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االضطهاد والتسامح ..الطريق الطويل إلى الحرية الدينية
نويل .د .جونسون ومارك كوياما
محمد الشيخ *
أَ ْن يكتب فيلسوفان سياسيان في تاريخ مفهوم "الحرية الدينية" ،فذاك أمر مألوف معهود .وأَ ْن يكتب عالما سياسة في الموضوع ذاته؛ فذاك أيضا أمر
أمر ما يعهد من قبل وال جرى ذكره .يقول صاحبي وهو يحاورني:
مشهود مأنوس .لكن ،أن يكتب فيه باحثان اقتصاديان ،بل ومؤرخان لالقتصاد؛ فذاك ٌ
"وما شأن علماء االقتصاد بالدين وبالحرية الدينية؟" ،فأقول لهَ :م ْه ،يا عزيزي ،فإن بعض أهم الكتب في "الدين" أمسى يؤلفها علماء اقتصاد .وما عنوا هم
باالقتصاد في االعتقاد فقط ،وإنما صاروا إلى العناية أيضا باالعتقاد في االقتصاد.
وبعد ،هذا كتاب غير معهود في تاريخ "الحرية الدينية" ،ال من حيث "الرؤية" وال من حيث "المنهج" .إذ ما كانت الرؤية المعتمدة فيه بالرؤية الدينية ،فضال
عن الفلسفية ،وإنما كانت رؤية اقتصادية باألولى وسياسية باأللحق .وما كان المنهج المتبع فيه منهجا تأمليا ،وإنما كان منهجا وضعيا استند صاحباه
إلى إحصاءات وبيانات وخرائط ورسومات ،بما لم يعهد بمثله من تأمل حال كتب مؤلفة في هذا الغرض .وإنه لكتاب أقرب إلى تاريخ الوقائع االقتصادية
واالجتماعية منه إلى تاريخ النظريات الفكرية.

يفتتح الكتاب ب��الإ��ش��ارة �إىل م��ا �س َّماه الباحثان ال�ه��زات التي
�أ�ضحت تعاين منها «القيم الليربالية» بت�أثري عوامل متباينة:
ال�ضغط االقت�صادي اجل��ام��ح وال�شعبوية ال�صاعدة والهجرة
امل�ت���س�ع��ة .وي���ش�ير امل ��ؤل �ف��ان �إىل �أن «احل ��ري ��ة ال��دي�ن�ي��ة» مكون
«جوهري» من مكونات الليربالية .وها هي �أم�ست تثري الكثري
من اجلدل .ويف بيئة كهذه ،يرى الباحثان �أنه ال بد من العودة
�إىل «�أ�صول» و�إىل «تطور» القيم الليربالية �ش�أن قيمة «احلرية
الدينية» .ويعلنان �أن هذا هو الغر�ض الذي يتغياه كتابهما .فهو
كتاب ي�سعى �إىل فهم كيف بزغت «احلرية الدينية» يف �أوروب��ا
الغربية من الع�صور الو�سطى (عهد «الت�سامح امل�شروط») �إىل
الع�صر احلديث (عهد «احلرية الدينية»).
وال ��ذي عند امل�ؤلفني �أن «احل��ري��ة الدينية» م��ا كانت توجد يف
ال�ع��امل م��ا قبل احل��دي��ث .وب�سبب م��ن ال ��دور ال��ذي ك��ان يلعبه
الدين يف دعم النظام ال�سيا�سي �-إذ كان ي�ضفي ال�شرعية على
احلكام -ف�إن النخب ال�سيا�سية �سعت دوما ملمار�سة الرقابة على
املمار�سة الدينية .ويف غياب حرية دينية حقة ،ما كان يوجد ،يف
�أف�ضل الأح��وال� ،سوى ما ي�سميه امل�ؤلفان «الت�سامح امل�شروط»
الذي عملت «احلرية الدينية» على جتاوزه يف الع�صر احلديث.
