
 

 
  



 *مقدمة
 1999عام اللجنة حقوق اإلنسان في  علىالمتحدة لمعالجة قضیة "ازدراء األدیان"  األمممشروع قرار ُعرض 

ازدراء "تحت عنوان في األصل مع اإلشارة إلى أن نص المشروع كان  اإلسالمي المؤتمرنیابة عن منظمة 
سبتمبر. أیلول/  11ھجمات  االعتبارات السیاسیة في أعقاببرزت حتى  ولم تحظَ الوثیقة باھتمام كبیر اإلسالم".

 2005لعام ا في (ص) للنبي محمد المسیئةنشر الرسوم الدنماركیة  ھذا وشكلت االعتبارات السیاسیة التي تلت
 .ھذا لمشروع القرارإضافي  عامل جذب "یوالندس بوستن"صحیفة في 

 
 ومبرراتھ.تطور نص القرار  مع الوقت

 ھوم"الذین یؤیدون مففإن ، قوانین ازدراء األدیان فضح " تحت عنوانحقوق اإلنسان أوًال "ا لتقریر منظمة وفقً 
ضروریة لمكافحة التحریض على التمییز أو العداوة  عملیات الحظر المماثلةن أ یعتبرون "ازدراء األدیان"

 من التعصب. امناخً ھذه القوانین  تخلقفي الواقع،  1.والعنف وكذلك لحمایة حریة الدین"
 

ه األساسي في جوھرقرار "ازدراء األدیان"  یشكلإذ : ازال نفسھتوثیقة ال لھذه ال ةالرئیسی قوة الدفعمع ذلك، فإن 
یر وتلك غا مقبولة أخالقیً التحدید األفكار  منن الحكومات مكّ ی ازدراء األدیانمكافحة ل قانونٍ  وضعل محاولةً 
 .المقبولة

 
. على حد سواء ة عملیةیسیاسدینیة وأسباب تقوم على ازدراء األدیان مفھوم حجًجا ضّد  ھذه الوثیقة تعرض

مع اآلیات القرآنیة التي تؤكد على حریة التعبیر والنقاش "ازدراء األدیان" قرار  یتعارض على الصعید الدیني،
و وھ ةتعالیمھ السماویهللا و أنھ ال بد من الدفاع عن القرار على فرضیة یقومذلك،  إضافة إلى مفتوح.المدني ال

 باإللھ القدیر.اعتقاد اإلسالم ال سیما في ضوء  یةتعالیم الدینال في دّعمغیر ممفھوم 
 

ا. دً واسع جازدراء األدیان قرار نطاق  بما أن األصلب وبمعیازدراء األدیان مفھوم ا أن أیضً  الوثیقة ھذه تعتبر
 غلبیة ضدلأل یعطي القوة واضحالوغیر  فضفاضالقرار الفإن "نص ، "حقوق اإلنسان أوًال "منظمة وفق 

ان ازدراء األدیاستخدمت الحكومات واألفراد في كثیر من األحیان قوانین إذ دولة ضد األفراد. للالمنشقین و
لعنف وتسویة اعملیات  إضفاء الشرعیة علىولمضایقة المنافسین أیًضا ولكن  لیس فقط لخنق المعارضة والحوار

 .2"لبسیطةاالنزاعات 
 

: بة عنھالمترتلسیاسة إلى تداعیات اا نظرً  غیر مواتٍ  ازدراء األدیان قرارأن  الوثیقةھذه إلى جانب ذلك، تعتبر 
غلق یو تھك حق الفرد في حریة التعبیرمناقض لمفھوم حمایة حقوق اإلنسان ألنھ ینإن قرار ازدراء األدیان 

 الجماعات بعضفكار ألیعزز التطرف الدیني ویؤدي إلى معاملة تفضیلیة ویشجع على العنف و "سوق األفكار"
لمترتبة عن ا. وقد تم تسلیط الضوء على اآلثار السلبیة التمییز الذي ترعاه الدولةب وبالتالي یسمح وأیدیولوجیاتھا

 ا القرار.االعتبار عند تقییم ھذبعین أن تؤخذ ھذه اآلثار  لذا ال بد من، الدوللقرار في العدید من ا
 
 

 

																																																													
قوق حإعداد ألیخندرو ج. بوتل، محلل لشؤون السیاسة والحكومة وریاض علي، باحث مساعد في مجلس الشؤون العامة للمسلمین حول الحریة الدینیة و *

