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 نّص العرض التقد��ي 
 

 فهم انتها�ات حّ��ة الدين أو المعتقد 
 

ائح   ي ال�ش
 الجلسة.   PowerPointمن    ٣٩- ٤هذا النص المتعلق بالعرض التقد��ي للجلسة الرابعة ترد رسومه التوض�ح�ة �ن

ي عدم إعطاء   ٢٠مالحظة :هذا العرض التقد��ي ط��ل (أقّل بقل�ل من 
دق�قة) و�تضّمن العد�د من األمثلة. قد ترغبون �ن

ي قسم  
ي استبدال بعض األمثلة بقصص من س�اقكم. الرسائل الرئ�س�ة �ن

ي تبدو أقّل صلة بمجموعتكم أو حئتّ �ن األمثلة الئت
ي حديثكم! استخدموا عرض الـ  

ن هذە النقاط �ن أو   PowerPoint"قصص عن..."  مكت��ة بالخّط الع��ض. الرجاء تضمني
ائح الـ   ب لمساعدة  PowerPoint�سخ مطبوعة من أهم �ش

ّ
ي الق�

ائح ع� أوراق الل�ح الور�ت أو ا�تبوا مضمون ال�ش
ن ع� معالجة المحت��ات.   المشاركني

 
 

 المقّدمة  
 

 

 
ي جميع أنواع البلدان مشا�ل �سبب غ�اب حّ��ة الدين أو  

يواجه جميع األشخاص �ن
ر�ن وخطورة االنتها�ات ومن يرتكبها. المعتقد. وما    �ختلف هو المت�ن

 
 

 

  
ن والقيود المفروضة   ، سوف �ستمع إ� قصص واقع�ة عن التمي�ي ي هذا العرض التقد��ي

�ن
 ع� الحقوق والعنف. 

 
 

 

 
ه  

ّ
ا ما �ش�ي إ� ذلك ع� أن غالب� ب هذە االنتها�ات من قبل الدولة وأفراد المجتمع. و�

�
وُترتك

ا داخل   انتها�ات حكوم�ة وعداوات اجتماع�ة. ول�ن �مكن أن تحدث االنتها�ات أ�ض�
 األ�ة وداخل المجتمعات الدين�ة. 

 
 

 

 
ا ن�ع رابع من االنتها�ات  ي حما�ة الناس من االنتها�ات  –هناك أ�ض�

وهو فشل الحكومة �ن
ي المجتمع. �قع ع� عاتق الدولة واجب حما�ة كّل إ�سان ع� 

ن  �ن أراضيها من التمي�ي
ي الق�ام بذلك. 

رة ع� حقوقهم ومن العنف. وتفشل العد�د من الدول �ن ّ  والقيود غ�ي الم�ب
 

 

  
 

 
ابطة ومتداخلة.   ن والقيود المفروضة ع� الحقوق والعنف م�ت عادًة ما �كون التمي�ي

ي العنف ع� سب�ل المثال. 
ّ�ة و�ساهم �ن ن ي  و�مكن أن تكون القيود تمي�ي

ّ
ا ما تغذ وغالب�

االنتها�ات الحكوم�ة والعداوات االجتماع�ة بعضها البعض، مّما �خلق حلقة مفرغة. 
ي المجتمع،  

 ع� التعّصب �ن
ً
عّ�ة ن ضد األقل�ات �ش ّ ي تم�ي �عات الحكومّ�ة الئت ي الت�ش

تض�ن
 . ي

�
ي المجتمع المح�

ن ومضا�قات وعنف �ن  مما يؤّدي إ� تمي�ي
ي المجتمع، �عتقد الناس أنه ب�مكانهم  إذا غضت السلطات الطرف عن 

االنتها�ات �ن
ا.  ن والمضا�قات والعنف سوء�  اإلفالت من العقاب و�زداد التمي�ي

ي أجزاء مختلفة 
ن والقيود والعنف �ن ي نظرة ع� األشكال المختلفة من التمي�ي

دعونا نل�ت
ا من بعض القصص الواقع�ة! وقد يرتبط بعضها بتجارب مررتم  

�
 بها. من العالم انطالق
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ن   قصص عن التمي�ي
 

 

 
ر ع� كّل مجال من مجاالت الح�اة.  

