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زدراء المقدسات الدينية  كيف تؤدي قوانين الردة وا 

 إلى تضييق الخناق على الحرية في مختلف أرجاء العالم

 

 

 بقلم

 بول مارشال ونينا شاي

 
 

 مع مقدمة بقلم

 فضيلة الشيخ عبدالرحمن وحيد
 

 

 هذه  ترجمة لكتاب نينا شاي و بول مارشال الصادر بعنوان:
Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes are Choking Freedom Worldwide  :عن )نيو يورك

، بمساهمة الشرق األدنى لإلستشارات ذ.م.م.، أبو ظبي (. قد تمت ترجمة المقاالت التالية1122مطبعة جامعة أكسفورد، نوفمبر 
ترجمت  --LibForAll -" لعبد الرحمن وحيد )حقوق التأليف والنشرGod Needs no Defenseاإلمارات العربية المتحدة: "

لنصر حامد  ”Renewing Qur’anic Studies in the Contemporary World“(  و LibForAllهذه المقالة بإذن 
 ”Rethinking Classical (   وLibForAllمقالة بإذن ترجمت هذه ال --LibForAll -أبوزيد )حقوق التأليف والنشر

“Muslim Law of Apostasy and the Death Penalty عبد اهلل سعيد -لعبد اهلل سعيد )حقوق التأليف والنشر-- 
ل ونينا تأليف والنشر للجزء الرئيسي من النص العربي إلى بول مارشاحقوق التعود ترجمت هذه المقالة بإذن عبد اهلل سعيد(   . 
 .شاي ومركز الحرية الدينية في معهد هدسون
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إلى صديقينا البطلين المناضلين في سبيل الحرية الدينية، السيد شهباز بهاتي، 
  1122ومحافظ البنجاب السيد سلمان تاسير اللذان لقيا حتفهما في عام 

 كنتيجة لمعارضتهما للقوانين الباكستانية لإلزدراء بالمقدسات الدينية
لى الراحلين و    ا 

السيد عبد الرحمن وحيد والسيد نصر حامد أبو زيد اللذان وهبا حياتهما  
 إلسالم يؤمن بالحرية الدينية.
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 شكر وتقدير

 

لى خنق الحرية في إزدراء المقدسات الدينية االصامتون باإلكراه: كيف تؤدي قوانين الردة وإن كتاب 
هو أحد إصدارات مركز الحرية الدينية التابع لمعهد هدسون.  تقدم المؤسسة عميق  مختلف أرجاء العالم

لوا أن يظلوا اإلمتنان لسخاء مؤسسة فيلدستيد، ومؤسسة ليند وها ري برادلي، ومتبرعين آخرين  فضَّ
 مجهولين.

لم يكن من الممكن إنجاز هذا الكتاب الكبير دون معاونة ونقد ونصائح عدد كبير من الناس، نذكر منهم 
أوموالد أدونوبي، ورضا افشاري، ومحسن األحمدي، و فؤاد عجمي،  ومصطفى أكيول،  وعلي أليامي،  

تو الكونزا بالدا،  ومارتن ج  بارندز، وحمودة فتح الرحمن بيال ، وشيريل بينارد،  وبربارة بيكر، والقس جس
وبيتر برجر،  وبيتر بيركوفيتز،  والدان ورويا بوروماند، وجنيفر برايسون،  وآن بوالدا، وكريستوفر 

طالل  كاثروود، وفيلكس كورلي، وبول دياموند، وسعيدو دوجو،  وخالد دوران، وكول دورهام،  واإلمام
عيد،  وآرون إيمل،  وتوم فار،  وويلي فاوتر، وستيف فيرجسون،  وروجر فينكي،  وآرني فيلدستاد،  
وفيليس جاير،  وفاطمة جايالني،  والمحترم مكرم قسيس،  وروبرت جورج وجوزيف غوجاسيان،  وبرايان 

وم هوالند،  والراحل جريم، والقس مارسيل جوارنيزو،  وويزنو هانجورو،  وكريستيانو هارتادي،  وت
يميكا عزيزي ، وزهدي ياسر،  وفيليب جنكينز،   د حسين ، ومجيب إجاز،  وا  صموئيل هانتينجتون،  وا 
وربيع قادر،  ومهرانجز كار،  وجوزيف كساب،  وفيروز كاظم زادة،  ومجدي خليل،  وأمجد خان،  

وديفيد ليتل،  وحبيب مالك،  وتيد   وليونارد ليو،  وناتان ليرنر،  وجيمس دي السوير،  وبرنارد لويس،
مالوخ،  وسليم منصور،  ووالتر راسل ميد،  ومريم ميمارسادغي،  وكيفيان ميالني،  وهيدي ميراحمدي،  
سراء نعماني،  وأوجوتشوكوو أوكيزي،  وماري أوكسون ،  ودوجالس موراي،  وآذار نفيسي،  وا 

ت،  ومارسيللو بيرا،  وروود بيترز،  ودان فيلبوت،  وعبداألوروح، وليكان أوتوفودزرنين،  ونادية عويضا
ليزابيث ه برودرومو،  وتينا راميرز، وبيتر ريدل،  ومايكل روبين،  وفيناي  وآنثوني بيكاريللو،  وا 
صموئيل،  والمين سانه،  وجوناثان شانزير،  وستيفن شوارتز،  وروجر سيفيرينو، وثيموثي صموئيل شاه، 

بيتر سكيري وزينب السويج ، وأمير طاهري،  وجني تايلور،  وفرانك فوجل، وكام والراحل م ل شاهاني،  و 
 وينج،  ونيكوالس ووالترستورف،  وعطيلة يايال.

كذلك تلقينا مساعدة قيمة من مؤسسة عبدالرحمن بوروماند، والمركز األمريكي للقانون والعدل، وصندوق 
مبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية بيكيت للحرية الدينية، ومؤسسة كومباس دايركت، وال

، وهيئة حقوق اإلنسان دون جبهات، ومعهد شئون الخليج، ومنظمة الحريات المدنية 99الفيدرالية، ومنتدى 
 النيجيرية، ومنتدى بيو لألديان والحياة العامة، ومنظمة حقوق اإلنسان بالسودان.
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عة التي قام بها عدد من المتدربين الموهوبين.  ونود أن  لقد أفاد مركز الحرية الدينية من األبحاث البار 
نقدم الشكر إلى بوني آلدريدج ، وهاري باومجارتن،  وأليكس بينارد،  وجاستين ديسموند،  وستيفاني 
فيرجسون،  وجين ماري هوفمان،  وكاتلين جونز،  وسمية لكوندي، وآندي مارشال،  وجيف بان،  وآدم 

جتهادهم  باركر،  وكارن روبرخت،  وآماندا سميث ، وصموئيل تريهوس،  وجون وساف من أجل عملهم وا 
 ومثابرتهم كمتدربين في األبحاث.

كما قام كل من أنيسا أفشار،  ومانيزا حسين،  وصموئيل تادرس بحوث قيمة لعدد من أبواب هذا الكتاب، 
ايير القانونية األمريكية والدولية.  وكذلك قدم دانيال هاف وآرون ماير من منتدى الشرق األوسط تحلياًل للمع

ليزابيث كاسيدي،  وجامشيد ك تشوسكي،   كما قام دوايت بشير،  وكيت بيجلو،  وجانيت إب باكينجهام،  وا 
ومارك ديوري،  وديفيد فورت،  ودرارا جوبو،  وماتيوس هو،  وضيا ميرال،  وشاستري بوروشوتما،  

 بقراءة أجزاء من مخطوطة هذا الكتاب والتعليق عليها. وفليمينج روز،  وستيفن سنو،  وآنجيال وو

كذلك استفدنا من مساعدة عدد من الزمالء في معهد هدسون، ومنهم أليكس أليكسيف،  وشمويل بار، 
يريك براون، وجون فونتى،  وهالل فرادكين، وهيرب لندن،  وحسن منيمنه،   وزينو باران،  وآن بايفسكي،  وا 

 ترزيان،  وريتشارد وايتز.وكاثرين سميث ، وجريس 

كما قام كل من أوليل أبشار عبداهلل،  والمحافظ الحاج ساني أحمد،  وعلي األحمد،  وآيان هيرسي علي،  
وعبدالحي أحمد النعيم،  وعصام العريان،  وسعد الدين إبراهيم،  وكارستن جوسته،  وأمجد محمود خان، 

نورشوليش مجيد،  وأحمد صبحي منصور،  واألسقف وجيته كالوسن، وأحمد سيافي معاريف،  والراحل 
مايكل نظير علي،  وفستوس أوكوي،  ودين شمس الدين،  واألمير حسن بن طالل،  والمرحوم الشيخ 

 طنطاوي شيخ األزهر بالرد على أسئلتنا بكثير من الصبر.

جوب إلحاق العقوبات و نقدم شكر خاص إلى عبداهلل سعيد لموافقته الكريمة على تقديم مقال يناقش عدم و 
بناء على تعاليم اإلسالم.  و تم أخذ مقال عبداهلل سعيد من  و إزدراء المقدسات الدينية المدنية على الردة 
 واإلسالم، والذي نشر من قبل دار آشجيت للنشر. إزدراء المقدسات   كتابه الحرية الدينية،

د من أجل مساهمتم في كتابة تقديم هذا الكتاب كذلك نقدم إمتناننا إلى عبدالرحمن وحيد ونصر حامد أبوزي
ومقال "تجديد الدراسات القرآنية في العالم المعاصر" حيث قمنا بتكلفيهم بكتابتهما.  ولقد أحزننا كثيرًا 
رحيلهما عن دنيانا أثناء إعداد هذا الكتاب.  وقد قدم هوالند تايلور من هيئة الحرية للجميع نصائح قيمة 

لنشر هذين المقالين.  كان وحيد "جوس دور" شريكًا في تأسيس هيئة الحرية للجميع  ومساعدة وتصريحاً 
وكبير مستشاريها،  في حين كان أبو زيد المدير األكاديمي للمعهد الدولي للدراسات القرآنية التابع لها.  

 كذلك قدم فضيلة الحاج حضري عريف نصائح تحريرية.



 

8 

ليزابيث كيرلي اللتين قدمتا مساعدة هائلة في كتابة ومراجعة هذا ونقدم شكرًا خاصًا إلى ليلى جيلبرت،  وا 
الكتاب في كل مراحل إعداده.  كما قامت كاميرون وايبرو بجهد رائع في المراجعة.  وسينثيا ريد من 

 مطبعة جامعة أكسفورد كانت كعادتها الدائمة متأنية ومدققة ومشجعة.

لس إدارة ومجلس إدارة معهد هدسون، وكذلك كين واينستين كما نقدم الشكر لكل من آلن تيسلر رئيس مج
مدير معهد هدسون، ورئيس مجلس مستشاري المركز، جيمس ولسي، لثقتهم في العمل المقدم من قبل  

 مركز الحرية الدينية والدور الذي يقوم به.

مسئولية أيًا  نود أن نقدم شكرنا لكل من سبق ذكرهم من أجل عملهم وتعضيدهم وصبرهم ونؤكد على عدم
منهم عن أية أخطاء موجودة في هذا الكتاب؛ وكذلك وجوب عدم اإلفتراض أنهم يتفقون مع كل ما جاء 

 به.

هذا الكتاب هو أحد أعمال مركز الحرية الدينية، وهو مركز أبحاث مستقل التمويل وتابع لمعهد هدسون.  
ارجية األمريكية.  لمزيد من المعلومات يمكن ويدعو المركز إلى الحرية الدينية كأحد مكونات السياسة الخ

 اإلتصال بالعنوان التالي: 

Hudson Institute’s Center for Religious Freedom, 1015 15th St NW, 
Washington DC 11112 ; http://crf.hudson.org./ 
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 كلمة عن المؤلفين والمساهمين في كتابة هذا الكتاب

 

 المؤلفين

 بول مارشال

ارشال هو أحد كبار الزمالء في مركز الحرية الدينية بمعهد هدسون، وقام بتأليف وتحرير أكثر من بول م
عشرين كتاب في مجال الدين والسياسة وخاصة الحرية الدينية، بما في ذلك أحدث كتبه: البقعة العمياء: 

نين اإلسالم الراديكالي:  (، قوا1119(، الحرية الدينية في العالم )1111عندما ال يفهم الصحفيون الدين )
(، اإلسالم في 1112(، صعود التطرف الهندوسي )1112إنتشار الشريعة اإلسالمية المتطرفة في العالم )

(، 1119(، مذبحة األلفية )1111(، طلبنة نيجيريا )1111(، اهلل والدستور )1111مفترق الطرق )
(، السماء 9119(، مجرد سياسة )9111)(، مسيحيي مصر المهددين 1111الحرية الدينية في العالم )

(، وكذلك الدراسة عن اإلضطهاد 9111(، نوع الحياة المفروضة على البشر )9119ليست موطني )
(، والتي حققت أفضل مبيعات وحازت على جوائز 9111الديني حول العالم، تحت عنوان: دمهم يصرخ )

ترجمة كتاباته إلى الروسية واأللمانية والفرنسية  متعددة.  كما قام بكتابة عدة مئات من المقاالت وقد تمت
والهولندية واألسبانية والبرتغالية والنرويجية والدنماركية واأللبانية واليابانية والماليزية والكورية والعربية 
والفارسية والصينية.  كما يتم دعوته بصورة مستمرة إللقاء المحاضرات والظهور في برامج تليفزيونية، بما 

، وهيئات اإلذاعة Fox،  و PBS، و CNN، و ABC ذلك حوارات أخبار المساء في محطات  في
البريطانية واألسترالية والكندية والجنوب أفريقية واليابانية؛ وكذلك قناة الجزيرة.  وتم نشر أعماله أو كتب 

مز،  والواشنطن عنها في النيو يورك تايمز، ووول ستريت جورنال، والواشنطن بوست، ولوس أنجلوس تاي
تايمز، وبوسطون جلوب، وأخبار داالس الصباحية، وكريستيان ساينس مونيتور، وفيرست ثينجز، ونيو 

 ريبابليك، وويكلي ستاندارد، وريدرز دايجست والعديد من الصحف ووسائل االعالم المكتوبة األخرى.

 

 نينا شاي

ثر من ثالثين عامًا، وهي من كبار الزمالء تعتبر نينا شاي أحد محامي حقوق اإلنسان الدوليين منذ أك
بمعهد هدسون حيث تقوم بإدارة مركز الحرية الدينية، وهو أحد مراكز السياسة الخارجية والذي  شاركت 

.  وساعدت في تنظيم وقيادة إتحاد من الكنائس والمجموعات الدينية التي عملت 9191في تأسيسه عام 
السودان ضد المسيحيين ومعتنقي األديان التقليدية األفارقة، وذلك  معًا إلنهاء الحرب الدينية في جنوب

وتوجت  1112.  وأدت هذه الجهود لعقد إتفاق سالم شامل في عام 1112لمدة سبعة أعوام إنتهت في 
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نشاء دولة مستقلة في عام  .  وكانت وما زالت من 1199بتصويت جنوب السودان لصالح اإلنفصال وا 
ية المضطهدة حول العالم؛ ولقد قامت بتأليف وتحرير ثالث تقارير معتمدة على نطاق مؤيدي األقليات الدين

واسع عن المملكة العربية السعودية، وفيها قدمت ترجمة وتحليل موثوق به للكتب والمواد الدراسية المعتمدة 
قي المحاضرات بالمملكة.  وتقوم بالمثول والشهادة أمام مجلس النواب األمريكي بصورة  منتظمة، كما تل

العامة، وتنظم المؤتمرات واللقاءات، وتكتب كثيرًا عن الموضوعات ذات الصلة بالحرية الدينية في السياسة 
وموضوعه  9111الخارجية األمريكية.  ومازال كتابها: في جب األسود، والذي حقق أفضل مبيعات لعام 

ال.  وتم نشرها كتاباتها ومقاالتها حول اإلضطهاد ضد المسيحيين، يعتبر مرجعًا أساسيًا في هذا المج
الموضوعات التي تدعو إليها في كل من الوول ستريت جورنال، والواشنطن بوست، وكريستيان ساينس 
مونيتور والويكلي ستاندرد وهفينجتون بوست، وغيرها؛ كما أنها من كبار المساهمين في الناشيونال ريفيو 

كمفوض مجلس النواب األمريكي في اللجنة األمريكية للحرية  9111أونالين.  عينت نينا شاي في عام 
الدينية، وهي هيئة فيدرالية مستقلة.  وشغلت قبل ذلك منصب المندوب األمريكي العام في مجلس حقوق 
اإلنسان الرئيسي باألمم المتحدة ، حيث تم تعيينها من قبل كل من إدارات الحكومة األمريكية الجمهورية 

 لى حد سواء، وتعمل حاليًا كمفوض اللجنة األمريكية الوطنية باليونسكو.  والديمقراطية ع

 

 المساهمين

 عبد الرحمن وحيد

كان المرحوم الشيخ عبدالرحمن وحيد رئيس دولة إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسالمية في العالم، كما شغل 
ي العالم.  وكان كثيرًا ما يعبر منصب رئيس هيئة نهضة العلماء، والتي تعتبر أكبر الهيئات اإلسالمية ف

عن إنتقاده لإلسالم المتطرف، وأصبح معروفًا لدى أعضاء كل الديانات المختلفة في العالم كنتيجة لدفاعه 
عن األقليات الدينية والعرقية ولدعوته للحرية الدينية للجميع.  ومن بين المناصب العديدة التي شغلها، هو 

رية للجميع  والعمل  ككبير مستشاريها، وهى المؤسسة التي تكرمت المشاركة في تأسيس مؤسسة  الح
 بإعداد مقدمته لهذا الكتاب.

 

 نصر حامد أبوزيد

كان المرحوم نصر حامد أبوزيد يشغل مركز المدير األكاديمي للمعهد الدولي للدراسات القرآنية، وهو أحد 
ول اإلسالم بكل من اللغتين العربية فروع مؤسسة الحرية للجميع.  وقام بتأليف عدة أعمال بحثية ح

واإلنجليزية وهو معروف بتطوير تفسير إنساني للقرآن.  وكان يعمل كأستاذًا لألدب العربي بجامعة القاهرة 
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سابقًا، وترك منصبه عند إصدار محكمة مصر العليا حكمًا  بإعتباره مرتدًا نظرًا آلراءه، وبأنه يجب 
لمة بقوة القانون.  كما تلقى تهديدات بالقتل من أيمن الظواهرى وتنظيم التفريق ما بينه وبين زوجته المس

القاعدة.  وعمل كرئيس مركز إبن رشد لإلنسانية واإلسالم في جامعة الدراسات اإلنسانية في هولندا، وتم 
.  ولقى حتفه في القاهرة في الخامس من يوليو تموز 1112منحه جائزة إبن رشد للحرية الفكرية في عام 

1191. 

 

 عبداهلل سعيد

عبداهلل سعيد هو أستاذ سلطان عمان للدراسات العربية واإلسالمية في جامعة ملبورن، وهو مالديفي 
، 9191األصل.  حصل على ليسانس الدراسات العربية واإلسالمية من المملكة العربية السعودية في عام 

العديد من المؤلفات عن تفسير النصوص . وله 9111والدكتوراة من جامعة ملبورن بأستراليا في عام 
اإلسالمية، واإلسالم وحقوق اإلنسان، والحرية الدينية، وغيرها من الموضوعات.  كما إشترك مع أخيه 
حسن سعيد، والذي كان النائب العام لجزر المالديف سابقًا، في تأليف كتاب: الحرية الدينية، الردة 

 ًا في جزر المالديف.(، والممنوع تداوله حالي1112واإلسالم )
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 تقديم

 اهلل ليس بحاجة إلى دفاع

 بقلم: فضيلة الشيخ عبد الرحمن وحيد

 

لى  ال يمكن أن يشكل أي شيء تهديدًا بالنسبة هلل كلي القدرة الذي هو الحق المطلق الموجود منذ األزل وا 
 األبد.  وألن اهلل هو الرحمن الرحيم فليس له أي أعداء.

في قصيدته "اهلل أكبر" قائاًل:  لو كان الستة باليين الذين  9المبجل مصطفى بصري كتب المفكر اإلسالمي
يسكنون األرض، التي ال تعدو مثقال ذرة من الغبار، كلهم كافرين ... أو أتقياء ... فلن يكون لهذا أدنى 

 تأثير على عظمته تعالى".  

إما أنهم يخدعون أنفسهم أو يستغلون الدين فالذين يدَّعون أنهم يدافعون عن اهلل أو اإلسالم أو النبي 
ألهدافهم الدنيوية والسياسية.  ولقد شهدنا هذا في موجة الغضب المفتعلة التي إجتاحت العالم اإلسالمي 
منذ عدة سنوات، والتي حصدت حياة مئات من الناس، كرد فعل للرسوم الكاريكاتورية التي نشرت في 

يفهمون مشيئة اهلل بصورة كاملة، ويجترئون على فرض فهمهم المحدود الدنمارك.  إن الذين يزعمون أنهم 
 هذا على اآلخرين، يساوون أنفسهم باهلل ويشركون به دون أن يدروا. 

علينا كمسلمين أن نسأل:  لماذا تكاد تنعدم حرية التعبير وحرية اإلعتقاد فيما يسمى بالعالم اإلسالمي؟  
ن أو معتقداتهم أو أن نلجأ إلى ترويعهم بالتهديد والعنف لتقييد حريتهم وذلك بدال من أن ندين أقوال اآلخري

ج من القانون الجنائي 112كما يفعل المستفيدين من سن القوانين لخدمة مصالحهم الخاصة، مثل المادة 
الباكستاني الخاصة بتجريم "تدنيس إسم النبي محمد" والذي يحكم بعقوبة اإلعدام لهذا "اإلزدراء 

 ات".  لقد شرحت محكمة الشريعة الفيدرالية الباكستانية هذه المادة كالتالي: بالمقدس

تدنيس النبي أو إهانته كتابة أو قواًل؛  التحدث عنه أو عن أهله بإزدراء أو عدم إحترام؛ 
التهجم على كرامة أو شرف النبي واإلساءة اليه؛ تشويه صورته أو اإلمتعاض عند ذكر 

الكراهية نحوه أو نحو أهله أو صحابته أو المسلمين؛ اإلفتراء  إسمه؛ إظهار العداوة أو
على الرسول أو أهله أو قذفهم بما في ذلك نشر األقوال المسيئة اليه أو إلى أهله؛ 
التشهير بالرسول؛ رفض أحكامه بأي شكل؛ رفض السنة النبوية؛ إظهار عدم اإلحترام أو 

1 ورسوله.اإلحتقار أو الرفض أو التمرد على حقوق اهلل 
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وبداًل من أن تقوم مثل هذه القوانين القمعية المتعمدة الغموض بحماية اهلل أو اإلسالم أو الرسول فإنها 
تساهم في تعزيز قوة اصحاب األهداف الدنيوية )أي السياسية( وتكون بمثابة "سيف ديموقليس" الذي يهدد 

يتمكنون من مناقشة شئون دينهم بحرية ودون أن ليس فقط األقليات الدينية بل أيضًا غالبية المسلمين فال 
يتهددهم غضب األصوليين الذي يظهرونه من خالل قوة الحكومات أو عامة الناس والذين ال تعدو 

 إدعاءاتهم "بحماية الدين" أو "الدفاع عن اهلل" كونها ستارًا لتعظيم الذات.

مثل الكثير من المجتمعات األخرى في  ال يستطيع أي مالحظ موضوعي أن ينكر أن المجتمع الباكستاني،
العالم اإلسالمي، قد مر بعملية تخشين تحت تأثير مثل هذه القوانين، بالتزامن مع صعود التطرف الديني 
 وفقدان الروحانية الحقيقية التي بدونها يظل المعنى والهدف الحقيقي لإلسالم محجوبًا عن اإلدراك البشري.

من اإلعالن العالمي  99( قد سبق المادة 121: 1ال إكراه في الدين" )إن األمر القرآني المعروف: "
بأكثر من ثالثة عشر قرنًا ويجب أن يكون مصدر إلهام للمجتمعات اإلسالمية اليوم  2لحقوق اإلنسان

 هاديًا إياها إلى طريق الحرية والتسامح الديني.

ريق الى اهلل"، وليس إلى القوانين اإلسالمية تشير كلمة "شريعة" في المعنى القرآني إلى "السبيل" أو "الط
المنظمة التي ظهرت في القرون التي تلت وفاة النبي.  لهذا فإنه من المهم عند دراسة موضوع األحكام 
المتعلقة باإلزدراء بالمقدسات والردة أن نفرق بين القرآن، الذي تستمد منه كثير من المواد األساسية 

لشريعة نفسها.  ألنه في حين أن مصدر الوحي هو مصدر إلهي إال أن للشريعة اإلسالمية، وبين ا
 الشريعة اإلسالمية من صنع البشر وبالتالي تخضع للتفسير والمراجعة البشرية.

إن حد الردة ما هو إال تراث الظروف التاريخية والحسابات السياسية التي ترجع إلى الحقبة األولى لإلسالم 
ك جيش الخليفة ورفض سلطانه وبالتالي كانت تعتبر خيانة أو تمردًا.  ومن حين كان معنى الردة هو تر 

هنا يجب أن ندرك إن فرض عقوبة قاسية للردة في الشريعة اإلسالمية هو نتاج تاريخي وسياسي لهذه 
الظروف في إطار الحسابات والمصالح البشرية وليس من أوامر الشريعة اإلسالمية المتعلقة بموضوع 

 سان لديانته.تغيير اإلن

ستخدامها التاريخي لإلشارة إلى القانون اإلسالمي في مجمله إلى أن يخلط  لقد أدى تطور كلمة "شريعة" وا 
الذين ال يعرفون هذا التاريخ بين الشريعة التي وضعها اإلنسان وبين الوحي الذي تأسست عليه، مما ساهم 

 الزمان إلى مصاف األمور اإللهية. بدوره في رفع نتاج الفهم البشري الذي يتأثر بالمكان و 

إن الشريعة بمفهومها الصحيح تعبر عن القيم الخالدة وتجسدها.  أما القوانين اإلسالمية فهي نتاج 
اإلجتهاد والتفسير البشري الذي يعتمد على الظروف ويجب مراجعتها باستمرار إزاء الظروف المتغيرة أبدًا.  
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شريعة اإلسالمية جامدة عفا عليها الزمن وغير ذات صلة ليس فقط وهذا ضروري للحيلولة دون صيرورة ال
 مع الحياة والظروف المعاصرة بل أيضًا مع المباديء الخالدة التي تقوم عليها الشريعة ذاتها.

إن العديد من أعظم علماء الفقه اإلسالمي على مدى التاريخ، كانوا متعمقين في قيم وتقاليد التصوف أو 
مية، وقد أدركوا الحاجة الى التوازن بين حرف القانون وروحه.  وقد ساهمت الطبيعة الروحانية اإلسال

اإلنسانية والروحية للتصوف في اإلسالم في قبول الممارسات والعادات اإلجتماعية والثقافية المختلفة ومع 
وأفريقيا وفارس  إنتشار اإلسالم من مكان مولده في الجزيرة العربية إلى المشرق وشمال أفريقيا والساحل

وجنوب ووسط آسيا وأرخبيل جزر الهند الشرقية.  وفقًا لكثير من التقديرات، فإن غالبية المسلمين في 
معظم هذه المناطق يمارسون نوعًا من التدين مستمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الصوفية.  وتشهد 

طة إلى اسطنبول واصفهان وسمرقند وأكرا، عظمة عجائب الفن والعمارة اإلسالمية، بداية من فاس وغرنا
عن جهاد أجيال من الفنانين الصوفيين أفرادًا وطوائف لكي يرفعوا من شأن المادة ويحولوا البيئة التي 
صنعها اإلنسان إلى "نظير حقيقي مقابل للطبيعة، لوحة من اآليات السماوية التي تبين في كل مكان إبداع 

  2رض".اإلنسان كخليفة اهلل على األ

بالتأكيد إن عظمة الحضارة اإلسالمية الكالسيكية، والتي تضمنت قيم الشمولية اإلنسانية الكونية، قد نبعت 
بقدر كبير من النضج الروحي الذي تطور من تمازج التأثيرات العربية واليونانية واليهودية والمسيحية 

لى مدينة فاس بالمغرب منذ عدة سنوات عندما والفارسية.  لهذا لم أتمالك نفسي من البكاء أثناء زيارتي ا
رأيت شرح إبن رشد لألخالق النيقوماخيوسية محفوظًا ومعروضًا بعناية.  ألنه لوال أرسطو ومقالته العظيمة 

 لربما كنت قد صرت أنا نفسي مسلمًا متطرفًا.

عامة، وأعاقت بشكل من العوامل المختلفة التي ساهمت في إنحدار الحضارات العربية واإلسالمية بصورة 
كبير مساهمة المسلمين في تطور العالم الحديث هو غلبة قيود األنظمة الدينية، والتي إنتصرت في النهاية 

خاصة في مجال  –على التراث الكالسيكي للنزعة اإلنسانية في اإلسالم.  إن التشبع بالتأثيرات "الغريبة" 
ة المستقلة والتي ال يحدها التمسك الشديد بالتعاليم الدينية وخلق العلوم الفردية العقالني –الفكر التأملي 

غلبتها آليات السيطرة التي إستخدمتها السلطات الدينية والحكومية مما أصاب المجتمعات اإلسالمية 
 بالشلل.

وال تزال نفس تلك اإلتجاهات سائدة في عالمنا المعاصر، ليس فقط في شكل حدود الردة والكفر الصارمة 
عمل على تضييق مجال الحوار المقبول في العالم اإلسالمي وتمنع غالبية المسلمين من التفكير التي ت

"خارج الصندوق"، أي بطريقة غير تقليدية، ليس فقط فيما يخص األمور الدينية بل أيضًا في مجاالت 
 الحياة الواسعة واآلداب والعلوم والثقافة بصورة عامة. 
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 الفهم الديني عملية مستمرة

ن أي شخص جاد في فهم دينه ال بد وأن يتطور ما يدركه ويفهمه بصورة مستمرة حيث تضفي الخبرات إ
َفاقِ  ِفي آَياِتَنا والبصيرة منظورًا جديدًا للحق.  يقول اهلل تعالى في القرآن الكريم: "َسُنِريِهم    َأنُفِسِهم   َوِفي اآل 

   .(53 :41) "ال َحق   َأنَّهُ  َلُهم   َيتََبيَّنَ  َحتَّى  

 بوجودها وتدين بعض على بعضها الحية الكائنات كل تعتمد إذ  .اهلل سوى ذاتياً  مكتف   شيء يوجد ال
 واحد من يختلف والحقيقة للحق إدراكها فإن والمكان الزمان إطار في تعيش اهلل خالئق ألن ولكن  .هلل

 .والخبرات الشخصية بالمعارف ويتأثر آلخر

 إلى تقودنا عالمات هي إنما منه نستمدها معلومات وأية العالم أن يرى سالماإل فإن اإلشارة سبقت وكما
 علم هو الذي اليقين، علم أوال، :درجات ثالث إلى المعرفة المسلمين فقهاء قسم وقد  .اهلل معرفة

 .صادقة معرفة أنها أنفسهم الدين ورجال أو المثقفين أو العلماء يرى التي المعرفة وموضوعه إستداللي
 وهنا  .األولى بالدرجة مقارنة الصدق من أعلى مستوى تمثل التي الدرجة وهي اليقين، عين وثانيًا، 

  .ودقيقة صادقة معلومات هي معينة موضوعية ظاهرة حول معلوماته أن مباشرة بصورة المرء يشهد
 ذلك مثال  اشرة،المب الشخصية الخبرة خالل من  الكمال إلى تصل التي الحقيقة أي اليقين، حق وثالثًا،
 .باهلل الصوفية أولياء إتصال

إن إشارة القرآن إلى اهلل بأنه هو "الحق" لها داللة كبرى.  ألنه إذا كان المطلوب من المعرفة البشرية أن 
تصل إلى هذه الدرجة من "الحق"، فهنا تصبح الحرية الدينية أمرًا ضروريًا.   لذا يجب أن يفسح مجال 

سواء كان باستخدام العقل أو المشاعر أو األشكال  –)أي البحث عن اهلل(  واسع للبحث عن الحق
المختلفة من الممارسات الدينية.  ألنه بدون الحرية، ال يمكن للنفس البشرية أن تصل إلى الحق المطلق 

 الذي هو بطبيعته حرية غير محدودة.

لحق.  و يجب أن يكون هدف اإلنسان إن المجهودات العقلية والنفسية ما هي إال مقدمات في البحث عن ا
كمسلم هو تسليم نفسه بالكامل للحق المطلق الذي هو اهلل وليس للمفاهيم العقالنية أو المشاعر تجاه الحق 
المطلق.  فبدون الحرية يمكن للبشر أن يصلوا فقط إلى إدراك سطحي للحق بداًل من أن يصلوا إلى الحق 

 الحقيقي ذاته.

حي ألي شخص دورًا مهمًا في مقدرته على الوصول إلى الحق، لهذا فإن إظهار يلعب اإلستعداد الرو 
الحق الذي يصل إليه شخص ما قد يختلف عما يصل إليه شخص آخر.  كما أن اإلسالم يحترم ويقدَّر 
هذه اإلختالفات وكذلك الحرية الدينية ذاتها مدركًا أن كل إنسان يفهم اهلل بحسب قدراته وميوله األصلية، 

: "أنا عند ظن عبدي بي".  بالطبع إن المجاهدة )مأخوذة من كلمة 2هو ما يعبر عنه هذا الحديث القدسيو 
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الجهاد( لمعرفة اهلل يجب أن تكون مخلصة وصادقة وتقود اإلنسان إلى حالة من مغالبة النفس.  في مثل 
.  يرفض األصوليون هذه الحالة يختبر البشر حضور اهلل الذي ال يوصف، وتتالشي ذواتهم في حضرته

هذا الفكر بسبب سطحية فهمهم للدين ونقص خبرتهم الروحية.  فبالنسبة لهم، يجب أن يفهم اهلل على أنه 
كامل التنزيه، وأنه أبعد من أن يصل إليه البشر، وال يوجد رجاء ألي شخص في إمكانية أن يختبر حضور 

هُ  َفَثمَّ  ُتَول وا ذاته يقول: "َفَأي َنَما اهلل.  إن مثل هذه األفكار هي أفكار خاطئة ألن القرآن  .(115 :2) "اللَّهِ  َوج 

 بالمسلمين الوصول إلى تهدف التي الصوفية إن  .يقيده أو المطلق الحق شيء أي يحد أن يمكن ال
 إلرادة إنعكاس وكليهما والتنوع الحق قيمتي على تركز اليقين، حق أي المعرفة، من الثالث المستوى إلى
 وغير محدود بطبيعته هو الذي البشري، الفهم بين المتعمد غير أو المتعمد الخلط ولمنع ومشيئته، اهلل

 .كافياً  ليس بحت عقالني مستوى على هلل والتسليم اإليمان إن  .اإللهي الفهم وبين الخطأ، من معصوم
 اهلل حضور إختبار ندو  ألنه  .الفعلي اهلل إحسان يختبر لكي المستمرة المجاهدة المسلم على تجب بل 

 مختبرة حقيقة يصبح لم اإلسالم أن أي فقط، النظري المستوى في تبقى الدين لشعائر المسلم ممارسة فإن
 .له بالنسبة

 الديني الفهم تطور عملية إيقاف على تعمل الديني والتعبير البحث حرية على المفروضة العقوبات إن
 السلطة تقدمه الذي للحقيقة المحدود الحالي الفهم بين لطالخ طريق عن وذلك باإلضمحالل، عليها وتحكم
 اهلل، إلى للوصول وسيلة من الدين تحويل إلى بها ينتهي مما ذاتها الحقيقة وبين العقوبات تفرض التي

 هذه مالمح بتحديد والسيطرة، القوة إلى الطامحة الدنيوية السلطة وتقوم اهلل، مكان تحل غاية ليصبح
  .وحدودها الغاية

يمكننا أن نرى هذه العملية، في الواقع، في محاوالت منظمة المؤتمر اإلسالمي، والجمعية العامة لألمم 
صدار حظر عالمي ملزم  المتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في تقييد حرية التعبير وا 

وسواء كان الدافع وراء هذه   بشأن كل ما يبدو أنه نقد لإلسالم لمنع ما يسمى بـ "إزدراء األديان".
المجهودات هو اإلهتمام الحقيقي باإلنسانية، أو كان إلعتبارات سياسية، فإنها مجهودات بائسة مضللة 
بطريقة يرثى لها وتخدم مباشرة أهداف األصوليون الذين يريدون تفادي أي نقد لمحاوالتهم تضييق مجال 

دخالهم مليار وثالثمائة مليون مسلم إلى سجن الدوجماطيقية )العقيدة( الضيق  الحديث عن اإلسالم وا 
 الخانق.

وفي حين نجد أن الكراهية تجاه اإلسالم والمسلمين هي مشكلة حقيقية وحيوية، إال أننا يجب أن ندرك أن 
السبب الرئيسي لهذا العداء هو تصرفات بعض المسلمين أنفسهم ممن يدعون إلى فهم لإلسالم يتسم 

لتعالي بل والعنف أحيانًا وهذا بدوره يثير حفيظة غير المسلمين ويؤكد أسوأ مخاوفهم بالقسوة والقمع وا
 وتحفظاتهم ضد اإلسالم والمسلمين بصورة عامة.
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لهذا يجب على الحكومات الغربية أن تدافع بحزم عن حرية التعبير على نطاق عالمي وليس في بالدهم 
قوق اإلنسان، بداًل من الكبح القانوني للنقد والجدال، من اإلعالن العالمي لح 91فقط، كما تنص المادة 

مما يؤدي فقط إلى تشجيع مجهودات األصوليين المسلمين في فرض نظرتهم المتزمتة الخالية من 
 الروحانية لإلسالم على العالم كله. 

ال في إن المتواضعين والذين يجاهدون ليعيشوا في خضوع حقيقي هلل )أي إسالم حقيقي( ال يدعون الكم
 فهمهم للحق.  بل هم راضين أن يعيشوا في سالم مع اآلخرين الذين قد تختلف طرقهم ومعتقداتهم.

ومن هنا فإن الدفاع عن حرية التعبير ليس مرادفًا بأي شكل للمواجهات الشخصية أو تشجيع عدم إحترام 
كم البشر.  وبعيدًا عن أخبار معتقدات اآلخرين الدينية، ولكنه يعبر عن إيمان أكبر في حكم اهلل عنه في ح

اإلضطرابات والعنف اليومية، فإن الغالبية العظمى من المسلمين في العالم يحرصون على التعبير عن 
حبهم للنبي بسعيهم للتمثل بما تعلموه عن حياته المسالمة المتسامحة، دون أن يمارسوا العنف حتى ضد 

م المحدود للحق.  مثل هؤالء المسلمين يعيشون وفقًا  من يسخرون من النبي، ودون أن يزعموا تفوق فهمه
مَ   لآلية القرآنية:  "َوِعَبادُ  ُشونَ  الَِّذينَ  نِ الرَّح  َر ضِ  َعَلى َيم  ًنا األ  َذا َهو  : 12)"َساَلًما َقاُلوا ال َجاِهُلونَ  َخاَطَبُهمُ  َواِ 

12.) 
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9 

 مقدمة

 تخطر قوانين اإلزدراء بالمقدسا

 

أعلن إمام إيراني هرم في العمر فتوى دينية خاصة بشأن  9191في الرابع عشر من فبراير شباط عام 
اإلزدراء بالمقدسات إستهدفت كاتب قصصي يعيش في النصف اآلخر من الكرة األرضية.  تسبب إعالنه 

تمع الغربي الحر هذا في إحداث هزة أخذت شدتها في اإلزدياد حتى باتت اليوم تهدد بهدم أساسات المج
 ذاتها.

دعا آية اهلل الخوميني، المرشد األعلى للثورة اإليرانية، في هذه الفتوى الشهيرة كل "المسلمين الغيورين إلى 
سرعة إعدام" المؤلف البريطاني سلمان رشدي وكل من ساهم في كتابه الجديد، آيات شيطانية، "أينما 

الفتوى حقيقة أن الكاتب سلمان رشدي، وهو مسلم هندي وجدوا".  ولم يمنع الخوميني من إصدار تلك 
المولد وكان يعيش في بريطانيا في ذلك الوقت، لم تكن له أية صلة بإيران.  فبكل بساطة، وجد الخوميني 
أن هذ العمل األدبي عماًل مستفزًا وأراد التأكد من "أال يجروء أحد على إهانة اإلسالم".  باإلضافة لحاجته 

السلطات في إيران لتحصين شرعيته السياسية بعد نهاية حرب مدمرة وغير حاسمة مع بصفته أعلى 
 العراق.

تلى ذلك نشر عناوين الصحف العالمية للمكافآت العديدة التي رصدت لقتل الكاتب، وكذلك لجوء الكاتب 
غتيال المترجم الياباني، واإلعتداءات على المحرر النرويجي وال مترجم اإليطالي السريع إلى مكان آمن، وا 

اللذان عمال معه مما أدى إلى إصاباتهما الخطيرة.  ومع هذا، لم يعير أغلب األوروبيين األمر إهتمامًا 
كبيرًا.  والذين إهتموا، رأو أنه مجرد نوع من الهوس، أو إندفاع فريد من قبل حاكم إنعزالي غامض يحاول 

لى توجيه أفعال المسلمين في مختلف أنحاء العالم.  أما أن يؤكد بها إدعاء مناف  للعقل، بأن لديه القدرة ع
ستمرت كتبه تلقى  سلمان رشدي نفسه فقد وجد إحتفاء من قبل الساسة واألدباء وظل شخصية مشهورة وا 
ن ظل تحت التهديد المستمر، حيث لم يتم سحب تلك الفتوى.  وفي ذلك الوقت، لم يشعر الغرب  رواجًا، وا 

 .بهذه الهزة على اإلطالق

قليلين فقط هم الذين رأوا أن الخوميني كان في الواقع يتقدم إتجاه ديني ذو خلفية سياسية، مدفوعًا بغيرة 
وحماس لم يشهد الغرب مثلهما منذ عدة قرون.  لقد أشارت فتواه إلى بدء حركة عالمية جديدة للحد من 

اء بالمقدسات اإلسالمية التي تستخدم الحرية الدينية وحرية التعبير من خالل تصدير وتشديد قوانين اإلزدر 
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فعاًل في قمع األقليات والمتمردين في البالد ذات األغلبية المسلمة.  وتم كل هذا في إطار إعادة إحياء 
نماذج رجعية من اإلسالم معضدة بشكل كبير من قبل الحكام السياسيين والسلطات الدينية لكل من إيران 

 فسين على السلطة في العالم اإلسالمي. الشيعية والسعودية السنية المتنا

سرعان ما إستبعدت السلطات السنية مبادرة إيران الشيعية، مما أطلق سياًل من الفتاوى والمطالب إليقاف 
وفي السنوات التالية، تم  9الزندقة الغربية المزعومة وخطايا الردة واإلزدراء بالمقدسات و"إزدراء اإلسالم".

الغربيين، والمشرعين القانونيين، والكتاب، والصحفيين، والمحللين السياسيين،  إستهداف مخرجي األفالم
والنشطاء اإلجتماعيين والمعارضين الدينيين، ورسامي الكاريكاتير.  وكما يشرح هذا الكتاب فإن هذا العنف 

يخدم الهدف  والتهديد، كما يبدو، لم يكن هدفه فقط حماية اإلسالم في وجه النقد والرفض.  بل كان أيضاً 
 السياسي األضيق وهو حماية الذين يّدعون بالحق في الحكم بإسم اإلسالم من النقد الموجه إليهم.

على الواليات المتحدة حيث تعرض  1119سبتمبر أيلول  99إزدادت شدة هذا التوجه بعد هجمات 
أحيانًا إلى حد غير اإلسالم والحكومات اإلسالمية للنقد والتمحيص العلني في الغرب، بل والسخرية 

مسبوق بل وغير مصرح به في البالد اإلسالمية.  لقد خشي الحكام المسلمين، سواء السنة أو الشيعة 
منهم، من أن يعمل النقاد الغربيين على إضعاف مزاعمهم الدينية وسلطانهم.  فكان رد فعل العديد من 

م "علمانيين"، هو مطالبة حكومات الغرب البالد ذات الغالبية المسلمة، ومنهم من يصفون أنفسهم بأنه
بعقاب كل الذين يسيئون لإلسالم في داخل حدودهم.  وبهذا يكونوا، مثل الخوميني، قد تركوا التقليد 
المتوارث القائم على رأي فقهاء وعلماء اإلسالم، القائل بأن األخطاء التي يرتكبها غير المسلمين في بالد 

 لشريعة اإلسالمية.غير إسالمية ال تقع تحت حكم ا

وقعت هذه األحداث على خلفية اإلرهاب اإلسالمي في الواليات المتحدة، وبالي، ومدريد، ولندن، وأماكن 
أخرى.  ذلك العنف، الذي تم  القيام به ألسباب مختلفة وتدخلت فيه جهات أخرى، زاد من اإلحساس 

ي الغرب.  وهذه الحركة في حد ذاتها لم تكن بالتهديد المصاحب لقيام الحركة المناهضة إلزدراء اإلسالم ف
مجرد مطالب مجموعة متطرفة يمكن تهميشها؛  بل ظهرت قوتها بصورة أكبر عندما تبنتها حكومات 

 المتحدة في داخل منظمة المؤتمر اإلسالمي. –العلمانية والدينية  –العالم اإلسالمي 

ا السبعة والخمسون أعطوا حركة  المناهظة منظمة المؤتمر اإلسالمي والتي مقرها السعودية وأعضاؤه
اإلزدراء األديان وزنًا ودفعة لألمام.  ففي حين أن الغرب يفهم الحرية الدينية على أنها حق فردي إلى حد 
كبير، أعادت منظمة المؤتمر اإلسالمي تفسير هذه الحرية ليصبح معناها إحترام الدين نفسه، وبصورة 

مي.  إن منظمة المؤتمر اإلسالمي وأعضاؤها هم من قاموا بإدراج خاصة اإلسالم وكل ما هو إسال
في  –الذي هو في الواقع، مصطلح رمزي لقيود اإلزدراء بالمقدسات اإلسالمية  –موضوع "إزدراء األديان" 

جدول أعمال حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.  تم هذا في محاولة لتشكيل نظام عالمي جديد لحقوق 
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محل القوانين القائمة التي تحمي الحريات الفردية؛ هذه القوانين الجديدة تعمل بداًل من ذلك اإلنسان ليحل 
على حماية األديان، وخاصة اإلسالم.  ومنظمة المؤتمر اإلسالمي هي التي قامت بتضخيم أشهر وقائع  

ى تغذية رد الفعل اإلزدراء بالمقدسات عالميًا والمعروفة بأزمة الرسوم الدنماركية، وهي التي عملت عل
العالمي الذي جعل منها حدثًا مأساويًا.  كان هناك بالتأكيد عدد من المحركات والدوافع واألهداف المتنوعة 
في عدد كبير من الدول.  ولكن اإلتجاه العام هو إعطاء القيمة لحملة متعددة األطراف القائمة منذ عدة 

، والتهديدات، والعنف. و كان الهدف هو تصدير القيود عقود بجمع الضغوط الدولية، والقضايا القانونية
زدراء المقدسات لباقي دول العالم.  المفروضة على "اإلساءة لإلسالم" وا 

واليوم، تطالب دول منظمة المؤتمر اإلسالمي أن يحد الغرب من حرية التعبير والحرية الدينية المتداخلتين 
أكثر من مائتي عام، و المعترف بها منذ تأسيس  وهي حقوق منصوص عليها في بعض الدساتير منذ –

األمم المتحدة، كحقوق إنسان أساسية عالمية في ظل القوانين الدولية.  ومع هذا، فكثيرًا ما كان العالم 
الغربي مماطاًل ومشوشًا في إستجابته لمطالب منظمة المؤتمر اإلسالمي، وذلك ألسباب ليس أقلها عدم 

عليها هذه المطالب وما يترتب عليها.  إن أغلب مناقشات "اإلساءة   وضوح المخاطر التي تنطوي
لإلسالم"، التي قامت في إثر موضوع سلمان رشدي والرسوم الكاريكاتورية الدنماركية، قد ركزت بسذاجة 
حول مطالب الحد من "لغة الكراهية" وما يعتقد بصورة عامة أنه إساءات وعلى كيفية تلبية هذه المطالب 

 جتمعات الحرة.في الم

سنفحص الحقًا في هذا الكتاب مدى نجاح الدول الغربية في محاولتها للموازنة بين متطلبات المسلمين 
وبين حماية الحقوق والحريات األساسية.  ولكن قبل أن نقوم بهذا التحليل علينا أن نرجع خطوة إلى الخلف 

الممكن تنفيذه. ُ فإننا نقول أن  القيود  لنفحص ما إذا كانت هذه المحاولة هو أمر مرغوب أو حتى من
سواء تم تسميته بإزدراء المقدسات، أو تشويه  –المفروضة على ما ينظر إليه بأنه خطاب معاد  لإلسالم 

تتعارض مع الحريات التي تقوم  –اإلسالم، أو اإلساءة لإلسالم، أو خطاب الكراهية المعاد لإلسالم 
 ن الفردية.بتعريف الديمقراطية وحقوق اإلنسا

فإن جوهر المشكلة يكمن في التحيد بدقة ما هى أنواع التعبير التي التي تسعى دول منظمة المؤتمر 
اإلسالمي إلى الحد منها في الغرب.  فال توجد تعريفات واضحة للتشهير الديني أو خطاب الكراهية 

ممارسة متفق عليها إزاء جرائم  الدينية.  وبالمثل، ال يوجد في إطار عضوية منظمة المؤتمر اإلسالمي أي
اإلزدراء بالمقدسات.  إذ تقوم الكثير من التوقعات اإلسالمية على قواعد غير ثابتة يعبر عنها بممارسات 
تسعت مع الزمن.  ففي البالد التي توجد بها مثل هذه  تختلف من دولة إلى أخرى وقد تطورت وا 

الوضعي، والذي عادة ما يكون غير مكتوب، وغالبًا ما القيود،تترك التعريفات بصورة عامة إلى القانون 
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يحدد بآراء السلطات المحلية الشخصية والتي تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة.  لهذا فإن طبيعة ما يطلب 
 من العالم غير اإلسالمي تتسم بالغموض.

ثارة العنف ضد المسلمين أو غيرهم يعتبر فعاًل جريمة في الدول ا لغربية، مما يعني أن كما أن التمييز وا 
جرائم الخطاب المعاِد لإلسالم يجب أن تتضمن أمورًا أكبر من ذلك. وكما تبين من  استطالع الرأي الذي 
نتقاد األفكار الدينية، والعبادة وفقًا لما يمليه ضمير  قمنا به، أن حرية الحوار، والنبذ، ورفض اإلحترام، وا 

ة.  إن قيود اإلزدراء بالمقدسات تجبر على اإللتزام الديني اإلنسان هي مقومات ضرورية للحرية الديني
وتقوم بإسكات نقد األفكار الدينية السائدة، خاصة عندما تساند هذه األفكار السلطة السياسية وتجد مساندة 
منها.  فعندما تتشابك السياسة والدين  فال يمكن أن يكون هناك حوار سياسي حر ما لم يكن هناك حوار 

 ديني حر.

إن الكثير من دول منظمة المؤتمر اإلسالمي، على النقيض من الغرب، لديها قيود على الحديث عن 
اإلسالم، وهي تتحكم ليس فقط في لغة السخرية أو اإلزدراء بل أيضًا تتحكم في ما يمكن التعبير عنه، 

الواقع أن هذه القيود هي وتحليله ومناقشته في المجاالت السياسية والثقافية واإلقتصادية والدينية؛  وفي 
وسيلة أساسية للهيمنة اإلجتماعية والسياسية.  ولكي نقدم فهمًا أوضح لما تقصده حكومات الدول الكبرى 
زدراء  في منظمة المؤتمر اإلسالمي عندما تطالب بتدويل القيود القانونية على اإلزدراء بالمقدسات وا 

 هذه الدول.اإلسالم علينا أواًل أن ندرس الوضع الحالي في 

 

 الدول ذات الغالبية المسلمة

نستعرض في الجزء الثاني من هذا الكتاب القيود المفروضة على اإلزدراء بالمقدسات، و اإلزدراء 
زدراء اإلسالم، وما يماثلها من الجرائم، كما يتم تطبيقها في الدول اإلسالمية الكبرى،  بالمقدسات والردة، وا 

دة المدى لقيود اإلزدراء بالمقدسات .  كما نولي إهتمامًا خاصًا للبالد التي وذلك لتوضيح التأثيرات الممت
يران  تتقدم الحملة الدولية لمنع "اإلساءة لألديان" و "التحريض على الكراهية الدينية" مثل السعودية وا 
.  وباكستان ومصر باإلضافة إلى أكثر من إثنتي عشر دولة أخرى أعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي

ولكننا ال ندَّعي إكتمال الدراسة بشأن الدول التي  –إذ يوجد الكثير مما يجب دراسته  –وهذه دراسة مطولة 
نقوم بتغطيتها أو األحداث في هذه الدول.  وبالطبع لدينا توثيق للمزيد من هذه الحاالت )سواء كانت في 

المجال إلدراجها في هذا الكتاب، حيث تتزايد الغرب او في الدول ذات الغالبية المسلمة( والتي لم يتسع لنا 
أعداد هذه الحاالت يوميًا.  إن هدفنا ببساطة هو توضيح مجال األفعال والكلمات واألفكار التي يتم قمعها 

 في هذه البالد وأن نقدم صورة لمدى القمع الديني الذي يتم ممارسته.
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ذ تكشف أنماطًا إجتماعية وسياسية لها تأثيرات إن النتائج التي توصلنا إليها هي نتائج مزعجة جدًا.  إ
مزعجة بالنسبة لحقوق اإلنسان والحريات السياسية والتنمية واألمان.  وقد أبرزت هذه الدراسة ثالث 

 موضوعات أساسية يجب أن يهتم بها الغرب بصورة خاصة.

لمقصود بها ظاهريًا التأكيد أواًل، ان وسائل وأساليب القمع الموجودة في دول منظمة المؤتمر اإلسالمي وا
على إحترام اإلسالم تستخدم في الواقع للحد من حرية ليس فقط رسامي الكاريكاتير االذين ال يتسموا 
بالوقار، ولكن أيضًا تقييد حرية العلماء المحليين، والكتاب، والمعارضين، والمصلحين الدينيين، ونشطاء 

اء الديانات السابقة لإلسالم، وأي شخص يصدر عنه ما حقوق اإلنسان، والخارجين عن اإلسالم، وأعض
يخالف األشكال السائدة محليًا من اإلسالم.  تمثل هذه القوانين قيدًا كبيرًا على نقاد اإلسالم والشئون 
المتعلقة به.  إذ تتضمن غالبًا حماية الذين يحكمون بإسم اإلسالم، أي الحكومات نفسها.  فيتم إختزال 

والتعبير بصورة حادة.  ويتم كذلك تقييد الحريات السياسية واألكاديمية وأيضًا الحق في حرية اإلعتقاد 
 المحاكمات العادلة.

ثانيًا، إن قوانين وقيود اإلزدراء بالمقدسات تحمل بطبيعتها أصولية دينية متزمتة، وتعاقب التفكير المبدع 
الذين يستمدون قوة من قيود كهذه هم  المستقل.  وفي خضم الصراع الفكري المعاصر في اإلسالم، فإن

المتطرفين الذين يستخدمون القانون والتهديد لتحديد أية أفكار يمكن تداولها وقبولها في مجتمعاتهم.  
وبالمقابل، فإن المصلحين الدينيين والسياسيين المسلمين والذين يعترضون على أهداف المتطرفين ويعملون 

األيديولوجي الذي يدفع إلى التأخر هم أول من يتم إسكاتهم.  بكلمات  على إخراج مجتمعاتهم من التطابق
أخرى، إن قوانين اإلزدراء بالمقدسات تقوم بكبت نفس األصوات التي تسعى إلى مصالحة العالم اإلسالمي 

 والتعددية الحديثة.

يق.  إذ يقوم المحتجين، ثالثُا، يتم إستخدام كلمات مثل "اإلزدراء بالمقدسات" و "اإلساءة لإلسالم" دون تدق
والمشتكين، بل وحتى في أحيان كثيرة المحاكم، بتقديم مفاهيم مستحدثة لهذه اإلنتهاكات عن طريق 
إستخدام المصطلحين بالتبادل ودون إشتراط توضيح للمعنى المقصود، وذلك بال سند تاريخي غالبًا.  

يمكن أن تهدم إيمان المسلمين".  وتحت  فمثاًل، تجرم ماليزيا أي شيء قد يحتوي على "حقائق مغلوطة
قوانين باكستان فيما يتعلق باإلزدراء بالمقدسات يمكن أن يكون اإلنتهاك هو "بأي إسناد، بالتلميح أو 
اإليحاء المباشر أو غير المباشر".  وهكذا يتم انتهاك مباديء العدل األساسية، ويتم قمع الخطاب بصورة 

 لغامضة.كبيرة من خالل هذه المعايير ا

يقدم الفصل الثاني نظرة عامة على المملكة العربية السعودية، مما يوفر ما قد يكون أوسع نطاق لقيود 
الردة و اإلزدراء بالمقدسات.  إن الحكومة السعودية تستغل مكانتها كراع  للحرمين الشريفين في اإلسالم، 

التفسير المعتمد.  وفي الواقع هذا يعني أن  في مكة والمدينة، للتأكيد على أن تفسيرها الوهابي للدين هو
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المسلمين من أتباع المذاهب األخرى سواء كانوا شيعة أو صوفيين، مصلحين أو معارضين سياسيين قد 
يجدون أنفسهم متهمين بالردة.  فمثاًل، تنتهر الفتوى اإلفتتاحية إلحدى المنشورات الحكومية في السعودية 

اإلزدراء بالمقدسات" ألنه "يلقي شكوكًا حول كفر اليهود والمسيحيين".  وهذه تهمة إمامًا أوروبيًا وتتهمه بـ "
خطيرة، حيث أنه وفقًا للمقررات الدراسية الحكومية، وهي متاحة على االشبكة العنكبوتية، فإنه يحل قتل 

 والجلد. شخص ما بسبب هذا الكفر، وبالرغم من ذلك ففي  داخل المملكة عادة ما تكون العقوبة السجن 

إن األقلية الشيعية في المملكة السعودية، بما فيهم اإلسماعيليون، يواجهون تهم اإلزدراء بالمقدسات بقدر 
غير متناسب.  ونجد من بين األغلبية السنية الذين تمت إدانتهم في السنوات األخيرة النشطاء 

ية" مثل "الديمقراطية" و"حقوق الديمقراطيين، الذين تم سجنهم من أجل إستخدام مصطلحات "غير إسالم
اإلنسان".  ويوجد من بين هؤالء الذين سجنوا وجلدوا بتهمة "السخرية بالدين" معلمين تكلموا عن الكتاب 
المقدس في الفصول الدراسية وتفوهوا بعبارات في صالح اليهود وكذلك الذين كتبوا مقاالت بشأن سيطرة 

 معة السعودية مما أضر بنوعية البرامج الثقافية.اإلسالميين الراديكاليين على ثقافة الجا

، كان إليران منافسين قلة في 9111في الفصل الثالث، نتحدث عن التوجهات في إيران.  فمنذ ثورتها في 
مقدار قمع إيران لشعبها بإسم إنفاذ العقيدة الدينية للدولة.  وفي حين أن إستهداف المواطنيين للذين يعتبروا 

ين نادر إلى حد ما، ولكن النظام الحاكم نفسه يستهدف البهائيين، واليهود، والخارجين عن خارجين على الد
اإلسالم، والصوفيين، والسنة، كما يتزايد إستهداف أي شخص يعتقد أنه يشكل خطر سياسي.   ومن الذين 

عة ورجال الدين يعتبرون خطرًا على السلطات القائمة، نشطاء حقوق اإلنسان والمرأة وخاصة المفكرين الشي
الذين ينتقدوا النظام.  وبما أن الحكومة تدعي أن اإلسالم الشيعي هو مصدر السلطة، فإنها معرضة 
بصورة خاصة للنقد القائم على التفسيرات المغايرة لإلسالم.  فمثاًل، اإلمام األكبر آية اهلل حسين علي 

حكم المتبع حاليًا في إيران، تم حبسه ست منتظري، و هو أحد مؤسسي  نظام والية الفقيه، وهو نظام ال
سنوات إلنتقاده الديني للنظام الذي ساعد في بناءه.  لقد سخر من فتوى آية اهلل الخوميني التي تدعو 
إلهدار دم الكاتب سلمان رشدي وقال أن قيام إيران "بسجن المستنيرين وصفوة المجتمع ألسباب مزيفة" هو 

 "أمر مدان وغير شرعي".

قضاة إيران في تطبيق قوانين النظام بشأن إزدراء المقدسات والردة على تفسيراتهم الخاصة للشريعة.  يستند 
ويقومون بإدانة الناس عشوائيًا على تهم غير محددة مثل "الصداقة مع أعداء اهلل"، و"الخروج على العقيدة 

تهم قطع األطراف، والحرق، والتجويع، الدينية" أو "الدعوة إلى الليبرالية الروحية".  تتضمن عقوبات هذه ال
واإلعدام.  تدهورت األحوال أكثر من هذا تحت حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، وقد يشير تشويه صور 

 البهائيين واليهود والصوفيين ورموز المعارضة إلى توقع مستقبل  أكثر إظالمًا.
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يران.  وهي أيضًا واحدة من أهم كانت مصر تعتبر دولة وسطية أو علمانية في مقابل المملكة الس عودية وا 
، إشتركت مصر مع الواليات 1111أنصار إصدار قانون عالمي ضد اإلزدراء بالمقدسات، وفي عام 

المتحدة في مساندة قرار أصدرته األمم المتحدة يدعو الدول لكي "تتخذ جميع اإلجراءات" ضد خطاب 
د استخدمت قوانين مصر ذاتها ضد إزدراء األديان السماوية الكراهية الدينية.  وكما يبين الفصل الرابع، فق

أو "خلق الفتنة الطائفية" لقمع النقد الموجه للحكومة ولمنع الوسطية الدينية والزندقة.  إن المفكرين من 
المسلمين المصلحين وكذلك المجتمع المسيحي واألقليات األخرى قد تحملوا العبء األكبر من القمع.  وقد 

ألنهم "إزدروا الدين بأفكارهم   -وهم حركة إسالمية مصلحة تؤكد على الحرية السياسية  –رآنيين حوكم الق
وممارساتهم اإلسالمية غير التقليدية".  طلب الشيخ القرآني صبحي منصور اللجوء السياسي في الواليات 

به الذي يجادل ضد عقوبة المتحدة األمريكية بعد أن واجه اإلضطهاد بسبب كتاباته المصلحة، بما فيها كتا
اإلعدام بالنسبة للردة.  أما الدكتور أبوزيد، المصلح اإلسالمي الراحل، والذي يتضمن هذا الكتاب مقااًل 
بقلمه، فقد حكم عليه من قبل محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر، بأنه مرتد، فإضطر أن يهرب 

ما أصدرت جامعة األزهر الممولة من الدولة، والتي من مصر قبل أن يحكم بالتفريق بينه وبين زوجته.  ك
يقوم النظام الحاكم بإستشارتها، فتوى ضد البهائيين مطالبة الدولة بـ "إبادتهم" على إعتبار أنهم "وباء ديني 
مميت".  كما دعت إلى معاقبة المسلمين الذين يعتنقون إلى المسيحية، وقد أخذت زمام المبادرة في 

 مصلحين.مصادرة مؤلفات ال

توجد مخاطر أخرى غير الحكومة المصرية يواجهها من يتهمون باإلزدراء بالمقدسات.  فإن اإلتهام 
باإلساءة لإلسالم يشعل المشاعر وقد استغل المتطرفين هذا لدفع الجماهير إلى مظاهرات عنيفة.  فمثاًل 

رجرجس في اإلسكندرية كتبت إحدى الصحف تقريرًا عن أن مسرحية عرضت في كنيسة ما 1112في عام 
قد "أساءت إلى اإلسالم"  مما نتج عنه قيام حوالي خمسة آالف شخص بمهاجمة ثماني كنائس، وكانت 
صابة تسعين آخرين.  وفي واقعة أخرى، تم التعدي على الكاتب العربي  النتيجة قتل أربعة أشخاص وا 

ي األدب وطعنه مما أدى إلصابته نجيب محفوظ وهو الكاتب العربي الوحيد الحائز على جائزة نوبل ف
 بشلل جزئي على يد متطرف رأى أن رواياته تهين اإلسالم.

وقامت أيضًا باكستان بإصدار بعض القوانين التي تعد من أقسى قوانين مكافحة اإلزدراء بالمقدسات والتي 
ية لمكافحة القذف تحكم بالمؤبد أو اإلعدام،  كما بادرت بتقديم قرارات منظمة المؤتمر اإلسالمي السنو 

والتشهير في األمم المتحدة.  وكما يشرح الفصل الخامس بالتفصيل، فإنه في حين لم ينفذ حكم إعدام 
رسمي في باكستان على المتهمين بالكفر، إال أن المتطرفين كانوا غالبًا ما يقوموا بقتل المتهم قبل أو أثناء 

ن حكم عليه بالبراءة.  ول قد قامت حشود غاضبة، أثارتها إتهامات التكفير أو بعد محاكمته، حتى وا 
المذاعة عبر مكبرات الصوت بالمساجد، بمهاجمة آالف آخرين يتبعون نفس الديانة،  أو مهاجمة عائالت 
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المتهمين، أو اإلعتداء على بيوت العبادة وأماكن العمل الخاصة بهم، بل وتدمير قرى بأكمله،ا وغالبًا ما 
 كان يحدث ذلك دون عقاب.

لقد تم إكراه المصلحين اإلسالميين على الصمت.  فقد حكم على الكاتب يونس الشيخ بالمؤبد بتهمة 
"اإلبتعاد عن تعاليم القرآن" ألنه قام يإنتقاد عقوبة الرجم.  ويمس عدد غير متناسب من القضايا األقليات 

يا اإلزدراء بالمقدسات األحمدية والمسيحية، الذين هم معرضين للخطر بصورة خاصة حيث أنه في قضا
، تم حرق على 1111تعتبر شهادتهم أقل صالحية من شهادة المسلمين.  ففي والية البنجاب، في عام 

شعال النار في أكثر من خمسين منزاًل بعد تهمة بال دليل بأنه قد تم تدنيس  األقل سبعة من المسيحيين وا 
تطرفة ذات صلة بتنظيم القاعدة في هذا العمل.  القرآن.  وأشارت التقارير الموثوق بها لدور جماعات م

قام المتطرفين بإغتيال وزير األقليات السيد شهباز بهاتي والسيد المحافظ سلمان تاسير   1199وفي عام 
 من أجل مناداتهما بإلغاء قوانين اإلزدراء بالمقدسات.

رشاد قانوني في أفغانستان والذي تمت كتابته  1112يشرح الفصل السادس كيف أن دستور  بدعم مادي وا 
من الواليات المتحدة األمريكية وهيئة األمم المتحدة يتضمن مادة تنص على أنه ال يسمح بأي قانون 

وكثيرًا ما تم اإلستناد إلى هذه المادة في فرض عقوبات الردة واإلزدراء بالمقدسات.   –يتعارض مع اإلسالم 
لذي تم سجنه ثم إطالق سراحه، ثم هروبه من البالد بعد إن عبد الرحمن، وهو أحد معتنقي المسيحية وا

ضغوط دولية، يعتبر الحالة األكثر شهرة.   ولكن هناك قائمة آخذة في اإلزدياد من الحاالت المماثلة، 
تتضمن بشكل خاص صحفيين مسلمين.  فقد تم إعتقال رئيس تحرير مجلة حقوق المرأة بتهمة اإلزدراء 

ه لعقوبة الردة.  أما سيما سمر، وزيرة شئون المرأة، فقد إتهمت بالزندقة من أجل بالمقدسات نتيجة لمعارضت
إنتقادها لتطبيق الشريعة اإلسالمية، ولكن تم إلغاء التهمة بعد إندالع إحتجاجات ومظاهرات دولية بشأنها.  

قام بتحميل  تم الحكم على طالب صحفي باإلعدام، وهي عقوبة تم تغييرها بعد ذلك، ألنه 1119وفي عام 
ونشر مقاالت عن حقوق المرأة في اإلسالم.  ويبدو أن القمع الديني آخذ في التزايد، حتى في المناطق 
التي تسيطر عليها الحكومة، بالرغم من تواجد قوات منظمة حلف شمال األطلسي ومنظمات األمم المتحدة 

 في أفغانستان.

حداث الواقعة في الجزائر واألردن والمغرب وتركيا يصف الفصل السابع "الشرق األوسط الكبير بعض األ
واليمن وأماكن أخرى من المنطقة.  حيث يقمع كل منها أشكال التعبير التي تعتبر مسيئة لإلسالم بالرغم 
من التباين الشديد ما بينها.  ففي الجزائر تم التضييق على المسيحيين بسبب المخاوف من تبديل الدين 

و خاصة بين أفراد القبائل ويوجد نمط مشابه لهذا في المغرب.  وفي كال البلدين، من اإلسالم للمسيحية 
يمكن ربط هذا أيضًا بالتخوف من تبديل السنة مذهبهم  بالمذهب الشيعي وعالقة ذلك بالنفوذ اإليراني.  

ن وفي األردن أيضًا تمت ممارسة ضغوط على صحفيين مسلمين وأحد الشعراء.  أما ليبيا، فبالرغم م
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التباين في التعامل في الحاالت وذلك لما هو معروف عن القذافي بالغرابة، فالتعامل مع مبدلي دينهم 
يعتبر من أكثر الدول  قسوة.  وفي اليمن، تم إضطهاد اليهود والبهائيين ومبدين دينهم  والصحفيين وقد 

جل إصالح قوانين األحوال أعلن العديد من الفقهاء المسلمين أن أولئك الذين يمارسوا الضغوط من أ
الشخصية يعتبروا مرتدون.  وفي تركيا، تعاني األقلية من المسلمين العلويين من التمييز والتعصب على 
نطاق واسع ضدهم، بينما يتعرض الكتاب والمصلحين اآلخرين باإلضافة إلى مبدلي دينهم إلى اإلتهام 

جانب الديني ألن اإلسالم يعتبر جزءًا ال يتجزأ من الدولة بإزدراء "الدولة التركية" مما يمكن أن يدخل فيه ال
 التركية. 

يقوم الفصل الثامن، وعنوانه "أفريقيا،" بتغطية ثالثة بلدان هي: نيجيريا، األكبر من حيث تعداد السكان؛ 
أكثر المناطق التي يمارس فيها  1199والسودان، األكبر من حيث المساحة؛ والصومال، التي تعتبر في 

قمع الديني في العالم اإلسالمي.  ففي نيجيريا، ومع نمو أشكال أكثر تشددًا لإلسالم،  أدت اإلتهامات ال
بالردة واإلزدراء بالمقدسات إلى إندالع مظاهرات وقتل راح ضحيتها المئات بل ريما اآلالف من الناس.  

رام الذين يعتبرون كل من قام كما يوجد بها أيضًا المتطرفين الذين يتسمون بالعنف، مثل جماعة بوكو ح
بمعاداتهم كافرًا أو مرتدًا ويجب مهاجمته.  أما الصومال فإنه يتمزق ما بين السلطات القضائية والمليشيات 
المتنافسة والتي ليس من بينها من هم على إستعداد لقبول اآلخر دينيًا أو سياسيًا، مثل حركة الشباب 

اإلسالمية.  وهي تشدد على رؤيتها القمعية المتطرفة للشريعة التي إتحاد المحاكم  -اإلسالمي المتطرفة 
تحرم الموسيقى واألجراس، وتهدم األضرحة وأي شيء آخر ترى أنه ذو صلة بالصوفية، كما بدأت حملة 
إلبادة كل المسيحيين في البالد، بما في ذلك ذبح األطفال.  قامت السودان بإعدام أكبر الفقهاء 

تهام المقرر الخاص لألمم  اإلسالميين لديها بتهمة الردة، ذلك غير إبادة األقليات العرقية والقمع السياسي وا 
المتحدة باإلزدراء بالمقدسات ضمنًا، وأعلن عمالء الحكومة بأن اآلالف من مسلمي النوبة مرتدين 

 يستحقون الموت.

ندونيسي ا وماليزيا وجزر المالديف.  الفصل التاسع عنوانه "جنوب وجنوب شرق آسيا" ويغطي بنجالديش وا 
في جزر المالديف يتم حظر جميع األديان فيماعدا المذهب السني من اإلسالم.  وقد إستغلت المالديف 
القيود الدينية إلتخاذ إجراءات صارمة ضد المصلحين الدينيين والسياسيين.  أما فيما يتعلق بالثالث الدول 

ا باإلعتدال، وفي حين أن بعضهم يستحق هذه السمعة، ولكن األخرى فهم يتمتعون بالسمعة بأنهم يتميزو 
ندونيسيا يتم  يبدو أنه قد صار هناك تكثيف للقمع الديني في السنوات القليلة الماضية.  ففي بنجالديش وا 
قمع األحمديين، والجماعات المختلفة دينيًا وكذلك المسلمين الذين يعبرون عن األفكار اإلصالحية  

هذا القمع من قبل الحكومة، إال أن المشكلة األكبر هي عنف العوام والمليشيات التي ال والعصرية.  ومع 
تتمكن الحكومة بل وال تريد السيطرة عليها.  ويوجد في ماليزيا صراعات قانونية قائمة حول تبديل 

عتناق أديان أخرى، ومحاولة تحديد الكلمات والتعبيرات الدينية التي يسم ح لغير المسلمين لدينهم وا 
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المسلمين باستخدامها، واإلدعاء بأن الشعب يمكن بسهولة تشوشه فلذلك ال يجب أن يتعرض لوجهات نظر 
 مختلفة، باإلضافة إلى قمع المسلمين المصلحين أو متبعي البدع.

تلقي هذه الدراسة للبالد اإلسالمية الضوء على المجال الواسع، واألهمية، والتأثير، والعواقب الوخيمة 
وانين واإلجراءات اإلقتصاصية ضد المتهمين بإزدراء اإلسالم في العالم اإلسالمي.  وفي مقابل هذه للق

سواء عن  –الخلفية فقط يمكن رؤية المخاطر الكامنة التي يشكلها فرض مثل هذه القيود على بقية العالم 
 طريق األمم المتحدة أو عن طريق الضغط المباشر على الحكومات الغربية.

 

 والت تدويل القيود على اإلزدراء بالمقدساتمحا

نقدم في الجزء الثالث، "عولمة اإلزدراء بالمقدسات"، نظرة شاملة لمحاوالت إعادة غرس قيود "اإلساءة 
لإلسالم" في الغرب.  وقد وقعت هذه األحداث في دول غربية معينة وفي األمم المتحدة، عن طريق 

ي الشوارع من خالل إجراءات إقتصاصية.  كان لبعض األمثلة األكبر اللجان، والمؤتمرات، والمحاكم، أو ف
واألكثر شهرة في الغرب رد فعل وتأثير دوليين أكثر تعقيدًا وأطول مدى حتى أنه يجب التعامل معها 
كحاالت خاصة.  وتوجد تفاصيل هذه الحاالت في الفصل العاشر وتتضمن قضية رواية "آيات شيطانية" 

مة، والتي تجددت عندما منحت الحكومة البريطانية المؤلف سلمان رشدي وسام الفارس.  التي ما زالت قائ
والتي تجدد صداها  1111 – 1112كما نركز على ما يسمى بأزمة الرسوم الدنماركية الكاريكاتورية عام 

متناع عندما قامت مطبعة جامعة ييل باإل 1111كلما تم إعادة نشر الرسوم أو منع طباعتها كما في عام 
عن نشرها في كتاب يسرد أزمة الرسوم الكاريكاتورية ذاتها.  وتشمل األمثلة األخرى تقرير مجلة النيوزويك 
عن إلقاء القرآن في المرحاض في سجن خليج جوانتانامو، وهو تقرير ثبت عدم صدقه فيما بعد؛  وخطاب 

نة" اإلستفزازي للبرلماني الهولندي خيرت البابا بنديكت السادس عشر المثير للجدل في ريجنسبرج؛ وفيلم "فت
فيلدرز.  ومما إتسمت بها هذه اإلضطرابات هو أنها غالبًا ما تضمنت تالعب سياسي، فمثاًل، تم نشر 

ثم أعيد نشرها مرة أخرى حتى في  1112الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية أواًل في سبتمبر أيلول من عام 
ندونيسيا دون أن  ، وبعد 1111تثير إعتراض من أحد.  ولكن في يناير كانون الثاني مصر والمغرب وا 

قرار منظمة المؤتمر اإلسالمي في إجتماعها بمكة إثارة موضوع الرسوم الكاريكاتورية إندلعت المظاهرات 
 شخص للقتل ضحية هذه األحداث. 111والعنف والمقاطعات وتعرض حوالي 

ولية الواسعة اإلنتشار حول إتهامات اإلزدراء بالمقدسات ينتقل الفصل الحادي عشر من اإلضطرابات الد
إلى الجهود الرسمية لتشريع قوانين مناهضة لإلزدراء بالمقدسات عبر المنتديات الدولية، وخاصة األمم 
المتحدة.  ويدرس هذا الفصل حملة قائمة منذ عشرين عامًا بقيادة حكومات استبدادية إلخضاع مباديء 

ية لشكل غير محدد من اإلسالم.  شملت هذه الحملة الترويج لـ "إعالن القاهرة لحقوق حقوق اإلنسان الدول
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تهديدات اإلتهام بإزدراء المقدسات  ضد المقرر  9111،  وأيضًا في عام 9111اإلنسان في اإلسالم" عام 
للعنصرية، الخاص لألمم المتحدة في السودان جاسبار بيرو،  والمقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة 

وكراهية األجانب، والتعصب وعدم التسامح، موريس جليلي أهانهانزو.  وكان المجهود الرئيسي هو سعي 
إلى إستخدام األمم المتحدة لكسب التأييد الرسمي  9111منظمة المؤتمر اإلسالمي الذي بدأ في عام 

ده سنويًا ألكثر من عقد من لفرض حظر عالمي بشأن اإلساءة  لإلسالم.  وتمت مناقشة القرار ثم تجدي
الزمان في األمم المتحدة وسمي أواًل قانون "اإلساءة لإلسالم" ثم أعيدت التسمية إلى "اإلساءة  لألديان" 
تحت إصرار البعثات األخرى.  كان هذا المجهود قد بدأ يفقد المساندة ولم يقدم القرار في مجلس حقوق 

له بمبادرة تلقى بعض المساندة الغربية لوضع أسس دولية .  وتم إستبدا1199اإلنسان في مارس آذار 
 لخطاب الكراهية الدينية قائمة على مباديء غير اضحة مثل "الحض على الكراهية" و "التنميط السلبي".

لقد تم طرح الموضوعات ذات الصلة في القانون الدولي لدى الغرب للمناقشة.  فالعديد من الدول الغربية 
م حكوماتهم بالحد من اإلنتقاد الديني.  لهذا يبحث الفصل الثاني عشر كيف تقوم هذه تقبل مبدأ أن تقو 

الدول بخلق وصياغة وتدعيم القوانين التي تحدد ما يسمح أو ال يسمح أن يقال عن المعتقدات الدينية.  
، إلى قيود وتتراوح هذه القوانين ما بين الحظر الحرفي لإلزدراء، والذي قصد به أصاًل حماية المسيحية

القرن العشرين على خطاب الكراهية الدينية والتي إبتدعت أساسًا كوسيلة لمقاومة العنصرية، ولكن أصبح 
تطبيقها متزايدًا في األمور الدينية أيضًا.  وفي حين أن بعض قوانين اإلزدراء بالمقدسات هذه قد عفا عليها 

، تمت إدانة 1111ئم ضد اإلسالم؛  فمثاًل، في عام الزمن إلى حد كبير، إال أنها إستخدمت لمكافحة الجرا
أحد الساسة المحليين في فنلندا بتهمة "إنتهاك حرمة الدين" ألنه قام بإنتقاد النبي محمد وزواج القصَّر في 
اإلسالم.  إن أغلب دول اإلتحاد األوروبي، وكذلك اإلتحاد األوروبي نفسه، تؤكد أن القيود على لغة 

وم بحماية األفراد وليس الديانات، ولكن الخلط من جانب المسلمين بين إزدراء الدين الخطاب يجب أن تق
وبين إهانة الفرد منتشر على نطاق واسع كما يتبين من األمثلة التي نقدمها.  كذلك تضمنت الدعاوى 

ثنين من القضائية التي تم رفعها ضد الممثلة بريجيت باردو في فرنسا، والكاتب مارك شتاين في كندا، وا  
رجال الدين المسيحيين في أستراليا، وآخرين غيرهم شكاوى نابعة من إنتقادهم لإلسالم وليس من توجيه 
إهانات شخصية.  إن أكثر ما يثير القلق بشأن إستخدام قوانين خطاب الكراهية في حالة إنتقاد الدين، 

ن كان بشكل غير ممنهج، هو تأثيرها المخيف.  إن  عددًا متزايدًا من الناشرين، األمر المتزايد وا 
والصحفيين، ومنتجي األفالم، والفنانين يعترفون بأنهم يتجنبون التطرق إلى الموضوعات اإلسالمية في 
أعمالهم.  ويبدو أن الغرب قد بدأ يستجيب للمطالب اإلسالمية على الصعيدين المحلي والعالمي، ليس 

اديء، ولكن بإصدار قوانين خطاب الكراهية الدينية التي بدفاع موحد عن الحريات األساسية قائم على المب
 هي بمثل إستبدادية وغموض أنظمة اإلزدراء بالمقدسات اإلسالمية.
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ومع خطورة القيود القانونية على الخطاب الديني، إال أن المشكلة األعمق واألكثر إنتشارًا هي العنف 
سالم.  يلقي الفصل الثالث عشر الضوء على والتهديد بالعنف الموجه ضد من يت إتهامهم بإزدراء اإل

تأثير هذا العنف ليس فقط على السياسيين وصناع القوانين ولكن أيضًا على المسلم العادي الذي يعيش 
في الغرب، ويخرج عن اإلسالم، واآلخرين الذين يتعمدون صراحة التعبير وتحدي قيود اإلسالم، ويحاولون 

ال ينتبهون لكلماتهم.  لقد أصبح نمط التهديد بالعنف مألوفًا في المجتمع  إعادة تشكيل األفكار، أو ببساطة
الغربي.  وهذا التهديد واضح بصورة خاصة في بعض المجتمعات اإلسالمية، حيث تتبع التهديدات 

 بالعنف أية كلمات أو أفعال تعتبر "مسيئة لإلسالم".

بشعة، وذلك بفصل رأسه عن جسده تقريبًا،  بطريقة 1112إن قتل المخرج ثيو فان جوخ في هولندًا عام 
والتهديد بالقتل الذي تم توجيهه إلى آيان هيرسي علي، الصومالية المولد والتي كانت تعتنق اإلسالم سابقًا، 
توضح بقوة هذا اإلتجاه المتنامي.  أوضح القاتل محمد بويري أن غضبه لم يكن ألية أسباب شخصية.  

ستكون هذه عقوبة أي شخص في هذه البالد يجروء أن يسيء إلى اهلل بل قال: "من اآلن فصاعدًا، 
ورسله".  مازال الغرب يعتبر مكانًا آمنًا نسبيًا لقيام الجدال الحر، ولألصوات التي تدعو إلى اإلصالح 
اإلسالمي، ولمن يحملون رؤى غير تقليدية لإلسالم.  ولكن تقف الدول الغربية والهيئات الدولية عند مفترق 

رق بين الدفاع المحموم عن حرية التعبير، وبين اإلستجابة اللينة للزحف المستمر لقيود مناهضة اإلزدراء ط
بالمقدسات، سواء التي يتم فرضها من خالل التشريعات القانونية وأحكام القضاء، أو التي يفرضها 

 المتطرفين بالقوة بعيدًا عن سلطة القانون. 

 

 ة واإلزدراء بالمقدساتالنقد اإلسالمي لقوانين الرد

إن هذا الكتاب ليس عماًل أدبيًا عن تاريخ اإلسالم أو الشريعة اإلسالمية، وكذلك ال يقدم تحلياًل عن تطور 
مفاهيم الردة واإلزدراء بالمقدسات.  بل نحن معنيون بدراسة اإلستخدام المعاصر لمثل هذه اإلتهامات 

الواضح ان أحد الوسائل الهامة لمحاربة هذه التهديدات للحرية والتهديات والتأثير الناجم عنها.  ولكن من 
الدينية وحرية التعبير الفردية متضمن في الحرب الفكرية ذاتها.  من المهم جدًا أن نوضح أن العقوبات 
الدنيوية للردة واإلزدراء بالمقدسات المزعومين ال تعتبر من الدين اإلسالمي نفسه بل ويمكن في الواقع 

ا خروجًا على اإلسالم وأنها تشكل خطرًا عليه.  ولكن ال يوجد إجماع حول هذا الرأي.  فعلى سبيل إعتباره
المثال، ال يأخذ الشيخ القرضاوي، الذي ربما يكون من أكثر علماء اإلسالم الذين يقوم الغرب بإستشارتهم، 

توجد حكمة عظيمة مرتبطة موقفًا واضحًا من هذه المسألة.  وقد كتب إمام في جامعة هارفارد يقول: "
ن كانت تزعج البعض في ضوء هيمنة خطاب حقوق  بالوضع القائم )عقوبة اإلعدام(، ولذلك حتى وا 

1اإلنسان المعاصر، إال أنه ال يجب التخلي عنها".
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في ضوء مثل هذه العبارات، توجهنا بطلب إلى ثالثة من علماء اإلسالم المبجلين لمناقشة هذا الموضوع، 
ا بهذا في ثالث مقاالت متضمنة في هذا الكتاب.  إنهم كمسلمين ملتزمين، معروف عنهم أنهم وقد قامو 

يحترمون اإلسالم وبالتأكيد يكرهون ويعارضون إهانة اهلل أو اإلساءة إلى دينهم.  ولكنهم يناقشون بتدقيق 
 أو الردة.شديد كيفية أن اإلسالم ال يفرض العقوبات الدنيوية بالنسبة لإلزدراء بالمقدسات 

إن مقال الراحل فضيلة الحاج عبد الرحمن وحيد بعنوان "اهلل ال يحتاج إلى دفاع" هو "تقديم" هذا الكتاب.  
كان عبد الرحمن وحيد هو الرئيس السابق لدولة إندونيسيا، أكبر دولة إسالمية في العالم، ورئيس جمعية 

اله طبيعة المعتقد الديني نفسه ويناقش بأسلوب نهضة العلماء، أكبر هيئة إسالمية في العالم.  ويوضح مق
جميل كيف أن اهلل ال يحتاج إلى من يدافع عنه ضد اإلزدراء بالمقدسات والزندقة.  ويقول بأن إتهامات 
اإلزدراء بالمقدسات تنبع من سياسات اإلسالم في عصوره األولى، حين كانت الردة تعني الفرار من جيش 

وم، الذي يختلف كثيرًا عن ذلك الزمن، فإن العقوبات الدنيوية على اإلزدراء الخليفة.  أما في عالم الي
 بالمقدسات والردة تهدد ذات العقيدة التي تدعو دائمًا إلى البحث عن الحقيقة وتنميتها.

في الفصل الرابع عشر، بعنوان "تجديد الدراسات القرآنية في العالم المعاصر" يركز األستاذ الدكتور أبوزيد، 
ذي أجبر على الهروب من مصر بسبب كتاباته، على أن إتهامات الردة واإلزدراء بالمقدسات تستخدم ال

بطريقة "استراتيجية" إلعاقة إصالح المجتمعات اإلسالمية.  ويركز مقاله على اإلختالف بين اإلسالم 
ز بصورة خاصة التاريخي والمعاصر ويوضح وسائط التفسير المتنوعة التي يستخدمها المسلمين.  ويرك

على حاجتنا إلى فهم البيئة التاريخية لإلسالم، أي "نشأته في الجزيرة العربية وفي أجزاء أخرى من العالم"، 
وذلك دون أن يقلل من شأن اإلسالم بإعتباره مجرد تاريخ.   بهذه الكيفية فقط نتمكن من إدراك كيف يجب 

 أن يكون اإلسالم في زماننا ومكاننا.

امس عشر بعنوان "إعادة النظر في قانون الردة وعقوبة اإلعدام في التشريع اإلسالمي في الفصل الخ
التقليدي"، بقلم عبداهلل سعيد، والذي تم حظر بعض من كتاباته في مسقط رأسه، جزر المالديف، حيث 

مثل  يقول بأن خطاب حقوق اإلنسان الحالي ليس غربيًا بل يشارك فيه كثير من المسلمين.  و هو أيضًا،
السيد أبو زيد، يركز على الحاجة إلى فهم اإلسالم األول، وخاصة "حقبة ما بعد وفاة النبي"، والتي تشكلت 
خاللها حدود الردة.  فقد كانت الردة تعني، مع خلفية الصراع المسلح، اإلنضمام إلى عدو غير مسلم 

د بتقليص المناظرات الدينية لكي ال وبالتالي تمثل تهديدًا لجماعة المؤمنين.  وقام العباسيين فيما بع
تضعف موقفهم الشرعي، وهكذا أصبحت الردة مرادفة للخيانة.  وبما أن أغلب المسلمين اليوم ال يعيشون 

 في قبائل منعزلة، فإن الردة لم تعد ذات صلة بالفرار أو الخيانة وال يجب اإلستمرار في إعتبارها كذلك.

 

 دسات: الربط بين الغرب والعالم اإلسالميتهديدات اإلتهام باإلزدراء بالمق



 

32 

نسعى في هذه الدراسة إلى تغطية ثالث أمور.  أواًل، تقديم نظرة عامة على الممارسة الفعلية والعواقب 
الوخيمة للقيود الحالية على الردة واإلزدراء بالمقدسات في بعض من أكبر الدول اإلسالمية المعاصرة.  

مرة عبر العقدين الماضيين في إطار األمم المتحدة للتوفيق بين األسس ثانيًا، شرح المحاوالت المست
العالمية لحقوق اإلنسان وقوانين الردة واإلزدراء بالمقدسات.  وأخيرًا، تقديم نظرة شاملة لتزايد المطالبة 

ي يفرض بمناهضة اإلزدراء بالمقدسات في الغرب، سواء بقوة القانون أوبالتهديد والعنف غير القانوني، الذ
على من يشتبه في أنهم يسيئون إلى اإلسالم.  كما نقوم بدراسة تجميد الحوار الناتج عن هذا، والصمت 

 الذي يختار أن يلتزم به المجتمع األوسع.

ولكن بقدر أهمية هذه العناصر الثالثة من الدراسة، حتى في حالة النظر إليها بتحفظ، فمن الضروري 
ات منفصلة.  فهي متداخلة ومترابطة بعمق شديد، وتظهر أهميتها بصورة مالحظة أنها ليست ثالث توجه

أفضل عندما نرى ما يربط بينها.  لهذا السبب، تسعى هذه الدراسة إلى توضيح ستة موضوعات وحجج 
 مهمة تنبع كل منها من التفاعل المتبادل بين العالم اإلسالمي والغرب. 

مي نفسه، فإن القوانين والعنف ضد الذين يتهمون بإزدراء اإلسالم أواًل، سنبين أنه في داخل العالم اإلسال
ليست محدودة بما يعتبر، على األقل في الغرب، إهانة أو سخرية.  فهذه القيود تتضمن اإلضطهاد 
المميت ألولئك الذين يؤمنون بوجود نبي أتى بعد محمد مثل البهائيين أو األحمديين.  وهم أيضًا يبررون 

تل من يخرجوا عن اإلسالم  ويعتنقوا ديانات أخرى أو من ببساطة ال يؤمنون باإلسالم فيما إضطهاد بل وق
بعد.  ومن ضمن المستهدفين نجد األقليات اإلسالمية مثل الشيعة في السعودية، أو الصوفيين في إيران، 

مناهضة الكفر الذين يعتبرون منحرفين عن الدين إو زنادقة.  نجد أيضًا بين الذين تستهدفهم قوانين 
المعارضين، والليبراليين، والمصلحين من المسلمين خاصة عندما يطعنون في السلطة الراسخة لألنظمة 

 والهيئات التي تدعي أنها تمثل اإلسالم.

ويتنوع الضحايا تنوعًا كبيرًا.  فعندما تعثر شخص باكستاني بيده مصحف دون قصد بموقد مشتعل 
حترق المصحف، قبض  عليه المتشددين وقتلوه حرقًا عقابًا لفعلته هذه.  كما إعتبر التصوير وأصيب هو وا 

الواقعي للكاتب المصري الحاصل على جائزة نوبل لألدب للحياة المركبة لمسلمي القاهرة نوعًا من الخطر، 
وتمت مهاجمته وطعنه حتى كاد أن يفقد حياته.  كذلك تسعى الحملة الصومالية الحالية إلبادة كل شخص 

يحي في البالد.  وقد واجه الوزير األفغاني السابق لشئون المرأة وكذلك المصلحين السياسيين اإليرانيين مس
والسعوديين إتهامات وتهديدات.  لهذا، عندما نناقش معنى "إإلساءة إلى اإلسالم" أو "إزدراء األديان" ال 

 ضحاياه.يجب أن نفعل هذا بأسلوب نظري أو منعزل، بل يجب أن نفكر فيمن هم 

عندما تسعى دول منظمة المؤتمر اإلسالمي إلدخال حظر على إزدراء األديان أو اإلساءة إلى اإلسالم إلى 
النظام الدولي من خالل األمم المتحدة، أو من خالل الضغط من أجل تغييرات محلية في الغرب، فإن 
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مارك، أو المحرضين السياسيين أهدافهم هي أبعد من مجرد إسكات رسامي الرسوم الكاريكاتورية في الدن
في هولندا، أو توفير ما يدعون أنه حماية للمسلمين في الغرب، الذين هم فعاًل تحت الحماية ضد أعمال 
العنف واإلهانة الشخصية والتمييز. ففي أغلب دول منظمة المؤتمر اإلسالمي، يتم إستهداف 

متشككين سياسيًا أو دينيًا.  فإذا نجحت ضغوط هذه المستضعفين، والمختلفين أو غير المتوافقين دينيًا، وال
الدول بفرض حظر إزدراء األديان في الغرب، فإنها تكون قد أخذت خطوة مهمة في إتجاه تصدير أنظمتها 

 القمعية إلى العالم الحر.

ثالثًا، إذا أصبحت القيود على حرية التعبير التي تمت مناقشتها في األمم المتحدة من قوانين حقوق 
اإلنسان، فيصبح نظريًا من الممكن إعتبار كل تحليل نقدي ألي شيء يدعي أنه إسالمي هو إنتهاك 
لحقوق اإلنسان، مما يجعل الدول األعضاء في األمم المتحدة ملزمين بإسكاته ومعاقبته.  ومن المتوقع أن 

، 1112اًل، في سبتمبر أيلول يكون مجال األمور التي تعتبر "إساءة" متسعًا جدًا وال يمكن التنبوء به.  فمث
إشتكى بعض الزبائن المسلمين من أن الدوامة المرسومة على غطاء علبة اآليس كريم من إنتاج برجركينج 
تشبه الكلمة العربية "اهلل" مما أدى بالشركة إلى إسترجاع آالف من علب اآليس كريم.  كما واجهت شركة 

د عى موقع إليكتروني إسالمي أن المكعب الزجاجي الذي نايكي مشكلة مشابهة بشأن أحد شعاراتها، وا 
أقامته شركة آبل أمام الشركة في مانهاتن هو إهانة لإلسالم حيث يماثل شكل الكعبة، الضريح اإلسالمي 

2في مكة.
 

مما يثير القلق اكثر من هذا هو الحظر على مواضيع البحث والمناقشة المشروعة والقائمة مثل شئون 
م، وغير المسلمين، والعنف، والرجم، والعقوبات البدنية، وأشكال الزي.  هذه القائمة يجب المرأة في اإلسال

أن تشمل إنتقاد قوانين خطاب الكراهية ذاته؛ فهذا النقد تم فحصه في المحاكم الغربية كمثال على 
ولكنها غير  اإلسالموفوبيا )الرهبة من اإلسالم(.  صحيح أن اإلدانة في مثل هذه الحاالت كانت نادرة،

مطمئنة، ألن المحاكمات في حد ذاتها لها تأثير سلبي ممتد؛ إذ يوجد عدم وضوح بشأن أنواع الخطاب 
، تسبب إنتقاد الحجاب اإلسالمي في بريطانيا إلى عرض 1111التي قد تكون محظورة.  فمثاًل في عام 

ن الرئيس ساركوزي نفسه.  األمر على المحكمة، ولكن لم يحدث هذا في فرنسا، حيث صدر اإلنتقاد ع
وأكثر من هذا، فإنه حتى الدفاع الناجح يمكن أن يكون مكلفًا بشكل كارثي.  فقد أدانت محكمة إبتدائية في 
أستراليا إثنين من الوعاظ المسيحيين بـ "تشويه صورة" اإلسالم، ووفقًا للمحكمة فإنهما كانا يقومان بالنقل 

إسقاط التهمة عنهما في النهاية، إال أن القضية إستغرقت ثالث سنوات  اإلنتقائي عن القرآن.  ورغم أنه تم
وبلغت تكلفة الدفاع أكثر من مائة ألف دوالر.  وحتى مع الحكم بالبراءة في حاالت كهذه تكون سمعة 

 المتهم قد تم تشويهها، وربما تم القضاء على مصدر رزقه.
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من إحتمال التعرض لتهديد العنف غير القانوني.   إن الشهرة الناتجة عن اإلتهام في قضايا كهذه تزيد
وكما سنرى، فإن هذا خطر أكبر بكثير في الغرب عن العملية القانونية ذاتها.  ومن ضمن أشهر الضحايا 
الغربيين لهذه الهجمات والتهديدات نجد الروائي سلمان رشدي، والمحرر الثقافي فليمينج روز، والناقد 

ناشطة حقوق المرأة آيان هرسي علي، والفيلسوف روبرت ريديكر، والمطران التسجيلي ثيو فان جوخ، و 
األسقفي مايكل نظير علي.  كما نجد من بين الضحايا اآلخرين للقوانين والتهديدات في الغرب مسلمين 
إنتقدوا التفسيرات الرجعية لإلسالم.  كما يتلقى برلمانيين مسلمين مثل ناصر خضر في الدنمارك،  أو 

سية إيكين ديليجوز عضو حزب الخضر األلماني، ومؤيدي حقوق المرأة من المسلمين المعروفين مثل السيا
 ميمونة بوساكال تهديدات خطيرة، باإلضافة كذلك إلى العديد من الكتاب والعلماء والفنانين والصحفيين.

اآلن شائعة في الحوار تكشف الصفحات التالية أن الرقابة الذاتية خوفًا من إثارة غضب المسلمين أصبحت 
متدت ألكثر من مجرد إستخدام لغة غير مهذبة أو غير متحضرة.  ففي عام  حذَّر مارك  1119الغربي، وا 

ثومبسون رئيس شبكة اإلذاعة البريطانية من وجود "توتر متزايد بشأن مناقشة األمور المتصلة باإلسالم 
قامت دار   1119المي بصفة عامة".  وأيضًا في عام وعالقته بالتقاليد والقيم في المجتمع البريطاني والع

نشر راندوم هاوس بإلغاء تعاقدها لنشر رواية "جوهرة المدينة" للكاتبة شيري جونز بسبب الخوف من عنف 
تم إلقاء  1119بعض المسلمين.  وفي هذه الحالة كانت هذه المخاوف في محلها، ففي سبتمبر أيلول 

الناشر البريطاني الذي قام بشراء حقوق نشر تلك الرواية.  وفي عام قنابل حارقة على منزل ومكتب 
، رفضت مطبعة جامعة ييل أن تطبع صورة لـ "الرسوم الدنماركية" التي نشرت في إيالندز بوستن 1111

ضمن  كتاب للمؤلفة جيتي كالوسن تم اإلعالن عنه بواسطة مطبعة جامعة يال نفسها على أنه دراسة 
 رسوم الكاريكاتورية. "محددة" لهذه ال

رابعًا، في حال قبول قيود التكفير بصورة دولية، فإن األنظمة اإلستبدادية سيكون لديها سالح إضافي 
لحماية أنفسها أمام أي إنتقاد من الخارج، تمامًا كما إستخدمت القيود الدينية في مواجهة اإلنتقاد محليًا 

عالمي جديد بشأن حقوق اإلنسان يتفق مع إعالن القاهرة  أحيانًا كثيرة.  تسعى هذه األنظمة إلى إجماع
مما يخضع الحريات والحقوق الشخصية لتفسيرات معينة للشريعة اإلسالمية.  فالقياس المنطقي  9111

الذي يستخدمونه بسيط وهو أنه إذا كانوا يزعمون بأنهم يمثلون اإلسالم، وال يسمح ألحد أن ينتقد اإلسالم، 
عندما قام مقرري األمم المتحدة بإنتقاد دول منظمة  9111د بإنتقادهم.  وفعاًل في عام إذًا ال يسمح ألح

المؤتمر اإلسالمي إلنتهاكها مباديء حقوق اإلنسان العالمية، وهي المباديء التي كانت هذه الدول قد 
 قبلتها قبل ذلك، تم تهديد المقررين بإتهامهم بإهانة اإلسالم.

لقيود المفروضة بشأن "إزدراء اإلسالم" فإننا بذلك نخون هؤالء المعارضين الذين خامسًا، لو أننا قبلنا ا
يحاربون من أجل الحرية في ظل األنظمة القمعية في العالم اإلسالمي، خاصة المسلمين الذين يمثل 
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عليهم  اإلسالم بالنسبة لهم األمل في الحرية الدينية والسياسية.  نحن نخونهم بقبولنا منطق وحجج المدعين
مما يجعلنا حلفاء لمضطهديهم بحكم األمر الواقع، سواء كان مضطهديهم حكومات إسالمية مثل السعودية 
رهابيين يسعون إلى تشويه وتدمير من لهم  أو إيران، أو أنظمة إستبدادية مثل مصر، أو كانوا متشددين وا 

طق الذي يسوقه مضطهديهم والقائل بأن تفسير مغاير لإلسالم.  إننا بقبولنا لهذه القيود نقبل ضمنًا المن
القانون يجب أن يوقف البيانات واألنشطة التي يعتبرها البعض مسيئة.  ويشير هذا في الواقع إلى أن 
الحكومات القمعية لها الحق في إسكات المعارضين والفنانين واألقليات الدينية واآلخرين الذين ال يتوافقون 

ذ يقبل الغرب  طلبات تشريع حظر "إزدراء اإلسالم" فإنه يقبل ضمنًا  نظرة لإلسالم وتعاليمه معهم دينيًا.  وا 
طالما عارضها وحارب ضدها المصلحين.  إن المصلحين اإلسالميين غالبًا ما يعانون من العزلة حتى في 

ذا قام الغرب بتعريضهم لمزيد من العزل أيديولوجيًا يكون هذا بمثابة خيانة جسيمة  في داخل بالدهم، وا 
 حقهم.

سادسًا، إننا بالتسليم لقيود اإلسالم بشأن مكافحة اإلزدراء بالمقدسات، فإننا نقوم بتقويض أمننا ذاته.  إن 
العالم اإلسالمي تمزقه الصراعات حول معنى ومستقبل اإلسالم.  وتضغط بعض األصوات األكثر تشددًا 

ولوجياتها اإلسالمية يبزغ اإلرهاب وأشكال في ذلك الصراع مطالبة بأشكال رجعية لإلسالم، ومن بين أيدي
أخرى من العنف والقمع.  فإذا قبلنا بشرعية قمع النقاش الديني فإننا بهذا نشجع أعداؤنا أو من سيصبحون 
أعداؤنا، وفي نفس الوقت نعمل على تقويض من هم حلفاؤنا الطبيعيين.  إن إلتزامنا بمثل هذه القيود 

ث يجعل النقاش، والجدال، وتحليل اإلسالم وتفسيراته المختلفة خارج يجردنا من سالحنا السياسي حي
 الحدود المتاحة.
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 الجزء الثاني

 

 الدول ذات الغالبية المسلمة

 مقدمة الدول ذات الغالبية المسلمة

 

إن العالقة بين اإلسالم والدولة تتتنوع بصورة كبيرة في أكثر من أربعين دولة ذات غالبية مسلمة.  يصف 
ر إحدى عشر دولة من هذه الدول نظامها السياسي بأنه نظام علماني.  وال تذكر إحدى عشر دولة دستو 

أخرى أي شيء عن طبيعة إسالمية أو علمانية للدولة.  وتقوم إثنين وعشرين دولة بذكر اإلسالم في 
ا تقول بأن دستورها بصورة أو أخرى.  تعلن عشرة من هذه الدول أنها دول إسالمية وفقًا لدستورها كم

اإلسالم دين الدولة الرسمي.  أما اإلثني عشر األخرى فتعلن أن اإلسالم هو دين الدولة الرسمي ولكنها ال 
تعلن أن الدولة نفسها دولة إسالمية.  من بين هذه الدول العشرين األخيرة، تعلن خمسة عشر دولة أن 

كما توجد إختالفات أيضًا في   9التشريع.الشريعة اإلسالمية ومبادئها وأحكامها هي مصدر أو ما يحدد 
داخل هذا التصنيف.  فالبالد التي يحتل اإلسالم فيها منزلة قانونية قد تفسح المجال لحرية الدين والعقيدة 
والتعبير وتكوين الجماعات والتجمعات وأيضًا دمج مبادىء حقوق اإلنسان الدولية في األنظمة القانونية أو 

ية.  وأكثر من هذا، فإنه في حاالت كثيرة، يكون دور اإلسالم محدودًا بنواح  معينة اإلستناد إليها كمرجع
 من القوانين، غالبًا ما تكون قوانين األحوال الشخصيية واألسرة.

ولكن بالرغم من هذا التنوع المستمر، فقد شهدت العقود الثالثة األخيرة زيادة في إنتشار التطرف في العالم 
ظمة القائمة منذ زمن طويل، كما في السعودية؛ وفي األنظمة التي وصلت إلى السلطة اإلسالمي: في األن

يران؛ وعن طريق تغلغل وتسرب التغيير  نتيجة اإلنقالبات أو الثورات كما في السودان والصومال وا 
ومن التشريعي أو الدستوري كما في باكستان؛ وعن طريق مسئولي الحكم المحلي كما في نيجيريا وماليزيا؛ 

ندونيسيا أو اليمن.  خالل التهديد من قبل اإلسالميين كما في بنجالديش وا 

نتج عن إنتشار التطرف هكذا ضغطًا متزايدًا وهجومًا في الدول ذات األغلبية المسلمة على أولئك الذين 
يتهمون باإلساءة إلى اإلسالم بصورة ما، مما يؤثر بصورة خاصة على اربعة مجموعات.  إحدى هذه 

مجموعات هم من على شاكلة البهائيين أو األحمديين الذين يؤمنون أو يعتقد أنهم يؤمنون بأنه جاء نبي ال
بعد محمد، وبالتالي يتم وصفهم بأنهم زنادقة.  مجموعة أخرى هم من خرجوا عن اإلسالم، أو إعتنقوا ديانة 

يات اإلسالمية مثل الشيعة في أخرى، والذين قد يهاجمون بوصفهم مرتدين.  المجموعة الثالثة هم األقل
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السعودية، أو الصوفيين في إيران الذين يعتبرون منحرفين عن الدين إن لم يكن زنادقة بشكل مباشر.  
المجموعة الرابعة هم المسلمين المعارضين أو الليبراليين أو المصلحين خاصة إذا تحدوا سلطة األنظمة 

1المترسخة والتي تدعي أنها تمثل اإلسالم.
 

الفصول التالية سوف نقوم بدراسة التهديدات الكثيرة والهجوم على هذه المجموعات في الدول ذات  في
بداية من الهجمات  –األغلبية المسلمة سواء من جانب الحكومة أو من المجتمع )وهذا هو الغالب( 

إن الخطر قائم، المدروسة بواسطة المتشددين واإلرهابيين إلى العنف المفاجيء من الجماهير الغاضبة.  
ليس فقط في الدول التي تعتبر بصورة عامة دول تمارس القمع الديني مثل إيران والسعودية وباكستان 
وأفغانستان، ولكن أيضًا في العديد من البالد األخرى التي غالبًا ما تعتبر أكثر إعتدااًل مثل الجزائر أو 

ية مسلمة مثل مالي حيث تتم حماية حرية الدين األردن أو المغرب.  وبالتأكيد تظل هناك دول ذات أغلب
 والتعبير ولكن تواجه غيرها من البلدان المعتدلة تقليديًا، حتى إندونيسيا، المشاكل المتزايدة.

من السمات األخرى للقيود الحالية هي أن كلمات مثل "الردة"، و"اإلزدراء بالمقدسات"، و"إزدراء اإلسالم" 
ق؛  فالمليشيات والجماهير بل حتى المحاكم غالبًا ما تستبدل إحداها باألخرى يتم إستخدامها دون أي تدقي

كما قد ينشئون كلمات أخرى جديدة خاصة بهم، وغالبًا ما تكون دون سند تاريخي.  أيًا كانت التهمة 
ضطهاد األقليات الدينية، وقد يتم سجن أو قتل م ن يقوموا المستخدمة، فالنتيجة واحدة: غالبًا ما يتم تهديد وا 

 بإنتقاد النظام، وكذلك يتم خنق أي نقاش حول طبيعة اإلسالم.
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1 

 المملكة العربية السعوديةا

 

علي المسعد، شاب في الخامسة والعشرين من العمر، شيعي إسماعيلي، من مواليد مدينة 
ألنه كان  1111يونيو حزيران  91نجران، تم إيقافه من قبل أفراد الشرطة الدينية في 

ع إلى الموسيقى بينما يقود سيارته.  قال له الشرطي أن يستمع إلى القرآن بداًل من يستم
أغسطس  91الموسيقى؛ وبعد ذلك إتهم بأنه أساء إلى القرآن بوصفه بأنه "ممل".  في 

آب أدانه القاضي حامد عبداهلل الدوسري بتهمة إهانة اإلسالم وحكم عليه بالسجن ثمان 
طالق سراحه بعد قضاء ثمان شهور في السجن بعد أن قام سنوات وألفي جلدة.  تم إ

  9أقرباؤه ذوي الصالت الجيدة بالتدخل لصالحه.

حائل المصري، يمني الجنسية، عمل كبائع فاكهة في مدينة جدة.  وفقًا لرواية بعض من 
زمالؤه في السكن، كانت جريمته الحقيقية هي عدم النهوض مبكرًا ألداء صالة الفجر.  

أصر أحد زمالؤه األكثر تشددًا أن يلتزم بأداء صالة الفجر، تضايق منه المصري.  عندما 
 –قال لزميله أن يتركه وشأنه.  ولكنه لم يتوقف عند ذلك الحد، بل إنتقد المطوعين 

ستخدم في هذا تعبير  –الشرطة الدينية  وكذلك الحماس الديني الذي مأل زميله حديثًا.  وا 
ئعة إلى حد ما: "يلعن دينك".  ولكن زميله قام بتقديم شكوى لدى عامي، وهو العبارة الشا

المحكمة، أما المصري الذي لم يفكر أبدًا أنه يمكن أن يدفع حياته ثمنًا لتلك الكلمات 
عترف أنه قال له غاضبًا أن يتركه وشأنه.  حكم  الغاضبة التي رمى بها زميله، أقر وا 

، حكمت 1111ن.  ثم في يناير كانون الثاني عليه مبدئيًا بستمائة جلدة والسجن سنتي
عليه محكمة أعلى في جدة تحت إشراف القاضي علي الزهراني باإلعدام شنقًا بتهمة 
إزدراء الدين.  لذهول المصري من الحكم حاول أن يهرب من المحكمة بالقفز من نافذة 

  1الطابق الثالث مما تسبب له بإصابات خطيرة في الرقبة.

، كتبت جريدة أخبار الخليج أن رجاًل سعوديًا يعمل لدى هيئة 1119في أغسطس آب 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قتل إبنته ألنها إعتنقت المسيحية.  كانت قد 
استخدمت إسمًا مستعارًا "رانيا" وسجلت على اإلنترنت قبلها بأيام أن عائلتها تضغط 

تر الخاص بها، ومقاالت مسيحية كانت قد عليها؛ لقد وجدوا صليبًا على شاشة الكمبيو 
2قامت بكتابتها.  قالت الجريدة أنه تم إحراقها حتى الموت وأن لسانها قد تم قطعه.
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 نبذة عامة عن الدولة

فإن المملكة العربية السعودية تحت سيطرة عائلة آل سعود، الذين يحكمون  9121منذ توحيد الدولة عام 
هابيين وفقًا لتفسير متطرف لإلسالم السنى المعروف بالوهابية.  إن ما بين بالمشاركة مع رجال الدين الو 

بالمائة من الشيعة ومن بينهم حوالي الخمس  92-91بالمائة من السكان هم من السنة، وما بين  92-11
يين بالمائة إسماعيليون.  يشكل األجانب العاملين بالبالد بمن فيهم المسلمين والمسيحيين والهندوس والبوذ

نظام الحكم هو نظام ملكي   2ما بين ستة إلى عشرة ماليين نسمة، أي حوالي ما يعادل ربع تعداد السكان.
مطلق، وال يملك مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاؤه سلطة فعلية.  ويستند نظامها القانوني على 

 9111ًا للقانون األساسي لعام الشريعة ويستمد أحكامه بصورة جلية من المدرسة الحنبلية المتشددة.  وفق
2فإن القرآن والسنة النبوية هما الدستور.

 

اإلسالم هو الديانة الرسمية، ويجب أن يكون جميع المواطنين مسلمين.  وتحكم المؤسسة الدينية الوهابية 
النظام القضائي وأغلب أعمال الشرطة.  يحرم السعوديون من حرية إختيار أو تغيير دينهم؛ كما يتم 

لتحكم في غير المواطنين بمن فيهم المسلمين.  يمنع ممارسة أي طقوس دينية غير إسالمية علنًا.  ا
ويعتبر المسيحيون واليهود "أعداء المؤمنين" رسميًا، كما تنص الكتب الدراسية الحكومية، ما لم يكن لديهم 

أما   1لتزام بالشريعة."ميثاق مع المسلمين" يضمن إحترام حياتهم وممتلكاتهم، ولكن يجب عليهم اإل
الهندوس والبوذيين والسيخ وكذلك الشيعة والصوفيين وأتباع الديانات األخرى فيمكن إعتبارهم مشركين.  
يسكن مجتمع األقلية الشيعية غالبًا في األقاليم الشرقية ويعانون من التمييز الشديد.  فالوهابيون كثيرًا ما 

اإلسالمية عدا السلفية أو السنية المتطرفة ويتهمونهم بالزندقة يدينون الطوائف والمجموعات والحركات 
والشرك والردة.  لقد أدان أعلى مسئول ديني سعودي والمعين من قبل الحكومة في ذلك المركز، مفتي 
الديار المرحوم بن باز، الصوفيين في كتاباته التي تصدرها الحكومة ووصفهم بأن "مصيرهم الدمار".  إن 

لدينية التي تصدرها الحكومة وتصدر إلى جميع أنحاء العالم تقول بأنه يجب رفض حرية الفكر المنشورات ا
تخضع كل وسائل اإلعالم للرقابة الدينية، رغم أن بعض   1ألن "حرية الفكر تستلزم السماح برفض الدين".

 ة.الخطب المسموح بها من الجهات الرسمية قد وجدت تساهاًل في السنوات القليلة الماضي

أنه كثيرًا "ما كان خطباء المساجد يدعون على المسيحيين  1111أفادت وزارة الخارجية األمريكية عام 
واليهود بالموت بما في ذلك المسجد الحرام في مكة )والذي يتلقى الدعم الحكومي( وفي المسجد النبوي في 

كومة كثيرا ما "يختمون خطبة الجمعة المدينة المكرمة".  مثل هؤالء الدعاة الذين يتلقون مرتباتهم من الح
9بالدعاء بالخير للمسلمين والذل للشرك والمشركين".
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تم  1119مارس آذار  91تشجع الجهات الرسمية السعودية على التشدد وعدم التسامح الديني.  في 
اءة عرض مشروع قانون على مجلس الشورى السعودي بشأن "ميثاق دولي إلحترام األديان... و لمنع اإلس

ألي من األديان بأي شكل من األشكال" وذلك لمحاربة "الهجوم على اإلسالم" كما يزعمون، مثلما حدث 
في حالة "الرسوم الكاريكاتورية واألفالم الكافرة التي تنشر في الدنمارك، وهولندا وأمريكا وما شابه".  ولكن 

عليه سوف "يجعل من الملزم اإلعتراف المجلس رفض هذا اإلجراء بحكمة، وقال أحد أعضاؤه أن الموافقة 
1ببعض الديانات األخرى وتيسير تأسيس أماكن خاصة بهم للعبادة في البالد اإلسالمية".

 

ويسود عدم التسامح ذاته على النظام التعليمي.  ففي دراسة مقدمة في المنتدى الثاني للحوار الوطني في 
ة اإلسالمية للصبيان "تجيز إستخدام العنف لقمع تبين أن المناهج الدراسي 1112ديسمبركانون األول 

بل وحتى تصفيته جسديًا بناء على آراؤه في القضايا المختلف حولها...هذه األمور قد تخلق فهمًا ‘ اآلخر’
تكليف يجب أن يهتم به التلميذ".  من بين العالمات المزعومة ‘ اآلخر’مغلوطًا بأن العنف في معاملة 

ارة إلى اهلل بأسماء غير مألوفة مثل "القوة المطلقة" أو القول بأن "الدين ليس في لعدم اإليمان كان اإلش
الشعر" مع اإلشارة إلى شخص ملتحي.  أما التصريحات التي تنسب تحقيق نتائج ما إلى قوة غير اهلل مثل 

ى الشرك.  القول أن "برامج التنمية سوف تعمل على القضاء على الفقر والجهل" يمكن أن تعتبر إشارة إل
نحرفوا عن الطريق  أما المسلمين اآلخرين مثل "الجهمية، والمعتزلة، واألشعرية، والصوفية فقد خدعوا وا 

في  91القويم".  إن اإلحتفال بمولد النبي هو "تقليد للمسيحيين" وتفوح منه رائحة "الشرك واألعمال المحرمة"
متحدة للحريات الدينية الدولية أن كتاب التفسير ورد في تقرير بعثة الواليات ال 1119يونيو حزيران  99

للصف الثاني عشر )ما زال متاحًا على اإلنترنت( يقول أنه يجوز "قتل المرتد )أي من ترك اإلسالم(" 
(.  ويقول كتاب التوحيد لنفس الصف "إن الشرك األكبر يهدر الدم والمال"  912)التفسير، عربي/الشريعة، 
(.  وفي التفسير 92ين أو سلبهم دونما عقاب )التوحيد، عربي/الشريعة، أي أنه يجوز قتل المشرك

السعودي يمكن أن ينطبق "الشرك األكبر" على الشيعة والصوفيين وكذلك المسيحيين واليهود والهندوس 
99والبوذيين.

 

قررات بأنها قد قامت بتغيير الم  1112بالرغم من تأكيدات الحكومة السعودية منذ الحوار الوطني عام 
و أيضًا  1119الدراسية، إال أن الدراسات التي قام بها مركز الحريات الدينية التابع لمعهد هدسون في عام 

وجدت أن المقرر الديني الدراسي الصادر من  وزارة  التربية التعليم مازال يعلم كراهية اليهود،  1199في 
كما أنه يؤيد القتل دونما عقاب ألي من أتباع هذه  والمسيحيين، والغربيين، والكفرة، والمشركين، والمرتدين،

المجموعات.  فمثاًل، يؤكدون أن "بناء المساجد حول األضرحة هو تعبير عن الشرك"  وأن الشرك األكبر 
هذه النصوص موجودة على موقع وزارة التعليم، وهي إلزامية بالنسبة لكل  91يهدر الدم والممتلكات".

ة، وترسل مجانًا إلى العديد من المساجد، والمدارس اإلسالمية، والمكتبات حول المدارس السعودية الحكومي
 العالم.
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إن القانون يمزج بين األوامر الملكية والشريعة، األمر الذي ليست له قواعد محددة، إال في ما  يختص 
ات معيبة باألمور التجارية.  فالقواعد عادة ما تكون غامضة وتخضع للخصوصيات القضائية؛ واإلجراء

بشكل كبير، بل وأحيانًا غائبة تمامًا، فتقوم الشرطة الدينية بمعاقبة المستهدفين دون محاكمة.  أما إن تمت 
إن الردة، تخضع لحدود الشريعة، مما يعني أن   92إجراءات التقاضي فهي عادة مغلقة أمام الجمهور.

القضائي، رغم أن الملك قد خفف أحكامًا  تم تحديدها بأمر إلهي وال تخضغ للحكم –أي الموت  –العقوبة 
وأصدر عفوًا لبعض ممن أدينوا بهذه التهم.  قد يتهم الناس بالشعوذة، دون تعريف واضح لهذه التهمة، 

إن أساس اإلدانة في  92ويمكن إعدامهم على أساس التعزير والذي يركز على خطورة الفعل وفساد الجاني.
أعلنت الشرطة  1111كون ببساطة مجرد إتهام مرسل.  في مايو أيار قضايا الشعوذة متدني جدًا بل قد ي

92الدينية "إستراتيجية وطنية جديدة لمحاربة ممارسة السحر في المملكة"  ولكن لم تعلن تفاصيلها للعامة.
 

وفي مذكرة بشأن حقوق اإلنسان أرسلت إلى  9111كثيرًا مايفتقر اإلتهام بالردة وجود أدلة.  ففي عام 
مات والهيئات الدولية، قالت الحكومة أن الحظر المفروض على المسلمين الذين يتركوا اإلسالم المنظ

ويعتنقوا ديانة أخرى كان بسبب "مؤامرة يهودية تم حبكها في األيام المبكرة لإلسالم" حيث "فكر 
ب يشكون في اليهود...بدهاء أن يجعلوا البعض منهم يدخلوا إلى اإلسالم ثم يتركونه حتى يجعلوا العر 

دينهم ويتم تضليلهم".  لذلك، وضع قانون لمنع المسلمين من تبديل دينهم "حتى ال يدخل أحد إلى اإلسالم 
إال بعد أن يدرس عقيدته دراسة علمية عقالنية مما يؤدي به إلى القبول النهائي للعقيدة اإلسالمية".  وكان 

"يتم إقتالع العناصر الضارة التي دأبت على نشر الهدف هو منع "األشرار ... من دخول اإلسالم" وبذلك 
91الشر في األرض".

 

 

 المسيحيون

تمنع الحكومة السعودية ممارسة أي ديانة غير اإلسالم، باإلضافة إلى منعها العديد من أشكال اإلسالم في 
أو داخل المملكة.  فيحظر بشكل عام إدخال أية مطبوعات أو رموز غير إسالمية، وكذلك أية مصاحف 

أشياء إسالمية غير سعودية المنشأ، رغم أن الحكومة اآلن تقول أنه يمكن إدخالها بغرض اإلستخدام 
كانت الالفتات في مطار السعودية  1111الشخصي فقط على أن تظل بعيدة عن األعين.  وحتى عام 

ها لن توقف الممارسات أما في السنوات القليلة الماضية، فقد قالت الحكومة أن 91تحذر علنًا من هذا األمر.
الدينية غير المصرح بها إذا كانت خاصة وغير ظاهرة، ويبدو أن هناك تناقص في مثل هذه التدخالت.  
ولكن ما زال المطوعين يهاجمون غير المسلمين، المعرضين أيضًا إلتهامهم بالردة واإلزدراء بالمقدسات 

 ذكرناها سابقًا.كما يتعرضون إلعتداء وهجوم بشكل خاص مثل رانيا التي 
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ألقت السلطات السعودية القبض على أربعة عشر مسيحيًا أجنبيًا في مدينة جدة.  كان  1119في عام 
أحدهم، وهو إثيوبي يدعى ووركو آويكي، يحمل جواز سفر بإسم إسماعيل أبو بكر، وهو إسم مسلم مسجل 

نتيجة لذلك تم ضربه بوحشية للشك بأنه في أوراقه الرسمية غالبًا لكي يساعده في إيجاد عمل بالمملكة.  و 
عندما نقل السجناء زمالؤه إلى مركز بريمان للترحيل قبل  1111شخص مرتد.  وفي يناير كانون الثاني 

أن يتم ترحيلهم بالفعل، تم نقله إلى سجن ماتا في مكة.  وبما أن قضيته قد جذبت إهتمامًا عالميًا فلم يتم 
  99مع الفلبينية المسيحية دينيس مورينو. 1111في مارس آذار  إتهامه بالردة ولكن تم ترحيله

ألقي القبض على المواطن السعودي عماد العبادي بتهمة إعتناق  1112نوفمبر تشرين الثاني  11في 
المسيحية قبل ذلك بعامين.  وتوجد تقارير بأنه تم القبض على آخرين من السعوديين المسيحيين في نفس 

تقول التقارير أيضًا أن العبادي تم اإلفراج عنه بعد ذلك  91أسماؤهم غير معروفة.الوقت، ولكن بقيت 
تلقى دبلوماسيين أمريكيين معلومات  1111في مايو أيار عام  11ويعيش في السعودية تحت قيود شديدة.

عن شخص سعودي آخر خرج عن اإلسالم وتم تعذيبه وتحديد موعد لمحاكمته.  ولكن مصيره مثل إسمه 
19مجهواًل. يظل

 

تم القبض على حمود بن صالح من أجل بعض التعليقات التي  1111يناير كانون الثاني عام  92في 
كتبها على مدونته اإللكترونية،  وفيهاينتقد القضاء السعودي ويناقش قصة إعتناقه المسيحية.  قام 

بدعوى إنتهاك شروط المسئولون بحجب موقع المدونة، والذي قامت شركة جوجل فيما بعد بإغالقه 
فبراير شباط إستجابة لإلعتراض العام.  في  2اإلستخدام.  ولكن قامت الشركة بإعادة تشغيل الموقع في 

تم إطالق سراح بن صالح ولكن تم منعه من مغادرة السعودية أو الظهور في  1111مارس آذار  19
د أرجع الفضل في حريته لإلستمرار في وسائل اإلعالم.  ولكنه بتحد إستمر في الكتابة على مدونته.  وق

هذا إلى الضغط الذي مارسته الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان على السلطات السعودية.  تم 
إغالق مدونته مرة أخرى، ولكن ظلت السلطات السعودية تبدو متساهلة إلى حد ما خاصة في ضوء 

11تد".اإلنتقاد الصريح من جانب صالح ووضعه الواضح كـ "مر 
 

 

 األحمدية

تم  1111ديسمبر كانون األول  11يتعرض معتنقي مذهب األحمدية أيضًا في السعودية للمعاناة.  ففي 
من األجانب األحمديين في جدة، وكان من الواضح أن هذا قد تم بناء على أوامر وزير  11القبض على 

لظهر في بيت ضيافة يستأجرونه حيث الداخلية األمير نايف.  كانوا قد إنتهوا لتوهم من أداء صالة ا
يعقدون إجتماعهم الشهري.  وكانت تهمتهم، التي ذكرتها الشرطة ولكن لم يدفع بها أبدًا كتهمة رسمية، هي 

وفي يناير كانون الثاني  12التجمع للصالة دون تصريح.  وفي اليوم التالي تم نقلهم إلى سجن بريمان.
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من األحمديين وتم ترحيل جميعهم في النهاية.  عندما حاول تم إلقاء القبض على ستة آخرين  1111
بعض من الذين كان األحمديون يعملون لديهم أن يحصلوا لهم على اإلفراج من محبسهم، تم رفض طلبهم 
بالقول: "يوجد أمر بهذا من نايف، فال تأتوا لمحاولة إطالق سراحهم".  قال أحد المقبوض عليهم أن 

تم  1111كشف أسماء األحمديين اآلخرين الموجودين بالبالد.  وفي فبراير شباط المحققين ضغطوا عليه ل
12القبض على إثنين آخرين من األحمديين األجانب.

 

 

 الشيعة

ربما تقع وطأة القمع الديني في السعودية على األقلية الشيعية بها، وهم مستبعدين تمامًا من برامج وسائل 
وتدين الكتب الدراسية الحكومية الموجودة على اإلنترنت  12اق واسع.اإلعالم الدينية التي تبث على نط
إن الطقوس الشيعية الشائعة مثل اإلحتفال بمولد النبي محمد أو زيارة  11الشيعة وتصفهم بأنهم "مشركين".

أضرحة األولياء محرمة بصورة عامة، ولكن قد يسمح بها في مناطق من المحافظة الشرقية وهي منطقة 
لى حد كبير.  في المناطق المشتركة بين السنة والشيعة تحد السلطات من اإلحتفاالت العامة شيعية إ

بعاشوراء التي يقيمها الشيعة لذكرى إستشهاد علي حفيد الرسول.  وقد يتم أحيانًا فرض الحظر على الكتب 
مة على مذهبهم للبت والتسجيالت الشيعية.  في حين يجوز أن يستخدم القضاة الشيعة أحكام الشريعة القائ

في أمور الميراث أو األحوال الشخصية أو األوقاف، إال أنه وجد سبعة قضاة فقط من الشيعة، وكلهم في 
المنطقة الشرقية، ثالثة منهم يعملون في محكمة اإلستئناف.  أما في القضايا األخرى فيجب أن يلجأ 

لحكومية تنفيذ األحكام التي يصدرها القضاة الشيعة إلى المحاكم الشرعية السنية.  وقد ترفض الجهات ا
11الشيعة.  وقد تتجاهل المحاكم شهادة الشيعة أو تعتبرها أقل وزنًا من شهادة السنة.

 

قالت فتوى أصدرها الشيخ عبدالرحمن البراك، الذي شغل في ذلك الوقت مركزًا معتمدًا من  1119في 
فضة" أي "من يرفضون الدين" فال يمكن أن يعتبروا الملك في مجلس ديني، أن الشيعة يعتبرون من "الرا

، وبهدف تأكيد ما أفتى به، أصدر فتوى أخرى 1111في ديسمبر كانون األول  19"فئة من المسلمين".
أعلن  1111يناير كانون الثاني  19تقول بأنهم زنادقة ومرتدين "يحملون كل صفات الكافرين".  في 

 –ين أن الشيعة كفرة ومرتدين يتحالفون مع المسيحيين لقتل السنة الشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن بن جبر 
قام  1119يونيو حزيران  9في  11وأنه يجب طردهم من البالد اإلسالمية السنية. –خاصة في العراق 

إثنين وعشرين من الشيوخ السعوديين بمن فيهم البراك وبن جبرين بالتنديد علنًا بحزب اهلل والشيعة بصفة 
تم سجن الشيخ و  21م "طائفة قام اليهود بغرسها في جسد األمة اإلسالمية منذ زمن طويل جدًا".عامة بأنه

الشيعي توفيق العامر لمدة أسبوع ألنه قام بإدانة تلك العبارة وقال أن قائلها يعبر عن نفسه فقط وليس كل 
29أهل السنة.
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ين، وتم سجنه أواًل في عمر السابعة صادق عبد الكريم مال اهلل، هو مدافع عن حقوق الشيعة السعودي
أثناء سجنه، تم تعذيبه بدنيًا وتم نقله إلى  21من أجل إلقائه حجارة على سيارة شرطة. 9199عشر عام 

سجن مباحث بعد مقاومته لضغوط القاضي لترك المذهب الشيعي مقابل تخفيف الحكم عليه.  بعد ذلك تم 
في السجن بالقول بأن محمد وليس اهلل هو من ألَّف القرآن.  ورغم إتهام مال اهلل باإلزدراء بالمقدسات وهو 

رجوعه عن العبارات المزعومة أمام المحكمة، إال أن القضاة أقروا بأن خطورة العبارت جعلت من 
المستحيل إلغاء الحكم عليه بعقوبة الردة رغم توبته.  وتم رفض طلبه لإلستئناف أمام محكمة أعلى وكذلك 

كان  1111وفي عام   22تم إعدامه علنًا بقطع الرأس. 9111سبتمبر أيلول  2ك فهد، وفي مناشدته للمل
22سبعة عشر من السعوديين الشيعة يواجهون حكم اإلعدام أو المؤبد بتهمة الزندقة.

 

، تم سجن أحد نشطاء حقوق اإلنسان من السنة بسبب لقاءه بالشيخ حسن الصفار 1111في فبراير شباط 
فقط، قامت السلطات السعودية  1111وربيع عام  1119وما بين خريف عام   22الشيعة. وهو أحد قادة

بالتدخل لمنع تشييع جنازة شيعية، ومصادرة الفتات تعلن بداية موسم عاشوراء، وتفريق تجمع ديني شيعي 
لقاء القبض على منظمه،  والقبض على أربعة إخوة كانوا قد نظموا أنشطة شيعية، والقبض على  إثنين وا 

بتهمة  1111مايو أيار  9من قادة الشيعة، أحدهم الشيخ علي حسين العمار الذي ألقي القبض عليه 
21تمويل أنشطة دينية شيعية. 

 

، ألقى المطوعين القبض على علي سباط، وهو مسلم شيعي لبناني يدعي تقديم 1119في مايو أيار 
بنانية، بينما كان في رحلة الحج إلى مكة والمدينة.  تنبؤات ونصائح في برنامجه المشهور على الفضائية الل

بتهمة ممارسة  1111نوفمبر تشرين الثاني  1وبعد إحتجازه ألكثر من عام، تم الحكم عليه باإلعدام في 
الشعوذة.  يقول محاميه أنه تم خداعه عن طريق إقناعه بأنه لو قدم إعترافًا فسوف يتم إطالق سراحه.  

على الظهور في برنامج ديني على التليفزيون السعودي ليكرر إعترافه الذي إستخدم وبدال من ذلك، أجبر 
21بعد ذلك إلدانته.

 

قامت الشرطة الدينية بتصوير نساء شيعيات في حج إلى ضريح في المدينة يعتقد  1111في فبراير شباط 
بًا، وأصروا أن تقوم أنه ضريح العديد من ساللة محمد.  إستشاط الرجال من أقرباء هؤالء النسوة غض

الشرطة بتسليمهم األفالم التي قاموا بتصويرها، ولكن تم إلقاء القبض عليهم من أجل محاوالتهم حماية 
النساء.  هذا أدى إلى خروج اآلالف من الحجاج الشيعة في مظاهرات وتعرض الكثير منهم إلصابات أو 

ة إستخدمت الذخيرة الحية، وتعرض أحد علماء إللقاء القبض عليهم.  وتوجد تقارير بأن القوات الحكومي
الشيعة للطعن عند مدخل مسجد النبي من قبل رجل يهتف قائاًل: "إقتلوا الرافضة".  ولكن وزارة الداخلية 
أنكرت حدوث أية إصابات.  في أوائل شهر مارس آذار، أعلن الملك عبداهلل أنه سيتم اإلفراج عمن ألقي 
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لشهر حدثت موجة ثانية من اإلعتقاالت.  منذ هذه الحادثة، زادت القبض عليهم، ولكن في نفس ا
29السلطات السعودية من مجهوداتها التي تمنع الشيعة من الصالة جماعة.

 

 

 اإلسماعيليون

في حين يعاني الشيعة من التمييز ضدهم بصورة عامة، إال أن فريقًا معينًا منهم، وهم اإلسماعيليون، 
.  إن قمة منظمة المؤتمر اإلسالمي التي إنعقدت في مكة في ديسمبر كانون يعاني من معاملة أشد سوءاً 

لم تعترف باإلسماعيليين كمسلمين.  ويمنع اإلسماعيليون في المملكة من نشر كتب األدعية  1112األول 
، ألقي على األقل ستون من اإلسماعيليين في السجن بسبب 1111الخاصة بهم.  في سبتمبر أيلول 

كان ال يزال ثمانية عشر شخص منهم على األقل في  1119.  وفي عام 1111دثت عام مظاهرات ح
21السجن.

 

إن هادي المطيف هو في الغالب أقدم سجناء المملكة العربية السعودية وقد تم سجنه بتهمة الزندقة.  كان 
وأثناء أداء  ،9112قد إلتحق بمعسكر تدريب الشرطة في نجران، حيث حدث أنه في ديسمبر كانون األول 

قام ثالثة  21صالة العصر، قيل أنه حكى نكتة عن الصالة عن "قضيب النبي".  ولكن أنكر المطيف هذا.
.  وبعد ذلك بوقت قصير، تم 9112يناير كانون الثاني  11أشخاص باإلبالغ عنه وتم القبض عليه في 

وفي ديسمبر كانون األول  تسليمه إلى المباحث، حيث يقول أنه تعرض للضرب والحرمان من النوم. 
تمت محاكمته أمام محكمة نجران الكلية بتهمة "اإلساءة إلى النبي".  يقول المطيف أن القاضي  9112

نصحه بعدم إنكار التهمة ما لم يكن يريد العودة إلى المباحث لمزيد من "التحقيقات".  وبعد ست جلسات 
حكم عليه بالموت بتهمة الردة.  طلبت عائلته من قصيرة، حيث لم يسمح له بوجود من يمثله قانونيًا، 

رئيس اللجنة السعودية لحقوق اإلنسان، تركي السديري أن يتدخل، فأرسل خطابات إلى الملك طالبًا وضع 
29المطيف في زنزانة نظيفة ورعايته صحيًا.

 

بتمبر أيلول س 99، ولكنه إنهار صحيًا في 1111سبتمبر أيلول  2بدأ المطيف إضرابًا عن الطعام في 
سبتمبر أيلول.  تجاوب المسئولين في السجن بأن وضعوه في زنزانة إنفرادية دون  92وأنهى إضرابه في 

توفير عناية طبية، حيث حاول اإلنتحار مرتين خالل الشهر األول.  وبعد إذاعة رسالتين سجلهما المطيف 
عمومي إلى الحبس اإلنفرادي في سجن عن قضيته على قناة الحرة قامت الحكومة بنقله من سجن نجران ال

المباحث المشدد في نجران حيث بقي هناك.  ويعتقد الكثير من المراقبين أن إيمانه بالمذهب اإلسماعيلي 
كان أحد أسباب الحكم عليه باإلعدام.  كان رؤساؤه قد إنتقدوا إنتماؤه لإلسماعيلية قبل تسليمه للشرطة، 

تحيزًا ضد اإلسماعيلية.  قال القاضي رئيس محكمة اإلستئناف: "أنتم  وأبدى القضاة الذين تولوا القضية
أقلية فاسدة. أنتم ال تنتمون إلى اإلسالم بأي شكل. أنتم ال عقيدة لكم وال دين".  قامت المنظمات الدولية 
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زة المعتادة بمناشدة المسئولين لإلفراج عنه ولهذا غالبًا لم يتم تنفيذ حكم اإلعدام.  ولكن لم يسمح له باإلجا
أبلغ المسئولون السعوديون لجنة الواليات المتحدة للحريات الدينية أن  1112لتشييع جنازة والده.  وفي عام 

تم الحكم على طالب إسماعيلي بالمدرسة  1111أمله الوحيد هو الحصول على عفو ملكي، )في عام 
عبارة التي يفترض أن المطيف جلدة للتفوه بنفس ال 2111الثانوية بالسجن أربعة عشر عامًا، و 

21إستخدمها(.
 

نقلبت إلى عنف بين قوات األمن واإلسماعيليين في نجران  1111إبريل نيسان  12في  إندلعت التوترات وا 
التي تعتبر المقر الروحي لإلسماعيليين السليمانية.  وقامت الشرطة بناء على إختالفات بين النظامين 

يتات بإغالق كل المساجد اإلسماعيلية خالل عيد الفطر، مما يعتبر فعاًل السني واإلسماعيلي لحساب التوق
مستفزًا يمكن مقارنته بإغالق جميع الكنائس في عيد الميالد.  ثم قامت قوات األمن بمهاجمة مسجد 

تهمته بممارسة "الشعوذة". وتم إعتقال أكثر من مائة من   22إسماعيلي وألقت القبض على اإلمام وا 
شخص(، ومنهم الزعيم الديني  211إلى  211ين )بعض التقارير تقول أن العدد يتراوح ما بين اإلسماعيلي

ثنين من المعلمين اإلسماعيليين، الشيخ علي بن ظيب الماهان ومهدي  المعروف الحاج محمد السعدي، وا 
تهامهم بالشعوذة. عذيب بما في ذلك قرر الكثيرين ممن تم إعتقالهم بأنهم تعرضوا للت  22بن ظيب الماهان وا 

الضرب والصدمات الكهربائية والبقاء في أوضاع مجهدة والحرمان من النوم واإلعترافات القسرية.  وحكم 
على سبعة عشر شخص منهم باإلعدام، ونال خمسة وستون أحكامًا بالمؤبد.  وغالبًا ما كانت المحاكمات 

تم  1111في ديسمبر كانون األول  22ه.سرية ولم يدرك البعض منهم أنه تجري محاكمته أو الحكم علي
اطالق سراح السعدي، وتم تخفيف احكام اإلعدام على السبعة عشر شخص إلى السجن عشر سنوات، 

21وتم تقصير حكم السجن للبعض اآلخر.
 

تم إعتقال أحمد تركي الصعب، أحد قادة اإلسماعيليين، بعد إجراء لقاء  1111يناير كانون الثاني  92في 
 1111فبراير شباط  2وول ستريت جورنال حيث إنتقد سياسة السعودية تجاه اإلسماعيليين.  في مع مجلة 

تم القبض على إثنين آخرين هما حماد علي داسيني الحتايلة وحماد قواليان الزبيد واللذين يعتقد أنهما كانا 
ن خالل التواصل مع كيانات حاضرين ذلك اللقاء.  وتقول الحكومة أنهما قاما بتهديد األمن القومي لبالد م

كان اإلقتباس الوحيد المباشر على لسان الصعب في المقالة النهائية بالمجلة هو: "نحن نحب  21أجنبية.
 12بالدنا ولكننا نعتقد أن الحكومة تخطيء في حقنا".  لم يسمح للصعب بوجود محام، وتم تعذيبه، وفي 

تم تخفيف عقوبته بعد ذلك إلى   29جلدة. 9111حكم عليه بالسجن سبع سنوات و 1111ابريل نيسان 
ثم تم إلقاء القبض على   21السجن ستة أشهر وهذا في الغالب لتفادي اإلنتقاد الدولي في قضية بارزة.

مع ستة آخرين من اإلسماعيليين بعد أن قام بتقديم طلب إلى الملك  1119مايو أيار  92الصعب في 
ان نجران ألجل اإلفراج عن المطيف وسبعين آخرين معتقلين منذ عبداهلل موقع من سبعة وسبعين من سك

21ومسجل به الشكاوى ضد حاكم منطقة نجران. 1111مظاهرات عام 
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 الصوفيون

إن السلطات السعودية تفرض حظرًا على كثير من الطقوس واألدب الصوفي.  وقد إعتبر الزعيم الصوفي 
قبل بعض رجال الدين الوهابيين ومنع من التعليم في  المرحوم الشيخ محمد عالوي المالكي مرتدًا من

تم إعتقال ستة عشر  1112وفي عام  29المسجد الحرام في مكة رغم أن والده وجده كليهما علما هناك.
قامت السلطات السعودية  1112شخصًا من منطقة الجوف لحيازتهم مطبوعات صوفية، وفي عام 

21بإغالق إجتماع صوفي إسبوعي مؤقتًا.
 

تدل على أن الصوفيين قد يتمكنون من ممارسة شعائرهم الدينية بيسر  1112انت هناك بوادر منذ عام ك
تمت دعوة الشيخ المالكي كممثل للصوفيين إلى إجتماع حول اإلصالح  1112أكثر.  وفي يونيو حزيران 

الوقت، في تشييع الديني أقيم بتصريح ملكي.  وفي أكتوبر إشترك األمير عبداهلل، ولي العهد في ذلك 
كذلك تقابل رجل الدين الوهابي  22مشيع. 111111جنازة الشيخ المالكي والتي إشترك فيها أكثر من 

ولكن إستمر هدم األضرحة  22.1111البارز سلمان العودة مع الزعيم الصوفي عبداهلل فداق في ربيع عام 
ع المدرسة الشافعية والمدرسة المالكية الصوفية والقيود المفروضة على األدب الصوفي.  وكذلك منع أتبا

22في الشريعة من إمامة الصالة في المسجد الحرام وغالبًا ما إعتبرهم النقاد صوفيين.
 

 

 

 

 السنة

لقد تم إتهام الكثير من الضحايا السنة باإلزدراء بالمقدسات، مثلما حدث مع آخرين، وليس بالضرورة بسبب 
وجيزة صدرت دون قصد، أو بسبب الزعم بأنهم مشعوذين.  ففي قضايا عقائدية، ولكن بسبب تعليقات 

قام الشرطة الدينية بإعتقال فوزة فالح بزعم أنها تمارس الشعوذة.  وحكم عليها باإلعدام  1112مايو أيار 
بسبب عدة إتهامات، أحدها من رجل إدعي أن شعوذتها سببت له العجز الجنسي.   1111في إبريل نيسان 
قامت محكمة اإلستئناف بإلغاء هذا الحكم وأعادت القضية إلى المحكمة  1111يلول ثم في سبتمبر أ

اإلبتدائية، التي قامت رغم ذلك بتأكيد الحكم بإدعاء أن حماية "عقيدة ونفوس وأمالك هذه البالد" تستلزم 
واه بسبب إعدامها.  وفي أثناء إعتقالها تم إجبار فالح على التوقيع بالبصمة على إعتراف ال تعرف فح

21أميتها.
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أما الصيدلي المصري مصطفى إبراهيم، الذي كان يعيش في عرعر، فقد تم إتهامه بإستخدام السحر 
األسود للتفريق بين أحد الجيران وزوجته.  وقد إستشهدت السلطات بإكتشاف وجود كتب وشموع وأعشاب 

حق أن إبراهيم قد "إعترف بإرتكاب في مسكنه كدليل ضده.  وقد ذكرت وكالة األنباء السعودية في وقت ال
وكما هو الحال مع قضايا أخرى، يوجد  21الزنى وتدنيس القرآن بوضعه في دورة المياه" في مسجد مجاور.

حكم على إبراهيم باإلعدام ألنه  1111شك أن يكون إعترافه قد تم تحت التعذيب.  في إبريل نيسان 
 .1111قد صار مرتدًا.  وتم إعدامه في نوفمبر تشرين الثاني عندما "إنتهك حدود اهلل" لم يعد مسلمًا بل 

29
 

، وقع خالف بين صبري بوجداي، حالق تركي في مدينة جدة، مع جاره المصري 1111في أوائل عام 
والذي قام بتقديم بالغ للشرطة ضده.  وفقًا لما قاله المصري، فإنه في أثناء جدالهم لعن بوجداي اهلل 

وبعد ثمان  1119مارس آذار  29، ثم في 1111يونيو حزيران  92ضية أواًل في والرسول.  نظرت الق
 9جلسات إستماع  أعلنت المحكمة أن العبارات المزعومة تثبت إدانته بالردة وحكمت عليه بالموت.  في 

سعى رئيس الوزراء التركي رجب   21، رفضت محكمة اإلستئناف في مكة إلغاء الحكم.1119مايو أيار 
دوجان، ورئيس لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان التركي للحصول على تأجيل لصالح بوجداي، طيب إر 

ولكن ألن العقوبة تعتبر حدًا  11وقام الرئيس التركي عبداهلل جول بتوجيه خطاب إلى الملك عبداهلل بشأنه.
إعتبرت جريمته كفرًا،  من الحدود الملزمة دينيًا، فلم يكن بوجداي مستحقًا للعفو.  وفي إستئناف آخر، إذا
19فيمكنه أن يتوب ويتجنب عقوبة اإلعدام، أما إذا حكم بأنها زندقة فليس أمامه مخرج.

 

إعتقلت  1119يبدو أن ذلك العام كان عامًا سيئًا بالنسبة للحالقين األتراك في السعودية،  ففي مايو أيار 
مة "إزدراء النبي محمد".  تم إسقاط العديد السلطات إيرسين تازي الذي يمتلك دكان حالقة في الرياض بته

من التهم لعدم وجود أدلة.  ووفقًا لتقرير أحد الدبلوماسيين األتراك فإن "السفارة التركية، بعدما علمت أن 
تازي متهم زورًا، قدمت طلبًا إلى األمير سلمان للتدخل في األمر...أمر األمير السلطات المحلية بتعجيل 

مايو أيار  21سراح المتهم إذا لم توجد أدلة ضده".  تم إطالق سراح تازي في  المحاكمة أو إطالق
11.1119 

 

 المصلحين السنة

يتم إضطهاد سنة آخرين بسبب سعيهم إلى اإلصالح الثقافي والسياسي والديني.  ولكن كما هو الحال في 
لسلطات الحاكمة يمكن ان يعتبر إيران فإن حكومة السعودية ترى ذاتها كتجسيد اإلسالم، لذلك فإن إنتقاد ا

نقدًا لإلسالم نفسه.  قال أحد رجال األعمال من جدة في رثاء رجال الدين: "إذا عاديتهم فقد عاديت 
ذا إنتقدتهم فقد إنتقدت اإلسالم". تهام اآلخرين، بمن فيهم  12اإلسالم، وا  هذا أيضًا يثير قضية التكفير، وا 
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فين كتبرير للقتل.  رغم أنه منذ تعرضت السعودية لإلرهاب في عام المسلمين بالردة، والذي يفسره المتطر 
، وقيام وزارة الداخلية بإطالق حملة إلعادة التثقيف في محاولة لتقويض التفكير التكفيري؛ إال أن 1112

12المسئولين يستمرون في إدانة المسلمين من أصحاب الرأي المخالف بأنهم "كفار".
 

 9، الذي كان رئيس المجلس األعلى للقضاء في ذلك الوقت، فتوى في أصدر الشيخ صالح اللحيدان
تجيز قتل أصحاب القنوات الفضائية التي "تبث الفجور" )وهي إجازة قال فيما بعد  1119سبتمبر أيلول 

تنطبق فقط على السلطات المخولة وبعد المحاكمة(.  أما رجل الدين زميله، عبداهلل بن جابرين، والذي كان 
عضوًا في مجلس كبار علماء الدين، فقد دافع عنه قائاًل: "هؤالء الكتاب، والصحفيين، والقنوات آنذاك 

الفضائية التي تهاجم العلماء وبالذات الشيوخ المعروفين، وتقوم بنشر أكاذيب عنهم، يجب أن تتم معاقبتهم 
أعلن  1191وفي فبراير شباط   12... بالسجن مدة طويلة ... أو بحرمانهم من وظائفهم، والجلد والتوبيخ".

الشيخ عبد الرحمن الباراك أن أي شخص يسمح بإختالط الرجال والنساء في أماكن الدراسة أو العمل هو 
ال فيجب أن يقتل". وفي الفتوى اإلفتتاحية في كتيب قامت الحكومة   11"كافر ... عليه إما أن يتراجع وا 

ة في الواليات المتحدة، أجاب مفتي الديار المرحوم من خالل السفارة السعودي 1112بتوزيعه في عام 
الشيخ بن باز عن سؤال بشأن أحد الدعاة في مسجد أوروبي قال بأنه "ال يجوز القول بأن اليهود 
والمسيحيين كفار".  فإتهم بن باز الداعية األوروبي المجهول بالردة قائاًل: "إن من يشك في كفرهم ال يدع 

".  وهذا يحمل صدى الفتاوى الرسمية الراسخة والواسعة اإلنتشار بأن "األئمة مجااًل للشك في كفره هو
 11المبدعين" هم "زنادقة وصلواتهم باطلة".

 

، أثناء درس عن أفكار الحب في الشعر، قال المعلم محمد السهيمي، والذي كان يعلم 1119في عام 
وعندما سئل عما إذا كان الحب يعني  19".األدب العربي في مدرسة ثانوية بالرياض، بأن الحب "أمر نبيل

الزواج، أجاب بأنه في الزواج السعودي التقليدي، حيث ال يعرف الزوجين أحدهما اآلخر قبل الزواج، فإن 
"المشاعر تميل ألن تكون مودة وعطفًا".  قال أيضًا بأن الموسيقى، التي يحرمها الوهابيون المتشددون هي 

أن إجازتها أمر قابل للجدل.  وشرح بالقول: "لقد طلبت من تالميذي أن هبة من اهلل، رغم أنه أضاف 
يحبوا اهلل بداًل من أن يخافوا منه ... أعلِّم المراهقين الذين هم بحاجة إلى المحبة والعطف في مرحلة حرجة 

11من حياتهم.  ولن أقوم بتحويل كل شيء في حياتهم إلى خوف ورعب، خاصة في عالقتهم باهلل".
 

ء على تعليقات بعض التالميذ، قرر النقاد أن السهيمي يشجع ممارسة الجنس قبل الزواج وأنه ينصح وبنا
التالميذ بأال يخافوا اهلل.  فتم فصله من عمله، وتقديم شكوى إلى األمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز، نائب 

وبعد قضاء إثنين  11مية.وزير الدفاع والطيران والذي أمر بإعتقال السهيمي دون تقديم أية شكوى رس
 1112وعشرين يومًا في السجن، أعلن السهيمي اإلضراب عن الطعام وتم إطالق سراحه، ولكن في عام 

تمت محاكمته بتهم تشجيع الزنى، واللواط، واإلستنماء، والموسيقى وتدخين التبغ.  كما تم إتهامه بالحط 
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الذين قاموا بإتهامه في الخامسة عشر من عمرهم  من شأن النبي محمد وتعاليمه.  وكان التالميذ الخمسة
في ذلك الوقت وكان من الواضح أنهم تحت ضغط معلم الدراسات اإلسالمية إلدانة السهيمي.  وأجاب 
السهيمي بأنه لم تصدر عنه مثل هذه العبارات أبدًا بشأن الجنس، بل كان باألحرى يناقش موضوع الحب، 

وفي  19على استعداد لتأييد روايته، ولكنهم لم يعطوا الفرصة للشهادة.وكان تالميذ آخرين في ذلك الصف 
مارس  1حين وجد بريئًا في النهاية من تهمة الردة، إال أنه أدين بممارسة "سلوك ال يتفق مع اإلسالم" وفي 

حكم عليه بثالث سنوات سجن وسبعمائة جلدة.  ثم بعد أن تراجع علنًا عن عبارات الكفر  1112آذار 
 1112جلدة.  وفي ديسمبر كانون األول  211زعومة وأعلن إيمانه باإلسالم، تم تخفيض عقوبته إلى الم

منح عفوًا ملكيًا وأطلق سراحه من السجن، وفي النهاية تمت إعادة تعيينه كمعلم، وبدأ في كتابة عمود 
11أسبوعي في جريدة "الوطن".

 

المتعلقة به لقمع المعارضة السياسية تتعلق بالمصلحون إن أحد أشهر قضايا اإلزدراء بالمقدسات والقوانين 
علي الدمياني، وعبداهلل الحامد، ومتروك الفالح.  كانوا هؤالء الرجال الثالثة ضمن مجموعة من ثالثة 

بسبب عريضة قاموا بتوزيعها تدعو إلى خلق  1112عشر شخصًا ألقي القبض عليهم أواًل في مارس آذار 
ثم تم اإلفراج عن زمالؤهم العشرة مقابل الوعد بالكف عن األنشطة التي تدعو    12نظام ملكي دستوري.

إلى اإلصالح،  ولكن الدمياني واألحمد والفالح رفضوا تلك الصفقة.  ونتيجة لذلك تم توجيه إتهامات إليهم 
ي السعودية تشمل "التحريض ضد المدرسة الوهابية في اإلسالم" ووفقًا لمركز الديمقراطية وحقوق اإلنسان ف

حكم على الفالح  1112مايو أيار  92"إدخال مصطلحات غربية" في دعوتهم إلى اإلصالح.  في 
  12بالسجن ست سنوات، والحامد سبع سنوات، والدمياني تسع سنوات بسبب "إثارة الفتنة وعصيان الحاكم".

أعيد اعتقال  1111 أصدر الملك عفوًا عن ثالثتهم.  ولكن في فبراير شباط 1112ثم في أغسطس آب 
الفالح غالبًا بسبب إنتقاده لظروف السجن الخاصة بعدد من المصلحين السعوديين اآلخرين الذين يقضون 
عقوبات بسبب تنظيمهم مظاهرة نسائية ضد طول مدة اإلحتجاز دون محاكمة آلخرين متهمين 

12باإلرهاب.
 

واء، منطقة القصيم.  وفي منتصف عام كان محمد الحربي معلم كيمياء في مدرسة ثانوية في عين الج
تم إتهامه من قبل معلمين آخرين وبعض من تالميذ الصف الثاني عشر )الثالث الثانوي( "بإزدراء  1112

الدين" و "مدح الكفار" ومنع الطالب عن أداء الفروض وأيضًا ممارسة الشعوذة.  كما زعموا  أن الحربي 
تها حيث أنه هو نفسه ملتح.  ورد على هذا بأن معلمي سخر من الملتحين وهي تهمة مشكوك في صح

الدراسات اإلسالمية غاضبون بسبب محاضراته الحماسية التي تهاجم اإلرهابيين والمتطرفين بعد تفجيرات 
وأنهم يبحثون عن سبب إلبعاده.  كما كان قد أثار إستياء زمالؤه بحديثه  1112مجمع الحمراء في عام 
اب المقدس واليهود، وتشجيعه على إستخدام التفكير النقدي إليجاد حلول للتناقدات بصورة إيجابية عن الكت

الظاهرة بين القرآن والسنة.  بعد هذه الشكاوى، قامت وزارة التعليم بنقل الحربي لوظيفة إدارية وحاكمته 
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من اإلجراءات بتهمة اإلزدراء بالمقدسات.  قال محاميه عبد الرحمن اللحام أن المحاكمة إنتهكت العديد 
القانونية حيث لم يشهد سوى من رفعوا الدعوى. وكذلك لم يسمح للحربي بمناقشة التهم.  أيضًا، كان النظر 
في قضية تتضمن "تدنيس المقدسات" من إختصاص المحكمة الشرعية.  وفي نوفمبر تشرين الثاني 

إسبوعيًا على مدى خمسة  حكم على الحربي بسبعمائة وخمسون جلدة، تنفذ بمعدل خمسون جلدة 1112
عشر إسبوعًا، والسجن ثالث سنوات. جذبت هذه القضية قدرًا كبيرُا من اإلهتمام المحلي والدولي؛ وفي 

العاهل السعودي الملك عبداهلل بن عبد العزيز حاليًا،  -أوائل ديسمبر كانون األول قام ولي العهد آنذاك
11بإلغاء العقوبة.

 

ي مدينة حائل الشمالية وكان كثيرًا ما يدرج مدوناته على العديد من المواقع كان رباح القويعي صحفيًا ف
اإلليكترونية الليبرالية والتي قامت الحكومة بإغالق معظمها منذ ذلك الحين.  و كانت كتاباته تركز على 

ير الليبرالية، خطر هجمات تنظيم القاعدة على الجزيرة العربية،  وقام أيضًا بالتنديد بالممارسات الوهابية غ
، وهو اليوم 1112نوفمبر تشرين الثاني  92وتلقى العديد من التهديدات بالقتل وفي  11مثل حرق الكتب.

التالي لمناقشة قضية السلطات ضد الحربي، تم إتالف سيارته وترك رسالة مكتوبة تقول: "هاجمنا سيارتك 
 19ر اهلل و عد إلى دينك واترك البدع..."هذه المرة ولكن المرة القادمة ستكون أنت المستهدف. إستغف

وعندما قام القويعي بتحرير محضر شرطة بخصوص اإلعتداء على سيارته، قررت المباحث أن تقوم 
تم  1111إبريل نيسان عام  2بالتحقيق في سالمة معتقداته الدينية بداًل من التحقيق في اإلعتداء.  و في 

دَّعى الذين قاموا بإتهامه بأنه إعتقاله بتهمة "التشكيك في العقيدة اإل سالمية" و "التمسك بأفكار هدامة".  وا 
كان يدعو إلى الشذوذ الجنسي، ألنه كتب يقول أن الشذوذ إستعداد وراثي.  ثم تم إطالق سراحه في 
منتصف شهر إبريل نيسان بعد إرغامه على التوقيع على بيان يفيد بأنه قد أساء إلى اإلسالم، وأنه سيدافع 

القيم اإلسالمية في أعماله المستقبلية.  وتقول لجنة حماية الصحفيين أنه لو كان قد رفض التوقيع  عن
  11على ذلك البيان، لكان قد أتهم بالردة وهي جريمة عظمى.

فقد الفقيه حسن المالكي وظيفته في وزارة التربية التعليم وقضى فترة تحت اإلقامة الجبرية بعد أن قام 
م الوهابية.  إذ إنتقد المسلمين األوائل، السلف، بسبب سماحهم للخلفاء األمويين بتأسيس بتحدي التعالي

ديكتاتورية فرضت الطاعة العمياء بإسم اإلسالم، وقام باإلشارة إلى إستمرار الوهابيين المعاصرين في إتباع 
ودي ُيعلم بأن "أي عبَّر عن أسفه لكون النظام التعليمي السع 1111هذا التقليد المؤسف.  وفي عام 

ويجب أن يتوب أو يقتل".  أجاب الشيخ صالح  –شخص يخالف الوهابية يعتبر إما كافر أو منحرف 
الفوزان، الذي قام بتأليف أجزاء من المنهاج الدراسي الذي إنتقده المالكي، على النقد بتهديده بقطع رأسه، 

وتم منع المالكي من مغادرة البالد،   مما يثبت ما يقوله المالكي أكثر مما يستطيع أي شيء آخر.
91ومصادرة كتبه.
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كتبت الصحفية السعودية نادين البدير في صحيفة مصرية أن القادة  1111ديسمبر كانون األول  99في 
المسلمين يجب أن يصدروا فتوى تسمح للنساء، مثل الرجال، أن يتزوجوا رباعًا.  قالت أن المنطق القديم، 

ون غير معروفًا إذا حملت المرأة، هو اآلن غير ذي سند بسبب التقدم التكنولوجي.  بأن والد الطفل سيك
ونتيجة لهذا، واجهت تهمة اإلزدراء بالمقدسات، وكذلك مجدي الجالد رئيس تحرير الجريدة التي قامت 

على قناة تم إتهام البدير بإهانة الرسول في برنامجها التليفزيوني  1191وفي مارس آذار   99بنشر المقال.
 91الحرة.

 

 

 ختام

وجدت مؤخرًا عالمات طفيفة، تحت حكم الملك عبداهلل، تشير على اإلتجاه نحو اإلعتدال في المملكة، 
ولكن سمعة العاهل السعودي بإعتباره مصلحًا تبدو وكأنها مبالغًا فيها حتى اآلن.  فالسياسات المعلن عنها 

ى أرض الواقع.  وبسبب الهجوم الضاري من قبل الدعاة لم يتم إنفاذها ولم يكن هناك أي تغييرات عل
تهامه باإلزدراء  المعينين والممولين من قبل الدولة على أي شخص يترك المذهب الوهابي المتشدد وا 
بالمقدسات أو الردة، فإن السعودية تبقى خاضعة ألشد حكم قمعي بين الدول اإلسالمية السنية.  تسعى 

شكل اإلسالم الذي تتبعه هو السائد في العالم، وتنفق الباليين من الدوالرات المملكة جاهدة أيضًا لجعل 
لتحقيق ذلك الهدف.  فهي أكبر موزع للكتب اإلسالمية في العالم، وبسبب دورها كوصي على أقدس 
ذا إستمرت في تصدير اآلراء الوهابية  حرمين في اإلسالم، فإن سلطتها الدينية تحمل شرعية خاصة.  وا 

رة بنجاح، فإن المستقبل يبدو كئيبًا بالنسبة لألقليات والمفكرين والكتاب والمصلحين في كل العالم المعاص
 اإلسالمي بل وما عداه أيضًا.

لقد ظهرت إحدى المؤشرات إلنتشار اآلراء الوهابية في الحياة الفكرية خارج حدود المملكة عن طريق 
فقد قام من خالل رسالته المقدمة للحصول على شهادة طالب الدكتوراة آنذاك سعيد بن ناصر الغامدي.  

من المفكرين  111بإتهام أكثر من  1111الدكتوراة من جامعة اإلمام محمود بن سعود اإلسالمية في عام 
العرب بالزندقة والردة وبذلك أجاز ضمنًا محاوالت قتلهم.  كان من ضمن الذين إتهمهم الكاتب والروائي 

محفوظ الحائز على جائزة نوبل لألدب، والذي تعرض لمحاولة القتل بالطعن من المصري المشهور نجيب 
قبل مسلمين متطرفين، وكذلك المفكر المصري نصر أبوزيد، الذي فر إلى هولندا عندما حاول اإلسالميون 

دي التفريق بالقوة بينه وبين زوجته بسبب آراؤه، وهو أحد المساهمين في كتابة هذا الكتاب.  هاجم الغام
أيضًا الكاتب السوري المعروف أدونيس، والمفكرين المصريين طه حسين، وحسن حنفي والكاتب المصري 
جابر عصفور والشاعر السوري نزار قباني، والشاعر الفلسطيني محمود درويش، والشاعر العراقي بدر 

اليمني عبد العزيز  شاكر السياب، والشاعر المصري أمل دنقل، والشاعر الليبي محمد الفيتوري، والشاعر
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المقالح، والمفكر السعودي عبداهلل الغذامي، والكاتب المغربي محمد شكري، والكاتب المصري محمد أمين، 
والشاعر الفلسطيني معين بسيسو، والشاعر الفلسطيني توفيق زياد، والكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، 

الطهطاوي، والمفكر المصري سعيد عشماوي، والكاتب الفلسطيني إميل حبيبي، والمفكر المصري رفاعة 
والكاتب المصري يوسف إدريس، والكاتب السوداني الطيب صالح.  ولهذا تم منح الغامدي شهادة الدكتوراة 

92بإمتياز مع مرتبة الشرف.
 

تم نشر رسالة الغامدي في كتاب بعنوان "اإلنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها".   ٣٠٠٢في عام 
ة وعرض لكتاب الغامدي قام الشاعر والناقد األدبي المصري عبداهلل السمطي بكتابة: "يعتقد وفي دراس

الغامدي أن الحداثة  والعلمانية  هى الممهد األكبر للمشروعات التحديثية التغريبية المعاصرة ... إنه ال 
أن كتاباته النقدية ...  يترك أي من تفاصيل الثقافة الحديثة، سواء كبيرة أو صغيرة، دون إنتقاد.  وتجد

حافلة بالتكفير والسباب وأقذع الشتائم".  إن ما يقترحه الغامدي بشأن التعامل مع السلوك المنحرف لدى 
الكتاب المتهمين يشبه على حد تعبير السمطي "محاكم التفتيش العلماني".  باإلضافة لذلك، فهو لم يكتف 

أيضًا، موبخًا الحكام واألنظمة العربية  "العلمانية" واصفًا بالنقد الثقافي ولكنه خاطب المجال السياسي 
  92إياهم بـ "المرتدين" داعيًا بذلك إلى قتلهم.

وكما هو متوقع، فإن أحد مخاطر إلقاء تهم الردة واإلزدراء بالمقدسات جزافًا هو أن من يلقون التهم 
، قام عدد من 1119انستان في عام معرضين هم أنفسهم لنفس اإلتهامات.  فبعد هجمات الناتو على أفغ

الدعاة السعوديون، ومنهم الفقيه القانوني المعروف حمود بن عقله الشعيبي بإعالن أن العائلة المالكة 
وبعد هجوم في   92السعودية بأكملها كافرة على أساس أن "من يدعم الكافر ضد المسلمين يعتبر كافرًا".

عودية، أعلنت الكتائب الثورية للحرمين الشريفين مسئوليتها على مبنى حكومي بالس 1112ابريل نيسان 
ندد أيمن  1191وفي تسجيل فيديو أذيع في يوليو تموز   91عن ضرب السلطات السعودية "المرتدة".

الظواهري ثاني ابرز قيادي تنظيم القاعدة في ذلك الوقت بآل سعود واصفًا إياهم بالصهاينة العرب 
 ع إسرائيل.لمساندتهم مبادرة سالم م
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2 

 إيران

 

تلقى حجة اإلسالم حسن يوسفي اشكفاري تدريبه كداعية في المركز الديني في مدينة قم 
بإيران. وله الكثير من الكتابات والمقاالت المعروفة في المجالت الدورية العلمية والدينية، 

لتي تمت وتولى إدارة مركز علي شريعاتي البحثي، وكان محررًا وكاتبًا في الجريدة ا
مصادرتها "إيران فردا"، وكان أحد المساهمين في كتابة "الموسوعة الكبرى لإلسالم"، 

إشترك اشكفاري في مؤتمر مؤسسة هينريتش بول في   9ومحررًا لـ "موسوعة الشيعة".
برلين، وانتقد في مقابلة مع وكالة إيران الصحفية فرض الحجاب على النساء باإلكراه 

ن الدين والسياسة "يفسد ويخرب ويفرغ كليهما من مضمونه"،  كما أنه بالقول ان الخلط بي
ال يجب أن تكون ألي قائد سلطات أعلى من سلطة الدستور.  وفي نفس المؤتمر، تكلم 
عن موضوع الدكتاتورية وتاريخها، ولقيت خطبته إنتقادًا من جانب رجال الدين المحافظين 

اهلل علي خامئني.  وقارن النقاد بين أقواله بشأن في إيران ومن بينهم المرشد األعلى آية 
فصل الدين عن الدولة وعدم فرض الحجاب على النساء وبين أقوال سلمان رشدي 

1"المعادية لإلسالم".
 