 اإلنسان
 ). متوفر على 2011"كشف قوانین ازدراء األدیان: نتائج تجریم "ازدراء األدیان"". منظمة "حقوق اإلنسان أوًال"، (آذار/ مارس  1
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 قرار ازدراء األدیانالمترتبة عن اآلثار الدینیة 
 على ویرّكزإلى حمایة األفراد ازدراء األشخاص یسعى إذ األشخاص.  عن ازدراءازدراء األدیان یختلف 
حمایة  األشخاص "تھدف إلى ازدراء منالقوانین التي تحمي إن  بشكل تجریبي.التحقق منھا التي یمكن الحقائق 
حقوق بوثیق  وھي مرتبطة بشكل ھا على معیشتؤثر سلبً یي من شأنھ أن ذالالعام أو التشھیر  ن الذماألفراد م

 .3"حقوق المجموعة  منبدًال  الفرد والشخص
 

 ید أنبستخدم لحمایة مجموعة من المعتقدات واألفكار والفلسفات. فھي "ت قوانین ازدراء األدیان إلى أما بالنسبة
مفھوم الحریة الدینیة مصمم لیحمي تنوع ادعاءات  وبالتالي فإن ةالحقیق حولمتضاربة تقدم ادعاءات األدیان 

 ینيدأي اعتقاد تحدید على جبر القاضي تأن  امن شأنھبازدراء األدیان دعوى قضائیة فإن مع ذلك  .4الحقیقیة"
ارتكازه على  منبدًال یستند القرار على المعتقدات الشخصیة الذاتیة فقط  كمافكري ھو الصحیح.  أو فلسفي أو

 .بشكل تجریبيالتحقق منھ ما یمكن 
 

سورة من  12وذلك وفق اآلیة  األدیانبازدراء األشخاص ولكن لیس  بازدراءبوضوح الكریم القرآن یقر 
ْعًضا الَِّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِیًرا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َوال تََجسَُّسوا َوال یَْغتَْب بَْعُضُكْم بَ {یا أَیُّھَا : الحجرات

اٌب َرِحیٌم} َ إِنَّ ّهللاَ تَوَّ  الكریم ، یعتبر القرآنفي الواقع .أَیُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن یَأُْكَل لَْحَم أَِخیِھ َمْیتًا فََكِرْھتُُموهُ َواتَّقُوا هللاَّ
حمایة لل اتشریعیً  اإطارً  من سورة النور 13إلى  10اآلیات في  یحدد ا لدرجةجدً  ةاألشخاص خطر ازدراءتھمة 
 :منھا

ا لَُّكم بَْل ھَُو َخْیٌر لَُّكْم لُِكلِّ اْمرِ { نُكْم ال تَْحَسبُوهُ َشّرً ا اْكتََسَب ِمَن اِإلْثِم إنَّ الَِّذیَن َجاُؤوا بِاِإلْفِك ُعْصبَةٌ مِّ ْنھُم مَّ ٍئ مِّ
لَْوال إِْذ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بِأَنفُِسِھْم َخْیًرا َوقَالُوا ھََذا  * َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ ِمْنھُْم لَھُ َعَذاٌب َعِظیمٌ 

بِیٌن* ِ ھُُم اْلَكاِذبُونَ لَْوال َجاُؤوا َعلَْیِھ  إِْفٌك مُّ ھََداء فَأُولَئَِك ِعنَد هللاَّ  }بِأَْربََعِة ُشھََداء فَإِْذ لَْم یَأْتُوا بِالشُّ

یعطي الحكومة، ولیس  ألن ھذا االزدراءازدراء األدیان ھذه لتطال الحمایة  یمدد مساحةال  الكریم القرآنبید أن 
 أن التنوع الكریمالقرآن یوضح . من ناحیة أخرى، ا الوأیھ األفراد، الحق في أن تقرر أي األفكار المقبولة

 جزء من الخطة اإللھیة: "سوق األفكار" الحرةالفكري في 
 

 َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَن*  {َولَْو َشاَء َربَُّك َآلَمَن َمن فِي اْألَْرِض ُكلُّھُْم َجِمیًعا ۚ أَفَأَنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّٰى یَُكونُوا ُمْؤِمنِینَ 
ْجَس َعلَى الَِّذیَن َال یَْعقِلُوَن} ِ ۚ َویَْجَعُل الرِّ  )100و 99(سورة یونس، اآلیتان  تُْؤِمَن إِالَّ بِإِْذِن هللاَّ

 اقعفي الویحرم ، : أوًال ألسباب عّدة إشكالیةازدراء األدیان یطرح العقیدة اإلسالمیة،  تقوم علىمن وجھة نظر 
لجماعیة صفتنا اعلیھا عتمد تالتي م ھبات هللا للبشریة، وأعظواحدة من ، ختیاراالالحرة في  من إرادتھالشخص 