تلك ه��ي امل�س�ألة اجلوهرية يف الكتاب :دواع ��ي ب��زوغ «احلرية
ال��دي�ن�ي��ة» وق ��د جت ��اوزت «ال�ت���س��ام��ح امل �� �ش��روط» ،وح�ي�ث�ي��ات ه��ذا
البزوغ .وال يهتم الكتاب مب�ضمون الدين �أو االعتقاد؛ وبالتايل
ما كان كتابا يف الالهوت ،و�إمنا هو كتاب يف التاريخ االجتماعي،
وال �سيما منه يف �شقه االقت�صادي؛ حيث يهتم� ،أوال وقبل كل
�شيء ،بتطور «امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالقت�صادية» التي �سمحت
ببدو هذه احلرية.
دعاوى الكتاب الثالث
م��ن �أي ��ن ت�سللت مفاهيمنا احل��دي�ث��ة ع��ن «احل��ري��ة الدينية»؟
يقت�ضي اجل ��واب ف�ه��م ال �� �س�يرورة ال�ت��ي حتكمت يف ب ��زوغ ه��ذا
املفهوم .وهذا �أمر ال يتطلب املعرفة بالتاريخ وفهمه فح�سب،
و�إمن ��ا يقت�ضي درك التحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي
واجهت الدول ما قبل احلديثة .ولفعل ذلك ،ال بد من مواجهة
«ثالث �أ�ساطري» �شعبية تكونت حول مو�ضوع «الت�سامح الديني»:
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تقول الأ�سطورة الأوىل �إ َّن العنف الديني كان �شديد احل�ضور
يف �أوروبا الو�سطى واحلديثة املبكرة .وال كما تقول� ،إذ احلال
�أن اال�ضطهادات الدينية ما كانت ثمرة اعتقادات متع�صبة �أو
غري عقالنية ،و�إمنا كانت انعكا�سا لالقت�صاد ال�سيا�سي لعامل
ما قبل احل��دي��ث؛ حيث ك��ان احلكام يخ�ضعون للمرجعيات
الدينية بغاية �إثبات �شرعية حكمهم .و�إذا �صح �أنه ما كانت
ثمة «حرية دينية»� ،صح �أي�ضا �أن��ه ما ك��ان هناك «ا�ضطهاد
ديني» م�ست�شر .كان ثمة «ت�سامح م�شروط» يق�سم اجلماعات
الدينية �إىل دوائ��ر معزولة .وك��ان الثمن االقت�صادي امل��ؤدى
عن �سيا�سة العزل هذه مكلفا.
وت�ق��ول الأ��س�ط��ورة الثانية �إن ب��زوغ «احل��ري��ة الدينية» �إمن��ا
يعزى لتغري امل�ن��اخ ال�ف�ك��ري ،و�إىل ال��دع��اوى التي تقدم بها
مفكرون من �أمثال جون لوك وب��اروخ ا�سبينوزا وبيري بايل
للدفاع عن «الت�سامح الديني» .لكن �إن �صح �أن ه�ؤالء املفكرين
ه��م ال��ذي��ن دع ��وا �إىل احل��ري��ة ال��دي�ن�ي��ة ،ف�ل�م��اذا دع ��وا �إليها
ب��ال��ذات يف القرن ال�سابع ع�شر؟ ومل��اذا ن�سيت دع��اوى الذين
تقدموهم بالزمن ـ وه��م ك�ثر؟ «الأف �ك��ار» وح��ده��ا ال تكفي،
بل حتى «التجارة الوديعة» ،و�إمنا املفتاح يكمن يف «امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية» .واحلال �أن التحوالت التي �شهدتها االقت�صادات
احلديثة املبكرة ،وكذا تلك التي �شهدت عليها الدول ،هي التي
قادت ،قبل غريها من العوامل� ،إىل اعرتاف تدريجي ب�أهمية
«احلرية الدينية».
وتقول الأ�سطورة الثالثة �إ َّن م�صدر العنف الديني الأ�سا�سي
ه��و ال ��دول ��ة .وذل ��ك بحكم م��ا مت اف�ترا��ض��ه م��ن �أن ال��دول��ة
كانت مفرت�سة فنزعت �إىل الت�سلط املطلق؛ وبالتايل �أ�شاعت
اال�ضطهاد وغ َّلبت النخبة على جمموع املجتمع .بيد �أن ما
نن�ساه �أن هذا الر�أي ال�شائع ي�سقط مفهوم «الدولة احلديثة»
على زم��ن ك��ان��ت فيه ال��دول��ة �شبه غائبة يف جت ��ارب النا�س
ال �ع��ادي��ة م��ن ق �ب��ل .واحل ��ق �أن ال���س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة والأه�ل�ي��ة
هي التي �أ�شاعت اال�ضطهاد ـ على نحو ما هو ب ّ�ين يف حملة
«مطاردة ال�ساحرات» ـ ولي�ست النخب املركزية ممثلة الدولة،
والتي كانت يف �أغلبها دنيوية الهوى وليربالية الر�أي.