سافر أشكفاري من برلين إلى باريس للعالج ثم عند عودته  1111في أغسطس آب عام 
ألول من ذلك العام، تمت محاكمته إلى إيران ألقي القبض عليه.  وفي أكتوبر تشرين ا

محاكمة مغلقة من قبل المحكمة اإليرانية الخاصة برجال الدين بتهم الردة والفساد في 
زدراء المقدسات اإلسالمية ونشر  األرض ومحاربة اهلل والسلوك غير الالئق برجل دين وا 

ف الحكم وفي أكتوبر تشرين األول حكم عليه باإلعدام.  قام بإستئنا 91األكاذيب، وفي 
ألغت محكمة اإلستئناف حكم اإلعدام ولكنها إستبدلته بالسجن سبع  1119مايو أيار 

سنوات، أربعة من أجل "إزدراء المقدسات اإلسالمية" وبالتحديد أقواله بشأن الحجاب، 
وسنة بسبب حضوره للمؤتمر، وسنتان من أجل أقواله ضد الجمهورية اإلسالمية و "نشر 

تم إطالق سراحه بعد قضاء ثلثي فترة العقوبة:   1112فبراير شباط  1األكاذيب". في 
2وتم حرمانه من إرتداء زي رجال الدين كأحد شروط اإلفراج عنه.

 

تم إستدعاء زبيد اهلل محرمي للمثول أمام المحكمة  9112سبتمبر أيلول  1في يوم 
زء من محاولة غير اإلسالمية الثورية في يزد وتم استجوابه بشأن عقيدته البهائية كج
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تمت محاكمته  9111يناير كانون الثاني  1ناجحة إلقناعه بالتخلي عن معتقداته.  وفي 
ومستند  9192بتهمة الردة وقال المدعي العام أنه بناء على إعالن صحفي نشر عام 

فإن محرمي قد تخلى عن إنتمائه للمذهب البهائي وأعلن أنه مسلم.   9192آخر عام 
لمحكمة: "إن السيد محرمي ... قد تبع المذهب البهائي الضال حتى عام وتقول سجالت ا

... حيث تخلى عن البهائية في جريدة واسعة التوزيع وأعلن قبوله لدين اإلسالم  9199
الحقيقي..."  سألته المحكمة مرة أخرى عن ديانته، وأكد محرمي أنه بهائي.  فحكم عليه 

شريع بل على مقتبسات من كتابات آية اهلل باإلعدام، وهو حكم ال يقوم على أي ت
الخوميني.  وعند اإلستئناف أيدت المحكمة العليا حكم اإلعدام.  في ديسمبر كانون 

، وبسبب عفو رئاسي ليلة اإلحتفال بمولد النبي محمد تم تخفيف عقوبة 9111األول 
موته في  تم اإلفادة عن 1112ديسمبر كانون األول  91محرمي للسجن المؤبد.  ثم في 

 السجن نتيجة أزمة قلبية؛ ولكن يعتقد أنه قبل موته لم يكن يعاني من مشاكل صحية.

، تم إعتقال تينا راد، المسيحية البالغة من العمر ثمانية 1119يونيو حزيران  2في 
وعشرين عامًا بسبب القيام "بأعمال ضد الدين اإلسالمي"،  بينما تم إتهام زوجها ماكان 

أيضًا والبالغ من العمر واحد وثالثين عامًا بالقيام "بأعمال مناهضة لألمن آريا المسيحي 
القومي".  إتهمت راد بمحاولة تنصير المسلمين بقيامها بقراءة الكتاب المقدس معهم في 
مسكنها.  قام مسئولي األمن بمصادرة بعض ممتلكاتهما الشخصية بما فيها كل ما وجدوه 

لمدمجة المسموعة والمرئية وكتب باإلضافة إلى جهاز من شرائط فيديو أو األقراص ا
الكمبيوتر الخاص بهما وجهاز التليفزيون.  وتم حبسهما لمدة أربعة أيام، تاركين إبنتهما 
أوزهان التي تبلغ من العمر أربعة سنوات فقط بمفردها.  تم تعذيب تينا راد بوحشية حتى 

ها.  كما أخبرت سلطات األمن أنها كانت غير قادرة على السير عند إطالق سراح
الزوجين أنه في المستقبل سوف يتهمون بالردة وأن أوزهان ستؤخذ منهما وتوضع في 
مؤسسة لألطفال.  قال أحد الضباط لراد أن السلطات يمكن أن تلفق لها وزوجها تهمة 
تهريب المخدرات، وهي تهمة يمكن أن تكون عقوبتها اإلعدام.  كما تم تحطيم نوافذ محل 
المبيعات التابع لهم، وتلقوا تهديدات متكررة من المجتمع المحيط بهم باإلضافة إلى 

2تمكنت العائلة من الفرار من إيران. 1111مكالمات تهديد مجهولة.  في يونيو حزيران 
 

 

 

 

 نبذة عامة عن الدولة
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بالمائة  1الشيعة، وبالمائة من المسلمين  91يبلغ تعداد سكان إيران حوالي السبعين مليون نسمة.  وهم 
من المسلمين السنة، ونصف بالمائة بهائيين، ونصف بالمائة مسيحيين، باإلضافة إلى عدد متناقص من 
اليهود والزرادشتيين والمندائيين.  إن الدولة اإليرانية مرتبطة بالمذهب الشيعي، وقد زادت هذه العالقة 

 الخوميني بقيادة ثورة أفرزت نظامًا يحكمه فقهاء وقام آية اهلل 9111عندما سقطت إمبراطورية بهلوي عام 
2اإلسالم من الشيعة.

 

( الوالي 9وفقًا لعقيدة الخوميني الثورية فإن مؤسسات الدولة التي تجسد تأسيس اإلسالم الشيعي تشمل: )
"اإلمام الفقيه، أو المرشد األعلى )في البداية كان هذا الخوميني، الذي أعلن نفسه ممثاًل لإلمام المهدي، 

( مجلس خبراء القيادة، ويتكون من ثالث وثمانين رجل دين 1الثاني عشر المخفي" في العقيدة الشيعية(؛ )
( مجلس الشورى اإلسالمي، 2يختارون خليفة الوالي الفقيه في حال موته وهو مازال في المنصب؛ )
المسلمين اآلخرين، مما يضمن أن ويتكون من ستة علماء الشريعة يختارهم القائد األعلى وستة من الفقهاء 

يكون التشريع متوافقًا مع المباديء اإلسالمية، ويجب أن يقوموا بالموافقة على كل مرشحي الرئاسة 
( مجمع تشخيص مصلحة النظام، وتتكون من كبار زعماء الدولة، والتي تقوم بالفصل في 2والبرلمان؛ )

 عية.النزاعات القانونية والشرعية في العملية التشري

تخلط إيران بين عناصر نظام الحكم الجمهوري والديني، ولكن األخير يتفوق على األول بمراحل.  يقوم 
مجلس الشورى "بفحص" المرشحين الذين يرغبون في الترشح لعضوية البرلمان، أو الرئاسة أو مجلس 

ذ يقوم المجلس بإستبعاد كل المرشحين الذين يرون أنهم ليسو إسالم يين بدرجة كافية، وهم الخبراء. وا 
الغالبية، فإن لجنة مجلس الشورى تقوض الخيار الديمقراطي.  باإلضافة لهذا، فإن المجالس المنتخبة 
لديها سلطة محدودة، وقراراتهم يمكن إيقافها بواسطة المجالس غير المنتخبة.  يسمي علي أفشري هذا 

ين الستة الذين لهم حق اإلنتخاب في مجلس الشورى األمر "الدائرة المفرغة": المرشد األعلى يعين رجال الد
)والستة اآلخرين من غير رجال الدين هم مستشارين ليس لهم حق اإلنتخاب(؛ يقيِّم مجلس الشورى 
مؤهالت كل المرشحين لمجلس الخبراء؛ ولكي تكتمل الدائرة يقوم مجلس الخبراء بالموافقة على المرشد 

أعلن الخوميني أن سلطة الحكومة تستمد من  1مكن أن تقيله من منصبه.األعلى وهم الجهة الوحيدة التي ي
"السلطان المطلق لنبي اهلل" وهي أعلى من "كل التشريعات أو األوامر التي إستمدت من اهلل أو أمر بها 

  1بصورة مباشرة".

فمألت   قد وضعت سلطة الجمهورية اإلسالمية في موضع تساؤل. 1111بدا أن إنتخابات يونيو حزيران 
المظاهرات الشعبية شوارع طهران ومدن أخرى بعشرات اآلالف من المحتجين، في حركة عرفت شعبيًا 
بإسم "الثورة الخضراء"، وقد إحتجوا على النتيجة الساحقة إلعادة إنتخاب الرئيس أحمدي نجاد أمام حسين 

منذ ذلك الحين، وبالرغم من موسوي، وهي نتيجة قام بتأكيدها بعد ذلك المرشد األعلى علي خامئني.  
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الحمالت الوحشية داخل البالد، إستمر التعبير عن عدم الرضا عن حكام النظام المتشددين.  وتوجد دالئل 
على إنقسامات في داخل النظام، ولكن، حتى وقت كتابة هذه السطور، ليس من الواضح مدى تأثير 

 .9111ي اإلضطرابات على ثورة الخوميني اإلسالمية التي قامت ف

 

 اإلزدراء بالمقدسات والردة

إن التشكيك في المباديء العقائدية التي يقوم عليها النظام يمكن أن يفسر بأنه إذدراء بالمقدسات أو ردة.  
ويفرق التشريع اإليراني بين المصطلحين؛ ولكن في الواقع، فإن السلطات تستخدمهما بالتبادل، وأحيانا 

ة من يتحدون النظام أو لقمع من يعتبر مجرد وجودهم نوع من اإلنتهاك كما بأسلوب يبدو متعمدًا، لمعاقب
 في حالة البهائيين.

: "أي 292إن نظام العقوبات اإليراني يعرف اإلزدراء بالمقدسات بأنه جريمة خطيرة، وتقول المادة رقم 
لطاهرة )مصطلح شخص يسيء إلى المقدسات اإلسالمية أو أي من األئمة، أو صاحبة السعادة الصديقة ا

يعبر عن اإلحترام يشير إلى فاطمة بنت الرسول( يجب أن يتم إعدامه إذا كانت إساءته تعادل التحدث 
ال، فيجب أن يتم حبسه ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات". 9بإستخفاف عن النبي محمد.  وا 

 

تجرم إحداها الردة.  إن  مادة، ال تحدد، أو تنظم، أو 111في كل مواد قانون العقوبات البالغ عددها 
الخاصة بشرب الخمور، وذلك  991الخاصة بالزنى، والمادة رقم  12الكلمة ذاتها موجودة في المادة رقم 

بصورة غير مباشرة: "إذا وجب تطبيق الحد على شخص ما )في حالة الزنى أو السكر( فإن العقوبة ال 
 يمكن نقضها حتى لو كان مختاًل أو مرتدًا". 

من الدستور،  911كر الردة في أحكام قانونية أخرى، والتي تقوم بدور قوانين الردة.  فالمادة رقم ولكن، تذ
من قانون تعديل إنشاء المحاكم العامة  9من قانون اإلجراءات الجنائية، والمادة رقم  192والمادة رقم 

دانة المرتدين والحكم عليهم. من اللوائح المنظمة لمحاكم رجال الدين تستخدم إل 21والثورية، والمادة رقم 
من قانون النشر يقول: "أي من يزدري اإلسالم ومقدساته من خالل  11باإلضافة لهذا، فإن المادة رقم 

ذا لم يرتقي جرمه إلى الردة فيطبق عليه قانون  النشر فإن جرمه يرتقي لمرتبة الردة، ويحكم عليه كمرتد، وا 
من قانون المجالس: "الذين يحكم عليهم بالردة من قبل المحاكم  11 العقوبات اإلسالمي".  تقول المادة رقم

   1المختصة يحرمون من الترشح لإلنتخابات".

من الدستور، والتي تقول  911وفي الواقع فإن المادة األساسية التي تستخدم لعقوبة الردة هي المادة رقم 
حكمه على أساس المصادر اإلسالمية  أنه في حالة عدم وجود قانون منظم فإنه على "القاضي أن يصدر

من المهم أن نفهم أن "القضاة" و "المحاكم" في مثل هذه الحاالت لهم   91المعتمدة وعلى الفتوى األصيلة".
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قوة ساحقة.  فقد تمت محاكمة الكثيرين من اإليرانيين المتهمين بتهديد األمن القومي، والردة، والكفر، 
 لتي يتحدث عنها هذا الفصل بواسطة المحاكم اإلسالمية الثورية.والكثير من "الجرائم" األخرى ا

مباشرة، إشتهرت بعدم وجود إجراءات مناسبة، وكذلك إستخدام  9111هذه المحاكم، التي أنشئت بعد ثورة 
التعذيب كعقاب أو للحصول على إعترافات، وغيرها من اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وال يوجد بها 

ين، ويقوم القضاة الذين هم رجال دين، بدور المدعين أيضًا بل وأحيانا المحققين.  وال يتوفر هيئة محلف
للمتهمين أي تمثيل قانوني، ويمكن أن تستغرق "المحاكمات" مجرد دقائق قليلة، وال يجوز إلغاء األحكام أو 

طرق، مثل الضرب، والجلد، الطعن عليها.  ويفترض أن القضاة يعرفون "الصراط المستقيم" وقد قبلوا كل ال
والحبس اإلنفرادي، وقطع األطراف، واإلغتصاب، واألساءة الجنسية، والحرق، والتجويع، والخنق، إلجبار 
المتهمين على إتباعه.  إن آلية تنفيذ هذه القوانين "اإللهية" هي وزارة اإلستخبارات واألمن القومي، والحرس 

وأنصار حزب اهلل شبه الرسميين.  ويعمل هذا الجهاز تحت قيادة الثوري، ومجموعات الباسيج البرلمانية 
99المرشد األعلى.

 

في ظل هذا النظام، وحتى في عدم وجود جريمة مقننة، يجوز للقاضي معاقبة جريمة الردة لو وجدت فتوى 
رًا ما مناسبة.  أحد مصادر مثل هذه الفتاوى هو آية اهلل الخوميني نفسه، وهو "مصدر إسالمي معتمد" كثي

يستند القضاة اإليرانيون على كتاباته إلصدار أحكام اإلعدام.  إن كتاب "تحرير الوسيلة" الذي كتبه 
الخوميني هو في الغالب المصدر الرئيسي الذي يستخدم في قضايا الردة، ويقول مؤلفه: "إن المواطن 

أيام ثم يتم إعدامه في اليوم المرتد يستتاب وفي حالة رفضه التوبة يعدم.  ويفضل أن يمنح مهلة ثالث 
إن هذا اإلستخدام للقانون غير المنظم له عاقبتين.  أواًل، عند اإلشتراك   91الرابع إذا إستمر على رفضه".

في حوار مع المجتمع الدولي، تستطيع الحكومة دومًا اإلدعاء بأنه ال يوجد ما يسمى جريمة الردة وأنه لم 
ثانيًا، يوجد لدى القضاة سلطة تقديرية واسعة جدًا لتحديد  92التهمة. تتم محاكمة أي شخص في إيران بهذه

 ما إذا كان فعل معين يوصف بأنه ردة وكذلك كيف يتم عقابه. 

في حاالت قليلة فقط قام النظام بتنفيذ حكم اإلعدام على أساس تهمة صريحة بالردة.  وفي أغلب 
الردة واإلزدراء بالمقدسات في محاكمة من قد يتحدون  الحاالت، يستخدم النظام تفسيرًا إنتقائيًا لبدائل

سلطانه "اإللهي".  فقد يتهم المعارضين بتهمة "التحالف مع أعداء اهلل"، أو "معاداة حلفاء اهلل"، أو الفساد 
في األرض"، أو "محاربة اهلل"، أو "إعتراض طريق اهلل والطريق نحو السعادة لجميع الناس المحرومين في 

أو "نشر األكاذيب"، أو "اإلساءة إلى النبي"، أو "العمل ضد األمن القومي"، أو "نشر دعاية ضد العالم"، 
حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية"، أو "جذب األفراد إلى الطائفة البهائية المضللة"، أو إزدراء 

أذهان العامة وفي  اإلسالم"، أو "التشكك في األسس اإلسالمية للجمهورية"، أو حتى "خلق التوتر في
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أذهان السلطات اإليرانية".  يبدو غالبًا أنه حين ال يوجد سبب يمكن إستخدامه لتوجيه اإلتهام إلى شخص 
 ما، فإن الحكومة اإلسالمية تستخدم اإلتهام بالردة، الذي يحمل ميزة إرتباطه بعقوبة اإلعدام.

، تم تقديم مشروع نظام 1119ي فبراير شباط توجد أيضًا دالئل أن الوضع القانوني قد يزداد سوءًا.  فف
عقوبات إسالمي جديد للمناقشة في المجلس اإليراني والذي يجعل عقوبة اإلعدام في حال الردة والزندقة 

وألن مشروع القانون يستخدم كلمة "حد" فهو يجعل من الحكم   92عقوبة منصوص عليها قانونيًا ألول مرة.
ويمنع أي تخفيف أو إلغاء لهذا الحكم.  هذا القانون سيشكل خطرًا خاصة  باإلعدام في حالة الردة ملزماً 

بالنسبة للمفكرين الليبراليين، والذين يتركون اإلسالم، والبهائيين.  فأي شخص يتبع دينًا غير اإلسالم وكان 
92أحد والديه مسلمًا عندما حبلت به أمه سوف يعتبر مرتدًا تحت هذا القانون المقترح:

 

 الخامس: الردة والزندقة والشعوذةالفصل 

 : أي مسلم يعلن بوضوح كفره وتركه لإلسالم يعتبر مرتدًا.9-112المادة رقم 

: إن النية الجادة المخلصة هي شرط اليقين في حالة الردة.  لذلك، إذا 1-112المادة رقم 
و إدعى المتهم أن أقواله صدرت في تردد أو عن جهل أو دون قصد أو في حالة سكر أ

زلة لسان أو دون إدراك لمعنى الكلمات التي يتفوه بها، أو تكرار كلمات اآلخرين؛ ففي 
 هذه الحالة تكون نيته الحقيقية مختلفة وال يعتبر مرتدًا...

91: يوجد نوعين من المرتدين: الفطري واألبوي )الملي(.2-112المادة رقم 
 

أحد والديه على األقل مسلمًا  : المرتد الفطري هو الشخص الذي كان2-112المادة رقم 
 وقت أن حبل به، وأعلن إسالمه بعد سن الرشد ثم ترك اإلسالم بعد ذلك.

: المرتد األبوي )الملي( هو الذي كان أبواه كليهما غير مسلمين وقت 2-112المادة رقم 
 أن حبل به، وقد أعلن إسالمه بعد سن الرشد، ثم ترك اإلسالم وعاد الى الكفر.

:  إذا كان على األقل أحد أبوي شخص ما مسلمًا وقت أن حبل به، 1-112 المادة رقم
ولكنه بعد بلوغه سن الرشد، دون أن يتظاهر بأنه مسلم، إختار الكفر فهو يعتبر مرتد 

 ملي.

 المرتد الفطري هي الموت. 91: عقوبة1-112المادة رقم 
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دار الحكم النهائي : عقوبة المرتد الملي هي الموت، ولكن بعد إص9-112المادة رقم 
رشاده إلى الصراط المستقيم، فإذا رفض يتم تنفيذ حكم  يجب إستتابته لمدة ثالث أيام وا 

 اإلعدام.

: في حالة المرتد الملي، حينما يبدو أن هناك إحتمال للتراجع يتم 1-112المادة رقم 
 توفير وقت كاف  للتوبة.

كانت مرتدة فطرية او ملية، هي : العقوبة بالنسبة للنساء، سواء 91-112المادة رقم 
الحبس المؤبد وفي أثناء قضاء العقوبة، بتوجيه من المحكمة، تتم ممارسة الضغوط 
عليها، ويتم إرشادها إلى الصراط المستقيم وتشجيعها على التوبة، فإذا أعلنت توبتها يتم 

 تحريرها فورًا.

وأي مسلم يبتدع بدعة في : أي من يدعي النبوة يحكم عليه بالموت، 99-112المادة رقم 
الدين وينشيء طائفة على أساس مخالف ألحكام وشروط اإلسالم يعتبر مرتدًا.  )هذه 

 المادة يبدو أن المقصود بها البهائيين بوجه خاص(.

: أي مسلم يتعاطى الشعوذة ويدعو لها كمهنة أو مذهب في 91-112المادة رقم 
 المجتمع يحكم عليه بالموت.

: اإلشتراك في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، 92-112المادة رقم 
جلدة بما  12وفي حالة عدم النص على عقوبة أخرى بشأنه في القانون، يحكم عليه حتى 

 يتناسب مع الجريمة ومرتكبها.

ارج بشأن "تهديد األمن القومي اإليراني" على أولئك المقيمين خ 991إن إمتداد تطبيق عقوبة المادة رقم 
حدود إيران هو أمر خطير خاصة في حالة الحكومة التي قام "مرشدها األعلى" السابق بالحكم بالموت 
على سلمان رشدي، وقامت بارسال عمالء إلى الخارج إلغتيال معارضيها، والتي قام أعضاؤها بالمطالبة 

وافق البرلمان  1119يلول سبتمبر أ 1في  99بقتل المحررين اإلسكندنافيين ورسامي الكاريكاتور وغيرهم.
متناع إثنين عن  911اإليراني على مشروع القانون بتصويت  عتراض سبعة أعضاء وا  عضوًا لصالحه وا 

أفادت لجنة العفو الدولية أن  1191التصويت.  ثم تمت إحالته إلى لجنة المراجعة.  وفي فبراير شباط 
11ولكن يمكن إعادتها ثانية.المواد الخاصة بالردة قد تم إزالتها من مشروع القانون 
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 البهائيون

بدأت الديانة البهائية في إيران في القرن التاسع عشر ونبعت من حركة دينية أخرى هي البابية.  نشأت 
كتسبت عدد كبير من األتباع.   9922البابية في  على يد الباب سيد علي محمد، وهو تاجر من شيراز، وا 

صة من رجال الدين الشيعة.  وأمر المسئولين بسجن وتعذيب وقتل ولكنها سرعان ما واجهت العداء خا
، 9912.  وفي عام 9921اآلالف من المنتمين إليها.  وبعد أن سجن الباب لفترة، تم إعدامه في عام 

أعلن بهاء اهلل حسين النوري أحد تالميذ الباب أنه هو "من يظهره اهلل".  فتم إعتقاله في الحال ثم نفيه إلى 
سرائيل التي كانت كلها جزءًا من اإلمبراطورية العثمانية.  ثم مات في العراق في المنفى  9911، وتركيا وا 

19في ما يعرف اآلن بإسرائيل.
 

يعتبر الكثير من المسلمين أن البهائيين مرتدين ألنهم يعتقدون أنهم يؤمنون أن بهاء اهلل نبي حقيقي وأن 
، مما يناقض العقيدة اإلسالمية بأنه ال يوجد وحي ديني صحيح الباب هو عودة اإلمام الشيعي الثاني عشر

بعد محمد.  يؤمن البهائيون أيضًا أن كل من ديانات العالم الكبرى تشكل تطورًا في رسالة اهلل للبشرية، 
وبذلك يكون اإلسالم ليس هو آخر الديانات وخاتمها.  يدعي النظام اإليراني اإلسالمي أيضًا أنه لكون 

الم بالنسبة للبهائيين يقع في إسرائيل، فإن البهائيين هم جواسيس صهاينة ويشكلون خطرًا على مركز الع
11دعا رئيس القضاة البهائيين "حلقة  تجسس منظمة". 9111األمن القومي.  وفي مايو أيار 

 

م الدينية.  من البهائيين فقط بسبب معتقداته 111منذ إندالع الثورة اإلسالمية، قام النظام بقتل أكثر من 
شخص من  91111وقد إختفى خمسة عشر شخصًا آخرين ويعتقد أنهم قتلوا،  وكذلك تم طرد أكثر من 

وظائفهم في الجامعات والحكومة.  وقام النظام بمصادرة ممتلكات البهائيين بما في ذلك المدافن الخاصة 
األثاث.  وتم إستدعاء أعضاء  بهم وأماكن العبادة والمدارس والمكتبات والمنازل والعقارات بل وحتى

الجمعيات البهائية الروحية المحلية والجمعيات الروحية الوطنية للمثول أمام المحاكم الثورية الشهيرة وتم 
إعدامهم بعد "محاكمات" سرية سريعة.  وتعرض تسعة أعضاء من الجمعية الروحية القومية للخطف 

12.والقتل وكذلك تم رفض تسليم جثثهم إلى أقاربهم
 

من قانون العقوبات، الذي نص سابقًا على أن يكون مبلغ الدية لغير المسلمين أقل من  111إن المادة رقم 
لتصبح الدية متساوية.  ولكن، هذا التغيير ال ينطبق على البهائيين؛  1112المسلمين، تم تعديلها عام 

 فدمهم مباح، مما يعني أنه ال يوجد عقاب مقابل قتلهم.

ائيون ممنوعون من اإللتحاق بالجامعات، فقد أنشأوا جامعتهم السرية الخاصة، "المعهد البهائي بما أن البه
بدأت الحكومة هجومًا ضد  9199للتعليم العالي".  ويتم إنعقاد الدراسة في البيوت.  في سبتمبر أيلول 

ريس في أربعة عشر الجامعة في مختلف أتحاء البالد، وتم القبض على ستة وثالثين عضوًا من هيئة التد
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تم الحكم على أربعة من  9111مدينة على األقل، وتم تدمير الممتلكات أو مصادرتها.  في مارس آذار 
األساتذة المعتقلين وهم سناء حكيمان، فرزدخاجه شريف آبادي، حبيب اهلل فردوسيان نجف آبادي، ضياء 

من قانون العقوبات.  وقد نص  219قم اهلل مرزبانه بالسجن ما بين ثالث وعشر سنوات بحسب المادة ر 
حكم المحكمة على أنهم قاموا بتأسيس "منظمة سرية" متورطة في "التعليم ضد اإلسالم، وضد نظام 

12الجمهورية اإلسالمية".
 

إستخدمت الحكومة اإليرانية أساليب جديدة لمنع البهائيين من اإللتحاق بالجامعات.  ففي  1111منذ عام 
طالب بهائي تقدموا إلمتحانات القبول بالجامعة للعام  111من مجموع   211نجح  1111يونيو حزيران 

منهم، ولكن تم طرد أغلبهم بعد ذلك عندما اكتشفت إدارة الجامعة أنهم  111الدراسي التالي.  تم إلتحاق 
ونيو طالب أتموا اإلمتحان في شهر ي 9111طالب من أصل  911بهائيين.  أبلغ المسئولون أيضًا حوالي 

يعترض الكثير من  12أن أوراقهم "غير مكتملة" وبالتالي حرموا من اإللتحاق بالجامعة. 1111حزيران 
، رفض ستة وعشرون طالبًا من 1119الطلبة غير البهائيين على هذا التمييز.  وفي ديسمبر كانون األول 

األول إعتراضًا على فصل  كلية جولداشت في كالردشت أن يدخلوا اإلمتحانات النهائية للفصل الدراسي
11زميلهم عميد سعدات.

 

يمنع البهائيين أيضًا من تعليم الدين ألوالدهم.  قامت قوات األمن بمهاجمة المنازل حيث تعقد الدراسة، 
والقوا القبض على البالغين وصادروا الكتب وأية أشياء تتعلق بالهوية البهائية.  وقام النظام بإعتقال أو قتل 

.  فتم شنق منى محمود ني زاد، ذات الستة عشر عامًا، مع تسع نساء أخريات في عام معلمي الدين
بسبب قيامهم بتعليم دروس الدين ألطفال بهائيين.  لقد منعت الحكومة البهائيين من تأسيس أية  9192

جمعيات رسمية أو مؤسسات إدارية ولهذا أجبروا على إقامة شعائرهم وطقوسهم الشهرية في بيوتهم 
التبادل.  وتقوم القوات بمهاجمة البيوت التي يعتقدون بتجمعهم فيها بصورة منتظمة ويلقون القبض على ب

أفراد العائلة ويسجنونهم دون توجيه تهمة معينة ألسابيع بل وربما شهور ثم يطلقون سراحهم مع تهديدهم 
11بأنه لو تم القبض عليهم مرة أخرى فإنهم سيواجهون عواقب أشد خطورة.

 

 

 منذ إنتخاب أحمدي نجاد

  1112أكتوبر تشرين األول  11.  ففي 1112زاد إضطهاد البهائيين منذ إنتخاب أحمدي نجاد في عام 
أمر خطاب يزعم أنه كتب بواسطة رئيس قيادة القوات المسلحة، اللواء سيد حسين فيروزآبادي، بتعليمات 

ات وقادة الجيش والشرطة والحرس الثوري بتوفير من آية اهلل خامئني، المسئولين بمن فيهم وزارة المعلوم
المعلومات للقيادة من أجل "تقرير كامل ومفصل عن كل أنشطة البهائيين والبابية بهدف تحديد كل اعضاء 

كما قام النظام بتكثيف دعايته.  وكانت هناك إدانة متزايدة للبهائيين في برامج  19هذه الطوائف المضللة".
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، بل إنه تمت إذاعة برامج إسبوعية لمناهضة البهائية موجهة خصيصًا إلثارة كراهية الراديو والتليفزيون
 المجتمع لهم.  فقاد هذا إلى زيادة المضايقات اإلجتماعية ومنها التهديد والهجوم البدني.

كانت هناك هجمات مشابهة قام بها ملثم على منزلي إثنين من  1111فبراير شباط  91و 91في يومي 
ن المسنين.  فتم قتل بهنام سلطانة أخضري، البالغ خمسة وثمانين عامًا، في هذا الهجوم بينما مات البهائيي

وفي خالل  11بهائي شاه بيجوم دهغاني البالغ من العمر سبعة وسبعين عاما بعد ذلك بأسابيع قليلة.
من البهائيين.  وشهد ، تم القبض على ثالثة وستين 1111الثماني شهور السابقة على يناير كانون الثاني 

 11و 11وفي  21موجة أخرى من اإلعتقاالت. 1119شهري أكتوبر تشرين األول ونوفمبر تشرين الثاني 
تم القبض على ثمانية من البهائيين في طهران ومشهد.  قال متحدث قضائي  1111يناير كانون الثاني 

بهائيين الستة متهمين بإهانة المقدسات عن المعتقلين في طهران: "هؤالء لم يعتقلوا بسبب دينهم. إن ال
29الدينية..."

 

إعتقل ستة أعضاء من  1119قامت الحكومة بإستهداف قادة البهائيين بصورة خاصة وفي مايو أيار 
مجموعة القادة الوطنيين، السيدة فاريبا كمال آبادي، والسيد جمال الدين خانجاني، والسيد عفيف نعيمي، 

يد بهروز توكلي، والسيد وحيد تضفام.  ودخلت قوات المباحث بيوتهم وقامت والسيد سعيد رضائي، والس
بتفتيشها قبل إعتقالهم.  كان قد تم إعتقال العضو السابع  في مجموعة القادة السيدة محواش ثابت في 
 أوائل مارس آذار بعد إستدعائها إلى وزارة اإلستخبارات في مدينة مشهد بدعوى إستجوابها حول دفن تم في

وعند موافقة شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل على الدفاع عن هؤالء القادة السبعة،  21مدافن بهائية.
تمت مهاجمتها بضراوة فورًا في وسائل اإلعالم التي تتحكم فيها الحكومة، كما تم منعها من الوصول إلى 

ألصل روكسانا صبري، والتي كانت وقالت الصحفية اإليرانية األمريكية اليابانية ا 22ملفات عمالؤها.
معتقلة في سجن إفين لمدة شهر بتهمة التجسس قبل إطالق سراحها نتيجة ضغوط دولية، أن السيدة كمال 

خمسة أمتار حيث كان عليهما × آبادي والسيدة ثابت محتجزتين هناك في زنزانة مشتركة مساحتها أربعة 
حبس إنفرادي.  قالت صبرى: "لقد رأينا بالفعل إعتداء على أن تناما على األرض، بعد أن كانتا سابقًا في 

حقوقهن منذ البداية، بما في ذلك العزل في محبس إنفرادي، واإلستجواب معصوبي األعين، وعدم السماح 
وقد تضمنت التهم الموجهة إلى السبعة التجسس لصالح إسرائيل  22بالتواصل مع المحامين لشهور طويلة".

 الدينية" و"نشر الفساد في األرض" و"الدعاية ضد الدولة".و"إهانة المقدسات 

وحكم على  1191يونيو حزيران  92-91، أجريت محاكمة من 1111بعد التأجيل عدة مرات في عام 
بعد أن ألغت محكمة  1191سبتمبر أيلول  92القادة البهائيين السبعة بالسجن عشرون عامًا.  وفي 

 1199ولكن في مارس آذار  22تم تخفيض األحكام إلى عشر سنوات.إستئناف ثالثة من األحكام ضدهم، 
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أخبرت سلطات السجن السبعة أن مدة حبسهم قد صارت مرة أخرى عشرون عامًا دون تفسير ووفقًا لحكم 
  21المحكمة اإلبتدائية األصلي.

اد األوروبي وقرارين قامت وزارة الخارجية األمريكية، ولجنة األمم المتحدة الدولية للحرية الدينية واإلتح
وفي خطاب نادر مفتوح موجه إلى المدعي  21متزامنين لمجلسي النواب والشيوخ بإدانة مصير السجناء.

العام اإليراني، قالت الجماعة الدولية للبهائيين أن "ما تتم المجازفة به هو أساس حرية الضمير لكل شعب 
  29بالدكم".

آباد قال: "إن البدعة الفاسدة للمنظمة البهائية غير قانونية على ولكن المدعي العام غربانالي داري نجف 
كل مستوياتها وغير معترف بها رسميًا، إنهم يعتمدون على إسرائيل، وموقفهم المناهض لإلسالم 

وفي فبراير   21ومعارضتهم لنظام الجمهورية اإلسالمية مفسدة وخطر واضح وموثق على األمن القومي".
مفكر إيراني بالتوقيع على خطاب إعتذار مفتوح من أجل معاملة  111أكثر من  قام 1111شباط عام 

إن الجماعة البهائية لديها أسباب تاريخية تدعوها للقلق بشأن إعتقال قادتها  21بالدهم للجماعة البهائية.
ه الموجة والحكم عليهم: يقول بني دوجال، الممثل الرئيسي للجماعة البهائية لدى األمم المتحدة: "إن هذ

األخيرة تعيد إلى األذهان اإلعتقال الجماعي أو الخطف الذي تعرض له أعضاء المجلسين الوطنيين 
29شخص". 91اللذين يديران الجماعة البهائية في بداية الثمانينات والذي كانت نتيجته إختفاء أو إعدام 

 

بض على ثالثة عشر بهائي آخرين، قامت السلطات اإليرانية قبل أيام من التاريخ المحدد للمحاكمة بالق
بزعم صلتهم بالمظاهرات المناهضة للنظام في يوم عيد عاشوراء، واإلدعاء بإكتشاف وجود أسلحة وذخيرة 
في بيوتهم.  وأخذوا إلى الحجز للتوقيع على تعهد بعدم اإلشتراك في المظاهرات مستقباًل، رغم أن أيا منهم 

منت هذه المجموعة أقارب بعض من القادة المعتقلين.  منذ يناير لم يشترك في تلك المظاهرات.  وقد تض
تم حبس ثمانية وأربعين بهائي في إيران، باإلضافة إلى ستون شخصًا ألقي القبض  1191كانون الثاني 

فبراير شباط تم حبس مجموعة ثانية من ثالثة عشر  99و 91وفي  21.1111عليهم منذ مارس آذار 
ضًا أحد أقارب القادة المعتقلين بينما بقي عشرة من المعتقلين في يناير قيد بهائي وكان من ضمنهم أي

ويحاول النظام أيضًا وصم المتظاهرين ضده عن طريق ربطهم بالبهائيين؛ قال عنوان جريدة   22الحبس.
أن "المدعين بأنهم رجال موسوي  1191يناير كانون الثاني  2كايهان التابعة للنظام في عددها الصادر 

رهابيين"،  مع وجود صور للمتظاهرين المؤيدين للحكومة وهم يحملون  المحبين هلل ثبت أنهم بهائيين وا 
وفيما يلي بعض األمثلة للبهائيين   22الفتات تقول بأن قائد المعارضة مير حسين موسوي هو بهائي.

 المضطهدين: 

 

 موسى طالبي
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 9112ض عليه في إصفهان في يونيو حزيران تم الحكم على موسى طالبي بالسجن عشر سنوات بعد القب
بأربعة أشهر، بتهمة "العمل ضد األمن الداخلي لجمهورية إيران اإلسالمية" وأيضًا "جذب األفراد إلى طائفة 

تم تغيير  9112البهائية المضللة".  وقام بالطعن على الحكم.  وبعد إعادة المحاكمة في فبراير شباط 
شهرًا تحسب من يوم القبض عليه.  ولكن المدعين عارضوا تخفيف الحكم  عقوبته إلى السجن ثماني عشر

هذا قائلين أن المحكمة لم تأخذ في اإلعتبار أن طالبي، البهائي العقيدة، قد إدعى وهو محبوس ما بين 
انه قد أسلم وبهذا يعتبر مرتدًا.  بناء على هذه المزاعم تمت محاكمته مرة أخرى  9191 – 9199عامي 
، باإلعدام.  وفي 29حكمت عليه المحكمة اإلسالمية الثورية، الفرع رقم  9111أغسطس آب  99وفي 
وبناء على الطعن في الحكم قامت المحكمة اإليرانية العليا بإلغاء عقوبة  9111يناير كانون الثاني  19

 9111في فبراير شباط اإلعدام.  قالت وكالة األنباء اإليرانية في تقرير وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية 
بأن طالبي وجد مذنبًا بتهمة التجسس، ولكن حكم اإلعدام الذي صدر ضده كان قائمًا على إتهامه بالردة.  

مايو  19وكما أشرنا سابقًا فإن الردة لم تكن آنذاك مسجلة كجريمة في نظام العقوبات اإليراني.  ثم في 
22رسمية تثبت وضعه القانوني.تم إطالق سراحه ولكن دون أية وثيقة  1112أيار 

 

 

 روح اهلل روحاني

تم الحكم على روح اهلل روحاني بالسجن سنتين، مع إضافة سنة نفي داخل البالد في قرية  9192في عام 
نجف آباد بسبب إنتمائه للبهائية. كان روحاني في ذلك الوقت في الثانية والخمسين من عمره و لديه أربعة 

في حبس إنفرادي لما بقي من حياته القصيرة.  كانت  9111في سبتمبر أيلول  من األبناء، ثم تم سجنه
تهمته الردة بزعم أنه قام بتحويل أحد المسلمين إلى البهائية، وهي "جريمة" لم يقم حتى الخوميني بتسميتها 

نشأت كبهائية.   ردة.  باإلضافة إلى أن المرأة التي تم إتهامه بتغيير دينها أقرت بأنها لم تغير دينها وأنها
ولم يتم القبض عليها أو توجيه إتهام إليها مطلقًا.  لم يسمح لروحاني بوجود محام أو أيه إجراءات قانونية.  

تم إبالغ عائلته أنه يمكن لهم زيارته لمدة ساعة وكانت تلك أول مرة يستنشق  9119يوليو تموز  11وفي 
تم إستدعاؤهم إلستالم جثته.  وبالرغم من طلبهم مهلة من  فيها الهواء منذ ثالثة شهور.  في اليوم التالي

الوقت حتى يتمكن باقي عائلته وأقرباؤه من تشييع جنازته إال أنه سمح لهم بساعة واحدة لدفنه.  بدا من 
وهو أول بهائي ينفذ فيه حكم اإلعدام منذ عام  –آثار الحبال التي وجدت حول رقبته أنه تم إعدامه شنقًا 

21.9111 

 

 خطاب البهائيين المفتوح إلى الرئيس خاتمي
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قامت الجماعة البهائية ألول مرة بكتابة خطاب مفتوح موجه إلى خاتمي  1112في نوفمبر تشرين الثاني 
رئيس البالد في ذلك الوقت طالبين وضع نهاية لإلضطهاد الذي يعانونه.  إنتقد الخطاب الوسائل التي 

ين من الجامعات، بما في ذلك تزييف تسجيل الطلبة البهائيين كمسلمين.  تستخدمها الدولة إلستبعاد البهائي
كما قام بإبراز مقاطع من القرآن والشريعة اإلسالمية التي تنهى عن العنف وتساند الحرية الدينية وأشار 

والذي  بأن إيران ملزمة بإحترام حرية الدين في ظل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق المتعلقة به،
21قامت بالتوقيع عليه. وقد إختتم بدعوة "للتحرك الفوري لضمان تحرير الجماعة البهائية اإليرانية".

 

قامت الجماعة البهائية في مدينة يزد بتسليم نسخة إلى السلطات الحكومية.  وبعد ذلك بوقت قصير قامت 
 9عالمية لتشويه صورتهم.  ففي الحكومة بمهاجمة البهائيين في مختلف أنحاء البالد وأطلقت حملة إ

حكم على أحد البهائيين الذين قاموا بتوزيع الخطاب بالسجن ثالث سنوات؛  وآخر  1112مارس آذار 
كذلك قامت السلطات بإعتقال بهائيين قاموا بتوزيع نسخ من  29حكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة عام.

ام تسعة من البهائيين "بخلق القلق في أذهان تم إته 1112مايو أيار  91الخطاب في مدن أخرى.  وفي 
21الشعب وفي أذهان المسئولين اإليرانيين".

 

تلقت شيرين عبادي،  1111طالت الهجمات على البهائيين المدافعين عنهم أيضًا.  ففي مارس آذار 
دها من أجل جهو  1112المحامية النشطة في مجال حقوق اإلنسان، والتي نالت جائزة نوبل للسالم عام 

في مجال حقوق المرأة والطفل في إيران، تهديدات بالقتل في خطاب موقع من مجموعة متطرفة، "الجماعة 
المعادية للبهائيين المرتدين".  قالت لها الجماعة: "نحن نحذرك للمرة األخيرة، إذا لم تتوقفي، سوف تدفعين 

21ثمن خيانة بالدك وخيانة اإلسالم".
 

 

 معتنقي المسيحية

ريخ قديم للديانة المسيحية في إيران:  إذ يعتبر بعض المؤرخين كنيسة القديسة مريم في الشمال يوجد تا
مسيحي  211111الغربي أنها ثاني أقدم الكنائس المتبقية في العالم.  ويوجد اليوم في إيران أكثر من 

 211111الى  991111وأغلبهم من أصل أرمني:  الكنيسة الرسولية األرمنية التي ينتمي اليها حوالي 
عضو، والكنيسة الكلدانية الكاثوليكية  99111عضو، والكنيسة اآلشورية الشرقية التي ينتمي اليها حوالي 

عضو.  وتضم الكنائس البروتستانتية كل من الكنائس المشيخية واألسقفية واآلشورية  1111حوالي 
عتراف الدستور اإليراني بحقوق  وبالرغم من هذا التاريخ 29اإلنجيلية والرسولية )جماعة اهلل(. الطويل وا 

األقليات المسيحية، إال أن الجمهورية اإلسالمية غالبًا ما تقوم بتصوير المسيحية على أنها موالية للغرب، 
عاقتها.  ولذلك يقوم النظام بالتدخل في الشعائر الدينية المسيحية وا 
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ن طريق المراقبة المشددة، والنفي القسري، بإضطهاد البروتستانت ع 9111قامت الجكومة منذ بداية عام 
عدام أو قتل معتنقي الديانة المسيحية وقادة الكنائس خاصة إذا كان هناك مجرد شك  بل وحتى محاكمة وا 
بأن لهم صلة بـإقناع شخص ما بإعتناق المسيحية.  لقد تم الضغط على قادة الكنائس بالتوقيع على 

وحتى بمنع المسلمين من دخول الكنائس.  وتقول التقارير أن كل  تعهدات باإلمتناع عن تبشير المسلمين
من الكنائس اآلشورية واألرمنية األرثوذكسية والمشيخية قد قامت بالتوقيع على هذا التعهد.  أما الكنيسة 

تحتفظ السلطات بنسخ من كروت العضوية لشعب الكنائس  21الرسولية وكنيسة اإلخوة فقد رفضتا التوقيع.
ية والتي يجب أن يحملها األعضاء، وتقوم بالتفتيش على الهوية خارج أماكن اإلجتماع.  ويلتزم قادة اإلنجيل

الكنائس بإبالغ وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي قبل قبول أعضاء جدد بالكنيسة، ويسمح بإقامة شعائر 
التسعينات بإغالق قامت السلطات وخاصة عمالء المباحث في منتصف  22العبادة أيام اآلحاد فقط.

عامًا وكذلك كل المكتبات المسيحية؛   911جمعية الكتاب المقدس اإليرانية والتي كانت قائمة لمدة 
ومنعت طباعة الكتاب المقدس أو أية كتب أو مطبوعات مسيحية باللغة الفارسية؛ ومنعت إنعقاد 

جان ومشهد وساري واألهواز؛ كما المؤتمرات المسيحية؛ كما قامت بإغالق الكنائس البروتستانتية في جر 
 إستهدفت كل من قام بـإعتناق الديانة المسيحية. 

في التسعينات تم إستهداف الكثير من قادة الكنائس اإلنجيلية خاصة أعضاء الكنائس الرسولية في حملة 
ولئك القادة.  للقضاء على قادتها، وكان العديد من المستهدفين من قبل النظام في الفترة الماضية هم أبناء أ

وبعد شهرين من السجن والتعذيب تم إعدام القس حسين سودماند شنقًا  9119ديسمبر كانون األول  2في 
والذي  ترك وراءه زوجته الكفيفة ماهيتاب وأربعة ابناء تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والخامسة عشر 

أما  22 جها مما أدي إلى بإنهيار عصبي حاد.ربيعًا.  وكانت السلطات لم تسمح لها بزيارة أخيرة لوداع زو 
الشيخ المشيخي روبرت ماناسريان والقس إدمون سرجسيان من الكنيسة المشيخية في تبريز فقد تم تعذيبهما 

تم القبض  1119أغسطس آب  19وفي   22كما حدث لمحمد سفير الذي أخذ مكان سودماند في مشهد.
كما   21من العمر خمس وثالثين عامًا وأربعة مسيحيين آخرين. على رامتين سودماند إبن سودماند البالغ

ودون محاكمة أو توجيه إتهامات  9192ثم في عام  9111ألقي القبض على القس مهدي ديباج عام 
قضى عشر سنوات في السجن، أغلبها في حبس إنفرادي، وتم تعذيبه وتعريضه لعمليات تكاد تصل إلى 

تهديدها بالقتل رجمًا ما لم تتخلى عن دينها فقد طلقت ديباج وتزوجت من  أما زوجته التي تم 21اإلعدام.
نتيجة الضغوط الدولية والتحالف  9112يناير كانون الثاني  91تم إطالق سراح ديباج في  29مسلم سلفي.

تم العثور على جثته في غابة غرب طهران، وتم رفض طلب  9112يوليو تموز  2الداخلي.  ولكن في 
 1111سبتمبر أيلول  11راء تشريح لدى جهة مستقلة.  بعد مقتل ديباج بإثني عشر عامًا في عائلته إج

قامت السلطات بإعتقال إبنته فرشته ديباج وزوجها رضا منتظمي في منزلهما في مشهد حيث كانا يقودان 
21كنيسة مستقلة.
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فسبيان مهر، الرئيس العام بعد إطالق سراح ديباج بثالثة أيام فقط، إختفى في طهران صديقه حايك هو 
للكنائس الرسولية ورئيس مجلس الخدام اإلنجيليين في إيران.  إدعت الشرطة بعد ذلك أنها عثرت على 

ولكن في عام  11جثته في الشارع وأنه لعدم التعرف على صاحبها تم دفنها فورًا في مدافن المسلمين.
ارات واألمن القومي قد أمر بقتل مهر وآخرين تم الكشف عن أن سعيد إمامي، نائب وزير اإلستخب 1119

يونيو حزيران  11حل القس تاتيوس مايكليان مكان مهر وقد إختفى هو أيضًا في  19من النشطاء والكتاب.
11.  وتم العثور على جثته وكان مصابًا بطلق ناري في الرأس على طريقة تنفيذ اإلعدام.9112

 

 

 حاالت حديثة من معتنقي المسيحية

ففي  12هو الحال مع األقليات األخرى، فإن إضطهاد معتنقي المسيحية قد إزداد في السنوات الماضية.كما 
تمت إعتقال عشرة من الذين قاموا بتغيير دينهم للديانة المسيحية ومنهم محسن نمفار  1119مايو أيار 

ليه مرة اخرى في مايو وتم تعذيبه بسبب تعميده لمتنصرين، ثم تم القبض ع 1111الذي كان قد إعتقل في 
رتفاع في ضغط  1119أيار  وتم تعذيبه بقسوة حتى إنه إستمر يعاني من الحمى، وآالم شديد بالظهر وا 

الدم ورعشة ال إرادية في أطرافه وفقدان للذاكرة قصير المدى.  وقد وجد مع عائلته مالذًا في تركيا في 
انية من الذين كانوا قد إعتنقوا المسيحية ولكن وقت الحق.   في ذلك الشهر في شيراز تم القبض على ثم

 12تم إطالق سراحهم، فيما بعد.
 

قام عمالء وزارة اإلستخبارات واألمن القومي بمهاجمة كنيسة مجتمعة في منزل  1119يوليو تموز  11في 
في بلدة ملك في ضواحي إصفهان، وألقوا القبض على ثماني رجال وستة نساء وطفلين.  كان من ضمن 

لمعتقلين زوجين في الستين من العمر ضربا بوحشية حتى إستلزم األمر نقلهما الى العناية المركزة في ا
تم القبض  1119أغسطس آب  1مستشفى شريعتي في إصفهان.  ولكنهما توفيا بعد وقت قصير.  في 

لشرطة على شاهين زنبوري وهو مسيحي كردي في مدينة آراك في الجنوب الغربي.  قال زنبوري أن ا
قامت بتعليقه من السقف وضربه على رجليه لكي تحصل على معلومات عن متنصرين آخرين، وأيضًا تم 

كما تعرضت إحدى الشابات المتنصرات والتي إستخدمت اإلسم  12كسر ذراعه وساقه أثناء التحقيقات.
سبب إصابة عمودها المستعار كاتي للضرب بوحشية بواسطة عائلتها لدرجة أنها تعاني من إعاقة دائمة ب

 11الفقري.
 

يبدو أن إعتقال معتنقي المسيحية أو المتنصرين قد زادت وتيرته في السنوات القليلة الماضية.  قال أحد 
أنه "حدث المزيد من  1111المصادر في طهران بعد القبض على عشر مسيحيين في يناير كانون الثاني 

شهور القليلة الماضية ربما تفوق ما حدث خالل الثالثين اإلعتقاالت، للمسيحيين وكذلك البهائيين في ال
وفقا ألحد قساوسة طهران، فإن اإلعتقاالت تتبع نمطًا متوقعًا من إلقاء القادة في   11عامًا الماضية".
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السجون وضربهم لمحاولة الحصول على معلومات عن متنصرين آخرين ثم إطالق سراحهم بعد أسابيع 
وجة من إعتقاالت المسيحيين.  فقد تم إلقاء القبض على عشرة متنصرين م 1111شهد صيف  19قليلة.

يوليو تموز، وأربعة  21و 11،  وقبض على ثمانية في راشت في 1111في شيراز في يونيو حزيران 
يوليو تموز.  وتم حبس سبعة من هذه المجموعة األخيرة في سجن ايفين حتى  92وعشرين في عمامه في 

11عرضوا عقود ملكية منازلهم ككفالة وأطلق سراحهم. سبتمبر أيلول حين 1
 

عامًا ومرزيه أميرزاده  11مارس آذار تم حبس إثنين من معتنقي المسيحية وهما مريم روستامبور  2في 
عامًا في سجن إيفين بتهمة "العمل ضد أمن الدولة" و "اإلشتراك في تجمعات غير  21إسماعيل آباد 
مثلتا أمام المحكمة حيث طلب منهما القاضي العودة إلى اإلسالم وعندما أغسطس آب  1قانونية".  وفي 

رفضتا أمر بإعادتهما إلى زنزانتيهما "للتفكير في األمر".  فشلت السلطات في توفير الرعاية الصحية التي 
كانت إسماعيل آباد بحاجة إليها حيث كانت تعاني من آالم بالعمود الفقري، وخراج باألسنان، ونوبات 

أكتوبر تشرين  1شديدة من الصداع.  تمت تبرئة السيدتين من تهمة "ممارسة نشاط ضد الدولة" في 
 99األول، ولكن تم تحويل إتهامات الردة والدعوة إلى المسيحية إلى محكمة مختلفة للنظر فيها.  وفي 

ه الحاالت، ثم أطلق سراحهما دون كفالة، وهو تطور غير عادي في مثل هذ 1111نوفمبر تشرين الثاني 
تم تبرئتهما من جميع التهم، ولكن مع تحذيرهما من العقاب في حالة اإلستمرار في  1191في مايو 

11مايو أيار غادرتا البالد. 11األنشطة المسيحية وفي 
 

يناير  99، إذ تم القبض على عشرة من المسيحيين في شيراز في 1191إستمر هذا الهجوم في عام 
تهموا بالردة بإستثناء واحد منهم حيث أنه لم يولد مسلمًا. 1191كانون الثاني  فبراير شباط  1وفي   19وا 

تم القبض على القس ولسون عيسوي من الكنيسة اإلنجيلية اآلشورية في كرمانشاه، وتم تعذيبه  1191
تهامه بتعميد المسلمين.  ثم أطلق سراحه مؤقتًا ولكن أجبرت كنيسته على اإلغالق. صف وفي منت  11وا 

 تم الحكم على القس اإلنجيلي يوسف ندرخاني باإلعدام بتهمة الردة. 1199عام 

 

 

 المجتمع اليهودي

هاجر الكثير  9129يعود تاريخ اليهود في إيران إلى السبي البابلي، ولكن بعد تأسيس دولة إسرائيل في 
نسمة من   91111الي كان قد بقي في إيران حو  9111من اليهود اإليرانيين إلى إسرائيل.  وفي عام 

شخص بالهجرة في غضون شهور قليلة من الثورة   11111اليهود ولكن من بين هؤالء قام حوالي 
نسمة.  وبالرغم من  21111إلى  11111اإلسالمية.  ومع نهاية الثمانينات كان تعدادهم يقدر ما بين 
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حق في ممارسة دينهم بحرية إال أنهم أن الدستور اإليراني يعترف باليهود كأقلية دينية شرعية ويمنحهم ال
 منذ الثورة صاروا من أكثر األقليات التي تواجه إضطهادًا.

منذ الثورة اإلسالمية تم إعدام حوالي ثالثة عشر يهودي، أغلبهم متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل أو 
ثوري، وتم قتل على الواليات المتحدة.  إختفى أربعة عشر آخرين، ويقال أنهم كانوا في عهدة الحرس ال

األقل أربعة، ربما بواسطة مجموعات مثل األنصار.  لم تسعى الحكومة بجدية ابدًا لمالحقة مرتكبي هذه 
الجرائم. كما إعتقل مئات آخرين من اليهود بتهم مبهمة ويعيشون تحت المراقبة الدائمة.  قام النظام كثيرًا 

م إلسرائيل أو ضلوعهم في التجسس لصالحها.  تعتبر بقتل أو سجن اليهود بناء على إتهامات بمساندته
نكار   12الصهيونية جريمة ويعامل الصهاينة كخونة أو مجرمين. لطالما دعا النظام إلى معاداة السامية وا 

كما إشتهر أحمدي نجاد بدعوته إلى "مسح إسرائيل  12مصداقية محارق اإلبادة الجماعية )الهولوكوست(.
لقد خلق النظام اإلسالمي ظروفًا دفعت المجتمع اليهودي وممثله في   12.نفسها من على الخريطة"

 البرلمان إلى ممارسة رقابة ذاتية والتردد كثيرًا في الحديث عن وضعهم.

في حين تم إتهام القليل من اليهود بتهمة اإلزدراء بالمقدسات أو الردة بصورة مباشرة ، إال أن إستخدام 
يتعلق بها بطريقة غير محددة يشير إلى أن اليهود يضطهدون، جزئيًا،  النظام لهذه المصطلحات وما

كمذنبين أو إلحتمال إرتكابهم جرائم دينية.  ظهر هذا بصورة واضحة في حالة حبيب القانيان الذي كان 
.  وقد شملت التهم التي وجهت إليه، 9111مايو أيار  1أحد قادة المجتمع اليهودي وتم إعدامه في 

( 2( التحالف مع أعداء اهلل؛ معاداة حلفاء اهلل ... )9لى إتهامه بالتجسس ومساندة إسرائيل: ")باإلضافة إ
صرف أموال وأرباح جنيت من إستغالل اإليرانيين في بناء إسرائيل الغاصبة المحتلة، وهذا ضد اإلسالم 

ربة اهلل والنبي وممثل ( محا1( الفساد في األرض في شكل تدمير الموارد البشرية للدولة. )2وضد اهلل. )
( إعاقة طريق اهلل والطريق إلى السعادة لكل الشعوب المحرومة 1اإلمام الثاني عشر والشعب المحروم. )

( الفساد في األرض...".  وقد اشارت منظمة العفو 9في العالم.  عرقلة القيم اإلسالمية واإلنسانية. )
روفة "إلتهام غير المسلم بإرتكاب مخالفة قرآنية.  يقول الدولية إلى أن التهم تتضمن الحالة الوحيدة المع

الجزء الثالث من اإلتهام الموجه ضده: "مع الوضع في اإلعتبار )نص الجزء األول والثاني من اإلتهام( 
وتطبيق نصوص قرآنية محددة وغير محددة... وأقوال أخرى منقولة في تقليد األولياء، يطلب الحكم 

تم مصادرة أمالك عائلته".  أمرت المحكمة الحكومية بمصادرة أمالك المدعى عليه باإلعدام للمتهم وأن ت
11وكذلك أمالك عائلته من الدرجة األولى وتم إعدامه في خالل ساعات من إصدار الحكم.

 

 

 الزرادشتيه
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في ظل  رغم أن الخامئني أشار إليهم بأنهم كفار، إال أن الزرادشتيين اإليرانيين معترف بهم كأقلية دينية
(؛ و"كأهل الكتاب" واتباع "دين سماوي توحيدي" ولهم مكانة 9191)المعدل في  9111لدستور  92المادة 

ذمية ثانوية، فلهم بعض الحماية ويتلقون معاملة أفضل من بعض األقليات الدينية األخرى.  أيضًا، بما أن 
ورة عامة ال يعانون من القمع الفردي أو الزرادشتيين ال يسعون إلقناع الناس بالدخول إلى دينهم فإنهم بص

ولكن في عام  11الجماعي الذي يفرضه النظام على األشخاص الذين يشك في أنهم "يبشرون" المسلمين.
كما أنهم  19وصف الخوميني نظام الشاه بأنه "نظام معاد  لإلسالم يتمنى إعادة إحياء الزرادشتية". 9119

أقل من المسلمين، ويحرمون من المناصب العليا في الجهات يعتبرون نجسين، ولهم حقوق قانونية 
التنفيذية أوالقانونية أو القضائية في الحكومة، وكذلك بالطبع من اإلنضمام إلى مجموعات مثل مجلس 
األوصياء؛ ويجب أن يجتازوا إمتحانات العقيدة اإلسالمية حتى يسمح لهم بالحصول على تعليم عال.  

يرًا بتغطية جدران معابدهم ومدارسهم بصور كبار رجال الشيعة ويلصقونها فوق يقوم عمالء الحكومة كث
صور زرادشت، نبي الزرادشتية، رغم أن النصب الزرادشتية غالبًا ما توفر لها الحماية بسبب مكانتها في 

11تراث إيران الثقافي.
 

ينية في إيران يدفعون ، عندما كان أعضاء من مجتمعات األقليات الد1112في نوفمبر تشرين الثاني 
بهدوء للتقليل من التمييز ضد  أعضاءهم، قام مساعد الخامئني، آية اهلل أحمد جاناتي، رئيس مجلس 
األوصياء ومستشار أحمدي نجاد، بالتنديد بغير المسلمين ونعتهم بأنهم "حيوانات تجول في األرض وتعيث 

ي في مجلس التشريع منتهرًا بقوله: "إن غير فيها فسادًا".  فرد عليه قوروش نكنام، العضو الزرادشت
المسلمين ليسو حيوانات، وليس هذا فقط، بل لو كان إليران تاريخ مجيد وحضارة تفتخر بها فإن جميع 
اإليرانيين مدينون لهؤالء الذين عاش أجدادهم هنا قبل دخول اإلسالم ... الذين يعيثون في األرض هم 

مخلوقات اهلل األخرى".  بعد هذا صدر األمر بمحاكمة نيكنام بواسطة البشر الذين ال يبدون إحترامًا ل
محكمة ثورية بتهمة عدم إبداء اإلحترام تجاه قادة إيران ونشر معلومات مغلوطة.  وقد نجا من هذه الحادثة 

91بعد تحذيره بأن المسلمين متسامحين هذه المرة ولكنهم قد ال يكونوا متسامحين في المستقبل.
 

 

 

 ون السنةالمسلم

إن المسلمين السنة، والذين يصل عددهم إلى حوالي ستة مليون نسمة، يشكلون أكبر أقلية دينية في إيران 
ويمثلون مشكلة بالنسبة للسلطات بما أن الحكومة تستند إلى اإلسالم الشيعي كأساس للنظام بل وكل 

األساليب القمعية التي يستخدمها  العالقات اإلنسانية.  ال يستخدم النظام ضد السنيين بصفة عامة نفس
ضد األقليات األخرى، حيث أن هذا يمكن أن يؤذي عالقات إيران بالدول اإلسالمية األخرى.  ولكن لم 



 

72 

يتم  تقييد الشيعة الغيورين الذين يمارسون تمييزًا واسع اإلنتشار ضد السنة أو معاقبة ممارستهم للعنف.  
ت على السنيين إقامة الصالة في الجامعات الحكومية حظرت السلطا 1191ابريل نيسان  11في 

ومعسكرات الجيش، وقبل ذلك منعت إقامة الصالة جماعة في المنازل في إصفهان وشيراز وكرمان 
ويزداد موقف األقلية السنية تعقيدًا ألنهم في الغالب يتكونون من أقليات عرقية مثل األتراك  99ويازد.

ن يعيشون في مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي والشمال الغربي من والعرب والبلوش واألكراد الذي
البالد.  فيمكن أن يكون الخط الفاصل بين اإلضطهاد العرقي واإلضطهاد الديني غير واضح، وقد 

91تتضمن الهجمات العرقية المزعومة أشكااًل من القمع الديني والعكس صحيح.
 

ضطرابات بين 1112في عام  بعد أن صار أحمدي نجاد رئيسًا للبالد ، إندلعت عدة مظاهرات جماهيرية وا 
األقلية السنية، وقامت السلطات بقمعها كلها بحزم وشدة.  خرج اإليرانيون العرب في خوزستان للتظاهر 

إحتجاجًا على التمييز والحرمان  1111ويناير كانون الثاني  1112السلمي ما بين سبتمبر أيلول 
عة أشخاص عندما قامت قوات األمن بقمع المتظاهرين، وتم إعدام ثالثة عشر اإلقتصادي.  فقتل سب

 1112يوليو تموز  1في   92شخصًا بعد محاكمة بتهمة اإلشتراك في تفجيرات إستغرقت يومًا واحدًا فقط.
قتل الناشط الكردي شيفان قادري في مهاآباد على يد قوات األمن، بعد أن تم سحله بسيارة.  وعندما 

خرجت مسيرات ومظاهرات  1112رت صور جثته بعد التمثيل بها على اإلنترنت في أغسطس آب إنتش
حاشدة في كردستان اإليرانية.  طالب المتظاهرين بإعتقال قاتلي قادري ومحاكمتهم؛ وقد سقط سبعة 
 أشخاص ضحايا عندما ردت عليهم القوات الحكومية بإطالق الذخيرة الحية.  كما قامت السلطات بحبس

92عدد من الصحفيين والنشطاء البارزين اآلخرين.
 

في مقاطعة سيستان بلوشستان، ذات األغلبية السنية، تم القبض على موالي أحمد ناروعي رجل الدين 
.  وتم حبسه إنفراديًا وهو من كان يدعو إلى الحوار 1119السني المعتدل في أكتوبر تشرين األول 

.  كذلك تم إعدام 9111شخص من عشيرته منذ  211تل حوالي السلمي مع شيعة إيران بالرغم من ق
إثنين آخرين من رجال الدين السنة هم موالي محمد يوسف سهرابي وموالي عبدالقدوس ملزاحي في عام 

بعد إعترافهما في برنامج تليفزيوني أنهما كانا يتعمدان العمل على إحداث الفرقة ما بين السنة  1119
شخص في مقاطعة سيستان بلوشستان، أغلبهم من السنة،  921م أو قتل أكثر من والشيعة.  كما تم إعدا
  92.1112بنفس التهمة منذ عام 

 

 الصوفيون

إن الصوفية لها تاريخ طويل في إيران، وبناء على مدى التحفظ في تعريفها، يبلغ عدد ممارسيها حوالي 
لية والروحية تثير العداء العميق بين رجال خمسة ماليين من السنة والشيعة.  إن إتجاهات الصوفية التأم
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الدين الذين يحكمون البالد، والذين غالبًا ما يعتبرون الصوفيين زنادقة.  بعد وصول أحمدي نجاد إلى 
في  1111السلطة، إزداد إضطهاد الصوفيين وتشويه صورتهم.  كان الهجوم الذي وقع في أوائل عام 

91يمي في إيران من أكبر الهجمات التي وجهت ضدهم.مدينة قم التي هي مركز الشيعة التعل
 

قام آية اهلل حسين نوري حمداني، وهو فقيه إسالمي في قم، بوصف الصوفيين  1112في سبتمبر أيلول 
قامت قوات األمن بمداهمتهم.  نشرت الصحف  1111بأنهم "خطر على اإلسالم"، وفي فبراير شباط 

ين، وقد إتهمهم محافظ قم بأن لهم صالت أجنبية، وقام أعضاء المملوكة للدولة مقاالت تهاجم الصوفي
فبراير شباط إندلعت إشتباكات إستمرت  92البرلمان بتوزيع مطبوعات تصفهم بأنهم أعداء اإلسالم.  وفي 

لمدة يومين بعد محاولة الشرطة إغالق حسينية، وهي أحد بيوت العبادة الصوفية.  قال تقرير مجموعات 
ن الصوفيين، بمن فيهم النساء واألطفال، كانوا يحتجون سلميًا عندما قامت قوات األمن حقوق اإلنسان أ

باإلشتراك مع أعضاء منظمات إسالمية متطرفة، فاطميون وحجاتية، بمهاجمتهم.  باإلضافة إلى ضرب 
   المحتجين، فقد إستخدمت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع والمتفجرات مما أدى إلصابة المئات.

بعد إقتباس صحيفة "كيهان" أقوال كبار رجال الدين في قم بأن الصوفية يجب  1111فبراير شباط  92في 
أن تمحى من المدينة، قامت القوات الحكومية بتجريف الحسينية والبيوت المجاورة وألقت القبض على أكثر 

هم تعرضوا للتعذيب شخصًا في سجن فجر وتقول التقارير أن 911شخص. تم التحفظ على   9111من 
للحصول على إعترافات وتالوتها على التليفزيون القومي.  أفرجت السلطات عن بعض المتحفظ عليهم 
ولكن بعد أن قاموا بالتوقيع على تعهد بتقديم تقرير لمكتب المباحث وعدم حضور لقاءات الصوفيين في 

فيين بالسجن لمدة سنة مع أربعة تم الحكم على إثنين وخمسين من الصو  1111مايو أيار  2قم.  في 
وسبعين جلدة، وتلقى محاميهما فريد يداهلل وعمد بهروزي نفس العقوبة باإلضافة إلى اإليقاف خمس سنوات 

91عن ممارسة المحاماة.
 

من أفراد األمن بحصار منزل القائد الصوفي نورالي  211قام حوالي  1111أكتوبر تشرين األول  91في 
يقول المعلقين أن الحكومة أرادت أن تتجنب أي تجمع كبير  99بمقاطعة خوراسان.طابنده في جوناباد 

للصوفيين، حيث يسافر الدراويش من جميع أنحاء البالد إلى جوناباد سنويًا في نهاية شهر رمضان 
 دون إتهام رسمي فيما يبدو. 1111مايو أيار  19ثم تم إعتقاله في  91لإلحتفال بعيد الفطر مع طابنده.

إشتكى العديد من رجال الدين الشيعة من قيام تليفزيون الدولة اإليراني  1111نوفمبر تشرين الثاني  في
عام على مولد جالل الدين الرومي وهو شاعر  911بتغطية مؤتمر الرومي الدولي، الذي إحتفل بمرور 

جيع الصوفية في فارسي صوفي.  رد نائب وزير الثقافة محسن برويز بعبارة تشير إلى أنه ال يجب تش
إيران.  بعد ذلك بأسبوع، وبعد مواجهة في مدينة بروجرد في الغرب بين أعضاء زاوية صوفية والشيعة من 
مسجد مجاور، إستخدمت الشرطة والقوات الخاصة الغاز المسيل للدموع في مهاجمة الزاوية مما نتج عنه 
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ية بهدم حسينية نعمة اهلل جونابادي في عشرات المصابين وبعض اإلعتقاالت.  كما قامت القوات الحكوم
11نفس المدينة.

 

وفي اليوم التالي في نفس  19تم هدم حسينية تابعة للدراويش في إصفهان. 1111فبراير شباط  99في 
وفقًا ألحد التقارير، تم القبض على أكثر  11المدينة قام عمالء وزارة اإلستخبارات بإعتقال أربعون درويشًا.

تهامهم بإرتكاب جرائم ضد النظام العام واألمن  1111فبراير شباط  11طهران في شخص في  911من  وا 
شخص إلى سجن إيفين  911بعد تجمعهم لإلعتراض على عملية الهدم.  من بين هؤالء تم إرسال 

بقاء خمسة عشر آخرين في حبس إنفرادي لمدة ثالث شهور.  يقول أحد الدراويش: "إن أي  لإلستجواب وا 
12النظام الحالي يتهم بمحاربة اهلل أو محاولة اإلنقالب على المؤسسة اإلسالمية". شخص يتحدى

 

 

 المصلحين الشيعة

إن قمع النظام لآلراء الدينية ال يقتصر على األقليات الدينية.  فأي شخص مسلم شيعي يتشكك في 
زء من المؤسسة الدينية، العقيدة، أو في السلطة غير المحدودة لرجال الدين والمرشد األعلي، أو في أي ج

يمكن أن يتهم بـ "إزدراء اإلسالم" بشكل أو بآخر.  إن الكثير من زعماء الشيعة بمن فيهم رجال الدين، 
ونشطاء حقوق اإلنسان، والصحفيين، والكتاب، والمحامين قد إتهموا بالكفر بل وحتى الردة ألنهم تجرأوا 

باإلضافة إلى حجة اإلسالم حسن يوسفي اشكفاري الذي   على الشك أو إنتقاد قوانين النظام "اإللهية".
 ذكرناه سابقًا، نورد فيما يلي بعض الحاالت البارزة.

 

 

 

 عبد الكريم سروش

عبدالكريم سروش هو اإلسم المستعار لحسين حاج فرج اهلل دباغ، وهو مفكر إسالمي له شهرة عالمية إذ 
 9191مقراطية، خاصة في مسقط رأسه، إيران.  في عام يدعو للمصالحة ما بين التقاليد اإلسالمية والدي

دعاه النظام للعودة من المملكة المتحدة، حيث كان يقوم بالتدريس، ليشارك في إدماج الدراسات اإلسالمية 
في نظام التعليم العالي بالدولة.  وفي حين كان سروش متحمسًا لتعليم مواطنيه اإليرانيين عن اإلسالم 

سرعان ما أصابته خيبة األمل بسبب طبيعة النظام القسرية.  بدأ يطالب بالحاجة إلى تفسير وتراثه، إال أنه 
توقف عن العمل  9192الممارسات الدينية، دون "جوهرها"، وفقًا لحاجة كل حقبة تاريخية.  وفي عام 
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السلطة  الحكومي وبدأ التدريس في جامعة طهران ونشر المقاالت التي تقاوم حكم الماللي وخلطهم بين
12السياسية والدين. كان الصحفي اإليراني والمعارض السياسي المعروف أكبر كنجي أحد تالميذه.

 

ستجوابه بواسطة وزارة 9111مايو أيار  91تسبب نقد سروش الصريح للنظام في القبض عليه في  ، وا 
ر إلى الخارج.  وفي المعلومات.  حذره المسئولين بالوزارة من إلقاء المحاضرات في الجامعة ومن السف

محاضرات عامة أخرى، قام البلطجية بمهاجمته بالهراوات والسكاكين وكان ذلك، من الواضح، بموافقة 
صفهان بمنعه من إقامة أو حضور أية برامج عامة في الحرم الجامعي.   النظام.  قامت جامعات طهران وا 

نتيجة لهذه  12ى تهديدات مستمرة بالقتل.ثم تم فصله من وظيفته دون تفسير وتم منعه من التدريس وتلق
ومنذ ذلك التاريخ وهو يعمل كأستاذ زائر في جامعات هارفارد  1111الضغوط غادر إيران عام 

وبرينستون وييل وكولومبيا وجامعة أمستردام الحرة ومعهد برلين للعلوم المتقدمة، وجامعة جورج تاون.  
وضعته مجلة التايم كواحد من المائة مفكر  1112في عام نال جائزة إرازمس المرموقة، و  1112في عام 

11بالرغم من الخطر على حياته. 1112عالمي.  وقد عاد إلى إيران لفترة في يوليو تموز 
 

قال سروش بصورة مباشرة أنه يؤمن أن القرآن يمثل "خبرة نبوية".  وشرح قائاًل أن  1119في لقاء عام 
في نفس الوقت" وأن "الكلمات، والصور، والقواعد والقوانين" في الكتاب  محمد "كان متلقيًا وصانعًا للقرآن

اإلسالمي المقدس جاءت من ذهن بشري "متشربة باأللوهية وموحى بها من اهلل" وليست تقديم حرفي 
إلعالن اهلل.  وفي حين تسببت أقواله بإتهامه بالزندقة من قبل بعض رجال الدين اإليرانيين إال أنه على 

لمتوقع قال المرشد األعلى آية اهلل خامئني أن مثل هذه العبارات يجب ان يتم دحضها بإستخدام غير ا
11"حقائق الدين" وليس "بالغضب واإلتهام بالردة".

 

   

 

 آية اهلل سيد حسين كاظميني بروجردي

لة.  وقد تم لقد ركز آية اهلل بروجردي على أنه "ال إكراه في الدين" ويدعو إلى الفصل بين الدين والدو 
مرارًا للمثول أمام المحكمة الخاصة برجال الدين وتم سجنه.  ولكنه إستمر في  9111استدعاؤه منذ عام 

قام بقيادة إحتفال إسالمي كبير في ستاد شهيد كشفاري  1111يونيو حزيران  21قيادة وتعليم تابعيه.  في 
التالية ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.  فقاموا في طهران.  حاول عمالء المباحث إعتقاله مرتين في الشهور 

تم إستدعاؤه  1111سبتمبر أيلول  1باعتقال أفراد عائلته، وكذلك بعض من طالبه في الدين.  وفي 
للمثول أمام المدعي العام لدى المحكمة الخاصة برجال الدين.  وخوفًا مما قد يواجهه، قام بكتابة طلبات 

ا بولس الثاني، وخافيير سوالنا الذي كان آنذاك رئيسًا للمجلس األوروبي، مستعجلة موجهة إلى البابا يوحن
وكوفي عنان الذي كان آنذاك األمين العام لألمم المتحدة، يخبرهم أن حياته ستكون في خطر إذا إضطر 
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سبتمبر أيلول قامت قوات األمن بإعتقال حوالي أربعين شخصًا من أتباع  19أن يمثل أمام القضاء.  في 
رجردي وأخذوا إلى سجن إيفين الشهير، والذي تديره وزارة اإلستخبارات.  وضع أحدهم في سجن إنفرادي بو 

لمدة إثنين وعشرين يومًا، وآخر تم تعذيبه وتطلب األمر نقله إلى مستشفى تاليقاني بزعم إصابته بنوبة 
19قلبية.

 

من  211إلضافة إلى حوالي أكتوبر تشرين األول ألقت قوات األمن القبض على بورجردي با 9في 
تالميذه في مكان إقامته، وقد تحولت هذه المداهمة إلى مواجهة عنيفة.  وتم القبض على آخرين من أفراد 
عائلته، ويقال أنه كان من ضمنهم والدته البالغة ست وثمانون عامًا من العمر وأخذوا جميعًا إلى السجن 

تم القبض عليهم مرة أخرى، بينما يظل بورجردي  معه.  تم إطالق سراح بعض من تالميذه وآخرين
رتفاع ضغط الدم والسكر والكلى والقلب، والبعض  محبوسًا في سجن أيفين يعاني من أمراض باركنسون وا 
من هذه األمراض نتيجة سجنه وتعذيبه مرات سابقة.  لقد تدهورت صحته بشكل كبير في السجن، كما تم 

 1111يوليو تموز  11طبية.  بدأ بورجردي إضرابًا عن الطعام في حرمانه من الحصول على العناية ال
ألسباب ترجع جزئيًا لهذا الحرمان من الرعاية، فنقل إلى مستشفى؛ كان قد فقد حوالي ستة وستون رطاًل 

نقل إلى سجن في مدينة يازد مما يبدو  1119وفي ديسمبر كانون األول  11من وزنه منذ إعتقاله وتعذيبه.
هم في تفاقم مشاكله الصحية.  تم تقليل تصريح الزيارة بالنسبة له بالتدريج حتى وصلت إلى أنه قد سا

 22حرمانه من اإلتصال اليومي بالعالم الخارجي وتقليل الزيارات األسبوعية حتى صارت زيارة واحدة كل 
 وربما بسبب مشاكله الصحية، تم نقل بورجردي إلى سجن 1111أغسطس آب  91في  911يومًا.
تشمل الثالثون تهمة الموجهة إليه "محاربة اهلل" وهذه عقوبتها اإلعدام، و"اإلعالن علنًا بأن دور  919إيفين.

ستخدام مصطلح "ديكتاتورية دينية" علنًا بداًل من  رجال الدين في القيادة السياسية غير شرعي"، وا 
911"الجمهورية اإلسالمية".

 

 محسن كديور

يني والقانوني الشيعي اإلستخفاف أحيانًا كثيرة من قبل رجال الدين اآلخرين لقي محسن كديور الفقيه الد
بسبب إنتقاده للنظام ومحاوالته التوفيق بين اإلسالم والديمقراطية الحديثة.  إن حقيقة كون كديور قد تلقى 
تعليمه في مدرسة شيعية في قم ويجادل بحرص وعلى أسس إسالمية، تجعله واحد من أخطر نقاد 

تمت إدانته بسبب النقد الصادر عنه وحكم عليه بالسجن ثمانية  9111مهورية اإلسالمية.  في عام الج
عشر شهرًا من قبل المحكمة الخاصة برجال الدين وذلك ألنه "يدعو لمناهضة النظام المقدس لجمهورية 

ثارة الرأي العام". إنتقل إلى الواليات المتحدة  بعد ذلك  912إيران اإلسالمية" وأيضًا قيامه بـ "نشر أكاذيب وا 
 وقام بالتدريس في جامعة ديوك.
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بشأن  9112إن عداء مؤسسة رجال الدين المحافظين تجاه كديور يرجع إلى كتاباته التحليلية منذ عام 
النظريات الدينية الشيعية عن الحكومة.  وقد أثار نقده نظام والية الفقيه بشكل خاص غضب العديد من 

والذي يضع السلطة  9111نظرية المذهب السياسي الذي أنشأه الخوميني في عام  رجال الدين، وهي
الزمنية والروحية في يد رجل الدين الشيعي.  بالرغم من أن العديد من الفقهاء قد عبروا عن نقدهم، إال أن 

ن مؤلفه كديور يظل هو أبرزهم وأكثرهم دقة في فحص المصداقية الدينية لهذه الديكتاتورية الفعالة.  إ
"نظريات الدولة في الفقه الشيعي" والمكون من ثالث مجلدات، هو هجوم شامل على مبدأ التفويض اإللهي 
جماع العلماء  للحكم.  يفحص كديور المصادر األربعة التي تشكل والية الفقيه: القرآن والسنة النبوية وا 

لى أن: "مبدأ والية الفقيه ليس والعقل، ويقوض بشكل منهجي مذهب الخوميني.  وفي النهاية يخلص إ
واضح بشكل فطري وال ضروري بشكل منطقي.  فهو ليس شرطًا للدين وال ضرورة للطائفة.  إنه ليس 
جزءًا من المباديء الشيعية العامة وال مكونًا من تفاصيل الشعائر.  إنه، بإجماع كل علماء الشيعة تقريبًا، 

كديور في قوله أنه لكون المبدأ يقوم على شرح رجال الدين ليس أكثر من فرضية فقهية قاصرة".  ويمضي 
وليس اهلل، فهو ليس مقدسًا وال معصومًا.  ثم يؤكد على أنه طالما ال يملك رجال الدين حق إلهي للحكم، 

تسعى كتاباته إلى التوفيق  912فإن المسلمين أحرار في إختيار حكامهم في إطار الجمهورية الديمقراطية.
ت التراث اإلسالمي والفهم الحديث لحقوق اإلنسان.  ففي حين ال يدعو إلى "إسالم حديث" أو بين متناقضا

"حداثة إسالمية" إال أنه قدم كتاباته على أنها بحث عن "تفسير لإلسالم متوافق مع شكل من أشكال 
  912الحداثة".

من جانب محاكم رجال الدين  ورغم عدم وجود ما يلزمه بإرتداء زي رجال الدين، ورغم المحاوالت العديدة
اإليرانية لمنعه من إرتداء ذلك الزي، إال أنه يصر على إرتداء زي رجال الدين عندما يقوم بالتدريس أو 
الحديث أو الكتابة عن الديمقراطية.  وهو يهدف من هذا إلى إظهار إلتزامه بالرسالة الروحية لإلسالم 

نادى كديور  1111في حديث مع مجلة "شبيجل" في صيف  911وكذلك إمكانية وجود ديمقراطية إسالمية.
بـ "دولة إسالمية ديمقراطية حقيقية، دولة تحترم الكرامة اإلنسانية وال ترفض حقوق المرأة، دولة يستطيع 

  911الناس فيها أن ينتخبوا قادتهم الدينيين والعلمانيين بحرية".

 

 هاشم أغاجاري

بقين في الحرب اإليرانية العراقية، وهو أحد النشطاء السياسيين هاشم أغاجاري هو أحد المحاربين السا
 91سابقًا المنتمين لمحاربي النهضة اإلسالمية، وأستاذ التاريخ بجامعة تربيت مدرس في طهران.  في 

، وفي الذكرى الخامسة والعشرين لموت الفيلسوف علي الشريعاتي، ألقى خطبة على 1111يونيو حزيران 
ة حمدان غرب إيران، عنوانها: "البروتستانتية اإلسالمية".  ولكونه أحد تالميذ شريعاتي، الطلبة في مدين
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قال بأن رجال الدين ال يجب أن ينظر إليهم كوسطاء بين اهلل والبشر، وتشكك في عقيدة المضاهاة الشيعية 
مبصرين".  ومضى  في كلماته التي يتم إقتباسها كثيرًا: "إن المسلمين ليسو قردة يتبعون الماللي غير

يقول: "لقد فشل الدين في مسايرته للسلطة ... الذين يؤمنون أن الشريعة اإلسالمية هي إله على األرض، 
وأنه ال يمكن إنتقادها، أو الحكم عليها بالقانون، عليهم أن يتحاوروا مع المفكرين اإلسالميين ويتركوا الناس 

قمع التفكير تحت مسمى الدين ليست فقط حكومات الدينية، ليختاروا بينهم ... إن الحكومات التي تقوم ب
 919بل هي أيضًا حكومات الإنسانية ... إنه الوقت لكي تنفصل المؤسسة الدينية عن مؤسسة الحكم".

أغسطس آب بتهمة "إزدراء  9شكلت خطبة أغاجاري تهديدًا لرجال الدين المتزمتين؛ وتم القبض عليه في 
هذا  911حكم عليه باإلعدام بتهمة اإلزدراء بالمقدسات والردة. 1111رين الثاني اإلسالم"، وفي نوفمبر تش

بطال حكم  الحكم قاد إلى إحتجاجات طالبية واسعة اإلنتشار ومطالبات بإعادة النظر في القضية وا 
، قامت المحكمة العليا بإلغاء الحكم وأعادت القضية إلعادة 1112اإلعدام.  في يناير كانون الثاني 

حكمت المحكمة مرة أخرى  1112محاكمة.  ولكن أرسلت القضية إلى نفس المحكمة، وفي مايو أيار ال
على أغاجاري بالموت.  وفي يونيو حزيران أبطلت المحكمة العليا الحكم مرة أخرى وسلمت القضية للشعبة 

 من محكمة طهران العامة. 9192

جمع جمهور من المتطرفين عند مدخل المحكمة وقد ت 1112يوليو تموز  91بدأت المحاكمة الثالثة في 
يهتفون: "أغاجاري يستحق عقوبة اإلعدام".  وقد وجهت إليه المحكمة تهمًا جديدة: "إزدراء الدين والسلطات 

(، و"نشر األكاذيب" بهدف 211(، و"الدعاية ضد النظام اإلسالمي" )المادة 292و 292الدينية" )المواد 
(.  وليس حكم اإلعدام هو العقوبة ألي منها.  وأكد أغاجاري في أثناء 119 إثارة الرأي العام )المادة

المحاكمة أنه يحاكم من أجل "خطيئة التفكير" وأن "اإلسالم الذي اؤمن به هو اإلسالم الذي يدافع عن 
 حقوق اإلنسان والحرية والديمقراطية".

اإلسالم" و "نشر األكاذيب" ولكنها يوليو تموز أقرت المحكمة ببراءته من تهمة "الدعاية ضد  11في 
تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وهي  292وجدت أنه مذنب بتهمة "إزدراء الدين".  وفي ظل المادة 

أقصى عقوبة لجريمة اإلزدراء بالمقدسات، مع إحتساب السنتين اللتين كان قد قضاهما بالفعل في السجن.  
تم  1112يوليو تموز  29لخمس سنوات إضافية.  وفي  كذلك تم فصله من كل الخدمات اإلجتماعية

دوالر أمريكي( قام أصدقاؤه بدفعها. عاد إلى  911111إطالق سراحه بكفالة قدرها بليون ريـال )اكثر من 
 وظيفته في التدريس ولكنه نادرًا ما يلقي خطبًا عامة.

 

 عبداهلل نوري
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في حكومات كل من الرئيس رافسنجاني والرئيس خاتمي، كان عبداهلل نوري وزيرًا للداخلية لمدة أربع سنوات 
.  كان أيضًا واحدًا من أرفع رجال الدين في مساندة رجل الدين 9119وقد كان في منصبه حتى عام 

المعارض البارز آية اهلل حسين علي منتظري، الذي نتكلم عنه الحقًا، وقام بتأسيس صحيفة خرداد، التي 
منوعة مثل حدود سلطة المرشد األعلى، حقوق رجال الدين غير سمحت بمناقشة الموضوعات الم

األصوليين في التعبير عن آراءهم، حق المرأة في الطالق، وحتى ما إذا كان الضحك أو التصفيق أمور 
   991غير إسالمية.  وكان سوروش أحد الكتاب المساهمين في هذه الصحيفة.

بتهم تشمل إستخدام صحيفته إلهانة  9111ين الثاني نوفمبر تشر  11تم القبض على نوري ومحاكمته في 
هانة آية اهلل الخوميني، ومساندة األحزاب السياسية التي تطالب بإيران علمانية،  النبي محمد وأبناءه، وا 
سرائيل.  إقتبس اإلدعاء مقاالت نشرت في صحيفة  والسعي وراء عالقات صداقة مع الواليات المتحدة وا 

ن يسمح للناس بالتصفيق أو الصفير أو الهتاف في الحفالت الموسيقية والتجمعات خرداد تقول أنه يجب أ
السياسية، والتي إنتقدت قوانين الطالق والنظرة اإلسالمية الشرعية للقصاص، والتي قالت بشأن رجال الدين 

نتقد رجال الدين التابعين للنظام بسبب  أن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".  رفض نوري التراجع، وا 
تراجعهم عن وعودهم بالديمقراطية ودفاعهم عن نظام قمعي والذي هو في نظره إنتهاك لمباديء القرآن.  
كما أعلن: "أنا أرفض المحكمة كلية، أعضاؤها، وكفاءتها لعقد هذه المحاكمة ... ماذا حدث لنا، ولثورتنا، 

جموعة أخرى هكذا؟"  إن تحدي وإليماننا... حتى أن مجموعة من رجال الدين تصدر إتهامات بحق م
نوري لشرعية المحكمة شكك أيضًا في شرعية ميراث الخوميني.  كان الخوميني قد أنشأ المحكمة الخاصة 
برجال الدين بقرار شخصي وذلك للتعامل مع المقاومة المتصاعدة ضد الحكم اإلسالمي، وقال نوري 

يستطيع أن ينشيء محاكم خارج  –شارة للخوميني في إ –أنه وال حتى "القائد"  9191مستندًا على دستور 
999اإلطار الدستوري.

 

أصدرت المحكمة الخاصة برجال الدين حكمها في نفس اليوم الذي إعتقل فيه نوري وتمت محاكمته.  وقد 
وجدته مذنبًا في خمسة عشر تهمة بما فيها نشر مقاالت تدنيسية، ومعارضة تعاليم مؤسس الجمهورية 

لدعاية المضادة للدين، واإلساءة إلى الخوميني، وزعزعة الرأي العام، والدعوة إلى تكوين اإلسالمية، وا
عالقات مع الواليات المتحدة.  في ظل تقلبات وأهواء النظام القضائي اإليراني، فإن هذه التهم يمكن أن 

السجن خمس سنوات تعتبر مساوية للزندقة، وما يتبعها من حكم اإلعدام، ولكن حكم عليه بداًل من ذلك ب
تم إطالق سراحه بعد أن وقع  1111وغرامة خمسة عشر مليون ريـال.  ولكن في أكتوبر تشرين األول 

أخاه علي رضا نوري عضو البرلمان ضحية حادث سيارة.  فقد وجه مهدي كاروبي المتحدث بإسم 
991والده المكلوم.البرلمان خطابًا إلى المرشد األعلى طالبًا إطالق سراح نوري مراعاة لحالة 
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 آية اهلل حسين علي منتظري ومجتابة لطفي

بعد أن  1112أكتوبر تشرين األول  9تم إعتقال المعارض آية اهلل حسين علي منتظري في مدينة قم في 
قام طالب العلوم الدينية والمدون على الشبكة العنكبوتية مجتابة لطفي بتحميل إحدى خطبه على الشبكة 

وجهت إليه تهمةـ "نشر معلومات كاذبة عن المرشد األعلى".  تعرض أيضًا بيت مجتابة فايز العنكبوتية، و 
بعد اإلعتقال بثالث أيام قالت جريدة الجمهورية اإلسالمية  992صهر منتظري  للتفتيش ولكن لم يتم حبسه.

اإلعالم المناهضة الموالية للنظام أن لطفي كان "أحد الذين قاموا بنقل معلومات كاذبة من خالل وسائل 
، وبعد أن نشر على 1112لم تكن تلك أول مرة يلقى القبض فيها على لطفي.  ففي أوائل عام  992للثورة".

مدونته مقال بعنوان "إحترام حقوق اإلنسان في قضايا متعلقة برجال الدين"، تم إعتقاله وحكم عليه بالسجن 
لة في إنتظار جلسة إستئناف لم يحدد لها ميعاد ثالث سنين وعشر شهور، رغم أنه قد أطلق سراحه بكفا

992مطلقًا.
 

يعتقد الكثير من المعلقين أن الهدف الحقيقي من عملية اإلعتقال كان منتظري، وهو ناقد ديني بارز للنظام 
والذي تقابل مع مصلحين سياسيين وشجعهم على اإلتحاد للوقوف ضد أحمدي نجاد في اإلنتخابات التي 

ذاك.  كان منتظري يتمتع بمكانة دينية كبرى، لكونه مرجع كبير ومصدر للمضاهاة وحتى كانت منتظرة آن
كان يعتبر الخليفة المعين للمرشد األعلى آية اهلل الخوميني.  ولكن، أنهى ذلك اإلحتمال وقوع  9191عام 

نتظري بشدة خالف مع الخوميني حول إنتقاد منتظري لقيود النظام على الحرية وحقوق اإلنسان. إعترض م
على عمليات اإلعدام بالجملة التي نفذت في الفترة التي سبقت موت الخوميني، وقال بعد صدور الفتوى 

ضد سلمان رشدي أن "شعوب العالم بدأت تعتقد أن شغلنا الشاغل في إيران هو إعدام الناس".   9191في 
تم وضعه تحت اإلقامة الجبرية في  991كذلك كان يعلم أن المرتدين ال يجب أن يتعرضوا لعقوبات زمنية.

، وتم إغالق مدرسته الدينية بالقوة.  ولكنه إستمر في نقده للنظام من خالل 9111أكتوبر تشرين األول 
  991اإلنترنت وأصدر فتاوى معارضة ومنها فتوى تطالب بالمساواة للبهائيين.

(، وكثرة أتباعه، إستمر النظام يراعي 9111 نظرًا لمكانة منتظري الدينية، وتقدم عمره )فهو من مواليد عام
سكاته بمهاجمة أولئك الذين على شاكلة لطفي ينشرون خطبه.   الحذر في إستهدافه مباشرة فحاول تهديده وا 
دعت الخطبة التي نشرها لطفي على اإلنترنت أحمدي نجاد للعمل على تسمية إيران "أكثر البالد حرية في 

: "لماذا ال تنطبق كلماتكم على أفعالكم في داخل البالد؟ أنتم تقولون أن إيران العالم".  وجهت إليه السؤال
أكثر دول العالم تمتعًا بالحرية عندما تكونون خارج البالد، ولكن في الداخل أنتم تحرموننا من أبسط حقوقنا 

مالكه ، قد تعرضت أ9111الشرعية".  وقال أيضًا  أنه حتى هو، وقد كان من المشاركين في ثورة 
ذا كان هذا ما يحدث معه هو فكم يزداد األمر سوءًا بالنسبة لعامة شعب إيران.  للمصادرة وخطبه للرقابة، وا 
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.  1112أغسطس آب  19تم إحتجاز لطفي لمدة ستة أشهر ثم أطلق سراحه دون إجراءات رسمية في 
الرئيسية والحكم قائمين.   وبسبب طريقة إطالق سراحه لم يؤكد النظام إستيفاء مدة حبسه، فظلت التهمة

تدهورت صحة لطفي في السجن بسبب الظروف السيئة التي تم إحتجازه فيها، باإلضافة إلى وجود مشاكل 
تم إعتقاله مرة  1119في أواخر عام  999صحية سابقة، وكان في حالة مرضية حرجة عند إطالق سراحه.
كم عليه بالسجن أربع سنوات والنفي خمس أخرى، وقضى خمسون يومًا في حبس إنفرادي، ثم بعد ذلك ح

سنوات.  تضمنت التهم الموجهة إليه نشر آراء آية اهلل منتظري.  وأصدرت إليه األوامر للتوقف عن أي 
991نشاط متصل بالقضايا الثقافية وعدم نشر كتبه.

 

وقعه ، بعد اإلنتخابات اإليرانية التي أثارت الجدل، كتب المنتظري على م1111سبتمبر  92في 
اإلليكتروني أن إيران قد أصبحت "نظام عسكري" وليس حكومة إسالمية: "لقد قام النظام بإستخدام القمع 
الوحشي للقضاء على مظاهرة مليونية تعترض على نتيجة اإلنتخابات بطريقة شرعية.  تم القبض على 

ة كبار رجال الدين للوقوف عدد كبير، وقد إستشهدت أعداد غير معروفة في السجون الشهيرة".  وقام بدعو 
مع الشعب اإليراني وحثهم على إبداء الرأي: "إن كبار آيات اهلل يدركون جيدًا مدى تأثيرهم على النظام ... 

  911إن صمتهم قد يعطي إنطباعًا خاطئًا للناس أن كبار رجال الدين يؤيدون ما يجري".

إحتجاجات طالبية، في  1111األول ديسمبر كانون  11أشعل موت منتظري نتيجة مرض بالقلب في 
حين توافد اآلالف إلى قم لوادعه.  قام رجال الدين اآلخرين بزيارة منزله.  ألقي القبض على عدد من 
المسافرين إلى قم قبل وصولهم إلى المدينة، ووقعت مصادمات بين المشيعين والباسيج نتيجة ما إعتبر 

رسل زميله آية اهلل األكبر يوسف صانعي، وهو أيضًا مصدر بعد موته، أ 919سلوكًا مهينًا من الباسيج.
مضاهاة، برقية تعزية فسرتها جريدة األهرام كعالمة على أن صانعي كان يرجو أن يحل محل منتظري 
كقائد روحي للمصلحين.  بعد ذلك بوقت قليل، قررت رابطة الخطباء الدينيين في قم والموالية للحكومة أن 

نعي الدينية ال يعتد بها فيما بعد، رغم أن الهيئات األخرى لرجال الدين سارعت تصريحات آية اهلل صا
بمعارضة هذا القرار.  تعرض منزل صانعي في قم أيضًا للهجوم من قبل المتظاهرين المؤيدين 

911للحكومة.
 

 

 المحتجون المعارضون بعد اإلنتخابات

ية اهلل خامئني والمؤيدين من الحكومة، إلى ، دعا آ1111بعد تجديد  اإلحتجاجات في إيران في ديسمبر 
عدامهم ألنهم أساءوا إلى اهلل ورسوله، باإلضافة إلى إهانة آية اهلل الخوميني.  912القبض على المحتجين وا 

كجزء من هذا العمل، إتهمت الحكومة أعضاء المعارضة بارتكاب جرائم دينية وخاصة "محاربة اهلل 
م المدعي بالمنطقة بتوجيه تحذير "إلى العناصر القليلة المدفوعة من ورسوله".  وفي يونيو حزيران قا
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األجانب الذين يعملون على تقويض األمن في البالد" أن "عقاب الشريعة اإلسالمية ألمثال هؤالء الذين 
وقد إقتبس عن اللواء المتشدد محمد علي عزيز جعفري قوله: "إن الذين  912يحاربون اهلل هو اإلعدام".

رون ضد النظام هم يحاربون اهلل"،  كما قال رجل الدين عباس فايزتبسي: "إن من هم وراء القالقل يتظاه
912الحالية في البالد ... يحاربون اهلل ... والقانون واضح بشأن عقوبة من يحاربون اهلل".

 

لحاالت قامت إن تهمة "محاربة اهلل" قد أثيرت في عدد من القضايا المتصلة بالمتظاهرين ولكن في بعض ا
المحكمة برفضها.  فقد تم إتهام عدة أفراد من بين مجموعة مكونة من ستة عشر محتجًا ألقي القبض 

بمحاربة اهلل، وهو القرار الذي أثار  1191عليهم إلشتراكهم في مسيرات في يوم عيد عاشوراء عام 
عيشون خارج البالد.  قال اإلحتجاج في خطاب مفتوح كتبه ستون من المفكرين اإليرانيين، وأغلبهم ي

خطابهم: "إذا كان اإلحتجاج هو بمثابة محاربة اهلل، فكلنا محاربين".  كذلك إنتقد الرئيس اإليراني األسبق 
ولكن رغم  911والمنفي خارج البالد، أبوالحسن بني صدر، النظام إلساءة إستخدام مصطلح "أعداء اهلل". 

عي في العشرين من عمره والذي كان من بين المتظاهرين في فبراير شباط تم إتهام طالب جام 2ذلك في 
عاشوراء، بمحاربة اهلل باإلضافة إلى تهم أخرى.  إدعى اإلتهام أن جزء من جريمة الطالب يكمن في 

وكان حتى ذلك الوقت قد تم إعدام  911إشتراكه في الصالة حيث ألقى الخطبة الرئيس السابق رافسنجاني.
لمعارضين بتهمة محاربة اهلل، وتم إصدار على األقل عشرة أحكام بالموت لمحاربة إثنين على األقل من ا

كانت محاربة اهلل من ضمن قائمة إتهامات  1191مارس آذار  2وفي   919فبراير شباط. 91اهلل بحلول 
موجهة ضد مجموعة أخرى، هذه المرة مكونة من تسعة أشخاص، محكوم عليهم لمشاركتهم في مظاهرات 

911ء.  حكم على ثمانية منهم بالسجن، والتاسع حكم عليه بالموت.عاشورا
 

 

 ختام

يستخدم النظام اإليراني إتهامات مثل الردة واإلزدراء بالمقدسات والزندقة بل وحتى الشعوذة بأسلوب 
، عشوائي غير متناسق لمعاقبة األفراد الذين يرى أنهم يشكلون تهديدًا لحكمه، بمن فيهم المصلحين الدينيين

وبحسب ما يراه مناسبًا، 921والمفكرين، والنشطاء من الطالب، واألقليات الدينية، ونشطاء حقوق المرأة.
يضيف تهم أخرى غير محددة في القانون مثل "الدعاية ضد حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية"، 

علي األرض"، أو"محاربة اهلل"، أو أو"التحالف مع أعداء اهلل"، أو"العداوة ضد حلفاء اهلل"، أو"إعاثة الفساد 
"إعاقة سبيل اهلل وسبيل السعادة لكل المحرومين في األرض"، أو "الخروج عن العقيدة الدينية"، أو "نشر 
األكاذيب"، أو "إهانة النبي"، أو "نشر دعاية ضد حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية"، أو "جذب األفراد 

"، أو "إزدراء اإلسالم"، أو "الدعوة إلى الليبرالية الروحية"، أو "تشجيع إلى الطائفة البهائية المضللة
التعددية"، أو "التشكك في األساسات اإلسالمية للجمهورية"، أو حتى اإلتهام المفضل لدينا الذي هو: "خلق 
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ي مثل هذه القلق في أذهان العامة وأذهان المسئولين اإليرانيين".  يمكن أن تستمد المحكمة أسباب الحكم ف
الحاالت من كتابات الخوميني أو آخرين ممن يعتبرون ذوي سلطة، وتشمل العقوبات التي تحكم بها 
الضرب أوالجلد أوالحبس اإلنفرادي أو قطع األطراف أو السجن المؤبد أو لمدة طويلة أو اإلعدام أو 

 نق.عقوبات خارج النظام القضائي مثل اإلغتصاب والتحرش والحرق والتجويع والخ

كما ذكرنا سابقًا، فإن هذا التفاوت يدل على أنه عندما ال يوجد شيء يدان به الشخص فإن النظام يدينه 
بشكل ما من أشكال تهمة الردة والتي قد تكون عقوبتها اإلعدام.  ويمكن أن يكون المستهدفين المنبوذين 

ة أو اليهود أو السنة أو الصوفيين أو هم البهائيون، الذين يعتبر مجرد وجودهم جريمة، أو معتنقي المسيحي
المصلحين السياسيين أو الدينيين من الشيعة والذين تعاقبهم الدولة من أجل التعبير عن رأيهم.  ويوجد من 
بين الذين إتهموا بالردة محرمي الذي لم يكن مسلمًا يوما ما؛ وسودمان األب واإلبن اللذين إختارا لنفسيهما 

البي الذي يزعم أنه قام بالتوقيع على وثيقة تقول أنه مسلم؛ وروحاني الذي قيل أنه ديانة غير اإلسالم، وط
عتناق البهائية.  تم إعدام مخوباد ألنه إتصل بأقرباءه في  ساعد سيدة مسلمة على الخرج عن اإلسالم وا 

سرائيل؛ وتم قتل هوفسبيان مهر ألنه كان يكرز بالمسيحية. أغاجاري تم إتهامه بسب ب الخطب أمريكا وا 
الذي يتحدى فيها بعض الممارسات اإلسالمية.  األمر الوحيد الواضح الثابت هو إستخدام هذه القوانين 

سكات األقليات الدينية والمنشقين عن اإلسالم باإلكراه.  إلضطهاد وا 

لقد تدهورت األوضاع تحت حكم محمود أحمدي نجاد، فإزدياد تشويه صورة البهائيين واليهود والصوفيين 
يشير إلى أيام أشد سوادًا في المستقبل.  خاصة في ضوء التعديالت المقترحة لنظام العقوبات والتي تمنح 
النظام أداة أكثر حدة إلبادة غير المرغوب فيهم من قبل النظام.  رغم إنتصار أحمدي نجاد في إنتخابات 

حين، ورغم أن المظاهرات إال أن اإلنتخابات ال يزال معترض عليها في رأي الكثير من المصل 1111
الحاشدة بعد اإلنتخابات ربما أظهرت شروخًا في نظام مساندة النظام السياسي، إال أن قبضة جمهورية 
إيران الحديدية من المنتظر أن تظل قوية ضد المعارضين بل ربما تصبح أكثر شدة طالما بقي حكم رجال 

 الدين قائمًا.
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4 

 مصر

 

سيد القمني، أحد كتاب مصر البارزين في الشئون  تلقى 1112يوليو تموز  92في 
الدينية، وهو أحد الذين تم تشديد الرقابة عليهم، تهديدًا بالقتل من تنظيم القاعدة بالعراق.  
ورغم أنه طلب من األمن حمايته إال أنهم لم يوفروها له.  بعد يومين تلقى خطاب تهديد 

خطاب بأن فريقًا من خمسة قتلة محترفين تم آخر من تنظيم القاعدة وفي هذه المرة يقول ال
تنظيمه ويخططون "للتكفير عن خطاياهم بدمه" وذلك "بقطع رأسه عن جسده".  وصف 
الخطاب القمني بأنه "ميت على قدمين" وهدده "برصاصة من سيارة عابرة أو من سطح 

تابة، أو منزل مجاور".  قدمت للقمني مهلة أسبوع ليعلن توبته.  قرر أن يتوقف عن الك
إجراء المقابالت، أو حضور المناظرات، موضحًا أنه في حين قام بمقاومة تهديدات 
عديدة موجهة له، إال أن الخطابات األخيرة حملت تهديد بالقتل ألوالده وقامت بوصف 

9تحركاتهم بدقة.  ولكن بعد عام أعلن عودته للكتابة ومحاربة اإلسالميين.
 

شيماء السيد البالغة ستة وعشرون عامًا من العمر، كانت  1111يوليو تموز  91في 
والتي كانت قد إعتنقت المسيحية في السنوات القليلة السابقة، تسير في الشارع مع زوجها 
عندما قام أفراد من عائلتها بمهاجمتهما إذ كانت العائلة تبحث عنها منذ أربع سنوات.  

تها ولكن تم تسليمها لعهدة أمن قامت الشرطة بالتحفظ عليها بحجة حمايتها من عائل
الدولة في القاهرة.  وهناك تعرضت للتعذيب بما في ذلك إستخدام الصدمات الكهربية، 

يوليو تموز تم تسليمها لعائلتها في اإلسكندرية، الذين  12وتم تصويرها عارية.  وفي 
1جروها وهي تصرخ من قسم الشرطة وضربوها بشدة قبل أن يبتعدوا بها بالسيارة.

 

وأثناء مناقشة الديانة البهائية في برنامج تليفزيوني على قناة  1111مارس آذار  11في 
الحقيقة، قام جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين بالتنديد بإحدى ضيفات 
البرنامج، وهي الناشطة البهائية والمدرسة بكلية طب األسنان األستاذة بسمة جمال 

تدة" وأخذ يردد مخاطبًا المشاهدين: "هذه المرأة يجب أن موسى.  أعلن أن موسى "مر 
تقتل".  قال أحد البهائيين المتصلين بالبرنامج أن قريته المصرية الشورانية "ممتلئة 
بالبهائيين".  فتعرضت بيوت البهائيين في القرية التي تقع مائتي ميل جنوب القاهرة 

خدام قنابل النار وتم قطع الماء عنهم للهجوم على مدى خمسة ايام بعد هذا اإلعالن بإست
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وتلقى البهائيين المحليين تهديدات بالقتل.  وبالرغم من عدم اإلبالغ عن إصابات، إال أن 
2الشرطة قامت بإعتقال ستة أشخاص.

 

 

 نبذة عامة عن الدولة

يسية قمعية أزاح الملكية في مصر، بتأسيس دولة بول 9121قام جمال عبد الناصر، الذي قاد إنقالبًا عام 
قام أنور السادات  9119وقصر دور الشريعة اإلسالمية على قانون األحوال الشخصية.  ولكن في عام 

الذي جاء بعده بمراجعة المادة الثانية من الدستور لتصبح "الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيسي 
على الرغم من أن متن القانون ظل للتشريع"  وهذا التغيير ما زالت آثاره تقطر عبر النظام القانوني.  ف

مدنيًا، إال أن تأثير الشريعة أصبح متزايدًا، خاصة مع الضغط من جانب جماعات مثل اإلخوان المسلمين 
بهدف تأسيس دولة إسالمية.  كانت جماعة اإلخوان المسلمين محظورة في مصر  9111التي نشأت في 
زاب السياسية على أساس ديني، ولكنها جندت في ظل قانون يمنع تكوين األح 1199حتى ثورة عام 

مرشحين "مستقلين" وظلت قوية رغم سنين من اإلضطهاد والحظر الرسمي.  بل تشكل جماعة اإلخوان 
 المسلمين اليوم واحدة من أقوى الحركات اإلسالمية في العالم.

الطواريء التي كان يتم  ، وأعلن حالة9199أصبح حسني مبارك رئيسًا للبالد بعد إغتيال السادات في هام 
تجديدها كل ثالث سنوات منذ ذلك الوقت.  وأصبحت العديد من الجماعات اإلسالمية المتطرفة تتسم 
بالعنف بصورة خاصة في الثمانينات والتسعينات، وقامت بمهاجمة قوات األمن والسياح والمسيحيين 

د من قبل السلطات، باإلضافة إلى القيود والمسلمين المعتدلين.  قوبلت هذه المحاوالت للتمرد بقمع شدي
على الحريات السياسية والمدنية، والتي إستمرت حتى بعد أن تم تدمير البنية التحتية المسلحة لجماعات 

.  و لكي تحد الحكومة من إنتشار التطرف فقد فرضت سلطتها 9119اإلسالم المتطرف بحلول عام 
لقانون حصولها على ترخيص.  ولكن يظل عدد كبير من القانونية على كل المساجد والتي يستلزم ا

 المساجد في مصر غير مسجاًل ويعمل خارج نطاق سيطرة الدولة.

في حين تشتهر إيران والسعودية بقمعهما للمعارضة الدينية، فإن مصر أيضًا تقوم بتضييق الخناق على 
لثقافية والتي كانت نموذجًا تحتذي به الخارجين عن اإلسالم الرسمي.  والنتيجة هي أن الحياة الفكرية وا

من  29و 21و 21و 21كثير من دول العالم العربي صارت مسفهة بصورة متزايدة.  ورغم أن المواد رقم 
الدستور ضمنت المساواة أمام القانون، وحرية اإلعتقاد وحرية الرأي وحرية النشر، إال أن الواقع السياسي 

الدينية عن الحكومة أمام الجماعات السياسية اإلسالمية وبالمقابل  يختلف تمامًا.  لقد دافعت المؤسسة
قامة الدعاوى القضائية. صدار فتاوى الردة وا   2منحت السلطان في الشئون الدينية بما فيها مصادرة الكتب وا 

إن مبدأ الحسبة الذي يعطي أي مسلم الحق في مقاضاة أي شخص يرى أنه يضر اإلسالم يوفر 
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كثيرة لمضايقة المفكرين واآلخرين الذين يثيرون إستياءهم.  وفي حين أنه ال يوجد قانون لإلسالميين فرص 
من قانون العقوبات التي تمنع "إزدراء أو  19يحرم الردة أو اإلزدراء بالمقدسات بالتحديد إال أن المادة 

قانون، كمبدأ، يمنع إهانة إهانة الديانات السماوية" في واقع األمر بمثابة قانون للتجديف أو الردة.  إن ال
اليهودية و المسيحية أيضًا ولكن في الواقع يتم إستخدامه فقط في حالة اإلساءة المزعومة لإلسالم، بما في 

ويعمل هذا الوضع على إثارة  2ذلك إساءات المسلمين الذين يعترضون على النسخة الرسمية لإلسالم.
 العنف والتعصب الديني.

يناير كانون الثاني  12.  بداية من 1199طرابات في الشهور األولى من عام لقد دخلت مصر مرحلة إض
أخذ مئات اآلالف من المتظاهرين، بوحي من اإلطاحة بالنظام في تونس، في التجمع بميدان  1199

التحرير بالقاهرة مطالبين بمصر ديمقراطية وحرة.  وعندما رفض الجيش قمع المتظاهرين بالقوة القاتلة، 
.  وأعلن الجيش أن اإلنتخابات 1199فبراير شباط  99لرئيس حسنى مبارك عن الحكم في تنحى ا

وهو تاريخ قالت العديد من أحزاب المعارضة أنه أقرب من أن يسمح لهم  1199ستجرى تقريبًا في خريف 
زداد شدة مع الهجمات ا لعنيفة بترتيب أنفسهم.  وفي نفس الوقت، إستمر قمع مصر لألقليات الدينية بل وا 

 على األقباط بوجه خاص. 

إن غالبية شعب مصر البالغ عددهم ثالثة وثمانون مليون نسمة من المسلمين السنة.  ويوجد عدد قليل 
من الشيعة والبهائيين، وأقل من مائة شخص يهودي.  ويشكل مسيحيي مصر، وغالبيتهم من األقباط 

ك يكونون أكبر أقلية غير إسالمية في الشرق بالمائة من السكان وبذل 92إلى  91األرثوذكس، حوالي 
 األوسط.  إن الكنيسة القبطية األرثوذكسية هي مجتمع قديم يرجع تاريخه إلى القرن األول لنشأة الكنيسة.

 

 األقليات الدينية

 البهائيون

اق ربما يكون البهائيون أكثر مجموعة دينية تعاني من القمع في مصر بسبب اإلتهامات المنتشرة على نط
واسع بأنهم زنادقة وكفار أو مرتدين.  وقد تكونت هذه الجماعة في األصل من أناس جاءوا إلى مصر من 
إيران، ولكن يوجد مصريون إعتنقوا البهائية أيضًا، ويصل تعداد البهائيين المصريين اآلن بضعة آالف.  

رن الماضي قائلة: "إن العقيدة أعلنت المحكمة الشرعية العليا إستقالل هذا الدين في العشرينات من الق
البهائية هي دين جديد، مستقل تمامًا، له عقائده ومبادئه وشرائعه الخاصة والتي تختلف عن وتتناقض 
تمامًا مع معتقدات ومباديء وشرائع اإلسالم.  لذلك ال يمكن إعتبار أن أي بهائي هو مسلم أو 

لبهائيين من اإلعتراف بهم قانونيًا وأيضًا يمنع ا 9111الصادر في  112ويحرم القانون رقم  1العكس..."
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قيام األنشطة اإلجتماعية والمؤسسات البهائية، بينما تم تأميم كل ممتلكات المجتمع البهائي بما فيها 
، قام 1112ديسمبر كانون األول  92المدافن الخاصة بهم بواسطة حكومة جمال عبد الناصر.  في 

جامعة األزهر والممول من الحكومة بإصدار فتوى بإعتبار البهائيين مركز البحوث اإلسالمية التابع ل
مرتدين وتدعو الدولة إلى "القضاء"على ذلك المجتمع.  إن أغلب البهائيين معروفين لدى المباحث وتتم 

 9112مضايقة الكثيرين منهم ووضعهم تحت المراقبة.  لقد قامت قوات أمن الدولة بمداهمتهم في 
وألقت القبض على عدة مئات منهم.  وفي أوائل عام  1119و 9192و 9111و 9111و 9111و

نتهاك قانون إلغاء  99قبضت الحكومة على  1119 شخص في سوهاج بتهمة اإلساءة إلى ديانة سماوية وا 
  1المؤسسات البهائية.  ثم تم إطالق سراحهم في أكتوبر من نفس العام.

ل ديانتهم في أوراق تحقيق الشخصية ولكن أعلنت وزارة كان يسمح للبهائيين، في سنوات سابقة، بتسجي
الداخلية أنه يمكن تسجيل الديانات "السماوية" الثالث، اإلسالم والمسيحية واليهودية، فقط في بطاقات 

وبما أن البهائيين لن يكذبوا بشأن دينهم فقد أجبروا على البقاء دون بطاقات  9تحقيق الشخصية الجديدة.
ضياء نور الدين، أحد البهائيين، كان لديه شهادة ميالد مكتوبة بخط اليد بتاريخ  تحقيق الشخصية. 

مسجل فيها ديانته البهائية.  وفي النسخة الجديدة من شهادة ميالده المسجلة بالحاسب اآللي  9191
رير تم كتابة كلمة "أخرى" في خانة الديانة.  يقول تق  1119)والتي كان الحصول عليها إلزاميًا( عام 

 مراقبة حقوق اإلنسان:

قال له ضباط مديرية أمن القاهرة أنه في حالته، وألنه يحمل إسمًا مسلمًا، ليس أمامه 
خيار عملي سوى تسجيل نفسه كمسلم.  أما سما أخت ضياء البالغة ثالثة وعشرون سنة 
من العمر فتوجد شرطة في خانة الديانة في شهادة ميالدها.  ولكن بطاقة تحقيق 

تقول بأنها مسلمة.  أما   1119صية الخاصة بها الصادرة من الحاسب اآللي عام الشخ
والدهما نور الدين مصطفى فلديه شهادة ميالد مسجل بها أنه بهائي، وبطاقة تحقيق 
شخصية ورقية بها شرطة في خانة الديانة.  ووالدتهما طاهرة لديها بطاقة تحقيق شخصية 

ا يتماشى مع اإلسم الذي تحمله عائلتها رغم ترك خانة ورقية تقول بأنها مسيحية ألن هذ
1الديانة في شهادة ميالدها فارغة في إشارة إلى أنها من عائلة بهائية.

 

بدون بطاقة تحقيق الشخصية ال يستطيع الشخص أن يسجل أوالده بالمدارس، أو أن يفتح حسابًا بالبنك، 
من القانون أن يحمل كل المواطنين البالغين  922/9112أو يؤسس عماًل خاصًا.  تتطلب المادة رقم 

السادسة عشر من العمر بطاقات تحقيق الشخصية برقم قومي جديد مسجل على البطاقة.  والذين تجدهم 
الشرطة بدون هذه البطاقة في أثناء حمالتها العشوائية يتم إحتجازهم حتى الحصول على البطاقة.  وقد 

 البقاء في منازلهم خوفًا من القبض عليهم.  أجبر هذا العديد من البهائيين على
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إقترح البهائيين على وزارة الداخلية كتابة كلمة "ديانة أخرى" في خانة الديانة بالبطاقة، ولكن الوزارة رفضت 
وقدمت لهم جوازات سفر عوضًا عن البطاقة حيث ال يوجد بها معلومات عن ديانة الشخص.  قاد هذا إلى 

د تهجير البهائيين لتجنب القالقل المستمرة.  فقام البهائيون بعد ذلك برفع قضية الشك بأن الحكومة تري
.  وفي الشهر التالي، وفي اطار 1111ابريل نيسان  2إللغاء قرار الوزارة وقد حكم لصالحهم في 

اإلستعداد إلستئناف القضية لجأت الوزارة للتشاور مع مركز البحوث اإلسالمية بجامعة األزهر والذي 
ستندت على الرأي الصادر في أ والذي أسماهم  9192صدر فتوى تقول بأن العقيدة البهائية هي "بدعة" وا 

أكتوبر  91"مرتدين" يشجعون الصهيونية واإلمبريالية.  وقد كتبت مجلة روز اليوسف الموالية للحكومة في 
ًا على النظام العام ونصحت أنه باإلضافة لكون البهائيين مرتدين فإنهم يشكلون خطر  1111تشرين الثاني 

ورفضت المحكمة اإلدارية العليا حكم المحكمة اإلبتدائية في   91 "بمالحظتهم عن كثب وعزلهم ومراقبتهم".
، قائلة أن الحكومة من حقها وضع القيود التي "تحترم النظام واآلداب 1111ديسمبر كانون األول  91

حقيق الشخصية إعتراف بطقوس دينية تخالف النظام العام العامة" وأن تسجيل الدين البهائي في وثائق ت
في مصر والذي يقوم على الشريعة اإلسالمية.  ثم هاجمت ما أسمته عالمات الهرطقة في الدين 

  99البهائي.

قام البهائيون برفع قضية أخرى قام بتمثيلهم فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين محكمة 
اإلعتراف بحق البهائيين في الحصول على وثائقهم دون إرتباط ديني معين ودون إجبارهم القضاء اإلداري ب

حكمت  1119يناير كانون الثاني  11على تعريف أنفسهم كذبًا بأنهم مسيحيين أو مسلمين.  وفي 
المحكمة أن المشتكين حسين حسني بخيت ورؤوف هندي حليم يمكن أن توضع لهم شرطة في خانة 

ولكن إستمر البهائيون يواجهون عقبات في تسجيل أبناءهم بالمدارس،  91بطاقاتهم الشخصية.الديانة في 
لم يكن أحد منهم قد إستلم الوثائق التي أمرت المحكمة بإصدارها.  في صيف  1119وحتى يوليو تموز 

يين.  وفي قامت وزارة األوقاف الدينية بتوزيع كتاب إلى جميع المساجد في مصر يهاجم البهائ 1119عام 
كتبت جريدة األخبار أن شيخ األزهر آنذاك محمد سيد الطنطاوي قد كرر تأكيده  1119أغسطس آب  9

السابق بأن اإلعتراف بالمجتمع البهائي بمثابة "خروج عن اإلسالم وتعاليم األديان السماوية ... وأنه ال 
92يمكن السماح ألي شخص اإلعتراف بها كديانة..."

 

أصدرت المحكمة اإلدارية العليا قرارًا غير قابل  1111مارس آذار  91مة فإنه في ورغم هذه المقاو 
لإلستئناف، يؤيد الحق في التعريف القانوني دون إشتراط ديانة.  قال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة 

دولة المصرية للحقوق الشخصية أن هذا "إنتصار كبير لكل المصريين الذين يحاربون من أجل وجود 
وقد أمرت وزارة   92يتمتع فيها كل المواطنين بحقوق متساوية بغض النظر عن ديانتهم أو معتقداتهم".

قام كل من عماد  1111أغسطس آب  9وفي  92الداخلية بمراجعة قوانين األحوال المدنية وفقًا لهذا.
ى أنه يشار اليوم في ونانسي رؤوف هندي بتسلم بطاقات تحقيق شخصية بها شرطة في خانة الديانة، حت
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كان قد تم إصدار حوالي سبعة عشر بطاقة  1111ومع نهاية عام  91".-مصر إلى البهائيين كديانة الـ "
  91تحقيق شخصية وسبعين شهادة ميالد لبهائيين.

تمثل بطاقة تحقيق الشخصية الجديدة هذه خطوة مهمة؛  ولكن في حين تعفي الدولة البهائيين من تسجيل 
في وثائقهم الرسمية، إال أنها لم تسمح بإستخدام كلمة "بهائي" وبذلك تستمر في رفض اإلعتراف ديانتهم 

وأكثر من ذلك، فإن بطاقات الرقم القومي الجديدة تستخدم فقط لغير المتزوجين من  99بالمجتمع البهائي.
ن المطلقين أو األرامل ال البهائيين: حيث مازالت الحكومة ترفض اإلعتراف بزواج البهائيين، فحتى البهائيي

91يسمح لهم بالحصول على بطاقات جديدة تترك فيها خانة الديانة فارغة.
 

ومازالت األشكال األخرى من اإلضطهاد مستمرة، بما في ذلك الهجوم الذي حدث على قرية الشورانية الذي 
مانية المشتركة للدفاع قال أحمد عمر هاشم، عضو اللجنة البرل 1111وصفناه سابقًا.  في ابريل نيسان 

واألمن القومي والشئون العربية واألوقاف الدينية، والرئيس السابق لجامعة األزهر، ورئيس اللجنة الدينية في 
الحزب الحاكم، إن البهائيين "يشكلون خطرًا بالنسبة لألمن القومي أكبر من خطر المتطرفين واإلرهابيين 

جنة المشتركة بإصدار قانون يعلن عدم شرعية البهائية.  ومن ألنهم من نتاج الصهيونية"، وطالبت الل
11الغريب المدهش أن هاشم إستخدم حرق بيوت البهائيين كمثال على الخطر الذي تسببه البهائية.

 

 

 األقباط

، وبعد خالف 1111يناير كانون الثاني  9كثيرًا ما تتم مهاجمة األقباط بدعاوى "إزدراء اإلسالم".  ففي 
جاري بين إثنين من المسلمين وأحد األقباط إسمه سوريــال جيد إسحق، قامت مجموعة غاضبة في محل ت

بمهاجمة المسيحيين في قرية الكشح.  وتم قتل واحد وعشرين من المسيحيين، وشخص واحد من المسلمين 
 1112اط فبراير شب 11قتل عن غير قصد، وتم تدمير أعداد كبيرة من المنازل والمحال التجارية.  وفي 

أدين شخصين بسبب قتل الرجل المسلم، وتمت تبرئة الثالثة والتسعين متهمًا اآلخرين.  كان أطول حكم 
من نصيب إسحق الذي حكم عليه بثالث شنوات من السجن مع األشغال الشاقة بتهمة "إزدراء ديانة 

لك قامت الحكومة سماوية"؛  وقد صنفت منظمة العفو الدولية إسحق على أنه "سجين الضمير".  كذ
المصرية بتوجيه اإلتهام إلى األشخاص الذين حاولوا التحقيق في الهجمات والنشر عنها، بما في ذلك 
األسقف القبطي بالمنطقة، المطران ويصا، الذي وجهت إليه تهمة "اإلساءة لديانة سماوية" من بين 

  19إتهامات أخرى.

شخص بمحاصرة كنيسة مارجرجس في  2111حوالي قام حشد مكون من  1112في أكتوبر تشرين األول 
أكتوبر تشرين الثاني أن مسرحية قد "أساءت إلى اإلسالم"  92اإلسكندرية بعد أن نشرت جريدة الميدان في 
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بتمثيل أن شخص قبطي يقاوم محاوالت أسلمته.  كانت المسرحية قد عرضت في كنيسة مارجرجس قبل 
رها حديثًا على قرص مدمج.  وفي أثناء اعمال الشغب قتل ذلك بعامين ولكن عقب هذا اإلدعاء ظهو 

أربعة أشخاص وأصيب تسعين آخرين.  كما وقعت هجمات على سبع كنائس أخرى باإلسكندرية، وكذلك 
على سيارات ومحال األقباط، وأحاط حشد آخر بكنيسة أخرى في القاهرة.  وفي األيام التي تلت ذلك، قام 

على بيوت المسيحيين في اإلسكندرية في ما إعتبره الكثيرين عالمة  مجهولون بوضع عالمة الصليب
لمساعدة المهاجمين في المستقبل.  وقد ظل الكثير من المسيحيين محبوسين داخل بيوتهم نتيجة الخوف.  
كما ظهرت تهديدات ضد أساقفة اإلسكندرية وضد بطريرك األقباط البابا شنودة الثالث على المواقع 

11للمتطرفين. اإلليكترونية
 

قبضت قوات األمن المصرية على عادل فوزي فلتس، رئيس رابطة مسيحيي  1111أغسطس آب  9في 
الشرق األوسط ومقرها كندا، وزمالؤه المصور بيتر عزت منير وأديب رمسيس قزمان.  وأخذت السلطات 

وزيع كتب دينية تشهيرية الرجال الثالثة إلى سجن الظوغلي في مقر أمن الدولة.  وجهت إليهم إتهامات بت
وأيضًا بـ "إزدراء اإلسالم" على موقع األقباط المتحدين، ومقره المملكة المتحدة.  كانت رابطة مسيحيي 
الشرق األوسط تدعو إلى السماح لمبدلي دينهم من اإلسالم إلى المسيحية بتغيير هويتهم الدينية رسميًا.  

شخص متنصر قبل القبض عليه ببضعة أيام.  تم إطالق  وكان فلتس قد أجرى حوارًا على اإلنترنت مع
نوفمبر تشرين الثاني قامت الشرطة في القاهرة  91.  ولكن في 1111نوفمبر تشرين الثاني 2سراحهم في 

نوفمبر تشرين  91باعتقال إثنين آخرين من أعضاء المجموعة هما وجيه يعقوب وفيكتور جورج.  وفي 
12عزمي محامي الرابطة.تم إعتقال ممدوح  1111الثاني 

 

 

 

 الخارجين عن اإلسالم

قال المرحوم الشيخ محمد طنطاوي من جامعة األزهر: "يحظر على أي مسلم أن يغير ديانته في مصر".  
قالت جريدة صوت األمة أن وزير الداخلية حبيب العادلي أرسل مذكرة إلى  1111مايو أيار  9وفي 

م كدين للدولة يحكم بموت أي رجل مسلم يترك دينه، بينما المرأة المحكمة اإلدارية يقول فيها أن اإلسال
وفي أوائل شهر يوليو تموز  12المرتدة "يجب أن تسجن ويتم ضربها كل ثالثة أيام حتى تعود إلى اإلسالم".

أعلن الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، التابع لوزارة األوقاف  1191
وحتى لو  12الخارجين عن اإلسالم .“ يجب قتل”رنامج على التليفزيون المصري الرسمي أنه المصرية في ب

لم يتم تنفيذ مثل هذه التوصيات، فإن الخارجين عن اإلسالم قد يتعرضوا لإلرغام على إبطال زيجاتهم، 
مصر  وعدم الحصول على حقوق وصايتهم على أطفالهم؛  وبالنسبة للنساء، فقد حكمت أعلى محكمة في
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بأن "المرأة المرتدة ليس لها الحق أصاًل في الزواج سواء بزوج مسلم أو غير مسلم؛  فهي تعتبر ميتة، 
11واألموات ال يتزوجون".

 

بمواجهة مثل هذه التصريحات الرسمية وخطر التعرض للهجوم، فإن كثير من  الخارجين عن اإلسالم 
يخرجون من بيوتهم خلسة لحضور اإلجتماعات، حتى  ومعتنقي المسيحية يتجنبون الذهاب إلى الكنيسة أو

إن بعض النساء يرتدين الحجاب عند العودة إلى بيوتهن بعد نهاية اإلجتماعات.  ويواجه معتنقي 
المسيحية الصعوبات القانونية الرسمية باإلضافة إلى التهديد والعنف من جانب المتطرفين وأفراد العائلة.  

بحمايتهم فإنها تساهم في اإلساءة إليهم.  إذ يمكن أن تتم محاكمة  المتنصرين بداًل من أن تقوم السلطات 
من قانون العقوبات والتي تنص على إستخدام الدين "لنشر األيديولوجيات المتطرفة  19بموجب المادة رقم 

طنية والسالم أو الدعوة إليها، أو إثارة الفتنة، أو إزدراء أي من الديانات السماوية، أو تهديد الوحدة الو 
كما قد تتهمهم الشرطة بالتسبب في الفرقة الدينية  ألن مجرد وجودهم نفسه قد يسبب  11اإلجتماعي".

إضطرابات بين المسلمين.  وحتى دون إتهامات رسمية، فإنه في ظل قانون الطواريء المصري، يمكن 
عرض أسامة جمعة معتوق الذي للشرطة أن تقوم بإحتجاز مبدلين دينهم لفترة زمنية غير محددة.  لقد ت

كان  1191يوليو  91وحتى  1119ابريل نيسان  99إعتنق المسيحية، لإلعتقال من قبل أمن الدولة في 
محتجزًا دون توجيه تهمة أو تسجيل رسمي رغم إصدار المحكمة عدة أوامر بإطالق سراحه.  وقد إدعت 

أن معتوق قد تم   1191األوروبية في عام عدة سفارات مصرية عندما إتصل بها أعضاء من البرلمانات 
إطالق سراحه.  ولكن يبدو أنه كان قد تم نقله إلى سجن المنيا العمومي تحت إسم عبداللطيف جمعة 
معتوق.  ويعتقد دعاة حقوق اإلنسان أن سلطات أمن الدولة قامت بتغيير إسمه إلخفاؤه عند فحص 

19سجالتهم.
 

بإحتجاز إثنين وعشرين شخصًا بزعم  1112توبر تشرين األول أك 12و 99قامت قوات األمن ما بين 
تزييف أوراق تحقيق شخصية مسيحية ألنفسهم وآلخرين من المسلمين سابقًا.  وكان أغلب المقبوض عليهم 
من النساء.  أثناء التحقيقات ضغطت عليهم الشرطة للعودة إلى اإلسالم وحاولت الوصول إلى أسماء 

لك من يساعدونهم.  تعرض جميع المحتجزين للضرب، بل وتم تعذيب البعض المتنصرين اآلخرين وكذ
منهم، وتعرضت على األقل واحدة من النساء هي مريم جرجس مقار، وعمرها ثالثون عامًا، لإلعتداء 
الجنسي.  ومات شخص آخر هو عصام عبد الفخر في الحجز.  وكانت مقار وهي أم لطفلتين قد إنتقلت 

ديسمبر  2سكندرية مع زوجها بعد إعتناقها المسيحية هي آخر من أفرج عنهم بكفالة في من القاهرة إلى اإل
 11.1112كانون األول 

قامت رابطة المتنصرين في مصر بإصدار  1112أكتوبر تشرين األول  11بعد أن تم التهجم عليهم في 
طويلة، كنا نعاني  إعالن حول ما أصابهم ساعين للحصول على اإلهتمام الدولي ينص على: "لسنوات
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للحصول على أبسط حقوقنا اإلنسانية، حرية العقيدة وحرية العبادة.  لقد تعرضنا للسجن والتعذيب بواسطة 
رجال األمن، وكذلك كل أشكال اإلساءة إلى ديننا..." إن إعالن كهذا هو خطوة غير مسبوقة حيث أنه من 

 نظار إليهم.المعتاد أن يختبيء معتنقي المسيحية ويتجنبوا لفت األ

وكما هو الحال مع البهائيين، فإن واحدة من المشاكل الرئيسية التي  يواجهها معتنقي المسيحية هي رفض 
الحكومة تغيير الديانة المسجلة في بطاقات تحقيق الشخصية.  ولهذا، يتم معاملة الكثير من المسيحيين 

ال الشخصية المصري قائم على الدين على أنهم مسلمين.  وهذا يشكل مشكلة خاصة ألن قانون األحو 
وبما أن الشريعة تمنع  21وتطبق الشريعة اإلسالمية على أية عائلة أحد الوالدين فيها على األقل مسلم.

النساء المسلمات من الزواج خارج دينهن، فال يمكن للنساء المسيحيات اللواتي تقول أوراقهن الرسمية بأنهن 
ولرغبتهن في الزواج، فإن الكثيرات يحصلن على بطاقة هوية  29.مسلمات الزواج من رجال مسيحيين

مسيحية مزورة.  وعندما تكتشف الشرطة هذا، فإنها تجعل السلطات تفرق بينهن وبين أزواجهن بالطالق 
اإلجباري.  وفي أحيان أخرى، قد يلقى القبض على النساء وتعذيبهن.  منذ وقت قريب، أخذت الحكومة 

تم الحكم على  1119أكتوبر تشرين األول  91الحاصلين على أوراق مزيفة.  وفي  في مداهمة األزواج
الكاهن القبطي متاؤوس وهبه، كاهن كنيسة العذراء بالجيزة، بالسجن خمس سنوات بتهمة "التزييف"، حيث 
م قام بعقد قران رجل مسيحي وسيدة بدلت دينها من اإلسالم إلى المسيحية.  وتمت إدانته بالرغم من عد

معرفته بتزوير الوثائق الخاصة بالسيدة.  وكذلك عوقب إثنين من شهود الزفاف بالحبس خمس سنوات 
ضطر الزوجين لإلختباء.   21بتهمة "التزوير".  وا 

عتنق  إن جاسر محمد محمود هو أحد الكثيرين المضطهدين في مصر، إذ قد خرج عن اإلسالم وا 
ه باألمر، طلب زوج والدته مساعدة الشيوخ المسلمين، .  وعندما عرفت عائلت1112المسيحية في عام 

الذين أصدروا تهديدات بالقتل ضد جاسر بسبب الردة.  وطلبت والدته من الشرطة حمايته من القتل ولكن 
رجاؤها وقع على آذان صماء.  فتم عوضًا عن ذلك إعتقاله من قبل السلطات وتعذيبه بما في ذلك نزع 

تم إرغامه على الدخول مستشفى اإلمراض العقلية  1112ير كانون الثاني ينا 91أظافر قدميه.  وفي 
بالخانكة وحبسه إنفراديًا هناك.  يذكر محمود انهم "مألوا الغرفة بالماء لكي يمنعونني من النوم".  وتم 

بعد أن نالت قصته شهرة عالمية ولكنه ظل بعد ذلك يعيش  1112يونيو حزيران  1إطالق سراحه في 
22.مختبئاً 

 

تم القبض على بهاء العقاد البالغ ستة وخمسون عامًا وقد إعتنق حديثًا إلى  1112ابريل نيسان  1في 
المسيحية، وتم إيداعه في سجن بالدقي.  لم يتم إخباره ما هي تهمته بالرغم من أن اإلستجوابات المتكررة 

بعنف بعد شائعات بأنه يحول ركزت على "إزدراء اإلسالم".  كذلك قام أحد السجناء اآلخرين بضربة 
آخرين إلى المسيحية ويعمدهم.  قال له محاميه أنه محبوس في ظل قانون الطواريء للشك في "اإلزدراء 
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بالمقدسات ضد اإلسالم" أو "اإلساءة إلى ديانة سماوية".  ورغم عدم توجيه تهمة رسمية إليه، إال أنه كان 
 22.1111ابريل نيسان  9تم إطالق سراحه دون تفسير في  يتم تجديد حبسه كل خمسة وأربعين يومًا حتى

، عندما إكتشفت عائلة سهام الشرقاوي عالقتها العاطفية بشاب قبطي في كلية السياحة منذ 1111في عام 
أكتوبر  19، قاموا بضربها واستمروا يضربونها في كل مرة يشكون أنها قامت بمقابلته.  وفي 1111عام 

 11وها بأحد الكراسي وضربوها ولكنها إستطاعت الهروب من المنزل.  وفي قيد 1112تشرين األول 
نوفمبر تشرين الثاني من الشاب المسيحي  11تم تعميدها.  وتزوجت الشرقاوي في  1112أغسطس آب 

الذي أحبته مستخدمة إسمًا مسيحيًا مزيفًا للحصول على شهادة الزواج.  وبالتالي إضطرت إلى البقاء 
ي اإلسكندرية حتى ال يراها أحد.  ثم إنتقلت بعد ذلك إلى األقصر ثم قنا حيث ألقت الشرطة داخل بيتها ف

.  وقال الشهود أن الشرطة عاملت المرأة وكأنها عاهرة 1111نوفمبر تشرين الثاني  11القبض عليها في 
هانتها وتهديدها بال 22ضرب.رغم مرور ثالث سنوات على زواجها.  تم إستجوابها ألربعة أيام وا 

 

ال يدرك بعض المسيحيين أن الحكومة تعتبرهم مسلمين حتى بعد سنوات من إعتناقهم للمسيحية.  ففي 
قضية األختين شادية وبهية السيسي مثاًل، جاءت اإلدانة بعد إرتكاب الجرم المزعوم بخمسة وأربعين عامًا.  

عتنق اإل 9111وكانت خلفية القصة أنه في عام  سالم.  وبعد ثالث سنوات، رجع ترك والدهما البيت وا 
إلى البيت، ورجع إلى المسيحية مرة أخرى، وحصل على أوراق مزيفة تثبت أنه مسيحي.  ثم في عام 

عتقلوه وقالوا له أنه مسلم وبالتالي فإن إبنتيه مسلمتين أيضًا.  لم  9111 إكتشفت الشرطة هذا األمر، وا 
قبل ذلك بعقود، وكانت أوراقهما الرسمية مسجل فيها دومًا تعلم أي من األختين بما كان والدهما قد فعله 

أنهما مسيحيتين.  واجهت شادية التي كانت متزوجة منذ خمس وعشرين عامًا تهديدًا بإجبارها على 
حكم عليها بالسجن ثالث سنوات، بزعم إرتكابها جريمة  1111الطالق.  وفي نوفمبر تشرين الثاني 

أنها "مسيحية".   وفي أوائل عام  9191حيث أثبتت في وثيقة زواجها عام التزوير في أوراقها الرسمية 
تم إطالق سراحها عندما قال المدعي العام أن الحكم بني على معلومات خاطئة.  أما بهية التي  1119

دانتها  إختبأت عند إعتقال شادية، فخرجت من مخبئها عند إطالق سراح أختها ثم تمت محاكمتها وا 
بأنها مسيحية في وثيقة زواجها.  ثم أطلق سراحها إنتظارًا لحكم اإلستئناف.  فإذا حكم بأنها  لتعريف نفسها

تعتبر مسلمة سيجبر زوجها على إعتناق اإلسالم أو تقوم المحكمة بإبطال زواجهما.  في هذه الحالة 
وكمبدأ عام، فإن  21.سوف يتم تسجيل أبناءها كمسلمين، وتواجه بناتها أيضًا إبطال زواجهن باإلكراه أيضاً 
 هذه العملية لإلجبار على تبديل الدين بأثر رجعي قد تستمر آثارها عبر عدة أجيال.

تم القبض على مرثا صموئيل مقار البالغة من العمر إثنين وعشرين  1119ديسمبر كانون األول  91في 
بنيها البالغين عامًا في مطار القاهرة بتهمة تزوير أوراق رسمية حيث حاولت السفر إلى روس يا مع زوجها وا 

اربعة سنوات وسنتين.  وكانت قد إعتنقت المسيحية قبل ذلك بخمس سنوات،  وغيرت إسمها من زينب 
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سيد عبد العزيز، وتزوجت من فاضل ثابت، المسيحي.  وبالتالي لم تجد إضطهادًا فقط من الشرطة، ولكن 
ن مقار تم ااإلساءة اليها جنسيًا من قبل أفراد الشرطة عائلتها أيضًا حاولت قتلها.  وتوجد تقارير تفيد بأ

المصرية في قسم شرطة النزهة؛  وقام محتجزين آخرين بمهاجمتها في مكتب األمن القومي في 
 1111يناير كانون الثاني  12في  21هليوبوليس؛  كما تم تعذيبها إلجبارها على العودة إلى اإلسالم.

29ول لها القاضي أنها تستحق الموت لخرجها عن اإلسالم.خرجت بكفالة ولكن ليس قبل أن يق
 

ال توجد أعداد معتمدة للخارجين عن اإلسالم في مصر، حيث ترفض الحكومة اإلعتراف بهم، وغالبًا ما 
يعيشون مختبئين، ولكن من المحتمل أن تكون أعدادهم باآلالف.  ويخشى الكثير من هؤالء الحديث عن 

نتقل آخرين إلى أماكن مختلفة آملين في بدء حياة جديدة حيث ال يعرفهم أحد.  آراءهم الجديدة، بينما ي
ولكن لألسف فإن بطاقات الهوية المصرية تجعل من المستحيل أن تظل الهوية الدينية مجهولًة، ويستطيع 

21المسئولين بالحكومة اإلساءة إلى الخارجين عن اإلسالم، أينما وجدوا.
 

 

 اكمتحدي قيود الردة في المح

عتنقوا المسيحية بتحدي رفض الحكومة المصرية  قام العديد من األشخاص الذين خرجوا عن اإلسالم وا 
باإلعتراف بهم بالرغم من أن هذا جعلهم عرضة للهجوم في السنوات القريبة الماضية.  وأغلب هؤالء قد 

عتنقوا اإلسالم، غالبًا ألسباب تتعلق بالزواج، ثم قررو  ا الرجوع مرة أخرى للمسيحية.  ولدوا كمسيحيين، وا 
قررت محكمة القضاء اإلداري أن اإلعتراف برجوع األشخاص الذين ولدوا  1111إبريل نيسان  12في 

إعتناقهم اإلسالم يعتبر إنتهاك لقيود الردة في الشريعة اإلسالمية وأن الحكومة   ٌ كمسيحيين للمسيحية، بعد  
حكمت المحكمة  1119فبراير شباط  1ئناف القضية، وفي ولكن تم إست 21ليست مطالبة باإلعتراف بهم.

اإلدارية العليا أن إثني عشر مسلمًا ممن ولدوا في األصل كمسيحيين يمكنهم العودة إلى دينهم وتغيير 
أوراق هويتهم إلثبات ذلك.  ولكن كان الحكم محددًا وصياغته تفيد إنطباقه على هؤالء اإلثني عشر فقط.  

محكمة أيضًا أن مبدلي دينهم يجب أن يكتب على هوياتهم "أعلن إسالمه سابقًا".  وهذا وفوق هذا، قالت ال
في الواقع بمثابة عالمة تميزهم كمرتدين مما يعرضهم لإلضطهاد والهجوم من قبل المتطرفين ومسئولي 

29األمن.
 

شاور مع األزهر في أثناء نظر المحكمة اإلدارية العليا في طلب إستئناف القضية، قامت الحكومة بالت
بشأن حاالت التراجع عن تبديل الدين.  وقد وصفتها لجنة الفتوى باألزهر بأنها "جرائم خطيرة ال يمكن أن 
تقابل بالتساهل".  وفي إتساق مع هذه التصريحات طلب القاضي محمد حسيني من المحكمة الدستورية 

المصري، التي إستندت إليها المحكمة  من القانون المدني 21العليا في مصر مراجعة دستورية المادة 
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اإلدارية العليا في قبول التراجع عن إعتناق اإلسالم، على أساس أنها تتعارض مع المادة الثانية من 
21الدستور.

 

  1119مارس آذار  1وفي ذات الوقت وجدت دالئل على أن قرار القضاء اإلداري ال يتم تنفيذه.  ففي 
برًا مفاده أن طلبًا مقدمًا من بشاي فرج بشاي أحد اإلثني عشر قد تم نشرت جريدة وطني اإلسبوعية خ

رفضه من قبل هيئة األحوال المدنية المصرية بدعوى أن برنامج الكمبيوتر الخاص بهم يسمح لهم بإدخال 
لى كلمة واحدة فقط في خانة الديانة.  لهذا فإنه بالنظر إلى تأجيل القضية المقدمة الى المحكمة الدستورية ا

أجل غير مسمى، ورفض وزارة الداخلية تنفيذ قرارات القضاء اإلداري لم يعد لمعتنقي المسيحية أمل في 
  22اإلعتراف بديانتهم في القريب العاجل.

وعلى خالف "العائدين للمسيحية" لم يكتسب أي شخص ولد كمسلم ثم إعتنق المسيحية الحق في اإلعتراف 
أحد الذين حاولوا  9119حجازي الذي إعتنق المسيحية في عام  بديانته الجديدة.  إن محمد أحمد

الحصول على هذا الحق.  ولكنه سرعان ما تعرض للتعذيب من قبل الشرطة لمدة ثالث ايام، ثم في عام 
 1تم اعتقاله لمدة عشرة اسابيع في ظروف يصفها بأنها أشبه بـ "معسكرات التعذيب".  في  1111

الذي كانت فيه زوجته تنتظر أن تضع مولودها، والذي كان سيجبر أن وفي الوقت  1111اغسطس آب 
ختبأ  ينشأ كمسلم، رفع محمد حجازي قضية تتحدى رفض الحكومة اإلعتراف بتغيير دينه للمسيحية.  وا 
بعد أن وصلته تهديدات بالقتل.  أكد وزير األوقاف ممدوح حمدي زقزوق علنًا شرعية عقوبة اإلعدام 

عن اإلسالم، وقام ممدوح نخلة محامي حجازي باإلنسحاب من القضية بعد تلقيه  بالنسبة للخارجين
  22تهديدات بالقتل وبعد أن أبلغته سلطات أمن الدولة المصرية أنه معرض للقتل.

طالب المحاميين اإلسالميين أن تعلن الردة كجريمة،  1119يناير كانون الثاني  92في جلسة إنعقدت في 
 1119يناير كانون الثاني  12شر محاميًا إسالميًا مهاجمة محامين حجازي. ثم في وحاول حوالي إثني ع

عندما سئل والد حجازي ماذا سيفعل لو أن إبنه لم يعد إلى اإلسالم قال: "سأقتله بيدي.  سأسفك دمه 
اف حكمت المحكمة اإلدارية العليا بأنه ال يمكن اإلعتر  1119يناير كانون الثاني  11وفي   22علنًا".

بتغيير حجازي لدينه بالدين المسيحي حيث أن "األديان السماوية أرسلها اهلل بترتيب زمني" ولذلك ال 
يستطيع الشخص أو أن يعتنق "ديانة أقدم".  حاول حجازي الفرار من البالد ولكنه لم يستطع الحصول 

21على جواز سفر، فإضطر أن يعيش مختبئًا.
 

م بيتر أثناسيوس هو شخص آخر قد إعتنق المسيحيه، وكان مولودًا إن ماهر الجوهري العروف اآلن بإس
رفع دعوى لتغيير ديانته الرسمية من اإلسالم إلى  1119أغسطس آب  2مسلمًا، وتحدى القانون.  ففي 

المسيحية.  فقد كان تنصر أو إعتنق المسيحيه قبل ذلك بحوالى ثالثين عامًا، وكان دافعه الرئيسي للجوء 
هو أن إبنته البالغة من  العمر أربعة عشر عامًا، والتي كانت حتى ذلك الوقت مجبرة على إلى القضاء 
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حضور دروس الدين اإلسالمي بالمدرسة ستضطر إلى إستخراج بطاقة تحقيق شخصية عندما تبلغ 
السادسة عشر ويكتب في خانة الديانة بها أنها مسلمة مما يجعله من غير القانوني لها أن تتزوج من 

طالب حوالي عشرين من المحاميين اإلسالميين أن تتم  1111فبراير شباط  11وفي  21ص مسيحي.شخ
إدانته بالردة والحكم عليه بالموت.  ونظرًا للخطر على حياته، لم يتمكن الجوهري من حضور المحاكمة؛ 

لحضور نيابة وعندما سعى للحصول على الوثائق الرسمية لتسليمها لمحاميه نبيل غبريـال لكي يقوم با
29عنه، قام موظفي مكتب التسجيل بضربه.

 

ولكي تتم إجراءات تغيير الدين بطريقة قانونية، طلبت منه المحكمة أن يحضر شهادة من الكنيسة القبطية 
األرثوذكسية بمصر تفيد بإعتناقه للمسيحيه، وهو األمر الذي ثبت إستحالته سابقًا. وعندما أدرك الجوهري 

ى هذه الشهادة من مصر، سافر إلى الخارج وعاد بشهادة تغيير دين من كنيسة في صعوبة الحصول عل
ولكن مع هذا رفض القاضي  21.1111قبرص إعتمدتها الكنيسة األرثوذكسية رسميًا في ابريل نيسان 

الطلب المقدم.  وبالرغم من هذه العقبة، يقسم الجوهري على اإلستمرار في مسعاه من أجل اإلعتراف به 
خرجت دينا الجوهري البالغة من العمر خمسة  1191في نهاية مارس آذار  21ًا كمصري مسيحي.رسمي

عشر عامًا من مخبئها باإلسكندرية إلحضار ماء فألقى أحدهم عليها ماء النار، ولكن لحسن الحظ، لحقت 
29اإلصابة بمالبسها فقط.

 

 

 

 

 

 المسلمين

 الرقابة الدينية

ا الدولة بالتعاون مع األزهر والمؤسسات السنية األخرى للتحكم في الفكر إن أحد األساليب التي تستخدمه
اإلسالمي هو الرقابة على األعمال الدينية.  كما تفرض مصر الرقابة أيضًا على األعمال التي ال صلة 
لها بالدين، باإلضافة إلى أعمال غير المسلمين.  ولكن الهدف الرئيسي من الرقابة هو التأكد من عدم 

كان الجزء األول من القرن العشرين يتسم بالحرية نسبيًا: ففي عام  21تشار الرؤى غير المعتمدة لإلسالم.إن
تمكن إسماعيل أدهم من نشر كتابه "لماذا أنا ملحد".  ولكن الوضع إزداد سوءًا بصورة كبيرة بعد  9121
متينة مع مؤسسة األزهر ، حين أسس حكام مصر العسكريين، العلمانيين ظاهريًا، عالقات 9121عام 

الدينية لمحاربة الجماعات السياسية اإلسالمية.  وقد قويت هذه العالقة تحت حكم أنور السادات وحسني 
مبارك. فاألزهر نفسه وكذلك مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة التعليم كلها جهات لها سلطة رقابية.  
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دينية في األزهر بالتوصية بحظر نشر الكتب التي يراها ، تم منح السلطة لمركز البحوث ال9192في عام 
أصبحت له السلطة للتوصية بمصادرة "مطبوعات، وشرائط تسجيل، وخطب،  1112إبتداعية.  وفي عام 

وأعمال فنية مما يرى أنها ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية"، مع ضرورة وجود أمر قضائي للمصادرة 
تم منح مفتشي األزهر السلطة لمصادرة أية مطبوعات تتعلق  1112الفعلية.  في يونيو حزيران 

22باإلسالم.
 

نسخة من "ألف ليلة وليلة" وقامت بحبس  2111أمرت محكمة مصرية بالتخلص من  9199في عام 
 911وضع مركز البحوث اإلسالمية قائمة تشمل  9111الناشر بتهمة "إفساد أخالق الصغار".  في عام 

ها، وأمرت محكمة أمن الدولة العليا بمصادرة كتاب سيد القمني "إله الزمن" بناء كتابًا يجب حظر تداول
تمت مصادرة كتابين للمؤلف خليل عبد الكريم  9199على توصيات مركز البحوث اإلسالمية.  وفي عام 

مارس آذار من مجلة كايرو  91بسبب عدم موافقة مركز البحوث على محتواها،  وتمت مصادرة عدد 
حتوائه على حوار مع عبدالكريم على أساس أنه "يسيء إلى صورة األزهر"، وتم بعد ذلك حظر تايمز إل

تم نشر رواية حيدر حيدر "وليمة األعشاب البحرية" أواًل في سوريا وكانت  22طباعة المجلة في مصر.
سلسلة قامت وزارة الثقافة  بطباعة الرواية ضمن  1111.  وفي عام 9192متوافرة في مصر منذ عام 

الكالسيكيات العربية.  ولكن تم إتهام حيدر بالردة بسبب هذه الرواية.  وقالت جريدة "الشعب" الموالية 
لإلسالميين أن الرواية تهاجم اإلسالم، مما قاد إلى مظاهرات طلبة األزهر، ودعا األزهر إلى حرق 

، بما في ذلك حظر كتب لمؤلفين إستمر الحظر والمصادرة بل زاد في القرن الواحد والعشرين 22الرواية.
معروفين ومصلحين مثل صالح الدين محسن، وخليل عبد الكريم، وجمال البنا، ونوال السعداوي، ونجيب 

21محفوظ، ومحمد فتوح.
 

إن رقابة األزهر على اآلراء التي تختلف مع الصورة الرسمية لإلسالم تقيد الحرية األكاديمية بصورة 
سسة األكثر تأثرًا هي الجامعة األمريكية بالقاهرة، حيث أن الجامعات األخرى مباشرة.  ربما تكون المؤ 

أمر وزير التعليم العالي بحذف كتاب "محمد"  9119مايو أيار  92تلتزم أصاًل بتعليمات األزهر.  ففي 
بقلم مكسيم رودينسون من المقرر، بدعوى أنه يحتوى أكاذيب مسيئة للرسول واإلسالم.  وقامت رقابة 

 9119لدولة بعد ذلك بحظر دخول سبعين مؤلفًا آخرًا حاولت الجامعة إستيرادها.  وما بين مايو أيار ا
كتابًا وقرر عدم التصريح ببيع تسعة  221قام مكتب الرقابة بمراجعة إجمالي عدد  9111وابريل نيسان 

21وثمانين منها بمكتبة الجامعة األمريكية.
 

 

 

 الشيعة
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بقمع الشيعة أيضًا، وهم يشكلون حوالى واحد بالمائة من تعداد السكان.  ينقسم تقوم الحكومة المصرية  
يران، والمجموعة  الشيعة في مصر إلى جماعتين: الذين جاءت عائالتهم مهاجرة من سوريا ولبنان وا 

تين وقد عانت كال المجموع 29الثانية، المعروفة بالشيعة الجدد، أي الذين غيروا مذهبهم حديثًا من السنية.
 9191و 9199، بما فيها أعوام 9111من المداهمات العديدة خاصة منذ الثورة اإليرانية في عام 

 .  وتم القبض على أكثر من مائة شخص.1111و 9111و

قامت مباحث أمن الدولة بإعتقال قائد الشيعة محمد رمضان حسين الدريني  1112مارس آذار  11في 
خمس عشرة شهرًا.  أمرت محكمة أمن الدولة العليا طواريء بإطالق وتم إحتجازه دون توجيه إتهام لمدة 

سراحه في أربع مناسبات مختلفة ولكن في كل مرة كان وزير الداخلية يوقف تنفيذ األمر بإصدار أمر 
وقد أطلقت الحكومة سراحه بعد تقرير عام  21إحتجاز إداري يقول أنه كان "تحت تأثير األفكار الشيعية".

وعة عمل األمم المتحدة بشأن الحجز التعسفي الذي أعلن أنه "محتجز فقط بسبب من مجم 1112
معتقداته الدينية".  وتوجد تقارير موثوق بها بأن الدريني تعرض للتعذيب المتكرر.  ثم إعتقل مرة أخرى 

لكتابته عن التعذيب في مصر في كتابه "عاصمة الجحيم" وكذلك من  1111أكتوبر تشرين األول  9في 
11جل تعليم العقيدة الشيعية.أ

 

، بدأت موجة من اإلعتقاالت للشيعة بإعتقال الشيخ حسن شحاته، مع بعض 1111في يونيو حزيران 
شخص.  كان من بين التهم الموجهة ضد  211مريديه.  ومع نهاية العام قيل أنه تم القبض على حوالي 
حتمال وجود صله مع أعضاء المعتقلين إعتناق أفكار متطرفة ال تتماشى مع اإلسالم ال حقيقي، والتنظيم، وا 

19خلية من حزب اهلل.
 

 

 المصلحين الدينيين

ال يعتبر منع تداول الكتب أخطر العوائق التي يواجهها المفكرين السنة في مصر.  إذ يتهم الكتاب أيضًا 
ات نمطًا متشابهًا: يقوم بمعاداة اإلسالم واإلزدراء بالمقدسات والهرطقة بل وربما الردة.  وتتبع أغلب الهجم

أحد الكتاب اإلسالميين الرجعيين بمهاجمة أعمال المؤلف، ثم سرعان ما يتبع ذلك هجوم وسائل اإلعالم.  
ويتبع هذا عادة قيام أعضاء البرلمان المنتمين لإلخوان المسلمين بمهاجمة الحكومة لسماحها بنشر 

11ة للمتهمين.  ونورد فيما يلي بعض الحاالت البارزة.األعمال المسيئة، ثم التهديد بل والمهاجمة الفعلي
 

 

 فرج فودة
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فرج فودة هو أحد أشهر المفكرين الليبراليين في مصر، وهو نموذجًا يحتذي به الكثيرين، حيث كان من 
أول الذين هاجموا أسلمة المجتمع التي بدأت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.  ولد عام 

بعد أن شكل  9192أستاذًا بكلية الزراعة.  إستقال فودة من حزب الوفد الليبرالي عام وأصبح  9122
الحزب تحالفًا إنتخابيًا مع اإلخوان المسلمين، ثم حاول تأسيس حزب جديد، بإسم حزب المستقبل، دون أن 

12ينجح في ذلك.
 

هم ولكن بسبب منطقهم الديني.  هاجم كتابه "اإلرهاب" الجماعات اإلسالمية العنيفة، ليس فقط بسبب أفعال
نتقد كتابه "الخديعة" إختراق البنوك اإلسالمية و"شركات إستثمار األموال" لألسواق اإلقتصادية، والدور  وا 
الذي لعبته هذه الشركات في حمالت المتطرفين السياسية؛ كان مصيبًا في تنبؤه بإنهيارها الذي تسبب في 

والها.  قام كتابه "نقاش حول العلمانية" بتأييد فصل الدين عن الدولة فقدان العديد من األسر المصرية ألم
وتهكم على تفسيرات اإلسالميين للقرآن والحديث التي قادتهم إلى إصدار فتاوى تمنع الناس من أكل الخيار 
والموز بسبب كونها تحمل معنى جنسي.  ربما كان أشهر أعماله هو كتاب "الحقيقة الغائبة" الذي يقول 

أنه لم يوجد مطلقًا ما يسمى دولة إسالمية، ويناقش الفظائع والقتل التي إرتكبت منذ عهد الخليفة األول ب
 9111تم حظر كتابه "نكون أو ال نكون" الصادر في  12أبو بكر وحتى نهاية الخالفة العربية للعباسيين.

12وتم إستدعاؤه لإلستجواب أمام أمن الدولة.
 

أقام معرض القاهرة للكتاب مناظرة بينه وبين ثالثة مفكرين إسالميين  9111 في يناير كانون الثاني
حضرها مئات من النشطاء اإلسالميين، وربما كان رده على حجج اإلسالميين وتشجيعه وجود مجتمع حر 
م هو السبب الرئيسي إلغتياله بعد ذلك.  ولكن رغم تلقيه للعديد من التهديدات بالقتل، إال أنه إستمر يتكل

حين قتل برصاصات أطلقها رجلين على دراجة بخارية خارج  9111يونيو حزيران  9دون رادع، حتى يوم 
أعلنت الجماعة اإلسالمية  11مكتبه في مدينة نصر.  وأصاب قاتليه إبنه أحمد وأيضًا صديق كان معه.

تهمت فودة بأنه "مرتد، يدعو إلى فصل الدين عن الدول ة، ويفضل النظام مسئوليتها عن اإلغتيال، وا 
القانوني السائد في مصر على تطبيق الشريعة اإلسالمية".  ندد العلماء في جامعة األزهر بطريقة إغتياله 
ولكنهم تمسكوا بأنه كان مرتدًا يستحق الموت.  في أثناء محاكمة قاتليه، أعلن الشيخ محمد الغزالي أنه من 

هذا تدخاًل في دور الدولة إال أن القاتل ال يجب أن  حق أي مسلم أن يقتل الشخص المرتد وأنه رغم كون
 11يتم إعدامه.

 

 علَّق أحمد صبحي منصور على المحاكمة قائاًل:

لقد نجحوا في تحويل محاكمة قاتلي فرج فودة إلى محاكمة فرج فودة نفسه.  لقد جعلوا 
 المحاكمة وسيلة إلرهاب معارضيهم.  طالب الدفاع في القضية بسماع شهادة بعض
مؤيدي اإلسالم السياسي. وأصدر قائدهم الحكم بأنه أي من يعارض تطبيق الشريعة 
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يعتبر مرتدًا يستحق الموت، وأن أي شخص من العامة يقوم بقتله ال يجب أن تعاقبه 
السلطات، رغم أن ذلك الشخص إنتزع لنفسه حق الدولة بتنفيذ القانون بنفسه ... رحبت 

ي جدًا بهذا.  ولم يكن أقل حماسًا منها مؤيديهم العاملين الصحف الموالية لإلسالم السياس
19في الصحف القومية.

 

 

 جمال البنا

عادة ما يرتبط إسم البنا بحسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين.  ولكن جمال البنا المولود عام 
نشر  9121في عام رفض أفكار أخيه الدينية وقد أثار الجدال من خالل أكثر من أربعين كتابًا.   9111

كتابه "الديمقراطية الجديدة" وبه فصل عنوانه "فهم جديد للدين"، ينتفد فيه اإلخوان بشدة.  وبعد منع كتابه 
العسكري، توقف البنا عن الكتابة في أمور إسالمية وعوضًا  9121"ترشيد النهضة" بسبب إنتقاد إنقالب 

لرابطة المصرية لرعاية السجناء وعائالتهم، مما عن ذلك كتب كثيرًا عن قضايا العمال.  كذلك أسس ا
سبب له المزيد من المشاكل مع الحكومة.  وفي الثمانينات، مع عودة ظهور اإلسالم السياسي، عاد إلى 
الكتابة عن الموضوعات اإلسالمية ونشر: "اإلسالم والعقالنية"، و"كال وكال مرة أخرى"، و"الحركات 

. وكان من أشهر كتبه "نحو فقه إسالمي جديد" الذي نادى فيه بتعليم ديني اإلسالمية: ما لها وما عليها"
، تم حظر كتابه "المسئولية عن فشل الدولة اإلسالمية" بعد أن قرر 1112إسالمي جديد.  وفي عام 

11مجمع البحوث اإلسالمية أنه إنحرف عن األصولية اإلسالمية.
 

أي نهضة إسالمية دون عودة مباشرة إلى القرآن الكريم  إن شعار البنا الرئيسي هو أنه "ال يمكن تحقيق
عادة فحص السنة النبوية" بعيدًا عن تفسيرات السلف التي تأثرت بروح العصر الذي عاشوا فيه.  وهو  وا 
يؤكد أن "النظرة الضيقة اإلنعزالية، التي تتمثل بمجتمع إنتهى منذ زمن...تتعارض مع جوهر اإلسالم..."  

أن السنة "ال يجب أن يكون لها مثل ثقل القرآن" وأنه "يجب الحكم عليها في ضوء القرآن لقد قال البنا ب
أكتوبر تشرين  1و  2عقد البنا مؤتمرًا باإلشتراك مع سعد الدين إبراهيم وسيد القمني في  11وليس العكس".

وثوق لمراجعة بعنوان "اإلسالم واإلصالح".  وطالب باإلستناد إلى القرآن كالمصدر الم 1112األول 
التراث اإلسالمي، وكذلك مراجعة ثورية لـ "الدراسات اإلسالمية المتعلقة بالفقه اإلسالمي والسنة أو التراث 

إنتقد المرحوم الشيخ طنطاوي، شيخ األزهر سابقًا، المؤتمر ليس فقط من أجل الدعوة لإلصالح   19النبوي".
إشتركت في المؤتمر لها "تأثير مدمر" و"يجب إيقافها المؤسسي بل قال أيضًا أن المراكز البحثية التي 

ومحاكمتها".  قال الشيخ طنطاوي الذي إشترك بنفسه في مؤتمرات الحوار بين األديان أن "مشاركة المراكز 
البحثية الغربية" في الحوار "هو وصمة عار".  وقال عن المشاركين فيه بأنهم "مجموعة منحرفة عن الدين، 

11ته بتهمة الخيانة؛ لهذا يحظر التعامل معهم..."وأحدهم تمت إدان
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على أن  1111مايو أيار  11ركز البنا في حديثه عن موضوع الحرية واإلسالم في مكتبة اإلسكندرية في 
"النبي أكد على الحرية في كل تصرفاته ومعامالته"، ولكن المؤسسة الدينية الحالية "تقرر حكم اإلعدام 

النبي لم يعاقب الردة وال يوجد تناقض بين حرية الفكر الكاملة والدين ألن الدين  على المرتد".  وأضاف إن
مبني على العقيدة ... وهذه يمكن أن توجد فقط في بيئة تسمح بالفحص بحرية والتدقيق بورع".  وأضاف: 

اقي "ال توجد حرية دون حرية الطباعة والنشر وتشكيل األحزاب السياسية، والهيئات، واإلتحادات وب
منظمات المجتمع المدني..." كذلك نادى بالمساواة بين النساء والرجال.  كما يناقش في كتابه "الحجاب" 
العقيدة التي تلزم النساء بتغطية رؤوسهن ويقول بأنها ليست مستمدة من اإلسالم إنما من الثقافات السابقة 

12له.
 

قًا، قال البنا "أؤمن أنه من حقهم أن يسجلوا أما بالنسبة لحاالت البهائيين التي تم الحديث عنها ساب
كما دافع عن حق محمد حجازي في الخروج  12كبهائيين في بطاقات تحقيق الشخصية واألوراق الرسمية".

عتناق المسيحية قائاًل: "ال توجد كلمة واحدة في القرآن تفرض عقوبة الموت على من  عن اإلسالم وا 
ال يذكر عقوبة دنيوية..." فمثل هذه العقوبة، في نظر البنا، تم  يتركون الدين اإلسالمي.  إن القرآن
ويمضي منتقدًا األزهر: "المشكلة هي أن اإلسالم الذي تدعو له  12إختراعها كأداة سياسية لحماية الحكام.