 )02:30. (كخلفاء هللا في األرض
 

حریة ء األدیان ازدراقوانین تقمع  ع. في الواقفي التعبیرلمجتمع ا ةتأثیر سلبي على حری الزدراء األدیانا، ثانیً 
سوق " مھما كانت ).إطار ھذا التقریرا في ھذه النقطة الحقً  سیتم التطرق إلى( وثیقةالالتعبیر والمناقشات 

ي الواقع، . ففعالیة أكبر حریة التعبیر حقھ فيمن خالل  هأفكار عن یحقق دفاع المرء، قاسیة وصعبةاألفكار" 
فكار لألاالستجابة المطلوبة فمن خالل النقاش الحر.  امواجھتھفي كراھیة لل للتصديأفضل طریقة  تكمن

 اآلیات التالیة:تبیّن كما ، صالحةالعمال األفكار واألبمواجھتھا  تتجلى فيل السیئة واألعما
																																																													

). متوفر على: 2008"موجز صندوق بیكیت حول قضایا الحریة الدینیة: ازدراء األدیان"،  منظمة "صندوق بیكیت للحریة الدینیة"، (حزیران/ یونیو  3
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 6المرجع السابق، ص  4



 
 )125(سورة النحل، اآلیة  }َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَةِ  إلىاْدُع { •
 لَِّذي أُْنِزَل إِلَْینَا َوأُْنِزلَ َوَال تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن إِالَّ الَِّذیَن ظَلَُموا ِمْنھُْم ۖ َوقُولُوا آَمنَّا بِا{ •

ھُُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَھُ ُمْسلُِمونَ  ھُنَا َوإِلَٰ  )46(سورة العنكبوت، اآلیة  }إِلَْیُكْم َوإِلَٰ
 

بل على . نفسھحق الشخص وقدرتھ على التعبیر عن فكرة قمع القرآن الكریم أي آیة من آیات في  وال یورد هللا
ل أفضأفكار بمواجھة األفكار السیئة ھي االستجابة المطلوبة إّن كما تظھر اآلیات المذكورة أعاله، و، العكس

 من خالل النقاش وحریة التعبیر.
 

 عتقدحریة الدین والفكر والم، كامتداد لدعمھ لحریة التعبیربشكل إضافي الكریم  القرآنیدعم ذلك،  إلى جانب
 :كما ھو مبین في اآلیات التالیة

 
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ { • یِن قَْد تَبَیََّن الرُّ  )256(سورة البقرة، اآلیة  }ال إِْكَراهَ فِي الدِّ
ا َعبَدتُّمْ *  َوال أَنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ *  ال أَْعبُُد َما تَْعبُُدونَ *  اْلَكافُِرونَ قُْل یَا أَیُّھَا { • ال وَ *  َوال أَنَا َعابٌِد مَّ

 (سورة الكافرون) }لَُكْم ِدینُُكْم َولَِي ِدینِ *  أَنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ 
 

السماویة كانت تقوم على  (ص) بأن رسالة النبي محمدا مرارً اإلنسانیة الكریم القرآن یذّكر ذلك،  إضافة إلى
العتقاد ى اإجبار الناس علبلم یكن یسمح لھ إذ األخالقي والفكري.  الصعیدینعلى ھم وإقناعللناس تقدیم المشورة 

 )22و 21وسورة الغاشیة اآلیتان  54و 53برسالتھ. (سورة اإلسراء اآلیتان 
 

تجاه قرار ازدراء األدیان یمیل المرء إلى طرح السؤال  (ص) النبيج موقف التي تعالضوء ھذه اآلیات  على
بسلطة للمطالبة  نونحن البشر العادیفمن نكون  فقط تقدیم المشورة واإلقناعبالنبي مباشرة  هللا أمرإذا كان : التالي
 فرض معتقداتنا على اآلخرین؟لنو أعلى

 
 األدیانعن قرار ازدراء المترتبة السیاسة آثار 
، ددوغیر مح اغامضً  ا" مصطلحً زدراء"االكون من ازدراء األدیان قرار السلبیة لالسیاسة آثار نبع العدید من ت

في والتناسق عدم المساواة بالتالي فإن . 5انتقائي وتعسفي وتمییزيإمكانیة تطبیقھ بشكل القرار إلى  مما یعرض
ستقرة مالحقوق اإلنسان في البلدان ذات المؤسسات الضعیفة وغیر یؤدیان إلى تردي حال سھذا القرار إنفاذ 
 نوان" تحت عحقوق اإلنسان أوًال "لتقریر منظمة ا . وفقً بشكل تاممصداقیة الدول الدیمقراطیة إلى اإلخالل بو

