
 

ــــــالي والبحــــــــــم العـــــــــــــــــــوزارة التعلي ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــث العلــ ـــــ ـــ  ميــــ

ــــد خيضر بسكـــــة محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــجام ـــــ ـــ ـــــ  رةــ

 وم السياسيةـــوق والعلــــة الحقـــــــــيـكل

ــــم الحقــــــــــــــــــــــــــقس ـــــ  وق ـــــــ

 انحمايــة انجىائيـــة نحريــة انمعحقذ
 - دراســــة مقاروــــة -

 

 ق انون عام :أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص
 

 جحث اشراف:                                                                                                 :انطانة مه اعذاد       

 وشــــــــــــــمصطفى بخ /ورـــــالدكت                                   ور               ـــــــــــڤرـــڤل ــــــنبي  

 

 أمام لجنة المناقشة المتكونة من السادة األساتذة:

 رئيسا                                     جامعة بسكرة                            الزين عزري            أستاذ        /االستاذ الدكتور

 مشرفا ومقررا                      مصطفى بخوش                أستاذ محاضر أ           جامعة الملك فيصل             /الدكتور

 ممتحنا                                   جامعة باتنة                               فريدة مزياني          أستاذ       /األستاذة الدكتورة

 ممتحنا                                     عبد الحليم بن مشري          أستاذ محاضر أ            جامعة بسكرة          /الدكتور

 ممتحنا                              حاضر أ           جامعة بسكرة                 عزالدين كيحل                  أستاذ م /الدكتور

 ممتحنا                               الطاهر زواقري                 أستاذ محاضر أ            جامعة خنشلة                 /الدكتور

 

 السنـــــــة الجامــــــعـيـــة
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 سم اهلل الرحمان الرحيمب
ق ال تعالى:" ال اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن  

يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال  
 انفصام ليا واهلل سميع عليم "

652البقرة اآلية    

ق ال تعالى:" ولو شاء ربك آلمن من في األرض كليم جميعا أف أنت  
نوا مؤمنين"      تكره الناس حتى يكو   

99يونس اآلية      

 ق ال تعالى: " وما أرسلناك اال رحمة للعالمين"
701االنبياء اآلية    

ق ال تعالى: ان الذين آمنوا والذين ىادوا والصابئين والنصارى  
والمجوس والذين أشركوا ان اهلل يفصل بينيم يوم القيامة ان اهلل  

71الحج اآلية                             على كل شيء شييد "          

 

 صدق اهلل العلي العظيم



 إىداء

 رحميا اهلل. والى روح أمي الغالية الى أبي سبب وجودي،

 إلى زوجتي.

 إلى ابني سامي وابنتي سمية.

 الى جميع أفراد عائلتي صغيرا وكبيرا.

 إلى كل نفخة روح حرة.

                   .أىدي رسالتي

                        

 

 ور  ڤرڤ نبيل                                                               

 



 شكر وعرف ان
 أشكر اهلل على ما حباني من طلب العلم،ووفقني للمزيد منو. 

أشكر األستاذ الف اضل الدكتور/ مصطفى بخوش على قبولو  و  
  ، وعلى صبره و توجيياتو القيمةاألطروحةتحملو اإلشراف على ىذه  

 خالل سنوات البحث.

أشكر كل  االساتذة و الزمالء الذين كان ليم فضل علي في  
 مساري الجامعي.

كلية الحقوق    الشكر موصول الى االستاذ عزري الزين عميد
 ، والعلوم السياسية بجامعة بسكرة

في اخراج ىذه الرسالة  ولو بشطر كلمة   أشكر كل الذين ساىموا
 لترى النور.

 ور  ڤرڤ نبيل 
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 مقدمـــــــــــــــة :

، ، لكن ىذا االعتقاد الفطري أصابو التعددان منذ القدم اعتقد في الو يعبدهإن اإلنس
وصنعوا آلية  اكب والنجوم والشمسالكو فاعتقدوا في  ؛آلية من دون اهلل الناس فاتخذ بعض
الدين من أقوى السمات التي ف .االعتقادات وما إلى ذلك من وأليو بشرا مثميم ،ليم بأيدييم

يمجأ  وىو في ىذا االعتقاد المسيطر عميو، الحية،ميزت اإلنسان عن غيره من الكائنات 
بذلك فانو سيخمق  وان لم يعترف ،تمنحو األمان في حال الخوف والحاجةقوة عموية ى إل

 .لنفسو معبودات  يعطي ليا أشكاال أو تسميات مختمفة
 -ي حرية المعتقد من الحقوق اليامة، فمكل إنسان الحق في اعتناقإن الحق ف 

لو أن  ما شاء من العقائد، ولو في ذلك ممارسة العبادات المتصمة بيا، كما -عدم ذلكأو 
ومادام األمر  ،بشتى األساليب أو الدعوة اليو والتعبير عن ذلك يمارس االحتفاالت الدينية،

 ! ؟في ظل دولة القانون الميمة ياابطليذه الممارسات ضو  فانكذلك 
فــــــــي  -إن الحمايــــــــة الجنائيــــــــة لحقــــــــوق اإلنســــــــان بصــــــــفة عامــــــــة ولحريــــــــة المعتقــــــــد 

 عـــــن، تختمـــــف اختبلفـــــا كبيـــــرا بصـــــفة خاصـــــة -موضـــــوعنا الـــــذي نحـــــن بصـــــدد البحـــــث فيـــــو
، بــــل تتعــــداىا الــــى فعاليــــة ىــــذا التجــــريم فــــي حمايــــة مجــــرد دراســــة أركــــان الجــــرائم والعقوبــــات

  حريـــــــة المعتقـــــــد مـــــــن المســـــــاس واالعتـــــــداء ونجاعتـــــــو فـــــــي تنظيميـــــــا.المصـــــــمحة وىـــــــي ىنـــــــا 

ــــــى أســــــاس مــــــا يجــــــب أن يكــــــونحقــــــوق اإلنســــــان يجــــــب أن ينظــــــف ــــــى  ر إلييــــــا عم ولــــــيس عم
ألنيـــــا تنبـــــ  مـــــن كرامتـــــو المتأصـــــمة فيـــــو، ولـــــيس مـــــن عطـــــاء ومـــــن   أســـــاس واقـــــ  معـــــيش،
 األنظمة المتحكمة فيو.

واع الحمايــــة بــــل أىميــــا عمــــى الحمايــــة الجنائيــــة ىــــي نــــوع مــــن أنــــف ومــــن خــــبلل مــــا ســــبق
لكـــون أنـــواع الحمايـــة المقـــررة فـــي فـــروع  ،الجنـــائي يتـــدخل لبســـط حمايتـــو اإلطـــبلق، ألن القـــانون
ولعـــل مـــا  .القـــيم، وحريـــة المعتقـــد واحـــدة منيـــالحمايـــة ىـــذه المصـــال  و  تكفـــيالقـــانون األخـــرى ال 
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الــــدواف   - تاسةةةةجنم اتةةةةةج-الحمايةةةةجناليةاليةةةةجنلحتيةةةةجنالم   ةةةة جعمنــــي أبحــــث فــــي موضــــوع: 
 الموضوعية والذاتية التالية:

   :فيي لل وافعنالموضوعيج بالنسبة

  .بأخيو االنسانحدود عبلقة اإلنسان  عمى االختبلف في الدينتأثير  معرفة   -

من  الجنائي منيا والقانون الدولي وخاصة القانونموقف القوانين سواء الداخمية  -
 .قدساتيماالعتداءات التي تمس معتقدات الناس وم

بروز األقميات، التعدد و ظاىرة  التحديات التي تواجو التشريعات الحديثة في مواجية  - 
 والتزامات الدولة داخميا ودوليا.  وعالمية حقوق االنسان

 :فتتمثل في لل وافعنالذا يجأما بالنسبة 

ميول شخصي نحو البحث عن حمول إلشكالية الموضوع، و الرغبة في خوض  -
 .ي ترتبط بالحريات العامة وحقوق اإلنسانالمواضي  الت

 قمة الدراسات شكمت حافزا شخصيا نحو الموضوع. -

الحماية  بخطورة وأىمية موضوعىمة في تنوير المشرع والباحثين، المساالرغبة في  -
  حرية المعتقد.ل الجنائية

 -المعتقــد الحمايــة الجنائيــة لحريــة  :فــي موضــوعالبحــث  إلشةةلاليجأمــا بالنســبة 
أينم ىناس طاعتنال شةتي اتنالم اتةةجنإتسةاونعواعة نوننإلى: تتمثل فين-مقارنة دراسة
،نفة نظةلناالة معنم   ة ا  انلحتيةجنالم   ة ف الةجنولافيةجننلحمايةجنيةاليةجنم يةةجنأسس

   و واف  انعلىنم اييتنح وقناالةساننال الميج؟

 ىي:فرعية  أسئمة ىذا تفرع عني 

 وشتى مظاىر االحتفاالت  ،وحرية العبادة دالمعتق حمي التشري  الوطني حريةىل ي
  ؟الدينية
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  ىل يحمي القانون الجنائي المقدس من الدين؛ سواء كان مكان عبادة أو الكتب
 المقدسة وغيرىا من الرموز الدينية؟

 ؟ في ظل اعتبار أن أغمب الدول العربيةشريعة اإلسبلمية من حرية المعتقدما موقف ال 
وما تأثير ذلك عمى كفالة وحماية  ؟ين الدولة الرسميتعتبر اإلسبلم د و االسبلمية

 لنسبة لممختمفين عن دين الدولة الرسمي؟حرية المعتقد با
  ىل من حماية المقدسات الدينية؟ و بحقوق اإلنسان  الدولية المعنيةما موقف االتفاقيات

 بحرية المعتقد ؟ وما ىو دورىا؟ ىناك اعبلنات خاصة
  معتقد ىل ىو مطمق أم مقيد ؟ية الما ىو نطاق الحق في حر 
 ؟ وحرية العبادة ما ىي ضوابط وضمانات وقيود حرية المعتقد 
 ؟وماىي أنواعيا الجرائم الدينيةالمقصود ب ما 
 وخاصة المشرع  مسألة الجرائم الماسة بيذه الحرية ؟ الوطني كيف عالج المشرع

 واالجتياد القضائي في ذلك؟ الجنائي ؟
فإنيا تيدف الى االجابة عن اشكالية البحث األولى؛ باإلجابة عن : أه اعنال تاسجفيما يخص 

 األسئمة الفرعية السابقة الذكر فتكون األىداف التالية:
 معرفة موقف التشريعات المقارنة من مضامين حرية المعتقد من عبادات، وشعائر ن

 دينية وشتى مظاىر االحتفاالت الدينية.
 قوانين ارسة الدينية، والتي تكون محل خطاب المعرفة أنواع الجرائم المتعمقة بالمم

 .لمساسيا مصمحة يحمييا قانون العقوباتبأقدس الحريات،  الجنائية باعتبارىا مساسا
  ازالة المبس حول عبلقة حرية المعتقد بعقوبة الردة في الشريعة االسبلمية، وىل ىي

 ! تناقضيا أم ىي كفالة وحماية لممعتقد الديني؟
  الشرعة الدولية لحقوق االنسان من حرية المعتقد، واالعبلنات العالمية االحاطة بموقف

 المتخصصة في ىذا المجال.
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  )القدرة عمى تمييز مواطن التشابو واالختبلف بين أنواع الضوابط والقيود )حدود
الدستورية والتشريعية والتنظيمية التي وضعتيا القوانين المقارنة، في معالجة وكفالة 

 .حرية المعتقد
  معرفة جيود التشري  الجزائري في كفالة ىذه الحرية عمى المستوى الدستوري، وكذا

القانون الجنائي، وكذا عمى المستوى الدولي ومدى ىذه الحماية، وىل تتفق م  
 المعايير الدولية وم  الدين الرسمي لمدولة الجزائرية؟

 يودىا في حماية وكفالة ذكر نماذج من التشريعات محل المقارنة العربية والغربية، وج
حرية االعتقاد الديني لؤلفراد، بغض النظر عن تبنييا الرسمي لدين معين أو عدم 

وىل اليدف منيا  ذلك، وسنرى كيف أنيا تتفاوت في تبريرىا لمقيود المرصودة ليا؛
حماية النظام العام؟ أم حماية  حرية المعتقد وىل أي معتقد؟ أم معتقدات بعينيا دون 

 غيرىا؟
نالساب جفيما يخص  أشرت من قبل أنيا قميمة منيا: ما كتبو في صمب  ال تاسات

موضوعي األستاذ/ محمد السعيد عبد الفتاح في كتابو: الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة 
 في رسالتو لمدكتوراه الموسومة إدريس حسن محمد محمودي، وكذا: -دراسة تأصيمة تحميمية –

محمد حسن  وكذا: -دراسة مقارنة-ية في الشريعة اإلسبلمية والنظم القانونية الحرية الدينب: 
سعد و:  -دراسة مقارنة-حرية العقيدة وممارسة شعائر األديان في رسالة دكتوراه:عمي حسن 

التشري  حرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في  في رسالتو: عمي عبد الرحمان البشير
ت السابقة عالجت حرية المعتقد، والحماية القانونية ليا وخاصة الدراسة . ىذه الدراسااألردني

األولى: المتعمقة بالدراسة التأصيمية والتحميمية لحرية المعتقد والتي عالجت خاصة موقف 
 المشرع المصري من ىذه الحرية وجرائم المساس بالدين االسبلمي، والكتب المقدسة..الخ.

وباقي الدراسات التي  ،عن تمك الدراسة خاصة تي قمت بياالذي يميز الدراسة الولكن  
أطمعت عمييا: أنني عالجت موضوع حماية حرية المعتقد من شقو الجنائي معالجة شاممة 
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وبأسموب مقارن، سم  بمعرفة ليس فقط موقف التشري  الوطني، بل نماذج من تشريعات دول 
سم  بمعرفة مظاىر التفوق في كفالة ىذه أن أسموب المقارنة  :ثاةيا، أوالغربية وعربية ىذا 

الحرية عمى المستوى النظري والتطبيقي بين التشريعات محل المقارنة بالنظر لدرجة القبول 
الدراسة عالجت  ثالثا:والتعاطي م  االنتياكات المرصودة ضد األديان والمقدسات الدينية. 

ة) المقرر األممي المعني بمراقبة موقف الييئات المعنية بحقوق االنسان في حماية ىذه الحري
حماية حرية المعتقد(، والجيود الرامية لوض  اتفاقية دولية تجرم المساس بالمقدسات الدينية 
ومنو بحرية المعتقد، وىذا ما تنادي بو حاليا أغمب المنظمات والييئات الحقوقية وحتى بعض 

 الدول في ظل االعتداءات المحمومة عمى حرية المعتقد.  
باعتبارىا  ،أسموب المقارنة بالمجانبة ت واخترتالمتب  فقد آثر  المة جا فيما يخص أم

سموك المشرع في  ومقارنة أحد أىم المناىج المتبعة في الدراسات القانونية، والتي تتي  لنا تتب 
عينات المقارنة الشتراكيا في أمور كثيرة ك : األولىباعتباروالغربية  مختمف الدول العربية

ونقارن  !؟غة والدين والتاريخ الواحد...الخ (، واختبلفيا في معالجة ىذا الموضوع كما سنرى)الم
ثم ، لحرية المعتقد يا الخاصالغربية التي ليا مفيوم الثانية ىذا الوض  م  الحال في الدول

 .حقوق اإلنسانعالمية في ظل اعتبارات  )الشرعة الدولية لحقوق االنسان(الموقف الدولي
 ة الحال موقف الشريعة اإلسبلمية.وبطبيع

 :الص وباتومن ىذه لكل بحث ميما تم وكمل صعوبات اعترضت انجازه 

، في ظل اعتبارات من جانبيا الديني المعاصرق دية قمة المراج  التي تناقش القضايا الع  -
 وعالمية حقوق االنسان. دولة القانون

ضيق ال يحتمل القياس اال في  نصوص التشريعات العقابية تحتاج الى شرح وتفسير -
حو أن ال جريمة اال بنص وال عقوبة اال بقانون، وىو ما سنوض :عمى اعتبار -أضيق نطاق

 في النصوص المتعمقة بموضوعنا؟



 ة ــــــــــــــــــــــمقذم

 ح

 

التشريعات المتخصصة في موضوع الحماية الجنائية لحرية المعتقد، وممارسة الشعائر -
 .تطبيقيا ة نسبيا مما يقمل من فرصالدينية، قميمة وحديث

 قمة االجتياد القضائي في موضوع لم يبت فيو تشريعيا فما بالك بالممارسة القضائية. - 

وجود مراج  واجتيادات بالمغات األجنبية )االنجميزية والفرنسية( خاصة بدول غربية  -
متعمقة بمجتمعات مختمفة كمية عن أنيا    المحمي رغمحاولنا استغبلليا، ومقارنتيا عمى الواق

 .  وتشريعات البمدان العربيةواق

الموضوعية والزمانية والمكانية، فقد اقتصرت الدراسة عمى بعض  لح و نال تاسجبالنسبة 
التشريعات العربية ومحورىا التشري  الجزائري والمصري والعراقي، مقارنا فيما بينيا م  التشري  

 ولية لحقوق اإلنسان.الفرنسي واألمريكي واالنجميزي، دون إىمال موقف الشرعة الد

نال تاسج إن تطور وأسس الحماية  األولبينت في  بابينتفرع بعد مقدمة إلى ت الطج
 موضحا ،مسار حرية المعتقد عبر التاريخ القانونية لحرية المعتقد لحرية المعتقد؛ شرحت فيو

تورية معرفة مختمف الضمانات الدس الحق في حرية المعتقد ومضامينيا ومفاىيميا، وكذا ماىية
فبينت فيو الحماية الموضوعية والحماية  لثاة اأما الباب والدولية والتشريعية دراسة مقارنة، 

لمضمانات واألسس التي شرحتيا في الباب لحرية المعتقد، باعتبارىا نتيجة حتمية اإلجرائية 
 الحمايةو  ما لم تدعميا الحماية الموضوعية ياتنفك عنيا، حيث ال يمكن  التحقق مناألول وال 
والحماية  ،ىذه الحماية وذلك بعرض الجرائم التي تمس بحرية المعتقد وسبل تعزيز االجرائية؛

الجنائية و االجرائية المقررة لمشعائر الدينية والرموز الدينية والكتب المقدسة، واآلفاق المستقبمية 
عمى المراتب بحرية المعتقد الى أ في محاولة لموصول لتعزيز حماية المقدسات الدينية،

تعيشو سواء داخل الدول)أفرادا وجماعات( أو عاشتو و الحمائية، بالمقارنة الى ما واقعيا الذي 
ومقترحاتي البحثية.البحث ج ئتتضمن نتا عمى المستوى الدولي. وأخيرا خاتمة
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ن

ن

ن:األولالبابن

 طوتنوأسسنالحمايجنال اةوةيجن
نلحتيجنالم    

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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ن

نالبابناألول:

نالحمايجنال اةوةيجنلحتيجنالم     طوتنوأسسن

البــاب األول الــذي نتتبــ  فيــو تطــور الحمايــة القانونيــة  :نســتعرض فــي مســتيل ىــذه الرســالة
، وكــذا عناصــر الحــق لحريــة المعتقــد واألســس والمصــادر التــي ترتكــز عمييــا فــي الــنظم القانونيــة
ات عمــى اختبلفيــا وأثــره فــي حريــة المعتقــد ، ثــم موقــف التشــريعات المقارنــة مــن الــدين والمعتقــد

 عمى الحماية القانونية لحرية المعتقد، وفق الخطة التالية:

التطور التاريخي لحرية المعتقد.الفصلناألول:ن  

: التعريف بحرية المعتقد.الفصلنالثاة   

: مصدر وأساس حرية المعتقد في التشريعات المقارنة.الفصلنالثالث  

عتقد.: عناصر الحق في حرية المالفصلنالتابع  

 .: موقف التشريعات المقارنة من الدين والمعتقداتالفصلنالالامس        

 

ن

ن

ن

ن

ن
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ن

ن

ن

ن

ن

نالفصلناألول:

ال طوتنال اتيال نلحتيجن
نالم    

ن
ن

ن
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ن

ن

نالفصلناألول:

نال طوتنال اتيال نلحتيجنالم    

البحث في الشرائ  القديمة  يجدر بنا لكي نبحث في التطور التاريخي لحرية المعتقد 
ثم في الشرائ  السماوية في  ،المبحث األول بائدة الشرقية منيا والغربية فيال ضاراتوالح

، وفق الخطة وفي المبحث الثالث نعرض حرية المعتقد في االتفاقيات الدولية ،المبحث الثاني
 التالية:

 .حرية المعتقد في الحضارات القديمة المبحث األول:

 .ئ  السماويةحرية المعتقد في الشرا المبحث الثاني:

 .حرية المعتقد في االتفاقيات الدولية المبحث الثالث:

ن
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ن:المبحثناألول

نحتيجنالم    نف نالحضاتاتنال  يمجن

لحضارة المصرية القديمة نستعرض ىذا المبحث من خبلل التطرق لوضعية حرية المعتقد في ا
االغريق، أما  ول، أما المطمب الثاني فسنخصصو لوضعية حرية المعتقد لدىفي مطمب أ

 المطمب األخير فنخصصو لحرية المعتقد لدى الرومان.

ن:نحتيجنالم    نف نمصتنالفتعوةيجالمطلبناألول

، التي تتميز بالوحدة ا جعل منيا ميدا لحضارة الفراعنةتحتل مصر موقعا فريد
 والتماسك والخضوع ألسموب الحكم الواحد، ولعل أىم ما يميز المجتم  المصري القديم أن

لمشعب؛ إنما كان المجتم  السياسي يقوم عمى شخص الدولة لم تكن تمثل تشخيصا قانونيا 
في أن يفعل ما  وىو وحده حر ، والحرية في مصر القديمة  ىي حرية الفرعون،الممك اإللو

 .1يشاء، متى شاء كيفما شاء، وال حرية لممحكومين 

المصرية التي قننت الجرائم  ورغم ىذه المركزية الشديدة فانو كانت بعض التشريعات
التممي  أو المساس باآللية. ويظير ذلك  ومثال ذلكالدينية واألخبلقية..... أو جرائم األديان، 

بجبلء في المحافظة عمى المعتقدات الدينية لمشعب المصري، في شكل بقاء رموزىا حتى بعد 
 .مات والمعابد والمقابر الفرعونيةكاألىرا ،وفاة مموكيا وحكاميا

ذا ما تكممنا عن حرية المعتقد فان الوحدة السياسية التي عاشتيا ترتب عنيا أن األفراد  ،وا 
ص ال يشترك معيم في يشتركون في عبادة واحدة، ومن ثم اعتبر أجنبيا كل شخ

 واألمن. كانت لو مكانة و حظي باالستقرار ورغم ذلك فإن األجنبي .2عبادتيم
                                                           

 .08 ص. ،1998 ،، ايتراك لمنشر والتوزي ، مصرحتيجنال  ي ةنف نالشتي جناإلسمميج، أحمد رشاد طاحون 1

  32..، ص2009 ،القاىرة، مصر ،يضة العربيةدار الن .متلزناألياةبنف نمصت، محمد عبد الرحيم محمد إبراىيم  2
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يتمت   ودة أوال وقبل كل شيء بالسمطة الدينية التيإن حرية اإلنسان المصري كانت محد
ونتج عن ذلك أن من ينتمي إلى جماعة تدين بدين مخالف  ؛3الحي بيا الممك اإللو الفرعوني

 .4لدين الجماعة يعتبر عدوا يحل قتمو وسمب مالو

خبلصة القول أن الحضارة المصرية لم تكن بيا حرية المعتقد، فالحرية مقصورة عمى 
 ة التي تدين بدين الممك وماعدا ذلك ال مجال لمحديث عن الحرية.الجماع

نالمطلبنالثاة :نحتيجنالم    نل ىناإلغتيق

إن الحرية في ببلد اإلغريق كانت ذات طبيعة سياسية، ولم تكن شخصية وكانت تعني 
 : اليةالت ؤلسبابل.وىذا شؤون العامة ....البالدرجة األولى حق اإلنسان في المساىمة في إدارة 

 .ناه االيجابيلم يعرف اإلغريق مفيوم الفرد بمع  -01
 .جزء ال يتجزأ من المجتم  السياسيكان الفرد معتبرا بمثابة   -02
بعيدا عن حماية  لم يتوصل الفكر اليوناني إلى اإلقرار بضرورة حماية الفرد بحد ذاتو  -03

 .5الجسم االجتماعي
ن الفرد كان جزءا من النظام ألين، وبالتالي فحرية المعتقد لم تكن مزدىرة في ذلك الح

في المدينة اليونانية ويخض  لضوابطيا، وال يمكن لو الخروج عنيا بأي حال من األحوال، 
 .6الصدقفكرة المصير و وربطيا سقراط مثبل ب

                                                           
  50. .ص ،نفس المرج   3

 .36 ص.، نفس المرج   4

 .19 ص. ،ردون سنة نش ،لبنان ،طرابمس جروس برس، دار .الحتياتنال امجنوح وقناالةساند سعيد مجذوب، ممح   5

  .34.ص ،1998، لبنان، المعاصر فكرال دار ،دمشق دار الفكر،. حتيجناالع  ا نف نظلناالسمم، خميس عمر تيسير  6
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إال بعد تفكك المدن  ،خبلصة القول أن حرية المعتقد كانت غائبة في المدن اليونانية
 ر فكرة الحقوق الطبيعية لئلنسان.انون الطبيعي وازدىااليونانية وظيور فكرة الق

ن:نحتيجنالم    نل ىنالتومانالثالثنالمطلب

لم يكن ىناك فرق كبير بين الوض  في اإلغريق منو في الرومان؛ حيث غمبت فكرة 
المواطنة، والخضوع لئلمبراطورية الرومانية، وكانت فكرة الرق منتشرة إال أن جاء اإلمبراطور 

الذي أعطى لؤلجانب  ،ووض  حدا ليذه الحالة ونشر مرسومو الشيير (ق.م) 211عام  قراقمة
أول من نادى  . و7صفة المواطنين الرومانيين وأخضعيم لقانون موحدا مستندا لقانون الشعوب

المساواة بين الرعايا ، فالحرية عند الرومان ارتبطت ب-شيشتون -بذلك الفقيو الروماني
جعميا  وص حرية المعتقد فان اىتمام روما بالفتوحات وتوسي  رقعتيا،، أما بخصالرومانيين

لكن م  ذلك وق  اضطياد وحشي  تتسام  م  عقائد الشعوب التي تخض  لسيطرتيا،
في المسيحية  رأتلممسيحيين في عيد الدولة الرومانية، ويرج  سبب ذلك لكون اإلمبراطورية  

 .8تيديدا لسمطانيا 

عقيــــدتيم الوثنيــــة ال تطيــــق عقيــــدة تــــؤمن بــــاليوم اآلخــــر ممــــا جعميــــم  ضــــف إلــــى ذلــــك أن       
يســم  بفــت  رومــا  نقســطنطين أ لكـن تغيــر الوضــ  حيــث اضـطريسـخرون مــن طقــوس تعبــدىا، 

ـــزة لبلســـتقرار؛ ـــة الرومانيـــة بالـــدين كركي فاعتنـــت بالكينـــة  لممبشـــرين المســـيحيين ، واىتمـــت الدول
ــــوم ال ــــةوتثقــــيفيم ففتحــــت ليــــم مــــدارس خاصــــة لمعم ــــك 9ديني . واقتبســــت مــــن اإلغريــــق والينــــود تم

                                                           
 .20 ، ص.محمد مجذوب، المرج  السابق 7

 . 64ص. ،أحمد رشاد طاحون، المرج  السابق 8

 .34.33ص.ص. ،حيم صبلل الموحي، المرج  السابقعبد الرزاق ر  9
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حاجـاتيم الروحيـة  مـىعا عمـى حرصـيا ، تعبيرا منيوبدأت بتطبيقيا عمى سبيل التجربةالطقوس، 
 ولتقديس آليتيم المتعددة.

نالمبحثنالثاة :

نتيجنالم    نف نالشتالعنالسماويجح

خاصة وأنيا  ،لتاريخي تطور حرية المعتقد عبر اإغفال دور الشرائ  السماوية ف يمكن ال
ناىيك عما يتعمق بعبلقة اإلنسان  ،ليا تأثير في حياة الناس في كل المجاالت–أي الشرائ  –

فقد عنيت الشرائ  السماوية  جميعا عمى  ؛بي أو المختمف معو في الديانة ؟!م  غيره األجن
معجزات التي بإرسال الرسل من أنفسيم مؤيدين بال ،ىداية البشر الى عبادة رب البشر وحده

 .تيمتثبت نبوتيم ورساال

، في ثبلثة المسيحية واإلسبلم ،الييودية دراسةنقتصر في ىذا المبحث عمى  وسوف
 .تقد فيياعمطالب متفرقة نعالج فيو الوض  العام لحرية الم

نالمطلبناألولن:حتيجنالم    نف نالشتي جنالي و يج

حيث  ،حديث عن تاريخ بني إسرائيلدون الإن الحديث عن الشريعة الييودية ال يستقيم 
حرفوا الوحي اإلليي والتوراة األصمية التي أنزلت عمى موسى عميو السبلم، فقد اصطبغت 
عقيدتيم بصبغة األحداث عمى مراحل تاريخيم وصاغيا الحاخامات في كتبيم وأبرزىا 

 .10'التممود'

إسرائيل من قد كانت رسالة موسى عميو السبلم  أصبل لمحرية وىي إخراج بني ل
وا العجل الذي صنعو ليم لكنيم نكثوا العيود وعبدوا األوثان )عبد ،لفرعون في مصراعبودية 

                                                           

 .152 ، ص.2005 ،مصر ،دار ابن الجوزي، القاىرة .جاإلسممنواأل يانن تاسجنم اتة ،مصطفى حممي 10-
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معتقداتيم عن وأصبحت ، وراةميو السبلم دخل التحريف إلى التع، وبعد وفاة موسى السامري(
الدينية  فالحرية؛ ال تميق بجبللو سبحانو وتعالى عن ذلك عموا كبيرا..... اهلل منحرفة ومجسمة

 .11ىي حرية بني إسرائيل في اإليمان بعقائدىم التي ابتدعوىا ،عندىم

أما نظرتيم لمشعوب األخرى فإنيا نظرة استعبلء واحتقار، ويرون أنفسيم مختارون 
وصفيم  حدتصل ل ،باحتقار غيرىمومصطفون عمى بقية األجناس، وعقيدتيم تسم  ليم 

 .والبقاء حق ليم ولغيرىم الفناء ،بالحيوانات وبالتالي الدوس عمى كرامتيم

نالمطلبنالثاة :ننحتيجنالم    نف نالمسيحيج

قد جاءت لتصحي  المفاىيم التي اختمت لدى بني مسيحية في أصميا دعوة لمتوحيد، و ال
 إسرائيل بعد أن تحولوا لعبادة المادة وتجردوا من الروحانيات.

