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[د .صالح الدين بوجالل]

اللباس الديني بين الحرية والتقييد:
قراءة في اجتهادات المحكمة
األوربية لحقوق اإلنسان
*

الدكتور
*
صالح الدين بوجالل

امللخص
من املسلم به عىل نطاق واسع أن البرش لدهيم حاجة أساسية إىل خلق هوية اجتامعية
ألنفسهم ،سواء كأفراد أو كأعضاء يف جمموعة ما .فمالبس الشخص يمكن أن تكشف الكثري
عن هويته فيام يتعلق بنوع اجلنس أو املعتقدات الدينية .ويف هذا املجال ،تتنوع أشكال التعبري
الديني عىل مستوى ما خيتاره الفرد من ثياب تنوعا كبريا ،فهناك احلجاب أو النقاب أو الربقع
بالنسبة للمسلامت أو اللباس الديني املميز للرهبان والراهبات املسيحيات ،أو القلنسوة
بالنسبة لليهود ،أو العاممة عند طائفة السيخ ،وهكذا.
من الناحية القانونية ،متت كفالة احلرية الدينية من حيث املبدأ يف جممل نصوص القانون
الدويل ،إذ عُدّ ت حرية الفكر والوجدان والدين ركيزة من ركائز املجتمع الديمقراطي ،وهذه
احلرية يف بعدها الديني متثل واحدا من أهم العنارص التي تشكل هوية املؤمنني ومفهومهم
للحياة .وال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود التي يفرضها
القانون والتي تكون رضورية يف جمتمع ديمقراطي لصالح السالمة العامة وحلامية النظام
العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة أو حلامية حقوق اآلخرين وحرياهتم.

 أجيز للنرش بتاريخ .2018/9/3
 أستاذ حمارض قسم أ بكلية احلقوق والعلوم السياسية -جامعة حممد ملني دباغني -سطيف  ( 2اجلزائر).
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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يد ّلل واقع احلال وممارسات احلكومات وغري احلكومات عىل أن هناك تدخال متزايدا
لتقييد احلريات الدينية من حيث التعبري عن ممارستها وطقوسها ،وال ّ
أدل عىل ذلك من
سياسات بعض الدول األوربية يف س ّن القوانني التي متنع ارتداء اللباس الديني يف فرنسا
وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وغريها .وتم كل ذلك يف كنف إطالق تفسري واسع ألحكام
االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان من طرف البلدان األوربية واملحكمة األوربية حلقوق
اإلنسان عىل حد سواء.
حتاول هذه الدراسة أن تفتح بابا للنقاش والتحليل بشأن الوضع القانوين للباس الديني
ومدى احلامية املكفولة لألفراد الرتدائه ،مستندة يف ذلك عىل اجتهادات املحكمة األوربية
حلقوق اإلنسان التي أتيحت هلا الفرصة أكثر من مرة للنظر يف موضوع مدى مرشوعية
التدخل ملنع اللباس الديني ،وبالذات احلجاب والربقع اإلسالميني .وسوف يكون منطلق
هذه الدراسة اإلشكالية اآلتية :إىل أي حد متكّنت املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان من
املوازنة بني محاية حرية الفرد يف ارتداء اللباس الديني كدليل عىل إبراز اهلوية الدينية وبني حق
الدولة املرشوع يف حفظ النظام العام ومحاية حقوق الغري؟
الكلامت املفتاحية :لباس  -ديني – حرية – تقييد – حمكمة أوربية حلقوق اإلنسان

املقدمة
تتنوع أشكال التعبري الديني بتنوع األديان واملعتقدات ،وإذا ما توقفنا عند حدود الديانات
األكرب يف العامل ،نجد أشكال التعبري الديني تشمل مظهر املرء وما خيتاره لنفسه من الثياب
كارتداء احلجاب (اجللباب أو النقاب أو الربقع أو اخلامر )( )1أو حتى لباس البحر الديني

( )1هناك العديد من التسميات للحجاب اإلسالمي ،ومن بينها اجللباب؛ وقد ورد ذكره يف القرآن الكريم
بصيغة اجلمع يف قوله تعاىل{ :يا أهيا النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني ُيدنني عليهن من جالبيبهن}.
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(البوركيني) بالنسبة للمسلامت والقميص بالنسبة للمسلمني الرجال ،أو ارتداء اللباس
الديني املميز للرهبان والراهبات املسيحيات ،أو ارتداء القلنسوة بالنسبة لليهود ،أو ارتداء
العاممة عند طائفة السيخ ،وهكذا.
يد ّلل واقع احلال من ممارسات احلكومات وغري احلكومات أن هناك تدخال متزايدا لتقييد
احلريات الدينية من حيث التعبري عن ممارستها وطقوسها ،وال ّ
أدل عىل ذلك من سياسات
بعض الدول األوربية يف س ّن القوانني التي متنع ارتداء اللباس الديني يف فرنسا وبلجيكا
وهو ثوب كبري يغطي رأس املرأة وسائر جسمها .أما يف االصطالح فقد حتدّ ث النووي عن معاين اجللباب فقال:
"هو املالءة التي تلتحف هبا املرأة فوق ثياهبا" وهذا رأي الشافعي وابن حزم والقرطبي.
ويعرف لغة بأنه قناع تضعه املرأة عىل ِ
مارن أنفها تسرت
ومن التسميات األخرى للحجاب؛ النقاب ومجعه ُن ُق ٌ
بّ ،

به وجهها .ويعود أصل تسميته ألن فيه نقبني عىل جهة العينني تنظر املرأة منهام .أما يف االصطالح ،فالنقاب

معرف عىل أنه حجاب ختفي به املرأة وجهها عن الرجال األجانب .وبناء عىل التعريفني اللغوي والرشعي ُيفهم
َّ

أن النقاب عبارة عن ثوب تشده املرأة عىل األنف ،أو حتت املحاجر ،تسرت به وجهها ،وال يبدو منه إال عيناها،

وهو بذلك خاص بالوجه دون باقي اجلسم.
وعىل عكس النقاب هناك نوع خاص بالرأس فقط ،ويتعلق األمر هنا باخلامر ومج ُعه ُُخ ٌُر و أُخرةٌ .واخلامر يف اللغة
"ثوب تغطي به املرأة رأسها" .أما يف االصطالح فقد ُذكر ِ
اخلامر يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل{:وليرضبن
ُ
وج ْي َب ْيها
ويعرفه أهل العلم عىل أنه ثوب تضعه املرأة عىل رأسها وينسدل عىل كتفيها َ
بخ ُمره َّن عىل جيوهبن}ّ ،
ِ
َرت به عن أعني الرجال األجانب .وباستقراء معاين اخلامر لغة ورشعا ،يمكن تعريفه عىل أنه ثوب تضعه املرأة
ت َْست ُ
عىل رأسها ،للتسرت به عن أعني الرجال األجانب ما عدا حمارمها.
ومن األنواع األخرى للحجاب نذكر الربقع؛ ومجعه براقع ،وهو ثوب تضعه املرأة عىل وجهها وفيه خرقان
للعينني كام النقاب .ويتشابه الربقع والنقاب يف كثري من املميزات وخيتلفان من حيث السمة التارخيية واالجتامعية
فقط ،فقد ارتبط الربقع بنساء األعراب عىل وجه اخلصوص عىل عكس النقاب الذي ال يرتبط بطبقة اجتامعية
معينة .وبناء عىل كل ما سبق ،يتضح حجم االختالف يف اخلصائص والدالالت املرتبطة باحلجاب اإلسالمي
الذي يعرفه أهل العلم بشكل عام عىل أنه ثوب تلبسه املرأة لتسترت به عن الرجال األجانب بغض النظر عن
شكله ولونه .وقد اتفق معظمهم عىل أن احلجاب الرشعي جيب أن يكون لباسا واسعا سابغا يغطي جسم املرأة
ما عدا الوجه والكفني.
انظر :حممد احلياين ،أنواع احلجاب اإلسالمي والفرق بينها ،موقع السبيل ،متوفر عىل املوقع اإللكرتوين اآليت:
)http://ar.assabile.com/a/anwa3-al-hijab-fi-al-islam-115 ( 17/7/2018

[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
3

25

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 1

[اللباس الديني بين الحرية والتقييد :قراءة يف اجتهادات املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان]

وسويرسا وإسبانيا وإيطاليا وغريها ،وهو أمر يستدعي البحث فيام إذا كانت هناك مصوغات
قانونية تتيح ذلك.
إشكالية الدراسة:
حتاول هذه الدراسة أن تفتح بابا للنقاش والتحليل بشأن الوضع القانوين للباس الديني
ومدى احلامية املكفولة لألفراد الرتدائه ،مستندة يف ذلك عىل اجتهادات املحكمة األوربية
حلقوق اإلنسان التي أتيحت هلا الفرصة أكثر من مرة للنظر يف موضوع مدى مرشوعية
التدخل ملنع اللباس الديني ،وبالذات احلجاب والربقع اإلسالميني .وسوف يكون منطلق
هذه الدراسة اإلشكالية اآلتية :إىل أي حد متكّنت املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان من
املوازنة بني محاية حرية الفرد يف ارتداء اللباس الديني كدليل عىل إبراز اهلوية الدينية وبني حق
الدولة املرشوع يف حفظ النظام العام ومحاية حقوق الغري؟
منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة أساسا عىل املنهج الوصفي التحلييل ،وذلك عرب الوقوف عند جممل
النصوص القانونية الواردة يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان وحتليلها والوقوف عند
مضامينها .كام سوف يتم االعتامد عىل املنهج التطبيقي ملعرفة خمتلف األحكام القضائية
الصادرة عن املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان بشأن اللباس الديني.
خطة الدراسة:
قسمت الدراسة إىل حمورين ،يتناول املبحث األول منها أوجه وواقع ّ
تدخل املحكمة
األوربية حلقوق اإلنسان يف الفصل يف قضايا ارتداء اللباس الديني ،بينام خصص املبحث
ربرات املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف معاجلة قضايا حظر اللباس
الثاين لتحليل هنج وم ّ

الديني.
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املبحث األول:
تدخل املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان
أوجه وواقع ّ
يف الفصل يف قضايا ارتداء اللباس الديني
يستند تدخل املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف معاجلة القضايا اخلاصة بحرية اللباس
الديني أساسا عىل املادة التاسعة من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان (املطلب األول)،
وتدلل املامرسة بأن املحكمة نظرت يف عدد معترب من قضايا حظر اللباس الديني (املطلب
الثاين).

