م.إ.و.ث 3.2/2015/9

9 th Is
lam
ic

s
ster
ini
M

rence of Cult
ur
nfe
e
Co

ure
C u lt

ﻣﺴﻘﻂ
ﻣﺤﺮﻡ 1437ﻫ
 4-2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015ﻡ

Mascate

Muharram 1437H
2-4 novembre 2015

la

nc

de

ére

es

is tr

f
e on
9èm C

ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

d es M in

m iq u e

sla

ei

سلطنة عمان

وزارة التراث والثقافة

المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة
“نحو ثقافة وسطية تنموية للنهوض بالمجتمعات اإلسالمية”

دراسة حول
املضامني اإلعالمية الغربية حول اإلسالم
يف ضوء القانون الدويل

نوفم� 2015م
مسقط ،سلطنة عمان  :محرم 1437هـ 4-2 /
ب

الفهرس
مقدمة

7 ........................................…...................…………....................................

الفصل األول  :املرجعية القانونية حلامية احلرية الدينية وآلياهتا  :اإلساءة إىل اإلسالم
نموذجا ...........................................................................................

11

املبحث األول  :عنارص من تطور اإلطار القانوين الناظم للحرية الدينية 11 ............................
أوالً  :سياق خرق وسائل اإلعالم الغربية لقواعد القانون الدولي ،وتطور إطارها القانوني 11 .........
ثانياً  :الحرية الدينية من خالل إعالنات حقوق اإلنسان الصادرة بعد الثورات البورجوازية 17 ............
1.1اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن 18 ............................................................
2.2إعالن فرجينيا بتاريخ  26يونيو 18 ........................................................................ 1776
3.3الحرية الدينية في ظل عصبة األمم 20 ..........................................................................
ثالثاً  :اهتمام قواعد القانون الدولي بالدين بعد نشوء األمم المتحدة 20 ............................................

1.1الحرية الدينية في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
2.2الحرية الدينية في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ....................................
3.3المجاهرة والتعبير عن المعتقد .............................................................................

20 .................................................
22
23

املبحث الثاين  :القانون الدويل وآليات احلامية الدينية 23 .....................................................

أوالً  :الحماية القانونية للدين وحريته من خالل قواعد القانون الدولي
ثانياً  :حماية الحرية الدينية في النظام األوروبي .........................................................
ثالثاً  :الحماية الدولية للحرية الدينية وآلياتها ..............................................................
رابعاً  :آليات الحماية شبه القضائية .............................................................................

23 ...........................
26
28
30

1.1لجنة حقوق اإلنسان 31 ...........................................................................................
2.2لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 33 ......................................................
3.3لجنة حقوق الطفل 33 ............................................................................................

خامساً  :اآلليات األخرى
1.1اليونسكو ........................................................................................................
2.2المقرر الخاص حول حرية الدين واالعتقاد .............................................................

33 .............................................................................................

سادسا  :الحماية اإلقليمية األوروبية للحرية الدينية
3

34
34

35 .....................................................

الفصــل الثــاين  :حريــة الــرأي والتعبــر بني مبدإ التســامح واحــرام الديانــات وحقوق
األقليــات املســلمة ............................................................................

37

املبحــث األول  :مكانــة حريــة الــرأي والتعبــر يف القانــون الــدويل وعالقتهــا بمبــدإ التســامح 38

أوالً  :حرية التعبير من خالل وثائق الشرعة الدولية
ثانياً  :مبادئ التسامح الديني ومناهضة الكراهية في القانون الدولي .............................
ثالثاً  :حرية اإلعالم وانتهاك حرمة الديانات :صور االنتهاك ............................................

39 ......................................................
43
46

املبحث الثاين :التذرع بحرية التعبري يف اإلســاءة إىل اإلســام وإىل األقليات املســلمة يف أوربا 51
أوالً  :ردود الفعل وردود الفعل المضادة 52 ...........................................................................
1.1أزمة الهوية ومضايقات اليمين المتطرف 53 ................................................................
2.2صورتان للتطرف المتبادل بويبرى وفيلدرز 54 ............................................................

ثانياً  :من أجل اندماج حقيقي يحترم الخصوصيات
ثالثاً « :تبيئة» اإلسالم في الدول الغربية ....................................................................

56 .....................................................

رابعاً  :انتهاك الحقوق الدينية لألقليات المسلمة في الدول الغربية ،انتهاك لقواعد القانون
...............................................................................................
الدولي
خامساً  :الوثائق األخرى ذات الصلة بالموضوع ...............................................................
سادساً  :إمكانية التكييف القانوني لألحداث المسيئة لألقلية المسلمة أمام القضاء ..................

56
58
59
59

1.1قضايا اإلساءة إلى اإلسالم واألقليات المسلمة أمام القضاء 60 ..........................................

2.2إجراءات تحريك الدعوى من أجل احترام حقوق األقليات ومنع عدم التمييز

61 .......

الفصــل الثالــث  :اخلطابــات العنرصية بني احلريــة الدينية وحرية التعبري :نحو قانون
منع اإلساءة إىل األديان .....................................................................

63

املبحث األول  :مقاربة التعبري العنرصي واإلساءة إىل اإلسالم يف الغرب 63 .............................
أوالً  :التعبير المحمل بالحقد والكراهية والخطابات العنصرية 63 .........................................

ثانياً  :مدى انطباق مفهوم الخطر الواضح والوشيك الوقوع على الخطابات العنصرية ضد
اإلسالم والمسلمين ........................................................................................
ثالثاً  :تقييد حرية الرأي من أجل احترام األديان قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لحقوق
اإلنسان ..........................................................................................................
رابعاً  :التوفيق بين حرية التعبير والخطابات العنصرية في أوروبا ..................................
خامساً  :تناقض مواقف القضاء الغربي بين الهولوكوست واإلساءة لإلسالم
4

66
68
69

71 ........................

سادساً  :موقف الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا من مناهضة العنصرية وعالقته باإلساءة إلى
اإلسالم .......................................................................................................
سابعاً  :إكراه حرية الرأي والتعبير وإرهاصات سن قانون لحماية األديان .......................

71
73

املبحث الثاين  :مكانة الدين يف العالقات الدولية ويف القانـــون الدولـــي ومنــــع اإلساءة إليه 77
أوالً  :الحضور الديني في العالقات الدولية 77 ....................................................................

ثانياً  :المكانة المتعاظمة للدين خالل األلفية الثالثة ودور أجهزة األمم المتحدة 81 .........................
ثالثاً  :بروز الدين في مقررات األمم المتحدة 81 .......................................................................

رابعاً  :مفهوم تحقير األديان في األمم المتحدة
خامساً  :من أجل قانون لمنع اإلساءة إلى الدين .........................................................

82 ...........................................................

سادساً  :اإلساءة إلى األديان وتباين المواقف الدولية
سابعاً  :تباين مواقف الدول الغربية والدول اإلسالمية حول موضوع اإلساءة إلى األديان
ثامناً  :قرار مناهضة تشويه صورة األديان ....................................................................

85

87 ....................................................
88
89

اخلالصــة 93 .................................................................................................................
توصيات ومقرتحــات 97 .............................................................................................

5

مقـدمـة
إن ظاهرة اإلساءة والتحامل على اإلسالم والمسلمين التي اخترقت وسائل اإلعالم الغربية ليست
وليدة اليوم ،بل إنها متجذرة في عالقة اإلسالم والمسلمين بالغرب .لذلك ليس من الموضوعية
وال الرزانة العلمية وال من حصافة الرأي ،ربطها بما حدث ويحدث من تطورات في عالقة الغرب
مع المسلمين واإلسالم بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001أو حتى ما قبل ذلك .بل إن جذور هذه
الظاهرة ضاربة في أعماق التاريخ ،منذ الحروب الصليبية ،حيث تم ترويج هذه الكراهية بشكل
عنيف بواسطة آليات إعالم واتصال تلك الحقبة التاريخية.
فمنذ القرون الوسطى والتحامل على اإلسالم والمسلمين قائم .لكن هذا التحامل تقوى بعد تقهقر
الحضارة العربية اإلسالمية وتنامي الحضارة الغربية  ،بالخصوص منذ عصر النهضة في أوروبا ،حيث
كانت هذه الفترة بارزة في تعميق هذه اإلساءة ووضع أسسها .وقد استخدمت في البداية الكتابات
األدبية التي راجت بصورة واسعة مع انتشار المطبعة ،ثم ،فيما بعد ،السينما واإلذاعة ،وأخيرا
التلفزة .وقد لعبت كل واحدة من هذه الوسائل دورا كبيرا في ترويج اإلساءة إلى اإلسالم والمسلمين
عبر ما تنشره ،أو تبثه ،أو تعرضه .لذلك يقتضي البحث في موضوع «املضامني اإلعالمية الغربية حول
اإلسالم يف ضوء القانون الويل» ،ضرورة االنكباب على مختلف مظاهر حماية الحرية الدينية ،كما هي
مدمجة في صلب نصوص االتفاقيات الدولية ،وفي صلب اإلعالنات ،والقرارات الدولية ،وأيضا في
أحكام القضاء الدولي وفي اجتهادات فقهاء القانون الدولي ،وفي عمق ثنايا العرف.
االنكباب على مضامين هذه المبادئ ،ليس الغرض منه االستجابة لترف فكري قانوني ،أو استعراض
للعدة القانونية التي تعج بها مصادر القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وحتى القانون
الدولي لإلعالم .ليس ذاك ما ترمي إليه مفاصل هذه الدراسة بل إن طموحها أقوى وأبعد من ذلك
بكثير .بعضه تتنازعه رغبة في معرفة ما إذا كانت حرية الرأي والتعبير حرية مطلقة ال رادع وال حدود
لها ،بحيث قد يسمح ،تحت أي مبرر ،التذرع بها لضرب الحرية الدينية ،وانتهاك حرمات الديانات
واإلساءة إليها وتشويهها ،وجعلها موضع انتقاد ومحل سب وقذف ،واإلساءة لرموزها .أم أن لهذه الحرية
حدوداً ،بحيث تقع تحت طائلة مجموعة من الموانع والكوابح التي تجعلها حرية محدودة وغير مطلقة.
كما أن هذه الدراسة يحكمها هاجس معرفة ما إذا كانت الحرية الدينية ،وبصفة عامة الديانات،
محمية هي األخرى ،وبنفس الدرجة التي تعتبر حرية الرأي والتعبير محمية بها على المستوى
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القانوني .الهدف من هذا االستعراض األولي ،هو محاولة تبيان ما إذا كانت هناك مساواة حقيقية
بين الحريتين ،أو الحقين .الحرية الدينية وحرية التعبير ،وحق احترام الديانات والحق في التعبير.
إن محاولة التعرف على الحماية الدولية للحرية الدينية ،واحترام الديانات تستوجب إظهار ما إذا
كان هناك تصور عالمي مقبول لهذه الحرية .وتظهر أهمية ذلك اليوم ،نظرا لكون الدراسات واألبحاث
األكاديمية والعلمية الخاصة بالحرية الدينية واحترام الديانات في تزايد .وعليه فإن هدف هذه
الدراسة ليس تكرار وترديد ما سبق لهذه الدراسات أن تناولته بالتحليل وتوصلت بشأنه إلى نتائج
معتبرة ،بل إنها ،على العموم ،تهدف إلى دراسة مظاهر هذه الحرية في تجلياتها الراهنة ،وإلى إبراز
كيف أن اإلساءة إلى األديان وبالخصوص الديانة اإلسالمية ،بواسطة مختلف وسائل اإلعالم الغربية،
أمر مخالف لقواعد القانون الدولي جملة وتفصيال .وهي ظاهرة خطيرة تتزايد يوما بعد آخر ،وتنتشر
انتشار النار في الهشيم ،من بلد غربي إلى آخر ،خالفا لما تتضمنه قواعد القانون الدولي ـ على
المستويين العالمي و القاري ـ من مبادئ تحرم اإلساءة إلى األديان وتحث على التسامح وتنبذ
مختلف صور التمييز ،سواء أكان عرقيا أم دينيا .كما أنها تهدف إلى شجب استغالل وسائل اإلعالم
المرئية والمسموعة والمكتوبة واإللكترونية لهذا الغرض ،خاصة وأنه قد صدرت كتب وصنعت أفالم
أوغلت في اإلساءة إلى الرموز الدينية اإلسالمية ،وتلتها رسومات ومقاالت صحفية ،وتعليقات
مبثوثة على المواقع اإللكترونية ،تخرق بصورة فاضحة مبادئ التسامح ،وتسيء لإلسالم تحت مبرر
حرية اإلعالم وحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان .وغالبا ما
يقف الذين يتذرعون بذلك عند «ويل للمصلين» ،لتبرير ما تطفح به سرائرهم اللئيمة ،وما يخدم
نزعاتهم العنصرية وكراهيتهم لكل ما له عالقة بالعرب واإلسالم والمسلمين ،والمهاجرين بصفة
عامة ،ومختلف األقليات التي تقيم في الغرب.
من هنا تبدو مهمة البحث في الموضوع محفوفة بصعوبات شتى ،وتفرض على الذي تراوده الرغبة
في ذلك أن يكون مسلحا بعدة معرفية لمقاربة المسألة المدروسة :كيف ظهرت في العالقات الدولية
منذ  ،1648عند نهاية الحروب الدينية ،بل منذ الحروب الصليبية ،وكيف أثيرت من جديد في القرن
( )19في القانون الدولي ،وإبان الحرب العالمية األولى ،ثم كيف نظمت في القانون الدولي لحقوق
اإلنسان .وكيف عادت من جديد إلى الظهور بعد الثورة اإليرانية ،واالنهزام السوفياتي في أفغانستان
وبعد حرب الخليج الثانية ،وقيام النظام العالمي الجديد ،وظهور فكر فوكوياما وهنتينغتون ،وأحداث
 11سبتمبر  2001وماتالها.
عبر هذه المسافة الزمنية الشاسعة تشكل اإلطار القانوني لحرية الرأي والتعبير ومعه الحرية الدينية،
وعبره تم كذلك خرق القواعد القانونية المنظمة لحرمة األديان تحت مبرر حرية اإلعالم وحرية
الرأي والتعبير.
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انطالقا من ذلك سنكون ملزمين ،لتفكيك ظاهرة خرق قواعد القانون الدولي بصدد اإلساءة إلى
اإلسالم والمسلمين بواسطة هذه الدعامات اإلعالمية ،بأن نتناول بالتمحيص والبحث المصادر
واآلليات الدولية لحماية هذه الحرية وتحريم وتجريم اإلساءة إلى األديان ،تحت طائلة خرق اآلليات
القانونية الدولية الخاصة بالحماية الدولية للحرية الدينية واحترام األديان.
وسنعمد إلبراز ذلك إلى استنطاق المقتضيات المضمنة في الوثائق القانونية الدولية وقراءة
مختلف تفسيراتها المستخلصة من االجتهاد القضائي والقانوني ،وكذلك من مختلف اآلليات
الخاصة بالحماية الدولية لحقوق اإلنسان.
الهدف من هذا االستنطاق هو تفنيد ما هو سائد في جل الدراسات التي تناولت موضوع حرية الرأي
والتعبير ،التي زعمت أن قواعد القانون الدولي لم تتعرض أو تهتم بالسب أو القذف واإلساءة لألديان،
في الوقت الذي شددت فيه على التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين ،دون أن تهتم
طرح التساؤل حول ما إذا كانت إهانة الديانة تنطبق عليها
بسب وإهانة األديان .وعلى ذلك غالبا ما يُ َ
المعايير الدولية لحماية حقوق اإلنسان؟
للوهلة األولى قد يكون الجواب سلبيا ،ألن أيا من المفاهيم الثالثة اآلتية :اإلساءة ،السب ،القذف،
المتعلقة بالدين ،لم تتم اإلشارة إليه بوضوح في وثائق الجهاز االتفاقي الدولي لحقوق اإلنسان،
وال في الجهاز االتفاقي اإلقليمي .لكن هناك من يرى أن مبدأ السب وإهانة الديانات ،وإن لم يكن
معروفا في القانون الدولي ،إال أنه بدأ في الظهور من داخل األمم المتحدة خالل السنوات األخيرة.
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الفصل األول:
املرجعية القانونية حلامية احلرية الدينية وآلياهتا:
اإلساءة إىل اإلسالم نموذجا
إن مقاربة موضوع خرق وسائل اإلعالم الغربية لقواعد القانون الدولي عبر ما تنشره من إنتاجات
ترمي إلى تشويه صورة الدين اإلسالمي ،تفرض على الباحث فيه العمل على تأصيله بغية إدراك
عمق كيفية معالجة قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والقانون الدولي لإلعالم لهذا اإلشكال.
فإذا كانت هذه القواعد حديثة النشأة ،ومرتبطة بنشوء النظام األممي القائم منذ  1945إلى اليوم ،إال
أن حماية الدين بواسطة قواعد القانون الدولي قديمة .ومن هنا نعتبر أن البحث في جذور الظاهرة
يفرض على الباحث أن يكون مسلحا بعدة معرفية على صلة بحقول معرفية تهم مجال التاريخ ،و
الفكر السياسي ،والعالقات الدولية .ذلك أن الربط بين الحرية الدينية وحرية التعبير من جهة ،وبين
اإلساءة إلى األديان من جهة أخرى ،على صلة بعصر النهضة األوربية وبما بعدها .كما أنها على صلة
بفلسفة األنوار ،وما جاءت به من مبادئ التسامح ،وما مارسته من تأثير على الطبقة البورجوازية.
يفرض هذا الواقع على من يريد أن يخوض في غمار الموضوع ،استحضار سياق خرق اإلعالم الغربي
لقواعد القانون الدولي ،وتشويهه لصورة اإلسالم والمسلمين باستمرار ،بالخصوص منذ عقد تسعينيات
القرن المنصرم إلى اليوم .إنه في طيات هذا السياق تكمن بعض عناصر ودوافع اإلساءة.
املبحث األول :عنارص من تطور اإلطار القانوين الناظم للحرية الدينية
أوال :سياق خرق وسائل اإلعالم الغربية لقواعد القانون الدويل ،وتطور إطارها القانوين

إن ظاهرة اإلساءة إلى اإلسالم والتحامل على المسلمين التي انتشرت عبر وسائل اإلعالم الغربية
بمختلف دعاماتها ،والتي يتم بموجبها خرق قواعد القانون الدولي لإلعالم والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،ليست وليدة اللحظة ،إنها متجذرة في عالقة اإلسالم والمسلمين بالغرب ،وضاربة بجذورها
في أعماق تاريخ هذه العالقة .إنها تتراوح بين عنف الصراعات ودمويتها وبين اشتداد تصاعد حدة
التوترات الناتجة عنها منذ قرون خلت حتى اليوم .وعليه ليس من الموضوعية ،وال من سداد الرأي،
ربطها بما حدث ويحدث من تطورات بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001أو حتى قبل ذلك ،ما حدث
خالل العقدين األخيرين من القرن العشرين مثال .وعلى العموم فإن أصول المسألة تعود إلى حقبة
الحروب الصليبية ،حيث تم ترويج ونشر هذه اإلساءة بواسطة آليات االتصال المتاحة آنذاك .هكذا
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ينبغي الجهر بالقول وبدون تردد أنه منذ القرون الوسطى والتحامل على اإلسالم والمسلمين قائم،
لكنه تقوى أكثر بعد تقهقر الحضارة العربية اإلسالمية ،وتنامي الحضارة الغربية مع عصر النهضة
األوروبية ،المسنودة فكريا بفلسفة األنوار وعلميا باالكتشافات العلمية .لقد كانت هذه المحطة بارزة
في تعميق هذه اإلساءة ،حيث استعملت فيها الكتابات األدبية المدعومة بقوة بعامل ظهور المطبعة،
التي يسرت انتشار مثل هذه األفكار بصورة لم تكن معروفة من قبل.
إن ظاهرة اإلساءة إلى األديان في عالقتها بالقانون الدولي مرتبطة إلى حد كبير بنشوء النظام
الدولي بعد نهاية الحروب الدينية المتوجة بعقد معاهدة ويستڤاليا  ،1648وبنشوء الدولة األمة
في أوروبا منذ ذلك التاريخ((( .وإذا كانت تلك المعاهدة قد وضعت حدا للحروب الدينية ،وأرست
أسس النظام الدولي المبني على ضرورة احترام االختالف الديني ،فإن بعض مظاهر عدم التسامح
الديني مازالت قائمة هناك بسبب عدم احترام ديانات األقليات داخل الدول والتي تدين بدين غير
دين أغلبية السكان فيها.
لقد انتبه المجتمع الدولي ،الذي هو أصال وقتها أوروبي ،لهذه الظاهرة ،خاصة وأن ذيولها مازالت
قائمة هنا وهناك بفعل التطاحنات والصراعات التي كان سببها بقايا عدم التسامح بين المذاهب ،وعدم
احترام بعضها لبعض .وقد نتج عن هذا الوضع تدخل الدول الكاثوليكية في الدول البروتيستانية
لحماية األقلية الكاثوليكية فيها ،أو العكس  :تدخل الدول البروتيستانية في الدول الكاثوليكية
لحماية األقلية البروتيستانية فيها.
في ظل هذا الواقع ،وتحت تأثير مفعول هذا الصراع المستمر ،وتزايد منسوبه بين الفينة واألخرى،
مهددا أسس النظام الدولي الحديث النشأة في منتصف القرن السابع عشر ،تمت صياغة مبدإ
معروف في القانون الدولي التقليدي تحت عنوان« :مبدأ التدخل دفاعا عن اإلنسانية» ،وهو مبدأ
ذائـع الصيت في القانـون الدولي وفي العالقات الدولية ،استمر منذ ذاك التاريخ حتى بداية الحرب
العالمية األولى((( .وتجدر اإلشارة إلى أن المبدأ ذاته قد طورته الدبلوماسية الفرنسية في بداية
العقد األخير من القرن المنصرم في ظل ظهور بوادر النظام العالمي الجديد ليصبح ،في سياق
المناخ الدولي المرافق النهيار المعسكر االشتراكي« ،حق التدخل اإلنساني»((( .تم ذلك بإيعاز من
الدبلوماسية الفرنسية لنفس الغرض ولذات الهدف ،بالخصوص بعد عودة العنصر الديني كعامل فعال
ومؤثر في العالقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد.
((( لونا سعيد فرحات :الحرية الدينية وتنظيمها القانوني :دراسة مقارنة دار المشرق ،بيروت ،الطبعة األولى.2010 :
(2) Alain Roger : l’Intervention humanitaire R.G.D.I., P : 1910.

وأيضا  :وحيد رأفت :القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،المجلة المصرية للقانون الدولي العام ،سنة  1977المجلد .33:

(3) Maurice Torelli : « L’ingérence humanitaire et le nouvel ordre mondial, ed Eddif 1993, p :87 à 131.

كذلك علي كريمي :حقوق اإلنسان تطورها ومرجعيتها :دار النشر المغربية .1999
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ارتبطت مرة أخرى ومن جديد مسألة احترام الديانات وعدم اإلساءة إليها بالواقع الجديد الذي طرأ
على موضوع األقليات كواحد من مخلفات الحرب العالمية األولى ،التي أحدثت تحوالت جذرية
غيرت بشكل الفت الخريطة الديموغرافية والجيوسياسية للقارة األوربية ،مما نتجت عنه تغيرات
في الخريطة الدينية .وهكذا ،بعد الحرب العالمية األولى ،اختفت دول من الخريطة السياسية
األوربية بإدماجها في دول أخرى ،واقتطعت أجزاء من دول لتضـم إلى دول أخرى ،فنشأ عن هذا
الواقع انفجار مشكـلة األقليات الدينية والعرقيـة((( .وقد تطلب ذلك البحث عن الحلول القانونية
بغرض حماية حقوق هذه األقليات الدينية ،فتدخل القانون الدولي من أجل توفير هذه الحماية،
بموجب االتفاقات التي جاءت لترتيب أوضاع أوروبا بعد الحرب العالمية األولى(((.
وكان االهتمام آنذاك بالحقوق الدينية حصرا على األقليات الموزعة بين المذاهب في الديانة
المسيحية في أوروبا ،إضافة إلى الحقوق الدينية للمجموعات اإلسالمية الموجودة في بعض دول
أوروبا الشرقية .أما األقليات المسلمة التي هاجرت كيد عاملة نحو أوروبا ،فلم تطرح بعد مشاكل
حقوقها ،ال الدينية وال اللغوية.
بعد الحرب العالمية الثانية ونشوء النظام الدولي األممي سنة  ،1945تم التأكيد على ما جاء فيه
من مبادئ تخص حقوق اإلنسان في شموليتها عوض االقتصار فقط على حماية حقوق األقليات
العرقية والدينية ،التي هي جزء من صرح حقوق اإلنسان .في هذا اإلطار تقوت مبادئ التسامح
الديني ومناهضة الكراهية تبعا لذلك .ولكن هل استطاعت األمم المتحدة الحد من اإلساءة إلى
األديان التي انتشرت على مختلف دعامات وسائل اإلعالم من سينما ،وصحافة مكتوبة وتلفزة،
وإذاعة ،ومواقع إلكترونية»؟(((.
لقد صارت اإلساءة إلى األديان تتم في صور جديدة تخرق قواعد القانون الدولي المنظمة لحقوق
اإلنسان ولإلعالم ،فتطورت بفعل ذلك أساليب وآليات الخرق ،بأن تحولت من ما كان يروج من
إساءة في بطون الكتب ،والموسوعات ،ودوائر المعارف ،والدراسات االستشراقية ،إلى األفالم ،والبرامج
اإلذاعية ،والتلفزية ،والشبكة العنكبوتية .و بواسطة هذه الوسائل تزايدت الخروقات القانونية في
اإلعالم الغربي ،وشوهت صورة اإلسالم والمسلمين في أوساط النخب األوربية ،وعلى الصعيد العالمي،
بما في ذلك األوساط األكاديمية والثقافية .وقد شكل هذا النشر خرقا متعمدا لقواعد القانون الدولي،
وضربا في الصميم لمضامين وثائق الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان المؤكدة على حرية اإلعالم،
((( بطــرس غالــي « :األقليــات وحقــوق اإلنســان فــي الفقــه الدولــي :السياســة الدوليــة ،عــدد 39 :ينايــر  ، 1975ص:
.10-19
((( هذه ا االتفاقات هي :اتفاقية سان جيرمان أون -لي -1919 -اتفاقية لوزان ،اتفاقية سيفر.
((( ميرفــت الطربيشــي ومهــا الطربيشــي :معالجــة الخطــاب الدينــي لقضيــة اإلرهــاب الدولــي فــي الصحــف المصريــة
العامــة والدينيــة فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة ،المجلــة المصريــة لبحــوث اإلعــام :كليــة اإلعــام جامعــة القاهــرة
ســبتمبر .2003
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وحرية التعبير ((( ،والمقيدة لها حينما يتعلق األمر باإلساءة إلى الدين ،تحت بند منع وتحريم الدعوة
إلى الكراهية والعنصرية والتمييز الديني ،والدعوة إلى التسامح.
أدركت األمم المتحدة أهمية فكرة التسامح الديني ،فأثارت االنتباه إلى مكانته في الحفاظ على
مبادئ السلم و األمن الدوليين ،مشددة على احترام حرية الفكر والوجدان ،وحرية الدين والمعتقد
أيا كان .ومن ثم أعلنت تأكيدها على أن اإلساءة إلى الدين قد تكون سببا مباشرا أو غير مباشر في
إذكاء الحروب التي جلبت للبشرية مآسي بالغة ،بفعل ما نتج عنها من تدخل أجنبي في الشؤون
الداخلية للدول األخرى .أدركت ذلك وهي تستحضر مآسي الماضي البعيد المرتبط بالحروب
الدينية ،وآالم الماضي القريب الذي لم تفلح عصبة األمم وما تبعها من اتفاقيات لحماية الحقوق
الدينية لألقليات في تفاديها ،مما أدى إلى خرق قواعد القانون الدولي ،وإلى انتهاكات جسيمة
لحقوق اإلنسان.
منذ أن نشأت األمم المتحدة اتسع مجال االهتمام بحقوق اإلنسان وحرياته ،ومن ضمنها حقوقه
الدينية .وهكذا ،فبقدرما أكدت وشددت النقاشات آنذاك ،عند صياغة الوثائق الدولية الخاصة بحقوق
اإلنسان ،وبالخصوص وثائق الشرعية الدولية ،على حرية اإلعالم وحرية الرأي والتعبير ،بقدر ما
نصت بوضوح على الحرية الدينية ،بل إن ميثاق األمم المتحدة نفسه أكد على ذات األمر سواء في
ديباجته أو في صلب بعض بنوده.
إن األمر الذي ال جدال فيه هو أن الحرب الباردة على المستوى الدولي قد عطلت مسار تطور
قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،ومن ضمنها الحرية الدينية وحرية التعبير ،وعرقلت النقاشات
حولهما .وحتى عندما تمت صياغة الوثائق الدولية ذات الطابع اإللزامي ،الخاصة بهذين الحقين،
عطلت دخولهما حيز التنفيذ .ينطبق هذا على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وعلى
العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،اللذين صدرا عن الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة
 ،1966ولم يدخال حيز النفاذ إال في سنة  ،1976بعد حدوث متغيرات دولية ،كان لها ما بعدها
في مجال حقوق اإلنسان ،في ظل شروط دولية جديدة مغايرة للشرط السياسي المصاحب للثنائية
القطبية الجامدة وللحرب الباردة.
وخالل المرحلة أو المراحل الممتدة ما بين منتصف أربعينيات القرن المنصرم إلى حدود منتصف
سبعينياته ،صدرت إعالنات واتفاقيات وقرارات وعقدت مؤتمرات تشير وتنبه إلى ضرورة منع التمييز
على أساس الدين أو العرق أو المعتقد ،كما تؤكد على حرية الرأي والتعبير ،وقد جعلتهما حريتين

(1) Boulegue Jean : le blasphème en procès 1984-2009 l’église et la mosquée contre les libertés, ParisNova : 2010.
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غير مطلقتين ،بحيث ال يجوز وال ينبغي استخدامهما للمساس باألمور المشار إليها .وذلك ما نجد
تأكيده في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وفي اتفاقية مناهضة التمييز العنصري اللذين
صدرا في  1965و ،1966وكذلك في بيان أول مؤتمر لألمم المتحدة في طهران  ...((( 1968إلخ.
هذه الوثائق عقبتها تحوالت مهمة وأساسية كان لها ما بعدها منذ منتصف سبعينيات القرن
المنصرم ،مع مؤتمر هلسنكي  ،1975ومع حدوث التحول نحو الديموقراطية في شبه الجزيرة
اإليبيرية ،و دخول العهدين الدوليين لسنة  1966حيز التطبيق ،ووصول الديموقراطيين إلى الحكم
في الواليات المتحدة األمريكية في نفس السنة (((.
وهكذا مع بداية ثمانينيات القرن المنصرم ظهرت عوامل بعضها يدفع نحو توسيع حقوق اإلنسان،
وفي رحمها حرية الرأي والتعبير ،والتأكيد على عدم التمييز وعدم اإلساءة إلى األديان .كما صدرت
وثائق دولية عديدة تكرس ذلك قانونيا ولكن ،حصل نكوص خطير على المستوى العملي ،بفعل
عوامل نذكر منها:
•عودة العنصر الديني والعرقي في العالقات الدولية ،وما حمله من إكراهات ومن إساءة إلى
األديان وما ُكرس من عنف وكراهية وتمييز ،واستخدام لوسائل اإلعالم في تيسير ذلك ،تحت
مبرر احترام حرية الرأي والتعبير ،ودون احترام األديان((( .إن هذه المرحلة تجب قراءتها
سياسيا على مستويات متعددة بفعل تداخل جملة من العوامل المؤثرة في العالقات الدولية،
بما فيها المكانة الحساسة لإلسالم والمسلمين ،في ظل النظام العالمي الجديد.
•انتصار الثورة اإليرانية ،وما تبعها من صحوة إسالمية واالنهزام الروسي في أفغنستان ،1981
إضافة إلى ظهور الفكر السياسي المحافظ جدا في مجموعة من الدول الغربية ،مع ظهور
«الريغينية» «والتاتشرية» في بداية الثمانينات وتنامي قوة األحزاب اليمينية ،وتراجع القوى
الديموقراطية والتقدمية في مختلف الديموقراطيات الغربية ،وبداية انتشار الكراهية ضد
األجانب ،في مختلف هذه الدول.
•في هذا المناخ ،ولمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي استخدمت فيها وسائل اإلعالم المكتوب
والمرئي ،كما استخدمت فيها السينما  ...إلخ ،صدر  -حسب ما أزعم  -عن األمم المتحدة،
((( هــذه الوثائــق يمكــن الرجــوع إليهــا قصــد االطــاع علــى مضامينهــا فــي :كتــاب :صكــوك دوليــة حــول حقــوق
اإلنســان منشــورات األمــم المتحــدة .1989
((( راجع ذلك بتفصيل في:
علــي كريمــي :حقــوق اإلنســان فــي المغــرب بيــن الواقــع القانوني وإكــراه الظــروف السياســية ،منشــورات :REMALD :
.2001
(3) Eleni Polymenopoulou : la liberté de l’art : Face à la protection des croyances religieuses, état d’un
conflit de valeurs au prisme du droit international, Thèse de doctorat : Université de Grenoble 2006.
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في سنة « 1981إعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على
أساس الدين أو المعتقد»((( [سنرجع إليه فيما بعد].
•خالل الفترة الممتدة مابين  1989-1979شحذ اإلعالم الغربي ذكاءه ،وحشد إمكانياته ضد
اإلسالم والمسلمين وضد العرب والمهاجرين ،بمبرر حرية الرأي والتعبير ،مستغال التحوالت
الجارية في المعسكر الشرقي مع «سياسة البريسترويكا والكالسنوست» في البداية ،ثم انهيار
االتحاد السوفياتي مع سقوط جدار برلين .كما استغل تحول مجاالت الصراع ،من الصراع شرق-
غرب إلى الصراع شمال-جنوب ،وضمن هذا الجنوب المجموعة العربية اإلسالمية .وهكذا أصبح
الصراع ذا بعد حضاري وديني ،وليس فقط ذا بعد استراتيجي.
وموازاة لذلك ،ظهر فكر سياسي جديد يروج لهذا الواقع َّ ،
نظر له كل من فوكوياما وهنتينغتون عبر
«نهاية التاريخ» و«صراع الحضارات وصدامها» .ومن خالل هذا الواقع استقوت العنصرية الدينية
والعرقية مع حرب الخليج الثانية ،ومع تفكك يوغسالفيا ،وما تبعها من أحداث في البوسنه والهرسك
والجبل األسود((( ،وفي العراق ،وروندا والصومال ...إلخ .وتم توظيف التطورات التي عرفتها تقنيات
اإلعالم الحديثة في نشر الكراهية والتعصب الديني ،أحيانا تحت مبرر حرية الرأي والتعبير ،وأحيانا
بدافع اإلثارة والتهور في عالم قربت فيه المسافات بفعل التقنيات الحديثة التي يسرت بث الدعاية
إلى التطهير العرقي والطائفي والديني ،كما تكثفت الحمالت المتوالية المشبعة بكراهية األجانب
في الدول األوروبية ،وبالخصوص العرب والمسلمين منهم.
يمكن أن نعتبر أن اللحظة األكثر قتامة في استغالل وسائل اإلعالم تحت مبرر حرية الرأي والتعبير
إلشاعة التعصب والكراهية الدينية والعرقية ضد المسلمين والعرب ،هي لحظة ما بعد  11سبتمبر
 .2001وهي لحظة تزامنت مع انتهاء أشغال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري
في دوربان بجنوب إفريقيا ،الذي أنهى أشغاله ثالثة أيام قبل أحداث  11سبتمبر  ،2001والذي
كاد أن يفشل نظرا لمواقف الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وبقية الدول الغربية ،حول تحديد
مفهوم العنصرية والكراهية بمختلف صورها.
وكان هذا المؤتمر قد انعقد بناء على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر سنة  ،1997عندما
الحظت تنامي ظاهرة انتشار العنصرية وإرهاب األجانب((( ،وعودة األفكار النازية والفاشية إلى
الظهور واالنتشار ،واختراقها لبرامج األحزاب بما فيها األحزاب الديموقراطية .ولقد كانت بداية األلفية
((( لقــد أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة قــراءة فــي هــذا اإلعــان :انظــر :كذلــك جامعــة منيســوتا :مكتبــة حقــوق
اإلنســان :دليــل دراســي ،حريــة الديــن والمعتقــد ،بــدون تاريــخ
(2) Ben Achour Yadh : le rôle des civilisations dans le système international, Bruxelles, Bruyant 2003.

