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  موجز

مكافحة " واملعنون   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٩ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           
الذي دعا فيه اجمللس املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره     " تشويه صورة األديان  

عن مجيع مظاهر تشويه صورة األديان،      تقريراً  يف دورته التاسعة    إليه  قدم  أن ي إىل  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
 .وخباصة عمَّا يترتب على كراهية اإلسالم من آثار خطرية يف التمتع باحلقوق كافةً

جلنة وينبغي قراءة هذا التقرير مقترناً بالتقارير السابقة اليت قدمها املقرر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل                   
ظاهر تشويه صورة األديان، وخباصة عمَّا يترتب على كراهية اإلسالم مـن            مبتعلق   التقرير امل  ال سيما حقوق اإلنسان، و  

التحريض على الكراهية العنـصرية والدينيـة       املتعلق ب  والتقرير   ؛)A/HRC/6/6 (آثار خطرية يف التمتع باحلقوق كافةً     
)A/HRC/2/3(     والتقارير املقدمـة إىل   راك مع املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد         الذي قُدم إىل اجمللس باالشت ،

جلنة حقوق اإلنسان عن حالة الشعوب اإلسالمية والعربية يف خمتلف أحناء العامل، مع االهتمام بصورة خاصة مبا تتعرض            
اءات ماديـة وهجمـات يف أعقــاب       لـه أماكن عبادهتا ومراكزها الثقافية ومنشآهتا التجارية وممتلكاهتا من اعتد         

ـ  ؛)E/CN.4/2006/17 و E/CN.4/2005/19 و E/CN.4/2003/23 (٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول ١١أحداث   رير ـ والتق
" معاداة السامية وكره املـسيحية وكـره اإلسـالم        : تشويه صورة األديان واجلهود العاملية ملكافحة العنصرية       "عنونامل
)E/CN.4/2005/18/Add.4.(  

لب جملس حقوق اإلنسان، سوف ُيركِّز املقرر اخلاص يف هذا التقرير على ظاهرة كراهية اإلسـالم                وعمالً بط 
 أنه يود أن يوضح أن هذا التركيز ال يعين بالضرورة األخذ بأي ترتيب هرمي يف تناول مسألة التمييز                   إالّ. بصفة خاصة 

إن االستراتيجيات الراميـة إىل مكافحـة معـاداة    وكما ذكر املقرر اخلاص يف تقاريره السابقة، ف . ضد خمتلف األديان  
معاملة متساوية  شجع على معاملة خمتلف أشكال الكراهية هذه        السامية وكراهية املسيحية وكراهية اإلسالم ينبغي أن ت       

  .وأن تتجنب أي حتديد لألولويات يف اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز

 واالستنتاجات والتوصيات   التهذا التقرير هو تلخيص وحتديث أهم التحلي      وبناًء على ذلك، فإن الغرض من       
املقدمة من قبل إىل اجمللس وإىل      املتعلقة بتشويه صورة األديان و    اليت أدرجها املقرر اخلاص يف خمتلف التقارير املواضيعية         

 .جلنة حقوق اإلنسان

ريره األخري، ويقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان        تقالرئيسية الواردة يف    ويذكّر املقّرر اخلاص ببعض التوصيات      
ه يف أن يدعو اجمللس الدول األعضاء إىل تعزيز احلـوار بـني             أملثالثة اقتراحات جديدة، وخيتم تقريره باإلعراب عن        

  : يف االعتبار بشكل خاص ما يلياًخذآالثقافات واحلضارات واألديان، 

 صورة األديان معاملة متساوية، ومن مث جتنـب أي          احلاجة إىل معاملة مكافحة مجيع أشكال تشويه        )أ(  
العتبـارات  للسياق و وحدَّهتا قد تتفاوت تبعاً     املظاهر  التمييز، رغم أن خصوصيات هذه      ملختلف مظاهر   ترتيب هرمي   

  التاريخ واجلغرافيا والثقافة؛
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 التـدابري  تكملـة    العمق التارخيي والثقايف جلميع أشكال تشويه صورة األديان، وبالتايل احلاجة إىل            )ب(  
أخذ يف االعتبار العمليات واآلليات والطروحات اليت شكَّلت األسباب اجلذرية          يوأخالقي  وثقايف   فكري   نهجالقانونية ب 

  التمييز هذه على مر الزمن؛ملظاهر 

الصلة األساسية بني الطابع الروحي والتارخيي والثقايف الفريد لكل شكل من أشكال تشويه صـورة                 )ج(  
  ؛األساسية ان، والطابع العام ألسباهباألديا

الوئام االجتماعي والـسلم    تعزيز   من أجل    تفاعلهتيئة الظروف اليت تيسِّر اللقاء واحلوار وال      ضرورة    )د(  
مجيع األديان   األجانب والتمييز ضد     حقوق اإلنسان والتنمية، ومكافحة مجيع أشكال العنصرية والتمييز وكره        احترام  و

  ؛والتقاليد الروحية

على املبادئ واملعايري الواردة يف الصكوك بالتركيز  إشكالية تشويه صورة األديان معاجلةضرورة إعادة   )ه(  
 من االتفاقية   ٤ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة          ٢٠الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما املادة       

  .نصريالدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز الع
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٥  ٥-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة
  ٦  ١٣-  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق السياسي واأليديولوجي الراهن  - أوالً 
  ٧  ٣٩- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أشكال ومظاهر التمييز الديين  - ثانياً 

  ٨  ٢٨- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كراهية اإلسالم  - ألف  
  ١١  ٣٢- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معاداة السامية  - باء   
  ١٢  ٣٥- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كراهية املسيحية  - جيم  
  ١٣  ٣٩- ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . رى للتمييز القائم على أساس الدينأشكال أخ  - دال   

  ١٤  ٤٣- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطابع العاملي جلهود مكافحة التمييز  - ثالثاً 
اإلشارة إىل التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية يف صكوك   - رابعاً 

  ١٥  ٥٩- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية والوطنية
  ١٥  ٥٣- ٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصكوك الدولية  - ألف  
  ١٧  ٥٧- ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصكوك اإلقليمية  - باء   
  ١٧  ٥٩- ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشريع الوطين  - جيم  
  ١٨  ٨٠- ٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - خامساً
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  مقدمة
مكافحة " واملعنون   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٩ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           - ١

اص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره  الذي دعا فيه اجمللس املقرر اخل   " تشويه صورة األديان  
عن مجيع مظاهر تشويه صورة األديان،      تقريراً  يف دورته التاسعة    إليه  قدم   أن ي  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب إىل      

  .وخباصة عمَّا يترتب على ظاهرة كراهية اإلسالم من آثار خطرية يف التمتع باحلقوق كافةً

ي قراءة هذا التقرير مقترناً بالتقارير السابقة اليت قدمها املقرر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل جلنة                 وينبغ  - ٢
ظاهر تشويه صورة األديان، وخباصة عمَّا يترتـب علـى كراهيـة    مب تعلق التقرير املال سيما حقوق اإلنسان السابقة، و   

التحريض على الكراهية العنـصرية     املتعلق ب  والتقرير   ؛)A/HRC/6/6 (اإلسالم من آثار خطرية يف التمتع باحلقوق كافةً       
، والتقـارير   باالشتراك مع املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقـد          الذي قُدم إىل اجمللس      )A/HRC/2/3(والدينية  

مع االهتمام بصورة خاصة املقدمة إىل جلنة حقوق اإلنسان عن حالة الشعوب اإلسالمية والعربية يف خمتلف أحناء العامل،    
مبا تتعرض لـه أماكن عبادهتا ومراكزها الثقافية ومنشآهتا التجارية وممتلكاهتا من اعتداءات ماديــة وهجمـات يف                 

 ؛)E/CN.4/2006/17 و E/CN.4/2005/19 و E/CN.4/2003/23 (٢٠٠١سـبتمرب   / أيلــول  ١١أعقـاب أحداث   
" معاداة السامية وكره املسيحية وكره اإلسالم:  العاملية ملكافحة العنصريةتشويه صورة األديان واجلهود "عنونوالتقرير امل

)E/CN.4/2005/18/Add.4.(  

. وعمالً بطلب جملس حقوق اإلنسان، سوف ُيركِّز املقرر اخلاص يف هذا التقرير على ظاهرة كراهية اإلسالم                 - ٣
ي ترتيب هرمي يف تناول مسألة التمييز ضد خمتلـف          أنه يود أن يوضح أن هذا التركيز ال يعين بالضرورة األخذ بأ            إالّ

وكما ذكر املقرر اخلاص يف تقاريره السابقة، فإن االستراتيجيات الرامية إىل مكافحة معاداة السامية وكراهية               . األديان
أي معاملة متساوية وأن تتجنب     شجع على معاملة خمتلف أشكال الكراهية هذه        املسيحية وكراهية اإلسالم ينبغي أن ت     

  .حتديد لألولويات يف اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز

 واالستنتاجات والتوصيات   التوبناًء على ذلك، فإن الغرض من هذا التقرير هو تلخيص وحتديث أهم التحلي              - ٤
 إىل اجمللـس وإىل جلنـة       قدمةتعلقة بتشويه صورة األديان وامل    اليت أدرجها املقرر اخلاص يف خمتلف التقارير املواضيعية امل        

 .حقوق اإلنسان

وحيلل املقرر اخلاص يف الفصل األول ظاهرة تشويه صورة األديان وأشكاهلا املختلفة يف الـسياق الـسياسي                   - ٥
ببعض أشكال التمييز القـائم علـى       املتعلقة   ه واستنتاجات التهويلخص يف الفصل الثاين أهم حتلي     . واأليديولوجي الراهن 

 / أيلـول  ١١ وخباصة يف أعقاب أحداث      ، خاصة، مبا يف ذلك ظاهرة كراهية اإلسالم جبميع جتلياهتا         أساس الدين بصفة  
. الروحيـة األخـرى    التقاليد واملمارسات األديان أو   ، ومعاداة السامية وكراهية املسيحية والتمييز ضد        ٢٠٠١سبتمرب  