�إذن ،ي�ستبعد امل ��ؤل �ف��ان «م ��روي ��ات» ن���ش��أة «احل��ري��ة الدينية»
ال�سائدة ،ويعر�ضان «مروية �أخرى» عن بزوغ «احلرية الدينية».
ويفعالن ذلك ال بالرتكيز على «الأفكار» و«املعتقدات» ،و�إمنا
على «امل�ؤ�س�سات» التي حكمت العامل ما قبل احلديث وما طر�أ
عليها من تطور.
وبدورها ،تنبنِي الأطروحة التي يقدمها امل�ؤلفان يف كتابهما
على ثالث دعاوى:
تو�سل احلكام الدين لت�سويغ
 الدعوى الأوىل :عرب التاريخ َّحكمهم و�إ��ض�ف��اء ال�شرعية على �سلطتهم .وك��م ك��ان قدميا
التعالق بني الدين وال�سلطة ال�سيا�سية� .إذ منذ �أق��دم ع�صور
التاريخ قام توازن بني الدين والدولة .لكنه انك�سر لأول مرة يف
�أوروبا الغربية .ويدر�س الكتاب كيف مت االنتقال من عامل كان
فيه الدين وال�سيا�سة ممتزجني �إىل عامل �صارت فيه «احلرية
الدينية» حتظى باالحرتام وت�ستحق الرعاية .وكان من نتائج
التعالق الذي حدث عرب التاريخ �أن تو�سلت ال�سيا�سة بالدين،
فلج�أت �إىل احلد من احلريات الدينية و�إىل �إنزال اال�ضطهاد
بالذين يخالفون ال�سنة .ولئن حدث الت�سامح الديني ،ف�إنه كان
ت�ساحما م�شروطا ،وما كان باحلرية الدينية احلقة .وغالبا ما
كان يتم الت�سامح مع املن�شقني عن ال�سنة يف املجتمعات ما قبل
احلديثة ،ما مل يهددوا �سلطة احلاكمني.
كيف ح��دث االن�ت�ق��ال م��ن «الت�سامح امل���ش��روط» �إىل «احلرية
ال��دي�ن�ي��ة»؟ ثمة «�آل �ي��ات» ق ��ادت �أوروب ��ا م��ن ت ��وازن اجتماعي-
�سيا�سي �إىل �آخر؛ �أي �إىل جمتمعات ليربالية مفتوحة قائمة
على قواعد حكم عامة.
وقد ب�سط امل�ؤلفان هذه الدعوى يف الف�صول ال�ستة الأوىل من
كتابهما� .إذ �أقام الف�صل الأول في�صل التفرقة بني «الت�سامح
امل�شروط» و«احلرية الدينية» مميزا بني طريقتني يف تنظيم
املجتمع :تتمثل الطريقة الأوىل يف �شكل التنظيم االجتماعي
الذي ورثناه عن الإقامة الأوىل للمجتمعات الزراعية ،وبقي
حا�ضرا يف كل �أنحاء العامل �إىل قرون قليلة .وقام على «قواعد
ه��وي��ة» .وه ��ي ق��واع��د ح�ك��م و��س�ل��وك ت�ع��ام��ل الأف � ��راد معاملة
تختلف بالقيا�س �إىل هويتهم االجتماعية .وتنه�ض الطريقة
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الثانية لتنظيم املجتمع على ا�ستعمال ق��واع��د ع��ام��ة حلكم
املجتمع و�إدارة �سلوك الأف��راد .وهي تعامل كل �أف��راد املجتمع
على قدم امل�ساواة .ولقد كانت قواعد الهوية مديدة احل�ضور
يف العامل برمته؛ لأنها كانت ت�ؤهل احلكام �إىل �ضمان امتيازات
خا�صة جلماعات اجتماعية خم�صو�صة .وكان من ثمرات ذلك
احلفاظ على النظام .فكانت �أرخ�ص ال�سبل �إىل حتقيق ذلك.
