


  معلومات حقوق النشر والتأليف

  

كافة الحقوق محفوظة، وال يجوز إعادة إنتاج أي جزء مـن هـذا الكتـاب فـي أيـة صـيغة أو عـن طريـق أيـة وسـيلة إلكترونيـة أو ميكانيكيـة، 

لـه  عـدا مـن قبـل المراجـع الـذي يجـوز بما في ذلك نظم تخـزين واسـترجاع المعلومـات، بـدون الحصـول علـى إذن خطـي مـن الناشـر، فيمـا

  .اقتباس الفقرات في قيامه بعملية المراجعة

  

  عن مؤسسة فريدم هاوس 

  

كمـــا تـــدعم منظمـــُة فريـــدم هـــاوس التغيـــر . تعتبـــر مؤسســـة فريـــدم هـــاوس منظمـــة مراقبـــة مســـتقلة تـــدعم توســـيع نطـــاق الحريـــة حـــول العـــالم

أمـريكيين قـد أولـوا  مشـاهير علـى يـد 1941ي عـام ومنـذ بـدء تأسيسـها فـ. الديمقراطي، وتراقب الحرية، وتؤيد الديمقراطية وحقـوق اإلنسـان

كانت مؤسسة فريدم هاوس راعيًا ومؤيدًا قويًا للقيم الديمقراطية ومعارضـًا جل اهتمامهم للتهديدات المتزايدة على السالم والديمقراطية، فقد 

 رؤسـاء الشـرف بالمشـاركةدل ويلكي كأحد أول وقد خدم كل من إلينور روزفلت ووين. قويًا لديكتاتورية اليسار المتطرف واليمين المتطرف

مـن قـادة األعمـال والعمـل ومسـئولي ثنـائي التأييـد الحزبـي اليوم، يتكون مجلس أمناء المؤسسـة المتنـوع مـن مـزيج و  .لمؤسسة فريدم هاوس

اإلنسان بالخارج أمر حيوي وهـام  على أن االرتقاء بالديمقراطية وحقوقالحكومة السابقين، والعلماء األكاديميين والصحفيين الذين يتفقون 

  .للمصالح األمريكية

  

  اإلهداءات وفريق الدراسة

  

أن برودهـوم -، كتـاب بحـث فـي موضـوعه وألفـه جـوحقـوق اإلنسـانعلـى  انتهاك المقدسـاتتأثير قوانين : اإليمان بحفظ األمن والنظام

Jo‐Anne  Prud’homme ،ــ. الــدفاع عــن حقــوق اإلنســانفــي مجــال  ومحاميــة باحثــة وهــي دفاع الــدولي والبحــث وتتضــمن خبرتهــا ال

القانوني حول منع اإلبادة الجماعية، والتعذيب، والمحاسبة علـى النتـائج، وحقـوق المـرأة وحـل الصـراعات، والبحـث التحقيقـي حـول قضـايا 

امعة إيسكس وتحمل درجة الليسانس في التاريخ تحمل درجة الماجستير في القانون الدولي لحقوق اإلنسان من جوهي . مكافحة اإلرهاب

  .كلية باردوحقوق اإلنسان من 

  

أن تتقـدم بجزيـل الشـكر والتقـدير لألشـخاص التـالي ذكـرهم  مؤسسـة فريـدم هـاوس وتـود. ًا عامًا للتقاريروقد عمل كورتني سي رادش محرر 

  :الذين قدموا إسهامات قيمة لتطوير هذه الدراسة

  

فـوغن، كـارن كارليكـار، سوسـان كيمـب، بايـت خايـدير، -يس، جيسي جـون، ميالنـي دومينسـكي، سـو جانواردينـابنجامين بارتلي، أشلي ش

  .أرش بودينجتون، تايلر رويالنس وباوال شريفر

  

كمــا تتقــدم مؤسســة فريــدم هــاوس بعظــيم الشــكر و التقــدير لمــا تــم تقديمــه مــن دعــم مــن وكالــة األمــم المتحــدة للتنميــة الدوليــة، والتــي قــدمت 

  .لتمويل للتقريرا

  

  أن برودهوم-جو  :المؤلف

  كورتني رادش  :المحرر العام

  رويالنس تايلر  :محرر النسخ

  الكلمات عن طريق التصميم  :تصميم الغالف

  



  مقدمة
  

  

وقـد بحـث . على مدار عقود طويلة، وأحيانًا علـى مـدار قـرون طويلـةالتجديف التي جرمت القوانين  تحدثت الكتب عنفي الكثير من البالد، 

القــوانين قـد دافعــت عنهـا ســلطات الدولـة التــي زعمـت بحاجتهــا  مـدى ضــرورتها وفعاليتهـا فــي السـنوات األخيــرة، ولكـن النقـاد بشــكل متزايـد فــي

وقد تم اسـتخدام هـذه المناقشـة أيضـًا فـي األمـم المتحـدة كجـزء مـن . فيما بين العديد من الجماعات الدينيةاالجتماعي   االنسجامفاظ على للح

ــ علــى المســتوى الــدولي" تشــويه صــورة األديــان"ـ أو   التجــديفالجهــد المبــذول لحظــر  لإلطــار ويميزهــا مؤيــدو المشــروع علــى أنهــا امتــداد . ـ

يتسم بـالتمييز العنصـري ويـؤثر بالسـلب علـى حريـة الـدين للمجموعـة  ، حيث يذهبون إلى القول بأن التعبير التجديفيوق اإلنسانالموجود لحق

، ولـيس إلـى ةإلـى انتهـاك حقـوق اإلنسـان الجوهريـ يبـين بأنهـا تـؤدي فـي المعتـاد التجـديفومـع ذلـك،  فـإن بحـث تطبيـق قـوانين . المساء إليها

  .حمايتها

  

فــي كــل مــن الجزائــر ومصــر واليونــان وٕاندونســيا، وماليزيــا وباكســتان  المشــاعر الدينيــةلدراســة علــى تقيــيم قــوانين التجــديف وٕاهانــة تعمــل هــذه ا

وبموجــب تعريفهــا، فــإن هــذه القــوانين، والمصــممة لحمايــة . وبولنــدة، وتحلــل مــدى توافقهــا مــع القــانون الــدولي وتأثيرهــا علــى حقــوق اإلنســان

ـ أو بمسـمى آخـر، الكيانـات غيـر البشـرية واألفكـار ـ مـن اإلهانـة أو اإلسـاءة، تفـرض قيـودًا ال والرمـوز والمفـاهيم الدينيـة المؤسسات  والعقائـد 

على ذلك، غالبًا ما يعتري الغموُض صـياغَة قـوانين التجـديف ويفتقـر تعريفهـا وتحديـدها إلـى الدقـة، ممـا عالوة . داعي لها على حرية التعبير

تلـك مـوازين لمنـع و يق االعتباطي والمتسم بالعمومية المفرطـة، خاصـة فـي أوسـاط ال يطبـق فيهـا بشـكل صـحيح ضـوابط عرضة للتطبيجعلها 

 ، يكـونتتخللهـا المفاسـدالتـي أو الـنظم القضـائية السـلطوية نتشر فيهـا الـنظم عف فيها الممارسات الديمقراطية وتوفي البالد التي تض. المفاسد

  :السيما على النحو التالي ضررلهذه القوانين تأثير بالغ ال

  

أســاءت الحكومــات اســتخدام قــوانين التجــديف إلســكات وٕاخمــاد المعارضــة السياســية، وناقــدي الحكومــة والجهــات األخــرى المختلفــة  •

  .معها في الرأي

 .صغيرة قام األفراد بتلفيق تهم التجديف ضد الغير في مجتمعاتهم لتسوية نزاعات •

استغالل قوانين التجديف لتبرير الهجمات على األقليات الدينية، مما يعمـل بـدوره علـى دعـم إساءة عمل المتطرفون الدينيون على  •

 .ويتم فيها التهاون مع التمييز العنصري بشكل فعال من قبل الدولةبيئة من التعصب 

لتفـرض تفسـيرات رسـمية عملت المؤسسة الدينية، مستندة أو غيـر مسـتندة إلـى دعـم مـن الحكومـة، علـى اسـتخدام قـوانين التجـديف  •

 .للعقيدة الدينية على أعضاء طوائف األقلية التي تعتبر منحرفة أو منشقة

  

الرقابـة الذاتيـة التـي تعمـل تلـك القـوانين  ولما كانـت حريـة التعبيـر دائمـًا مـا يقيـدها قـوانين التجـديف، مـن خـالل التنفيـذ المباشـر باإلضـافة إلـى

  :جموعة من الحقوق األخرى لإلنسان والتي تأثرت بشكل سلبي بتلك القوانينعلى إنشائها، فإن هذا التقرير يحدد م

  

والطوائـف إحداث التمييز على أساس الـدين والمعتقـدات، حيـث أن األقليـات الدينيـة  يتسبب التطبيق االنتقائي لقوانين التجديف في •

  .متجانس غالبًا ما تكون مستهدفة بشكل غير البدعية

وذلـك بنـاء علـى اتهامـات زائفـة  تعسـفيكان يتم توقيف المجدفين المزعومين بشكل والقبض عليهم بشـكل  في الكثير من الحاالت، •

بالتجديف، وقد كثرت التقارير الصـادرة عـن المحاكمـات غيـر العادلـة، واإلجـراءات القانونيـة غيـر المشـددة، أو ال تستند إلى إثبات 

 .إلداري بتهم التجديفوٕاطالة فترات الحبس قبل إجراء المحاكمة أو الحبس ا



 .الحجز القضائيتعرض األفراد المتهمون بالتجديف إلى ألوان العذاب وسوء المعاملة أثناء إيداعهم في  •

تعـرض األشــخاص المشــتبه فـي تــورطهم فــي التجــديف ، بمـا فــي ذلــك هــؤالء ممـن تمــت تبــرئتهم، إلــى أعمـال انتهــاك حقــوق األمــن  •

عناصــر غيــر ، وأشــكال أخــرى مــن العنــف علــى يــد  ل اعتــداء بــدني مــن الجمــاهيرالشخصــي فــي شــكل تهديــدات بــالموت، وأعمــا

 .رسمية

  

وليس هناك أدنى شك في أن التمييز بناء علـى الـدين أو المعتقـدات يمثـل شـكوى حقيقيـة للكثيـر، ويـؤدي فـي بعـض الحـاالت إلـى قيـود علـى 

 مــل علــى تقييــد قــدرةإلــى ديــن مــا أو عقيــدة دينيــة مــا تع ةالموجهــ اتتقــادومــع ذلــك، فــإن الفكــرة التــي مؤداهــا أن اإلهانــات أو االن. حريــة الــدين

علــى ممارســة شــعائرهم الدينيــة قــد رفضــها أشــهر الخبــراء ونشــطاء حقــوق اإلنســان ، الــذين قــد أكــدوا علــى  مؤيــدي ديــن مــا أو عقيــدة دينيــة مــا

تتعــرض  بدونــه"  حقــًا جوهريــاً "وُتعتبــر حريــة التعبيــر . للتجزئــةوعــدم قابليتهــا  وحريــة الــدين وكافــة حقــوق اإلنســان األخــرى حريــة التعبيــر تــرابط

عـالوة علـى ذلـك، تقـل األدلـة  1".تعتبـر حريـة التعبيـر حـق جـوهري لممارسـة حريـة الـدين"وكمـا أشـار أحـد الخبـراء، . الحقوق األخـرى للخطـر

وفــي . الفعالــة لمكافحــة الكراهيــة العنصــرية والدينيــةالموجــودة التــي تــدعم المناقشــة التــي مؤداهــا أن حظــر تشــويه صــورة األديــان مــن الوســائل 

  .بدًال من منعه بين طوائف المجتمعفاقم صراع يتسبب في نشوب وتبأنه  تطبيق قوانين التجديف يظهرالحقيقة، 

  

  المساوئ والتهديدات : قوانين التجديف
  

ح بشـكل خـاص أن تـؤدي إلـى إسـاءة التعامـل مـع حقـوق الموجودة في طياتهـا مسـاوئ وعيـوب تجعلهـا مـن المـرج تحمل كافة قوانين التجديف

، مما يعطي قدرًا من السلطة التقديرية في أيـدي ا يشكل التجديف كما أنها تعجز بشكل حتمي على التعامل ما القضية الخاصة بم .اإلنسان

تتنــوع تلــك القــوانين أيضــًا بشــكل كبيــر فيمــا و . األولويــات السياســة والشخصــيةالنــواب العمــوميين والقضــاة والمتهمــين الــذين يمكــن أن يتــأثروا ب

تكون ضحايا التجديف واألضرار التي سببها غير يقينية أو غير ملموسـة؛  تنص عليه من عقوبات،  حيث أنها على عكس الجرائم األخرى،

ية، أو إساءات ضـد معتقـدات حيث أن األعمال التي تغطيها قوانين التجديف يمكن تفسيرها على أنها إساءات معتدلة نسبيًا ضد مشاعر فرد

وبــذلك تتســبب تلــك العيــوب ونــواحي الضــعف فــي جعــل قــوانين التجــديف عرضــة  .إلــه أو معبــود مــامجتمــع بأكملــه أو هجمــات خطيــرة علــى 

زعة ويعمل إساءة وتعقيد المشكالت الموجودة في البالد التي بها مؤسسات متزعللتنفيذ االنتقائي أو االستبدادي أو التمييزي، مما يعمل على 

ومع ذلك، فبغض النظر عـن البيئـة السياسـية، . سليموثائق تفويض حقوق اإلنسان للدول الديمقراطية التي تعمل بشكل وظيفي ضاعة على إ

تعيــر ســلطة الدولــة لمؤسســات دينيــة معينــة وتنفــذ بشــكل فعــال آرائهــا المتطرفــة حيــث أن العناصــر األكثــر  فــإن قــوانين التجــديف تميــل إلــى أن

  .لتقليديوشاح المعتقد ازعم  واألولى في ارتكاب اإلساءات والتجاوزات ًا في مجتمع ديني ما تكون هي األسرع بصفة عامة فيتطرف

  

  عدم وجود إجراءات واقية لمنع التجاوزات واالنتهاكات

وال يوجـد . عب والتطبيق غيـر المـنظمفي كافة الحاالت تقريبًا، تفتقر قوانين التجديف إلى تعريفات واضحة ومحددة، مما يجعلها عرضة للتال

، وحتــى علــى المســتوى الــوطني، فــإن هــذه المصــطلحات تجــديفًا أو تشــويهًا لصــورة األديــانإجمــاع دولــي حــول أنــواع األفعــال التــي قــد تشــكل 

مكانيــة مــن الناحيــة صــفة عامــة،  ويكــون ألي فعــل اإلونتيجــة لــذلك،  تتســم قــوانين التجــديف بأنهــا واســعة النطــاق ب. يعتريهــا الغمــوض التــام

" اإلسـاءات"أو " اإلهانـات"وفي الكثير من الحاالت، تتم صياغة قوانين التجديف بحيث تعمـل علـى تجـريم  .االتهام والمقاضاةلتوجيه العملية 

مـا مـن الممكـن وهـذه المصـطلحات تتسـم بالذاتيـة إلـى حـد كبيـر؛ فمـا يعتبـر إهانـة بالنسـبة لشـخص   .الموجهة ضد األديان أو الرموز الدينية

كمـا رأينـا فـي اليونـان، " القضايا الصـغيرة"وعلى أفضل األحوال، تؤدي قوانين التجديف إلى ما قد تم وصفه بـ.  أال يعتبر مهينًا بالنسبة آلخر

ل معــاني تعليقــات أو تعبيــرات شــائعة االســتخدام فــي الحيــاة اليوميــة تــم فهمهــا علــى أنهــا تحمــحيــث رفــع األفــراد شــكاوى ضــد اآلخــرين بســبب 



، ولكـن حتـى التهديـدات برفـع دعـاوى اليونانيـة في أول درجـة أمـام المحـاكم ، وفقًا لما أوردته التقارير،ويتم رفض أغلبية تلك القضايا. اإلهانة

  .غير مضمون نجاحها من الممكن أن يشجع على الرقابة الذاتية

  

ُت قــوانيَن التجــديف إلســكات وٕاخمــاد المعارضــين السياســيين؛ ففــي مصــر، ونجــد مــا هــو أكثــر إثــارة للقلــق القضــايا التــي تســتخدم فيهــا الحكومــا

وقـد . مـن قـانون العقوبـات) و( 98مزعومة بموجـب المـادة تجديف لتهم على سبيل المثال،  يتم حبس العديد من المدونين في الوقت الحالي 

الحكوميــة، ويعتقــد أن الــتهم الموجهــة إلــيهم لهــا دوافــع  قــام هــؤالء المــدونون بالكتابــة بأســلوب نقــدي حــول المؤسســات الحكوميــة والشخصــيات

لتســوية نزاعــات ناشـئة حــول الممتلكــات التجـديف ،  قـام أفــراد برفــع شـكاوى بخصــوص التجـاوزات واالنتهاكــات وفــي شـكل آخــر مــن . سياسـية

جيــه الــتهم مــن قبــل المتطــرفين يــتم تو وفــي بعــض الحــاالت، كمــا نــرى فــي باكســتان، . وقــام آخــرون برفعهــا لتســوية منافســات أخــرى شخصــية

، والـذي يسـمح  قـوانين دول معينـة مبـدأ الحسـبة اإلسـالمي وتتضـمن . كوسـيلة لالضـطهاد الـديني اإلسالميين ضد أعضاء جماعات األقليـات

لـك القضـايا مـن ت وإلخفـاق الحكومـات فـي الحـد. للمسلم أن يرفع شكاوى ضد أي مسلم آخـر إلدراك أيـة مخالفـات ألحكـام الشـريعة اإلسـالمية

  .عندما يتم رفعها عواقب وخيمة على حرية التعبير

  

وتتنـوع هـذه العقوبـات بشـكل كبيـر مـن دولـة ألخـرى، . التجـديفوهناك أيضًا مخاوف لحقوق اإلنسـان بخصـوص العقوبـات المفروضـة علـى  

يــذ ، كمــا هــو الحــال فــي اليونــان، وبولنــدة مــزيج مــن الغرامــات مــع أحكــام الســجن المخففــة أو الحــبس مــع إيقــاف التنفوتتضــمن الغرامــات، أو 

، فـي حـين أن هنـاك محاكمـات بـالحبس إندونيسـياتصـل إلـى خمـس سـنوات، كمـا هـو الحـال فـي  والجزائر، أو محاكمات بالحبس لمدد طويلـة

حــال فــي الضــرب بالعصــا كمــا هــو الســنة مثلمــا هــو الحــال فــي أفغانســتان، وهنــاك عقوبــات جســدية فــي شــكل  20لمــدد طويلــة تصــل إلــى 

ال  التجـديف ال يكتمـلومن الجدير بالمالحظـة أن . السودان، وعقوبات بالموت وهي ممكنة في بالد مثل المملكة العربية السعودية وباكستان

  .مقبولة لها عقوبة اإلعدامللمعيار الدولي للجرائم التي تعتبر  تكتمل بالنسبة

  
مـن ) 2( 6وتـنص المـادة رقـم .  الدولي، فقد وضعت منظمة األمم المتحـدة قيـودًا علـى اسـتخدامها لم يتم حظرها من قبل القانون عقوبة اإلعداموحيث أن 

فقـط بالنسـبة للجـرائم  عقوبـة اإلعـدام، يجـوز فـرض  عقوبـة اإلعـدامفـي الـبالد التـي لـم تلـغ : "علـى أنـه (ICCPR)الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

منـع وعقوبـة جريمـة اإلبـادة وال يخـالف معاهـدة  ، وبما ال يخالف أحكام الميثاق الماثـلمول به في وقت ارتكاب الجريمةاألكثر خطورة بموجب القانون المع

وقــد فســرت لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان بشــكل "  .ويمكــن تنفيــذ هــذه العقوبــة طبقــًا للحكــم النهــائي الصــادر مــن قبــل المحكمــة المختصــة. الجماعيـة

تؤيـد الـرأي الـذي "للهيئـة علـى أن اللجنـة  6ويـنص التعليـق العـام رقـم  .أنهـا تعنـي تلـك الجـرائم التـي ينـتج عنهـا خسـارة فـي األرواح" جرائمأخطر ال"روتيني 

وقـد سـعى " .مـاً ينبغي أن تكون إجراءًا اسـتثنائيًا تما عقوبة اإلعدامينبغي أن تتم قراءته بشكل يتسم بالتقيد بحيث يعني أن ) أخطر الجرائم(مفاده أن تعبير 

وقـد قـام المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، سـويًا مـع الجمعيـة . "أخطـر الجـرائم" عدد من تقارير األمم المتحـدة األخـرى لتوضـيح القيـود المتضـمنة بواسـطة

فـي الـدول التـي لـم تلـغ : "لـى أنـهع 1، والتـي تـنص فـي الفقـرة العمومية، بتبنى اإلجراءات الوقائية التي تضمن حماية حقوق الذي يواجهون عقوبة اإلعـدام

أن يتجـاوز الجـرائم الدوليـة التـي لهـا اإلعدام فقط من أجـل أخطـر الجـرائم، حيـث أنـه مـن المفهـوم أن نطاقهـا ال ينبغـي  عقوبة اإلعدام، يجوز فرض عقوبة

  .عواقب مميتة أو عواقب أخرى وخيمة إلى حد كبير

  
ملحق ـ ملخص قضايا تم نقلها : ، أسماء جاهانجير"، تقرير المقرر الخاص حول حرية الدين أو االعتقادمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة"راجع 

 .A/HRC/7/10/Add(إلـــــــــــــــــــــى الحكومـــــــــــــــــــــات وردود حولهـــــــــــــــــــــا  : ، متـــــــــــــــــــــوافر فــــــــــــــــــــــي199الفقـــــــــــــــــــــرة  ،2008فبرايـــــــــــــــــــــر  28، )1

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.htm 6،  لجنـة الحقـوق، تعليـق عـام رقـم  )HRI/GEN/1/Rev. 

اإلجراءات الوقائية التي تضمن حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، "، مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان لدى األمم المتحدة، 7، الفقرة 1982، )1

، 1984مــــــــــــــــــــــــايو  25بتــــــــــــــــــــــــاريخ  1984/50: معتمــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــــــــرار االقتصــــــــــــــــــــــــادي واالجتمــــــــــــــــــــــــاعي للمجلــــــــــــــــــــــــس رقــــــــــــــــــــــــم

http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm خصـــوص، مجلـــس حقـــوق اإلنســـان التـــابع لألمـــم المتحـــدة، تقريـــر المقـــرر الخـــاص ب :



، متـــــــــــوافر فـــــــــــي 51، الفقـــــــــــرة 2007ينـــــــــــاير  A/HRC/4/20( ،29( ملخـــــــــــص قضـــــــــــائي حـــــــــــول عقوبـــــــــــات اإلعـــــــــــدام التعســـــــــــفية فيليـــــــــــب ألســـــــــــتون 

mhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/reports.ht ،  

  

  التأثيرات على المعايير الديمقراطية والمؤسسات

فـي الـدول الديمقراطيـة وتأثيرهـا فـي الـدول شـبه  قـوانين التجـديفجديرًا بالمالحظة بين تأثير تبين دراسات الدول الواردة في هذا التقرير تمييزًا 

ة التعبيــر فــي كافــة الســياقات السياســية، إال أن تأثيرهــا علــى وفــي حــين أن القــوانين تقيــد وتحــد مــن حريــ. الســلطويةالديمقراطيــة أو ذات الــنظم 

ضوابط وموازين غير كافية على السلطة التنفيذية، ويكون استقالل السـلطة  حقوق اإلنسان أوسع نطاقًا وأكثر شدة في الدول التي تطبق فيها

الجماعـات الدينيـة المتطرفـة فـي العنـف  كومـة فيهـا، وتشـترك، ويتم التهاون في التمييز أو تأييـده مـن قبـل الح فيها أمر مشكوك فيه القضائية

قــد تــم تلفيقهــا ولــم تكــن علــى أســس وأدلــة بالتجــديف لــبالد، فقــد صــدرت العديــد مــن التقــارير عــن تهــم وفــي تلــك ا. مــع مــن يتمتعــون بالحصــانة

. ، حتى أن األمـر قـد وصـل إلـى حـد التعـذيب التعسفي مادية ملموسة مما أدى بدوره إلى إجراء محاكمات غير عادلة، وٕاطالة فترات الحبس

أن كافــة أنــواع المــدعى علــيهم يخضــعون لســوء المعاملــة والظلــم فــي المجتمعــات التــي تضــعف فيهــا ســيادة ثبــت صــحة مــا مفــاده  وحيــث أنــه

ز والتفرقـة، بحيـث االسـتغالل السـيئ فـي أنهـا ُتطبـق بطريقـة تنطـوي علـى نـوع مـن التمييـ طبقـة مضـافة مـنالتجـديف ، تتضمن قضايا القانون

تملـي عالوة على ذلك، تبدو الفئات الدينيـة المتطرفـة فـي بعـض الـبالد بأنهـا . وتشعل نيران العنف العام ضدهمالمهمشة تركز على األقليات 

يــات علــى ســلطات الدولــة تنفيــذ القــانون ونتــائج المحاكمــات، بحيــث تظهــر ســلطات الدولــة هــذه بأنهــا واقعــة تحــت وطــأة تهديــدات بحــدوث عمل

  .اقتصاص غير قانوني

  

فــي الــنظم القانونيــة للشــعوب الديمقراطيــة القويــة، فإنهــا تمثــل تهديــدات لحقــوق اإلنســان علــى كــل مــن  قــوانين التجــديفتظهــر  وحتــى عنــدما

المبـــادئ حريـــة التعبيـــر و  تـــتم فيهـــا حمايـــة وتأييـــدفـــي الكتـــب فـــي عـــدد مـــن الـــدول التـــي  قـــوانين التجـــديفتوجـــد  .المســـتويين المحلـــي والـــدولي

أمـا فـي الـبعض . وفي بعض الدول مثل ألمانيا واليونان وبولندة، ال تزال القوانين في نطاق االسـتخدام. بشكل قوي للغاية الديمقراطية األخرى

عـام  وقـد قامـت أيرلنـدا فـي يوليـو مـن. فـإن هـذه القـوانين لـم ينـتج عنهـا أيـة حالـة مـن حـاالت إقامـة الـدعوى خـالل عقـوداآلخر، مثل هولنـدا، 

والــذي كــان بمثابــة خيبــة أمــل للكثيــر مــن خبــراء حريــة التعبيــر  ،2010الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي ينــاير  قــانون التجــديفبإصــدار  2009

ال يعمـل فقـط علـى إضـفاء  ذه القوانين فـي بعـض دول العـالم التـي تتمتـع بأفضـل مسـتوى مـن األداءاستمرار هإن . وجماعات حقوق اإلنسان

علـى . ءة التنفيذ في أي مكان آخر، ولكنه أيضًا يدعم المناقشات التي تؤيد القانون الدولي المناهض لتشويه صورة األديـانالشرعية على إسا

انظــر (األيرلنــدي الجديــد فــي عروضــها قبــل اللجنــة الخاصــة لتطــوير المعــايير التكميليــة  قــانون التجــديف باكســتان لغــةأدخلــت ســبيل المثــال، 

وقد كان االتحـاد األوروبـي خصـمًا قويـًا للجهـود المبذولـة لتشـويه . وثيقة ملزمة دوليًا لحظر ومنع تشويه صورة األديانوالتي تدعو إلى ) أدناه

إلـى القـول  لجريـد جارديـان المقـال االفتتـاحي صورة األديان في منظمة األمـم المتحـدة، وقـد ذهبـت أجـنس كوالمـارد، خبيـرة حريـة التعبيـر، فـي

لقــرار الــذي عرضــته الــدول األوروبيــة لمكافحــة تشــويه صــورة األديــان علــى المســتوى الــدولي قــرارًا شــجاعًا يشــبهه علــى يتعــين أن يــوازي ا"بأنــه 

  ".المستوى المحلي

  
  لتمييز والتفرقة
فرقـة في كل من إندونيسيا وباكستان وماليزيا وعدد من الدول األخرى علـى أنهـا شـكل مـن أشـكال التمييـز والت قوانين التجديفوصف الخبراء 

يجـادلون فـي العقيـدة الدينيـة  ويتضـمن هـؤالء الـذين تـأثروا بهـا األفـراد الـذين ُينظـر إلـيهم علـى أنهـم. المجازة قانونيًا ضـد جماعـات أقليـة دينيـة

موغرافي ويمثــل التحليــل الــدي .، والمســيحيين وأتبــاع المعتقــدات التقليديــة الموجــودةالبدعيــة  المفروضــة مــن قبــل الدولــة، والطوائــف اإلســالمية

وعلــــى الــــرغم مــــن أن المســــيحيين واألحمــــديين . فــــي باكســــتان مثــــاًال رئيســــيًا علــــى التطبيــــق االنتقــــائيالتجــــديف للمــــدعى علــــيهم فــــي قضــــايا 



فـي باكسـتان التجـديف نهـم قـد فسـروا حـوالي نصـف المـدعى علـيهم فـي قضـايا بالمائة من سكان البالد، إال أ 3والهندوسيين يشكلون أقل من 

  . لعقدين الماضيين، وفقًا لبعض التقديراتعلى مدار ا

  

وعلـى . يـدعم المنـاخ العـام للتعصـب مـن أجـل تنـوع األديـان قـوانين التجـديفوقد تبـين أن التمييـز الرسـمي وغيـر الرسـمي المصـاحب لتطبيـق 

وقـد . الطوائف ال المحافظـة عليـهبين  نقيض مناقشات الكثير من الحكومات والسلطات القضائية، فإن هذه القوانين تعمل على إفساد التناغم

الصــراعات تحــديث "لــوبيس هــذا العــام فــي صــحيفة جاكرتــا بوســت وهــو يقــول بــأن  الخبيــر القــانوني اإلندونيســي تــودونج موليــا تــم اقتبــاس رأي

لإلســـالم، " اســـيةالقي"األشـــكال (الدولـــة  الرســـمية المعتمـــدة مـــن قبـــلمـــن قبـــل الجماعـــات التـــي تعتقـــد أن األديـــان عنـــدما يوجـــد أعمـــال قمعيـــة 

تتسـم بأنهـا قانونيـة، فـي حـين أن األديـان األخـرى يتعـين أن يـتم استئصـالها ) والكونفوشيوسـية والمسيحية، والبروتستانتية والهندوسية والبوذيـة 

واشـنطن بوسـت أحمد في المقـال االفتتـاحي فـي جريـدة . وقد أشار الخبير الباكستاني أكبر س. "وهذه األعمال هي مصادر الصراع. وٕابادتها

  ."تغذى التعصب وترعرع على التعصب ]في باكستان[  قانون التجديففي تطبيق " بأنه 

  

من قبل جماعـات االقتصـاص غيـر القـانوني لتبريـر العنـف بـين األديـان والتحـريض  قوانين التجديفوكما سبق التنويه أعاله، قد تم استخدام 

الــدعاوى ســبيل المثــال، علــى . تجــديفوقــد وردت تقــارير مــن العديــد مــن الــدول التــي ينتشــر بهــا صــراع بــين الطوائــف بســبب مــزاعم  .عليــه

غيــر موجــودة فــي نيجيريــا، ولكــن علــى الــرغم مــن ذلــك فقــد كثــرت العديــد مــن أحــداث  بموجــب قــانون العقوبــاتالتجــديف القضــائية بخصــوص 

فقـد عملـت الجماعـات الدينيــة وبالمثـل، فـي إندونيسـيا وباكسـتان، . ال تسـتند إلـى أدلــة وبـراهينبالتجـديف العنـف الناجمـة عـن توجيـه اتهامـات 

وعــائالتهم، وفــي بعــض الحــاالت بالتجــديف المتطرفــة علــى حشــد الجمــاهير الغاضــبة لالســتيالء علــى القضــاء، مهــددين األشــخاص المتهمــين 

وهــذا إن دل فإنــه يــدل علــى أن الجماعــات الدينيــة المتطرفــة غالبــًا مــا تعمــل . الواضــحين المنتهكــين كــانوا يقومــون بمداهمــة منــازلهم ومهاجمــة

وقــد تســبب فشــل الســلطات فــي ردع ومحاســبة هــذه الجماعــات الدمويــة علــى مــا يبــدر مــنهم مــن  .بموافقــة ضــمنية أو حتــى بمســاعدة الشــرطة

  .في إندونيسيا عن اإلسالم الدفاع، كما هو الحال في جبهة أفعال على تقوية شوكتهم

  

، مـع اللغـة التـي تحمـي ديـن على التمييـز والتفرقـة لـيس فقـط فـي تطبيقهـا ولكـن أيضـًا فـي جوهرهـا قوانين التجديفالدول، تنطوي  وفي بعض

وكمــا نــاقش العــالم جيــروين تيمبرمــان فــي مقالــه . معــين أو معتقــد معــين مــن اإلهانــة، أو التــي تعمــل بشــكل فعــال علــى حظــر طائفــة معينــة

المصـممة لحمايـة تشـويه صـورة األديـان /التجـديفحظـر  قـوانينإن "لحقوق اإلنسان ،  ربع السنويةفي جريدة هولندا  2008ادر في عام الص

وقـد كـان ذلـك أحـد األسـباب ." الدين السائد ـ تتسم بأنهـا مخالفـة لمبـدأ عـدم التمييـز والتفرقـة أو مبـدأ المسـاواة/دين واحد بعينه ـ أي دين الدولة

  . ، والذي عمل فقط على حماية كنيسة إنجلترا من اإلهانةقانون التجديفبإلغاء  2008قيام المملكة المتحدة في عام وراء 

  
  تعريف المعتقد التقليدي

ويسـمح . للمعتقـد الـديني التقليـدي الـذي تقـيس مقابلـه إسـاءة مزعومـة، يتعين على سلطات الدولة أن تحدد فكرة مـا تجديفاً في تحديد ما يشكل 

وفـي بعـض الـبالد تسـتخدم الدولـة . قيود للدين الرسمي أو السائد على الدولـة أو المجتمـع الـديني ككـلذلك بشكل فعال للحكومات أن تفرض 

تكــون الحكومــة مراعيــة لرغبــات الســلطات لممارســة الســيطرة الممتــدة علــى الممارســة الدينيــة، فــي حــين أنــه فــي بــالد أخــرى  قــوانين التجــديف

  .، والتي تستخدم نظام العدل لتضخيم نفوها وتنفيذ االمتثالة أو األكثر حزماً الدينية السائد

  

أو " مخالفــة"لقمــع األقليــات الدينيــة التــي تعتبــر  قــوانين التجــديفوفــي مصــر وٕاندونيســيا وماليزيــا وباكســتان، توجــد أمثلــة كثيــرة علــى اســتخدام 

 الدولــة علــى تحديــد أي"تجبــر  قــوانين التجــديفريــة الدينيــة كيــف أن وقــد وصــف صــندوق بيكيــت للح .عــن أعضــاء جماعــة اإلســالم" منشــقة"

وتتضـح هـذه ." وجهات النظر الدينيـة يمكـن التعبيـر عنهـا، ممـا عمـل بـدوره علـى وضـع الدولـة فـي موضـع الحكـم علـى مـزاعم حقيقـة األديـان



ضـاؤها أنفسـهم مسـلمون ولكـنهم ال يتعقـدون بـأن يعتبـر أع وهـي طائفـةاألحمديـة  بالجماعةيتعلق باألمر  العملية على وجه الخصوص عندما

ـــاء والرســـل ـــة المســـلمة ســـكانًا شـــرعيَة معتقـــدات األحمـــديين، . محمـــد هـــو خـــاتم األنبي ـــالد ذات األغلبي ـــُد مـــن الحكومـــات فـــي ب وال يقبـــل العدي

  .ويخضعونهم لقيود قانونية كبيرة

  

ًا ما يمتد إلى عقوبة هؤالء الذين يخفقون ببساطة فـي عـرض قـدر كـاف مـن أحيان قوانين التجديفالديني التقليدي من خالل  إن تنفيذ المعتقد

بعـد انتهـاك التجديف لهم من أجل عن المسلمين السنيين الذين يتم توقيفهم واعتقا قد وردت تقارير على سبيل المثال،. الورع في الدين السائد

اإلضـافة إلـى ذلـك، فـإن المسـلمين الـذين يرغبـون فـي التحـول إلـى أديـان ب. عبادة الصوم في أثناء رمضان أو الصالة بلغة غير اللغة العربية

  .أخرى يواجهون عقبات قانونية خطيرة، حيث أنهم يعتبرون مرتدين بدًال من أن يتم اعتبارهم أعضاء في أديانهم الجديدة

  

  القانون الدولي والقيود على حرية التعبير

  

الشخصـيات والرمـوز العقائـد الدينيـة و  التعبيـر بشـكل انتقـادي أو مهـين أو مسـيء ضـدـ أي يف التجـد يوجد تمييز هام في القانون الـدولي بـين

ومـن األمـرين، فـإن األخيـر فقـط يظهـر أنـه . الدينية ـ وبين التحريض ـ أي التعبيـر الـذي يحـث ويحـض ويشـجع صـراحة علـى العـداوة والعنـف

  .الدينية مقبولة يالئم الظروف المحدودة التي تعتبر فيها القيود على الحرية

  

 19ومـع ذلـك، تسـمح المـادة . ، ال يسـمح أبـدًا بفـرض القيـود علـى حريـة الـرأيمن الميثاق الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية 19ووفقًا للمادة 

ين، أو مـن سـمعة اآلخـر للدول بأن تفرض القيود عل حرية التعبير إذا نص القانون على ذلك  وكان فرضـها ضـروريًا الحتـرام حقـوق أو ) 3(

  .أجل حماية األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة

  

لها أهمية بالغة؛ حيث أنها تضع نقطة البداية التي تتجاوز ما هو مالئـم أو مفيـد  "ضرورية"إن الفكرة التي مؤداها أن القيود ينبغي أن تكون 

 2008ن نزيال غانيا هاروك في عـرض تقـديمي فـي مـؤتمر خبـراء األمـم المتحـدة فـي أكتـوبر وق اإلنساحق أحد علماءوكما أشار  .أو معقول

متناسـبة مـع القيمـة "بين أن أية قيود ينبغي أن تكون ي" الضروري" مدنية والسياسية، فإن المؤهل من الميثاق الدولي لل 20و  19حول المادة 

أن أيـة قيـود علـى حريـة التعبيـر  10لمتحدة لحقوق اإلنسان أيضًا في التعليق العام رقم وقد أكدت لجنة األمم ا. "التي يخدم القيد في حمايتها

  ".من الممكن أال تعرض الحق ذاته للمخاطر) "3( 19يتم تبريرها بموجب المادة 

  

أي تأييـد للكراهيـة الوطنيـة "من الميثاق الدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية ـ والتـي تحظـر  )20( 20إن بداية القيود المفروضة بموجب المادة 

ومع ذلك، فإن هناك اتفاق بـين الخبـراء . ـ تتسم بأنها أقل وضوحاً  " أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز والتفرقة أو العداوة أو العنف

 ، وهـو20ت فيـه صـياغة المـادة ويستشـهدون فـي ذلـك بالسـياق التـاريخي الـذي تمـ. لقياديين لحرية التعبير بأن معدل الحظـر قـد ارتفـع تمامـاً ا

نشر الدعاية والتـرويج "يحظر  20وقد أشار غانيا هيروك بأن الجزء األول من المادة . األهوال األخيرة للحرب العالمية الثانية والنظام النازي

  ".التي تكون معنية بها ، مبينًا خطوة الكراهية"للحرب

  

لمجلــس  2010ة التعبيـر، فرانـك ال ري، مجموعــة مـن المبـادئ فـي التقريــر السـنوي لعـام وقـد حـدد المقـرر الخــاص للجنـة األمـم المتحـدة لحريــ

ومـن بـين النصـائح األخـرى فقـد . للمساعدة في توجيه الدول حـول األسـئلة التـي تتعلـق بالحـدود المفـروض علـى حريـة التعبيـر حقوق اإلنسان

ماشى مع قانون حقـوق اإلنسـان، وتـتم مراجعتهـا بصـفة منتظمـة لتقيـيم ، وتتة وغير غامضةناشد الدول بأن تضمن بأن أية قيود تكون واضح

  .تتم دائمًا صياغتها بشكل يتسم بالغموض العميق، فهي تتعارض بشكل مباشر مع هذه المبادئ قوانين التجديفوألن . صلتها المستمرة



  

ام تعبيـرات مسـيئة ومهينــة للـدين  مــن أجـل الحفــاظ بأنــه ينبغـي حظــر وتحـريم اســتخد قـوانين التجـديفؤيــدو علـى الـرغم مــن ذلـك، فقــد نـاقش م

مــن ) 2( 20، و) 3( 19علــى التنــاغم بــين الطوائــف، وأن هــذه القــوانين تتماشــى مــع االلتزامــات الدوليــة المنصــوص عليهــا بموجــب المــواد 

تعمـل بالفعـل علـى إشـعال وٕاثــارة  تجـديفقـوانين الوباإلضـافة إلـى األدلـة المـذكورة أعـاله علـى أن  .الميثـاق الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية

. معتقـدات مـن االنتقـادالتعبيـر ال تتضـمن حمايـة الـنظم الدينيـة أو نظـم ال، فقد أفاد الخبـراء بـأن القيـود المباحـة المفروضـة علـى التوتر الديني

فـي تقريـر سـنوي مشـترك إلـى مجلـس وكما أشار المقررون الخاصون بشأن حرية الدين وحرية االعتقاد وبشأن األشـكال المعاصـرة للعنصـرية 

مـن أجـل الـدفاع الـذي يعمـل علـى التحـريض فإن الحق في حرية التعبير يمكن أن يتم حظـره بشـكل قـانوني "، 2006حقوق اإلنسان في عام 

ءة إلــى ومــن الممكــن أن يعمــل تشــويه صــورة األديــان علــى اإلســا. علــى أعمــال العنــف أو التمييــز والتفرقــة ضــد األفــراد علــى أســاس ديــنهم

حقـوقهم، بمـا فـي ذلـك الحـق فـي حريـة  األشخاص وٕايذاء مشاعرهم الدينية ولكـن ال ينـتج عنـه بالضـرورة أو علـى األقـل بشـكل مباشـر انتهـاك

  ."الدين

  

يـز فمـن الضـروري التمي يكون جديرًا بالتوبيخ وأن يكون مستفزًا بشكل متعمد، يمكن في بعض األوقات أنتجديفي في حين أن التعبير بشكل 

الجـدال واإلهانـة وتتضمن حرية التعبير الحـق فـي . بينه وبين نوع التعبير الذي يمكن أن يكون محظورًا بشكل قانوني بموجب القانون الدولي

وقـد تـم التأكيـد علـى . تعتبر معتقدات تم اعتناقها على نحو يتسم بـاإلخالص لـدى الـبعضواإلساءة حتى عندما يستهدف ذلك الحديث أفكارًا 

، والتــي تبــين فيهــا 1976المبــدأ بواســطة المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان فــي قضــية هانــدي ســايد ضــد المملكــة المتحــدة فــي عــام هــذا 

 تلــك مطالــب"، مضــيفة بــأن "اإلســاءة وٕاحــداث الصــدمة واإلزعــاج"يــة التعبيــر قــد تمــت حمايتهــا حتــى إذا كانــت تعمــل علــى للمحكمــة أن حر 