وقد عمميا عيسى عميو  السبلم  ،داتكاد  تكون المسيحية  أكثر األديان السماوية تعقي
و لكن التعقيد طرأ عمييا بعد ذلك حتى أصب  عسيرا جدا فيم كثير من  دينا بسيطا سيبل،

يا دين سماوي  . والديانة المسيحية أصم12مبادئيا ، وحتى أصب  غموضيا طبيعة واضحة فييا 
غريبة عن العبادات  تياوعقيدة التثميث في حقيق، –كما قمنا سابقا  - وىي دعوة لمتوحيد

لكي يجعل مؤسسوا البلىوت يوما، و  يعتقدوهلم يعرفوا التثميث ولم  وأىل التوراة، المسيحية
 .13ودعائم؛ فقد قاموا بتأويل نصوص وردت في التوراةالعبادة مصدرا  والمسيحي ليذه العقيدة أ

                                                           
  .66 .ص د رشاد طاحون، المرج  السابق،أحم-11

 ،القاىرة مكتبة النيضة المصرية، ،الجزء الثاني، الطبعة الثانية عشر .( يان)نسلسلجنم اتةجناألالمسيحيجن ،أحمد شمبي12
 .33 ص. ،2002، رمص

 .202. صبلل الموحي، المرج  السابق، صعبد الرزاق رحيم .13
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لذات اإلليية  وبدأ التحريف و التأويل ينفذ إلى ىذه العقيدة، وبدأت االفتراءات عمى ا
، الوإلى  رسولونقل عيسى من   ثميثالتإلى  الوحدانيةومن أجل ىذا كان نقل المسيحية من 

نزل ليضحي بنفسو لمتكفير  ،و القول بأن عيسى ىو ابن اهلل والقول بأن المسيحية رسالة عامة،
كمو عمبل ذا كان ى عن خطيئة  البشر، وأنو عاد مرة أخرى إلى السماء ليجمس عن يمين أبيو.

ومر الزمن جيبل عن جيل  حتى جاء ، ء بيا عيسى عميو السبلمي جاالتجديدا عمى المسيحية 
ميبلدية قانون التسام  وأراد أن يض  حدا حول حقيقة  313 الذي أصدر سنة ،عيد قسطنطين

 2048، وحضره جل العمماء)حوالي ميبلدية 325سنة  -نيقية  -فدعا لمؤتمر ؛المسي 
ض  من أول لحظة أن الجميرة العظمى تدين بالمسيحية الحقيقية، فثارت وقد ات ،(شخص

أمره بإخراج  -بناء عمى ذلك -ثائرتيم  وأثاروا اإلمبراطور ضد ىذا المجم  وأصدر اإلمبراطور
، ثم عقد المؤتمر من جديد وحضره األعضاء الرؤساء الروحانيين الموحدين ونفى الكثير منيم

واتخذ ىؤالء قرارا بألوىية المسي ، واتخذ المؤتمر كذلك قرارا  ،ون مذىب بولسقالذين يعتن
نزال العقوبات الشديدة لمن يخفي مثل ىذه الوثائق  ،بتدمير كل الوثائق التي تخالف ىذا الرأي وا 

 .14وتبعا لذلك اختفت المسيحية الحقيقية رويدا رويدا واختفت األناجيل الصحيحة

 لمدول ومن بعدىايانة الرسمية لمدولة الرومانية دوفي المقابل لما صارت المسيحية ال
أو فسيا من اتباع المذاىب المخالفة سواء داخل المسيحية ن سامت خصوميا العذاب،الغربية 

من اضطياد وتقتيل  في  المسممون، وخاصة ما القاه ألخرىغيرىم من أتباع الديانات ا
أوربا من معين عمم العمماء  ة سقوط حضارة المسممين ىناك؛ فبعد ما نيمتااألندلس غد
لتنقب عن قموبيم ولن تعترف  ،ىاىي المسيحية الغربية تقيم ليم محاكم التفتيش، المسممين

                                                           
 .  311.307.ص. ص .السابق المرج  .المسيحيج، أحمد شمبي 14
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، وحتى لو كفرت ألسنتيم فانيم ال وتعتدي عل حريتيم في االعتقاد .15يمتحتى ولو كفرت ألسن
 .!يصدقونيم؟

نحتيجنالم    نف نالشتي جناإلسمميجن:المطلبنالثالث

 لقــد جــاءت الشــريعة اإلســبلمية خاتمــة الشــرائ ، وجــاء نبــي اإلســبلم محمــد رســول اهلل        
خـــاتم النبيئـــين. ولـــيس غريبـــا أن نقـــول أن رســـاالت الســـماء تكـــون فـــي  صـــمى اهلل عميـــو وســـمم

قاهذعاىٚ:"ٍٗاأرطليْاٍلِقثيللٍلِرطل٘هحيّل٘ ٜعموميا رسالة واحدة أساسيا التوحيد 

 يأّللاعادثلل ُٗ"حىٞللٔأّللٔيحىللٔح
تفريعــات وتشــريعات دعمــت ىــذا األســاس و  ، وماليــا مــن 16
إن مثمـــي ومثـــل  قـــال رســـول اهلل صـــمى اهلل عميـــو وســـمم : أكمـــل اهلل البنـــاء بالرســـالة المحمديـــة؛

األنبيــــاء مــــن قبمــــي كمثــــل رجــــل بنــــى دارا فأكمميــــا و أحســــنيا إال موضــــ  لبنــــة فجعــــل النــــاس 
 .فأنا المبنة وأنا خاتم النبيئين  وضعت المبنةيدخمونيا ويتعجبون ويقولون : ىبل

ين حيـث أن الـد ،ومن ىنا ينجمي ويتض  موقف الشريعة اإلسبلمية من العقائد األخرى
، وقــد ذكــر القــرآن بعــض الشــرائ  التــي ســبقت شــريعة اإلســبلم مــن عنــد اهلل  ومــن مشــكاة واحــدة

وأخـرى غيـر  ،وديـة والمسـيحيةاآلخـر : مثـل اليي موجزا الحديث عن بعضـيا ومطنبـا فـي الـبعض
 سماوية كالمجوسية وعبدة األوثان ....

                                                           
إرىابــا ليــم ولغيــرىم المــذىب الكــاثوليكي والتنكيــل بيــم اعتمــدت الكنيســة عمــى محــاكم التفتــيش وذلــك لتعقــب الخــارجين عــن  15

وإلجبارىم البقاء داخل حظيـرة الكاثوليكيـة ........ وكانـت ىـذه المحـاكم موجـودة منـذ العصـور الوسـطى واسـتخدمتيا الكنيسـة 
رطقة  وأي فكر جديد يظير، ولكنيا ظيرت بشكل جديد وبسمطات واسعة  حين طمبت اسبانيا إلى البابـا فـي ضد حركات الي

 اتيخنأوتبةان فرغمي عمي الحسن ،والييود ىناك. لمتفصيل أنظر:  ميبلدية إنشاءىا في ببلدىا لمحاكمة المسممين1477عام 
 ..61، ص2001 ،دار الوفاء لمنشر والتوزي . الح يثنوالم اصت

  .25 رقم: اآلية األنبياء - 16
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ولكــن لــم ييتــدوا مثــل زيــد بــن عمــرو بــن  ر مــن مشــركي قــريش إتبــاع الحنيفيــةوقــد حــاول كثيــ
ين عمــى ديــن إبــراىيم عميــو وا حنيفــأن يكونــأي كــادوا ، ت وغيــرىم .. نفيــل ، وأميــة بــن أبــي الصــم

نكارىا. األنو بقيت بعض اآلثار مني، السبلم  لكن الييود حاولوا إخفاءىا وا 

ٗ ْٞلللاحىٞللللأُحذثلللاٍيلللححتلللزحٌٕٞ ْٞ لللاٍٗلللاملللاٍُلللِأ"ثلللٌ:ولـــذلك قـــال اهلل تعـــالى لنبيـــو 

أي أن ديــن اإلســبلم بنــي عمــى أصــول ممــة إبــراىيم  وىــي الفطــرة والتوســط بــين  ،17"حىَشللزمِٞ
حجرثلامٌٍٗلاجعلوديلٞنٌعلٜقاهذعاىٚ:"ٗجإل ٗحعلٜح لهجٖلاوٕٓل٘الشدة والمين  كمـا

حى ٍِِٝ زجٍيحأتٞنٌحتزحٌٕٕٞ٘طَامٌحىَظيٍَِِٞقثوٗعٜٕذحىٞنلُ٘حىزطل٘هيلٖٞ ح

ديٞنٌٗذنّ٘ل٘حيلٖ حعديلٚحىْلاصعلاقَٞ٘ححىآلوجٗلذل٘ححىشملاجٗحدرآلَ٘حتلا ٕلٍ٘ل٘يمٌ

عْعٌحىَ٘ىّٚٗعٌحىْآٞز"
18. 

فمــا بالــك  -لنصــرانية ر اختبلفيــا عــن الييوديــة واىكــذا جــاء القــرآن يتحــدث عــن الحنيفيــة ليقــر 
ــــة ىــــي اإلســــبلم كمــــا أنــــو ىــــو ىــــيأو  ،وأن إبــــراىيم كــــان حنيفــــا مســــمما  -بغيرىــــا   ،ن الحنيفي

. ومــن ثــم أوحــى اهلل إلــي الرســول محمــد صــمى اهلل عميــو وســمم  19الشــتراكيما فــي أصــول واحــدة
ححىرلٜعطلزحىْلاصديٖٞلايذثل ٝوعاقٌٗجٖلىي ِٝ ْٞ اعطزجبإتباعيا كما قال تعـالى : " 

"ىخيهحذىلحى ِٝحىقٌٞٗىنِأمثزحىْاصيٝعيَُ٘
20 .

ٍلِحٟخلزجٍٗلِٝثرلغرٞلزحيطلوًوْٝلاعيلِٝقثلوٍْلٕٔٗل٘علٜويقول تعالى في آيـة أخـرى:"

21حىخاطزِٝ
. 

                                                           
 .123سورة النحل اآلية رقم   17

 78.سورة الحج اآلية رقم  18

 .. 50-55 .ص  1990. كمية دار العموم ، القاىرة ،  ال  ي ةن تاسجنم اتةج، عبد الفتاح أحمد الفاوي 19

 .30 :سورة الروم اآلية رقم 20

 .58 :رقم  اآلية ل عمرانسورة آ 21
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 آ

قيـــدة فــــان أمـــا التطبيقـــات العمميـــة لمعاممـــة الشـــريعة اإلســـبلمية لممختمفـــين معيـــا فـــي الع 

العنــوان الكبيــر الــذي صــدح بــو القــرآن ىــو أن ال إكــراه فــي الــدين، وسنفصــل ذكــر ذلــك أكثــر فــي 

 .بما يجمي معناىا الصفحات القادمة من ىذه الرسالة ثنايا

نالمبحثنالثالث:ن

نحتيجنالم    نف ناال فاعياتنال وليج

، قيات العالميةالمعتقد في االتفا نعرض ىذا المبحث في ثبلث مطالب فنتطرق لحرية
 .ت اإلسبلميةاإلقميمية واإلعبلنا

نالمطلبناألول:نحتيجنالم    نف ناال فاعياتنال الميج

اىتمت اإلعبلنات العالمية المتعمقة بحقوق اإلنسان بحرية المعتقد وسنذكر دليل ذلك 
 من خبلل النصوص التالية في ىذه الفروع :

نول نللح وقنالم ةيجنوالسياسيج وال   نالنالفتعناألول:ناالعمننال الم نلح وقناالةسان

 (18ينص اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان عمى حرية المعتقد في نص المادة الثامنة عشر )
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل ىذا الحق حرية تغيير  "بقوليا: 

سة واقامة الشعائر ومراعاتيا سواء ديانتو أو عقيدتو، وحرية االعراب عنيا بالتعميم و الممار 
 ".أكان ذلك سرا ام م  الجماعة 

"كما ال يجوز إخضاع أي شخص لئلكراه الذي من شأنو تعطيل حريتو في االنتماء إلى أحد 
األوصياء   و األميات وكذلك احترام حرية اآلباء و األديان  أو العقائد  التي يختارىا،
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ذلك في تأمين التعميم الديني و األخبلقي  ألطفاليم تماشيا  القانونيين عند إمكانية ذلك تطبيق
 . 22م  معتقداتيم الخاصة "

إصدار إعبلن متعمق بالتسام  الديني ة تعمل جادة من أجل ألمم المتحدومنذ عدة سنوات وا
اعتمد من طرف اعضاء منظمة االمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم وتم ذلك حيث  .23....

تشرين الثاني  16/ أكتوبر  الى  تشرين األول 25باريس في الفترة ما بين المجتمعة ب
 ، اعبلن مبادئ بشأن التسام .1995نوفمبر

وعدم اصطباغو  ،24والعامة لئلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان وبسبب الطبيعة اإلعبلنية
اتفاقيتين بالصفة اإللزامية، فان جيود الدول في إطار منظمة األمم المتحدة عمل عمى وض  

إحداىما تتعمق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واألخرى خاصة بالحقوق المدنية 
و  لوض  الحقوق الواردة في اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان موض  التطبيق، ،والسياسية

من العيد الدولي الخاص بالحقوق    18:رية المعتقد فقد ذكرنا نص المادةفيما يخص ح
إذ نص عمى  حرية  27إلى    06نية والسياسية ، وخاصة في جزئو الثالث من الموادالمد

قامة والضمير، و الدين  عمى حق األقميات االثنية الدينية و المغوية في المجاىرة بدينيا ، وا 
 .25شعائرىا

 
                                                           

  .1966العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  من 18المادة  22

الثقافـــة لمنشـــر والتوزيـــ ، األردن  كتبـــة دارم .الةةةوييزنفةةة نح ةةةوقناالةسةةةاننوحتيا ةةة ناألساسةةةيج ،غـــازي حســـن صـــباريني 23
 .141 ، ص.1997،

االتحــاد الســوفياتي ودول  :ىــية و و امتنــاع ثمانيــ ،بلن بأغمبيــة ثمانيــة وأربعــين صــوتاوقــد تبنــت الجمعيــة العامــة ىــذا اإلعــ 24
فريقيا الج ،الخمس الكتمة الشرقية  .نوبية والمممكة العربية السعوديةوا 

 .155 .ص .2008 ،لبنان ،المؤسسة الحديثة لكتاب .م اللنإلىنالحتياتنال امجنوح وقناإلةسان  ،رخضر خض  25
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نالم الصصجناإلعمةات:نالفتعنالثاة 

 لمعتقد نجد:بحرية ا وطيدة المتخصصة والتي ليا عبلقة االعبلناتومن 

  1959 شتيننالثاة نسةج20 أوالن:نإعمننح وقنالطفلنالصا تنف 

حيث قامت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في دورتيا الرابعة عشر بإصدار ىذا اإلعبلن من 
أجل حماية الطفولة بصورة قانونية، ومن بين حقوق الطفل بطبيعة الحال أن يتمقى التربية 

 .ل أشكال التمييز العنصري والدينياسبة لو وحمايتو من كالتي يراىا الوالدان من

ن.1967 شتيننالثاة ن07يزنض نالمتأةنالصا تنف يثاةيان:إعمننال ضاونعلىنال م

والحق في تولي دم تمييزىا عنو في مجال التعميم وجب ع ،ن المرأة شريكة الرجل في الحياةأل
قتصادية واالجتماعية والثقافية....الخ  وفي اال ،مة في الحياة المدنية والسياسيةالوظائف العا

 موضوعنا نعني حقيا في عدم تمييزىا وامتيانيا بسب دينيا  أو إكراىيا عمى دين معين .

نف ن نال ةصتينوالذيناع م  نال مييز نلل ضاونعلىنيميعنأشلال نالم ح ة نإعمنناألمم ثالثا:
حماية اإلنسان من  ( مادة ويحث عمى ضرورة(11ويتضمن إحدى عشر ،1963ةوفمبت 20

 أي شكل من أشكال التمييز.

تاب ان:إعمننبشأننال ةصتنوال مييزنال ةصتينواع م هنوأص تهنالمؤ متنال امنلألممنالم ح ةن
نيوم نال شتين نف ن وت   نوالث افج نوال لوم نعامن20لل تبيج ( والذي )اليوةسلون1978ةوفمبت

:" كل تمييز أو  إقصاء أو  03ادة حيث نص مثبل في الم(10)يتكون من ديباجة وعشرة مواد
تعصب ديني تحفزه الثني أو القومي أو عمى اأو المون أو األصل  تفضيل مبني عمى العنصر

ويقوض أو ييدد المساواة المطمقة بين الدول .......يتعارض م  قيام  ،اعتبارات عنصرية
 نظام دولي ".
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نال  صبنوالنالامسا: نأشلال نيميع نعلى نال ضاو نبشأن نأساسنإعمن نعلى نال المين  مييز
  ال يننأونالم    

تشرين الثاني  25المؤرخ في 55/36اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة 
ى احترام حرية ينص عم اذ ( مواد08ويتكون من ديباجة وثمانية ) ،1981)نوفمبر(عام 

: "لكل إنسان الحق في منو حيث تنص المادة العاشرة والوجدان والدين،اإلنسان في الفكر 
  الوجدان والدين؛ ويشمل ىذا الحق حرية اإليمان بدين أو بأي معتقد يختاره  و حرية التفكير

قا سواء ، مة الشعائر  والممارسة والتعميموحرية إظيار دينو أو معتقده عن طريق العبادة  وا 
 بمفرده أو م  جماعة ..".

ية المعتقد انجازا ميما لؤلمم المتحدة في ىذا ويعتبر ىذا اإلعبلن المتخصص في حر     
 .المجال

سا سان:نإعمننبشأننح وقنناألشالاصننالمة ميننإلىنأعلياتنعوميجنأوناثةيجنوالىنأعلياتن
 :  ولغويج  يةيج

المؤرخ في  135/47اعتمد ونشر عمى المؤل بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة رقم
يتكون اإلعبلن من ديباجة ويتحدث عمى مبادئ وأىداف  .1992كانون األول )ديسمبر( 18

األمم المتحدة كما أعمنيا الميثاق في تعزيز حقوق اإلنسان لمجمي ، ويتكون من تسعة 
(حيث تحث المادة األولى عمى ضرورة أن تقوم كل دولة في إقميميا بحماية وجود 09مواد)

 الكفيمة بتعزيز اليوية. الظروفتييئة و  ،يتيا الثقافية والدينية والمغويةاألقميات و ىو 

ىناك توصيات كثيرة من المجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق  إضافة إلى ىذه اإلعبلنات
والمؤتمرات التي تعقدىا األمم  ،(فيما بعد اإلنسان) والتي تحولت إلى مجمس حقوق اإلنسان
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جموع القرارات و التوصيات مو  ،مكافحة التمييز ميما كانت أسبابو ودواعيو أجل المتحدة من
ومن أمثمة تمك القرارات  . 26الصادرة عن لجنة القضاء عمى التمييز العنصري باألمم المتحدة

كانون األول 12 الجمعية العامة لؤلمم المتحدة بتاريخ: عن الصادر 122/52القرار رقم
 إذ  ينص : 1997)ديسمبر(

ذ تؤكد من جديد الدعوة التي وجييا المؤت " مر العالمي لحقوق اإلنسان، المعقود في ....وا 
إلى جمي  الحكومات التخاذ كل ما  1993حزيران/جوان  25إلى  14فيينا، في الفترة من 

يمزم من تدابير امتثاال اللتزاماتيا الدولية، م  المراعاة الواجبة لمنظم القانونية لكل منيا، 
ين أو المعتقد، بما في ذلك لمواجية التعصب وما يتصل بو من عنف قائم عمى أساس الد

ذ تسمم بأن لكل فرد الحق في حرية  ممارسات التمييز ضد المرأة وتدنيس األماكن الدينية، وا 
تحث الدول عمى أن تكفل في أنظمتيا الدستورية  ،الفكر والضمير والتعبير والدين.....

بما في ذلك توفير  والقانونية ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد،
 وسائل االنتصاف الفعالة في الحاالت التي ُينتيك فييا الحق في حرية الدين أو المعتقد.....".

نالمطلبنالثاة :نحتيجنالم    نف ناال فاعياتناإلعليميج

إضافة إلى أن حرية المعتقد نالت اىتماما دوليا فإنيا نالت اىتماما إقميميا؛ حيث أن االتفاقيات 
 .إن لم نقل كميا وسنذكر بعضا منيا منياية لم تيمل ىذا الحق، ونصت عميو في كثير اإلقميم

االتفاقيات اإلقميمية الخاصة بحقوق اإلنسان ىي تمك المتعمقة بنطاق محدود بعدد من ان 
الدول أو حيز جغرافي، وتتضمن أحكاما لتعزيز أو حماية واحد أو أكثر من حقوق اإلنسان 

 وحرياتو األساسية.
                                                           

اإلسـكندرية، . دار المطبوعات الجامعيـة ،قناإلةساناألعلياتنوح و، ىذه الجيود، أنظر وائل أنور بندقلمتوس  أكثر حول 26
 .2005 ،مصر



 انفصم األول: انحطىر انحاريخي نحرية انمعحقذ

61 

 

 وترج  أىمية وض  االتفاقيات اإلقميمية لحقوق اإلنسان لواحد من األسباب الثبلث التالية:

التأكيد في االتفاقية اإلقميمية عمى الحقوق المنصوص عمييا في االتفاقيات العالمية، وتدعيم 
 حمايتيا عمى المستوى اإلقميمي ناىيك عن المستوى العالمي.

 ى حقوق جديدة غير منصوص عمييا في االتفاقية العالمية.النص في االتفاقية اإلقميمية عم

 .27وض  آلية لمرقابة أكثر فعالية لضمان حقوق اإلنسان

نالفتعناألولن:نحتيجنالم    نف ننإطاتناال حا ناألوتب 

في مجال حقوق اإلنسان من فكرة القانون الطبيعي حيث  -تاريخيا - تنطمق القناعات األوربية
ال يعتبر اإلنسان يتمت   بحقوق طبيعية ، يولد معيا ويموت معيا . وال يجوز االنتقاص منيا  وا 

 يعيش عيشة البشر.لن فانو 

تفاقيـة األوربيـة لحقـوق صدر في إطار االتحاد األوربـي عـدة اتفاقيـات لحقـوق اإلنسـان أىميـا اال
. 1953ســبتمبر03وقــد دخمــت حيــز النفــاذ فــي  ،1950نــوفمبر 04والتــي صــدرت فــياإلنســان 

، وليــذا فقــد تــأثرت بيــا االتفاقيــات اإلقميميــة األخــرى فاقيــة إقميميــة لحقــوق اإلنســانتبــر أول اتوتع
 اإلنسان.لحقوق 

وقد نصت االتفاقيـة عمـى حريـة المعتقـد بنصـيا عمـى حريـة الضـمير والعقيـدة وحـق تغييـر الـدين 
 :حرية التفكير، والضـمير والدين ( منو عمى09حيث تنص المادة التاسعة )

                                                           
 .83. . ص1999، مصر دار النيضة العربية ، ناال فاعياتنال وليجنلح وقناإلةسان. ،وائل أحمد عبلم 27
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شـــخص الحـــق فــي حريـة التفكيــر والضـــمير والــدين، ويشـــمل ىـذا الحـــق حريــة تغييــر دينـــو  " لكـل
أو معتقـده، وكذلك حرية التعبيـر عنيمـا أو تعميميمـا، بإقامــة الشــعائر أو ممارســتيا أو رعايتيـا، 

 بطـريقة فردية أو جمـاعية، وفي نطـاق عمنـي أو خاص".

جــوا أمــام أجيــزة الرقابــة؛ كالمجنــة األوربيــة لحقــوق اإلنســان وقــد ســمحت االتفاقيــة لؤلفــراد أن يحت
والمحكمــة األوربيــة لحقــوق اإلنســان، إذا كــانوا ضــحايا انتيــاك أي حــق مــن الحقــوق الــواردة فــي 

 االتفاقية. 

الخبلصـــة أن االتفاقيـــة ســـاىمت بقســـط كبيـــر  فـــي تـــدعيم آليـــات الرقابـــة عمـــى حقـــوق اإلنســـان 
االنتقادات حيث أىممت الحقوق االجتماعية واالقتصادية ، لكـن المدنية والسياسية ، رغم بعض 

ما ييمنا وبخصوص موضوعنا فـان االتفاقيـة نصـت عمـى حريـة المعتقـد بمفيومـو السـمبي لمـدين 
 و الغربي الذي يختمف عن المفيوم اإلسبلمي  ؛ وىذا ما سنفصمو في الفصول القادمة .

ة ليـا صـمة بحريـة المعتقـد؛ كاالتفاقيـة اإلطـار كما نصت اتفاقيات أوربية خاصـة بمواضـي  معينـ
  فيفـري01والتي دخمت حيز النفـاذ فـي  1995فيفري 01لحماية األقميات القومية  الصادرة في 

ربمــا فــي  األقميــات تختمــف عــن األغمبيــة  فــي عاداتيــا وتقاليــدىا وحتــى  ىــذه حيــث أن، 1998
ذا الجانـب. وثانيــا أن االتفاقيـة االطــار وبالتـالي يجــب األخـذ بعــين االعتبـار ىــ ،جنسـيا وعقيــدتيا

فيــو يشــمل  ،تحــث عمــى عــدم التمييــز الــذي يكــون أساســو االنتمــاء الــى أقميــة عرقيــة معتــرف بيــا
 الدول األعضاء وغير األعضاء.

 الفتعنالثاة ن:نحتيجنالم    نف ناطاتنال ولنال تبيجن.

يـــة ، تبحـــث عـــن لمممـــة صـــدر الميثـــاق العربـــي لحقـــوق االنســـان فـــي وقـــت كانـــت الـــدول العرب 
، وفـــي اطـــار لبنـــاء االســـتقبلل والتمتـــ  بـــالحقوق، بعـــد الخـــروج مـــن االســـتعمار البغـــيض جراحيـــا

نالجامعة العربية صدرت العديد من االتفاقيات الدولية التي عنت بحقوق االنسان منيا:
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بـار : وتكمـم أكثـر عمـى الحقـوق الجماعيـة باعت1944اكتـوبر  07بروتوكول االسـكندرية  فـي  -
، واال فــبل معنــى صــول عمــى تقريــر المصــير واالســتقبللأن التمتــ  بــالحقوق الفرديــة يقتضــي الح

 .وتكمم عن حق فمسطين بالذات في االستقبلل ،لمحرية تحت نير االستعمار 

. اتفاقية تنقل األيدي العاممـة، ميثـاق العمـل االقتصـادي القـومي 1950المعاىدة الثقافية عام  -
 .....1968عام

 : اعتماد ما يميفي اطار اىتمام الجامعة بحقوق االنسان تم و  

نالمجنلح وقناالةسان:أ/نالليةجنال تبيجنال 

 ىي المجنة التي شاركت في وض  الميثاق العربي  لحقوق االنسان . وساىمت في الدفاع و 
األماكن المقدسة في فمسطين . وتوصي المجنة في جمي  المؤتمرات المعنية بحقوق عن 
ومن  التمييز عمى أساس  سان عمى حق االنسان في الخصوصية الدينية  والحضاريةاالن

ن، وحق الدول في ابداء التحفظات عمى المواثيق الدولية  التي تنظم الييا .المعتقد

ولعل الميثاق العربي لحقوق االنسان يعتبر وثيقة حقوقية ىامة في ىذا االطار؛ حيث صادق 
حرية العقيدة  عمى ، وما ييمنا أن الميثاق نص1994بتمبر س 15عميو مجمس الجامعة في 

والفكر والرأي واعتبرىا مكفولة لكل فرد، ولؤلفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرىم 
عميم  الت والدينية، كما ليم الحق في التعبير عن أفكارىم عن طريق العابدة أو الممارسة أ

ض أي قيود عمى ممارسة حرية العقيدة والفكر ، وال يجوز فر وبغير اخبلل بحقوق اآلخرين
 .من الميثاق( 27و 26والرأي اال بما نص عميو القانون.) المادتان 

ن:ننب/المحلمجنال تبيجنلح وقناالةسان
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بدأت جامعة الدول العربية اختيار الخبراء والمتخصصين لوض  نظام المحكمة العربية ن
مممكة البحرين في المؤتمر العربي األول لحقوق لحقوق اإلنسان وىو المقترح الذي تقدمت بو 

حظيت بترحيب عربي واس  واىتمام  والتي ،بتأسيس محكمة حقوق اإلنسان العربية  اإلنسان
مارس  10الفت، وكذلك رغبة فورية بتنفيذ المبادرة لتكون حقيقة عمى أرض الواق . وفي 

(، 137ي دورتو العادية رقم )( ف7489أصدر مجمس جامعة الدول العربية قراره رقم ) 2012
الترحيب بمبادرة مممكة البحرين باستضافة مؤتمر لبحث إنشاء المحكمة، “وينص القرار عمى 

باالستعانة بخبراء قانونيين عرب  –وتكميف األمانة العامة بإعداد دراسة حول إنشاء المحكمة 
تعميميا عمى الدول إنشاء مثل ىذه المحاكم، و في   االسترشاد بالتجارب اإلقميمية م –

األعضاء إلبداء مبلحظاتيا عمييا تمييدا لعرضيا عمى المؤتمر الذي سيعقد في المنامة، 
 ”. وعرض توصيات المؤتمر عمى مجمس الجامعة في دورة قادمة

استضافت مممكة البحرين أول مؤتمر خاص لتأسيس المحكمة العربية  2013في نياية فبراير 
قرار المجمس الوزاري بجامعة الدول العربية، وتوصل المؤتمر لمعديد تنفيذًا ل ،لحقوق اإلنسان

والتي تقرر رفعيا لمدورة المقبمة لمجمس الجامعة المقرر إقامتو عمى  ،من التوصيات اليامة
التخاذ القرارات البلزمة  2013مستوى القمة في العاصمة القطرية الدوحة خبلل شير مارس 

والذي عرض عمى  ،اإلنسان في اطار جامعة الدول العربية محكمة عربية لحقوقبشأن إنشاء 
وصدر قرار بتكميف االمانة العامة بإعداد الدراسة  ،مجمس الجامعة عمى المستوى الوزاري

م  االسترشاد وذلك من خبلل االستعانة بالخبراء القانونيين العرب  ،حول انشاء المحكمة
 الخطة االستراتيجية لجامعة الدول العربية في وجاء االقتراح في مسودة .بالتجارب االقميمية



 انفصم األول: انحطىر انحاريخي نحرية انمعحقذ

68 

 

 ، التي تناقشيا عدة ورشات2014و 2009مجال تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتيا لمفترة بين 
 .28خبلل أعمال ىذا  المؤتمر

                                                           
28 89http://www.elwatannews.com/news/details/400  اطم  عميو بتاريخ  الوطننااللل توةيجبوابة،
-31اطم  عميو يوم html-http://www.albiladpress.com/article187486.1الموق :وكذا .  15/09/2012
03-2013. 

http://www.elwatannews.com/news/details/40089
http://www.albiladpress.com/article187486-1.html
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ن:الثانيالفصل 
 قدالتعريف بحرية المعتن
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ن

ن

ن:الثاة الفصلن

   ال  تيعنبحتيجنالم  ن
 ثة مباحث وفق الخطة التالية:سنعرض ىذا الفصل في ثبل

 المغوي واالصطبلحي لمحق والحرية. : المعنىاألولالمبحثن

 المعتقد.المغوي واالصطبلحي لحرية  : المعنىالثاة المبحثن

 ننليا.بين حرية المعتقد والمصطمحات المشابية  التفرقة الثالث:المبحثن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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نالمبحثناألول

نحتيجالم ةىناللغوينواالصطمح نللحقنوال

أىميــة بالغــة ، والكممــات المفتاحيــة ذواتــا  ،ن الدراســةممصــطمحات عنــواليعتبــر المــدخل المفــاىيمي 
، وىـــذا فـــي مطمبـــين واالصـــطبلحية لكـــل مـــن الحـــق والحريـــةلـــذلك وجـــب عـــرض المعـــاني المغويـــة 

 .مستقمين كالتالي

نالم ةىناللغوينواالصطمح نللحقنالمطلبناالول:

الت المعرفــة، ولعــل أىميتــو فــي حقــل القــانون وحقــوق االنســان مصــطم  الحــق ميــم فــي جميــ  مجــا
 وتتقاط  معانيو المغوية م  االصطبلحية ، وىذا ما سنتناولو في فرعين متتاليين. ،اىم

ناللغوينللحقناألول:نالم ةىالفتعن

الجريــان عمــى األلســن واألقــبلم  مشــيورة وكثيــرةالحــق ىــو الصــواب وىــو ضــد الباطــل، وىــي كممــة 
قــال والفقــو واألصــول وغيرىــا وكتــب القــانون  الشــريف،ورود فــي القــرآن الكــريم والحــديث وكثيــرة الــ

29تعالى: وال تمبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعممون"
 

قلاهذعلاىٚ:"ىقل  له وحق األمر  ويحق ) بكسر الحاء وضـما حقـا وحقوقـا  صـار حقـا وثبـت ؛ 

 حىق٘هديٚأمثزٌٕعٌٖيٝؤٍُْ٘"
30. 

