكية تضمن سالمة الطالب وعدم الكشف عن
هويتهم ،كام يجوز لنفس الغرض ،تنظيم جلسات للمناقشة ضمن مجموعات.
استفسار الطالب بشأن الكراهية والتعصب
من املمكن الحصول عىل معلومات نوعية موثوق بها حول التسامح يف املؤسسة ككل
أو يف جزء منها  ،عرب تنظيم عدد من النقاشات ضمن مجموعات ،علام أن كل مجموعة
تتألف من عدد من الطالب يقومون بوصف تجاربهم ومشاعرهم الخاصة للمرشف
الخارجي حول واحد أو أكرث من النقاط .ويجوز ملجموعات النقاش حول مظاهر
التعصب داخل املدرسة تقديم معلومات قيمة عن الوضع الراهن وتطوره ،والتي ميكن
أن تغفل عنها إدارة املدرسة .ونظرا ألنه من السهل التعرف عىل أعضاء مجموعة
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للنقاش ،فمن الرضوري أن يضع املرشف إطارا آمنا حيث ميكن للمشاركني التعبري
عن مشاعرهم دون خوف .ولذلك ،فمن املستحسن أن يعهد مبهمة تسيري مجموعات
النقاش وتقديم النتائج إىل شخص ذي خربة ،ينتمي عىل سبيل املثال إىل منظمة غري
حكومية ،تكون مهمته األساسية التعامل مع قضايا التمييز والتعصب.

 5.3تدريس علم األديان والثقافات
من شأن تدريس علم األديان ،مبا فيها اإلسالم ،أن يعزز التفاهم ويحد من التعصب والتمييز،
إذ ميكن التعليم بشكل عام ،من تشجيع التفاهم املتبادل واحرتام التنوع والحد من التمييز
واملشاكل التي تنجم عن ذلك داخل املدرسة.
ومن الرضوري أن منيز بني التعليم الرامي إىل التعريف باألديان (القواعد األخالقية والثقافة
والفلسفة والتاريخ) ،والرتبية الدينية التي تلقن معلومات حول املعتقدات املذهبية املتعلقة
بدين معني .إذ ميكن لهذين الشكلني من التعليم أن يلعبا ،عىل مستويات مختلفة ،دورا هاما يف
إرساء ثقافة االحرتام والتفاهم املتبادلني.
منوذجان لتدريس علم األديان ،مبا فيها اإلسالم()28
كتاب مدريس عن تاريخ األديان بفدرالية روسيا()29

ميكن االطالع عليه عىل شبكة اإلنرتنت فقط باللغة الروسية.
تم نرش كتاب تاريخ األديان عام  2006باللغتني الروسية والترتية .ويتم استخدامه اآلن،
ليس فقط يف مدارس تتارستان ،وإمنا أيضا يف بعض املناطق األخرى من االتحاد الرويس،
ويضع الكتاب املسلمني عىل قدم املساواة مع باقي املواطنني يف روسيا ،كام يدمجهم يف
التاريخ والثقافة الروسيني ،وهو عند تناوله عرى اإلسالم مع الثقافات والتاريخ املحيل
والوطني والعاملي يرفض الصور النمطية التي تعترب املسلمني من األجانب يف روسيا
وبالتايل غرباء عن الثقافة الروسية .ويغطي الكتاب املذكور التاريخ الحديث لإلسالم
املعارص يف تتارستان وروسيا ،مع تسليط الضوء عىل إسهام الدين االسالمي يف الرتاث
الثقايف للبالد بأرسها.
( )28ميكن العثور عىل أمثلة أخرى وقامئة عناوين الويب عىل املوقع ، TANDISالتعليم القائم عىل التنوع،
(/http://tandis.odihr.pl؟.)p=kide،tools
(.)http://standart.edu.ru/doc.aspx ?DocId=73( )29
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تدريس املعرفة بدين اإلسالم واإلقبال عىل التعرف عليه
مرشوع تجريبي للبحث العلمي مع الزمالء يف جامعة هارفارد ،الواليات املتحدة
األمريكية (.)30
تم اختيار عرشة أساتذة مختصني يف علوم الرتبية بالسلك األول والثاين من التعليم
الثانوي يف الواليات املتحدة للعمل ضمن مرشوع تجريبي ميتد لعامني كُرس لتعليم
وتعلم كل ما يتصل باإلسالم والحضارة اإلسالمية ،وذلك بهدف اختبار منوذج تربوي
مع نظرائهم من بني أساتذة التعليم العام .ويرمي املرشوع لتحقيق ثالثة أهداف
رئيسة هي  )1 :إعطاء أساتذة التعليم العام الفرصة لتعميق معرفتهم بالدين عموما
وباإلسالم عىل وجه الخصوص ،من منظور مدريس محض ال ميت بصلة للجانب املذهبي
أو العقدي ؛  )2اختبار منوذج تجريبي للتكوين املستمر يعرتف باملدرسني كمتخصصني
ومهنيني بارعني يف تسخري أفكارهم لخدمة العموم ؛  )3تكوين شبكة من املدرسني ميكن
أن يلجأ إليهم غريهم من املربني ممن يبحثون عن املساعدة بشأن كيفية تدريس علم
األديان بطريقة سليمة فكريا ،من منظور غري مذهبي أو عقدي يتناسب مع حاجيات
التعليم العام.
عندما يتعلق األمر بالدين ،من الرضوري أن يقدم املدرسون املعلومات بطريقة نزيهة وموضوعية
وأكرث مهنية ،وأن تكون لديهم الخربة الالزمة ملعالجة جوانب حساسة من التنوع الديني .وت ُنصح
املدارس عموما برتكيز اهتاممها عىل تدريس التاريخ والثقافة والتقاليد ضمن املجتمعات الدينية
املمثلة بني الطالب وهيئة التدريس التابعة للمؤسسة( .)31ومن املستحسن أيضا أن ت ُرشك بشكل
صحيح كافة الطوائف الدينية يف إعداد املناهج الدراسية املتعلقة مبختلف الديانات .وينبغي أيضا
اتخاذ تدابري خاصة متكن من إخضاع أي مستند تعليمي يتضمن معلومات غري دقيقة أو مسيئة
للمراقبة ،عىل سبيل املثال من قبل الهيئات الوطنية للحامية ضد التمييز (كالوسيط).
وينبغي أن يشمل تدريس تاريخ ثقافات العامل التعريف مبختلف األديان وكذا دروسا عن التاريخ
معي وعرب العامل ،مع تقديم معلومات متعددة عن فنانني
ومختلف الثقافات اإلسالمية داخل بلد ّ
()http://isites.harvard.edu/icb/icb.do ?keyword=k65556&pageid=icb. page338102( )30
( )31انظر مبادئ طليطلة التوجيهية بشأن تدريس الدين واملعتقدات يف املدارس العامة ،OSCE/ODIHR ،وارسو ،2007 ،ص37 .
( .)www.osce.org/odihr/29154وقد وضعت هذه املبادئ من قبل فريق الخرباء االستشاري املعني بحرية الدين أو املعتقد
ملساعدة املدارس واملدرسني بشأن هذه القضية الحساسة واملتمثلة يف تدريس املعرفة الدينية ،باعتبارها جد مفيدة بالنسبة
للمربني املعنيني باألمر.
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وكتاب وسياسيني وعلامء مسلمني لدحض وجهات النظر النمطية عن املسلمني .وتحقيقا لهذه
الغاية ،من واجب املدرس أن يساعد الطالب عىل إدراك ،كام هو الحال يف الثقافة الخاصة بهم،
أن الهوية الثقافية اإلسالمية ليست أحادية بل دينامية ومتنوعة .وهذا ال يعني أنه يجب التنكر
لكل التقاليد وأشكال الهوية الجامعية ،وإمنا مساعدة الطالب عىل إيجاد التوازن الصحيح بني
الفرد والجامعة ومحاربة كافة مظاهر النبذ واالزدراء.
االطالع عىل مساهمة اإلسالم القيمة يف تأسيس الحضارة الحديثة()32

«ألف اخرتاع واخرتاع» هو مرشوع تربوي ذو بعد عاملي يهدف إىل استكشاف مساهمة
اإلسالم الق ّيمة يف نشوء الحضارة الحديثة ،من خالل إقامة معارض متنقلة وتوفري مواد
ووثائق ذات صلة بهذا املجال ،مبا يف ذلك دليل قابل للتحميل موجه للمدرسني .وقد أخذ
املمثل الشهري «بن كينغسيل» دور البطولة يف فيلم قصري بعنوان «ألف اخرتاع واخرتاع
ومكتبة األرسار حول اإلرث العلمي للحضارة اإلسالمية» ،حيث يلعب دور أمني مكتبة
رسيع الغضب وذي شخصية غامضة بعض اليشء ،ويقود مجموعة من األطفال يف
رحلة حيث سيلتقون كبار العلامء واملهندسني من تاريخ الحضارة اإلسالمية العظيمة،
لنكتشف يف نهاية املطاف أنه ليس سوى العامل املسلم الشهري امللقب «بالجزري» ،أحد
عباقرة القرن الثاين عرش وواحد من مؤسيس الهندسة الحديثة.

(www.1001inventions.com/media/video/library )32
31

 .4االسرتاتيجيات ضمن املدرسة
تعترب االقرتاحات التالية موجهة للمدرسني الذين يرغبون يف محاربة الالتسامح إزاء املسلمني
أو تحسيس الطالب بخطورة ذلك ،أو الرد عىل التعليقات التي تنطوي عىل الخوف من اإلسالم
أو تجلياته يف الفضاء املدريس .وقد تم تجميعها تحت ثالثة عناوين  :األجوبة وردود الفعل،
وسياسات الوقاية والحامية ،وأنشطة التفكري.

 1.4الرد عىل التمييز أو عىل أعامل العنف أو عىل التجليات اخلطرية األخرى
ما العمل عندما يكون طالب أو مدرس شاهدا أو ضحية لعمل من أعامل التمييز أو التعصب
تجاه املسلمني ؟ أول يشء هو أن تأخذ عىل محمل الجد تقرير الضحية للحؤول دون تفاقم
الوضع وتفادي أن يقع هذا الشخص ضحية لخطأ ثان .ولذلك فمن املهم جدا أن تتوفر آلية تتيح
سهولة اإلبالغ ،مام يسمح للطالب بالتصدي ألعامل العنف والتحرش بدافع التعصب.
وتنطبق املقرتحات الواردة أدناه أساسا عىل التحرش أو االعتداء البدين ضد الطالب املسلمني ،إال
أنه ميكن أن تستخدم أيضا يف حاالت أخرى ،و ذلك كلام تعلق األمر مبظاهر التعصب والتمييز
ضد املسلمني داخل املدرسة ،كام قد تكون مفيدة أيضا بشكل عام يف جميع حاالت العنف يف
املجال املدريس(.)33
الترصف عىل الفور
 تقديم املساعدة الفورية والرعاية الطبية إذا لزم األمر. طلب الدعم من األخصائيني النفسيني واالجتامعيني. استفسار الطالب واملدرسني فورا طاملا أن التفاصيل حول الحادث ما تزال حية يف الذاكرة. ال نتوقع أن تُحل املشكلة تلقائيا ،إذ سيستمر البعض يف الترصف بالطريقة ذاتها ،بلسيتامدون أكرث إن مل نقم بتحديد هوياتهم بغية محاسبتهم.
( )33أخذت العديد من هذه املقرتحات من دليل منع جرائم الكراهية والرد عليها – دليل مرجعي للمنظامت غري الحكومية يف
منطقة منظمة األمن والتعاون يف أروبا ،OSCE/ODIHR ،وارسو ،2009 ،ص.)www.osce.org/odihr/39821( ،49-46 .
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الرشح والتذكري
 ارشح للضحايا وللشهود ما ميكن وما ال ميكن القيام به. اسأل الضحايا والشهود إن كانوا يرغبون يف عدم الكشف عن هويتهم ،مع توضيح حقيقةأن كل البيانات الشخصية أو بعضها يجب الكشف عنها يف حال تقديم شكوى رسمية.
 التذكري بالقواعد املتبعة داخل املدرسة (ملحاربة التحرش والعنرصية) ،فضال عن العقوباتاملنصوص عليها وعواقب هذه األفعال املرتكبة.
اإلنصات
 إيجاد مكان حيث يكون الضحايا والشهود مطمئنني من عدم بلوغ صوتهم لآلخرين ،معاالستامع بعناية للطالب .ويجدر التذكري أنه من الصعب بل ومن املؤمل يف غالب األحيان
وصف واقعة من هذا النوع.
التصديق
 يجب تثمني املعلومات التي نتلقاها ،إذ إن أحد أكرب املخاوف لدى الضحية هو عدم تصديقأقواله .لذا يتوقف استمرار الضحية يف السعي للحصول عىل املساعدة التي يحتاجها من
عدمه عىل مدى تجاوب أول شخص استمع إىل إفادته.
تدوين املالحظات
 مالحظة ما إذا كان الشخص الذي عمد إىل اإلبالغ عن الحادث ضحية أو شاهد عيان أوأنه قام مبجرد اإلبالغ عام سمعه؛ وميكن أيضا للمدرسة ،يف هذا الصدد ،أن تعد استامرة
منوذجية لإلبالغ عن الحادث.
 من املفيد يف بعض األحيان إجراء نسخ حريف ألقوال الضحية أو الشاهد املذكور ،مع إمكانيةاختيار عبارات تصف الحدث بدقة أو االستجابة العاطفية للشخص.
بعض اإلجابات املمكنة
ميكن للمدرس و/أو إلدارة املؤسسة اتخاذ تدابري مختلفة ،حسب خطورة الحادث :
 استدعاء أولياء أمور الطلبة (الجاين والضحية معا) ؛ اقرتاح اتخاذ إجراءات تأديبية بشكل خاص ؛ تقديم بالغ للرشطة إذا لزم األمر ؛33

 فتح نقاش داخل الفصل أو املدرسة حول هذا الحادث ،مع تجنب اإلشارة إىل اسم الجاينوالضحية دون إذن منهام.

