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يتناول هذا البحث ا�ستقرار امل�سلمني يف اأ�سرتاليا منذ اأوائل 
العامل  اأنحاء  من  العديد  من  املعا�سرة  الهجرة  اإىل  ع�سر،  التا�سع  القرن 
الإ�سالمي. ويتتّبع العوامل التاريخية التي اأطلقت هذه الهجرة وقّيدتها 
التجارب  يتفّح�ص  كما  واجلذب.  الدفع  عوامل  على  مرّكزًا  فيها،  واأّثرت 
اخلطابات  �سياق  يف  وخ�سو�سًا  الأ�سرتاليني،  للم�سلمني  الجتماعية 
اجلديدة ذات الطابع الأمني، التي تربط -اإىل حّد ما- الإ�سالم وامل�سلمني 

بال�سراعات ال�سيا�سية والأيديولوجيات الإرهابية.
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يف  وا�ستيطانهم  امل�سلمني  هجرة  تاريخ  على  ال�سوء  البحث  هذا  يلقي 
وا�سعًا يف  توثيقًا  اأ�سرتاليا غري موّثق  تاريخ اال�ستيطان يف  اأ�سرتاليا، وهو جمال من 
الكتابات. وخالفًا لالعتقاد ال�سائع، �سهدت اأ�سرتاليا يف الواقع اأول هجرة للم�سلمني 
ميكن  بل   .1901 �سنة  االأ�سرتايل  االحتاد  اإن�ساء  من  طويل  وقت  قبل  وا�ستقرارهم 
و�سائدي  ماكا�سار  �سّيادي  بقدوم  ع�سر،  ال�ساد�س  القرن  اإلى  امل�سلمني  وجود  تتّبع 
اأ�سرتاليا الغربية، وكوينزلند، ونورثرن تريتوري)1(. ويف القرن  اإلى  اللوؤلوؤ املاليويني 
الع�سرين، بداأ ما بني )2000( و)4000( جّمال اأفغاين على وجه اخل�سو�س الهجرة 
اأثناء اال�ستك�سافات االأوروبية عرب »املركز االأحمر«)2(. لكن يف اأعقاب  اأ�سرتاليا  اإلى 
اإن�ساء االحتاد االأ�سرتايل واعتماد »�سيا�سة اأ�سرتاليا البي�ساء« �سنة 1901، �سهد هذا 
امل�سدر للهجرة تراجعًا كبريًا، واأخذت بع�س اجلماعات مثل االأفغان وال�سوريني، جتد 
اإيجاد عمل ب�سبب الت�سهري والعزل العرقي، وهي املمار�سة التي  �سعوبة متزايدة يف 

ميكن حتديدها حاليًا باأنها حاالت من »ُرهاب االإ�سالم«))(.

مع ذلك، وعلى الرغم من التاريخ الطويل لوجود امل�سلمني يف اأ�سرتاليا، فقد 
من  الثانية  العاملية  احلرب  اأعقاب  يف  كبريًا  ارتفاعًا  امل�سلمني  هجرة  وترية  �سهدت 
اأكرب  وكانت   .1971 �سنة  مهاجرًا   )22.(11( اإلى   1947 �سنة  مهاجرين   )2704(
الفئات متحّدرة من اأ�سول تركية يف البداية. ومع اعتماد ال�سيا�سة االأ�سرتالية املتعّددة 
الثقافات �سنة 1972، تغرّي هذا االجتاه مبجيء املهاجرين العرب من بلدان خمتلفة 

)1( Mansouri, F. 2012, ‘Muslim Migration to Australia and the Question of Identity and  Belonging’. 
In F. Mansouri and V. Marotta (eds) ‘Muslims in the West and the Challenges of Belonging’ (pp. 
1�13).  Melbourne University Press. Kabir, N 2004, Muslims in Australia: Immigration, Race Rela�
tions and Cultural History, London: Kegan Paul. Wise, A & Ali J 2008, Muslim�Australians and Lo�
cal Government: The Grassroot Strategies to Improve Relations between Muslim and Non�Muslim 
Australians –Final Research Report, Centre of Research on Social Inclusion, Macquarie University: 
Sydney.

)2( ,Omar, W Allen, K 1996, The Muslims in Australia, Australian Government Publishing Service, 
Canberra. p. 9;, 
Mansouri, F. & S. Percival�Wood 2008, ‘Identity, education and belonging: Arab Muslim youth in 
contemporary Australia’.  Melbourne, Melbourne University Press.p. 9.

)(( Saeed, A 2003,  Islam in Australia, Allen & Unwin, Sydney. Bouma, G D 2011 ‘Islamophobia as 
a constraint to world peace: the case of Australia’, Islam and Christian–Muslim Relations,  vol. 22, 
no.4 , pp. 433�441.
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نتيجة عاملني رئي�سني: اأواًل: عامل دفع متعّلق بال�سراعات املتعّددة التي توؤّثر يف البلدان 
باأ�سرتاليا،  متعّلق  جذب  عامل  ثانيًا:  اللبنانية(.  االأهلية  احلرب  �سيما  )ال  العربية 
التي اأدخلت ونّفذت �سيا�سات احلكومات املحلية للتو�ّسع االقت�سادي، وبرامج الهجرة 
املوّجهة توجيهًا جّيدًا)4(. كان املهاجرون العرب يف عداد هذه املوجة من الهجرة من 
الذين  اللبنانيني  املهاجرين  معظم  اأن  من  الرغم  على  الدينية،  املعتقدات  خمتلف 
انتقلوا اإلى اأ�سرتاليا قبل �سنة 1975 كانوا م�سيحيني. لكن منذ اندالع احلرب االأهلية 
اللبنانية �سنة 1975، تزايد عدد اللبنانيني امل�سلمني الذين هاجروا اإلى اأ�سرتاليا)5(. 

واأعقب ذلك موجات متتالية من فئات اأخرى مثل امل�سريني والعراقيني واالأفارقة.