ونقــول تحقــق عنــده الخبــر أي صــ ، وكــبلم محقــق أي رصــين واســتحق الشــيء أي اســتوجبو. وقــد 
 03حقــو  مــرة ولفــظ 17حقــا  مــرة ولفــظ 33حــق  مــرة ولفــظ 194ورد لفــظ الحــق فــي القــرآن الكــريم

 مرات.

                                                           

 .16 رقم: سورة البقرة اآلية  29

 . 1رقم:  اآلية يسسورة   30
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مذكور فيو وخبلصة القول أن معنى كممة حق في القرآن تختمف معناىا باختبلف المقام ال
. والحق ىو عن معنى الثبوت والمطابقة لمواق إال أنو ال يخرج معناىا  ،جاءت فيو والسياق الذي

يا من العقائد والشرائ  وجل ألنو ىو الموجود الثابت لذاتو : والحق كتب اهلل وما في عزاهلل 
 . 31والحقائق

عني أي مباشرة  وت  directusمن الكممة البلتينية  وىي droitكممة  الفرنسية نجدوفي المغة 
وتعني  rightوفي المغة االنجميزية نجد كممة  ، قويم ......الخ .، المستقيمالصواب والعدل

 الصواب ، مستقيم ، مصيب و قويم ...الخ .

 ،لتمكينو من القيام بأعمال معينة والحق في العموم القانونية ىو سمطة يخوليا القانون لشخص
ن وىو البلزم ع naturel الحق إلى حق طبيعي، وينقسم نونتحقيقا لمصمحة يعترف لو بيا القا

فيو الذي تقرره القوانين  positif ، أما الحق الوضعي طبيعة اإلنسان من حيث ىو إنسان
 المكتوبة  والعادات المقررة.

فيناك من توس  ، فاختمف فيو القانونيون والفقياءولقد تعرض مصطم  الحق لكثير من التفسير، 
 في الفرع التالي. وىناك من ضيق عمى ما نرى

ناالصطمح نللحقنالثاة :نالم ةىالفتعن

ناإلسمميج:أوال:نف نالشتي جن

، فالحقوق المغوي لمحق بل يؤكده صفة الثبوتيختمف المعنى االصطبلحي كثيرا عن المعنى الن
 ليا معنيان :

                                                           
31
دون سنة نشر، ص.ص.  ، مصر،. دار الفكر العربياإلسالم وحقوق اإلنسان دراسة مقارنة، القطب محمد القطب طبلية 

61 .69. 
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وم وىي بيذا المعنى قريبة من مفيموعة القواعد والنصوص التشريعية أن تكون بمعنى مج-أ/
أو بمعنى القانون في  ،خطاب الشارع المرادف لمعنى الحكم في اصطبلح عمماء أصول الفقو

 اصطبلح عمماء القانون.

وتكون كممة الحق وىي بمعنى السمطة والمكنة)بفت  فكسر( بمعنى المطمب الذي ألحد عمى -ب/
 تكميفا.غيره ويقال الحق ىو اختصاص يقرر بو الشرع سمطة أو 

حقوق خالصة لمعباد كالدية  ،لى ثبلثة أنواع : حقوق خالصة هللألصول الحقوق إويقسم عمماء ا
وىناك كحد القذف  ،فمنيا ما يغمب حق اهلل جل جبللو ،والضمان وحقوق مشتركة بين اهلل والعبد

 .ما يغمب حق الثاني كحق القصاص

نف ناالصطمحنال اةوة  :ثاةيا

 :في تعريف الحق وسنذكرىا باختصار أما في اصطبلح القانونين فنجد ثبلث مذاىب 

بإرادتو في اكتساب الحق في  الحق ويقيدينظر إلى صفة الشخص صاحب  المذىب الشخصي:
 اإلرادة.الفردي ومبدأ سمطان بىذا المذىب  ويعرف القانون،حدود 

رائد ىذا المذىب ىو الفقيو اىرنج الذي يرى أن الحق مصمحة يحمييا  :الموضوعي المذىب
مي نقصد بو  لو عنصران ؛ عنصر موضوعي ىو الغاية من الحق. عنصر شك قفالح القانون.

 حماية القانون لمحق.

 بين أسس المذىبين السابقين. المختمط: يجم المذىب 

 ما النظرية الحديثة والتي جاء بيا  دابان الذي يقول إن الحق لو عناصر أربعة:أ

 التسمط. عنصرب/           قيمة.أ/ عنصر االستئثار بمال أو 
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 مواجية الغير )احترام الغير لمحق(.      د/ عنصر الحماية القانونية . الحق في  ج/ ثبوت

 .32وخبلصة القول أن تعريف الحق ىو استئثار الشخص بقيمة معينة طبقا لمقانون

ناللغوينواالصطمح نللحتيجنالثاة :نالم ةىالمطلبن

صطبلحي وي لمحرية في الفرع االول والمعنى االنتعرض ليذا المطمب من خبلل فيم المعنى المغ
 في الفرع الثاني كالتالي.

ناللغوينللحتيجناألول:نالم ةىالفتعن

، والحر من وحرره أي أعتقو ،والحرة نقيض األمة والجم  حرائر ،الحرية ىي نقيض العبودية
اكية . وحر الفو فرس حر أي عتيق الناس أخيارىم وأفاضميم والحر من كل شيء أعتقو ،

، ىا والحر كل شيء فاخر، وحر كل أرض وسطيا و أطيبيا، والحرة والحر الطين الطيبخيار 
ما رأيت أشبو برسول اهلل صمى  :وسطيا وخيرىا  والحر الفعل الحسن؛ وفي الحديث وحر الدار 

 . 33ناهلل عميو وسمم إال أن النبي صمى اهلل عميو وسمم  كان أحر منو حسنا أي أرق منو رقة حس

وتعني حرية   libertusوفي المغة البلتينية   libertéالحرية لفظ  الفرنسية كممةنجد في المغة و 
، استقبلل ، شجاعة سبلمة النية ، نزاىة الفعل والترك كما تعني كذلك عتق اإلرادة وقدرتيا عمى

 .....الخ.

                                                           

يـة، الـدار الجامع. ةظتيةجنالحةق-ال اع ةنال اةوةيج–الم اللنإلىنال لومنال اةوةيجن، محمد حسن قاسـم ،محمد حسن منصور  32
منشـأة المعـارف،  .الح وقنوغيتهانمننالمتالزنال اةوةيةج، ، محمد حسن قاسمان أبو السعودرمض جبلل عدوي،. 2000 ،مصر

 .1996، اإلسكندرية

 ..18 ، ص.الطبعة األولى، الجزء الراب  ،دار صادر، بيروت .،نم يمنلساننال تبابن منظور 33
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ألفة،   ،مبلءمة استقبلل، :وتعني الحريةfreedom ، libertyوفي المغة االنجميزية نجد مصطم  
التحرير من العبودية، من السجن ومن الرقابة االستبدادية من حكم اآلخرين وتحكميم، وحق 

 اإلنسان في أن يقرر ما يفعل ، وكيف يعيش .......الخ.

الحرية ىي الحالة التي يستطي  فييا األفراد أن يختاروا ويفعموا بوحي من آرائيم ودونما ضغط 
لمادة الرابعة من إعبلن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي الصادر في كما جاء في ا ، عمييم

 أن: " الحرية ىي قدرة اإلنسان عمى إتيان كل عمل ال يضر باآلخرين " . 1789

وىناك  االقتصادية.وتتنوع الحرية إلى ثبلثة أنواع: الحرية السياسية، الحرية االجتماعية و الحرية 
وىناك   تتضمنيا.وىذه بدورىا تتفرع عنيا حريات  شخصية،المن يضيف نوع راب  ىو الحرية 

االجتماعية من يقسميا إلى: الحريات البدنية ، الحريات الفكرية ، الحريات السياسية والحريات 
 .34،والحريات االقتصادية

نالم ةىناالصطمح نللحتيجنالثاة :الفتعن

وىي حرية العامة ار، وليا مراتب الحرية ىي الخروج عن رق الكائنات وقط  جمي  العبلئق والغي
اصة عن رق الشيوات ، وحرية الخاصة عن رق المرادات بفناء إرادتيم في إرادة الحق، وحرية خ

 .35الخاصة عن رق الرسوم واآلثار

 صوفي.والحرية عند السالكين ىي انقطاع الخاطر عن ما سوى اهلل تعالى بالكمية وىذا مفيوم  
وىذا في الجانب  ،ويمن المبادئ التي نص عمييا مونتسك ادءمبو  يا شرطاوتعتبر الحرية وضمان

فيي تتحقق فقط حين الدستوري حيث يقول :"إن الحرية ال توجد إال في الحكومات المعتدلة ....

                                                           

 .10، ص.دون سنة نشر ،انلبن ،.  جروس  برس، طرابمسالحتياتنال امجنوح وقناإلةسان ،محمد سعيد مجذوب -34

 التعريفات لمجرجاني مادة حرر. -35
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إنسان يممك  ربة األبدية المستمرة تؤكد أن كلوتمن  إساءة استعماليا .....وان التجتتقيد السمطة 
 . 36يشتط في ذلك حتى يجد قيودا توقفوإذ  إلى استخداميا،سمطة ما، ينزع بطبيعتو 

وبيذا المعنى فان لمحرية تأثير في جمي  صور حياة الفرد ؛ الخاصة منيا والعامة . وليا قيود 
لذلك   نفسية داخمية ذاتية ، نابعة من ثقافة اإلنسان ومعتقداتو ، وقيود أخرى تضعيا السمطة .

ىنا  ما قالو االمام السخاوي  ، ونذكرمريرا بين السمطة والحرية راعاوصنجد دائما ىناك تناقضا 
، وبالخير واإليثار حتى ال ية وقيدىا بالفضيمة حتى ال تنحرفاإلسبلم أعطى اإلنسان الحر  : 

. وىذه القيود تختمف 37حتى ال تستشري فيو غرائز البشر د بو األنانية وبالبعد عن الضررتستب
 :اليي ، وقد جعميا اإلسبلم قيودا مسؤولة  كما في الحديث حسب مصدرىا ان كان وضعي أو
 .38"كمكم راع وكمكم مسؤول عن رعيتو "

ذا كان مسعى كل فرد ىو الحرية فان التحرير ىو جوىر رسال ة اإلسبلم ومحور عقائده وا 
  ، أدرك ىذا األعداء قبل األصدقاء، وجعل اإليمان وسيمة التحرير الكبرى  لمعقلوشرائعو
وط ومصادر التضميل متدبرا ، فتحرر العقل من سائر األوىام والضغان والضمير اإلنسانيوالوجد
وأخض  كل أنواع المعارف ليذا دون أي استثناء ...... بل إن اهلل تعالى ذاتو قد أعمن  متفكرا

 ومنيا إرسال الرسل  بإقامة الحجة والبرىان .ر من القضايا التي ىيأىا وقدرىا ربط كثي

                                                           

 .194. ص .2005، . منشورات الحمبي الحقوقية، بيروتاألةظمجنالسياسيج ،محمد رفعت عبد الوىاب  - 36

 .41 .ص ،وىبة الزحيمي، المرج  السابق  - 37

، أبي الحسين مسمم ابن 1829ديث رقم ، الحفي صحي  مسممى اهلل عميو وسمم ، حديث رواه ابن عمر عن النبي صم - 38
 .711، ص.2004. المكتبة العصرية، بيروت، صحيحنمسلمالحجاج ابن مسمم القشيري النيسابوري، 
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الضغوط التي تشل  إليمان وجدان المؤمن وضميره تحريرا تاما شامبل من سائركما حرر ا
فاعميتو، كما حرر اإليمان إرادة اإلنسان و أحاطيا اإلسبلم بالضمانات الكافية فميس ألحد أن 

 .39يكرىو عمى ما ال يريد

ذا كانت ىي احد،ومن أجل ىذا نجد أن الحرية المطمقة لم يقل بيا  فان األصل  فالحرية التزام وا 
ونعمة كبرى لكن في الناس من يبطرون النعم . باعتبارىا نعمة الضرورة تقيدىا في أضيق نطاق

وأعداء المجتم  الذي  ويسيئون استعماليا  ربما عمدا أو جيبل  وىؤالء ىم أعداء أنفسيم ،
 .40يعيشون فيو

نالثاة :المبحثن

نالم ةىناللغوينواالصطمح نلحتيجنالم    

ي حرية المعتقد يجب ادراك معناىا المغوي واالصطبلحي وىذا ما سنفصمو في قبل الخوض ف
 :المطمبين التاليين عمى التوالي

نالم    المطلبناألول:نالم ةىناللغوينلحتيجن

 قبل البحث في معنى حرية المعتقد البد من فيم معنى العقيدة أو المعتقد. 

نقيض الحل   العقد  :لسان العرب البن منظورجاء في  انو كما:نم ةىنال  ي ةنلغجناألول:الفتعن
الدين  المرأ من أمور، واالعتقاد ما يعتقده د القافوعقده  يعقده عقدا وتعقادا وعقده بتشدي

                                                           

المعيد العالمي لمفكر  ،لمعموم . الدار العربية وتنحتيجنالتأيننف نالوح ةنالفلتيجنبيننالمسلمين، عبد المجيد النجار 39
 .10.ص .1992، بيروت ، اإلسبلمي 

 .300 .القطب محمد القطب طبمية، المرج  السابق، ص 40
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وىو ما يعقد عميو القمب   ،أما العقيدة  فيي مؤنث العقيد  ،والسياسة  وغيرىما جم  معتقدات
ن.41قائدده  اإلنسان  وتدين بو جم  عما اعتق ،والضمير

نالفتعنالثاة :نال  ي ةناصطمحا

وىي عند البعض جممة من المبادئ التي متى بمغت أغوار النفس  ،العقيدة اصطبلحا ىي اإليمان
أحاطت بكل جوانبيا، وكان العقل مؤمنا باهلل والقمب خاضعا هلل واإلرادة متجية هلل لتنفيذ ما قضاه 

 .42اهلل، والجوارح مندفعة لمعمل بأوامر اهلل

فالمعتقد ىو األمر الراسخ، والعيد الذي يصعب تغييره، والعقيدة ىي الدين الذي يعني لغة الممك 
فالدين ىو الخضوع والطاعة  ودان  ،و دبره  أي ممكو  وحكمو وساسو والتدبير: دانووالحكم 

بالشيء أي اتخذه دينا ومذىبا  وفي االصطبلح : "ىو وض  اليي سائق ذوي العقول السميمة  
فالدين الحق يرشد إلى الحق في   ،ختيارىم إلى الصبلح في الحال والفبلح في المآلبا

إن الدين ىو  :- kant–" كانت" االعتقادات  والى الخير في السموك والمعامبلت ". يقول
 الشعور بواجباتنا من حيث  كونيا أوامر إليية.

والضمير عمى اإليمان بشيء معين أما حرية المعتقد فإنيا تعني حق اإلنسان في أن يعقد القمب 
ا عمى إيمانا سالما من الشك، مبنيا عمى عقيدة راسخة ألزم بيا اإلنسان نفسو وعاىدىا عيدا راسخ

"ىي حق األفراد في أن يعتنقوا ما يطيب ليم آخر: وفي تعريف  .43اإليمان بما استقر في قمبو
عمى أن قول :"أنيا قدرة اإلنسان ف آخر يوتعري. 44دئ والعقائد دون تدخل من الدولةمن المبا

                                                           

 .296 .ص ،ابن منظور، المرج  السابق - 41

 .100 .، ص1984القاىرة،  . دار الشروق،ال  ي ةناإلسمميجكمال محمد عيسى،  -42

 .92.أحمد رشاد طاحون ، المرج  السابق ،ص -43

 .39.د تيسير خميس عمر ، مرج  سابق، ص - 44
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لكشف عما يؤمن بو يؤمن بما شاء من  معتقدات  دينية وفمسفية دون أن يكون ألحد الحق في ا
، ومن ثم تصب  مبلحقة اإلنسان أو تتب  الحقيقة التي يؤمن بيا عائقا ييدر تم  في قمبو  وعقمو

 .45الحرية

عمى ضرورة عدم الضغط عمى األفراد  وأن ليم ونكتفي بيذا القدر من التعاريف التي تجم  كميا 
 تقداتيم حسب اجتيادىم و إرادتيم.الحرية الكاممة  الختيار مع

نالم ةىناالصطمح نلحتيجنالم    نالثاة :المطلبن

رفيا يعد ىذا المفظ من المصطمحات الحديثة التي لم يتعرض ليا فقياؤنا القدامى لتعريفيا،  كما ع
لكن ىذا ال يعني أن فقياءنا أو شريعتنا لم تكن تعترف بيذه   .46اصرونالشراح  والعمماء المع

، ولعل ىذا ما جعميم ة النبوية تؤكد بداىة ىذه الفكرةالحرية ؛ بل نصوص القرآن وشواىد السن
أو توضي . لكن عندما وق  الظمم والجور يا ألنيا واضحة ال تحتاج لتدليل يغضون الطرف عن

 1789، ومنيا الثورة الفرنسية لعام عمى ىذا الظممفي الغرب ثورات ال ، جاءته الحريةعمى ىذ
ول العالم ، وتبعتيا في ذلك دودساتيرىا  ونصت عمى ىذه الحريةكرد فعل، فرصعت مواثيقيا 

فيي تارة تساوي بين العقائد كميا فاسدىا وصالحيا، وتارة تسوي بين من يؤمن  ومن ال  ؛قاطبة
تساوي بين بين من يؤمن بأكثر من ديانة وبين من يرتد....الخ. وتارة أخرى  يؤمن )الممحد(.

يثير إشكاالت كثيرة سنحاول   ،وكل ىذه المفاىيم تجعل من المعنى االصطبلحي لحرية المعتقد
أجبلء  لمعنى  ءوسنذكر بعض تعاريف لعمما اإلجابة عنيا في الفصول القادمة من ىذا البحث.

 حرية المعتقد:

                                                           

 49ص. ،مصطفى فيمي، مرج  سابقخالد  - 45

 . 92 .ص ،مرج  سابق ،أحمد رشاد طاحون - 46
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لقد احترم اإلسبلم حرية االعتقاد، وجعل األساس في  : "اهللرحمو  أبونزهتة  تيعنالشيخنمحم ن
االعتقاد ىو أن يختار اإلنسان الدين الذي يرتضيو من غير إكراه. وأن يجعل أساس اختياره 

 .47التفكير السميم، وأن يحمي دينو الذي ارتضاه فبل يكره عمى خبلف ما يقتضيو "

نبننعا نالطاهت ناهللنشوت  تيعنالشيخنمحم  فان االعتقاد الذي أضيف لو لفظ ...: " تحم 
ويعبر   ،الحرية  يراد بو االعتقاد فيما وراء الحس  وىو المعبر عنو في اإلسبلم  باإليمان بالغيب

حول وجود أو اإللييات  ويحوم ىذا العتقاد ، بعد الطبيعة أو ما وراء الطبيعةعنو الفبلسفة بما 
ويستطرد قائبل أن ىذه الحرية ينظر ليا من  ،أوس  الحريات  دائرة  م . وىذه الحريةلخالق لمعا
ويتعمق بضرورة أن تكون حرية اعتقاد المسمم محدودة بما حظ المسمم منيا جانب  :أوالجانبين   
  لدين اإلسبلمي.اجاء بو 

لى وىو حرية االعتقاد لغير المسمم من أصحاب الممل األخرى  الخاضعين ا  الياةبنالثاة أما 
يم يدعون أقوال النبي صمى اهلل عميو وسممك عمى أنمة اإلسبلم، فقد دلت اآليات القرآنية و حكو 

 ت حكم المسممين، وفي حالة  الذمة، فان لم يقبموا  دعوا إلى الدخول تحإلى الدخول في اإلسبلم
في البقاء وفي تمك األحوال  يبقون عمى أصل الحرية  ،أي دف  الجزية  أو حالة الصم   أو العيد

 حرية المعتقد.وبيذا المعنى فيم المسممون ، 48عمى ما ىم عميو من الممل"

نالغزال نتحم ناهللتعريف  ء وليد فطنة عقمية  واقتناع يجي" اإليمان الصحي  المقبول  :محم 
 .49، انو استبانة العاقل لمحق  ثم اعتناقو عن رضا ورغبة"قمبي

                                                           

 تنظيم اإلسبلم  لممجتم .. نقبل عن محمد أبو زىرة في كتابو : 92مرج  سابق ص  ،حمد رشاد طاحون -47

عة الثانية، دار سحنون لمنشر والتوزي ، تونس، الطب .صولنالةظامناالي ماع نف ناإلسممأنمحمد الطاىر بن عاشور، - 48
 .162. 160 .ص ..ص2006

عمنناألممنالم ح ةمحمد الغزالي،  - 49  .60ص. .2007. دارالمعرفة، الجزائر، ح وقناإلةساننبينن  اليمناإلسممنوا 
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ال )خيرات( حال من األحوال أن يضر بأمو :" ال يحق لشخص خاص بأي يوننلوكتعريف 
بدين آخر أو يمارس شعائر أخرى  يدينأو أن يدمرىا بدعوى أن ىذا الغير اآلخرين الغير مدنية 

ويجب االحتراز من ارتكاب أي عنف أو ضرر في حق المسيحي وفي  ،ال تخض  لمدين أنيا
 .50حق أي شخص آخر غير مسيحي عمى السواء"

مية أن يعتنق من العقائد ما لكل إنسان طبقا لمشريعة اإلسبل : "رحمو اهلل دةتعريف عبد القادر عو 
 .51أو منعو من إظيار عقيدتو " يس ألحد أن يحممو عمى ترك عقيدتو، أو اعتناق غيرىا، ولشاء

نالثالث:المبحثن

نبيننحتيجنالم    نوالمصطلحاتنالمشاب جنل انال معج

وبعض المصطمحات المشابية بين حرية المعتقد ق المبحث تبيان الفرو  نحاول من خبلل ىذا
رة حرية المعتقد ىي أوس  الدوائر ؛ فإذا كانت دائرك معيا في بعض مظاىر الممارسةتالتي تش

من حيث أنيا تخص مجاال داخميا فكريا ال يمكن االطبلع عنو بسيولة، إال  ،في مجال الحريات
، وحرية المناقشات فة ىنا تظير حرية التعبيرالمختم لعنو بالوسائ بعد أن يظيره  الفرد ويعبر

حدود عبلقة ىذه الحريات م   حرية االجتماع. فما كذاو  وحرية اإلعبلم ، وحرية التعمم الدينية 
 حرية المعتقد ؟ ىذا ما سنعرفو في ىذه المطالب تباعا.

 

                                                           

 .1995 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر . فا تنفلسفيجن:،نح وقناإلةسانسبيبل، عبد السبلم  عبد العالي محمد -50
 .35ص. 

 1985 ،. مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة،نال شتيعنناليةال ناإلسمم ننم اتةانبال اةوننالوض  عودةعبد القادر  - 51
 .35.ص.
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 المطلبناألول:نعمعجنحتيجنالم    نبحتيجنالتأينوال  بيت

العقيدة من التفكير  " فإذا كانت:بلحظ أن ىناك تقاطعا بين الحريتين من خبلل تدقيق بسيط ن
 .52اهلل تعالى  وصفاتو  وصفات رسموفانو تفكير مقدس، ومختصا بموضوع  معين، وىو وجود 

والتي الحياتية ر عنو فانو متعمق بأمور أقل أىمية، ويرج  إلى األمو أما الرأي وحرية التعبير 
، ثم يستخمص رأيو فييا يعبر عنو بطريقتو الخاصة. أما فيفكر فييا فييا بعقمو يخوض اإلنسان

" وقد يذىب بعض  ، وفي أساسيات  األمور ومبدئياتيا.ة المعتقد فإنيا تفكير في عقيدةحري
األفراد  أو الجماعات  الممثمة لبعض األديان إلى الدخول في حوارات أو مناظرات حول العقائد 

 ؛ فتغيب عنيمرالجدل تحت دعوى الحرية في التعبيفيشتط بيم ، بياأو الديانات  التي يؤمنون 
فتحدث البمبمة ويشتجر   ،معتقدات كل منيمار فيتبادلون الطعن والتجري  في الحكمة  في الحو 

 .53الخبلف الذي ال تحمد عقباه

ر ربمـا تفـوق فـي أىميتيـا عنـدما نعبـ ،إن التعبير عن المعتقد يجب أن يكـون لـو ضـوابط         
يفيـة مجادلـة ؛ فيأمر الرسـل بكلقد حرص اإلسبلم عمى وض  الضوابطعن رأينا في شيء آخر. و 

اذ أمــره اهلل بـالمين معــو فــي ، ي قصــة موسـى عميــو الســبلم مـ  فرعــون، كمـا فــالكـافرين والمعانــدين

كـذلك فـي  ،54"اذىبا الـى فرعـون انـو طغـى فقـوال لـو قـوال لينـا لعمـو يتـذكر أو يخشـى":قولو تعالى 
" وال تجــادلوا اىــل الكتــاب اال بــالتي ىــي جادلــة أىــل الكتــاب  فــي األمــور الدينيــة  قــال تعــالى :م

أحسن اال الذين ظممـوا مـنيم وقولـوا آمنـا بالـذي انـزل الينـا وأنـزل الـيكم  والينـا واليكـم واحـد ونحـن 

                                                           

 .47.46.محمد الطاىر بن عاشور، المرج  السابق، ص. ص  52

 .52.ج  السابق، ص، المر خالد مصطفى فيمي  53

 .طومن سورة  44و 43 :رقم تاناآلي  -54
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ليم قائــل:" ادع الــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجــاد.  وقــال عــز مــن  55لــو مســممون
.56بالتي ىي أحسن ان ربك ىو أعمم بمن ضل عن سبيمو وىو اعمم بالميتدين "

كما أن حرية الرأي والتعبير  في جانب العقيدة  أو في غيرىا من األمور تؤدي دورا أساسيا في  
 تدعم أمن المجتم  وتعاون فئاتو   إذأنيا  عمى ...فضبلالحياة السياسية استقرارالمحافظة عمى 

إذا كان ليم دور في إصدارىا  ،لتقبل قرارات تمس مصالحيم داداتكون أكثر استع الناس إن
 . 57ووضعيا"

المختمفة لمتنفيس عن أفكار الناس،  أن تقوم الدولة  بفس  مجاالت التعبير راألمو  ية ما فيغا
 -، فبل مناص من القول أن الناس  مختمفون  صة إذا كانت تبغي المصمحة العامةوآرائيم خا

بوض   . ونقوم في المقابل، وتتصاعد مداركيم تبعا لدرجة فيميم لؤلمور -بلفيم رحمة اخت وفي
والتجري  أو نشر األفكار ضوابط وقيود ليذه الحرية فبل تكون غطاء لممساس بالمقدسات 

 اليدامة.