 2.4الوقاية واحلامية
غالبا ما ينم اإلبالغ عن الحوادث عن الحاجة امللحة لوضع اسرتاتيجيات لحامية كافة الطالب
واملدرسني ،مبا يف ذلك املسلمني منهم .وبشكل عام ،ينبغي تصميم هذه االسرتاتيجيات عىل
أساس إرشاك الجميع ،بالتعاون مع الطالب وأولياء األمور ،كام يجب مراقبة تنفيذها ،مع تقييم
النتائج املحصل عليها .وستجدون أدناه بعض االسرتاتيجيات التي أثبتت نجاعتها(.)34
خلق محيط بناء  :يخلق املدرسون والطالب مناخا يشجع عىل املشاركة والحوار حيث ميكن
للجميع مناقشة القضايا التي تهمهم بكل أمان وبشكل علني .كام يتم ،مبشاركة الطالب ،تحديد
القواعد األساسية للنقاش القائم عىل الرصاحة واالحرتام ،وعىل املدرسني أن يراعوا أنه مثة
تسلسل هرمي داخل الفصول الدراسية ،وبالتايل ينبغي ما أمكن دمج جميع األعضاء يف هذا
املسار.
القواعد األساسية للنقاش
يف ما ييل بعض القواعد التي ساعدت عىل جعل النقاش أكرث إيجابية يف العديد من املدارس :
 يجب معاملة جميع املشاركني بكل احرتام وتقدير. ميكنك انتقاد وجهات النظر وليس األشخاص يف حد ذاتهم. أي هجوم يجب أن يكون مربرا (ال يجوز فقط أن نقول «هذا أمر سخيف» ،بل يجب تقديمتربير معقول ألي اعرتاض أو تشكيك).
 يجب أن يكون مبقدور أي مشارك التحدث دون توقف (عىل سبيل املثال ،ميكن التحكميف النقاش عن طريق مترير رمز مميز ،حيث ال يجوز إال للشخص الذي يحمل الرمز املميز
الكالم).
 ميكن للمشاركني طرح أسئلة ملساعدة اآلخرين عىل صياغة أفكارهم.( )34مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أروبا ،إياد يشيم ،معالجة ظاهرة معاداة
السامية .ملاذا وكيف؟ دليل للمعلمني OSCE/ODIHR ،وإياد يشيم ،وارسو .)www.osce.org/odihr/29891( 2007 ،تركز
هذه الوثيقة عىل ظاهرة معاداة السامية ،علام أن العديد من االسرتاتيجيات واملقاربات التي يقرتحها تنطبق عىل غريها من
أشكال التعصب والتمييز ،مبا يف ذلك املوجهة ضد املسلمني.
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إعداد قواعد سلوكية  :تقوم هذه القواعد مبعالجة قضايا التعصب والتمييز ،وال سيام حيال املسلمني.
تعزيز الدميقراطية يف صفوف الطالب  :ميكن أن تشكل آليات مشاركة الطالب ،مبا يف ذلك
مجالس الطلبة وبرملانات الشباب ،وسيلة من وسائل نقل أفكار الطالب وتشجيع وجود ثقافات
وديانات متنوعة ضمن األجهزة التمثيلية يف السلطة(.)35
مساعدة الطالب املسلمني عىل تنظيم أنفسهم  :يف املدرسة حيث يشكل املسلمون مجرد أقلية،
ميكن اعتبار نوادي أو جمعيات الطالب املسلمني مكانا لكسب االعرتاف والتضامن بالنسبة ألولئك
الذين يعانون من التهميش ،أو من سوء الفهم .ويف هذا الصدد ،ميكن أن تضطلع التحالفات،
التي تضم عىل سبيل املثال طالبا من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة ،بدور هام و أنجع يف تعزيز
التفاهم واالحرتام املتبادل ،ومكافحة التعصب والتمييز حيال املسلمني.
متتني الروابط بني املدرسة والبيت :من املمكن تعزيز األنشطة املتعلقة مبكافحة التمييز عن
طريق توعية اآلباء واألمهات بأهمية األنشطة ،سواء املدرسية منها أو املوازية.
اإلعالم بشأن التدابري املتعلقة بتلبية االحتياجات الدينية  :ينبغي عىل إدارة املدرسة إحاطة
أولياء األمور والطلبة علام بالتدابري التي اتخذتها املؤسسة لتلبية احتياجاتهم الدينية ،وفقا
للقواعد القانونية واإلدارية  :غرف للصالة ،العطل ،الزي املدريس ،الزي الريايض ...إلخ.
الطالب املسلمون يف املدارس العامة :توصيات كانتون زيورخ()36

قامت وزارة الرتبية والتعليم بكانتون زيورخ (سويرسا) عام  1989بالتشاور مع املجتمعات
املحلية اإلسالمية ،ثم عمدت إىل نرش مبادئ توجيهية عن اندماج املسلمني يف املدارس
العامة .وينقسم هذا الدليل إىل عدة أقسام (اإلعفاء من الدروس لقضاء العطل الدينية،
عدم إلزامية الرتبية الدينية ،املشاركة يف املخيامت أو الرحالت ،اللباس)؛ وتم تنقيح هذا
الدليل يف وقت الحق استنادا إىل الخربات املرتاكمة وردود الفعل من لدن الرشكاء املسلمني
واملدرسني والسلطات التعليمية املحلية .ولإلشارة فقد قررت الوزارة بكانتون زيورخ عام
 2009تحويل املستند إىل توصيات ذات قيمة عاملية تنطبق عىل الطالب من جميع األديان،
كام عمدت كانتونات سويرسية أخرى إىل اعتامد توصيات مامثلة(.)37
( )35لني ديفيس وهريومي ياماشيتا ،املجالس املدرسية  -تحسني الجودة باملدارس ،تقرير حول مرشوع البحث بشأن عمل املجالس
املدرسية الثانوية بلندن ،املجالس املدرسية باململكة املتحدة ،لندن.2007 ،
(.http://tandis.odihr.pl/documents/hre-compendium/CD SECT 1 laws/ Muslim Pupils Guidelines_Switzerland ENGL.pdf )36
( )37للحصول عىل مزيد من املعلومات الكاملة (باللغة األملانية).http://unterricht.educa.ch/de/handreichungenkantone .
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مساعدة وتوجيه الطالب  :يجب أن تويل املدارس اهتامما خاصا للطالب الجدد والطالب الذين
لديهم تأخر درايس ،عن طريق توفري مساعدة خاصة لهم .إال أنه ينبغي الحرص عىل عدم تأييد
الفكرة املسبقة التي مفادها أنه يجب عىل الطالب الذين ينتمون إىل مجتمعات معينة حضور
دروس معينة .وبالتايل ،يجب اتخاذ قرار إعطاء الدروس الخاصة باالستناد إىل معايري موضوعية
ذات صلة باحتياجات الطالب وليس اعتامدا عىل الخلفية العرقية أو الدينية أو الثقافية.
إمكانية اإلعفاء من مواد دراسية معينة  :يجب أن يعفى الطالب من الرتبية الدينية (ولكن ليس
من التعليم املتعلق باملعرفة العامة باألديان والذي قد يكون إلزاميا)( ،)38إال أن هذا الوضع قد
يطرح إشكاالت خاصة يف مجاالت مثل الرياضة أو العلوم .وميكن وضع سياسات لإلعفاء خاصة
بهذا الشأن ،ومع ذلك ينبغي عىل املؤسسات أن تأخذ حتام بعني االعتبار انشغاالت أولياء األمور
والطالب ،وإن كان هذا ال مينع وجود بعض اإلكراهات القانونية واإلدارية.

 3.4األنشطة التي تشجع التفكري واحلس النقدي
قد ال يكون الطالب عىل وعي حقيقي بوجود مشاعر معادية للمسلمني ،إذ من املمكن أن يكون
البعض قد واجه هذه املشكلة بطريقة أو بأخرى وبالتايل يكون قد ك ّون فكرة بشكل ما عن قضية
التعصب ضد املسلمني .و قد يعترب البعض اآلخر أن هذه املشاعر هي تعبريات مرشوعة عن
املخاوف الراهنة .ويف بعض األحيان ،يجد املدرس صعوبة يف جعل الطالب يدركون أن مظاهر
التعصب ضد املسلمني هي مشكلة مسترشية عىل نطاق واسع داخل املجتمع.
ولذلك قد يعمد املدرسون واملربون إىل تصميم وتنفيذ أنشطة تحث الطالب عىل إعامل ملكة
التفكري والحس النقدي ؛ وهناك العديد من األنشطة التي ميكن استخدامها لتحسيس الطالب
بخطورة التعصب والتمييز ضد املسلمني ،و تشجيعهم عىل التفكري يف أسبابها وآثارها ،كام يوفر
القسم املوايل جملة أفكار تم توضيحها عرب بعض األمثلة و النامذج.
نقاشات يف املدرسة حول بعض القضايا الحساسة
ينبغي أن تشكل املدرسة والفصول الدراسية فضاء آمنا ملعالجة القضايا الحساسة  -مبا يف
ذلك التمييز عىل أساس املعتقدات الدينية والعنرصية والرصاعات والكراهية .وستكون هذه
النقاشات مثمرة إىل حد كبري يف حال توفر قواعد أساسية بهذا الشأن ،بحيث ميكن للطالب
( )38املبادئ التوجيهية لتوليدو بشأن تدريس األديان واملعتقدات يف املدارس العامة ,،مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
التابع ملنظمة األمن والتعاون ،,وارسو ،2007 ،ص.)www.osce.org/odihr/29154( 69 .
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التعبري عن أفكارهم وتقديم تجاربهم دون التعرض ألدىن ازدراء أو إهانة .ومن شأن مناقشة
املشاكل برصاحة ،بدال من فتح الباب عىل عواهنه أمام األفكار العنرصية ،أن متثل أفضل وسيلة
لتصحيح الوضع وتقويم السلوكات.
ما موقفنا إزاء االختالف  :فرنسا والنقاش بشأن ارتداء الحجاب داخل املدرسة(: )39
تتناول هذه الوثيقة (باللغة اإلنجليزية) املسألة من وجهات نظر مختلفة عىل أساس
فتح حوار وطني ملناقشة ووضع إطار تربوي ملعالجة مختلف قضايا اإلدماج والتسامح
والتعدد الثقايف.
كندي ومسلم يف آن واحد ؟ (نشاط مدريس مقتبس من العدة الرتبوية ضمن شبكة
«منتور»  MENTORملكافحة اإلسالموفوبيا)(: )40
بالنسبة لهذا النشاط الذي يندرج يف نطاق محاربة اإلسالموفوبيا ضمن شبكة منتور،
ُيعطى الطالب ملصقا باأللوان تظهر نساء (البعض منهن يرتدين الحجاب) ،إىل جانب
عدد من الرجال واألطفال من خلفيات عرقية مختلفة ،ميارسون أنشطة متنوعة أو
يؤدون أدوارا مختلفة  :ضابط رشطة وطبيب وموسيقي وسائق حافلة وطباخ وامرأة
وفتاة متارسان الرياضة ومخرج سيناميئ.
ونجد أدىن امللصق السؤال اآليت« :من أنا ؟» ،حيث ُيطلب من الطالب التعرف عىل
األشخاص من جنسية كندية .وغالبا ما تتم اإلشارة إىل ذوي البرشة الفاتحة والشعر
األشقر (حتى ضمن فئة متعددة األعراق) .بعد ذلك ،يطلب منهم التعرف عىل املسلمني:
يف الغالبُ ،يشار إىل األشخاص من ذوي البرشة الداكنة والنساء اللوايت يرتدين الحجاب.
عقب ذلك ،يتم توضيح أن جميع أولئك الناس كنديون ومسلمون يف ذات الوقت.
ويتيح لنا هذا النشاط إعادة النظر يف تصورنا و طريقة متييزنا بني «نحن» و«اآلخرين»
عىل نحو يتم معه وضع اإلشكال العام ضمن سياقه املالئم وكرس نظرتنا النمطية
لألمور .ويحتوي املوقع عىل مقال عن الرتبية القامئة عىل أساس التصدي لإلسالموفوبيا،
كام يوفر معلومات قيمة عن ُعدة محاربة اإلسالموفوبيا ضمن شبكة «منتور».

(http://tj.facinghistory.org/system/files/What_Do_We_Do_With_A_ - Difference.pdf )39
(http://tandis.odihr.pl/ ?p=ki-mu,pi_mu )40
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مؤسسة آنا ليند  -كيفية التعامل مع التنوع يف املدرسة( )41؟ :
أصدرت مؤسسة آنا ليند يف فرباير  ،2009لفائدة املدرسني الذين يشتغلون مع
املراهقني من  14إىل  18عاما ،وثيقة تربوية بعنوان «كيفية التعامل مع التنوع يف
املدرسة؟» .ويتعلق األمر مبساعدة الطالب عىل التعامل مع أناس من ثقافات وتقاليد
وعادات أخرى ،باعتبار أن هذه املعرفة والفهم من شأنهام أن يقلصا الجهل وعدم الثقة
والخوف تجاه اآلخر .وتتناول فصول هذه الوثيقة جملة مواضيع ،منها :الفن ،واملالبس،
واإلبداع ،واألرسة ،والتغذية ،واللغة ،والحياة واملوت ،ووسائل اإلعالم ،واملال ،وثنائية
السلم والحرب ،وكوكب األرض والدين .وتنظم املؤسسة أيضا ورشات عمل تدريبية
لفائدة املؤطرين الذين يقومون بدورهم بتقديم هذه املوارد للمدرسني واملربني يف
القطاع غري املدريس .ولإلشارة ،فقد تم نرش هذه الوثيقة باللغات العربية واإلنجليزية
والفرنسية.
دراسة حالة
ميكن دفع الطالب إىل التفكري يف قضايا من قبيل :هل توجد مشاكل ذات صلة بالتعصب والتمييز
حيال املسلمني يف مدينتنا أو نظامنا التعليمي أو مؤسستنا أو مجتمعنا أو حينا ؟ كيف يتم
تناول هذه القضايا ؟ هل ميكننا أن نستخلص العرب مام يحدث يف أماكن أخرى ؟ وإذا مل تتوفر
دراسات حالة معدة مسبقا ،ميكن حينئذ للطالب أن يستخدموا األنرتنت لدراسة قضايا ومشاكل
معينة (عىل سبيل املثال ،الرتكيبة الدميوغرافية للساكنة املسلمة والتنوع الذي تتسم به) ،ومن
ثم تقديم نتائجهم .ويسوق اإلطار أدناه بعض األمثلة عن مختلف األدوات املستخدمة عىل
األنرتنت.