منذ �سنة 2001، تزايد وجود امل�سلمني يف اأ�سرتاليا باطراد. ففي 2001، كان 
هناك ما يقرب من )282.000( م�سلم يف اأ�سرتاليا))(، وارتفع هذا العدد ارتفاعًا 
كبريًا �سنة )200، اإذ اأ�سبح عدد امل�سلمني املقيمني يف البلد )40.000)( ن�سمة)7(. 
ووفقًا الآخر اإح�ساء اأجري �سنة 2011، اأ�سبح امل�سلمون ي�سّكلون )2.2%( من ال�سكان 
االأ�سرتاليني)8(. وا�ستنادًا اإلى بيانات مكتب االإح�ساء االأ�سرتايل، ارتفع عدد امل�سلمني 
يف اأ�سرتاليا بني �سنتي 2001 و2011 اإلى )000.)47( ن�سمة، اأي بن�سبة )9)%()9(. 
وتظهر  والهندو�س.  الكاثوليك  بعد  تعدادًا  االأديان  اأكرث  ثالث  اليوم  االإ�سالم  وي�سّكل 
البيانات اأن 1.5)% من ال�سكان امل�سلمني ُولدوا يف اخلارج)10(. ووفقًا ملكتب االإح�ساء 
العربية. وقد  يتحّدثون  االأ�سرتاليني  ال�سكان  االأ�سرتايل ))201(، كان )1.4%( من 
تراجع عدد املهاجرين اللبنانيني املنتقلني اإلى اأ�سرتاليا مقارنة بال�سنوات ال�سابقة. 

)4( Mansouri & Percival Wood 2008, p. 11.

)5( Poynting, S & Mason, V 2007, ‘The resistible rise of Islamophobia Anti�Muslim racism in the UK 
and Australia before 11 September 2001’, Journal of sociology, vol. 43 no. 1, pp.61�86.

)(( Saeed 2003.

)7( Australian Bureau of Statistics 2008, Year Book Australia 2008, www.abs.gov.au/AUSSTATS.

)8( Australian Bureau of Statistics 2013, Year Book Australia 2013, retrieved 6 September 2016, 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/1301.0, .

)9(  املرجع نف�سه.

)10( املرجع نف�سه.
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ويو�سح جمال ريفي ب�سفته قائد اجلالية االإ�سالمية، اأن طلبات الهجرة اإلى اأ�سرتاليا 
اأ�سبحت باهظة التكاليف، وال ي�ستطيع النا�س احتمالها)11(. كما اأن اجلالية اللبنانية 
بل  �سريك،  الإيجاد  الوطن  اإلى  يعودون  اللبنانيون  يعد  فلم  اندماجًا،  اأكرث  اأ�سبحت 

لون اأبناء اجلالية يف اأ�سرتاليا. يف�سّ

توّفر البيانات ال�سادرة �سنة )201 عن وزارة الهجرة وحماية احلدود، �سورة 
اأكرث حداثة عن وجود املهاجرين القادمني من البلدان العربية واالإ�سالمية، ب�سفتهم 
مقيمني دائمني. فوفقًا لتلك البيانات، ارتفع عدد املهاجرين املاهرين القادمني من 
البلدان العربية واالإ�سالمية �سنة 2014-2015، وكان عدد الباك�ستانيني املنتقلني اإلى 
االأيرلنديني. ففي 2014- املواطنني  يفوق عدد  دائمني،  اأ�سرتاليا ب�سفتهم مقيمني 
2015، بلغ عدد املهاجرين املاهرين القادمني من باك�ستان )974)(، وبلغت هجرة 
هوؤالء  معظم  يكون  اأن  ويفرت�س  مهاجر)12(.   )1(02( الباك�ستانيني  املواطنني  اأ�سر 
املهاجرين م�سلمني، اإذ اإن )87.8%( من املهاجرين من باك�ستان �سنة )201، حّددوا 
اأنف�سهم باأنهم م�سلمون، وفقًا ملكتب االإح�ساء االأ�سرتايل))1(. وجاء اأي�سًا املهاجرون 
واالإ�سالمية  العربية  البلدان  من  اأ�سرتاليا  اإلى  دائمة  ب�سفة  انتقلوا  الذين  املاهرون 
 ،)58(( والعراق   ،)2007( واإندوني�سيا   ،)(997( ماليزيا  من   2015-2014 �سنة 

و�سورية )220()14(.

واأ�سهم الربنامج االإن�ساين اأي�سًا يف زيادة ح�سور املهاجرين امل�سلمني والعرب 
يف  املمنوحة  التاأ�سريات  من  كبري  ق�سم  �س  خ�سّ و)201،   2015 ففي  اأ�سرتاليا.  يف 

)11( Overington, C 2016, Muslim migration to Australia: the big slowdown, The Australian, http://
www.theaustralian.com.au/news/inquirer/muslim�migration�to�australia�the�big�slowdown/
news�story/6be73d718d50476f940e30281d885b99.

)12( Department of Immigration and Border Protection 2016, Australia’s Migrant Programme 2016 
� Permanent migration outcome 2014� 2015, retrieved 13 September 2016, https://www.border.
gov.au/ReportsandPublications/Documents/statistics/permanent�migration�2014�15.pdf.

)1(( Overington 2016.

)14( Ministry of Immigration and Border Protection 2016.
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من  عدد  اأكرب  على  العراق  وح�سل  االأو�سط)15(.  ال�سرق  لبلدان   )%58.9( اخلارج 
التاأ�سريات املمنوحة يف الربنامج االإن�ساين )58)4(، تليه �سورية )1)42(، واأفغان�ستان 
)1952())1(. لكن جتدر االإ�سارة اإلى اأن تزايد وجود امل�سلمني يف اأ�سرتاليا، ال يرتبط 
اجلاليات  اأو�ساط  يف  الوالدة  معّدالت  بارتفاع  واإمنا  بالهجرة،  مبا�سرًا  ارتباطًا 

االإ�سالمية والعربية)17(. 

في  المسلمين  لألستراليين  االجتمـاعية  التجـارب 
أعقاب 9/11

العرب  االأ�سرتاليني  جتاه  والعداء  العرقي  التنّوع  من  املتزايد  اخلوف  يرتبط 
الدولية  باالأحداث  وثيقًا  ارتباطًا  امل�سلمني،  املهاجرين  اإلى  باالإ�سافة  وامل�سلمني، 

واملحلية التي اأّثرت يف البلدان الغربية، مبا يف ذلك اأ�سرتاليا.