ّ
ا و�ؤث ن شائع جد�  التمي�ي

ي  
ن من األغلب�ة البوذ�ة �ن ي أر�اف ��النكا. واجهت أ�ته التمي�ي

ا �ن القّس كومار �عمل قس�
ال�ه��اء  ق��ته، وقام المدّرسون وزمالء الدراسة بالتنّمر ع� أطفاله، وتّم قطع إمدادات 

 . ي
لهم هو مكان عبادة غ�ي قانوين ن  1والم�اە عن األ�ة بحّجة أّن م�ن

 
 

 

 
ي تخص�ص األموال العامة

ن �ن ع�ب االستثمار    –  تمارس بعض الحكومات س�اسة التمي�ي
ي مناطق األقل�ات. �مكن أن �خلق  

ي البن�ة التحت�ة أو الصحة أو التعل�م �ن
 أقل بكث�ي �ن

ً
مث�

. ذلك مخاطر  ي وعدم االستقرار الس�ا�ي
 ط��لة األجل تفاقم التوّتر الطائ�ن

ي ط��قة عمل المؤسسات. 
ا �ن ن أ�ض� إذ �مكن أن يواجه أطفال   �حصل التمي�ي

ي أ�شطة دين�ة طائف�ة، أو 
، والمشاركة الق��ة �ن ن المدارس ع� سب�ل المثال التمي�ي

ي حاالت نادرة، ُتحرم بعض  
ي تتحدث عن مجتمعهم بالسوء. و�ن ال�تب المدرس�ة الئت

ي   -الجماعات من التعل�م  
ن ع� سب�ل المثال بااللتحاق بالجامعة �ن فال ُ�سمح للبهائيني

 2  ران.. إي
 

ن    قصص عن القيود والتمي�ي
 

 

 
  . ن ا تؤّدي �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش إ� التمي�ي ن قيود�  تخلق العد�د من أنواع القوانني

 ما �منع األقل�ات من إشادة  و 
�
 غالبا

�
ي قد تبدو محا�دة، عائقا ُتعت�ب لوائح التخط�ط، الئت

 دور عبادة خاصة بها.  
ي روس�ا صع��ات  

 عدم منحها األذونات، أو إنهاء عقود اإل�جار  –�ن
ً

من خالل مث�
 3البلد�ة بعد بدء البناء، أو أعمال الهدم. 

 
 

 

 
ن  ا. �مكن أن تكون القوانني �ة أ�ض� ن ي تحكم �سج�ل الطوائف الدين�ة تقي�دّ�ة وتمي�ي

 الئت
تطلب الحكومة الجزائ��ة من جميع الجماعات، الدين�ة أو غ�ي الدين�ة، التسج�ل  

 .
ً

ة إذن التسج�ل مث� كجمعّ�ة قبل البدء بأ�شطتها. ولم ُتعَط الجماعة األحمدّ�ة الصغ�ي
ي نها�ة عام 

قضّ�ة قانون�ة ضد أفراد من المجتمع تّم   220، كانت هناك 2020و�ن
ي أما�ن غ�ي مرّخصة.  اّتهامهم بجرائم مثل إقامة ال

 4صالة �ن
 

 

 

 
ا.  ي عام  تقّ�د بعض الحكومات الممارسات الدين�ة لمجتمعات األغلب�ة أ�ض�

،  2020�ن
ن   ي الدولة مثل المدّرسني

ي تركما�ستان موظ�ن
ي منطقة "ليباب" �ن

أمر المسؤولون �ن
ي المساجد  

ن بعدم حضور صالة الجمعة وهّددوهم بالطرد إذا شوهدوا �ن  5والممّرضني
 
 