وقد أشـار المقـرر الخـاص السـابق بخصـوص حريـة التعبيـر، ". مجتمع ديمقراطي"ق والتي بدونها ال يكون هناك التعددية والتسامح وسعة األف

ر، حتــى كانــت األفكـــار المواجهــة المســتمرة لألفكــا"إلــى مجلـــس حقــوق اإلنســان بــأن  2008أمبيــي ليجــابو، بالمثــل فــي تقريــره الســنوي لعــام 

  ".معات الديمقراطية المتذبذبةالمجت"الجدلية، تعتبر بمثابة سلم وصول  إلى 

  

خبــراء حقــوق  قـد تعرضــت ألوجــه النقـد مــن ) ECHR( ارات التــي تؤيـد الحــديث الجــدلي، إال أن المحكمـة األوروبيــة لحقــوق اإلنســانر ورغـم القــ

 ضـاة المحكمـةوقـد وجـدت المحكمـة أن سـلطات الدولـة قـد تعـرف أفضـل ممـا يعـرف ق. بشكل بـات قوانين التجديفاإلنسان إلخفاقها في منع 

تفاقيـة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان، مـن  اال) 2( 10فيما إذا كان أحد القيود بعينه قـد انـدرج ضـمن الحـدود التـي نصـت عليهـا وحـددتها المـادة 

وهــي وقــد أفــادت كاالمــارد ، . مــن الميثــاق الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية) 3( 19والتــي تشــبه تلــك الحــدود المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

 Articleالمــدير التنفيــذي للمنظمــة األهليــة  فــي الشــجاعة تشــكك " البــراهين والقــرائنبــأن  ، فــي مقالهــا المنشــور فــي صــحيفة إيكــوال فــويس19

  ."المعيارية للمحكمة

  

  في األمم المتحدة" تشويه صورة األديان"و " التحريض"

  

ي والمجموعة األفريقية ـ خاصة مصر، والجزائـر، وباكسـتان، تقـود المبـادرة كانت الدول األعضاء باألمم المتحدة من منظمة المؤتمر اإلسالم

وقـد أدخلـت باكسـتان، باعتبارهـا تتصـرف بالنيابـة عـن . تشويه صورة األديان فـي اإلطـار الـدولي لحقـوق اإلنسـان إلدخال المنع والحظر على

، وتـم إصـدار قـرارات مشـابهة فـي كـل عـام 1999سـان فـي عـام ، أول قرار حول هـذه المسـألة فـي لجنـة حقـوق اإلنمنظمة المؤتمر اإلسالمي

بــين تشــويه مــن القــرار، الــذي تــم إدخالــه فــي مجلــس حقــوق اإلنســان، علــى الــربط الصــريح  2009وقــد عمــل إصــدار عــام .  منــذ ذلــك الحــين

التحـريض علـى "وذلك لحظر ومنع  اسيةمن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسي) 2( 20صورة األديان وبين التزامات الدول بموجب المادة 

وقد أورد القرار الصـادر فـي شـهر مـارس . لتوسيع نطاق المعايير الدولية الموجودة بخصوص التحريضوقد مثلت الحركة محاولة ". الكراهية



التحريض علـى  سبع إشارات على األقل إلى تشويه صورة األديان كشكل من أشكال التحريض أو كعامل مساعد من عوامل 2009من عام 

  :وعلى سبيل المثال. كراهية الدين

  

مـن  حرية الدينممارسة التأكيد على أن تشويه صورة األديان يمثل إهانة جسيمة للكرامة اإلنسانية مما يؤدي بدوره إلى قيود على 

  .قبل تابعيه والتحريض على الكراهية الدينية والعنف الديني

  

ام، ضـمن الـنظم القانونيـة والدسـتورية لـديها، بتـوفير حمايـة كافيـة ضـد أعمـال الكراهيـة، الدول على القيكافة يعمل على حث . 13

والتفرقــة والتخويــف واإلكــراه النــاجم عــن تشــويه صــورة األديــان والتحــريض علــى الكراهيــة الدينيــة بصــفة عامــة، وعلــى اتخــاذ كافــة 

  .قداتاإلجراءات الممكنة لالرتقاء بالتسامح واحترام كافة األديان والمعت

  

إن هـذا الوصــف لتشــويه صــورة األديــان باعتبــاره شــكل مــن أشــكال التحــريض علـى الكراهيــة الدينيــة قــد أســهمت لغــة القــرار الصــادر فــي شــهر 

، والـذي قـد تـم االشـتراك فـي رعايتـه مـن قبـل بخصوص حرية التعبير فـي جعلـه أكثـر إثـارة للقلـق واإلزعـاج) 12/16( 2009أكتوبر من عام 

كمــا أن الوثيقــة، التــي ال تــورد أي ذكــر لتشـويه صــورة األديــان، قــد تــم الثنــاء عليهــا إلقرارهــا بحريــة التعبيــر . لواليــات المتحــدةكـل مــن مصــر وا

، فإنهـا تـورد إشـارات كثيـرة إلـى أن تحتـرم وتؤيـد هـذا الحـق الجـوهري، ورغـم ذلـكولـدعوتها لكافـة الـدول بـ" كأحد األسس الجوهرية للديمقراطية"

التأييـد والـدفاع عـن كراهيـة األديـان التـي تشـكل "بخصـوص  20ل بما فـي ذلـك الحظـر والمنـع المنصـوص عليـه فـي المـادة رقـم التزامات الدو 

، وهـو مـؤتمر متابعـة 209ربـان المنعقـد فـي عـام يداسـتعراض نتـائج فـإن نتيجـة مـؤتمر وبالمثـل، ". تحريضًا على التفرقة أو العـداء أو العنـف

، لم تشتمل على أية إشـارات إلـى تشـويه صـورة األديـان ولـم تعمـل بشـكل 2001المنعقد في عام اهض للعنصرية الحق للمؤتمر العالمي المن

لتنظـــيم  )OHCHR ( مكتـــب المفـــوض الســـامي لحقـــوق اإلنســـان دعـــتبهـــا  134صـــريح علـــى ربـــط المفهـــوم بـــالتحريض، ولكـــن الفقـــرة رقـــم 

هذا الحكم المنصـوص عليـه علـى إثـارة أوجـه وقد عمل  ".لتحريض على الكراهيةا"المؤتمرات اإلقليمية التي تهدف إلى إيضاح نطاق ومعنى 

قـوانين التجـديف إجـازة تؤكـد علـى االرتبـاط بـين تشـويه صـورة األديـان والتحـريض، ممـا يعمـل بـدوره علـى  االهتمام بأن هذه المـؤتمرات سـوف

  .انالمحلية ، وتأييد الدعوة للحظر والمنع الدولي بخصوص تشويه صورة األدي

  

تصــدر الجمعيــة العموميــة قــرارًا ســنويًا بخصــوص تشــويه صــورة األديــان يشــبه إلــى حــد كبيــر تلــك القــرارات التــي تــم تبنيهــا فــي مجلــس حقــوق 

فقـــد فـــاق عـــدُد حـــاالت االمتنـــاع  وقـــد فقـــدت هـــذه الوثـــائق بشـــكل ثابـــت الـــدعم والتأييـــد فـــي كـــل مـــن الجهتـــين، وفـــي العـــام الماضـــي. اإلنســـان

ووفقـًا لـبعض المحللـين، فـإن هـذا الـدعم اآلخـذ بـدوره فـي النقصـان والضـعف . هض للقرارات على عدد األصوات التي تؤيدهاوالتصويت المنا

يــرتبط بالهــدف المعلــن علــى المــأل لمنظمــة المــؤتمر اإلســالمي أال وهــو إنشــاء وثيقــة ملزمــة دوليــة، فــي شــكل معاهــدة أو بروتوكــول إضــافي 

  .تشويه صورة األديان لمعاهدة من شأنها أن تحظر وتمنع

  

المخصصـة المعنيـة بوضـع معـايير هذا ويركز مؤيدو تلك الوثيقة في الوقت الحالي جهودهم على هيئة غامضة باألمم المتحدة، وهي اللجنة 

). 2001وثيقة النتيجة من المؤتمر العـالمي المنـاهض للعنصـرية فـي عـام (، والتي نتجت عن توصيات إعالن وبرنامج عمل ديربان تكميلية

مجموعــة  يعمــل علــى إنشــاءفــي أثنــاء طــور اإلعــداد إلنشــاء اللجنــة المخصصــة، فقــد أصــدرت لجنــة حقــوق اإلنســان قــرارًا  ،2002وفــي عــام 

معــايير دوليــة تكميليــة مــن شــأنها أن تقــوي وتحــدث الوثــائق الدوليــة المناهضــة للتعصــب العرقــي، "إلعــداد بــين الحكومــات المشــتركة العمــل 

وقــد أجــازت مجموعــة العمــل ". األخــرى ذات الصــلة وكافــة جوانبهــا وأشــكال التعصــب وكــراهيتهم والخــوف مــن األجانــب ريوالتمييــز العنصــ

 دراســتين لبحــث مــا إذا كــان يوجــد أيــة فجــوات فــي القــانون الــدولي بشــأن العنصــرية ـ أحــدهما أجرتهــا لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري

)CERD ( لتي تراقب تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على كافـة أشـكال التمييـز العنصـري اهيئة مراقبة المعاهدات ، وهي(ICERD) واألخـرى ،



أيـة ثغـرات فـي القـانون الـدولي بخصـوص التمييـز العنصـري،  ولم تحدد أي من الدراسـتين. أجرتها مجموعة من خمسة خبراء بحقوق اإلنسان

وعلـى . لمعاهـدات الموجـودة، بمـا فـي ذلـك تحسـين نظـم المراقبـة وتقويـة بـرامج التعلـيمرغم أن كل منهما قد استشهدت بالحاجة لتنفيـذ أفضـل ل

، وذلــك بتفــويض 3/103، أنشــأ مجلــس حقــوق اإلنســان اللجنــة المخصصــة مــن خــالل قــراره الصــادر بــرقم 2007الــرغم مــن ذلــك، ففــي عــام 

يــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز العنصــري، وســد لوضــع المعــايير التكميليــة فــي شــكل إمــا اتفاقيــة أو بروتوكــول إضــافي لالتفاق"

الفجـــوات الموجـــودة وأيضـــًا تـــوفير معـــايير أخـــرى معياريـــة تهـــدف إلـــى محاربـــة كافـــة أشـــكال العنصـــرية المعاصـــرة بمـــا فيهـــا التحـــريض علـــى 

  ".الكراهية

  

المـؤتمر اإلسـالمي مقترحـًا ينـادي بتبنـي بروتوكـول  ، قـدمت باكسـتان بالنيابـة عـن منظمـة2009أثناء اجتماع اللجنة المخصصة فـي أكتـوبر 

أما نيجيريـا، . من شأنه أن يعمل على منع وحظر تشويه صورة األديان لالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري اختياري

ا الواليـات المتحـدة وكنـدا وأعضـاء االتحـاد األوروبـي، ومنهـالدول الديمقراطيـة إن . بالنيابة عن المجموعة األفريقية، مقترحًا مشابهاً فقد قدمت 

، وٕالـى أن التنفيـذ كـافي لتنـاول ومعالجـة التحـريض علـى الكراهيـة العنصـرية أو الكراهيـة الدينيـة ذهبوا إلى القـول بـأن القـانون الـدولي الموجـود

  .رة التركيزاالرتقاء بالتسامح والتعليم، ينبغي أن يكون الشغل الشاغل وبؤ  األفضل بما في ذلك

  

  خاتمة

  

تثير الشكوك حول إمكانية إصدار قانون مشـابه ينبغي أن المحلية  قوانين التجديفتنجم عن تطبيق  التجاوزات التي يمكن أنإن شدة ومدى 

االنسـجام  مـع العمـل فـي نفـس الوقـت ضـد الـذين تـتخللهم األخطـاء نظرائه المحليين وقد يعمل ذلك القانون على إجازة. على المستوى الدولي

وال يزال األسوأ من ذلك، أنه قد يعمل على إدخال مفهوم في اإلطـار الـدولي لحقـوق اإلنسـان . التي يفترض أنها صممت لحمايتهاالجتماعي 

من شأنه أن يقلب حقوق اإلنسان بشكل جوهري رأسًا على عقب، مما يعمل على حظر الحديث وأعمال الرجـال والسـيدات مـن أجـل األفكـار 

وهنـاك تنـاقض داخلـي . انتهـاك وٕاسـاءة ذاتيـةبالخضـوع للمعتقـد التقليـدي ومشـاعر من هذا القبيـل، ويسـتبدل المسـاواة وسـيادة القـانون ة الروحي

  .من اللجوء للقضاء لضحايا االضطهاد حول العالمبهذه الضخامة قد يعمل على عرقلة القانون الدولي لحقوق اإلنسان ككل وترك القليل 

  

  

                                                  
1 Agnes Callamard, “Freedom of Speech and Offence: Why Blasphemy Laws Are Not the 
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  الجزائر
  

  

  مقدمة
  

 ويـنص قـانون العقوبـات. ولكنها تخضع لقيود ممتـدة 1مكفولة بموجب القانون في الدستور الجزائري، حرية التعبير وحرية الدين والمساواة إن 

دًا علــى مــا األخــرى علــى منــع وحظــر توجيــه اإلهانــات واالنتقــادات للمســئولين العســكريين ومســئولي الحكومــة، ويواجــه اإلعــالم قيــو  والقــوانين

تم رفع دعاوى قضائية على المـدافعين عـن حقـوق اإلنسـان لعملهـم فـي قضـايا متعلقـة بـاألمن، يمكن اإلعالن عنه وكيفية اإلعالن عنه، وقد 

جزائـر كمـا أن النظـام القـانوني فـي ال. بما في ذلك حاالت االختفاء الكثيرة التي حدثت أثناء النزاع المـدني فـي التسـعينات مـن القـرن العشـرين

  .الدينية بما في ذلك السعي لتحويل المسلمين إلى أديان أخرى إلهانة المشاعريجرم التعبير بشكل يهين المقدسات واألشكال األخرى 

  

بموجـب التجـديف من قانون العقوبات توجيه اإلهانات ضد اإلسالم أو النبي محمد، وقـد تـم رفـع معظـم قضـايا  2مكرر  144وتحظر المادة 

لســنة  كمــا أن قــانون اإلعــالم .وعــادة مــا كانــت ضــد المســلمين غيــر الممارســين أو الــذين ال يلتزمــون بالتفســير الرســمي لإلســالم هــذا الحكــم،

يخـالف تعـاليم وأخالقيـات اإلسـالم والقــيم "، والتـي تمنـع النشـر بمــا 26بموجـب المـادة التجــديف ، والـذي يحكـم وسـائل اإلعـالم، يحظـر 1990

 2.األخـرى، وهـي المسـيحية واليهوديـة "األديـان السـماوية"ضـد  اإلسـالم و  والتـي تمنـع توجيـه اإلهانـات 77، والمادة "الوطنية وحقوق اإلنسان

علـى حـد سـواء علـى االسـتمتاع بحقـوق اإلنسـان الجوهريـة  والملحـدينوقد عملت كافة هذه اإلجراءات على عرقلة قدرة المسيحيين والمسلمين 

  .الخاصة بهم

  

ان الدولــة بالمائــة مــن عــدد ســك 99بخصــوص الــدين، حيــث يشــكل المســلمون الســنيون مــا نســبته  لجزائــر بالتجــانس نوعــاً ويتســم عــدد ســكان ا

ومع ذلك، ففي السنوات األخيـرة، فقـد ورد أنـه قـد حـدثت زيـادة  3.السكان تكون للمسيحيين واليهودوالنسبة الباقية من مليون نسمة،  36البالغ 

وقــد عمــل ذلــك علــى التسـبب فــي تزايــد القيــود علــى الممارســة المســيحية، وكــان ذلــك ملحوظــًا  4،يين فــي الدولــةفـي عــدد المســحيين البروتســتانت

ويفرض القانون عددًا من المتطلبات اإلدارية على المؤسسات الدينيـة . 2006لسنة  03-06بشكل أكبر من خالل إصدار وتنفيذ قانون رقم 

بــين  الــديني التبشــيركمــا يجــرم القــانون . عبــادة وجعــل العبــادة تقتصــر علــى المواقــع المســجلة، حيــث ألزمهــا أن تســجل أمــاكن الغيــر المســلمة

  ".زعزعة اإليمان في نفوس المسلمين"ونشر المواد التي تهدف إلى ) 11المادة (عن األديان األخرى  المسلمين بالنيابة

  

  الخلفية
  

واإلسـالميين دورًا بـالغ األهميـة فـي تطـور  (FLN) التحريـر الوطنيـة جبهـةين لقد لعب التاريخ السياسي في الجزائر و الصراع علـى السـلطة بـ

، وفــي العقــد 1962فــي الفتــرة الســابقة مباشــرة لالســتقالل عــن فرنســا فــي عــام وقــد عمــل الخطــاب السياســي  .األوضــاع الحاليــة للحريــة الدينيــة

  .ا أعلى لإلسالم تأثيرًا دائمًا وبالغ األهمية في الساحة السياسية، مم5الذي تاله، على ربط القومية الجزائرية دومًا بالهوية اإلسالمية

  

مــن  2وتــنص المــادة رقــم . حكومــة علمانيــة إلــى حــد كبيــر األولــى مــن بعــد االســتقالل، كانــت الحكومــة الجزائريــة الــثالثوعلــى مــدار العقــود 

، 7لتقديم الفتاوى فـي أمـور الشـريعة اإلسـالمية سالمي األعلىاإلالمجلس  171د المادة رقم ، وتحد6الدستور على أن اإلسالم هو دين الدولة 

الــرئيس الجزائــري هــواري  ولكــن التــأثير االشــتراك كــان قويــًا فــي الحكومــة أثنــاء فتــرة الســتينات والســبعينات مــن القــرن العشــرين أثنــاء فتــرة حكــم

ــ. 8بومــدين  ومنــع المعارضــة السياســية بموجــب الدســتور حتــى  ت جبهــة التحريــر الوطنيــة الحاكمــة هــي الحــزب المســيطرة وتــم حظــروقــد ظل



وقد تم رفع الحظر وتم تشكيل الكثير من األحزاب السياسـية . 9 1989السياسي إلى أوجها في عام  باإلصالح وصلت االحتجاجات المنادية

فازت الجبهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ  ،1990وفي عام . أكثرها شهرة وشعبية (FIS)الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ  تأصبح حيث سرعان ما ، الجديدة

، قـام الجـيش باالسـتيالء 1992، وحينمـا كانـت علـى وشـك الفـوز باالنتخابـات البرلمانيـة فـي ينـاير بأغلبية مقاعد االنتخابات البلديـة والمحليـة

. س األعلـى للدولـة لحكـم الـبالدالمجلـ وقـد أسـس القـادة العسـكريون  10.على السلطة وتولى حل البرلمان أيضًا وحل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ

جماعـات المتمـردين اإلسـالمية  وبـين الحكومـة، ممـا كـان لـه آثـار تدميريـة علـى السـكان عقدًا مـن الصـراعات األهليـة بـين  وقد بدأت الحركة

 ة والقصــف، وهــي أســوأ ســنوات الحــرب األهليــة، تعرضــت الجزائــر للهجمــات اإلرهابيــ1999و عــام  1992وفيمــا بــين عــام  11. بصــفة عامــة

  12.مواطن جزائري لقوا مصرعهم أثناء هذه الفترة 150.000وقد قدر المسئولون الحكوميون عدد . بالقنابل وأحداث العنف العنصرية

  

وقــد فــاز ليــامين زروال،  .فــي االنتخابــات مــن المشــاركة ، ولكــن تــم اســتبعاد الجبهــة اإلســالمية لإلنقــاذ 1995تــم إجــراء االنتخابــات فــي عــام 

تـم  1999وقد تنحى زروال عن منصب الرئاسـة فـي عـام .. ، برئاسة الجمهورية1994م تعيينه رئيسًا للمجلس األعلى للدولة في عام الذي ت

، وذلك بعد حدوث عمليات انسحاب مـن المرشح المؤيد من قبل الجيش، عبدالعزيز بوتفليقةبالتزكية  وقد نجح. إجراء انتخابات رئاسية أخرى

، نجــح بوتفليقــة فــي الضــغط علــى البرلمــان إلزالــة  2008وفــي عــام  13. 2004رين، وفــاز بفتــرة رئاســية جديــدة فــي عــام قبــل المرشــحين اآلخــ

  .، تم انتخابه لفترة والية رئاسية جديدة2009حدود فترة الوالية الرئاسية من مواد الدستور، وفي أبريل 

  

ة، ووصل الوضع األمني إلى حد كبير إلـى وضـع االسـتقرار، رغـم اسـتمرار استقر العنف اإلرهابي في الجزائر بشكل كبير تحت حكم بوتفليق

فـي  األهلـيلـى اسـتعادة السـيطرة علـى الـبالد، فقـد أسـهمت تبعـات الصـراع وفـي حـين أن الحكومـة كانـت قـادرة ع. حدوث الهجمـات اإلرهابيـة

األقليـات الدينيــة علـى فـي الســنوات األخيـرة  شـديد اإلجـراءاتت وزيــادة الـتحفظ الـديني العـام، ممــا عمـل بـدوره علـى تيســيرالتأسـلم ارتفـاع نسـبة 

ويمكـن رؤيـة محاوالتـه . بـالتواطؤ مـع اإلسـالميين ألسـباب سياسـيةوقد تم توجيـه االنتقـاد إلـى بوتفليقـة  14.والمسلمين غير الممارسين لعبادتهم

ليـة، كبـي جـرائم العنـف أثنـاء الحـرب األهثيـر مـن مرتالـذي يضـمن العفـو للك 2006فـي ميثـاق عـام هـذا الجمهـور الكبيـر وتهدئتـه للصلح مع 

مكرر  144بموجب المادة " الديني"وٕادخال القوانين الجديدة في السنوات الخمسة األخيرة والتي تستهدف األقليات الدينية، وتنفيذ حفظ النظام 

الجزائــري، فيمــا قــد وصــفه الــبعض علــى أنــه  المــدرك للمجتمــع" التغــرب"كمــا تخــدم هــذه اإلجــراءات إلــى مقاومــة  15.مــن قــانون العقوبــات 2

وقد كان التأثير العام لالمتيازات السياسية الممنوحة لإلسالميين ، واالستغالل العـام  16.من فترة ما بعد الكولونيالية مباشرةمتحفظة اتجاهات 

كبيــر ممــا هــو فــي الكثيــر مــن الــبالد  بشــكل وفــي حــين أن الموقــع أقــل شــدة. للــدين فــي السياســة، ســلبيًا بالنســبة لحريــة الــدين وحريــة التعبيــر

واالنتهاكـات الدينيـة  التجـاوزات، إال أن الزيـادة األخيـرة الـدعاوى المرفوعـة أمـام القضـاء بسـبب  .األخرى التـي يـتم فيهـا تنفيـذ قـوانين التجـديف

  .في الجزائر تعتبر سببًا جديرًا باالهتمام

  

  قوانين التجديف
  

من قـانون  2مكرر  144ف واإلهانة الدينية األخرى في الجزائر في عدد من القوانين، رغم أن المادة رقم توجد النصوص التي تحظر التجدي

ويحـدد اإلجـراء مـا يصـل إلـى فتـرة عقوبـة بالسـجن . اإلهانـات الدينيـة المدركـة لتشديد اإلجراءات علىيتم االستشهاد بها في الغالب  العقوبات

إهانـة النبــي "بسـبب ) دوالرًا أمريكيـاً  1.360إلـى  680أي مـا يعـادل (دينـار  100.000إلـى  50.000لمـدة خمـس سـنوات وغرامـة ماليـة مـن 

المي، ســـواء مـــن خـــالل الكتابـــة أو الرســـم أو التصـــريح أو أيـــة وســـيلة ســـبســـبب اإلســـاءة إلـــى عقيـــدة وتعـــاليم الـــدين اإل وأي مـــن رســـل اهللا، أو

يجعلــــه عرضــــة للتفســــير والتالعــــب مــــن قبــــل مســــئولي الشــــرطة والمســــئولين  وقــــد تــــم توجيــــه النقــــد للقــــانون لعــــدم وضــــوحه، ممــــا 17".أخــــرى

  18.القضائيين

  



  عدم التوافق مع القانون الدولي
 2مكـرر  144ال تلتزم قوانين التجديف واإلساءة للدين بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛ حيث أن المصطلحات الغامضة الـواردة فـي المـادة 

تســـمح لمســـئولي الشـــرطة والقضـــاة بفـــرض آرائهـــم الدينيـــة علـــى المجتمـــع مـــن قـــانون اإلعـــالم  77و المـــادة  26مـــن قـــانون العقوبـــات والمـــادة 

وقـد وردت حـاالت مـن توقيـف المسـلمين والقـبض ع لـيهم بسـبب   19.وٕاعطاء قوة القانون إلى إصـدار واحـد علـى األقـل مـن الممارسـة الدينيـة

تتسـم هـذه األحـداث بأنهـا غيـر متكـررة  . لدولـة، مثـل عـدم الصـيام أثنـاء نهـار شـهر رمضـانعدم التزامهم بنظام المعتقدات المعتمد من قبـل ا

   .يبشر وجودها بشكل جيد للحرية الدينية وعدم التفرقةوال  ، ولكن األعداد تزايدت في السنوات األخيرة،نسبياً 

  

واتفاقيـة األمـم الميثـاق الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية، وتعتبر الجزائر طرفًا في عدد من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية، بما في ذلك 

، االتفاقيــة الدوليــة (CEDAW)المــرأة لتمييــز ضــد جميــع أشــكال ا، واتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى لمناهضــة للتعــذيب المتحــدة 

لجنــة حقــوق ك، تحــتفظ الجزائــر بمقعــدها فــي باإلضــافة إلــى ذلــ CRC(.20(، واتفاقيــة حقــوق الطفــل )ICERD( للقضــاء علــى التمييــز العنصــري

 ويـتم االحتفـاظ بكثيـر مـن الحقـوق. دعم وحماية حقوق اإلنسـانلب من األعضاء التعهد بالتزامهم باإلنسان التابعة لألمم المتحدة ، والتي تتط

  .اإلضافة إلى دستور الجزائرب التي تنتهكها قوانين التجديف واإلهانة الدينية في الجزائر في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  

  التأثير على التمتع بحقوق اإلنسان
  

  حرية التعبير
تلـــك القضـــايا حيـــث أن كافـــة القضـــايا المرفوعـــة بموجـــب قـــوانين التجـــديف فـــي الجزائـــر قـــد أدت إلـــى مخالفـــة حريـــة الـــرأي والتعبيـــر، إال أن 

لقـبض علـى كـل مـن كمـال بوسـعد ، مـدير جريـدة البانورامـة األسـبوعية تم ا .المستهدفة في اإلعالم اإلخباري لها أثر ضار على هذه الحقوق

 144بموجـب المـادة رقـم  2006 ، فـي شـهر فبرايـر"الرسـالة"لة ، محرر في جريدة السـفير األسـبوعية وملحقهـا الـديني المعنـون اوبركان بودرب

للجـدل  المثيـرةالدنمركيـة  منافـذهم الرسـوم الكرتونيـة وقد أودعت وزارة االتصاالت شكوى ضـدهم بعـد أن نشـرت. من قانون العقوبات 2مكرر 

ولكــن كــال الصــحفيين تــم اإلفــراج عنهمــا فــي الشــهر  22تــم إغــالق جريــدتي بانورامــا والســفير مــن قبــل الحكومــة،  21.محمــد النبــيالتــي تصــور 

  23.التالي

  

الم والصــحافة مــن درجــتهم الوظيفــة أو تــم إعــادة تعيــين فــي قطــاع اإلعــ مــن العــاملين تــم تنزيــل اآلخــرينوفقــًا لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة، فقــد 

علـى سـبيل المثـال، تـم تنزيـل لطفـي . 2006فـي عـام الرسـوم الكرتونيـة المثيـرة للجـدل  درجتهم الوظيفية من جديد أو فصلهم من العمل لنشـر

،  قـارئ نشـرة األخبـار فـي إذاعـة القنـاة الجزائريـة، من درجته الوظيفية، وتم فصل  تليفزيون القناة الجزائرية، وهو المدير العام لمحطة شريط 

  24.التليفزيونية من عمله القناة الجزائرية الثالثةكما تم فصل مدير 

  

  حرية الدين
أحدثت قوانين التجديف في الجزائر عواقب سلبية للحرية الدينية للمسلمين وغير المسلمين على حد سـواء؛ ففـي السـنوات األخيـرة، تـم القـبض 

فريضـــة فقـــط فـــي الشـــريعة اإلســـالمية، وغيـــر رمضـــان حتـــى إذا كـــان الصـــيام ر مـــن األشـــخاص لعـــدم صـــيامهم أثنـــاء نهـــار شـــهر علـــى الكثيـــ

بسـبب جريمـة مفتـرض قيـامهم ، تم القـبض علـى سـتة رجـال فـي مدينـة بسـكرة 2008وفي عام . منصوص عليه صراحًة في القانون الجزائري

، وتـم الحكـم علـى كـل مـنهم بمـدة سـجن 2008من قانون العقوبات في سبتمبر  2مكرر  144رقم  وقد تبين إدانتهم بموجب المادة. بارتكابها

وقــد اســتأنفوا الحكــم، وفــي أكتــوبر مــن ذلــك العــام، ألغــت المحكمــة العليــا الحكــم،  .25دينــار 100.000قــدرها أربــع ســنوات وغرامــة ماليــة قــدرها 

  .وبرأت كافة المتهمين الست



  

لقـد : "أشـار أحـد المالحظـين قـائالً وكمـا . بطريقـة موسـعة 2مكـرر  144طات الجزائريـة لتفسـير وتطبيـق المـادة تبين القضية ميـل بعـض السـل

ذهـب كاتـب صـحفي آخـر  26".تمت إدانة الرجال لسخريتهم وتهكمهم على تعاليم اإلسالم، ولكن ال يوجد أي دليل بأنها كانت سخريًة وتهكمـاً 

ولنـا أن نتخيـل غـدًا قاضـيًا آخـر يـدين أشـخاص تـم . لتجـاوزات طـورة بمكـان بحيـث أنهـا تفـتح مجـاالً تلـك السـابقة لهـي مـن الخ"إلى القول بأن 

وفــي قضــية أخــرى أخيــرة، تــم القــبض علــى كــل مــن جميلــة  27!"القــبض علــيهم فــي الشــوارع أثنــاء صــالة الجمعــة لعــدم تواجــدهم فــي المســجد

. إلفطارهم أثناء نهـار رمضـان الشعور الديني إهانةجزائر بموجب قانون مدينة الفي  2009، وكالهما مسلمين، في عام صالحي وابن عمها

  .وقد تم اإلفراج عنهما في خالل أيام، وسقطت عنهما التهم، كما هو مبين وصفه تفصيليًا أدناه

  

  الحرية من التمييز
علـى سـبيل المثـال، تحمـي المـادُة . حتواهـا وآثارهـابانطوائها على التمييز والتفرقة في كل من م الدينية التجديف وٕاهانة المشاعرتتسم  قوانين 

تخدم القـانون ويسـ وفير نفـس الحمايـة لألديـان األخـرى،ال يـتم تـ. اإلسالم والشخصـيات الدينيـة اإلسـالمية فقـط مـن اإلهانـة 2مكرر  144رقم 

ويعــاني . م تنفيــذ ذلــك أيضــًا بــين المســيحيينبــين المســلمين، بيــد أنــه قــد تــ الــدينيأو عــدم االلتــزام  بشــكل أساســي لمعاقبــة الخــروج عــن العقيــدة

يوجـد ميـل "، أفـاد مقـرر لجنـة األمـم المتحـدة الخاصـة لحـق حريـة الـدين بأنـه 2003المسيحيون في الجزائر من التمييز المجتمعي، وفي عام 

يــنظم  2006قــانون فـي عـام  وقـد عمـل إصـدار 28.عـام لالعتقـاد بـأن الجزائــريين مسـلمون، وأن كافـة المسـيحيين أجانــب يعيشـون فـي الجزائــر

  .على تفاهم هذا االنقسام الديني وزيادة حدته 2008، وتنفيذه الالحق منذ عام 03-06العبادة لغير المسلمين وعمل القانون رقم 

  

 تــم إدانــة رشــيد صــغير، وهــو أحــد أكثــر المســيحيين الــذين تعرضــوا لالضــطهاد فــي الجزائــر، وتمــت محاكمتــه ثــالث مــرات لتوجيهــه إســاءات

كما تم استهداف مسيحيين آخرين بالمثل بموجـب القـانون رقـم  2006.29وقانون عام  2مكرر  144وٕاهانات للمشاعر الدينية بموجب المادة 

06-03.  

  

  التعسفيواالعتقال  التوقيفالحرية من 
ت يشــتبه فــي وضــعها فــي الســجن إال أنــه قــد وردت تقــارير كثيــر بحــاال 30، التعســفيعلــى الــرغم مــن أن الدســتور يحظــر التوقيــف واالعتقــال 

  .بما في ذلك بعض قضايا التجديف 31لفترات غير قانونية

  

النتهـاكهم حرمـة الصـوم فـي  2009ن عمها لفترة قصـيرة فـي سـجن الحـّراش بعـد القـبض علـيهم فـي عـام م حبس كل من جميلة صالحي وابت

تــرب منهمــا رجــال الشــرطة فــي مالبــس مدنيــة وقــاموا بــالقبض وقــد أوردت التقــارير بأنهمــا كانــا فــي ســيارة خاصــة عنــدما اق 32.شــهر رمضــان

، وهــي منظمــة أهليـة محترمــة، ولكـن االثنــين تــم (LADDH)قــام والـداهما باالتصــال بالرابطـة الجزائريــة للــدفاع عـن حقــوق اإلنسـان  33.عليهمـا

وتـم محوهـا تمامـًا مـن ملفـات الشـرطة قاطها يتضح أن الدعوى قـد تـم إسـ. إطالق سراحهما بشكل غير متوقع قبل أن ترفع أية دعاوى قانونية

علـى الـرغم مـن أن كـل مـن الشخصـين المحتجـزين قـد تـم القـبض عليـه بشـكل رسـمي وتمـت إدانتـه  34.بناء على أوامر مسئول رفيع المسـتوى

  35.قبل أن يتم نقله إلى السجن، إال أنهما لم يمرا بأية إجراءات رسمية لإلفراج

  

مكـرر  144المـادة  سعيد وتمت محـاكمتهم بموجـب. حسين و س. فريد و ت. مصطفى و م. كل من ت وفي قضية أخرى، تم القبض على

، ألغــت محكمــة االســتئناف 2008وفــي نــوفمبر  36.دينــار 100.000وتــم الحكــم علــيهم بالســجن لمــدة ثــالث ســنوات وغرامــات ماليــة قــدرها  2

، حيـث أن الرجـال تـم حبسـهم  37أو كانت مـدة العقوبـة قـد انقضـت حينـذاكحكمها وبرأت سعيد وقللت فترة حكم الثالثة اآلخرين إلى شهرين، 

التـي تـم القـبض علـيهم بسـببها وحبسـهم لـم تكـن، حسـبما ورد " الجريمـة"كمـا أن  38.يومًا أثناء إجراءات محـاكمتهم 60في سجن الحّراش لمدة 



وقـد تسـاءل أحـُد المحـامين الـذين يمثلـون . االعتقال التعسـفيو القول، قانونية، وهذا يبين وجود مخالفة ممكنة للحظر المفروض على التوقيف 

" اضــطهاد الســاحرات"فــي حــين أشــار مراقــب آخــر إلــى القضــية علــى أنهــا  39".يمكــن لتــدخين ســيجارة أن يســيء إلــى اإلســالم"المتهمــين كيــف 

  40.المعاصر

  

  الحق في المحاكمة العادلة
المشـاعر الدينيـة فـي الجزائـر فـي بعـض الحـاالت إلـى انتهاكـات لحقـوق المحاكمـة  أظهرت القضـايا المرفوعـة بموجـب قـانون التجـديف وٕاهانـة

علـى . والتـي تـتم التبرئـة منهـا فـور اسـتئنافها وقد تمت إدانة، حسـب التقـارير، بعـد إجـراء محاكمـات سـريعة تقـل فيهـا األدلـة الثبوتيـة،. العادلة

، 41أثنـاء نهـار رمضـان  واللعـب بـأوراق اللعـبلقبض عليهم لتناولهم الطعـام في قضية الرجال الست الذين تم ا 2008سبيل المثال، في عام 

، وُوصــفت المحاكمــة فــي 42ذهــب قاضــي االســتئناف إلــى القــول بــأن اإلدانــة األوليــة قــد خالفــت الضــمان الدســتوري لحريــة الــدين أو االعتقــاد

هــذا وقــد اقتــرح أحــد خبــراء حقــوق اإلنســان بــأن  43".بــراهينتتســم بــالخلو الخــارق مــن األدلــة وال"و " محاكمــة ســريعة وجماعيــة"الصــحف بأنهــا 

  44".بخطئها، يتضمن بأن المحكمة تقر ]بعد المحاكمة[لتحديد تاريخ جلسة االستئناف في القريب العاجل، بخالف األيام العشر "القرار 

  

قتهما وٕاخافتهمــا مــن قبــل الشــرطة بعــد تمــت مضــايتظهــر انتهاكــات المحاكمــة العادلــة واضــحة فــي قضــية جميلــة صــالحي وابــن عمهــا، اللــذين 

لقـد اسـتجوبوا ابـن عمـي بـالقوة واإلكـراه حـول الحقيقـة التـي مؤداهـا "وقد قالت جميلة صالحي، في حديثها لوسائل اإلعالم،  45.القبض عليهما

يع قراءتها، تفيد بأنها قد أفطـرت وفي أثناء االستجواب، وقعت جميلة صالحي على إفادة باللغة العربية، التي ال تستط 46."أنه لم يكن صائماً 

  47.أثناء نهار رمضان في ميدان عام، رغم أنها في الحقيقة كانت في سيارة خاصة

  

مـــن الممكـــن أن يعمـــل اســـتخدام المحاكمـــات الغيابيـــة لـــتهم التجـــديف والـــتهم الدينيـــة األخـــرى علـــى التســـبب فـــي حـــدوث مخالفـــات للحـــق فـــي 

ينــادي القـانون الجزائـري بــأن . (ICCPR)للحقــوق المدنيـة والسياسـية  مــن الميثـاق الـدولي) د( 14.3المحاكمـة العادلـة، خاصــة بموجـب المـادة 

أيـام،  10في الحكم أو الدفع بعدم قبوله فـي خـالل " الطعن"باألحكام الصادرة من المحاكمات الغيابية، وما لم يتم  يتم إخطار المدعى عليهم

ة حقـوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحـدة أن المحاكمــات  الصــادرة غيابيــًا يـتم الســماح بهــا فــي وقــد أوضــحت لجنــ  48.فإنـه يصــبح حكمــًا نهائيـاً 

علـى سـبيل المثـال، يتعـين علـى المحكمـة  49.القانون الدولي، ولكنها يتعين أن  تكون هي االسـتثناء وليسـت القاعـدة، وتخضـع لشـروط معينـة

   50.ء المحاكمة وطلب المثول أمام المحكمةبذل جهد معقول إلعالن المدعى عليه بتاريخ ومكان إجرا

  

، وتم الحكم عليهم بالسجن لمـدة 2008تمت محاكمة كل من رشيد صغير ويوسف الرحماني وحامد رمضاني وتمت إدانتهم غيابيًا في يناير 

 144ار بموجــب المــادة دينــ 50.000، وتــم الحكــم علــيهم بالســجن لمــدة ثــالث ســنوات وتــم الحكــم علــيهم بغرامــات ماليــة قــدرها ثــالث ســنوات

مة شـمو وتـم اتهـامهم بالتجـديف ضـد اإلسـالم وضـد النبـي محمـد بواسـطة رجـل تحـول إلـى المسـيحية ويـدعى  51.من قانون العقوبـات 2مكرر 

 وقـد طعـن المـدعى علـيهم الحكـم فـي خـالل 52.ليد، الذي ورد أنه ساخط بعد أن تم حرمانه كنسيًا بسبب ارتباطـه بجماعـات إسـالمية متطرفـة

فقـًا لصـغير، فلـم و  53.، نـتج عنهـا تبرئـة كافـة الرجـال الثالثـة2008دة عشرة أيام، وتم تحديد موعد جلسة في المحكمة مرة ثانية في أكتـوبر م

يتلق هو والمدعى عليهم اآلخرين مع المحاكمتين أية استدعاءات من المحكمة ولم يكونوا على علـم بـأن اإلجـراءات القضـائية قـد تمـت حتـى 

  .م إبالغهم بما صدر في حقهم من أحكامت

  

  خاتمة
  



آثار سلبية علـى حريـة التعبيـر، وقـد عـانى المـدعى علـيهم فـي بعـض القضـايا مـن  من قانون العقوبات 2مكرر  144لقد كان لتطبيق المادة 

قـد تمثـل فـي عـن هـذه القـوانين النـاتج  المتـأوج و حقـوق اإلنسـان  انتهـاكفإن  ومع ذلك،. التوقيف واالعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة

وال يـزال يوجـد حـاالت أقـل مـن االضـطهاد بسـبب التجـديف فـي الجزائـر منـه فـي .  انتهاك حرية الدين أو االعتقـاد للمسـلمين وغيـر المسـلمين

، بيـد أن الزيـادة ا بشـكل فعـال، ومعظـم أحكـام التجـديف فـي النظـام القـانوني ال يـتم تنفيـذهبعض الدول األخرى التي تم بحثها في هذا التقريـر

األخيرة فـي مالحقـة المسـيحيين، ومالحقـة المسـلمين الـذين يعتبـرون علـى قـدر غيـر كـافي مـن التقـوى والـورع تمثـل تيـارًا مزعجـًا تجـاه إسـكات 

  .تخويف ومالحقة المسيحيين والملحدينبين المسلمين و  الخروج عن العقيدة
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 مصر
 
 

 المقدمة
 

رأي                  ر وال وانين الدستورية      . اُنتقدت حكومة مصر آثيرا بسبب فرض قيود قمعية وصارمة على حرية المواطنين في الحوار والتعبي رغم الق
ار واإلحصائيات          (EPC)التي تكفل حرية الحوار، يّجرم القانون الجنائي المصري           أو   اإلساءة الدينية والتجديف وإهانة الرئيس ونشر األخب

الهم     . المعلومات التي تؤذي سمعة مصر في الخارج وانتقاد الدستور         ى أعم . وبالمثل يخضع الصحفيون والناشرون لقيود صارمة ُتفرض عل
اول التجديف                                     ي تتن وانين الت ك الق ى تل ذا الفصل عل ر في مصر، يرآز ه ة التعبي ورغم أن هناك مجموعة آبيرة من القوانين التي تقيد حري

 . تلك التي استخدمت التهام األفراد ذوي الجرائم الدينية بما في ذلك الردةبصفة خاصة أو
 

ة             ) ح (98يوجد قانون التجديف المصري في المادة        اءة الديني رم أشكال اإلس ددة تًج واد أخرى متع ائي المصري وتوجد م انون الجن . من الق
سلم         األآثر اإلزعاج من ذلك هو احتواء النظام القضائي على الحسبة، وهي     ى م ضية عل ع ق سلمين رف ستطيع أحد الم ه ي مبدأ إسالمي بموجب

ضائية وضعت سوابق                         . إلسالمه ل آخر بسبب انتهاآ   ام الق إن األحك شريع المصري، ف ه أساس في الت يس ل ورغم أن هذا النوع من القضايا ل
 .تسمح برفع قضايا الحسبة

