
 

 

 

حرية ادلين أ و املعتقد: احلق يف اعتناق دين أ و  مضمون

 معتقد أ و تغيريه

بقاء عليه أ و تغيريه أ و  اعتناقق يف احلال ول حلرية ادلين أ و املعتقد هو ال سايس البعد   تركهدين أ و معتقد أ و الإ

احلق يف  ويُعد  املعتقد.  وأ  ال ي حلرية ادلين ادلبعد يُعترب  ال وهو  ،يةالشخص  كوهذه املسأ ةل تتعلق بقناعات. ةيحبر  

سواء  .مطلقا   ميكن تقييد هذا احلق لأ نه وفقا للقانون ادلويل،  أ ي - امطلق احققبول دين أ و معتقد أ و تغيريهام 

سواء كنت تعيش يف س نغافورة أ و السويد أ و و ، ملحدا  أ و  زيدايا أ و يهبائيكنت مس يحيا أ و مسلام أ و 

كام أ نت حيق كل –بغض النظر عام يقوهل القادة ادلينيون أ و الس ياس يون و ،رباحلسمل أ و ال  لاللسواء و ،السودان

سظ فتت أ ن خشص أ خر  يحيق ل    كون بدون اعتقاد. أ ن تأ و ها غري  تأ و ك معتقدات وتقد 

اومون سسب  ديمه  أ و يُ يُعاقبون أ و هذا احلق املطلق أ و اذلين  احملرومني من ال شخاصمن  العديد هناك، وابلطبع

 .احلكومات أ و أ فراد ال رسة أ و امجلاعات يف جممتعه  احمل ي طرفمن معتقداهت  

 حمظورة ةبوذيوممارسات  اتعتقد، ويه م غونغ"فالون مثل " دايانت أ و معتقدات معي نةوتظر بعض احلكومات 

عاد ،الاعتقال يف السجون والتعذي غونغ" فالون "يف الصني. ويعاين معتنقو  ة الرتبية وال عامل الشاقة يف خماميت اإ

 معتقدمه.  يف حماوةل لإجبارمه عىل التخ ي عن

يريرتاي، تعرتف ادلوةل فقط بأ ربعة أ داين  مثل املس يحيني  -معتنقو ابيق ادلايانت غري الُمعرتف هباويتعرض ويف اإ

 .ةشديد تابوعقل ،وشهود يوه امخلس ينيني

جرامئ الكراهية اليت تُرتك  ضد الضحااي يه ولعل  أ كرث ال مثةل تداول واليت ختص انهتااكت حق ادلين واملعتقد 

هدفا ابس تخدام العنف واليت تس هتدفه  سسب  هويهت  ادلينية أ و سسب  معتقداهت . فه  عىل هذا ال ساس يصبحون 

 . معي ناللهجامت سسب  اعتناقه  دينا أ و معتقدا 

بنس بة  ،مثل الاعتداء أ و املضايقات أ و ال رضار الإجرامية جتاه املسلمني ،جرامئ الكراهية ارتفع عدد ،نسافي فر ف

حيث  مس توى جرامئ الكراهية جتاه اجلالية الهيودية مرتفعا   ظل  كام  .حادثة 336تسجيل  ومت، 2015٪ يف عام 250

 .جرمية كراهية 715عن مت التبليغ 
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من أ راضهي  من  طردللللعنف أ و  ونالربوتس تانتي ونتعرض املس يحيي  ية،الريفية املكس يك يف أ جزاء من املناطق و

 . الاكثولييك املس يحي التقليدي اظ عىل التدينيف احلف ة  ممه رغب اجملمتعيونقادة القبل 

ويف مثل هذه الظروف، ق. وثي سشلكوهوية ادلوةل  القوميةتتشابك الهوية ادلينية والهوية  ،يف العديد من البدلانو

وقد  للوطنن، غري خملصني يداينة ال غلبية، مبا يف ذكل امللحد يرتكونال قليات ادلينية وال شخاص اذلين  قد تُعترب

