النَصَ:القيودَاملفروضةَعىلَحريةَادلينَأوَاملعتقد
لعل َس تكتشف َمنَخاللَمتابعة َالخبارَورمباَمنَخاللَخرباتك َ َالشخصية َأنَالعديدَمنَاحلكوماتَتفرضَ
َّ
قيوداَعىلَحريةَادلينَأوَاملعتقدَ َ.ويربرونَذكل َبَهنمَحباجةَاىلَاحلدَمنَأشاكلَالتعبري َادلينيةَلسببَأوَلآخرَ.
ذلكلَ،كيفَميكنناَأنَنعرفَمىتَتكونَهذهَالقيودَمربرةَومسموحَهباَومىتَالَتكونَكذكل؟ََ
القانونَادلويلَحلقوقَاالنسانَينَصَعىلَأنَاحلقَيفَاعتناقَدينَأوَمعتقدَأوَاختيارهَأوَتغيريهَأوَتركهَهوَحقَ
مَطلقَالَميكنَأبد ًاَأنَتفرضَعليهَأيةَقيودَ.أماَاحلقَيفَاظهارَدينَأوَمعتقدَ،فَيجوزَتقييدهَرشيطةَتوفّرََالقواعدَ
الربعَالتاليةَ.
 .1ينبغيَأنَتكونَهذهَالقيودَمنصوص ًاَعلهياَيفَالقانونَ.
تسقَ.
والهدفَمنَذكلَهوَمنعَادلوةلَوالرشطةَواحملامكَمنَالترصفَبشلكَغريَمتوقَّعَأوَغريَمَ َّ
 .2جيبَأنَتكونَالقيودَرضورية َمحلايةَالسالمة َالعامة َأَوَالنظامَالعامَأوَالصحةَأوَالآدابَالعامةَأوَحقوقَ
الآخرينَوحرايهتمَ.
هذاَالمرَهممَ.لَنَفرضَقيودَكرضورة َمحلايةَأشصاآَأآخرينَلتتلفَكثريًَا َعنَفرض َالقيودَهبدفَكسبَ
أصواتَالناخبني.
 .3الَجيوزَأنَتكونَالقيودَمتيزييةَ.
 .4جيبَأَنَتكونَالَقيودَاملفروضةَمتناس بةَمعَاملشلكةَاليتَيتسببَفهياَاَظَهارَادلينَأوَاملعتقد.
َ
هذهَالقواعدَهممةَفع ًَالَ.فبدوهناَ،ميكن َللحكوماتَأن َتفرضَقيودًَاَعىلَأيةَجامعةَأوَأيةَممارسةَدينيةَغريَمر ّحبَ
هباَ.ومنَاملفرتضَأنَتكونَالقيودَمالذاَأخرياَوليستَأداةَلفرضَس يطرةَادلوةلََ.
دعوانَنس تعنَمبَثالَمنَويحَاخليالَلتوضيحَماذاَنعينَهبذاََ.
ختَّيل َبدلًَة َيعيشَفهياَمخس َجامعات َدينية َخمتلفةَ.لك َجامعة َدلهياَأماكن َللعبادة َولكَجامعة َتصدرَقدر ًا َمعين ًا َمنَ
الضجيجَتزجعَبهَاجلريان!َلكنَالرشطةَالَتتلقىَسوىَشاكوىَبشأنَجامعةَصغريةَواحدةَغريَحمبوبةََ...

املَس توايت َالعالية َمن َالضجيجَترض َبلصحةَ ،والصحة َالعامة َمربر َمرشوعَلفرضَالقيودَ.مفاذا َينبغي َللسلطةَ
رضورية َوغري َمتيزيية َومتناس بة َجيبَس ّنّ اَمحلاية َالصحةَ
احمللية َأن َتفعل؟ َأي َنوع َمن َالقوانني َميكنَوصفهاَبأهناَ َ
العامة؟ََ
ينظمَمس توىَالضجيجَاملسموحَبهَمجليعَالاجامتعاتَالعامةَ.