اآلن المؤسسات الدينية ... هو إسالم الفقهاء ... هؤالء المفكرين اإلسالميين كانوا عباقرة" ولكنهم "ال 
يظل البنا منتقدًا لإلخوان المسلمين بصورة كبيرة قائاًل: "ال يوجد ما  11يستطيعون التحرر من زمنهم".

11يسمى دولة إسالمية.  من المستحيل أن نخلق هذا..."
 

 

 

 نصر حامد أبوزيد

إعتقل نصر حامد أبوزيد، رغم أنه كان في الثانية عشر من عمره آنذاك، للشك في  9122في عام 
، بمساندة من مؤسسة فورد وبعد الدراسة في جامعة 9199مع اإلخوان المسلمين.  وفي عام تعاطفه 

بنسلفانيا، حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة القاهرة وكانت رسالته التفسير القرآني، وبدأ التدريس 
األستاذية وفي سعيه للحصول على شهادة  9111في مايو أيار  19هناك في قسم اآلداب واللغة العربية.

قدم إلى لجنة التقييم إثنين من كتبه األكاديمية "اإلمام الشافعي وتأسيس فكر العصور الوسطى" و"نقد 
الخطاب الديني"، باإلضافة إلى أحد عشر مقال صحفي.  أوصى تقرير إثنين من لجنة الحكام بترقيته.  

ع بالنفوذ ويعمل مستشارًا للرئيس ولكن التقرير الثالث، الذي قدمه عبد الصبور شاهين الذي كان يتمت
مبارك، قال أن بحثه إساءة لإلسالم.  يوجد شك في أن عداء شاهين له كان نابعًا من حقيقة أن "نقد 

وبناء على  11الخطاب الديني" إنتقد شركات اإلستثمار اإلسالمية التي كان شاهين يعمل مستشارًا لها.
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بعة أعضاء مقابل ستة بأن أبو زيد ليس أهاًل للترقية.  تقرير شاهين السلبي، قررت اللجنة بإجماع س
إعترض كل من قسم اللغة العربية وكلية اآلداب على هذا القرار، ولكن مجلس جامعة القاهرة وافق عليه.  

 91.9112قدم أبو زيد طعنًا لدى القضاء اإلداري إللغاء هذا القرار ولكنه خسر في 

همته جريدة موالية لإلسالميين على صفحتها األولى بأنه ترك دين بدأت مشاكل أبوزيد الكبرى عندما أت
قام محامين إسالميين بقيادة يوسف البدري، العضو السابق بالبرلمان  9112وفي نهاية عام  99اإلسالم.

مام جامع في بارتسون نيوجيرسي ما بين  ، برفع قضية للمطالبة بالتفريق بين أبوزيد 9112و  9111وا 
يونس.  قامت القضية على اإلدعاء بأن أبوزيد مرتد وال يمكن أن تتزوج إمرأة مسلمة برجل  وزوجته إبتهال
رفضت محكمة الجيزة لألحوال الشخصية القضية حيث  9112يناير كانون الثاني  11في  91غير مسلم.

حكمت محكمة إستئناف القاهرة أن أبوزيد  9112يونيو حزيران  92قدمت من غير ذي شأن، ولكن في 
مرتد وأنه بناء على ذلك يعتبر زواجه باطاًل.  بعد ستة أيام طالبت مجموعة من علماء األزهر الحكومة 

92بإستتابة أبوزيد وتطبيق "حد الردة" عليه.
 

أعلنت جماعة الجهاد اإلسالمي أنه وفق الشريعة اإلسالمية يجب أن يقتل  9112يونيو حزيران  19في 
انته أثناء الخطب بالجوامع ودعا الكثير من الشيوخ، خاصة في القاهرة، وتمت إد 92هذا األستاذ الجامعي.

إلى قتله.  وفي مواجهة هذه التهديدات، سافر هو وزوجته إبتهال إلى ليدن بهولندا حيث منح وظيفة 
للتدريس بالجامعة.  قال فيما بعد: "أنا لست أخاف الموت.  ما أخشاه هو اإلصابة بإعاقة نتيجة محاولة 

92ل، مثل ما حدث لنجيب محفوظ".إغتيا
 

، أيدت محكمة النقض، 9111أغسطس آب  2إستمرت المعارك القضائية حتى بعد مغادرته البالد.  في 
وهي أعلى محكمة، حكم محكمة اإلستئناف وأعلنت "التفريق بين المدعى عليه األول الدكتور أبوزيد و 

مسلمة الديانة".  كما دعاه الحكم للتوبة والعودة إلى  زوجته، المدعى عليه الثاني، بسبب ردة األول وألنها
اإلسالم، الذي هو "نور للناس".  وقال أيضًا أن الردة تعتبر جريمة يمكن معاقبتها بحسب "حدود القرآن" 
حتى يكون هذا أساس لقضايا أخرى، وأن "الخروج على اإلسالم هو تمرد عليه وهذا ينعكس على والء 

كذلك أدان الحكم موقف ابوزيد بشأن فرض الجزية على المسيحيين والرق.   91ة.الشخص للشريعة والدول
قال :" إن إقتراح المتهم بأن مطالبة المسيحيين واليهود بدفع الجزية يعتبر نقض لمجهودات البشر في 
 تأسيس عالم أفضل، وهو مخالف لآليات اإللهية بشأن الجزية" التي هي "غير قابلة للنقاش".  قال كذلك

قامت محكمة الجيزة   91أن تنديده بإمتالك الجواري كان "مخالفًا لكل النصوص اإللهية التي تسمح بهذا".
قاد هذا إلى سيل  99، ولكن إعالن الردة ظل قائمًا.9111طواريء بإلغاء حكم التفريق في سبتمبر أيلول 

ثمانين قضية ضد الحكومة  من القضايا في السنوات التالية حيث قام محامين إسالميين "برفع حوالي
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المصرية، وضد الفنانين والمفكرين واألكاديميين والصحفيين، في محاولة لفرض حكم الشريعة على البالد"، 
91وفي حاالت كثيرة ربحوها.

 

عند سؤاله عن تهديد أبوزيد بالموت قال عبد الصبور شاهين الذي ساهم في بدء حملة مطاردة المصلحين: 
دة للردة هي اإلعدام، ولكن المرتد يجب أن يمنح فرصة للتوبة ... فإجعلوه يتخلى عن "إن العقوبة المحد

وفي شكل من أشكال العدالة الصافية، سرعان ما واجه شاهين نفسه  11أفكاره.  دعوه يحرق كتبه علنًا".
، ولكن أول إتهامات بالردة.  ففي كتابه "آدم، أبي" خلص شاهين إلى أن آدم لم يكن أول أشكال اإلنسانية

كائن بشري.  أعلن البدري الذي كان في السابق حليفًا له ضد ابوزيد أن شاهين "أشد خطرًا من القمني أو 
19ابوزيد، ألن الجميع يعلمون أنهما ليسا مؤمنين باإلسالم، بينما شاهين يقوم بدور الداعية".

 

رة، ولكن أبوزيد نفسه ظل في الخارج عادت إبتهال إلى القاهرة عدة مرات لمراجعة رسائل في جامعة القاه
حتى السنوات األخيرة من حياته حين قام بزيارة القاهرة في هدوء ألنه كان ال يزال مستهدفًا من 

.  مازالت كتبه غير متاحة 1191يوليو تموز  2اإلسالميين.  ورحل عن الحياة في مستشفى بالقاهرة في 
ظهاراته في مكتبات جامعة القاهرة وحتى في مكتبة اإل سكندرية، وقد قال: "لقد إنتقدت الخطاب الديني وا 

11اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية، وكان ذلك يهدد مصالح بعض المؤسسات".
 

 

 

 سيد القمني

، وقد تم نشر ثالثة عشر كتاب من تأليفه في موضوعات تشمل األساطير 9121ولد سيد القمني عام 
العمارنة" و"النبي إبراهيم" و"قصة الخليقة" و"األساطير والتراث"  مثل: "موسى واأليام األخيرة في تل

و"أوزوريس" و"إله الزمن؛ والتاريخ اإلسالمي مثل: "قضايا إسالمية" و"الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة 
اإلسالمية" و"حروب دولة النبي"؛ ومهاجمة الحركات اإلسالمية السياسية والمؤسسة الدينية، مثل: "شكرًا 

12دن" و"شعب الدين والديمقراطية" و"أشباح التراث، وتراث األشباح".بن ال
 

إنه يقوم بتحليل اإلسالم في عصوره األولى من منظور األساطير ويتجنب تسميته مرتدًا بإستخدام 
المصادر المعترف بها من األزهر فقط. ولكن، كما قال أحد المعلقين "إن كثير من النتائج التي يصل إليها 

صر حامد أبوزيد يشحب أمامها".  وبالرغم من حظر كتبه من قبل األزهر حتى وقت قريب، وتعذر تجعل ن
الحصول عليها في مصر سوى كنسخ مصورة، إال أنها قد أثارت جداًل واسعًا، ويعتبره اإلسالميين 

ال. فكان الغاضبين مرتدًا ويطالبون بموته. وقد تم إطالق الرصاص عليه، ولكنه يقول: "كان بصحبتي أطف
أمرت محكمة أمن  9111أغسطس آب  91في  12هذا تحذير.  إذا أرادوا قتلي، كانوا يتمكنون من ذلك".
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يوليو تموز  1الدولة العليا بناء على توصيات مجمع البحوث اإلسالمية بمصادرة كتابه "إله الزمن".  وفي 
هانة  أوصى مجمع البحوث اإلسالمية بمصادرة كتابه "شكرا بن الدن"، 1112 تهم مؤلفه بالردة وا  وا 

وفي برنامج قناة الجزيرة "اإلتجاه المعاكس" إعتبر الكثيرين أن القمني  1112في عام  12صحابة الرسول.
 هزم أحد اإلسالميين في مناظرة أذيعت على اليوتيوب مما قاد إلى تجديد تهديده بالقتل.

األدب منح وزير الثقافة جائزة الدولة التقديرية ، وفي ما بدا أنه إتجاه وجيز لتحرير 1111في يوليو تموز 
في علم اإلجتماع للقمني.  وكما هو الحال في حالة حسن حنفي الذي تم تكريمه في ذات الشهر، إعترض 
اإلسالميين المحافظين بشدة.  قال الشيخ اإلسالمي يوسف البدري في برنامج تليفزيوني أن القمني "كارثة" 

اجم الجميع سلمان رشدي ألنه دمر اإلسالم علنًا.  ولكن سيد القمني يهاجم أكبر من سلمان رشدي: "ه
اإلسالم ويدمره بتحفظ وأدب وذوق".  أقام نبيه الوحش قضية يطالب فيها بإلغاء الجائزة حيث أن القمني 
ر "مسخرة اإلسالم".  قامت دار اإلفتاء التي هي مؤسسة دينية مدعومة من الحكومة بإصدار فتوى، لم يذك

11فيها إسم القمني، ولكن معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان قال بأنها "تعلن بوضوح أنه مرتد".
 

 

 

 

 أحمد صبحي منصور والقرآنية

حصل  9191، وفي عام 9191حتى  9112قام أحمد صبحي منصور بالتدريس في األزهر من عام 
.  9192األصوليين والنظام المصري عام  على شهادة الدكتوراه في التاريخ اإلسالمي.  بدأت مشاكله مع

ركزت أعماله على مركزية القرآن مع التشكك في األحاديث وقد تم إتهامه بالتالي بمعاداة اإلسالم.  في 
إعتقلته الحكومة مع أربعة وعشرين من زمالئه لمدة شهرين، بزعم أنه يدعو  9191نوفمبر تشرين الثاني 

إدعى مقال نشر في جريدة األهرام،  9191نوفمبر تشرين الثاني  21المسلمين إلى ترك اإلسالم.  وفي 
ووصفته  9191ديسمبر كانون األول  2أشهر جريدة مصرية، بأنه رفض السنة وأهان الصحابة.  في 

  11جريدة "أخبار اليوم" بانه "عدو السنة".

هو حزب المستقبل.  دافع فرج فودة عن صبحي منصور، وسعى كالهما معًا لتأسيس حزب سياسي جديد، و 
بعد إغتيال فودة، تعاون منصور في تأسيس الجمعية المصرية للتنوير، والتي كان أحد أهدافها التسامح 

عمل مع عدة منظمات بما فيها المنظمة  1111و  9112بين المسلمين والمسيحيين. ما بين عامي 
ديمقراطية في مركز إبن خلدون، حيث المصرية لحقوق اإلنسان ومع سعد الدين إبراهيم، احد أبرز دعاة ال
وصفت جريدة  9111مايو أيار  2كان يرأس المناظرة األسبوعية ويعمل على مراجعة المنهج.  في 
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 91الشعب المملوكة لإلخوان المسلمين مناهجه الدراسية بأنها مشروع صهيوني يهاجم اإلسالم.  وفي 
 "مؤامرة لتدريس اإليديولوجية الصهيونية". وصفتهم جريدة السياسي المصري بأنهم 9111مايو أيار 

غالق الحكومة لمركز إبن خلدون في يونيو حزيران عام  ، تم 1111بعد القبض على سعد الدين إبراهيم وا 
القبض على منصور وعشرين من زمالؤه الذين أصبحوا يسمونهم "قرآنيين" في اكتوبر تشرين األول 

 1111مارس آذار  2.  وفي 1119أكتوبر تشرين األول  92، ثم فر إلى الواليات المتحدة في 1119
من قانون العقوبات  19تمت إدانة ثمانية من زمالؤه في محكمة أمن الدولة طواريء إلنتهاك المادة رقم 

التي تحرم إهانة "ديانة سماوية".  وتم الحكم على إثنين منهم بالسجن ثالث سنوات، واآلخرين حكم عليهم 
19نفيذ حيث لم تتم إدانتهم فعاًل بالدعوة إلى القرآنية.بسنة مع إيقاف الت

 

، والذي تم منعه، قال بأن 9192تغطي كتبه مجاالت واسعة.  فكتابه "األنبياء في القرآن" الصادر في 
القرآن يبين أن محمد لم يكن معصومًا وأنه ال يستطيع أن يشفع في يوم الدين.  وكتابه "القرآن: المصدر 

والذي تم منعه أيضًا، يقول أن القرآن هو المصدر الوحيد  9111والفقه اإلسالمي" الصادر  الوحيد لإلسالم
قامت الجمعية المصرية لحقوق اإلنسان بنشر "حرية التعبير:  9112وفي عام  11الصحيح لإلسالم.

سلمين اإلسالم والمسلمين" والذي قال أن حرية التعبير يجب أن تكون غير محدودة في اإلسالم، وأن الم
تاريخيًا، بداية من األمويين وحتى العباسيين قد قاموا بتحديدها ألسباب سياسية.  ومن بين كتبه األربعة 

911والعشرين لم يتمكن من نشر ستة كتب، وتم حظر سبعة منها.
 

قال منصور أيضًا أن عقوبة الردة "تقليد مصطنع، تم إبتداعه وتطبيقه بعد موت النبي محمد بقرنين من 
مان... وذلك بهدف توفير تبرير ديني للحكام المستبدين للتخلص من معارضيهم..." وعارض بوجه الز 

خاص، اإلعتقاد اإلسالمي الشائع أن حرية الدين تنطبق فقط على كون الشخص غير مسلم أصاًل أو على 
يكون اإلكراه في إختياره إعتناق اإلسالم، ولكن ليس على ترك اإلسالم.  قال بأنه لو أن اهلل قصد أن ال 

حالة اعتناق الدين لقال: "ال يجب أن يكون هناك إكراه على إعتناق الدين"  لكنه أراد أن يستبعد كل 
919أشكال اإلكراه في كل ما يخص الدين.  لذلك فقد قال: "ال إكراه في الدين".

 

جتماعي.  وهو يدعو منصور أيضًا، مثل العديد من المصلحين الدينيين، إلى اإلصالح السياسي واإل
بالتالي يدافع عن األقليات في الشرق األوسط بمن فيهم األكراد واألقباط.  وبالمثل فإن إتهامات الردة غالبًا 
ما ترتبط بالقمع السياسي.  وبكلمات منصور فإن الذين يقترحون "آراء تقدمية" سوف يتهمون "بمعارضة 

911أنها ردة".تطبيق الشريعة.  ومثل هذه المعارضة يتم تفسيرها ب
 

كتب الكاتب  1112مارس آذار  11لم يتوقف الهجوم عليه بعد فراره إلى الواليات المتحدة.  ففي 
اإلسالمي فهمي هويدي في جريدة األهرام يقول بأن المصلحين بمن فيهم منصور يعملون مع اليهود 
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يدي أنهم يساندون هذا المشروع بمساندة المحافظين الجدد والمخابرات األمريكية.  ومن بين الذين يزعم هو 
أشار إلى بول وولفيتز الذي كان آنذاك مساعد وزير الدفاع، وجيمس وولسي، المدير السابق للمخابرات 

تم تهديد منصور عبر موقع اليكتروني متصل بتنظيم  1111في أكتوبر تشرين الثاني  912األمريكية.
912يعتبر مرتدًا.القاعدة حيث تم وصفه بأنه "كافر، ودمه حالل" وهو 

 

إعتقل  1111أخذت الهجمات على القرآنيين في التزايد في مصر نفسها.  ففي مايو أيار ويونيو حزيران 
حتجازهم في نفس الزنزانة المحتجز فيها  تهموا بـ "إزدراء الدين".  تم ضربهم وا  خمسة أشخاص وا 

كان يعمل في مركز إبن خلدون اإلسالميين مما عرض حياتهم للخطر.  كان أحدهم عمرو ثروت والذي 
بن  في مراقبة اإلنتخابات.  ثم تمت إضافة متهمين آخرين هما منصور نفسه، وهو مقيم في فيرجينيا، وا 

 912عمه عثمان محمد علي.  قام المحققين بفحص كتب منصور بما فيها الكتب الرافضة لقتل المرتدين.

ون القرآني رضا عبدالرحمن علي، أحد أقرباء ، تم القبض على المد 1119وفي أكتوبر تشرين األول 
منصور، ووجهت إليه تهمة تشويه صورة اإلسالم.  أفرج عنه بعد ثالث أشهر بعد أن قررت محكمة أمن 
الدولة العليا أن "إعتقال الناس بناء على معتقداتهم الدينية فقط، ليس أمرًا مقبواًل".  ويقول منصور أنه في 

ستخدمت الكهرباء لجعلهم يدلون بإعترافات كاذبة.الحجز تم ضرب المعتقلين  هانتهم وا  911بقسوة وا 
 

 

 مصلحين آخرين

في ضوء تنوع الحياة الثقافية المصرية، يمكن تقديم أمثلة عديدة أخرى.  مثل صالح الدين محسن، والذي 
يناير كانون  11تم حظر كتبه "محاضرة الجنة" و"مذكرات مسلم" و"قشعريرة التنوير" وتم الحكم عليه في 

حكم على  1119بالسجن ثالث سنوات مع األشغال لإلساءة إلى دين سماوي.  وكذلك في  1119الثاني 
تم  1112وفي مايو أيار  911منال مناع، وهي ملحدة، بالسجن ثالث سنوات للتجديف على اإلسالم.

قتل المرتدين وكذلك عدم القبض على متولي ابراهيم متولي صالح الذي رفض بحثه الذي لم يتم نشره فكرة 
جواز زواج المسلمة من غير المسلم، وبالرغم من أن محكمة أمن الدولة العليا طواريء أمرت ثمان مرات 

 919.1111ابريل نيسان  12باإلفراج عنه إال أنه ظل محتجزًا حتى 
 

مي نبيه الوحش كذلك يتم مضايقة المفكرين المعارضين من خالل الدعاوى الدينية.  رفع المحامي اإلسال
ن كان المدعي العام المصري قد رفض أغلبها.  وقدم دعوى لسحب جائزة  أكثر من ألف قضية حسبة، وا 
الدولة التقديرية التي تم منحها لسيد القمني على أساس أن كتابات القمني "تسخر من اإلسالم" وطالب 

فشل الوحش في سعيه  1119عام بإقالة وزير الثقافة فاروق حسني بسبب موافقته على الجائزة.  في 
 1111للتفريق بين الكاتبة النسائية نوال السعداوي وزوجها، مدعيًا أن آرائها تثبت أنها "كافرة"، وفي عام 

وعادت إلى مصر من  1119سعى لتجريدها من جنسيتها المصرية.  ربحت السعداوي هذه القضية عام 
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، قام نجيب غبريـال وهو 1111في اكتوبر تشرين الثاني الواليات المتحدة التي كانت قد لجأت اليها.  و 
محامي الدفاع الذي هاجمه الوحش في قضية حجازي بقلب الطاولة عليه متهمًا إياه بإستغالل قضايا 
الحسبة.  وصف جمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان قضايا الحسبة بأنها "تهديد يحلِّق 

911المفكرين في مصر".فوق رؤوس كل المثقفين و 
 

كذلك عانى الروائيين في مصر.  ومن أشهرهم نجيب محفوظ األديب العربي الوحيد الذي نال جائزة نوبل 
قال أن آية اهلل الخوميني اإليراني إرهابي بسبب فتوى القتل ضد سلمان رشدي،  9191لألدب.  في عام 

"ال يؤذي اإلزدراء بالمقدسات اإلسالم بقدر ما وأكد في إعالن مشترك مع ثمانين من المفكرين اآلخرين: 
طعنه أحد أفراد الجماعة  9112أكتوبر تشرين الثاني  92في  991تؤذيه الدعوة إلى قتل أحد الكتاب".

اإلسالمية بعد أن أصدر عمر عبدالرحمن "القائد الروحي" للهجوم األول على مركز التجارة العالمي في 
بعنوان "أوالد حارتنا".  كانت الرواية محظورة في  9121الصادرة عام  نيويورك فتوى ضده بسبب روايته

دعى عبدالرحمن أنه لو كان محفوظ قد عوقب "بالشكل اإلسالمي الصحيح" أي قد قتل، لم يكن  مصر، وا 
سلمان رشدي ليجرؤ على نشر روايته "آيات شيطانية".  نجا محفوظ من الهجوم عليه ولكنه أصيب بإعاقة 

999دائمة.
 

 

 ختام

لقد أظهرت جماعة اإلخوان المسلمين بعض الضعف في السنوات األخيرة ولكنها تظل أعتى قوى 
المعارضة في مصر.  ومن أسباب قوتها أن النظام قد قام بخنق المجتمع المدني لعشرات السنين، مانعًا 

كومة.  إن المصلحين بهذا أي تحديات، ومؤكدًا على أن الخيار المتاح هو إما اإلخوان المسلمين أو الح
المصريين غالبًا ما يترابطون من خالل شبكات تواصل رسمية أو غير رسمية.  إن الذين تم ذكرهم في هذا 
الفصل، مثل فرج فودة والبنا والقمني وأبوزيد ومنصور باإلضافة إلى اآلخرين مثل المدون عبدالكريم نبيل 

لكنهم سعوا ليكونوا مسلمين صالحين؛  لقد عانوا من سليمان يختلف أحدهم عن اآلخر إختالفًا كبيرًا، و 
كانوا أيضًا دعاة للديمقراطية، فقد تعاون  991نفس المصير، وساندوا أحدهم اآلخر بالرغم من إختالفاتهم.

عدد منهم مع سعد الدين إبراهيم وعمله في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية والمجتمع الحر.  لقد قاموا 
ة الدين والتعبير ودافعوا عن البهائيين واألقباط.  إنتقدوا باألخص العقوبات البدنية للردة بالدعوة إلى حري

مما كان السبب في إتهامهم بالردة في إطار الدائرة المفرغة لإلسالم المتطرف.  وهكذا قامت سياسة النظام 
 بخنق فرص الحرية الدينية والتجديد الديني.

انت ترجو التجديد السياسي، من الضروري أن يكون هذا عن طريق تواجه مصر مستقبل غامض.  فإذا ك
 الحرية الدينية وبهذا تفتح المجال للحوار الديني.
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 كتب مجدي خليل يقول:

يعيش دعاة اإلرهاب في راحة فأغلبهم أغنياء.  ويعيش دعاة التنوير في ضيق، ويمولون 
من عالجه... دعاة الكراهية كتاباتهم من أموالهم الخاصة.  بعضهم غير قادر على دفع ث

واإلرهاب يوزعون كتبهم بوفرة، وأحيانًا بال مقابل؛  دعاة التنوير يعانون أحيانًا حتى يجدوا 
ذا وجدوا من ينشر كتبهم أو قاموا بدفع تكاليف النشر بأنفسهم، تتم  من ينشر كتبهم.  وا 

وأحيانًا تترك لهم  مصادرة كتبهم ... إن دعاة اإلرهاب هم نجوم في المجتمعات العربية
المنابر في المساجد والمدارس والجامعات والجرائد والمحطات الفضائية ... قد يتراجع 
العنف نتيجة اإلحتياطات األمنية، ولكن اإلرهاب أواًل وقبل كل شيء هو فكر، وال يمكن 

992هزيمته إال بفتح نوافذ النور ليدخل ويقشع الفكر الظالمي.
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5 

 باكستان

 

تم العثور على مصحف ممزق في مسجد يبعد حوالي ميل  9111راير شباط فب 2في 
عن قرية شانتي نجار التي يسكنها أغلبية مسيحية.  قال بعض سكان القرية أن راجي بابا 
أحد سكان شانتي نجار المسيحيين قد قام بتمزيقه حيث وجد إسمه وعنوانه مكتوبًا على 

نفسه كان أميًا.  إتهمت الخطب في مساجد  بعض الصفحات الممزقة رغم أن راجي بابا
مدينة خانوال المجاورة وكذلك بعض القرى قيام مسيحيي شانتي نجار بحرق نسخة من 
القرآن.  وطالبت المسلمين المؤمنين باإلتحاد لإلنتقام من المسيحيين لهذا التصرف 

جار.  رغم الكافر.  قامت جماهير قوامها آالف المسلمين الغاضبين بمهاجمة شانتي ن
منزاًل وأربعة  211من قوات الشرطة إال أن المحتجين أحرقوا  211 – 211وجود حوالي 
ويوجد دليل على أن سبعون شخصًا على األقل تعرضوا للخطف، أغلبهم  9عشر كنيسة.

من الفتيات والنساء.  أجبر هؤالء األسرى على قضاء ليلة أو ليلتين في قبضة مختطفيهم 
  1م إغتصاب عدد منهن والبعض أجبرن على الزواج.من المسلمين؛  وت

، في مقاطعة البنجاب تم القبض على أربعة من الصبية 1119في يناير كانون الثاني 
وأحد الرجال من األحمدية دون أي دليل ضدهم.  كان المتهمين، ثالثة منهم في الرابعة 

ربعين، قد حصلوا عشر من العمر، وواحد في السادسة عشر، والرجل في الخامسة واأل
على تصريح للصالة في مسجد محلي.  ولكن بعد ذلك، عندما وجدت كتابات بذيئة على 
تهامهم باإلزدراء بالمقدسات.  كان  حوائط دورة المياه بالمسجد تم القبض على األحمدية وا 
المدعي، لياقت علي من بين الذين رأوا الكتابة وقرروا أنها وال بد من عمل شخص 

وافقه شهبذ قاسم، معلم وقائد لحركة مناهضة لألحمدية، وتم إتهام الصبية أحمدي.  
األربعة بالكتابة والرسم على الحائط بناء على تعليمات مبشَّر أحمد ذو الخمسة واألربعين 
عامًا.  وفقًا للشكوى الرسمية "هم فقط الذين يمكن أن يكونوا مسئولين عن هذا الفعل" 

من "غير المسلمين" داخل المسجد.  أكد خالد رؤوف المحقق حيث أنهم كانوا الوحيدين 
في هذه القضية أن الشرطة لم يكن لديها دليل يربط الصبية بالجريمة، ولكن مع ذلك تمت 

لقاء القبض عليهم جميعًا.  في  19مداهمة بيوتهم وبيت أحمد في  يناير كانون الثاني وا 
تمت محاكمة الخمسة في ضوء المادة  خالل أربع ساعات من إلقاء القبض عليهم كان قد

2ج.-112
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نشرت جريدة "محاسب" اليومية في آبوت آباد مقال بعنوان:  1119مايو أيار  11في 
"اللحية واإلسالم" بقلم الكاتب جميل يوسفي الشاعر المعروف ومؤلف إثني عشر كتابًا.  

يكون الشخص  قام فيه بتفنيد قول بعض من رجال الدين أنه بدون لحية ال يمكن أن
مسلمًا حقيقيًا.  وأوضح أنه في أثناء حياة الرسول كان حتى غير المسلمين يطلقون 
لحاهم.  كذلك إنتقد من يقيمون أنفسهم معلمين في اإلسالم ويستغلون الدين لمصلحتهم 
الشخصية.  في ذلك اليوم، وكرد فعل لمقال يوسفي، تم إغالق مقر الجريدة، وتمت 

يونيو حزيران.  ألقي القبض على أربعة من الصحفيين:  2تها حتى مصادرة الجريدة ذا
رئيس التحرير محمد زمان، ومدير التحرير شاهد تشودري، ومحرر األخبار شاكل طاهر 

أ و ج،  –112خلوي، والمحرر راجا هارون.  سجلت الشرطة القضية في ضوء المادة 
من القوى الشبابية ختم النبوات.  بناء على شكوى مقدمة من الجماعة الدينية وقار جادون 

وقامت جماعات دينية أخرى منها جماعة علماء اإلسالم وفرسان الصحابة بمسيرة في 
يونيو حزيران للتنديد بالمقال والمطالبة بحكم اإلعدام للكاتب  9أبوت آباد يوم 

2والصحفيين.
 

 

 نبذة عامة عن الدولة

د البريطانية، على أساس اإلعتقاد بأن المسلمين والهندوس تأسست دولة باكستان لتكون وطنًا لمسلمي الهن
 911% من تعداد سكانها البالغ عددهم 11يشكلون أمتين مختلفتين.  وبالرغم من أن المسلمين يشكلون 

تعهد زعيم اإلستقالل  9121مليون نسمة فلم يكن مؤسسيها يقصدون أن تكون دولة إسالمية.  وفي عام 
تع الهندوس والمسيحيين والفرس واألقليات الدينية األخرى بالمساواة مع الغالبية  محمد علي جناه بأن يتم

المسلمة  قال قبل إعالن تأسيس الدولة رسميًا بثالث أيام: "أنتم أحرار؛ أحرار في الذهاب إلى معابدكم، 
طائفة أو ومساجدكم، أو أي من أماكن العبادة في دولة باكستان هذه.  يمكنكم اإلنتماء ألي دين أو 

أكدت "وثيقة األهداف" التي تم اإلستناد إليها  9121وفي مارس آذار   2عقيدة،  فهذا ال شأن للدولة به".
 1في كتابة الدستور على "التعددية في اإلسالم وبين الديانات غير اإلسالمية".

 

" % "آخرين1% هندوس، و1% مسيحيين، و1% أحمدية، و2% شيعة، و99ولكن بالرغم من وجود 
منهم البهائيين، والوثنيين، والبوذيين، والفارسيين، إال أن باكستان لم تتمسك بالتعددية وقد إبتعدت عن 
الكثير من مباديء مؤسسيها.  قامت الحكومات المتعاقبة بفرض ما يسمى المباديء اإلسالمية على 

في القانون المدني والجنائي.  الكثير من جوانب الحياة العامة في باكستان وقد أدخلت الشريعة اإلسالمية 
وفي حين سعى المصلحين السياسيين والدينيين إلى إحترام حقوق جميع المواطنين إال أنهم جاهدوا 
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بإستمرار مع العناصر الرجعية وخاصة من بين العلماء.  لقد واجه المصلحين الدينيين مثل العالم المبجل 
نة "مصدر للمباديء العامة، وليس األحكام المحددة" فضل الرحمان الذي سعى إلى إعتبار القرآن والس

تهامات باإلزدراء بالمقدسات.  إضطر فضل الرحمان نفسه إلى الفرار من البالد، وذهب  تهديدات وا 
للتدريس في جامعة شيكاغو حيث قام بتشكيل جيل كامل من الطلبة.  وكان هذا مكسب كبير ألمريكا 

1وخسارة كبرى لباكستان.
 

في عام  9121لتوترات الداخلية إلى وجود نظام قضائي غير مستقر.  فقد ألغي دستور قادت هذه ا
ن كان لم يتم إلغاؤه بفرض  9112.  أما دستور 9111في عام  9111؛  ثم تم إلغاء دستور 9129 وا 

كان قد  9191نظام األحكام العرفية بعد ذلك، إال أنه تعرض للعديد من التعديالت حتى أنه بحلول عام 
وقد زادت كل هذه التغييرات من مساحة دور اإلسالم.  فكانت اإلشارة إلى  9ار في الواقع دستور جديد.ص

مشكلة بحيث تتجنب جعل الشريعة نفسها مصدرًا للتشريع.  ولكن  9121المصادر اإلسالمية في دستور 
( بأن 9) 9ة الذي تم تقديمه تحت يحي خان تضمن أحكام تميل لألسلمة.  قالت الماد 9112دستور 

: "اإلسالم 1الدولة هي "جمهورية باكستان اإلسالمية والتي يشار إليها فيما يلي بباكستان".  وقالت المادة 
شترطت المادة   111( أن يكون الرئيس مسلمًا، كما نصت المادة 1) 29هو دين الدولة في باكستان".  وا 

وضعها القرآن والسنة ... وال يسري أي قانون ( أن تكون كل القوانين "متفقة مع أوامر اإلسالم كما 9)
كما تأسس مجلس العقيدة اإلسالمية لكي يرجع إليه البرلمان بشأن توافق القوانين  1يخالف هذه األوامر".
91مع الشريعة اإلسالمية.

 

بعد إنفصال بنجالديش في سبعينات القرن العشرين، عمل رئيس الوزراء ذوالفقار علي بوتو على تقوية 
القات مع دول الخليج، متطلعًا إلى السعودية واإلمارات والكويت كمصادر للمعونة والتجارة.  وفي عام الع

منع شرب الخمر، والقمار، والمالهي الليلية وأعلن تطبيق الشريعة اإلسالمية.  وبما أنه تم  9111
ه شنقًا بتهمة القتل بإنقالب عسكري بقيادة الجنرال ضياء الحق وتم إعدام 9111التخلص من بوتو عام 

فلم يقم بتطبيق هذه التغييرات.  ولكن كجزء من نمط يزيد فيه قوة تأثير العلماء تحت الحكم  9111عام 
العسكري، فإن ضياء الحق قد زاد من وتيرة أسلمة القوانين. ولكون قوته تستند فقط على القوات المسلحة 

 99في حلم وكلفه بتأسيس دولة إسالمية في باكستان.دون شرعية ديمقراطية، فإنه قد إدعى أن اهلل كلمه 

وقام ضياء الحق بالتالي بفرض الصالة في المكاتب الحكومية أثناء مواعيد العمل، كما شدد على صيام 
  91رمضان، وشجع اإللتزام بـ "المعايير اإلسالمية" في الصحافة والتليفزيون والراديو والفنون والمجالت.

، في عيد مولد النبي، تم اإلعالن عن اإللتزام بتطبيق الحدود، بما فيها فرض 9111فبراير شباط  91في 
عقوبات قطع األطراف والرجم والجلد لجرائم السرقة، والسلب، والعالقات الجنسية غير الشرعية، والتشهير، 

حادية، وشرب الخمر.  كذلك أنشأ ضياء الحق هيئة الشريعة في المحاكم العليا، ومحكمة الشريعة اإلت
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وهيئة إستئناف الشريعة في المحكمة العليا لإلشراف على تطبيق حدود الشريعة ولتقييم تطابق القوانين مع 
  92الشريعة.

 

 قوانين اإلزدراء بالمقدسات

تم إدخال قوانين اإلزدراء بالمقدسات تحت حكم ضياء الدين.  وحتى ذلك الوقت كان قانون العقوبات يجرم 
وفي الثمانينات من القرن الماضي تمت  92العبادة أو تدنيسه بقصد إهانة أية ديانة".فقط "اإلساة لمكان 

ب ، ج، مما خلق ما يعرف اليوم بصفة عامة بقوانين  – 112أ ، ب ، ج، وكذلك  – 119إضافة المواد 
 اإلزدراء بالمقدسات.

س ألي من أزواج أو : "أي شخص يقوم بتدنيس اإلسم المقد9191أ المضافة عام  – 119تقول المادة 
آل الرسول أو أي من الخلفاء الراشدين او صحابة الرسول بكلمات منطوقة أو مكتوبة أو بالتصوير أو 
باإلسناد أو التلميح المباشر أو غير المباشر يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى ثالث سنوات أو بالغرامة أو 

موجهة خصيصًا ضد األحمدية ويتم مناقشتها  9192ب ، ج  المضافة في عام  - 119كليهما". )المواد 
 الحقًا(.

)وتندرج من خالل تطبيق المرسوم األول( تنص على: "كل من  9191ب مضافة عام  – 112المادة 
يتعمد تدنيس أو إتالف نسخة من القرآن أو جزء منه أو إستخدامه باي طريقة مهينة ألي غرض غير 

 قانوني يعاقب بالسجن مدى الحياة".

: "أي من يقوم بتدنيس اإلسم المقدس للنبي 9191ج والتي تمت إضافتها في عام  – 112المادة  تقول
محمد بالكلمات سواء المكتوبة أو المنطوقة أو التمثيل المرئي أو باإلسناد أو التلميح المباشر أو غير 

ات أكثر عندما حكمت وقد تم زيادة العقوب 92المباشر يعاقب باإلعدام أو السجن مدى الحياة والغرامة".
بأن "عقوبة إزدراء الرسول...هي اإلعدام وليس غيره".  في حين أن  9111محكمة الشريعة اإلتحادية عام 

هذه األحكام ملزمة إال أن الحكومة لم تعدل القانون بعد، مما يعني أن القانون الرسمي ما زال يتيح العمل 
91نتقدون عقوبة اإلعدام.بعقوبة السجن، وتستخدمه الحكومة للرد على من ي

 

بإضافة هذه المواد فإن باكستان اليوم تطبق أشد قوانين اإلزدراء بالمقدسات في العالم.  وهي تنطبق فقط 
على اإلزدراء بالمقدسات المزعوم ضد اإلسالم، دون أية ديانة أخرى.  وفي حين أن النظام القانوني ال 

وفقًا لمركز بيو  91ن أي مسلم يقرر أن يترك اإلسالم قد يقتل.يشمل الردة، بعد، فإن أسلمة القانون تعني أ
لقد إقترح  99% من الباكستانيين يؤيدون عقوبة اإلعدام بالنسبة للمرتدين عن اإلسالم. 19لألبحاث فإن 

بعض من صناع القوانين فرض عقوبة اإلعدام على الذكور من المرتدين والسجن "حتى اإلستتابة" لإلناث.  
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، فإن ممتلكات المرتد تنتقل إلى ورثته من المسلمين، 1111المرسوم، أي قانون الردة لعام وتحت هذا 
91ويعين وصي قانوني ألطفاله.

 

إن هذه القوانين الغامضة الصياغة، بالرغم من قسوتها، ال تعرف اإلزدراء بالمقدسات بوضوح ، وتتضمن 
ن يتهم آخر بالكفر بناء على دليل ظرفي قد ضمانات قليلة ضد اإلتهامات الكاذبة.  فيستطيع أي شخص أ

يكون قوامه مجرد إتهام دون حاجة إلثبات النية.  وهذا يفتح الباب إلساءات خطيرة، خاصة ضد غير 
المسلمين، حيث يمكن أن تعتبر شهادتهم في مثل هذه الحاالت غير ذي قيمة لدى المحكمة.  إن شهادة 

ن ان تحمل نصف قيمة شهادة الذكر المسلم، وشهادة المرأة الذكر غير المسلم في محكمة إسالمية يمك
غير المسلمة تحمل ربع قيمة شهادة الرجل المسلم.  وقد تطلب المحكمة من غير المسلم أن يدفع ضعف 
الغرامة المطلوبة للمسلم الذي أخطأ في حقه، بينما يتلقى غير المسلم فقط نصف الغرامة المستحقة له من 

ض المواقف ال يسمح للمرأة أو لغير المسلم بالشهادة إطالقًا.  لقد نظرت الحكومة شخص مسلم.  وفي بع
في تعديل قوانين اإلزدراء بالمقدسات بحيث تشمل عقوبات صارمة لإلتهامات الكاذبة، ولكن حاليًا، مازالت 

حت ت 1112أصدرت الحكومة الباكستانية عام  11شهادة شخص مسلم واحد كافية إلدانة غير المسلم.
الضغوط الدولية، وفي ضوء اإلتهامات العديدة الباطلة باإلزدراء بالمقدسات، الشرط القانوني بأن يقوم كبار 
رجال الشرطة بفحص ودراسة كل إتهامات اإلزدراء بالمقدسات قبل تقديم إتهام رسمي، ولكن هذا اإلجراء 

 يبدو وأنه غير كاف على اإلطالق.

ت وقوانينه ال تزال تستخدم ضد األعداء السياسيين، واألعداء الشخصيين، إن اإلتهام باإلزدراء بالمقدسا
واألقليات غير الشعبية، خاصة األقليات الدينية.  يقول تقرير منظمة العفو الدولية أن أغلب الحاالت 
ليست مدفوعة بتصرفات اإلزدراء بالمقدسات بل نتيجة "إحتقار أعضاء مجتمعات األقليات، مضافًا إليها 

عداوة الشخصية، والغيرة المهنية أو المنافسة اإلقتصادية".  إن حوالي نصف المتهمين في ظل قوانين ال
اإلزدراء بالمقدسات هم مسلمين، ولكن النسبة األكبر منهم تنتمي إلى األقليات الدينية.  لقد نال األحمدية 

من التهديدات والعقوبات؛  % من السكان على التوالي، نصيب كبير1% و 2والمسيحيين الذين يشكلون 
الحظت منظمة العفو  19% من السكان يعانون بصورة غير متناسبة.1وكذلك الهندوس الذين يشكلون 

أن القوانين على درجة من الغموض حتى انها "تشجع، بل تدعو إلى، إضطهاد  1111الدولية في عام 
رير اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية إن يقول تق 11األقليات الدينية أو حتى المسلمين غير الملتزمين".

القوانين "تستخدم غالبًا لتهديد المسلمين ذوي العقليات اإلصالحية، والمعارضين، واألقليات الدينية أو 
   12لتسجيل أهداف شخصية".  وأحيانًا تعرض قضايا ضد من قد يعانون مرضًا عقليًا.

حين تم القبض على مسلم وخمسة صبية  1119يوليو تموز  19من أغرب األحداث ما وقع في أوكرا في 
سنوات وخمسة عشر  91مسيحيين بتهمة اإلزدراء بالمقدسات.  كان الصبية الذين تراوحت أعمارهم بين 
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سنة يعالجون حمارًا مجروحًا وجرى الدواء الذي سكبوه على الجرح بأشكال مختلفة.  أعلنت مجموعة 
ة كتبوا أسماء مقدسة على الحمار، وطالب بعض المتطرفين بالقبض عليهم صغيرة من المسلمين ان الصبي

إلهانتهم اإلسالم.  تم القبض على الصبية وحتى الحمار تم التحفظ عليه لبعض الوقت.  وبعد التحقيق، 
12أطلقت الشرطة سراح األطفال حيث تقدم الكثير من السكان المحليين بإفادات تشهد لبراءتهم.

 

اكستان أنه ليس لديها عدد محدد للذين تم إتهامهم في ضوء قوانين اإلزدراء بالمقدسات، تقول حكومة ب
وتقدم مصادر أخرى تقديرات متباينة.  ولكن هذه المصادر تقدم مؤشرات على مدى اإلتهامات 

تمت مقاضاة حوالي  1111واإلعتقاالت.  تقول الخارجية األمريكية أنه في األربع سنوات حتى عام 
وخمسين إلى ستين مسيحي كل عام بتهم اإلزدراء بالمقدسات.  يقول تقرير لجنة باكستان القومية خمسة 

 211شخصًا.  من بينهم  112تم إتهام على األقل  1111وحتى عام  9191للعدل والسالم أنه منذ عام 
لت اللجنة من ديانات غير معروفة.  وقا 91هندوسيًا، و 92مسيحيًا، و 991أحمديًا، و 221مسلمًا، و

كان ستون شخصًا في البنجاب وحدها هدفًا لإلتهام باإلزدراء  1112أيضًا أنه في النصف األول من عام 
تهامهم  1112بالمقدسات، جرت محاكمة ثالثة وخمسون منهم.  في عام  تم سجن ثمانين مسيحي وا 

ًا إنتظارًا للمحاكمة بتهمة تم إحتجاز تسعة وثالثون أحمدي  1112باإلزدراء بالمقدسات.  وأيضًا في عام 
كما سنرى الحقًا فإن  12اإلزدراء بالمقدسات، وكان أحد عشر شخصًا آخرين يقضون عقوبات بالسجن.

البيانات التي يسجلها األحمديين تشير إلى وجود أعداد أكبر منهم يواجهون تهم اإلزدراء بالمقدسات في 
 ظل مختلف القوانين.

كل تهديدًا أكبر من العقوبات القانونية، حيث يقوم بتنفيذها األهالي إن الهجمات غير القانونية تش
المتطرفين أو الغوغاء بل وأحيانا الشرطة ذاتها.  وفي حين لم يتم بعد رسميًا إعدام أي شخص في ظل 
ا قوانين اإلزدراء بالمقدسات منذ الثمانينات، إال أنه تم قتل ما يزيد عن ثالثين متهمًا، والبعض منهم قتلو 
بعد تبرئتهم بلحظات.  وكذلك تم قتل الكثيرين ممن لم توجه إليهم تهمة اإلزدراء بالمقدسات رسميًا، أو 
تعرضوا لإلعتداء، كما وقعت العديد من الهجمات الغوغائية على بيوت العبادة، والمنازل، ومحال 

تم اإلعتداء عليهم.  قالت أحيانًا فشلت الشرطة وقوات األمن في التصرف بفاعلية لحماية من ي 11العمل.
هيئة اإلذاعة البريطانية أن "مئات من الناس قد أعدموا دون محاكمة منذ منتصف الثمانينات" بسبب 

11اإلتهام باإلزدراء بالمقدسات.
 

.  9111فمثاًل، يقول تقرير منظمة العفو الدولية: "نعمت األحمر، معلم وشاعر وكاتب قتله المتطرفين عام 
؛ ومختار مسيح خمسون عامًا، 9111عامًا، تم طعنها وقتلها أمام الشرطة عام  91مرها بنت المسيح، ع

عامًا  21عامًا، ورحمة مسيح  91تم تعذيبه حتى الموت أثناء إحتجازه لدى الشرطة.  سالمة مسيح 
أمام محكمة الهور العليا، بعد أن  9112عامًا أطلق المتطرفين الرصاص عليهم عام  21ومنصور مسيح 
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تمت تبرئة أول إثنين من تهمة اإلزدراء بالمقدسات.  مات منصور مسيح في الحال، بينما أصيب سالمة 
في  19ورحمة بإصابات خطيرة.  كذلك قتل عارف إقبال بهاتي أحد القضاة في تلك القضية، بعد ذلك".

د، وتم إطالق تم إتهام أخوين مسيحيين في فيصل آباد بكتابة منشورات تنتقد محم 1191يوليو تموز 
الرصاص عليهم وقتلهم أثناء قيام الشرطة بنقلهم من محكمة المقاطعة.  وأصيب أحد رجال الشرطة 

11إصابة بالغة عندما أطلق مسلحين ملثمين النار عليهم.
 

قال نظير أخطر قاضي المحكمة العليا في الهور علنًا أنه على المسلمين واجب ديني  1111في عام 
باإلزدراء بالمقدسات فورًا، دون الحاجة إلى إجراءات تقاضي.  وبالرغم من أنه  بقتل أي شخص متهم

سحب كالمه فيما بعد إال أن هذه العبارة تبين مدى التحيز والعنف اللذين يحيطان بموضوع اإلزدراء 
21بالمقدسات.

 

قامت حشود  1119يناير كانون الثاني  1تستهدف قوانين اإلزدراء بالمقدسات حرية الصحافة أيضًا.  في 
بحرق مطبعة "فرونتير بوست" في بيشاور من أجل قيامها بنشر ما يعتقد أنه خطاب تجديف.  طالب 
المتظاهرين وأغلبهم من طلبة الجامعات والمدارس بأشد العقاب للناشرين وأعلنوا عن مكافأة قدرها مليوني 

وات الشرطة كانت موجودة في روبية ألي شخص يقتل بن دزاك كاتب الخطاب اليهودي.  ورغم أن ق
مكتب الجريدة، إال أنها لم تحاول إيقاف العنف.  قامت السلطات المحلية بإغالق مقر الجريدة، وتم توجيه 
تهمة اإلزدراء بالمقدسات لكل من محرر األخبار أفتاب أحمد، ورئيس المراسلين إمتياز حسين، والكاتب 

في مايو أيار   29سن وأخصائي الكمبيوتر وجيه الحسن.قاضي غالم سروار، ومساعد التحرير معوار مح
وفي أعقاب نشر سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد على اإلنترنت، ومعظمها من أمريكا،  1191

بالمائة من حركة اإلنترنت في  12حجبت الحكومة مواقع يوتيوب وفيسبوك اللذين يشكال وحدهما حوالي 
اكستانيين من مشاهدة مواد كافرة.  وقالت الحكومة بعد ذلك أنها ستقوم بمراقبة البالد، لمحاولة منع الب

مواقع جوجل وياهو وأمازون وام إس إن وهوت ميل وبينج لمنع أي محتوى مسيء، بينما يتم حجب سبعة 
21عشر موقعًا آخرًا ليسوا بنفس الشهرة.

 

 

 

 األحمدية

( المجتمع األحمدي، المعروف 9119 – 9922)أسس الميرزا غوالم أحمد القاديان  9991في عام 
 911باألحمدية في قرية قاديان البنجابية، الهندية اليوم،.  ويعيش أتباع األحمدية موزعين في حوالي 

دولة، ويعرفون أنفسهم بأنهم حركة تجديد في اإلسالم تركز على الحكمة والفلسفة التي تقوم عليها 
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ة التسامح وحقوق اإلنسان العالمية بل ودائمًا ما ينددون باإلسالم وعادة ما يساند األحمدي 22تعاليمه.
( ٦٢٢١ - ٦٢٣١ومن أوسع الباكستانيين األحمديين شهرة هو العالم محمد عبد السالم  )   22المتطرف.

 .٦٢٩٢الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 

ن أنه إدعى النبوة رغم أن اإلسالم يعلم أنه ال ولكن، ال يقبل معظم المسلمين تعاليم غوالم أحمد حيث يقولو 
يمكن أن يأتي نبي بعد النبي محمد.  لذلك، فإنه رغم أن األحمدية يعتبرون أنفسهم مسلمين، إال أن أغلب 
المسلمين يرون أن إختالفاتهم تعتبر كافية  لتصنيفهم بخارج اإلسالم.  يواجه األحمدية في باكستان 

إنهم مستهدفين من قبل سياسات الحكومة  22ة ودينية وغالبًا ما يتهمون بالردة.وأماكن أخرى هجمات سياسي
التي تعزز التمييز ضدهم والهجوم عليهم، ومن قبل قوانين اإلزدراء بالمقدسات والردة، بل وأيضًا بعض 

 القوانين والمواد الدستورية المعادية لألحمدية.

لتنص على أن المسلم يؤمن "بأن نبوة محمد  9112ر ( من دستو 2) 111تم تعديل المادة  9112في عام 
هي آخر النبوات على اإلطالق، وأنه هو خاتم األنبياء، وال يؤمنون أو يعترفون بأي شخص جاء بعد 
محمد يدعي انه نبي او مصلح ديني بأي شكل من األشكال".  ومن المفهوم ان هذا يقصد به اعالن ان 

  21األحمدية ليسوا مسلمين.

وفقًا للمادة   21قوانين اإلزدراء بالمقدسات تستهدف األحمدية بصفة خاصة وتسميهم القاديانيين. إن بعض
 ب: –119

أي شخص من جماعة القاديانية أو الالهورية )والذين يدعون أنفسهم أحمدية أو أي إسم  (1)
 آخر( يقوم بالتعبير ، المنطوق أو المكتوب، أو بالتمثيل المرئي:

يخاطب أي شخص غير الخليفة أو صحابة النبي المقدس محمد كأمير  يشير إلى أو (1)
 المؤمنين، أو خليفة المؤمنين، أو خليفة المسلمين، أو صحابي، أو رضي اهلل عنه؛

 يشير إلى أو يخاطب أي إنسانة غير زوج النبي الكريم محمد )صلعم( كأم المؤمنين؛ (2)

نبي المقدس محمد )صلعم( كأهل البيت؛ يشير إلى أو يخاطب أي شخص غير أهل بيت ال (3)
 أو

يشير إلى أو يسمي أو يدعو مكان العبادة الخاص به مسجدًا؛ سوف يعاقب بالسجن فترة قد  (4)
 تمتد إلى ثالث سنوات، ويمكن أن تفرض عليه غرامة. 

أي شخص من جماعة القاديانية أو جماعة الالهورية )الذين يدعون أنفسهم أحمدية أو أي  (2)
م آخر( يشير بالتعبير  المكتوب أو المنطوق أو بالتمثيل المرئي إلى نمط أو شكل الدعوة إ س

إلى الصالة التي تتبعها عقيدته بأنها "اآلذان" كما يفعل المسلمين، يعاقب بالسجن لمدة قد 
 تصل إلى ثالث سنوات وتفرض عليه غرامة كذلك.
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 ج: – 119تقول المادة 

أو جماعة الالهورية )الذين يدعون أنفسهم أحمدية أو  أي شخص من جماعة القاديانية
أي إ سم آخر( يقوم باإلشارة إلى نفسه بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أنه مسلم، أو 
يدعو دينه إسالم، أو يعظ أو يعرف بدينه أو يدعو آخرين لإلنضمام إلى دينه سواء 

المرئي يستفز المشاعر الدينية بالتعبير  المكتوب أو المنطوق أو بأي شكل من التمثيل 
 للمسلمين يعاقب بالسجن لفترة قد تصل إلى ثالث سنوات مع الغرامة.

إن هذين القانونين معًا يمنعان األحمدية من تسمية أنفسهم مسلمين، ومن إطالق إسم محمد على أوالدهم، 
سيء إلى "المشاعر الدينية ومن تقريبًا كل تعبير علني عن إيمانهم، ومن أي شيء آخر يمكن إعتبار أنه ي

 9112تم رفض معارضة دستورية لهذه القوانين من قبل المحكمة العليا في باكستان عام  29للمسلمين".
على أساس أن الدولة الباكستانية لها الحق في "حماية" المصطلحات اإلسالمية من إستخدام غير 

بما أن الممارسات األحمدية الدينية كانت مثار المسلمين لها، بل هذا ضروري للحفاظ على النظام والقانون 
ستياء األغلبية السنية في باكستان مهما إتصفت بالسلمية". 21غضب وا 

 

وفقًا لتقرير القائد األحمدي األمريكي مجيب إجاز، إن األحمدي في باكستان يمكن أن يخشى القبض عليه 
المسلم الباكستاني الذي يتقدم للحصول على بل يشترط على  21لمجرد أن "يقول لمسلم آخر السالم عليكم".

 جواز سفر أن يتخلى عن معتقدات األحمدية ويعلن كتابة:

ال أعترف بأي شخص يدعي النبوة بأي معنى للكلمة أو أي وصف لها بعد محمد 
 )صلعم( وال أعترف بأي مدع للنبوة أو اإلصالح الديني كمسلم.

 وبشكل مباشر:

ادياني هو نبي مزيف وأعتبر أتباعه سواء من القاديانية أو أعتبر أن ميرزا غوالم أحمد ق
29الالهورية غير مسلمين.

 

لقد واجه األحمدية عقود من اإلضطهاد الشديد في باكستان، فقد حرقت مساجدهم ودنست مقابرهم.  كذلك 
هم، ونادرًا ما منعوا من الحج إلى مكة أو دفن موتاهم في مقابر المسلمين.  وكثيرًا ما تتم مصادرة مطبوعات

21يتعرض مهاجميهم للمحاكمة أو العقاب، ويتم تجاهل تواطوء الشرطة مع الهجمات.
 

يتعرض األحمدية بشكل غير متناسب إلتهامات اإلزدراء بالمقدسات وما يماثلها مثل "جرح المشاعر 
قضية  291تم رفع  9111أنه منذ عام  1111الدينية" للمسلمين. قال تقرير وزارة الخارجية األمريكية عام 

جنائية بدافع ديني ضد األحمدية بما فيها اإلزدراء بالمقدسات، وبعضها "جرائم" مثل إرتداء قميص عليه 
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تم القبض على ذوالفقار جورايا بتهمة "التظاهر باإلسالم"  1111فمثاًل في يوليو تموز  22شعار إسالمي.
إتهمت  1111في أكتوبر تشرين األول  22إسالمية. بناء على إرساله كروت تهنئة عليها آية قرآنية وتحية

الشرطة محمد طارق باإلزدراء بالمقدسات بزعم أنه أزال ملصقات معادية لألحمدية من داخل أحد 
وديسمبر كانون  9192يقدر احد المواقع االلكترونية األحمدية أنه ما بين ابريل نيسان  22األتوبيسات.

بتقديمهم نداء  21إبراز "الكلمة" وهي شهادة إسالمية تقليدية، وأحمدي ب 121تم إتهام  1119األول 
 111بإستخدامهم كلمات وتعبيرات إسالمية، و 919بالتظاهر بأنهم مسلمين، و 22الدعوة للصالة، و

حالة تحت  129ب ، ج، و -119تهمة بإنتهاك المادة  111بالوعظ.  ويقرر نفس التقدير أكثر من 
فيما يلي خمسة أمثلة من  21لتوزيع منشورات تنتقد القوانين المعادية لهم. 12ج وأكثر من  – 112المادة 

 بين مئات الحاالت.

 9ب في  –119تم إتهام عطاراهلل وارياش من منطقة باهاوالنجار في مقاطعة البنجاب بإنتهاك المادة رقم 
المتطرفة، قد زعمت أنه .  كانت التهمة التي وجهها له أعضاء منظمة خاتم النبوات 9111سبتمبر أيلول 

قام ببناء مئذنة ومنبر في مسجد مالصق لمنزله، ويمتلك نسخة من القرآن ويعلم األحمديات.  أجاب على 
هذه التهم بأنه لم يقم ببناء المسجد وأنه موجود في مكانه منذ عقود من الزمن وأنه ال يمتلك األرض المقام 

ي بأنه قد تم العثور على مصحف في المسجد وكذلك بعض عليها وأنه ليس هو المسئول عنه.  قال القاض
المنشورات األحمدية، وأن وارياش قد قام ببناء المسجد في شكله الحديث.  ثم أضاف القاضي دونما تفسير 

ج التي تجرمه، ولكن كان "يجب على وارياش  119أنه ربما يكون المسجد قد تم بناؤه قبل إصدار المادة 
صدور تعديل القانون".  بما أن هذا كان أول تعد له وهو مزارع أمي إدعى القاضي  أن يغير من شكله بعد
حكم على وارياش بالسجن المشدد لمدة عامين مع  1111يناير كانون الثاني  29أنه يتساهل معه وفي 

21روبية. 1111غرامة 
 

ضل في ضوء تمت محاكمة غوالم مصطفى، وحامد ومقصود أحمد وميان فا 1111يوليو تموز  29في 
أ  بـ"جرح مشاعر المسلمين" في بهاروكاي كاالن، مقاطعة سيالكوت.   –112ج والمادة  –119المادة 

تحت زعم أنهم تجرأوا على مشاهدة برنامج تليفزيوني أحمدي في جاراج سيارات مع ترك بابه مفتوحًا بسبب 
في ديارابور لم يكن قد حر منتصف الصيف.  ولكن غوالم مصطفى الذي كان رأس مجتمع األحمدية 

ذهب أبدًا إلى بهاروكاي. وبالتالي قدم خمسون رجاًل شهادات مكتوبة تفيد بأن اإلتهامات الموجهة للثالثة 
29هي كاذبة.  ولكن، مع هذا ظل إثنين منهم قيد الحجز لمدة عام على األقل.

 

أونالين التليفزيوني الديني دعا د.أمير لياقات حسين مذيع ببرنامج العالم  1119سبتمبر أيلول  1في 
المسلمين لعدم الخوف من قتل األحمدية، وسانده في ذلك ضيفي البرنامج من علماء المسلمين.  في 
خالل أربعة وعشرين ساعة، وصل ستة من المتشددين إلى عيادة فاضل عمر في مدينة ميربور وقتلوا 
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ى عشر رصاصة.  إنتظر القتلة في الطبيب عبد المنان صديقي ذو الخمسة واألربعين عامًا بإحد
المستشفى حتى إعالن موت الطبيب ثم خرجوا بال وجل من الباب األمامي.  في نفس الوقت قيدت 
الشرطة الجريمة ضد مجهول.  وقعت جريمة قتل ثانية بعد إذاعة تصريح حسين بثمان وأربعين ساعة.  

والبالغ من العمر خمسة وسبعون عامًا إذ تعرض يوساف تاجر األرز وأحد قادة األحمدية المحليين 
إلطالق النار وهو في طريقه لتأدية الصالة في نواب شاه.  وقد أصيب بثالث رصاصات ومات في 

21طريقه إلى المستشفى.  ولم يتم القبض على أي شخص.
 

، وفي سيالنوالي تحصيل، مقاطعة البنجاب، ألقي القبض على خمسة عشر 1111في مارس آذار 
ألحمدية عندما إشتكى أحد رجال الدين المحليين الثوريين أن المكان الذي يستخدمونه للعبادة شخص من ا

ج التي تحرم على األحمدية من الظهور أو حتى تسمية أنفسهم  – 119يشبه المسجد وذلك إنتهاك للمادة 
تخدمون ذلك المكان مسلمين أو "إستفزاز مشاعر المسلمين بأية طريقة".  بالرغم من أن األحمدية كانوا يس

لعقود طويلة دون شكوى أو إعتراض رسمي، إال أن الشرطة تضامنت مع مطالب رجل الدين الثوري.  وتم 
21حبس ثالثة من الخمسة عشر رجاًل دون كفالة.

 

هاجم مسلحين مسجدين أو  1191مايو أيار  19في واحدة من أبشع الهجمات في السنوات القريبة في 
بادة األحمدية في الهور )من غير القانوني في باكستان تسميتهما مسجدين( باألحرى مركزين للع

بالرصاص والقنابل اليدوية أثناء تأدية صالة الجمعة.  وقع الهجومين، وتفصل بينهما دقائق قليلة، في 
موقعين يبعدان أحدهما عن اآلخر عدة أميال وراح ضحية هذا الهجوم ثالثة وتسعين شخصًا.  إستغرقت 

طة عدة ساعات إلستعادة السيطرة على الموقف، وعندما دخلت المسجد فجر عدد من المهاجمين الشر 
أنفسهم حيث كانوا مرتدين سترات إنتحارية مليئة بالمتفجرات.  قالت التقارير أن طالبان إدعوا مسئوليتهم 

ول هجوم مدبر يحمل عن الهجمات.  وفي حين يعاني األحمدية من الهجمات العنيفة الكثيرة، إال أن هذا أ
بعد ذلك بأسبوع، تسبب رئيس الوزراء السابق نواز شريف في  29عالمات التخطيط اإلرهابي المنظم.

21صدمة غالبية أهل البالد عندما أشار إلى األحمدية على أنهم "إخوته وأخواته".
 

 

 المسيحيون

نسل من غيروا دينهم  من الهندوسية % تقريبًا من تعداد السكان، هم غالبًا 1إن المسيحيين الذين يشكلون 
إلى المسيحية ويعانون بصورة كبيرة من اإلساءات والمضايقات بسبب عقيدتهم وغالبًا ما ينتمون إلى 
الطبقات اإلجتماعية واإلقتصادية الدنيا.  مما يجعلهم عرضة بصورة خاصة إلتهامات اإلزدراء 

22األمثلة.فيما يلي أمثلة قليلة من بين مئات   22بالمقدسات.
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، تم إتهام أيوب مسيح المسيحي بمدح سلمان رشدي 9111بعد خالف مع أحد الجيران المسلمين عام 
سمه  9111نوفمبر تشرين الثاني  1مؤلف رواية "آيات شيطانية". وفي  قام احد المشتكين على ايوب، وا 

وجود شهود عيان على  محمد أكرم، بإطالق الرصاص عليه خارج المحكمة مما تسبب في إصابته.  ورغم
الجريمة، إال أن الشرطة رفضت التحقيق مع أكرم.  وقد تلقى العديد من هيئة الدفاع والقضاة المسلمين في 

حكمت محكمة في مدينة ساهيوال في  9119ابريل نيسان  11هذه القضية تهديدات بالموت.  في 
م فقط.  أيدت محكمة اإلستئناف الحكم البنجاب على أيوب بالموت بزعم تجديفه بناء على تصريح اإلتها

وكذلك المحكمة العليا.  وعلى مدى السنوات الست التي قضاها في السجن، كانت هناك محاولتين على 
وفي النهاية إستطاع محاميه أن يثبت أن أكرم إستغل اإلدانة لكي يجبر عائلة أيوب على  22األقل لقتله.

قامت المحكمة العليا بتبرئة أيوب  1111أغسطس آب  91ي ف 21ترك أرضهم وأن يستولي عليها لنفسه.
وأمرت بإخالء سبيله فورًا من حبسه المشدد في سجن مولتان المركزي الجديد.  إستمر أيوب يواجه تهديد 

.  لم يفقد أيوب ست سنوات من عمره فقط، 1111بالموت فترك باكستان في هدوء في أوائل سبتمبر آب 
 أحد جيرانه المنازعين له رغب في إمتالك أرضه. بل ترك بيته ببساطة ألن

ربما يكون حكم الموت على أيوب سببًا لموت أو ربما إنتحار مطران فيصل آباد الكاثوليكي المعروف 
أطلق الرصاص على المطران يوسف في نفس قاعة المحكمة  9119مايو أيار  1بيوحنا يوسف.  في 

ى أيوب؛ ولفظ أنفاسه على سلم المحكمة.  قام العديد من وفي نفس المكان الذي أطلق فيه الرصاص عل
الباكستانيين المسيحيين بتفسير موته على أنه إعتراض على قانون اإلزدراء بالمقدسات، وسار اآلالف من 
عتراضًا على القانون.  تم إلقاء القبض على المئات، وتم حبس  المشيعين في جنازته إحتجاجًا على موته وا 

يحيين بتهمة الكفر بسبب عبارات يزعم أنها صدرت عنهم.  تم الحكم على شخص يدعى إثنين من المس
روبية بتهمة تدنيس  21111بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها  1112ابريل نيسان  11رانجا مسيح في 

لوحة مكتوب عليها شهادة اإلسالم: يزعم أن رانجا قد رمى حجرًا أصاب اللوحة.  كان رانجا يعمل لدى 
21زب الشعب الباكستاني، وجاءت اإلتهامات ضده من منافس سياسي.ح

 

تم القبض على اسالم مسيح )إسم مسيح هو لقب  9119في إتهام شديد الغرابة، في نوفمبر تشرين الثاني 
عائلي شائع بين مسيحيي باكستان ويشتق من إسم السيد المسيح( من فيصل أباد وهو مسيحي أمي في 

تشير  29همة أنه قام بتعليق آيات قرآنية مكتوبة على حلية صغيرة في رقبة كلب.منتصف الخمسينات بت
الشهادات في المحكمة أن بعض المسلمين المحليين تضايقوا من رؤيتهم فالح مسيحي ناجح فرفضوا دفع 
ن ثمن الحيوانات التي باعها لهم. وبعد ذلك سرقوا كل بهائمه ورفعوا عليه قضية تكفير.  قام بعض السكا

بالتعدي عليه بالضرب ثم سلموه لقوات الشرطة حيث لقي المزيد من اإلساءة البدنية.  وعندما تم أخيرًا 
نظر قضيته بعد ثالث سنوات ونصف، إجتمع حشد خارج المحكمة في حين قدم اإلتهام مجرد أقوال غير 

كان كثيرًا ما يوضع   21تمت إدانته ونال حكمين بالمؤبد. 1111مؤكدة كدليل ضده.  ولكن في مايو أيار 
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في حبس إنفرادي، ويسمح للسجناء اآلخرين بضربه بشكل منتظم حتى أصيب بفقدان الذاكرة من جراء 
الصدمة.  وبعد أربع سنوات ونصف، سمح لعائلته بزيارته ثالث مرات فقط خاللها، قامت محكمة الهور 

ستئناف خمس دقائق فقط، وفي حيثيات .  إستغرقت جلسة اإل1112يونيو حزيران  2العليا بتبرئته في 
إبطال اإلدانة إنتقد القاضي نجم الزمان اإلدعاء مشيرًا إلى تراجع الشاهد الرئيسي عن أقواله.  ولكن مع 
هذا إضطر اسالم أن يظل مختبئًا مع إستمرار التهديد بالقتل له ولمن لجأ إليهم.  وفي إحدى المرات، قام 

11زل الذي كان مختبئًا به.مهاجميه بإشعال النار في المن
 

وكذلك تم إعتقال شخص مسيحي آخر يدعى مسيح هو يونس مسيح، في التاسعة والعشرين من عمره، 
تهامه باإلزدراء بالمقدسات في سبتمبر أيلول  قرب الهور، بعد أن أبلغ السكان الشرطة بأنه تفوه  1112وا 

لذي كان آنذاك رئيس إتحاد جميع األقليات بعبارات مهينة ضد اإلسالم ومحمد.  قال لشهباز بهاتي ا
عندما طلب إليهم عدم  1112سبتمبر أيلول  91الباكستانية، أن عشرات المسلمين قاموا بمهاجمته في 

مايو أيار  21الغناء بصوت عال حيث أن جسد إبن أخيه الذى مات لتوه كان ال يزال بالمنزل.  في 
19ل نظر إستئنافه مستمرًا.حكم على يونس مسيح بالموت.  وال يزا 1111

 

إتهم عمران مسيح، وهو مسيحي يعيش في فيصل آباد، بتدنيس القرآن.  كان  1111في أوائل يوليو تموز 
عمران وفق عادته قد قام بتنظيف دكانه وحرق النفايات واألوراق الملقاة في الشارع.  إتهمه صاحب أحد 

اء بالمقدسات ضد اإلسالم ونبيه، وهذا ربما يرجع إلى المحالت المجاورة بحرق صفحات من القرآن واإلزدر 
التنافس بينهما في العمل.  كرر اإلتهام أمام مسلمين آخرين، ويقول البعض أنه أذاعه من خالل مكبر 
الصوت بالمسجد.  وبالتالي قام حشد غاضب بمهاجمة عمران وضربه وتعذيبه ونهب محله.  تدخلت 

يناير كانون الثاني تمت إدانته بإنتهاك  99أيضًا إحتجزوه.  في  الشرطة إليقاف الضرب، ولكنهم هم
أ ، ب من قانون العقوبات وحكم عليه بالسجن مدى الحياة باإلضافة إلى غرامة قدرها أكثر  112المواد 

يذاء مشاعر المسلمين".   11من ألف دوالر أمريكي لتعمد إحراق القرآن بهدف "تغذية الكراهية بين األديان وا 

بدأت بعض من أفظع الهجمات ضد  1111يوليو تموز  21السنوات األخيرة، وبالتحديد في في في 
المسيحيين الباكستانيين في قرية كوريان التي يسكنها حوالي مائة عائلة من المسيحيين.  إتهمت عائلة من 

ود كما هو كوريان برمي قطع ممزقة من صفحات القرآن في الهواء في حفل زفاف بداًل من إلقاء النق
المعتاد من ضيوف الزفاف، وبعد هذا بعدة أيام بدأت مكبرات الصوت في المساجد تطالب بالهجوم على 
المسيحيين.  قام حشد من المسلمين الغاضبين المسلحين بالبنادق والمتفجرات باستخدام سيارات النقل 

زاًل، ونهبت كنيستين وسرقت الماشية.  إلقتحام األسوار والبنزين إلشعال الحرائق.  تم تدمير حوالي ستين من
12تمكنت العديد من العائالت الفرار واإلختباء في الحقول حيث وقفوا يشاهدون بيوتهم تحترق أمام أعينهم.
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 9سرعان ما وصلت إتهامات اإلزدراء بالمقدسات والعنف المصاحب لها إلى بلدة جورجا حيث قام في 
قد أنهم على صلة بجماعة فرسان الصحابة المسلحة المرتبطة أغسطس آب حشد من حوالي ألف مسلم يعت

بطالبان، بمهاجمة المسيحيين المحليين.  وتم تدمير أربعون منزاًل وقتل على األقل سبعة من المسيحيين، 
ستة منهم )بمن فيهم طفلين( تم حرقهم أحياء.  وجدت اللجنة المستقلة لحقوق اإلنسان في باكستان في 

أن الشرطة كانت على علم بخطة الهجوم على جوجرا المعد له  1111غسطس آب أ 2تقرير صادر 
مسبقًا ولكنهم لم يحاولوا إيقافه.  "ظلت الشرطة تتفرج في صامتة" قال زاهد إقبال أحد أعضاء المجلس 

بفرم  المحلي.  وفقًا لما قالته اللجنة المستقلة لحقوق اإلنسان في باكستان فإن دعوة المسلمين لكي "يقوموا
12المسيحيين" إنتقامًا من اإلزدراء بالمقدسات المزعوم كانت قد صدرت عن المساجد في الليلة السابقة.

 

بعد أعمال الشغب في جوجرا أعلن شهباز بهاتي، وزير شئون األقليات آنذاك، أن "قانون اإلزدراء 
هانجير، رئيس اللجنة المستقلة وقال أسماء جا 12بالمقدسات يتم إستخدامه إلرهاب األقليات في باكستان".

لحقوق اإلنسان في باكستان أن باكستان تشهد "نمطًا" من العنف المتصاعد ضد األقليات الدينية، بينما 
بقاء أسماؤهم خارج سجالت الشرطة". اكتوبر تشرين األول  9في  11يقوم السياسيين بحماية المنتهكين "وا 

س الباكستاني آصيف علي زراداي، وتناقشا حول اإلتجاه التقى البابا بنديكت السادس عشر مع الرئي
11المتنامي للعنف المعادي للمسيحية في باكستان، وتناول الحديث تعديل القوانين.

 

فبراير شباط حكم على  12.  وفي 1191بالرغم من هذه المناقشات، إستمرت إدانة المسيحيين في عام 
إستفزاز مشاعر المسلمين الدينية بإرسال رسائل نصية قمر ديفيد بالسجن خمسة وعشرون عامًا بتهمة 

في أوائل مارس تمت إدانة زوجين مسيحيين بتهمة تدنيس القرآن بعد زعم   19تجديفية ضد محمد والقرآن.
أنهما لمساه دون غسل أيديهما.  أكد الشهود في المحاكمة أن الزوجين إستخدماه في طقوس السحر 

سالم على حوائط منزلهما.  تم الحكم على الزوجين منير مسيح ورقية بيبي األسود وأنهما كتبا شهادة اإل
قبضت الشرطة في مدينة  1191يونيو حزيران  91في   11بالسجن خمسة وعشرون عامًا لكل منهما.

جهوماري على رحمت مسيح الذي يعتقد أن عمره خمسة وثمانون عامًا وأرسل إلى سجن مقاطعة فيصل 
يران المسلمين ويدعى محمد ساجد حميد والذي ينازعه على قطعة أرض قد إتهمه آباد.  كان أحد الج
تم الحكم باإلعدام على آسيا بيبي وهي أم  1191وفي نوفمبر تشرين الثاني   11باإلزدراء بالمقدسات.

 19لخمسة أطفال حيث إتهمها باإلزدراء بالمقدسات أحد الجيران في مدينة شيخوبورا، القريبة من الهور.
 

 

 

 

 الهندوس
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% من تعداد سكان باكستان، 1فإن الهندوس، بمختلف طبقاتهم، يشكلون تقريبًا  9119وفقًا إلحصاء عام 
ويتركز وجودهم في مقاطعة السند.  وهم يعانون من التمييز ضدهم، والصعوبات اإلقتصادية، واإلضطهاد 

قية أو مزعومة ضد المسلمين في الهند.  الديني، وغالبًا ما يهاجمون بصورة عشوائية إنتقامًا لهجمات حقي
ن لم يكن بنفس كثافة إستهداف األحمدية أو  وهم أيضًا مستهدفين بإتهامات اإلزدراء بالمقدسات وا 

 المسلمين.

.  كان أحد الهندوس ويدعى رام تشاند والذي كان يعيش في 1119من أمثلة ذلك، ما حدث في يوليو 
ية حمام لشخص يدعى محمد سافدار.  إتهم سافدار العامل بتدنيس مقاطعة بهاوالبور، يقوم بتركيب أرض

إسم النبي عندما قام بحفره على أحد القوالب وأخذ القالب معه إلى شيخ القرية.  غضب المسلمون من هذا 
التصرف الكافر.  وقام المسلمين في القرية بمهاجمة بيوت وأمالك الهندوس وكذلك إعتدوا بالضرب على 

تهمتهم باإلزدراء بالمقدسات.  نساءهم وأطف بنه رام يزمان وا  الهم.  بينما قامت الشرطة بإعتقال تشاند وا 
تفاعل المسلمون المحليون مع هذه التهم بعنف أكبر وقاموا بقطع الطريق لساعات مطالبين بطرد كل 

عتقلت الشرطة عشرين مسلمًا لهجومهم على الهندوس. 11الهندوس من المنطقة.  وا 
 

قام زمالء جاجدش كومار العامل بمصنع في كراتشي بضربه حتى الموت بزعم أنه  1119ل إبري 1في 
أصدر تعليقات تجديفية ضد اإلسالم.  حاولت حراسة المصنع دون فائدة أن تقوم بحماية كومار، وتم بعد 

12ذلك طرد ضباط الشرطة الذيت تعاملوا مع الحادثة لفشلهم في منع قتل كومار.
 

 

 المسلمين

المسلمون، بما في ذلك الشيعة والصوفيين والمصلحين المسلمين وفيما عدا األحمدية، نصف من  يمثل
ن كانت نسبة التهم التي توجه إليهم أقل من األقليات الدينية. في  تستهدفهم تهم اإلزدراء بالمقدسات، وا 

تي أخذ نفوذها يزداد قوة في الواقع، إن أتباع المدرسة الديوبندية في اإلسالم التي خرج منها الطالبان، وال
أغلب أنحاء باكستان كانت تقوم بحملة من العنف، غير المبلغ عنها إلى حد كبير، ضد الباكستانيين 

12الشيعة والصوفيين على أساس أنهم مرتدين.
 

محمد يوسف علي من الهور، وهو صوفي، تم إتهامه باإلزدراء بالمقدسات بناء على الزعم بإدعائه النبوة.  
كر التهمة وأقر عدد من شهود اإلتهام أنهم لم يفهموا ما كان يعلمه بالفعل.  ولكن وسائل اإلعالم أن

تمت إدانته  1111أغسطس آب  2المحلية شوهت صورته وعقدت محاكمته في جلسة سرية.  وفي 
من  ج وحكم عليه باإلعدام، وأيضًا خمسة وثالثين عاماً  –112باإلزدراء بالمقدسات في ضوء المادة 

األشغال الشاقة وغرامة مالية.  تم إحتجازوه في سجن كوتالكبات في الهور في ظروف سيئة جدًا؛ 
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وأصابه المرض وبدأ يجد صعوبة في التعبير  وفي إستخدام أصابعه ولكن لم توفر له الرعاية الصحية 
12المناسبة.

 

.  وتم حبسه 9112بتمبر أيلول وجهت تهمة اإلزدراء بالمقدسات إلى زاهد شاه وحكم عليه بالسجن في س
بناء على شكوى مقدمة من اإلمام موالي فقير محمد الذي قال أن زاهد قام بتدنيس القرآن وقال كالمًا مهينًا 

تم إطالق سراحه بكفالة من محكمة محلية وذهب ليعيش مع أخيه في  9111في عام  11عن محمد.
رجع إلى منزله وتهور بالتورط في جدال مع  1111فيصل أباد لحين الفصل في القضية.  ثم في عام 

.  1111يوليو تموز  2بعض الجيران.  دعا فقير محمد مجلس شيوخ لإلنعقاد فور سماعه بعودته في 
وبعد صالة المغرب أعلن اإلمام فتوى أذيعت عبر مكبرات الصوت بالمسجد بإهدار دم زاهد.  هاجم القتلة 

ن حديد وعصي أمام زوجته وأخيه.  توسل إليهم أخاه طالبًا منهم بيته، وجروه خارجًا وضربوه بقضبان م
الرحمة ووعد بأن يجعله يغادر القرية إلى األبد، ولكن لم يقبل الحشد وال اإلمام هذه التوسالت.  وبعد أن 
فقد زاهد وعيه، جرَّته الحشود إلى الميدان الرئيسي في القرية حيث تجمع الناس من القرى المجاورة؛ 

ا إستعاد وعيه رجموه حتى الموت.  وصلت قوات الشرطة بعد ساعات ولم يلقوا القبض على أي وعندم
شخص، ولم يرسلوا الجثة للتشريح.  لم تسجل أي قضية ضد المجرمين بسبب خوف أقرباء زاهد منهم.  

 وبعد عدة أيام قامت الشرطة بالقبض على ثالثين شخصًا بما في ذلك اإلمام بسبب قيامهم برجمه.

سقط أحد األشخاص فوق موقد  9111قامت بعض القضايا على مزاعم يبدو أنها مجرد حوادث.  في عام 
وهو ممسك بالمصحف.  فاشتعلت إحدى صفحاته، وتم حبس ذلك الرجل سيء الحظ.  وبعد أن قام أحد 

 19ر المحاكمة.رجال الدين بإثارة الناس ضد الكافر المزعوم، هاجموه وأحرقوه حيًا في محبسه أثناء إنتظا
 

إلى مقتل نجيب ظافر، صاحب  1111أغسطس آب  2كذلك أدى إتهام مماثل باإلزدراء بالمقدسات في
مصنع جلود في مريدكا في البنجاب وهو من إحدى العائالت الصناعية المعروفة في باكستان، على يد 

يل نتيجة حائط قديمة عاملين آخرين بالمصنع.  إعترض قاسم أحد مشرفي المصنع عندما رأى ظافر يز 
وينزع الالصق منها حيث كان مطبوعًا عليها بعض "آيات قرآنية".  وبعد التشاجر مع صاحب المصنع، 
ستولوا على  أثار قاسم عمال المصنع والسكان المحليين ضده إذ إتهمه بتدنيس القرآن، فهاجوا المصنع، وا 

11أسلحة الحراس، وقتلوا ظافر وأحد الموظفين.
 

الدائرة بين حكومة باكستان والطالبان تتداخل مع قمع اإلزدراء بالمقدسات المزعوم.  ففي فبراير إن الحرب 
قامت الحكومة والطالبان بتوقيع إتفاقية، دامت لوقت قصير، يتعهدون فيها بتطبيق الشريعة  1111شباط 

تبع هذا موجة من   في منطقة وادي سوات، وهذا إعتراف جزئي بأن الطالبان يملكون السيطرة الفعلية.
بعد ثالثة أيام من وصول خطاب  1111العنف في الواليات الحدودية والمناطق القبلية.  وفي مارس آذار 

تهديد إلى ضريح في بيشاور أثناء إحياء ذكرى بابا شاعر القرن السابع عشر الصوفي، إنفجرت قنبلة 
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نتقد ذهاب النساء للصالة  ودمرت جزء من الضريح.  كان الخطاب قد حذر من تشجيع "ثقافة األضرحة" وا 
قام ثالث أشخاص بتفجير إنتحاري عند  1191يوليو تموز  9في  91أمام الضريح كما يفعل الرجال.

ضريح داتا داربار في الهور، والذي أقيم لذكرى علي بن عثمان أحد دراويش الصوفية في القرن الحادي 
ن.  وقعت الهجمات في مساء يوم خميس، وهو موعد عشر، وهو من أشهر األضرحة الصوفية في باكستا

صابة حوالي مائتان.  رغم عدم  تجمع أكبر عدد من الحشود؛  وأدت إلى مقتل إثنان وخمسون شخصًا، وا 
تبني أحد مسئولية الهجوم، إال أن اإلسالميين غالبًا ما يتهمون الصوفيين بالهرطقة، ويعتقد المسئولين أن 

 99بان البنجابيين.ذلك الهجوم قام به الطال
 

 

 

 

 المسلمين اإلصالحيين

 محمد يونس شيخ

وفقًا للعالم أكبر أحمد واجه "العشرات" من المعلمين الباكستانيين الذين عبروا عن تأييدهم لإلصالح 
إتهامات باإلزدراء بالمقدسات من تالميذهم.  ومن بينهم د. محمد يونس شيخ، أستاذ الجامعة الذي كان 

في كلية الطب في إسالم أباد.  كان قد أتم دراساته العليا في دبلن و لندن، وكان مشاركًا  يقوم بالتدريس
تحاد جنوب آسيا، ولجنة  في منتدى باكستان والهند من أجل السالم، وعضوا في أخوية جنوب آسيا، وا 

م في إطار أنشأ منظمة تدعى "التنوير" بهدف مناقشة اإلسال 9111حقوق اإلنسان في باكستان.  في عام 
عصري.  وكما يشير إسمها، فهي تستمد إلهامها من حركة التنوير والنهضة األوروبية.  ولكن، مع هذا 

  91فإن شيخ يعتبر نفسه مسلم تقي ويستمد إلهامه من القرآن.

إقترح شيخ في إجتماع إلتحاد جنوب آسيا أن خط المراقبة في كشمير  1111أكتوبر تشرين األول  9في 
هند وباكستان يجب أن يصير هو الحدود الدولية بينهما.  فقام أحد الضباط الباكستانيين بتهديده ما بين ال

لهذا قائاًل: "سأحطم رؤوس من يقولون هذا التعبير ".  في اليوم التالي، يقال أن شيخ قال، في إجابته على 
حيث لم يوجد اإلسالم في ذلك  سؤال أحد الطلبة، أن محمد لم يكن نبيًا وال مسلمًا قبل بلوغه األربعين،

الوقت )وفقًا للتعليم اإلسالمي فإن محمد تلقى وحي القرآن عندما كان في األربعين من عمره(.  قيل أيضًا 
  92أن شيخ قال أن محمد لم يمارس الطقوس اإلسالمية بشأن الختان أو إزالة شعر اإلبط قبل ذلك العمر.
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يدة اإلسالمية بأن محمد كان مقدرًا له أن يصير نبيًا ولهذا إعتبروه إعتقد بعض الطلبة أنه بهذا يناقض العق
كافرًا.  في ذلك المساء، إشتكى أحدهم، وكان أيضًا يعمل لدى وزارة الخارجية الباكستانية، ألحد رجال 

 وقامت هيئة تستهدف عادة المتهمين باإلزدراء بالمقدسات )عادة من  92الدين أن األستاذ الجامعي قد كفر.
األحمديين(، وتسمى حركة ختم النبوات، بتقديم شكوى ضده وكذلك أثارت حشود هددت بحرق القرية 

 أكتوبر تشرين األول تم إعتقال شيخ بتهمة اإلزدراء بالمقدسات. 2في   92ومركز الشرطة المحلية.

وى تتهمهم جرت محاكمته في جلسة مغلقة في السجن المركزي. وحتى المحامين المدافعين عنه تلقوا فت
وقضى   91وجد مذنبًا وحكم عليه باإلعدام. 1119أغسطس آب  99في  91بالردة، وتهدد حياة أبناءهم.

سنتين في حبس إنفرادي في السجن المركزي في راوالبندي.  لم يستطع القاضيان في محكمة الهور العليا 
قضاة الذي تم تحويل القضية إليه الوصول إلى إتفاق بشأن اإلستئناف المقدم منه، ولم يصدر أحد كبار ال

وجد هذا  1112أكتوبر تشرين األول  1قرارًا بشأنها ألكثر من عام.  وفي  1111يوليو تموز  92في 
القاضي أن الحكم األصلي غير سليم.  ولكنه إختار إن يرد القضية إلى محكمة إبتدائية إلعادة المحاكمة 

نوفمبر تشرين  19ام شيخ بالدفاع عن نفسه وحكم ببراءته في بداًل من تبرئة شيخ.  عند إعادة المحاكمة ق
. قال شيخ أنه وجد إلهامًا في خطبة السير توماس مور في كتابه "رجل لكل األزمنة".  ولكي 1112الثاني 

يتجنب المزيد من الهجمات تم إخالء سبيله سرًا.  ظل في باكستان لوقت قصير، ولكن عندما سعى 
99ئناف الحكم ضده هرب إلى أوروبا.المشتكين ضده إلى إست

 

 

 فراز جواد

، وأثناء تأدية الصالة بالمسجد، إعترض فراز جواد، وهو مهندس بالبحرية 1111يوليو تموز  1في 
األمريكية كان يزور عائلته في جارانواال، على الخطبة السياسية التي ألقاها اإلمام والتي فيها قام بسب 

قال جواد لإلمام: "بدال من سب أمريكا، عليك أن تعلم عن اإلسالم".  طالب األمريكان وحكومة باكستان.  
اإلمام حافظ عبداللطيف من الموجودين بالمسجد بقتل جواد في مكانه ألنه أمريكي وبذلك يعتبر عدوًا 
للمسلمين.  تمكن جواد من الهرب مع أحد أقربائه ويدعى محمد نعيم.  وفي المقابل قام العشرات من 

بمهاجمة بيت نعيم مسلحين بقضبان حديدية وعصي وأسلحة أخرى.  إستنجد نعيم بقوات الشرطة  الناس
التي تمكنت من تفريق المحتجين فقط بعد وعدهم بأنه سيتم إتهام جواد باإلزدراء بالمقدسات.  قام جواد 

قامت الشرطة بإتهام باإلتصال بالسفارة األمريكية التي تدخلت وطلبت من الحكومة إنقاذ حياته.  بعد ذلك 
ثارة مشاعر الناس الدينية ومهاجمة بيت أقارب فراز  ثني عشر من أهل القرية بتعكير السالم وا  اإلمام وا 

91جواد.
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 نجم سيثي

نجم سيثي هو رئيس تحرير جريدة الديلي تايمز وهي واحدة من الصحف الباكستانية المحترمة التي تصدر 
عة كامبريدج وحاصل على جائزة حرية الصحافة الدولية التي تقدمها باللغة اإلنجليزية، وهو خريج جام

لجنة حماية الصحفيين.  وهو معروف بموقف جريدته ضد التطرف اإلسالمي.  وقد تلقى في يوليو تموز 
تهديدات بالقتل من ضمنها صورة لرجل مذبوح بسبب نشره صورة كارتونية ألم حسن، مديرة مدرسة  1119

كانت تعلم تلميذاتها عن الجهاد.  قامت أم حسن وكذلك بعض رجال الدين المحليين من  نسائية راديكالية
المسجد األحمر بإدانة الرسوم الكاريكاتورية على أنها تجديف وبذلك وفقًا ألقوال السيد سيثي "حرضت 

   11الناس على قتلي أنا والعاملين معي".

 

 ختام

ا قوانين للتجديف يمكن أن يتهم الناس فعليًا بعدد متنوع من في باكستان، كما فهو الحال في دول أخرى به
التهم الغامضة على شاكلة: إيذاء "المشاعر الدينية".  عادة ما يتم إنتهاك قواعد اإلثبات، وكثيرًا ما تستغل 
ء القوانين لحل الخالفات الشخصية واألحقاد والثأر.  وغالبًا ما يحتشد المتطرفين دينيًا في المحاكم أثنا

نظر قضايا اإلزدراء بالمقدسات ويقومون بتهديد المتهمين خاصة إذا كان هناك إحتمال لتبرئتهم.  ومما 
يزيد األمر أكثر سوءًا ويجعله يدور في حلقة مفرغة، هو إمكانية أن يواجه من يفحصون قوانين اإلزدراء 

في ضوء ذات القانون الذي بالمقدسات أنفسهم اإلتهام بالتشكك في اإلسالم، وبذلك يصبحون متهمين 
 يفحصونه.

عندما قتل إثنين  1199إن هذه الدائرة المفرغة وصلت إلى حد صارخ من العنف والتصعيد في أوائل عام 
من السياسيين الشجعان بوحشية بسبب دعوتهم إللغاء القوانين.  سلمان تاسير، وهو مسلم، كان محافظًا 

باكستان وأكثرها كثافة سكانية، وصديق للرئيس زارداري.  لمقاطعة البنجاب، التي هي أغنى مقاطعات 
كان أيضًا أحد أبرز األصوات المعتدلة في البالد، وقد سعى إلى إيجاد مجتمع حر وحارب من أجل حقوق 
نتقد قوانين  جميع الباكستانيين، المسلمين وغير المسلمين.  دعا بصورة علنية للعفو عن آسيا بيبي وا 

بصورة دائمة، واصفًا إياها بـ "القانون األسود" ومجاداًل في محوريتها بالنسبة لمستقبل  اإلزدراء بالمقدسات
قتل بيد ممتاز قدري أحد أفراد حراسته الخاصة والذي إعتبر  1199يناير كانون الثاني  2البالد.  في 

ال يضرب بطاًل في أغلب أرجاء باكستان.  قالت سارة إبنة تاسير: "هذه رسالة لكل ليبرالي بأن  يصمت وا 
 19بالرصاص".
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قتل شهباز بهاتي، وزير اإلتحاد لشئون األقليات، وهو أعلى منصب لسياسي  1199مارس آذار  1ثم في 
مسيحي في البالد، بالرصاص أثناء زيارته لوالدته.  وأعلن تنظيم القاعدة وحركة طالبان الباكستانية في 

في منشورات تركت في مكان الحادث.  تم تشبيه بهاتي  البنجاب مسئوليتهما عن قتل "المسيحي الكافر"
بمارتن لوثر كينج الذي كرس حياته من أجل الحرية الدينية وحقوق اإلنسان األخرى، وكان مدركًا أن حياته 
مستهدفة، وقال في تسجيل فيديو، تركه ليشاهد في حالة تعرض لإلغتيال، أنه لن يتخلى عن مبادئه وكان 

11أجل ما يعمله.مستعدًا للموت من 
 

كما رأينا، حتى اآلن، لم يتم تنفيذ حكم اإلعدام في أي من المحكوم عليهم في باكستان، وهذا يرجع جزئيًا 
إلى أن المحاكمات قد تستغرق سنوات طويلة، وترتيب تنفيذ حكم اإلعدام قد يستغرق سنوات أطول.  ولكن 

هذا التهديد يعني أنه في حين يرفض الغالبية  12الحشود والمتشددين قاموا بقتل مئات من المتهمين.
العظمى من الباكستانيين وجود األحزاب المتطرفة في اإلنتخابات، إال أنه يتم قمع حرية الصحافة وحرية 
الحوار الديني والسياسي.  تلخص النيويورك تايمز محنة البالد في قولها: " إن أقلية متعصبة وعنيفة تقوم 

ومسالمة، في حين تنتفض طبقة سياسية إنتهازية، لتستفيد من التحالفات مع بإرهاب أغلبية منفتحة 
ولكن عندما سعى الرئيس السابق مشرف إلى تغيير القوانين، حذَّره المتشددين: "إذا حاولت   12المعتدين".

ير الحكومة أن تنهي هذا األمر فإن الحكومة نفسها تكون قد إنتهت"، وهذا التهديد تجسد في إغتيال تاس
 وبهاتي.

عندما أقامت سفارة باكستان في الواليات المتحدة  1199مارس آذار  1ولكن ظهرت نغمة تحمل أماًل في 
حفل تأبين لبهاتي، وتخطت كلمة التأبين المؤثرة التي ألقاها السفير حسين حقاني إلى أبعد من مجرد 

 المجامالت الدبلوماسية إذ دخلت إلى لب الموضوع مباشرة:

في السفارة من كل األقسام، من قسم الحسابات إلى قادتنا العسكريين الذين "زمالئي 
كلنا  –يعملون هنا، إلى الدبلوماسيين، إلى العاملين من غير الدبلوماسيين في هذه السفارة 

تناقشنا في هذا األمر، وكان قرارنا باإلجماع أننا لن نكتفي بتقديم تحية إلى شهباز بهاتي 
نستغل هذه الفرصة ألن نكرر إلتزامنا بوجود باكستان يتسم بالتعددية،  اليوم، ولكن أيضاً 

باكستان غير متعصب، باكستان معتدل، باكستان على وفاق مع العالم... من أجل 
باكستان، ومن أجل اإلسالم، ومن أجل البشرية، ومن أجل الشهيدة بناظير بوتو، والشهيد 

هاتي، إنه الوقت لنقف بشجاعة في وجه سلمان تاسير، واآلن من أجل أخينا شهباز ب
 التعصب والتمييز والتطرف.  أصدقائي: "إن لم يكن اآلن هو الوقت، فمتى إذًا؟"

وقال حقاني في الختام: "إن من يغتالون سلمان تاسير، أو شهباز بهاتي يشوهون ديني، ونبيي، وقرآني، 
لهي. ولكن يوجد صمت طاغ وغير مريح وغير معقول من الغالب ية العظمى من الباكستانيين الذين وا 
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يحترمون القانون، والقرآن، والديانات األخرى ... هذا الصمت يشكل خطرًا على مستقبل أمتي، وبقدر ما 
يعزز الصمت من قوة المتطرفين فإنه يعرض مستقبل السالم ومستقبل العالم المتحضر للخطر... عندما 

12أيضًا قد متنا معه". يقتل شهباز بهاتي، ونبقى صامتين، نكون نحن
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6 

 أفغانستان

 

وصف سيد عبداهلل كيف قامت عناصر  1111في حوار مع جريدة الواشنطن بوست عام 
الطالبان بتعذيبه بوحشية على مدى عدة شهور.  كان عبداهلل، وهو موظف لدى الصليب 

هتمام بالعالم خارج حدود أف غانستان، األحمر ولديه بعض اإللمام باللغة اإلنجليزية وا 
كتاب من بينها نسختين من الكتاب المقدس، أحدها باإلنجليزية  211يمتلك مكتبة تضم 

، إعتقله قسم المخابرات التابع لطالبان 9111واألخرى باللغة الدارية.  في أواخر عام 
وفتشوا منزله.  عندما وجدوا الكتب المقدسة، إفترضوا فورًا أنهم وجدوا دلياًل على كونه 

أكد عبداهلل طوال إستجوابه أنه الزال مسلمًا وحاول أن يشرح األمر قائال: "أمتلك   مرتدًا.
هذه الكتب لمجرد المعرفة والتعلم، وليس لتغيير ديني.  يجب ان يعرف كل انسان شيئًا 
عن األديان األخرى وعن األماكن األخرى في العالم".  لم يتأثر مقاوميه من الطالبان بهذا 

ستمر  وا في تعذيبه.  في نفس الوقت طالبوه باإلبالغ عن الذين يعمل لحسابهم التفسير وا 
ويعطيهم أسماء اآلخرين الذين ساعدهم على تبديل الدين.  وجد سجل في السجن، بعد 
سقوط طالبان، مسجل به ان عبداهلل قد سجن "بسبب إنتمائه للدين المسيحي".  قال أن 

اهلل يكافئنا" بينما هم يضربونه ويتهمونه تكرارًا بأنه معذبيه كانوا يرددون "اهلل ينعم علينا، 
إعتنق المسيحية.  في نهاية األمر إعترف عبداهلل كذبًا لكي ينهي التعديب.  ثم هدده أحد 
مسئولي طالبان بالموت: "سوف نأخذك إلى سطح وزارة اإلتصاالت ... سوف نقوم 

الكل ويعرفوا ما هي عقوبة ترك بإشعال النار فيك أواًل، ثم نلقيك من أعلى حتى يراك 
ستطاعت أن ترشو المسئولين ليطلقوا  اإلسالم".  ثم عرفت والدة عبداهلل بما حدث له وا 
سراحه.  بسبب ما عاناه في سجون طالبان فإن عبداهلل اآلن يحتاج إلى دعامة لتساعده 

ذاكرة على الوقوف ويعاني من اآلالم المزمنة باإلضافة إلى مشاكل في الكلى وفي ال
9قصيرة المدى والسمع والنظر.

 

من األفغان في إقليم خوست الجنوبي  911تظاهر حوالي  1111في أغسطس آب 
الشرقي بعد أن قام الجنود األمريكيين بإهداء األطفال كرات مرسوم عليها أعالم الدول 

ألفغاني المختلفة. و كان من بينها علم السعودية المكتوب عليه الشهادة.  شرح البرلماني ا
مرويس ياسيني المشكلة قائاًل: "إن وجود آية قرآنية على شيء تركله بقدمك يعتبر إهانة 
عتذاره عن اإلساءة غير  ألي دولة إسالمية حول العالم".  أبدى متحدث أمريكي أسفه وا 
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في الشهر التالي أعلن البرلمان األفغاني: "إن ممثلي  1المتعمدة التي سببتها الهدايا.
البون أن تقدم )القوات بقيادة أمريكا( إعتذار رسمي تعبيرًا عن إحترامهم للرأي الشعب يط

العام ومشاعر الشعب ... نحن ممثلي شعب أفغانستان نريد من قوات األصدقاء مراعاة 
  2ثقافة وتقاليد الشعب فيما يعملون".

 

 نبذة عامة عن البالد

نهيار الح 9191بعد إنسحاب القوات السوفيتية عام  ، إستولى الطالبان )أي 9111كومة الشيوعية في وا 
الطلبة( على مقاليد األمور في أغلب أنحاء البالد وأسسوا شكاًل شديد القمع من اإلسالم.  وفي رد فعل 

أطلقت الواليات المتحدة حملة عسكرية تهدف إلى  1119سبتمبر  99على الهجمات اإلرهابية في 
اآلمن لشبكة تنظيم القاعدة اإلرهابية.  إعتمدت أفغانستان في نهاية  اإلطاحة بطالبان والقضاء على المالذ

المطاف دستورًا جديدًا وحكومة جديدة قادها منذ ذلك الوقت حامد كرازاي.  يبلغ تعداد سكان البالد حوالي 
% شيعة بما في ذلك مجتمع إسماعيلي صغير، 91% من السنة، و91مليون نسمة؛ من بينهم حوالي  21
كان متبقيًا في أفغانستان يهودي  1119رين"، يشملون السيخ والهندوس والمسيحيين وفي عام % "آخ9و

واحد.  توجد عالقة متبادلة بين الهوية الدينية والهوية العرقية: إذ يتكون السنة أساسًا من البشتون، 
القيزلباش من المرتفعات والتركمان، واألوزبك، والطاجيك، بينما المسلمين الشيعة غالبًا من الهازارة وبعض 

الجبلية الوسطى.  ورغم أن كثير من السيخ والهندوس هربوا من البالد أثناء حكم طالبان إال أن حوالي 
عائلة من الهندوس ظلوا في البالد مع مجموعة من المسيحيين قوامها ما  911عائلة من السيخ و 9211
عد على أصابع اليد من معابد السيخ شخص.  وما زال يوجد في البالد عدد ي 9111 – 211بين 

 والهندوس باإلضافة إلى كنيسة واحدة رسمية ومعبد يهودي واحد.

 

 إعتداءات الطالبان المتواصلة

لقد قام الطالبان بإضطهاد، وحيثما يتمكنون من ذلك، يستمرون في إضطهاد أي شخص ال يلتزم بإسالمهم 
ينما كان الطالبان في السلطة، إستهدفوا بوجه خاص الرجعي، وقد كان أغلب ضحاياهم من المسلمين.  ح

يناير كانون  9أي شخص يعتقد أن له صلة بإنتقاد اإلسالم أو تبديل المسلمين اإلسالم بديانة أخرى.  ففي 
، أعلن الزعيم المعروف المال محمد عمر في الراديو تحذيرًا من أن حكومته سوف تقوم 1119الثاني 

سالم أو أي شخص من غير المسلمين يحاول جذب المسلمين إلى ديانة أخرى.  بإعدام كل من إرتد عن اإل
أعلن عمر أيضًا أن أية مكتبات تقدم كتبًا تنتقد اإلسالم أو حتى تناقش ديانات أخرى سوف يحكم على 

  2صاحبها بالسجن خمس سنوات.
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مسيحيين األجانب في أغسطس آب من ذلك العام، قام مسئولي الطالبان بالقبض على ثمانية من ال
العاملين في هيئة المعونة "المأوى اآلن" الدولية، بدعوى أنهم كانوا "يحاولون تحويل مسلمين أفغان إلى 

أغسطس آب أثناء  2المسيحية".  كان قد تم إلقاء القبض على إثنين من النساء من تلك المجموعة في 
أغسطس آب.  وقد ذكر  2قبض عليهم يوم عرضهم فيلم مسيحي لعائلة أفغانية، والستة اآلخرين تم ال

تم القبض   2عمالء طالبان أن مواد تعليم لغة الداري المسيحية دليل على تورط الموظفين في "التبشير".
على ستة عشر من موظفي الهيئة األفغان رغم أن أصدقاؤهم وزمالؤهم في العمل أكدوا أنهم كلهم مسلمين 

ان المقبوض عليهم لم يسمح لهم بالزوار، وقال ممثلي الطالبان أنهم حقًا.  على عكس األجانب، فإن األفغ
قد يواجهون عقوبة الموت أو السجن مدى الحياة.  قام الطالبان ايضًا بحجز أربعة وستون طفاًل تعاملوا 

وتماشيًا   1مع موظفي المعونة، وأبقوهم في الحجز حتى يمكن إزالة أية "تأثيرات مسيحية" محتملة عليهم.
إدعاءهم بوجود "مؤامرة أكبر" وراء التبشير المزعوم من قبل هيئة المأوى اآلن الدولية، قام الطالبان  مع

بإغالق مكاتب هيئتين أخريين من هيئات المعونة المسيحية، هما هيئة سيرف وبعثة المعونة الدولية وقاموا 
أبرز المسئولين كتبًا مقدسة بطرد الموظفين األجانب في نهاية شهر أغسطس آب.  بعد طرد العاملين 

وشرائط فيديو مسيحية مدعين أنهم ضبطوها مع األجانب وذلك في محاولة إلثبات موقفهم.  تم القبض 
على خمسة وثالثين موظفًا أفغانيًا لدى بعثة المعونة الدولية عندما أمرهم مسئولي طالبان بالتوجه إلستالم 

على الواليات المتحدة، وضع  1119سبتمبر أيلول  99بعد هجمات   1مرتباتهم من وزارة التخطيط.
سبتمبر أيلول قال  11الرئيس بوش إطالق سراح العاملين األجانب بين المطالب المقدمة إلى طالبان. في 

نوفمبر تشرين الثاني  92الطالبان أنهم سيستأنفون محاكمتهم.  وعندما قام الطالبان بإخالء كابول في 
نوفمبر تشرين الثاني  92معدنية ونقلوهم الى الجنوب: تم إطالق سراحهم في  حجزوا سجناؤهم في حاوية

9عندما حررت قوات التحالف الشمالي السجن المحتجزين به.
 

 19و 12و 92و 9إستمر الطالبان في ممارساتهم حيثما إستطاعوا حتى بعد إنهيارهم كحكومة.  ففي 
قتل خمسة أفغان إعتنقوا المسيحية بطعنهم أو قام مؤيدي طالبان ب 1112أغسطس آب  2يوليو تموز و

ضربهم حتى الموت.  في الحالة األولى قام ممثل للطالبان يدعى عبداللطيف حكيمي باإلتصال هاتفيًا 
بوكالة رويترز وأعلن أن "الطالبان قد جروا أسداهلل خارجًا وقطعوا رقبته بسكين ألنه يبشر بالمسيحية".  

غاثة األجانب والذين إتهمهم بالتبشير بأنهم "سيواجهون نفس مصير أسداهلل حذر حكيمي موظفي هيئات اإل
إذا إستمروا في غواية الناس".  قالت المصادر المحلية أن أسداهلل قتل في وضح النهار في سوق محلي 

 1وتم سحله حول السوق ليكون عبرة لمن يكونوا قد تأثروا بتعاليمه.
 

، تم قتل على األقل ستة من رجال الدين األفغان المسلمين والذين 1112ما بين مايو أيار ويوليو تموز 
إنتقدوا الطالبان.  أولهم موالي عبداهلل فياض الذي كان قد أعلن أن القائد الطالباني عمر ال يستطيع 

.  تم قتل إثني 9112اإلستمرار في اإلدعاء بحمل لقب "زعيم المؤمنين" الذي أطلقه على نفسه في عام 
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قتل أحد عشر رجل دين آخر وذلك إما بسبب  1111، وفي عام 1111دين آخر في عام  عشر رجل
  91مساندتهم للحكومة أو إلعالنهم أن اإلرهاب يتعارض مع اإلسالم.

قامت قوات طالبان بخطف ثالثة وعشرين مسيحيًا من كنيسة سامول اإلنجيلية  1111يوليو تموز  91في 
ية لزيارة أفغانستان كمتطوعين لفترة قصيرة.  قتل منهم إثنين وأطلق سراح وكانوا قد جاءوا من كوريا الجنوب

أغسطس آب وافقت الحكومة  19إثنين آخرين بعد موافقة الحكومة الكورية التفاوض المباشر معهم.  في 
 1111شخص، من أفغانستان مع نهاية عام  111الكورية على سحب موظفيها العسكريين، البالغ عددهم 

أي نشاط مرسلي من قبل المجموعات اإلنجيلية في كوريا الجنوبية كشرط إلطالق سراح  وأن تمنع
األسرى.  قالت الحكومة أنها قامت فقط بتأكيد اإللتزام بجدول سحب الجنود، وأن إتفاقية سحب متطوعي 

  99كوريا الجنوبية والمرسلين كانت قد أبرمت بالفعل.

 

 الدستور الجديد

ن قبل نظام طالبان ألي شخص تختلف ممارسته لإلسالم عن رؤيتهم هو أمر إن اإلضطهاد العنيف م
معروف جيدًا، ولقد خفت وتيرة اإلضطهاد منذ اإلطاحة بهم.  ولكن فيما يخص التعامل مع اإلزدراء 
بالمقدسات والردة خاصة في وسائل اإلعالم، ال تزال أفغانستان تستخدم القمع الشديد.  إن الدستور 

يستمد بشكل كبير من ما  1112لذي تبنته تحت الرعاية األمريكية في يناير كانون الثاني األفغاني، ا
تعلن  1تعرِّف الدولة بأنها "جمهورية إسالمية"، والمادة رقم  9فالمادة رقم   91يسمى بالمباديء اإلسالمية.

تضع توصية غامضة بأنه  2أن اإلسالم هو دين الدولة.  أما ما يثير القلق بصورة أكبر هو أن المادة رقم 
أنه يسمح  22"ال يمكن أن يتعارض أي قانون مع معتقدات وأحكام دين اإلسالم الحنيف".  وتعلن المادة 

لألفغان بتشكيل أحزاب سياسية فقط في حالة ما إذا كان "برنامج الحزب والئحته ال تتعارض مع المباديء 
نه على الدولة التأكد من "التخلص من التقاليد المخالفة أ 22المقدسة للدين اإلسالمي".  تعلن المادة رقم 

أنه في الحاالت التي ال تغطيها القوانين  921لمباديء الدين اإلسالمي الحنيف".  وتقول المادة رقم 
تسمح  929الوضعية، فيجب على المحكمة اإلستناد في قرارها إلى المدرسة الحنيفية.  المادة رقم 

فقط عندما يكون الشيعة طرفًا في النزاع.  ويجب ان يكون الرئيس مسلمًا وفقًا بإستخدام الفقه الشيعي 
للدستور، وأن يقسم مع كل الوزراء على طاعة ومساندة "أحكام الدين اإلسالمي الحنيف".  ويقسم قضاة 

 المحكمة العليا قسمًا مشابهًا.

انون، و"الجهل بأحكام القانون" )المادة ال يحدد الدستور ما هي مباديء اإلسالم.  ولكن أيًا كانت فهي الق
فهي تحمي هذه المواد وتعلن "إن أحكام  921( ال يعفي من المسئولية تجاهها.  أما المادة رقم 21رقم 
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اإللتزام بأساسيات الدين اإلسالمي الحنيف ونظام الجمهورية اإلسالمية ال يمكن تعديلها".  وهكذا، فإن 
 يمكن تعديلها هي أعلى سلطة قانونية في أفغانستان في نهاية المطاف. المباديء غير المحددة والتي ال

 

 شينواري، رئيس القضاة

هو أول رئيس للمحكمة العليا بعد عهد  1112كان فضل هادي شينواري، المفسر الرئيسي األول لدستور 
مجلس العلماء الطالبان، وقد أضاف رؤيته المميزة للنظام القضائي.  وكان، في وقت تعيينه، رئيسًا ل

أعلن أنه يدعم تطبيق حدود الشريعة المشددة، بما فيها قطع  1111في يناير كانون الثاني  92المسلمين.
مكانية تطبيق عقوبة اإلعدام على المبشرين من غير  األيدي عقابًا للسرقة، والجلد أو الرجم للزنى، وا 

ة إلى دين آخر، فيمكن تهديدهم، وطردهم، و المسلمين.  وفسر هذا بقوله: "يمكننا أن نعاقبهم على الدعو 
92يمكن إعدامهم كحل أخير، ولكن فقط في حال توافر األدلة".

 

، قال الراديو القومي العام أن رئيس المحكمة وجد سيفًا في مكتبه عندما إنتقل إليه، 1111في فبراير شباط 
ألساسية: أوال، يجب أن يدعى الشخص فاحتفظ به فوق مكتبه ليؤكد ما يرى أنه قوانين اإلسالم الثالثة ا

ذا لم يفعل هذا،  بأدب لقبول اإلسالم دينًا؛ وثانيا، إذا لم يدخل في اإلسالم، عليه أن يطيع أحكامه؛ "وا 
92يكون الخيار الثالث هو إستخدام ذلك السيف لقطع رأسه".

 

سًا للمحكمة العليا، رفض البرلمان األفغاني إعادة ترشيح الرئيس قرضاي لشينواري رئي 1111في عام 
وحل مكانه عبدالسالم عظيمي الذي يحمل مؤهالت قانونية أكثر إعتدااًل ولم يكن محبًا للظهور مثل 

ولكن ال يبدو أن هذا أثر كثيرًا في التفسيرات القانونية ألحكام اإلزدراء بالمقدسات والردة.  يقوم  91سابقه.
انين الوضعية ويؤسسون أحكامهم على فهمهم الشخصي قضاة البلديات والمقاطعات غالبًا بتجاهل القو 

للشريعة، وعلى أحكام الشرف القبلية، أو العرف السائد.  أما مجالس الشورى، أي مجالس اإلستشارات 
% من القضايا، فهي ال تعترف بأية حقوق دستورية، وغالبًا 91اإلسالمية القانونية والتي تختص بحوالي 

وفي الواقع فإن مناطق كثيرة ليست تحت  91من إنتهاك لحقوقهم على أيديهم. ما تعاني النساء واألقليات
 السيطرة الفعالة لحكومة كابول وتتعرض لتحكمات الطالبان أو جماعات العنف األخرى.

 

 قيود اإلزدراء بالمقدسات والردة

دى هذا إلى الدعوة إن التشريعات تفسر، وقد تستكمل أو تستبدل، بنظرة القاضي لمتطلبات اإلسالم.  لقد أ
عامًا أو اإلناث  99بإعدام من يعتقد أنهم مذنبين بالردة أو اإلزدراء بالمقدسات في حالة الذكور األكبر من 
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عامًا على أن يكونوا في كامل قواهم العقلية.  ويمكن إسقاط العقوبة إذا تراجع المتهمين عن  91أكبر من 
 أفعالهم في خالل ثالث أيام.  

صادرت الشرطة مئات الصور لمحمد من محالت كابول، وتوجد تقارير عن  1112ر في مارس آذا
مصادرة صور للخليفة على وكذلك مريم والمسيح.  منعت المحكمة العليا على الفور بيع اللوحات التي 

إدعى رئيس المحكمة شينواري دون اإلستناد على دليل أن الصور  99تصور النبي أو أية شخصيات دينية.
  91بطباعتها يهود في إيران بسبب عداوتهم القديمة مع اإلسالم ورغبتهم في إهانة النبي"."قام 

سعى مجلس العلماء، وهو مجلس من كبار علماء اإلسالم تحمل تصريحاته وزنًا كبيرًا في أفغانستان، إلى 
 1112رين األول إغالق القناة التليفزيونية الرئيسية الخاصة "تولو تي في" التي إفتتحت في أكتوبر تش
بعد إتهام  1112بحجة أنها "غير أخالقية، ومعادية للدين".  وتم قتل أحد موظفي قناة تولو في مايو أيار 

شينواري له بـ "إفساد المجتمع".  وهرب مقدم برامج الموسيقى في تلك القناة من أفغانستان بعد تلقيه 
ب قرارًا بإيقاف إذاعة األنشطة "غير أصدر مجلس النوا 1119تهديدات بالموت.  في مارس آذار 

، أمرت وزارة المعلومات والثقافة القنوات 1119اإلسالمية" مثل الرقص، على التليفزيون.  في إبريل نيسان 
الخاصة بالتوقف عن إذاعة المسلسالت الهندية التي وصفها المحافظون بأنها "مناقضة لمباديء 

  11اإلسالم".

حد رجال الدين وبعض أعضاء البرلمان من أن مجلة صبح أميد قامت إشتكى أ 1119في مايو أيار 
بنشر مقال تجديفي بخصوص معرض كتاب أقيم في حيرات في شهري أكتوبر تشرين األول ونوفمبر 

تحت رعاية إيران وتضمن كتبًا تنتقد الخلفاء، والصحابة، والسيدة عائشة إحدى  1111تشرين الثاني 
لدين موالي فاروق حسيني إيران بنشر مواد تجديفية بهدف خلق خالفات زوجات الرسول.  إتهم رجل ا

تهم وزارة المعلومات والثقافة بالفشل في إيقاف إستيراد الكتب اإليرانية المسيئة.  وقد تعهد مبارز  دينية وا 
الراشدي، نائب وزير المعلومات والثقافة بالنظر في القضية في حالة تسلمه نسخًا من هذه الكتب 

19سيئة.الم
 

 

 

 البهائيين

إن البهائيين في أفغانستان معرضين للقمع كما هو الحال في الكثير من الدول اإلسالمية األخرى.  في 
أعلنت مديرية الفتاوى والحسابات، وهي هيئة تابعة للمحكمة العليا تقدم المشورة في  1111مايو أيار  11

لخارجين عن اإلسالم ليعتنقوا البهائية هم مرتدين وأن كل الشئون الدينية التي ال يتضمنها القانون، أن كل ا
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البهائيين كفار.  ويمكن للحكم أن يتسبب في بطالن زواج البهائيين من المسلمين.  ويظل وضع الجيل 
الثاني من البهائيين الذين قد يتهمون بالكفر غير محدد، بالرغم من أنهم قد ولدوا لعالئالت بهائية ولم 

 11دينهم .يقوموا بتغيير 
 

تم القبض على أحد البهائيين بالمولد بعد أن كشفت زوجته المسلمة إنتمائه  1111ابريل نيسان  1في 
الديني للسلطات.  كما طالبت الزوجة بالطالق، مدعية أن القانون ال يسمح بزواجها من غير المسلم.  

.  في ذلك الحين، كان قد تم 1111مايو أيار  99وبعد تدخل دولي في القضية أفرجت السلطات عنه في 
حبسه واحد وثالثين يومًا دون توجيه إتهام له، رغم أن قانون العقوبات يجيز للسلطات أن تحتجز المتهم 
لمدة ال تزيد عن خمسة عشر يومًا دون إتهام ما لم تقوم المحكمة بزيادة المدة، األمر الذي لم يحدث في 

12من أفراد عائلته. هذه الحالة.  فهرب من أفغانستان مع بعض
 

 

 الخارجين عن اإلسالم ومعتنقي المسيحية

في قضية إنتشرت على نطاق واسع في اإلعالم الدولي، تم القبض على عبد الرحمن بتهمة الردة في 
بعد أن إكتشفت الشرطة أنه اعتنق المسيحية قبل ذلك بستة عشر عامًا.  كان في  1111فبراير شباط 

ور في باكستان، ويعمل لدى منظمة إغاثة مسيحية تعمل بين الالجئين األفغان.  ذلك الوقت يعيش في بيشا
وكانت زوجته قد حصلت على الطالق بعدإعتناقه للمسيحية بوقت قليل، وحصل والديه على حضانة 
طفلتيهما الصغيرتين.  كان عبدالرحمن قد سافر في أنحاء أوروبا طالبًا اللجوء الديني لمدة تسع سنوات 

 .1111ن يتم ترحيله إلى أفغانستان في عام قبل أ

كان في الشهور التي سبقت القبض عليه، يحاول إستعادة حق حضانة إبنتيه، وعندما ذهب إلى الشرطة 
قال المدعي عبد الوصي أنه  12المحلية لإلستجواب، كان يحمل كتابًا مقدسًا وأقر عالنية بأنه مسيحي.

أن يعود إلى اإلسالم ثانية، "ولكنه قال أنه مسيحي وأنه سيظل  سيسقط عنه التهم إذا وافق عبدالرحمن
كذلك دائمًا".  بعد رفض عبدالرحمن، قال عبد الوصي للمحكمة "إنه معروف بأنه جرثومة في المجتمع 

قال أحد العاملين بالسجن للمراسلين "سوف نقطعه إربًا ... ال حاجة أن يراه أحد".   12فيجب أن يقتل".
وطالب رجال   11خرين في سجن كابول، فتم نقله إلى سجن بوليشاركي المشدد الحراسة.هدده سجناء آ

 11الدين في أثناء خطب الجمعة بإعدامه.
 

عندما طلب من عبد الرحمن اإلقرار بأنه إرتد عن اإلسالم في جلسة محاكمته، أجاب: "كال، أنا لست 
مع الصحيفة اإليطالية اليومية "ال ريبابليكا" قال مارس آذار وفي حوار  11مرتدًا.  أنا أؤمن باهلل".  في 

عبدالرحمن: "أنا أشعر بالسكينة.  أنا مدرك لما إخترت.  لو أدى هذا إلى موتي، سأموت".  وبعد ضغوط 
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دولية مكثفة، قال المسئولين األفغان إنهم يحتاجون إلى وقت ليقرروا ما إذا كان عبدالرحمن سليم عقليًا 
عترفوا بصعوبة إجراء تقييم نفسي له ألنه بحيث يمكن محاكمته  وذلك "لوجود مشاكل في أدلة اإلتهام".  وا 

   19لو تم نقله إلى مستشفى افغاني "سيقتل فورًا". 

محتج من بينهم العديد من رجال الدين، في رد فعل لرفض القضية، بالتجمع في مزار شريف  111قام 
، "الموت ألمريكا"، و "اإلعدام لعبدالرحمن!" وطالب مجلس مرددين شعارات من بينها: "الموت للمسيحيين"

مارس آذار  11تم إطالق سراحه في   11النواب دون تصويت رسمي بمنع عبدالرحمن من مغادرة البالد.
وبعد ذلك بيومين هرب إلى إيطاليا حيث منحته الحكومة لجوءًا دينيًا.  وفي نفس الوقت كانت هناك 

أعلن عبد الرؤوف، رغم معارضته السابقة ألساليب طالبان الوحشية،  21وقتله.دعوات متكررة إلستعادته 
بأنه كان ليقتل عبدالرحمن لو إستطاع: "إذا أراد اآلخرين أن يدخلوا اإلسالم فإننا نشجعهم ونقدرهم.  ولكن 

تشرين األول أكتوبر  91ديننا هو خاتم األديان ومكملها.  لذلك لو تركته، فكأنك تلقي باهلل جانبًا". في 
تم خطف المصور الصحفي اإليطالي جابرييل تورسللو وعرض تسليمه مقابل إستعادة عبدالرحمن،  1111

29ولكن فيما بعد تم إطالق سراحه دون تنازالت لمختطفيه.
 

جذبت قضية عبدالرحمن إهتمامًا واسعًا، ولكن توجد حاالت مماثلة جذبت إنتباهًا أقل، ربما كان ذلك 
ب وقوعها في مناطق نائية والتعامل معها محليًا.  وأيضًا في حاالت أخرى، طلب المستهدفين أحيانًا بسب

عدم نشر قضاياهم من أجل حمايتهم.  تقول "كومباس دايركت نيوز" وهي واحدة من أفضل المصادر في 
فإعتقلت  هذه األمور، أنه أثناء سير قضية عبد الرحمن، قامت الشرطة بمداهمة مسيحيين أفغان آخرين. 

  21شخصين، وهاجم ستة أشخاص أحد المتنصرين وضربوه حتى فقد وعيه.  وآخرين وصلتهم تهديدات.
تمت "مضايقة" ثالثة أفغان آخرين  قاموا بتبديل دينهم وبعض من أفراد عائالتهم.   1111وفي مارس آذار 

جين آخر بإكتشاف إنتمائه وفي حالة أخرى، تم حبس متنصر بتهمة القتل، وبينما كان في السجن، قام س
  22قتل متنصر آخر على يد عائلة زوجته، ولم يتم القبض على أحد. 1111الديني فقتله.  في عام 

أجرت شبيجل أونالين حوارًا مع شخص أفغاني آخر اعتنق المسيحية، وقد إستخدم إسمًا مستعارًا هو هاشم 
كثيرة" وكان يمكن لألفغان ممارسة المسيحية كابار، وقال أنه في وقت تغيير دينه "كانت هناك كنائس 

بصورة علنية.  ولكن هذا إنتهى عندما إستولى الطالبان على السلطة.  فقد نجا كابار بحياته فقط بتظاهره 
وفي  1191بأنه مسلم عندما كانت الشرطة تستجوبه أو عند زيارة معارفه من المسلمين.  وحتى في عام 

ومة قرضاي، يضطر المتنصرين إلى عقد إجتماعاتهم في الخفاء، وفي المناطق التي تسيطر عليها حك
غير يوم األحد درءًا للشبهات، كما يضطرون إلى تغيير أماكن إجتماعهم، وكثيرًا ما ال يمتلكون كتبًا 

قالت الجمعية الوطنية األفغانية )التي  1191مايو أيار  21مقدسة خوفًا من تعرض بيوتهم للتفتيش.  في 
لس الشعب ومجلس النواب( أن الحكومة يجب أن تبحث وتجد وتعتقل وتعدم كل األفغان تشمل مج
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المتنصرين الذين خرجوا عن اإلسالم واعتنقوا المسيحية، وقد إضطر العشرات من األفغان المسيحيين إلى 
22ترك بيوتهم بل وحتى بالدهم.

 

 

 قوات التحالف

 1111اإلزدراء بالمقدسات.  ففي مارس آذار كانت هناك خالفات حول مزاعم ضد قوات التحالف ب
تظاهر الطلبة من جامعة ننجارهار ضد "زعم تدنيس القرآن الكريم" وقاموا بقطع الطريق السريع بين كابول 
وجالل آباد.  إعتقد المتظاهرين أن الجنود البولنديين أهانوا القرآن أثناء تفتيشهم المساجد في مقاطعة 

اهرة في سالم بعد صدور قرار برلماني يطالب المجتمع الدولي بأن "ترك غازني.  ولكن إنفضت المظ
هزت كابول مظاهرات  1111أكتوبر تشرين األول  12في   22أفغانستان والتوقف عن إهانة اإلسالم".

عنيفة حيث قام طلبة جامعة كابول بحرق دمية تمثل الرئيس أوباما بعد إدعاءات بأن القوات األمريكية 
تهموا الطالبان بنشر شائعات كاذبة.قامت بتدني  21س القرآن.  أنكر المسئولون األمريكيون اإلتهامات، وا 

وقعت المزيد من اإلحتجاجات في مقاطعة جارمسير، حيث تم إتهام قوات  1191في يناير كانون الثاني 
ت الشرطة أن أحد المساعدة الدولية إلرساء األمن، بما فيها من جنود مسلمين، بتدنيس القرآن.  إدعت قوا

المتظاهرين قتل أحد أفراد األمن مما دفع الشرطة إلى إطالق النار على الحشد المكون من ألف شخص 
مما أسفر عن قتل ستة أشخاص على األقل.  وفي نفس الوقت يؤكد مسئولي الناتو أنه لم يتم تدنيس أية 

21مصاحف.
 

يرجع إلى قبل ذلك بعام يبدو فيه الجنود  ، وقع خالف عندما ظهر تسجيل فيديو1111في مايو أيار 
األمريكيين في أفغانستان وهم يوزعون كتب مقدسة في باشتو وداري.  صدر إتهام فوري بأن الجنود 
"يقومون بالتبشير" وهو إنتهاك لقوانين السلوك في العسكرية األمريكية.  أنكر الجنود هذا اإلتهام وقالوا بأن 

ت من إحدى الكنائس األمريكية دون أن يطلبها أحد.  قادت هذه الحادثة إلى الكتب المقدسة كانت قد أرسل
ثورة عارمة بين الكثير من األفغان وأثارت الوعي بمدى الخطر المحدق بـ "المرتدين" المحتمل وجودهم في 

فغان إلى البالد.  ولكن، حيازة الكتب المقدسة باللغة المحلية ال تثبت أن الجنود كانوا يحاولون تحويل األ
المسيحية.  بالتأكيد إن اإليحاء بأنها جريمة أن يعطى أفغاني أو يمتلك بالفعل كتاب مقدس هو نظرة 
قاسية إلى حد ما،  ولكن مع هذا يصر الكولونيل األمريكي جريج جوليان أن مشاهد الفيديو أخرجت عن 

مسلحة األمريكية بمصادرة الكتب سياقها وأنه لم يتم توزيع الكتب المقدسة إطالقًا.  سارعت القوات ال
عدامها: "كان القرار بالتخلص منها هو إجراء "لحماية القوات". 29المقدسة وا 

 

لقد تقابل على األقل شخص أفغاني واحد،  إسمه أحمد، والذي كان قد إعتنق المسيحية حديثًا، مع جنود 
يمكن أن يصلي معهم.  كان أحمد قد امريكيين سرًا في مطار كابول الدولي بأفغانستان لكي يجد مسيحيين 
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تعرف على المسيحية عندما قدم له مدرس اللغة اإلنجليزية كتاب مقدس باللغتين اإلنجليزية والدارية.  
أخفى أحمد الكتاب المقدس تحت فراشه حيث عثرت عليه والدته بعد ذلك.  طرد من بيت أهله وأجبر على 

الزواج إيمانه باإلسالم، إال أنه كان يصلي كل أسبوع "من الزواج من إحدى قريباته على أمل أن يجدد 
أجل يوم يأتي حين تكون هناك حرية دينية في أفغانستان، وحين يستطيع كل إنسان أن يمارس العقيدة 

21التي يؤمن بها".
 

 

 الشيعة

نا سابقًا يعاني الشيعة أيضًا في أفغانستان من التمييز واإلضطهاد من جانب الغالبية السنية.  لقد شرح
بسبب تغطيتها معرض كتاب أقيم تحت رعاية  1111كيف أن مجلة صبح أوميد إجتازت في مشاكل عام 

وبعد عدة شكاوى من أحد المحافظين بأن كتبًا شيعية معينة تهين  1111شيعية إيرانية.  في مايو أيار 
دا أن تصرف الحكومة هذا كتاب في النهر.  وب 9111السنة، قامت الحكومة األفغانية بإلقاء أكثر من 

كان محاولة لتخفيف التوتر بين السنة والشيعة ولكنه جاء بتأثير عكسي.  فقد قال العديد من قادة الشيعة 
أن هذا العمل "إهانة لكل الشيعة" وأصروا أنه كان يجب أن تقوم لجنة مشتركة من السنة والشيعة بمراجعة 

يم تنوير أن العبارات الخاطئة عن النبي محمد كانت مستفزة الشكاوى أواًل.  قال نائب وزير الثقافة عل
بالنسبة للسنة ولذلك فهي "تهدد وحدة أفغانستان".  ولكن التجار الذين جلبوا الكتب أصروا أنه لم يكن بها 

21شيء مستفز وأن التدمير نابع من التعصب ضد الشيعة.
 

 

 المصلحين

ة من جانب الحكومة وجماعات العنف إلسكات أولئك الذين تستخدم اإلتهامات باإلزدراء بالمقدسات والرد
يحملون رؤى إصالحية لإلسالم.  كثير من المتهمين هم من الصحفيين ولكن من أول المستهدفين كانت 

 المؤقتة في أفغانستان. 1111سيما سمر، العضوة في حكومة 

 

 سيما سمر

التابعة لحزب برهان الدين رباني  –اهد إتهم خطاب موجه إلى جريدة المج 1111يونيو حزيران  91في 
سيما سمر وزيرة شئون المرأة في حكومة أفغانستان المؤقتة بقولها لصحفي  –أي حزب الجماعة اإلسالمية 

كندي: "انا ال أؤمن بالشريعة".  وصفها الخطاب بأنها "سلمان رشدي األفغاني" وقال "يعرف شعبنا ما هي 
عداد  العقوبة التي تنتظر أي شخص يسيئ إلى اإلسالم والنبي" ودعا السلطات إلى التحقيق في األمر "وا 
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أنكرت سمر التهم الموجهة إليها  29العقوبة المناسبة".  كذلك أصدرت المجاهد مقال إفتتاحي يدين سمر.
طفل. هذا هو جهادي وهو ما أسانده  12111وقالت إنني كمسلمة "قمت ببناء مستشفيات ومدارس لتعليم 

 منذ كان الروس هنا.  أؤمن بحقوق اإلنسان وحقوق المرأة والخطاب السلمي".  وما فعلته

كانت سمر أيضًا نائبة رئيس "لويا جركا" أي مجلس مكون من قادة األفغان، إنعقد في نفس وقت وقوع 
 الخالف، وتم التنديد بها هناك لمناداتها بحقوق المرأة ورفضها للبرقع والقيود األخرى التي يزعم أنها
  21إسالمية.  كذلك تم وصمها بأنها تنتمي إلى األقلية الهزارية وهي قومية عرقية ذات غالبية شيعية.

وأيضًا تلقت تهديدات بالعنف، بعضها من رجال يرتدون ثياب رجال الشرطة.  أعلن رئيس المحكمة 
ام بعمل رسمي" ويقال ان شينواري أن "المحكمة العليا في أفغانستان ترى أنها ال تستطيع أن تستمر في القي

المحكمة قامت ياستدعائها لمواجهتها بإتهامات اإلزدراء بالمقدسات، ولكن وفقًا لمصدر داخل المحكمة تم 
 إسقاط القضية بعد أن "أنكرت اإلتهامات وقالت أنها إمرأة مسلمة".

ى كرئيسة اللجنة ولكن قادت هذه الهجمات إلى إستقالة سمر من منصبها الوزاري والعمل في وظيفة أدن
بالرغم من تصريحاته السابقة أصر شينواري أن المحكمة قد تأكدت  22األفغانية المستقلة لحقوق اإلنسان.

من إنتماء سمر لإلسالم ولم تمنعها من شغل منصب وزيرة المرأة، في حين أكد الرئيس قرضاي أنه سمح 
22لسمر بحرية اإلختيار ما بين المنصبين.

 

 

 

 

 

 ين المهداوي وعلي رضا بايام السيستانيسعيد مير حس

أمر شينواري بإلقاء القبض على المحررين الصحفيين سعيد مير حسين  1112يونيو حزيران  91في 
مهداوي وعلي رضا بايام سيستاني، اإليراني الجنسية، بزعم إهانة اإلسالم.  كان مهداوي رئيس تحرير 

قد نشرت الجريدة مقالين يتشككان في تفسير النصوص جريدة أفتاب، وسيستاني نائب رئيس تحريرها، و 
الدينية ودور اإلسالم في السياسة األفغانية.  قامت المخابرات األفغانية بمصادرة نسخ جريدة أفتاب من 

كان أحد  22المحالت، وأغلقت مكتب الجريدة بصورة مؤقتة، ومنعت العاملين بها من النشر مستقباًل.
يونيو حزيران وينتقد زعماء المليشيات إلرتكاب جرائم  99ة المقدسة" وتم نشره في المقاالت بعنوان "الفاشي

بإسم اإلسالم، وأثار التساؤالت حول القادة الدينيين المحافظين.  كما طرح السؤال: "إذا كان اإلسالم هو 
الدستور  خاتم األديان ومكملها، لماذا تتأخر الدول اإلسالمية عن ركاب العالم المتحضر؟" وقال أن

  21األفغاني الجديد يجب أن يقبل تفسيرًا لإلسالم يناسب الحداثة المعاصرة.
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وصف مهداوي عمله "بأنه تحد  لألصولية اإلسالمية يشابه ما فعله لوثر"، وقال "أن التاريخ العام لإلسالم 
سلمين العاديين بتفسيرات في أفغانستان كان مصحوبًا بالعنف والقمع الكلي تقريبًا"، وتساءل "لماذا يتقيد الم

21رجال الدين للشريعة اإلسالمية؟".  أما المقال اآلخر فكان عنوانه "الدين + الحكومة = الطغيان".
 

يونيو حزيران تم إطالق سراح مهداوي وسيستاني في إنتظار اإلجراءات القانونية، وتم التصريح  12في 
عت في كابول مدعية أنهما "أهانا اإلسالم" ومطالبة للجريدة بمتابعة العمل. ولكن المظاهرات التي إندل

يوليو تموز  91بإعدامهما، دفعتهما لإلختباء.  في أوائل أغسطس آب، تسرب الخبر للصحافة أنه في 
طالبت هيئة الفتوى بالمحكمة العليا بحكم اإلعدام للصحفيين.  فهرب مهداوي مع عائلته إلى إسالم آباد، 

بر تشرين األول حين حصل على حق اللجوء إلى كندا.  سيستاني أيضًا حيث ظل مختبئًا حتى أكتو 
29حصل على حق اللجوء خارج البالد.

 

 

 علي محقق ناصاب

تم القبض على علي محقق ناصاب لنشره مقاالت "غير إسالمية".  كان  1112في أكتوبر تشرين األول 
في ذلك إيران، حيث تعرض إلى  علي رجل دين شيعي لييبرالي، قضى سنوات عديده في المنفى، بما

، آماًل في اإلستفادة من 1112مشاكل حين تحدى شرعية الدولة الدينية.  عاد إلى أفغانستان في عام 
اإلنفتاح السياسي، وأصبح محررًا لمجلة "حقوق المرأة" والتي يصفها كيم باركر من "شيكاغو تربيون" بأنها 

النسائية".  أثارت التساؤالت حول أحكام الشريعة الصارمة،  "مزيج عجيب من الثقافة الغربية والمواضيع
حتساب قيمة  بما فيها العقوبات البدنية في حاالت الردة، وقطع أيدي اللصوص، وجلد أو رجم الزناة، وا 
شهادة الرجل في المحكمة ضعف قيمة شهادة المرأة.  قال ناصاب، إنه كمبدأ عام، يجب أن تكون مفاهيم 

21أمام التساؤالت والتفسيرات البشرية.الشريعة مفتوحة 
 

في شهر سبتمبر أيلول، وصل جانب من هيئة المحكمة العليا إلى أن كتابات ناصاب تتعارض مع القرآن، 
قتبسوا حديثًا يقول: "إن أي شخص يغير أو ينكر أي من آيات القرآن الكريم يهدر دمه". كذلك رأى   21وا 

لدين بلوشي أن المقاالت تناقض القرآن وقام بتحويل المسألة إلى المستشار الديني للرئيس قرضاي محي ا
أكتوبر تشرين األول إلى السلطات طالبًا الحماية من تالميذ أحد  9المدعي العام.  ذهب ناصاب في 

رجال الدين الذي قال عنه أنه كافر، ولكن تم القبض عليه هو بدال من ذلك.  وتمت محاكمة ناصاب أمام 
، حيث كان من "الواضح جدًا" وفقًا لرئيس لجنة حقوق اإلنسان المستقلة بأفغانستان أنهم محكمة أمن عام

أكتوبر تشرين األول تم الحكم عليه بالسجن  11في  29"سيعاقبونه دون اي إحترام للقوانين أو اإلجراءات".
: "أرسل إلينا مجلس عامين بتهمة اإلزدراء بالمقدسات.  وأقر رئيس المحكمة أنصاراهلل موالي زاده قائالً 

العلماء خطابًا يقول أنه يجب أن يعاقب فحكمت عليه بالسجن عامين".  أكدت لجنة اإلعالم في وزارة 
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المعلومات والثقافة، التي رأى مكتب الرئيس قرضاي أن القضية من إختصاصها، أن ناصاب كان برئيًا 
 ولكن لم تتمكن من إبطال قرار المحكمة.

الحكم قد أوضح فشل الديمقراطية األفغانية: "لقد إرتكبت خطأ واحد.  عندما سمعت في رأي ناصاب، فإن 
أنه توجد ديمقراطية في بالدي ... رجعت اليها... لم أعرف أن الديمقراطية كانت ال زالت غير موجودة 

، حيث أنه من ... وال يزال فيها ثقافة نظام الطالبان".  كذلك يؤكد وجود دوافع سياسية وتحزبية وراء إدانته
الهزارة وبذلك يكون منتميًا إلى مجموعة مهمشة تاريخيًا.  لقد إستمر في الترويج ألفكاره بل قدم تصريحًا 
للتليفزيون من محبسه يطلب فيه إجراء مناظرة مع معارضيه من رجال الدين.  حذر المدعي العام ضمراي 

ل التلفاز والصحف، ودون أن يعرفوا شيئًا أميري أنه "يوجد بعض الناس يتكلمون دون مسئولية من خال
عن الشريعة اإلسالمية، أو الدستور األفغاني، أو القانون األفغاني.  لقد قررنا إلقاء القبض على هؤالء 

ستجوابهم".  في نوفمبر تشرين الثاني  تم إحتجاز أحد األشخاص الذين طالبوا علنًا بإطالق سراح  1112وا 
  21ناصاب، لفترة قصيرة.

م كل من اإلدعاء والدفاع باإلعتراض على الحكم.  فاألول طالب بعقوبة اإلعدام بينما سعى الثاني قا
للحصول على البراءة.  أعلن مكتب المدعي العام: "وفقًا للشريعة، فإنه إذا لم يتب ويرجع إلى دينه يجب 

محاكمة كانت فرصة ضاعت أن يعدم".  أكد رئيس محكمة األمن العام الحاج انصاراهلل موالي زاده أن ال
من نصاب ليعلن توبته: "لقد إستمعنا إليه كثيرًا.  إستمرت محاكمته لمدة ثالثة أيام.  ولكنه لم يستجب 
للمحكمة.  ولم يبد أي عالمة على الندم.  بل تمسك بقوله إن تغيير الدين ممنوع ولكنه ليس جريمة".  

ذا لم أكن مذنبًا، فلم يجب أن أتوب؟ ... أنا مسلم، وما  أجاب ناصاب: "لم أرتكب معصية ألتوب عنها.  وا 
  22قلته في مجلتي ال يتعارض في أي شيء مع أي دين.  فأنا شخص أكثر تدينًا منهم".

قام القاضي مظفرالدين تاجالي قاضي محكمة كابول العليا بتخفيض  1112ديسمبر كانون األول  19في 
بعض من هذه العقوبة الجديدة المخففة؛ وألنه كان في  عقوبة ناصاب إلى الحبس ستة أشهر مع إيقاف

وافقت  22أكتوبر تشرين األول سمح هذا الحكم بإطالق سراحه في اليوم التالي مباشرة. 9السجن منذ 
المحكمة على تخفيض عقوبة الحبس بعد أن إعتذر ناصاب عن مقاالته.  ولكن في حوار الحق مع راديو 

في رأيي إن الردة ليست جريمة".  وبسبب التهديدات المستمرة إضطر أن يهرب أوروبا الحرة، أكد قائاًل: "
22إلى إيران.

 

 

 سيد برويز كمبخش
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تم القبض على سيد برويز كمبخش، وهو في الثالثة والعشرين من  1111أكتوبر تشرين األول  11في 
كان قد قام بتوزيع المقال،  عمره ويدرس الصحافة، بسبب مقال ينتقد مكانة المرأة في المجتمع اإلسالمي. 

الذي كتبه إيراني يعيش في ألمانيا، وقد وجده هو على اإلنترنت، على زمالئه في جامعة بلخ.  كان ذلك 
المقال بعنوان "اآليات القرآنية التي تميز ضد النساء" ويناقش حق الرجال في المجتمعات اإلسالمية في 

احد.  قال كمبخش أنه كان يأمل في بدء حوار حول حقوق تعداد الزوجات، في حين يسمح للمرأة بزوج و 
 المرأة في أفغانستان.

تقدم بعض الطالب الذين رأوا المقال بشكوى إلى السلطات، وتم إتهام كمبخش بكتابته، وقد أنكر هذا.  
لك وقال اإلدعاء أن ذ 21تمت محاكمته بتهمة اإلزدراء بالمقدسات في مدينة مزارالشريف شديدة المحافظة.

 1111المقال يسخر من اإلسالم والقرآن بالقول أن محمد تجاهل حقوق المرأة.  في ديسمبر كانون األول 
تم تحويل القضية إلى مجلس العلماء الذي طالب بإعدامه، بداًل من أن يتم تحويلها إلى لجنة اإلعالم 

21المختصة بمثل هذه الحاالت بحسب القانون األفغاني.
 

راهيمي، أخو كمبخش األكبر، أن المحاكمة التي جرت في جلسة مغلقة وفي حضور يقول سيد يعقوب إب
ثالث قضاة إستمرت لمدة خمس دقائق فقط.  ويؤكد بعض جماعات المراسلين أن المحاكمة كانت في 
الواقع خدعة لتهديد إبراهيمي الذي كان منذ وقت قريب قد إتهم أحد السياسيين األفغان بوجود صلة بينه 

رائم عنف.  يقول كمبخش أنه لم يسمح له بوجود محام، أو أن يتكلم دفاعًا عن نفسه.  وأجاب وبين ج
 المدعي العام للمقاطعة أن المتهم إختار أال يستعين بمحام.

بما في ذلك الجزء الذي يقول "ان  –يدعي المشتكين على كمبخش أنه إعترف بكتابة أجزاء من المقال 
رآن لمصلحته الخاصة فقط".  ويؤكد كمبخش أنه قال هذا فقط تحت النبي محمد كتب آيات من الق

تمت إدانته باإلزدراء بالمقدسات وحكم عليه بالموت في  1119يناير كانون الثاني  11التعذيب.  وفي 
من الدستور، والتي تنص على أنه حين ال يوجد قانون قومي، يجب أن تستند  921ضوء المادة رقم 

بعد إصدار الحكم، تم تحذير بعض الصحفيين   29لحنفي في الفقه اإلسالمي.المحكمة إلى المذهب ا
 21المدعي العام لمقاطعة البلخ من تعرضهم لإلعتقال إذا ساندوا قضية كمبخش. األفغان بواسطة نائب

أعلن مجلس الشيوخ األفغاني في بداية األمر مساندته لعقوبة اإلعدام ولكن في مواجهة اإلعتراض الدولي 
بأن هذه الموافقة كانت "خطأ فني". وأكد أن المتهم يجب أن يكون له الحق في وجود محام ولكن أيضًا  قال

  11أن طبيعة الحكم، في ضوء إستقالل القضاء، تكون متروكة للمحكمة ذاتها".

سعى كمبخش إلستئناف الحكم، ولكن بسبب الخوف من إنتقام المعارضين، وجد صعوبة في البداية في 
يونيو  92محام.  ثم تم عرض قضيته أمام محكمة إستئناف كابول.  وفي جلسة إفتتاحية في إيجاد 
، تحدث القاضي الذي ترأس الجلسة عبدالسالم كازيزاده وكأنه فعاًل مقتنع بإدانة كمبخش طالبًا من 1119
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في اإليحاء  المتهم: "فقط قل لي لماذا فعلت هذه األمور ... من الواضح أنك كتبت هذا النص". ثم مضى
 19بأنه كان يجب القبض أيضًا على بعض زمالئه.

 

إستمعت محكمة اإلستئناف إلى التهم الموجهة إليه، وكادت حجة  1119أكتوبر تشرين األول  19في 
اإلتهام أن تتفكك.  قام حامد وهو أحد زمالء الدراسة والذي كان قد شهد سابقًا بأن كمبخش قد أعطاه 

ابة بـ "كال" عندما سئل عما إذا كان يؤكد أقواله، وأضاف أنه كان قد أجبر على تلك المقال المسيء، باإلج
األقوال بعد أن أخذه أستاذ األدب إلى مكتب مدير الجامعة، وهناك أمره شخصان يعتقد أنهما من مديرية 

.  كنت خائ فًا.  فقد هددوا األمن القومي بكتابة إفادة ضد كمبخش.  شهد حامد قائاًل: "كتبت ما أملوه عليَّ
أمي وأبي..." وعندما أشار المدعي أحمد خان آيار بأنه يمكن أن يحاكم بالتزوير، أجاب حامد: "أتحمل 
مسئولية هذا".  وقام عدة أساتذة من جامعة البلخ بالشهادة أثناء المحاكمة بأنهم قد قدموا الشكوى ألن 

الدين ثاقب، مدرس في كلية الشريعة: "كان كمبخش كان يسأل أسئلة إستفزازية في الفصل.  قال شهاب 
يطرح أسئلة أظهرت كما لو أنه غير واثق من دينه".  بالرغم من هذه الشوائب التي شابت اإلدعاء، فإن 

 1في  11محكمة اإلستئناف ألغت حكم اإلعدام، ولكنها حكمت على كمبخش بالسجن عشرين عامًا.
عفو ممنوح من الرئيس قرضاي بعد أن قضى عشرون  تم إطالق سراحه بناء على 1111سبتمبر أيلول 

12شهرًا في السجن.
 

 

 

 غايس زلماي

تم إعتقال غايس زلماي الذي كان في السابق صحفي صريح، وفي ذلك  1111في نوفمبر تشرين الثاني 
ة الوقت كان هو المتحدث بإسم المدعي العام، بسبب نشره ترجمة القرآن إلى اللغة الدارية.  كانت الترجم

قد قام بها قدرة اهلل بختياري نجاد المقيم في الواليات المتحدة، وقام بمراجعتها المال قاري مشتاق؛ وكانت قد 
عدادها للتوزيع.  وكان النص المعنون "ترجمة سلسة للقرآن الكريم" يختلف  1111تمت طباعة  نسخة وا 

آية مصحوبة بما يعادلها باللغة العربية، عن الترجمات السابقة في كونه باللغة الدارية كلية، ولم تكن كل 
 وكانت ترجمة حرفية سطرًا بسطر.

قاد هذا الكتاب إلى إحتجاجات وجدال طاريء في البرلمان إنتهى بالتنديد بالكتاب والمطالبة بمصادرته.  
صهيونية حذر وزير الحج والشئون الدينية نعمة اهلل شاهراني قائاًل: "هذا الكتاب ... هو مؤامرة من قبل ال

الدولية ومجموعات أخرى هدفها محو اإلسالم".  قال رئيس القضاة عبدالسالم عظيمي: "هذه مؤامرة ضد 
الدين اإلسالمي".  وأصدر رئيس زلماي في العمل، المدعي العام أمرًا بالقبض على زلماي، وألقت الشرطة 
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ضطر  مراجع الترجمة المال مشتاق أحمد القبض عليه على الحدود الباكستانية أثناء محاولته الهرب.  وا 
إلى اإلختباء.  قال ممثل المحكمة العليا أن "عقوبة زلماي تعتمد على حجم اإلشكاليات التي تجدها لجنة 

12التحقيق في الترجمة".
 

قال د. شير علي ظريفي رئيس لجنة التحقيق أن "محتوى الكتاب يبين أن كاتبيه ومحرريه أعضاء في 
لغرب".  وقام بإقتباس ما إعتبره إنحراف مهم في الترجمة، بما في ذلك أي ذكر مباشر حركة التعددية في ا

لعقوبات بعض الذنوب )مثل الرجم في حالة الزنى(.  كذلك إنتقد ظريفي أحد الفصول الذي يبدو أنه يدعو 
ر يسمح لهم المسلمين إلى دراسة الكتب المقدسة الخاصة باألديان األخرى باإلضافة إلى القرآن، وفصل آخ

 بفحص بعض اآليات من كتابهم الكريم.

نوفمبر تشرين الثاني "الفحص  12أصدر ظريفي هذه التعليقات في مؤتمر األكاديمية األفغانية للعلوم في 
العلمي ألسباب وجوانب مؤامرة تحريف القرآن".  وفي حين رأى غالبية المشاركين في المؤتمر الترجمة 

، إال أن بعضًا منهم على األقل لم يوافقوا على إدانة ظريفي القاسية لزلماي.  كنتاج للهجوم على اإلسالم
فقال محمد حسن توحيدي أحد أساتذة األكاديمية: "ليس ذنبًا عظيمًا أن تخطيء قلياًل في ترجمة حرفية 

ل أيضًا للقرآن.  أعتقد أنه من المستحيل ترجمة الكتاب الكريم بالطريقة التي يجب أن يكون عليها".  وقا
إن األمر الذي يفترض حذفه والخاص برجم الزناة لم يكن جزءًا من القرآن ولكن تم تطويره بناء على 

  12األحاديث النبوية.

تم الحكم على كل من زلماي ومشتاق بالسجن عشرون عامًا.  وتم إطالق  1119سبتمبر أيلول  91في 
تهمة مساعدته على الهرب، بعد قضاءهما سبعة أشهر سراح إثنين من إخوة زلماي واللذين كانا قد إعتقال ب

أيدت محكمة اإلستئناف هذه اإلدانات.  ورأى رئيس  1111في مارس آذار  11ونصف في السجن. 
وهي جريمة يمكن ان تكون عقوبتها  –المحكمة عبدالسالم قاضي زادة أن كليهما مذنبين بتغيير القرآن 

11قوي أفضلي، إلستئناف القضية ورفعها إلى المحكمة العليا.اإلعدام.  ويستعد محامي زلماي، عبد ال
 

 

 نظري بارياني وصحيفة بايمان اليومية

، نشرت صحيفة بايمان اليومية، وهي جريدة صغيرة في كابول، مقال 1111يناير كانون الثاني  11في 
عتبر مجلس العلماء ولج نة إنضباط وسائل يبدو أنه يتشكك في صحة الديانات المرتبطة بوحي إلهي.  وا 

اإلعالم أن هذا تجديف، وبالرغم من اإلعتذار الرسمي، إال أن المحرر نظري بارياني تم القبض عليه مع 
بعض العاملين لديه.  وتم الحقًا إغالق الجريدة.  أصر محرر سابق يدعى رزاق مأمون أن المقال 
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ت طباعته بالخطأ بداًل من مقال آخر المسيء كان قد سبق نشره على موقع إليكتروني أفغاني وأنه قد تم
19يحمل نفس العنوان.

 

تم إحتجاز بارياني لمدة تسعة ايام، وتلقى تهديدات بالقتل بعد إطالق سراحه.  وكان هناك جدال حول 
مدى قانونية إحتجازه.  إنتقد دين مبارز راشدي، ممثل وزير المعلومات والثقافة اإلعتقال الجماعي لمراسلي 

ن وقال أن المسألة كان يجب إحالتها إلى لجنة تقييم إنتهاكات وشكاوى وسائل اإلعالم.  جريدة بايما
إعترف المتحدث بإسم إتحاد الصحفيين القوميين األفغان فهيم داشتي بأن المقال هو غير قانوني ولكنه 

جع أن يتم إنتقاد قال حيث أنه تم تقديم إعتذارا فوري فإحتجاز بارياني ال مبرر له.  وفي حين أنه من المش
الحكومة األفغانية بصورة علنية في هذه القضية، إال أن اإلنتقاد ركز بصورة كبيرة ال على حرية الصحافة 

  11بل على أن المقال تم نشره بطريق "الخطأ".

 

 ختام

، قامت أفغانستان بتأسيس، أو 1112في الفترة ما بين سقوط حكومة الطالبان وما بعد تبني دستور 
لقد   11رى إعادة تأسيس، نفسها كأحد أسوأ األماكن في العالم لمناقشة الرؤى المختلفة لإلسالم.باألح

تعرض الطلبة ونشطاء حقوق اإلنسان والصحفيين والمحررين والشعراء والمترجمين لإلعتقال واإلتهام 
هانة اإلسالم والتي ال  والمحاكمة والسجن بناء على إتهامات غير واضحة باإلزدراء بالمقدسات والردة وا 

أساس لها في الواقع.  إذ يقوم رجال الدين ببساطة بإعالن اإلتهامات ويمكن أن يتعرض المتهمين لـ 
"محاكمات" قصيرة، دون وجود محامين، أمام قضاة قرروا مسبقًا أنهم مذنبين.  قالت أفغانستان أن نظامها 

ة اإلسالم، تكون الكثير من قوانين البالد وقانونها إسالميين. ولكن إذا كان من غير الممكن مناقش
 وسياستها قد وضعت بعيدًا عن المناقشة وبالتالي ال يطالها اإلصالح. 
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1 

 الشرق األوسط الكبير

 

، نشرت المجلة المغربية "نيشان" مقال بعنوان: 1111يناير كانون الثاني  92في 
والذي سخر من اإلسالم،  "النكات: كيف يسخر المغاربه من الدين والجنس والسياسة"،

ومحمد، وملك المغرب الراحل حسن الثاني.  تمت محاكمة محرر المجلة دريس كسيكس، 
وسناء العاجي الكاتبة، بتهمة "اإلساءة إلى الدين اإلسالمي، وعدم إحترام الملك، ونشر 
غالق  كتابات منافية لآلداب العامة".  طالب اإلدعاء بعقوبة السجن خمس سنوات، وا 

جلة، وحظر دائم على عملهم الصحفي.  تم الحكم عليهم بثالث سنوات مع اإليقاف، الم
دوالر للتجديف. وتم حظر  9111والمنع من العمل لشهرين، وغرامة لكل منهما قدرها 

9نشر المجلة نفسها لمدة شهرين.
 

، تم قتل ثالث أتراك مسيحيين في دار نشر زيرف في ملطية.  1111في إبريل نيسان 
عتنقا المسيحية، وهما نجاتي عايدي الذي كان  من بين الضحايا إثنين تركا اإلسالم وا 

تنصر بعد أن تالقـي بالصدفة بإمرأة مسيحية تركية تزوجها بعد ذلك، ويوجور يوكسين.  
كان الضحية الثالثة، تيلمان جيسكي وهو ألماني يعيش في ملطية مع زوجته وأوالده 

ثة للتعذيب قبل أن تقطع رقابهم.  إدعى خمسة أشخاص الثالثة.  تعرض الضحايا الثال
إشتبه في إرتكابهم للجريمة بأنهم كانوا يعملون على إفساد مؤامرة لهدم اإلسالم وتقسيم 
تركيا.  وجدت رسائل في جيوب الضحايا تقول: "فعلنا هذا من أجل بالدنا.  إنهم 

دعى محامي الدفاع أن الضحايا إشتركو  ا في نشاط تبشيري غير الئق يهاجمون ديننا".  وا 
وبذلك يكون المتهمين يتصرفون بدافع الدفاع عن األمة، حيث أن أفعال كهذه تعمل على 

مع سير المحاكمة، ظهرت مزاعم معقولة بأن عملية القتل    1تقويض دولة تركيا العلمانية.
دينك عام  ، وذبح هرانت1111وكذلك إغتيال الكاهن الكاثوليكي آندريا سانتورو في عام  

كانت لها صلة بنشاط جماعة إيرجينيكون المشتبه بها وهي جماعة قومية متطرفة  1111
2لها أيضًا صلة بتخطيط إنقالب عسكري.
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 مالحظات تمهيدية

في الفصول السابقة، درسنا القيود على اإلزدراء بالمقدسات والردة في بعض الدول األشد قمعًا دينيًا في 
ر.  كذلك ركزنا على مصر، وهي دولة كثيرًا ما تعتبر معتدلة أو علمانية، ولكن تسود الشرق األوسط الكبي

فيها الضوابط الدينية والتجاوزات بدافع الدين.  ويمكن أن نجد ظروفًا مماثلة بأشكال متعددة في أماكن 
ول توجد عادة أخرى بالمنطقة مثل الجزائر واألردن وليبيا والمغرب وتركيا واليمن، رغم أنه في تلك الد

حاالت أقل من القمع الديني.  وكما هو الحال في أماكن اخرى، فإن المشاكل األساسية التي يواجهها 
المرتدين تكمن في قوانين األحوال الشخصية، حيث يمكن في بعض الحاالت أن يصبحوا بال وجود 

 قانوني.

ر أقل إقماعًا بالمقارنة مع أي من جيرانها.  هذه البالد لها خصوصيتها.  فالمملكتين األردنية والمغربية تعتب
والجزائر وهي دولة علمانية نسبيًا تريد حكومتها الحفاظ على النظام بعد المعاناة من الحرب األهلية القاسية 
مع حركة التمرد اإلسالمي، لهذا تسعى لقمع أي شيء يمكن أن يقود إلى التوتر اإلجتماعي والديني.  أما 

كز القوى المتنافسة والبنية القبلية واإلنقسامات الدينية وحركات التمرد تتشابك وتختلط معًا في اليمن فإن مرا
لتجعل الحياة شديدة الصعوبة بالنسبة لمن ال يتوافقون مع تقاليد األغلبية الدينية؛ بل حتى أحيانا من 

 ءات.   يتوافقوا مع التقاليد الدينية المعمول بها في البالد مازالوا يتعرضوا لإلسا

ربما تكون تركيا هي أكثر البالد تميزًا في تعاملها مع ما يتعلق باإلزدراء بالمقدسات.  فبعيدًا عن  
الهجمات المتطرفة المتزايدة على المسيحيين، يوجد بها قدر من القمع على أساس ديني لغير المسلمين، 

فقط من جانب عناصر إسالمية  ومختلف طوائف المسلمين، والروائيين، والصحفيين، والمصلحين، ليس
بل أيضًا من جانب القوميين.  وغالبًا ما يكون المسيئين علمانيين، ولكنهم يعتبرون اإلسالم السني جزء ال 

 يتجزأ من "األتركة" ويمارسون القمع بإسم القومية.

 

 الجزائر

مرات  9112ور .  وتمت مراجعة دست9111أعلنت الجزائر إستقاللها عن فرنسا بعد حرب دامية عام 
عديدة حيث  يقوم على مزيج من المباديء القانونية الفرنسية واإلسالمية.  أطاح إنقالب عسكري بأول 

واستمر العسكر يسيطرون على السياسة.  ومن بين سكان الجزائر البالغ عددهم  9112رئيس للبالد عام 
واإلسالم هو دين الدولة.  في عام  بالمائة مسلمين سنيين، 11حوالي ثالثة وثالثين مليون نسمة، فإن 

دخلت الجزائر حالة من الطواريء عندما تدخل العسكر لمنع  فوز جبهة اإلنقاذ اإلسالمية في  9111
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اإلنتخابات.  واستجابت المجموعات اإلرهابية اإلسالمية بالعنف وقامت بهجمات قتل وحشي جماعي و 
 م من غير المسلمين أو أولئك المعادين لألسلمة. عشوائيغالبًا ضد المدنيين.  كان كثير من ضحاياه

اليوم تلقى الجماعات اإلسالمية الثورية دعمًا أقل بين عامة الناس، ويواجهون التدقيق الشديد من جانب 
الحكومة لكشف أية جرائم متعلقة باألمن.  ولكن، في حين تدعي الحكومة حماية الحريات األساسية 

المصلحين اإلسالميين والكتاب وغير المسلمين يستمرون في مواجهة لمواطنيها، إال أن كثير من 
، يمكن حبس الجزائريين مدة 1119اإلضطهاد من أجل معتقداتهم.  في ظل قانون العقوبات المراجع لعام 

لى خمس سنوات بتهمة اإلساءة إلى اإلسالم.  وكذلك  91قد تصل إلى  شهرًا بتهمة اإلساءة إلى الرئيس، وا 
   2انون الجديد اإلساءة إلى األديان األخرى بمدة تصل إلى ثالث سنوات.يعاقب الق

الذي ينظم العبادة بالنسبة لغير  12-11أصدرت الحكومة المرسوم رقم  1111فبراير شباط  19في 
حترام مختلف الديانات.  ولكن  1المسلمين.  وتؤكد المادة  من المرسوم على ضمان الحرية الدينية وا 

: "المباني 2من صعوبة قيام غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية.  فمثاًل، تعلن المادة رقم تطبيقه  زاد 
المخصصة لممارسة الشعائر الدينية تخضع للتسجيل لدى الدولة التي تضمن حمايتها".  وفي الواقع لم يتم 

نونية في نظر الحكومة.  التصريح بتسجيل الكثير من أماكن العبادة وبالتالي فهي تستخدم بطريقة غير قا
أن أي شخص "يحرض أو يقيد أو يستخدم وسائل إلغواء مسلم لتغيير  99وفي نفس الوقت، تقول المادة 

دوالر  91111دينه" يمكن أن يحكم عليه بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى مليون دينار )حوالي 
  2أمريكي(.

، طالب القادة 1111ة.  ثم في ديسمبر كانون األول في البداية لم يتم تنفيذ قرار التنظيم هذا بصرام
السياسيين من حزب النهضة اإلسالمي أن تقوم الحكومة "بالحد من نشاط المبشرين المسيحيين في البالد". 
ربما يعكس هذا قلق الدوائر الحكومية من إنتشار المسيحية بين شعب القبائل غير العربية )إن إنتشار 

وحاول المسئولون،   1و في الجزء األكبر بين البربر وليس في المناطق العربية(.المسيحية في الجزائر ه
ن كان خاطئًا، مساواة التبشير بالمسيحية باإلرهاب، مؤكدين أن المسيحيين يهددون هوية  كرد فعل لهذا، وا 

المبشرين، كانت السلطات قد أطلقت برنامجًا لتقييد  1119فبراير شباط  2الجزائر اإلسالمية.  مع حلول 
ابريل نيسان كانت الحكومة قد أمرت بإغالق نصف الكنائس اإلنجيلية في الجزائر.  يدَّعي  99ومع 

مسئولي الحكومة أن المسلمين أيضًا تطبق عليهم نفس القيود، ولكن ال يبدو أن هذا صحيحًا.ويعتقد بعض 
دة اإلسالميين ويحاول إلهاء المالحظين أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يسعى إلى الحصول على مسان

 الشعب عن التذمر بشأن األوضاع الداخلية.

 

 مخاوف من الردة



 

150 

، فإن الحرية الدينية في الجزائر قد تعرضت لتدهور حاد 12-11إيًا كانت الدوافع وراء زيادة تعزيز المادة 
، أن نعتبر أعداء منذ إصدار هذه المادة.  وكما قال أحد رجال الدين الكاثوليك: "هذا أمر جديد جداً 

وربما تكون هذه الضغوط الجديدة قد خففت بعض الشيء نتيجة ضغط المجتمع الدولي.  مثاًل   1البالد".
أرسل أكثر من ثالثين ممثاًل للكونجرس األمريكي خطابًا إلى الرئيس بوتفليقة  1119يونيو حزيران  1في 

  9اإلضطهاد العام للمسيحيين في الجزائر. ، معبرين أيضًا عن قلقهم بشأن1111إعتراضًا على قانون 
وفي نفس الوقت، تشكك المشاركين في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بشأن مدى توافق المادة 

من دستور  21من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة رقم  99مع كل من المادة رقم  11-12
ر من الصحف الجزائرية أن البالد تتعرض للهجوم من الجزائر نفسها.  وفي المقابل، إدعت الكثي

 1"األجانب"، ويعتقد أن رد فعل الحكومة قد يكون المزيد من التحكم في الحقوق الدينية.
 