لكن كان لها ثمن باهظ �سواء على م�ستوى الت�ضحية باحلرية
ال�شخ�صية �أو على م�ستوى تبطيء النمو االقت�صادي .وبال�ضد،
ك��ان��ت ق��واع��د احل�ك��م ال�ت��ي ال ت�ستند �إىل ال�ه��وي��ة -ال�ق��واع��د
احلديثة حلكم و�إدارة الأفراد واملجتمعات« -باهظة التكلفة»؛
�إذ ك��ان��ت تت�ضمن اال�ستثمار يف م�ؤ�س�سات ق ��ادرة على تقوية
امل�ساواة �أمام القانون بني كل �أع�ضاء املجتمع؛ مبا كان يق�ضي
بتن�صيب حماكم و�إق��ام��ة حماكمات وتعزيز �شرطة ال��دول��ة.
لكن مقابل ذل��ك ،كان ذلك اخليار ي�ضمن النمو االقت�صادي
والتجديد .فكان ال بد مما لي�س منه بد .ويقدم الف�صل الثاين
�إطارا لفهم العالقة بني الكني�سة والدولة على النحو التايل:
ك ��ان ال ��دور ال �ت ��أث�يري ل�ل��دي��ن يف املجتمع مي�ن��ح للمرجعيات
«ال���س�ل�ط��ات» الدينية �أه�م�ي��ة ب��ال�غ��ة ،اجتماعيا و�سيا�سيا؛ �إذ
ت�ستعمل ذاك الت�أثري لل�شراكة مع ال�سلطات الدنيوية مانحة
�إياها ال�شرعية ال�سيا�سية مقابل تقوية الدولة القوية ال�سنية
ال��دي�ن�ي��ة .وي��رك��ز ال�ف���ص��ل ال�ث��ال��ث ع�ل��ى امل��ؤ��س���س��ات ال�ت��ي ق��ام
عليها «الت�سامح امل�شروط» .وقد فح�ص كيف �شكلت الدواعي
ال�سيا�سية واالقت�صادية مواقف من اخل��روج عن امللة .وهذا
يف�سر ترافق ب��روز تنظيمات �سيا�سية �أك�ثر ان�سجاما بحركة
ا�ضطهاد .وكانت النتيجة الوجه املظلم للت�سامح امل�شروط:
اال��ض�ط�ه��اد ال��دي�ن��ي ال ��ذي ع��ان��ت م�ن��ه احل��رك��ات الهرطقية.
ويتناول الف�صل ال��راب��ع ال�شروط االجتماعية واالقت�صادية
التي حكمت �إق��ام��ة اليهود ب ��أوروب��ا الغربية .وق��د ق��ام ت��وازن
«الت�سامح امل�شروط» على املوارد االقت�صادية التي و ّلدها قر�ض
امل��ال على الطريقة اليهودية .وك��ان ت��وازن��ا ه�شا �إىل الغاية
��س��رع��ان م��ا انك�سر خ�لال ��س�ن��وات ال�ضنك االق�ت���ص��ادي التي
عرفتها �أوروبا .ويدر�س الف�صل اخلام�س ال�صلة بني الظروف
املناخية الق�شفة «اجلفاف واملجاعة» وا�ضطهاد اليهود .كما
يبني الف�صل ال�ساد�س كيف �أن اليهود كانوا مي�سون من ذوي
الو�ضع اله�ش ما �أَنْ كان يحدث الت�شكيك يف م�شروعية احلكام.
الدعوى الثانية :يذهب الباحثان �إىل التمهيد لهذه الدعوى
مبالحظة �أن الكني�سة الو�سيطة �أفلحت يف ه��زم م��ا ال يكاد
يح�صى من الهرطقات ،لكنها �أخفقت يف هزم حركة «الإ�صالح
الديني» .ومفاد الدعوى �أن احلكام الأوروبيني �سعوا �إىل رفع
ال�ضرائب �أكرث لتح�صيل مداخيل �أك�بر .وقد ترتب عن هذا
قيام �أ�شكال من التوتر بني قواعد الهوية امل�ستندة �إىل الدين
و�سلطان ال��دول��ة يف احلكم .فكان �أن ن�ش�أت حركة الإ��ص�لاح.