املطلب األول:
لتدخل املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان
األساس القانوين ّ
يف معاجلة قضايا ممارسة احلرية الدينية

يستند تدخل املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان حلامية حق األفراد يف حرية ارتداء اللباس،
بام فيها اللباس الديني ،إىل املادة التاسعة ( )9من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان التي
ورد فيها ما يأيت-1" :لكل شخص احلق يف حرية التفكري والضمري والدين؛ ويشمل هذا
احلق حرية تغيري دينه أو معتقده ،وكذلك حرية الشخص يف اعتناق دينه أو معتقده بالتعبد
وممارسة وإقامة الشعائر بطريقة فردية أو مجاعية ،وىف نطاق علني أو خاص؛ - 2ال جيوز
إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون
رضورية يف جمتمع ديمقراطي لصالح السالمة العامة وحلامية النظام العام أو الصحة العامة
أو األخالق العامة أو حلامية حقوق وحريات اآلخرين" .
( )2صيغت هذه املادة عىل نحو مشابه للصياغة املستخدمة يف الفقرتني  1و  3من املادة  18من العهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام .1966
انظر :العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم بموجب
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د )21-املؤرخ يف  16ديسمرب ،1966تاريخ بدء النفاذ :مارس
.1976
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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والواضح بأن الفقرة األوىل من املادة  9من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان تضمن
توصلت املحكمة األوربية
"احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين" ،وىف إطار تأكيد ذلكّ ،
حلقوق اإلنسان يف قضية" كوكيناكيس ضد اليونان “ Kokkinakis c. Grèceإىل أن حرية
الفكر والوجدان والدين املكرسة يف املادة  9هي ركيزة من ركائز املجتمع الديمقراطي
بموجب االتفاقية ،وهذه احلرية يف بعدها الديني متثل واحدا من أهم العنارص التي تشكل
هوية املؤمنني ومفهومهم للحياة .وىف ذات القضية دائام ،أكدت املحكمة األوروبية أنه " يف
حني أن احلرية الدينية هي أساسا مسألة ضمري فردي فإهنا تنطوي أيضا يف مجلة أمور عىل
حرية "إظهار دين الشخص" واإلشهاد قوال وفعال بوجود املعتقدات الدينية" .وأضافت
املحكمة بأنه وفقا للامدة  9من االتفاقية األوروبية ،ال تقترص ممارسة حرية إظهار دين
الشخص عىل املامرسة مع مجاعة 'علنا' وىف داخل دائرة الذين يشاطرهم الشخص إيامهنم،
ولكن يمكن تأكيدها أيضا عىل'انفراد' و'عىل حدة'؛ وباإلضافة إىل ذلك فإهنا تشمل من
ناحية املبدأ احلق يف حماولة إقناع اجلريان وذلك مثال من خالل التعليم ،وباإلضافة إىل ذلك
فإنه إذا مل حيدث ذلك فإن حرية تغيري دين أو معتقد الشخص املكرسة يف املادة  9ستظل عىل
األرجح نصا بال روح" .
وكام الحظت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان فإن مفهوم التع ّبد يتّسع ليشمل الطقوس
تعرب تعبريا مبارشا عن العقيدة كام يشمل خمتلف املامرسات الالزمة لذلك ،بام
والشعائر التي ّ

يف ذلك بناء أماكن التعبد واستعامل صيغ ورموز الطقوس وإظهار الرموز واالحتفال

باألعياد وأيام الراحة .وإقامة الشعائر واملامرسة ألي دين أو معتقد ال تشمل فقط األفعال
االحتفالية ولكنها تشمل أيضا العادات مثل احرتام قواعد الغذاء وارتداء مالبس مميزة أو
غطاء رأس معني واملشاركة يف طقوس ترتبط ببعض مراحل احلياة واستعامل لغة بعينها
تتعارف جمموعة ما عىل استعامهلا .وباإلضافة إىل ذلك فإن املامرسة والتعليم ألي دين أو
معتقد تشمل أفعاال أساسية يف أداء املجموعات الدينية ألعامهلا األساسية مثل حرية اختيار
(3) Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), Affaire Kokkinakis c. Grèce, Arrêt,
Requête no 14307/88, 25 mai 1993, para. 31.
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الزعامء الدينيني أو رجال الكهنوت أو املعلمني وحرية إنشاء املعاهد أو املدارس الدينية
وحرية إعداد وتوزيع النصوص أو املنشورات الدينية .
ويف سبيل التأكيد عىل احلرية الدينية ،نصت الفقرة  2من املادة  9من االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان عىل أنه" :ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود
التي يفرضها القانون والتي تكون رضورية يف جمتمع ديمقراطي لصالح السالمة العامة
وحلامية النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة أو حلامية حقوق اآلخرين
وحرياهتم" .فهذه الفقرة تشرتط وجوب أن تكون القيود املفروضة رضورية لألسباب التي
يتم التذرع هبا "يف جمتمع ديمقراطي" .وخالل النظر فيام إن كان التدخل رضوريا يف جمتمع
ديمقراطي أشارت املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف قضية "كوكيناكيس" إىل أنه " قد
يكون من الرضوري يف جمتمع ديمقراطي وضع بعض القيود عىل حرية الدين للتوفيق بني
مصالح خمتلف املجموعات الدينية  ...ولكن أي قيد من هذا القبيل جيب أن يناظر حاجة
اجتامعية ملحة وجيب أن يكون متناسبا مع اهلدف املرشوع املنشود"  .ويف قضية "كاالك
ضد تركيا  " Kalaç c. Turquieذكرت املحكمة بأن املادة " 9ال حتمي كل فعل يصدر بدافع
أو بوحي من الدين أو املعتقد .وباإلضافة إىل ذلك فإن الفرد قد حيتاج يف ممارسته حلريته يف
إظهار دينه إىل مراعاة بعض القواعد املحددة" .
وحني النظر فيام إذا كان التقييد أو املنع للحرية الدينية أو حرية ممارستها وإظهارها مربرا،
تلجأ املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان إىل التحقق من توافر جمموعة من الرشوط األساسية
وهي -1 :أن يكون التدخل منصوصا عليه يف القانون؛  -2أن يكون تدبري املنع مفروضا

( )4اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  :22املادة ( 18حرية الفكر والوجدان والدين) ،الدورة
الثامنة واألربعون ( ،)1993فقرة  . 4يف :الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ،املجلد األول ،جتميع للتعليقات
العامة والتوصيات العامة التي اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ،وثيقة األمم املتحدة رقم:
 27ماي .2008
(5) Affaire Kokkunakis, op.cit. Para. 60.
(6) CEDH, Affaire Kalaç c. Turquie, Arrêt, Requête no. 20704/92, 1 Juillet 1997, para. 27.
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هلدف مرشوع؛  -3أن يكون احلظر رضوريا يف جمتمع ديمقراطي ،وهذا هو االختبار احلاسم
وهو الضامنة النهائية ضد التدخل يف متتع الشخص بحرياته األساسية تدخال ال يمكن اعتباره
حتت أي احتامل رضوريا يف جمتمع متعدد ومتسامح

املطلب الثاين:
ممارسات املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف القضايا املتعلقة
بارتداء اللباس الديني

عىل مستوى املامرسة ،عرضت عىل املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان العديد من القضايا
الزي الديني .وعموما تنوعت تلك القضايا بني من تعلقت
املتعلقة بمنع أو حظر ارتداء ّ
بحظر اللباس الديني يف الفضاء العام (الفرع األول) ،وتلك اخلاصة بتدابري احلظر يف أماكن
خاصة حمددة (الفرع الثاين).

الفرع األول:
ارتداء املالبس الدينية يف الفضاء العام

يتعلق األمر بمجموعة من القضايا تشاهبت يف كوهنا تعلقت بارتداء لباس ديني يف
الفضاء العام رافقها تدخل من جانب السلطات املحلية ملنع هذا السلوك ،مع تباين يف مواقف
املحكمة األوربية بني قبول تدابري املنع أو رفضها.
أولا :قضية " أمحد أرسالن وآخرون ضد تركيا:
يف هذه القضية رفع املشتكون دعوى أمام املحكمة األوربية وعددهم  127عضوا من
مجاعة دينية تسمي نفسها " ،"D’Aczimendi tarikatÿنتيجة إدانتهم جنائيا يف عام 1997
من طرف املحاكم الرتكية بتهمة انتهاكهم لنصوص القانون والالئحة التنظيمية اخلاصة
بارتداء املالبس الدينية يف األماكن العامة ،حيث قام هؤالء املدعون بجولة وهم يرتدون
مالبس مميزة جلامعتهم تتكون من عاممة ورسوال وسرتة وعصا .
(7) CEDH, Affaire Ahmet Arslan et Autres c. Turquie, Arrêt, 23 février 2010, paras. 6-7.
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وقد وجدت املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان بأن السلطات الرتكية قد انتهكت املادة ،9
وخلصت إىل أنه ال توجد أية إشارة إىل أن املدّ عني يشكّلون هتديدا للنظام العام أو أهنم كانوا
بصدد القيام بحملة تبشريية ( )acte de prosélytismeوممارسة ضغوط عىل املارة أثناء
جتمعهم .وأشارت بوجه خاص إىل أن القضية تتعلق بفرض عقوبات عىل ارتداء املالبس يف
األماكن العامة املفتوحة للجميع ،وليس تلك احلاالت األخرى التي تم فيها تنظيم ارتداء
الرموز الدينية يف املؤسسات العمومية ،والتي يمكن فيها للحياد الديني أن تكون له األسبقية
عىل احلق يف إظهار املعتقد
ثاني اا :قضية " أس .أ .أس ضد فرنسا ""S.A.S. c. France

تتعلق هذه القضية بمسلمة فرنسية اشتكت أمام املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان من
منعها من ارتداء احلجاب الكامل (النقاب اإلسالمي) بعد دخول القانون رقم -2010
 1192حيز التنفيذ والذي يمنع إخفاء الوجه يف األماكن العامة .وباعتبارها مسلمة متدينة،
ب ّينت املدّ عية بأهنا مل ُجترب عىل ارتداء هذا اللباس ال من زوجها وال من أي فرد آخر من أفراد
األرسة ومل يتم الضغط عليها ألجل ذلك .وأضافت كذلك بأهنا ترتدي النقاب يف الفضاءين
العام واخلاص ،ولكن ليس بطريقة دائمة ومستمرة .ويف الواقع ،تضيف ،بأهنا تقبل عدم
ارتدائه يف ظروف معينة ،رغم أهنا ترغب يف ارتدائه لو كان اخليار هلا .وذكرت أخريا أن هدفها
ال يتمثل يف خلق أي إزعاج لآلخرين ،بل أن تكون متوافقة مع إيامهنا وثقافتها وقناعاهتا
الشخصية
وحني النظر يف الطلب ،مل تقف املحكمة األوربية عند أي انتهاك للامدة ( 8احلق يف احرتام
احلياة اخلاصة واألرسية) وال للامدة  9من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان ،وشدّ دت عىل
رضورة احلفاظ عىل رشوط "العيش املشرتك" والذي يعد هدفا مرشوعا للقيود حمل النزاع
التي تضمنها القانون املذكور سالفا ،السيام بالنظر إىل اهلامش الواسع من التقدير الذي تتمتع