 
 مصادر محل�ة  1
      iranian-expelled-student-https://www.theguardian.com/world/2013/feb/27/bahai The Guardian-صح�فة ذي غارد�ان   2
 university 

 https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2508  ١٨منتدى  3
ك�ة  4  freedom/algeria/-religious-ationalintern-on-report-https://www.state.gov/reports/2020 وزارة الخارج�ة األم�ي
  ١٨https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2555منتدى  5

https://www.theguardian.com/world/2013/feb/27/bahai-student-expelled-iranian-university
https://www.theguardian.com/world/2013/feb/27/bahai-student-expelled-iranian-university
https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2508
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/algeria/
https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2555
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ن   ا: قانون األ�ة وقوانني ي �مكن أن تخلق قيود� ن الئت ن آخ��ن من القوانني ي نوعني
ر �ن

�
لنفك

 التجد�ف أو الردة. 
 

 قانون األ�ة  
اث وحضانة   ي تحكم الزواج والطالق والم�ي

ن العلمان�ة والدين�ة الئت �مكن للقوانني
ّ�ة.  ن ِ�دة للحقوق وتمي�ي

ّ
 األطفال أن تكون مق

 
 

 

 
ي ع� األزواج من مختلف األد�ان إخطار  

ي الهند، �فرض قانون الزواج الخاص العلماين
�ن

ي قبل 
ل أ�ة   ٣٠القا�ن ن ا إ� م�ن ي الطلب و�رسل إشعار�

ي �ن
ا من الزفاف. ف�حّقق القا�ن يوم�

ف.  . وهذا �عّرض العد�د من األزواج لخطر العنف المرتبط بال�ش ن  6الزوجني
 

 

 

 
، ول�ن رّ�تها جدتها الهندوس�ة   ن ّ�ة ولدت ألب��ن مسلمني ن ي ماسوساي" شاّبة مال�ي

"ر�فاي�
" إ� مركز إعادة تأه�ل إسال�ي   ي

ع� الد�انة الهندوس�ة. أرسلت محكمة دين�ة "ر�فاي�
 7 أشهر لزواجها من رجل هندو�ي ورفضها العودة إ� اإلسالم.  ٦لمّدة  

 
 

 

 
ن الردة األقل�ات عرضة  ن األ�ة الدين�ة وقوانني ي بعض األح�ان، تجعل قوانني

�ن
 لهجمات إجرامّ�ة. 

ي با�ستان لالختطاف    
كّل عام، تتعّرض مئات الفت�ات الهندوس�ات والمس�ح�ات �ن

ي  
وتغي�ي الدين باإل�راە والزواج الق�ي. هذا ما حصل لـ"مايرا شهباز" عندما كانت �ن

جاعها، ول�ّن ترك اإلسالم   ة من عمرها. ذهب والداها إ� المحكمة الس�ت الرابعة ع�ش
ي با�ستان، وال �مكن ل 

،  محظور �ن ن ن أن �كون لهم حضانة أطفال مسلمني والدين مس�حيني
، ه��ت "مايرا"،   ن لذلك، قضت المحكمة العل�ا ب�عادتها إ� مختطفها. و�عد أسبوعني

ي  
و�ي اليوم تع�ش مختبئة وتكافح من أجل إلغاء زواجها و�عادة �س��ة وضعها القانوين

 8لتعود مس�حّ�ة. 
 

 

 

 
ن التجد�ف والرّدة    قوانني

ه  
ّ
 أن

ّ
ن التجد�ف والرّدة (ترك الدين) بالحفاظ ع� الوئام. إ� �ر قوانني ا ما يتّم ت�ب غالب�
ي بعض البلدان، ُ�ساء استخدام 

ن تأث�ي معا�س. ف�ن �مكن أن �كون لهذە القوانني
ن بحّد  . ل�ّن القوانني ، و�جري سوق اتهامات كاذبة ألغراض الثأر الشخ�ي ن القوانني

ا ع� الخطابات والسلوك�ات بطرق تقّوض حّ��ة الدين أو  ذ ا ما تفرض قيود� اتها غالب�
ال سّ�ما بالنسبة لألشخاص الذين ال تحّبذ الدولة أو مجتمع األغلب�ة   –المعتقد 

 معتقداتهم. 
ا ما �كون األحمديون الذين يؤمنون برسول بعد محّمد، والملحدون واألشخاص  غالب�

ينتقدون الدولة أو أصحاب السلطة الدين�ة، عرضة للخطر، ول�ن �مكن ألّي  الذين 
 شخص أن �صبح ضح�ة. 