لطابع اخلاص لكل شكل من أشكال التمييز هـذه         ويوضح املقرر اخلاص يف الفصل الثالث العالقة اجلدلية القائمة بني ا          
كافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مشدداً مللجهود املبذولة الطابع العام لو

على املبادئ واملعايري الواردة يف الصكوك      بالتركيز  إشكالية تشويه صورة األديان     معاجلة  بصفة خاصة على لزوم إعادة      
إىل مكافحة التحريض على الكراهيـة      األحكام الرامية   ويصف املقرر اخلاص يف الفصل الرابع       . الدولية حلقوق اإلنسان  

حرية التعبري الواردة يف خمتلف الصكوك الدولية واإلقليميـة         لقيود احملتملة على ممارسة     القومية أو العنصرية أو الدينية وا     
  .الفصل اخلامس توصياتهقرر اخلاص يف وأخرياً، يقدم امل. ويف النصوص الوطنية
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   السياق السياسي واأليديولوجي الراهن- أوالً 
لعنصرية والتمييـز   العاملي املثري للقلق واملتمثل يف صعود ا      االجتاه  صلب  تندرج مسألة تشويه صورة األديان يف         - ٦

الـسياق الـسياسي     يشجع عليه بوجـه خـاص      اجتاه   والعنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وه        
اخللط بني عوامل العرق والثقافة : ويتمحور هذا السياق حول مخسة احنرافات فكرية رئيسية هي. لوجي الراهنيوواأليد

 وغري اجلدلية واملتكاملة حلقوق اإلنسان، والريبة يف الدين، ورفض التنوع، وأخرياً مركزية والدين، والقراءة املرتبة هرمياً
  . هنج دفاعي واستبعاديعززها اتباع من اليت يعناصر اهلوية واأل

قوية لوجي متأثر بثالثة اجتاهات يووشدد املقرر اخلاص يف تقاريره السابقة على أن هذا السياق السياسي واأليد  - ٧
 تصاعد العنف العنـصري     وظهر حايل لتراجع اجلهود املبذولة ملكافحة العنصرية ه       موأخطر  . تربز يف مجيع أحناء العامل    

دي اليت ترتكبها مجاعـات     اأعمال العنف امل  يف  بصفة خاصة   االجتاه  هذا  دى  ويتب. كره األجانب يف العامل   قائم على   لوا
  . عرقية أو ثقافيةجمموعات متطرفة تنتمي إىل احلركات النازية اجلديدة واحلركات القومية ضد أفراد طوائف دينية أو 

املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان األخرية  املقرر اخلاص يف تقاريره    الثاين الذي شدد عليه    لقوي االجتاه ا  مثلويت  - ٨
 املقرر عربوي. الدميقراطيتسويغهما  من شأن العنصرية وكره األجانب يف احلياة السياسية وهوينوإىل اجلمعية العامة الت

عنصرية وكره األجانـب    ربامج قائمة على ال   ل روجقدرة األحزاب السياسية اليت ت    إزاء  ، بصفة خاصة،     عن قلقه  اخلاص
وجود علـى الـساحة الـسياسية       العلى طرح هذه األفكار وتطبيقها عن طريق التحالفات احلكومية اليت تضمن هلا             

  .لعنصرية حالياً أخطر التهديدات للدميقراطية وحقوق اإلنسانلالدميقراطي التسويغ وميثل . والوصول إىل جهاز الدولة

لعنـصرية وكـره    لمي  ل الفكري والع  التسويغ ب  شديداً تأثراًاحلايل  يديولوجي  كما يتأثر السياق السياسي واأل      - ٩
ويتجسد هـذا االجتـاه يف    . الثالث الذي أشار إليه املقرر اخلاص طيلة واليته       القوي  األجانب والتعصب، وميثل االجتاه     

ارخيية املؤسِّسة لألفكـار املـسبقة      القوالب الت عيد إحياء   العدد املتزايد من املنشورات والتصرحيات املسماة علمية اليت ت        
قراءة إثنية أو عنصرية أو دينية للمـشاكل        األمر الذي يتجلى يف     األجانب،  والقائمة على كراهية    والنظريات العنصرية   

التصرحيات اليت أدىل هبا حائز جائزة نوبل للطب جيمس واتسون عن : على تلك الظاهرةحديثة وفيما يلي أمثلة . احلالية
القوالب التارخيية إلقامة العنـصرية املعاديـة للـسود؛      تعيد إحياء   اليت  و للمنحدرين من أصل أفريقي،      ةالفكريالدونية  

 بنيربط  الإىل الربيطاين ديفيد إيرفني املنكر للمحرقة؛ و      " كسفوردواحتاد أ "والدعوة اليت وجهها نادي الطلبة للحوارات       
  . املسيحية باهليمنة الغربيةمماثلة الديانةاهليمنة والسلطة؛ وب ح الديانة اليهودية يف زالالعنف؛ واختواإلسالم 

لعنصرية وكره األجانب والكراهية الدينية الرفُض القاطع لتعـدد الثقافـات           لالتسويغ الفكري   غذي عملية   وي  - ١٠
املعـادي  األجانـب و  لقائم على كراهية    العنف العنصري وا  لعودة ظهور   والتنوع، وهو ما ميثل أحد املصادر العميقة        

 على أن املفهوم املانوي لـصدام احلـضارات         يشدد املقرر اخلاص   ،الصعيد األيديولوجي هذا  على   و .لألديان يف العامل  
 ميثـل األرضـية     -  والريبة بـالظواهر الدينيـة       ، الترتيب اهلرمي الضمين للثقافات واألعراق واحلضارات      - واألديان  

وعّزز السياق الدويل ملكافحـة     . ية وللمنظرين السابقني للحرب الباردة    لوجية اجلديدة للنخب السياسية والفكر    يواأليد
  . لوجي والتقوقع على اهلويةيواإلرهاب أكثر من قبل إمكانية االستقطاب األيد
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 قدميـة مجيـع األشـكال ال    لعودة ظهور   لوجي أرضاً خصبة    يووبناًء على ذلك، ميثل السياق السياسي واأليد        - ١١
وجيب حتليـل   . ظاهر جديدة مكراهية اإلسالم، وكذلك بروز     انتهاًء ب عاداة السامية و  بدءاً مب ،  للعنصرية وكره األجانب  

  .مفهوم تشويه صورة األديان يف هذا السياق املتسم بتصاعد العنصرية والتمييز العنصري على الصعيد العاملي

ويل قراءة حقـوق اإلنـسان   اليت يتجلى هبا على حنو ملموس االستقطاب األيديولوجي الد  األشكال  ومن بني     - ١٢
سيادة حرية التعبري أيديولوجياً على حساب       ايف إطاره ، الحظ املقرر اخلاص     ةوسياسيقراءة هرمية   واحلريات األساسية   

بل أيضاً  وليس هذا فحسب    يكرسها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        اليت  خرى  األساسية األ ريات  احل
ويؤّدي هذا الترتيب اهلرمـي  . يف الصكوك الدوليةاملنصوص عليها بوضوح   بالقيود واحلدود    جتاهل أو رفض االعتراف   

التـرويج  التحريض الصريح على الكراهية العنصرية والدينية حتت قناع حرية التعـبري، و         األساسية إىل تسويغ    لحقوق  ل
هو وحيد  ألخرى حول معيار واحد     الغرب واحلضارات ا  لفكرة الصراع احلتمي على الصعيدين احلضاري والديين بني         

  .معيار الدفاع عن حرية التعبري

ويف هذا التقرير، يشدد املقرر اخلاص على أن االستقطاب السياسي واأليديولوجي جتاه مفهوم تشويه صورة   - ١٣
ثبـت  ذلك أن حتليل الصكوك الدولية واإلقليمية والوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان ي          . صطنعماألديان هو استقطاب    

وميثل حتول النقاش مـن   . وجود أحكام ضد التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تكاد تكون عاملية             
املفهوم االجتماعي لتشويه صورة األديان إىل املفهوم القانوين للتحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، 

تـسييس   لرتع االستقطاب وال   ةاستراتيجيوكذلك  لتركيز على حقوق اإلنسان     عادة ا إل سبيالًيف رأي املقرر اخلاص،     
  .هذا النقاشعن 

  أشكال ومظاهر التمييز الديين- ثانياً 

يديولوجي الذي يشجع على التعصب وعلى عدم قبول التنوع ألال ميكن فصل حتليل التمييز الديين عن السياق ا  - ١٤
وقد تشجع هذه البيئـة     . يادير الُنَخب السياسية والثقافية والفكرية بدور       التمييز ذاته، الذي تضطلع يف إطاره     على  و
ىل إتسويغ التمييز والتعصب    وبصفة خاصة، يرتع    . دي أو الفكري  اإىل حّد ما ارتكاب العنف امل     وتسوغ  يديولوجية  ألا

أو مارسات التمييزيـة،     من شأن التمييز وقد ُيفضي إىل ظهور أشكال أخرى من التمييز مثل تقنني امل              هوينتشجيع الت 
  .اخلاصة هبم وعلى رموزهم الدينيةوالثقافة األديان أو على أماكن العبادة االعتداء على اتباع دين من 

قواعد مدونة أو غري مدونة وأمنـاط  شكل األديان يف مع يديولوجي  ألالسياسي وا امل  عتوجيري أحياناً تقنني ال     - ١٥
فـإىل جانـب   . ماعي على أرض الواقع وإىل فرض قيود على احلرية الدينيـة    سلوك تؤدي إىل التمييز والتهميش االجت     

التمتع الكامـل باحلريـة   توجد تدابري شىت ميكن أن تعوق     على حنو متزايد،    صريح  التشريعات اليت تتسم بطابع متييزي      
تمييز املُقنَّن هذا عقبة رئيسية     ويشكل ال . استخدام الرموز الدينية   وأ اليت تعوق إنشاء أماكن العبادة       لتدابريالدينية، مثل ا  