 ىانة .عاقل  يمكن لو التمييز بين حرية الرأي والتعبير  وبين السب والشتم و اال ولعل أن أي
ي ال تبني جسور الحوار ىذه اآلراء اليدامة والت لمثل نتعرضوسنشرح األمر أكثر عندما 

من عرضت وتتعرض لو مقدسات المسممين ؛ وما تأخوة إنسانية، بل تيدم ما تبقى من والتسام 
عمى  وحتى لمقدسات غير المسممين ،سول صمى اهلل عميو وسمو ولصحابتوإساءة لشخص الر 
 دعوى حرية التعبير أصدق دليل عمى ذلك.أيدي المتطرفين ب

                                                           

 .من سورة العنكبوت 46 :آلية رقما  - 55

 .من سورة النحل 125 :اآلية رقم - 56

، . دار النيضة العربية، القاىرةة،ناألصولناإلسمميجنلمةظومجنالح وقنوالحتياتنالم اصتنمحمد صبلح عبد البدي  - 57
 .47ص. 2009
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نالمطلبنالثاة ن:عمعجنحتيجنالم    نبحتيجناالي ماع

إن حرية االجتماع ىي حق كل فرد في االجتماع م  غيره لفترة من الوقت ليعبر عن آرائيما      
 .58بالمناقشة أو تبادل الرأي 

ليعبروا  ،طالتم أالوقت قصرت دد من األشخاص فترة من عكما تعرف عمى أنيا اجتماع        
قناع اآلخرين بو. وتنص عمى ىذه عن رأي معين  والدفاعادل الرأي عن آرائيم بالمناقشة وتب وا 

من  30المادة  مثبل ، فتنصودساتير الدول قاطبة واثيق العالمية لحقوق اإلنسانأغمب المالحرية 
كما أجازت في االجتماعات  نسان عمى حق كل شخص في االشتراكاإلعبلن العالمي لحقوق اإل

وض  قيود قانونية. كما نص العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 
الة حق كل شخص في تكوين أعمى أنو: " تتعيد الدول األطراف في ىذا العيد بكف1/08/المادة 

 ".النقابات باالشتراك م  آخرين وفي االنضمام إلى النقابة

نشـــاء :41ويـــنص الدســـتور الجزائـــري عمـــى ىـــذه الحريـــة بقولـــو فـــي المـــادة        " حريـــة التعبيـــر وا 
اء الجمعيـات مضـمون ". حـق إنشـ :"43 الجمعيات واالجتماع مضمونة لممواطن" و تضيف المادة

مداركــو واالرتفــاع  ليتبــادل فيــو آراءه مــ  غيــره لتنميــة ،لممــواطن نااالجتمــاع مضــمو يكــون وبالتــالي 
 والتخمق بالسماحة.الوعي بمستوى 

جتمــاع بصــورتيو الخــاص فــي ولقــد أقــر اإلســبلم حريــة التجمــ  لؤلفــراد ســواء حريــة اال            
، ولـم يكتـف اإلسـبلم بتقريـر ىـذه الجمعيـات ع العام في المسـاجد. وحريـة تكـوينمنازليم، واالجتما

وتيم لمتمســـك بـــالعروة دعـــ عمـــى المســـممين، وىـــو مـــا يتمثـــل فـــي الحريـــات  بـــل اعتبـــر ذلـــك واجبـــا
                                                           

، الة دكتوراه ، كمية الحقوق.  رس"نحتيجنالتأينوال  بيتننبيننالةظتيجنوال طبيقن"عمر محمد الشافعي عبد الرؤوف،  - 58
 .34، مرج  سابق، ص .ة طنطا، نقبل عن خالد مصطفى  فيميجامع
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"ٗذعلاّٗ٘ح:يقـول اهلل تعـالى ؛عمى البـر والتقـوى، وأن يعتصـموا بحبـل اهلل جميعـاالوثقى  ويتعاونوا 

وقــال  ،59" ديللٚحىثللزٗحىرقلل٘ٙٗيذعللاّٗ٘حديللٚحيثللٌٗحىعلل ٗحُٗحذقلل٘حححُحيلل ٝ حىعقللاب
فــألف بــين  أعــداءة اهلل عمــيكم اذ كنــتم نعمــ تعــالى:" واعتصــموا بحبــل اهلل جميعــا وال تفرقــوا واذكــروا

منيـا كـذلك يبـين اهلل لكــم  فأنقـذكمقمـوبكم فأصـبحتم بنعمتـو اخوانـا وكنــتم عمـى شـفا حفـرة مـن النــار 
فانـو فـي  ،مفـرد أن يسـتغني عنـوواذا كان االجتماع سنة فطرية ال يمكن ل . 60آياتو لعمكم تيتدون"

عبــادة أو  ءألدا، أو  منفـردا تمــ  مـ  أمثالــواحب معتقــد معـين يجوصـ وجــب،أىـم وأ جانـب العقيــدة
؛ فالمســممون فــي عبــادتيم يجتمعــون فــي ذا معــروف مشــاىد  فــي جميــ  األديــانطقــس دينــي  وىــ

. ولمييــود طقوســيم  وصــبلتيم وىــي مــرة كــل ســنةالمســجد خمــس مــرات  فــي اليــوم ، وفــي الحــج 
ســــيم، و الثانيــــة الصــــبلة يــــا بــــالطقوس والمواعيــــد والمرانوعــــان : شخصــــية ارتجاليــــة وال عبلقــــة ل

حسـب القواعـد  ،وأوقـات معمومـة المشتركة؛ ويشـارك فييـا الجماعـة عمنـا فـي أمـاكن مخصوصـة  
 ة) صــبل :ي يصــمي ثــبلث مــرات فــي اليــوم. والييــودوالكينــة ديــنيميا  ويقررىــا رؤســاء التــي يضــع

وصـــبلة  ،الصـــب  وتســـمى شـــحرين وصـــبلة الظييـــرة  أو العصـــر  وتســـمى بالمغـــة العبريـــة المنمـــا
صــبلتيم  وتتفــرع إلــى ثبلثــة أنــواع  جميوريــة وفرديــة . كمــا لممســيحيين (تالمغــرب وتســمى عربيــ

لثالثــة واانيــة تعنــي صــبلة الفــرد وحــده لربــو ، والثاألولى ىــي صــبلة الجماعــة فــي كنيســة؛ فــوعائميــة
 .61في البيت التي تشتمل عمى تيميل وقراءة نصوص اإلنجيل عندىمفيي صبلة أفراد العائمة 

ويعتبر  سب بل يجتمعون لتدارس أمور دينيم، والتفقو فييافحوال يجتم  أىل ممة لمعبادة      
" ما اجتم  قوم في بيت من بيوت اهلل :، وفي الحديثسممون اجتماعيم في المساجد عبادةالم

 يذكرون اهلل إال حفتيم المبلئكة وغشيتيم  الرحمة ".
                                                           

 من سورة المائدة. 02اآلية  - 59

 من سورة آل عمران. 103اآلية  - 60

ال با اتنف ناأل يانن، عبد الرزاق رحيم صبلل الموحي لمتفصيل أكثر حول ىذه العبادات ومظاىر االجتماع  أنظر : - 61
 . 2008، سوريا  ،قالثالثة ،  دمش الطبعة، صفحات لمدراسات والنشر .ماويجن:الي و يجن،نالمسيحيجنواإلسممالس
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، ومن إنكاره يمكنكذلك في القانون الوضعي وال  نا موجودوالحق في االجتماع كما ذكر      
 .62أنكره من فرد أو سمطة أو جماعة فقد أنكر الفطرة اإلنسانية

 :نعمعجنحتيجنالم    نبحتيجنال  ليمالمطلبنالثالث

إن مستوى التعميم في أي بمد من البمدان يعكس حالة التطور العممي والفكري الذي بمغو ىذا      
ألمم المتحضرة ىي التي أولت التعميم عناية خاصة وجعمتو في مقدمة اىتماماتيا و ا، البمد .....

بين  ال يميز في متمقيو وىوويفسدىا. يم ينمي المواىب وسقيم يذىب بيا سموالتعميم نوعان ، 63
وىذا ،  64والبد لمتعميم  من وسائل إعبلم تنقمو وتوصمو لممتمقي ،لوالغني والفقير فكبلىما يحتاج 

يا :" لكل شخص بقول 26ه اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان في ديباجتو وكذلك في المادة ما أكد
 ويجب أن يكون التعميم  في مراحمو األولى واألساسية  عمى األقل مجانيا ...".الحق في التعميم. 

ة وفي الجانب العقيدة يكون التعميم وسيمة لفيم اإلنسان عقيدتو ، وكما ذكرنا فان الشريع     
وفي آية أخرى  65" اقرأ باسم ربك" :اإلسبلمية طالبت المسممين بضرورة العمم فقد نزلت أول آية

؛ فنص عمى العمم أوال وال يقبل اهلل 66 الو إال اهلل واستغفر لذنبك "فاعمم أنو ال"يقول تعالى : 

                                                           

، ، مذكرة ماجستير"- تاسجنم اتةج-ن"حتيجنالم    نبينناإلعمةاتنال الميجنواإلسمميجنلح وقناإلةسان، نبيل قرقور - 62
 . .30. ص2002-2003 ،ئركمية الحقوق، جامعة بسكرة ، الجزاقدمت لممناقشة ب

 .350، مرج  سابق ، ص.خضر خضر - 63

وحدث بين عمماء األمة في القرن الثاني الخبلف في صحة إيمان المقمد البحت وعن األشعري ال يص   إيمان المقمد   -64
نظر تيسير . كذلك أ .51.50أنظر محمد الطاىر بن عاشور ، المرج  السابق ، ص.ص: ين مثبتة في مواضعياوأدلة الفريق
 .201. 191، المرج  السابق ، ص.ص.خميس عمر

 .سورة العمق اآلية األولى - 65

 .19سورة محمد اآلية  - 66
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و في القادر عمى المعرفة واإلدراك، فيجب عمى المؤمن أن يتعمم أمور دين 67إيمان المقمد
 وجمي  أركان االيمان.، فيعرف ربو بصفاتو  وأسمائو ويؤمن بالمبلئكة والرسل المعتقدات

صبلح التفكير      عمى استدعاء العقول لمنظر والتذكر  يكون بالتعميم الصال  المبني 68وا 
وال جدال  في  ،وىذا ما أمر بو القرآن الكريم في أكثر من موض   ،والتعقل  والعمم واالعتبار

والذين أوتوا العمم درجات منكم  رف العمم والعمماء ، يقول اهلل تعالى : " يرف  اهلل الذين آمنوا ش
"69. 

إن الــدين لمــا كــان ىــو جــام  إصــبلح النفــوس واألخــبلق واألعمــال ، كــان األمــر بالتفقــو فــي      
المبمـ  ، وفـي نفـوس المقصـود منـو فـي نفـوس المتفقيـين الدين  واسـتخراج خبايـاه ضـمانا لحصـول

ٍٗللامللاُحىَؤٍْللُ٘ىْٞ للزٗحقــال تعـالى:" إلـييم ولـذلك عمــم اهلل المسـممين كيفيــة تحصـيمو لمفـريقين

ماعحعي٘يّ زٍِموعزقحٌٍْٖطائ حىٞر قٖ٘حعٜحى ِٝٗىْٞذرٗحقلٌٍٖ٘حذحرجعل٘ححىلٌٖٞىعيٖلٌ

ٝحذرُٗ
70.  

ميم مــن العمــم ىــو معظــم الــدين ألنيــم ، ومقــدار مــا يمــز   وينــذرويبمــفــالفريق األول يــتعمم ويتفقــو     
مــا  ام الــذين لــم يطمبــوا العمــم بمقــدارأمــا فريــق األقــو تون عمــى حســب النــوازل والنوائــب. و ىــم المســتف

، ين  فـييم إال بـو مـن اعتقـاد وعمـلفـاألول ىـو مـا ال يحصـل مقصـد الـد :مـن العمـم فنوعـان يمزميم
 .71ونوع تمزميم معرفتو عند الحاجة لمعمل بمقتضاه

                                                           

 .47خالد مصطفى فيمي ، مرج  سابق ، ص .  - 67

 ريضـةالتفكير نشاط ذىني يجب عمى كل انسان أن يمارسو تفعيبل لميزتو العقمية، ومن أىم الكتـب التـي  انتبيـت ليـذه الف - 68
 ، صيدا بيروت، دون سنة نشر.منشورات المكتبة العصرية  .ال فليتنفتيضجناسمميج، أنظر: عباس محمود العقاد، 

 من سورة المجادلة. 11جزء من اآلية رقم   - 69

 من سورة التوبة. 122اآلية  - 70

 .87، ص.حمد الطاىر بن عاشور، مرج  سابقم - 71
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سـتقيم  بـو تنجد أن اإلسبلم راعى مراتب الناس في طمب العمم و أوجب عمى المسمم معرفـة مـا    
فتـائيم إن  وأوجب عمـى العممـاء مسـؤولية أكبـر ،عقيدتو وعبادتو وىـي تبصـير العامـة فـي شـؤونيم وا 

كـن ورثـوا وفـي الحـديث " العممـاء ورثـة األنبيـاء وان األنبيـاء لـم يورثـوا دينـارا وال درىمـا ول ،استفتوىم
ـــتي ،العمـــم فمـــن أخـــذه أخـــذ بحـــظ وافـــر ". واألمـــة ترتقـــي بعممائيـــا وكثـــرتيم م وتـــزول وتضـــمحل  بقم

 أن يظير الجيل ويقل العمم .الساعة وذىابيم، وفي الحديث أن من أشراط 

يستفيد المرأ  لكيانيتو وفي وقتنا المعاصر تنص المواثيق الدولية عمى ضرورة التعميم ومج    
في المقام األول  )األسرة والعائمة(يسم  لو بتمييز األمور بنفسو، ولؤلىليم من التعممن حد أدنى 

من اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان  26وىذا ما نصت عميو المادة  ،اختيار نوع تربية أوالدىم
 ....-1: " 1948لسنة 

 يدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء كامبلتيجب أن  – 2

 ."الدىمالحق األول في اختيار نوع تربية أو لؤلىل  – 3

بموجب نص المادة عمى حق التعميم المعدل  1996لسنة  وينص الدستور الجزائري الحالي     
القانون ، التعميم مجاني حسب الشروط التي يحددىا ( بقوليا: "الحق في التعميم مضمون53)

الدولة عمى التساوي في  يمية، تسيرعمتنظم الدولة المنظومة الت ،والتعميم األساسي إجباري
فمم  ؛أنيا ىي التي تنظم التعميم :االلتحاق بالتعميم ..." . ونبلحظ أن الدولة وضعت قيودا وىي

جباريا في مراحمو األولى لتتي تجعمو في أيدي بعض فئات المجتم  نما جعمتو مجانيا وا   ، وا 
 .الفرص لتحقيق الكفاءات والمواىب
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نعجنحتيجنالم    نبحتيجناإلعمم:نعمالمطلبنالتابع

" اإلعبلم ىو التعبير الموضوعي عن عقمية الجماىير واتجاىاتيم وميوليم في نفس الوقت      
، التي الثابتة واألخبار الصادقة دىم بالحقائق والمعمومات الصحيحة،وذلك عن طريق تزوي
ثة من الحوادث أو مشكمة أو حاد ،ي عام صائب في واقعة من  الوقائ تساعدىم عمى تكوين رأ

 .72من المشاكل" 

اإلعبلم بيذا المعنى لو وسائمو وأىدافو، وكثيرا ما تحتكر الدولة الوسائل اإلعبلمية من ان       
األفكار اليدامة واآلراء الفاسدة حفاظا عمى  قرار المجتم  منصحف وغيرىا حفاظا عمى است

لمعتقدات معينة  ية كقنوات لتمرير أفكار والترويج. بالتالي تستعمل الوسائط اإلعبلمالنظام العام
االطبلع عمى وم  انتشار ثورة المعمومات من إذاعة وتمفزيون وانترنت ....جعل من السيل 

، وما يعاب عمى ىذا نبرا لتحقيق وتوسي  المؤيدين ليا، وأصبحت ممبادئ ومعتقدات أخرى
، وتشويو سمعة منيا التزييف لمحقائقخبلقية اإلعبلم ىو استعمالو كل الوسائل حتى غير األ

 المعمومات مما يضعف قدرتو في تبنييا .في  ورموزه ، مما يجعل الفرد ال يثق الدين

ذا كان لئلعبلم دور مي       ، وصناعة رأي عام حول م في نشر معتقد معين والترويج لووا 
معتقد إذا لم تشوه الحقائق؛ فانو في المقابل لمرأي العام دور ميم في حماية حرية ال ،معتقد معين

ر ميم في أخذ صورة عن معتقد عندما نذكر أن لئلعبلم دو  ،وسوف نرج  بالتفصيل ليذه النقطة
المسممة في  ت بأنواعيا ومنيا االقميات األقميا معين، مثل ما يسمى باالسبلموفوبيا، وما تعايشو

لبلضطياد  والتضييق عمى أكثر ، وتعرض أىمو 73الدول الغربية دليل عمى تزييف حقيقة اإلسبلم
                                                           

. ص، الرياض، السعودية مكتبة الفيد الوطنية، .الميزانم نال طتينف ناإلعممناإلسم سعيد إسماعيل صيني،   - 72
 .335.338ص.

أوضاعناألعلياتنواليالياتناإلسمميجنف نال المنعبلنوب  نلمتوس  أكثر حول ىذا الموضوع أنظر : مجدي الداغر،  - 73
 .2000دار الوفاء، المنصورة،  مصر، ن.2001أح اثنالحا ينعشتنمننسب مبتن
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 منيا أن فردا أو جماعةعوى أن اإلسبلم يدعوا إلى العنف، حتى لو فرضنا جدال من مستوى  بد
ومعاقبة  بالمعتقدفان ىذا ال يكون مبررا إللصاق التيمة  استعممت العنف أو دعت إليو،

 عقابا جماعيا. المنتسبين اليو
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س حرية المعتقد في مصدر وأسا

 التشريعات المقارنة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن



 انفصم انثانث: مصذر وأساس حرية انمعحقذ في انحشريعات انمقاروة 

56 

 

نالثالث:نالفصل

نالم اتةجنال شتي اتنف نالم    نحتيجنوأساسنمص ت

 مــن ،المقارنــة التشــريعات فــي المعتقــد حريــة وأســاس مصــدر إلــى الفصــل ىــذا فــي ســنتطرق      

 مســتوى عمــى بينيــا نــةمقار  نعقــد ثــم ،القانونيــة والــنظم اإلســبلمية الشــريعة لموقــف التعــرض خــبلل

 :كالتالي مباحث ثبلثة وفق معالجةال العناصر

 .اإلسبلمية الشريعة في المعتقد يةحر  وأساس مصدر :األولنالمبحث

 .القانونية النظم في المعتقد حرية وأساس مصدر :الثاة نالمبحث

 .القانونية النظم يف و اإلسبلمية الشريعة في المعتقد حرية وأساس مصدر بين المقارنة :الثالثنالمبحث

 

نن

ن

ن

 

 

 

 

ن
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ن:األولنالمبحث

ناإلسمميجنالشتي جنف نالم    نحتيجنوأساسنمص ت

 و الكريم القرآن في وىذا االسبلمية الشريعة في المعتقد حرية لمصدر ولاأل المطمب في نتطرق
 خصصوفسن الثاني المطمب أما االسبلمي. التاريخ من هتبل وما الراشدة والخبلفة النبوية السنة

 .تياومرتكزا االسبلمية الشريعة نظر في المعتقد حرية ألساس

ناإلسمميجنالشتي جنف نالم    نحتيجنمص تن:ناألولنالمطلب

 الشرعية النصوص وىي وجودىا منب  ىو اإلسبلمية الشريعة في المعتقد حرية مصدر إننننننن

 ينالراشد الخمفاء الصحابة أفعال وفي النبوية والسنة الكريم القرآن يف نجده وىذا ،بيا الصريحة

 اإلسبلمية الشريعة في الحرية مصدر عن نماذج تعتبر وكميا اإلسبلمي؛ التاريخ عصور وفي

 : كالتالي متتالية فروع في نتناوليا سوفو 

ناللتيمنال تآننف نالم    نحتيجن:مص تناألولنالفتع

ــ التــي والمستفيضــة الكثيــرة لقرآنيــةا اآليــات جــاءتنننننننننن  اهلل يقــول ؛المعتقــد حريــة عمــى نصت

عَِٝن زتاىطار٘خٗٝؤٍِتا عقل حطرَظلليحمزحٓعٜحى ِٝق ذثِٞحىزي ٍِحىغٜ :"تعالى

تاىعزٗجحى٘ثقٚيحّ آاًىٖاٗحطَٞاديلٌٞ"
 عمـى اآليـة تفسـير فـي المفسـرون اختمـف وقـد .74

:يمي فيما جمميان أقوال ستة إلى قال نم ومنيم أقوال ثبلثة إلى قال من فمنيم .75كثيرة أقوال
 ديــن عمــى العــرب أكــره قــد ، وســمم عميــو اهلل صــمى النبــي ألن منســوخة أنيــا قيــلنن:ناألولنال ةةول

ٝللاأٖٝللاحىْثللٜ:تعــالى قولــو اآليــة نســختيا قيــل ،اإلســبلم إال مــنيم يــرض ولــم ، تميموقــا اإلســبلم

                                                           

 .من سورة البقرة 256ية رقم اآل  74
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ٗتلٞضحىَآلٞز"جإ حىن ارٗحىَْاعقِٞٗحريل ديلٌٍٖٞٗلاٗحٌٕجٖلٌْ
 عبـاس ابـن ىـذا وروى ،76

.ناآلخرين المفسرين من وكثير
 أدوا إذا يكرىـون ال وأنيـم  خاصـة الكتاب أىل في نزلت إنما ،منسوخة ليست أنيا :نالثاة نال ول

 قولــو فــييم نــزل الــذين فيــم اإلســبلم إال مــنيم يقبــل فــبل ،األوثــان أىــل ىــم يكرىــون والــذين . الجزيــة

 ،والضـــحاك والحســـن وقتـــادة الشـــعبي ولقـــ وىـــذا ،...اآليـــة الكفـــار جاىـــد لنبـــيا أييـــا :"يـــا  تعـــالى
 : نصـرانية لعجـوز يقـول الخطـاب بـن عمـر سـمعت قال  أبيو عن أسمم بن زيد رواه ما ذلك ودليل
 إلــي والمــوت كبيــرة عجــوز أنــا : قالــت ، بــالحق محمــدا بعــث اهلل إن  تســممي العجــوز أيتيــا أســممي

 .اآلية " الدين في إكراه ال " : وتبل  اشيد مالمي : عمر فقال ، قريب

 ال مقبلة)التــي تكــون المــرأة كانــت : قــال عبــاس ابــن مخصوصــة أنيــا قــال وممــننن:نالثالةةثنال ةةول
 فـييم كـان النضـير بنو أجميت فمما تيوده أن ولد ليا عاش إن نفسيا عمى فتجعل ( ولد ليا يعيش

 تبــين قـد الــدين فـي إكـراه :"ال تعــالى اهلل فـأنزل ؟، نـاأبناء نــدع ال : فقـالوا األنصـار أبنــاء مـن كثيـر

 القـول ىـذا النحـاس جعفـر أبـو وأيـد ومجاىـد والشـعبي جبيـر بـن سـعيد قـول وىـذا " الغي من الرشد

 إسناده. لصحة  األقوال أولى اعتبره

 فقدم ، ابنان لو كان حصين أبو لو يقال األنصار من رجل في نزلت السدي قال :التابعنال ول

 إلى فدعوىما حصين ابنا أتاىم الخروج أرادوا فمما ، الزيت يحممون المدينة إلى الشام من رتجا

 مشتكيا وسمم عميو اهلل صمى النبي أبوىما فأتى ، الشام إلى معيم ومضيا فتنصرا النصرانية

 في إكراه  ال "  فنزلت  يردىما من وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول يبعث أن في ورغب ،  أمرىما

 ..". الدين

 .مكرىا مجبرا السيف تحت أسمم لمن تقولوا ال معناه قيل:نالالامسنال ول
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 كانوا إذا يجبروا لم بالكتا أىل من كانوا فمتى السبي في  وردت أنيا وىي :السا سنال ول

 ال ىمسبا من ألن ،اإلسبلم عمى يجبرون فإنيم وثنيين كبارا أو صغارا مجوسا كانوا وان  كبارا
 بأكل ويدينون نساؤىم توطأ وال ذبائحيم، تؤكل ال أنيم ترى أال وثنيين، كونيم م  مبي ينتف 

 فجاز الممك جية من بيم االنتفاع عميو ويتعذر ، المالك ويستقذرىم وغيرىا  والنجاسات الميتة

 . اإلجبار

 فإذا سباىم من دين عمى ىم :"قال فانو أشيب وأما مالك، عن قاسم ابن روى ىذا ونحو     

 يذىبوا لئبل اإلسبلم عمى اجبروا فمذلك ،ليم دين ال الذين والصغار سبلم،اإل عمى اجبروا امتنعوا

 عربا كانوا سواء اإلسبلم عمى تكرىيم لم الجزية بذلوا متى الكفر أنواع سائر أما .باطل دين إلى

 .77عجما أم

 ىذا نقل ،عموميا مىع وىي مخصوصة تكن ولم ختنس لم بأنيا يرى فانو اآلخر الرأي أما     

 وال  منسوخة ليست أنيا ىير  السمف جميور "قال: إذ تيمية ابن اإلسبلم شيخ عن الرأي
 مالو عصم أسمم فان حاربنا لمن والقتال الدين عمى أحد يكره بلف ،عام النص إنما  مخصوصة

ذا ،ودمو  اهلل صمى اهلل رسول أن ينقل أن قط أحد يقدر وال ،نقتمو ال القتال أىل من يكن لم وا 

 لكن !؟ىذا لمثل لئلسبلم  فائدة وال ،عميو مقدورا وال ممتنعا ال سبلماإل عمى أحدا أكره وسمم عميو

 تعني " الغي من الرشد تبين قد :" لىاتع قولو ذلك عمى دل ،" اإلسبلم ظاىر منو قبل أسمم من

 غير وذلك واإللجاء واإلكراه القسر طريق الإ بعدىا يبق ولم البينات ووضحت الدالئل ظيرت

 قبان وابن والجصاص والطبري كثير ابن أمثال المفسرين من كثير قال ىذا بمثل .78جائز

 والرازي.
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 ال ،" الدين في إكراه ال " اآلية خنس عمى عامة أدلة األول الرأي أصحاب قدم دلقن:نال تييح
نما ، تبنوه ما بحجة تنيض  يقصدونو ما أنو   لعقيدةا بحرية ليا عبلقة ال ىأخر  قضية تناولوا وا 

 آخر بحث إلى يجر وىذا وعدل وحق خير من فيو لما ،الناس عمى اإلسبلمي النظام فرض ىو

 عمى ذلك فميس الكتاب بأىل خاصة اآلية( )أيأنيا وأما .79بغيرىم المسممين عبلقة طبيعة وىو

 أىل ليسواو  النار عبدة من وىم الكتاب أىل سنة المجوس في المسممون استن فقد ،إطبلقو

ن  كتاب  المعنى جانس ما كل في عام حكميا فان الناس من خاص في نزلت كانت ،.....وا 

  .80فيو نزلت الذي

 :منيا نذكر بالموضوع عبلقة ليا أخرى آيات وىناك     

قاهذعاىٚ:"ٍلِم لزتلا ٍلِتعل حَٝاّلٔحيٍلِأملزٓٗقيثلٍٔطَل ِتا َٝلاُٗىنلٍِلِيلزح

ٌٖرضللةٍللِحٗىٖللٌدللذحبد للٌٞ"تللاىن زرلل رحععيللٞ
 ومــا ياســر بــن عمــار لقصــة وذلــك ؛81

   .ذلك عمى لو وسمم عميو اهلل صمى النبي إقرار و لو الكفار إكراه عند ترخيص من اتخذه

 .82" فميكفر شاء ومن فميؤمن شاء فمن :" تعالى قال

 رلٚٝنّ٘ل٘حقاهذعلاىٚ:"ٗىل٘يلاعرتللٍٟلٍِلِعلٜحمرجميٖلٌجَٞعلاأعاّلدذنلزٓحىْلاص

ٍؤٍِْٞ"
83


قاهذعاىٚ:"ىعيلتاخاّ ظلحيٝنّ٘٘حٍؤٍِْٞ"
84.
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 الـــيكم القـــى لمـــن تقولـــوا وال فتبينـــوا اهلل ســـبيل فـــي ضـــربتم اذا ءامنـــوا الـــذين أييـــا يـــا تعـــالى:" قـــال

 عمـيكم اهلل فمـن كنـتم كـذلك كثيـرة مغـانم اهلل فعنـد الـدنيا الحياة عرض تبتغون مؤمنا لست السبلم

خبيـــرا" تعممـــون بمـــا كـــان اهلل ان فتبينـــوا
 فـــي عنـــو اهلل رضـــي  اسعبـــ ابـــن عـــن روايـــة وفـــي ، 85

 الميثــي فضــالة بــن غالــب أميرىــا و  وســمم عميــو اهلل صــمى اهلل رســول ســرية مــرت :قــال تفســيرىا

 سـواه قومـو مـن يسـمم ولـم قومـو بعـض مـ  سـميم، بنـي في ونسبو فدك أىل من ىنيك بن بمرداس

ـــ وىـــو ـــ غنمـــو والجـــأ راءب  أنيـــم فعـــرف تكبيـــرىم ســـم  الخيـــل تبلحقـــت ولمـــا ،الجبـــل عـــاقول  ىال

 اهلل صـــمى ،اهلل رســـول محمـــد اهلل إال الـــو ال يقـــول ونـــزل فكبـــر ، وســـمم عميـــو اهلل رســـول أصـــحاب

 اهلل رســول إلـى رجعــوا اولمـ ،غنمــو وسـاق  بســيفو زيـد بــن أسـامة قتمــوو  المقـداد فتركــو وسـمم عميـو

 أقتمتمــوه : وســمم وعميــ اهلل صــمى وقــال ،شــديدا وجــدا عميــو دفوجــ الخبــر ســبقيم وقــد وســمم، عميــو

 عميـو اهلل رسـول  يـا فقـال ، اآلية تعالى قولو من ذلك في نزل ما أسامة عمى وقرأ ،معو لما إرادة

 تعمــم حتــى قمبــو عمــى شــققت أفــبل :فقــال لغنمــو؟ وتعــوذا ! الســبلح مــن خوفــا قاليــا إنمــا  وســمم:

 أعادىــا اهلل إال الــو بــبل أنــت وكيــف :فقــال اهلل رســول يــا لــي تغفراســ فقــال: !؟ نفاقــا لــذلك أقاليــا

