مضمون حرية ادلين أو املعتقد :احلق يف اعتناق دين أو
معتقد أو تغيريه
البعد السايس الول حلرية ادلين أو املعتقد هو احلق يف اعتناق دين أو معتقد أو الإبقاء عليه أو تغيريه أو تركه
عترب البعد ادلاخيل حلرية ادلين أو املعتقد .ويُع ّد احلق يف
حبرية .وهذه املسأةل تتعلق بقناعاتك الشخصية ،وهو يُ ّ
ّ
قبول دين أو معتقد أو تغيريهام حقا مطلقا  -أي أنه وفقا للقانون ادلويل ،ل ميكن تقييد هذا احلق مطلقا .سواء
كنت مس يحيا أو مسلام أو هبائيا أو يزيداي أو ملحدا ،وسواء كنت تعيش يف س نغافورة أو السويد أو
السودان،وسواء خالل السمل أو احلرب،وبغض النظر عام يقوهل القادة ادلينيون أو الس ياس يون –حيق كل أنت كام
حيق لي خشص أخر أن تتفظ وتقدّس معتقداتك أو ت ّغريها أو أن تكون بدون اعتقاد.
وابلطبع ،هناك العديد من الشخاص احملرومني من هذا احلق املطلق أو اذلين يُعاقبون أو يُ امجون بسبب ديهنم أو
معتقداهتم من طرف احلكومات أو أفراد الرسة أو امجلاعات يف جممتعهم احمليل.
وتظر بعض احلكومات دايانت أو معتقدات مع ّينة مثل "فالون غونغ" ،ويه معتقدات وممارسات بوذية حمظورة
يف الصني .ويعاين معتنقو "فالون غونغ" الاعتقال يف السجون والتعذيب ،والعامل الشاقة يف خماميت اإعادة الرتبية
يف حماوةل لإجبارمه عىل التخيل عن معتقدمه.
ويف اإيريرتاي ،تعرتف ادلوةل فقط بأربعة أداين ويتعرض معتنقو ابيق ادلايانت غري الُمعرتف هبا -مثل املس يحيني
امخلس ينيني وشهود يوه ،لعقوابت شديدة.
ولع ّل أكرث المثةل تداول واليت ختص انهتأاكت حق ادلين واملعتقد يه جرامئ الكراهية اليت ُترتكب ضد الضحااي
ابس تخدام العنف واليت تس هتدفهم بسبب هويهتم ادلينية أو بسبب معتقداهتم .فهم عىل هذا الساس يصبحون هدفا
للهجامت بسبب اعتناقهم دينا أو معتقدا مع ّينا.
ففي فرنسا ،ارتفع عدد جرامئ الكراهية ،مثل الاعتداء أو املضايقات أو الرضار الإجرامية جتاه املسلمني ،بنس بة
 ٪250يف عام  ،2015ومت تسجيل  336حادثة .كام ظ ّل مس توى جرامئ الكراهية جتاه اجلالية الهيودية مرتفعا حيث
مت التبليغ عن  715جرمية كراهية.
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ويف أجزاء من املناطق الريفية املكس يكية ،يتعرض املس يحيون الربوتس تانتيون للعنف أو للطرد من أراضهيم من
قبل القادة اجملمتعيون رغبة مهنم يف احلفاظ عىل التدين التقليدي املس يحي الاكثولييك.
ويف العديد من البدلان ،تتشابك الهوية ادلينية والهوية القومية وهوية ادلوةل بشلك وثيق .ويف مثل هذه الظروف،
قد تُعترب القليات ادلينية والشخاص اذلين يرتكون داينة الغلبية ،مبا يف ذكل امللحدين ،غري خملصني للوطن وقد
يعتربون أيضا مصدر هتديد للمن الوطين .وي ّمت جتاهل حق الشخص املطلق يف تغيري أو ترك دينه أو معتقده.
ويف اإندونيس يا ،هناك قوانني ختص حرية ادلين ،ولكن هذه القوانني ل تمي سوى معتنقو بعض ادلايانت مثل
الإسالم والطوائف الاكثوليكية والربوتس تانتية املس يحية والبوذية والكونفوش يوس ية والهندوس ية .غري أهنا ل تمي
سن الثالثني ُُسن "أليكس أاين" -ذو اخللفية املسلمة ،ملدة س نتني ونصف الس نة
الشخاص املُلحدين .وعند ّ
ودفع غرامة مالية مببلغ  11,000دولر أمرييك بسبب كتابته "هللا غري موجود" وبسبب اإنشاءه صفحة للملحدين
عىل "الفيس بوك".
وقد ُو ّّجت هل هتم بنرش معلومات ترض عىل الكراهية ادلينية وعىل العداء وكونه نرش خطااب مُهينا للداين عىل
ش بكة الانرتنيت وأنه دعا الخرين ل إالحلاد .كام تعرض "أليكس أاين" للرضب من طرف مجموعة غاضبة من
الشخاص وبعدها ُطرد من جممتعه ،هذا ابلرمغ من نرشه اعتذارا رمسيا يف صفحته اخلاصة يف "الفيس-بوك".
