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إذا أردت أن تتحدث عن غياب احلرية عموما ،واحلرية الدينية خصوصاا ،رااا اد أغة ياة
ال شاار ا الملاااس اي،ااهم  ،و ااو تةاال اسنة ااة الشا،ااملة الااة ت ااات عة ا خ ا ن ااة ااا ر ،
يتحااد ون بصااوت واق ااد ااا ةنت تقصص أ ااـ ت صاادل ،و ا ااو م ااا يتةة ا تش اري وا ااات احلري ااة
الدينية فيه ،والة تملال بشدة من قصار اثلوث الغهة والةغاة والغزاةص
إن مصةة 'احلرية الدينية' ،س يكن مملروفاً ا اخلربة التارخيياة اي،اهمية وإن ال الملةماا
واسفكاارون ياادر ون دا مااً قا اي اان ا اختيااار دينااه ،قااع اار عةا أياادء بملا الملةمااا
اسملاصا ارين م ااات تن ااام احل ااديس ع اان ق ااوال اي ااان ا المل اااس اي ،ااهم  ،ويك اااد ا اادمون
واسملاصرون يتف ون عة أن اي،هم يكفل قرية االعت اد ،واختيار الدين من غري إ راقص
ف اد ها د الملااس اي،اهم ا فارات رخييااة لتةفاة احلرياة الدينياة ،اوا لي ةياات الدينيااة
أو اسااها اي،ااهمية استملااددة ،بدايااة ماان عصاار الر،ااالة قيااس أ اار الن ا  -صااة ع عةيااه
و ،ااة  -احلري ااة الديني ااة ا أول د ،ااتور لةمدين ااة ال ااهء ااع عةا ا أن الي ااود يش ااكةون م ااات
اس ةمن أمة واقدة ،وخهل ع اود الادول المل ا،اية وا موياة 'ا ا ادلس' ،و اهلل الملمما ياة
ارتفااات صااوت احلريااة الدينيااة والن ااا قااول لااائ ا دئن والمل ا ااد باان الملةمااا ور ااال الاادين
،وا داخل الدين الواقد أو بن ا دئن اسختةفةص
أما ا الو ـ الرا ن فتملال احلرية الدينية من ا ت ا ات م تمرة ظراً جلمود ا غة ية عة
ف ااه ت ةي اادء يت ا اال تة ااورات اسك ااان والزم ااان ،و ،اايادة منة ا ا التملص ا ا وع اادم الت ااام
ال يا،ا  ،الةااهين يرت ةااان بلااملي الفاعةيااة واسشااار ة لاادإ الشااملوب ،قيااس إ ااه ةمااا ادت
الفاعةياة واسشاار ة ،ةمااا اان الفارد أ ماار مايهً لةت ااام و اوالً ارئت انخارين،

يال عاان

الدينية اسختةفاة

تزايد الشكوك والشملور ابلت ديد است ادل بن ا غة ية وا ةية أو بن اسها
الهء يصنات أرضاً خص ة لتةل اال ت ا اتص
وماان اسفار ااة أن ا غة يااة اس ااةمة تملااال ماان ا ت اااك قريت ااا الدينيااة وقريااة االعت اااد ،ا
الو ااـ الااهء تتزايااد فيااه مت ،ااات ااتمااات اساادل الملاااس  ،واااهت مت ،ااات ا ما استحاادة
لتش يات ااية احلرياة الدينياة ووضاات بارام ،واا ،ورااا يملاود ذلال لماالوث الغازاة والغاهة والةغااة
اسشار إليهت
فماان ااة نااد أن الااوالئت استحاادة الااة تملااد مااة الاادق را يات ا الملاااس ،ااد أعااادت
،يا،ااة اال،ااتملمار الااة ا ااد رت منااه ع ااود ويةااة ،مااا ال ت ااوم ابلاادفا عاان احلاارئت حزمااة
واقاادة فت اادم مصاااحل ا مااات بملا ا ظمااة اال،اات دادية عةا الشااملارات الملظيمااة الااة تتصاادر
الد،تور ا مريك مما ي ز مصدا يت ا ،و را ا تلغ عةا دول ااارا االضاة ادات الدينياة،
وتت ا ل ممار،ات أ مر مملية من دول أخرإ (صدي ة)ص
وماان ااة أخاارإ ي ااوم الغااهة ابلتةااوي ااد الااردة ،ساان يريااد تغيااري دينااه دون ا،ااتمالة أو
ض ااغ م اان أق ااد ،رغا ا أن ااها احل ااد ل اايس يمملا ااً عةي ااه ،وس ية ا ا رخييا ااً إال ما ارات ةية ااة،
واسملروف أن من يريد تغيري دينه وعاان ،ا ولت يتخاه مو فاا ،اة ياً مان الدولاة وي اال إ اه قمال
خةاراً عة ا ا ماان ،والمااالت يملتاارب أن قااارا قريااة اسملت ااد ،وغال ااً مااا يصااني 'اسرتاادون' عة ا
أهن من النو ا ول رغ أن من يريد التآمر ،يكون عةيه أال ي وم بتغيري دينهص
وماان ااة أخا ا اارية ت ااوم ا ظا ا اامة اال،ت ا ا ا دادية ال ا ااة اارت بملااد اال،اات هل ،وس تاارث
الدولاة الغاارب ،وإ ا ااما ور ا ااـ بنيااة اال،ااتملمار التنظ اايمية بتا مي الاادين ومت ،اااته وخةابااه،
باادعوإ أن ذلاال يص ا ا صاااز اس اوا ن ويملااز مااا ت ااميه 'اسوا نااة الصاااحلة' ،ممااا ال يمل ا
،ااوإ اقتكااار مف ااوم صااحي الاادين وصاانات اويااهت ترتلااي ا ال ااةةة ،و مااات احلريااة الدينيااة
صحاب اال ت ادات والت ويهت ا خرإ وخصوصا الهين يرون ضرورة مرا ت ا وحما ،ت اص