كذلك علي كريمي :حقوق اإلنسان تطورها ومرجعيتها ،دار النشر المغربية.1999 ،

Amelie Robetaille, Froidure : La liberté d’expression face au racisme : Etude de droit comparéأميلــي )(3
franc)-américain L’harmattan ; 2011.
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الثالثة ،وخاصة العشرية األولى منها ،لحظة أساسية في اإلساءة إلى اإلسالم وإلى األقليات المسلمة
في دول أوروبا الغربية ،وفي الواليات المتحدة األمريكية .وقد ساهمت تقنيات اإلعالم الحديثة
في تعميق هذه اإلسـاءة((( ،مدعمة بمختلف الدعامات اإلعالمية التقليدية ،التي روجت الصور
النمطية حول اإلسالم والمسلمين ،وأمعنت في اإلساءة إليهم .لكن ،مقابل ذلك ،يجب االعتراف بأن
الجماعات اإلسالمية المتشددة قد لعبت ،هي األخرى ،دورا حاسما في اشتداد هذه اإلساءة وهذا
التشويه ،وذلك بركوبها موجة اإلرهاب حتى صار اإلسالم مقرونا به وبتنفيذ عملياته ،عبر اللجوء إلى
التفجيرات االنتحارية أحيانا ،وإلى هدر دماء المسيئين إليه وإلى رموزه أحيانا أخرى .حدث هذا في
هولندا مع مخرج فيلم « فتنـة» ڤان جوخ ،وحدث في دول أخرى .ومقابل هذا التشدد اإلسالمي،
هناك ممارسات إرهابية في الدول الغربية ضد المسلمين وصلت حد التصفيات الجسدية ،كما حدث
مع المواطنة المصرية التي تم اغتيالها في ألمانيا على يد أحد العنصريين األلمان(((.
لقد عملت وسائل اإلعالم على إذكاء هذه األحداث بما نشرته ومازالت تنشره من صور نمطية حول
المسلمين والعرب ،وحول اإلسالم الذي تنعته بدين اإلرهاب .لذلك بدأت الدعوات تتصاعد من داخل
األمم المتحدة ،في الجمعية العامة وفي مجلس حقوق اإلنسان ،من أجل وضع قانون دولي ملزم لردع
ولمنع انتشار هذه الظاهرة ،ينسجم وفكرة احترام األديان ،ويتوافق مع ما ورد من مبادئ حول الموضوع
منذ عصر األنوار ،و مع ما جاءت به اإلعالنات الثورية عقب الثورات البورجوازية ،واستمر منذ ذلك التاريخ
إلى نشوء عصبة األمم ،فاألمم المتحدة.
ثانيا :احلرية الدينية من خالل إعالنات حقوق اإلنسان الصادرة بعد الثورات البورجوازية

للحديث عن اإلعالنات الثورية في عالقتها بالحرية الدينية ،سوف نحاول التعرض فقط لإلعالن
الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر عقب الثورة البورجوازية الفرنسية سنة  ،1789وإعالن
فرجينيا الصادر في يونيو  ،1776وميثاق فرجينيا لسنة  .1786هذه الوثائق لها أهميتها في بلورة
الحرية الدينية ،وهي وثائق ذات طابع سياسي باألساس .لكنها ستتحول مع مرور الوقت ،إلى قواعد
قانونية عامة عند وضع الدساتير ،ثم فيما بعد إلى قواعد قانونية داخلية عادية .لقد أثرت هذه الوثائق
على واقع الحرية الدينية في الدول التي صدرت عنها منذ ذلك التاريخ حتى اآلن ،كما أثرت على
موقفها من الدين ومن الحرية الدينية .لذلك ،فال غرابة أن تعترض على مساءلة ومعاقبة وسائل اإلعالم
التي تسيء إلى اإلسالم بذريعة حرية التعبير ،التي أولتها االهتمام األقوى ،كما أن موقفها من اإلعالنات
التي تخص الحرية الدينية وعدم اإلساءة لألديان محكوم بما جاءت به هذه الوثائق ،وبالخصوص ما
تضمنه التصريح الفرنسي.
((( شــريف درويــش اللبــان :مداخــات فــي اإلعــام البديــل والنشــر اإللكترونــي علــى الشــابكة (اإلنترنيــت) ،دار العالــم
العربــي :الطبعــة األولــى .2011
((( منى الشربيني» تم اغتيالها في حديقة عمومية بألمانيا من طرف أحد المتطرفين العنصرين األلمان.
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1.1اإلعالن الفرنيس حلقوق اإلنسان واملواطن

على الرغم من أن هذا اإلعالن لم ينص صراحة على الحرية الدينية وحرية المعتقد وممارسة
الشعائر الدينية ،إال أن هناك إشارة ضمنية في بنوده تؤدي إلى نفس النتيجة ،وهي حق الفرد في
اعتناق العقيدة التي يرى أنه مقتنع بها .وقد نصت المادة ( )7منه على أنه «ال ينبغي إيذاء أي
إنسان بسبب آرائه ولو كانت متعلقة بالدين ،ما دام التصريح بها ال يضر بالنظام العام الذي يقرره
القانون»((( ،لكن هذا النص قد القى معارضة شديدة من طرف الكنيسة الكاثوليكية في القرن ()19
علـى الرغـم من أهمية اإلعالن الفرنسي ،على المستوى الوطني وحتى على المستوى العالمي(((.
لقد كان هذا الموقف ناظما لسلوك فرنسا في تعاملها مع الحرية الدينية ،تماما كما هو الحال في الواليات
المتحدة األمريكية .وكان اللتزام فرنسا بتبني العلمانية بعض النتائج التي عكستها قوانينها في مختلف
المجاالت وبالخصوص في مجال حقوق اإلنسان وحرياته .وسوف يؤثر موقفها من الدين ،والحرية الدينية،
على موقفها من إساءة وسائل إعالمها إلى الدين اإلسالمي ،وإلى الرموز الدينية بصورة عامة .إن موقفها
محكوم بالتوجه المستند على كون اإلساءة إلى الدين ،أو السخرية منه ،أو تشويه صورة اإلسالم والمسلمين،
مهما بلغت من قسوة وعنف ،عندما تتم بواسطة وسائل اإلعالم أو من قبل متطرفين يمينين ،فإن ذلك
يدخل تحت بند حرية التعبير عن الرأي .وتأكيدا على هذا التوجه أصدرت قوانين لمنع الرموز الدينية ،ما
بين  1989و ،2004كمنع ارتداء الحجاب في المدارس والكليات ومنع ارتداء النقاب في األماكن العمومية
وفرض غرامات على ذلك((( ،رغم أن األمر يتناقض مع قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
2.2إعالن فرجينيا بتاريخ  26يونيو 1776

تناول هذا اإلعالن الحرية الدينية في المادة ( )16منه على النحو األتي« :الدين هو الفريضة
المتوجبة نحو الخالق ،وطريقة ممارسة شعائره تخضع لمنطق القناعة وليس للقوة والعنف» .أعد
مسودة هذا اإلعالن «توماس ماديسون» في سنة  ،1777وفي الوقت نفسه تم اقتراح قانون يقضي
بدعم الحكومة للتعليم المسيحي في المدارس .وعلى الرغم من أن نص االقتراح يضمن حرية
العقيدة إال أنه يتضمن كذلك دعم المسيحية ،وهذا ما جعل «جيمس ماديسون» يعارض االقتراح
ألنه يؤسس لدين رسمي للوالية .ونتيجة لذلك سحب نص القانون المقترح ،وقدم ماديسون نص
المسودة التي أعدها «جفرسون» .وقد جاء في هذه الوثيقة ،أي اإلعالن ،ما يلي.((( :
(1) P. Bernard : « La notion de l’ordre public », L.G.D.J 1962 Paris.

((( الجميعــي جــال :عالــم بــا حــدود :حقــوق اإلنســان فــي العصــر الفرعونــي إلــى الثــورة الفرنســية ،مركــز الدراســات
والمعلومــات القانونيــة لحقــوق اإلنســان ،القاهــرة ،دجنبــر  ،1995ص.90:
(3) Renetx Uitz : la liberté de religion, Ed : de conseil de l’Europe, 2008.
(4) Elisabeth Zoller : « la liberté d’expression aux états unis et en Europe
Edition Dalloz 2008.
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«ال يجوز أن يجبر أي إنسان على ممارسة أي عقيدة دينية ،وال يجوز أن يتعرض للتعذيب بسبب آرائه
أو معتقده الديني ،بل يجب أن يكون جميع الناس أحرارا في ممارسة معتقداتهم ،وأن يدافعوا بالحجة
عن آرائهم في المسائل المتعلقة بالديـن.(((»...
نلمس من خالل هذه الفقرة أنها كانت تؤسس منذ ذاك التاريخ لما تريد أن تفرضه الواليات
المتحدة حول سمو حرية التعبير على الحرية الدينية ،وتفسح المجال النتقاد األديان ،انتقادا قد
يصل حد اإلساءة إليها.
ولعل هذا ما سوف يفسح المجال إلى إدخال أول تعديل على الدستور األمريكي بشأن تقديس
حرية التعبير سنة  ،1791مع تعرضه للحرية الدينية بشكل باهت عند تأكيده على أنه «لن يصدر
الكونغريس أي قانون خاص بإقامة دين من األديان أو بمنع حرية ممارسته».
إن هذا التوجه سوف يحكم موقف الواليات المتحدة األمريكية حتى اليوم بشأن إعالء حرية
التعبير ،حتى وإن اعتدت على حرية أخرى وهي الحرية الدينية باإلساءة والتشويه .وقد تذرعت
أمريكا عشرات المرات بالتعديل األول في مواجهة كل من يريد تقييد حرية التعبير ،حتى وإن
كانت وسائل اإلعالم قد انتهكت الحقوق اإلنسانية األخرى .وهناك أمثلة كثيرة سوف نستعرضها في
حينها ،لعل أهمها األفالم المسيئة لإلسالم« :براءة المسلمين» و«فتنة» و«الخضوع» إلى جانب
كتابات أدبية وصحفية ،وتصريحات إعالمية ...إلخ.
في فرنسا كما في الواليات المتحدة األمريكية يتم في الغالب االعتداد بحرية الرأي والتعبير،
والتمسك بها في مواجهة الدين ،والحرية الدينية .ولفرنسا والواليات المتحدة األمريكية مواقف
واضحة في هذا الموضوع((( ،سواء عند صياغة الدساتير األولى بعد الثورة الفرنسية ،أو بعد االستقالل
األمريكي ،أو عند مناقشة الوثائق الدولية الخاصة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو القانون الدولي
لإلعالم .كما أن لها مواقف مشهودة إزاء بعض القرارات الدولية المتعلقة بالدين وبالحرية الدينية،
ومنها على الخصوص موقفها من اإلساءة إلى الدين اإلسالمي ،وخرق وسائل اإلعالم فيها لقواعد
القانون الدولي لحقوق اإلنسان عند إقدامها على اإلساءة ،ليس فقط إلى الدين اإلسالمي ،بل إلى
األديان كلها ،وهي إذ تفعل ذلك تتذرع بحرية التعبير [وذلك ما سوف نحاول توضيحه بشكل معمق
في صلب هذه الدراسة].

((( لون سعيد فرحات :الحرية الدينية وتنظيمها القانوني دراسة مقارنة ،دار المشرق بيروت  ،2010ص.126-127
(2) Elisabeth Zoller : « Liberté d’expression en France et aux états Unis ».

Edition Dalloz, 2008
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3.3احلرية الدينية يف ظل عصبة األمم

بعد انتهاء الحرب العالمية األولى أنشئت عصبة األمم ،لكن العهد المنشئ لها جاء خاليا من أي
نص يتناول الحرية الدينية ،ألن الهدف الرئيس من تأسيس العصبة هو العمل على تسوية الخالفات
بين الدول ومنع العدوان المسلح فيما بينها ،رغم أنه كانت هناك محاوالت عدة إلدخال نص يهم
الحرية الدينية ،أبرزها على اإلطالق مقترح الرئيس األمريكي ويلسون الذي جاء فيه« :اعترافا بأن
االضطهاد وعدم التسامح الديني هما مصدران أساسيان للحرب ،فإن القوى الموقعة على هذه
الوثيقة توافق على اآلتي« :تتوقع عصبة األمم من كل الدول المنضمة إليها حديثا وتلك التي تسعى
إلى قبولها أال تقر أي قانون يحظر التدخل في حرية ممارسة الديانات ...إلخ(((.
لكن محاوالت إدراج هذا النص وغيره فشلت ،واستعيض عنه بمعاهدات ثنائية عرفت باتفاقيات
حماية األقليات ،كانت أوالها اتفاقية مع بولندا سنة  ،1919وهي االتفاقية التي ستصبح فيما
بعد نموذجا «لالتفاقيات الثنائية» التي عقدت ما بين  1919و 1920بين الدول المتحالفة وكل
من بولندا وتشيكوسلوفاكيا ،واليونان ،ورومانيا ،ويوغسالفيا .وكان من بين أهداف تلك االتفاقيات
تأمين حرية األقليات الدينيـة»(((.
وقد نصت االتفاقية مع بولندا في مادتها الثانية على أن المقيمين في بولندا لهم حق ممارسة أي
دين أو معتقد بحرية ،بشرط عدم تعارض هذه الممارسة الدينية مع النظام العام واألخالق العامة.
ثالثا :اهتامم قواعد القانون الدويل بالدين بعد نشوء األمم املتحدة

عبد ميثاق األمم المتحدة الطريق نحو االهتمام بالدين في قواعد القانون الدولي بعد قيام النظام
لقد َّ
الدولي األممي ،وأكد على واجب احترامه وتحريم التمييز بسببه أو بسبب اللغة أو االنتماء العرقي
(اإلثني) .لكن الميثاق لم يدخل في تفصيالت حول هذا الموضوع ،بل اكتفى بإشارات سريعة إليه
تاركا التفاصيل لما سيعقبه من وثائق دولية ملزمة وغير ملزمة.
1.1احلرية الدينية يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

إن التشديد على الحرية الدينية من خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،على الرغم من النقاشات
التقليدية حول عدم إلزاميته ،قد كان بمثابة المدخل األساسي الذي سوف يحكم موقف بقية
الوثائق القانونية الدولية األخرى الملزمة وغير الملزمة التي سوف تعقبه .كما أن احتدام المناقشة
حول موضوع الدين والحرية الدينية عند مشاورات ومفاوضات وضع اإلعالن ،ستتكرر مرارا بنفس
((( لون سعيد فرحات :الحرية الدينية وتنظيمها القانوني دراسة مقارنة ،دار المشرق ،بيروت  ،2010ص.134
(2) Laszlo Trcsanyi et Laureline Congnard : statut de La protection des minorités exemple en Europe
occidentale, et centrale, ainsi que dans les pays Méditerranéens Bruylant, Bruxelles : 2009.
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الحدة وبذات المواقف المتباينة ،عند مناقشة وضع اتفاقية منع التمييز العنصري سنة  ،1965و
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
وهكذا ،بالرجوع لمناقشات وضع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،نجد أن نص المادة ( )18من
مشروع مسودة هذا اإلعالن ،لم يتضمن مصطلح الدين بشكل صريح  ،بل حلت محله مصطلحات
مثل حرية الفكر والضمير ،باعتبارها تعبر عن الحرية الدينية بشكل ضمني ،خاصة وأن الفقرة الثانية
من هذه المادة ،تؤكد أن إحدى طرائق التعبير عن هذه الحرية هي العبادة ،مما يعني أن النص
تضمن ضمنيا مصطلح الدين .إال أنه كان من الضروري ذكر كلمة الدين ،ألن الهدف من نص المادة
هو ضمان الحرية الدينية بالدرجة األولى(((.
ثم إن المسودة التي وردت فيها الحرية الدينية على هذا النحو ،تؤكد على كون هذه الحرية حرية
مطلقة ومقدسة ،وفي هذا نوع من اللبس والغموض ،يطرح تساؤال حول معرفة ما الذي يقصده
مشروع اإلعالن ،هل يقصد المعتقدات الدينية فقط ،ألنه استعمل كلمة «مقدسة» ،أم أنه يقصد
كافة أشكال المعتقدات ،بصرف النظر عن كونها دينية أو غير دينية؟
وقد تم ،بعد مناقشات حادة وشاقة ،اعتماد هذه الفقرة من المادة ( )18التي نصت على أن «حرية
الفكر والضمير ،واعتناق المعتقدات وتغييرها حق مقدس ومطلق» .كما أثير نقاش حاد عندما طالب
ممثل المملكة العربية السعودية بإضافة كلمة «دين» إلى نص الفقرة لكي تصير «لكل شخص الحق
في حرية الفكر والضمير و«الدين» ،كما طالب بإلغاء الفقرة المتعلقة بتغيير الدين ((( « .لكن جل
ممثلي الدول اعتبروا أن مسألة تغيير الدين هي جزء أساسي من الحرية الدينية .وقد أدمج ذلك في
نص المادة ( ،)18وهو ما تحفظت عليه الدول اإلسالمية في األمم المتحدة آنذاك .هكذا ،وبحسب
المفهوم الدولي للحرية الدينية كما جاء في اإلعالن ،فإن من حق الفرد تغيير دينه باالنتقال من دين
إلى آخر أو من عقيدة إلى أخرى ،أي االنتقال من اليهودية إلى المسيحية أو إلى اإلسالم أو العكس.
وإذا كانت الدول العربية واإلسالمية قد تحفظت على هذا المقتضى فإن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية
تحفظت عليه هي األخرى.
صدر اإلعالن العالمي في  10دجنبر  1948على الرغم مما أثير من نقاش حاد عند تحضيره حول
مضمون الحرية الدينية ،ورغم المواقف المتباينة بشأن ما يدخل تحت بند الحرية الدينية ،وما هو
((( الحــاج يوســف كمــال :حقــوق اإلنســان تعلــو وال يعلــى عليهــا ،مؤسســة رونــي معــوص ،فريدرتــش نومــان ،بيــروت
 ،1999ص.161
((( هذه الدول :هي مصر ،السعودية ،اليمن ،لبنان ،سوريا ،باكستان.
انظر :علي كريمي :حقوق اإلنسان  :تطورها ومرجعيتها .دار النشر المغربية .1999
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مستبعد منها .لكن األمر لم يقف عند هذا الحد ،ألن اإلعالن لم يتضمن إال المبادئ العامة حول
الحرية الدينية ،ولذلك فإن المسألة بقيت في حاجة إلى تفصيل وتدقيق ،ومن ثم تم من جديد
طرح مشروع االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ،التي أوردت الحرية الدينية في المادة
( )18منها كما هو الحال في اإلعالن.
2.2احلرية الدينية يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

(((

إلى جانب كون المبادئ التي وردت في اإلعالن ،مبادئ عامة في حاجة إلى تدقيق ،فهي كذلك في
حاجة إلى التمتع بالقوة اإللزامية ،من أجل إضفاء الطابع القانوني على الحرية الدينية وتوشيحها
باإللزامية القانونية عوض اإللزامية األخالقية .وهكذا فإن مشروع المادة ( )18من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية قد تضمن فقرة تتعلق بتغيير المعتقد وليس الدين ،معتمدة في ذلك
على االقتراح المقدم من طرف فرنسا ،والذي اعتبر أن مصطلحي الدين والمعتقد هما مصطلحان
مترادفان .لكن اللجنة المكلفة بوضع مشروع االتفاقية سرعانما تخلت عن ذلك وعادت لتتبنى نص
المادة ( )18من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،األمر الذي أعاد الجدل إلى ما كان عليه قبل
وضع اإلعالن سنة .1948
وقد توصلت هذه اللجنة إلى توافق حول إلغاء عبارة «حق الفرد في تغيير دينه» لتصير كما يلي:
«لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة ،ويشمل هذا الحق حريته في االئتماء إلى أحد
األديان أو العقائد باختياره» .ويهدف هذا التوافق إلى تلبية رغبة المجتمع الدولي في أن تصادق
جميع الدول على هذا البند ،وذلك بغرض ضمان الحرية الدينية من دون أي تحفظات.
وهناك اختالفات بصفة عامة بين الدول داخل اللجنة فيما يخص تحديد المصطلحات المستخدمة مثل
الدين ،والضمير ،والفكر .حيث إن بعضهم اعتبر أن «الضمير» يشتمل على مصطلحي الدين والفكر،
بينما اعتبرت دول أخرى أن هذه المصطلحات منفصلة بعضها عن بعض.
ومهما يكن األمر فقد صدر التعليق رقم ( )22عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان موضحا بعض
الجوانب المتعلقة بالمادة ( ،)18وبالخصوص تلك المتعلقة منها بالمصطلحات التي دار حولها النقاش،
وأثارت انقساما حادا إبان مناقشة هذا النص .وقد اعتبرت اللجنة أن المادة (« )18تحمي العقائد
التوحيدية واإللحادية ،كما تحمي عدم اعتناق أي دين أو عقيدة».
لكن ،هناك أمر ذو أهمية مرتبط بالحرية الدينية وبالمجاهرة والتعبير عن المعتقد.
((( الــروي إبراهيــم جابــر اإلبراهيــم :حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية فــي القانــون الدولــي والشــريعة اإلســامية،
ص .100 :
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3.3املجاهرة والتعبري عن املعتقد

تعد هذه المسألة من اإلشكاالت التي تطرح اليوم بإلحاح في مجال خرق قواعد القانون الدولي،
سواء من طرف الدول الغربية أو من طرف إعالمها ،عندما يتم التعرض لإلسالم والمسلمين ،من
منع للحجاب ثم النقاب ثم بناء المساجد ومآذنها بوصفها أماكن للعبادة.
والرد الرادع على هذا المنع وهذه الممارسات المتناقضة مع قواعد القانون الدولي ،الذي صادقت
ووافقت عليه جل الدول الغربية ،يكمن في ما دار من نقاشات حادة وصاخبة داخل اللجنة المكلفة
بوضع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
لقد أكدت هذه اللجنة على أن مفهوم حرية المجاهرة بدين ،أو عقيدة ،يشتمل على مجموعة
واسعة من األفعال((( ،حيث يشمل الطقوس والشعائر التي بواسطتها يتم التعبير بشكل مباشر عن
العقيدة أو العبادة ،والممارسات المختلفة التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه الطقوس والشعائر،
كبناء المساجد بوصفها أماكن للعبادة ،واالحتفال بالعطل ،وأيام األعياد .كما يشمل أيضا عادات
أخرى مثل اتباع قواعد وطقوس غذائية ،وارتداء مالبس أو أغطية للرأس ،األمر الذي يطرح مسألة
الحجاب والبرقع( .تمكن مالحظة ومقارنة ذلك بما حدث في جل دول أوروبا ،عبر إصدار قوانين
تمنع الحجاب ...إلخ  ،مما سنعرض له في مكان آخر من هذه الدراسة).
لقد اعتبرت اللجنة أن ارتداء مالبس خاصة تعبر عن المعتقد الديني من األمور الواجب احترامها
ألنها تشكل جز ًءا ال يتجزأ من الحرية الدينية .لكن ما يحدث اليوم في هذا المجال بعض الدول
الغربية ،كفرنسا وغيرها ،حيث تم التطاول على هذه الحرية ومنع ارتداء أنواع معينة من الزي
لتعارضه ونظام الدولة العلماني ،يشكل موقفا يتنافى مع ما قدمته اللجنة عند وضع العهد الدولي
للحقوق المدنية السياسية ،و عند تحديد مفهوم الشعائر الدينية وحق المجاهرة بالمعتقد الديني(((.
املبحث الثاين :القانون الدويل وآليات احلامية الدينية
أوال :احلامية القانونية للدين وحريته من خالل قواعد القانون الدويل

لم يغفل القانون الدولي الحرية الدينية ،ولم يتعامل معها كما يظن الكثيرون بالالمباالة ،بل على
العكس من ذلك تماما ،لقد اهتم بها كمبدإ قائم مبثوث في الجهاز االتفاقي الدولي المتعلق بحقوق

(1) Jean Bernard Marie : « liberté de conscience dans les instruments internationaux des droits de l’homme
reconnaissance et interprétation », In Guide pour la protection des droits de l’homme en Europe, p : 18
à 31.

((( أبو بندق ،وائل :األقليات وحقوق اإلنسان ،دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية  ،2005ص .34
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اإلنسان وباإلعالم ،وتناولتها وثائق الشرعية الدولية ،ومختلف اإلعالنات والقرارات ذات الطابع اإلقليمي
والدولي .إن التأكيد على هذا يدحض جملة وتفصيال ما تبناه جزء من الفقه الدولي ،الذي يشدد على
أن هذه الحماية لم تكن حماية مباشرة ،بل وردت بشكل عابر وغير صريح في بعض المقتضيات
القانونية الدولية .ومما ال ريب فيه أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مثل هذا التوجه الفقهي ،هو
إثبات أن الدين ال يتمتع بنفس الحماية التي تتمتع بها حرية التعبير عن الرأي ،وبالتالي يمكن
التعرض لألديان وللحرية الدينية باالنتقاد بشكل قد يصل في بعض األحيان حد التشهير والتشويه
والسب واإلساءة ،تحت مبرر حرية اإلعالم التي تعتبر أساس حقوق اإلنسان .لكن ،ومهما يكن من
أمر فإن هذا الزعم يبقى غير صحيح من الناحية القانونية ويتناقض مع نصوص االتفاقيات الدولية،
ومضامين اإلعالنات الدولية المشتملة على مقتضيات واضحة ومباشرة في هذا الصدد .فالديانة ،مثلها
مثل اللغة أو العِرق (اإلثنية) ،تشكل ،حسب قواعد القانون الدولي ،عالمة مميزة لألقلية ولحقوقها.
ونقصد بحرية الدين أو المعتقد ،في إطار منظومة حقوق اإلنسان ،حرية الفرد في اعتناق ما يشاء
من أفكار دينية أو غير دينية .وقد أوضحت لجنة حقوق اإلنسان في سنة  1993أن المقصود بالدين
أو المعتقد هو كل ما يتمثل في «معتقدات في وجود إله أو في عدم وجوده ،أو في معتقدات
إلحادية إلى جانب الحق في ممارسة أي دين أو معتقد» .ومعلوم أن القرن العشرين عرف بعض
التقدم من حيث اإلقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أو المعتقد ،وفي نفس
الوقت حماية هذه الحرية .وقد اعترفت األمم المتحدة بأهمية حرية الديانة في اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان [انظر نص المادة ( )18منه] .وقد تلت اعتماد هذا اإلعالن محاوالت عدة ،لوضع
اتفاقية خاصة بالحق في حرية الدين أو المعتقد إال أنها باءت كلها بالفشل((( .إن ذلك ما تحاول أن
ترشدنا إليه نصوص عديدة من القانون الدولي حيث تؤكد على عدم التمييز بين البشر على أساس
االنتماء العرقي أو اللغوي أو الديني .فمثال ،عندما نستحضر المادة ( )27من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية ،نجدها تعطي مكانة مهمة للدين وتلح بشدة  ،كغيرها من المقتضيات القانونية
العديدة التي تعج بها الوثائق واإلعالنات الدولية األخرى ،على أن األشخاص المنتمين ألقلية ما ال
يستساغ حرمانهم قانونيا من حقهم في أن يكون لهم ،باالشتراك مع غيرهم من األعضاء اآلخرين
المنتمين لجماعتهم ،الحق في أن يمارسوا وأن يعلموا ويتعلموا الدين الخاص بهم بكل حرية،
وبدون عراقيل تحد من هذه الممارسة.
إذا كانت المادة ( )27من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشدد على أن األمر هنا يتعلق
بحقوق األقليات ،فإن مفهوم األقلية يبقى غير محدد بدقة ،كما أن مسألة تحديد هذا المفهوم
وتدقيقه لم تكن موضع نقاش معمق في أثناء التفاوض عند وضع العهد الدولي للحقوق المدنية
((( مكتبة حقوق اإلنسان :دليل دراسي :حرية الدين أو المعتقد ،جامعة منيسوتا ،بدون تاريخ.
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والسياسية .ومعلوم أن الديانة تشكل واحدا من العناصر الحاسمة ،إلى جانب اللغة واالنتماء العِرقي
(اإلثني) ،في تحديد االنتماء إلى أقلية ما .لقد اعتبر األستاذ كابوتورتي  ((( Capotortéعند محاولته
تعريف األقليات ،أن للديانة دورا فعاال في تحديد هذا االنتماء .وهو األمر ذاته الذي نصادفه في التعريف
المقترح من قبل اللجنة الفرعية األصلية التابعة لألمم المتحدة الخاصة باألقليات ،وهي اللجنة الفرعية
الوحيدة المهتمة بالموضوع آنذاك.
ومن المالحظ أنه بعد قيام األمم المتحدة ،تراجع االهتمام بقضايا األقليات [على األقل قضاياها
الدينية] ،ولم تتم مأسسة نظام حمايتها في مختلف أبعادها بما فيها بعدها الديني .ولذلك ،فعوضا عن
مبدإ حماية األقليات ،ظهر مبدإ حماية حقوق اإلنسان الفردية وكذا الجماعية ،الذي انتشر في الوثائق
الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان الصادرة آنذاك ،بما فيها الحقوق ذات البعد ال َع َقدي الديني ((( .فعشية
كارثة الحرب العالمية الثانية ،رفعت بعض الدول المحتلة شعار واجب احترام الحقوق الدينية لألقليات
فيها ،وضرورة حمايتها ،مع التشديد على واجب إدماج هذا المقتضى في نظام األمم المتحدة(((.
وخالل هذه السنوات ،تم تحضير اتفاقية دولية من طرف أحد خبراء حقوق األقليات ،هو األستاذ
الهنغاري ميرنو-فالخبارث  ،Merno- Flachbarthوقد أورد فيها الجوانب المتعلقة بالحقوق الدينية
لألقليات .وتم تقديم عرض هذا المشروع أمام مؤتمر باريس ،لكنه رفض .إال أنه ،بعد تأسيس األمم
المتحدة سنة  ،1945سنالحظ كيف أكد ميثاقها على عدم التمييز على أساس الدين أو االنتماء
العرقي أو اللغوي ،كما تم تأكيد ذلك مرة أخرى في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة .1948
ويتضح من خالل ذلك أنه منذ نشوء األمم المتحدة ومسألة الحقوق الدينية لألقليات مطروحة بإلحاح.
بل أكثر من ذلك استمرت المطالبة بوضع اتفاقية لحماية كافة حقوق األقليات ،ومن ضمنها حقوقها
الدينية ،باعتبارها حقوقا ملزمة ذات بعد عالمي .لكن ،عوضا عن وضع اتفاقية خاصة بذلك ،تم إدماج
مبدإ حماية حقوق األشخاص المنتمين ألقليات دينية أو عرقية أو لغوية في المادة ( )27من العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة  .1966وبذلك جرى االلتفاف على الحماية القانونية ذات الطابع
اإللزامي لمختلف حقوق األقليات ،التي كان من المفروض تدقيقها وتفصيلها بموجب اتفاقية دولية.
وعليه فإن المادة ( )18من العهد الدولي للحقوق المدنية تبقى أهم نص يكرس حماية الحرية الدينية
عبر أربعة من بنودها((( ،لتحل بذلك محل اتفاقية حماية حقوق األقليات.

(1) Eloni Polymenopoulou : liberté de l’art face à la protection des croyances religieuses, op cit, p : 276-277.

((( طرحــت هنغاريــا هــذا المطلــب علــى الرغــم مــن كــون ســيادتها محــدودة بحكــم وجــود لجنــة المراقبــة التابعــة
للحلفــاء فيهــا ،وهــي لجنــة كانــت الهيمنــة فيهــا لالتحــاد الســوفياتي.
(3) Ramu Sébastien : le statut des minorités au regard du pacte international relatif au droits politiques et
civils RTDH 2002, p : 517-628.

((( انظر نص المادة ( )18من ذات العهد.
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االلتفاف عىل محاية األقليات

لقد كانت هناك مطالب بوضع اتفاقية دولية ملزمة لتدقيق وتحديد مضمون البنود األربعة للمادة
( )18السالفة الذكر .ولكن نظرا لالعتبارات السياسية ،ولتعقد الموضوع الذي تتناوله هذه المادة،
لم تفلح الجهود المبذولة في االستجابة للمطالب المطروحة في وضع اتفاقية بهذا الشأن .ولذلك،
بعد نحو عشرين سنة من المناقشات وتقديم التقارير حول الموضوع ،وبعد عمل وجهد مضنيين،
تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وبدون تصويت ،سنة  ،1981إعالنا «بشأن القضاء على جميع
أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد»((( ،يتكون من ثمان مواد .إن هذه
الوثيقة الدولية ،حتى وإن كانت تفتقر إلى الطبيعة اإللزامية ،وال تتوفر على آلية لإلشراف على
تنفيذها ،إال أنها تعتبر أهم تقنين معاصر للحرية الدينية .وتكمن أهميتها في كونها تشدد على
رفض عدم التسامح القائم على أساس الدين أو المعتقد.
لكن ،إذا كان إعالن  1981غير ملزم ،ولم يتضمن نصه إنشاء أية آلية لإلشراف على تنفيذه ،فإن
لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان قامت بمحاولة لمعالجة هذا القصور ،وذلك بتعيين مقرر خاص،
وهو خبير مستقل ،لإلشراف على تنفيذ هذا اإلعالن .ويقوم هذا المقرر الخاص بتقديم تقرير سنوي
للجنة حقوق اإلنسان حول وضعية حرية الدين أو المعتقد في العالم.
وقد سارت الجمعية العامة لألمم المتحدة في نفس االتجاه عندما أصدرت في سنة  1992إعالنا
«حول حقوق األشخاص المنتمين ألقليات عِرقية (إثنية) ،ودينية ولغوية»((( .واعتبرت ،من خالل
بنود هذا اإلعالن ،كون الديانة تدخل ضمن العوامل التي يمكن أن تنعت مجموعة ما بأقلية.
لكنه من المعلوم أن حماية الحقوق الدينية لألقليات ،ومسألة وجود اتفاقية ملزمة لحماية هذه
الحقوق ،هو موضوع قديم جديد في ظل النظام األممي القائم منذ سنة  1945حتى اآلن ،و كذلك
في ظل النظام اإلقليمي األوروبي.
ثانيا :محاية احلرية الدينية يف النظام األورويب

في أوروبا طرحت فكرة وضع «بروتوكول» مضاف إلى االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان((( ،يشتمل
على مادة تضمن لألقليات القومية بعض الحقوق ،ومن بينها طبعا الحقوق الدينية .وقد تم النظر إلى
هذا الطرح بكثير من الحذر والتحفظ وعدم االكثرات خالل الفترة الممتدة مابين خمسينيات القرن
((( انظــر نــص «اإلعــان بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائميــن علــى أســاس الديــن أو
المعتقــد» ،فــي مكتبــة حقــوق اإلنســان :دليــل دراســي :حريــة الديــن والمعتقــد ،جامعــة منيســوتا.
((( القــرار  47/135بتاريــخ  18دجنبــر  ،1992وهــو الوثيقــة الوحيــدة آنــذاك الصــادرة عــن األمــم المتحــدة المخصصــة
كليــا لقضايــا األقليــات الدينيــة واللغويــة واالثنيــة.
(3) Inos : Problèmes des droits de l’homme et de l’unification Européenne, Paris, Pedon 1968, p :193.
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المنصرم إلى بداية تسعينياته .بعد ذلك تنامى االهتمام بالحقوق الدينية واللغوية لألقليات بفعل
تكاثر العمالة المهاجرة من الدول اإلسالمية إلى أوروبا ،وبفعل انهيار االتحاد السوفياتي وتفكك
يوغسالفيا ،وما عرفته أوروبا على العموم ،وخاصة أوروبا الشرقية والوسطى ،من تداعيات ومن ظهور
الصراعات المرتبطة بالحرية الدينية وبالحقوق ذات الطابع الديني .في هذا المناخ المضطرب سياسيا،
قدمت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ،بعد انهيار جدار برلين  ،1989التوصية رقم 1201بتاريخ
 1/2/1993التي تطالب بوضع «بروتوكول» مضاف إلى االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،يتعلق
بحماية حقوق األقليات القومية((( ،بما فيها حماية حقوقها الدينية.
لم يكن ما حدث من تحول في أوروبا الشرقية وحده هو ما دفع النظام األوروبي إلى االهتمام بوضع
اتفاقية أو «بروتكول» لحماية حقوق األقليات ،بل إن اللجنة األوروبية بدأت تهتم بقضية األقليات في
تزامن مع حرب الخليج الثانية ،ونشوء النظام العالمي الجديد .ففي سنة  1991الحظت هذه اللجنة
أن جهود مؤتمر األمن والتعاون األوروبي لم تؤت أكلها في هذا المجال  ،لذلك تم تكليف لجنة إدارية
بوضع معايير لقواعد مدققة من أجل حماية حقوق األقليات الدينية والعرقية ،والبحث في وضع
«بروتوكول» ملحق باالتفاقية األوروبية.
نشأ تياران((( عن هذا الواقع :األول يشدد على وجوب وضع اتفاقية لحماية األقليات ،أما الثاني،
فيؤكد على ضرورة وضع «بروتوكول» محلق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان بغية ضمان أفضل
لهذه الحقوق.
كانت الغلبة ألنصار االتفاقية ،حيث رفض رؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا ،في القمة التي
عقدوها في فيينا  ،1993مسألة وضع «بروتوكو» خاص بحماية األقليات ،وتم اعتماد التوصية التي
تؤكد على وضع اتفاقية ،بشرط أن ال تكون هذه األخيرة ملزمة في حق الدول األعضاء في مجلس
أوروبا .وهكذا طلب رؤساء الدول والحكومات من لجنة وزراء المنظمة تحضير اتفاقية خاصة بحقوق
األقليات القومية كما هو مشار إليه في إعالن فيينا بتاريخ  .9/10/1993وفي 10/11/1994
اعتمدت لجنة الوزراء ،االتفاقية اإلطار لحماية األقليات القومية ،فعرضت للتوقيع على الدول ،سواء
كانت أعضاء أو غير أعضاء ،في مجلس أوروبا بتاريخ .1/2/1995
تعمدت هذه االتفاقية أن ال تفرض على الدول األعضاء التزامات ،بل اكتفت بتحديد «أحكام
مبرمجة» ،بمعنى أنها رسمت فقط األهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،دون أن تضفي عليها الصفة
(1) Klebes « H » la convention cadre du conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales ».
Revue trimestrielle des droits de l’homme n° 30, 1997 p :205.
(2) Klebes «H » Projet de protocole additionnel a la CE DH sur les droits des minorités adopté par
l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe : R. Universelle des droits de l’homme Vol : 5 n° 5-6
septembre 1993, p : 184.
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اإللزامية .فالدول األطراف غير ملزمة بتطبيق أحكام هذه االتفاقية إال في حدود اإلمكانيات المتاحة
لها ،ومتى سمحت لها الظروف باتخاذ اإلجراءات الممكنة .لقد تمت صياغة الحقوق الواردة في هذه
االتفاقية بشكل سلبي ،أي أنها لم تفرض التزامات على الدول األطراف ،تتناسب مع ما سمح به
ألفراد األقليات القومية من ممارسة لهذه الحقوق وهذه الحريات .وهكذا فإن األشخاص المنتمين
إلى أقليات قومية ال يتمتعون عمليا بالحرية الدينية مثال ،وهذا األمر مهم وأساسي وهو ما يفسر
ما يحصل اليوم في أوربا من عدم تسامح ،وإساءة إلى اإلسالم والمسلمين ،ومن تشويه عبر وسائل
اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية واإللكترونية...إلخ .لقد تركت هذه االتفاقية الحرية للدول
األطراف في أن تعترف أو ال تعترف لهؤالء األشخاص بحقهم في ممارسة ديانتهم ومعتقداتهم ،وهو
ما نصت عليه المادة ( )8منها على النحو التالي « :تتعهد الدول األطراف باالعتراف لكل شخص
ينتمي إلى أقلية قومية بالحق في ممارسة شعائره الدينية ومعتقداته» .والفرق واضح بين منح
الحق ،وبين االلتزام بحماية هذا الحق ،بحيث يمكن ألصحابه أن يطالبوا الدول بتطبيقه والنص
عليه في قوانينها الداخلية الوطنية(((.
إن الذين يتشبثون بهذا الطرح مردود عليهم ألن المسألة هنا مرتبطة بالتزام الدول األطراف في
االتفاقية  ،حيث ينبغي أن يكون هذا االلتزام الدولي منسجما مع الدستور ،وأن يكون القانون
الداخلي العادي منسجما معهما معا .ومن هنا ال يمكن التذرع بحرية التعبير المقيدة أصال ،خاصة
عندما تمس حقا من حقوق اآلخرين ،حتى وإن كانوا يشكلون أقلية داخل الدولة.
ثالثا :احلامية الدولية للحرية الدينية وآلياهتا

من أجل معرفة الجوانب المتعلقة بالحماية الدولية للحرية الدينية ،سنحاول استنطاق بعض الوثائق
الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،قصد استجالء تلك الحماية ،ومحاولة تتبع كيفية معالجتها من
خالل القانون الدولي لحقوق اإلنسان .وهكذا ،فبالرجوع مثال إلى وثائق الشرعية الدولية لحقوق
اإلنسان يتضح لنا أن هذه الوثائق تعاملت مع الحرية الدينية على النحو اآلتي:
1.1تضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،على سبيل المثال ،مقتضيين حاسمين فيما يخص
الحماية الدينية وهما ،حسب إيفان  ،Evanبمثابة محاولة من طرف المجتمع الدولي ،لربط
تعريف الحرية الدينية بتعريف حرية االعتقاد .ومع ذلك ظل هذا التعريف يكتنفه بعض
الغموض وعدم الوضوح .أما المقتضى األول فهو متضمن في المادة ( )18التي تؤكد على أن

(1) Benoit Brohemer : La question minoritaire en Europ, vers un système cohérent de protection des minorités,
Institut international de la démocratie conseil de l’Europ 1996, p :73.
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لكل شخص حرية الفكر واالعتقاد ،والدين((( .وأما المقتضى الثاني فهو مضمن في المادة (،)26
وبالخصوص الفقرة الثانية منها ،التي تؤكد ضرورة التسامح الديني ،مع التشديد على أن يهدف
التعليم إلى تفتح الشخصية اإلنسانية ،وإلى تقوية احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية،
وتسهيل التفاهم ،والتسامح و الصداقة بين جميع األمم وكل المجموعات العرقية والدينية،
وكذلك تنمية نشاطات األمم المتحدة من أجل حفظ السالم.
2.2أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  1966فيشتمل على تعريف غامض أكثر
ضبابية مما عليه األمر في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .لقد عوض حرية «تغيير الدين»
بحرية أكثر غموضا ،وهي «حرية تبني دين آخر».
وإذا كان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد أكد على حرية اآلباء واألوصياء في اختيار التعليم
الديني ألطفالهم ،فإننا نجد إشارة إلى نفس الحق ونفس الحرية ،بالخصوص في المادة ( )18الفقرة
 4من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،حيث أكدت على أن الدول األعضاء في هذا العهد
تلتزم باحترام حرية اآلباء ،وفي حالة عدم وجودهم ،حرية األوصياء الشرعيين على تأمين تعليم
ديني وأخالقي ألطفالهم وفق معتقداتهم الخاصة.
ومن زاوية أخرى يمكن التطرق للحرية الدينية من خالل حقوق األقليات ،كما من خالل حقوق
الشعوب األصلية .وفي هذا االتجاه ،تعتبر المادة ( )27من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
ذات داللة من حيث تأكيدها على حق األشخاص المنتمين للدول التي توجد بها أقليات دينية،
إذ تؤكد أنه ال يمكن حرمانهم من تعليم دينهم أو ممارسته تحت أي مبرر كان .ويسير إعالن
حقوق الشعوب األصلية في نفس االتجاه تقريبا ،بتأكيده على حقهم في تعليم دينهم وولوجهم
إلى أماكنهم المقدسة وحقهم في الحفاظ على تقاليدهم وطقوسهم وفضاءاتهم الدينية  ...إلخ.
وهنا نتساءل حول الحقوق الدينية لألقليات المسلمة في الدول الغربية ومدى احترام هذه الحقوق
سواء في فرنسا ،أو ألمانيا ،أوهولندا  ،أوبلجيكا ،أوالدانمارك ،أوإيطاليا ،أوسويسرا((( ،إلخ ،أليست هذه
الدول أطرافا في هذه الوثائق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان؟ أليس من المفروض أن تتمتع هذه
األقليات المسلمة بمضمون هذه الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان؟
هناك اتفاقيات دولية أخرى لحقوق اإلنسان ،تهتم بالحرية الدينية وتخص بعض فئات معينة،
كاتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة ،واتفاقية حقوق الطفل.