(www.euromedalex.org/fr/node/11244 )41
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موقع «أورو إسالم»()42

برعاية من مجموعة علم اجتامع الديانات والعلامنية  GSRLباريس/واملركز الوطني
للبحث العلمي  CNRSبفرنسا وجامعة هارفارد ،تعترب  Euro-Islam.Infoأداة لتوفري
املعلومات عىل األنرتنت عن املسلمني الذين يعيشون يف أروبا وأمريكا الشاملية .ويحتوي
املوقع عىل أخبار متنوعة وجذاذات مفصلة عن كل قطر ،وكذا تحليالت ملختلف القضايا
الراهنة ذات الصلة باإلسالم واملسلمني ،فضال عن قاعدة بيانات عن مختلف املنشورات
الحديثة والسياسات التي توجد قيد اإلعداد ،وعن اللقاءات األكادميية املزمع عقدها .
موقع «فرونت الين ميوسليمز»()43

يوفر هذا املوقع عىل الشبكة العنكبوتية كمية هائلة من املعلومات عن مدى تنوع
العقائد والشعائر اإلسالمية ،غالبا ما تأخذ شكل مقابالت تتعلق بالعديد من البلدان
والثقافات والشخصيات
موقع «إسالم إن يورب»()44

يعد هذا املوقع مصدر أخبار وتعليقات عن جملة من القضايا ذات التأثري عىل املسلمني
يف أروبا.
موقع «اسالموفوبيا ووتش»()45

تسعى هذه املبادرة غري الحكومية إىل نرش املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت عن مختلف
مظاهر التعصب والتمييز ضد املسلمني يف العامل برمته (ترصيحات منحازة صادرة عن
شخصيات عامة ،مامرسات متييزية ،جرائم الكراهية).
تجارب معيشة
ميكن للمدرسني أن يوفروا فرصا تسمح للطالب بتبادل خرباتهم الخاصة .و هكذا تصبح الفصول
الدراسية فضاء لتقدير التنوع ،بحيث ال يتم تهميش تجارب الطالب املختلفة أو االستهانة بها،
مام سيسهل عىل كثري منهم الخوض يف موضوع التمييز والتعصب ضد املسلمني انطالقا من
(www.euro-islam.info )42
(www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/muslims )43
(http://islamineurope.blogspot.com )44
(www.islamophobia-watch.com )45
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تجربتهم الخاصة مع التمييز يف حال انتامئهم ألصول متعددة ،مع رضورة أن يعرفوا كيفية
انسالخهم عن حالتهم الخاصة ،والتخصيص بدال من التعميم .وينبغي أخريا استعراض مناذج
للتعاون والتضامن بني مختلف الجامعات الدينية ،مبا يف ذلك املسلمني.
تكوين ناشطني شباب ذوي خلفيات متعددة()46

نظم مجلس أروبا دورتني ملدة ثالثة أسابيع لفائدة الشباب ذوي التأثري املضاعف
(أشخاص ميكنهم التأثري من خالل دورهم أو مكانتهم يف املجتمع ،عىل جمهور أو
مجموعات أكرب) بالدول األعضاء .وينتمي معظم املشاركني يف هذه الدورات إما
لرتكيا أو ألحد البلدان الناطقة بالعربية (وخاصة شامل أفريقيا) .وكان الهدف بالنسبة
للمشاركني القادمني من أروبا ،هو متكني القادة الشباب ونشطاء املنظامت غري الحكومية
والعاملني االجتامعيني واملوظفني العاملني يف أوساط الشباب من التعرف عىل وجهات
النظر والثقافات واللغات املتداولة يف تركيا وشامل إفريقيا ،بغية إعدادهم للتدخل
مبزيد من الفعالية لدى الشباب من مجتمعات املهاجرين يف أروبا.
لقاءات افرتاضية عىل موقع «شاينج ذي ستوري» (لنغري مجرى األمور)( )47ميكن أن
تأخذ بعض ورشات العمل أو اللقاءات شكال افرتاضيا مع موارد مثل « Change the
 ،» Storyالذي يسعى إىل تحويل الصور املهينة .هكذا ينقسم املوقع إىل ثالثة أبواب :
«( »Meet Your Neighborتعرف عىل جارك)( »Change the Story« ،لنغري مجرى
األمور) و«( »Change the Worldلنغري العامل) ،ويوفر بعض املواد التعليمية ذات
الصلة باإلسالم ،كام يفرد باباً خاصاً عن قضايا املرأة يف اإلسالم .ويقدم أيضا التسلسل
الزمني للتاريخ األمرييك االسالمي ،ومقارنة بني القرآن واإلنجيل والتوراة.
أن تكوين مسلمة وكندية يف آن واحد يف القرن الحادي والعرشين()48

أطلق املجلس الكندي للنساء املسلامت هذا املرشوع بغية فهم أفضل للتحديات التي
يواجهها الطالب املسلمون ( 18-14سنة) ضمن نظام التعليم ،وتوفري بعض املوارد
للمربني بهذا الشأن .ويتعلق األمر هنا مبساعدة الفتيات والنساء املسلامت وأقرانهن عىل
فهم هذه العقبات والتغلب عليها .ولإلشارة ،فإن أنشطة التوعية املنظمة يف هذا املجال
هي مستوحاة من الدعامات الرتبوية التي تم إعدادها مبناسبة إطالق هذا املرشوع.
(http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/Euromed/HRE/Report_Alex_evalmtg_AS_VK_for_print.pdf )46
(www.changethestory.net )47
(www.ccmw.com/activities/act_projects_1_Toolkit.html )48
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انفتاح املدرسة بشكل أوسع عىل املجتمع
قد يكون من املجدي أن يتم إرشاك اآلباء وغريهم من أفراد األرسة واملجتمع يف األنشطة
التعليمية ،والسيام من خالل الجمعيات املتجذرة يف املجتمع ،قصد تزويد الطالب بعنارص ضمن
السياق (إيجابية وسلبية) لتحفيزهم ،مام سيسهم إجامال يف إنشاء شبكة دعم أوسع لتعزيز
التفاهم املتبادل.
اثنان من ضباط الرشطة يف املدرسة باململكة املتحدة()49

رجالن يذهبان إىل مدرسة يف اململكة املتحدة ،واحد منهام بشعر شائك وسرتة جلدية
ورسوال الجينز ،واآلخر بجلباب طويل ولحيةُ .يستفرس الطالب عن قدرتهم عىل متييز
اإلمام وضابط الرشطة .وكم كانت املفاجأة عظيمة عندما تبني أن الشاب بالزي وفق
املوضة هو اإلمام وأن الرجل بالجلباب ما هو إال ضابط الرشطة ؛ وذكر هذا األخري أنه
كثريا ما تراقب هويته باملطارات ،فيكون مضطرا إلظهار بطاقته كضابط رشطة.
احك يل قصة
ميكن أن تساعد الوثائق التي ترسد قصصا عن التمييز أو التعصب تجاه املسلمني الطالب يف فهم
أفضل ملا يعنيه أن تكون مسلام ،وجعلهم يستوعبون أمرا من األمور املألوفة واكتشاف يشء
جديد .وميكن أن تكون هذه املوارد ذات جدوى السيام بالنسبة للطالب الذين لديهم احتكاك
محدود باملسلمني .
( This is Where I Need To Beأنا حيث أريد أن أكون)  :شباب مسلمون يف
نيويورك يروون قصصهم()50
تظهر هذه األداة تنوع الخلفيات واالختيارات لدى املراهقني ،وهي تشتمل عىل دليل
للمدرس ،مع موقع عىل األنرتنيت .ويضم الدليل خمسة ملخصات للدروس مع أنشطة
ميكن إنجازها أثناء حصة أو حصتني أو دورة أو سنة دراسية .كام يوفر املوقع موارد
أخرى عىل شبكة األنرتنت ،فضال عن موارد كتابية ومتهيد لقصة ،مع اقرتاحات بشأن
سبل إدماج هذا النوع من النقل الشفوي والبحوث التاريخية ضمن املناهج الدراسية.

(www.namp-uk.com/index.php ?option=com_content&view=article&id= 6&Itemid=6 )49
(http://publishspi.org/donate/diversity )50
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املشاركة يف الحمالت
ميكن أن يقودنا النظر إىل األمور من زاوية حقوق اإلنسان إىل اتخاذ تدابري ملموسة وتوسيع
النقاش ،إذ تضطلع هذه األنشطة بدور هام يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان ،كام قد تساعد
الطالب عىل فهم أفضل لكيفية تطبيق القواعد ذات الصلة يف سياقات محددة.
حمالت توعية بشأن ظاهرة التمييز ضد املسلمني يف سويرسا()51

متوفر باللغتني األملانية والفرنسية.
نظم املعهد الوطني لبناء االنسجام ( )NCBIبسويرسا ثالثني جلسة مناقشة عامة يف
سويرسا الناطقة باللغة األملانية بهدف محاربة الخوف والتحامل ضد املسلمني ،والتحسيس
بأشكال محددة من التعصب ميكن أن تستسهدفهم ،وتقديم بعض السبل امللموسة
ملكافحة التمييز .ويف هذا الصدد ،نُظمت سلسلة من اللقاءات مع جمعيات ومؤسسات
دينية مختلفة ولفائدتها ،بالتعاون مع رشكاء من خلفيات ثقافية ودينية متنوعة.
التحليل النقدي وتطوير املهارات يف مجال اإلعالم
من املفيد جدا أن نعرف كيف نفكك التمثالت املنحازة وندحض الصور النمطية ،عرب تطوير
املهارات اإلعالمية لدى الطالب من خالل إطالعهم عىل مجموعة مختارة من الكتب واألفالم
والرسومات الفكاهية واإلعالنات واملواقع وألعاب الحاسوب وغريها من أشكال التمثالت
الثقافية واألحكام الجاهزة التي تعكس صورة قامتة أو غري مالمئة عن املسلمني ،مع تحليل الصور
واللغة املستخدمة ،مام سيسمح للطالب باكتساب مهارات خاصة لخلق وإنتاج رسائل دون
الحاجة إىل مساعدة الغري.
موقع تحالف الحضارات من أجل التثقيف بشأن وسائل اإلعالم()52

يقرتح موقع تحالف الحضارات العديد من املقاالت حول اإلعالم الرتبوي يف املجالني الثقايف
والديني ،كام يوفر أداة سهلة االستخدام ملساعدة املربني والباحثني وصانعي السياسات
والطالب عىل الوصول إىل املعلومات التي يبحثون عنها برسعة وبطريقة منظمة.
(/www.ncbi.ch/fr/nos-ateliers/prejuges/islamophobie-3 )51
(www.aocmedialiteracy.org/index.php )52

option=com_content&task= view&id=3&Itemid=4
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كيف تصور وسائل اإلعالم املسلمني ؟()53

(مقتبس من الدعامة الرتبوية بشأن الخوف من اإلسالم ـ اإلسالموفوبيا)
تقدم الدعامة الرتبوية بشأن اإلسالموفوبيا التي أعدتها Show Racism the Red
 Cardعددا من التامرين التي يجب القيام بها يف الفصول الدراسية لتعليم الطالب
كيف يلقون نظرة نقدية عىل وسائل اإلعالم .وتتمثل واحدة من هذه األنشطة يف أن
نعمم بني الطالب عناوين تعطي صورة مشوهة عن املسلمني أو تعميامت تفتقر إىل
عنرص املوضوعية ،ثم نطلب منهم التعرف عىل العبارات اللغوية املستخدمة «التي
تشد االنتباه» لجعل العنوان جذابا ،ومن ثم اإلجابة عن أسئلة من قبيل « :هل رأيتم
أو سمعتم يف كثري من األحيان أناسا أمثالكم أو أمثال أصدقائكم يف وسائل اإلعالم ؟
«أو «ما تأثري وسائل اإلعالم يف سلوكيات آبائكم أو غريهم من الكبار ممن تعرفون؟»
تقديم عروض مرسحية
تقوم بعض الفرق املرسحية بتقديم عروض تفاعلية يف املدارس ملعالجة جملة قضايا من قبيل
العنرصية أو التطرف ،ويكون ملثل هذه األنشطة أثر إيجايب السيام إذا كان يندرج ضمن برنامج أوسع
ملعالجة القضايا االجتامعية ،إال أن املدرسة ليست بالرضورة مطالبة باللجوء إىل مؤسسة خارجية،
إذ ميكن للطالب تقديم عروض خاصة بهم حول قضايا العنرصية ،إما عرب إنتاجات متكاملة أو عن
طريق تشخيص األدوار لكسب التعاطف أو تسليط الضوء عىل أمناط السلوك القامئة عىل العنرصية.
مرسح «ماراالم»()54