(8) Affaire Arslan et Autres, op. cit., paras. 50-52.
(9) CEDH, Affaire S.A.S. c. France, Arrêt, 1er juillet 2014, paras. 3, 11-13.
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به الدولة بشأن هذه املسألة احليوية التي كانت حمل خالف أوريب عميق .وعليه فإن احلظر
العام الذي تضمنه القانون املذكور ال يتعارض مع نصوص االتفاقية األوربية .كام مل جتد
املحكمة أيضا أي انتهاك للامدة ( 14حظر التمييز) سواء كانت مقرتنة باملادة  8أو املادة ، 9
ورأت أنه حتى لو كان للحظر املنصوص عليه يف هذا القانون آثار سلبية عىل وضع املرأة
املسلمة التي ترغب ألسباب دينية يف ارتداء احلجاب الكامل يف احليز العام ،فإن هلذا التدبري
تربيرا موضوعيا معقوال .
ثالث اا :قضية " بلقاسيمي وأوسار ضد بلجيكا":
تتعلق هذه القضية بحظر ارتداء لباس خيفي الوجه كليا أو جزئيا يف الفضاء العام البلجيكي،
عىل النحو املنصوص عليه يف قانون  1جوان  ،2011وقد أشارت املدعيتان املسلمتان بأهنام اختذتا
قرار ارتداء النقاب بمحض إرادهتام واقتناعا منهام وفق معتقداهتام الدينية  .وبعد استنفاد طرق
الطعن الداخلية ،رفعت املدعيتان دعوى أمام املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان بتاريخ  31ماي
 . 2013وحني نظر املحكمة يف الطلبات ،مل تقف عند أي انتهاك للامدة  8واملادة  9من االتفاقية،
وال للامدة 14من االتفاقية باالقرتان مع املادتني  8و  . 9وقد وجدت املحكمة ّ
أن هدف
القانون حمل املنازعة هو ضامن رشوط "العيش املشرتك" كجزء من محاية حقوق وحريات
اآلخرين ،والتي يمكن اعتبارها رضورية يف جمتمع ديمقراطي .وكام هو احلال يف قضية " S.A.S

" رأت املحكمة أن االهتامم بالوفاء باحلد األدنى من متطلبات احلياة يف املجتمع يمكن اعتباره
ربر من حيث
جزءا من محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم ،وأنه يمكن النظر هلذا احلظر عىل أنه م ّ
املبدأ فقط يف سعيه لضامن ظروف "العيش املشرتك" .

ومن ثم ،فإن الدولة البلجيكية ،لدى اعتامدها لألحكام املتنازع فيها ،كانت تعتزم الرد
عىل ممارسة تعتربها غري متوافقة يف املجتمع البلجيكي مع أساليب االتصال االجتامعي،

(10) Affaire S.A.S., op.cit. Paras. 161-163.
(11) CEDH, Affaire Belcacemi et Oussar c. Belgique, Arrêt, 11 juillet 2017, paras. 6, 11-13.
(12) Ibid. paras. 62-63.
(13) Ibid. paras. 61.
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وبصورة أعم ،مع إقامة عالقات إنسانية أساسية للحياة يف املجتمع .وكان اهلدف هو محاية
طريقة للتفاعل بني األفراد تراها الدولة البلجيكية أساسية يف أداء جمتمع ديمقراطي .وبالتايل،
تبقى مسألة قبول أو رفض ارتداء احلجاب الكامل يف الفضاء العام البلجيكي خيارا
اجتامعيا .

الفرع الثاين:
ارتداء املالبس الدينية يف األماكن اخلاصة

تعدّ دت القضايا التي أثريت أمام املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان والتي تعلقت بارتداء
اللباس الديني يف غري األماكن العامة ،وسوف نتوقف عند أهم تلك القضايا ،عىل النحو
الوارد أدناه.
أولا :ارتداء املالبس الدينية يف األماكن اخلاضعة للمراقبة األمنية:
يف قضية "فول ضد فرنسا" استند أحد "السيخ  "Sikhاملتدينني عىل املادة  9من االتفاقية
األوروبية مدّ عيا بأن حقه يف حرية الدين قد انتهك بسبب إجباره عىل نزع عاممته من طرف
سلطات املطار ( )turbanكجزء من الفحص األمني املفروض عىل الركاب الذين يدخلون
منطقة النقل( .) zone d’embarquementووفقا للمدّ عي ،مل يكن من الرضوري إجباره عىل
خلع عاممته ،خاصة أنه مل يرفض املرور عرب بوابة الكشف عن املعادن أو اخلضوع للكشف
اليدوي .غري أن املحكمة األوروبية قضت بأن التفتيش األمني يف املطارات رضوري محاية
لألمن العام ،عىل النحو املحدد يف الفقرة  2من املادة  ،9وأن طرق تنفيذ هذه الفقرة تدخل
ضمن نطاق السلطة التقديرية للدولة املدّ عى عليها .وبشكل أكثر وضوحا رأت املحكمة بأن
التدابري املعتمدة من هذه األخرية مل تكن سوى من قبيل اإلجراءات التدقيقية ،لتخلص إىل
أن الشكوى املقدّ مة بموجب املادة  9ال تستند عىل أساس سليم وأعلنت عدم قبول
الطلب .
(14) Affaire Belcacemi et Oussar op. cit., paras. 55-60.
(15) CEDH, Affaire Suku Phull c. la France, Décision sur la Recevabilité, 11 janvier 2005.

[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
11

33

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 1

[اللباس الديني بين الحرية والتقييد :قراءة يف اجتهادات املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان]

ثاني اا :ارتداء املالبس الدينية يف أماكن العمل:
عرضت عىل املحكمة األوربية عدد من القضايا ذات العالقة بارتداء اللباس الديني يف
أماكن العمل سواء يف املدارس أو اجلامعات

أو غريمها ،وسوف نتوقف يف هذا الصدد

عند كل من قضية دحلب ضد سويرسا و قضية إبراهيميان ضد فرنسا.
 .1قضية دحلب ضد سويرسا :
درسة يف الصف االبتدائي بمقاطعة جنيف السويرسية ،اعتنقت
بم ّ
تتعلق هذه القضية ُ

وقررت ارتداء احلجاب يف عام ُ .1991خس سنوات بعد
اإلسالم – كاثوليكية يف األصل – ّ

ذلك ،صدر قرار من املديرية العامة للتعليم االبتدائي بمقاطعة جنيف بمنع السيدة "دحلب"

من ارتداء احلجاب أثناء تأدية واجباهتا التدريسية .وكان سند هذا القرار هو أن ارتداء هذا
اللباس يشكّل وسيلة واضحة لتحديد اهلوية الدينية يفرضها املع ّلم عىل تالميذه ،ال سيام يف
ظل نظام تعليم علامين ،ويف ذلك خمالفة للفصل السادس من قانون التعليم العام ملقاطعة
جنيف .
أوضحت السيدة "دحلب" بأهنا كانت ترتدي احلجاب يف املدرسة لعدة سنوات دون أن
يس ّبب ذلك أي متاعب ،وقامت بمقاضاة املديرية العامة للتعليم االبتدائي أمام املحكمة
االحتادية السويرسية ،غري أن هذه األخرية أيدت قرار املنع يف  12نوفمرب عام  .1997وأخريا
رفعت دعواها أمام املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان ،مستندة يف ادعائها عىل املادتني 9
و ، 14عىل أساس أنه وقع متييز ضدها عىل أساس اجلنس .بينام دفعت احلكومة السويرسية
ويتوجب رفض دعواها.
مؤسسة
ّ
أمام املحكمة بأن ادعاءات الطاعنة غري ّ
مقررة رفض الدعوى وكان سندها يف ذلك
وبالفعل سايرت املحكمة دفوع سويرساّ ،

هامش التقدير الذي تتمتع هبا احلكومة السويرسية الختاذ هذا النوع من القرارات ،لتخلص
( )16بالنسبة ألساتذة اجلامعة ،يرجى االطالع عىل:

CEDH, Affaire Sevgi KURTULMUŞ c.Turquie, Décision sur la Recevabilité, 24 janvier 2006.
(17) CEDH, Affaire Lucia Dahlab c. Suisse, Décision sur la Recevabilité, 15 février 2001.
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ربرة وفقا ملقتضيات مبادئ احلياد واملساواة بني اجلنسني املحمية
إىل اعتبار التدابري املتخذة م ّ

يف الدستور السويرسي  .وعالوة عىل ذلك ،قدّ مت املحكمة األوربية مربرا آخر لقرارها،
فقد وجدت يف معرض املوازنة بني حق املع ّلمة يف إظهار انتامئها الديني وحق حفظ السلم
الديني للتالميذ ،بأن األطفال الذين كانت مقدّ مة الطلب مسؤولة عنهم ترتاوح أعامرهم بني
أربع وثامين سنوات ،وهو عمر يتأثر فيه األطفال بسهولة أكرب من التالميذ األكرب سنا .
وجه كل من "كامرب  "Cumperو"لويس  " Lewisجمموعة
تعليقا عىل حكم املحكمةّ ،
من االنتقادات ،األول منها يتعلق باملوقف املبدئي من جانب املحكمة باعتبار ارتداء احلجاب
يمكن أن يكون له تأثري تبشريي ،وهو أمر مردود عليه ،فطيلة أربع سنوات كاملة من
التدريس هبذا اللباس مل يصدر ضد السيدة "دحلب" أي شكوى بسبب ذلك من أي جهة
توجه هلا مالحظة بشأن لباسها ال من جهة إدارة املدرسة أو مفتشية الرتبية وال حتى من
ومل ّ
أولياء التالميذ .خصوصا أن املحكمة األوربية نفسها أقرت منذ البداية بصعوبة تقدير حجم
تأثري إظهار االنتامء الديني عىل شاكلة ارتداء احلجاب اإلسالمي عىل حق التالميذ صغار
ثم إن احلجاب اإلسالمي هو مظهر من مظاهر ديانة ألقلية
السن يف الفكر والوجدان والدينّ .