ــا  أعتــق وقــال: اهلل رســول لــو اســتغفر ثــم ،يومئــذ إال أســمم لــم أنــي لــو وددت : أســامة قــال ، ثبلث

 ..86جثامة بن محمم في نزلت وقيل .رقبة

 

نالةبويجنالسةجنف نالم    نحتيجنمص تنالثاة :نالفتع

 أن عمى تقريراتو وكذا أفعالو أو وسمم عميو اهلل صمى النبي أقوال سواء النبوية السيرة تشيدنننننن

 ،وحجة  وضوح بكل دعوتو يعرض كان بل اإلسبلم، في الدخول عمى أحدا يكره لم الرسول
 أال نفسك باخ  فمعمك :" تعالى يقول قومو من أحد يؤمن ال عندما شديد حزن يصيبو وكان

 الغير حقوق وسمم عميو صمى اهلل رسول بيا أقر التي ليامةا الوثائق وأشير مؤمنين". يكونوا
                                                           

 .94: رقم اآلية النساءسورة   85

 .446. 445. ص ص. ،عيسى محمد البجاجي، المرج  السابق 86



 انفصم انثانث: مصذر وأساس حرية انمعحقذ في انحشريعات انمقاروة 

58 

 

 مرة كل في والمواثيق العيود ينقضون كانوا الييود ولكن ،المدينة وثيقة ( المدينة في الييود)

 األزمان. مر عمى(87) وديدنيم شأنيم وىذا

 واألنصار، المياجرين بين كتابا ( ميبلدية 622 ىجرية1) وسمم عميو اهلل رسول كتب فقد      

 ىناك كانت ولقد ،عمييم واشترط ليم وشرط دينيم عمى وأقرىم وعاىدىم ييودال فيو وادع

 والعيود المواثيق ضوء عمى وتأصيميا ،بنودىا من بلستفادةل الوثيقة ىذه لدراسة محاوالت

  . 88المعاصرة القانونية

 يممن وجعمت لمييود عتقاداال حرية أعطت أنيا الوثيقة أو المعاىدة ىذه في ييمنا ما        
 ،ملي ما ليم واحدة أمة المسممين م  ( الموطن أو اإلقامة ،المعاصر )المصطم  السكنى بسبب

 النص  بينيم فيما العبلقة وحددت .المدينة دولة تجاه وواجبات حقوق من معميي ما عمييم و

 المبلحظة " لكوكذ ،الصحيفة ىذه أىل حارب من عمى اصروالتن والتعاون والبر والنصيحة

 واالستقرار الواجب السمم دعائم وتقرير ،الماكرين الييود من فييا الحذر روح شيوع ىي األخرى

 كل واستقبلل والحقوق واألموال الدماء في ومساواتيم نالمسممي تضامن ومبدأ الدينية والحرية

 .89 الجوار" حسن بقاء م  والييود المسممين من

                                                           

ائل الييود لمعيود أمثال بنو قينقاع ، بنو النضير ، بنو قريظة ، مكايد الييود في غزوة خيبر ... في كل ىذا بنقض ق  87
. -عتاوةنف نالفلتنال ية نوالفلتنالسياس نالي و ينالم اصت–المواثيقنوال  و نف نمماتساتنالي و نىمول، أنظر : جبر 

 .2004، لبنان ،والنشر والتوزي ، الطبعة األولىالمؤسسة الجامعية لمدراسات 

ل نمحم نصالحن،ن ولجن،نميموعجنالوثالقنالسياسيجنلل   نالةبوينوالالمفجنالتاش ةن.وأةظتنالاأنظر محمد حميد اهلل   88
ار شتات لمنشر ، د. دار الكتب القانونية ، مصر  حليليجنم اتةجنبال س وتيننالسو اة نوااليتاة نج تاس-الم يةجنالمةوتةنن

 . 2009، والبرمجيات ، مصر
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 اليمن:" نجران صم  في جاء ما معتقدال حرية مصادر من النبوة عيد في جاء ومما          

  وممتيم وأرضيم  مأنفسيو  أمواليم عمى اهلل رسول النبي دمحم وذمة اهلل جوار وحاشيتيا ولنجران

 أسقفيتو من أسقف ريغي ال كثير أو قميل من أيدييم تحت ما وكل ،وعشيرتيم وشاىدىم وغائبيم

 وال نو يخسر  وال  ىميةجا دم وال  دنية عميو وليس كيانتو من اىنك وال رىبانيتو من راىب وال
 ليم سم  صبلتيم إقامة أرادو  المدينة إلى نجران وفد قدم لما ذلك من أكثر بل ،".... نو يعسر 

  .ورموزىا عقيدتيم حرية عمى ألمانا أعطاىم اهلل رسول أن ذلك فدل  .90 ذلك اهلل رسول

   نجران نصارى العيد نقض ،العرب بعض وارتداد وسمم عميو الو صمى الرسول وفاة بعد      

 في واعاد ثم ،وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد ثلم آخر عقدا معيم وعقد ،ربك أبو عنيم فعفا

 الييم أعاد ثم ،العربية الجزيرة خارج عمر فأجبلىم معيم وتعاونوا الروم م  فاتصموا عمر عيد

 .91 لجزيةا عنيم وخفف استقروا عندما األمان

 ممثميم شخص في ركينالمش لجدال صدره يفس  وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول نأ فنجد      

 الرحمان اهلل )بسم بـ: يصدره بأال الحديبية صم  في لمطالبو ويستجيب ،وعمر  بن سييل

 من عميو اعترض من عمى مجيبا ، اهلل رسول محمد عبارة مقدمتو في يورد وأال الرحيم(

 . يضيعو لن اهلل وان  اهلل أمر يخالف لن بأنو المسممين

 المعتقد حرية بكفالة التزامو ومدى وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول صدر رحابة تظير كما

 .التثميث قضية في النصارى من جرانن ألىل محاورتو

 والمحاورة المجادلة في الشريعة ومنطقية عقبلنية عمى: سبق مل كل من ونستنتج        

ق ،الكتاب وأىل  شركينلمم  والحجة بالدليل الدليل ومقارعة اإلقناع سياسة عمى ذلك الكل امةوا 
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ما ،المتطاولين المكابرين عجز إلى يفضي أن إما منطق وىو ،بالبرىان  اإلسبلم اعتناقو إلى وا 

 .92الحقيقة عن بحثو في  وجادا صادقا كان إن

نتاش ةالفتعنالثالث:ننحتيجنالم    نف نع  نالالمفجنال

ون دينيم لمناس كافة، سار الخمفاء الراشدون عمى نيج الرسول صمى اهلل عميو وسمم، يبمغ     
حروب الردة التي خاضيا الصحابة مما نتج عنو ما يسمى ب يةبعض القبائل العرب لكن ارتداد

، الصحابة لم يحترموا حرية المعتقدوعمى رأسيم أبو بكر الصديق، جعمت  من يشكك في أن 
وال يدخل في باب حرية  لحق إن االرتداد جريمة وخيانة كبرى وتيديد لمنظام العام اإلسبلمي،وا

 االعتقاد وسنفصل ذلك عند الحديث عن الردة وعبلقتيا بحرية المعتقد.

 ، -كما ذكرنا سابقا -أن أبو بكر الصديق جدد العيد لنصارى نجران الحقيقة والواق بل       
ئا مما صالحيم عميو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وكتب ليم كتابا بعد خشيتيم أن يغير شي

فيو :"ىذا كتاب من عبد اهلل أبي بكر خميفة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ألىل نجران أجارىم 
وأجاز ليم ذمة محمد صمى اهلل عميو وسمم إال ما رج  عنو محمد صمى اهلل  من جنده ونفسو،

أال يسكن بيا دينان أجارىم عمى أنفسيم بعد ذلك وممتيم  ،رض العربعميو وسمم  في أرضيم وأ
وغائبيم وشاىدىم وأسقفيم ورىبانيم وبيعيم، حيثما وقعت ...  وسائر أمواليم وحاشيتيم وعاديتيم،

 . 93وال يفر أسقف من أسقفيتو وال راىب من رىبانيتو

ياء )بيت مقدس( تقول ، ما عقده من صم  م  أىل ايمأما في عيد عمر بن الخطاب      
أعطاىم أمانا   ،ىل ايمياء من األمانأالوثيقة :"ىذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمير المؤمنين 
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ألنفسيم وأمواليم ولكنائسيم وصمبانيم وسقيميا وبريئيا وسائر ممتيا، أنو ال تسكن كنائسيم وال 
وال يكرىون عمى  ،مواليمتيدم وال ينقص منيا، وال من حيزىا وال من صميبيم وال من شيء من أ

 .من الييود..."  دينيم وال يسكن بايمياء معيم أحد

ىذه المعاىدة مثل رائ  أيضا من أمثمة الحفاظ عمى حقوق غير المسممين حتى أنو لم يرض     
ويقولوا ىنا صمى عمر فتصب   ؛نيسة خشية أن يقتدي بو المسممينعمر أداء الصبلة داخل الك

وفييا إقرار لحرية المعتقد  ،ي ذلك إلى االستيبلء عمى الكنيسةوقد يؤد ،حقا الصبلة داخل الكنيسة
وتأمينيم في  القميمة المقدار إال بدال عن المدافعة عنيم، ،94اليزيجوالتنقل وما تكميفيم بأداء 

 أرضيم ودورىم.

تسمط الروم أذاقيا ويبلت ال مفإن سيطرة الفرس عمييا ومن بعدى في مصر وفي نفس الزمان     
وبعد فت  عمرو بن العاص لمصر، ، الذي فرضو الرومان عمى القبط  ،يوالعذاب واإلرىاب الدين

البيزنطيون، وال زال األقباط يذكرون ي سمبيا منيم عاش المصريون حريتيم وأعاد ليم كنائسيم الت
 صني  عمرو بن العاص إلى يومنا ىذا.

 ،استخدام أية وسيمة من وسائل الضغط عمييم حرم أن الخميفة عمر قدالمستشرقين وشيادة      
يم، وأمر ليم يقصد قبائل بني تغمب المسيحية عندما أظيروا أنيم ال يرغبون في ترك دينيم القد

متيم إقامة شعائرىم الدينية، عمى أال يقفوا في سبيل أي فرد من أفراد قبي بترك الحرية ليم في
 .يرغب في الدخول إلى اإلسبلم
                                                           

مـا ىم بدار اإلسبلم، وىي مأخوذة من المال الذي يبذلونو في مقابل تقرير ىي  - 94 الجزاء إما بمعنى جزاء لتقريرىم فـي ببلدنـا وا 
رىما. وقال مالك بمعنى المقابمة عمى كفرىم واختمف العمماء في مقدارىا، إال أن األكيد أنيا مبم  زىيد أقميا دينار أو اثنا عشر د

 ،يــة  عــن الشــيخ الكبيــرز طــرفين. بــل أكثــر مــن ذلــك تســقط الجكثرىــا بــل ىــي موكولــة إلــى االجتيــاد فــي الميــا وال أقانــو ال يتقــدر أ
عبـد الكـريم  :مـال المسـممين. أنظـر تمن أصـابيم الضـعف مـن بيـ بإعالةالوليد ألىل الحيرة يأمرىم ومثال ذلك ما كتبو خالد بن 

أحلةةامناهةةلن. ابـن قــيم الجوزيـة، 1988روت لبنــان، الطبعـة الثانيــة،. مؤسسـة الرســالة، بيـاإلسةةممتن افةة ننح ةةوقناألفةتا ن ،زيـدان
 .1995دار الكتب العممية، الطبعة األولى، بيروت ، لبنان،  .الذمج
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 :نحتيجنالم    نف نال اتيخناإلسمم الفتعنالتابع

حيث لم تكن  .يخ اإلسبلمي بعد الخبلفة الراشدةلقد سار عمى احترام حرية المعتقد في التار      
ولم تشيد البشرية  .لحق  بالسماحة وبالحجة دون إكراهالفتوحات اإلسبلمية إال وسيمة لنشر الدين ا

 عمى الحصر نذكر نزرا منيا. تربو المسممين، والشواىد عمى ذلكأرحم فاتحين من 

  ف نف وحنال تاقننأوال:ن

مالنا في حربك  :وصل الحيرة حين قال إياس بن قبيصة الطائي لخالد بن الوليد رضي اهلل عنيما
عمى ستين  يم، فصالحالجزية دخل معك في دينك، نقيم عمى ديننا ونعطيك ند أن حاجة وما نري

ة وال كنيسة وال قصرا من قصورىم التي كانوا يتحصنون بيا، إذا ألفا ورحل، عمى أال ييدم ليم بيع
 .95وال يمنعون من ضرب النواقيس وال من إخراج الصمبان في يوم عيدىم نزل بيم عدوا ليم،

نف نأيامناألموييننوال باسيينثاةيا:ن

وفي في أيام الوليد بن عبد الممك كانت الفتوح العربية اإلسبلمية في أقصى اتساعيا،       
وصية محمد بن القاسم الثقفي لجنده الفاتحين لحوض السند:" ال تقتموا أحدا غير المسم  
المحارب، ومن كان بيده السبلح وىو ىارب فخذوه أسيرا، ومن أراد األمان وأعمن الطاعة 
 فاتركوه، وال تدخموا البيوت اآلمنة."  فالتزم الفاتحون بعقد الذمة م  غير المسممين وأمنوىم عمى

الدفاع عنيم، فعندما وغير المسمم في حماية األرواح و  ووا بين المسمماوس أمواليم و وحريتيم،
بلمية أثناء ىجوميم عمى تحدث ابن تيمية م  القائد التتاري لفك األسرى من رعايا الدولة اإلس

الشيخ  فما كان من القائد التتاري أن يسم  بإطبلق جمي  األسرى من الييود النصارى، ىالشام أب
إال أن قال : ال نرضى إال بإطبلق  جمي  األسرى الييود والنصارى فيم أىل ذمتنا وال ندع أسيرا 

 جميعا الشيخ أطمقيم لو منفمما رأى القائد ىذا اإلصرار  ،!ال من أىل الممة وال من أىل الذمة!
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وأنفسيم  فتشمل حماية أمواليم عمى المستوى الخارجي أما عمى المستوى الداخمي، ىذا .96
مواليم كأموالنا :" إنما قبموا عقد الذمة لتكون أتى قال اإلمام عمى كرم اهلل وجيوودماءىم ح

 ."ودمائيم كدمائنا

ومن مظاىر حرية المعتقد لغير المسممين ما شيده المجتم  اإلسبلمي من تعدد وتآخ عمى      
التعميم، والمناظرات الدينية، سواء في مناحي الحياة العامة وحتى عمى مستوى  ،مستويات كثيرة

أمثال حسين بن اسحاق درس  ،فقد درس كثير من الذميين عمى أيدي مدرسين و فقياء مسممين
واشتير كثير منيم في ميدان اآلداب والفنون والطب فقد كان  عمى يد الخميل بن أحمد وسيبويو،

نبال يشوع نبن ثق الخميفة فيو وقد و  طبيب الخميفة العباسي أبي جعفر المنصور، يتييس
 . 97وأكرمو

نالمطلبنالثاة :نأساسنحتيجنالم    نف نالشتي جناإلسمميج

عرفنا كيف أن مصدر حرية المعتقد في الشريعة اإلسبلمية في المطمب السابق تتنوع بين       
القرآن الكريم والسنة النبوية وفي تطبيقات الخبلفة الراشدة في عيد الصحابة ومن بعدىم التابعين 

الذين أعطوا أروع األمثمة في حماية حرية المعتقد وتأمين سبل الدعوة إلى اهلل عن طريق  ،
الحجة ال باإلكراه والقسر، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذىن ما ىي األسس التي تبنى عمييا 

ية التي تفرض عمى حرية المعتقد في الشريعة اإلسبلمية؟ أو باألحرى ما ىي المنطمقات الفكر 
رف ظىو سر نجاح دعوتو وانتشارىا في  وما، غيره وأن يبم  دعوة اإلسبلم ؟ مسمم أن يدعوال

 .عمى الناس  وجيز، عكس عقائد أخرى استعممت النار والحديد لفرض عقائدىا

نف نال تآنناللتيمنحتيجنالم    الفتعناألول:نأساسن
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  ى حريـة المعتقـد، والقـرآن الكـريملقد عرفنا أن ىناك آيات كثيرة في القرآن الكـريم تشـير إلـ      
قــال تعــالى : " ومــن يبتــ  غيــر االســبلم دينــا  لمــدخول فــي اإلســبلمالنــاس كافــة  ايــدعو  وفإنــ الخالــد

.98فمن يقبل منو وىو في اآلخرة من الخاسرين"
إذ فــي ذلــك ال معنــى لمتكميــف  ،ورغــم ذلــك فيــو يــرفض اإليمــان الــذي يــأتي عــن طريــق الجبــر     

 ءال سـبيل لممـر  ،ن بـزوال اإلكـراه، لكـن اإليمـان الـذي يـأتي باإلقنـاع والحجـة الدامغـةوسـيزول اإليمـا
 إال أن يذعن لو، ومن ثم تنقاد نفسو وجوارحو لمشريعة بعدما آمنت بالعقيدة.

ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " قمة في الوضوح والداللـة،  " :ومن ثم كانت قاعدة    
 وليس فقط ينيى عن مزاولتو. ابتداءكراه في الدين عمى عدم وجود اإل

ذا عممنا أن نزعة الدين أصمية في اإلنسان فالقرآن يخاطب ىذه النفس وىذه النزعة وعنـد      ما وا 
 .99اهلل يا :يقول تضيق بو الدنيا

حكمتــو قــد متــ  اإلنســان فــي حياتــو الــدنيا، بالقــدرة عمــى اتخــاذ جمــت ومــ  ىــذا كمــو فــإن اهلل       
فمـن شـاء فميـؤمن ومـن  لقرار الذي يشاء وعمى السير بسـموكو، قـال تعـالى :" وقـل الحـق مـن ربكـما

 .100شاء فميكفر"

يحاســـبو الميـــم إال إذا كــــان فـــي ىـــذا التمــــرد أو  فـــبل أحــــد يســـتطي  أن ولـــن يمحقـــو أي أذى      
 تسـوية،عرضو لمعقـاب الـذي يـأتي قصاصـا أو فإن ذلك ي ، إلعراض ظمم أو إساءة إلى اآلخرينا

كمعاقبــة الســارق والقــاذف... أمــا العقــاب عمــى الجحــود الصــافي فإنمــا يــدخره اهلل لمجاحــد إلــى يــوم 
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القضــية األخــرى أنــو يجــب الفيــم الصــحي  لمصــطم  حريــة المعتقــد؛ فاإلنســان عميــو  ،101القيامــة 
أن يتبصـــر حقيقـــة وجـــوده، وأن تتـــاح لـــو فرصـــة إعمـــال فكـــره فيمـــا يقـــ  عميـــو نظـــره، ومـــن ثـــم ال 

تعـــالى: فـــاعمم انـــو ال الـــو اال اهلل واســـتغفر نـــاص مـــن  الوصـــول إلـــى االعتقـــاد الصـــحي ، يقـــول م
102لـــذنبك ولممـــؤمنين والمؤمنـــات واهلل يعمـــم متقمـــبكم ومثـــواكم"

.العمـــم والمعرفـــة :االعتقـــاد طريـــقو  ،
  

: أن حريـة االعتقـاد ال يمكـن -رحمـو اهلل-وفي ىذا يقول الشيخ محمد سعيد رمضان البـوطي      
أن تتأتى لئلنسان، ألن إعمال الفكر والنظر ىو الذي يوصمك إلى العقيدة الصحيحة، ومـا دام اهلل 
كرمك بالعقل وعرض أمامك الحجج فاتض  بذلك الرشد من  الغـي لكـل مفكـر متـدبر، فـبل منـاص 

ومــن ىنــا كــان واجبــا عمـى المرشــد والــداعي أن يقــول لمضــال ، اإلذعــان، وال حريــة فــي االبتكـار مـن
 .103تأمل لتصل إلى االعتقاد السميم بدال من أن يقول لو، اعتقد االعتقاد السميم  ،التائو أو

األســـاس اآلخـــر المـــذكور فـــي القـــرآن الكـــريم الـــذي تقـــوم عميـــو الحريـــة الدينيـــة، ىـــي أن أي ىدايـــة  
كـن قال تعالى: " انك ال تيدي مـن أحببـت ول ،معمقة عمى المشيئة اإلليية ففي اليداية إلى اإليمان

 .104عمم بالميتدين"أاهلل ييدي من يشاء وىو 

قاهذعاىٚ:"عاُ اج٘كعقوأطليَدٗجٖلٜ ٍٗلِحذثعْلٜٗقلوىيلذِٝأٗذل٘ححىنرلابٗحمٍٞلِٞ

 أأطليَرٌعللاُأطلليَ٘حعقلل حٕرلل ٗحٗحُذ٘ىلل٘حعلَّللاديٞللحىللثودٗحتآللٞزتاىعثللاو"
المبــدأ   .105

                                                           

دمشق  ،دار الفكر بيروت ، دار الفكر المعاصر، .حتيجناإلةساننف نظلننعبو ي  نهلل، محمد سعيد رمضان البوطي  101
 .30-31. ص. ، ص1992سوريا، 

 .19سورة محمد اآلية    102

 . 41محمد سعيد رمضان البوطي، المرج  السابق ص.   103

 .56  رقم: سورة القصص اآلية  104

 .30سورة آل عمران اآلية  - 105
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رى ألنيـــا مـــن مشـــكاة واحـــدة و إن أصـــابيا التحريـــف اآلخـــر ىـــو احتـــرام الـــديانات الســـماوية األخـــ
)المسـيحية ميا في أصميا تـدعو إلـى التوحيدوالتبديل فإن القرآن جاء ناسخا ليا ومييمنا عمييا، وك

،قللاهذعللاىٚ:"ٗيذوللاوى٘حإٔللوحىنرللابحيتللاىرٜٕللٜأ ظللِحيحىللذِٝ يَلل٘حٍللٌْٖ والييوديــة(

 .106"حىٞنٌٗحىْٖاٗحىٖنٌٗح  ّٗحِىٍٔظيَُ٘ٗق٘ى٘حلٍْاتاىذٛحّشهحىْٞاٗحّشه

ٗىقلل مزٍْللاتْللٜلوً":نــو قــال تعــالىو مكــرم أيــا  كــان دينــو وجنســو أو لوالمبــدأ اآلخــر أن اإلنســان 

 ٍَللِخيقْللاذ ضللٞو"كثيــرٗ َيْللإٌعللٜحىثللزٗحىثحللزٗرسقْللإٌٍللِحىطٞثللاخٗعضلليْإٌديللٚ
رام والرعاية.الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق االحتىذه .107

أو يعاقــــب الضــــالين عمــــى  أن يحاســــب الكــــافرين عــــل كفــــرىم، كمــــا أن المســــمم لــــيس مكمفــــا     
قـال تعـالى:"   الحسـابضبلليم فيذا ليس إليو وليس موعده ىذه الـدنيا، إنمـا حسـابيم إلـى اهلل يـوم 

،   108يــو تختمفــون"بمــا تعممــون اهلل يحكــم بيــنكم يــوم القيامــة فيمــا كنــتم ف وان جــادلوك فقــل اهلل أعمــم
يسـتري  ضـمير المسـمم وال يجـد فـي نفسـو أي أثـر لمصـراع بـين اعتقـاده  بكفـر الكـافر وبـين  وليـذا

قراره عمى ما يراه من دين واعتقاد . مطالبتو ببره واإلقساط إليو،  وا 

ويـدعوا إلـى مكــارم  لمبـدأ اآلخـر ىـو أن المسـمم يـؤمن بـأن اهلل يــأمر بالعـدل ويحـب القسـط،ا      
 ، قـال تعـالى: ويكره الظمم ويعاقب الظالمين ولو كان الظمم من مسمم ،خبلق ولو م  المشركيناأل

ٝللاأٖٝللاحىللذِٝلٍْلل٘حمّ٘لل٘حقلل٘حٍِٞ يللٖ حعتاىقظللظٗيٝوللزٍْنٌيللْوُقللً٘ديللٚأُيذعلل ى٘ح

 حد ى٘حٕ٘أقزبىيرق٘ٙٗحذق٘حححُحخثٞزتَاذعَيُ٘"
109. 

                                                           

 .46سورة العنكبوت اآلية  - 106

 .70سورة االسراء  اآلية  - 107

 من سورة الحج. 69و 68اآليتان - 108

 .8اآلية سورة المائدة  - 109



 انفصم انثانث: مصذر وأساس حرية انمعحقذ في انحشريعات انمقاروة 

21 

 

في القرآن الكريم خالدا  ة المعتقد في الشريعة االسبلمية ت عمييا حريبني ىذه ىي األسس التي
ا، معوج تطبيقات الواقعية ليذه األسس تطبيقاالالى يوم الدين ، وميما حاول البعض استغبلل 

 ن وضوحيا جمي وصاف ال يقبل التجزئة و التناقض.فإنيا ال تغني من الحق شيئا أل

نف نالسةجنالةبويجنحتيجنالم    :نأساسنالفتعنالثاة 

وىادية لمناس بما ، السنة النبوية جاءت شارحة لمقرآن الكريم، ونموذجا تطبيقيا لتعاليم القرآن
 تحممو من أقوال وأفعال وتقريرات النبي صمى اهلل عميو وسمم.

ة ثبلث سنوات، وبعد ذلك جم  كانت دعوة النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم في البداية سرا لمد
وطمب منيم االيمان باهلل الواحد وترك  ،وأخبرىم بأن اهلل سبحانو وتعالى اختاره نبيا عشيرتو،
في  ، فخافت قبيمة قريش عمى نفوذىا، ووجدت110قال تعالى :" وأنذر عشيرتك األقربين" األصنام،

ىذه الدعوة تيديدا لمصالحيا ومكاسبيا المادية، فقررت محاربتو ، والحاق األذى بو وبأصحابو. 
جعل النبي يأمر أصحابو باليجرة الى الحبشة فرارا بدينيم وعقيدتيم، وحتى عندما اشتد بيم  ما

عماء القبائل الى الدين األذى ىاجر الى) يثرب( المدينة المنورة. والنبي في كل ىذا كان يدعوا ز 
 .111الجديد فيناك من كان  يستجيب ومنيم من اعتذر، ومنيم من رفض وأعمن عداءه

، وأنيم أصحاب عقيدة مدافعة النبي صمى اهلل عميو وسممقريش عن  مقاومة و عندما عجزت 
صم  الحديبية، غير أن قريش نقضت العيد، فسار  ن الييا ويدافعون عنيا، عقدت معويدعو 

مكة فاتحا مسالما  ووض  خطة لذلك، فمما رأت قريش ما ال   صمى اهلل عميو وسمم الىرسول اهلل
ومن دخل دار أبي  نفمن دخل داره فيو آم ؛ر الواق ، وأعطاىم االمانقبل ليا بو استسممت لؤلم

                                                           

 .214سورة الشعراء اآلية  -110

. منشورات ف نحواتناال يانحتيجنالم    نوأحلام انال شتي يجنواحوال انال طبي يجنوأهمي  انسعدي محمد الخطيب،  -111
 .35، ص.2011الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان ،
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وانما  ،!؟قتمتكم االآمنوا و النبي يقل ليم  ولمومن دخل المسجد الحرام فيو آمن،  فيو آمن نسفيا
نتم ريم ابن أخ كريم، فقال :اذىبوا فأ، قالوا: أخ ك ؟قال قولتو المشيورة: ما ترون أني فاعل بكم

 .!الطمقاء

أساس حرية المعتقد في  النبي صمى اهلل عمية وسمم يتبين ن خبلل ىذه الفقرة النيرة من سيرةم 
، وكيف بحت مقاليد الحكم في يد المسممينن أصمية، واخترنا بدايات الدعوة الى أالشريعة االسبل

ة في بدايات الدعو عاناه المسممون  ، فرغم مابعد ذلك أن الحرية ىي األساس والوض  لم يتغير
بل  الجديد، نفان األمر لما عاد لصالحيم لم يرغموا قريشا عمى الدخول في الدي،من اكراه 

 أمنوىم عمى أنفسيم وأمواليم.

ن:المبحثنالثاة 

نمص تنوأساسنحتيجنالم    نف نالةظمنال اةوةيج

نالمطلبناألول:نمص تنحتيجنالم    نف نالةظمنال اةوةيج

باختبلف موقفيا من الدين في  حرية المعتقد فييا ختمف مصادرالقانونية المقارنة تإن النظم      
متأثير عمى التشريعات ل تجن لكن يبلحظ أن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان  ، 112حد ذاتو
تجاىمو   ال يمكن  أمرالكن تبقى الخصوصيات  ،العالمية لتبني مفاىيم حقوق اإلنسان ،الوطنية

 .لمعولمةا إزاء ىذه المعايير النمطية  -نوناقا– تحفظ، و يحق الالتغاضي عنو أو

ي الساحة بدأ ف ،وصراعا فكريا دسماموضوعا   شكل البحث في حرية االعتقاد وااللحاد    
 أربعينيات القرن العشرين، حيث تم اثارة المسألة في بعدىا الفكريالعربية منذ عشرينيات و 
خوض في اللكن موضوعنا يأبى  )الرد(،مضادبر حركة التأليف والتأليف الوالتاريخي والفمسفي، ع

                                                           

 . من ىذا الباب األخيرسنعالج ىذا الموضوع في الفصل - 112
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 ، ويكفينا التطرق لو من الناحية القانونية. ولكل رأي واعتقاد منافحوه ىذا ألن لو مختصيو ومجالو
 . 113والمدافعين عنو

مثميا  مثل باقي الحريات المعنوية،  -في النظم القانونية المقارنة -إن مصدر حرية المعتقد    
وفيما يخص ىذا األخير نعني بو المصدر  ،اأو دولي اسواء كان داخمي األخيروىذا  ،يكون القانون

الدولي، والذي يتمثل في االتفاقات الدولية التي تنظم إلييا الدول معمنة قبوليا لمضمونيا إال ما 
 إذ ال يخمو ؛ت الداخمية والوطنيةتحفظت  عميو، ثم انتقل المصدر ليجد لو مكانا في التشريعا

 ة من النص عمى حرية المعتقد، وترجم  ذلك إلى قوانين وتشريعات خاصة، كما أنو الدستور دول
و أخذ بعين  االعتبار عدم  التمييز والتضييق  ،الحرية الدينيةبلو عبلقة و  اال قانون ا يخمو  يكاد

 عمى الفرد بسبب معتقده أو دينو.

