النص :القيود املفروضة عل حرية ادلين أو املعتقد
ّ
لعل س تكتشف من خالل متابعة الخبار ورمبا من خالل خرباتك الشخصية أن العديد من احلكومات تفرض
قيودا عل حرية ادلين أو املعتقد .ويربرون ذكل بهنم حباجة اىل احلد من أشاكل التعبري ادلينية لسبب أو لآخر.
ذلكل ،كيف ميكننا أن نعرف مىت تكون هذه القيود مربرة ومسموح هبا ومىت ال تكون كذكل؟
القانون ادلويل حلقوق االنسان ينص عل أن احلق يف اعتناق دين أو معتقد أو اختياره أو تغيريه أو تركه هو حق
مطلق ال ميكن أبد ًا أن تفرض عليه أية قيود .أما احلق يف اظهار دين أو معتقد ،فيجوز تقييده رشيطة توفّر القواعد
الربع التالية.
 .1ينبغي أن تكون هذه القيود منصوص ًا علهيا يف القانون.
والهدف من ذكل هو منع ادلوةل والرشطة واحملامك من الترصف بشلك غري متوقَّع أو غري م ّتسق.
 .2جيب أن تكون القيود رضورية محلاية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة أو حقوق
الآخرين وحرايهتم.
هذا المر همم .لن فرض قيود كرضورة محلاية أشخاص أآخرين خيتلف كثري ًا عن فرض القيود هبدف كسب
أصوات الناخبني.
 .3ال جيوز أن تكون القيود متيزيية.
 .4جيب أن تكون القيود املفروضة متناس بة مع املشلكة اليت يتسبب فهيا اظهار ادلين أو املعتقد.
هذه القواعد هممة فع ًال .فبدوهنا ،ميكن للحكومات أن تفرض قيود ًا عل أية جامعة أو أية ممارسة دينية غري مر ّحب
هبا .ومن املفرتض أن تكون القيود مالذا أخريا وليست أداة لفرض س يطرة ادلوةل.
دعوان نس تعن مبثال من ويح اخليال لتوضيح ماذا نعين هبذا.
خت ّيل بدل ًة يعيش فهيا مخس جامعات دينية خمتلفة .لك جامعة دلهيا أماكن للعبادة ولك جامعة تصدر قدر ًا معين ًا من
الضجيج تزجع به اجلريان! لكن الرشطة ال تتلقى سوى شاكوى بشأن جامعة صغرية واحدة غري حمبوبة...
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املس توايت العالية من الضجيج ترض بلصحة ،والصحة العامة مربر مرشوع لفرض القيود .مفاذا ينبغي للسلطة
احمللية أن تفعل؟ أي نوع من القوانني ميكن وصفها بأهنا رضورية وغري متيزيية ومتناس بة جيب س ّنّ ا محلاية الصحة
العامة؟
سن قانون عام ّ
ينظم مس توى الضجيج املسموح به مجليع الاجامتعات العامة.
يف هذه احلاةل ،س يكون من املناسب ّ
وهذا القانون يطبّق عل مجيع امجلاعات ادلينية وعل غريها من امجلاعات .واذا جتاوزت أي جامعة مس توى الضجيج
املسموح به فانه س يكون من املناسب أن يطلب مّنا خفض مس توى جضيجها واال يفرض علهيا دفع غرامة .أما أن
يطلب مّنا الصمت الاكمل أو منعها من الاجامتع ،فان ذكل أمر غري متناسب!
وعل الرشطة أن تنفّذ القانون عل امجليع عل قدم املساواة ،حىت لو مل تصلها سوى شاكوى بشأن امجلاعات اليت ال
حتظى بشعبية.
هذا مثال صغري وبس يط جد ًا.
عندما ننظر اىل الانهتأاكت اجلس مية حلرية ادلين أو املعتقد ،يكون من السهل عادة مالحظة أن هذه القواعد قد مت
جتاهلها ،حيث يكون من الواحض أن هذه القيود املوضوعة غري رضورية أو متيزيية أو غري متناس بة.