ستجابة لنقد موقف الحكومة تجاه المسيحيين، إتهم وزير الشئون  1119يونيو حزيران  1مثاًل، في  ، وا 
ائس بالتعاون مع الخارج لزعزعة إستقرار الدولة؛ بل إنه كرر ما فعله في الدينية، غوالم اهلل بوعبداهلل، الكن

وفي حين يساند اإلسالميين هذه التطورات   91من مساواة المسيحيين باإلرهاب. 1119فبراير شباط 
القريبة، فإن الكثير من الجزائريين بدأوا يضيقون ذرعًا بتعصب حكومتهم ضد األقليات الدينية، وهذا جعل 

 .1111الحرية الدينية قضية مهمة في اإلنتخابات الرئاسية الجزائرية في ابريل نيسان من 

مثل خمسة مسيحيين   1111يونيو حزيران  11وفي نفس الوقت، واجه المسيحيين معارك قضائية.  ففي
لى الخمسة جزائريين أمام المحكمة بسبب حيازتهم لكتب دينية والقيام بتعليم العقيدة المسيحية.  تم الحكم ع

بالغرامة والسجن لمدة عام، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم تنفيذ العقوبة بالكامل.  بعد أسبوع، 
أحضر مسيحي آخر إلى المحاكمة ألنه أعطى كتابًا مقدسًا ألحد ضباط الشرطة المتنكرين والذي تظاهر 

عتناق المسيحية.  ألقت الشرطة القب ض عليه، وقامت بمصادرة كل الكتب المقدسة بأنه يود تبديل دينه وا 
تم إبالغ ثالث مسيحيين أنه سيحكم عليهم بالسجن ثالث  1119فبراير شباط  2التي كانت بحوزته.  في 

 99دوالر أمريكي( بتهمة مهاجمة الدين. 9111دينار ) 211111سنوات وغرامة 
 

مارس آذار  11ة وغير رسمية.  ففي يواجه الخارجين عن اإلسالم إلعتناق ديانات أخرى ضغوطًا رسمي
عتنقت المسيحية،  1119 كانت حبيبة قويدر البالغة خمس وثالثين عامًا والتي خرجت عن اإلسالم وا 

تستقل أتوبيسًا عامًا من أوران إلى منزلها في تيارت، حيت تدرس في كلية الالهوت المسيحية.  واجهتها 
حتجزتها بعد أن و  جدت بحوزتها كتبًا مقدسة وكتب أخرى تتعلق بالدين الشرطة وهي في األتوبيس وا 

المسيحي.  بعد أربعة وعشرين ساعة من التحقيقات، أحضرت أمام النيابة العامة التي يقال أنها عرضت 
عليها إغالق القضية مقابل عودتها إلى اإلسالم.  وقيل لها إما هذا أو: "إذا أصررت على البقاء في 

91لعدالة".الخطيئة سوف تصيبك صاعقة ا
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بعد رفضها التخلي عن إيمانها، تم إتهام قويدر رسميًا "بممارسة شعائر دينية غير إسالمية دون تصريح".  
وعندما قال دفاعها أنه ال توجد تهمة كهذه تحت القانون الجزائري، أجاب اإلدعاء أن حيازة قويدر لعدة 

)الذي يحدد قواعد  12-11نتهاك للقرار نسخ من اإلنجيل يوحي بأنها كانت تنوي توزيعها وفي ذلك إ
العبادة لغير المسلمين(.  ورد الدفاع على ذلك أن حيازتها لألناجيل ال تثبت أي شيء وأن اإلتهامات ال 
أساس لها.  وفي نفس الوقت، قيل أن القاضي قام بمصادرة مالحظات الصحفيين الحاضرين المحاكمة، 

 92حافة حضور المحاكمة بما أنها محاكمة علنية.بالرغم من إعتراض الدفاع بأنه يحق للص
 

في  1119طالب اإلدعاء بالحكم عليها بالسجن ثالث سنوات، وتم تحديد جلسة للحكم في مايو أيار 
تم تأجيله مرة  1119ديسمبر كانون األول  29محكمة بمدينة تيارت.  ولكن تم تأجيل الحكم، ثم في 

ولكن الشرطة لم تكن قد إنتهت من التعامل   92ذي نالته قضية قويدر.أخرى غالبًا بسبب اإلهتمام الدولي ال
إحتجزها خمسة ضباط بمالبس مدنية، وبعد تفتيش ذاتي مهين،  1119يونيو حزيران  9معها.  في 

استجوبوها لمدة ساعتين، وسألوها: "لماذا إعتنقتي المسيحية؟" وبالرغم من أنه في النهاية تم إطالق 
 ذه الحادثة تبين مدى عداء السلطات الجزائرية تجاه تبديل الدين بدين آخر.سراحها، إال أن ه

وجدت الشرطة كتبًا مقدسة في سيارة يملكها رشيد محمد الصغير وأحد  1119في أوائل يونيو حزيران 
يونيو حزيران تمت محاكمتهما في تيسمسيلت بتهمة "توزيع منشورات لزعزعة إيمان  99شركاؤه، وفي 

زدراء اإلسالم"، المسلمين" .  كما تم إتهامهما مع قائد الكنيسة يوسف الرحماني بتهمة "سب إسم النبي وا 
باإلضافة إلى تهديد أحد المتنصرين والذي عاد إلى اإلسالم مرة أخرى.  كان الرجل الذي إدعى تهديدهم 

سمه شموما العايد، قد تقابل مع مجموعة مسيحية ألول مرة في يوليو تموز  دعي آنذاك أن  1112له، وا  وا 
هتمت به ولكنها إكتشفت مؤخرًا  عائلته تضطهده إلعتناقه المسيحية.  أكد الرحماني أن الكنيسة ساعدته وا 
صلته باألصوليين اإلسالميين في حين تظاهر بإعتناق المسيحية.  يقول الرحماني أنه يعتقد بأن العايد 

بتوصيلها إلى المتشددين.  في النهاية قامت  إستغل المسيحيين للحصول على المال والمعلومات وقام
تمت إدانة الصغير  92الكنيسة بفصل العايد، وهنا قام بتقديم إتهامه لهم باإلزدراء بالمقدسات والتهديد.

والرحماني وشخص مسيحي آخر يدعى جالل بإهانة اإلسالم والنبي ولكنهم ربحوا القضية لدى 
 91اإلستئناف.

 

كنيسة تافات في تيزي أوزو التي تقع على بعد إثنين وستين مياًل شرق مدينة إنفجرت مشاكل أخرى حول 
.  وحتى عام 1112الجزائر.  هذه الكنيسة التابعة للكنيسة اإلنجيلية في الجزائر تم تأسيسها في عام 

فتحت أبوابها في  1111كانت تجتمع في مبنى صغير تقوم بتأجيره.  ثم في نوفمبر تشرين الثاني  1111
ديسمبر  11شخصًا، وكان كثير منهم قد تنصروا.  في  221قع جديد إلستقبال أعضائها البالغ عددهم مو 

قام حوالي خمسون شخصًا بسد طريق القادمين لحضور إحتفال عيد الميالد.  وقالت  1111كانون األول 
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م ومن تردد  الكثير من التقارير أن المعترضين قد تضايقوا من إفتتاح مبنى جديد للكنيسة قريبًا من منازله
الزوار من خارج المنطقة.  كان هؤالء المسلمين يخشون أن ينجذب شبابهم إلى الكنيسة إستجابة للوعود 

ديسمبر كانون األول إقتحمت حشود مبنى الكنيسة الجديد  19بإعطائهم هواتف محمولة أو أموال.  في 
كهرباء عن المبنى.  قال يوسف الرحماني وقامت بنهب كل األجهزة الصوتية، وبعد يومين تم قطع ال

"بحسب علمي كانت هذه أول مرة يحدث فيها هذا ... أن يأتي المئات من المسيحيين لإلجتماع والقيام 
بأنشطة مختلفة على مدى األسبوع، كان من الصعب على المسلمين أن يشاهدوا حدوث هذا في محيطهم، 

عتناق المسيحية.  هذه هي المشكلة".  خاصة مع وجود كل هؤالء المسلمين  الذين قا موا بتبديل دينهم وا 
كانت هناك ستة قضايا متعلقة بالردة واإلزدراء بالمقدسات ضد الكنائس والمسيحيين  1191في أوائل عام 

 91في الجزائر منظورة أمام المحاكم.
 

 

 المسلمين

مع إيران.  كذلك، كما هو الحال هناك قلق متزايد بشأن إعتناق اإلسالم الشيعي بسبب الصلة المحتملة 
أحد أمثلة   99في أغلب دول العالم العربي، يمكن إستهداف النقاد المسلمين بتهمة "الخطر على اإلسالم".

ذلك هو الكاتب الروائي أنور بن مالك، الذي تم إنتقاده بسبب اإلساءة إلى اإلسالم والتعبير عن كراهية 
ماريا".  تروي هذه الرواية التاريخية عن فترة قاسية في تاريخ  المسلمين ونبيهم في أحدث أعماله "آه

العالقات المسيحية اإلسالمية ويحتوي الحوار مفردات إستفزازية ربما يكون المسلمين والمسيحيين قد 
إستخدموها في مهاجمة أحدهم اآلخر في تلك األيام.  يصر بن مالك على أن اللغة مناسبة في سياقها 

جهات النظر التي تبناها أبطال الرواية الخياليين ال يمكن اعتبارها وجهة نظره الشخصية.  التاريخي وأن و 
حتى اآلن لم يواجه بن مالك شيئًا أكثر من مجرد التهديد واإلدانة من قبل وسائل اإلعالم الجزائرية.  ولكن 

   91يظل الحفاظ على حرية التعبير التي تمس األديان في الجزائر معركة شاقة.

يعتبر علي أحمد سعيد إسبر، غالبًا، أعظم شاعر عربي معاصر، وهو معروف لدى العامة بإسمه األدبي، 
أدونيس.  وهو سوري المولد وقد بدأت شهرته عندما كان يقيم في لبنان، ثم في باريس في وقت الحق من 

ة تقول بخطأ محاوالت ألقى محاضرة في مكتبة الجزائر القومي 1119أكتوبر تشرين األول  92حياته.  في 
اإلسالميين فرض دينهم على المجتمع والدولة.  كان رد فعل اإلسالميين هو إتهامه بـكونه "مرتدًا"  وهو 
األمر الذي قد يؤدي بالطبع إلى موته.  وفي نفس الوقت، قام وزير الثقافة الجزائري بالتنديد بـ "تدهوره 

11لقاء المحاضرة.الفكري" وقام بفصل مدير المكتبة الذي دعاه إل
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 األردن

قالة  في المملكة األردنية الهاشمية، لجاللة الملك عبداهلل سلطة تنفيذية واسعة، ويمكنه حل البرلمان، وا 
الحكومة التي يقوم هو بتعيينها بحسب ما يرى.  أما مجلس النواب في البرلمان )مجلس األمة(، المنتخب 

فهو محدود في قدرته على التشريع وال يستطيع تفعيل القوانين من خالل إقتراع كل المواطنين الراشدين، 
%  12مليون نسمة،  2.9دون موافقة مجلس األعيان الذي يقوم الملك بتعيينه.  يبلغ تعداد سكان األردن 

% مسيحيين غالبيتهم من األرثوذكسية اليونانية.  2% شيعة ودروز، و9منهم من المسلمين السنة، و
% من األرمن 9% من العرب، مع وجود عدد كبير من الفلسطينيين، و19من  تتشكل البالد أيضاً 

والشراكسة.  ويقوم النظام القانوني على مزيج من الشريعة اإلسالمية والقانون الفرنسي، مع وجود المحاكم 
الشرعية التي تختص باألحوال الشخصية للمسلمين، بما فيها الزواج والطالق والوصاية على األطفال 

لميراث، بينما تقوم محاكم خاصة بالمجتمعات الدينية المختلفة بممارسة الوالية القضائية على غير وا
 المسلمين.

، تعرضت زينة، وهي أرملة عراقية 1112يواجه المتنصرين أعمال العنف من قبل عائالتهم.  في عام 
عتنقت المسيحية في األردن، للخطف على يد أخيها الذي قام بإعادتها إلى العراق  خرجت عن اإلسالم وا 

حيث قام بضربها كل يوم لكي يجبرها على العودة إلى اإلسالم.  تمكنت من الهرب، والعودة إلى األردن، 
وقامت كنيستها بحمايتها، ولكنها إضطرت إلى الهروب المستمر من إخوتها الذين جاءوا إلى األردن بحثًا 

 19دولة غربية.عنها.  ولم تستطع الحصول على حق اللجوء إلى 
 

كذلك توجد بعض الحاالت حيث قامت المحاكم الشرعية بإلغاء حقوق األشخاص المتهمين بالردة، ويمكن 
عندما تم القبض على  1112أن يصيروا تقريبًا بال وجود قانوني.  وقعت سابقة مهمة في سبتمبر أيلول 

لردة، وهي أول حالة من نوعها في شخص إعتنق المسيحية، إسمه سامر محمد خير طالب العايد، بتهمة ا
األردن الحديث.  رفض سامر التخلي عن إيمانه المسيحي وتمت إدانته وتجريده من حقوقه المدنية.  
تضمن هذا الحكم إبطال زواجه، وميراثه وكل الوثائق التي كان قد قام بتوقيعها في أي وقت.  قال حكم 

وبالتالي ليس لديه حق الملكية وال يمكن توظيفه بصفة المحكمة أنه لم يعد يملك هوية دينية قانونية 
قانونية؛  كذلك أعلن إبطال زواجه، ويمكنه أن يرد زوجته فقط إذا عاد إلى اإلسالم؛  كما أنه من المحتمل 
ان يخسر حضانة أبناؤه.  وبعد أن تلقى تهديدات بالموت من إخوته هرب من البالد ولجأ إلى الواليات 

  11المتحدة.

تعرض محمد عبد القادر عباد، الذي كان قد إعتنق المسيحية قبل ذلك بخمسة  1119ارس آذار في م
عشر عامًا، هو وزوجته المسيحية منى الحبشي، وأيضًا سالم، أحد أبناءه، للضرب بسبب كونه مرتدًا، 

م شكوى ضده وذلك بواسطة أقارب أحد المتنصرين والذي كان يسكن مع عائلته.  كذلك قام والد عباد بتقدي
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إلى الشرطة مطالبًا بحضانة طفلي عباد.  عندما توجه عباد إلى الشرطة لإلبالغ عن واقعة ضربه، تم 
ستدعاؤه أمام المحكمة الشرعية.  قال عباد أنه بسبب عدم إيمانه أصاًل فهو لم يكن يومًا  إتهامه بالردة وا 

حتقاره المحكمة.  تم إطالق سراحه بكفالة مسلمًا.  نتيجة لهذا، حكمت عليه المحكمة بالحبس إسبوعًا إل
بعد أن تم تحويله إلى المستشفى بسبب إصاباته.  في جلسة تالية رفض عباد إنكار إيمانه المسيحي 

 1119وهرب من البالد قبل نهاية المحاكمة خوفًا من فقدان حقوقه وحضانة أبناؤه.  في يونيو حزيران 
 12قامت المحكمة بإبطال زواجه غيابيًا.

 

نشر "أي شيء يتعارض مع مباديء  9119من قانون الصحافة والنشر األردني لعام  2تمنع المادة رقم 
وفي يناير كانون الثاني  12الحرية، والمسئولية الوطنية وحقوق اإلنسان وقيم األمة العربية واإلسالمية".

تهامهم بـ "تشويه ألقي القبض على إثنين من الصحفيين هما جهاد المومني، وحسين الخا 1111 لدي وا 
صورة األنبياء علنًا" و "اإلساءة إلى اهلل" لقيامهم بنشر ثالث صور كارتونية لمحمد في جريدة "الشيحان".  

حكم على كليهما  1111تم على الفور فصل المومني رئيس التحرير من عمله.  وفي فبراير شباط 
11ويقول المومني أنه تلقى تهديدات بالقتل. 12.بالسجن لمدة شهرين، ولكن أطلق سراحهما فورًا بكفالة

 

.  إستخدم 1119إتهم مفتى األردن نوح القداح، الشاعر والصحفي األردني إسالم سمحان بالردة في عام 
الشاعر كلمات من القرآن في أبياته العربية، باإلضافة إلى أبيات تشبه وحدة الشاعر بوحدة يوسف النبي 

نتهاك قانون في القرآن.  وجه قسم الطب اعة والنشر إلى سمحان تهمة "اإلساءة إلى الدين اإلسالمي وا 
كما تلقى تهديدات بالقتل أثناء   11الصحافة والنشر لخلطه بين كلمات القرآن المقدسة وموضوعات جنسية".

 92111تم الحكم عليه بالحبس سنة وغرامة  1111يونيو حزيران  11إنتظار قرار المحكمة، وفي 
19دوالر.

 

حاول المسئولون في األردن أيضًا إستخدام قوانين البالد لمحاكمة أجانب بتهم اإلزدراء بالمقدسات.  
إستدعت المحكمة المنتج الهولندي خيرت فيلدرز للمثول أمام المدعي العام األردني بتهمة اإلزدراء 

ثل، يتم محاكمة رسام كارتون وبالم 11بالمقدسات و"إزدراء المسلمين" بسبب فيلمه "فتنة" المعادي لإلسالم.
هولندي وعشرة محررين صحفيين غيابيًا بتهمة اإلزدراء بالمقدسات و"تهديد السالم الوطني".  إن عقوبة 
اإلزدراء بالمقدسات في األردن تصل إلى الحبس ثالث سنوات، رغم أنه من غير المتوقع أن تنجح األردن 

عبر عن قلقه من أن أمرًا بالقبض عليه صادر من في فرض تسليم المتهمين إليها.  ولكن فيلدرز 
 21اإلنتربول يمكن أن يقود إلى تسليمه من قبل أية دولة أخرى قد يسافر إليها.

 

 المغرب
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.  ويشكل 9121حكمت األسرة المالكة البالد منذ أن حصلت المغرب على إستقاللها عن فرنسا عام 
ين مستقلتين، كما أن أحزاب المعارضة العديدة هي أحزاب مجلسيها التشريعيين منتدى "للتشاور" وليسا هيئت

بالمائة من سكان  11ضعيفة.  فال يسمح ألي حزب سياسي بمعارضة السلطة العليا للملك.  إن حوالي 
المغرب البالغ عددهم واحد وثالثين مليونًا من المسلمين السنة، والباقي مسيحيين ويهود وهندوس وشيعة.  

إلسالم هو الدين الرسمي للبالد، والملك، محمد السادس، الملك الحالي، هو "أمير يقرر الدستور بأن ا
المؤمنين، والممثل األسمى للمجتمع اإلسالمي".  وبهذه الصفة فهو مسئول عن تحقيق "إحترام اإلسالم".  

 . من الدستور أن المواد الدستورية المتعلقة بمكانة اإلسالم ال يمكن تغييرها 911تقول المادة 

على عقوبات مشددة لإلساءة إلى  1111والذي تم تعديله عام  9129يحتوي قانون الصحافة لعام 
 29من القانون إستيراد مطبوعات "تتعدى على الدين اإلسالمي".  وتحدد المواد  11اإلسالم.  تمنع المادة 

 911111ى إل 91111عقوبة السجن من ثالث إلى خمس سنوات باإلضافة إلى غرامة ما بين  29و
  29درهم في حالة نشر كتابات كهذه.  وال يوجد قانون مماثل للتعدي على أو اإلساءة إلى ديانات أخرى.

تعرض المسيحيين األجانب أو المتنصرين للمراقبة أو اإلعتقال دون إتهامات معينة، وأيضًا الترحيل أو 
ون.  توجد حاالت معروفة جيدًا قامت فيها الحبس للقيام بأنشطة تبشيرية التي هي إنتهاك يعاقب عليه القان

 الحكومة بإيقاع عقوبات بتهمة اإلزدراء بالمقدسات.

كذلك إتخذت الحكومة المغربية خطوات لتجريم المطبوعات التي تقارن المسيحية واإلسالم.  ففي نوفمبر 
نها إحتوت على منعت صدور عدد من المجلة الفرنسية "إكسبريس إنترناشيونال" أل 1119تشرين الثاني 

مواد إعتبرت "مسيئة لإلسالم".  كان العدد الذي تمت تسميته "صدمة المسيح ومحمد" يحتوي على عدة 
بما فيها مقارنة بين المسيح ومحمد.  إندهش محررو المجلة من  –مقاالت تبين أوجه الشبه بين الديانتين 

صدار عدد يراعي المشاعر اإلسالمية وتم إصداره رد الفعل المغربي حيث أنهم كانوا قد بذلوا جهدًا كبيرًا إل
21في فترة كانت الحكومة تشجع فيها الحوار بين األديان مع الغرب.

 

رغم أن تغيير الدين اإلختياري من اإلسالم هو أمر مقبول قانونيًا من حيث المبدأ إال أن السلطات قد 
قانون العقوبات السجن ما بين ستة أشهر من  111قامت بمضايقة "المرتدين" وآخرين.  تحدد المادة رقم 

وثالث سنوات "ألي شخص يعمل على التحريض لزعزعة إيمان المسلم أو لتحويله إلى دين آخر".  
إستخدمت هذه المادة ضد المسيحيين الذين كان يعتقد أنهم متورطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 

كة المسيحية الدولية أن جمعة إيت باكريم يقضي عقوبة قال تقرير هيئة الشرا 1191"التبشير".  في عام 
كان جمعة قد عاد إلى  9112خمسة عشر عامًا لقيامه بـ "التبشير" و"إتالف ممتلكات الغير".  في عام 

تم وضعه في مستشفى لألمراض  9112المغرب من أوروبا حيث كان قد إعتنق المسيحية.  وفي عام 
تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام لوضعه صليب  9111لتبشير.  في عام العقلية في مدينة إنزكان بسبب ا
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تم الحكم عليه  1112تمت محاكمته مرة أخرى، وفي عام  1119مسيحي في مكان عام.  في عام 
22بالسجن خمسة عشر عامًا وتم إحتجازه في السجن المركزي في القنيطرة.

 

عامة، فقامت بوضع القيود على المتنصرين لمجرد  بصورة 111قامت السلطات أحيانا بتفسير المادة رقم 
التواصل مع المسيحيين اآلخرين والمسلمين.  وبالمثل، في حين تسمح الحكومة بعرض وبيع الكتب 
المقدسة باللغات اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية، إال أنها تحد من توافرها باللغة العربية عن طريق منع 

 22ن عدم وجود قانون يمنع ذلك بالتحديد.إستيرادها وبيعها بالرغم م
 

قامت السلطات أواًل بمصادرة ورفض تجديد جوازات سفر خمسة من المتنصرين.   1112في يوليو تموز 
ستجواب  وفيما بعد إستعاد الجميع جوازات سفرهم، ولكن قالت التقارير أن إثنين منهم تعرضوا لمضايقات وا 

تم إعتقال متنصر إسمه حامد المدني دون توجيه  1112الثاني  في يناير كانون  22مطول من الشرطة.
تهمة إليه بعد العثور على نسخة من جواز سفره في حوزة أحد المبشرين الغربيين والذي كان قد إعتقل 

تم إسقاط جميع  1112لقيامه بتوزيع كتبًا مقدسة.  تم إطالق سراح حامد بكفالة وفي أكتوبر تشرين األول 
بدأ المتطرفين في نشر صور العشرات من الذين خرجوا عن  1191في عام   21قانونية ضده.اإلجراءات ال

عتنقوا المسيحية وعائالتهم مع عناوينهم على موقع الفيسبوك وأطلقوا عليهم إسم "المبشرين  اإلسالم وا 
  21الذئاب" الذين يحاولون "زعزعة إيمان المسلمين".

 

 األجانب

تو أوريالنا، قائد أوركسترا سان سلفادور السيمفوني، يعيش في المغرب بدعوة في حادثة غريبة، كان جيلبر 
من المسئولين المغاربة لكي يقوم بالتعليم في الكونسرفتوار القومي المرموق.  وفي ديسمبر كانون األول 

  تم القبض عليه، مع خمسة من معارفه المغاربة، وحكم عليهم بالسجن لمدة عام بتهمة التبشير. 9112
أقر أوريالنا أنه أثناء حفلة عشاء كان قد تحدث مع أصدقاء عن إيمانه المسيحي.  كان هذا على ما يبدو 
ستجوابهم على مدى تسعة أيام والحكم عليهم بالسجن.  بعد عدة أيام، تم  ما قاد إلى مداهمة الشرطة لهم وا 

خمسة أعوام.  تم إطالق سراح  إطالق سراحه وأخد إلى الحدود األسبانية ومنع من دخول المغرب لمدة
ثالثة من أصدقاء أوريالنا على الفور.  أما اإلثنين اآلخرين، واللذين سجنا معه، فقد واجها التعذيب البدني 
على أيدي السلطات.  تقوق التقارير أن أحدهما تم تعذيبه بالصدمات الكهربائية، واآلخر كسر ذراعه.  تم 

  29علنا أنهما مسلمين.إطالق سراح الرجلين فقط بعد أن أ

تم الحكم على صادق نصحي يادا، السائح األلماني، بالسجن ستة أشهر  1111في نوفمبر تشرين الثاني 
درهم بتهمة "زعزعة عقيدة" المسلمين بتوزيع كتب وسي دي عن المسيحية للشباب  211وغرامة قدرها 
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أنه جار إطالق حملة مسيحية سرية للتبشير المغاربة.  قبل هذا، كانت وسائل اإلعالم المحلية قد أعلنت 
تم القبض على خمسة نساء، أربع أسبانيات وألمانية، بزعم  1111في مارس آذار   21في المنطقة.

إمساكهن "متلبسات" بمحاولة تحويل المسلمين إلى المسيحية.  تم طرد النساء من البالد في النهاية، رغم 
لم تقمن بالتبشير على اإلطالق، بل كن ببساطة يجتمعن لدراسة أن التقارير أشارت بعد ذلك إلى أنهن 

حتجازهن  الكتاب المقدس مع عشرين من النساء المسيحيات؛ تم القبض عليهن جميعًا في الدار البيضاء وا 
لمدة ليلة لإلستجواب.  ورغم أن المغرب تتفاخر بعدم التعصب الديني ) وهي فعاًل أقل تعصبًا من بعض 

ورة(، إال أن عدد المسيحيين الذين تم إعتقالهم في السنوات األخيرة بسبب إقامة إجتماعات البلدان المجا
21دينية غير مصرح بها ال يعطي إنطباعًا جيدًا عن مدى إحترامها للحريات.

 

قام أكثر من ستين ضابط شرطة بالقبض على ثمانية عشر مسيحي مغربي  1191فبراير شباط  1في 
اص.  كان من بين المسيحيين المقبوض عليهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما وقس أمريكي في منزل خ

ستجوابها لمدة أربعة عشر ساعة.  وفي النهاية تم  بين أطفال رضع وأربع سنوات؛ تم إحتجاز المجموعة وا 
إطالق سراحهم وترحيل األمريكي.  وجهت للمجموعة تهمة "زعزعة إيمان المسلمين وتقويض القيم الدينية 

بعد هذه اإلعتقاالت واإلتهامات المبهمة بـ   29للمملكة" وذلك بمحاولة جذب المسلمين إلى المسيحية.
"التبشير" بدأت الحكومة المغربية في طرد عشرات العاملين المسيحيين األجانب.  وبدأت موجة أخرى من 

مسيحيين من شخص.  شمل الطرد ال 911حتى وصل عددهم إلى  1191طرد األجانب في مايو أيار 
جميع الطوائف ومن بينهم أناس عاشوا بالبالد سنوات طويلة، وبعضهم متزوج من مغاربة.  كان بعضهم 
من العاملين في دار أيتام تدعى قرية األمل والتي قامت بتربية أكثر من ثالثين طفاًل مغربيًا في جو عائلي 

عديد من األطفال عن العائالت التي والتزمت سياسة عدم التبشير.  وبسبب عمليات الطرد إنفصل ال
إحتضنتهم.  بدا أن العديد من حاالت الطرد كانت تنتهك قانون مغربي يقول بأن األجانب المقيمين في 
البالد ألكثر من عشر سنوات ال يمكن ترحيلهم ما لم يرتكبوا جرائم.  أكد األجانب دائمًا أنهم لم ينتهكوا 

  21د تنجرف نحو التعصب ضد المسيحيين.قانون التبشير، ولكن بدا أن البال

 

 المسلمين

في دولة المغرب التي يسيطر عليها السنة، يعاني المسلمين الشيعة أيضًا، ويرتبط هذا إلى حد ما بالصلة 
قطعت المغرب العالقات الدبلوماسية مع إيران، ويرجع هذا  1111السياسية مع إيران.  في مارس آذار 

ن اإليرانيون يسعون لنشر المذهب الشيعي في المغرب.  قامت هذه المزاعم بناء جزئيًا إلى اإلتهامات بأ
على اإلستخبارات المغربية التي أشارت إلى أن الدبلوماسيين اإليرانيين يعملون على نشر المذهب الشيعي 

عتقدت أنه  يهدف في كل أنحاء شمال أفريقيا.  رأت حكومة المغرب أن هذا األمر تهديد وعداء شديدين وا 
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إلى "تغيير األساسات الدينية للمملكة، ومهاجمة أساسات الدين اإلسالمي والمذهب السني المالكي في 
قال متحدث رسمي: "إن المملكة التي أساساتها متأصلة في  1111أبريل نيسان  1وفي  22المغرب".

ب الشيعي والتبشير اإلسالم وفي المذهب السني المالكي، ال يمكن أن تكون ابدًا مرتعًا لنشر المذه
  22المسيحي... إن حرية العقيدة ال تعني تبديل الدين بدين آخر".

تم إعتقال ستة من  1111يمكن أن يواجه المصلحين أيضًا صعوبات ومشاكل.  في سبتمبر أيلول 
ر أعضاء الحركة البديلة للحريات الفردية بالمغرب، قرب المحمدية، بسبب تناولهم الطعام علنًا أثناء شه

رمضان.  إن هذه المجموعة هي األولى في المغرب التي تعبر علنًا عن الحق في عدم اإللتزام بصيام 
رمضان، وقد أسمى علماء اإلسالم في المنطقة أعضاء هذه الحركة "المشاغبين".  أنكر المتحدث الرسمي 

صود به مجرد "تأييد الحرية للحركة البديلة للحريات الفردية معاداتهم لإلسالم وقال بأن موقفهم كان المق
  22الفردية".  يواجه أعضاء الحركة حكمًا بالسجن قد يصل إلى ستة أشهر.

 

 تركيا

 12ما زال إرث مصطفى كمال أتاتورك العلماني القومي يؤثر في السياسة والثقافة التركية، وتمنع المادة 
مع ذلك فإن غالبية سكان البالد البالغ من الدستور من تأسيس الدولة على أساس المباديء الدينية.  ولكن 

ن كان هناك ما بين عشرة إلى إثني عشر  عددهم ثالثة وسبعين مليون نسمة من المسلمين السنة غالبًا وا 
% مسيحيين ويهود وبهائيين ويزيديين.  إن زيادة  1,1مليونًا من العلويين )أنظر الجزء التالي(.  ويوجد 

بين دستور تركيا العلماني وهويتها اإلسالمية.  إن حزب العدل والتنمية  غلبة اإلسالم هكذا تخلق توتراً 
بسبب "التآمر ضد النظام  9119الذي تنبع جذوره من حزب الرخاء اإلسالمي المحظور منذ عام 

أغلبيات ساحقة في ثالث إنتخابات عامة بناء على  1111العلماني" قد ربح منذ نوفمبر تشرين الثاني 
 ساد الحكومي ووضع البالد على الطريق المؤدي إلى عضوية اإلتحاد األوروبي.وعد بإنهاء الف

وفي حين يتيح الدستور التركي الحرية الدينية، إال أن الدولة تحكم السيطرة على الدين، حتى أنها تحدد 
تأكيد وبكل   21محتوى خطب الجمعة بالمساجد وتراقب محطات الراديو والتلفاز بحثًا عن "إستغالل الدين".

يمكن في تركيا، ذات التقاليد العلمانية التي تعود إلى حوالي قرن من الزمان، إنتقاد الدين والمعتقدات 
الدينية بما فيها اإلسالم.  ويستطيع المفكرين األتراك كتابة نقد وتحليالت مما يحظر كتابتها، بل قد 

مي.  وبهذا المعنى، ال توجد قيود تحدد يتعرض من ينشرها ألسوأ من ذلك، في كثير من دول العالم اإلسال
اإلزدراء بالمقدسات.  ولكن من األمور التي تميز تركيا هي أن دفاع الدولة عن القومية قد يصل إلى حد 

تجرم،  1112من قانون العقوبات الذي تم إقراره عام  219يتضمن حظرًا على نقد اإلسالم.  فالمادة رقم 
لتشير بداًل من  1119ن شأن "التركنة" وهي مادة تم تعديلها في عام من بين أمور أخرى، الحط علنًا م
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ذلك إلى "األمة التركية".  وفي ضوء هذه المادة تم إتهام على األقل خمسون صحفيًا، بمن فيهم الكاتب 
 21الروائي أورهان باموك الحائز على جائزة نوبل لألدب؛  ولكن فيما بعد تم إسقاط اإلتهامات ضد باموك.

القانون قد يدخل فيه جانب ديني ألن اإلسالم يعتبر جزءًا أساسيًا من األمة التركية.  لهذا فإنه في  هذا
مفارقة غريبة بالنسبة لدستور علماني، يمكن أن تعتبر إهانة اإلسالم بمثابة إهانة األمة التركية وبالتالي يتم 

السجن عام وثالثة أعوام على إثارة  على عقوبات تتراوح ما بين 191كذلك تنص المادة رقم  29منعها.
العداء أو الكراهية نحو شخص آخر بناء على الدين وما بين ستة شهور إلى سنة للحط من القيم الدينية 

 علنًا.

من اآلثار األخرى للحرية الدينية هو ما يسمى الدولة العميقة في تركيا، وهي عبارة تطلق على الدوائر 
وعلى نفس المنوال، كانت   21والشرطة والعناصر األخرى في إدارة الدولة.القومية العلمانية في الجيش 

هناك مزاعم بتورط جماعة إرجينيكون القومية المتطرفة  في عدد من قضايا اإلضطهاد الديني، وقد أخذ 
المدعين بالتحقيق حول المنظمة والقيام ببعض اإلعتقاالت بزعم أن أعضاؤها قد سعوا للقيام بإنقالب 

 .عسكري

ظهر المزيج الفريد بين اإلسالم والقومية العلمانية في تركيا واضحًا في قتل هرانت دينك، وهو الرجل الذي 
ال يسهل تصنيفه.  برغم من أنه غالبًا ما كان يسمى في تركيا "صوت األرمن".  لم يقم دينك بالتشديد 

ولكن   21ة بشأن اإلبادة العرقية لألرمن.على القومية األرمينية وكان معاديًا للقرارات األمريكية والفرنسي
بسبب  219في ضوء المادة  1112بصفته رئيس تحرير الجريدة اإلسبوعية "آجوس" تمت إدانته في عام 
على أنها "إبادة عرقية" فأصبح  9192"إهانة الهوية التركية" باإلشارة إلى المذابح الجماعية لألرمن عام 

تم إطالق الرطاص عليه وقتله خارج مكتبه في  1111انون الثاني يناير ك 91في  29هدفًا للقوميين.
إسطنبول.  وعند إستجواب أوجان سامسط، المتهم بقتله والبالغ سبعة عشر عامًا من العمر، قال: "أطلقت 
الرصاص عليه بعد تالوة صالة الجمعة.  لست آسفًا ... لقد قال )دينك( أنا من تركيا لكن الدم التركي دم 

21ولهذا قررت أن أقتله".قذر... 
 

وفي حين قد يبدو أن القضية نابعة من دوافع قومية وليست دينية، إال أن هذين الدافعين قد يتداخال، ويبدو 
أن قاتل دينك قد فسر إهانته المزعومة لتركيا كإهانة لإلسالم.  وربما يكون من العوامل أيضًا كونه 

ة واإلنجيلية.  فقد هتف سامسط بعد إطالق النار على دينك مسيحي متأثر بكل من األرمنينية األرثوذكسي
باإلضافة لهذا فإن ياسين هايال الذي إعتقل لتحريضه سامسط على قتل   22مباشرة: "قتلت غير المسلم".

  22دينك كان له تاريخ مزعوم في النشاط اإلسالمي المتشدد.

زون معلومات حول خطة إغتيال دينك، قدم إيرهان تونشل، وهو مخبر ومتهم في القضية، لشرطة طراب
ولكن الشرطة لم تتصرف بناء على ذلك.  تم إتهام شرطة كل من إسطنبول وطرابزون بالفشل في 
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اإلستفادة من تلك المعلومات لمنع وقوع اإلغتيال، رغم أنه قد تمت تبرئتهم من أي خطأ قانوني.  وعند 
ي صالة الشاي وليس في الحجز.  واألغرب من القبض على سامسط في أول األمر، إحتجزته الشرطة ف

هذا، أنهم إصطفوا إللتقاط صور معه وهو يمسك بتقويم مكتوب عليه "تراب وطننا األم مقدس، ولن نتخلى 
 ومع سير المحاكمة قيل بإحتمال وجود صلة مع جماعة إرجينيكون الشهيرة. 22عنه".

من المفكرين األتراك، وخاصة الكتاب،  باإلضافة إلى هرانت دينك وأورهان باموك، تعرض آخرين
، تم إتهام الروائي نديم 1111إلنتقادات بسبب مؤلفات يزعم أنها تسيء إلى اإلسالم.  في مايو أيار 

بتهمة "إهانة القيم الدينية والتحريض على الكراهية الدينية" في روايته  191جيرزل بناء على المادة رقم 
وف، قدمت مديرية الشئون الدينية في تركيا شهادة ضد المتهم، تقول أن "بنات اهلل".  وفي تحول غير مأل

عمله "اليهين اإلسالم فقط، ولكن كل األديان السماوية، وتسبب في تفكك المجتمع".  ركز جيرزل تكرارًا 
على أن كتابه أدب خيالي، وأنه ال يتعمد إغضاب أحد، وأنه هو نفسه يحترم القيم الدينية.  وفي الواقع، 
إفتقرت القضية ألي أساس تقوم عليه، بما أن اإلدعاء نفسه قال أنه ال يوجد دليل على أن كتاب جيرزل قد 

تمت تبرئة جيرزل.  علق جيرزل على هذا  1111يونيو حزيران  12حرض على الكراهية بالفعل.  في 
وقال أيضًا بأن قضيته  قائاًل: "ال يناسب الجمهورية التركية أن تتم مقاضاة مؤلف بسبب رواية كتبها". 

21تبين إنفصام غريب بين القيم التي يتبناها دستور تركيا وبين الواقع  الذي يعيشه مواطنيها.
 

، تمت مقاضاة هاكان تاستان وتوران توبال، اللذين بدال دينهما من اإلسالم 1111في أكتوبر تشرين األول 
بتهمة "إهانة التركنة"، والتحريض على  219إلى المسيحية، وتمت محاكمتهما في ضوء المادة رقم 

، ولتجميع معلومات عن مواطنين مدنيين بناء على المادة رقم 191الكراهية الدينية بناء على المادة رقم 
.  قامت هذه اإلتهامات على اساس رحالت قام بها الرجلين إلى سيلفيري لمقابلة معلم ومجموعة من 922

وا منهما الحضور لزيارتهم لصلتهم مع دراسة الكتاب المقدس بالمراسلة طلبة المدارس الثانوية الذين طلب
التي مقرها في إسطنبول.  تضمنت اإلتهامات المقدمة ضدهما تكوين مجموعات غير قانونية، وحيازة 
أسلحة، والوعد بتوفير األموال والوظائف والتعليم لمن يبدلون دينهم، وتدبير العالقات الجنسية مع فتيات 

بل حتى المدعي  21المراهقة لحث الرجال على تبديل الدين.  أنكر تاستان وتوبال كل هذه التهم. في سن
العام للدولة والذي كان يعمل على القضية مع القاضي قال أنه "اليوجد حتى دليل واحد ملموس يعتد به" 

تم  1111يوليو تموز لكل هذه اإلتهامات.  وفوق هذا، تناقضت شهادات األطراف الثالثة المشتكية.  في 
إتهامها أيضًا بـ "جمع األموال بطرق غير مشروعة"، ولكن مرة أخرى لم تقدم أدلة كافية.  في فبراير شباط 

وعقدت   29.219أصدرت وزارة العدل قرارًا بإستمرار نظر القضية في ضوء تعديل المادة رقم  1111
تغرقت دقائق قليلة حيث فشل اإلدعاء في ولكنها إس 1191يناير كانون الثاني  19جلسة إستماع في 

21تقديم شهود.
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إن أنشطة التبشير هي في الواقع قانونية في ظل القانون التركي.  إذ يحمي الدستور حق الفرد في إختيار 
أو تغيير دينه، وكذلك حق مشاركته مع اآلخرين.  ولكن قد أشار أحد كبار المسئولين في وزارة العدل الى 

يري" على أنه "أشد خطرًا من اإلرهاب"، وقال مسئول عام في مديرية الشئون الدينية علنًا بأن "النشاط التبش
وفي إحدى الخطب التي أصدرتها مديرية الشئون  11األقليات الدينية هي "تهديد داخلي، وخطر وعدو".

ولون للمساجد المحلية إدعت أن الصليبيين في العصر الحديث يحا 1112الدينية في مارس آذار 
"إستغالل اإلختالفات العرقية والصعوبات اإلقتصادية والسياسية إلغواء أبناءنا" ولكي "يقطعوا صلة شعبنا 

  19مع اإلسالم".

إن الكنائس اإلنجيلية، والتي هي جديدة نسبيًا بالنسبة للمجتمع التركي، ويقود عدد منها قساوسة كانوا في 
في السنوات األخيرة.  فقد تمت مهاجمه القس محمد شاهين  السابق مسلمين، قد شهدت المزيد من العنف

؛  وكانت كنيسته قد تعرضت لإلعتداء 1111جوبان، من الكنيسة اإلنجيلية في أوديميس، في مايو أيار 
بالقنابل الحارقة قبل ذلك.  وفي هذه الحاالت وغيرها، كانت إستجابة الشرطة ضعيفة أو معدومة، وقد 

أنقذت  1111وفي أغسطس آب  11لي في تركيا للبرلمان بخصوص هذا اإلهمال.إشتكى المجتمع اإلنجي
الشرطة إسماعيل آيدن، الذي تسعى هيئته إلى نشر التعريف بالمسيحية، بعد أن خطفه رجل هدده بسكين 

12قائاًل: "كلب التبشير هذا يحاول تقسيم البالد."
 

 العلويين

ن كان قدر أقل من العنف في السنوات األخيرة( من بين  إن العلويين قد إختبروا أكبر قدر من المشاكل )وا 
الذين تختلف معتقداتهم عن رؤية الدولة لإلسالم.  ويجمع هذا المذهب اإلسالمي بين عناصر من مذهبي 
الشيعة والسنة، وفي نفس الوقت له صفاته المميزة في الخطابة والشعر والرقص.  كما يسمح للرجال 

ادة معًا.  رغم أن العلويين يشكلون تقريبًا ربع سكان تركيا، إال أنه ال يتم اإلعتراف والسيدات الصالة والعب
بهم رسميًا، وال تعتبر أماكن عبادتهم أماكن رسمية للعبادة، وتنظر وزارة التعليم إلى معتقداتهم على أنها 

لتمييز بسبب فشل الدولة قضية تزعم تعرضهم ل 2111ثقافة أكثر منها ديانة.  لقد تقدم العلويين بأكثر من 
باإلضافة إلى هذا فإن الديانت أو مديرية  12في دمج معتقداتهم في المقررات الدينية اإلجبارية بالمدارس.

الشئون الدينية تدفع مرتبات األئمة السنة، وكذلك تقوم بتمويل المصروفات األخرى المتعلقة بالطقوس 
12السنية، ولكنها تستثني منها ممارسي العلوية.

 

، عندما فرضت حشود غاضبة حصارًا 9119وقع أخطر هجوم على العلويين في العقود الماضية عام 
على مدينة كهرمانماراس الواقعة في الجنوب الشرقي، حيث أسفر أسبوع من القتل واإلغتصاب والنهب عن 

صابة اآلالف وتدمير غالبية المدينة. 999قتل  ى العلويين من ولكن قد قاس  11شخصًا من العلويين وا 
قتل سبعة وثالثين شخصًا عندما قام محتجين من  9112العنف في وقت أقرب من هذا أيضًا.  ففي عام 
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غير العلويين عند عودتهم من أداء صالة الجمعة بإشعال النار في فندق يستضيف إحتفااًل ثقافيًا علويًا.  
تم توجيه اإلتهامات إلى  9112عام وتقول التقارير ان الشرطة وقفت متفرجة على ما يحدث.  وفي 

الشرطة باإلصطدام مع مسلحين إستهدفوا خمسة مقاه في ضاحية علوية فقيرة، وهي حادثة أشعلت 
11مظاهرات إنقلبت إلى أعمال شغب راح ضحيتها ستة عشر شخصًا برصاص الشرطة.

 

ة مراد باشا لكي يتم تقدمت عائلة علوية بشكوى إلى المحكمة ضد محافظ مقاطع 1111في فبراير شباط 
قد خص الطلبة  9111إستثناء إبنتهم من حضور الدروس الدينية.  ورغم أن قرار محكمة في عام 

 12المسيحيين واليهود بهذا اإلستثناء إال أن المحكمة التركية حكمت لصالح العلويين بناء على المادة رقم 
من معاهدة أوروبا لحماية حقوق اإلنسان  1ادة رقم من الدستور التركي التي توفر الحرية الدينية وأيضًا الم

والحريات األساسية.  ومن المرجو أن تفتح هذه الحالة الطريق لتغييرات أخرى؛ وتجسيدًا لهذا األمل فقد 
 للتظاهر مطالبين بالمساواة. 1111نوفمبر تشرين الثاني  9خرج عشرات اآلالف من العلويين في 

ضية جذبت اإلهتمام الشديد، حكمت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وفي ق 1191فبراير شباط  1في 
بتسجيل ديانته العلوية  1112أن سينان إشيك، الذي طالب في عام  1مرة أخرى على أساس المادة رقم 

في بطاقة هويته بدل اإلسالم، قد تعرض إلنتهاك حقوقه الدينية عندما لم يتم السماح له بذلك.  ومضت 
القول بان "اإلنتهاك المقصود ليس في رفض طلب المشتكي تحديد ديانته العلوية على بطاقة  المحكمة في

يسمح  1111هويته، بل في إدراج الديانة في بطاقة الهوية سواء إجباريًا أو إختياريًا".  رغم أنه منذ عام 
 19لخانة نفسها.لألتراك بترك خانة الديانة فارغة في بطاقة الهوية، فقد حكمت المحكمة بإزالة ا

 

 

 اليمن

تكتنف اليمن إضطرابات بسبب وجود أكثر من عشرة أحزاب سياسية متنافسة، وجماعات قبلية رجعية، 
ونشطاء إنفصاليين، والشيعة المدعومين من إيران، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وكلها تعمل 

% من 11حد وعشرين مليونًا يتكونون منفي داخل حدود اليمن.  إن سكان اليمن البالغ عددهم وا
% من المسلمين الشيعة )اإلسماعيليين(  1,9% من المسلمين الشيعة )اليزيديين(، و21المسلمين السنة، و

% مسيحيين ويهود وهندوس.  ورغم أنها تؤكد إلتزامها باإلعالن العالمي لألمم المتحدة لحقوق  1,9و
  11تكون الشريعة اإلسالمية أساس كل التشريع في البالد. اإلنسان، إال أن دستور اليمن يشترط أن

غرامات باإلضافة إلى عقوبة الحبس  9111من قانون اليمن للصحافة والنشر لعام  912تحدد المادة رقم 
ولقد تعرض البهائيين  11لمدة قد تصل إلى عام واحد لنشر أي شيء به "تحيز ضد الدين اإلسالمي".

ثنين من اليمنيين  1119دة.  ففي عام واليهود لتهديدات متزاي تم إعتقال ثالثة إيرانيين وعراقي واحد وا 
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البهائيين وتم إحتجازهم للشك في قيامهم بالتبشير بأسلوب "اليتفق مع القانون اليمني".  وكذلك ال ترحب 
 أمهلت محكمة يمنية محمد عمر حاجي، وهو 1111اليمن بوجود من يبدلون دينهم.  في يوليو تموز 

الجيء صومالي إعتنق المسيحية، سبعة ايام للعودة إلى اإلسالم أو اإلعدام.  وبفضل الضغوط الدولية 
بنته الرضيعة مالذًا في نيوزيالندا.  تم إعتقال المزيد من المتنصرين في األعوام   1112وجد مع زوجته وا 

جانب العاملين في قام مسلحين بخطف تسعة من األ 1111يونيو حزيران  92.  وفي 1111و 1119و
 11مستشفي بمدينة صعدة، وذلك بسبب شائعات بأنهم مبشرين مسيحيين يمارسون التبشير.

 

وكما هو الحال في أماكن أخرى ال يعاني غير المسلمين أو المبدلين لدينهم فقط من قوانين اإلزدراء 
افية بالردة ألن جريدته قامت تم إتهام سمير اليوسفي محرر جريدة الثق 1111بالمقدسات والردة.  ففي عام 

بنشر كتاب يعتبر تجديفي مسيء للمقدسات في سلسلة من أعداد الجريدة.  قالت وزارة الثقافة أن الكتاب 
"المدينة المفتوحة" للكاتب محمد عبدالوالي إستخدمت فيه مصطلحات دينية لوصف مشاهد جنسية وأمرت 

ظر القاضي النشر في هذه القضية.  تم فيما بعد بمصادرته إلهانته الدين.  وألسباب غير واضحة ح
تم إغالق ثالث  1111في فبراير شباط   12رفض القضية بعد تدخل "مسئولين في مناصب مرموقة".

صحف أخرى هي اليمن أوبزرفر، والحرية، والرأي العام، لمدة ستة أشهر إلعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية 
وستن.  وتم حبس المحررين والصحفيين لمدة عام ومنعهم من الكتابة لمدة الدنماركية التي نشرتها إيالندز ب

 1111ستة أشهر بعد إطالق سراحهم.  كان اإلدعاء قد طالب بالحكم عليهم باإلعدام.  في مايو أيار 
وفي رد فعل لمشروع قانون  1191مارس آذار  19وفي   12أمر رئيس الوزراء بإعادة إصدار الصحف.

م دون السابعة عشر قال عدد من كبار علماء المسلمين إن من يطالبون بحظر زواج يجرم زواج من ه
  12القاصرات هم مرتدين.

 

 

 ختام

تتباين دول الشرق األوسط في ممارساتها وأسباب القمع الديني بها.  فالبعض، مثل المغرب، بها قدر كبير 
ر وتركيا هي دول علمانية إلى حد كبير. من الحرية مقارنة بغيرها من الدول؛ والبعض اآلخر مثل الجزائ

ولكن بالرغم من مقدار الحرية أو العلمانية فإن هذه الدول الثالث، مثل غيرها من دول المنطقة ال تزال بها 
 ويتضح أن ممارسة القمع آخذة في اإلزدياد في المنطقة. 11عقوبات للردة واإلزدراء بالمقدسات.

د من نوعه.  فبقدر من المنطق الملتوي، وبالرغم من أن دستور تركيا كما الحظنا، فإن نهج تركيا هو فري
يحظر قيام الدولة على مباديء دينية، إال أن الدولة تملي محتوى الخطب بالمساجد، ويمكن مقاضاة 
اإلساءة المزعومة لإلسالم على أساس قومي بإعتبارها إساءة لألمة التركية.  ويمكن أن يؤدي التحريض 
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بناء على الدين إلى السجن.  إن المستهدفين بهذه القوانين، وكذلك ضحايا العنف الطائفي على العداء 
الذي تشجعه مثل هذه القوانين يوجد بينهم صحفيين وروائيين ومفكرين ومسيحيين.  وكما هي الحال في 

ن قتل دول أخرى ذات الغالبية اإلسالمية يبدو أن هناك تزايد في نمو التطرف اإلسالمي.  وقد يكو 
هو أول جريمة قتل طائفي منذ تأسيس الجمهورية  1111الشخصين اللذين إعتنقا المسيحية في عام 

11التركية.
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9 

 أفريقيا

 

، تعرضت فلورنس تشوكوو، معلمة المدرسة الثانوية 1111فبراير شباط  11في 
د المسيحية إلى خطر الموت في عاصمة والية باوتشي النيجيرية، بعد أن إتهمها أح

الطلبة باإلزدراء بالمقدسات.  كانت التوترات تسود المنطقة أصاًل بسبب المظاهرات التي 
إندلعت من جراء نشر الرسوم الدنماركية.  عندما الحظت تشاكوو أن أحد الطلبة يقرأ 
أثناء محاضرتها ورفض التوقف عما يفعله، قامت بمصادرة الكتاب حتى نهاية الدرس 

اب كان القرآن.  بدأ الطلبة المسلمين في الفصل برميها بالكتب غير مدركة أن ذلك الكت
وصاح أحدهم: "إقتلوها!"  وفي الوقت الذي وصل فيه زمالؤها إلنقاذها، كانت قد أصيبت 
بإصابات بالغة في رأسها.  قام الطلبة بأعمال شغب، وفي الفوضى العارمة التي تلت 

 22.  في النهاية قام جنود اللواء ذلك قتل عشرون من المسيحيين وتم حرق كنيستين
مدفعية، والذي تقع المدرسة داخل ثكنته، بتفريق المتظاهرين. ويظل مصير تشاكوو بعد 

9ذلك غير معلومًا.
 

كان موسى محمد يوسف، وهو صومالي في الخامسة والخمسين من عمره، قائدًا لكنيسة 
فبراير  11سمايو.  وفي غير رسمية في قرية يونادي، التي تبعد عشرون مياًل عن كي

وصل أفراد من جماعة الشباب اإلسالمية المتطرفة إلى منزله إلستجوابه  1111شباط 
بشأن سالت مبروه قائد كنيسة أخرى.  وبعد أن تم إستجوابه، هرب يوسف إلى كيسمايو.  
وفي اليوم التالي عاد الذين إستجوبوه وعندما أخبرتهم زوجته بتولة علي آربو أن يوسف 

عامًا، وحسين  99د هرب، قبضوا على أبناءهم الثالثة، عبدالرحمن موسى يوسف ق
أعوام.  قالت األم المرتعبة فيما  1عامًا، وعبدالحي موسى يوسف  91موسى يوسف 

بعد: "عرفت أنهم سيتعرضون للذبح.  فبعد دقائق معدودة سمعت صرخة باكية من 
بتولة وعيها، وعندما أفاقت عرفت أنه  عبدالحي )الذي كان( يجري نحو المنزل..." فقدت

  1قد تم قطع رأس إثنين من أبناءها، هما عبدالحي وحسين.

أعلنت حكومة والية كردفان بالسودان الجهاد على المسلمين والمسيحيين  9111في عام 
، أصدر ثالثة من األئمة المسلمين 9112في جبال النوبة بوسط السودان.  وفي عام 

كومة في كردفان فتوى تؤيد الجهاد وأعلنوا: "أي خارج عن اإلسالم هو المدعومين من الح
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مرتد؛ وغير المسلم هو كافر يقف عائقًا أمام إنتشار اإلسالم، واإلسالم قد أباح قتل 
أعلنت هذه الفتوى أن النوبيين غير المسلمين يمكن أن يبادوا، حيث هم عائق  2كليهما".

اآلن مرتدين، وال يسمح فقط بقتلهم بل يجب قتلهم.   أمام اإلسالم، وأن مسلمي النوبة هم
ولهذا حكم على نصف مليون شخص بالموت.  وتقول التقارير أنه ما بين مايو أيار 

شخص من النوبيين وتم حرق  11111تم قتل أكثر من  9112وفبراير شباط  9111
بصورة خاصة، العديد من قراهم تمامًا.  إستهدفت فرق الموت قادة المجتمع والمثقفين 

حتى تظل النوبة بال صوت يعبر عنها.  وكذلك ساهم الجيش والدفاع العام بتعطيل 
التجارة واألسواق لخلق مجاعة تقضي على آالف آخرين من النوبيين.  إستمرت هذه 

إضطر العاملين في مجال حقوق اإلنسان  9119الظروف خالل التسعينات ومع عام 
 بأن منطقة جبال النوبة هدف لإلبادة العرقية. ومجموعات اإلغاثة إلى اإلقرار

 

 مالحظات تمهيدية

في أغلب أنحاء أفريقيا، يعتمد اإلسالم على التراث الصوفي، وفي الماضي، كان مستوى العنف الديني 
منخفضًا إلى حد ما.  ولكن، كما في أنحاء العالم األخرى، حدثت زيادة في التطرف قادت إلى تزايد 

لتوضيح هذا، سوف ندرس الخطوط العريضة  2اء بالمقدسات والردة وما يتبعها من عنف.إتهامات اإلزدر 
 لثالث دول هي نيجيريا والصومال والسودان.

أما نيجيريا، وهي أكبر الدول األفريقية من جهة تعداد السكان، فقد مزقها العنف في العقود األخيرة بين 
بب مزاعم باإلزدراء بالمقدسات والردة، مما كلف اآلالف المسلمين والمسيحيين، والذي يندلع أحيانًا بس

حياتهم.  وهي تتفوق على أي مكان آخر في العالم في قتل الكثيرين بسبب شائعات اإلزدراء بالمقدسات 
حتى في أماكن أبعد من حدودها، قد تصل إلى الدنمارك أو ربما بنجالديش.  كان القمع الديني الحكومي 

د تمييز عنصري.  إال أن الخطر األكبر يكمن في عنف الغوغاء، وعادة ال يكون قليل نسبيًا رغم وجو 
 الضحايا هم المتهمين فقط بل تمتد آثاره أحيانًا كثيرة إلى من هم من نفس الديانة.

ال يوجد بالصومال حكومة مركزية فعالة، وتحث المليشيات المسيطرة على البالد والغوغاء على العنف 
د من أهدافهم هو القضاء على مسيحيي الصومال الذين إستهدفتهم حركة الشباب الديني.  كان واح

المتصلة بتنظيم القاعدة.  وفي حين أن حركة الشباب هي أسوأ الحركات، إال أن الحركات المتطرفة 
األخرى في البالد تهاجم أيضًا أي شخص يختلف في رؤيته عن اإلسالم، بما في ذلك بعض الصوفيين.  

ذا العنف واإلقتتال المستمر بين الفصائل المسلحة ربما تكون الصومال أكثر بالد العالم ممارسة نتيجة له
 للقمع الديني.
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إن السودان هي أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة.  وفي الشمال الذي تسكنه غالبية من المسلمين 
عًا لبعض من أهم أحداث العالم المتعلقة توجد قوانين تحكم الردة واإلزدراء بالمقدسات، وقد كانت البالد موق

باإلزدراء بالمقدسات.  وقعت هذه األحداث على خلفية حرب أهلية مدتها عشرين عامًا كانت قد إندلعت 
في منتصف الثمانينات، إلى حد ما بسبب سعي الحكومة اإلسالمية إلى فرض صورة متطرفة للشريعة 

ن المسيحيين وأتباع الديانات األفريقية التقليدية، مما أثار اإلسالمية على الجنوب الذي يسكنه غالبية م
حركة تمرد بينهم.  سقط نتيجة هذا الصراع أكثر من مليوني ضحية قبل الوصول إلى سالم هش نتيجة 

في دارفور  1112.  فقد بدأ صراع يرقى إلى حد اإلبادة العرقية  عام 1112إتفاقية السالم الشاملة عام 
رغم أن هذا ال يبدو مرتبطًا بتدخل الحكومة في الشئون الدينية.  كانت واحدة من أسوأ  في غرب السودان،

الحوادث المرتبطة باإلزدراء بالمقدسات هي إعدام السودان  للمفكر اإلسالمي البارز والقائد السياسي محمد 
وثي األمم المتحدة محمود طه.  وكانت هناك أيضًا تهديدات بالقتل مرتبطة باإلزدراء بالمقدسات ضد مبع

باإلضافة إلى تصريحات مدعومة من الحكومة تعلن أن نصف مليون نسمة، هم سكان النوبة، يجب أن 
حصل جنوب السودان على إستقالله وسط شعور عارم بعدم  1199يقتلوا ألنهم مرتدين. في يوليو تموز 

 األمان.

 

 نيجيريا

نذ وقت قريب من الحكم العسكري، وبها أكبر كثافة  يوجد في نيجيريا دلتا غنية بالنفط، وقد إنتقلت م
مجموعة عرقية، ولهذا فهي  121مليون نسمة( يتكونون من أكثر من  21سكانية في أفريقيا )أكثر من 

تواجه معركة شاقة للحصول على اإلستقرار والسالم والحرية الدينية حتى دون وجود الصراعات الدينية.  
تكون مميتة.  تنقسم البالد بالتساوي تقريبًا بين المسلمين والمسيحيين، ولكن هذه الصراعات يمكن أن 

% من السكان بمعتقداتهم التقليدية.  يشكل المسلمين الغالبية في الشمال، 91باإلضافة إلى إحتفاظ 
والمسيحيين الغالبية في الجنوب وتتساوى نسبتهما في الوسط، حيث تقع معظم الصراعات العنيفة.  هذه 

قليمية وتتضمن مسائل متعلقة بالسلطة السياسية، وحيازة األرض، والمصادر الصرا عات لها جوانب قبلية وا 
تم فرض الشريعة اإلسالمية في كثير من  9111الطبيعية ويبقى دائمًا التوتر الديني القائم.  منذ عام 

2الواليات الشمالية مما زاد من حدة التوتر وقاد إلى موت اآلالف.
 

تمنع الحكومة الفيدرالية أو  9بحماية الحرية الدينية.  فالمادة رقم  9111واد في دستور م تقوم عدة
تضمن "حرية الفكر، والضمير،  29حكومات الواليات من "تبني أية ديانة كدين للدولة".  والمادة رقم 

ود هذه المواد التمييز على أساس الدين.  ولكن بالرغم من وج 21و 92والدين"، في حين تمنع المواد رقم 
قامت إثنتا عشر والية من واليات الشمال بفرض الشريعة اإلسالمية على ما  1111فإنه مع حلول عام 
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هو أكثر من األحوال الشخصية، وقام البعض منها بفرض اإلسالم كدين للدولة في مخالفة للدستور.  
عة وبعد ذلك أن يتم إعالن يقول بعض مؤيدي الشريعة أن هدفهم هو أن تتبنى معظم الواليات الشري

1نيجيريا دولة إسالمية.
 

يسمح الدستور بوجود قانون األحوال الشخصية وفقًا للشريعة، ولكنه يحتفظ بحق غير المسلمين في عدم 
الخضوع للمحاكم الشرعية.  ولكن بعض من واليات الشمال تلجأ إلى الشريعة لفض النزاعات بين 

الحظنا، فإن هذا التوسع في استخدام الشريعة أدى إلى الصراعات التي وكما   1المسلمين وغير المسلمين.
ن كانت نابعة أساسًا من  قتل فيها اآلالف.  لقد كانت السلطات غير فعَّالة في منع الهجمات التي وا 
عناصر إسالمية إال أن المسيحيين كانوا أحيانا السبب في حدوثها.  وفي حين أنه ال اإلزدراء بالمقدسات 

الردة يعاقبان صراحة بحكم القانون، حتى في الواليات التي تطبق فيها الشريعة اإلسالمية، إال أن وال 
ضطهاد خارج إطار القانون.  ورغم أن الدستور يضمن حرية تغيير األديان،  المتهمين يواجهون عنف وا 

كمرتدين.  كذلك وقعت  إال أن المسلمين الذين يتركون دينهم ويعتنقوا المسيحية يستهدفون أحيانًا كثيرة
صراعات بين المسلمين من السنة والشيعة، في حين يظل الوثنيون يعانون من جراء الصراعات السياسية 

 والعرقية والدينية.  

 

 تبديل الدين

تعرض إبراهيم شتيما، المستشار الروحي للرئيس العسكري الراحل للبالد  9111في أكتوبر تشرين األول 
رد من منزله ألنه صار مسيحيًا.  وفقًا ألقوال شتيما: "إضطررت لترك البيت وهم إبراهيم آباتشا للط

في  9يتعقبونني منذ ذلك الحين.  تعرضت للمطاردة والمضايقات وأيضًا محاوالت اإلعتداء على حياتي".
لو وفي تجدد ألحداث العنف الديني في مدينة كادونا تعرض األب كليمنت أوزي بل 1111أواخر مايو أيار 

للتشويه والقتل بوحشية.  في حين تم قتل  9111الذي إعتنق المسيحية ثم صار كاهنًا كاثوليكيًا عام 
، يبدو أن بللو قد نال معاملة 1111اآلالف من المسيحيين والمسلمين في عنف غوغائي في كادونا عام 

تحت األرض وتركوه  خاصة:  قال زميله األب ياكوبو: "لقد ربطوا حباًل حول فمه وسحبوه إلى قناة
1هناك... لقد إقتلعوا عينيه".

 

قامت جماعة مراقبة إسالمية كونتها حكومة زامفرة لفرض تطبيق الشريعة بالقوة بالقبض   1111في عام 
على الواني ياكوبو ومحمد علي جعفرو اللذان إعتنقا المسيحية ولم تكن للجماعة أية سلطة قانونية، حيث 

صاص الحكومة الفيدرالية، ولكنهم طالبوا بقتل ياكوبو وجعفرو ألنهما مرتدين.  القانون الجنائي من إخت
أجاب القاضي الشرعي أول جاباكا، أنه ال يملك السلطة القضائية إلصدار ذلك الحكم، وهو على صواب 
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في هذا، ولكن الجماعة قالت أنها ستحاول قتلهما على أي حال.  هرب ياكوبو وجعفرو وغير معروف أين 
 91ا اآلن.هم

 

تمت مهاجمة سالماتو حسن ذات الخمسة عشر عامًا، وتكميمها وتهديدها بالقتل بواسطة  1112في عام 
عمها ماالم كاميسو وبعض رجال الدين المسلمين لتبديل دينها بالدين المسيحي.  وقبل أن يرجعها إلى 

ا النذلة الكافرة، بسبب تركك أهلها قال لها كاميسو: "لو كنت إبنتي لكنت ذبحتك، وقتلتك هنا، أيته
إعتقلت الشرطة ساردونا أناروا ساشي،   99اإلسالم".  لم يهاجمها والديها بل نبذوها، وتركوها بال مأوى.

.  سأله الضباط عن سبب 1112سبتمبر أيلول  19الذي إعتنق المسيحية، وهو في الثالثين من عمره في 
قبل أن يقوموا بضربه، وتم إحتجازه وتعذيبه على مدى أربعة  تبديل دينه ولكنهم لم يمنحوه فرصة إلجابتهم

  91أيام.

 

 إتهامات اإلزدراء بالمقدسات

، تعرضت معلمة مسيحية للضرب حتى الموت على أيدي 1111في مدينة جومبى، وفي مارس آذار 
حية كانت خياطة مالبس مسي 1111سبتمبر أيلول  99وفي  92تالميذها بعد إتهامها بتدنيس القرآن.

إسمها جوماي تتحدث مع زبائنها المسلمين في دكانها بمدينة دوتسي، عندما قالت سيدة مسلمة إسمها بنتا 
أن يسوع سكير لكونه قد حوَّل الماء إلى خمر، وردت عليها جوماي أنه في هذه الحالة فإن تعدد زوجات 

ف، وسحبوها للمثول أمام أمير محمد يجعل منه محبًا للنساء.  إعتبر بعض الموجودين أن أقوالها تجدي
ال تقتل.  وغير معلوم مكان وجودها الحالي. في  92دوتسي الذي أمرها بمغادرة المنطقة في خالل يومين وا 

كان جوشوا الي المسيحي ومعلم اللغة اإلنجليزية بالمدرسة الثانوية في كيفي  1111يونيو حزيران  91
ندما جاء عبد الحي يوسف وهو طالب مسلم، متأخرًا إلى بالنصاروة، يقوم بتدريس اللغة اإلنجليزية ع

الفصل بعذر أنه كان يؤدي الصالة في المسجد.  كان الي يعرف لكونه مسلم سابقًا أن صالة الفجر ال 
يمكن أن تؤخر الطالب حتى الساعة التاسعة صباحًا، فقام بضربة بالعصا، وهي عقوبة شائعة في مدارس 

يوسف معلمه الي بأنه قال مجدفًا "سأضرب النبي محمد بالعصا".  في تلك  نيجيريا.  فيما بعد، إتهم
الليلة، قام الطلبة بحرق سكن الي بالمدرسة وكذلك منزله.  وفي اليوم التالي، تم ترحيله إلى أبوجا 

تمت محاكمته في الفيا، لتهم عديدة من بينها اإلزدراء  1111أكتوبر تشرين األول  91لحمايته، وفي 
  92دسات.بالمق

سبتمبر أيلول  11أدت إتهامات اإلزدراء بالمقدسات إلى عنف عام، خاصة في والية كانو الشمالية.  في 
تم الزعم أن معلم مسيحي علق صورة كارتونية مسيئة للنبي محمد في الفصل الدراسي،  وفي  1111

أكتوبر تشرين األول  2ي الصراع الذي إندلع بين الشباب المسلمين والمسيحيين، قتل تسعة أشخاص.  ف
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قتل تسعة أشخاص آخرين، كلهم من المسيحيين، وتم حرق كنائس ومحالت ومنازل كرد فعل لرسم  1111
كارتوني بنجالديشي يزعم أنه يشوه صورة النبي.  بعد ذلك بشهرين، إحتج المثات وهاجموا المسيحيين بناء 

فبراير شباط  1سيء إلى النبي محمد.  في على إدعاء  قيام شخص مسيحي بكتابة عبارات على حائط ت
كان  91، في والية باوتشي، تم حرق خمس كنائس إنتقامًا على قيام طالبة مسيحية بتدنيس القرآن.1119

المسلمين أيضًا ضحايا ألعمال الشغب الغوغائية بعد إتهامات باإلزدراء بالمقدسات.  في أغسطس آب 
كانو حتى الموت بسبب كالم قاله الليلة الفائتة وفسر  ، قام شباب غاضب بضرب شخص مسلم في1119

91على أنه تجديف.
 

من األحداث األكثر غرابة، والتي لقيت إهتمامًا عالميًا، على خالف المعتاد بالنسبة للعنف في نيجيريا، 
 .  أعلن عدد من1111كانت بشأن مسابقة ملكة جمال العالم التي كان مقررًا إجراؤها في نيجيريا عام 

رجال الدين المسلمين أن المسابقة منافية لألخالق.  وردًا على ذلك، كتبت إيسيوما دانيال، الصحفية في 
جريدة "هذا اليوم" تقول: "يا ترى ماذا يكون رأي محمد في هذا؟  بكل صدق، كان في الغالب ليختار زوجة 

عيش، إستمر أربعة أيام، وأسفر عن أثارت تعليقات دانيال شغبًا في كادونا، حيث كانت ت 99له من بينهن".
شخص وتشريد اآلالف.  نشرت جريدة "هذا اليوم" إعتذارًا، ولكن في نوفمبر  111مقتل ما يزيد عن 

، أصدرت السلطات اإلسالمية في والية زمفرة فتوى تحث المسلمين على قتل دانيال.  1111تشرين الثاني 
لفتوى باطلة معلنًا: "إن الحكومة اإلتحادية ... لن تسمح أعلن وزير المعلومات اإلتحادي جيري جانا أن ا

ولكن، لم يكن واضحًا كيف تستطيع الحكومة  91بأمر كهذا في أي مكان في أنحاء الجمهورية اإلتحادية".
 منع أي شخص من التصرف بناء على الفتوى.  فهربت دانيال من البالد.

 

 بوكو حرام

إسالمية متشددة تطلق على نفسها إسم "بوكو حرام" والتي  بدأت جماعة 1111في أواخر يوليو تموز 
تفسيرها "الحضارة الغربية حرام"، بشن هجمات عنف في مدينة مايدوجوري.  قامت الجماعة التي يسميها 
السكان المحليين "الطالبان" بسبب أساليبها الرقابية، بمهاجمة أقسام الشرطة، والسجون، والمدارس، 

ق كل ما صادفهم تقريبًا.  إمتد العنف إلى واليات بورنو وكانو ويوبي، حيث قامت والمنازل وقاموا بحر 
على أنه  –سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا  –جماعة بوكو حرام بمعاملة كل من لم لم يتوافق مع آراءها 

كافر. رغم أن غالبية مسلمي نيجيريا يرفضون عقائد هذه الطائفة، إال أن أعمال العنف إستهدفت 
مسيحيين بصورة خاصة. تعرض الكثيرين للخطف، وأجبروا تحت تهديد بالقتل إلى التخلي عن دينهم.  ال

شخص  111إستمرت أعمال الشغب لمدة خمسة أيام قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة عليها،  وقتل 
سمه عبدالرش يد أبوبكر في مايدوجوري وحدها.  إعترف احد أعضاء بوكو حرام الذي ألقي القبض عليه، وا 
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دوالر وتدريب عسكري في أفغانستان، مع وعد بتلقي  2111وعمره ثالثة وعشرين عامًا، بأنه تلقى 
11دوالر لدى عودته هناك. 22111

 

قال الرئيس النيجيري عمر يارآدوا أن جهاز المخابرات كان يتعقب بوكو حرام وقد إستعاد السيطرة على 
أصدرت الجماعة تصريحًا تعلن فيه إنتماؤها إلى  1111ب أغسطس آ 1المناطق المهددة.  ولكن، في 

تنظيم القاعدة وتدعو إلى الجهاد كرد فعل لمقتل قائدها ماالم محمد يوسف.  وقالت أيضًا أنها سوف تقوم 
 19"بمطاردة وقتل من يعارضون حكم الشريعة في نيجيريا، سوف نتأكد من عدم إفالت الكفار من العقاب".

تعهدت الجماعة بإستمرار "جهادها المقدس لإلطاحة بالنظام العلماني وترسيخ  1191في مارس آذار 
11حكومة إسالمية عادلة".

 

 

 الصومال

نقسامات إقليمية،  إن الصومال واحدة من أخطر دول العالم وأقلها إستقرارًا بسبب ما بها من تشرذم قبلي وا 
نقالبات عسكرية،  نتشار الجماعات الدينية المتطرفة، وا  وحرب مع جارتها إثيوبيا.  ولها تاريخ ملطخ وا 

.  في السنوات القريبة، 9111بالصراعات التي ال تنتهي وسفك الدماء والفقر منذ اإلستقالل في عام 
قامت الحكومة اإلنتقالية الفيدرالية، التي تتمتع بإعتراف األمم المتحدة ومساندة الجيش التدخلي اإلثيوبي، 

تطرفة، والتي تتكون من إتحاد المحاكم اإلسالمية وهي جماعة متحالفة مع تنظيم بمحاربة حركة الشباب الم
القاعدة.  وفي حين أن الحكومة اإلنتقالية أقل تعصبًا من حركة الشباب، إال أنها أيضًا تتبنى مفهومًا 

  12للشريعة يستوجب قتل أي شخص يترك اإلسالم.  وهكذا فإن القمع الديني متوطن هناك.

لمسلمين الصوفيين بالزنادقة، وعانوا من اإلضطهاد المتزايد.  وتم إغتيال رجال الدين تم وصف ا
الصوفيين، ووصفت أضرحتهم بأنها وثنية وتعرضت للحرق، وتعرضت مقابرهم للتدنيس، إذ فتحت المدافن 
ل الصوفية وأخرجت الجثث منها.  قال الزعيم الصوفي محمد شيخ: "إن الشخص الحي يستطيع على األق

خرجت مسيرة  1191في مارس آذار   12الدفاع عن نفسه، أما الميت فال... إن تدمير المقابر أمر شنيع".
من المسلمين إعتراضًا على تدمير أضرحة رجال الدين، والتي يرجع بعضها إلى أكثر من مائة عام.  وفي 

المختلفة  تم طعن شخص مسلم بعد خالف بين مجموعتين حول التفسيرات 1119إبريل نيسان 
شكلت جماعة صوفية معروفة بإسم أهل السنة والجماعة ميليشيات  1111ثم في بداية عام   12لإلسالم.

11مسلحة لمحاربة حركة الشباب.
 

يوجه بعض من أكثر أعمال القمع عنفًا ضد األقلية المسيحية في الصومال؛ إذ يرتكب المتمردين 
والسبب الرئيسي وراء هذه حملة اإلبادة العرقية هذه  11يحيين.اإلسالميين مذابحًا إلبادة الصوماليين المس
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هو رؤية اإلسالميين أن اإلسالم هو الديانة الصومالية الوحيدة الحقيقية؛ لذلك يرون أنه يجب إعتبار كل 
الصوماليين المسيحيين مرتدين.  لقد دمرت حركة الشباب مقابر المسيحيين وقتلت مئات من المسيحيين 

، وقد تفاقمت مأساة أشد خطورة عندما تصوروا أن القوات اإلثيوبية الغازية كانت مسيحية.  1112منذ عام 
، قال الشيخ نور بارود، نائب رئيس جماعة كوالنكا كوليمادا إحدى 1111في أكتوبر تشرين األول 

حيين وفقًا الجماعات الصومالية اإلسالمية ذات النفوذ، بشكل قاطع في تصريحاته: "يجب قتل جميع المسي
ويتم أيضًا مهاجمة هيئات المعونة األجنبية في حال الظن بأنها تشجع المسيحية.    19للشريعة اإلسالمية".

يند آينجتون العاملين في هيئة المعونة البريطانية المسيحية للقتل في أكتوبر تشرين  تعرض ريتشارد وا 
تم  1111في سبتمبر أيلول  11تنظيم القاعدة.بواسطة مقاتلي ميليشيات يعتقد أن لها صلة ب 1112الثاني 

إطالق الرصاص على الراهبة اإليطالية األخت ليونيال سجوربيتا، التي عاشت في الصومال لمدة خمسة 
وستين عامًا، مما أودى بحياتها وحياة حارسها الشخصي. ويعتقد أن قتلها مرتبط بتعليقات البابا بنديكت 

21السادس عشر في جامعة ريجنسبرج.
 

كانت أغلب الهجمات موجهة ضد الصوماليين المسيحيين ولكنها غير محدودة بالحدود الصومالية؛  إذ 
يواجه الالجئين الصوماليين في كينيا نفس اإلضطهاد.  كانت حالة منصور محمد البالغ خمسة وعشرين 

وعدت جماعة  1119ول عامًا ويعمل في برنامج الغذاء العالمي واحدة من أبشع الحاالت.  في سبتمبر أيل
الشباب بإقامة وليمة للقرويين في مانيافولكا، فإجتمعوا متوقعين أن يتم نحر شاة او خروف أو جمل 
كالمعتاد.  ولكن بداًل من ذلك، إقتاد رجال مسلحون منصور أمامهم وأعلنوا أنه مرتد وقطعوا رأسه أمام 

صوير عملية الذبح ثم نقلها على فيديو وقام الجميع.  إستخدم أحد أعضاء الشباب تليفونه المحمول لت
 29ببيعه في الصومال والبالد المجاورة لزرع الخوف بين من يفكرون بترك دينهم.

 

في حين لقيت قضية منصور بعض اإلهتمام من الصحف العالمية، إال أن غيره الكثيرين ممن تم تجاهلهم 
تقدم رجلين مسلمين  1119يوليو تموز  9ففي بصورة عامة في خضم أعمال العنف الذي يجتاح البالد.  

إلى سيد علي الشيخ لقمان حسين، ذو الثمانية وعشرين عامًا والذي إعتنق المسيحية، وسألوه إن كان 
يتوجه ناحية مكة عند الصالة.  فأجاب بأنه يصلي إلى إله موجود في كل مكان، لذا فليس من الضروري 

في   21ن، عاد الرجلين وأطلقا الرصاص عليه حتى أردياه قتياًل.أن يصلي بإتجاه مكة.  بعد ذلك بيومي
حضر أحمدي عثمان نور، وهو متنصر عمره إثنين وعشرين عامًا، حفل زفاف   1119سبتمبر أيلول 

مقام باللغة العربية التي يفهمها عدد قليل من الحاضرين.  طلب نور أن يقوم أحد بالترجمة إلى الصومالية 
الضيوف اآلخرين، ولكن الشيخ الذي كان يعرف بأمر تبديل نور لدينه تضايق من  من أجله ومن أجل

هذا.  قال عن نور أنه مرتد وأمر أحد الحراس أن "يسكته".  تم تشجيع نور على ترك الحفل، وعنما فعل 
  22ذلك تم إطالق النار عليه وقتله.
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صر عاش في مخيم الالجئين في تمت مهاجمة ساالت سيكوندو، متن 1119في نوفمبر تشرين الثاني 
داداب شمال شرق كينيا بواسطة حشد يهدد بأن "يعلمه درسًا" بسبب تركه اإلسالم.  حاول الهروب من 
النافذة، ولكن الغوغاء أطلقوا عليه الرصاص فأصابوه في كتفه وتركون وهم يعتقدون أنه ميت.  إستعاد 

م نفس الحظ.  ففي الشهر السابق على هذه الحادثة، عافيته بعد ذلك، ولكن آخرين من عائلته لم يحالفه
سمه عثمان محيي للطعن حتى الموت بواسطة إسالميين متطرفين في حين تمكن  تعرض قريب نور وا 

22عشرة من المسيحيين الذين كان يحاول تهريبهم من كيسمايو في الصومال أن يظلوا مختبئين.
 

ى مع أوالدها العشرة عندما سألها أعضاء من حركة كانت بنتي علي بالل تعيش في قرية جوبا السفل
بنتها آشا إبراهيم عبداهلل البالغة ثالث وعشرون سنة من العمر والتي كانت حاماًل في  الشباب، هي وا 
شهرها السادس في ذلك الوقت، ما إذا كانتا مسيحيتين، األمر الذي أقرتا به.  فقاموا بضرب بنتي وآشا 

غتصابهما تكراراً  بقاؤهما في األسر لمدة خمسة أيام، ثم تركتا إلعتقاد المعتدين أنهما فارقتا  بقسوة وا  وا 
يوليو  91توجد أشكال أخرى من الوحشية، وقد صار قطع رؤوس المسيحيين أمرًا شائعًا.  في 22الحياة.
تم خطف  1111يوليو  11، تم ذبح سبعة صوماليين لكونهم "مسيحيين" و"جواسيس"، وفي 1111تموز 
21ة مسيحيين وذبحهم بعد رفضهم التخلي عن دينهم.أربع

 

عندما تم إكتشاف عمر خالفي  1111سبتمبر  92توجد أمثلة كثيرة أيضًا لحاالت أكثر حداثة.  في
المسيحي البالغ من العمر تسعة وستون عامًا، وهو يحمل خمسة وعشرون كتابًا مقدسًا باللغة الصومالية 

اب الرصاص عليه وقتلوه.  ووضعت الكتب المقدسة على جثته كتحذير في مدينة مرفأ ميركا، أطلق الشب
أرسل  1111في سبتمبر أيلول   21لآلخرين.  كان خالفي قد صار مسيحيا منذ خمسة وأربعين عامًا.

الشيخ آربو، أحد أعضاء الشباب، زوجته لزيارة بيت مريم مهنى حسين ذات الستة وأربعين عامًا، وقد 
إهتمامها بالمسيحية وتطلب كتابًا مقدسًا.  بعد أن وجدت الكتب المقدسة بحوزة مريم أوصاها أن تتظاهر ب

في نفس الوقت تقريبًا، الحظ المتطرفين أن أمينة موسى علي، وعمرها خمسة  29حسين، قام آربو بقتلها.
قام  1111أكتوبر تشرين األول  91وأربعون عامًا، وقد إعتنقت المسيحية، ترفض إرتداء الحجاب.  وفي 

في  1111أكتوبر تشرين األول  19في   21أفراد من جماعة السنة والجماعة بقتلها في بيتها في جالكايو.
مقديشيو، قام أفراد من الشباب باحتجاز مؤمن عبدالكريم يوسف وعمره ثالثة وعشرين عامًا، بعد إتهامه 

ني وجدت جثته في الشارع: كان قد نوفمبر تشرين الثا 92بمحاولة تحويل شاب مسلم إلى المسيحية.  في 
ضرب بالرصاص، وقد فقد أسنانه األمامية، وكسر عدد من أصابعه.  توجد حاالت أخرى كثيرة مشابهة 

يناير كانون الثاني  9في   21من اإلساءة والتعذيب واإلغتصاب والقتل الوحشي "للمرتدين" وعائالتهم.
مايو أيار  2في   29عليه، وهو أيضًا متنصر. قتل الشباب محمد أحمد علي بإطالق الرصاص  1191
تم قتل يوسف علي نور وهو راعي كنيسة في السابعة والخمسين من عمره،  إذ أطلق الشباب النار  1191

   21عليه من رشاش من مسافة قريبة في مدينة هراردهير.
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 92انات األخرى.  في إن ذبح السكان المسيحيين ليس مقتصرًا على الخارجين عن اإلسالم ومعتنقي الدي
أطلق الشباب الرصاص على مادوبي عبدي حتى مات في قرية ماهاداي؛  رغم أنه  1191مارس آذار 

كان قد تمكن من الهرب عندما تعرض لمحاولة خطفه في نفس الشهر.  وكان يتيمًا تربى كمسيحي.  منع 
  22مسيحيين.المتمردين دفنه، وأمروا بترك جثته للكالب ليكون عبرة لغيره من ال

 

 السودان

مر السودان بسلسلة من اإلنقالبات العسكرية، والحروب الوحشية المتعاقبة، تتخللها تغييرات قانونية 
ودستورية مؤقتة، صادرة في كثير من األحيان إستجابة للضغوط اإلسالمية المتزايدة.  فقد إستولى جعفر 

ب عسكري قاده ضباط الجيش اليساريين، ولكنه في إنقال 9111مايو أيار  12النميري على السلطة في 
لتقى مع قادة  9119في عام  سعى إلى الحصول على الدعم اإلسالمي بأن قام بأداء فريضة الحج، وا 

اإلخوان المسلمين عندما واجه محاولة اإلنقالب التي قام بها الضباط الشيوعيين.  وأيضًا وافق على 
سعيه للحصول على الدعم اإلقتصادي من السعوديين والدعم  تطبيق الشريعة اإلسالمية في البالد في

السياسي من اإلخوان.  ولكن إتفاقية أديس أبابا للسالم مع المتمردين في الجنوب الذين كانوا يحاربون ضد 
المتوافق مما أدى إلى تخفيف المطالبة  9112برامج الشمال لألسلمة والتعريب، أسهمت في إنتاج دستور 

 المية.بالدولة اإلس

بالتعديالت التي قامت بتقليص حقوق اإلنسان األساسية؛  وفي  9112هذا الدستور تم إضعافه في عام 
تم فرض تطبيق الشريعة اإلسالمية.  وكان لهذا أثر كبير على الحريات الدينية في  9192سبتمبر أيلول 

ين السنة، يعيشون غالبًا في الجزء بالد يبلغ تعداد سكانها أربعين مليون نسمة تقريبًا، ثلثيهم من المسلم
% تقليديين، يعيشون غالبًا في الثلث الجنوبي من 91الشمالي من البالد، وحوالي الربع من المسيحيين، و

البالد.  كانت أولى خطوات النميري تليفزيونية إستعراضية حين قام بسكب آالف زجاجات الويسكي في 
قام النميري بطرد أغلب القضاة البارزين وأنشأ محاكم   النيل، وسحق مئات اآلالف من علب البيرة.

"العدالة الفورية" لتطبيق الشريعة.  إفتقر القضاة الجدد إلى الخبرة القضائية وقاموا بتطبيق تفسيرهم الخاص 
للشريعة والذي غالبًا ما كان متحيزًا.  كانت األحكام تنفذ فورًا، دون فرصة لإلستئناف، أو لتدخل 

22المحامين.
 

تم تنفيذ أحكام قطع األطراف علنًا بواسطة حراس السجون، وتوجد تقارير بأن أول خمسة ضحايا لقوا 
تم في الخرطوم وحدها تنفيذ  9192وأغسطس آب  9192حتفهم نتيجة النزيف.  ما بين سبتمبر أيلول 

يتم قطع يد  ثمانية وخمسين حكمًا بقطع األطراف، منها إثني عشر حكمًا بقطع أطراف متقابلة )حيث
ورجل من جانبي الجسم المتقابلين(.  كان أغلب الضحايا من المسيحيين الجنوبيين الفقراء.  كذلك نفذت 
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علنًا أحكام بالشنق يتبعها الصلب.  كان محمد محمود طه وعمره ست وسبعين عامًا من أول الضحايا، 
 22لقضيته الحقًا.وقد كان من كبار علماء اإلسالم المعارضين للنظام وسنقدم تفصيل 

 

، في إنقالب عسكري آخر بقيادة الجبهة اإلسالمية القومية، وهي فرع من جماعة اإلخوان 9192في عام 
المسلمين بمصر، تم تعليق العمل بالدستور.  تم إحتجاز وتعذيب اآلالف في "بيوت أشباح" سرية.  

"الملبس المناسب"، والخالعة، والدعارة،  وتعزيز قوات الشرطة بشرطة النظام العام، الذين يقومون بمراقبة
نتهاكات شرب الخمور، و"المضايقات العامة". لمدة العشرين سنة التالية تقريبًا قام الجنوب بإعالن  21وا 

، قاسية في 9191التمرد على الحكم اإلسالمي.  كانت حكومة عمر البشير، التي جاءت إلى السلطة عام 
د ماليين المدنيين الجنوبيين.  حاليًا، يرتبط األمل في الحرية الدينية مساندتها للشمال، وتم قتل وتشري

يقاف  وحقوق اإلنسان بصورة عامة، خاصة في الجنوب، بتطبيق إتفاقية السالم بين الشمال والجنوب، وا 
 هجمات اإلبادة العرقية من قبل النظام في مقاطعة دارفور غرب البالد.

والجنوب هو إتفاقية السالم الشاملة الموقعة بين حزب المؤتمر  كان إطار العمل للسالم بين الشمال
.  في ضوء إتفاقية السالم 1112يناير كانون الثاني  1الوطني وحركة/جيش تحرير شعب السودان في 

شترط عدم تطبيق  الشاملة، أفسح الدستور المؤقت المجال بعض الشيء لحقوق اإلنسان والحرية الدينية وا 
ة على الواليات العشر الجنوبية؛  أما بالنسبة لغير المسلمين في الخرطوم فال يتم تطبيق الشريعة اإلسالمي

على أن السودان دولة "متعددة األديان" وتضمن حق  9الشريعة عليهم بصورة تلقائية.  تنص المادة رقم 
خرين.  وتوجت العبادة وعقد اإلجتماعات الدينية، وتوصيل المعتقد الديني للجمهور، وتدريس الدين لآل

صوَّت فيه الجنوب لصالح اإلنفصال، وأعلن إستقالله في   1199إتفاقية السالم الشامل بإستفتاء في عام 
 .1199يوليو تموز  1

من قانون العقوبات، فإن العقوبة القانونية للردة تظل هي  911بالنسبة ألهل الشمال، ففي ظل المادة رقم 
ن أخرى، يوجد خطر أكبر يواجه المتهمين بالردة من جهة المتشددين الموت، رغم أنه كما الحال في أماك

توجد حاالت قليلة نسبيًا مسجلة لقضايا رسمية تم فيها  21والغوغاء أكثر مما يواجهونه في العملية القانونية.
راء توجيه إتهامات بالردة واإلزدراء بالمقدسات، ولكن البالد كانت في مقدمة قضايا كبرى من قضايا اإلزد

كتسبت البالد، في اآلونة األخيرة، سمعة سيئة في "حادثة الدب الدمية" السخيفة  بالمقدسات والردة.  وا 
أقام السودان واحدة من أشهر محاكم الردة في التاريخ  9192والتي سنشرحها الحقًا.  ولكن في عام 

ي البالد وهو محمد محمود الحديث عندما قام بإعدام شخص كان من بين المصلحين والعلماء البارزين ف
 طه.

 

 محمد محمود طه
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تم إعدام محمد محمود طه شنقًا بتهمة الردة.  كان طه من شخصيات المعارضة  9192يناير  99في 
تهم بنشر رؤى منحرفة عن اإلسالم يمكن أن تعمل على خلق إضطرابات  الدينية والسياسية البارزين، وا 

سالم في السودان، وأحد مؤسسي الحزب الجمهوري السوداني، دينية.  كان واحدًا من كبار علماء اإل
كمهندس من جامعة الخرطوم وعمل في  9121، وتخرج عام 9111ولد في عام  29وداعية لإلصالح.

هيئة السكك الحديدية في السودان.  كان له أيضًا دور في السياسة، خاصة في حركة اإلستقالل التي 
في تأسيس الحزب الجمهوري  9122في أكتوبر تشرين األول  بدأت في أواخر الثالثينات.  شارك

المناهض للملكية لتجنب إنتشار الرعاية السياسية من جانب قوات اإلستعمار.  بعد ذلك بوقت قليل، سجنه 
اإلنجليز بسبب كتابته منشورات تدعم اإلستقالل.  تم العفو عنه بعد خمسين يومًا ولكنه إعتقل مجددًا في 

نفس العام لقيادته ثورة ضد اإلنجليز في مدينة رفاعة.  بدأ التعمق في الدين اإلسالمي في وقت الحق من 
أثناء السنتين اللتين قضاهما في السجن، وبعد إطالق سراحه قضى ثالث سنوات أخرى في خلوة دينية 

 فرضها على نفسه.

ام لإلسالم حيث عاش النبي أثناء هذا الوقت، توصل طه إلى أنه قد أوحي إلى محمد في مكة بالشكل الع
وعلم رسالة مساواة وحرية بالرغم من كونه من أقلية مضطهدة.  كانت األجزاء األخيرة من القرآن تشكل 
بصورة أكبر رد فعل لصراعات تاريخية معينة قائمة حول المدينة المنورة.  وهذا يتعارض مع كثير من 

محلها التعاليم المدنية الالحقة لها.  في كتابه "رسالة تفسيرات القرآن التي تقول بأن اآليات المكية حلت 
اإلسالم الثانية" يقول طه: "إن جوانب عديدة من الشريعة اإلسالمية الحالية ليست هي التعاليم أو األهداف 

آمن طه بأن التعاليم  21األصلية لإلسالم.  إنها ببساطة تعكس ... الزمن ومحدودية القدرات البشرية".
يكن المقصود بها أن تكون دائمة، وقال بأن البشرية قد تطورت إلى الحد الذي فيه أصبحت  المدنية لم

مستعدة إلعادة إحياء اآليات المكية واإلسالم المؤسس على المساواة والحرية.  وهذا يوفر بدياًل للمسلمين 
ي أكتوبر تشرين األول الذين يريدون التمسك بدينهم ولكن لديهم شكوك حول التطبيق التاريخي للشريعة.  ف

، خرج طه من خلوته وتبنى الحزب الجمهوري مفهومه للقرآن، وأصبح بالتدريج مجموعة روحية 9129
أكثر من كونه حزبًا سياسيًا.  جذب الحزب العديد من النساء بسبب تركيزه على المساواة مما يعني أنه 

 يمكن أن تصل المرأة إلى مناصب قيادية.

إشترك طه في كتابة مشروع دستور جديد ولكنه إستقال نتيجة تدخل  9121ن عام بعد إستقالل السودا
، وقبل تبني الدستور الجديد، إستولى الجنرال 9129الحكومة في عمل اللجنة.  وفي نوفمبر تشرين الثاني 

ة الفريق إبراهيم عبود على السلطة وقام بحل جميع األحزاب السياسية.  إصطدم طه بمحاوالت عبود أسلم
، عندما أرغم الرفض العام 9112الجنوب وتم منعه من إلقاء الخطب العامة.  في أكتوبر تشرين األول 

لحكم العسكر عبود على التخلي عن السلطة، قام طه بإحياء الحزب الجمهوري وقام بمناصرة اإلصالح 
إلسالم القمعية التي الديني والسياسي.  كذلك تحدث في المحافل الدولية ضد القومية العربية وأشكال ا
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قامت  9119تمارس في السعودية ودول عربية أخرى.  كرد فعل لهذا، في نوفمبر تشرين الثاني 
الجماعات اإلسالمية المحافظة بالضغط على السلطات لمحاكمته بتهمة الردة.  قاطع طه المحاكمة، التي 

 أصدرت قرارًا رمزيًا باإلدانة، ولكن دون الحكم بعقوبة. 

إستولى الكولونيل جعفر النميري على السلطة.  في البداية، ساند طه والحزب  9111ايو أيار م 12في
، منعه النميري من إلقاء المحاضرات العامة، وفي عام 9112الجمهوري النظام الجديد، ولكن في عام 

حسن الترابي. أدخل العمل بالشريعة اإلسالمية لكي يحد من تزايد حجم تبعية اإلسالميين لمستشاره  9192
قبل تطبيق الشريعة، قام النميري بإعتقال طه وآخرين من مجموعته لمنعهم من قيادة المظاهرات.  وبعد 

قام طه بنشر كتيب بعنوان "إما هذا أو الطوفان" ينتقد فيه  9192إطالق سراحه في ديسمبر كانون األول 
قوم بها النميري.  أكد قائاًل: "من غير المجدي القوانين ويدعو إلى الحرية في مناقشة عملية األسلمة التي ي

أن يدعي أي شخص أن المسيحي ال يتأثر سلبًا بتطبيق الشريعة اإلسالمية ... ليس من الكافي للمواطن 
اليوم مجرد التمتع بحرية العبادة.  فله كل حق المواطنة في مساواة كاملة مع المواطنين اآلخرين.  إن 

دهم ال تتوافر من خالل الشريعة بل يمنحها لهم اإلسالم من خالل الوحي حقوق مواطني الجنوب في بال
 21القرآني األساسي..."

 

في رد فعل لهذا، دفع المدعي العام بإتهام ضد طه وأربعة آخرين بإثارة الفتنة، وتقويض الدستور، 
 9ة أجريت في والتحريض على المعارضة غير القانونية للحكومة، وتكدير السالم العام.  وفي محاكم

رفض المتهمين التجاوب ألنهم إعترضوا على القوانين المشكلة للمحكمة  9192يناير كانون الثاني 
والمستوى المتدني من قضاتها.  أضاف رئيس المحكمة، المكاشفي طه الكباشي تهمة الردة رغم عدم وجود 

نية على إقتراحه بأن للنساء حقوق مادة كهذه في قانون العقوبات.  كانت تهمة الردة الموجهة إلى طه مب
متساوية كالرجال في قانون الميراث اإلسالمي باإلضافة إلى مزاعم برفضه لفرض الجهاد والصلوات 

 اليومية.

وجدت المحكمة الخمسة مذنبين في كل ما وجه إليهم من تهم، ولكنها أضافت شرط أنه يمكن منحهم مهلة 
يناير كانون الثاني أيدت محكمة اإلستئناف  92راءهم.  في قبل الحكم إلعالن توبتهم والتخلي عن آ

الخاصة حكم المحكمة اإلبتدائية ولكنها قررت أيضًا أنه بسبب تمسك طه بارتداده فليس متاحًا له خيار 
التوبة أو المهلة.  لقي الحكم إشادة من الشيخ السعودي بن باز، رئيس رابطة العالم اإلسالمي ومقرها 

دة سياسيين آخرين مثل الرئيس المصري حسني مبارك، مراعاة الرأفة، ولكن النميري مكة.  وطالب قا
 رفض هذه المتطلبات.

في ساحة سجن الخبر في شمال الخرطوم.  يقول  9192يناير كانون الثاني  99تم إعدام طه صباح يوم 
للجمهور قبل وضع  الشهود أنه عند تقدمه إلى كرسي اإلعدام بدت عليه إمارات التحدي ونظر مبتسماً 
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الغطاء على رأسه.  هتف كثير من الجمهور ضده مرددين "اهلل أكبر! اإلسالم هو الحل" أثناء سقوط 
جسده عبر الباب أسفله.  وبعد تنفيذ حكم اإلعدام، قامت قوات األمن بحمل جسده في طائرة هليكوبتر إلى 

ربعة الذين تم إتهامهم مع طه فقد تراجعوا جهة غير معلومة في الصحراء غرب أم درمان.  أما الرجال األ
 وتابوا ونالوا العفو.

أطاحت ثورة شعبية بالنميري.  وفي وقت الحق من ذلك العام، وفي ظل  9192إبريل نيسان  1في 
حكومة إنتقالية جديدة، أثارت أسماء إبنة طه مع واحد من الذين أدينوا معه دعوى دستورية إلعالن بطالن 

أخذت المحكمة العليا جانب أسماء  9191نوفمبر تشرين الثاني  99إلعدام.  في المحاكمة وحكم ا
عدامه كانا باطالن؛ وبالطبع لم يتمكن طه نفسه من التمتع بهذا النصر  وحكمت بأن محاكمة طه وا 

 القانوني.

 

 الخارجين عن اإلسالم 

فإن أي مسلم يعتنق ديانة من قانون العقوبات السوداني،  911في السودان الشمالي، وفي ظل المادة 
أخرى معرض لعقوبة الموت من حيث المبدأ.  وفي الواقع، فإن المتهمين بتبديل الدين يتعرضون لمعاملة 
قاسية.  يقول تقرير اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية أن مثل هؤالء "يواجهون ضغوطًا إجتماعية 

ادة ال يستطيعون البقاء في السودان ... وفي المقابل ومضايقات من قوات األمن إلى حد أنهم في الع
29تشجع سياسات الدولة والضغوط اإلجتماعية على إعتناق اإلسالم".

 

، بدل عالءالدين عمر عجابني محمد دينه من اإلسالم إلى المسيحية وبالتالي طرد من 9119في عام 
ضده، إال أن قوات األمن إعتقلته عدة  جامعة الجزيرة وتخلت عائلته عنه.  ورغم عدم وجود شكوى رسمية

حاول أن يغادر البالد  1111يناير كانون الثاني  21مرات وعذبته وحقنته بالمخدرات وهددت بقتله.  في 
بالطائرة ولكن الشرطة إستوقفته في المطار وقامت بمصادرة جواز السفر الخاص به وتعرض للضرب 

وقامت قوات الشرطة بتفتيش منزله واستجواب أفراد عائلته  بقسوة.  بعد ذلك بوقت قصير لجأ إلى مخبأ. 
21بشأن مكانه ولكنهم لم يستطيعوا اإلستدالل عليه.

 

تم القبض على مكي كوكو، مدرس بالمدرسة اإلبتدائية من منطقة جبال النوبة  9119في يونيو حزيران 
لمسيحية.  وتعرض للحبس، ووالد عشرة أبناء، أثناء وجوده في الخرطوم لخروجه عن اإلسالم إلى ا

غراؤه برشوة لكي يعود إلى اإلسالم.  وفي النهاية، تدخل آبيل آلير نائب رئيس السودان  والتعذيب، وا 
السابق لوضع حد للتعذيب والسماح بمحاكمة كوكو.  ولكن أثناء وجوده في السجن في إنتظار المحاكمة 

 د بعدها بوقت قصير.أصيب بجلطة.  تم إطالق سراحه بعد ذلك وهرب من البال
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وهو يدرس في جامعة في  1111صار محمد سعيد محمد عمر مسيحيًا في ديسمبر كانون األول عام 
نيودلهي بالهند.  عندما علم والديه باألمر، أمروه بالعودة إلى البيت وقالوا أنهم سيتبرأون منه علنًا.  عندما 

من بشأنه لو لم يتب، ولكنه إستمر في حضور هددته عائلته بإبالغ األ 1119يوليو تموز  91عاد في 
سبتمبر أيلول قامت عائلته فعاًل باإلبالغ عنه، وتم القبض عليه وتعذيبه  11اإلجتماعات المسيحية.  في 

إستطاع عمر  1112بخلع ثالثة من أظافره بالكماشة، ثم أعيد إلى عائلته التي حبسته بالمنزل.  وفي عام 
  22الهرب إلى دولة أخرى.

عتنقت المسيحية في عام ت .   قبل 1119ركت حليمة بوبكير من مدينة سينار في الخرطوم اإلسالم وا 
زوجها قرارها بطريقة إيجابية في البداية حيث أنها كانت تعاني من إدمان الخمر في الماضي.  ولكن بعد 

لموائد العامة وموائد إنتشار أخبار إعتناقها للمسيحية، منعه اإلسالميين من تناول إفطار رمضان على ا
الرحمن بسبب ترك زوجته لإلسالم.  أغضبه هذا لدرجة أنه رماها بكرسي ثقيل فأصاب ظهرها.  ثم بعد 
أن أخذ كل ما يخصه أشعل النار في المنزل مدمرًا كل ممتلكاتها.  حاولت أن تلجأ إلى أخيها األكبر 

م ألقي القبض عليها بتهمة "عدم إحترام ولكنه هو أيضًا ضربها وحاول اإلعتداء عليها بالسكين.  ث
22اإلسالم".  بعد ثالثة أيام أطلق سراحها، وغير معلوم مكانها الحالي.

 

 

 قضية  اإلزدراء بالمقدسات المتعلقة "بالدب الدمية"

ربما تكون أكثر القضايا غرابة في السودان، والتي لقيت أكبر تداول إعالمي، هي قضية اإلزدراء 
، قامت جيالن 1111روفة بإسم "قضية تجديف الدب الدمية".  ففي سبتمبر أيلول بالمقدسات المع

جيبونز، مدرسة المرحلة اإلبتدائية البالغة أربعة وخمسون سنة من العمر وموطنها ليفربول بإنجلترا، 
بإستخدام دمية على شكل دب كوسيلة إيضاح في شرحها درسًا عن الحيوانات ومواطنها المختلفة لتالميذ 
المرحلة اإلبتدائية.  طلبت من التالميذ إقتراح إسم مفضل لديهم لتسمية الدب الدمية.  فإختار عشرون 
تلميذًا من بين الثالثة وعشرين بالفصل تسمية الدب محمد، وذلك ليس ألنه إسم النبي، ولكن ألنه إسم أحد 

 زمالءهم األكثر شعبية في الفصل.

إلهانة نبي  1111نوفمبر تشرين الثاني  12لقبض على جيبونز في ما إن إنتشرت أخبار هذا الحدث، تم ا
من قانون العقوبات  912نوفمبر تشرين الثاني تم إتهامها رسميًا في ظل المادة رقم  19اإلسالم. وفي 

نوفمبر تشرين الثاني تمت إدانتها إلهانة الدين والحكم  11بإهانة الدين، والتحريض على الكراهية.  في 
حبس خمسة عشر يومًا ثم ترحيلها من البالد.  في اليوم التالي، إمتألت شوارع الخرطوم عليها بال

بالمتظاهرين المطالبين بقتلها إلزدرائها بالمقدسات.  أثناء المسيرة ردد المتظاهرون: "عار، عار على 
.  حمل الكثير من المملكة المتحدة"، و "ال تسامح،  بل إعدام"، وأيضًا "إقتلوها، إقتلوها، بفرقة إعدام"
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ديسمبر كانون  2المتظاهرين سواطير وسيوف، كما إشترك موظفي الحكومة في اإلحتجاجات.  في 
األول، وبعد لقاء إثنين من زمالؤها البريطانيين المسلمين هما اللورد أحمد والبارونة وارسي مع الرئيس 

  21السوداني منحها العفو وعادت إلى المملكة المتحدة.

 

 لمتحدة وجاسبار بيرواألمم ا

لم تكتف السودان بالتجاوزات في داخل حدودها، وأيضًا بهدف حماية نفسها من النقد، فقامت بريادة 
محاوالت إستغالل األمم المتحدة في تدويل قيودها على الردة واإلزدراء بالمقدسات.  وكما يتم الشرح 

ن لتحقيق هذا كان بإتهام المبعوث الخاص بصورة أكبر في الفصل الحادي عشر، فإن أحد أساليب السودا
، قام المقرر 9112لألمم المتحدة باإلزدراء بالمقدسات وتهديد حياته بصورة غير مباشرة.  في عام 

الخاص لألمم المتحدة في السودان جاسبار بيرو بإنتقاد عدد من إنتهاكات السودان في تقريره إلى لجنة 
ت أكبر مفارقة في إتهامه للسودان بإنتهاك إتفاقيات حقوق اإلنسان األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.  وظهر 

الدولية بسبب قيام قانون العقوبات بها على الشريعة اإلسالمية، مما يفرض عقوبات بدنية قاسية قد تصل 
بما أن بيرو قال  21إلى اإلعدام على جرائم مثل الزنى والسرقة والردة بالنسبة ألي من تعدى سن السابعة.

المصادر اإلسالمية المزعومة لقانون العقوبات السوداني ال عالقة لها بإلتزام السودان بمعاهداتها  أن
هانة  الخاصة بحقوق اإلنسان، فإن المسئولين السودانيين حاولوا إسكاته بالقول أن تقريره "كفر صارخ وا 

مان رشدي ومطالبته "بتحمل متعمدة للدين اإلسالمي".  ثم قامت الصحافة الخاضعة للحكومة بتشبيهه بسل
29مسئولية" تصريحاته.

 

، وفي رد على سؤال بشأن سبب 9111-9112في الجلسة رقم خمسين للجمعية العامة لألمم المتحدة في 
عدم السماح لبيرو بالعودة إلى السودان لجمع المعلومات من أجل تقرير الحق، حذر المندوب الدائم 

: "نحن ال نريد التكهن حول مصيره إذا ما إستمر في إثارة إستياء للسودان لدى األمم المتحدة قائالً 
المسلمين حول العالم ... كما فعل في تقريره المؤقت الحالي"؛ وقام ضمنيًا بتوجيه تهديد لبيرو داعيًا 
ال فإنه ال أحد يضمن له أال يواجه مصير السيد  الجمعية العامة إلى "إتخاذ اإلجراءات المناسبة ... وا 

21ن رشدي".سلما
 

 

 إعالن شعب النوبة كمرتدين

كما شرحنا في بداية هذا الفصل، إن أحد إستخدامات قوانين اإلزدراء بالمقدسات والردة من جانب 
السودان، والتي هي غير معروفة على نطاق واسع، كان ذا خطورة شديدة وتضمن حوالي نصف مليون 
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عندما إندلعت الحرب األهلية مرة  11النوبة مرتدين. حكمًا باإلعدام.  فقد أعلنت الخرطوم أن شعب جبال
، ساند كثير من أهل النوبة الجيش الشعبي لتحرير السودان، ومقره أساسًا في الجنوب 9192أخرى عام 

الذي غالبية سكانه من غير المسلمين.  كرد على هذا قامت الحكومة بتنظيم قبائل البقارة العربية المحلية 
لمحاربة الجيش الشعبي لتحرير السودان.  عرفت هذه المليشيات فيما بعد بقوات في ميليشيات مسلحة 

نضمت إلى الجيش في محاولة للقضاء على الجيش الشعبي والنوبة. عندما وصلت   19الدفاع الشعبي وا 
تصاعد مستوى العنف ضد شعب النوبة.  وفي عام  9191الجبهة اإلسالمية الوطنية إلى الحكم عام 

أعلن ستة من رجال الدين المسلمين  9112حكومة كردفان الجهاد ضد النوبة ثم في عام  أعلنت 9111
المدعمين من الحكومة في كردفان أن الخارجين عن اإلسالم مرتدين يجب قتلهم مع الكفار الذين يعوقون 

ناير وهكذا تم الحكم على نصف مليون شخص بالموت.  لقد أنهت معاهدة السالم في ي 11طريق اإلسالم.
الصراع في منطقة وسط النوبة.  ولكن، مصير جبال النوبة مرهون بمستقبل  1112كانون الثاني 

المفاوضات السياسية بما أنها غير مشمولة في إستفتاء الجنوب وتواجه المنطقة إحتمال تطبيق الشريعة 
 ت اآلالف من أبنائها.التي تؤيدها الحكومة.  وما تزال النوبة ممزقة بسبب موت أوعبودية أو تشريد مئا

 

 المصلحين اإلسالميين

 محمد طه

كان   12على غرار محمد محمود طه، يوجد لدى السودان إرث من العلماء المسلمين المبدعين والمصلحين.
محمد طه، الذي سمي تيمنًا بمحمد محمود طه، من المصلحين اإلسالميين وقد طالته قيود اإلزدراء 

تمت محاكمته بتهمة اإلزدراء بالمقدسات عندما قامت  1112مايو أيار  بالمقدسات في السودان.  ففي
جريدة الوفاق التي يرأس تحريرها بإعادة طبع مقال يتشكك في نسب النبي محمد.  أسقطت التهم عنه في 
النهاية وتم إطالق سراحه.  ولكن في أثناء المحاكمة، تجمع اآلالف من المتظاهرين خارج المحكمة 

جاءت مجموعة مسلحة إلى بيته وأخذوه بالقوة في سيارة.   1111سبتمبر أيلول  1ته.  وفي مطالبين بمو 
وفي اليوم التالي وجد طه مذبوحًا على الطريق الرئيسي في مدينة الخرطوم.  وفي حين لم تعلن اية جماعة 

 12بروه كافرًا.مسئوليتها عن قتله، يعتقد أغلب المالحظين أن المتشددين اإلسالميين قتلوا رجاًل إعت
 

 

 ياسر آرمان

ياسر آرمان هو مصلح إسالمي آخر، وهو األمين العام المشارك للحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي 
، 1111المنظمة السياسية الرئيسية في الجنوب، وتضم المسلمين والمسيحيين والوثنيين.  في ابريل نيسان 
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زنى.  حيث أن التشريع الخاص بالزنى في السودان هو تحدى آرمان في جلسة البرلمان مشروع قانون ال
نسخة من الشريعة اإلسالمية، وفي وضعه الحالي ينص على عقوبة القتل رجمًا بالنسبة للمتزوجين ومائة 
جلدة لغير المتزوجين.  إعترض آرمان في حديثه عن موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان على هذه 

اإلسالمية ال يجب أن تطبق على غير المسلمين.  وأكد ببساطة، "إن بعض  المواد على أساس أن الشريعة
 المجتمعات المختلفة ... قد ال ترى أن الزنى جريمة".

فيما بعد، قالت وسائل اإلعالم السودانية أنه بسبب تشديده على حدود الشريعة، فإن آرمان، المسلم التقي، 
ورغم أنه لم تظهر أية محاوالت لقتله، إال أنه تلقى تهديدات لم يعد مسلمًا بحق، ولهذا فقد صار مرتدًا.  

من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.  كذلك يوجد تخوف من إصدار رجال الدين في الخرطوم فتوى 
إن مأساة آرمان ترسم صورة قاتمة ألية محاوالت لنقد أو أصالح الحال في السودان.  إذا كان  12ضده.

ارضة ال يستطيع التعبير عن عدم موافقته بشأن القوانين المقترحة بأمان داخل رأس أكبر أحزاب المع
البرلمان دون توجيه التهم إليه بتفنيد اإلسالم واإلزدراء بالمقدسات، مع ما يتبعهما من التهديد بالقتل، فإن 

 إحتماالت التغيير تظل ضعيفة جدًا.

 

 حسن الترابي

الحقت واحد من مؤسسي النظام اإلسالمي بالسودان، وهو رجل  من المثير للدهشة هو أن مزاعم مماثلة
كان له دور في أغلب المؤامرات السياسية في تلك البالد على مدى عقود، ولهذا السبب ال يمكن تسميته 
مصلحًا.  لقد قام حسن الترابي بدور مستشار سياسي على مستوى عال  لحكومات كل من النميري 

والحماية ألسامة بن الدن في السودان خالل التسعينات، وساند قرار إعدام محمد والبشير، وقد قدم المأوى 
.  ولكن، تعرض هو نفسه لإلتهام بالردة لتعبيره عن أفكار ليبرالية تخص مكانة المرأة في 9192طه في 
 اإلسالم.

نه يجب السماح لقد أكد الترابي أن شهادة الرجال والنساء يجب أن تكون لها نفس القيمة في المحاكم، وأ
للجنسين بتأدية الصالة معًا، بل حتى السماح للنساء بإمامة الصالة.  قال أيضًا بأن النساء المسلمات 
لسن مجبرات على تغطية وجوههن، وأنه يسمح بزواج النساء المسلمات من رجال يهود أو مسيحيين.  في 

أن يعلن توبته أو يواجه حد الشريعة مقابل هذا، أعلنت لجنة علماء المسلمين ذات السطوة أنه "يجب 
اإلسالمية على الزندقة".  أقام النقاد دعوى قانونية ضده بتهمة الردة، رغم أنها لم تسفر عن شيء حتى 

وقد إنفصل الترابي، الذي تنتمي جذوره إلى اإلخوان المسلمين، وقد تأرجح  بين التمتع بالسلطة   11اآلن.
.  ومنذ 1111- 9111، عن حليفه عمر البشير في 9111ميري في السياسية والحبس منذ إنقالب الن
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أما بشأن إتهامات   11ذلك الوقت ألقي القبض عليه عدة مرات، آخرها لنقده أعمال البشير في دارفور.
 الردة الموجهة إليه فمن غير المعلوم ما إذا كان سيتم محاكمته بشأنها أم ال.

 

 ختام

متع بالحرية الدينية، وتمارس دولة مثل مالي شكاًل شديد اإلنفتاح من في حين أن معظم بالد أفريقيا تت
اإلسالم، فإن القارة يتوطن فيها بعض من أكثر األنظمة اإلسالمية قمعًا في العالم، وتتميز عن غيرها 
بكونها موقع إنتشار أغلب أعمال العنف األهلية اإلسالمية المتطرفة.  من الواضح أن أعمال القمع 

هانة اإلسالم ليست محدودة بالشرق األوسط فقط.  ألنه  الحالية المرتبطة بقيود الردة واإلزدراء بالمقدسات وا 
باإلضافة إلى وجودها في أفريقيا، فإنها منتشرة في كل أنحاء العالم كما سنرى في الفصل التالي الذي يقدم 

 بعض األمثلة من جنوب وجنوب شرق آسيا. 
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1 

 جنوب وجنوب شرق آسيا

 

ألقى اإلمام البنجالديشي أمين الرحمان خطبة أعلن   1112أكتوبر تشرين األول  29 في
فيها أنه لن تكون هناك عقوبات إذا قام المسلمين بالتعدي على األحمدية.  بعد هذا 
التصريح، قام اإلمام بنفسه بقيادة مجموعة مسلحة لمهاجمة مسجد أحمدي في مقاطعة 

د شاه عالم، اإلمام األحمدي المحلي خارج المسجد جيكارجاتشا، جيسور.  وقتل محم
 متأثرًا بجراحه.  وصف أحد األحمدية الهجوم الوحشي وقتل شاه عالم كالتالي:

ستمروا في ضربنا.   بدأوا يضربوننا بعصي من البامبو.  ضربونا وا 
حاولنا الهروب، ولكن كان ذلك غير ممكنًا.  كان أمين الرحمان وشاهد 

بقسوة.  إستمروا في ضربنا بالعصي خاصة على  يضربون شاه عالم
رؤوسنا. تمكنت أن أرى أن إصابات شاه عالم شديدة.  ضربوه حتى 
خرج مخه من رأسه.  رأيته بنفسي.  طلبنا منهم التوقف ألننا رأيناه يكاد 

 يفارق الحياة ويجب نقله إلى المستشفى.  ولكنهم لم يتوقفوا.

ي، معلمة مسيحية في سيرام، وهي جزء من جزر تعرضت ويلهلمينا هول 1111في عام 
مالوكو اإلندونيسية، لإلتهام باإلزدراء بالمقدسات بزعم إهانة اإلسالم في تعليق صدر 
عنها أثناء تدريس تلميذ في الصف السادس.  نقل التلميذ عبارتها المسيئة لوالديه وسرعان 

 ما إنتشرت الشائعات في المجتمع اإلسالمي المحلي.

لفرع المحلي لمجلس العلماء اإلندونيسي بالغًا للشرطة، فإزداد إنتشار القصة بسرعة قدم ا
شتبكوا مع الشرطة  211أكبر.  وسرعان ما هاجم حوالي  من المسلمين مدينة سيرام وا 

والمسيحيين وأشعلوا النار في حوالي سبعة وستين منزاًل باإلضافة إلى الكنائس وعيادة 
لمسيحيين في ثكنات الشرطة القريبة.  في النهاية، قامت صحية؛ إحتمى العديد من ا

حتجزوا هولي وبعد ذلك  الشرطة بإغالق كل المحالت والمكاتب في تلك المنطقة.  وا 
إتهموها مع أحد المسلمين هو أسمرة واساهو بإشعال أعمال الشغب.  تم إتهامها باإلزدراء 

ت اإلندونيسي الذي ينص على من قانون العقوبا 921بالمقدسات في ضوء المادة رقم 
  9الحبس خمس سنوات كعقوبة قصوى.
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في السنوات األخيرة، تم إتهام المعارضين السياسيين في ماليزيا بتهمة "إهانة اإلسالم".  
قدم كل من قسم التنمية اإلسالمية الماليزي، والمجلس الديني  1119وفي منتصف عام 

ني لألقاليم الفيدرالية بالغًا ضد راجا بيترا اإلسالمي للمناطق الفيدرالية والقسم الدي
قمرالدين، أحد افراد عائلة سيالنجور المالكة.  كان راجا بيترا هو محرر الموقع 
اإللكتروني "ماليزيا اليوم" وربما يعتبر أهم المدونين السياسيين في ماليزيا.  ومن بين التهم 

أن مقاله المعنون "أتعهد بأن أكون  المزعومة الموجهة إليه، إدعت هذه الهيئات الحكومية
تم القبض  1119سبتمبر أيلول  91مسلمًا صالحًا دون نفاق" هو إساءة لإلسالم.  في 

عليه بموجب قانون األمن الداخلي، وقامت الشرطة بمصادرة كتبه واسطواناته المدمجة.  
ي تان هون كذلك ألقي القبض على تريزا كوك، الصحفية والمعارضة البرلمانية، والصحف

تشينج.  بعد ذلك تم إحتجاز راجا بيترا دون إتهام في معسكر السجن لمدة شهرين.  
1إستمر هذا حتى حكمت المحكمة العليا بماليزيا أن الحكومة قد تخطت حدودها.

 

 

 مالحظات تمهيدية

يران وباكستان وأفغانستان  –إن عدد من الدول التي تغطيها هذه الدراسة  معروفة بوجود  –مثل السعودية وا 
حركات إسالمية قوية متطرفة.  ولكن القمع على أساس "اإلساءة إلى الدين" ليس محدودًا بتلك الدول 
المتطرفة.  بل هو موجود، وآخذ في النمو في مناطق كان ينظر إليها عادة كتجسيد للتفسيرات المنفتحة 

سيا، وتغطية أربعة دول هي لإلسالم.  سيقوم هذا الفصل بتوضيح الوضع في جنوب وجنوب شرق آ
ندونيسيا وماليزيا وكذلك جزر المالديف بإختصار شديد.  تعتبر ثالثة من هذه الدول على  بنجالديش وا 
األقل، كمكان تواجد اإلسالم المعتدل، وتضم إثنتين منها أكبر كثافة سكانية في العالم اإلسالمي.  ويجب 

 سم بالتسامح إلى حد كبير؛ فهي ليست إيران أو السعودية.التركيز هنا على أن اإلسالم في هذه الدول يت

توجد إختالفات واضحة بين هذه الدول.  ففي بنجالديش، مثل باكستان، يتم قمع األحمدية والخارجين عن 
ن كان بمعدل أقل منه في باكستان.  وفي  اإلسالم والمصلحين من جانب كل من الدولة والناس وا 

مية في العالم من حيث تعداد السكان، حدثت زيادة في التطرف في السنوات إندونيسيا، أكبر دولة إسال
األخيرة، مع وقوع هجمات فعلية على األحمدية و الخارجين عن اإلسالم.  يقوم بأغلب الهجمات الغوغاء 
والمتشددين، باإلضافة إلى وقوع عدد من الحكومات المحلية أيضًا تحت سطوة المتطرفين.  أما على 

)أ( التي تمنع سب األديان.  توجد في ماليزيا 921لحكومة المركزية، فقد زاد إستخدام المادة رقم مستوى ا
رقابة متزايدة على أي شيء ترى الحكومة أنه قد يكدر أو يسيء أو يشوش المسلمين، وهذه تصنيفات 

يير دينهم.  تتوسع الحكومة في تفسيرها.  كذلك كان هناك عدد من القضايا تقوض حق المسلمين في تغ



 

186 

وفي حين أن هذه القضايا تثير القلق الشديد إال أن ماليزيا قد تعاملت معها حتى اآلن من خالل المحاكم 
وليس بالعنف الخارج عن القانون.  إن جزر المالديف، وهي أرخبيل في المحيط الهندي، وغالبية سكانها 

الدين، وتعمل على تعزيز القوانين لمزيد  من المسلمين، في طريقها لتصبح من أكثر البالد التي يحكمها
2من التحكم في سكانها من غير المسلمين أو المسلمين المعارضين.

 

وعلى نفس نهج الفصول األخرى، فإننا ال نحاول إدراج جميع الحاالت والهجمات الحديثة أو أن نقول كل 
نسبة للبالد األكثر إعتدااًل،  سيكون ما يمكن أن يقال عن الحاالت التي نقوم بتغطيتها.  فإن هذا، حتى بال

تقرير مطول جدًا.  ولكنه من الواضح أن القمع القائم على اساس الردة واإلزدراء بالمقدسات في هذه البالد 
آخذ في اإلزدياد.  فقد نما العنف في إندونيسيا وبنجالديش بشكل سريع على مدى الخمسة عشر سنة 

وصل  1191ر الديانة المنظورة أمام القضاء الماليزي.  وفي عام األخيرة، وكذلك زاد عدد قضايا تغيي
 األمر بماليزيا أن تشهد بعض من العنف الديني.

 

 بنجالديش

،  تم تأسيس بنجالديش كدولة علمانية.  9119بعد صراعها الناجح من أجل اإلستقالل عن باكستان عام 
دستور، والتي نصت على أن المجتمع تعددي من ال 91إستبدلت الحكومة المادة رقم  9112ولكن في عام 

وعلماني، بإعالن أن اإلسالم سيكون من بين المباديء اإلسترشادية للدولة.  وجعل التعديل الدستوري 
اإلسالم دين الدولة، رغم أن الدستور ال يزال يمنح حرية دينية بصورة رسمية.  وفقًا  9199الصادر في 

% 11% من تعداد السكان، ومن بين هؤالء 91ات األقلية تشكل فإن ديان 1119لإلحصاء الرسمي عام 
تقريبًا من الهندوس، والنسبة الباقية تتوزع أساسًا بين المسيحيين الروم الكاثوليك في الغالب، والبوذيين، 

2بالرغم من إستمرار وجود ضئيل لألحمدية.  أما باقي السكان فيصنفون رسميًا بأنهم مسلمين سنيين.
 

وفي محاولة لتوحيد النظام القانوني، قضت المحكمة العليا بعدم قانونية كل الفتاوى، وهو  1119في عام 
القرار الذي قوبل بمظاهرات عامة تتسم بالعنف.  وعلى المستوى المحلي، إستمر رجال الدين بالقرى في 

أخالقية"  إصدار الفتاوى بخصوص حاالت معينة، والتي غالبًا ما كانت تتضمن "ما يعتبر تجاوزات
وفي نفس الوقت، يتذمر اإلسالميين المتطرفين بشأن ما يعتبرونه "األسلمة المزيفة" للبالد،  2إرتكبتها نساء.

ويطالبون بتغيير تسمية بنجالديش لتصبح "جمهورية بنجالديش اإلسالمية" وأن يكون لها دستور قائم على 
ديش يريدون الفصل بين الدولة والسلطة الشريعة اإلسالمية.  وفي حين يبدو أن معظم مسلمي بنجال

الدينية، إال أن اإلسالميين المتطرفين يسعون، بما في ذلك بإستخدام القنابل والتفجيرات على نطاق واسع، 
وضعت حزب رابطة  1119إلى تحويل البالد إلى دولة إسالمية.  إن إنتخابات ديسمبر كانون األول 

ة الحزب القومي اإلسالمي البنجالديشي الذي أقسم على تفعيل عوامي العلمانية إلى حد ما في مواجه



 

187 

مقعدًا  211من   121قوانين اإلزدراء بالمقدسات.  وفاز حزب رابطة عوامي بأغلبية ساحقة، إذ كسب 
بعد ذلك كرس حزب الرابطة نفسه لتحسين ظروف األقليات الدينية، وفي إبريل   1من مقاعد البرلمان.

  1خ حسينة رئيس الوزراء بإلغاء جميع القوانين والقرارات التي بها تمييز ضدهم.، وعد الشي1111نيسان 

بالرغم من هذا الرفض اإلنتخابي القريب لألسلمة، مازالت بنجالديش تشهد إضطهادًا ضاريًا واسع اإلنتشار 
وقتل لمجموعات األقليات الدينية، وخاصة جماعة األحمدية.  يشمل هذا تدمير الممتلكات، والخطف، 

القادة، واإلغتصاب الذي تقع ضحيته الفتيات الصغيرات غالبًا، والتمييز في التعليم، والوظائف، وحقوق 
الملكية.  لقد فقد أغلب الهندوس أراضيهم في ظل القوانين الباكستانية القديمة المناهضة "لألعداء" والتي 

إلسالمية، وهي أكبر حزب إسالمي في ولقد تعهدت الجماعة ا  9كان المقصود بها في الواقع الهندوس.
 رغم عدم الفوز فيو  1اإلنتخابية بتفعيل قانون اإلزدراء بالمقدسات. 1119البالد، في حملة عام 

اإلنتخابات، إستمر اإلضطهاد واإلعتقاالت على أساس تهم اإلزدراء بالمقدسات برغم من حقيقة كون البالد 
فض مثل هذه الممارسات، فإن األحزاب األكثر علمانية وبينما يتم ر   91ليس بها قانون للتجديف.

وديمقراطية، كانت مذعنة وغير مستعدة للتعامل مع هذا اإلضطهاد، وكانت أحيانًا تتبنى الخطاب 
اإلسالمي رغبة منها في كسب اإلنتخابات.  لقد كانت الضمانات الدستورية للحرية الدينية معيبة عند 

حمدية والمعارضين من أمثال تسليمة نسرين، وصالح الدين شعيب تطبيقها، كما تبين معاملة األ
 شودهري، وعريف الرحمن الذين نتكلم عنهم في الصفحات التالية.

 

 األحمدية

ربما يكون األحمدية هم الضحايا الرئيسيين لقوانين اإلزدراء بالمقدسات شبه الرسمية، إذ يعيش حوالي 
دث في باكستان، فقد أعلن أغلب القادة السياسيين نسمة منهم في بنجالديش.  وكما ح 911111

ولقد   99والدينيين أن األحمدية غير مسلمين بل ومرتدين، وقد عانوا من الهجوم الديني والسياسي المستمر.
، قام اإلمام األكبر 9111فبراير شباط  19شجع األجانب من المسلمين هذا الرفض؛ ففي بنجالديش في 

علي بن عبدالرحم الحذيفي، إمام المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية، العالمة الدكتور الشيخ 
 1بإدانة األحمدية على أنهم "خونة ... يضللون اآلخرين بتفسيراتهم الخاصة المزيفة للقرآن".   ومع حلول 

وقالت  كانت الحكومة قد حظرت تداول كل المنشورات والمطبوعات األحمدية، 1112يناير كانون الثاني 
وزارة الداخلية أن الحظر مقصود به حجب أية "مطبوعات تسيء أو يمكن أن تسيء إلى مشاعر الغالبية 

، أصدر القاضي خير اإلسالم 1112ديسمبر كانون األول  19المسلمة من السكان في بنجالديش". )في 
 أحد قضاة المحكمة العليا قرارًا بوقف هذا الحظر(.
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، تعرض 9111أكتوبر تشرين األول  21.  ففي 9111حمدية منذ أوائل عام وقد زادت الهجمات ضد األ
مجمع باشكيبازار األحمدي في داكا للهجوم من قبل ما يزيد عن ألف متظاهر، قاموا بحرق الكتب، بما 
فيها المصاحف، وألقوا حوالي خمسة وثالثين قنبلة بدائية وأشعلوا النار في المباني.  وأصيب على األقل 

، قتلت قنبلة ألقيت على مسجد 9111أكتوبر تشرين األول  9من األحمدية في هذا الهجوم.  في  عشرون
، 9111في خولنا ستة من األحمديين وأصيب عدد من اآلخرين إصابات بالغة.  في نوفمبر تشرين الثاني 
أكتوبر  92تم نهب مسجد أحمدي قرب ناتور، وأسفر عن هذا الهجوم إصابة خمس وثالثين شخصًا. في 

حيث كانت تنظر  –وبعد إندالع مشاجرة خارج محكمة أوبازيال باريشاد في جاجيبور  1111تشرين األول 
 تم القبض على إثني عشر أحمديًا بزعم تشويه آيات قرآنية وأحاديث نبوية. –دعوى ضد األحمدية 

نت تشارك بشكل مباشر في أحيانًا، لم تكتِف الشرطة بالفشل في توفير الحماية الالزمة لألحمدية بل كا
 :1112يوليو تموز  91إضطهادهم.  يحكي محمد مؤمن اإلسالم كيف هاجمته قوات الشرطة في 

في الصباح الباكر، بعد صالة الفجر، جاء حشد من القرية وحاصروا منزلي، وجروني 
إلى الخارج، وربطوني إلى شجرة.  وأخذوا يضربونني بالعصي.  ثم حملوني إلى السوق 

بوني ثانية، وهذه المرة بقسوة أكبر.  في اللحظة التي ظننت فيها أني أفارق الحياة، وضر 
جاء شرطي إلى الموقع وأخذني إلى بيت آخر وهناك طلب مني رجال الشرطة التخلي 
عن األحمدية.  عندما رفضت، بدأ رجال الشرطة يضربونني.  ثم أخذوني إلى قسم 

حتجزوني هناك حيث قيدوني و  ضربوني مرة أخرى.  في الصباح التالي، حوالي الشرطة وا 
الساعة الحادية عشر، أخذني رجال الشرطة إلى مقر إدارة شرطة المقاطعة حيث 

 ضربوني مرة أخرى.

 

 الخارجين عن اإلسالم

، إعتنق رشيد 1119إبريل نيسان  91لقد عانى الخارجين عن اإلسالم، أيضًا، من اإلضطهاد.  ففي 
األعمال البالغ إثنين وثالثين عامًا من العمر، إلى الكاثوليكية وكان وقتها يعيش في األمين خندكار، رجل 

إستراليا.  عندما تحدث هاتفيًا مع أصدقاؤه في دكا ليخبرهم ما حدث، قام عدد منهم بنهب بيته، ثم هددوا 
مين، فإن رجال الدين بإيذاء عائلته إن قام بإبالغ الشرطة.  وبما أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى رشيد األ

المسلمين في داكا أمروا والده روح األمين خندكار أن يتبرأ من إبنه وأن يظل مالزمًا بيته حتى يتم 
ثم عندما تعرض روح   91القصاص من إبنه: "إذا جاء إلى بنجالديش، يجب أن تسلمه إلينا وسنعاقبه".

سأله أحد الجيران: "لماذا لم تذبح إبنك كالبهائم األمين لجلطة لم يقبل أي طبيب في المنطقة أن يعالجه.  
، كتب أخو رشيد األمين إليه طالبًا أن يقطع أي إتصال 1119قبل أن تخبرنا ما جرى؟"  وفي مايو أيار 
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بهم حيث أن السلطات اإلسالمية هددتهم بنبذ األسرة.  وفي حين يشعر روح األمين بحزن عميق لخروج 
يريد أن يتبرأ منه: "إذا تم تدمير كل أمالكي وثروتي، أستطيع أن أتحمل ذلك،  إبنه عن اإلسالم إال أنه ال

ولكن ما ال أطيقه هو أن أحمل نعش إبني على كتفي ... لقد غيَّر إبني دينه بإرادته الحرة، ودستورنا يسمح 
  92بمثل هذا الفعل".

ديش، تمت مهاجمة عائلة ، وفي مدينة الشاكرية في جنوب شرق بنجال1119في نوفمبر تشرين الثاني 
إعتنقت المسيحية.  كانت ليلي بيجوم، خمسة وأربعين عامًا، تقوم بمساعدة جمعية أهلية محلية للقروض 
الصغيرة عندما أصرت مجموعة من المسلمين أن تقوم سيدة مسلمة برد القرض رغم أن بيجوم كانت قد 

عصي، والقضبان الحديدية، والسكاكين، دفعته نيابة عنها.  وعندما رفضت، هاجمتها المجموعة بال
بنها لنجدتها عندما سمعوا صراخها.  وهنا تقول بيجوم: "لقد هاجموا إبني  والسواطير.  جاء زوجها وا 
بالسواطير وسكين حادة وطعنوه في فخذه ... أيضًا ضربوا زوجي في ركبته وأجزاء أخرى من جسده".  تم 

عامًا وتم تجريدها من مالبسها تقريبًا أمام الناس.  يقال أن أحد اإلعتداء على إبنتها ذات الثمانية عشر 
المهاجمين قال: "لن يأتي أحد لنجدتكم إذا ضربناكم، ألنكم قمتوا بتبديل دينكم من اإلسالم إلى 

عتنق 1111سبتمبر أيلول  12في  92المسيحية". ، هرب وليم جومز، الذي خرج عن اإلسالم وا 
تهموه بالردة.  كانت أعمال الكاثوليكية، من بيته المش تعل بالنار بعد أن هاجم المتشددين اإلسالميين بيته وا 

الشغب قد إندلعت بعد خطب تحريضية في مسجد محلي، فتوجه المتظاهرين إلى بيت جومز وأشعلوا فيه 
  92النار.

 

 المصلحين

 تسليمة نسرين في بنجالديش والهند

ستمر هذا اإلضطهاد حتى بعد لقد عانت تسليمة نسرين من اإلضطهاد المست مر في بلدها بنجالديش، وا 
، وكان والدها طبيب قرية ووالدتها سيدة 9111محاولتها اإلستقرار في الهند المجاورة.  ولدت نسرين عام 

متدينة، وتلقت تعليمها كطبيبة.  أخذت نسرين بالتدريج تصير ناقدة للدين، ومساندة للمرأة، وتصف نفسها 
قامت في الثمانينات بنقد اإلسالم كسبب لقمع النساء، وقصيدتها "الزواج السعيد" تصور   91بأنها ملحدة.

اإلساءة الجسدية والنفسية في إطار الزواج، وهي أمور نادرًا ما يتم مناقشتها علنًا في المجتمع 
نجالديش.  وقد البنجالديشي.  قامت في روايتها "العار" ببحث المشاكل التي تواجه األقلية الهندوسية في ب

لحرية الفكر والمقدمة من البرلمان األوروبي،  9112نالت عدة جوائز، بما فيها جائزة ساخاروف لعام 
 والمقدمة من المنتدى اإلقتصادي العالمي. 1111وجائزة قادة الغد العالمية عام 
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ادت الجماعات قامت حكومة بنجالديش بحظر رواية "العار" وكذلك كتب أخرى كتبتها نسرين، في حين ن
، بعد شكوى بخصوص عمودها الصحفي، تم إتهامها 9112اإلسالمية الراديكالية بوجوب قتلها.  في عام 

ضطرت إلى اإلختفاء عن األنظار بعد قيام  بـ "تعمد اإلساءة واإلضرار بالمشاعر الدينية اإلسالمية".  وا 
ة بالقبض عليها، وبعد شهرين أمرت الحكوم 9112مظاهرات عنيفة واسعة النطاق ضدها.  في عام 

صدار األئمة  سلمت نفسها للمحكمة العليا.  ثم في مواجهة حظر كتبها، والتهديدات القانونية، وا 
الراديكاليين فتاوى تطالب بموتها، هربت إلى السويد بعد إطالق سراحها بكفالة، وتم منحها اللجوء هناك.  

وبا، قضت أغلبه في ستوكهولم وباريس، حاولت ولكن بعد مضى عقد من الزمان في المنفى في أور 
 اإلستقرار في كلكتا، في إقليم غرب البنغال، حيث يعيش غالبية سكان الهند من البنغاليين. 

، 1112ولكن، الكثيرين في المجتمع اإلسالمي في الهند إنقلبوا ضدها أيضًا.  ففي يناير كانون الثاني 
 221روبية ) 11111رحمن، وهو رجل دين مسلم ذو نفوذ، بتقديم "عند وصولها إلى كلكتا، قام سيد نور ال

قام  91دوالر( ألي شخص يستطيع أن يدهن وجهها بالقطران، أو أن يضع حول رقبتها عقدًا من األحذية".
المتطرفين الهندوس بتوزيع نسخ من كتابها "العار"، وفي المقابل قام المسلمين المتطرفين بحرق الكتاب 

تلها.  بالرغم من هذا،  قامت حكومات الهند المتتالية برفض طلبها اللجوء.  وطالبت بعض والمطالبة بق
 1111الجماعات اإلسالمية بالمطالبة بحظر كتاب "مقسمة" الذي يحكي سيرتها الذاتية الصادر عام 

ب "منقسمة" باإلضافة إلى ترحيلها من البالد.  في مقابل هذا، ومع التأكيد على أن المراجع الدينية لكتا
تستند على األعمال "المقبولة عالميًا" عن التاريخ اإلسالمي، لكنها قالت أنه لكي تتجنب إيذاء مشاعر 

 1112نوفمبر تشرين الثاني  91الناس، فإنها على إستعداد أن تزيل منه "العبارات التي تثير الجدل".  في 
بعد  1112الحظر تم رفعه في سبتمبر أيلول  قامت المحكمة العليا في كلكتا بحظر الكتاب، ورغم أن هذا

99أن رفضته محكمة اإلستئناف على أساس أنه "بال مبرر وال سند له".
 

روبية لمن يقوم بذبح نسرين، وهو  211111، قدم مجلس إتحاد ملة كل الهند 1111في مارس آذار 
تم  1111أغسطس آب  1في عرض يمكن إلغاؤه فقط إن قامت "باإلعتذار وحرق كتبها ومغادرة البالد".  

اإلعتداء عليها جسديًا من قبل أعضاء، بمن فيهم أعضاء منتخبين، في الحزب السياسي إتحاد المسلمين 
عند إصدار الترجمة باللغة التيلوغية في حيدرآباد، بجنوب الهند.  قام أحد األعضاء المنتخبين بتهديد 

كذلك قامت شرطة حيدرآباد بتقديم شكوى ضدها بسبب نسرين بقطع رأسها إذا عادت ثانية إلى حيدرآباد.  
أخبرت حكومة غرب البنغال  1111في نوفمبر تشرين الثاني  91"إيذاء المشاعر الدينية لدى المسلمين".

نسرين أنها ال تستطيع أن تضمن سالمتها وقامت بترحيلها من الوالية.  فإنتقلت إلى مكان غير معلوم، 
 انت في مخبأ تابع لجهاز المخابرات الهندية بالقرب من مدينة دلهي. وتقول بعض التقارير أنها ك
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أعلن في باريس أنه قد تم منح نسرين جائزة سيمون دي بوفوار لكتاباتها   1119يناير كانون الثاني  1في 
 فبراير شباط، وبعد تردد شديد، قامت الحكومة الهندية بمد تأشيرة إقامتها ستة 92حول حقوق المرأة.  في 

أشهر أخرى، ولكن في اليوم التالي، حذر رجال الدين المسلمين والقادة السياسيين في غرب البنغال بأنهم 
سوف يخرجون للتظاهر في الشوارع إذا ما تم اإلستمرار في توفير ملجأ آمن لها.  في مارس آذار 

 9ها عادت إلى الهند في ، قامت بإنهاء الجدال بمغادرة الهند "طواعية" وذهبت إلى النرويج.  ولكن1119
، وتقيم ثانية في عنوان غير معلوم.  قالت: "إذا إستسلمت الهند لمطالب المتطرفين 1119أغسطس آب 

عدام في اليوم الذي يليه.   بترحيلي، فإن قائمة المطالبات ستصبح بال نهاية.  ترحيل اليوم، وحظر غدًا، وا 
لمسلم علي أصغر عن حق الكاتبة في التعبير عن حرية دافع المهندس الهندي ا 11فأين تتوقف المطالب؟"

الرأي.  وبينما قال: "تسليمة قد كتبت مقاالت إستفزازية عن اإلسالم"، إال أنه أيضًا قال: "يجب أن نحاربها 
بالرد إستنادًا إلى القرآن بداًل من مهاجمتها جسديًا.  ال يستطيع أحد أن يجد آية واحدة في القرأن أو أي 

اند العنف ضد اآلخرين، حتى األعداء، طالما هم مسالمين.  ومن ناحية أخرى يمكننا أن نجد حديث تس
 19عدة آيات قرآنية تحض على السلوك الكريم".

 

 

 صالح الدين شعيب تشودهري

كان صالح الدين شعيب تشودهري، وهو رجل ذو آراء إسالمية معتدلة، رئيس تحرير مجلة بليتز 
شاط تنظيم القاعدة في بنجالديش.  قام أيضًا بإنتقاد اإلتجاهات المناهضة األسبوعية وقد كتب عن ن

عندما  1112إلسرائيل والمعادية للسامية في الدول ذات األغلبية المسلمة.  بدأت متاعبه الكبرى في عام 
شر في أبدى إهتمامًا بإسرائيل وبدأ يراسل أحد محرري جريدة جيروزاليم بوست.  قاد هذا إلى مقاله الذي ن

سرائيل.  ثم تمت دعوته إلى مؤتمر المنتدى  البوست والذي يدعو إلى عالقات سالم بين بنجالديش وا 
العالمي لألدب وثقافة السالم في تل أبيب، ليلقي محاضرة عن "كيف تعمل وسائل اإلعالم على تعزيز 

 11السالم العالمي".
 

كوب طائرة متوجهًا إلى إسرائيل، تم إعتقاله وبينما كان على وشك ر  1112نوفمبر تشرين الثاني  11في 
ومصادرة جواز سفره.  تمت تغطية عينيه، وضربه واستجوابه من قبل مسئولي األمن لمدة عشرة أيام 

باإلضافة إلى إتهامه مبدئيًا من ضمن أمور أخرى بـ التآمر   12لجعله يعترف بالتجسس لصالح إسرائيل.
ثارة الفتنة، و إرتكاب "أفعال متعمدة وشريرة تهدف إلى إستفزاز المشاعر الدينية".  تم إحتجازه  اإلجرامي، وا 

لمدة سبعة عشر شهرًا في ظروف بشعة وعانى من العزلة والتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية.  تم 
ولكنه واجه المزيد من المضايقات والتهديدات بالموت ومهاجمة  1112إطالق سراحه في إبريل نيسان 

جريدة كما ينتظر المحاكمة.  منحه مركز نادي القلم بالواليات المتحدة جائزة حرية الكتابة في عام مكاتب ال
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.  1111، كما منحته رابطة محاميي األقليات في بنجالديش جائزتها للشجاعة الصحفية عام 1112
، منعته 1111وعندما أرادت اللجنة األمريكية اليهودية منحه جائزة الشجاعة األدبية في مايو أيار 

 السلطات مرة أخرى من مغادرة البالد وألقى خطابه من خالل الفيديو.

بينما كان تشودهري ينتظر المحاكمة، قام حوالي أربعين شخصًا، بمن فيهم أعضاء كبار من الحزب 
السياسي الحاكم، بنهب مكتبه.  وتم ضربه، وكسر كاحله، وسلبه.  لم تسمح له الشرطة بتسجيل شكوى 

معتدين عليه، ورفضت توفير أي حماية له، حتى أنه إضطر إلى اإلختباء.  وفي محاكمته، في ضد ال
وصف القاضي جرائمه كالتالي: "إنك بمدحك اليهود  1111نوفمبر تشرين الثاني  92داكا في 

تعبير والمسيحيين، وبمحاولة السفر إلى إسرائيل، وبتوقعك للتصاعد المزعوم للتشدد اإلسالمي في البالد وال
عن هذه اآلراء من خالل كتاباتك في داخل البالد وخارجها، قد حاولت تدمير صورة وعالقة بنجالديش مع 

هذه التهم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن ثالثين عامًا أو اإلعدام.  إستغرقت   12العالم الخارجي".
حد واألربعين في خالل أربعة عقدت الجلسة الوا 1119فبراير شباط  91المحاكمة زمنًا طوياًل، وفي 
كانت التهمة الوحيدة التي إستطاعت السلطات إثباتها عليه هي إنتهاك  12وثالثين شهرًا من المحاكمة.

قانون جوازات السفر بمحاولته السفر إلى إسرائيل، وهي الدولة التي ال توجد عالقات دبلوماسية بينها وبين 
، إقتحمت عصابة 1111وبتها غرامة صغيرة.  في فبراير شباط بنجالديش، وهذه مخالفة عادة ما تكون عق

مقر الجريدة وقامت بمهاجمة العاملين حتى وصلوا إليه وأخرجوه إلى الشارع وضربوه في وضح النهار 
مدعين أن الموساد، أي وكالة اإلستخبارات اإلسرائيلية، كانت توظفه لديها.  وال يوجد أي دليل على تدخل 

11في هذا الموقف. السلطات إطالقاً 
 

 

 

 

 عارف الرحمان

كان عارف الرحمن البالغ من العمر ثالثة وعشرون عاما هو العائل الوحيد لعائلته، باإلضافة إلعالته 
والدته المسنة أيضًا، وهذه مسئولية ليست هينة بالنسبة لرسام الكارتون في بنجالديش.  كفنان شاب، أمامه 

رتونية لـ "آلبين"، الملحق األسبوعي الساخر لجريدة "بروثوم آلو"، أكثر مستقبل واعد، كان يرسم رسومًا كا
فاز بأول جائزة في مسابقة الرسوم الكاريكاتورية  1111الجرائد اإلسبوعية إنتشارًا باللغة البنغالية.  في عام 
ستجوابه تم إحتجازه  1111ديسمبر كانون األول  99لمناهضة الفساد برعاية "الديلي ستار".  ولكن في  وا 
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حول رسم كارتوني عنوانه "إسم" كان قد نشره في اليوم السابق.  كان نص الرسم  الكاريكاتوري يمثل رجاًل 
 يخاطب صبيًا:

 س: ما إسمك يا صبي؟

 إسمي بابو. -

 س: المفروض أن تذكر إسم محمد قبل إسمك.  ما إسم أبوك؟

 محمد آبو. -

 س: ما هذا الذي تحمله؟

11محمد قطة. -
 

عارف بالتأكيد ليس اول من يقول نكتة عن عادة مألوفة في المجتمع اإلسالمي، وهي تسمية كل كان 
شيء وكل شخص محمد، وقد إنتشرت مواد مماثلة لهذه بصورة كبيرة في السنوات السابقة.  قال عارف 

تم طرد  للشرطة أنه لم يقصد إيذاء المشاعر الدينية ألي شخص، وأن هذه كانت نكتة شائعة في قريته. 
مساعد التحرير بجريدة آلبين من عمله ولم تكتفي بروثوم آلو باإلعتذار من أجل نشر رسم كارتوني "وقح" 
و "غير مقبول"، ولكنها أيضًا وعدت بعدم نشر أعمال عارف مرة أخرى.  وبالرغم من هذه اإلعتذارات 

حتجازه  ليلة هناك.  لم يقل له أحد ما سبب المبالغ فيها، فقد تم إستدعاء عارف إلى قسم شرطة تيجاون وا 
 19إحتجازه، ولم يعط فرصة ليخببر أحد عن مكانه، أو السماح له بوجود محام.

 

من قانون اإلجراءات الجنائية، الذي يسمح للشرطة بإعتقال  22تم حبس عارف مبدئيًا في ظل المادة رقم 
اريء المعمول بها في بنجالديش، لم المتهمين دون إذن أو أمر من قاضي التحقيق.  وفي ظل حالة الطو 

يضمن أي تمثيل قانوني.  تم إحتجازه أساسًا لمدة ثالثين يومًا بحسب أوامر نائب وزير الداخلية مع التمديد 
.  لمدة أكثر من 1119أكتوبر تشرين األول ثم مرة أخرى في يناير كانون الثاني  99ثالثة أشهر أواًل في 

يعلم بصدور أمر رسمي بإحتجازه.  وبينما كان من المفترض أنه في شهر بعد القبض عليه، لم يكن 
أ من قانون العقوبات عن  112"حبس إحتياطي" كانت اإلتهامات الفعلية ضده هي إنتهاك المادة رقم 

 طريق "إيذاء المشاعر الدينية" بفعل رسومه الكاريكاتورية.

إستغالل الموضوع في محاولة إلسكات جريدة قامت إنتهز السياسيين اإلسالميين هذه الفرصة وقاموا فورًا ب
كثيرًا بإنتقاد النظام العسكري.  حدثت مظاهرات وأعمال شغب وتخريب في كل أنحاء دكا، مع مسيرات 
قادتها الجماعات اإلسالمية المتطرفة، بما فيها حزب تحرير بنجالديش وأنضولون شاسانتانترا اإلسالمي، 

األحزاب.  قام المتظاهرين بحرق دمى تمثل عارف وطالبوا بإعدامه،  تحت رعاية لجنة المقاومة لكل
وجد اإلسالميين شريكًا مرحبًا يتمثل في الحكومة العسكرية، وقام وفد  11وكذلك إعدام المحرر والناشر.

بزيارة معين الحسين المستشار القانوني  –خطيب المسجد القومي، بيت المكرم  –بقيادة عبيدالحق 
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وطالبوا بإلغاء ترخيص بروثوم آلو والقبض على رئيس تحريرها باإلضافة إلى اآلخرين  والمعلوماتي
المعنيين "بسبب إزدراء الرسول".  بعد ذلك اللقاء، قال حسين للمراسلين: "إنها مؤامرة لزعزعة الدولة.  نحن 

  21منزعجين جدًا من هذا األمر".

حدث بإسم جناحه في المملكة المتحدة أن الرسم  إن حزب التحرير نشط في عديد من الدول، وقال المت
وبدأت اإلحتجاجات في لندن،  29الكاريكاتوري والمقال هما "محاولة متعمدة للسخرية من رسول اإلسالم".

عادة تطبيق قوانين  عتقال كل من له صلة بالرسم  الكاريكاتوري، وا  داعية لسحب ترخيص الجريدة، وا 
ن اإلسالمي وقيمه".  كذلك قالوا بأن رسوم عارف الكاريكاتورية باإلضافة الشريعة والخالفة "لحماية الدي

 1112إلى الرسوم الكاريكاتورية لمحمد التي نشرت في الجرائد الدنماركية والسويدية في سبتمبر أيلول 
 جزء من حملة عالمية ضد اإلسالم. 1111وأغسطس آب 

عن الرسم  الكاريكاتوري قائلة بأنه ال يعدو كونه "نكتة قامت هيئة مراسلين بال حدود ومقرها باريس بالدفاع 
عن عرف ثقافي" وقالوا أن "اللعب بالكلمات لم يكن القصد منه مهاجمة الرسول" وطالبوا بإطالق سراح 

قام معهد الصحافة العالمية ومقره فيينا بالمطالبة أيضًا  1111سبتمبر أيلول  12في  21عارف فورًا.
ومع ذلك، فإن النظام العسكري إستمر في مقاومة الضغوط الدولية  22رية الصحافة.بإطالق سراحه بإسم ح

المركزي، تم إطالق سراح  بعد أن تم إحتجازه لمدة ستة أشهر في سجن دكا 22من أجل حرية الصحافة.
أدين بتهمة "إيذاء المشاعر الدينية  1111، ولكن في نوفمبر تشرين الثاني 1119عارف في مارس آذار 

مجتمع اإلسالمي" وحكم عليه بستة أشهر من األشغال الشاقة.  يقول عارف أنه لم يكن أصاًل مدركًا بأنه لل
 22تجري محاكمته وطلب من محاميه المزيد من البحث في الموضوع.

 

لقد وصلت إتهامات اإلزدراء بالمقدسات أيضًا إلى الساحة السياسية وقد تم إستخدامها حتى ضد األحزاب 
إشتكى مطيع الرحمان نظامي وهو أحد زعماء حزب الجماعة   1191مارس آذار  91.  في السياسية

اإلسالمية األصولي، من إضطهاد الحزب من قبل تحالف الحكومة مقارنًا معاناته بمعاناة محمد.  ثم تم 
لذي هو جزء إتهامه باإلزدراء بالمقدسات من قبل سيد رجاء الحف شاندبور، األمين العام إلتحاد الطريقة، ا

ثنين آخرين من قادة حزب الجماعة اإلسالمية، علي إحسان  من التحالف الحكومي.  بعد أن قام نظامي وا 
محمد مجاهد و نائبي عامر ديلوا سيد حسين بالرفض تكرارًا للمثول أمام المحكمة لإلجابة عن هذه التهم، 

حتجازهم لإلستجواب. 11تم القبض عليهم في  21يونيو حزيران وا 
 

 

 

 إندونيسيا
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% بروتستانت، 1% مسلمين، و92مليون نسمة، من بينهم حوالي  121يبلغ عدد سكان إندونيسيا حوالي 
% بوذيين.  أغلب المسلمين هم من السنة، رغم أنه يوجد ما يقرب من 9% هندوس، و1% كاثوليك، و2
ت البالد عقيدة البانكسيال ماليين شيعي في البالد.  بعد اإلستقالل، وتحت حكم الرئيس سوكارنو، قبل 2

واحد،  بإله وهي تعلن خمسة مباديء: اإليمان 21العامة للدولة والتي صارت جزءًا من ديباجة الدستور.
 من ناشئ توحد في الداخلية الحكمة تقودها التي الديمقراطية إندونسيا، وحدة ومتحضرة، عادلة إنسانية
من الدستور  11إن المادة  29اإلندونيسي". الشعب أفراد يعلجم االجتماعية النواب، والعدالة بين التشاور

. تقوم الدولة على اإليمان بإله واحد ال 9تدمج هذا اإللتزام بالتوحيد مع اإللتزام بالحرية الدينية.  إذ تقول: "
 . تضمن الدولة لكل األفراد حرية العبادة، كل حسب إيمانه أو عقيدته". 1شريك له. 

لم من حيث الكثافة السكانية، وقد عاشت المجتمعات الدينية المختلفة بها في سالم معًا.  إنها أكبر دول العا
ولكن القانون اإلندونيسي يعترف بستة أديان فقط: اإلسالم والبوذية والهندوسية والكاثوليكية والبروتستانتية، 

يات الدينية األخرى يمكن أن أضيفت الكنفوشية.  وبالتالي فإن األقل 1111ومن بداية يناير كانون الثاني 
تسجل كمجموعات إجتماعية، وبالتالي تمنع من ممارسة أنواع معينة من األنشطة الدينية.  لقد تم حظر 

، في حين وضعت قيود على مجموعات أخرى، 1119و  9111البهائية، وشهود يهوه ما بين عامي 
إللحاد من حيث المبدأ على أساس أنه خاصة المجموعات اإلسالمية التي تعتبر بدع.  كذلك يتم منع ا

يخالف البانكسيال، رغم أن الحكومة ال تفتش عن الملحدين.  إن تبديل الديانات أمر قانوني ويحدث 
من وزارتي الشئون الدينية والداخلية، يعتبر التبشير بالدين  9111أحيانًا، ولكن وفقًا لمرسوم صدر عام 

 أمر غير قانوني.

أ من قانون العقوبات  921وعات الدينية بمدى واسع من الحريات، إال أن المادة وفي حين تتمتع المجم
تقول "إن الذين يتعمدون التعبير عن آراءهم أو يقومون بفعل يؤدي إلى نشر الكراهية أو اإلساءة أو تشويه 

تم  ديانة معترف بها في إندونيسيا يواجه حكما بالحبس مدة قد تصل إلى خمس سنوات".  هذه المادة
تعزيزها بصورة كاملة تقريبًا فقط في حاالت اإلتهام بالزندقة أو اإلزدراء بالمقدسات ضد اإلسالم.  في عام 

قام الصحفي آرسويندو آتموويلوتو بنشر نتائج بحث يطلب من القراء تسمية من يعتبرونهم أبطال  9111
يسًا آنذاك، وآتموويلوتو في المرتبة في جريدة المونيتور: جاء في المرتبة األولى سوهارتو الذي كان رئ

العاشرة، ومحمد في المرتبة الحادية عشر.  ألجل هذا السبب أدين الصحفي باإلزدراء بالمقدسات وسجن 
بعد مطالبات من قبل الرئيس السابق إلندونيسيا،  1191فبراير شباط  1في  21لمدة خمس سنوات.

بدأت المحكمة الدستورية ألول مرة بمراجعة دستورية عبدالرحمن وحيد، وعدد من هيئات حقوق اإلنسان، 
.  قال هينداردي رئيس مجلس إدارة معهد سيتارا للديمقراطية والسالم مجاداًل بأن القانون كان 9112قانون 

يستخدم لترهيب األقليات اإلسالمية وغير اإلسالمية خاصة األحمدية.  وقد قامت الحكومة، باإلضافة إلى 
حكمت المحكمة الدستورية، في قرار  1191إبريل نيسان  91في  21مية بالدفاع عنه.المجموعات اإلسال
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، بدستورية القانون.  قبل إصدار الحكم، قال سوريدهارما علي وزير الشئون الدينية: "يجب 9مقابل  9أيده 
ا إتفق ويمكن أن التمسك بالقانون، ألنه لو تم إبطاله ... فإن اإلسالم والقرآن يمكن أن يتم تفسيرهما كيفم

 29يعلن الناس قيام أنبياء جدد وتأسيس ديانات جديدة".
 

إن أكبر التحديات التي تواجه الحرية الدينية تميل أن تأتي من الضغوط اإلجتماعية، والمتشددين، 
والمليشيات وليس من الحكومة.  فمنذ أواخر التسعينات كان هناك تصاعد في األنشطة اإلسالمية 

باإلضافة لهذا فإن العديد من المقاطعات قد قامت بتطبيق بعض أحكام الشريعة اإلسالمية  الراديكالية،
محليًا.  إن مقاطعة آتشيه هي المقاطعة الوحيدة التي إعترفت رسميًا بالشريعة اإلسالمية، ولكن إدارات 

وأشكال أخرى من  محلية أخرى أيضًا أصدرت قوانين تمييز ضد األقليات الدينية، وأحيانًا تقوم الغوغاء
 وحتى تاريخه لم تستخدم الحكومة سلطتها الدستورية لتغيير هذه القوانين. 21العنف بتنفيذها.

 

 األحمدية

األحمدية هي إحدى المجموعات الدينية التي تلقى إضطهادًا شديدًا، كما هو الحال في كثير من الدول 
قام مجلس  9191طائفة من الزنادقة، وفي عام األخرى ذات األغلبية المسلمة.  ففي إندونيسيا يعتبرون 

بإصدار فتوى تعلن أن األحمدية ليسوا مذهبًا قانونيًا في  –وهو هيئة إستشارية حكومية  –علماء إندونيسيا 
بمنع األحمدية من نشر تعاليمهم في  9192اإلسالم.  وتبع هذا أن قامت وزارة الشئون الدينية عام 

22إندونيسيا.
 

شخص من  91111قام حوالي   1112يوليو تموز  92ة كذلك لعنف متزايد.  ففي يتعرض األحمدي
جماعة التضامن اإلسالمي اإلندونيسي بمهاجمة مجمع األحمدية اإلندونيسي في بارونج، بوجور، جاوة 
الغربية. رغم أنهم كانوا مسلحين بالحجارة والعصي فقط إال أن المهاجمين قاموا بتدمير مباني المجمع 

لوا فيها النار مطالبين أن يقوم الخمسمائة أحمدي الذين يسكنون هناك بمغادرة بارونج في خالل وأشع
باإلضافة إلى قرار أصدره فرع مجلس  9191ساعتين.  إستند قادة الغوغاء بصورة خاصة على فتوى عام 

لمهاجمين.  وقد علماء إندونيسيا في بوجور يدعو لمغادرة األحمدية بوجور.  لم تحتجز الشرطة أي من ا
برر منسق جماعة التضامن عبدالرحمن إسماعيل أسيجاف أفعاله بالقول: "إن األحمدية ليست مذهبًا 
إسالميًا ...  فهي تقول أن النبي محمد لم يكن آخر األنبياء وأن أتباعه يمكن أن يتموا الحج في ذات 

يوليو تموز  99مجمعهم وفي  المجمع دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكة".  ترك الخمسمائة أحمدي
توجه عبد الباسط رئيس الجماعة األحمدية اإلندونيسية إلى مؤسسة المساعدة القانونية اإلندونيسية  1112

أراد عبد  22طالبًا مساعدتهم في إتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس العلماء اإلندونيسي والمهاجمين.
لمنع وقوع المزيد من العنف ضد  9191اء فتوى الباسط، بوجه خاص، أن يقوم مجلس العلماء بإلغ
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دعا المؤتمر العام   1112يوليو تموز  11ولكن مجلس العلماء قام بعكس ذلك تمامًا.  في  22األحمدية.
الذي إنعقد لمدة أربعة أيام إلى وضع حد "لألفكار اإلسالمية الليبرالية العلمانية المنحرفة" وقام بتجديد 

21الفتوى السابقة.
 

تجديد الفتوى إلى وقوع هجمات أخرى، بما فيها تدمير المساجد األحمدية وكذلك مقرهم الرئيسي قرب  أدى
قامت الشرطة بإحتجاز خمسة وثالثين شخصًا لمهاجمتهم  1112سبتمبر أيلول  11في   21مدينة بوجور.

دينية، وثالثة وثالثين األحمدية في كيانجور.  وفقًا ألحد التقارير تم تدمير أربعة مساجد، وثالث مدارس 
منزاًل.  وفي مقابل هذا، قامت إدارة سيانجور بحظر كل األنشطة األحمدية.  في أكتوبر تشرين األول 

، قامت اإلدارة المحلية التابعة لوزارة الشئون الدينية في غرب نوسا تينجارا بحظر األحمدية.  في 1112
ماية األحمدية والحفاظ على األمن، إال أن األحمدية حين كان هذا الحظر اإلقليمي يزعم أنه يهدف إلى ح

غالبًا ما  29ومؤيديهم إعتقدوا، ولهم ما يبرر هذا اإلعتقاد، أن الحكومة كانت تعاقبهم هم وليس مهاجميهم.
كانت السلطات اإلندونيسية ال تفعل شيئًا لمنع الهجمات أو محاكمة المسئولين عنها، بل كانت تلقي اللوم 

عضوًا من  991، إضطر 1111في شهري فبراير شباط ومارس آذار  21ة "إلثارة" العنف.على األحمدي
الجماعة األحمدية اإلندونيسية في ماتارام، لومبوك، إلى الفرار إلى مخيم الجئين بعد أن هاجم المسلمين 

 المحليين بيوتهم ومساجدهم.  وقد فكر الضحايا في طلب اللجوء إلى دولة أخرى.

وبعد ضغط متواصل من قبل الجماعات المتطرفة، أصدرت الحكومة  1119زيران يونيو ح 1في 
اإلندونيسية مرسومًا وزاريا مشتركًا ينص على إيقاف األحمدية ألية أنشطة دينية طالما إستمروا في إعتبار 

...  أنفسهم مسلمين.  يقول المرسوم: " إن أتباع ... الجماعة اإلندونيسية األحمدية يوجه لهم التحذير
تصل عقوبة عدم  21بإيقاف إصدار التفسيرات والقيام بأنشطة منحرفة عن التعاليم األساسية لإلسالم".

اإللتزام بهذا إلى السجن خمس سنوات.  كذلك يقول المرسوم بمعاقبة من يهاجمون األحمدية، ولكن لم يتم 
القضية ستجد حاًل لو قام  تعزيز هذا من خالل النظام.  يعكس هذا المرسوم رأي مجلس العلماء بأن

األحمدية بتأسيس ديانتهم المستقلة.  ولكن، بعيدًا عن آراء األحمدية أنفسهم، فإن إندونيسيا تفرض على 
كل مواطنيها اإللتزام إما باإلسالم أو الهندوسية أوالبوذية أو البروتستانتية أو الكاثوليكية أو الكنفوشية.  وما 

انوني، فيجب على األحمدية أن يجدوا طريقة للتحالف مع الديانة المقبولة من لم يتم تغيير هذا اإلطار الق
29قبل الدولة واألقرب إلى معتقداتهم.

 

لم يقم المرسوم الحكومي بحل مجتمع األحمدية، وفي الواقع يمكنهم الحفاظ على معتقداتهم دون نشرها.  
أثناء عام   21فتح الباب لمزيد من العنف.ولكن، هذا كان بمثابة نكسة خطيرة لألحمدية في إندونيسيا و 

، تم إغالق واحد وعشرين مسجد أحمدي بسبب أعمال العنف أو اإلرهاب باإلضافة إلى المساجد 1119
لقد تدخل الكثيرين وتكلموا بالنيابة عنهم، بما في ذلك الرئيس السابق  22التي ظلت مغلقة من سنوات سابقة.
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أن حظر األحمدية كان خطوة أولى لإلسالميين الراديكاليين نحو إنشاء عبد الرحمن وحيد، الذي كان يؤمن 
22دولة إسالمية.  ومازال األحمدية في إندونيسيا يعيشون تحت الحصار.

 

 

 الخارجين عن اإلسالم

في حين يتمتع المسيحيين في إندونيسيا بقدر كبير من الحرية، إال أن االخارجين عن اإلسالم إلعتناق 
سبتمبر  9يواجهون تهديدات متزايدة.  في  –ي شخص يعتقد أنه متورط في مثل هذا التغير وأ –المسيحية 
تم الحكم على ثالث سيدات إندونيسيات مسيحيات بالسجن ثالث سنوات لكل منهن  1112أيلول 

لسماحهن ألطفال مسلمين حضور فصول مدارس األحد المسيحية.  تمت محاكمة السيدات: ربيكا زكريا، 
يتي ب والذي يمنع "الخداع، أو الكذب،  1111انجستي، وراتنا بانجون في ظل قانون حماية الطفولة لعام وا 

أو اإلغراء" لجذب طفل ينتمي إلى ديانة معترف بها من قبل الدولة، ويعاقب هذا الفعل بأقصى عقوبة 
ديانة  مليون روبية. )إغراء شخص للدخول في 911والتي قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة 

معترف بها من ديانة غير معترف بها ال يعد إنتهاك لهذا القانون، فأطفال األحمدية، والبهائيين وشهود 
 يهوه ال تتوافر لهم نفس الحماية(.