سنَقانونَعامَ َّ
يفَهذهَاحلاةلَ،س يكونَمنَاملناسبَ َّ
وهذاَالقانونَيَطَّبقَعىلَمجيعَامجلاعاتَادلينيةَ َوعىلَغريهاَمنَامجلاعاتَ َ.واذاَجتاوزتَأيَجامعةَمس توىَالضجيجَ
املسموحَبهَفانهَس يكونَمنَاملناسبَأنَيطلبَمّناَخفضَمس توىَجضيجهاَواالَيفرضَعلهياَدفعَغرامةَ.أماَأنَ
يطلبَمّناَالصمتَالاكملَأوَمنعهاَمنَالاجامتعَ،فانَذكلَأمرَغريَمتناسب!َ
وعىلَالرشطةَأنَتنفّذَالقانونَعىلَامجليعَعىلَقدمَاملساواةَ،حىتَلوَملَتصلهاَسوىَشاكوىَبشأنَامجلاعاتَاليتَالَ
حتظىَبشعبيةََ.
هذاَمثالَصغريَوبس يطَجدًَاََ.
عندماَننظرَاىلَالانهتااكتَاجلس ميةَحلريةَادلينَأوَاملعتقدَ،يكونَمنَالسهلَعادةَمالحظةَأنَهذهَالقواعدَقدَمتَ
جتاهلهاَ،حيثَيكونَمنَالواحضَأنَهذهَالقيودَاملوضوعةََغريَرضوريةَأوَمتيزييةَأوَغريَمتناس بةََ.
وحتظرَبعضَالبدلانَمجيعَالنشطةَادلينيةَاليتَجتريَخارجَاملباينَاملسجةلَلهذاَالغرضَ.أيَأنهَالَجيوزَقانو ًانَأنَ
تتلوَصالةَالشكرَمعَضيوفكَقبلَتناولَالعشاءَيفَمزنكل!َمنَالواحضَأنَمثلَهذاَالقيدَغريَمرشوع!ََ
لكنَهناكَالعديدَمنَالقضاايَاملثريةَللجدلَ.هلَمنَاملقبولَأنَيقومَرئيسَبدلةَفرنس يةَحبظرَلباسَ"البوركيين"َ،
وهو َلباس َس باحة َيغطي َاكملَاجلسد َسوى َالوجه َوالقدمني؟ َأو َأنَتقومَالسلطات َيف َمناطق َمن َالهند َبتقييدَ
احلقَيفَاحلديثَعنَمعتقداتكَمعَالآخرينَ؟َ
وسنس تعرضَيف َهذا َالعرض َالس ئةل َالس بعة َاليتَينبغي َللمحامك َأن َتسألها َلتحدّ د َمدىَرشع ّيةَالقيودَ،عىلَأملَ
أنَيساعدكَذكلَيفَتقيميَالقيودَاليتَقدَتعرتضكََ.
أولَسؤالَجيبَطرحهَعندماَتفرضَادلوةلَقيودَاًَهوَ،هلَتتعارضَهذهَالقيودَمعَاحلقَاملطلقَيفَاعتناقَدينَأوَ
معتقدَ،أوَمعََاحلقَيفَاظهارَهذاَادلينَأوَاملعتقدََ.
اذا َاكنت َهذه َالقيودَقدَفرضتَعىل َحق َمطلقَ،فان َاجراءات َادلوةل َليست َمرشوعةَ.أماَاذا َاكنتَالقيودَقدَ
فرضتَعىلَاحلقَيفَاظهارَادلينَأوَاملعتقدَ،ننتقلَاىلَالسؤالَالتايلََ.
هلَتَعدَّاملامرسةَاليتَفرضتَعلهياَقيودَجماهرةَبدلينَأوَاملعتقدَأوَأهناَجمردَممارسة؟ََ
العامل َاليت َنقوم َهبا َغالبًَا َما َتسرتشد َمبعتقداتناَ.لكن َليس َلك َجماهرةَبدلين َأو َاملعتقدَتعدّ َمع ًال َمحمي ًا َبلقانونَ.