وحتظر بعض البدلان مجيع النشطة ادلينية اليت جتري خارج املباين املسجةل لهذا الغرض .أي أنه ال جيوز قانو ًان أن
تتلو صالة الشكر مع ضيوفك قبل تناول العشاء يف مزنكل! من الواحض أن مثل هذا القيد غري مرشوع!
لكن هناك العديد من القضااي املثرية للجدل .هل من املقبول أن يقوم رئيس بدلة فرنس ية حبظر لباس "البوركيين"،
وهو لباس س باحة يغطي اكمل اجلسد سوى الوجه والقدمني؟ أو أن تقوم السلطات يف مناطق من الهند بتقييد
احلق يف احلديث عن معتقداتك مع الآخرين ؟
وسنس تعرض يف هذا العرض الس ئةل الس بعة اليت ينبغي للمحامك أن تسألها لتحدّ د مدى رشع ّية القيود ،عل أمل
أن يساعدك ذكل يف تقيمي القيود اليت قد تعرتضك.
أول سؤال جيب طرحه عندما تفرض ادلوةل قيود ًا هو ،هل تتعارض هذه القيود مع احلق املطلق يف اعتناق دين أو
معتقد ،أو مع احلق يف اظهار هذا ادلين أو املعتقد.
اذا اكنت هذه القيود قد فرضت عل حق مطلق ،فان اجراءات ادلوةل ليست مرشوعة .أما اذا اكنت القيود قد
فرضت عل احلق يف اظهار ادلين أو املعتقد ،ننتقل اىل السؤال التايل.
هل تع ّد املامرسة اليت فرضت علهيا قيود جماهرة بدلين أو املعتقد أو أهنا جمرد ممارسة؟
العامل اليت نقوم هبا غالب ًا ما تسرتشد مبعتقداتنا .لكن ليس لك جماهرة بدلين أو املعتقد تعدّ مع ًال محمي ًا بلقانون.
عندما يش تيك خشص ما من تقييد حقه يف اجملاهرة ،تبدأ احملامك بلنظر يف ما اذا اكنت املامرسة املعنية شالك من
أشاكل اجملاهرة بدلين أو املعتقد ،وذكل من خالل النظر يف العالقة بني املامرسة واملعتقد ملعرفة ما اذا اكان االثنان
مرتبطان ارتباط ًا وثيق ًا.
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يف بعض الحيان ،هذا المر سهل .فاذلهاب اىل الكنيسة يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بملس يحية والصيام يرتبط ارتباط ًا
وثيق ًا بالسالم.
لكن المر ليس دامئا هبذه البساطة .فقد يرى خشص مس يحي أن ارتداء الصليب ليس أمر ًا همامً ،بيامن يعترب أآخر أن
معيق عن الهوية ادلينية .والنساء املسلامت كذكل دلهين معتقدات خمتلفة حول غطاء الرأس.
هذا المر تعبرير ر
وليس منوطا بحملامك حتديد املعتقدات الصحيحة .لنه عندما ّتقرر احملامك أي املظاهر يه فع ًال مظاهر دينية ،فاهنا
تتعرض خلطر اصدار أحاكم بشأن العقيدة فتعطي الفضلية لبعض التفسريات ادلينية عل حساب البعض الآخر.
ومبا أن حقوق االنسان يمتتّع هبا الفراد ،فان احملامك تركز بس مترار عل معتقدات الشخص املعين وليس عل العقائد
ديين ،فان احملامك تعتربه أيض ًا كذكل!
املؤسس ية ،أي أنه اذا اعترب خشص ما أن معهل ر
مظهر ر
عندما يثبت أن مظهر ًا ديني ًا محمي ًا قد مت فرض قيود عليه ،علينا أن نتحقق من أن هذه القيود منصوص علهيا بلفعل
يف القانون.