حرية املعتقد

إن أية فئة س تةتئ  ،وأء مه س يتكاون داخال الادين الواقاد ة ااً لة ا ال أو بملاداً عان
احل ا  ،فااه قكاان قااد أن يقاات ق فر ااة أو مااه اً أ ااه أراد ال ا اال أ،ا ،ااً ،مااا ال قكاان لااه أن
ي اادع أن احلا ا ة ااه عن اادق ،وأن فر ت ااه النا ي ااة وق ااد ا ،عةا ا اعت ااار أن اس ااها ض اارورات
رخيي ااة ا ارأت تي ااة اال ،اات داد ،و ااـ احل اارئت الفكري ااة ،وحماول ااة ا،تئص ااال االخ ااتهف،
وابلتايل فإن اسها تملرب عن تملددئت افية تفت ياال حلرية المل لص
لك اان وا ا ااات من ااا عديا اادة ا الملا اااس اي ،ااهم تش ا ا د عة ا ا أن أ اال اسا ااه ن ال ا ا
والشيمل غا ون عن الوع هبهق احل ي ة ،وينكر أقد عةا انخار قريتاه الدينياة ا اتوئ ا
اسختةفة ،قيس رامها يتكاافران ويتنااقران عةا تفاصايل صاغرية ،وق ادان الرباة اسه ماة لة تال
واسهاب الةا فيةص
وم اان اسفار ااات أن اال اارف ال ي اارإ ه ااهالت ال اادما ال ااة ال تتو ااي ويتح اادث ع اان
التملايش وبنا و ن يمليش فيه اجلميات وف ق وال ووا ات وم ااتوليات واقادة ،بغا النظار
عن دينه ولو ه ومه هص
من التمييز الديين اىل السياسي
إذا ان ا ت اك احلرية الدينية بان اساها أ مار وضاوقا مناه داخال ا غة ياة ،فإ اه ين غا
االعراف أن وا ات تةل احلرية ابلن ة لي ةية الدينية خيالي ااماً ا ،ااا ا خه ا وال اا ول
الااهء قااددق ال اارتن الكااررب و ااو الاارب وال ا لةتملاماال مااات غااري اس ااةمن ،باال إن اي،ااهم ال
يكتفا ا أن ي اارك وا ا قا اريت الديني ااة يملت اازو أو يمل اازو  ،إمن ااا يش اامة ت ااو م اان التواص اال
اال تماع واسودةص
إن مريا من الدول الملربية واي،همية الة تصاني ضامن دول اال ت اال الادق را ي اود
بااداخة ا هااملور ،ااا د ابلت ديااد است ااادل وف ااوة اارية ا التصااورات باان ا غة يااة وا ةيااة ممااا
يتدء إىل لاا ر متملاددة ا م ادمت ات التا ري عةا اي التملاايش واسوا ناة ،وتزاياد الملوامال الاة
تتدء إىل ا ت اك احلرية الدينية لي ةيةص
إن ال ااكوت عة ا قرمااان أهااخاا أو اعااات ماان التمتااات الكاماال ااو اي ااا ية
ويت الدينية أو ما يملتن ون مان مملت ادات ،والنظار إلاي عةا أهنا ا ناات أد مان
ب