على تسجيل نفسها   الطوائف الدينية   إجبار  مثل  ختاذ تدابري   تواجهها األقليات الدينية يف شىت البلدان، وهو ينعكس يف ا         
، وفرض قيود معينة على حرية نشر النصوص الدينية، أو فرض حظر صريح             وفقاً إلجراءات متييزية   لدى سلطات الدولة  

  . الدينية شعائرهاقلياتعلى ممارسة األ
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، الذي يشمل اعتداءات فردية معزولـة       العنف املادي يف   شكل ثالث من أشكال التمييز الديين        يتمثلوأخرياً،    - ١٦
إالّ أن هذه األفعال الفردية تعكس، يف عدد مـن احلـاالت،            . مجاعات متطرفة يرتكبها يف الغالب أفراد متطرفون أو       

وعالوة .  املمارسات التمييزية املُقنَّنة   مثل أشكال أخرى من التمييز،      جدخباصة عندما تو  يديولوجي القائم، و  ألالسياق ا 
وأكثر أشكال  . على ذلك، فإن العنف املادي قد يفضي أيضاً إىل عنف ديين واسع النطاق مثل ارتكاب اجملازر واملذابح                

  . يف وسائط اإلعالمقبيحن العامة والتالعنف شيوعاً هو العنف اللفظي الذي يتراوح بني الشتم الفردي يف األماك

هي أوجه متعددة وهذه األشكال من التعبري عن الكراهية الدينية هي أشكال ال يستبعد الواحد منها اآلخر، بل   - ١٧
ففي معظم حاالت الكراهية والتمييز الدينَيني، ُيعزز كل شكل من أشكال التمييز هذه األشكال األخرى              . لظاهرة عامة 

 ،تنافرُتعزز االستقطاب وال  ما أن تبلغ كتلة حرجة معينة حىت        لتمييز والعنف اليت    من ا  تلك احللقة املفرغة     حبيث تتشكل 
  . احلضارات واألديانعارصوُتضفي املصداقية على النظريات القيامية ل

ـ      لظواهر   اليت قام هبا املقرر اخلاص       التويلخص هذا الفصل أهم التحلي      - ١٨ سامية كراهية اإلسـالم ومعـاداة ال
ويشدد املقرر اخلاص على أنه من الالزم حتليل سياق تـصاعد  . وكراهية املسيحية وشّتى أشكال التمييز الديين األخرى 

 الكراهية القومية أو    رض على مجيع أشكال التمييز الديين من أجل فهم ظهور بيئة إيديولوجية مؤاتية للخطابات اليت حت             
  .ع حبقوق اإلنسان كافةالعرقية أو الدينية واليت ُتهدد التمت

   كراهية اإلسالم–ألف 

أشار املقرر اخلاص، يف تقاريره األخرية عن تشويه صورة األديان وحالة الشعوب العربية واإلسالمية يف خمتلف          - ١٩
 .٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١أحناء العامل، إىل أن كراهية اإلسالم تفاقمت يف مجيع أحناء العامل، وخباصة يف أعقاب أحداث 

  :وسعياً لإلسهام يف فهم أفضل لكراهية اإلسالم، اقترح املقرر اخلاص التوضيح التايل

إىل عداء لإلسالم وخوف منه بـال أسـاس،          (Islamophobia)" كراهية اإلسالم "يشري مصطلح   "
من حيث  كما أنه يشري إىل النتائج العملية هلذا العداء         . وبالتايل إىل خوف ونفور من املسلمني أو من غالبيتهم        

ضحايا هلا، ومن حيث إقصاؤهم  ) فرادى ومجاعات (التمييز والتحيز والالمساواة يف املعاملة اليت يقع املسلمون         
تزايد التمييـز   : وقد اسُتنبط هذا املصطلح استجابة لواقع جديد      . عن اجملاالت السياسية واالجتماعية الرئيسية    
  ).١٣، الفقرة E/CN.4/2005/18/Add.4". (ضد املسلمني الذي جتلى يف السنوات األخرية

وكراهية اإلسالم ليست ظاهرة جديدة، بل تعود إىل االتصاالت األوىل اليت جرت بني اإلسـالم واألديـان                   - ٢٠
وامل معاصرة  وأسهمت أربعة ع  . والثقافات األخرى، وال سيما العامل املسيحي، واليت شكلت احلروب الصليبية أوجها          

لعامل الغريب اليت ولَّدها تطور ظاهرة تعدد الثقافات غري الغربية      العميقة يف ا  أزمة اهلوية   : سالميف تفاقم كراهية اإل   رئيسية  
 الفلـسطيين؛  - ؛ ودينامية االستقطاب السياسي والديين للرتاع اإلسرائيلي اليت يشكل اإلسالم مكوناً هاماً من مكوناهتا   

 اللجوء سوغة النامجة عن أزمة النفط؛ وظهور حركات سياسية ت يديولوجية للتحوالت اجلغرافية االستراتيجي   ألوالقراءة ا 
  .  اإلسالمباسمإىل العنف 
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وصم األقليات املسلمة اجتماعياً    فضي إىل   وجتلى تصاعد كراهية اإلسالم بوضع سياسات وتشريعات وطنية ت          - ٢١
يف النجاح  هوية تستبعد اإلسالم، و   للة  نظرتربيرها يف    هذه السياسات    جتدو.  أمنياً استهدافها و اً ديني هاوسياسياً وتوصيف 

يديولوجية لدى الُنخبة حتترز من أي تعبري ديين، أ بكراهية اإلسالم، وبروز علمانية اهرلربامج السياسية اليت جتاالنتخايب ل
  .وإضفاء قراءة إثنية عليهاالوافدة معاجلة أمنية اهلجرة مسألة ومعاجلة 

ـ            ويتجلى هذا السياق مبختلف أشكال ا       - ٢٢ دي التمييز والتعصب ضد املسلمني، مبا يف ذلك أعمـال العنـف امل
 وظهور خطاب ُيحرِّض بشكل مباشر      ،، واللجوء إىل القوالب اجلاهزة وإىل الوصم، والتمييز املؤسسي        الفرديةواللفظي  

ملقـرر اخلـاص، يف     والحظ ا . وتتأثر احلرية الدينية أيضاً مباشرة هبذه االجتاهات      . أو غري مباشر على الكراهية الدينية     
مثل النظم (ممارسة شعائرهم الدينية يف املسلمني يواجهون صعوبات متزايدة يف إنشاء دور العبادة و"تقاريره السابقة، أن 

لإلسالم إىل جتاهر بعدائها ويف هذا السياق، انضمت أحزاب سياسية تتبىن برامج ). الغذائية ومراسم الدفن وما إىل ذلك 
وبعبارة أخرى فإن ظاهرة كراهية اإلسـالم قـد       .  يف عدة بلدان وبدأت تعمل على تنفيذ براجمها        االئتالفات احلكومية 

  ).١٦، الفقرة A/HRC/6/6". (مجيع أوجه احلياة االجتماعيةغلغل يف أخذت تت

ومتثـل كراهيـة اإلسـالم التحـول        . اًقوييديولوجي والفكري لكراهية اإلسالم أيضاً اجتاهاً       ألوميثل الُبعد ا    - ٢٣
ربط اإلسالم بالعنف   : حول فكرتني مها  هذه الظاهرة   وتتمحور  . عدد من منظري احلرب الباردة    ليديولوجي اجلديد   ألا

وينبع رسوخ هذه القاعدة الفكرية لكراهيـة اإلسـالم         . بني احلضارات واألديان  صراع  وباإلرهاب وحتمية حدوث    
أن استغالل حرية التعبري ميثل سالحاً فعاالً جـداً يف          ذلك  . ها الشعيب من عدد من استراتيجيات الدعاية      ريثتأوكذلك  
 القيود واحلدود اليت    جاهل حلقوق اإلنسان األساسية، تت    ةهرميويديولوجية انتقائية   إ والترويج، عن طريق قراءة      التسويغ

رئيسي املتمثل  الالتقييد   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وال سيما           ٢٠ و ١٩ و ١٨تقضي هبا املواد    
كراهيـة اإلسـالم يف     يرّسـخ   والتضخيم اإلعالمي لتلك األفكار     . يف عدم التحريض على الكراهية العنصرية والدينية      

. من شأن كراهية اإلسـالم     فيهّون   تغذية الربامج االنتخابية   هلذه األفكار يف     السياسيأما االستغالل   . الالوعي اجلماعي 
 بصفتها برامج فعالة ملكافحة اإلرهاب والدفاع عن اهلوية واألمن الوطنيني ال يكتفـي               االنتخايب هلذه الربامج   نجاحوال
كِّن مـن   يؤدي إىل ما هو أخطر من ذلك، وهو تسويغ هذه الكراهية تسويغاً مي             من شأن كراهية اإلسالم بل       هوينبالت

ل عن هذا املذهب الفكـري  اوآخر مث. حكوميةائتالفات  يف ااالنتقال إىل مرحلة التنفيذ عن طريق مشاركة الداعني هل        
 مؤسسب إيديولوجية احلرب الباردة حتديداً، واصحأحد أ Norman Podhoretzوضعه املؤلَّف الذي لكراهية اإلسالم 

احلرب  (World War IV: The Long Struggle Against Islamofascism (2007)بعنوان  النافذة، Commentaryجملة 
 بني لربطوميثل هذا الكتاب تنظرياً لكراهية اإلسالم با. ))٢٠٠٧(ح الطويل ضد الفاشية اإلسالمية الكفا: العاملية الرابعة

 على فرضية  مما ُيضفي مصداقية ومضموناً-  الفاشية  هي- يديولوجيا سياسية من أصل أورويب أ و- إلسالم هو ا - دين 
مواجهة بني اإلسالم والغرب    اع يتخذ شكل    وهو صر يل هنتنغتون،   ئ احلتمي بني احلضارات اليت وضعها صمو      صراعال
 حيـتالن   - اع احلضارات والفاشية اإلسـالمية      صر -  الوجهان البالغيان    نهذاو. حرب عاملية رابعة  ينتهي بنشوب   و