عندما َيشَتيك َخشص َما َمنَتقييدَحقه َيف َاجملاهرةَ،تبدأَ َاحملامك َبلنظرَيفَماَاذاَاكنت َاملامرسة َاملعنية َشالك َمنَ
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أشاكلَاجملاهرة َبدلين َأو َاملعتقدَ َ،وذكل َمن َخالل َالنظر َيف َالعالقة َبني َاملامرسة َواملَعتقد َملعرفة َما َاذا َاكان َاالثنانَ
مرتبطانَارتباطًَاَوثيقًَاَ.
يف َبعض َالحيانَ ،هذا َالمر َسهلَ.فاذلهاب َاىل َالكنيسة َيرتبط َارتباطًَا َوثيقًَا َبملس يحية َوالصيام َيرتبط َارتباطًَاَ
وثيقًَاَبالسالمَ.
لكنَالمرَليسَدامئاَهبذهَالَبساطةَ.فقدَيرىَخشصَمس يحيَأنَارتداءَالصليبَليسَأمر ًاَهم َامًَ،بيامنَيعتربَأآخرَأنَ
هذاَالمرَتعبريرََمعيقرََعنَالهويةَادلينيةَ.والنساءَاملسلامتَكذكلَدلهينَمعتقداتَخمتلفةَحولَغطاءَالرأسََ.
نهَعندماَتقرر َاحملامكَأي َاملظاهر َيهَفع ًال َمظاهرَدينيةَ ،فاهناَ
وليس َمنوطا َبحملامك َحتديد َاملعتقدات َالصحيحةَ.ل
ّ
تتعرض َخلطر َاصدار َأحاكم َبشأنَالعقيدةَفَتعطي َالفضلية َلبعض َالتفسريات َادلينية َعىل َحساب َالبعضَالآخرَ.
َومباَأنَحقوقَاالنسانَيمتتّعَهباَالفرادَ،فانَاحملامكَتركزَبس مترارَعىلَمعتقداتَالشخصَاملعينَوليسَعىلَالعقائدَ
ديينَ،فانَاحملامكَتعتربهَأيض ًاَكذكل!ََ
مظهرَ رَ
املؤسس يةَ،أيَأنهَاذاَاعتربَخشصَماَأنَمعهلَ رَ
عندماَيَثبتَأنَمظهرَاًَديني ًاَمحميًَاَقدَمتَفرضَقيودَعليهَ،عليناَأن نَتحققَمنَأنَهذهَالقيودَمنصوآَعلهياَبلفعلَ
يفَالقانونََ.
هلَيوجدَقانونَمكتوبَأوَسابقةَقضائيةَأوَقانونَعريفَينظمَهذهَالقي َود؟َأَمَأنَاملسؤولنيَقدَقامواَبفرضَهذهَ
القيودَدونَأيَأساسَقانوين؟َاذاَملَيكنَهناكَأساسَقانوينَفانَهذهَالقي َودَغريَمرشوعةَ.
اخلطوة َالتالية َيه َالتحققَمن َأنَهذه َالقيود َرضوري ًَة َمحلاية َأسسَمرشوعةَ.للرد َعىل َذكلَ ،حنتاج َأو ًَال َاىلَ
التحقق َمما َاذا َاكنت َهناك َصةل َمبارشة َبني َاملامرسات َاليتَفرضتَعلهيا َقيود َ َوبنيَأحد َالسس َاملرشوعةَ ،مثَ
التحققَمماَاذاَاكنتَهذهَالقيودَرضوريةَأمَالَ.دعوانَننظرَيفَهذهَالس ئةلَعىلَحدةََ.