ات عملی أثارتعسفیة واعتقاالت واحتجازات أدى االتھام بازدراء األدیان إلى " قوانین ازدراء األدیان فضح
 .6ھمجیة"قتل وھجمات اعتداء و

 
حقوق اإلنسان. إلى انتھاك  ازدراء األدیانقوانین فیھا  أدتا بلدً  15حالة في  50 أكثر من ویوثق التقریرھذا 

) القوانین 1: ازدراء األدیانأربع فئات من قوانین " ما بین حقوق اإلنسان أوًال "منظمة في ھذا اإلطار، تمیّز 
) القوانین التي 3 ھمجیة) القوانین التي أثارت أعمال عنف 2العام،  سیاقالنقاش واالختالف في الالتي تخنق 

 خاصة.الستخدم كسالح لتسویة النزاعات ) القوانین التي تُ 4تنتھك حریة الدین أو الفكر أو المعتقد 
 

																																																													
 ). متوفر على:2010، بیت الحریة "فریدوم ھاوس"، (تشرین األول/ أكتوبر "ملخص السیاسة: تأثیر قوانین ازدراء األدیان"آن برودوم، -جو 5

http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/95.pdf 3 ، ص . 
 .1 "فضح قوانین ازدراء األدیان"، ص 6



أن  انقوانین ازدراء األدی تأثیربعنوان  " (فریدوم ھاوس)بیت الحریةمنظمة "آن برودوم في تقریر -جوتعتبر 
منحدر . إن ھذا ال7"اتھام ومحاكمة فعلیًا أن یولّد ي عملألیمكن و قابلة للتوسع بشكل عامقوانین ازدراء األدیان "
لتزام الاتغییر  ي إلىوبشكل دائم وسلبسیؤدي وواسع النطاق اعتماد قرار "ازدراء األدیان" ب زلق المرتبطال
 التي تتبنى مثل ھذه القوانین. دولجمیع الفي حقوق اإلنسان ب

 
تفضیلیة وبالتالي التعدي على حقوق معاملة إلى معاملة بعض المجموعات قرار ازدراء األدیان یؤدي س

ن الدینیة والمسلمین الذین ال یتفقو اتقلیلمھاجمة األ ازدراء األدیانن قوانین وم المتطرفااستخدو ھذااآلخرین. 
إلى حد وصف ذھب البعض  حتى إنإجراءات قانونیة تافھة ضدھم.  اتخاذمع وجھات نظرھم الدینیة من خالل 

القرار الذي یؤدي إلى التمییز یعزز . ف8ازدراء األدیان على أنھا شكل من أشكال التمییز القانونيقوانین مكافحة 
 قاعدة.ال ھو صبالتعفیھا  یمسيبیئة خلق 

 
حقوق فھم الیستند إلى مفھوم حقوق اإلنسان ف. "سوق األفكار" قغالالتي یطرحھا ازدراء األدیان إمشاكل المن 

نظمة ھي مو "صندوق بیكیت للحریة الدینیةمنظمة "رى من جھتھا ت كل منھا. وحمایة الفردیة والقانون الدولي
یات ھو من حمایة األفكار أو أن "أسس حقوق اإلنسان في حمایة األفراد بدًال  دولیة للدفاع عن الحریة الدینیة

أن  وتبین المنظمة ."ادئ العامة واألوساط األكادیمیةالمبو عرافعة راسخة في المعاھدات واألمجموال
 لفردیةاتعایش مع الحقوق تأن حقوق اإلنسان ب القائلة فكرةفي الفي الماضي للطعن التي تمت محاوالت ال

 .وتغییرھا لقیت معارضة
 

دي ، یؤن غیر قادرین على ممارسة كامل حقھم في حریة التعبیرووالمواطنمقیدة سوق األفكار  تكونعندما 
 إلى عدة نتائج اجتماعیة سلبیة:ذلك 

 
عواقب وخیمة على أولئك الذین  وقوعدینیة السائدة مع احتمال الیدیولوجیة تسیطر على المجتمع األ .1

 أتباع األقلیات الدینیة.على وجھات نظر دینیة تختلف عن األغلبیة وكذلك ب نیتمتعو
  تعودالالحقائق والبیانات الدقیقة حول موضوع معین قد  بما أنا الجھل والتعصب أكثر انتشارً  یمسي .2