متاح فقط باللغة األملانية
تقوم هذه الفرقة املحرتفة املتواجدة بزيورخ بتقديم عروض تفاعلية لتعزيز التعاون
بني مختلف الثقافات ،حيث قدمت مؤخرا عرضا مرسحيا عن إرهاب القاعدة وتداعياته
سواء عىل املستوى الشخيص أو اإليديولوجي أو السيايس يف أوساط الشباب املسلمني
وبقية السكان يف سويرسا .ويتوخى هذا اإلنتاج النقاش حول املامرسات العنرصية التي
يواجهها املسلمون وكذا حول تشكل الهوية لدى الشباب عىل نحو ميتزج فيه ما هو
أورويب مع ما هو إسالمي .وتنظم هذه الفرقة أيضا ورشات عمل ومنتديات ملناقشة
كل ما ميت بصلة تلك التمثالت ،مع العمل عىل تكييفها واحتياجات كل مؤسسة.
(www.srtrc.org/uploaded/ISLAMOPHOBIA%20ED%20PACK%20FINAL% 20PDF.pdf )53
(www.maralam.net )54
43

الفرقة املرسحية «ذي بالي هاوس»()55

قدمت فرقة «ذي بالي هاوس» يف اململكة املتحدة ،عرضا مبتكرا مبختلف املدارس،
بعنوان ( Tapestryنسيج) .وتقدم املرسحية شخصيتني .متثل األوىل متطرفاً دينياً
والثانية عضواً من أعضاء اليمني املتطرف ،يرى كل منهام رضورة القيام بيشء ما لحامية
مجتمعهام ،ويقتنعان أن العنف هو الوسيلة الوحيدة املمكنة .هكذا ،يتم تشجيع
الطالب عىل طرح أسئلة عليهام أثناء أو بعد العرض والتحاور معهام وتحليل إفاداتهام.
فرقة «يت بروجكت»()56

يف الواليات املتحدة ،تستخدم فرقة يت بروجكت «( »TE’A Projectاملرسح وااللتزام
والعمل) تقنيات املرسح التفاعيل إلسامع أصوات الناس الذين أجربوا عىل التزام
الصمت بسبب لون برشتهم (العرق) أو بسبب انتامئهم لطبقة اجتامعية أو ملجموعة
عرقية أو بسبب ديانتهم .ويسعى املرشوع من خالل املرسح إىل استنساخ ديناميات
الرصاع التي تؤثر عىل املجتمعات يف الواليات املتحدة ،وخصوصا الصدمات الثقافية
والتهديدات التي تفيض إىل رصاعات بني املسلمني وباقي أفراد املجتمع .وينشأ الرصاع
عندما يعتقد شخص ما أن قرارات وترصفات البعض اآلخرين تهدد بقاءه ،وبذلك تظهر
هذه الفرقة من خالل عروضها الفنية الوجه الخفي لهذا الرصاع مع فتح املجال (عىل
غرار  )Tapestryأمام الجمهور للمناقشة يف ختام العرض.
اللجوء إىل الفن والفنانني
بدأ بعض الشبان املسلمني باستخدام الهيب هوب والشعر والكوميديا والفنون البرصية واملرسح
وسائر أشكال التعبري األخرى للتنديد بأمناط السلوك القامئة عىل التمييز التي يتعرضون لها
ومحاربتها ،وكذا ملهاجمة التعصب والتطرف .وميكن أن تدرج أعاملهم الفنية ضمن األنشطة أو
الدروس أو الفعاليات املدرسية لدفع الشباب املسلمني إىل تبني رؤية جديدة يف مكافحة األحكام
املسبقة والتمثالت النمطية الشائعة ،وتوفري وسيلة لهؤالء الشباب من أجل التعبري عن أفكارهم
ومكنوناتهم وأحاسيسهم.

(/http://theplayhouse.org.uk/tapestry )55
(http://teaproject.com )56
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دراسة حالة  :العدالة الشعرية ،الهيب هوب اإلسالمي()57

اختار مغني الراب الفرنيس ميدين ( )Médineلقرصه األول عنوان « 11سبتمرب ،ولقرصه
الثاين عنوان «الجهاد» ،يدين من خاللهام بشدة التطرف ويسعى لتعزيز التسامح بني
الشباب املسلم .ويف انجلرتا ،اختارت مجموعة «مكا تو مدينة» ( )Mecca2Medinaفن
الراب للتعبري عن نفسها بناء عىل نصيحة من إمام املسجد املحيل ،حيث أنشدت أمام
جمهور مسلم « :القنابل البرشية عدمية الفائدة « وذلك بعد هجامت  7يوليو 2005
يف لندن .ولقد جعل الهيب هوب االسالمي موطئ قدم له حتى يف املحافل السياسية
الدولية ،حيث قامت املجموعة الهولندية أوتالنديش ،عىل سبيل املثال ،يف مايو 2006
بأداء أغنية «انظر يف عيني» بواسطة آالت اإليقاع خالل مؤمتر كوبنهاغن (الدمنارك)
حول كراهية اإلسالم ،الذي حرضته العديد من القيادات الدينية والسياسية وغريها.
مساهمة املعارض
قد متكن إقامة معارض الجمهور من االطالع مبارشة عىل ثقافة أخرى ،من خالل اكتشاف
طرق التفكري والعيش واالعتقاد يف األديان األخرى ،ووضع كل ذلك يف أبعاده املختلفة (جامليا
وأخالقيا وتنظيميا ودينيا) ويف سياق املشاكل االجتامعية الراهنة.
متحف أوسلو متعدد الثقافات (الرنويج)()58

يتبنى هذا املتحف منظورا متعدد الثقافات ،إذ يهتم بتاريخ الهجرة والتغيريات الثقافية
التي طرأت يف املجتمع الرنويجي .هكذا تقدم واحدة من الفضاءات الدامئة بهذا املتحف
(القاعات املقدسة) معلومات عن األقليات الدينية يف الرنويج ،حيث يكتشف الزائر يف
طابقني بأكملهام بعضا من املعامل املقدسة املعاد بناؤها والتي تنتمي للتقاليد الدينية
الستة املتواجدة يف أوسلو  :كنيسة كاثوليكية ،معبد يهودي أرثوذوكيس ،مسجد
باكستاين ،معبد للتاميل ،معبد بوذي فيتنامي ومعبد للسيخ (جوردوارا) .ويتم تنظيم
جوالت رفقة مرشدين ،والسيام لفائدة املجموعات املدرسية لرشح التقاليد املمثلة يف
املتحف.

(www.ocf.berkeley.edu/~sfhh/2005/11/french-islamic-hip-hop.html )57
(www.visitoslo.com/en/intercultural-museum-interkulturelt-museum¬ikm.49115.15723r663.tlp.html )58
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معرض متنقل إسباين «اإلسالم  :تراث لإلنسانية جمعاء»()59

أقامت حكومة إقليم أالفا اإلسباين عام  2009معرضا متنقال جال اإلقليم طوال وعرضا،
كام حط مبجموعة من املدن اإلسبانية الكربى لتشجيع الطالب عىل استكشاف اإلسالم
ودحض أفكارهم الجاهزة .نظم هذا املعرض بعنوان «اإلسالم  :تراث لإلنسانية»
يف إطار التعاون مع املركز العريب الليبي الباسيك ومؤسسة الثقافة اإلسالمية ،بهدف
مكافحة العنرصية وكراهية األجانب يف الفصول الدراسية ،عرب إظهار جوانب مختلفة
من العامل اإلسالمي ،مع إبراز الفرق بني «العريب» و«املسلم».
عقد رشاكة مع املدارس يف البلدان األخرى
من املمكن عقد اتفاقيات توأمة ورشاكات مع املدارس يف البلدان األخرى لالشتغال معا عىل
بعض املواضيع التي تهم الطرفني ،مثل التنوع الثقايف والتقلبات املناخية ،مام يتيح للطالب من
مختلف الخلفيات االجتامعية والثقافية أن يجتمعوا إلقامة حوار مبارش وتعلم التعرف عىل
بعضهم البعض وكذا اكتشاف مدى اقتسامهم لنفس وجهات النظر والخربات من عدمه.
الشبكة األوروبية العربية للتنمية املستدامة
يجمع هذا املرشوع مدرسني وطالب ( 18-15سنة) من شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو بكل
من سلطنة عامن وأملانيا حول موضوع التنمية املستدامة ،و يهدف اىل تعريف كل مجموعة
عىل ثقافة وتقاليد املجموعة األخرى ،وتلقينها بعض املبادئ األولية يف لغات هذه األخرية ،وكذا
مساعدة الجميع ضمنها ملعرفة املزيد عن القضايا العاملية (مثل أهمية ترشيد املوارد املائية أو
التنوع البيولوجي بصفة عامة) ،ومن ثم الترصف وفقا لذلك .مام يخول للطالب إعداد استبانات
ملقابالت شفوية وإنتاج وثائق لحمالت محددة ومناقشة نتائجها ،حيث تسمح هذه التبادالت
املبارشة مع الثقافات األخرى بتعزيز دوافعهم ،وتعطيهم الرغبة يف معرفة «اآلخر» وجعلهم
يقدرون بشكل أفضل قيمة الثقافات املختلفة.

(http://translate.google.com/translate?client=tmpg&hl=en&u=http%3A )59
%2F%2Fwww.webislam.com%2F%3Fidt%3D11977&langpair=es|en
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 .5املشاكل املحتملة
يعد تعزيز التنوع ومواجهة التعصب والتمييز من املهام الطموحة واملعقدة ،إذ يجب عىل
املدرسني واملربني أن يكونوا عىل بينة من العقبات التي من شأنها أن تعيق أو تحبط مساعيهم
ملحاربة األفكار الجاهزة يف املدرسة .اعتبارا ً لذلك ينبغي أن نستحرض يف أذهاننا النقاط التالية :
 من املهم أن نحافظ دامئا عىل ربط اتصال حقيقي ومنتظم مع أولياء األمور ملنع ردودالفعل املعارضة لسياسات وأنشطة املدرسة.
 ينبغي أن نكون يقظني جدا عند اتخاذ أي نوع جديد من التدابري ،والتحيل بالصرب ،واستحضارحقيقة أن التغيري يتطلب وقتا طويال.
 من الخطورة مبكان أن نقترص عىل تحديد معيار واحد للتشخيص (الدين اإلسالمي) بدالمن النظر إىل التعصب والتمييز بوصفهام ظاهرة معقدة للغاية.
 من املفيد أن نقوم بتوسيع نظرتنا إىل اإلقصاء والتحيز والتمييز لنبني أنه إذا كان التعصبضد املسلمني هو مبثابة مشكلة ،فإنه يندرج ضمن سياق أوسع لظاهريت التعصب والتمييز
عىل أساس «العرق» أو النوع االجتامعي أو اإلعاقة أو غريها.
 من األفضل اعتامد مقاربة شمولية تقوم عىل أساس إرشاك كافة مكونات املجتمع واملدرسة.فمن شأن بعض االقرتاحات التي قدمت يف هذه املبادئ التوجيهية أن تكون فعالة بشكل
خاص إذا ما دعمتها سياسات محددة يف مجال التعليم وطنيا وإقليميا ،وتم تنفيذها بشكل
متواز .فضال عن ذلك ،فكثريا ما تفيض مبادرات املدرسني أو املدارس إىل نتائج أفضل إذا ما
حظيت مبساندة املدرسة بأكملها.
 من الرضوري أن يكتسب املدرسون من خالل التدريب مهارات التدريس التي تتطلبهامكافحة التعصب والتمييز ضد املسلمني ،فضال عن غريها من القضايا املتصلة بالتنوع يف
الفصول الدراسية .ويجب أن ميدهم تدريبهم األويل واملستمر باألدوات التي يحتاجونها
ملعالجة القضايا ذات الصلة بالتفاهم املتبادل واحرتام التنوع.
 قد يحتاج املدرسون أيضا إىل موارد ووثائق تربوية الستخدامها يف الفصول الدراسيةمن أجل التصدي للصور النمطية والتحامل ضد املسلمني .وباإلضافة إىل املوارد املحلية،
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توفر العديد من املنظامت الدولية معلومات يف مختلف مواقعها عىل األنرتنت :مكتب
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان بفضل نظامه للمعلومات الخاصة عن التسامح
وعدم التمييز ( ،)TANDISومجلس أروبا ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) ،وال سيام بفضل شبكة املدارس املنتسبة لها .كام تقدم العديد من املبادرات
غري الحكومية بعض املوارد و املواد التعليمية عىل اإلنرتنت حول التعصب والتمييز ضد
املسلمني .ويقدم القسم السادس قامئة بذلك.
إن مشاكل التعصب والتمييز جزء ال يتجزأ من صريورة تتغري باستمرار ملواكبة املستجدات
السياسية وحركات الهجرة والظروف االقتصادية الراهنة وغريها من العوامل .فتنامي العداء
تجاه املسلمني الذي لوحظ يف العديد من البلدان أثناء السنوات األخرية ويدعونا جميعا للتفكري
والتأمل .ويساهم املسلمون يف إغناء مجتمعات االستقبال يف نواح كثرية ،كام يلعبون دورا بارزا
يف الحياة العامة ،إذ يعود إليهم ،بخاصة الشباب ،الفضل يف تجديد النامذج القامئة عرب مختلف
التفاعالت االجتامعية ،مام يظهر بالتايل أهمية االسهامات القيمة للتنوع الثقايف والديني .غري
أن الصور النمطية وسوء الفهم واملخاوف إزاء اإلسالم تنم بدورها عن قصور يف معرفتنا بهذا
األخري .وأمام هذا الوضع ،يشكل املدرسون واملدارس خط الدفاع األول ضد التعصب والتمييز،
نظرا ملا لهم من تأثري حاسم عىل تشكيل مواقف وسلوكيات طالبهم.
وترمي هذه املبادئ التوجيهية للمربني إىل مساعدة املدرسني يف مجال محاربة التعصب تجاه
املسلمني يف املدارس بكل حزم ،ووضع أسس جديدة ملجتمعات يسودها العدل وتعيش يف توافق
تام مع ذواتها.
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 .6مصادر املعلومات و املوارد
 1.6مواقع إلكرتونية مفيدة
يقدم اإلنرتنت كام هائال من املعلومات للمدرسني واملدربني بشأن مكافحة التعصب والتمييز
ضد املسلمني والوقاية منهام.