  .تدرجيياً احليز الفكري واإلعالمي والسياسي لعدد متزايد من األوساط املؤثرة

، أهم أشكال ومظاهر كراهية (A/HRC/6/6)ويه صورة األديان وحلّل املقرر اخلاص، يف تقريره األخري عن تش  - ٢٤
متييز فردية مثل ممارسة الذي تتسم به أفعال والحظ بصفة خاصة اجتاها للتقليل من أمهية طابع كراهية اإلسالم . اإلسالم

للفظي ضـد   كما الحظ املقرر اخلاص زيادة حاالت االعتداء املادي وا        . يف أماكن عامة  عنوةً  سلمات  املنزع حجاب   
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 من جانب املـسافرين     فردية تنم عن كراهية اإلسالم    أفعال  تبقى مكاناً مميزاً ملمارسة     وأشار إىل أن املطارات     . املسلمني
  .التمييز املؤسسي من جانب موظفي األمن واهلجرةملمارسة وأحياناً من طواقم الطائرات، وكذلك 

ييز والتعصب اجلماعية إزاء اإلسالم، وخباصة فيما يتعلـق         لتممظاهر ا شدّد املقرر اخلاص مع القلق على       كما    - ٢٥
ويربز هـذا   .  يسبب مزيداً من التمييز ضد املسلمني      متعصبظاهر خبطاب علماين    وتقترن هذه امل  . بإبراز الرموز الدينية  

التعبري األبـرز   على بناء املساجد واملآذناملنهجي ميثل االعتراض ، إذ  بصفة خاصة يف مسألة بناء املساجد      لقوياالجتاه ا 
إظهـار  : عن كراهية اإلسالم كمظهر من مظاهر إعادة النظر يف احلرية الدينية ضمن شرطني أساسيني ملمارستها مهـا                

ذلك تدمري مـسجد يف مدينـة فريونـا         من األمثلة احلديثة على     و. فر مكان إلقامة الشعائر الدينية    االديين وتو االنتماء  
 أعقاب محلة منظمة قام هبا العديد من قادة عصبة الشمال، وهي شريك سياسـي               ، يف ٢٠٠٨مايو  /، يف أيار  )إيطاليا(

ويندرج يف نفس دينامية التعصب وكره األجانب املقترح الذي تقدم به . احلكومي احلايل يف إيطاليااالئتالف رئيسي يف 
يف حظر بناء املآذن بشأن يب لتنظيم استفتاء شعاحلكومي يف سويسرا االئتالف منذ فترة طويلة يف  يشارك  حزب سياسي   

الطابع املركزي الذي حتتله هـذه املـسألة يف   على املضايقة القضائية ضد بناء املساجد أو املآذن   تدل إجراءات   و. البلد
  . املتطرفنياليمأحزاب القومية أو األحزاب برنامج العديد من األحزاب السياسية، وال سيما 

عمليـة بنـاء اهلويـة    رهان مركزي يف يته على أن مسألة مكانة اإلسالم وال فترة  وشدد املقرر اخلاص طيلة       - ٢٦
 ألوروبا ة املسيحيذورإدراج إشارة صرحية إىل اجلوهو ما يدل عليه بوجه خاص االقتراح الداعي إىل األوروبية اجلديدة، 

أيـضاً   السياق الفكـري     هذاندرج يف   تو. فض يف هناية املطاف   ُروالذي  شروع الدستور األورويب،    اإلعداد مل يف إطار   
 تصرحيات صادرة عن بعض أفراد النخـب        اتعززهواليت  ترشح تركيا لالنضمام إىل االحتاد األورويب،       احلجج املعارضة ل  

ويرى املقرر اخلاص يف هذا السياق أن عملية بناء االحتاد األورويب، بتركيزها على األبعاد . السياسية والفكرية يف أوروبا
  .  ألوروبا اجلديدةة املتعددة الثقافات، قد أغفلت بناء اهلويدية واالقتصاالسياسية

انتهاك حرية الدين والتحريض علـى      : ظاهر وتعابري كراهية اإلسالم أساساً يف رهانني مركزيني مها        موتتجلى    - ٢٧
 وصياغتها  يديولوج اإلي ويغهاس، وال سيما يف ت    تطوراًكثر  شكلها األ وكراهية اإلسالم، يف    . الكراهية العنصرية والدينية  

لق باإلسـالم،   ـا يتع ـوإعادة النظر بشكل انتقائي يف مبدأ حرية الدين فيم        . النظرية، تستند إىل ترابط هذين الرهانني     
تمحـور  يو. ة للتحريض على الكراهية العنصرية والدينيـة      سومدروال سيما بروزه والتعبري عنه، تتجلى يف استراتيجية         

وتندرج هـذه األشـكال   . نااهلوية واألمن الوطني : عن مسألتني حساستني مها   " لدفاعا" كراهية اإلسالم حول     تسويغ
 وغري  دين بصفته متخلفاً  تاالحتراز من امل  : يةصور اإلعالم الالبالغية يف مناهج فكرية تستغلها الربامج السياسية وتغذي         

؛ ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١١ث  ؛ والربط بني اإلسالم والعنف واإلرهاب، وال سيما منذ أحدا         عصريعقالين وغري   
وتستند معادة اإلسالم، يف .  للهوية القومية أو العرقية أو الثقافية أو الدينية    اًهتديدالوافدة  واعتبار تعدد الثقافات واهلجرة     

احلريـات  ب هذان الرهانان الرئيسيان، يف هناية املطـاف،         تبطوير.  إىل اخلوف والتقوقع ورفض اآلخر     ،أسسها النفسية 
  .٢٠ و١٩ و١٨ة، اليت يعّرفها ويتناوهلا العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وال سيما املواد األساسي

هد عليه مرة جديدة والسياق اإليديولوجي لتصاعد التمييز الديين والتحريض على الكراهية العرقية أو الدينية ش   - ٢٨
 علـى  ،"من أجل احلريـة "الربملان اهلولندي ومؤسس حزب  يفنائب الز، رديل غريت في نتجه، الذي أ  "ةفتن "شريطبث  

يعرض للشريط، الذي   قوة احملركة    بني اإلسالم والعنف هو ال     جلوهريوالربط ا . ٢٠٠٨مارس  / يف آذار  شبكة اإلنترنت 
 وتـصرحيات معاديـة     خ،صور عن هجمات إرهابية، وعن اغتيال املخرج اهلولندي تيو فان غو          مقرونة ب قرآنية  آيات  



A/HRC/9/12 
Page 11 

املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقـد واملقـرر          ، باالشتراك مع    وعند بث الشريط، قام املقرر اخلاص     . ةللسامي
.  واالستفزازي للشريطضلّلقد الطابع املتاخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، بنشر بيان صحفي ين     

كومة اهلولندية املتوازن، اليت رفضت الربط بني اإلسالم والعنف، طلبوا إىل ر املقررون اخلاصون برد فعل احلوبعد أن ذكّ
اآلليات الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان تنظيم حوار لتحسني حتليل التكامل بني احلق يف حرية التعبري وعدم التحريض                 

  . على الكراهية العنصرية أو الدينية

  ة الساميةا معاد-  باء

سيما قدرة ظاهرة معاداة      النقاط األساسية اليت أثارها يف تقاريره السابقة، وال        عيد ذكر ص أن ي  يود املقرر اخلا    - ٢٩
فيها تقليد أو إرث تـارخيي،  هلا  عن تطورها يف مناطق ليس با، فضالً والسامية على التكيف يف معقلها الرئيسي يف أور       

تكيف مع السياقات االجتماعية والـسياسية اجلديـدة؛         وأمريكا اجلنوبية؛ وعمقها التارخيي وقدرهتا على ال       أفريقيامثل  
  . معاملة متساويةمجيع أشكال التمييزمعاملة واحلاجة إىل 

كمـا أن  ). اهلولوكوست( يف إنكار وقوع حمرقة اليهود     ويتمثل الشكل احلديث ملعاداة السامية األكثر تكراراً        - ٣٠
 وضع وتنفيـذ     وهو حتديداً  ،"حل هنائي " النظام النازي بشأن     رفض االعتراف باحلقيقة التارخيية املتمثلة يف أن مشروع       

عمقها التارخيي والثقايف والـدور   :  يسلط الضوء على اثنتني من مميزات معاداة السامية مها         ،"أوروبالتدمري يهود   "خطة  
الثقافات والعقليات   يف   وانتشارهاذرها  إىل جت  أوروبا استمرار معاداة السامية يف      يرجعو. الرئيسي للذاكرة يف معارضتها   

املسيحية احلقيقة التارخيية املتمثلـة يف أن اهلويـة          -   إىل اجلذور اليهودية   ألوفةوختفي اإلشارة امل  . والتصورات والنفوس 
يب معـاداة الـسامية ذات اجلـذور        ووقد عزز توسع االحتاد األور    . ، إىل حد ما، على معاداة السامية       قائمة بيةواألور

هنا أن يلفت انتباه اجمللـس      اخلاص  ويود املقرر   . أوروبااداة السامية حبيوية يف معظم بلدان شرق        الراسخة، إذ تنتشر مع   
 ال يف الثقافة    وجود هذا الشكل الصامت واخلفي من أشكال معاداة السامية، امل         حجب إىل   أوروباإىل الرتعة املزعجة يف     

إىل ، يف مجيع األحـوال،      ردهاوجي للنخبة؛ و  بصفة خاصة يف اإلرث الفكري واأليديول     كذلك  الشعبية فحسب ولكن    
بقراءة عرقية للصراع   وربطها  اليمني املتطرف؛ واملبالغة يف تقدير وجود معاداة السامية يف أوساط املهاجرين            أيديولوجيا  
 يف ويف حقيقة األمر، يظل التحريف نـشطاً  . على كراهية اإلسالم  إىل حد ما    الفلسطيين، وهو ما يشجع      -  اإلسرائيلي