 .ةمسموع
 میة ثقافیة متنوعة. تجربة تعلی تتم إعاقة .3

 
فس في ن جماعة معینة أیدیولوجیةلحفاظ على امحاولة والفردیة الحقوق قوق اإلنسان وإذ ال یمكن حمایة ح

 .الوقت
 

النقاش  بشكل فعال من خالل ى الكراھیةالتغلب علیمكن في الوالیات المتحدة كیف  اآلونةفي ظھرا ن مثاال بیّنی
 :الحر

 
تمرت اسمعركة  يالمجتمعالمركز لمسجد واھذا  خاض. المركز اإلسالمي في تیمیكوال فالي، كالیفورنیا •

ثل "سیتم م وقد ترافقت المعركة مع تعلیقات عدةمسجد. الحصول على موافقة لبناء أشھر للستة قرابة 
اإلسالم دین، ب. اإلسالم لیس ال بد لنا من الصحوةالمسلمین على البیت األبیض ...  رفع علم

بناء ، تمت الموافقة على ینمسلمالكیین یرالرغم من خطاب الكراھیة ضد األم وعلى .9أیدیولوجیة"
																																																													

 .3 برودوم، "ملخص السیاسة: تأثیر قوانین ازدراء األدیان"، ص 7
 .6المرجع السابق، ص  8
 ). متوفر على: 2010كانون األول/ دیسمبر  16أودري ونغ، "مسجد جنوب كالیفورنیا یحصل على الموافقة رغم الجدل"، إیلوم ( 9



كیین یحقوق األمر في الوقت عینھ علىحریة التعبیر مع المحافظة  یدل على حمایة األمر الذيالمسجد. 
 بناء مكان عبادتھم.في المسلمین 

 
لحمة مخاض ھذا المركز المخصص للعبادة والمجتمع  المركز اإلسالمي في مورفریسبورو، تینیسي. •

 تاحتجاجاالوتنظیم  عبیركانت القدرة على التقد مضادة. والحتجاجات االالحتجاجات ومن امماثلة 
 . في نھایة المطاف10اإلسالميمركز مورفریسبورو صالح ل للبتالمحاكم استمالة في نافعة  ةمضادال

االحتجاجات ھذه تظھر بالتالي، لمركز اإلسالمي. ببناء ھذا ا ُسمحو قوة سیادة القانون سادت
ریة حب یتمتعنظام إطار ستمر في العمل في یأن نظام القضائي لل ھ یمكندة أنمضاالحتجاجات واال

 .قويالالتعبیر والنقاش 
 

 ام كانإال أنھا، ین المسجدیناألصوات المعارضة لھذطغت على الخطاب المتعصب أن صبغة وعلى الرغم من 
 شاركةمالقدرة على االحتجاج والبتمتع األفراد من دون ف. على المضي قدًما وبنجاح في عملیات البناء ینقادر

 .في مورفریسبورو وتیمیكوال ینالمسجد لما تم تشییدفي الخطاب العام 
 

ي ف احترام حریة التعبیرومواجھة الكراھیة الصادر بعنوان في تقریرھا  "حقوق اإلنسان أوًال "توصي منظمة 
د حریة قواعد دولیة جدیدة تقیّ وضع  من كل الحكومات خطوات ملموسة لمواجھة الكراھیة بدًال تتخذ أن ب آن

الذي اب ویواجھوا الخطا علنً  وادینأن یالتعبیر. على سبیل المثال یجب على الحكومات والمسؤولین الحكومیین 
 جمیعذلك یجب توفیر األمن الكافي ل إضافة إلى دینھم.بناًء على العنف ضد مجموعة من األفراد  یحرض على

ا یجب على الحكومات أن تسن قوانین تحظر التمییز األفراد والجماعات التي تواجھ تھدیدات بالعنف. وأخیرً 
 ھذه القوانین. نفاذالمناسبة إلعلیھا أن تكفل الرقابة والمساءلة كما تتماشى مع المعاییر الدولیة و العلني والسري

 
لتعدي ا في قرار ازدراء األدیانالتي من شأنھا أن تنشأ عن ة األخرى الكبیرة یتتجلى إحدى المشاكل السیاس
معینة  اییدیولوجأل بإعطاء القیمةھذا القرار للدولة إذ یسمح حریة التعبیر. على ا على الحقوق الفردیة وتحدیدً 

 "دینیةصندوق بیكیت للحریة المنظمة " من جھتھا تعتبر. مفي التعبیر عن أفكارھ األفرادحق  وتفضیلھا على
 .11 من فرد"... بدًال  ا"دینً  تحمياألدیان  أن قرارات ازدراء

 
ي تمسك زمام النخبة الت تفضیل أیدیولوجیا على الفرد إشكالیة ولكن االمعاملة التفضیلیة لألیدیولوجیتطرح 