(1) Boev Ivan : Introduction au droit Européen des minorités, Larmathan Paris, 2008.

((( انظر:

EUMC : les musulmans au sein de l’union Européenne. discrimination et Islamophobie. Autriche 2006.
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فاتفاقية ( )CEDAWالتي تهتم بمنع كل ضروب التمييز ضد المرأة ،تؤكد على وجود مظاهر
الالمساواة بفعل مبادئ وتعاليم بعض الديانات ،وتعتبر ذلك مشينا ومخال بحقوق اإلنسان .أما
اتفاقية حقوق الطفل ،فمن المعلوم أنها تلعب دورا مهما في تجسيد أهمية الحرية الدينية ،ونلمس
ذلك من خالل نص مادتها ( .)14فما ورد فيها يعتبر مشابها لما هو مضمن في المادة ( )18من
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وإن كان غير مطابق لمنطوقها وأقل تفصيال وتدقيقا مما
هو متضمن فيها.
إن هذه المادة تفرض على كل أطراف العهد أن يلتزموا باحترام حقوق الطفل ،فيما يخص حرية
التفكير ،واالعتقاد والدين ،وذلك بدون التدقيق في حدود حرية الطفل إزاء أبويه(((.
ومن المعلوم أنه أثناء األشغال التحضيرية للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،قد تم التأكيد
على حق اآلباء في تربية أبنائهم ،وفق معتقداتهم الخاصة .وفي بعض الدول يتبع األطفال دين
آبائهم انسجاما مع روح طبيعة البشر ،بحيث ال يمكن تصور أن يدين الطفل بغير دين آبائه ،ألن
ذلك مرتبط بكون التربية مهمة ملقاة على عاتق اآلباء.
وبالرجوع إلى المادة ( )30من اتفاقية حقوق الطفل ،نجد أن هذه األخيرة تحمي األطفال المنتمين
ألقليات عرقية أو دينية أو لغوية ،أو المنتمين ألقليات تنتمي للسكان األصليين  .فأي طفل
ينتمي لواحدة من هذه األقليات ال يمكن أن يحرم من حقه في أن يتمتع بثقافته الخاصة ،وأن
يتعلم ويدرس الديانة الخاصة بالمجموعة التي ينتمي إليها .وقد أبرزت لجنة اتفاقية حقوق الطفل
ذلك بشكل واضح من خالل مالحظتها العامة رقم ( ،)11حيث أكدت على أن األطفال المنتمين
ألقليات السكان األصليين ،لهم الحق في ممارسة ديانتهم الخاصة بالكيفية التي يرونها مالئمة.
إن الحماية الدولية للحرية الدينية تتوزع بين عدة آليات ،وهي منظمة بموجب عدة اتفاقيات دولية
لحقوق اإلنسان ،وتتم عبر عدة قنوات وأجهزة ،بعضها ذو طابع شبه قضائي ،وبعضها اآلخر ذو طابع
غير قضائي ،وذلك على النحو التالي :
رابعا:آليات احلامية شبه القضائية

توجد آليات الحماية شبه القضائية ضمن االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،وهي متنوعة ومتعددة،
ومن بينها لجنة حقوق اإلنسان ،ولجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ولجنة حقوق
الطفل ،وتشتغل هذه اللجان بصورة دائمة على المسائل المرتبطة بالحرية الدينية.

((( ماهر جميل أبو خوات »:الحماية الدولية لحقوق الطفل.
دار النهضة العربية ،2005 ،القاهرة.
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1.1جلنة حقوق اإلنسان

تقوم هذه اللجنة بدور فعال وأساسي في إبراز أهمية المادة ( )18من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية ،إما عبر شرح وتفسير هذه المادة ،أو في أثناء دراسة وفحص التقارير الدورية للدول ،أو
عند التعرض للتدخالت الفردية .ففي مالحظتها العامة رقم ( ،)22أشارت ،من بين ما أشارت إليه ،إلى
الطابع األساسي «للحرية الدينية» ،بحكم حمايتها للمعتقدات ،سواء المؤمنة بوجود إله أو الملحدة،
ودفاعها عن الحق في عدم اعتناق أية ديانة أو معتقد ،وتمسكها بمبدإ المساواة .وقد أوضحت اللجنة
أن تعبير «تبني» الوارد في العهد الدولي ،يقصد به اختيار الدين أو المعتقد ،أو التخلي عنه ،أو
استبداله أوالخروج منه ،كما يقصد به الحق في تبني موقف إلحادي ،أو اعتناق عقيدة دينية.
وقد تعرضت هذه اللجنة بالدراسة إلى عدة تدخالت فردية يدعي من خاللها أصحابها خرق المادة
( )18من طرف دول منضمة للمعاهدة ،مما نجم عنه هضم حقوقهم ،وانتهاك حرياتهم وبالخصوص
حريتهم الدينية.
وترى اللجنة أن الحق في الحرية الدينية يدخل في إطاره كذلك حق أحد الوالدين الملحدين في
أن يعفي ابنه من الدروس الدينية ،كما يمكن ألي شخص ملحد مثال أن يعارض أداء اليمين
أمام السلطات العمومية(((.
أما فيما يتعلق بالحق في إظهار الدين ،فقد بتت اللجنة في عدة قضايا ((( سنكتفي باإلشارة هنا
إلى تلك التي كانت من بينها موضوع نقاش واسع بين أعضائها ،ويتعلق األمر «بارتداء الحجاب في
الجامعات» .لقد رأت اللجنة أن منع ارتداء الحجاب اإلسالمي في رحاب الجامعة أمر غير منسجم،
بل منتهك ،لمضمون المادة ( )18من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .وبذلك وضعت حدا
لِلجدل الذي اجتاح وسائل اإلعالم الغربية واليزال حتى اليوم ،حول ارتداء الطالبـات المسلمات
للحجاب ،ومنعهن من متابعة دراستهن إن هن أصررن علـى ارتدائـه .ويتعلق األمر على الخصوص
بقضية «هيدوي بيركانيفيا» ضد «أزبكتسـان»((( ،وبمدى مالءمة وتطابق القانون األزبكستاني،
الذي يمنع المالبس المثيرة لالنتباه الشديد ،ومضمون المادة ( ،)18مع أنه يجب أن ال يغيب عن
الذهن كون المعنية باألمر تنتمي إلى منظمة متطرفة.
((( تــرى اللجنــة أن الحــق فــي معارضــة االعتقــاد يمكــن اســتخالصه مــن المــادة ( ،)18انظــر القــرار الصــادر عنهــا
فــي ســنة .2006
((( نذكر ضمن هذه القرارات المتعلقة بقضية:

Sœur Imanaculte Josèphe et 80 sœurs enseignantes de la sainte croix du troisième ordre de sainte François
contre Srilanqua 18/11/2005.
CCPR/C/ 84/D/1249/2004.
(3) Hudoy Berganevia contre Gzbekistan communication n° 931/2000 CCPR/ C/ 82/ D/ 931/2000 18
Janvier 2005.
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وبخصوص المالحظات النهائية حول تقارير الدانمارك خالل الفترة مابين  2002و ،2006اعتبرت
اللجنة أن للدانمارك مسؤولية تجاه االرتفاع المتزايد للتحرش الذي يستهدف بصفة خاصة السكان
ذوي األصول العربية واإلسالمية ،بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001وتزايد المخالفات والجنح الناتجة
عن االعتبارات العنصرية ،في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الشكاوى المتعلقة بالكراهية الدينية،
وعلى الخصوص تلك الناجمة عن خطابات وتصريحات بعض الزعماء السياسيين الدانماركيين .وقد
درست اللجنة قضية الباكستاني الحامل للجنسية الدانماركية الذي وضع شكواه أمامها في سنة
 2005بواسطة «مركز التوثيق و االستشارة في مجال التمييز العرقي»(((:
ونورد هنا حالة تتمثل في ثالث شكاوى – وليس شكوى واحدة  -مقدمة على أساس الفصل ()266
مكرر من القانون الجنائي الدانماركي ضد السيدة «فروفيرت» «  » Frevertعضو البرلمان عن الحزب
الشعبي الدانماركي ،التي أدلت في عدة مناسبات بتصريحات ذات طابع تحريضي ومعاد للمهاجرين
المسلمين في الدانمارك((( .وقد تم نشر هذه التصريحات ،كما تم تداولها على ثالث دعامات :
 -الشكوى األولى تتعلق بما نشره الموقع اإللكتروني لهذه النائبة البرلمانية تحت عنوان »:مقاالتال يستطيع أحد نشرها» ،ومن بين ما جاء فيها ....« :ألنهم يظنون أننا نحن من يجب عليهم
الخضوع لإلسالم ...كما يعتقدون أن من حقهم اغتصاب الدانمارك وقتل مواطنيه».
 -الثانية تتعلق بكتاب ألفته هذه البرلمانية يحمل عنوان «كلمة واحدة :تصريح سياسي»،ويتضمن إهانات ضد اإلسالم والمسلمين.
 -والثالثة تتعلق بمقابلة صحفية ردت فيها على السؤال التالي ...« :تقولين إن القرآن يسمحباغتصاب البنات الدانماركيات» وقد ردت على ذلك» ،أقول أن القرآن يستغل النساء.»....
لم تتم متابعة السيدة فرويرت ألن المدعي العام الجهوي بكوبنهاگن أصدر قرارا باستبعاد الشكاوى
الثالث وذلك ألسباب ثالثة هي.((( :
1.1أن البرلمانية فرويرت ،قدمت الدليل على أنها لم تكن على علم بأن المقاالت موضوع
الشكوى ،قد نشرت على الموقع اإلليكتروني.
2.2أن نشر الكتاب يدخل ضمن إطار النقاش العمومي.
3.3أنها تعتبر أن المقابلة الصحفية لم تكن متضمنة ألشياء قدحية ،تصل إلى الحد الذي يمكن
اعتباره سبا أو قذفا ،حاطا بالكرامة اإلنسانية.
((( هنــاك قضيــة أخــرى تهــم الدانمــارك اعتبــرت اللجنــة أنهــا غيــر مختصــة للبــت فيهــا ويتعلــق األمر هنــا بشــكوى مقدمة
مــن طــرف مســلم دانماركــي ،يعتــرض علــى القانــون الدانماركــي الجديــد الــذي يمنــع علــى اآلبــاء عقــاب أبنائهــم.
(2) CERDL jurisprudence) A. W. R. A.P.contre Danemark communication n° 37/2006, 8 Aout, 2007.
(3) CERDL ; Jurisprudence, A.W.R.A.P contre Danemark- communication n°37/2006, 8
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ينبغي التذكير بأن المدعي العام لم يطبق المسطرة القانونية في هذه القضية ،تماما كما فعل بشأن
قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (ص) ،معتبرا أن األمر يتعلق بحرية التعبير.
2.2جلنة احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

تقوم هذه اللجنة بدراسة وفحص التقارير والشكاوى الناتجة عن انتهاك مقتضيات وبنود العهد الدولي
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وبالخصوص تلك التي تتعلق منها بالحرية الدينية ،كما
تختص في فحص الشكاوى المتعلقة بقضايا التسامح ،و تلك المتعلقة بالتمييز على أساس الدين.
إن المادة ( )2من هذا العهد تؤكد على تعهد الدول األطراف بضمان كل الحقوق المنصوص عليها
فيه ،والتي من المفروض أن تمارس بدون تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو اللغة .كما
تؤكد المادة ( )13منه على أن التعليم من شأنه أن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين األمم وكل
المجموعات الدينية والعِرقية ،ويشجع على تنمية نشاط األمم المتحدة من أجل الحفاظ على السلم.
3.3جلنة حقوق الطفل

تلعب هذه اللجنة دورا فعاال وحاسما في ضمان الحرية الدينية لألطفال ،وقد جاءت مقتضياتها
في المادة ( )43من اتفاقية حقوق الطفل .ومن المعلوم أنه ليست هناك آليات تعمل على تنظيم
الشكوى الفردية الملحقة باالتفاقية .ولكن جرت العادة تقليديا أن تهتم تقارير اللجنة بنوع من
التركيز على األطفال المستخدمين في الحروب ،و على المتاجرة باألطفال .كما تعمل هذه اللجنة
على حماية الحرية الدينية لألطفال وآبائهم ،كما تهتم بقضايا التعليم الديني لألطفال عموما ،ليس
فقط في أثناء مسطرة البحث في تقارير الدول األطراف ،بل حتى في مالحظاتها النهائية((( .كما أنها
تذكرنا في كل مناسبة بأهمية الممارسة الحرة للدين من طرف األطفال ،واحترام حقهم في الحرية
الدينية وحرية االعتقاد ،وعلى واجب احترام حقهم في تعلم دينهم.
ومعلوم أن آليات الحماية الدينية غير منحصرة في اآلليات شبه القضائية المشار إليها أعاله ،بل هناك
آليات أخرى ،غير قضائية ،تهدف إلى حماية الحرية الدينية.
خامسا  :اآلليات األخرى

إن هذه اآلليات تعتبر ذات طابع غير قضائي ،وترمي ـ من بين ما ترمى إلى تحقيقه ـ إلى حماية
واحترام الحرية الدينية .ومن بين هذه اآلليات تجدر اإلشارة إلى:

((( إبراهيم العناني « :الحماية القانونية للطفل على المستوى الدولي».
مجلة العلوم القانونية واالقتصادية :كلية الحقوق ،عين شمس.
العدد :ا ألول ،1997 ،ص.11:
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1.1اليونسكو

تعمل «اليونسكو» على حماية الحرية الدينية عبر النهوض بالتسامح وتشجيع قيمه ومبادئه .ولهذا
الغرض أصدرت عدة وثائق((( ترمي ،من بين أهداف أخرى ،إلى الوقوف ضد التمييز الديني عن
طريق شجبه ومنعه واستهجانه .ويمكن أن نستعرض بهذا الصدد ،على سبيل المثال ال الحصر،
دورها في وضع األسس الكبرى المضمنة في االتفاقية المتعلقة بمناهضة التمييز في مجال التعليم.
كما يمكن استحضار إعالن المدير العام لليونسكو في نهاية  ،1994الذي يعتبر بمثابة دعوة إلى
التسامح عبر العالم .كما أنه على إثر قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة ،أصدرت اليونسكو سنة
« 1995إعالن مبادئ حول التسامح» والسلم والتضامن بين الدول(((.
وإلى جانب الحماية التي تسهر عليها اليونسكو ،هناك دور المقرر الخاص حول حرية الدين واالعتقاد،
وهو ذو أهمية خاصة في هذا المجال.
2.2املقرر اخلاص حول حرية الدين واالعتقاد

إن المقرر الخاص حول حرية الدين واالعتقاد هو خبير مستقل ،تتركز نشاطاته على الخصوص
وبشكل أساسي حول حماية حقوق األشخاص ذات الصلة بالحرية الدينية وحرية االعتقاد .وأول
والية منحت من قبل لجنة حقوق اإلنسان (سابقا) أسندت للخبير البرتغالي /آنجيلو ريبيرو دالميدا
( ،)Angelo d’Almeida Ribeiroللقيام بدور «المقرر الخاص حول الحرية الدينية» الذي امتدت
واليته من سنة  1986إلى سنة  .1993وقد خلفه التونسي /عبد الفتاح عمور ،من  1993إلى
 ،2004ثم الباكستانية« /أسماء جهانجير» سنة  2004التي خلفها المقرر الحالي /هينير بيلفلد
 .Heiner Beilfeldوعلى الرغم من أن لهؤالء المقررين مقاربات مختلفة في تناولهم للقضايا
المعروضة عليهم ،إال أنهم جميعا يؤكدون على أهمية اإلعالن الدولي حول إلغاء جميع أشكال
التمييز المبني على الدين أو المعتقد لسنة  ،1981ويشددون على األهمية الممنوحة لهذا اإلعالن
على الرغم من طابعه غير الملزم .لذلك ،غالبا ما يستحضرونه باعتباره مرجعية أساسية في قضايا
الحماية المتعلقة بالدين والمعتقد.
وإلى جانب هذه اآلليات المتعلقة بالحماية الدولية للحرية الدينية ،هناك كذلك الحماية القوية لهذه
الحرية ضمن النظام اإلقليمي األوروبي.

(1) Singh Kishore : « le rôle de l’UNESCO » R.Q.D.I : vol 1 n° 12, 1999.
(2) Résolution 1986/20 de commission DH.
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سادسا  :احلامية اإلقليمية األوروبية للحرية الدينية

هذه الحماية نجدها مكرسة في المادة ( )9من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لسنة  .1950كما
نجد كذلك أن حماية حرية االنتماء ،وحرية اعتناق أو عدم اعتناق أي فكر أو معتقد أو دين محمية
بموجب المادة ( )2من البروتكول رقم( )1الملحق بهذه االتفاقية.
وغالبا ما يتم استحضار حكم المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في قضية كوكيناكيس( (�Kokki
 )nakisضد اليونان لسنة  .((( 1993كما يتم استحضار المادة ( )9من االتفاقية األوربية لحقوق
اإلنسان ،عندما تطرح مسألة الدين والمعتقد وحمايتهما .فمنذ حكم كوكيناكيس(  (�Kokkina
 )kisوقضاة المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ،تؤرق اجتهاداتهم الفقهية األسئلة التالية حول
الحرية الدينية:
1.1ما هي الشروط التي يجب أن تعطى فيها رخص بناء أماكن العبادة؟
2.2إذا منع الحجاب اإلسالمي في الفضاء المدرسي والجامعي ،فهل يمكن االحتفاظ به في الفضاءات
األخرى؟
3.3بماذا يمكن الرد على حكومة ما ،عندما تلجأ إلى إعفاء أو تسريح مسلم من جيش دولتها أو
من جهاز أمنها أو دركها ؟
4.4هل يمكن معاقبة شخص ما بسبب ارتباطه بحزب شيوعي؟
5.5ما هي حدود السلطة العائلية لألبوين في مجال األنشطة الدينية لألطفال وكيفية تربيتهم؟
6.6ما هي المعتقدات التي تعتبر بمثابة قناعات دينية؟
وقد تضاف إلى هذه األسئلة ،سلسلة أخرى تسير في نفس المنحى ،كاألسئلة ذات الصلة بفهم
مضمون المادة ( )9من االتفاقية األوروبية مثال.
إن آليات الحماية الدينية في أوروبا ،ال تقتصر على االتفاقية األوربية وعلى جهاز المحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان .بل هناك أدوات قانونية أخرى مرتبطة بحماية الحرية الدينية ،يمكن أن نذكر منها
ـ على سبيل المثال ـ «ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي ،الحامي للحرية الدينية» ،الذي
يتعلق بحق الشخص في تغييردينه ومعتقده ،وحريته في إظهار ممارسته بشكل فردي أو مع
جماعته ،وأمام العموم .سواء عن طريق العبادة ،أو التعليم ،أوممارسة الطقوس.

(1) Kokkinakis contre Grèce du 25 Mai 1993 série A, N° 260, A 427.
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ولكي نجمل الصورة حول حماية الحرية الدينية في أوروبا واآلليات الناظمة لها ،تجدر اإلشارة
إلى دور «منظمة األمن والتعاون األوروبي» التي تتوفر على مجلس للخبراء حول الحرية الدينية
وحرية االعتقاد.
مع ذلك ،وعلى الرغم من وجود هذا النظام المشتمل على هذه السلسلة من اآلليات واألدوات
لمراقبة وحماية الحرية الدينية ،ينبغي أن ال ننسى أن هذا النظام محدود وضيق ،بل إنه خاضع
وتابع كليا لنظام مجلس أوربا في ما له صلة بحقوق اإلنسان .وبناء على ذلك يتبين لنا أن اآللية
األساسية لحماية حقوق اإلنسان في أوروبا هي بين يدي مجلس أوروبا ،الذي يمارسها عبر االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان ،وعبر الميثاق االجتماعي األوروبي.
إن اإلساءة إلى اإلسالم بواسطة وسائل اإلعالم الغربية قد تؤدي إلى المساس بمبادئ جوهرية
وأساسية ،بل هي صلب حقوق اإلنسان .إنها مبادئ حرية الرأي والتعبير ،ومبادئ التسامح التي
التشديد على مسألتين
وروجها بما فيه الكفاية ،وسعى من خاللها إلى َّ
عليها تأسس فكر األنوار َّ
جوهريتين هما :كيف يمكن التوفيق بين احترام األديان وحماية األقليات من جهة ،وعدم اإلخالل
بحرية التعبير وبمبدإ التسامح من جهة أخرى.
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الفصل الثاين :
حرية الرأي والتعبري بني مبدإ التسامح واحرتام
الديانات وحقوق األقليات املسلمة
تعتبر حرية التعبير عن الرأي من أكثر حقوق اإلنسان حساسية وأشدها حضوراً في مختلف
التقارير التي تنجزها مراكز األبحاث حول حقوق اإلنسان ،أو تلك التي تصدرها المنظمات
الحقوقية الوطنية والدولية والمؤسسات الوطنية والمصوغة على أساس مبادئ باريس .1989
وتتناول تقارير هذه الهيئات ضرورة احترام الدول لهذا الحق ،الذي يحتسب ضمن المؤشرات
الدالة في تصنيف الدول ما بين ديمقراطية وغير ديمقراطية .وتبعاً لذلك عملت الدساتير
والقوانين العادية في كل الدول على تأكيد هذا الحق ووضع الضوابط الضرورية لتيسير ممارسته،
وفي نفس الوقت أواله القانون الدولي أهمية قصوى ،حيث أكدت عليه مختلف المواثيق والعهود
الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،واعتبرته من الحقوق الجوهرية لإلنسان التي ال ينبغي
إنكارها أو تجاهلها.
فباإلضافة إلى ما تتمتع به السلطة الرابعة من قوة ونفوذ وتأثير وهيمنة تزداد باطراد ،بدأ يتأكد
يوما بعد يوم ظهور سلطة خامسة ممثلة في الثورة االتصالية الجديدة الناجمة عن تطور تقنيات
االعالم واالتصال ،التي جعلت من الكون قرية صغيرة واحدة ،بواسطة الشابكة (اإلنترنت) و في ظل
النظام العالمي الجديد .ونظرا لما للصحافة ،مشخصة في هاتين السلطتين ،من أهمية وتأثير جبار
على تشكيل وتطوير الرأي العام ،فإن تنظيمها قد حظي باهتمام خاص من طرف المشرع الوطني
والدولي على حد سواء .وقد شدد هذا التنظيم على حريتها ،وعلى عدم فرض قيود عليها ،ما عدا
القيود المتصلة بالمساس بالغير وبالنظام العام ،وباألخالق واآلداب العامة ،أو الداعية إلى الكراهية
والتمييز العنصري والديني ،أو الحروب ،أو التشجيع على اإلرهاب وعدم التسامح الديني وكراهية
األجانب .وهذا ما سنحاول معالجته خالل هذا الفصل من أجل إبراز كيف استغلت حرية اإلعالم
وحرية الرأي والتعبير كأدوات إلذكاء األحقاد ضد األجانب والمهاجرين ،وضد األقلية المسلمة في
الدول الغربية بدون استثناء .وازداد تفاقم هذه الوضعية خاصة بعد أحداث 11سبتمبر  ،2001حيث
بدأت وسائل اإلعالم الغربية تحث على التحريض ضد اإلسالم من أجل أخذ الثأر ،دون احتساب
عواقب ذلك من الناحية القانونية واإلنسانية والسياسية.
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املبحث األول :مكانة حرية الرأي والتعبري يف القانون الدويل((( وعالقتها بمبدإ التسامح
كثيرة هي القضايا التي ظهرت فيها عملية التحريض ضد اإلسالم والمسلمين في الدول الغربية
خالل السنوات األخيرة ،بل خالل العقود األخيرة ،ولعب اإلعالم فيها دوراً بارزاً .وسنحاول إعطاء بعض
األمثلة عنها مركزين على الرسوم الكاريكاتورية للرسول(ص) وما تسببت فيه الجريدة الدانماركية
التي نشرتها من إساءة لإلسالم متذرعة بحرية الرأي والتعبير واإلعالم .كما سنقارن ذلك بما يخص
قضايا مثل «الهولوكوست» ضد اليهود ،وكيف يتم تعنيف وقمع من سولت له نفسه حتى التشكيك
فيها بالحجج العملية(((.
لكن قبل الدخول في الحاالت التي استخدمت فيها حرية اإلعالم وحرية الرأي والتعبير لإلساءة إلى
اإلسالم والمسلمين في أوروبا ،عبر وسائل اإلعالم بمختلف أجيالها ،أو اإلساءة إليهم بشكل مباشر
من طرف غالة اليمين المتطرف ،سوف نعمد إلى استنطاق نصوص القانون الدولي حول حرية الرأي
والتعبير من جهة ،ومن جهة أخرى سنعرج على قراءة مبادئ التسامح الديني ومناهضة الكراهية،
وذلك انطالقا من نصوص هذا القانون ،قصد معرفة مكانتها فيه ،ودرجة اهتمامه بها.
وسوف نحاول في البداية إظهار كيف كانت حرية الرأي والتعبير هي الحجة التي تذرعت بها جل
الصحف ووسائل اإلعالم الغربية ،وكل الحكومات للدفاع عن الجريدة الدانماركية «جيالندر بوستن»
عند نشرها رسوماً كاريكاتورية حول سيدنا محمد «ص» ،والتي من خاللها تزدري باإلسالم ورموزه
على نحو مثير لالشمئزاز .كما أنها كانت نفس الحجة التي تذرع بها رئيس وزراء الدانمارك «أندريز
فوج راسموسن» عندما رفض في بداية األزمة االجتماع بسفراء العالم اإلسالمي إلبداء استنكارهم
لما جاء في تلك الرسوم(((.
وإذا كانت هذه الحرية هي الشماعة التي علق عليها المسيئون لإلسالم ورموزه أوزارهم ،فإن
األمر يقتضي منا أن نقف في هذا الجزء من هذه الدراسة ،على بعض قواعد القانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،والقانون الدولي لإلعالم ،لنبين انطالقاً منها كيف جاءت القواعد المنظمة لهذه الحرية من
خالل وثائق الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،مع تتبع مسارها ،من خالل القانونين منذ نشوء األمم
المتحدة حتى اآلن ،قصد إظهار موانع وحدود حرية الرأي والتعبير المراد استغاللها لتدمير األسس
الدينية اإلسالمية وهدمها أو تشويهها أو التحريض على ذلك.
(1) Roger Pinto: la liberté d’information et d’opinion en droit international public.
Edition Economica Paris, 1985.

((( محاكمــة روجــي كارودي عنــد تشــكيكه فــي عــدد اليهــود ضحايــا المحرقــة فــي فرنســا بموجــب قانون «كيســوت»
لسنة .1990
((( د .محمــد عبــد القــادر الشــيخ« :حريــة الــرأي والتعبيــر مــن منظــور اإلعــام»  :دراســة مقارنــة ونمــاذج مختــارة.
بــدون تاريــخ.
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أوال :حرية التعبري من خالل وثائق الرشعة الدولية

تعتبر حرية اإلعالم ورديفتها حرية الرأي والتعبير من الحريات األساسية ،والحقوق التي ال تخلو أي
وثيقة من وثائق حقوق اإلنسان الكبرى من ذكرها  ،سواء كانت على شكل ميثاق أو عهد أو اتفاق أو
إعالن دولي .كما أن أجهزة المنظمات الدولية والمواثيق اإلقليمية قد أكدت عليها ،ناهيك عن بعض
وكاالت األمم المتحدة مثل اليونسكو((( التي اهتمت بها ومازالت ،أكثر من غيرها .ونظرا ألهميتها
فإن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد تعرضت لها منذ دورتها األولى في سنة  1946حيث أصدرت
بشأنها القرار  59بتاريخ  14دجنبر  1946الذي نصت فيه على أن «حرية اإلعالم هي حق من
حقوق اإلنسان األساسية ،وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس األمم المتحدة
جهودها لها .ويقصد بحرية اإلعالم الحق في جمع األنباء ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيود».
تم تأييد هذا القرار من قبل مؤتمر األمم المتحدة المعني بحرية اإلعالم الذي عقد في جنيڤ من
 23مارس حتى  31أبريل .((( 1948وانطالقا من هذا المؤتمر طلبت األمم المتحدة من المجلس
االقتصادي واالجتماعي مناقشة الموضوع والبحث في إمكانية وضع اتفاقية دولية تهدف إلى
تنظيمه .كما أصدرت جمعيتها العامة بتاريخ  10دجنبر  1948القرار  217الذي بموجبه تم اعتماد
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،فنصت المادة ( )19منه على أن «لكل شخص حق التمتع بحرية
الرأي والتعبير ،ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة ،وفي البحث عن األنباء
واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين ،بأي وسيلة ودون اعتبار للحدود».
وقد وردت حرية الرأي والتعبير في متن هذه المادة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بشكل
فضفاض غير دقيق((( .و يكمن السبب في ذلك في أن هذا اإلعالن هدفه األساسي هو وضع المبادئ
الكبرى ،التي ستكون محل تفصيالت في ما سيأتي من وثائق الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان
وحرياته .وهكذا فإن اإلعالن يعتبر بمثابة أساس لبناء صرح الحقوق اإلنسانية .لذلك جاء النص فيه
على حرية الرأي والتعبير دون وضع ضوابط ممارستها .إن األمـر هنا شبيه بما نجده في القوانين
الداخلية حيث ينص الدستور على المبادئ الكبـرى ،ومنها حق اإلعالم والحق فيه ،وحرية الرأي
و التعبير ،وتبقى تفصيالت وتدقيقات ممارسته هذه الحقوق للقوانين العادية األخرى ،وبالخصوص
قانون اإلعالم واالتصال .ونفس األمر نالحظه في عالقة اإلعالن العالمي بوثائق الشرعة الدولية
((( فــاروق أبــو عيســى :االتجاهــات الدوليــة الحديثــة فــي حريــة اإلعــام وحقــوق اإلنســان ،مجلــة دراســات إعالميــة:
عــدد  – 73أكتوبــر – دجنبــر  ،1993ص.61 :
(2) Jean Bernard Marie : « les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme confirment- ils
l’inspiration de la déclaration des droits de l’homme.
R.D.H 1970 , p397.
(3) De Lamy.B : la liberté d’opinion et le droit pénal.
Thèse de doctorat, Toulouse I, 1996.
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المفصلة لمبادئه .وانسجاما مع ذلك أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 16دجنبر 1966
قرارها رقم  200باعتماد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وهو المتضمن لتفاصيل ممارسة
حق اإلعالم وحرية الرأي والتعبير.
لقد دخل العهد حيز النفاذ في ظل وضع عالمي جديد ،في  23مارس  ،1976وفي ظل ظرف
دولي محمل ببعض رياح االنفتاح التي ظهرت في شبه الجزيرة األيبيرية ،بعد التحوالت التي عرفتها
إسبانيا والبرتغال  ،1975وبعد مجيء الديمقراطيين إلى الحكم في الواليات المتحدة األمريكية ،مع
والية «جيمي كارتر» وتشديد السياسة الخارجية األمريكية على ضرورة احترام حقوق اإلنسان .كما
جاء كذلك بعد مؤتمر هلسنكي لألمن والتعاون األوربي األول سنة  ،1975الذي أكد على ضرورة
احترام حقوق اإلنسان في دول المعسكر الشرقي وفي دول العالم الثالث»((( .وقد جاء العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية أكثر تفصيال وتوضيحا وتدقيقا لحرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم ،التي
وردت في المادة ( )19على النحو اآلتي:
1.1لكل إنسان الحق في اعتناق اآلراء دون مضايقة.
2.2لكل إنسان الحق في حرية التعبير ،ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب
المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها لآلخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو
مطبوع أو في قالب فني ،أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3.3تترتب على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ( )2واجبات ومسؤوليات خاصة،
وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ،ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن
تكون ضرورية :
 .أالحترام حقوق اآلخرين وسمعتهم.
.ب لحماية األمن القومي أو النظام العام ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة».
فإذا كانت المادة ( )19قد فرضت هذه المجموعة من القيود على ممارسة حرية الرأي والتعبير،
وضمنها حماية النظام العام واحترامه واآلداب واألخالق العامة ،فإن من ضمن مقومات حفظ النظام
العام عدم المساس بالدين وتحقيره ،ألن فعل ذلك فيه مساس بالسلم االجتماعي ،وباألسس الدينية
المحرم التطاول عليها من طرف أي كان .ولعل توضيح ذلك قد جاء في المادة ( )20من نفس العهد
التي تحظر الدعاية للحرب ،وتشجب بشدة الدعاية إلى األفكار والنظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية
جماعة من أصل عرقي أو ديني لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري(((.
((( علي كريمي :حقوق اإلنسان والحريات العامة بالمغرب بين منشورات . REMALD 2002
(2) Renucci.J.F; l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme et la liberté de pensée, de
conscience et de religion, Ed, de conseil de l’Europe, Strasbourg, 2004.
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وقد سارت في نفس االتجاه المادة ( )9من إعالن األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز،
وكذلك المادة ( )4من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز لسنة .1965
كما أن إعالن مبادئ التعاون الثقافي الدولي((( نص في مادته السابعة على ما يلي :
«1.1يشكل نشر األفكار والمعارف على نطاق واسع ،وعلى أساس من التبادل والمنافسة وبأكبر
قدر من الحرية ،أداة جوهرية للنشاط اإلبداعي والبحث عن الحقيقة ،وتفتح ملكات اإلنسان.
2.2ينبغي أن يتجه التشديد في التعاون الثقافي إلى إبراز األفكار والقيم التي من شأنها توفير
مناخ صداقة وسالم ،واستبعاد جميع مظاهر العداء في المواقف وفي التعبير عن اآلراء ،وبذل
قصارى الجهد في نشر المعلومات ،وفرضها من أجل تأمين طابع الصدق».
ويمكن أن يضاف إلى ما سلف «مؤتمر األمم المتحدة الخاص بحرية اإلعالم» الذي جاء تنفيذاً لقرار
الجمعية العامة رقم ( )59في دورتها األولى المشار إليها سابقاً .وقد صدرت عن هذا المؤتمر ثالثة
مشاريع اتفاقيات حول جمع األنباء ،وتأمين الحق الدولي في التصحيح ،وحرية اإلعالم .وتندرج
ضمن هذا اإلطار االتفاقية الدولية المتعلقة ب «الحق الدولي في التصحيح» ،والتي تم اعتمادها
من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها  630في دورتها السابعة بتاريخ  16دجنبر .1958
لقد دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ  24غشت  ،1963وتشتمل على وجوب االستماع
إلى الرأي اآلخر ،وذلك بإعطاء كل دولة متعاقدة الحق ،إذا ادعت وجود كذب أو تحريف في رسالة
إخبارية نقلها مراسلون من بلد إلى آخر ،أو تداولتها وكاالت أنباء في دولة متعاقدة ،ونشرت أو
وزعت في الخارج ،وكان من شأنها اإلضرار بعالقاتها مع دول أخرى أو بمكانتها أو بكرامتها الوطنية،
في أن تعرض الوقائع من وجهة نظرها في رسالة تسمى «بالغاً» تبعث بها إلى الدولة التي نشرت
الخبر أو وزعته ،وتلتزم هذه األخيرة بتوزيعه في إقليمها على المراسلين ووكاالت األنباء.»...
وينضاف إلى هذا «مشروع إعالن حرية اإلعالم»((( الذي تمت مناقشته في الدورة  27والدورة
 28للمجلس االقتصادي واالجتماعي عام  ،1959وتم اعتماده بقرار من المجلس في الدورة ،39
واحالته إلى الجمعية العامة .وقد جاء هذا المشروع بمجموعة من المبادئ ،يهمنا منها المبدأ
الرابع ،الذي ينص على ما يلي« :على القائمين بنشر المعلومات أن يعملوا بحسن نية من أجل
ضمان دقة الحقائق المبلغة ،واحترام حقوق الدول ،والجماعات واألفراد ،دون تمييز على أساس
العرق أو العقيدة أو الجنسية».