وهذا ). اهلولوكوست(أحداث املاضي وإعادة قراءة التاريخ وإنكار حمرقة اليهود على أوساط النخبة، من حيث الصمت 
االستغالل لظاهرة معاداة الـسامية يف بعـض        قدراً من   هو السياق الذي الحظ فيه املقرر اخلاص، عالوة على ذلك،           

استمرار تيار قوي من تيارات معاداة ملعاداة السامية األوساط التقليدية والدينية اليت ختفي معارضتها االنتهازية والدعائية   
 بتهيئتـه   أن هتلر كان مبثابة تعبري عن اإلرادة اإلهلية       ن  ممؤخراً  أمريكي  من األمثلة على ذلك ما ذكره قس        و. السامية

  .الظروف لعودة اليهود إىل إسرائيل

وقد الحظ املقرر اخلاص أن اخللط املنهجي بني معاداة الصهيونية ومعاداة السامية زاد من صعوبة حماربـة                   - ٣١
 بشكل من أشكال العنصرية تعزز الرؤيـة        -  هي الصهيونية    - كما أن معادلة أيديولوجية سياسية      . معاداة السامية 

 اليت يتسم هبا تيار قوي من تيارات معاداة السامية، ينكر التنوع السياسي واأليديولوجي للشعب               اليةالختزالضيقة وا 
وتؤدي هذه املماهاة، يف صورهتا السياسية، إىل وصف أي انتقـاد           . اليهودي ويتجلى من حيث عالقته بالصهيونية     

 الفلسطينية حسب   يضالألر إسرائيل   ة الحتالل يوجه لدولة إسرائيل بأنه معاداة للسامية، وخباصة يف األوجه املختلف         
وهذه الرتعة إىل تفسري معارضة األيديولوجية السياسية واألعمال السياسية لدولة مـا            . تعريف منظمة األمم املتحدة   
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 للشرعية الدميقراطية للنقد السياسي فحسب بل تشوش كذلك  بأكمله ليست إنكاراًعلى أهنا عنصرية تستهدف شعباً
 معاداة السامية يف معاداة الـصهيونية       دى تغلغل سيما أي تقييم موضوعي مل     ة، ال ـ وفهم معاداة السامي   على حتليل 

  .والنقد املوجه لدولة إسرائيل

لظاهرة معاداة السامية إىل أجزاء من العامل ليس لديها فيها تقليد تارخيي            العميق  وُيعترب االنتشار البطيء ولكن       - ٣٢
وقد نتجت عوملة هذا الشكل من أشـكال        . ملعاداة السامية املعاصرة  شكل خاص من املظاهر      ب  مزعجاً أو ثقايف مظهراً  

إىل  تزايد ظاهرة معاداة السامية    رجعففي أمريكا اجلنوبية ي   . الثقافية واجلغرافية السياسية و العنصرية عن عدد من العوامل      
 العنصري الـذي    رمي من حيث الترتيب اهل     وثقافياً تقليد العنصرية املتأصل تارخيياً   هو  رسوخاً  مها  شدسببني رئيسيني، أ  

ومل تستثن هذه األيديولوجية العنصرية، اليت اسـتهدفت يف املقـام   . ميثل األساس األيديولوجي لنظام االستعمار والرق   
الديين  من اإلرث الثقايف وجزءاًكان تقبيحها األول السكان األصليني والعبيد من األفارقة السود، شخصية اليهودي اليت 

وقد ُنفخت يف معاداة السامية بشكلها التارخيي هذا روح جديدة نتيجة لتوفري أمريكا             . نياألوروبيللغزاة واملستعمرين   
 لعدد كبري من الزعماء النازيني الذين جلبوا معهم من أملانيا اهلتلرية أيديولوجية معاداة السامية اليت  مفضالًاجلنوبية مالذاً

الـدعم  يف تقدمي   وجتسد هذا التيار العنصري القوي يف نفوذ أيديولوجي و        ). اهلولوكوست(ود  كانت أصل حمرقة اليه   
 على احلركـات    االتقين ألعمال القمع اجلماعي والتعذيب اليت قامت هبا األوساط السياسية احملافظة أو الفاشية يف حرهب              

، ناتج عن ور معاداة السامية، الذي ال يزال هامشياً، فإن ظهأفريقياأما يف . التقدمية ويف تكوين مجاعات النازية اجلديدة
وُتوجد عملية .  بعد تقبيحهاالفلسطيين وربط اإلسرائيلي بشخصية اليهودي -  للصراع السياسي اإلسرائيليقراءة عرقية 

هرة  لظـا   احلـايل   العاملي طابعويشدد املقرر اخلاص على أن ال     . البلدان اآلسيوية بعض  اخللط والتنميط هذه كذلك يف      
يف دراسة منهجية   كد األمهية األساسية لدراسة هذه الظاهرة       يؤويف هذا الصدد،    . تطلب استجابة عاملية  يمعاداة السامية   

إطار عملية استعراض برنامج عمل ديربان مبشاركة املنظمات املعنية مبحاربة معاداة السامية، وخباصة يف االجتماعـات                
  .اإلقليمية املربجمة

  سيحية كراهية امل-  جيم

لكراهية املسيحية، مثل كراهية األديان األخرى، جذور تارخيية وثقافية عميقة تعكس األحـوال الالهوتيـة                 - ٣٣
بيد أن مصدرها السياسي املعاصر الرئيسي      . املرتبطة بتكوين الديانات السماوية والظروف التارخيية احمليطة ببناء هوياهتا        

وقد عززت ثالث ظواهر . األورويبرتباطهما الوثيق يف أثناء عهود االستعمار هو املماهاة بني الغرب واملسيحية بسبب ا
وقد كانت نقطة التحول احلامسة النربة املعادية لإلسالم يف بلدان معينة يف            . حديثة هذه املماهاة وأضفت عليها الشرعية     

فقد اختـذت   . ٢٠٠١بتمرب  س/ أيلول ١١سيما عقب األحداث املأساوية اليت وقعت يف         محالت مكافحة اإلرهاب، ال   
كما أن نظريـة    .  يف مواجهة الدين اإلسالمي املرتبط بشكل أساسي بالعنف واإلرهاب         عقاليناملسيحية موقف الدين ال   

منظرو صراع احلضارات واألديان، اليت متثل الصياغة األيديولوجية هلذا االختالف اجلذري واليت وضعها بصورة رئيسية             
، فإن معارضة عملية التحول إىل      وأخرياً. ية الصراع بني الغرب املسيحي والعامل العريب املسلم       احلرب الباردة، تقول حبتم   

جمتمعات متعددة الثقافات، الناجتة بصورة أساسية عن تيارات اهلجرة، تنعكس يف بناء اهلويات الذي يقود إىل مجلة أمور 
 أحـد   -  وهكذا، فإن املماهاة بني املسيحية والغرب     . المة يف املسيحية واستبعاد اإلس    األوروبيمن بينها اختزال اهلوية     
يديولوجيني وحىت رموز دينية يف العامل الغريب املسيحي بقدر ما هي نتاج    أ هي نتاج ألنشطة     -  أسباب كراهية املسيحية  

  .ألنشطة اجلماعات الدينية أو السياسية املعادية للمسيحية
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 شرسلسليب، يف منو ظاهرة كراهية املسيحية، للنشاط التبشريي ال        كما سلط املقرر اخلاص الضوء على الدور ا         - ٣٤
سيما من أمريكا الشمالية، والذي أسفر عن ردود فعل قوية تتـسم بعـداء               الذي قامت به مجاعات إجنيلية معينة، ال      
ن تشويه صـورة    وقد أشار املقرر اخلاص، يف تقريره السابق ع       .  وآسيا أفريقيااملسيحية ومقاومتها يف أمريكا اجلنوبية و     

، إىل أمثلة من اهلند حيث أدى نشر اجلماعات اإلجنيلية كتابات مناهضة للديانـة اهلندوسـية                )A/HRC/6/6(األديان  
وتتحول هذه املعارضة   . حترض على تدمري رموزها إىل إحياء مقاومة املسيحية على غرار ما حدث يف عصر االستعمار              

اخلالص طبقة املنبوذين الذين يرغبون يف يف صفوف عتناق اجلماعي للمسيحية  لعمليات اال حاد إىل عداء سافر و    تدرجيياً
تقبيح ويف أمريكا اجلنوبية، وخباصة يف الربازيل، فإن        . من أعباء املمارسات التمييزية اليت تضرب جبذورها يف اهلندوسية        

ـ   يف املسيحية   عدم الثقة   فر عن   ـ، أس "كاندومبلي"برازيلية، مثل    -  معينة لألديان األفرو  إجنيلية  مجاعات    اوالعـداء هل
  .بصورة عامة

ـ               أوروباويف    - ٣٥ ربر ، ترتبط كراهية املسيحية، مثل كراهية اإلسالم، بتيار ثقايف قوي من العلمانية املتشددة اليت ت
لثقايف وقد شجع هذا االجتاه ا    . الفصل بني الكنيسة والدولة   لدفاع عن املكسب التارخيي املتمثل يف        يف الدين با   التشكيك

، على ظهور ثقافة معادية للدين يف "موت اإلله"نيتشه الذي يعرب تعبرياً متطرفاً ونافذاً عن إعالن     واأليديولوجي القوي،   
وتتضح هذه  . األوساط الفكرية واإلعالمية، والتعصب املتنامي إزاء أي نوع من املمارسات أو التعابري أو الرموز الدينية              

ويتجسد هذا التعصب حـىت يف  . وت الدينية والتردد على الكنائس ويف أزمة وظائف الكهن       الظاهرة يف تراجع املمارسة   
الـسياسية أو   املسائل   معتقداته وقيمه الروحية أو الدينية يف احلكم على          االستناد إىل إنكار حق املواطن الدميقراطي يف      

 يف جذورها تعبري عن االختالل بني الدفاع        وهكذا، فإن كراهية املسيحية هي    . واألزمات االجتماعية الرئيسية  القضايا  
  .الشرعي عن العلمانية واحترام حرية الدين