 
6conversion-religious-and-marriage-interfaith-on-laws-overhaul-to-needs-https://www.theleaflet.in/india  
  The Leafletل�فل�ت ذي صح�فة 

  asia.org/?p=7086-https://www.forumمنتدى آس�ا7
ي  8

�طاين لمان ال�ب  conversion-forced-abduction-child-and-shahbaz-motion/57474/maira-day-https://edm.parliament.uk/early-ال�ب
 pakistan-in-marriage-and 

https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.forum-asia.org/?p=7086
https://edm.parliament.uk/early-day-motion/57474/maira-shahbaz-and-child-abduction-forced-conversion-and-marriage-in-pakistan
https://edm.parliament.uk/early-day-motion/57474/maira-shahbaz-and-child-abduction-forced-conversion-and-marriage-in-pakistan


 
 
 

ن  التغي�ي  صّناع دورة  الرابعة الجلسة  |  المحلّيني    

 
 

8 8  

 
 

ي عام 
�ا ع� فئت مسلم يبلغ من العمر  ٢٠٢٠�ن ي شمال ن�ج�ي

  ١٢، حكمت محكمة دين�ة �ن
ا بالسجن  . وقد ألغت محكمة استئناف علمان�ة   ١٠عام� ي سنوات بعد اتهامه �سب النئب

ي عام 
، ول�ّن خطر التعّرض لهجمات انتقام�ة �عّرض أمن ٢٠٢١الحكم الصادر بحّقه �ن

ي المنطقة للخطر. 
ي تع�ش �ن  9أ�ته الئت

 
 

 

 
، الخطاب الذي �جب حظرە هو خطاب التح��ض ع�   و�حسب القانون الدو�ي

ن التجد�ف والردة إ� �شج�عه من خالل  العنف.   و�دً� من وقف العنف، تم�ل قوانني
ا عن معتقدات ال تحبها األغلب�ة �جب   ون سلم��  األشخاص الذين �ع�بّ

ّ
دعم فكرة أن

بوا. 
َ
 أن �عاق

 
 

 

 
 رقابة الدولة 

ا �ي المراقبة والرصد   ي تخلق قيود�
ن المجاالت األخرى أل�شطة الدولة الئت من بني

ي تطّبقها الحكومة ع� أ�شطة المجتمعات الدين�ة وتم��لها. 
م الئت

�
ع� سب�ل  والتحك

ي ��النكا عن تّعرضها للرصد من قبل سلطات الدولة 
10 المثال، أبلغت بعض ال�نا�س �ن

 . ي
جاە أوسع لتقل�ص المساحة المتاحة المجتمع المدين

ّ
ي إطار ات

 وهذا يندرج �ن
ن ح�ث تّم تط��ر  ولعّل المكان الذي �سود ف�ه أ���  ا هو غرب الصني

�
أشكال المراقبة تطرف

ات األمن�ة من التعّرف ع� أعضاء أقل�ة   ن ال�ام�ي تقنّ�ة التعّرف ع� الوجه لتمكني
طة بموقعهم.   11األو�غور ذات األغلبّ�ة المسلمة و�خطار ال�ش

 
 

 

 
 القيود المجتمعّ�ة

ا تقي�د الحقوق داخل األ� أو  ا  �مكن أ�ض� الجماعات الدين�ة أو المجتمع األوسع. وغالب�
ا ما ُتحرم النساء من الفرص، مثل   ر ذلك ع� الرجال والنساء �شكل مختلف. فغالب�

ّ
ما يؤث

دراسة الالهوت، وقد �كون سلوك المرأة وممارستها للشعائر الدين�ة عرضة لس�طرة  
 األ�ة أو المجتمع ع� أسس دينّ�ة. 