فقد اأثارت هجمات 11 �سبتمرب )اأيلول( رّد فعل قويًا �سّد االأ�سرتاليني العرب 
اأثارت طبيعة العمل غ�سبًا وخوفًا و�سدمة �سديدة  اأواًل،  وامل�سلمني الأ�سباب عدة)18(. 
اإرهابي.  تاأثري هجوم  االأولى  للمّرة  الغربية  البلدان  �سهدت  اإذ  العامل،  اأنحاء  كل  يف 
ثانيًا: نتيجة الإ�ساءة فهم اأ�سباب احلادث، بداأت البلدان الغربية البحث عن اأحد تلقي 
الغربيني  القادة  اأيلول« موقف  �سبتمرب/   11« وعّززت هجمات  الهجوم.  تبعات  عليه 
العنف  على  يحّر�س  من�سجمًا،  كيانًا  بو�سفه  االإ�سالم  باأن  الغربية  االإعالم  وو�سائل 
التي  الغربية،  البلدان  يف  العام  الراأي  �سرائح  فبداأت  للغرب)19(.  املعادي  االأويل 

)15( DIBP 2016.

)1(( DIBP 2016.

)17( Mansouri, F., M. Lobo and  A. Johns 2016, Grounding religiosity in urban space: Insights from 
Multicultural Melbourne. AUSTRALIAN GEOGRAPHER, VOL. 47, NO. 3�; Mansouri, F. (2nd ed,) 2011, 
‘Australia and the Middle East: A Front�line Relationship’. 
London/New York: I.B.Tauris/Palgrave Macmillan (second edition). 

)18( Johns, A.,  F. Mansouri and  M. Lobo 2015,  ‘ Religiosity, Citizenship and Belonging: The Every�
day Experiences of Young Australian Muslims’.  Journal of Muslim Minority Affairs Volume 35, Issue 
2, pp171�190.�; Mansouri & Percival Wood 2008, p. 1; Mansouri 2011.

)19( Saeed 2003, p. 186.
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اأو  اإلى زمالئها املواطنني وطالبي اللجوء، العرب  اأ�سيبت بالذعر واله�سترييا تنظر 
ووفقًا  بالثقة)20(.  واأ�سخا�سًا غري جديرين  اإرهابيني حمتملني  باعتبارهم  امل�سلمني، 
وامل�سلمني  العرب  االأ�سرتاليني  على  التهّجم  ت�ساعف  العربي،  االأ�سرتايل  للمجل�س 
امل�سّجل يف البالد ع�سرين مرة يف االأ�سابيع الثالثة االأولى التي تلت اأحداث 11 �سبتمرب 

)اأيلول()21(.

ويف ال�سنة نف�سها، اأ�سهمت احلكومة االأ�سرتالية يف تعزيز التمثيل ال�سلبي لطالبي 
�سّمي بحادثتي  ما  اأثناء  وبلغت ذروتها  االأو�سط.  ال�سرق  بلدان  القادمني من  اللجوء 
االأ�سرتالية.  االإقليمية  املياه  وقعت يف  التي  ال�سفن«  االأطفال عن منت  و»رمي  »تامبا« 
من  تزيد  وا�سعة،  ت�سريعية  تغيريات  احلكومة  اأدخلت  احلادثتني،  تلك  اأعقاب  ويف 
مايكل  يرى  وكما  اأ�سرتاليا)22(.  اإلى  وامل�سلمني  العرب  اللجوء  طالبي  و�سول  �سعوبة 
مبثابة  احلادثتني  هاتني  احلكومة  ا�ستخدمت   ،)24()Michael Leach( ليت�س))2( 
»مو�سوع مركزي« يف حملتها االنتخابية �سنة 2001. وكانت احلملة االنتخابية تهدف 
اإلى حتديد الهوية الوطنية االأ�سرتالية، مقابل من �سموا بـ»العرب االآخرين«)25(. وكان 
»العرب االآخرون« م�سلمني و�سرق اأو�سطيني بالدرجة االأولى. ويف البيئة اخلائفة التي 
اللجوء  االأ�سرتاليون طالبي  ال�سيا�سيون  اأعقبت 11 �سبتمرب )اأيلول(، غالبًا ما ربط 
ب�سبكات االإرهاب العاملية، مما عّزز القومية االأ�سرتالية و�سّور غري االأنغلو اأ�سرتاليني، 

وخ�سو�سًا االأ�سرتاليني العرب وامل�سلمني على اأنهم اإرهابيون حمتملون))2(.

)20( Hage, G 2002, ‘Postscript: Arab�Australian belonging after ‘September 11’, in Hage, G. (ed), 
Arab�Australians Today: Citizenship and Belonging, Melbourne University Press, Melbourne, 2002., 
p. 243.

)21( Australian Arabic Council 2001, ‘Racial Vilification Against Arabic and Muslim Australians in 
Light of the September 11th Terrorist Attacks in the United States’, Melbourne, p. 4.

)22( Leach, M. ‘“Disturbing Practices»: Dehumanizing Asylum Seekers in the Refugee «Crisis» in 
Australia, 2001�2002’, Refuge, vol. 21, no. 3, 2003, p. 26.

 Swinburne Institute for Social( بروفي�سور يف العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية يف معهد �سوينربن للبحوث االجتماعية )2((
Research(، اأ�سرتاليا )املحرر(.

)24( Leach, p. 25.

)25( Poynting et al. 2004, p. 63.

)2(( Leach, p. 29.
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يف  واالإ�سالمية  العربية  اجلالية  �سورة  يف  اأي�سًا  الدولية  ال�سراعات  اأّثرت 
تعزيز  املنطقة يف  ال�سراعات يف  اأ�سرتاليا يف خمتلف  م�ساركة  واأ�سهمت  اأ�سرتاليا. 
من  كثريًا  اأ�سرتاليا  يف  امل�سلمة  اجلماعات  وواجهت  للم�سلمني.  املعادية  امل�ساعر 
العداوة والكراهية لالأجانب منذ 11 �سبتمرب )اأيلول(، وخ�سو�سًا يف اأعقاب احلرب 
يف العراق �سنة )200. و�ُسّكك يف والء كثري من امل�سلمني الأ�سرتاليا و�سعروا باأن عليهم 

االختيار بني خلفيتهم الثقافية وهويتهم الوطنية االأ�سرتالية.