   أشكال أخرى للتمييز القائم على أساس الدين- دال 

، )A/HRC/6/6(تقريره السابق عن تشويه صورة األديان       استكماالً ملا جاء يف     يود املقرر اخلاص مرة أخرى،        - ٣٦
 هتاوتشويه صـور  ضد األديان   التمييز  : مني من أبعاد التمييز وتشويه صورة األديان مها       أن يلفت نظر اجمللس لبعدين ها     

  . وتشويه صورهتا اجلديدةدينيةركات الاحلواألقليات الدينية وفرق التقاليد الروحية والتوفيقية والضد ، والتمييز داخلياً

هـو  الديين تغلغـالً، و   شكال التمييز والتشويه     أكثر أ  هو هتاوتشويه صور ضد األديان   لتمييز  إن البعد الداخلي ل     -٣٧
سيما األديان السماوية، خالفـات الهوتيـة        وقد شهدت مجيع الديانات والتقاليد الروحية، ال      .  تارخيياً األعنف واألبقى 

ـ . والتربير الذايت التحقري والتقبيح   وانقسامات سياسية داخلية أثارت صراعات عنيفة واستراتيجيات مستمرة لتبادل           د وق
ت بعنفها ونطاقها واستمرارها هويـة      طبع لصراعات   ظلت املسيحية واإلسالم، من حماكم التفتيش إىل الفتاوى، مسرحاً        

وظلت كتب التاريخ واألعمال األدبية واإلبداعات الفنية والربامج التعليمية والبحث          .  بصفة دائمة  وثقافة كثري من البلدان   
  .يف الوعي اجلماعي واخليال الشعيب داخلياً  األديان لصورةشويه املستمرلتلالعلمي املزعوم أدوات على مر الزمن 

 واألقليـات   فرقلتقاليد الروحية والتوفيقية وال   أتباع ا ويود املقرر اخلاص كذلك أن يعرب عن قلقه إزاء حالة             - ٣٨
والتصرحيات الـيت تـشوه      ما تكون عرضة للتعصب والتمييز       فهذه األقليات كثرياً  .  اجلديدة دينيةركات ال احلالدينية و 

 والتـشريعات   يةلسياسات احلكوم ل يف حاالت كثرية أشكال خمتلفة من التمييز، وباألخص نتيجة           متسهاصورهتا؛ كما   
الوطنية، مثل إجراءات التسجيل والقيود املفروضة على أماكن العبادة واملراكز الثقافية والعديد من عمليات التـصنيف                
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 ليست مؤشرات على تـصاعد التعـصب   فرقة الدينية مفهوم التقبيحوالفراغات القانونية و كما أن االستغالل    . الدينية
األيديولوجي املعادي لألديان فحسب، بل كذلك على مقاومة األديان الراسخة لظهور حساسيات وتقاليـد روحيـة                

  . احلرية الدينية بشكل خطريآكلجديدة، وهو ما ُيضاف إىل ت

لتقاليـد الروحيـة    ا أتباعاألديان املختلفة وجتاه    بني  ه  ويلة بالتمييز والتعصب والتش   ث نطاق املسائل املتص   حيو  - ٣٩
 اجلديدة املقرر اخلاص على تأكيد وتأييد أمهية حتقيق فهم واسع           لدينيةركات ا احل واألقليات الدينية و   فرقوالتوفيقية وال 

  ).١٩٩٣(٢٢ن يف تعليقها العام رقم ، حسبما أوصت به اللجنة املعنية حبقوق اإلنسا"دين"و" معتقد"ملصطلحي 

   الطابع العاملي جلهود مكافحة التمييز- ثالثاً 
يالحظ املقرر اخلاص أن اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضد األديان، مبا يف ذلك التحريض على الكراهية                   - ٤٠

 بني االعتراف بالتفرد الـديين والثقـايف   ةعقد امليةاجلدلالعالقة الدينية، ينبغي أن تضع يف احلسبان  وأالعرقية  وأالقومية  
والتارخيي واجلغرايف جلميع األديان والتقاليد الروحية ولكل أشكال ومظاهر التمييز والتشويه املرتبطة هبا مـن جهـة،                 

 واحلاجة إىل تعزيـز مجيـع       التشويهالتمييز و ا  واالعتراف، من جهة ثانية، بالطابع العام لألسباب اليت تكمن خلف هذ          
  .امتهجلهود الرامية إىل مكافحا

سياسـي  : جهود مكافحة مجيع أشكال التمييز هو حتـٍد مـزدوج         تطرحه  والتحدي األساسي واملعقد الذي       - ٤١
 بإرثها التارخيي املتنوع مـن      - فمن جهة، يتمثل التحدي السياسي الذي يواجه اجملتمعات املتعددة الثقافات           . وأخالقي

االعتراف بتفرد ذاكرة كل مجاعة أو : نباط سياسات وبرامج تتمحور حول مبدأين اثنني يف است  - حيث التمييز واهليمنة    
ومـشاطرة  والتفاعـل   طائفة واحترام هذا التفرد، وبناء الذاكرة اجلماعية أو الوطنية من خالل تشجيع تبادل املعارف               

لدين واملعتقدات حيث تترسخ     يف جمال ا    ما يكون  ويكون التحدي أصعب  . اجلماعات بعضها بعضاً مشاعرها وتارخيها    
ينبغي أن تتالزما لتحقيق اهلدف األساسـي األمسـى املتمثـل يف            وهناك عمليتان   . أعمق املشاعر واإلحساس باالنتماء   

من خالل تدوين وتدريس التاريخ بوصفه ذاكرة متعددة الثقافات، وبناء          املشترك  ل الذاكرة   عم: ، مها  يف وئام  التعايش
اعي تغذيه التفاعالت بني القيم الثقافية والروحية املختلفة للجماعات كافة على أساس احترام             أو مج /نظام قَيم وطين و   

  .القانون الدويل وحقوق اإلنسانمبادئ 

والتحدي األخالقي املالزم للتعارض بني الطابع الفريد لكل ظاهرة من ظواهر الكراهية والطابع العام ألسباب                 - ٤٢
االنطواء على  االختيار بني   : ساسي والصعب الذي يواجهه الضحايا أفراداً ومجاعات، أي       هذه الظواهر يتصل باخليار األ    

 تعبري عن األولوية اليت يعطيها املـستهَدف  و هذاتيةوية الاالنطواء على اهلو. أو التضامن مع مجيع الضحايا    اهلوية الذاتية   
وهي ال تفضي إىل انعدام     ". فريدة"أو  " مميَّزة"عل جتربته   بالتمييز، مبا يف ذلك التمييز املتمثل يف تشويه صورة األديان، جل          

اإلحساس مبعاناة اجلماعات األخرى واحترام ذاكرهتا فحسب، بل إهنا تفضي أيضاً إىل إغواء بوضع ترتيب هرمي ألمهية 
  .خمتلف ظواهر الكراهية

مدوهنا من غياب التضامن بني     يديولوجية ونظرية صراع احلضارات واألديان شرعيتهم اليت يست       أويستغل دعاة     - ٤٣
ضحايا ظواهر كراهية اإلسالم ومعاداة السامية وكراهية املسيحية وغري ذلك من أشكال تشويه صورة األديان وأشكال          

 ملكافحة التمييز   فعالة أمام اجلهود العاملية وال    رئيسيةشكل العقبة ال  ياألحزاب السياسية   النهج الذي تستغله     اوهذ. التمييز
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الطابع االعتراف ب  يتمثل يف    -  أصعب فردياً ومجاعياً     - بديل  ويوجد هنج   . شويه صورة األديان بصفة خاصة    عموماً وت 
 تفرُّد التجربة الذاتية إىل تضامن مع التجارب الثقافية واإلثنية والدينية للجماعات            أي حتويل  ، جلميع أشكال التمييز   مليالعا

يف ) أ: (يف مـا يلـي   القية ومجاعي من الناحية السياسية، وتتمثل أدواته     من الناحية األخ    فردي جا النهج هن  وهذ. األخرى
يف اجملال السياسي، احلرص على إقامة توازن دقيق بني حرية ) ب(اجملال القانوين، معاملة مجيع األديان معاملة متساوية؛ و

عليم عمومـاً ويف تـدريس التـاريخ        يف اجملال الثقايف، األخذ بنهج متعدد الثقافات يف الت        ) ج(التعبري وحرية الدين؛ و   
اإلسـكان،  (يف مجيع جماالت التفاعل املتعدد الثقافـات        " التعايش"يف اجملال االجتماعي، بناء مفهوم      ) د(؛ و وصاًخص

  ).وختطيط املدن، وأماكن العمل، وما إىل ذلك

 وأاإلشارة إىل التحريض على الكراهيـة القوميـة           -  رابعاً
الدولية  حقوق اإلنسان    الدينية يف صكوك   وأالعرقية  

  وطنيةاإلقليمية والو
 األساسية املشتركة بني مجيع مظاهر      ةسعى املقرر اخلاص، يف الفصول السابقة، إىل لفت نظر اجمللس إىل السم             - ٤٤

.  التحريض على الكراهية العرقية والدينيـة      أال وهي وكراهية األديان،   الديين  تشويه صورة الدين ومجيع أشكال التمييز       
 من الضرورة مبكان ربط النقاش بصكوك حقوق اإلنسان منظور عاملي أجل تناول مسألة تشويه صورة األديان من ومن

ويالحظ املقرر اخلاص، على وجه اخلصوص، أن األحكام املتصلة بالتحريض على الكراهية القومية أو العرقية               . الدولية
وسوف يبني ربط النقـاش  . ية اليت وقعت عليها أغلبية البلدان من الصكوك الدولية الرئيس   جزءاً أو الدينية تشكل أصالً   

أحكام قانونية حمددة أن حماربة التحريض على الكراهيـة ليـست مـسألة             بالسياسي املتصل بالتصدي للتمييز الديين      
  .ناطق من التشريعات الوطنية يف مجيع املىأيديولوجية بني الشمال واجلنوب ولكنها واقع ملموس يف الغالبية العظم