ا ما تقّ�د  ن إ� األقل�ات  غالب� ي ينتمني
ي للنساء اللوايت مجتمعات األغلب�ة التعب�ي الديئن

 الضغط ع� النساء إلخفاء ه��تهّن الدين�ة للحصول ع� وظ�فة 
ُ

ا، من خالل مث� أ�ض�
 ما. 
 

 

 

 
ي م�. عندما تخّرجت من الجامعة، ُعر�َضت عليها  

"مار�ا" شاّبة مس�ح�ة تع�ش �ن
ها إذا قبلت بهذە الوظ�فة، فس�كون عليها ارتداء  

ّ
ي أحد البنوك، ح�ث ق�ل لها إن

وظ�فة �ن
ه من غ�ي العادل أن تضّطر إ� التظاهر بانتمائها له�ّ�ة دين�ة 

ّ
ت "مار�ا" أن الحجاب. اعت�ب

 12ضت الوظ�فة. مختلفة، لذلك رف 
 
 
 
 

 
ي �ي 9 ي يب   africa-https://www.bbc.com/news/world-55756834 أخبار ال يب

 مصادر محل�ة  10
 racial-intelligence-artificial-surveillance-https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-صح�فة النيو يورك تا�مز 11

 profiling.html 
 ، وهو اسٌم مستعار ألسباٍب أمن�ة المصدر: مار�ا   12

https://www.bbc.com/news/world-africa-55756834
https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-intelligence-racial-profiling.html
https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-intelligence-racial-profiling.html
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 قصص عن العنف  
 

 

 
ي موض�ع العنف. 

ر اآلن �ن
�
ن أ���  دعونا نفك خطاب ال�راه�ة وجرائم ال�راه�ة �ي من بني

ا. وأما�ن العبادة واألشخاص الذين �قصدونها معّرضة/معّرضون   أشكال العنف شيوع�
 �شكل خاّص لجرائم ال�راه�ة. 

از�ل، يتعّرض أتباع الد�انات األفرو�راز�ل�ة التقل�دّ�ة لهجمات عن�فة من   ي ال�ب
�ن

ون أّن دينهم   ن الجدد من أتباع الحركة الخمسينّ�ة الذين �عت�ب انهم المس�حيني ج�ي
. وقد أبلغ األب مارسيو، وهو كاهن من د�انة كاندومبل�ه، عن أ��� من  ّ ي

ا   ٢٠ش�طاين هجوم�
. ع� معبدە، بينما لم تتّ  ن طة أي إجراء لمعاقبة الفاعلني  13 خذ ال�ش

 
 

 

 
ر الرجال والنساء �شكل مختلف. 

ّ
 ما يتأث

ً
 مّرة أخرى، عادة

ي يرتدين مال�س دين�ة مثل الحجاب، أ���  
ي الس��د، ال سّ�ما اللوايت

النساء المسلمات �ن
ن أّن  ي حني

ي األما�ن العامة، �ن
ي يرتكبها غ��اء �ن الرجال  عرضة  لجرائم ال�راه�ة الئت

انهم أو زمالؤهم.  ي يرتكبها ج�ي ن أ��� عرضة لجرائم ال�راه�ة الئت  14 المسلمني
 

 

 

 
ن وال�راه�ة.  ي العد�د من األما�ن، فاقمت جائحة كورونا األنماط الحال�ة من التمي�ي

 و�ن
ي أعقاب احتفال  

وس �ن ي الف�ي
ّ ي الهند ب�طالق جهاد ال�ورونا بعد تف�ش

هم مسلمون �ن اتُّ
ي  

. "أحمد شيخ" هو بائع متجّول مسلم �كافح من أجل كسب لقمة ع�شه. �ن ي إسال�ي ديئن
ن الهندوس أن �قفل كشكه و�غادر  ٢٠٢٠ن�سان/أب��ل  ، طلبت منه عصابة من القوميني