وك��ان من �ش�أن الإ��ص�لاح -وي��ا للمفارقة� -أن �أدى �إىل ازدي��اد
حركة اال�ضطهاد .وقد ب�سط امل�ؤلفان هذه الدعوى يف الف�صول
الثالثة الالحقة؛ وذل��ك بحيث در���س الف�صل ال�سابع ت�أثري
حركة الإ� �ص�لاح .وق��د ب��دا الإ� �ص�لاح ،بالن�سبة �إىل امل�ؤلفني،
مب�ث��اب��ة ��ص��دم��ة وج �ه��ت �إىل ال�ت�ف���ض�ي�لات ال��دي �ن �ي��ة؛ بحيث

ك�سرت ادع��اءات احلكام ال�شرعية ال�سيا�سية .و�أدى هذا بدوره
�إىل ا�ضطهاد ديني ق�صري الأم ��د متفاوت الأث ��ر لكنه �شديد
ال�ب��أ���س ،ال �سيما يف �إجن�ل�ترا وفرن�سا والأرا� �ض��ي املنخف�ضة.
وح ��دث االن�ك���س��ار الأع �ظ��م ع�ن��دم��ا ��س��ار ب�ن��اء ال��دول��ة بخطى
حثيثة نحو الأمام �سريه الأ�سرع .وحيثما كان �سلطان الدولة
�أعلى واال�ضطهادات �أ�شد ،بزغت امل�ؤ�س�سات اجلديدة .وقد بدا
�أن ه��ذه امل�ؤ�س�سات ال تتوافق م��ع ت ��وازن الت�سامح امل�شروط.
وهكذا ،ما عاد حكام �إجنلرتا وفرن�سا وهولندا ،بعد عام ،1600
يخ�ضعون �إىل الدين� .أك�ثر من ه��ذا ،مع النمو االقت�صادي،
بدا ثمن ا�ضطهاد الأقليات الن�شيطة باهظا ،فكان ال بد من
ب��روز ال��دول��ة الليربالية .ويف�سر الف�صل الثامن حالة �شبه
اجلزيرة الإيبريية التي جل�أت �إىل حماكم التفتي�ش لتنميط
ال�ن��ا���س ،وم��ا ك��ان م��ن �أث ��ر ل��ذل��ك على �أف ��ول �سلطان �إ�سبانيا
االقت�صادي وال�سيا�سي بعد عام  .1600ويتتبع الف�صل التا�سع
ال�ت�ط��ورات التي حدثت يف فرن�سا و�إجن �ل�ترا بعد ع��ام .1600
ويرى �أن احلكام �سعوا �إىل العودة �إىل توازن الت�سامح امل�شروط،
يف فرن�سا ،على �أ��س��ا���س م��ن الكاثوليكية ،ويف �إجن �ل�ترا ،على
ق��اع��دة م��ن الأجن�ل�ي�ك��ان�ي��ة ،لكن ال�ن�ج��اح ك��ان حم ��دودا ،و�أدى
�إىل اقت�صاديات دينية م�شتتة .وقد حاول لوي�س الرابع ع�شر
طرد طائفة الهوغنوت من بلده ،لكنه �أخفق يف ت�صيري فرن�سا
ب�أكملها كاثوليكية ،و�أدى ثمنا اقت�صاديا غاليا على فعلته تلك.
وا�ضطهدت �إجن�ل�ترا ب��دوره��ا الربوت�ستانت غري ال�سنيني يف
القرن ال�سابع ع�شر قبل �أن تتخلى عن حماوالتها �إجناز الت�سنن
التام بعد عام  .1689لكن القرن الثامن ع�شر الربيطاين �سار
نحو توازن جديد مع دور للدين �أقل.