إىل مفهوم قـانوين  مفهوم سوسيولوجي ومن أجل تعزيز هذا التغيري يف النمط وحتويل تشويه صورة الدين من         - ٤٥
 التحريض على الكراهية العرقية والدينية، سينظر املقرر اخلاص يف أحكـام الـصكوك           مرتبط حبقوق اإلنسان، وحتديداً   

حرية التعبري واحلرية الدينية والتحريض على الكراهيـة        : سية هي أسال  الدولية واإلقليمية والوطنية املرتبطة بثالث مسائ     
  .القومية أو العرقية أو الدينية

   الصكوك الدولية-  ألف

حريض على الكراهية القوميـة  ـحظر التـ تحمددةام ـلى أحكـتشتمل صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية ع      - ٤٦
، إىل التحريض علـى  ذات طابع عامن العاملي حلقوق اإلنسان إشارة،   من اإلعال  ٧وترد يف املادة    . أو العرقية أو الدينية   

 متساوون يف حق التمتع باحلماية من أي متييز ينتهك هـذا اإلعـالن ومـن أي    الناس مجيعاً"التمييز بالتأكيد على أن     
  ". حتريض على مثل هذا التمييز

مع الترابط بني حرية    حتديداً  أكثر  على حنو   انبه  ويتعامل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من ج          - ٤٧
 ١٩فاملادة  .  من العهد  ٢٠ و ١٩وترد القيود املفروضة على حرية التعبري يف املادتني         . التعبري واحلقوق األساسية األخرى   

ـ     " الواجبات واملسؤوليات اخلاصة  "تشري إىل    ضمان املتصلة مبمارسة حرية التعبري اليت جيوز إخضاعها لقيـود حمـددة ل
بيد أن  ". حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة           "و" احترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم    "
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هذه القيود، حسب صياغتها يف العهد، غري ملزمة؛ وعالوة على ذلك، ولتاليف تطبيقها على حنو تعسفي، فإن القيـود                   
  ".حمددة بنص القانون"جيب أن تكون 

 الصادر عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ١٠ويف هذا الصدد، يشري املقرر اخلاص كذلك إىل التعليق العام رقم   - ٤٨
 بعينها على عندما تفرض الدولة الطرف قيوداً"فقد أكدت اللجنة صراحة يف تعليقها على أنه .  من العهد١٩على املادة 

إال قيود فرض جيوز ال  شروط ٣وترد يف الفقرة . يود احلق نفسه للخطرممارسة حرية التعبري، ال جيوز أن تعّرض هذه الق
 يف الفقرتني ة؛ وأنه ال جيوز فرضها سوى لألغراض احملدد"حمددة بنص القانون"وهي أن القيود جيب أن تكون وفقاً هلا، 
وتوضـح  ".  األغراض للدولة الطرف ألحد هذه   " ضرورية"؛ وأنه جيب أن تكون مربرة على أهنا         )ب(و) أ(٣الفرعيتني  

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، بإعالهنا أن القيود املتصلة مبمارسة حرية التعبري جيب أال تعّرض احلق نفسه للخطر، فكرة                  
  . بني احلقوق املختلفة الواردة يف العهد-   وليس التنافس-  التكامل

كراهية القوميـة أو العرقيـة أو الدينيـة،     من العهد بوضوح أكثر مسألة التحريض على ال       ٢٠ناول املادة   توت  - ٤٩
ويشري املقرر اخلاص إىل أن القيود املنصوص عليها        . وتشتمل هذه املادة على املزيد من القيود على احلق يف حرية التعبري           

ية دعوة  ُتحظر بالقانون أ  " هلذه املادة    ووفقاً. يف هذه املادة ليست اختيارية بل ملزمة جلميع األطراف املوقعة على العهد           
  ". على التمييز أو العداوة أو العنفإىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً

 من العهد، إىل التقرير املشترك مع املقرر اخلاص املعين حبرية           ٢٠ويشري املقرر اخلاص، فيما يتعلق بتفسري املادة          - ٥٠
ويتحدث التقرير عن ندرة الـسوابق      ). A/HRC/2/3(لس حقوق اإلنسان    الدين أو املعتقد املقدم إىل الدورة الثانية جمل       

 الترحيب بتفسري املصطلحات، وعلى وجه اخلصوص تعريف عتبـة تطبيقهـا،    جمدداً مؤكدا٢٠ًالفقهية املتصلة باملادة    
اللجنة املعنيـة   ويف هذا الصدد، شجع املقرران      . لتاليف اخللط أو االستنتاجات البسيطة لدرجة خملة فيما خيص تطبيقها         

حبقوق اإلنسان على أن تنظر يف إمكانية اعتماد معايري تكميلية عن الروابط بني حرية التعبري وحرية الدين وعدم التمييز، 
  .٢٠سيما بصياغة تعليق عام على املادة  وال

مة على أحكـام    ورحب املقرر اخلاص باستجابة اللجنة اليت أشارت إىل أنه على الرغم من أن التعليقات العا                - ٥١
  .٢٠العهد األخرى قد ُبرجمت بالفعل، فإن اللجنة ستنظر، يف أقرب وقت ممكن، يف توصية املقرر اخلاص املتعلقة باملادة 

وباإلضافة إىل القيود على ممارسة حرية التعبري املنصوص عليها يف العهد، يشري املقـرر اخلـاص كـذلك إىل           - ٥٢
  :، على الدول األطرافاالتفاقيةمن ) أ(٤فبموجب املادة .  أشكال التمييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع

اعتبار كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل حتريض               )أ("
على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو حتريض على هذه األعمال ُيرتكب ضد أي عرق أو أية                   

اعة من لون أو أصل إثين آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، مبا يف ذلك متويلـها، جرميـة                   مج
  ".يعاقب عليها القانون

 الصادرة عن جلنة القضاء على      ١٥ من العهد، يشري املقرر اخلاص إىل التوصية رقم          ٤وفيما خيص تفسري املادة       - ٥٣
  شر األفكار القائمة على التفوق العنـصر    ـظر ن ـن ح أ"رأيها املتمثل يف    التمييز العنصري اليت أعربت فيها اللجنة عن        
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عالقة هذا  و.  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         ‘٨‘) د(٥ إليه املادة    ريشتاإلنسان، كما   
ق واجبات ومـسؤوليات خاصـة      وتترتب على ممارسة املواطن هذا احل     . املادة نفسها  وتشري إليه    ٤احلق الوثيقة باملادة    

أمهيـة  الذي يتـسم ب   عدم نشر أفكار عنصرية     االلتزام ب  من اإلعالن العاملي، ومن بينها       ٢٩ من املادة    ٢حددهتا الفقرة   
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٢٠وتود اللجنة، عالوة على ذلك، أن تلفت نظر الدول األطراف إىل املادة             . خاصة

 على التمييز   اًـيت حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريض             املدنية والسياسية ال  
  ".أو العداوة أو العنف

   الصكوك اإلقليمية-  باء

  فرضت قيـوداً   يالحظ املقرر اخلاص أن النظم اإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان قد اعتمدت كذلك صكوكاً              - ٥٤
  .عبريعلى ممارسة حرية الت

ملـا كانـت     املتعلقة حبرية التعبري، على أن هذه احلرية         ١٠املادة  يف  ة حلقوق اإلنسان،    األوروبياالتفاقية   وتنص  - ٥٥
 جيوز إخضاع ممارستها لبعض الشكليات أو الشروط أو التقييدات أو املخالفات          "واجبات ومسؤوليات فإنه    تنطوي على   

 ،أراضيه، واألمـن العـام  سالمة الوطن وأمن ع دميقراطي تدابري ضرورية حلفظ  واليت ُتعد يف جمتم    اليت حيددها القانون،  
بيـد أن االتفاقيـة     ". ، ومحاية حقوق اآلخرين ومسعتـهم     آلداب العامة اجلرمية، ومحاية الصحة وا   منع االضطرابات و  و

الـسياسية املتعلقـة     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة و        ٢٠لمادة  مناظرة ل ة ال تشتمل على أحكام      األوروبي
ة ملناهضة العنصرية   األوروبيوعالوة على ذلك، توصي اللجنة      . الدينية وأالعنصرية   وأبالتحريض على الكراهية القومية     

 بشأن التشريع الوطين حملاربة العنصرية والتمييز العنصري، الدول األعضاء بـأن            ٧والتعصب، يف توصيتها العامة رقم      
 من  ط عن أيديولوجية حت   لين على العنف أو الكراهية أو التمييز وكذلك التعبري الع         لينيض الع القانون على التحر  يعاقب  

  .على أساس العرق أو الدين أو األصل القومي، وما إىل ذلكأو تشوه مسعتها قدر مجاعة من األشخاص 

 على الكراهية القومية أو     إىل التحريض مباشرة  فريقي حلقوق اإلنسان والشعوب على إشارة       ألوال يشتمل امليثاق ا     -٥٦
ُتمارس حقوق وحريات كل شخص يف ظـل احتـرام حقـوق    " على أن    ٢٧العنصرية أو الدينية، ولكنه ينص يف املادة        

كما ال يشري إعالن املبادئ  اخلاص حبرية التعبري يف أفريقيا، الذي            ". اآلخرين واألمن اجلماعي واألخالق واملصلحة العامة     
  .قية حلقوق اإلنسان والشعوب، إىل قيود على ممارسة احلق يف حرية التعبري حلماية مسعة اآلخرينفريألاعتمدته اللجنة ا

يف ا خيص نظام محاية حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية، فإن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان تـنص                ـوفيم  - ٥٧
مسألة التحـريض علـى     مباشرة  ملادة نفسها   وتتناول ا . قيود متصلة باحترام حقوق اآلخرين ومسعتهم     على   ١٣املادة  

  الكراهية معلنة أن 

تتخـذ شـكل    أية دعاية للحرب أو أية دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيـة،                - ٥"
على العنف املخالف للقانون أو على أي عمل آخر مماثل ضد أي شخص أو جمموعة من األشخاص         التحريض  