ن كانوا   يتآمرون لن�ش كورونا. حاول "أحمد" أن �دافع عن نفسه، ول�ّنه  ألّن المسلمني
ة   طة، رفضت األخ�ي . وعندما حاول تقد�م شكوى لل�ش ح بالع�ي ب الم�ب تعّرض لل�ن

 . ي
ي الشوارع غ�ي قانوين

15 �سج�ل القض�ة بحّجة أّن البيع �ن
F 

 
 

   

 
ي المجتمع هو العنف 

 �ن
�
 أ��� أشكال االنتهاك تطرفا

ّ
ي والهجمات اإلرهاب�ة. إن

 الطائ�ن
ي   القّس صموئ�ل هو من شمال بوركينا فاسو، وهو بلد يتمّتع بتقل�د من التسامح الديئن

ي عام 
، أصبحت الهجمات ع�  ٢٠١٩الذي تعمل الجماعات اإلرهاب�ة ع� تق��ضه. �ن

ي مخّ�م  
ات�ج�ة هذە الجماعات. و�ع�ش القّس صموئ�ل اآلن �ن ا من اس�ت ال�نا�س جزء�

ا. و�قول: للن ن داخل��  ازحني
 

 "لقد حّطمت هذە الهجمات ح�اة شعبنا. نحن �شعر بألم عميق".  
 

رت ع� الجميع، ح�ث ن�ح  ٢٠١٩وقد تصاعدت حّدة الهجمات اإلرهاب�ة منذ عام 
ّ
، وأث

 16أ��� من مليون شخص 
 

 
  

 
  https://rioonwatch.org/?p=40117 منظمة ر�و اون وا�ش13
ي الس��دي لمنع الجرائمالمجلس الو  14  islamofobiska-31-03-bra/arkiv/press/2021-fran-bra/nytt-https://www.bra.se/om-طئن

r.htmlforme-olika-manga-i-sig-yttrar-hatbrott 
hawkers-dan-vendors-attacking-and-against-discriminating-targeting-https://sabrangindia.in/article/stop-سابرانغ الهند  15

 hawker-national 
  faso-list/burkina-watch-https://www.opendoorsuk.org/persecution/world   منظمة األو�ن دورز، الممل�ة المتحدة 16

https://rioonwatch.org/?p=40117
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-03-31-islamofobiska-hatbrott-yttrar-sig-i-manga-olika-former.html
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-03-31-islamofobiska-hatbrott-yttrar-sig-i-manga-olika-former.html
https://sabrangindia.in/article/stop-targeting-discriminating-against-and-attacking-vendors-and-hawkers-national-hawker
https://sabrangindia.in/article/stop-targeting-discriminating-against-and-attacking-vendors-and-hawkers-national-hawker
https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/burkina-faso
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ي لها صالت باإلسالم ع� 
اإلحصاءات  ع� الّرغم من س�طرة الجماعات اإلرهاب�ة الئت

ل فيها جماعات أخرى  
�
ي �شك

 هناك العد�د من الس�اقات الوطن�ة الئت
ّ
 أن

ّ
العالم�ة، إ�
 . ا أ��ب  تهد�د�

لون أ��ب تهد�د  
�
ن �شك ن ال�مينيني ي بعض الدول الغ���ة أّن المتطّرفني

تعت�ب األجهزة األمنّ�ة �ن
 . ي

�
ي مح� ي عام  17إرهايب

تل  ٢٠١٨و�ستهدف هذە الجماعات األقل�ات الدين�ة. ف�ن
ُ
  ١١، ق

تل 
ُ
غ" بالوال�ات المتحدة األم��ك�ة، وق ي مسجد "بيتس�ب

 �ن
�
ي مسجد   ٥١شخصا

 �ن
�
شخصا

ي عام 
ش" بنيوز�لندا �ن ي مدينة "كرا�ستش�ي

 .٢٠١٩�ن
 

 