ومنذ �سنة )200، تاأّثرت بلدان ال�سرق االأو�سط بالعديد من ال�سراعات التي 
اأ�سهمت يف مزيد من تدهور �سورة االإ�سالم وامل�سلمني يف اأ�سرتاليا. وما ال�سراعات 
 ،2011 �سنة  منذ  ال�سورية  االأهلية  واحلرب   ،200( �سنة  منذ  العراق  يف  املتعاقبة 
وحماولة االنقالب الرتكية �سنة )201، اإال اآخر االأحداث التي اأثارت اهتمام البلدان 
العربية. وقد اأحدثت هذه ال�سراعات مزيدًا من ال�سرر، يف �سورة املواطنني امل�سلمني 

املقيمني يف البلدان الغربية، مبا فيها اأ�سرتاليا.

واأ�سهم ح�سار مقهى يف �سيدين �سنة 2014 يف تعري�س الت�سّور املت�سّرر اأ�ساًل 
والتخمينات  ال�سيا�سي  اأن اخلطاب  املهّم  ومن  للخطر.  واالإ�سالمية  العربية  للجالية 
وقد  املحلية)27(.  االإرهابية  باالأن�سطة  �سحيح  غري  ارتباطًا  ترتبط  باحلادثة  املتعّلقة 
اأثارت احلادثة قدرًا كبريًا من القلق واخلوف بني النا�س. كما اأن املخاوف من جتنيد 
امل�سلمني االأ�سرتاليني مبثابة »مقاتلني اأجانب« منذ ظهور »داع�س« اأفاد م�سالح بع�س 
القادة ال�سيا�سيني يف تعزيز ال�سيا�سات اجلديدة امل�ساّدة لالإرهاب)28(. واأ�ساف ظهور 
»داع�س« ُبعدًا مقلقًا اإلى العالقة ال�سائكة اأ�ساًل بني العامل االإ�سالمي والغرب. واأ�سبح 
ال�سراع يف �سورية -حيث تقوم »داع�س« بدور رئي�س- م�سرحًا اإقليميًا حلرب بالوكالة 

)27( Levy, M & Visenten, L 2014, ‘The Siege Ends, Two Hostages, Gunman Dead’, The Age, Mel�
bourne.

)28( Mansouri, F., M. Lobo and  A. Johns 2015, ‘Addressing the «Muslim Question»’.
Journal of Muslim Minority Affairs, Volume 35, Issue 2, pp165�170.
 http://dx.doi.org/10.1080/13602004.2015.1046745
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متعّددة االأطراف. وتربز اأحداث مثل موجات الهجمات احلديثة يف تون�س، و�سيناء، 
االإرهابية.  االأن�سطة  لهذه  الوطنية  للحدود  العابر  البعد  وباري�س،  وبريوت،  واأنقرة، 
واالإ�سالمية،  العربية  اجلاليات  على  ثانية  ال�سوء  اجلارية  االأحداث  �سّلطت  وقد 
واأحدثت مزيدًا من اخلوف يف البلدان الغربية، وعّززت ال�سعور بانعدام اليقني جتاه 

االأ�سرتاليني والعرب وامل�سلمني، ووالئهم للبلد باعتبارهم مواطنني اأ�سرتاليني.

األستراليون المسلمون وتصاعد كراهية األجانب

من الوا�سح اأن ال�سراعات واحلوادث االإرهابية اأّثرت يف ت�سّور االأ�سرتاليني 
امل�سلمني والعرب على حدٍّ �سواء. وميكن اأن تتفاوت عواقب هذه احلوادث تبعًا للعديد 
االأجانب  وكراهية  العن�سرية  اأن   200( �سنة  اأجريت  درا�سة  وك�سفت  العوامل.  من 
اإلى  التي ميار�سها االأ�سرتاليون االآخرون على االأ�سرتاليني امل�سلمني والعرب، و�سلت 
ي�سهدون  االأ�سرتاليني  من  العديد  اأن  اأي�سًا  الدرا�سة  وبّينت  مرتفعة)29(.  م�ستويات 
كل يوم اأ�سكااًل غري ر�سمية من العن�سرية، م�سرية اإلى اأن ربع االأ�سرتاليني ي�سهدون 
اأنواعًا من العن�سرية يف تفاعالتهم االجتماعية اليومية)0)(. و�ُسّجلت هجمات للت�سهري 
باالأ�سرتاليني امل�سلمني والعرب، ال �سيما الن�ساء، على نطاق وا�سع اأي�سًا يف زمن احلرب 
على العراق، مبا يف ذلك تهديدات بالقتل، والتهديد باغت�ساب امل�سلمات)1)(. ويبدو 
اأن امل�سلمات على وجه اخل�سو�س م�ستهدفات ل�سببني رئي�سني. اأواًل: اإن من يرتدين 
عنها  اأفاد  التي  التجارب  و�سملت  باالإ�سالم)2)(.  ماديًا  ارتباطًا  يرتبطن  احلجاب 

)29( Dunn, K.M  2003,‘Racism in Australia: findings of a survey on racist attitudes and experiences 
of racism’, National Europe Centre Paper No. 77, Conference – The Challenges of Immigration and 
Integration in the European Union and Australia, University of Sydney, , <http://www.chilout.org/
files/RacismSurvey.pdf>  pp. 2�4.

)(0( Dunn 2003, p. 10.

)(1( Nahlous, L 2001, Women, Violence and the Media’, Conference – Women Reporting Violence 
in a Time of War, Sydney University of Technology, <http://international.activism.hss.uts.edu.
au/w_violence/transcripts/nahlous.html> .
 Human Rights and Equal Opportunities Commission (HREOC) 2004, Isma – Listen: National Con�
sultations on Eliminating Prejudice against Arab and Muslim Poynting & Mason: The resistible rise 
of Islamophobia, retrieved 14 September 2016, http://www.hreoc.gov.au/racial_ discrimination/
isma/report/index.html

)(2( Saeed 2003, p. 182.