  ". يعاقب عليها القانوند جرمية اللون أو الدين أو اللغة أو األصل القومي، ُتعألية أسباب، مبا فيها العرق أو
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  ة الوطنيات التشريع-  جيم

أن معظم التـشريعات    أيضاً  باإلضافة إىل الصكوك الدولية واإلقليمية املذكورة أعاله، يالحظ املقرر اخلاص             - ٥٨
. ن التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية        الوطنية للبلدان يف مجيع املناطق تشتمل على أحكام حتمي م         

بيد . وال يسمح نطاق هذه الدراسة مبحاولة إجراء حتليل منهجي للصكوك الوطنية، وخباصة الدساتري وقوانني العقوبات              
ـ             ة مـن القيـود   أن املقرر اخلاص يالحظ أن األحكام احمللية اليت حتد من ممارسة حرية التعبري تشتمل على أنواع متباين

 ملـشاعر التجديف أو املساس با: ، حددت جلنة البندقية أربعة أنواع من القيود هي   ، مثالً األورويبففي السياق   . اخلاصة
؛ والتحريض نتهاك حرمة املقّدساتأو احلرية الدينية؛ وا/ ممارسة الشعائر الدينية و  إعاقةالدينية؛ و العقائد   أو إهانة    ةالديني

  بلـداً ٤٣ لـدى ة اليت مشلتها هذه الدراسة، األوروبيمن البلدان بلداً  ٤٧ ومن بني. )١(راهية الدينيةعلى التمييز أو الك  
مناطق العامل األخـرى لـديها     يف  كما أن الكثري من البلدان      . أحكام تتصل بالتحريض على التمييز أو الكراهية الدينية       

  .رية أو الدينيةأحكام حملية تتصل بالتحريض على الكراهية القومية أو العنص

 لالستقطاب الدويل املتعلق بظاهرة تشويه صورة األديان، مثة         ويبني حتليل أمشل للتشريعات الوطنية أنه، خالفاً        - ٥٩
الدول األعضاء على إقرار قيود على حرية التعبري من أجل منع التحريض على الكراهيـة القوميـة أو                  بني  إمجاع عام   

بصكوك حقوق اإلنسان، وخباصـة األحكـام       األديان  قاش حول مسألة تشويه صورة      وبربط الن . العنصرية أو الدينية  
 مع مواد حمددة يف الـنظم       اً كبري اًاملتصلة بالتحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، يتضح أن مثة تطابق            

  .القانونية احمللية لعدد من الدول األعضاء

  التوصيات -خامساً 
 املقرر اخلاص باختصار للمرة األخرية التوصيات الصادرة يف التقارير السابقة املقدمة كرر ييف هذا الفصل،  - ٦٠

  .كافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانبمإىل جملس حقوق اإلنسان بغية تعزيز تدابري 

عمـل  ويوصي املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان بأن يطلب من حكومات الدول األعضاء مواصـلة ال                - ٦١
ن ينبغي أن يظال حجر الزاوية جلهود حماربة العنصرية والتمييز العنـصري  يلتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذ  

  .وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ويدعو املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان إىل مناشدة حكومات الدول األعضاء أن ُتظهر وتثبـت إرادة         - ٦٢
ويف هـذا الـصدد، ينبغـي أن تكـون          .  مبناهضة تزايد ظاهرة الكراهية العنصرية والدينية      ماًسياسية قوية والتزا  

تـسّرب  احلكومات متيقظة على وجه اخلصوص ملنع استغالل التمييز وكره األجانب ألغراض سياسية، وخاصـة               
يديولوجيـة أو   أاألحزاب الدميقراطيـة ألغـراض      تنم عن كره األجانب يف برامج       اليت  عنصرية أو   الطروحات  األ

أن احترام حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك   القاضي ببدأ املبقوة من جديد انتخابية، كما ينبغي أن تؤكد احلكومات      

                                                      

ـ ا )١(  Le Recueil des législations nationales d'Europe relatives au blasphème, aux insultes àرنظ

caractères religieux et à l'incitation a la haine religieuse établi par la Commission européenne pour la démocratie par 

le droit (Commission de Venice) en 2007.  
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ن الوطين والدميقراطيـة  ـة لألمـالقضاء على ثقافة العنصرية وكره األجانب والتعصب، يشكل الركيزة األساسي       
  . أو السياسيةوال ينبغي أن يسّخر خلدمة األغراض األيديولوجية

أن يراعي على حنو أفضل من املاضي، يف مكافحة العنصرية إىل ويدعو املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان        - ٦٣
 إزالتهاملتزايد بني عوامل العرق واألصل اإلثين والثقافة والدين، والذي ينبغي           اً مزدوجاً هو الترابط     والتمييز، تطور 

إلسالم وغري ذلك من أشكال     لسامية وكراهية املسيحية وكراهية ا    عاداة ا على وجه االستعجال؛ وانتشار ظاهرة م     
  .التمييز الديين

احلكومات ألن تتقيد تقيداً كامالً، يف إطار مكافحة  حقوق اإلنسان   بأن يدعو جملس     ويوصي املقرر اخلاص    - ٦٤
منـصوص  متاشياً مع ما هو     الدين،   العنصرية الدينية، بالتزاماهتا فيما يتعلق بكل من حرية التعبري وحرية         الكراهية و 

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة   ٢٠ و١٩ و١٨عليه يف الصكوك الدولية ذات الصلة، وخباصة املواد      
  .والسياسية، وذلك بالنظر إىل ترابط هاتني احلرِّيتني وتكاملهما

تشويه السوسيولوجي لفهوم املمن سريعاً بتشجيع التحول حقوق اإلنسان ويوصي املقرر اخلاص بشدة جملس   -٦٥
 ،صورة األديان إىل القاعدة القانونية اليت تنص على عدم التحريض على الكراهية القومية أو العنـصرية أو الدينيـة                  

 من العهد الدويل    ٢٠ و ١٨ إىل األحكام القانونية الواردة يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية، وخباصة املادتني             استناداً
  . من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري٤ املدنية والسياسية واملادة اخلاص باحلقوق

اص أن ُيذكِّر بالتوصية اليت     ، يود املقرر اخل   تفسَّر تفسريات متضاربة ومتعارضة   وبالنظر إىل أن هذه املواد        - ٦٦
ع املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقـد    تقرير الذي أعدَّه باالشتراك م    اليف  حقوق اإلنسان    إىل جملس    قدمها

(A/HRC/2/3)          وبصفة خاصة، شـجع املقـرران   .  فيما يتصل بتشجيع التأمل على حنو أعمق يف تفسري هذه املواد
اخلاصان كالمها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على النظر يف إمكانية اعتماد معايري تكميلية بشأن الترابط بني حرية                 

  .٢٠بري وحرية الدين وعدم التمييز، وخباصة من خالل صياغة تعليق عام بشأن املادة التع

الدول األعضاء إىل تعزيز احلوار بـني الثقافـات         حقوق اإلنسان   ويوصي املقرر اخلاص بأن يدعو جملس         - ٦٧
  :يف االعتبار ما يليواألديان آخذةً واحلضارات 

 جتنب أي   من مث  تشويه صورة األديان معاملة متساوية، و      احلاجة إىل معاملة مكافحة مجيع أشكال       )أ(  
لـسيـاق  وحدهتا قـد تتفـاوت تبعـاً ل   املظاهر رغم أن خصوصيات هذه التمييز، ظاهر ختلف مملترتيب هرمي   

  ؛ة والثقافاواجلغرافيوالعتبارات التاريخ 

جة إىل تكملة التـدابري     العمق التارخيي والثقايف جلميع أشكال تشويه صورة األديان، وبالتايل احلا           )ب(  
األسـباب  اليت شـكلت   طروحاتال العمليات واآلليات وأخذ يف االعتباريوأخالقي  وثقايف  القانونية بَنهج فكري    

  على مر الزمن؛التمييز هذه ظاهر اجلذرية مل

الصلة األساسية بني الطابع الروحي والتارخيي والثقايف لكل شكل من أشكال تـشويه صـورة                 )ج(  
  ؛ألساسيةا اوالطابع العام ألسباهب ،األديان
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تـشجيع التعـايش والوئـام    من أجل اون  عتضرورة هتيئة الظروف اليت تيّسر اللقاء واحلوار وال         )د(  
والتمييز ضد حقوق اإلنسان والتنمية ومكافحة مجيع أشكال العنصرية وكره األجانب احترام  االجتماعي والسلم و  

  مجيع األديان والتقاليد الروحية؛

وينبغي . توازن بني العلمانية واحترام حرية الدين     الاحلاجة إىل توخي اليقظة من أجل احلفاظ على           )ه(  
للحكومات أن تويل اهتماماً خاصاً لضمان أمن ومحاية أماكن العبادة ومراكز الثقافة جلميع األديان، ولزيادة مساحة 

  .احلرية ملعتنقيها للتعبري عن معتقداهتم الدينية والروحية

ويوصي املقرر اخلاص بقوة بأن تبدأ ممارسة احلوار بني الثقافات واألديان على املستوى الوطين عن طريق                  - ٦٨
وتعزيز واحتـرام حقـوق     اليت يواجهها اجملتمع    تعزيز تبادل املعارف والعمل املشترك يف جمال التحديات الرئيسية          

خطوة أوىل ضرورية وهامة يف داخل كل بلد ية والدينية وتشكل اجلهود الرامية إىل تشجيع التعددية الثقاف. اإلنسان
   .اجتاه تعزيز احلوار فيما بني الثقافات واألديان على الصعيد الدويل

تأمل ذاهتا بنظرة تارخيية    الدول األعضاء إىل تعزيز     حقوق اإلنسان   ويوصي املقرر اخلاص بأن يدعو جملس         - ٦٩
  .األدياناملتبادل بني تشويه الظاهرة غذي األديان اليت تداخل ت أجل اكتشاف حلول للصراعاناقدة من والهوتية 
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