أدركت المحكمة أن النساء الثالثة لم تعملن على تحويل أي من األطفال إلى المسيحية، وأنهن في الواقع 
حملون إذنًا من آباءهم لحضور الفصل بالعودة إلى منازلهم.  كذلك قدمت طلبن من األطفال الذين ال ي

النساء صور لألطفال المسلمين مع أهاليهم في مدرسة األحد، إلثبات أنهم حضروا بموافقة األهل.  ولكن 
قام مئات من اإلسالميين المتطرفين بالتجمهر خارج المحكمة وهددوا بقتل القاضي لو لم يحكم بإدانة 

همات.  قام المتظاهرين أيضًا بإحضار نعش لتخويف المتهمات، ويقال أنهم هددوهن بالدفن في حال المت
الحكم ببراءتهن.  هذا الجو المشحون بالعنف جعل من الصعب على القضاة تبرئة المتهمات.  وعندما 

ب إلغراء أعلنت المحكمة أن النساء الثالثة مدانات إلستخدامهن "سلوك خادع، وسلسلة من األكاذي
األطفال لتغيير ديانتهم رغمًا عنهم"، صاح الحشد في المحكمة "اهلل أكبر!" وتم الحكم على السيدات 
بالسجن ثالث سنوات.  كانت المشاعر تجاه المحاكمة شديدة حتى أنه بعد مرور عامين، تم إطالق سراح 

قام  1111وبر تشرين األول أكت 91في  22المتهمات في الساعة السادسة صباحًا لتجنب أعمال العنف.
المسلمين المتطرفين في غرب جاوة بخطف أحد المسلمين الذين إعتنقوا إلى المسيحية وضربوه بوحشية 
وحاولوا قتله خنقًا.  كان أحد المسلمين قد تظاهر بإهتمامه في التعرف على المسيحية وقام بالتقرب إلى 

ت الدينية المحلية، وقد تم حجب إسمه ألسباب هذا الشخص، الذي كان محاضرًا في عدد من المؤسسا
أمنية.  وقام بحضور الدراسة التي يقدمها هذا المحاضر، ثم دعاه للذهاب معه في صحبة آخرين في رحلة 
إلى ليمبانج، وهي بلدة قريبة من باندونج، وطلب إليه أن يحضر كتبًا وشرائط كاسيت مسيحية.  بعد 
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رأسه بشاكوش قبل رميه من السيارة ولكنه تمكن من الوصول إلى  ركوب السيارة، تم خنقه وضربه على
أقرب قسم للشرطة.  قامت الشرطة فيما بعد بإلقاء القبض على أحد المتطرفين الذي أعيق عن الهرب 

21بسبب وقوع حادث سيارة في الطريق.
 

 

 مجموعات إسالمية تابعه للبدع

بعه للبدع أو لجماعات غير إسالمية.  إن طائفة هناك قمع آلخرين ينتمون إما لمجموعات إسالمية تا
عضو، تقوم باإلكتفاء بالصالة مرة واحة في اليوم وليس  2111القاديانية اإلسالمية، والتي يتبعها حوالي 

 1111خمس مرات بل ويؤمن أتباعها أن النبي محمد لم يكن خاتم األنبياء.  في أكتوبر تشرين األول 
يسي أن القاديانية اإلسالمية " مذهب منحرف" وفي وقت الحق من ذلك الشهر أعلن مجلس العلماء اإلندون

قام المئات بمهاجمة منازل ثالثة من المنتمين للقاديانية. قامت الشرطة بإحتجاز هؤالء الثالثة وقدمتهم 
لمحاكمة سريعة.  قدم واحد وعشرين شخصًا من أعضائهم طلبًا لشرطة شرق جاوة لحمايتهم ولكن تم 

مايو أيار  1في  21طلبهم؛  وعوضًا عن ذلك، طلب منهم كتابة إقرار يتعهدون فيه بعدم التبشير.رفض 
تم الحكم على إثنين من األعضاء، هما ديدي بريادي أربعة وأربعين عامًا، وجيري لفثي يوديستيرا  1119

ة عبد السالم قد .  كان زعيم القادياني921عشرون عامًا، بالسجن ثالث سنوات على أساس المادة رقم 
 29حكم عليه في الشهر السابق بالسجن أربع سنوات بتهمة الزندقة.

 

تم إعتقال سوماردي   1111يونيو حزيران  19كذلك تم سجن أناس لهم آراء وعادات معارضة.  في 
ن تابايا، مدرس مسلم من سوالويسي، بعد أن قام أحد أقاربه باإلبالغ بأنه يصفر وهو يصلي.  وبعد أن أعل

مجلس العلماء المحلي أن الصفير أمر مخالف، تم الحكم على سوماردي بالسجن ستة أشهر بتهمة 
حكمت المحكمة المركزية لمقاطعة جاكرتا على ليا إيدن، قائدة  1111يونيو حزيران  11في   21الزندقة.

أن إبنها عبد الرحمن سلمولاله )مملكة عدن اهلل( بالسجن سنتين بتهمة الزندقة.  تمت إدانتها إلدعاءها ب
كان إعادة تجسد محمد، وأنها هي المالك جبرائيل، وأنها تصلي بلغة غير اللغة العربية، وأنها أيضًا 

تم إطالق سراحها ولكنها قالت بأنها ستستمر في  1111أكتوبر تشرين األول  21في  11العذراء مريم.
عبدالرحمن بالسجن ثالث سنوات بتهمة تم الحكم على  1111نوفمبر تشرين الثاني  1تعليمها.  في 

تم الحكم على آجوس "أمير المؤمنين"، زعيم طائفة آتريو  1111في يوليو تموز  19اإلزدراء بالمقدسات.
بينينجيت ويتينج بوونو التي ال تؤدي الصالة خمس مرات، وال تصوم، بالسجن سنتين ونصف إلنتهاكه 

11أ.921المادة 
 

 

 المصلحين اإلسالميين
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 اإلسالم الليبرالي شبكة

ضد األحمدية، أصدر مجلس  9191وفي نفس المؤتمر الذي جدد فتوى  1112يوليو تموز  11في 
علماء إندونيسيا عشرة فتاوى أخرى، واحدة منها تحظر الشبكة الليبرالية اإلسالمية.  بدأت هذه الشبكة من 

مات في جاكرتا، ولكن سرعان ما إجتماعات المفكرين المسلمين في معهد دراسات حرية تداول المعلو 
 جذبت إليها آخربن، وأسست موقعًا إلكترونيًا وبدأت تنشر مقاالتها على اإلنترنت.

كانت جبهة المدافعين عن اإلسالم الراديكالية قد إستهدفت بالفعل أوليل أبشر عبداهلل أحد مؤسسي الشبكة 
اء الدين، من منتدى باندونج للعلماء ، قامت مجموعة من علم1111الليبرالية اإلسالمية.  في عام 

اإلندونيسيين بإصدار فتوى تقول أنه يجب أن يقتل بعد أن قام بنشر مقال في جريدة كومباس بعنوان: 
"تجديد الفهم اإلسالمي"،  قام فيه بالدفاع عن حرية الناس في إختيار معتقداتهم والتركيز على ضرورة فهم 

في.  أصر على أن جوانب الشريعة اإلسالمية التي تتضمن بتر األطراف اإلسالم في سياقه التاريخي والثقا
لم تعد قابلة للتطبيق.  دعا عبداهلل أيضًا إلى فهم لإلسالم يميز بين ما هو "نتاج البيئة المحلية، وما هو 

وى التي قيم أساسية ... فجوانب اإلسالم التي تعكس الثقافة العربية مثاًل ال يجب التمسك بها".  وجهت الفت
أصدرها رجال الدين اإلسالميين المرتبطين بإإلتحاد اإلسالمي، وحزب العدالة والرخاء، وأيضًا تيار الحركة 
المحمدية اإلتهام إلى عبداهلل باإلزدراء بالمقدسات لقوله بأن محمد كان أساسًا شخصية تاريخية ولتشككه 

الدين الذين ساهموا في كتابة الفتوى: وفقًا  حول أساس الشريعة اإلسالمية.  قال أثيان علي، أحد رجال
للشريعة اإلسالمية فإن أي شخص يشهِّر باإلسالم يمكن أن يعاقب بالموت".  طالبت الفتوى أيضًا 

12بالقبض على عبداهلل، ولكنه ظل حرًا؛  ولكن لفترة كان له حراسة خاصة.
 

 

 محمد يوسمان روي

في جاوة الغربية على محمد يوسمان روي بالسجن ، حكمت محكمة مقاطعة ماالنج 1112في أغسطس 
سنتين إلثارة الكراهية بعد أن تحدى رجال الدين المحليين في موضوع الصالة بلغتين.  ولد محمد ألم 
عتنق الكاثوليكية في مراهقته، ولكنه إعتنق اإلسالم في أوائل الثالثينات  هولندية كاثوليكية وأب إندونيسي وا 

اإلندونيسيين المسلمين، لم يتعلم روي العربية أبدًا.  وهذا يمكن أن يصير مشكلة  من عمره.  ومثل أغلب
في الصالة التي يتم أداؤها خمس مرات في اليوم مع التوجه ناحية مكة؛  يفسر المحافطين القرآن على أنه 

سية لنفسه بدأ روي في ترجمة الصالة إلى اإلندوني 1111يشترط أداء الصالة باللغة العربية.  في عام 
ولبعض اآلخرين في مدرسته الداخلية في ماالنج.  مرت هذه الصلوات غير التقليدية دون مالحظة في 
البداية، ولكن تغير هذا عندما قام بتوزيع تسجيل ألداء الصالة باللغة اإلندونيسية بصوته للمساجد المحلية.  

في مدرسته، وأصدر مجلس العلماء المحلي  قامت جبهة المدافعين اإلسالميين بمواجهة روي أثناء مناظرة
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واإلقليمي فتاوى ضده.  في وقت ما، عينت الشرطة حراس عند بيته ومدرسته لحمايته من أي جموع 
، تمت محاكمته وأدين بالتحريض على الكراهية من خالل تحديه 1112غاضبة.  في أغسطس آب 

ن تهمة إنحراف تعاليمه عن اإلسالم.  تم إطالق لرجال الدين المحليين.  وكان أمر غريب أن تتم تبرئته م
بعد أن أمضى ثمانية عشر شهرًا في السجن.  ومازال يخطط  1111نوفمبر تشرين الثاني  1سراحه في 

 أن يستمر في الدعوة إلى إستخدام لغتين ألداء الصالة.

 

 تيجوه سانتوسا

نشر أحد "الرسوم الدنماركية" ‘ يردكهرقيات م’أعادت النسخة اإللكترونية من  1111فبراير شباط  1في 
نقاًل عن إيالندز بوستن، كرسم توضيحي لمقال ينتقد الرسوم.  بعد تظاهر مجموعات إسالمية أمام مقر 
رقيات ميردكه تم إنزال الرسوم من الموقع بعد نشرها ألقل من يوم.  ولكن، جبهة المدافعين اإلسالميين 

يو تموز تم القبض على تيجوه سانتوسا، رئيس تحرير النسخة يول 91قدمت بالغًا لدى الشرطة.  في 
اإلليكترونية من المجلة، وتم إحتجازه لوقت قصير في سجن سيبينانج.  تم إتهامه باإلساءة إلى اإلسالم في 

سبتمبر  11، وفي 1111أغسطس آب  29أ من قانون العقوبات.  بدأت محاكمته في 921إنتهاك للمادة 
   12حكمة جاكرتا الدعوى لعدم وجود أدلة  كافية .رفضت م 1111أيلول 

 

 ماليزيا

ن كانت هناك بعض اإلستثناءات.  إن أغلب  في ماليزيا، ترتبط الهوية الدينية مع األصل العرقي، وا 
الماليزيين األصليين هم مسلمين، أما الهنود والصينيين عادة ما يمارسون البوذية أو المسيحية أو 

% هم مسلمين، رغم أن 11السكان البالغ عددهم ستة وعشرون مليونًا، فإن حوالي الهندوسية.  من بين 
هذا قد يختلف  في ضوء حقيقة أن الدستور يقول بأن كل من هم من أصل ماليزي هم مسلمين.  يوجد 

% ديانات "أخرى" تشمل الكنفوشية، 2% هندوس، و1% مسيحيين و91% بوذيين، و 91حوالي 
من الدستور اإلتحادي أن اإلسالم هو "ديانة اإلتحاد"  2الصينية القديمة.  تقول المادة والطائية، والديانات 

"كل شخص له الحق في إعالن  99ولكن "يمكن ممارسة الديانات األخرى في توافق وسالم".  تقول المادة 
وتوجد نظام  وممارسة ديانته و... أن يقوم بالدعوة لها".  يطبق القانون المدني على جميع المواطنين،

قضائي شرعي يختص باألحوال الشخصية للمسلمين.  عندما تمس أحكام القضاء الشرعي غير المسلمين، 
 يمكن للمتهمين، كمبدأ عام، أن يطلبوا إعادة النظر في المحاكم المدنية.
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يز ضد في الواقع، تقوم الحكومة بوضع قيود صارمة على المعتقدات اإلسالمية غير السنية، وتمارس التمي
غير المسلمين بطريقة ممنهجة.  بناء على إرشادات صادرة من إدارة التنمية اإلسالمية، وبموافقة المحاكم 
الشرعية تقوم الحكومة اإلتحادية بقمع ما تعتبره تفسيرات "منحرفة" لإلسالم وقد منعت تواجد أكثر من 

يتعرض من يطلق عليهم "منحرفين"  خمسين من هذه اإلنحرافات المذهبية بما فيها الشيعة.  فيمكن أن
لإلعتقال والحجز لكي يتم "إعادة تأهيلهم".  تقوم الحكومة الفيدرالية بإلزام كل الموظفين المدنيين المسلمين 
بحضور دروس دينية معتمدة من الحكومة، والتعليم الديني إجباري بالمدارس الحكومية بالنسبة لألطفال 

برفض مجهودات إنشاء تحالفات بين األديان لمناقشة الحرية الدينية بزعم المسلمين.  كذلك قامت الحكومة 
 أن "األمور الخاصة باإلسالم يناقشها المسلمين فقط".

 

 الرقابة

إن حكومة ماليزيا تحد وتمنع تداول الكتب والمنشورات األخرى إذا رأت أنها مخالفة للمذهب الرسمي 
المسلمين من التعرض ألي معتقدات دينية غير معتمدة.  وفي لإلسالم،  كجزء من جهودها لمنع مواطنيها 

ووفقًا لوكالة أنباء برناما الحكومية تم حظر  9192( من قانون الطباعة والنشر لعام 9) 1ظل المادة رقم 
11. 1111وحتى يوليو تموز  1111كتابًا في الفترة من عام  211

 

حظرت وزارة األمن الداخلي  9191.  في عام يتضمن هذا الرقابة على الكتب غير اإلسالمية  أيضاً 
إستخدام كلمة "اهلل" في مطبوعات المجتمع غير اإلسالمي، على أساس أن هذا قد يسبب تشويشًا 
للمسلمين، رغم أنه لم يتم اإللتزام بهذا القرار في كل األوقات.  هذا القيد أمر غير طبيعي حيث أن 

وا نفس الكلمة لقرون طويلة، كما هو الحال بالنسبة للمسيحيين في المسيحيين الناطقين بالعربية قد إستخدم
جارتها إندونيسيا.  ومن الواضح أن حكومة ماليزيا تعتقد أن شعبها يسهل تشويشه.  في إبريل نيسان 

، بلغ األمر أن أعلن رئيس الوزراء أن الكتب المقدسة باللغة الماليزية يجب أن يطبع على غالفها 1112
مين"، ويتم توزيعها فقط داخل الكنائس أو المكتبات المسيحية، وال تستخدم في منازل "ليس للمسل

أوقفت الحكومة نشر الكتاب المقدس في لغة األيبان، وهي لغة قبيلة ماليزية  1112الماليزيين.  في عام 
11أصلية، بقصد منع المسيحيين من تبشيرهم.

 

في إطار قضية  1111نشأ في ديسمبر كانون األول  إن الحظر المفروض على إستخدام كلمة "اهلل" قد
رفعتها المجالس الدينية اإلسالمية لسبع واليات ماليزية، مع الرابطة الماليزية الصينية اإلسالمية، ضد 
مجلة كاثوليك هيرالد باللغة الماليزية والتي تصدرها األبرشية الكاثوليكية في كوااللمبور.  رد المسيحيون 

مة "اهلل" كمصطلح عام يشير إلى اإلله يسبق اإلسالم، وهي مشتقة من الكلمة العبرية بأن إستخدام كل
"إيلوهيم" المستخدمة منذ قرون بما في ذلك في ماليزيا كـ "إشارة عامة إلى اإلله" لدى المسيحيين 
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لى "إله والمسلمين، وأنه منذ وقت قريب فقط بدأت خطابة اللغة الماليزية تعتبر أن كلمة "اهلل" تشير إ
اإلسالم".  وأصر المسيحيون أنه في كل األحوال فإن ضمانات ماليزيا الدستورية للحرية الدينية تسمح لهم 

  19بإستخدام هذه الكلمة.

أيد وزير األمن الداخلي جانب المجالس اإلسالمية وحظر نشر الجريدة على أساس أن إستخدام الكلمة "قد 
في حين يتم توزيع جريدة الهيرالد بصورة عامة  11ًا بين المسلمين".يعمل على زيادة التوتر ويخلق تشويش

في الكنائس الكاثوليكية فقط، إال أن بعض المسلمين إشتكوا من أن الكلمة موجودة على الموقع اإللكتروني 
، تم السماح بنشر الهيرالد ولكن مع اإلستمرار في منع إستخدام 1111للجريدة.  في يناير كانون الثاني 

لمة "اهلل".  كذلك طلبت السلطات الماليزية من ناشري الهيرالد بختم الصفحة األولى بكلمة "توزيع محدود" ك
أصدرت  1111ديسمبر كانون األول  29في  11باللغة الماليزية، لتحديد توزيعها للمسيحيين أو الكنائس.

ي في إستخدام كلمة اهلل" رغم أن قاضية المحكمة العليا الو بي الن حكمًا بأن المسيحيين لهم "حق دستور 
هذا القرار صدر فقط ألن الهيرالد تركز توزيعها على المسيحيين فقط.  إستأنفت الحكومة الحكم للتهدئة، 

يناير كانون الثاني ألغت القاضية حكمها في إنتظار  1ولكن سرعان ما قررت أن تطعن في الحكم وفي 
ى عشر كنيسة، وألقيت قنابل بدائية على البعض منها، وتم قرار محكمة إستئناف.  بعد هذا تم نهب إحد

نهب معبد سيخي وتم العثور على رأسي خنزيرين في مسجدين، وقام شابين مسلمين بتدنيس خبز التناول 
19وكذلك تم نهب مكتب محامي الهيرالد.

 

ريع الجنائي لعام نتيجة لذلك قامت والية سيالنجور بإستخدام المواد الشرعية المناسبة من قانون التش
لوالية سيالنجور والتي تنص على عقوبات قد تصل إلى السجن عامين، بإعالن أن غير المسلمين  9112

ال يحق لهم إستخدام خمسة وثالثين مصطلحًا "إسالميًا" من بينها كلمة "اهلل"، وحكم اهلل، والصالة، 
يمان، وكعبه، وقبلة، وحج.  قا ل محمد خسرين مناوي، مدير إدارة سيالنجور والرسول، والمبلغ، والمفتي، وا 

الدينية اإلسالمية: "هذه متضمنة تحت قانون التحكم والحد من الدعوة إلى الديانات غير اإلسالمية.  فال 
11يمكن إستخدامها لنشر أديان غير اإلسالم".

 

التي تحتوي على قام مسئولي الحكومة بمصادرة الكتب المسيحية والمنشورات  1111بداية من مارس آذار 
 92111كلمة "اهلل".  ومع نهاية العام كانت سلطات المواني والجمارك الماليزية قد تحفظت على حوالي 

 1112نسخة من الكتاب المقدس.  قال اإلتحاد المسيحي في ماليزيا أن هذا إنتهاك إلتفاقية عقدتها عام 
لغتها مع الماليزية لديها نسخ من الكتب  مع الحكومة.  وهذا خلق مشكلة، ألن إندونيسيا التي تتشابه

 12المقدسة بها كلمة "اهلل"، فال يمكن إستيراد الكتب المقدسة اإلندونيسية والمطبوعات المسيحية إلى ماليزيا.
 

بالرغم من هذه القيود المتزايدة على المطبوعات غير اإلسالمية،  فإن مجهودات الحكومة األساسية تتوجه 
تتفق مع مذهبها في اإلسالم أو كما تقول النشرات الرسمية، تحتوي على "حقائق محورة  إلى الكتب التي ال
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عن اإلسالم يمكن أن تتسبب في تقويض إيمان المسلمين".  بعض من هذه كتابات إسالميين أكثر تطرفًا، 
وجد منطق بمن فيهم الوهابيين، والبعض اآلخر تفسيرات أكثر ليبرالية لإلسالم.  في بعض الحاالت، ال ي

واضح مثل حظر كتاب بول مارشال وآخرين "اإلسالم في مفترق الطرق: فهم عقائده، وتاريخه وصراعاته".  
، قامت وزارة األمن الداخلي بمنع سبعة وثالثين إصدارًا "يحتوي معلومات 1111في يونيو حزيران 

شورات والنصوص القرآنية" يدعى مغلوطة" عن اإلسالم.  قال متحدث بإسم "األمين العام لقسم مراقبة المن
تشي دين يوسوه أن واحد وعشرين من اإلصدارات كانت باللغة اإلنجليزية وتم نشرها في الواليات المتحدة 

ندونيسيا.   12والمملكة المتحدة واألردن، بينما ستة عشر منها باللغة الماليزية وصادرة في ماليزيا وا 

بمنع المزيد من الكتب وحددت، بالرجوع إلى قانون المطابع  قامت إدارة الرقابة 1119في يوليو تموز 
والمنشورات، أن أي شخص يقوم بإعادة طباعة أو تكون بحوزته تلك اإلصدارات يعاقب بالسجن لمدة ال 

دوالر( أو كليهما معًا.  كان  1111روبية )حوالي  11111تتعدى ثالث سنوات أو بغرامة ال تزيد عن 
كتاب "النساء المسلمات وتحديات التطرف اإلسالمي"  لكاتبه نوراني عثمان،  أحد الكتب المحظورة هو

، والذي رأت الحكومة أنه قد يتسبب في تشويش المسلمات.  صدر هذا الكتاب عن 1112والصادر عام 
المنظمة اإلسالمية للنساء في ماليزيا أخوات في اإلسالم، وقد لخص مناقشات المجموعات النسائية 

تصف منظمة نساء في اإلسالم نفسها بأنها "مجموعة   12من جنوب شرق آسيا والشرق األوسط.اإلسالمية 
من النساء المسلمات ملتزمات بدعم حقوق المرأة في إطار اإلسالم.  تقوم مجهوداتنا لدعم حقوق 
 المسلمات على مباديء المساواة، والعدل والحرية التي يؤيدها القرآن كما يتضح من دراسة النصوص

لم تتلق أخوات في اإلسالم أي رد رسمي من وزارة الداخلية أو إدارة الرقابة على اإلصدارات  11المقدسة".
قاموا باإلعتراض على الحظر لدى  1119في ديسمبر كانون األول  11والنصوص القرآنية بشأن الحظر.

محمد عارف يوسف أن  قال القاضي 1191يناير كانون الثاني  12المحكمة العليا في كوااللمبور وفي 
وقائع القضية ال تبرر الحظر، خاصة وأن الكتاب كان قد تم تداوله لمدة عامين قبل ذلك دون وقوع أية 

19أحداث.  وأمر الحكومة بتحمل مصروفات القضية.
 

 

 الخارجين عن اإلسالم

الم إلعتناق واجهت ماليزيا، في السنوات األخيرة، جدااًل متزايدًا حول سلسلة من الخروج عن اإلس
الهندوسية والبوذية والسيخية والمسيحية.  وفي حين كان هناك بعض التهديدات واإلعتقاالت، إال أن هذه 
الحاالت، على خالف مثيالتها في بالد أخرى خاصة في الشرق األوسط، عادة ما يتم معالجتها دون عنف 

ى.  فتوجد في عشر واليات قوانين تحد من وبالقانون.  في الواقع،ال يصرح للمسلمين إعتناق أي ديانة أخر 
وصول ديانات أخرى إلى المسلمين، هي واليات تيرينجانو، وكيالنتان، وسيالنجور، وبيراك، وكده، 
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إن عملية تبديل الدين في نجيري سيمبيالن  11ومالكه، وباهانج، ونجيري سيمبيالن، وجوهور، وبيرليز.
ذا وجد بعد مرور عام أن الشخص تشمل تلقي مبدل دينه للمشورة لمدة عام ب واسطة أحد رجال الدين.  وا 

ال يزال راغبًا في تبديل الدين فيمكن أن يسمح القاضي الشرعي بتقديم الطلب. ال يوجد بأية واليات أخرى 
إجراءات رسمية لترك اإلسالم؛ بل في بعض الواليات يتم معاقبة محاوالت ترك اإلسالم بالغرامة أو 

مت المحاكم الشرعية برفض طلبات تبديل الدين وحكمت على مقدميها بـ "التأهيل" الحبس.  كذلك قا
 المقيد.

بدل سون  9199مايو أيار  92من الحاالت المهمة في إطار تبديل الدين كانت حالة سون سينغ.  ففي 
داه عن سينغ الذي كان آنذاك في السابعة عشر من عمره دينه من السيخيه إلى اإلسالم دون أن يعلم وال

أراد العودة إلى الديانة السيخية، وأتم مراسم  9111يوليو تموز  91ذلك.  بعد ذلك بأربع سنوات وفي 
المعمودية السيخية في هيكل سيخي في آلورستار.  حاول بعد ذلك، وفشل، في تغيير أوراقه الرسمية من 

ت محدودة بحاالت معينة مقننة، مسلم إلى سيخي.  بالرغم من أن السلطة القضائية للمحاكم الشرعية كان
حكمت المحكمة الفيدرالية وهي أعلى محكمة في ماليزيا بأنه توجد  9111ليس من بينها الردة،  ولكن في 

مواد تمنح المحاكم الشرعية السلطة للبت في قضايا إعتناق اإلسالم،  وبالتالي تعتبر السلطة للبت في 
عتناقه اإلسالم كان صادقًا قضايا الردة "متضمنة بالضرورة".  قالت ال محكمة أيضًا أن تبديل سينغ لدينه وا 

91وتلقائيًا وأنه يجب أن يلتزم بقراره.
 

وفي أحد أشهر قضايا تبديل الدين في ماليزيا، رفضت محكمة اإلستئناف، وهي  1112في سبتمبر أيلول 
ا القومية من اإلسالم إلى محكمة فيدرالية متوسطة، طلب لينا جوي لتغيير الديانة المسجلة في بطاقته

 9111الكاثوليكية.  كانت قد ولدت في عائلة مسلمة، وكان إسمها آزلينا بنت جيالني، ولكن في عام 
تمت معموديتها في الكنيسة الكاثوليكية.  بعد  9119مايو أيار  99بدأت تحضر القداس الكاثوليكي، وفي 

سجل المدني الماليزي المختص بالزيجات رفض ذلك بفترة قصيرة، تزوجت من شخص كاثوليكي، ولكن ال
ينص على أن الشخص المسجل كمسلم ال يمكنه الزواج من  9111طلبها ألن القانون اإلصالحي لعام 

  99غير المسلم.

فتقدمت بعد ذلك بطلب لتغيير اإلسم والديانة في بطاقتها القومية، ولكن بالرغم من الموافقة على تغيير 
  91لكنها لم تتمكن من تغيير ديانتها الرسمية دون أمر من المحكمة الشرعية. إسمها إلى لينا جوي،

لمعرفتها أن المحكمة الشرعية لم يسبق لها إجابة طلب كهذا، وإلعتراضها بأنها بصفتها كاثوليكية ال 
إبريل نيسان  99تخضع للسلطة القضائية للمحكمة الشرعية، توجهت بطلبها إلى المحكمة المدنية.  في 

حكمت المحكمة العليا ضدها، قائلة أن المسلمين الماليزيين يحظر عليهم ترك اإلسالم.  بالرغم  1119
من الدستور اإلتحادي تضمن الحرية الدينية، إال أن المحكمة حكمت أن هذه  99من اإلعتراف بأن المادة 
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سبتمبر  92في   92لردة.الحرية يجب أن تفسر في تناغم مع المواد األخرى بما فيها الحظر اإلسالمي ل
قامت المحكمة  1111مايو أيار  21رفضت محكمة اإلستئناف أيضًا طلبها.  وأخيرًا في  1112أيلول 

الفيدرالية الماليزية بتأييد حكم المحكمتين السابقتين، وأكد رئيس المحكمة القاضي فيروز شيخ عبدالحليم 
ة.  قامت عائلة لينا جوي بالتخلي عنها وطردت بأن طلبها يقع ضمن السلطة القضائية للمحكمة الشرعي

من وظيفتها كبائعة.  وقد إضطرت هي وخطيبها غير المسموح لها بالزواج منه إلى اإلختباء خوفًا من 
92تهديدات المتطرفين لهما.

 

تستمر بعض تفاصيل سابقة قضية لينا جوي في خلق المشاكل.  بالرغم من أن ريفاتي ماسوساي ولدت 
تنقا اإلسالم، وأسمياها ستي فاطمة عبدالكريم، قامت جدتها الهندوسية بتنشئتها وأسمتها ريفاتي ألبوين إع

قامت بتغيير إسمها رسميًا إلى ريفاتي  1119ماسوساي.  إعتبرت ماسوساي نفسها هندوسية وفي عام 
ل من سوريش فيرابان وهو رجل هندوسي.  ولكن عندما حاو  1112ماسوساي.  ثم تزوجت في عام 

الزوجين إستخراج شهادة ميالد إبنتهما، إكتشفت السلطات أن شهادة ميالدها األصلية تقول أنها مسلمة.  
بما أن الزواج من غير المسلم يعتبر مخالفًا للشريعة في ماليزيا، فقد رفضوا إستخراج شهادة ميالد الطفلة 

 أو اإلعتراف بزواج األبوين.

ماسوساي بطلب إلى المحكمة العليا في ماالكا سيارياه لتغيير توجهت  1111في يناير كانون الثاني 
رسالها لمدة ستة أشهر إلى  ديانتها، ولكن قامت اإلدارة الدينية اإلسالمية في والية ماالكا باعتقالها وا 
معسكر أولو يام الديني إلعادة التأهيل في والية سيالنجور.  وهناك تم إجبارها على أداء الصلوات 

رتداء الحجاب، وأكل لحوم األبقار في مخالفة مباشرة للمعتقد الهندوسي بتحريم ذبح  اإلسالمية، وا 
كذلك أخذت اإلدارة الدينية اإلسالمية الطفلة ذات الخمسة عشر شهرًا من والدها وسلمتها لوالدة  92األبقار.

التأهيل الديني كان  ماسوساي المسلمة.  وكما يمكن ان نتوقع، فإن الفترة التي قضتها ماسوساي في إعادة
لها تأثير عكس ما كانت تصبو إليه السلطات.  بعد إطالق سراحها، قالت  لمراسلي الصحف: "بسبب 

لقد  91سلوكهم، فأنا أكره اإلسالم اآلن أكثر من الماضي.  يقولون أنها مدرسة، ولكن الواقع إنه سجن".
بنتها، ولكن المحكمة إشترطت أن توضع في وصاية والديها المسلمين وأن تخضع  رجعت إلى زوجها وا 

 لجلسات اإلرشاد اإلسالمي األسبوعية.

بالرغم من هذه السوابق الكئيبة، فإن قضية ستي فاطمة تان عبداهلل تقدم بعض األمل للماليزيين الذين 
يحاولون ترك اإلسالم.  غيرت ستي فاطمة دينها، وكانت تسمى في األصل تان إيان هوانج، إلى اإلسالم 

حتى تتزوج من فردون آشانيان وهو إيراني مسلم.  وتشهد بأنها لم تمارس اإلسالم  9119يوليو تموز  في
تركها فردون بعد ذلك، وقدمت طلبًا لكي   91على اإلطالق، وفي الواقع، إستمرت في إتباع التعاليم البوذية.

ة في بينانج، نظرًا لعدم ، حكمت المحكمة الشرعي1119مايو أيار  9ترجع رسميًا إلى البوذية.  في 
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إلتزامها الصادق باإلسالم، بأنها لم تعد مسلمة وسمحت لها بتغيير حالتها الدينية رسميًا.  كان هذا القرار 
أول قرار في تاريخ ماليزيا الحديث حيث سمحت المحكمة الشرعية لشخص بدل دينه بترك اإلسالم.  وفي 

ثمان إبراهيم باللوم على المجلس الديني اإلسالمي في بينانج حيثيات قراره، ألقى قاضي المحكمة العليا ع
تباع مبدلين دينهم إلى اإلسالم التعاليم اإلسالمية... ولكن في هذه  لعدم القيام بمهمته في "التأكد من فهم وا 

إحتج أعضاء حزب  99الحالة لم يتم عمل أي شيء حتى اللحظة األخيرة، حين كان األمر قد قضي".
اليزي، وهو جماعة إسالمية متشددة، على الحكم خارج المحكمة، وأعلنوا: "أنه في اإلسالم، فإن التحرير الم

ولكن، أيدت محكمة اإلستئناف الشرعية  91الشخص الذي يصر على ترك الدين يجب أن يعاقب بالموت".
11حكم المحكمة اإلبتدائية.

 

 

 المجموعات اإلسالمية التابعه للبدع

اإلسالمية التي يرى أنها بدع، فإن حكومة ماليزيا قامت بقمع حوالي خمسين بعيدًا عن حظر الكتب 
، قام مجلس 1111بمن فيهم األحمدية والشيعة.  في مايو ايار  –شخصًا ومجموعة رأت أنهم منحرفين 

سيالنجور اإلسالمي، وهو أعلى سلطة إسالمية في والية سيالنجور بعد السلطان، بمنع المجتمع األحمدي 
صالة في مسجد بيت السالم حيث أن "األحمدية ال تعتبر مذهبًا إسالميًا".  ويؤدي عدم اإللتزام إلى من ال

19الغرامة و/أو الحبس مدة تصل إلى سنة واحدة.
 

وفي حين تختص المحاكم الشرعية عادة بقضايا األحوال الشخصية، إال أنها يمكن أن تمنح المسئولين 
الطوائف المنحرفة عن اإلسالم.  من األمثلة المهمة والمثيرة كانت  الحكوميين السلطة إلعتقال أعضاء

طائفة "مملكة السماء" وتسمى أيضًا "مجموعة إبريق الشاي".  تأسست في منتصف السبعينات على يد 
عارفين محمد األمي، والمعروف لدى مريديه بإسم آيه بين، أي "األب بين"، وقد عاش أعضاء المجموعة 

في الشمال الشرقي  92شخص في مجمع قرب قرية كامبونج باتو 111-921ددهم مابين الذين يتراوح ع
من البالد.  إكتسبت مجموعة مملكة السماء إسم الشهرة بسبب إقامة نصب إلبريق شاي يبلغ إرتفاعه 

، يقولون أنه يرمز إلى سكب اهلل البركات على البشرية.  يقول النقاد أن أعضاء 9119طابقين في عام 
 كة السماء يؤمنون أن آيه بين إله، وهو إعادة تجسيد لبوذا، والسيد المسيح، وشيفا، ومحمد.ممل

في منتصف الثمانينات قامت إدارة الشئون اإلسالمية بإعالن أن مجموعة مملكة السماء هي جماعة 
فة" أدانت محكمة إسالمية أربعة من أعضائها باإلشتراك في "ممارسات منحر  9111منحرفة، وفي عام 

ستمروا  وأمرتهم بحضور برنامج إعادة التأهيل.  عندما رفضوا ذلك، حكمت عليهم المحكمة بالحبس؛  وا 
أعلن آيه بين تركه اإلسالم، وأمرت محكمة إسالمية بالقبض  1119في عام  11في إستئناف قضيتهم.

هدد السالم العام.  عندما عليه وحبسه لمدة تسعة أشهر، قائلة أن أفكاره فاسدة، وتقلل من شأن اإلسالم، وت
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أدركت السلطات أن مملكة السماء تجذب إهتمام وسائل اإلعالم الدولية والخارجين عن اإلسالم، قررت أن 
أمرت السلطات المحلية األعضاء بتدمير إبريق الشاي العمالق  1112تأخذ خطوة أبعد.  في مايو أيار 

يوليو  11راضي الزراعية.  رفضت الجماعة، وفي ونصب أخرى، قائلة أنه غير مصرح بإقامتها على األ
قامت الشرطة بمداهمة المجمع والقت القبض على تسعة وخمسين عضوًا:  كان خمسة منهم  1112تموز 

قصرًا وواحد نيوزيلندي العرق مسيحي األصل.  ولكن، اآلخرين تم إتهامهم بعصيان الفتوى التي حكمت 
، وبأمر المحكمة، قام مسئولي الوالية بتجريف كل 1112ب بإنحراف تعاليم آيه بين.  في أغسطس آ

  12المنشآت غير السكنية في المجمع الرئيسي للجماعة بما فيها إبريق الشاي.

.  1119مارس آذار  1تمت محاكمة كاماريا، ذات السبعة والخمسين عامًا، وهي إحدى العضوات، في 
لكي تتجنب إتهامها بعصيان الفتوى ضد آيه بين.   كانت أساسَا قد إدعت أنها إرتدت عن مملكة السماء

ولكن محكمة شرعية عليا حكمت بأن ردتها لم تكن صادقة وأنها لم تترك بالفعل كل التعاليم المناقضة 
قام آيه بين نفسه بالهروب من البالد قبل مداهمة  1112في عام   12لإلسالم، فعاقبتها بالسجن عامين.

11الحدود في تايالند.المجمع وظل في المنفى قرب 
 

 

 المصلحين والمعارضة السياسية

في السنوات األخيرة، تم إتهام المعارضة السياسية أيضًا "بإزدراء اإلسالم".  في بداية هذا الفصل، تكلمنا 
وبعد موجة من اإلتهامات من جانب  1191مارس آذار  11عن أحد هؤالء وهو راجا بترا قمرالدين.  في 

متطرف بقيام أخوات في اإلسالم بتحوير تفسير المباديء الدينية، قامت مجموعة تسمى نشطاء اإلسالم ال
جماعة شباب المساجد الماليزية بتقديم شكوى ضد أخوات في اإلسالم، في محاولة لجعل الهيئة تزيل كلمة 

يزيا(،  "اإلسالم" من إسمها.  إن اإلسم الرسمي ألخوات في اإلسالم هو منتدى أخوات في اإلسالم )مال
ولكنهم يستخدمون إسم "أخوات في اإلسالم" على منشوراتهم.  قال قائد الجماعة محمد نوار عارفين، 
مستخدمًا الحجة المهينة الشائعة بأن المسلمين الماليزيين يسهل تشويشهم بشأن دينهم، إن أخوات في 

سالم "تقوم بإصدار تصريحات تتعارض مع ما يؤمن به باقي المسلمين.  وهذا يسبب التشويش بين  اإل 
11المسلمين الذين قد يعتقدون أن المجموعة تمثل اإلسالم".

 

 

 المالديف

ربما يكون أرخبيل المالديف في المحيط الهندي معروفًا أكثر بكونه وجهة سياحية بفضل مياهه الرائعة 
حار.  ولكنه أيضًا من وجزره المرجانية، وبكونه أكثر البالد عرضة للخطر في حال إرتفاع منسوب مياه الب
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أكثر البالد ممارسة للقمع الديني في العالم.  حيث تحظر كل الديانات فيما عدا المذهب السني من 
اإلسالم.  الشريعة هي أساس القانون، لهذا توجد قيود على الزندقة واإلزدراء بالمقدسات، ووفقًا لمراجعة 

من الدستور  21المادة  19يحصلوا على الجنسية. ، فإن غير المسلمين ال يمكنهم أن1119الدستور عام 
تطالب كل مواطن بـ "حفظ وحماية اإلسالم دين الدولة الرسمي وثقافتها ولغتها وتراثها".  باإلضافة لهذا، 

ستبعاد من يكون هناك شك  9112فإن قانون  لحماية الوحدة الدينية قد تم إستخدامه لسحق المعارضة وا 
بدأ مشرعي القانون في المالديف في مراجعة قانون العقوبات المعمول  1112 في تركهم للدين.  في عام

به منذ خمسين عامًا، وقد سعت بعض المراجعات إلى تطبيق عقوبات بناء على الشريعة اإلسالمية، ربما 
11تشمل قتل المرتدين.

 

لمصلحين، وقد كان تسليم على الرغم من الوحدة الظاهرية، فإن البالد ممزقة بين المتشددين اإلسالميين وا
عالمة على ما قد ظن البعض أنه سيكون عصرًا أكثر  –ألول مرة منذ ثالثين عامًا  –السلطة الرئاسية 

إعتدااًل وديمقراطية.  كان محمد ناشيد الرئيس الجديد، ناشطًا سياسيًا في السابق وكذلك كان سجينًا سياسيًا 
ولكنه إختار لمنصب  911حرية التعبير وحماية حقوق اإلنسان.يدعو إلى المباديء الديمقراطية بما فيها 

وزير الشئون اإلسالمية، عبدالمجيد عبدالباري، عضو الحزب اإلسالمي األصولي آداالث والذي نادى بأن 
كان البرلمان يناقش مشروع قانون يجرم بناء أماكن عبادة لغير  1191الموسيقى حرام.  في أوائل عام 

رسة العقائد غير اإلسالمية، مع عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات.  على أن المسلمين، أو مما
  919يسمح لألجانب بالعبادة في بيوتهم.

إضطرت عايشة آنية، األمين العام السابق للحزب الديمقراطي المالديفي، إلى اإلستقالة  1111في عام 
النساء بالحجاب حتى ال يتعرض الرجال  واإلختباء بعد نشر مقال ينتقد الفكر القائل بضرورة إلزام

إحتجزت الحكومة عدد من النساء والرجال، ربما وصل عددهم إلى خمسين  9119في عام  911لإلغواء.
شخصًا، بزعم إعتناقهم للدين المسيحي، وقامت بإستجواب إثني عشر آخرين.  تقول بعض التقارير أنهم 

في إجتماع عام  1191مايو أيار  19في  912فترة إحتجازهم. أجبروا على أداء الصالة وقراءة القرآن أثناء
قال محمد نظيم البالغ من العمر سبعة وثالثين عامًا أنه لم يعد مسلمًا.  وبعد أن حاول بعض الحاضرين 
حتجازه.  أرسلت وزارة الشئون اإلسالمية إثنين من  مهاجمته، قامت الشرطة بإخراجه من اإلجتماع وا 

يونيو حزيران قدم نظيم إعتذارًا علنيًا على تليفزيون  9ثناء التحفظ عليه، وفي العلماء لينصحوه أ
912المالديف.

 

إن حسن سعيد هو مثال آخر على التوتر بين اإلسالميين واإلصالحيين.  كان قد تلقى تعليمه في 
في تنفيذ برنامج صار نائبًا عامًا وهو في عمر الثالثة والثالثين وشرع  1112باكستان وماليزيا، وفي عام 

تم  1112بسبب خالفاته مع الرئيس جايوم.  في عام  1111إصالحي حتى إستقالته في أغسطس آب 
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نشر كتابه "الحرية الدينية والردة واإلسالم" الذي إشترك في تأليفه مع أخيه عبداهلل سعيد )أحد المساهمين 
ة بالموت ال يمكن تبريرها باإلستناد إلى كان هدف الكتاب هو "إظهار أن عقوبة الرد 912في هذا الكتاب(.

القرآن أو السنة النبوية".  في البداية كان الكتاب متوافرًا في المالديف وأماكن أخرى؛  ولكن في عام 
تم حظر تداوله من قبل المجلس األعلى على أساس أنه "يناقض مباديء اإلسالم مما قد يضلل  1119

التي كان حسن سعيد نفسه من أوائل المرشحين  1119اسية عام العامة".  حدث هذا خالل الحملة الرئ
911بها.

 

قامت وزارة الشئون اإلسالمية بحجب موقع  1119إستمرت الرقابة الدينية، وفي نوفمبر تشرين الثاني 
www.sidahitun.com   بحجة أنه يدعو إلى المسيحية.  ودفاعًا عن قرار الوزارة قال الشيخ البارز

إبراهيم فريد أحمد عن شعب المالديف "إذا أتيح لهم الدخول إلى هذه المواقع، فقد يكون هناك تأثير سلبي 
911عليهم، ألن إيمانهم باإلسالم ضعيف".

 

عامل  91111كما يتم سلب مواطني المالديف من حريتهم الدينية، فكذلك األمر أيضًا بالنسبة لحوالي 
مهاجر يعملون بالدولة ويأتون من خلفيات دينية مختلفة.  ألنهم إذا لم يكونوا من المسلمين السنة، فإنهم 

والمواد الدينية األخرى.  وأكثر  مقيدين ليس فقط  بشأن ممارسة عقيدتهم ولكن أيضًا بشأن إستيراد الكتب
من ذلك، فإن ظروف السكن واإلقامة المزدحمة التي يعيش فيها غالبية هؤالء العمال من المستوى 

919المنخفض تجعل حتى العبادة غير القانونية تقريبًا مستحيلة.
 

 

 ختام

زدراء بالمقدسات.  تختلف هذه الدول األربعة عن بعضها البعض، ولكن كل منها تظهر مخاطر قيود اإل
كان إستعداد األحزاب السياسية األكبر والتي غالبًا ما تكون قومية لتشكيل تحالفات تخضع فيها لمطالب 
ندونيسيا  األحزاب اإلسالمية األصغر في مقابل مساندتها من الديناميكيات المدمرة في بنجالديش وا 

هذه األحزاب بالمزيد من السياسات اإلسالمية وماليزيا.  ومن التوجهات المتصلة بهذا هو أن تطالب نفس 
للحيلولة دون مساندة العناصر األكثر تشددًا.  كل من هذه األساليب تفسح مجااًل سياسيًا أكبر لتيارات 
ندونيسيا كانت الحكومات المركزية عادة ما تخفف من هذا التوجه، ولكن  أكثر راديكالية.  في بنجالديش وا 

يرهما ضعيفًا.  وهذا جعل القمع اإلسالمي ممكنًا من جانب سلطات المحلية في كال البلدين كان تأث
واإلقليمية المتباعدة.  وفي المالديف، إستخدمت الحكومات المتعاقبة سلطة الدولة  لفرض توحد خانق 

 ومقيد على دولة أصاًل منغلقة بشكل الفت.

http://www.sidahitun.com/
http://www.sidahitun.com/
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ر دينهم، فإن الدولة ذاتها معروفة أيضًا وفي حين يخلق القانون الماليزي مشاكل كبيرة لمن يريدون تغيي
ببرامجها لقمع المجموعات واألفكار "المنحرفة"، بل وحتى منع إستخدام الكلمات التي تعتقد أن سكانها 
المسلمين قد يجدونها "مشوشة".  هذا اإلدعاء الذي يتردد صداه في المالديف يتعارض مع إدعاء الحكومة 

فتح.  وأكثر من ذلك، فإنها تهين شعبها الحيوي المثقف، بالتلميح إلى أن أنها تمثل اإلسالم الحديث المن
 مواطنيها غير قادرين على التعامل مع األفكار واآلراء المختلفة.

وكما تقول جماعة أخوات في اإلسالم: "إن الجهل ليس نعمة أبدًا.  فعندما نقوم بتضييق مساحة الحوار 
للحصول على المعلومات والقراءة فإن تصرفات الحكومة يمكن أن المفتوح بين المواطنين ونسحق سعيهم 

توصف بأنها "تدعو إلى الجاهلية" ألنها ستدفعنا إلى عالم أكثر قمعًا حيث نكون تابعين عميانًا دون أن 
911نطرح أسئلة خشية أن يخل هذا بنظرتنا الضيقة إلى العالم..."
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 الجزء الثالث

============ 

 

 بالمقدسات عولمة اإلزدراء

 

 مقدمة إلى الدول الغربية
 واإلزدراء بالمقدسات علي المستوي الدولي 

 

إن الحظرالموضوع على اإلزدراء بالمقدسات، والهرطقة، و"اإلساءة لإلسالم" وما شابهها من اإلساءات 
حد من مجال المزعومة في العالم اإلسالمي يهدف ولو جزئيًا إلى فرض التماثل الديني واإلمتثال الزمني بال

الجدل والمناقشات المحتملة في داخل المجتمعات اإلسالمية.  ولكن مثل هذه القيود يمكن أن تكون فعالة 
بشكل كامل فقط إذا ظل المجتمع مغلقًا، وهو األمر الذي تزداد صعوبته بالنسبة للحكومات في ضوء 

في اإلستقرار بأعداد كبيرة في الغرب،  إنتشار وتوافر وسائل اإلعالم العالمية.  وفوق هذا، أخذ المسلمين
حيث هم أقليات مهاجرة، وهو وضع غير مألوف في تاريخ اإلسالم، وبالتالي يتعرضون غالبًا لقدر أكبر 
من الجدل والنقد عن السابق.  إن هذه التغييرات، خاصة عندما يضاف إليها المناورات السياسية، قد 

لدبلوماسية وأعمال العنف حول إدعاءات "اإلساءة إلى اإلسالم" أنتجت سلسلة من الصراعات القانونية وا
 من قبل مسلمين وغير مسلمين على السواء. 

رغم أن هذه الصراعات يكون منشأها الغوغاء أو العنف المسلح الذي يشجعه المتطرفين دينيًا، إال أنها 
نًا من قبل المنظمات اإلسالمية في أيضًا نتاج الجهد المنظم من قبل الدول ذات الغالبية  المسلمة، وأحيا

ستخدام القوانين والمؤسسات الغربية لقمع ما يرون أنه "إساءات" لدينهم.  وقد إنتقل  الغرب، لتشكيل وا 
لى داخل الدول الغربية بشكل متزايد  الصراع اآلن إلى األمم المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة، وا 

نية والتهديد بالعنف تقوض بشكل مباشر حرية التعبير لمجموعة واسعة، أيضًا.  إن المجهودات القانو 
وتزداد إتساعًا، من الناس، بمن فيهم المسلمين من أصحاب األفكار اإلصالحية، والذين تركوا اإلسالم، 
وغير المسلمين الذين صدرت عنهم تعليقات مثيرة للجدل تتراوح بين التعليق المثقف، والنقد، والتشكك، 

خرية الخفيفة، واإلدانة القوية.  إن التهديد بالموت، وأعمال العنف ضد من يزعم إساءتهم وكذلك والس
خوتهم في الدين تزيد من المخالفة القانونية لما ينتج عنها من دعوة ساذجة للمزيد من القيود  مواطنيهم وا 
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وافق اإلجتماعي.  إن مثل الجديدة على مناقشة اإلسالم وذلك  ببساطة من أجل الحفاظ على السالم والت
هذا التحرك ال يثبت فقط عدم جدواه ولكنه يعمل على تثبيت قانونية مبدأ حق الناس في "الحماية" من 
األفكار التي يمكن أن تسيء إليهم.  وفي مجمل األمر، فإن الضغوط المتزايدة لفرض قواعد اإلزدراء 

 سس حقوق األفراد في الحرية الدينية وحرية التعبير.بالمقدسات اإلسالمية هذه بصورة عالمية تهدد بتآكل أ

إن قواعد اإلزدراء بالمقدسات اإلسالمية  قد جذبت اإلهتمام العالمي أواًل مع إصدار فتوى الخوميني عام 
بصورة خاصة.   1112ضد سلمان رشدي، ثم عادت بشكل ملحوظ إلى الساحة العالمية منذ عام  9191

حاالت دولية في منشأها ونتائجها، حيث إصطدمت قيود اإلزدراء  يتحدث الفصل العاشر عن خمس
بالمقدسات التي تمارس في الدول اإلسالمية في مواجهة مباشرة ومتفجرة مع تصريح أو عمل تم إنتاجه في 
عتبر "إساءة إلى اإلسالم".  من بين هذه الحاالت، فإن الجدل غير المتوقع حول  مكان آخر بالعالم وا 

كانت له أصداء كاسحة متفردة.  ألنه  1111و 1112يكاتورية الدنماركية ما بين عامي الرسوم الكار 
باإلضافة إلى وضع المتورطين في نشر الرسوم في خطر دائم وأيضًا التأثير على اإلقتصاد الدنماركي، 
وم فإن الهجمات الغوغائية واإلغتياالت قد حصدت حياة أكثر من مائتي شخص ال يد لهم بالمرة بالرس

"المسيئة".  كذلك تركت هذه األحداث بصمتها في أذهان القادة السياسيين في الغرب وأثرت بقوة في 
قراراتهم بعد ذلك، والتي صارت في أحيان كثيرة تركز على كيف، وليس هل، توازن بين الحرية ومطالب 

الفتوى الخاصة بسلمان  اإلزدراء بالمقدسات اإلسالمية؟  وكما هو الحال في الحاالت األخرى، بداية من
رشدي فصاعدًا، فقد شملت أزمة الرسوم الكاريكاتورية ما يبدو أنه تعددية مذهلة من الدوافع على 

بداية من إستياء ثالثة أئمة دنماركيين من التغطية غير المناسبة  –المستويات المحلية والدولية والعالمية 
رية في إعاقة مساعي تقودها الواليات المتحدة لنشر في جريدة إيالندز بوستن، إلى رغبة الحكومة المص

الديمقراطية في الشرق األوسط.  وبالرغم من إساءة تصوير األزمة غالبًا على أنها إنفجار غضب تلقائي 
من "الشارع اإلسالمي" فإن أعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمي قد لعبوا دورًا حيويًا في اإلستمرار في جذب 

م الكاريكاتورية، باإلضافة إلى إضفاء الشرعية والثقل على رد الفعل تجاهها.  وعندما تم اإلهتمام إلى الرسو 
تعيين رئيس الوزراء الدنماركي السابق لقيادة الناتو فيما بعد، إستغلت تركيا حادثة الرسوم الكاريكاتورية 

لى كل مستويات للحصول على منصبين رفيعين لمواطنيها في داخل أهم تحالف عسكري لدى الغرب.  وع
 هذا اإلحتجاج على اإلزدراء بالمقدسات وغيره أيضًا، كان اإلستغالل السياسي للدوافع الدينية أمرًا بارزًا. 

إن أحداث مثل أزمة الرسوم الكاريكاتورية هي أيضًا نتيجة الضغوط المتواصلة من قبل عدة أطراف عاملة 
إلزدراء بالمقدسات اإلسالمي.  هذه الضغوط تساعد على ثالث جبهات أساسية للتصدير العالمي لقواعد ا

على إبقاء القضية حية في الغرب لوقت طويل بعد أن يكون إحتجاج الشهر قد تالشى من العناوين 
 الرئيسية.  
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في أكبر مجهود رسمي، والذي نتكلم عنه بالتفصيل في الفصل الحادي عشر، قد سعت منظمة المؤتمر 
متحدة والمحافل الدولية األخرى إلى كسب تأييد رسمي لحظر عالمي على اإلسالمي من خالل األمم ال

للجنة األمم  9111اإلزدراء بالمقدسات ضد اإلسالم.  هذا المجهود في شكله الحالي بدأ بقرار عام 
المتحدة لحقوق اإلنسان، والذي لم يلق إهتمامًا كبيرًا، عرف أول األمر بـ "الطعن في اإلسالم"، ثم أعيدت 

يته وصار "إذدراء األديان" بناء على إصرار الوفود األخرى؛ عبَّر هذا القرار عن القلق المتنامي لدى تسم
دول منظمة المؤتمر اإلسالمي، وكذلك رد فعلها، تجاه اإلنتقاد الخاص بممارسات حقوق اإلنسان لديها 

ل ذلك إلى إستثناء نفسها من وأيضًا اإلهتمام المتزايد باإلرهاب اإلسالمي.  كانت هذه الدول قد سعت قب
التمسك بمباديء حقوق اإلنسان العالمية الراسخة بأن وجهت إتهامين بـ "اإلزدراء بالمقدسات" ضد مقررين 
خاصين لألمم المتحدة أثارا قضايا حساسة تمس حقوق اإلنسان.  ورغم أن هذه القرارات قد سبقت قضية 

، إال أنها 1119سبتمبر أيلول  99لهجمات اإلرهابية في الرسوم  الكاريكاتورية الدنماركية بل وحتى ا
وما بعده سعت قرارات منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى  1111إكتسبت قوة في أعقاب كل حادثة.  منذ عام 

التأكيد بأن حرية التعبير يجب أن تكون محدودة لصالح أهداف أخرى، يفترض أن من بينها الحرية 
9الدينية.

 

ارات "إذدراء األديان" هجومًا شديدًا ليس فقط من الدول الغربية، التي كانت تعارضها بعد ذلك، واجهت قر 
في العادة، ولكن أيضًا من الجمعيات األهلية وخبراء حقوق اإلنسان.  ولكن، حتى اآلن لم يؤدي هذا النقد 

تخدام "الدعوة مثل إس –إلى إعادة النظر فيها بطريقة جدية، بل مجرد تغيير في المصطلحات المستخدمة 
إلى الكراهية الدينية" بداًل من تشويه صورة األديان.  وكان مما يثير المخاوف أنه في أكتوبر تشرين األول 

بدا وكأن الواليات المتحدة تساند هذا المجهود بإشتراكها مع مصر، المؤيد الرئيسي لقرار "إذدراء  1111
عن القلق بشأن "التنميط العرقي والديني السلبي"، وفي األديان"، في تبني قرار بشأن حرية التعبير يعبر 

حين لم يكن القرار ملزمًا إال أنه حث الدول على محاربة "أية دعوة للكراهية الدينية أو القومية أو العرقية 
ربح أنصار حرية التعبير إنتصارًا صغيرًا ولكنه   1مما يشكل تحريضًا على التمييز أوالعداء أو العنف".

 .1199هام عندما تم حذف هذا القرار من جدول اعمال مجلس حقوق اإلنسان في عام إنتصار 

تتم مناقشة نفس األسئلة في القانون القومي الغربي.  إن الخالف حول الصياغة في مؤتمرات األمم 
المتحدة في نيويورك وجنيف بالتأكيد يعكس حقيقة أن العديد من دول الغرب بالفعل تقبل مبدأ أن 

ات يجب أن تحدد ما يشكل النقد الديني المقبول.  وكما يوضح الفصل الثاني عشر، فإن هذه الحكوم
الدول نفسها تفرض قوانين تحد مما يمكن أن يقال بشأن المعتقدات الدينية.  مثل هذه القوانين تشمل حظر 

، الذي تشكل بصورة اإلزدراء بالمقدسات حرفيًا، الذي نشأ أساسًا لحماية المسيحية، ومنع خطاب الكراهية
أساسية في النصف قرن األخير كوسيلة لمناهضة العنصرية والتي تستخدم االن بصورة متزايدة لتغطي 
الفئات الدينية أيضًا.  في إتساق مع الرأي الذي صرح به اإلتحاد األوروبي بأن القيود على الخطاب يجب 
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إلزدراء بالمقدسات التي يستمر طرحها عادة ما ال أن تهدف إلى حماية األفراد وليس الديانات، فإن قوانين ا
تجد مساندة كافية وفي بعض الحاالت تعتبر فعليًا منعدمة.  ولكن، مع ذلك تم إستخدام البعض منها 

 لمحاكمة اإلساءة إلى اإلسالم. 

الخط وفي مقابل قوانين التتجديف فإن إستخدام قوانين خطاب الكراهية آخذ في التزايد.  في الواقع، إن 
نتقاد أتباعه قد ثبت  الفاصل بين هذين النوعين من األحكام، وكذلك ما يقابله من فرق بين إنتقاد الدين وا 
عدم وضوحه وقد رفض صراحة من بعض المشتكين المسلمين الذين يدعون أن أي طعن في اإلسالم 

 يتضمن بالضرورة اإلساءة للمسلمين.

القانونية الغربية، فإن كل نقاش حول "اإلساءة إلى اإلسالم" يقوم  وأخيرًا، بخالف الخطر المتمثل في القيود
في ظل مشكلة أبعد، تؤثر ليس فقط على السياسيين والمجادلين بل أيضًا المسلمين العاديين الذين يعيشون 
في الغرب، ومبدلي دينهم، وآخرين كثيرين ممن يمكن أن تصدر عنهم تعليقات خاطئة في مكان خاطيء 

الخاطيء.  في حين يجادل المسئولين حول مشروعية الحظر القانوني للتكفير، فإن نمطًا من في الوقت 
التهديد بالعنف، الذي نناقشه في الفصل الثالث عشر، قد طبق بالفعل حظرًا على قطاعات كبيرة من 

صة في المجتمع الغربي، كما سبق وفعل في الدول ذات األغلبية المسلمة.  هذا اإلرهاب قوي بصورة خا
داخل بعض المجتمعات اإلسالمية التي قد يستهدف األفراد فيها بسبب أي تعليق ينحرف عن األصولية 

 المتطرفة.

باإلضافة إلى الصدمة الناتجة عن األحداث العالمية مثل أزمة الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية، والتهديد 
أمام الحديث علنًا عن اإلسالم، مما يؤثر أيضًا  الغامض بالتقاضي، فإن هذا اإلرهاب قد خلق عائقًا هائالً 

في قدرة مسلمي الغرب على مناقشة تفسيرات دينهم.  إن المجال الواسع من الكلمات والناس المستهدفين 
بالتهديد يوضحان أن اإلجراءات القانونية المحدودة لمنع بعض أنواع الخطاب، بتعبير معتدل، ال تسهم في 

ي.  بل كما يمكن أن نرى في الدول ذات الغالبية المسلمة والتي تعمل فعاًل بمثل خلق اإلنسجام المجتمع
هذه القوانين ، فإن الحظر الذي تفرضه الدولة على الخطاب عادة ما يؤدي إلى زيادة الحساسية، وزيادة 

2المطالبة بإسكات الفكر الذي ال يتوافق معها.
 

ذ آمن نسبيًا لمن يرغبون في التعبير عن آراء إصالحية بالرغم من هذه الضغوط، فإن الغرب ال يزال مال
أو ناقدة لإلسالم، ولكنه يقف عند مفترق حرج بين الدفاع المتجدد عن حرية التعبير وقبول الحدود المتزايدة 
للتعبير عن األفكار الجدلية.  وفي ضوء رد فعل أغلب الحكومات، وهو غامض في أفضل الحاالت، نحو 

سوم الكاريكاتورية التي نشرتها إيالندز بوستن، وفيلم فتنة للمخرج جيرت وايلدرز، فإن الخالفات حول الر 
ستمرار جو التهديد، خاصة في أوروبا، الذي يواجه أي  اإلجراءات القانونية ضد نقاد اإلسالم المعروفين، وا 
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ياتهم، فمن غير من يناقش أمورًا يرى اإلسالميون المتطرفون أنها ال يجب المساس بها مهما كانت خلف
 الواضح أي إتجاه يتجه إليه العالم الغربي.
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91 

 اإلسالم واإلزدراء بالمقدسات،

 1122 - 2191على الساحة الدولية   

 

.  وفي 9199تم نشر رواية "آيات شيطانية" الشهيرة، المكتوبة بقلم سلمان رشدي، عام 
يطانيين، بطرق سلمية، وقت إصدار هذه الرواية، إعترض عدد قليل من المسلمين البر 

ضد رواية خيالية إعتبروها مسيئة لإلسالم.  تبع ذلك عدد من التظاهرات المتفرقة، 
، قام آية اهلل الخوميني، المرشد 9191بعضها أكثر عنفًا من غيرها.  في فبراير شباط 

األعلى إليران، بتوسيع سلطته المزعومة إلى خارج حدود ايران.  فقام بإصدار فتوى 
عدام سلمان رشدي،، وهو مواطن بريطاني له  تقضي بأنه من واجب المسلمين تعقب وا 

 أصول من جنوب أسيا، بدعوى أنه قد قام  بإزدراء اإلسالم.

وأرغمت  فتوى الخوميني العالمية سلمان رشدي على اإلختباء حيث أنها كانت تدعوا 
لحوالي عقد كامل. وفي لقتله.  كما أجبرته على اإللتجاء إليجاد حراسة أمنية مستمرة 

نفس الوقت، تم قتل مترجم الرواية الياباني الجنسية، واإلعتداء على مترجمين وناشرين 
، 9119آخرين، وتم إلقاء قنابل على مكتبات أمريكية وأحد الفنادق في تركيا.  في عام 

خرج الكاتب المحاصر من مخبئه بعد إتفاقية مزعومة بين الحكومتين البريطانية 
يرانية.  مازال سلمان رشدي حيًا اليوم، ولكن تستمر عناصر متشددة من النظام واإل

 اإليراني في اإلعالن أن الفتوى بإهدار دمه ال زالت قائمة.

أثار إثني عشر رسمًا كارتونيًا يصور النبي محمد إحتجاجات  1111في فبراير شباط 
م الكاريكاتورية كانت قد غاضبة مفاجئة في كل أنحاء العالم.  وبالرغم من أن الرسو 

، في الجريدة الدنماركية 1112نشرت قبل ذلك بخمس شهور، أي في سبتمبر أيلول 
راقة الدماء الدولية، والتي قيل أنها تمثل الغضب  إيالندز بوستن، إال أن ثورة العنف وا 

 التلقائي لدى "الشارع اإلسالمي"، لم تحدث حتى العام التالي.

، خرج اآلالف من المتظاهرين المسلمين في أنحاء أفريقيا 1111فبراير شباط  91في 
وآسيا والشرق األوسط، بعد صالة الظهر لإلحتجاج ضد الرسوم الكاريكاتورية.  وأدت 
بعض اإلحتجاجات إلى وقوع أعمال عنف، بالرغم من دعوة العديد من رجال الدين إلى 
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سامة بن الدن وقاموا بحرق المحافظة على سلميتها.  أقحم المحتجين المصريين إسم إ
وقام اآلالف في كوااللمبور بماليزيا بالدعوة إلى القضاء على الدنمارك،   9علم الدنمارك.

سرائيل، وجورج بوش، وأمريكا. متظاهر بحرق  91111وفي كربالء بالعراق قام حوالي  1وا 
س بتنظيم وقامت حما 2األعالم الدنماركية وطالبوا بقطع عالقات العراق مع الدنمارك.

طفل على علم الدنمارك، وحملوا نعشًا عليه إسم  211مظاهرة داس فيها حوالي 
قامت الشرطة بإخماد أعمال شغب  2"الدنمارك"، وطالبوا بمقاطعة المنتجات الدنماركية.

وقامت قوات األمن في  2في حيدرأباد بالهند باستخدام الهراوات والغار المسيل للدموع.
ار المسيل للدموع إلبعاد مثات المحتجين عن السفارة الدنماركية في كينيا بإستخدام الغ

كما شهدت باكستان وأفغانستان موجة من أسوأ أعمال الشغب.  ال زالت الرسوم  1نيروبي.
الكاريكاتورية مذمومة لدى المسلمين، وال زال مؤيدي حرية التعبير ينشرونها بتحد  من 

ضحية حتى اآلن في مختلف أرجاء  129وقت آلخر.  والمحصلة هي سقوط حوالي 
1العالم بسبب أزمة الرسوم الدنماركية.

 

لم يكن البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز غريبًا عن الجدل، عندما أعلن في نوفمبر 
  9أنه بدأ في إنتاج فيلم يوضح "طبيعة القرآن الفاشية المتعصبة". 1111تشرين الثاني 

لن أنه سيتم عرض فيلمه في مارس آذار بعنوان أع 1119وفي يناير كانون الثاني 
"الفتنة".  قال أن فيلمه يقوم بربط القرآن بالعنف بصورة مباشرة ويقدمه على أنه "أحدث 

 إختبار للديمقراطيات الغربية منذ النازية والشيوعية".

بعد ظهور فيلم "الفتنة" على اإلنترنت، إنتشرت موجة من اإلحتجاجات الغاضبة، 
ات، وأعمال العنف، واإلتهامات باإلزدراء بالمقدسات حول العالم.  قام اعضاء والتهديد

البرلمان في مصر والمغرب وبنجالديش بالتنديد بالفيلم وقد وصفه األخير بأنه "متخلف 
ندونيسيا مطالبة بالمقاطعة ومهددة بمختلف  يران وماليزيا وا  عقليًا".  أدانته السودان وا 

لخارجية الباكستانية أن "اإلساءة إلى الديانات األخرى ال يمكن التبعات.  قالت وزارة ا
 1تبريره بدعوى حرية التعبير" وطالبت أن تقوم الحكومة الهولندية بمحاكمة فيلدرز.  في 

شخص مؤتمرًا للجماعة اإلسالمية في كراتشي  11111إبريل نيسان حضر أكثر من 
1ر الرسوم الدنماركية.لإلحتجاج على فيلم فيلدرز وأيضًا على إعادة نش

 

قتل المالزم دينيس فان أوم، إبن رئيس  1119إبريل نيسان  99في أفغانستان، في 
األركان الهولندي المعين حديثًا بيتر فان أوم، من جراء إنفجار قنبلة زرعت على جانب 
الطريق.  إدعى متحدث بإسم الطالبان أنه كان يعرف بوجود فان أوم في السيارة وأن 
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م هو جزء من "عملية ضد الهولنديين"؛ "أواًل بسبب إحتاللهم لبالدنا، وثانيًا ردًا على الهجو 
  91إساءة الهولنديين إلى نبينا العظيم سيدنا محمد".

 

 مالحظات تمهيدية

في الفصول التالية نتحدث عن قيود اإلزدراء بالمقدسات وخطاب الكراهية في الغرب، والتي تفرضها الدولة 
ن والغوغاء.  كما نقوم بوصف مجهودات الدول أعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمي وآخرين، أو المتطرفي

إما عن طريق األمم المتحدة أو بالضغوط المباشرة إلقناع الحكومات الغربية بتطبيق نفس الكبت لحرية 
عض من هذه التعبير والحرية الدينية التي تمارسها الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي.  نذكر ب

األحداث والضغوط على األمم المتحدة في الفصل الحادي عشر، وعلى التطورات القانونية في الغرب في 
الفصل الثاني عشر، وعلى العنف غير الحكومي في الفصل الثالث عشر.  ولكن بعض من األزمات 

نحو رواية "آيات شيطانية" مثل ردود األفعال  –األساسية واألحداث المتصلة باإلزدراء بالمقدسات والردة 
تخرج عن هذه  –والرسوم الدنماركية والسويدية، ومحاضرة البابا في ريجنسبرج وأعمال خيرت فيلدرز 

الحدود.  فإنها تقع في العالم اإلسالمي والغرب، األمم المتحدة، والهيئات الدولية األخرى، وكما أنه ال 
لشغب والتطرف واإلرهاب.  لهذا يجب أن ندرسها هنا يدخل في إطارها القانون فقط بل أيضًا أعمال ا

 بصورة كاملة.

 

 آيات شيطانية

 92وأعلن كذلك يوم  9191فبراير شباط  92أصدر الخوميني فتواه ضد سلمان رشدي وناشري روايته في 
".  فبراير شباط يوم حداد بسبب "المحتوى السام والمسيء في آيات شيطانية تجاه القرآن والرسول الكريم

دعا الخوميني "كل المسلمين الغيورين لقتل )سلمان رشدي واآلخرين المشاركين في الرواية( بأسرع وقت، 
حيثما وجدوا، حتى ال يجروء شخص على اإلساءة إلى قداسة اإلسالم".  ووعد أي من يقتل في أثناء تنفيذ 

ور الدنيوية، فإن وكالة خورداد هذه الفتوى بأن مثواه سيكون الجنة.  وأما بالنسبة لمن يهتمون باألم
مليون دوالر  1,1الخامسة عشر لإلغاثة قامت بتقديم مكافأة ألي شخص يقتل سلمان رشدي مقدارها 

99لإليراني؛ ومليون دوالر لألجنبي.
 

جذبت رواية سلمان رشدي، وهي عمل يتسم باإلفراط في الواقعية السحرية، إهتمامًا ذو طبيعة غير أدبية 
ى العقيدة اإلسالمية في عدة مواضع.  إن عبارة "آيات شيطانية" مقتبسة من القصة نفسها، بإشارتها إل

والتي تتحدث عن مفسر القرآن ومؤرخ القرن العاشر أبو جعفر محمود بن جرير الطبري.  إن آراء 
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ثم قام  الطبري، والتي يعتبرها أغلب المسلمين بدعة، تقول بأن بعض اآليات التي أدرجها محمد في القرآن
91بإلغاءها قد أوحى بها الشيطان وليس المالك جبريل.

 

إن أكثر ما أثار الجدل في كتاب سلمان رشدي هو الجزء الصغير الذي يتحدث عن شخص يسمى ماهوند  
وهي تسمية إزدرائية لمحمد جاءت من مهاترات القرون الوسطى ضد اإلسالم.  في روايته لقصة ماهوند، 

ت موضع البحث كحالة للخداع اإلنتهازي وليس التدخالت الشيطانية؛ ويقول بأن يقدم رشدي أصل اآليا
وحي ماهوند كان نتيجة خدعة.  كما يالحظ أنه يبدو أن ماهوند كان عادة ما يتلقى وحيًا يالءم أهدافه 

رغم الخاصة في وقتها بصورة مريبة.  هذه القصة الجانبية تمت ترجمتها على أنها هجوم على اإلسالم، بال
من أن سلمان رشدي قال بنفسه أن هذا مبالغة في التبسيط.  في الواقع، إن كثيرين ممن إحتجوا على 

 الرواية لم يقرأوها أو حتى يتعرفوا على محتواها.

يصور تتابع أحداث قصة ماهوند بيت دعارة في مكة المكرمة يسمى الحجاب به إثني عشر عاهرة لهن 
أجزاء أخرى، يحتوي الكتاب على تصوير غير جذاب آلية اهلل  أسماء وسمات زوجات محمد.  وفي

الخوميني وقصة إعتبرت تصويرًا للثورة اإليرانية اإلسالمية.  وفي مجمل األمر، ال يبدو واضحًا توجه 
يران ترد في صورة أحالم أحد  سلمان رشدي نحو موضوع روايته، خاصة ألن الجزئيات الخاصة بماهوند وا 

ة. وبالتأكيد، تحتوي آيات شيطانية على مقطع يتهم فيه ماهوند شخصية إسمها سلمان الشخصيات الرئيسي
92بـ "اإلزدراء بالمقدسات".

 

ما إن قام عدد كبير من قادة المسلمين بإعالن الرواية كعمل مسيء، حتى إندلعت التظاهرات.  كانت 
اولها( وكذلك في باكستان قبل هناك إحتجاجات عنيفة في الهند )حيث بدأ الجدل حول الرواية وحظر تد

صدور فتوى الخوميني بوقت قصير.  وتم حظر تداول الكتاب في بنجالديش، ومصر، والهند وباكستان 
قام شيخ جامعة األزهر في مصر، وهو  9199وجنوب أفريقيا ودول أخرى.  في نوفمبر تشرين الثاني 
سلمين في بريطانيا إلى ايجاد وسائل قانونية لمنع واحد من العلماء المبجلين في العالم اإلسالمي، بدعوة الم

وفي أواخر ديسمبر، تم لقاء بين ثالثة من  92الرواية.  وأيضًا طالب منظمة المؤتمر اإلسالمي بالتدخل.
 سفراء الدول اإلسالمية مع وزير الداخلية البريطاني.

ولعب السعوديون والمنظمات التي  92ة.في البداية، أخذت السعودية زمام المبادرة في رعاية التنديد بالرواي
تساندها السعودية دورًا بارزًا في المجهودات العديدة لمحاربة سلمان رشدي في بريطانيا.  وبعد الشهرة التي 
ن كان ذلك دون وجود تصريح رسمي( بدأت في أكتوبر تشرين األول  تسببت فيها هذه المنظمات )وا 

أدى قيام مجلس مساجد برادفورد بحرق الرواية إلى قيام تصل إلى رشدي تهديدات بالقتل.   9199
مسلم في لندن في  9111المكتبات المحلية بسحب النسخ المعروضة من "اآليات الشيطانية"، وتظاهر 

  91.  إستهدفت التهديدات ناشر الرواية األمريكي فايكينج بنجوين.9191أواخر يناير كانون الثاني 
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صدرت الفتوى اإليرانية التي وجدت رد فعل متباين بين المسلمين.  قال  9191فبراير شباط  92ثم في 
سيد عبدالقدوس، الذي كان وراء حرق الكتاب في برادفورد أنه مستعد لتنفيذ فتوى آية اهلل الخوميني وأعلن: 

 92"إن كل مسلم تقي يطالب بإنهاء حياة رشدي.  لقد قام بتمزيق اإلسالم ويجب أن يدفع الثمن".   في 
فبراير شباط ألغى الناشر الفرنسي لكتاب رشدي، كريستيان بورجوا، نشر الكتاب باللغة الفرنسية بسبب 
المخاوف األمنية.  وفي الواليات المتحدة، رفضت مكتبات ب. دالتون وبارنز أند نوبل في البداية عرض 

ة والدن بوكس على بيعه فقط الكتاب للبيع رغم أنها قامت بمراجعة موقفها في نهاية األمر.  وافقت مكتب
فبراير شباط تم إلقاء قنابل على مكتبتين في كاليفورنيا ومكاتب صحيفة قامت  19من مخازنها.  وفي 

  91بنشر مقال يدافع عن الكتاب.

في البداية أكد سلمان رشدي أنه كان يتمنى لو أن كتابه كان ناقدًا بصورة أكبر.  قال: "يبدو لي أن 
فبراير شباط بعد إقتراح  99ميين قد يفيدهم قليل من النقد في الوقت الحالي".  ولكن في األصوليين اإلسال

معقول من جانب الرئيس اإليراني سيد علي خامئني بإمكانية التراجع عن الفتوى إذا قدم إعتذارًا، قال 
.  ونحن إذ سلمان رشدي: "إنني بصدق نادم على الضيق الذي سببته الرواية ألتباع اإلسالم المخلصين

نعيش في عالم متعدد األديان، فقد أفادت هذه التجربة في تذكيرنا بأننا يجب أن نكون أكثر وعيًا بمشاعر 
اآلخرين".  ولكن أعلن آية اهلل الخوميني فورًا: "حتى في حالة توبة سلمان رشدي وصيرورته أكثر الناس 

ل ما يملك، حياته وأمواله ليرسله إلى تقوى على اإلطالق، إال أنه من واجب كل مسلم أن يستخدم ك
                                                       99جهنم".

يران،  في حين أدت فتوى الخوميني بإهدار دم مواطن بريطاني إلى تجميد العالقات بين المملكة المتحدة وا 
بعد رفض بريطانيا إدانة رواية  مارس آذار 1إال أن طهران هي التي قامت بقطع العالقات رسميًا في 

سلمان رشدي.  وفي تصريح أذاعته وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية، تحدثت إيران عن "حملة ضد 
اإلسالم" مزعومة يقوم بها "الغرب وطغاة العالم، الذين يجدون أن اإلسالم الحقيقي يقف ضد أهدافهم 

ن كان لها وخططهم".  لم تجازف دول إسالمية أخرى بربط نفسها  بصورة كاملة بالفتوى اإليرانية وا 
مارس آذار رفضت منظمة  91فبراير شباط.  وفي  92مبادراتها الخاصة ضد رواية "آيات شيطانية" قبل 

المؤتمر اإلسالمي تأييد الفتوى بصورة مباشرة ولكنها أدانت رواية سلمان رشدي "الكافرة" ودعت الدول إلى 
تخاذ    91كل الخطوات الالزمة لحماية المعتقدات الدينية المقدسة"."حظر تداول الكتاب، وا 

مايو أيار هتف المشاركين في مظاهرة إحتجاج  11سرعان ما تصاعدت حدة التوتر في بريطانيا.  في 
شخص: "الموت لسلمان رشدي"، وقاموا بتعليق دمية على صورته بحبل المشنقة، وقدموا  11111قوامها 

ريت تدعو إلى توسيع القوانين البريطانية بشأن التكفير.  أدى اإلشتباك مع داوننج ست 91عريضة إلى 
شخصًا.  وقد دفعت التظاهرات إثنين من أعضاء البرلمان هما كيث فاز  92رجال الشرطة إلى إعتقال 



 

222 

من المتظاهرين  2111وماكس مادن إلى إقتراح فرض حظر على الكتاب؛  قام فاز في الواقع بقيادة 
على حرق دمية تصور سلمان رشدي".  وكذلك لم تكن شخصيات بارزة أخرى متعاطفة مع "المصممين 

الكاتب.  أعلن المؤرخ اللورد داكري أنه "لن يبكي دمعة احدة لو أن بعض المسلمين البريطانيين، الذي 
11يكرهون آداب السيد رشدي، إعترضوا طريقه في شارع مظلم وحاولوا أن يجعلوها أفضل".

 

، حاولت الحكومة اإليرانية أن تفصل نفسها بهدوء عن فتواه.  9191لخوميني في يونيو حزيران بعد موت ا
قالت أنه في حين أن الخوميني وحده هو الذي يملك تغيير فتواه، إال أن القادة السياسيين في إيران ال 

ع الحكومات يودون إعتبارها من صنعهم، وكذلك ال يريدون لها أن تصبح عنصرًا لتعقيد عالقتهم م
الغربية.  ولكن هذا لم يسهم في تخفيف الضغوط على سلمان رشدي واآلخرين الذين تأثروا بتلك الفتوى.  

وقال  9111كانت هناك تظاهرات كبرى خارج مقر دار نشر فايكينج بنجوين في يناير كانون الثاني 
19والعنف".متحدث بإسم دار النشر أن هيئته كانت مستهدفة بـ "سيل من التهديدات 

 

فبراير شباط، أصر رشدي وهو مازال مختبئًا أن رد الفعل هذا ليس  99بعد إعتذاره غير المجدي في 
إقترح  9111مشكلته بل مشكلة المعتدين عليه.  ثم غير موقفه مرة أخرى تحت الضغط.  في مايو أيار 

" ذات الغالف العادي.  وهذا، بعض البريطانيين أن يقدم إعتذارًا وأن يحجب إصدار طبعة "آيات شيطانية
إلى حد ما، بهدف تحسين العالقات مع إيران التي كان يعتقد أنها تتحكم في مجموعات ارهابية تحتجز 

قال رشدي أنه "آسف لو كان قد ضايق الناس"  9111أسرى بريطانيين في لبنان.  في شهر سبتمبر أيلول 
ه وهو مختبيء بمثابة "جحيم".  وأضاف أنه لو كانت وأنه لم يقصد أن يتم تفسير عمله كإساءة وأن حيات

رغبة المسلمين هي معاقبته فهم قد فعلوا هذا بالفعل.  بعد ساعات قليلة فقط أعلنت بريطانيا إستئناف 
11عالقاتها الدبلوماسية مع إيران وقال المسئولين البريطانيين أن رشدي لم يعد بحاجة إلى العيش مختبئًا.

 

وزير الخارجية اإليراني علي أكبر والياتي في إحدى المقابالت أنه ال يوجد "تغيير ... ولكن مع هذا قال 
كان هذا أول  12فحين يسيء إنسان إلى القيم والمباديء األساسية في اإلسالم، ال يمكن تجاهل هذا األمر".

رشدي من مخبئه ألول أمثلة سوء الفهم من بين أمثلة كثير مشابهة تقع بين إيران والمملكة المتحدة.  خرج 
.  وفي نفس الوقت، أكد وزير الثقافة اإليراني محمد خاتمي 9111مرة في أوائل ديسمبر كانون األول 
 12حكم الموت الصادر ضده مرة أخرى.

 

في نوفمبر تشرين الثاني قال رشدي في حوار تليفزيوني أنه يؤيد المسلمين في أن قوانين اإلزدراء 
غير عادلة، وأنها تحمي المسيحية فقط ويجب إستبدالها بقانون ضد التحريض بالمقدسات في بريطانيا 

على الكراهية الدينية، وهي تهمة كان واثقًا من أنها ال تنطبق على روايته.  وفي نفس الوقت، عندما 
ظهرت شائعات تقول بأن رشدي يجرى حوارات مع قادة مسلمين، قام عدد من المسلمين البريطانيين بما 

د. كليم صديقي من المعهد اإلسالمي وعبد تشودري من جبهة العمل اإلسالمي البريطانية، برفض فيهم 



 

223 

ولكن مع هذا فإن حوارات رشدي مع   12فكرة مثل هذه المناقشات، مؤكدين أن الفتوى ال يجب إلغاؤها.
 المسلمين البريطانيين األقل تشددًا قد أتت بعض الثمار.

، بعد مناقشات مطولة حول معنى ما كتبه رشدي، إقترح د. هشام 9111 في أواخر ديسمبر كانون األول
العيسوي عضو الجمعية اإلسالمية للدعوة إلى التسامح الديني أن الكاتب الروائي لم يقصد أن تؤخذ 
التعليقات المعادية لإلسالم التي يحتويها الكتاب بجدية.  قال أيضًا أن رشدي لم يكن مسلمًا ملتزمًا حين 

لرواية ولكن بعد ذلك أصبح ملتزمًا وبذلك فهو ليس مرتدًا بل معتنق لإلسالم.  إقترح العيسوي أن كتب ا
11يبدأ رشدي حوار مشابه مع علماء األزهر.

 

وفي تصريح شهده وزير خارجية مصر وعدد من علماء اإلسالم،  9111ديسمبر كانون األول  12في 
ؤيد أي عبارة في روايتي أيات شيطانية وردت على لسان أكد رشدي أنه مسلم مؤمن وأعلن عن نفسه "ال أ

أي من الشخصيات والتي تسيء إلى النبي محمد أو تشهر باإلسالم أو بمصداقية القرآن الكريم أو ترفض 
ألوهية اهلل".  كما وعد بأال يصرح بطباعة روايته في غالف عادي أو بإعادة ترجمتها "طالما ظل هناك 

أيضًا أنه سوف "يستمر يجاهد إليجاد فهم أفضل لإلسالم في العالم، كما  خطر إساءات أخرى" وقال
حاولت دائمًا في الماضي".  رحب قادة مسلمين بريطانيين من أمثال إقبال ساكراني بتصريحاته ولكنهم 

11تمسكوا بالمطالبة بسحب الكتب المتداولة.
 

 

 إعتداءات وتهديدات أثناء التسعينات

وفرتها هذه األحداث بالنسبة لرشدي شخصيًا، إال أن تصريحه لم يضع حدًا للخطر  أيًا كانت الهدنة التي
تلقى األستاذ مشير الحسن المؤرخ اإلسالمي تهديد بالقتل   19الذي يواجهه اآلخرين ممن لهم صلة بعمله.

و في من هنود مسلمين في نيودلهي بعد دعوته الحكومة الهندية إلى رفع الحظر عن الكتاب.  وفي ميالن
قام رجل يدَّعي أنه إيراني باإلعتداء بوحشية على إيتور كابريولو مترجم الرواية إلى  9119يوليو تموز  2

11اللغة اإليطالية، والذي نجا بالرغم من اإلعتداء عليه بسكين وركله وضربه على رأسه.
 

حيث أعلن  9111شباط  قام باكستاني مسلم بمهاجمة الناشر جياني بالما في المؤتمر الصحفي في فبراير
أنه ينوي إصدار طبعة باللغة اليابانية.  قال رئيس صديقي الذي أصبح فيما بعد رئيس رابطة باكستان في 
اليابان مخاطبًا بالما "لن نتركك تعيش".  وضغط المركز اإلسالمي في اليابان على المكتبات بعدم بيع 

ياباني لرواية آيات شيطانية أستاذ األدب هيتوشي تعرض المترجم ال 9119يوليو تموز  91الرواية.  في 
إيجاراشي للطعن حتى الموت في مكتبه بالجامعة.  علَّق صديقي على هذا بأنه "من الطبيعي أن يقتل 

21إيجاراشي".
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من الكتاب العرب والمسلمين بتقديم مقاالت تدافع عن رشدي وحرية التعبير وتم  911قام  9112في 
بالرغم من  29جل رشدي: مائة من المفكرين العرب والمسلمين من أجل حرية التعبير".نشرها بعنوان: "من أ

الحظر على رواية آيات شيطانية في تركيا، إال أن المحرر العلماني عزيز نسين من الجريدة التركية 
تركية.  اليسارية "آيديلينك" أعلن )غالبًا دون تصريح من المؤلف( أنه سيقوم بإصدار ترجمة إلى اللغة ال

هذا القرار أدى إلى مطالبة الصحف اإليرانية بتطبيق الفتوى بشأن رشدي على نسين أيضًا.  كما سبب 
هذا مشاكل مع عامة الشعب والسلطات اإليرانية.  وعندما بدأت صحيفة آيديلينك نشر مقتطفات من 

الصحيفة، وقامت السلطات  الكتاب في شهر مايو أيار، بدأ المدعون األتراك بإتخاذ إجراءات قانونية ضد
من المتظاهرين خارج فندق في سيفاس  91111يوليو تموز تجمع حشد من  1بمصادرة أعداد منها.  في 

حيث كان نسين مجتمعًا مع عدد من المفكرين اليساريين اآلخرين غالبيتهم من األقلية العلوية المسلمة.  ثم 
بعض السيارات خارج الفندق.  ثم في النهاية أشعلوا هاجمت الغوغاء مركزًا ثقافيًا ومكتبات ومقاهي و 

النيران بالفندق نفسه، و منعوا رجال اإلطفاء من الوصول إليه لفترة.  لقي خمسة وثالثين شخصًا حتفهم 
21في الحريق؛ وأصيب ستون آخرون.

 

هوج أصيب وليم نايجارد صاحب ومدير دار النشر النرويجية آشي 9112أكتوبر تشرين األول  99في 
فورالج التي قامت بنشر رواية آيات شيطانية بثالث رصاصات وهو يستقل سيارة خارج منزله في أوسلو.  
بالرغم من إصاباته الخطيرة، إال أنه نجا من هذا الهجوم.  كان نايجارد قد قام بإبالغ الشرطة عن 

لم يتم   22في النرويج. بعد نشر الرواية ألول مرة 9191التهديدات التي وجهت إليه في إبريل نيسان 
أعادت الشرطة فتح التحقيق في القضية  1191القبض على من قام بإغتياله بعد ذلك، وفي أواخر عام 

بعد أن قام الناشر ورابطة الناشرين النرويجيين بتقديم مكافأة لمن يقدم معلومات "بهدف الدفاع عن القيم 
22النرويجية لحرية التعبير".

 

ل موقف إيران تجاه رشدي ملتويًا وظل الكاتب الروائي، بل وربما ال يزال هو على مدى عقد كامل ظ
22والمتعاونين معه بشأن الرواية، في خطر.

 

إكتسب إزدراء سلمان رشدي المزعوم في رواية آيات شيطانية أهمية غير عادية بسبب آية اهلل الخوميني 
كانته بين كثير من المتشددين اإلسالميين وميله الذي إستطاع أن يبث قدرًا كبيرًا من الخوف نظرًا إلى م

ولكن كما يتضح من التهديدات واإلحتجاجات ضد الرواية السابقة  21لتدبير اإلغتياالت خارج حدود الدولة.
لفتوى الخوميني، فإن جهود قمع عمل سلمان رشدي كان لها سند كبير خارج حدود إيران.  لهذا ربما لم 

من موت الخوميني واللقاء اإليراني البريطاني الذي من المفترض أنه "يعنى كل  يكن مدهشًا أنه بعد فترة
شيء" بالنسبة لسلمان رشدي، تم إعادة إشعال فتيل الغضب العالمي ضد روايته بكل سهولة.  واألهم من 

لمان هذا، فإن المبدأ الذي ألمحت إليه التهديدات الدولية واإلحتجاجات وأعمال العنف كرد فعل لرواية س
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رشدي ظل قائما: مبدأ أن اإلزدراء بالمقدسات الذي يحدث في العالم الغربي يجب أن يكون له نفس عقوبة 
 وقوعه في دولة إسالمية.

 

 إثني عشر رسم كاريكاتوري دنماركي

، وقعت إضطرابات رهيبة نتيجة مزاعم أنه تم إلقاء نسخة من القرآن 1112بعد بضع سنوات، وفي عام 
ي معتقل جوانتانامو األمريكي، كما قال تقرير مجلة نيوزويك.  تم دحض القصة الحقًا في المرحاض ف

ولكن بعد أن تسببت في مظاهرات عالمية ضد أمريكا ومعاملتها لإلرهابيين المتهمين.   ولكن لم يكن ما 
في جريدة دنماركية  تفعله الحكومة األمريكية هو ما إحتل بؤرة الجدال التكفيري التالي بل القرارات التحريرية

خاصة.  وعلى خالف أزمة النيوزويك في السنة السابقة، لم تكن قضية الرسوم الكاريكاتوريه الدنماركية في 
قائمة على أية مزاعم بإساءة معينة من قبل الحكومة.  ولكن بفضل مجموعة من المسلمين  1111عام 

الشرق األوسط، وحكومات تزعم أنها تتحدث الدنماركيين غير الراضيين، وبعض القادة اإلسالميين في 
بإسم الدين،  أصبح إثني عشر رسمًا قيل عنها أنها مسيئة وتم نشرها في جريدة خاصة لها عدد ضئيل من 

 القراء في إسالم أباد أو القاهرة، بذرة أكبر أزمة دولية بشأن اإلزدراء بالمقدسات في التاريخ المعاصر.

آندرز فوغ راسموسن على أن الرسومات التي نشرت في جريدة خاصة أصر رئيس الوزراء الدنماركي 
ليست من شأن حكومته أو أية حكومة أخرى.  ولكن وقعت تصريحاته على آذان صماء حيث إستغل عدد 
كبير من القادة المسلمين هذه الحادثة كذريعة للدعوة إلى حظر اإلزدراء بالمقدسات يطال العالم كله.  في 

ت تعمل بهذا الحظر بالفعل، واجه المحررين عقوبات من قبل الدولة ألنهم تجرأوا ونشروا الدول التي كان
الرسومات، بغض النظر عن دوافعهم لنشرها.  ودول أخرى أكثر تساهاًل تعرضت للمقاطعات والضغوط 

طة في الدبلوماسية وتهديدات بالعنف نتيجة عدم إستعدادها لفرض رقابة.  كانت اإلستجابة الغربية مختل
وجه هذه المطالب، حيث نادى بعض المسئولين بحرية التعبير، وآخرين قالوا بأن هذه الحرية ال يمكن أن 

 تتضمن الحق في اإلساءة إلى الدين.  والبعض حاولوا التوفيق بين الموقفين.

طت الحدود وكما في حالة رواية "آيات شيطانية" فإن الرسوم الدنماركية قد بقيت مثارًا للخالف ما إن تخ
والتي  –الدولية كإساءة غربية جوهرية ضد القيم اإلسالمية.  إن الجدال الدائر حول اإلثني عشر رسمًا 
قد أثار  –نشرت أساسًا تأييدًا لفكرة أن حق حرية التعبير يتضمن بالضرورة "اإلزدراء والسخرية واإلستهزاء" 

ر، ومن الذين يعارضونه من حيث المبدأ، وأيضًا ردود أفعال من أولئك الذين يؤيدون هذا الحق بكل إصرا
 من الذين يؤمنون أنه إحدى التبعات المقبولة لإلنسجام بين الثقافات.
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 الرسوم الكاريكاتورية ومنشأها

تم نشر اإلثني عشر رسم كاريكاتوري  في أول األمر في جريدة إيالندز بوستن وهي أكثر الصحف 
ندز بوستن إلى اليمين ولكنها أبعد ما تكون عن كونها أداة لليمين المتطرف الدنماركية إنتشارًا.  تميل اإليال

ربح مقال نشر في إيالندز بوستن المركز الثاني في مسابقة  1112المعادي لألجانب.  ففي مايو أيار 
ول ولكن، قامت الجريدة بتقديم تغطية حادة ح  21باإلتحاد األوروبي تحت شعار "نعم للتنوع، ال للتمييز".

التطرف اإلسالمي، وقد أصبح موظفيها قلقين بشأن إنتشار المخاوف في أوروبا من إثارة إستياء سكانها 
 من المسلمين. 

بعد أن فشلت كاري بلويتجن، كاتبة سيرة محمد لألطفال باللغة الدنماركية، في العثور على فنان يرضى 
فليمنج روز، المحرر الثقافي لصحيفة إيالندز بأن يرسم صورًا توضيحية للكتاب ويوقع عليها بإسمه، طلب 

بوستن، من اإلثني وأربعين رسامًا األعضاء في نقابة رسامي الجريدة الدنماركية أن يرسموا صورًا لمحمد 
وفقًا لرئيس  29كما يتخيلونه.  وقامت الجريدة بنشر رسوم اإلثني عشر رسامًا الذين تقدموا بأعمالهم.

ان مشروع الرسوم الكاريكاتوريه  يهدف إلى إكتشاف "ما إذا كانت الرقابة التحرير كارستن جوستيه، ك
21الذاتية موجودة في الدنمارك بقدر أكبر مما يعتقد بصورة عامة".

 

مقال بقلم روز يحذر من أن الخوف، سواء المبرر أو  1112سبتمبر أيلول  21حمل العدد الصادر في 
قابة الذاتية في الدنمارك فيما يختص بالموضوعات الهامة حول غير المبرر منه، صار يخلق مناخًا من الر 

"أهم لقاء ثقافي في أيامنا، بين اإلسالم والمجتمع العلماني الغربي ذي الجذور المسيحية".  باإلضافة إلى 
الرسوم التوضيحية لكتاب األطفال، أشار أيضًا إلى أحد معارض الفنون الذي قام بإنزال أعمال فنية 

لمسلمين مسيئة.  كذلك تحدث عن رغبة مترجمي مجموعة من المقاالت التي تنتقد اإلسالم في إعتبرها ا
بقائهم مجهولين وقام بمناقشة مطالبة أحد قادة اإلسالم لحكومة الدنمارك بالضغط على وسائل اإلعالم 

 لتصوير اإلسالم بصورة أكثي إيجابية.

تكون مستعدًا لتحمل اإلزدراء والسخرية واإلستهزاء".   قال روز أنه في "الديمقراطية الزمنية ... يجب أن
ولكونه عمل مراساًل صحفيًا في اإلتحاد السوفيتي السابق، أضاف قائاًل: "ليست مصادفة أن ينتهى األمر 
بالناس في المجتمعات الشمولية بالسجن بسبب إلقاء نكت، أو تصوير الطغاة بصورة ناقدة".  وقد رأى أن 

وقد نشر مع  21من أرض زلقة، حيث ال يمكن ألحد التنبوء أين تنتهي الرقابة الذاتية". الدنمارك "يقترب
مقال روز إثني عشر رسمًا لمحمد.  وهذه تراوحت ما بين رسم بسيط لنبي اإلسالم يسير في الصحراء، 

يبدو إلى الرسم المثير للجدل الذي يصور قنبلة في عمامته، والرسم الذي يصور رسام الكارتون الذي 
29مرعوبًا وهو ينحني يرسم صورة عنوانها "محمد".
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يمكن أن تعتبر هذه الرسوم الكاريكاتوريه مسيئة إلى اإلسالم إلعتبارين رئيسيين.  األول، هو الشكل 
المسيء الذي صورت به بعض هذه الرسومات نبي اإلسالم، خاصة في حالة العمامة القنبلة.  لقد فسر 

ه إتهام محمد نفسه بأنه إرهابي.  ولكن مبدع هذا الرسم الكاريكاتوري، كيرت النقاد هذا الرسم على أن
أكد الكثيرين  21وسترجارد، قال بأنه قصد السخرية من إختطاف المتطرفين الذين يتسمون بالعنف لإلسالم.

أيضًا أن مجرد وجود هذه الرسومات ينتهك حظر المسلمين ألي صور تصور محمد بأي شكل كان.  
وجد عدة صور لمحمد في الفن اإلسالمي التاريخي.  هذه األعمال الفنية موجودة في متحف ولكن، ت

سميثسونيان، ومتحف متروبوليتان للفنون، وقصر توبكابي في إسطنبول.  وتوجد صور لمحمد في 
   22مخطوطات ترجع إلى ما بين القرن الثالث عشر والقرن الثامن عشر.

في العصر الحديث تصوير النبي أو الصحابة.  ويستمر علماء األزهر يحرم المذهب السني في اإلسالم 
واإلخوان المسلمين في منع تصويره، وقد تم ترويج التعليم بعدم إستخدام الصور الدينية بحماس شديد 

أما الشيعة فهم أقل  22خاصة من قبل الطائفة الوهابية المحافظة وذلك بمساندة المملكة العربية السعودية.
في معارضة هذا النوع من التصوير. يقترح آية اهلل علي السيستاني من العراق، وهو من رجال الدين  تشدداً 

الشيعة البارزين، على موقعه اإلليكتروني، أن تصوير النبي ال يعتبر مشكلة طالما عبرت الصورة عن 
الناس، وهو أمر من  من األسباب الرئيسية لحجب صور محمد هو منع تحولها إلى وثن يعبده 22اإلحترام.

21الواضح أنه ال ينطبق على الرسوم الكاريكاتورية.
 

، إال أن أعمال العنف وسفك الدماء الذي حدث  في 1112رغم أن الرسوم نشرت في سبتمبر أيلول 
مختلف أرجاء العالم، والذي يفترض أنه تعبير عن الغضب التلقائي في "الشارع اإلسالمي"، لم يحدث إال 

دة شهور.  يرجع هذا التغيير في المناخ بصورة أساسية إلى مجهودات ثالثة أئمة دنماركيين بعد ذلك بع
مثيرين للجدل وهم: رائد حليحل، وأحمد عكاري، وأحمد عبدالرحمن أبو لبن.  وقد قاموا بتشكيل لجنة 

خرى الدفاع عن شرف النبي، التي ضمت سبعة وعشرون من األئمة أو قادة المجموعات اإلسالمية األ
البعض منها صغير ولكنه معروف بميوله التطرفية، وعملوا على التعبير عن إستياءهم بشكل سريع 

21وواضح.
 

ربما كان حليحل أكثرهم هجومًا، وفي حين أصر على أنه لم يصدر أي تهديدات، إال أنه حذر قائاًل: "إنه 
وم الكاريكاتورية" )وهنا يفترض أنه غباء شديد أن تشهدوا ما حدث في هولندا ومع ذلك تقومون بطبع الرس

يشير إلى مقتل ثيو فان جوخ(.  حصل طلب مقدم إلى رئيس الوزراء آندرز فوغ راسموسين، قام األئمة 
  29توقيع، على الرغم من قيام مسلمين آخرين بالتعبير عن رفضهم ألنشطة اللجنة. 91111بتوزيعه، على 

وفي  21شخص إجتماع كبير إنعقد في كوبنهاجن. 2111أكتوبر تشرين األول حضر جمهور من  92في 
شهر أكثوبر إضطرت صحيفة إلياندز بوستن إلى توظيف حراس أمن نتيجة المكالمات التليفونية والرسائل 
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اإللكترونية العديدة التي حملت تهديدات ضد رسامي الكارتون، والصحفيين، والمحررين.  ولكن مع هذا، 
ن كان قد حافظ على إستخدام فإن كارستن جوستيه رئيس تحر  ير صحيفة إلياندز بوستن رفض اإلعتذار وا 

 21لغة اإلحترام.
 

نظرًا للفشل في الوصول إلى النتيجة المرجوة من خالل القنوات المحلية، فإن الذين أقاموا أنفسهم مدافعين 
المسلمين في كوبنهاجن، عن النبي قرروا أن يسلكوا الطريق الدولي.  قام أبو لبن باإلتصال بالدبلوماسيين 

قاموا بإثارة  29وقام أحد عشر شخصًا منهم بتوجيه خطاب إلى رئيس وزراء الدنمارك يطلبون فيه مقابلته.
موضوع الرسوم الكاريكاتورية بجانب ثالثة أمثلة أخرى لما إدعوا أنه "حملة تشويه مستمرة في الدوائر 

والمسلمين".  أعلن الموقعين على الخطاب أنه "يجب أال الرسمية ووسائل اإلعالم الدنماركية ضد اإلسالم 
يسمح للصحافة الدنماركية والشخصيات العامة باإلساءة إلى اإلسالم بإسم الديمقراطية وحرية التعبير 
وحقوق اإلنسان"  وطالبوا الحكومة الدنماركية بـ "محاكمة كل المسئولين وفقًا لقانون البالد لصالح اإلنسجام 

ن وتحسين عالقة الدنمارك وتكامله مع العالم اإلسالمي بصورة عامة". وقد قامت منظمة بين األديا
  21المؤتمر اإلسالمي بإرسال خطاب يحمل نفس المعنى.

أجاب رئيس الوزراء راسموسن بخطاب أكد فيه مساندته وتأييده للحوار بين الثقافات.  ولكنه قال أيضًا: 
طية الدنماركية"، وأنه في حين يمكن لألطراف المعنية إقامة دعوى "إن حرية التعبير هي أساس الديمقرا

بشأن اإلزدراء بالمقدسات أو خطاب الكراهية في ظل القوانين القائمة في البالد "إال أن المحكمة هي 
 ورفض راسموسن لقاء ممثليهم. 22المنوطة بالفصل في كل قضية".

ن بتنظيم وفود لحمل غضب الرسوم الكاريكاتورية إلى وهكذا، إذ فشلت مساعيهم، قام األئمة الدنماركيي
الشرق األوسط.  وهناك لم يظهروا فقط الرسوم الكاريكاتورية التي قامت إلياندز بوستن بنشرها بل أيضًا 
رسومات من مطبوعات دنماركية أخرى باإلضافة إلى رسوم مسيئة أخرى ال عالقة لها بهذه القضية وذات 

الثالثي إدعاءات مبالغ فيها بشكل كبير عن قمع المسلمين في الدنمارك؛  مصدر مشكوك فيه.  أصدر
سافر ممثلي مجموعة األئمة إلى القاهرة ودمشق  22فمثاًل أكدوا أنه ال يصرح لهم قانونًا ببناء المساجد.

ب وبيروت.  وقد وجدوا ترحيبًا حارًا خاصة في مصر وتمتعوا بمساعدة السفير المصري في الدنمارك لترتي
 لقاءات لهم مع مسئولين رفيعي المستوى. وفي هذه األثناء إنتشر خبر الرسومات.

كانت هناك تقارير تقول أن حزب الجماعة اإلسالمية الباكستاني  1112مع أوائل ديسمبر كانون األول 
ديسمبر كانون األول واجهت  99ومع حلول   22رصد مكافأة كبيرة لمن يقتل أحد رسامي الكاريكاتور.

لياندز بوستن "سيل من التهديدات بالقتل ضد العاملين بها" وتدخل جهاز المخابرات واألمن الدنماركي في إ
القضية.  ومع إستمرار تصعيد األزمة، حاول مسلمي الدنمارك، ولكن دون أن ينجحوا، توجيه إتهامات 

  21لكراهية.جنائية ضد إيالندز بوستن على أساس قوانين منع اإلزدراء بالمقدسات وخطاب ا
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وفي نفس الوقت تمت إدانة الرسوم الكاريكاتورية بأنها تجديف بواسطة منظمة المؤتمر اإلسالمي، ورابطة 
العالم اإلسالمي، والجامعة العربية، في حين إتهمت الندوة العالمية للشباب اإلسالمي الدنمارك بـ "الخوف 

ول قامت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم أواخر شهر ديسمبر كانون األ في 21المرضي من اإلسالم".
قتصادية إذا لم تقدم الدنمارك إعتذارًا رسميًا وقد نفذت  والثقافة )ايسيسكو( بالتهديد بمقاطعة سياسية وا 
تهديدها فيما بعد.  قام رئيس المنظمة عبدالعزيز عثمان الطواجيري بوصف الرسوم الكاريكاتورية بأنها 

 1112إجتمعت قمة منظمة المؤتمر اإلسالمي في ديسمبر كانون األول  29ية"."شكل من أشكال العنصر 
في مكة أساسًا لمناقشة العنف الطائفي واإلرهاب ولكنها أيضًا تناولت قضية الرسوم الدنماركية، وتم تمرير 

21ملف األئمة الدنماركيين على هامش القمة.
 

سلحًا مكتب اإلتحاد األوروبي في قطاع غزة.  إحتل خمسة عشر م 1111في أواخر يناير كانون الثاني 
وقالوا أن النرويجيين )كانت صحيفة نرويجية قد أعادت نشر بعض الرسوم الكاريكاتورية( والدنماركيين 
محظور دخولهم إلى المنطقة وطالبوا بإعتذار من كال الحكومتين.  وتعرض ألماني متطوع بجمعية أهلية 

في نابلس بالضفة الغربية؛ وقام الصليب األحمر الدنماركي والمعونة للخطف لوقت قصير من داخل فندق 
النرويجية بسحب العاملين من غزة إستنادًا إلى "تهديدات حقيقية".  كذلك سحب الصليب األحمر موظفيه 

 من اليمن.  وبدأت القوات الدنماركية في العراق العمل تحت مستوى تحذير مرتفع.

كومة ال يمكن أن تعتذر عن صحيفة إيالندز بوستن حيث أن "الحكومة أكد راسموسن تكرارًا أن الح
وعلى  19الدنماركية واألمة الدنماركية ال يمكن أن تكون مسئولة عن ما ينشر في وسائل اإلعالم المستقلة".

النقيض مما أعلنته منظمة المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة حول هذا الموضوع فقد أكد أن "حرية التعبير 
يناير كانون الثاني قال  29في تصريح صدر في  11هي حرية مطلقة... وهي غير قابلة للتفاوض".

راسموسن "إنني شخصيًا أحترم المشاعر الدينية لآلخرين" وأضاف "لم أكن ألختار أبدًا تصوير رموز دينية 
وال غنى عنه في بهذا الشكل".  ولكن مع هذا أصر على موقفه قائاًل: "حرية التعبير ... جزء حيوي 

12المجتمع الديمقراطي".
 

 

 القلم في مواجهة السيف

زاء هذه الخلفية من الضغوط المتزايدة والتهديدات قرر عدد من الصحف األوروبية إظهار مساندتها  وا 
فبراير شباط أعادت جريدة دي فيلت األلمانية نشر الرسوم الكاريكاتورية.  وفي نفس  9لحرية التعبير.  في 

يطاليا بنشر نفس الرسوم.اليوم  وسرعان ما  12قامت أيضًا صحف في فرنسا وأسبانيا وسويسرا وهولندا وا 
صارت صحيفة فرانس سوار وصحيفة دي فولكسكرانت الهولندية أطرافًا في القصة ذاتها إذ وصلتهما 

 12تهديدات بالتفجير.
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قوله بأنه في حين يشعر "باألسى" إلتقى راسموسن مع السفراء المسلمين وكرر  1111فبراير شباط  2في 
حيال كون الرسوم الكاريكاتورية أساءت لبعض المسلمين إال أن "الحكومة الدنماركية ال يمكن أبدًا أن تقدم 

في ذات اليوم قام الشيخ يوسف القرضاوي وهو "مستشار خاص"  11إعتذارًا نيابة عن جريدة حرة مستقلة".
ه العريض عبر وسائل اإلعالم العربية، بإصدار فتوى تدعو إلى "يوم لجماعة اإلخوان المسلمين وله جمهور 

وفي خطبة أذيعت على التليفزيون القطري قال لجمهوره: "نحن أسود تدافع بغيرة عن عرينها  11الغضب".
وتنتقم من الهجوم على مقدساتها...نحن أمة يجدر بها الغضب في سبيل اهلل، ونبيه، وكتابه".  كذلك 

 19قرار في األمم المتحدة ضد "اإلساءة إلى األنبياء" وكرر التهديد بالمقاطعة. طالب بإصدار
 

فبراير شباط خرج المحتجون في كل أنحاء العالم  2أثناء إجتماع راسموسن مع قادة المسلمين يوم الجمعة 
اإلسالمي.  وشجب المحتجون الرسوم الكاريكاتورية ووصلت الحشود في بعض األماكن إلى عشرات 

آلالف.  هزت التهديدات والتفجيرات األراضي الفلسطينية.  إنفجرت المظاهرات في الصومال، وهاجم ا
المحتجين في منطقة بونتالند في الشمال الشرقي من البالد مقرات األمم المتحدة والعاملين بالمنظمات 

البالد؛ وقامت الشرطة  غير الحكومية. تجمهر المحتجين خارج السفارة الدنماركية في بانكوك وداسوا علم
لقي إثنين من  11في الهند بتفريق المتظاهرين في دلهي بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

المتظاهرين حتفهم وأصيب ستة من ضباط الشرطة عندما حاول المتظاهرين إقتحام قاعدة طيران أمريكية 
طعة الغمان بـ "الموت للدنمارك" و "الموت في باجرام بأفغانستان، وطالب مئات المتظاهرين في مقا

لفرنسا".  قال أحد المتظاهرين لمحطة بي بي سي إن من وراء نشر الرسوم الكاريكاتورية "يريدون أن 
  11يعرفوا ما إذا كان المسلمين متطرفين أم ال"؛ وأكمل قوله أنه بقدر ما يهمه فإن "الموت لهم ولجرائدهم".

ج اآلالف من المسلمين في أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق األوسط من مساجدهم فبراير شباط خر  91في يوم 
بعد صالة الجمعة للتظاهر ضد الرسوم، وقد إنتهت بعض هذه المظاهرات بالعنف رغم دعوة العديد من 

فبراير شباط، قال القائد األعلى للطالبان المال  1رجال الدين إلى المحافظة على سلمية التظاهر.  في 
إنتحاري منذ بداية الخالف حول الرسوم الكاريكاتورية "اإلزدراء  911اهلل أن منظمته قد جندت داد

في  19كيلوجرام من الذهب ألي شخص يقتل رسامي الكاريكاتور. 911بالمقدسات".  وقدم مكافأة 
 فبراير شباط. 99شخص في المظاهرات حتى يوم  99أفغانستان قتل 

فبراير شباط، أطلق حراس بنك في الهور الرصاص على إثنين من  92م وفي باكستان المجاورة، في يو 
المتظاهرين كانوا ضمن حشد يهاجم مبنى البنك فقتلوهما.  وفي إسالم أباد إستلزم األمر إستخدام الغاز 

كما قتل ثالثة أشخاص في اإلحتجاجات في اليوم التالي.  أما في  12المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
شخص حتى وصل إلى قيام الشباب بالهجوم على الشركات  11111فقد تصاعد إحتجاج قوامه  بيشاور

فبراير شباط جذبت المظاهرات في أنحاء البالد عشرات اآلالف  91األجنبية بالحجارة والرصاص.  وفي 
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متظاهر في كراتشي وحدها، حيث قام المحتجين بإحراق دمى تمثل  21111من المشاركين؛ كان هناك 
ئيس الوزراء الدنماركي وطالبوا بقطع العالقات مع الدنمارك.  تم حرق أحد فروع مطاعم كنتاكي في ر 

بيشاور، وال نعلم ما هي الصلة بينه وبين صحيفة إيالندز بوستن.  كذلك إستهدف المهاجمين مكاتب 
ي الجماعة شركة نرويجية للتليفون المحمول.  أعلن تراب الحق، أحد أعضاء جماعة أهل السنة، وه

المسئولة عن مظاهرات كراتشي "إن حركة حماية قداسة النبي ستستمر حتى تنكسر أقالم الكفار وتصمت 
إنتهى عدد من اإلحتجاجات بالعنف ضد أهداف دبلوماسية في إندونيسيا وليبيا وسوريا ولبنان  12ألسنتهم".

يران.  نصحت الدنمارك والنرويج رعاياها بمغادرة سوريا وقامت  الدنمارك بسحب سفراءها من طهران وا 
 12وجاكرتا ودمشق بسبب التهديدات ونقص الحماية التي توفرها حكومات البلدان المضيفة.

 

 

 اإلعتداء على المسيحيين

ما بدأ كغضب موجه لمجموعة من رسامي الكاريكاتور والمحررين العلمانيين،  أدى أيضًا في بعض 
فبراير شباط قام شخص مسلح بقتل الكاهن  2.  ففي تركيا في الحاالت إلى هجمات ضد أهداف مسيحية

وتم   11اإليطالي آندريا سانتورو مؤسس مجلة "نافذة على الشرق األوسط" التي تشجع الحوار بين األديان.
إلقاء الحجارة على كنيسة مارونية في بيروت لبنان بالرغم من محاوالت الغالبية السنية منع مثل هذه 

تساءل أحد شيوخ دار الفتوى قائاًل: "ما صلة الناس الذين يعيشون في األشرفية بالذين نشروا  األفعال، كما
 11الرسوم المسيئة لنبينا؟"

 

إستهدف المحتجين في باكستان أيضًا المسيحيين.  قامت الحشود في سكور بحرق كنيسة مسيحية بعد 
رجل مسيحي بحرق صفحات من تصاعد التوتر بشأن اإليالندز بوستن بناء على مزاعم بقيام 

فبراير شباط هاجم حشد في مدينة قصور مدرسة اإلتحاد اإلنجيلي للبنات وقاموا  91في   19المصحف.
بتحطيم النوافذ وأجبروا من بها على الفرار؛ كذلك شرع المشاغبين في الهجوم على كنيسة كاثوليكية.  وفي 

ة إرسالية.  وبناء على طلب من القادة المسيحيين بيشاور هاجم طلبة وأعضاء من جماعات إسالمية مدرس
فبراير شباط أن المسيحيين  91المحليين قام مسئول مسلم هو بير إبراهيم سيالفي بتذكير المستمعين يوم 

11هم "سكان محليون" ال شأن لهم بالرسوم الكاريكاتورية.
 

لى هجوم على المسيحيين عمل على في نيجيريا، سرعان ما تحولت المظاهرات ضد الرسوم الكاريكاتورية إ
فبراير شباط قام المتظاهرون بسبب الرسوم في  99إنتشار أعمال العنف الديني على نطاق واسع.  وفي 

واليتي بورنو وكاتسين الشماليتين بإشعال النيران في إحدى عشر كنيسة وشرعوا في حرق أحد األشخاص 
هاجم المحتجين المسلمين مدينة ميدوجوري وهم   91ث.حيًا؛  لقي ستة عشر شخصًا حتفهم في هذه األحدا

يحملون السواطير وقضبان الحديد وحرقوا ثالثين كنيسة.  قتل في هذه المعركة ثمانية عشر شخصًا على 



 

232 

وفي باوخي،   99األقل أغلبهم من المسيحيين بما فيهم ثالثة أطفال وأحد الكهنة، هو األب مايكل جاجير.
قتل خمسة وعشرون شخصًا في هجوم على المسيحيين ربما يكون ذو صلة أيضًا وهي أيضًا في الشمال، 

 بشائعات ال أساس لها بقيام معلم مسيحي بتدنيس القرآن.

 

 رد فعل الحكومات اإلسالمية

قام المسئولون الحكوميون بتأييد المحتجين في إدانة الرسوم الكاريكاتورية كلية، ولكن كانت لهم مواقف 
تظاهرات نفسها.  ففي بعض الحاالت يبدو أن لهم دور مباشر فيها، بينما في البعض مختلفة بشأن ال

اآلخر يبدو أن رد الفعل للقضية التي عملت الحكومة على إعالنها في بداية األمر، بدأ يخرج عن 
ففي ضوء صعوبة قيام مظاهرة تلقائية حقيقية تحت النظامين السوري واإليراني، يعتقد أن   99سيطرتها.

 النظام نفسه كان مسئواًل بصورة مباشرة عن اإلحتجاجات التي وقعت في البالد.

قال آية اهلل خامئني في إيران أن اإلحتجاجات العنيفة في طهران "لها ما يبررها، بل إنها مقدسة"، في حين 
بالتهديد  قامت الحكومة اإليرانية بقطع الصالت التجارية مع الدنمارك، وقام الرئيس محمود أحمدي نجاد

في الهند أصدرت محكمة شرعية فتوى بإهدار دم رسامي  92بمقاطعة كل البالد التي نشرت فيها الرسوم.
مليون دوالر ومقدار وزن من يكسبها  99الرسوم الكاريكاتورية، عرض وزير في والية أوتار مكافأة قدرها 

كي رجب طيب اردوجان أن حرية أعلن رئيس الوزراء التر  92ذهبًا ألي شخص ينجح في قتل الرسامين.
الصحافة يجب أن يكون لها حدود؛ وقال الرئيس الباكستاني برويز مشرف أنه ال يمكن الدفاع عن الرسوم 

طالب الرئيس األفغاني حمدي كارازاي بـ"إجراءات حاسمة" من قبل  92الكاريكاتورية بدعوى حرية التعبير.
ئة.  وأعلن وزير المواصالت العراقي تجميد العقود مع الدول الغربية لمنع ظهور رسوم كارتونية مسي

الدنمارك والنرويج، كما طالب مجلس مدينة البصرة بسحب القوات الدنماركية من البالد إذا لم تقدم حكومة 
وحث الرئيس اإلندونيسي سوسيلو بامبانج يودهويونو المسلمين على قبول اإلعتذار   91الدنمارك إعتذارًا.
نه أيضًا أعلن أن إعادة نشرها "يبعث برسالة متضاربة إلى المجتمع اإلسالمي تقول بأنه عن الرسوم ولك

  91في إطار الديمقراطية يسمح باإلساءة إلى اإلسالم".

أما بعض القادة، فأدانوا الرسوم الكاريكاتورية وفي نفس الوقت أدانوا العنف الذي صاحبها.  حث رئيس 
بدوي، المحتجين بشأن الرسوم أن يحرصوا على أن تكون ردود أفعالهم في  الوزراء الماليزي، عبداهلل أحمد

وفي حين إتهم الغرب بإنتشار "تشويه صورة اإلسالم واإلساءة إلى المسلمين" إال أنه  99الحدود المعقولة.
كويت دعا برلمان ال  91أيضًا طالب المسلمين باإلمتناع عن "التنديد الجائح بالمسيحيين واليهود والغرب".

إلى إصدار تشريع يحظر اإلساءة إلى األديان، وأشاد برغبة المسلمين الدفاع عن محمد ولكنه أعلن أيضًا 
كذلك في   11أن "األفعال غير المسئولة... تشوه تلك العاطفة وتجعلها تبدو وكأنها عدوانية وتدميرية".
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ًا إياه بـ "الفعل الرهيب"، ولكنه أيضًا أدان العراق، أدان آية اهلل السيستاني نشر الرسوم الكاريكاتورية واصف
األجزاء "المضللة والقمعية" من المجتمع اإلسالمي التي عبرت أفعالها عن "صورة مشوهة ومظلمة لدين 

عتقال محررين.  19العدل والمحبة واألخوة".  وفي أماكن أخرى تم إيقاف صحف وا 
 

بمن فيهم مفتي الديار المصرية، فتوى تندد بنشر  فبراير شباط أصدر عدد من كبار علماء اإلسالم 11في 
الرسوم الكاريكاتورية قائلة أنها "جريمة عنف غير مقبولة بالمرة".  وكذلك دعت المسلمين إلى "ضبط 
النفس" وتجنب "األعمال التي ال يقرها اإلسالم مثل كسر المعاهدات ونقض اإلتفاقيات التي صمدت عبر 

األجنبية أو األبرياء وأهداف أخرى".  ولكن دعت الفتوى أيضًا منظمة  الزمن بالهجوم على السفارات
المؤتمر اإلسالمي والحكومات اإلسالمية "إلى الضغط على األمم المتحدة إلصدار إعالن يجرم أي إساءة 
لمحمد أو المسيح أو موسى أو أي من األنبياء المكرمين".  بالتأكيد، إن هذا الشق من مكافحة اإلزدراء 

  11مقدسات والذي يجد تأييدًا رسميًا سيظل قائمًا لفترة طويلة حتى بعد أن تهدأ اإلحتجاجات العنيفة.بال

 

 الرسوم الكاريكاتورية في الغرب:  ردود أفعال الصحافة والحكومات

شهدت الدول الغربية ردود أفعال متنوعة بشكل كبير بالنسبة ألزمة الرسوم الكاريكاتورية سواء من جانب 
ئولين الرسميين أو المحررين.  في حين نشرت بعض الصحف الرسوم الكاريكاتورية لتوصيل فكرة المس

معينة، والبعض اآلخر فعل هذا من أجل تقديم األخبار، إال أن الكثيرين إمتنعوا عن ذلك خوفًا من التسبب 
المتحدة، لم يتم نشر  في مضايقات، أو مواجهة العنف، أو كليهما معًا.  ففي الواليات المتحدة والمملكة

الرسوم إلى حد كبير حتى عندما إحتلت أخبارها النشرات اإلخبارية.  وفي نفس الوقت، تراوحت تصريحات 
المسئولين ما بين قيام أحد الوزراء بحث الصحف على إعادة نشر الرسوم، وما بين حث أحد الرؤساء على 

رة القائلة بأن حرية التعبير تختلف عن حرية مقاضاة صحيفة قامت بنشرها.  بصورة عامة بدا أن الفك
 اإلساءة أو اإلهانة آخذة في إكتساب تأييدًا كبيرًا.

أما بعد ردود األفعال الفورية لإلثني عشر رسمًا كارتونيًا، فإن أزمة الرسوم أصبحت جزءًا من جدال دولي 
لية واألهلية عن نفس موقف بعيد المدى حول حدود حرية التعبير. لقد عبرت المنظمات اإلسالمية الدو 

الحكومات اإلسالمية القائل بأن حرية التعبير )بالنسبة لمن يقبلون هذا المبدأ أساسًا( ال  تشمل إهانة 
األديان.  قال تصريح المتحدث بإسم جماعة اإلخوان المسلمين في مصر: "نؤمن بحرية التعبير، وحرية 

وفي المملكة العربية السعودية  12ن طريق إيذاء النبي".الصحافة، ولكن هذا ال يمنحك الحق في إيذائي ع
فإن الشيخ عبد الرحمن السيدس، شيخ المسجد األكبر في مكة، لم يعلن فقط أن العالم اإلسالمي "سيطالب 
 12بمحاكمة" بشأن الرسوم الكاريكاتورية، ولكن دعا أيضًا إلى فرض حظر دولي على اإلساءة إلى اإلسالم.
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ترك على نطاق كبير أصبح موضع خالف بين المؤسسات األوروبية والمنظمات هذا المطلب المش
12اإلسالمية في سعيها إلى إيجاد حل ألزمة الرسوم الكاريكاتورية.

 

 

 

 االنتائج المترتبة على ذلك

رغم أن التركيز األكبر لإلحتجاجات والتهديدات والجهود الدبلوماسية المتعلقة بالرسوم الكاريكاتورية التي 
إال أن تداعيات األزمة لم تنتهي.  ففي  1111نشرت في إيالندز بوستن كان أثناء شهر فبراير شباط 

األمم المتحدة كان لألزمة تأثير دائم على لهجة المناقشات الدائرة حول "اإلسالموفوبيا أو معاداة اإلسالم" 
ستغرقت القضايا التي أثارتها فرنسا وكندا والدنما رك سنوات طويلة لحلها؛ ومن حيت وحرية التعبير.  وا 

آلخر عاد إلى السطح التهديدات والعنف من قبل الجماعات اإلسالمية اإلرهابية ضد من لهم يد في إنتاج 
الرسوم الكاريكاتورية بل وأحيانًا ضد مواطنيهم.  ومازال التهديد بالقتل الموجه ضد األصوات المعارضة 

 مسموعًا.

ة بن الدن أن الرسوم الكاريكاتورية جزء من "حملة صليبية جديدة" وحذر أعلن أسام 1111في مارس آذار 
من رد فعل "لنصرة رسول اهلل".  قال إن وقوع ضحايا للتفجيرات األوروبية "يبهت )بالمقارنة( عندما يتم 
  تجاوز حدود اإلزدراء بالمقدسات والتحرر من آداب الخالف والمحاربة إلى حد نشر هذه الرسوم المسيئة".
كذلك دعا بن الدن إلى مقاطعة منتجات الواليات المتحدة والدول األوروبية التي ساندت الدنمارك ومعاقبة 
"المسئولين عن هذه الجريمة الفظيعة التي إرتكبها عدد يعد على األصابع من الصحفيين الصليبيين 

لظواهري، إن "كراهية الصليبيين وآخرين خرجوا عن اإليمان".  قال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أيمن ا
الغربيين الموجهة ضد النبي الكريم محمد ... تجبرنا على إتخاذ قرار به مخاطرة: هل نحن على إستعداد 
للتضحية بأنفسنا وبكل ما نملك في سبيل اهلل أم ال؟" في شهر مايو أيار نشر محمد حسين، أحد عناصر 

سلمين إلى "اإلنتقام لنبيكم".  وأعلن "رغبتنا العميقة هي أن القاعدة، فيديو على اإلنترنت يدعو فيه الم
دويالت الدنمارك والنرويج وفرنسا... تضرب بشدة وتدمر ... تدمر مبانيها، وتهتز أراضيها وتتحول إلى 

 11بحر من الدماء".
 

ا في طريقهم وفي نفس الشهر قال الصحفي الباكستاني حامد مير في تقريره أن إثني عشر إرهابيًا قد إنطلقو 
كذلك يبدو أن ثورة الغضب بسبب الرسوم الكاريكاتورية كانت   11إلى الدنمارك لقتل رسامي الكارتون.

لعالقتهم بخطة  1111الدافع الذي حرك واحد من ثالثة مشتبهين تم القبض عليهم في أغسطس آب 
في  19ي المفجرات نفسها.تفجير قنابل على قطارات الركاب في ألمانيا والتي فشلت فقط بسبب مشكلة ف
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وضع المدعين الرسوم الكاريكاتورية وأيضًا وجود القوات الدنماركية في العراق، في قائمة  1111مايو أيار 
الدوافع وراء محاولة تفجير فاشلة في كوبنهاجن والتي تم على إثرها إدانة أربعة أشخاص والحكم عليهم 

شخص دنماركي إعتنق اإلسالم وتم القبض عليه مع قال  1111في أكتوبر تشرين األول  11بالسجن.
ثالثة آخرين إلتهامهم باإلرهاب، أثناء محاكمته، أن مجموعته كانت تخطط لمهاجمة منزل فليمنج روز 

إكتشفت مؤسسة جيمس تاون ألبحاث األمن  1119في سبتمبر أيلول   911بسيارة مفخخة تفجر عن بعد.
موقع إلكتروني ذو صلة بتنظيم القاعدة لتسميم مصادر المياه في ومقرها الواليات المتحدة خططًا على 

ألقت القوات الحكومية في تشاد  1119في يوليو تموز  919الدنمارك إنتقامًا لنشر الرسوم الكاريكاتورية.
القبض على قائد إسالمي متمرد بعد إستمراره لمدة شهر في الدعوة إلى "الحرب المقدسة ضد المسيحيين 

  911تنطلق من تشاد لتصل إلى الدنمارك" بحسب ما يقوله أحمد محمد بشير وزير األمن بالبالد. والملحدين

ألقت الشرطة الدنماركية القبض على شخصين تونسيين ورجل دنماركي من  1119فبراير شباط  91في 
كشفت  912أصل مغربي لصلتهم بخطة إلغتيال كيرت وسترجارد بسبب قيامه برسم صورة العمامة القنبلة.

المخابرات الدنماركية الحقًا أن التونسيين قاما بتفتيش منزل وسترجارد وتتبع جدوله اليومي.  كان األصغر 
في حين إختار هذا الشخص  912سنًا بينهما وهو خبير في الفنون القتالية قد خطط لخنق رسام الكارتون.

األكبر سنًا ظل بها في ظل سياسة إال أن اآلخر وهو  1119مغادرة الدنمارك طواعية في أغسطس آب 
"التسامح في اإلقامة" والتي يتم وفقًا لها السماح حتى لألجانب الذين إرتكبوا جرائم بالبقاء في الدنمارك إذا 
ما كانت عودتهم لديارهم تعرضهم لإلساءة.  حكمت المحكمة العليا بالدنمارك في نوفمبر تشرين الثاني 

912ية إلحتجازه.بعدم توافر األدلة الكاف 1119
 

كان وسترجارد، والذي غالبًا ما أشار النقاد إلى الرسم الذي رسمه بأنه دليل على السلوك الدنماركي 
، عندما ظهرت أخبار 1111.  وفي نوفمبر تشرين الثاني 1111الشائن، يعيش مختبئًا منذ أوائل عام 

فبراير  92ة فندقية مؤمنة جيدًا.  في وجود خطة إلغتياله، إضطر إلى تغيير مكان إقامته ليقيم في غرف
 911شباط، وبعد ثالثة أيام من كشف تفاصيل المؤامرة تم طرده من الفندق لكونه يشكل "خطرًا أمنيًا كبيرًا".

وفي أثناء ذلك، قال كارست جوستيه محرر جريدة إيالندز بوستن أن العاملين لديه "أصبحوا معتادين على 
فجير منذ نشر الرسوم الكاريكاتورية،  ولكن هذه اول مرة نسمع فيها عن خطة تلقي تهديدات بالقتل أو الت

911فعلية للقتل".
 

فبراير شباط قامت صحف في الدنمارك وأسبانيا والسويد وهولندا بإعادة نشر الرسوم المسيئة في  92في 
نفعل هذا لتوثيق  إطار تغطيتها  ألخبار القبض على المجرمين.  قالت صحيفة برلينجسكي تايديندي "نحن
جمااًل، قامت  919ما هو على المحك في هذه القضية، ولدعم ومساندة حرية التعبير بشكل ال لبس فيه". وا 

سبعة عشر جريدة دنماركية كانت قد رفضت في باديء األمر نشر الرسوم الكاريكاتورية بنشرها اآلن تعبيرًا 
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قام  911بإعادة نشرها بالرغم من إعتذارها السابق.عن تأييدها لوسترجارد؛ وقامت صحيفة إيالندز بوستن 
فلمينج روز بربط أزمة الرسوم الكاريكاتورية بقضايا المتهمين باإلزدراء بالمقدسات في العالم اإلسالمي 
وقال: "يوجد في الغرب عدم وضوح بشأن هذه القضايا.  يقول الناس بأن سلمان رشدي، وثيو فان جوخ، 

ة نسرين، وكيرت وسترجارد يتحملون قدر من المسئولية عما يصيبهم.  ولكنهم وآيان هرسي علي، وتسليم
ال يفهمون أنهم بذلك يؤيدون ضمنيًا الهجوم على أصوات المعارضة في مناطق من العالم حيث ال توجد 

  991حماية".

 1119ن أشار اإلرهابيون إلى إعادة نشر الرسوم كدافع لسلسلة جديدة من التهديدات.  في إبريل نيسا
قامت الدنمارك بإجالء العاملين بسفارتها في الجزائر وأفغانستان نتيجة لتهديدات متصلة بإعادة نشر 

يونيو حزيران وقع على األقل ستة باكستانيين  1في  999الرسوم الكاريكاتورية في شهر فبراير شباط.
نفذوه أنه كان فعل إنتقامي ضد ضحايا تفجير القاعدة للسفارة الدنماركية في إسالم أباد، والذي قال م

"حكومة الدنمارك الكافرة" من أجل إعادة نشر الرسوم المسئية وحذروا من وقوع المزيد من الهجمات ما لم 
أصدرت القاعدة فيديو يصور منفذ الهجوم  1119في سبتمبر أيلول   991تقدم الحكومة الدنماركية إعتذارًا.

ول الصليبية التي تزدري وتسخر من نبينا ومن القرآن في وسائل ويعيد تأكيد تهديدها بالهجوم ضد "الد
 992إعالمها وتحتل أراضينا وتسلب كنوزنا وتقتل إخوتنا".

 

تم القبض على رجلين يعيشان في شيكاغو لقيامهم بالتخطيط للهجوم على  1111في أكتوبر تشرين األول 
رين قال للسلطات أنه إقترح تعديل هذه الخطة مقر جريدة إيالندز بوستن في الدنمارك.  )واحد من المتآم

ومحاولة قتل فلمينج روز وكيرت وسترجارد بداًل من ذلك(.  وقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالي والمباحث 
سمه  الدنماركية بكشف المؤامرة التي أطلق عليها إسم "مشروع ميكي ماوس".  إعترف ديفيد هيدلي وا 

أمريكي، وتهور حسين رانا، مواطن كندي، بتلقيهما تدريب في باكستان  األصلي داود سيد جيالني، مواطن
من مجموعة عسكر طيبة اإلرهابية.  حينما كان في باكستان إلتقى هيدلي مع عضو تنظيم القاعدة إلياس 
كشميري لتفعيل خطته.  وكذلك سافر إلى الدنمارك لتحديد مواقع األهداف؛  إكتشف المسئولين وجود 

موقع مقر جريدة إيالندز بوستن ومواقع أخرى محتملة في حقائبه بعد القبض عليه في مطار فيديو يصور 
إقتحم شخص ذو صلة بجماعة الشباب اإلرهابية بالصومال  1191يناير كانون الثاني  9في  992شيكاغو.

أعوام منزل كيرت وسترجارد مسلحًا بفأس وسكين.  تمكن وسترجارد الذي كانت معه حفيدته ذات الخمسة 
من إنقاذ نفسه من هذا الهجوم باإلختباء في غرفة خفية أنشئت خصيصًا داخل حمام منزله.  وضغط رسام 
الكارتون ذي األريعة والسبعين عامًا على زر خاص إلستدعاء الشرطة في حين حاول مهاجمه كسر الباب 

عد، قالت المباحث الدنماركية أن وهو يصيح، حسب أقوال وسترجارد، بكالم عن "الدم" و "اإلنتقام".  فيما ب
الهجوم على وسترجارد في الغالب "مرتبط باإلرهاب".  أنكر المتهم التهم الموجهة إليه عند مواجهته 
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بإتهامين بمحاولتين للقتل أمام محكمة دنماركية.  ولكن قام متحدث بإسم حركة الشباب الصومالية 
   992ى إستهداف أناس" أمثال وسترجارد.باإلشادة بالهجوم وحث "المسلمين حول العالم عل

إن حملة الغضب العالمية حول مزاعم إساءة صحيفة إيالندز بوستن للمقدسات تسببت في خسائر كبيرة.  
 1111باإلضافة إلى تدمير الممتلكات على نطاق واسع، فإن الباحثة جايتي كالوسن تقدر بأنه حتى عام 

ف مرتبطة بها.  سقط عدد كبير من هؤالء الضحايا في شخص نتيجة أعمال عن 129قتل على األقل 
ويبدو محتماًل أن سبب شدة األزمة يرجع غالبًا إلى تداخل التضخيم  991نيجيريا، يليها أفغانستان ثم ليبيا.

 المؤسسي لخطاب محاربة الرسوم الكاريكاتورية مع الصراعات والتوترات القائمة.

عن األزمة مع جريدة إيالندز بوستن ومشروعها، أنه منذ مأزق  تقول كالوسن، التي ال يتعاطف تقريرها
بال شك تقلص من مساحة التعبير  –رسمية وغير رسمية  –الرسوم الكاريكاتورية "تم تطبيق قوانين جديدة 

وقد ثبت أن تقييمها دقيق بطريقة غريبة، وهذا ما نناقشه في الفصل الثالث عشر،  991اللفظي والفني".
، والتي كانت قد قامت بنشر على األقل أربعة 1111طبعة جامعة يال في أغسطس آب عندما رفضت م

كتب تحتوي صورًا لمحمد، إعادة طبع إحدى الرسومات من جريدة إيالندز بوستن التي قامت بنشر 
الرسوم، باإلضافة إلى رسوم تاريخية أخرى تصور محمد، في كتاب يؤرخ قضية الرسوم الدنماركية بعنوان 

999وم الكاريكاتورية التي هزت العالم" كتبته كالوسن نفسها."الرس
 

 

 محاضرة البابا بنديكت في ريجنسبرج

ربما رأى البعض قضية الرسوم الدنماركية على أنها صدام بين القيم الدينية والعلمانية، خاصة مع مساندة 
زمة الكبرى التالية والتي الفاتيكان لإلحتجاجات اإلسالمية ضد اإلساءة إلى الدين.  ولكن، أثبتت األ

تضمنت المزاعم بإساءة الغرب لإلسالم أن القادة الدينيين أنفسهم ليسوا محصنين ضد مثل هذه اإلتهامات.  
 91إندلعت هذه الموجة من محاضرة أكاديمية ألقاها البابا بنديكت السادس عشر في ريجنسبرج بألمانيا في 

يمان والعقل.  إقتبس البابا في مناقشته دور العقل في التقليد حول العالقة بين اإل 1111سبتمبر أيلول 
المسيحي جزءًا من حوار بين اإلمبراطور البيزنطي في القرن الرابع عشر مانويل باليجولوس الثاني 

 وفارسي مسلم، وتضمن الحوار مناقشة موضوع الحرب المقدسة:

حوري عن العالقة بين اإلمبراطور ... يخاطب محاوره بجفاء مدهش حول السؤال الم
الدين والعنف بصورة عامة قائاًل: "أرني ما هو الجديد الذي أتى به محمد، فستجد فقط ما 
هو شر وغير إنساني، مثل أمره بنشر الدين الذي جاء يبشر به بحد السيف".  بعد أن 
عبَّر عن رأيه بهذه الحدة، إسترسل في شرحه بالتفصيل لألسباب التي تجعل من إستخدم 
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العنف لنشر الدين أمر غير منطقي.  إن العنف ال يتناسب مع طبيعة اهلل وطبيعة 
وعدم التصرف بعقالنية أيضًا يتناقض مع طبيعة  –النفس.  قال: "إن اهلل ال يرضى بالدم 

  991اهلل".

كان هدف البابا األساسي من هذا اإلقتباس هو التركيز على مقولة اإلمبراطور األساسية بأن "عدم 
تصرف بما يتفق مع العقل يتناقض مع طبيعة اهلل"، وهو الموضوع الذي خصص له ما بقي من ال

المحاضرة.  وقد أشار إلى تعليم إسالمي بأن "اهلل متعال فوق الكل"، ال يحده المنطق أو حتى كالمه 
كاثوليكي القائم على نفسه، وفقًا ألحد فقهاء اإلسالم.  ثم قابل البابا تلك النظرة مع ما قال بأنه التعليم ال

التوليف بين تعليم الكتاب المقدس والفلسفة اإلغريقية بقوله: "إنه يوجد بين اهلل وبيننا، أي بين هذا الروح 
الخالق األبدي وبين عقلنا المخلوق تشابه حقيقي".  كان أغلب محتوى المحاضرة يركز على هذا التراث 

ة في غالبيتها.  دعا البابا إلى إعمال العقل مع اإليمان والتحديات التي يواجهها والتي هي عصرية غربي
ستبعاد دور اإليمان، أو إنفصال الدين عن  بصورة شاملة، وقارن هذا مع اإلختصار الفلسفي للعقل وا 

 التفكير العقالني.

ولكن سرعان ما إنحصر إهتمام كثير من النقاد في العالم اإلسالمي فقط بتصريح باليولوجوس بأن محمد 
ستجابة لهذا، أكد المتحدث بإسم الفاتيكان أن البابا ال يرغب في  قد جاء "بالشر وأمور غير إنسانية".  وا 

فشل هذا التوضيح في إخماد  911اإلساءة إلى المسلمين ويرجو أن يكون هناك إحترام وحوار بين األديان.
تعليقات البابا قد تثير "رد  صيحات الغضب.  وحذَّر أحد المسئولين في جماعة اإلخوان المسلمين من أن

فعل متطرف" وقال أيضًا أنها "تسيء إلى اإلسالم أكثر من الرسوم الكاريكاتورية ألنها صادرة عن قائد 
919يمثل ماليين الناس وليس من مجرد صحفي في جريدة".

 

ي حين قال مرة أخرى، أدانت الهيئات الحكومية اإلسالمية ورجال الدين ما رأوا أنه إساءة لدينهم.  وف
البعض أن هذه العبارات تعبر عن الجهل أو اإلساءة، فإن البعض اآلخر رأوا الخطاب بأنه محاولة إلثارة 

قالت  1111سبتمبر أيلول  92الصراع بين الحضارات أو حتى رجوع إلى الحمالت الصليبية.  في 
ياة النبي الكريم محمد وما منظمة المؤتمر اإلسالمي أنها "تأسف لإلقتباس الذي إستخدمه البابا عن ح

 911اإلسالم بحد السيف" والذي يبين "جهل عميق باإلسالم والتاريخ اإلسالمي".‘ نشر’اشار إليه بأنه 

طالب مجلس التعاون الخليجي بإعتذار وعبر عن إستياؤه من إصدار البابا مثل هذه التعليقات "في وقت 
 قيام عدة حمالت ضد المسلمين".

ي بخطاب البابا.  وقال رئيس وزراء ماليزيا أن البابا يجب أن يعتذر ويسحب أقواله وأال ندد الرئيس اليمن
طالب الوزير إسماعيل هنية، رئيس حماس، بأن "يقوم البابا  912"يستخف بإنتشار الغضب الذي خلقه".

شهير المزعوم بمراجعة ما قاله وأن يتوقف عن مهاجمة اإلسالم".  قال ممثل الشئون الدينية بليبيا أن الت
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باإلسالم "يدفعنا إلى العودة إلى عصر الحروب الصليبية ضد المسلمين التي قادها قادة الغرب السياسيين 
والدينيين".  طالب وزير الشئون الدينية باألردن تقديم توضيح فوري، وكذلك وزير الخارجية المصري، وقال 

  912"في تعزيز الدعوة للحرب بين الحضارات".متحدث بإسم الخارجية المصرية أن هذه التعليقات تسهم 
وصف آية اهلل خامئني في إيران كالم البابا بأنه "أحدث حلقة من حلقات الحملة  الصليبية ضد اإلسالم 

قدمت حكومة باكستان شكوى للممثل الدبلوماسي للفاتيكان وقال البرلمان   912التي بدأها بوش األمريكي".
ب أن يسحب ما قاله" حيث أنه "جرح المشاعر عبر العالم اإلسالمي وقد يؤدي الباكستاني أن بنديكت "يج

911إلى نشر الكراهية بين األديان".
 

وفي تركيا، قال رئيس الوزراء، طيب أردوجان، أن تعليقات البابا "البشعة وغير الموفقة" يجب أن 
يكت يمثل "وجهة نظر كريهة وقال علي بارداك أوغلو وهو مسئول ديني كبير أن تعليق بند  911تسحب.

أكد بارداك أوغلو "نحن   919ومعادية ومتحيزة"  تعكس عقلية "الحمالت الصليبية" وطالب البابا باإلعتذار.
أيضًا ننتقد أخطاء العالم المسيحي، ولكننا ال نشوه صورة المسيح أو الكتاب المقدس أو قداسة 

العدالة والتنمية الحاكم أن البابا له "عقلية مظلمة قال صالح كابوسوز، نائب رئيس حزب  911المسيحية".
تأتي من ظلمة العصور الوسطى" وهو يحاول "إعادة إحياء عقلية الحمالت الصليبية" وأنه "كمصدر لمثل 
هذه التصريحات المؤسفة الوقحة" سوف "يذكره التاريخ كما يذكر قادة من أمثال هتلر وموسوليني". قال 

نهم علمانيين، ان البابا يجب أن يقدم إعتذارًا قبل زيارته لتركيا في شهر نوفمبر قادة المعارضة، رغم كو 
921تشرين الثاني.

 

في رد فعل على مزاعم "الحرب على اإلسالم" سرعان ما إندلعت أعمال عنف ضد المسيحيين دون تمييز 
ن أحد قادة حماس أعل 1111سبتمبر أيلول  92سواء كانوا من الروم الكاثوليك أم ال.  ففي غزة في 

متظاهر "هذه حرب صليبية أخرى ضد العرب والعالم اإلسالمي".  وفي نفس اليوم إنفجرت  1111لحوالي 
أربعة قنابل بدائية خارج مجمع أرثوذكسي يوناني في مدينة غزة، ولحسن الحظ لم يتسبب في أية 

ال متصل من جانب المنظمة سبتمبر أيلول إستهدف مسلحين كنيسة أرثوذكسية؛ وق 91في   929إصابات.
اإلسالمية سيوف الحق بأنهم "نفذوا هذا الهجوم بسبب تصريحات البابا" وطالب بإعتذار بابوي.  قام 
آخرين مسلحين بالبنادق والمولوتوف بالهجوم على أربعة كنائس من طوائف مختلفة في مدينة نابلس 

خامسة وهذه المرة كانت كانت كنيسة بالضفة الغربية؛  قام مسلح آخر بإطالق النار على كنيسة 
كاثوليكية.  ألقت جماعة تدعو نفسها أسود التوحيد قنابل نارية على كنائس أنجليكانية وأرثوذكسية يونانية 
وقالت أن أفعالها مرتبطة بمحاضرة البابا.  تم إرسال الشرطة إلى الكنائس التي تمت مهاجمتها، وقام أحد 

يد بالهجمات، وطالب أحد رجال الدين المسلمين بتوفير الحماية للمسيحيين.  ممثلي حماس بالبرلمان بالتند
ولكنه في نفس الوقت طالب "بأال تستقبل دولنا العربية واإلسالمية البابا حتى ال يدلي بأية تعليقات يمكن 

921أن تشعل النار، ولتجنب أي إعتداء عليه قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية".
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سبتمبر أيلول، ونشرت جماعة مسلحة غير  92قنبلة في كنيسة آشورية بالبصرة في  في العراق، إنفجرت
معروفة تصريحات في المساجد تهدد فيها بمهاجمة المسيحيين في العراق إذا لم يقدم البابا إعتذارًا.  قتل 

سيحيين مسلحين إسالميين إثنين من المسيحيين اآلشوريين في األيام التي تلت الخطبة وطالب قادة الم
922رعاياهم من المسيحيين العراقيين بعدم مغادرة منازلهم.

 

وفي مصر قال البابا شنودة الثالث، وهو مدرك لخطورة موقف األقليات المسيحية في الشرق األوسط، أنه 
لم يستمع إلى كلمات البابا بالتحديد ولكن أية "مالحظات تسيء إلى اإلسالم أو المسلمين تتعارض مع 

مسيح" التي "توصينا أن ال نسيء إلى اآلخرين، سواء في معتقداتهم أو أفكارهم أو أي من رموزهم تعاليم ال
الرموز الدينية".  وصرح الحقًا بأنه كان "يتمنى لو أن البابا الكاثوليكي قد أخذ في الحسبان رد الفعل  –

922لتصريحاته" وأن "إنتقاد دين اآلخرين يولد العداوة واإلنقسامات".
 

سبتمبر أيلول قال وزير خارجية الفاتيكان المعين حديثًا الكاردينال تراكيسيو بيرتوني أن البابا "لم  91في 
وال يقصد تبني رأي اإلمبراطور البيزنطي بأي شكل من األشكال" ولكن "كما يتضح من القراءة الكاملة 

لعنف، أيًا كان مصدره".  وقال المتأنية للنص" فإنه أراد أن يعبر عن "رفض واضح وثوري للدافع الديني ل
أيضًا: "إن األب المقدس بهذا يأسف لكون بعض مقاطع من خطابه ربما بدا أنها مسيئة لمشاعر المسلمين 
المؤمنين، وأن يتم تفسيرها بأسلوب ال يعبر عن ما قصده.  فإنه هو، نظرًا للغيرة الدينية لدى المسلمين، 

إزدراء اهلل واإلستخفاف الذي يعتبر السخرية من المقدسات ’مانية من الذي قام بتحذير الثقافة الغربية العل
فشل هذا التصريح في إرضاء العديد من النقاد.  قامت المغرب بسحب سفيرها لدى  922‘".ممارسة للحرية

أدى التهديد "إليكم يا من تحبون  921سبتمبر أيلول نتيجة "التصريحات المسيئة". 91الفاتيكان بداية من 
ت بقدر ما تحبون الحياة" من قبل جيش المجاهدين في العراق، والذين نفذوا العديد من الهجمات المو 

أعلنت مجموعة عراقية مسلحة أخرى، هي جماعة   921اإلرهابية، إلى قيام الفاتيكان بتكثيف حراسة البابا.
اء العبادة في العديد من أنصار السنة، بأنها سوف تهاجم المسيحيين.  تم تشديد الحراسة على الكنائس أثن

وقد تحققت مخاوفهم عندما قتل مسلحين راهبة إيطالية في الخامسة  929سبتمبر ايلول. 91الدول يوم األحد 
والستين من عمرها كانت تعمل في مستشفى قائم بتمويل من النمسا في مقديشيو بالصومال؛  تلقت األخت 

رسها الشخصي.  قالت الراهبة وهي تلفظ أنفاسها ليونيال سجوربيتا سبع رصاصات، وكذلك تم قتل حا
األخيرة أنها قد سامحت الذين قتلوها.  وكتب البابا يقول أن غفران األخت ليونيال للمعتدين عليها يمثل 

921"أصدق شهادة مسيحية، وهو دليل إعتراض سلمي يبين إنتصار المحبة على الكراهية والشر".
 

بنديكت نفسه "أشعر بعميق األسف على ردود األفعال في بعض الدول  قي يوم وقوع هذه اإلعتداءات، قال
على بضع مقاطع من خطابي" وقال أنها "ال تعبر بأي شكل من األشكال عن رأيي الخاص".  إن تصريح 
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كهذا يعبر عن الندم الشخصي من جانب البابا هو أمر غير عادي بالمرة.  تمت طباعة كلمات البابا 
929ولكن كان رد الفعل مختلطًا. 921جريدة الفاتيكان "لوسيرفاتور رومانو".باللغة العربية في 

 

سبتمبر أيلول عبر البابا مرة أخرى عن "إحترامه العميق" للمسلمين وقال إن "الكلمات السلبية التي  11في 
قالها إمبراطور العصور الوسطى" ال "تعبر عن قناعتي الشخصية".  مرة أخرى عبرت جماعة اإلخوان 
المسلمين عن عدم رضاءها، رغم أن الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد قال أنه "ال توجد مشكلة" بعد 
أن وضح بنديكت أنه ال يؤيد ما قاله مانويل.  وفي نفس الوقت، قام محمد علي أغا، الرجل التركي الذي 

من محبسه بأن حياته ستكون ، بتوجيه تحذي إلى البابا 9199حاول إغتيال البابا يوحنا بولس الثاني عام 
 921في خطر إذا قام بزيارة تركيا.

 

في وسط هذا السيل من التهديدات والتنديدات، قامت بعض األصوات في الغرب بتأييد أقوال البابا وحق 
التعبير  بحرية عن اإلسالم بصورة عامة.  وقد دافع عنه كل من المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، 

أكتوبر  2في   922اإليطالي سيلفيو بيرلسكوني، ورئيس الوزراء األسترالي جون هوارد.ورئيس الوزراء 
تشرين األول أعلن المجمع العام لألساقفة األلمان أن "الكنيسة الكاثوليكية وكل الناس، في ألمانيا وحول 

عبروا  922ديدات".العالم، الذين يحترمون حرية التعبير ويدافعون عنها، لن يسمحوا ألنفسهم بالخضوع للته
عن القلق من اإلعتداء على األقليات المسيحية وخاصة مقتل األخت ليونيال، وأكدوا على ضرورة  كذلك

الحوار بين المسيحية واإلسالم داعين الحكومات اإلسالمية إلى المعاملة بالمثل نظرًا للحرية الدينية التي 
922يتمتع بها المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا.

 

سبتمبر أيلول مع سفراء واحد وعشرين دولة ذات  12ي محاولة أخرى لتهدئة الخالف، إلتقى البابا في ف
باإلضافة إلى  –كل الدول التي لديها عالقات دبلوماسية مع الفاتيكان ما عدا السودان  –أغلبية مسلمة 

والحاجة إلى قيام حوار  ممثل الجامعة العربية.  مرة أخرى أكد البابا بنديكت على إحترامه للمسلمين
تمت إذاعة خطاب البابا على الهواء عبر قناة الجزيرة، وعبَّر ماريو سكيالوجا، ممثل  921مسيحي إسالمي.

ولكن في اليوم التالي أعلنت قمة منظمة المؤتمر اإلسالمي أن  921رابطة العالم اإلسالمي، عن إستحسانه.
ريح ريجينسبرج بهدف منع "التوتر بين العالم اإلسالمي البابا ما زال بحاجة إلى "سحب أو تصحيح" تص

  929والفاتيكان، لعدم اإلضرار بالمصالح الحقيقية للطرفين".

بالرغم من محاوالت البابا المتكررة لتوضيح أقواله، إستمرت أعمال العنف ضد المسيحيين في العراق. في 
كلدانية كاثوليكية في مدينة الموصل  أكتوبر تشرين األول أطلق مسلحين الرصاص على كنيسة 2و  2

أكتوبر تشرين  1وأصيب أحد الحراس في الهجوم الذي يعتقد أنه ذو صلة بالغضب من خطاب البابا.  في 
األول، تعرض كاهن سرياني أرثوذكسي، هو األب عامر إسكندر من كنيسة مار أفرام في مدينة الموصل 

دوالر  21111دوالر، أو  221111إما دفع فدية قيمتها  للخطف بواسطة مسلحين قدموا خيارين لكنيسته:
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مع إقرار يندد بتصريحات البابا بنديكت.  قامت الكنيسة، والتي كانت قد سبقت وأوضحت بأنها ال تؤيد 
تصريح البابا، بتعليق ثالثين لوحة إعالنات في أنحاء المدينة تنتقد ذلك التصريح؛  وسعى أفراد عائلته 

ة المطلوبة.  بالرغم من هذه الجهود فقد تم العثور على جسد األب إسكندر، الذي من لتجميع مبلغ الفدي
921أكتوبر تشرين األول. 99الواضح أنه تعرض للتعذيب، وقد فصل رأسه وقطعت أوصاله في يوم 

 

، 1119ظلت التصريحات البابوبة عالقة في أذهان الجماعات اإلسالمية المسلحة حتى مارس آذار  
ع أسامة بن الدن تسجياًل صوتيًا.  باإلضافة إلى دعوة الفلسطينيين إلى الجهاد المقدس، إتهم بن عندما أذا

الدن البابا بنديكت السادس عشر بتسهيل قيام "حرب صليبية جديدة" ضد اإلسالم.  كذلك حذر من 
921عواقب إعادة نشر الرسوم الدنماركية.

 

، قامت مجموعة من ثمانية وثالثين من 1111األول أكتوبر تشرين  92في محاولة أكثر منطقية، في 
فقهاء اإلسالم بنشر خطاب مفتوح إلى البابا بنديكت في مجلة "إسالميكا" والتي تصدر من أمريكا، والذي 
نتقد هذا الخطاب عدد من تلميحات البابا حول اإلسالم، ولكنه  يقترح مناقشة آراء البابا في الواقع.  وا 

للمادية وأيضًا تصريحه باألسف واإلحترام للمسلمين في أعقاب الخالف.  قال الموقعين إمتدح إنتقاد البابا 
على الخطاب للبابا "نحن نشاطرك الرغبة في الحوار الصادق والصريح وندرك أهميته في عالم يزداد 

المشابهة" هي  تواصاًل وترابطًا".  كذلك أعلنوا أن قتل األخت ليونيال وأيضًا "أعمال العنف الفردية الوحشية
"ليست إسالمية على اإلطالق".  كان من بين الموقعين على هذا الخطاب عدد من كبار المفتين، بما فيهم 

929مفتي الديار المصرية.
 

 

 الرس ويلكس و "الحق في إزدراء األديان"

ن ، عادت الرسوم اإلسكندنافية إلى عناوين الصحف مرة أخرى.  وهذه المرة، كا1111في أغسطس آب 
الفنان المحرض هو الرس ويلكس من السويد، الذي صور رسمه الكاريكاتيري رأس النبي محمد على جسد 
كلب.  كان هذا الرسم مع رسمين آخرين قد تمت إزالته من مسابقة فنية عن الكالب، ورفض من عدة 

جريدة إقليمية هي  مؤسسات فنية لدواعي أمنية.  ولكن اإلحتجاجات العامة والنقد الدولي بدأ عندما قامت
أغسطس آب مع مقال حول "الحق في السخرية من الدين".   99نيريكس آليهاندا بنشر أحد الرسوم في 

وقالت اإلفتتاحية: "إن المجتمع الليبرالي يجب أن يكون قادرًا على القيام بأمرين في نفس الوقت.  فمن 
الحرية الدينية وبناء المساجد.  ولكن، من  ناحية، يجب أن يكون قادرًا على الدفاع عن حق المسلمين في

مثل رموز األديان  –الناحية األخرى، يجب أن يكون مسموحًا بالتهكم على الرموز الهامة في اإلسالم 
األخرى ... إن حق الحرية الدينية وحق اإلزدراء بالمقدسات على األديان متالزمين".  كذلك ربط المقال 

 .1111عرض أعمال ويلكس بأزمة الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية عام  بين إمتناع المعارض الفنية عن
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أثار ما نشرته نيريكس آليهاندا إحتجاجًا سلميًا صغيرًا قوامه ستون مسلمًا سويديًا.  كذلك تسبب بأزمة   921
ت دولية على نطاق أوسع تفاجأ بها المحررين نظرًا ألن عدد من الصحف السويدية األخرى كانت قد نشر 

  922الرسوم الكاريكاتورية قبل ذلك.

أغسطس آب إستدعت الخارجية اإليرانية القائم بأعمال السويد في طهران لإلحتجاج بشأن الرسم  11في 
كذلك تدخل الرئيس اإليراني بإلقاء اللوم بشأن الرسم  الكاريكاتوري على "الصهاينة" الذين  922الكاريكاتوري.

 922السويدية صديقة لدول أخرى" حيث "أنهم يعيشون على الصراع والحرب"."ال يريدون أن تكون الحكومة 

أغسطس أدانت وزارة الخارجية الباكستانية نيريكس آليهاندا بسبب "الرسوم المسيئة واإلزدراء  21في 
بالمقدساتية للرسول الكريم )صلعم(" وحذرت قائلة "أنه لألسف فإن إتجاه بعض األوروبيين للخلط بين حرية 

921بليون مسلم في العالم في تصاعد مستمر". 9,2لتعبير واإلساءة المتعمدة الصريحة إلى ا
 

في حين كان هناك بعض التهديدات ذات الصلة برسم ويلكس الكاريكاتوري، إال أنه لم يتسبب في أحداث 
لق خطرًا عنف مماثلة لما حدث مع أزمة الرسوم الكاريكاتورية.  ولكن، كما يحدث مع كل خالف، فإنه خ

دائمًا يحيق بشخصيته الرئيسية.  بعد اإلعتداء على رسام الكارتون الدنماركي كيرت وسترجارد في يناير 
 1191، تلقى ويلكس مكالمات هاتفية تبلغه "إنه دورك اآلن".  في أوائل مارس آذار 1191كانون الثاني 

ل رسام الكارتون السويدي.  تم القبض تم القبض على سبع أشخاص في أيرلندا لهم صلة بمؤامرة دولية لقت
على واحدة من المتآمرين وهي األمريكية كولين الروز )والتي إستخدمت إسم "جهاد جين" على اإلنترنت( 

.  كانت الروز وسيدة أمريكية أخرى هي جايمي بولين 1111في فيالدلفيا في أواخر أكتوبر تشرين األول 
في مارس آذار، قد إعتنقتا إلى اإلسالم؛  أما المشتبه بهم اآلخرين راميرز من بين الذين تم القبض عليهم 

فهم ليبيون وجزائريون وفلسطينيون وكرواتيون.  سرعان ما أطلق سراح خمسة من الذين إعتقلوا في آيرلندا، 
مارس آذار تمت إدانة الروز بتهمة  2بينما تم التحفظ على اإلثنين اآلخرين على ذمة قضايا أخرى.  في 

تآمر؛  ووفقًا لقرار اإلدانة كانت قد وافقت على قتل مواطن سويدي )حدد المسئولون األمريكيون أنه ال
أقرت كل من الروز  1199ويلكس( بعد تلقي أوامر لقتله، وبهذا يتم إرهاب "كل عالم الكفار".  في عام 
تقول التقارير أن المتآمرين   921وبولين راميرز أمام محكمة فيدرالية أمريكية بأنهما مذنبتين بتهمة اإلرهاب.

شعروا بأن الروز وهي مواطنة أمريكية في األربعينات من عمرها وذات شعر ذهبي قد ال تلفت اإلنتباه 
  929غير المرغوب فيه في هذه المهمة.

ولكن بالرغم من هذا، فإنه بصورة نسبية،  كانت قضية الرسوم السويدية تختلف بطريقة مدهشة عن 
م السابق.  بالرغم من التشابهات بينهما، بوجود رسم مسيء لمحمد ينشر في جريدة سويدية مع أحداث العا

مقال يساند التهكم على األديان، وبالرغم من اإلهتمام العالمي، لم يكن هناك رد فعل جماعي مثل الذي 
على اإلسالم خطرًا، اثارته الرسوم التي نشرت في إيالندز بوستن.  وهذا يبين بأنه، في حين يمثل التهكم 
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ال  1111إال أن اإلحتجاجات العالمية وأعمال العنف كالتي وقعت في أزمة الرسوم الكاريكاتورية عام 
 على األقل ما لم يوجد ما يساعد على ذلك. –تحدث نتيجة لكل إساءة تتجاوز حدًا معينًا 

 

 "فتنة" خيرت فيلدرز

آلن ، فإن الرجل الذي هو محور أزمة "اإلساءة على خالف كل الشخصيات التي تمت مناقشتها حتى ا
إلى اإلسالم" الدولية الكبرى التالية يقول عن نفسه أنه مناهض لإلسالم.  لم يكن البرلماني الهولندي 

أنه بدأ في إنتاج فيلم  1111خيرت فيلدرز غريبًا عن النزاعات عندما أعلن في نوفمبر تشرين الثاني 
آن الفاشية المتعصبة".  ولكونه سياسي أصدر العديد من التنديدات، ليس يهدف إلى توضيح "طبيعة القر 

فقط ضد التطرف اإلسالمي، بل ضد الدين اإلسالمي ذاته، فإن فيلدرز كان يعيش تحت حماية الشرطة 
 .1112الدائمة في مكان غير معلوم منذ مقتل المخرج الهولندي ثيو فان جوخ عام 

أن المسلمين الذين يريدون  1111لخارج بعد أن قال في حوار عام كان قد إجتذب إهتمام سلبي من ا
البقاء في هولندا "يجب أن ينزعوا نصف القرآن ويلقوا به بعيدًا.  لقد قرأت القرآن ... وأعلم أنه به ما يكفي 
 من األمور البشعة".  كذلك قال أن اإلسالم كان "دين عنف" وأنه "لو كان محمد يعيش هنا اليوم، أستطيع
تخيله مطاردًا من البالد ومفضوحًا كشخص متطرف". في حين أن المنظمة الهولندية للتواصل بين 
المسلمين والحكومة "لم ترغب أن تتجاوب مع محتوى عبارة فيلدرز ألنه ال يمكن أخذها بجدية"  إال أنه من 

من الحكومة الهولندية الواضح أن الحكومة السعودية أخذت كلمات فيلدرز بجدية جعلتها تطالب بإعتذار 
أوضح ممثل وزارة الخارجية الهولندية أنه بالرغم من كون آراء فيلدرز ال  921عبر سفارتها في الهاي.

"تعبر عن رأي الحكومة الهولندية" إال أن عضو البرلمان يتمتع "بحق التعبير عن نفسه".  أما فيلدرز الذي 
أن دولة ال تعرف حرية التعبير  تريد أن تعلمه  "ال يحلم بسحب شيء مما قاله" وجد األمر "مشيناً 

911درسًا".
 

أعلن فيلدرز أنه سيعرض فيلمه الذي أسماه "فتنة" في شهر مارس.  وقد  1119في يناير كانون الثاني 
قال بأن الفيلم يربط بين القرآن والعنف بصورة مباشرة، ويصوره بأنه "أحدث إختبار يواجه الديمقراطيات 

النازية والشيوعية".  وقبل الوقت المحدد لعرض الفيلم بفترة، وكما توقع فيلدرز، تسبب إدعاؤه الغربية منذ 
قال مفتي دولة سوريا، أحمد بدر الدين حسون، للبرلمان  919بإحتجاج في هولندا وعلى مستوى دولي أيضًا.

ني أنه يشعل حروبًا األوروبي أنه لو صحت الشائعات بأن فيلدرز سوف يمزق مصحفًا في الفيلم "هذا يع
وسفك دماء ... إنها مسئولية الشعب الهولندي أن يوقفه".  في أواخر فبراير شباط، كتبت صحيفة هولندية 

وترددت أصداء التهديدات، وتبادل اإلهانات،  911أن تنظيم القاعدة أصدر تهديدًا بالموت ضد فيلدرز.
912وصليل السيوف في أنحاء العالم.
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المي الهولندي إلى إتخاذ اإلجراءات القانونية ضد فيلدرز، بينما وعد المجلس الوطني سعى اإلتحاد اإلس 
المغربي في هولندا بمحاولة "تحييد التهديد" بالعنف لو تم عرض الفيلم ولكنهم أشاروا بأنهم ال يضمنون 

اليمكننا أن نجاح هذه الجهود.  رفض فيلدرز تغيير موقفه.  وقال أن هذه التهديدات تثبت صحة رأيه: "
نسمح أبدًا لمن يستخدمون وسائل غير ديمقراطية، ومن يستخدمون العنف بداًل من الحجج، ومن 

912يستخدمون السيوف بداًل من النقاش، هؤالء ال يمكن أن نسمح لهم أن يتحكموا في ما نفعله".
 

أن يعرض الفيلم  عندما رفضت محطات التليفزيون أن تعرض نسخة غير منقحة من فيلمه، إختار فيلدرز
تم  912على اإلنترنت.  تم إلغاء ترتيبات عرضه للصحافة عندما تبين أن تكلفة تأمين العرض تعوق ذلك.

إغالق موقع فيلدرز األصلي لعرض الفيلم من قبل الشبكة المضيفة للموقع والتي مقرها الواليات المتحدة 
بعد رفض عدد من الشركات المضيفة  911ة.على أساس أنه ينتهك سياسة الشركة الخاصة بخطاب الكراهي

مارس آذار على الموقع اإللكتروني "اليف ليك" ومقره المملكة  11األخرى، تم نشر فيلم "فتنة" في 
المتحدة.  ولكن بعد يومين فقط، إضطرت الشركة أن ترفعه من الموقع "بعد تهديد العاملين بتهديدات 

لم قد أصبح متاحًا على عدة مواقع بما فيها موقع يوتيوب الذي ولكن مع هذا الوقت، كان الفي 911خطيرة".
وضع عليه عبارة إلخالء مسئوليته تقول: "التنوع في العالم ... يعني أن بعض معتقدات وآراء بعض الناس 

  919قد تسيء إلى اآلخرين".