 
 الخلفية

 
ا اإلخوان                      1952  إلى االنقالب العسكري في    1922منذ استقالل مصر في      سياسية من بينه شًكل عدد من األحزاب ال ة، ت  الذي أنهى الملكي

اد انقالب       . 1928المسلمين التي تشكل مصدر التوتر في السياسات المصرية منذ تأسيسها في    ذي ق د الناصر ال ال عب  1952حكم المقدم جم
ه في              فرض عبد الناصر قيود عامة مشددة على اإل       . 1970البالد حتى وفاته في      ، 1954خوان المسلمين بعد أن حاول أحد أعضاءها اغتيال

 1.وسجن آالف األعضاء لتبدأ فترة حملة طويلة من القمع ضد اإلسالميين المصريين المشهورين
 

سادات في                   ور ال لفه أن اتلين اإلسالميين        1981يوجد الرئيس الحالي، حسني مبارك، في السلطة منذ اغتيال س د المق ى ي س   .  عل عينات وفي الت
ا             ى اإلسالميين عموم شرة عل ديدة متجددة ومنت ود ش ا قي رارا وقابله ر تك . وأوائل األلفية الثالثة، أصبحت هجمات المتطرفين اإلسالميين أآث

ا                 تثنائية تمام اآم العسكرية أو االس وم يظل اإلسالميون    2.اعتقل اآلالف عشوائيا واحتجزوا وساء استخدام المح رهم   – والي اتلون وغي  –المق
ه     . مستهدفون حيث ترصد السلطات المصرية عن قرب وبانتظام ظهور أي نشاط سياسي مستقل من أي نوع          ذي واجه ز الخاص ال إن التميي

ا في مصر المعاصرة               ة                  . اإلسالميون في التسعينات يستمر إلى حد م سان أن الحكوم وق اإلن رر مرصد حق ال، يق بيل المث ى س تحتجز  "عل
 3".ض عليهم عقوبات أشد صرامةن لفترات أطول وتفرياإلسالمي

 
ذ  سلمون من رر1954ُمنعت جماعة اإلخوان الم ال المتك ا لالعتق ر رسمي من .  وتعرض قادته سامح غي ة آكل بت ك تحظي المنظم ع ذل م

ة           4الحكومة منذ السبعينات   ى نظم ديني وم عل ي تق سياسية الت د ف  5. ويتسابق أعضائها على السلطة آمستقلين منذ منع األحزاب ال دعم   فق ازت ب
ديمقراطي        444 مقعد من 88 فحصلوا على  2005آبير في االنتخابات البرلمانية لعام       وطني ال ل معارضة ضد الحزب ال ر تكت  وشكلت أآب

ائهم         " اإلسالم هو الحل  "استخدم آثير من مرشحي اإلخوان المسلمين شعار المنظمة          6.الحاآم ين عن انتم م، معلن ى      7.في حمالته ذا إل  أدى ه
ة            أن وصف ا   ة الخفي صفة الديني ارك لكل حرآات                      . لبعض الوضع في مصر بال ى قمع مب سلمين إل دعم لإلخوان الم د ال ون تزاي سر المعلق ف

 :المعارضة السياسية، التي ترآت فراغ تمأله المؤسسات الدينية
 

ان والجمهور ل                       وفر للمؤسسة اإلسالمية المك سياسية، ت سلطة ال ى ال ضته عل ه اإلسالمية      مع إحكام النظام المصري قب ديم أجندت تق
ة المصرية من                    . الخاصة على النقيض من خالل قيام النظام بحرمان مواطنيه من الوصول إلى الفضاء السياسي، عززت الحكوم

 8".سلطة المؤسسة اإلسالمية في المحيط العام وسّلمت قدر آبيرا من السيطرة نتيجة لذلك
 

انون اإلسالمي          الحظ بعض المحللون توترا بادئ بين السلطات ال        ضائية حول طرق الق ا       9.تنفيذية والق ا في آل درجاته اآم تقريب  تبنت المح
انون اإلسالمي   (تفسيرات متحفظة للقرآن والسنة      سماح                 ). الق دات رغم استمراره في ال ذه المعتق ام بفرض ه ارك عدم االهتم ى مب ظهر عل

ذي تلع             ابي ال دور الرق ي             للمؤسسات الدينية بالقيام بذلك، في ظل ال ا يل شه فيم ذي سنناق ة األزهر ال ه جامع دار      . ب ى مق ضا إل راء أي أشار الخب
  10.قضايا الحسبة على مدار العقدين الماضيين آعالمة على التأثير المتزايد للمؤسسات الدينية المحافظة على القضاء والمجتمع

 
م أن نالحظ                ة             قبل فحص قوانين التجديف المصري وأثرها على حقوق اإلنسان، من المه وق حري اول حق وانين تتن  أن الدستور ال يتضمن ق

ادة    47وتحمي المادة ". حرية االعتقاد وحرية ممارسة الحقوق الدينية     " على   46تنص المادة   . التعبير والتدين وغيرها   رأي والم ة ال  48 حري
د أ                         ى الجرائ ة عل ع الرقاب ائل اإلعالم وتمن شر ووس صحافة والطباعة والن ة ال ى حري ة         بالمثل تنص عل ا بطرق إداري ا أو إلغائه  11".و تعليقه



انون       40باإلضافة إلى ذلك، ينص الدستور على الخلو من التمييز في المادة             ام الق ساويين أم واطنين مت م  .  والتي تنص على أن آل الم وأن له
 12".حقوق عامة ومهام متساوية بدون التمييز بسبب الجنس أو األصل العرقي أو اللغة أو الدين أو الملة

 
شريع          " التي تنص على أن      2مع ذلك يجب قراءة آل المواد في الدستور بما يتصل بالمادة             سي للت ة وأن المصدر الرئي ن الدول اإلسالم هو دي

ر في حد       . إن التأآيد على الشريعة أمر مثير للمشاآل لغير المسلمين في مصر          . 13"هو الشريعة اإلسالمية   وانين تعتب ى ق فهو لم يؤدي فقط إل
ادة     .ييزا ضد غير المسلمين، بل أسهمت أيضا في تكوين بيئة من التعصب           ذاتها تم  ة     "2 ومثلما يرى أحد المعلقين، فإن الم داعيات ثقافي ا ت له

ى    ى الحصول عل ادرة عل ر ق ة غي ات مختلف ي تنتمي لخلفي ل الجماعات الت ع وجع ي المجتم سلطة ف ات ال تمرار عالق ق واس ى خل ة عل هام
م                    عالوة على ذلك   14".المساواة ز وته وا التميي شك في اإلسالم واجه يهم ال ، إن المسلمين الذين يرغبون في االنتقال إلى دين آخر أو يبدوا عل
 . الردة

 
ى اتهامات      ضا إل ات   –ُيقصد بالدور الرسمي للشريعة قضايا التجديف واإلساءة الدينية التي قد تؤدي أي ا إدان دورها    – وأحيان ي ب الردة والت  ب

اري               .تؤدي إلى التمييز   ضايا تفرض الطالق اإلجب زواج والوصاية وبعض الق راث وال ق  .  إن للردة عواقب في الشريعة تؤثر على المي وخل
 15. في مسألة الردة رغم نقص التشريع الرسمي في هذه المسألةالحكم في هذه القضايا فقه التشريع في المحاآم المصرية

 
وميين  مصر بقانون الطوارئ الذي زادت القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في       انون   . يمنح سلطات آبيرة للمسئولين الحك ُوضع ق

ه بعض    2010 وقع أحدث تجدي له في مايو 1981.16 وأصبح ساري بدون تعطيل منذ 1967 أول مرة في 1958 لعام 162رقم    وجاء مع
ة وانين الرقاب ال ق ل إبط ة مث ديالت اإليجابي سه . التع د نف ك، تعرض التجدي ع ذل ن م دد م سان وع وق اإلن ديدة من جماعات حق ادات ش النتق

ة     17. الحكومات األجنبية بما فيها الواليات المتحدة  دون تهم ى االحتجاز ب دة    يشترط قانون الطوارئ من بين عدة أمور عل ة لم  45أو محاآم
ة       يحتجز األفراد المعت.  يوم لمدة غير محددة45يوم بأمر من وزير الداخلية ويمكن تجديد فترة    اءة الديني تهم التجديف أو اتهامات اإلس ين ب قل

انون ذا الق ي   . تحت ه تثنائية خاصة دون الحق ف اآم اس اآم عسكرية أو مح ام مح دنيين أم ة الم انون بمحاآم سمح الق ك، ي ى ذل باإلضافة إل
 . ساءة الدينيةيزيد قانون الطوارئ من انتهاآات حقوق اإلنسان التي تنشأ من تطبيق قوانين التجديف واإل. االستئناف

 
 التجدیف قوانين

 
ار المتطرفين،               "من القانون الجنائي المصري     ) ح (98ُيجّرم قانون التجديف الرئيسي في المادة        ز أفك رويج أو تعزي دين في ت أي استخدام لل

ة     من خالل التحريض أو االستخفاف أو إظهار االحتقار ألي دين منزل من السماء، أو اإلضرار                  دة الوطني اعي   بالوح سجام االجتم  18".واالن
ة      اءة الديني ادة      . تتناول الشروط األخرى للقانون الجنائي المصري أشكال مختلفة من اإلس ال، تعاقب الم بيل المث ى س ى 160عل دمير أو   عل  ت

 طباعة ونشر 161لمادة  تمنع ا19.تخريب أو تدنيس المباني الدينية والمواقع والرموز والمقابر والجبانات إلى جانب إعاقة االحتفاالت الدينية            
ة            ة     (نصوص دينية ممزقة عن قصد لديانات معتمدة من الدول سيحية واليهودي ة           ) اإلسالم والم شعائر الديني تهزاء بال سخرية أو االس وتجرم ال

ار          176تعاقب المادة   20.العامة ة أو االحتق رة للكراهي ة المثي د التجمعات الديني ام وعق ادة   21. التحريض الع ى  178 وتنص الم دة    عل سجن م ال
 22.عامين المتالك أو توزيع أو تصنيع وثائق تنتهك األخالق العامة رغم أن المدة غير محددة

 
 عدم التوافق مع القانون الدولي

ة           . تتعارض قوانين اإلساءة الدينية والتجديف المصرية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان           ى حري ررة عل ر مب رة وغي ود خطي فهي تضع قي
 .رية الدين ولها تأثير سلبي وشامل على االستمتاع بحقوق اإلنسان على حد الوصف الوارد أدناهالتعبير وح

 
ة   سياسية والمدني الحقوق ال ة الخاصة ب دة الدولي ا المعاه ا فيه سان، بم وق اإلن رى لحق ة الكب دات الدولي دد من المعاه ي ع إن مصر طرف ف

(ICCPR)صادية واال وق االقت ة للحق دة الدولي ة ، المعاه ة والثقافي ز (ICESCR)جتماعي ل أشكال التميي ى آ ضاء عل ة للق دة الدول  والمعاه
رأة            (ICERD)العنصري   ز ضد الم ادة   . (CEDAW) ومعاهدة القضاء على آل أشكال التميي سري آل     151وحسب الم  من الدستور، ت

ة          23.عةالمعاهدات الدولية بعد االنتهاء منها والتصديق عليها ونشرها حسب اإلجراءات المتب           وق المنتهك ر من الحق ك، إن آثي ى ذل  عالوة عل
سان                            وق اإلن دولي لحق ذآورة في اإلعالن ال سه وم ة صراحة في الدستور نف ة محمي ذه    . بقوانين التجديف وقوانين اإلساءة الديني تتصارع ه

 لعمليات السارية لتطبيقها مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي في عدد من المستويات، بما فيها التطبيق واالقوانين
 

 غياب اإلجراءات الوقائية لمنع سوء االستخدام
ع                       ة لمن ة الداخلي باإلضافة إلى تقييد حقوق الحرية األصولية مثل حرية التعبير، تفتقر قوانين التجديف واإلساءة الدينية إلى اإلجراءات الوقائي

دود ك الح ى تل ود عل ه قي تج عن ذي ين شكل ال تخدامها بال ى . سوء اس ر إل شكل سيء وتفتق ة ب واد مكتوب ذه الم رى أن ه ال، ن بيل المث ى س عل
انون من          "وعلى حد وصف أحد المعلقين، فإن التشريع المصري          . التعريفات الواضحة للمصطلحات الهامة    ق الق ه حيث يطب رجعي بطبيعت

ة يصبح                والقانون انتقائي بسبب العملية نفسها التي يتم إصدار       . أجل التعامل مع حاالت خاصة     صفة العام سابه ال ه إلآ ة لجعل ا في محاول ه به
 24".غامضا جدا

 



ادة     ي الم ة ف ر المعرف ة وغي صطلحات العام سياسية      ) ح (98إن الم ات ال سوية النزاع دة لت ه أداة مفي صري جعلت ائي الم انون الجن ن الق م
سان وأحزاب المعارض                 وق اإلن ات ضد حق ل         والشخصية، إسكات ُنقاد النظام ومرتكبي الجناي ة واستهداف الجماعات المعرضة للهجوم مث

ايو        . المثليين ر من        2001على سبيل المثال في م ل أآث شواذ               50، ُاعتق ي مشهور لل ى ملهى ليل ارة عل د غ ي بع ة    .  مثل م الرجال بالجريم ُاته
ادة                         ود دقال بالتجديف بموجب الم ا شريف فرحات ومحم م        ). ح (98المعتادة وُاتهم اثنين من زعماء هذه الطائفة وهم ين أنه ة تب وفي النهاي

 25.مذنبون وُحكم عليهم بالسجن خمس سنوات وثالثة سنوات على التوالي
 

س وبيتر عزت من الجمعية المسيحية في الشرق األوسط وهي ت عادل فوزي فل–وفي قضية أخرى، احتجز نشطين اثنين من حقوق اإلنسان        
اط   "سب دين سماوي" بتهمة 2007 في أغسطس   – منظمة آندية  سيحيين األقب وق الم ي    26. آنتيجة لعملهم وهو الدفاع عن حق ام الت  وفي األي

شرطة             د ضباط ال ى ي ل عل ه ُقت سيحية في     27.تسبق اعتقالهم، التقي رجالن مع عائلة أحد المسيحيين األقباط الذين ُزعم أن ة الم  عملت الجمعي
ل   على دعم القضية المثيرة للنزاع لمسيحي متحول وهو مح الشرق األوسط   قبطي  21مد حجازي وقاضت الحكومة بسبب سعيها لالنتقام بقت

عن اعتقاده بأن احتجاز فلتس وعزت آان شكال  عبر مثل عن الجمعية المسيحية في الشرق األوسط  . 2000 الشمالية في الكشح في      في قرية 
م رسمية لكن       2007بر  ُأطلق سراح الرجلين في النهاية في نوفم   28.لكراهية الموجهة ضد المنظمة آكل    من أشكال ا   ع ضدهم أي ُته م ترف  ول

انون                        ة بموجب ق ى الدول سلطات الممنوحة إل ى جانب ال ة إل اءة الديني وانين التجديف المصري واإلس ا ق ستخدم به القضية توضح الطريقة ت
 29.الطوارئ، في إبطال الحقوق واستهداف أفراد أو جماعات معينة

 
ة والتجديف       ة لإلسالم      تستخدم قوانين اإلساءة الديني سيرات مختلف ة أي تف ضا في مواجه ضائيا       .  أي ه ق شكيك في اإلسالم يمكن مالحقت إن الت

ة  . باعتباره تجديف وقد يؤدي إلى اتهامات أو ادانات بالردة         ادة   ومثلما يرى صندوق بيكيت للحرية الديني إن الم  و 161 و 160و ) ح (98، ف
 30". الذين يشارآون في المناظرات السلمية عن الدين من القانون الجنائي تستخدم ضد األفراد178 و 176

 
  الحسبة مبدأسوء استخدام

ى                    1966أوضح الحكم الصادر في      اآم عل ا في المح ه إجرائي أن الحسبة أمر مسموح ب ة في مصر، ب  عن محكمة النقض وهي أعلى محكم
ة         31.أساس النظام القانوني في الشريعة     اآم بإدان ضايا الحسبة        تسمح السوابق القانونية للمح ارهم ملحدين آنتيجة لق راد بالتجديف واعتب . األف

 32.وفي الفقه اإلسالمي، يسمح مبدأ الحسبة للمسلمين برفع قضايا ضد مسلم آخر إذا آان المدعي عليه يتصف بطريقة تناقض مبادئ اإلسالم             
اره مسيء لإل           إن أي تصرف يمكن اعتب ة ف ة العملي  PEN وحسب مؤسسة  . سالم ويمكن مقاضاته   مع ذلك، يظل المبدأ غامض ومن الناحي

 33.الدولية أن اآللية ُذآر أنه ُيساء استخدامها ألسباب شخصية أو حتى لالبتزاز
 

دأ الحسبة                    رين المصريين بموجب مب اديميين والمفك ة عشرات األآ ضية          . وفي الثمانيات والتسعينات، تمت مالحق ضايا ق ذه الق من أشهر ه
ذي اعت  اد ال و زي صر أب ي الباحث ن ل ف ة    1995ق ة العربي تاذ للغ اره أس ة باعتب ه األآاديمي ي بعض تعاليم الم ف ديف ضد اإلس م بالتج  واته

اهرة         ة الق تاذ آخر                . والدراسات اإلسالمية في جامع ين أس ه وب ية بين ات سياس سبب اختالف ضائية آانت ب ة الق د أن المالحق ه يعتق ن أن د أعل لق
ستمر، وهو                      ووفق مصادر عديدة، آا    34".تضمنت ضغينة شخصية   زاع م اديمي آخر ن ن بين أبي زياد و عبد الصبور شاهين وهو باحث أآ

ية   " زعم أحد المراقبين أن قضيته    35.رجل دين وأستاذ للغة العربية     ين  36".ال تخدم أي هدف آخر سوى تصفية حسابات شخصية أو سياس  تب
سها         أن أبو زياد مذنب بالتجديف وحكمت محكمة النقض على أنه رغم عدم وجود أي      ه نف إن آتابات اده، ف ن إلح د يعل ائق أو تصرف متعم  وث

و                    37.تدل على اإللحاد   سلم، اضطر أب ر م زوج من رجل غي ا الت  وحيث أن التفسير السائد للقانون اإلسالمي يرى أن السيدة المسلمة ال يمكنه
 38.زياد إلى الهرب إلى هولندا لتجنب تطليق زوجته إجبارًيا

 
ا وأصدر        أعترض المحامون المصريون و    شقين فكري احثين والمن ة الب المفكرون وبعض وسائل اإلعالم على استخدام مبدأ الحسبة في مالحق

ا    .  لتحديد استخدام هذا المبدأ1996البرلمان المصري قانونين في    م يعتبره ا ل يمنع القانون األول مزاعم الحسبة من الوصول إلى المحكمة م
ق            . من مقدم الشكوى أن تكون له مصلحة شخصية في القضية         والقانون الثاني يتطلب    . القاضي صحيحة  ة ال تطب ة العملي ك، من الناحي مع ذل

اآم رغم نقص              (ANHRI)وحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان       . هذه اإلجراءات الوقائية   دى المح  ُقبلت بعض قضايا الحسبة ل
 39.التدقيق من القضاة

 
ق بأصل    اومصرية والكتابة نوال السعد للنسائية ال2001شهدنا هذا في قضية   ي تتعل ي التي اتهمت بالتجديف ضد اإلسالم بعد مالحظاتها الت

ساء          الحج وقواعد الميراث في الشريعة التي بموجبها يحصل الر         ه الن ا تحصله علي وحش         40.جال على ضعف م ل ال اهرة نبي دم محامي الق  تق
ة    بشكوى حسبة ضد السعداوي، ولكن بدال من تقديم القضية      شئون المدني ة ال ى محكم ع   41. إلى مكتب النائب العام، ذهب مباشرة إل  من المتوق

رة أخرى                          ة م ا الظهور في المحكم ى، لكن ُطلب منه  وحصل  أن تسقط التهم المرفوعة ضد السعداوي في جلسة االستماع من الدرجة األول
ى طلب       بعدها بعدة أسابيع، أسقطت المحكم    42. الوحش على فرصة االستماع إلى شكواه      اء عل م بن ام   من ة التهم وذآر أن ذلك ت  43. النائب الع

ستمر                ي ت ة الت ية يوضح الطريق ة أساس سبب انتهاآات إجرائي ور ب ا ورغم أن المالحقة القضائية لم تتم، فإن حقيقة أنها استبعدت على الف   فيه
 . قضايا الحسبة في قمع حرية التعبير والرأي

 
 



 انالتأثير على االستمتاع بحقوق اإلنس
 

 حریة التعبير
ر                      ة التعبي ى حري ر شرعية عل ديدة وغي ا من          . إن الحظر المصري على التجديف واإلساءة الدينية أدى إلى قيود ش وانين جزئًي ذه الق ُطبقت ه

ذي                 44.خالل اآلليات الممتدة للبالد للرقابة على النشر       ا المستوى التنفي ا فيه شر بم واد الن ك ُيحقق     مع .  يوجد عدة هيئات مهتمة بمراجعة م  ذل
سنة                                سلمين ال دة للم ة رائ ة إسالمية وسلطة ديني دم جامع سلمين وهي أق ة للم مجلس البحث اإلسالمي في جامعة األزهر في النصوص الديني

م     . وتشتهر بتفسيراتها المتحفظة للشريعة    ام    102أعطي القانون رق رآن والحديث          1985 لع شر الق اليم الرسول  ( األزهر سلطة تنظيم ن ). تع
ى الكتب المرتبطة                      "ما قاله بعض المحللون،     ووفق   يس فقط عل بدأت سلطاتها سريعا في النماء وأصبحت اليوم مشارآة في فرض الحظر ل

دين                  رتبط بال ا ت ي ربم ى أن األزهر     1994 وفي   45".مباشرة بالقرآن والحديث بل على عدد من الكتب األخرى الت ة عل هو  " وافقت الحكوم
ى ي يجب عل دة الت سلطة الوحي الم والكتب  ال راخيص لألف ي إصدار الت ه الحق ف ه ل ور اإلسالمية، أن ي األم ا ف ة الرجوع إليه  وزارة الثقاف

 . إن قائمة الكتب المحظورة في مصر طويلة ويضاف إليها عناوين أخرى باستمرار46".والشرائط التي تناقش الدين
 

ة يوجد حوادث آثيرة على فرض الرقابة على الجرائد والمجالت ألسباب    ل        2006في  . ديني دة مث ة الرائ د األوروبي سخ من الجرائ ، منعت ن
داع المصرية في               47".لوفيجارو وفرانكفيرتر واليجيميني زيتونج، بسبب مقاالت تعتبر مسيئة لإلسالم          ة اإلب شر من مجل حبت رخصة الن  ُس

 .  التحرك انعكس في االستئناف رغم أن هذا48 والتي تبين أنها تجديف2007 بسبب إحدى القصائد المنشورة في 2009أبريل 
 
صندوق[ ل   ] ال ه عزازي ي آتاب سيحية ف ديف ضد الم سلم بالتج و م دان وه ف المصري يوسف زي م المؤل شابهة، ُاته ضية م ي ق رفعت . وف

سيحية وبعض الشخصيات          ) ح (98الجماعات المسيحية شكوى بموجب المادة    اب يسب الم ه أن الكت رى في ائي المصري ت من القانون الجن
ة              ال ام يحقق في التهم ي                    49.دينية الهامة وُذآر أن مكتب النائب الع ى الت ا األول سردها حيث أنه ضية سن ذه الق ا ه دمت به ي تق ة الت  إن الطريق

إن             . للدفاع عن المسيحية  ) ح (98تستخدم المادة    ة األزهر، ف ى جامع وبينما منحت الحكومة مهمة البحث في المنشورات المتعلقة باإلسالم إل
ر          . األرثوذآسية القبطية تقوم بنفس الشيء بشكل غير رسمي في المسيحية         الكنيسة   ا تعتب ل، حيث أنه سة بفحص عزازي م الكني م تق ك ل مع ذل

 50.أدب شعبي وليس ديني
 

ى االنترنت                        ر عل ة في قمع التعبي اءة الديني وانين التجديف واإلس ستخدم ق ريم أمي     . باإلضافة إلى الكتب والدوريات، ت دون آ ل الُم ر في  ُاعتق
ة      .  بسبب آتاباته اإللكترونية الناقدة عن قيادة األزهر2007 وُحكم عليه بالسجن أربع سنوات في  2006 دة العامل م المتح وجدت جماعة األم

ادة                  ر بموجب الم ة التعبي ة الخاصة     19في االحتجاز العشوائي أن القضية المرفوعة ضده أدت إلى انتهاك حقه في حري دة الدولي  من المعاه
اس ويجرح مشاعرهم          . قوق السياسية والمدنية واإلعالن الرسمي لحقوق اإلنسان      بالح ؤدي الن استنتجت جماعة العمل أن التشويه الديني قد ي

ة             ة الديني ق عن                   . لكنه ال ينتج عنه انتهاك مباشر لحقوقهم في الحري ي تنبث دات الت ى اآلراء والمعتق ود عل دولي بفرض قي انون ال سمح الق ال ي
 51".الدينية ألغلبية السكان أو التي حددتها الدولةاالعتقادات 

 
 الحریة الدینية
ادة   ر الم ة     ) ح (98تحظ سماوية الثالث ان ال د األدي د أح ط ض ديف فق ة التج ادة تمييزي ي م سيحية   وه الم والم م اإلس ن اهللا وه ة م  أو المنزل

ة ة واألحمد . واليهودي ل البهائي ا مث رف به ر المعت ة غي ات الديني ل األقلي أثر  ال تن ة عن اإلسالمم، وهي تت ة وخارج ة وهي طوائف مبتدع ي
 52.بالقانون بشكل غير متناسب

 
ة  . بخالف المسيحيين واليهود فإن أتباع البهائية واألحمدية ال يتمتعون بالحرية القانونية في ممارسة العبادة     في الحقيقة، يعتبر ممارسة البهائي

م          . تجديف انون رق ام    ل 263والدين محظور بموجب الق ائي من أي                    1960ع شطة الجماعة وتحرم البه ة وأن ي تحظر المؤسسات البهائي  الت
ذا     54"ترى الحكومة أن القانون يطبق لمساندة النظام العام        53.اعتراف قانوني  د ه ا تؤآ  والمحاآم المصرية بما في ذلك المحكمة اإلدارية العلي

دثها في          واجه مع "،   وحسب الجمعية الوطنية الروحية للبهائيين     55.الوضع تنقون البهائية في مصر عدة حوادث اعتقاالت واحتجاز وسجن أح
 56".تظل البهائيون تحت المراقبة الصارمة للشرطة، ويتم تفتيش منازلهم بشكل دوري، ويأخذ التراث البهائي ويدمر. 2001

 
دها ال                 ي تعتم سخة الت انون التجديف              تتم المالحقة القضائية أيضا لآلخرين الذين يعتبروا منحرفين عن الن سني بموجب ق ة من اإلسالم ال دول

د رضوان                   صبور الكاشف ومحم د ال ضية عب ا حدث في ق ان                  . المصري، مثلم ه رأي اهللا، وآ زعم أن د لجماعة إسالمية وي ان الكاشف قائ آ
ة التجديف في           . رضوان أحد تابعيه   رجالن بتهم ل ال سل                2006ُاعتق ام ويطالبون الم دان ع تهم يتضرعون في مي د رؤي التوقف عن      بع مين ب

سجن      57.الصالة خمس مرات في اليوم   ه بال م علي ة سنوات          11 ُذآر أن الكاشف ُحك سجن ثالث ى رضوان بال م عل ة اهللا وُحك ة رؤي ام بتهم  ع
خفضت محكمة االستئناف في وقت الحق الحكم عن الكاشف إلى ست           ). ح (98بسبب إنكار وجود الجنة والنار، اتهم االثنان بموجب المادة          

 58.ت لكنها أآدت مدة السجن لرضوانسنوا
 

اد حيث أن اإلجراء يمكن استخدامه في استهداف          يفرض الفقه القانوني المصري للحسبة أيضا عقوبات صارخة على حرية التدين واالعتق
سير الرسمي          وع        . المنشقين فكريا وأي مناقشة لإلسالم تختلف عن التف سمح بتن ر ت ة التعبي دين وحري ة الت ادئ حري سائل   إن مب اآلراء في الم



دى     ى أي م اب إل اديميين المصريين والكت ا من األآ د وغيره و زي ا ناصر أب ي واجهه ة الت ة والكراهي ة، وتوضح المضايقات القانوني الديني
 .تتضارب األوضاع في مصر مع هذه المبادئ

 
 الخلو من التمييز

ة      أثرت القوانين المصرية والممارسات القانونية سلًبا على حقوق المس  ة الديني  تصل  59.لمين في تغيير ديانتهم وهو مكون أصولي في الحري
اهرة في          . هذه القيود أيضا إلى التمييز الديني، حيث ال يخضع غير المسلمين لقيود مشابهة  ة في الق ة اإلداري صادر عن المحكم م ال د الحك أآ

ة ممارسة          60.لى دين آخر ليس مسموح به      أن الردة هي انتهاك لمبادئ اإلسالم وبالتالي فالتغيير من اإلسالم إ           2008 أن حري رار ب  صرح الق
ادئ اإلسالم        "الشخص لدينه تخضع لقيود معينة وهي        وانين ومب ق ق ة في    61".الحفاظ على النظام العام واألخالق العام وتطبي  استمر المحكم

ام  "تفسير   سكان المصريين من               " النظام الع ة ال دين اإلسالمي وأغلبي ى ال شير إل اره ي اره المصدر      باعتب انون اإلسالمي باعتب سلمين والق الم
 63. في أثناء ذلك، ال يواجه المسيحيون الذين يرغبون في التحول إلى اإلسالم أي تحديات في القيام بذلك62.األساسي للتشريع المصري

 
ون في التحو                 ذين يرغب سلمين ال ز ضد الم ذا التميي دين آخر  في السنوات الحديثة توجد قضايا عديدة بارزة توضح ه اد    . ل ل اء العق ل به ُاعتق

سبب           2005المتحول إلى المسيحية في      انون الطوارئ ب دين سماوي         " واحتجز بموجب ق اءته ل تباه في إس ة أو    64".االش دون تهم  وُاحتجز ب
صلة في          2007.65محاآمة ألآثر من عامين قبل أن يتم إطالق سراحه في               ضية منف سيحية م       2007 وفي ق ى الم د  ، استأنف المتحول إل حم

وُذآر أنه أول مسيحي يحاول الحصول     . حجازي األمر أمام المحاآم لتغيير دينه في بطاقة الهوية التي تصدرها الدولة من مسلم إلى مسيحي               
ل     66.على اعتراف رسمي بتغيير ديانته     ة                   2010 وفي أبري تئناف ضد رفضه للمطالب القانوني ة واالس ل في المحكم امين من التأجي د ع ، بع

ي                    ).  خاللها لتهديدات بالقتل والتمييز بسبب تغيير دينه       والتي تعرض ( ضايا الت ى نتيجة إحدى الق اء عل رة أخرى بن تأجلت قضية حجازي م
 67. من الدستور والتي تنص على الحرية الدينية47آانت أمام المحكمة الدستورية فيما يخص المادة 

 
 الخلو من االعتقال العشوائي واالحتجاز

د التجديف                   تعقدت مشكلة االعتقا   ي تقي ه الت انون الطوارئ المصري ولغت انون في        . ل واالحتجاز العشوائي تعقدا شديدا بسبب ق ديل الق م تع ت
تة أشهر            2006 ة                 68. لتقليل مدة االحتجاز بدون تهمة أو المحاآمة إلى س ر الحكومي ر من المنظمات غي رر آثي ك تق ذا  NGOs) مع ذل  أن ه

ر         ة رسمية                        الحاجز يوجد فقط نظرًيا حيث أن األف ة أو محاآم دون تهم ود ب ل لعق سنوات ب ون محتجزين ل ة يظل ة العملي نوهت  . اد من الناحي
ى سلطات        69".وجود احتجاز طويل لمئات األفراد بدون تهمة بموجب قانون الطوارئ          "وزارة الخارجية عن     ة المصرية عل  تحافظ الحكوم

ة         اءة    االعتقال واالحتجاز بموجب قانون الطوارئ وهي تخضع للمراجع ضائية وتحمي من اإلس ام       . الق ة أحك ة عام ر الحكوم ك تحتق مع ذل
لطتها   ب س ال بموج ر االعتق دد أوام ة أن تج ق وزارة الداخلي ن ح وارئ وم انون الط ب ق زين بموج دار المحتج ة بإص ضاء الخاص الق

 70".الخاصة
 

انون ا                     ين االحتجاز بموجب ق سيئ ب ط ال وانين التجديف     توضح قصة هاني نظير وهو مدون مسيحي قبطي الخل ر     . لطوارئ وق ُذآر أن نظي
رج   2008 واحتجز في أآتوبر 71.ربط في مدونته بين صورة غالف آتاب يعتبر مسيء لإلسالم     بموجب قانون الطوارئ وسجن في سجن ب

ضائية إلطالق سراح                  72.العرب من ذلك الحين    ام ق ه، لكن   حصل محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان عن نظير على خمس أحك
ى أوامر                   2010.73لم ُيطلق سراحه حتى يوليو        مع ذلك في آل مرة يصدر فيها حكم إلطالق سراحه، تنقض قوات األمن القرار وتحصل عل

شرطة،                             . جديدة بالحبس من وزارة الداخلية     سم ال ى ق ل إل ر انتق ة أن نظي ر حكومي ة غي ررت منظم إطالق سراحه، ق بعد آخر أمر قضائي ب
 74.ج العرب بأمر حبس جديدليعود مرة أخرى بر

 
ا       م يقترفه  زعمت  75.الجدير بالمالحظة أن نظير لم توجه إليه أي تهمة رسمية بالتجديف أو اإلساءة إلى اإلسالم، لكنه ُحبس بسبب اتهامات ل

 76"مدونتهالسلطات المصرية أن حبسه آان إجراء وقائي لحماية حياته، في ظل الغضب واالنتفاضة القوية للمسلمين في قنا بسبب 
 

رئيس                          ى ال اءة إل دين واإلس ة اإلسالم وسب ال ى آراهي ة التحريض عل ه بتهم م المدعي علي في حالة المدون آريم أمير المذآورة أعاله، ُاته
شريعة            –النتقاده جامعة األزهر ومجلس البحث اإلسالمي        ادئ ال  في  77. وهي الهيئة المعنية بضمان مطابقة آل المنشورات في مصر مع مب

ى االحتجاز        ،2009 ي تعمل عل دة الت م المتح ة في اإلعالن           وجدت جماعة األم شروط الحبس والمحاآم اك ل ل انته سه يمث  العشوائي أن حب
 . 79)14 و 10المادة ( و الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان 78)10 و 9المادة (العالمي لحقوق اإلنسان 

 
ر من             2010 مارس   15ومؤخرا ُاحتجز تسعة أتباع لألحمدية في        انون الطوارئ ألآث ة        80 واحتجزوا بموجب ق ة أو محاآم دون تهم وم ب  ي

 ُوجهت إليهم تهم في النهاية بإظهار (EIPR)وحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية . وذآر أن ذلك آان بسبب تبعتهم لطائفة األحمدية       
انون الطوارئ في             80.لمصريمن القانون الجنائي ا   ) ح (98االحتقار للدين اإلسالمي بموجب المادة        31 وبعد انتهاء أمر اعتقالهم بموجب ق

ام أخرى         ة أي دة أربع ة من      4وفي  . مايو، تم وضعهم تحت أمر االحتجاز الوقائي الصادر عن قاضي أمن الدولة لم ق سراح ثالث ه، ُأطل  يوني
 81".اضي أمن الدولة فيما وصه بأنه خطوة مدهشة يونيه ُأطلق سراح الستة الباقين بقرار ق8المحتجزين بأمر قاضي محكمة الجنح وفي 

 
 



 الوصول إلى التمثيل القضائي
اء الحبس         ة أثن شارة القانوني ان    . 82.اتصفت القضايا الشهيرة لهاني نظير وآريم أمير بانتهاك الحق في الحصول على االست آال الشخصين آ

سجن            لهم ممثلون من الشبكة العربية لحقوق اإلنسان، وهؤالء المحامون مُ          وآلين في ال ورغم أن   . نعوا من الحصول على حقهم في زيارة الم
المحامين حصلوا على تصاريح رسمية بالزيارة من النائب العام ومكتب شئون المحتجزين، منع المسئولون في السجن المحامين من الدخول         

شبكة العرب            2009.83على األقل في ثالثة مرات في        دمت ال رفض وق ى            لم يقدم أي أسباب لل سان شكاوى رسمية إل وق اإلن ة لمعلومات حق ي
 84.مكتب النائب العام، لكن من الواضح انه لم يتخذ أي تصرف للتحقيق فيها

 
 ةلداعلا ةمكاحملا يف قحلا

اآم العسكرية               ى المح انون الطوارئ   85.مثلما ذآرنا من قبل، يمكن إحالة المشتبه فيهم بالتجديف بموجب قانون الطوارئ المصري إل نح ق   يم
ة                                ة والعادل ة النزيه ة بالمحاآم ة المتعلق ايير الدولي ا يعارض المع نقض، بم اآم خاصة دون الحق في ال أيضا الحكومة الحق في تأسيس مح

ات                   " ووفق ما قاله أحد المعلقين،       86.واالستقالل القضائي  اآم العسكرية الخاصة ليست هيئ على مدار السنوات، أصبح من الواضح أن المح
ة     مستقلة حيث أنها   سلطة التنفيذي الي            .  تخضع لل ضائية خي دو أن نظام استقالل الق ورق فقط          –ويب ى ال دأ عل ق          – مب ة يمكن تحقي  ال توجد آلي

 87.حقوق اإلنسان من خاللها
 

اآم الخاصة في إطالق سراح المحتجزين وإصدار أوامر                                رارات المح نقض ق ة الخاصة ب عالوة على ذلك، تثير ممارسات وزارة الداخلي
 مثلما ذآر أحد مراقبين حقوق اإلنسان، ال يراعي المسئولون       88.ة بسلطتها الخاصة شكوك بشأن الصلة بآليات المراجعة القضائية        حبس جديد 

 89".الحكوميون قرارات المحكمة وهذا يوضح أنهم يعملون خارج القانون ويفعلون ما يحلو لهم أساسا
 

ة                 ى المحاآم وق الحصول عل ى حق ضا عل ة في مصر            يؤثر نظام الحسبة أي اءة الديني ين بالتجديف أو اإلس ة لهؤالء المتهم ة و النزيه . العادل
سلطات في وقف         90سجلت مئات من قضايا الحسبة ضد ُآتاب ونشطين وهي غالبا باستخدام التجديف أو الردة باعتبارها استهالل                شلت ال  وف

اآم ى المح شرعية من الوصول إل ر ال شة أو غي شكاوى الطائ ع ال انونالممارسة أو من وق .  بموجب الق ات حق ة لمعلوم شبكة العربي رى ال ت
وى                          ضايا أسس أق ذه الق ساب ه ا اآت تج عنه اب وصحفيين ن اإلنسان أن موقف الحكومة الضعيف تجاه آثرة قضايا الحسبة المرفوعة ضد آت

  91.وامتدت إلى النشطين في حقوق اإلنسان ومناصرين المجتمع المدني
 

 لوحشية غير اإلنسانية أو المهينة وحق الفرد في الحياة واألمنالخلو من التعذيب والمعاملة ا
إن السجل المصري السيئ عن التعذيب والمعاملة الوحشية غير اإلنسانية أو المهينة أو العقوبة تعرض لفحص آثير وتم توثيقه في تقارير ال          

ر الخاص لترويج وحماية حقوق اإلنسان والحريات األصولية           مثل المقر  –يوجد عدد من خبراء األمم المتحدة وهيئات المعاهدات         . نهاية لها 
 عن اهتمامها باالستخدام المستمر للتعذيب وسواء المعاملة خصوصا –أثناء مواجهة اإلرهاب ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق اإلنسان       

 92.في مرافق الحبس اإلداري والسجون
 

ى اإلطالق،     ذيب في مصر بأنه وباوصف مرصد حقوق اإلنسان التع  تم عل ا أو ال ي ئي وزعم أن شكاوى التعذيب ال يتم التحقيق المناسب فيه
 وعندما تحدث عقوبات للتعذيب أو سوء المعاملة تكون في الغالب خفيفة مما يسهم في زيادة ثقافة اإلفالت 93.بينما المالحقات القضائية نادرة   

 . تهم التجديف أو اإلساءة الدينية الذين تعرضوا للمعاملة المسيئة يوجد عدد من األفراد المحتجزين ب94.من العقوبة للجناة
 

ة                         سوء المعامل ر ل سان، تكرر تعرض أمي وق اإلن ة لمعلومات حق شبكة العربي ووفق جماعة األمم المتحدة العاملة في االعتقال العشوائي و ال
ة من     11م حتى مرور    لم يبدأ التحقيق في أي من هذه المزاع        95.أثناء االعتقال في سجن برج العرب      شكوى المقدم  يوم على الحادثة، رغم ال

ر اميين أمي ر 96.مح ا أمي ي سجن فيه سانية الت ر اإلن ال غي ره عن األوضاع االعتق ضا تقري سان أي وق اإلن اهرة لدراسات حق د الق دم معه .  ق
 97.يتلقى أي وجبات منتظمة ولم 2007وذآرت الجماعة على سبيل المثال أنه وضع في الحبس االنفرادي ألآثر من شهرين في 

 
ر تعرض         98.تقرر أن نظير تعرض للهجوم من الحراس في سجن برج العرب  سان أن نظي وق اإلن ة لمعلومات حق شبكة العربي  وصرحت ال

سانية             ر اإلن ة الوحشية أو غي ى المعامل ا وصل األمر إل ال، وربم اء االعتق  أو للضغط عليه أيضا من مسئولي السجن النتقال إلى اإلسالم أثن
 100. ووفق المنظمة ُقدمت الشكاوى المتعلقة بهذه االنتهاآات لكنها لم يتم العمل وفقها99.المهينة

 
الم   دين اإلس ار ل ار االحتق تهم إظه زوا ب وا وُاحتج ة ُاعتقل ن األحمدي ة م ة ثالث ي حال ذيب ف زاعم التع ادرة . ظهرت م ن المب امون م ان مح آ

ة           المصرية للحقوق الشخصية حاضرين خالل التحقي      ر     ق مع التسعة محتجزين بواسطة قاضي التحقيق في أمن الدول ال آثي ا ق ي خالله ، والت
ة ضدهم التهم المرفوع راف ب ى االعت ارهم عل شرطة إلجب د ال ى ي ذيب عل م تعرضوا للتع نهم أنه وق 101.م ادرة المصرية للحق ر أن المب  ُذآ

 102.الشخصية طلبت تحقيق في هذه المزاعم
 

شجع المتطرفي        متجري  في المجتمع المصري لكن        والردةيستمر التحريض على التجديف      ة ي م      هم من الدول ى الحك دينين عل  الخارج عن     ن ال
راد                . القانون تستطيع الجماعات اإلسالمية األصولية تجميع الجماهير الغاضبة لالحتجاج على التفسيرات غير التقليدية لإلسالم، يتعرض األف

تعرض المتهمون بالتجديف والردة   وفي بعض الحاالت،    .  اإلسالمية لخطر استهداف هذه الحمالت     المتهمين باإلساءة أو التشكيك في المبادئ     