مبوجب َالقانون َادلويلَ ،فان َالسس َاملرشوعة َالوحيدة َلتقييد َحرية َادلين َأو َاملعتقد َيه َحامية َالمن َالعام َأوَ
النظامَالعامَأوَالصحةَأوَالآدابَالعامةَأوَحقوقَالآخرينَوحرايهتمََ.
فكيفَهتدَّدَاملامرسةَاملقيّدَةَهذهَالسس؟َوهلَهناكَدليلَعىلَذكل؟ََ
عىلَادلوةلَأنَتثبتَوجودَصةلَمبارشةَبنيَاملامرساتَاملقيّدَةَوأحدَهذهَالس بابَاملرشوعةََ.
يقسمَالَنظامَالطبقيَالهندويسَالناسَاىلَطبقاتَعلياَودنياَواىلَمجموعاتَبالَطبقةََ.
ّ
تواجهَاجملموعاتَاليتَالَطبقةَلهاَمتيزيًَاَهائ ًَالَوحرما ًَانَاجامتعيًَاَواقتصاد ًَايَ.واكنتَبعضَاملعابدَمتنعَالهندوسَاذلينَالَ
طبقة َهلمَمن َادلخولَ َ.وألغت َالهند َنظام َالطبقات َيف َعام ََ ،1949ومل َيعد َيَسمح َللمعابد َبرفض َدخول َالهندوسَ
اذلين َال َطبقة َهلمَ.هذهَالقيودَجنحتَيفَالاختبار ََ -فهناك َصةل َواحضة َومبارشة َبني َمنع َالمتيزي َالطبقي َوحاميةَ
حقوقَالآخرينَوحرايهتمَ.
َ
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َ
َ
غريَأنَالصةلَالَتكونَبلرضورةَهبذاَالوضوحَمعَلكَالقيودََ،وأحياانَتقومَاحلكوماتَبتحريفَالسسَاملرشوعةَ
أوَاساءةَاس تصداهماََ.
وغالبا َما َتتعلق َالقيود َاملفروضة َعىل َحرية َادلين َأو َاملعتقد َبلنظام َالعامَ.وتنظم َالقوانني َذاتَالصةلَبلنظام َالعامَ
العديدَمنَالمورَمباَيفَذكلَالهتديدَوالاعتداءَوالتحريضَعىلَالعنفَوأحياانَأيضاَازدراءَالداينَأوَالتجديفََ.
حريةَالتعبريَعنَادلينَأوَاملعتقدَتنطويَبلرضورةَعىلَاحلقَيفَأنَتقولَماَتؤمنَبهَ َ.وبطبيعةَاحلالَميكنَالتعبريَ
عنَاملعتقداتَا ّماَبشلكَسلميَأوَبطرقَحترضَعىلَالعنفَ.وللسفَ،يشعرَبعضَالناسَبالهانةَعندماَيرونَ
تعبريًَاَسلميًَاَعنَمعتقداتَمغايرةَملعتقداهتمَاىلَحدَالردَعىلَذكلَبس تصدامَالعنفََ.
حتظر َبعض َادلول َالتعبري َالسلمي َعن َبعض َاملعتقداتَ ،حبجة َأنَاحلظرَهلَأساس َمرشوع َأالَوهو َحفظ َالنظامَ
العامَ َ،وذكل َللحاميةَمن َخطر َالعنف َمن َأعاملَالشغبَ.وعىلَهذاَالساسَ،حتظر َاندونيس يا َالتعبري َالعام َعنَ
املَعتقدات َالمحدية َأو َاالحلاديةَ.ونتيج ًَة َذلكلَ ،يَهتَّم َحضااي َالعنف َأحياان َبزدراءَالداين َأو َالتحريضَ ،بد ًَال َمنَ
توجيهَهتمةَالاعتداءَاىلَاجلناةَ.
مثلَهذهَالقوانني َال َحتدَّ َمن َالعنفَ ،بلَتعزز َفكرة َأن َالشصاآ َاذلين َميارسون َمعتقدات َ"خاطئة"َينبغيَ
معاقبهتمََ.