تطور حرية دولي، نحيل إلى المصدر الداخمي )الوطني(، فيما يخص المصدر ال نانذكر ى     
حيث ذكرنا االتفاقات الدولية العالمية منيا واإلقميمية التي تعتبر  المعتقد في االتفاقيات الدولية:

 .يا لنعرض ىنا التشريعات الداخميةمصدرا لحرية المعتقد فنكتفي بما ذكرناه في

 

 

                                                           

ازدىرت حركة التعميم والكتابة ، واصدار المجبلت والكتب وترجمة المقاالت ونذكر ىنا مثاال واحدا عن مجمة "العصـور" - 113
، وخاضت في امور الدين واهلل وااللحاد، وتم غمقيا ألنيـا خضـعت لضـغوط ،  ونشـرت مقـاال لمفيمسـوف 1927ت عام التي أنشا

" وتـم اسـتبداليا بمجمـة بعنـوان "الـدىور" ، ونشـر why  i am not a christianبرتراندرسـل بعنـوان "لمـاذا  لسـت مسـيحيا" أو "
د" ولعمــو تــاثر بــالعنوان الســابق، وواصــمت نفــس المســار، وجــاء الــرد مــن بعــض اســماعيل ادىــم فييــا مقــاال بعنــوان "لمــاذا انــا ممحــ

المفكـرين بدراسـة التـراث دراسـة تاريخيـة؛ فكتـب احمـد امـين والعقـاد وغيرىمـا  عـن االسـبلم وسـجاالت كثيـرة ،لمتوسـ  أكثـر انظـر: 
، تصــنيف وتقــديم -ة ضةةجنالةةىناليةةوممسةةايمتنااليمةةاننوااللحةةا نمةةةذنعصةةتنالن-حتيةةجناالع  ةةا نالةة ية مجموعــة مــن الكتــاب، 

 .2005 سوريا، ،ب، دار بترا لمنشر والتوزي ، دمشقرابطة العقبلنيين العر  كامل الخطيب، محمد
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نتيجنالم    نف نال سا يتنالغتبيجمص تنحالفتعناالول:ن

ي إليو ترج  األسس العامة الت الحديثة؛ عتبر الدستور أسمى وثيقة قانونية داخل الدولة: يال س وت
نذكر بعض النصوص  فوسو  ،يقوم عمييا نظام الحكم وتنظيم السمطات وكفالة الحقوق والحريات

 التي تكفل حرية المعتقد في بعض الدساتير.
المعتقد و الذي يجعل من إعبلن  عمى حرية  1958:  ينص دستور فرنسا الحالي لسنة ف نفتةسا

مرجعية لو؛ فتنص المادة العاشرة  1946ومقدمة دستور  1789حقوق اإلنسان والمواطن لسنة 
( من إعبلن حقوق اإلنسان والمواطن:" ال يتعرض أحد لئلزعاج بسبب آرائو، حتى الدينية،  (10

 .شرط أن التعبير عنيا ال يخل باألمن العمومي الذي حدده القانون"

" ... بأن كل إنسان دون تمييز في :، فقد نصت1946أكتوبر  27أما ديباجة دستور      
 العرق في الدين وال في المعتقد، يحوز عمى حقوق غير قابمة لمتصرف فييا ومقدسة".

عممانية ديمقراطية  كما أن المادة األولى من الدستور توض  أن: فرنسا جميورية ال تتجزأ،     
ضمن مساواة جمي  المواطنين أمام القانون دون تمييز يعود إلى األصل أو العرف وت اجتماعية،

 أو الدين فيي تحترم كل المعتقدات".

يبلحظ من ىذه النصوص تبني فرنسا لحرية المعتقد وقياميا مقام المحايد، بحيث ال تعترف      
في شأن ن التدخل ع ونفيي من جية ) األشخاص العموميون( يمتنع ،رسميا بأي دين لمدولة
، ومن جية أخرى يمن  أن يمن  معونات ألصحاب العقائد لمممارسة العقائد والشعائر الدينية

 .114عباداتيم حتى ولو كانت يسيرة

                                                           

 Xavier phlippe, Droit administrative des .نقبل عن 105ادريس محمد جبوري مرج  سابق  ص . - 114
liberté Economica,paris,1998 p39 
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نأمتيلا عموما ليا خمفية تاريخية متعمقة أساسا بموقف ىذه  أمريكاإن حرية المعتقد في  :ف 
 وموقفيا من رجال السمطة ومن مفيوم الحرية، األخيرة من الدين وسيرة رجال الدين والكنيسة،

 وىذا ما ستعرض لو في أسس الحرية الحقا.

لكن ميما يكن من أمر فانو  نجد نصوصا صريحة في دستور  الواليات المتحدة األمريكية       
م:" نحن  1787سبتمبر 17فنجد في افتتاحية الدستور المؤرخ في  ،تنص عمى حرية المعتقد

ت المتحدة األمريكية  لكي نؤلف اتحادا أكثر كماال، ولكي نقيم العدالة و نضمن شعوب الواليا
االستقرار الداخمي، ونذود لمدفاع المشترك، ونزيد من الرفاىية العامة ونضمن نعمة الحرية ألنفسنا 

 ولؤلجيال القادمة".

 115يجوز حيث نصت صراحة أنو:" ال 1791وما نجده في التعديل األول لمدستور لسنة      
لمكونجرس أن يصدر أي قانون خاص بإقرار دين من األديان أو من  حرية ممارستو "؛ وبالتالي 

نما تقتصر دورىا عمى من  التعرض  ،يوض  التعديل أن الدولة ال تمتزم بتفضيل دين عمى آخر وا 
  . 116لحرية المعتقد، ولكنيا ال تممك حماية المعتقدات واألديان من حرية الرأي والصحافة

جعل نقاشا  وىذا الموق  الذي يحتمو الدين في الواليات المتحدة وبصفة أدق حرية المعتقد،     
وجداال ال ينتيي حول كونيا امة عممانية أم دينية، لكن باختصار فإنو "يبدو أن الواليات المتحدة 

يمكن  كثرواأل ،البعض منيم متدينون حتى النخاع م  يةون، يسكنيا أناس  علماةيجىي أمة 
 . 117وقد  وجدوا ليم موطنا في ىذه األمة العممانية ،مإطبلق ىذه الصفة عميي

                                                           

 .2007لباد لمنشر، سطيف ، الجزائر،  . يتنوعواةيننسياسيج ساناصر لباد،  - 115

دار النيضـــة  .المسةةؤوليجناليةاليةةجنال وليةةجنللمسةةاسنبالم   ةة اتنوالم  سةةاتنال يةيةةج ،أحمــد عبــد الحميــد الرفــاعي - 116
 .56ص. ،  مصر، 2007العربية،

جعفــر، مكتبــة  نشــأةمينــدس  ،ن نجــاتيزيــترجمــة ن.نالةة يننوالسياسةةجنبالواليةةاتنالم حةة ة ،مايكــل كوريــث جوليــا ميشــل - 117
 . 2002الشروق الدولية، 
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مركزية قوية  إن خمو الدستور األمريكي من اإلشارة إلى الدين، جاء من أجل إقامة حكومة     
قد يمن   ، وأن إعطاء أي دين صفة الرسمية ،قد تبعدىا عن اليدف وعدم الخوض في أمور

 .118د و يثبط ىمم المستثمريناليجرة إلى الببل

 :ف ناةيل تا

، وتقاليد لك يتكون دستورىا من وثائق معينةال تممك انجمترا دستورا مكتوبا وبدال من ذ     
مراعاة تمك  ود تاريخيا إلى مئات السنين وتتمأساسية تتعمق بالحرية والعدالة وحقوق اإلنسان يع
نين المممكة المتحدة كما لو كانت في دستور الحقوق والتقاليد في اإلجراءات الحكومية وقوا

 .119مكتوب

  1689وثيقة الحقوق لسنة . و 1215ونعني بتمك المواثيق العيد األعظم )الماغناكارتا( سنة     
، ومنو فمبريطانيا تقاليد في حماية حرية المعتقد من خبلل السماح لممختمفين دينيا التعبير عن 

 مواثيق.معتقداتيم وفق ما تقضي بو ىذه ال

يميز حالة انجمترا انو لم يصدر اي قانون خاص يتعمق بحرية المعتقد واقامة الشعائر  ان ما
، 1953الدينية،  لكن بعد انضمام المممكة المتحدة الى االتفاقية األوربية لحقوق االنسان عام 

وق تم سن قانون حق أوربية ونتيجة ضغوط ومن  االفراد حق تقديم شكاوى، وفي تطور الفت
 If a court's determination ofعمى :"  13 ، والذي ينص في مادتو1998االنسان لسنة

any question arising under this act might affect the exercise by a 
religious organisation (itself or its members collectively) of the 

                                                           

 جوليا ميشل ، المرج  السابق.  ،وريتمايكل ك :بين عبلقة الدين بالسياسة أنظر ليفصتلم - 118

   255. صنفس المرج ، - 119

. 



 انفصم انثانث: مصذر وأساس حرية انمعحقذ في انحشريعات انمقاروة 

11 

 

convention right to freedom of thought, conscience and religion, it must 
have a particular regard to the importance of that right" ،  ومن المبلحظ أن

بل نص عمى الجمعيات الدينية  ،معتقد ممارسة فردية أو حقا فردياالنص لم يتناول حرية ال
 ،تعبير عن حرية المعتقد، والتي يمكن ان تكون االطار القانوني لمتمييز بين الوالمنظمات الدينية

 .120أو التعبير عن اليوية الثقافية او العرقية

 :ف ناإل حا نالسوفيي  

ففي دستور اإلتحاد  من خبلل استقراء الدساتير التي صدرت في الحقبة  السوفيتية،     
عمى  تنص (24جاءت المادة ) 1932ديسمبر  5لمجميوريات السوفيتية االشتراكية الصادر في 

 عنوالمدرسة  ،السوفييتي عن الدولة االتحادفي  ضمان حرية العقيدة الدينية تفصل الكنيسةأنو:" ل
 ، ويعترف لجمي  المواطنين بحرية ممارسة الشعائر الدينية وبحرية الدعاوي اإللحادية".الكنيسة

 وما يبلحظ عمى ىذه المادة ما يمي :

لؤلديان ممارسة نشاطاتيم المختمفة  ذلك حرية المعارضين ىومؤد ؛ر إلى الحرية االلحاديةتشي
وىذا طبيعي نتيجة توجو سياسة الدولة الى الماركسية المادية ، 121المدعومة من الحزب الشيوعي

 .وحظر المفاىيم الدينية من أن تسيطر عمى المجتم  واألفراد
لي المدرسة وبالتالدولة فحسب، بل فصمت الكنيسة عن لم تكتف ىذه المادة بفصل الكنيسة عن ا

 من  تعميم ونشر التقاليد الدينية.
                                                           

لبنـان،   ،ى، بيـروتدار المشـرق، طبعـة أولـ  .- تاسةجنم اتةةج-الحتيةجنال يةيةجنو ةظيم ةانال ةاةوة ، لونا سعيد فرحـات - 120
 .326-325، ص.ص.2010

يرج  ىذه الفكـرة إلـى المجتمعـات القديمـة  ،شاعفيو تعني مشترك أو م كممة مستمدة من البلتنية )كوميونس(، :الشيوعية - 121
حة فقد اقترح أن يشارك الطبقة الحاكمة  في ممكية كل شيء، مـ  وضـ  مصـم -الجميورية–البدائية، وذكرىا أفبلطون في كتابو 

 .الدولة فوق كل اعتبار، وقامت الشيوعية عمى المنظرين ليا أمثال : كارل ماركس، لينين..أنظر الموسوعة العربية
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 .122لكنيا لم تكفل حرية الدعاية الدينية ،اعترفت بحرية ممارسة الشعائر الدينية وانأن المادة 
ن او وبالتالي الدعوات  اإللحادية لمحكومات السوفييتية ومحاربتيا لظاىرة التدين  كبيرة،      

 1977من دستور سنة  52دت ذكر المادة إال أنيا أعا  ،123ما  خففت  من حدتيا في مرحمة
نص عمى أنو:" تضمن لمواطني اإلتحاد السوفييتي حرية االعتقاد أي الحق في اعتناق أي تالتي 

 دين، وأداء  الشعائر الدينية، أو القيام بالدعاية اإللحادية".

دعوى  ومحاربتيا تحت وبالتالي فقد روجت الشيوعية لممذىب المادي وانكار الديانات،     
 الحرية اإللحادية بدون ىوادة.

بمفيوم  العتراف باألديان وبحرية المعتقدتبنت روسيا الفدرالية ليجة تتسم با 1990بعد سنة 
في  ، وتفكك االتحاد السوفييتيالتفاقيات الدولية لحقوق االنسانبعد انضماميا الى ا ،عالمي

 ؛مواد كثيرة عمى حرية المعتقد في 1993، ونص الدستور الجديد لسنة 1991ديسمبر من عام 
منيا المادة الرابعة عشر والتي تنص عمى :"روسيا الفيدرالية ىي دولة عممانية ، وانو ال يجوز 

تفصل فتنص :  تبني أي دين رسمي لمدولة وال أن تقوم الدولة بدعم أي دين، اما الفقرة الثانية 
وتوج الوض  بسن قانون  ،القانون... الجمعيات الدينية عن الدولة وىي متساوية جميعيا أمام

 .124 1997خاص بحرية المعتقد في سنة 

 

 

                                                           

يــة يــرى الــبعض أن اإلتحــاد الســوفييتي قــد خفــف مــن غمــواء سياســتو القمعيــة ضــد األديــان والمتشــددين منــذ الحــرب العالم - 122
 من مقاومة لمغزو النازي  لؤلراضي السوفييتية.   بو رجال الدين الثانية، وذلك جرا ء لما قام 

 .111.105.ص.ص ، حسن محمد الجبوري، المرج  السابق ادريس - 123

 .308-303، ص.ص.لونا سعيد فرحات، المرج  السابق - 124
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نتيجنالم    نف نال سا يتنال تبيجمص تنحالفتعنالثاة :ن

كميا تحت يثة ومبدأ سيادة القانون وتنتظم تشترك الدول العربية في تبنييا نظام الدولة الحد     
عدم تشبثيا  بقيميا الحضارية والتاريخية في راية وثيقة عميا ىي الدستور. لكن ىذا ال يعني 

دساتيرىا التي تنظم عبلقة األفراد بالدولة والسمطة، بل كانت الدول العربية غالبيتيا تحت سمطة 
والذي استمد من القانون النابميوني الفرنسي، وقد تم تبني أول وثيقة دستورية في  الحكم العثماني،

 .125عة اإلسبلمية ،وتم  مزجيا بمبادئ الشري1839عام 

بخمفيتيا التاريخية وتنص عمى الحقوق و والحريات في فصول  زم أغمب الدساتير العربيةوتمت     
 .ىا، وستذكر بعضا من ىذه الدساتيروأبواب خاصة أو في ديباجة دساتير 

 :ال س وتناليزالتي

حماية حرية   عمى النص 1962كفمت الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ االستقبلل سنة      
اإلسبلم  دين الدولة وتضمن الجميورية  لكل ": 1963من دستور  4المعتقد؛ فنجد مثبل : المادة 

 فرد احترام آرائو و معتقداتو والممارسة الحرة لمشعائر الدينية".

 حرية الرأي". وحرمة بحرية المعتقد،"ال مساس  1976 من دستور 53المادة 

 وحرمة حرية الرأي. مساس بحرمة حرية المعتقد،ال  1989من دستور  35المادة 

 وحرمة حرية الرأي. ال مساس  بحرمة حرية المعتقد،  1996من دستور  36المادة 

 .دستورياالمعتقد حرية أن حماية والنصوص واضحة الداللة عمى 

 
                                                           

رس ، ما 77مجمة المستقبل العربي، العددن."نالح وقنالم ةيجنوالسياسيجنف نال سا يتننال تبيج"،فات  سمي  عزام - 125
 . 19 -18، ص. ص 2002
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 :ال س وتناألت ة 

"أن تحمي  :عمى 14حيث نصت المادة ي بشطرييا حرية المعتقد والرأي، كفل الدستور األردن
الدولة حرية الرأي وحرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا لمعادات المرعية في المممكة ما لم 

 ."تكن مخمة بالنظام أو منافية لآلداب

 :11/11/1962الدستور الكويتي الصادر في 

ية الرأي ( عمى حرية االعتقاد وحرية القيام بالشعائر الدينية وحر 37-36-35نصت المواد ) 
 والبحث العممي وحرية التعبير "

ن س وتناإلماتاتنال تبيج:

 عمى حرية القيام لشعائر الدين الدستوري. 32عمى حرية الرأي والتعبير والمادة  30نصت المادة 

نال س وتنالمصتي:

:" تكفل الدولة حرية السابق عمى الثورة 1971لسنة  من الدستور المصري  46نصت المادة     
 1923من دستور  13و  12ومن قبميا المادتان  دة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".العقي

يحترم األديان ومن  مظاىر ذلك ما قرره في المادة التاسعة من  الحالي  والدستور المصري     
التربية الدينية مادة  :من أن 19وما أقرتو المادة  .األسرة أساس المجتم  وقواميا الدين: أن 

ويتمثل ذلك  ،في مناىج التعميم العام، وىو من جية أخرى يحترم الطوائف غير اإلسبلمية أساسية
 .126في خضوع غير المسممين لشرائعيم الخاصة فيما يتصل بأمورىم الدينية "

تنص  43أما الدستور الحالي والذي جاء عقب ثورة ما يسمى بالربي  العربي، فقد جاءت المادة 
 ."ونةعمى :" حرية االعتقاد مص

                                                           

 ..52 ص .مرج  سابق أحمد عبد الحميد الرفاعي،- 126
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وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لؤلديان السماوية ؛ وذلك عمى 
"تحظر االساءة أو التعريض بالرسل  فتنص عمى : 44النحو الذي ينظمو القانون." اما المادة 

 .127واألنبياء كافة" 

نال س وتنال تاع :

تطرق لمحرية الدينية في المادة  1925مارس  21القانون األساسي العراقي الصادر في      
(: اإلسبلم دين الدولة الرسمي، وحرية القيام لشعائر المألوفة في العراق عمى اختبلف 13)

مذاىب محترمة ال تمس، وتضمن لجمي  ساكني الببلد حرية االعتقاد وحرية القيام شعائر العبادة 
 .وما لم تناف اآلداب العامة"ما لم تكن مخمة  باألمن والنظام  وفقا لعقائدىم،

وتنظم  ةأن حرية االعتقاد والتعبير مضمونمنو ب 10فقد أكدت المادة  1958أما دستور      
 قانون.ب

الدساتير  توكذلك تعاقب ،لحرية الدينيةاعمى موضوع   28فقد نصت المادة   1964أما دستور 
 لتنص عمى حرية المعتقد لؤلفراد.

دولة العراقية لممرحمة االنتقالية فبعد أن اختير اإلسبلم دين الدولة الرسمي، أما قانون إدارة ال     
حظر سن أي قانون يتعارض م  قوانين اإلسبلم، وضمنت كامل الحريات لجمي  األفراد سواء 

 /أ( من القانون إدارة الدولة العراقية. 07في االعتقاد أو الممارسة الدينية" ) م

 1971.أوت  20من دستور  47: المادة ال س وتنالسو اة 

                                                           

وقد سبقت صياغتو من طرف  2012ديسمبر  15دستور جميورية مصر العربية  الذي عرض عمى االستفتاء بتاريخ  - 127
 . 2012من نوفمبر سنة  30الموافق ل 1434محرم سنة  16الجمعية التأسيسة بتاريخ 
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 06والمعدل بالقانون رقم  1973نص دستور الجميورية العربية السورية لسنة  ال س وتنالسوتي:
الحرية حق مقدس وتكفل الدولة لممواطنين حريتيم الشخصية  "-25، في مادتو 2000العام 

 ":35ونص في المادة  ."وتحافظ عمى كرامتيم وأمنيم

 .ألديانونة وتحترم الدولة جمي  احرية االعتقاد مضم -1

 .128تكفل الدولة حرية القيام بجمي  الشعائر الدينية عمى أن ال تخل ذلك بالنظام العام -2

نالمطلبنالثاة :نأساسنحتيجنالم    نف نالةظمنال اةوةيجنالوض يج

تي ترجمت يتمثل أساس حرية المعتقد في النظم القانونية في تمك األسس الفكرية والفمسفية ال     
ألنيا تعتبر مصدرا كما ذكرنا في  ،قصد تمك النصوص فحسبأال  فأنا ،قانونيةإلى نصوص 

ة، يالمطمب السابق، بل نغوص في الخمفية التي أسست عمييا حرية المعتقد في المواثيق الدول
 والتشريعات الداخمية ) الدساتير الوطنية(.

نال شتي اتنالغتبيجنالفتعناألول:ناألساسنالفلتينلحتيجنالم    نف 

عرفنا أن حرية المعتقد نصت عمييا اتفاقيات دولية ومؤتمرات عدة، لكن األساس الذي تستند     
، يبقى الشيء الميم واألساس الفكري إليو والخميفة الفكرية والفمسفية لورودىا في ىذه المؤتمرات

وبيا الخاص بالعقيدة أو ث ؛ لقد عانت البشرية منذ القدم من انتياك الحرية الدينية، فيالي
اإليماني، فيا ىي الثورة الفرنسية في بداية القرن التاس  عشر الميبلدي تسعى نحو  االعتناق

برغم ما أعمنتو من مبادئ أساسية ليا  ،القضاء عمى العقيدة المسيحية بين أبناء الشعب الفرنسي
 .129في الحرية والمساواة اإلخاء

                                                           

 . 2009دمشق،  ،العربية السورية، مؤسسة النوري  يورية دستور الجم - 128

 .127، المرج  السابق، ص. مصطفى محمود عفيفي - 129
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التحريف  اال أن ،ية وقضية الدنيا الكبرى وقيمة الحياة األولىحاجة جوىر  وبما أن الدين     
 واإلجحاف طال معتنقيو في الفكر الغربي.

بما ساد  أصميةنابعا أساسا وبصفة ، المتردية لحرية العقيدة الدينية ولقد كانت تمك المنزلة     
عمى  ةلذي انعكس بالتبعيوا أوربا وموقف رجال الكنيسة الكاثوليكية الممالئ لئلقطاع والرأسمالية،

ومن ثم ىوجم الدين من  ،باعتباره مصدرا لكل ما لحق الشعوب من ظمم وعنت واستغبللالدين 
 .130خبلل تصرفات رجالو

، ويعرفو 131يراه مبنيا عمى الوىم والعاطفةخوض في الدين كل خائض، فمنيم من وبدأ ي     
من القضايا من عمى التصديق بقضية ه اإلنسان فيقول :" إيمان ناشئ من مصدر ال شعوري يكر 

ومن ىنا فإن الكنيسة التي ، لعقيدة مبنية عل العقل اإلرادة غير دليل"، ومنيم من يرى أن ا
حاسبت  الناس عمى معتقداتيم وحاسبتيم عمى أفكارىم العممية، وصدرت منشورات بابوية تؤكد 

جت عنيا محاكم ونت ،الفريقين العقائد المسيحية وتمعن مخالفييا، مما جعل الحرب تشتعل بين
ىذه األفكار بين مد وجزر في التشريعات الغربية،  واختمفت التفسيرات لمفيوم التفتيش، وانتشرت 

وظيرت العممانية لتكريس ىذا  ،منظورا إليو) أي الدين( كشيء معادي لمتقدم ؟!حرية المعتقد
 في فرنسا. مظاىرىا بجبلء توظير  التوجو،

لئلنسان  أن كل انتصار: فكرة مؤداىا  يةي نفسية الشعوب األوربية والغربوىكذا رسخت ف     
 .!؟ة لئللوفي المجال العممي إنما ىو ىزيم

                                                           

 .132ص . ،صطفى محمود عفيفي، المرج  السابقم - 130
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فجاءت  ،مسيطر عمى الحياة الغربيةوبالتالي أسست حرية المعتقد عمى المبدأ العمماني ال     
زعاج أي شخص بسبب آرائو لتمن  إ ،اإلنسان والمواطن الفرنسيالمادة العاشرة من إعبلن حقوق 

 بما فييا اآلراء الدينية.

ونفس الشيء بالنسبة لئلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان  الصادر عن الجمعية العامة لؤلمم      
" لكل شخص الحق في منو :  18المادة  أعطتحيث  ،1948ديسمبر عام  10المتحدة   في 

وحرية اإلعراب  تغيير ديانتو أو عقيدتو،حرية الفكر والدين والضمير ويشمل ىذا الحق حرية 
 عنيا بالتعميم والممارسة والقيام بالطقوس الدينية".

عندما  1950نوفمبر  14الموقعة في  وىذا ما تكرر في االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان،     
لتي يؤمن (:" يحق لكل فرد باعتناق المذىب الذي يميل إليو وبااللتزام بالعقيدة ا19قضت المادة )

 .132بيا أو العدول عنيا بكل حرية إلى غيرىا

أما في أمريكا فقد ذكرنا التعديل األول الدستور األمريكي، وأنو يعتبر األساس كذلك لمحق      
شرط الحماية  المتساوية والتي كفميا ف .التمييز عمى أساس الدين حظرو  ،في حرية المعتقد

حرية العقيدة وحرية ممارستيا ،  لحمايةساسا دستوريا يعد ىو اآلخر أ،  133التعديل الراب  عشر
وقد حفل قضاء المحكمة العميا األمريكية بعدد كبير من التطبيقات الخاصة بانتياك المساواة 

                                                           

 .67بوري، مرج  سابق، ص. جادريس حسن محمد ال - 132

كـل شـخص ولـد فـي الواليـات المتحـدة أو تجـنس بجنسـيتيا و يخضـ  لسـمطتيا يعتبـر  عمـى:" الرابـ   عشـرينص التعـديل  - 133
مواطنا لمواليات المتحدة ولموالية التي يقيم فييا، ال يحق ألي  والية أن تضـ  أو تنفـذ أي قـانون مـن شـأنو  االنتقـاص مـن المزايـا 

 ... دون تطبيق اإلجراءات القانونية العادية ".. كما ال يجوز ألي والية أن تحرم شخصا من حقو في الحياة أو الحرية .
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المحكمة في قضائيا بعدم دستورية التمييز وفي كثير منيا أسست  ،والتمييز عمى أساس الدين
 .134الى  التعديل األول مباشرة

نة :ناألساسنالفلتينوالفلسف نلحتيجنالم    نف نال شتي اتنال تبيج.الفتعنالثا

والتي تستمد من تاريخيا ، لجمي  التشريعات العربية بالنسبة تشكل الحقوق والحريات     
أساسا ألن  ؛الغربي )االستدمار(وعقيدتيا اإلسبلمية، وما عانتو من ويبلت االستعمار الحضاري،

  ةإلى االتفاقات الدولية ذات الصم عنيا في دساتيرىا وقوانينيا وتنظم تعترف بيذه الحقوق وتداف 
 بحقوق اإلنسان.

ووضعيا في دساتيرىا يجعميا تنيج ، دول العربية معايير حقوق اإلنسانأن تبني ال ولعل     
الذي ينظم ىذه الحريات سواء كان اتفاقية  ،منيج الدول الغربية في االعتراف بسيادة القانون

 ة أو دستورا أو قانونا عاديا.دولي

،  وجعمو مصدرا من مصادر 135إن اعتراف أغمب الدول العربية باإلسبلم كدين لمدولة     
عند  ،التشري  يحتم عمييا أن تض  في حسبانيا، المبادئ التي ذكرناىا فيما يخص حرية المعتقد

ىرىا والتي تحمل بذور الفمسفة سن القوانين و عند االنضمام إلى ىاتو االتفاقيات العالمية، في ظا
 الغربية .

                                                           

جامعة رسالة دكتوراه، كمية الحقوق  .ن،"نالحمايجنال س وتيجنللحقنف نالمساواة"حسام فرحات شحات محمد أبو يوسف - 134
 .287ص.  ، 2004، القاىرة

عمى: ال يجوز لممؤسسات  اسعة، وتنص المادة التدستور الجزائري عمى أن: " اإلسبلم دين الدولةالمن  1تنص المادة - 135
                                                                                                              :بـأن تقوم 

-..................................... 

-....................................... 

 مي".السموك المخالف لمخمق االسبل -
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 .1996لسنة  ديباجة الدستور الجزائري الحالي ففي

 " إن الجزائر أرض اإلسبلم وجزء  ال يتجزأ من المغرب العربي  الكبير ، أرض عربية ...."

والحريات الفردية والجماعية  إن الدستور فوق الجمي  وىو القانون األساسي الذي يتضمن لحقوق
..  

، لم يكن ىناك تنظيم شامل ومتكامل لمحريات العامة، إذ 1923وفي مصر قبل دستور      
وكان القضاة متعددي المذاىب كل قاض  ،كانت الشريعة اإلسبلمية ىي التي تطبق في مصر

فقد  ،مرة تنظيما لمحقوق والحرياتوالذي يضمن ألول  1923وفي ظل دستور  يحكم بمذىبو.
وم  إنشاء مجمس الدولة أعطى ، بط التي تمارس فييا ىذه الحرياتلضواترك لمقانون ليض  ا

 دستور وم  صدور، دعمت الحريات بجياز رقابي قضائيحق الرقابة عمى أعمال اإلدارة، ت
 نص في بابو الثالث عمى الحريات والحقوق والواجبات العامة. 1971

 رى في الدساتير العربية عمى مبادئ:حرية المعتقد مثميا مثل باقي الحريات العامة األخ توتأسس

 ةسبيجنالحتيج.:
، وال يمكـن الفـرد والمجتمـ  بلف الزمـان والمكـان، بـل وبـاختبلفيختمف تطبيق مفيوم الحريـة بـاختن

كمــا أن الدســتور ال يعــرف التــدرج بــين القواعــد الدســتورية وال بــين  ،دائمــا االعتــراف بحريــة مطمقــة
نتصور وجود تنازع بين الحقوق والحريات.الحقوق والحريات، وأخيرا ال يمكن 

نال وازننبيننالحتياتنال امجنوالمصلحجنال امج:ن-2

يعبر الدستور عن القيم الدسـتورية التـي تحمـي المصـمحة العامـة، فيـو يبسـط حمايتـو عمـى مختمـف 
الحقوق والحريات عمى اختبلف أنواعيا، ويحيـل فـي كثيـر مـن األحـوال لممشـرع لتحديـد نطـاق ىـذه 
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. وفــي مجــال حريــة المعتقــد وان كــان االعتقــاد 137وحــدود ممارســاتيا والقيــود عمــى ذلــك .136وقالحقــ
والحريــة فيــو مطمقــة، فــإن ممارســة الشــعائر الدينيــة مقيــدة بقيــود عــدم اإلضــرار بالنظــام العــام، وفــي 

فإن اإلسبلم والخمق اإلسبلمي بصفة عامة والمساس بو يعتبر مساسا بالنظام  ،حالة الدول العربية
 .ويخذلنا في كثير من الحاالت لكن الواق  قد يكذبنا  ،ىذا ما يجب أن يكون، العام

نمب أنالمساواةنلأساسنلحتيجنالم    :

اعتبرت الدساتير العربية مبدأ المساواة أساسا  شرع اإلسبلمي قبل الفقو الغربي،بالاىتداء      
ثم قصرىا عمى طائفة  ،قرير الحرياتفبل تمايز وال فائدة من ت ،لتطبيق الحريات وتقرير الحقوق
 معينة دون أخرى ألي سبب كان.