م                    . إلى هجوم بدني   ه من اإلسالميين واته شهير ب ل للت ائزة نوب ى ج على سبيل المثال تعرض نجيب محفوظ الروائي المصري والحاصل عل
ة       . 1959بالترويج للعلمانية في آتابه أبناء الجبالوي المنشور عام       ضائية، شنت الجماعات اإلسالمية حمل رغم أنه لم يتعرض إلجراءات ق

ة    1994وفي أآتوبر . ضده ونجحت في منع نشر الكتاب في مصر وفرض تهديد شديد على أمنه وسالمته              ة في الرقب ، تعرض محفوظ لطعن
اءة  لم يمت في الهجوم فهذا دالورغم أنه . على يد مقاتل إسالمي أثناء السير في الشارع      لة على المخاطر التي يواجهها هؤالء المتهمين باإلس

 . لإلسالم
 

في حالة هاني نظير، عندما لم يتمكن المسئولون عن تطبيق القانون في العثور عليهم العتقاله بشأن اإلساءات المزعومة ضد اإلسالم، قاموا                  
وع من        103. نظير عندئذ نفسه لضمان إطالق سراح إخوته       سلم. باحتجاز أخوته بدال منه لمدة ثالثة أيام وهددوا باعتقال أخواته          ذا الن ينتهك ه

 .العدوان حقوق األفراد في األمن الشخصي
 

الموت                  دات ب ى تهدي ة إل ين      . تعرض آثير من األفراد المتهمين بالتجديف أو غيرها من أشكال اإلساءة الديني ى المتهم شيء عل يصدق نفس ال
ا        . بالردة ى االختف د حجازي إل ه من                     اضطر محم راف رسمي بتحويل ى اعت ه الحصول عل د محاولت ي جاء بع دات الموت الت ء آنتيجة لتهدي

شريعة اإلسالمية                      104.اإلسالم إلى المسيحية   ا في ال  وفي تصريح عام، أعلن اثنين من الباحثين اإلسالميين من جامعة األزهر أنه يجوز قانون
 105.قتل حجازي بسبب الردة

 
 الخاتمة

 
دي    انون الطوارئ والنظام العشوائي                 ُتعرض قوانين التج ا ق ي يمنحه رة الت ال الكبي ى جانب سلطات االعتق ة المصرية، إل اءة الديني ف واإلس

راد      ب األف ى جان سلطات إل د ال ى ي سان عل وق اإلن اءات لحق ن اإلس دد م ين لع سبة، المتهم شكاوى الح ضحايا صحفيين   . ل ن ال ون م د يك ق
ذآورة       . ن سياسيين ومواطنين عاديين محتجزين في نزاعات شخصية           وأآاديميين ومدونين وأقليات دينية ومنشقي     ضايا الم وحسبما تحدد الق

ة                      ى الحكوم ي يجب عل ة األصولية الت ات المدني انون والحري م الق في هذا الفصل، فإن القيود المبهمة والتي تطبق عشوائيا ال تتوافق مع حك
 . المصرية مساندتها وحمايتها
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  اليونان

  

  

  المقدمة

  

 2.مـن دسـتورها 14حرية التعبير بموجـب المـادة  1 (EU)ليونان باعتبارها دولة ديمقراطية راسخة وعضو قديم في االتحاد األوروبي تضمن ا

ى مــن الممكــن مصــادرة الجرائــد والوســائل األخــر فعلــى ســبيل المثــال، . مــع ذلــك، يفــرض هــذا القــانون بعــض القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق

". مخالفــة اآلداب العامــة"المطبوعــة فــي حالــة اتهامهــا بســب الــرئيس اليونــاني أو اإلســاءة إلــى المســيحية أو غيرهــا مــن الــديانات المعروفــة أو 

أدى تطبيـق هــذه القـوانين إلــى . 199و  198، المـادة 7يتضـمن القـانون الجنــائي اليونـاني أيضـا قــوانين للتجـديف واإلســاءة الدينيـة فـي القســم 

 يل حرية التعبير التي وصلت إلى أبعد مما هو مسموح بـه فـي االتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة التـي تعتبـر اليونـان طرفـا فيهـا، وبصـورة أكثـرتقل

  . وضوحا في شكل الرقابة الذاتية بواسطة الفنانين وغيرهم لتجنب المالحقة القضائية

  

ووفـق تقـديرات  3.مـن السـكان% 98كل المسـيحيون األرثـوذكس اليونـانيون نسـبة والدولة متناغمة مع بعضها نسبيا من حيث الدين، حيث يشـ

  4.في المائة ويتكون الباقي من يهود وكاثوليك رومان وغيرهم من الطوائف المسيحية 1.3وزارة الخارجية األمريكية يبلغ المسلمون نسبة 

  

  الخلفية
  

اتصف التاريخ الحديث للبالد بالعديد . بعد حرب استمرت تسع سنوات 1830ي ن اإلمبراطورية العثمانية فحصلت اليونان على استقاللها ع

مـع ذلـك، أصـبحت اليونـان دولـة . العالميـة الثانيـة فـي أعقـاب الحـرب نشـبت مـن حـوادث الشـغب المـدني والسياسـي بمـا فـي ذلـك حـرب أهليـة

لسياســي مســتقًرا نســبيا فــي العقــود األخيــرة واســتمرت كــان الوضــع ا. انضــمت إلــى االتحــاد األوروبــي 1981وفــي عــام  1974ديمقراطيــة منــذ 

  5. البالد في تطبيق معايير العضوية في االتحاد األوروبي

  

نقطة التقاء "وخالل الحكم العثماني، عملت الكنيسة األرثوذكسية على الحفاظ على اللغة اليونانية والهوية الثقافية ولعبت دورا هاما باعتبارها 

إن الدور الرائـد للكنيسـة فـي التـاريخ االجتمـاعي والثقـافي والسياسـي للـبالد أدى إلـى أن أصـبح النظـام  6".ل االستقاللهامة في الكفاح من أج

 هــي مــن الدســتور أن الكنيســة األرثوذكســية الشــرقية 3تعلــن المــادة  7".ا بوجــود مســتوى عــالي مــن اإلخــالص الــدينيمميــزً "القــانوني اإلغريقــي 

  .ونانصاحبة الدين السائد في الي

  

على سـبيل 8. م إلى الديانات األخرىدالذي ال يق ، تتمتع الكنيسة األرثوذكسية بمزايا حكومية معينة منها الدعم الماليكنتيجة للوضع الرسمي

 إلزامـــي فـــي كـــل المـــدارس العامـــة باســـتثناء يةالمثـــال، تســـدد الحكومـــة مرتبـــات رجـــال الـــدين األرثـــوذكس، كمـــا أن تعلـــيم المســـيحية األرثوذكســـ

من العقبات اإلدارية التي تواجه الديانات األخرى منهـا علـى  معفيةالطالب الذين يعلنون والئهم لديانات أخرى، كما أن الكنيسة األرثوذكسية 

نيسـة بـارز أيضـا فـي التـأثير الـذي إن الوضـع الخـاص بالك 9.سبيل المثـال،  طلـب الحصـول علـى تصـاريح لصـيانة أو إنشـاء المواقـع الدينيـة

إن فـ"، 2008وحسب دراسة استقصائية أجرتها مفوضـية البندقيـة التابعـة لالتحـاد األوروبـي عـام . في السياسات والقانون وفي المجتمع حدثهت



سة فـي الروابط التاريخية المتينة بين المسيحية األرثوذكسية الشرقية وظهور دولة اليونان تستخدم في تبرير المستويات العالية من تدخل الكني

و  198في الحقيقة، يرى البـاحثون أن المالحقـات القضـائية المسـتمرة للتجـديف بموجـب المـادة  10".لدولة على كل مستوياتها المختلفةشئون ا

  . إلى تأثير الكنيسة األرثوذكسية امن القانون الجنائي في السنوات األخيرة يمكن إرجاعه 199

  

  قوانين التجديف
  

يحتـوي هـذا 11" الجـرائم التـي ترتكـب ضـد التسـامح الـديني"من القانون الجنائي تحـت عنـوان  7في الفصل  توجد أهم قوانين التجديف اليونانية

 198المـادة  وتعاقـب. يتنـاوالن التجـديف واإلسـاءة الدينيـة تنـاوال خاصـا -199و  198المـواد  –الفصل على أربعة قوانين، اثنين مـنهم وهمـا 

اها عـامين فـي السـجن، وتعاقـب علـى إظهـار عـدم احتـرام المقدسـات علـى المـأل بالسـجن مـدة ي ضد اهللا بعقوبـة أقصـأي تجديف عام أو كيد

مخصصــة للــديانات الراســخة التــي تعــارض اهللا أو الــذات المقدســة وحــددت مــدة ســجن تصــل إلــى  199والمــادة  12 .تصــل إلــى ثالثــة ســنوات

لكنيســة األرثوذكســية اليونانيــة أو أي ديــن آخــر متســامح فــي أو بــأي وســيلة ضــد ا عــام أو كيــدي اتجــديفيجــدف "عــامين وذلــك للشــخص الــذي 

أي مظاهر يمكن أن يشاهدها أي عدد غيـر محـدد مـن "هي تعبير ُيفسر في الفقه اليوناني بأنه " عام"يرى أحد الباحثين أن كلمة  13."اليونان

   14".بغض النظر عن مكان حدوثه في مكان عام أو هل رآه أحد بالفعل أو ال" الناس

  

مكن رفع قضايا التجديف أمام المحـاكم المدنيـة والجنائيـة وفـي بعـض الحـاالت اسـتخدمت المحـاكم المدنيـة وسـائل كـبح مسـبقة لمنـع التعبيـر ي

اسـتخدمت مثـل هـذه اإلجـراءات المؤقتـة لمنـع عمـل فنـي مـن العـرض أو فـيلم مـن الظهـور علـى . عن أحد األعمـال التـي تعتبـر تجـديفالعام 

فيمــا بينهمــا إلــى حــد مــا مــن حيــث أنــه فــي األخيــرة يجــب أن يكــون هنــاك  199و  198تختلــف المــادة . المــذكور أدنــاهالشاشــة علــى النحــو 

هـذه الطريقـة . مشتكي بينما في األولى، تبدأ الدولة المالحقة القضائية على أساس االهتمام العام، حتى في غياب شخص واحـد مجنـي عليـه

للقاضـي سـلطات تقديريـة فـي . اليونانية وبناء عليـه يجـب احتـرام المشـاعر الدينيـة لمصـلحة المجتمـع" ةالدين هو أساس الدول"تبررها فكرة أن 

تـأتي معظـم  15 .دون إشـراف أو آليـة السـتئناف قـرار القاضـي برفـع الـدعوى أم التنفيذ التحقيقات في التجديف المزعوم ضد الـذات المقدسـة، 

وصــف أحــد المــراقبين هــذه العالقــة . كنتيجــة للضــغط مــن المجموعــات األرثوذكســية اليونانيــة 198القضــايا التــي تبــدأها الدولــة بموجــب المــادة 

  16".باعتبارها تأتي من جو التحالف الطبيعي بين العدالة والكنيسة

  

دين ما ليحقق إذا كان يتضمن تصرف تشويهي موجه نحو اإلساءة إلى " كيدي"د، يكون التعبير أو التظاهر وحسب الفقه القانوني لهذه الموا

 1988إن المقصد الكيدي من الصعب إثباته في القانون، ولكن حتى في الحاالت التـي يكـون فيهـا غائـب مثـل قضـية عـام  17".متعة للجاني

   18 .التي رفعت ضد الفيلم األمريكي، اإلغواء األخير للمسيح، صدرت اإلنذارات القضائية رغم ذلك

  

وضـعت لحمايـة لـيس الـدين وال المـذاهب الدينيـة فـي حـد ذاتهـا، بـل  199و  198ق القضائية فـإن المـواد يرى القضاء اليوناني أنه في السواب

مــع ذلــك يتنــاقض هــذا األســاس المنطقــي مــع تطبيــق القــوانين مــن الناحيــة العمليــة، التــي لــم تتطلــب  19 .الســالم والتنــاغم االجتمــاعي والــديني

علـى حالهـا يبـدوا أنهـا تحمـي " 198ومثلمـا أوضـح البـاحثون فـإن المـادة . هر في القضـيةطرف مجني عليه أو حتى جمهور للتعبير أو التظا

  20".احترام الذات المقدسة باعتبارها مصلحة قانونية مستقلة عن وساطة الشخص المجني عليه كما هو الحال في الحقوق المدنية

  

  عدم التوافق مع القانون الدولي
إن اليونـان دولـة عضـو فـي عـدد مـن معاهـدات السـالم . ينيـة مـع المعـايير الدوليـة لحريـة التعبيـر والـرأيتتناقض قوانين التجديف واإلساءة الد

وميثاق األمـم المتحـدة للقضـاء علـى كـل  (ICCPR)الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان بما في ذلك الميثاق الدولي للحقوق السياسي والمدنية 



والميثــاق األوروبــي عــن  (ICERD)اق الــدولي للقضــاء علــى كــل أشــكال التمييــز العنصــري والميثــ (CEDAW)أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

عـالوة علـى . 10ومعاهدة المجلـس األوروبـي التـي تكفـل حريـة التعبيـر بموجـب المـادة  (ECHR)حماية حقوق اإلنسان والحريات األصولية 

الديمقراطيـــة وحكـــم القـــانون وحقـــوق اإلنســـان واحتـــرام وحمايـــة  ذلـــك، إن عضـــوية اليونـــان فـــي االتحـــاد األوروبـــي تفـــرض عليهـــا الحفـــاظ علـــى

مثلما هو الحال بالفعل فـي معظـم (جريمة التجديف يجب إبطالها "، انتهي مفوضية البندقية إلى أن 2008وفي دراسة أجريت عام . األقليات

  21 .ويجب عدم إعادتها) الدول األوروبية

  

  التأثير على االستمتاع بحقوق اإلنسان
  

  خلو من التمييزال
. مــن التعــدي آخــر" متســامح"ال تقتصــر قــوانين اليونــان علــى ديــن معــين وهــي تحمــي الكنيســة األرثوذكســية بشــكل رســمي مثلهــا مثــل أي ديــن 

خاص هذا التمييز الحقيقي له داللة على الوضع ال. عملًيا تستخدم هذه القوانين فقط لرفع قضايا التجديف المرتكبة ضد الكنيسة األرثوذكسية

   22 .الذي تتمتع به الكنيسة داخل مؤسسة الدولة

  

مـن القـانون  7الوجـود الفعلـي للمـادة "، الحـظ أحـد الخبـراء اليونـانيون أن 2008ردا على دراسة استقصـائية قامـت بهـا مفوضـية البندقيـة عـام 

يجــب عــدم اعتبــاره محــض "وأضــاف ". الجنائيــةالجنــائي اليونــاني يمكــن اعتبــاره أســاس متــين للتكامــل بــين الــدين األرثوذكســي فــي الماكينــة 

مــن القــانون غيــر موجــودة عنــدما تتعلــق اإلدانــة بالتجــديف  7صــدفة، أن الســوابق القانونيــة اليونانيــة المرتبطــة بــالجرائم المتضــمنة فــي المــادة 

   23".أي دين آخر متسامح في اليونان"بأفعال ضد 

  

  حرية التعبير
توصـف  24 .والشخصـيات الدينيـة" األلوهيـة"في اليونان، معظمها يأتي من إساءات لفظية صحفية ضـد  ُيذكر أن قضايا التجديف شائعة جدا

هذه القضايا بأنها قضايا ضيقة األفق، تتضمن أفراد حساسين يتضررون من التعبير التجـديفي المزعـوم، وفـي الغالـب يسـتبعدون فـي الجلسـة 

قوانين التجديف اليوناني واإلسـاءة الدينيـة فـي حـاالت متعـددة مشـهورة تتضـمن فنـانين مع ذلك، تنطبق . األولى بسبب غياب المقصد الكيدي

أو خضـعت األعمـال نفسـها إلـى " العدوانية"حصل المدعي عليهم على العقوبة الجنائية بسبب أعمالهم . يستخدمون عدًدا من وسائل اإلعالم

كـال النـوعين مـن األحكـام لـه عواقـب سـلبية  25 .السالم االجتماعي والديني قيود مؤقتة صادرة عن المحاكم الجنائية وذلك بهدف الحفاظ على

  .على حرية التعبير في البالد، بما في ذلك الرقابة الذاتية لتجنب العواقب القانونية

  

عامـة لفـيلم المخـرج لمنـع العـروض الالمقـدم  1988لتمـاس النـاجح عـام من بين قضايا التجـديف األكثـر شـهرة فـي الفقـه القـانوني اليونـاني، اال

احـــتج المســـيحيون . هيئـــة الرقابـــة الحكوميـــة غـــم أن الفـــيلم كـــان معتمـــد للتوزيـــع مـــنر . اإلغـــواء األخيـــر للمســـيحاألمريكـــي مـــارتين سكورســـيس 

ل ا، وأقاموا مظاهرات نتج عنهـا فـي بعـض الحـاالت شـغب واضـطر رجـانيم واألسابيع التي تلت عرضه في أثاألرثوذكس على الفيلم في األيا

ُذكر أن المظاهرات كانـت بقيـادة القساوسـة األرثـوذكس الـذين طلبـوا مـن المـؤمنين االحتجـاج  26 .المسيلة للدموع ا بالغازاتالشرطة إلى تفريقه

لرقابـة على بدء اإلجراءات القانونية لمنع الفيلم، رغم موافقة هيئـة ا أجبرت الجماعات األرثوذكسية الحكومة في النهاية 27 .خارج دور السينما

حماية المشاعر الدينية أمـر ضـروري بسـبب أنهـا "كان قرار محكمة أثينا في القضية في الجلسة األولى هاما، حيث أنها أعلنت أن  28 .عليه

  29". قيم أخالقية اجتماعية تستحق الحماية وأن الدين ليس مجرد شئون شخصية لكنها أساس الدولة وهو القوة الموجهة للحضارة الروحية

  



التـي " م لسـلطة ن"، اتهم ميمس أندورالكيس وناشره ثاناسـيس كاسـتانيوتس، بالتجـديف فـي مقاطعـة ثيسـالونيكي عـن روايـة 2000ي فبراير وف

ُذكــر أن مقــدم الشــكوى ضــد الــرجلين كــان مــؤرخ أصــولي اســمه مــاريوس بيالفــاكيس . تضــمنت إشــارات إلــى الرغبــات الجنســية ليســوع المســيح

حظــر وفـي مــارس، كــان الرجـال متورطــون رســمًيا وفرضـت محكمــة الدرجــة األولـى فــي ثيســالونيكي  30 .اق الكتــابالـذي ُذكــر أنــه خطـط إلحــر 

جلسـة االسـتماع  اضـطربت 31".لمنـع انـدالع العنـف"وسـيلة مؤقت على نشر الرواية، وُطبق في المناطق الشرقية من اليونان وكان تبريره أنه 

وحسـب مـا ذكرتـه إحـدى المنظمـات غيـر . قات للمدعى عليهم بواسـطة األصـوليين المسـيحيينالتي كانت في مارس بسبب التخويف والمضاي

الكفـــار، أعـــداء "فـــإن المتحمســـين المســـيحيين والرهبـــان ذوي المالبـــس الســـوداء هجمـــوا علـــى المحكمـــة وهـــم ينشـــدون "، (NGO)الحكوميـــة 

   32".المسيح

  

ُرفــض طلــب . 2000، لكنــه فــي النهايــة ُرفــع فــي ســبتمبر أخــرى فــي أبريــلتأيــد الحظــر المؤقــت المفــروض علــى الكتــاب فــي جلســة اســتماع 

حركـة  قـدمت أيضـا مطالـب اإلنـذار القضـائي إلـى المحـاكم فـي أثينـا، بتحـريض. 33الحظر الدائم وسقطت التهم الموجهة إلى المؤلف والناشر

" إسـاءة كيديـة"رأت المحكمـة أن الروايـة ال تشـكل . فضـتهالكـن محـاكم أثينـا مـن الدرجـة األولـى ر  34الخالص األرثوذكسية األصـولية اليونانيـة

وحســب مــا ذكــر . 35"تهــاجم ديانــة مثــل المســيحية"بســبب أنهــا كانــت تهــدف إلــى إدانــة بغــض النســاء أكثــر مــن اإلســاءة إلــى المســيحية، ولــم 

من الحكومة رسمًيا تطبيق الحظر على كـال المعلق، طلب المجلس الكنسي وهو الهيئة الحاكمة في الكنيسة األرثوذكسية الشرقية في اليونان 

  36 .1988من كتاب أندروالكيس وفيلم سكورسي في قضية عام 

  

صــورت إحــدى . 2003فــي " المنظــور"وفــي قضــية أخــرى، جمــع أمــين المتحــف الفنــي اليونــاني كريســتوس لوكــاديميس معروضــات بعنــوان 

أثـارت اللوحـة غضـب  37. تيـري كـوردير المصـلوب وبجانبـه عضـو ذكـريرسومات المعرض واسمها اسـبرجيس التـي رسـمها الفنـان البلجيكـي 

ذكــر أن السياســي اليمينــي جــورجيس كراتزافيــرس قــدم شــكوى  38 .الكنيســة األرثوذكســية وبعــض مــن أتباعهــا وبنــاء عليــه ُأزيلــت مــن المعــرض

ُبـدء التحقيـق فـي الشـكوى بواسـطة النائـب العـام، ممـا  39 .رسمية إلى القضاء يدعي أن العمل الفني كان تجـديفا وأنـه انتهـاك للقـانون الجنـائي

ريـة أثار استياء الفنانين وغيـرهم فـي اليونـان، الـذين رأوا أن مجـرد التحقيـق فيمـا إذا كـان هنـاك انتهـاك جنـائي ممكـن مـن هـذا النـوع، يهـدد الح

 41 .198ك أسـس للمقاضـاة الجنائيـة بموجـب المـادة شهر، انتهى أحد القضاة إلى أن هنـا 17، بعد تحقيق دام 2005وفي  40 .الفنية للتعبير

فــي معــرض عــام كــان دليــل علــى المقصــد الكيــدي للقــائم علــى " المحتــوى المهــين"بهــذا " العمــل المرســوم"زعــم النائــب العــام أن عــرض هــذا 

وكيميداس من كل التهم، ووجد ، برأ قاضي محكمة أثينا ل2006وفي مايو  42 .المعرض بأن يحتقر ويسخر من الكنيسة األرثوذكسية الشرقية

  43 .أنه ال وجود للكيد وأن القائم على المعرض لم يكن لديه أي نوايا لإلساءة للدين المسيحي األرثوذكسي أو االحتشام العام

  

لـذي صـور فـي كتابـه السـاخر حيـاة يسـوع، ا 198وفي قضية أحدث، ُاتهم رسام الكرتون النمساوي جيرهارد هاديرر بالتجديف بموجب المادة 

غيـر واعـي  –علـى حـد زعمـه  –ُنشر الكتاب أصال فـي النمسـا، وكـان هـاديرر  44. المسيح كشخص غريب األطوار سكير يدخن الماريجوانا

ثبتت عليـه . بواسطة قاضي محكمة أثينا 2005بالنشر في اليونان حتى تلقي دعوى بالمثول أمام المحكمة، لكنه ُحكم عليه غيابيا في يناير 

وحيـث أنـه كـان يعـيش فـي  45. تجديف الكيدي وُحكم عليه بستة شهور سجن مع إيقاف التنفيذ، وفرضت المحكمة حظر نشر الكتـابتهمة ال

مـذكرة  ، الذي ألزم كل الدول األعضاء فـي االتحـاد األوروبـي بـاحترامةاألوروبي أصبح هاديرر ضمن اختصاص نظام مذكرة التوقيفالنمسا، 

برأته محكمة استئناف أثينا من كل  2006ذهب هاديرر إلى اليونان الستئناف الحكم وفي أبريل  2005وفي مارس  46 .له التوقيف اليوناني

نالــت القضــية المرفوعــة ضــد هــاديرر انتقــادات ســاخرة مــن الفنــانين 47. الــتهم علــى أســاس أن الطبيعــة الســاخرة للكتــاب تنفــي عنــه كونــه كيــدي

أرسـلت منظمـة األمـن . (OSCE)روبية غير الحكومية وحتـى مـن منظمـة األمـن والتعـاون فـي أوروبـا والكتاب اليونانيين ومن المنظمات األو 

وع والتعاون في أوروبا خطاب إلى الحكومة اليونانية بعد بدء الحكـم المبـدئي تـرى أن تجـريم التعبيـر بهـذه الطريقـة المبينـة فـي كتـاب حيـاة يسـ

   48 .للصحافة الدولية حريةاليناقض معايير 



  

  خاتمةال
  

للتجــديف الكيــدي بواســطة األفــراد ترفضــه محــاكم الدرجــة األولــى عــادة، بينمــا " ضــيقة األفــق"إن الــنمط البــارز فــي اليونــان هــو أن الشــكاوى 

تبـدأ القضـايا األكثـر وضـوًحا دائمـا . القضايا رفيعة المسـتوى التـي تتضـمن أعمـال فنيـة تـؤدي إلـى إنـذارات قضـائية وأحكـام تسـقط فـي النهايـة

اســطة الكنيســة األرثوذكســية والمجموعــات األصــولية ذات الصــلة أو بواســطة الحكومــة تحــت ضــغط مــن هــذه الهيئــات، ممــا يعكــس التــأثير بو 

إن قوانين التجديف تسمح لعناصر معينة من المجتمع بالمشـاركة فـي المضـايقات القانونيـة والكراهيـة . السياسي للكنيسة والوضع الخاص لها

حتـى إذا انتهـي األمـر بـالبراءة، فـإن قضـايا التجـديف تفـرض أعبـاء ماليـة وغيرهـا علـى . ين يسـيئون لهـم، بموافقـة الدولـةلهؤالء األشخاص الذ

المـــدعى علـــيهم ولهـــا تـــأثير رهيـــب علـــى المجتمـــع المبتكـــر وقطـــاع اإلعـــالم و تقلـــل مـــن الحـــق األصـــولي العـــام للجمهـــور فـــي الوصـــول إلـــى 

  . المعلومات ووجهات النظر المختلفة



-----------------------------------------------------------------   
1 One of the criteria for a state to join the EU is “stability of institutions guaranteeing democracy, 
the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities.” See EUROPA, 
“Glossary—Accession Criteria (Copenhagen Criteria),” European Union, 
http://europa.eu/scadplus/glossary/accession_criteria_copenhague_en.htm. 
2 Article 14, Constitution of Greece, available at 
http://www.ministryofjustice.gr/eu2003/constitution.pdf. 
3 Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Greece,” in International Religious 
Freedom Report 2009 (Washington, DC: U.S. Department of State, October 2009), 
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127313.htm.  
4 Ibid. 
5 U.S. Department of State, “Background Note: Greece,” April 28, 2010, 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3395.htm.  
6 Ibid.  
7 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Annexe II: 
Analysis of the Domestic Law Concerning Blasphemy, Religious Insults and Inciting Religious 
Hatred in Albania, Austria, Belgium, Denmark, France, Greece, Ireland, the Netherlands, 
Poland, Romania, Turkey, United Kingdom, on the basis of replies to a questionnaire 
(Strasbourg: Council of Europe, October 2008), http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-
AD%282008%29026add2-bil.asp. [Hereafter: Venice Commission Survey]  
8 Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Greece,” in International Religious 
Freedom Report 2009.  
8 Ibid. 
10 Venice Commission Survey.  
11 Dimitris Sarafianos, “Blasphemy in the Greek Orthodox Legal Tradition,” in Blasphemy, 
Insult and Hatred: Finding Answers in a Democratic Society (Strasbourg: Council of Europe, 
2010), 105. 
12 Greek Penal Code, Article 198: 1. One who publicly and maliciously and by any means 
blasphemes God shall be punished by imprisonment for not more than two years. 2. Except for 
cases under paragraph 1, one who by blasphemy publicly manifests a lack of respect for the 
divinity shall be punished by imprisonment for not more than three months.” See Venice 
Commission Survey.  
13 Greek Penal Code, Article 199: One who publicly and maliciously and by any means 
blasphemes the Greek Orthodox Church or any other religion tolerable in Greece shall be 
punished by imprisonment for not more than two years.” See Venice Commission Survey.  
14 Sarafianos, “Blasphemy in the Greek Orthodox Legal Tradition,” 108. 
15 Venice Commission Survey.  
16 Venice Commission Survey. 
17 Ibid., 106. 
18 Venice Commission Survey.  
19 Michael Tsapogas, “Blasphemy and Justice in a Greek Orthodox Context,” in Blasphemy, 
Insult and Hatred, 114. 
20 Ibid.  
21 Venice Commission, Report on the Relationship Between Freedom of Expression and 
Freedom of Religion: The Issue of Regulation and Prosecution of Blasphemy, Religious Insult 



and Incitement to Religious Hatred (Strasbourg: Council of Europe, October 2008), 
http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-AD%282008%29026-e.asp. 
22 Jeroen Temperman, “Blasphemy, Defamation of Religions and Human Rights Law,” 
Netherlands Quarterly of Human Rights 26/4 (2008): 529; Venice Commission Survey. 
23 Venice Commission Survey. 
24 Ibid. 
25 Sarafianos, “Blasphemy in the Greek Orthodox Legal Tradition,” 106.  
26 Ralph Joseph, “Crowds Rampage at Screening of ‘Last Temptation,’” United Press 
International, October 13, 1988. 
27 Ibid. According to this report, prior to the demonstrations, “churchmen drove through the city 
streets with loudspeakers calling on people to rally against the screening” of the film. 
28 Final approval reportedly came from the Press and Information Secretariat. Joseph, “Crowds 
Rampage at Screening of ‘Last Temptation”; see also Eddie Koch, “Religion: Greek Government 
On the Ropes in Orthodox Church Dispute,” Inter Press Service, July 23, 1993. 
29 Athens Court of First Instance, Ruling 17115/1988: Public Law Applications, Vol. 2/1989, 
134-5, as cited in Sarafianos, “Blasphemy in the Greek Orthodox Legal Tradition,” 115. See also 
Margaret Moore, “Sex and Violence: European Censorship of American Films,” Entertainment 
and Sports Lawyer 11 (1994): 21; John Voland, “Morning Report: Movies,” Los Angeles Times, 
November 16, 1988; Nicos C. Alivizatos, “Art and Religious Beliefs: The Limits of Liberalism,” 
in Blasphemy, Insult and Hatred: Finding Answers in a Democratic Society (Strasbourg: Council 
of Europe, 2010), 75. 
30 Brian Murphy, “Battle Over Book in Greece,” Associated Press, March 8, 2000.  
31 Helena Smith, “Greeks Accuse Writer of Blasphemy; Book Alluding to Jesus’ Sexual Wants 
Is Banned,” San Diego Union-Tribune, March 18, 2000.  
32 International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), International Helsinki Federation 
Annual Report on Human Rights Violations 2001: Greece (Vienna: IHF, June 2001), 149, 
available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/4692427f0.html. 
33 Ibid.  
34 Ibid. 
35 Sarafianos, “Blasphemy in the Greek Orthodox Legal Tradition,” 107.  
36 Tsapogas, “Blasphemy and Justice in a Greek Orthodox Context,” 118.  
37 Elinda Labropoulou, “Curator on Trial for ‘Obscene’ Art,” Independent (London), June 4, 
2005.  
38 Alivizatos, “Art and Religious Beliefs: The Limits of Liberalism,” 75. 
39 “Greek Exhibitor of ‘Obscene’ Art to Face Court,” Agence France-Presse, June 2, 2005.  
40 “Trial Delayed of Greek Accused of Exhibiting ‘Blasphemous’ Painting,” Agence France-
Presse, June 3, 2005.  
41 Labropoulou, “Curator on Trial for ‘Obscene’ Art.”  
42 Tsapogas, “Blasphemy and Justice in a Greek Orthodox Context,” 117.  
43 “Greek Art Curator Cleared of Obscenity over Crucifix Painting,” Associated Press, May 10, 
2006.  
44 Krysia Diver, “Cartoonist Faces Greek Jail for blasphemy,” Guardian, March 3, 2005.  
45 Sarafianos, “Blasphemy in the Greek Orthodox Legal Tradition,” 107; Eoin O’Carroll, “How 
European States Export Censorship,” in Reflections, ed. Eoin O’Carroll (Vienna: Institute for the 
Human Sciences [IWM], 2006), 



http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=125; 
Alivizatos, “Art and Religious Beliefs: The Limits of Liberalism,” 75. 
46 The European Arrest Warrant system was established by the EU through a December 2001 
framework agreement. It was implemented in 2002 to replace the traditional extradition system. 
For more information, see Directorate-General for Justice and Home Affairs, “European Arrest 
Warrant to Replace Extradition,” European Commission, September 2002, available at 
http://www.justice.org.uk/images/pdfs/eurschmidt.pdf. 
47 “Greek Court Acquits Austrian Cartoonist of Blasphemy,” Agence France-Presse, April 13, 
2005.  
48 Miron Varouhakis, “‘Hippy Jesus’ Cartoonist Faces Blasphemy Appeal in Greece,” 
Associated Press, April 11, 2005. 

  

  

  



  اندونيسيا
  

  المقدمة
  

تبـذل جهــود لحمايـة حريــة التعبيـر أكثــر اشـتهرت اندونيسـيا وهــي دولـة علمانيــة بالتعدديـة واإلســالم المعتـدل وفــي نفـس الوقــت 

ومـع تاريخهـا السياسـي وفكـر الدولـة الفريـد، أصـبحت الدولـة نمـوذج للتكامـل النـاجح بـين الديمقراطيـة . من الكثير من جاراتها

اتصــف العقــد الماضــي بزيــادة فــي الهجمــات العنيفــة . لــك ظهــرت اهتمامــات بــأن التعدديــة االندونيســية تتراجــعمــع ذ. واإلســالم

يبـدو . على األقليات الدينية إلى جانب اإلجراءات الحكومية والقضائية لكبح حريـة الـدين وحريـة التعبيـر لـدى هـذه الجماعـات

مــن القــانون الجنــائي ) أ(156يف الجنــائي فــي اندونيســيا، المــادة أن معظــم هــذا التغيــر يــأتي بــدافع مــن تطبيــق قــانون التجــد

  .بجانب التشريع الذي يقلل من الديانات التي تعترف بها الحكومة
  

 2007يوجـد بعــض التطـورات اإليجابيــة فـي حالــة حريـة التعبيــر فـي اندونيســيا، أبرزهـا قــرار المحكمـة الدســتورية فـي ديســمبر 

من القانون الجنائي التي تجرم السب وغيرهـا مـن الجـرائم ضـد الحكومـة علـى أنهـا انتهـاك  155و  154الذي وجد أن المادة 

مع ذلك، يوجـد أيضـا بعـد النكسـات وبالتحديـد القـانون الواضـح بمنـع اإلباحـة الصـادر  1. للضمانات الدستورية بحرية التعبير

مـن القـانون الجنـائي فـي أبريـل ) أ(156المـادة ومراجعة المحكمة الدسـتورية التـي تـدعم القيـود علـى التجـديف فـي  2008في 

زادت هذه اإلجراءات من التوجه الحديث نحو التعدي على الحرية الدينيـة وسـاعدت علـى تعميـق التمييـز المجتمعـي . 2010

  .واالنقسامات الدينية
  

الدولـة ذات أكبـر تعـداد مليـون نسـمة مسـلمون، ممـا يجعـل  240في المائة مـن السـكان االندونيسـيين البـالغين  86إن حوالي 

فــي المائــة مــن الســكان  6تتكــون ثــاني أكبــر مجموعــة دينيــة مــن المســيحيين األرثــوذكس وهــم يشــكلون نســبة  2.ســكاني مســلم

إن أغلبية االندونيسيين المسلمين يمارسـون اإلسـالم  3.في المائة 2والهندوس إلى %  3ويصل تعداد الرومان الكاثوليك إلى 

و حسـب تقـديرات وزارة الخارجيـة األمريكيـة، يوجـد أيضـا مـن 4.ليه الدولة باعتباره الشكل الرسـمي للـدينالسني، الذي توافق ع

تتضــمن األقليــات الدينيـــة . متبعــين طائفــة األحمديــة المنشـــقة 400.000واحــد إلــى ثالثــة مليـــون مســلم شــيعي فــي الدولـــة، و

   5.تقليدية الوطنية واليهوداألخرى طوائف مسيحية أصغر عددا وبوذيين وممارسين للديانات ال
  

  الخلفية
  

بـــدأت شـــركة الهنـــد الشـــرقية الهولنديـــة اســـتعمار مـــا يعـــرف اآلن باســـم اندونيســـيا فـــي القـــرن الســـابع عشـــر، وبالتـــدريج وحـــدت 

 أعلنـت اندونيسـيا االسـتقالل وتبنـت دسـتورها األول فـي. السلطانات العديدة القائمة وغيرها من األقـاليم تحـت الحكـم الهولنـدي

تبنـت . بعد أربع سنوات مـن القتـال 1949مع أنه لم يحدث أن تفاوضت الدولة رسميا على استقالل البالد حتى عام  1945

مع ذلـك، أصـبح مـن الصـعب تأسـيس والحفـاظ علـى اسـتقرار أوضـاع  6.الدولة دستور معدل ورسخت نظام برلماني للحكومة

  . الدالحكم بسبب التنوع الكبير لألحزاب السياسية في الب
  

وّضـح زعـم اسـتقالل . من بين العوامل الكبرى وراء هـذا التضـارب هـي المنـاظرة التـي دارت حـول دور اإلسـالم فـي اندونيسـيا

اإليمـان : البالد وأول رئيس لها، سوكارنو، الفكر الوطني الذي أطلق عليه بنكاسيليا والذي يتكـون مـن خمـس مبـادئ جوهريـة



تـرى الجماعـات اإلسـالمية  7.ة الوطنيـة، الديمقراطيـة الممثلـة باإلجمـاع، والعدالـة االجتماعيـة، اإلحسـان، الوحـد)التوحيد(باهللا 

وكـان المقصـود مــن قـوانين التجـديف التــي صـدرت فـي عهــد   8المحافظـة أن بنكاسـيليا فشـلت فــي تحديـد التزامـات المســلمين،

  . اسيلياأن تكون أداة تساعد على تنفيذ الجانب الديني من بنك 1965سوكارنو في 
  

قـادت انهيـار "وقام بتنفيذ نظام الحكم الذي أطلق عليه الديمقراطيـة الموجهـة، التـي  1957تولى سوكارنو سلطات مطلقة في 

حاولـــت بعـــض  1965فـــي  9".الديمقراطيـــة البرلمانيـــة واســـتبدلتها بنظـــام ال يقـــدم أي مراجعـــات فعليـــة علـــى الرئاســـة التنفيذيـــة

، والتــي قيــل أنهــا منزعجــة مــن زيــادة تــأثير الحــزب الشــيوعي االندونيســي الــذي اقتــرب منــه فصــائل الجــيش االندونيســي القــوى

بعــد تعرضــه لــنقص الــدعم والســيطرة، ســلم ســوكارنو  1966فــي  10.ســوكارنو كثيــرا، اإلطاحــة بــه فــي انقــالب عســكري فاشــل

عندئـذ كـرئيس للـبالد لمـدة تزيـد عـن  خدم سوهارتو. السلطة إلى الجنرال سوهارتو، الذي لم يكن مشارك في محاولة االنقالب

وخلــق نظــام يعــرف  11حــزب مؤيــد للحكومــة يقــوم علــى المصــالح البيروقراطيــة والعســكرية"وأســس جولكــار وهــو . ثالثــة عقــود

. باسم النظام الجديد والذي سعى إلى تحسين االقتصاد االندونيسي المنهار، وٕاعـادة إصـالح النظـام السياسـي وتعزيـز التنميـة

   12.ر من هذه السياسات بواسطة الجيش الذي حصل على دور سياسي قويُنفذت كثي
  

رغــــم أن بنكاســــيليا مــــن بنــــات أفكــــار ســــوكارنو، فــــإن حكــــم ســــوهارتو هــــو الــــذي أصــــبح فيــــه الفكــــر مــــتغلغال فــــي السياســــات 

ظ علـــى وســيلة الحفــا"كــان حــديث الوحــدة الوطنيــة هــو العنصــر األساســـي فــي نظــام ســوهارتو، ويوصــف بأنــه . االندونيســية

عمـــل ســـوهارتو علـــى كـــبح بعـــض أشـــكال التعبيـــر الـــديني والسياســـات  13".الســـيطرة علـــى المجتمـــع شـــديد التنـــاثر واالخـــتالف

علـى وحسـب مـا يـراه بعـض الخبـراء، كـان تأكيـده 14. المتأثرة بالدين وفي الحقيقة أي سياسات شاملة لم تكن تديرها السلطات

يـــرى آخـــرون أن  15.فــي اندونيســـيا بــدأت اآلن فـــي االنكســار" راكية إجباريـــةاشـــت"و" انســـجام ظــاهري"الوحــدة الوطنيـــة يفــرض 

بعـــد أن تنحـــي ســـوهارتو فـــي ظـــل األزمـــة . البانكســـيليا أســـهمت كثيـــرا فـــي تطـــور اندونيســـيا االشـــتراكية الحقيقيـــة والمســـالمة

فـاظ بفكـر الدولـة كطريقـة ، كان هناك اتفاق عام بين األحزاب السياسية لالحت1998االقتصادية واالضطراب االجتماعي في 

  16. الستمرار تأكيدها على التسامح والقبول في دولة متنوعة دينيا وعرقيا

  

بأكبر عدد من  (PDI-P) -النضال -، عقدت اندونيسيا أول انتخابات حرة، وفاز الحزب الديمقراطي االندونيسي1999في 

ودارت الــدائرة بعــد عقــود مــن ل الســنوات العشــر التاليــة، ديمقراطيــة مفاجئــة خــالشــهدت الــبالد عمليــة . المقاعــد فــي البرلمــان

عالمــات البقــاء اإلســالمي فــي العــدد المتزايــد مــن الســيدات المرتــديات الحجــاب، أو  يمكــن رؤيــة. مــن النظــام الســابقالتثبــيط 

مـع ذلـك، ال   17. يإيشارب المسلمين، تأسيس مزيد من البنوك اإلسالمية والشعبية المتزايدة للفن والخيال ذو الفكـر اإلسـالم

أظهـــر . ب السياســـية المتشـــددة تخســـر التأييـــديبـــدو أن هـــذه التوجهـــات ســـتمتد إلـــى الســـاحة السياســـية، حيـــث ُذكـــر أن األحـــزا

 لحـزب العدالـة المزدهـرة" هنـاك تراجـع صـحيح وثابـت"بواسطة وكالة اقتراع في جاكرتـا أن  2005استطالع للرأي أخذ خالل 

(PKS) فاز الحزب الديمقراطي العلماني بأكبر عدد من المقاعد فـي البرلمـان 2009في  18.يسيأكبر حزب إسالمي اندون ،

فـاز كـال مـن جولكـار و . 55مقعدا أو حوالي ثالثة أضعاف الرقم الذي حققه العام الماضي وهـو  148األدنى وحصل على 

قاعد أكثر من أي من األحـزاب اإلسـالمية النضال الذي جاء في الترتيب الثاني والثالث بم –الحزب الديمقراطي االندونيسي 

وجة لهذه األحزاب الثالثة، مع حفاظ حـزب العدالـة المزدهـرة فقـط أظهرت النتائج تراجع هام في الدعم الم 19.األربعة األخرى