أـ املنظامت الدولية
تعد مواقع املنظامت الحكومية الدولية مصادر ملعلومات مفيدة يف ميدان مكافحة التعصب
والتمييز ضد املسلمني ،إذ تحتوي هذه املواقع ،إىل جانب أدوات ووثائق ومنشورات متنوعة،
عىل مستندات حول مختلف املعايري والتوصيات املعمول بها يف هذا الصدد.

 .1مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أروبا

()60

يعترب مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان الهيئة الرئيسة ضمن منظمة األمن
والتعاون يف مجال األمن يف بعده اإلنساين ،حيث يعترب مسؤوال عن مراقبة االنتخابات واالنتقال
الدميقراطي وحقوق اإلنسان وسيادة القانون والتسامح وعدم التمييز .وتشمل أنشطته يف هذا
املجال األخري ،جرائم الكراهية والعنرصية وكراهية األجانب ومعاداة السامية والتعصب ضد
املسلمني ،فضال عن حرية الدين أو املعتقد ،حيث تنرش عىل املوقع الخاص بنظامه املعلومايت
حول التسامح وعدم التمييز ( )/http://tandis.odihr.plمعلومات عن هذه القضايا مصدرها
ست وخمسون ( )56دولة مشاركة ومنظمة غري حكومية.

أ) الجانب الرتبوي يف موقع  TANDISيف ما يخص مكافحة التعصب والتمييز ضد املسلمني

()61

يتضمن نظام املعلومات بشأن مكافحة التعصب والتمييز الخاص مبكتب املؤسسات الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ( )TANDISصفحة حول التعصب والتمييز ضد املسلمني ،أفردت قسام منها
للجانب الرتبوي ،حيث يشمل روابط ألدوات ودالئل وتقارير ووثائق تعليمية وغريها .وتجدر
اإلشارة إىل أن عددا من املامرسات واملبادرات املقدمة هنا كمثال مستقاة من تلك الصفحة.
(www.osce.org/odihr )60
(http://tandis.odihr.pl/ ?p=ki-mu )61
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 .2مجلس أروبا

يضم مجلس أروبا اليوم سبعة وأربعني ( )47عضوا هم تقريباً مجموع دول القارة األروبية ،حيث
يسعى املجلس إىل تعميم املبادئ الدميقراطية املشرتكة استنادا إىل االتفاقية األروبية لحقوق
اإلنسان وغريها من النصوص املرجعية التي تنص عىل حامية األفراد.

أ) اللجنة األروبية ملناهضة العنرصية والتعصب

()62

وهي هيئة مستقلة عن مجلس أروبا ،مكلفة برصد حقوق اإلنسان ومكافحة العنرصية وكراهية
األجانب ومعاداة السامية والتعصب .وتشمل أنشطتها كافة اإلجراءات الالزمة ملكافحة العنف
والتمييز والتحيز ضد األفراد أو الجامعات عىل أساس «العرق» أو اللون أو اللغة أو الدين أو
الجنسية أو االنتامء الوطني أو العرقي .ويتيح موقعها عىل شبكة االنرتنت الوصول إىل توصياتها
املوضوعاتية يف مجال السياسة العامة املتبعة من قبلها ،وكذا إىل تقاريرها املتعلقة بالرصد
املنتظم حسب كل بلد.

ب) مجلس أروبا وصفحات التعليم

()63

يعكس برنامج مجلس أروبا «تعلم وعش الدميقراطية للجميع» إجامعا متزايدا يف العامل برمته
عىل الدور األساس للتعليم يف تعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،إذ يعترب مبثابة درع واق ضد
التمييز والتعصب داخل املجتمع .ويستند إىل أفضل املامرسات لدى البلدان األعضاء ،وييرس
تعزيز التبادل والتعاون يف هذا الصدد .وقد كرست الصفحة املشار إليها أعاله عىل شبكة اإلنرتنت
لألنشطة التعليمية ،مبا فيها هذا الربنامج ،إذ تتيح الوصول إىل املعايري القانونية واملنشورات التي
تهم املديرين واملربني واملنظامت غري الحكومية وسائر املهتمني بهذا املجال.

 .3االتحاد األرويب

تعترب وكالة الحقوق األساسية الهيئة الرئيسة لحقوق اإلنسان يف االتحاد األرويب ،وقد أنشئت عام
 2007مبوجب صك قانوين من االتحاد األرويب ،ويقع مقرها يف فيينا (النمسا).

أ) وكالة الحقوق األساسية

()64

تهدف وكالة الحقوق األساسية التي تعترب هيئة استشارية إىل حامية الحقوق األساسية لألشخاص
الذين يعيشون ضمن االتحاد األرويب ،إذ تتوىل جمع عنارص األدلة حول حالة الحقوق األساسية
(www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_FR.asp )62
(www.coe.int/education )63
(http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_fr.htm )64
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يف جميع أنحاء االتحاد األورويب ،وتقدم تبعا لذلك املشورة حول كيفية تحسني األوضاع القامئة.
وتقوم أيضا بتوعية الجمهور بحقوقهم األساسية ،مثل مكافحة التعصب والتمييز ضد املسلمني،
كام نرشت عدة تقارير عن التعصب والتمييز ضد املسلمني يف االتحاد األورويب.

 .4األمم املتحدة

تتوىل كل من اليونسكو( / )65وتحالف الحضارات( ،)66يف إطار األمم املتحدة ،مكافحة التعصب
والتمييز عرب التوعية يف مجال التعليم.

أ) موقع اليونسكو حول الرتبية عىل حقوق اإلنسان

()67

تسعى اليونسكو إىل تعزيز الحوار بني الحضارات والثقافات والشعوب ،مع احرتام القيم املشرتكة.
حيث تتجىل مهمتها أساسا يف املساهمة يف إحالل السالم والقضاء عىل الفقر وتحقيق التنمية
املستدامة والحوار بني الثقافات ،من خالل التعليم والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات.
ويعرض موقعها حول التعليم العمل الذي تقوم به يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان ،وذلك
متاشيا مع الربنامج العاملي للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان ،حيث يوفر مختلف املوارد عىل
األنرتنت ،مبا يف ذلك املنشورات واملشاريع والصكوك القانونية.

ب) مركز تحالف الحضارات لتبادل املعلومات  :AoC Clearinghouseمركز اإلعالم
حول التثقيف يف مجال األديان واملعتقدات()68

هذا املوقع موجه يف املقام األول إىل التثقيف يف مجال األديان واملعتقدات يف التعليم االبتدايئ
والثانوي ،حيث يقدم وثائق بشأن الرتبية عىل املواطنة والتفاهم واالحرتام املتبادل والرتبية
األخالقية وغريها من أشكال التثقيف قصد إعداد الطالب للحياة املشرتكة ،كام يعترب موجها
لصانعي السياسات واملدرسني والباحثني يف هذا املجال.

 .5منظمة التعاون اإلسالمي

()69

تعد منظمة التعاون اإلسالمي التي تأسست عام  1969منظمة حكومية دولية تضم سبعا
وخمسني ( )57دولة موزعة عىل أربع قارات .وقد أنشأت مؤخرا مرصدا لإلسالموفوبيا يقوم
(www.unesco.org/new/fr/unesco )65
(www.unaoc.org )66
(www.unesco.org/new/fr/education/themes )67
leading-the-international-agenda/human-rights-education
(www.aocerb.org )68
(www.oic-oci.org/index.asp )69
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بانتظام برصد مظاهر التعصب والتمييز حيال املسلمني يف جميع أنحاء العامل ،مع إعداد تقارير
بشأنها .باإلضافة إىل ذلك ،تعمل املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ،وهي
وكالة متخصصة تابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي ،عىل تعزيز التعاون بني الدول األعضاء يف مجال
الرتبية والعلوم والثقافة.

أ) مرصد اإلسالموفوبيا

()70

www.oic-oci.org/page_detail.asp ?p_id=182يحتوي هذا املوقع عىل تقارير سنوية عن
مختلف مظاهر كراهية اإلسالم وطرق معالجتها منذ عام  ،2008فضال عن نرشة شهرية تضم
املعلومات املنشورة يف عدد من وسائل اإلعالم عىل األنرتنت حول كراهية اإلسالم.

ب) موقع اإليسيسكو حول الحوار بني الحضارات

()71

يتيح هذا املوقع الوصول إىل التقارير املتعلقة مبختلف الندوات واملؤمترات التي نظمتها
اإليسيسكو منذ عام  1999بهدف تعزيز الحوار بني الحضارات.

ب ـ مراكز التكوين والبحوث
 .1مؤسسة آنا ليند

()72

تهدف مؤسسة آنا ليند إىل التقريب بني شعوب الضفة املتوسطية بغية تعزيز االحرتام املتبادل
بني الثقافات ودعم جهود املجتمع املدين لبناء مستقبل مشرتك يف املنطقة .ويتيح موقعها عىل
اإلنرتنيت املشار إليه أدناه إمكانية الوصول إىل املصادر واملواد التعليمية ألكرث من أربعني بلدا
أورومتوسطيا.

 .2بيت آن فرانك(La Maison d’Anne Frank )73
يقدم بيت آن فرانك ،باعتباره متحفا ومركزا تعليميا ،املشورة يف الجانب الرتبوي حول معاداة
السامية والعنرصية ،وبشكل أعم يف مجال الرتبية عىل التسامح وعدم إصدار األحكام الجاهزة.

(www.oic-oci.org/page_detail.asp ?p_id=182 )70
(www.isesco.org.ma/francais/dialogue/dialogue.php ?page=/Accueil )71
(www.euromedalex.org/fr )72
(www.annefrank.org/fr )73
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 .3لنواجه التاريخ وأنفسنا

()74

تدعو هذه املنظمة املدرسني والطالب من خلفيات متنوعة لدراسة العنرصية والتحيز والتعصب
بهدف تعزيز وتشجيع منط من املواطنة أكرث إنسانية واستنارة .وتشمل هذه املوارد املوجهة
للمدرسني وثائق متعددة عن الهوية والدين والهجرة واالنتامء لعامل متغري .ويوفر هذا املوقع
(باللغة اإلنجليزية) أيضا معلومات عن مختلف العالقات بني الجامعات سواء كانت لها معتقدات
دينية أو ال ،مبن فيهم املسلمني واملسيحيني واليهود وغريهم.

 .4مركز جالوب للدراسات اإلسالمية(Gallup Center for Muslim Studies )75

مركز جالوب للدراسات االسالمية هو مركز مستقل لألبحاث ،يقدم تحليالت موضوعية واملشورة
وينظم دورات تدريبية حول آراء السكان املسلمني حيث ما ُوجدوا .ويقوم ببث معلومات حول
آراء ومعتقدات املسلمني يف جميع أنحاء العامل ،مع تصحيح الرؤى الخاطئة واملنترشة عىل نطاق
واسع حول مواضيع مثل الشغل وروح املبادرة والتعايش يف العامل والرتبية والدين والثقافة
والدميقراطية ووسائل اإلعالم (باللغة اإلنجليزية).

 5معهد جورج إيكرت ،مرشوع ألف فكرة وفكرة

()76

يوفر هذا املرشوع مواد تعليمية عرب اإلنرتنت قصد فتح آفاق جديدة حول اإلسالم واملجتمعات
اإلسالمية لفائدة املدرسني ،كام يسعى إىل إنتاج تصورات تعددية بشأن املسلمني والتقاليد
والثقافات والتاريخ اإلسالمي يف التعليم بأروبا .و يشمل أساسا البلدان الناطقة باألملانية (أملانيا
والنمسا وسويرسا الناطقة باألملانية ) ،مع بعض الوثائق املرتجمة إىل اللغة اإلنجليزية.

 .6معهد الدين والقيم املدنية

()77

معهد الدين والقيم املدنية ( )IRCVمعهد وطني للبحوث ال يسعى إىل تحقيق الربح بالواليات
املتحدة .يسعى اىل تعزيز املجتمع املدين من خالل بحث القضايا ذات الصلة باإلميان واملواطنة
والتعددية ،وتشجيع مواءمة السياسات العامة مع القيم األساسية للبلد .ويقوم لهذه الغاية
بتوفري مواد للمدرسني ،مع تقديم الخطوط العريضة للدروس والكتب املدرسية واالختبارات
والدالئل ،كام يبحث مواضيع من قبيل أروبا والعامل اإلسالمي ،وكذا النساء يف العامل االسالمي
عىل مدى قرون.
(www.facinghistory.com )74
(www.gallup.com/se/127907/gallup-center-muslim-studies.aspx )75
(www.1001-idee.eu )76
(www.ircv.org )77
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 .7مركز مورنينج لتدريس املسؤولية االجتامعية

()78

تأسس مركز مورنينج لتدريس املسؤولية االجتامعية بالواليات املتحدة عام  1982من قبل
بضعة مدرسني .و يسعى اىل تطوير املهارات واملعتقدات الرضورية لقيام مجتمع عادل وسلمي
ودميقراطي ،حيث يضم موقعه عىل شبكة االنرتنت الخطوط العريضة للدروس ،فضال عن أفكار
ملجموعة أنشطة ذات صلة مبستجدات و قضايا الساعة ميكن القيام بها داخل الفصول الدراسية،
مع الرتكيز بشكل خاص عىل التوعية يف املجال االجتامعي وتسوية النزاعات والتنوع.