 

 
طة أو األجهزة األمن�ة أو  الج�ش أو  �مكن أن �ستهدف العنف الذي تمارسه ال�ش

ا أو مجتمعات بأ�ملها.  فها الدولة أفراد�
�

ي توظ
ي   العصابات الئت

�ظهر وضع األو�غور �ن
. واجهت �ساء   ي �مكن أن �صل إليها العنف الحكو�ي ن درجة التطّرف الئت غرب الصني

ي معّدالت 
األو�غور عمل�ات التعق�م ومنع الحمل الق�ّ�ة، مّما أدى إ� انخفاض هائل �ن

مليون من األو�غور إ� معسكرات إعادة التثق�ف   ١.٨رسال حوا� الوالدات. وتّم إ
ألسباب مثل ارتداء الحجاب أو إطالة اللح�ة. و�تّم اإلبالغ عن حاالت تعذ�ب واغتصاب 
الء من التعب�ي بلغتهم وممارسة دينهم، و�تّم تلقينهم   ن داخل المعسكرات، ح�ث ُ�حرم ال�ن

ن�ة أّن هذە المعسكرات �ي مرا�ز تعل�م�ة  أ�ديولوج�ة الدولة. وتزعم الحكومة الصي 
 18تطوع�ة. 

 
 المسؤول�ات واإلخفاقات الحكوم�ة 
 

 

 
ي حما�ة الناس. 

ة ع� فشل الحكومة �ن ي نظرة أخ�ي
تتحّمل الحكومات  دعونا نل�ت

ن    ما يزداد التمي�ي
ً
ي الق�ام بذلك، عادة

مسؤول�ة حما�ة حقوق اإل�سان. وعندما تفشل �ن
ي  والعنف. ول�ّن 

ي مواجهة حاالت فرد�ة �مكن أن �ساعد �ن
لة �ن

�
طة الفعا إجراءات ال�ش

 وقف االنتها�ات. 
 

 

 

 
ي عام  

ي جنوب  ٢٠١٧�ن
، توف�ت امرأة عجوز تحّولت من اإلسالم إ� المس�ح�ة �ن

ة البلد�ة، احتّجت مجموعة يرأسها إمام   ي مق�ب
ستان. وعندما حاولت ابنتها دفنها �ن ن غ�ي ق�ي

ة بعنف ع� 
�
الموض�ع. وقد تّم نبش الجثة أ��� مّرة إ� أن أثار اهتمام الجمهور  المحل

بالقضّ�ة رّد فعل السلطات. وقد تّم محاسبة الجناة  وتراجعت األصوات الراد�كال�ة  
ن إ� دين آخر.   19 المناهضة لالشخاص المتحّولني

 
 

 

 
ل لدى حصول االنتها�ات داخل 

ّ
ي التدخ

األ�ة أو  غالبا ما تفشل السلطات �ن
  ٢٢وقعت "ناد�ة"، و�ي طالبة جامع�ة مس�ح�ة تبلغ من العمر  المجتمعات الدين�ة. 

ي حّب زم�ل لها 
ي األردن، �ن

ا تع�ش �ن وهو مسلم. وعندما علمت أ�تها باألمر،   –عام�
نت "ناد�ة" من الفرار، ول�ن  

�
ل وقامت بتعذيبها. وتمك ن رفضت السماح لها بمغادرة الم�ن

ي هذە   بعد شه��ن، وجدها 
ا تخف�فّ�ة �ن

�
ت المحكمة أّن هناك ظروف والدها وقتلها. واعت�ب

ف" فلم ترسله إ� السجن.   20 الحالة ألّن الوالد ارتكب الج��مة بدا�ي "ال�ش

 
�ي 17   116s894is.xml-https://www.congress.gov/116/bills/s894/BILLS ال�ونغرس األم�ي
of-tells-50-teacher-minority-https://www.theguardian.com/world/2020/sep/04/muslim The Guardian-صح�فة ذي غارد�ان  18
nachi-xinjiang-in-sterilisation-forced 
  https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2248  ١٨منتدى 19
 مصادر محل�ة  20

https://www.congress.gov/116/bills/s894/BILLS-116s894is.xml
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/04/muslim-minority-teacher-50-tells-of-forced-sterilisation-in-xinjiang-china
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/04/muslim-minority-teacher-50-tells-of-forced-sterilisation-in-xinjiang-china
https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2248
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 الخاتمة  
 