فتحي منصوري      ترجمة: عمر األيوبي



هجرة المسلمين إلى أستراليا: تاريخ التجارب االجتماعية المعاصرة 

المسبــار10

غطاء  نزع  ت�سمل  وعديدة،  االنت�سار  وا�سعة  اإ�ساءات  وامل�سلمون  العرب  االأ�سرتاليون 
اللفظي واملاّدي، والب�ساق، والرتهيب والتحقري، وا�ستالم ر�سائل  الراأ�س، والهجوم 
االآخرين  االأ�سرتاليني  بع�س  يعترب  ثانيًا:  االأخرى)))(.  االأمثلة  من  والعديد  كراهية، 
بطريركي  وثقايف  ديني  نظام  قبل  من  لال�سطهاد  التعّر�س  متواطئات يف  امل�سلمات 

)اأبوي(، وبالتايل ُيحتقرن)4)(.

والهجمات  املحلية  اأو  العاملية  االأحداث  املعّلقني مبا�سرة بني  العديد من  ربط 
على االأ�سرتاليني امل�سلمني والعرب)5)(. ويجدر ا�ستعرا�س املزيد عن كيف اأ�سبح بع�س 
االأ�سخا�س يعتربون االأ�سرتاليني امل�سلمني والعرب متوّرطني يف االأحداث، التي غالبًا 
ما تكون بعيدة جدًا من نطاق �سيطرتهم. وميكن فهم ذلك عرب اخللط بني العرب 
وامل�سلمني، وعدم فهم االإ�سالم يف البلدان الغربية، واالأهم من ذلك تقدمي االإ�سالم 
مبثابة كيان من�سجم مرتبط باال�ستهداف االإرهابي للبلدان الغربية. كما ميكن اعتبار 
اأو الت�سّلب املحافظ -على  هذا ال�سعور جزءًا من رّد الفعل على التعّددية الثقافية، 
متعّدد  اأ�سرتايل  اأي  من  اخلوف  اأ�سبح  حيث  الثقافية،  التعّددية  فكرة  جتاه  االأقل- 
هذه  وت�سمل  االنت�سار)))(.  وا�سع  �سعورًا  فيه  واالرتياب  الوطنية  والوالءات  الثقافات 
امل�ساعر اخلوف من اجلماعات املرئية، التي ال تندمج مع املعايري االأنغلو اأ�سرتالية)7)(. 
ومن املفارقة اأن االنعزال الذي ُفر�س على بع�س اأع�ساء اجلاليات االأ�سرتالية امل�سلمة 
والعربية، ُف�ّسر باعتباره انف�سااًل عن »النزعة االأ�سرتالية« ودلياًل على الوالء لنظام 
اأو �سيا�سي يعترب معاديًا للغرب. غري اأن معاملة االأ�سرتاليني امل�سلمني والعرب  ديني 

)((( The Sunday Morning Herald 2004, Vilification against Arabs and Muslims increases, http://
www.smh.com.au/articles/2004/06/16/1087244970525.html.

)(4( Saeed 2003, p. 182.

)(5( Mansouri, F., M. Lobo and  A. Johns 2015, ‘Addressing the «Muslim Question»’.
Journal of Muslim Minority Affairs, Volume 35, Issue 2, pp165�170.
 http://dx.doi.org/10.1080/13602004.2015.1046745�; 
Saleem, M, Prot, S, Anderson, C. A & Lemieux, A. F  2015,  Exposure to Muslims in Media and Sup�
port for Public Policies Harming Muslims, Communication Research 

)((( Mansouri & Percival Wood 2008, pp. 12�16.

)(7( Levey, G. B 2011, ‘Multiculturalism and Terror’, in R. Gaita (ed.) Essays on Muslims and Multi�
culturalism, Text Publishing Melbourne Australia,p. 42.
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للتعامل  االأ�سرتايل  فالتاريخ  االأخرية.  العاملية  االأحداث  ناجمة عن  لي�ست  بكراهية، 
مع االختالفات الثقافية، وال�سياق التاريخي لال�ستبعاد واملعاملة املتحّيزة للجاليات 
االإ�سالم،  عن  الغربي  اخلطاب  تاريخ  اإلى  باالإ�سافة  اأ�سرتاليا،  يف  والعربية  امل�سلمة 
يف حاجة اإلى مزيد من التحليل لفهم تطّور م�ساعر الكراهية لالأ�سرتاليني امل�سلمني 

والعرب.

وأطروحة  االستشراقي  الخطاب  التاريخي:  السياق 
»اإلسالم مقابل الغرب«

امل�سلمني  االأ�سرتاليني  جتاه  وامل�سيء  العنيف  ال�سعور  جتاوز   ،2001 �سنة  منذ 
اأن  غري  اخلليج)8)(.  حرب  فرتة  يف  امل�سلمون  �سهده  الذي  ال�سلبي  الت�سّور  والعرب، 
اجلالية امل�سلمة والعربية يف اأ�سرتاليا، واجهت م�ستويات خطرية من التمييز وكراهية 
االأجانب  وكراهية  امل�سايقة  حوادث  من  العديد  وقع  حيث  �سابق،  وقت  يف  االأجانب 

خالل ت�سعينيات القرن الع�سرين. 

اأّدى التف�سري الغربي لالأحداث العاملية منذ ال�سبعينيات وما تالها، اإلى ربط 
االأحداث  هذه  وت�سمل  والعنف«)9)(.  الت�سامح،  وعدم  »بالتطّرف،  لالإ�سالم  تاريخي 
الثورة االإيرانية �سنة 1979، وال�سراع العربي- االإ�سرائيلي، وحرب اخلليج 1990-
والفلبني،  االأو�سط،  ال�سرق  يف  االإ�سالم  با�سم  املرتكبة  االإرهابية  واالأن�سطة   ،1991
واإندوني�سيا)40(. ولقي ربط االإ�سالم بالتطّرف مزيدًا من الدعم بال�سراعات احلديثة، 
يف  بالفعل  القائم  االإ�سالم  ُرهاب  عّزز  مما  االأو�سط،  ال�سرق  بلدان  يف  وقعت  التي 

البلد)41(. 