 .8الشبكة التعليمية اإلسالمية والتدريب وخدمات القرب(Muslim Educational )79
Network, Training and Outreach Service
وهي منظمة إسالمية كندية (ناطقة باإلنجليزية) ال تسعى إىل الربح ،تعمل عىل توفري املساعدة
املهنية للمدارس اإلسالمية وللمدرسني وللطالب ،كام تسعى جاهدة إىل إدخال الرتتيبات الالزمة
يف منظومة املدارس العامة الكندية بغية استقبال الطالب املسلمني .ولقد أنتجت املنظمة الوسائل
البيداغوجية الالزمة ملحاربة اإلسالموفوبيا (باملدارس االبتدائية والثانوية) قصد إعداد الفتيات
والفتيان املسلمني للدفاع عن أنفسهم ضد التعصب والتمييز .وتحتوي هذه الوسائل البيداغوجية
عىل موارد متعددة الوسائط (ملصقات وأرشطة الفيديو) ،عالوة عىل أنشطة تفاعلية ملساعدة
الطالب عىل فهم العنرصية وكراهية اإلسالم وكيفية التعامل معهام .وركزت مجموعات أدوات
العمل األوىل عىل املسلمني الشباب يف سبع مدارس ثانوية تقع يف منطقة تورنتو الكربى ،والثانية
عىل الشباب املسلمني وبناء هويتهم .كام تم أيضا إعداد سلسلة من األسئلة املتداولة حول
اإلسالم واملسلمني ،ورشيط فيديو أصيل بعنوان « :نظرة للوهلة األوىل  :تحدي اإلسالموفوبيا».

 Show Racism the Red Card .9أشهر البطاقة الحمراء يف وجه العنرصية

()80

تقوم ( Show Racism the Red Cardاململكة املتحدة) بإعداد مراجع تربوية ضد العنرصية مع
االستعانة بالعبي كرة القدم املحرتفني وذائعي الصيت ،حيث عمدت يف هذا الصدد إىل إعداد
مجموعة مواد تعليمية ملكافحة اإلسالموفوبيا ،فضال عن فيلم يتناول موضوع التعصب تجاه
املسلمني الستخدامه يف املدارس وورشات العمل الخاصة بالشباب.

(www.morningsidecenter.org )78
(www.mentorscanada.com )79
(www.srtrc.org )80
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 .10مركز تانينباوم(Tanenbaum Center )81
مركز تانينباوم (الواليات املتحدة) هي منظمة علامنية ليس لها أي انتامء طائفي ،توفر التكوين
واألدوات الالزمة للحد من التوترات الدينية سواء يف املدرسة أو يف العمل أو يف مناطق النزاعات.
ولهذه الغاية ،يوفر موقعها عىل شبكة األنرتنت مختلف املوارد الرضورية لتكوين املدرسني يف
مجال إعداد الطالب لالندماج يف املجتمعات متعددة الثقافات واألديان.

 .11تعليم التسامح

()82

«تعليم التسامح» هو مرشوع تابع للمركز القانوين ملحاربة الفقر بالجنوب Southern Poverty
( Law Centerالواليات املتحدة األمريكية) ،تتمثل مهمته أساسا يف توفري دروس وأفكار عىل
األنرتنت ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل مختلف القضايا ذات الصلة بالعرق والدين من بني أمور
أخرى.

 .12معهد عامل من االختالف

()83

A World of Difference Institute

«عامل من االختالف» معهد يتوىل تنظيم بعض األنشطة املدرسية وإعداد سلسلة من الدروس،
الغرض منها مكافحة األفكار الجاهزة وتعزيز االحرتام املتبادل والتفاهم بني جميع األطفال يف
سن التمدرس.

ج ـ املنظامت غري الحكومية
 .1مساهمة اليهود لالندماج يف أروبا مندمجة()CEJI( )84
تسعى « – CEJIمساهمة اليهود يف بناء أروبا مندمجة» إىل جانب أفراد ومنظامت من خلفيات
ثقافية ودينية متنوعة إىل تعزيز التنوع واإلندماج يف أروبا ،إذ يركز برنامجها التثقيفي يف مجال
التنوع عىل مكافحة معاداة السامية وكراهية اإلسالم والتمييز بني الجنسني وكراهية املثليني.

(www.tanenbaum.org )81
(www.tolerance.org/teach/index.jsp )82
(www.adl.org/education/edu_awod/awod_classroom.asp )83
(www.ceji.org )84
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Change the Story

 .2لنغري مجرى األحداث

()85

هذا املوقع هو جزء من « تقاطعات» ( ،)Intersectionsوهي مبادرة أطلقت بالواليات املتحدة،
تروم تشجيع العالقات القامئة عىل احرتام التنوع بني األفراد واملجتمعات ،بهدف إيجاد أرضية
مشرتكة ووضع اسرتاتيجيات لتعزيز العدالة واملصالحة والسالم .وتسعى محتوياتها عىل األنرتنت
إىل تصحيح الصور النمطية الخطرية عن املسلمني وإقامة حوار بني مختلف األديان والسعي إىل
تحقيق أهدافها ضمن املجتمعات املحلية.

.3متاسك برادفورد(Cohesion Bradford )86

يقوم هذا املوقع برشح املبادرات الوطنية واملحلية و استغاللها بهدف تعزيز التامسك واالنسجام
بني مختلف الجامعات ضمن املدارس يف اململكة املتحدة .ويعترب منربا لتبادل الخربات واألفكار
بني املدرسني وغريهم من األشخاص املهتمني بهذا املجال (باللغة اإلنجليزية).

 .4االتحاد األورويب اإلسالمي

()87

يقدم موقع االتحاد األورويب اإلسالمي (باللغة اإلنجليزية) مقاالت ووثائق وتقارير من منظور
مواطني أروبا املسلمني سواء كانوا من السكان األصليني أو املهاجرين ،الحريصني عىل رفاهية
مجتمعاتهم األوروبية وازدهارها واستقرارها .ويضم االتحاد األورويب اإلسالمي هيئات ومساجد
ومنظامت إسالمية يف جميع أنحاء القارة يتقاسمون نظرة إيجابية لإلسالم يف أروبا .وينهض
االتحاد أيضا بربامج مختلفة لدعم التكامل والتفاهم واملعرفة الجيدة لإلسالم يف أروبا.

 : Insted .5املسلمون والربيطانيون واإلسالموفوبيا

()88

يقوم موقع إنستد (( )Instedالتكوين املستمر والتطوير الرتبوي) بتقديم املشورة للمدارس
واإلدارات املحلية واملرافق الحكومية ،فضال عن املجتمعات املحلية والقطاع التطوعي باململكة
املتحدة .ويهتم إنستد بشكل خاص بالتنوع الثقايف وباملساواة العرقية وبالقصص وبالثقافة
الشفهية وبالتعليم متعدد األديان وباإلسالموفوبيا ومبعاداة السامية  .وتتيح بوابة هذه املنظمة
التي تتناول نزعات كراهية اإلسالم االطالع عىل تقارير ومقاالت حول مختلف جوانب التعصب
ضد املسلمني يف اململكة املتحدة.
(www.changethestory.net )85
(www.cohesionbradford.org )86
(www.emunion.eu )87
(www.insted.co.uk/islam.html )88
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 .6روابط عاملية(Global Connections )89
روابط عاملية هو مصدر عرب األنرتنت (يحتوي عىل محارضات وملخصات لبعض الدروس
ووصالت وجداول زمنية وخرائط) ،كام يحتضن عددا من املواقع التي تساعد املدرسني والطالب
وعامة الجمهور عىل تعلم املزيد حول ما يحدث يف العامل .ويحتوي املوقع عىل قسم خاص
بالرشق األوسط.

 .7الرابطة الدولية للتعليم بني الثقافات
)International Association for Intercultural Education (IAIE
()90

تنهض الرابطة الدولية للتعليم بني الثقافات بالتقريب بني مختلف األكادمييني ومدريس االبتدايئ
والثانوي الذين ينتمون إىل مجموعة من التخصصات ،من خالل تنظيم أوراش العمل وندوات
ومؤمترات ،فضال عن إصدار املجلة األكادميية «التعليم املشرتك بني الثقافات».

 .8مجموعة الشبكات اإلسالمية

()91

Islamic Networks Group

تسعى هذه املبادرة إىل تعزيز املعرفة باألديان والحوار بني األديان واالحرتام املتبادل يف املدارس
واملجتمعات املحلية سواء التي تدين بإحدى الديانات أم ال يف جميع أنحاء الواليات املتحدة.

 .9مرشوع اإلسالم(Islam Project )92
«مرشوع اإلسالم» (الواليات املتحدة) هو عبارة عن حملة إعالمية تستهدف املدارس واملجتمعات
املحلية واألفراد الذين يرغبون يف فهم اإلسالم واملسلمني .ويقدم املوقع أفكارا للتعرف عىل
اإلسالم واملسلمني ،مبا يف ذلك الخطوط العريضة لبعض الدروس حول الطرق الكفيلة بالتصدي
للصور النمطية ودرئها.

 .10أروبا التي نتقاسمها(Our Shared Europe )93
«أروبا التي نتقاسمها» مبادرة غري حكومية تحظى بدعم املجلس الثقايف الربيطاين وتسعى
جاهدة إىل إيجاد أرضية مشرتكة ،وترسيخ القيم ووجهات النظر واملواقف املشرتكة عىل أساس
(www.pbs.org/wgbh/globalconnections )89
(www.iaie.org )90
(www.ing.org )91
(www.islamproject.org )92
(www.oursharedeurope.org )93
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االحرتام والثقة املتبادلة .كام تقوم عىل وجه الخصوص بإبراز مساهمة املجتمعات والثقافات
اإلسالمية ماضيا وحارضا يف الحضارة واملجتمعات األوروبية املعارصة ،مع االهتامم مبجايل
التعليم والشباب.

 .11خرباء أونتاريو حول التسامح الديني
)Ontario Consultants on Religious Tolerance (OCRT
()94

«خرباء أونتاريو حول التسامح الديني» مبادرة كندية توفر موارد عىل اإلنرتنت عن موضوع
األديان والنظم العقائدية ،فضال عن تفسريات بشأن القضايا املتنازع بشأنها بني مختلف
الجامعات الدينية.

« .12أنا حيث أريد أن أكون»(This is Where I Need to Be )95
يكمل هذا املوقع امللف الرتبوي ،ودليل «أنا حيث أريد أن أكون :حكايات لبعض الشباب
املسلمني يف مدينة نيويورك» .ويحتوي عىل رسد للحظات وذكريات عاشها بعض املراهقني
املسلمني العاديني عرب التطرق لحياتهم وهويتهم (باللغة اإلنجليزية).

 .13ألف اخرتاع واخرتاع

()96

«ألف اخرتاع و اخرتاع» مبادرة تعليمية عاملية تحاول أن تستكشف مساهمة اإلسالم واملسلمني
يف قيام الحضارة الحديثة ،وذلك من خالل إقامة معارض متنقلة وتوفري بعض الوثائق ودليل
قابل للتحميل لفائدة املدرسني (باللغة اإلنجليزية).

 .14شباب ومسلمون ومواطنون(Young, Muslim and Citizen )97
وهي عبارة عن مجموعة موارد موجهة لآلباء ولألمهات وللمدرسني وللعاملني االجتامعيني
العاملني مع الشباب من أصل مسلم (باللغة اإلنجليزية).

(www.religioustolerance.org )94
(www.thisiswhereineedtobe.com )95
(www.1001inventions.com )96
(http://youngmuslimcitizens.org.uk )97
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 2.6الشبكات التعليمية
 .1اليونسكو ،شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو للحوار العريب األورويب

()98

يسعى الحوار العريب األورويب ،الذي تنهض به اللجان الوطنية التابعة لليونسكو يف كلتا املنطقتني،
إىل مكافحة اإلسالموفوبيا وسائر أشكال كراهية األجانب عن طريق التعليم .وتشارك يف ذلك
العديد من املدارس املعنية (أملانيا واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عامن والسويد وسلوفينيا)،
بتعاون وثيق مع اللجان الوطنية واملنظامت غري الحكومية .وتشمل املشاريع مبادرة «تواصل
الثقافات» التي تسعى إىل جمع الشباب من اململكة املتحدة واألردن وسلطنة عامن وغريها من
البلدان ،وإذكاء الوعي الثقايف وتعزيز التفاهم املتبادل والبيئي .كام تقوم املنظمة غري الحكومية
السويدية «اليف لنك» ( ،)Life Linkبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية بتشجيع
الحوار العريب األورويب ،عرب اختبار بعض املواد التعليمية املتعلقة باملياه وبثقافة السالم.

 .2رابطة تعليم حقوق اإلنسان
)Human Rights Education Associates (HREA
()99

رابطة تعليم حقوق اإلنسان منظمة غري حكومية دولية مكرسة لتعليم حقوق اإلنسان ،وتدريب
النشطاء واملهنيني وتطوير املواد والربامج التعليمية ،فضال عن إقامة مجتمع افرتايض اعتامدا
عىل أحدث األجهزة اإللكرتونية .وتنشط هذه الرابطة مع األفراد واملنظامت غري الحكومية
والحكومات الساعية إىل تنفيذ برامج التعليم يف مجال حقوق اإلنسان .وتقدم رابطة تعليم
حقوق اإلنسان املساعدة يف إعداد املواد والربامج التعليمية وتكوين مختلف الفئات املهنية
وتقديم خدمات البحث والتقييم ،ومتثل مركزا إعالميا متخصصا يف مواد التدريب والتعليم وبناء
القدرات التواصلية بني املدافعني عن حقوق اإلنسان واملربني.