((( انظر حقوق اإلنسان .مجموعة الصكوك الدولية الصادرة عن األمم المتحدة.
منشورات األمم المتحدة ،نيويورك .1988
(2) Roger Pinto: liberté d’information et d’opinion en droit international public: ed economica, Paris 1984.
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وتؤكد النصوص القانونية المشار إليها جميعها على حرية اإلعالم وحرية الرأي ،وحرية التعبير
عنه بمختلف الوسائل  ،لكن هذه الحرية ليست مطلقة ،كما أنها ال تعني السماح لوسائل اإلعالم
والمشرفين عليها بأن يكتبوا ويبثوا ويذيعوا ما شاءوا متى شاءوا ،دون التقيد بأي وازع ديني أو
أخالقي أو اجتماعي أوسياسي.
فالحرية ليست مطلقة ،بل تحدها حدود .إنها مكبلة بقيود مفروضة بموجب القانون ،وهذا ما نجد
مختلف المواثيق واإلعالنات الدولية تشدد عليه بصورة جد ملحة .إننا نصادف هذه القيود ،على
سبيل المثال ال الحصر ،في المادة ( )19من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،كما نجدها
في اتفاقية حقوق الطفل ،وبالخصوص المادة  13منها((( ،وكذلك في المادة ( )13من «االتفاقية
الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم» التي أكدت على حقهم في حرية
التعبير ،مع خضوع هذا الحق لقيود حددتها في فقرتها الثالثة على النحو التالي(((« - :احترام حقوق
الغير وسمعتهم - .حماية األمن القومي للدول المعنية ،و النظام العام ،و الصحة و اآلداب العامة- .
منع أية دعاية للحرب - .منع أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل
تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف»(((.
ويتضح إجماال من كل ما سبق أن المواثيق الدولية ،على الرغم من تأكيدها على حرية الرأي وحق
التعبير عنه ،إال أنها لم تجعلها حقاً مطلقاً متحرراً من أي قيد ومن أي ضابط .كما يتضح أن من بين
أهم الضوابط لممارسة هذا الحق ،احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم ،وعدم التحريض على الكراهية
القومية أو العنصرية أو الدينية .وهنا تطرح مسألة ما يتعرض له اإلسالم والمسلمون ،والعرب
بصورة خاصة ،في أوروبا بعد أحداث  11سبتمبر  2001وقبلها .كما تطرح كذلك مسألة الرسوم
الكاريكاتورية التي نشرتها جريدة «جيالندز بوستن» الدانماركية المهـينة لشخص الرسول محمد
«ص» ،والتي تعتبر تحريضا صريحا على كراهية المسلمين ،وال تتفق مطلقاً مع حرية التعبير .لكن
موضوع كراهية المسلمين وإهانة الدين اإلسالمي وكراهية األجانب العرب والمسلمين ،مترسخة
في بعض الدول الغربية ومازالت تزداد ترسخاً .فمن منع الحجاب إلى منع المآذن فوق المساجد،
إلى إثارة الكراهية والتحريض ضد المسلمين والعرب [هذا سوف يشار إليه في الجزء الثالث من
((( تتعرض لهذه القيود الفقرة ( )2و( )3من المادة ( )13من اتفاقية حقوق الطفل على النحو اآلتي:
« ...يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لبعــض القيــود ،بشــرط أن ينــص القانــون عليهــا وتكــون الزمــة لتأميــن
مــا يلــي:
أ -احترام حقوق الغير أو سمعتهم.
ب -حماية األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة».
((( انظــر المــادة ( )13مــن نــص االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم
الصــادرة فــي  18دجنبــر .1990
(3) Peche. L : liberté d’expression et sa limitation : expérience Américaine et Européenne.
Thèse de doctorat Aix Marseille III, 2001.
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هذه الدراسة] ،كل ذلك يتطلب من الباحث التفكير في كيفية تعامل القانون الدولي مع هذه
السلوكات .لقد بينا كيف أن حرية الرأي والتعبير مقيدة بقيود ذكرناها  ،ولكن هل التحريض على
الكراهية والتعصب والدعوة إلى العنصرية الدينية أو العِرقية (اإلثنية) الممارسة اليوم في بعض الدول
األوروبية ،والتي يؤججها اليمين المتطرف ومن يلف لفه ،في الدانمارك ،وبلجيكا ،وهولندا وإيطاليا،
وحتى في فرنسا وبريطانيا وسويسرا ،غير محرمة بموجب قواعد القانون الدولي؟
ثانيا :مبادئ التسامح الديني ومناهضة الكراهية يف القانون الدويل

(((.

يعتبر التسامح من أهم القيم التي على أساسها بنيت العالقات الدولية في المجتمع الدولي المعاصر،
وقد تقوت ضرورته اليوم في ظل النظام الدولي المعولم ،حيث زالت الحواجز بين األقطار والشعوب،
وتضاءلت المسافات ،وتشابكت المصالح بين الدول وامتزجت الحضارات والثقافات ،فتداخلت بعضها
مع بعض .ولكن ،مع ذلك ما زالت بينها حواجز واختالفات وتعارضات ،مما يقتضي إرساء قيم
التسامح فيما بينها.
فإذا كانت أسس ومبادئ فلسفة التسامح قد أرسيت منذ وقت بعيد على المستوى الفكري
والفلسفي ،فإنها قد تحولت مع مرور الزمن إلى قواعد قانونية ملزمة ،مدمجة في االتفاقيات الدولية
وفي الدساتير وفي القوانين العادية .وهكذا ،ولدى نشوء النظام الدولي األممي سنة  ،1945طفت
على بنوده فكرة التسامح الديني وعدم التمييز العرقي ونبذ الكراهية والعنف .وقد أكد ميثاق األمم
المتحدة على ذلك باعتباره المرجع األساسي في الدفاع عن حقوق اإلنسان وتأكيد مبادئ التسامح.
ففي الفقرة الثالثة من المادة األولى منه نقرأ ما يلي »:تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات
األساسية جميعاً ،وتشجيعها بدون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين».
كما وضع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اللبنات األولى لمبدإ التسامح وعدم التمييز العرقي
والديني أو اللغوي .وانضافت إلى هذا اإلعالن اتفاقيات وإعالنات أخرى بَ ْدءاً باتفاقية الحقوق المدنية
والسياسية ،إلى اتفاقية منع اإلبادة الجماعية ،واتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري،
وإلغاء الرق ،وتجارة الرقيق ،وتحريم السخرة.
وإلى جانب هذه العهود واالتفاقيات ،هناك سلسلة من اإلعالنات الدولية التي تؤكد على منع التمييز
بمختلف صوره ،والدعوة إلى الكراهية ،والعنف وعدم التسامح((( ...إلخ .لقد جاءت المادة ( )18من
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حاسمة ،عندما أقرت حق كل شخص «في حرية التفكير والضمير
(1) Renata Uitz: la liberté de religion: dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles
internationales. Ed, du conseil de l’Europe : 2008.
(2) DREYER. « E » : « Provocation non publique à la discrimination, a la haine ou a la violence »,
Jurislasseur Pénal, code Article R.625-720.
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والدين» ،واعتبرت أن هذا الحق يشمل حريته في إظهار دينه ومعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر
والممارسة والتعليم ،بمفرده أو مع جماعة ،أمام المإل أو على حدة» .أما المادة ( )18من العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإنها هي األخرى أكدت على الحرية الدينية ،وعلى التسامح
الديني كما يلي:
«1.1لكل إنسان حق حرية الفكر والوجدان والدين ،ويشمل ذلك حريته في أن يدين بأي دين،
وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ،وحريته في إظهار دينه ،أو معتقده بالتعبد،
وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ،بمفرده أو مع جماعة ،أمام المإل و على حدة.
2.2ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما ،أو بحريته في
اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3.3ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده إال للقيود التي يفرضها القانون ،والتي
تكون ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام العام ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،أو
حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية.
4.4تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلباء أو األوصياء في تأمين تربية أوالدهم
دينياً وخلقياً وفقا لقناعاتهم الخاصة».
وإلى جانب هذه النصوص الملزمة حول الحرية الدينية وعدم التعصب الديني ،صدرت إعالنات
تؤكد مبدأ التسامح ونبذ التعصب(((.
ففي سنة  1981صدر قرار عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  25نوفمبر  1981أقر
بموجبه «إعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين
أو المعتقد» ،مكون من ثمان مواد تشكل تأكيدا ،وأحياناً ترديدا ،لما جاء في المادة ( )18من
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .ويظهر ذلك جليا بالخصوص عندما نقارن ما جاءت به
المادة األولى منه مع هذه المادة .أما المادة ( )2من هذا اإلعالن فإن فقرتها الثانية توضح المقصود
بعبارة «التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد»((( .وهناك كذلك «إعالن حقوق
األشخاص المنتمين ألقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية» الصادر بتاريخ .18/12/1992

((( محمد المجذوب  :مبدأ التسامح الديني ومناهضة العنف في االتفاقيات الدولية.
.http/ thawabitarabiya.com
قضايا وآراء :األربعاء  21أبريل .2010
((( نــص :اإلعــان بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائميــن علــى أســاس الديــن والمعتقــد
الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بموجــب القــرار  36/55المــؤرخ فــي .11/1981/ 25
انظر :حقوق اإلنسان ،مجموعة صحوك دولية .األمم المتحدة ،نيويورك  ،1988ص.116 :
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لكن االهتمام بقضايا التعصب الديني وعدم التسامح الذي نشأ في رحم الفلسفة وتحول ،مع الزمن،
إلى قواعد قانونية ،لم يكن االهتمام به فقط على صعيد اإلعالنات الدولية ،التي ،وإن كان هناك من
يشكك في إلزاميتها مثل ما قيل عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،إال أن االتجاه الغالب في فقه
القانون الدولي يعطيها طابع اإللزام ،حيث جاءت االتفاقيات الدولية لتؤكد هذا الطابع ،بل ولتضفي
عليه أقصى درجات اإللزام .وذلك ما تؤكده لنا «االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري» بتاريخ  21/2/1965و «االتفاقية الدولية للقضاء على جريمة الفصل العنصري وقمعها»
بتاريخ .((( 30/11/1973
وسوف نالحظ كيف بدأت تظهر ،منذ عقد الثمانينات من القرن المنصرم ،عمليات االهتمام بقضايا
التعصب الديني وعدم التسامح خاصة لما صدر قرار من لجنة حقوق اإلنسان في عام  1986يرمي
إلى تعيين مقرر لتقصي مظاهر التعصب ومتابعة اإلجراءات الحكومية الهادفة إلى القضاء على هذه
اآلفة((( .وفي نفس االتجاه صدر أيضا عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  20/12/1993مقرر
يقضي باعتبار سنة  1995سنة دولية للتسامح.
لماذا هذا االهتمام بالتسامح في مختلف مظاهره خالل هذه الظرفية؟ أليست لذلك عالقة بعودة
الليبرالية المتوحشة إلى الواجهة مع صعود الريغينية والتاتشيرية؟ أليست له عالقة ببداية انهيار
المعسكر االشتراكي منذ 1985؟ أليست له عالقة بعودة العنصر العِرقي (اإلثني) في العالقات
الدولية تماماً كما كان خالل القرن  18والقرن 19؟ أليست له عالقة بتفكك بعض دول أوروبا
الشرقية مثل يوغسالفيا؟ أسئلة كثيرة تتوارد على الدهن!
وتتقوى أهمية هذه التساؤالت إذا ما علمنا أن قضية التسامح الديني وعدم التمييز لم تكن
حكراً وال قصراً على ما جاءت به االتفاقيات واإلعالنات ،بل نجد االهتمام بها حاضراً في المؤتمرات
الدولية ،وفي نشاطات المنظمات اإلقليمية والدولية .وسوف نحاول اإلشارة إلى بعضها ،على
سبيل المثال ال الحصر ،على النحو اآلتي:
-مؤتمر األمم المتحدة الثاني لحقوق اإلنسان في ڤينا  ،1993الذي طالب الحكومات باتخاذالتدابير المناسبة لمواجهة أشكال التعصب العنصري و عدم التسامح.
-المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وأشكال عدمالتسامح األخرى المنعقد في دربان في جنوب إفريقيا من  31غشت إلى  8سبتمبر .2001
((( اعتمــدت هــذه االتفاقيــة مــن طــرف الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التــي عرضتهــا للتوقيــع والتصديــق بقرارهــا
 2106ألــف .الــدورة -30 :المــؤرخ فــي  31دجنبــر .1965
(2) Carbonbonnier Jean: la religion comme fondement du droit
Archive de philosophie de droit : Tome 38, Paris 1993
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كما نجد المنظمات الدولية قد اهتمت كثيرا بهذا الموضوع ،بالخصوص منذ نشوء النظام العالمي
الجديد ،وظهور الصراعات ذات الطابع اإلثني أو الديني هنا وهناك .ففي شهر أغسطس  1992أصدرت
منظمة الوحدة اإلفريقية قراراً أثارت فيه خطورة استعمال الدين لغايات تقوم على التمييز العرقي ،كما
أقرت هذه المنظمة في اجتماعها في تونس سنة « 1994مدونة لقواعد السلوك» ودعت إلى التصدي
للتطرف واإلرهاب .وقد سار في نفس االتجاه مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في سنة ،1991
وكذلك فعل مؤتمر حركة عدم االنحياز المنعقد في جاكارتا  .1992أما مجلس أوروبا فإنه هو اآلخر
أكد على نفس المبدإ في فبراير  ،1993من خالل توصية أصدرها آنذاك ،تدعو إلى تأكيد القيم
األخالقية المتأصلة بالتسامح وحرية المعتقد.
ومن المالحظ أن االهتمام الدولي بمناهضة التمييز العنصري على الصعيد العالمي جاء مترافقاً مع
بداية ظهور فكرة النظام االقتصادي الدولي الجديد في سبعينات القرن المنصرم ،وتقوى االهتمام
به عند قيام النظام العالمي الجديد ،في بداية عقد التسعينيات((( ،وبلغ أوجه مع بداية األلفية
الثالثة .لقد أعلنت األمم المتحدة نفسها اعتبار العقود الثالثة من  1973إلى  2003عقودا لمناهضة
العنصرية والتمييز العنصري.
ثالثا :حرية اإلعالم وانتهاك حرمة الديانات :صور االنتهاك

أوضحنا من خالل الفصل السابق من هذه الدراسة كيف تعاملت قواعد القانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،وقواعد القانون الدولي لإلعالم مع ظواهر العنصرية الدينية والعِرقية وكراهية األجانب.
وأوضحنا أن ذلك مرتبط بالتطور الذي عرفته العالقات الدولية ،بالخصوص بعد نشوء النظام العالمي
الجديد ،وما قبله بقليل .ولكن تنامي العنصرية ضد المسلمين في الدول الغربية قد بدأ يتقوى
شيئاً فشيئاً مباشرة بعد انهزام االتحاد السوفياتي في أفغانستان سنة  ،1981بالتزامن مع بداية
انتصار فكر الريغينية والتاتشيرية ،وما أعقب ذلك من عودة الليبرالية بصورتها التقليدية المتوحشة،
وانهيار االتحاد السوفياتي كقوة عظمى ،وظهور النظام العالمي الجديد ،ونهاية الحرب الباردة،
وما خلفته حرب الخليج الثانية على العراق من دمار .في هذا المناخ  ،ظهر اإلسالم من جديد
كعنصر في معادلة الصراع الدولي ،وأصبح هو الخطر الذي تجب مواجهته بعد دحر الخطر
الشيوعي .لقد كانت هناك مناوشات تظهر بين الفينة واألخرى منذ الصحوة اإلسالمية الجديدة
وقيام الثورة اإلسالمية في إيران .لكن هذه المناوشات لم تكن ذات بال ،وبقيت في حدود بعض
التعبيرات اإلعالمية ،أو بعض القضايا الجزئية .غير أن هجمات  11سبتمبر  2001وما تالها من
أحداث هنا وهناك ،قد عممت مصطلح اإلسالموفوبيا ونشرته بشكل واسع وشامل في الغرب ،فاظهر
المسلمين بمظهر المعارض للغرب والمهدد لقيمه وأمنه وسالمته وسالمة مواطنيه .وهكذا صارت
(1) Michel Mathieu: Evolution de l’économie libérale et liberté d’expression. Bruylant, Bruxelles: 2007.
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االسالموفوبيا((( صورة من صور العنصرية ،تسم المسلمين بالتعصب الديني ،والميل إلى العنف،
ورفض كل ما هو مخالف لإلسالم.
إن انتشار ظاهرة الخوف من اإلسالم ومن المسلمين والتمييز الديني والعرقي وعدم التسامح وكراهية
األجنبي ،لم يكن ممكنا إغفالها من طرف القانون ،سواء الوطني أو الدولي .لذلك ،كثيرا ما نجد في
الدساتير وفي القوانين العادية منع ومعاقبة الدعوة إلى التمييز والتفرقة العنصرية والدينية وكراهية
األجانب وعدم التسامح  .لكن كيف ساهم المفكرون الغربيون ،من أمثال فرانسيس فوكوياما وصامويل
هنتينغتون ،في التنظير إلذكاء هذه الظاهرة ،خاصة بعد انهيار النظام الدولي عقب حرب الخليج
الثانية وتفكك االتحاد السوفياتي؟ وكيف دفع هؤالء بشكل غير مباشر ،وبالخصوص هنتينغتون ،إلى
نشر عدم التسامح وكراهية األجنبي وتشجيع السياسات الجديدة الرافضة للهجرة؟ كيف تأثر اليمين
المتطرف في أوروبا بهذه األفكار وكيف أثر على الحكومات وعلى سياساتها ،إلى درجة أن بعضهم قد
دعا إلى حرب دينية ضد اإلسالم وضد األجانب باعتبارهم العدو الجديد .ومع أن هذه األفكار والمواقف
قد بدأت تتبلور في أوروبا منذ ثمانينيات القرن المنصرم ،إال أنها وجدت سندا لها في فكر فرانسيس
فوكوياما وصامويل هنتينغتون لتدفع بقوة عجلة الحركة ضد الهجرة في معظم الدول األوروبية ،وبالتالي
إشاعة عدم التسامح تجاه المهاجرين المسلمين ،وانتشار الصور النمطية ضدهم .وبدون شك فإن
لهذا عالقة بصعود الريغين والتاتشرية ،وباألزمات االقتصادية التي صارت الدول األوروبية تتخبط فيها
مع تفاقم البطالة .لقد كان لوسائل اإلعالم وللمثقفين دور هام في شرعنة ثقافة عدم التسامح بين
(((
اإلسالم والغرب التي غذتها نظرية صراع الحضارات وصدامها ،والتي أدت إلى انتشار «المسيحوفوبيا»
والتعصب ،وهي كلها ظواهر ومظاهر تقوم على نفس المبدإ المتمثل في «اإلقصاء».
إن انتشار كراهية األجانب وعدم التسامح الديني وتنامي التحريض العنصري كلها ظواهر مرتبطة
بصعود نجم اليمين المتطرف وصعود أحزابه هنا وهناك في الدول األوروبية المستقبلة للعمالة
المهاجرة .ومن أبرز أحزاب اليمين المتطرف الذي لعب دوراً بارزاً في إيقاد نار الفتنة ضد اإلسالم
والمسلمين «الحزب الشعبي الدانماركي» المعروف بكراهيته لألجانب والرافض للمهاجرين .هذا
الحزب يدعم الحكومة داخل البرلمان ،ويؤثر على سياسات إدماج المهاجرين ،وخاصة المهاجرين
من الجيل الثاني الذين يطلق عليهم لقب «الدانماركيين الجدد» ،كما يلعب دوراً قوياً في ترسيخ
فكرة اعتبار الدانمارك «دولة أمة» موحدة ثقافيا وروحياً.
((( دخــل مصطلــح اإلســاموفوبيا ( )Islamophobieقامــوس السياســة األوروبيــة وأصبــح لــه معنــى محــدد ،هــو الخوف
مــن اإلســام ،ولمعالجــة الظاهــرةُ ،عقــدت مؤتمــرات سياســية ،ونُظمــت نــدوات فكريــة حــول أبعــاد هــذه الظاهــرة.
انظــر :الدكتــور محجــوب بنســعيد :اإلســام واإلعالموفوبيــا ،اإلعــام الغربــي واإلســام تشــويه وتخويــف ،دار الفكــر:
دمشــق ســورية  ،2010ص .111
(2) Viser Juste: leçons de la «crise des caricatures» Rapport annuel de l’Euromesco, n° 5-2006, Mai 2007.

كذلك :ذ .محجوب بنسعيد :نفس المصدر السابق.
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انتشر خطاب كره األجانب كذلك في إيطاليا من طرف منظمة يمينية متطرفة وهي «عصبة الشمال»
التي تؤكد على أن اإلسالم منخرط في حرب شاملة ضد المسيحية وضد الغرب ،و تروج لذلك(((.
رفع اليمين شعار منع الهجرة أو على األقل تحجيمها بالنسبة للجميع .أما فيما يخص المسلمين
فإنه لم يميز بين اإلسالميين المعتدلين واإلسالميين الرديكاليين  ،فأكد على فكرة الصدام بين
المسيحية واإلسالم كما روج لها هنتينغتون .كما أن كراهية األجانب قد أدت إلى ردة فعل مماثلة
في كل من بلجيكا وهولندا ،اللتين تعتبران منشأ أول حركة سياسية تنظر إلى اإلسالم والمسلمين
المهاجرين إلى أوروبا كخطر على الحضارة األوروبية.
يتضح مما سبق عودة ظهور النازية والفاشية الجديدة واإليديولوجيات القومية الداعية إلى الخطاب
العنصري والقومي ،واختراقها للبرامج السياسية لألحزاب الديموقراطية ،وليس فقط أحزاب اليمين
المتطرف((( .مما أدى إلى تعميم الخطاب العنصري ،وبالتالي األعمال العنصرية القائمة على كراهية
األجانب وإضفاء الشرعية عليها .فالعنصرية وكراهية األجانب «يشكالن في الوقت الراهن أكبر تهديد
للديموقراطية»((( ،بل إن بعض األحزاب السياسية الديمقراطية في بعض بلدان أوروبا تروج لنفس
ما تروج له أحزاب اليمين المتطرف.
لقد بدأت تظهر قضايا جديدة تتخذ كذرائع ضد اإلسالم والمسلمين .فباألمس كانت مسألة
«الحجاب»  -وال أقول النقاب ألن بين االثنين فارقاً كبيراً ،واليوم بدأت تطرح مسألة «المآذن» «les
 »Minaretsومنع بنائها ،وقبل ذلك طرحت فكرة حذف اآليات التي وردت فيها عبارة «الجهاد»
في القرآن ،وكلها صور ومواقف تحث على محاربة اإلسالم .ففي ظل هذه الحملة الجديدة تم
التركيز على اإلسالم وعلى طبيعته أكثر من التركيز على المآذن .و قد عمت هذه الموجة كل ربوع
أوروبا ،وتبناها بعض أقطاب اليمين المتطرف في سويسرا مثل «أوسكار فرايزنجر» الذي تأبط
المصحف الشريف في إحدى مقابالته التلفزيونية ،معلنا خطورة النمو الديمغرافي اإلسالمي ومعتبراً
إياه مهدداً للمسيحية في العالم وفي أوروبا((( ،كما شهر بانتشار أفكار اإلخوان المسلمين داخل
األحزاب السياسية في الدول اإلسالمية ،واعتبر انتشار المآذن والمساجد مظهرا من مظاهر فتح
(1) EUMC : Les musulmans au sein de l’union Européenne, discrimination et Islamophobie. Autriche : 2006.

((( نلمــس هــذا الواقــع فــي مقتــرح توصيــة تقــدم بــه حــزب الخضــر األلمانــي :حــول حريــة التعبيــر واحتــرام اإليمــان
الدينــي إلــى البرلمــان األوربــي.
Proposition de résolution des verts/ Ale sur le droit à la liberté de l’expression et le respect de la foi religieuse
publication des caricatures du prophète Mohamed, le parlement européen- Strasbourg- 14-02-2006.

((( أبعــاد العنصريــة فــي األدبيــات الدوليــة :ورقــة خلفيــة ،مقدمــة إلــى االجتمــاع التحضيــري العربــي لمراجعــة ديربان
القاهــرة  28-29مــارس .2009
((( مــع العلــم أن هــذا غيــر صحيــح فالعالــم اإلســامي يعــرف فيــه النمــو الديموغرافــي تراجع ـاً ،فلــو أخذنــا مثــا
باكســتان ســنالحظ هــذا التراجــع ،كمــا أن نفــس الشــيء يحصــل فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء.
Nouvel observateur : n° 2552 de 349/2009 p 47.

48

جديد يقوم به اإلسالم .فلو رجعنا مثال إلى المآذن وطولها لوجدنا أن المآذن األربع الموجودة في
سويسرا ،بنيت أوالها سنة  1967وكان طولها 18م بينما شيدت آخرها سنة  2009وال يتعدى
طولها ستة أمتار(((.
هكذا ،بعد هولندا وبلجيكا والدانمارك ،جاء دور سويسرا ،وبعدها مباشرة فرنسا ،التي طرحت منذ وقت
بعيد مسألة الحجاب ،وتطرح اليوم مسألة النقاب .لقد أصدرت سويسرا قانوناً يمنع المآذن ،وأصدرت
فرنسا قانوناً يمنع النقاب ،مما يبرهن على ان هناك سوء تفاهم وعدم قبول للتعايش مع المسلمين
في أوروبا ،ظهرت إزاءه ردود فعل متفاوتة .ففيما يخص المآذن أكدت المستشارة األلمانية «انيجال
ماركيل» قبولها شرط أن ال يتعدى طولها طول صوامع الكنائس في ألمانيا ،مع قبول التعايش مع
المسلمين ،في حين ظهر أن التوجه الغالب في سويسرا هو ضرورة إنهاء الوجود اإلسالمي هناك.
دخلت في هذه الموجة من الكراهية تجاه اإلسالم والمسلمين وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها،
المكتوبة والسمعية البصرية وكذلك اإللكترونية .فكان موضوع الصور الكاريكاتورية التي تزدري
باإلسالم في شخص رسول الله «ص» ،التي نشرتها جريدة «جيالندر بوستن» ،أكبر القضايا التي
أثارت الخالف والتوتر بين اإلسالم والغرب ،وأججت نيران الغضب ضد الغرب المساند لنشر تلك
الصور ،والمتذرع بحرية اإلعالم وحرية الرأي والتعبير(((.
وهنا نود الرجوع من جديد لما طرحناه في بداية هذا الفصل حول اإلطار القانوني الدولي المنظم
لحرية اإلعالم وحرية الرأي والتعبير ،وحدود هذه الحرية ،من أجل مناقشة مدى تعارضها مع
التسامح وعدم الدعوة للكراهية والعنصرية واحتقار األديان.
إن حرية الرأي والحق في التعبير عنه ،لم تجعله الوثائق الدولية حقاً مطلقاً ،بل هو مقيد ومضبوط
بضوابط أهمها ممارسته في إطار احترام اآلخرين وحقوقهم ،وعدم التحريض على العنصرية والكراهية
بمختلف أنواعها .وفي الواقع تشكل الرسوم المنشورة في هذه الصحيفة تحريضا صريحا على كراهية
اإلسالم والمسلمين ،وال تتوافق البتة مع مبدإ حرية التعبير ،بل إنها تندرج ضمن األفعال المجرمة
في قانون العقوبات .وذلك ما أكده حكم صادر عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في  21أكتوبر
 .((( 1999وتجدر اإلشارة إلى أن القانون الجنائي الدانماركي يتضمن مادة تعاقب من يسب علناً
ديناً تعترف به الدولة ،واإلسالم هو أحد األديان المعترف بها في الدانمارك .ومن المفارقات الكبرى
(1) Nouvel observateur : n° 2552

((( ســوابق أوروبيــة تنفــي وجــود «حريــة مطلقــة « واســترالية لــن تنشــر رســوم الرســول «ص» :إدانــة لتشــويه رســوم
غيفــارا وملكــة بريطانيــا ،جريــدة رســالة األمــة :االثنيــن  13فبرايــر .2006
(3) Jean François Flauss : « la cour européenne de droit de l’homme et la liberté d’expression », in liberté
d’expression aux états unis et en Europe.
Dalloz 2008, p : 97-136.

49

أن المدعي العام هناك رفض دعوى تقدمت بها جمعيات تمثل المسلمين ضد هذه الجريدة ،مستنداً
إلى حرية الرأي والتعبير لرفض هذه الدعوى .وقد أيدت كثير من األوساط السياسية واإلعالمية
في أوروبا موقف الدانمارك استناداً إلى مبدإ حرية الرأي والتعبير ،وهي حجة داحضة انطالقاً من
القواعد القانونية الدولية التي سبقت اإلشارة إليها بتفصيل في الفصل األول من هذه الدراسة .كما
أن التذرع بهذه الحرية لتبرير شرعية ما قامت به جريدة «جيالندزبوستن» يظهر ازدواجية المعايير
الغربية والكيل بمكيالين في هذا الشأن ،وهو نهج دأب عليه الغرب((( .وفي هذا المضمار ،عالقة هذا
الموقف بحرية الرأي والتعبير ،تجدر االشارة إلى قضية «الهولوكست» أو المحرقة التي طالت اليهود
خالل الحرب العالمية الثانية من طرف ألمانيا النازية ،واعتبار مجرد التشكيك فيها من طرف وسائل
اإلعالم محرما وممنوعا تحت طائلة العقاب ،وذلك ما توضحه لنا الحاالت اآلتية(((.
-في  18/11/2005اعتقلت السلطات النمساوية المؤرخ البريطاني الشهير «ديڤيد إيرفينج» بتهمةمعاداة السامية ،ألنه نفى وجود أفران الغاز ،والمحرقة النازية لليهود ،ولم ينقذه مبدأ حرية
الرأي والتعبير من االعتقال .كما أحيل المفكر «روجيه گارودي»((( إلى القضاء الفرنسي
بتهمة معاداة السامية عندما ألف كتابه الذي نفى فيه بالحجج العلمية معظم االدعاءات
والمزاعم اليهودية التي استندت إليها الحركة الصهيونية في إقامة دولة إسرائيل ،ومنها االدعاء
أن عدد ضحايا اليهود في محارق النازية بلغ  6ماليين ،وأثبت أن هذا الرقم مبالغ فيه .وقد
أصدر القضاء الفرنسي حكما يقضي بمعاقبته بغرامات مالية وعقوبات حبسية.
-امتدت عملية المعايير المزدوجة بشأن حرية الرأي والتعبير لتضرب الحريات األكاديمية داخلالجامعات .ففي عقد الثمانينات من القرن المنصرم أصدرت إحدى الجامعات الفرنسية قراراً ال سابقة
له يقضي بسحب درجة الدكتوراه من أحد الباحثين ،بحجة أنه شكك في رسالته للدكتوراه في
أعداد ضحايا المحرقة النازية من اليهود في أثناء الحرب العالمية الثانية .وبالرغم من أن الموضوع
قد كان بحثاً علمياً أكاديمياً في مجال التاريخ ،وبالرغم من أن الباحث حصل على لقب دكتور طبقاً
لألصول العلمية المرعية في إجازة الرسائل الجامعية ،إال أن الضغط الصهيوني القوي أرغم الجامعة
على إهدار حرية الرأي والتعبير ،وتجريد الباحث من الدرجة العلمية التي استحقها عن جدارة(((.
((( من أجل معرفة كل التفاصيل حول « قضية اإلساءة إلى الرسول محمد «ص» من خالل الصحافة الوطنية يمكن الرجوع:
إلى كتيب صحفي :جمعت فيه وزارة االتصال المغربية تفاصيل هذه القضية :وزارة االتصال المغربية :إعداد مصلحة التوثيق.
((( خالد أحمد عثمان:حرية التعبير بين القانون الدولي والمعايير الدولية المزدوجة ،صحيفة االقتصادية السعودية :األحد
 27محرم .1427
(3) EUMC : Choudhury Tufal : « Perceptions de la discrimination et de l’exonophobie, point de vue des
membres de la communauté musulmane dans l’union Européenne ».
Vienne 2006.

((( خالــد أحمــد عثمــان« :حريــة الــرأي والتعبيــر بيــن القانــون الدولــي ،والمعاييــر الدوليــة المزدوجــة ،صحيفــة
االقتصاديــة ،الســعودية ،المرجــع الســابق.
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انطالقا مما سبق يحق للباحث أن يتساءل :أي معنى لحرية الرأي والتعبير عندما تؤكد القوانين
الدولية والوطنية عليها ،فتطبق على بعض الناس ويتم تجاهلها بحق بعضهم اآلخر؟ ألم تؤكد
الوثائق القانونية الدولية على وجود مجموعة من القيود تحد من حرية الرأي والتعبير ،بل ألم تؤكد
القوانين الوطنية هي األخرى نفس الشيء؟ وبناء على ذلك ،لماذا يتم تجاهل هذه القيود عندما
يتعلق األمر بتشويه القيم والمقدسات الدينية لإلسالم من طرف وسائل اإلعالم الغربية ،ويتم
استحضارها عندما تمس القيم الغربية ،أو عندما يتم التشكيك في الهولوكوست؟ أليس في هذا
السلوك سياسية الكيل بمكيالين التي تشوه الحقائق وتقلبها؟
لقد أعلن كوفي عنان ،األمين العام لألمم المتحدة عند اندالع هذه األزمة بين المسلمين والغرب،
أن حرية الصحافة ينبغي أن تتم في إطار احترام الديانات ،وفي ذلك إقرار بضرورة احترام مبادئ
القانون الدولي .وهكذا يتضح أن مسألة حرية اإلعالم وحرية الرأي والتعبير في حاجة إلى تدقيق
أكثر مما عليه األمر اليوم في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،األمر الذي يستدعي وضع اتفاقية
دولية لمنع سب وقذف األديان ،وتحريم اإلساءة إلى أتباعها ،باعتبارهم قد يشكلون أقليات في
الدول التي تتم فيها اإلساءة لألديان السماوية التي يعتنقونها .وينطبق هذا الوضع على واقع
األقليات المسلمة في الدول الغربية ،خالل العقدين األخيرين ،عقب تعاظم دور اليمين المتطرف،
واحتالله مساحات مهمة في الخريطة السياسة في الدول الديمقراطية الغربية ،حيث استغل وسائل
اإلعالم في اإلساءة إلى اإلسالم وإلى األقليات المسلمة هناك.
هذا الواقع يتطلب المزيد من الجهود من أجل إقناع الدول الغربية داخل األمم المتحدة بأن حماية
السالم واألمن الدوليين ،وكذلك حماية حقوق اإلنسان ،تقتضي نزع فتيل التوتر الذي تصاعد بعد
 11سبتمبر  ،2001وهو الواقع الذي يحاول اليمين المتطرف في الغرب الركوب عليه .ولن يتم
ذلك إال بوضع قانون دولي يمنع اإلساءة إلى األديان بواسطة وسائل اإلعالم تحت ذريعة التمسك
بحرية التعبير عن الرأي.
املبحــث الثــاين :التــذرع بحريــة التعبــر يف اإلســاءة إىل اإلســام وإىل األقليــات املســلمة يف
أوروبــا
لعب السياسيون المنتمون إلى اليمين المتطرف دورا بارزا في اإلساءة والتضييق على األقليات
المسلمة والعربية في أوروبا ،بفعل إهانتهم لإلسالم تحت مبرر حرية الرأي والتعبير التي يكفلها
لهم القانون .وقد لوحظ تنامي هذه الظاهرة في ألمانيا ،والدانمارك ،وبلجيكا ،وسويسرا ،وفرنسا،
وهولندا ،الخ .في بداية األمر كان ذلك قاصرا على الجماعات المتعصبة ،واألحزاب السياسية اليمينية
المتطرفة ،لكن سرعان ما بدأت هذه الظاهرة تخترق حتى األحزاب الليبرالية والتقدمية .وقد ظهر
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ذلك إثر حادث الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (ص) .لم تكن هذه المواقف من اليمين وحتى
من بعض أطراف اليسار وليدة اللحظة ،بل إنها مرتبطة ببداية ظهور اإلساءة إلى اإلسالم ورموزه،
خاصة منذ عقد الثمانينات من القرن المنصرم ،مع نشر كتاب «آيات شيطانية» لسلمان رشدي،
ومع كتابات «تسليمة نسرين» .لقد تذرع هؤالء وأولئك بالدفاع عن حرية التعبير ،وهو ما يتكرر
باستمرار حتى اآلن مع فيلم «الخضوع»((( للمخرج الهولندي «تيوڤان جوخ» الذي أنجزه بتعاون
مع «أيان هيرشي علي» الصومالية األصل .وهناك فيلم «فتنة» المسيء إلى الرسول (ص) وفيلم
«براءة المسلمين» ،كما أن هناك حاالت أخرى كثيرة يصعب حصرها ،كلها تهدف إلى اإلساءة إلى
اإلسالم وإلى مشاعر األقلية المسلمة في الغرب ،و إلى المسلمين بصفة عامة .هذه القضايا والحاالت
أثارت ردود فعل األقليات المسلمة ،فجاءت بشكل عنيف ،تتمثل إما في الدعوة إلى هدر دم بعض
المعنيين ،كما حدث مع سلمان رشدي ،وإما في تنفيذ االغتيال في حق بعضهم اآلخر ،كما حصل
مع «تيوفان جوخ» ،أو التهديد بقتل المشرفين على مواقع بث هذه األفالم المسيئة لإلسالم ،كما
حدث مع القائمين على موقع «الفليك» البريطاني الذي سعى إلى بث فليم «فتنة» .وينطبق نفس
الشيء ،ولكن بصورة أشد عنفا ،على فيلم «براءة المسلمين» الذي عرض في الواليات المتحدة
األمريكية ،والذي أثار ضجة قوية كان من ضحاياها سفير الواليات المتحدة في ليبيا.
والمالحظ أن هذه اإلبداعات الفنية التي تسيء إلى اإلسالم غالبا ما يكون طرفا فيها مسلمون ارتدوا
عن اإلسالم .ولعل حالة سلمان رشدي وتسليمة نسرين وأيان هيرشي علي أكبر شاهد على ذلك.
لقد أثارت هذه األفالم ،والرسوم الكاريكاتورية ،وغيرها ردود فعل قوية ومتشنجة من طرف األقلية
المسلمة في أوروبا ،كما نتجت عنها ردود فعل أخرى من طرف بعض المسلمين المتطرفين،
تجاوزت التهديدات بالقتل إلى تنفيذه.
أوال :ردود الفعل وردود الفعل املضادة:

لقد جاءت حادثة اغتيال «تيوفان جوخ» مخرج فيلم «الخضوع» من طرف «محمد بويبري»،
لتفجر الحقد والغضب ضد األقليات المسلمة في أوروبا .فالمسؤولون السياسيون ،سواء في هولندا أو
في غيرها من الدول األوروبية ،يرون أن اللجوء إلى مثل هذه التصفيات الجسدية لمنتقدي الدين
اإلسالمي توضح بجالء كون الجالية المسلمة التي تعيش في الغرب ال تزال تجهل فلسفة المجتمع
الهولندي خصوصا ،والمجتمعات الغربية عموما ،والتي ترفض التعصب وتولي أهمية قصوى لحرية
التعبير .كما يرون أن «تيوفان جوخ» يساري ينتقد جميع األديان في هولندا ،ولذلك فإن اغتياله
من طرف أحد المتطرفين المسلمين هو بمثابة جريمة سياسية بشعة.
((( عــرض الفيلــم مــن طــرف التلفزيــون فــي ســنة  2004لمــدة ال تتجــاوز 10دقائــق وتظهــر فيــه أربــع نســوة نصــف
عاريــات ،يرتديــن النقــاب ،مــع نصــوص قرآنيــة ،يدعــى أنهــا تتحــدث عــن العقــاب الجســدي للمــرأة الناشــز.
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وهكذا ،على الرغم من استنكار الدول العربية واإلسالمية واألقلية المسلمة ،الغتيال المخرج
الهولندي والسفير األمريكي في ليبيا ،فإن ذلك لم يشفع لها ،كما لم تشفع لها ممارسات عنصرية
ارتكبت في حقها من طرف عنصريين غربيين سواء في فرنسا أو إسبانيا ،وآخرها كان في ألمانيا
ضد المصرية مروى الشربيني.
إن الطبيعة المثيرة لألفالم التي أثارت هذه الزوبعة من العنصرية والحقد ضد اإلسالم ،واألقلية
المسلمة((( ،قد تمت إدانتها من طرف ثالثة مقررين باألمم المتحدة ،حيث أعربوا عن الطبيعة
االستفزازية لفيلم «فتنة» وأكدوا على أن حرية الرأي والتعبير تتناقض مع التحريض والحقد
والكراهية ،والعنصرية الدينية ،التي تعد هي نفسها انتهاكا لحقوق اإلنسان.
إن مثل هذه الممارسات تدفع بقوة إلى طرح مشكلة أزمة ال ُهوية لدى األقليات المسلمة مع تزايد
المضايقات ضدها ،وتعاظم دور اليمين المتطرف ،وتأثيره على حقوق هذه األقليات في أوروبا.
اهلوية ومضايقات اليمني املتطرف:
1.1أزمة ُ

ظهرت أزمة الهوية لدى أبناء الجيل الثاني والثالث من أبناء األقليات المسلمة في أوروبا عموما،
وخاصة في فرنسا ،وبلجيكا ،وهولندا ،وألمانيا ،والدول اإلسنكدنافية .وقد طرحت تساؤالت متعددة
حول معرفة أسباب التطرف عند الشباب المسلم ،مما استدعى القيام بدراسات حول الموضوع
أكد بعضها أن السبب في ذلك يرجع إلى الشعور بالعزلة ،وضعف االنتماء إلى الوطن .فبعض هذه
الدراسات أوضح أن الجيل الثاني من المهاجرين المغاربة ال يشعر باالنتماء إلى الوطن األم ،كما
هو حال الجيل األول ،ويستبدلون به الهوية الدينية .فالشباب يعتزون باالنتماء إلى اإلسالم ،وإلى
المجتمع اإلسالمي العالمي .وقد نجحت الجماعات اإلسالمية في ترسيخ هذه القناعة في أذهانهم.
إن بعض الدراسات القديمة نسبيا ،توضح ضعف درجة التدين لدى الشباب المتعلم المسلم
وبالخصوص الذين يتوفرون منهم على وظائف قارة .في حين أن التقارير والدراسات الجديدة  ،تفيد
بأن الشباب المسلم من ذوي التعليم والتكوين العالي ،أصبح يشعر بالحرمان النسبي ،خاصة وأنهم
ال يحظون بنفس الفرص التي يحظى بها شباب السكان األصليين في سوق العمل ،مما يدفع بهم
نحو التطرف تعبيرا عن الغضب واإلحباط(((.
((( هناك دراسات عددية تناولت بالتحليل موضوع اإلساءة إلى اإلسالم والمسلمين وإلى األقلية المسلمة عبر إنتاجات
سينمائية أو عبر منابر إعالمية ،إلكترونية :نشير هنا إلى دراسة :أمين صوصي علوي :حول األفالم الكارتونية الموجهة
لألطفال وهي دراسة صادرة عن اإليسيسكو في سنة  ،2011تحمل عنوان خصائص الصور النمطية عن اإلسالم
والمسلمين في الصناعة السينمائية بأوروبا « أفالم الرسوم المتحركة نموذجا».
منشورات  :إيسيسكو .2011
(2) Boulegue Jean : le blasphème en procès 1984-2009, l’église et la mosquée contre les libertés, Paris,
Nova, 2010.
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ويمكن الخروج بخالصة من هذه الدراسات مفادها أن األقليات المسلمة في أوروبا تشعر بنوع من
التمييز ،وذلك ما يعطل اندماجها في المجتمعات األوروبية ،خاصة وأن اندماجها الحقيقي مفروض
فيه حصول نوع من التوازن بين الحفاظ على الهوية الدينية ومقتضيات المواطنة(((.
وتتعمق أزمة الهوية وصعوبة اندماج األقليات المسلمة ،حينما تذكى بتطرف اليمين الشعبوي ذي
التوجهات الفاشية في أوروبا ،مما يؤدي إلى تزايد انتشار كراهية األجانب ،والتعصب الديني ،و
التحريض العنصري ،وكل هذا مرتبط بصعود نجم اليمين المتطرف المعادي لألقليات المسلمة في
الدول األوروبية المستقبلة للعمالة.
ومن أبرز األحزاب اليمينية المتطرفة ،الحزب الشعبي الدانماركي المعروف بكراهيته لألجانب
والرافض للمهاجرين ،والجبهة الوطنية في فرنسا تحت قيادة لوبين األب ،ومنظمة «عصبة الشمال»
في إيطاليا ،وأحزاب ومنظمات أخرى شبيهة .هذه التنظيمات لها حضورها المؤثر في برلمانات
بالدها كما في البرلمان األوروبي ،وتمارس من داخل هذه المؤسسات الضغط قصد اتخاذ إجراءات
ضد األقلية المسلمة في أوروبا((( ،وتتذرع باستمرار ،عند ترويج كراهيتها لإلسالم والمسلمين عبر
وسائل اإلعالم المكتوبة والسمعية البصرية ،بأن ما تقوم به يتم تحت مبدإ حرية اإلعالم وحرية
الرأي والتعبير ،وتستخدم كل ما تملك من دهاء سياسي وقانوني لكي تظهر أن ما تقوم به ال عالقة
له بالتمييز العنصري أو الحث على الكراهية.
2.2صورتان للتطرف املتبادل  :بويربى وفيلدرز:

من المظاهر األكثر بشاعة في التضييق على األقليات المسلمة في أوروبا ،ما تم من استغالل للتصرف
األهوج لمحمد بويبرى ،عند اغتياله لمخرج فيلم «الخضوع» تيوڤان جوخ .وما قام به متهور آخر من
العيار الثقيل ،هو «خيرت فيلدرز» وهو سياسي متعصب ضد األقليات المسلمة في هولندا ،والذي
استغل اغتيال تيوڤان جوخ ليرفع من منسوب شعبيته وشعبية حزبه «من أجل حرية هولندا».
وكان من أبرز أعماله إصدار فيلم «فتنة» في سنة  2008الذي يمثل أبلغ إساءة لإلسالم ،حيث
ربط بين القرآن وأعمال اإلرهاب التي تمارس باسم الدين اإلسالمي .وكرد فعل على ذلك ،رفعت
األردن دعوى ضده ،كما أعلنت القاعدة أن قتله واجب .ولكي يروج فيلدرز لفيلمه أصدر سلسلة
من العروض أطلق عليها «جولة حول العالم لمجابهة الجهاد» ،بغرض عرض الفيلم على المسؤولين

((( سلســلة آفــاق أوروبيــة ،الحضــور المســلم فــي أوروبــا شــواغل فــي التشــكيل الجديــد منشــورات ،اتحــاد المنظمــات
اإلســامية فــي أوروبــا .2011
((( مــن أجــل التعــرف أكثــر علــى اضطهــاد األقليــة المســلمة فــي أوروبــا انظــر :تقريــر أنجــزه :المرصــد األوروبــي
لظواهــر العنصريــة وكراهيــة األجانــب.
EUMC : les musulmans au sein de l’union Européenne, Discrimination et Islamophobie. Autriche, 2006.
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الحكوميين ،والمنظمات المؤثرة في جميع أنحاء العالم ،بدء من روما .كما عرضه على الكونغريس
األمريكي ،بعد أن تمت دعوته من طرف السيناتور «جون كيل» .وعند محاولته عرضه في بريطانيا
منع من دخولها ،كما منع من دخول الدانمارك.
يعتبر فيلدرز نتاج أفكار هنتيغتون ،وهو معجب بمارگريت تاتشر وريغان ،وهو بالتالي من أنصار
الليبرالية المتوحشة .لكن فيلدرز معروف أكثر بأفكاره المعادية لإلسالم والمسلمين وللمهاجرين
العرب .وفي تعبيره عن مواقفه هذه ،يستخدم عبارات منتقاة بشكل ذكي ،حتى ال يقع تحت طائلة
العقاب القانوني .وكمثال على ذلك ،يستخدم هذه العبارة الملتبسة التي يقول فيها « :إنني ال أكره
المسلمين ،لكنني أكره اإلسالم» .وهو مدرك من الناحية القانونية أن هناك غموضا في تعبيره هذا.
إنه يرفض ما يسمى اإلسالم المعتدل ،داعيا المسلمين الذين يعيشون في هولندا إلى التخلي عن
نصف القرآن وتمزيقه ،كما طالب في سنة  2009بفرض ضريبة  1000يورو على ارتداء الحجاب.
وفي تعليقاته على األقلية المسلمة في هولندا ،يؤكد على ما يلي« :حيثما تمشي في الشارع،
ستعرف أنك لم تعد تعيش في وطنك ،لذلك يجب أن ندافع عن أنفسنا ،وإال فإن عدد المساجد
سيفوق عدد الكنائس» .كما أكد مرة في البرلمان على أن « ...اإلسالم هو حصان طروادة في أوروبا،
وإذا لم نوقف األسلمة اآلن فإن أوروبا العربية وهولندا العربية سوف تكون مسألة وقت فقط .نحن
في الطريق إلى نهاية الحضارة األوروبية .كفانا من الحجاب والبرقع ،وذبح األضاحي ،وجرائم الشرف،
ودوي األذان من فوق المآذن ،وختان البنات ،وإعادة غشاء البكارة ،وامتحانات الشريعة ،والتمويل
اإلسالمي ،وبقاالت اللحم الحالل»(((.
هناك إذن قلق في األوساط األوروبية ،تم إذكاؤه عبر دعوات بعض الشخصيات المؤثرة في المجتمعات
التي توجد بها أقليات مسلمة ،مثل الساسة الهولنديين المنتمين ألحزاب اليمين المتطرف من
أمثال بيم فورتيني ( ،)Pim Fortunyالذي وجه حزبه ضد اإلسالم قبل اغتياله ،و«خيرت فيلدرز»
زعيم الحزب اليميني.
مقابل هذا التحامل على األقليات المسلمة منذ أحداث  11سبتمبر  2001وقبلها ،كانت هناك ردود
فعل عنيفة من الطرف اإلسالمي كذلك ،منها حادث القطار في مدريد ،وحادث ميترو األنفاق في
لندن ،وحادث مطار كالسكو ،وغيرها .هذه األحداث دفعت بالحكومات إلى أن توجه اهتمامها إلى
الداخل ،وأن تبحث في العالقات مع السكان المنتمين ألقليات مسلمة ،وتم اتخاذ إجراءات تجاه
المسلمين كأقلية دينية ،بهدف دمجهم في هندسة الدولة العصرية((( .ومن ذلك ما لجأت إليه
((( هيلة حمد المكيمي ،األقليات المسلمة في هولندا ومشاكل االندماج  :السياسية الدولية.
((( تفاصيل بعض من ذلك موجود في :

EUMC : les musulmans au sein de l’union Européenne. Discrimination et Islamophobie. Autriche : 2006.
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الدانمارك في إلزام المهاجرين بالتوقيع ،عند دخولهم إلى البالد ،على تصريح يلتزمون بموجبه
باحترام الحريات الفردية واحترام المساواة بين الجنسين ،ومنع الحجاب ومنع البرقع((( ،إلخ .ومنه
كذلك ما حصل في فرنسا في  1989و 1990مع قانون كيسوت((( وقانون  2004الذي يعمم منع
الرموز الدينية في المدرسة العمومية على الجميع  .أما بقية الدول األخرى كبريطانيا ،والسويد،
وبلجيكا ،وهولندا ،إلخ ،فقد تركت األمر للمدارس لكي تطبق سياساتها الخاصة في اللباس وفق ما
تراه ضروريا ومفيدا من أجل تعليم جيد ومنتج.
لكن هل يمكن ضمان اندماج األقلية المسلمة في المجتمع األوروبي باإلكراه ،وبتجاهل خصوصياتها
الدينية والثقافية؟
ثانيا :من أجل اندماج حقيقي حيرتم اخلصوصيات:

ال يمكن أن تدمج األقليات المسلمة في أوروبا إذا لم يتم احترام خصوصياتها الدينية والثقافية
واألخالقية ،والحفاظ على مكونات هويتها .ومن أجل ذلك بدأت بعض الدول تشجع المجالس
التمثيلية والمنظمات التي تنشئها بغية القيام بدور المساعد على اندماج األقليات المسلمة.
توجد هذه المجالس مثال في النمسا ،وبلجيكا ،وبريطانيا ،وألمانيا ،وإيطاليا ،والسويد ،إلخ ،وتقوم بدور
أساسي يكمن في المساعدة على حل المشاكل الناتجة عن الممارسات الدينية ،كوضعية األئمة،
وفضاءات أداء الصالة ،وأماكن األعمال الخيرية  ،والمساجد ،والتغذية الحالل ،وهي مهام تتشابه ،على
األقل من حيث الهرمية ،مع بنية الكنيسة .لكن أهم جزء من مهام هذه المجالس هو قطع الطريق
على اإلسالميين المتطرفين الذين من المحتمل أن يحتكروا هذا المجال .إال أن هذه المجالس قد
تتهم بكونها تقوم بدور االستعالمات والمخابرات للدولة ،كما حصل مثال مع مجلس ألمانيا
ثالثا« :تبيئة» اإلسالم يف الدول الغربية:

يتطلب اندماج األقليات المسلمة في الغرب دعم المنظمات الممثلة لها ماديا ومعنويا ،بغية تنمية
وتشجيع إسالم منفتح من شأنه الوقوف ضد تأثيرات المجموعات اإلسالمية المتشددة ،وكذلك
الوقوف في وجه تدخالت الحكومات األجنبية ،وذلك بتشجيع اإلسالم الوسطي المعتدل ووضع
قوانين ضابطة لحقوق األقليات المسلمة في مختلف المجاالت .كما يجب تكوين األئمة محليا عوض
استقدامهم من الدول األصلية لألقليات المسلمة ،ألن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحويل المساجد
(1) Eléni Poliminopoulou : la liberté de l’art face à la protection des croyances religieuses thèse de
doctorat, université de Gronoble 2011.
(2) Beignier.B. : La langue pertide délivre – moi, Réflexions sur la loi Gayssots, in pouvoir et liberté étude
offerte à J. Morgeon, Bruxelles Bruyant, 1998, p 497 à 533.
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إلى «دول صغيرة» داخل الدولة ،كما من شأنه أن يعرقل االندماج .إن األئمة الذين يتم استيرادهم
من الدول األصلية ال يستطيعون أن يقدموا نصائح مفيدة للشباب المسلم ألنهم ال يعرفون جيدا
ال البيئة التي سيؤمون الناس فيها وال يتقنون لغة البلد بدرجة تمكنهم من التبليغ بها .وبما أن
مهمة اإلمام هي اإلقناع واإلرشاد ،فإنه ال يستطيع االضطالع بها على الوجه المطلوب إال إذا كان
على اطالع واسع بثقافة البلد ،وعارفا بالبيئة الغربية إن لم يكن ابنها .فدور اإلمام قد يكون حاسما
في اندماج الجيل الثاني والثالث ،ذلك أن وظيفته ال تنحصر في أن يؤم الناس في الصلوات ،بل
قد يستشار في أمور الزواج ،وفي قضايا اإلرث وغيرها .لقد أكدت دراسة((( أنجزت من قبل المعهد
األمريكي للدراسات األلمانية المعاصرة ،أن نسبة كبيرة من الشباب المنتمين للجيل الثاني والثالث
من المهاجرين يلجؤون إلى المجموعات المتطرفة قصد الحصول على معلومات دينية ،وقد يلجؤون
إلى المواقع اإللكترونية .إن وعي الدول الغربية بخطورة ذلك هو ما دفع بها إلى تقديم مساعدات
قصد تكوين األئمة ودعم التكوين الجامعي في مجال الدراسات اإلسالمية.
وإلى جانب ذلك هناك قضية األماكن المخصصة للصالة والتي ال تتوفر أغلبيتها في الدول الغربية على
مواصفات المساجد ،بل هي أشبه بالمساجد السرية التي تشكل أوكارا للجماعات المتطرفة في الدول
اإلسالمية .هذه الفضاءات المخصصة للعبادة غالبا ما تكون مكتظة ،وغير مالئمة ألداء الصالة ،وتدفع
إلى الشعور بالتهميش لدى المسلمين ،خاصة عندما يقارنونها مع الكنائس المسيحية الجميلة ،سواء
في دولهم األصلية أو في الدول الغربية .وقد بدأت بعض الدول الغربية مؤخرا تعتني ببناء المساجد
وتقديم الدعم المالي لهذا الغرض .ولتفادي خرق قوانينها العلمانية تقدم هذه األموال تحت غطاء تجهيز
مواقف السيارات الخاصة بالمصلين مثال ،أو لتدعيم المراكز الثقافية ،عوض التصريح ببناء المساجد.
إن تشجيع إسالم وطني في الدول الغربية ،أمر مهم كمدخل حقيقي الندماج األقليات المسلمة
في الدول الغربية .إن ذلك سيقوي اندماج المهاجر من الجيل الثاني و الثالث ويشعره في نفس
الوقت بأنه فعال مسلم فرنسي أو ألماني ،إلخ.
لكن هل يمكن أن يحصل ذلك في ظل منع بناء المساجد وبناء المآذن ،وعدم التمتع بعطل األعياد
الدينية وعدم تخصيص وقت ومكان ألداء الصلوات في مقرات العمل ،ورفض السماح للمسلمين
بأداء صالة الجمعة ،إلخ ،إضافة إلى عدم احترام األديان ،وكراهية األجانب؟ إنها معيقات تقابلها من
الطرف اإلسالمي أفكار من عيار الجهاد ضد الكفار وإقامة إمارات إسالمية في بالد الكفر ،إلخ.
هكذا وفي ذات السياق تطرح ،على المستوى القانوني ،معرفة إمكانيات حق األقليات المسلمة،
أو الدول اإلسالمية في مقاضاة الدول الغربية التي تتذرع بحرية الرأي والتعبير عندما يتعلق األمر
(1) EUMC : les musulmans au sein de l’union Européenne, discrimination et Islamophobie. Autriche-2006.
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باإلساءة إلى الدين اإلسالمي بواسطة وسائل اإلعالم الغربية ،وهل يمكن لها االدعاء على خرق
قواعد القانون الدولي ،عند منع هذه األقليات المسلمة من ممارسة طقوسها الدينية؟
رابعا :انتهاك احلقوق الدينية لألقليات املسلمة يف الدول الغربية ،انتهاك لقواعد القانون الدويل.

بغض النظر عن كل القواعد القانونية المضمنة في المواثيق واإلعالنات والقرارات الدولية ،فإن ما
يرتكب من إساءة وانتهاك لحقوق األقلية المسلمة  ،عبر وسائل اإلعالم أو غيرها ،في أي دولة من
الدول الغربية تكون هذه األخيرة مسؤولة عنه وال يمكنها التملص من هذه المسؤولية بذريعة
تشبثها «بمبدإ حرية الرأي والتعبير»((( ،وال بكون هذه الحرية مكفولة بموجب دستورها .فالهدف
من وراء طرح هذا اإلشكال هو دحض «عدم مسؤولية» هذه الدول عن األفالم ،والتقارير المصورة
(الروبورتاجات) ،والحلقات النقاشية في التلفزة ،وما ينشر في الصحافة المكتوبة واإللكترونية من
مواد محرضة ومتضمنة ألفكار عنصرية ضد األقليات المسلمة والعربية في الدول األوروبية ..إن
مسؤولية الدول التي تبث وتنشر فيها هذه األفكار ثابتة ،وال يمكن التملص منها ألي سبب من
األسباب ،ولذا يجب على هذه الدول منعها من التداول ،ومعاقبة المسؤولين عنها ،ألنها تدعو
إلى العنصرية والكراهية ،وإثارة الفتن ،والمساس بحقوق اآلخرين ،وإلى التمييز ضدهم على أساس
الجنس ،أو العرق ،أو اللون((( .وذلك ما تفرضه كل المواثيق والقوانين الدولية التي تنص على
أن كل الدول مسؤولة عن ما يصدر عن إعالمها من إساءات في حق األقلية المسلمة والعربية
المهاجرة ،أو في حق الدين اإلسالمي ورموزه .وتجدر اإلشارة في هذا المضمار إلى:
1.1ميثاق األمم المتحدة ،الذي أكدت مادته ( )2على أن من ضمن مقاصد األمم المتحدة» ...حماية
حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا دون تمييز على أساس العنصر أو اللغة أو الدين.
2.2اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام  ،1965التي تشكل األساس القانوني
لإلعالنات ولمختلف القرارات ذات الصلة ،ألنها تشجب التمييز العنصري بكافة أشكاله وتشجب
الدعاية والتنظيمات القائمة على األفكار والنظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة .وقد
أكدت مادتها ( )5على «الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين(((».
إن ما يحدث اليوم ،سواء في هولندا ،أو بلجيكا ،أو ألمانيا ،أوفرنسا ،أوالدانمارك ،أوفي الواليات المتحدة
األمريكية ،لألقلية المسلمة هو عين العنصرية يتم بحجة التمسك بحرية الرأي والتعبير ،وحرية اإلعالم.
(1) Amelie Robitaille – Froidure : «la liberté d’expression, face au racisme, Etude de droit comparé, francoAméricain L’harmathan. 2011.
R.T.D.H 1993 n° 13 P :

; (2) Massias. F : la liberté d’expression et le discours Raciste ou révisionniste
183 à 210.

(3) Flauss Jean François : la protection internationale de la liberté religieuse. Bruxelles Bruyant 2002.
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خامسا  :الوثائق األخرى ذات الصلة باملوضوع

باإلضافة إلى الوثائق الدولية المشار إليها ،صدرت عن األمم المتحدة وعن أجهزتها المختلفة ،مجموعة
من الوثائق تؤكد على حق وحرية األشخاص في الدين والعقيدة ،وتلح على عدم التمييز ضدهم على
أساس ذلك ،كما تدعو الشعوب والدول إلى تبني سياسة التسامح التي تقتضي نبذ ازدراء األديان وتحظر
المساس بالمقدسات الدينية .ومن أهم هذه الوثائق إعالن  1981الصادر عن الجمعية العامة لألمم
المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب الديني .لقد أكدت ديباجة هذا اإلعالن على أن
التمييز ضد البشر ،على أساس الدين أو المعتقد ،يشكل إهانة للكرامة البشرية ،وتنكرا لمبادئ ميثاق
األمم المتحدة .كما أكدت الفقرة ( )7من الديباجة  9/14على ضرورة اتخاذ الدول ما يلزم لمواجهة
التعصب وما يتصل به من عنف قائم على أساس الدين أو المعتقد ،بما في ذلك تدنيس األماكن الدينية.
بينما حث البند الخامس من القرار الدولي على اتخاذ جميع التدابير لمكافحة الكراهية والتعصب،
وعلى تشجيع التفاهم والتسامح ،واالحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد.
وتتويجا للمبادئ الواردة في المواثيق والعهود السالفة الذكر ،والوثائق التي تدخل ضمن ما يطلق
عليه «القانون الرخو» «  ،» Soft Lawصدرت وثائق أخرى أساسية ومهمة في مسألة احترام األديان
واحترام معتقدات األقليات وعدم التمييز في هذا المجال ،نذكر منها على سبيل المثال ـ القرار الذي
أصدرته لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بتاريخ  12أبريل  2005بشأن مكافحة إهانة األديان
واالزدراء بها((( ،والذي صدر باقتراح من باكستان نيابة عن دول منظمة المؤتمر اإلسالمي.
سادسا  :إمكانية التكييف القانوين لألحداث املسيئة لألقليات املسلمة أمام القضاء:

لقد تنامت الحمالت ضد األقليات اإلسالمية في الغرب ،وهي تتغذى فكريا على نظرية فوكوياما
وهنتنغتون ،وتزكيها األفكار السياسية المسنودة بالتوجهات المستقاة من الريغينية والتاتشرية .وقد
تقوت هذه األفكار وتعززت أكثر في بداية األلفية الثالثة ،عندما لقحت بأفكار المحافظين الجدد
األكثر محافظة ورجعية منها .وفي ظل هذه البيئة ،تطورت الحملة المسعورة ضد األقلية المسلمة
وضد اإلسالم في الغرب ،وتراجعت قيم احترام حقوق اإلنسان الدينية في دول تدعي الريادة في
الدفاع عنها .ألم يكن ذلك أحد أسباب تنامي ظاهرة التطرف المضاد من طرف بعض األقليات
المسلمة ،التي تجد في القوانين المجحفة التي تصدر عن الهيئات التشريعية بإيعاز من أحزاب
اليمين المتطرف ومن يلف لفها في الدول الغربية ،تسويغا للتمييز والحقد ضد األقلية المسلمة(((؟
((( منظمة العفو الدولية .جريمة إهانة األديان في المواثيق الدولية.
بدون تاريخ ،كذلك:

Elenni Polymenopoulou : Liberté de l’art face à la protection des croyances religieuses, op cit.

» (2) Viser – juste : « leçons de la crise caricature
Rapport annuel de l’Euromesco, N° 5, Mai 2007.
Voir aussi : Patrice Meyer-Bisch Jean Bernard Marie: La liberté de conscience dans le champ de la
religion. document de travail de L’IIEDH, n°4.
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أليس قانون منع الحجاب ومقترح فرض الضريبة على ارتدائه ،واالستفتاء الدستوري على منع
بناء الصوامع والمساجد ،ومنع ذبح األضاحي ،إلخ ،كلها قوانين مشجعة على إثارة الفتن؟ أليست
هذه السلوكيات ذات الطابع السياسي ،والمسنودة بقواعد قانونية ،هي ما يعطي لبعض الحاقدين
والمرضى من هذا الطرف أو ذاك الحق في ارتكاب جرائم خطيرة ،هذا لردع اإلسالم واألقلية
المسلمة ،وذاك لحماية اإلسالم والمسلمين في دار الكفر؟ أليس حادث اغتيال تيوفان جوخ من
طرف مغربي متعصب ،واغتيال مروى الشربيني بسبب ارتداء الحجاب من طرف متعصب ألماني
شواهد على ذلك ؟ إنها أحداث سوف تتكرر باستمرار ما دامت قضايا اندماج األقليات المسلمة لم
تتم معالجتها ،ليس عن طريق سن قوانين تمييزية من عيار تلك التي صدرت لمنع الحجاب ،أوتلك
التي قد تصدر ،يوما ما ،لمنع الصالة أو صيام رمضان أو حمل القرآن أو تالوته.
إن مثل هذه القوانين أيا كان مصدرها تتناقض مع حريتين ،هما الحرية الشخصية والحرية الدينية،
وهما من الحقوق والحريات التي تؤكدها كل الشرائع والقوانين واألعراف والديانات ،وتؤكدها
المواثيق الدولية والدساتير الوطنية.
1.1قضايا اإلساءة إىل اإلسالم واألقليات املسلمة أمام القضاء:

من الخيارات الممكن استغاللها عند الشعور بالتعرض للتمييز الديني أو العرقي ،أو اإلساءة إلى اإلسالم
والمسلمين ،خيار اللجوء إلى القضاء ،وهو أمر محبذ في الدول الغربية حيث تنتشر مثل هذه اإلساءات.
ومعلوم أن هناك مجموعة من القضايا عرضت على القضاء في هذه الدول ،تهم ممارسة التمييز العنصري
والديني ضد األقليات المسلمة في أوروبا من طرف اليمين وبعض النازيين الجدد ،هذه بعض نماذجها.
 -في سنة  ،2008رفعت منظمة تسمى «هولندا تظهر ألوانها» دعوى قضائية ضد « فيلدرز»اعتمادا على قانون مكافحة الكراهية الخطابية ،لكنها لم تنجح في إدانته ،خاصة وأن بيان المدعي
العام قد اعتبر إساءات فيلدرز بمثابة جزء من النقاش العام حول اإلسالم في المجتمع الهولندي.
وقد جاء فيه «  ...إن تعبيرات فيلدرز جارحة وهجومية ،لكنها غير قابلة للعقاب ،ألن حرية التعبير
قد تؤدي دورا أساسيا في النقاش العام في المجتمع الديمقراطي» ،وهذا يعني أن التصريحات
المسيئة يمكن أن تكون جزءاً من النقاش السياسي.
-في يناير  ،2009سعى ثالثة من القضاة إلى مطالبة النيابة العامة بمقاضاة فيلدرز بتهمة التحريضعلى الكراهية والتمييز ،غير أنه اتضح قبل البت ،أن الدعوى قد تكون خاسرة ،فالقاضي «بورما
يابو» ،أستاذ القانون والقاضي بمحكمة أمستردام ،أكد أنه من المتوقع أن يتكرر سيناريو 2008
مع فيلدرز ،ويتم الحكم ببراءته ،ألنه حريص في خطاباته على عدم انتقاد األقلية المسلمة
والمسلمين ،لكنه يركز انتقاداته على اإلسالم ،وهذا ال يتعارض مع القانون الهولندي(((.
((( بوعبيد األزهر :األقليات المسلمة في الغرب ومأزق الحريات الفردية والدينية.
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2.2إجراءات حتريك الدعوى من أجل احرتام حقوق األقليات ومنع عدم التمييز:

تزخر الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان باألحكام الخاصة التي يتاح للدول اإلسالمية والعربية االستناد
إليها بغية اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل ردع المسيئين لإلسالم ولألقلية المسلمة ،بالخصوص
في الدول الغربية ،كما أنها تشكل ردا على المتذرعين بحرية الرأي والتعبير .فإذا كانت هذه الحرية
متضمنة في قوانين هذه الدول وفي دساتيرها ،كما هي الحال في سائر دول المعمورة ،فإنه من
الضروري والواجب أن تكون هذه القوانين منسجمة كذلك مع االلتزامات الدولية لهذه الدول ،كما هي
واردة في مواثيق حقوق اإلنسان التي ساهمت في وضعها ،وإال فستكون هذه القوانين غير شرعية،
ومتناقضة مع مفهوم النظام العام الدولي ،ألن احترام وحماية حقوق اآلخرين ،دينية كانت أم عرقية،
من الواجبات التي يفرضها هذا النظام.
إن ذلك ما فصلت فيه االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  ،1965حيث
نظمت الشكوى واإلجراءات والجهات المختصة للنظر فيها ،وذلك في موادها من  8إلى  .16وقد
نصت المادة ( )22من هذه االتفاقية على أنه في حال وجود أي خالف بين دولتين أو أكثر من
الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق أحكام االتفاقية ،تمكن إحالة النزاع إلى محكمة العدل
الدولية .بل ،وأكثر من ذلك  ،يمكن ألي طرف ،وفقا ألحكام المادة ( )36من النظام األساسي
لمحكمة العدل الدولية ،اللجوء مباشرة إلى المحكمة للفصل في النزاعات القانونية المتعلقة بتفسير
أي معاهدة من المعاهدات ،أو أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
وهكذا فإن اإلطار القانوني المنظم الندماج األقليات المسلمة وحمايتها يقضي بأن كل أنواع التمييز
الديني أو العرقي ،تحت أي مبرر كان ،يمكن اللجوء بشأنها إلى القضاء الدولي .وهذه إمكانية
لم تستغلها ،مع األسف ،الدول اإلسالمية لحماية األقليات المنتمية إليها ،والتي تنتهك حقوقها في
الغرب ،تحت مبرر حرية الرأي والتعبير .إنه بفعل سوء استعمال هذه الحرية ،حصلت تجاوزات َم َّست
(طالت) الدين اإلسالمي ونبيه محمد (ص) ،كما َم َّست (طالت) المسلمين جميعا ،خاصة منهم األقلية
المسلمة التي تعيش في أوروبا .وسوف يكون موضوع الصراع بين فكرة حماية الدين ،وفكرة حرية
التعبير ،ومسألة التوفيق بينهما من األمور الشائكة ،خاصة وأن الدين صار يحتل مساحة كبيرة بفعل
عودته كعنصر مؤثر وقوي في العالقات الدولية.
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الفصل الثالث :
اخلطابات العنرصية بني احلرية الدينية وحرية التعبري:
نحو قانون منع اإلساءة إىل األديان
كثيرا ما يصدمنا عنف الخطابات العنصرية المبثوثة على وسائل اإلعالم الغربية بمختلف دعاماتها،
وهي خطابات تسعى إلى تشويه صورة األديان واإلساءة إليها .وعندما يتم االحتجاج على هذه
الممارسات ذات الطابع العنصري عبر القنوات السياسية المتاحة والممكنة ،أو عبر اللجوء إلى
القضاء ،غالبا ما يكون الجواب أن األمر يدخل ضمن حرية التعبير ،وال يتعلق بتاتا بالتمييز العنصري.
كثيرة هي الحاالت ،والقضايا التي عرضت على القضاء ،سواء في دول أوروبا الغربية ،أو في الواليات
المتحدة األمريكية ،إال أن القرار كان دائما هو أن ذلك ال يتعلق بالخطابات العنصرية ،بقدر ما هو
مدرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي المكفولة بموجب القانون الدولي ،والقوانين الداخلية لهذه
الدول ،بدء بدساتيرها وانتهاء بقوانينها اإلعالمية ،وبالتالي فهو غير ممنوع  ،وال توجد مقتضيات
تحرمه في قوانينها الجنائية .وهي إذ تشدد على ذلك تؤكد على أن الخطابات المتضمنة للحقد
والعنصرية هي تلك التي تهدد النظام العام((( ،أو تلك الموجهة إلى شخص بعينه .أما حينما يتعلق
األمر بتوجيه إساءة وإهانة وتشويه لصورة الدين اإلسالمي ،أو أية ديانة سماوية أخرى ،فذلك يدخل
تحت بند حرية التعبير.
املبحث األول :مقاربة التعبري العنرصي واإلساءة إىل اإلسالم يف الغرب
أوال :التعبري املحمل باحلقد والكراهية واخلطابات العنرصية