ة تتخللها إقتباسات في نسخته األخيرة، يحتوى فيلم "فتنة" على مناظر لبعض الهجمات اإلسالمية اإلرهابي
من القرآن وخطب الكراهية لبعض األئمة؛  ويظهر رؤوس صحف هولندية عن مشاكل الهجرة جنبًا إلى 
جنب مع صور المحتجين المسلمين.  أوحى الفيلم بإستيالء وشيك لإلسالم على هولندا وتضمن رسومًا 

جانب صور للممارسات اإلسالمية بيانية تبين عدد المسلمين بالبالد.  هذه الرسوم البيانية وضعت ب
عدام المثليين، وقطع الرأس تحت عنوان "هولندا في المستقبل؟!"  بدأ الفيلم  الراديكالية مثل ختان اإلناث، وا 
نتهي برسم لفنان الكاريكاتور الدنماركي كيرت وسترجارد الذي يصور قنبلة في عمامة محمد. )وقد أنذره  وا 

 (911حقوق النشر.وسترجارد بمقاضاته لتعديه على 

أما شائعة تمزيق القرآن فلم يحدث منها شيء.  وفي بداية الفيلم يسمع صوت تمزيق أوراق ثم يقول النص 
"الصوت الذي سمعته هو صوت تمزيق صفحة من دليل الهاتف ... ألن األمر ليس بيدي بل بيد 

لم يبدو نص آخر يقول أن "اإلسالم المسلمين أنفسهم لتمزيق آيات الكراهية من القرآن".  وقرب نهاية الفي
... يسعى لتدمير حضارتنا الغربية" ويدعو إلى اإلنتصار على "األيديولوجية اإلسالمية" كما تم اإلنتصار 
على النازية والشيوعية.  وفي وضوح غير معتاد لإلتفاق مع من يؤمنون أن اإلسالم مرتبط بالقسوة والعنف 

ي "إذا حذفنا المشاهد األولى، وصوت تمزيق الصفحة، فإن فيلم "فتنة" قال اإلسالمي الراديكالي عمر بكر 
911يمكن أن يكون من صنع المجاهدين اإلسالميين".
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األوروبيين الفيلم على نطاق واسع، وأصدر األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل  أدان المسئولين
م "فتنة" "عمل متعمد للتمييز ضد المسلمين، مارس آذار يدعو فيل 19الدين إحسان أوغلو تصريحًا في 

زدراء لألديان". حذر صالح الوهابي األمين العام للجمعية العالمية لشباب  919وتحريض على الكراهية، وا 
المسلمين الذي تسانده السعودية من أن "هجمات" مثل فيلم فيلدرز يمكن "أن تقود إلى تبعات خطيرة وتدفع 

اعات".  وأضاف "إذا قمنا بعمل ضد المسيحية أو إستهدفنا المصالح المسيحية البشرية إلى الفوضى والصر 
هذا التصريح بالغ األهمية، حيث أن  911إنتقامًا لهذا، سوف تعترض هولندا وأوروبا بل وكل العالم".

السعوديون يحظرون أصاًل ممارسة المسيحية في بالدهم، ويقوم رجال الدين لديهم والمدعومين ماليًا من 
 الدولة بالهجوم الالذع بصورة  دائمة على الديانات األخرى.

أدانت حكومات مصر والمغرب وبنجالديش الفيلم، بينما  إعتبرته حكومة إيران تجديف وسعت إلى إجبار 
اإلتحاد األوروبي وهولندا بل وحتى المملكة المتحدة )مقر شركة اليف ليك( على رفعه من اإلنترنت.  وفي 

موجهة إلى السفارة الهولندية إدعى أحد أحزاب المعارضة اإلسالمية في ماليزيا أن الفيلم، مذكرة إحتجاج 
وضمت كل من إندونيسيا وباكستان أصواتهما  912ما لم يتم سحبه، سوف "يدعو المسلمين إلى اإلنتقام".

912إلى المحتجين والمطالبين بالحظر.
 

لدرز.  ففي األردن، نفس الدولة التي إستهدف كذلك كان هناك توجه إلتخاذ إجراءات رسمية ضد في
المدعين فيها فنان الرسوم الكاريكاتورية الدنماركي كيرت وسترجارد، أعلنت جماعة في وسائل اإلعالم عن 
خطتها بإقامة دعوى ضد فيلدرز.  وسعت حملة تسمى "رسول اهلل يوحدنا" إلى مقاطعة المنتجات الهولندية 

تموز وجه المدعي العام حسن عبد العاطي إلى فيلدرز خمسة إتهامات في ظل  يوليو 9والدنماركية.  في 
القانون األردني وأقسم ان يستدعي البرلماني الهولندي للمثول أمامه "من خالل قنوات دبلوماسية".  كذلك 
قال بأنه لو لم تقم هولندا بتسليم فيلدرز فإن األردن سيسعى للقبض عليه في أي مكان عن طريق 

تربول.  قال ممثل حملة رسول اهلل أن فيلدرز قد يواجه حكمًا يصل إلى السجن ثالث سنوات في سجن اإلن
912أردني.

 

لمجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، والتي تضمنت التقرير الدوري  1119في جلسة ابريل نيسان 
ضد فيلدرز.  وسعى الشامل عن هولندا طالب عدد من األعضاء الحكومة الهولندية بإتخاذ إجراءات 

البعض منهم إلى إعادة تعريف حرية التعبير حتى ال يكون ممكنًا حماية فيلم "فتنة".  حثت مصر وتركيا 
القادة الهولنديين على إتخاذ إجراءات قانونية، بينما إدعت باكستان أن فيلم "فتنة" ينتهك مواد الميثاق 

 911الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اإلتفاقية
ذكرت مقالة في جريدة الديلي تايمز في باكستان نقاًل عن مصادر بوزارة الداخلية أن "الوفد المشارك سوف 
يقوم بإبالغ اإلتحاد األوروبي بأنه لو لم يتم التحكم في مثل هذه األفعال ضد اإلسالم، فال يمكن إستبعاد 
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جاء هذا التقرير بعد  911اإلعتداءات على البعثات الدبلوماسية لإلتحاد األوروبي بالخارج". المزيد من
وكما  919تفجير سيارة مفخخة خارج السفارة الهولندية في إسالم آباد راح ضحيته ستة أشخاص على األقل.

ساءة إلى جموع يشرح الفصل الثاني عشر، فإن فيلدرز واجه أيضًا محاكمة في بالده نفسها بتهمة اإل
المسلمين والحث على الكراهية والتمييز ضد المسلمين بسبب دينهم وضد األجانب غير الغربيين بسبب 

 . 1199أصلهم العرقي، ولكن تمت تبرئته في عام 

 

 ختام

تعكس هذه األحداث الدولية تزامن إنتشار إعتقاد شائع بأنه يجب منع اإلساءة إلى األديان مع حملة 
ق أي إنتقاد لإلسالم ولو بالقوة.  وهذا يصدق ليس فقط في حالة العنف اإلرهابي بل أيضًا في متنامية لسح

النمط األكثر دهاء من تحميل الحكومات مسئولية "السماح" بهذه األعمال أو التصريحات اإلزدراء 
جلس األوروبي، بالمقدساتية في صحافة حرة.  بعد أزمة الرسوم الدنماركية أعلنت الجمعية البرلمانية للم

وهي على صواب، أن األفكار "التي قد تصدم أو تسبب إساءة أو إزعاجًا للدولة أو أي قطاع من السكان" 
ولكن كما سنرى في الفصل التالي، إن مدى إلتزام أية دولة  911تجد  رغم هذا حماية في ظل حرية التعبير.

ت تقويض حرية التعبير سواء كانت تلقائية بهذا المبدأ يبقى غير واضح.  وفي نفس الوقت، فإن محاوال
 فعاًل أو مخططة بعناية مازالت مستمرة بكل قوة. 

وبأكثر إيجابية فإن بعض المسلمين ذوي الميول اإلصالحية قد أخذوا موقفًا من رد فعل بعض أتباع دينهم 
 لفيلم الفتنة وكذلك الرسوم الكاريكاتورية.  كتب أحمد األسواني المصري يقول: 

 أعتقد أن الرسوم الكاريكاتورية، أو الكتب، أو األفالم يمكنها أن تسيء إلى أي  دين ال”
 أو تؤثر على إيمان معتنقي هذا الدين عن حق وعن إقتناع

إن من يسيء إلى الرسول هم  من يذبحون ويفجرون البشر األبرياء على إمتداد العالم 
 كله ...

عالم بإصدار قرار بمنع إزدراء األديان، وهم إن من يسيء إلى الرسول هم  من ينادون ال
يمارسونه مع كل صالة في مساجدهم وفي مدارسهم وفي فضائياتهم وخاصة مع 

 المسيحيين واليهود ويدعون عليهم في كل صالة ...

  991” من يسيء للرسول ليس في الغرب بل نحن المسلمين.
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22 

 إضفاء الشرعية علي القمع

 ت في األمم المتحدةقيود اإلزدراء بالمقدسا

 

توصل جاسبار بيرو، وهو محام شاب  من المجر يشغل منصب المقرر  9112في عام 
الخاص لدى األمم المتحدة بشأن السودان إلى إستنتاج أن السودان يقوم بإنتهاك إتفاقيات 
حقوق اإلنسان العالمية نتيجة لما يسمى بنظام العقوبات "القائم على الشريعة".  وفي ظل 

ا النظام فإن جرائم الزنى والسرقة والردة تقابل بعقوبات قاسية منها قطع األطراف أو هذ
قال بيرو: "ال يهم في هذا السياق  9اإلعدام ألي شخص يتعدى السبع سنوات من العمر.

من هو الكاتب أو ما هي مصادر وحي هذه األحكام.  فإنه في ضوء حقوق اإلنسان 
التشريع في الدولة يتوافق مع اإلتفاقيات الدولية القائمة والتي السؤال الوحيد هو ما إذا كان 
1تعتبر السودان طرف فيها".

 

ساءة  رد وفد السودان لدى المم المتحدة بالقول أن تقرير بيرو "إزدراء فظيع للمقدسات وا 
دانته وتقديمه للعدالة بواسطة  متعمدة للدين اإلسالمي، ويجب التحقيق مع كاتب التقرير وا 

2لدول والمنظمات التي تحترم حقوق البشر والشعوب".كل ا
 

عند السؤال عن سبب عدم السماح لبيرو بالعودة إلى السودان لجمع المعلومات  الالزمة 
لتقرير أخر، أجاب ممثل الوفد السوداني بتهديد مستتر: "نحن ال نريد التكهن بمصيره إذا 

م طالب الجمعية العامة لألمم إستمر في إيذاء مشاعر المسلمين حول العالم..."  ث
المتحدة بأن "تتخذ التدابير التصحيحية لتهدئة مشاعر المسلمين حول العالم بشأن التحدي 
ال لن يستطيع أحد أن يضمن أنه لن يواجه  الذي ال مبرر له لإلسالم بهذه  اإلشارات، وا 

   2نفس مصير السيد سلمان رشدي".

ألمم المتحدة الخاص المعني بشئون السودان.  تم إستبدال بيرو كمقرر ا 9119في عام 
ستمرت السودان لعدة سنوات في ممارسة الكثير من األعمال الوحشية في الجنوب،  وا 

 والتي تم اإلعتراف بأنها إبادة عرقية، وشرعت في ممارسات جديدة في دارفور.
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 األمم المتحدة واإلزدراء بالمقدسات: نظرة عامة

ما تم وصفها بأنها محاولة لسحق "اإلساءات لإلسالم" التي ال تراعي الثقافة في السنوات السابقة وفي
اإلسالمية، قام أعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمي بالسعي إلسكات إنتقاد األمم المتحدة للممارسات والقيم 
ستخدموا آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كأدوات لقم ع اإلسالمية في دول المؤتمر اإلسالمي، وا 

الخطاب المعادي لإلسالم بصورة عامة.  بدأت هذه المحاوالت قبل أزمة الرسوم الدنماركية بفترة وما زالت 
تمثل حملة منسقة طويلة األمد لتحويل المعايير الدولية لصالح منظمة المؤتمر اإلسالمي.  إن محاوالت 

لى إيقاف إنتقاد األمم المتحدة إيقاف "اإلساءة" إلى اإلسالم كانت في البداية دفاعية وكانت تهدف إ
إلنتهاكات حقوق اإلنسان.  تضمن هذا  إصدار نسخة منفصلة ومختلفة من "حقوق اإلنسان في اإلسالم" 
والتي يكون محتواها كله خاضعًا لقوانين "شريعة" إسالمية غير محددة.  بعد ذلك سعى أعضاء منظمة 

اء شرعية اإلمم المتحدة لهذا النظام الموازي من حقوق المؤتمر اإلسالمي، وقد نجحوا إلى حد ما، إلى إضف
اإلنسان، وهو النظام الوحيد المؤسس على دين معين يتم اإلعتراف به.  كذلك قام أعضاء منظمة المؤتمر 
اإلسالمي بتهديد عدد من المقررين الخاصين لألمم المتحدة إلنتقادهم األنظمة اإلسالمية.  وقد قامت بهذا 

األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي على أساس أن هذه األنظمة تمثل اإلسالم فأي حكومات الدول 
 إنتقاد لها هو بالضرورة "إساءة" إلى اإلسالم نفسه.

بدأت بعض الدول ذات الغالبية المسلمة في المطالبة بأنه يجب على األمم المتحدة إدانة ومنع  9111في 
شويه  صورة األديان" وخاصة اإلسالم.  وقد إعترفت بأن ما تطلق عليه منظمة المؤتمر اإلسالمي "ت

هذه المقصود منها أساسًا هو حماية اإلسالم والمسلمين من اإلنتقاد.  إن حملة “ قرارات "إزدراء األديان
 "التشويه" تسعى حثيثًا إلعادة تعريف حقوق اإلنسان من خمسة جوانب: 

 ره مساوية للمسائل العرقية؛ إعتبار المسائل الدينية في ظل حظر خطاب الك .1

 منح الحقوق لألديان نفسها وليس لألفراد؛ .2

 إنشاء حق جديد هو حق عدم التضرر في األمور الدينية؛ .3

 اإلدعاء بأن الحرية الدينية تتعارض مع حرية التعبير؛ .4

 تقديم تفسير موسع لإلستثناءات الخاصة بحق حرية التعبير. .5

يجية الرفض إلعتبار حرية التعبير والحرية الدينية المرتبطتين إرتباطًا وثيقًا معًا، يكمن وراء هذه اإلسترات
 من حقوق اإلنسان العالمية والفردية واألساسية.

نجحت منظمة المؤتمر اإلسالمي في تغيير تفويض المقرر الخاص لألشكال المعاصرة للعنصرية، 
بط بها وكذلك إلغاء تفويض المقرر الخاص للسودان.  والتمييز العنصري، كراهية األجانب، والتعصب المرت

كذلك تم الضغط ضد المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير.  وبناء على طلب منظمة المؤتمر اإلسالمي 
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أواًل  1191و  9111تبنت األمم المتحدة قرارات غير ملزمة ترفض "تشويه األديان" في السنوات ما بين 
لحقوق اإلنسان ثم عندما تم حل اللجنة رسميًا، تم تبنيها بواسطة خليفتها أي  بواسطة لجنة األمم المتحدة

قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضًا بتبني  1112مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.  منذ عام 
على سبتمبر أيلول أكدت هذه القرارات  99قرارات حول "تشويه األديان".  وبعد الهجمات اإلرهابية في 

تبعات مثل هذه "األحداث المأساوية" بالنسبة للمسلمين، بما فيها الربط اللغوي بين اإلسالم واإلرهاب.  كما 
 .1111أكدت على أهمية وضع حدود لحرية التعبير منذ أزمة الرسوم الكاريكاتورية عام 

بدأت الدول  1119عام  بالتشويه" باإلجماع، ولكن في”في البداية كان يتم تبني هذه القرارات المعنية 
لى حماية القرارات  الغربية في التصويت ضدها مشيرة إلى تركيز القرارات دون داع على دين واحد فقط؛  وا 
لى إحتمال إستغاللها إلسكات النقاش داخل األديان.  لقد رفض  للدين في حد ذاته وليس لألفراد؛  وا 

األديان" ككل كموضوع ال يتناسب مع  الحوار الخاص اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة مفهوم "تشويه 
بحقوق اإلنسان والذي يقولون أنه يجب أن يركز على حقوق الفرد.  إنتقد المقرر الخاص لألمم المتحدة 
لحرية األديان أو اإلعتقاد هذا المبدأ، وأشار أن الحرية الدينية "ال تتضمن الحق في وجود دين أو معتقد 

أو التهكم" وأن وضع القيود على هذا األساس يهدد كل من حرية التعبير والحرية الدينية بمنأى عن اإلنتقاد 
قام الغرب بتقليل مساندته لهذه القرارات بصورة متزايدة وفي الجلسة السادسة عشر لمجلس حقوق  2ذاتها.

تنجح في إمتنعت منظمة المؤتمر اإلسالمي عن تقديم القرار إلحساسها بأنها لن  1199اإلنسان في 
 تمريره. 

في وسط هذه الضغوط، بدأ المؤيدين في إستخدام خطط أخرى بما فيها إعادة طرح قضيتهم على أنها 
معارضة لـ "خطاب الكراهية".  إن هذا الدفع للتوسع في وضع قيود على حرية التعبير بناء على الحظر 

و أن الدول الغربية غير مستعدة المفروض على التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية هو ما يبد
لمقاومته؛ ويبقى مدعاة رئيسية للقلق حيث أنه يستخدم إلسكات النقد والنقاش في اإلسالم وكذلك نقد أولئك 

 الذين ينتهكون حقوق اإلنسان بإسم اإلسالم.

 

 منظمة المؤتمر اإلسالمي

، ومقرها مدينة جدة وهي تضم سبعة وخمسين عضواً  9111تأسست منظمة المؤتمر اإلسالمي عام 
وأصبحت قيادة منظمة المؤتمر  1بالمملكة العربية السعودية، كرد فعل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

إجتماع القمة غير ”اإلسالمي أكثر صخبًا في محاربة "اإلسالموفوبيا أو معاداة اإلسالم" خاصة منذ إنعقاد 
دت مناقشة الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية في في السعودية حيث ساع 1112للمنظمة في عام “ العادي

إشعال ثورة غضب عالمية.  ودعت منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى إيجاد أداة قانونية" لحظر تشويه صورة 
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حول موضوع "اإلسالموفوبيا" في داكار بالسنغال.  نتج عن هذا  1119اإلسالم في القمة المنعقدة عام 
وبيا لإلحتجاج على الجرائم المحظورة فعاًل بحسب قوانين الغرب، خاصة اللقاء إنشاء مرصد اإلسالموف

أعمال السرقة ونهب المساجد، واإلساءات التي تحظرها قوانين اإلزدراء بالمقدسات اإلسالمية مثل بيع نسخ 
موقعة من الرسم  الكاريكاتوري للرسام الدنماركي كيرت وسترجارد الذي يصور محمد وعلى رأسه عمامة 

رة عن قنبلة.  وتضمن هذا التصنيف األخير الدعوة إلى حظر األشكال البسيطة من التعبير عن الرأي، عبا
خاصة حملة "قانون واحد للجميع" ضد ترسيخ إستخدام الشريعة اإلسالمية في المملكة المتحدة. وكان مما 

سسها البرلماني الدنماركي إعتبر ضمن "اإلسالموفوبيا" هو رابطة نقاد اإلسالم المشهورين دوليًا التي أ
ناصر خضر.  يصف خضر نفسه بأنه "مسلم بالثقافة" وقد سعى للترويج لألصوات اإلسالمية المعتدلة 

1وللتركيز على التوافق بين اإلسالم والديمقراطية في الدنمارك.
 

لصورة يتعهد بأن تقوم المنظمة "بحماية ا 1119إن الميثاق األخير لمنظمة المؤتمر اإلسالمي عام 
وقد   9الحقيقية لإلسالم والدفاع عنها، ومحاربة تشويه اإلسالم، وتشجيع الحوار بين الحضارات واألديان".

تبنت "برنامج عمل لعشر سنوات" يتضمن قرار "السعي لجعل األمم المتحدة تتبنى قرارًا دوليًا لمحاربة 
بما في ذلك العقوبات الرادعة".  يقول المقال اإلسالموفوبيا، ودعوة كل الدول إلى تفعيل قوانين لمحاربتها، 

المنشور على موقع منظمة المؤتمر اإلسالمي أن التعبيرات مثل "الفاشيين اإلسالميين" و "اإلرهابيين 
المسلمين" و "المسلمين األصوليين المتطرفين" هي تعبيرات "مسيئة" وقد حققت المجموعة نجاحا بشأن 

  1ة المتحدة وحكومات أخرى مثل هذه المفردات.تبني الواليات المتحدة والمملك

 

 إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم

حاولت دول منظمة المؤتمر  9111بداية من تبني "إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم" عام 
د اإلعالن في اإلسالمي كسب قبول إلطار لحقوق اإلنسان يزعمون أنه مبني على التراث اإلسالمي.  يشي

أجزائه التمهيدية "بالدور الحضاري والتاريخي لألمة اإلسالمية التي جعلها اهلل أفضل أمة" ويعبر عن األمل 
في تحديد "... الدور الذي يجب أن تلعبه هذه األمة في إرشاد بشرية مشوشة بسبب اإلتجاهات 

الن العالمي لحقوق اإلنسان، ولكن في واأليديولوجيات المتنافسة".  يتشابه اإلعالن في بنائه مع اإلع
جوهره يخضع كل ضمانات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى شريعة إسالمية غير محددة.  ويقول 
ضمان حرية التعبير اآلتي: "لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل ال يتناقض مع المباديء 

إستغالله أو سوء إستعماله والتعرض للمقدسات وكرامة األنبياء الشرعية".  وبالمثل بالنسبة لإلعالم "يحرم 
فيه، وممارسة كل من شأنه اإلخالل بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو اإلنحالل أو الضرر أو زعزعة 

 اإلعتقاد". 
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 يمنع اإلعالن في الواقع مناقشة المسلمين فيما يخص دينهم ويقول "اإلسالم هو دين الفطرة.  واليجوز
ممارسة أي لون من اإلكراه على اإلنسان أو إستغالل فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى 

على أن "الشريعة اإلسالمية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من  12اإللحاد".  تنص المادة 
91مواد هذه الوثيقة".

 

حاكمة، ويجب أن تكون مباديء حقوق اإلنسان األخرى وهكذا، فإن الشريعة غير المحددة هي القاعدة ال
خاضعة لها.  كذلك يقوم اإلعالن على فرضية وجود إجماع في العالم اإلسالمي بالنسبة للشريعة.  لهذا 
فإذا أعلنت دولة ما بأن هيكلها أو سياساتها أو أعمالها مطابقة للشريعة وتجد فقيهًا يؤكد ذلك، فيمكن لها 

 تسمح بتخطي أي من حقوق اإلنسان التي تتعارض معها.أن تطالب بمذكرة 

إن جهود منظمة المؤتمر اإلسالمي لكسب قبول إعالن القاهرة في األمم المتحدة قد لقيت بعض النجاح.  
وتم إستخدام اإلعالن في عدد من التقارير الرسمية لألمم المتحدة وفي أحد القرارات ويتم اإلشارة إليه تكرارًا 

في الواقع فإن األمم المتحدة،  99حكومات دول منظمة المؤتمر اإلسالمي لألمم المتحدة.في مخاطبات 
وفي تصرف غير مسبوق، قد أعطت مكانة ألداة إحدى مؤسسات دين معين والتي تقوض حقوق اإلنسان 

91المدنية والسياسية التي يحترمها الكيان العالمي، كما أنها مثار للجدل حتى بين المسلمين أنفسهم.
 

وقد ساندت األمم المتحدة ضمنيًا فكرة النسخة الفريدة لحقوق اإلنسان اإلسالمية بتنظيم عدد من الفعاليات 
، وبناء على إقتراح إيران، إستضافت األمم المتحدة مؤتمرًا برعاية 9119حول هذا الموضوع.  في عام 

حقوق اإلنسان"، والذي قدم منبرًا منظمة المؤتمر اإلسالمي حول "المنظور اإلسالمي لإلعالن العالمي ل
"للخبراء" المعتمدين لدى الحكومات للترويج إلستخدام الشريعة، في حين تم إقصاء المنظمات غير 

عقدت األمم المتحدة مؤتمرًا ثانيًا حول حقوق  1111في عام  92الحكومية المسجلة لدى األمم المتحدة.
نسون التي كانت آنذاك المفوض السامي لألمم المتحدة اإلنسان في اإلسالم، أعلنت في ختامه ماري روب

 اإلنسان حقوق مبادئ مع تماماً  يتفق جوهره في اإلسالم أن ينكر أن ألحد يمكن لحقوق اإلنسان: "ال
 للنساء حقوقاً  منح" أنه وأيضاً  "والمساواة والتضامن والتسامح اإلنسان كرامة ذلك في بما األساسية،
 ال" أنه روبنسون وأعلنت 14."األخرى الحضارات في مماثل اعتراف وجود من طويل وقت قبل واألطفال
 نظام بوجود المطالبة أن من بالرغم "اإلنسان حقوق لعالمية اإلسالمية الدول قبول أحد ينكر أن يستطيع
 15.ذلك بعكس يوحي قد معينة بثقافة خاص للحقوق منفصل

 اإلنسان بحقوق يالمعن المتحدة لألمم الخاص المقرر على الهجمات

 الحكومية غير المنظمات علي والهجمات 
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كانت أول محاولة من قبل حكومة إسالمية إلبعاد النقد عن دولتها فيما يختص بحقوق اإلنسان في عام 
عندما قامت حكومة السودان، كما سبقت اإلشارة، بإتهام  المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني  9112

باإلزدراء بالمقدسات" في تقريره الخاص بحقوق اإلنسان.  وقد وجدت السودان بالسودان جاسبار بيرو "
سلمت جامعة الدول العربية لألمم المتحدة مشروع قرار يهدف إلى  9111دعمًا لموقفها هذا.  في عام 

الدفاع عن السودان ضد "التدخل األجنبي" في شئونه الداخلية.  أعلن هذا القرار أن كل اإلتهامات بشأن 
اإلستعباد في السودان تشكل "جزءًا من الحملة لتلطيخ صورة العرب والمسلمين واإلساءة إلى مجتمعاتهم 

إستمرت اإلنتهاكات الهائلة في السودان لحقوق اإلنسان وجرائم الحرب ضد اإلنسانية بل  91وحضارتهم".
 وتصاعدت حتى وصلت إلى ما يعرف حاليًا بأنه جرائم إبادة عرقية.

إتهم مندوب إندونيسيا في منظمة المؤتمر اإلسالمي المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني  9111في عام 
بالعنصرية باإلزدراء بالمقدسات بسبب مقطع في تقريره بشأن معاداة السامية.  تضمن المقرر الخاص في 

لقرآن أواًل وقبل كل تقريره عبارة: "إن المسلمين المتطرفين يتوجهون بشكل متزايد إلى مصادرهم الدينية، ا
شيء، كمصدر رئيسي لمعاداة اليهودية".  بعد أن قالت باكستان أن هذه "إساءة إلى اإلسالم" وتقدمت دول 

إعترضت فيه على ذكر القرآن في  –دون تصويت  -أخرى بشكاوى، أقرت لجنة حقوق اإلنسان قرارًا 
بمعاداة السامية يشير إلى أوروبا الشرقية ومنذ ذلك الحين، أصبح الجزء الخاص  91التقرير وطلبت حذفه.

وهكذا، فإنه بإسم مراعاة الدين، تم إستثناء  99واإلتحاد السوفيتي السابق فقط كمناطق المشكلة بالتحديد.
منطقة كاملة من العالم من مراقبة األمم المتحدة بشأن معاداة السامية.  وأيضًا تحت ضغط منظمة 

.  وكما في حالة السودان، 1111بالتخلي عن مراقبتها إليران في عام  المؤتمر اإلسالمي، قامت اللجنة
 1199إستمرت إنتهاكات حقوق اإلنسان في إيران على قدم وساق.  وظل الحال هكذا، حتى مارس آذار 

حين قررت الهيئة الرئيسية الممثلة لحقوق اإلنسان، والتي أصبحت في ذلك الوقت، مجلس حقوق اإلنسان، 
 أخرى بإستئناف التقرير الخاص حول إنتهاكات حقوق اإلنسان في إيران. أن تقوم مرة

بعد صراع طويل مع مجموعة من المتحدثين بإسم المنظمات غير الحكومية طالبت منظمة المؤتمر 
اإلسالمي أيضًا بحظر فعلي على ذكر المؤسسات اإلسالمية في مجلس حقوق اإلنسان.  بالرغم من 

ومات قد سعت إلقرار إعالن خاص لحقوق اإلنسان على اساس الدين داخل حقيقة كون نفس هذه الحك
وفي حاالت كثيرة أشارت إلى اإلسالم كمصدر للتشريع والدستور، بل وقامت بتنظيم  –األمم المتحدة 

لهذا كسب رأيها المناقض والمفاجيء بأن اإلسالم ليس موضوعًا مناسبًا  –نفسها ككتلة تصويتية إسالمية 
 في داخل المجلس تأييد قادة المجلس. للمناقشة

إستخدمت الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي هذا الحظر المفروض كوسيلة مباشرة إلسكات 
في أغسطس آب   91المنظمات غير الحكومية التي تنتقدهم في منتديات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.
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وهي منظمة غير حكومية مناهضة للرق في  –لدولية إتهمت السودان منظمة التضامن المسيحي ا 9111
بأنها "أساءت لإلسالم ... بالتلميح بأن اإلسالم يتغاضى عن أيديولوجية اإلبادة العرقية،  –تلك البالد 

وبالزعم أن ما تسميه منظمة التضامن المسيحي الدولية "دولة عربية إسالمية" يمكن أن تأمر بالعقوبة 
ت التي تقاوم برامجها بتسليمهم للعبودية".  كذلك سعى السودان إلبطال كون الجماعية على المجتمعا

 منظمة التضامن المسيحي الدولية منظمة غير حكومية مسجلة رسميًا في األمم المتحدة.

، تساءل عدد من المنظمات غير الحكومية من خالل بيان مشترك مكتوب وموجه 1119في مارس آذار 
إعالن القاهرة مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  وقد ركز البيان المشترك  إلى المجلس عن مدى توافق

نعكاسات ذلك على المساواة بين الجنسين، والحرية الدينية  خاصة  –على اإلشارة إلى الشريعة اإلسالمية وا 
ى الشريعة قاطعت عند اإلشارة إل 11وحرية التعبير، كما إنتقد قرار "إزدراء األديان". –الحق في تغيير الدين 

كل من مصر وباكستان البيان، وقالت األخيرة أن "مناقشة الشريعة هنا في هذا المنتدى هو إساءة لديننا".  
قبل رئيس المجلس، دورو رومولوس كوستيا، الروماني الجنسية، هذه النقطة وطلب من المنظمة غير 

تمان، المتحدث نيابة عن عدة منظمات غير حاول ديفيد لي 1119في يونيو حزيران  19الحكومية المتابعة.
حكومية، أن يقرأ بيانًا عن وضع المرأة في الدول اإلسالمية حين قام مندوب باكستان بمنعه معبرًا عن 
"إعتراضات قوية بشأن أية مناقشة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، وكذا أية مناقشة إنتقائية أو خارج السياق 

وقد أيدته مصر قائلة أن مناقشة المجلس للشريعة اإلسالمية أمر غير مصرح للشريعة في هذا المجلس".  
 به.

أكد كوستيا، رئيس المجلس، أن "هذا المجلس غير مهيأ لمناقشة األمور الدينية مناقشة عميقة.  وبالتالي 
إلناث يجدر بنا أال نفعل هذا".  ولكن تم إمتحان هذا الوعد عندما قال ليتمان في سياق مناقشة ختان ا

"نعتقد أن صدور فتوى من شيخ األزهر الشيخ سيد طنطاوي، هو فقط ... ما سيغير هذه العادة البربرية 
اإلجرامية".  أجابت مصر فورًا باإلعتراض بأن "هذه محاولة لربط الممارسات التراثية السيئة باإلسالم" و 

س لصالح مصر، وبهذا وضع خارج "لن يتم صلب اإلسالم في هذا المجلس".  مرة أخرى حكم رئيس المجل
 11نطاق المناقشة ليس فقط محتوى الفتوى الدينية، بل أيضًا أي نظام قانوني قائم على أساس الشريعة.

شرح كوستيا للمراسلين أنه بما أن مناقشة األديان تكون "شديدة التعقيد والحساسية والعمق" فيجب أن يجيب 
كر األسباب الدينية إلنتهاكات الحقوق سيكون "غير مفيد، على الفقهاء فقط على مثل هذه األسئلة وأن ذ

األقل، بالنسبة لحقوق اإلنسان التي يتم مناقشتها وكذلك بالنسبة للحوار الصادق الحقيقي بين أتباع 
 الديانات المختلفة".

اء بناء وبحسب تعبير متحدث بإسم منظمة العفو الدولية "إذا كانت باكستان تستطيع القول بأن قتل النس
على أسباب واهية تتعلق بالشرف ال عالقة له بحقوق اإلنسان المعترف بها عالميًا، فإننا نواجه مشكلة 
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كبيرة".  وحتى المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان لويس آربور والتي تتسم باإلنفتاح، وكانت 
ت أنها تخشى أن المجلس "الذي يجب قد عبرت عن قدر من التأييد لحملة منظمة المؤتمر اإلسالمي، قال

أن يكون ... حارسًا لحرية التعبير" أصبح يصدر "القيود أو المحرمات، أو موضوعات من المحرم 
  12مناقشتها".

في حين إتخذ رئيس مجلس حقوق اإلنسان قراره كمحاولة منصفة لتجنب التفسيرات الفقهية غير 
ظمة المؤتمر اإلسالمي كانت واضحة.  وبالرغم من المتخصصة، إال أن إنتقائية إهتمامات دول من

إستياءهم من إقحام إسم الشيخ طنطاوي إال أنهم لم ينزعجوا عندما وبخ دودو ديين رجال الدين اإلنجيليين 
جيري فالويل وبات روبرتسون وفرانكلين جراهام على "خطاب اإلسالموفوبيا".  وفي نفس الوقت إستغلت 

أن "إشارة  1111المؤتمر اإلسالمي، المجلس نفسه لتعلن في سبتمبر أيلول  باكستان، نيابة عن منظمة
ولكن من جهة  12البابا بنديكت السادس عشر للنبي محمد في خطابه قد أساءت إلى مشاعر المسلمين".
 12أخرى، ظلت مناقشة التصريحات "المسيئة" من قبل القادة المسلمين خارج حدود المناقشة.

 

 

 مراقب لممارسات اإلزدراء بالمقدسات: قراراتاألمم المتحدة ك

2111 - 1111 

، بدأ أعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمي في شن حملة في لجنة حقوق اإلنسان باألمم 9111بداية من عام 
المتحدة أكثر تنسيقًا للتوصل إلدانة شاملة ألي تعليق يمكن إعتباره "تشويه لصورة" اإلسالم.  ومن ثم تم 

عندما شعرت منظمة المؤتمر اإلسالمي  1199هذا المضمون بصورة منتظمة وحتى عام تبني قرارات ب
بأنها لن تنجح فلم تقدم القرار إلى المجلس. )عند كتابة هذا الكتاب، لم يمكن التكهن بإذا ما كان سيتم 

وقت، إنتقل الغرب إعادة تقديم قرارات اإلزدراء في السنوات التالية وبالتالي إحتماالت إقرارها(.  وفي نفس ال
إلى معارضة مثل هذه القرارات كلية.   1111و  9111من السعي دون فائدة وراء قرارات تسوية في 

عتمدت هذه القرارات على تصريح صدر عام  من وزير خارجية األردن أمام الجمعية العامة،  9111وا 
ن هذه الحركات اإلرهابية والذي فيه إحتج بشأن محاوالت مزعومة "إليجاد صلة ما بين اإلسالم وبي

وبما أن اإلرهابيين ومنتهكي الحقوق  11المتطرفة التي تؤذي اإلسالم والمسلمين بإستخدام الدين كأداة".
عتباره عمل "إزدرائي".  أنفسهم قد أقحموا اإلسالم فيما يفعلون فإن هذا جعل من الممكن تحوير إنتقادهم وا 

سالمي بتقديم قرار مكافحة اإلزدراء ألول مرة، مع ذكر الدين قامت باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر اإل
وقد ركز المندوب على أنه "يوجد إتجاه ... في وسائل اإلعالم العالمية   11اإلسالمي فقط في نص القرار.

لتصوير اإلسالم على أنه دين يعادي حقوق اإلنسان، ويهدد العالم الغربي، ومتصل باإلرهاب والعنف في 
ن خالل القرآن قد منح اإلسالم العالم أول وثيقة لحقوق اإلنسان ... إن حملة التشويه تلك قد حين أنه م
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إعتمدت اللجنة حاًل وسطًا جديدًا هو "محاربة  1111في عام   19أثمرت تعصبًا متزايدًا ضد المسلمين".
 11الدينية في حد ذاتها. إزدراء األديان"، والذي ركز على التمييز بناء على الدين بداًل من قضايا الحرية

تضرر كل من الهند واإلتحاد األوروبي من تركيز القرار على ديانة واحدة وقالوا في شكواهم أن تضمن هذا 
القرار في جدول األعمال يبعد اللجنة عن "الدعوة إلى الحرية لكل األديان والمعتقدات".  ولكن، بناء على 

مام اللجنة مرة أخرى، فقد سمح بإعتماد هذا القرار دون "تفاهم" غير رسمي على أال ترفع القضية أ
21تصويت.

 

ولكن في العام التالي ثبت عدم صحة هذا التفاهم، مما دفع الغرب، ألول مرة، إلى معارضة قرار "اإلزدراء" 
ي بإيجابية.  قالت باكستان في تقديمها هذا القرار نيابة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، أن اإلسالموفوبيا ه

"شكل جديد من من العنصرية المعاصرة"، في حين أن النص نفسه يتكلم بالتحديد عن "اإلزدراء" وليس 
التعصب أو التمييز، وقالت أن "إزدراء األديان من بين أسباب عدم التوافق اإلجتماعي ويقود إلى إنتهاك 

إال أنه دعا الدول إلى "توفير  حقوق اإلنسان لمن يتبعون هذه األديان".  ورغم أن القرار لم يكن ملزمًا،
29الحماية الالزمة ضد كل إنتهاكات حقوق اإلنسان الناتجة عن إزدراء األديان".

 

شرح المندوب البلجيكي، في رد فعل شرح المشاكل المتوقعة ببصيرة ثاقبة، أن اإلتحاد األوروبي لديه 
نسان لألفراد" وميله إلى "التركيز تحفظات على تركيز النص على "حماية األديان، وليس حماية حقوق اإل

على دين واحد دون باقي األديان".  وأضافت بلجيكا أن الداعمين قد "أقحموا مبادرة الجمعية العامة 
للقضاء على الجرائم التي ترتكب ضد النساء بإسم الشرف" كمثال إلزدياد تشويه األديان وأن "اإلتحاد 

رار "يبدو وأنها تشير إلى أن اإلعتراض الفردي على آراء األوروبي إعترض أيضًا على أن مسودة الق
الغالبية وممارساتهم ال يجب أن يلقى تسامحًا في سبيل التوافق اإلجتماعي.  إن مبدأ اإلزدراء يمكن 
بسهولة إساءة إستخدامه من قبل المتطرفين لفرض رقابة على الحوار النقدي المشروع داخل األديان ... 

21الحرية الدينية عنصرين أساسيين لتشجيع التسامح في المجتمعات".إن حرية التعبير و 
 

إذ حصل على ثمانية وعشرين صوتًا مقابل  1119إبريل نيسان  99ولكن مع هذا تم تمرير القرار في 
متناع تسعة عن التصويت.  وقد صوت األعضاء الغربيين في المجلس ضد القرار.   22خمسة عشر وا 

تم إرساء مبدأ حظر "إزدراء األديان" في األمم المتحدة.  وبعد  1119م وهكذا، من خالل قرار عا
سبتمبر أيلول من ذلك العام، إكتسبت الحملة المؤيدة لهذه  99اإلعتداءات على الواليات المتحدة في 

 إتهم عبداهلل التركي، األمين العام لرابطة 1119القرارات إهتمامًا أكبر.  مع حلول نوفمبر تشرين الثاني 
العالم اإلسالمي ومقرها السعودية، وسائل اإلعالم الغربية بشن حملة لتشويه اإلسالم وطالب األمم المتحدة 
بحظر إزدراء األديان، وخاصة اإلسالم.  تم تمرير القرار في العام التالي بنفس القدر من التأييد تقريبًا مثل 

 22.1119قرار عام 
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 ـتحدة دودو ديين: المـقرر الخـاص لألمم الم

 العنصري، المعني بشؤون األشكال المعاصرة للعنصرية، والتمييز 
 وما يتعلق بذلك من تعصب وكراهية األجانب والغرباء  

 

نمطًا ثابتًا.  وكانت الدول األعضاء في  1111و 9111أظهرت المناقشات والقرارات ما بين عامي 
اإلهتمام بما أطلقوا عليه بإزدراء األديان، منظمة المؤتمر اإلسالمي تتقدم بمشاريع قرارات تعبر عن 

وخاصة اإلسالم.  وتقوم دول أخرى، في العادة من أعضاء اإلتحاد األوروبي، بالرد بأن القرارات تسعى 
لمنح حريات للدين في حد ذاته، وتهديد حرية التعبير والحرية الدينية، وأعطاء أولوية لدين واحد دون غيره.  

من تخفيف القرارات بالتسويات إال أنها قد أقرت باإلجماع مما منح منظمة المؤتمر  في أول سنتين وبالرغم
اإلسالمي ما كانت تصبو إليه.  هذا أيضًا إستنفذ وقتًا ثمينًا من اللجنة وشد اإلنتباه بعيدًا عن القضايا 

نة بشأن الدول األساسية التي كان يجب أن تهتم بها.  وفي ذات الوقت، تم إيقاف التقارير الخاصة للج
 اإلسالمية مثل إيران والسودان.

ثم قامت منظمة المؤتمر اإلسالمي بتوسيع إستراتيجيتها بإقحام المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني 
بشؤون العنصرية، التمييز العنصري، وكراهية األجانب، وما يتعلق بذلك من تعصب.  قام المقرر الخاص 

ل، بإغتنام التكليف الجديد الذي طالبت به منظمة المؤتمر اإلسالمي، دودو ديين، وهو قاض من السنغا
والذي يسمح له بالتحقيق في مزاعم الهجوم على اإلسالم، وبدأ بإصدار تقارير تميزت بغياب األدلة وميلها 
للربط بين التطرف اإلسالمي و الهجمات "العنصرية" ضد المسلمين.  قام بنشر تقارير تغطي قضايا 

وفوبيا أو كراهية ومعاداة اإلسالم على مدى الخمس سنوات منذ تعيينه وحتى ترك منصبه في عام اإلسالم
.  حّذر ديين من "المساواة بين اإلسالم والعنف واإلرهاب والتخلف الثقافي واإلجتماعي من قبل 1119

اإلسالم وأتباعه بواسطة المفكرين والسياسيين واإلعالميين"؛ وأيضًا من "التبرير الفكري للعداء العلني نحو 
شخصيات ذات تأثير في عام الفن، واألدب ووسائل اإلعالم؛  ومن التساهل مع مثل هذا العداء في دول 

22عديدة"؛ وأيضًا من تنامي "منطق الشك تجاه اإلسالم".
 

قام و  21أكد أن اإلسالموفوبيا بصورة عامة "أصبحت أيديولوجية بديلة لعدد من نظريات الحرب الباردة".
بشن هجوم حاد متكرر ضد العالم السياسي صموئيل هانتنجتون من جامعة هارفارد بسبب كتابه "صراع 
عادة تشكيل النظام العالمي"، وهو كتاب يشارك في الواقع نظرة ديين ولكنه أساء تصنيفه أواًل  الحضارات وا 

م اإلسالمي العربي"، وبعد ذلك على أنه يصور "مواجهة بين كتلتين متضادتين ثقافيًا، هما الغرب والعال
بالرغم من إزدراؤه المزعوم بآراء  21على أنه "محاولة لخلق تبرير نظري وأيديولوجي لإلسالموفوبيا".

هانتينجتون فإن ديين قدم رؤيته الخاصة الشاملة عن "الصراع بين الحضارات" التي تركز على تعميمات 
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وعلى الرغم من قلقه المزعوم  29تنجتون األكثر حرصًا.تفوق بمراحل أي من صياغات الراحل صموئيل هان
من التنميط السلبي لإلسالم، إال أن ديين قام بإستخدام التصنيف النمطي والتقارير أحادية الجانب عن 

21الثقافة األوروبية مستندًا  إلى الحمالت الصليبية و"إعادة إحتالل األندلس" في القرن الخامس عشر.
 

الكاريكاتورية الدنماركية لديين أن يقوم بالتوسع في نظريته عن الصراع بين الحضارات  أتاحت أزمة الرسوم
الذي تدفع إليه اإلسالموفوبيا، مع إعتبار أن الدفاع عن حرية التعبير هو سالح في ترسانة اإلسالموفوبيا 

معتبرًا بما يدعو لإلندهاش الغربية.  وأعاد تعريف "الحرية الدينية" بأنها حق الدين في التحرر من اإلنتقاد، 
وقام بإتهام "الحكومات ورجال السياسة   21أن الدفاع عن حرية التعبير هو في حد ذاته عمل عدائي.

والشخصيات العامة ووسائل اإلعالم" بأنهم "قد تسببوا في الصراع بين حرية التعبير والحرية الدينية بطريقة 
ركًا أو مباليًا أن هذا هو بالضبط ما يفعله هو.  لقد فعل هذا راديكالية".  من الواضح أن ديين لم يكن مد

 29عندما جعل الحرية الدينية مسألة حماية األديان من كلمات العداء بداًل من حماية حرية ضمير الفرد.
 

وفي ذات الوقت، في التقارير ذات اإلهتمامات األوسع، فإن معالجة ديين لـ "إزدراء" األديان األخرى 
ختالفًا شاسعًا عن تصريحاته حول اإلسالموفوبيا.  لقد صور معاداة السامية و "كراهية المسيحية" إختلفت إ

وكانت تقاريره حول إضطهاد األقليات  22على أنها أساسًا رد فعل تجاه إسرائيل وسياسات الدول الغربية.
22المسيحية في السعودية وباكستان سطحية.

 

 

 
 

 ألمم المتحدة أسماء جهانجير، المقرر الخاص ل

 المعني بشؤون حرية الدين  والعقيدة

 

كان أحد التقارير والذي كتب بتكليف من مجلس حقوق اإلنسان المشكل حديثًا بعد أزمة الرسوم الدنماركيًا 
، طلب المجلس تقرير مشترك من دودو ديين وأسماء جهانجير والتي 1111تقرير متميز جدًا.  في عام 

ل منصب المقرر الخاص لألمم المتحدة  المعني بشؤون حرية الدين و العقيدة.  تشغ 1112كانت منذ عام 
بما أن جهانجير، وهي إمرأة تنادي بحقوق اإلنسان من باكستان، قد حاربت بشجاعة من أجل حقوق 
اإلنسان بما فيها الحرية الدينية، فإن التقرير الذي تم تقديمه كان مثير للجدل حسب ما هو متوقع في هذه 

 لحالة. ا

في الجزء األول، إقترح ديين مرة أخرى أن الخطاب الغربي الملتهب هو العقبة الرئيسية للتوافق الثقافي وأن 
القيود القانونية الدولية على إنتقاد اإلسالم هي الحل.  ولكن، في الجزء الثاني، قدمت جهانجير تحلياًل 
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اد وجهات النظر الدينية.  يقدم الجزء الخاص بها من حادًا لآلثار السلبية المترتبة على محاوالت قمع إنتق
التقرير واحد من أفضل التحليالت المعاصرة للمخاطر التي ينطوي عليها مفهوم "إزدراء الدين".  ومع 
قبولها لشرعية الحظر على التعبير  فقط بهدف منع التحريض المباشر على العنف أو التمييز، إال أنها 

ن حرية التعبير وحرية الدين أو الحاجة إلى حق جديد للحماية من اإلساءة.  رفضت فكرة وجود صدام بي
 لقد أشارت إلى إمكانية القمع الكامنة في قوانين اإلزدراء بالمقدسات وركزت على حماية حرية األفراد.

رفضت جهانجير الرأي القائل بأنه يجب حماية األديان في حد ذاتها، حيث توجد إنقسامات في داخل 
ديان وبين بعضها البعض.  ولكونها باكستانية مسلمة ناشطة في مجال حقوق اإلنسان، وقد عانت هي األ

نفسها من الهجوم على أساس ديني، فقد ركزت على هذه النقطة األساسية: "إن األفراد الذين ينتمون إلى 
ب لذلك أال ينظر إليهم دين األغلبية ليسوا أحرار دائمًا من الضغط للتمسك بتفسير معين لذلك الدين ويج

كأجزاء من كيان متجانس.  ولهذا السبب، ضمن أسباب أخرى، يحمي قانون حقوق اإلنسان الدولي األفراد 
من  99في هذا السياق، إعتبرت أحكام المادة  22لممارسة حريتهم الدينية وال يحمي األديان في حد ذاتها".

تقول: "كل فرد له الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛   الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي
هذا الحق يتضمن حرية تغيير دينه أو عقيدته، والحرية، سواء منفردًا أو مجتمعًا مع آخرين، عالنية أو في 
الخفاء، أن يظهر دينه أو معتقده عن طريق التعليم والممارسة والعبادة والفرائض". وقد خلصت جهانجير 

لى أن الحق في حرية الدين "ال يتضمن الحق في وجود دين بمنأى عن النقد أو التهكم" وأن في نقدها إ
القواعد الدينية ليست دائمًا قابلة للتطبيق بصورة عامة.  وقد أيدت أنه يمكن تقليص حرية التعبير بطريقة 

اساس الدين" شرعية لوضع حد "للدعوات التي تحرض على أعمال العنف أو التمييز ضد األفراد على 
ولكنها قالت بأن تشويه األديان في حد ذاته "ال يؤدي بالضرورة، أو على األقل ليس بصورة مباشرة، إلى 

  21إنتهاك حقوقهم".

من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الدعوة إلى الكراهية القومية  11وفي حين تحظر المادة رقم 
انجير قالت أن هذه األحكام يجب أن تطبق فقط إلخماد "التحريض على أو العرقية أو الدينية، إال أن جه

من ميثاق  2القيام بأعمال عنف أو التمييز ضد فرد أو جماعة بعينها". وفي حين تحظر المادة رقم 
القضاء على كل أشكال التفرقة العنصرية "نشر األفكار القائمة على التميز العنصري أو الكراهية" و 

التمييز العنصري"، فإن جهانجير قالت بأن "العناصر التي تشكل تصريحًا عنصريًا ليست "التحريض على 
هي نفس مكونات تصريح فيه إزدراء لألديان" لذلك فلن تكون نفس اإلجراءات القانونية مناسبة بالضرورة.  

بق عليه المادة وقد ختمت بهذا التحذير أنه "على المستوى العالمي، فإن أية محاولة لخفض الحد الذي تنط
من الميثاق لن تقلص حدود حرية التعبير فقط، بل أيضًا تحد من حرية الدين أو اإلعتقاد نفسها".   11رقم 

ومع الوضع في اإلعتبار مشاركة ديين في هذا التقرير إال أنه من المدهش أنه خلص إلى أن "لن يتم 
21.معالجة الموقف بمنع التعبير عن اآلراء التي تمس األديان"
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 1112األمم المتحدة، ما بعد عام 

لم يكن ديين أو منظمة المؤتمر اإلسالمي مستعدًا لقبول هذه النتيجة.  فإن دول منظمة المؤتمر اإلسالمي 
وصاعدًا، وقد أخذت في اإلقتباس من تقارير ديين غالبًا، قد شنت هجومًا أكثر حدة على  1112منذ عام 

قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بمناقشة  1112سان.  ثم في عام حرية التعبير في لجنة حقوق اإلن
موضوع اإلسالموفوبيا وفي العام التالي وألول مرة بالنسبة للجمعية العامة قدمت اليمن نيابة عن دول 

بالرغم من المعارضة من جانب  29منظمة المؤتمر اإلسالمي نصًا يكاد يطابق ما تم تقديمه في اللجنة.
متنع  22صوتًا إلى  919ت المتحدة واإلتحاد األوروبي والهند فإن القرار تم إعتماده بنسبة الواليا وا 

21عشرون عن التصويت.
 

بالربط بين "إزدراء األديان" وجهود مكافحة اإلرهاب بإقراره بأنه "في سياق الصراع ضد  1112بدأ قرار 
اء األديان هو"عامل مستفز يساهم في إنكار اإلرهاب ورد الفعل تجاه تدابير مناهضة اإلرهاب" فإن إزدر 
بعد أن أدت أزمة الرسوم الدنماركية إلى  21الحقوق األساسية والحريات بالنسبة للمجموعات المستهدفة".

تضخيم مزاعم منظمة المؤتمر اإلسالمي وآخرين بتشويه اإلسالم، فقد تسارعت وتيرة هذه الحملة.  في 
لموفوض السامي لحقوق اإلنسان لدى األمم المتحدة لويس آربور إلى كتبت ا 1112ديسمبر كانون األول 

قرر كل  29األمم المتحدة تعرب عن إستيائها "من أي قول أو فعل يعبر عن عدم إحترام ديانات اآلخرين".
من شيخ األزهر في مصر، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي في "إجتماع القمة غير العادية" المنعقدة عام 

إنضم إليهما  1111في عام   21المكرمة "مطالبة األمم المتحدة بمكافحة اإلسالموفوبيا".في مكة  1112
في هذا قادة جامعة الدول العربية وحث الشيخ يوسف القرضاوي، من جماعة اإلخوان المسلمين، على 

  22"إصدار قرار ملزم بمنع إزدراء المعتقدات الدينية".

حدة في تقديم نقد أكثر شمواًل قائلة أن القرار "لم يأخذ في اإلعتبار بدأت الواليات المت 1111مع حلول عام 
الحقوق األساسية التي يتمسك بها الكثيرين بما في ذلك حرية التعبير عن اآلراء السلبية حول دين معين أو 
كل األديان بصورة عامة".  ورفض اإلتحاد األوروبي صالحية "تشويه األديان" مركزًا على الحاجة إلى 
حماية األفراد وليس األديان نفسها: "إن أتباع الديانات أو المجتمعات الدينية ال يجب أن يعتبروا مجرد 

وفي ذات الوقت عمل اإلتحاد األوروبي على الوصول إلى  22جزيئات من كيانات متراصة ومتجانسة".
22نص توافقي يتحدث عن "التحريض على الكراهية الدينية" وليس تشويه األديان.

 

إستمر مجلس حقوق اإلنسان على خطى لجنة حقوق اإلنسان التي حل محلها والتي فقدت مصداقيتها في 
 1191.  وقد سحبت المعارضة الغربية مؤيدي القرار عامًا بعد عام حتى أنه مع حلول عام 1111عام 

رة في إغتيال حين كانت األذهان ال تزال متفك 1199تم تمرير قرار بفارق ثالثة أصوات فقط؛ وفي عام 
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الوزير الباكستاني شهباز بهاتي والمحافظ سلمان تاسير وخوفًا من الهزيمة لم تتقدم منظمة المؤتمر 
اإلسالمي بمشروع قرار تشويه األديان.  وقد كانت باكستان، ممثلة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، هي التي 

في أولى جلساته في يونيو حزيران  تقدمت بقرار مكافحة اإلزدراء الذي إعتمده مجلس حقوق اإلنسان
1111. 

كان قرار المجلس معبرًا عن "القلق العميق بشأن زيادة نزعة تشويه األديان، والتحريض  1111في عام 
ظهاراتها الحديثة" وكلف المفوض السامي لحقوق اإلنسان بالتحقيق في هذه  على الكراهية الدينية وا 

  21تقرير. القضايا، باإلضافة إلى التكليف بإعداد

كان المجلس قد عاد إلى إعتماد قرار عنوانه الواضح "مكافحة تشويه األديان" برعاية كل  1111مع عام 
وكالعادة، ذكر بوجه خاص فقط موقف اإلسالم  21من فنزويال وباكستان ممثلة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.

ر إعتراضات قوية من المظمات الغربية لقي القرا 29.1112والمسلمين ومرة أخرى تم الرجوع إلى قمة مكة 
غير الحكومية بما فيها حملة اليوبيل وصندوق بيكيت ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق 

في ذلك العام، بدا أن بان كي مون األمين العام نفسه يؤيد تجريم "إزدراء  21اإلنسان، وبيت الحرية.
حدة "إن إتجاه ينشأ لتعديل القوانين الجنائية بحيث تعكس وجود األديان"  بإعالنه في أحد تقارير األمم المت

الظواهر المختلفة التي تشكل تشويه صورة األديان.  ولكن إستمرار وجود هذه الظواهر يثبت الحاجة إلى 
وفي نفس الوقت، فإن مندوبي منظمة المؤتمر اإلسالمي صاروا أعلى صوتًا  11المزيد من المجهودات".

وأثناء مناقشة في مجلس  1111إستياءهم من خطر حرية التعبير دون قيود.  في عام  في التعبير عن
حقوق اإلنسان أكد المندوب المصري إيهاب جمال الدين أن "نشر الصور المسيئة للنبي محمد ... قد 
ركزت الضوء على الضرر الذي يمكن أن ينجم عن ترك حرية التعبير دون قيود.  وذلك ليس فقط 

إلى المشاعر الدينية ألكثر من بليون شخص، ولكن أيضًا بالنسبة لحريتهم الدينية وحقهم في باإلساءة 
قال المندوب الباكستاني مرغوب سليم بط أن "حرية الرأي دون قيود وبال إحترام تخلق  19إحترام ديانتهم".

  11الكراهية وتناقض روح الحوار السلمي والدعوة إلى التعددية الثقافية".

أعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمي عن التصويت لقرار المجلس بشأن الحرية الدينية، إلستياءهم إمتنع 
بصورة خاصة ألنه يضمن حق الخروج عن الدين أو تبديله في حين إنه ال ينص على شيئ فيما يتعلق 

مع بحماية األديان من "تشويه الصورة".  قال الوفد السعودي أنه ال يستطيع "قبول نصوص تتعارض 
ولكن منظمة المؤتمر اإلسالمي لم تنجح في كسب تأييد اإلتحاد األوروبي أو  12الشريعة اإلسالمية".

الواليات المتحدة لمفهوم "تشويه صورة األديان".  ويظل تمرير قرار ملزم في األمم المتحدة أمرًا بعيد المنال 
المي تمكنت من الحصول على دون مثل هذه المساندة من الغرب.  ولكن دول منظمة المؤتمر اإلس

، وحتى القرارات غير 1112قرارات من الجمعية العامة ضد "تشويه األديان" في كل دورة منذ قمة مكة 
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الملزمة يمكن اإلستناد إليها لدى المحاكم الدولية والوطنية ومع مرور الوقت تصبح جزءًا من القانون 
اإلسالمي بعدم تقديم مشروع القرار ضد تشويه األديان  منظمة المؤتمر إن قرار 12الدولي كأحكام "عرفية".

كان في نظر الكتلة الغربية في األمم المتحدة معركة رابحة  1199في الدورة السادسة عشر للمجلس عام 
 في الصراع للحفاظ على مبدأ الحريات األساسية للفرد.

 

 وما بعد ذلك 1119

إقرارها في أهم كيانات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان حتى رغم أن القرارات الخاصة بتشويه األديان إستمر 
ن كان مع تناقص التأييد لها، فإنه مع حلول عام 1199عام  كان مركز الجاذبية في األمم  1119، وا 

المتحدة قد تحول لصالح التركيز على خطاب الكراهية الدينية.  رأت أوروبا القرارات المناهضة لخطاب 
كما يجب على األشخاص وليس األديان.  ولكن منظمة المؤتمر اإلسالمي رأتها ذريعة الكراهية بأنها تركز 

مناسبة إلعالن أن المنظمات التي تعتبر إسالمية هي خارج حدود النقد وهذا بالتالي يعتبر بديل للقرارات 
 المضادة لتشويه األديان.  

ألورويلي بأن حماية األديان من لمجلس حقوق اإلنسان التأكيد ا 1119تضمنت فقرة جديدة في قرار 
"اإلزدراء" هي "عامل أساسي يؤدي إلى ممارسة الجميع لحق حرية الفكر والضمير والدين".  إعتمد نص 

على الخلط بين القضايا العرقية والدينية. وقال بأن حكم لجنة القضاء على التمييز العنصري الذي  1119
ق العرقي أو الكراهية" يجب أن يطبق أيضًا على الخطاب يسمح بحظر "نشر األفكار القائمة على التفو 

الذي يحض على الكراهية الدينية.  وقدم تكليفًا جديدًا للمفوض السامي لحقوق اإلنسان إليجاد أفضل 
تطبيق لقوانين اإلزدراء بالمقدسات، والذي كانت النتيجة التي وصل إليها هي أنه في الواقع ال يوجد تطبيق 

  11هذا أول قرار من نوعه يتم تمريره بالتعددية وليس األغلبية. وكان  12مشترك.

، أقر المجلس زيادة حماية حرية التعبير بإعتماده، بتأييد كبير، تعديل قدمته مصر 1119وفي مارس آذار 
)ممثلة لمجموعة الدول األفريقية(، وباكستان )ممثلة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي( وفلسطين )ممثلة 

هذا التعديل غيَّر تكليف المقرر الخاص المعني بشئون حرية الرأي والتعبير  11ول العربية(.لمجموعة الد
قال  19ليتولى التقرير حول "إساءة إستخدام" حق حرية التعبير عن طريق التمييز العنصري أو الديني.

دف إلى وضع السفير األمريكي أن التعديل "يحاول إضفاء الشرعية على تجريم التعبير عن الرأي" ويه
"قيود على األفراد بداًل من التركيز على واجب ومسئولية الحكومات في ضمان ودعم وتعزيز وحماية قوق 

وبعد  11وكذلك قال المندوب الكندي بأن القرار "يقلب مهمة المقرر الخاص رأسًا على عقب".  11اإلنسان".
المتحدة "قلقة من جهود تعزيز مفهوم تشويه  عدة شهور، قالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أن الواليات

األديان المزعوم ... فهذا المفهوم يسعى إلى الحد من حرية التعبير  وذلك يمكن بالتالي أن يقوض األسس 
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العالمية للحرية الدينية".  وعلى مثال رايس، قام جون هانفورد سفير الواليات المتحدة للحرية الدينية الدولية 
المؤتمر اإلسالمي لحماية األديان حيث أنه يخلق "تأثير يجمد حرية األفراد في  برفض توجه منظمة

نتقادها صراحة".  كذلك حذر هانفورد من "حاالت في دول معينة حيث تم الحكم  مناقشة معتقداتهم علنًا، وا 
كذلك   19تحدة".على أناس بالردة أو اإلزدراء بالمقدسات إستنادًا إلى سابقة تمرير قرار كهذا لدى األمم الم

االتحاد العالمي للصحف ومنتدى المحررين العالمي، اللذين حذرا بدورهما أن "الدور  أثار القرار مخاوف
الصحيح للمجلس هو الدفاع عن حرية التعبير وليس مساندة الرقابة على الرأي نزواًل على طلب األنظمة 

 11اإلستبدادية".
 

ول إساءات مزعومة إلى اإلسالم، عقد مكتب مفوض األمم بعد المزيد من الخالفات ح 1119في عام 
من الميثاق الدولي  11و 91المتحدة السامي لحقوق اإلنسان "ندوة للخبراء" حول الصلة بين المواد رقم 

للحقوق المدنية والسياسية".  وكانت النتيجة إتفاق على أنه توجد حدود معينة مقبولة للكالم، ولكن كان 
دى هذه الحدود.  إتفق المشاركون أن الحظر مقبول في الحاالت الحقيقية لـ هناك خالف بشأن م

من الميثاق الدولي للحقوق المدنية  11"التحريض على التمييز أو العداء أو العنف" وفقًا للمادة رقم 
بواسطة الكتلة السوفيتية وتم إعتمادها دون أي دعم  9111والسياسية.  )هذه المادة تمت صياغتها في 

ن الغرب(.  إقترح رئيس المجلس أنه يمكن الوصول إلى أرض مشتركة بالتحول من "تشويه األديان" إلى م
وحتى في داخل الغرب الذي عارض مفهوم "تشويه األديان" كان   12"التحريض على الكراهية الدينية".

 12ة أو "التحريض".هناك دعم متزايد لتحويل الجدال حول حظر اإلساءة الدينية إلى إطار خطاب الكراهي
وهكذا أعلن التقرير األخير لدودو ديين أن "اإلستقطاب السياسي واأليديولوجي لمسألة تشويه األديان هو 
أمر مفتعل. وفي الواقع، إن تحليل صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية والقومية يبين أن األحكام ضد 

سعى رئيس منظمة المؤتمر  11دينية تكاد تكون عالمية".التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو ال
اإلسالمي إلى "توضيح أن منظمة المؤتمر اإلسالمي ال تطالب بحدود أو قيود على حرية التعبير تفوق ما 

من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية".  ولزيادة التركيز على أن "قرارات  11و 91تحددها المواد 
ذات طبيعة إستثنائية، أكَّد التقرير على "أن اإلتحاد األوروبي قد قام بفرض قيود مشددة التشويه" ليست 

  11على خطاب الكراهية".

من األمم المتحدة،  –قام أربعة من مراقبي حرية التعبير  1119ديسمبر كانون الثاني  91ولكن في 
 –جنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول األمريكية، والل

بإعتماد إعالن مشترك غير إعتيادي أكد على أهمية "الحوار المفتوح حول كل األفكار والظواهر 
اإلجتماعية في المجتمع وحق الجميع في التمكن من إظهار وممارسة ثقافاتهم ودينهم ومعتقداتهم" وأشاد 

تخدم لمنع النقد الشرعي لرجال الدين ذوي النفوذ وقمع آراء بإلغاء العديد من الدول قوانين "كانت تس
األقليات الدينية والمؤمنين المعارضين وغير المؤمنين ..."  قالوا أيضًا أنه رغم أن الحظر على "التحريض 



 

264 

على الكراهية أوالتمييز أو العنف" مقبول "إال أن الحوار المفتوح الذي يكشف الضرر الناتج عن التعصب" 
ن يكون الوسيلة الرئيسية لمحاربة التعصب األعمى.  أشار إعالنهم إلى أن إطار "تشويه األديان" يجب أ

  19غير مقبول ألنه "ال يتفق مع المباديء الدولية الخاصة بالتشويه والتي تشير إلى حماية صورة األفراد".

د "مكافحة تشويه صورة أقرت الجمعية العامة قرارًا آخر ض 1119ومع هذا، في ديسمبر كانون األول 
ن كان بقدر أقل من التأييد.  في الواقع إن عام  هو أول عام في تاريخ األمم المتحدة  1119األديان" وا 

وفي  11والمجلس حيث زادت نسبة التصويت بـ "ال" واإلمتناع عن التصويت عن األصوات المؤيدة للقرارات.
روبي، اإلتجاه لحظر خطاب الكراهية بداًل من تشويه أثناء النقاش، دعمت فرنسا نيابة عن اإلتحاد األو 

األديان حيث أن "تعددية األديان تستلزم أن يكون لكل فرد حق إنتقاد ومناقشة ومعارضة قيم ومعتقدات 
اآلخرين"، وأن مفهوم "تشويه األديان ال يتوافق مع مناقشات حقوق اإلنسان" نظرًا لتركيزه على األديان 

مندوب الواليات المتحدة موقفًا أكثر تشددًا لصالح حرية التعبير ، قائاًل أنه في حين وليس األفراد.  أخذ 
يؤيد بعض المخاوف المعبر عنها في هذا القرار، فإن "حرية التعبير تعني الحرية أيضًا لتحدي 

يس أقل".  أيديولوجيات الكراهية من خالل المزيد من التعبير  والمزيد من المعلومات والمزيد من الحوار ول
وطالب بمحاسبة الذين "إستغلوا قرارات األمم المتحدة لمضايقة وتعذيب وسجن األفراد ليس لشيء سوى 
التعبير عن آراءهم ومعتقداتهم".  كذلك إنتقد خلط الدين واألصل العرقي حيث أن القول بأنه "كما يعتبر 

مع حماية الحرية الدينية في اإلعالن  األصل العرقي لإلنسان سمة ال تتغير، فكذلك دينه أيضًا" يتناقض
العالمي لحقوق اإلنسان: "حرية تغيير الفرد ديانته أو عقيدته، وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم والممارسة 

قامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة.".  وا 

ان أزمة الرسوم الكاريكاتورية حتى مالحظ الفاتيكان الذي كان قد أيد منظمة المؤتمر اإلسالمي إب
الدنماركية قال بأنه في حين"يجب إتخاذ إجراءات مناسبة في المجتمعات متعددة الثقافات لضمان إحترام 
األديان المختلفة" إال أن توجه "تشويه صورة األديان يخاطر بتحويل التركيز عن الحق األساسي لألفراد 

واألفكار.  وأكثر من ذلك، يمكن أن يسهم محليًا في مساندة والمجموعات إلى حماية المؤسسات والرموز 
القوانين التي تعاقب األقليات الدينية وتخنق الحوار الشرعي بين األشخاص من ديانات وثقافات مختلفة".  
وفي رأيه، فإن أفضل وسيلة لمنع إستخدام خطاب الكراهية و "األفعال المناهضة لمعتقدات )المؤمنين(" 

أكيد على حق األفراد والمجتمعات في الحرية الدينية" كما ترسخت من خالل اإلعالن العالمي يظل هو "الت
 91لحقوق اإلنسان واإلعالنات الدولية األخرى للحقوق.

 

لم تكترث باكستان ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بهذا النقد، وعملوا على أن يتم مرة أخرى إعتماد "تشويه 
، بالرغم من تضاؤل األصوات المؤيدة 1191و 1111اإلنسان في عامي  األديان" كقرار في مجلس حقوق

قام مندوب منظمة المؤتمر اإلسالمي بتوسيع دائرة إهتمامه من السياسيين الذين يزعم أنهم  99في كل عام.
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كارهين لإلسالم لتضم مجموعات فنية "كافرة" عن اإلسالم، بما فيها أعمال فنانين من خلفيات إسالمية، 
ومع  1199ولكن في عام  91كان العديد منها قد تم عرضه في أوروبا وأثارت تهديدات عنيفة. والتي

مالحظة إزدياد تضاؤل دعم القرار، فإن باكستان ومنظمة المؤتمر اإلسالمي أعوزهما الشجاعة لتقديمه في 
سياسية في الدورة السادسة عشر للمجلس، والتي إنعقدت متزامنة مع إغتيال إثنين من الشخصيات ال

باكستان بسبب معارضتهما للقوانين المناهضة للتجديف في باكستان.  كان هذا نصرًا صغيرًا ولكنه 
 ضروري بالنسبة للدفاع عن حق األفراد في حرية التعبير وحرية الدين.

 المعاهدات الدولية:

 عندما يصبح اإلستثناء قاعدة

 

اس حقوق اإلنسان في العالم لحوالي نصف قرن، بدأ إن معاهدات حقوق اإلنسان الدولية، والتي كانت أس
يثبت أنها حصون ضعيفة أمام الحملة المنظمة من قبل منظمة المؤتمر اإلسالمي للمطالبة بفرض قيود 
على التعليقات السلبية عن اإلسالم. ونظرًا لعالميتها فإن هذه المعاهدات كانت بمثابة األساس القانوني 

تها ولكن اآلن يتم تحويرها لتبرير قمع مثل هذه الحريات مع تغير اإلجماع الذي للحريات الفردية منذ نشأ
( هو الميثاق 9111يساندها.  إن ميثاق األمم المتحدة الدولي للحقوق المدنية والسياسية )المعمول به منذ 

ر واضحة األساسي الذي يحمي حق الفرد في حرية الدين وحرية التعبير.  وهو أيضًا يذكر إستثناءات غي
للتعبير الحر والتي يتم تفسيرها بتوسع، حتى من قبل الغرب، للقضاء على حرية الدين وحرية التعبير وهما 

 الحريتان المحوريتان في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الذي  من الميثاق على "حرية الفرد في أن يكون له أو أن يتبنى الدين أو المعتقد 99تنص المادة رقم 
يختاره، والحرية كأفراد أو باإلشتراك مع آخرين، علنًا أو في الخفاء، إلظهار الدين أو المعتقد في العبادة أو 
تأدية الشعائر، أو الممارسة أو التعليم".  كان الهدف من هذا الحق هو حماية األفراد في ممارسة الدين 

ساءة الدينية أو النقد.  ولكن تهدد التفسيرات الجديدة الذي يختارونه، وليس حماية األديان أو األفراد من اإل
بالحد من حق الشخص في الخروج على تعاليم وممارسات دينية معينة.  وكما يناقش الفصل الثاني عشر 
فإن الدول األوروبية وكذلك الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي يجادلون اآلن بأن الحرية الدينية 

عات الدينية واألفراد في عدم جرح مشاعرهم وأن هذا الحق الجديد يمكن أن يتعارض تتضمن حق المجمو 
 مع، بل وربما يتفوق على، الحق في حرية التعبير.

من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية حق حرية التعبير والذي يتضمن  91تحمي المادة رقم 
ر أيًا كان نوعها، دون التقيد بحدود سواء شفاهة أو "الحرية في طلب وقبول وتوصيل المعلومات واألفكا

كتابة أو طباعة أو في أشكال فنية أو فكر أو أية وسيلة يتم إختيارها".  وكذلك تضع قيود "ضرورية" معينة 
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لحماية "حقوق أو صورة اآلخرين"، أو"األمن القومي"، أو النظام العام، أو الصحة أو األخالق )الفقرة  –
محاكم البريطانية في نظر قضايا خطاب الكراهية الديني في ضوء قوانين "النظام العام".  (.  وبدأت ال2

)التي أضافتها دول الكتلة السوفيتية آنذاك رغم معارضة غربية شديدة( تلزم الدول بكل  11المادة رقم 
على التمييز أو  وضوح أن تمنع "الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية مما يشكل تحريضاً 

هذه المادة هي التي يستخدمها الغرب لتطبيق قوانين خطاب الكراهية والحد من  92العداء أو العنف".
من لجنة القضاء على التمييز العنصري  2.  إن المادة رقم 91و 99الحريات الموجودة في المواد رقم 

العقوبات القانونية على "نشر األفكار ( تطرح طلبًا أكثر شمواًل يقول بتطبيق 9111)المعمول بها منذ 
  92القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية" باإلضافة إلى األشكال المختلفة للتحريض العنصري أو العرقي.

وأعلنت منظمة المؤتمر اإلسالمي وبعض المحاكم الغربية أن التعبير عن معاداة اإلسالم هو من اشكال 
 العنصرية.

حدة وبعض الدول األخرى أن هذه القيود تهدد حرية التعبير ، مما يدفعها إلى إبداء تعتقد الواليات المت
ولكن مع هذا، فإن  92تحفظات أو إضافة توضيحات لصالح حرية التعبير ، في التصديق على الوثيقتين.

 العديد من نفس هذه الدول تستسلم تحت ضغط منظمة المؤتمر اإلسالمي إلسكات أي نقد لإلسالم.

 يات المتحدة تنضم إلى اإلجماعالوال

 على قرار خطاب الكره  الصادر عن األمم المتحدة

 

نتخاب الواليات المتحدة األمريكية لعضوية مجلس حقوق اإلنسان باألمم  1111في مايو أيار  تم ترشيح وا 
السابقة  وكانت إدارة الرئيس بوش قد رفضت المشاركة بالمجلس ألنه مثل لجنة حقوق اإلنسان  91المتحدة.

عليه يفتقر وجود شروط محددة لعضويته، مما فتح المجال لعضوية بعض الدول التي تعتبر من أسوأ 
منتهكي حقوق اإلنسان والذي أفسد عمل المجلس، إال أن حكومة الرئيس أوباما إتخذت منهج أن اإلصالح 

ات المتحدة أنها وضعت يمكن أن يتحقق بصورة أفضل من داخل الكيان نفسه.  وسرعان ما وجدت الوالي
 على المحك فيما يتعلق بخطاب الكراهية الدينية.

وفي ما وصفه الدبلوماسيين األمريكيين بأنه  1111أكتوبر تشرين األول  1في الدورة األولى للمجلس في 
محاولة "للتواصل مع الدول اإلسالمية" قدمت الواليات المتحدة ومصر مشروع قرار خطاب الكراهية تحت 

حرية التعبير في جدول األعمال.  يعبر القرار الذي قبل باإلجماع عن القلق حول "التنميط السلبي بناء بند 
على الدين أو العرق" وفي حين لم يكن قرارًا ملزمًا إال أنه "يحث الدول على إتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة 

تحريضًا على التمييز أو العداء أو ... أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية مما يشكل 
العنف".  إن مستوى التحريض الذي تشير إليه أمريكا يختلف كثيرًا عن المستوى الضيق تحت الدستور 

وقيل أن هذه محاولة إلبعاد منظمة المؤتمر اإلسالمي عن جهودها في جعل الحظر على  91األمريكي.
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ان" أو من خالل إضافة تعديالت إلى معاهدة التفرقة الخطاب الديني ملزمًا عن طريق حظر "تشويه األدي
العنصرية، ولكن لم يشير القرار إلى التمييز األوروبي بين حماية األفراد وحماية األديان في حد ذاتها.  
وفوق هذا، بدا أن القرار يقول بأن الحكومة األمريكية ترى ضرورة الرجوع إلى حريات التعديل األول 

 للدستور.

تان، في الخطب التي ألقيت حول إعتماد القرار المشترك، على مصطلح "التنميط السلبي" ركزت باكس
عتبرته مساويًا لـ "تشويه صورة األديان": "إن منظمة المؤتمر اإلسالمي تؤمن بقوة أن التنميط السلبي أو  وا 

نحن نأمل أن نتيجة  تشويه األديان هو صورة معاصرة من الكراهية الدينية والتمييز وكراهية األجانب ...
اإلجماع اليوم ستقود إلى فهم أفضل لمخاوفنا تجاه تشويه األديان وكذلك إلى إعتماد القرارات المماثلة 
باإلجماع في المستقبل". بالرغم من أن المحكمة العليا بالواليات المتحدة قد قررت أن الدستور األمريكي 

وقوع أعمال خارجة عن القانون ويحتمل أنه من يسمح فقط بتجريم الخطاب الذي يحرض على العنف و 
خالل هذا القرار قد شجعت الواليات المتحدة تجريم العالم لخطاب الكراهية على نطاق أشد إتساعًا، بما في 
ذلك عندما يحرض ذلك الخطاب على العنف غير "الوشيك" أو "محتمل وقوعه" وكذلك على "الكراهية" 

ولكن ثبت أن القرار مثير للجدل بين دعاة حقوق  99د القانوني المعتمد.وهو مصطلح يفتقر التعريف والسن
اإلنسان، حتى أن وزيرة الخارجية هيالري كلينتون شعرت بضرورة إستخدام تقرير وزارة الخارجية السنوي 
ا عن الحرية الدينية الصادر في وقت الحق من ذلك الشهر إلعادة تأكيد إلتزام أمريكا بحرية التعبير .  بد
 أن تصريحاتها تشكل دفاع قوي عن حرية التعبير كما رسمت خطوات يمكن ان تكون مفيدة كخطة للعمل:

اآلن، يدعي البعض أن أفضل طريقة لحماية الحرية الدينية هي تنفيذ ما يسمى سياسات 
مكافحة التشويه والتي تؤدي إلى تقييد حرية التعبير والحرية الدينية.  وأنا أختلف مع هذا 

ة.  إن الواليات المتحدة ستسعى دومًا لمناهضة التنميط السلبي لألفراد بناء على بشد
دينهم وسوف تقف ضد التمييز واإلضطهاد.  ولكن قدرة الفرد على ممارسة دينه ال عالقة 
لها بحرية اآلخرين في التعبير.  إن حماية التعبير  عن الدين لها أهمية خاصة حيث أن 

ن لهم وجهات نظر متباينة حول المسائل الدينية. هذه األفراد من األديان ال مختلفة ال بد وا 
اإلختالفات يجب أن تواجه بالتسامح وليس بقمع الحوار.  وبناء على خبرتنا، نحن 
مقتنعون بأن أفضل عالج للتعصب ليس هو تشويه األديان وال حظر وعقاب الخطاب 

وية ضد جرائم الكراهية والتمييز، المسيء، بل بالحري مزيج من الحماية القانونية الق
وسعي الحكومة للتواصل مع مجموعات األقلية الدينية، وأيضًا الدفاع القوي عن كل من 

91الحرية الدينية وحرية التعبير.
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ولكن لم توفق في إشارتها إلى "جرائم الكراهية" دون توضيح أنه في الواليات المتحدة تعتبر هذه الجرائم 
عقوبات مشددة وليست جرائم خطاب كراهية دينية منفردة.  فقد أتاحت المجال لسوء  جرائم تقليدية لها

التفسير واإللتباس خاصة من جانب المستمعين الدوليين.  وقد تعمق هذا اإللتباس بسبب تصريحات 
ى مساعد الوزيرة األمريكية للديمقراطية والعمل وحقوق اإلنسان مايكل بوزنر، الذي صعد بعدها مباشرة إل

المنصة.  كانت تصريحاته غامضة ويمكن أن يفهم منها أنه يؤكد على سياسة أمريكية جديدة بشأن 
خطاب الكراهية بناء على اإلزدواجية األوروبية في قبول الحظر على خطاب الكراهية الدينية لحماية 

العقائد  مشاعر الناس الدينية، وفي نفس الوقت رفض الحظر على اإلزدراء بالمقدسات الذي يحمي
11الدينية.

 

وهو الذي كتب يعبر عن تأييده لـ "التشريع  –إن هارولد كاه المستشار القانوني لوزارة الخارجية األمريكية 
المشترك بين الدول" أي إدماج الواليات المتحدة في النظام القانوني العالمي وجعل المحاكم األمريكية 

قد أشاد صراحة بقرار الواليات المتحدة   -ذ قراراتها الخاصة تستخدم القوانين والقرارات الدولية في إتخا
19ومصر الخاص بخطاب الكراهية كإحدي "اإلنتصارات الهامة" لإلدارة األمريكية.

 

 

 

 مؤتمر "ديربان الثاني"

في مؤتمر إستعراض  1111إن تحول المفهوم من التشويه إلى التحريض ظهر أيضًا في أبريل نيسان 
كافحة العنصرية والمعروف بإسم "ديربان الثاني".  منذ المراحل التحضيرية، عملت الدول نتائج ديربان لم

األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي بكل جهد لجعل "اإلسالموفوبيا أي معاداة اإلسالم" و"تشويه صورة 
غير الرسمي األديان" من الموضوعات األساسية، وكانت إيران تقوم بدور نائب رئيس المؤتمر و"الصديق 

وطالبت وثيقة مقدمة من مجموعة الدول اآلسيوية من الحكومات "منع بث  11لرئيس اللجنة التحضيرية".
الرسائل العنصرية وكراهية األجانب" على اإلنترنت وغيرها من الوسائل.  ودعت لوضع قانون لسلوك 

بي لألديان وتشويه الشخصيات وسائل اإلعالم ووجهت الدول إلى "إتخاذ تدابير حازمة ضد التنميط السل
الدينية والكتب والنصوص والرموز المقدسة".  كذلك إقترحت أن يأخذ مؤتمر المراجعة بعين اإلعتبار 

قدمت منظمة  12توصيات المقرر الخاص ديين بشأن "تشويه صورة األديان" عند إصدار التوجيهات للدول.
 12عات بارزة في اإلجتماعات والوثائق الالحقة.المؤتمر اإلسالمي توصيات مشابهة وكانت هذه الموضو 

كانت هناك على األقل محاولة واحدة متصلة بديربان لجعل حظر "التشويه" ملزمًا من خالل المزيد من 
إقترحت لجنة تحضيرية فرعية  1119الخلط بين األمور الدينية والعنصرية.  في ديسمبر كانون األول 
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اء على التفرقة العنصرية إلضافة حظر على "تشويه صورة األديان".  بقيادة الجزائر مراجعة لجنة القض
12ولكنهم فشلوا في الحصول على الموافقة هذا اإلقتراح.

 

أما الواليات المتحدة والتي كانت قد إنسحبت من مؤتمر ديربان األول ومعها إسرائيل، فقد أرسلت وفدًا إلى 
 11أمل الوصول إلى برنامج أكثر قبواًل.  ولكن في  على 1111المحادثات التمهيدية في فبراير شباط 

فبراير شباط أعلنت الواليات المتحدة أنها لن تشارك في المؤتمر ما لم تجرى تغييرات أساسية في النص 
إنسحبت الواليات المتحدة وكندا ‘".  بتشويه صورة األديان’ بما فيها حذف "المفهوم المثير للقلق فيمايتعلق

سرائيل ودول  غربية أخرى، وقد إنسحب عدد منها بعد خطبة الذعة معادية إلسرائيل ومعادية للسامية وا 
 11أبريل نيسان. 11ومعادية للغرب ألقاها الرئيس اإليراني أحمدي نجاد في يوم 

 

وفي نهاية األمر، فإن البيان الختامي لمؤتمر ديربان الثاني لم يشر بصورة خاصة إلى " تشويه صورة 
نه دعا إلى وضع قيود على الخطاب والتعبير  تماثل ماهو محظور قوميًا و دوليًا فيما يتعلق األديان" ولك

بالتحريض على الكراهية الدينية.  وتضمن "اإلستياء من الزيادة العالمية وزيادة عدد أحداث التعصب 
حية ومعاداة العرب والعنف الديني أو العنصري بما في ذلك اإلسالموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية المسي

التي تظهر خاصة من خالل التنميط السلبي ووصم األفراد بناء على دينهم أو معتقدهم" )إن إستخدام كلمة 
"أفراد" يبدو خضوعًا واضحًا إلصرار اإلتحاد األوروبي على أن أية قيود على التعبير  يكون الهدف منها 

حظر القانوني "ألية دعوة إلى الكراهية القومية أو حماية األشخاص وليس المعتقدات(.  كذلك دعا إلى ال
11العرقية، أو الدينية مما يشكل تحريضًا على التمييز والعداء والعنف".

 

وعلى هامش مؤتمر ديربان قام المقررين الخاصين لألمم المتحدة  )أسماء جهانجير( المعنية بشئون 
و)جيثو مويجاي الذي حل مكان ديين( المعني الحرية الدينية  و)فرانك الرو( المعني بحرية التعبير 

بمكافحة العنصرية بإصدار تصريح مشترك يذكر العديد من أهم اإلنتقادات "لمفهوم تشويه صورة األديان".  
من المالحظ أن المقررين رفضوا التعارض المزعوم بين حرية التعبير والحرية الدينية للتأكيد على أن حرية 

من أركان حرية الدين أو العقيدة" وبذلك تستحق الحماية القانونية.  ومضوا في التعبير هي "ركن أساسي 
قولهم: "في حين أن ممارسة حرية التعبير يمكن، في حاالت شاذة، أن تؤثر على حق إظهار دين أو 
معتقد بعض األشخاص المعينين، فإنه من عدم الدقة تقديم مفهوم " تشويه صورة األديان" بصورة مجردة 

أنه صراع بين الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في حرية الرأي أو التعبير".  باإلضافة إلى على 
هذا، أشار المقررين إلى أن أي تشبيه للعنصرية  بـ "تشويه صورة األديان" هو تشبيه معيب ألنه في حين 

أو  –عاء معرفة الحق كانت إدعاءات التفوق العنصري خاطئة ومكروهة، "فإن عدد من األديان تتسم بإد
 األمر الذي تم قبوله تاريخيًا كجزء من أساس عقيدتها".  –حتى إدعاء السمو عن غيرها 
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التحريض على الكراهية ’في ضوء هذه القضايا، أشاد الخبراء "بكون الجدال آخذ في التحول إلى مفهوم 
ووجهوا دعوة "إلرساء الحوار حول هذه ‘" خطاب الكراهية’والذي يشار إليه أحيانًا كـ ‘ الدينية أو العرقية

القضايا في اإلطار القانوني الدولي القائم والمنصوص عليه في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية".  
التي تمنع الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية  11في داخل هذا اإلطار، فإن حدود المادة 

وخلص الخبراء إلى أن   19التمييز أو العداء أو العنف "الزالت تنتظر تحديدها".مما يشكل تحريضًا على 
"اإلستجابة اإلستراتيجية لخطاب الكراهية هي المزيد من التعبير :  المزيد من التعبير  الذي يعلم عن 

قليات ومنحهم اإلختالفات الثقافية؛ والمزيد من التعبير  الذي يشجع التنوع؛ المزيد من التعبير  لتشديد األ
صوتًا للتعبير عن أنفسهم، من خالل دعم وسائل اإلعالم الخاصة بهذه المجتمعات وتمثيلها في وسائل 
اإلعالم العامة على سبيل المثال.  فالمزيد من التعبير  يمكن أن يكون أفضل إستراتيجية للوصول إلى 

11قلوب وعقول األفراد، وتغيير أفكارهم وليس فقط أفعالهم".
 

كن مع هذا، فإن منظمة المؤتمر اإلسالمي، بمساندة الدول األفريقية إستمرت في مجلس حقوق اإلنسان ول
تستهدف إقرار إتفاقية ملزمة لحظر الخطاب المعادي لإلسالم من خالل إضافة  1191في مارس آذار 

ان" وكذلك من خالل تعديل إلى ميثاق مكافحة التفرقة العنصرية ومن خالل القرار الخاص بـ "إزدراء األدي
 911قيود خطاب الكراهية الدينية المنصوص عليها في الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان المدنية والسياسية.

وكما تمت اإلشارة سابقًا فإنها تخلت عن مطالبة المجلس بقرار ضد "إزدراء األديان" في الدورة السادسة 
من ما إذا كانت سوف تحاول تقديم مشروع  ؛ ومازلنا ننتظر حتى نتحقق1199عشر للمجلس في عام 
 القرار في إجتماع الحق. 

 

 ختام

 

إن حظر "إزدراء األديان" يعكس النظرة القائلة بأنه، في عالم المعتقدات، يجب أن تقوم الحكومة بدور 
امل وراء الحكم والمنظم للعقيدة األيديولوجية بداًل من دورها كحام  لحرية األفراد؛ وهذا هو نفس المبدأ الع

القوانين المحلية في كثير من دول منظمة المؤتمر اإلسالمي ضد اإلزدراء بالمقدسات والردة.  إن قرارات 
األمم المتحدة بشأن "تشويه صورة األديان" تسعى إلى تقنين هذه الفكرة بالقول بأن الخطاب الذي ينتقد 

ون ممارسة لحق إنساني مكفول.  وفي الواقع، المعتقدات الدينية هو إنتهاك لحقوق اإلنسان بداًل من أن يك
يتناقض مع المفاهيم القائمة لقانون حقوق  –والمقصود بها فعليًا  اإلسالم  –فإن حظر "إزدراء األديان" 

 اإلنسان.

إن مثل هذا الحظر يسهم في معاقبة أفراد يعبرون عن آراء مثيرة للجدل بداًل من معاقبة من يستخدمون 
إنه يعزز "المزاعم المريبة بأن الخطاب قد إنتهك الحرية الدينية ليس بسبب تحريضه  العنف إلسكاتهم. 
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هذه القرارات  919على العنف تجاه مجموعة مستهدفة، بل بسبب صدور العنف عن المجموعة المستهدفة".
 والتي إستخدمت تاريخيًا بمعنى إيذاء صورة شخص من –سوف تغير أيضًا معنى كلمة "تشويه الصورة" 

ليصبح معناها تصوير سلبي مزعوم لدين أو شيء أو شخص يدعي أنه يمثل ذلك  –خالل أقوال كاذبة 
 911الدين.

 

ال تجد القرارات التي تمنع " تشويه صورة األديان" فرصة إلدماجها مباشرة في القانون الدولي، خاصة منذ 
ولكن مجهودات تقديم هذا .  1199تخلي منظمة المؤتمر اإلسالمي عن الحملة لصالحها في مجلس 

المبدأ لم تمت بعد.  إن قيود اإلزدراء بالمقدسات يتم اآلن نشرها في العالم من خالل أبواب خلفية في األمم 
المتحدة.  يتم تفسير الحدود الضيقة تاريخيًا بأكثر توسع لمواءمة الحظر ضد "خطاب الكراهية الدينية" 

المي بوضوح بأنه حظر على " تشويه صورة األديان".  هذا والذي تقوم بتفسيره منظمة المؤتمر اإلس
التحول الجديد في معنى الحقوق األساسية سيمحو ليس فقط حرية التعبير، ولكن أيضًا "الحرية األولى" 
األخرى المرتبطة بها إرتباطًا وثيقًا: الحرية الدينية. إن المجهودات الحكومية لتأييد السلطات الدينية في 

ين عن الدين واألقليات لطالما تم فهمها ليس كمكون بل كعامل نفي للحق في الحرية الدينية.  قهر الخارج
ويتم ضمان الحرية الدينية للتأكيد على أن األفراد يمكن أن تكون بينهم خالفات دينية دون خوف من 

 ها.عقوبات بدنية.  إن تجريم الخطاب الذي يرفض أو ينتقد الدين يقوض الحرية الدينية نفس

أنه يسهل أحيانًا التعرف على قضايا التحريض على العنف أو  1111ذكر تقرير المقررين في مايو أيار 
وقدموا المثال الرهيب لمحطة راديو هوتو التي دعت مستمعيها لقتل قبائل التوتسي أثناء  –اإلبادة العرقية 

العداوة" )والمتضمن بصورة صريحة  إال أنهم إعترفوا بأن "التحريض على –اإلبادة العرقية في رواندا 
إن  912كخطاب الكراهية الديني في ميثاق األمم المتحدة( يحمل في طياته "خطر عدم الموضوعية".

الخطوط الفاصلة بين النقد القانوني لآلراء والتحريض غير القانوني ضد مجموعة معينة غالبًا ما تكون 
ية المتناقضة تجعل من المستحيل بالنسبة للحكومات وأكثر من هذا، فإن المعتقدات الدين 912مبهمة.

المساواة في حماية كل الديانات وأتباعها من اإلستياء من اإلزدراء بالمقدسات.  إن الحظر على اإلزدراء 
 بالمقدسات يتجه إلى إفادة الغالبية أو ذوي النفوذ.

ثما تداخل الدين مع السلطة، فإن وأكثر من ذلك، كما تبين الفصول التي تتحدث عن الدول المختلفة، فحي
الدول البد وأن تستند إلى قوانين تقيد الخطاب الذي ينتقد الدين ألسباب ليست دينية خالصة.  إن العديد 
من الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي يسكتون معارضيهم ونقادهم في الداخل من خالل 

هذه األساليب هو إتهام هؤالء النقاد بـ "اإلساءة إلى تشكيلة واسعة من األساليب القمعية، ولكن أحد 
اإلسالم" أو اإلساءة إلى "النظام اإلسالمي".  هذه اإلتهامات تمكنهم من سحق المعارضة السياسية وأيضًا 
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إسكات المسلمين الذين يتشككون في الصور الرسمية السائدة لإلسالم، بمن فيهم الذين يدعون إلى صور 
 ة اإلنسان.لإلسالم تشجع حري

تعمل في داخل األمم المتحدة حملة منسقة قائمة منذ عشرين عامًا لقمع إنتقاد حقوق اإلنسان لألنظمة 
اإلستبدادية التي تدعي أنها تمثل وتجسد اإلسالم، ووفق منطقهم، فهم بهذا محميين من أي نقد في ظل 

المناهضة للردة واإلزدراء بالمقدسات، سواء تم  القوانين التي تمنع اإلساءة إلى اإلسالم.  إن القوانين الدولية
تسميتها تشويهًا أو خطاب كراهية، تمنح شرعية لهذه الحملة، وبهذا تضع ما يصل إلى ربع الدول 
األعضاء في األمم المتحدة فوق النقد.  وأكثر من هذا، فإن مثل هذه القوانين يمكن تفسيرها ليس فقط 

مطلب لتقوم كل الدول األعضاء في األمم المتحدة بقمع أي شخص في كتعزيز لألنظمة اإلستبدادية بل ك
أي مكان بالعالم تتهمه هذه األنظمة باإلزدراء بالمقدسات ضد اإلسالم.  ويتم تقويض الحقوق الدولية للفرد 

 في حرية التعبير وحرية الدين.
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21 

 غير الئق دينيا  

زدراء المقدسات، وخطاب الكره  اإلسالم، وا 

 انين المحلية الغربيةفي القو  

 

تم إستدعاء الكاتب الكندي المشهور مارك شتاين ومجلة ماكلينز، المجلة  1111في عام 
اإلخبارية األولى في كندا اإلنجليزية للمثول أمام ثالثة من لجان حقوق اإلنسان في كندا 
بناء على نفس الشكوى، حول نفس المقال، وهو المقال الذي يقتبس من كتاب شتاين 
األفضل مبيعًا بعنوان "أمريكا وحدها".  وقد تم إتهامهم بنشر مواد "يمكن أن تعرض 

 شخص أو أشخاص للكراهية أو اإلزدراء".

، قدم المؤتمر اإلسالمي الكندي ثالث شكاوى لدى 1111وفي نوفمبر تشرين الثاني 
 9م".حقوق اإلنسان ضد مجلة ماكلينز وشتاين بشأن مقال شتاين "المستقبل هو لإلسال

ووفقًا للمؤتمر اإلسالمي الكندي فإن المقال يسيء إلى "إحساس المسلمين بالكرامة وتقدير 
المؤتمر اإلسالمي الكندي الخاص بمجلة ماكلينز، والذي قال بأن  قام تقرير  1الذات".

المجلة تتجه إلى "اإلسالموفوبيا" بصورة دائمة، بالتنديد بماكلينز بسبب "مهاجمة التعددية 
قافية والحريات الدينية" وأيضًا "مهاجمة القوانين التي توفر الحماية لمجتمعات معينة الث

أمام أشكال الصحافة التمييزية التي تتورط فيها ماكلينز".  كذلك تمت مهاجمة ماكلينز 
بسبب "السخرية من اإلجراءات القانونية التي إتخذها المسلمين ضد مؤلفي المنشورات 

قامة الدعاوى القانونية التمييزية، وتصويره ا بأنها تحالف المسلمين إلضطهاد الكتاب وا 
بكلمات أخرى، تمت مهاجمته إلنتقاده ذات األحكام التي يمكن  –ضدهم ألسباب تافهة" 

 في ضوئها معاقبته هو وآخرين إلنتقادهم من يسعون لمحاكمته.

ولدى محكمتين  قام المؤتمر اإلسالمي الكندي بتقديم شكوى لدى اللجنة اإلتحادية
في أونتاريو وكولومبيا البريطانية.  ربطت الشكاوى المقدمة  –إقليميتين لحقوق اإلنسان 

بإسم محمد المصري رئيس المؤتمر اإلسالمي الكندي بين اإلساءات ضد المسلمين 
المنسوبة إلى شتاين وبين تنديده بثقافة اللياقة السياسية الكندية.  ومن بين مزاعم 

قول بأن مقال شتاين قد أكد على أن "عدد ال بأس به" من مسلمي الغرب المصري، ال
يرغبون في فرض "شكل قمعي من الشريعة اإلسالمية" وهم مستعدين للقيام بأعمال 
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إرهابية؛  وأن المسلمين المهاجرين إلى أوروبا يجلبون معهم أفكار راديكالية من أماكن 
ددية الثقافية غير قادرة على جعل المسلمين مثل نيجيريا وجنوب آسيا؛ وأن "سياسة التع

ن "الدول اإلجتماعية الديمقراطية  في الغرب موالين للبلدان التي صاروا مواطنين بها"؛ وا 
عرضة إلستيالء المسلمين عليها نتيجة سياساتها اإلجتماعية الديمقراطية"؛ وأنه "في 

ة" بمعنى أن أجزاء منها غضون سنوات قليلة ستكون هذه الدول األوروبية "شبه متأسلم
 ستعيش في ظل حكم الشريعة اإلسالمية أو سيكون المسلمين قد إستولوا عليها".

لم تنجح أي من هذه الدعاوى.  ولكن في حين قال واحد من القضاة أن المحكمة ليس لها 
صالحية لنظر القضية، فإنه أيضًا أعلن، دونما مبرر، أن المتهمين "يخشون اإلسالم" 

كانت  2حال، ولكنه أضاف قائاًل: إن "الخوف ليس مرادف للكراهية أو اإلزدراء".على أي 
الدعاوى ضد شتاين مكلفة ماديًا أيضًا.  ففي ظل القانون الكندي، تتكفل الدولة 
بالمصاريف القضائية للمدعين بينما ال تتكفل بمصاريف المتهمين حتى في حال فشل 

 الدعوى.

إستخدام إتهام اإلزدراء بالمقدسات ضد اإلسالم بواسطة تلوِّح قضية في فنلندا بشبح 
حكومة غربية ألهداف سياسية ضد معارضيها، دون مشاركة أي مشتكين أو حتى معلقين 

، تمت إدانة عضو بارز في مجلس مدينة هلسنكي 1111مسلمين.  ففي سبتمبر أيلول 
ته عن نبي اإلسالم.  بتهمة " تشويه صورة األديان" بسبب وجود عبارات سلبية على مدون

كتب المتهم، يوسي هاالهو وهو في الثامنة والعشرين من عمره مدونة حول موضوعات 
مناهضة للهجرة ومؤيدة لحرية التعبير  تكرر فيها إنتقاده للمدعي العام للدولة ميكا إيلمان 
الذي هو مؤيد بارز من مؤيدي قوانين خطاب الكراهية.  بعد إنتخاب هاالهو لمجلس 

مدينة أطلقت الحكومة تحقيقًا بشأن إحدى مدوناته التي نشرت قبل ذلك بعامين وقد عبر ال
 فيها عن رأيه بشأن ترحيل المهاجرين المتهمين في جرائم إغتصاب.

أسقطت الشرطة القضية لعدم العثور على أدلة على إرتكابه جريمة خطاب كراهية.  ثم 
بعد تمشيط موقع مدونته الشاملة،  2هو.أمرت الحكومة الشرطة بمراجعة كل كتابات هاال

وجهت الحكومة إتهامات إلى عضو المجلس بسبب تعليق عن الجدال الخاص بحرية 
التعبير  حول ما يمكن أن يقال عن اإلسالم.  قال هاالهو أنه ال يجب أن يعتبر خارجًا 

قدس اإلعتداء عن القانون القول بأن محمد كان معتديًا على الطفولة، أو أن اإلسالم دين ي
على الطفولة، بما أن كال اإلدعائين يمكن إثبات صحتهما.  هذا التعليق بالذات كان قد 

 ظهر على المدونة بعنوان "طعم" لميكا إيلمان. 
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إعلنت المحكمة أن منطق هاالهو غير مسموح به ألن "المنطق وما يسمى الحجج 
نية".  تمت إدانة هاالهو بتشويه المنطقية ال أهمية حقيقية لها في مناقشة األمور الدي

صورة اإلسالم وتم تغريمه بعد أن حكمت المحكمة بأنه لم ينتوى الدخول في مناقشة جدية 
وقد لقي ذلك   2للمعتقدات اإلسالمية وأن تصريحاته يمكن تؤدي إلى التعصب الديني.

راء الحكم تأييد أعضاء حزب الخضر، الذين نادوا قبل ذلك بمراجعة قوانين اإلزد
 بالمقدسات في فنلندا. 

إصطدم القس دانيال سكوت والقس دانيال ناللياه، وهو من المجموعة  1112في ديسمبر 
الخمسينية األسترالية المعروفة بإسم خدمات القبض على النار، مع قانون والية فيكتوريا 

هية، والذي يعتبر "السلوك الذي يحرض على الكرا 1119للتسامح العرقي والديني لعام 
واإلزدراء الشديد، أو اإلشمئزاز أو السخرية الشديدة من اآلخر أو مجموعة اآلخرين" بناء 
على المعتقدات أو األنشطة الدينية، خروجًا عن القانون.  تم إتهام القسان بإنتقاد اإلسالم 
في إطار ندوة عامة عن خدمة المسلمين تحدث فيها سكوت، وبناء على مواد نشرت في 

ي لخدمة القبض على النار على اإلنترنت.  كان ثالثة من معتنقي اإلسالم قد خطاب دور 
ستاءوا مما سمعوه.  قام المجلس  إخترقوا الندوة لصالح المجلس اإلسالمي في فيكتوريا وا 
برفع دعوى ضدهم إتهموا فيها خدمة القبض على النار بالتحريض على كراهية 

  1المسلمين.

القس ما بين اإلنتقاد المباشر لتعاليم القرآن إلى التحذير بشأن  تراوحت التهم المنسوبة إلى
المهاجرين المسلمين.  من بين هذه اإلنتقادات "أن القرآن يدعو إلى العنف، والقتل 
والنهب"؛  إنه يدعو إلى إستغالل النساء والعنف المنزلي؛ ويقول "أن اهلل ليس رحيمًا وأنه 

ين هم مسلمين حقيقيين بناء على القرآن؛  وأن يجب قطع يد السارق"؛ وأن اإلرهابي
المسلمين ملزمين دينيًا بمحاربة المسيحيين واليهود؛ وأن "المسلمين لديهم خطة للقضاء 
حالل األنظمة القمعية محل  على الديمقراطية الغربية بإستخدام العنف واإلرهاب وا 

 الديمقراطيات".

المدنية اإلدارية بمسئولية سكوت ألن حكم القاضي مايكل هيجينز من محكمة فيكتوريا 
لههم  تصريحاته كانت "في األساس معادية ومهينة وتعبر عن إزدراء لكل المسلمين وا 
ونبيهم ومعتقداتهم وشعائرهم بصورة عامة".  قالت المحكمة في أسبابها أن محاضرة 

ي الذي لم سكوت قدمت نظرة "غير متوازنة" عن العقيدة اإلسالمية؛  في الواقع قام القاض
وقد وجد سكوت   9تبد عليه أي خبرة في الموضوع، جازف بالدخول في أمور عقائدية.
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مخطئًا في تفسير القرآن وفق "الوهابية" التي رأى القاضي أنها "ال صلة لها بالتيار العام 
للمعتقدات اإلسالمية وبالتحديد المسلمين في أستراليا".  كذلك قال أن "مصداقية" سكوت 

وضع شك، إلى حد ما بسبب أنه في الدفاع عن نفسه قد إقتبس آيتين من القرآن كانت م
تعطيان صورة غير محببة عن اإلسالم دون إقتباس آية ثالثة وصفها القاضي بكل غرابة 

 1بأنها "آية مؤيدة لإلسالم".
 

وجد أن ناللياه قد عمل على إثارة الكراهية للمسلمين من خالل مزيج من التصريحات 
هل ستصبح أستراليا دولة  – 1111اسية والالهوتية.  ففي خطاب دوري عنوانه "السي

منح المهاجرين المسلمين تأشيرات بأكثر سهولة عن  مسيحية؟" ناقش ما يراه سبب
الالجئين المسيحيين.  قال أيضًا أن المسيحيين كثيرًا ما يقتلون في الدول ذات األغلبية 

ن يتم قتل المسيحيين األستراليين وأن مخاطر أخرى قد المسلمة، موحيًا بذلك أنه يمكن أ
تنتج عن إختراق المسلمين المزعوم للغرب.  باإلضافة إلى هذا، قام ناللياه بنشر مقال 
لطرف ثالث على موقع خدمة القبض على النار يدعو اإلسالم دين عنيف بالفطرة ويزعم 

لى األطفال".  حكم على هذا المقال أن القرآن يعلم الكراهية، و"يتهم النبي بأنه معتد  ع
91بأنه "لم يحاول ... التمييز بين المسلمين المعتدلين والمتطرفين".

 

وجد أن القسان مخالفان للقانون وأمرتهما هيئة المحكمة بنشر تصريح معد مسبقًا 
بأسماءهم كان سيمنعهم مدى الحياة من تكرار تصريحاتهم بشأن اإلسالم بل ويمنعهم في 

من تعليم ما يؤمنون به كمسيحيين.  إستأنف القسين الحكم وكذلك قدما شكوى ضد  الواقع
القاضي هيجينز على أساس أنه أثناء نظر القضية قام هو نفسه "بالتهكم على" معتقدات 
سكوت الدينية.  أمرت المحكمة العليا في فيكتوريا بإعادة المحاكمة على أساس أن 

مامًا كافيًا إلى "التمييز بين كراهية المعتقدات الدينية المحكمة اإلبتدائية لم تولي إهت
 للمسلمين وكراهية المسلمين أنفسهم بسبب معتقداتهم الدينية".

وبالرغم من هذه النتيجة  99، تنازل المجلس اإلسالمي عن دعواه.1111في يونيو حزيران 
الرات المرضية، فقد قال القس سكوت أن دفاعه قد كلفه "مئات اآلالف من الدو 

كمصاريف قضائية".  ولم يكن األمر مجرد أن القضية إستغرقت ثالث سنوات تقريبًا، بل 
أيضًا قد دمرت سمعته، وكلفته إلغاء العديد من إرتباطاته الخطابية. وقال بأن قوانين 

91مكافحة التشهير هي بمثابة "قوانين اإلزدراء بالمقدسات ولكنها ُمقنَّعة".
 

 
 
 



 

277 

 مالحظات تمهيدية

الرغم من المعارضة الغربية الواضحة لمجهودات منظمة المؤتمر اإلسالمي في إصدار تشريع لحظر ب
دولي على " تشويه صورة األديان" فإن العالم الغربي يتأرجح بين التمسك بحق حرية التعبير وبين الدعوة 

ليس الواليات المتحدة،  إلى تقليصها بإسم مراعاة المشاعر الدينية.  إن الكثير من الدول الغربية، ولكن
لديها قوانين تحظر الخطاب المسيء إلى المجموعات الدينية أو "يدعو إلى الكراهية والتمييز" وبقدر أقل، 
توجد قوانين بشأن النظام العام تستخدم للتحكم في التصريحات المثيرة للجدل حول األديان والحظر على 

 اإلزدراء بالمقدسات.

الكراهية تأتي من القلق بشأن النازية وقد تم تبريرها بأنها ضرورية لحماية  إن جذور الحظر على خطاب
األقليات.  وفي وقت أكثر حداثة، إكتسب هذا الحظر أهمية بسبب الخوف من العنف بدوافع دينية ضد 
ق األقليات اإلسالمية بل ومن جانبها أيضًا.  إن مطالب إحترام اإلسالم يتم تلبيتها، إلى حد ما، عن طري

مساندة القوانين المناهضة لخطاب الكراهية.  وفي حين بدأت قوانين الغرب بشأن اإلزدراء بالمقدسات في 
اإلضمحالل في العقود األخيرة، فإن قوانين خطاب الكراهية الديني التي تركز على اإلساءة المزعومة 

 للمشاعر الدينية هي بمثابة بدائل لها.

كراهية الدينية" سواء في القوانين المحلية أو الدولية، مما يترك الدول ال يوجد تعريف واضح لـ "خطاب ال
والمحاكم لوضع تفسيراتها وقواعدها الخاصة.  وتعتمد هذه التفسيرات إلى حد ما على قيام القوانين على 
المعاهدات الدولية التي تمنع الخطاب الذي يستهدف الناس على أساس الدين أو العرق أو تصنيفات 

أو ما إذا كانت تمنع الخطاب الذي يسيء إلى المعتقدات الدينية بصورة خاصة.  وعلى مدى القرن  أخرى،
الماضي زاد الحظر على خطاب الكراهية الدينية بينما تضاءل تعزيز قوانين اإلزدراء بالمقدسات.  وقد 

ايد في كل من مجال صار الفارق بين حظر اإلزدراء بالمقدسات وقوانين خطاب الكراهية مبهمًا بشكل متز 
السياسية والقانون.  والنتيجة لهذا هي الحرمان المباشر من الحريات الفردية، والتجميد غير المباشر 
للخطاب، والتشويش القانوني، وزيادة التوقعات الطائفية لفرض مزيد من القيود، وتفاقم التوترات بين 

 تحسد عليه بإصدارها أحكام بشأن عقائد العديد المجموعات الدينية، ووضع المحاكم العلمانية في موقف ال
92من األديان.

 

 

 الجرائم المقدسة والمشاعر اإلنسانية: 
 تطور اإلزدراء بالمقدسات في الغرب
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يعمل التاريخ األوروبي فيما يتعلق بقوانين اإلزدراء بالمقدسات كعامل للتذكير بكون الحظر على النقد 
حفظات ال تنحصر على اإلسالم.  ففي أوروبا تسبب اإلزدراء بالمقدسات الديني واإلنشقاق واإلساءة هى ت

على المسيحية في عقوبات تتراوح ما بين السجن لمدد قصيرة، والتشويه البدني لمن تكررت مخالفاتهم، 
وحتى الحكم باإلعدام.  إنتشر حظر اإلزدراء بالمقدسات إلى أستراليا وأمريكا الشمالية من خالل التأثير 

تم شنق إمرأة من طائفة الكويكرز في ميدان بوسطن العام بتهمة  9111ستعماري البريطاني.  وفي عام اإل
 اإلزدراء بالمقدسات، وكان هذا أخر مثال لإلعدام بسبب مثل هذه الجرائم في ما هو اآلن الواليات المتحدة.

لتصبح أكثر رأفة، أو لم تعد  مع نهاية القرن التاسع عشر، تم إصالح أغلب القوانين الغربية المشابهة
مستخدمة أو تم إلغاؤها بالكامل.  ففي الواليات المتحدة، لم يوجد أبدأ قانون فيدرالي خاص باإلزدراء 
بالمقدسات، وتعتبر الستة قوانين الخاصة باإلزدراء بالمقدسات والمتبقية على مستوى الواليات بصورة عامة 

أما  92بإلغاء قانون اإلزدراء بالمقدسات بها. 9119فرنسا عام  قامت 92غير دستورية وال يتم تعزيزها.
.  أما اإلستثناء الجدير بالمالحظة هو أيرلندا التي قامت في 1119إنجلترا وويلز فألغيت القوانين بهما في 

متذرعة بوجود ضرورة دستورية بإقرار قانون تجديف يعاقب الخطاب "التعسفي بشكل صارخ  1191أوائل 
ء إلى مقدسات أي من األديان، مما يتسبب بإثارة غضب عدد كبير من أتباعها"؛ ولكن نتيجة أو المسي

  91لإلحتجاجات سوف يتم إجراء إستفتاء بشأن إيقاف العمل بذلك القانون.

بدأت أغلب الحكومات الغربية في التركيز على الحاجة إلى حماية المؤمنين، وليس األديان، من الخطاب 
في أواخر القرن الثامن عشر إعادة تعريف قانون إنجلترا العام بشأن اإلزدراء بالمقدسات، تم   91المسيء.

والذي تم تبريره في األصل على أساس أن الخطاب الذي المتشكك في العقيدة المسيحية يشكل خطر على 
.  "إن مجرد إنكار حقي قة المسيحية" لم األمة، ليطبق فقط على المواد المسيئة للمشاعر اإلنسانية دون داع 

يعد يعتبر مخالفة إذا تم التعبير عنه بلغة الئقة، ولكن يتم التركيز على ما إذا كانت التعبيرات المستخدمة 
"محسوبة ومقصود بها اإلساءة إلى المشاعر والقناعات الدينية العميقة لدى الغالبية العظمى من الناس 

ماية "اهلل نفسه" إلى حماية "اإليمان باهلل" إلى "كفالة لقد حدث تحول تدريجي من ح 99الذين نعيش بينهم".
إن قوانين اإلزدراء بالمقدسات في الغرب صار ينظر إليها بشكل متزايد على أنها تخدم  91السالم الديني".

األهداف الدنيوية التي هي منع إيذاء المشاعر واإلضطرابات اإلجتماعية بداًل من خدمة األهداف الدينية 
11ماية المقدسات.التي هي ح

 

اليوم تنطوي أغلب قوانين اإلزدراء بالمقدسات على عقوبات مالية أو الحبس لفترات ال تتعدى الشهور، 
إن القدر الضئيل من  19ويتم تطبيقها في حاالت نادرة تتضمن اإلساءة إلى الشخصيات والرموز الدينية.

يحية إنتهت غالبًا برفض الدعوى أو التبرئة أو المحاكمات الحديثة في قضايا اإلزدراء بالمقدسات ضد المس
في حاالت أكثر ندرة بمصادرة "المواد المسيئة" دون عقوبات إضافية لمن إبتدعوها.  في فكاهة نادرة، 
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وفي وقت أقرب،  11حكمت محكمة في ميونخ أن مسرحية "بوب تاون" كانت "أغبى من أن تعتبر مسيئة".
واقع إلكترونية تعرض صورًا مسيئة للعذراء مريم والبابا.  وفي عام قامت السلطات اإليطالية بإغالق م

وقد أجابت اليونان على إستطالع  12، أقيمت دعوى ضد فنان كوميدي قال نكات فجة عن البابا.1112
ن  أجراه مؤخرًا المجلس األوروبي بأن وصفت محاكمات اإلزدراء بالمقدسات هناك بأنها "كثيرة نوعًا ما" وا 

، أسفرت محاكمة أجريت في اليونان ضد مؤلف نمساوي 1112في عام  12ها يحكم فيه بالبراءة.كان أغلب
لكتاب ديني ساخر عنوانه "حياة يسوع" عن إصدار المحكمة اإلبتدائية ألول حكم يوناني بحظر كتاب منذ 

، ألغي الحكم عشرين عامًا، باإلضافة إلى الحبس ستة أشهر مع اإليقاف للمتهم.  ولكن، بعد ضغوط دولية
  12في اإلستئناف.

ومع هذا، فإن قوانين حظر اإلزدراء بالمقدسات في أوروبا لم يتم إلغاؤها من حيث المبدأ.  ففي التسعينات، 
قامت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، وهي آخر محكمة يتم اللجوء إليها في مثل هذه الحاالت بالنسبة 

ي، بتأييد السلطات الوطنية في قضيتين رئيسيتين تم فيهما تقييد حرية للدول األعضاء في المجلس األوروب
، أيدت حكمًا بإدانة ناشر مقره فرنسا 1112ففي عام  11التعبير بدعوى اإلزدراء بالمقدسات ضد المسيحية.

إلنتهاكه قانون إسالمي ضد اإلزدراء بالمقدسات في تركيا.  بالرغم من أن المحكمة حكمت ضد إدانة 
أخرى باإلزدراء بالمقدسات في العام التالي، إال أنها قامت بذلك بناء على أسباب واقعية؛ فالتعبير  تركية

وكما  11موضع الشكوى لم يكن "هجومًا مسيئًا على المسلمين أو على الرموز المقدسة للدين اإلسالمي".
زدراء بالمقدسات أو شبه اإلزدراء تبين الحاالت التالية، فإنه يوجد إهتمام متزايد في أوروبا بتطبيق حظر اإل

 بالمقدسات بهدف حماية اإلسالم. 

 
 

 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

 واإلزدراء بالمقدسات 

(، الملزم لكل دول المجلس 9121إن الميثاق األوروبي لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )
ى حق األديان في الحماية من اإلزدراء إنه ال ينص صراحة عل 19األوروبي يضمن حرية التعبير.

بالمقدسات، أو حق األشخاص في الحماية من اإلساءة الدينية، ولكنه يسمح بوضع قيود على التعبير 
بهدف حماية األمن أو النظام أو الصحة أو األخالق العامة، وكذلك إسم أو حقوق اآلخرين.  إن هذه 

في تأييد حظر كل من اإلزدراء بالمقدسات وخطاب الكراهية.   القيود هي ما تستند إليه المحكمة األوروبية
لقد أشار القضاة اإلقليميين في أوروبا إلى منطق حماية "المشاعر الدينية" للجماعات واألفراد و"الحق في 

 عدم اإلساءة" بداًل من حماية قدسية التعاليم الدينية في حد ذاتها.
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لجأت إليه منظمة المؤتمر اإلسالمي في األمم المتحدة، فإن  بإستخدام نفس األسلوب المثير للجدل الذي
المحكمة األوروبية حاولت خلق حق جديد هو عدم اإلساءة إلى المشاعر الدينية من ما كان في األصل 
إستثناء ضيق من الحق األوسع لحرية التعبير.  يعاني رجال القضاء األوروبيين اآلن للتوفيق بين حرية 

حق" في حماية المشاعر، مع إعتماد الحكم في القضايا في أغلب األحيان على تحديد ما التعبير وهذا "ال
إذا كان الخطاب "إساءة غير مبررة".  إن المحكمة األوروبية تستخدم محك اإلساءة "غير المبررة" لتسمح 

القاعدة  بتغلب الحق في عدم اإلساءة على حق حرية التعبير، وبذلك تصنع إستثناء لحرية التعبير  في
 الجديدة.

أيدت كل من اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان والمحكمة األوروبية تكرارًا على مدى عشرين عامًا، حق 
السلطات قانونيًا في قضايا التصوير اإلباحي أو الساخر لشخصيات مسيحية مقدسة في الحكم بحظر 

اآلخرين"، وبالتحديد "حق المواطنين في النشر، ومصادرة األفالم ومعاقبة صانعيها من أجل حماية "حقوق 
، صارت اللجنة تقريبًا ال 9119في حين أنه عند إعادة الهيكلة في  11عدم اإلساءة إلى مشاعرهم الدينية".

وجود لها، إال أن المحكمة األوروبية إستمرت في التمسك بأن حرية التعبير تتضمن "واجب تجنب بقدر 
 21سات، بطرق تعتبر تجديفًا أو إساءات غير مبررة تجاه اآلخرين".اإلمكان التعبير، فيما يمس المقد

بالنسبة لكثير من دول أوروبا، فإن الحرية الدينية صارت تعني أن الناس لهم حق في الحماية من اإلساءة 
 إلى مشاعرهم الدينية بما يفوق الحق في التعبير.

"تحريضًا" أو "إساءة".  وفي حين تتمسك المحكمة تركز هذه األحكام على ما إذا كان التعبير "متطرفًا" أو 
األوروبية بأن المتدينين "يجب أن يتحملوا ويقبلوا إنكار اآلخرين لمعتقداتهم الدينية، بل وحتى نشر اآلخرين 
لعقائد معادية إليمانهم" إال أنها تؤكد إهتمام الدولة في تنظيم "أسلوب معارضة أو إنكار المعتقدات والعقائد 

كما أكدت أيضًا أنه يمكن أن يوجد المزيد من تنظيم الدولة للتعبير فيما يخص الدين عنه في  29ة".الديني
السياسة، رغم أن اإلثنين غالبًا ما يكونان متشابكين.  كما قامت بالدفاع عن غموض وعدم إمكانية توقع 

مقدسات "بطبيعته ال يمكن حظر اإلزدراء بالمقدسات وخطاب الكراهية الدينية بإإلعالن أن اإلزدراء بال
تحديد تعريف قانوني له" وأن ما يمكن أن يسبب إساءة "يتغير بصورة كبيرة من وقت آلخر ومن مكان 
آلخر، خاصة في عصر يتميز بمجموعة متزايدة دومًا من األديان والطوائف".  هذه التعقيدات التي جعلت 

ة "مرونة" أكبر للبت في قضايا اإلزدراء األمر نسبي إعتبرت ببساطة أسباب لمنح السلطات الوطني
21بالمقدسات.

 

هذه السوابق وألول مرة في تأييد حكم إسالمي خاص باإلزدراء  1112إتبعت المحكمة األوروبية في عام 
بالمقدسات.  فقد ساندت تركيا، العضو في المجلس األوروبي، في قضية أ.أ. ضد تركيا حيث زعم ناشر 

تعبير تم إنتهاكها من قبل محكمة تركية أدانته باإلساءة إلى "اهلل، والدين، والنبي، في فرنسا أن حريته في ال
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والكتاب الكريم".  كان قد تم الحكم على مدير دار نشر برفين، والتي قامت بنشر رواية تصور تجاوزات 
وجدت جنسية خيالية لنبي اإلسالم، قد حكم عليه بالسجن عامين خففت بعد ذلك إلى غرامة مالية.  

المحكمة األوروبية الفيصل هنا هو وجود "آراء تحريضية وهجوم مسيء على دين شخص ما" وحكمت 
بصالحية هدف القانون التركي في "توفير حماية ضد الهجمات المسيئة على أمور يعتبرها المسلمين 

  22مقدسة".

قوانين اإلزدراء بالمقدسات  بغض النظر عن مثل هذه الحاالت، فإنه مع نهاية القرن العشرين، كان تطبيق
في أغلب الدول األوروبية عشوائيًا لدرجة أن عدد من مؤلفي المواد المستفزة دينيًا واجهوا خطر المالحقة 
القانونية.  إن الرقابة القائمة إنتقائية ومتفاوتة.  فمثاًل في قضية وينجروف ضد المملكة المتحدة، تم منع 

وقبل ذلك بوقت قصير تلقى فيلم التجربة األخيرة لمارتن سكورسيز شهادة  فيلم بسبب اإلزدراء بالمقدسات. 
تصنيف مما سمح بعرضه في حين تم منع فيلم حياة برايان لمونتى بايثون في بعض الدوائر القضائية 
والتصريح به في غيرها.  في إيطاليا، تم رفض الدعاوى ضد التجربة األخيرة ألسباب تتعلق بالنوايا، على 

بالرغم من ضعف التعزيز في العقود األخيرة إال أن  22م إغالق مواقع إليكترونية يزعم أنها تجديفية.الرغ
تجريم اإلزدراء بالمقدسات ال يزال مبدأ قانونيًا صحيحًا على مستوى اإلقليم األوروبي، مما يترك الباب 

ادل بعض المجموعات اإلسالمية اآلن تج 22مفتوحًا إلمكانية إعادة إحياء قيود اإلزدراء بالمقدسات الوطنية.
بأن العدل يتطلب تطبيق هذه األحكام في معاقبة اإلساءة ضد اإلسالم.  وقد أثار الخالف حول رواية 

 سلمان رشدي "آيات شيطانية" هذا الجدال.

 

 قوانين اإلزدراء بالمقدسات و "اآليات الشيطانية"

بهة العمل اإلسالمي البريطانية، وهي مجموعة في المملكة المتحدة، سعى عبد الحسين تشودرى من ج
كذلك   21تكونت إستجابة لفتوى الخوميني ضد سلمان رشدي، إلى إتهام الكاتب بتهمة اإلزدراء بالمقدسات.

إتهم تشودري رشدي بتهمة التحريض على الفتنة، مدعيًا أن روايته تسببت في "سخط" وعداء متبادل بين 
عالقات بريطانيا الدبلوماسية مع إيران وحكومات الدول اإلسالمية األخرى، الرعايا البريطانيين وأضرت ب

 وفي نفس الوقت زرعت الغضب تجاه المملكة المتحدة بين الشعوب اإلسالمية.  وقد فشل كال المسعيين.

رفض القاضي مقاضاة رشدي على أساس أن قوانين اإلزدراء بالمقدسات البريطانية تحمي فقط المعتقدات 
ية التي تشكل جزءًا من العقيدة األنجليكانية، وهو القرار الذي تم تأييده الحقًا بالرغم من الشكوى من الدين

ومن بين األمور األخرى، قالت المحكمة في أسبابها أن توسيع مجال قيود اإلزدراء بالمقدسات  21التمييز.
دخل غير المنطقي في حرية يمكن أن يؤدي ال إلى السالم اإلجتماعي، بل "التعصب، والفرقة، والت

التعبير".  أضافت هيئة المحكمة أن "هناك إختالفات أساسية يمكن أن تؤدي إلى قيام دين ضد اآلخر في 
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كتب وزير في وزارة الداخلية مخاطبًا  9191في يوليو تموز   29ظل التوسع في قانون اإلزدراء بالمقدسات".
ير القانون قد يقود إلى موجة من التقاضي يمكن أن تدمر قادة المسلمين البريطانيين يشرح لهم أن "تغي

ظل قانون اإلزدراء بالمقدسات البريطاني ينطبق  1119وحتى إلغاؤه نهائيًا في  21العالقات بين األديان".
 فقط على العقيدة األنجليكانية.

لى اإلسالم.  وفي بالرغم من هذا الحكم، لم ينه القرار المتعلق برشدي النقاش حول مقاضاة اإلساءات إ
أغلب الدول الغربية يتم إعتماد قوانين أكثر حداثة وتمت صياغتها خصيصًا لحماية األقليات الدينية، ويتم 
تطبيقها لتقييد الخطاب الذي يعتبر إساءة للدين.  قادت هذه القوانين إلى قضايا بالمحاكم تهدف إلى 

د ما حذر منه القضاء البريطاني.  فقد خلقت مع الفصل في خالفات طائفية في الرأي، وهذا هو بالتحدي
غيرها من قوانين اإلزدراء بالمقدسات واألمن العام وما يتصل بهما من قوانين منظومة قانونية معقدة تهدد 

 حق الخطاب الحر عن اإلسالم وفي داخله أيضًا.

 

 خطاب الكراهية الدينية
 والحق في عدم التعرض لإلهانة 

 

اإلزدراء بالمقدسات في التراجع، فإن قوانين أحدث منها، تؤدي الكثير من نفس  في حين تأخذ قوانين
األدوار اإلجتماعية إن لم يكن الدينية، تتأصل في العديد من األنظمة القانونية الغربية.  إن قوانين الحظر 

مت بعض البلدان على خطاب الكراهية حديثة نسبيًا بالمقارنة مع قوانين اإلزدراء بالمقدسات.  وفي حين قا
ومنها ألمانيا بتمرير قوانين كهذه في الثالثينات كوسيلة )غير ناجعة( ضد النازية، إال أن إزديادها بصورة 

وهي تعكس الذكرى المأساوية لإلبادة العرقية التي قام بها هتلر   21رئيسية كان بعد الحرب العالمية الثانية.
ها القوانين ضد إنكار الهولوكوست أو محارق اليهود الجماعية، باإلضافة إلى الوسائل األكثر تحديدًا ومن

  29والحظر على منظمات األحزاب الفاشية ورموزها.

وكما يذكر الفصل الحادي عشر، فإن معاهدتين دوليتين رئيسيتين لحقوق اإلنسان، هما الميثاق الدولي 
ضمنان أحكامًا تحث الدول على حظر للحقوق المدنية والسياسية، وميثاق مناهضة التفرقة العنصرية، تت

التحريض على الكراهية الدينية، وهي أحكام تقدمت بها الكتلة السوفيتية دون مساندة مجموعة الدول 
الغربية.  تدعو العديد من اإلتفاقيات اإلقليمية إلى وضع قيود على خطاب الكراهية.  فتحث توصية 

ي الخاص بالجريمة اإللكترونية إلى تجريم "نشر أو من لجنة مؤتمر المجلس األوروب 9111صادرة عام 
توفير مواد عنصرية أو معادية لألجانب من خالل نظام كمبيوتر لعامة الشعب"، وكذلك "اإلساءة العلنية 
من خالل الكمبيوتر" إلى مجموعات أو أشخاص بسبب إنتماؤهم لمجموعات "بناء على الجنس، أو اللون، 
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 22أو العرقي، وكذلك الدين إن تم إستغالله  كذريعة ألي من هذه العوامل" . أو النسب، أو األصل الوطني

)يمنع المؤتمر األمريكي لحقوق اإلنسان أيضًا الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، ولكن 
قانون أو نزواًل على إصرار الواليات المتحدة، فقط عندما يشكل هذا "تحريضًا على العنف الخارج على ال

أي أفعال من هذا القبيل" بداًل من الصيغة األكثر شمواًل، حينما يكون هناك تحريض على "العداء 
 (22والتمييز".

"قرار إطاري" لتجريم تعبيرات معينة عن العنصرية وكراهية  1119إعتمد اإلتحاد األوروبي في عام 
لمسألة.  وبهذا، وافقت كل دول اإلتحاد األجانب لضمان توجه موحد في القوانين الجنائية تجاه هذه ا

األوروبي أن تعاقب بالحبس مدة تتراوح ما بين عام وثالثة أعوام، من ضمن أمور أخرى، أعمال التحريض 
الدولية على "الكراهية" الدينية: وتتضمن الجرائم الجديدة "توزيع النشرات أو الصور أو مطبوعات أخرى".  

ويجبر اإلتحاد  22نازيين الجدد فإنها توصي بتجريم إنكار اإلبادة العرقية.ولكون الصياغة تستهدف تطرف ال
األوروبي على المالحقة القانونية رسميًا فقط عندما يكون خطاب الكراهية الدينية بمثابة غطاء للعنصرية 

من  أو كراهية األجانب، نتيجة لتدخل المملكة المتحدة، التي تراقب خطاب الكراهية الدينية بقدر أقل
وفي حين يؤكد على حرية التعبير فإنه يقدم دلياًل غير واضح لكيفية المواءمة بين  21الخطاب العنصري.

كان اإللتزام الوطني من جانب الدول األعضاء مطلوبًا بحلول  21هذا الحق واإللتزام بمنع خطاب الكراهية.
 . 1191نوفمبر تشرين الثاني  19

ثاق الدولي للحقوق المدني والسياسية بشأن "التحريض على الكراهية"، نقلت العديد من الدول صياغة المي
رغم أن بعض الدول تركت جانبًا التعبير اللغوي المبهم "التحريض على العداء"، وحظرت التحريض فقط 

تقوم دول أخرى أيضًا، أو باألحرى بداًل من   29عندما يكون من المحتمل أن يقود إلى العنف أو التمييز.
بحظر اإلساءات المتصلة بهذا، مثل  تشويه صورة أو اإلساءة إلى مجموعة تحت الحماية أو إلى ذلك، 

 21أفرادها.  ويتم مقاضاة جرائم خطاب الكراهية في إنجلترا كجرائم نظام عام ذات دوافع دينية أو عنصرية.

يتطلب عدد أقل منها أن يؤدى  إن العديد من هذه القوانين ال تتطلب إثباتًا للنية حتى تحكم باإلدانة، بينما
الخطاب المعني إلى الخروج الوشيك على القانون.  ونتيجة لذلك، فإنه كما قال باحث قانوني معلقًا على 
تشريع أسترالي خاص بتشويه صورة الدين "يمكن للمرء أن "يحرض" على الكراهية دون أن تكون لديه النية 

  21لذلك ودون أثر لما فعله".

بواسطة اللجنة اإلستشارية المستقلة للمجلس األوروبي وهي لجنة  1119أجريت عام تبين دراسة 
الديمقراطية من خالل القانون )"لجنة فنيسيا"( بكل وضوح هذا الميل: لدى سبعة وأربعين من الدول 
األعضاء بالمجلس، أي كل الدول ما عدا أندورا وسان مارينو إلعتماد شكل من أشكال الحظر على 
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لكراهية، وأغلبها يغطي خطاب الكراهية الدينية، بينما تظل قوانين اإلزدراء بالمقدسات قائمة في خطاب ا
  29ثمان دول فقط.

حيث  21إن الواليات المتحدة متميزة في حمايتها القوية لحرية التعبير في ظل التعديل األول للدستور.
ضد أوهايو، في ظل هذا التعديل، بأن الخاصة ببراندنبرج  9111حكمت المحكمة العليا في قضية عام 

حرية الخطاب وحرية الصحافة تعوق الحكومة عن منع "مجرد الدعوة" إلى العنف أو أي سلوك إجرامي 
وبصورة  22آخر سوى حيث يتم توجيه هذه الدعوة إلى التحريض أو القيام بتحرك وشيك خارج عن القانون.

و مثل اإلزدراء بالمقدسات، خطاب تتوفر له الحماية عامة، فإن خطاب الكراهية أو خطاب اإلساءة، ه
إن المخالفات التي يتم تسميتها "جرائم كراهية" كما في بعض الواليات  22الدستورية في الواليات المتحدة.

األمريكية، تزيد ببساطة من عقوبة الجرائم التقليدية حيث يكون الجاني مدفوعًا بتحيز يعتبر ضار بالمجتمع 
وبالمقابل، فإن قوانين  22ولكن ال يكون الهدف هو أن تتم معاقبة الخطاب في حد ذاته. بصورة خاصة،

21خطاب الكراهية وفق النظام األوروبي تعاقب التعبير عن الكراهية كجريمة في حد ذاته.
 

إن المباديء األمريكية لحرية الخطاب تعرضت للتشكيك من قبل على األقل بعض الشخصيات البارزة في 
حين هددت كنيسة صغيرة في فلوريدا بحرق مصحف، ومرة أخرى في أبريل نيسان  1191ر أيلول سبتمب
حين نفذت نفس الكنيسة تهديدها.  حظيت هذه األحداث في مدينة جاينسفيل بتغطية إعالمية  1199

 واسعة وتم إستغاللها في أفغانستان من قبل مسلحي طالبان ومتطرفين آخرين للقيام بأعمال شغب نتج
عنها مقتل إثني عشر شخصًا بما فيهم عاملين بالمجال اإلنساني باألمم المتحدة ومدربين عسكريين 
أمريكيين.  وتحدث الرئيس األمريكي، وكبار رجال الدولة، وقادة بالجيش األمريكي في محاولة منظمة أواًل 

عن شكوكها ناحية حرية التعبير لمنع حرق الرآن ثم إدانته. وعبرت أصوات أمريكية أقوى وأكثر إثارة للقلق 
والحرية الدينية في أمريكا.  ناقش زعيم األغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد عقد جلسات إستماع بشأن 
تدنيس القرآن.  وعبر السيناتور ليندسي جراهام، وهو الراعي الرئيسي لمشروع قانون ضد حرق األعالم، 

ألنه في حين "تشكل حرية الخطاب فكرة عظيمة" إال أن عن رغبته في "محاسبة الناس" بشأن حرق القرآن 
أمريكا "في حالة حرب".  قال رئيس القضاة ستيفن براير في حوار أجري معه عن رغبته في إستثناء 
للتعديل األول من الدستور يسمح بمعاقبة من يدمر القرآن. )ولكنه تراجع عن هذا التصريح الحقًا(. كان 

وهو أول  –الكبار يفكرون في الواقع في قانون لحماية اإلسالم من التعبير السلبي هؤالء القادة األمريكيين 
( 1199قانون فيدرالي أمريكي من هذا النوع لصالح أي دين من األديان.  في قضية سنايدر ضد فيلبس )

ن أعادت المحكمة العليا التأكيد على مبدأ عدم جواز منع الخطاب بحجة أنه مسيء.  ولكن مع هذا، فإ
تصميم أمريكا على التمسك بالحقوق المنصوص عليها في التعديل األول من دستورها سيظل معرضًا 

  21لإلختبار دائمًا.
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إن الحظر على خطاب الكراهية تمت صياغته في أوروبا غالبًا ضد النازيين الجدد ومازال يستخدم 
تهم كاتبي مقال الذع معاد  إلسرائيل لمقاضاة التعبير عن معاداة السامية.  ضمت قائمة الذين تمت مقاضا

تهمهم "بالتحكم في وسائل اإلعالم"، ومساعد  في جريدة الموند، وفنان فرنسي كوميدي سخر من اليهود وا 
بوزارة الخارجية بالمملكة المتحدة تم إتهامه بالتشدق بمعاداة السامية بسبب األعمال العسكرية اإلسرائيلية 

، ومصمم أزياء من دار كريستيان ديور تم إتهامه باإلساءة العلنية 1111في غزة في فبراير شباط عام 
على مدى السنين، تم  29على أساس الدين بعد خطبة عنيفة مسهبة معادية للسامية في بار بباريس.

التوسع في هذه القوانين ليتم إستخدامها لمجموعة متباينة من األسباب وضد مجموعة كاملة من 
د وأستراليا وكندا تم إستخدامها ضد رجال الدين المسيحي بما في ذلك الذين صدرت في السوي 21األهداف.

بالرغم من أن فرنسا لم يكن  11عنهم تصريحات أخالقية أو الهوتية غير مقبولة بشأن الشذوذ الجنسي.
 لديها قانون ضد اإلزدراء بالمقدسات لقرون عديدة، إال أنه كان هناك على األقل خمسة قضايا إساءة
جماعية منذ التسعينات بشأن مواد مسيئة للمسيحيين وعلى األقل إدانتين في قضايا إصدار تعليقات جارحة 

كما توجد أمثلة أيضًا في أوروبا لتفعيل قوانين خطاب الكراهية إلخماد خطاب  19بحق جماعة شهود يهوه.
دامها كان ضد النقاد أو من متشدد ومستفز تفوه به متطرفين مسلمين، ولكن اإلزدياد الرئيسي في إستخ

11يعتقد أنهم نقاد لإلسالم.
 

 

 قضايا قانونية ضد معلقين على اإلسالم

منذ التسعينات، تمت مقاضاة عدد متزايد من الناس الذين أصدروا تعليقات سلبية بشأن أمور إسالمية، 
ن مكافحة اإلزدراء غالبًا في سياق معارضة هجرة المسلمين إلى الغرب، بل وتمت إدانتهم في ظل قواني

بالمقدسات وخطاب الكراهية، والذي ثبت أن الفرق بينهما ليس واضحًا.  وقد تكلفوا الكثير من المال 
والوقت والسمعة للدفاع عن أنفسهم حتى في الحاالت التي إنتهت بتبرئة المتهمين.  وأيضًا، بغض النظر 

بًا في تجميد مناقشة المسلمين والمعتقدات عن النتيجة، يظل شبح اإلتهام جاثمًا فوق المجتمع، متسب
12والممارسات اإلسالمية.

 

 

 المعلقين على اإلسالم والهجرة

لقد ركز عدد من قضايا خطاب الكراهية على كتابات معارضة لهجرة المسلمين إلى الغرب.  وقد أتى ما 
في واحدة من القضايا  كان في األصل قوانين مناهضة للعنصرية بنتائج غريبة عند تطبيقه على اإلسالم

األولى.  قام "زوال ف" وهو فنان في ملهى ليلي، ومن أصل باكستاني مسلم، بنشر كتاب تحت إسم 
 9111مستعار عنوانه "الخراب الوشيك الذي سيلحق بهولندا، دولة الحمقى السذج" وحكم عليه في عام 
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إنتقد كتابه تسامح هولندا مع المؤسسات بغرامة كبيرة في ظل قوانين مناهضة خطاب الكراهية في هولندا.  
اإلسالمية، وكذلك الهجرة التي حذر الكاتب من أنها ستؤدي إلى حرب أهلية وتفرقة عنصرية.  وكما الحظ 
المراقبين، فإن المحاكمة أسفرت عن "المشهد الغريب من هتاف الصحافة ضد مهاجر داكن البشرة، والحكم 

بواسطة قضاة ذوي بشرة بيضاء، بينما تمت تبرئة معاونيه كل من  عليه بغرامة كبيرة بتهمة العنصرية
  12الناشر والمترجم ذوي البشرة البيضاء".

 

 بريجيت باردو

تم فرض غرامة على النجمة السينمائية السابقة بريجيت باردو خمس مرات، في فرنسا، ما بين عامي 
زت اإلتهامات على إدانتها لعادة ذبح لقيامها بالتحريض على الكراهية العنصرية.  رك 1119و  9111

المسلمين للحيوانات خالل العيد الكبير.  طالبت باردو وهي من دعاة حقوق الحيوان أن يتم الذبح في العيد 
كذلك تحدثت تصريحاتها المنشورة تكرارًا عن  12في مذابح مرخصة، حيث يتم صعق الحيوانات قبل ذبحها.

 يمكن أن تضر بفرنسا.  الهجرة اإلسالمية "الغازية" التي

، بناء على شكوى قدمتها مجموعات "مناهضة للعنصرية" بشأن 9111عندما تم إتهامها ألول مرة في عام 
مقال نشر في صحيفة لوفيجارو، تمت تبرئة باردو في أول األمر على أساس أن مقالها "أدان من 

عليقاتها بشأن الهجرة هي تصريحات يمارسون ذبح األضحية وليس كل المجتمع اإلسالمي"، في حين أن ت
ولكن في  11تعبر عن رأي سياسي، وبالتالي فهي تتمتع بحماية كبيرة ترجع إلى قوانين حرية الخطاب.

نقضت محكمة اإلستئناف هذا الحكم وقامت بتغريمها بمبلغ عشرة آالف فرنك  9111أكتوبر تشرين الثاني 
11فرنسي.

 

نشر في صحيفة ناشيونال فرونت حيث قالت أن ذبح المسلمين تم تغريمها بسبب مقال  9119في عام 
لألغنام "يغطي فرنسا بالدم كل عام".  وربطت هذا بالهجوم على المدنيين في الجزائر: "إنهم يقطعون 
رقاب النساء واألطفال، وأيضًا الرهبان، والمسئولين، وسيقطعون رقابنا في يوم ما، وحينها سنستحق ما 

أن هذه إشارة إلى اإلسالميين وليس كل المسلمين.  حكمت المحكمة أنه في حين  يحدث لنا".  وأقرت
يمكن السماح بإنتقادها لممارسة الذبح، إال أنها مخطئة في إلقاء اللوم بشأن القتل الحادث في الجزائر على 

  19"المجتمع اإلسالمي بصورة عامة"، وفي توقعها أن تشهد فرنسا قريبًا مثل هذه الجرائم.

بسبب مقطع بعنوان "خطاب مفتوح إلى فرنسا التي  1111م تغريم باردو مرة أخرى في يونيو حزيران ت
فقدتها" في كتابها "لو كاريه دي بلوتو"، ومرة أخرى بعد أربع سنوات بشأن كتاب آخر هو "صرخة في 

 1119ام كما تمت إدانتها أيضًا ع 11وسط الصمت" الذي حقق أفضل مبيعات وأدان "أسلمة فرنسا".
يورو لنشر خطاب موجه للرئيس ساركوزي إستهدف إنتقاد عادة الذبح ولكنه تضمن 92111وتغريمها 
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عبارة تقول بأنها "سئمت من الخضوع لهذه الفئة من السكان التي تدمرنا وتدمر بالدنا بفرض 
19وقالت للمحكمة: "لن أصمت حتى يتم إستخدام الصعق" قبل ذبح األغنام. 11تصرفاتهم".

 

 أوريانا فاالتشي

واجهت الصحفية اإليطالية الراحلة أوريانا فاالتشي سلسلة من القضايا في عدة دول بشأن مناهضتها لهجرة 
، سعت حركة مناهضة العنصرية ودعم الصداقة بين الشعوب 1111المسلمين.  ففي يونيو حزيران 

لكبرياء" في فرنسا والذي قال زعيم بفرنسا إلى الحصول على أمر قضائي إليقاف توزيع كتابها "الغضب وا
الحركة أنه "يحرض على العنف العنصري".  تلقت فاالتشي تهديدات بالموت بسبب كتاباتها، وقالت بأنها 
"تحتفظ بحق مقاضاة حركة مناهضة العنصرية ودعم الصداقة بين الشعوب لإلساءة إليها بإتهامها 

وكانت لهجته  99/1" كرد فعل للهجوم اإلرهابي في "بالعنصرية".  وكانت قد كتبت "الغضب والكبرياء
حادة والذعة، وينتقد كبر حجم العائالت المسلمة بإستخدام كلمات مثل "يتكاثرون كالفئران"، وطريقة أداء 

تم  11صالة المسلمين بزعم أنهم "يقضون الوقت رافعين مؤخراتهم في الهواء للصالة خمس مرات في اليوم".
 12.1111نوفمبر تشرين الثاني  11ى أسباب فنية قانونية في رفض القضية بناء عل

كما سعى المركز اإلسالمي في جنيف بسويسرا إلى حظر الكتاب وبدأ إجراءات مقاضاة فاالتشي في ظل 
قوانين مناهضة العنصرية.  إشتكى رئيس المركز، هاني رمضان، وهو أخو طارق رمضان، من أن 

سالمي ككل. )سرعان ما أصبح هاني رمضان نفسه مستهدفًا من دعاة كلمات فاالتشي تهين المجتمع اإل
طالبت السلطات  12حقوق اإلنسان لكتابته مقال في جريدة لوموند يعبر عن تأييده للرجم كعقوبة للزنى(.

 12السويسرية بتسليمها لكن وزير العدل اإليطالي رفض هذا الطلب.
 

لفظية وقانونية مع الناشط اإلسالمي اإليطالي عادل  أما في إيطاليا، فقد تورطت فاالتشي في معركة
سميث الذي رد على كتاب "الغضب والكبرياء" بتأليف كتاب "اإلسالم يقتص من أوريانا فاالتشي".  إدَّعت 
فاالتشي أن أحد مقاطع الكتاب يشكل تحريضًا على قتلها.  وحاولت ولكن دون أن تنجح في مقاضاة 

يد فاالتشي برفع قضية تشهير إلدعائها بأنه يهددها بالموت.  كان سميث قد سميث، الذي قام بدوره بتهد
سبق ولفت األنظار لقيامه بحملة إلزالة صليب معلق في الفصل الدراسي في مدرسة إبنه، ودعمه لنظريات 

رساله زجاجة سائل تنظيف ودعوة "للبقاء في المنزل" إلى عمدة مدينة نابلس إلنتقادها 99/1مؤامرة  ، وا 
11ترشحه لمنصب محلي.

 

.  وكان قد 1112كان سميث قد إكتشف ما تنطوي عليه قوانين مناهضة خطاب الكراهية الدينية في عام 
حاول دون أن ينجح في مقاضاة البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان آنذاك الكاردينال جوريف راتزينجر مع 

ي، بأنه في اإلسالم يتم وضع "غنى إعالن اهلل الكاردينال جياكومو بيفي بسبب تصريحاتهم، على التوال
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عن ذاته" في الكتاب المقدس جانبًا؛ وأن أتباع أية ديانات بخالف الكاثوليكية هم في "موقف خطير" فيما 
يتعلق بخالصهم؛  وأن إيطاليا يجب أن تقاوم "الهجوم األيديولوجي لإلسالم" بالسعى إلى جلب مهاجرين 

ل سميث أن هذه التصريحات إنتهاك للدستور اإليطالي، الذي يجعل كل كاثوليك وليس مسلمين.  قا
األديان متساوية أمام القانون، وأنها ترقى إلى حد "اإليذاء واإلهانة واإلساءة إلى" المسلمين وكذلك "تشويه 
ليا صورة الدين، والتحريض على الكراهية العنصرية والدينية".  أما إتحاد المجتمعات اإلسالمية في إيطا

  11فقد نأى بنفسه عن سميث.

أقام سميث دعوى ضد فاالتشي بسبب كتابها الجديد "قوة العقل" قائاًل أنه يتضمن ثمانية  1112في عام 
عشر تجديفًا.  فقد حذر الكتاب، من بين أمور مستفزة أخرى، من مؤامرة إسالمية لتحويل أوروبا إلى 

ر معينة في المجتمع األوروبي.  وقالت فاالتشي عن "أورابية" من خالل الهجرة، بالتعاون مع عناص
اإلسالم أنه مثل "بركة راكدة" من الماء "ال تتحرك، وال تجري، وال تنقي نفسها أبدًا ... بل تؤدي إلى التسمم 

أصر قاض في شمال إيطاليا على مقاضاة فاالتشي بسبب "تصريحاتها العدائية ضد كل ما   19والقتل".
ن اإلسالمي."  وقد أخذ موقفًا خاصًا من قناعتها بأن التمييز بين "اإلسالم الجيد واإلسالم يمثل العالم والدي

سبتمبر أيلول  92وقد توقفت إجراءات التقاضي إثر موت فاالتشي في  11الفاسد" هو أمر وهمي.
91.1111 

منع "اإلساءة قام مجلس الشيوخ اإليطالي، في ضوء قضية فاالتشي، بتعديل تشريع منذ عهد موسوليني ي
إلى دين الدولة، وتشويه صورة من يعتنقونه" وذلك بتوسيعه ليشمل أي "دين تعترف به الدولة" وتخفيض 

 1112يورو.  وتمت محاكمة سميث نفسه عام  2111العقوبة القصوى من السجن سنتين إلى الغرامة 
تليفزيوني قال فيه أن الكنيسة  بسبب "اإلساءة إلى الديانة الكاثوليكية، من خالل إحتقارها" في برنامج

الكاثوليكية "جمعية إجرامية" والبابا يوحنا بولس "منافق".  تمت إدانته وحكم عليه أواًل بالسجن ست سنوات، 
يورو.  ثم فجأة بدا أنه أخذ موقفًا مؤيدًا لحرية التعبير  1111ثم تم تخفيض الحكم إلى غرامة أكثر من 

99وأقسم أن يستأنف الحكم.
 

 

 و ليهتوسيب

باإلضافة إلى قضية هاالهو التي ذكرناها سابقًا، فقد نجحت فنلندا في إدانة المدون على الشبكة العنكبوتية 
سيبو ليهتو، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر بتهمة  تشويه صورة األديان والتحريض على 

تية تعتبر مسيئة عنصريًا ودينيًا وشخصيًا.  الكراهية العرقية والدينية بسبب تصريحات على الشبكة العنكبو 
 91كان ليهتو قد لقي إنتقادات عارمة بعد أن نشر فيديو فيه يصور النبي محمد بصورة خنزير.
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 الرسوم الكاريكاتورية

 الدنمارك

في حين أن النقد اللفظي الحاد جذب إهتمام النشطاء اإلسالميين والسلطات القضائية الغربية، إال أن 
م الكاريكاتورية هي التي غالبًا ما كانت في بؤرة اإلهتمام.  فقد جذبت األزمة العالمية عام الرسو 
حول رسوم إلياندز بوستن الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد إهتمامًا غربيًا قضائيًا  1112-1111

ي دولة الدنمارك بالرغم من سقوط معظم القضايا ضد الناشرين في الغرب.  ورفض رئيس النيابة العامة ف
 .1111مارس آذار  92بالذات شكوى من المسلمين ضد الصحيفة والمقدمة في في 

قام المسئولين بنظر اإلتهامات ضد الرسوم الكاريكاتورية في ظل تشريعين، أحدهما يحكم قضايا اإلزدراء 
ات الدنماركي من قانون العقوب 921بالمقدسات واآلخر يختص بخطاب الكراهية.  إذ تنص المادة رقم 

على أن "أي شخص يقوم علنًا بالسخرية من أو إحتقار العقائد الدينية أو عبادات أي مجتمع ديني قانوني 
ب على أن يعاقب 111قائم في البالد" قد يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى أربع شهور.  وتنص المادة 

ًا علنيًا أو يقوم بتوصيل معلومات بغرامة أو السجن لمدة قد تصل إلى سنتين "أي شخص يصدر تصريح
بقصد إنتشارها على نطاق أوسع بحيث تؤدي إلى تهديد مجموعة من الناس أو إزدراءهم أو إهانتهم بسبب 

92الجنس، أو اللون، أو القومية، أو األصل العرقي، أو الدين أو التوجه الجنسي".
 

أجل حماية حرية التعبير.  وخلص إلى أن قال اإلدعاء بضرورة تفسير كال القانونين على نطاق ضيق من 
الرسوم الكاريكاتورية لم تكن فقط "بال مبرر"، بل كان لها داللة إجتماعية أوسع منحتها حماية كخطاب 
حر.  وكذلك أكد "إن الرسومات التي تم اإلفتراض بأنها تمثل محمد، تصور شخصية دينية، وال يمكن 

بصورة عامة".  قال اإلدعاء بأن الرسوم التي تصور المسلمين ال إعتبار أن أي منها تشير إلى المسلمين 
تفعل ذلك بأسلوب "فيه إزدراء أو إهانة" وأن "تصوير شخصية دينية" ليس كافيًا بحسب الحدود الدنماركية 

 لتطبيق قيود حظر اإلزدراء بالمقدسات.

ًا أنها حيادية، فيما عدا أربعة ، حكم النائب العام على كل رسم بمفرده، مالحظ921بالنسبة للمادة رقم 
رسوم فقط.  ومن بين هذه األربعة، وجد أن الرسم الذي ينتقد نبي اإلسالم على "إبقاء النساء تحت الحفظ 
والصون"،  والرسم الذي يصور محمد ممسكًا بالسيف أمام إمرأتان ترتديان البرقع هو تعبير عن الحماية 

دينية".  أما الرسم الذي يصور النبي محمد يقول إلثنين من رفقائه وليس هجومًا ضد "العقائد والشعائر ال
الغاضبين "إهدأوا، هذا ما إال رسم خطَّه دنماركي كافر من جنوب الدنمارك"،  فهذا يبين الرسول وهو 

 يرفض العنف، فال يعتبر ساخرًا أو متهكمًا. 
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يشكل تصوير صحيح لإلسالم،  كان على هيئة اإلدعاء، في دراستهم للقضية، بالضرورة مناقشة ما
وبالتحديد دراسة األدلة على المسألة الشائكة عما إذا كان اإلسالم مرتبطًا بالعنف.  وقد الحظوا أن 
"الوصف التاريخي لحياة النبي يبين أنه أثناء عمله هو وصحابته على نشر دينهم فقد إنخرطوا في 

تنضم إلى اإلسالم".  أما بالنسبة للرسم  صراعات عنيفة ونزاعات مسلحة مع أفراد ومجموعات لم 
الكاريكاتوري الرابع، وهو الصورة الشهيرة لمحمد يرتدي عمامة على شكل قنبلة، فقد أوضحوا بأن "تصوير 
محمد كشخص يتسم بالعنف يجب أن يعتبر غير صحيح لو أن الرسم يعبر عن العنف بالقنبلة، التي في 

إيحاء باإلرهاب".  ولكن، هذا التصوير، مع كونه "غير صحيح"، سياق هذا العصر يمكن أن تفهم بأنها 
إال أنه أيضًا ال يرقى ألن يكون "سخرية" أو "إزدراء" أو "تهكم".  ولهذا، أشارت النيابة أن التشريعين يحدان 
من مجال التصريحات المسموح بها فيما يخص الموضوعات الدينية وأن الصحيفة كانت مخطئة إذ 

92جموعات الدينية ال يمكن أن تطالب بـ "إعتبارات خاصة".ألمحت بأن الم
 

ولكن، قالت النيابة أيضًا أن مثل هذه "اإلعتبارات" ال تنطبق على هذه القضية بالذات.  إال أن الرسوم 
 الدنماركية صارت رمزًا للتجديف ضد اإلسالم في الغرب بالرغم من هذا القرار الذي تمت صياغته بعناية.

، وحكمت محكمة آرهوس برفضها بعد أن 1111ماعات إسالمية دعوى مدنية، في عام أقامت سبع ج
، قامت محكمة إستئناف بتأييد ذلك الحكم وقالت 1119وفي عام   92وجدت عدم تعمد اإلساءة للمسلمين.

أيضًا أنه بما أنه قد وقعت هجمات إرهابية بإسم اإلسالم، فإن القانون الدنماركي يسمح بالتهكم على 
في أكتوبر تشرين الثاني، رفضت وزارة العدل طلبًا لنظر القضية أمام المحكمة العليا   91لموضوع.ا

91بالدنمارك.
 

 

 فرنسا

أدت الشكاوى في فرنسا وكندا إلى الدفع بإجراءات قانونية ضد من أعادوا نشر الرسوم الكاريكاتورية ولكنها 
بير في باريس، باإلشتراك مع هيئات إسالمية أخرى، لم تنجح في النهاية.  ففي فرنسا، أطلق الجامع الك

إجراءات جنائية ضد جريدة شارلي إبدو التي قامت بإعادة نشر إثنين من الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية 
باإلضافة إلى رسم كارتوني خاص بها لمحمد، وكذلك ضد محررها فيليب فال من أجل "اإلساءة العلنية 

وفقًا لرواية فال، فإن السلطات الفرنسية شجعت الجماعات اإلسالمية  99دينهم".لمجموعة من الناس بسبب 
على المطالبة بإجراء قانوني لمنع توزيع ذلك العدد من الصحيفة، ولكن هذه المجهودات باءت بالفشل.  
ومع هذا، لم يحبط الرئيس جاك شيراك وأوصى هذه الجماعات باإلستفادة من خدمات محاميه الخاص،  

لذي قام الحقًا بتقديم إتهامات بالعنصرية، وباإلشتراك مع إتحاد المنظمات اإلسالمية في فرنسا، ضغط وا
 91على دليل بوباكير إمام المسجد الكبير في باريس لتقديم دعوى رغم تردده.
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 11أعلن فال أنه نشر الرسوم الكاريكاتورية لإلعتراض على طرد محرر آخر بالجريدة فعل نفس الشيء.
انت إحدى النقاط األساسية في دفاعه هي أن الرسوم التي قام بنشرها ال تمثل جريمة خطاب كراهية، ك

ألنها تستهدف "األفكار وليس البشر"، أو كما أوضح من خالل وول ستريت جورنال "الموضوع ليس 
ن النطاق المؤمنين، بل الدين عند  إستخدامه كحجة إلرتكاب أعمال إرهابية.  فعندما يخرج الدين ع

الشخصي، يصبح مجرد فكرة مثل األفكار األخرى،  ويجب أن يقبل النقد بنفس الحدة كأي فكرة أخرى.  
19هذا هو جوهر الديمقراطية".

 

لقي فال مساندة من المرشح الرئاسي آنذاك، نيكوال ساركوزي، الذي كثيرًا ما سخرت منه المجلة والذي قال 
تمت  1111مارس آذار  11وفي  11م الكاريكاتورية عن غيابها".أنه يفضل وجود "عدد فائض من الرسو 

تبرئة فال.  لم تجد المحكمة أي دليل "للنية المبيتة على اإلساءة المباشرة غير المبررة للمجتمع اإلسالمي".  
ركز الحكم على عوامل محددة مثل "سياق" الرسوم، فإن مجلة شارلي إبدو هي "جريدة ساخرة ... ال تلزم 

إعتمدت   12على شراؤها أو قراءتها"  والرسوم الكاريكاتورية هي بطبيعتها "تتعدى الذوق السليم".أحد 
المحكمة أيضًا على الرأي بأن بعض أو كل الرسوم إستهدفت المتطرفين فقط، وليس كل المسلمين، وأنها 

12تسهم في إثراء حوار عام ومستمر.
 

 

 كندا

نتشارًا واسعًا في كندا، حيث قامت منظمة المؤتمر اإلسالمي وقعت أحداث إحدى القضايا التي نالت إ
بتقديم دعوى خاصة بحقوق اإلنسان ضد كل من وسترن ستاندرد  1111فبراير شباط  92الكندي في 

والصحافة اليهودية الحرة إلعادتهما نشر الرسوم الكاريكاتورية.  إدَّعت منظمة المؤتمر اإلسالمي الكندي 
لى الكراهية وأنها أدت إلى وصول تهديدات بالبريد اإللكتروني ضدها.  وفوق أن الرسومات تحرض ع

هذا، إدَّعت المنظمة أن ناشر الوستيرن ستاندارد، عزرا ليفانت، كان قد قام بهذا بتشويه صورة ممثل 
 12الجماعة شخصيًا بما أنه من ساللة النبي محمد ومن تابعيه، كما أساء إلى كل الكنديين المسلمين.

ذلك تعرض ليفانت، وناشر الصحافة اليهودية الحرة، ريتشارد برونستين للنقد من قبل الجنرال المسئول ك
11عن القوات الكندية في أفغانستان وأيضًا من رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر.

 

لحرية  .  ولكن ظل ليفانت نصيرًا جريئاً 1111تمت تسوية قضية الصحافة اليهودية الحرة في مارس آذار 
الخطاب ورفض الرجوع عن ذلك.  قال بأن الشكوى األولى بشأن دفاعه عن قراره التحريري قدمت في 
وسائل اإلعالم األخرى، كما قام نقاد مارك شتاين بالتنديد به إلنتقاده قضايا من نفس نوع القضية التي 

سان والمواطنة في فبراير شباط بدأت اإلجراءات الرسمية أمام لجنة ألبيرتا لحقوق اإلن 11أقاموها ضده.
شتكى ليفانت، الذي سئل عن دوافعه وراء نشر الرسوم الكاريكاتورية، من أن مثل هذه األسئلة 1119 ، وا 
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تجعل الحكومة تتدخل في أفكار المواطنين الخاصة، وسمى هذه المقابلة "إستجوابًا" وقام بتسجيل محاكمته 
قال بأن قيام "موظف  19ة لمحمد على موقعه الخاص أثناء التحقيق.بالفيديو وأعاد نشر الرسوم الكاريكاتوري

حكومي بإستدعاء أي ناشر أو أي شخص آخر للتحقيق ثم يسأله عن مواقفه الدينية أو السياسية" يعتبر 
إنتهاكًا للقانون الكندي األساسي.  وأشار ليفانت إلى أن المدعين يدعمهم دافعي الضرائب، بينما الوسترن 

يجب أن تمول دفاعها القانوني بنفسها، وهو وضع يمكن أن يمنع صحفيين آخرين من الكتابة عن  ستاندرد
11الموضوعات المثيرة للجدل.

 

أسقطت منظمة المؤتمر اإلسالمي الكندي دعواها، إذ أصبحت "تدرك أن معظم  1119في فبراير شباط 
 911مبدأ هو مبدأ مقدس في مجتمعنا".الكنديين يرون أن هذا موضوع متعلق بحرية الخطاب، وأن ذلك ال

كان ليفانت ال زال بحاجة أن يدافع عن نفسه أمام دعوى أقامها مجلس إدمونتون اإلسالمي حتى أغسطس 
، عندما قررت لجنة ألبيرتا أنه في حين كانت الرسوم الكاريكاتورية "نمطية، سلبية، ومسيئة"، 1119آب 

ي "متصلة بأخبار وثيقة الصلة وفي وقتها".  عارض ليفانت قول إال أنها "ليست بال مبرر" ولكنها بالحر 
اللجنة أنها كان يمكن أن تعاقبه لو لم تكن قد إعتبرت ان الرسوم الكاريكاتورية في سياقها المناسب:  وأكد 

919أن المسئولين قد "إتخذوا ألنفسهم دور رئيس التحرير بالنسبة لكل مقاطعة ألبيرتا".
 

 

 

 هولندا

مسألة الرسوم الكاريكاتورية قد خلقت هاجسًا دائم في أذهان المسئولين عن تطبيق القانون تجاه يبدو وأن 
، تم 1119رسامي الكاريكاتور اإلستفزازيين، على األقل في دولة واحدة.  ففي منتصف شهر مايو أيار 

ت، والذي تم نشر القبض على رسام الكاريكاتور الهولندي الذي يستخدم اإلسم المستعار جريجوريوس نكشو 
أعماله في موقعي الراحل ثيو فان جوخ اإللكترونيين، من بين أماكن أخرى، وتمت مصادرة الكمبيوتر 
الخاص به ومواد أخرى، وقامت الشرطة بإحتجازه لبعض الوقت بعد أن قامت مجموعة مراقبة اإلنترنت 

مجموعة قد تلقت عدة شكاوى، بإبالغ السلطات أن أعماله عنصرية ومسيئة للمسلمين.  كانت هذه ال
واضح أن العديد منها من أتباع اإلمام عبد الجبار فان دي فن، الذي كان قد أعلن أنه يتمنى الموت 
لخيرت فيلدرز.  ربطت رسوم نكشوت الكاريكاتورية المهاجرين، خاصة المسلمين، بالجريمة والوحشية 

لكنه بقي موضع للشك من جهة "اإلساءة إلى واإلعتماد على المعونات.  أطلق سراحه بعد يوم واحد، 
الناس بناء على العرق أو الدين، وربما أيضًا التحريض على الكراهية".  ويمكن أن يواجه السجن عامين 

 دوالر إذا تمت مقاضاته. 12111أو غرامة تعادل 
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جعل البعض  مما 1112كانت الدعاوى األولى بشأن رسوم نكشوت الكاريكاتورية قد تم تسليمها في عام 
كان محاولة لترضية رأي المسلمين بعد أزمة فيلم فتنة لخيرت فيلدرز.   1119يعتقدون أن إعتقاله في 

إدعى المسئولون أنهم لم يكونوا قد إكتشفوا هوية نكشوت الحقيقية قبل ذلك، والتي كان قد حرص على 
وقد تلقى هو والناشر تهديدات   إخفاءها إلبعاد اإلنتقام العنيف من قبل الذين يستاءون من أعماله؛

بالموت.  قاد اإلعتقال أيضًا إلى إحتجاج عدد من السياسيين الهولنديين.  بل قال بعض قادة المسلمين 
بأن التهم مبالغ فيها، وأكد أحدهم أن المسئولين الهولنديين بدو "أكثر خوفًا" من اإلساءات المزعومة 

عتبرت أعماله مبتذلة بقدر ال يسمح لإلسالم عن المسلمين نفسهم.  كان نكشوت ، شخصية مثيرة للجدل، وا 
بنشرها في وسائل اإلعالم العامة، وكان غير معروف إلى حد ما حتى بدأت السلطات تهتم به، وبعد ذلك 

 911111تضاعف عدد متصفحي موقعه اإللكتروني من بضع آالف حتى وصل إلى ما يزيد عن 
تظهر في الصحف التي كانت قد رفضته سابقًا.  وفي نفس الوقت،  متصفح، وبدأت رسومه الكاريكاتورية

إكتشفت وسائل اإلعالم أثناء األزمة أن الحكومة قد أنشأت "مجموعة عمل مشتركة بين اإلدارات مختصة 
بالرسوم الكاريكاتورية" بعد أزمة الرسوم الدنماركية، واضح أن مهمتها هي أن تبقي المسئولين على علم 

  911تقود إلى أزمات مستقبلية. بأي رسوم قد

 

 

 السياسيون

 آيان هيرسي علي

حول دعاوى بأن آيان هيرسي علي قد  1112كما ناقشنا سابقًا، أجرت نيابة أمستردام تحقيقًا في عام 
حرضت على كراهية المسلمين، وهي مسلمة سابقًا، ومن أنصار قيم التنوير، وكانت في ذلك الوقت عضو 

عن حزب الشعب للحرية والديمقراطية.  وبما أنها كانت مهاجرة صومالية األصل، أدى  بالبرلمان الهولندي
 هذا إلى دحض حجة "محاربة العنصرية" التي يتم اإلستناد إليها غالبًا في مقاضاة منتقدي اإلسالم. 