أساسَأآخرَيصعبَتطبيقهَهوَا َل آدابَالعامةَ.هلَيتّبعَلكَخشصَنفسَا َل آداب؟َ َوأيةَأآدابَميكنَأنَنطلقَعلهياَ
أهنا َ"عامة"؟ َيقول َخرباء َحقوق َاالنسان َيف َالمم َاملتحدة َان َتعريف َالآداب َالعامة َجيب َأن َيأيت َمن َ"عدّة َتقاليدَ
تؤسسَالقيودَعىلَمنظومةَأآدابَالغلبيةَفقطََ.
اجامتعيةَوفلسفيةَودينية"َ.وبعبارةَأخرىَالَميكنكَأنَ ََّ
وقدَتتفاجأَمبعرفةَأنَالمنَالقويمَليسَسببًَاَمرشوعًَاَلَتقييدَحريةَادلينَأوَاملعتقدََ.
عدوَ،وتوصفَهذهَامجلاعاتَبأهناَ
بعضَاحلكوماتَتشَيطنَجامعاتَمع ّينةَ َ،وخباصةَامجلاعاتَاليتَتدينَبدينَبدلَ َّ
هتديد َللمن َالقويمَ.ذلاَامجع َواضعو َاالتفاقية َعىل َأن َالصحة َالعامة َوالسالمة َوالنظام َالعامني َيوف َرون َجما ًَال َاكفيًَاَ
للتقييدَوأنَاضافةَالمنَالقويمَمنَشأنهَأنَجيعلَحريةَادلينَأوَاملعتقدَغريَقابةلَللتطبيقَبرمغَوجودَحاجةَماسةَ
الهياََ.
تبني َمنَخاللها َكيف َأ ّن َاملامرساتَاملقيّدة َهتدّد َأساسا َمرشوعاَ.
قلنا َأن َعىل َادلوةل َأن َتثبت َوجود َصةل َمبارشة َ ّ َ
فسَوتَطَّبقَبشلكَحصيحَ.
َورأيناَأيضًَاَأنهَمنَالَهَيةَمباكنَالتحققَمنَأنَالس بابَاملرشوعةَتَ ّ َ
دعوان َننتقل َالآنَاىل َاجلزء َالثاين َمن َسؤالنا ََ-هل َالتقييد َرضوري؟ َأيَأنَالمرَليسَأنهَغري َمرغوب َفيه َمنَ
منظورَس يايسَأوَمنَوهجةَنظرَالغلبيةَولكنَأنهَرضوريََ.
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لنفرتضَأنَاحلكومةَأظهرتَأنَهناكَصةلَمبارشةَبنيَالقيودَاليتَتقرتهحاَوحاميةَحقوقَالآخرينَوحرايهتمَ.
َ
هلَالهتديدَخطريَمباَفيهَالكفايةَلتربيرَهذهَالقيود؟ََ
وهلَس يكونَالتقييدَاملقرتحَفعاالَيفَحاميةَحقوقَالآخرين؟ََ
وهلَهناكَطرقَأخرىَحللَاملشلكةَدونَتقييدَاحلقوق؟َ
اذا َاكنت َاملشلكة َليست َجدّ ية َمبا َفيه َالكفايةَ ،واذا َاكنت َالقيود َاملقرتحة َلن َتسامه َيف َحلها َأو َاذا َاكنت َهناكَ
طرقَأخرىَحللهاَدونَتقييدَأيَحقوقَ،فانَهذهَالقيودَليستَرضوريةََ.
تزمع َحكومة َالصني َأن َدلهيا َخماوف َتتعلق َبلصحة َوالسالمة َبشأن َمراكز َالتدريب َالبوذية َاملكتظةَ .الصحةَ
التوسعَ َ.ومثلَهذاَ
والسالمةَسببانَمرشوعانَ.ويمتثلَأحدَحلولَهذهَاملشلكةَيفَمتكنيَهذهَاملراكزَمنَالتجديدَو ّ
احللَلنَيقيّدَاحلقوقَ.غريَأنهَعوضاَعنََذكلَ،هدمتَاحلكومةَمناطقَاكمةلَوأبعدتَقسًَاََ1000راهبةََ.