بقولو :" كل المواطنين  29 عمى مبدأ المساواة في المادة  الحالي فقد نص دستور الجزائري     
د، أو العرق أو الجنس وال يمكن أن يتذرع  بأي تمييز يعود سببو إلى المول ،سواسية أمام القانون

 عمى أن: 40في مادتو  1971لسنة  الدستور المصريونص    أو الرأي".

المواطنون لدى القانون سواء، وىم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينيم في » 
ونفس الشيء في أغمب الدساتير  ذلك بسبب الجنس أو األصل، أو المغة أو الدين أو العقيدة"

 .138العربية

                                                           

،نأصولنالحتياتنال امج،نف نممللجنالبحتينن تاسجنم اتةجنبال سةا يتنال تبيةجنوالف ة نوأحلةامنعبد العزيز محمد سالمان - 136
 . 12-22،  ص.  2008مركز البحرين لمدراسات والبحوث،  البحرين،  .نال ضاو

بعــض فقيــاء  يعتبــره ر الحريــات، وىــذا مــا ويكتفــي الدســتور بــذك ، ىــام فــي رســم حــدود الحريــة والقيــود يوكــل لممشــرع دور- 137
إذا مـا أراد المشـرع االنتقـاص منيـا بـدعوى تنظيميـا  عن بسط الحمايـة الكافيـة  لمحريـاتألنو عاجز  ؛في الدستور  القانون نقصا

 !؟

 حـدة ،مـن دسـتور اإلمـارات العربيـة المت 15 المـادةمن دستور قطـر،  35 ، م 34، م 18من الدستور الكويتي، م 7 ادةم- 138
 من دستور السوري. 25 ادةمال
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 المبحثنالثالث:

جنالم    نف نالشتي جناإلسمميجنوالةظمنال اةوةيجالم اتةجنبيننحتي  

نالوض يج

عالج موضوع المقارنة والموازنة بين حرية المعتقد في الشريعة اإلسبلمية والنظم القانونية ن     
 الوضعية عمى مستوى المصادر واألسس والواق  التطبيقي.

نالمطلبناألولن:نالم اتةجنعلىنمس وىنالمصا ت

منحة إليية أي باعتبارىا  ،الشريعة اإلسبلميةحقوق اإلنسان بصفة عامة في  تستند منظومة    
. والمواثيق 139مصدرىا اليي، بينما تعتبر لدى التشريعات الوضعية فيما تقرره ىذه القوانين

 واألمريكية الحقوق اإلنسان. خاصة تمك المواثيق واإلعبلنات الفرنسية،

يل أن لة أقــدم بكثيــر مــن فكــرة الحــق لــدى الغــرب، بــدمصــدر فكــرة حقــوق اإلنســان فــي الشــريع     
كـن المسـاومة ىـو لديـو حقـوق ال يميمة المطمقة، ومنذ خمـق اإلنسـان و اإلسبلم جعل اإلنسان ىو الق

ومـــرة  اإلنســـان عمـــى االعتبـــارات؛ مـــرة اجتماعيـــة الـــذي بنـــى فكـــرة حقـــوق عمييـــا، بخـــبلف الغـــرب
ــــال مــــن ــــذلك ظيــــرت أجي ــــالحقوق  المدنيــــة حقــــوق اإلنســــان) ا اقتصــــادية ل ــــق ب ــــل األول المتعم لجي

والسياسية( ثم الجيل الثاني المتعمق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية (،ثـم الجيـل الثالـث  المتعمـق 
 بحقوق الشعوب، والحق في التضامن، والحق في بيئة نظيفة..(.

مزمــــة وأكيــــدة ومـــن أىــــم نتـــائج اعتبــــار الحقـــوق مصــــدرىا اليـــي، أنيــــا تكـــون ثابتــــة وحمايتيـــا م    
 ىي تكشف عنيا، وال يمكن ليا أن تدعيمك الدولة إزاءىا دورا منشئا بل ،وبالتالي ال تم

                                                           

وضعي يجعل ذلك متوقفا عمى مزاج، بل ىنا بالنص عمييا في قالب تشريعي وال شك أن جعل التمت  بحقوق اإلنسان ر  - 139
 فيمنحون ويمنعون ما يريدون. ،عمى نزوات  وىوى المتسمطين عمى مقاليد  األمور في الدولة
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أمــا اعتبارىــا مــن مصــدر وضــعي فيــي عرضــة لمتبــديل والتغييــر وكــذلك تتغيــر  إبــداعيا وابتكارىــا.
 تبعا لعقيدتيا السياسية.وتغمب طائفة من الحقوق عمى أخرى 

ة المعتقــد فــي التــاريخ اإلســبلمي جســد  بصــورة واضــحة فــي أحمــى لقــد عرفنــا أن مصــدر حريــ    
وأجمـــى صـــفحات التـــاريخ، وشـــيد مـــا ذكرنـــاه مـــن معاممـــة المســـممين حكامـــا ومحكـــومين مـــ  أتبـــاع 

 الديانات األخرى.

أما في التـاريخ الغربـي، فـإن مصـدر ىـذه الحريـات ىـو الـبطش واالعتـداء عمـى الحريـة ذاتيـا،      
ممــا  ،، جعــل الواقــ  يفضــ  انتياكيــالزمنيــة والدينيــةلمســتمر بــالرأي والســمطة اممــا جعــل االســتبداد ا
ووضـــعيا فـــي  ،وأصـــب  المجـــوء إلييـــا –حريـــة المعتقـــد -عـــن قمـــ  ىـــذه الحريـــة. خمـــق صـــورة قاتمـــة

 .!!وليس عن طيب نفس كما يقال ،لمضطرالدساتير والمواثيق العالمية لجوء ا

نسالمطلبنالثاة :نالم اتةجنعلىنمس وىناألس

يات القرآنية حرية المعتقد في الشريعة اإلسبلمية عمى ما ىو مقرر في اآل فيمتلقد      
والتزم بيا النبي صمى اهلل عميو وسمم والتزم بيا المسممون ماضيا، وىم  ،واألحاديث النبوية

وال معنى  لمن  يقول أنو  ،كل مكانممزمون بطاعة أوامر الرسول وأوامر اهلل في كل  حال وفي 
حدثت  انتياكات لحرية بعض المخالفين لئلسبلم، في بعض عصور التاريخ اإلسبلمي، الن ذلك 

بعد الحكام المسممين عن  140راج  إلى أمور سياسية ال دينية، كما أنو تشيد  الكثير من الوقائ 
التعصب، كما أنو ال يمكن حمل تمك الخروقات عمى اإلسبلم الذي تشيد نصوصو بضرورة أن 

 .!؟ذكر في القرآن عمى وجو الوضوح مبدءافكيف يخالف المسممون  -اه في الدينال إكر  -

                                                           

وال فاهمننوال  ايشنناإلسممره، راج : ىاني المبارك و الدكتور شوقي أبو خميل، لمتفصيل حول جوانب التسام  ومظاى - 140
 .1997 ،سوريا ،دمشق ،لبنان، دار الفكر بيروت، ،. دار المعاصربينننالش وب



 انفصم انثانث: مصذر وأساس حرية انمعحقذ في انحشريعات انمقاروة 

82 

 

مخموق خمقو اهلل الكرامة اإلنسانية، فاإلنسان  ست موقفيا عمىكما أن الشريعة اإلسبلمية أس    
فبل  وكرمو بالعقل، وأنزل الرسل ليدايتو، ومنحو من الجوارح ما يتبين بو الحق، فإن ضل وأصر

،  141في اآلخرة. أما في الدنيا فتحفظ كرامتو، حتى ولو كان كافرايتحمل مسؤوليتو  مناص من أن
  .ألنو معتدي محارب . فإن حارب واعتدى فيناك يكون قتالو،جثة ىامدةبل حتى ولو كان 

نالمطلبنالثالثن:نالم اتةجنعلىنمس وىنالواععنال طبي  

القانونية، يختمفان ة االسبلمية أو النظم ان الواق   الذي عاشتو حرية المعتقد بالنسبة لمشريعن
كمسألة ؛ ففيما كانت الحرية لدي الغرب ىي االنعتاق من كل قيد، وترك الدين اختبلفا شاسعا

 !حد عميو، وليتيم طبقوا ذلكاء عاش عيشة االلحاد وال رقابة أل، ومن شثانوية من شاء دخل فيو
، وتارة يرفضون من !مذىبيا عمى المخالفينرضون دين الدولة الرسمي و بل ترى حكاميم تارة يف

، ومن ىنا نجد أن موقف النظم القانونية !!غيرىم االعتقاد الصادر منيم  حتى ووافق اعتقادىم 
 حتيجنالم    ؛ ألن التطبيقي يشوبو الغموض ال الوضوحالغربية من حرية المعتقد عمى المستوى 

 .مما تعني حرية  االعتقاد الثت  -حقاحسب ما سنراه ال -االع  ا حتيجنع من حسبيمتعني 

تاريخية أيضا أن عرب ببلد و أنيا لحقيقة  ،ان لممسيحية واالسبلم توجو تبشيري واض رغم "و
ساعدوا بني قوميم العرب المسممين في دحر الحكم  ،كانوا في غالبيتيم من المسيحيينالشام 

. وألن يحي مثل دمشق وأنطاكيةالروماني من بقاع كانت مراكز ازدىار الفكر الديني المس
، ويعامل اتباعيا معاممة تتميز بالتسام ، فقد فوجئ م يعترف بالمسيحية ديانة سماويةاالسبل

أو  العالم االسبلمي بالقسوة التي قمعت بيا الكاثوليكية المسممين مجبرة اياىم اما عمى اليجرة

                                                           

صمى اهلل عميو وسمم ليا، فقيل لو إنيا جنازة ييودي،   يا مرت جنازة ييودي فقام الرسولوفي ىذا يروي في حديث أن - 141
 .!ال :أليست نفسا؟فق
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رية المعتقد التطبيقات الحية لح وسيتض  من صفحات ىذا البحث ،142"عمى تغيير ديانتيم بالقوة 
 في النظم القانونية.

، السـبلمية رفعـت مـن قـدر ىـذه الحريـة، وجعمتيـا مـن ارقـى الحريـاتفي  مقابل ذلك فان الشـريعة ا
شـــعر بالوحشـــة وىـــو لدرجـــة تجعـــل الباحـــث فييـــا ي ،!قمـــة البحـــوث فـــي ىـــذا المجـــال تعجـــبن مـــنوال 

االنســان  نــا ان الشــريعة االســبلمية التــي حممــت، ومــا يــدلل عمــى كبلمالموضــوع؟  ذايبحــث فــي ىــ
كـــان لزامـــا أن ال تكـــون ىـــذه الحريــــة  ،، ولـــم تتحمميـــا الســــماوات واألرضامانـــة التكميـــف وااليمـــان

حريـــة الكــبلم وحريــة السياســة وحريـــة باالنســان  ويطالــب عرضــا أو بــدعا مــن القــول؛ فكيـــف يســأل
ـــيم و  ـــداع وحريـــة التعم ـــداء ااذ !....؟ و.التنقـــل وحريـــة االب ، التـــي ىـــو حـــرم مـــن حريـــة االعتقـــاد ابت

 منطمقــا حاســما فــي تحديــد مصــير مســار االنســان فــي حياتــو، وال ولــنتعتبرىــا الشــريعة االســبلمية 
 تستقيم حياتو اذا لم تستقم عقيدتو.

ــــة ذات البعــــد  ــــة والمواثيــــق الغربي ــــي التشــــريعات الوطني ــــة التــــي تجــــد مصــــدرىا ف ــــنظم القانوني ان ال
قـو ى الـى المرتبـة التـي جـاءت مـن اهلل سـبحانو وتعـالى ، والشـارع الحكـيم أدرى بخملن ترق ،العالمي

، فمــن شــاء آمــن ورزقيــم  و كمفيــم أمانــة التوحيــد  ، ولكــن خمقيــمولــو شــاء لجعــل النــاس أمــة واحــدة
، وان حــدثت يــرىمومــن شــاء كفــر ، ولكــن المســؤولية تقــ  عمــى المبمغــين لــدعوة التوحيــد أكبــر مــن غ

، فــان االســبلم منيــا  بــريء والرســـول تجــاوزات فــي حــق المخــالفين عقائــدياســبلمي فــي التــاريخ اال
 بالعالمين رحيما. مبشرا ونذيرا ، وىاديا ال جابيا، صمى اهلل عميو وسمم بعث

 

 

                                                           

، 1997باريس، . الطبعة األولى، ال معاتنال تبيجناألوتبيجنحاضتهانومس  بل ااألوربي،  -مركز الدراسات العربي - 142
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 عناصر الحق في حرية المعتقد
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ن:التابعالفصلن

نعةاصتنالحقنف نحتيجنالم    

صل عناصر الحق في حرية المعتقد، إذ أن حرية المعتقد، لكي تكتمل نعالج في ىذه الف     
جدىا ضرورية، فبل عبرة بالقول أالتي أراىا و  وىذه العناصر ىاجب من توافر عناصر صورتيا ي

بحرية الناس في اعتقاد ما يشاؤون ثم يأتي  الحجر عمى ممارسة  الشعائر الدينية، أو المساس 
فكبل ىذين ، !؟الخاصة بذلك المعتقد، ميما كان نوع ىذه المساسبالرموز الدينية والمقدسات 

الذي ىو كرامة اإلنسان، فإن إلغاء ىذه  ياألساس الثالثإضافة  لمعنصر  ،ينالسابقالعنصرين 
 األخيرة أو االنتقاص منيا يعد سببا في إىدار العناصر األخرى.

 مباحث: ثبلثةوبالتالي تكون خطة ىذه الفصل مقسمة إلى 

 د.قنسان كعنصر من عناصر حرية المعت: كرامة اإلبحثناألولالم

 : المقدسات والرموز الدينية كعنصر من عناصر حرية المعتقد.المبحثنالثاة 

 .كعنصر من عناصر حرية المعتقد : حرية ممارسة الشعائر الدينيةالمبحثنالثالث
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نالمبحثناألول:

نلتامجناإلةساننل ةصتنمننعةاصتنحتيجنالم    

وسوف نعالج والحريات، ية بالنسبة لمتمت  بجمي  الحقوق إن كرامة اإلنسان تشكل حجر الزاو      
والثاني لمتكريس  ،األول نخصصو لمتكريس الدولي لمكرامة اإلنسانية :ىذه النقطة في مطمبين

 الدستوري والشرعي لذات المبدأ.

نالمطلبناألول:نال لتيسنال ول نلللتامجناإلةساةيج

اإلنسانية وعبلقتيا بحرية المعتقد في المواثيق الدولية و المواثيق  بمظاىر الكرامةة لئلحاط     
 نتطرق لذلك في فرعين متتاليين: اإلقميمية.

نالفتعناألول:نمب أناللتامجناإلةساةيجنف نالمواثيقنال وليج.

اإلنسانية  إال ونصت أو أشارت إلى الكرامة ،يقة دولية متعمقة بحقوق اإلنسانلم تخموا وث     
. وجاء االىتمام بحقوق اإلنسان عمى المستوى العالمي موادالأو في  )الديباجة(في  كمدخل

تدريجيا، نتيجة ويبلت الحروب كالحرب العالمية األولى والثانية التي أيقظت الضمير العالمي، 
جة ديبا وىذا ما جاء في ،لنسل ويجب تجنيب البشرية ويبلتيالتبصر أن الحرب أىمكت الحرث وا

"نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلينا عمى أنفسنا  أن ننقذ حيث نص:  مثبل ميثاق األمم المتحدة
التي في خبلل جيل واحد جمبت عمى اإلنسانية مرتين أحزانا  ،األجيال المقبمة من ويبلت الحرب

الفرد وقدره  وبكرامة ،ؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لئلنساننيعجز عنيا الوصف، وأن 
 وبما لمرجال والنساء واألمم كبيرىا وصغيرىا من حقوق متساوية" .

كما أكدت ديباجة اإلعبلن العالمي لحقوق  اإلنسان عمى احترام كرامة اإلنسان فقد نصت :       
" لما كان االعتراف بالكرامة المتأصمة في جمي  أعضاء األسرة البشرية وبحقوقيم المتساوية 

و أساس الحرية والعدل و السبلم، ولما كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤىا قد أفضيا إلى الثابتة ى
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لم يتمت  فيو أعمال ىمجية آذت الضمير اإلنساني، وكان غاية ما يرنوا إليو عامة البشر انبثاق عا
 .143العقيدة الفرد بحرية القول و 

وضوع عدم التمييز، عمى أساس وتوالت جيود المنظمة في إبرام االتفاقيات التي تخص م    
نص الكرامة التي يتساوى فييا جمي  البشر بغض النظر عن دياناتيم وألوانيم وأوطانيم؛ ثم فقد 

 :لمقضاء عمى جمي  أشكال التمييز العنصري 1963نوفمبر  20في ديباجة اإلعبلن الصادر في 
ب خاطئ عمميا ومشجوب العنصري مذىعمى التفرقة العنصرية أو التفوق ن أي مذىب يقوم ا" 

اجتماعيا، وأنو ال يوجد أي مبرر نظري أو عممي لمتمييز العنصري، وقد دعت الجمعية العامة 
وضرورة تأمين فيم  ،كافة الدول لمقضاء السري  عمى التمييز العنصري بكافة أشكالو ومظاىره

 .144كرامة الشخص اإلنساني واحتراميا

انية في العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما ورد النص عمى الكرامة اإلنس     
فقد نص في ديباجتو: " حيث أن االعتراف بمبدأ الكرامة المتأصمة في جمي  أعضاء األسرة 

 الدولية وبحقوقيم المتساوية........... أساس الحرية والعدل".

                                                           

... فــي عيــد عصــبة األمــم لــم يعــرف القــانون الــدولي التقميــدي ســوى بعــض المبــادئ القميمــة التــي كانــت تســعى إلــى حمايــة   143
ى ، ســاد مبــدأ التــدخل الــذي كــان اليـدف منــو حمايــة الرعايــا األوروبيــين المســيحيين ، المقيمــين فــي دول أخــر  حقـوق اإلنســان، فقــد

، فقـد نصـت المـادة مايـة شـعوب المسـتعمرات واألقـاليم ، كما أن  االىتمام  كـان منصـبا عمـى حعمى أساس مبدأ شخصية القانون
وسط إفريقيا ما زالت في مرحمة يتعين فييا أن تكون السمطة القائمة  الفقرة الخامسة: " وثمة شعوب  أخرى  وخاصة  شعوب  22

باالنتداب  مسؤولة عن إدارة اإلقميم وفقا لشروط تكفل حرية العقيدة واألديان ". وما يبلحظ عمى عيد العصبة أنـو لـم يفمـ  بنسـبة 
الميـة ثانيـة . وبعـدىا بـدأ التفكيـر كبيرة عمى مستوى األشخاص ولكنيا نجحت فـي مجـاالت أخـرى ممـا تسـبب فـي نشـوب حـرب ع

مبةا ئن ،أنظـر :إحسـان ىنـدي(onu)في وض  ميثاق شامل ، ومنظمة  أقوى من عصبة األمـم فـتم إنشـاء منظمـة األمـم المتحـدة 
 .50ص. 1984 ،سوريا ،دمشق، دار الجميل .ال اةوننال ول نف نالسلمنوالحتب

دار الفكــر الجــامعي، اإلســكندرية ،   .تهةةابنوسةةة اننالغةةتب،نح ةةوقناإلةسةةاننبةةيننمطتعةةجناإلنمحمــدي بــواديحســنين  - 144
 ..43، ص 2004
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تقيد حريتو بما يحفظ  معاممة من :عمى احترام مبدأتنص  1/10 1/9، 7كما كانت المواد      
 .145كرامتو وعدم جواز إيذائو بدنيا، أو معنويا

يعد مدخبل أساسيا لحماية الحق في  ،ومن ىنا يتض  أن احترام الكرامة وعدم االعتداء عمييا
 المعتقد في االتفاقيات العالمية.ت نصوص صريحة لحماية حرية فمرغم أنو تك ،حرية المعتقد

نجناإلةساةيجنف نالمواثيقناإلعليميجالفتعنالثاة :نمب أناللتام

لحماية أفضل  -لما بين دوليا من تشابو وتكامل جغرافي وثقافي-وضعت المواثيق اإلقميمية      
لحقوق اإلنسان عمى غرار االتفاقيات العالمية، وتستمد معظميا من ديباجة ميثاق األمم المتحدة  

 واإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان تمك المبادئ.

ن لم تنص صراحة عمى ىذا المصطم ، إال أن       ففي االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان وا 
المادة الثانية من االتفاقية أكدت صراحة عمى حماية حق اإلنسان في الحياة باعتبارىا إحدى 

 الضمانات األساسية لمبدأ الكرامة اإلنسانية.

ألمريكية األىداف التي تسعى إلييا المنظمة من ميثاق منظمة الدول ا 45ولقد حددت المادة      
 .146حقوق اإلنسان والحفاظ عمى كرامتووأىميا احترام 

كما تضمنت ديباجة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان عبارات تنص عمى الكرامة فقد نصت     
ل الوطن الفقرة األولى:" انطبلقا من إيمان األمة العربية بكرامة اإلنسان منذ أن أعزىا اهلل بأن جع

 .العربي ميد الديانات...."

                                                           

  لممزيد من التفصيل االتفاقيات المتعمقة باألقميات.  - 145

، ص 2006، دار النيضة  العربية، مصر . ،نالحمايجنال س وتيجنلمب أناللتامجناإلةساةيجشريف يوسف حممي خاطر -146
28. . 
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والفقرة الثانية تنص عمى: "... وتحقيقا لممبادئ الخالدة التي أرستيا الشريعة اإلسبلمية     
/ب أن: 2والديانات السماوية األخرى في األخوة والمساواة بين البشر". وينص الميثاق في المادة 

جنبية ىي تحد لمكرامة اإلنسانية، وعائق أساسي االحتبلل والسيطرة األ" العنصرية  والصييونية و 
 .147تحول دون الحقوق األساسية لمشعوب

نالمطلبنالثاة :نال لتيسنال س وتينوالشتع نلللتامجناإلةساةيج

الوضعية لمبدأ الكرامة  لموقف الدساتير :عالج ىذا المطمب في فرعين متتاليين األولنسوف      
لموقف الشريعة اإلسبلمية من مبدأ الكرامة اإلنسانية ومظاىر  :والثاني ،حرية المعتقدبوعبلقتو 

 تكريسيا لو.

نال سا يتنالوض يجنف نالفتعناألول:نمب أناللتامجناإلةساةيج

 ف نال س وتناليزالتيأوال:ن

 ديباجاتواستميمت من  ، عمى مبدأ الكرامة اإلنسانية 148نصت الدساتير الجزائرية المتعاقبة     
ذاقت الجزائر في  تاريخيا االستعماري )التدميري قد مبادئ حقوق اإلنسان، و  المواثيق العالمية
من الدستور  34 ةمادالالمبدأ عن قناعة. فقد نص في  ما جعميا تؤمن بيذا ،(من ألوان الظمم

 " تضمن الدولة عدم انتياك حرمة اإلنسان. 1996الحالي لسنة 

                                                           

 1997دار العمــم لممبليــين، بيــروت، .ثةةاقنال تبةة نلح ةةوقناإلةسةةان،نعةةتضنو حليةةلنوة ةة ،نالميالــدكتور جــورج  جبــور - 147
 ..20ص

الـدفاع عـن الحريـة واحتـرام -:"من أىداف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  6الفقرة 1963من دستور  10المادة - 148
بنيـــو الـــنيج االشـــتراكي الـــذي يـــؤمن بالمســـاواة ورفـــض منـــ  اســـتغبلل االنســـان ألخيـــو االنســـان لت 1976كرامـــة االنســـان". دســـتور 

عمى : تضمن الدولة عدم انتيـاك حرمـة االنسـان"، كمـا نـص  33نصت المادة  1989من الميثاق(. دستور  12الطبقية )المادة 
مـى ليضيف ليا فقـرة ثانيـة ليـنص صـراحة ع 1989من دستور  33عمى نفس صيغة المادة السابقة  1996الدستور الحالي لسنة

 منو. 34:".. ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة" وىذا في المادة 
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 لكرامة".وحظر أي عنف  بدني أو معنوي أو أي مساس با     

 . 1976من دستور  39والمادة  1963من دستور  10ذلك المادة قبل كما نصت 

نف نال س وتنالفتةس ثاةيا:ن

الدســتور الفرنســي فــي ديباجتــو عــن تمســكو بحقــوق اإلنســان كمــا ىــي معرفــة مــن طــرف  يــنص    
ــــوق اإلنســــان والمــــواطنين الصــــادرة ســــنة  تور . والمؤكــــدة والمتممــــة بديباجــــة دســــ1789إعــــبلن حق

، ســـوى ىـــذا لـــم يـــتكمم صـــراحة عـــن الكرامـــة اإلنســـانية، لكـــن بـــالرجوع إلـــى مقدمـــة دســـتوري 1946
التــي تــنص عمــى أنــو: " غــداة االنتصــار المحقــق مــن طــرف الشــعوب الحــرة عمــى األنظمــة  1946

ذالل حرمــة اإلنســان فــإن الشــعب الفرنســي يعمــن مــن جديــد بــأن كــل إنســان  ،التــي حاولــت اســتعباد وا 
يحــــوز عمــــى حقــــوق غيــــر قابمــــة لمتصــــرف فييــــا  ،فــــي العــــرق والــــدين وال فــــي المعتقــــد دون تمييــــز 

ومقدســـة". وقـــد نـــص المجمـــس الدســـتوري الفرنســـي واســـتنادا ليـــذا، حكمـــو بخصـــوص قـــوانين الطـــب 
الدستور فييا، ونص صراحة عمى:" إن المحافظة عمى كرامة اإلنسـان ضـد أي  و حكم البيولوجي 

واســتند قضــاء محكمــة الــنقض ومجمــس  ؛وديــة مبــدأ ذو قيمــة دســتورية"نــوع مــن أنــواع الميانــة والعب
 .149الدولة الفرنسي في كثير من القضايا استنادا إلى مبدأ الكرامة اإلنسانية وضرورة حمايتيا

نف نال س وتنالمصتيثالثا:ن

؛ فنجــد فــي ديباجــة الدســتور المصــري الصــادر فــي مفيــوم الكرامــة إال بعــد االســتقبلللــم يظيــر     
ذلـــك أن الفـــرد ىـــو حجــــر  :" أن كرامـــة الفـــرد انعكـــاس طبيعـــي لكرامـــة الـــوطن،1971ســـبتمبر 11

 في بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعممو وبكرامتو تكون مكانة الوطن وقوتو وىيبتو". األساس

المحافظــــة عمــــى الكرامــــة نصــــت ديباجتــــو عمــــى ضــــرورة  حيــــث فــــي الدســــتور التونســــيوكــــذلك الحــــال  
ـــة :" الحريـــة ا26نصـــت المـــادة   :ســـتور اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدةفـــي الدون.اإلنســـانية لشخصـــية مكفول

                                                           

  .1994جويمية27المجمس الدستوري الفرنسي : حكم  149-
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:" بــــأن النــــاس سواســــية فــــي الكرامــــة  18 : نصــــت المــــادةفــــي دســــتور البحــــرينو لجميــــ  المــــواطنين".
ال تمييـز بيـنيم فـي ذلـك بسـبب الجـنس أو دى القـانون فـي الحقـوق والواجبـات ويتساوى المواطنـون لـ

 الدين أو العقيدة".المغة أو  األصل أو

نالفتعنالثاة :نمب أناللتامجنف نالشتي جناإلسمميج

يقول اهلل ، اإلطبلق ان بأن جعمتو أفضل المخموقات عمىالشريعة اإلسبلمية اإلنس كرمت     
الطيبات  منتعالى في كتابو الكريم" ولقد كرمنا بني آدم وحممناىم في البر والبحر ورزقناىم 

 .150من خمقنا تفضيبل" وفضمناىم عمى كثير م

 ،إذ نفخ اهلل في جسد اإلنسان من روحو ،وفي أصل نشأة اإلنسان تظير مظاىر التكريم     
 .151تو ونفخت فيو من روحي فقعوا لو ساجدين"ييقول تعالى :"فإذا سو 

م من نفس واحدة وخمق منيا زوجيا وبث كوفي آية أخرى: " يأييا الناس اتقوا ربكم الذي خمق    
 .152"ونساءرجاال كثيرا منيما 

وفي آية أخرى: " يأييا الناس إنا خمقناكم من ذكر وأنثى وجعمناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن      
. واآليات كثيرة تدل عمى أن اإلسبلم كرس المساواة 153أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عميم خبير"

فبل عبرة لمتفاضل 154م من تراب" ألن أصل الناس واحد. وفي الحديث الشريف " كمكم آلدم وآد
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وفي حديث آخر قال رسول اهلل صمى اهلل عميو  ،والتمايز إال بالتقوى، ال بسبب المون وال بالجنس
 .155"وسمم  ألبي ذر لما عير رجبل با ابن السوداء، فقال أعيرتو بأمو، إنك أمرؤ فيك جاىمية

وما جعمنا اهلل تعالى دوال مختمفة وشعوبا  "إذن فميس ثمة ما يدعوا إلى التفرقة بينيم)الناس(،     
 والشعوب، الدول تتفرقعب عن آخر، ولكن لكي لكي تتميز دولة عن أخرى أو ش ،متعددة

 .156وتتبادل التعاون والتآخي والمعرفة م  بعضيا البعض"

ويتض  مما سبق أن ىذه المساواة لم تتحقق بعد صراعات فكرية أو ثورات و مطالبات، كما     
نما ا ،الغربفي شأن في تاريخ النظم الديمقراطية ىو ال ستقرت وفي مقدمتيا فرنسا وبريطانيا. وا 

دون سابق حديث عنيا أو تطم  إلييا أو كفاح في  ،عند اهللمبادؤىا وأحكاميا وحيا من 
وىناك من يظن أن المساواة التي أقرىا اإلسبلم تخص المسممين فيما بينيم وىذا  .157سبيميا

يتمخص في  أن أحكام اإلسبلم تنقسم إلى  ،الدقيق الذي عميو الشرع التصورن أل ،صور خاطئت
محور األحكام فيو ىو اإلسبلم ذاتو، ومن ثم فإن عدم و خاص بالمسممين : ال سمناألول قسمين:

ال يعد خرقا لممساواة بل العكس ىو الصحي ، إذ من الظمم أن يحمل  ،شموليا لغير المسممين
 ية أحكام والتزامات لم تنشأ إال من اإلذعان ألصل اإلسبلم ومعتقداتو.غير المسممين مسؤول

: فشامل المسممين وغيرىم عمى حد سواء، وأحكام ىذا القسم منوطة  بموازين العدالة ال سمنالثاة 
. 158عدالة اإلسبلم وقيمورعايا المجتم  اإلسبلمي الخاض  ل :بين الناس من حيث ىي باعتبارىم

                                                           

أبـــو ذر عمــى فعمتـــو وأثـــرت كممــات الرســـول صـــمى اهلل عميـــو وســمم فـــي نفســـو فالصــق خـــده عمـــى األرض و قـــال  . وقــد نـــدم 155
 رواه البخاري و مسمم. .!.؟لؤلسود: قم فطأ عمى خدي

 دو ن سنة نشر.، ردار الفكر العربي، مص .ح وقناإلةساننبيننال تآننواإلعمن. محمد حافظ نجم، - 156

دار  ، دمشـق، سـوريا،دار الفكـر اهللنأمناإلةساننأي مانأعة تنعلةىنتعايةجنح ةوقناإلةسةان.ن،محمد سعيد رمضان البوطي - 157
 ..21ص ،الفكر المعاصر، بيوت، لبنان

 . 25ص  ،مرج  السابقمحمد سعيد رمضان البوطي ، ال - 158
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عباده، لمنعيم من لاهلل  قررىاجمدات الستظيار مظاىر الكرامة والمساواة التي وال يسعنا كتابة م
التفاضل والتفاخر عمى بعضيم البعض ميما  كان سبب التفاضل؛ ليترك مجال التنافس في 

 .159أو جنس أو عرقيد لئلنسان فيو من لون، ال  ما  الىصال  األعمال، وعدم النظر 

نالمبحثنالثاة :

نزنال يةيجنل ةصتنمننعةاصتنحتيجنالم    الم  ساتنوالتمون

فمكـل ممـة  ؛عنصرا من عناصر حرية المعتقـد -حسب رأيي -تشكل المقدسات والرموز الدينية     
. وىــــذا فــــي تمــــك األمــــاكن ورموزىــــا عباداتيــــاوتمــــارس  معتقــــداتيا ومقدســــاتيا التــــي تنقــــاد لييبتيــــا،

معرفـــة  وجـــب عمينـــا ،مـــرا ال مفـــر منـــودســـات أاالخـــتبلف يفـــرض عمينـــا اعتبـــار أن ظيـــور ىـــذه المق
ا المطمــب الثـاني فنخصصــو لنشــأتيا وىــذا مـا ســنراه فـي المطمــب األول، أمـ ،المقصـود بيــا وتعريفيـا

   ونماذج منيا.