. 2008إن شـعبية حـزب العدالـة المزدهـرة تراجعـت بسـبب مسـاندته لقـانون منـع اإلباحيـة الصـادر فـي أكتـوبر  20.على مكانـه
21  
  



الضـغط "ورغم تهميشه إلى حد ما في االنتخابـات، فـإن األحـزاب والجماعـات اإلسـالمية المتشـددة مارسـت تأثيرهـا مـن خـالل 

إلـى جانـب  22".على المسئولين الحكوميين والقضـاة والسياسـيين مـن خـالل النفـوذ الخـاص والمظـاهرات والتهديـدات والتجمهـر

ة القويــة، ســاعدت هــذه الجهــود علــى حمايــة تبنــي قــانون منــع اإلباحيــة وٕاصــدار الزيــادة العامــة فــي التقــوى والمؤسســات الدينيــ

رأي بعــض المعلقــون أن قــرار المحكمــة الدســتورية فــي . 2008قــانون وزاري مشــترك يحــدد مــن حريــة العبــادة لألحمــديين فــي 

  23.المؤيد لقوانين التجديف في اندونيسيا يمثل عالمة أخرى على التأثير اإلسالمي 2010أبريل 
  

وتنفيذ برنامج الالمركزية المخصص بنقـل مزيـد مـن السـلطة إلـى  1998من المهم أيضا أن ننوه أنه منذ سقوط سوهارتو في 

 علـى األقـل). القـانون اإلسـالمي(الحكومات المحلية، فإن بعض أجزاء من اندونيسيا تبنت قوانين تطبق جوانب من الشـريعة 

آتشـيه، ذهبـت فـي . تتعلـق بصـفة رئيسـية بقـوانين الملـبس والسـلوك الشخصـيحكومة محلية عناصر من الشـريعة  50طبقت 

   24.الحكومة اإلقليمية إلى أبعد من ذلك من خالل تبني قانون جنائي يشترط على رجم الزناة
  

الدولـة "تؤكـد علـى أن  29رغـم أن المـادة . مع ذلك، على المستوى الوطني، يضمن الدسـتور االندونيسـي الحريـات األصـولية

ويــنص أيضــا علــى أن أي شــخص فــي اندونيســيا حــر فــي اختيــار وممارســة دينــه  "جــب أن تقــوم علــى اإليمــان بــاهللا الواحــدي

  25.على المساواة وعدم التمييز بين كل سكان اندونيسيا 27وتشترط المادة . 28ويضمن حرية التعبير بموجب المادة 
  

  قوانين التجديف
  

 PNPS/1965/1مـــن القـــانون الجنـــائي علـــى القـــانون رقـــم ) أ( 156ســـيا، المـــادة يقـــوم قـــانون التجـــديف الجنـــائي فـــي اندوني
يعبـر "على مـدة تصـل إلـى خمـس سـنوات مـن السـجن ألي شـخص ) أ( 156تنص المادة . 1965الصادر بقرار رئاسي في 

دينــا مــا يكــون لــه طبيعــة مبدئيــة تعــادي أو تســيء أو تســب ) أ: عــن مشــاعر أو يرتكــب تصــرفا علــى المــأل يتصــف بمــا يلــي

مـن  1المـادة  26.بقصد منع أي شخص مـن اعتنـاق أي ديـن يقـوم علـى االعتقـاد فـي اهللا الواحـد) ُيعتنق في اندونيسيا، أو ب

أي شـخص مـن أن يقـوم علـى المـأل بنقـل تفسـيرات لـدين معـين أو الحصـول علـى الموافقـة "يمنـع  1965القرار الرئاسي لعام 

لتعهــد بأنشــطة تقــوم علــى الــدين الشــعب االندونيســي أو ا ايعتنقهــا مــن األديــان التــي العــام لهــعليهــا أو محاولــة كســب التأييــد 

كمـا أنهـا تـنص  27.وتشبه األنشطة الدينية لهذا الدين، بحيـث تكـون هـذه التفسـيرات واألنشـطة تنتهـك التعـاليم األساسـية للـدين

. وتسـتانتية والكاثوليكيـة والهندوسـية والكونفوشيسـيةعلى األديان الستة المعترف بها فـي اندونيسـيا وهـي اإلسـالم والبوذيـة والبر 
28  
  

بينمــا ربمــا كانــت مناســبة فــي وقــت إصــدارها، إال أنهــا أصــبحت غيــر مطلوبــة رأي بعــض االندونيســيين أن قــوانين التجــديف 

   30.لومثلما ذكر أحد المراقين، أن القوانين صدرت في وقت ظهرت فيه عدد من الطوائف الغريبة المثيرة للجد 29.اآلن
  

والنشــطين  (NGOs)وهــو ائــتالف مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة  31، طلــب تحــالف الــدعوة لحريــة الــدين2009فــي أكتــوبر 

انتهــي . مــن القــانون الجنــائي) أ( 156والمــادة   PNPS/1965/1طلًبــا رســمًيا بــأن تراجــع المحكمــة الدســتورية القــانون رقــم 

ا كــان عنصــرية وســيئة وهــي تنتهــك الحقــوق الدســتورية لحريــة الــدين وحريــة التحــالف إلــى أن القــوانين يجــب إلغائهــا بســبب أنهــ

التـي كانـت مشـاركة فـي حـوادث متعـددة  (FPI)جبهـة اإلسـالمية للـدفاع الإن المنظمات اإلسالمية المتشددة مثـل  32.التعبير

داخـــل قاعــــة  وفـــي 34.شـــنت مظـــاهرات ضـــارية خـــارج جلســـات االســـتماع وُذكــــر أنهـــا هـــددت المؤيـــدين للمراجعـــة 33للعنـــف



إلـى " توبـوا"و " كـافر"المحكمة، ُذكر أن المتطرفين حاولوا إخافة المتحـدثين المناصـرين إللغـاء القـانون، مقـاطعيهم بصـرخات 

باإلضــافة إلــى ذلــك، عبــرت أكبــر منظمتــين إســالميتين المحمديــة ونهضــة األمــة، رغــم اعتبــارهم  35.جانــب الشــعارات الدينيــة

  36.للمراجعة القضائيةمعتدلين، رسميا عن معارضتهم 
  

. 2010، أيــدت المحكمــة قــوانين التجــديف فــي أبريــل 37خبيــر يمثلــون تشــكيلة كبيــرة مــن اآلراء 49بعــد الســماع للشــهود مــن 

األخطــاء كانــت تنفــذ ضــد جماعــات "وأن " هــو نتــاج للماضــي"رفضــت القاضــية ماريــا فريــدا انــدراتي، وصــرحت بــأن التشــريع 

قـدم القضـاة ". ال يزال مطلوب الحفـاظ علـى النظـام العـام بـين الجماعـات الدينيـة"رغم ذلك أنه رأت األغلبية  38".أقلية باسمها

يحـدد الـديانات السـت   PNPS/1965/1مـن القـانون رقـم  1بعـض التوضـيح عـن تفسـير القـوانين، محـددين أنـه بينمـا المـادة 

ت الدينيــة األخــرى، ممــا يعنــي أن الحكومــة فهــي أيضــا تــأمر الدولــة بــأن تتــرك أعضــاء الجماعــاالتــي تعتــرف بهــا الحكومــة، 

  39.يجب عليها السماح لهم بالممارسة دون تدخل
  

وقـال كثيـر مـن المـراقبين أن ذلـك كـان بـدافع  40ناحت جماعات حقوق اإلنسان وحريـة التعبيـر فـي أرجـاء العـالم علـى القـرار،

الحكــم ) كومنــاس هــام(يــة لحقــوق اإلنســان انتقــد رئــيس المفوضــية الوطن 41.مــن السياســات والخــوف مــن رد الفعــل اإلســالمي

  42.ومتهًما المحكمة بالفشل في التزامها بمساندة الحماية الدستورية
  

ومجلـس ترصد هيئات حكومية وشبه حكومية االمتثال إلى قوانين التجديف فـي اندونيسـيا، بمـا فـي ذلـك وزارة الشـئون الدينيـة 

المعتقــدات الخرافيــة فــي المجتمــع والتــي تقــع تحــت ســلطة مكتــب النائــب والهيئــة المنســقة لرصــد  (MUI) االندونيســي لعلمــاءا

ــًدا فــي تنميــة التمييــز الــذي فرضــته الدولــة ضــد األحمــديين وهــي طائفــة  43.العــام لعــب المجلــس االندونيســي للعلمــاء دوًرا رائ

تـــوى اســـتخدمت بواســـطة ذكـــر أن الف 44.مـــن القـــانون الجنـــائي) أ( 165والمـــادة  1965مبتدعـــة، ذاكـــًرا القـــرار الرئاســـي عـــام 

وأثــار  45عــن األحمديــة 2008الجماعــات اإلســالمية المتطرفــة للضــغط علــى الحكومــة إلصــدار القــرار الــوزاري المشــترك رقــم 

، شــاركت فــروع محليــة مــن مجلــس 46.قــادة مجلــس العلمــاء االندونيســي األمــر إلقنــاع الحكومــات المحليــة بحظــر هــذه الطائفــة

، ُذكـــر أن معلـــم الثانويـــة المســـلم 2006وفـــي إحـــدى القضـــايا فـــي ينـــاير . لتجـــديف الفـــرديفـــي قضـــايا االعلمـــاء االندونيســـي 

أعلنــت الفــروع المحليــة لمجلــس العلمــاء  47.ســوماردي تابايــا اعتقــل وُســجن فــي جــذر سوالويســي بســبب الصــفير أثنــاء الصــالة

  48.ة أشهرُحكم على سوماردي بالسجن مدة ست. االندونيسي أن الصفير انحراف ومن ثم هو تجديف
  

  عدم التوافق مع القانون الدولي
الـذي أسسـه، مـع  1965مـن القـانون الجنـائي والقـرار الرئاسـي عـام ) أ( 156يتعارض قانون التجديف االندونيسي في المادة 

ظهــر عــدد مــن اإلســاءات األخــرى إن تطبيــق القــوانين يُ . المعــايير الدوليــة لحقــوق اإلنســان عــن حريــة التعبيــر وحريــة الــدين

حقـوق اإلنسـان بمـا فيهـا الحـق فــي احتـرام الحقـوق القانونيـة والحريـة مـن االحتجــاز العشـوائي الحـق فـي األمـن والخصوصــية ل

وتركهــا " إســاءة للــدين"تفتقــر هــذه اإلجــراءات إلــى الوضــوح مــن حيــث التصــرفات التــي تشــكل تجــديف و. والخلــو مــن التمييــز

، تستخدم القوانين في استهداف األقليات الدينية وخصوصا تلك التـي تلتـزم من الناحية العملية 49. مفتوحة لمزيد من اإلساءة

  50.باألشكال غير التقليدية أو تفسيرات اإلسالم التي ال تقبلها الحكومة
  

مــع ذلــك، تســاعد قــوانين التجــديف علــى تبنــي منــاخ مــن التســامح وهــي تســتخدم فــي تبريــر التمييــز الخــارج عــن القــانون ضــد 

أن المســلمين المتطــرفين "وحســب مــا يقولــه أحــد البــاحثين اإلســالميين، فــإن القــوانين تثيــر المشــاكل بســبب  .األقليــات الدينيــة



صـــعدت الجماعـــات اإلســـالمية المتطرفـــة عشـــرات مـــن  51".والمتحـــررين يســـتخدموها كتبريـــر لتنفيـــذ بعـــض األشـــياء بأنفســـهم

لتـــي تبيـــع الكحـــول، بـــزعم أنهـــم يحمـــون اإلســـالم مـــن الهجمـــات العنيفـــة علـــى الكنـــائس ومســـاجد األحمديـــة واألعمـــال التاريـــة ا

تتضـمن الجماعـات  53.وفي بعض الحاالت ُذكر أن الشرطة كانت تساعد في الهجمات وتراقـب بـدون تـدخل 52.اإلساءة إليه

الجبهــة اإلســالمية للــدفاع وحــزب التحريــر ومنتــدى العلمــاء اإلســالميين، قيــادة قــوات اإلســالم وحلــف حركــة مكافحــة المتطرفــة 

عــن األحمديــة، الــذي قيــد قــدرة  2008باإلضــافة إلــى ذلــك، اســتخدمت القــوانين لتبريــر القــرار الــوزاري المشــترك لعــام . لــردةا

  . إن القرار يقل قليال عن كونه حظر وحشي على األحمدية. األحمدية على ممارسة عبادتهم ومنعهم من تغيير دياناتهم
  

كمــا أن الدولــة طــرف فــي  (ICCPR)وليــة عــن الحقــوق المدنيــة والسياسـية ، صــادقت اندونيســيا علــى المعاهـدة الد2006فـي 

عــدد مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان األخــرى، التــي تشــتمل علــى الميثــاق الــدولي للقضــاء علــى كــل أشــكال التمييــز العنصــري 

(ICERD)  ومعاهــدة القضــاء علــى كــل أشــكال التمييــز ضــد النســاء(CEDAW)  ومعاهــدة منــع التعــذيب(CAT). خبــت انت

، وُأعيـــد انتخابهـــا لمـــدة ثالثـــة ســـنوات فـــي 2006اندونيســـيا فـــي مجلـــس األمـــم المتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان لمـــدة عـــام واحـــد فـــي 

وكعضو في المجلس، من المتوقع أن تسـاند اندونيسـيا وتحمـي أعـراف حقـوق اإلنسـان المدشـنة فـي اإلعـالن الـدولي . 2007

  . قوانين التجديف في اندونيسيالكن هذه الحقوق مهددة بتطبيق  54لحقوق اإلنسان
  

  التأثير على االستمتاع بحقوق اإلنسان
  

  الخلو من التمييز
ــا فــي اســتهداف التجــديف ضــد   رغــم أن قــوانين التجــديف ال تحــدد أي ديــن خــاص، فمــن الناحيــة العمليــة فهــي تســتخدم غالًب

كما  55 يحيين أو أتباع الديانات البلديةغالب مسإن المشتبه فيهم والمدعى عليهم في قضايا التجديف يكونون في ال. اإلسالم

ـــا يكـــون  أســـهم منـــاخ عـــدم التســـامح الـــذي تثيـــره القـــوانين فـــي الهجمـــات غيـــر القانونيـــة علـــى الكنـــائس المســـيحية، ولكـــن غالًب

الحقيقـة فـي . أعضاء في الطوائف اإلسالمية األقلية التي ال تعترف بها الحكومة وبالتالي تعتبر مبتدعـةالمتهمون بالتجديف 

طلبــت المنظمــات غيــر الحكوميــة ومــؤديين االشــتراكية أن تقــوم المحكمــة الدســتورية بمراجعــة قــوانين التجــديف واكتشــفت أن 

 56".التمييز ضد مجموعات دينية معينة خصوصا مجموعات األقلية التـي منعـت حقهـا فـي ممارسـة معتقـداتها"القوانين تخدم 

فتوى تعلن أن األحمدية طائفة مبتدعـة واسـتحثت الحكومـة  2005اء االندونيسي في ومثلما نوهنا سابًقا، أصدر مجلس العلم

اســتهدفت طوائــف إســالمية أخــرى  2007صــدرت فتــوى مشــابهة فــي  57. علــى حظــر الجماعــة مستشــهدة بقــوانين التجــديف

. 58. ر من ذلـك العـامتتضمن القاعدة اإلسالمية التي اعتقل مؤسسها وقائدها أحمد المصدق وسجن بتهم التجديف في أكتوب

  59".مع ذلك يستمر األحمديون في مواجهة أقصى وأعنف تمييز
  

باإلضــافة إلــى  60.يعتبــر األحمــديون طائفــة مبتدعــة أساســا بســبب اعتقــادهم بــأن النبــي محمــد لــم يكــن آخــر نبــي فــي اإلســالم

واســـتحثت  2008فـــي أبريـــل فتـــوى مجلـــس العلمـــاء االندونيســـي ومطالبتـــه بحظـــر األحمديـــة، عينـــت الحكومـــة بـــاكور بـــاكيم 

 62.صـّعد المتطرفـون حمـالت العنـف ضـد األحمديـة 1965،61الحكومة على فك الجماعة على أسـاس قـانون التجـديف لعـام 

جاء القرار الوزاري المشترك بعد ذلك في يونيه من ذلك العام ومنع األحمدية مـن العبـادة العامـة أو تغييـر ديـانتهم وحـدد مـدة 

  63.كينخمس سنوات سجن للمنته
  



ي علـى األحمديـة وغيرهـا مـن قام عدد من الحكومات المحلية، بتقوية من برنامج الالمزكزية االندونيسي، بتفعيل الحظـر الكلـ

 13، ُذكـر أن الـوزارة المحليـة للشـئون الدينيـة فـي غـرب نوسـا تانجـارا حظـرت 2005على سبيل المثال في أكتوبر . الطوائف

، فرضـت إدارة الوصـاية المحليـة فـي بوجـور، كونينجـان وسـيانجور 2005يوليـو وسـبتمبر  طائفة منحرفة منها األحمديـة، فـي

فرضت الحكومة اإلقليمية فـي جنـوب سـومطرة حظـرا وُذكـر  2008وفي سبتمبر  64في إقليم غرب جافا حظرا على األحمدية

يــة التــي كــان لهــا الســلطة النهائيــة انتقــدت الحكومــة المركز  65.أنــه بنــاء علــى طلــب الفــرع المحلــي لمجلــس العلمــاء االندونيســي

ورغـم أنهـا ال تفعـل دائمـا، فـإن  66.على الشئون الدينية، بسبب الفشل في القيام بـأي محـاوالت إلبطـال أو تحـدي هـذا الحظـر

  .وجودها يسهم في انتشار التمييز الذي تواجه األحمدية في اندونيسيا
  

، وكـــان رد الشـــرطة 2005لـــس العلمـــاء االندونيســـي فـــي عـــام ُذكـــر أن الهجمـــات ضـــد األحمديـــة زادت كثيـــرا منـــذ فتـــوى مج

علــى ســبيل المثــال، حســب المركــز اآلســيوي للمصــادر القانونيــة، تعــرض  67.الضــعيف يســمح للجنــاة بــاإلفالت مــن العقوبــة

الجبهــة اإلســالمية مســجد وعــدد مــن أتبــاع األحمديــة فــي طاســيكامااليا وغــرب جافــا للهجــوم علــيهم مــن جمهــرة مــن أعضــاء 

تــــدخلت الشــــركة لمنــــع زيــــادة العنــــف لكــــن لــــم يــــتم اعتقــــال أي مــــن . 68فــــي حركــــة مناهضــــة لالشــــتراكية GERAKفاع وللــــد

تقــرر المفوضــية األمريكيــة عــن الحريــة الدينيــة . موجــة متجــددة مــن العنــف 2008صــحب القــرار الــوزاري لعــام  69.المهــاجمين

، 2009وفــي حادثــة جديــدة فــي ديســمبر  70.قهــا بــالقوةمســجد أو نقطــة التقــاء وٕاغال 21، تــم تــدمير 2008الدوليــة أنــه منــذ 

ُذكـر أن الشـرطة وصـلت . تعرضت مجموعة من األحمدية كانت تغادر منزال يصلون فيـه للهجـوم علـى يـد مجموعـة غاضـبة

عندما تصاعد الموقف، لكن عدد من األحمدية كان قد غادر في ذلك الوقت، ُأخذ ستة إلى قسم الشـرطة المحلـي ولـم يعتقـل 

. اضطر عـدد األحمديـة إلـى الهـروب مـن منـازلهم واللجـوء إلـى معسـكرات المشـردين داخليـا 71.من الجناة في هذا الهجومأي 

ذكـر أن الحكومـة المحليـة  2009وفي أبريـل  2005أضطر األحمدية في لومبوك إلى القيام بذلك بسبب هجوم غوغائي في 

  72.زل قائلة أنهم سيكونون في خطراستحثت المقيمين في المعسكر على إال يعودوا إلى المن
  

  حرية التعبير
فهي تعـوق التعبيـر الـديني لمجموعـات األقليـة . تنتهك قوانين التجديف االندونيسي حق حرية التعبير في عدد من المستويات

قابـة وخصوصا طوائف المسلمين المبتدعين، وهي تفرض قيود على وسائل اإلعالم وهي تجبر األفراد على المشاركة فـي الر 

  . الذاتية لتجنب المالحقة القضائية والضغط الخارج عن القانون
  

مـــن ) أ( 156ُاعتقـــل أرســـوندو أتومويلتـــو، الـــذي كـــان عندئـــذ محـــرر جريـــدة المونيتـــور بموجـــب المـــادة ، 1990وفـــي أكتـــوبر 

دونيسـيا، والـذي أظهـر وُذكر أنه كان مسئوال عن نشـر نتـائج اقتـراع القـراء عـن أكثـر شـخص محبـوب فـي ان. القانون الجنائي

هذا الخبر بعنـف شـديد، تجمهـر المحتجـون علـى  قابلت المنظمات اإلسالمية. أن النبي محمد جاء في المرتبة الحادية عشر

أغلقـــت الجريـــدة فـــي وقـــت الحـــق مـــن نفـــس الشـــهر بعـــد ســـحب الحكومـــة  73.مكاتـــب الجريـــدة وكســـروا النوافـــذ ودمـــرا األجهـــزة

، ُحكـم علـى أرسـوندو 1991وفـي أبريـل  74.ى الضـغط المتصـاعد مـن الجماعـات المتطرفـةلترخيصها، زعما بأن ذلك ردا عل

وفـي وقـت  75. وقضـى المـدة كلهـا إال سـتة أشـهر) أ( 156بالسجن خمس سنوات وهي أقصـى عقوبـة ممكنـة بموجـب المـادة 

  76.الحق أدلى بشهادته نيابة عن المحتجين في مراجعة المحكمة الدستورية لقوانين التجديف
  

، وذكـــر أنهـــا كانـــت بـــدون ســـيدات 2006صـــدرت المجلـــة األمريكيـــة الـــبالي بـــوي أول نســـخة لهـــا فـــي اندونيســـيا فـــي أبريـــل أ

أكشــاك أدن الزعمــاء الــدينين والجماعــات المتطرفــة رغــم ذلــك نشــر المجلــة وبعــد أن وصــلت النســخة األولــى إلــى  77.عاريــات



تــب المجلــة وبــدءوا فــي رجــم أمــام مكا) علــى نقــاء اإلســالمعالمــة (، تجمــع جمهــور غاضــب يرتــدون اللــون األبــيض الجرائــد

اســتحثت أحــد قــادة الشــرطة المجلــة ". تراقــب الموقــف بســلبية"كانــت الشــرطة حاضــرة لكــن ُذكــر أنهــا كانــت . المبنــى بالحجــارة

نشـر مـواد  ُحكم على ناشر المجلـة إرويـن أرنـادا بسـبب 78.على إيقاف النشر، واقترح آخر أن تنقل موقعها إلى خارج جاكرتا

ورغــم أنهـا لـم تكـن قضــية تجـديف تقليديـة، فــإن الحادثـة لهـا داللـة علــى توجـه الدولـة نحــو  79.غيـر الئقـة لكنـه ُبــرأ فـي النهايـة

وقـع نـزاع الـبالي بـوي فـي قبـل المفاوضـات حــول . حريـة التعبيـر عنـدما يتحـداها المتطرفـون الـدينيون ويهـددها القـانون المقيـد

  2008.80صدر في أكتوبر  قانون منع اإلباحية الذي
  

عضـــو فـــي منظمـــة مظلـــة  41، عنـــدما تعـــرض 2007كـــان التعبيـــر الـــديني مســـتهدف خصوصـــا فـــي شـــرق جافـــا فـــي أبريـــل 

تـــأتي  81).أ( 156البروتســتانت ووكالــة الخــدمات الطالبيــة االندونيســية لالعتقـــال واالحتجــاز بــتهم التجــديف بموجــب المــادة 

ر دقـائق وذكـر بأنـه يصـور القـرآن باعتبـاره مصـدر كـل الشـرور فـي اندونيسـيا، مـن المزاعم من شريط مثير للجـدل مدتـه عشـ

 83.وُحكــم علــيهم بالســجن خمــس ســنوات 41وفــي ســبتمبر مــن ذلــك العــام، أديــن كــل المــدعى علــيهم  82.العنــف إلــى اإلرهــاب

  2008.84أغسطس  ووفق وزارة الخارجية األمريكية، حصلوا على البراءة كجزء من احتفاالت العيد االندونيسي في
  

، ُاعتقـل بكـري عبـد اهللا 2009في إحـدى القضـايا الحاليـة فـي أكتـوبر . تستخدم قوانين التجديف أيضا في تقييد حديث األفراد

مـن القـانون الجنـائي بزعمـه أنـه ) أ( 156كان قـد انتهـك المـادة . عاما في لومبوك الشرقية بتهم التجديف70البالغ من العمر 

وزعم أيضا أنه سافر إلى السـماء مـرتين، مـن الواضـح أن االعتقـال جـاء بعـد . بعض الناس في قريتهنبي وذكر أنه أغضب 

، ُحكـم علـى بكـري 2010وفـي مـايو . تعرض بكري للهجوم عليه من أهالي القرية وتدخل حـراس األمـن وسـلموه إلـى الشـرطة

  85.سنه بالسجن مدة عام بسبب التجديف ضد اإلسالم وأظهرت المحكمة التسامح بسبب
  

  دينتحرية ال
مطلوب من المواطنين االندونيسـيين . في تحديد قانون التجديف لستة ديانات معروفة انتهاك للحرية الدينية واألعراف الدولية

إن حقــوق الملحــدين واألقليــات  86.مراقبــة الــذات كأعضــاء فــي هــذه الــديانات الســت وال يحــق لهــم االعتــراف باإللحــاد كبــديل

روفــــة ضــــيقة جــــدا، حتــــى أن أعضــــاء الــــديانات الســــتة المعروفــــة يخضــــعون لعقوبــــات جنائيــــة إذا اختلفــــت الدينيــــة غيــــر المع

  .معتقداتهم وممارساتهم عن النسخ المقبولة رسميا من دياناتهم
  

إن السنة المسلمون مطالبون بممارسة اإلسالم في نطاق الحدود الصارمة التي تحـددها المؤسسـات الدينيـة الرسـمية المختلفـة 

علــى سـبيل المثــال، اعتقـل محمــد يثمـان روي، مــدير مدرسـة إســالمية فـي مــاالنج، شــرق . التـي يطبقهــا نظـام العــدل الجنـائيو 

مــن خــالل ذكــر وتقــديم الصــالة اإلســالمية إلــى طالبــه بلغــة ) أ( 156بســبب اتهامــه بانتهــاك المــادة  2005جافــا، فــي مــايو 

ي وقـــت ســـابق مـــن نفـــس الشـــهر، أصـــدر الفـــرع المحلـــي لمجلـــس العلمـــاء وفـــ. البهاثـــا االندونيســـية، وهـــي اللغـــة االندونيســـية

لـم يكـن روي مـذنبا بالتجـديف لكنـه أديـن . االندونيسي في ماالنج فتوى يحظر فيها استخدام أي لغـة غيـر عربيـة فـي الصـالة

ُحكــم عليــه  87. اإلســالم عــن طريــق توزيــع كتيبــات تثيــر الكراهيــة" إفســاد"مــن القــانون الجنــائي بســبب  157بموجــب المــادة 

تعـــرض زعمـــاء أكبـــر المنظمـــات اإلســـالمية االندونيســـية المحمديـــة ونهضـــة األمـــة  88.بالســـجن مـــدة عـــامين وأغلقـــت مدرســـته

  89.لالعتقال واإلدانة، وهم يرون أن الشرطة بالغت كثيرا، بينما ارتكب روي خطأ ما، إال أنه لم يرتكب جريمة
  



ــا أعــاله، أعلنــت 2007وفــي أكتــوبر  . فتــوى مجلــس العلمــاء االندونيســيين أن القاعــدة اإلســالمية جماعــة مبتدعــة، كمــا نوهن

بعدها بأيام، غـارت الشـرطة علـى منـزل زعـيم الجماعـة أحمـد المصـدق فـي غـرب سـومطرة والـذين قـالوا أنهـم كـانوا يتصـرفون 

لــــس العلمــــاء وفــــي النهايــــة جــــذب انتبــــاه مج 2000أســــس مصــــدق الجماعــــة فــــي . مجلــــس العلمــــاء االندونيســــيبــــأوامر مــــن 

فــي  90.لــم يكــن فــي المنــزل عنــدما وقعــت الغــارة، لكنــه بعــدها هــرب ليتجنــب االعتقــال. االندونيســي مــن خــالل زعمــه أنــه نبــي

نهاية الشهر، أمر رئيس الشرطة الجنرال سوتانتو، كل رؤساء الشرطة اإلقليميين بتعقب والتحقيق مع واحتجاز زعـيم القاعـدة 

لمنــع الطائفــة مــن نشــر التعــاليم الكاذبــة "بوســت، قالــت ســوتانتو أن األمــر كــان ضــروري  ووفــق مجلــة جاكرتــا 91.اإلســالمية

سـلم مصـدق وسـتة مـن أتباعـه أنفسـهم إلـى  92".ولحماية زعماء الطائفـة مـن الهجمـات الممكنـة بواسـطة الجماعـات اإلسـالمية

دة اإلسـالمية علـى مـدار األسـابيع فرضت إجراءات مشددة على القاع 93.شرطة جاكرتا في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم

ـــابعين ومضـــايقة ومعـــاداة مـــن الجماعـــات المتطرفـــة مثـــل الجبهـــة  ـــازل الت ـــة وتضـــمنت غـــارات للشـــرطة علـــى من ـــة التالي القليل

نادمـا علـى تعاليمـه الضـالة ومتلمسـا العـودة إلـى جماعـة اعتـذر مصـدق عالنيـة للمسـلمين االندونيسـيين  94.اإلسالمية للـدفاع

   96.سنوات 4حكم عليه بالسجن مدة  2008وفي أبريل ) أ( 156ذلك ُاتهم بالتجديف بموجب المادة  مع 95.المسلمين
  

قودهـــا ليـــا أمـــين الـــدين تالجماعـــة و  تأسســـ. واجهـــت طائفـــة أخـــرى تعـــرف باســـم مملكـــة عـــدن أو ســـالم اهللا، مشـــاكل قانونيـــة

وكليهمـا شخصـيات هامـة  –مـن الملـك جبريـل  أنـه تجسـيد لمـريم أم يسـوع ورسـول تي زعمـليا عـدن التـأيضا باسم  ةالمعروف

اعتقلـت ليـا  2006.98فـي يونيـه وُحكم عليهـا بالسـجن مـدة عـامين  2005بتهم التجديف في ديسمبر  اعتقلت 97.في اإلسالم

كانـت الجريمـة الموجهـة هـي نشـر  99.، مـع زميـل وأحـد تابعيهـا واهيـو أنينـديتو2008فـي ديسـمبر للمرة الثانية بتهم التجديف 

وفي يونيـه . ت بما في ذلك نشرها على مكاتب حكومية والتي طالبت الحكومة بإلغاء األديان األخرى واعتناق سالم اهللاكتيبا

ُذكــر أن القاضــي ذكــر عــدم توبــة ليــا . ، ُحكــم علــي ليــا بالســجن مــدة عــامين ونصــف العــام وعلــى واهيــو مــدة عــامين2009

اعتقــل واتهــم  2007وكيــل ليــا أنــه تجســيد للنبــي محمــد وفــي  زعــم عبــد الــرحمن 100. الواضــح عنــد تبريــر طــول مــدة ســجنها

تحـدى  101. ُأدين مبدئيا لكن محكمة مقاطعة جاكرتا المركزيـة حكـم لصـالحه فـي االسـتئناف وبرأتـه مـن كـل الـتهم. بالتجديف

تجـــديف وجـــدت المحكمـــة العليـــا أن عبـــد الـــرحمن مـــذنبا بال 2007مكتـــب النائـــب العـــام فـــي جاكرتـــا هـــذا الحكـــم وفـــي نـــوفمبر 

  102.وحكمت عليه بالسجن ثالثة سنوات
 

، اعتقــل نمــروت الســبون، زعــيم الطائفــة المســيحية ســيون مدينــة اهللا، مــع ســت مــن أتباعــه بــتهم التجــديف 2009فــي مــايو 

التعـاليم "تبـين أنهـا مشـتقة مـن  هللا التـي ُذكـر أنهـا تقـوم علـى سـفر أرميـاإن طائفـة سـيون مدينـة ا 103).أ( 156بموجب المـادة 

اعتــرض زعمــاء كنيســة تيمــور اإلنجيليــة . فــي أيــام األحــد وأخــذ القربــان المقــدسمثــل حضــور الخدمــة " يحية الصــحيحةالمســ

(GMIT)  وهــي جماعــة بروتســتانتية علــى االعتقــاالت ورأت أنــه كــان مــن الواجــب استشــارتها وأصــرت علــى أنهــا ال تعتبــر

  104.الطائفة مسيئة لإليمان
  

س إمــام سوليتشــن، مؤســس طائفــة ســاتريا بننجــت ويتــنج بيونــو، واتهــم بالتجــديف ، اعتقــل أجــو 2009خــرى فــي فــي قضــية أ

ُذكـــر أن أجـــوس نصـــح أعضـــاء الطائفـــة بتـــرك الممارســـات اإلســـالمية  105".يم المبتدعـــة بـــين أتباعـــه المســـلمينبســـبب التعـــال

قضــــاهم فــــي ، اعتقــــل لمــــدة عــــامين ونصــــف العــــام و 2009و فــــي يوليــــو  106. التقليديــــة والمشــــاركة فــــي الجــــنس الجمــــاعي

  107.السجن
  

  الحق القانوني



أثــار تطبيــق قــوانين التجــديف االندونيســية اهتمامــات بشــأن الحقــوق القانونيــة وحقــوق المقاضــاة العادلــة للمجــدفين المتهمــين، 

فـي مـايو علـى سـبيل المثـال، . خصوصا على ضوء التأثير الواضح لمجلس العلمـاء االندونيسـي علـى النظـام العـدل الجنـائي

مؤسســة قاهيــا عــالم لعــالج إدمــان  در الفــرع المحلــي لمجلــس العلمــاء االندونيســيين فــي شــرق جافــا فتــوى ضــد، أصــ2005

اتهــم مجلــس العلمــاء االندونيســي مــدير المؤسســة . المخــدرات والســرطان، وهــي عيــادة إســالمية بالطــب البــديل فــي بروبلينجــو

 108.أنـه يتضـمن إنكـار كـون النبـي محمـد آخـر األنبيـاءأردي حسين وعدد من زمـالءه بنشـر تعـاليم مبتدعـة فـي كتـاب وُذكـر 

فــــدمروا داخلهــــا وأخرجــــوا المرضــــى الــــذين كــــانوا ينتظــــرون "أثــــارت الفتــــوى تحقيــــق للشــــركة وأدت إلــــى هجــــوم علــــى العيــــادة، 

  109".العالج
  

خمسـة ُحكـم علـى حسـين بخمـس سـنوات، ُحكـم علـى ال 2005وفـي سـبتمبر . اعتقل حسين وزمالءه جميعا واتهموا بالتجـديف

وصـف القاضـي . اآلخرين الذين عاونوه في الكتاب بأربعة سنوات وعلى الموظف الذي بـاع الكتـاب إلـى جـاره بثالثـة سـنوات

وخـالل المحاكمـة، لـم يشـهد احـد بأنـه رأى المـدعى . الحكم بأنه مبالغ فيه ورأي أنه نتيجة لضغط مجلس العلمـاء االندونيسـي

  110".بدون تفسير االستماع إلى شهادة الخبراء نيابة عنهمعليهم يمارسون تعاليمهم ورفض القاضي 
  

إن حق المجدفين في التحرر مـن االعتقـال واالحتجـاز العشـوائي يسـاء اسـتعمالها أيضـا، حيـث أن اللغـة الشـاملة فـي القـانون 

  111. تسمح بالتطبيق االختياري وفي الغالب يسجن المشتبه فيهم خالل فترات ما قبل المحاكمة وخالل المحاكمة
  

دافعت المحكمة الدستورية ومسئولين الحكومة االندونيسية عن قوانين التجديف باعتبارها وسائل لمنـع العنـف الـديني، والـذين 

مـع ذلـك يصـاحب العنـف الجمـاهيري العملـي  112. يقولون أنه قد ينـدلع بسـبب الممارسـات المنحرفـة أو المالحظـات الجانحـة

راف الرســمي بســتة ديانــات فقــط أدى إلــى اعتبــار الجماعــات الدينيــة األخــرى مبتــدعين مــزاعم التجــديف الجنــائي، بينمــا االعتــ

فــي الحقيقــة، أكــد كــويرول عنــان الــذي مثــل المحتجــين فــي مراجعــة المحكمــة  113.ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو فــي المجتمــع

. 114"والصــراع الــديني بــدال مــن منعــه الدســتورية لقــوانين التجــديف علــى أنهــم لعبــوا دورا محــوري فــي خلــق التــوترات الطائفيــة

وبالمثـــل رأي ناقـــد آخـــر أن التشـــريع التجـــديفي، بـــال مـــن الحفـــاظ علـــى الســـالم واالنســـجام، كـــان المظلـــة التـــي تهـــاجم تحتهـــا 

  115.جماعات عنف مسلحة اآلخرين وتحرقهم وتدمرهم
  

كنائس ومساجد الشـيعة ومعابـد الهنـدوس كانت الجماعات اإلسالمية المتطرفة أيضا حرة في الهجوم على مواقع األحمدية وال

إفالت نســـبي مـــن العقوبـــة بســـبب أن تصـــرفاتهم إلـــى حـــد مـــا شـــرعية بموجـــب قـــانون التجـــديف والحانـــات والمالهـــي الليليـــة بـــ

الهجـــوم يحـــدث أو حتـــى يشـــاركون فيـــه اشـــتهرت الشـــرطة بـــالوقوف بينمـــا  116.ومؤسســـات مثـــل مجلـــس العلمـــاء االندونيســـي

ـــة فـــي بأنفســـهم كمـــا حـــدث فـــي الد ـــة الديني ـــام بهـــا معهـــد ســـيتارا للديمقراطيـــة  12راســـة الشـــاملة عـــن الحري ـــيم اندونيســـي ق إقل

بينمــا فــي بعــض المواقــف، اتخــذت الحكومــة موقــف قــوي ضــد العنــف الطــائفي، فــإن ردهــا اإلجمــالي انتقــد ألنــه . 117.والســالم

يلو بامبــانج يودهيونــو بفــرض ، طالبــت مجموعــة مــن المشــرعين الــرئيس سوســ2010فــي يونيــه  118.ضــعيف وغيــر متناســق

  119.عقوبات مشددة على الجبهة اإلسالمية للدفاع وغيرها من الجماعات اإلسالمية المتشددة
  

أثارت الهجمـات العنيفـة علـى األقليـات الدينيـة إلـى جانـب الخـوف مـن هـذه الهجمـات النابعـة مـن اإلفـالت مـن العقوبـة تحـت 

وخصوصـــيتهم، وفـــي بعـــض الحـــاالت قـــد يتصـــاعد األمـــر إلـــى التعـــذيب أو  رعايـــة الحكومـــة، انتهاكـــات لحقـــوق أمـــن األفـــراد

فــي . توضــح قضــية ويلهلمينــا هــولي المخــاطر التــي يتعــرض لهــا المجــدفين المتهمــين. المعاملــة القاســية الــال إنســانية والمهينــة



اريخ فـي الصـراع الـذي لـه تـ(ماسـوي فـي إقلـيم مالوكـا المركـزي  ، ظهرت شائعات على هولي وهي معلمة فـي2008ديسمبر 

اشتكى الطالب المسلم لوالديه، الـذين ُذكـر أنهـم أبلغـوا . 120.بأنها أساءت لإلسالم في حصة خاصة مع أحد الطالب) الديني

بعــدها بخمســة أيــام بعــد ظهــور االتهــام، تجمعــت . 121.فــرع مجلــس العلمــاء االندونيســي والــذي قــدم بــدوره شــكوى إلــى الشــرطة

حــدث صــدام محــدود وفــي غضــون . الوكالــة التعليميــة المحلــي مطــالبين بطــرد هــولي محــتج خــارج مكتــب 500مجموعــة مــن 

اضـطر الجـيش  122.ُذكر أن عشرات المنازل وكنيسة حرقت وُجرح سـتة علـى األقـل بجـروح خطيـرة. ساعة اندلع شغب كامل

شــديد بســبب  واجهــت شــرطة ماســهوهي انتقــاد 123.وشــرطة الشــغب إلــى االنتشــار لمســاعدة الشــرطة المحليــة فــي صــد العنــف

  .124.الفشل في اتخاذ أي تصرف وقائي في األيام التي أدت إلى االضطراب
  

  الخاتمة
  

. أثارت قوانين التجديف االندونيسية انتهاكات لعدد من حقوق اإلنسان، أبرزها حرية التعبير وحرية الـدين والخلـو مـن التمييـز

بـل مـن اسـتخدامها كتبريـر للتمييـز الرسـمي ضـد األقليـات  نتجت هـذه االختراقـات لـيس فقـط عـن تطبيـق القـوانين ضـد األفـراد

فرصـة لتعـديل  2010قدمت مراجعـة المحكمـة الدسـتورية فـي . الدينية والتي بدورها زادت التوتر الديني والعدوان في المجتمع

ونيســيا دولــة ورغــم أن اند. أو إبطــال القــوانين، لكنهــا مــن دواعــي الســخرية اســتمرت علــى أســاس ضــرورة منــع الصــراع الــديني

ديمقراطيــة قويــة فــي مجتمــع مــدني متماســك، إال أن الســلطات الدينيــة والنشــطين المتشــددين يبــدو أنهــم يمارســون تــأثير كبيــر 

  . على الحكومة والنظام القانوني فيدفعون بالبالد إلى األمام نحو مزيد من عدم التسامح وعدم االستقرار
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  ماليزيا

  

  المقدمة

  

. رغم التنوع السكاني فـي ماليزيـا، تتعـرض الحريـة الدينيـة وحريـة التعبيـر إلـى التهديـد بفعـل حظـر التجـديف وغيـره مـن أشـكال اإلسـاءة الدينيـة

 مســيحيين و% 9بــوذيين و %  19و %  60مليــون نســمة  28.3فمــن حيــث االنتمــاء الــديني، تصــل نســبة المســلمين مــن الســكان البــالغين 

 2%).8(و الهنــود %* 12(والســكان األصــليين %) 26(والصــينيين %) 53(إن الجماعــات العرقيــة األساســية هــي المــاالي  1. هنــدوس% 6

ببطء ولكن بثبات السياسـات التـي تعـزز مـن  (UMNO)ة المتحدة زيومنذ السبعينات، تتبع الحكومة االئتالفية بقيادة المنظمة الوطنية المالي

  . ة في الشئون الدينيةزيادة تدخل الدول

  

فـي القـانون المـاليزي والسياسـات والمجتمـع لكسـب الـدعم مـن ) القانون اإلسـالمي(رفعت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة من شأن الشريعة 

ينيــة، فــإن تبنــي قــوانين ورغــم وجــود قــوانين التجــديف فــي الــنظم القانونيــة العلمانيــة والد. النــاخبين المــاليزيين وأغلبيــتهم مــن المســلمين الســنة

تتضـمن الجهـود اإلسـالمية أيضـا تأسـيس وزارة التنميـة  3.الشريعة وتأسيس محاكم الشريعة فرض قيود شديدة على حرية التعبير وحريـة الـدين