ملَيكنَذكلَرضور ًَايَ.
بطبيعةَاحلالَ ،بعض َالقيود َرضوريةَ.المم َاملتحدة َذكرت َبوضوح َأنه َينبغي َحظر َاملامرسات َالتقليدية َالضارةَ ،مثلَ
بعضَالطقوسَ َومثلَتشويهَالعضاءَالتناسليةَلالانثََ.
بطبيعةَاحلالَ،ليستَلكَاحلاالتَهبذاَالوضوحَ،غريَأنَمس ئوليةَاثباتَرضورةَالتقييدَتقعَعىلَعاتقَادلوةلَ.
ََ
وبعدَالتأكدَمنَأنَالقيودَلهاَأسسَمرشوعةَوأهناَرضوريةَ،حنتاجَاىلَالتحققَمماَاذاَاكنَالتقييدَمتيزيايَأمَالََ.
قد َتعتقد َأنه َمن َالسهل َمعرفة َما َاذا َاكنت َالقوانني َأو َالس ياسات َأو َاملامرسات َمتيزيي ًَة َأمَالَ .فاذا َاكنت َتنطبقَ
رصاح ًَةَعىلَبعضَالناسَوليسَعىلَالبعضَالآخرَ،فاهناَمتيزييةَ.هذاَماَيسمىَبلمتيزيَاملبارشَوهوَحمظورََ.
ولكن َيف َبعض َالحيان َيكون َللقوانني َاليت َتنطبق َعىل َامجليع َتأث َريا َكب َريا َعىل َبعض َالناس َوالَتؤثّرَعىل َالبعضَ
الآخرَ.وهذاَماَيسمىَبلمتيزيَغريَاملبارشََ.
دعوان َنعود َاىل َمدينتنا َاخليالية َ َواىلَأماكن َالعبادة َالصاخبةَ.وضع َجملس َاملدينةَقانو ًَان َحيد َمن َجضيج َالفعالياتَ
العامةَ.وقامتَامجلاعاتَادلينية َبضبط َمكربات َالصوت َوفقا َذلكلَ.لكن َصوت َأجراس َالكنيسة َعال َجدًَا َوالَ
ميكنكَخفضهَ.مماَيس تدعيَأنَتتصىلَالكنيسةَعنَهذهَاملامرسةَالتقليديةَ،يفَحنيَأنَامجلاعاتَادلينيةَالخرىَملَ
تواهجهاَهذهَاملشلكةََ.
هذاَهوَاَلمتيزيَغريَاملَبارشَ.
وهناكَالعديدَمنَالمثةلَعىلَقواننيَعامةَيرتتبَعّناَمتيزيَغريَمبارشََ:
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حتظرَبدلانَكثريةَمحلَالساككنيَيفَالماكنَالعامةَ.هذاَالقانونَالَيؤثّرَعىلَامجلاعاتَادلينيةَوالعقائديةَ،بس تثناءَ
الس يخَاليتَتلزمَالرجالَمنَالس يخَبرتداءَالكربنَ،وهوَخنجرَشعائريَ،حتتَمقيصهمَ.ذلاَفانَالقانونَحي َّدَمنَ
قدرةَالس يخَعىلَالوفاءَبلزتاماهتمَادلينيةََ.
يف َبعض َالبدلانَ ،تتطلب َأنظمة َالتخطيط َأن َيوافق َأحصاب َالعقارات َاجملاورة َعىل َاملباين َاجلديدةَاملزمعَبناؤهاَ.