)(8( Saeed 2003, pp. 189�192.

)(9( Saeed 2003, p. 184.

)40( Saeed 2003, pp. 184�86.

)41( Bouma, G. D, Cahill, D, Dellal, H and Zwartz, A 2011, Freedom of religion and belief in twenty�
first�century Australia, Sydney: Australian Human Rights Commission.
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بعد  تن�ساأ  مل  واال�سطهاد  والعرب،  االإ�سالمية،  املذاهب  بني  العالقة  اأن  غري 
حادثة »11 �سبتمرب )اأيلول(«. فللعن�سرية املعادية للعرب يف العامل الغربي ن�سب طويل 
وفقًا جلوريديني )Jureidini( وهاج )Hage()42(. ويف الرتاث اال�س�سرتاقي الذي 
حّلله اإدوارد �سعيد))4(، ويف الت�سّور العن�سري الغربي ال�سائع وامل�سيطر، تبدو احلدود 
بني العربي وامل�سلم �سديدة الت�سّو�س)44(. وال �سك يف اأن اخلطاب ال�سلبي ذا النزعة 
اجلوهرية وامل�سّلل، ت�ساعد يف اأعقاب احلوادث التي �سهدتها الواليات املتحدة، لكن 
اإال نقطة جديدة يف �سل�سلة  اأن حادثة »11 �سبتمرب )اأيلول(« ما هي  اأن نتذّكر  يجب 

مت�سلة من اخلطاب الغربي.

�سنة 1997، اأبدى املنّظر ما بعد اال�ستعمار �سعيد قلقه من اأن »التعميمات اخلبيثة 
عن االإ�سالم اأ�سبحت ال�سكل املقبول االأخري لت�سويه �سمعة ثقافة اأجنبية يف الغرب)45(. 
وقد حتّدى �سعيد نظرية »�سدام احل�سارات« التي اأوجزها الباحث االأمريكي �ساموئيل 
ل�سعيد،  ووفقًا  متما�سكًا))4(.  واحدًا  »كيانًا  باعتباره  االإ�سالم  �سّور  حيث  هنتنغتون، 
تعميمات  الغربيون  ال�سيا�سات  و�سّناع  الغربية،  االإعالم  وو�سائل  امل�ست�سرقون،  طّور 
معادية عن االإ�سالم. ومن خالل ال�سور التي رّوج لها املعّلقون، اأنكر على االإ�سالم اأي 
تنّوع يف اخل�سائ�س، واملمار�سات، واملعتقدات، وقّدم كل امل�سلمني والعرب باعتبارهم 
لة)47(. وراأى �سعيد اأن لهذه التعميمات عواقب خطرية، اإذ  ذوي طبائع حتقريية متاأ�سّ
حتّر�س على كراهية امل�سلمني ومن يرتبط باالإ�سالم وعدم الثقة بهم، وتن�سئ روابط 

)42( Jureidini, R & Hage, G 2002 ‘The Australian Arabic Council: anti�racist activism’, in Hage, G. 
(ed), Arab�Australians Today: Citizenship and Belonging, Melbourne University Press, Melbourne., 
p. 173.

)4(( Said, E.W 1997, Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the 
Rest of the World, Vintage Books, London..

)44( Jureidini & Hage 2002, p. 173.

)45( Said 1997.

)4(( Huntington, S.P 1997, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: 
Touchstone .

)47( Said 1997.
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بني االإ�سالم واالأ�سولية)48(.

احلديثة  العاملية  االأحداث  اأن  من  الرغم  على  اأنه  اإلى  االإ�سارة  جتدر  لكن 
وال�سابقة، التي ت�سمل امل�سلمني وحتليلها يف و�سائل االإعالم الغربية، اأّثرت يف امل�ساعر 
املعادية للعرب وامل�سلمني، فاإن مثل هذه امل�ساعر ال ميكن فهمها بهذه امل�سطلحات 
الر�سمي »لالآخرين«.  الر�سمي وغري  االإق�ساء  تاريخ طويل من  فح�سب. فالأ�سرتاليا 
ومع اأن هناك اأمورًا تاريخية حمّددة، ُتظهر ملاذا ُهّم�ست فئات عرقية ودينية معّينة، 
فئات  اإق�ساء  ال�سائعة، يف  االأمور  بع�س  والعرب  امل�سلمني  االأ�سرتاليني  فاإن يف حالة 

االأقلية املوجودة يف جتارب خمتلف الفئات.

المتعّددة  أستراليا  في  واإلدمـــاج  الهوية،  االنتماء، 
الثقافات

اأ�سول  اإلى �سنة )199، كتبت االأكادميية االأ�سرتالية من  يف وقت مبّكر يرجع 
باك�ستانية حنيفة دين )Hanifa Deen( اأن »امل�سلمني يف اأ�سرتاليا )...( مقتنعون 
باأن )...( االإ�سالم اأ�سبح عدّوًا عامليًا جديدًا )...( واأن امل�سلمني يف حاجة اإلى اإعادة 
طماأنة بعدم اعتبارهم اأعداء، واأنهم لي�سوا غري اأ�سرتاليني«)49(. واأّكد اإدوارد �سعيد)50( 
اأي�سًا اأن هناك ا�ستمرارًا تاريخيًا الجتاه، بداأ يف احلرب العاملية االأولى، حيث ي�سّك 
وكانت  االأ�سرتالية.  لالأمة  امل�سلمني  االأ�سرتاليني  بوالءات  امل�سلمني  االأ�سرتاليون غري 
ومع  امل�سلمني.  ت�سمل  حملية  اأحداث  اأو  عاملية  اأزمة  وقعت  كلما  تثار  ال�سكوك  هذه 
االأ�سرتاليني تفاعلوا مع ذلك بحّث جاليتهم على تعزيز ال�سورة  امل�سلمني  اأن بع�س 
ا�سرت�ساء  ذلك  باأن  �سعروا  اآخرين  م�سلمني  فاإن  اأ�سرتاليا،  يف  لالإ�سالم  االإيجابية 

)48( Said 1997.

)49( Deen, H 2003, Caravanserai: Journey among Australian Muslims, Fremantle Arts Centre Press, 
Fremantle, p. 272.