 4.مديـة والبهائيـةمثـل الشـيعة المسـلمين واألح" مبتدعـة"قائمة الطوائـف الدينيـة التـي تعتبـر غيـر تقليديـة أو  بها، التي  (JAKIM)اإلسالمية 

اه وبينما ال تندرج اتهامات االبتداع تحت نطاق التجديف التقليـدي وقـوانين اإلسـاءة الدينيـة، فهـي توضـح العـداء العـام مـن حكومـة ماليزيـا تجـ

  . التعبير عن الفوارق الفكرية أو االختالف الفكري واآلثار السلبية للعدوان على حقوق اإلنسان

  

  الخلفية
  

زائــد ثالثــة (واليــة  13هــي اتحــاد مــن  1963و  1957لحديثــة التــي حصــلت علــى اســتقاللها عــن اإلمبراطوريــة البريطانيــة مــا بــينإن ماليزيــا ا

وقبــل االســتعمار، كـــان هــؤالء الملـــوك هــم زعمــاء دينيـــين وسياســيين لـــدول . تســـعة مــنهم ال تــزال يحكمهـــا الســالطين بالوراثـــة) أقــاليم فيدراليــة

لكـن القـانون العـام ُأدخـل تحـت الحكـم البريطـاني وأصـبح  6الشـريعة فـي بدايـة القـرن الرابـع عشـر ين الماليزيينسالططبق ال 5.إسالمية مستقلة

أثــار دور الشــريعة فــي ماليزيــا  7. هــو النظــام الرئيســي للقضــاء مــع اقتصــار الشــريعة علــى المســائل الشخصــية والعائليــة بــين المســلمين فقــط

بيرة من غير المسلمين، جدال ساخن في الـدوائر السياسـية علـى لسـان سياسـيين يطوقـون إلـى الـدوائر االنتخابيـة الحديثة الفيدرالية بأقلياتها الك

  .الدينية والعرقية

  

  الدين والدولة
 رغــم أن كــل الجماعــات العرقيــة ممثلــة فــي السياســات الماليزيــة، فــإن المنظمــة الوطنيــة الماليزيــة المتحــدة هــي الحــزب المهــيمن منــذ االســتقالل

التـي عينـت اإلسـالم كـدين للدولــة  3فـي وضـع الدسـتور وضـم المـادة  امـؤثر  لقـد كـان 8.محافًظـا علـى سـلطته مـن خـالل الحكومـات االئتالفيـة

 يـــنص 9.ص الـــذي يـــدين باإلســـالمخلشـــخص المـــاليزي بأنـــه الشـــل التـــي تقـــدم تعريـــف 160، والمـــادة هـــا لـــم تعلـــن أن ماليزيـــا دولـــة إســـالميةلكن

  10.، باإلضافة إلى ضمانات أصولية أخرى للحقوق11الدين بموجب المادة الدستور على حرية 

  



منـــذ أوائـــل الثمانيـــات، وردت المنظمـــة الوطنيـــة الماليزيـــة المتحـــدة  علـــى االنتعـــاش اإلســـالمي المتجـــدد والتهديـــد فـــي األمـــر يتنـــاقش الخبـــراء 

وعلـــى حـــد تفســـير أحـــد  11.صـــورة إســـالمية أوضـــح مـــن خـــالل رســـم (PAS)السياســـي الـــذي يفرضـــه حـــزب المعارضـــة اإلســـالمي المـــاليزي 

إن األسـلمة أداة مناسـبة لتحقيـق . فإن المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة  تهـدف كغيرهـا مـن المنظمـات إلـى الحفـاظ علـى السـلطة: "الباحثين

فّعلـت ، سلسـلة مـن البـرامج و 2003إلـى  1981في عهد رئيس الوزراء مهـاتير محمـد الـذي قـاد الـبالد مـن وضعت الحكومة  12".هذا الغرض

نفــوًذا أوســع لــوزارة التنميــة اإلســالمية والحكــم بالشــريعة والنظــام تضــمنت هــذه العمليــة . ة المؤسســات الماليزيــةملقــوانين تســهم بفاعليــة فــي أســ

 1999بــات الدولــة فــي فــي أثنــاء ذلــك، حقـق حــزب المعارضــة اإلســالمي المـاليزي مكاســب هامــة فــي االنتخابـات الفيدراليــة وانتخا 13.القـانوني

العقوبـات التـي فرضـتها اإلسـالمية التـي تطبـق  قـوانين الحـدود عـاملين علـى تطبيـقمسيطرين علـى حكومـات الدولـة فـي كيالنتـان وترينجانـاو 

  14.الشريعة على جرائم معينة

  

ظم اإلسـالمية فـي المصـارف والتـأمين الشخصيات الدينية اإلسالمية إلى الحكومة وأدخلت النبعض أدخلت الجهود المبذولة في عهد مهاتير 

التـي " جاكيم"تقوم وزارة التنمية اإلسالمية  15.ووافقت على الشريعة على مستوى الدولة من خالل تطبيق القوانين التي تؤسس محاكم الشريعة

وحسـب مـا صـدر علـى  16".اسـبةباالجتهـاد فـي تفسـير وتنفيـذ اإلسـالم فـي ماليزيـا ونالـت قبـوال واسـًعا باعتبارهـا سـلطة من" 1997تأسست فـي 

الموقـــع اإللكترونـــي الخـــاص بهـــا فـــإن جـــاكيم هـــي الـــوزارة المســـئولة عـــن وضـــع السياســـات الخاصـــة بتقـــديم الشـــئون اإلســـالمية ودفـــع القـــوانين 

دات المتعلقـة بمـا وهي أيضا الهيئة التي تضـع اإلرشـا 17.واألحكام وتطبيق آليات القوانين واإلجراءات اإلدارية التي تتعلق بالشئون اإلسالمية

  .وترصد الجماعات الدينية وتضع قائمة بالطوائف المحظورة 18"االبتداع"يشكل 

  

التـي  2008ومنـذ االنتخابـات العامـة فـي  19.فاقمت أسلمة المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة من توترات المجتمـع ونـتج عنهـا انـدالع العنـف

حــزاب المعارضــة، بــذلت المنظمــة الوطنيــة الماليزيــة المتحــدة جهــودا لكــبح الخطابــة التــي تــدعو قاعــدة كبيــرة أمــام أ فقــد فيهــا االئــتالف الحــاكم

الـذي يؤكـد علـى القبـول مـن كـل األجنـاس المختلفـة بحيـث يعـيش الجميـع كمـواطنين فـي " ماليزيـا أوال"لالنشقاق، أبرزها مـن خـالل تبنـي مبـدأ 

عنـدما انـدلع شـغب بسـبب  2010اعي القـديم بسـهولة، مثلمـا حـدث فـي ينـاير مع ذلك ليس مـن السـهل إصـالح الصـدع االجتمـ20.دولة واحدة

عــالوة علــى ذلــك، تظــل القــوانين التــي تعاقــب التجــديف . حكــم محكمــة ســمح لمجلــة مســيحية كاثوليكيــة باســتخدام كلمــة اهللا لإلشــارة إلــى الــرب

  . واالبتداع سارية وتستمر في العمل ضد السالم الديني والعرقي

  

  نوني المزدوجالنظام القا
ــا نظــامين قــانونيين يتكونــان مــن قــوانين مدينــة أو علمانيــة تقــوم علــى القــانون العــام اإلنجليــزي والشــريعة وبينمــا كــان نظــام . يوجــد فــي ماليزي

، حيـث الشريعة غير رسمي إلى حد ما فيما مضـي وكـان يخضـع لنظـام المحـاكم المدنيـة، فـاليوم يعمـل االثنـان متوازيـان فيمـا يتعلـق بـالتنظيم

يمتـــد اختصــــاص محـــاكم الشـــريعة إلـــى المســـلمين وعــــائالتهم . قامـــت الحكومـــة بتحـــديث وضـــع نظـــم محــــاكم الشـــريعة علـــى مســـتوى الدولـــة

ينطبــق القــانون المــدني علــى كــال مــن  المســلمين وغيــر المســلمين، ومثلمــا نوهنــا ســابًقا كــال النظــامين يجــرم . واالهتمامــات الشخصــية والدينيــة

  . التجديف

  

الشـــريعة حصـــريا علـــى مســـتوى الدولـــة حيـــث تبنـــت كـــل واليـــات ماليزيـــا واألقـــاليم الفيدراليـــة قـــوانين الشـــريعة الجنائيـــة وأسســـت محـــاكم تطبـــق 

فـي بعـض الواليـات التـي فيهـا حـزب المعارضـة اإلسـالمي المـاليزي فـي السـلطة، مثـل كيلنتـا . تختلف القوانين من دولـة إلـى أخـرى 21.تطبقها

فــي منــاطق أخــرى مثــل المنــاطق  .ن عقوبــات انتهــاك الشــريعة قــد تكــون قاســية بشــكل خــاص وتتضــمن الجلــد والــرجموبيــرلس وتيرنجــانو، فــإ

لـدى كـل الواليـات مسـئولين عـن تطبيـق الـدين، يتـراوح  22.الفيدرالية، تتـراوح العقوبـات مـا بـين الغرامـات إلـى قضـاء سـنوات عديـدة فـي السـجن



باإلضـافة إلـى  23.نجور، ويعملـون مـع الشـرطة فـي الواليـة علـى ضـمان عـدم انتهـاك الشـريعةفي سيال 122إلى  5عددهم في بيرلس ما بين 

  . ذلك، تقوم مجالس الدين اإلسالمي في كل والية بمهمة مراقبة تطبيق الشريعة

  

  الردة
يتوبـوا وحتـى إذا فعلـوا ذلـك، قـد ُيطلب ممن يتهمـون ويـدانون بتهمـة الـردة أن . توجد جريمة الردة الشرعية على مستوى الوالية فقط في ماليزيا

ففي والية كلنتان وتيرنجاناو، فإن من يرفضـون التوبـة مـن الـردة قـد ُيحكـم  24.ُيحكم عليه بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات حسب الوالية

  25.عليهم بالموت

  

  قانون الطوارئ
لحقبــة االســتعمارية هــذا القــانون بشــكل دائــم مــن خــالل وضــعت ســلطات تطبيــق قــانون الطــوارئ المرتبطــة بمكافحــة المتمــردين اليســاريين فــي ا

يـوم  60خلي علـى االحتجـاز بـدون أمـر تفتـيش أو محاكمـة لمـدة ايشـترط قـانون األمـن الـد. 1960فـي  (ISA)إصدار قانون األمن الـداخلي 

يملـك وزيـر الشـئون الداخليـة سـلطة . (مينمبدئًيا، لكن وزير الشئون الداخلية يمكنه مد االحتجاز لعدد غير محدود من الفتـرات التـي تمتـد لعـا

فاقمـت سـلطات االحتجـاز الشـامل ). 1969تشبه تلك التي يمنحها قانون الطوارئ، التي صدرت في األساس ردا على الشغب العنصري في 

المتهمـين بـالجرائم الدينيـة  فإنومثلما لخصنا من قبل، . هذه من سوء استخدام التجديف في ماليزيا وغيرها من قوانين اإلساءة الدينية األخرى

   26.يوفي الحقيقة المتهمين بتشوية وانتقاد المسئولين الحكوميين أو السياسات الحكومية، يتم اعتقالهم واحتجازهم بموجب قانون األمن الداخل

  

  قوانين التجديف
  

وعلــى . كــل واليــة وفــي القــانون الفيــدرالي إن التجــديف واإلســاءات الدينيــة ممنوعــة فــي كــال مــن قــوانين الشــريعة المعمــول بهــا علــى مســتوى

من القانون الجنائي الماليزي الجرائم الدينية مثل تدنيس أماكن العبـادة وٕازعـاج ) أ 298 -295المواد ( 15المستوى الفيدرالي، يتناول الفصل 

" صـد لجـرح المشـاعر الدينيـة ألي شـخصالـتلفظ بالكلمـات الـخ عـن ق" أ 298و  298تمنع المادة  27.التجمعات الدينية والتعدي على المقابر

تعكيــر الصــفو واالنشــقاق ومشــاعر العــدوان أو الكراهيــة أو ســوء النيــة أو اإلجحــاف الــخ، الســتمرار االنســجام أو الوحــدة علــى "والتســبب فــي 

بغض النظـر عـن (ا ال تنص على دين معين مما يوضح أن كل األديان في ماليزي 15من الملحوظ أن القوانين في الفصل  28".س الديناأس

  . محمية عادة من التجديف أو اإلساءة) تلك التي يمنعها جاكيم

  

مــن قــانون الجــرائم الجنائيــة  3علــى ســبيل المثــال تــنص المــادة . إن التجــديف أو اإلســاءة إلــى اإلســالم خصوصــا محرمــة علــى مســتوى الواليــة

  :لألقاليم الفيدرالية على أن) 559رقم ( 1997الشرعية لعام 

  

  –سواء لفظيا أو كتابيا أو بالعرض المرئي أو أي طريقة أخرى  يقوم ي شخصأ. 7

  يسب أو يحتقر دين اإلسالم) أ(

  يهزأ أو يقلد أو يتهكم من الممارسات أو الشعائر المتعلقة بدين اإلسالم ) ب(

يــة، يعتبــر مــذنب وتجــب عليــه يحقــر أو يحتقــر مــن أي قــانون لــه عالقــة بــدين اإلســالم فــي وقــت ســريانه فــي األقــاليم الفيدرال) ت(

  . الغرامة بعد ثبات التهمة بحيث ال تزيد هذه الغرامة عن ثالثة آالف رينجيت أو السجن لمدة ال تتجاوز عامين أو كليهما

  



أي شــخص يهــزأ بالكلمــات أو التصــرفات أو يـــتهكم أو يســب أو يســخر مــن أو يحتقــر آيـــات القــرآن أو الحــديث يعتبــر مـــذنب . 8

. رامة بعد ثبات التهمة والتي ال تزيد عن خمسة آالف رينجيت أو السـجن لمـدة ال تتجـاوز ثالثـة سـنوات أو كليهمـاوتجب عليه الغ
29  

  

وانين واسـعة قـهـذه الو . رغـم اخـتالف العقوبـات ودرجـة تطبيـق هـذه القـوانين ة الشرعية لـدول أخـرى مـواد مشـابهة وذلـكتتضمن القوانين الجنائي

  ".اإلساءة إلى اإلسالم"ت الشريعة األخرى  والتي تندرج في بعض الحاالت تحت مبدأ نتهاكافي نطاقها وتتناول عدد من ا

  

  عدم التوافق مع القوانين الدولية
تتداخل القوانين على المستويات المحلية وعلى مستوى الوالية مع أعـراف حقـوق اإلنسـان وتضـع قيـود غيـر الزمـة علـى حريـة الـرأي والتعبيـر 

. تفــرض قــوانين الشــريعة خصوصــا أحكــام صــارمة علــى الخطــاب والســلوك، وربمــا تتســبب االنتهاكــات فــي عقوبــات شــديدة .والــدين واالعتقــاد

منــع عــالوة علــى ذلــك، تفتقــر القــوانين الفيدراليــة وقــوانين الواليــة إلــى الوضــوح فيمــا يتعلــق بنــوع الحــديث الممنــوع وكــذلك اإلجــراءات الوقائيــة ل

  .مما يؤدي إلى التمييز ضد جماعات دينية معينةالتطبيق االنتقائي أو المسيء 

  

لـــم توقـــع ماليزيـــا ولـــم تصـــادق علـــى كثيـــر مـــن معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان األساســـية بمـــا فيهـــا المعاهـــدة الدوليـــة للحقـــوق السياســـية والمدنيـــة 

(ICCPR) المتحـدة لحقـوق اإلنسـان ، انتخبـت ماليزيـا فـي مجلـس األمـم2010مـع ذلـك فـي مـايو  30.ومعاهدة األمم المتحـدة ضـد التعـذيب .

ــا "وكجــزء مــن عمليــة الحمــالت واالنتخابــات، التمســت الحكومــة  تقويــة إمكانيــات تنفيــذ وتطبيــق معاهــدات حقــوق اإلنســان التــي وقعــت ماليزي

ليزيــا كعضــو فــي مجلــس حقــوق اإلنســان، فــإن ما 31".باعتبارهــا طرفــا فيهــا، إلــى جانــب مراعــاة المعاهــدات التــي يجــب عليهــا الموافقــة عليهــا

التــي ُانتهــك كثيــرا منهــا عمليــا 32مضــطرة إلــى مســاندة وحمايــة أعــراف حقــوق اإلنســان الدوليــة المــذكورة فــي اإلعــالن الــدولي لحقــوق اإلنســان،

  . داخل حدودها كنتيجة لقوانين التجديف واإلساءة الدينية

  

  نقص اإلجراءات الوقاية لمنع سوء االستخدام
لماليزية وقوانين اإلساءة الدينية، وغياب أي تفسير واضح للتجديف في حد ذاته، فهـي عرضـة لسـوء بسبب غموض كلمات قوانين التجديف ا

إنهـــا تســـتخدم فـــي مضـــايقة ومعـــاداة وٕاســـكات نقـــاد الحكومـــة إلـــى جانـــب هـــؤالء الـــذين يعتبـــرون مبتـــدعين وخـــارجين عـــن النســـخة . االســـتخدام

هـو مؤسـس ومحـرر الجريـدة . لناقد الحكـومي المفـوه والمـدون راجـح بيتـرا قمـر الـدينوهو ا هناك مثال. المعتمدة من الحكومة للسنة اإلسالمية

وفـي  33.، الـذي سـجن بـتهم سياسـية بالفسـاد واللـواطإبـراهيمدعمـا لـزعيم المعارضـة أنـور  2001اإللكترونية ماليزيا اليـوم، وأخـرج أيضـا حملـة 

وحسـب . وفـي وقـت اعتقالـه، كـان يواجـه تهـم التحـريض والتشـويه الجنـائي، تم التحقيق مـع راجـح بيتـرا بسـبب تهمـة اإلسـاءة لإلسـالم، 2007

، اعتقـل واحتجـز بموجـب قـانون األمـن الـداخلي بسـبب 2008وفـي سـبتمبر  34.مرصد حقوق اإلنسان، يبدوا أن هذه التهم ذات دوافع سياسية

بعـد أن وجـد قاضـي المحكمـة  2008سراحه في نوفمبر واستأنف الحكم وأطلق . اإلساءة لإلسالم وبالتالي أصبح يشكل تهديدا لألمن القومي

  35".عشوائي وغير مبرر دستوريا"العليا أن احتجازه 

  

 مع تسعة نشطين آخرين متورطين فـي احتجاجـات عامـة ضـد 2001اعتقل راجح بيترا بموجب قانون األمن الداخلي على أسس مشابهة في 

  37.عن شهر قبل إطالق سراحه تجز ما يزيد، اح2008واعتبار من  36.دانات أنور بالفساد واللواطا

  

. ينتبين هذه القضايا أن الحكومة ترغب في سوء استخدام قوانين التجديف لتبرير االعتقاالت بدوافع سياسية وإلزعاج وكراهية نقادهـا المتفـوه

  38.ب قانون التحريضوفي وقت الكتابة، يعيش راجح بترا في لندن بعد هروبه من ماليزيا لتجنب المالحقة القضائية بموج



  

  التأثير على االستمتاع بحقوق اإلنسان
  

  حرية التعبير
. خلقت المالحقات القضائية للتجديف وغيرهـا مـن اإلسـاءات الدينيـة بيئـة أصـبحت ممارسـة الفـرد لحقـه فـي التعبيـر قـد تحملـه تكـاليف باهظـة

لعـدد مـن الجـرائم الخطابيـة تتضـمن تشـويه صـورة المسـئولين العمـوم بدأت الحكومة تحقيقات ال حصر لها في المدونات والجرائـد اإللكترونيـة 

  . وكما شهدنا في حالة راجح بيترا، تستخدم هذه القوانين في إسكات نقاد الحكومة والمنشقين فكرًيا 39.والتجديف

  

ين أنــه تجــديف ومســيء ، ُحــرر محضــر شــرطة ضــد اتحــاد المحــامين المــاليزيين بســبب مقــال فــي جريــدة شــهرية باســم انفــولين تبــ2004فــي 

تشـارك الحكومـة أيضـا فـي الرقابـة، وفـي  40.كان المقال ينـاقش احتماليـة أن يكـون اآلذان متسـبب فـي تلـوث سـمعي لغيـر المسـلمين. لإلسالم

كتــاب تنــاقش القضــايا الدينيــة قــد منعــت وهــي تتضــمن كتــاب النســاء المســلمات وتحــدي التطــرف اإلســالمي بقلــم  57ُذكــر أن إجمــالي  2009

رفـع  2010اسـتأنفت المنظمـة وفـي ينـاير  41.وراني عثمـان، مؤسـس مشـترك فـي منظمـات األخـوات فـي اإلسـالم وهـي منظمـة غيـر حكوميـةن

  42.أحد القضاة الحظر عن الكتاب

  

ليزيـة ، بدأت الشـرطة التحقيـق مـع األخـوات فـي اإلسـالم بسـبب بيـان أدانـت فيـه المنظمـة غيـر الحكوميـة الحكومـة الما2010كذلك في أوائل 

قدم مجلس سيالنجور الديني اإلسـالمي هـذه الشـكوى  43.بسبب السماح بجلد ثالثة سيدات مسلمات عقابا على ممارسة الجنس غير الشرعي

دت فـي البيـان بوجـود انتهـاك لحقـوق اإلنسـان تتضـمن التمييـز ضـد السـيدات والمعاملـة القاسـية التي بـدأت التحقيـق، معترضـا علـى مـزاعم ور 

يجـب التنويـه إلـى أن  45.أ مـن القـانون الجنـائي المـاليزي298رفعت القضية التـي ال تـزال مسـتمرة بموجـب المـادة  44.ية والمهينةوغير اإلنسان

، رفعــت الجمعيــة 2010فــي مــارس . هــذا النــوع مــن المضــايقات مــن جماعــات المجتمــع المــدني لالنتقــاد الشــرعي ال يبــدأ دائمــا هيئــات رســمية

ُذكــر أن المــدعيين يــرون أن اســتخدام . فــي اســمها" إســالم"ية ضــد األخــوات فــي اإلســالم تتعلــق باســتخدام كلمــة الماليزيــة لشــباب المســجد قضــ

يســتخدم األخــوات المزعــومين فــي اإلســالم الكلمــة لجــذب االنتبــاه، لكنهــا تصــدر تصــريحات . كلمــة اإلســالم فــي اســمها يجــب منعــه وحمايتــه

  46.بين المسلمين الذين ربما يعتقدون أن الجماعة تمثل اإلسالم وهذا يسبب خلط. تتناقض مع ما يعتقده المسلمون

  

، رفعــت تقــارير إلــى الشــرطة ضــد ب جانســجرام العضــو المنتــدب لســتار، وهــي جريــدة يوميــة 2010وفــي حادثــة ذات صــلة وقعــت فــي أوائــل 

المقـال يريـد "ضـر التحقيـق فـي الشـرطة أن وفق ما صدر في تقريـر األخبـار، ورد فـي مح 47.إلكترونية بسبب مقاالت تنتقد جلد ثالثة سيدات

تلقـت 48".صراحة تحدي وٕاغضاب المسلمين واإلساءة إلى اإلسالم، وليس للمؤلف الحق في التعليق على األحكـام اإلسـالمية ألنـه لـيس مسـلم

النشــر الخاصــة يــوم لتفســير المقــاالت وتعطــي تبريــر لعــدم فســخ رخصــة  14مــن الحكومــة الماليزيــة يعطيهــا " بقضــية عــرض"ســتار خطــاب 

  49.بها

  

وفــي  50.ُذكـر أن عشـرات الواليـات الماليزيـة منعـت غيــر المسـلمين مـن الـتلفظ بكلمـات معينـة لهــا عالقـة باإلسـالم مثـل اهللا، العلمـاء، الحـديث

دارها ُمنعـــت جريـــدة كاثوليكيـــة رومانيـــة، هيرالـــد، مـــن النشـــر بســـبب اســـتخدام كلمـــة اهللا داللـــة علـــى الـــرب المســـيحي فـــي إصـــ 2008ديســـمبر 

تحـدت الحكومــة عندئــذ الحكـم، وأصــدرت المحكمــة . 2009اســتأنفت الجريـدة القــرار، ورفعــت إحـدى المحــاكم الوقــف فـي ديســمبر  51.المـاليزي

ومثلما ذكرنا من قبل، قوبل قرار رفـع الحظـر باحتجاجـات غاضـبة مـن المسـلمين المـاليزيين، رغـم حقيقـة أن  2010.52وقف نهائي في يناير 

ًصــعد المحتجــون هجمــات العنــف علــى الكنــائس والتــي أدانهــا  53.ة اهللا يســتخدمها المســيحيون فــي جميــع أرجــاء العــالم اإلســالميالكلمــة العربيــ



ُذكر أن النزاع منشأه يرجع إلى اهتمام بعض المسلمين بأن استخدام الكلمة في األديـان األخـرى قـد يخـتلط  54.رئيس الوزراء نجيب تون رازق

   55.لى التحول عن اإلسالمعلى المؤمنين ويثيرهم إ

  

  يةحرية الدينال
يواجــه المســلمون غيــر . إن تطبيــق قــانون التجــديف المــاليزي وغيرهــا مــن قــوانين اإلســاءة الدينيــة يقيــد الحريــة الدينيــة لكــل الســكان تقييــدا كبيــًرا

كيم إلــى جانــب مجــالس الــدين اإلســالمي الســنة المالحقــة القضــائية بســبب المعتقــدات المبتدعــة ويتعرضــون للمراقبــة واالســتهداف بواســطة جــا

إن . يضطر السنة المسلون إلى ممارسة دينهم في أضيق الحدود التي تفرضـها الدولـة وتفسـيرها لإلسـالمفي أثناء ذلك، . على مستوى الوالية

ذه االنتهاكــات المشــتبه فيهــا األفــراد الــذين يخرقــون هــذه األحكــام ُيعتقلــون وتــتم مالحقــتهم قضــائيا، كمــا تتعــرض األمــاكن التــي تحــدث فيهــا هــ

  56.والحانات والمالهي الليلية إلى غارات المسئولين عن تطبيق الدين إلى جانب شرطة الوالية والشرطة الفيدرالية

  

ركزت إحدى القضايا التي تتضمن تجديف على اإلسالم شخص اسمه عبد القاهر أحمد زعم أنه نبي اإلسـالم، تصـاعد األمـر إلـى التجـديف 

مـع خمسـة آخـرين باالبتـداع، وهـي أمـور تتضـمن التجـديف ونشـر  2009اعتقـل هـذا الشـخص واتهـم فـي سـبتمبر  57.وانين الشـريعةبموجب قـ

وفي أكتوبر، ثبتت عليه التهمة من محكمة سيالنجور للشريعة ووفق ما صدر في األخبـار الوطنيـة، ذكـر القاضـي بيرنامـا  58.معتقدات خطأ

تحمــل مســئوليته بــأن بــدال مــن " أنــه الم علــى المــتهم ســخريته مــن تعــاليم اإلســالم وزعمــه بــأن نبــي مــاليزيأن المــتهم كــان مســلم منــذ مولــده و 

و عشـر سـنوات سـجن وسـتة * دوالر 5.000(رينجيـت  16.500تكونـت عقوبتـه مـن غرامـة قـدرها  59.يضمن إتباع عائلته لإلسالم الصـحيح

  60. جلدات

  

 56المبتدعـة  وتتضـمن قائمـة جـاكيم للطوائـف لفيدراليـة التـي تتعلـق بالسـلوك أو المعتقـد المبتـدعالسلطات الدينية في الدولة اإلرشـادات اتتبع 

وصـل عـدد أعضـائها إلـى  1978وبحلـول عـام  1977يل المثـال، تشـكلت منظمـة فنـون الـزواج نصـر الحـق فـي على سب  61.جماعة مختلفة

إلـــى الجماعـــة باعتبارهـــا ثُقـــل مكـــافئ لحـــزب المعارضـــة اإلســـالمي نظـــرت المنظمـــة الوطنيـــة الماليزيـــة المتحـــدة . شـــخص تقريبـــا 300.000

ه لهذه الغاية، ردت الحكومة بحظرها علـى لكن عندما فشلت محاوالت استغالل 62الماليزي، الذي كانت شعبيته تتزايد بين المسلمين الماليزيين

محاضـرات الـدفاع عـن نفسـها وعقـدت بعـض الجلسـات  أساس أنه تبتهل باإلسالم إلى اهللا بشكل غير مناسب، وتستخدم أسلوب الصوفية في

علــى يــد عشــاري محمــد وتخصصــت فــي التــرويج ألســلوب حيــاة إســالمي  1968تأسســت جماعــة أخــرى وهــي األرقــم فــي  63.فــي المســاجد

عـة فـي وخوفا من أن الجماعة قـد يكـون لهـا طمـوح سياسـي، حظـرت الحكومـة الجما 64.كان لها أصول قوية من األتباع 1994وبحلول عام 

  65.سنوات 10وقدم اعتذار رسمي وسجن مدة . واعتقلت عشاري بموجب قانون األمن الداخلي بسبب االبتداع على تعاليم اإلسالم 1994

  

  التمييز خلو منال
ن وتمنـع المسـاواة لكـل المـاليزيي 12و  8من الدستور حرية التـدين والتـي تتضـمن حريـة تغييـر الفـرد لدينيـه وتضـمن المـادة  11تضمن المادة 

مع ذلك، فإن عملية النظام القانوني المدني من الناحية العملية وأحكام محاكم الشريعة في أي قضـية  66.التمييز القائم على الدين أو المعتقد

ن عنــدما يتعلــق األمــر بتغييــر الــدين، يبــدو أ. ذات صــلة باإلســالم تعنــي أن المســلمين وغيــر المســلمين يحصــالن علــى معاملــة مختلفــة تمامــا

وضعت المحـاكم المدنيـة سـوابق لإلشـارة إلـى حـاالت تغييـر الـدين مـن اإلسـالم إلـى محـاكم . حرية الدين توجد فقط لغير المسلمين في ماليزيا

الشريعة، وتحافظ الحكومة على أن إنكار اإلسـالم ال يمكـن االعتـراف بـه بـدون أمـر مـن محكمـة الشـريعة ورغـم حقيقـة أن هـذه المحـاكم لـيس 

وفـي الحقيقـة، تنظـر محـاكم الشـريعة إلـى المغـادرة المتعمـدة لإلسـالم باعتبارهـا ردة وهـي جريمـة خطيـرة  67.ات لقبول هـذه التحـويالتلديها آلي

  68.تستدعي العقوبة

  



ة ال أ من القانون الجنائي الماليزي تحمي كل األديان المعتـرف بهـا مـن التجـديف واإلسـاءة، فمـن الناحيـة العمليـ 298و  298رغم أن المواد 

يتضـح هـذا التنـاقض فـي الحادثـة األخيـرة التـي . يبدو أن األديان األخرى غير اإلسالم تتلقي نفس المستوى من الحماية مثل المسـلمين السـنة

حضــر الــرجالن خدمــة الكنيســة وتنــاولوا . تظــاهر فيهــا اثنــين مــن المســلمين الصــحفيين بــأنهم رومــان كاثوليــك أثنــاء إجــراء بحــث عــن قصــة مــا

وعندما ُعرف األمر وتبين أن الرجلين مسلمين، غضب المجتمـع المسـيحي وانتقـد المطـران ميرفـي باكيسـام الحكومـة بسـبب الفشـل  69.القربان

رد النائب العام الماليزي بقوله أن الرجلين تتم مقاضاتهم بسبب ارتكابهم لتصـرف عـن جهـل وأنـه . في اتهام الرجلين باإلساءة إلى الكاثوليكية

  . إن غياب النية الكيدية ليس لها دفاع ضد المالحقة القانونية في قضايا أخرى70.كيديةال يوجد نية 

  

، 2000ففــي أحــد الحــوادث فــي . إن تنفيــذ قــوانين الشــريعة المتعلقــة بالتجــديف فــي بعــض الحــاالت أدى إلــى أمثلــة علــى التمييــز ضــد النســاء

ســـيدة بســـبب تواجـــدهم فـــي مبـــاني يقـــدم فيهـــا  15شـــخص تتضـــمن  25اعتقـــل مجلـــس الـــدين اإلســـالمي فـــي ســـالنجور مجموعـــة مكونـــة مـــن 

انتقد نائب رئيس الوزراء عبـد اهللا أحمـد بـدوي  72.اتهمت السيدات بجريمة اإلساءة إلى اإلسالم وهي تهمة لم يواجهه العشرة رجال 71.الخمور

ُأسـقطت  73.م فيهـا طعـام ومشـروبات غيـر حـاللاالعتقاالت، قائال ليس من الصواب اعتقال المسلمين بناء على حقيقـة أنهـم فـي مطـاعم يقـد

لكن المعاملة القاسية التي تلقتها السـيدات لفتـت االنتبـاه إلـى اتهامـات التحيـز الجنسـي  74كل التهم في النهاية، ولم تبدأ أي مالحقات قضائية

  75.من جانب السلطات الدينية

  

  الحق في المحاكمة العادلة
عاله كيف يمكن احتجاز األفـراد المتهمـين بالتجـديف واإلسـاءة الدينيـة عشـوائيا بـدون تهـم أو محاكمـة توضح قضية راجح بترا التي ناقشناها أ

أدت الغارات التي شهدها الملهي الليلي والحانة من المسئولين عن تطبيق الدين والمجالس الدينيـة . بموجب قوانين مثل قانون األمن الداخلي

، ُذكـر أن مجلـس 2006فـي . زات، مثل تصـرفات التطبيـق ضـد المبتـدعين مـن الطوائـف اإلسـالميةاإلسالمية إلى اعتقاالت عشوائية واحتجا

ُأطلـق سـراحهم . شـخص مـنهم أطفـال كـانوا مشـتبه فـي انتمـائهم إلـى جماعـة دينيـة محظـورة، األرقـم 107الدين اإلسالم في سالنجور احتجـز 

   76. جميعا فيما بعد إال أربعة بزعم أنهم زعماء

  

الحق في الحصول علـى محاكمـة عادلـة فـي سـياق قـوانين التجـديف واإلسـاءة  الدينيـة فـي ماليزيـا تظهـر بحـق فـي قضـايا تغييـر  إن تهديدات

ُيحــال المســلمون الســابقين الــذين ينشــدون تغييــر ديــنهم إلــى مثلمــا الحظنــا مــن قبــل، . الــدين والمالحقــة القضــائية ألشــخاص متهمــين باالبتــداع

  . قد يواجه أعضاء الطوائف الدينية المحظورة عقبات كبيرة في الحصول على استشارات. تقدم لهم أي سياق قانونيمحاكم الشريعة والتي ال 

  

عضــو مــن طائفــة دينيــة تعــرف باســم مملكــة الســماء بعــد هجــوم عنيــف علــى مجمعهــم  45، اعتقلــت جماعــة مكونــة مــن 2005فــي أغســطس 

 2001.77اإلســالمية بموجــب قــانون الجــرائم الجنائيــة الشــرعية فــي واليــة تيرنجــانو لعــام  ُذكــر أنهــم اتهمــوا بانتهــاك المبــادئ. الشــهر الماضــي

وحسب مرصد حقوق اإلنسان واالتحاد الماليزي للمحامين، واجهوا صعوبات خطيـرة فـي تـأمين التمثيـل القـانوني قبيـل بـدء محـاكمتهم، فـوض 

للتحدث عن الجماعة في يوم المحاكمة ليس لشيء سوى أن يعرف القاضـي أن المـتهم لـم  اتحاد المحامين الماليزيين محامي من دولة أخرى

ُذكر أن المحامين المعتمـدين مـن الشـريعة فـي تيرنجـانو كـانوا غيـر راغبـين فـي أخـذ القضـية خوفـا مـن انتقـام المتطـرفين . يوفر تمثيل قضائي

حضـر المحـامي وان هايـدي وان جوســه مـن شـركة عبيـد اهللا عزيـز وتقــدمت  بعـد ثالثـة تـأجيالت بسـبب نقــص التمثيـل القـانوني،  78.الـدينيين

وطلــب مــن القاضــي منــع الجرائــد مــن ذكــر اســمه أو اســم شــركته عنــد نقــل القضــية لعــدم وضــع . الشــركة لتقــوم بــدور االستشــارة لكــل المتهمــين

  79.اسمه في القائمة السوداء لكن طلبه ُرفض

  



علـى سـبيل . االنتقام بدون مبـرر، تعـرض المحـامون لمضـايقات وعـداء بسـبب الـدفاع عـن عمالءهـملم تكن اهتمامات محامين تيرنجانو عن 

 المثــال ذكــر مالــك امتيــاز ســارور الــذي مثــل أفــراد متهمــين بالتجــديف وغيرهــا مــن الجــرائم الدينيــة فــي نظــام المحــاكم المدنيــة، تلقيــه لتهديــدات

دراليـة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، تلقـي مالـك تهديـد عبـر البريـد اإللكترونـي بـه صـورة لـه وحسـب الفي. بالقتل كنتيجـة للمشـاركة فـي هـذه القضـايا

   80.دار التهديد أيضا إلى عناوين أخرى وخالل الرسائل القصيرة عبر الموبايل". مطلوب قتله"عليها عنوان 

  

  الخاتمة
  

المتهمـون بهـذه الجـرائم فـي  شـهد. تهـاك عـدد مـن حقـوق اإلنسـانأدى تطبيق قانون التجديف الماليزي وقوانين اإلسـاءة الدينيـة األخـرى إلـى ان

حرمـــان مـــن حقـــوقهم فـــي حريـــة التـــدين وحريـــة التعبيـــر إلـــى جانـــب حقهـــم فـــي عـــدم التمييـــز وال االعتقـــال المحـــاكم المدنيـــة ومحـــاكم الشـــريعة 

وبشــكل أشــمل فــإن اســتخدام . علــى الــدين والنــوع باإلضــافة إلــى ذلــك، يبــدوا أن القــانون يطبــق انتقائيــا، ممــا يــؤدي إلــى تمييــز قــائم. العشــوائي

قــوانين التجــديف لفــرض تفســيرات ضــيقة لمــذهب دينــي يعــوق عمــل منظمــات حقــوق اإلنســان ويمنــع إضــعاف التحــديات السياســية المحتملــة 

  . ويعوق التنمية الديمقراطية واالجتماعية لماليزيا ككل
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  باكستان

  

  المقدمة

  

كلها في عناوين رئيسية، مع قـرارات مثيـرة للجـدل تتـراوح  على حرية التعبير في باكستانالمفروضة قوانين التجديف وغيرها من القيود  تتجمع

وب إلـى الفيـديو يوتيـ تبـادل مقـاطععلى سبل الوصول إلى موقع الشبكات االجتماعية فيسبوك وموقع  2010بين الحظر المفروض في مايو 

كثيـرا مـا انتقـد زعمـاء األقليـات وجماعـات حقـوق اإلنسـان قـوانين التجـديف فـي الـبالد بسـبب أنهـا  1.فرض عقوبة المـوت علـى إدانـة التجـديف

ويسـيء اآلخـرون اسـتخدامها  ،األقليـات والتمييـز ضـدهم رفين يسـتغلونها بانتظـام السـتهدافقاسية بدرجة غير ضرورية، وفي رأيهـم أن المتطـ

  .ضيقة األفق وتصفية حسابات شخصيةة النزاعات لتسوي

  

وهي تتنـاول عـدد مـن الجـرائم التـي تتضـمن . 298 -295، المواد 15الفصل  (PPC)قوانين التجديف في القانون الجنائي الباكستاني  توجد

لمـدة قصـيرة أو مـدى الحيـاة بـل سـجن ال وأممكنـة الغرام بـالالجناة  ُيحكم على. رآن وأمور تصل إلى حد الردةالق كن العبادة وتقطيعامأ تدنيس

إن أغلبيــة قضــايا  2.الجريمــة هــذه ، بينمــا أفــراد آخــرين ُحكــم علــيهم بــالموت بســبب التجــديف، إال أن أحــد لــم ُيعــدم بســببوتصــل إلــى اإلعــدام

شـروط األكثـر قسـوة فـي الفصـل وتوجـد ال. من القـانون الجنـائي الباكسـتاني 298أو  295تحت المواد  لتجديف التي ُترفع في باكستان تندرجا

  . وهي األقل تطابًقا مع المعايير الدولية القانونية 15

  

فـرد بتهمـة  695والتي ذكرتهـا وزارة الخارجيـة األمريكيـة، اتهـم عـدد  (NGOs)وحسب البيانات التي توصلت إليها المنظمات غير الحكومية 

 3.هنـدوس 10مسـيحيين و  86أحمـديين و  239مسـلمين،  362مـن بيـنهم  .2006و أبريـل  1986التجديف في باكستان في الفترة مـا بـين 

إن التحليــل . شــخص اتهمــوا بالتجــديف 964و  2004و  1984قضــية ُســجلت بــين  5.000أن " الفجــر"قــررت الجريــدة الباكســتانية اليوميــة 

وحسـب اإلحصـاء السـكاني  5مليـون شـخص، 173 بعـدد ُيقدر سـكان باكسـتان. 4.الديني للمدعى عليهم يشبه ذلك الذي ذكرته وزارة الخارجية

والنسـبة . فـي المائـة 20نة بينمـا يصـل المسـلمون الشـيعة إلـى في المائة من السكان مسلمون، معظـم مسـلمون ُسـ 97، فإن نسبة 1998لعام 

   6. الهندوس والمسيحيين واألحمديين والمجوس والبهائيين قوامهافي المائة من السكان  3الباقية وهي 

  

ورغـم أن كثيـر . هذه األرقام، يتضح أن قوانين التجديف الباكستانية تستخدم بكثرة وتنطبـق علـى نحـو غيـر متناسـب علـى غيـر المسـلمينمن 

  . من الدول األخرى لديه قوانين ضد التجديف، إال أن الوضع في باكستان فريدا من حيث شدته وآثاره الخاصة على األقليات الدينية

  

  الخلفية
  

. ، بعد نهاية الحكم االسـتعماري البريطـاني فـي شـبه القـارة الهنديـة1947أصبحت الدولة بلد إسالمي في العقود العديدة الماضية، على مدار 

ومنــذ االســتقالل شــهدت الــبالد عــدم اســتقرار سياســي كبيــر مــع تغيــرات متكــررة فــي الحكومــة مــن خــالل االنتخابــات الديمقراطيــة إلــى جانــب 

مــع ذلــك تغيــر . ورغــم أنهــا تشــكلت كدولــة للمســلمين، فــإن باكســتان كانــت مبــدئيا دولــة إســالمية بــالمعني األكثــر تشــددا. االنقالبــات العســكرية



شـريعة الوضع السياسي كثيرا بتأثير من العلماء أو صفوة رجال الدين المسلمين الذين سعوا إلى التوفيق بين القانون الباكسـتاني وتفسـيراتهم لل

  7).القانون اإلسالمي(

  

الجمعية التأسيسية لدولة باكستان المستقلة حديثا يساعد على توجيه عملية وضع الدستور، أعلن  عن 1949ن قرار األهداف، الصادر في إ

أكــدت الوثيقــة ". مبــادئ الديمقراطيــة والحريــة والمســاواة والتســامح والعدالــة االجتماعيــة المنبثقــة مــن اإلســالم ســتتم مراعاتهــا بالكامــل"رســمًيا أن 

  8.يضا ودافعت عن التعددية وحقوق األقليات وحرية التعبير واالعتقادأ

  