 .3التحالف من أجل مكافحة التحرش

()100

()ABA

تشمل هذه الشبكة ضد التحرش أكرث من سبعني منظمة يف كل من إنكلرتا وويلز ،حيث تسعى
لبناء توافق يف اآلراء بشأن كيفية وقف ومنع التحرش ،كام تعمل جاهدة من أجل التأثري عىل
السياسات وتطوير ونرش املامرسات الجيدة .وينتمي أعضاؤها إىل القطاعني الخاص والعام ،فضال
عن بعض الجمعيات ،وهم يتمتعون مبهارات وخربات هائلة يف هذا املضامر.
(http://www.un.org/french/durbanreview2009/pdf/contribution_by_ UNESCO.pdf )98
(www.hrea.org )99
(www.fall-bullyingalliance.org )100
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 3.6إصدارات وتقارير املنظامت الدولية
أ) منظمة األمن والتعاون بأروبا/مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
 .1دليل املامرسات الجيدة يف الرتبية عىل حقوق اإلنسان يف النظم املدرسية بأروبا وأمريكا
الشاملية وآسيا الوسطى()101
يتعلق األمر مببادرة مشرتكة بني مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومجلس أروبا
واملفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان واليونسكو .ويضم هذا اإلصدار الذي قدم
عام  ،2009مائة منوذج و منوذج ( )101للمامرسات التعليمية الجيدة يف مجال حقوق اإلنسان
واملواطنة واالحرتام والتفاهم املتبادل ،عرب استهداف مختلف املدارس االبتدائية والثانوية
ومؤسسات تدريب املدرسني وسائر هيئات التعليم ،وتقرتح العديد من املامرسات النموذجية
بشأن الترشيعات واملبادئ التوجيهية واملعايري والبيئة التعليمية وأدوات التعليم والتعلم
واستكامل التكوين املهني للمدرسني والتقييم.
 .2مبادئ طليطلة التوجيهية حول تدريس األديان واملعتقدات يف املدارس العامة()102

Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools
يساعد هذا املنشور املربني واملرشعني واملدرسني واملسؤولني يف وزاريت الرتبية والتعليم ،فضال عن
املدارس الخاصة والدينية ،يف تلقني تعليم يتسم بالحياد والنزاهة حول األديان واملعتقدات .وقد
أعدت هذه املبادئ التوجيهية من قبل املجلس االستشاري التابع ملكتب املؤسسات الدميقراطية
وحقوق اإلنسان حول موضوع «حرية الدين واملعتقد» ،بدعم من عدد من املتخصصني املشهود
لهم بالكفاءة يف هذا امليدان .وتحتوي هذه املبادئ عىل قامئة من اإلجراءات التي يجب اتباعها
لضامن نزاهة الربامج والتعامل الجيد مع الطالب من مختلف األديان.

ب) مجلس أروبا
 .1ازدراء األديان واإلهانة والكراهية – البحث عن إجابات شافية ضمن مجتمع دميقراطي
(علوم وتقنيات الدميقراطية رقم  ،2010 ،47باللغة اإلنجليزية)( )103املؤلف :لجنة البندقية
تتناول هذه الوثيقة عددا من القضايا الساخنة يف هذا املجال من قبيل :هل ال زال بإمكاننا انتقاد
أفكار الغري إذا كان من شأن ذلك أن ييسء إىل املعتقدات الدينية؟ هل املجتمع خاضع لحالة من
(www.hrea.org/index.php ?doc_id=459 )101
(www.osce.org/odihr/29154 )102
(http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php ?PAGEID=36&produit_aliasid=2474lang=E )103
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الحساسية املفرطة من لدن بعض األفراد؟ ما الجواب الذي ميكن أن يقدمه القانون ملثل هذه
الظواهر؟ هل القانون الجنايئ هو السبيل الوحيد يف هذا املجال؟
 .2الحوار بني الثقافات يف املنظومة األوروبية لحامية حقوق اإلنسان (سلسلة الكتاب
األبيض  -املجلد  )104()2011( )1املؤلفة :باتريشيا وياتر
يحلل هذا اإلصدار مدى تعزيز التنوع الثقايف يف االجتهاد القضايئ للمحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان الذي يشجع عليه مجلس أروبا ،وال سيام من خالل الكتاب األبيض بشأن الحوار بني
الثقافات ( .)2008وتوفر مواقف املحكمة فيام يتعلق برشوط ومبادئ الحكامة الرضورية إلقامة
حوار بني الثقافات ،االجتهاد القضايئ بشأن حرية التفكري والضمري والدين والتعبري والتجمع
وتكوين الجمعيات ،معلومات قيمة لصانعي السياسات ولألكادمييني ولجميع العاملني يف هذا
املجال.
 .3السياسات واملامرسات املتعلقة بتعليم التنوع االجتامعي والثقايف  -املفاهيم واملبادئ
والتحديات يف مجال تدريب املدرسني ()105()2009
املؤلفون :آن-ليز آرنيسني وبافلينا هاتزيدولو-لوزيدو وسيزار بريزيا وميكيل انخيل أسومبا
وجويل أالن
هذا اإلصدار وثيقة موجهة لجميع املوظفني العاملني يف مؤسسات تكوين املدرسني ،حيث تفتح
النقاش حول سبل التكوين املستمر للمدرسني بشكل خاص ،وكيفية إعداد هؤالء ليصبحوا
مهنيني واعني ومنفتحني عىل التنوع سواء ضمن املؤسسة أو الفصل الدرايس .و تشدد الوثيقة
أيضا عىل الحاجة امللحة لتنظيم دروس ودورات تدريبية كفيلة بتطوير املهارات وإعامل ملكة
التفكري والتأمل من أجل خلق بيئات شاملة حيث ميكن لألطفال واملراهقني أن يتعلموا العيش
معا مع مراعاة الفروق واالختالفات .ويستعرض املفاهيم األساسية املتصلة بالتنوع االجتامعي
والثقايف يف مجال التعليم ،مع تحليل بعض الصعوبات التي قد تعرتض املرء أثناء التكوينني األويل
واملستمر للمدرسني .وتحدد أخريا ً هذه الوثيقة التدابري واملبادئ التوجيهية التي ينبغي عىل
مؤسسات التكوين األويل للمدرسني اتباعها.

(.http://book.coe.int/FR/ficheouvrage )104
php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=2483
(.http://book.coe.int/FR/ficheouvrage )105

php ?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=2424
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 .4مساهمة جميع املدرسني يف الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان :إطار لتطوير املهارات
()106()2009
املؤلفون :بيرت بريت وباسكال مونبوان-كيار وماريا هيلينا ساملة ،تحت إرشاف سارة كيتني-
شيتوين.
يقدم هذا اإلصدار املهارات األساسية املطلوبة من املدرسني يك يتمكنوا من تلقني الرتبية عىل
املواطنة وحقوق اإلنسان يف الفصول الدراسية ويف املدرسة ويف املجتمع ككل ،إذ يتوجه إىل
املدرسني يف جميع مراحل التعليم (مبا يف ذلك املتخصصني يف الرتبية عىل املواطنة الدميقراطية
وحقوق اإلنسان  ECD/EDHواملدرسني من جميع التخصصات) ،وأيضا إىل مكوين املدرسني
العاملني يف مؤسسات التعليم العايل أو غريها ،سواء يف إطار التكوين األويل أو املستمر .ويستعرض
الكتاب خمس عرشة مهارة جرى دمجها يف أربع مجموعات ،مع إدراج كل منها يف فصل خاص
يصف ويوضح بالتفصيل القدرات ذات الصلة .وسيجد القارئ «جداول التدرج» وبعض األنشطة
التكميلية لكافة القدرات.
.5

التنوع الديني والتعليم املشرتك بني الثقافات :دليل املدارس ()107()2007

يسعى هذا الدليل إىل مساعدة املدرسني ومديري املدارس وصانعي السياسات وسائر الفاعلني
يف مجال التعليم يف معالجة القضية الحاسمة للتنوع الديني باملدارس األوروبية .ويعترب تتويجا
ملرشوع «رهان التعليم املشرتك بني الثقافات اليوم :التنوع الديني والحوار يف أروبا» ،الذي
عمل عىل تنفيذه مجلس أروبا بني عامي  2002و .2005وينقسم الدليل إىل أربعة أجزاء تعرض
لبعض الرؤى النظرية التي تسمح للمدرسني وغريهم من الجهات املعنية اكتساب املعرفة
الالزمة ملعالجة القضايا املتعلقة بالتعليم املشرتك بني الثقافات ،وبعض العنارص الرئيسة املتعلقة
باملقاربة املفاهيمية ذات الصلة بالتعليم املشرتك بني الثقافات ومامرسته الرتبوية ،وجملة من
القضايا العامة ذات الصلة بالتنوع الديني يف املدارس ضمن سياقات مختلفة ،وكذا بعض النامذج
من املامرسات الحالية يف بعض الدول األعضاء يف مجلس أروبا.

(www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Contribution %20 enseignants_d %C3 %A9velop_competencesf.pdf )106
(.http://book.coe.int/FR/ficheouvrage )107

php ?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=2191
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 .6من أجل حكامة دميقراطية للمدارس ()108()2008

ال يقترص تعلم القيم واملامرسات القامئة عىل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سياق التعليم
الرسمي فحسب ،وإمنا يتم ذلك أيضا انطالقا من تجربة املرء يف الحياة والعمل ضمن مجتمع
يحرتم تلك القيم واملامرسات .وال تدرك املؤسسات التعليمية ذلك يف كثري من األحيان قيمة
املساهمة التي ميكن أن تقدمها بأن تصبح ذاتها مجتمعات أكرث انفتاحا عىل املشاركة .ويرشح
دليل مجلس أروبا الذي نحن بصدد الحديث عنه بشكل واضح ملسؤويل املؤسسات التعليمية
مزايا الثقافة السائدة يف املدارس والتي تغلب عليها سمة الدميقراطية ،كام يقدم أفكارا ونصائح
حول كيفية خلق مثل هذه الثقافة واملحافظة عليها.
 .7املدرسة ،الجامعة والجامعة :رشاكات من أجل دميقراطية مستدامة .الرتبية عىل املواطنة
الدميقراطية يف أروبا والواليات املتحدة ()109()2011
يعترب موضوع الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان موضوعاً شائكاً ومهامً للغاية بحيث ال ميكن
للدولة أن تتحمل مسؤوليته مبفردها .وال تدرك الجمعيات واملنظامت غري الحكومية واملؤسسات
والنقابات والجامعات املحلية وجمعيات آباء وأمهات التالميذ والجامعات ومؤسسات التعليم
الثانوي واإلعدادي وغريها من املنظامت املامثلة دامئا ما ميكن أن تضطلع به من خالل التعاون
بشكل وثيق مع الهيئات العامة أو التي تعمل يف هذا القطاع .ويقدم دليل مجلس أروبا هذا
املشورة إىل منظامت املجتمع املدين بشأن إقامة رشاكات يف مجال التعليم وإدارتها عىل نحو يتم
معه ضامن جودة التدريب عىل املواطنة وحقوق اإلنسان.
 .8مفرتق طرق تاريخ أروبا املتنوع  -وجهات نظر متعددة بشأن خمس لحظات مهمة من
تاريخ أروبا (قرص مدمج  +كتاب) ()110()2009
هل ميكن لتدريس التاريخ أن يغذي روح التسامح من خالل تقديم وجهات نظر مختلفة ،وتعزيز
احرتام اآلخرين وتنمية الحس النقدي واملستقل لدى مواطني املستقبل املتفاعلني مع مجتمعات

(.http://book.coe.int/FR/ficheouvrage )108

php ?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=2157

(.http://book.coe.int/FR/ficheouvrage )109
php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=2570
(.http://book.coe.int/FR/ficheouvrage )110

php ?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=2416
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دميقراطية ؟ يعد هذا املنشور مبثابة مساهمة يف تطبيق منهجية تقوم عىل عدة رؤى ،وتسمح
للمدرسني بتعريف الطالب عىل أمثلة عديدة من مقاربات ووجهات نظر أو تصورات مختلفة
حول نفس الفرتة من التاريخ الحديث ألروبا.

ج .وكالة الحقوق األساسية لالتحاد األورويب
 .1املسلمون يف االتحاد األورويب :التمييز ونزعات الخوف من اإلسالم ()111()2006

يحلل هذا التقرير البيانات املتاحة بشأن التمييز ضد املسلمني يف العمل والتعليم والسكن يف
بلدان االتحاد األورويب ،علام أن أعامل التمييز وكراهية اإلسالم التي تستهدف املسلمني بأروبا
مل يتم توثيقها واإلبالغ عنها بشكل كاف .ويستعرض التقرير أيضا بعض املبادرات واإلجراءات
املقرتحة عىل حكومات الدول األعضاء باالتحاد األورويب واملؤسسات األوروبية من أجل محاربة
اإلسالموفوبيا وتشجيع االندماج.
 .2تصورات بشأن التمييز وكراهية اإلسالم ()112()2006

إن تقرير «املسلمون يف االتحاد األورويب :التمييز واإلسالموفوبيا» مرفق بدراسة عن مختلف
التصورات بشأن التمييز وكراهية اإلسالم استنادا إىل مقابالت موسعة مع أعضاء املجتمعات
املسلمة ضمن عرش دول أعضاء يف االتحاد األورويب .وتقدم هذه املقابالت فكرة عامة عن
مختلف اآلراء واملشاعر واملخاوف واإلحباطات ،وكذا أيضا عن األمل يف مستقبل أفضل يحذو
العديد من املسلمني يف االتحاد األورويب.
 .3التامسك املجتمعي عىل املستوى املحيل :تلبية احتياجات املجتمعات املسلمة()2008( )113
يعرض هذا التقرير مجموعة من التجارب والخربات يف عدد من املدن األوربية ،مع الرتكيز عىل
التعليم والعمل والخدمات العامة ،باعتبارها عنارص تضمن التامسك داخل املجتمعات املحلية.