العظمة  كانت قد قالت عن نبي اإلسالم أنه "طاغية منحرف" وشبهته بـ "كل هؤالء القادة المصابين بجنون
في الشرق األوسط: مثل بن الدن والخوميني وصدام".  كان غضبها مرتبطًا باإلساءات الحديثة ضد نساء 
رتداء الحجاب، وال يسمح لهن بالمشاركة في  المسلمين: "يقول محمد بأن النساء عليهن المكوث بالمنزل، وا 

مهن حتى الموت في حالة الزنى".  أنشطة معينة، وليس لهن نفس حقوق الميراث مثل أزواجهن، ويمكن رج
بعد أن أعلنت عن خطة إلنتاج جزء ثان من فيلم "الخضوع" )الذي يناقش اإلساءات التي تتعرض لها 
النساء في اإلسالم والذي قاد لمقتل مخرجه ثيو فان جوخ( والذي يناقش معاملة الشواذ في اإلسالم، قام 
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نية لمنعها من إصدار تعليقات تجديفية أو مسيئة دون مجموعة من المسلمين الهولنديين برفع دعوى مد
وجد قاض أنه بالرغم من أنها "تكاد تتخطى حدود المقبول" إال أن  1112في عام  912مبرر ضد اإلسالم.

912يورو. 9111خطابها ال يستلزم إصدار حظر.  وبالرغم من إنتصارها إال أن دفاعها كلفها 
 

 

 خيرت فيلدرز

روفون تاريخيًا بتسامحهم بمقاضاة سياسيين آخرين بسبب الخطاب الناقد لإلسالم، بما قام الهولنديون المع
في ذلك عضو البرلمان وزعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز الذي بنى هويته السياسية على مناهضة 

أقام اإلتحاد اإلسالمي الهولندي دعوى لمنع إصدار فيلم فتنة الذي  1119اإلسالم.  ففي مارس آذار 
ركزت القضية على تسميته القرآن  912جه فيلدرز وكذلك محاكمته بشأن تصريحاته المعادية لإلسالم.أخر 

 "كتاب فاشي" ومحمد "بربري".  وتم رفض القضية في البداية.

وبعد جهود قانونية حثيثة من جانب مدعين يطالبون بمقاضاة فيلدرز  1111ثم في يناير كانون الثاني 
ستردام أنه يجب أن توجه إليه تهمة التحريض على الكراهية والتمييز.  حكمت محكمة إستئناف أم

قترحت أن "طريقة عرضه" تتسبب في الكراهية؛ وقد تضمن أسلوبه المسيء إستخدام "عبارات متحيزة  وا 
نتقام متواصل، وحدة متزايدة".  كما أن تصريحاته أيضًا "تؤذي  شديدة التعميم وتحمل معاني راديكالية، وا 

التقدير الديني للمصلين المسلمين".  تمت معاملة إنتقاد فيلدرز للمعتقدات اإلسالمية كجريمة ضد بشدة 
المسلمين: " قد أهان فيلدرز بالفعل المصلين المسلمين أنفسهم بتعديه على رموز المعتقد اإلسالمي كذلك".  

الموجودة في هولندا تجاه  وهكذا، رغم أن "المهاجرين المسلمين يمكن أن يتوقع منهم مراعاة المشاعر
دينهم، الذي هو يختلف نسبيًا مع القيم والعادات الهولندية واألوروبية"، إال أن إنتقاد هذا الدين يجب أن يتم 

911الحد منه وقد سعت المحكمة إلى "وضع حدود واضحة في النقاش العام" حول هذه المسألة.
 

،  وبواسطة 1111ة المحكمة العليا في مايو أيار تم رفض محاوالت فيلدرز إليقاف نظر القضية بواسط
.  ثم إتهم رسميًا بإنتهاك قانون العقوبات الهولندي، المادة 1191محكمة إبتدائية في يناير كانون الثاني 

د )الخاصة بالتحريض على الكراهية، والعنف أو 921ج )الخاصة باإلساءة إلى جماعة( والمادة 921
ه المسيئة، وفقًا لنسخة من إستدعاء تم نشره على موقع فيلدرز: اإلدعاء أن وتتضمن أفعال 911التمييز(.

"اإلسالم المعتدل ال وجود له"؛ المقارنة بين القرآن و كتاب "كفاحي"؛ الدعوة إلى حظر القرآن؛ الدعوة إلى 
م دين إنهاء هجرة غير الغربيين وترحيل من ال يندمجون، وغيرها.  أيضًا إقتباسه عبارات مثل "اإلسال

ستخدامها كتفسير للمعدالت العالية للجريمة بين الشباب المغربي، وأنه لو كان محمد حيًا اليوم  عنف" وا 
لكان تم طرده من هولندا.  وتتضمن القائمة أيضًا التنديد بمسئولين هولنديين كـ "جبناء" يقومون "بالتعاون 
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الدولة اإلسالمية الكبرى أورابيا"، باإلضافة إلى مع العمل على تحويل هولندا إلى هورابية، أو كمقاطعة من 
919كامل محتوى فيلمه "فتنة".

 

في تحرك قاد إلى توقع أن تصبح المحاكمة مذكرة بشأن اإلسالم، قام فريق الدفاع عن فيلدرز بالتخطيط 
ين إلستدعاء ثمانية عشر شاهدًا، ومنهم خبراء قانونيين وعلماء في اإلسالم ومسلمين سابقين ومتطرف

إسالميين، ومن بين هذه الفئة األخيرة كان محمد بويري قاتل ثيو فان جوخ، والزعيم اإلسالمي المعروف 
والشخصية اإلعالمية الشيخ يوسف القرضاوي.  ولكن في أوائل فبراير شباط، قبلت المحكمة ثالثة فقط 

تتسم بالصراحة في حديثها،  يسمح لهم بالشهادة، بمن فيهم األمريكية المسلمة سابقًا وفاء سلطان التي
، أمرت هيئة رقابة قضائية 1191في أكتوبر تشرين األول  911وتمكنوا من الشهادة في جلسة مغلقة فقط.

هولندية بإعادة محاكمته بعد أن وجد أن القضاة في المحاكمة األولى كانوا متحيزين.  وتمت أخيرًا تبرئة 
 .1199فيلدرز في يونيو حزيران 

فبراير  91خطاب فيلدرز كان مخالفًا لقانون بريطانيا، أو على األقل سياساتها، حيث أنه في  بدا أيضًا ان
، بعد تحذير بالتظاهرات من جانب المعارضة، قامت وزيرة الداخلية جاكي سميث بمنع 1111شباط 

.  كان قد عضو البرلمان الهولندي من دخول المملكة المتحدة إستنادًا على حجة الحفاظ على األمن العام
خطط إللقاء خطبة بدعوة من أعضاء مجلس اللوردات وكذلك عرض فيلمه "فتنة".  جذب الحظر 
البريطاني إحتجاجات من وزير الخارجية الهولندي وتحذير من اللورد بيرسون الذي كان قد قام بدعوة 

لمين المسالمين، يشعرون فيلدرز، ومن البارونة كوكس قائلين بأن "مجتمعنا الغربي، وبالتأكيد غالبية المس
وعندما وصل فيلدرز في مطار هيثرو، تمت إعادته إلى  991بتهديد أكبر كثيرًا بسبب عنف اإلسالميين".

)قامت المملكة المتحدة كذلك بمنع دخول شخصيات أخرى مثيرة للجدل من خالل "أوامر منع"  999هولندا.
أصدرت قائمة بستة عشر شخصًا  1111 مشابهة بمن فيهم الشيخ يوسف القرضاوي وفي مايو أيار

ممنوعين من الدخول، أغلبهم دعاة كراهية إسالميين ولكن منهم أيضًا "المذيع الفكاهي" األمريكي مايكل 
991سافدج.

 

تم إلغاء منع السفر بالنسبة لفيلدرز بعد ثمانية أشهر بواسطة محكمة الهجرة، وأعلن رئيسها أن الحكومة لم 
أذى فعلي" يسمح بتبرير كبت مناقشة "موضوعات يمكن أن تشكل آراء المشرعين تظهر "دليل كاف على 

وألقى خطبة في  1191دخل فيلدرز المملكة المتحدة في مارس آذار  992وصناع السياسات والمنتخبين"
 مجلس اللوردات دون وقوع أحداث بسبب أفكاره المثيرة للجدل.

 

 الحزب الوطني البريطاني
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ب الكراهية في قضايا أخرى ضد السياسيين من اليمين المتطرف، مع نتائج تثير إستخدمت قوانين خطا
، تم القبض على نيك جريفين، رئيس الحزب 1112نفس القدر من الريبة.  ففي ديسمبر كانون األول 

الوطني البريطاني مع عدد من زمالؤه، للشك في قيامهم بالتحريض على الكراهية العنصرية.  بالرغم من 
ف أعضاء آخرين بالحزب بإرتكابهم جرائم بدوافع عنصرية، إال أن مخالفة جريفين الرئيسية يبدو أنها إعترا

كانت قوله عن اإلسالم أنه "دين شرير عنيف".  وكانت تهمة أخرى متعلقة بتوقعه الذي أعلنه في عام 
ين سوف يقومون في بأن المسلمين المحلي 1112يوليو تموز  1قبل تفجيرات مترو أنفاق لندن في  1112

أحد األيام بتنفيذ هجوم إرهابي على بريطانيا.  وفي تحول أورويلي، أمر أحد المسئولين بالمحكمة 
بعد فشل  992المحلفين بأال يأخذوا في اإلعتبار ما إذا كانت تصريحات جريفين صحيحة في الواقع أم ال.

ئة جريفين من كل التهم الموجهة إليه، في اإلدعاء، تمت إعادة المحاكمة في نوفمبر تشرين الثاني وتبر 
  992حين أنه إكتسب دعاية واسعة.

 

 سياسيون آخرون

 21111حكم على السياسية النمساوية سوزان ونتر التي تنتمي لليمين المتطرف بغرامة تعادل حوالي 
يناير كانون دوالر والحبس مع اإليقاف لمدة ثالثة شهور بعد إدانتها بالتحريض و"إزدراء األديان" في 

.  كانت منظمة إسالمية، مع أفراد آخرين، قد تقدموا بدعوى ضدها لقولها أن محمد "متحرش 1111الثاني 
تهمت الرجال المسلمين بصورة عامة باإلنحراف الجنسي.   باألطفال" وأنه كتب القرآن أثناء "نوبات صرع" وا 

991ء هذه التصريحات.كانت ونتر قد تلقت أيضًا تهديدات بالموت من إسالميين جرا
 

كانت هناك شكاوى أخرى تتعلق بإنتقاد شعائر المسلمين أو تصوير المسلمين على أنهم خطر يتهدد 
، تم اإلبالغ عن ثالثة من أعضاء حزب 1111المجتمع، وقد تم رفض أغلبها في النهاية.  ففي عام 

ب اإلسالمي كرمز للقمع الشعب الدنماركي بواسطة جمعية "مناهضة للعنصرية" إلنتقادهم الحجا
اإلستبدادي ومقارنته بالصلبان النازية المعقوفة.  قرر المدعين عدم توجيه التهم مستندين إلى "حرية 

رفضت  991التعبير الواسعة بشكل خاص والمتاحة للسياسيين في المسائل اإلجتماعية المثيرة للجدل".
محلي بشأن لوحة إعالنية أصدرها حزب الشعب المحكمة الفيدرالية في سويسرا دعوى أقامها المدعي ال

السويسري، وهو يتكون من مجموعة معادية للهجرة ومسئولة أيضًا عن قرار منع إنشاء المآذن في تلك 
، وتصور المسلمين يؤدون الصالة خارج البرلمان السويسري وتدعو الناخبين "إلستخدام 1111البالد عام 

.  وكذلك تم التنديد بلوحة إعالنية أخرى تصور سيدة ترتدي 1111 عقولهم" ومساندة الحزب في إنتخابات
النقاب وصور لمآذن تمثل صواريخ تعلو العلم السويسري من قبل جماعة مناهضة للعنصرية ألنها 
"تحرض على الكراهية" وتم حظر وضعها في األماكن العامة من بعض المدن، في حين سمح بها في 
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فتم إبالغ السلطات عن جيمي أكيسون، من الحزب الديمقراطي الصغير في أما في السويد  999مدن أخرى.
السويد، بواسطة جماعة "مناهضة للعنصرية" بشأن إفتتاحية تناقش، من منطلق ديمقراطي، كون السويد 
يواجه خطر إنتشار اإلسالم، مما إعتبرته الجماعة خطاب كراهية.  ولكن لم يتلي ذلك المثول أمام 

991اإلدعاء.
 

 

 وسائل اإلعالم

أدى برنامج إعالمي يكشف الدعاة المسلمين الراديكاليين في بريطانيا إلى بدء تحقيق ألنه بدا وكأنه يلقي 
، قامت القناة الرابعة، وهي قناة تليفزيونية عامة، 1111ضوءًا سلبيًا على اإلسالم.  في يناير كانون الثاني 

ء" يبين دعاة بعض المساجد البريطانية وهم "يدينون فكرة بإذاعة برنامج وثائقي عنوانه "مسجد في الخفا
اإلندماج في المجتمع البريطاني، ويدينون الديمقراطية البريطانية ويصفونها بأنها غير إسالمية ويمتدحون 
الطالبان لقتلهم جنود بريطانيين".  وفي مقابل هذا، فإن شرطة غرب ميدالند، والتي إعتقد البعض أنها كان 

ها التحقيق في موضوع البرنامج الوثائقي، قامت بداًل من ذلك باإلستعالم عن إمكانية مقاضاة يجب علي
القناة الرابعة للتحريض على الكراهية العنصرية.  قال محام  من هيئة اإلدعاء الملكية بأن طريقة تقطيع 

فمبر تشرين الثاني ولكن في نو   911التصريحات  يبدو وأنها "شوهت ما كان يقوله المتحدثين كلية ".
وجدت أوفكوم، وهي هيئة الرقابة على وسائل اإلعالم البريطانية، بأن القناة الرابعة قد "قدمت بدقة  1111

قدمت شرطة غرب  919المادة التي حصلت عليها وتعاملت مع المسألة بمسئولية وفي داخل سياقها".
  911جنيه إسترليني. 911111دره ميدالند وهيئة اإلدعاء الملكية إعتذارًا ودفعت تعويضًا ق

 

 الدين والفلسفة 

كما رأينا سابقًا في قضية خدمات إلتقاط النار في أستراليا، فإن قوانين مناهضة اإلزدراء بالمقدسات 
وخطاب الكراهية أيضًا تعاقب وتشل الذين يعبرون عن معتقدات دينية معينة.  ومن األمثلة الهامة األخرى 

بتهمة التحريض  1111ث تمت محاكمة الكاتب مايكل هوليبيك في سبتمبر أيلول ما حدث في فرنسا، حي
على الكراهية الدينية في حوار مع مجلة أدبية.  وقال بشأن مشاعره تجاه اإلسالم، "يمكن أن تقول أنها 
كراهية".  وفي حين رفض كل أشكال التوحيد قال بأن "اإلسالم هو أغبي األديان".  طالب إمام مسجد 

ريس بمعاقبة هوليبيك ألنه تسبب في " تشويه صورة اإلسالم".  أجاب هوليبيك أنه بحسب ما يرى، كانت با
تعليقاته بشأن معتقد وليس أشخاص: "لم يحدث أنني أظهرت إزدراء للمسلمين، ولكنني ما زلت أزدري 

ء، أجاب: "أنا لم أقل اإلسالم بنفس القدر كما السابق".  وعندما سئل إذا كان يعتقد أن المسلمين أغبيا
ذلك.  بل قلت أنهم يمارسون دينا غبيًا".  مؤكدًا أن اإلسالم دين وليس عرق، وقال "ال يمكنك أن تكون 



 

298 

عنصريًا ضد اإلسالم".  أنهت المحكمة القضية، إذ وجدت أن تصريحات هوليبيك تبين "جهله" باإلسالم، 
912ولكنها ال تستهدف مهاجمة المسلمين.

 

 

 المواطنين

ن كانت أحيانًا غير مستساغة، بشأن  تم توجيه إتهامات إلى مواطنين عاديين بسبب تصريحات مسالمة، وا 
، قام رجل ألماني في الستين من عمره، بإرسال ورق تواليت مطبوع عليه 1111اإلسالم.  في عام 

ظل القانون األلماني الكلمات "قرآن، القرآن الكريم" إلى وسائل اإلعالم والمساجد، وقد واجه اإلدانة في 
بتهمة زعزعة النظام العام والتشهير بمعتقدات دينية.  كان أيضًا قد أرسل خطابًا يصف فيه القرآن بأنه 

أرسلت حكومة  1112"كتاب وصفات لإلرهابيين".  قادت مالحظاته إلى تهديده بالموت، وفي يوليو تموز 
دعاء أن كتاباته "تشكل خطرًا بالنسبة للتعايش السلمي قال اإل 912إيران وفد إلى وزارة الخارجية األلمانية.

بين الثقافات، تحت مسمى حرية الخطاب"، وحكم عليه بالسجن لمدة عام، مع إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 
 ساعة في خدمة المجتمع. 211خمس سنوات، باإلضافة إلى 

ة يمينية متطرفة في نافذته قام رجل هولندي، لغضبه من مقتل فان جوخ، بتعليق لوحة إعالن تخص حرك
تقول: "أوقفوا الورم الذي هو اإلسالم.  مات ثيو من أجلنا.  فمن سيكون التالي؟"  بعد إدانته أمام 
محكمتين إبتدائيتين، ربح القضية لدى اإلستئناف، قائاًل أنه كان ينتقد األشكال المتطرفة من اإلسالم 

912المعادية للمجتمع الغربي.
 

زابيث ساباديتش في النمسا بسبب إلقائها محاضرة عن اإلسالم في تجمع حزب مناهض تمت محاكمة إلي
للهجرة في فيينا.  ولكونها إبنة دبلوماسي وقد عاشت في إيران وليبيا، قامت بتصوير اإلسالم كخطر على 

نتقدت معاملة النساء في ظل اإلسالم.  وجدت المحكمة أن ضمانات حرية الخطاب  في القيم الغربية وا 
النمسا توفر لها الحماية من تهمة خطاب الكراهية.  ولكن، حدث تحول في القضية إذ رأى القاضي 
تصريحها بأن محمد نبي اإلسالم كان "يسيء جنسيًا لألطفال" غير صحيح، حيث أن زوجته الطفلة 

ها( ظلت زوجة له عائشة )التي يقال غالبًا أنها كانت في السادسة عند زواجها، وفي التاسعة عند الدخول ب
وجدتها المحكمة مذنبة بالتشهير نبي  1199فبراير شباط  92عندما بلغت الثامنة عشر أيضًا.  في 

911يورو. 291اإلسالم وبالتالي تشويه صورة اإلسالم وقضت بتغريمها 
 

المملكة تم أيضًا اإلحتكام أمام الشرطة إلى القوانين المنظمة للخطاب الديني في نزاع إسالمي مسيحي في 
المتحدة، مما نتج عنه زيادة تمزق التوافق اإلجتماعي.  فقد تم إتهام بن فوجلينزاج وزوجته اللذين يمتلكان 
ساءة بوازع ديني"، بعد جدال ديني مع أحد النزالء في  فندقًا صغيرًا في ليفربول، بإستخدام "كلمات تهديد وا 
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، ويجعلهما عرضة لعقوبات 9191م العام لسنة ، مما يعد إنتهاك في ظل قانون النظا1111مارس آذار 
قامت ضيفة فوجلينزانج  911.1119متزايدة في قضايا العداء الديني في ظل قانون الجريمة واألمن لعام 

إيريكا تازي البالغة ستين عامًا من العمر والمعتنقة للدين اإلسالمي، باإلتصال بالشرطة بعد جدال ديني 
ن إدَّعت أنه بدأ عندما رأى صاحب الفندق إنها ترتدي الحجاب اإلسالمي.  ساخن مع المالكين المسيحيي

إشتكت تازي من أن فوجلينزانج دعاها "إرهابية أو قاتلة" وقال أن محمد مجرم حرب وشبهه بصدام حسين 
وهتلر.  وقالت أن زوجته شارون وصفت الحجاب بأنه شكل من "القيود".  قال فوجلينزانج بدوره أن تازي 

ت أن الكتاب المقدس مزور، وأن المسيح أحد صغار األنبياء.  أنكر الزوجين اللذين كانا، وفقًا لتقارير قال
عديدة، قد قاما بكفالة أو تبني طفل مسلم في وقت سابق، كونهما كارهين لإلسالم.  وتم إسقاط التهم، 

   919سعة أشهر.% على مدى ت91ولكن أدت القضية إلى هبوط أعمال فوجلنزانج وزوجته حوالي 

 

 

 ردود األفعال ضد قوانين "خطاب الكراهية"

أسفرت قضايا خطاب الكراهية الشهيرة، في كل من أستراليا وكندا، عن رد فعل سياسي وقضائي.  أثارت 
قضية خدمات إلتقط النار الدعوة إلى إضعاف قوانين  تشويه صورة األديان في أستراليا.  وقد زادت 

حدة رد الفعل بما فيها شكوى تقدم بها شخص مدان بالتحرش الجنسي باألطفال، الشكاوى التافهة من 
دعى أنه تعرض للتشهير من قبل دروس الكتاب المقدس التي يقدمها جيش  ويدعو نفسه ساحرًا، وا 

أشاد بعض ممثلي األنجليكان والكاثوليك واليهود والكويكر، وكذلك بعض من  911الخالص للمساجين.
ون والية فيكتوريا للتسامح العرقي والديني لقيامه "بكشف" أعمال "جماعات التطرف الديني المسلمين، بقان

ولكن مطران األنجليكان في جنوب سيدني، روبرت فورسيث، قال بأن مثل هذه  921والكراهية العنصرية".
ال جورج بل، مطران القوانين يمكن ببساطة أن تجرم التعبير "القوي" عن القناعات الحقيقية.  حذَّر الكاردين

الكاثوليك في سيدني، بأن " األمر سيؤدي إلى تحديد الخطاب الحر وكذلك تعميق الفجوة بين المجموعات 
الدينية المختلفة".  وأضاف "إن كونك جزء من الحياة األسترالية يعني أنك تتمكن من اإلنتقاد كما تتعرض 

  929ي يمكننا من العيش معًا في سالم".لإلنتقاد، وأحيانًا دون وجه حق.  هذا هو السبب الذ

إن قضية خدمات إلتقط النار أدت إلى خيبة أمل واحد من أبرز المسلمين المؤيدين لقانون التسامح الديني 
بشأن الحكمة من وجود مثل هذه القوانين.  قال أمير بتلر عضو لجنة الشئون العامة لمسلمي أستراليا: 

رتها منذ بدأت الدعاوى القضائية ضد خدمات إلتقط النار، كانت "في كل محاضرة إسالمية كبيرة حض
هناك بين الحضور مجموعات صغيرة من المسيحيين اإلنجيليين، مسلحين بالورقة والقلم، ويسجلون أي 
تعليق يمكن إستغالله الحقًا كدليل في القضية التي يتم نظرها، أو ربما في قضايا قادمة".  كما كتب في 
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يقول: "إذا كنا نؤمن أن ديننا هو دين حقيقي، فهذا يتطلب منا أن نؤمن أن األديان األخرى  جريدة "العصر"
مزيفة".  لهذا فإن قوانين التشهير تصبح "سالح تشريعي يمكن للمجموعات الدينية أن تسكت به معارضيها 

921بداًل من الحوار والمناقشة".
 

خطاب الكراهية واإلزدراء بالمقدسات تضر خلص بعض المسلمين في كندا، أيضًا، إلى أن قضايا 
باإلسالم.  إن المجلس اإلسالمي الكندي المعتدل، الذي كان قد حذر من أن إدعاءات المجلس اإلسالمي 
الكندي ضد شتاين و ماكالين سوف "ال تخدم أي هدف سوى تعزيز الصورة النمطية بأن المسلمين ليس 

ة والديمقراطية"، قد أيد رفض القضية.   وأيضًا جادل بأن قيام لديهم قدرة على إستيعاب المناقشات القوي
المؤتمر اإلسالمي الكندي بـدور "تحريري" واإلعالن دون مبرر بأن كتابات المتهمين تعبر عن 
"األسالموفوبيا" يرسل "رسالة شديدة الخطورة إلى المسلمين المعتدلين الذين يرفضون تطبيق الشريعة وال 

في الواقع، فإنه وفقًا للمجلس اإلسالمي  922ن الدول أو الجماعات اإلسالمية في الخارج".يأخذون إلهامًا م
الكندي فإن لجنة حقوق اإلنسان في كندا قد "تحيزت إلى جانب دون آخر في الصراع المرير في داخل 

يين المجتمع اإلسالمي في كندا حيث يقف اإلسالميين المؤيدين للشريعة مقابل المسلمين الليبرال
922العلمانيين".

 

تشكك آالن بوروفوي، أحد مهندسي التشريع الكندي لحقوق اإلنسان، والمستشار العام لجمعية الحريات 
المدنية الكندية، بشأن فائدة جلسات اإلستماع الخاصة بخطاب الكراهية.  وقد أعرب عن أسفه لكون 

الكراهية" قد إستخدامت أو تم التهديد  من قانون حقوق اإلنسان الكندي التي تحظر "خطاب 9-92المادة 
بإستخدامها ضد فيلم مؤيد لنيلسون مانديال الجنوب أفريقي، وكتاب مؤيد للصهيونية، وأحد رجال المجتمع 

والتي ال يحمل أي منها أي تشابه مع مواد الكراهية أو  –اليهود، ورواية سلمان رشدي آيات شيطانية 
922هدف األساسي للقانون.الكارهين الذين كان يعتقد أنهم ال

 

يقول منتقدي التشريع، كما أكد عزرا ليفانت، أن "اإلجراءات نفسها هي عقاب" بما أن الذين يتم إتهامهم 
 921بمخالفات حقوق اإلنسان يتحملون كافة مصاريفهم القضائية في حين ال يتحمل المدعي أية مصاريف.

ا وزمالئي نعمل على إنشاء مثل هذه اللجان، لم أضاف بوروفوي أنه "على مدى السنين عندما كنا أن
 –نتخيل أبدًا أنه يمكن في النهاية أن تستخدم ضد حرية التعبير ... فال يمكن تحصين أية أيديولوجية 

وقد زاد  921سواء سياسية أو دينية أو فلسفية ... ال يمكن أن تحمي الثقافة الحرة الناس من المواد المسيئة".
بأنه في ما بدا  1119ة حقوق اإلنسان في كندا عندما أعلنت تقارير في منتصف عام القلق بشأن معالج

أنه فخ تم نصبه للحصول على رد فعل باإلدانة، قام محقق باللجنة يدعى دين ستاسي بنشر رسائل مسيئة 
عما  على مواقع متطرفة تحت أسم مستعار مستخدمًا وصلة اإلنترنت الخاصة بأحد جيرانه الذي كان غافالً 

929يحدث.
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وفي وسط جدال متزايد وجد أثناسيوس هاجيس من محكمة حقوق اإلنسان  1111في سبتمبر أيلول 
تنتهك ضمان اإلعالن الكندي للحقوق لحرية التعبير بما أن إستخدمها لم يكن  92الكندية أن المادة رقم 

في قرار سابق للمحكمة العليا وهو المحك الهام لشرعية لجان حقوق اإلنسان الذي تم وضعه  -"إصالحي" 
إختار هاجيس عدم تعزيز األحكام في القضية المنظورة والتي قدمها  921وأصبح بدال من ذلك "عقابي". –

ضد اليميني المتطرف  –الرجل الذي كان وراء غالبية قضايا خطاب الكراهية في كندا  –ريتشارد وارمان 
ي يقوم رسميًا بإبطال القانون، وبالتالي تكون تصريحاته مارك المير.  وبما أن هاجيس يفتقد السلطة لك

ليست ملزمة، تظل مقاضاة خطاب الكراهية في كندا ضمن قوانينها الجنائية ويتم نظرها أمام محكمة 
921عادية.  ولكن، يوجد شك متزايد في كندا حول عدالة وفاعلية مثل هذه القوانين.

 

 

 في بريطانيا مشروع قانون خطاب الكراهية يشعل الموقف

عندما سعى البرلمان البريطاني إلى تغيير قوانين اإلزدراء بالمقدسات بها إلى حظر على خطاب الكراهية، 
ولكن ظلت النتيجة مشوشة:   929قاد هذا إلى أكبر حملة إنتقادات لمثل هذه القوانين في أي دولة غربية.

حييده بشكل كبير.  وفي نفس الوقت، تستمر تم إعتماد مشروع القانون في النهاية، ولكن بعد أن تم ت
 المملكة المتحدة في نظر قضايا خطاب الكراهية في ضوء قوانين النظام العام.

بدأت حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مجهودات لحظر "التحريض على  1119في عام 
ال وزير الداخلية ديفيد بالنكيت الكراهية الدينية" وحددت عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.  وق

أنه من الضروري "إغالق الفجوة" القائمة نتيجة حظر القانون البريطاني التحريض على الكراهية العنصرية 
وليس الدينية.  أكدت وزارة الداخلية على الفرق النظري بين اإلزدراء بالمقدسات وخطاب الكراهية، وأن 

921وليس المعتقد" أي "الناس وليس األيديولوجيات".القوانين مقصود بها "حماية المؤمن، 
 

تم وضع القانون خصيصًا ليحل محل قانون حظر اإلزدراء بالمقدسات القديم الذي يحمي المسيحية 
األنجليكانية وقد تم إعتباره إلى حد كبير إجراء لحماية المسلمين.  كان المجلس اإلسالمي البريطاني قد 

، وجد إستطالع أجرته الجارديان 1112رة طويلة، وفي نوفمبر تشرين الثاني طالب بمثل هذا التشريع لفت
بالمائة من البريطانيين المسلمين يرغبون في تشريع جديد ضد التحريض على الكراهية الدينية،  99أن 

بالمائة يوافقون على أنه "بالرغم من الحق في حرية الخطاب، إال أن الناس في بريطانيا الذين  29بينما 
إدعي كين لفنجستون حاكم لندن اليساري بأن  922يسيئون إلى اإلسالم أو ينتقدونه يجب مقاضاتهم جنائيًا".

التشريع ضروري إلنهاء التعديات على آداب التعددية الثقافية، مثل اإلستقبال المسيء لضيفه األخير، 
فجيرات اإلنتحارية، وضرب الشيخ يوسف القرضاوي، الذي لقي إنتقاد غاضب بعد تقارير عن تأييده للت

922الزوجات، وقتل اليهود.
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 1112في أثناء المناقشات في البرلمان البريطاني، وفي التغطية اإلعالمية التي تبعتها ما بين عامي 
، وجه المتشككين من األكاديميين والكتاب وفناني الكوميديا والفنانين، بقيادة الفنان الكوميدي روان 1111و

ك أعضاء برلمانيين، وأعضاء الجمعية العلمانية القومية، ومجموعات مسيحية، إنتقادات آتكينسون، وكذل
حذر آتكينسون أنه يمكن حظر "حياة برايان" لمونتي بايثون، وأكد "ال يجب  922الذعة إلى مشروع القانون.

ن أي حق في أن يكون هناك موضوع ال يمكن التهكم عليه.  وفي رأيي، إن الحق في اإلساءة أهم بكثير م
921عدم اإلساءة".

 

قال ديفيد دافيس، وهو من المحافظين، بأن "الدين، على خالف العرق، هو مسألة إختيار شخصي، 
وبالتالي من الممكن مناقشته"، وقال أيضًا إن الحظر "سوف يمنع تقنيًا ما يراه أغلب الناس نقدًا موضوعيًا 

فإن من نصب نفسه "كاهنًا أعلى للسحرة البيض في بريطانيا"  بالتأكيد، 921لعبدة الشيطان والبدع الدينية".
وقالت أكثر  929قال بأن السحرة وعبدة الشيطان محتمل أن يستخدموا القوانين الجديدة ضد من ينتقدونهم.

كنيسة في عريضة قدمتها بأن القانون لن يبطل الكراهية الدينية بل قد يكون له "تأثير عكسي"  9111من 
  921دي إلى تجريم "مجرد إقتباس نصوص من القرآن واإلنجيل".ويمكن أن يؤ 

تحويل عظة ’قال أسقف ليفربول أنه حتى لو لم تصل اإلتهامات إلى المحاكمة "فإن العنوان الصحفي 
وخشيت هيئة صندوق  921سوف يخلق جوًا من الخوف".‘ األسقف حول طقس الذبح إلى النائب العام

ون يمكن "أن يسكت هيئات مثلنا عن إبراز إضطهاد المسيحيين ومخالفات برنابا المسيحية من أن القان
حذرت العلمانية مريم نمازي،  929حقوق اإلنسان األخرى والتي تحدث في بعض المجتمعات الدينية".

المسلمة سابقًا، من تداعيات خطيرة بالنسبة لهؤالء الذين على شاكلتها ويواجهون فعاًل تهديدات بالعنف 
إلجتماعي بسبب إنتقادهم التطرف اإلسالمي: "حتى في قلب أوروبا العلمانية والغرب، فإن النساء والنبذ ا

اللواتي قاومن اإلسالم السياسي لم يعدن يشعرن باألمان حقًا ... لقد تمت تسميتنا عنصريين وكارهين 
لتخلي عن مشروع حث سلمان رشدي على ا 921لإلسالم كلما تحدثنا بإسم  النساء ضد اإلسالم وتحركه".

القانون وقال بأن إحتمال اإلساءة وتقبلها هو "جزء من الحياة اليومية" في بالد مثل بريطانيا والواليات 
وحذر من محاوالت من جانب اليمين أو العنصريين اإلدعاء بأن المسلمين يستخدمون خطاب  922المتحدة.

922الكراهية، وأن يقوم المسلمين بمقاضاة كتاب على شاكلته.
 

بعد قراءته لعدة مقاطع قرآنية عن اليهود والمسيحيين والكفار، طالب عضو البرلمان بوريس جونسون 
المحافظ، والذي حل مكان لفينجستون كعمدة لندن، أن يقوم رئيس الوزراء بتوضيح "كيف ولماذا ال يعتقد 

اهية الديني من نفس النوع أن تكرار هذه الكلمات في أماكن عامة أو خاصة ال يعتبر تحريضًا على الكر 
  922الذي يفترض أن يمنعه ذلك القانون ... إذا كان القانون ال يمنعه ... فهو ال يعني شيئًا ويجب إلغاؤه".

عندما رفض المتحدث بإسم رئيس الوزراء اإلجابة، تسبب هذا في قلق دفع وفد إسالمي إلى زيارة وزير 
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انون لن يؤثر على حقهم في الوعظ وتالوة كلمات الكتب الداخلية بول جوجينز الذي أكد لهم أن الق
921اإلسالمية المقدسة.

 

أرسلت جماعات إسالمية خطابات إلى سياسيين لتحذيرهم من أن موقفهم  1112في أوائل فبراير شباط 
وجد رئيس النيابة العامة  921ضد مشروع القانون قد يتسبب في خسارتهم أصوات المنتخبين المسلمين.

لنصح بعض الجماعات اإلسالمية، والذين كانوا يعتقدون أن القانون "سوف يحميهم من إساءة ضرورة 
929الناس إلى اإلسالم" بأن القانون لن يمنع مجرد اإلساءة بشأن اإلسالم بل فقط "أسوأ أشكال السلوك".

 

ستون "أكثر إستقبل مشروع القانون في مجلس اللوردات إستقبااًل شديد العداء، حيث دعاه اللورد ب
اإلجراءات غير الليبرالية" التي شهدها خالل ثمانية عشر عامًا من العمل بالبرلمان.  وقام المتحدثين 
بالتحذير من الشكاوى التي يمكن أن تقدم:  ذكر اللورد ماكاي إنتقاد األئمة الراديكاليين، بالشكل الذي قام 

لتعاليم الدينية الخاصة بمكانة المرأة؛  وعبر اللورد به مسئولين حكوميين؛  وذكرت البارونة تيرنر إدانة ا
تشان عن القلق من أن مجرد اإلنتقاد المعتدل لعقوبة اإلعدام بسبب الردة في اإلسالم يمكن أن يتسبب في 

 تقديم شكوى.

قال اللورد كاري، وهو مطران كانتبري سابقًا، أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم ضد خطبة قدمها هو 
ينتقد فيها الحكومات اإلسالمية القمعية، مما تسبب في شكوى من قبل القادة المسلمين. وقال اللورد نفسه 

لستر أن رفض النائب العام النظر في القضايا التافهة "يمكن أن يستغله المتطرفين كدليل على التحيز في 
م".  أشار عدد من إستخدام القانون وسوف يتسبب في إحساس بالمرارة لدى من لم تتحقق توقعاته

المتحدثين إلى التخويف الذي قد يتسبب به القانون والذي قالت البارونة ميللر أنه يمكن أن يخلق دافعًا 
شرح اللورد كاري  921يجعل المكتبات تتجنب عرض األعمال المثيرة للجدل حتى ال تواجه اإلضطهاد.

هم ضد "آيات شيطانية" قال لهم أنهم الحقًا أنه عندما طلبت جماعات من المسلمين مساندته لحملت
911"يعيشون في دولة وحضارة معتادة على هذه األمور".

 

في النهاية، تقدم مجموعة من اللوردات المحافظين والليبراليين بإقتراح تعديل يؤكد على حق السخرية، 
على الكراهية  واإلنتقاد واإلساءة إلى الدين، وكذلك حق التبشير، ويوضح أن الذين يتعمدون التحريض

الدينية  فقط )وليس مجرد من كان كالمهم أو تصرفاتهم توحي بذلك( يعتبرون مخالفين للقانون.  أعلن 
التعديل أيضًا أن التصرف او التعبير  يجب أن يحمل تهديدًا وليس مجرد اإلساءة لكي يتم إعتباره 

بإسم قانون الكراهية العنصرية والدينية  إضطهادًا.  هذه النسخة األقل حدة من مشروع القانون تم إعتمادها
ولم يعمل تمريره على إنهاء المالحقة القضائية لخطاب الكراهية الدينية، حيث ال زال يتم  919.1111لعام 

.  في عام 1111نظر هذه القضايا في ظل قانون النظام العام، كما رأينا في قضية فوجلينزانج عام 
ن العام للتجديف، مدفوعة بالغضب بسبب إتهامات اإلزدراء بالمقدسات ، ألغت إنجلترا وويلز القانو 1119
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كانت  911ضد معلمة بريطانية في السودان والمعروفة بإسم "قضية الدمية الدب" )أنظر الفصل الثامن(.
هي قضية جاي نيوز عام  –وأولها منذ ما يزيد عن نصف قرن  –آخر قضية تجديف ناجحة في البالد 

912ام قصيدة مبتذلة لرموز مسيحية.بشأن إستخد 9111
 

 

 
 المجلس األوروبي يدافع عن حظر خطاب اإلزدراء بالمقدسات

 ولكن يكشف ما به من عيوب 
 

يوجد جدال على نطاق واسع حول مقاضاة إتهامات معينة باإلزدراء بالمقدسات وخطاب الكراهية الدينية، 
أشكال عديدة من القوانين التي يتم تطبيقها وأيضًا، كما يبين عرضنا السريع لبعض القضايا، توجد 

نتقائية بين الدول بل في داخل الدولة ذاتها. على هذه الخلفية، دفعت أزمة  912وتفسيرها بطريقة عشوائية وا 
الرسوم الدنماركية المجلس األوروبي إلى تطوير أسس ومجموعة من المحكات لمثل هذه القوانين في 

بشأنها عبر القارة.  ولكن مجهودات المجلس األوروبي فشلت في حل محاولة للعمل على توافق أكبر 
المشكلة.  فهو يحاول التمسك بحرية التعبير وأيضًا الحد منها في نفس الوقت من خالل تعريفات وأسس 
نظرية مبهمة.  وفي هذا اإلطار، فإن الفكر الذي تم تطويره ليساند الحظر الغربي لخطاب الكراهية الدينية 

دد، ويناقض نفسه، وأحيانًا غير صادق فكريًا.  إن أفضل دفاع للمجلس األوروبي عن مثل هذا غير مح
 الحظر ال محالة هو مساندة القول بعدم جدواه وعدم الرغبة فيه.

طلبت الجمعية البرلمانية للمجلس األوروبي من لجنتها اإلستشارية إعداد تقرير خاص حول "التشريع 
سات واإلساءة الدينية وخطاب الكراهية الموجه ضد األشخاص على أساس المتصل باإلزدراء بالمقد

وقام التقرير الصادر، الذي تم إعتماده بشكل نهائي من قبل لجنة فينيسا الموقرة في أكتوبر  912دينهم".
، بتأكيد العقوبات الجنائية على "التحريض على الكراهية، بما في ذلك الكراهية 1119تشرين األول 

".  ورفض عقوبات اإلزدراء بالمقدسات أو اإلساءة الدينية التي ال تحرض اآلخرين على الكراهية، الدينية
ولكن، حدد لمثل هذه الحاالت بدائل قانونية مناسبة للعقوبات الجنائية من قبيل "القيود" أو الرقابة 

 والغرامات.

رية الدينية، وحرية التعبير".  وقد شدد أيضًا على الحاجة إلى المفاوضة بشأن "التوازن الصحيح بين الح
تبنى الرأي الحديث الذي دعت إليه منظمة المؤتمر اإلسالمي بأن الحق في الحرية الدينية يتضمن حق 
األديان في عدم التشويه وحق المؤمنين بعدم الشعور باإلساءة بسبب معتقداتهم الدينية وذلك برفضه الرأي 

وازيين ومكملين أحدهما لآلخر، والذي أكده المقرر الخاص لدى األمم التقليدي القائل بأن هذين الحقين مت
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المتحدة المعني بالشئون الدينية. )يجادل البعض بأن أربعة قضايا خطاب كراهية تم نظرها في المحاكم 
األوروبية هي عالمة نقطة تحول في فلسفة التشريع، ويرسخ مبدأ "أن الحق غير المشروط في اإلساءة إلى 

ولكن هذه القضايا تقف على محك قضائي يحتم التمييز الموضوعي بين  911ر الدينية ال وجود له".المشاع
األشكال المقبولة وغير المقبولة للنقد الديني وليس رفض المحك ذاته أو أي ضمانات واضحة لحرية 

 التعبير(.

م اإلهتمام بهذه المسائل، إعترفت لجنة فينيسا بوضوح بأهمية التغير الديموجرافي في أوروبا مما يستلز 
ولكن مع هذا كان ردها متناقضًا بشكل واضح.  ففي إشارة  غير مباشرة إلى الرسوم الكاريكاتورية 
الدنماركية وقضية فان جوخ، أيدت إستخدام اإلجراءات الحكومية القسرية للعمل على تهدئة "الحساسيات 

مع إنتقاد دينهم".  وقد قالت بشكل مباشر أن مثل هذه المتزايدة" "لدى بعض األفراد" الذين "تجاوبوا بعنف 
"الحساسيات" يمكن أن تجعل الحكومات تضطر إلى الحد من حرية التعبير "على المدى القريب ... لكي 
تحمي حقوق اآلخرين وتحافظ على السالم اإلجتماعي والنظام العام".  لذلك فإنه بعد منح الحق في 

"، فإن اللجنة سارعت بتقديم الفكر المتفائل بأن "المجتمعات الديمقراطية ال "المقاطعة بإستخدام حق النقض
يجب أن تصبح أسيرة لهذه الحساسيات وحرية التعبير يجب أال تتراجع دون تمييز عندما تواجه ردود أفعال 

تكون  قدمت توصية بالرقابة الذاتية أو "ضبط النفس"، على المستوى اإلجتماعي، بشرط أن "ال 911عنيفة".
 مدفوعة بالخوف من ردود األفعال العنيفة، ولكن يحكمها فقط السلوك األخالقي". 

قدم قرار تال  من الجمعية البرلمانية للمجلس األوروبي يدعم رأي لجنة فينيسيا، سلسلة من التبريرات للحد 
تقبل تصريحات وأصر على أن المجموعات الدينية يجب أن ت 919من حرية التعبير في المسائل الدينية.

النقد العام ومناقشة أنشطتها وتعليمها ومعتقداتها ولكن أضاف الشرط الفاصل: فقط إلى الحد الذي ال يرقى 
فيه النقد إلى "اإلساءات المتعمدة وغير المبررة".  وأكد على وضع حد يميز بين "األمور العامة، 

اإلنسان بين "الخطاب السياسي" المسيء  والخاصة".  وأشار مؤيدًا إلى تمييز المجلس األوروبي لحقوق
والذي تتوفر له الحماية القانونية، وبين الخطاب المسيء الذي يمس "المعتقدات شديدة الخصوصية في 
مجال األخالق أو الدين بشكل خاص" والذي ال حماية قانونية له.  أوصت الجمعية البرلمانية للمجلس 

لحذر في تحديد هذا الفرق ألن المحاكمات في هذا المجال األوروبي، وهي على حق، بأنه يجب توخي ا
هي "كثيرة في دول اخرى من العالم".  ولكن مع هذا، لم يقدم إرشادًا نافعًا بشأن التمييز بين هذه المسائل 

 وكيف يمكن للدول األعضاء تجنب سيل النتائج الوخيمة.

الديني، ال يمكن تبريره حيث أنه لكل دين هذا التمييز بين ما هو سياسي أو شخصي، وبين األخالقي أو 
تعاليمه بشأن السياسة أو لديه توجه سياسي أساسي.  ويعتمد التمييز أيضًا على أحكام محددة بشأن نوع 
التصريح وجمهوره ومجال إنتشاره وما إذا كان المتحدث يؤدى دور عام؛ ولهذا فإن الجمعية البرلمانية 
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وحًا على مصراعيه لتعسف اإلدعاء والقضاء.  وقد أجبرت لجنة فينيسيا للمجلس األوروبي تقدم بابًا مفت
ذاتها على اإلعتراف "بأن الحدود ... يمكن بسهولة طمسها".  إن هذه المحكات لم تسهم في توضيح 
األمور، بل وضعت قواعد قانونية متناقضة ألناس مختلفين، بل حتى لنفس الشخص في أوقات وأماكن 

ألمر، يقوض من خالل تأثيره السلبي، بشكل مباشر وغير مباشر، ضمانات حرية وهذا ا 911مختلفة.
التعبير لألفراد وغيرها من الحقوق، بالرغم من أن الجمعية البرلمانية للمجلس األوروبي تعترف بكل تأكيد 

 أن حرية التعبير هي "ذات أهمية حيوية ألي مجتمع ديمقراطي".

قد وضع  –طة أوروبية داعمة لقوانين حظر خطاب الكراهية الدينية وهو أكبر سل –إن المجلس األوروبي 
جانبًا بعض المباديء التشريعية األوروبية وحل محلها محكات مبهمة وغير موضوعية للتحكيم بشأن هذه 
اإلساءة الجديدة؟  إن عدم مقدرة المجلس األوروبي على تبني تعريف واضح لجريمة خطاب الكراهية 

شاهد على طبيعتها الهدامة ليس فقط للحريات الفردية بل أيضًا للمباديء األساسية الدينية هو أفضل 
للعدل القضائي، واإلجراءات القضائية وسيادة القانون.  فال نملك إال أن نتوقع إستمرار التعزيز اإلنتقائي 

شهدناه على مدى  غير العادل لهذه الجرائم والمشاكل الناجمة عن الغضب واإلحباط الطائفي المتزايد الذي
 العشرين عامًا الماضية.

  

 ختام

إن الرأي القائل بأنه يجب قمع الخطاب المسبب لإلضطراب على نحو أيديولوجي وذلك لتجنب الفوضى 
اإلجتماعية أو لحماية أعضاء جماعات معينة من "اإلساءة إلى مشاعرهم" قد تالقى مع الضغط لتعزيز 

ة.  إن حظر خطاب الكراهية والقوانين المرتبطة به في نظر الغرب هو قيود اإلزدراء بالمقدسات اإلسالمي
بمثابة ترسيخ للمباديء المثالية، أو ربما اللياقة السياسية، ولكن منظمة المؤتمر اإلسالمي تراه بصورة 
مختلفة.  ففي نطاق األمم المتحدة قامت منظمة المؤتمر اإلسالمي بتفسير قيود خطاب الكراهية والنظام 

عام على التعبير كحظر ضد تشويه األديان؛  وفي الغرب يتم إستخدام هذه القوانين بشكل متزايد لتعزيز ال
 قيود على شاكلة قوانين اإلزدراء بالمقدسات لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي.

 إن حظر خطاب الكراهية الدينية، وقوانين النظام العام، وما يشابهها مناسبة جدًا كبدائل حظر معاداة
اإلسالم حيث أنها مثل قوانين اإلزدراء بالمقدسات نفسها، تعصى على التعريف ويمكن تطويعها لقمع 
التعليق السلبي عن أي شيء يدعي شرعية إسالمية.  وفقًا للمجلس األوروبي وخبراؤه فإن جريمة خطاب 

عبير المنظور.  ولكن الكره الديني يمكن تحديدها فقط بحسب الحالة وفقًا للمحتوى واألسلوب وسياق الت
على خالف المواد اإلباحية، التي يتم التعرف عليها عند رؤيتها، والتي ال يوجد تحديد قانوني لها، فإن 
الرؤى الدينية أبعد مدى وتتضمن توصيف يمس طبيعة الكون، والبشر، والمجتمع، وكذلك أمور تمس 
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تنا، ومجتمعاتنا وبالدنا.  لقد قبل الغرب طريقة المعيشة، واألهداف التي نخدمها، وكيفية تنظيم عائال
تاريخيًا وجود نقاش مفتوح بشأن التعاليم الدينية التي تمس أمور فلسفية مثل طبيعة الصواب والخطأ، 
واألمور اإلجتماعية مثل مكانة المرأة، واألمور السياسية مثل تعريف الحرب العادلة وعقوبة اإلعدام بل 

ولكن يمكن أن يصبح أي من هذه الموضوعات خارج مجال المناقشة أو   وحتى دور الدين في المجتمع.
 النقد في ظل قوانين خطاب الكراهية الدينية.

لقد تم بالفعل تطبيق قوانين خطاب الكراهية الدينية في عدد من القضايا المتصلة باإلسالم.  وكان 
هوتية في محاضرات دينية؛  المتهمين في هذه القضايا من رجال الدين المسيحي، بسبب مناقشات ال

ومعلق من التيار المحافظ بسبب مقال تم نشره في مجلة كندية إخبارية بارزة؛  وكاتب روائي فرنسي عبر 
عن رأي نقدي بشأن كل أديان التوحيد.  وتم إستهداف آخرين بإتهامات حول كراهية اإلسالم أو "التحريض 

ضطروا أن يخضعوا ل تحقيقات قانونية رسمية ومنهم مشرعة هولندية صومالية على العداء" ضد اإلسالم وا 
المولد، ومحررين هولنديين كانوا يأملون في إثارة نقاش عن وضع حرية التعبير في مجتمعهم، وحتى 
مذيعين في التليفزيون البريطاني قدموا تقريرًا حول الدعاة المسلمين الراديكاليين.  وحتى اآلن، إنتهت أغلب 

ضها، أو تبرئة المتهمين، أو تم إستئنافها بنجاح.  ولكن، حتى في حالة فشل اإلتهام، فإن هذه القضايا برف
التكلفة العالية التي يتكبدها المتهمين من مالهم ووقتهم وسمعتهم، ومع حاالت اإلدانة النادرة،  تعني أن 

 سالم أو أي دين آخر.اآلخرين عليهم التفكير جيدًا قبل التعبير عن أي شيء يمكن أن يعتبر إنتقاد لإل

يمكن  –والذي هو غالبًا األساس الذي يقوم عليه هذا النوع من حظر الخطاب  –إن اإلحساس باإلساءة 
ستغالل  نتشاره إلى مناطق أبعد من الخطاب حيث تعمل القوى السياسية على خلق وا  أن نتوقع زيادته وا 

شعال مشاعر الغضب.  وكما سجل الباحثون فإن الغضب اإلسال مي قد تم بالفعل صناعته فيما يتعلق وا 
بصور كارتونية غير الئقة تصور نبي اإلسالم؛  وغدًا يمكن أن تتم إثارته فيما يتعلق بحقوق المرأة، أو 
تجريم المثلية الجنسية، أو السن المناسب للزواج، أو اإلختالط بين الجنسين في المجتمع، أو تسامح 

يهود ومبدلي الدين والمصلحين اإلسالميين، أو أي من الموضوعات الغرب مع األحمدية، والبهائيين وال
 التي تمت مناقشتها في الفصول السابقة الخاصة بالدول اإلسالمية.

وفوق تأثيرها السلبي، فإن هذه القوانين تنتج تطبيق إنتقائيًا عشوائيًا وقسري يعتمد على حكم غير 
أو هيئة المحكمة فيما يحدد ما إذا كان الخطاب الذي موضوعي من قبل الشرطة أو المدعين أو المحلفين 

يتم نظره يختص بأمور سياسية "وشؤون عامة" أم هو تعليق ديني، هل هو "تعليق إجتماعي" أم "إساءة 
غير مبررة"،  هل يستهدف عقيدة دينية أم هل هو "ضد قناعات شخصية عميقة في مجال األخالق أو 

للموافقة، بناء على اإلصرار المتكرر من المحكمة األوروبية والمجلس الدين بصورة خاصة".  إننا نندفع 
األوروبي، بأن حرية التعبير تتضمن الحق في إصدار تصريحات "تسيء، أو تصدم، أو تزعج"  ولكن 
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، "ال يجب أن يعتبر هذا تصريحًا 1111أيضًا، كما شرح األمين العام للمجلس األوروبي تيري ديفيز عام 
 911لإلساءة".

 

إن موضوع مسؤولية الفرد يتوقف اآلن على تحديد دقيق وغير عملي للمباديء القانونية والفلسفية.  إن 
وجهات النظر الدينية ليست مجرد مجموعات غامضة من المصطلحات والعالمات والرموز التي ال تحمل 

تماعية للحوار الديني ال معنى لغير المؤمنين بها.  وعلى عكس رأي المحكمة األوروبية، فإن الجوانب اإلج
يمكن فصلها عن العناصر األخرى التي ببساطة تمس "المعتقدات شديدة الخصوصية" عندما يكون 
المؤمنين أنفسهم يرون الواحد منها إمتداد طبيعي وضروري لآلخر.  ليست مصادفة أنه حينما إنتقدت آيان 

مين األصوليين، فإنهم أيضًا إنتقدوا اآليات هيرسي علي والرس هيدجارد وآخرين قمع النساء من قبل المسل
القرآنية التي تشير إلى النساء والتي يتلوها نفس هؤالء األصوليين.  إذا كانت األديان تتضمن معتقدات في 
داخلها لها تأثير وداللة على الحياة الشخصية واإلجتماعية والسياسية فتتطلب مناقشة األمور اإلجتماعية 

دين.  إن حق التعبير بحرية تصل إلى إنتقاد األمور الدينية، ليس موضوعًا هامشيًا، بل إنتقاد كل جوانب ال
 يصل إلى قلب الحرية الدينية وحرية الخطاب وعديد من الحريات األخرى في الديمقراطيات الليبرالية.

قشة التعاليم إذا كانت طبيعة المعتقد الديني، التي تمس أبعادًا واسعة وتصل بينها، تجعل من الصعب منا
األخالقية لدين بمعزل عن مقدساته، فهذا يعقد محاوالت مناقشة أي عقائد دينية دون المساس بإنطباع 
المرء عن أتباع ذلك الدين.  بالنسبة لمارك شتاين وأوريانا فاالتشي وبريجيت باردو وخيرت فيلدرز، فإن 

اإلسالم نفسه.  ولكن على عكس عدم إرتياحهم بشأن هجرة المسلمين يعكس آراؤهم السلبية عن 
العنصرية، فإنه حتى الفصل بين للدين والمجتمع يرتبط أحيانًا بالجدال الحقيقي حول المعتقدات والقيم.  
وألن الدين يتضمن شعائر وعقائد وكذلك أناس يؤمنون به، فإن أي محاولة للحد من الخطاب السلبي عن 

لمخاطر للفصل بين الدعوة إلى الكراهية والنقاش الفلسفي أو المجموعات الدينية يتضمن محاولة محفوفة با
 التعليق الديني.

كذلك توجد مشكلة رفع توقعات المسلمين ثم إحباطها، والتي أدركها صناع السياسات في بريطانيا وحذرت 
 بالرغم من أن الدبلوماسيين والمشرعين الغربيين قد رفضوا الحظر على "تشويه 919منه لجنة فينيسيا.

األديان" في حين قبلوا مبدأ قمع خطاب الكراهية ضد األفراد، في كثير من النزاعات المحلية والدولية، إال 
أن ما إعتبر تشويهًا لإلسالم نفسه هو ما أثار حفيظة المجتمعات اإلسالمية.  من المهم مالحظة أن 

ها مسألة اآليات الشيطانية ورد الفعل إشتعال الصراعات العالمية الكبرى بشأن "اإلساءة إلى اإلسالم" بما في
تجاه قصة تدنيس القرآن في النيوزويك، وخطاب البابا بنديكت السادس عشر في ريجينسبرج، وأزمة الرسوم 
الدنماركية، وفيلم فتنة للمخرج فيلدرز كانت تقوم على تجديف مزعوم ضد اإلسالم كدين وليس على أي 

ين المتدينين، وكذلك أتباع ديانات أخرى، يهتمون أكثر بشأن إساءة شخصية.  إن الكثيرين من المسلم
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إنتقاد دينهم ورموزه المقدسة عن إهتمامهم بأي نقد لهم شخصيًا.  إذا قبلنا الفرق بين اإلتهامات الموجهة 
إلى األديان واإلتهامات الموجهة لألشخاص، سنجد أن األولى هي ما قاد إلى أغلب األزمات 

 واإلحتجاجات.

المشاعر الملتهبة حول قضية بارزة مثل رسوم إيالندز بوستن الكاريكاتورية، فإن المستائين لن  في وسط
تتم تهدئتهم حتى بأكثر التفسيرات رجاحة والذي يركز على دور الرسوم كتعليق إجتماعي أو بقصد محرر 

 لمسلمين ككل.الصحيفة من نشرها أو )على األقل( بحقيقة أن الرسوم تستهدف "شخصية دينية" وليس ا

إن الرقابة والمقاضاة اإلنتقائية لمثل هذه الجرائم، بسبب عدم وضوحها غالبًا، وبسبب القوانين ذاتها، هي 
متحيزة خاصة عند التعامل مع المجموعات أو األسئلة "الحساسة".  عندما أصدر اإلتحاد العربي األوروبي 

م الدنماركية، تم مقاضاته، ولكن لم تتم مقاضاة رسومًا كارتونية عن الهولوكوست في رد فعل على الرسو 
الدنماركيين.  عندما أصدر السياسي الفنلندي يوسي هاالهو تصريحات مسيئة عن الصوماليين في تقليد 

إن  911متعمد وصريح لتصريحات مسيئة للفنلنديين أصدرها كاتب آخر، كان هو وحده من تعرض للتحقيق.
نية هذه، على خالف ما يرجو الساسة، ال تقضي على التوترات سياسة تجريم خطاب الكراهية الدي

اإلجتماعية؛  بل هي ببساطة تترنح من جدال حول قضايا، إلى جدال أكثر خطرًا وتعقيدًا حول ما هي 
الموضوعات التي يمكن مناقشتها؟  ويصبح القضاء هو ساحة الحرب الجديدة للرؤى الدينية واإلجتماعية 

 ، بل ويعوق حرية التعبير عن اآلراء بصدق ودون خوف.  والسياسية المتنافسة

إن محاوالت الدولة فرض الرقابة على محتوى الخطاب الذي يمس اإلسالم، سواء في ظل حظر اإلزدراء 
بالمقدسات، أو قوانين خطاب الكراهية، نظرًا لشعبيتها المتصاعدة بين صناع السياسة الغربيين، سوف 

ات تزداد فيها التعددية اإلجتماعية وحيث يتعرض الناس، ال محالة، آلراء يثبت عدم جدواها في مجتمع
تتعارض مع آراءهم وتنتقدها.  وكما سبق وحذر الكوميديان روان آتكينسون، إن مثل هذه القوانين تنتج 

وحتى هذه الطبقة  912مجرد "طبقة من التسامح تغطي جحرًا من اآلراء غير المعبر عنها وغير الممتحنة".
لسطحية الرقيقة يتم إنتاجها على حساب حريتين أساسيتين ضروريتين لمواجهة تحديات المجتمعات ا

 الغربية:  هما حرية التعبير والحرية الدينية "المسيئتين" في الغالب لدى ممارستهما.
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 التنفيذ بالعنف والتهديد

 

بنة مهاجرين ، أجبرت ميمونة بوساكال، عضو مجلس الشيوخ البلجيكي 1112في عام  وا 
مغربيين، إلى اإلختباء بعد تهديدات "بذبحها وفقًا للشريعة".  إنتقلت لإلقامة في مكان 
سري وتم توفير حراسة شرطية مستمرة لها.  كانت ناقدة لكل من دور المرأة في 
المجتمعات اإلسالمية وتأثير األصوليين في المساجد البلجيكية، وقد أدان كتابها "كسكسي 

س بلجيكية" الزواج القسري.  كانت قبل وصول التهديدات إليها بوقت قليل، قد مع بطاط
إنتقدت بقسوة مجموعة إسالمية بلجيكية رسمية، هي جماعة المسلم التنفيذي، لعدم إدانتهم 

إعتقلت الشرطة بلجيكي كان  1112نوفمبر تشرين الثاني  91مقتل ثيو فان جوخ.  في 
عترف بتهد 9يده لها.قد إعتنق اإلسالم وا 

 

أجبر معلم الفلسفة الفرنسي روبرت ريدكر على اإلختباء  1111في أواخر سبتمبر أيلول 
بعد نشر مقال بعنوان " ماذا يفعل العالم الحر في وجه التهديد اإلسالمي؟" وقد كتب 
المقال كرد فعل للغضب اإلسالمي الذي إنتشر على نطاق واسع بسبب خطاب البابا 

في ريجنسبرج وقال أنه "في حين ترفض المباديء المسيحية بنديكت السادس عشر 
واليهودية العنف وتنزع عنه شرعيته، إال أن اإلسالم ديانة تمجد العنف والكراهية في 
نصوصها المقدسة وكذلك في ممارساتها اليومية".  تجاوب عدد من الناس مع ربط 

شر موقع الحسبة المرتبط بتنظيم ريديكر لإلسالم مع العنف بالتهديد بقتله هو وعائلته.  ون
القاعدة رقم تليفونه المحمول وعنوان منزله باإلضافة إلى إرشادات كاملة لكيفية الوصول 
إليه ليستخدمها أي قاتل مغامر.  قام الشيخ يوسف القرضاوي، والذي يتمتع بأكبر جمهور 

الجزيرة وقامت مصر من المشاهدين لداعية إسالمي في العالم، بالتنديد بريديكر على قناة 
وتونس بحظر عدد لوفيجارو الذي يتضمن مقاله.  وتعاملت وزارة الداخلية الفرنسية بجدية 

 مع التهديدات ووفرت حماية الشرطة لريديكر.

قال ريديكر بما أنه يختبيء وال يستطيع الذهاب إلى عمله "فإن اإلسالميين قد نجحوا في 
أني مذنب في جريمة رأي".  ندد رئيس الوزراء  عقابي وأنا على أرض الجمهورية كما لو

دومينيك دي فيليبن بالتهديدات قائاًل: "كل شخص له الحق في التعبير عن آرائه بحرية" 
ولكنه أضاف "مع إحترام اآلخرين بالطبع".  قام عمدة سان أورينز دي جامفيل، حيث 
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تحادي معلمي فرنسا الرئيسي ين، ومجموعات حقوق كان ريديكر يعمل، وناظر مدرسته، وا 
اإلنسان باإلبتعاد عنه.  عبَّر وزير التعليم عن "تضامنه" غير الرسمي معه ولكنه شدد 

عتدااًل في كل الظروف".   1على أن موظفي الحكومة يجب أن يظهروا حكمة وا 

إنتقد دليل بوباكير وهو أحد قادة المسلمين الفرنسيين التهديدات.  قال طارق رمضان، بـ 
المعهودة، أن ريديكر "حر ليكتب ما يشاء في لو فيجارو ولكنه بالتأكيد يعرف ما بمراوغته 

لقد وقَّع على نص مستفز بغباء".  في أكتوبر تشرين األول، طالب  –الذي يسعى إليه 
أكثر من عشرين مفكرًا فرنسيًا بمزيد من دعم الحكومة لريديكر حيث تواجهه مشاكل 

، كان ال يزال مختبئًا تحت حماية 1111ئًا.  في عام مادية نتيجة إضطراره للعيش مختب
2المباحث المحلية في فرنسا.

 

، قال الكوميديان بن إلتون إنه يعتقد أن البي بي سي "في قمة 1119في إبريل نيسان 
الخوف من السماح بإلقاء نكات عن اإلسالم" وأنه تم إقناعه بالعدول عن إستخدام المثل 

ى محمد، فيجب أن يذهب محمد إلى الجبل".  وأضاف إنه في "لو أن الجبل ال يأتي إل
حين أن البي بي سي تسمح بإلقاء النكات عن رجال الدين المسيحي، ولكنهم غير مسموح 
إلقاء النكات عن األئمة.  وبرغم التظاهر بأن هذا يتعلق بالمباديء األخالقية، فهذا غير 

ه أن هذا يضر بالمسلمين أيضًا: "أنا صحيح.  فالسبب الحقيقي أنهم خائفين".  وفي رأي
علينا فقط أن نتظاهر أنك غير ’واثق أن المسلم العادي ال يريد أن يفكر الجميع بأنه 

موجود ألننا نخشى أن شخصًا يدعي أنه يمثلك قد يهدد بقتلنا".  في حين أنكرت بي بي 
سي من "توتر سي هذه التهمة، إال أنه بعد عدة أيام حذر مارك تومبسون رئيس بي بي 

2متزايد من مناقشة اإلسالم وعالقته بالتقاليد والقيم في بريطانيا والمجتمع الغربي ككل".
 

 

 مالحظات تمهيدية

 

إن الحظر على الخطاب الذي يعتبر ناقدًا لإلسالم ال يهدد فقط بعواقب قانونية في الغرب، بل أيضًا قد يتم 
واإلرهابيين.  ويتعرض المسلمين وغير المسلمين أيضًا تعزيزه خارجًا عن القانون بواسطة المتشددين 

للتهديد والعنف.  إن من يثيرون تساؤالت حول الهجرة، أو من يتركون اإلسالم، أو يشجعون على عدم 
التعصب، والتفكير الناقد وحقوق اإلنسان في داخل المجتمعات اإلسالمية يمكن أن يواجهوا مخاطر حقيقية 

عنف والخوف الذي يثيره في مثل هذه الحاالت أصبح منتشرًا بصورة واسعة في بالفعل.  فالتهديد بال
 الغرب.
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إن التهديد والعنف المتصلين بالفن أو األفالم التي تمس اإلسالم في تصاعد مستمر.  وكان مقتل المخرج 
موجة  من أكثر الحاالت التي نالت شهرة، والتي أدت إلى 1112ثيو فان جوخ في نوفمبر تشرين الثاني 

من العنف الديني في هولندا، وكذلك حثَّت على إعادة تقييم األمور في أوروبا.  ولكن توجد أيضًا حاالت 
لم تنل نفس القدر من الشهرة.  أحيانًا كثيرة يبدو أن صاالت العرض، ووسائل اإلعالم، والفنانين، 

فسهم وفقًا لذلك، أحيانًا بأسلوب والممثلين يتوقعون تهديدات اإلسالميين ويبادرون بفرض رقابة على أن
يختلف تمامًا عن معالجتهم ألعمال قد تسيء إلى مجموعات دينية أخرى.  في حاالت كثيرة، تتم الرقابة 
دون وجود شكوى من المسلمين.  وبالفعل، ففي بعض الحاالت التي تكاد تكون كوميدية، أنكرت 

 ة مسيئة بالنسبة لهم.المجموعات اإلسالمية أن المادة التي حذفتها الرقاب

إن من يتعرضون للتهديات والتخويف يتراوحون ما بين أعضاء أحزاب اليمين المتطرف إلى رجال الدين أو 
 الفالسفة، ومنهم من صدرت عنه عبارة واحدة مثيرة للجدل، وآخرين يعيشون على إنتقاد اإلسالم.

، وهو معارض راديكالي لحرب العراق ومؤيد ومن المفارقات، أن السياسي البريطاني اليساري جورج جالواي
لإلسالميين البريطانيين تم تهديده بالموت من قبل المتطرفين اإلسالميين لكونه "نبي كاذب" وأيضًا بسبب 

 2.1112ترشحه في اإلنتخابات البريطانية عام 

ك المولودين في في حين يواجه المنتمين ألية ديانة خطر إتهامهم باإلساءة إلى اإلسالم، إال أن أولئ
عائالت مسلمة والذين يسيئون إلى اإلسالم ولو إساءة طفيفة يواجهون الخطر بصورة خاصة.  وعادة ما 
يتم إستهداف من يروجون لصورة أكثر إنفتاحًا لإلسالم، خاصة تلك التي تتضمن حقوقًا أكبر للنساء، 

ن إعتبروا أنفسهم مسلمين.   وأحيانًا كثيرة كانت الضحايا فتيات  كمجدفين وقد يتهمون بالردة، حتى وا 
ونساء مسلمات لم يتبعن القواعد المحددة في الملبس والسلوك، بل وصل األمر إلى حد القتل بدعوى 

وفي نفس الوقت فإن تاركي اإلسالم إلعتناق المسيحية أو أي دين آخر يواجهون مشاكل تتراوح  1الشرف.
 ي المفضي إلى الموت.ما بين الضغوط اإلجتماعية إلى العنف الجسد

 

 مقتل ثيو فان جوخ

اإلهتمام  1112جذب اإلغتيال الوحشي الذي تعرض له المخرج الهولندي ثيو فان جوخ في أمستردام عام 
ضد  9191األوروبي إلى النتائج المحتملة لـ "اإلساءة إلى اإلسالم" بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ فتوى 

من قام بالتحريض هو حكومة أجنبية بل أحد مواطني هولندا  سلمان رشدي.  وهذه المرة، لم يكن
 المهاجرين.



 

313 

كان فان جوخ معروفًا بإستفزازه لآلخرين إذ كان يثير غضب الناس من كل فصيل سياسي وديني وكان 
يعتبر أن الكثير من المهاجرين المسلمين يشكلون تهديدًا بالنسبة إلى "الملحدين واليهود والمثليين والنساء 

لكافرين". كان أحد مشاريعه هو التعاون مع آيان هيرسي علي في فيلم الخضوع، وهو فيلم تصويري، وا
تظهر به أربع نساء، يرتدين مالبس شفافة وقد كتبت آيات قرآنية عن النساء على أجسادهن، كتعبير عن 

1المعاناة التي يفرضها الرجال عليهن.
 

بينما  1112نوفمبر تشرين الثاني  1فة قريبة، في تعرض فان جوخ إلطالق رصاص عدة مرات من مسا
كان يسير بدراجته قرب مركز أمستردام، ثم قام شخص مغربي هولندي في السادسة والعشرين من عمره 
بفصل رأسه عن جسده تقريبًا.  ثم قام محمد بويري القاتل بإستخدام سكين لتثبيت خطاب في صدر فان 

اهدين صاح في بويري "ال يمكن أن تفعل هذا!" فأجابه القاتل: "نعم تقول التقارير أن أحد المش  9جوخ.
يمكنني ... واآلن أنت أيضًا تعرف ماذا ينتظرك".  كان عنوان الخطاب: "خطاب مفتوح إلى هيرسي 
علي"، وهو تهديد لها بالقتل موقع بإسم جماعة إسالمية إرهابية، ويقتبس مطواًل من القرآن.  إدعي كاتبه 

لي "ترهب اإلسالم" وأعلن بحروف كبيرة "آيان هيرسي علي، سوف تحطمي نفسك باإلسالم!"  أن هيرسي ع
ثم بدأ بويري بإطالق النار على الشرطة وهو يأمل أن يموت شهيدًا.  وترك كذلك مقال يتنبأ بإستبدال 

 الهاي."البرلمان الهولندي بمحكمة شرعية ويقول: "لن يمضي وقت طويل قبل أن يدخل فرسان اهلل إلى 

في تسجيل الحق، أعلن شخص كان قد زار بويري قبل جريمة القتل: "قمنا بذبح خروف بحسب الشريعة 
لى  اإلسالمية.  من اآلن فصاعدًا ستكون هذه عقوبة أي شخص في هذه البالد يتحدى اهلل ويسيء إليه وا 

91رسله".
 

ي أمستردام.  ومع منتصف عام كان بويري من الجيل الثاني من المهاجرين وقد نشأ في حي مغربي ف
كان قد إنسحب من الحياة الهولندية بصورة عامة، ووقع تحت تأثير أبو خالد الداعية السوري  1112

في الجلسة العلنية أثناء محاكمته في أواخر  99الراديكالي، وصار قائدًا "لشبكة هوفستاد" للشباب المسلم.
عترف بجريمته.  قال ، جاء وهو يمسك القر 1112يناير كانون الثاني  متدح اهلل ومحمد وا  آن بيده؛ وا 

للمحكمة أنه كان "مدفوعًا بالشريعة التي تأمرني بقطع رأس أي شخص يسيء إلى اهلل ونبيه".  وهذا أيضًا 
بحسب تفسيره هو ما منعه من الحياة "في هذه البالد، أو في أي بالد يسمح فيها بحرية الخطاب".  قال 

ي كانت حاضرة في المحاكمة "أنا ال أستطيع أن أشعر باألسف من أجلك ألنني أرى لوالدة فان جوخ، الت
أنك كافرة".  ثم إستمر يقول: "إذا حدث وأطلق سراحي في أي وقت، سأفعل هذا مرة أخرى".  وقال أيضًا: 
"إن قصة كوني شعرت باإلهانة كمغربي، أو ألنه نعتنى بأني نعجة **** هذا كله هراء.  لقد تصرفت 

وكذلك الشروع في قتل ضباط  –بقتل فان جوخ  1112من واقع إيماني".  تمت إدانته في يوليو تموز 
91وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. –شرطة والمارة 
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صدمت جريمة القتل بالدًا عرفت بتسامحها.  فقال رئيس الوزراء أن فان جوخ "بطل حرية الخطاب".  
ذي كان فان جوخ قد إنتقده بحدة في عموده األخير: "إن حرية وأعلن جوب كوهين عمدة أمستردام وال

الخطاب هي أساس مجتمعنا وذلك األساس قد تعرض للعبث اليوم ... أثار ثيو فان جوخ الشجار مع 
شخص للتظاهر  11111أناس كثيرين، وأنا منهم، ولكن هذا حق في هذه البالد".  وفي ليلة مقتله خرج 

نوفمبر تشرين الثاني آالف أخرى وحمل الكثير من  91زة فان جوخ فيضد القاتل.  وقد جذبت جنا
92المشيعين الفتات مؤيدة لحرية الخطاب.

 

أرسلت بعض المنظمات اإلسالمية الهولندية مثل مؤسسة اإلسالم والمواطنة وفودًا للمشاركة مع الجماهير 
األوروبية العربية، والذي كان قد ندد بفيلم تعبيرًا عن معارضتهم لجريمة القتل.  أما الفرع الهولندي للرابطة 

الخضوع، فقد أدان القتل وقال: "إن الضرب بالرصاص وتهديدات القتل ليسا سبيل تغيير أفكار الناس".  
وهي منظمة تضم مجموعة من المساجد المغربية، تصريحًا تساند فيه حرية الخطاب  UMMONأصدرت 

ولكن زاهد مختار، المتحدث بإسم المجلس  92خطبة الجمعة.ودعت األئمة إلى تضمين هذه الرسالة في 
 92اإلسالمي النرويجي زعم أنه "يتفهم" لماذا يمكن أن يغضب بعض المسلمين من فان جوخ لدرجة قتله.

وعندما قام فنان في روتردام بالرسم على حائط بالشارع رسمًا يتضمن الكلمات "ال تقتل" بالهولندية مع 
، تقدم إمام مسجد بشكوى إلى الشرطة بأن تلك الوصية "عنصرية".  فقامت الشرطة تاريخ مقتل فان جوخ

بناء على أوامر العمدة بمحو الرسم.  تم القبض على مراسل تليفزيوني كان موجودًا لإلعتراض بالموقع، 
ودمرت الشرطة أفالمه.  في أثناء شهر نوفمبر إشتبك المتطرفين من الجانبين في أعمال عنف، ووقع 

 عشرون تعديًا على كنائس ومساجد ومدارس إسالمية.

، تم إلغاء عرضه في مهرجان األفالم في 1112أما بالنسبة لفيلم "الخضوع" نفسه، ففي يناير كانون الثاني 
روتردام بناء على توصية من الشرطة بعد أن تلقت المنتج تهديدات بالموت.  إعترف المنتج بـ "اإلستسالم 

أنا لست سياسي وال ضابط شرطة يكافح اإلرهاب؛  أنا مجرد منتج أفالم". وفي رأيه فإن لإلرهاب" شارحًا "
91مقتل فان جوخ نجح في تحقيق المرجو منه وهو "نشر الخوف في البالد".

 

 

 الفن ووسائل اإلعالم

في مجال الفنون، كانت التهديدات تستهدف مسرحيات فولتير، واللوحات اإليطالية من القرن الخامس 
شر، وكذلك األعمال األوروبية المعاصرة، وبعضها من أعمال فنانين ذوي خلفية إسالمية.  وفي حين ع

تجاوب السيخ والهندوس والمسيحيين وآخرين أحيانًا بالعنف مع األعمال الفنية المثيرة للجدل، إال أن 
91التهديد كان أوسع إنتشارًا بشأن ما يعتبر إساءات إلى اإلسالم.
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طالبت جماعة إسالمية بإزالة لوحة "الدينونة األخيرة" من أعمال فنان القرن  1119يران في يونيو حز 
الخامس عشر جيوفاني دي مادونا الموجودة في بازيليكا بان بترونيو في بولونيا، أو تدميرها ألنها تصور 

س أساقفة محمد في الحجيم.  أرسل إتحاد المسلمين اإليطاليين برئاسة عادل سميث خطابات إلى رئي
بولونيا وأيضًا إلى البابا مطالبين بإزالتها معلنين أنها "إساءة أشد وطأة ... من تلك التي سببتها رواية 
سلمان رشدي "آيات شيطانية".  طالب سميث أيضًا المدارس اإليطالية في المناطق التي يعيش فيها 

دته "الجحيم".  رفض مسلمين المهاجرين بالتوقف عن تدريس أعمال دانتي الذي صور محمد في قصي
آخرين آراء سميث.  قال نبيل بايوني من المركز الثقافي اإلسالمي في بولونيا "أعتقد أن سميث ال يمثل 

91بقيت الجدارية في مكانها ولكنها كانت هدفًا لمؤامرات عنف قامت الشرطة بإفشالها.  99إال نفسه".
 

فنان جون الثام عنوانها "اهلل عظيم" بعد أن قال ، رفضت جاليري تايت عرض أحد أعمال ال1112في 
باحثين إسالميين أنها مسيئة ألنه يستخدم فيها مصحفًا مع الكتب المقدسة المسيحية واليهودية، وكل منها 
مدفون جزئيًا في قطعة واقفة من الزجاج.  قال مدير الجاليري ستيفن دويشار إن الجاليري يخشى أن يعتبر 

يوليو تموز، وقد يتسبب في هجوم  1"مستفزًا بنحو متعمد" بعد تفجيرات مترو لندن في ذلك العمل النحتي 
11بصورة ما.

 

عندما قام مركز ثقافي فرنسي في بلدية سان جنيس بويي بتحديد موعد لقراءة مسرحية فولتير "التطرف، أو 
رنسية بإلغاؤه.  ولكن تم محمد النبي" والتي تهاجم التعصب الديني، طالبت بعض الجماعات اإلسالمية الف

بالرغم من مظاهرة صغيرة تم فيها إشعال النار  1112تنفيذ القراءة في موعدها في ديسمبر كانون األول 
عتقد أن النزاعات المتكررة والمتزايدة كانت بسبب  في إحدى السيارات.  دافع العمدة عن حرية الخطاب وا 

كثيرين أنهم يمكن أن يتحدوها". كان ما حدث هنا يتناقض "أننا لوقت طويل لم نؤكد قناعاتنا، فإعتقد ال
حيث تم إلغاء عرض نفس المسرحية بعد إعتراضات من  9112تتعارض مع قضية أخرى في جنيف عام 

 19أشخاص مسلمين.
 

فتم إلغاء عرض إيدومينو لموزارت في أوبرا برلين األلمانية خشية العنف من  1111أما في سبتمبر أيلول 
رفين اإلسالميين.  كان مخرج العمل هانز نوينفلز قد قام بتحديث المشهد األخير من العمل قبل المتط

حيث ترفض الشخصية الرئيسية تقديم الذبائح لآللهة، ليضم إليه الرؤوس المقطوعة لمحمد والمسيح وبوذا، 
ألول في باإلضافة إلى رأس بوسيدون.  أثار المشهد بهذه الصورة إحتجاجات الجمهور في العرض ا

ولكن تم إلغاؤه فقط بعد أن أخبر مسئولي األمن المدير العام لألوبرا كيرستن  1112ديسمبر كانون األول 
هارمز أنه لو تم عرض العمل سيؤدي ذلك إلى "خطر أمني ال يمكن التكهن به بالنسبة للجمهور 

لغاء العرض.  بعد إنتقاد والموظفين".  عندما رفض المخرج تغيير أو إلغاء هذا المشهد أمر هارمز بإ
مسئولي الحكومة وممثلي المسلمين األلمان لهذه الرقابة، تم تقديم األوبرا دون إزعاج.  إفتتح العرض في 



 

316 

ستخدام البوابات اإللكترونية، وتوزيع مذكرة للعاملين عن  99 ديسمبر كانون األول بحضور الشرطة وا 
11ود قنبلة.اإلجراءات الواجب إتخاذها في حالة التهديد بوج

 

بسبب معرض فني تضمن  1119في جاليري نورد في برلين تم التهديد بأعمال عنف في فبراير شباط 
لوحة تصور الكعبة، أهم حرم إسالمي، وتحمل الكلمات "حجر غبي".  تم إغالق المعرض مؤقتًا حتى 

م معالجة مسرحية ، أعد مسرح هانز أوتو في بوتسدا1119وأيضًا في عام  12توفير إحتياطات أمنية.
لرواية سلمان رشدي "آيات شيطانية".  قال يووي الوفنبرج مخرج العمل والذي إشترك في تأليفه "حان 
الوقت ليقول العالم اإلسالمي ما الذي يجده مستفزًا في هذا الكتاب"، وكان يأمل أن يؤدي العمل المسرحي 

مجرد اإلعتقاد المبهم بأنها مسيئة.  وفي حين إلى تسليط اإلهتمام على ما تحويه الرواية بالفعل وليس 
عبَّر بعض المسلمين عن أسفهم، إال أن رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا قال إن "حرية الرأي 
والفنون ذات قيمة عالية وأغلب المسلمين يعارضون فرض الرقابة"  ولكنه أيضًا قال أن "اإلساءات 

أمرًا نقدره".  وكان آخرين أقل إعتدااًل.  فقد إضطر أقطاي خان، وهو الموجهة ضد مقدسات الدين ليست 
وفي يناير كانون الثاني  12ممثل تركي كان سيلعب دورًا في العرض، إلى اإلنسحاب بعد تلقيه تهديد بالقتل.

قام متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك بهدوء بسحب عدة أعمال من المجموعة اإلسالمية  1191
12حمد.تصور م

 

، أصرت 1111إن عالم النشر أيضًا يقوم بحظر مواد متعلقة باإلسالم.  فكما ذكرنا سابقًا، فإنه في عام 
مطبعة جامعة يال، بعد التشاور مع الجامعة على حذف كل الرسوم التوضيحية لمحمد من الكتاب الدراسي 

وم الدنماركية.  وقد منعت الخاصة بالرس 1111–1112"التعريفي" للكاتبة جيته كالوسن حول أزمة 
الرقابة أيضًا أي إعادة نشر لصفحة إيالندز بوستن التي تم نشر الرسوم بها، وأيضًا حذف رسم جوستاف 
دوري الذي يرجع إلى القرن التاسع عشر ويصور محمد في الجحيم من كتاب دانتي "الجحيم"، وكذلك رسم 

ة، جون دوناتيش أن التوصيات المقدمة من الخبراء للنبي من العصر العثماني.  قال مدير مطبعة الجامع
)بما فيهم الدبلوماسيين والباحثين ومسئولي مكافحة اإلرهاب( لسحب الرسوم كانت "ساحقة وباإلجماع".  
كما أبرز تصريح صحفي رسمي رفض وسائل اإلعالم األمريكية العامة إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية 

قد نتج عنه  –وليس فقط نشرها أصاًل في الدنمارك  –إن "إعادة نشر الرسوم أثناء األزمة األولى وقال 
تكرار أعمال العنف حول العالم".  وقد أشار إلى تحذير مسئولي األمم المتحدة إبراهيم جمبري وجوزيف 
فيرنر ريد، وكذلك مدير المباحث القومية السابق في الواليات المتحدة جون نيجروبونتي، بأن تضمين 

سوم قد يؤدي إلى أعمال عنف.  قال جمبري أنه " بكل تأكيد ستحدث أعمال عنف إذا تم نشر أي رسم الر 
 للنبي ".
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ولكن، قام الباحث المسلم رضا أصالن بسحب إشادته بالكتاب عند سماعه عن قرار يال والذي وصفه بـ 
وم على إفتراضات تتعارض "الغباء".  من الواضح أن القرار الذي قبلته الكاتبة كالوسن بعد تردد، يق

بصورة مباشرة مع موضوع كتابها الذي يقول بأن جذور أزمة الرسوم الكاريكاتورية تكمن في المصالح 
في حوار مع كالوسن حول هذه الرقابة  11السياسية المتضاربة وليس في اإلنفجار العفوي للغضب الشعبي.

الرقابة، أيضًا، بتطبيق الرقابة الذاتية على صورة الذاتية، قامت مجموعة المراقبة البريطانية مؤشر على 
  11للرسوم الكاريكاتورية مع التوضيح أنها فعلت ذلك خوفًا على سالمة موظفيها وشركاؤها.

ألغت دار نشر دروستي في ألمانيا نشر رواية تدور حول جرائم قتل  1111في أكتوبر تشرين األول 
ا ال تريد إثارة غضب المواطنين المسلمين أو أية مجموعة دينية إسالمية متعلقة بالشرف.  قالت الدار أنه

أخرى في المستقبل.  رفض جابريل برينكمان مؤلف كتاب "من يستحق الشرف" إلغاء بعض المقاطع التي 
وفي نفس الشهر، ألغت مدينة فرانكفورت مسابقة إلختيار من يشبه محمد في  19قد تكون مسيئة للمسلمين.

للكتاب والتي أقامتها المجلة األلمانية الساخرة "تيتانيك".  كان بعض المسلمين قد معرض فرانكفورت 
11إحتجوا وأعلنوا، أن المسابقة قد تتسبب في إحتجاجات تفوق ما سببته الرسوم الدنماركية.

 

كما وقعت أحداث بشأن بعض األعمال التي ال تمس اإلسالم بصورة خاصة.  ربما يكون تيرانس ماكنالي 
ير المسيح وتالميذه كشواذ جنسيًا في مسرحيته "كوربوس كريستي"، قد توقع غضب المسيحيين، وهذا بتصو 

 9111ما حدث على نطاق كبير بالفعل، ولكنه لم يتوقع الفتوى بقتله التي تلقاها في أكتوبر تشرين األول 
حكمة بتوزيع نسخ من من جماعة إسالمية هي "المحكمة الشرعية في المملكة المتحدة".  قام مؤيدي الم

الفتوى خارج مسرح لندن حيث تم إفتتاح المسرحية.  وكانت موقعة من الشيخ عمر بكري محمد الذي إنتقد 
كنيسة إنجلترا لعدم سعيها إلى منع عرض الفيلم، بل قال "إن عدم تصرفهم هو كفر".  وبما أن المسلمين 

إلى اهلل ورسله "يجب أن يدركوا أن هذه جريمة".  يعتبرون المسيح رسول من اهلل، فقد قال أن من يسيئون 
أعلنت الفتوى أن ماكنالي "سوف يعتقل ويحكم عليه باإلعدام".  ثم أكد الشيخ مضيفًا أن ماكنالي يمكن أن 

ولكن ستتكفل  –ينجو من حكم اإلعدام بإعتناقه اإلسالم، بينما "لو إكتفى بإعالن توبته، فإنه سيقتل أيضًا 
   21ية بعائلته".الدولة اإلسالم

، قام بعض الشباب المسلمين في باريس بتهديد أصحاب مقهى في حيهم بالقيام 1111في مارس آذار 
أعمال عنف لو لم يقوموا بإزالة لوحة كارتونية معلقة على الحائط كجزء من معرض بعنوان "ال إله وال إله".  

لمحمد.  ومع هذا، إتهم بعض الصبية كانت الرسوم تسخر من كل األديان، وليس من بينها أي رسم 
المحليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والثانية عشر من العمر مالكي المقهى بالعنصرية وحاولوا 
تحطيم الصور بالعصي والقضبان الحديدية.  وبالتالي، جاءت مجموعة أكبر قلياًل في السن، وبحسب 

نا بأننا لو لم نقم بإنزال الصور من على الحائط سيستدعون اإلخوان أقوال أحد مالكي المقهى، "قاموا بتهديد
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المسلمين لحرق المقهى.  وظلوا يرددون: "هذا وطننا. ال تستطيعون التصرف هكذا هنا".  رفض أصحاب 
المقهى إزالة الصور، إلعتبارهم أن هذا "إستسالم" وبداًل من ذلك قاموا بتغطية الرسوم التي أثارت حفيظة 

ب بورق مكتوب عليه "رقابة" بحيث يمكن رؤية الرسوم عند رفع الورق.  وقاموا كذلك بتقديم شكوى الشبا
29لدى الشرطة.

 

، قامت صالة عرض وايتشابل للفنون في لندن بإزالة رسوم مثيرة للفنان 1111في أكتوبر تشرين األول 
حسب ما تقول التقارير، "حتى ال السريالي هانز بللمر في اليوم السابق على إفتتاح معرض جديد، وذلك 

  21يصدم جمهور حي وايتشابل، الذي يتكون نسبيًا من المسلمين".

تالحق التهديدات بإستمرار من يركزون على اإلسالم، حتى لو كان من قبيل التعاطف مع اإلسالم.  ففي 
ام عن حياة ، أعد المخرج المسرحي جاريت تايمرز عرض مسرحي في روترد1111ديسمبر كانون األول 

عائشة، إحدى زوجات الرسول.  أعلن الممثلين المسلمين العاملين معه أنهم يودون لو أمكنهم اإلشتراك 
في العرض ولكنهم يخشون اإلنتقام من اإلسالميين المحليين: "نحن متحمسون بشأن المسرحية، ولكن 

ر، في آخر لحظة، الرواية وفي الواليات المتحدة، رفضت دار راندوم هاوس للنش 22الخوف يغلبنا".
الرومانسية التاريخية عن عائشة "جوهرة المدينة" للكاتبة األمريكية شيري جونز.  وقد فعلوا هذا لحماية 
"سالمة الكاتبة، والعاملين في راندوم هاوس، وبائعي الكتب وأي شخص يكون له دور في توزيع وبيع 

الدراسات الشرق أوسطية، لجأت الشركة إلى إستشارته،  الرواية".  جاء هذا اإللغاء بعد أن قام أستاذ في
بتحذير المسلمين من إحتمال نشر رواية مسيئة، وكذلك حذر راندوم هاوس من رد فعل عدائي محتمل من 

، تم القبض على ثالثة أشخاص وتمت إدانتهم لمحاولة إشعال النار 1119المسلمين.  وفي سبتمبر أيلول 
كان قد وافق على قيام دار النشر البريطانية جبسون سكوير التي يمتلكها بنشر  في منزل مارتن رينجا الذي

22الكتاب.
 

توجد أمثلة أخرى في الواليات المتحدة على فرض الرقابة عن طريق التهديد بأعمال العنف.  رفضت 
تهكم على الكوميديا الكاريكاتورية "ساوث بارك" عرض رسم لنبي اإلسالم مرتديا زي دب، رغم قيامها بال

شخصيات من ديانات أخرى.  وفي رد فعل لهذا إقترحت موللي موريس، إحدى فنانات الرسوم 
الكاريكاتورية لمجلة "سياتل ويكلي" أنه ربما يجب أن يخصص "يوم ليرسم الجميع محمد!" وذلك لمكافحة 

ال؛ وبعد تلقيها عدة هذا اإلرهاب والتهديد.  ولكنها قامت بسحب إقتراحها وقالت إنها كانت تمزح ليس إ
تهديدات بالقتل، بعضها من تنظيم القاعدة، نصحتها هيئة التحقيقات الفيدرالية بأنه من األفضل لها أن 
نتقلت إلى مكان آخر.  كتب رئيس تحرير سياتل ويكلي  تختبيء.  فتركت وظيفتها، وغيرت إسمها، وا 

 22يما بعد "ألنه لم يعد هناك موللي فيما بعد".مارك فيفر أن رسومها الكاريكاتورية لن تنشر في الصحيفة ف
صحيفة في الواليات المتحدة نشر كارتون  911رفضت حوالي  1191أكتوبر تشرين األول  2في 
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"مغالطة" الذي رسمه لعدد ذلك اليوم رسام الكارتون اليومي وايلي ميللر ووضعت مكانه رسم آخر لوايلي.  
حتوي رسمًا لمحمد، بل ببساطة مشهد ريفي مع التعليق "أين كان الكارتون الذي تم رفض نشره ال ي

محمد؟".  قالت الواشنطن بوست أنها لم تنشر الرسم  الكاريكاتوري ألنه قد يزعج القراء المسلمين ويبدو 
أقر زاكاري تشيسر، وهو  1191أكتوبر تشرين األول  11وفي نفس الوقت، في  21كأنه "إستفزاز متعمد".
م، بالذنب أمام محكمة فيدرالية لمساندته إرهابيين صوماليين وتهديده لصناع "ساوث شاب إعتنق اإلسال

21بارك" فحكم عليه بالسجن لمدة خمسة وعشرون عامًا.
 

، 1112واجه العديد من الفنانين من خلفية إسالمية مخاطر جدية في الغرب.  في يناير كانون الثاني 
ي، إلى اإلختباء بعد أن تلقى تهديدات بالقتل بسبب عمله إضطر راشد بن علي، وهو فنان هولندي مغرب

الساخر الذي يندد بالعنف اإلسالمي والذي تم عرضه في متحف فنون بأمستردام.  كانت رسوماته التي 
تصور مفجرين إنتحاريين و"أئمة الكراهية" قد عرضت في معرض تم إفتتاحه بتقديم أحمد أبوطالب، 

29بمثابة نداء قوي للدفاع عن حرية التعبير.السياسي المسلم في هولندا، 
 

كانت الفنانة اإليرانية سورى هيرا )إسم مستعار( مستهدفة بفتوى تم نشرها في الصحف اإليرانية.  وتلقت 
عدد من التهديدات بالقتل ولم تتمكن من حضور مهرجان فني يعرض أعمالها.  بدأ الخوف على سالمتها 

ليين إيرانيين منفيين يرتدون أقنعة ويقلدون بإبتذال محمد وزوج إبنته بعد عرضها صور فوتوغرافية لمث
تم سحب دعوتين كانت حرة قد تلقتهما لعرض أعمالها ألسباب سياسية.   1119الخليفة علي.  في عام 

وافق مهرجان فني في أمستردام أخيرًا على عرض أعمالها، ولكن بشرط حذف الصور المثيرة للجدل.  
  21ة العرض الراعية للمهرجان أن يطلب حماية الشرطة نتيجة التهديدات.إضطر مدير صال

هذه األزمات تبين أنه ليس كل المسلمين يؤيدون قمع األعمال التي يرون أنها مسيئة باألمر أو بالتهديد.  
قاد كما أن أغلب اإلحتجاجات كانت سلمية.  ولكن، التهديد من جانب اإلرهابيين يكبت شهية الفنانين إلنت

قال الفنان البريطاني جرايسون بيري، والذي كان لم يتردد سابقًا  1111اإلسالم.  في نوفمبر تشرين الثاني 
في إستهداف المسيحية في أعماله "إن السبب في عدم مهاجمتي لإلسالم في فني هو ألنني أشعر بالخوف 

لة فنون بلندن أن بيري عبر عن الحقيقي من أن يقطع أحد رقبتي".  قال تيم مارلو مدير معارض في صا
"شيء موجود ولكن قليلين هم الذين أقروا به صراحة.  إن المؤسسات والمتاحف وصاالت العرض تقوم في 

، قال الكاتب المسرحي سيمون جراي أن مدير المسرح 1119الغالب بمعظم الرقابة".  وفي يوليو تموز 
المسيحيين بعرض "أوبرا: جيري سبرينجر"، كان يخشى القومي نيكوالس هايتنر، الذي كان قد أثار حفيظة 

"، أيضًا، أن الخوف منعه من 1191عرض أي مسرحيات تعتبر مسيئة للمسلمين.  وأقر مخرج فيلم "
تصوير مشاهد تدمير الرموز اإلسالمية مع مشاهد تدمير كاتدرائية سان بيتر ومواقع دينية أخرى في مشهد 

21يصور نهاية العالم.
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 والنقد اإلسالم

 بيم فورتين

بواسطة شخص غير مسلم كان قد إستاء من نقد  1111تم إغتيال السياسي الهولندي بيم فورتين في عام 
فورتين لإلسالم.  فبالرغم من وصفه أحيانًا كثيرة بأنه يميني نتيجة قلقه بشأن هجرة المسلمين، إال أن 

الهجرة اإلسالمية إلى تقويض المجتمع  فورتين كان عالم إجتماع سابق ومثلي صريح يخشى أن تؤدي
الليبرالي الهولندي، وذلك إلى حد ما من خالل الجرائم ضد المثليين وقمع النساء أيضًا.  وكان يسعى إلى 
تقييد الهجرة، وقال أن اإلسالم "دين رجعي"، ولكنه رفض بشدة أي مقارنة بينه وبين شخصيات مثل زعيمة 

اري لو بين.  إكتسب حزبه السياسي قائمة بيم فورتين، تأييدًا سريعًا في الجبهة القومية الفرنسية جين م
.  قام فولكرت فان دير جراف البالغ من 1111مايو أيار  1اإلستفتاءات القومية، حتى تم إغتياله في 

العمر ثالثة وثالثين عامًا بإطالق الرصاص عليه تكرارًا في وضح النهار.  إدعى القاتل في أثناء 
29ه أنه إرتكب جريمته لكي "يحمي المسلمين" الذين إتهم فورتين بإستغاللهم "ككبش فداء" سياسي.محاكمت

 

 

 آيان هيرسي علي

إضطر إثنين من أبرز الناقدين الهولنديين لإلسالم على اإلختباء بعد ذبح فان جوخ، هما: آيان هيرسي 
ن علي وخيرت فيلدرز.  وكل منهما معروف بتصريحاته الكاسحة بأن ا إلسالم يهدد الحريات الغربية، وا 

كان من منظور مختلف، كما تعرض كليهما لسيل من التهديدات من قبل الراديكاليين الذين يبدو أنهم 
مصرين على إثبات صحة هذه التصريحات.  كانت هيرسي علي، المتعاونة مع فان جوخ في فيلم 

.  فقد عاشت في المنفى مع عائلتها في الخضوع مهاجرة تبنت الحريات الموجودة في موطنها الجديد
السعودية ثم إثيوبيا ثم كينيا لكونها إبنة أحد زعماء المعارضة الصوماليين، وقد وقعت تحت تأثير 

لجأت إلى هولندا وقامت بأعمال متواضعة أثناء تعلمها اللغة الهولندية.   9111المتطرفين لفترة.  ثم في 
عيين في هولندا المختصين بالعمل مع المهاجرين، حيث واجهت ثم أصبحت مترجمة للموظفين اإلجتما

بدأت العمل لدى  1119تقارير كثيرة عن العنف المنزلي.  إلتحقت بالجامعة لدراسة العلوم السياسية وفي 
أعلنت أنها ملحدة.   1111نادت بـ "فولتير إسالمي" وفي  99/1أحد مفكرى حزب العمل.  بعد هجوم 

ثقافية في هولندا وطالبت الحكومة بحماية النساء المسلمات من العنف بصورة خاصة، إنتقدت التعددية ال
 والتوقف عن تدعيم المنظمات اإلسالمية التي تمارس التمييز على أساس الجنس.

لم يمض وقت طويل حتى وصلت إلى والدها رسائل من صوماليين في أوروبا تحذره من تعرضها للقتل إذا 
.  بدأت المواقع اإللكترونية لإلسالميين المتطرفين بنشر تهديدات بالموت.  فأجابت: ما إستمرت فيما تفعل

"أنا أتحدث من الداخل ... وهذا يعتبر خيانة.  وأعتبر مرتدة وهذا أسوأ من اإللحاد".  بعد تصريحها على 
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تزداد.  وفي التليفزيون الهولندي بأن اإلسالم يمكن أن يعتبر بشكل ما "دين رجعي" بدأت التهديدات 
أصبحت هيرسي علي عضو  1112أجبرت على الهرب مؤقتًا إلى الواليات المتحدة.  ثم في يناير  1111

بالبرلمان الهولندي عن الحزب الليبرالي للسوق الحرة، حيث ركزت على الموضوعات المتعلقة بالمرأة، بما 
بالشرف".  كانت تأمل أن "تتحدى  في ذلك تطبيق أفضل لقوانين محاربة ختان اإلناث و"القتل المتعلق

إعتبار صفوة األوروبيين ألنفسهم بأنهم متسامحين بينما تعيش النساء تحت أنوفهم مثل الجواري".  دعاها 
21النقاد "أصولية التنوير" وقادت التهديدات الموجهة إليها أن يعتمد البرلمان إجراءات أمن جديدة.

 

بوقت قصير، بدأت هيرسي علي تعيش تحت الحماية  1112بعد عرض فيلم "الخضوع" في أغسطس آب 
المستمرة.  أمضت ستة أيام في مواقع سرية، ثم عندما قيل لها أن تغادر البالد للحفاط على سالمتها، 

كشفت السلطات  1112وفي يناير كانون الثاني  22ذهبت مرة أخرى لفترة قصيرة إلى الواليات المتحدة.
في ذلك الشهر  22ن المخبأ وعادت إلى البرلمان تصحبها حراسة شخصية.خطة لقتلها؛ ومع ذلك خرجت م

أدانت محكمة  هولندية إثنين من مغنيي الراب بسبب كتابة أغنية تتحدث عن الرغبة في كسر رقبتها.  
وفي مارس، بعد اإلضطرار للبقاء في فنادق، وفي قاعدة بحرية ألجل سالمتها، وبعد رفض السلطات 

22ًا بسكن بديل، تم أخيرًا توفير بيت آمن لها.لمطالبتها تكرار 
 

وألقت  21إستمرت في إثارة مسألة اإلندماج، مطالبة بإجراءات صارمة مثل غلق المدارس اإلسالمية.
حول "حق اإلساءة" قائلة أن  1111محاضرة في برلين في أوج أزمة الرسوم الدنماركية في فبراير شباط 

د اإلسالم.  قامت بشجب المفارقة في كون "حكومات شريرة مثل حكومة الكثيرين في أوروبا يخشون إنتقا
السعودية تدبر حركات "شعبية" لمقاطعة الحليب والزبادي الدنماركي، بينما تعمل دون رحمة على سحق 
حركة شعبية تحارب من أجل الحق في اإلنتخاب".  كذلك إنتقدت العديد من التعاليم اإلسالمية الخاصة 

عدام المرتدين والمثليين، وعقوبات السرقة والزنى، وأكدت أنه بغض النظر عن وجود العديد بدور المرأة ، وا 
 من المسلمين المسالمين، فإن "الحركة اإلسالمية المتشددة" داخل اإلسالم هي التي تهدد الحريات.

م من مواقفها اإللحادية قال رئيس الوزراء الهولندي، جان بيتر بالكيننده أنه "ال يكترث" بتعليقاتها، وبالرغ
والمؤيدة للمرأة، إال أنها تلقى نقدًا شديدًا من اليسار متعدد الثقافات وتم إتهامها بتأجيج التطرف في جو 

ربح جيرانها قضية إلجالئها من منزلها خشية هجوم إرهابي.   1111في ربيع عام  21اإلستقطاب السياسي.
ا فيردونك التي تنتمي لنفس الحزب، أنه قد تم سحب جنسيتها وفي مايو أيار، أخطرتها وزيرة الهجرة ريت

بالرغم من أن  29.9111الهولندية ألنها كانت قد قدمت بيانات كاذبة في إستمارة طلب اللجوء عام 
البرلمان صوَّت لصالح السماح بإستعجال منحها الجنسية، إال أنها في شهر سبتمبر أيلول توجهت إلى 

ولعدم إمكانية الحصول على حماية من الواليات  21في واشنطن العاصمة.  معهد المشروع األمريكي
21المتحدة بإعتبارها مواطنة أجنبية، بدأت تعيش مختبئة تحت حماية وفرها تمويل خاص.
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أن إرتباط قضيتها مع حرية الرأي  1119أخبرها الفيلسوف الفرنسي برنارد هنري ليفي في فبراير شباط 
سبة للحصول على الجنسية والحماية الفرنسية.  ولكن عند سفرها إلى باريس، جعلت منها مرشحة منا

رفض البرلمان طلبها.  ساندت وزيرة حقوق اإلنسان في فرنسا راما يادا،  بدعم من الرئيس ساركوزي إنشاء 
وهي تعيش في  1199صندوق مقره اإلتحاد األوروبي لحماية ضحايا مثل هيرسي علي.  ولكن، منذ 

29لبًا في الواليات المتحدة.وحدة غا
 

 

 خيرت فيلدرز

كان خيرت فيلدرز شخصية مثيرة للجدل، كما كان مهددًا في هولندا حتى قبل الزوبعة العالمية بشأن فيلم 
"فتنة" التي تمت مناقشتها في الفصل العاشر.  بعد أن قال فيلدرز أن ياسر عرفات إرهابي في أكتوبر 

شخص لكتابته على موقع إسالمي أنه "يجب معاقبة فيلدرز بالموت  ، تمت إدانة1112تشرين الثاني 
بسبب تصريحاته الفاشية بشأن اإلسالم والقضية القلسطينية".  وفي الشهر التالي لذبح فان جوخ، تلقى 
ضطر إلى اإلختباء.  وعد فيديو نشر على اإلنترنت بإثنين وسبعين عذراء  حوالي ثالثين تهديدًا بالقتل وا 

قال فيلدرز ألحد محاوريه "إن مقاطع فيديو على مواقع  1111وفي  21مكافأة لمن يقطع رأسه. في الجنة
سمي على خلفية من أصوات يبدو أنها سكاكين تقطع لحمًا بينما يقول صوت أنه  إسالمية تقدم صورتي وا 

يوف ولكنه أعلن أنه لو صمت "فإن هؤالء الذين يستخدمون العنف والرصاص والس 22سيقطع رأسي".
22لتحقيق ما يريدون سوف يربحون".

 

كان ينتقل كل ليلة إلى بيت آمن مختلف تحت حماية وحراسة شخصية دائمة.  كان  1112مع عام 
يتمكن من الظهور علنًا في جلسات البرلمان فقط.  وبعد أن عاش في زنزانة في سجن زايست المشدد 

.   من الواضح 1112ن مستقر في أوائل مارس آذار الحراسة لعدة أشهر، إنتقل فيلدرز أخيرًا إلى بيت آم
أن الحكومة الهولندية توقعت تكرار المشكلة فقد قامت بشراء عدة بيوت مماثلة لتسكين السياسيين عند 

  22مواجهتهم تهديدات كهذه مستقباًل.

هولندا.   إن مقترحات فيلدرز نفسها تثير قضية التعصب.  فقد أصدر دعوات واسعة من أجل "إيقاف أسلمة
لقد سعى إلى إلزام األئمة بإلقاء  21وهذا يعني ال مزيد من المساجد، وال المدارس اإلسالمية، وال أيضًا أئمة".

الخطب باللغة الهولندية فقط ومنع األئمة األجانب من الخطابة في هولندا إطالقًا.  كما طالب الحكومة 
إقترح حظرًا شاماًل على  1111د.  وفي أغسطس آب بدفع المال للمهاجرين المسلمين لكي يغادروا البال

ستخدام القرآن  في البيوت والمساجد أو ألي غرض غير البحث األكاديمي.  قال بأن  –بيع وتوزيع وا 
النصوص اإلسالمية المقدسة، التي شبهها بكتاب كفاحي "تحرض على الكراهية والقتل" وأنها هي السبب 
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سلمين سابقًا.  إدَّعى فيلدرز معرفته أن هذا اإلقتراح لن ينجح في في الهجوم على مؤسس جماعة من الم
21إختراق التشريع الهولندي، وقال أنه قصد به فقط أن يكون تحذير ضد إستخدام القرآن لتقنين العنف.

 

يصف فيلدرز اإلسالم بأنه "ديانة رجعية"، "التتناسب إطالقًا" مع الديمقراطية ولكنه يصر على أنه "يفرق 
وهو يعترف بوجود "أغلبية من المسلمين المعتدلين في هولندا" والذين "العالقة لهم  29الدين وأتباعه". بين

باإلرهاب" ويؤكد أن غضبه ليس موجهًا ضدهم بل ضد "األقلية المتزايدة من المسلمين المتطرفين" الذين 
ق المساجد الجهادية المعروفة، يتبعون أيديولوجية "فاشية".  وهو يوجه دعوته لهذه الفئة األخيرة بإغال

لقاء القبض على المتطرفين الذين هم تحت مراقبة  وسحب الجنسية الهولندية من األئمة الراديكاليين، وا 
21سلطات األمن.

 

لقد تمتع فيلدرز بنجاح سياسي في بيئة تتميز بوجود راديكالية إسالمية متزايدة، وندرة في الشخصيات 
ل مع المشكلة.  لقد ترك الحزب الليبرالي لكي يقوم بتأسيس حزب الحرية الذي المعتدلة المستعدة للتعام

وثاني أكبر عدد من المقاعد في إنتخابات هولندا بالبرلمان  1111ربح تسعة مقاعد في إنتخابات 
من قبل الحكومة الهولندية بتهمة خطاب  1191.  تمت محاكمته في أوائل عام 1111األوروبي عام 
حصل حزب الحرية على  1191اإلسالم، ولكن في اإلنتخابات الهولندية في يونيو حزيران الكراهية ضد 

 .1199ثالث أكبر عدد من األصوات.  وتمت تبرئته من تهمة خطاب الكراهية في 

 

 رونار سوجارد

تلقى الواعظ النرويجي الخمسيني رونار سوجارد تهديدات بالموت وطلب حماية  1112في إبريل نيسان 
ة له بعد توزيع سي دي إلحدى عظاته التي إنتقد فيها نبي اإلسالم.  ففي أثناء عظة في مارس الشرط

آذار في ستوكهولم سخر من عدة أديان بما فيها المسيحية وقال أن محمد "مشوش وشاذ جنسيًا".  تظاهر 
ح، "أن تتبرأ المئات من المسلمين خارج الكنيسة.  طالب رئيس مجلس األئمة في السويد، في تهديد واض

المجتمعات المسيحية من تصريحات سوجارد، ووعد بأنها بذلك تتجنب السويد المشاهد البشعة التي 
شهدتها هولندا".  قال أحد اإلسالميين لصحيفة سويدية أنه "حتى لو رأيت رونار وسط حراسة مشددة من 

لكتروني اإلسالمي "لجيش أقسم الموقع اإل  11الشرطة سوف أطلق عليه الرصاص حتى أرديه قتياًل".
أنصار السنة في السويد" والذي قال بأنهم أسسوا معسكر تدريب على اإلرهاب، "بإلقاء القبض على 

19سوجارد ومعاقبته".
 

 

 آالن فينكيلكراوت
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لقد أثارت تعليقات أقل حدة من تعليقات فيلدرز أو سوجارد ردود أفعال عنيفة.  ففي أثناء أعمال الشغب 
، تم تهديد المفكر الفرنسي اليهودي آالن فينكيلكراوت بسبب قوله أن العنف 1112نسية عام بالمدن الفر 

نوفمبر تشرين الثاني أشار  99كان له "سمة إثنية دينية".  وفي حوار مع صحيفة هآرتس اإلسرائيلية في 
قتصادية مشابهة لم  إلى أن المهاجرين من خلفيات غير اإلسالم، والذين يواجهون مشاكل إجتماعية وا 

يشتركوا في أعمال الشغب.  وقال أن اعمال الشغب ليست مجرد رد فعل تجاه لعنصرية الفرنسية، وليست 
 موجهة ببساطة إلى "قوى إستعمارية سابقة" بل هي "ضد فرنسا بتقاليدها المسيحية أو اليهودية المسيحية".

ت كمتعصب ضد العرب والمسلمين.  نوفمبر تشرين الثاني مقال صور فينكيلكراو  12نشرت الموند في 
وقد تقدمت حركة مناهضة العنصرية بدعاوى عنصرية ضده، وتلقى تهديد بأذى جسدي.  في اليوم التالي 
إقتبست الموند قوله: "إن الشخص الذي صورته الموند في مقالها يجعلني أشعر باإلستياء بل واإلحتقار 

كإعتذار، وتم إسقاط القضية.  ولكنه مع هذا "إضطر تجاهه".  وقد فسرت حركة مناهضة العنصرية هذا 
للبقاء منعزاًل  في المنزل".  وقف وزير داخلية فرنسا آنذاك، نيكوالس ساركوزي، في صف فينكيلكراوت 

11قائاًل: "ربما يكون السبب في توجيه هذا القدر من اإلنتقاد إليه هو أن ما يقوله صحيح".
 

 

 

 علي-المطران مايكل نظير

،  قاد مجرد ذكر العنف اإلسالمي إلى التهديد بمزيد من العنف.  حذر 1119ير كانون الثاني في ينا
األسقف األنجليكاني في روشستر، جناب القس مايكل نظير علي من أن اإلنعزالية والتطرف في مجتمعات 

"وهو الوجه المهاجرين قد خلقت "مناطق محرمة" على غير المسلمين.  قال إن هذا يعتبر إرهاب وتخويف 
نتقد سياسات العلمانية والتعددية الثقافية التي قوضت مؤسسة  اآلخر لعملة اإلرهاب اليميني المتطرف" وا 

ندد إبراهيم موغرا عضو المجلس اإلسالمي  12كنيسة إنجلترا وطالب بريطانيا بالعودة إلى تراثها المسيحي.
12ير مسئولة بالنسبة لرجل في مكانة المطران".في بريطانيا بتعليقات المطران وقال عنها أنها كلمات "غ

 

كان نظير علي إبنًا لوالدين باكستانيين غيرا دينهما من اإلسالم إلى المسيحية وأصبح نظير مطرانًا في 
باكستان ولكنه إضطر للهروب من تلك البالد بعد تلقيه تهديدات بالقتل.  واآلن في المملكة المتحدة، 

إنه هو وعائلته يحتاجون إلى حماية الشرطة: "لم يكن التهديد لي فقط، ولكن وبسبب تهديدات بالقتل، ف
وقد تحدث أيضًا حول مأزق المسلمين  12لعائلتي أيضًا.  وقد أخذته بجدية وكذلك فعلت الشرطة أيضًا".

ليعمل كل  1111الذين إعتنقوا المسيحية أي المتنصرين في المملكة المتحدة، وترك األسقفية في عام 
 وقت في الدفاع عن الحرية الدينية.ال
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 أمثلة أخرى

إن بعض اعمال العنف  الفعلية أو التهديد بها بشأن الخالفات الدينية يتورط فبها مجموعة من اإلسالميين 
  Barsomeyat.comالشرق أوسطيين )غالبًا مصريين( والذين لديهم موقع إلكتروني باللغة العربية هو 

ين المشتركين في مناقشات دينية مع مسلمين عبر البال توك، وهي خدمة والمخصص لمتابعة المسيحي
محادثة على اإلنترنت.  لقد نشر الموقع صورًا وعناوين وتهديدات بالقتل كلها تحت شعار عبارة عن صورة 

  11لخروف يتم ذبحه.

مسيحيًا، لإلعتداء  تعرض القس نوبل صموئيل، وهو خادم بريطاني مسيحي يقدم برنامجًا تليفزيونيًا آسيوياً 
وهو في سيارته، بواسطة ثالثة رجال نزعوا الصليب الذي كان يرتديه وأخذوا  1111في مارس آذار 

الحاسوب المحمول الخاص به وكذلك كتابه المقدس، وحاولوا تحطيم رأسه على عجلة القيادة.  قال 
مر الذي فعله في أي حال.  صموئيل أنهم هددوه بكسر رجليه لو إستمر في إذاعة برنامجه، وهو األ

بالرغم من أنه أكد على ان برنامجه ليس "هجومي" إال أنه قال في التقرير بأنه تجادل مع متصلين مسلمين 
غاضبين قبل الهجوم عليه.  أدان مالك المحطة المسلم الهجوم على الهواء، في حين إستمر صموئيل في 

عتبرت الشرطة اإلعتداء قضية   11"كراهية دينية". إذاعة برنامجه، وا 

يواجه الباحثين مخاطر لدى إجراء بحوث تاريخية في نصوص إسالمية.  يقول أحد الباحثين في اللغات 
السامية في ألمانيا أن القرآن تمت إساءة ترجمته لقرون وهو مقتبس من نصوص مسيحية آرامية أساء 

ي مجالت علمية غير معروفة، ولحمايته علماء اإلسالم تفسيرها.  وبسبب مثل هذه األبحاث التي تنشر ف
  19هو نفسه، فإنه ينشر أبحاثة اآلن تحت اإلسم المستعار كريستوف لوكسنبرج.

 

 مصلحين مسلمين

إن الخوف عامل موجود في المجتمعات اإلسالمية.  فقد واجه بعض الذين أدلوا بتعليقات بسيطة، وآخرين 
الديني، تهديدات من المتطرفين.  وكثير ممن تم تهديدهم  ممن نادوا بالتغيير اإلجتماعي أو السياسي أو

 هن نساء تعملن في مجتمعاتهن الخاصة.

 

 أحمد صبحي منصور، سعد الدين إيراهيم، وآخرين
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تم نشر بيان رسمي على اإلنترنت بواسطة جماعة مصرية، ضد المصلحين  1111إبريل نيسان  91في 
ثة أيام لكي "يعلنوا توبتهم ويتبرأوا من كتاباتهم ... وأن يتوبوا المسلمين وعائالتهم في الغرب، يمهلهم ثال

ال "سوف نتعقبهم في كل مكان وكل زمان.  إنهم ليسوا بعيدين  عن مساندتهم لبالد الكفر وحكامها".  وا 
عن سيوف الصالحين، إنهم أقرب إلى سيوفنا منا إلى أحذيتنا، إنهم تحت عيوننا وآذاننا )مراقبتنا( نهارًا 

ياًل، نحن نعرف تمامًا أماكن إختباؤهم، وسكنهم، ومدارس أبناءهم، وأوقات إنفراد زوجاتهم بالمنازل ول
وكان من المستهدفين رجل الدين المنفي أحمد صبحي منصور من جماعة القرآنيين، والذي تحدثنا   11..."

والديمقراطية المصري  عن سجنه في بلده مصر في الفصل الرابع؛  وزميله السابق، ناشط حقوق اإلنسان
سعد الدين إبراهيم؛  والمتحدثة األمريكية الصريحة سورية األصل والمسلمة سابقًا وفاء سلطان، والذين 
نتكلم عنهم الحقًا.  هؤالء وغيرهم كثيرين إستمروا في إعالن آراءهم بالرغم من السيل المستمر من 

الموضوعات الملغمة بالخطر بالنسبة لألشخاص التهديدات المجهولة.  إن موضوع مكانة المرأة هو من 
المولودين في مجتمعات إسالمية.  فغالبًا ما تواجه مجهودات الدفاع عن حقوق اإلنسان بالنسبة للمرأة 

 المسلمة بالتنديد والرفض كشكل من أشكال "اإلساءة إلى اإلسالم" كما توضح الحاالت التالية.

 

 

 

 سيران آتيس

إضطرت سيران آتيس، وهي محامية تركية ألمانية تعمل مع النساء المسلمات  1111في سبتمبر أيلول 
اللواتي يعانين من سوء المعاملة أن تترك مكتبها في برلين بعد تهديدات متكررة.  لقد كانت مستهدفة في 

وطلبت حماية الشرطة ولكن تم رفض طلبها.  في يونيو  1112حملة للتشويه في صحيفة تركية عام 
هاجم طليق إحدى عميالتها كل من العميلة وآتيس خارج المحكمة.  إن آتيس نفسها  1111حزيران 

المولودة في عائلة من المسلمين المتطرفين قد إنتقدت األلمان األصليين الذين بإسم التعددية الثقافية 
بالتغاضي يغضون النظر عن العنف المنزلي والزواج القسري.  قالت: "يجب ان نتوقف أخيرًا عن السماح 

عن إنتهاكات حقوق اإلنسان في المجتمعات اإلسالمية الموازية إستنادًا إلى التاريخ األلماني".  جاءت 
إستقالتها بعد تهديدات جعلتها تدرك "مدى خطورة عملي كمحامية ومدى نقص الحماية التي كانت أو ال 

ن المشهد اإلسالمي يشكون ما إذا زالت متوفرة لي".  أضافت مجلة دير شبيجل األلمانية "إن من يعرفو 
كان الذين يدافعون عن حقوق النساء والفتيات المسلمات في ألمانيا، سواء المحامين أو الكتاب أو 

11اإلخصائيين اإلجتماعيين يجدون حماية مناسبة".
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 نجالء كيليك

ومن أصل إضطرت عالمة اإلجتماع نجالء كيليك وهي ناشطة ألمانية أخرى في مجال حقوق المرأة 
تركي، إلى الهرب من بيتها بعد تهديد والدها لها بفأس.  وصار ظهورها علنًا يستلزم تواجد حماية 

في كتابها "العروس األجنبية"، جذبت اإلنتباه إلى وضع النساء والفتيات التركيات اللواتي يؤتى  19شرطية.
عاملة "الجواري الحديثة"، وبحسب بهن إلى ألمانيا بهدف الزواج القسري من رجال مهاجرين، ويلقين م

إمرأة تدخل ألمانيا سنويًا بهذا الهدف.  وطالبت بتحديد حد أدنى لزواج  92111تقديراتها فإن حوالي 
قامت عدة صحف تركية في ألمانيا   11العرائس األجنبيات وعقوبات أقسى لجرائم "القتل بداعي الشرف".

وأيضًا إلى اإلسالم".  إن كيليك، مثل آتيس أيضًا، إنتقدت  بالتنديد بها: "قالوا أنني أسيء إلى تركيا
التوجهات األلمانية في موضوعات المرأة: "إن المثقفين األتراك، مثل كثير من األلمان، يغمضون أعينهم 
ويقولون إن إستيراد العرائس أمر خاص.  لكنه ليس كذلك.  إنه أمر يعمل على تقويض قيم ديمقراطيتنا 

12ذاتها".
 

 

 كين ديليجوزإي

تلقت إيكين ديليجوز عضو البرلمان عن حزب الخضر، وهي أول عضوة مسلمة بالبرلمان األلماني، 
ستلزم األمر وضعها تحت حماية الشرطة بعد دعوتها 1111تهديدات بالقتل في أكتوبر تشرين الثاني  ، وا 

ظهار أن لهن نفس  الحقوق اإلنسانية والمدنية في حوار صحفي للنساء المسلمات إلى "خلع الحجاب ... وا 
التي  للرجال".  دافع ولفجانج شوابل وزير الداخلية األلماني عن ديليجوز مؤكدًا "أننا كمشرعين نؤكد بكل 
تصميم أن هذا الرأي يمكن التعبير عنه، وأن المرء ال يجب أن يكون بحاجة إلى حماية الشرطة بسبب 

يحات ديليجوز هو تشويه صورتها إلى حد تشبيهها كان رد فعل بعض الصحف التركية لتصر  12ذلك".
بالنازيين.  أما رجال الدين المسلمين المحليين، فبالرغم من إنتقادهم لتعليقات ديليجوز، إال أنهم عارضوا 

12بحزم التهديد بالقتل وأكدوا تأييدهم لحرية التعبير.
 

 

 نيامكو سابوني

والمساواة بين الجنسين موقفًا مشابهًا في أكتوبر تشرين واجهت نيامكو سابوني التي أصبحت وزيرة التكامل 
كانت والدتها مسلمة ووالدها  –.  ولدت نيامكو في بوروندي ألبوين كنغوليين منفيين 1111الثاني 

وأصبحت أول وزيرة في حكومة السويد من أصل أفريقي.   –مسيحي )وهي ال تمارس أي من الديانتين( 
مثيرًا للجدل بسبب جهودها في محاربة "ثقافة الشرف" التي ترى أنها مصدر كان تعيينها في هذا المنصب 
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اإلساءات مثل فحص العذرية، والزواج القسري، والحجاب، وختان اإلناث، والعنف ضد النساء، خاصة قي 
المجتمعات اإلسالمية.  طالبت بإجراء فحوص نسائية للتأكد من عدم تعرض الفتيات للختان وأكدت أن 

تحت سن الخامسة عشر، وهو سن الرشد في السويد، يجب أن يمنعوا من إرتداء الحجاب قائلة "ال  الفتيات
يقول القرآن في أي موضع بضرورة إرتداء األطفال الحجاب؛ فهذا يعوقهم عن الحياة كأطفال".  وجهت 

ى إن خمسين من هذه إليها تهمة "اإلسالموفوبيا" وتلقت نقدًا حادًا من الجماعات اإلسالمية في السويد، حت
الجماعات طالبت بعزلها من منصبها بعد تعيينها بوقت قليل.  نظرًا للتهديدات بالموت الموجهة إليها فإنها 
تحتاج إلى وجود حراسة أربعة وعشرين ساعة في اليوم، وقد توقف العاملين معها عن نشر أنشطتها 

11اليومية على موقعها اإللكتروني.
 

 

 سعاد السباعي

سعاد السباعي، رئيسة الرابطة اإليطالية للنساء المغربيات األصل، تهديدات متزايدة بعد أن فازت تلقت 
.  وهي ليست مسلمة ملتزمة ولكنها تفتخر بتراثها مؤكدة "لم 1119بمقعد في البرلمان اإليطالي في عام 

ساء.  فهل هذه جريمة؟"  أتكلم قط عن اإلسالم ... ولكنني تحدثت عن المسلمين الذين يسيئون معاملة الن
لى أفراد آخرين غير  1111منذ إبريل نيسان  واجه ثالثة رجال المحاكمة لتوجيههم تهديد بالقتل إليها وا 

معروفين.  تعتقد السباعي، التي تدعم الحوار بين األديان وقد إنتقدت الحجاب والنقاب، أن أئمة متطرفين 
أقامت دعوى قضائية ضد آكراني ه.  1111في عام  11الم"."يقولون، خطأ، لتابعيهم أنها تسيء إلى اإلس

بكتابة ما تسميه "فتوى بالقتل ... جعلتني أعيش في خوف لبعض الوقت".   1111الذي قام في عام 
باإلضافة إلى توصية السباعي أن "تبدأ تصلي، وتترك العمل للرجال" وأن "المرأة التي ال تغطي رأسها 

د عي الخطاب أنها "قد كشفت كمسيحية" والذي هو في الواقع إتهام بالردة.  يجب أن تعلق من شعرها" وا 
19وقد قبلت المحكمة، في حكم تاريخي، حجة السباعي بأن إدعاء مثل هذا هو في الواقع تهديد بالقتل.

 

 

 قادرة نور

 إبريل 92تعرضت قادرة نور وهي عضوة بارزة في منظمة للنساء النرويجيات الصوماليات األصل في 
للضرب المبرح في وسط مدينة أوسلو بواسطة مجموعة من الرجال الصوماليين.  كانت قد  1111نيسان 

.  وتمت 1111لفتت اإلنتباه إلى مساندة األئمة النرويجيين لختان اإلناث في توثيق بكاميرا خفية عام 
اء".  وقالت أنه "بينما مهاجمتها بعد تصريحها لصحيفة نرويجية أنه "يجب إعادة تفسير نظرة القرآن للنس

كنت ملقاة على الرصيف ضربوني بأرجلهم صائحين بأنني دست على القرآن.  هتف عدد منهم اهلل أكبر 
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ورددوا آيات من القرآن".  ندد المجلس اإلسالمي في النرويج بالهجوم، وتم القبض على إثنين من المشتبه 
11بهم.

 

 

 اسرا نعماني

نسائية مسلمة وكاتبة سابقة لوول ستريت جورنال في الواليات المتحدة  تلقت اسرا نعماني، وهي ناشطة 
األمريكية، تهديدات بالقتل بعد قيامها بالدعوة إلى وجود دور أكثر تحديدًا للمرأة في اإلسالم.  في أحد هذه  

بين قال المتحدث هاتفيًا أنه سوف "يذبح" كال والديها لو لم "تغلق فمها".  كانت قد إنتقدت الفصل 
الجنسين في المساجد وساعدت في تنظيم إجتماعات للجنسين يؤم الصالة فيها نساء.  ندد النقاد بنعماني 
تهموها بأنها لها صلة مع وكالة اإلستخبارات المركزية والموساد.  وسعى  على أنها "مثيرة للمشاكل" وا 

ها بسبب "تشويش العبادة ونشر أعضاء المسجد في مدينتها مورجانتاون في  فرجينيا الغربية إلى إبعاد
معلومات خاطئة عن اإلسالم".  ولكن مع هذا، فقد رفضت أن توقف جهودها من أجل النساء أو جهودها 
ضد األصوليين الوهابيين الذين تعتقد أنهم يكتسبون نفوذًا متزايدًا في المساجد األمريكية بمساعدة فيض من 

91السيولة المادية.
 

 

 

 أمينة ودود

دود أستاذة الدراسات اإلسالمية بجامعة كومونويلث بفرجينيا أمت صالة يشترك فيها الجنسين في أمينة و 
مانهاتن.  كانت الصالة قد أقيمت في كنيسة أسقفية بعد رفض ثالثة مساجد إستقبال المصلين، وكانت 

تم تهديد ودود،   صالة معارض فنية قد إقترحت إستقبالها ولكنها تراجعت بعد تلقيها تهديد بوجود قنبلة.
وكذلك التنديد بهذه الصالة بصورة واسعة في الشرق األوسط، بما في ذلك قول مفتي السعودية أنها مؤامرة 

99من قبل "أعداء اإلسالم"، وقول أحد المسئولين بكلية البنات بجامعة األزهر أنها عمل مرتد.
 

 

 شبانة رحمان

ات بالقتل لتناولها مسائل المرأة واإلسالم والتكامل من خالل تلقت الكوميديانة والكاتبة شبانة رحمان تهديد
الفكاهة.  ففي أحد العروض، خرجت شبانة، التي كانت عائلتها قد إنتقلت من كراتشي إلى أوسلو بعد 
مولدها بوقت قليل، إلى المسرح مرتدية نقاب وقائلة أنه ليس هذا زي عملي عند محاولة تركيب أثاث أيكيا، 

في تهديد األطفال، وذلك قبل أن تخلعه لتكشف عن فستان سهرة أحمر.  كما إنتقدت الزواج ولكنه رائع 
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المدبر، وختان اإلناث، والشريعة اإلسالمية، وكذلك تقصير النرويج في دمج المهاجرين من مواطنيها.  
صالح وهي تتهكم على "الفوضويين الحالل" النرويجيين الذين يتغاضون عن اإلساءات في اإلسالم ل

، قامت مجموعة من النساء المسلمات المحافظات بمقاطعتها مقاطعة 1111التعددية الثقافية.  في عام 
، وبعد عدة أشهر من 1119رمزية بسبب إحتجاج نظمته ضد قتل فتاة كردية بداعي الشرف.  وفي 

ها في وعدها بحرق القرآن في أحد عروضها، قام مجهولون بإطالق الرصاص على مطعم تملكه أخت
ن كان لم يسفر عن اإلعتداء أي إصابات. لقد أثرت رحمان في السياسة النرويجية حتى أن  أوسلو، وا 
مناقشات الهجرة يشار إليها اآلن بصورة عامة كـ "مناقشة شبانة".  وفي نمط صار شائعًا، إتهمها النقاد 

حريك الحوار حول كيفية دمج بتغذية التحيز ضد المهاجرين.  ولكن وزير الهجرة النرويجي إمتدحها لت
91الثقافات المهاجرة مع الثقافة النرويجية.

 

 

 ناصر خضر

يتعرض من ينادون بالتسامح والقيم الديمقراطية في اإلسالم إلى التهديد أيضًا.  وأحدهم هو ناصر خضر 
ونه أول شخص مهاجر يفوز بمقعد في البرلمان الهولندي.  ولك 1119السوري المولد، والذي صار في 

عدو دائم للتطرف اإلسالمي، فقد وضع خضر "الوصايا العشر للديمقراطية" والتي تضمنت حرية التعبير 
  92وعدم العنف والوعد "بالفصل بين السياسة والدين" وأن "ال يوضع الدين أبدًا فوق قوانين الديمقراطية".

عا إليه رئيس الوزراء رفض خضر حضور إجتماع حول التشدد اإلسالمي د 1112في سبتمبر أيلول 
الهولندي آندرز فوغ راسموسن وقال عنه خضر بأنه "سيعطي شرعية لرجال الدين الراديكاليين" المدعوين 
لحضوره أيضًا.  إحتاج خضر إلى حماية الشرطة بعد إنتخابه بوقت قليل نتيجة تهديدات بالقتل من اليمين 

في وسط أزمة الرسوم الكاريكاتورية المتصاعدة عام و   92النازي المتطرف وكذلك المتطرفين اإلسالميين.
، أسس شبكة المسلمين الديمقراطيين للترويج ألصوات المسلمين المعتدلين.  يؤكد وهو الذي يدعو 1111

نفسه "مسلم بالثقافة" أنه "بالطبع يمكنك أن تكون ديمقراطيًا ومسلمًا ملتزمًا في نفس الوقت ... فإن الهدف 
 جل التخلص من اإلسالم، بل التصويت إلدخال الديمقراطية".ليس التصويت من أ

قام خضر أيضًا بتنظيم مظاهرة من المسلمين المعتدلين ضد المملكة السعودية بسبب مهاجمتها حرية 
شخصًا إلى عضويتها ولكن  9211النشر في الدنمارك.  وفي خالل أسابيع قليلة كانت منظمته قد ضمت 

قال خضر أن الكثير من األعضاء قد تركوا المجموعة نتيجة التهديدات  92مع هذا ظلت صوتًا صغيرًا.
 والتي تشكل مشكلة خاصة بالنسبة للنساء.

قام أحمد عكاري وهو واحد من أبرز مثيري أزمة الرسوم الكاريكاتورية بتهديده بالقتل، وقال في مارس آذار 
يذهب شخصين لزيارته وتفجيره، هو لو أنه "صار وزيرًا لألجانب أو التكامل أال يجب أن  1111
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بعد أن إلتقطت كاميرا خفية تعليقاته، إدعى عكاري أنها كانت مجرد نكتة؛  وتم التحقيق معه  91ووزارته؟"
ن كانت هذه الفضيحة قد قادت إلى إقالته من منصبه  ولكن لم توجه الشرطة الهولندية أية إتهامات إليه، وا 

  99ي.كمتحدث بإسم مجتمع الدين اإلسالم

 

 أحمد أبو طالب

كان أحمد أبوطالب المغربي المولد أحد أعضاء المجلس المحلي بأمستردام الذين أكدوا على ضرورة إدماج 
من كل من المتطرفين اإلسالميين والهولنديين العنصريين  1112المهاجرين.  وقد واجه الرفض في عام 

جوخ، بعد أن قال للمصلين في أحد المساجد أن على السواء.  وتلقى تهديدات بالقتل في إثر مقتل فان 
المسلمين يجب أن يقبلوا القيم الهولندية العامة: "من الحكمة ألي شخص ال يتشارك في هذه القيم أن يحسم 
أمره ويترك البالد".  قال عنه محمد بويري قاتل فان جوخ أنه زنديق؛  أما من ناحيته فقد قال أبوطالب، 

عقيد تفسير القرآن "يضحكني األمر عندما يظن صبي مثل محمد ب. أنه الذي أكد على صعوبة وت
يستطيع إستقاء معرفة كافية من القرآن باللغة اإلنجليزية والهولندية تجعله يعتقد أن واجبه إطالق الرصاص 

 على أي شخص".

ل فان كان أبوطالب واحد من المسلمين القالئل الحاضرين في مظاهرات أمستردام لإلحتجاج على مقت
جوخ.  وقال أن اآلخرين إال أن "كان يجب أن يتواجدوا للدفاع عن سيادة القانون" بالرغم من إحتمال 
إستياءهم من فان جوخ.  قال أيضًا أن الحكومة الهولندية كان يجب أن تبذل جهدًا أكبر إلطالق حوار بعد 

لمين وغير المسلمين، ولكن بين مقتل فان جوخ، مؤكدًا أنه "يجب أن نضع خطًا فاصاًل، ليس بين المس
أن يجعل تحركه العلني " دائمًا بصحبة أناس  1112إضطر أبو طالب منذ عام  91الصالحين والطالحين".

عمدة لمدينة روتردام وظل دائمًا يقول لزمالئه المهاجرين:  1111تم تعيينه في يناير   11مسلحين جيدًا".
ذا لم 19ترغبوا في اإلندماج، غادروا البالد". "توقفوا عن إعتبار أنفسكم ضحايا، وا 

 

 

 آفشين إليان

كان الكاتب وأستاذ القانون آفشين إليان عضوًا سابقًا في حزب يساري إيراني متطرف، وقد هرب إلى 
.  سرعان ما حصل على شهادات في القانون والفلسفة ثم بدأ في الكتابة في 9191هولندا في عام 

آيان هرسي علي، إنتقد بشدة األسلمة ودعاة التعددية الثقافية الذين الصحف الهولندية.  وعلى مثال 
يدافعون عنها.  وقد عبر عن رد فعله لمقتل فان جوخ من خالل مقال عنوانه: "قولوا نكات عن اإلسالم!"  

عليها... لم يكن لوثر كارهًا ‘العنصرية’و‘ اإلسالموفوبيا’وقد قال أن "حرية الخطاب مهددة بتزايد قيود 
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للكاثوليكية، ولكنه إنتقد الكنيسة.  وفولتير لم يكن كارهًا للدين، ولكنه كان ببساطة ينتقد مظاهر التعصب 
الديني.  فهل  كان يجب محاربة حركة اإلصالح على أساس أن لوثر "اليجب أن يشوه صورة كل 

يري" من قبل كثير من ومثلما تم إستبعاد هيرسي علي، كذلك تم إعتبار إليان "متطرف تنو  11الكاثوليك؟"
زمالؤه في الدين.  وأصبح هو أيضًا بحاجة إلى الحماية المستمرة.  إنه يؤمن أن "المتطرفين يخشون أن 
يشكل المجتمع الهولندي خطرًا شديدًا بالنسبة لهم لو صار مالذًا آمنًا لمناقشة عقالنية لإلسالم 

12السياسي".
 

 

 المصلحين الكنديين

فتاح المتحدث بإسم المؤتمر اإلسالمي الكندي أعداء بمعارضته إستخدام المحاكم في كندا، إكتسب طارق 
نتقاده ألحد األئمة البريطانيين  الشرعية في كندا، ودعوته إلى اإلعتراف بحقوق المثليين في اإلسالم، وا 

هو البارزين.  إضطر إلى ترك منصبه نتيجة تهديدات بالقتل ضده هو وعائلته.  كتب محمد المصري، و 
رئيس المؤتمر الكندي اإلسالمي، وهو المنظمة األكبر واألكثر تفاعاًل، في جريدة المجلس أن فتاح كان 

بزعم إساءته  1112"معروفًا في كندا بتشويه اإلسالم ومهاجمة المسلمين".  تعرض فتاح للهجوم في 
 12.1111لمحمد رسول اإلسالم، ودعي مرتدًا عند اإلعتداء عليه في عام 

، قالت فرزانه شهيد، المؤتمر اإلسالمي الكندي أنها هي وزمالؤها يتلقون 1111توبر تشرين األول في أك
تهديدات عبر رسائل إلكترونية من إسالميين راديكاليين، وقد قيل مرتين أنها مرتدة بسبب مواقفها غير 

طالبت مايكل برايانت،  األصولية بشأن الشريعة اإلسالمية والمثلية الجنسية، وكذلك إدانتها لإلرهاب. 
النائب العام في أونتاريو، بتوسيع القوانين الخاصة بجرائم الكراهية لتشمل التهديدات الموجهة ضدها وضد 
آخرين من المسلمين الليبراليين، موضحة أن القانون يجب أن "يضم إتهامات اإلزدراء بالمقدسات والردة 

12تم توعية الرأي العام واإلطار القانوني بهذه المسألة".ويعتبرها ضمن قوانين الكراهية القائمة حتى ي
 

تم تهديد إثنين آخرين من المسلمين الكنديين بالموت بسبب موقفهما ضد اإلسالم الراديكالي، وهما األستاذ 
الجامعي سليم منصور، وهو من أصل هندي، وقد عارض الرقابة الذاتية التي تتم بإسم مراعاة شعور 

رازا وهي كندية باكستانية.  وقد تحدث كل منهما، باإلضافة إلى طارق فتاح، في مؤتمر  اآلخرين، وراحيل
نتقادهما إلستعداد بعض  1119عقد في أكتوبر تشرين األول  عن إدانتهما للتمييز على أساس الجنس، وا 

11اليساريين الكنديين للمشاركة في التطرف اإلسالمي.
 

خارج منزل أمير آراين  1111ظي لهجوم وحشي في إبريل تعرض الصحفي باكستاني المولد جواد في
المحرر الكندي في جريدة باكستان بوست بسبب إنتقاده للجماعة اإلسالمية الباكستانية منهاج القرآن.  
تشكك مقاله في أن يكون رئيس الجماعة قد كتب إسم النبي محمد على القمر بالفعل كما يدعي.  وبدأ 
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ونيًا ويقولون آلراين "أنت لست مسلمًا، أنت تساند المسيحيين".  وقال مهاجمي متصلين يهددون فيظي تليف
ال ستتم مهاجمتك مرة أخرى". 11فيظي أنه يجب أن يتوقف عن الكتابة ضد اإلسالم "وا 

 

عندما كانت إرشاد منجي في الرابعة من عمرها، هربت مع عائلتها إلى كندا لتنجو من  9111في عام 
أوغندا.  ودرست في مدرسة إسالمية في كندا ما بين سن التاسعة والرابعة عشر، ثم نظام عيدي أمين في 

طردت منها بعد أسئلتها لمعلميها حول موضوعات مثل منع النساء من إمامة الصالة، ودليل وجود مؤامرة 
ت مذيعة يهودية ضد اإلسالم، وأخيرًا سؤالها لماذا أمر محمد جيشه بالقضاء على قبيلة من اليهود.  أصبح

تليفزيونية ناجحة ولها مواقف ليبرالية، وقامت بمناقشة موضوعات تمس المثليين بإعتبارها تعلن مثليتها 
الجنسية. إختارت منجي الدعوة إلى إصالح اإلسالم بداًل من التخلي عن دينها.  ويندد كتابها الصادر عام 

ن التي ترتكب بإسم اإلسالم بما فيها معاداة بعنوان "مشكلة اإلسالم اليوم" بإنتهاكات حقوق اإلنسا 1112
ستمرار الرق في ظل بعض األنظمة اإلسالمية.  تقول بأنه في حين يعتبر  السامية، والجرائم ضد المرأة، وا 
اإللتزام الحرفي بالنصوص مشكلة في كل األديان، إال أنه أصبح سائدًا بين المسلمين مما يعمل على 

.  وفي رأيها، فإنه ال يجب إعتبار القرآن وحي مباشر من اهلل ال يمكن إغالق باب المناقشات الدينية
 مناقشته.

باإلضافة إلى ما لقيته من التنديد، فإنها تلقت من التهديدات بالعنف ما يكفي إلقناعها بتأجير حارس 
شخصي وتأمين بيتها ضد الرصاص.  ومع هذا تتجنب منجي إصطحاب حراس شخصيين إلى 

تلقيها حتى يمكنها إقناع الشباب المسلمين، والذين تعتقد أن أغلبهم يشاطرونها قلقها، أنه المحاضرات التي 
متنان من  من الممكن معارضة التطرف.  وقد وصلتها أيضًا، باإلضافة إلى التهديدات، رسائل تقدير وا 

ل منجي: مسلمين، خاصة من شابات مسلمات، تقول أنها "تعبر بصوت عال ما كانوا يهمسون به".  تقو 
"إن المسلمين في الغرب في مكانة تسمح لهم بإعادة إحياء التراث اإلسالمي للمنطق اإلستقاللي ... نحن 

كل ذلك دون خشية إنتقام من  –نتمتع بالحرية الغالية للتفكير، والتعبير والتحدي ومواجهة التحدي 
19الدولة".

 

 

 مصلحين آخرين

ردني عبد المنعم أبو زند فتوى تدعو إلى قتل الباحث خالد ، أصدر العالم اإلسالمي األ1119في عام 
دوران والذي يقيم بالواليات المتحدة ويرأس جمعية إبن خلدون بتهمة الردة.  لم يترك دوران اإلسالم ولكنه 
تعرض لحملة تشويه إمتدت إلى كل أنحاء العالم بعد مهاجمة مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية كتابه 

راهيم: مقدمة لليهود عن اإلسالم.  كان دوران وهو من أقوى دعاة الحوار بين األديان قد كتب هذا "أوالد إب
الكتاب لصالح اللجنة اليهودية األمريكية بهدف "رفع الغمامة" عن فهم اليهود لإلسالم نتيجة الصراع في 
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ليهود بأن اإلسالم ال يجب أن الشرق األوسط.  أراد "أن يبين الروحانية السامية في اإلسالم" وأن "يقنع ا
ضطر لإلنتقال إلى  يلقى اللوم بسبب ممارسات بعض المسلمين المعاصرين".  تم السطو على سيارته وا 

  11بيت آمن.

في غزة أرسل اإلسالميين الراديكاليين تهديدات  1111خالل اإلشتباكات في يناير كانون الثاني عام 
الذي كان له دور بارز في التواصل مع المجتمع اليهودي في  بالموت إلى اإلمام الفرنسي حسن شلغومي

ضطر أن يلجأ إلى حماية الشرطة والحراسة الشخصية؛ كان بيته  فرنسا.  وتم سكب النفط على سيارته، وا 
قد تعرض للسطو في وقت سابق بعد إشتراكه في إحياء ذكرى الهولوكوست وحثه للمسلمين على إكرام 

911الضحايا.
 

، كتب العالم اإلسالمي أكبر أحمد يرثي قمع "األصوات المعتدلة في 1112إلندبندنت عام في مقال با
اإلسالم" بواسطة حكومات مصممة على "البقاء في السلطة بأي ثمن".  وكذلك عبر مقاله عن حزنه بسبب 

توم لحماسه "الهجوم الشرير على شخص النبي".  ولكن في المملكة المتحدة، تم "التنديد به وتسميته العم 
في الحوار مع اليهود والمسيحيين وتأثره الشديد بالحصارة الغربية".  تحدت في صالة المساء في كنيسة 
صغيرة بكامبريدج وألقى محاضرة في المجامع الليبرالية التقدمية في المملكة المتحدة ولكن "لهذا تم وصفي 

طرفين المسلمين الذين هالهم تعاوني مع وتلقيت تهديدات عنيفة من كل من المت –بأني عميل صهيوني 
919‘".يعود من حيث أتى’أن ‘ اللقيط األسود’وأيضًا من البريطانيين العنصريين الذين طالبوا هذا ‘ العدو’

 

 

 مسلمين سابقين

يعيش بعض من المسلمين سابقًا في خوف من مهاجمتهم بسبب الردة، سواء كانوا قد صاروا ملحدين أو 
نة أخرى، ويضاعف أولئك الذين يعبرون عن إعتراضهم ضد هذا القمع المخاطر التي غيروا دينهم بديا

أعلن الشيخ عمر بكري محمد عضو جماعة المهاجرين  1112في يناير كانون الثاني  911يواجهونها.
 المتشددة، والذي كان يعيش في بريطانيا آنذاك، أنه في الخالفة المستردة والتي يتمنى تحقيقها "لن يتمكن
المسلمين من إعتناق المسيحية خوفًا من اإلعدام".  أما المجلس األوروبي للفتوى والبحث ومقره أيرلندا، 
ويرأسه الشيخ القرضاوي الذي له بصمته في كل مكان، فإنه يتجنب مسألة اإلعدام بسبب الردة بعيدًا عن 

يجب أن تقرره الحكومات اإلسالمية القانون بقوله "إن إعدام من يرتدون عن اإلسالم هو مسئولية الدولة و 
فقط".  يبرر المجلس القتل )المصرح به( "لمن يعلنون أفعالهم على المأل وقد يتسببون في وقوع فتنة بإهانة 

هذه المشكلة لها أبعاد  912إسم اهلل )تعالى( أو نبيه )صلعم( أو المسلمين" على أساس أن هذا يعتبر خيانة.
رية من قبل المتطرفين أو الشخصيات اإلسالمية المخادعة:  وفقًا لتقرير تتجاوز مجرد التصريحات النا

بالمائة من المسلمين البريطانيين في  21الصادر عن مركز أبحاث تبادل السياسات، فإن  1111عام 
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بالمائة  ممن هم ما بين الخامسة  21المرحلة العمرية ما بين السادسة عشر والرابعة والعشرين، و كذلك 
بالمائة من عموم المسلمين البريطانيين يوافقون على "أن  29ين و الرابعة والثالثين، و أيضًا والعشر 

912الخروج عن اإلسالم محرم وعقوبته الموت".
 

 

 إبن ورقة

إن "إبن ورقة" إسم مستعار إستخدمه المسلمين المنشقين على مدى التاريخ، وهو هنا باكستاني مسلم سابقًا 
.  9191الواليات المتحدة وبدأ يكتب نقدًا لإلسالم إثر قضية سلمان رشدي عام  يعيش في موقع سري في

ويحتفظ بسرية هويته ومكانه لكي يتجنب الهجوم عليه.  وهو مؤلف للعديد من الكتب، منها كتب بحثية 
، وكذلك الكتاب المعروف "لماذا أنا لست مسلمًا"، ونادرًا ما يظهر في أماكن عامة.  وفي مناسبة خاصة

إضطر للخروج متنكرًا، وقد صرَّح بأن حتى أخاه ال يعرف مكانه.  كما يأمل أن تؤدي األبحاث والدراسات 
القرآنية إلى صيرورة المجتمع اإلسالمي "أقل تشددًا وأكثر إنفتاحًا"، كما فعلت دراسة الكتاب المقدس 

 912بالنسبة للمسيحيين.
 

 

 منة أحادي

ي ثالث دول أوروبية مختلفة هيئات لمحاربة قمع المرتدين، ولكن تم ، أسس المسلمين سابقًا ف1111في 
،  ساعدت منة أحادي 1111تهديد ووجدوا صعوبة في ضم أعضاء لهذه الهيئات.  وفي فبراير شباط 

ناشطة حقوق اإلنسان إيرانية المولد في تأسيس المجلس المركزي للمسلمين سابقًا في ألمانيا لمساعدة 
ون ترك اإلسالم، خاصة من النساء.  ضمت المجموعة أربعين عضوًا، كان أغلبهم أولئك الذين يريد

نشطاء في العمل السياسي الشيوعي في بالدهم األصلية.  ال تؤمن أحادي بإمكانية تحديث اإلسالم من 
الداخل بل بالحري ترجو مواجهة المنظمات التي تدعي أنها تمثل كل المسلمين.  وقد تلقت تهديد بالموت 
بعد تأسيس الهيئة بوقت قصير وتم وضعها تحت حماية الشرطة، كما تعرض أعضاء آخرين أيضًا لـ 

911"الترهيب".
 

 

 مريم نمازي

، أسست مجموعة من المسلمين سابقًا، بقيادة ناشطة حقوق اإلنسان والمرأة مريم 1111أيضًا في عام 
لمجلس هي مواجهة العقوبات اإلسالمية نمازي، مجلسًا للمسلمين سابقًا في بريطانيا.  كانت مهمة ا

التقليدية للردة، وكما هو الحال في ألمانيا، توفير "بديل" للمهاجرين لغير أسباب دينية "ألمثال المجلس 
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اإلسالمي البريطاني ألننا ال نعتقد أنه يجب تصنيف الناس في خانة كمسلمين أو أن يكونوا مجبرين على 
ية مثل المجلس اإلسالمي البريطاني".  كذلك نددت نمازي بـ "المهادنة" قبول تمثيلهم بواسطة هيئات رجع

من جانب الحكومة البريطانية والتي قالت أنها قد خلقت إنشقاقًا إجتماعيًا بوضع "سياسات ومبادرات 
معينة" تستهدف المسلمين.  وافق خمسة وعشرون من البريطانيين المسلمين سابقًا على اإلنضمام 

أسيس هذه الهيئة.  وقالت نمازي، التي كانت قد تلقت تهديدات بالقتل أن الكثيرين يخشون كأعضاء عند ت
911اإلنضمام بسبب "التهديد واإلرهاب".

 

 

 إحسان جامي

إحسان جامي، عضو مجلس محلي عن حزب العمل الهولندي، إنتقل إلى هولندا مع عائلته وهو في سن 
اإلسالمية المتشددة ولكن بعد ذلك دفعته األحداث بما فيها  صغير، وقد إنجذب في البداية لأليديولوجية

قتل فان جوخ وأزمة الرسوم الدنماركية إلى ترك اإلسالم.  تعرض للهجوم ثالث مرات؛ في إحدى هذه 
المرات أحاطت به مجموعة من الشباب لياًل ووضعوا سكينًا على رقبته.  بعد الهجوم الثالث، في أغسطس 

دفع على األرض في مركز تجاري في فووربرج، تم توفير المزيد من الحراسة ، حيث ضرب و 1111آب 
، تدعو المسلمين سابقًا إلى 1111سبتمبر أيلول  99بدأ جامي مجموعة للمسلمين سابقًا في  919له.

اإلشتراك في "كسر تابوهات ترك اإلسالم وأيضًا الوقوف إلى جانب العقل والحقوق والقيم العالمية 
وأعلن "إن مدارس الشريعة تقول بقتل من يتركون اإلسالم.  وفي الغرب يتم تهديد الناس،  911".والعلمانية

وطردهم من عائالتهم، وضربهم ... نريد أن يتغير ذلك، حتى يكون الناس أحرار في إختيار هويتهم 
991ومعتقداتهم".

 

س أن المجموعة "تسيء إلى واجه جامي إنتقادات من حزبه أيضًا.  قال نائب رئيس الوزراء فاوتر بو 
المسلمين ودينهم".  رفض جامي فكرة اإلنضمام إلى خيرت فيلدرز في حزب الحرية حيث أن تأييده للحرية 

سبتمبر أيلول تعاون مع فيلدرز في كتابة مقال  11الدينية تتعارض مع بعض مواقف فيلدرز.  ولكن، في 
ة مسئولي الحكومة لتخفيف الخطاب بشأن اإلسالم.  مشترك بعنوان "لن نصمت أبدًا" والذي رفضا فيه دعو 

ال "سوف نعيش الثالثينات مرة أخرى.  في  حث المقال على إتخاذ خطوات فورية ضد أسلمة هولندا، وا 
ذلك الوقت كان هتلر وراء ما حدث، ولكن هذه المرة سيكون محمد".  بعد نشر ذلك المقال، طلب حزب 

قعده بالمجلس؛  ولكنه ظل بالمجلس كعضو مستقل.  قام بحل العمل المحلي من جامي التخلي عن م
قائاًل أن تهديدات المسلمين صارت تمنع الناس من  1119لجنته من المسلمين السابقين في أبريل نيسان 

999اإلنضمام إليها.
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، خطط جامي إلنتاج فيلم عن حياة محمد، وكان من المفترض أن يتضمن مشاهدًا 1119في ربيع عام 
وهو يشعر باإلثارة الجنسية أمام زوجته ذات التسعة أعوام.  أعلنت مجموعة من المسلمين  للنبي

الهولنديين أنهم سوف يسعون إلى إصدار حظر على الفيلم، في حين أعلن جامي أنه كان سيكون مثيرًا 
من وزير ولكنه تخلى عن المشروع بعد طلب  991.1112للجدل أكثر مما كانت الرسوم الكاريكاتورية عام 

في ديسمبر كانون األول  992العدل الهولندي وتحذير من أن الحكومة الهولندية ربما لن تستطيع حمايته.
قام بإنتاج فيلم بعنوان "حوار مع محمد" يصور لقاء مع رجل يرتدي قناع يقوم بدور نبي اإلسالم  1119

.  قامت عدة جماعات إسالمية والذي بدا في بعض المواقف منفتحًا للتفسيرات اإلصالحية لتعاليمه
إحتجت اإلدارة الروحية اإلسالمية  1111هولندية بإعتبار الفيلم "مجرد فقاعة في الهواء" وفي فبراير شباط 

في نيزني نوفجورود بروسيا بالمطالبة بمقاطعة الزهور الهولندية إحتجاجًا على الفيلم.  مازال جامي يواجه 
  992رة.تهديدات ويحتاج لوجود حراسة مستم

 

 

 وفاء سلطان

عندما قام  9111بدأت الطبيبة النفسية وفاء سلطان وهي أمريكية سورية األصل، بالشك في دينها عام 
مسلحي اإلخوان المسلمين بقتل أستاذها الجامعي في جامعة حلب وهم يهتفون "اهلل أكبر".  تقول إن آيات 

.  وساهمت، بعد هجرتها إلى الواليات المتحدة، كثيرة في القرآن تقول بوجوب قتل من ال يؤمنون باهلل
بمقاالت تنتقد التطرف اإلسالمي نشرت في موقع إلكتروني إسالمي إصالحي.  جذبت سلطان المزيد من 
اإلهتمام، بل شهرة سلبية في بعض األوساط، إثر حوار على قناة الجزيرة التليفويونية في يوليو تموز 

العنف التي يقوم بها المسلمين المتطرفين وبين "الغرائز البربرية  قامت فيه بالربط بين أعمال 1112
الوحشية التي تثيرها تعاليم تدعو إلى رفض اآلخر بل وقتله".  بعد هذا الحديث إنهمر عليها سيل من 

  992التهديدات بالقتل، وبدأ اإلسالميون المتطرفون وضع إسمها على المواقع الخاصة بهم.

أن العالم يختبر "ليس صدام بين  1111وار ثان  على قناة الجزيرة في فبراير شباط ثم أعلنت سلطان في ح
األديان أو صدام بين الحضارات"، بل "صدام بين التحضر والرجعية، بين ما هو متحضر وما هو بدائي،  

أيضًا  بين البربرية والعقالنية ... بين من يعاملون النساء كالبهائم ومن يعاملوهن كآدميات".  وقالت
"المسلمون فقط هم من يدافعون عن معتقداتهم بحرق الكنائس، وقتل الناس وتدمير السفارات".  تلقت بعد 

قالت أنها تعيش مع عائلتها في مخبأ.  وقد عبَّرت عن  1111هذا تهديدات بالموت، وفي صيف عام 
واب إثنين من إخوتها بعد قلقها بشأن سالمة عائلتها في سوريا، قائلة أن الشرطة السرية قامت بإستج

991ظهورها على قناة الجزيرة.
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عتذرت القناة عن 1119قامت بالتنديد باإلسالم بأكثر حدة على قناة الجزيرة في مارس آذار  ، وا 
لم يرضي هذا اإلعتذار القرضاوي الذي قال أن سلطان تهاجم  991إستضافتها حوار "أساء إلى اإلسالم".

لجزيرة "للسماح لمثل هذه المرأة على الظهور في برنامج"، وال كذلك المجلس اإلسالم وألقى اللوم على ا
األمريكي للشئون اإلسالمية العامة الذي قال أن سلطان "تسيء بصورة مستمرة إلى المسلمين وكل 

تهموا الجزيرة بنشر "معاداة اإلسالم". 999مقدساتهم" وا 
 

 

 معتنقي المسيحية )المتنصرين(

ويتضح هذا  991ص الذي قام بتغيير دينه من اإلسالم إلى المسيحية مخاطر عظيمة.يمكن أن يواجه الشخ
في ما واجهه الممثل المصري عمر الشريف، بالرغم من أنه لم يترك اإلسالم في الواقع.  ففي أكتوبر 

قال ببساطة، معلقًا على دوره الذي جسد فيه شخصية القديس بطرس في فيلم إيطالي  1112تشرين األول 
إن قيامي بدور بطرس كان شديد األهمية بالنسبة لي لدرجة أنني حتى اآلن أجد صعوبة في الحديث "

عنه".  فهم المتطرفين ما قاله كعالمة على أنه صار مسيحيًا، وأعلن موقع ذو صلة بتنظيم القاعدة "إنه 
ا إخواني بهذا، يجب صليبي يسيء إلى اإلسالم والمسلمين ويتلقى إستحسان اإليطاليين لذلك.  أنصحكم ي

  911أن تقتلوه".

ليس من الضروري أن يكون مبدلي دينهم من الشخصيات العامة حتى يكونوا مستهدفين.  ففي سبتمبر 
قال العديد من مغيرى دينهم من اإلسالم إلى المسيحية والذين شاركوا في لقاء عقد خصيصًا  1112أيلول 

جهون تهديدات بالموت من أجل تركهم اإلسالم.  كانت هناك من أجلهم في كنيسة فولز بفرجينيا أنهم يوا
ستخدم كثير منهم أسماء مستعارة.  وقال عدد منهم أنهم  حراسة مشددة عند تسجيل المشاركين ودخولهم، وا 

 أبقوا أمر إعتناقهم المسيحية سرًا حتى عن عائالتهم خوفًا من اإلنتقام.

ن أصل باكستاني ومعتنقة للمسيحية، تهديد من والدها وفي النمسا، واجهت إحدى السيدات والتي هي م
ال ستقتل.  وعندما لجأت إلى السلطات طلبًا للمعونة، كان من  يمهلها إسبوعين للعودة إلى اإلسالم وا 
الواضح أنهم لم يستطيعوا إدراك السبب الذي يجعل أي شخص يعرض نفسه لهذه المخاطر من أجل 

قترحوا عليها التفكير ف   919ي العودة إلى اإلسالم.الدين، وا 

إعتنق نصار حسين وزوجته إلى المسيحية، وكان يعيش في ضاحية أغلب سكانها من  9111في عام 
الباكستانيين المهاجرين في برادفورد بإنجلترا.  قام جيرانهم، في البداية بنبذهم والسخرية منهم، ثم في عام 

من الشباب بتتبعهم؛ وصدم أحد الشباب سيارة أصبح الزوجين هدفًا للعنف.  قامت مجموعات  1119
نصار متعمدًا وهي في مكانها؛ وألقت مجموعة غاضبة الحجارة على بيتهم وهم يصيحون بتهديدات 
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بالقتل، وأنذروه بحرق البيت ما لم يرجع إلى اإلسالم.  ويزعم أن الشرطة قالت لنصار "كفاك نضااًل، 
نتقل إلى  مكان آخر".  بعد ذلك بوقت  قصير، تم إشعال النار في المنزل المجاور لهم وكان خاليًا من وا 

حتجاز زوجة حسين في بيتها لعدة ساعات.  قال حسين  لقاء قوالب طوب عليهم من النوافد، وا  السكان، وا 
أن "السلطات تخلت عنه تمامًا"، فقد تجاهلت الشرطة شكواه بزعم أن حماية الزوجين من العنف ليس "من 

إنتقل الزوجين إلى حي مختلف.  إن قصة حسين هذه ليست  1111.  وفي يوليو تموز الصالح العام"
911قصة فريدة من نوعها.

 

عتنقت المسيحية عندما كانت في الثالثينات من عمرها.  نشأت سيدة تدعى ياسمين كمسلمة في إنجلترا وا 
عتناقها للمسيحية.  وفعل قالت لمراسل مجلة التايمز أن عائلتها تبرأت منها بعد أن إكتشفت موضوع إ

زوجها نفس الشيء مع أبنائه منها، وحاولت إحدى صديقاتها خنقها، وطردها الجيران من بلدتها: "ألقوا 
ضطررنا لطلب النجدة  حجارة على نوافذنا، بصقوا عليَّ في الشارع ألنهم يعتقدون أنني أزدري اإلسالم.  وا 

صول على تعهد بعدم التعرض ضد زوجي ألنه كان مرات عديدة.  إضطررت للذهاب إلى المحكمة للح
يحرض آخرين على مهاجمتي".  وعندما إنتقلت إلى بلدة جديدة، إستمر الهجوم عليها، ولكنها قررت أال 

 1112تنتقل مرة أخرى.  وبداًل من ذلك كونت مجموعة سرية لمساندة للمسلمين سابقًا.  وفي فبراير شباط 
912ها إلى خمسة وسبعين عضوًا.كان قد وصل عدد أعضاء مجموعت

 

، قام المطران مايكل نظير علي بإلقاء خطاب ينبه أن المسلمين الذين 1111في ديسمبر كانون األول 
يعتنقوا المسيحية أي المتنصرين في المملكة المتحدة يجبرون على الحياة في خوف، وقد تعرض للتهديد 

في نفس المناسبة التي ألقى فيها خطابه، قامت شابة  بعد ذلك بشهر بسبب تعليقه بشأن "مناطق محرمة". 
في الثانية والثالثين من عمرها تستخدم إسم "حنة" كإسم مستعار بسرد قصتها وكيف إضطرت أن تترك 
منزل عائلتها في سن السادسة عشر هربًا من إعتداء والدها عليها جنسيًا وفرارًا من زواج قسري؛  وكيف 

المسيحية بعد أن قدمت لها معلمة دين مسيحي مأوى تلجأ إليه.  بدأ التهديد بقتل أنها في النهاية إعتنقت 
"حنة" بعد معموديتها.  فقد هجم على بيتها مجموعة من أربعين شخصًا مسلحين بالفئووس والسيوف 
ء والشواكيش من بينهم والدها وعمها.  وقالت أنها إضطرت لإلنتقال من مكانها خمسة وأربعين مرة لإلختبا

 من أقاربها الذين يطالبون بعودتها إلى اإلسالم.

ألن تقوم الشرطة بوضع "حنة" في  1111ثم أدت موجة جديدة من التهديدات في نوفمبر تشرين الثاني 
قائمة "المهددين".  بعد ذلك تزوجت حنة من أحد العاملين في كنيسة إنجلترا، وقامت بنشر مذكراتها بعنوان 

أنها رفضت إبالغ الشرطة بشأن والدها بسبب العار الذي سيلحق بالعائلة، وخاصة  "إبنة اإلمام".  وقالت
والدتها، وأيضًا لشكها في أنهم لن يصدقوها أو ببساطة سيرفضون مساعدتها.  وفقًا لحوار أجرته عام 

مع التايمز، فإنه عندما قالت لمعلمة بالمدرسة أن والدها يضربها، أرسلت المدرسة أخصائية  1111
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جتماعية من نفس مجتمعها، رفضت حتى اإلستماع لشكواها، بل أبلغت والدها بشأن إتهاماتها، مما قاد إ
إلى مزيد من اإلساءات.  قالت لها األخصائية اإلجتماعية الحقًا "ليس من الصواب خيانة مجتمعك".  

ترك دينهن أو في وتصف حنة هذا بأنه مشكلة شائعة، إذ تصطدم الفتيات المسلمات اللواتي ترغبن في 
التعامل مع اإلساءات الموجهة إليهن مع السلطات البريطانية التي تود إظهار مراعاتها للثقافات 

  912المختلفة.