)50( Saeed 2003 pp. 186�87.
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االإ�سالمية  االأ�سرتالية  للهوية  العداوة  واأّدت  امل�سلمني)51(.  ملن ي�سعون الإدامة كراهية 
والت�سكيك فيها، اإلى اخلوف واخل�سية واالنعزال يف اأو�ساط بع�ض امل�سلمني، مما اأن�ساأ 
م�سافات اجتماعية بني امل�سلمني وغري امل�سلمني، واأ�سكت من يعتقدون »اأنهم ال ميكن 
ال�سور  اإلى  امل�سلمون  االأ�سرتاليون  واخُتزل  اأن يح�سلوا على )فر�سة معقولة(«)52(. 
امل�سلمني  امل�سلمني« على  اأنكر »مراقبو  نف�سها))5(. كما  االأحادية  التحقريية  النمطية 
لتعريف  النمطية  ال�سور  با�ستخدام  اإن�سانيتهم،  اإلى  باالإ�سافة  تنّوعهم  االأ�سرتاليني 
ملتحني،  اأ�سرا�س  ورجال  حمّجبات،  ن�ساء  مثل  ب�سور  االإ�سالم  ومتثيل  االأ�سخا�س، 

واآباء بربريني، ومغت�سبني، ومفّجرين انتحاريني)54(.

واجه املهاجرون والفئات الدينية املختلفة يف اأ�سرتاليا، وخ�سو�سًا امل�سلمون، 
بع�س املقاومة يف عملية االندماج يف املجتمع االأ�سرتايل)55(. وعلى الرغم من امل�ساعب 
التي يلقاها االأ�سرتاليون امل�سلمون يف اإثبات »اأ�سرتاليتهم«، فاإن هناك بع�س التقنيات 
�سورتهم.  اإثبات(  اإعادة  )اأو  الإثبات  واالأ�سرتالية  العربية  اجلاليات  اعتمدتها  التي 
مع  للتوا�سل  وامل�سلمون  العرب  ا�ستخدمهما  طريقتني  و»الرتابط«  »التج�سري«  وميّثل 
اجلاليات العربية وغري العربية، ودعم االت�سال بني هذه الفئات رّدًا على ال�سلوكيات 
وفرياغ   )57()Michele Lamont( المونت  ملي�سال  ووفقًا  لالأجانب))5(.  الكارهة 
الفئات  حدود  لتعزيز  االأ�سلوبان  هذان  ا�سُتخدم   ،)58()Virag Molnar( مولرن 

)51( Deen 2003, pp. 271�279.

)52( Deen 2003, Kabir 2007.

)5(( Saeed 2003.

)54( Deen 2003, pp. 283�287, Kabir 2008.

)55( Markus, A and Dharmalingam, A 2007, Mapping social cohesion Report, Institute for the Study 
of Global Movements Clayton, Monash, Vic.

)5(( Allen, R 2010, ‘The bonding and bridging roles of religious institutions for refugees in a non�
gateway context’, Ethnic and Racial Studies, vol. 33, no. 6.

)57( عامل اجتماع كندي، اأ�ستاذ الدرا�سات االأوروبية يف جامعة هارفرد )املحرر(.

)58( اأ�ستاذة علم االجتماع يف )New School for Social Resarch( )الواليات املتحدة(، تركز اهتماماتها البحثية على الثقافة 
وال�سيا�سة والتغيري االجتماعي )املحرر(.
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املحّددة بالعرق اأو االإثنية اأو جتاوزها)59(.

ميكن فهم »التج�سري باأنه حماولة لبناء روابط مع االأ�سرتاليني غري امل�سلمني 
اإلى  »التج�سري«  وي�ستند  احلالية.  االجتماعية  االنق�سامات  ملواجهة  العرب،  وغري 
املجتمع  اأع�ساء  مع  التعامل  والرغبة يف  الثقافات،  بني  والتوا�سل  املتبادل،  التفاهم 
العملية  هذه  اعتماد  على  االإ�سالمية  اجلالية  �ُسّجعت  وقد  االإق�ساء)0)(.  لتجّنب 
ال�ستعادة �سورة امل�سلمني يف اأ�سرتاليا. لكن يبدو اأن بع�س اأع�ساء اجلالية االإ�سالمية 
امل�سلمني  االأ�سرتاليني  بني  الهّوة  جل�سر  كافيًا  جهدًا  تبذل  مل  اجلالية  اأن  يالحظون 
وغري امل�سلمني. ووفقًا لدين)1)(، مل تنجح املجتمعات االإ�سالمية، منذ حرب اخلليج، 
مبا يف ذلك الفئات الدينية والعرقية، يف »بناء ج�سور« مع املجتمعات غري االإ�سالمية، 
امل�سلمني  االأ�سرتاليني  على  اللوم  اإلقاء  اأن  االأجانب. غري  وكراهية  اجلهل  عّزز  مما 
ب�ساأن اخلطاب االإق�سائي الذي يدعمه بع�س االأ�سرتاليني غري امل�سلمني يبدو عذرًا 
خطريًا. ووفقًا للكاتبة االأ�سرتالية حنيفة دين )Hannife Deen()2)(، حاول العديد 
من املنظمات معاجلة هذه الهّوة بني االأ�سرتاليني امل�سلمني وغري امل�سلمني منذ �سنة 
2001. وترى دين اأن �سنة 2001 كانت حدًا فا�ساًل للنا�سطني امل�سلمني، يف حماولة 
امل�سلمني  الدينيني  القادة  اأن على  اقرتحت  اأنها  الوا�سع. غري  املجتمع  مع  بدء حوار 
واإيجاد حلفاء خارج  واليهودية،  امل�سيحية  والتداخالت مع  الت�سابهات  الت�سديد على 
الفئات الدينية، وال�سماح »للم�سلمني غري املرئيني« بالتكّلم بو�سوح)))(. وميكن اعتبار 
على  �ساحلًا  مثااًل  للحرب،  املناه�ض  والن�ساط  الالجئني  ل�سالح  والدعوة  الن�ساط 

»التج�سري« الذي جمع االأ�سرتاليني امل�سلمني وغري امل�سلمني معًا)4)(.