بشكٍل الحھم خ مصیترسیؤدي إلى السلطة  األشخاص الذي یتولونأفكار ل ضیتفف. السلطة یطرح إشكالیة أكبر
 .یعارضونھمضد أولئك الذین أكبر 

 
قوانین التي تعمل ب دولأولئك الذین یعیشون في العلى الذي ینعكس التمییز القانوني والتأثیر  نأمثلة عفي ما یلي 

 ازدراء األدیان:
 

																																																													
-Despite-Approval-Gets-Mosque-California-http://www.illumemag.com/zine/articleDetail.php?Southern

13397-Controversy  
 ). متوفر على: 2011كانون الثاني/ ینایر  2،" مورفریسبورو بوست (10عناوین من ' 10میشیل ویالرد، "أفضل  10

25533-cms-10-from-headlines-10-http://www.murfreesboropost.com/top 
 

 ). متوفر على: 2008"محاربة ازدراء األدیان"، منظمة "صندوق بیكیت للحریة الدینیة"، (حزیران/ یونیو  11
http://www.becketfund.org/files/a9e5b.pdf 1 ص. 



ط شری ھالنشر ازدراء األدیانبتھمة "أطفال الشوارع"  الساخرة فرقةالببالغ ضد  محاميتقدم . مصر •
ن جھتھ مللدولة.  التابعةالمذیعین في محطة إذاعة القرآن الكریم  یسخر من "یوتیوبعلى موقع "فیدیو
ھذا ا على سؤال حول وردً  .جامعة األزھرب أستاذ الشریعةأحمد كریمة، الشیخ  ھذه االتھامات علنا أیّد

 .12"عبر وسائل اإلعالمأنا طبعا لم أشاھد الفیدیو ولكن عرفت المحتوى اإلجمالي : "كریمة قال الفیدیو
في نھایة المطاف بسبب عنھم ولكن أفرج  لفترة وجیزة الفرقةلقي القبض على أعضاء أُ بعد ذلك 
أحمد كریمة نفسھ الشیخ ھم اتُ . وبعد بضعة أشھر ات التي تمت ممارستھا في ھذه القضیةالضغوط

تلك التھم . بید أن 13وفق ما ُزعمأقواًال لم ینطق بھا (ص) النبي محمد  إلىنسب  ھألن بازدراء األدیان
 .األزھر فيأستاذ ككریمة  ما یعود ذلك إلى منصبورب لم تؤد إلى أي مالحقات قضائیة

 
اكتشف د فق للشابا نسخة من القرآن الكریم. وفقً  ھلحرق ملوكالسیف  یُدعى شابتم اعتقال . باكستان •

لتي یعة اإلسالمیة اا للشروفقً  اعلیھفي مسجد محلي وقرر أن یحرق الكریم تالفة من القرآن صفحات 
صل ت لكن قبل أناسم هللا.  فیھاذكر  قد التيصفحات التدنیس  ال بد من حرقھا لمنع تنص على أنھ

 .14جل الملوكذا العمل بإطالق النار على رِ الشرطة قام رجل آخر أغضبھ ھ
 
 

رغم من أن ممارسة الشعائر الدینیة وعلى ال. من ممارسة دینھم وافي ھذه الحاالت تم استھداف األفراد ومنع
  من أشكال التعبیر.شكًال تُعتبر ال تزال بید أنھا  خطاب علنيعبارة عن لیست 

 
أن وجھات نظره ال تتماشى مع آراء المتطرفین واألغلبیة  بناًء علىاألدیان من حقوق الفرد  یحد قرار ازدراء

رفین الذین والمتطالمستبدة یمكن أن یؤدي إلى تحالف سیاسي بین النخب . األمر الذي بزمام السلطة التي تمسك
موعة د الدولة حقوق مجعندما تقیّ  حد من حریة التعبیر.للیجمعھم اھتمام مشترك (وإن كان ذلك ألسباب مختلفة) 

الدولة.  هاترعفي التمییز الذي  بالمشاركةمجموعة أخرى فإنھا تبدأ عینھ لحق تحمي الواحدة وفي الوقت نفسھ 
واستخدام اإلبادة الجماعیة وما إلى ذلك)  مثل محرقة الیھودوقد أظھرت لنا أمثلة عدیدة في التاریخ الحدیث (

 .التمییز الذي ترعاه الدولةإلیھ یؤدي  قدخطیر الذي المسار ال
 

 من العنف بدًال شجع على سیالواقع ھو أنھ  بید أن ازدراء األدیا قرار دعملوعلى الرغم من الحجج المقدمة 
 أشار الخبیر القانوني اإلندونیسي هدلفي ب ازدراء األدیانعن آثار قانون  الحدیث. وفي معرض منھتخفیف ال