هل يوجد قانون مكتوب أو سابقة قضائية أو قانون عريف ينظم هذه القيود؟ أم أن املسؤولني قد قاموا بفرض هذه
القيود دون أي أساس قانوين؟ اذا مل يكن هناك أساس قانوين فان هذه القيود غري مرشوعة.
اخلطوة التالية يه التحقق من أن هذه القيود رضوري ًة محلاية أسس مرشوعة .للرد عل ذكل ،حنتاج أو ًال اىل
التحقق مما اذا اكنت هناك صةل مبارشة بني املامرسات اليت فرضت علهيا قيود وبني أحد السس املرشوعة ،مث
التحقق مما اذا اكنت هذه القيود رضورية أم ال .دعوان ننظر يف هذه الس ئةل عل حدة.
مبوجب القانون ادلويل ،فان السس املرشوعة الوحيدة لتقييد حرية ادلين أو املعتقد يه حامية المن العام أو
النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرايهتم.
فكيف هتدّ د املامرسة املقيّدة هذه السس؟ وهل هناك دليل عل ذكل؟
عل ادلوةل أن تثبت وجود صةل مبارشة بني املامرسات املقيّدة وأحد هذه الس باب املرشوعة.
يقسم النظام الطبقي الهندويس الناس اىل طبقات عليا ودنيا واىل مجموعات بال طبقة.
ّ
تواجه اجملموعات اليت ال طبقة لها متيزي ًا هائ ًال وحرما ًان اجامتعي ًا واقتصاد ًاي .واكنت بعض املعابد متنع الهندوس اذلين ال
طبقة هلم من ادلخول .وألغت الهند نظام الطبقات يف عام  ،1949ومل يعد يسمح للمعابد برفض دخول الهندوس
اذلين ال طبقة هلم .هذه القيود جنحت يف الاختبار  -فهناك صةل واحضة ومبارشة بني منع المتيزي الطبقي وحامية
حقوق الآخرين وحرايهتم.
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غري أن الصةل ال تكون بلرضورة هبذا الوضوح مع لك القيود  ،وأحياان تقوم احلكومات بتحريف السس املرشوعة
أو اساءة اس تخداهما.
وغالبا ما تتعلق القيود املفروضة عل حرية ادلين أو املعتقد بلنظام العام .وتنظم القوانني ذات الصةل بلنظام العام
العديد من المور مبا يف ذكل الهتديد والاعتداء والتحريض عل العنف وأحياان أيضا ازدراء الداين أو التجديف.
حرية التعبري عن ادلين أو املعتقد تنطوي بلرضورة عل احلق يف أن تقول ما تؤمن به .وبطبيعة احلال ميكن التعبري
عن املعتقدات ا ّما بشلك سلمي أو بطرق حترض عل العنف .وللسف ،يشعر بعض الناس بالهانة عندما يرون
تعبري ًا سلمي ًا عن معتقدات مغايرة ملعتقداهتم اىل حد الرد عل ذكل بس تخدام العنف.
حتظر بعض ادلول التعبري السلمي عن بعض املعتقدات ،حبجة أن احلظر هل أساس مرشوع أال وهو حفظ النظام
العام ،وذكل للحامية من خطر العنف من أعامل الشغب .وعل هذا الساس ،حتظر اندونيس يا التعبري العام عن
املعتقدات المحدية أو االحلادية .ونتيج ًة ذلكل ،يهتّ م حضااي العنف أحياان بزدراء الداين أو التحريض ،بد ًال من
توجيه هتمة الاعتداء اىل اجلناة.
مثل هذه القوانني ال حتدّ من العنف ،بل تعزز فكرة أن الشخاص اذلين ميارسون معتقدات "خاطئة" ينبغي
معاقبهتم.