)59( Lamont , M, Virag, M, The study of Boundaries in the social sciences, Annual Review of Sociol�
ogy 2002. 

)(0( Lamont, M & Aksartova, S 2002, Ordinary cosmopolitanisms strategies for bridging racial 
boundaries among working�class men. Theory, Culture & Society, vol. 19. 

)(1( Deen 2003, p. 283.

)(2( Deen 2003.

)((( Deen 2003, pp. 386�387.

)(4( Deen 2003, p. 325, Phillips 2009, p. 511.
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ردًا على احلوادث  »الرتابط«  اأن�سطة  اأي�سًا يف  االإ�سالمية  املجتمعات  �ساركت 
بني  العالقة  لتقوية  ن�ساط  باأنه  »الرتابط«  ويو�سف  االأجانب.  وكراهية  العن�سرية 
والوطنية  االأخالقية  الهويات  تاأكيد  واإعادة  املجتمعات ودعمها،  واأع�ساء  املجتمعات 
يف  امل�سلمني  ال�سّبان  اأو�ساط  يف  املتجّدد  االهتمام  تف�سري  وميكن  للمهاجرين)5)(. 
امل�سلمني  يف  اأّثرت  التي  االأحداث  على  رّد  مبثابة  وتعّلمه،  االإ�سالم  بتعليم  اأ�سرتاليا 

واملجتمع االإ�سالمي، وال�سعور بالتحّدي الذي ي�سهده املجتمع)))(. 

الخاتمة

اأحادية، تقّدم  اخُتزل املجتمع االإ�سالمي االأ�سرتايل يف �سور منطية حتقريية 
–تقريبًا- بال�سراعات واالأحداث  تف�سريًا م�سّوهًا لالإ�سالم، يرتبط بطريقة �سببية 
اإنكار  يزالون-  -وال  امل�سلمون  االأ�سرتاليون  واجه  وقد  والدولية.  املحلية  االإرهابية 
ا�ستقالليتهم الفردية، وهوّياتهم الثقافية والدينية، باالإ�سافة اإلى مكانهم يف املجتمع 
االإن�ساين العاملي. واأ�سهم �سّناع ال�سيا�سة واملعّلقون -على حدٍّ �سواء- يف تقدمي �سورة 
جمتمع  بتحديد  امل�سّللة  النمطية  لل�سور  و�سمحوا  امل�سلمني،  لالأ�سرتاليني  اإ�سكالية 
مغاير اإلى حّد كبري. ويف حني اأن االأحداث ال�سيا�سية العاملية اأ�سهمت -من دون �سّك- 
يف تعزيز امل�ساعر املعادية للم�سلمني يف اأ�سرتاليا و�سواها، يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية، 
فقد كان لعوامل تاريخية وحملية حمّددة دور حا�سم اأي�سًا. ومتّيز املواقف ال�سلبية من 
امل�سلمني االأ�سرتاليني اخلطاب االجتماعي وال�سيا�سي الراهن وت�سيطر عليه. وال بّد 
من اإعادة النظر يف هذه اخل�سائ�س يف �سوء العوامل املتداخلة، مبا يف ذلك التمثيل 
يف و�سائل االإعالم، وال�سيا�سات االجتماعية )على �سكل ن�سخة فلكلورية من التعّددية 
الثقافية(، باالإ�سافة اإلى التاأثري العميق، واإن غري املُدرك، للخطاب »اال�ست�سراقي« يف 

ت�سّورات االإ�سالم وال�سرق.

)(5( Levitt, P 2003, ‘“You know, Abraham was really the first immigrant»: religion and transnational 
migration’, International Migration Review, vol. 37, no. 3. Hirschman, C 2004, ‘The role of religion 
in the origins and adaptation of immigrant groups in the United States’,  International Migration 
Review, vol. 38 no. 3 

)((( Deen 2003, p. 388.
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نتيجة  التعقيد  من  مزيدًا  لالإ�سالم  الراهن  الت�سور  ي�سهد  اأ�سرتاليا،  ويف 
»االإنذارات االإرهابية« �سبه اليومية، التي ي�سدرها الوزراء احلكوميون، ومن يعلنون 
ثالثني  نحو  قبل  �سعيد  اإدوارد  الحظ  وكما  االإعالم.  و�سائل  ومرا�سلو  خرباء،  اأنهم 
�سنة )1997(، فاإن جمّرد ا�ستخدام م�سطلح »اإ�سالم« ل�سرح االإ�سالم وامل�سلمني اأو 
اإدانتهم من دون متييز، اأ�سبح تعميمًا مفرطًا غري م�سوؤول، يثري امل�ساكل، وذا تاأثري 
ال�سيطنة، يف  اعتبار هذه  باأكمله. ويجب  نحو متزايد جمتمعًا  وي�سم على  معاك�س، 
�سياق جمتمع متنّوع ثقافيًا مثل اأ�سرتاليا، اأمرًا غري مقبول. ووفقًا للجناح اليميني يف 
البلد، اأّدت التعّددية الثقافية والفئات الثقافية املختلفة، ال �سيما امل�سلمني واالآ�سيويني، 
ر املهاجرون  اإلى تقوي�س الوحدة الثقافية. ويف هذا املناخ ال�سيا�سي واالجتماعي، ُي�سوَّ
االجتماعي، وخطر  تهديد لالن�سجام  باأنهم  نحو متزايد  اأ�سرتاليا على  امل�سلمني يف 
حمتمل على االأمن الوطني. بل اإن النقا�سات امل�ستمّرة ب�ساأن ف�سل التعّددية الثقافية، 
التحّديات  اأحد  ميّثل  البي�س،  بتفّوق  توؤمن  التي  املتطّرفة  اليمينية  الفئات  و�سعود 
االأكرث اأهمية التي تواجه االأ�سرتاليني امل�سلمني، وتوؤّثر يف اأ�سرتاليا املتعّددة الثقافات 

باأكملها)7)(.

)(7( Mansouri, F., M. Lobo and  A. Johns 2016, Grounding religiosity in urban space: Insights from 
Multicultural Melbourne. Australian Geographer, Vol. 47, No. 3.
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