إال أنـه لـم " دولـة تقـوم علـى المبـادئ اإلسـالمية للعدالـة االجتماعيـة"باكسـتان  ور لباكستان ورغـم أنـه لـم يعلـن أن، صدر أول دست1956وفي 

 لـن يـتم تطبيـق"محـددا أنـه " التنـاقض"تضـمن الدسـتور عبـارة  .انيللقـانون الباكسـت للشـريعة باعتبـاره المصـدر الرسـمي يقدم أي إشارة صـريحة

تـم حـل دسـتور  9.ولكن لم يتم تأسـيس أي هيئـة حكوميـة لتطبيـق هـذا" أي قانون يتناقض مع مبادئ اإلسالم الراسخة في القرآن الكريم والسنة

رة التناقض وكان به إشارات أقل إلـى باكسـتان ولم يتضمن عبا 1962وصدر دستور جديد في . بعد عامين من تولي الجيش السلطة 1956

  .باعتبارها دولة إسالمية

  

علــى إضــافة  مشــتمال 1964ى إلــى تعــديالت دســتورية فــي إن الضــغط المتصــاعد مــن العلمــاء وغيــرهم لصــالح أســلمة القــوانين الباكســتانية أد

والسـنة، ويجـب أن تتطـابق كـل م الراسـخة فـي القـرآن الكـريم ال يتناقض أي قانون مع تعاليم ومطالـب اإلسـال: "عبارة جديدة أشد من التناقض

  11.تأسس مجلس استشاري للفكر اإلسالمي لتنفيذ هذه العبارة 10".القائمة معهما القواعد

  

الحروب التي انقسمت فيها شرق باكسـتان لتشـكل مـا يعـرف اآلن باسـم بـنجالديش، تولـت حكومـة مدنيـة جديـدة السـلطة  ، بعد أحد1973في 

وبموجب هذا الدستور، ُأعيد تسمية المجلس االستشـاري للفكـر اإلسـالمي ليصـبح مجلـس الفكـر اإلسـالمي . ستان ووضع دستور جديدفي باك

 12".هـل يتنـاقض قـانون مـا مـع اإلسـالم وبالتحديـد القـرآن والسـنة"واتسع التزامه ليتضمن مهمة تقديم النصح للبرلمان والحكومات المحلية عن 

مثــل األحمديــة الــذين يعتبــرون أنفســهم  13الدســتور ليضــيف شــرط عــّرف المســلم وذلــك الســتبعاد الجماعــات المبتدعــة ، تــم تعــديل1974وفــي 

  14.مسلمون رغم معتقداتهم غير القويمة

  

ـــذي حكـــم مـــن  وربمـــا زاد عمليـــة األســـلمة أثنـــاء ســـعيه لحمايـــة الـــدعم الوافـــد مـــن  1988إلـــى  1977اســـتمر الجنـــرال محمـــد ضـــياء الحـــق ال

وخـــالل تلـــك الفتـــرة، شـــهد القـــانون الجنـــائي الباكســـتاني وقـــانون اإلجـــراءات الجنائيـــة بسلســـلة مـــن  15.الـــدينيين والطبقـــات الوســـطي األصـــوليين

التغيـــرات والتـــي تتضـــمن فـــرض قـــانون الحـــدود، الـــذي يســـمح بعقوبـــات الشـــريعة الصـــارمة علـــى الجـــنس بـــال زواج، الســـرقة أو انتهـــاك تحـــريم 

باإلضــافة إلــى ذلــك، . تســتهدف صــراحة األقليــات الدينيــة والتجــديف المحــرم لــى القــانون الجنــائي الباكســتانيأضــيفت خمســة قــوانين إ. الكحــول

الشــريعة الفيدراليــة التــي  ةاســتبدلت هــذه المحــاكم ســريعا بمحكمــ. دخلــت محــاكم الشــريعة إلــى المحــاكم العليــا مــن خــالل التعــديالت الدســتورية

  16.كستانية باستثناء الدستور لضمان تطابقها مع الشريعةيتضمن تفويضها مراجعة كل القوانين البا

  

رغم أن القانون الجنائي الباكستاني كان يتصف دائما بمخاطبـة الجـرائم التـي ترتكـب فـي الـدين، فـإن المـواد اإلسـالمية الخاصـة صـدرت فقـط 

ضــياء إلضــافة إمكانيــة الســجن مــدى الحيــاة  كمــا أن عقوبــات التجــديف وغيرهــا مــن الجــرائم الدينيــة تــم تعــديلها خــالل مظــاهرات. 1982فــي 

  . بقرار رئاسي معظم هذه التغيراتحدثت . وعقوبة الموت

  



ا يشجع على عـدم التسـامح لقد خلق جو . إن االنحراف بعيدا عن التعددية في باكستان له عواقب وخيمة على األقليات والحرية الدينية عموما

الــدينيين فــي النظــام السياســي قلــل مــن قــدرة القضــاة فــي المســتويات الــدنيا والشــرطة والمســئولين  والعنــف، كمــا أن التــأثير المتزايــد للمتطــرفين

ال  أن يقدموا القـانون والنظـام الـذي إن مسئولية السياسيين المنتخبين هي"ومثلما أوضح أحد المعلقين . الحكوميين على مساندة مبادئ التعدد

يل المثـال ال يجـرؤ قاضـي فـي المحـاكم الفرعيـة علـى إخـالء سـبيل ضـحايا التجـديف خشـية واليوم علـى سـب. دونه يمكن ألي قضاء أن يعمل

إن تأثير المتطرفين الدينيين منع أيضـا الحكومـات المنتخبـة وغيـر المنتخبـة مـن العمـل علـى تعـديل  17.العنيفين) الُمال(أن يؤذيه رجال الدين 

الــوزراء الســابق بــي نظيــر بوتــو والحــاكم العســكري الســابق برفيــز مشــرف عــن  عبــر كــال مــن رئــيس. أو إبطــال القــوانين المؤذيــة بــأي طريقــة

فـي عهـد مشـرف الـذي حكـم  18.طـرفين وضـغوط رجـال الـدين المسـلمينتراجعوا فـي وجـه مظـاهرات المت مالتزامهم بتعديل القوانين الدينية لكنه

تهامـات التجــديف قبـل إجــراء االعتقـال لكــن هـذا الحكــم ، تطلبــت إحـدى التعــديالت الجديـدة مــن الشـرطة التحقيــق فـي ا2008إلـى  1999مـن 

  . أخذ به عملًيانادرا ما يٌ 

  

تتطلـب 19.، أخبر وزير شئون األقليات شاهباز باتي وسائل اإلعالم أنه توقع إجراء تغيير لقوانين التجديف قرب نهاية العـام2010في فبراير 

  ضــد أاتهامــات خطــب ة لمــن تقــدمواوأن يفرضــوا عقوبــات مســاوي قبــل تســجيلهاالتعــديالت المقترحــة مــن القضــاة التحقيــق فــي قضــايا التجــديف 

وصــرح بــأن الســلطات  2010، كــرر بــاتي ثقتــه بــأن القــوانين ســيتم تعــديلها قبــل نهايــة 2010وفــي البرلمــان األوروبــي فــي مــايو  20.المجــدفين

  21".تعهدت بتعديل هذه القوانين"الباكستانية 

  

والتي تهدف إلـى حمايـة األديـان مـن أشـياء مثـل " تشويه األديان"ستان قرارات مجلس حقوق اإلنسان عن في نفس الوقت، ساندت حكومة باك

ومنـذ أدخلـت  22.أدانت جماعات حقوق اإلنسان هذه الجهود باعتبارهـا تهديـد لحريـة التعبيـر وغيرهـا مـن الحقـوق األصـولية. السب أو التعدي

فـي منتـديات األمـم المتحـدة أيضـا والتـي منهـا مـؤتمر مراجعـة دربـان، " تشـويه األديـان"دأ ، وهي تناصر بشدة مب1999باكستان أول قرار في 

مـن المعاهـدة الدوليـة  20و  19عن المـواد  2008اللجنة المخصصة للمعايير التكميلية ومكتب المفوض األعلى لمؤتمر حقوق اإلنسان في 

  . (ICCPR)للحقوق المدنية والسياسية 

  

  قوانين التجديف
  

باإلضـافة إلـى منـع التعبيـر، فالمقصـود منهـا جـرح . مـن القـانون الجنـائي الباكسـتاني شـاملة تمامـا 15فـي الفصـل الـواردة وانين التجـديف إن ق

تمنــع قــوانين " المشــاعر الدينيــة ألي فئــة مــن خــالل ســب دينهــا أو معتقــداتها الدينيــة"والتصــرفات المقصــودة والكيديــة ضــد " المشــاعر الدينيــة"

ســوء اســتخدام النعــوت واألوصــاف واأللقــاب الــخ، "إن . القــرآن وســب النبــي محمــد أو أي مــن زوجاتــه أو عائلتــه أو أصــحابه التجــديف ســب

أضــيفت هــذه القــوانين إلــى القــانون الجنــائي الباكســتاني مــا بــين . كلهــا أمــور ممنوعــة" للشخصــيات أو األمــاكن المقدســة"المــتحفظ عليهــا فقــط 

علـى أن الجريمـة تصـبح مسـتحقة العقـاب بالسـجن ) ت( 295نصـت المـادة . 1986تعـديالت تشـدًدا فـي مع تبني أفضـل ال 1986و  1980

، حكمت محكمة الشريعة الفيدرالية بأن العقوبة على 1991وفي . مدى الحياة أو الموت في حالة استخدام أي كالم ازدرائي عن النبي محمد

لتجعــل عقوبــة المــوت إجباريــة علــى األفــراد المتهمــين بتقــديم مالحظــات ) ت( 295أن تكــون أشــد، وُعــدلت المــادة  مكــنمثــل هــذه الجريمــة ي

  23.ازدرائية عن النبي محمد

  

  عدم التوافق مع القوانين الدولية
إن قــوانين التجــديف الباكســتانية ال تتوافــق مــع معــايير حقــوق اإلنســان لــيس فقــط بســبب أنهــا تفــرض قيــود ال حاجــة إليهــا علــى حريــة التعبيــر 

 فهــي تفتقــر إلــى اإلجــراءات الوقائيــةعــالوة علــى ذلــك، . لــدين وغيرهــا مــن حقــوق اإلنســان، بــل بســبب أنهــا تمييزيــة فــي هــذا الصــددوحريــة ا



، وضـعف معـايير األدلـة لإلدانـة فـي المحـاكم الـدنيا ومطلـب عـدم وجـود الضرورية ضد اإلساءة، وال تقدم تعريف صـريح لمـا يشـكل التجـديف

أثيـرت قـوانين التجـديف أيضـا . األقليـات أو االنتقـام مـن النزاعـات الشخصـية الممكن استغالل القوانين لمقاضاة هذا يجعل من 24".نية جنائية

شـحذ العنـف الجمـاعي الـذي يكـون فـي بعـض الحـاالت  للتحريض وتبرير الصراع الطائفي والمجتمعي حيث تخدم قـوانين التجـديف غالًبـا فـي

  . سئولين الحكوميينضمنيا إن لم يكن علني ترعاه الشرطة والم

  

إن كثيــر مــن . ، تعهـدت بالتزامهــا بحمايــة المعاهـدة2010وافقـت باكســتان رسـمًيا علــى المعاهــدة الدوليـة للحقــوق السياســية والمدنيـة فــي يونيــه 

تاني الباكســ ل حمايــة الدســتورعــالن الــدولي لحقــوق اإلنســان وهــي تتنــاو الحقــوق التــي انتهكتهــا قــوانين التجــديف فــي باكســتان تجســد أيضــا اإل

  .وغيرها من التشريعات المحلية

  

  الوضوح عدم
ُيترك هذا التحديد لمسئولين الشرطة والقضاء معتمـدين . شكل انتهاكيعما  ةواضح ات، ال تقدم قوانين التجديف توجيهالعقوبات المشددةرغم 

الباكسـتانية قـوانين الندرج تحـت ت األمور التيإن تفسير "ومثلما قال أحد المعلقين، . في الغالب على معتقداتهم الشخصية وتفسيراتهم لإلسالم

غيرهــا مــن المصــادر التشــريعية  فــي هــو مســألة فكريــة بحتــة، وحيــث أنــه ال يوجــد تعريــف واضــح للجريمــة فــي القــرآن أو للتجــديفمناهضــة ال

  . عن قصد دينيةالقليات األو استهداف شخصي أالنتقام اال فيإلى استخدامها  القوانين غموض يؤدي 25.بال حل فستظل القضيةاإلسالمية، 

  

األفعـال غيـر المقصـودة  بـين أفعـال التجـديف الكيديـة المقصـودة و الواضـح باإلضافة إلى ذلك، تفشل قوانين التجديف الباكستانية في التمييز

أو " المقصــودة والكيديــة"فعــال علــى تجــريم األ) أ( 295و  295بينمــا تــنص المــواد . القــانون الجنــائي هــو أحــد شــروطعــادة فــي الالتمييــز  –

تفسـيرات  مـن القـانون الجنـائي الباكسـتاني ال تتضـمن أي 15فـإن المـواد األخـرى فـي الفصـل " لسب الدين مـن أي نـوع"التصرفات المقصودة 

  . في هذا الصدد

  

بســبب توزيــع  2001ديف فــي إن آثــار هــذا التقصــير فــي القــانون واضــح فــي حالــة أنــور كينيــث، وهــو مســيحي باكســتاني اعتقــل واتهــم بالتجــ

زعـم كينيـث أيضـا أنـه تجسـيد ليسـوع  26.منشورات مسيحية تعلن أن النبي محمد كان نبي خطأ وهي من أخطر أشكال التجديف في باكسـتان

ُذكــر أن محاميتــه  28.وحســب عــدد مــن المصــادر القريبــة مــن القضــية، عــاني مــن مشــاكل نفســية شــديدة 27.المســيح وأنــه تلقــي وحــي مــن اهللا

رأي القاضـي أن حالـة كينيـث العقليـة ال . لكـن الطلـب ُرفـض لتحديـد مـدى سـالمته العقليـة للمحاكمـةفحصـا طبيـا فحصـه  تية خالـد طلبـسعد

لــم تكــن " ديف أن عبــارات االتهــام بالتجــ علــى كــر أن ســعدية خالــد أصــرتذُ  29.عالقــة لهــا بمــا أقــر بــه وهــو أن النبــي محمــد كــان نبــي مــزوًرا

نصـت التفسـيرات الرسـمية  31.ُحكـم علـى كينيـث باإلعـدام، 2002مـع ذلـك فـي يوليـو  30".نهـا هـذيان رجـل مـريضلك تجديف كيدي مـن كـافر

أو اضـطراب عقلـي  ةعقليفي الحالة العلى أن عقوبة الموت يجب أال تنطبق على األفراد الذين يعانون من تردي  1999للقانون الدولي منذ 

   32.أو كفاءة عقلية محدودة

  

  لمنع اإلساءة لوقائيةنقص اإلجراءات ا
أمـور أخـرى ال عالقـة لهـا فـي راضـي و األ النـزاع علـى عمـل أواللالنتقـام والضـغط فـي نزاعـات  وانين التجـديف فـي باكسـتان بانتظـامتستخدم ق

لـدوافع  ديفترفع تهم التجأكاديميون ونشطين اجتماعيين وصحفيين أنه في معظم الحاالت،  يرى النقاد الذين منهم. بالتجديف على اإلطالق

  33.خفية

  



ومحمـد جعفـر بسـبب عـدم كفايـة األدلـة المقدمـة  شهيد مسـيح ة ضدالمقدم ، رفضت الشركة تسجيل قضية االتهام بالسرقة2006في سبتمبر 

 بعـدها قـدم 35.اللجنة اآلسـيوية لحقـوق اإلنسـان، نصـحت الشـرطة خـان برفـع دعـوى تجـديف ضـدهم وعلى حد قول 34.من الشاكي أرشد خان

وجعفـر  حمسـي اعتقلـتإال أنهـا بـأن الـتهم كانـت مـزورة،  سـرقا وأحرقـا نـص إسـالمي، ورغـم علـم الشـرطةغ للشرطة يـزعم أن الـرجلين بال خان

طلـــق حصـــل كـــال الـــرجلين فـــي النهايـــة علـــى البـــراءة مـــن الـــتهم وأٌ  36.مـــن القـــانون الجنـــائي الباكســـتاني 15بســـبب التجـــديف بموجـــب الفصـــل 

بسـبب اتهامــه بالتجـديف بموجــب  2001مــدير مدرسـة ثانويــة مسـيحية فــي سـيالكوت فــي  ل برفيــز مسـيحوفــي قضـية أخــرى، اعتقـ 37.سـراحهم

صـاحب مدرسـة أخـرى فـي المنطقـة، االتهـام بسـبب غيظـه مـن المنافسـة التـي  إبـراهيموحسب تقارير متعـددة، زور محمـد 38).ت( 295المادة 

  39.تقوم بها مدرسة مسيح

  

حتــى . ســوء اســتخدام القــوانينل قضــايا التجــديف إلــى جانــب الطبيعــة الحساســة للجريمــة زاد مــن احتمــال بــة قلــة األدلــة المطلوبــة لتســجيقإن ع

تحقيـق قبـل اعتقـال المشـتبه فـيهم بـتهم التجـديف، بـإجراء مسئول رفيع المستوى من الشـرطة  عندما بدأ تعديل قانوني يطالب بأن يقوم 2004

، حكمــت محكمــة 2007وفــي حكــم إيجــابي فــي  40.علــى اتهــام مــن شــخص موثــوق بــهاتهــام واعتقــال شــخص مــا بنــاء فقــط  كــان مــن الممكــن

مـع ذلـك،  41.البنجاب العليا في قضية التجديف المرفوعة ضد محمد شريف بأنها مرفوضة، وذكرت فشل الشرطة في التحقيق وتفنيد المزاعم

يوجـد . ى المصـادر الضـرورية لتنفيـذ التحقيقـات الفعالـةفي بعض الحاالت، قد يفتقر رجال الشرطة إل. وليس عرفيبدو أن هذا كان استثناء 

ُذكـر أن رجــال الشــركة يتعرضــون لإليــذاء والكراهيــة مــن اإلســالميين األصــوليين . أيضـا تقــارير عــن نقــص الرغبــة فــي التحقيــق فــي االتهامــات

  .الذين يطلبون اعتقال المجدفين المشتبه فيهم بغض النظر عن تنفيذ االتهامات

  

حـاول المـدعي أن يبنـي محـل أحذيـة خـارج . 2008النوع من الضغوط في حالة روبين ساردر الذي اعتقـل بـتهم التجـديف فـي  ُذكر مثل هذا

بحـرق منـزل سـاردر وقتـل عائلتـه  اهددً ضد النبي محمد مثم رفع شكوى يزعم أن الطبيب جدف . عيادة ساردر لكنه ُطلب منه أن يتخلى عنه

  42.تقل ساردر واتهم بدون أي تحقيق مبدئيععندئذ اُ . إذا لم تعتقله الشرطة

  

، اعتقــل خمســة أعضــاء مــن جماعــة األحمديــة فــي البنجــاب بســبب اتهــامهم بكتابــة اســم النبــي محمــد علــى 2009وفــي مثــال آخــر مــن ينــاير 

الشـرطة لـم تجـري  ورط الخمسـة المعتقلـين وأنالحادثـة بأنـه ال يوجـد دليـل علـى تـ أوضحت عدة تقارير عن 43.حائط الحمام في أحد المساجد

، ضــغط اإلســالميون المقــاتلون علــى الشــرطة الحتجــاز (AHRC)وحســب المفوضــية اآلســيوية لحقــوق اإلنســان . أي تحقيقــات قبيــل اعتقــالهم

  44".بإغالق المدينة كلها والهجوم على منازل أعضاء طائفة األحمدية"األحمديين، مهددين 

  

رفض المحامون الدفاع في قضايا االتهام بالتجـديف بسـبب أنهـم حيث لة المحاكمة أيضا، من المتطرفين اإلسالميين في مرح ناحدث العدو ي

دون المطالبــة  كنتيجــة لــذلك، ُعــرف أن المســئولين القضــائيين يتنــاولون شــكاوى التجــديف بظاهرهــا. تعرضــوا للتهديــد والمضــايقة بــل والعنــف

إن العقوبــات . ة للفــردالقانونيــ وقحقــوق المحاكمــة العادلــة والحقــ بــذلك منتهكــين ،للحقــائق بواســطة الســلطات الجــاد تقيــيم التحقيــق أو بــإجراء ال

  . هذه القضايا تجعل النقائص اإلجرائية أكثر إثارة للمشاكل المشددة التي على المحك في

  

  العقوبات غير المتناسبة
ــا أعــاله،  .ت الممكنــة لحقــوق اإلنســانإن عقوبــة انتهــاك قــوانين التجــديف الباكســتانية شــديدة جــدا ممــا يثيــر عــدد مــن االنتهاكــا مثلمــا الحظن

ُحكــم علــى كثيــر مــن  45".هــي المــوت دون غيرهــا"علــى أن عقوبــة التجــديف ضــد النبــي محمــد  1991حكمــت محكمــة الشــريعة الفيدراليــة فــي 

  . النتظارمة، فإن الكثيرين يقفون في طابور االمدعى عليهم بالموت في تهم تجديف ورغم أن أحد لم ُيعدم في هذه الته

  



". أخطر الجرائم"لى تطبيقها واحتفظت بها فقط في لم يمنع القانون الدولي عقوبة الموت، لكن األمم المتحدة وضعت قيود هامة وضرورية ع
 تعليقـات عامـة للجنـة األمـم 6نصـت  47.بأنهـا الجـرائم التـي ينـتج عنهـا المـوت" أخطـر الجـرائم"فسر مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  46

وجـد  48".يعني أن عقوبة الموت يجب أن تكون إجراء استثنائي للغايـة" أخطر الجرائم"على أن اللجنة ترى أن تعبير المتحدة لحقوق اإلنسان 

توافـق مـع تجعلـه متوجـد ظـروف أو جـرائم  أو العاجـل ال اإلعـدام العشـوائي ة أنغيـر القضـائي ر الخـاص لألمـم المتحـدة عـن التصـرفاتالمقر 

الخــاص أمثلــة تلفــظ فيهــا مجلــس حقــوق اإلنســان باهتماماتــه بــأن الجــرائم  وفــي نفــس الدراســة، ذكــر المقــرر 49.دولي لحقــوق اإلنســانالقــانون الــ

حيــث أن فــرض عقوبــة اإلعــدام يجــب أن  التــي تحمــل عقوبــة اإلعــدام غامضــة تمامــا وبــال تعريــف واضــح ومنغمســة فــي مصــطلحات واســعة

 وصــرح المقــرر الخــاص. فــي القــانون الجنــائي الباكســتاني مــن كــل هــذه النقــائص) ت( 295ة تعــاني المــاد  50.لمعــايير موضــوعيةيخضــع 

  51".تطبيق عقوبة الموت على التجديف يبدو غير متناسب وال مقبول"السابق لحرية الدين واالعتقاد أن 

  

ي قضايا التجديف ولقد أوضـحت الـدول األعضـاء مفقودة غالبا ف الحق في المحاكمة العادلة والحماية أثناء المحاكمةمثلما ذكرنا أعاله، فإن 

بموجــب الحكــم النهــائي  عقوبــة اإلعــدام يمكــن تنفيــذ: " نــد التعامــل مــع عقوبــة اإلعــدامهــذه الضــمانات ضــرورية عفــي األمــم المتحــدة أن مثــل 

 علـى األقـلة عادلـة، تتسـاوى مايـة الممكنـة لضـمان محاكمـكل إجـراءات الحد اإلجراءات القانونية التي توفر الصادر عن محكمة مختصة بع

  52".من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية 14المتضمنة في المادة  اإلجراءات تلك مع

  

  على االستمتاع بحقوق اإلنسان التأثير

  

  الخلو من التمييز
تـوفر القـوانين خدمـة . علـى الـدين أو االعتقـادإن االنتهاك الصارخ لحقوق اإلنسان الناتج عن قوانين التجديف الباكسـتانية هـي التمييـز القـائم 

 فهـي علـى حـد وصـف. األقليات من استخدام قوى الدولة ضد أعضاء وتمكن المتطرفين واالنتهازيين ممارسات التمييز إضفاء الشرعية على

إن . إن التمييـز متعـدد الطبقـاتعـالوة علـى ذلـك، فـ 53".وصول إلى غايـة مـالح كوسيلة لمروح عدم التسا توفر"معهد الدين والسياسة العامة، 

 بســبب معتقــداتهمالدينيــة  قليــاتاســتهداف األ ، وهــي يســاء اســتخدامها عنــد)ألحمــديينخصوصــا ضــد ا(حــدث تمييــزا القــوانين المكتوبــة نفســها تُ 

  .التجديف مزيد من العدوان من المجتمع كنتيجة للوصمة المرتبطة بالجريمةب يتهمونويواجه هؤالء الذين 

  

نــا ســابقا، فــإن نســبة المســلمين لغيــر المســلمين المــدعى علــيهم توضــح إلــى أي مــدى تســتخدم هــذه القــوانين فــي اضــطهاد األقليــات مثلمــا نوه

هـم  واألحمـديين 54"قانون التجديف يستخدم في إرهاب األقليات فـي باكسـتانأن " ،أعلن وزير باكستان لشئون األقليات، شاهباز باتي. الدينية

  . نالمسيحيو األكثر تضرًرا يليهم 

  

 همبمـا فـي تقريبا، كانـت ضـد مسـلمين المسلمون استثناء، حيث أن  نصف قضايا التجديف المرفوعة في العقدين الماضيين مع ذلك، ال يمثل

األقليــات فــي الغالــب ضــحايا اتهامــات التجــديف  انــه بينمــا كانــت 2006قــررت المفوضــية الباكســتانية لحقــوق اإلنســان فــي . الســنة والشــيعة

على مـدار  ق مع المسلمين اآلخرين زادت كثيًرافإن عدد األمثلة التي استخدمت فيها قوانين التجديف في تسوية القضايا ضيقة األف"زور، الم

مع ذلك، إن استخدام قوانين التجـديف  56.واجهت هجمات دورية من المتطرفين السنةي أقلية دينية والشيعة المسلمين ه 55"السنوات الماضية

  .ين السنة والشيعة ال يبدوا أنه يقوم على الفوارق الطائفية مثلما يقوم على النزاع الشخصيضد المسلم

  



للتمييـــز الـــوظيفي والعقـــاب مـــن ون بالتجـــديف هـــؤالء المتهمـــ يخضـــعالقضـــايا،  ع التـــي تقـــف وراء اتهامـــاتهم ونتـــائجوبغـــض النظـــر عـــن الـــدواف

حالــة أنــور  تقــدم  57.جمــاهير الغاضــبة وٕاجبــار الكثيــر مــنهم علــى العــيش فــي خــوفالجماعــات والجيــران بــل والعنــف البــدني والقتــل علــى يــد ال

بعد إجراءات التقاضـي، حصـل مسـيح  2004ي فف. مثال على هذه الوصمة ،2003الذي ُاتهم بالتجديف في  مسيح وهو مسيحي في الهور

طلقـت عليـه النـار ، أُ 2007وفـي  58.الموتبـ للتهديـدجـة طلق سراحه من السجن، لكنـه اضـطر إلـى االختفـاء كنتيعلى البراءة من كل التهم وأُ 

المسـيحي الـدولي وهـي  وحسـب منظمـة الشـأن 59.كـر أن صـاحب عملـه هـدده المتطرفـون الـدينيون لتوظيفـهفي وظيفته فـي أحـد المصـانع، وذُ 

 60.ة فـي الحصـول علـى عمـلمنظمة غير حكومية، ُاجبر مسيح على االنتقال من قريتـه إلـى قريـة أخـرى لـدواعي أمنيـة وواجـه صـعاب شـديد

ا الجــوع وعــدم كــر أنهمــا واجهــوذُ  2006علــى البــراءة فــي النهايــة فــي  1999ن بالتجــديف فــي ان متهمــامســيحية، حصــل وفــي قضــية منفصــل

  61.نتيجة لجريمتهمالعمل 

  

. تـرك منـازلهم واالختفـاءيضـطرون فـي بعـض الحـاالت إلـى  نالـذي بـل لعـائالتهم أيضـا متهمين بالتجـديفيحدث مثل هذا التمييز ليس فقط لل

فبعــد براءتــه مــن تهــم . وق الــوارد أدنــاه، هــي مثــال علــى ذلــكإن تجربــة أســتاذ الفســيولوجي يــونس شــيخ، التــي ذكرناهــا بالتفصــيل فــي الصــند

. امـات إليـهمن رجال الدين الذين كـانوا متـورطين فـي توجيـه االته بالقتلالتجديف وٕاطالق سراحه من السجن، ذكر شيخ تلقيه تهديدات كثيرة 

اضـطر برفيـز مسـيح النـاظر المسـيحي . خوفا على سـالمته، اضـطر إلـى الهـرب إلـى أوروبـا وفـي النهايـة طلـب اللجـوء السياسـي فـي سويسـرا

أنـه "الخـدمات الصـحفية  لخارجيـة األمريكيـة أن مسـيح أخبـر أجهـزةوحسـب مـا قالتـه وزارة ا. أيضا إلى االختفـاء بعـد براءتـه مـن تهـم التجـديف

المســلمون األصــوليون، اضــطر أقاربــه إلــى  وخوفــا مــن الهجمــات التــي يقــوم بهــا. التحــرك فــي مكــان عــام هال يمكننــ حيــث علــى التخفــيمجبــر 

وفي مثال آخر، فإن شهيد مسيح الذي واجـه مـع محمـد جعفـر تهمـة التجـديف المـزور بسـب نـص دينـي، قـد  62".هجره وما عادوا يستضيفونه

وذكـر انـه لـم يـتمكن مـن العـيش مـع عائلتـه . في الوقت الذي كانت محاكمته ال تزال جارية هور من اعتقالهأطلق سراحه بغرامة بعد أربعة ش

المفوضـية الباكسـتانية لحقـوق اإلنسـان، بعـد االتهامـات الموجـه  ذكـرت 63.خالل محاكمته خوفا من التعرض لهجوم مـن المتطـرفين المسـلمين

ووفـق المفوضـية األمريكيـة عـن الحريـة الدينيـة  64.بمنزليهم وهددوا عائالتهم أحاطت اضبةلغالجماهير ا أن ضد مسيح وشريكه المدعى عليه

  اضطر من حصلوا على البراءة إلى االختفـاء أو حتـى النفـي بـدافع مـن الخـوف مـن الهجـوم علـيهم بواسـطة المتطـرفين بـدوافع دينيـة"الدولية، 

  65".في كل الحاالت تقريبا 

  

  حالة يونس شيخ) المربع(
  

ــاه الــدولي، مثــاال واضــًحا علــى المــدى الكبيــر النتهاكــات حقــوق اإلنســان التــي نتجــت عــن قــوانين  شــدتثــل حالــة يــونس شــيخ التــي تم االنتب

اتهمـه أحـد  حيـث 2000بتهم التجديف فـي أكتـوبر شيخ  أستاذا في كلية الطب في إسالم أباد واعتقل واحتجزت  يعمل. التجديف الباكستاني

فـي  قضى شـيخ ثالثـة أعـوام. النبي محمد بذكر مالحظات ازدرائية في حقمن القانون الجنائي الباكستاني ) ت(295ادة تالمذته بانتهاك الم

  66.في الحبس االنفرادي قضاها منها عامين ونصف السجن بينما كانت قضيته جاري التحقيق فيها

  

فية على اإلطالق بل نتيجـة لوجهـات نظـر سياسـية عـن كشـمير أي مالحظات تجديتتعلق بأن القضية لم بخالل احتجازه تلفظ شيخ باعتقاده 

كتبـه الـذي  االتحاد الدولي للدراسات اإلنسـانية واألخالقيـةخطاب  وفقو  67.وهو اإلقليم المتنازع عليه الذي ظل بال تقسيم بين باكستان والهند

ترأســه مســئول مــن جهــاز فــي االجتمــاع الــذي . يفشــيخ مــن الســجن، فقــد حضــر اجتمــاع اتحــاد جنــوب آســيا قبــل االعتقــال بأيــام بــتهم التجــد

خـط السـيطرة بـين  الهنـد وباكسـتان فـي كشـمير كخـط دولـي ب بضـرورة االعتـراف المخابرات العسكرية الباكستانية، عبر شـيخ عـن وجهـة نظـره

جديف ضده وأخـذها إلـى رجـل االجتماع، قضية الت أثناء انعقاد بعدها بيومين، أعد أحد طالب شيخ الذي كان موظف في الخارجية  68.دائم

  .دين مسلم الذي أضاف تفاصيل أخرى ورفع القضية إلى الشرطة



  

الشـكوى كـان  تقـديم سماعي وغير مؤكد وأن الطالب الذي بدء دليل لقضية أول مرة أن دليل رجل الدينلقررت المحكمة الدنيا التي استمعت 

ن وزعمـوا ان آخـر لـك جـاء طالبـامـع ذ. خاللهـا شـيخ ذكـر المالحظـات التجديفيـة التي مـن المفتـرض أن أكتوبر في يوم المحاضرة 2غائًبا في 

أكتوبر، ليؤكد ليس فقـط أن المحاضـرة لـم  2قدم شيخ دليال ليظهر أنه لم يعطي أي محاضرات في ذلك الوقت في . أنهم سمعوا المالحظات

  . تحدث بل أنه ال يوجد دليل يثبت أن أي من المالحظات كان تجديفا

  

يدة مـن المتطـرفين الـدينيين وصـف هـو وغيـره الكراهيـة الشـد. وحكـم عليـه باإلعـدام) ت( 295انتهـاك المـادة ة تهمـعلـى شـيخ ك، ثبتـت مع ذل

 إلـى السـجن المركـزي فـي روالبنـدي نقـل إجـراءات التقاضـيإلـى درجـة وصـلت تلقـوا تهديـدات  كـر أن محـاموهذُ . خالل المحاكمـة التي أظهروا

علــى بــراءة مــن كــل الــتهم وأطلــق  إلعــادة المحاكمــة، حصــل بعــد جلســتين 2003وفــي نــوفمبر . وأعيــدت المحاكمــة اســتأنف شــيخ الُحكــم لكــن

عـاش شـيخ . حـارس شخصـي مـن الشـرطة بـأن يـتم إطـالق سـراحه فـي السـر وُعـين لـهخوفـا علـى سـالمته، أمـر القاضـي . سراحه من السجن

  .اي سويسر إلمتخفيا في باكستان لعدة شهور قبل طلب اللجوء 

  

  :لمزيد من المعلومات عن هذه القضية انظر

  

  .http://www.iheu.org/node/271، 2004يناير  23، تصريح إخباري، !"يونس شيخ فري"االتحاد اإلنساني واألخالقي العالمي، 

  

ـــــــــــونس شـــــــــــيخ، . م ـــــــــــى الجحـــــــــــيم"ي ـــــــــــي إل ـــــــــــ مـــــــــــاكتو" التجـــــــــــديف ـ رحلت ـــــــــــا، -ـ ـــــــــــاريخ، مون ـــــــــــدون ت http://www.mukto-ب
mona.com/Articles/Younus_Sheikh/blasphemy.htm  

 

  اظہار کی آزادی
إن قـوانين التجـديف الموجـودة فـي فـلتعبير، بينما ليست هي القوانين الوحيدة في النظام القانوني الباكستاني الذي يفرض عقوبات على حربة ا

مــن اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان  19خــرق ضــمانات حريــة التعبيــر الموجــودة فــي المــادة ي تمــن القــانون الجنــائي الباكســتان 15المــادة 

أشــكال الخطــاب والتعبيــر وهــي إن الغــرض المعلــن للقــوانين هــو تقييــد  69.المعاهــدة الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســيةمــن  20و  19والمــادة 

  70.والتوتر الطائفي لتعصبستخدم لتبرير الحظر المفروض على الكتب واألفالم وغيرها من وسائل اإلعالم فيخلق بيئة مواتية لتُ 

  

ذكر فـي م ُيـأن الموت رجما بالحجـارة كعقوبـة للزنـا لـب عرض فيه رأيهنشر الكاتب محمد يونس شيخ كتابا باسم رجال الدين الشيطانيين الذي 

كـم النهايـة وحُ ثبتـت عليـه التهمـة فـي التجـديف و بتهمـة  2005واعتقـل فـي أغسـطس . نهم يهـودالقرآن وأساء إلى األئمـة التـاريخيين بوصـفه بـأ

  71.التحقيق جاري في قضيتهزال يال و استأنف الحكم . عليه بالسجن مدى الحياة

  

مراجـع صـحفي فـي الجريـدة الباكسـتانية اليوميـة فرونتيـر  وتهـم مينـاوار محسـن وهـا 72.استخدمت قوانين التجديف أيضا في مراقبة الصـحفيين

ُذكــر أن . للجريــدة وحكــم عليــه بالســجن لطباعتــه خطــاب يحتــوي علــى مــواد تجديفيــة علــى الصــفحة االفتتاحيــة 2001بوســت، بالتجــديف فــي 

مــن هيئــة  آخــرين اعتقلــت الشــرطة ســتة. عــن النبــي محمــد وتضــمنت مالحظــات ازدرائيــة" لمــاذا يكــره المســلمون اليهــود"الخطــاب كــان بعنــوان 

جــدير بالــذكر أن  73.لكــن محســن ُعــزل فــي التحقيــق القضــائي باعتبــاره الشــخص المســئول عــن طبعــة الرســالة" فرونتيــر بوســت"التحريــر فــي 

لحضـور المحاكمـة المزمعـة  يةالصـح أصبح محسن بؤرة القضية رغم أن الطبيب أعلـن عـدم لياقتـه و .التحقيق جاء بعد سبعة اعتقاالت فقط



والتــي شــهدت المــرة األولــى التــي يعهــد إليــه  74طلــق ســراحه مــن مستشــفي بيشــاور العقلــي قبــل الحادثــة بأيــام،أُ  بعــد ذلــك .بســبب حالتــه العقليــة

  76.براءةقد حصلوا على ال الستة اآلخرون المدعى عليهم كان  75.باختيار الخطابات والمقاالت التي تظهر في الصفحة االفتتاحية

  

حظـر علـى المواقـع اإللكترونيـة الشـائعة ت بفـرض ، طبقت المحكمة الباكستانية قوانين التجديف على محتوى إلكتروني وطلبـ2010في مايو 

علــن عــن إجــراء مســابقة لرســم النبــي محمــد هــذا مــا اعتبــره المســلمون ت كانــت جــاء الحظــر علــى فيســبوك بســبب صــفحة 77.فيســبوك ويوتيــوب

  78.تجديف في حقه

  

  حرية الدين
أكـد مؤسـس الدولـة محمـد علـى جنـة . 1947تكن دولة إسالمية في وقت اسـتقاللها فـي  مين، إال أنها لمدولة للمسلنصبت  رغم أن باكستان 

اب إلـى أنتم أحرار، أنتم أحرار في الـذه: "للشعب قائال على أهمية حرية التدين في حديثه في الجلسة االفتتاحية للجمعية التأسيسية لباكستان

مسـموح لكـم باالنتمـاء إلـى أي ديـن  .معابدكم، أنتم أحرار في الذهاب إلى مساجدكم أو إلى أي مكان آخر أو عبادة أخرى فـي دولـة باكسـتان

أنتم على وشك بدء أيام ليس فيها تمييز وال تفرقة بين مجتمـع وآخـر وال تمييـز بـين مـذهب أو . أو ملة أو مذهب فهذا شيء ال يتعلق بالدولة

فــي باكســتان اليــوم، أصــبح التعصــب مصــدق  79".إننــا نبــدأ بهــذا المبــدأ األصــولي أننــا كلنــا مواطنــون ومتســاويين فــي دولــة واحــدة .ملــة وأخــرى

  .القوانين التي تميز بين األقليات الدينية بل وتجرم الممارسات الدينية لجماعة األحمدية هعليه بل وتشجع

  

أعضــاء الجماعــات اإليمانيــة األقليــة تناســب الســتهداف األقليــات الدينيــة، إن اءة فهــي تســتخدم بــال وبســبب أن قــوانين التجــديف مفتوحــة لإلســ

مـع ذلـك بينمـا يمثـل الشـيعة أقليـة، فهـم أكبـر مـن المسـيحيين بالضـعف، ومـن . غير قادرون على الممارسة المنفتحة والخاليـة مـن االضـطهاد

. يهم أنهم يواجهون نفس درجة التمييـز مثـل غيـرهم عنـدما يتعلـق األمـر بقـوانين التجـديفالهندوس واألحمدية والجماعات األخرى وال يبدوا عل

يتقاضــى الشــيعة أحيانــا فــي قضــايا بتحــريض مــن المتطــرفين الســنة لكــن فــي أمثلــة كثيــرة تســتخدم القــوانين بــدافع مــن مــؤمنين أخــوة فــي ســياق 

  .النزاع الشخصي

  

، اعتقـل غـالم أكبـر وهـو 1998فـي . كل خاص التي تتضمن مدعى عليهم مسلمين غير سـنةيوجد عدد قليل من قضايا التجديف البارزة بش

 عليــه كــمحُ و  1995.80خــالل شــجار فــي مطعــم يملكــه شــخص ســني فــي  أذى شــيعي واتهــم بالتجــديف بســبب اســتخدام اســم النبــي محمــد بــال

الحكـم لكنـه ظـل فـي السـجن بينمـا شـقت قضـيته طريقهـا غـالم اسـتأنف  81.باإلعدام، وذكر أنه أول مسلم يواجه هـذه العقوبـة بسـبب التجـديف

بسـبب زعمـه أنـه يشـبه  2000وفي قضية أخرى، اتهم الزعيم الروحي الصـوفي المسـلم محمـد يوسـف علـي بالتجـديف فـي . 82.خالل المحاكم

مــات فــي الهــور فــي ســجن و  ليــه، أطلقــت النــار ع2002وفــي  83"تعمــل ضــد اإلســالم"اعتبــرت الجماعــات اإلســالمية تعاليمــه الدينيــة . النبــي

والتـي  تـم التعـرف علـى قاتلـه وهـو عضـو فـي جماعـة سـنية مقاتلـة محظـورة اسـمها فرسـان الصـحابة .كوتالكبات، حيث كانت ينتظر اإلعـدام

  84.كانت مسئولة عن هجمات متعددة على مسلمين غير سنة

  

 298حتــى ) أ( 298ألقليــات، فــإن األحمديــة متفــردة فــي المــادة بينمــا تــؤثر قــوانين التجــديف الباكســتانية علــى الحريــة الدينيــة لكــل جماعــات ا

. يشــار إلــى هــذه القــوانين باســم قــوانين مناهضــة األحمديــة. التجــديف ضــد اإلســالم بــين معتقــدات وممارســات األحمديــة و والتــي تســاوى) ت(

حة مـن اإلشـارة إلـى منـاطق العبـادة باعتبارهـا ذلـك، فـإن األحمديـة خاليـة صـرا ون أنفسـهم مـن المسـلمين ويتعبـدون بنـاء علـىورغم أنهم يعتبـر 

اإلســالمي للصــالة  ذانبالمثــل، فهــم ممنوعــون مــن اســتخدام اآل. مســاجد أو التعبــد فــي أي مســاجد لغيــر األحمديــة أو غــرف الصــلوات العامــة

تغييـر الديانـة أو التجمهـر  أوواالقتباس من القرآن والمشاركة في الحج إلى مكة أو األنشـطة األخـرى التـي تصـاحب شـهر رمضـان المقـدس، 