ويف اإيران ،يواجه لك خشص يرتد عن الإسالم ويعتنق املس يحية عقااب شديدا لس امي عندما يتعلق المر بوجود
كنائس مزنلية غري ُمس ّجةل بشلك رمسي .ويف شهر يوليو/متوز ُ ،2017حمك عىل أربعة أشخاص ارتدوا عن الإسالم
بعرشة س نوات ُسن ُوو ّّجت هلم هتمة "التأمر عىل المن القويم" كام ُحمك عىل ثالثة مهنم ابجلدل  80جدلة بسبب
ارتشافهم امخلر كجزء من طقس املناوةل املس يحي ،بسبب كون احلكومة ما زالت تعتربمه مسلمني ويُمنع عىل
املسلمني رشب امخلر يف اإيران.
غالبا ما يس تخدم الزعامء الس ياس يون وادلينيون تأويالهتم اخلاصة للنصوص املقدسة أو للقوانني ادلينية التقليدية
لتربير منع ترك دين الغلبية أو الانامتء اإىل مجموعات معينة ومعاقبة من يقوم بذكل .وميكن أن تشمل هذه العقوابت
عقوبة الإعدام أو احلبس أو الطرد من العمل أو اإلغاء الزواج أو فقدان حضانة الطفال.
وهناك عدد من البدلان ذات الغلبية املسلمة ،مثل اململكة العربية السعودية وابكس تان ،اليت تضع مثل هذه القيود
القانونية عىل احلق يف ترك ادلين الإساليم .إال أن هذا ليس أمرا حمتوما .فعىل سبيل املثال ،يشلك املسلمون يف
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سرياليون حوايل  ٪70من الساكن واملس يحيون  .٪20وعىل الرمغ من أن املظاهر ادلينية منترشة وعلنية اإىل حد
كبري ،فاإهنا ليست مسي ّسة واعتناق ادلين الخر لالك من املسلمني واملس يحيني أمر شائع.
ول يقترص هذا النوع من املشألك عىل البدلان ذات الغلبية املسلمة .ففي مناطق من مجهورية أفريقيا الوسطى،
اس تخدمت ميليش يات "أنيت-ابلاك" الهتديد ابلقتل لإجبار أفراد من القلية املسلمة عىل اعتناق ادلين املس يحي.
ويُو َجد ابلعديد من الولايت يف الهند ترشيعات تُقيّد حق تغيري ادلين ،مثل ،اإلزام الشخاص اذلين يعتنقون دينا
أخر ابحلصول عىل اإذن من اإحدى الواكلت احلكومية.
واحلكومات ليست اجلهة الوحيدة اليت تنهتك هذا احلق.
ففي الهند ،اندلعت أيضا أعامل عنف خطرية هامجت فهيا جامعات قومية هندوس ية جممتعات مس يحية ومسلمة
وتضمنت هذه العامل أحياان تغيري ادلين تت الهتديد ابلعنف .ويف بعض احلالت ،اكن يتعني عىل الشخاص
النازحني نتاج حوادث العنف أن يغريوا ديهنم قبل السامح هلم ابلعودة اإىل دايرمه.
ول تواجه الصعوابت واملشألك املتدينني فقط ،اإذ ميكن أن يتعرض الشخاص اذلين ينتقدون الفاكر ادلينية أو
املدونني يف بنغالديش من قبل
العالقة بني ادلين وادلوةل خملاطر كبرية .ويف الس نوات الخرية ،قُتل العديد من ّ
امجلاعات املتطرفة لهنم انتقدوا الفاكر واملامرسات ادلينية وادلوةل .وللسف ف إان حماولت حكومة بنغالدش لوقف
هذه امجلاعات العنيفة واملتطرفة مل تلكّل ابلنجاح اإىل حد الن .كام أن بعض احلكومات مل تفلح يف اإدانة مثل هذه
الهجامت ضد الشخاص اذلين ينتقدون الفاكر ادلينية ،وقد يرسل هذا الصمت رساةل مؤداها أنه ميكن تربير وقبول
العنف.

تعترب حرية تغيري ادلين أو املعتقد مثرية للجدل عىل الصعيد ادلويل .والواقع أنه يف لك مرة تتفق فهيا ادلول العضاء
يف المم املتحدة عىل اتفاقية أو اإعالن جديد ،تكون صياغة احلق يف تغيري ادلين أكرث ضعفا.
ولكن حىت لو اكنت الصياغة اللغوية ضعيفة ،فاإن جلنة حقوق الإنسان التابعة للمم املتحدة ،اليت تمتثل هممهتا يف
رصحت بأن
اإسداء املشورة للبدلان حول كيفية تفسري الإعالن ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية ،قد ّ
"حرية اعتناق أو اإتباع دين أو معتقد تنطوي ابلرضورة عىل حرية اختيار دين أو معتقد ،مبا يف ذكل احلق يف
تغيري ادلين أو املعتقد احلايل بدين أو معتقد أخر أو ّتبين وّجات نظر اإحلادية ،وكذكل احلق يف الاحتفاظ ابدلين
أو املعتقد".
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خالصة القول هو أن حقك يف اإتباع أو تغيري دينك أو معتقدك حق مطلق .ول جيوز تقييده تت أي ظرف من
رس أو
الظروف .ومع ذكل ،فاإن بعض احلكومات تقيّد هذا احلق ،وهناك العديد من احلالت اليت تُعاقب فهيا ال ُ
ُ
امجلاعات الشخاص بطرق خمتلفة بسبب اإتباع أو تغيري ديهنم أو معتقداهتم.
ميكنك الاطالع عىل املزيد من املعلومات بشأن احلق يف اتباع الداين أو املعتقدات أو تغيريها ،مبا يف ذكل نصوصا
مقتبسة من واثئق حقوق الإنسان ،يف مواد التدريب عىل املوقع.
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