أساس أآخر يصعب تطبيقه هو ال آداب العامة .هل يتّبع لك خشص نفس الآداب؟ وأية أآداب ميكن أن نطلق علهيا
أهنا "عامة"؟ يقول خرباء حقوق االنسان يف المم املتحدة ان تعريف الآداب العامة جيب أن يأيت من "عدّة تقاليد
تؤسس القيود عل منظومة أآداب الغلبية فقط.
اجامتعية وفلسفية ودينية" .وبعبارة أخرى ال ميكنك أن َّ
وقد تتفاجأ مبعرفة أن المن القويم ليس سبب ًا مرشوع ًا لتقييد حرية ادلين أو املعتقد.
عدو ،وتوصف هذه امجلاعات بأهنا
بعض احلكومات تش يطن جامعات معيّنة ،وخباصة امجلاعات اليت تدين بدين بدل ّ
هتديد للمن القويم .ذلا امجع واضعو االتفاقية عل أن الصحة العامة والسالمة والنظام العامني يوفرون جما ًال اكفي ًا
للتقييد وأن اضافة المن القويم من شأنه أن جيعل حرية ادلين أو املعتقد غري قابةل للتطبيق برمغ وجود حاجة ماسة
الهيا.
قلنا أن عل ادلوةل أن تثبت وجود صةل مبارشة ّتبني من خاللها كيف أ ّن املامرسات املقيّدة هتدّد أساسا مرشوعا.
فس وتط ّبق بشلك حصيح.
ورأينا أيض ًا أنه من الهية مباكن التحقق من أن الس باب املرشوعة ت ّ
دعوان ننتقل الآن اىل اجلزء الثاين من سؤالنا  -هل التقييد رضوري؟ أي أن المر ليس أنه غري مرغوب فيه من
منظور س يايس أو من وهجة نظر الغلبية ولكن أنه رضوري.
لنفرتض أن احلكومة أظهرت أن هناك صةل مبارشة بني القيود اليت تقرتهحا وحامية حقوق الآخرين وحرايهتم.
هل الهتديد خطري مبا فيه الكفاية لتربير هذه القيود؟
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وهل س يكون التقييد املقرتح فعاال يف حامية حقوق الآخرين؟
وهل هناك طرق أخرى حلل املشلكة دون تقييد احلقوق؟
اذا اكنت املشلكة ليست جدّ ية مبا فيه الكفاية ،واذا اكنت القيود املقرتحة لن تسامه يف حلها أو اذا اكنت هناك
طرق أخرى حللها دون تقييد أي حقوق ،فان هذه القيود ليست رضورية.
تزمع حكومة الصني أن دلهيا خماوف تتعلق بلصحة والسالمة بشأن مراكز التدريب البوذية املكتظة .الصحة
التوسع .ومثل هذا
والسالمة سببان مرشوعان .ويمتثل أحد حلول هذه املشلكة يف متكني هذه املراكز من التجديد و ّ
احلل لن يقيّد احلقوق .غري أنه عوضا عن ذكل ،هدمت احلكومة مناطق اكمةل وأبعدت قس ًا  1000راهبة.
مل يكن ذكل رضور ًاي.
بطبيعة احلال ،بعض القيود رضورية .المم املتحدة ذكرت بوضوح أنه ينبغي حظر املامرسات التقليدية الضارة ،مثل
بعض الطقوس ومثل تشويه العضاء التناسلية لالانث.
بطبيعة احلال ،ليست لك احلاالت هبذا الوضوح ،غري أن مس ئولية اثبات رضورة التقييد تقع عل عاتق ادلوةل.
وبعد التأكد من أن القيود لها أسس مرشوعة وأهنا رضورية ،حنتاج اىل التحقق مما اذا اكن التقييد متيزياي أم ال.
قد تعتقد أنه من السهل معرفة ما اذا اكنت القوانني أو الس ياسات أو املامرسات متيزيي ًة أم ال .فاذا اكنت تنطبق
رصاح ًة عل بعض الناس وليس عل البعض الآخر ،فاهنا متيزيية .هذا ما يسمى بلمتيزي املبارش وهو حمظور.