إن الخطابات العنصرية ،سواء تلك الموجهة منها ضد الديانة اإلسالمية والمسلمين عموما ،والعرب
خصوصا ،أو تلك الموجهة إلى الديانات األخرى ،ممنوعة ومحرمة من وجهة نظر قواعد القانون
الدولي ،ألنها تدخل تحت مفهوم «التعبير المحمل بالحقد والكراهية» .وبما أنه ال يوجد تعريف
متفق عليه حول هذا المفهوم ،ليس فقط في أوروبا بل وحتى في الواليات المتحدة األمريكية(((،
(1) Schrameck.O : « Droit public et lutte contre le racisme », L. P .A 1996, n° 126 p : 4 et.5
(2) Batsele.D, Hanotian.O : « La lutte contre le racisme et la xénophobie » Bruxelles Bruyant, 1992.
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حيث تتوإلى عمليات اإلساءة إلى اإلسالم عبر وسائل اإلعالم ،فإن منظمة «هيومن رايت واتش»
حاولت إعطاءه تعريفا شامال وفضفاضا ،أدخلت فيه كل أشكال التعبير والخطابات المحملة بالقذف
أو السب الموجه ضد المجموعات الدينية ،أو العرقية أو ما شابهها .ومن المعلوم أن الخطابات ذات
الحمولة العنصرية والحاقدة ،هي في أغلب األحيان موجهة ضد األقليات المعزولة ،وهو ما ينطبق
على األقلية المسلمة في أوروبا وفي الغرب بصورة عامة .لكن عند اللجوء إلى مثل هذه الخطابات
غالبا ما يتم التذرع بحرية التعبير من أجل استساغة تمريرها وبالتالي حمايتها .وتبعا لهذا ،نكاد
نلمس أن التعبير العنصري شبه محمي ،ما عدا إذا كان يشكل تهديدا ،كما هو الحال في الواليات
المتحدة األمريكية مثال .أما الدول األوربية فتحاول تقييد الخطابات العنصرية ،ولكن ذلك يبقى
بدون جدوى .فبالرجوع إلى القوانين الجنائية في مختلف الدول األور,بية ،من بريطانيا إلى فرنسا،
فألمانيا والسويد ،نجد أنه في مجموع هذه القوانين يمكن التمييز بين القوانين التي تؤكد على
حماية النظام العام ،وتلك التي تسعى إلى حماية الكرامة اإلنسانية (((.
فالخطابات العنصرية التي تستهدف مجموعة ما أو أقلية ما قد تعتبر تهديدا للنظام العام ،وبالتالي
هي من حيث درجة خطورتها تعادل السب والقذف الموجه لشخص محدد بعينه ،ومع ذلك فإن
هذه القوانين في كثير من األحيان ال تحمي حقوق األقليات في حد ذاتها .وهي ،حسب صوندرا
كوليفي «  ،» Sondra Colivieلم تطبق بكيفية فعالة ،إذ ال يكفي وجود نص قانوني يمنع
الخطابات العنصرية ويحرم الدعوة إلى الحقد والكراهية ،كما هو الشأن فيما يتعرض له اإلسالم
والمسلمون في مختلف الدول الغربية .وكمثال على عدم تطبيق هذه القوانين ،نرى أن إيرلندا ،التي
تتوفر على قانون بهذا الشأن منذ  ،1992لم تعرف حتى اآلن إال متابعة واحدة تتعلق بالتحريض
على الحقد والعنصرية الدينية .كما توجد قوانين من هذا القبيل في كل من ألمانيا ،والدانمارك،
وهولندا ،وبلجيكا ،وهي قوانين جد متقاربة ومتشابهة ،وتشتمل على عقوبات مدنية وجنائية .كل
هذه القوانين تؤكد على حماية الكرامة اإلنسانية ،وبعضها على حماية النظام العام((( ،إلى جانب
الكرامة اإلنسانية .ففي فرنسا ،والدانمارك ،وألمانيا ،وبلجيكاُ ،ح ّرمت الخطابات العنصرية المبنية على
الكراهية ،بدون أن تكون هناك نية للتحريض على الكراهية ،حتى وإن لم يتسبب ذلك في اضطراب
في النظام العام.
لكن ،وهنا تكمن عقدة المشكلة ،لماذا يتم التغاضي عن الخطابات الموغلة في العنصرية والكراهية
التي تسب وتحتقر وتسيء إلى اإلسالم والمسلمين؟ أال يتناقض ذلك مع ما هو مضمن في قوانين
هذه الدول؟ أال يتناقض مع قواعد القانون الدولي التي اعتمدتها هذه الدول؟
(1) Foulon Piganiol. J : Nouvelle réflexion sur la diffamation 1970- Chron : pp 163-166.
(2) Korman.C : « Délit de presse raciste et délit de propagande » L.P, 1993, n° 103 pp 90-97.
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بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي يتبين لنا كيف أن الدعوة إلى العنصرية والتحريض عليها أمور
محرمة وممنوعة ،وهذا ما تؤكده مختلف الوثائق القانونية الدولية الملزمة منها وغير الملزمة،
اإلقليمية منها والدولية .نجد هذا مفصال في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وفي االتفاقية
الدولية ضد جميع أنواع التمييز العنصري ( ((( 1965المادة الرابعة) ،وفي االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان ،وفي غيرها من اإلعالنات واالتفاقيات والقرارات الدولية.
إن المقاربة التي تدعو إلى ضرورة منع معاقبة كل أنواع الدعوات العنصرية ،تتقاطع مع كتابات
المفكرين األمريكيين أنصار «النظرية النقدية للعرق» ،وهذه النظرية مبنية باألساس على أفكار
الكتاب اليساريين الرافضين لتأثير السلطة العرقية والعنصرية على الثقافة القانونية في المجتمع
األمريكي .ويسعى هؤالء إلى تحقيق هدفين أساسين هما :
-تحطيم العالقات القائمة حتى اآلن بين القانون والسلطة العنصرية في المجتمع األمريكي.-معرفة كيف يمكن لنظام مبني على تفوق البيض ،ويقمع األشخاص ذوي البشرة الملونة أنيبقى قائما في أمريكا.
كتابات هؤالء المنظرين كان لها بعض التأثير – ولو أنه مازال ضعيفا  -في إحداث التوازن بين عدم
التمييز ،وبين حرية التعبير .ومن ثم فإنهم يدعون إلى وضع قيود وحدود على حرية التعبير عندما
يتم اللجوء إلى إثارة العنصرية ،والكراهية ،ويقفون بالتالي ضد النظرية التي تنادي بتداول جميع
األفكار بحرية تامة.
إن أنصار نظرية نقد العنصرية ،يقولون إنه إذا كان كل الناس يمكنهم تبادل األفكار بحرية ،فإن ذلك
ينبغي أن يكون مقيدا ،عندما يتعلق األمر بالخطابات والتعبيرات العنصرية ،وإال فال معنى للتداول
الحر لألفكار ،ألن األمر سيصبح فوضى .وينطبق هذا على العنصرية الدينية كما على العنصرية
العرقية (اإلثنية) ،ومنها ما يتعرض له اإلسالم والمسلمون في أمريكا وفي الغرب عموما من إساءة
وتحقير ،يتم تحت مبرر حرية التعبير بوصفها حرية مقدسة هناك .وهذا يدفعنا إلى التساؤل
التالي :أال يعتبر ما يتعرض له اإلسالم والمسلمون من إساءة بمثابة دعوة إلى العنصرية الدينية؟
والحقيقة أنه ال يمكن التذرع بحرية التعبير ،المقيدة أصال بموجب قواعد القانون الدولي ،من أجل
الدعوة إلى العنصرية وإلى البغضاء وإثارة الفتن وإلى تعميق الكراهية.
وإنطالقا مما سبق ينبغي التأكيد على أن خرق اإلعالم الغربي لقواعد القانون الدولي يبرز بشكل
واضح على هذا المستوى ،مما يحتم ضرورة وضع قانون صارم في أمريكا وفي الدول الغربية يحرم
ويجرم الخطابات والدعوات العنصرية ،ألن نتائج األفكار العنصرية المتطرفة التي يتم تداولها تتناقض
(1) De Goutté R : le rôle du comité des nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale. RTDH
2001 n° 46 PP : 567-584.
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واألفكار الديموقراطية في مجتمع ديموقراطي .ويمكن أن نالحظ أن بعض التقارير حول موضوع
العنصرية تسير في هذا المنحى وتنادي بتقييد حرية التعبير قصد منع الخطابات العنصرية .ذلك
مثال ما ذهب إليه تقرير لوريتا روس « »Loreta Rossالذي ربط بين الخطابات العنصرية والجرائم
العنصرية ،والذي يسير في اتجاه((( نظرية «المنحدر المنزلق» المطبقة كثيرا في الواليات المتحدة
األمريكية .ومن المعلوم أن هذه النظرية قد تخفف من غلوها نظرية «الخطر الواضح والوشيك
الوقوع» .وكال النظريتين طبقهما االجتهاد القضائي األمريكي.
ثانيــا  :مــدى انطبــاق مفهــوم اخلطــر الواضــح والوشــيك الوقــوع عــى اخلطابــات العنرصيــة ضــد اإلســام
واملســلمني.

مفهوم «الخطر الواضح والوشيك الوقوع» ،هو من إبداع االجتهاد الفقهي األمريكي ،وتم تطويره فيما
بعد ،على مهل وبكثير من الحذر ،من طرف القاضيين «هولمز»  Holmesو «برنديس» .Brandeis
يشدد هذا المفهوم على إمكانية تقييد حرية التعبير إذا كان من شأنها أن تحدث «خطرا واضحا
وحاال» .وقد أوضح القاضيان برانديس وهولمز أن على الواليات المتحدة األمريكية العمل على معاقبة
الخطابات التي تهدف إلى إنتاج «الخطر الواضح والحال ،والوشيك الوقوع» ،والذي قد يتسبب بشكل
سريع في آالم غير محسوبة العواقب لضحاياه((( ..إن اجتهاد هذين القاضيين ستعقبه اجتهادات
فقهية في موضوع «الخطر الواضح والوشيك الوقوع» بهدف الدعوة إلى تقييد حرية التعبير ،إذا كانت
هناك أسباب وجيهة وحقيقية تدفع إلى الخوف من أن تؤدي حرية التعبير ،إن هي طبقت كما هو
وارد في أول تعديل دستوري أمريكي  ،1791إلى التسبب في خسائر حقيقية .ويشترط بأن تكون
هناك أسباب معقولة تبرز بشكل واضح أن هذا الخطر فعال وشيك الوقوع ،وأن يكون الخطر الواجب
تفاديه جديا ،وأنه يحث على العنف.
يمكن أن نتساءل هنا حول ما يحدث لإلسالم في الواليات المتحدة األمريكية من إساءة وتشويه،
تحت ذريعة حرية التعبير ،قصد معرفة ما إذا كان ينطبق عليه مفهوم الخطر الواضح والوشيك
الوقوع .ألم يتسبب فيلم «براءة المسلمين» في أحداث خطيرة وصلت حد اغتيال السفير األمريكي
في ليبيا؟ أال ينبغي تقييد حرية التعبير تفاديا لمثل هذه األحداث؟ أال يتضمن مثل هذا الحدث
«الخطر الحال والوشيك الوقوع»؟
لقد حدد الفقه األمريكي الخطابات والتعبيرات التي من شأنها أن تحث على إثارة العنف ،ويدخل
ضمن هذه األخيرة ما نشرته الصحافة في الواليات المتحدة من إساءة واحتقار لإلسالم والمسلمين،
((( نظريــة المنحــدر المنزلــق ،تنتقــد بشــدة االســتثناءات التــي تطــال تقييــد حريــة التعبيــر ،ولذلــك فهــي تدعــو إلــى
عــدم اللجــوء إلــى أيــة قيــود مهمــا كانــت الظــروف.
(2) Batsele.D, Hanotian.O : « La lutte contre le racisme et la xénophobie » Bruxelles Bruyant, 1992.
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بالخصوص بعد أحداث  11سبتمر  .2001ويجب التذكير بأن نوعين من الخطابات لهما صلة بإثارة
العنصرية الدينية ظهرا في بداية األلفية الثالثة ،سواء في أوروبا أو في الواليات المتحدة :أولهما
يرمي ،عن قصد أو عن جهل ،إلى حث الذين يخاطبهم إلى القيام بردة فعل عنيفة .وثانيهما يهدف
من ورائه صاحبه على اإلساءة لألقليات الدينية أو العرقية ويدفعها إلى ردة فعل تحمل من المخاطر
ما ال تحمد عقباه ،عن طريق اسنخدام العنف تجاه شخص أو مجموعة دينية أو عرقية .وينطبق هذا
على إثارة الشعور الغاضب لألقليات المسلمة عندما تقوم وسائل اإلعالم الغربية عموما بإهانة الدين
اإلسالمي ورموزه.
ويجب التأكيد على أن مسألة منع الخطابات العنصرية ضد المسلمين والعرب بغية إثارة رد فعلهم
العنيف ،لم تعرض قط على القضاء األمريكي ،رغم أن هناك مؤشرات عديدة تبين أنه لو عرض األمر
على المحكمة األمريكية العليا ،لحكمت بدون شك بمطابقة ذلك مع التعديل الدستوري األمريكي،
المتعلق بحرية التعبير.
إلى أي حد ينطبق منع الخطابات العنصرية ضد أقلية دينية أو عرقية بغرض قيامها برد فعل
عنيف ،مع ما تقوم به بعض وسائل اإلعالم الغربية من تحريض ضد المسلمين والعرب ،باعتبارهم
أقليات في الدول الغربية؟ خالل سنة  2003طلب من المحكمة العليا األمريكية أن تنظر في مسألة
الخطاب العنصري الموجه ضد أقلية عرقية ودينية بهدف إثارة رد فعلها العنيف حول حادث «إحراق
الصليب» ،لكن هذه األخيرة اعتبرت أن القانون الذي يعاقب «واقعة إحراق الصليب» ،باعتباره رمزا
دينيا ،ليست متطابقة مع التعديل األول للدستور .وتبعا لذلك أخذت المحكمة العليا على والية
فيرجينيا أنها لم تعمل على التمييز بين حرق الصليب الذي تم القيام به بغية إثارة الغضب ،وبين
عملية تهديد وتخويف وإهانة الضحية.
ويستخلص من هذا ،أنه إذا كان إحراق الصليب يحتمل أن يؤدي إلى ردة فعل عنيفة من الشخص
الذي وجه إليه القيام بهذا الفعل ،فإن المحكمة قد تقدر أن األمر متطابق مع التعديل األول للدستور.
وقد أوضح ج هعروش ( )G. Haarocheأن القاضي األمريكي يحبذ أن تكون العالقة بين الخطاب والفعل
وردة الفعل قد تمت في وقت وجيز .إذا كان ذلك هو الحال ،فإن منع الخطاب الذي من المحتمل أن
يثير رد فعل عنيف من طرف األقلية العرقية التي هو موجه إليها يكون متطابقا مع التعديل الدستوري،
فإن التحريض على الكراهية الدينية والعرقية يعتبر مناقضا للدستور .هذه المقاربة قد أثرت على
تطورات حرية التعبير في أوروبا ،انسجاما مع التصور األمريكي حول التوفيق بين حرية التعبير وحق
الحماية ضد العنصرية بكل أنواعها ،الدينية والعرقية ،إلخ (((.
(1) Amélie Robitaille. Froidure : Liberté d’expression face au racisme. Etude de droit comparé francoAméricain P : 73-80. L’Harmathan- 2011.
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ثالثــا  :تقييــد حريــة الــرأي مــن أجــل احــرام األديــان قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدويل حلقــوق
اإلنســان

إن الظرف السياسي الدولي الذي تم استعراضه في الفصل األول من هذه الدراسة واكبته قواعد
القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وقواعد القانون الدولي لإلعالم .هذه القواعد تحث وتؤكد على ضرورة
لجم وسائل اإلعالم وفرض بعض القيود عليها ،إن هي خرجت عن الحدود المرسومة لحرية الرأي
والتعبير كما هي محددة ،أوال في قواعد القانون الداخلي ،ثم في قواعد االتفاقية الدولية.
المالحظ أن منظمة المؤتمر اإلسالمي واالتحاد األوروبي قد تنبها ألهمية ما جاء به الجهاز االتفاقي
لحقوق اإلنسان ،كتقييدات على حرية الرأي والتعبير ،إن هي تمادت في التعدي على الحياة الخصوصية
لألفراد أو حاولت المساس بأمن الدول ،أو بالنظام العام ـ بمختلف مكوناته ـ االجتماعي واالقتصادي،
أو عندما تتجرأ على إثارة وتشجيع العنصرية والكراهية بمختلف ضروبها.
هذه القضايا نجدها تتكرر بشكل متوال في سلسلة من التقارير الدولية ،التي تستحضر المرجعيات
القانونية الدولية ذات الصلة بموضوع حرية اإلعالم ،وحرية الرأي والتعبير .ويالحظ أن التقارير
الخاصة بهذا الموضوع قد أجمعت على أهمية دور اإلعالم في مناهضة خطاب الكراهية والتمييز
الديني والعرقي...
ويقتضي منا تفصيل ذلك الرجوع إلى البحث عن هذه القيود ،من خالل ثنايا المقتضيات المنظمة
لها في وثائق الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،أو من خالل بعض اإلعالنات الدولية ،خاصة إعالن
 ،1981وبعض القرارات مثل قرار منع اإلساءة إلى األديان الصادر عن األمم المتحدة في .2011
كما يقتضي طرح فكرة اتفاقية دولية لهذا الغرض ،أو بروتوكول دولي ملحق باتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز.
إن هذه القيود التي نصادفها في مختلف القوانين الداخلية لإلعالم ،والتي نجدها مجسدة في قواعد
القانون الدولي ،قد صارت قواعد آمرة ال تجوز مخالفتها اتفاقا .ومن المعلوم أن الدعوة إلى الكراهية
الدينية ،المرتبطة بالقذف والسب واإلساءة إلى اإلسالم والمسلمين بواسطة وسائل اإلعالم الغربية،
تدخل ضمن هذه الخانة ،ألنها تمس في العمق الحرية الدينية ،وتنبذ كل ما له عالقة بالدعوة إلى
عدم التمييز الديني والكراهية الدينية.
إذا كانت هناك إساءات إلى الدين اإلسالمي منذ فترة ،من طرف بعض الكتاب الغربيين أو حتى
من طرف بعض المسلمين مثل «سلمان رشدي» ،والبنغالية تسليمة نسرين ،والصومالية «أيان
هرشي علي» وغيرهم ،عبر مجموعة من األفالم والروايات ،ومختلف الكتابات اإلبداعية ،فإن األكثر
إيالما واألشد مساسا وإساءة لإلسالم ،هو ما تعج به اليوم وسائل اإلعالم الغربية المكتوبة والمرئية
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إن هذه الوسائل تمعن في اإلساءة إلى اإلسالم والمسلمين
والمسموعة وااللكترونية((( .حيث ّ
والعرب تحت مبرر حرية التعبير المكفولة لها قانونا .في حين أن قواعد القانون الدولي ،وما هو
متضمن في اجتهادات الفقه الدولي النزيه ،وفي جل أحكام قضاء المحاكم الدولية في النوازل ذات
الصلة بحرية التعبير ،أو بحماية الحقوق الدينية لألشخاص المنتمين ألقليات دينية ،أو الخاصة
باإلساءة إلى األديان ،تفند هذا االدعاء ،وتعتبره مناقضا جملة وتفصيال لمضامين قواعد القانون
الدولي لحقوق اإلنسان ،والقانون الدولي لإلعالم.
لقد وردت القيود الخاصة بحرية التعبير واإلعالم في وثائق الشرعة الدولية ،كما في كافة الوثائق
الدولية األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان بنفس العبارات ،وكأنها ترديد لذات المضامن والمصطلحات
المضمنة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .إن ذات القيود التي ضمنت في وثائق
الشرعة الدولية نجدها تتكرر في الوثائق اإلقليمية لحقوق اإلنسان ،مما يعني أنه ال يمكن أبدا
التنصل منها تحت ذريعة الخصوصيات ،ألنها مبادئ وقواعد آمرة من قواعد القانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،وبالتالي ال يجوز وال يمكن ،بل يمنع حد االستحالة التذرع بما يخالفها.
ثم إن القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير لو لم تكن فعال قواعد آمرة ،ألمكن لمن يتذرع اليوم
بحرية الرأي والتعبير في اإلساءة إلى األديان وعدم احترام رموزها ،أن يمارس عليها التحفظ عند
المصادقة على االتفاقيات والعهود التي ضمنت فيها .لهذا ال مجال اليوم للتذرع بكون حرية الرأي
والتعبير مطلقة ،أو بكونها تتعارض مع القوانين الداخلية لبعض الدول بما فيها دساتيرها ،كما تفعل
الواليات المتحدة األمريكية ،مثال  ،حيث تتحجج بالتعديل األول لدستورها ،الذي انصب باألساس
على هذه الحرية ،ألن ذلك يتنافى ومبدأ تدرج القوانين حيث يخضع النص األدنى لألعلى منه.
رابعا :التوفيق بني حرية التعبري واخلطابات العنرصية يف أوروبا

بالنسبة للقاضي األوروبي ،تعتبر حرية التعبير ،بوصفها حجر الزاوية في بناء الديموقراطية
وحقوق اإلنسان ،محمية بموجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .فالترابط بين حرية التعبير
والديموقراطية المتجذر في فكر اآلباء المؤسسين األمريكيين ،قد تأثر به الفكر السياسي األوروبي،
كما تأثرت به بعض اإلعالنات الثورية عقب الثورات البورجوازية في أوروبا ،وتأثرت به كافة الدساتير
األوروبية .إذا كان األمر كذلك ،فالقضاء األوربي هو اآلخر يبدو متأثرا اليوم ،أكثر من أي وقت مضى،
بالتصور األمريكي حول حرية التعبير ،وبالخصوص مسألة فرض القيود والحدود على هذه الحرية،
وخاصة عندما يتعلق األمر بالخطابات والتعبيرات العنصرية .وهناك بعض مظاهر استحضار االجتهاد
((( شريف درويش اللبان »:مداخالت في اإلعالم البديل والنشر اإللكتروني على اإلنترنيت
اردالعالم العربي :القاهرة .2010
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القضائي األمريكي وتبنيه في القرارات التي تصدرها المحكمة األوروبية .ويتم التعبير عن هذا التبني
شريطة أن يكون االجتهاد القضائي األمريكي مسنودا ومبنيا بشكل متين ،بحيث يمكنه أن يساعد
على تفسير بنود االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
هناك من ذهب إلى حد اقتراح «إعادة كتابة المادة ( )10من االتفاقية األوروبية ،لتصبح على غرار
دستور الواليات المتحدة ،خاصة تعديله األول .فإذا كان هذا ال ينطبق على كل المجاالت المتعلقة
بحرية التعبير((( ،فإنه على عكس ذلك فيما يتعلق بتحريم الخطابات العنصرية ،حيث إن هناك شيئا
من عدم االنسجام الطفيف .فالمحكمة األوروبية تعطي األولوية لحرية التعبير أكثر من المحكمة
األمريكية .والقاضي األمريكي يعتبر أن الخطاب المحتمل أن يحرض على العنف العرقي والديني
يمكن أن يجرم ويمنع .أما المحكمة األوروبية فتبدو متسامحة فيما يخص التعبير العنصري .لكن،
مع ذلك ،ال نلمس أن هناك تطورا فيما يخص اإلساءة إلى اإلسالم والعرب والمسلمين ،بالخصوص بعد
أحداث سبتمبر ،حيث تكاثرت الخطابات العنصرية وإزدراء اإلسالم والمسلمين.
وبشأن تحريم الخطابات العنصرية على المستوى األوروبي وفهم موقف القضاء األوروبي منها نستحضر
كيف تم اللجوء ،ألول مرة ،إلى التوفيق بين حرية التعبير والحق في الحماية ضد العنصرية ،وذلك
في قضية جيرسيلد ( .)Jersildويتعلق األمر بإدانة صحفي من طرف القضاء الدانماركي لكونه أنجز
تسمى «المعاطف الخضر» ( )les blousons vertsثم بثه على التلفزة.
تقريرا صحفيا حول مجموعة َّ
وقد أخذ عليه القضاء الدانماركي كونه احتفظ ،في أثناء تركيب التقرير المصور وإخراجه ،بالخطابات
األكثر إثارة مع عدم إبداء أي تعليق يبين عدم اتفاقه مع هذا الخطاب العنصري .وقد تم بث هذا
التقرير على القناة الوطنية في وقت ذروة المشاهدة ،بحيث ال يستبعد أن شريحة من الرأي العام
وجدت فيه ما يذكي ادعاءاتها العنصرية ويشجعها.
إذا كان القاضي األوروبي ،قد اعتبر أن الخطاب الذي يحمله التقرير يتضمن السب والقذف في
حق المجموعات المستهدفة ،وأنها ال تستفيد من الحماية التي تضمنها المادة ( )10من االتفاقية
األوروبية((( ،فإنه قد خلص إلى أن معاقبة صحفي لكونه ساعد على إذاعة ونشر تصريحات صادرة
عن طرف ثالث في مقابلة صحفية ،سوف تعد عرقلة حقيقية أمام حرية اإلعالم ،وسوف تحد من
مناقشة القضايا ذات الفائدة العامة.
ومعنى هذا أن القاضي األوروبي يطبق على وسائل اإلعالم السمعية البصرية المبادئ التي تطبق
على الصحافة المكتوبة.
(1) Le Elerc.H : les principes de la liberté d’expression et la cour européenne des droits de l’homme »,
L.P : 1999.n° 167, PP : 271à 275.
(2) La cour EDH : 23 septembre 1994, Jelsid contre le Danemark, requête n° 15890/89.
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إن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قد سلكت مسلك المحكمة العليا األمريكية فيما يخص حرية
التعبير ،وهو أمر فيه كثير من المبالغة ،و قد أثار جدال فقهيا قويا وسط رجال القانون األوروبيين،
ويعتبر موضوع خالف شديد بينهم .وهكذا فإن القرار المتعلق بقضية جيرسيلد ( )Jersildتم انتقاده
بحدة من طرف القانونيين واعتبروه متشددا ومحافظا على حماية حرية التعبير أكثر من الالزم.
خامسا  :تناقض مواقف القضاء الغريب بني اهلولوكوست واإلساءة لإلسالم

هناك إشكال آخر مرتبط بحرية التعبير والخطابات العنصرية ،يتعلق بإنكار الهولوكوست .فالقاضي
األوروبي يرفض أن يوسع حماية حرية التعبير لتشمل الخطابات المنكرة لوجود المحرقة .واعتبر
الهولوكوست يدخل ضمن الوقائع واألحداث القائمة فعال والتي ال مراء فيها .وفي الوقت الذي تعتبر
فيه المحكمة األوروبية أن «البحث في الحقيقة التاريخية جزء ال يتجزأ من حرية التعبير» ،إال أنها،
إلى جانب ذلك ،تشدد على أن الهولوكوست حدث حاصل ويرقى إلى جريمة إبادة اليهود في أوروبا(((.
يبدو أن هناك انسجاما بين الموقف القضائي األوروبي ونظيره األمريكي حول مسألة الهولوكوست.
وإن كان ال يلجأ إلى المحكمة العليا األمريكية للبت في هذه القضية ،فإن هناك مؤشرات عديدة
تعتبر الخطابات المنكرة له ،خطابات متناقضة مع التعديل الدستوري األمريكي األول .وتتفق
المحكمة األمريكية واألوروبية حول اعتبار الهولوكوست والنقاش فيه مناقضاً لحرية التعبير ،حيث
أكدتا معا أن هناك مجاالً للتمييز بين الوقائع و»أحكام القيمة» ،باعتبار أنه إذا وجد الحدث فمن
السهل إثباته ،بينما قد تؤدي أحكام القيمة إلى المساس بحرية التعبير وحرية الرأي(((.
ويتضح مما سبق أن المحكمة األوروبية والمحكمة العليا األمريكية تعتبران الخطابات العنصرية
والمنكرة لوجود الهولوكوست تتناقض وحرية التعبير .لذلك من المفروض أن ال تكيل بمكيالين،
وعليها أن تعتبر أن اإلساءة إلى اإلسالم والمسلمين ،وتشويه صورة اإلسالم والمساس برموزه
الدينية من طرف وسائل اإلعالم الغربية متناقض كذلك مع حرية التعبير ،وأن ذلك مشمول بالمادة
 10من االتفاقية األوروبية ،وبالتعديل األول من الدستور األمريكي.
سادســا  :موقــف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وفرنســا مــن مناهضــة العنرصيــة وعالقتــه باإلســاءة إىل
اإلســام

ينبغي التأكيد على أن هناك سلسلة من االتفاقيات الدولية التي تمنع العنصرية وتحرم الخطابات
العنصرية ،كما ينبغي التأكيد على أن القضاء العالي األمريكي وقضاء المحكمة األوروبية لحقوق
(1) Haarscher G : le blasphémateur et le raciste RTDH 1995, n° 23. Page : 417 à 422.
(2) Cohen Jonathan G : « Négationnisme et droits de l’homme », RTDH, 1997 n° 23.p :571.
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اإلنسان يوجد في أحكامهما ما قد يبدو أنه مساير لتحريم العنصرية إن كانت مهددة للنظام العام
بسبب احتوائها على خطر حال ووشيك الوقوع.
إذا كانت االتفاقية الدولية ضد كل أنواع التمييز العنصري ،والعهد الدولي للحقوق المدنية ،يتعرضان
لموضوع التحريم والمنع إياه ،فإن الوثيقة األولى تمنع أية دعوى إلى الكراهية الوطنية أو الدينية
أو العرقية التي تعتبر تحريضاً على العنصرية والكراهية والدعوة إلى العنف ...أما الوثيقة الثانية أي
اتفاقية  ،1965فتؤكد على التزام الدول بمعاقبة كل تحريض على التمييز العرقي ،وكل عمل يرمي
إلى العنف ،أو التحريض عليه ضد األشخاص المنتمين لمجموعة دينية أو عرقية ،إلخ .وهكذا ،فإن
ما يالحظ للوهلة األولى على الوثيقتين ،هو أنهما ال تحرمان أو تمنعان الخطابات المنكرة للمحرقة،
أو انتقاد الديانات ،أو إنكار وجود اإلله.
إن االجتهاد القضائي األمريكي يعتبر هذه األقوال والخطابات مشمولة بحماية التعديل األول
للدستور األمريكي((( ،لذلك فالواليات المتحدة األمريكية قد أبدت تحفظاتها على اتفاقية ،1965
وبالخصوص على المقتضيات التي تمنع الخطابات العنصرية .وفعلت نفس الشيء مع العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية .فأمريكا ترى أن تحريم الخطابات العنصرية خاضع إلرادة الدول ،وبذلك
فإنها تتشبث بالمبدإ السائد في العالقات الدولية الذي يؤكد على أن قواعد القانون الدولي التي
تربط بين الدول هي نتاج إرادتها .وبناء عليه ،فإن الوفد األمريكي في أثناء المصادقة على االتفاقيات
الدولية المجرمة للخطابات العنصرية موزع بين إطالق العنان لحرية التعبير ،وبين تقييدها بسبب
الخطابات العنصرية ،وإكراه التعديل األول من الدستور .من ثم كان لزاما عليه وضع تحفظات على
المقتضيات الخاصة بالخطاب العنصري ،المضمن في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وفي
االتفاقية الدولية لمنع جميع أنواع التمييز العنصري ،وهو نفس الموقف الذي سارت عليه فرنسا.
إن الوفد الفرنسي لم ير من الضروري التحفظ في أثناء التوقيع والمصادقة على هذا العهد ،أما
الواليات المتحدة التي تحفظت على المادة ( )20الفقرة ( ،)2فقد أوضح وفدها أن هذا المقتضى ال
يمكن أن يفرض عليها وضع قوانين واتخاذ إجراءات ،من شأنها العمل على تضييق حرية التعبير
وتأسيس الجمعيات ،وهو أمر محمي بموجب الدستور والقوانين في الواليات المتحدة األمريكية.
ويمكن تفسير هذا التحفظ بكون الخطابات العنصرية هي وحدها الممكن أن تحرض على العنف
الديني والعرقي الذي يمكن منعه وتحريمه ،بينما يشير العهد كذلك إلى التحريض على الكراهية
والعنصرية.

(1) Bird K : l’impossible réglementation des propos à caractère raciste aux états unis, R.F.D.C 2001 n° 46
P 265-287.
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إن موقف الواليات المتحدة يكمن في عدم رغبتها المطلقه في تقييد حرية التعبير ،حتى ولو تم
ذلك تحت شعار محاربة العنصرية بمختلف أنواعها العرقية والدينية ،الخ .كما تحفظت الواليات
المتحدة كذلك على المادة ( )4من اتفاقية  ،1965وقد فعلت فرنسا الشيء نفسه.
إذا كان تحفظ فرنسا يهدف إلى كسب الوقت من أجل أن تتخذ اإلجراءات القانونية الضرورية
والالزمة ،فإن التحفظ األمريكي جاء ليفرغ مقتضيات المادة ( )4من مضمونها .وبالفعل ،فإنه عند
التوقيع على هذه االتفاقية ،أوضح المندوب األمريكي أن دستور بالده يتضمن مقتضيات تهم حقوق
األفراد كالحق في حرية التعبير ،وأن ليس هناك أدنى مبرر لكي تلتزم الواليات المتحدة بأي نص
قانوني أو أي إجراء مهما كان ،متناقض مع نص الدستور .وعند المصادقة على هذه االتفاقية فإن
الواليات المتحدة األمريكية لم تكتف فقط بالتحفظ عليها ،بل أتبعته بتصريح تفسيري َّ
ذكرت فيه
بأهمية حرية التعبير (((.
سابعا :إكراه حرية الرأي والتعبري وإرهاصات سن قانون حلامية األديان

قد يؤدي اإلقدام على الحاالت التي تم التعرض لها والمتعلقة ببعض النماذج الخاصة بانتهاك حرمة
الديانات وبالخصوص الدين اإلسالمي واإلساءة إلى رموزه ،تحت ذريعة حرية التعبير ،واالستمرار
فيها إلى ردود فعل أكثر عنفا وتشنجا مما عليه الحال حتى اآلن .من هذا المنطلق تبدو ضرورة
كبح جماح كل من تسول له نفسه التمادي في المساس بالرموز الدينية بفعل حساسيتها ،ومن ثم
ضرورة وضع قوانين تسهم في بلوغ هذا الهدف وطنيا ودوليا ،دون المساس بحرية الرأي والتعبير
أو تقييدها بما يخالف قواعد القانون الدولي .كما ينبغي إعادة النظر في قوانين قائمة تطلق العنان
لمثل هذه الممارسات التي من شأنها اإلخالل باألمن الداخلي للدول ،وباألمن الدولي ،ووضع قانون
دولي اتفاقي ملزم لمنع اإلساءة إلى األديان ،دون تقييد حرية الرأي والتعبير.
إن اإلساءة إلى األديان من الموضوعات الحاضرة في مختلف تشريعات الديمقراطيات األوروبية،
طيلة الجزء األكبر من القرن العشرين ،إذ كانت القوانين الجنائية هناك تهتم بتجريم اإلساءة إلى
األديان ،سبا و قذفا .لكن المالحظ أنه منذ ظهور المالمح األولى للنظام العالمي الجديد ،وبعد صدور
«آيات شيطانية» لسلمان رشدي ،وما أعقبها من هدر لدم صاحبها ،بدأت بعض هذه الدول تعدل
قوانينها ذات الصلة بالموضوع ،تحت مبرر حماية حرية الرأي والتعبير.
و قد أثير موضوع النقاش حول القوانين ،من جديد ،بشكل واسع بعد سلسلة من األحداث المؤسفة
والمؤلمة ،من ضمنها اغتيال أشخاص أبرياء ،و آخرين متهورين من طرف أشخاص متعصبين.
(1) Amelie Robetail. Froidure : liberté d’expression face au Racisme P 176-177-178-180.
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وفي هذا المناخ بدأت من جديد تظهر مالمح العودة إلى إصدار قوانين تمنع وتحرم اإلساءة إلى
األديان ،أحيانا تحت شعار حماية الحرية الدينية ،و أحيانا أخرى تحت شعار احترام الذات اإللهية،
وحماية الرموز الدينية ،أو تحت شعار منع تغول حرية الرأي والتعبير ،وحماية األديان من سطوة
هذا التغول.
لقد ساهمت وسائل اإلعالم بمختلف دعاماتها في تفجير وإذكاء نار الفتنة الدينية بعد أحداث 11
سبتمبر  2001وقبلها ،فكانت الرسوم الكاريكاتورية حول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم،
في جريدة «جيال ندربوستن» الدانماركية في سنة  ،2005اللحظة القوية النتشار نار الفتنة التي
تعاظمت بصدور أفالم من قبيل« ،فتنة» «وبراءة المسلمين» وأفالم وكتابات وتصريحات أخرى
كثيرة((( ،مبثوثة ومنشورة بواسطة مختلف الدعامات اإلعالمية ،والتي كان هدفها واحدا ،أال وهو
تشويه صورة اإلسالم.
إن اإلساءات المتوالية لإلسالم عبر وسائل اإلعالم الغربية ،على الرغم من خرقها لقواعد القانون
الدولي ،وخرقها للقانون الوطني الداخلي ،تتذرع بافتراض مبني على منطق واه وخاطئ بكل
المقاييس السياسية والقانونية واألخالقية .ينطلق هذا االفتراض من أن التصريحات المحملة
بالتحريض على الكراهية ،وعلى العنصرية الدينية ،وعلى االنتقاد الموجه ضد األديان يعتبر مقبوال
حتى وإن وصل حد اإلساءة إليها وألتباعها ،ويدخل ضمن مجال الخطاب العام ،المكفول لوسائل
اإلعالم بموجب حرية الرأي والتعبير ،وهو جائز ومشروع .وغالبا ما تتم مقارنة ذلك بانتقاد أي مذهب
فكري أو فلسفي ،وهنا مكمن الخطإ الذي يؤدي إلى تكرار أحداث العنف ،كلما أسيء إلى المشاعر
الدينية للدولة أو لجزء من سكانها ،وهذا ما ينطبق على المسلمين في الدول الغربية.
حاولت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان منذ  1976اإلجابة عن جزء من هذا اإلشكال في قضية
«هانديسايد» « »Handysideضد المملكة المتحدة ،إذ إنها شددت على ما يلي(((« :إن حرية
التعبير تشكل أحد األسس الضرورية ألي مجتمع ديموقراطي وهي أحد الشروط األولية لتقدمه
وانفتاحه ،مع التحفظ على ما هو وارد في المادة  10الفقرة  2من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
ويدخل ضمن هذا اإلطار ،ليس فقط األنباء واألفكار التي تعتبر متضمنة للسب والقذف ،بل حتى
تلك التي تصدم الدولة وتزعجها أو تسيء إلى جزء من سكانها .وهذا ما تتطلبه التعددية ،والتسامح
وروح االنفتاح ،التي بدونها ال يمكن الحديث عن مجتمع ديموقراطي».
((( ليــس هــدف الدراســة هــو حصــر هــذه األفــام ،أو التصريحــات والكتابــات ،الــخ ،هــي محصــورة فــي دراســات
أخــرى وفــي تقاريــر لمراصــد تهتــم باإلســاموفوبيا ،الــخ.
كمثــال علــى ذلــك :فيمــا يخــص :الســينما :وأفــام الرســوم المتحركــة انظــر أميــن صوصــي علــوي :وفيمــا يتعلــق
بالمواقــع اإللكترونيــة انظــر :درويــش اللبــان :مداخــات فــي اإلعــام البديــل والنشــر اإللكترونــي ،مصــدر ســابق.
(2) Roger Pinto : liberté d’opinion et d’expression dans le droit international, Ed, Economica : 1984.
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يجب التأكيد في هذا الصدد على أن التشريع الذي يهدف إلى حماية األديان من اإلساءة ،ال يرمي
بتاتا إلى تقييد حرية التعبير إال فيما هو مرتبط بالدين وبالدعوة إلى الكراهية الدينية والتمييز
الديني ،أو باإلساءة إليه بالسب والقذف واإلهانة .إن منع انتقاد األديان ،والذات اإللهية ،تستلزم
فرض القيد على حرية التعبير قصد حماية المشاعر الدينية والحرية الدينية لآلخرين)(((( .وتستلزم
حماية الحرية الدينية فرض ممارسة الضغط على الحكومات ،بغية وضع تشريع يحمي الممارسة
الدينية ويمنع عرقلتها بأي شكل من األشكال وتحت أية ذريعة .وبما أن التناقض بين حرية
الرأي والتعبير والحرية الدينية جد صارخ وقوي ،فإن عدة دول أوروبية تلجأ وباستمرار إلى منع «
التجديف ( )Blasphèmeبكل صوره.
أكد األستاذ روبرت بوست ( )Robert posteأن التجديف في القانون اإلنجليزي ضد الذات اإللهية أو
ضد الدين ،كان ينظر إليه كمساس بالنظام العام االجتماعي .وقد واكبت هذه النظرة اجتهادات ترى
أن حدثا ما ،لكي يكون متضمنا لسب أو لقذف في الدين وفي الذات اإللهية ،البد أن يمس شعور
أكبر عدد من األشخاص الذين نعيش معهم في المجتمع .ويستفاد من كالم بوست « »Posteأن
المقتضيات المرتبطة بسب الديانات يجب أن تعتبر كأدوات تهدف إلى حماية السلم العام ،لكن مع
ذلك يجب االنتباه للتصريحات التي من المحتمل أن تمس بالسب المشاعر الدينية للمؤمنين الذين
يشكلون نسبة مهمة من مجموع سكان الدولة .ويؤكد بوست « »Postأنه ال يتفق مع الذين يعتبرون
القانون المنظم لسب وقذف األديان غير ذي جدوى ويحاولون التنقيص من قدرات مضامينه ،لجعله
بدون فائدة ،مما يؤدي إلى ضعف الحماية الفعلية للمشاعر الدينية ضد السب والقذف.
بدأت بعض مظاهر التحول إزاء تجريم ومنع سب األديان وقذفها في البروز من جديد ،تماما كما
كان عليه األمر منذ ما يزيد على عقدين من الزمن .ففي السنوات األخيرة صدرت قوانين جديدة
تتضمن منع سب األديان ،بعدما حدث في الدانمارك وفي سويسرا ،وفي فرنسا ،وفي الواليات
المتحدة وهولندا ،وألمانيا.
لقد كان حادث الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لشخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ،وأفالم
«خضوع» «وفتنة» «وبراءة المسلمين» وغيرها سببا مباشرا ،في التفكير بشكل جدي في وضع
ضوابط تمنع اإلساءة إلى األديان ،و بالخصوص الدين اإلسالمي .وكان الهدف األساسي من وراء
ظاهرة التقنين هذه ،هو حماية السلم االجتماعي الذي صار مهددا ،بفعل سب وقذف األديان تحت
يافطة حرية التعبير عن الرأي.