 عندما تكون ھناك إجراءات قسریة (لمنع شخص ما أو مجموعةتقع أن "النزاعات إلى المولى لوبیس  تودونغ
د أحم س.الدراسات اإلسالمیة أكبر إلى جانب ذلك فإن البروفسور في  .15"معتقداتھما لدینھم وعبادة وفقً ال) من ما

 . 16"یس إالل التعصب إلى زیادةالتعصب  أدى[في باكستان]،  ازدراء األدیان"في تطبیق قانون  یتفق معھ قائًال:
 

																																																													
). متوفر على: 2016أیار/ مایو  14( یوتیوب"، »ردة«و »كفر«ارتكبوا جریمة  »أطفال الشوارع«شاھد.. أحمد كریمة: " 12

https://www.youtube.com/watch?v=wUzkXX6ULpo 
). متوفر على: 2016تموز/ یولیو  7، وكالة أنباء أونا ("الطائفیة الفتنة وإحداث األدیان بازدراء كریمة أحمد ھمیت "بالغ 13

http://onaeg.com/?p=2648174  
 

 .6 "فضح قوانین ازدراء األدیان"، ص  14
 )، متوفر على: 2010نیسان/ إبریل  21، "خطاب: قانون ازدراء األدیام "لم یمنع الصراع""، جاكرتا بوست (تودونغ المولى لوبیس 15

conflict’.html-prevented-‘hasnot-law-blasphemy-04/21/discoursehttp://www.thejakartapost.com/news/2010/  
 )، متوفر على:2002أیار/ مایو  19ي واشنطن بوست، (ذأكبر أحمد، "قوانین ازدراء األدیان في باكستان، تخونني الكلمات"،  16

law.html-blasphemy-house.com/religions/islam/pakistan-http://www.wright  



في . اھیض علیحرالتالتي یمكن لقرار ازدراء األدیان  عنفشكل آخر من أشكال ال في العنف المتطرف یتجلى
في بعض  یتمتعون بسلط  المتطرفین الدینیین أنإلى  " (فریدوم ھاوس)بیت الحریة"تقریر یشیر ھذا اإلطار، 

 .17مسؤولي الدولة لوي ذراعمن و القضاءتصرف كیفیة و إنفاذ القانون كیفیةمن إمالء تمكنھم  دولال
 

قد یسمح  بالتالي. تتعارض معھا عن آراء یعبرونالقدرة على معاقبة أولئك الذین  منالمنظمات المتطرفة  تتغذى
بسبب د ألفرابمعاقبة و/ أو تعذیب امع المتطرفین،  متواطئةإلى جانب حقیقة أن السلطات قد تكون  رالقرا ھذا

 النافذة األیدیولوجیاتتصبح بأن یدیولوجیات المتطرفة لألسمح ازدراء األدیان أن یقرار إذ یمكن لمعارضتھم. 
 .ما أو مجتمع دولةفي  مقبولةالوحیدة الو

 
 أمثلة لتوضیح ھذه النقطة: في ما یلي

 
 انالمتھمین بازدراء األدیلمضایقة  لجأ المتطرفون إلى الھجوم الھمجي. في العدید من الحاالت باكستان •

 .18عتداء علیھملال دخلوا منازلھموفي بعض الحاالت  ،ھموتھدید
 .مدونتھ اإللكترونیةنشر مواد مسیئة على ب قبطي،مسیحي  صاحب مدونة. اتھم ھاني نظیر وھو مصر •

 .19الالإنسانيو القاسي والمھینللعقاب لالعتداء وتعرضھ  قلنُ أثناء وجوده في السجن و
أمام  إلى التجمعمتظاھر  500 بـ قد أھان اإلسالم، مما دفع اسً مدرّ تفید بأن . ترددت شائعات إندونیسیا •

عدد من  كما وقعالمنازل والكنائس إحراق إلى  أدتاندلعت أحداث شغب ومكتب وكالة التعلیم. 
 .20الجرحى

 
زدراء احقیقة واقعة في باكستان حیث قوانین  تشكل بالفعل قرار ازدراء األدیانیطرحھا التي  مخاطرالإن 

نطاق الستخدام اببالفعل  المتطرفون بدأفي باكستان، فعاقب علیھا باإلعدام. معمول بھا وبعض الجرائم یُ األدیان 
لتخویف األقلیات الدینیة والمسلمین الذین ال یتفقون مع وجھات نظرھم  ازدراء األدیان، وبنجاح،قوانین لواسع ال

