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بٌان صحفً

حظر المنظمات المناهضة للديمقراطية يساوي حظر اإلسالم
(مترجم)
أقر مجلس النواب بصمت هذا األسبوع مشروع قانون قمعً بشأن حظر المنظمات المناهضة
للدٌمقراطٌة .وفً وقت سابق من هذا العام ،تم تمرٌر طلب المبادرة التشرٌعٌة ،الحظر التنظٌمً /
اإلداري على تقوٌض المنظمات .باختصار ،كال المشروعٌن ٌكمالن بعضهما ألن ذلك سٌجعل من
السهل حظر المنظمات وكذلك األشخاص االعتبارٌٌن.
فً كانون األول/دٌسمبر  ،9102نشر المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً هولندا بٌانا ً صحفٌا ً
ٌفضح الطابع التمٌٌزي لمشروع القانون .وذكرنا فٌه أن مشارٌع القوانٌن المذكورة ،على الرغم من
أنها تبدو متعلقة بجماعات الٌسار والٌمٌن المتطرف ،إال أنها فً األساس وسٌلة لوضع األساس
القضائً لحظر الجماعات واألفراد المسلمٌن .ولٌس من قبٌل المصادفة أن القانون جاء بالتزامن مع
إطالق وزارة العدل :المنسق الوطنً لألمن ومكافحة اإلرهاب "تقٌٌم للتهدٌد اإلرهابً فً هولندا"
حٌث ركز على التهدٌدات الصادرة عن الجماعات اإلسالمٌة.
إن معالجة العنف أو التهدٌد بشن الهجوم أو التروٌج لمثل هذه األعمال من طرف الجماعات أو
األفراد ٌمكن تطبٌقه بالفعل من الناحٌة القانونٌة بالقوانٌن الحالٌة .حٌث تم حظر عصابة الدراجات
النارٌة الشهٌرة (مالئكة جهنم) ،وكذلك حظرت المحكمة فً أوترٌخت أنشطتها بهذه الطرٌقة .كما تم
حظر جمعٌة (مارتجٌن) لألطفال التً تسعى إلى القبول القانونً والمجتمعً للعالقات الجنسٌة بٌن
البالغٌن واألطفال.
ولكن ،مع مشروع القانون الجدٌد ،فإنهم ٌرٌدون التقدم خطوة أخرى من خالل حظر الجماعات
واألفراد الذٌن ال ٌرتكبون أعمال عنف وال ٌدعون إلٌها ،بل بسبب أفكارهم .فبحسب مشروع
القانونٌ ،مكن اعتبار هذه الجماعات واألفراد تهدٌداً لألمن القومً إذا رفضوا المبادئ الدٌمقراطٌة
أو أظهروا أنفسهم بطرٌقة معادٌة للدٌمقراطٌة.
المظهر العملً لمشروع القانون أنه عندما ٌكون الفرد غٌر مقتنع بفكرة وجوب فصل الكنٌسة
(الدٌن) عن الدولة (الحٌاة) أو فكرة أن اإلنسان هو المشرع النهائً للقوانٌن الذي ٌحدد الخٌر
والشر ،فإنه ٌمثل تهدٌداً للمجتمع ،حتى لو امتثل ذلك الشخص لألحكام المطبقة فً المجال العام.
لذلك ،عندما ٌعتقد المسلم أن شرع هللا هو األعلى  -أعلى وأفضل من القانون الصادر عن البشر
 -فإنه ٌصبح تهدٌداً للمجتمع .ما ٌعنٌه هذا فً الواقع هو أن كل مسلم سٌعتبر تهدٌداً ألن هذا الفكر

جزء أساسً من العقٌدة اإلسالمٌة ،وبدون هذه القناعة ال ٌوجد إٌمان باإلسالم .فالمشكلة إذن لٌست
ما تسمى "الجماعات اإلسالمٌة المتطرفة" بل اإلسالم نفسه.
ً
نٌابة عن العدٌد من الدول الغربٌة عندما قال "إن اإلسالم فً
تحدث الرئٌس الفرنسً ماكرون
أزمة" وأن "االنفصالٌة اإلسالمٌة" ٌجب التعامل معها بصرامة لحماٌة المبدأ العلمانً ،مما أدى إلى
قٌام الشرطة بمداهمة المنظمات الخٌرٌة واعتقال مسلمٌن بارزٌن.
تتجه هولندا نحو النموذج الفرنسً فً فرض الفكر العلمانً كشرط للتعاٌش .لكن ألم ٌقولوا :هٌا
نعٌش معا ً رغم الخالفات؟ ثم ماذا علٌنا أن نفعل مع مقولة الفٌلسوف الفرنسً فولتٌر" :أنا أحتقر ما
تقوله ،لكننً سأحمً حقك فً التعبٌر ولو كلفنً حٌاتً" ،والتً تعتبر حجر الزاوٌة لما ٌسمى
بالمجتمعات الدٌمقراطٌة ،هل ٌجب رمٌها فً سلة المهمالت مرة واحدة وإلى األبد؟
وفوق ذلك ،فإن مشروع القانون ٌنتقل أٌضا ً من تجرٌم الجرٌمة الجنائٌة إلى تجرٌم هدف
مقصود .وحتى الجماعات التً تنشط ضمن حدود القانون وال ترتكب أفعاالً محظورةٌ ،مكن إدانتها
على أساس االشتباه وحلها ،ألن القاضً ٌرى أنها تنتهك النظام العام .وبعبارة أخرىٌ :مكن حظر
المنظمات دون أي جرٌمة جنائٌة على اإلطالق.
وعالوة على ذلك ،فإن ما ٌزعم أنه ٌنتهك "النظام العام" ٌظل غامضا ً ،وهو مصطلح نسبً
وعرضة إلساءة االستخدام حسب التخمٌن السائد .ولذلك ،فإنه من غٌر المناسب حظر المنظمات
بناء على النظام العام ،وستستبدل معاٌٌر غامضة وذاتٌة باألدلة التً ال ٌمكن دحضها .وهذا ال ٌبشر
بالخٌر للمسلمٌن بالنظر إلى المناخ المتشدد المعادي لإلسالم.
كل هذا ٌدل على أن النموذج العلمانً قد أعلن إفالسه وأنه غٌر قادر على جمع البشرٌة
وإشراكها بكل تنوعاتها .ومع إدراك ذلك ،فإن المشاركة السٌاسٌة فً هذا النظام المفلس لتحقٌق نوع
من المنفعة للجالٌة المسلمة هو أكثر خزٌا .فكما اتضح ،فإن الحزب السٌاسً  ،DENKالموجود فً
مجلس النواب بفضل أصوات المسلمٌن ،قد صوت لصالح مشروع القانون .لقد خدعوا الجالٌة
المسلمة بأصوات المسلمٌن ،وبذلك أطبقوا على رأسها.
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