اي اان، ،،ااا ا اااو ةاااال التمييااز ماان الفلاا الاادي إىل ال يا،ا قيااس عااا بملا
الصامتن عة التمييز الدي من مرارة التمييز ال يا ،وإ صا من اسشار ة ب رأي ص
ل د تن ا وان يعادة االعت ار ل ي الدين الة تدعو لةملادل واحلرياة ابعت ارمهاا أ،ااا ال
اس اص ااد الشا ا اارعية ،وتملت اارب أن احلكم ااة ا ا ض ااالة اس ااتمن ،م اان أ اال أن ف اات ال اااب عةا ا
مصا ا ا اراعيه له ،ااتفادة م اان اخلا اربات اي ااا ية ال ااة أب اادعـ موا يا ا ا ق ااوال اي ااان فال ااهين
صاغوا ايعهن الملاس حل وال اي ان أعةنوا صراقة أهن يملتربون عدم التمييز ا ،اا الاهء
ي وم عةيه ايع ااهن ،وابلتاايل عةا احلكوماات وا ا ا ااذ التادابري ا ،ا،اية اله ماة للامان
ق اجلميات ا احلرية من التمييز ،وعة وإ ااتمات اسدل أن انات افة أهكال التمييزص
ما فةـ اسادة  18من المل د الدويل لةح اوال اسد ياة وال يا،اية لكال إ اان احلا ا
قرياة الفكار والو ادان والادينص ويشامل ذلاال قريتاه ا أن يادين بادين ماا ،وقريتاه ا اعتناااال
أء دين أو مملت اد خيتاارق ،وقريتاه ا إ اار ديناه أو مملت ادق ابلتمل اد وإ اماة الشاملا ر واسمار،اة
والتملةي افردق أو مات اعة ،وأمام اسي أو عة قدةص
وماان اللاارورات ا اال ذلاال الوا ااات احلاارئت أن يةة ا اسم فااون واسفكاارون والناهااةون
اسااد يون ق اواراً ديني ااً  ،اوا داخاال الاادين الواقااد  ،intra faith dialogueأو باان
ا دئن  interfaith dialogueماان أ اال تفملياال ااهق ال ااي عةا أرن الوا ااات ،ومنااات
اثلوث الغهة والةغاة والغزاة من إ راق الناا عة ما يملت دو ه ،وإل اا ذلل وب ال ولص
صحاا وابقس مصرء ي ي ا ال حرين

--------------------------------ال الدين من اجلزا ر  -التفاتة ا ملة إىل أغة ية م موعة
هكرا لةكات عة ايلتفاتاة إىل اهق الفئاة اس موعاة عاسياا وذ اا اهناا اا دين اا وترياد
أن اار،ااه ريااة فماان غااري اسمل ااول ان ت اال دولااة إ،ارا يل عةا أ،اااا ديا وي ماات اس ااةمون
الهين يريدون أن حيتكموا إىل تااب رهبا و،انة ياه،ولكن سان ت اول اها ال اول و وأيان ذوء
المل ولو
--------------------------------يو،ي دا  -وا ات احلريه الدينيه ا الملاس اال،هم
ال اقس الفاضل ال يد اادء ع اد الملزياز مال ممتاات وم اتوء التحةيال يادل عةا عما
و افه ريه متنوعه ف ل ال حس م تمر وار و ان تواصلص اقييل واقي فكركص
--------------------------------ري دواال اجلزا ر  -وا ات احلرية الدينية ا الملاس اال،هم وبمل دول الغرب ص
ان اسادة  18الة يتحدث عن االكات ويزع اهنا فةـ احل وال اسد ية وال يا،ية لكال
ا ااان ااهم يفناادق الوا ااات الااهء مليشااه خاصااة قينمااا اارإ بملا اعاارال الاادول دق را يااة مااا
تدع ( هق الدول) ت ن وا ن وتشن ااهت سناات فتياات يغةان هاملر ن ب ةملاة ماا مان
ارتياداست ،ااات التملةيمي ااة وغري اااص ئ ،اايدء دعن ااامن ااهق ال اوا ن ال ااة ة ااس خةف اااويرفات
بمللاانا د ،اايت ا ف ااوال ت اااب ع والص ااحي م اان ،اانة الن ا ص ااة ع عةي ااه و ،ااة و ا ال ااة
اعة ااـ فة ااةن لةصا ا اينة وابل ااقت اال الملا اراال وافغن ااتان وابل ااا ي اات مهي اان م اان ابنا ن ااا
ورمةا ااـ مئا ااات االالف ما اان ا ااا ناص ا ا بربا اال بريئاعا ااهب و تا اال ا بةدا ناب ا ا حليتا ااه او
سواضا ته عةا ادا هااملا رق وس حياارك ااتال استشااد ون ااوال اال ااان ،ااا ناص حيت ااز دب او
ةااة ا قفرةاوتةفااوعة الشااا لكااة( ابلاان )فيتحاارك الغاارب عاان بكاارة ابيااه وقااوت اسئااات
ابلف فور فتل اىل  ،ل الدفا عن الني