نة تقریر صادر عن اللجیجد المستغرب أن بالتالي، من غیر  باإلعدام. ى ذلكمعاقبتھم عللا الدینیة، وأحیانً 
ین مكافحة [قوان استخدامھا ؤواساأالضمیر قد  وفي باكستان "األفراد عدیم ھأن لیةاألمریكیة للحریة الدینیة الدو

كون ا ما تالتي غالبً وفي باكستان،  ازدراء األدیان] لتصفیة حسابات شخصیة. وقد أدت مزاعم ازدراء األدیان
 .21"العنف لتطبیق القانونإلى لجوء األفراد إلى و المعتقد و/أو على أساس الدین أإلى عملیات اعتقال خاطئة، 

 
 

 استنتاج
قد أظھرت ھذه و. اإلنسانالمعاییر الدولیة لحقوق على ر یؤثر بشكل خطأن ازدراء األدیان  من شأن قرار

 .ءعلى حد سواموقف السیاسة حیث دینیة والنظر المن جھة ھذا القرار غیر مرغوب بھ الدراسة أن 
 

																																																													
 6 برودوم ص 17
 6المرجع السابق، ص  18
 33 المرجع السابق، ص 19
 55 المرجع السابق، ص 20
). متوفر على: 2009"الفكرة الخطرة القائلة بحمایة األدیان من االزدراء". تقریر اللجنة األمریكیة للحریة الدینیة الدولیة، (خریف العام  21

/uscrif_policy_focus_final.pdfhttp://www.uscirf.gov/images/stories/pdf 2، ص 
 



من ھنا  .الكریم یات القرآنآالعدید من  ھادعمالتي ت مبادئ حریة التعبیر وحریة الدین یتعارض معقرار ال فھذا
وھلة وبالتالي یفشل من ال لیس إال متعارًضا للغایة تھحاول حمایی الذيالقرار الذي یخالف تعالیم الدین فإن 

 األولى.
 

وعلى  يفیذتنمستوى الالعلى  أیًضا بل یفشل فقط على المستوى الدیني بید أن قرار ازدراء األدیان ال یفشل
ازدراء افحة مكفي سابقة  إلى غیابا سیكون من الصعب تنفیذ مثل ھذا القرار نظرً فمستوى السیاسات العملي. 

 یتمتع بمثل ھذا النطاق الواسعقرار لن یؤدي القرار. ھذا اتساع نطاق إلى ا في القانون الدولي ونظرً األدیان 
 متفاوتة. بطرق ه وتنفیذهإلى اعتماد سوى

 
ھا عفسیضواقع الفي بید أنھ سیعزز حقوق اإلنسان، ھ بأن یدعونازدراء األدیان قرار على الرغم من أن أنصار 

الدول التي سنت  تشھد وفي الوقت الحاليعن طریق الحد من حریة التعبیر.  "سوق األفكار"ألنھ یحد من 
 .المتطرفین ا في الخطاب والسلوكارتفاعً و فیھا ألقلیاتلسوء معاملة  ازدراء األدیانقوانین 

 
ة خطاب الكراھیالمكافحة الفعالة لأي ازدراء األدیان، وراء دعم قرار الكامنة على الرغم من أن األھداف 
صبح من الواضح قد أف. بذلكوسائل تحقیقھا لیست بید أن جدیرة بالثناء، ، تُعتبر والتمییز والتحریض على العنف

كات المتطرفین إلس یقويالتطرف وسیحمي ویحصن حمي األفكار واإلجراءات السلمیة؛ بل یأن ھذا القرار لن 
مجلس الشؤون العامة للمسلمین في الوالیات  یعارضاألصوات المعارضة بالقوة. في ضوء ھذه المخاوف 

 .قرار ازدراء األدیان بشدة، والمتحدة األمریكیة
 

 للمسلمینمجلس الشؤون العامة تقریر خاص صادر عن 
 

وتساعد على رسم توجھاتھ كما الرأي العام توعي وھو عبارة عن منظمة أمریكیة  1988العام في مجلس الشؤون العامة للمسلمین تم تأسیس 
كما یلتزم المجلس القرار في الحكومة ووسائل اإلعالم والمؤسسات السیاسیة.  صنّاعل اموثوقً  اموردً  من خالل كونھا اتالسیاستوجھات 

	مسلمین.للبھدف تعزیز المشاركة السیاسیة والمدنیة  لدى األفراد طویر المھارات القیادیةبت

 
 
 
 

  تمت ترجمة ھذا التقریر م
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