(/http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications )111

publications_per_year/previous_publications/ pub_tr_islamophobia_en.htm

(http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/previous_publications/ pub_ )112
tr_islamophobia_en.htm
(/http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications )113
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 .4مسح األقليات والتمييز يف االتحاد األورويب  - EU-MIDISبيانات موجزة ،التقرير :2
املسلمون ()114()2009
يتناول هذا التقرير األشخاص الذين يعتربون أنفسهم مسلمني ،وهو الجزء الثاين من سلسلة
«مسح األقليات والتمييز يف االتحاد األورويب  - EU-MIDISبيانات موجزة» ،الذي يتناول
بالبحث النتائج املختلفة لهذه الدراسة االستقصائية .وتتمثل االستنتاجات الرئيسة يف كون مسلم
واحد من بني ثالثة من املستطلعني املسلمني عىل األقل كانوا ضحايا التمييز خالل األشهر االثني
عرش السابقة ،وأن  ٪ 11منهم اقرتفت يف حقهم جرمية لدوافع عنرصية.
 .5تجربة التمييز والتهميش االجتامعي والعنف :دراسة مقارنة حول الشباب املسلم وغري
املسلم ضمن ثالث دول أعضاء يف االتحاد األورويب ()115()2010
يبني هذا التقرير الذي يتضمن تحليالً مقارناً تجربة التمييز والتهميش االجتامعي والعنف لدى
الشباب املسلم وغري املسلم ضمن ثالث دول أعضاء يف االتحاد األورويب (فرنسا وإسبانيا واململكة
املتحدة) ،أن معظم الشباب أيا كانت خلفياتهم الدينية ،ال يؤمنون بالعنف وال يدعون إليه ،وبأن
الشباب الذين كانوا ضحايا التمييز والعنف هم أنفسهم أكرث ميال الرتكاب العنف.

د .اليونسكو
 .1لنتعلم كيف نعيش معا :برنامج بني الثقافات واألديان لتعليم األخالق()116

وثيقة متاحة باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية والربتغالية واليابانية
نرش كل من اليونسكو واليونيسيف ومؤسسة أريغاتو والشبكة العاملية لألديان من أجل األطفال
عام  2008هذه الدعامة لتعليم االحرتام والتفاهم بني مختلف األديان واملعتقدات األخالقية.
ويتمثل الهدف من ذلك يف متكني األطفال والشباب عىل حد سواء من القدرة عىل اتخاذ القرارات
األخالقية ومنحهم الشعور باالنتامء للمجتمع وتقاسم القيم اإلنسانية ،كام تهدف إىل تهيئة
الظروف املالمئة للعيش بسالم مع غرس قيم التسامح واالحرتام املتبادل.

(http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/ publications_per_year/2009/pub_dif2_en.htm )114
(/http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments )115
Pub-racism-marginalisation_en.pdf
(http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001610/161060f.pdf )116
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 .2الحضارة العربية واإلسالمية من منظور عاملي :رؤى فلسفية  -إنتاج الوسائل التعليمية
من أجل تعزيز الحوار بني الثقافات()117
تهدف هذه األداة إىل تعزيز الحوار القائم عىل االحرتام والتفاهم بغية مكافحة الجهل وترسيخ
قيم التسامح والسلم .وتسعى إىل تحقيق االنسجام من خالل النهل من مصادر الفلسفة ومجال
الرتبية بغية النهوض باملعرفة ومكافحة الجهل .وتربز اإلسهام الكبري للحضارة العربية واإلسالمية
يف إغناء الفكر اإلنساين وتراكم املعرفة عرب القرون ،وذلك بفضل تقاليدها ولغاتها املتنوعة عرب
مختلف القارات ،بدءا من بالد فارس وصوال إىل الجزيرة العربية ،ثم بدءا من إفريقيا إىل حدود
شبه الجزيرة العربية.
 .3املبادئ التوجيهية لليونسكو يف مجال التعليم متعدد الثقافات()118

تتوخى هذه املبادئ التوجيهية مساعدة واضعي السياسات يف فهم املشاكل املتصلة بالتعليم
املشرتك بني الثقافات .وتستند يف ذلك إىل الصكوك املعيارية الرئيسة ونتائج العديد من املؤمترات
من أجل تقديم مختلف املفاهيم واملبادئ التي ينبغي مراعاتها يف إعداد األنشطة والوثائق
الواجب االسرتشاد بها يف هذا الشأن.
 .4دليل اليونسكو لتحليل وتنقيح الكتب املدرسية()119

ساهمت اليونسكو يف بلورة وتنفيذ برنامجني دوليني لتنقيح الكتب املدرسية« :مرشوع تنقيح
الكتب املدرسية» و«الدراسات املقارنة حول الكتب املدرسية» ،حيث يسعى كل منهام إىل تعزيز
التفاهم املتبادل من خالل ضامن أن الكتب املدرسية ووسائل اإلعالم املتخصصة يف التاريخ
والدراسات االجتامعية تقوم بنقل املعلومات والبيانات املفصلة والدقيقة عن «اآلخرين» داخل
أروبا والدول العربية.
 .5وقف العنف يف املدارس :دليل للمدرسني()120

يوجه هذا الكتاب العميل الذي نرش عام  2009إىل املدارس؛ إذ يستعرض أشكاال مختلفة من
العنف يف املدارس ،ويقرتح بعض الوسائل ملنعها .ولهذا الغرض ،يقرتح عرشة طرق للعمل ،مع
(http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001917/191746f.pdf )117
(http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878f.pdf )118
(http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188fo.pdf )119
(http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184162e.pdf )120
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مجموعة أمثلة ميكن للمدرسني أن يطبقوها مع إدخال بعض التعديالت بغية مكافحة العنف
والوقاية منه .ويتضمن الكتاب مقتطفات من الصكوك املعيارية الدولية يف نهاية الكتاب ،وقامئة
روابط ملصادر عىل اإلنرتنت.
 .6مقاربة تستند إىل حقوق اإلنسان يف التعليم للجميع()121

تعد هذه الوثيقة مبثابة عمل مشرتك بني اليونسكو واليونيسيف يهدف إىل تحقيق حقوق
األطفال يف مجال التعليم .ويضم مختلف األفكار واملامرسات الحالية بشان املقاربة القامئة عىل
الحقوق ،كام يعرض الجوانب األساسية املتعلقة بتصميم الربامج ،سواء عىل مستوى املؤسسة أو
عىل الصعيدين الوطني أو الدويل.

هـ ـ اإليسيسكو
 .1صورة اإلسالم واملسلمني يف السياسات الرتبوية والثقافية بأروبا (إيطاليا ،فرنسا ،اململكة
املتحدة ،أملانيا ،إسبانيا) ()122()2010
يناقش هذا التقرير التعليم الديني يف بلدان االتحاد األورويب ،حيث يتناول صورة اإلسالم
واملسلمني يف السياسات الرتبوية والثقافية يف خمس دول أوروبية :إيطاليا ،فرنسا ،أملانيا ،اململكة
املتحدة وإسبانيا.

 4.6بعض الصكوك املعيارية والوثائق التوجيهية الدولية
أ) منظمة األمن والتعاون يف أروبا
 .1قرارات املجلس الوزاري
• القـرار رقـم  10/05بشأن التـسامح وعـدم التمـييز :تعـزيز االحرتام املتبادل والتفاهم،
 6ديسمرب  ،)MC.DEC/10/05(2005ليوبليانا www.osce.org/mc/17462
• القرار رقم  13/06بشأن مكافحة التعصب والتمييز وتشجيع االحرتام والتفاهم املتبادل،
( ،)MC. DEC/13/06بروكسل www.osce.org/fr/mc/23115

(www.unicef.org/french/publications/index_42104.html )121
(www.isesco.org.ma/francais/publications/Image %20de %20l’Islam/ Menu.php )122
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• القرار رقم  07/10بشأن مكافحة التعصب وتعزيز االحرتام والتفاهم املتبادلني30 ،
نوفمرب ( ،)MC. DEC/10/07مدريد www.osce.org/mc/29452
 .2اإلعالنات
• إعالن قرطبة لرئيس املنظمة بشأن التعصب والتمييز ضد املسلمني 9-10 ،أكتوبر ،2007
( )CIO. GAL/155/07/Rev.1قرطبة www.osce.org/cio/28033
• إعالن أستانا لرئيس املنظمة بشأن التسامح وعدم التمييز 30 ،يونيو ،2010 ،أستانا
(CIO.GAL/111/10) www.osce.org/cio/68972

ب) مجلس أروبا
 .1توصيات لجنة الوزراء
• بعد األديان واملعتقدات الدينية يف التعليم املشرتك بني الثقافات ،التوصية CM/Rec
 (2008) 12واملذكرة التفسريية ()2009
www.ecolelaiquereligions.org/index.php ?option=com_content
• نهج متكامل لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل يف التعليم ،التوصية )CM/Rec (2007
 13واملذكرة التفسريية ()2009
https ://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp ?Ref=CM/ Rec(2007)13&Language=lanFrench
• ميثاق مجلس أروبا بشأن الرتبية عىل املواطنة الدميقراطية وعىل حقوق اإلنسان،
التوصية CM/ Rec(2010)7
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Downloads/6898-6ID10009
Recommendation%20on%20Charter%20EDCHRE%20%20 assembl%C3%A9.pdf
 .2الجمعية الربملانية ملجلس أروبا ( ،)PACEتوصيات وقرارات
• اإلسالم ،اإلسالموية واإلسالموفوبيا يف أروبا ،PACE ،التوصية )2010( 1927
http://assembly.coe.int/mainf.asp ?Link=/documents/adoptedtext/ta10/ frec1927.htm
• اإلسالم ،اإلسالموية واإلسالموفوبيا يف أروبا ،PACE ،القرار )2010( 1743
http://assembly.coe.int/mainf.asp ?Link=/documents/adoptedtext/ta10/ fres1743.htm
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)2008( 1605  القرارPACE ،• املجتمعات اإلسالمية األوروبية يف مواجهة التطرف
http://assembly.coe.int/mainf.asp ?Link=/documents/adoptedtext/ta08/ fres1605.htm
)2008( 1831  التوصية، PACE،• املجتمعات اإلسالمية األوروبية يف مواجهة التطرف
http://assembly.coe.int/mainf.asp ?Link=/documents/adoptedtext/ta08/ frec1831.htm
• ازدراء الدين والشتائم ذات الطابع الديني وخطاب الكراهية ضد األشخاص عىل أساس
)2007( 1805  التوصية،PACE ،دينهم
http://assembly.coe.int/mainf.asp ?Link=/documents/adoptedtext/ta07/ frec1805.htm
)2006( 1510  قرار، PACE ،• حرية التعبري واحرتام املعتقدات الدينية
http://assembly.coe.int/mainf.asp ?Link=/documents/adoptedtext/ta06/ fres1510.htm
)2005( 1720  التوصية، PACE،• التعليم والدين
http://assembly.coe.int/Mainf.asp ?link=/Documents/AdoptedText/ ta05/FREC1720.htm
)2005( 1464  القرار، PACE ،• املرأة والدين يف أروبا
http://assembly.coe.int/Mainf.asp ?link=/Documents/AdoptedText/ ta05/FRES1464.htm
)1999( 1396  التوصية، PACE ،• الدين والدميقراطية
http://assembly.coe.int/Mainf.asp ?link=/Documents/AdoptedText/ ta99/FREC1396.htm
)1993( 1202  التوصية،PACE ،• التسامح الديني يف ظل مجتمع دميقراطي
http://assembly.coe.int/Mainf.asp ?link=/Documents/AdoptedText/ ta93/FREC1202.htm
)1991(1162  التوصيةPACE، ،• مساهمة الحضارة اإلسالمية يف الثقافة األوروبية
http://assembly.coe.int/Mainf.asp ?link=/Documents/AdoptedText/ ta91/FREC1162.htm
ECRI  اللجنة األوروبية ملناهضة العنرصية وعدم التسامح، توصيات السياسة العامة.3
 محاربة عدم التسامح وكافة أشكال التمييز:5  توصيات السياسة العامة رقم،ECRI
ضد املسلمني
/www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN
Recommendation_N5/Recommendation_5_fr.asp#TopOfPage
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 ،ECRIتوصيات السياسة العامة رقم  :10محاربة العنرصية والتمييز العنرصي يف
التعليم املدريس ومن خالله
_www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/ Recommendation
N10/Recommendation_10_fr.asp#TopOfPage

ج) اليونسكو

• اتفاقية مكافحة التمييز يف مجال التعليم (باريس 14 ،ديسمرب )1960
http://portal.unesco.org/en/ev.php
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001833/183342mo.pdf
• التوصية بشأن الرتبية من أجل التفاهم الدويل والتعاون والسالم والرتبية يف مجال
حقوق اإلنسان والحريات األساسية ( 19نوفمرب )1974
www.unesco.org/ webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/160173.HTM
• إعالن املبادئ بشأن التسامح ( 16نوفمرب  )1995عىل شبكة االتصاالت العاملية
www. unesco.org/cpp/fr/declarations/tolerance.htm
• احرتام حرية التعبري واحرتام املعتقدات املقدسة والرموز الدينية والثقافية ()EX/42 174
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001449/144997f.pdf
• القرار  ،46الذي اعتمده املجلس التنفيذي يف دورته /EX 174( 174قرار  ،46مارس-
أبريل http://unesdoc.unesco.org/ images/0014/001458/145890f.pdf )2006
• القرار  ،23الذي اعتمده املجلس التنفيذي يف دورته  176يف (/EX 174قرار  ،23أبريل
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