((( فريدوم هاوس :تأثير قوانين انتهاك المقدسات على حقوق اإلنسان.
تقرير خاص بمؤسسة فريدوم هاوس،
بدون تاريخ
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لقد أصدرت بريطانيا في سنة  2006القانون الذي يمنع الدعوة إلى الكراهية ضد الدين أي «قانون
الكراهية الدينية والعرقية» ،الذي دخل حيز التنفيذ سنة .((( 2006ويهدف هذا القانون إلى منع
كل أنواع المسلكيات التي من شأنها الترويج للخطابات ذات النفحة العنصرية أو التي تشم فيها
رائحة الكراهية ،ومنع نشرها بواسطة وسائل اإلعالم المكتوبة ،والمسموعة والمرئية ،أو بأية وسيلة
إلكترونية .ويزداد التشديد على هذا المنع تحت طائلة العقاب إذا كانت تهدف إلى إذكاء الحقد
والكراهية الدينية ،عبر تهديدات موجهة إلى جماعة من الناس معروفة بمرجعيتها اإليمانية ،أو
بغياب وانعدام إيمانها الديني(((.
وقد بدأت بعض االجتهادات القضائية الحديثة في مسايرة ومواكبة القوانين الجديدة الرافضة لسب
األديان أو اإلساءة إليها ،وأصبحت هذه االجتهادات تبتعد شيئا فشيئا عن الموقف الكالسيكي من قضايا
حرية التعبير وصرنا نلمس فيها بعض النفحات الدينية ،فالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على ـ
سبيل المثال ـ ترى ضرورة احترام المشاعر والحساسيات اإليمانية ،وتقديمها في كثير من األحيان
على حرية الرأي .لكن مع ذلك فإن المحكمة نفسها ،وعلى الرغم من حثها المحاكم الوطنية على أن
تحذو حذوها ،لم تستطع الحسم فيما إذا كانت «مقاطع من كتاب على شكل قصة متضمن للسب
والقذف لشخص رسول اإلسالم صلى الله عليه وسلم» تدخل ضمن هذا التصنيف .و تعللت بكون مثل
هذا الخطاب المبهم لم يكـن محميا من طرف االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وبموجب المادة ()10
منهـا((( .وعليه يبدو أن في األمر بعضا من الكيل بمكيالين.
تجدر اإلشارة إلى أنّنا نجد المقتضيات التي تكبح جماح الكتاب ومنتجي كل ضروب الخطابات
المتضمنة للسب والقذف في الدين ،ليس فقط في القانون الجنائي ،بل كذلك في القانون المدني،
وفي القوانين المنظمة لإلعالم واالتصال ،إلخ .فالتطبيق اليومي لمثل هذه المقتضيات واإلجراءات
يسند في الغالب إلى المحاكم الوطنية ،التي ال تفحص بإمعان الحجج الدستورية ،بل ال تفحص
بإمعان حتى القوانين الناظمة لموضوع السب أو القذف .وكمثال على ذلك نستحضر القضية التي
كانت جريدة ليبراسيون( )libérationالفرنسية طرفا فيها والتي نشرت كاريكاتورا يظهر المسيح
عليه السالم مغطى بعازل طبي ،مع تعليق «إنه هو اآلخر بدون شك في حاجة إلى استخدام العازل
الطبي»((( .رفعت إحدى الجمعيات دعوى ضد الجريدة طبقا ألحكام القانون الفرنسي لإلعالم لسنة
((( فريدو هاوس  :تأثير قوانين انتهاك المقدسات على حقوق اإلنسان
تقرير مؤسسة فريدون هاوس :بدون تاريخ
(2) la terminologie utilisée, ci – dessous reprend textuellement la formule des dispositions de la loi qui
distingue clairement, la haine raciale de la haine religieuse.
(3) Renata Uitz : la liberté de religion. Ed : conseil de l’Europe 2008, p : 168-170.

((( نفس المرجع ،ص172:

Renata Uitz : la liberté de religion. Ed : conseil de l’Europe 2008, p : 168-170.
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 ،1881اعتمادا على نص المادة ( )29الفقرة ( .)2ومعلوم أن هذا القانون نفسه ينص على عقوبات
مشددة ،عندما يكون السب والقذف ارتكب ضد شخص أو مجموعة من األشخاص بفعل انتمائهم أو
عدم انتمائهم إلى دين ما [ المادة  33:الفقرة  .]3أصدرت المحكمة االبتدائية حكمها في النازلة،
وعند استئنافه أيدته محكمة االستئناف بباريس في سنة  ،2006وقد أكد قرارها أن الكاريكاتور
موضوع الدعوى يهدف إلى تنبيه القارئ على ضرورة الحماية من «السيدا» ،وتفادي انتشارها
بالخصوص في إفريقيا.
لقد حدثت تجاوزات كثيرة جراء التعسف في استخدام حرية التعبير ،منها ما تتعرض له األديان
بطريقة تخطت االنتقاد لتصل إلى درجة الشتيمة ،وشملت (طالت) اإلساءة المسيحية واإلسالم على
الخصوص ،فنالت رموزهما حصة األسد في التشويه واإلساءة .وهذا يطرح التساؤل حول ما إذا كانت
حرية التعبير هي قول أي شيء دون وازع وال رادع؟ أم أن حرية التعبير مفروض فيها أن تكون
في خدمة الخير والعدالة ،ال أن تثير الشر ونيران الفتنة والحقد والكراهية .ولعل هذا ما قوى من
المطالبة بإصدار قوانين وطنية تلزم وسائل اإلعالم باحترام األديان وعدم اإلساءة إليها ،وفي اآلن
ذاته ،عزز دعوة منظمة األمم المتحدة إلى إصدار قانون دولي لمنع اإلساءة إلى األديان السماوية.
املبحث الثاين :مكانة الدين يف العالقات الدولية ويف القانون الدويل ومنع اإلساءة إليه
أوال :احلضور الديني يف العالقات الدولية

لعب الدين ومازال دورا تاريخيا كبيرا ومؤثرا في العالقات الدولية .فإذا كان تأثيره قد خف لبعض
الوقت ،فإنه قد عاد بقوة ليحتل المكانة التي كان يتبوأها منذ نشوء النظام الدولي الحديث بعد
معاهدة وستڤاليا  .1648فاليوم ،وقبله بقليل ،انبرت أصوات كثيرة في التشديد على أن الدين
سيلعب دورا ملموسا في العالقات الدولية وفي القانون الدولي كما لعبه من قبل .وقد بدأت مالمح
هذا الدور البارز للدين تتضح منذ نهاية سبعينيات القرن المنصرم ،عقب نجاح الثورة اإليرانية ،1979
ومنذ االنهزام السوڤيايت في أفغانستان  ،1981وإصدار «اإلعالن الدولي بشأن القضاء على جميع
أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد» ،في السنة نفسها أي سنة .1981
إذا كان كل من األستاذين دافيد بيدرمان والياس بينتاكا(س( ,David Bedarmanو�Illias Ben
 )takasقد أوضحا كيف أثرت الديانات على قواعد القانون الدولي قبل القرون((( الوسطى وخاللها،
فإن الدين لم يبدأ فعال في تشكيل القاعدة األساس لتطبيق القواعد المعيارية في مختلف أجزاء
العالم إال في القرون الوسطى تحت تأثير الكنيسة .غير أن القانون الدولي الحديث لم يبدأ إال مع
(1) Eleni Polymenopoulou : liberté de l’art face à la protection des croyances religieuses, op cit, p :284.
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معاهدة وستڤاليا  ،1648وهو محمل ببعض تأثيرات الديانات اليهودية واإلسالمية والمسيحية.
و كان محمد حميد الله يرى أن القانون الدولي قد بقي إلى حدود القرن ( )19قانونا أوروبيا بين
األمم المسيحية ،ولم تدخل دولة غير مسيحية طرفا فيه إال في سنة  ،1856وذلك عندما وقعت
الدولة العثمانية اتفاقية باريس.
يمكن أن نالحظ أن دور الدين قد تراجع إلى درجة االختفاء في القانون الدولي منذ بداية القرن
العشرين .فمثال عندما وضع «اوبنهايم» ( )Oppenheimكتابه التقليدي حول القانون الدولي ،لم
يكن الدين وقتها يلعب دورا ذا بال في العالقات الدولية كما كان عليه األمر في الماضي .و يرجع
ذلك إلى ضعف الطرف الثاني في المعادلة الدولية ،وانكفاء دوره في العالقات الدولية[ ،أقصد «الباب
العالي]» أي الدولة العثمانية التي تحولت من دور فاعل في العالقات الدولية كإمبراطورية قوية إلى
«رجل مريض» فككت أوصاله وقزم دوره.
لكن ،هل غاب الدين فعال في قواعد القانون الدولي منذ ذلك التاريخ إلى حدود العقدين األخيرين
من القرن العشرين؟ يبدو أن طرحا من هذا القبيل فيه بعض الغلو ،على اعتبار أن هناك إشارات لها
أهميتها ،رغم أنها إشارات خجولة ،تشير إلى موقع الدين في ميثاق األمم المتحدة ،وفي اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان .ونجد من الفقهاء المتزعمين لهذا الطرح األستاذ «بادرين ماشود»( (�Bade
 )rin Mashodفي كتابه «الدين والقانون الدولي»(((.
ومهما يكن األمر ،فإن تأثير العامل الديني على المستوى الدولي ،سواء في العالقات الدولية أو في
القانون الدولي ،لم يختف ولن يختفي ،بل ستبقى مكانة الدين في القانون الدولي محفوظة ،وذلك
ما يوضحه بجالء دوره في الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان ،مثل اتفاقيات حماية األقليات عقب
الحرب األولى ،أو في ميثاق األمم المتحدة مع منتصف أربعينيات القرن المنصرم ،واإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان .ويتضح عدم اختفائه في القانون الدولي بل عودته بقوة نظرا لتسجيل بعض الدول
لتحفظات على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان سواء كانت هذه الدول مسيحية أو إسالمية.
ولنا أن نستحضر هنا كيف سجلت الدول اإلسالمية والعربية تحفظات على قضايا تتعلق بالحرية
الدينية وعلى المساواة ،بالخصوص في مواضيع اإلرث وحرية الزواج ،إلخ((( .كما وردت تلك
التحفظات على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
ووثائق أخرى كثيرة.

(1) Eleni Polymenopoulou : liberté de l’art face à la protection des croyances religieuses, op cit, p :285.

((( لقــد كانــت اتفاقيــة عــدم التمييــز ضــد المــرأة مــن أكثــر االتفاقيــات التــي مورســت عليهــا التحفظــات مــن طــرف
الــدول العربيــة واإلســامية.
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إن ورود هذه التحفظات ،من الدول اإلسالمية ،ومن الدول المسيحية ،يعتبر مؤشرا على الحضور
القوي للدين في القانون الدولي وفي العالقات الدولية.
وقد تزايدت أهمية الدين في العالقات الدولية وفي القانون الدولي بالخصوص بعد سنوات 1979
و ،1980وذلك بسبب نجاح الثورة اإليرانية وسقوط الشاه وقيام نظام جديد ذي مرجعية دينية.
كما تزايدت أهمية الدين في القانون الدولي وفي العالقات الدولية مع تفكك يوغسالڤيا ،وعودة
العنصر الديني بقوة في العالقات الدولية بصورة تكاد تكون مشابهة لصورته في القرن ( .)19فظهر
مبدأ جديد بفعل تنامي العامل الديني في القانون الدولي ،وهو حق «التدخل اإلنساني»((( الذي
ليس إال تطويراً لمبدإ آخر قديم في القانون الدولي هو «مبدأ التدخل دفاعا عن اإلنسانية»،
الذي نشأ في رحم الواقع الدولي بعد نهاية الحروب الدينية وحتى خاللها ،والذي بموجبه تتدخل
الدول البروتستانية في الدول الكاثوليكية لحماية األقلية البروتستانية ،أو العكس ،تتدخل الدول
الكاثوليكية في الدول البروتستانية لحماية األقلية الكاثوليكية.
تزامن طرح موقع الدين في السياسة وبالخصوص في السياسة الدولية مع تكاثر اإلساءة إلى اإلسالم
والمسلمين في وسائل اإلعالم الغربية ،كما أثير موضوع حضور الدين بقوة في السياسة وفي القانون
الدولي بالتزامن مع المفاوضات والمشاورات حول الدستور األوروبي ،وخالل التحضير لالتفاقية حول
مستقبل أوروبا بالخصوص بعد انتشار اإلسالموفوبيا فيها ،وبداية احتالل اإلسالم مساحات واسعة
هناك .وقد تمت إثارة مكانة القيم الروحية الموروثة عن الماضي ،خالل هذا التحضير ،في الدستور
األوروبي ،وهل من مكانة لإلسالم في ظل هذا الدستور؟ لقد ظهر الخالف مند البداية ،في ديباجة
ميثاق الحقوق األساسية .فالقيم التي أحيل إليها في الميثاق ،هي حاصل التوافق بين الفاتيكان
واألطراف المسيحية األوروبية ،وبين أوالئك الذين ساندوا النموذج العلماني .فقد طالبت بولونيا،
وأسبانيا بشكل صريح ومباشر أن يحيل ميثاق االتحاد األوروبي إلى المسيحية ،أما فرنسا فإن موقفها
قد عبر عنه رئيسها الذي أكد على كونه يمثل «دولة علمانية» ،وأنه ضد أن يحيل الميثاق إلى الدين.
وفي أمريكا بدأ حضور الدين في السياسة ،بفعل تأثير الدور المتزايد لإلسالم ،وقوة حضوره كعنصر
فاعل في العالقات الدولية .لذلك سوف نالحظ كيف أن سياسة المحافظين الجدد مع حكم جورج
بوش ،قد أدخلت في «أجندة» البيت األبيض االهتمام الكبير بتعاليم المسيحية .ولم يخرج الرئيس
أوباما عن هذه القاعدة ،إذ إنه هو اآلخر ما فتئ يؤكد أمام العموم إيمانه بالله ،وقد تجلى ذلك ،في

(1) Mario Betati : « un droit de l’ingérence
R.G.D.I.P, Toma 95-1991, p : 639-670.
Voir aussi :
Philipe Breton : l’ingérence humanitaire et souveraineté
R.F.E.C.P., N° 67, 1993, P : 59-70.
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خطابه الذي افتتح به رئاسته للواليات المتحدة حيث أكد »:يحفظكم الله ويرعاكم ،ليحفظ الله
الواليات المتحدة األمريكية .وقد كرر أوباما نفس الشيء في سنة  2010في خطابه في جامعة
القاهرة ،حيث توجه في خطابه ذلك بعبارات دينية إلى جمهور عريض ،ليس عربيا فقط بل إسالميا
كذلك ،فأكد على التعاون المرغوب فيه بين الواليات المتحدة والمسلمين كافة .وأعطى أوباما أهمية
قصوى في هذا الخطاب للدور السياسي لألديان ،مؤكدا رغبة الواليات المتحدة وإرادتها في فتح
مجاالت التعاون بين األديان وبالخصوص بين المسيحية واإلسالم(((.
لقد تزامن هذا االهتمام بالدين وبالعالقة بين الغرب واإلسالم مع التصاعد القوى «لإلسالموفوبيا»،
ومع االنتهاكات الخطيرة التي تقوم بها وسائل اإلعالم الغربية لقواعد القانون الدولي عند إثارتها
لكراهية المسلمين ،وإثارة الحقد ،والنعرات العنصرية ضدهم تحت مبرر حرية الرأي والتعبير ،مما
قاد إلى ظهور أطروحات جادة منذ بداية هذه الظاهرة ،تساند وتدعم فكرة كون الدين قد لعب
في السابق ،وسيلعب في المستقبل دورا أكثر مركزية في مناقشات حقوق اإلنسان .وتزايد مثل
هذا الطرح بعد ظهور اإلسالم كفاعل وعامل مؤثر في العالقات الدولية ،وبالخصوص لما بدأ الصراع
الدولي يتحول من شرق-غرب إلى صراع شمال-جنوب ،ودخل اإلسالم كطرف في معادلة هذا
الصراع ،وفي رحمه صارت تعقد مناظرات وحلقات نقاش ترمي إلى إبراز تأثير الدين على القانون
الدولي وعلى مبادئه وقواعده.
وكمثال على ذلك ،انعقدت ،لتحقيق هذا الهدف ،مناظرة دولية في جامعة باريس الثانية سنة 1992
تناولت التوفيق بين الدين وحقوق اإلنسان ،حيث انحاز كل المشاركين فيها ،الفرنسيون منهم
واألجانب ،إلى مسألة الربط والتوفيق بين حقوق اإلنسان ،كقواعد قانونية ،وبين الدين.
وفي سنة  ،2007بعد مرور نحو  15سنة على مناظرة جامعة باريس ،انعقدت مناظرة أخرى في
«إيموراي» ( )Emoryبأطالنطا في الواليات المتحدة األمريكية ،حول موضوع «العالقة بين القانون
والدين وحقوق اإلنسان» .لوحظ من خالل هذه المناظرة أن عددا من األساتذة المشاركين فيها ،قد
اعتبروا أن القيم الروحية ،يمكنها أن تلعب دورا مركزيا في الخطاب القانوني بواسطة قواعد القانون
الدولي لحقوق اإلنسان(((.
وقد ذهب األستاذ «برمان» ( )Bermanفي نفس االتجاه بتأكيده على مدى تأثير القيم الروحية على
القواعد القانونية لحقوق اإلنسان ،خاصة في عالم اليوم المعولم والمشتمل على مجتمعات متعددة
الثقافات والديانات ،وحيث ينبغي احترام الكرامة اإلنسانية بموجب ضوابط قانونية ذات طابع كوني.

(1) Eleni Polymenopoulou : liberté de l’art face à la protection des croyances religieuses, op cit, p :284.

((( هذه المناظرة معنونة ب « 25سنة من القانون والدين» وقد انعقدت بتاريخ  24-26 :أكتوبر .2010
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ثانيا :املكانة املتعاظمة للدين خالل األلفية الثالثة ودور أجهزة األمم املتحدة.

بدأ االهتمام بالقضايا الدينية خالل السنوات األخيرة داخل األمم المتحدة ،وخاصة داخل جهازين
مهمين هما الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان ،وكانت قضايا الدين اإلسالمي من أكثر األمور
المتداولة في هذين الجهازين .ويعزى ذلك إلى الدور الفعال والمؤثر لباكستان وإيران والمملكة
العربية السعودية .فبفعل التأثير النشيط لهذه الدول كان للدين اإلسالمي وللدين عموما حضور
ملموس في األمم المتحدة ،وحتى في محكمة العدل الدولية التي تعكس تمثيل التنوع الحضاري
والديني لهذا العالم المعولم.
وحول أهمية مكانة الدين في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،ومكانته في أجهزة األمم المتحدة
المهتمة بالموضوع ،نالحظ أنه على المستوى النظري هناك ثالثة تصورات على النحو اآلتي((( :
 -هناك من يرى أنه ال ينبغي أن يكون للدين أي دور معياري في القانون الدولي ،وهذا التوجهيتبناه ويدافع عنه معظم الفقهاء الغربيين الذين يطرحون ضرورة أن يبقى القانون الدولي محايدا.
 -وهناك اتجاه متردد ،يعترف بالدور الفعلي واألساسي للعامل الديني في القانون الدولي ،دون أنيطالب بأي دور مهم للدين في المجال العمومي .ويرى هذا االتجاه أن الدين يلعب دورا بارزا
ومهما في تطور القانون الدولي ،وفي اتجاه الحفاظ على األمن والسلم الدوليين.
 -االتجاه الثالث يرى أن الدين يجب أن يلعب دورا مركزيا في القانون الدولي ليس فقط كمصدر،بل كأداة معيارية .وينعت هذا االتجاه بكونه توفيقيا وهو مسنود بعدد من الفقهاء الذين يعتبرون
أن الدين جد مهم وأساسي في الحياة الدولية ،وأغلبية هؤالء ينتمون ،إما إلى العالم العربي
واإلسالمي ،وإما إلى إفريقيا وآسيا ،مثل تسليم ولوال إلياس (« ،)Taslim Olawal Iliasونجاندرا
سيند» ( )Najandra Sindوغيرهما .هؤالء يعطون األولوية والدور الكبير للحضارات ولألفكار
الفلسفية األخرى غير الغربية وللفكر السياسي الغربي في تطور القانون الدولي ،دون استبعاد
عالمية حقوق اإلنسان في أطروحاتهم.
ثالثا :بروز الدين يف مقررات األمم املتحدة

من المالحظ هيمنة التوجه الثالث المشار إليه أعاله على أجهزة األمم المتحدة .فهذه المنظمة
تضع في الحسبان بشكل دائم الفضاء الذي تسعى الديانات إلى الحصول فيه لنفسها على الوزن
السياسي ،ولذلك فإن أجهزة هذه األخيرة تسعى إلى اتخاذ مواقف معتدلة ،مثل لجنة حقوق اإلنسان
(1) Favret Saad- Jean : Jeux d’ombre sur la scène de l’ONU : droits humains et laïcité Paris, Edition de
l’olivier 2010, p :7.
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[ مجلس حقوق اإلنسان منذ  ،]2001التي أبانت بعض تقاريرها السنوية عن إعطاء اهتمام ملحوظ
للديانات ((( ،وبالخصوص الدين اإلسالمي.
لقد كانت لجنة األمم المتحدة ،قبل أن تتحول إلى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،عبارة
عن جهاز مكون من خبراء يمثلون الدول األعضاء ،وهي ناجحة في الحفاظ على التوازنات بشأن
الدين .وينطبق الشيء ذاته على الجمعية العامة لألمم المتحدة ،حيث تم إيالء أهمية خاصة للشأن
الديني .إن الجهازين اهتما بقضايا السب واإلساءة وتحقير الدين اإلسالمي ،على سبيل المثال
منذ  ،1999كما فعال نفس الشيء مع الديانات األخرى .وقد حصل ذلك في لحظة تقوى فيها
دور الديانات في العالقات الدولية ،وتأثيرها على األمم المتحدة أكثر ،ألنها تضم الدول المعتنقة
لمختلف الديانات الكائنة (المتواجدة) على الصعيد العالمي ،وبالخصوص الدول التي تنتمي إلى
منظمة المؤتمر اإلسالمي [ منظمة التعاون اإلسالمي] .التي تزايد دورها حسب بوهرير ()Burher
وليفندون ( )Levendonمنذ بدأت تطرح قضايا العنصرية في جنيف  1978و ،1983بما فيها
العنصرية المبنية على أساس الدين ،وخاصة عندما تم اعتبار الصهيونية ضربا من العنصرية ،مما
حدا بالواليات المتحدة إلى مقاطعة هذا المؤتمر.
كما شدد مؤتمر دربان حول العنصرية في جنوب إفريقيا سنة  2001على البعد الديني للعنصرية
بشكل خاص ،فاختتمت أشغاله في جو خيم عليه الغموض حول الموضوع.
وفي هذا المناخ الدولي الذي يطبعه تزايد االهتمام بالعنصرية وببعدها الديني ،بدأنا نلمس التأثير
والحضور الفعال لمنظمة التعاون اإلسالمي في الموضوع ،سواء في داخل مجلس حقوق اإلنسان ،أو
من داخل الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وبالخصوص بعد خطاب الرئيس اإليراني «خاتمي» في
األمم المتحدة حول «تحالف الحضارات».
رابعا :مفهوم حتقري األديان يف األمم املتحدة

يبدو أن مجلس األمم المتحدة ومعه المقرران الخاصان ،قد اتخذوا خالل السنوات األخيرة موقفا
مساندا نسبيا لتجريم تحقير وسب األديان والرموز الدينية ،كما يبدو أن الوثائق الدولية تميز بين
قذف وسب األديان وبين الدعوة والحث على الكراهية الدينية ،ولو أنه على مستوى مجلس حقوق
اإلنسان ،ليس هناك أي تمييز واضح بين المفهومين .ولذلك ،غالبا ما يتم التساؤل عن كيف دخل
مفهوم السب وقذف األديان إلى األمم المتحدة وإلى قاموسها اللغوي.
((( أنظر تقارير لجنة حقوق اإلنسان في:

Eleni Polymenopoulou : liberté de l’art face à la protection des croyances religieuses, thèse de doctorat
Gronoble 2011, p : 280.
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من المعلوم أن هذا المفهوم قد سرب إلى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان من طرف باكستان في
سنة  1999عبر مشروع التوصية الخاصة بالعنصرية والتمييز العنصري والعرقي وكراهية األجانب وبجميع
أشكال التمييز((( .ومنذ هذا التاريخ ،سنالحظ عمليا خالل كل سنة ،أن الجمعية العامة ،وأحيانا مجلس
حقوق اإلنسان ،يتبنى إصدار توصيات تدعو من خاللها الدول إلى تمتيع مواطنيها «بحماية ضد أي
انتهاك لحقوق اإلنسان الناتج عن القذف والسب للدين» .وكمثال على ذلك ،تأتي توصية المجلس في سنة
 2007التي تؤكد أنه «يلزم الدول أن تعمل في إطار نظامها القانوني والدستوري على ضمان الحماية
المطلوبة ،والمناسبة ضد األعمال التمييزية وضد الحقد ،واإلهانة ،والقمع الناتج عن سب الديانات(((».
وفي الواقع ،فإن هذه التوصيات تترجم اإلرادة السياسية وانشغاالت منظمة المؤتمر اإلسالمي
(منظمة التعاون اإلسالمي) في مواجهة أي حادث من شأنه اإلساءة إلى اإلسالم .وحسب الباحث
«م فالوس» « »M. Flaussليس من باب المصادفة أن يحل مفهوم «النضال ضد تحقير األديان»
محل تعبير «النضال ضد السب والتحقير باعتباره نهوضا بحقوق اإلنسان ومؤشرا على اإلنسجام
الثقافي والتنوع الثقافي والديني»(((.
المقرريْن في قضية الحرية الدينية وكراهية األجانب ،لم يلمس منه قط أنهما ضد
إن موقف
َ
قوانين سب وتحقير الديانات .فالمقرر السابق الخاص بالحرية الدينية «أسماء جهانجير» « Asma
 » Jahangirأكدت بالخصوص على الشطط في اللجوء إلى استخدام مثل هذه القوانين ولم تؤكد
على إلغائها .وقد اتخذ المقرر السابق «ديان»  Dièneنفس الموقف فيما يتعلق باألشكال المعاصرة
للعنصرية والتمييز العنصري  ،وكراهية األجانب وعدم التسامح المالزم لهما» ،وأكد فقط على
شجب «استخدام هذه التعابير وعلى استغاللها ،التعسفي ،بصورة مخالفة لمقاصد ميثاق األمم
المتحدة ،وللمواثيق األممية األخرى ذات الصلة»(((.
ويتم ذلك مع االستحضار الدائم ألحداث اإلسالموفوبيا ،وهي كثيرة ومتعددة ومتنوعة حيث ظهرت منذ
منتصف عقد التسعينات من القرن المنصرم ،بل حتى قبل هذا التاريخ ،و تزايدت بشكل الفت لالنتباه بعد
أحداث  11سبتمبر  ،2001واستمرت بصورة أكثر عنفا خالل العشرية األولى والثانية من األلفية الثالثة.
وبعد بضعة أشهر من حادث الصور الكاريكاتورية التي روجتها جريدة «جيالندربوستن» الدانماركية،
أصدر المقرران تقريرا مشتركا أكدا فيه عدم وجود تعارض جذري بين حرية التعبير والحرية الدينية
أساسيين على مستوى األمم المتحدة ،خاصة منذ سنة .2008
باعتبارهما مؤشريْن
ْ
(1) NU : Doc .E/ CN.4/1999/1.40 (20 Avril 1999) Résolution de la commission 1999/82 du 30 Avril 1999.
(2) Résolution 7/19/du 27 Mars 2007 du conseil de droits de l’homme. résolution 2001/4 du CDH
(3) Flauss – Jean – François : la diffamation religieuse, P : 298.
(4) Résolution 63/181 du CDH, adoptée en février 2000.
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وهكذا فإن بعض القانونيين قد استطاعوا رصد حدوث تغيير في التوجه في موضوع السب والقذف
المتعلقين بالدين ،فعلى سبيل المثال ،هناك القانوني« ،توبي ميندل» ( )Toby Mendelالخبير
الدولي في حرية التعبير ،الذي يؤكد على حصول هذا التغيير وهذا التحول ،ويشدد على ذلك بشكل
أكثر صرامة ووضوحا.
كما أن التقرير المشترك للمقررين في سنة  ،2006و أيضا توصية مجلس حقوق اإلنسان في سنة
 ،2008يؤكدان بشدة على أهمية حرية التعبير ،ويدعوان في الوقت ذاته إلى الحوار والتفاهم
بين الحضارات(((.
إن هذه المعطيات تشكل بدون شك سلسلة مؤشرات توحي بحصول تحول جديد في هذه المسألة.
ويتأكد ذلك بصورة أكثر وضوحا عند استحضار التقرير المشترك المقدم بمناسبة «دوربان الثاني»،
حيث إن مقرري األمم المتحدة الثالثة حول العنصرية والحرية الدينية ،وحرية التعبير وهم على
التوالي « :ميكيتو -ميوگاي» ،و«أسماء جاهنجير» ،و»فرانك الري» ،قد أكدوا أن إعطاء تعريف
محدد لمفهوم السب والقذف أمر مفتوح على إمكانية حصول تعسفات وتجاوزات.
ومن المفيد اإلشارة هنا كذلك إلى مشروع المالحظة العامة المتعلقة بتوضيح المادة ( )19من العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،الذي تم التصويت عليه في يوليو  2011خالل الدورة (،)102
والذي أكد على أن الدول األطراف يجب عليها أن تعيد النظر في قوانينها الجنائية ،قصد تعديل بعض
مقتضياتها المتعلقة بتحقير وسب األديان ،أو المتعلقة بمظاهر عدم االحترام تجاه دين ما أو تجاه نظام
ما للمعتقدات ،إذا كانت مقتضياته ال تدخل ضمن المجال الخاص لتطبيق المادة (.((( )20
لكن ،ومع ذلك ،ال شيء يضمن أن الحركة المناهضة للقذف والسب المتعلقة بالديانات ستتوقف
في المستقبل القريب .ففي مؤتمر «دوربان» سنة  2008حول العنصرية وكراهية األجانب ومناهضة
التمييز ،عبرت الدول اإلسالمية عن تخوفها من أن يكون سب وتحقير األديان وعدم احترامها أحد
األسباب التي تؤدي في الغالب األعم إلى عدم الوفاق االجتماعي ،وعدم االستقرار على المستوى
الوطني والدولي .وهو ما يقود إلى انتهاك حقوق اإلنسان ،ومن ثم فإن هذه الدول تعتبر أن هناك
ترابطا بين العنصرية وسب وتحقير األديان.
إن المشروع الجديد للمالحظة العامة رقم ( )34ال يعارض بشكل مباشر القوانين المتعلقة بتحقير
وسب الديانات ،لكنه يشير فقط إلى واجب تطبيقها المنسجم والمتوافق مع المعايير الدولية ،ومع
الفقرة الثالثة من المادة ( ،)19وأيضا مع المقتضيات األخرى من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية ،خاصة المواد ( 2و ،5و ،18و.)26
(1) Résolution 7/19 adoptée le 17 Mars 2008 lors de la 40eme session du C.D.H
(2) Projet d’observation n° 34 article 19 du ( P I D C P) du 25 Novembre 2010.
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من المعلوم أن مندوب باكستان لدى مجلس حقوق اإلنسان الذي يتحدث باسم المجموعة اإلسالمية،
قد لعب دورا ملموسا في موضوع تغيير مواقف الدول المساندة لفكرة اعتبار قذف وسب األديان،
وبالخصوص الدين اإلسالمي ،منسجمة مع مبادئ حرية التعبير ((( .كما مارس ضغطا ملموسا على
المقرر الجديد في مادة العنصرية وكراهية األجانب ،مشددا على أن هناك فرقا بين سب األديان وقذفها،
وبين حرية الرأي والتعبير .و مع ذلك ،فإن تقرير سنة  ،2009المبني على المعلومات المستقاة من
مرصد «اإلسالموفيبيا» التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ،ووكالة االتحاد األوروبي من أجل الحقوق
األساسية ،الذي يركز على حوادث «اإلسالموفوبيا» ،قد أشار إلى أن كل الديانات مستهدفة بالسب
والقذف والتمييز((( ،وليس فقط الدين اإلسالمي  .وقدم هذا التقرير في نفس الوقت مشروع توصية من
طرف الواليات المتحدة ،ومصر أمام مجلس حقوق اإلنسان ،يذكر بكل التوصيات السابقة التي تشير
بشكل صريح إلى تحقير وسب الديانات .لكن التوصية األكثر إثارة للجدل والنقاش ،والتي لها أهمية
قصوى ،هي التي تقدمت بها باكستان وصادق عليها مجلس حقوق اإلنسان سنة .((( 2010
خامسا :من أجل قانون ملنع اإلساءة إىل الدين

إن إطالق العنان لحرية الرأي والتعبير بدون قيود ،تلته نقاشات حادة وانتقادات عنيفة تهدف إلى
منع احتقار وسب الديانات ،مما أدى إلى تشكل جماعات ضاغطة قوية تدفع نحو ضرورة وضع
تشريعات وطنية((( ،وظهور تشريع دولي يمنع نقد األديان أو اإلساءة إليها واحتقارها .و تجد هذه
المبادرات شرعيتها في سعيها الحثيث إلى الحد من الجرائم الناتجة عن الكراهية والحقد العنصري
والديني على السواء .وليس الهدف الكامن من وراء ذلك هو الحد من ممارسة حقوق اإلنسان ،أو
العمل على تقييدها ،بقدر ما هو اتخاذ إجراءات للحد من الغلو في االعتداء عليها من هذا الطرف أو
ذاك .وليس من المعقول أبدا التذرع بالخوف الذي انتشر خالل السنوات األخيرة في الغرب ،وكان
السبب في إطالق العنان لوسائل اإلعالم الغربية لسب وإهانة وقذف الدين اإلسالمي وأتباعه ،تحت
مبرر حرية الرأي .وقد تبين كيف أن ذلك أثار موجات غضب عارم ،مما يستوجب ضرورة احتواء
ظاهرة الكراهية ضد اإلسالم والمسلمين ،وكافة الديانات عبر استصدار قانون دولي ،وتدقيق القوانين
القائمة لمنع اإلساءة إلى األديان بحجة حرية التعبير.

(1) Projet de résolution relatif à la lutte contre la diffamation des religions, présenté par le Pakistan au nom
de l’organisation de la conférence Islamique, sur le racisme la discrimination raciale de l’xénophobie et
de l’intolérance qui y est associée : application de la déclaration et du programme d’action du Duraban
A/ HRC/7 l 15,20 Mars 2008.
(2) Délation de M. Guithu Muigai après le CDH le 30 septembre 2009.
(3) A/HRC /12/L.14/ Rev.1 du 30 septembre 2009.

((( هــذه التوصيــة صــادق عليهــا مجلــس حقــوق اإلنســان علــى النحــو اآلتــي 20 :صوتــا لصالحهــا ،و 17ضدهــا ،و8
أصــوات ممتنــع عــن التصويــت.
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ومن المالحظ في السنوات األخيرة أن بعض الحكومات الغربية قد بدأت تصدر قوانين تقيد
الخطابات المنتقدة لألديان وألتباعها ،و تعتني بقوانينها التي تحرم الدعوة إلى العنصرية والكراهية
الدينية .وقد لجأت إلى ذلك بفعل المطالب المتزايدة من طرف المجتمع المدني حول المسألة.
لقد بدأ التعبير عن هذه المطالب كما بدأ التعبير عن االستجابة لها في أوروبا الشمالية وبريطانيا،
وبالخصوص بعد مقتل المخرج «تيوفان جوخ» الذي نعت المسلمين بممارسي الجنس مع المعز
« ،»Baiseurs de chèvresوبكونهم «قوادين» للرسول صلى الله عليه وسلم .أال تثير مثل هذه
اإلهانات ،وهذا السب والقذف ،مشاعر المسلمين ،أكثر مما أثارته الرسوم الكاريكاتورية التي صدرت
في جيالندربوستن ،والتي أعيد نشرها فيما بعد من طرف جريدة «لوبوين» « »le pointالفرنسية؟
َج ٍّن حقيقي وإهانة ما بعدها إهانة لإلسالم والمسلمين بدعوى حرية التعبير عن الرأي وحرية
إنه ت َ
وسائل اإلعالم.
إن التوفيق بين حقوق اإلنسان وبين حرية الرأي والتعبير ،وبالخصوص الحرية الدينية أمر صعب
جدا ،وال يمكن تصوره ،إذا لم يتم وضع قانون يحمي هذه من تلك .وبدون ذلك فإن الحرية الدينية
وحقوق اإلنسان سيتم خرقها وانتهاكها بشكل فوضوي بفعل جبروت حرية الرأي والتعبير وتسلط
وسائل اإلعالم وتغولها واستمرارها في سب وإهانة المسلمين واإلسالم.
قال رئيس تحرير القسم الثقافي من جريدة «جيالندر بوستن» ...« :لقد طلبت إنتاج هذه
الكاريكاتورات بناء على عدة دوا ٍع وأحداث تهم الرقابة الذاتية في أوروبا ،بفعل الخوف المتنامي
لألشخاص الذين يحاولون التعرض لقضايا اإلسالم ...وتحت هذا الطلب عالج الكاريكاتوريون الصور
المسيئة للرسول بنفس الطريقة التي يتعرضون فيها للمسيحية وللمسيح ،وللهندوسية والبوذية
وبقية الديانات األخرى ،فلم ال اإلسالم؟»(((.
إن حدة التوترات الناتجة عن نشر الصور الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه
وسلم ،أثارت من جديد نقاشا ساخنا على المستوى الدولي داخل األوساط المهتمة بحقوق اإلنسان
والمدافعة عنها .فكان ذلك مثار االنشغال واالهتمام بالقوانين المانعة لسب وقذف واحتقار األديان
في أوروبا ،كما ظهرت ضرورة احترام وسائل اإلعالم للمعتقدات الدينية كواجب أخالقي .لقد تم ذلك
عندما نشرت تلك الصور وما صاحب نشرها من اضطرابات ،وتوالت موجات العنف الذي تسبب في
حدوث قتلى بفعل الغضب الذي عم كل الدول اإلسالمية .كما نتجت عن ذلك تعقيدات دبلوماسية،
قادت إلى مقاطعة المواد المصنعة في الدانمارك في جل الدول اإلسالمية .و طالبت مجموعة من
القادة المسلمين بمقاضاة الجرائد التي نشرت تلك الصور والجرائد التي أعادت نشرها.
(1) Boulegue Jean : le blasphème en procès. l’église et la mosquée-1984-2009 contre les libertés. Paris,
Nova 2010.