ال��دع��وى ال�ث��ال�ث��ة� :إذ عجز ال�ع��دي��د م��ن �صناع ال�سيا�سة عن
�إع��ادة ترميم ال�شراكة القدمية بني الدين وال��دول��ة ،ف�ضلوا
حل التوتر بني قواعد حكم الهوية الدينية و�سلطان الدولة
بالتخلي عن قواعد الهوية .وبالبدل من ذلك ،طوروا �أنظمة
حكم تغافلت ع��ن ال �ف��وارق ال�ف��ردي��ة و�أخ���ض�ع��ت اجلميع �إىل
جملة قوانني وتنظيمات م�شرتكة .وهذا ما ف�صل فيه القول

الف�صالن العا�شر واحلادي ع�شر� .إذ ا�ستق�صى الأول ما �سماه
امل�ؤلفان «�أفول العنف �ضد ال�سامية» بعد عام  .1600وقد ر�أيا �أن
هذا الأفول ما كان ب�أثر مبا�شر من الإ�صالح �أو التنوير ،بقدر
ما كان ب�أثر تنامي �سلطان الدولة الذي حرر الدول الأوروبية
م��ن اال�ستتباع �إىل نظام القر�ض اليهودي ويف نف�س الوقت
�أظهر �أنه ما كان لها �أن ت�ستجيب �إىل هذه النزاعات الطائفية.
ويقر امل�ؤلفان ب�أنه يف فرن�سا لعبت مفاهيم الأنوار عن امل�ساواة
بني بني الب�شر دورا حا�سما يف رفع احلواجز التمييزية ،لكن
يف بلدان �أخرى كانت االعتبارات الربجماتية املتعلقة ب�ضريبة
الدخل واالقت�صاد هي الأهم .وقد عمد الباحثان -يف الف�صل
احلادي ع�شر� -إىل درا�سة ال�صلة بني �سلطان الدولة والعنف
الديني من منظور �آخ��ر :منظور حماكمة ال�ساحرات .وهنا
جند املركزية القانونية �-سلطان الدولة -وقد �صارت ت�ستند
�إىل القانون العام قد عملت على احلد من مقدرة امل�ؤ�س�سات
ال�شرعية املحلية على اال�ستجابة �إىل امل�خ��اوف ال�شعبية من
ال�ساحرات ،وحدت من اال�ستعمال االعتباطي للتعذيب .وهكذا
يبدي ه��ذا امل�ث��ال كيف �أن منطق ال��دول��ة انت�صر على منطق
اجلماعة.
ما هي النتائج االقت�صادية للحرية الدينية؟
ُي�برِز الف�صل الثاين ع�شر �أ َّن امل��دن التي كانت مت�ساحمة مع
ال�ي�ه��ود من��ت ب�سرعة �أك �ب�ر .ويفح�ص الف�صل ال�ث��ال��ث ع�شر
القومية بح�سبانها امل�صدر البديل ال��ذي �أم�ست تتكئ عليه
ال�شرعية ال�سيا�سية .ذلك �أن القومية (املدنية ولي�س العرقية)
توافقت مع احلكم القائم على القواعد العامة .ويدعي امل�ؤلفان
�أن بروز القوميات املدنية �ساعد الدول الأوروبية على ا�ستبدال
ال�ق��واع��د ال�ه��وي��ات�ي��ة ب��ال�ق��واع��د ال�ع��ام��ة .ويف الف�صل امل ��وايل
يخرج امل�ؤلفان عن �أوروبا لبيان �أن �إطارهما التف�سريي ي�صلح
للتطبيق على ب�ل��دان �أخ ��رى .يف ال�شرق الأو� �س��ط ،مثال ،كان
الدين حا�سما يف ال�شرعية ال�سيا�سية ،وكان الت�سامح امل�شروط
مع الن�صارى واليهود متوافقا مع الداعي الربجماتي للحكام
ال�ع��رب .لكن ه��ذا الت�سامح ك��ان قائما على �أع ��راف هُ وياتية.
وقد عاقت التبعية �إىل هذه الأعراف النمو االقت�صادي .و�أدى
الف�شل يف اال�ستثمار يف تعزيز �سلطان الدولة �إىل بقاء توازن
الت�سامح امل�شروط قائما حتى �أدركته الأزمنة احلديثة .ويربز
الف�صل الأخري الوجه املظلم للدولة احلديثة الذي �أبدت عنه
�أملانيا النازية ورو�سيا ال�شيوعية؛ �إذ كالهما قمع الدين .وقد
�أظهرا املرجعيات الدينية بح�سبانها م�صادر مناف�سة لل�سلطة
ال�سيا�سية ،وكم �ضحايا ب�أقليات دينية.
---------------------------------------------- الكتاب« :االضطهاد والتسامح :الطريقالطويل إلى الحرية الدينية».
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