الحكومية مثل طلبات الحصول علـى  يجب ذكر دين الفرد في كل االستماراتعالوة على ذلك، . يتعلق باألحمدية مكتوب أو توزيع أي أدب



وقيـع أي شخص يرغب في أن يدرج اسمه كمسـلم يجـب عليـه الت. جواز سفر ووثائق تسجيل المنتخبين وليس هناك خيار لألحمديين في ذلك

   85.على إعالن إدانة لمؤسس األحمدية

  

وفــي قضــية منويــة فــي  86"اضــطهاد الجماعــة األحمديــة مســموح بــه قانونيــا وتشــجعه الحكومــة الباكســتانية"اســتنتج مرصــد حقــوق اإلنســان أن 

العبادة على المأل كمسلم، فهو ، اعتمدت المحكمة الباكستانية العليا قانون مناهض لألحمدية يرى أنه إذا سُمح ألحد أتباع األحمدية ب1993

اعتقـل كثيـر مـن  87"هل تستطيع اإلدارة ضمان حياته وحريته وممتلكاته وٕان كان كذلك فبأي تكلفـة؟"سألت المحكمة . معرض للعنف البدنيي

طلــق أٌ أعضــاء جماعــة األحمديــة بموجــب قــوانين مناهضــة األحمديــة وهــم يواجهــون اضــطهاد غيــر قــانوني حتــى لــو ســقطت عــنهم الــتهم أو 

بــتهم توزيــع  أحــد األحمــديين فــي البنجــاباعتقــل ، 2008علــى ســبيل المثــال، حســب وزارة الخارجيــة األمريكيــة، فــي ينــاير . ســراحهم بكفالــة

  88.الخروج بكفالة بعدها بثالثة شهور، لكنه تلقي تهديدات بالموت وأجبر على ترك المنطقة تمكن من. كتيبات ذات عالقة باألحمدية

  

  عتقال العشوائي واالحتجازالخلو من اال
عـدم االحتجـاز العشـوائي الممتـد، كمـا هـو منصـوص الفـرد فـي تؤدي قوانين التجديف الباكسـتاني وتنفيـذها عملًيـا إلـى انتهاكـات متكـررة لحـق 

التــي تتطلــب  2004ورغــم تعــديالت . المعاهــدة الدوليــة للحقــوق السياســية والمدنيــةمــن اإلعــالن الــدولي لحقــوق اإلنســان و  9عليــه فــي المــادة 

تصـــدر عـــالوة علـــى ذلـــك، . عتقلـــون ويحتجـــزون بـــدون أي تحقيـــق مبـــدئيتحقيـــق الشـــرطة قبيـــل االعتقـــال، فـــإن األفـــراد المتهمـــين بالتجـــديف يُ 

 أدى هــذا إلــى قضــاء المتهمــين. المحــاكم الــدنيا ادانــات بنــاء علــى أدلــة قليلــة، غالبــا فــي ســياق التهديــدات والكراهيــة مــن المتطــرفين الــدينيين

وحسـب مـا ذكـره أحـد المعلقـين، يسـتغرق  89.بالتجديف سنوات في السجون قبل أن تفصل المحاكم العليـا فـي اتهامـاتهم وتبـرأهم مـن كـل الـتهم

  90.المحكمة العليا فياألمر تقريبا ثماني سنوات لتبرئة مدعى عليه متهم 

  

بعـد أن زعـم أحـد جيرانـه  1996واعتقـل فـي أكتـوبر . تبرئتـهفي أحـد القضـايا، احتجـز مـتهم بالتجـديف، أيـوب مسـيح، لمـدة سـت سـنوات قبـل 

نقـل . سمع مسيح يمتدح آيات شيطانية للمؤلف سلمان رشدي، وهو كتاب يعتبـره كثيـر مـن المسـلمين تجـديف أنه الذي زعم أنه تشاجر معه،

أصـدرت  2001فـي . سب النبـي محمـد، ُحكم عليه بالموت بسبب 1998في أبريل  91.هذا األمر إلى الشرطة التي اعتقلت واحتجزت مسيح

في عدم االحتجاز العشوائي وحقـه  الفرد ي االحتجاز العشوائي رأيها في قضية مسيح، فوجدت انتهاك لحقوقعلجماعة األمم المتحدة للعمل 

تكي فــي ، بعــد أن تمكــن محاميــه مــن أن يظهــر أن المشــ2002حصــل فــي النهائيــة علــى البــراءة وأطلــق ســراحه فــي  92.فــي محاكمــة عادلــة

ن يــونس شــيخ األســتاذ بالمثــل ُســج 93.القضــية وهــو جــار مســيح، اجبــر عائلــة مســيح علــى الخــروج مــن األرض المتنــازع عليهــا وأخــذها لنفســه

قضــي عــاملين . الــذي طلــب اللجــوء السياســي فــي النهايــة فــي سويســرا، مــدة ثالثــة ســنوات قبــل براءتــه وٕاطــالق ســراحهللفســيولوجي الجــامعي 

  . حياته من نزالءه من المتطرفين الدينيينالموجه لنفرادي بسبب التهديدات ونصف في الحبس اال

  

وحســب  94.ة مســموح بهــا فــي قضــايا التجــديف، يمنــع القضــاة الكفالــة بســبب الخــوف علــى ســالمة المشــتبه فيــه وكــذلك ســالمتهمرغــم أن الكفالــ

لتخويــف وتــرفض الكفالــة خوفــا مــن التــوبيخ مــن عناصــر ل تعــرضتو  )بــدون كفالــة(تــؤخر المحــاكم الــدنيا القــرارات " وزارة الخارجيــة األمريكيــة

بتهمـة أنـه ، اعتقل هيكتور عليم، المدير اإلقليمي لمنظمة مسيحية لحقوق اإلنسان والسالم العالمي واحتجز  2009وفي يناير  95.المتطرفين

م من مركز الغوث والمسـاعدات والتسـوية القانونيـة يتمكن محامون عل. أرسل رسائل نصية قصيرة تجديفية على الموبايل إلى رجل دين مسلم

(CLAAS) مـع ذلـك اتهـم بـدال مـن ذلـك بـالتحريض علـى التجـديف  .عنـه من إثبات أن الرسائل لم ُترسل من هاتفـه وسـقطت تهـم التجـديف

ب حمايتـه بعـد أن هـدده م ظـل رهـن االعتقـال بسـبيالتمس محاميه إطالق سـراحه علـى ضـوء قلـة الـتهم، لكـن علـ 96.فض طلب دفع الكفالةورُ 

  98.ظل عليم وراء القضبان حتى وقت الكتابة وتصر عائلته على جذب االنتباه الدولي لقضيته 97.محامي متطرف دينيا في جلسة االستماع

  



  الحق في محاكمة عادلة
محاكمــة  الحصــول فــي همتــع بحقــتفتقــر محاكمــات التجــديف فــي كــل القضــايا تقريًبــا إلــى اإلجــراءات الوقائيــة الضــرورية لتضــمن أن المــتهم يت

 99.ُذكـــر أن المتطـــرفين المســـلمين حضـــروا أغلـــب محاكمـــاتهم، مســـببين اإلزعـــاج والتهديـــد لكـــال مـــن القضـــاة والمـــدعى علـــيهم. عادلـــة ونزيهـــة

 100.البــدني لمــتهم أيضــا تهديــدات بــالموت واإليــذاءمنظمــة التضــامن المســيحي العــالمي وهــي منظمــة غيــر حكوميــة، واجــه محــامون ا وحســب

وفي حالة األستاذ يونس شيخ، تلقى محامون الدفاع تهديدات كثيرة إلى درجة أن القضاة اضطروا إلى نقل القضية إلـى السـجن المركـزي فـي 

، هــاجم المتطرفــون الــدينيون وضــربوا محــامي حقــوق اإلنســان برفيــز إســالم شــودري، ُذكــر أن ذلــك 2006وفــي ينــاير  101.روالبنــدي لســالمتهم

ُذكر أيضا أن شودري تلقـي تهديـدات كثيـرة فـي مكالمـات تليفونيـة، بعضـها  102.دفاع عن المشتبه فيهم في قضايا التجديفبسبب عمله في ال

ُقتـل قاضـي المحكمـة العليـا فـي الهـور، عريـف حسـين بـاتي، . وفي بعض الحاالت، ُنفذت حتـى أسـوء التهديـدات 103.تضمن تهديدات بالقتل

  104.اضبين من قراره بتبرئة مدعى عليه بالتجديفقيل على يد متطرفين مسلمين غ 1996في 

  

مـــأل المتطرفـــون اإلســـالميون قاعـــة المحكمـــة وصـــرخوا بتهديـــدات عاليـــة ضـــدي وضـــد المحـــامي "قـــال أيـــوب مســـيح أنـــه خـــالل محاكمتـــه، 

جــدوا أن االتهــام االحتجــاز العشــوائي أيضــا أســئلة خطيــرة بشــأن عدالــة محاكمتــه، وو  ثــارت جماعــة األمــم المتحــدة للعمــل علــىأ 105.والقاضــي

. وا جـوا عـدوانيقـوأن المتطرفين هـددوا مسـيح ومحاميـه خـالل المحاكمـة، فخل 106"شاهد واحد متحيز"والحكم التالي كانوا يقومون على شهادة 

انتهــت  107.تمنعــه مــن إعــداد الــدفاع المناســب" أي وثــائق أو أدلــة ضــده"باإلضــافة إلــى ذلــك، رأت جماعــة العمــل أن مســيح لــم يحصــل علــى 

اإلعــدام ليســت عقوبــة بديلــة، لكــن  وهــي عقوبــةنــص فيهــا القــانون علــى الالنقــائص الخطيــرة فــي اإلجــراءات التــي  هــذه"اعــة العمــل إلــى أن جم

   108".جراء من طبيعته النزيهة المطلوبةجرد اإل، تُ كعقوبة إلزامية إذا تبين أن المتهم مذنب
 

الطالب الدينيين لرجال الدين المدعيين فـي المدرسـة الدينيـة اعتـادوا "را أن وصف يونس شيخ أيضا المضايقات التي أحاطت بمحاكمته، مقر 

إن االتحاد الدولي للدراسات اإلنسانية واألخالقيـة، الـذي كـان مشـارك بقـوة فـي حمـالت إطـالق سـراحه، صـرح بـأن  109".على التظاهر ضدي

 110".فكـر فـي عائالتـك وأطفالـك: الذين حـذروا محـامين الـدفاع كمة عدوانية مليئة باألصوليين اإلسالمييناحدثت في قاعة مح"محاكمة شيخ 

وفي حالة شـهيد مسـيح، الـذي حصـل علـى البـراءة غيـر المتوقعـة مـن كـل الـتهم مـن المحكمـة الـدنيا، ُذكـر أن المتطـرفين الـدينيين الحاضـرين 

 100كـــان هنـــاك تقريبـــا "خليـــل طـــاهر  قـــول محـــامي مســـيح،" كومبـــاس نيـــوز ديركـــت"اقتبســـت وكالـــة . للمحاكمـــة كـــانوا غاضـــبين مـــن الُحكـــم

مثــل  111".لقــد كــانوا غاضـبين جــدا. متعصـب داخــل وخـارج قاعــة المحكمــة ولقـد دهشــوا عنــدما زعـم الشــهود أن المتهمـين حصــلوا علــى البـراءة

  . هذه الظروف تجعل من المستحيل على أفراد متهمين بالتجديف أن يتمتعوا بمحاكمة نزيهة

  

  والمعاملة الال إنسانية والمهينة وحق الفرد في الحياة واألمنالخلو من التعذيب والقسوة 
  

علــى التعــذيب والمعاملــة  المفــروض حقــوق اإلنســان مفعــم بحــوادث اإلســاءة المتعــددة التــي تصــل إلــى انتهــاك الحظــرالباكســتاني لســجل الإن 

 112".لباكسـتانية وأجهـزة المخـابرات العسـكرية بانتظـامالشـرطة ا يسـتمر تعـذيب"وحسب مرصد حقـوق اإلنسـان، .  إنسانية والمهينةالالقاسية وال

ال يســتثني األفــراد المتهمــين بالتجــديف مــن هــذا الــنمط وبعضــهم زعــم أنهــم تعرضــوا للتعــذيب وســوء المعاملــة فــي الحجــز ســواء مــن النــزالء 

. طــرفين مــن المتهمــين بالتجــديفذكــر أن قــوات األمــن أيضــا تقــف تشــاهد بينمــا يحــدث انتقــام المت .اآلخــرين أو مــن حــراس الشــرطة والســجن

   2004.113و  1984شخص متهمين بالتجديف أصبحوا ضحايا للقتل غير القانوني بين  32قررت جريدة الفجر أن 

  

 50تــدمير أكثــر مــن  2009نــتج عــن العنــف االنتقــامي المتعلــق بالتجــديف فــي مدينــة جــورج، فــي إقلــيم البنجــاب فــي أغســطس ] الصــندوق[

كـان الهجــوم هـو األول الــذي كـان بــدافع االتهامـات بــأن  114.آخــرين 18ل ســبعة مسـيحيين أحيــاء فـي الهجمــات، جـرح ُحـرق علــى األقـ. منـزال



، التــي حققــت فــي الحادثــة، كــان العنــف مخطــط لــه مســبقا مــع ذلــك وفــق لجنــة حقــوق اإلنســان فــي باكســتان. بعــض المســيحيين دنســوا القــرآن

قبل الهجوم بأيام، ُذكر أنـه تـم اإلعـالن فـي المسـاجد الموجـودة فـي  115.بسيطيف استهالل به وكانت االتهام بالتجدوكانت الشرطة على علم 

أن العنـف كـان مـنظم ومنهجـي وأن الجنـاة  أظهرت تحقيقات لجنة حقوق اإلنسان الباكسـتانية 116".بفرم المسيحيين"المنطقة تطالب المسلمين 

شـــتعال وأن أحـــد فـــرق الشـــرطة فـــي المنطقـــة لـــم تفعـــل أي شـــيء لمنـــع أو وقـــف كـــانوا مـــزودين بالجـــازولين وغيـــره مـــن الكيماويـــات القابلـــة لال

انتهــى تحقيــق حكــومي مشــابه بــأن مســئولين الشــرطة ومســئولين محليــين فشــلوا فــي اتخــاذ أي تصــرفات وقائيــة أو التــدخل بمجــرد  117.الهجــوم

  118.اندالع العنف

  

هـو بقـال فـي فيصـل أبـاد مـن ِقبـل بقـال مجـاور بحـرق صـفحات مـن و ) يعرف أيضا باسم عمـران يوحنـا(اتهم عمران مسيح ، 2009في يوليو 

عندئــذ وصــلت الشــرطة إلــى ســاحة الجريمــة . بعــد أن أبلــغ المــدعي البــائعين المجــاورين، تقــدموا لضــرب وتعــذيب مســيح 119.القــرآن وتدنيســه

ـــه بال. واعتقلـــت مســـيح بتهمـــة التجـــديف ـــى مســـيح وحكـــم علي ـــم يحتجـــز أي ممـــن هـــاجموه، ثبتـــت التهمـــة عل ـــاير ل ـــاة فـــي ين ســـجن مـــدى الحي

بواســطة زمــالءه العمــال  2008عامــل هندوســي فــي مصــنع حتــى المــوت فــي أبريــل جاجــديش كومــار، وفــي حادثــة أخــرى، ُضــرب 2010.120

تعـرض قـادة الهجـوم الثالثـة . لشرطة لكنها لم تتدخل أو تحمي كومـارتم استدعاء ا 121.الذين زعموا أنه قال كلمات تجديفية عن النبي محمد

فـي النهايـة تـم إيقـاف بعـض رجـال الشـرطة بسـبب تقصـيرهم  122.وليس للقتل، ولكن بسبب الفشل فـي التبليـغ عـن حالـة التجـديف –عتقال لال

  123.عن العمل في هذه الحادثة

  

كتابـة  كانـت تهمـتهم. ، أطلق النار على أخوين مسيحيين بتهمة التجديف وقتال أثنـاء مغـادرة قاعـة المحكمـة فـي فيصـل أبـاد2010في يوليو 

قالـت أن الرجـال كـانوا  كتيب انتقادي للنبي محمد، لكن المؤيـدين للكنسـية والمسـئولين الحكـوميين والمؤسسـة الديمقراطيـة لألقليـات الباكسـتانية

  125.أثارت وفاتهم صدامات عنيفة بين المسلمين والمسيحيين في المجتمع 124.منظمين

  

اعتقل فـانيش وهـو مسـيحي . في عهدة الشرطة) ش وفانيش مسيحأنه روبرت داني ذكرالذي (مات مشتبه فيه آخر بالتجديف، روبرت فانيش 

عاما مقتوال في زنزانته في سجن سـيلكوت  22سبتمبر، ُوجد فانيش البالغ من العمر  15وفي . 2009باكستاني بتهم التجديف في أغسطس 

وصــرح الشــهود بــأن جســم فــانيش كــان بــه  127ي هــذا التقــدير،ذكــر مبــدئيا أن المــوت كــان انتحــاًرا بالشــنق، لكــن شــك كثيــرون فــ 126.المركــزي

ُذكـر أيضـا أن شـهيد مسـيح ومحمـد جعفـر، الـرجلين الـذين اتهمـا زورا بالتجـديف بعـد رفـض شـكوى السـرقة بسـبب  128.عالمات على التعـذيب

  129.نقص األدلة، تعرضا للتعذيب أثناء وجودهم في عهدة الشرطة

  

كانـت تهمـتهم كتابـة . النار على أخوين مسيحيين بتهمة التجديف وقتال أثناء مغادرة قاعة المحكمة في فيصـل أبـاد ت، أطلق2010في يوليو 

  .والمؤسسة الديمقراطية لألقليات الباكستانية قالت أن الرجلين اعتقال بتهم مزورةكتيب انتقادي للنبي محمد، لكن المؤيدين للكنسية 

  

ذكـــر كثيـــرون احتجـــازهم فـــي الحـــبس . لمحتجـــزين أشـــكال مـــن المعـــامالت القاســـية وغيـــر اإلنســـانية والمهينـــةيواجـــه المشـــتبه فـــيهم بالتجـــديف ا

كنت محتجزا في الحبس االنفرادي في زنزانـة : "كتب يونس شيخ عن تجربته كنزيل طابور الموت المدان بالتجديف. االنفرادي بزعم سالمتهم

مكثـت دائمـا تحـت تهديـد بالقتـل مـن زمالئـي اإلسـالميين . زنزانـة صـغيرة وقـذرة ومظلمـة موت صغيرة جدا في السجن المركزي، روالبندي فـي

قالت برفيز مسيح أنه ُحجز في زنزانة ستة أقـدام  130".الدينية وبواسطة بعض السجانين ذوي الميول في السجن بالقتل واالغتصاب الجماعي

  131.درجة فهرنهايت 120في أربعة أقدام كانت تصل حرارتها إلى 

  



 الحكم الفعلي باإلعـدام يمكـن تفسـيره أيضـا بأنهـاإن االحتجاز المطول لألفراد المتهمين بالتجديف مقرونا بتهديدهم بالحكم عليهم باإلعدام أو 

، حكمـت المحكمـة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان بتسـليم شـخص إلـى الواليـات UKي قضـية سـورينج ضـد فـف. ال إنسـانية ومهينـةوحشـية معاملة 

مـن المعاهـدة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان بسـبب اإلجـراءات  3يمثـل خرقـا للمـادة  وهـذا بينما فـي الغالـب كـان سـيحكم عليـه باإلعـدام،المتحدة، 

الموت  ينتظرالظروف التي يعانيها من يضطر السجين المدان إلى تحمل "، صرحت المحكمة بأنه نتيجة لذلك. المعقدة والمطولة بعد الحكم

ومثلمــا وصــفنا، فــإن األفــراد الــذين يواجهــون حكــم  132".لســنوات عديــدة المــوتانتظــار فــي  تــوتر المتصــاعد مــن الحيــاةإلــى جانــب الضــجر وال

  . باإلعدام في باكستان بسبب التجديف ضد النبي محمد، تم احتجازهم عدة سنوات خالل إجراءات المحاكمة واالستئناف

  

  الخاتمة
  

عدم التسامح واإلفـالت مـن العقوبـة وتـؤدي إلـى انتهاكـات لعـدد كبيـر مـن حقـوق اإلنسـان منهـا ب ةانين التجديف الباكستانية بيئة مفعمقو  تخلق

الحقـــوق الواضـــحة فـــي حريـــة التعبيـــر وحريـــة الـــدين إلـــى جانـــب الخلـــو مـــن االعتقـــاالت واالحتجـــاز العشـــوائي والحـــق فـــي المحاكمـــة العادلـــة 

إن الدولـة متفـردة فـي شـدة . الـال إنسـانية والمهينـة والحـق فـي الحيـاة واألمـن للفـرد والمحاكمة النزيهـة، والخلـو مـن التعـذيب والمعاملـة الوحشـية

إن األثــر اإلجمــالي هــو . قــاماإلســاءات الناتجــة عــن تطبيــق قــوانين التجــديف، وفــي تكــرار إثــارة هــذه القــوانين الضــطهاد األفــراد وتبريــر االنت

توجــد تحــت رحمــة المتطــرفين اإلســالميين وغيــرهم مــن القــوات الخارجــة عــن  الخطيــر لحكــم القــانون نفســه والشــرطة والمحــاكم التــي التالشــي

ألفـراد ت النظر المنشقة عن اإلسالم، بـل اليس فقط لألقليات الدينية والمسلمين ذوي وجها عليها تإن حاالت الظلم األساسي حصل. القانون

  . التي تزعج المجتمع الباكستاني للنزاعات الكبرى وقودخصية وأرائهم ونقاط ضعهم العاديين الذين يصبحون بسبب نزاعاتهم الش
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 بولندا
  

 المقدمة
  

لقانونيــة الحكومــة، إال أن هنــاك بعــض القيــود ا فــي أغلــب األحيــان تــدعمهاالدســتور البولنــدي و  يكفلهــارغــم أن حريــة التعبيــر 

مــن  196المــادة تــأتي باإلضــافة إلــى القــوانين التــي تمنــع الســب والقــذف للشخصــيات الحكوميــة، . علــى هــذا الحــق األصــولي

توجـد تحقيقـات واتهامـات متعـددة . ةالدينيـ اتالمشـاعر أو التوجهـ إيذاءمنع ت التيمن ضمن القيود  باعتبارها القانون الجنائي

معظمهــــا بــــدأ بأعضــــاء  ظــــل هــــذه االتهامــــات غيــــر متكــــررة، إال أنبينمــــا ت و .ةفــــي الســــنوات األخيــــر  196وجــــب المــــادة بم

  . فت كتاب وموسيقيين وفنانين آخرينواستهد المجموعات أو األحزاب السياسية المحافظة ذات التوجه الكاثوليكي

  

فـي المائـة  94والسكان البولنـديين كيـان سـكاني متجـانس تمامـا مـن حيـث الديانـة، حيـث يصـل الكاثوليـك الرومـان إلـى نسـبة 

فـي المائـة مـن مجموعـات مسـيحية أصـغر  6تتكـون النسـبة الباقيـة وهـي . مليـون نسـمة 38من التعداد السكاني للدولة البـالغ 

تقـدر . شـهود يهـوه والماريافايـت نيون و طوائف بروتستانتية متعددة ووتتضمن المسيحيين األرثوذكس والكاثوليك اليوناحجًما 

شـخص وتقـدر المنظمـات اإلسـالمية السـكان المسـلمون  40.000إلـى  30.000المنظمات اليهودية السـكان اليهـوديين بـأنهم 

  . 1شخص 25.000بأنهم 

  

	الخلفية
  

لندي في القرن العشرين، بما فـي ذلـك األربعـة عقـود التـي خضـعت فيهـا للحكـم الشـيوعي بعـد الحـرب العالميـة للتاريخ البو  إن

كانـت بولنـدا ملجـأ باعتبارهـا دولـة مسـتقلة . الثانية تأثير كبير على حرية التعبيـر ووضـع الكنيسـة الكاثوليكيـة فـي الـبالد اليـوم

مــع ذلــك واجهــت الدولــة . 2الــك المجــاورة لهــا فــي نهايــة القــرن الثــامن عشــربعــد الحــرب العالميــة األولــى بعــد أن قســمتها المم

وخـالل . الغربيـة والشـرقية علـى التـوالي ، عندما احتـل النـازي األلمـاني واالتحـاد السـوفيتي بولنـدا1939التقسيم مرة أخرى في 

وأعــدم كــال مــن األلمــان  3القــوات النازيــةيــد علــى الحــرب العالميــة الثانيــة، تعــرض ماليــين مــن البولنــديين اليهــود للقتــل المــنظم 

واستُأصـل ماليـين . السياسـة والعسـكرية والدينيـة والفكريـةوالسوفيت عشرات اآلالف من البولنـديين الـذين كـانوا يمثلـون النخبـة 

لنديــة وبنهايــة الصــراع، تبــدلت الحــدود البو . 4ب و والغــزواتو آخــرين وتــم إرســالهم إلــى معســكرات العمــل أو ُقتلــوا خــالل الحــر 

  . تبديال جذرًيا ولم يتركوا لها سوى القليل من تنوعها العرقي والديني السابق يالسكانالتركيب و 

  

كان تحت السيطرة السوفيتية وتولت الفصائل السـوفيتية ، رغم أن هذا االستقالل 1945في  استردت بولندا استقاللها الرسمي

حكـم حـزب العمـال علـى مـدار العقـود األربعـة التاليـة، . 51947ت فـي السلطة فـي االنتخابـات التـي كانـت تحـت إدارة السـوفي

كانت الحركة الديمقراطيـة التـي . البولندي المتحد البالد، والذي ضيق على حرية التعبير وغيرها من الحريات األصولية كثيًرا

اثوليكيـة لعبـت دوًرا بـارًزا تحـت قيـادة منظمـة التضـامن، لكـن الكنيسـة الك 1989قضت في النهايـة علـى الحكـم الشـيوعي فـي 

  . أيضا

  



ومثلت مكوًنـا رغم أن الكاثوليكية ليست الديانة الرسمية لبولندا، إال أنها استمتعت بهذا الوضع مرات عديدة في تاريخ البالد، 

ــا فــي الهويــة القوميــة البولنديــة خــالل مــن خــالل تتحــدد عالقــات الدولــة مــع الكنيســة  و اليــوم 6.فتــرات الســيطرة األجنبيــة هاًم

أيضـا حصـول الجماعـات الدينيـة  25تضـمن المـادة  7.من الدسـتور 25المادة  ع الفاتيكان، بصورتها الموضحة فيمعاهدة م

يوجـد اآلن  8.نفصـلاألخرى على حقوق مساوية وترى أن العالقات بين هذه المجموعـات والحكومـة يجـب تحديـدها بتشـريع م

 9.أيضــا المجموعــات األخــرى ينــال التأييــد القــانون، لكــن حقــوق عشــرات مجموعــة دينيــة يتحــدد وضــعها ويتضــح بموجــب 15

وزارة الخارجيـة األمريكيـة أن الجماعـات الدينيـة ال تخضـع للقيـود وال التـدخالت الحكوميـة فـي اختيـار وتعيـين العـاملين  تقرر 

ة أن تكـون السـلطات البولنديـة بصـفة خاصـ 25تتطلـب المـادة  10.أماكن العبادة أو في قـدرتها علـى العبـادةبها، وفي صيانة 

  11". محايدة في مسائل اإلدانة الشخصية سواء الدينية أو الفلسفية أو فيما يتعلق بالنظرة إلى الحياة"

  

الكـاثوليكيين بنفـوذ سياسـي واجتمـاعي كبيـر فـي بولنـدا، تـوفر لهـم  والنشـطين يتمتـع رجـال الـدينورغم هذه الشـروط القانونيـة، 

  . من القانون الجنائي وسائل هامة جدا لتأكيد سلطتهم في الحياة العامة 196رفعت بموجب المادة قضايا التجديف التي 

  

  قانون التجديف
  

 تثُبــت إدانتــه فــي قضــية إيــذاء أن أي شــخص"مــن القــانون الجنــائي مــن قــانون التجــديف البولنــدي علــى  196تــنص المــادة 

أو مكـان عبـادة يتعـرض للغرامـة وتقييـد الحريـة وحكـم بالسـجن  دينـي المشاعر الدينية من خالل تشويه السـمعة العامـة لشـيء

وبسبب التركيز على متعلقات وأماكن العبادة، مقارنة باألفكار والشخصيات الدينيـة والمقدسـات، فـإن  12".مدة أقصاها عامين

ذلــك، إن أثــر القــانون هــو مــع . تضــمنت اســتخدام الرمــوز الدينيــة فــي األشــكال الفنيــة المختلفــة 196كثيــر مــن قضــايا المــادة 

  . نفس األثر الذي تحدثه قوانين التجديف، في أنها تضع حدود غير واجبة على حرية التعبير وتشجع الرقابة الذاتية

  

، وهي حزب سياسي يميني صغير ذو أفكـار كاثوليكيـة والـذي فقـد تمثيلـه البرلمـاني فـي (LPR)إن رابطة العائالت البولندية 

علــى ســبيل . 196بموجــب المــادة ، قــد بــدأ عــدد مــن القضــايا  أو التحقيقــات رفيعــة المســتوى 2007فــي  االنتخابــات األخيــرة

التجــديف وٕايــذاء ب  Børre Larsenالفنــان النرويجــي بــوير الرســن  ، اتهمــت رابطــة العــائالت البولنديــة2004المثــال فــي 

كــر أن القطعــة المنحوتــة كانــت تتكــون مــن ذُ  13 .ُعرضــت فــي معــرض زاتشــيتا فــي وارســو فنيــة المشــاعر الدينيــة فــي قطعــة

الضـــعف الجنســـي، ووضـــع بجـــوار تمثـــال مكســـور لمـــريم إلـــى إصـــابته بتمثـــالين صـــغيرين ليســـوع، يعطـــي إشـــارة فـــي أحـــدهما 

الــذي كــان حينــذاك نائــب رئــيس رابطــة العــائالت البولنديــة  Sylwester Chruszczُنقــل عــن سلويســتر تشروســيز . العــذراء

ونقــل عنــه أيضــا تهديــده برفــع دعــوى قضــائية ". وســيلة للســخريةماننــا وتراثنــا جــزء مــن إييصــبح قبــول أن مــن غيــر الم" قولــه، 

   14 .ما لم تتم إزالة التماثيل من المعرض 196ضد مدير المعرض بموجب المادة 

  

  عدم التوافق مع القانون الدولي
ال  ويرجع إلى حد كبير إلى أن كلماته الغامضـةالتعبير،  يتضارب قانون اإلساءة الدينية البولندي مع المعايير الدولية لحرية

إن المشـاعر "على حـد تعبيـر أحـد أعضـاء مفوضـية فينسـيا للمجلـس األوروبـي ". إليذاء المشاعر الدينية"تحدد الحد القانوني 

ة الدينية الذي يجـب والسؤال هو ما هو مستوى الحساسي. "الدينية ألعضاء مختلفين في كنيسة أو طائفة واحدة شديدة التباين

حساسية مجموعة من األعضاء األصوليين أو المتسامحين؟ إن قـرار التحقيـق  – أن نتعامل معه على أنه المستوى المتوسط



وعلــى الــرغم مــن ضــرورة أن . مــن القــانون الجنــائي يخضــع لتقــدير النائــب العــام 196فــي الجنحــة المزعومــة بموجــب المــادة 

مـن الناحيـة العمليـة، يبـدو أن القـانون ينطبـق  15 .ضـرورة ألن يتقـدم أفـراد بتقـديم الشـكاوى يكون هناك ضحيتين، فليس هناك

وفي المجمل توجد حاالت قليلة العدد، وينتج عنها في المعتاد تبرئـة عنـد متابعتهـا . غالًبا بتحريض من الكاثوليك المحافظين

  . رادعا يشجع األفراد من الفنانين على ممارسة الرقابة الذاتيةإلى النهاية، لكن العملية القانونية المتضمنة تمثل في ذاتها 

  

إن بولنــدا طــرف فــي كثيــر مــن المعاهــدات اإلقليميــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك الميثــاق الــدولي للحقــوق المدنيــة 

ل أشـــكال التمييـــز ، والميثـــاق األوروبـــي عـــن حقـــوق اإلنســـان، والميثـــاق الـــدولي عـــن القضـــاء علـــى كـــ(ICCPR)والسياســـية 

تفـرض هـذه االتفاقيـات باإلضـافة . (CEDAW)وميثاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرآة  (ICERD)العنصري 

  . إلى دستور بولندا، على البالد حماية ومساندة حرية التعبير والرأي

  

  التأثير على االستمتاع بالحقوق اإلنسانية
تمال على التهديد بتطبيق التحقيقات القضائية، يبدو أنه يؤثر على قـدرة األفـراد علـى إن تطبيق قانون التجديف البولندي، مش

باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، بينمـــا ال يعـــزل القـــانون أي ديـــن للحمايـــة، فمـــن الناحيـــة العمليـــة يســـتعمل فقـــط . ممارســـة حريـــة التعبيـــر

تـــؤثر علـــى  196 يبـــدو أن المـــادة مـــع ذلـــك ال. للتحقيـــق فـــي أو مقاضـــاة اإلســـاءات الواضـــحة ضـــد رمـــوز الـــدين المســـيحي

  .االستمتاع بالحقوق الدينية بأي طريقة أخرى

  

  حرية التعبير
رغـم أنـه لـيس كـل هـذه . على مدار العقد الماضي، يوجد حاالت ملحوظة متعـددة مـن اإلسـاءات الدينيـة المزعومـة فـي بولنـدا

 –ســلبيا علــى حريــة التعبيــر، حيــث أن األفــراد  ، فإنهــا قــد أثــرت196التحقيقــات نــتج عنهــا دعــاوى قضــائية بموجــب المــادة 

مجبــرين علــى المشــاركة فــي  –وخصوصــا الفنــانين والكتــاب واألمنــاء والناشــرين وغيــرهم مــن العــاملين فــي مجــاالت االبتكــار 

  . الرقابة الذاتية لتجنب التورط القانوني

  

ت قليلة صـور غـالف طبعتهـا المجلـة األسـبوعية تضمنت إحدى القضايا المبكرة التي أثيرت قبل نهاية الحكم الشيوعي بسنوا

رفــع المــدعون دعــوى فــي أغســطس  16 .ســوع المســيح يرتــدون أقنعــة الغــازالبولنديــة بروســت والتــي صــورت مــريم العــذراء وي

سـقطت القضـية فـي . 17، وذكر أنهم استعانوا بخبراء استشاريين لتحديد هل الصورة تمثـل إيـذاء للمشـاعر الدينيـة أم ال1994

   18 .وبر من هذا العامأكت

  

. 2002دوروتـا نيزناالسـكا فـي عـام  ةالبولنديـ ةهي دعـوى الفنانـ 196من أبرز الدعاوى القضائية التي رفعت بموجب المادة 

رفـع . اتهمت هذه الفنانـة بالتجـديف بسـبب قطعـة فنيـة تسـمي األلـم والتـي كانـت معروضـة فـي إحـدى المعـارض فـي جدانسـك

بولنديــة روبــرت ســتراك والمشــرع جرتــرودا سوزمســكا شــكاوى بعــد رؤيــة العمــل والــذي كــان جــزء منــه زعــيم رابطــة العــائالت ال

تومـاس زيلينسـكي علـى /، حكـم قاضـي جدانسـك السـيد 2003وفـي يوليـو . 19رفق بالصـليبيتكون من صورة لعضو ذكري م

 20 .في الخدمـة المجتمعيـة وتقييـد الحريـة نيزناالسكا بأنها مذنبة بسبب إيذاء المشاعر الدينية وحكم عليها بقضاء ستة شهور

عبـــرت نيزناالســـكا عـــن . 21ُذكـــر أن المـــدعي فـــي القضـــية طالـــب فقـــط بتوقيـــع الغرامـــة، لكـــن زيلينســـكي فضـــل العقوبـــة األشـــد

تجـاه أعمـال إن هـذه المحكمـة غيـر موضـوعية ". أشـعر بالصـدمة مـن هـذا الحكـم الشـديد"دهشتها وٕاحباطها من الحكم بقولها 



كـــان بعـــض البولنـــديين وخصوصـــا الفنـــانين وكـــذلك أحـــد أعضـــاء البرلمـــان، مهتمـــين بشـــدة بالشـــكاوى والقضـــية  22 .الفنـــانين

ُذكـــر عـــن مـــارك  23".نســـخة فكريـــة مـــن الحالـــة الدينيـــة"اتهـــم كثيـــر مـــن الفنـــانين رابطـــة العـــائالت البولنديـــة بفـــرض . والحكـــم

ولنــدي األدنــى، أنــه أخبــر نيزناالســكا أنــه بينمــا ال يوافــق علــى بوروســكي، الــذي كــان حينئــذ المتحــدث باســم ســيم، البرلمــان الب

اسـتأنفت نيزناالسـكا الحكـم، معترضـة علـى أنـه لـم  . 24وجهة نظرها، فإنه سوف يعمل على ضمان حريتها في التعبيـر عنهـا

. ة وبنـاء الجســمتكـن تنـوي إيــذاء أي شـخص بهــذا العمـل الفنــي والـذي كــان يهـدف إلـى انتقــاد اإلفـراط فــي الممارسـات الذكوريــ

   25 .2009وفي النهاية حصلت على البراءة في يونيه 

  

للمعــــادن الثقيلــــة  علــــى يــــد الرابطـــة النرويجيــــة 196، بــــدأ التحقيــــق فـــي إحــــدى حــــاالت االنتهــــاك الممكـــن للمــــادة 2004فـــي 

طــة بصــلبان ركــز التحقيــق علــى الزخــارف المســرحية فــي حفلــة موســيقية فــي كراكــاو تضــمنت ســيدة عاريــة مربو . جــورجروث

مع . ولم تثبت أي اتهامات ضد أعضاء الرابطة 2006في النهاية أسقط مكتب المدعى العام التحقيق في  26 .ومغطاة بالدم

بســبب مشــاركته فــي ) $ 3.000(زلــوتي  10.000ذلــك دفــع وكيــل الرابطــة ومنظمهــا فــي بولنــدا، تومــاس ديزوبنســكي مبلــغ 

باإلضـافة  27 .بولنـدا وكـان مـن الواجـب عليـه منـع الحفلـة الموسـيقية مـن العـرضالحادثة، على أساس أنه كان يعرف قـوانين 

إلـــى ذلـــك، ُذكـــر أن المحققـــون استشـــاروا المفكـــرون الكـــاثوليكيين فـــي كراكـــاو، الـــذين وجـــدوا أن الزخـــارف المســـرحية تـــؤذي 

  . المشاعر الدينية للمسيحيين

  

ـــة بيهيمـــوثعلـــى أدم دارســـكي،  2008ركـــزت قضـــية مشـــابهة فـــي  ـــه . المغنـــي الرائـــد فـــي رابطـــة المعـــادن الثقيل كانـــت تهمت

ٕاطالقـه علـى الـدين ، و 2007المزعومة هي تمزيق وحرق اإلنجيل على المسرح خالل حفلـة موسـيقية فـي جيـدينا فـي سـبتمبر 

ام علـى يـد ريسـزارد نائـب العـُذكـر أن الشـكوى رفعـت إلـى مكتـب ال 28".أكثر طائفـة قاتلـة علـى ظهـر المعمـورة"الكاثوليكي أنه 

وخـالل  29 .نواك، رئيس اللجنة البولنديـة للـدفاع عـن المـذاهب، وهـي منظمـة مخصصـة لمسـاندة والـدفاع عـن القـيم المسـيحية

خبـراء مـن جامعـة جاجيلونيـان الـذين رأوا أن كـل نسـخة ، تشـاور المـدعون مـع 2008إحدى التحقيقات التي بدأت فـي فبرايـر 

مـع ذلــك يتطلـب القـانون البولنــدي 30. 196ون عبـادة دينيـة، وأنــه لـذلك قـد وقــع انتهـاك للمـادة مـن نسـخ اإلنجيـل يمكــن أن تكـ

وجود فردين يقدمان الشكوى أو ضحيتين على األقل، من الذين تعرضوا لإليذاء الديني لتحريك اإلجراءات القضـائية وبسـبب 

، 2010عـادت القضـية للظهـور فـي ينـاير . التحقيق ُحفظأن نواك كان المشتكي الوحيد أو الضحية الوحيدة الذي ظهر، فقد 

عنــدما رفــع أربعــة أعضــاء مــن حــزب القــانون والعدالــة وهــو حــزب أرثوذكســي محــافظ، شــكوى ضــد دراســكي عــن حادثــة عــام 

ُذكر أن مكتب النائب العام أكد االتهامات، لكـن حسـب مـا ذكرتـه الرابطـة، فـإن محكمـة جيـدنيا  2010وفي مايو  31 .2007

  32. 196يونيه، ورأت أن تصرفات دراسكي ال تمثل جريمة بموجب المادة  28القضية في  قد رفضت

  

بانتهـاك  2010وفي قضـية ال تـزال قائمـة، ُاتهمـت نجمـة البـوب البولنديـة دوروتـا رابسيزوسـكا المعروفـة باسـم دودا فـي أبريـل 

بأنهــا تــؤمن بالديناصــورات أكثــر مــن  2009التصــريح فــي إحــدى المقــابالت التــي أجريــت فــي عــام مــن خــالل  196المــادة 

 .إيمانها باإلنجيل، بسبب أنه من الصعب أن نؤمن بشيء كتبه أشـخاص تنـاولوا كثيـر مـن الخمـور ودخنـوا السـجائر العشـبية

ُنقل عن نواك قولها في مؤتمر صحفي أنهـا . ُذكر أن الشكاوى المقدمة في القضية كانت مقدمة من مجموعات كاثوليكية 33

رفض مكتب النائـب العـام  2009وفي أغسطس  34 .نها ارتكبت جريمة وأنها آذت مشاعر كل من المسيحيين واليهودتعتقد أ

مــع ذلــك، تحــت ضــغوط مــن . فــي وارســو بــدء التحقيــق، وفــي رأيــه أن تصــريحات المغنيــة ال تشــكل إيــذاء للمشــاعر الدينيــة

  35. 2010ين وعلمانيين قبل تقديم االتهامات في جماعات المحافظين، تحدث النواب العموم مع خبراء لغويات ديني

  



  الخاتمة
  

من القانون الجنـائي تمثـل 196رغم الندرة النسبية والميل إلى االنتهاء بالبراءة، فإن قضايا التجديف التي ترفع بموجب المادة 

نائيـة المحتملـة حتمـا يشـجع الفنـانين إن التهديد بالقضايا القانونية المطولة والعقوبات الج. قيود غير واجبة على حرية التعبير

إن آليـــة الشـــكوى وممارســـة القضـــاة لمبـــدأ التشـــاور مـــع عـــالوة علـــى ذلـــك، . والكتـــاب والناشـــرين وغيـــرهم علـــى مراقبـــة أنفســـهم

المنظرين والخبراء اآلخرين لتحديد حدود القانون ذو الكلمات الغامضة يعوق تأثير وجهات النظر الموضوعية لعدد قليل مـن 

ال يبدو أنه ينتج عنـه مـدى كبيـر مـن انتهاكـات حقـوق اإلنسـان،  196مع ذلك، إن تطبيق المادة . اد على بقية المجتمعاألفر 

  . مما يعني أن آثار قانون التجديف البولندي محدودة مقارنة بغيرها من الدول التي تناولناها سابًقا في هذه الدراسة
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