عندما قام  1119إزداد اإلهتمام بوضع معتنقي المسيحية في أوروبا وحول العالم في أبريل نيسان 
بتغيير دينه من اإلسالم إلى المسيحية في الصحفي اإليطالي مجدي عالم، المسلم المصري المولد، 

طقوس معمودية علنية أثناء قداس عيد القيامة حيث قام بتعميده البابا بنديكت السادس عشر بنفسه.  كان 
عالم ينتقد التطرف اإلسالمي بشدة لفترة من الوقت قبل أن يخلص إلى أن تطوير إسالم معتدل هو أمر 

الم الراديكالي ومساندته إلسرائيل إلى قيام حماس بتهديده بالقتل في مستحيل.  وقد أدى هجومه على اإلس
يساند إسرائيل، وأدانته رابطة المجتمعات اإلسالمية في  1111.  وقد جذب كتاب أصدره في عام 1112

إيطاليا، الكثير من التهديدات وقد وصفه بعض المسلمين اإليطاليين بأنه "سلمان رشدي الجديد"، مما أدى 
912طات إلى زيادة الحراسة المقررة له.بالسل

 

قال عالم أن إعتناقة للمسيحية جاء بعد "فحص داخلي تدريجي وعميق" متأثرًا بحقيقة "أنني لخمس سنوات 
كنت محدودًا بالحياة تحت الحراسة، مع رقابة دائمة في المنزل وحراسة شرطية لدى كل تحرك" بسبب 

ي داخل إيطاليا وخارجها.  ساهم اإلرهاب الذي واجهه كمسلم تهديدات بالقتل من إسالميين متطرفين ف
إصالحي في إبعاده عن اإلسالم.  كذلك إستغل عالم المناسبة للمطالبة بتوفير المزيد من الحماية 
للمسلمين معتنقي المسيحية في إيطاليا، والذين بينهم آالف "مضطرين إلى إخفاء إيمانهم خوفًا من 

911فين اإلسالميين الذين يندسون بيننا".اإلغتيال بواسطة المتطر 
 

عبَّر نائب رئيس المجتمع اإلسالمي اإليطالي عن القلق تجاه إعتناق عالم المسيحية بهذه الطريقة 
"البارزة".  هاجم أوجو إنتيني نائب وزير الخارجية اإليطالي لشئون الشرق األوسط، علنًا "إنتقاد عالم 

إلى "إبعاد نفسه عن تصريحاته بوضوح".  قام العالم األردني عارف علي  الجارح" لإلسالم، ودعا الفاتيكان
نايد من المركز الملكي للدراسات اإلسالمية اإلستراتيجية، والذي كان مشتركا في مبادرة "كلمة سواء" 
 لتحسين العالقات اإلسالمية المسيحية، بالتنديد بمعمودية عالم واصفًا إياها بأنها "مستفزة" وأسف أنها
حدثت في "وقت غير مناسب بالمرة حيث يجتهد المسلمين والكاثوليك لرأب الصدع بين المجتمعين".  وأكد 
نه ال  متحدث بإسم الفاتيكان في وقت الحق أن الفاتيكان يستمر في الشعور بأهمية الحوار مع المسلمين وا 

ضًا أن المعمودية العلنية ربما يدعم آراء عالم المثيرة للجدل بشكل خاص، ولكن المتحدث الرسمي ألمح أي
911تكون قد تمت "للتأكيد على حرية اإلختيار الديني والتي تستمد من الكرامة اإلنسانية".
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 ختام

إن المستهدفين في هجمات جراء الزعم بإساءتهم إلى اإلسالم كثيرين ومتنوعين،  فبعضهم سياسيين 
أو مفكرين قصدوا فقط إنتقاد التطرف اإلسالمي، أو  متشددين في معاداتهم لإلسالم، والبعض اآلخر فنانين

رجال دين يتكلمون من منبع عقيدتهم، أو حتى أصحاب مقاه  وجدوا أنفسهم في أحياء غير مناسبة.  وربما 
يكون أغلب المستهدفين من خلفيات إسالمية.  البعض يسعون إلى تقدم مصالح إخوانهم في الدين؛ 

عتنقوا المسيحية أو أصبحوا ملحدين.  البعض منهم مسلمين ذوي وآخرين مسلمين سابقًا، إما تر  كوا دينهم وا 
رؤى غير أصولية، بينما ينتمي البعض اآلخر إلى التيار العام الذي يرفض اإلرهاب والعنف.  الشيء 
الوحيد المشترك بينهم هو أنهم قد تصرفوا أو أبدعوا أو تكلموا بطريقة تسيء إلى مشاعر المسلمين 

 ين أو تحبط طموحهم اإلجتماعي والسياسي.المتطرف

إن التهديدات والهجمات الخارجة عن القانون من قبل المتشددين واإلرهابيين قد حصدت المزيد من 
الضحايا )وبعضهم قتل بوحشية( وأنشأت نمطًا أوسع من اإلرهاب واإلسكات والرقابة الذاتية تفوق 

إلتون وآخرين، يوجد فعاًل في أوروبا مجموعة من التابوهات  اإلجراءات القانونية العربية.  وكما الحظ بن
والتي تمنع التعبير  في بعض األمور.  إن الحرية الدينية التي يضمنها القانون لكثير من المسلمين 
 األوروبيين يقيدها معرفة أنهم قد يتعرضون للتهديد والهجوم أو المضايقات بسبب كلمة نقد أو تغيير معتقد.
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 لرابعالجزء ا

 

 نقد إسالمي لقوانين اإلزدراء بالمقدسات والردة

 

ال نقوم في هذا الكتاب بتحليل تطور أفكار الردة واإلزدراء بالمقدسات في التاريخ اإلسالمي أو غيره، كما 
ال نقوم كذلك بتقييم منهاج التعامل معها في إطار الشريعة والعقيدة اإلسالمية.  أن هدفنا هو دراسة 

المعاصر لهذه األفكار لتبرير العقوبات الزمنية.  ولكن من الواضح أن إحدى الخطوات المهمة اإلستخدام 
للحد من إستخدامها في قمع الحرية الدينية والسياسية، بل وربما إيقافه، هو إظهار أن مثل هذه العقوبات 

لمين المعروفين معالجة هذا البدنية ال ينص عليها اإلسالم.  وبالتالي فقد طلبنا من ثالثة من العلماء المس
الموضوع.  وهم يتفقون جميعًا في إدانة عدم إحترام معتقدات اآلخرين، ولكنهم يقولون بأن اإلسالم ال 
يفرض عقوبات بدنية لهذه اإلساءات أو المخالفات المزعومة.  نقدم إثنين من هذه المقاالت في الجزء 

ع" بقلم الراحل فضيلة الحاج المرحوم عبدالرحمن وحيد، الرابع، وثالثهما بعنوان "اهلل ليس بحاجة لدفا
الرئيس السابق إلندونيسيا والتي هي أكبر دولة إسالمية في العالم، ورئيس نهضة العلماء، أكبر هيئة 

 إسالمية في العالم، هي مقدمة هذا الكتاب.

تاج إلى دفاع ضد إساءة يرسم وحيد الخطوط العريضة لطبيعة العقيدة ذاتها ويقول بفصاحة أن اهلل ال يح
البشر، أو حتى أي شيء آخر.  وفوق هذا، فإن من يسعون إلى فرض فهمهم المحدود على اآلخرين قد 
يكونون هم أنفسهم بهذا مجدفين وبالتأكيد مفسدين للمجتمع اإلسالمي.  ويقول إن أصل قيود اإلزدراء 

سالم، حين كانت الردة تعتبر خروجًا عن بالمقدسات تكمن في التبعات السياسية لأليام المبكرة في اإل
جيش الخليفة.  أما في ظروف اليوم وهي مختلفة تمامًا، فإن العقوبات البدنية للتجديف والردة تهدد ليس 
فقط األقليات الدينية بل أيضًا حق المسلمين أنفسهم في حرية التعبير  في شئون دينهم؛  إنها تعوق الدين 

 نمو والبحث عن الحق.نفسه، الذي من مكوناته ال

وفي الفصل الرابع عشر، "تجديد الدراسات القرآنية في العالم المعاصر" يؤكد األستاذ الراحل د. أبوزيد 
والذي تلقى هو أيضًا هجومًا من المتطرفين وفي وقت ما إضطر إلى الهروب من موطنه مصر، أن تهمة 

لمنع إصالح المجتمعات اإلسالمية" وأيضًا "تقييد  الردة واإلزدراء بالمقدسات "تستخدم بطريقة إستراتيجية
مسلمي العالم في سجن كالح كئيب من التطابق اإلجتماعي والثقافي والسياسي".  إنه يؤكد على التنوع 
اإلجتاعي والثقافي والعقائدي الهائل في اإلسالم المعاصر والتاريخي ويبين أنماط التفسير التي يستخدمها 

ص، يجادل ضد فهم اإلسالم "بمعزل عن التاريخ"، وفي حين يحرص على أال يحد المسلمين.  وبشكل خا
اإلسالم بالتاريخ، فإنه يؤكد على أننا بحاجة لفهم "سياقه التاريخي ... كيف نشأ وتطور في الجزيرة العربية 
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يتم تحرير ومناطق أخرى من العالم".  عندها فقط يمكننا أن نفهم كيف يجب أن يكون اإلسالم في واقعنا و"
 الجوهر العميق لرسالة القرآن الكريم".

أما في الفصل الخامس عشر، بعنوان "إعادة التفكير في القانون اإلسالمي الكالسيكي بشأن الردة وعقوبة 
اإلعدام"، فيقوم عبداهلل سعيد، الذي تم حظر بعض كتاباته في جزر المالديف، موطنه، بالتركيز على أن 

حالي ليس مجرد شأن غربي: "بل يشارك فيه عدد كبير من المسلمين أيضًا".  خطاب حقوق اإلنسان ال
وهو يتفق مع أبو زيد بشأن الحاجة إلى فهم البيئة السياسية للعقود األولى في اإلسالم، وخاصة "فترة ما 

في تطوير  بعد النبي التي تشكل فيها التشريع التقليدي بالنسبة للردة في اإلسالم" والتي "لعبت دورًا هاماً 
هذا القانون وما يرتبط به من قيود على الحرية الدينية: في إطار تلك الخلفية الصراعات المسلحة بين 
المجتمعات، كان الخروج على اإلسالم والمسلمين وحلفاؤهم يعني اإلنضمام إلى صفوف اإلعداء؛  وكان 

"يعتبر بمثابة تهديد إجتماعي وسياسي المرتد "يعتبر تلقائيًا قد إنضم لجبهة غير المسلمين"، وبالتالي 
 خطير بالنسبة للمجتمع ككل".

وبالمثل، قام العباسيين بالحد من المناقشات الفقهية حتى ال تصطدم بأيديولوجية الدولة وبالتالي شرعية 
.  حكمهم.  وهكذا كانت الردة مرادفة للخيانة" وفرضت عليها هذه العقوبة نظرًا إلرتباطها بالتمرد والخيانة

ولكن على عكس هذه الظروف المبكرة، لم تعد المجتمعات اإلسالمية قبائل منغلقة؛  فالمسلمين يتحركون 
من منطقة إلى منطقة ومن دولة ألخرى، وكثيرًا ما يعيشون بين غير المسلمين.  ولهذا لم تعد الردة مرادفة 

 قوانين وعقوبات الخيانة.للخيانة، فهي ليست إنتهاك ألصولية الدولة وال يجب أن تسري عليها 

نرى من خالل هذه المقاالت التي كتبها باحثين متمكنين، ليس فقط أن اإلسالم ال ينص على العقوبات 
البدنية في حالة اإلزدراء بالمقدسات والردة، ولكن أيضًا أن هذه العقوبات يمكن إعتبارها مناقضة للمباديء 

تهامات والعقوبات في العالم اإلسالمي والمحاوالت الحالية اإلسالمية.  إن معارضة إستخدام مثل هذه اإل
لنشرها في أنحاء العالم، هي أبعد ما تكون عن الهجوم على اإلسالم، بل يمكن أن تعتبر دفاعًا عن 

 اإلسالم وفقًا لبعض من علماؤه البارزين.
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24 

 

 تجديد الدراسات القرآنية في العالم المعاصر

 

 بقلم: نصر حامد أبوزيد 

 
 

 مالحظات تمهيدية

سبتمبر أيلول وما تبعها من عنف إرهابي قد أثارت إهتمامًا وقلقًا كبيرين بشأن الظروف  99إن أحداث 
اإلجتماعية والسياسية والفكرية في العالم اإلسالمي وتأثيرها على الغرب.  ولكن التخبط بشأن طبيعة 

ين صناع السياسة والصحفيين وعامة الناس في اإلسالم "الحقيقية"، والخطر الذي نواجهه، يظل سائدًا ب
الغرب.  إن هذا التخبط بين المالحظين في الغرب ينبع،  إلى حد كبير، من حقيقة أن األصوليين 
المسلمين يتعمدون دائمًا الترويج إلى "قراءة" لإلسالم يتم فيها رؤية كل الموضوعات اإلجتماعية والسياسية 

يجة لهذا، فإن كثير من المحللين في الغرب قد أظهروا لسوء الحظ مياًل من منظور فقهي ضيق وخانق.  نت
لربط الدين اإلسالمي بـ "المسلمين" و"العالم اإلسالمي" مستخدمين هذه المصطلحات دون تدقيق بل ودون 
تفريق عند وصف عدد من األمراض التي أصابت المجتمعات اإلسالمية المعاصرة.  وهذا بدوره يؤثر في 

النزاعات اإلجتماعية السياسية إلى نزاعات فقهية، وبالتالي توليد إحساس بعدم اإلرتياح وعدم الثقة تحويل 
 تجاه اإلسالم ومعتنقيه لدى غير المسلمين، وكذلك عدم الرؤية لكيفية معالجة مشكلة التطرف اإلسالمي.

المسلمين األصوليين  إن الترويج لفكرة وجود كيان موحد يسمى "األمة" أو "مجتمع المؤمنين" يجعل
يتجاهلون التباين اإلجتماعي والثقافي والفقهي الهائل الموجود في داخل الدول المختلفة ذات األغلبية 
المسلمة وكذلك بين بعضها البعض.  وحتى في إطار الشرق األوسط العربي، فإن اإلسالم الوهابي 

ة صفات تختلف تمامًا عن اإلسالم التقليدي الرسمي في المملكة العربية السعودية متميز جدًا ويتصف بعد
الذي يمارسه على مدى التاريخ أغلب سكان مكة والمدينة والعالم العربي واإلسالمي األوسع.  إن 
الوهابيين، مثل أغلب األصوليين اإلسالميين، يروجون لمفهوم ساذج عن اإلسالم مثالي غير المرتبط 

وملزم ومتعال  ليس فقط في مقابل األديان األخرى، بل حتى بالتاريخ، وهو ضيق التعريف ومقيد وحرفي 
في وجه غالبية المسلمين الذين يتمسكون بالتراث في عقيدتهم.  إن هذه النسخة من اإلسالم هي نسخة 
"السيف" كما يظهر بشكل واضح في علم المملكة السعودية.  فإسالم الرحمة والعطف والتكريس الروحي 

تباين الثقافي والديني في العالم نعمة إلهية هو أبعد كثيرًا من مجال رؤية األصوليين العميق والذي يعتبر ال
 الضيقة. 
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إن فضيلة الشيخ عبدالرحمن وحيد، رئيس إندونيسيا السابق، كان مصيبًا في تعريف هذه "األيديولوجية 
العالم، بمساعدة اموال  والتي لها إنتشار واسع في كل أنحاء –المتطرفة والمنحرفة في أذهان المتطرفين" 

كمصدر تهديد ليس فقط للغرب بل للمسلمين واإلسالم ذاته: "إن أزمة سوء فهم اإلسالم،  –النفط العربية 
من قبل المسلمين أنفسهم، تتضاعف نظرًا لفشل الحكومات، وأتباع الديانات اآلخرى، وغالبية المسلمين 

ضعاف الثقة بها.  وهكذا تؤثر األزمة ذوي النوايا الطيبة، في مقاومة وعزل هذه األيدي ولوجية الخطيرة وا 
بنتائجها الكارثية على المسلمين وغير المسلمين على السواء.  إن الفشل في فهم طبيعة اإلسالم الحقيقية 
تسمح بإستمرار إنتشار التطرف بين المسلمين في كل أنحاء العالم، وفي نفس الوقت تعمي عيون بقية 

  9ل الماثل بوضوح أمامهم".البشر عن رؤية الح

من المهم أن يحرر المسلمين وغير المسلمين أنفسهم من إطار خطاب األصوليين األحادي عن اإلسالم.  
وغير ذلك فإننا إما سنخطيء في الحكم على اإلسالم بخلطه مع الخطاب السائد للراديكاليين كما فعل 

يث يعكس أيديولوجية أسامة بن الدن، أو أننا سنتبنى البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز في فيلمه "فتنة" ح
موقفًا تبريري وغير واقعي ونقوم بنزع اإلسالم من السياق الصحيح لظروف الماضي والحاضر حتى نقنع 

 أنفسنا بأنه "دين سالم بحت" منفصل عن العنف الذي يرتكب أحيانًا بإسمه. 

الحه.  إن هذا "الخطاب المعادي لإلسالم"  يعكس يقول الرأي األول أن اإلسالم شر وخطر وال يمكن إص
ويردد وجهة نظر اإلسالميين، التي يتم التسليم بها على أنها تمثل اإلسالم "الحقيقي" الوحيد.  واإلتجاه 
الثاني يعادله من حيث عدم الواقعية إذ يقدم اإلسالم كظاهرة دينية أخالقية وروحية  ومثالية وغير مرتبطة 

مشكلة هذا التوجه هي أنه يتجاهل تمامًا حقيقة واقع العالم اإلسالمي، حيث نجح المتطرفين بالتاريخ.  إن 
أحيانًا كثيرة في إرتداء ثوب المصداقية الدينية ويتقدمون بخطى سريعة نحو تحقيق هدفهم في "تشكيل" 

 اإلسالم وفق أيديولوجيتهم اإلجتماعية والسياسية السامة.

ألوضاع في العالم اإلسالمي بواقعية، عوضًا عن الوقوع في فخ تشويه أو ولكن يجب أن نقوم بتقييم ا
تمجيد اإلسالم والمسلمين بصورة عامة، وكذلك أن نقوم بتطوير فهم متوازن وناضج لإلسالم نفسه يكون 

 متوافقًا مع إحتياجات البشرية والحياة في العالم الحديث.

ألهداف هو رفض إطار عمل المتطرفين المتحجر، وبداًل إن أحد األساليب الفعالة جدًا في تحقيق هذه ا
من ذلك نضع اإلسالم في سياقه التاريخي لنفهم كيف نشأ وتطور في داخل الجزيرة العربية وأماكن أخرى 
من العالم.  وهذا يتطلب، بصورة خاصة، أن ننظر إلى القرآن، الذي هو النص المقدس الذي يقوم عليه 

موضوعية، فاحصين كيفية نقله، ونشره، وتدوينه، وجمعه في نهاية األمر.  من اإلسالم، بنظرة تاريخية 
خالل هذه العملية، يمكننا أن نبدأ في تحديد "مجاالت" وحدود المعاني التي يقدمها القرآن، وبالتالي تحديد 
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يدًا عن داللتها وما تحمله من غنى وأهمية أخالقية وروحية في سياق المجتمعات المعاصرة المختلفة، بع
 تعصب المتطرفين أو أيديولوجية الكراهية الدينية. 

إن هذا الفهم الروحي الناضج للقرآن في سياقه الصحيح سوف يعمل على إستبعاد نظرة األصوليين 
األحادية غير التاريخية.  ومع إنتشاره على نطاق واسع، سوف يسمح للتعددية والتسامح أن يسودا في 

ة حول العالم.  كما يمثل هذا الفهم أيضًا طريقة مناسبة للرد على نقد خطاب المجتمعات اإلسالمي
اإلسالم، والقرآن، والنبي.  فيجب أن تستخدم الردود العقالنية التي توصل رسالة اإلسالم الروحية بداًل من 

 خطاب الغضب الذي ال يؤدي إال لتشجيع العنف.

 

 السياق اإلجتماعي السياسي

 والثقافي 

فقًا للعقيدة اإلسالمية هو خطاب اهلل الذي يوصل "الرسالة" التي أعلنت للبشر من خالل إن القرآن، و 
محمد، الذي كان إنسانًا ورسواًل من اهلل.  تمثل الرسالة وسيلة تواصل بين متحدث ومتلق ، ويتم تسليمها 

بالنسبة للقرآن، فإن بشفرة أو نظام لغوي.  دون هذه الشفرة ال تكون الرسالة مفهومة بالنسبة للمتلقي.  و 
اللغة العربية، أي الشفرة البشرية التي يستخدمها المتلقي، هي شفرة التواصل بين اإلله والبشر، وذلك 
ببساطة ألنه من غير المتوقع أن يفهم البشر الشفرة اإللهية، إن وجدت.  باإلضافة لذلك، لم تكن الرسالة 

و أن يقوم بتوصيلها إلى مجتمعه، وما عداه أيضًا.  موجهة لمن إستلمها )محمد( فقط؛ بل كان الهدف ه
لهذا كان يلزم أن تكون الرسالة مفهومة بالنسبة لمجتمع مكة والجزيرة العربية بصورة عامة، حيث تستخدم 

َسل َنا ( "َوَما2: 92اللغة العربية.  يقول القرآن ) ِمهِ  ِبِلَسانِ  ِإالَّ  رَُّسول   ِمن َأر     2."َلُهم   ِلُيَبيِّنَ  َقو 

 الرسالة دراسة سوى العلماء يملك فال علمية، دراسة موضوع يكون أن يمكن ال اهلل، أي المتكلم، أن بما
 حول المتاحة المعلومات كل العلماء يحتاج الهدف، هذا ولتحقيق  .ومجتمعه المتلقي بلغة هي كما

 لرسالة تحليلهم العلماء دأيب أن يجب أخرى، بكلمات  .به المحيط والمجتمع محمد، أي األول، المتلقي
 الظروف إلى يشير هنا "الواقع"  .الميالدي السابع القرن في العربية والثقافة الواقع سياق بدراسة القرآن

 حياتهم شكَّل مما األول، المتلقي ذلك في بما القرآن، خاطبهم بمن أحاطت التي والسياسية اإلجتماعية
 القرآن توصيل تم التي اللغة هنا وهي لغة، في المتجسدة لمفاهيما الثقافة وتتضمن  .وتصرفاتهم وأفكارهم

 .بها
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 .العملية بالحقائق البدء يجب والثقافي والسياسي اإلجتماعي واقعها دراسة طريق عن القرآنية الرسالة لفهم
 في بما للقرآن، دقيق فهم إلى الوصول في يساعدنا أن يمكن الحقائق هذه لمثل العلمي التحليل فإن 
 .السابع القرن في العربية للثقافة نتاج هو القرآن أن إدراك لكذ

 الجزيرة في معينة ثقافة إطار في القرآن أنزل حين ففي  .هذا من تعقيداً  أكثر هو األشمل، الواقع ولكن
 جديدة، ثقافة هذا عن نتج وبالتالي قلوبهم، إلى أدخلوه القرآن تلقوا من أن إال السابع، القرن في العربية
 لغة تظهر  .والثقافية والسياسية اإلجتماعية الجوانب إلى باإلضافة والعمق الروحانية من بجوانب مشبعة
 .أيضاً  محمد معارضي بعض ومنهم العصر، ذلك في بها وأعجبوا العرب عرفها فريدة مميزات القرآن

  .الفريد التميز هذا من القرآن "إعجاز" فكرة بزغت وقد 

 الجيل لدى القرآن تفسير فإن فيها، نشأ التي بيئته سياق في القرآن وتفسير لتحلي ضرورة من بالرغم
 الخاصة اللغوية فالتركيبات  .نهائي أو مطلق أنه على يؤخذ أن يجب ال المسلمين من بعده وما األول
 ما العملية هذه في نتجاهل أو نستهين أن يجب وال  .التفسير من النهائية لعملية المجال تفسح بالقرآن
 رسالة أية إتجاه لتحديد ضروري "المعنى" هذا إن الواقع، في والثقافي؛ والسياسي اإلجتماعي سياقها يعنيه

 إلى للنص الحرفي "المعنى" من إنتقالنا يسهل بدوره اإلتجاه وهذا  .النص يحملها معاصرة أو "جديدة"
 يمكن الذي أيضاً  وهو  .الحاضر الوقت ذلك في بما ثقافي، أو إجتماعي سياق أي في "أهميته"

 أية لها ليس والتي الرسالة، في "الزمنية"و "التاريخية" العناصر إستخراج صحة في التدقيق من المفسرين
 .المعاصر السياق في أهمية

 موجهة كانت التي السطحية البنية عن فصلها يتم أن يجب للقرآن "العميقة البنية" إن أخرى، بكلمات
 على تعمل أن يجب العميقة البنية هذه فإن وبالتالي  .السابع القرن في العربية ةالثقاف إلى خاصة بصورة
 اإلسالمية المجتمعات من المتعاقبة األجيال مع يتناسب بما المعاصر، ومنها أخرى، سطحية بنيات قيام
 التاريخ عبر بوضوح نراه والذي التفسير، في تباين على هذا ينطوي  .األرض بقاع مختلف في
 ويصبح مترابطة، وغير "جامدة" الرسالة تصير بدونه والذي الصوفيون، به قام الذي خاصة المي،اإلس

 من يمارسه مما اإلستغالل أشكال من وغيره السياسي للتالعب عرضة اآلن، الحال هو كما القرآن،
 .اإلسالم حراس أنفسهم يدعون

 الحديثة الخطوات حول المختلفة كتاباتي في إقترحته لطالما والذي القرآن، دراسة في اإلبتكاري النهج إن
 الحديثة، اللغوية األساليب وكذلك التفسير في التقليدية األساليب إستخدام على ينطوي القرآن، لتفسير

 األصلي "المعنى" بين الفرق إدراك خالل من 3.والثقافي التاريخي اإلجتماعي الواقع تحليل إلى باإلضافة
 معين، وثقافي إجتماعي سياق في "المغزى"و تاريخيته، بسبب الواقع في ثابت هو الذي النص، لسياق
 يسمح بالمعنى، منطقياً  ومتصالً  مرتبطاً  بكون أن يجب المغزى أن إدراك هذا وفوق متغير، هو الذي
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 إليه نصل للقرآن تفسير أي يستثنى ال وبالطبع  .مصداقية أكثر معاصرة تفسيرات إلى نخلص أن لنا
  .وثقافية تاريخية بنية على يقوم تفسير كل أن حقيقة من كهذا اجمنه بإستخدام

 

  التقدم تخنق والردة بالمقدسات اإلزدراء قوانين

 السلمي التعايش وتعوق

 "مخلوق" القرآن بأن وتقول المعتزلة بإسم تعرف عقالنية فقهية مدرسة بين اإلسالم أوائل في جدال حدث
 المعتزلة، رأي ففي  ."األزلية" الحرفية اهلل كلمة هو القرآن بأن تقول أخرى فقهية ومدارس أزلي، وليس
 .اإلسالم في محوري مفهوم هي والتي الخالصة، التوحيد عقيدة مع يتفق ال "المخلوق غير" القرآن إن
 بمصطلحات عبرت بل فراغ، في نظرياتها تقيم لم المدارس هذه أن التاريخي اإلجتماعي التحليل ويبين 

 غير األزلي" القرآن فكرة أصبحت ذلك وبعد  .لمؤيديها والسياسية اإلجتماعية لمواقفا عن دينية
 أو مجهول أنه إما الجدال هذا تاريخ فإن ولألسف،  .السني اإلسالم في السائدة العقيدة هي "المخلوق

 "األزلية" يدةعق فإن ذلك من وبدالً   .المعاصرين السنيين والفقهاء الدين رجال كل من تقريباً  تجاهله يتم
عتبارها "الخلق" بعقيدة التنديد يتم حين في الحق، أنها على تقدَّم  .بدعة وا 

 وحدود ثقافي بنيان لها اهلل، من بها وموحى إلهية كونها رغم الدينية، النصوص كون فكرة فإن لهذا، نتيجة
 أنها إعتبار على دةبش إدانتها تتم أيضاً  بل اإلسالمية المؤسسة قبل من مرفوضة فقط ليست تاريخية

 العالم في والردة بالمقدسات واإلزدراء البدعة بين واضح تفريق يوجد ال األحيان من كثير وفي  ."ردة"
 يخرج خطاب أي مهاجمة من يتمكنوا لكي بينها الخلط يتعمدون المتطرفين المسلمين إن بل  .اإلسالمي

 – اإلتهامات هذه ببعض إستهدافي تم قد ولكوني  .األصولية أليديولوجيتهم الضيقة الحدود عن
ضطررت  إتهامات أن تامة قناعة عن أقول أن أستطيع – هولندا في المنفى إلى مصر موطني لترك وا 

 إستراتيجية بطريقة يستخدمونها والتي األصوليين ترسانة في رئيسية أسلحة هي بالمقدسات واإلزدراء الردة
 من كالح كئيب سجن في المسلمين العالم مواطني قييدت وفي بل اإلسالمية المجتمعات إصالح لمنع

 إستمر طالما السجن هذا من الفكاك في رجاء يوجد وال  .والسياسية والثقافية اإلجتماعية المطابقة
 اإلسالم، في مشترك قاسم أدنى على تنافسهم التي اإلستبدادية األنظمة أو/و واإلنتهازيون، األصوليون،

 .سجنال حراس بدور القيام في

 أنحاء في المسلمة الغالبية ذات الدول أغلب في موجودة والردة بالمقدسات اإلزدراء معاقبة قوانين إن
 إن  .العميقة القرآن لرسالة المعاصر المغزى وفهم إكتشاف في العقل إلستخدام عائق بمثابة وهي العالم
 إلى يسعون الذين اإلسالميين متطرفينال تخدم بالقوة، النقدي البحث إسكات إلى تؤدي التي القوانين، هذه

 ومباديء مفاهيم كل ضد أيضاً  ولكن الغرب، مواجهة في فقط ليس اإلسالمية المجتمعات وتسييس توحيد
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 حق عن تنفصل ال نفسها هي التي اإلنسان وكرامة اإلنسان وحقوق والعدل الحرية مثل الحديثة الحياة
 قلب في تكمن التي األساسية، المباديء هذه أن هي ارقةمف أعظم تكون ربما  .والتعبير الضمير حرية
 بواسطة تجاهلها يتم ولكن ذاته القرآن رسالة أعماق في أيضاً  متضمنة عادل، إنساني مجتمع أي
 .وعنفاً  حماساً  األكثر اإلسالم عن "المدافعين"

 أن إال الردة، أو بالمقدسات اإلزدراء على أرضية عقوبات بأية يوصي ال القرآن أن من بالرغم ألنه
ن عامة بصورة لكليهما اإلعدام عقوبة وضع اإلسالمية للشريعة التاريخي التطور  .شاملة غير كانت وا 

 عدم وبالتالي التفسيرات لهذه البشري المنشأ تكشف والشريعة والحديث للقرآن ناقدة تاريخية دراسة إن 
 .الحديث السياق في بالمرة صالحيتها

 كثير من عنيفة مقاومة اإلسالمية للشريعة المؤسسة العناصر لدراسة التاريخي الموضوعي النهج يجد
 القرآن لرسالة "العميق المحتوى" تحرير نريد كنا إذا محالة، ال ضروري لكنه  .الدين ورجال الفقهاء من

 ."أجمعين للخلق نعمة" هو (نفسه اإلسالم وبالتالي،) محمد النبي أن تعلن التي الكريم،
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15 

 

 اإلعدام وعقوبة الردة قانون في النظر ادةإع
 اإلسالمي الفقه في 

 

 سعيد عبداهلل :بقلم

 
 

 به يهتم أمر هو الهامة الدولية المواثيق لمفهوم طبقاً  الدينية الحرية حق بأن المسلمين بعض يجادل
لى  *.بالمسلمين له صلة  وال فقط  الغرب  سيةالسيا النخب بعض من الجدل هذا ينبع كبير حد وا 
 ذلك بتحقيق وتقوم اإلسالمي، النطاق خارج المعتقد حرية إبقاء في مصلحة لديها والتي المعينة، والدينية

 هذه  وتميل  .اإلسالمي الفقه في الموضوعة واألحكام  والنظم األفكار على اإلعتماد خالل من
 ذلك في بما الدولي ىالمستو  على اإلنسان لحقوق متزايد سياسي دعم وجود حقيقة لتجاهل المجموعات

 ما غالباً  والتي اإلنسان لحقوق داعمة مواثيق وجود ذلك إلى باإلضافة المسلمة، الغالبية ذات الدول في
 وأصبح تطور قد اإلنسان حقوق خطاب أن يعني وهذا  .المحلية التشريعات في عليها منصوص يكون
 األساسية االنسان حقوق من كحق الدينية يةالحر  فإن وبالتالي،   .المسلمون فيه يشارك عالمياً  حواراً 

 من كل تركيز متزايد نحو على  عليها ينصب التي  الحقوق أحد أصبحت الدولي القانون بموجب
 .المسلمين وغير المسلمين

 التي و الدينية الحرية حق  أجزاء أحد هي -الدين تغيير حرية وبخاصة - للمسلم اإلعتقاد حرية إن
 في الموضوعة  للمفاهيم طبقاً   الحرية هذه بأن يجادلون إذ  .المسلمين من رالكثي إنتقاد محط هى

 هذا لمؤيدي ووفقاً   .اإلسالمية والتشريعات والقيم العادات مع تتفق ال الدولية، اإلنسان حقوق مواثيق
 نأل  .دين أي إعتناق أوعدم دينهم وتغيير اإلسالم عن للخروج الحرية لهم ليس المسلمين فإن الرأي،
 الدين زعماء أحد قول حد وعلى  .الموت هي اإلسالمي الفقه ظل في  اإلسالم عن الخروج عقوبة

 له، ظهره يدير ثم به، ويؤمن (اإلسالم أي)  حق هو بما علم على هو  الذي الشخص“  :اإلسالمي
 أي تفكير دون ولتحول الدين، لحماية وضعت قد الردة عقوبة إن  .للحياة مستحق غير شخص هو

 يماثلها وأن البد الخطورة بهذه جريمة عقوبة مقدار أن فالشك  .اإلسالم عن الخروج في شخص
 1"...حجماً 

 في الدينية الحرية على األخرى القيود وكذلك اإلسالمي، الفقه في الردة أحكام فإن  ذلك، من وبالرغم
 وغير المسلمين قبل من وليوالد والقومي المحلي الصعيد على  متزايدة معارضة تجد اإلسالمي العالم
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 جانب من اإلنسان لحقوق الدولية بالمعايير لإللتزام المسلمين على متزايد ضغط فهناك  .المسلمين
 مثل نفوذ ذات أخرى قوى من وكذلك الدولية، العفو ومنظمة المتحدة األمم مثل كبرى عالمية هيئات
 .األوروبي واإلتحاد األمريكية  المتحدة الواليات

 فقط، غربياً  خطاباً  ليس هو الحالي اإلنسان حقوق خطاب أن لنا  يوضح الدائر للجدال الدقيق صوالفح
 حيث من تقبل المسلمة الغالبية ذات الدول وأن  .أيضاً  فيه يشارك المسلمين من كبيراً  عدداً  أن بل

 قامت ولقد   .المتحدة األمم في أعضاء دول بكونها وذلك اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن المبدأ،
 تعكس ما وكثيراً   .الرئيسية اإلنسان حقوق ومواثيق إتفاقيات على بالتصديق الدول هذه من العديد

 فبعض ذلك، إلى باإلضافة  .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن مبادىء اإلسالمية الدول  في الدساتير
 مشاركتهم على تعبيراً  اإلسالمي، ناإلنسا حقوق إعالن يعتبرونه ما بصياغة قاموا المحافظين المسلمين

 العالمي اإلعالن لنموذج  مماثل بشكل المواثيق هذه تصاغ عامة، وبصورة  .العالمي الخطاب هذ في
إسالمية أفكاراً  تعكس ولكنها المماثلة، اإلنسان حقوق لمواثيق أو اإلنسان لحقوق  مصطلحات وتستخدم ٌ 
 .إسالمية

 الفقه أحكام وتشكيل صياغة في هاماً  دوراً   تلتها التي والحقبة بويةالن للحقبة السياسية الخلفية لعبت
 في الفرد كان السياسي، السياق ففي   .الدينية الحرية على الموضوعة والقيود بالردة المتعلقة اإلسالمي

 في هم الذين (المسلمين غير) الكفار أولجماعة المسلمين، (المؤمنين) لجماعة ينتمي محمد النبي وقت
 شخص ترك فإن  .المسلمين ضد حرب حالة في هم الذين الكفار لجماعة أو المسلمين، مع سلم لةحا
 فكان ذلك، على وبناء   .المعارضة إلى اإلنضمام سوى له خيار فال وحلفاءهم، والمسلمين اإلسالم ما

 ضد حرب لةحا في هم الذين المسلمين غير جماعة جانب إلى تلقائياً  إنضم قد وكأنه لمرتد إلى ينظر
لحاق اإلسالمي المجتمع لمهاجمة كوسيلة الردة يستغل وأنه العدو من  جزءاً   وأصبح المسلمين  أشد وا 
 وأمان بأمن وثيقاً  إرتباطاً  مرتبطة اإلسالم صدر في الردة مسألة كانت ذلك، على وبناء   .به األذى

 .بأكمله جتمعللم خطيراً  وسياسياً  إجتماعياً  تهديداً  المرتدون ومثل المسلمين،

 النبوي الحديث نصوص في ورد ما على وبناء  السياسي، اإلجتماعي السياق هذا في الردة عقوبة بدأت
 يفسر يمكن  النبوى الحديث هذا في هنا له المشار والشخص  .2"فاقتلوه دينه، بدَّل من" :مثل الشريف

 قتل يباح اإلسالمي التشريع ظل ففي  .المسلمين ضد حرب حالة في ما شخص أو المحارب، هو بأنه
 في اإلسالمي المنطق في بأن القول للمرء يمكن وبهذا   3.المسلمين ضد حرب  في يدخل شخص أي

 معتقد تغيير مجرد تكن لم أنها حيث العظمى، الخيانة من عليه تكون ما أقرب الردة كانت اإلسالم صدر
 .خطيرة سياسية جريمة إقتراف عقوبة اإلعدام حكم كان فلهذا  فحسب، ديني



 

352 

 المجتمع كيان في  والسياسي اإلجتماعي التوتر من كبيراً  قدراً  محمد النبي وفاة تلت التي الفترة شهدت
إزدراء مثل بها المتعلقة واإلنتهاكات للردة األولية المفاهيم على أيضاً  هذا أثر وقد  .اإلسالمي  ٌ 
 السياسية بالقيادة تتعلق تكن ولم المسلمين بين ما الخالفات نشأت كما  .والهرطقة الدينية المقدسات
 اإلسالمية الخالفة إتساع ومع   .يمثلها الذي ومن الدينية السلطة يمثل وبما بل فحسب للمجتمع
 في مباح هو ما بشأن جدل أثير العربية، الجزيرة خارج من وممارسات وتقاليد لعادات المسلمين وتعرض
إعتباره الممكن من الذي الشخص هو من وحتى وبل الشرعية، السياسية السلطة تكون ولمن اإلسالم،  ٌ 
 .مسلماً 

 سياسياً  محايدين كونهم في المسلمين بعض استمر الهجري األول القرن في السياسي السياق هذا وفي
 ظهور بدأ السياق هذا وفي   .اآلخر دون جانب لمساندة اآلخر البعض تحمس بينما النزاعات، هذه في
 والشام العربية الجزيرة شبه من كل في دينية سياسية توجهات أو عقائدية توجهات ذات جماعات عدة

 مشيئة أي اإلرادة بحرية المؤمنون) والقدرية والشيعة، الخوارج، الجماعات هذه بين من   .والعراق
 اإلنقسامات وجود واستمر  .(مسبقاً  شيء كل قدر اهلل أن أي بالقدر المؤمنون) والجبرية ،(اإلنسان

 السياسي الكيان في والخالف التوتر من جو خلق إلى ذلك وأدى الجماعات تلك بين ما واإلختالفات
   .اإلسالمي للمجتمع

 العصرالعباسي في وخاصة اإلسالم، في نسبياً  مبكر وقت في العقائدية األمور في الدولة تدخل بدأ
 بعض ولعب  .اإلسالمي مجتمعال داخل في الفساد من المزيد إعاثة في نجح مما ،(م 750-1258)

 بعض كانت عندما العقائدية األمور في والجدال للمناقشة المتاح المجال تقليص في رئيسياً  دوراً  الخلفاء
 والذي) المأمون العباسي الخليفة عصر هو ذلك على مثال وخير  .الدولة أيديولوجية مع تتعارض اآلراء
 تتوافق ال الذين  دفع مما كبير، نحو على للمسلمين داإلعتقا حرية تقلصت حيث ،(833 عام في توفى

 أومواجهة الخباء في أوالعيش مدنهم من للهروب الدولة قبل من المعتمدة الدينية العقيدة مع معتقداتهم
 .الدينية للمقدسات مسيئون أو مهرطقون بأنهم وصفهم  مع واإلضطهاد، التعذيب

 بالردة المقصود هو ما فهم في واإلختالف التنوع من يرالكب المقدار هو هنا بمالحظته الجدير ومن 
ِقَبل من الحالي وقتنا وحتى التاريخ عبر الوضع هذا إستغالل وتم  .اإلسالمي الفقه في ٌِ  الشخصيات ٌِ

ضطهادهم وقمعهم معارضيهم في للتحكم كوسيلة والدينية السياسية  السبب، ولهذا  .عليهم والقضاء وا 
   .اإلرتفاع شديدة دائماً  كانت الردة قوانين دامإستخ إساءة إحتمالية فإن

 معارضة حجج وهناك  .عليه متنازع أمر هو الردة لقوانين النبوية واألحاديث الكريم القرآن تأييد ومدى
 ويجادل  .واضحة نبوية سنة أو قرآنية تعاليم على قائمة باإلعدام الردة عقوبة بأن القائل للرأي هامة

 يوجد ال وأنه  .الردة حالة في اإلعدام مثل دنيوية، عقوبة يبرر ما القرآن في وجدي ال بأنه المعارضون
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 العديد فإن  .اإلعدام حكم وخاصة بالردة المتعلقة األحكام من عدداً  تؤيد التي القرآنية اآليات من الكثير
 القياس ساسأ على أو تفسيراتها، أو (األحاد)  النبوية األحاديث أساس على وضعت  األحكام هذه من

 تبديل يعني بأنه يفهم أن يمكن "فاقتلوه دينه بدل من" الشريف الحديث ، المثال سبيل فعلى  .واإلجتهاد
إلى دين من التحول يحرم بأنه وعليها آخر، بدين دين أي  يقتصر تفسيره كان لو وحتى  .آخر دين ٌ 
 عالقة ضمناً  تقتضي لتيوا النبوية األحاديث في أخرى نصوص فهناك اإلسالم، عن الخروج على

 مثل تفسير عند الفقهاء فضل وقد  .اإلسالمي المجتمع ضد والتمرد المرتد بقتل األمر بين ما واضحة
 النصية فاألدلة   .تعارضها التي تلك حساب على القتل عقوبة تؤيد التي بالتفسيرات األخذ الحديث، هذا

 أنه هو هنا والمقصود  .الجدال هذا في وافرةمت غير كانت القطعي العلم ضمان توفر والتي الواضحة
 تحتوي ال المرتد على اإلعدام  عقوبة إلثبات المسلمين الفقهاء قبل من المقدمة النصية األدلة أن حيث
 اآلن فتسنح الفقه، أصول في الردة مفهوم حسب وذلك للردة اإلعدام عقوبة لدعم القطعي العلم ضمان
 تقييم إلعادة قوي سبب فهناك ذلك، إلى وباإلضافة  .الحكم هذا في النظر إلعادة للمسلمين الفرصة
 هذه على اإلتفاق أن كما .المسلمين بغالبية صلة لها ليس التي أو للتطبيق، قابلة تعد لم التي األحكام
 قد كان والتي األخرى األحكام من العديد مراجعة تم حيث عائقًا، يمثل وأن يجب ال باإلجماع األحكام
 الرق أحكام في الحال هو كان كما كلية بصورة إلغاؤها تم لذلك ونتيجة  المسلمون عليها جمعوأ سبق

 .والخالفة

 .اإلسالمية الدول في وأحكامها بالردة يتعلق فيما الحالي الجدال طبيعة اإلعتبار في األخذ المهم ومن
 حول الجدال فيها تم طالما تيوال األديان، متعدد مجتمع من المكونة ماليزيا المثال سبيل على فنأخذ 

ن الردة، بأحكام العمل يتم ماليزيا من متعددة واليات ففي  .الردة أحكام  حكم بالضرورة ليس كان وا 
  أنها حيث الدينية للحرية الدستورية الضمانات تنتهك األحكام هذه بأن القول يمكن ولكن  اإلعدام،
 إعادة بهدف لإلعتقال التعرض أو  التوبة، علي خرىاأل األديان إعتناق في الراغبين المسلمين تجبر

 .والثقيف التأهيل

 السياسيين الحزبين كال فإن  .وسياستها المااليو بهوية مرتبط ماليزيا في الردة حول الجدال إن
 الحزب تشددًا، األكثر والمعارضة ،(UMNO) للمااليو  المتحدة القومية  المنظمة حزب -الرئيسيين
 خالل من وذلك سياسية مكاسب إلحراز الجدال هذا بإستغالل يقومان - (PAS)  يزيالمال اإلسالمي
 اإلعدام بحكم العمل إقرار (PAS)  الماليزي اإلسالمي الحزب أيد فقد  .باإلسالم تمسكهما مدى عرض
  المتحدة القومية  المنظمة حزب يحاول ولهذا  اإلسالم، عن الخروج من المسلمين لمنع للردة كعقوبة
 بالمقابل األجندة، هذه من وكجزء  .اإلسالمية مقوماته عرض جاهداً  علمانية األكثر (UMNO) للمااليو

 المالية والمؤسسات البنوك أنظمة إنشاء بتأييد (UMNO) للمااليو  المتحدة القومية  المنظمة حزب قام
 األخرى؛ الحكومية اإلعالم سائلوو  والتليفزيون اإلذاعة في اإلسالمية البرامج عدد زيادة وكذلك اإلسالمية
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 قامت وكذلك  .السابق في عليه كانت عما اإلسالمية اإلحتفاالت تغطية زيادة على بالعمل قام كما 
 (UMNO) للمااليو  المتحدة القومية  المنظمة حزب عليها يسيطر والتي ماليزيا في الواليات بعض

 بين من الردة قوانين تعتبر ذلك، على وبناء  .ملإلسال المسلمين ترك تعرقل التي القوانين بإستحداث
 .السياسي الدعم لكسب المستخدمة اإلستراتيجيات

 فكرة يؤيد القرآن أن الواضح ومن  .الدينية الحرية لموضوع القرآنية المعالجة من هامة مسائل عدة تنشأ
 عدة في القرآن في ممثلة لدينيةا الحرية أن إذ  .فردياً  إختياراً  اإليمان كون يتضمن وذلك الدينية، الحرية
 شئون يديروا أن المسلمين لغير يسمح كان اإلسالمي، الحكم تحت فتاريخيًا،  .طرق وبعدة سياقات
 الديانات ألتباع اإلساءة لعدم المسلمين توجيه تم وقد  .يتبعونها التي األديان وقيم قواعد بحسب حياتهم
 محترمة أو معضدة غير وممارساتهم وقيمهم معتقداتهم أن من بالرغم األوثان، عبدة ذلك في بما األخرى،

 اآلية في موضحاً  ذلك ونرى  القسري، الدين لتغيير الكريم القرآن لرفض باإلضافة  .القرآن قبل من
 بل الشخصية، المسئولية مبدأ يعضد ما القرآن في يوجد كما  4"...الدين في إكراه ال" المعروفة القرآنية
 وأن والخطأ، الصواب بين التمييز على القدرة أعطي قد إنسان كل أن حيث القرآن، في وياً ق تياراً  ويشكل

 هي للعالمين اهلل خطة فإن للقرآن، ووفقاً   .الشخصي قراره هو  يتبعه الذي الديني لمعتقده الفرد إختيار 
 الحق بين رقالف توضيح هو الكريم النبي مهام أهم  من وكان بل 5.الطريق نفس الجميع يتبع أال

 المسلمين على القدر بنفس المبدأ هذا فينطبق  .ال أم الحق إتباع إختيار للفراد يترك أن ثم والباطل،
 جزاء فرد كل وسيتحمل الدين، يوم أفعاله عن فرد كل يحاسب فسوف  .اإلسالم ترك يختارون الذين
 .اآلخرة في إختياره

 المتاحة الحرية من بالحد قاموا قد الوسطى العصور في نالمسلمي علماء من كثيراً  فإن ذلك، من وبالرغم
 الدينية، للحرية محدوداً  تعريفاً  ذلك من بدالً  إختاروا و  .معين معتقد أو دين وتبني إختيار في للمسلم
 أهل) محمية دينية كأقليات اإلسالمي الحكم تحت البقاء في المسلمين لغير الممنوحة الحرية على إقتصر
 العلماء نظرة ولكن  . المسلم علي ينطبق لم الدينية للحرية وتعريفهم اإلسالم، في  دخولال أو (الذمة
 الكرامة ومبدأ الدينية الحرية فيه كانت زمن في يعملون كانوا أنهم حيث  متوقع، شئ هو األوائل

 جتماعيةاإل البيئة في الفرد، كان إذ  .اليوم عليه الحال هو كما مترابطين غير الفردية اإلنسانية
 حالة وفي معينة؛ قبيلة أو بدين اإلرتباط خالل من "شخصاً " يعتبر المبكر العصر لذلك والسياسية
 جزءاً  تلقائياً  يصبح اإلسالم الفرد يعتنق فعندما  .القبلي اإلنتماء من أهم الديني االنتماء كان اإلسالم،

  .اإلمارة أو الخالفة في ممثلة سيةسيا وحدة بمثابة أيضاً  كان والذي ،(األمة) المؤمنين جماعة من
ذا  .السياسية والهوية  الدينية الهوية بين إرتباط هناك كان وهكذا،  فإنه الدينية، هويته ما شخص ترك وا 
 الكامل الفقدان أيضاً  يعني ذلك كان و .أيضاً  السياسي المجتمع عضوية من مستبعداً  تلقائياً  يصبح
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 .اإلسالم إعتناقه عند إكتسبهما واللتين العقارات وملكية الحياة حق ذلك في بما األساسية، الفرد لحقوق
 .الحداثة  قبل ما عصر في معقولة تبدو بها المرتبطة والعقوبة الردة قضية كانت ذلك على فبناء 

 السياسية والهوية الديني المجتمع بين ما التداخل هذا عن إبتعدوا قد اليوم المسلمين معظم المقابل، وفي
 على قائمة ليست األحوال معظم في الدولة، أي اليوم، السياسي فالمجتمع  .بينهما ما الفصل من لنوع

 .الديني إنتمائه عن النظر بغض السياسية، الوحدة هذه في مواطناً  يصبح للفردأن ويمكن  .ديني مجتمع
 والمساواة الدينية ةالحري الحديثة الدساتير فيها تضمن التي اإلسالمية الدول معظم في حتى صحيح وهذا 

   .العصرالحديث في بديهياً  حقاً  عامة بصورة الدينية الحرية أصبحت وبهذا  .للجميع القانون أمام
 السياسي والمجتمع الدينية الهوية تداخل على إعتمدت التي اإلسالمي الفقه في الردة مفاهيم فإن ولذلك

 .السياسي مغزاها من الكثير فقدت قد

 أخرى إلى منطقة من الناس ينتقل حيث "منغلقة" ليست اليوم مجتمعات القليلة، حاالتال بعض وبإستثناء
 والعمل الدراسة بهدف السفر وكثرة الهجرة وتحقق  .مثيل لها يسبق لم بطريقة أخرى إلى دولة ومن

    .العالم أنحاء جميع في المسلمين وغير المسلمين بين كبيراً  تواصالً  التكنولوجيا وكذلك والترفيه
 وبالتالي  .صحيح والعكس إسالمية، غير دول إلى كبيرة بأعداد المسلمون يهاجر ذلك إلى وباإلضافة

 .الحي نفس في حتى جنب إلى جنباً  متعددة ديانات من أفراد يقطن فقد

 أفكار لتقديم المسلمين العلماء جميع على كبيراً  ضغطاً  المسبوقين غير والتعددية التفاعل هذا ويضع
 على التأكيد إن  .والثقافات الديانات المتعدد اليوم بعالم صلة لها والتي الدينية الحرية حول جديدة
 فإن حال، أي على و  .عملي غير أمر مختلفة وظروف ومكان لزمن وضعت التي القديمة القوانين
ن  .داماإلع عقوبة خاصة الردة، أحكام من رئيسية جوانب ممارسة عن تخلوا قد المسلمين من كثيراً   وا 

 موضع الردة مسألة تظل ذلك، من وبالرغم  .القليلة اإلسالمية الدول بعض في  في يتم القانون تطبيق
 والجدال الحديثة اإلسالمية القانونية والنصوص الكتابات إلى طريقها تجد كما  .المسلمين بين حاد جدال
 .القوانين هذه بتطبيق التقليديين من العديد مطالبة بإستمرار قائم عليها

إحتمالية بأن القول للمرء يمكن الردة، قوانين على تطرح التي العملية بالمشاكل يتعلق وفيما  إساءة ٌ 
 الدينية والمواقف اإلسالمي الفقه في اإلختالف من كبيرة درجة فتوجد  .كبيرة القوانين هذه إستخدام

 وتطبيقه، قبوله المسلمين كلل يمكن مذهب إيجاد الصعب ومن الردة، مفهوم قضية والسياسيةحول
 ومازال المسلمين، بين أخرى إنقسامات اليوم ظهرت الحديث، للعصر السابقة اإلنقسامات إلى فباإلضافة
 مسئولية الحكومة تتولى وبالمثل،  .والكفر والهرطقة بالردة معارضيهم يتهمون جانب كل من المسلمون

 الملتزمون إعتبارغير ويتم  .اإلسالمية الدول من عدد في المحلية األساسية المعتقدات "حماية"
 فإمكانية  .مرتدون أو مهرطقون أو منحرفون بأنهم  الدولة، تقرها التي  الصحيحة األساسية بالمعتقدات
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 إستبدادية أو إستبدادية شبه إما اإلسالمية الدول من عدد في الحكومات أن حيث الردة، مفهوم اساءة
 الدين فإن هذا، وفوق  .كبير بشكل منقوصة تظل والدينية والسياسية المدنية الحقوق فإن ولهذا بالفعل؛

 لزم إذا أو إلقناع، سلطاتها تستخدم أن يمكن التي للحكومة خاضعة البالد تلك في الدينية والمؤسسات
 والمنشقين للمعارضة الدينية المعتقدات في التشكيك على والمؤسسات الدينيين المسئولين إجبار، األمر

 الضمانات من جداً  القليل وجود أيضاً  تعني البالد هذه في الكامنة اإلستبدادية الميول إن  .السياسيين
 أو بالبرلمان، منتخبين أعضاء وجود هي الضمانات هذه ومثال اإلساءات، وترصد لمراقبة المؤسسية
  .إعالم ووسائل حر مدني مجتمع أو مستقلة، محاكم
 واقعنا مع يتوافق الدينية للحرية مفهوم تشكيل الضروري من فإنه ذكرها، ابقالس األسباب هذه على وبناء

 الدول في الموجود الديني والتنوع اإلسالمية المعتقدات من كل اإلعتبار في األخذ مع المعاصر،
 و اإلسالمي، العالم في ومستقلة مختلفة دول وجود بإنتهاء اإلعتقاد ألوانه السابق ومن  .المختلفة
  بحكم الخليفة خالله من يقوم خالفة بنظام تعمل  واحدة، إسالمية دولة ظهور بأخرى أو  ةبطريق

 بوصفها فقط لنا يمكن  الحديث للعصر السابق "الخليفة" نموذج على المبنية الفكرة فهذه  .المسلمين
 اإلسالمي، العالم خريطة على سريعة نظرة إلقاء خالل من بل  .عملية وغير واقعية، غير بأنها اليوم
ختالفات إنقسامات هناك أن نجد والثقافية، واإلقتصادية والعقائدية السياسية إختالفاته بكل  بين ما كبيرة وا 

 مظلة تحت اإلسالمية الدول توحد تصور يمكن فال  .الفكرة هذه مثل تحقيق دون تحيل والتي المسلمين
 يعتبر فيه الذي اإلسالم دار في يوماً  نالمسلمي كل يعيش أن أو  البعض، يعتقد كما واحدة، سياسية

  .الحقوق كاملي مواطنين فقط المسلمون

ن  تزايداً  وليس دينية كتل إلى العالم تقسيم في تناقصاً  فسنرى صحيحًا، العالمية لإلتجاهات تقييمنا كان وا 
 من البشر بين ما واإلختالطات الروابط من بمزيد العولمة ستأتي ذلك، من العكس على بل  .فيه

 اآلخرين، مع والتفاعل للعولمة، الواسع اإلنتشار ومع  .المكان نفس في ليعيشوا الدينية الخلفيات مختلف
 .واقعية أو عملية غير  الماضي من الموروثة التقليدية األفكار من الكثير ستصبح  الثقافية، والتعددية

 أفكاراً  تتبنى اإلسالمية والسياسية عيةاإلجتما األنظمة من العديد جعل الجديدة، الحقائق هذه إدراك و 
 .الدينية بالحرية متعلقة حديثة

 قوانين تواجه التي الهامة التحديات من إثنان هما "الصامتة الردة"ومسألة العالم في الديني التنوع زيادة إن
 ن،األديا متعددة مجتمعات هى اإلسالمية الدول معظم فاليوم   .مناقشتها يتم قلما والتي  الردة

 مثاًل، السعودية العربية المملكة في فحتى  .مختلفة وفقهية تشريعية تقاليد لهم  دولة كل في والمسلمون
 شيعية أقلية السنية األغلبية إلى باإلضافة يوجد المسلمون، مواطنيها كل يكون أن القانون يحتم فيها والتي

 والذين الزوار العاملين من والبوذيين دوسوالهن المسيحيين من ماليين عدة إلى باإلضافة العدد، كبيرة 
  .طويلة زمنية لفترات المملكة في يقيمون
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 ماليين عدة يعيش إذ  .مستمرة بصورة العالم أنحاء في كأقليات يعيشون الذين المسلمين عدد ويتزايد
 و لصينا في مسلم مليون  40 حوالي مثالً  ويوجد كأقليات وأوروبا المتحدة الواليات في المسلمين من

 لهم فالمسلمون  .األماكن هذه في قانونية تبعات أي الردة قوانين تحمل وال  .الهند في مليون 150
 يكون أن دون وذلك اإلطالق، على دين أي يتبعوا أال ببساطة أو أخرى، بديانات دينهم تبديل  حرية
 اإلسالم دار إلى  عالمال  تقسيم الحالى، عصرنا وفي  .األساسية حقوقهم على سلبي تأثير أي لهذا
زدياد  العولمة إنتشار فمع المسلمين، تواجد أماكن تحديد في اليفيد الحرب ودار  مكان من التنقل نسبة وا 
 تبادل عالم وفي  .جنب إلى جنباً  مختلفة أديان من أناس يسكن أن المعتاد من أصبح  وسهولته، آلخر

 .األديان تبديل حدوث  فيه شك ال فمما ، واسع طاقن على الديني التبشير فيه يمارس والذي المعلومات

 المتلزمون المسلمون يوجد اإلسالمية المجتمعات جميع في أنه حقيقة هو تعقيدًا، األمر هذا يزيد ومما
 مدى يختلف قد  المتلزمين المسلمين بين ما وحتى  .اإلسميون المسلمين أو المتلزمين، غير والمسلمون
 تماماً  ملتزماً  البعض يكون فقد  .اإلسالمية والنواهي واألوامر  الدينية ئرالشعا بممارسة إلتزامهم
 فقط الدين أسس بممارسة اآلخر البعض يلتزم قد فيما  الدين، وأسس بمقومات يتعلق ما بكل ومتمسكاً 

 الدين مبادىء بعض المسلمين بعض يمارس قد بل  .والحج والزكاة، والصوم، الخمس، الصلوات مثل
  .أدائها في ينتظمون ال أو األخرى الدينية التعاليم ممارسة يهملون أنهم حين في همامعظم أو

 الصلة من أدنى حد ولهم مسلمة عائالت في ولدوا أفراد إلى يشير مصطلح هو اإلسميون المسلمون
 دينه عن يسأل وعندما مسلم، مجتمع في ويعيش مسلمًا، إسماً  اإلسمي المسلم يحمل قد  .باإلسالم

 به يقوم ما عن واضحة غير أو مشوهة أو سطحية معرفة للفرد يكون قد و   .مسلم بأنه نفسه رفيع
 آداء يتعدى فيما الدينية الشعائر بممارسة اإلسمي المسلم يهتم ال فعادة  .وواجبات أعمال من المسلمون
 غير وهم  .معالمجت في الدينية اإلجتماعية المناسبات بعض في اإلشتراك أو األعياد في الصلوات
 من كبيرة أعداد اإلسالمية المجتمعات كل في ويوجد  .ونواهيه أوامره يطيعون وال باإلسالم  ملتزمين
 هذا في موثقة دراسة وجود عدم من وبالرغم  .دينياً  الملتزمين غير المسلمين أو اإلسميين المسلمين
 هذه أن يعني وهذا ملتزمين غير لمونمس هم المسلمين ربع أن ترجح  المحافظة التقديرات فإن المجال،

 .مسلم مليون 300 األقل على تضم الفئة

 يجب اإلسالمي الفقه ظل ففي  .الردة بقانون يتعلق فيما  هامة مشكلة اإلسميون المسلمون يمثل و
 ظاهرياً  باإلسالم يجاهرون فهم  .العلماء بعض بحسب األقل على مرتدين األشخاص هؤالء إعتبار
 أي أن المسلمين العلماء من عدد ويرى   .ممارساته أو باإلسالم ملتزمين غير ولكنهم ،عرضياً  وربما

 إن هو هنا سيطرح الذى فالسؤال   .المفروضة الخمس الصلوات يؤدي ال المثال، سبيل على شخص،
 الخمس الصلوات يؤدي ال الذي المسلم إن مثاًل، تيمية إلبن ووفقاً   .لذلك نتيجة واجباً  الفرد قتل كان
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 وال دفنه، قبل غسله يتم فال  .ككافر قتله يجب رفض، فإن بذلك؛ يؤمر أن ينبغي المفروضة اليومية
 منعزاًل؛ رأياً  ليس هو تيمية إبن رأي و  6.المسلمين مقابر في دفنه يتم ال كما الجنازة، صالة عليه تقام
 الحروب أن منهم الكثير يرى بل  .األساسية الدينية الفروض بشأن العلماء من الكثير معه يتفق حيث
 الذين المرتدين ضد حروباً  كانت بأنها  الردة بحروب والمسماه  أبوبكر األول الخليفة فيها إنخرط التي
 .اإلسالم في أساسياً  فرضاً  يعتبر والذي الزكاة، دفع رفض هو جرمهم كان

 الحكم إحتمالية فهناك  إلسالمي،ا الفقه عليه ينص ما بحسب صرامة بكل الردة قوانين تطبيق تم فإن 
 في مسلم بليون 1,5 الـ بين من باإلعدام  إسمياً  المسلمين من األقل على مليون 300 حوالي على 

 العملية اآلثار يتجاهلون الردة حالة في الموت عقوبة بفرض اليوم يطالبون الذين فالمسلمون  .العالم
 من الماليين مئات قتل  فكرة إن الواضح نوم  .صعب موقف في يضعهم الذي األمر آلرائهم،
 الحالي النقاش في "الصامتة" الردة قضية تجاهل سبب هذا يكون فربما   .يعقل ال أمر هو المسلمين

  .الردة عقوبة حول

 وضع إلى  بالحاجة تشعر اإلسالمية واألنظمة المسلمين بعض تجعل التي الرئيسية األسباب أحد إن_
 المسلمين أن حين في  .أخرى أديان واعتناق لدينهم المسلمين تغيير من الحد وه اليوم للردة قوانين
 أسرع اإلسالم وكون اإلسالم، إلى الدخول في اآلخرين وترغيب اإلسالم إلى الدعوة إلى يسعون أيضاً 

 الملإلس المعتنقين عدد يفوق ماليزيا، مثل دولة ففي  .ذلك على دالة حقيقة هى العالم في نمواً  األديان
 قيوداً  المسلمون يواجه فقد للردة، قوانين بوضع اإلسالمية الدول قامت إن ولهذا،  .عنه الخارجين عدد

 األديان من األشخاص جذب على العمل من المسلمين سيمنع مما اإلسالمية، غير الدول في مشابهة
 إلى الدعوة حق فقط للمسلمين يكون أن إقتراح العدل غير من سيكون أنه إذ  .اإلسالم إلى األخرى
 أن حيث باإلسالم، اإللتزام على مسلمين يظلوا أن في يرغبون ال الذين المسلمين إجبار و بل  .دينهم
إعتناق في يستمرون فالذين  .الكريم القرآن في ورد لما وفقاً   المنافقين، من سيجعلهم  ذلك  ٌ  اإلسالم ٌ 
 الردة تجريم أن كما  .لإلسالم تقديمه يمكنهم نافع شيء أي لديهم ليس أنه المرجح من التهديد، تحت

 الغالبية إستياء إثارة إلى يؤدي قد مما  .قسري دين اإلسالم بأن اإلنطباع يعطي اإلعدام عقوبة وفرض
 أكثر عملي بديل إيجاد فيجب لهذا،  .طواعية اإلسالم يعتنقون ممن العالم في المسلمين من العظمى
 .إلسالمل المسلمين ترك من للحد فاعلية

 غالبية فإن  المتشددين، اإلسالميين الساسة وبعض المتشددين، من ما مجموعة بإستثناء وأنه ويبدو
 على اإلسالم فرض إلى الحاجة مفهوم عن يبتعدون اإل سالمي العالم أنحاء جميع في المسلمين
 وجهة وهى  .واهلل دالفر  بين ما عهد هو  جوهره في اإلسالم بأن النظر وجهة إلى واإلتجاه المسلمين،

 عدد في مراراً  عليه التأكيد تم والذي الدين، في إكراه ال بأنه الكريم  القرآن في ورد ما  إلى أقرب نظر
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 الفقه في الردة أحكام صياغة عند كبير حد إلى تجاهله تم ولكن المتنوعة، القرآنية السياقات من
  .اإلسالمي

 الدين في اإلكراه عدم  أنّ  تؤكد  االحديثة النظر وجهة فإن اإلسالمي الفقه في حدث ما عكس وعلى
 ذلك، من وبالرغم   .للجميع الدينية الحرية يضمن اإلسالم في أساسياً  مبدأ سيظل وأنه بل إبطاله، يتم لم

 عقوبة وخاصة الردة أحكام في النظر بإعادة المنطقية الخطوة إتخاذ في مترددين المسلمين من كثير يظل
عال اإلعدام  بإلغاء يطالبون قالئل، ولكنهم البعض، أن حين في  .اليوم بحياتهم لها عالقة ال أنها نوا 
إلى ويدعون األساسية، الفرد حقوق على سلباً  تؤثر التي الردة عقوبة  .المجال هذا في اإلصالح ٌ 

 العالم سيموتق األمر، باديء في الردة أحكام فيه وضعت الذي السياسي-الديني السياق من كال ألن ونظراً 
 الحديث، العصر في بالواقع وصلتهما معناهما فقدا قد  السالم ودار الحرب، ودار اإلسالم، دار إلى 

 الردة لعقوبة المؤيدة القرآنية النصية األدلة إن  .وأحكامها الردة عقوبة في التفكير إعادة المهم فمن
 كحق الدينية الحرية على والتأكيد القوانين هذه إلصالح قوياً  دينياً  سبباً  يوفر وهذا قوية ليست (اإلعدام)

 في اليوم هامة مساهمة يمثل أن شأنه من هذا أن فيه الشك ومما  .األساسية اإلنسان حقوق من
  .اإلنسان لحقوق والعالمي اإلسالمي الخطاب
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 الخالصة

 

 وراجعنا  .اإلسالمية الدول من العديد في بالمقدسات اإلزدراءو  الردة قوانين تطبيق يتم كيف درسنا لقد
 علماء قدمنا وقد  .والغرب المتحدة األمم في دولياً  القوانين هذه مثل لتعزيز المتزايدة المطالب تأثير

 متداخلة الثالثة الموضوعات هذه  ."الخطايا" لهذه زمنية عقوبات توجد أن يجب ال بأنه يقولون مسلمين
 والعقوبات القوانين لهذه المدمر التأثير اإلسالمي العالم في الموجودة النماذج تكشف  .معاً  ةومترابط

 مطالب أمام اإلنحناء في إستمر إذا الغرب إليه ينزلق الذي المستقبل من تنذر وكذلك لها المصاحبة
 اإلسالم، في مرير ونزاع جدال هذا أن تبين المسلمين العلماء حجج إن  ."األديان صورة تشويه" تجريم
 يطالبون الذين المسلمين موقف إضعاف اإلستبدادية والحركات األنظمة مطالب على الموافقة تعني حيث

 .التعبير وحرية الدينية الحرية في األفراد حق عن أحيانًا، بحياتهم ويدافعون،

 بطرق الخارج أو لداخلا من إنتقاده أو اإلسالم على التهكم لقمع مهدفة، ولكن واسعة، حملة الغرب يشهد
 الحملة هذه حققت وقد  .اإلسالمية الغالبية ذات الدول من كثير في بالفعل الموجودة القمع أساليب تماثل
 القاتلة بالقوة وأحياناً  بل اإلقتصادية، والمقاطعات الدبلوماسية والطرق القضائية، الدعاوى عبر نجاحاً 

 من قليل عدد إن  .باإلسالم المتعلق الخطاب حول كبير سلبي تأثير إحداث في تسهم وكلها والترهيب،
 الواقع وفي بل به المطالبة تتم الذي للتغيير الراديكالية الطبيعة يفهمون الغرب من السياسة وصناع القادة
 من بدالً  ولكن  .متماسكة أو منسقة سياسة على قائمة إستجابة توجد ال وبالتالي،  .فعالً  تحقيقه يتم

 وقوانين الذاتية الرقابة من خليط خالل من الحاجة، حسب عامة بالعنف التهديد مع الغرب يتجاوب ذلك،
 لقوانين بديل بمثابة هو والذي الكره خطاب حظر الغربية الحكومات من العديد وتتبنى  .الخطاب تقييد

 .اإلسالم في بالمقدسات اإلزدراء

 على ضرراً  وأكثر أكبر ستكون النتيجة فإن لب،المطا هذه نجاح حالة في أنه إظهار الكتاب هذا ويحاول
 قلب في تكمن التي التعبير وحرية الدينية بالحرية المخاطرة تتم حيث  .متصوراً  كان مما الغربي المجتمع

 الميزان كفة يرجح سوف المطالب لهذه اإلنصياع فإن هذا، من وأكثر  .الليبرالية الغربية الديمقراطيات
 في حتى آراؤهم بسبب المصلحين مهاجمة سيتم حيث والمتطرفين، األصوليين لصالح نفسه اإلسالم في

 في وحيد، عبدالرحمن السابق اإلندونيسي الرئيس حذر  .الغرب في لهم بالنسبة نسبياً  اآلمن الملجأ
 لمحاوالتهم نقد أي تجنب يودون الذين األصوليين، يريده ما تحقق" الجهود هذه مثل أن من مقدمته،
 الضيقة العقائدي الجمود دائرة في مسلم بليون 1,3 يضعوا وأن اإلسالم بشأن الحوار المج تضييق
  ."الخانقة
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 لإلسالم الليبرالية غير النظرة فإن النقد، أمام الدولة من حماية سيلقى وحده، واإلسالم اإلسالم، كان إذا
 الحماية هذه مثل توفير تم لو نهفإ المقابل، وفي  .الواقع األمر بحكم الغرب في مميزة مكانة تحقق سوف

 .األساسية الفردية الحريات إبطال سيتم األخرى، والديانات للمسيحية الحكومية

 

 اإلسالمي العالم

 المؤتمر منظمة دول من كثير في واألعراف للعادات دراستنا من الحملة هذه وعواقب خلفية تتضح
 أخرى أماكن وفي المسلمة، األغلبية ذات الدول في الحكومات أن مالحظة المهم ومن  .اإلسالمي
 أي على قيود توجد وتركمانستان أوزبكستان ففي  .باإلسالم تتعلق ال ألسباب الحريات بقمع تقوم أيضًا،
 ويمكن  .المسالمين المسلمين قبل من ذلك في بما الدولة، لسلطة تحدياً  يمثل قد مما التعبير من شكل
 الدينية اإلنتهاكات من كثير إيران وتعاقب 1."الجمهورية رئيس أهان" شخص أي إعتقال مصر في

 عام إنتخابات أعقاب في اإلحتجاجات بعد خاصة آخرين كثيرين بإعتقال أيضاً  قامت وقد بالحبس
 القيود صرامة أن إدراك أيضاً  المهم ومن  .النظام تقويض أو القومي األمن تهديد أساس على ،2009
 .أخرى إلى دولة من تختلف

 اإلسالمية الغالبية ذات والمناطق الدول في أنه تبين دراستنا فإن التوضيحات، هذه من بالرغم نولك
 اإلساءة" و والردة بالمقدسات اإلزدراء حظر على بناء التعبير وحرية الدينية الحرية على القيود تنتشر
 كل تغطية الدراسة هذه لتحاو  ال  .البشر من الماليين معاناة في وتتسبب الحريات وتحبط "اإلسالم إلى

 دولة عشرين حوالي على مراجعتنا بقصر قمنا فقد أحيانًا؛ التفصيل شديدة كونها رغم األمثلة، أو الدول
ضطررنا اإلنتهاكات، أسوأ ذكرنا وقد إسالمية  المجال ضيق بسبب الحاالت من العديد ذكر لعدم وا 
 2.التكرار تجنب ولمراعاة

 

 والغرب اإلسالمي العالم

 الغرب في الدينية والحرية الخطاب حرية حول النقاش من كثير فإن والمتزايد، المنتشر القمع من رغمبال
 اإلزدراء على للحظر الفعلي للتطبيق كلي إدراك عدم مع وغالباً  عن، بمعزل يقع المتحدة األمم وفي

 هذه نفحص عندما لكن،و   .اإلسالمي العالم أنحاء أغلب في "األديان إلى اإلساءة"و والردة بالمقدسات
 العالم على اإلسالميين والمحرضين اإلسالمي المؤتمر منظمة تضغط الذي ما نفهم أن يمكننا الممارسات

 .يتبناه أن الغربي
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 الهجوم مثل أعمال خالل من وكذلك  .المتحدة األمم في المتكررة القرارات خالل من الضغط بعض يقع
 المنتجات ومقاطعة روز، فليمنج وتهديد الدولية، اإلنسانية اتالهيئ وموظفي رشدي، سلمان مترجمي على

 بدعم األفعال هذه حظيت وقد  .األطلسي شمال حلف يقود من حول والمطالب النرويجية، أو الدنماركية
 غالبية ذات أخرى ودول وتركيا، والسودان، ومصر، وباكستان، السعودية، والمملكة إيران، من متفاوت
 بتجريم الدفع أن بالتأكيد  .اإلسالمي المؤتمر منظمة خالل من إتفاق في أحياناً  تعمل والتي مسلمة،
 هي الحكومات هذه ولكن الغرب، في المسلمين مجموعات بعض بين جذور له لإلسالم المزعوم اإلنتقاد
 .والتنظيمي المادي الدعم لها ووفرت اإلحترام عليها وأضفت الحركة عن عبرت التي

 أعضائها من وعدد اإلسالمي المؤتمر منظمة قامت قد الدنماركية الرسوم أزمة كواليس راءو  أن مثالً  فنجد
 قاموا لقد  .شهور بأربع الرسوم ظهور بعد أغلبه بدأ والذي اإلسالمي، الغضب من الكثير بصناعة
 .سعوا نطاق على بها اإلهتمام إستمرار على وعملوا شرعية، المسألة ومنحوا اإلسالمي الغضب بتحريك

 قد المصريين من بالمائة 98 و األردنيين من بالمائة 99 أن الدراسات بينت األزمة، هدأت وعندما 
 ومصر األردن في اإلعالم وسائل كانت  .مذهلة نسبة وهي الدنماركية الكاريكاتورية الرسوم عن سمعوا
 فيهما الصحافة حرية ديرتق كان حدود بال مراسلين لتقرير ووفقاً  حكوماتهم، قبل من شديد لتحكم تخضع
 فقط يسمعون الدول هذه فمواطني  .175 هو التقديرات أسوأ أن العلم مع التوالي، على 143 و 112

 محاولة في العنف أعمال بعض في وسوريا إيران أيضاً  تورطت وقد  .يسمعوا أن حكوماتهم لهم تريد ما
 مشروعات أغضبهما وقد ومصر، السعودية المملكة وكانت  .النووي إيران مشروع عن اإلنتباه لتحويل
 وتأجيج المقاطعة بدء في فعال دور لهما المنطقة، في الديمقراطي للتحول األمريكية الخارجية السياسة
 بياناً  وأصدرت الكاريكاتورية الرسوم بإدانة اإلسالمي المؤتمر منظمة صوتت وقد  .الشارع في المشاعر

  3.الدنماركية الخاصة الشركات تمنتجا مقاطعة في وشرعت الدنمارك ضد

 حظر حركة من بكثير المرتبط العنف عن مسئولة المسلمة الغالبية ذات الدول حكومات كل تكن لم
 .الخاصة لمصالحها إستغالله في تتردد ولم العنف ذلك من منها العديد أفاد قد ولكن بالمقدسات، اإلزدراء

 والساسة الكاريكاتور رسامي ضد هجمات اإلسالمي رالمؤتم منظمة أعضاء وجه المتحدة، األمم ففي 
  .بالمقدسات اإلزدراء على حظر لخلق األمد طويلة الدبلوماسية جهودهم إحياء إعادة بهدف الغربيين

 الكاريكاتورية الرسوم أزمة أن ،2007 عام المتحدة األمم في اإلنسان حقوق مجلس في مصر ممثل وأكد
 تقوم الكتلة هذه توقعات فإن وهكذا 4."تحديدها عدم حال في لخطابا حرية عن الناجم الضرر تبرز"

 السياسي والغليان الثورات أن ويبدو  .ومجتمعاتهم المحلية سياساتهم في المعاصرة األحداث على جزئياً 
 المتوقع غير فمن لهذا العامة، الشئون في للدين أكبر لدور المجال تفسح اليوم العربي العالم تجتاح التي
  .الدور ذلك يتضاءل أن
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 نوع على الضوء تلقي المسلمة الغالبية ذات الدول من كثير في للممارسات دراستنا فإن األسباب، لهذه
 تشكل، كهذه قيود أن تماماً  ويتضح  .العالم دول باقي على فرضها إلى الدول هذه تهدف التي القيود
 السبب تبين فإنها وأخيرًا،  .اليوم العالم في اناإلنس حقوق إلنتهاكات الرئيسية األنماط أحد عامة، بصفة

 من العديد إن  :فقط األقلية بتأييد تحظى أنها من بالرغم لإلسالم الراديكالية النظرة إلنتشار الرئيسي
 الذين والمتشددين، الغوغاء أو الدولة قبل من الجبرية بالقوة إسكاتهم يتم الراديكالي اإلسالم معارضي

 فإن  ."اإلساءة" من اإلسالم حماية بإدعاءات عنفهم ويبررون بالحصانة، متمتعين نيتصرفو  ما غالباً 
  .الدائرة الفكرية الحرب في المتطرفين يستخدمه مهم سالح هي بالمقدسات اإلزدراء عقوبة تطبيق

 

 اإلتهامات ضحايا

 الذين الماليزية المجموعة أتباع مثل األطوار، أوغريبي مختلفين أشخاص إال ما هم الضحايا بعض إن
 مثل أو لهذا، بالسجن عليهم حكم وبالتالي الناس، بين ما التجانس إلى يرمز الشاي إبريق أن إعتقدوا

 أقاربه أحد قرر أن بعد الزندقة بتهمة أشهر ستة بالسجن عليه حكم الذي تابايا سوماردي اإلندونيسي
 متعددي الباكستانيين األطفال مجموعة مثل الحظ، يحالفهم لم ببساطة وآخرين  .يصلي وهو يصفر أنه

 سال أن بعد وحبسهم اإلسالم إلى باإلساءة إتهامهم وتم مصاب حمار على مرهماً  وضعوا والذين الديانات
 لفترة الحمار إحتجاز تم كما  ."مقدسة شخصيات" أسماء يمثل أنه المتطرفين أحد إعتقد بشكل المرهم
 .أيضاً 

 أتباع األولى الفئة تضم  .الناس من الماليين تضم أساسية فئات أربع إلى الضحايا أغلب ينقسم ولكن،
 محمد أن يقولون بأنهم يتهمون ولهذا  .الحديثة القرون في اإلسالمي العالم في ظهرت دينية مجموعات

 المجموعتين هاتين وتختلف  .واألحمدية البهائيين هما هنا الرئيسيتين والمجموعتين  .األنبياء آخر ليس
 عكس على المسلمين، من الواقع في أتباعها بأن تؤكد الثانية المجموعة أن في األخرى عن هماإحدا

 .األولى المجموعة

 بإعتدالها المعروفة الدول في حتى اإلسالمي العالم أنحاء كل في اإلضطهاد من األحمدية أتباع يعاني
ندونيسيا بنجالديش مثل  يخصهم الباكستاني الدستور إن بل باكستان، في بقسوة إضطهادهم ويتم  .وا 

 وفي  .مسلمين أنهم أنفسهم عن قالوا لو سنوات ثالث إلى تصل لمدة السجن فيواجهون  :باإلضطهاد
 المجتمع يأمر مشترك وزاري قرار بإصدار اإلندونيسية، الحكومة قامت ،2008 حزيران يونيو 9

 ضغوط بعد وذلك اإلسالم أتباع بأنهم همأنفس فيها يصفون التي الدينية األنشطة كافة بإيقاف األحمدي
 .متطرفة مجموعات من مستمرة
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 وحيث البهائية نشأت حيث إيران، في خاصة واسع، نطاق على اإلضطهاد من أيضاً  البهائيين يعاني
 معتقداتهم بسبب 1979 عام اإليرانية الثورة منذ البهائيين من المئات قتل وقد  .كبير بهائي مجتمع يوجد

 المديرية أعلنت 2007 عام في  .السجون في البهائيين قادة أغلب كان 2010 عام وفي  الدينية؛
 عن الخارجين كل أن العليا، للمحكمة إستشارية هيئة وهي أفغانستان، في والحسابات للفتاوى العامة
 29 يوف مصر في أما  .كافرين البهائيين كل أن أيضاً  وأعلنت مرتدين، هم البهائية إلعتناق اإلسالم
 الرحيم عبد جمال البارز اإلعالمي قام البهائي، الدين يناقش تليفزيوني حوار أثناء 2009 آذار مارس
 ذلك إثر تم  "!قتلها يجب" وأنه "مرتدة" أنها وقال البرنامج ضيفات إحدى موسى جمال ببسمة بالتنديد
  .ةالحارق والقنابل بالحجارة الشورانية قرية في البهائيين على اإلعتداء

عتناق اإلسالم عن بالخروج يقوموا أو يرغبوا من هم المضطهدين من الثانية الفئة إن  أو أخرى، ديانة وا 
 ليطال المرتدين إضطهاد يمتد  .مرتدين يعتبرون فهؤالء  .مسلمين يظلوا أن يودوا ال ببساطة هم َمن
 عقائد عن سلمينالم مع يتحدث شخص أي خاصة آخر، شخص إرتداد في يد له أن يعتقد شخص أي

 عقوبة يفرض تشريع إصدار البرلمان ناقش إيران وفي  .المرتدين بحبس ليبيا تقوم  .أخرى دينية
 الشريعة، تفسيرات على المحاكم إعتمدت كهذا، تشريع وجود عدم في حتى ولكن المرتدين، على اإلعدام

 ماليزيا قامت  .عليهم قاسية عقوبات فرض أو المرتدين بإعدام تقوم لكي الخوميني، أقوال وحتى بل
 وقامت  .= دينهم تبديل في يفكروا الذين أو اإلسالم عن الخارجين تثقيف إعادة معسكرات بتخصيص
 الشئون وزير إعتبر الجزائر وفي .المسيحية معتنقي أو المتنصرين بتعذيب مصر في األمن سلطات
 من فزع موجة في المغرب وقامت  .لإلرهاب مساوياً  بالمسيحية التبشير عبداهلل بو اهلل غالم الدينية

 أتراك ثالثة تعرض ،2007 عام وفي  .المسيحيين األجانب من عشرات بطرد 2010 عام "التبشير"
 بقتل رسمياً  السعودية المملكة تأمر  .والذبح للتعذيب المتنصرين، من إثنين ومنهم مالطية، في مسيحيين
 .اإلسالم عن خروجها بعد حرقاً  إبنته بقتل السعوديين وعينالمط أفراد أحد قام ،2008 وفي المرتدين،

 بإعتبار وقتلهم الصوماليين المسيحيين كل مالحقة يتم الصومال وفي المتنصرين، قتل تم أفغانستان في 
 .البالد في مسيحي كل قتل نيتها عن علناً  الشباب ميلشيات وتعلن  مرتدين؛ انهم

 في السنة أو السنية، الغالبية ذات المناطق في الشيعة مثل ،"الخطأ" ةالفئ من المسلمين هم الثالثة الفئة
 زعيم إعتقال وتم الشيعة، بقمع المصرية الحكومة قامت 5.كثيرة مناطق في والصوفيين الشيعية، المناطق
 .شهراً  عشر خمسة لمدة محاكمة أو إتهامات توجيه دون تعذيبه وتم الدريني حسين رمضان محمد الشيعة

 يونيو في  ."محيطه في لنشرها ويسعى الشيعية األفكار تأثير تحت" كان أنه اإلعتقال أوامر أحد قال 
 العراق كان  .مصر في الشيعة من شخص 300 حوالي إعتقال عن تقارير هناك كانت 2009 حزيران
عتقال الصوفية، على الخناق وتضييق السنة، الدين رجال بإعتقال يقوم  لمملكةا وفي  .منهم المئات وا 

 الوضع ويزداد :المتكرر واإلضطهاد التمييز من ويعانون زنادقة عامة بصورة الشيعة يعتبر السعودية،
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 أنحاء وفي باكستان، من أجزاء في  .اإلسماعيليين وخاصة المتفرعة المجموعات لبعض بالنسبة سوءاً 
 قبل من واألضرحة، المساجد يف الصالة أثناء أحياناً  بعنف، اإلسالمية المجموعات مهاجمة تتم العراق،
 وفي تركيا، في العلويين ضد تمييز هناك  .المئات قتل عن يسفر مما مختلفة، مذاهب من مسلمين
 .الشيعي بالمذهب  لمذهبهم السنه تبديل خشية بسبب الشيعة مراقبة تتم المغرب

 ودعاة والكتاب والصحفيين والمحررين الفقهاء ومنهم المسلمين، والمعارضين المصلحين هم الرابعة الفئة
 تمثل أنها تدعي التي لألنظمة الراسخة السلطات وجه في يقفون عندما خاصة وآخرين، الديمقراطية

 وفقهاء بنجالديش، من نسائية حركات نشطاء منحرفين أو زنادقة إعتبارهم تم الذين ويتضمن .اإلسالم
 أفغانستان، في إجتماعيين ومصلحين رتانيا،مو  في والفساد للرق ومعارضين مصريين، ومفكرين إيرانيين،
 .عددهم يحصى ال وآخرين

 أبشر يوليل المصلح بأن تقول فتوى بإصدار اإلندونيسي باندونج علماء منتدى فقهاء قام 2002 عام في
  ."اإلسالمي الوعي تجديد" عنوانه كومباس صحيفة في مقال بنشر قيامه بعد الموت يستحق عبداهلل
ستهدفت سبق قد المتطرفة اإلسالم عن افعينالمد جبهة كانت  في أفغانستان وفي  .ذلك قبل عبداهلل وا 
 المتحدث هو الوقت ذلك في وكان سابق صحفي وهو زلماي، غايس على القبض تم ،2007 عام

 األفغان الصحفيين من عدد إتهام وتم  .الدارية باللغة للقرآن ترجمة إلصداره العام، النائب بإسم الرسمي
 .المرأة مكانة تمس موضوعات مناقشتهم عند خاصة وحبسهم، بالمقدسات باإلزدراء الشجعان صلحينالم
 على سابقًا، المالديفي الديمقراطي للحزب العام األمين عنية، عائشة إجبار تم ، 2007 عام في 

  .الرجال إغواء خشية الحجاب إرتداء على النساء إجبار ضرورة فكرة ينتقد مقال كتابة بعد اإلختباء
 األدبي بإسمه مشهور وهو المعاصرين، العرب الشعراء أعظم الغالب، في إسبر، سعيد أحمد علي يعتبر

 أن فيها قال القومية، الجزائر مكتبة في محاضرة إلقاء بعد ،2008 األول تشرين أكتوبر وفي  .أدونيس
 وندد "مرتد" بأنه اإلسالميين تهمهإ خطأ، تعتبر والدولة المجتمع على ديانتهم فرض اإلسالميين محاوالت

 اليمن في أما  .دعوته بسبب وظيفته من المكتبة مدير بطرد وقام "األيديولوجي إنحطاطه" بـ الثقافة وزير
 هم القاصرات زواج بحظر يطالبون من أن المسلمين فقهاء كبار من عدد أعلن 2010 آذار مارس في

  .مرتدين

  

 

 غامضة إتهامات

 حتى و "اإلسالم إهانة" و "بالمقدسات اإلزدراء" أن هي دراستنا إليها خلصت التي ساسيةاأل النتائج من
 إساءة يعتبر فما  واضح؛ تعريف لها ليس المشابهة، اإلساءات من كبير عدد إلى باإلضافة "الردة"
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 يرتغ في تكون أن يمكن إذ نفسها المناطق أو البلدان داخل في بل ألخرى، دولة من فقط ليس يختلف
 وقت أي في مسموح أو ممنوع هو ما يعرفوا، أن يمكن وال يعرفون، ال الكثيرين أن يعني وهذا  .مستمر

 عام لمدة بالسجن األردني والصحفي الشاعر سمحان إسالم على الحكم تم ،2009 عام في  .مكان أو
 المعروفة اتركي وفي  ."جنسية وموضوعات القرآن كلمات بين بالخلط" قيامه بسبب الردة بتهمة

 ديني جانب يتضمن أن يمكن مما "التركية األمة" إلى اإلساءة بسبب المرء يعاقب أن يمكن بعلمانيتها،
 .التركية القومية من أساسي جزء اإلسالم إعتبار بسبب

عتباره حظره يتم ما مجال إتساع مدى إن  عبدالعزيز الشيخ الراحل أعلن  .محدود غير يبدو تجديف وا 
 وتتحرك كروية األرض أن يزعمون من إن" السعودية العربية المملكة مفتي منصب في كان حين باز، بن

 ،1985 عام في الفتوى بإبطال قام  ."اهلل بإسم أمالكهم وتؤخذ حالل ودمهم مرتدون هم الشمس حول
 أي تعتبر السعودية في الدينية السلطات أعلى كانت العشرين، القرن أواخر في سنوات عشر لفترة ولكن

 تقديم أيضاً  باز بن حاول  .ممتلكاته من وتجريده قتله يجب شخص كوبرنيكوس بنظرية يؤمن شخص
 قطع مثل اهلل فرضها التي العقوبات تعزيز بأن القول" ذلك في بما دينيًا، المحرمة بالتعبيرات شاملة الئحة

 أصل له قانون أو نظام أي بأن اإلعتقاد أدان  ."العصر لهذا مناسبة ليست الزاني، رجم أو اللص، يد
 والتي اإلسالمي العالم في الحكومات ألغلب إدانة يعتبر مما الشريعة، من أفضل يكون أن يمكن بشري
 كذلك  .والقانونية القضائية أنضمتها في الشريعة من مستمدة غير قوانين بإدخال وتقوم دساتير لديها
 الحياة جوانب مع يتداخل أال يجب وأنه لفرد،وا اهلل بين عالقة مجرد اإلسالم" بأن اإلعتقاد حظر

 رحيله بعد حتى قائمة فتاواه تظل  6.المرتدين عداد في المسلمين من كثير تجعل نظرة وهي ،"األخرى
 القبيل هذا من فتاوى تعزيز السعودية الحكومة تتوقع  .العالم أنحاء في بنشرها السعودية الحكومة وتقوم

 داخل في هذا تطبيق على وتؤكد زمنية عقوبات خالل من بها، لدينيةا السلطات أعلى عن والصادرة
   .حدودها

 واسع، بمعنى تستخدم أن يمكن "مشرك" كلمة إن  .مشركين أنهم ترى من كل السعودية المملكة تعاقب
  ."للمسيحيين تقليد" هذا يعتبر أن يمكن حيث النبي، بمولد يحتفلون من وصف في ذلك في بما
 أي أن" حيث مضاعف تأثير له يكون أن يمكن وهذا  (."مشركين" يعتبرون أيضاً  الشيعةو  المسيحيين)

 نفسه هو يعتبر صحيحًا، طريقهم يعتبر أو إيمانهم، عدم في يشك أو كفارًا، المشركون يعتبر ال شخص
 تعتبر قد أيضاً  فأنت مشركين، ذلك يفعلون من تعتبر ال ولكنك النبي، بمولد تحتفل ال كنت فإذا  ."كافراً 
 المملكة في المحتملة األخرى التهم تتضمن  .الرأي هذا تؤيد لم إذا مشركاً  تكون وربما  .مشركاً 

 ."هدامة بأفكار اإلحتفاظ" و والشعوذة السحر السعودية
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 الذي الديني الخطاب تجرم فهي لذا الماليزيين، المسلمين تشويش يسهل أنه فرضية على ماليزيا تعمل
 إيمان تقويض على تعمل أن يمكن مشوهة حقائق" يتضمن قد أو "المسلمين بين تشويشاً  يخلق" أن يمكن

 اإليحاء أو تلميح، أو إفتراض،" بأي باكستان في بالمقدسات اإلزدراء قوانين إنتهاك يمكن  ."المسلمين
 ما رانإي لدى توجد  .الصعوبة شديد أمر القانون إنتهاك تمييز يجعل مما ،"المباشر غير أو المباشر

 ،"اهلل محاربة"و ،"اهلل أصدقاء معاداة"و ،"اهلل أعداء مع التحالف" ومنها الجرائم من تشكيلة أكبر يمثل قد
   ."الروحية الليبرالية إلى الدعوة"و ،"األكاذيب نشر"و ،"الدينية العقيدة عن اإلنشقاق"و

 

 الدولة قبل من القمع

 والمصلحين اإلسالمية، واألقليات أخرى، بديانات نهمدي ومبدلي الحديثة، الديانات أتباع يتعرض قد
 .الدين إلى مسيئين إعتبارهم أساس على عديدة بوسائل الهجوم إلى والسياسيين واإلجتماعيين الدينيين

 أيضاً  بل ديني قمع دول عامة بصورة تعتبر التي الدول في فقط توجد ال يواجهونها التي المخاطر إن 
 الوسائل إلى باإلضافة ضدهم القانون قوة تستخدم أن فيمكن  .إعتداالً  ثرأك غالباً  تعتبر دول في

يران أفغانستان  في فقط ليس القانون، عن الخارجة المتشددة  أيضاً  بل السعودية والمملكة وباكستان وا 
 .وبنجالديش مصر مثل دول في

 الدول أكبر من كثير في اكماتالمح فإن بالمقدسات، اإلزدراء بجرائم المتعلقة القوانين غموض عن بعيداً 
 ليس النية إثبات فإن  .العادلة لإلجراءات الدولية المقاييس مستوى إلى ترقى ال المسلمة الغالبية ذات

 .تجديف ذاته حد في يعتبر أن يمكن صحيح المتهم يقوله ما بأن والجدال إدانة، إلصدار غالباً  ضرورياً 
 شهادة تحمل والسودان وباكستان السعودية والمملكة إيران وفي  .حقيقي دفاع أي من المتهم يحرم لهذا، 

 غير كان لو وتزداد بالمقدسات، اإلزدراء قضايا في المسلم غير شهادة من أكبر قيمة المسلم الذكر
 يمكن مسلم شخص يقدمه مسلم غير شخص ضد بسيط إتهام فإن األساس، هذا على  .إمرأة هذا المسلم

 .كدليل تقبل هذا مع ولكن كثيرة أماكن في بالقوة اإلعترافات إنتزاع ويتم  .إلدانته كافياً  يكون أن

 يكون ال قد السعودية، مثل أخرى، بالد وفي عادلة، لمحاكمات كبيرة فرصة البالد بعض تتيح ال
 وال  .إيران في حقوق أية المرتدون" البهائيون يملك ال  .محاكمتهم حضور في حتى الحق للمتهمين
 في يفهمونها كما اإلسالم تعاليم مع تتعارض أنها الدينية السلطات قالت إذا قوانين أية انبسري يسمح
 إنتهاكاً  غالباً  يعتبر الدينية اإلنتهاكات موقف تحدي إن .أخرى وبالد والعراق وأفغانستان وباكستان إيران
 مفرغة حلقة قيخل وهذا  .المستحيل ضرب من األنظمة هذه مثل إصالح يصبح وهكذا ذاته، حد في
 غير" مقاالت نشر بسبب إعتقاله تم الذي نسب محقق علي األفغاني المحرر منها عانى التي تلك مثل
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 ببساطة هو ومساءلتها الدينية السلطات إنتقاد إن  .المرتدين قتل صواب بشأن تساؤالته بعد "إسالمية
 .المحظورات من

 

 المجتمعي القمع

 قوى من يأتي للمتهمين بالنسبة األكبر الخطر أن إال الدولة، قبل من للقمع الخطيرة اآلثار من بالرغم
 من الفجائي الهجوم إلى المتشددين قبل من مخطط إعتداء بين ما تتراوح هجمات في الممثلة المجتمع
 تعرضوا قد الكثيرين أن من فبالرغم  .باكستان في هذا على بارزة أمثلة نجد  .الغاضبة الحشود

 حدثت ولكن رسميًا، اإلعدام عقوبة بها تنفذ لم أنه إال بالمقدسات، اإلزدراء قوانين ظل في لإلضطهاد
 نتيجة القانون عن الخارج العنف خالل من لإلضطهاد اآلالف عشرات وتعرض كثيرة، قتل حاالت
 الحجز في األشخاص وجود أثناء حدثت هذه القتل أعمال بعض إن بل  .بالمقدسات باإلزدراء إتهامات

 ،1997 آذار مارس في القرآن، من نسخة بتنديس مزاعم بعد فإنه سابقًا، شرحنا وكما  .لشرطةا لدى
 المسلمين، آالف من الهجوم إلى المسيحيين من كبير عدد يسكنها التي نجار شانتي بلدة تعرضت
  .كنيسة عشر وأربعة بيتاً  326 دمروا المشاغبين أن إال الشرطة، رجال من مئات وجود من وبالرغم
 1 في  .الزواج على أرغمن والبعض لإلغتصاب بعضهن وتعرض للخطف؛ والنساء الفتيات تعرضت
 المسلحة الصحابة فرسان بمجموعة صلة لهم أن يعتقد شخص، ألف حوالي قام 2009 آب أغسطس

 تلوق منزاًل، أربعين من أكثر تدمير وتم  .غوجرا في المحليين المسيحيين بمهاجمة بطالبان، الصلة ذات
 .األطفال من إثنين فيهم بمن أحياء حرقهم تم منهم ستة المسيحيين، من سبعة األقل على

 يشجعه أن فيمكن  .الحكومية السلطات من تعاون دون يحدث ال القانون على الخارج العنف هذا ولكن
 أن 2000 عام في علناً  الهور في العليا المحكمة رئيس أخطر نظير قال  .يتجاهلوه أو الدولة عمالء

 اإلجراءات إنتظار ودون بالمقدسات؛ باإلزدراء يتهم شخص أي فوراً  ليقتلوا ديني واجب لديهم المسلمين
  .المسألة بهذه المحيطة والعنف التعصب درجة بعد، فيما سحبه رغم التصريح، هذا يبين  .القانونية
 ضد العنف من الباكستاني "لنمطا" أن باكستان، في اإلنسان حقوق لجنة رئيسة جاهانجير، أسماء قالت

بقاء المسلحين بحماية" يقومون الذين المحليين السياسيين من تأييداً  وجد الدينية األقليات  بعيداً  أسماؤهم وا 
 7."الشرطة تقارير عن

 الصحفية تشرح  .الحكوميين غير الفاعلين تشجع الحكومات وقوانين سياسات فإن تحديدًا، أكثر وبصورة
 التي األقلية إن" :اإلسالمي المجتمع داخل في العنيفة لألقليات مناقشتها في هكذا األمر نيستافر  سابرينا
 اإلنتهازية السياسية الطبقة تتأرجح حين في المسالمة، المنفتحة األكثرية ترهب والعنف بالتعصب تتسم

 ما بقدر" أنه فينكي وروجر جريم برايان أجراه الذي البحث أظهر  8."المعتدين مع التحالف من وتستفيد



 

370 

 أعلن وكما 9."العنيف الديني واإلضطهاد الصراع يزداد ما بقدر الدينية، الحريات الحكومات تحجب
 ضد غوجرا في الشغب أعمال أعقاب في األقليات، لشئون الراحل الباكستاني الوزير بهاتي، شهباز

 آذار مارس في 10."باكستان في ألقلياتا لترهيب إستخدامه يتم بالمقدسات اإلزدراء قانون إن" :المسيحيين
 .بالمقدسات اإلزدراء قانون لمعارضته نفسه بهاتي قتل تم 2011

 

 السياسية المناورات

 خط هناك فليس اإلسالمي، العالم في وخاصة العالم، أنحاء كل في يتداخالن والسياسة الدين أن بما
 واإلزدراء الردة إتهامات تستخدم كثيرة، اناً أحي ولكن،  .الدينية والقيود السياسية القيود بين فاصل

 يتنكر المصالح بين نزاع إنه" :بيرس آمبروز تعريف وبحسب األضيق، "السياسي" اإلطار في بالمقدسات
 قمع يتم إذ  11."الشخصية المصلحة خدمة بهدف العامة لألمور وتسيير المباديء، بين صراع صورة في

 المسالة بينما السياسي، األسلوب هذا إطار في الدينية المشاعر أو المعتقد عن الدفاع بحجة الخطاب
 الحاالت، هذه مثل وفي  .السلطة على صراع أو مادي كسب أو شخصية مصلحة مسألة هي الواقع في
 القانونية المعايير إلى باإلضافة واإلساءة، بالمقدسات واإلزدراء الردة إلتهامات المطاطية الطبيعة فإن

 .ميكيافيللية بطريقة بإستخدامها تسمح الفوضوي، عنفوال المتراخية

دعاءات  قامت الحكومة في إيران بإعتقال فقهاء عارضوا تبريرات النظام اإلسالمية المزعومة لسلطاته، وا 
السلطة المطلقة تقريبًا للمرشد األعلى.  كتب الباحث محسن كاديفار "نظريات الدولة في الفقه الشيعي" 

الث مجلدات يحتوي على نقد شامل للعقيدة اإليرانية الرسمية لوالية الفقيه، وخلص وهو عمل مكون من ث
إلى أن تلك العقيدة ليست "جزءًا من المباديء الشيعية العامة".  ولهذا تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية 

 عشر شهرًا.

 خامئني والموالين ، طالب آية اهلل1111بعد تجديد اإلحتجاجات في إيران في ديسمبر كانون األول 
عدامهم لإلساءة إلى اهلل والرسول وكذلك اإلساءة إلى آية اهلل الخوميني.   للحكومة بالقبض على المحتجين وا 
وفي إطار هذه المساعي، قامت الحكومة بتوجيه تهم دينية ضد أعضاء المعارضة وخاصة تهمة "محاربة 

"إن من يتظاهرون ضد النظام إنما يحاربون ضد اهلل ورسوله".  قال الجنرال محمد علي عزيز جعفري 
اهلل".  وفي نفس الفترة، كان النظام يقوم بإعتقال البهائيين بزعم إشتراكهم في المظاهرات في محاولة 
لتلطيخ المعارضة من خالل ربطها بمجموعة تعتبر مهرطقة.  لقد حمل المتظاهرين الموالين للحكومة 

يناير كانون الثاني  2زعيم المعارضة، هو من البهائيين.  في  الفتات تؤكد أن مير حسين موسوي،
أعلن عنوان رئيسي في جريدة تابعة للنظام أن "رجال موسوي المدعين حب اهلل ثبت أنهم بهائيين  1191

رهابيين".   وا 
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في المملكة السعودية، تم القبض على المصلحين علي الدمياني وعبداهلل الحامد ومتروك الفالح بعد 
يرهم عريضة تدعو إلى إنشاء ملكية دستورية.  تضمنت التهم الموجهة إليهم "التحريض ضد المدرسة تمر 

في دعوتهم إلى اإلصالح.  قال متحدث بإسم وزارة ‘" مصطلحات غربية’الوهابية في اإلسالم" و "إدخال 
 لدين اإلسالمي".الداخلية أنهم أصدروا "تصريحات ال تخدم وحدة البالد وترابط المجتمع ... وفقًا ل

ونجد بعض األمثلة البارزة في السودان، التي إستخدمت إتهامات جرائم الخطاب والفكر الديني لمحاولة 
تم إعدام محمد محمود طه، الذي ربما كان أبرز  9192سحق مختلف المعارضين السياسيين.  في عام 

الجمهوريين المعارضين، بتهمة الردة وذلك العلماء اإلسالميين في الدولة، باإلضافة لكونه زعيمًا لإلخوان 
سبب إنتقاده للنظام، بالرغم من عدم وجود ما ينص على هذا في قانون العقوبات.  وفي التسعينات هدد 
السودان المقرر الخاص لألمم المتحدة جاسبر بيرو، وهو محام  مجري، بمزاعم اإلزدراء بالمقدسات بسبب 

بالد.  وفي أكبر فتوى بشأن الردة في العصر الحديث أعلنت حكومة تقاريره بشأن حقوق اإلنسان في ال
أعلن ستة من رجال الدين  9112الجهاد على منطقة النوبة، وفي عام  9111إقليم كردفان في عام 

اإلسالمي المدعمين ماليًا من الدولة أن: "المتمرد الذي كان مسلمًا يعتبر اآلن مرتدًا؛  وغير المسلم هو 
ئقًا ضد إنتشار اإلسالم، واإلسالم قد أباح قتل كليهما".  أعلنت هذه الفتوى أن النوبيين غير كافر يقف عا

المسلمين يمكن أن تتم إبادتهم ألنهم يشكلون عائقًا أمام اإلسالم، وأن مسلمي النوبة هم اآلن مرتدين 
لتي عقبت ذلك يصرح بل ويجب قتلهم.  وهكذا، تم الحكم بإعدام نصف مليون شخص.  دفعت الظروف ا

 في التسعينات منظمات حقوق اإلنسان إلى إعالن منطقة جبال النوبة موقعًا لإلبادة الجماعية.

 

 ختام سياسي

تقع هجمات سياسية مشابهة أيضًا في الدول اإلسالمية التي تعتبر أكثر إعتدااًل مثل ماليزيا.  ففي عام 
ن، عضو عائلة سيالنجور الملكية، ومحرر الموقع ، تم تقديم دعاوى قانونية ضد راجا بترا قمرالدي1119

اإللكتروني "ماليزيا اليوم"، وربما يكون أبرز المدونين السياسيين في البالد.  كان من بين التهم الموجهة 
إليه اإلتهام أن مقاله "أتعهد بأن أكون مسلم صالح و غير منافق" يسيء إلى اإلسالم.  وتم حبسه دون 

 سجن لمدة شهرين.محاكمة في معسكر بال

تكشف ماليزيا أيضًا كيف تقضي الغوغائية الدينية على النقد الذاتي واإلعتدال.  ففي الحديث عن عرض 
الحكومة الماليزية تجريم إستخدام المسيحيين لكلمة "اهلل" على أساس أن هذا يسيء إلى المسلمين، قالت 

ذي ظل في منصبه لفترة طويلة، مهاتير محمد، "إن مارينا مهاتير، إبنة رئيس الوزراء الماليزي السابق وال
الضجة التي أثيرت بشأن اللغة الدينية سوف تتغذى على نفسها... فقليلين فقط هم من يتحمسون لهذا 
الموضوع ... ولكن إذا إستمرت إثارته... فعاجاًل أم آجاًل سوف يبدأ المزيد من الناس في التفكير قائلين 
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وقد وافقها وزير المالية السابق تنكو رازاليغ قائاًل: "في مجتمع معقد  91‘".أيضاً ربما يجدر بنا أن نغضب ’
متعدد األعراق فإن الحزب والحكومة التي يغرق رد فعلها األولي تجاه موضوع عام في هالمية ومطاطية 
رة "الحساسيات" بداًل من أن يتأسس على المباديء، ويستند على المشاعر بدال من الدستور، هي قاص

هي الملجأ المفضل للسياسي ‘ الحساسيات’بالفعل في فهم القيادة وأخالقياتها". أضاف رازاليغ: "إن 
الهزيل. فبها يجمع حشدًا ويثير غضبهم ويساعدهم على إكتشاف قائمة من الحساسيات األخرى.  هذا هو 

قمع وجهات النظر تعرف ماليزيا أيضًا بدرجة تأكيد الحكومة على ضرورة  92الطريق إلى الخراب".
 المخالفة ألن مواطنيها المسلمين ال يستطيعون التعامل مع األفكار المختلفة. 

عندما يتم عزل مواطني هذه الدول عن وجهات النظر البديلة، يمكن أن يصبحوا أكثر طواعية، وبذلك يتم 
البشرية العربية، على بشأن التنمية  1112ضمان إستمرار النظام.  في تعليق تقرير األمم المتحدة لعام 

حقيقة أن عدد الكتب التي قامت أسبانيا بترجمتها من لغات أخرى في خالل إحدى السنوات القريبة يفوق 
ما تمت ترجمته في العالم العربي كله على مدى األلف سنة الماضية، يقول: "في الدول العربية حيث إزداد 

ى التفكير األصيل، خاصة عندما يكون متعارضًا مع إستغالل السياسة للدين، فإن العقوبات القاسية عل
السلطة القائمة، ترهب وتسحق الباحثين".  يؤثر هذا القمع أيضًا على الصحفيين، والفنانين، والمخرجين، 

الذين يعتبرون جميعًا  –ونشطاء حقوق اإلنسان، والمعلمين، والمعارضين، والسياسيين، واألقليات الدينية 
 م السائد.بمثابة تحد  للنظا

ضطهاد األقليات الدينية، ويتم حبس أو قتل  أيًا كانت التهم المستخدمة، فإن التأثير واحد: يتم تهديد وا 
معارضي النظام، ويتم خنق النقاش حول طبيعة اإلسالم.  وحسب ما قالته أخوات ماليزيا في اإلسالم: 

خماد سعيه م للقراءة والحصول على المعلومات، فإن "إنه بتضييق مساحة الحوار المفتوح بين المواطنين وا 
حيث يدفعنا إلى عالم أكثر قمعًا حيث ننقاد دون ‘ ترويج للجاهلية’تصرف الحكومة يمكن أن يعتبر 

إذا كان من غير الممكن مناقشة   92إبصار ودون طرح األسئلة، لئال يشوش هذا رؤيتنا الصغيرة للعالم..."
ولة وسياستها قد وضع فوق مستوى المناقشة وبالتالي صار بعيدًا عن اإلسالم، فإن قدر كبير من قانون الد

 اإلصالح.

بعيدًا عن تأثيرها الداخلي في إغالق باب المناقشة في داخل البالد ذات الغالبية المسلمة، فإن قوانين الردة 
ريق تقوية واإلزدراء بالمقدسات واإلساءات الدينية المزعومة تشكل الشئون العالمية أيضًا وذلك عن ط

اإلسالم الراديكالي واإلرهاب.  إن الشخصيات الرئيسية في الصراع الفكري المعاصر هم المسلمين 
المدافعين عن الحريات.  فهم يعملون في مواجهة أعدائهم المنظمين والممولين جيدًا والذين يتسمون 

بالمقدسات تزيد من قدرة  بالعنف والقسوة في إسكات معارضيهم. واألسوأ من هذا، فإن قيود اإلزدراء
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الرجعيين على قتل وحبس وتهديد أو بالحري إسكات أصدقاء الحرية من المسلمين.  ولهذا، إذا لم نعارض 
 ونقاوم مثل هذه القيود، فإننا بهذا نتخلى عن أنصار الحرية. 

 

 حملة تدويل اإلزدراء بالمقدسات

لبية المسلمة قائم منذ فترة طويلة، فإن حملة في حين أن القمع الذي وصفناه في معظم الدول ذات الغا
، مع فتوى آية 9191فبراير شباط  92تدويله هي حملة حديثة.  وقد ظهرت بصورة واضحة ألول مرة في 

اهلل الخوميني بإدانة رواية "آيات شيطانية.  مما أدى إلى إغتيال المترجم الياباني للرواية، وطعن مترجمها 
طالق الرصاص على الناشر النرويجي، وحرق خمسة وثالثين نزياًل في فندق تركي يستضيف  اإليطالي، وا 

ن  ناشرها التركي، والحاجة إلى الحراسة مدى الحياة لمؤلفها.  كما دفعت أيضًا إلى إعدام الرواية حرقًا، وا 
كان هذا فعل رمزي، وأشكال أخرى من الرقابة.  يصف قينان مالك كيف تم إتالف "أيات شيطانية" 

سطة المحتجين المسلمين في برادفورد بإنجلترا: "تم ربط الرواية بعامود قبل إشعال النار فيها أمام مركز بوا
يقاع اإلساءة.  ولكنه حقق أكثر من ذلك.  أصبح  الشرطة.  كان فعاًل محسوبًا قصد به إحداث الصدمة وا 

مهور من المصورين وكاميرات الكتاب المحترق رمزًا للغضب في اإلسالم.  وكأن الصورة التي أرسلها ج
92‘".أنا نذير صراعات من نوع جديد، وأيضًا وعالم من نوع جديد’التليفزيون حول العالم تقول: 

 

إنضم إلى هذا الركاب كثير من السنيين، خاصة من تساندهم الثروة البترولية.  قال المساندين، الذين 
 –ذي ربما يكون أكبر الدعاة تأثيرًا في العالم السني ال –تراوحوا ما بين الزعيم اإلسالمي يوسف القرضاوي 

إلى تنظيم القاعدة وأيضًا الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي: من هنا فصاعدًا، يمكن بل 
ويجب السيطرة على من يعيشون تحت والية قضائية غير إسالمية، سواء كانوا مسلمين أم ال، بقوانين ردة 

وفي كل عام على مدى أكثر من عشر سنوات في  91شكل تعسفي غير منظم.وتجديف إسالمية تطبق ب
األمم المتحدة، قام ممثلي منظمة المؤتمر اإلسالمي بالدعوة إلى تجريم دولي للتجديف ضد اإلسالم، سواء 
عن طريق حظر التشويه أو خطاب الكره إلنهاء ما يدعوه مرغوب سليم بط ممثل باكستان: "التمتع غير 

 وغير المحترم بحرية التعبير". المحدود 

إن هذه مطالبة جديدة.  ففي الزمن المعاصر، لم يسبق أن أصرت السلطات اإلسالمية على أن تقوم دول 
غير إسالمية بتعزيز قوانين إسالمية تحظر اإلزدراء بالمقدسات والخطايا المتصلة به من ردة وهرطقة 

سًا نحو المسلمين اآلخرين، وبالتأكيد ليس إلى الواليات ونفاق.  إن ممارسة منع المنكر كانت موجهة أسا
القضائية غير اإلسالمية.  يجزم برنارد لويس: "لم يحدث في أي وقت، حتى زمن قريب جدًا، أن تقترح أية 

91سلطة إسالمية أن يتم تطبيق الشريعة اإلسالمية على غير المسلمين في دول غير إسالمية".
 



 

374 

هو معاقبة تشويه صورة المسلمين كأفراد، والذي هو محظور فعاًل بقوانين إن هدف هذا البرنامج ليس 
التشويه الغربية التقليدية، وال كذلك إيقاف التمييز أو العنف ضد المسلمين، أو غيرهم، والتي هي فعاًل 

ن أن إنتهاكات يتم تجريمها.  بل هو تجريم النقد الديني أو السياسي لنسخة معينة من اإلسالم.  بالرغم م
الحظر المقترح يتم أحيانًا خلطه مع اإلساءات الشخصية، إال أن هذا ليس جوهر الدعاوى.  فسواء تمت 
تسميته "تشويه للصورة" أو "خطاب كراهية" أو "تحريض على العداء" أو "اإلسالموفوبيا" فإن الموضوع 

ة التي أثارت أكثر المحوري هو النقد ضد اإلسالم أو من داخله.  وهذا يظهر بوضوح في األمثل
اإلحتجاجات وأصبحت رمزًا لهذه الحركة في الغرب مثل: الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية والسويدية، 

لخيرت فيلدرز، القصة المزيفة في ‘ فتنة’لفان جوخ، و ‘ الخضوع’وخطاب البابا في ريجينسبرج، فيلم 
  99‘.يات شيطانيةآ’النيوزويك عن تدنيس القرآن، وبالطبع رواية سلمان رشدي 

، إلى األخت ‘الخضوع’ويتراوح من تم إستهدافهم ما بين ثيو فان جوخ الذي قتل في أمستردام بسبب فيلمه 
ليونيلال، الراهبة اإليطالية ذات الخمسة وستين عامًا والتي قتلت في مقديشيو إنتقامًا من خطاب 

في نيجيريا الذين تم حرقهم وضربهم حتى ريجينسبرج، إلى العشرات من القرويين المسيحيين األبرياء 
الموت بواسطة حشود المسلمين الذين تمت إستثارتهم للهجوم ضد الرسوم غير المحترمة في الدنمارك.  
وتم كشف مؤامرات لقتل رسامي الكارتون في كل من دنفر وشيكاغو وفيالدلفيا وأيضًا وترفورد بأيرلندا في 

سكندنافية للرسوم الكاريكاتورية التي تصور محمد، في حين تم الست سنوات التالية لنشر الصحف اإل
القبض على قاتل صومالي مسلح بفأس داخل منزل كيرت وسترجارد، أحد رسامي الكارتون.  إن مثل هذا 
العنف، الممتزج مع الترهيب بصورة عامة، باإلضافة إلى التهديد بالمالحقة القضائية قد خلق تأثير مخيف 

في الغرب بشأن التعبير السلبي فيما يخص اإلسالم، بما في ذلك التعبير من جانب  على نطاق واسع
 المسلمين ذوي الميول اإلصالحية.

 

 التطورات في األمم المتحدة

تمكنت منظمة المؤتمر اإلسالمي، دون مساندة من الغرب، من تمرير قرارات باألمم المتحدة كل عام على 
جريم اإلزدراء بالمقدسات على األديان، أو "تشويه األديان".  وقامت مدى إثني عشر عامًا، تهدف إلى ت

اآلن، بمساندة غربية بتمرير قرارات تحث الدول على منع خطاب الكراهية الدينية.  في السنوات القريبة 
 الميثاق الدولي’الماضية، تجاوبت الدول الغربية مع مطالب منظمة المؤتمر اإلسالمي بإقتراح زيادة تعزيز 

(، وهي البند الذي يدعو إلى حظر مختلف أشكال خطاب 1)11المادة رقم ‘ للحقوق المدنية والسياسية
الكراهية الذي كان متضمنًا أصاًل في الميثاق تحت إلحاح الكتلة السوفيتية ودول إستبدادية أخرى بالرغم 

 من اإلعتراضات الصاخبة من الغرب.
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لة "للتواصل مع الدول اإلسالمية" إشتركت الواليات المتحدة وفي محاو  1111أكتوبر تشرين األول  1في 
مع مصر في تقديم قرار غير ملزم يحث الدول على تعزيز قوانينها الخاصة بخطاب الكراهية، وقد تم 
عتبره  إعتماد هذا القرار باإلجماع.  أشاد المستشار القانوني لوزارة الخارجية األمريكية هارولد كوه بالقرار وا 

بالرغم من أنه في الواليات المتحدة قد وجد أن جرائم خطاب الكراهية  91"أهم نجاحات" إدارة أوباما. من بين
تعتبر غير دستورية، إال أنه في هذا القرار قد شجعت الواليات المتحدة على تعزيزها في باقي العالم، مما 

عبر عدد من القادة  11األمريكي.قد يؤدي أيضًا إلى محاوالت إلعادة تفسير التعديل األول في الدستور 
األمريكيين البارزين بمن فيهم أحد أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس محكمة عليا، عن آمالهم في وضع حدود 

 99/1191تعززها الدولة على التعبير فيما يخص حرق نسخة من القرآن عندما ظهرت هذه المشكلة في 
ل هذه األفكار مازالت في حيز األقليات، ولكنها في كنيسة صغيرة في فلوريدا.  وحتى تاريخه، فإن مث

 يمكن أن تنمو إذ يتم تزايد الضغوط على الحماية القوية الفريدة التي توفرها أمريكا للحريات الشخصية.

، قرار ضد تشويه األديان، مما يعد 1199لم يعتمد مجلس حقوق اإلنسان في دورته السادسة عشر عام 
.  إذ لم تقدم 9111ألولى لحقوق اإلنسان إصدار مثل هذا القرار منذ عام أول مرة تهمل فيها الهيئة ا

منظمة المؤتمر اإلسالمي مشروع القرار نظرًا إلستشعارها إحتمال الفشل بسبب تزايد حيوية المعارضة 
الغربية والصدمة القريبة التي سببها إغتيال الوزير الباكستاني لشئون األقليات شهباز بهاتي، ومحافظ 

بنجاب سلمان تاسير لمعارضتهما قوانين اإلزدراء بالمقدسات في البالد.  كان هذا نصرًا صغيرًا ولكنه ال
ضروري في حماية حق األفراد في حرية التعبير والحرية الدينية.  لقد أظهر أن المعارضة المنسقة من 

ا كان سيتم إعادة إحياء جانب الغرب في هذا الموضوع يمكن أن تكون فعَّالة.  ومن غير المعلوم ما إذ
شكل من أشكال القرار في إجتماعات األمم المتحدة الالحقة.  ولكن في نفس الوقت، قامت منظمة 
المؤتمر اإلسالمي بالتركيز على "خطاب الكراهية" في حملتها داخل األمم المتحدة بشأن فرض حظر 

 اإلزدراء بالمقدسات في أنحاء العالم. 

الترويج لتفسيره لخطاب الكراهية والذي يفصل بين حماية األفراد المنتمين لدين  لم يكن الغرب ناجحًا في
معين، وبين حماية الدين ذاته.  ويستمر الغرب في دعم حظر خطاب الكراهية على المستوى الدولي دون 
هوادة، حتى مع إستمرار دبلوماسيي دول منظمة المؤتمر اإلسالمي في إستخدام مصطلحات خطاب 

ة مثل "التحريض على العداء" و "التنميط السلبي" بشكل مترادف مع "التشويه" و"اإلزدراء الكراهي
بالمقدسات" ضد اإلسالم.  في الواقع، فإن"األكاديمية الدولية للفقه اإلسالمي" التي هي أحد "األجهزة 

اء تلقائيًا، تنص الفرعية" التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، والتي تشترك في عضويتها كل الدول األعض
فتاواها الرسمية على أن الحرية الدينية تتطلب منع كل ما من شأنه تقويض اإلسالم والدعوة للمعاقبة 

19القضائية للردة.
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وما لم يتم إهمال أو رفض هذه القرارات، أيًا كانت صياغتها، فإنه من المحتمل أن تفسرها المنظمات 
ن ضد اإلزدراء بالمقدسات وتجعلها ملزمة دوليًا.  الحظ السفير التابعة لألمم المتحدة على أنها قواني

األمريكي السابق جين كيركباتريك أن قرارات األمم المتحدة تميل، مثل "المياه الجوفية"، للتسرب إلى آراء 
سة وتصبح الهيئات الدولية المسي 11المحاكم الدولية سواء كانت ملزمة أم ال، وبالتالي تصبح قانونًا عرفيًا.

مخولة لتفسير مفردات خطاب الكراهية المبهمة وستكون أقل حرصًا من المحاكم الغربية في اإللتزام 
بمباديء حقوق اإلنسان األساسية.  وفي هذا الشأن، فإن منظمة المؤتمر اإلسالمي قامت بالفعل بإعادة 

باإلضافة إلى عمل تشكيل هدف مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، بل وحتى جمعيتها العامة، 
 العديد من المبعوثين الخاصين لألمم المتحدة.

ذا إستمر هذا، فلن يستمر إعتبار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ملزمًا للدول للتأكيد على إحترام حقوق  وا 
الفرد في الحرية الدينية وحرية التعبير.  بل سوف ينقلب األمر إلى المطالبة بإستخدام سلطة الدولة في 
إجبار األفراد على إحترام ديانات معينة.  سيوضع قادة الغرب في قفص اإلتهام في المنظمات التابعة 
لألمم المتحدة، في حين تضفى الشرعية على إيران والسعودية ومصر وباكستان والسودان ودول أخرى 

ة الدينية بإضطهاد لتمسكها بحقوق اإلنسان الدولية بل وتتم اإلشادة بها إذ تقوم بإسم محارية اإلساء
المصلحين الدينيين والمعارضين السياسيين.  وفي المقابل، لن يكون هناك أساس دولي لحقوق اإلنسان 

 يمكن الدول األخرى من الدفاع عن مثل هؤالء المعارضين. 

 

 

 القانون الغربي

نعدمة، فيبدو أنه من بما أن القوانين التي تمنع اإلزدراء بالمقدسات والهرطقة ضد المسيحية تكاد تكون م
المستحيل أن يفكر الغرب اآلن في التراجع عن حرياته بناء على مطالب بعض أعضاء ديانة أخرى.  
ولكن قد عادت الرقابة، وحرق الكتب، ومثيالتها المعاصرة مثل تطهير المدونات، ومصادرة وحدات تشغيل 

 الكمبيوتر. 

قضائية ومحاكمات جنائية بشأن موضوعات جدلية تمس  وتوجد بالفعل في كثير من الدول الغربية، دعاوى
الدين والسياسة والمجتمع.  ومنذ منتصف التسعينات، قام المدعين في فنلندا وهولندا وكندا بتمشيط المواقع 
اإللكترونية لدعاة مكافحة الهجرة باحثين عن أدلة تثبت التهكم على نبي اإلسالم أو وجود أية تعليقات 

وقد قامت الحكومة الهولندية بإتخاذ إجراء إحترازي إضافي وهو تأسيس "لجنة دائمة   معادية لإلسالم.
مشتركة بين اإلدارات المعنية بالرسوم الكاريكاتورية" لمراقبة أي معاملة غير موقرة لإلسالم.  وفي فرنسا 



 

377 

يطاليا تعرض الناشرين والمحررين والمؤلفين للمحاكمة بتهمة إثارة  العداء الديني واإلساءة وكندا والنرويج وا 
إلى المشاعر الدينية عن طريق نقدهم لإلسالم والهجرة اإلسالمية.  أما في النمسا، فتمت إدانة إليزابيث 
ساباديتش وولف بسبب محاضرة ألقتها أمام حزب سياسي معارض للهجرة تنتقد فيها الممارسات اإلسالمية 

انة شخص لتدنيسه كلمة "قرآن" وليس النص اإلسالمي التي الحظتها في الخارج.  وفي ألمانيا، تمت إد
المقدس نفسه.  بالرغم من نظام فرنسا "العلماني" في الفصل القاطع بين الدين والسياسة، فإن بريجيت 
باردو وهي رمز قومي، في دعوتها لحقوق الحيوان، تعرضت لإلدانة والغرامة خمس مرات في ظل قوانين 

طريقة اإلسالمية في الذبح، وكذلك بسبب تصريحات إزدرائية تمس شئون خطاب الكراهية لتنديدها بال
 إسالمية.

وكما في كثير من أنحاء العالم اإلسالمي، فإن غموض مثل هذه القوانين يؤدي إلى تآكل اإلجراءات 
سة القانونية الواجبة والمباديء األساسية للعدل.  وجدت محكمة إبتدائية في أستراليا أن إثنين من القساو 

المسيحيين مذنبين بتهمة "تشويه صورة" اإلسالم في فصل ديني خاص، وأصدرت حكمًا بمنعهم من 
التحدث عن القرآن مدى الحياة.  في ظل قوانين النرويج بشأن خطاب الكراهية، فإن عدد قليل من 

قت هيئة المنظمات السياسية يملك سلطة تقديم دعاوى قانونية ضد أي تعليق سلبي يمس اإلسالم.  وتل
محلفين بريطانية تعليمات بتجاهل ما إذا كانت تصريحات مطعون بها صحيحة واقعيًا أم ال.  وحكمت 
محكمة في هلسنكي بأن الحجة المقدمة من الدفاع في قضية تجديف إسالمية كانت غير مقبولة بسبب أن 

 الدينية".  "المنطق وما يسمى حججًا منطقية ليس له داللة حقيقية في مناقشة الموضوعات

أدت هذه المشاكل إلى نقد قانوني متزايد في إستراليا وكندا والمملكة المتحدة بما في ذلك من بعض 
المؤيدين السابقين المحبطين.  لم يعد أمير بتلر، عضو اللجنة األسترالية للشئون اإلسالمية العامة، يؤيد 

حضرتها منذ بدأ تشريع "خطاب الكراهية" ضد قوانين خطاب الكراهية ألنه "في كل محاضرة إسالمية كبيرة 
خدمات إلتقط النار، كان هناك بين الحاضرين مجموعات صغيرة من المسيحيين اإلنجيليين، مسلحين 
بالورقة والقلم، ويقومون بتدوين أي تعليق يمكن أن يستخدم فيما بعد كدليل" ضد المتكلم.  وهكذا تصبح 

ن تستخدمه المجموعات الدينية إلسكات خصوم أيديولوجياتها بداًل من قوانين التشويه "سالح قانوني يمكن أ
يندم آالن بوروفوي، مهندس لجان حقوق اإلنسان بكندا والمجلس العام  12اإلنخراط في نقاش ومجادالت".

ية للجمعية الكندية الحقوق المدنية، اآلن، ألنه عندما إجتهد في إنشاء اللجان "لم نتصور أبدًا أنها في النها
يمكن أن تستغل ضد حرية الخطاب...ال يمكن ان تكون أية أيديولوجية سياسية أو دينية أو فلسفية 

  12محصنة...ال يمكن أن تقوم حرية الثقافة بحماية الناس من مواد تؤذيهم".

وبالرغم من هذا، فإن محاولة معاقبة خطاب الكراهية المعاد لإلسالم تتقدم لألمام في كل من األنظمة 
، أصدر المجلس األوروبي إرشادات جديدة لخطاب الكراهية في 1119قليمية والدولية.  في عام اإل
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المنطقة بأكملها، حددت أنه باإلضافة إلى المؤلف أو الفنان مرتكب اإلساءة ستتم أيضًا محاكمة "كل من 
ناشرين، أو  يسهمون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نشر هذه التصريحات أو األعمال الفنية: من

 محررين، أو مذيعين، أو صحفيين أو بائعي األعمال الفنية، أو مديرين فنيين، أو مديري متاحف". 

إن هذه القوانين، والقضايا التي تقوم عليها، تجمد الحوار، وهي مقياس للقيمة المتناقصة التي يضفيها 
يل من اإلدانات.  ولكن تتعرض حرية المجتمع على الحرية والعدل بالرغم من أنه حتى اآلن يوجد عدد قل

التعبير في حد ذاتها للخطر، ربما إلى حد يقضي عليها، من قبل الحظر على خطاب الكراهية الدينية.  
ولكي نفهم السبب في هذا، ما على المرء إال النظر إلى المقاييس غير الموضوعية الغامضة للجنة فينيسيا 

شأن الدين "ال يوجد حق في اإلساءة"، وأن الخطاب "المسيء دون  بالمجلس األوروبي والتي تقول أنه، في
مبرر" ال يتم حمايته، وأنه تم إستحداث "حق الحرية الدينية للمواطنين في أال يتم اإلساءة إلى مشاعرهم 

 الدينية". 

 

 الرقابة، والرقابة الذاتية،

 والمعاجم المعتمدة

لقانوني، إلى ضبط اللغة والموضوعات التي قد تمس سعت الحكومات، بعيدًا عن محاوالت فرض الحظر ا
، إنتقدت المفتش العام على السجون في بريطانيا، آن أويرز، 1112ففي تقرير صادر عام  12اإلسالم.

العاملين بالسجن في ويكفيلد لوضعهم دبوس ربطة عنق عليه صليب مارجرجس والعلم البريطاني، قائلة 
لحروب الصليبية.  وقد وجد بعض المسلمين المحليين أن قلق السيدة أنه يمكن "إساءة فهمها" كرموز ل

أويرز "تافه".  وكانت بعض مظاهر هذا التوجه القمعي كوميدية بالفعل، حيث كان يقوم المعلمين 
والموظفين في المملكة المتحدة بمحو صور وقصص الخنازير بشكل مستمر.  قال الشيخ إبراهيم موغرا 

ين ردًا على ذلك بأنه ال هم "وال الغالبية العظمى من المسلمين" لديهم أية وبعض المسلمين اآلخر 
إعتراضات، وأنه في حين يحرم اإلسالم أكل لحم الخنزير على المسلمين "إال أنه ال يوجد تحريم بشأن 

وفي الواقع، إن مثل هذه التصرفات من قبل الحكومة أساءت إلى موقف   -قراءة قصص عن الخنازير" 
11مين البريطانيين: "كلما وصلتنا هذه الروايات تجعلنا نرى عدم توافق المسلمين أكثر وأكثر".المسل

 

، أعطت وزارة األمن الداخلي ووزارة الخارجية األمريكية تعليمات لموظفيها بتجنب كلمات 1119في عام 
ير المسلمين لهذه مثل "سلفي"، "وهابي"، "خالفة"، و "جهادي" نظرًا إلستياء المسلمين من إستخدام غ

ستبدالها بكلمة "تقدم" بناء على نصيحة مستشارين مسلمين.   الكلمات.  وكذلك تم إسقاط كلمة "حرية" وا 
في ذلك العام،  أسقط وزير الداخلية البريطاني عبارة "اإلرهاب اإلسالمي" وأنشأ بداًل منها عبارة "نشاط 

داخلي األمريكي بالتخلي عن مصطلح "اإلرهاب قام وزير األمن ال 1111مناهض لإلسالم".  وفي عام 
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ستبداله بعبارة "كوارث بشرية".  وكذلك أسقطت وثيقة إستراتيجية األمن القومي األمريكي  اإلسالمي" وا 
، والتي كانت قد تضمنت في أعوام سابقة عبارة "إن الصراع ضد التطرف 1191الصادرة في مايو أيار 

يولوجي الكبير في السنوات األولى من القرن الواحد والعشرين" أية اإلسالمي المتشدد هو الصراع األيد
11إشارة إلى "التطرف اإلسالمي".

 

يشير ليزلي جلب، الرئيس الفخري لمجلس العالقات األجنبية، أن هذا يخلق تحديات أمنية: "إن الفشل في 
كية وليست إسالمية لإلرهاب".  تحديد المشكلة وتسميتها بإسمها... يقود واشنطن إلى التفكير في حلول أمري

قال السيناتور جوزيف ليبرمان إن إسقاط مثل هذه الكلمات ينتقص من "المسائل المتعلقة بسياسات هامة 
في محاربة األبعاد األيديولوجية للصراع داخل اإلسالم".  ويتساءل الناشط اإلسالمي زهدي جاسر: "إذا 

في ‘ سلفية’أو ‘ إسالموية’إستخدام مصطلحات مثل كان المسئولين في حكوماتنا ال يمكنهم حتى 
  19خطابهم، فمن غير الواضح كيف سيتمكنون من إدارة هذا التنافس الفكري )مع اإلسالميين المتطرفين(".

 

 

 التهديد والعنف والخوف

إن بعض ممن يجرءون على مناقشة اإلسالم يضطرون إلى تغيير أسماؤهم أو أن يعيشوا مختبئين حتى 
جود تبعات قانونية.  إن كثير منهم يأتون من خلفيات إسالمية، مثل آيان هيرسي على، التي هربت دون و 

من هولندا بعد أن تم إغتيال شريكها في اإلنتاج فان جوخ، وتم تثبيت تهديد بقتلها بسكين في جثته.  يقول 
 الكاتب بول بريمان:

حراس شخصيين.  وحتى في عندما التقيت هيرسي علي... كان حولها على األقل خمسة 
الواليات المتحدة تحوطها الحراسة الشخصية.  ولكن لم يعد هذا أمرًا غير مألوف.  يذكر 
إيان بوروما نفسه في كتابه "إغتيال في أمستردام" أن السياسي الهولندي عصو الحزب 
 الديمقراطي اإلجتماعي أحمد أبوطالب يحتاج إلى حراسة كل الوقت.  وفي نفس المؤتمر
بالسويد تصادف أنني إلتقيت الكاتب البريطاني المهاجر الذي إضطر إلى إستخدام إسم 
مستعار هو إبن ورقة، خوفًا، من أنه بسبب قناعاته الفلسفية المتأثرة ببرتراند راسل، قد 
يكون مستهدفًا لإلغتيال.  تصادف أنني كنت حاضرًا في مؤتمر مختلف في إيطاليا قبل 

قيت الصحفي المصري اإليطالي الجريء مجدي عالم، الذي يكتب نقدًا ذلك بعدة أيام والت
كتشفت أن عالم  –الذعًا عن الموجة الشمولية الجديدة في "إيل كورييري ديال سيرا"  وا 

كان مسافرًا مع مجموعة حراسة شخصية كاملة مكونة من خمسة أشخاص.  وكذلك 
تعاطفها المعروف تجاه إسرائيل، كانت الصحفية اإليطالية فياما نيرينشتاين، نظرًا ل
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بصحبة حراستها الخاصة.  وأيضًا، كارولين فورست، كاتبة أهم نقد موسع لطارق 
رمضان، إضطرت إلى البقاء تحت حماية الشرطة لفترة.  والفيلسوف الفرنسي األستاذ 

11روبرت ريديكر إضطر إلى التواري عن األنظار.
 

دًا لهذه الدعوة الجديدة للرقابة من أجل اإلسالم.  ففي حين وقف لم يكن بوسع الغرب أن يكون أقل إستعدا
، إال أنه عندما تم اإلعالن في عام 9191السياسيين والمفكرين الغربيين تلقائيًا إلى جانب رشدي في عام 

أن ملكة إنجلترا سوف تمنحه لقب فارس أثار هذا اإلعالن جدااًل.  وقام عدد من ممثلي حزب  1111
لمحافظين في البرلمان والصحفيين وآخرين بالتنديد علنًا بهذا القرار.  يعلق بيرمان على هذا العمال و ا

التحول: "كم تغيرت الظروف! إن أمثال رشدي اليوم يجدون أنفسهم منتقدين وتتم مقارنتهم في الصحافة 
وي، الذي هو بصورة سيئة مع الفيلسوف اإلسالمي الذي يكتب مقدمات مجموعات الفتاوى للشيخ القرضا

فقيه القنبلة البشرية... أثناء أزمة رشدي، تمت اإلشادة بالجرأة وتقديم التحية لها، وأما اليوم فيتم ربطها 
الخوف يشكل اليوم كيفية مناقشتنا لإلسالم، أو ما إذا كنا نجروء أصاًل على قول أي شيء  إن  21بالفاشية".

نا إلى اآلخرين الذين تثير أفكارهم التي يعبرون عنها حنق فيما عدا البديهيات.  لقد أثر أيضًا على نظرت
، رفضت مكتبات 1111حكومات دول منظمة المؤتمر اإلسالمي والمتطرفين اإلسالميين.  في عام 

بوردرز ووالدن بوكس، ألسباب أمنية، عرض مجلة فري إنكويري الصادرة عن مجلس اإلنسانية العلمانية 
لرسوم الكاريكاتورية الدنماركية.  وطالب المسئولين في جامعة أوتريخت، حيث قامت بإعادة طباعة بعض ا

إستنادًا إلى خشيتهم من عنف الطلبة المسلمين، أن يقوم األستاذ الدكتور بيتر فان دير هورست بحذف 
مقطع يتكلم عن معاداة اإلسالم للسامية من خطابه الوداعي رغم عدم وجود تهديدات من طلبة مسلمين أو 

ولكن وجدت بعض اإلستثناءات لهذا النمط والجديرة بالمالحظة: فمثاًل، في سبتمبر أيلول  29م.غيره
جائزتها اإلعالمية المميزة، في إحتفال ألقت الكلمة الرئيسية فيه  M100قدمت ندوة سانسوسي 1191

ية األوروبية، إلى المستشارة األلمانية أنجيال ميركل وحضره المحررين والناشرين من أكبر الشركات اإلعالم
رسام الكارتون الدنماركي كيرت وسترجارد من أجل "مساهمته التي ال تلين لصالح حرية الصحافة، وحرية 
الرأي"، ومن أجل شجاعته في الدفاع عن هذه القيم الديمقراطية بالرغم من التهديد بالموت وأعمال 

سات والجمعيات الغربية لنقد حتى أكثر ولكن في الغالب، يوجد تردد متزايد في أبرز المؤس 21العنف.
 المظاهر تطرفًا ألمور تحدث بإسم اإلسالم.

إن رد الفعل الغربي الشائع للقيود على التعبير بشأن اإلسالم يتزامن مع الجدال بأن مثل هذه القيود 
ضرورية لخلق مناخ إجتماعي يحمي األقليات من ممارسات وعنف عنصري وأن الحرية الدينية تتضمن 
الحق في الحماية من السخرية، أو النقد، أو اإلعتراض؛ أو أنه ينبع من إحساس مبالغ فيه بالتعددية 
الثقافية.  في حين تقدم هذه التبريرات بشكل متكرر من جانب السياسيين والدبلوماسيين، إال أن الخوف من 

الرقابة البريطانية غير العنف هو التبرير المقدم عادة في أحداث معينة.  وقد رفضت مجموعة مؤشر 
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نشر أي رسوم كارتونية دنماركية مع حوار  1111الحكومية، و بناء على الخوف من العنف بالتحديد عام 
مع الكاتبة جيته كالوسن حول قرار يال بعدم نشر الرسوم في كتابها.  علق السياسي البريطاني الساخر 

، أكتب سطرًا وأفكر قائال: إذا كان تأثير هذا سيئًا روري يرينمنر قائاًل: "عندما أكتب مشهد عن اإلسالم
فإنني هنا أكتب أمر إعدامي بنفسي... أين تتجه السخرية من هنا، فإننا نحب أن نتحلى بالجرأة وليس 

  22الحمق".

يقوم كريستوفر هيتشنز، وهو على صواب، بتمييز وجود "شريك خفي في عالمنا الثقافي واألكاديمي وفي 
عة: خيال جاء دون دعوة وجلس إلى طاولتنا.  إنه ال يتكلم أبدًا.  وال يحتاج إلى التعبير .  النشر واإلذا

ولكننا نفهمه جيدًا.  كان الكاتب المسرحي الراحل سيمون جراي يشير إليه عندما قال إن نيكوالس هيتنر، 
أن يعرض أبدًا  مدير المسرح القومي بلندن، قد يعرض مسرحية تتهكم على المسيحية ولكنه ال يمكن

إنتقد خطاب موجه إلى بوسطن جلوب زعم تلك الصحيفة أن قرارها بعدم  22مسرحية تشكك في اإلسالم."
نشر أي من الرسوم الدنماركية في تغطيتها للموضوع يرجع إلى مراعاة عدم اإلساءة: "أجد أن كل 

يًا وفلسفيًا وروحيًا.  في الواقع ال تعجبني إفتتاحياتكم بالرسوم الكاريكاتورية مسيئة بدرجة كبيرة أخالقيًا ودين
إفتتاحياتكم بالمرة.  وأسلوبكم التحريري في التغطية اإلخبارية مثير لإلستياء أيضًا.  ولهذا إلتزامًا بسياستكم 

قام بارت سيمبسون وهو  22الجبانة في عدم اإلساءة ألي شخص، أرجو إيقاف منشوراتكم على الفور".
ية التليفزيونية، بتقديم هذا بأكثر بساطة.  ففي إشارة لتهديد بالقتل جعل مخرجي الشخصية الكاريكاتور 

المسلسل المبتذل ساوث بارك يحذفون تصويرهم لشخصية محمد، نرى بارت الطفل، على موقع عائلة 
  21كنا نود مساندتكم لو لم نكن خائفين هكذا". –سمبسون، يكتب على سبورة "ساوث بارك 

رضًا سيكولوجيًا أو "رهاب مرضي" بل هو خوف منطقي بناء على التجربة وله ما يبرره هذا الخوف ليس م
 من التعرض للقتل إذا عبر الشخص عن شيء سلبي أو يفهم أنه سلبي عن اإلسالم.

فقد  21ال يمكن أن نعرفه أبعاد الرقابة الذاتية الغربية بشأن اإلسالم، ولكنها عميقة، وتمس منافذ بارزة.
من مطبعة جامعة يال، ودار راندوم هاوس، وبوردرز، ووالدن بوكس، وكوميدي سنترال،  إستندت كل

وحتى مؤشر الرقابة، على الخوف من العنف كسبب للتنازل عن نشر مواد يخشى أنها يمكن أن تعتبر 
يال  تفنيدًا لإلسالم.  قال نلسون كاري رئيس الرابطة األمريكية ألساتذة الجامعات عن قرار مطبعة جامعة

تطبيق رقابة على كتاب حول الرسوم الدنماركية: "نحن ال نتفاوض مع اإلرهابيين.  ولكننا فقط نقبل 
29مطالبهم المتوقعة".

 

 

 إضعاف المسلمين
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إن بعض الباحثين اإلسالميين، بمن فيهم المساهمين في هذا الكتاب، يدعون إلى الحرية الدينية إستنادًا 
لعقوبات الزمنية للردة واإلزدراء بالمقدسات.  يقول عبداهلل سعيد أنه يوجد إلى اإلسالم نفسه، ويرفضون ا

نقاش في اإلسالم حول ما إذا كان القرآن يساند العقوبات الزمنية على الردة واإلزدراء بالمقدسات.  ويتفق 
ة عامة مع تقييم وحيد أن مثل هذه العقوبات تعكس "العصور المبكرة في اإلسالم، حيث كانت الردة بصور 

مرادفة لإلنشقاق عن جيش الخليفة و/أو رفض سلطانه، وبذلك تعتبر خيانة أو تمردًا".  ويقول سعيد 
مجاداًل: "كانت مهمة النبي أساسًا توضيح الفرق بين الصواب والخطأ.  ثم كان لألفراد الخيار إلتباع سبيل 

ن يختارون أن يتركوا اإلسالم... اهلل من عدمه.  ينطبق هذا المبدأ بنفس القدر على المسلمين الذي
فالفرد... في النهاية سيتحمل مسئولية ذلك اإلختيار وتبعاته في اآلخرة".  وكما أن مؤسسة الرقيق، التي 
كانت تجد تأييدًا من المسلمين وغيرهم في الماضي، قد تم إلغاؤها، فإن عقوبات اإلزدراء بالمقدسات والردة 

21أيضًا يمكن مراجعتها.
 

ثل هؤالء العلماء المسلمين هم من بين من يتعرضون لإلضطهاد من قبل القوات القمعية.  وكما ولكن م
رأينا، فإن كثير من األصوات اإلسالمية المعتدلة يتم إسكاتها، خاصة بواسطة قوانين الردة واإلزدراء 

ح زينو باران هذا بالمقدسات، التي هي ضرورية للحفاظ على إستبداد األشكال الرجعية من اإلسالم.  يشر 
بقوله: "إن أهم صراع أيديولوجي يدور في العالم اليوم هو الصراع داخل اإلسالم.  إن المسلمين المعتدلين 
والعلمانيين، الذين يتبنون التوافق بين اإلسالم والديمقراطية والحريات الفردية التي نعتز بها كلنا في الغرب، 

اء متطرفين يختطفون اإلسالم ويسعون إلى كسب السلطة يتواجهون مع اإلسالميين، الذين هم نشط
عادة تشكيل المجتمعات". فإن المرشحين السياسيين الذين يطالبون بشفافية اإلنتخابات في  21السياسية وا 

إيران،  ونشطاء الديمقراطية الذين يطالبون بدستور في المملكة السعودية، والمحررين الذين يضغطون من 
إلزدراء بالمقدسات في أفغانستان، كل هؤالء تم سجنهم في السنوات القريبة بتهمة الردة أجل إنهاء تجريم ا

واإلزدراء بالمقدسات.  وقد تعرض البعض منهم للقتل مثل الوزير الباكستاني بهاتي والمحافظ تيسير، 
 وكليهما كانا من أقوى دعاة إصالح قوانين اإلزدراء بالمقدسات.

بصورة عامة، لديهم ما يجعلهم يخشون العنف اإلسالمي المتطرف.  فما بين وفي الواقع، إن المسلمين 
بالمائة من ضحايا تنظيم القاعدة من المسلمين، وقد أسقط الظواهري،  19كان  1119و 1111عامي  

زعيم تنظيم القاعدة اآلن، من حساباته أي قلق إسالمي بهذا الشأن على أساس أنه في حين ربما كان 
إن عقيدة "التكفير" هذه  29شهداء، إال أن أغلبهم لم يكونوا مسلمين حقيقيين بل "مرتدين".بعض الضحايا 

والتي تعتبر المسلمين المعارضين مرتدين لكي تبرر قتلهم تستهدف المسلمين أيضًا في الغرب الذين 
ث عنهم إن بعض نشطاء الحركات النسائية المسلمين والذين تحد 21يدعون إلى تفسير منفتح لإلسالم.

الفصل الثالث عشر، تم تهديدهم "بالذبح حسب الشريعة" وأشكال أخرى من القتل، بمن فيهم سيران آتيس، 
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المحامية األلمانية، وميمونة بوساكلة، عضو مجلس الشيوخ البلجيكي، ونيامكو سابوني وزيرة التكامل 
 والمساواة بين الجنسين السويدية.

سبتمبر أيلول: "أين هم المعتدلون؟"  نجدها في  99ذي يتردد بعد إن جزء من إجابة السؤال الشائع ال
التقليد اإلسالمي بإلقاء التهم باإلزدراء بالمقدسات والردة والتهم المتعلقة بهما والتي تجعل إنتقاد كل األفعال 

عالم.  وكما واألفكار بإسم اإلسالم خارج الحدود وأيضًا تعتبرها من اإلنتهاكات التي يعاقب عليها في هذا ال
22يسأل إرشاد منجى: "من تعتقدون سيكسب في معركة بين أصوليين غاضبين ومعتدلين صامتين؟"

 

وبعيدًا عن التهديد بالعنف، فإن أمثال هؤالء المسلمين يتم إضعافهم باإلجراءات القضائية الغربية ضد 
لقد حذر المؤتمر الكندي  اإلزدراء بالمقدسات وخطاب الكراهية والضغوط لتطبيق الرقابة الذاتية. 

اإلسالمي من أن دعوى المؤتمر اإلسالمي الكندي ضد مارك شتاين ومجلة ماكالين سوف "ال تحقق هدفًا 
سوى تعزيز تنميط المسلمين بأنهم ال يحتملون المناقشات الحامية والديمقراطية".  وحذر من أن "نظرة" 

"رسالة خطرة إلى المسلمين المعتدلين الذين يرفضون لجنة كندية لحقوق اإلنسان ضد شتاين والمجلة ترسل 
تطبيق الشريعة وال يجدون إلهامًا من دول أو مجموعات خارجية".  في الواقع، ووفقًا للمؤتمر اإلسالمي 
الكندي فإن اللجنة قد "تحيزت إلى جانب دون آخر في الصراع المرير داخل المجتمع اإلسالمي في كندا 

للشريعة يقفون ضد المسلمين الليبراليين العلمانيين".  يعلق زينو باران وهو من  حيث المسلمين المؤيدين
خلفية إسالمية تركية: " فإن الكثيرين في الغرب يجعلون من الصعب نجاح المعتدلين والمصلحين 

22بتسامحهم مع التعصب".
 

كثير من األحيان في بفشله في  –خاصة المؤيدة للحرية  –إن الغرب يضعف الكثير من أشكال اإلسالم 
حماية مواطنيه من الراديكاليين،  وذلك بتهميش المعتدلين بناء على حجج المتطرفين بأنهم ليسو مسلمين 
حقيقيين، وبتبني قوانين تقيد الخطاب بما يتفق مع مطالب هؤالء المتطرفين.  يقول جورج فايجل: "إن 

تسامح، والتحضر، والتعددية تناقش أهم المسائل في تطور "عقيدة إجتماعية" إسالمية قادرة على إستمرار ال
ال  22فهم اإلسالم وتذكرنا أن اكبر المسائل اإلجتماعية والسياسية هي في جوهرها ذات طبيعة الهوتية".

يستطيع غير المسلمين أن يقوموا بهذا الدور في اإلسالم، ولكن السلطات اإلسالمية تستطيع أن تقوم به، 
ة فردية وحرية التعبير فإن أغلبها يقوم بذلك.  إنهم بحاجة إلى المساندة وليس وحيث توجد حرية ديني

 التهميش، للتغلب على القوى الرجعية التي تسعى إلى إسكات رسالتهم وعدم منحهم مساحة دينية وسياسية.

 

 الغرب في مفترق طرق
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ر مشاكل نابعة من قيود اإلزدراء بالرغم من أن الغرب ال زال أكثر حرية من العالم اإلسالمي، إال أنه يختب
بالمقدسات مشابهة للتي تحدث في العالم اإلسالمي، مثل إستهداف لمختلف وجهات النظر، وقوانين 
رهاب ومضايقة المنافسين السياسيين، وقمع وتهميش  غامضة ومتغيرة يتم تعزيزها بإنتقائية، وغوغائية، وا 

سكات النقاش السياسي وا لديني.  إن أفعال وردود أفعال الغرب بشأن اإلساءات المصلحين المسلمين، وا 
إلى األديان كانت غير مطلعة وغير مهدفة ومترددة ومتعارضة وتكشف عن اإلنجراف بعيدًا عن المباديء 
الجوهرية للحرية مما يؤدي إلى إسكات النقد واإلنشقاق في الشئون اإلسالمية.  قال تقرير األمم المتحدة 

ية أن قطع الجدال الذي يتحدى القيود اإلسالمية السائدة كان "ضارًا بالتنمية البشرية".  بشأن التنمية العرب
وهذا بسبب أن اإلسالم هو نظام عقائدي مركب يؤثر في تشكيل آراء وممارسات كثير من أتباعه الذين 

ت الشخصية يفوق عددهم بليون شخص من ناحية الثقافة والسياسة واإلقتصاد والعلوم والتعليم والعالقا
والعائلية والقانون والمجتمع وكذلك ما يسمى أحيانًا الدين.  وكما تبين دراستنا لدول إسالمية، فإنه في ظل 
قوانين اإلزدراء بالمقدسات اإلسالمية، لم تعد الكثير من األفكار مفتوحة للحوار والبحث.  وقد الحظ وحيد، 

"تعمل على تضييق حدود الحوار المقبول... ليس فقط  إن قوانين اإلزدراء بالمقدسات التي تطبق بالقوة
 بشأن الدين، بل بشأن مجاالت واسعة في الحياة واألدب والعلم والثقافة بصورة عامة". 

إن المخاطرة كبيرة هنا.  إذ يتم تآكل الحرية الدينية وحرية التعبير بشكل مباشر.  وبسبب مشكالت في 
ي إجراءات قانونية على المحك أيضًا.  وكما تبين مقاالت وحيد التعريف، فإن سيادة القانون والحق ف

وأبوزيد وسعيد فإن اإلتهامات باإلساءة الدينية تشكل المعركة األيديولوجية داخل اإلسالم بين المنفتحين 
م للتعددية الدينية والثقافية ومن يروجون لألنظمة الثيوقراطية.   وبما أن هزيمة التفسيرات المتطرفة لإلسال

مرتبطة بوجود مساحة سياسية للنقاش والنقد والتفسير في اإلسالم فإن هذا يمس مصالح األمن القومي في 
 الغرب أيضًا.

لقد إنبثقت أربعة موضوعات رئيسية من دراستنا لرد الفعل القانوني في الغرب  تجاه المطالب الجديدة 
 بتعزيز إحترام اإلسالم.

والنظام العام تشكل بديل يحل محل قوانين اإلزدراء بالمقدسات في أواًل، إن قوانين خطاب الكراهية 
اإلسالم.  وفي حين أن قوانين اإلزدراء بالمقدسات التي تحمي المسيحية تم إلغاؤها أو أصبحت كأنها غير 
موجودة، فإن معظم الدول الغربية، بإستثناء الواليات المتحدة، تتجاوب مع دعاوى اإلساءة إلى اإلسالم 

ار قوانين خطاب كراهية.  هذه القوانين المفترض أنها تحمي الناس وليس األديان، ولكن كما يعترف بإصد
خبراء المجلس األوروبي، فإن هاتين اإلساءتين "يسهل الخلط بينهما".  في الواقع، فإن ما يعتبر تشويه 

بداية من رواية  لإلسالم نفسه، وليس ألشخاص بعينهم، هو ما تسبب في أكثر الغضب بين المسلمين
 سلمان رشدي إلى الرسوم الدنماركية مما دعا الكثيرين إلى المطالبة بتدخل الدولة.
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ثانيًا، إن قوانين خطاب الكراهية الدينية مبهمة التعريف، مما يسمح بالتطبيق اإلنتقائي، وهذا يعد إنتهاك 
خرى.  إنها تتطلب غالبًا تمييزًا محددًا، لحقوق الفرد في حرية التعبير والحرية الدينية والحقوق األساسية األ

  21إن لم يكن مستحياًل، بين التعليق اإلجتماعي المقبول وبين اإلساءات "غير المبررة" وغير القانونية.

تالحظ لجنة فينيسيا بأن هذا التمييز يعتمد على أحكام تقوم على أساس المحتوى بشأن قيمة التصريح في 
وعلى ما إذا كان سياسي أو ديني في جوهره،  وعلى مستمعيه ونطاق توزيعه،  "تقدم الشئون اإلنسانية"،

وما إذا كان المتحدث يتكلم في مناسبة عامة، بل حتى ما إذا كان المشتكي ومجموعته الدينية "قد تجاوبوا 
المملكة وهذا يفتح الباب للتعزيز اإلعتباطي، ولم تكن الحكومات في فنلندا و  21بعنف إزاء إنتقاد دينهم".

المتحدة وهولندا والنمسا فوق مستوى المقاضاة اإلنتقائية للمرشحين الناجحين من المعارضة السياسية الذين 
يؤيدون قيود الهجرة.  وأكثر من ذلك، وجدت المحاكم العلمانية نفسها تصدر أحكامًا فقهية حول آيات 

 قرآنية وشعائر إسالمية األمر الذي هي غير مؤهلة له.

كما رأينا، إن المحاكم الغربية، بما فيها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، تقوم أحيانا بإدانة  ثالثًا،
ومعاقبة من تثبت إدانتهم أساسًا بتدنيس اإلسالم.  ولكن حتى هذه المحاكمات التي تفشل، وهي الغالبية، 

في حد ذاتها تدفع الكثير من  لها تأثير واسع ومرعب.  إن الوقت والتكلفة المالية التي تصرف على قضية
المتهمين إلى التسوية السريعة خارج المحاكم.  دافع المحرر عزرا ليفانت عن نفسه بنجاح ضد إتهامات 
خطاب الكراهية ضد اإلسالم في كندا، وكتب قائاًل عن تكلفة ومعاناة محاكمته: "إن العملية اإلجرائية 

لفين وعدد أقل من منافذ البيع لديهم اإلستعداد لنشر خطاب إن عدد قليل فقط من المؤ  29نفسها هي عقاب".
 سلبي عن اإلسالم إذا كان هناك إحتمال التعرض للمالحقة القضائية.

رابعًا، في حين يؤكد البعض أن التحكم في الخطاب الديني ضروري إليجاد إنسجام في المجتمعات ذات 
كراهية لم يثبت أنها أدت إلى إنقاص الكراهية بل الثقافات المتنوعة والمتباينة، فإن محاكمات خطاب ال

على العكس يمكنها أن تزيد من حدة التوترات اإلجتماعية.  تشير دراسة قام بها برايان جريم وروجر فينكي 
في  21أن القيود الدينية، بما فيها القيود على الخطاب، تسهم في عدم اإلستقرار الداخلي وعنف أكبر.

ين األوروبية أمام خطاب معاداة السامية، تخلص إليزابيث باورز إلى: "إن الحقيقة مراجعة لتاريخ القوان
المحزنة هي أنه بالرغم من تجريم إنكار الهولوكوست، فإن اليهود في أوروبا يشعرون بأمان أقل مما في 

ين أن على عكس الواليات المتحدة، حيث يمكن حتى للنازي –أي وقت سابق منذ الحرب العالمية الثانية 
من الواضح أن هناك عوامل غير التعبير هي المسئولة عن هذا  21يسيروا بحرية في شوارع المدن".

 اإلختالف اإلقليمي.

عوضًا عن تخفيف الضغوط على مجتمع تعددي فإن قوانين خطاب الكراهية تزيد من حدتها بتسببها في 
ة أو المطالبة بالتحيز لهم كما في مسارعة مختلف المجموعات الدينية إلى رفع دعاوى ودعاوى مضاد
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إيطاليا وأستراليا.  مع إشارة بعض المسلمين إلى حظر التكفير المتحيز لصالح المسيحية أو قوانين منع 
إنكار الهولوكوست.  يقول بعض المسيحيين واليهود أنه نظرًا للمخاوف من رد الفعل والعنف، فإن 

مثل هذه القوانين ترفع أيضًا من توقعات المسلمين والتي تحبط المسلمين، في الواقع، يجدون حماية أكبر.  
بعد ذلك بعدم إستعداد الغرب بصورة عامة لمعاقبة تشويه األديان في حد ذاته.  عندما إعتمدت بريطانيا 
قانون خطاب الكراهية، شعر النائب العام، أمام توقعه لخيبة أمل البريطانيين المسلمين، بضرورة أن يشرح 

القانون لن "يحميهم من إساءة الناس أو فظاظتهم تجاه اإلسالم".  وأكثر من ذلك، كما في أزمة  لهم أن
ستغاللها ألهداف سياسية.  الرسوم الدنماركية، فإن الشعور باإلساءة يمكن تصنيعها بسهولة أو إثارتها وا 

كل التقاليد الديمقراطية إن المجهودات الغربية للحد من التعليق السلبي أو تشويه اإلسالم تعمل على تآ
الليبرالية، وتجمد الخطاب بشأن مجموعة واسعة من القضايا التي تتداخل مع اإلسالم وتمثل خطرًا بينما ال 

29تتمكن أبدًا من الوفاء بمطالب اإلسالميين وحكومات دول منظمة المؤتمر اإلسالمي.
 

 

 توصيــات

تشكله مطالب خنق التعليق السلبي علي اإلسالم من  يجب وأن تدرك الدول الغربية وتكافح التهديد الذي
داخل اإلسالم وخارجه.  ويزيد من تعقيد هذا التحدي نقص المعرفة لدى صناع السياسات وعدم إرتياحهم 

 للتعامل مع الموضوعات الدينية بصفة عامة.

سعون إلى دراستها.  إن أول توصية هي أن ينظر الدبلوماسيين وآخرين إلى الديانات بجدية كافية تجعلهم ي
كتب الدبلوماسي األمريكي ومدير مكتب وزارة الخارجية للحرية الدينية سابقًا توماس فارر يقول أن "صناع 
السياسة األمريكية والدبلوماسيين يظلون جاهلين إلى حد كبير أو مشوشين بشأن تأثير العقائد الدينية 

هرة تجنب الدين التي تستمر في أن تسود على السياسة والمجتمعات، والفاعلين والفقه السياسي"، وأن "ظا
 األمريكية" قد أعاقت قدراتها على التجاوب بفاعلية مع التطرف اإلسالمي.

ثانيًا، يجب أن يدرك صناع السياسات أنه يوجد نزاع في داخل اإلسالم وعليهم أن يميزوا من هم 
ال وزير الدفاع األمريكي روبرت جيتس: "إن المتطرفين ومؤيديهم وأنصارهم، ومن ليسوا كذلك.  وكما ق

النجاح النهائي في الصراع ضد التطرف الجهادي يعتمد بقدر أقل على نتائج اإلشتباكات المسلحة الفردية 
وبقدر أكبر على المناخ األيديولوجي العام في العالم اإلسالمي.  إن إدراك كيف يحتمل أن يتطور هذا 

امل، بما فيها أفعال الواليات المتحدة، التي تؤثر عليه هكذا يصبح أحد أهم المناخ مع الزمن، وما هي العو 
21التحديات الفكرية التي نواجهها".
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ثالثًا، يجب أن يعيد الغرب ترسيخ إجماع بين دوله بشأن األهمية المحورية للحريات الشخصية من الحرية 
أن يشرح أن هذه الحريات ليست متعارضة بل الدينية وحرية التعبير إلى الليبرالية والديمقراطية.  يجب 

تعزز إحداها األخرى.  يجب أن يتخلى عن المحاوالت على المستوى الدولي واإلقليمي والقومي لتجميل 
المقترحات دبلوماسيًا وقانونيًا لحماية الدين في حد ذاته من خالل قوانين مكافحة خطاب الكراهية.  فهذه 

22ت الفردية من حرية دينية وحرية تعبير.لعبة خطره تهدد بتقويض الحريا
 

رابعًا، كجزء من هذه اإلستراتيجية يجب أن ندافع عن الحرية الدينية، بما في ذلك الحق في مناقشة وجهات 
النظر الدينية.  وهذا األمر يتم تجاهله غالبًا أو حتى مقاومته من جانب الغربيين العلمانيين.  إن العمل 

نية يحمي التعددية الدينية واأليديولوجية في العالم اإلسالمي، األمر الضروري ليس على توسيع الحرية الدي
فقط بالنسبة للمسلمين المصلحين واألقليات اإلسالمية ولكن أيضًا لألقليات الدينية األخرى التي تختبر 

م.  إن الدفاع اإلضطهاد والقمع في نفس البالد التي تروج لقوانين اإلزدراء بالمقدسات على مستوى العال
عن حقوق اإلنسان بالنسبة لهؤالء الضحايا هو جزء أساسي من صراع األفكار.  ويجب أن نصر على أن 
الخطاب المسيئ دينيًا يقابل بالخطاب أيضًا مع اإلحتجاج السلمي، وليس بالقوة الجبرية للدولة، أو 

 تهديدات الغوغاء، أو العنف المتطرف.

ات الردة واإلزدراء بالمقدسات هي اسلحة أساسية في ترسانة أسلحة األصوليين، وكما قال أبوزيد: "إن إتهام
يستخدمونها بطرق إستراتيجية لمنع إصالح المجتمعات اإلسالمية  وحبس مسلمي العالم في سجن كئيب، 
منعزل، ال لون له من التطابق اإلجتماعي والثقافي والسياسي".  إن التجاوز المستمر لحدود اإلزدراء 

 –المقدسات والردة في الغرب سوف يهدد في النهاية حرية الخطاب، وحرية التعبير، وحرية تبادل األفكار ب
سواء المقدسة أو العلمانية، الغريبة أو المحترمة.  سوف يسمح للتفسيرات الراديكالية لنظام ديني معين 

الحق في رفض اإليمان بأي دين  بالسمو فوق الجدال والنقاش والتأمل في طبيعة العقيدة والدين، أو حتى
بصورة كلية.  إن إجابة مطالب المتطرفين تعني أن أصوات المعارضة سيتم إسكاتها من القاهرة إلى 
كوبنهاجن، من طهران إلى تورونتو، من إسالم أباد إلى سيدني.  إن قمع األفكار لن يؤثر فقط على الدول 

 الغرب وعلى كل أنحاء العالم. والمناطق ذات الغالبية المسلمة، بل أيضًا على

وكما عبر عن هذا السفير الباكستاني في الواليات المتحدة، حسين حقاني في تأبينه لشهباز بهاتي "إن من 
لهي.  ولكن يوجد صمت طاغ وغير  يقتلون سلمان تاسير أو شهباز بهاتي يشوهون ديني ونبيي وقرآني وا 

ن الباكستانيين الذين يحترمون القانون والكتاب الكريم مريح وغير معقول من جانب الغالبية العظمى م
واألديان األخرى... هذا الصمت يعرض للخطر مستقبل أمتي، وبقدر ما يمنح الصمت قوة للمتطرفين، 
فإنه يعرض مستقبل السالم، ومستقبل العالم المتحضر للخطر... عندما يتم قتل شهباز بهاتي ونظل 

22أيضًا". صامتين، نكون قد متنا نحن معه
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عندما تتداخل السياسة والدين وتتشابكا معًا، كما يحدث في مناقشات اإلزدراء بالمقدسات واإلساءة إلى 
اإلسالم، فإن حظر النقد الديني يعني منع النقد السياسي. وبالمقابل، فإنه دون النقاش الديني ال يمكن أن 

ضة سياسية.  ودون الحرية الدينية ال توجد يوجد نقاش سياسي؛ ودون المعارضة الدينية ال توجد معار 
 حرية سياسية.

 