وهكذا يتضح أن هذه الحادثة قد أعادت إحياء المتابعات الجنائية من جديد ،في قضايا السب
والقذف وتحقير األديان ،بعد أن تم التخلي عنها ،مع العلم بأن إحدى المحاكم الدانماركية قد
رفضت الشكوى الموجهة إليها ضد جريدة «جيالند بوستن» التي نشرت الرسومات من جديد(((.
إن المظاهرات العارمة التي شهدتها مختلف الدول اإلسالمية ،والمنظمة أمام السفارات الدانماركية،
قد نددت بالدانمارك وبالجريدة التي نشرت أول مرة تلك الصور ،وبالجرائد التي أعادت نشرها .وقد
أدت هذه األحداث إلى التفكير في تقوية القوانين المتعلقة بمنع سب األديان في مختلف الدول(((.
سادسا  :اإلساءة إىل األديان وتباين املواقف الدولية

عرف مجلس حقوق اإلنسان في سنة  2008نقاشا حادا بين أعضائه حول مفهوم اإلساءة لألديان
وعالقته بحرية التعبير ،خالل مناقشة تقرير حول الموضوع هيأه المقرر األممي الخاص حول أوجه
التمييز العنصري ،واقترح فيه استبدال مفهوم «اإلساءة إلى األديان» بمفهوم «التحريض على
الكراهية» .وحصل انقسام وسط أعضاء المجلس بين من يرى ضرورة وضع قانون لحماية األديان،
ومن يرفض ذلك بمبرر أنه سوف يؤدي إلى الحد من حرية التعبير.
لم ينضج بعد النقاش بشأن ظاهرة تنامي اإلساءة لبعض األديان وعلى الخصوص الدين اإلسالمي،
والذي ال يزال في بداياته داخل أجهزة األمم المتحدة .وقد اتضح عند مناقشة تقرير المقرر الخاص
المكلف بمناهضة جميع أوجه التمييز العنصري ،الذي أعده المقرر «دودو -ديانغ» ،وقدمه المقرر
«غيتومويغاي» ،أن هذا التقرير أنجز خصيصا بغية معالجة مظاهر «اإلساءة لألديان ،وبالخصوص
اإلساءة إلى اإلسالم».
كما اتضح من خالل المناقشة أن هناك تباينا كبيرا في وجهات النظر بين مجموعتين هما ،من
جهة ،الدول العربية واإلسالمية ،وإلى جانبها الدول األفريقية واألسيوية ،التي تعتبر أن هناك
ضرورة ملحة إلصدار قرار يهدف إلى وضع قانون دولي يحمي األديان من المساس بها وتجريحها
واإلساءة إليها؛ ومن جهة أخرى ،مجموعة الدول الغربية التي تعتبر أن ما هو مضمن في االتفاقيات
واإلعالنات الدولية القائمة كاف لحماية األديان من اإلساءة ،كما تعتبر أن أي تشريع جديد لن
يكون من شأنه سوى المساس بحرية الرأي والتعبير(((.

(1) Renata : la liberté de religion Ed. conseil de l’Europe 2008, p : 175-177.

((( إن الجاليــة المســلمة فــي الدانمــارك ،هــي المجموعــة الدينيــة الثانيــة ،حســب اإلحصائيــات الجديــدة ،نحــو 210
آالف مســلم ،أي مــا يناهــز  3,7%مــن ســكان الدانمــارك.
((( تقريــر خــاص بمؤسســة «فريــدون هــاوس» يحمــل عنــوان« :تأثيــر قوانيــن انتهــاك المقدســات علــى حقــوق
اإلنســان» ،أشــرف عليــه «جــو-أن برودهــوم».
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لقد شدد التقرير الذي تم إعداده بناء على طلب من مجلس حقوق اإلنسان وقدم في مارس ،2008
على كون بعض األحزاب العنصرية في الدول الديموقراطية بدأت تضفي الطابع الشرعي على أفكار
عنصرية ومعادية لألجانب .كما تطرق إلى بعض أوجه «التمييز ضد األديان وباألخص التمييز ضد
المسلمين واإلسالم» ،حيث أوضح المقرر الخاص أن معاداة اإلسالم تعاظمت بشكل كبير بعد
أحداث  11سبتمر  ،2001سواء عبر تشدد القوانين الوطنية المستهدفة لألقليات المسلمة ،أو
عبر تصرفات فردية معادية .وينتهي التقرير إلى خاتمة مفادها أن «اإلسالم أصبح مقترنا بالعنف
وباإلرهاب وبحتمية وقوع صدام الحضارات واألديان».
وقد أورد السيد «دودو ديانغ» في تقريره هذا مقترحا يدعو إلى ضرورة التحول في معالجة الموضوع
من مفهوم «اإلساءة لألديان» إلى مفهوم «محاربة التحريض على الكراهية بدافع قومي أو عرقي
أوديني» ،حيث يرى أن المفهوم األول اجتماعي ،في حين أن المفهوم الثاني قانوني ويستند إلى
بنود واضحة ومحددة في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان.
سابعا :تباين مواقف الدول الغربية والدول اإلسالمية حول موضوع اإلساءة إىل األديان

بالرجوع إلى النقاشات حول موضوع اإلساءة إلى األديان الذي طرح في مجلس حقوق اإلنسان،
نستخلص توجهين متضاربين ومختلفين :
التوجه األول ،عبرت عنه وفود الدول اإلسالمية ،في شخص ممثلة الباكستان التي تحدثت باسم
الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي (منظمة التعاون اإلسالمي) ،موضحة بشكل صارم
وحازم أن المسلمين ينظر إليهم بشكل سلبي في البلدان الغربية ،وأن هناك توجها إللصاق كل
المشاكل باإلسالم والمسلمين والعرب .وتمنت أن يؤدي النقاش الدائر على مستوى مفوضية حقوق
اإلنسان ،والمقرر الخاص المكلف بمناهضة جميع أوجه التمييز ،إلى تعزيز الشعور بضرورة اتخاذ
معايير دولية لمحاربة التمييز ضد األديان((( .ومهما يكن األمر فإن المستهدف ،من خالل الدعوات
المسيئة لألديان ليست األديان نفسها ،بل الناس الذين يعتنقون هذه األديان .ومن المؤسف أن
يتم االحتماء بحرية التعبير بغرض إذكاء نار الفتنة بين الطوائف ،من طرف الذين يحرفون القوانين
المتعلقة بحرية التعبير ،أو يفسرونها بشكل يتناقض مع مضمونها ومنطوقها .فلكل حرية حدود
وقيود تحد من غلوها ،ومن مظاهر ذلك الغلو أن حرية التعبير تثار بحدة عند الحديث عن اإلساءة
لإلسالم .هناك إذاً خالفات كبرى في توظيف حرية التعبير التي ليست حرية مطلقة ،وهذا يقتضي
الدخول في مناقشات ووضع آليات قانونية ملزمة لمحاربة اإلساءة إلى األديان ،ومحاربة كل مظاهر
عدم التسامح التي تنتهك حقوق اإلنسان.
(1) Eleni Polymenopoulou, op cit.
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التوجه الثاين ،وتدافع عنه الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،يؤكد على معالجة الموضوع بالتحول
من مفهوم «اإلساءة إلى األديان» إلى مفهوم «محاربة التحريض على الكراهية» ،ألن التحريض
على الكراهية الدينية هو وحده الذي يجب منعه ،أما التعددية الدينية فتفرض احترام حق كل فرد
في مناقشة وانتقاد ومعارضة القيم والمعتقدات األخرى .ويرى هذا االتجاه أن قوانين الدول الغربية،
وخاصة األوروبية ،كافية لمحاربة التحريض على الكراهية .وأنه في حالة التداخل بين حرية التعبير
واإلساءة إلى األديان ،يمكن عرض القضية على القضاء ،ألن القضاء هو وحده القادر على تقييد
الحريات .وعلى العموم فإن هذا التوجه الثاني يعارض إمكانية إدخال مفهوم اإلساءة إلى األديان
ضمن معايير حقوق اإلنسان ،ألن هدف ومسعى حقوق اإلنسان هو حماية األفراد وليس األديان.
ومن ثم يرى هذا االتجاه أن التسامح والتعددية يفرضان مسألة طرح األديان للنقاش ولالنتقاد.
وبصفة عامة فإن االتجاهين متفقان على ضرورة محاربة التحريض على الكراهية ،لكن األول يصر
على ضرورة حماية األديان ،ولو أدى ذلك إلى الحد من حرية الرأي والتعبير ،بينما يتمسك التوجه
الثاني بحرية التعبير ولو أدى ذلك إلى االنتقاد واإلساءة لألديان .وقد انعكس النقاش بين طرفي
التوجهين على القرار الصادر عن الجمعية العامة في سنة  2011حول مناهضة تشويه صورة األديان.
ثامنا :قرار مناهضة تشويه صورة األديان

أصدرت األمم المتحدة هذا القرار مباشرة بعد توالي الهجوم على الدين اإلسالمي وعلى رموزه ،وترويج
هذا التشويه بواسطة وسائل اإلعالم الغربية بمختلف دعاماتها ،بصورة لم نشهد لها نظيرا .استحضر القرار
مختلف الجهود التي بذلت في هذا اإلطار مند نشوء األمم المتحدة حتى لحظة إصداره ،مستعرضا
مختلف االتفاقيات الدولية ،واإلعالنات والقرارات الدولية ذات الصلة بموضوع التمييز بكل صوره ،خاصة
التمييز الديني والكراهية ضد اإلسالم والمسلمين بالدرجة األولى ،ثم اليهودية والمسيحية.
لقد تنامت صور الكراهية ضد اإلسالم ،مع تنامي قوة األحزاب اليمينية في بعض الدول األوروبية ،مما
جعل هذه الصور تتسرب في بعض األحيان حتى إلى برامج بعض األحزاب ذات النزعات التقدمية
واليسارية والديموقراطية ،حيث تم استغالل أحداث  11سبتمبر  2001وما سبقها وتالها من
عمليات إرهابية ،قامت بها بعض التيارات اإلسالمية المتشددة .وهكذا صدرت قوانين واتخذت تدابير
وإجراءات وضوابط تمييزية في مختلف الدول األوروبية ضد المسلمين والعرب.
إن الدور المفروض أن تلعبه وسائط اإلعالم يكمن في تشجيع الوئام بين الثقافات والحضارات ،وبين
األديان ،موازاة مع ما تقوم به المنظمات الدولية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الطابع
الحقوقي ،إلى جانب الهيئات الدينية .كما يتعين عليها العمل على تعزيز التسامح ،واحترام حرية
الدين والمعتقد وشجب واستهجان المساس بأماكن العبادات الخاصة بمختلف المجموعات الدينية،
واحترام الكتب والمواقع المقدسة ،ورموز جميع الديانات.
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لقد أكد القرار في فقرته ( )9على استياء الجمعية العامة لألمم المتحدة من استخدام وسائل اإلعالم
المكتوبة والمسموعة والمرئية وكذا اإللكترونية ،في التحريض على أعمال العنف وكراهية األجانب،
وما يتصل بذلك من تعصب ،وتمييز ضد أي دين ،ومن استهداف الكتب المقدسة ،وأماكن العبادات،
والرموز الدينية لجميع األديان وانتهاك حرماتها.
كما أعاد هذا القرار التأكيد على التوصية العامة رقم ( )15الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز
العنصري ،التي تنص على حظر نشر جميع األفكار القائمة على التفوق العنصري ،أو الكراهية
العنصرية مع التأكيد على االنسجام مع حرية الرأي والتعبير دون السقوط في التحريض على
الكراهية الدينية .كما أكد الدعوة التي وجهتها الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى كافة الدول حول
واجب تطبيق أحكام اإلعالن الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على
أساس الدين أو المعتقد ،وحثها في نفس الوقت الدول األعضاء على العمل في إطار أنظمتها
القانونية والدستورية ،على توفير الحماية الكافية من جميع أعمال الكراهية والتمييز والتخويف
واإلكراه الناجمة عن الحط من شأن األديان ومكانتها(((.
وفعال بدأت الدول األعضاء ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ،في اتخاذ بعض الخطوات لحماية الحرية
الدينية ،واحترام األديان ،وسن قوانين لمنع اإلساءة إلى األديان ،ومنع عرض الصور النمطية
السلبية حول المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات األخرى.
ومع ذلك فإن هذه الصور النمطية ،مازالت تنتشر بقوة في بعض الدول الغربية تحت مبرر حرية الرأي
والتعبير ،وحرية اإلعالم ،كما أن هذه الدول مازالت تتردد في إصدار تشريعات وطنية ،انسجاما مع ما
التزمت به من قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،من أجل معاقبة من ينتهك حرمة األديان حتى
ولو تذرع مرتكبوه بحرية الرأي والتعبير التي تتناقض جملة وتفصيال مع الكراهية والتمييز الدينيين.
ومعلوم أن مجلس حقوق اإلنسان ،هو الجهة التي يعود إليها التنبيه على واجب شجب ومنع حاالت
التعصب والتمييز والتحريض على كراهية معتنقي أي دين ،كما أنه من واجب األمم المتحدة وكل
المنظمات اإلقليمية والدولية العمل على تعزيز الجهود الدولية لمكافحة اإلفالت من العقاب على
ارتكاب اإلساءة إلى األديان .وفعال فإن مجلس حقوق اإلنسان ،خدمة لهذا الهدف وانسجاما مع هذا
الطموح ،أصدر بيانا في  30سبتمبر  2010أدان فيه مظاهر التعصب الديني التي بدأت تجتاح
العالم ،بما فيه الدول التي تنعت بالديموقراطية ،وتدعي احترام حقوق اإلنسان .وقد سبق هذا
اإلعالن ما قامت به مفوضة األمم المتحدة عند عقدها حلقة دراسية في  2و 3أكتوبر  2008حول
موضوع حرية الرأي والتعبير والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تعد تحريضا على التمييز.
((( انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة الثانية واألربعون ،الملحق رقم ]A/18/48[ 18 :الفصل الثاني ،الفرع باء.
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يتوجب إذن على المهتم بموضوع اإلساءة إلى األديان اليوم ،وبالخصوص بعدما طلبت الجمعية
العامة لألمم المتحدة من األمين العام أن يقدم تقريرا حول مدى تنفيذ قرار مناهضة وتشويه
األديان ،وتأثيرات ذلك التنفيذ على واقع تشريعات الدول األعضاء ،يتوجب عليه طرح جملة من
األسئلة على النحو التالي :هل يمكن لهذه الجهود أن تسهم في تقوية منع اإلساءة إلى األديان؟
وهل بدأت تظهر آثار بعض التشريعات التي تمنع ذلك؟ أم أن األمر اليزال على ما كان عليه؟
كما تظهر ،اليوم أكثر من أي وقت مضى ،ضرورة وضع أسس اتفاق دولي ملزم ،يتم بموجبه احترام
األديان ومنع «التجديف» ،والتمييز بين حرية الرأي والتعبير ومسألة اإلساءة إلى األديان ،واعتبار
ذلك بمثابة مساس بحقوق اإلنسان.
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اخلالصة:
يتضح من خالل ما ورد في مفاصل هذه الدراسة ،أن موضوع إساءة وسائل اإلعالم الغربية إلى
اإلسالم ،يحمل في طياته الكثير من الخروقات القانونية التي تضرب في الصميم قواعد القانون
الدولي ،ويتم ذلك من خالل اإلنتاج اإلعالمي للدول الغربية ،وهو إنتاج متحامل على اإلسالم
والمسلمين ،و يسعى إلى تشويه صورتهما ،مسخرا في ذلك كل ما هو متاح له من إمكانيات
وكفاءات غاية في الدهاء ،وفي الجدل الفكري والفلسفي والقانوني.
وترمي هذه الوسائل اإلعالمية من خالل هذا اإلنتاج إلى تطويع ولي عنق القواعد القانونية المتفق
عليها دوليا ،بإعطائها تفسيرات مغايرة في عمقها لمضمونها الحقيقي ،ومناقضة إلرادة المشرع
الدولي عند وضعها .وتبرر في كثير من األحيان موقفها ذلك باللجوء إلى إجراء قراءات في تدخالت
ممثلي بعض الدول حول قضايا بعينها ،كأن تطرح تعارضا لجزء من النص مع قانونها الداخلي
الوطني ،أو تقدم تحفظا عليه ،أو تصدر تصريحا أو تفسيرا بشأنه.
لقد أوضحنا خالل تحليل مضمون مفاصل هذه الدراسة أن الغرض منها ليس االستجابة لترف
فكري أوقانوني ،يرمي إلى استعراض الترسانة القانونية أو االجتهادات الفقهية التي تعج بها مؤلفات
القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والقانون الدولي لإلعالم .إنما تحدوها – أي الدراسة  -رغبة في
اإلجابة عن إشكالية معرفة ما إذا كانت حرية التعبير حرية مطلقة أم أن هناك حرية أخرى قد
تقيدها ،وهي الحرية الدينية .واتضح من خالل استعراض سلسلة من القواعد القانونية ،سواء منها
المدمجة في االتفاقيات الدولية أو في اإلعالنات والقرارات الدولية ،وأحيانا في بعض االجتهادات
الفقهية والقضائية ،أن حرية التعبير واإلعالم تحدها الحرية الدينية .وهكذا قد ال يسمح ،تحت مبرر
التذرع بحرية الرأي والتعبير ،انتهاك حرمة الديانات واإلساءة إليها وتشويهها ،أو جعلها محل انتقاد
وسب وقذف وإساءة لرموزها.
إن الحق في الحرية الدينية ،وهذا أمر شرحته وأوضحته مفاصل هذه الدراسة ،يعتبر من القواعد
اآلمرة في القانون الدولي ،بحيث ال ينبغي االتفاق على ما يخالفها .إنها مثل حرية الرأي والتعبير،
فهما حريتان مطلقتان وال يمكن أن يتم تقييدهما إال بموجب قانون وفي ظروف استثنائية .ومعنى
هذا أن حرية الرأي والتعبير ال يمكن أن تتغول على الحرية الدينية ،كما أن الحرية الدينية ال
يمكنها أن تستأسد على حرية الرأي والتعبير .إن نقاش هذه اإلشكالية قد أظهر بعض االختالف
بين جزء من الفقه القانوني الدولي الغربي ،وبين االجتهاد الفقهي القانوني الدولي اإلسالمي ،وهو أمر
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تمت اإلشارة إليه في صلب هذه الدراسة ،وإن كان كالهما يتشبث باحترام حقوق اإلنسان ،وعدم
انتهاكها في الدفاع عن الحريتين.
كما أظهرت الدراسة أن حماية الحرية الدينية كانت متجذرة في قواعد القانون الدولي ،وقد عاد
االهتمام بها أكثر في السنوات األخيرة بقوة داخل أجهزة األمم المتحدة .وقد تم توضيح كيف
تم الربط بين عودة العنصر الديني في العالقات الدولية ،واهتمام األمم المتحدة بموضوع اإلساءة
إلى األديان ،حيث كانت البداية مع تكريس احترام المعتقدات الدينية بموجب إعالن ،1981
وإعالن  ،1992مع التأكيد على أن مفهوم اإلساءة إلى األديان ،ازداد االهتمام به داخل أروقة
األمم المتحدة ومن خالل بعض األجهزة التابعة لها ،مثل الجمعية العامة ،ومجلس حقوق اإلنسان،
والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،مباشرة قبل أحداث  11سبتمبر  2001بقليل وما بعدها.
لقد تبنت هذه المؤسسات مجتمعة فكرة تحريم اإلساءة إلى األديان وسبها وقذفها ،وسب الذات
اإللهية ،وشددت على أن األمم المتحدة ،جعلت موضوع إهانة وتحقير األديان والسخرية منها،
مرادفا تماما للحث على العنصرية وعلى الكراهية الدينية .وهكذا حاولت عبر العديد من القرارات
الصادرة عنها توضيح ذلك بالتفصيل ،وكانت البداية في هذا الصدد متزامنة مع ما طرحته الباكستان
باسم المجموعة اإلسالمية داخل مجلس حقوق اإلنسان في سنة  .1999وبعد ذلك ،سوف نالحظ
سنويا كيف أن الجمعية العامة ،وأحيانا مجلس حقوق اإلنسان ،أو مفوضية األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان ،تدعو الدول إلى توفير الحماية المالئمة ضد جميع االنتهاكات ذات الصلة بموضوع سب
وقذف األديان ،منذ سنة  2000حتى اآلن.
ولعل أهم هذه القرارات هو قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في أبريل سنة .2011
ومن المالحظ أنه ،رغم الجهود المتوالية التي تبذلها الدول اإلسالمية ،والتي تجد سندها في
اجتهادات القضاء الدولي ،وفي االجتهاد الفقهي الدولي الرصين ،فإن مسألة اإلساءة إلى األديان ،كل
األديان ،بواسطة وسائل اإلعالم هي في تصاعد مستمر ،مما يستلزم التفكير في إيجاد حلول لوضع
حد لهذه الظاهرة التي تزداد حدة وقوة من حين آلخر .لكن كيف السبيل إلى ذلك؟
هل يتم ذلك بفرض قيود على حرية اإلعالم وبالتالي على حرية الرأي والتعبير؟ أم بإطالق العنان
لها دون حسيب وال رقيب؟ أم بجعل حق احترام الديانات وحرياتها نداً مساويا لحرية التعبير
عن الرأي؟ ألن طغيان أحدهما على اآلخر ،قد يؤدي إلى انتهاك مبدأين ،قديمين متأصلين في
منظومة حقوق اإلنسان ،ال يمكن التضحية بأحدهما من أجل الحفاظ على اآلخر ،إنهما طرفان في
معادلة شائكة ومعقدة الحل ،ألن طغيان أحدهما أو استخدامه بتعسف قد يلغي اآلخر ويعدمه.
ورغم ذلك فهناك محاوالت حثيثة ،سواء من داخل منظمة األمم المتحدة أو من طرف المجموعة
اإلسالمية البالغ عدد دولها ( )57دولة و المتكتلة في منظمة التعاون اإلسالمي ،وفي جهازها الثقافي
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واإلعالمي اإليسيسكو ،للدفع بحماس وبكثير من الجرأة وبعد النظر ،إلى التوفيق بين األمرين
الشائكين ،طرفي المعادلة .وقد أصبحت هذه المجموعة اليوم ،أكثر حماسة من أجل وضع قانون
دولي لحماية األديان دون المساس بحرية التعبير ،وهي الدعوة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين.
إن األمر يتطلب وضع اتفاقية دولية تحرم وتجرم اإلساءة إلى األديان ،كل األديان السماوية ،مع األخذ
في االعتبار أن الخوض في اإلساءة إليها بواسطة وسائل اإلعالم ،من األمور المقيدة لهذه الحرية.
يجد تبرير هذا المنع أسسه في المادة ( )19من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و
بالخصوص الفقرة الثالثة منه ،كما يجد أسسه في المادة  20من نفس العهد ،وفي اتفاقيات
وإعالنات أخرى أهمها «االتفاقية الدولية للقضاء على جريمة الفصل العنصري و قمعها» لسنة
 ،1973باإلضافة إلى مختلف وثائق الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،وأيضا إعالن سنة  1981بشأن
«القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد».
إذا كانت هذه هي األسس التي أدت إلى وضع اتفاقية دولية لحماية األديان من التشويه واإلساءة،
فإن بعض الدول بدأت تتأثر بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لسنة  ،2011فصارت تكيف
قوانينها الداخلية مع هذا القرار ،وإن كان ذلك يتم بخجل شديد ،خاصة بعدما طالبت الجمعية
العامة من األمين العام تقديم حصيلة تأثير قرارها السالف الذكر على واقع تشريعات الدول األعضاء.
إن مسألة وضع قانون دولي ملزم ،يتم بموجبه احترام األديان ومنع «التجديف» أمر ضروري
وملح في ظل الواقع الدولي الحالي ،حيث تنتشر وسائل اإلعالم ويتم تسخيرها للكراهية الدينية
والعنصرية .ويتعين على هذا القانون أن يميز بين حرية الرأي والتعبير من جهة ،واإلساءة إلى
األديان واعتبارها بمثابة مساس بحقوق اإلنسان ،من جهة ثانية.
لكن ،ما ذا لو اعترضت إصدار هذا القانون بعض العراقيل ،وهو أمر محتمل ووارد بشدة؟ أليس من
الممكن أن تلجأ الدول المنضوية في منظمة التعاون اإلسالمي ،ومعها ذراعها الثقافي واإلعالمي
اإليسيسكو ،إلى وضع قانون دولي إسالمي على شكل اتفاقية دولية ملزمة لكافة أعضائها بضرورة
احترام وسائل إعالمها لحرمة األديان وعدم اإلساءة إليها ،اعتمادا على إعالن  1981بشأن «القضاء
على جميع أشكال التعصب على أساس الدين أو المعتقد»؟ وتكون بذلك قد سلكت الطريق الذي
سلكته الدول األوروبية عند وضعها لالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان سنة  ،1950عندما
تعذر االتفاق آنذاك على وضع اتفاق دولي ملزم لحماية حقوق اإلنسان.
يعبد الطريق أمام األمم
وسيشكل إقدام  57دولة على هذه الخطوة إذا ما تم بالفعل ،إجراء ِّ
المتحدة لوضع اتفاق دولي شامل وملزم حول احترام األديان.
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توصيات ومقرتحات
في ختام هذه الدراسة  ،فإننا نورد بعض التوصيات قد يكون من المفيد االهتداء بها لمواجهة الغلو
في اإلساءة إلى األديان ،وما ينتج عنها من تشنجات وصراعات ،بين الذين يشددون على سمو حرية
الرأي والتعبير كقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وبين الذين يؤكدون على
واجب احترام األديان الذي جسدته مختلف الوثائق القانونية لحقوق اإلنسان ،باعتباره كذلك قاعدة
آمرة من قواعد القانون الدولي .فالمنطق السليم يقتضي عدم التضحية بهذا الحق لصالح تلك الحرية.
ألن كليهما قاعدة آمرة ،ال يجوز االتفاق على ما يخالفها.
وفي السياق ذاته ،إذا رجعنا إلى وثائق الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،وإلى سائر وثائق الجهاز
االتفاقي المرتبط بهذه الحقوق ،فإننا نجد المبدأين متالزمين .إن حرية الرأي والتعبير ،رغم كونها
شبه مطلقة ،إال أنها مقيدة بعدم المساس بالدين ،وإثارة التمييز الديني والكراهية الدينية .أليس
ذلك ما ترشدنا إليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  ،1965والعهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية في المادتين ( 19و  )20منه ،واتفاقية حقوق الطفل  ،1989واتفاقية حقوق جميع
العمال المهاجرين وذويهم ،واتفاقية الشعوب األصلية ،واتفاقية منع التميز ضد المرأة ،إلخ؟
كما يؤكد الجهاز االتفاقي المشار إليه ،على وجود نواة للقانون الدولي تهدف إلى الحد من اإلساءة
إلى األديان ،مهما كانت المبررات ،بما فيها مبرر حرية الرأي وحرية التعبير عنه ،ألن من شأن ذلك
إثارة الكراهية والفتن .وقد اتضحت هذه المالمح المدعومة بقرارات وإعالنات دولية ،وكلها تؤكد
على منع اإلساءة إلى األديان ،وضرورة احترامها انسجاما مع مبادئ ميثاق األمم المتحدة .ويدخل
ضمن هذا اإلطار القرار ( 127 :د )4.الذي اعتمدته الجمعية العامة في سنة  ،1947وهو القرار
الذي يطالب الدول األعضاء بمكافحة نشر األنباء الزائفة أو المشوهة ،أو التي يكون من شأنها اإلساءة
إلى العالقات الطيبة بين الدول .ومنها كذلك القرار ( )59وبالخصوص الفقرة ( )10منه .وهذا القرار
اعتمدته الجمعية العام لألمم المتحدة عام  1946وينص على أن من أهم عناصر حرية اإلعالم،
القدرة على عدم إساءة استعمالها ،وأن من قواعدها األساسية االلتزام األدبي بتقصي الحقائق والوقائع
ونشر المعلومات دون اإلساءة إلى اآلخرين.
ويجب التذكير بأن المنظمات واألجهزة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،قد شددت على
منع وسائل اإلعالم من نشر ما من شأنه أن يذكي ويثير التمييز والكراهية بين الشعوب على
أساس االنتماء الديني .ويدخل ضمن هذه الخانة اإلعالن الصادر عن اليونسكو في خريف ،1978
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وهو «اإلعالن بشأن المبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم في دعم السالم ومكافحة
العنصرية» .وقد تضمن هذا اإلعالن ،التذكير بمقاصد مبادئ األمم المتحدة ،كما أكد على ما جاء
به اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة ( )20بخصوص منع التحريض على البغضاء الدينية،
وغيرها من أشكال العداء والعنف.
إذا كان من مبررات وجود األمم المتحدة ،ضمان السلم واألمن الدوليين ،فإن التحريض على اإلساءة
إلى األديان اليوم يعتبر من أكثر األمور تهديدا للسلم واألمن الدولي ،لذلك وجب اعتبار أي مساس
أحمر ال ينبغي تخطيه.
بها ،أو تحقيرها ،أو التحريض على ذلك بأي وسيلة إعالمية ،خطا َ
وبالرجوع إلى المقترحات والتوصيات فإننا نوردها على النحو اآلتي :
1.1حث جميع الدول على ضرورة إحداث التوازن بين حرية التعبير ،واحترام المقدسات الدينية.
إذا كانت بعض الدول الغربية تقدر حرية التعبير حد التقديس فإن كل الدول عليها تقدير هذه
الحرية ألنها مبدأ حقوقي كوني عالمي تجب حمايته واحترامه ،وفي نفس السياق ،إحداث
التوازن بين هذه الحرية وواجب احترام األديان ،ألنه من شأن فقدان التوازن بين الحريتين
انفجار الصراعات هنا وهناك ،مما سيؤدي إلى تهديد السلم واألمن الدوليين.
2.2التأكيد على أن منع اإلساءة إلى األديان ،ومن بينها الدين اإلسالمي ،عبر وسائل اإلعالم ،ليس
الهدف منه تقييد حرية الصحافة واإلعالم ،وحرية التعبير عن الرأي ،بل إن الهدف من وراءه هو
الحماية من االستخدام السيئ لهذه الحرية.
3.3بذل أقصى الجهود الممكنة لدعوة المنظمات الدولية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني،
وحثها على الدفاع المستميت من أجل تفعيل المواثيق ،والعهود واالتفاقيات ،واإلعالنات
والقرارات ،والقوانين الوطنية والدولية ،المؤكدة على الحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير،
وبين مختلف التجاوزات واإلساءات إلى األديان التي يتم ارتكابها من طرف وسائل اإلعالم تحت
غطاء حرية الرأي والتعبير.
4.4الدعوة إلى ربط حرية التعبير بالمسؤولية ،وإلزام مؤسسات اإلنتاج اإلعالمي بالعمل على ترويج
رسائل إعالمية تراعي ثراء التراث الثقافي اإلنساني ،وتراعي واجب احترام األديان وبالخصوص
الدين اإلسالمي ،وثقافة األقليات المسلمة في الغرب ،وذلك في إطار التسامح ،مع االلتزام بالمبادئ
األساسية ألخالقيات مهنة الصحافة ،بما في ذلك التحلي بالمسؤولية ،واإلنصاف والدقة والموضوعية،
والترفع عن كل أشكال العنصرية والتحريض على العنف وعدم التسامح ،والكره العنصري والديني.
5.5دعوة المنظمات الدولية إلى تفعيل المواثيق والقوانين المبينة للحدود الفاصلة بين حرية الرأي
والتعبير ،وبين التجاوزات الناتجة عن التعسف في استغالل هذه الحرية من أجل اإلساءة إلى
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األديان ،مع التأكيد على أنه ليس من حرية التعبير ،وال من حرية اإلعالم ،وال من حرية الرأي،
انتهاك حرمة األديان ،ألن ذلك يعد مساسا بحقوق اإلنسان ،ناهيك عن ما يتسبب فيه من إثارة
للقالقل والفوضى ،وما فيه من تناقض مع مبادئ األمم المتحدة.
6.6العمل على وضع اتفاقية دولية ملزمة لمنع اإلساءة إلى الديانات السماوية وكل األديان ،تتضمن
ردع من تسول له نفسه المساس باألديان وبالرسل وبالذات اإللهية ،مع تحديد المقصود
باإلساءة في ديباجتها بشكل حصري ،لكي ال يترك للفاعل السياسي ،أو اإلداري وحتى إلى
القضاء ولو كان نزيها تفسيرها وتأويلها .ذلك ألن من شأن التوسع في التفسير ،أن يؤدي إلى
المساس بحرية اإلعالم وبحرية التعبير عن الرأي ،أو التحيز للمساس باألديان نفسها.
7.7دعوة الدول اإلسالمية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى إصدار اتفاقية إسالمية لمنع
اإلساءة إلى األديان السماوية مع التشديد على الدين اإلسالمي ،وإصدار قوانين عادية ودستورية
تؤكد على منع تلك اإلساءة وتجريمها ،تحت مبرر منافاتها مع حرية الرأي والتعبير ،استنادا إلى
قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
8.8إصدار قانون يجرم اإلساءة إلى األديان في كل دولة على حدة من الدول اإلسالمية ،تطبق
أحكامه على مواطنيها ،كما تطبق على كل من أساء إلى الديانات السماوية من مواطني
الدول غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،عند دخولهم إليها ،باعتبارهم يحرضون على
العنصرية وعلى الكراهية والتمييز الديني.
9.9ضرورة اإلسراع بإصدار القانون العربي االسترشادي لمنع اإلساءة إلى األديان ،ويتم التأكيد فيه
على أن حرية التعبير ال تعني اإلساءة إلى األديان السماوية أو إلى الرموز الدينية ،مع التأكيد
على أن ال غنى عنها باعتبارها من الدعائم األساسية لترسيخ مبادئ الديموقراطية وحقوق
اإلنسان ،لكنها مشروطة بعدم المساس باألديان والرموز الدينية .ذلك أنه ال يعقل ،ال قانونا وال
شرعا ،أن يهدر حق اإلنسان في أن يحترم دينه تحت ذريعة الحفاظ على حرية التعبير ،كما
ال يعقل الغلو في تفسير احترام المقدس الديني بضرورة قمع وكبت حرية التعبير.
1010حث الدول األعضاء في األمم المتحدة على تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان،
وعن المندوبية السامية لألمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان ،وعن الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،الخاصة بمنع اإلساءة إلى األديان ،وبالخصوص قرار الجمعية العامة لسنة .2011
1111حث المواطنين المسلمين في الدول الغربية ،التي تسيء وسائل إعالمها إلى اإلسالم
والمسلمين ،على اللجوء إلى القضاء الوطني من أجل مقاضاة هذه المنابر اإلعالمية ،تحت مبرر
الدعوة إلى الكراهية الدينية ،اعتمادا على القوانين الوطنية لتلك الدول ،وعلى قواعد القانون
الدولي التي تحرم ذلك.
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1212دعوة الدول اإلسالمية والدول العربية إلى اللجوء إلى القضاء الدولي عند إساءة الدول الغربية
ووسائل إعالمها إلى الدين اإلسالمي ،اعتمادا على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،1948
وعلى «إعالن األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس
الدين والمعتقد» .ومن حق الدول اإلسالمية مقاضاة الدول الغربية عندما تتذرع بعدم إمكانية
زجر منابرها اإلعالمية عند إساءتها لإلسالم تحت مبدإ احترام حرية التعبير [الذي هو موضوع
خالف في التفسير] باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ،تطبيقا للفصل ( )36من النظام األساسي
لهذه الهيئة الدولية .كما أنه من حق الدول اإلسالمية والعربية اللجوء إلى هذه المحكمة ،وفقا
لمضمون المواد (من  8إلى  )16من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة
 ،1965وكذلك المادة ( )22منها ،في حالة الخالف بينها وبين الدول الغربية حول تفسير ما
يعتبر تمييزا دينيا ،أودعوة إلى الكراهية الدينية ،في عالقته بحرية التعبير عن الرأي.
 1313دعوة اإليسيسكو ،الذراع اإلعالمي والثقافي والعلمي لمنظمة التعاون اإلسالمي ،إلى دعم
الجاليات واألقليات المسلمة في الغرب لتوضيح الصورة الصحيحة لإلسالم ،مع تكوين األطر
الناطقة باسم هذه الجاليات ،واألئمة ورجال اإلعالم المسلمين للقيام بهذه المهمة .كما أن على
اإليسيسكو أن توضح ،عبر دراسات وأبحاث وورشات عمل وندوات ،أن ما جاءت به الوثائق
الدولية لحقوق اإلنسان بشأن حرية التعبير متطابق مع ما جاء به اإلسالم بشأن نفس الحرية،
ذلك أن كليهما يشدد على عدم التمييز الديني والعرقي ،ويمنع الدعوة إلى الكراهية ،وينبذ
الدعوة إلى اإلرهاب ،واإلساءة إلى األديان ،إلخ.
1414ضرورة أن تعمل اإليسيسكو ،بالتعاون مع اليونيسكو ،على وضع مشروع اتفاقية دولية لمنع
اإلساءة إلى األديان ،تقدم إلى األمم المتحدة من أجل المصادقة عليها وعرضها على توقيع
الدول األعضاء ،ويتم التأكيد من خاللها على احترام حرية التعبير ،واحترام األديان.
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