دي بامتياز ،وعليه فإن تقديم املحكمة للحجاب بأنه يشكل هتديدا
يف جمتمع سويرسي تعدُّ ّ

لألطفال ليس مقنعا عىل اإلطالق .
أما النقد الثاين ،فهو ربط املحكمة األوربية بشكل ضمني بني احلجاب اإلسالمي
واإلسالم السيايس ،فال وجود ألي دليل يثبت بأن السيدة "دحلب" لدهيا أجندة سياسية،
بل إن املحكمة الدستورية السويرسية نفسها أقرت بأن املدّ عية كانت ترغب يف ارتداء
احلجاب اإلسالمي كتعبري عن االلتزام الديني  .ويف احلقيقة إن بعض الكتاب انتقدوا

(18) Affaire Dahlab, op. cit., para. 6.
(19) Ibid. para. 6.
(20) Sara Tonolo, « Islamic Symbols in Europe: the European Court of Human Rights and the
European Institutions », Rivista Telematica, no. 5, 2014, p. 10.
(21) Erika Howard, Law and the wearing of religious symbols: European bans on the wearing
of religious symbols in education, Routledge, Londres, 2012, p. 60.
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املحكمة بسبب عدم إشارهتا أو إثارهتا للنقاش حول املعاين املختلفة للحجاب اإلسالمي،
وال حول ما يعنيه احلجاب بالنسبة للسيدة دحلب .ومثلام كتبت "جاالال  ،"Gallalaفإن
الرمزي للحجاب
املحكمة ادعت لنفسها ،عن غري حق ،اختصاصا يف احلكم عىل املعنى ّ

اإلسالمي .كام كتبت " إيفانس  "Evansبأنه لو قامت السيدة دحلب بتقديم توجيهات دينية
رصحية لتالميذها ،أو طلبت منهم املشاركة يف بعض األنشطة الدينية مثل الصالة ،فإن تكييف
القضية عىل أهنا تندرج ضمن خانة التبشري تبدو سهلة ومقبولة .ولكن كل ما فعلته هو رغبتها
يف الظهور بموقف امللتزم دينيا وفقا ملا تعتقده .وعليه من الصعب فهم أو تفهم كيف إهنا
بمثل هذا السلوك متارس ضغطا عىل األطفال يف شؤوهنم الدينية .
 .2قضية "إبراهيميان ضد فرنسا":

يتعلق األمر يف هذا املجال بقضية "إبراهيميان ضد فرنسا" ،وترتبط مالبساهتا بعدم
جتديد عقد توظيف مساعدة اجتامعية فرنسية اجلنسية يف املستشفى بسبب رفضها نزع
احلجاب اإلسالمي ،واشتكت املدّ عية بأن عدم جتديد عقدها يتناقض مع حقها يف حرية
التعبري عن دينها ،وبعد رصاع طويل أمام املحاكم الفرنسية تم رفض دعواها باعتبار قرار
املنع من ارتداء احلجاب اإلسالمي يتوافق ومبادئ العلامنية وحياد اإلدارة العمومية .
رفعت املدعية دعواها أمام املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان بتاريخ  12أكتوبر 2011
تعرضها النتهاك حريتها يف التعبري الديني املنصوص عليها يف املادة ،9
مستندة يف ذلك إىل ّ
غري أن املحكمة مل جتد أي انتهاك هلذه املادة ،واعتربت أن السلطات الفرنسية مل تتجاوز هامش

التقدير الذي لدهيا يف املوازنة بني حق املدّ عية يف التعبري عن معتقداهتا الدينية وأولويات احلياد
والنزاهة التي ينبغي أن تتمتع هبا اإلدارة .وقد الحظت املحكمة بأن السلطات الفرنسية تعترب
ارتداء احلجاب مظهرا دينيا يتناىف مع التزام حياد املوظفني العموميني يف ممارسة وظائفهم.
وأن مبدأ العلامنية ،باملعنى املقصود يف املادة  1من الدستور الفرنيس ،ومبدأ احلياد الناتج عنه

(22) Erika Howard, op. cit., p. 60.
(23) CEDH, Affaire Ebrahimian c. France, Arrêt, 26 novembre 2015, paras. 6-20.
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يتعارض مع مطالب املدعية .ووفقا للمحاكم الوطنية ،كان اهلدف هو ضامن الطابع العلامين
للدولة وبالتايل محاية املرىض يف املستشفى من أي خماطر للتأثري أو التح ّيز باسم ممارسة
العاملني يف املستشفى حلقهم يف حرية الفكر والوجدان والدين اخلاصة هبم .وعليه ،جعلت
املحكمة األوربية حلتمية محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم ،أي احرتام دين اجلميع ،سندا
لقرارها املؤ ّيد ملوقف املحاكم الفرنسية .
ثالث اا :إرتداء اللباس الديني من طرف التالميذ والطالب يف املدارس واجلامعات:
 .1ارتداء اللباس الديني من طرف تالميذ املدارس:
عرضت عىل املحكمة قضايا متنوعة هبذا الشأن  ،غري أنّنا سوف نتوقف عند قض ّيتي
"دوغرو ضد فرنسا" و "كريفانيس ضد فرنسا"  ،نظرا ألمهية ما تضمنه احلكم
بخصوص اللباس الديني وتأثرياته .ففي عام  ، 2008عرضت عىل املحكمة دعوى تتع ّلق
بتلميذتني مسلمتني مسجلتني يف الصف السادس بمدرسة حكومية يف السنة الدراسية
املخصصة للرتبية البدنية والرياضية كانتا ترصان عىل
 ،1999-1998وخالل احلصص
ّ
تغطية رأسيهام ورفضتا خلع احلجاب ،عىل الرغم من الطلبات املتكررة من مع ّلمهم .مما
عرضهام للمتابعة أمام املجلس التأديبي للمدرسة الذي قرر طردمها هنائيا بحجة عدم
االمتثال لواجب احلضور واملشاركة النشطة يف حصص الرتبية البدنية والرياضية ،ليتم تأييد
هذا القرار من طرف املحاكم الفرنسية .وحني عرضت القضيتان أمام املحكمة األوربية
حلقوق اإلنسان ،مل تقف هذه األخرية عند أي انتهاك للامدة  ،9وأ ّيدت تقدير السلطات
الفرنسية عدم توافق ارتداء اخلامر ( )voileمع ممارسة الرياضة ألسباب تتعلق بالسالمة أو

(24) Affaire Ebrahimian, op. cit., paras. 50-52, 56, 65-72.

( )25يمكن االطالع يف هذا اجلانب عىل :قضية "كوس و  93آخرون ضد تركيا"؛ قضايا "أكتاس ضد فرنسا"،
"بايراك ضد فرنسا"" ،مجال الدين ضد فرنسا"" ،غزال ضد فرنسا"" ،رانجيت سينغ ضد فرنسا""،جاسفري
سينغ ضد فرنسا ".
(26) CEDH, Affaire Dogru c. France, Arrêt, 4 décembre 2008.
(27) CEDH, Affaire Kervanci c. France, Arrêt, 4 décembre 2008.
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النظافة .وخلصت إىل أن العقوبة املفروضة كانت نتيجة رفضهام التقيد بالقواعد املطبقة يف
املدرسة والتي كانتا أخطرتا هبا بكل وضوح ،وليس كام ادعتا بأهنا بسبب معتقداهتام الدينية.
وأضافت املحكمة ،استنادا إىل مبدأ محاية الغري ،بأن التلميذة املقصاة يف قضية "دوقرو"
كانت يف الصف السادس ابتدائي ،وهذا يعني أن زمالءها يبلغ سنهم  11سنة ،وهو سن
يعني أن التالميذ ال زالوا يف مرحلة التكوين وليس لدهيم من الناحية الذهنية إال القليل من
املعارف التي متكّنهم من تبنّي خيارات حرة ،وعليه هناك خماطر يف حدوث تأثري من جانب
التلميذة عىل بقية زمالئها  .ومن جهة أخرى ،وجدت املحكمة بأن سلوك التلميذة
ستمرا بينها وأرسهتا من جهة ،وبني سلك املع ّلمني ،من جهة أخرى،
"دوقرو" و ّلد توترا م ّ
ممّا أضاع الكثري من الوقت بطريقة أ ّثرت عىل احلجم الساعي الواجب للتدريس وبالنتيجة
تأ ّثرت نوعية التعليم املطلوبة .وبالتايل كان إقصاء التلميذة هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن
استمرارية خدمة التعليم ،مع العلم أن استمرارية نشاط املرفق العمومي تعد أيضا مكونا من
مكونات النظام العام الفرنيس .
 .2ارتداء اللباس الديني من طرف طالب اجلامعات (قضية ليىل شاهني ضد تركيا)
اعتربت رافعة الدعوى يف هذه القضية بأن انتامءها إىل عائلة إسالمية متد ّينة ،يفرض عليها
التزاما دينيا بارتداء احلجاب اإلسالمي .وبسبب التعليمة التي تم تبنّيها يف عام  1998من
السلطات الرتكيةُ ،منعت املدعية  -طالبة يف كلية الطب يف اسطنبول  -من ارتداء احلجاب
خالل املحارضات الدراسية أو أثناء االمتحانات ،مما أجربها عىل مغادرة البالد لتكملة

دراساهتا يف دولة النمسا.
يف فصلها يف القضية ،مل جتد املحكمة أي انتهاك للامدة  ،9إذ خلصت إىل أن التدخل يف
ممارسة املدّ عية حلقها يف إظهار دينها له أساس يف القانون الرتكي ،فقد سبق للمحكمة
(28) Simon Martin, « A propos de l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2008, Dogru c/ France »,
Village
de
la
Justice,
mardi
16
décembre
2008.
https://www.villagejustice.com/articles/propos-arret-decembre-Dogru-France,4712.html
(29) Ibid.
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قررت عدم دستورية ارتداء احلجاب يف اجلامعات .وعليه ،فإن املدعية
الدستورية الرتكية أن ّ

كان بإمكاهنا أن تتوقع بمجرد دخوهلا اجلامعة أن ارتداء احلجاب اإلسالمي من قبل الطالب