من مصدر  ون أ يضا  عترب ي   دينه أ و معتقده. أ و ترك ويمت  جتاهل حق الشخص املطلق يف تغيري  .الوطينهتديد لل 

 

ندونيس يا، هناك قوانني  بعض ادلايانت مثل  معتنقو ل تمي سوىهذه القوانني  ولكن ،ختص حرية ادلينويف اإ

والهندوس ية. غري أ هنا ل تمي  ةاملس يحية والبوذية والكونفوش يوس ي ةالاكثوليكية والربوتس تانتيالطوائف الإسالم و 

ملدة س نتني ونصف الس نة  سلمة،امل لفية ال  ذو -ال شخاص املُلحدين. وعند سن  الثالثني ُُسن "أ ليكس أ اين"

نشاءه دولر أ مرييك سسب  كتابته "هللا غري موجود" وسسب   11,000ودفع غرامة مالية مببلغ  صفحة للملحدين اإ

 عىل "الفيس بوك". 

ت هل هت  بنرش معلومات ترض عىل الكراهية ادلينية وعىل العداء وكونه نرش خطااب ُمهينا لل داين  عىل وقد ُوّج 

ت وأ نه دعا ال خرين لالإحلاد. كام تعرض "أ ليكس أ اين" للرضب من طرف مجموعة غاضبة من ش بكة الانرتني

     بوك". -هذا ابلرمغ من نرشه اعتذارا رمسيا يف صفحته الاصة يف "الفيس ،جممتعهال شخاص وبعدها ُطرد من 

يران، يواجه لك خشص يرتد عن الإسالم ويعتنق املس يحية عقااب شديدا لس امي ع  بوجود ندما يتعلق ال مر ويف اإ

ةل سشلك رمسي. و كنائس مزنلية ، ُحمك عىل أ ربعة أ شخاص ارتدوا عن الإسالم 2017 /متوزيف شهر يوليوغري ُمسج 

ت هل  هتمة "التأ مر عىل ال من القويم" كام ُحمك عىل ثالثة ممه  ابجلدل  ةبعرش  جدلة سسب   80س نوات ُسن وُوّج 

مسلمني ويُمنع عىل سسب  كون احلكومة ما زالت تعتربمه  ،املناوةل املس يحيطقس كجزء من ر امخلارتشافه  

يران.   املسلمني رشب امخلر يف اإ

 التقليدية ة ادلينينيانو لقلللنصوص املقدسة أ و  ةالاص تأ ويالهت غالبا ما يس تخدم الزعامء الس ياس يون وادلينيون 

وميكن أ ن تشمل هذه العقوابت  .ومعاقبة من يقوم بذكل أ و الانامتء اإىل مجموعات معينة ترك دين ال غلبية منعلتربير 

لغاء الزواج أ و فقدان حضانة ال طفال. احلبس عقوبة الإعدام أ و   أ و الطرد من العمل أ و اإ

 قيودهذه ال  مثل تضع مثل اململكة العربية السعودية وابكس تان، اليت ،وهناك عدد من البدلان ذات ال غلبية املسلمة

يف يشلك املسلمون  ،عىل سبيل املثالف .حمتوما  ليس أ مرا  ل أ ن هذا . اإ الإساليمادلين عىل احلق يف ترك القانونية 
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ة اإىل حد علنيية منترشة و ادلين . وعىل الرمغ من أ ن املظاهر ٪20ن و٪ من الساكن واملس يحي70سرياليون حوايل 

هنا  .أ مر شائع لالك من املسلمني واملس يحيني ال خرواعتناق ادلين  ةسمسي   تليس كبري، فاإ

 ،من ومهورية أ فريقيا الوسطىفي مناطق . فوع من املشالك عىل البدلان ذات ال غلبية املسلمةنال ا هذقترص ل ي و

 .س يحياعتناق ادلين امل ال قلية املسلمة عىل  من ابلقتل لإجبار أ فراد" الهتديد ابلاك-أ نيت"اس تخدمت ميليش يات 