هؤالء َاجلريان َقد َيكونوا َمتحزيينَ ،ذلكل َجتد َأنَامجلاعات َالتقليدية َحتصلَبسهوةلَعىل َترصحيَالبناءَ،بيامنَجتدَ
امجلاعاتَالصغرَجحامَوغريَالتقليديةَصعوبةَأكربَيفَذكلََ.
وقدَتتسببَالس ياساتَواملامرساتَأيضاَيفَخلقَاملَشالكَ.فاذاَاكنتَاجلامعةَالَتعقدَامتحاانتَالقبولَسوىَأايمَ
السبتَ،فانَالس بتيني َوالهيود َاملتدينني َس يكونونَمترضرينَمنَذكلَ.وكثريا َما َي َلزمَالعامل َاملنمتون َاىل َأقلياتَ
دينيةَبأخذَاجازاهتمَخاللَأعيادَالغلبيةَبدالَمنَالسامحَهلمَبحلصولَعىلَاجازاهتمَيفَأعيادمهَاخلاصةَهبمََ.
المتيزيَاملبارشَحمظورَدامئاَ َ.وينبغيَللمحامكَأنَتعاملَالمتيزيَغريَاملبارشَبعتبارهَمشلكةَمعليةَيتعنيَحلهاَحيامثَأمكنَ
تثناء َ َويسمحَ
ذكلَ.وغالبا َما َميكن َالعثور َعىل َحلول َبس يطةَ.يف َمدينتنا َاخلياليةَ ،ميكن َللمجلس َأن َميَنح َاس ًَ
لَجراسَالكنيسةَبأنَتقرعَيومَالحدَويفَالعيادَادلينيةَ.
يف َالسويدَ،اكنت َامتحاانت َدخول َاجلامعات َالَتعقدَاال َأايم َالسبتَ.واليومَأصبحت َتعقدَأيض ًا َأايمَامجلعةَ.ويفَ
كثريَمنَالحيانَ،ميكنَتعديلَزيَالعملَالرمسيَليشملَالعاممئَمثالََ.
لكنَاحملامكَتدركَأنَذكلَليسَدامئ ًاَممكنًَاَ.وميكنَأنَيكونَالمتيزيَغريَاملبارشَمرشوعًَاَاذاَأمكنَاثباتَوجودَسببَ
اكفََ-أيَمربرَموضوعيَذلكلََ.
فعىلَسبيلَاملثالَ،فانَس ياساتَاملستشفىَاملتعلقةَمباكحفةَالعدوىَاليتَحتظرَعىلَاملوظفنيَارتداءَاجملوهراتَقدَ
تؤثرَعىلَبعضَاجملموعاتَ.لكنَهذهَالس ياساتَمربرةَعىلَأساسَالصحةَالعامةََ.
الصحة َالعامةَ ،بطبيعة َاحلالَ ،تشلك َأساسًَا َمرشوعًَا َلتقييد َحرية َادلين َأو َاملعتقدَ.ولكن َفامي َيتعلق َبلمتيزي َغريَ
املبارشَ،فان َاحملامك َتقبل َأيضاَأَسَبا ًَب َأخرىَ.فعىل َسبيل َاملثال َقد َجتادل َرشكة َبأن َتغيري َس ياساهتاَس يقوضَ
مصاحل َالرشكةَ.وقدَالَيكونَحمل َاملالبس َاذلي َيطلب َمن َالبائعني َارتداء َمالبس َمن َمنتجاتهَاملعروضة َللبيعَ
ملزم ًاَبقبولَبئعَيرفضَارتداءَمنتجاتَالرشكةَانطالقاَمنَمعتقداتهَادلينيةََ.
وبلتايلَ،فانَالمتيزيَاملبارشَحمظورَ،وجيبَجتنبَالمتيزيَغريَاملبارشَقدرَاملس تطاعَ،وذكلَمنَخاللَاجيادَطرقَ
معقوةلَلتلبيةَاحتياجاتَالفرادَوامجلاعاتَ.
َ
وبعدَالتأكدَمنَأنَالقيودَاملفروضةَليستَمتيزييةَ،عليناَأنَ ّنقررَماَاذاَاكنتَمتناس بةَأمَالََ.