معرضة خلطر حرماهنا من الدخول إىل
كان حمل تنظيم داخل اجلامعة ،وأهنا سوف تكون ّ

مدرجات اجلامعة وإجرائها لالمتحانات إذا استمرت يف ارتدائه .وبالنظر إىل هامش التقدير
ّ
الذي تتمتع به الدول يف هذا الصدد ،رأت املحكمة أن تدخل الدولة الرتكية يمكن اعتباره

"رضوريا يف جمتمع ديمقراطي" يف سعيها نحو حتقيق أهداف مرشوعة حلامية حقوق وحريات
اآلخرين والنظام العام  .كام رأت املحكمة بأنه ال يمكن للمرء أن يتجاهل تأثري ارتداء هذا
الرمز ،الذي كثريا ما ُيقدّ م أو ُينظر إليه عىل أنه التزام ديني عىل أولئك الذين ال يرتدونه .
وجهت العديد من االنتقادات هلذا احلكم من عدة جوانب .فاملحكمة مل تقدر أن
لقد ّ
تستوعب النقاش الدائر يف أوربا والعامل بشأن املعاين التي حيملها احلجاب اإلسالمي بالنسبة
للمرأة املسلمة  ،فاملسلامت ترتدين احلجاب لعدة أسباب ذاتية وموضوعية ،وإذا كان من
الصحيح يف بعض احلاالت أنه يتم فرض احلجاب من شخص ما أو جمتمع ما ،ولكن جيب
إثبات ذلك .وهذه االنتقادات أدرجها القايض "تولكسن " Tulkensيف رأيه املخالف حلكم
ربر مبدأ املساواة بني اجلنسني منع املرأة من اتباع ممارسة ما
املحكمة ،فحسبه ال يمكن أن ي ّ
دون وجود دليل يثبت فقداهنا حلريتها يف إتيان تلك املامرسة .ثم إن املساواة وعدم التمييز هي

من قبيل احلقوق الذاتية التي جيب أن تظل حتت سيطرة من حيق هلم االستفادة منها .
وما برز كذلك يف هذه القضية ،هو ربط اللباس اإلسالمي بمفهوم اإلسالم السيايس،
فهو حسب املحكمة يم ّثل هتديدا حقيقيا لقيم اجلمهورية والسالم املدين ،وللمبدأ األسايس
للمساواة بني اجلنسني املعرتف به يف كل من الدستور الرتكي واملحكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان .
CEDH, Affaire Leyla ŞAHİN c. Turquie, Arrêt, 10 Novembre 2005, para. 99.
Ibid. paras. 124 ss.
Sara Tonolo, op. cit., p. 13.
Ibid. p. 13.
Affaire Leyla ŞAHİN c. Turquie, paras. 35 ss.
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وعالوة عىل ذلك ،مل تقم املحكمة بالنظر يف مضمون ومعنى احلجاب بالنسبة للمدّ عية
حجة
"شاهني" ،ومثلام الحظ "جيبسون  ،" Gibsonفإن املحكمة مل تأخذ بعني االعتبار ّ
"شاهني" بأهنا مل ترد من خالل ارتداء احلجاب هتديد األمن العام أو االعتداء عىل حقوق
وحريات اآلخرين ،وإنام كان دافعها قناعاهتا الدينية ال أكثر .ومثل قضية "دحلب" ال وجود
لدليل يثبت بأن "شاهني" متثل هتديدا ملبادئ املساواة بني اجلنسني والعلامنية ،أو أهنا قامت
بتلقني طلبة آخرين لتعاليم دينية إسالمية أو أهنا كانت سببا يف تشويش أو إزعاج أثناء تأدية
دروسها .
فالواضح إذا يف هذه القضية أن املحكمة تبنّت وجهة نظر السلطات الرتكية يف اعتبار
احلجاب متناقضا مع كل من العلامنية ومبدأ املساواة بني اجلنسني ،دون أن تك ّلف نفسها عناء
البحث يف االرتباط بني لباس املدّ عية وهذه املبادئ املذكورة آنفا .ووفقا لـ "إيفانس" فإن
املحكمة يف قضيتي " شاهني" و "دحلب" تناست بأن املدعيتني تتمتعان بقدر كبري من الثقافة
والذكاء بحيث يكون من املستبعد متاما أن يكون ارتداؤمها هلذا اللباس نامجا عن ضغط أو
كان خارج إرادهتام ،ومها اللتان صارعتا قرارات املنع أمام املحاكم الوطنية وحتى الدولية من
أجل الدفاع عام تعتقدانه تنظيامت غري رشعية تتحكم يف لباسهام .
لقد كتبت "روريف  "Roriveبأن عموم األحكام الصادرة عن املحكمة األوربية كانت
عام إذا كانت املحكمة غري
يف اجتاه واحد وهو حماربة األصولية اإلسالمية ،لتتساءل بعد ذلك ّ

حيوهلا نحو جتميل صورهتا شعبيا
قادرة عىل تقديم التأسيس القانوين ألحكامها عىل نحو ّ
خصوصا مع التوجه العام والنقاشات التي سادت عموم أوربا .بينام كتبت "بايمو" عىل أنه
توجهت نحو
بدال من أن يتم الرتكيز عىل حق املدّ عي يف إظهار دينه ،فإن املحكمة األوربية ّ
حماولة عرقلة اجلانب السيايس لإلسالم ،وذلك باحلدّ من التعبريات الدينية للمسلمني
املتد ّينني ألجل حتجيم صورة اإلسالم بام جيعله أقل هتديدا للغرب ولقيم العلامنية ويكون
(35) Erika Howard, op. cit., p. 62.
(36) Carolyn Evans, « The 'Islamic Scarf' in the European Court of Human Rights »,
Melbourne Journal of International Law, No. 4, 2006.
) (http://classic.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2006/4.html) (01/09/2017
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أكثر مقبولية يف أوربا

.

املبحث الثاين:
ومربرات املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان
حتليل هنج ّ
يف معاجلة قضايا حظر اللباس الديني

يالحظ من سوابق املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف القضايا املتعلقة بارتداء اللباس
الديني بأهنا تركت هامشا واسعا للتقدير للدول األطراف يف االتفاقية األوربية حلقوق
اإلنسان يف جمال تقييد احلرية الدينية لألفراد (املطلب األول) .كام أن هناك مربرات مشرتكة
استندت إليها املحكمة كأسس حلظر اللباس الديني (املطلب الثاين).

املطلب األول:
طور
فقه السلطة التقديرية امل ّ
من جانب املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان

يقع عىل الدول املسؤولية األوىل حلامية حقوق اإلنسان وللمحكمة األوربية حلقوق
اإلنسان دور املراقب كضامن للتطبيق السليم ألحكام االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان.
فبسبب االحتكاك املبارش واملستمر لسلطات الدولة بالقوى احلية داخل بلداهنا ،فإن هذه
ربر
السلطات هلا موقع أفضل من القايض الدويل إلعطاء رأهيا بشأن حالة الرضورة التي ت ّ

مس بعض احلقوق املحمية بموجب االتفاقية األوربية .ومع ذلك ،فإن هامش
التقييد الذي ّ
السلطة التقديرية الذي تتمتع هبا الدول ليس مطلقا وبال حدود ،إذ تبقى املحكمة يف وضع
املراقب لكيفية ممارسة هذه السلطة التقديرية .
والسؤال الذي يطرح هنا هو كيف يتم حتديد نطاق التقدير هذا؟ إجابة عىل هذا السؤال
كتبت "إيفانس" بأن االعتبارات والعوامل التي تبني نطاق هذه السلطة التقديرية ترتبط

(37) Ibid. p. 63.
(38) Erika Howard, op. cit., p. 112.
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بمستوى التوافق حول املسألة املعنية بني الدول املتعاقدة ،وأيضا بمدى ارتباط املسألة ذات
الصلة باحلياة اخلاصة للفرد ،وأيضا بأمهية هذا احلق لدى جمتمع ديمقراطي وتعددي،
باإلضافة إىل الظروف واخللفيات املرتبطة بالقضية ذات الشأن .
يف قضية "كوكيناكيس" توصلت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل أن "حرية الفكر
والوجدان والدين" املكرسة يف املادة " 9هي ركيزة من ركائز املجتمع الديمقراطي بموجب
االتفاقية" .ويبدو أن هذه املادة عىل النحو الذي أوردته املحكمة ،ال تتيح إالّ قدرا ضئيال من
السلطة التقديرية للدول يف هذا املجال .ومع ذلك ،يظهر أن مستوى التوافق لعب الدور األهم
لتحديد مضمون احلرية الدينية واملحكمة األوربية نفسها أوضحت أنه من الصعب للغاية
الوقوف عند مدلول أوريب موحد للدين ،وغياب التوافق هذا فرض عليها منح قدر واسع من
السلطة التقديرية للدول يف جمال القيود التي قد تفرض عىل املادة  .9فعىل سبيل املثال يف قضية
"شاهني" ،اعتربت املحكمة بأنه عندما يكون السؤال املرتبط بعالقة الدولة بالدين عىل املحك،
ومع االختالف الواسع الذي يطبع اآلراء يف هذا الشأن داخل املجتمعات الديمقراطية ،فإن
الدور الذي تضطلع به سلطات الدولة ينبغي أن تعطى له أمهية خاصة.
املالحظة األوىل بالنسبة لقضية شاهني هي أن املحكمة نظرت يف اللباس الديني داخل
املدارس الثانوية ،يف حني أن القضية تتعلق بطلبة جامعيني .والسؤال املطروح هو متى مل يكن
هناك إمجاع أوريب بشأن اللباس الديني داخل اجلامعات حتى تتحدث املحكمة عن غياب
موجه لفئة
موحد حول هذه املسألة؟ فكام كتبت "روريف" ،إن التعليم اجلامعي ّ
إمجاع أوريب ّ
البالغني الذين يصعب أن يكونوا حمل تأثري مقارنة بتالميذ املدارس ،وأضافت أنه من بني 46
دولة طرف يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان ،فقط هناك ثالث دول (ألبانيا ،أذربيجان،
تركيا) وضعت تنظيامت بخصوص لباس احلجاب اإلسالمي داخل اجلامعات .وبالتايل
كيف يمكن احلديث عن عدم وجود توافق أو إمجاع بشأن هذه املسألة ،لتضيف ذات الكاتبة
بأنه لو أن املحكمة من ناحية أوىل طرحت تساؤال بشأن درجة التوافق أو اإلمجاع حول
(39) Carolyn Evans, op. cit.
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اللباس الديني باملؤسسات التعليمية ،فإن اإلجابة سوف تكون بأنه ال وجود لإلمجاع ،عىل
الرغم من أن أغلبية الدول األوربية تسمح بارتدائه .أما لو تساءلت املحكمة ،من ناحية
أخرى ،عن درجة التوافق أو اإلمجاع بشأن اللباس الديني داخل اجلامعات ،فإن هناك درجة
عالية من التوافق بشأن حرية الطلبة اجلامعيني يف ارتداء هذا النوع من اللباس .
ولعل ما سبقُ ،يظهر يف قضية شاهني ويف غريها من القضايا مثل "كارفاين" و "دوقرو"
و"كورتيلموس" بأن غياب اإلمجاع األوريب قد استُغل من طرف املحكمة لتخفيض درجة
تدقيقها ( ) scrutingيف احلجج املقدمة من تركيا وفرنسا .ومثلام كتبت "إيفانس" بشأن قضية
تلمس رقابة املحكمة يف مواجهة حجج تركيا  .وهو نفس موقف
"شاهني" فإنه يصعب ّ