لزام مثل،حق تغيري ادلين، تُقي د لعديد من الولايت يف الهند ترشيعات اب ويُوَجد عتنقون دينا  ي ين ال شخاص اذل اإ

ذن من أ خر اب حدى الواكلتحلصول عىل اإ  .احلكومية اإ

 نهتك هذا احلق. اليت ت الوحيدة ليست اجلهة احلكومات و 

 ومسلمةمس يحية  جممتعاتهندوس ية جامعات قومية ي الهند، اندلعت أ يضا أ عامل عنف خطرية هاومت فهيا فف

ويف بعض احلالت، اكن يتعني عىل ال شخاص  .لعنفابهتديد ال دلين تتا تغيريهذه ال عامل أ حياان   تضمنتو 

ىل دايرمه يغريوا ديمه العنف أ ن  نتاج حوادث النازحني  .قبل السامح هل  ابلعودة اإ

ذول تواجه الصعوابت واملشالك املتدينني  اذلين ينتقدون ال فاكر ادلينية أ و  ال شخاص يتعرضميكن أ ن  فقط، اإ

 قبلنني يف بنغالديش من تل العديد من املدو  قُ  ،يف الس نوات ال لريةو. ةكبري  خملاطرالعالقة بني ادلين وادلوةل 

لوقف  بنغالدش كومةحن حماولت فاإ  ولل سفال فاكر واملامرسات ادلينية وادلوةل.  وانتقدهن  اامجلاعات املتطرفة ل  

دانة . اإىل حد ال نح انجلك ل ابل املتطرفة مل تو  العنيفة هذه امجلاعات هذه مثل كام أ ن بعض احلكومات مل تفلح يف اإ

أ نه ميكن تربير وقبول  امؤداهرساةل الهجامت ضد ال شخاص اذلين ينتقدون ال فاكر ادلينية، وقد يرسل هذا الصمت 

 العنف. 

 

تتفق فهيا ادلول ال عضاء  ه يف لك مرةوالواقع أ ن مثرية للجدل عىل الصعيد ادلويل. ادلين أ و املعتقدحرية تغيري تعترب  

عالن جديد  . أ كرث ضعفااحلق يف تغيري ادلين  صياغةكون ت، يف ال مم املتحدة عىل اتفاقية أ و اإ

، فاإن جلنة حقوق الإنسان التابعة لل مم املتحدة، اليت تمتثل هممهتا يف ةفيضع  غة اللغويةاالصيولكن حىت لو اكنت 

سداء املشورة للبدلان حول كيفية تفسري  أ ن رص حت ب، قد حلقوق املدنية والس ياس يةابالإعالن ادلويل الاص اإ

تباع أ و  اعتناق "حرية اختيار دين أ و معتقد، مبا يف ذكل احلق يف نطوي ابلرضورة عىل حرية ت تقد دين أ و مع  اإ
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حلادية، وكذكل احلق يف الا وّجات نظر تبين  أ و  بدين أ و معتقد أ خراحلايل عتقد امل أ و ين ادل تغيري ين حتفاظ ابدلاإ

 عتقد". امل أ و 

تباعيف  كحق لالصة القول هو أ ن تت أ ي ظرف من  ول جيوز تقييدهطلق. حق مأ و تغيري دينك أ و معتقدك  اإ

أ و  عاق  فهيا ال رسُ هذا احلق، وهناك العديد من احلالت اليت تُ  تقي دالظروف. ومع ذكل، فاإن بعض احلكومات 

تباع سسب بطرق خمتلفة  ال شخاص امجلاعاُت   أ و تغيري ديمه  أ و معتقداهت . اإ

ا ، مبا يف ذكل نصوصاأ و تغيريه اتعتقدأ و امل  داينال   اتباعاحلق يف  سشأ نزيد من املعلومات املعىل  الاطالعميكنك 

 وقع.امليف مواد التدري  عىل ، واثئق حقوق الإنسان مقتبسة من
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