ولكن يف بعض الحيان يكون للقوانني اليت تنطبق عل امجليع تأثريا كبريا عل بعض الناس وال تؤثّر عل البعض
الآخر .وهذا ما يسمى بلمتيزي غري املبارش.
دعوان نعود اىل مدينتنا اخليالية واىل أماكن العبادة الصاخبة .وضع جملس املدينة قانو ًان حيد من جضيج الفعاليات
العامة .وقامت امجلاعات ادلينية بضبط مكربات الصوت وفقا ذلكل .لكن صوت أجراس الكنيسة عال جد ًا وال
ميكنك خفضه .مما يس تدعي أن تتخل الكنيسة عن هذه املامرسة التقليدية ،يف حني أن امجلاعات ادلينية الخرى مل
تواهجها هذه املشلكة.
هذا هو المتيزي غري املبارش.
وهناك العديد من المثةل عل قوانني عامة يرتتب عّنا متيزي غري مبارش:
حتظر بدلان كثرية محل الساككني يف الماكن العامة .هذا القانون ال يؤثّر عل امجلاعات ادلينية والعقائدية ،بس تثناء
الس يخ اليت تلزم الرجال من الس يخ برتداء الكربن ،وهو خنجر شعائري ،حتت مقيصهم .ذلا فان القانون حي ّد من
قدرة الس يخ عل الوفاء بلزتاماهتم ادلينية.
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يف بعض البدلان ،تتطلب أنظمة التخطيط أن يوافق أحصاب العقارات اجملاورة عل املباين اجلديدة املزمع بناؤها.
هؤالء اجلريان قد يكونوا متحزيين ،ذلكل جتد أن امجلاعات التقليدية حتصل بسهوةل عل ترصحي البناء ،بيامن جتد
امجلاعات الصغر جحام وغري التقليدية صعوبة أكرب يف ذكل.
وقد تتسبب الس ياسات واملامرسات أيضا يف خلق املشألك .فاذا اكنت اجلامعة ال تعقد امتحاانت القبول سوى أايم
السبت ،فان الس بتيني والهيود املتدينني س يكونون مترضرين من ذكل .وكثريا ما يلزم العامل املنمتون اىل أقليات
دينية بأخذ اجازاهتم خالل أعياد الغلبية بدال من السامح هلم بحلصول عل اجازاهتم يف أعيادمه اخلاصة هبم.
المتيزي املبارش حمظور دامئا .وينبغي للمحامك أن تعامل المتيزي غري املبارش بعتباره مشلكة معلية يتعني حلها حيامث أمكن
تثناء ويسمح
ذكل .وغالبا ما ميكن العثور عل حلول بس يطة .يف مدينتنا اخليالية ،ميكن للمجلس أن مينح اس ً
لجراس الكنيسة بأن تقرع يوم الحد ويف العياد ادلينية.
يف السويد ،اكنت امتحاانت دخول اجلامعات ال تعقد اال أايم السبت .واليوم أصبحت تعقد أيض ًا أايم امجلعة .ويف
كثري من الحيان ،ميكن تعديل زي العمل الرمسي ليشمل العاممئ مثال.
لكن احملامك تدرك أن ذكل ليس دامئ ًا ممكن ًا .وميكن أن يكون المتيزي غري املبارش مرشوع ًا اذا أمكن اثبات وجود سبب
اكف  -أي مربر موضوعي ذلكل.
فعل سبيل املثال ،فان س ياسات املستشفى املتعلقة مباكحفة العدوى اليت حتظر عل املوظفني ارتداء اجملوهرات قد
تؤثر عل بعض اجملموعات .لكن هذه الس ياسات مربرة عل أساس الصحة العامة.
