مضمون حرية ادلين أو املعتقد :امحلاية من الإكراه
أحد البعاد الهامة حلرية ادلين أو املعتقد هو احلق يف امحلاية من الإكراه .والإكراه هو عندما يس تخدم خشص ما القوة
أو التخويف جلعكل تفعل شيئا ما.
البعد السايس واحملوري حلرية ادلين أو املعتقد هو أنه حيق للك خشص أن يدين بدين أو معتقد ما أو ر
يغّيه .بعبارة
أخرى ،ادلين أو املعتقد وطريقة التعبّي عهنام أمور طوعية.
ويمتحور احلق يف امحلاية من الإكراه حول نقطة رئيس ية ،ويه أنه ل حيق لحد – سواء ادلوةل أو القادة ادلينيون أو
أي خشص أو جامعة أخرى  -أن يفرض عقائده أو ممارساته عىل الآخرين ،أو أن ُيك ِره أحد عىل اإعتناق دينه أو
معتقده أو البقاء عليه أو تغيّيه.
تنص املادة  18الفقرة  2من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية عىل أنه
"ل جيوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن خيل حبريته يف أن يدين بدين ما ،أو حبريته يف اعتناق أي دين أو معتقد
خيتاره".
ول يقترص هذا البعد عىل منع ادلول من تعريض الشخاص ل إلكراه حفسب ،بل يضع أيضا عىل عاتق ادلول واجب
حامية الشخاص من الهتديد أو العنف احملمتل أن يواجـهونه من أشخاص أآخرين أو مجموعات أخرى يف اجملمتع.
ومع ذكل ،نرى يف مجيع أحناء العامل أمثةل عىل الإكراه املمتثل يف الهتديد أو العنف أو العقوبة مثل الغرامات أو
احلبس .وميكن أن يكون الإكراه غّي ملحوظ ،مثل تقدمي فرص معل مقابل تغيّي ادلين أو املعتقد ،أو وقف اإماكنية
حصول الشخاص عىل خدمات الصحة والتعلمي اإذا تركوا دينا أو معتقدا أو رفضوا اعتناقهام.
ويف بعض الحيان ،تكون ادلوةل مشاركة يف الإكراه ،اإما رمسيا من خلل الترشيع أو عن طريق ترصفات
املسؤولني عىل املس توى احمليل.
تعترب جامعة الهبائيني أكرب أقلية دينية غّي مسلمة يف اإيران ،ومنذ ثورة 1979م ،تتعرض هذه امجلاعة للضطهاد
املمهنج كس ياسة حكومية لإكراههم عىل اعتناق الإسلم .وخلل العرشة س نوات اليت تلت الثورة ،مت قتل حوايل

1

 200هبايئ ،وتعذيب أو حبس املئات مهنم ،كام فقد ألف الهبائيني وظائفهم و ُمنعوا من احلصول عىل التعلمي وعىل
العديد من احلقوق الخرى فقط بسبب معتقداهتم ادلينية.
وإاىل غاية شهر ديسمرب 2017م ،ل يزال  97هبائيا يف السجون الإيرانية كسجناء رأي من مضهنم س تة من الزعامء
عىل الصعيد الوطين.
ويعكس هذا املثال الارتباط احلاصل بني المتيزي والإكراه ،اإذ ُحيظر عىل الهبائيني يف اإيران الالتحاق ابجلامعات أو
احلصول عىل وظائف حكومية .وتُعتَرب هذه القوانني المتيزيية نوعا من الإكراه :فعندما ي رمت اكتشاف أ رن خشصا ما
هبائ ري ًا ،يمت ختيّيه ما بني اعتناق الإسلم أو فقدان منصبه.
ويف بعض احلالت ،تقوم بعض امجلاعات القومية العنيفة أو املتطرفة ابإكراه الشخاص عىل تغيّي دايانهتم أو
معتقداهتم  :مفا يُعرف بداعش أو دوةل اخللفة قاموا ابإكراه الزييديني واملس يحيني عىل اعتناق الإسلم وقاموا بقتل
من رفض .ويف الهند ،رمت توثيق حالت عديدة من اإكراه الشخاص عىل اعتناق الهندوس ية من خلل أعامل عنف
جامعية قام هبا متطرفون من الهندوس .ويف ميامنار هناك العديد من احلالت املُوثقة اليت قام فهيا اجليش ابإكراه
املس يحيني عىل التخيل عن داينهتم واعتناق البوذية حتت هتديد السلح .ويف أماكن خمتلفة من مجهورية اإفريقيا
الوسطى رمت هتديد العديد من املسلمني ابإطلق النار علهيم مامل يعتنقوا املس يحية.
وابلرمغ من أن حظر الإكراه ينطبق بشلك رمسي عىل قدرة الشخاص عىل اعتناق دين ما أو معتقد ما أو تغيّيهام،
فاإن العديد من الشخاص يتعرضون حلالت من الإكراه فامي يتعلق مبامرساهتم ادلينية والعقائدية سواء بواسطة ادلوةل
أو اجملمتع .أحد هذه المثةل يه لباس املرأة .فبعض البدلان تشرتط قانو ًان عىل النساء ارتداء ملبس دينية ،بيامن
حيظر البعض الآخر عىل املرأة ارتداءها .وقد تواجه املرأة مضايقات من أشخاص خارج جامعهتا ادلينية اإذا ارتدت
ملبس دينية ومن أشخاص داخل جامعهتا ادلينية اإن مل تفعل ذكل.
يترضر خمتلف الشخاص من الإكراه .ويف العديد من البدلان ،يترضر من الإكراه الشخاص اذلين ختتلف
ميكن أن ر
أفاكرمه أو ممارساهتم ادلينية عن أيديولوجية ادلوةل أو عن املعايّي الاجامتعية .وغالب ًا ما يترضر أيض ًا من الإكراه أفراد
القليات وامللحدون أو املرتدون أو الشخاص اذلين يدينون بدين يُعترب "أجنبي ًا" أو غريبا عن الس ياق .ومضن
امجلاعات ادلينية نفسها ميكن أن يعاين من الإكراه الشخاص اذلين يُعتربون زاندقة أو جم رِدفني أو اذلين تُعترب
ممارس هتم لدلين غّي سلمية وذكل هبدف اإكراههم عىل تغيّي معتقداهتم أو ممارساهتم .ويمت هذا بواسطة ادلوةل أو
بواسطة عائلهتم أو جممتعاهتم.
وخلصة القول اإنه ميكن أن ينطوي الإكراه عىل الهتديد أو العنف أو المتيزي أو العقوبة مثل الغرامة أو احلبس وميكن
أن حيدث بواسطة ادلوةل أو من الشخاص وامجلاعات داخل اجملمتع .وعندما نقول أنه جيب أ رل يتعرض أي خشص
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ل إلكراه ،فاإن القانون ادلويل حلقوق الإنسان ل يقف فقط عند منع ادلول من تعريض الشخاص ل إلكراه ،بل يضع
أيض ًا عىل عاتق ادلول واجب حامية الشخاص من خلل الترصف بطريقة فعاةل ملنع الإكراه يف اجملمتع ووقفه.
ميكنمك الاطلع عىل املزيد من املعلومات بشأن امحلاية من الإكراه ،مبا يف ذكل نصوص واثئق حقوق الإنسان اليت
تُشّي اإلهيا ،يف مواد التدريب عىل املوقع الإلكرتوين.
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