 

 
ن والقيود والعنف الذي ترتكبه الحكومات   ي هذا العرض التقد��ي مواضيع التمي�ي

تناولنا �ن
ي 

ي حما�ة األفراد. واألفراد �ن
ا إ� فشل الدولة �ن  المجتمع. وتطّرقنا أ�ض�

ي تعّرضنا إليها:   �مكننا استخالص عدة استنتاجات من القصص الئت
 

 

 

 

ي جميع أنواع البلدان وتطال الناس من جميع األد�ان   ●
تحدث االنتها�ات �ن

ر، ومدى 
ّ
انتشار والمعتقدات. وما �ختلف من س�اق إ� آخر هو الطرف المتأث

ي ارتكابها. 
تها وخطورتها ومدى مشاركة الحكومة �ن  االنتها�ات ووت�ي

 

 

 
ي   ●

ن والس�اسات الحكوم�ة المختلفة أن �ساهم �ن �مكن للعد�د من أنواع القوانني
 االنتها�ات. 

 
 

 

 
رون �شكل   ●

�
ا، باإلضافة إ� أولئك الذين �فك ر� ّ عادًة ما تكون األقل�ات �ي األ��� ت�ن

ا باالنتها�ات مختلف داخل  ر أ�ض�
ّ
  -األغلب�ة. ل�ّن مجتمعات األغلب�ة �مكن أن تتأث

ها اإلرهاب. 
�
 ل�س أقل

 
 

 

 
ي رأيناها ك�ف أن انتها�ات ح��ة الدين أو المعتقد عادًة ما تنطوي   ● توضح القصص الئت

ا  ي الح�اة   -ع� انتها�ات لحقوق أخرى أ�ض�
ي التعل�م أو الزواج أو الحق �ن

مثل الحق �ن
ر الرجال والنساء . 

ُّ
من جرائم ال�راه�ة   - توضح العد�د من القصص مدى اختالف تأث

ف إ� التعق�م الق�ي.   والزواج الق�ي وجرائم ال�ش
 

 

 

 
ي المجتمع، و�خفاقات   ●

ي االنتها�ات �ن
ّ

ي سمعناها ك�ف تغذ تظهر العد�د من القصص الئت
  �خلق حلقة مفرغة. الحكومة، واالنتها�ات الحكومّ�ة بعضها البعض، مّما  

 

 

 
، كما   ن ي معاناة شخص�ة هائلة للناس العاديني

تتسّبب انتها�ات حّ��ة الدين أو المعتقد �ن
ي الجميع من انعدام األمن ومن التداع�ات 

ي النها�ة، �عاين
ها تزع�ع استقرار المجتمع. و�ن

ّ
أن

 االقتصادّ�ة واالجتماعّ�ة. 
ي ننت�ي إليها، لدينا ال�ث�ي لنكسبه بغّض النظر عن ه�ّ�تنا أو عن  الجماعة الدينّ�ة الئت

ا مؤمنون من   ي بلدنا. ولدينا جم�ع�
ام حّ��ة الدين أو المعتقد لجميع األشخاص �ن من اح�ت

ي بلدان أخرى و���دون �شّدة أن �كون لهم حقوق  
نفس ديننا �ع�شون كأقلّ�ات �ن

ي كّل مكا
  متساو�ة فيها. الحقوق المتساو�ة للجميع، �ن

�
 أ��� سعادة وأمانا

�
ن، تخلق عالما

 .
�
 لنا جم�عا

 
 
 
 