القايض باملحكمة األوربية "تولكسن" الذي كتب بأن رقابة املحكمة كانت ضئيلة إن مل نقل
مفتقدة متاما .ويف نفس اإلطار ،كتب " لويس" بأن فقه السلطة التقديرية است ّ
ُغل من طرف
املحكمة األوربية يف قضية "شاهني" عىل نحو يمكّنها من جتنب اخلوض يف مسألة ما إذا كان
ترصف السلطات الرتكية يعد "رضوريا يف جمتمع ديمقراطي" يف هذه القضية بالذات.
وموقف املحكمة يف هذه القضية دائام يوضح بشكل جيل بأهنا أي املحكمة مل تقم فعل ّيا
يعرض للخطر
بالتدقيق واختبار كيف يمكن للحجاب اإلسالمي الذي ارتدته "شاهني" أن ّ

كال من قيم العلامنية واملساواة بني اجلنسني يف الدستور الرتكي .

لقد كتب " إيدج  "Edgeذات مرة بأن استخدام هامش السلطة التقديرية حتت مربر
التنوع األوريب بشأن القضايا الدينية من شأنه أن يشكّل خطرا كبريا عىل احلقوق واحلريات،
وجيعل من هذا الفقه آلية متكّن املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان من جتنب احلساسيات
السياسية النامجة عن هذا التنوع .

املطلب الثاين:
(40) Erika Howard, op. cit., p. 113.
(41) Carolyn Evans, op. cit.
(42) Erika Howard, op. cit., pp. 113-114.
(43) Ibid. p. 114.
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مربرات املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان
حتليل ّ
يف معاجلة قضايا حظر اللباس الديني
اعتمدت املحكمة األوربية ،والعديد من الدول األوروبية أيضا ،يف هنجها إزاء قضايا
اللباس الديني عىل مبادئ العلامنية واحلياد والنظام العام (الفرع األول) ،وأيضا عىل مبادئ
املساواة بني اجلنسني ومتكني الناس من العيش املشرتك (الفرع الثاين).

الفرع األول:
مربرات العلامنية واحلياد والنظام العام كأسس حلظر اللباس الديني

اعتمدت املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف أكثر من قضية عىل احلاجة إىل محاية العلامنية
بام هلا من قيمة دستورية ،وبام تعنيه من رضورة الفصل بني الكنيسة والدولة كمربر حلظر
اللباس الديني.
تعتمد العلامنية عىل فصل الدولة عن الدين ،وبموجبها جيب أن تكون الدولة ملتزمة
باحلياد دون أن تُظهر أي دعم ألي دين عىل حساب اآلخر .وعالوة عىل ذلك ،فإن العلامنية
تستند إىل فكرة توحيد األفراد عىل أساس اهلوية الوطنية وجتاهل اخلالفات الدينية
واألخالقية  .وقد كتب كل من "ليون  "Lyonو "سبيني  "Spiniبأن العلامنية يف فرنسا
ّ
وتدخل الدولة ال ينبغي
هي أكرب من جمرد فصل بني الدولة والدين ،هي قيمة يف حد ذاهتا،
أن يفهم عىل أنه تدخل يف احلرية الدينية لألفراد ،بقدر ما هو ضامن لتلك احلريات .وعليه
فإن أحد أهم األدوار التي ينبغي أن تضطلع هبا املدارس احلكومية الفرنسية هو تعليم هذه
القيم جلميع األطفال الفرنسيني .
(44) Ahmed Balto, « The Position of the Islamic Veil in Europe: Analysing How the European
Court of Human Rights Interprets Article 9 of the European Convention on Human Rights »,
The Student Journal of European Law, no. 2, 2015, p. 16.
http://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/73641/the-position-of-the-islamic-veil-ineurope-analysing-how-the-european-court-of-human-rights-interprets-article-9-of-the) european-convention-on-human-rights.pdf?sequence=1&isAllowed=y (05/12/2017
(45) Erika Howard, op. cit., p. 38.
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هذا وقد ورد يف التقرير العام ملجلس الدولة الفرنيس لعام  2004املعنون بـ"قرن من
العلامنية" ،بأن العلامنية يف القانون الفرنيس ال تنفصل عن حرية الضمري والدين ،وعن حرية
أي شخص يف التعبري عن دينه أو معتقداته ،فهذه احلريات حممية سواء من خالل الدستور أو
من خالل االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنسان .ومن ثم ،فإن مبدأ العلامنية يفرض احلياد
الصارم للدولة والسلطات العامة اجتاه املامرسات الدينية .ويرتتب عىل هذا احلياد نتيجتان
أساسيتان ،فمن جهة ،جيب أن يتضمن هذا احلياد محاية حرية الضمري والدّ ين لكل مواطن،
وهذا الذي يؤسس ملبدأ حياد املرفق العام واملوظفني العموميني؛ ومن ناحية أخرى ،فإنه
حيظر "استفادة أي شخص من معتقداته الدينية للخروج عن القواعد املشرتكة التي حتكم
العالقات بني السلطات العامة واألفراد"

.

وحسب " ناثواين  "Nathwaniفإن املحكمة الدستورية األملانية وجدت معنيني حلياد
الدولة داخل املؤسسات التعليمية ،املعنى األول قد يكون بمعنى "احلياد الشامل" بموجبه
تكون كل الديانات مسموحا هبا داخل املدرسة جنبا إىل جنب ،ومن خالله يتم تعليم األطفال
قيم التسامح .أما املعنى الثاين ،فهو "احلياد الالديني" الذي هيدف إىل فصل التعليم العمومي
عن الدين جتنّبا ألية خالفات قد تنشأ بسبب ذلك .وحسب "ناثواين" دائام ،فإن احلياد
للمدرسني والتالميذ ،يف حني أن احلياد الالديني
الشامل يكون متوافقا مع احلرية الدينية
ّ

سوف يقيد تلك احلريات .

مدعوة إلعطاء احلرية
وعند تطبيق فكرة العلامنية يف سياق اللباس الديني ،فإن الدولة
ّ
لكل فرد للتعبري عن دينه يف الفضاء العام مثلام يراه مناسبا ،وال ينبغي عليها أن تتدخل إال إذا
كان هناك هتديد حلرية شخص آخر  .وال يمكن للعلامنية ،حسب جملس الدولة الفرنيس
ربر وضع قيود عامة عىل حرية التعبري عن املعتقدات الدينية يف الفضاء العام ،وال
نفسه ،أن ت ّ
(46) Conseil d’Etat, « Etudes et documents du Conseil d’Etat », La Documentation française,
Paris, 2004.
(http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports)Etudes/Un-siecle-de-laicite-Rapport-public-2004 ) ( 01/01/2018
(47) Erika Howard, op. cit., p. 39.

(48) Ahmed Balto, op.cit. p. 16.
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يمكنها أن تربر احلظر املطلق للحجاب الكامل يف الفضاء العام .فالعلامنية تفرض نفسها
مبارشة عىل املؤسسات العامة بطريقة تدفعها وموظفيها إىل التزام احلياد أثناء ممارستهم
ربرات خاصة
ملهامهم ،وال يمكنها أن تفرض مبارشة عىل املجتمع أو األفراد إال حتت م ّ
ببعض املرافق العمومية (كام هو احلال يف املؤسسات التعليمية ) .

