
 1/2 15-17719

 

ــــدة  ــ ــ  المتحـ
 

ــــــم ــ  األمــ

 

  
 بيان صحفي

      
  للنشر فورا    

بيــان مــن المستشــار الخــاص لألمــين العــام المعنــي بمنــع اإلبــادة الجماعيــة،     
عــن الحمايــة، بشــأن والمستشــارة الخاصــة لألمــين العــام المعنيــة بالمســؤولية 

  تصاعد التحريض على العنف في سوريا على أسس دينية
  

أعـــرب املستشـــار اخلـــاص لألمـــني العـــام املعـــين  -) 2015تشـــرين األول/أكتـــوبر  13(نيويـــورك، 
ــــة باملســــؤولية عــــن  ــــغ، واملستشــــارة اخلاصــــة لألمــــني العــــام املعني ــــة، آدامــــا ديين ــــادة اجلماعي ــــع اإلب مبن

عــن اجلــزع إزاء تصــاعد العنــف اخلطــايب مــن قبــل الزعمــاء الــدينيني ذوي احلمايــة، جينيفــر ويلــش، 
  التأثري فيما يتصل بالوضع يف سوريا.

  
وأدان املستشــــاران اخلاصــــان الــــدعوة األخــــرية الــــيت صــــدرت عــــن رجــــال ديــــن يف اململكــــة   

ــــ ضــــد املســــلمني الشــــيعة  “احلــــرب املقدســــة”ودوهلــــم لــــدعم  نةالعربيــــة الســــعودية للمســــلمني الس
واملسيحيني يف سوريا، وكذلك ضد الدول واجلماعـات املسـلحة غـري التابعـة للـدول الـيت يعتقـد أـا 

إن ذلـك اخلطـاب ميكـن أن يـؤدي إىل تفـاقم الوضـع املتقلـب ”تقدم الدعم هلم. وقـال املستشـاران 
م إىل مجيــع أطــراف النــزاع، للغايــة بالفعــل يف ســوريا باجتــذاب املقــاتلني املتحمســني دينيــا لالنضــما
. وأضــــاف املستشــــاران أن “ممــــا يــــؤدي بالتــــايل إىل تصــــاعد خطــــر العنــــف ضــــد الطوائــــف الدينيــــة

ـــــره ال تعـــــد خطـــــأ أخالقيـــــا ” ـــــف أو تربي ـــــة التحـــــريض علـــــى العن ـــــة الدينيـــــة بغي ـــــدعوة إىل الكراهي ال
  .“وحسب، ولكنها أمر حمظور أيضا مبوجب القانون الدويل

أشــاروا  عـن القلــق إزاء التقــارير بـأن رجــال ديـن أرثــوذكس روس كمـا أعــرب ديينـغ وويلــش  
ضــد  “معركــة مقدســة”يف وقــت ســابق إىل املشــاركة الروســية يف النــزاع الــدائر يف ســوريا علــى أــا 

هــــذا النــــوع مــــن البيانــــات ميكــــن التالعــــب بــــه، وبوســــعه أن يــــؤدي إىل ”اإلرهــــاب.  وأضــــافا أن 
. والحـظ املستشـاران اخلاصـان الـرد املنسـوب “طوائـفتصاعد الشـكوك وزيـادة االسـتقطاب بـني ال

إىل الســلطات الروســية والــذي ينفــي وجــود أيــة صــلة دينيــة لتــدخلها يف ســوريا. كمــا أشــادا مبنظمــة 
املسـيحية وإدانتهـا ملـن  “احلـرب املقدسـة”لرفضـها مفهـوم  “سوريون مسيحيون من أجـل السـالم”

  يستخدمونه.
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ىل النــأي بنفســها عــن أي شــكل مــن أشــكال الــدعوة ودعــا املستشــاران اخلاصــان الــدول إ  
إىل الكراهيــة الدينيــة وإدانــة تلــك الــدعوة، واحلــض علــى احلــوار، ومحايــة ومتكــني مجيــع الشخصــيات 
الدينيــــة واملــــدافعني عــــن حقــــوق اإلنســــان الــــذين يعملــــون مــــن أجــــل تعزيــــز االحــــرتام والوئــــام بــــني 

  األديان.

الــدينيني يف مجيــع أحنــاء العــامل إىل االمتنــاع عــن  ودعــا املستشــاران اخلاصــان أيضــا الزعمــاء  
أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال الـــــدعوة إىل الكراهيـــــة الدينيـــــة والتحـــــريض علـــــى العنـــــف، ومواجهـــــة أي 

الزعمــاء الـدينيني جيــب أن يكونــوا ”اسـتخدام هلــذا اخلطـاب. وشــدد املستشــاران اخلاصـان علــى أن 
لتــوتر، كمــا هــو الوضــع يف ســوريا، ينبغــي رســال للســالم ال للحــرب. ويف احلــاالت الــيت يشــتد فيهــا ا

للزعمـــاء الـــدينيني أن يـــدعوا إىل ضـــبط الـــنفس واحلـــوار ويعملـــوا علـــى تعزيزمهـــا، عوضـــا عـــن تـــأجيج 
  .“نريان الكراهية

  
* *** * 

  
  

  :أدناه سؤولةاملاجلهة من الصحافة يرجى االتصال بالواردة لالستفسارات 
    

  سارة جاكييه نوبل
  مكتب األمم املتحدة املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملسؤولية عن احلماية
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