الصحة العامة ،بطبيعة احلال ،تشلك أساس ًا مرشوع ًا لتقييد حرية ادلين أو املعتقد .ولكن فامي يتعلق بلمتيزي غري
املبارش ،فان احملامك تقبل أيضا أس با ًب أخرى .فعل سبيل املثال قد جتادل رشكة بأن تغيري س ياساهتا س يقوض
مصاحل الرشكة .وقد ال يكون حمل املالبس اذلي يطلب من البائعني ارتداء مالبس من منتجاته املعروضة للبيع
ملزم ًا بقبول بئع يرفض ارتداء منتجات الرشكة انطالقا من معتقداته ادلينية.
وبلتايل ،فان المتيزي املبارش حمظور ،وجيب جتنب المتيزي غري املبارش قدر املس تطاع ،وذكل من خالل اجياد طرق
معقوةل لتلبية احتياجات الفراد وامجلاعات.
وبعد التأكد من أن القيود املفروضة ليست متيزيية ،علينا أن ّنقرر ما اذا اكنت متناس بة أم ال.
اىل أي مدى ينبغي أن تكون اجملاهرة مقيّدة؟ ما اذلي جيب حظره ،ملن ،مىت وأين؟
هناك فرق كبري بني حظر أنواع معينة من املالبس ادلينية ملهن معينة يف أنواع معينة من أماكن العمل وحظر امجليع
من ارتداء املالبس ادلينية يف الشارع!
ذلكل تنظر احملامك ادلولية اىل مسأةل التناسب .وتط ّبق احملامك يف الوالايت املتحدة حفص ًا أكرث رصامة  -اذ يتعني
تطبيق القيود بأقل قدر ممكن من التقييد.
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أحد اجلوانب الّنائية اليت تأخذها بعض احملامك يف الاعتبار هو هامش التقدير .حيث أن العامل خمتلف ومبادئ
حقوق االنسان ميكن وضعها موضع التنفيذ بطرق عديدة ومتباينة ،ارتاكزا عل الس ياق الوطين.
ولهذا السبب ،تط ّبق بعض احملامك ادلولية مبدأ "هامش تقدير" ويعين أساسا أن السلطات الوطنية يه القدر عل
وسن القانون الوطين املالمئ ،وبلتايل فان احملامك ادلولية متنحها قدر ًا من السلطة التقديرية.
فهم الس ياق الوطين ّ
ومسأةل مدى اتساع هامش السلطة التقديرية لدلوةل ،وما اذا اكنت احملامك تعطهيا هامشا أوسع مما ينبغي هو موضوع
هام للنقاش!
خالصة القول:
تتّبع اخلطوات التالية عند النظر يف مدى رشع ّية قيد من القيود:
هل يقيّد القانون احلق املطلق يف اعتناق دين أو معتقد أو يف تغيريه ،أم يقيّد ممارسة من ممارساته؟
هل تعدّ املامرسة املقيّدة تعبري محمي عن ادلين أو املعتقد؟
هل فرضت القيود عل أساس قانوين؟
اىل أي مدى تشلك املامرسة اجلهرية املقيّدة هتديد ًا لسس مرشوعة ،مثل حقوق الآخرين وحرايهتم؟
هل هذه القيود يه متيزي مبارش أو غري مبارش؟
هل القيود متناس بة مع الهتديد اذلي تشلكه املامرسة وهل س تكون فعاةل للحد منه؟
عندما نفهم ادلفوع اليت ينبغي أن تس تخدهما احملامك من أجل الامتثال حلقوق االنسان ،ميكننا املطالبة حبقوقنا بفعالية
أكرب .وميكننا أيضا أن نسامه بشلك أوىف يف النقاش العام حول ما اذا اكنت احملامك واحلكومات تترصف بشلك سلمي
أم أهنا يف الواقع تنهتك حرية ادلين أو املعتقد.
حقوق الطبع والنرش جمللس البعثة السويدية
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