ويف رأي آخر صادر عن جملس الدولة الفرنيس بتاريخ  27نوفمرب  ،1989اعترب هذا
يعربون من خالهلا عن هويتهم وإنتامئهم لديانة معينة ال يعدّ
األخري أن محل التالميذ لرموز ّ
يف حد ذاته متعارضا مع مبدأ العلامنية طاملا بقي ضمن إطار ممارسة حرية التعبري وإظهار
الديانة .ووفقا للمجلس ،فإن حظر ارتداء مثل هذه العالمات ال ينشأ إالّ عندما تكون
الظروف املرتبطة بحمل تلك الرموز أو طابعها التفاخري أو االحتجاجي يشكل ضغطا أو
استفزازا أو تبشريا أو دعاية يمكن أن ترض بكرامة أو حرية التلميذ أو غريه من أفراد األرسة
التعليمية ،إما بتعريض صحتهم أو سالمتهم للخطر أو تعطيل أنشطة التعليم والدور
الرتبوي للمع ّلمني أو املساس بالنظام داخل املؤسسة الرتبوية أو التأثري يف السري العادي
للخدمة التعليمية .
ويف مناسبة أخرى ،مل يقبل جملس الدولة الفرنيس املنع الكامل للباس الربقع اإلسالمي يف
كافة املؤسسات العامة ،فقد رأى بأنه من منظور مبدأي العلامنية وحياد املرافق العمومية ،ال
ينبغي لألعوان العموميني ارتداء احلجاب يف إطار ممارستهم لوظائفهم .وباملقابل ،وباستثناء
(49) Conseil d’Etat, « Etude relative aux possibilités juridiques d'interdiction du port du voile
intégral », Rapport adopté par l’assemblée générale plénière du Conseil d’Etat le jeudi 25 mars
2010,
p.
18.
(http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/EtudesPublications/Rapports-Etudes/Etude-relative-aux-possibilites-juridiques-d-interdiction-du)port-du-voile-integral ) ( 01/01/2018
(50) Avis n° 346.893, rendu par l’assemblée générale du Conseil d’Etat le 27 novembre 1989.
Voir: Service de Documentation, des Études et du Rapport, « La liberté de religion garantie
par la Convention européenne des droits de l’Homme et le port de signes religieux dans les
établissements publics et dans l’espace public - Eclairage de la jurisprudence européenne et
enjeux du débat français », Veille Bimestrielle de Droit Européen, no. 33, Septembre
2010.(https://www.courdecassation.fr/publications_26/observatoire_droit_europeen_2185/pa
norama_cedh_cjue_3556/2010_3865/septembre_2010_3766/dossier_3768/garantie_conventi
)on_18252.html ( 11/12/2017
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املدارس احلكومية ،فإن مبدأ العلامنية ال جييز املنع العام للتعبري عن املعتقدات الدينية داخل
مرفق عمومي أو مؤسسة عمومية ما مل يمثل سلوك الفرد هذا تبشريا أو تلقينا دينيا .
وإذا كانت املادة األوىل من قانون  11أكتوبر  2010قد نصت عىل منع ارتداء لباس يغطي
الوجه يف الفضاء العام ،فإنه حسب تقرير كل من املجلس الوطني الفرنيس وجملس الشيوخ
الفرنيس ،مل يكن األساس القانوين للمنع مبدأ العلامنية وإنام كان مفهوم "النظام العام غري
املكرس من طرف القضاء اإلداري واملجلس الدستوري الفرنيس .
املادي" ّ
وبالرجوع إىل تطبيق مبدأ العلامنية وفق مقتضيات املادة  ،9فإن املحكمة األوربية وجدت
ذلك ممكنا متى كان تقييد حرية الدين يستند إىل سبب مرشوع أو إذا كان هذا التقييد رضوريا
يف جمتمع ديمقراطي .ويف هذا السياق ،إذا ما أقررنا بأن العلامنية متثل مبدأ أساسيا يف املجتمع
الديمقراطي ،فكذلك احلق يف حرية الدين يمثل مبدأ أساسيا ومن متطلبات القيم
الديمقراطية  .ولذلك ،كان ينبغي عىل املحكمة أن تضمن حتقيق توازن مناسب بني
املبدأين ،وأن ال يتم تغليب أحدمها عىل اآلخر.
املالحظ عىل مستوى معاجلة املحكمة للقضايا املعروضة عليها هو أن هناك مستوى من
عدم االتساق يف عملية صنع القرار ،فبام أن العلامنية تعني احلياد الديني لدى مؤسسات
جمرد اللباس
الدولة ،فكيف نفهم أن ذات املحكمة التي فصلت يف قضية "دحلب" بأن ّ
الديني اخلاص باملع ّلمة يتناقض مع مبدأ العلامنية وحياد اإلدارة ،وأن سلوكها هذا يمكن أن
يكون له تأثري سلبي عىل حق حفظ السلم الديني للتالميذ الصغار؛ يف حني نجد نفس
املحكمة يف قضية "لوتيس وآخرون ضد إيطاليا" مل جتد يف عرض الصلبان ( )crucifixesيف
الفصول الدراسية ملدارس دولة علامنية كإيطاليا تعارضا مع مبدأ العلامنية ،رغم ما قد يمثله
هذا العرض من متييز لصالح املسيحية عىل حساب األديان األخرى ،ورغم أيضا املخاوف
املرشوعة من إمكانية استخدام هذه الرموز عىل نحو دعائي أو تلقيني للمسيحية عىل غري
(51) Service de Documentation, des Études et du Rapport, op. cit.
(52) Ibid.
(53) CEDH, Affaire Kokkinakis c. Grèce, Arrêt, 25 mai 1993, para. 60.
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املسيحيني والتأثري عىل التالميذ الصغار قصد ربطهم بالديانة املسيحية  .ومع ذلك،
وجدت املحكمة أن مسألة وجود رموز دينية يف الفصول الدراسية تندرج من حيث املبدأ
ضمن هامش تقدير الدولة ،وإذا ما كان وجود الصلبان يف الفصول الدراسية يعطي لديانة
األغلبية يف البالد رؤية بارزة يف البيئة املدرسية ،فإن هذا ليس كافيا العتباره شكال من أشكال
التلقني الديني .
عدم االتساق هذا برز أيضا يف قضية " إيويدا ضد اململكة املتحدة" حني اعتربت املحكمة
بأن إقدام رب العمل عىل منع "إيويدا" املسيحية املتد ّينة العاملة يف اخلطوط اجلوية الربيطانية
من ارتداء صلبان مسيحي مرئي حول عنقها يف مكان العمل ،وعدم إنصافها من طرف
املحاكم الربيطانية يم ّثل انتهاكا للامدة . 9
وقد يكون لقضية " دوقرو" داللتها أيضا يف هذا الصدد ،فاملحكمة وجدت يف مبدأ محاية
ربرا لقضائها بصحة إجراءات منع التلميذة "دوقرو" من ارتداء اللباس اإلسالمي،
الغري م ّ

بل وإقصائها من الدراسة هنائيا ،بسبب خماطر تأثري التلميذة عىل بقية زمالئها صغار
السن

 .فكيف لنا أن نفهم ،من جهة ،قدرة تلميذة عمرها  11سنة يف التأثري عىل بقية

زميالهتا ،وهي نفسها ال متلك هذه القدرة التمييزية اإلدراكية كبقية زميالهتا .ومن جهة ثانية،
ونتفهم عدم إثارهتا يف قضية "لوتيس" لقدرة تأثري
كيف لنا أن نتعاطى مع موقف املحكمة
ّ
رموز دينية كـ"الصلبان" املوضوعة يف أقسام للدراسة يرتادها أطفال بنفس السن بل وأقل
منها.

(54) Ahmed Balto, op.cit. p. 17.
(55) CEDH, Affaire Lautsi et Autres c. Italie, Arrêt, 18 mars 2011.
(56) CEDH, Affaire Eweida et autres c. Royaume-Uni, Arrêt, 15 janvier 2013.

ويف إطار دراسة أعمق لنهج املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف قضية املوازنة بني حقوق العاملني يف ممارستهم
حلريتهم الدينية وحق رب العامل يف احلفاظ عىل حيادية مؤسسته ،يرجى االطالع عىل الدراسة القيمة اآلتية:
Joan Squelch, « Religious Symbols and Clothing in the Workplace: Balancing the Respective
Rights of Employees and Employers », Murdoch University Law Review, No. 20/2, 2013, pp.
38-57.
(57) Simon Martin, op. cit.
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مرة أخرى يتأكد عدم االتساق يف مواقف املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف قضية
"  "S.A.Sباملقابلة مع قضية "أمحد أرسالن ضد تركيا" ،فكام أرشنا سابقا ،قضت املحكمة
ربر فرض حظر كامل عىل ارتداء املالبس الدينية
يف القضية األخرية بأن العلامنية ال يمكن أن ت ّ

يف املجال العام ،خاصة إذا مل يكن هناك دليل عىل وجود هتديد حقيقي عىل مبادئ العلامنية.

فلامذا مل تستطع املحكمة أن متدّ د نفس احلكم عىل قضية "

S.A.S

" ،مادامت قد اجتمعت

أسست املحكمة حكمها يف القضية األوىل ،أي وجود
نفس العنارص فيها والتي بناء عليها ّ
أفراد عاديني -أماكن عامة -عدم وجود دليل مؤكد عىل حدوث رضر؟

وعدم االتساق هذا قد يظهر أيضا من خالل البحث يف جمال تطبيق مبدأ العلامنية ،فمن
ربر رضورة التزام
املتفق عليه أن املجال الرئييس النطباق هذا املبدأ هو مؤسسات الدولة مما ي ّ

احلياد داخلها  .فكيف نجد بعد ذلك توجها للمحكمة يؤيد تدابري احلظر العام للباس

خيفي الوجه يف الفضاء العام يف قضايا " بلقاسيمي وأوسار " و "  " S.A.Sاستنادا إىل مبدأ
العلامنية ،وإن كنا نتفق مع هذا احلظر العام ولكن استنادا إىل اعتبارات حفظ النظام العام
واألمن العام وليس مبدأ العلامنية.
وحتى عىل مستوى اإلقرار بقدرة مفهوم النظام العام عىل تربير حظر اللباس الديني ،فإنه
ينبغي الوقوف برتكيز عند ما تضمنته مبادئ سرياكوزا  ،فتعبري"النظام العام

Ordre

 "Publicكام هو مستخدم يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،يمكن تعريفه
بأنه جمموع القواعد التي تضمن سري أمور املجتمع أو جمموعة املبادئ األساسية التي يقوم
عليها املجتمع .ويعد احرتام حقوق اإلنسان جزءا من النظام العام  .واملشكلة التي تنشأ
بمناسبة حتديد نطاق ومضمون مصطلح "النظام العام" ،هي أننا أمام مصطلح فضفاض
وواسع للغاية بحيث يمكن تطبيقه بشكل خمتلف من دولة إىل أخرى ،وبالتايل ،يمكن أن
(58) Ahmed Balto, op.cit. p. 17.
(59) Conseil d’Etat, op. cit., p. 18.
(60) United Nations, Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and
Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc.
E/CN.4/1985/4, Annex (1985), para. 22.
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نتصور تقييدا حلق ما بموجب بعض االجتهادات القضائية لدولة ما ،يف حني ال يكون قابال
للتقييد بموجب اجتهاد قضائي آخر يف دولة أخرى ،وهو األمر الذي قد يو ّلد إحساسا
بالظلم وعدم العدالة.