اىلَأيَمدىَينبغيَأنَتكونَاجملاهرةَمقيّدة؟َماَاذليَجيبَحظرهَ،ملنَ،مىتَوأين؟ََ
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هناكَفرقَكبريَبنيَحظرَأنواعَمعينةَمنَاملالبسَادلينيةَملهنَمعينةَيفَأنواعَمعينةَمنَأَماكنَالعملَوحظرَامجليعَ
منَارتداءَاملالبسَادلينيةَيفَالشارع!ََ
ذلكل َتنظر َاحملامك َادلولية َاىلَمسأةل َالتناسبَ.وتطَّبق َاحملامك َيف َالوالايت َاملتحدة َحفصًَا َأكرث َرصامة ََ -اذ َيتعنيَ
تطبيقَالقيودَبأقلَقدرَممكنَمنَالتقييدََ.
أحد َاجلوانب َالّنائية َاليت َتأخذها َبعض َاحملامك َيف َالاعتبار َهو َهامش َالتقديرَ.حيثَأَن َالعامل َخمتلف َومبادئَ
حقوقَاالنسانَميكنَوضعهاَموضعَالتنفيذَبطرقَعديدةَومتباينةَ،ارتاكزاَعىلَالس ياقَالوطينََ.
َولهذاَالَسببَ،تطَّبقَبعضَاحملامكَادلوليةَمبدأََ"هامشَتقديرَ"َ َويعينَأساساَأنَالسلطاتَالوطنيةَيهَالقدرَعىلَ
وسنَالقانونَالوطينَاملالمئَ،وبلتايلَفانَاحملامكَادلوليةَمتنحهاَقدرًَاَمنَالسلطةَالتقديريةََ.
فهمَالس ياقَالوطينَ َّ
َومسأةلَمدىَاتساعَهامشَالسلطةَالتقديريةَلدلوةلَ،وماَاذاَاكنتَاحملامكَتعطهياَهامشاَأوسعَمماَينبغيَهوَموضوعَ
هامَللنقاش!َ
َ
خالصةَالقولََ:
تتّبعَاخلطواتَالتاليةَعندَالنظرَيفَمدىَرشع ّيةَقيدَمنَالقيودََ:
َ
هلَيقيّدَالقانونَاحلقَاملطلقَيفَاعتناقَدينَأوَمعتقدَأوَيفَتغيريهَ،أَمَيقيّدَممارسةَمنَممارساته؟َ
هلَتعدّ َاملامرسةَاملقيّدةَتعبريَمحميَعنَادلينَأوَاملعتقد؟َ
هلَفرضتَالقيودَعىلَأساسَقانوين؟
اىلَأيَمدىَتشلكَاملامرسةَاجلهريةَاملقيّدةَهتديدًَاَلسسَمرشوعةَ،مثلَحقوقَالآخرينَوحرايهتم؟
هلَهذهَالقي َودَيهَمتيزيَمبارشَأوَغريَمبارش؟
هلَالقي َودَمتناس بةَمعَالهتديدَاذليَتشلكهَاملامرسةَوهلَس تكونَفعاةلَللحدَمنه؟َ
عندماَنفهمَادلفوعَاليتَينبغيَأنَتس تصدهماَاحملامك َمنَأجلَالامتثالَحلقوقَاالنسانَ،ميكنناَاملطالبةَحبقوقناَبفعاليةَ
أكربَ.وميكنناَأيضاَأنَنسامهَبشلكَأوىفَيفَالنقاشَالعامَحولَماَاذاَاكنتَاحملامكَواحلكوماتَتترصفَبشلكَسلميَ
أمَأهناَيفَالواقعَتنهتكَحريةَادلينَأوَاملعتقدَََ.
َ
حقوقَالطبعَوالنرشَجمللسَالبعثةَالسويديةََ
َCMS thgirَpoCَ2018
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