الفرع الثاين:
مربرات املساواة بني اجلنسني ومبدأ العيش املشرتك
ّ
كأسس حلظر اللباس الديني

أحد املربرات املشرتكة لفرض حظر عىل املالبس اإلسالمية بالنسبة للمرأة هو أن تلك
املالبس ُتعارض مبدأ املساواة بني اجلنسني ،وتضطهد شخصية املرأة وحترمها من كرامتها.
وقد ورد يف تقرير جلنة اإلعالم باملجلس الوطني الفرنيس بشأن ارتداء احلجاب الكامل
(الربقع) أن ارتداء هذا اللباس ينتهك حرية املرأة وكرامتها ،وفيه إنكار للمساواة بني اجلنسني
يعرب عن رغبة يف استبعاد النساء من احلياة االجتامعية
وللمجتمع املختلط ،وأخريا ،فإنه ّ

ورفض اإلرادة املشرتكة للعيش معا

 .فإخفاء وجه املرأة هو اخلطوة األوىل حلرماهنا من

حقوقها األساسية ،ألن املرأة التي تلبس مثل هذه املالبس يفرتض أهنا كانت مضطرة إىل ذلك
بتأثري من أحد أفراد أرسهتا أو من جمتمعها ،انطالقا من فكرة أن ال وجود المرأة ختتار طواعية
استبعادها من املجتمع عن طريق إخفاء هويتها عالنية .وعليه فمن املهم للغاية دعم حقوق
املرأة وتعزيز املبادئ األساسية للمساواة بني اجلنسني.
صحة وجهة النظر هذه جزئيا ،فإنه ال وجود حتى اآلن ألي دليل حقيقي يربط
ورغم ّ
املالبس اإلسالمية مع انتهاك مبادئ املساواة بني اجلنسني ،ويف هذا الصدد تساءل القايض
"تولكنس" يف قضية "شاهني" عن هذه الصلة بني احلظر واملساواة بني اجلنسني ،وهو األمر
حجة
الذي مل يب ّينه حكم املحكمة  .وباملثل ،خلصت املحكمة يف قضية "  " S.A.S.إىل أن ّ
(61) Assemblée Nationale, Rapport D’Information sur la Pratique du Port du Voile Intégral
sur le Territoire National, N° 2262, 26 janvier 2010, pp. 95 ss. (http://www.assemblee)nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf) (05/01/2018
(62) Affaire Sahin c. Turquie, op. cit., para. 11.
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كرامة املرأة ،مهام كانت رضورية ،فإهنا ليست كافية لتربير فرض حظر عىل احلجاب الكامل
(الربقع) يف األماكن العامة

وبعبارة أخرى ،فإن االفرتاض بأن حقوق املرأة سوف تنتهك

من خالل ارتداء الربقع يقوم فقط عىل التكهنات .فليس هناك أي إحصائيات دقيقة بشأن
عدد النساء املضطرات إىل ارتداء تلك الثياب ،وكم منهن اخرتن بمطلق حريتهن القيام
بذلك .وعليه ينبغي االنطالق من فرضية إرادية واستقاللية ارتداء ذلك اللباس إىل أن يقوم
دليل خمالف  .ويف قضية "  ، "S.A.S.قضت املحكمة األوربية بأنه ال يمكن للدولة أن
حتتج باملساواة بني اجلنسني من أجل حظر ممارسة تدافع عنها املرأة يف سياق ممارسة احلقوق
املنصوص عليها يف أحكام االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان .
ويضيف معارضو اللباس اإلسالمي أيضا أنه حتى لو مل ُجترب املرأة عىل ارتداء هذا اللباس
من أحد أفراد عائلتها مثال ،فإهنا تبقى مع ذلك تشعر دائام هبذا الضغط الداخيل لفعل ذلك.
وهذا يعني أن اإلكراه عىل ارتداء املالبس الدينية ينبع من الذات طاملا كانت املرأة تعتقد أهنا
عرب هذا السلوك سوف تكون مط ّبقة لألحكام الدينية وجيعل منها مسلمة حقيقية .ومع ذلك،
حتى لو كان هذا االدعاء صحيحا نسبيا فإنه ليس هناك دليل واضح يؤيد وجهة النظر تلك،
هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية ،فإن تربيرا من هذا النوع ال ينبغي أن يستبعد القرار الذي اختذته
املرأة ،ألنه من املفهوم أن هناك درجة معينة من التأثري اخلارجي يف مجيع عمليات صنع القرار،
دون أن ينفي ذلك فكرة التوصل إىل القرار النهائي من خالل اإلرادة احلرة .
ويمكننا أن نذهب أبعد من ذلك يف هذه احلجة ،ونزعم أن املرأة ال تستطيع احلصول عىل
الكرامة إال إذا كان يسمح هلا باالستقاللية املطلقة ،وهذا يشمل استقالليتها يف خياراهتا حول
الطريقة التي تقدّ م هبا نفسها يف مواجهة اجلمهور ،بام يف ذلك طريقة اللباس .وعليه فإن أي
قيد يمنعها من ذلك يمثل إنكارا الستقاللية الشخص وانتقاصا من كرامته .وعىل الرغم من
أن احلظر القانوين عىل الربقع قد يرمي إىل تعزيز حقوق املرأة ،إال أنه قد يكون له باملقابل تأثري
(63) Affaire S.A.S. c. France, op. cit., para. 121.
(64) Ahmed Balto, op.cit. p. 19.
(65) Affaire S.A.S. c. France, op. cit., para. 119.
(66) Ahmed Balto, op.cit. pp. 19-20.
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عكيس ،مما يؤثر سلبا عىل النساء اللوايت خترتن بحرية ارتداء تلك املالبس ،بل وحتى النساء
الاليت جتربن عىل ارتدائه .فمن جهة ،تكون حقوق املرأة التي ختتار بحرية ارتداء اللباس
اإلسالمي ببساطة قد انتهكت بسبب عدم السامح هلا بعد اآلن من ممارسة هذا اخليار؛ ومن
جهة ثانية ،فإن النساء الاليت أجربن عىل القيام بذلك ،قد يتعرضن ملزيد من العنف من اجلهة
التي فرضت عليهن ذلك ،أو ببساطة سوف تتم إعادهتن إىل أوطاهنن من أزواجهن أو أفراد
عائلتهن .ويف كلتا احلالتني فإننا أمام حاالت تقويض حلقوق النساء ومزيد من استبعادهن
ربرات سن هذه القوانني سوف تكون هلا نتائج عكسية .
من املجتمع ،وبالتايل ،فإن م ّ
أخريا ال بد من اإلشارة إىل ما ورد عن املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حني أعلنت يف
قضية "  "S.A.S.بأهنا تدرك بأن الكثري من هذه املالبس ينظر إليها عىل أهنا غريبة من وجهة
نظر أولئك الذين يراقبون البسيها ،ولكن جيب االنتباه إىل أن التعبري عن اهلوية الثقافية هو
من يسهم يف التعددية املتأصلة يف الديمقراطية  .وحتى ننهي هذه الدراسة نشري إىل ما ورد
عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان وهي بصدد التعليق عىل مفهوم األخالق كتربير حمتمل
لتقييد حرية إظهار الدين أو املعتقد ،فقد ب ّينت اللجنة أن هذا املفهوم يستمدّ من كثري من
التقاليد االجتامعية والفلسفية والدينية وبالتايل فإن تقييد حرية إظهار الدين أو املعتقد لغرض
محاية األخالق جيب أن يستند إىل مبادئ غري مستمدة من تراث وحيد دون غريه .

اخلامتة
يف ختام هذه الدراسة يمكننا حوصلة أهم نتائجها يف ما يأيت:
 يستند تد ّخل املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان حلامية حق األفراد يف حرية ارتداءاللباس الديني إىل املادة التاسعة ( )9من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،وقد
(67) Ahmed Balto, op.cit. p. 20.
(68) Affaire S.A.S. c. France, op. cit., para. 120.

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،فقرة .8
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[د .صالح الدين بوجالل]

اعتربت املحكمة حرية الفكر والوجدان والدين املكرسة يف املادة  9ركيزة من ركائز
املجتمع الديمقراطي بموجب االتفاقية .ويف معرض تقديرها ملا إذا كان التقييد أو املنع
ربرا ،تلجأ املحكمة إىل التحقق من
للحرية الدينية أو تقييد حرية ممارستها وإظهارها م ّ

توافر جمموعة من الرشوط األساسية وهي -1 :أن يكون التدخل منصوصا عليه يف

القانون؛  -2أن يكون تدبري املنع مفروضا هلدف مرشوع؛  -3أن يكون احلظر رضوريا
يف جمتمع ديمقراطي ،وهذا هو االختبار احلاسم وهو الضامنة النهائية ضد التدخل يف
متتع الشخص بحرياته األساسية.
 تعرضت املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان إىل جمموعة هامة من القضايا التي تعلقتبتقييد حرية األشخاص يف ارتداء اللباس الديني ،وباألساس متحورت حول ارتداء
اللباس اإلسالمي (احلجاب ،النقاب ،الربقع) ،مع قضايا حمدودة بشأن ارتداء
"العاممة" اخلاصة بطائفة "السيخ".
 أوضحت املحكمة أن السلطات املحلية هلا موقع أفضل من القايض الدويل إلعطاءمس
ربر التقييد الذي ّ
رأهيا بشأن املضمون احلقيقي للمتطلبات وحالة الرضورة التي ت ّ
بعض احلقوق املحمية بموجب االتفاقية األوربية ،خاصة يف ظل غياب مدلول أوريب
موحد للدين .ولكن هذه الرؤية من شأهنا تعريض احلقوق واحلريات املحمية إىل
خماطر كبرية.
 استندت املحكمة األوربية يف أكثر من قضية إىل مبادئ العلامنية وحياد اإلدارة يفتأييدها للتدابري الوطنية اخلاصة بمنع ارتداء اللباس الديني ،ولكنها انتقدت بسبب
إفراطها يف ترجيح مبدأ العلامنية عىل حساب احلرية الدينية ،رغم أن كليهام يمثالن
مبادئ أساسية يف املجتمعات الديمقراطية.
 اعتمدت املحكمة كذلك يف تربيرها لألحكام الصادرة عنها إىل رشوط "العيشاملشرتك" والذي يعد هدفا مرشوعا للقيود حمل النزاعات ،معتربة إياه جزءا من محاية
حقوق وحريات اآلخرين .كام استندت كذلك إىل أن مسألة قبول أو رفض ارتداء
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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احلجاب الكامل يف الفضاء العام األوريب تبقى خيارا اجتامعيا ،وهو ما يمنح الدولة
سلطة التقدير وحرية اختاذ التدابري املناسبة منعا أو إجازة.
 املالحظة عىل مستوى معاجلة املحكمة للقضايا املعروضة عليها هو أن هناك مستوىمن عدم االتساق يف عملية صنع القرار املستند إىل املادة  9من االتفاقية األوربية ،سواء
عىل مستوى مفهوم العلامنية الذي استندت عليه ،أو عىل مستوى التقدير الدقيق آلثار
اللباس الديني وأيضا عىل مستوى فهم اللباس الديني ومعانيه.
 انتقدت املحكمة يف اعتامدها عىل مربرات انتهاك مبادئ املساواة بني اجلنسني لتأييدتدابري حظر اللباس اإلسالمي رغم غياب الدالئل واإلحصائيات الدقيقة واحلقيقية
بشأن عدد النساء املضطرات إىل ارتداء تلك الثياب ،وكم منهن اخرتن بمطلق حريتهن
القيام بذلك.
 ربطت املحكمة األوربية بشكل ضمني بني اللباس اإلسالمي واإلسالم السيايس،وهو حسبها يمثل "هتديدا حقيقيا لقيم اجلمهورية والسالم املدين" ،وكان واضحا يف
القضايا حمل الدراسة أن املحكمة تستبعد غالبا ارتداء اللباس اإلسالمي من نطاق
احلامية الواردة يف املادة  9من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
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