نالمطلبناألول:نالم صو نبالم  ساتنال يةيج

ة المقدس لغة: ىو المبارك واألرض المقدسة ىي األرض المطيرة ، كما أن الطاىر فـي المغـ      
تحيل إلى القداسة، وفي لسان العرب البن منظور: مادة قـدس القـدوس الطـاىر المنـزه عـن العيـوب 
والنواقص، ونقدس لك أي نطير أنفسنا لك، ونأخذ من ىذا الشرح معنى لمفظ الحـرام وىمـا الممنـوع 

أن رء ميــو ال يجــوز لممــوع ،والمــان  فــي انتيــاك حرمتــو طيارتــو ومقــدس، فــالحرام مــا كــان ممنوعــا،
 .160منيا إال في حالة طيارة تامة ايمس األشياء المقدسة أو يدنو 

                                                           

 وما بعدىا. 392 .ص ،مرج  سابق لمتفصيل حول مظاىر المساواة، القطب محمد القطب طبمية، - 159

نقـبل عـن شـمس الـدين الكيبلنـي ، المرجـ   2003بيـروت  ،نةحونةظتيجني ي ةنف نعلمناالي مةاعنالة ية .وسف شمحت(. ي(160
تحديــد المقصــود بالمقدســات مــى المســتوى الــداخمي والــدولي حــول يجــب اإلشــارة إال أنــو وقــ  خــبلف كبيــر ع،  05 .الســابق ، ص
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إال أن  -قدس –المقدسات وردت لغة في مادة  ةفاد أن اإلجماع منعقد عمى أن لفظوالمست     
الخبلف بدا واضحا في تحديد مفيوم ليا، فبينما وجد البعض معناىا في المباركة أو الطير، 

مص جانب ثالث إلى نسبتيا إلى المكان الذي جعل فييا كونيا مصدر، وخإلى ذىب جانب 
 .161لمطيارة ولم يعرض ليا جانب آخر 

وقد اختمف النظر لممقدسات سواء من المنظور التاريخي، أو المنظور التفسيري لمنصوص،       
وكذا ما ورد في كتب أصحاب الديانات األخرى  ،سواء الواردة في القرآن الكريم بالنسبة لممسممين

 كالييودية والمسيحية.

ذىــــب بعــــض  ،162فمــــثبل قولــــو تعــــالى" يــــا قــــوم ادخمــــوا األرض المقدســــة التــــي كتــــب اهلل لكــــم"     
إلى أنيا بيت المقـدس وذىـب آخـرون إلـى أنيـا دمشـق وفمسـطين، وقـال قتـادة ىـي الشـام  :المفسرين

 .163كمو

نشأةنالم  ساتنال يةيجنالمطلبنالثاة :نة

ن خبلل ما تمميو العقيدة عمـى أتباعيـا مـن التوجـو إلـى مكـان  معـين. تنشأ األماكن المقدسة م     
أو اعتبـــار أشـــياء معينـــة ذات قدســـية تجعميـــا محـــل احتـــرام أتباعيـــا؛ "ألن اإليمـــان تترجمـــو ممارســـة 

رضائيا"  .164عممية في مكان معين بعينو يحاول اإلنسان فيو استمالة ىذه القوى وا 
                                                                                                                                                                                            

وبسـط الحمايـة  ،المقدسات جديدة لربطيا بمعتقداتيم مما يزعـزع ثقـة المقدسـين ليـا ابتكارالمسيحية والييودية من تعديل وتغيير و 
 عمييا أم ال في جانب القانون الدوالي أو القوانين الداخمية.

 نقـبل عـن مصـطفى أحمـد فــؤاد، 4،7،6،1لبنــان بيـروت ص  المجمـد الثـاني مكتبـة  محةيطنالمحةيط. ،يبطـرس البســتان -( (161
 األمالننال يةيةجنالم  سةجنفة نمةظةوتنال ةاةوننالة ول ن تاسةجن طبي يةجنلمة  الةاتناإلسةتاليليجنباألمةالننالم  سةجنفة نفلسةطين

 .  .24،ص 2004،

 .من سورة المائدة 21اآلية  - 162

   .27 .ؤاد، المرج  السابق. صمصطفى أحمد ف- 163
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ن المقدســة، كفيــل بإماطــة المثــام عــن رمــز نشــأة ىــذه األمــاكن ولعــل أن التــاريخ المــرتبط باألمــاك    
وســبب قدســيتيا كمــا يــرى الــبعض. ويــرى آخــرون أن صــفحات التــاريخ كثيــرا مــا غيــرت فــي قدســية 

 النسيان.األماكن وجعمتيا عرضة لبلمتيان و 

أو حتـى  يةاإلسبلم ات، سواء المسيحية و الييودية أولكن النظرة الثاقبة لتاريخ نشأة المقدس       
يجــب أن تنظــر إلييــا باعتبــار الــزمن والمرحمــة التــي جــاءت فييــا، فاإلســبلم مــثبل وىــو خــاتم  غيرىــا

الرســاالت يوصــي أتباعــو باإليمــان بالرســل كميــم، وبالتــالي بالشــرائ  التــي أنزلــت عمــى أقــواميم فــي 
بــي اهلل إلــى ل كــان نذلــك الوقــت "ولكــن ىــذا التــزام مــرتبط بالماضــي أي االعتــراف بــأن ىــذا الرســو 

فــإن رســالة اإلســبلم  ،أمــا فيمــا يتعمــق بالحاضــر والمســتقبل، نــت كــذا أو كــذا..كانوأن مبادئــوقومــو 
 .166؛ قال تعالى :" إن الدين عند اهلل اإلسبلم" 165جبت ما قبميا 

وال يخفى ما أصاب مقدسات الييود والمسـيحيين سـواء فـي كتـبيم، وفـي التنـاقض الحاصـل فـي     
وأنـاجيميم تتعـدد، فـبل قدسـية  ،نيداتيم، حتى أصبحت كنائسيم تسمى باسم قسيستعريف أماكن عبا

 بقيت بعد ىذا الخمط.

 والقـرآن بقـي وسـيبقى محفوظـا يقـول أما المسممون فإن أمـاكنيم بقيـت رمـز لموحـدة اإلسـبلمية،    
  167تعالى : "انا نحن نزلنا الذكر وانا لو لحافظون"

 

اهلل ســبحانو وتعــالى فضــل  ذلــك أن ؛ة وقداســة لــدى المســممينمحــل حرمــ وتعتبــر ىــذه األمــاكن    
وينمــي بيــا  وجعميــا مــواطن لعبادتــو، يضــاعف فييــا الثــواب، مــن األرض بقاعــا اختصــيا بتشــريفو،
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األجور، وأخبرنا بذلك عمـى ألسـن رسـمو وأنبيائـو، لطفـا بعبـاده وتسـييبل لطـرق السـعادة ليـم، وكانـت 
وىــي مكــة والمدينــة  ي األرض حســبما ثبــت فــي الصــحيحين،المســاجد الثبلثــة ىــي أفضــل البقــاع فــ

 .168والبيت المقدس"

من ىذه األماكن، يجب اإلشارة إلى أن الفكر الديني يعتمد  وقبل تعرضنا لنماذج     
وال  ،عمى)الرمزي ( في تحديده، وفي فصمو بين المكان المقدس والمكان العادي أو المدنس

لعممي المحايد تجاه ظواىر المكان ... ألن ىذا الجانب يخض  في ىذا التحديد إلى المنطق ا
يعطي وجيا واحدا من الحقيقة .... أما المساحات األخرى أو الوجوه األخرى الرمزية فيعطييا 

 الدين في تحديده لمجغرافية المقدسة، المشبعة بالقيم والمعايير الروحية.

ولعميا صاحبت يقظة  ،يخ البشري القديمتضرب فكرة القداسة لممكان في جذورىا إلى التار        
اإلنسان الحضارية في المجتمعات القديمة.... وحددت عبر فيميا لؤلمكنة المقدسة وغير المقدسة 

 في المكان والزمان، تبعا لتفسيرىا لمعالم والجماعة .

ت  ليف ،، ومن عناصر التشبيو...طبيعية سبلمي حرر فكرة اإللو من تجسيداتإن الدين اإل     
لمحاولة اكتشافو بعد أن حصر قداسة  ،ير العقبلني العممي ببقية العالمأمام العقل مجال التفك

يرمز فيو ويوحي بو إلى الخالق دون أن يستغرق فيو، فنتج عن  ،المكان في مجال فضائي محدد
شتممة كالجغرافية اإلسبلمية الم ،ذلك تحرر الروح والنفس اإلنسانيتين من عثار توسط المكان ...

 .الشريف ة والمسجد األقصى والمسجد النبويكما قمنا عمى الكعب
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نالمبحثنالثالث:

نل ةصتنمننعةاصتنحتيجنالم    نحتيجنمماتسجنالش التنال يةيج

بعدما ذكرنا عنصري الكرامة اإلنسانية ووجود مقدسات دينية رمزية لدى كل من يعتقد بدين      
الدينية والتعبدية، فبل يمكن  ممارسة الشعائر حرية الذي ىومعين، وجب التطرق لمعنصر الثالث 

تصور إيمان م  عدم قيام الشعائر والممارسات التعبدية، ففي ىذه الحالة ال وجود لدين أصبل بل 
تموت ألنيا تكون وحيدة ومنعزلة،  ،مجرد الىوت، والعقيدة التي ال تدور حوليا شعائر أو طقوس

ليذا  .169والطقوس المجردة من كل اعتقاد ديني ال تعتبر دينا" ومن ناحية أخرى فإن الشعائر
اوية سمال نفصل فيو نماذج من ممارسات الشعائر والعبادات في الديانات ،سنذكر ىذا العنصر

 .ضرب صفحا عن باقي الديانات نا، و الثبلث باعتبارىا المعترف بي

ائر الدينية في الشريعة رسة الشعمما :األول المطمب ذا تكون خطة ىذا المبحث كالتالي:وألجل ى
: العبادات الثالث المطمب.المسيحية: ممارسة الشعائر الدينية في الشريعة المطمب الثاني .الييودية

 .في الشريعة اإلسبلمية

 التنال يةيجنف نالشتي جنالي و يجالمطلبناألول:نمماتسجنالش 

ي ىي عقيدة إليية مقدسة؛ إذ أنزل اهلل إن الدين الييودي دين سماوي، وعقيدة الييود الحقة ف     
وما فيو من  ،خروفييا أقرا بوحدانية الخالق واالعتراف باليوم اآل ،التوراة عمى موسى عميو السبلم

الدنيوية لبنى و  وفيو أيضا تشريعات أخرى تخص تنظيم الحياة الدينية ،الثواب والعقاب والحسنات
أن النفس بالنفس و العين بالعين واألنف باألنف واألذن إسرائيل، قال تعالى " وكتبنا عمييم فييا 

 .170باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق بو فيو كفارة لو"
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، بل تطورت فاألقوام من قبميم كانوا الييودية لم تثبت عمى حال معينة إن طقوس العبادة     
د ىؤالء في االعتقاد باإللو وقد شارك الييو  يدركون بوجود قوى عظمى فوق ما تتصوره عقوليم،

 .ةالواحد، أو مجموعة آلي

ل عن التأثيرات الخارجية معز بإن تفيم العبادات الييودية وطبيعتيا شكبل وأداء ال يكون      
فاقتبسوا منيم طقوسا الزمت مسيرة ، رقي منيم تنظيما و فكراأفبنوا إسرائيل خالطوا شعوبا ، الوافدة

 شعائرىم.

إذ جعمت التوراة  ،التوحيد واضحا في التوراة م  ذكر الخميل إبراىيم عميو السبلموبدأ مفيوم      
وليعقوب وسائر األسباط لكن الييود سرعان ما انحرفوا  ،من )الرب االلو(  ربا إليا إلبراىيم .....

  وم ،فابتعدوا بغييم وتعنتيم عن التوحيد، وأشركوا بعبادتيم األصنام والحيوانات ،عن جادة الحق
 تقدم الزمن عمد الييود لئلطبلع عمى نتاج الثقافات اليونانية.

 و مروية.أبة وتختمف الفرائض الدينية باختبلف فرقيم، سواء كانت تمك الفرائض مكتو      

 ن.171مصادر الفكر الييوديى تفرقيم إلى طوائف واختبلف في وىذا االختبلف يعود إل

ن نال ياةجنالمسيحيجمماتسجنالش التنال يةيجنفنالمطلبنالثاة :

إلى مكانة العقائد؛ فالعقائد أساس لدخول المسيحية وبدون  المسيحية ال تسمو الشعائر     
اإليمان بيا ال يكون اإلنسان مسيحيا. أما الشعائر فإنيا الزمة وعمى المسيحي أن يقوم بيا، ولكن 

وأىم  العقائد المسيحية.مادام قد اعتنق  ،الشخص عمى كل حال يعتبر مسيحيا قبل أن يقوم بيا
 .ىذه الشعائر: التعميد، والعشاء الرباني، وتقديس الصميب وحممو
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التي تتم في االحتفاالت الكنسية،  : وىي مجموع الصموات واالبتياالتولمكنيسة طقوسيا     
ومن ىذه الطقوس السجود أمام  ،ويقوم بيا الكاىن، م  الذين يساعدونو في أداء األسرار المقدسة

 والبخور والقرابين أما فيما يخص أسرار الكنيسة فيي سبعة: .لييكل بمجرد الدخول إلى الكنيسةا

 .سر المعمودية
 .المقدس، وتمس  بو عقب الخروج من المعموديةسر المسي  بالميرون 
 سر العشاء الرباني. 
ا، ومن ثمار واضحتراف أمام كاىن وأن يكون كامبل و ويمزم أن يكون االع ،سر التوبة واالعتراف

 ىذا االعتراف الحصول عمى غفران الخطايا ويمن  الكاىن ىذا الغفران.
 رجال الدين ويعينون في مناصبيم الكينوتية. الكينوت وىو السر الذي يختار بوسر 

 سر المس  عمى المريض ليشفى جسميا وروحيا.
 سر الزواج لمربط بين الزوجين رباطا مقدسا.

 ،عمى القسس الذين يزاولونيا والرىبنة دل عميو ىالة من التقديسحتى تس، أستاتاوتسمى ىذه 

 .ومزاميرىم بتعدد أناجيميم وكتبيموتتعدد تراتيميم وتسابيحيم 

حتى إذا عقدنا بالمقارنة تبين لنا ما  ،وأردنا عرض ىذه المظاىر من ممارسة الشعائر والطقوس
 .؟عدم التزاميم بيا أو ؟وما سر تقديسيم ليا والتزاميم ؟ىي الشعائر المسيحية

 المطلبنالثالث:ننال با اتنف نالشتي جناإلسمميج

، د الخالق جل وعبل وعبادتويلتوح ،لمجن واإلنس جميعا مناسلجاءت رسالة اإلسبلم عامة      
 .172قال تعالى " وما خمقت الجن واإلنس إال ليعبدون "

 ولكي تتحقق ىذه العمومية والشمولية فإنو:
                                                           

 من سورة الذاريات. 56اآلية  - 172



 انحق في حرية انمعحقذانفصم انراتع: عىاصر 

701 

 

م وما يصعب عمى الناس اعتقاده لوضوحيا) العقيدة(، وكذا ما يشق العمل بو ليس في اإلسبل -
" يريد اهلل بكم اليسر وال يريد  :وقال تعالى173" ال يكمف اهلل نفسا إال وسعيا"  :قال تعالى ليسرىا.

 .174بكم العسر"

مبل أن ما ال يختمف باختبلف الزمان والمكان كالعقائد والعبادات جاءت مفصمة تفصيبل كا -
 .منيا175وموضحا بالنصوص المحيطة بو، فميس ألحد أن يزيد أو أن ينقص

أصل العبودية الخضوع : لصحاح العبادة في المغة ىي الطاعة واالنقياد وجاء في مختار او     
ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة؛  واصطبلحا: ىي اسم جام  كل ما يحبو اهلل 176والذل
الوالدين وصمة األرحام  وأداء األمانة وبر ،الحديثوالحج وصدق بلة والزكاة والصيام فالص

" واذكر  :وصفة العبودية ىي نعت وسمة لكل األنبياء والرسل قال تعالى ..... من العبادة.وو 
سحاق ويعقوب  عبودية اإلسبلمي ال يقر إال ب والدين. 177 "األيدي واألبصاري أولعبادنا إبراىيم وا 

أصول عبادتو بما جاء في  همن يشرع لعباد ،جل في عبله هوىو وحد ،همطمقة هلل تعالى دون سوا
 .مائتين وخمسة وخمسين مرةرت مادة )ع، ب، د( في القرآن وقد ذك  القرآن والسنة النبوية.
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نالفصلنالالامس:

موععنال شتي اتنالم اتةجنمننال ينن
نوالم    ات
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نالالامسالفصلن

ن يننوالم    اتموععنال شتي اتنالم اتةجنمننال

نعرض في ىذا الفصل إلى الموقف الذي تتخذه التشريعات الوضعية المقارنة من الدين، 
في ذلك إلى المرجعيات  ينحرية ، مستندال ىذا النوع من باعتباره العنصر الذي ندرسو في

غربية م  التطرق لنماذج تطبيقية لتشريعات عربية و  ،اإليديولوجية لؤلنظمة القانونية في العالم
 محل المقارنة .

 وعميو تكون خطة ىذا الفصل كالتالي :

 السياسة والدولة .ب، : الدين وعبلقتو بالقانون األولالمبحثن

 نن.أنماط عبلقة الدولة بالدين وأثره عمى حرية المعتقد:  الثاة المبحثن

 

 

 

ن

ن

ن

ن
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ن:األولالمبحثن

نالسياسجنوال ولجب،نال يننوعمع  نبال اةون

تـو بكـل مـن لـك عمـى حريـة المعتقـد، ثـم عبلقلقـانون وتـأثير ذمبحث عبلقة الدين بانعرض ليذا ال
 السياسة والدولة.عمم 

نالمطلبناألولن:نال يننوعمع  نبال اةونن

الدين بالقانون ذات أىمية بالغـة بموضـوعنا، فـإذا كانـت القـوانين والتشـريعات ترسـم  عبلقة تعتبر
وفـــق قواعـــد؛ ضـــمانا لحســـن ســـير المجتمـــ  وتوقـــ  لممـــرء طريـــق تعامبلتـــو وتحكميـــا وتضـــبطيا 

الجـزاء مـن طــرف السـمطة المختصــة، فـإن ىنــاك مـن المجــاالت مـا ال يســتطي  القـانون الوصــول 
 إليو والتحكم فيو وىو جانب النوايا واألخبلق وىو أوس  نطاقا من  القانون .

، ويضـيق طـورا آخـرء، فقـد يتسـ  تـارة كما يتميـز القـانون عـن الـدين مـن حيـث المضـمون والجـزا
مســيحية أو ييوديــة (، كمــا أن الجــزاء يترتــب عمــى مخالفــة  ،إســبلمحســب نــوع الديانــة المتبعــة ) 

 وكـذلك أخرويـا .ن فـي الـدين قـد يكـون دنيويـا القاعدة القانونية يكون دنيويا في غالب الشأن، لكـ
باالطمئنـان  فيشـعروالنصوص التي تممك قدسية خاصة لـدى مقدسـييا تممـك عمـى اإلنسـان لبـو، 

، كمــا ســنرى عنــدما نفصــل فــي  178وال يجــد بــدا مــن االنقيــاد ليــا والتســميم بيــا  ألنــو يخضــ  ليــا
تـــؤدي العقيـــدة فـــي الشـــريعة الييوديـــة مـــثبل   فمـــثبل البعـــد الـــديني لمجغرافيـــة السياســـية المعاصـــرة .

" فيــي تعتمــد دم مبــادئ عقائــدىم : ، بمــا يخــوجيــو دواليــب التشــريعات والقــوانيندورا محوريــا فــي ت
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عمــى نســبة القــانون مباشــرة إلــى اإلرادة اإللييــة فيــي اإلرادة الشــارعة لقواعــده والخالقــة ألحكامــو 
"179. 

نالسياسجنن لمن:نال يننوعمع  نبالمطلبنالثاة 

إدارة الحكم وتسيير شؤون  في لو أصولو ، وىي كعممفن الممكنكما يقال  كانت السياسة إذا
فتارة يتقمصون نفكوا يغرفون من الدين كثيرا من المبادئ واألسس، ، فإن رجاالتيا ما االدولة

، وقد تمت دراسات كثيرة لمعرفة عبلقة السياسة أدوارا باسم الدين، ويفرضون حموال باسمو كذلك
ويؤدي الدين دورا ميما في  ،180بالدين وكيف تفاعبل لتكوين كيان يختمف من دولة ألخرى

سيا في قناعات األفراد وال يمكن إنكاره ميما كان موقف الدولة تكوين الرأي العام باعتباره أسا
 ( .من ىذا المبحثمن الدين ) أنظر المطمب الثالث 

 جاءت لتعمم ىذه األخيرةالدينية، وكذلك العقيدة ت البشرية ليا عقيدتيا السياسية المجتمعاف
سبلالتيم ومواطنيم، فعمى باختبلف صورىم وألوانيم و ، والعبرة البشرية بموجب الفطرة اإلنسانية

والمساواة أصل ثابت بين أبناء البشر ما لم  .األساس جاءت نصوص التشري  الدينيىذا 
موان  المعتبرة في إلغاء المساواة؛ فاختبلف الدين يمن  مثبل أن يرث اليعترضيا مان  من 

ب بين المسمم  الكافر المسمم وال  أن يرث المسمم الكافر في اإلسبلم، وال مساواة في العقا
أما فيما يخص الموان  السياسية فيي التي  الزاني المحصن وغير المحصن و .....الخ .

ناثا ، فيما ىم ليسوا أىبل لو من وظائف  تقتصر إبطال حكم المساواة بين أبناء البشر ذكرانا وا 

                                                           

مكتبة زىراء الشرق،  .ال  ي ةنوال اةون،ن تاسجنلب ضناليواةبنال اةوةيجنف نالشتي جنالي و يجسميمان ىاشم،  - 179
 .3، ص  1994القاىرة، مصر، 

مكتبة الشروق الدولية،  .لم ح ةال يننوالسياسجنف نالوالياتنا، مايكل كوربت، جوليا ميشيل كورنب أنظر مثبل : - 180
 .2002 .القاىرة، مصر
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عض ، تمن  المرأة من تولي باألمة وتسيير شؤونيا حسب المقتضىالدولة الراغبة لمصال  
 .181األمور كمنصب الخبلفة مثبل وكذلك األىمية المطموبة في الشخص 

وكما ينشأ المجتم  السياسي عندما يمتزم كل امرئ بتعاقده م  اآلخرين عمى تأليف ىيئة 
ولكن خضوع الفرد لمجماعة مرتبط بشروط العقد الذي تكون فيو المجتم   ،سياسية واحدة

يفوض كل فرد كل مالو من قدرة عيش يكون ليذا  وىذا الشرط ىو أنو يجب أن؛ "السياسي
يتعين عمى كل فرد أن يطيعيا إما  ... بحيث المجتم  الحق الطبيعي المطمق عمى كل شيء

ما خوفا من العقاب الشديد "  ىذا في الجانب السياسي ويكاد يتشابو  ،182بمحض اختباره وا 
غيبا أو ترىيبا، وىنا جاء الصراع األمر م  السمطة الدينية حيث يطي  الناس تعاليميا إما تر 

 في إخضاع الناس وتحكيميم ليما . بين السمطتين

ن:ننال يننوعمع  نبال ولجننالمطلبنالثالث

أن لمدين والدولة سمطة عمى األفراد الذين  بداءة االعتراف ،يجدر بنا فيما يخص ىذه العبلقة
وشرعية  ،سب درجة االعتقاديدينون ويخضعون ليما عمى التوالي، وتتفاوت ىذه السمطة بح

 وبحسب قوة سيادة الدولة أو ضعفيا . ،الدولة أو مشروعيتيا

إن الحديث عن الدولة ال يمكن  بمنأى عن السمطة السياسية التي تكممنا عنيا في المطمب 
السابق، وبالتالي أصل نشأة الدولة يعود إلى دراسة أصل نشأة ىذه السمطة، والتي انقسمت بين 

                                                           

. مطبعة عياش، الجزائر دون سنة نشر، ال يم تاطيجنونال لماةيجنف نميزانناإلسمم، محمد بن عبد الكريم الجزائري - 181
 . 37-33ص 

وزي  نقبل عن سبينوزا، دار توبقال لمنشر والت  .،نح وقناإلةسانن فا تنفلسفيجمد سبيبل، عبد السبلم عبد العاليمح - 182
 رسالة البلىوت والسياسة ترجمة حسن ضيفي .
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والطائفة الثانية تضم النظريات غير  ،(طائفة النظريات العقديــة )أو التعاقدية: ينطائفت
 .183الشريعة اإلسبلمية بنظريتيا الخاصة في نشأة الدولة اإلسبلمية  تالتعاقدية، وتميز 

وما ييمنا ىنا في عبلقة الدين بالدولة التي تتكون من الشعب واإلقميم والسمطة السياسية، أن 
، ق اإلليي المباشر أو الغير مباشركثيرا ما استعممت الح ،تبرر سيادتيا ىذه السمطة لكي

 يوقراطية.ثلتفرض حكاما معينين عمى الشعب وفق ىذا المنظور أو ما يسمى بالنظريات ال

فالحكم لو  ترج  إلى اهلل  اوىي حتى وأن السيادة فيي :ال أن اإلسبلم جاء بنظرية مغايرةإ
سل الرسل ومعيم الكتب ليكون الناس عمى ىداية، وختميا بمحمد إال أنو أر  ؛سبحانو وتعالى

صمى اهلل عميو وسمم ، وترك في األمة دستورا ىو القرآن وسنة النبي صمى اهلل عميو وسمم، 
" رئاسة عامة في أمور الدين وشؤون  وبالتالي قامت الخبلفة في اإلسبلم عمى أساس أنيا:

صبلة والسبلم "، وليا شروطيا وكيفية اختيار الخميفة النبي عميو أفضل ال نيابة عن ،الدنيا
التي وضعت السيوف عمى النظريات التيوقراطية بواسطة أىل الحل والعقد، وليس كما تزعم 

أضفت عمييا القداسة أو  ،-والدين منيا براء -واستمدت سمطتيا من أحكام دينية ،الرقاب
 ....إلخوأن الحكام ليم طبيعة إليية اعتبار 

المسيحية التي دعت إلى  ين مكانا في الدولة. فنجدالد حقب التاريخ المختمفة احتلوفي 
، أما المسي  عميو السبلمباسم  جعميا الحكام سبلحا لفرض سيطرتيم عمى الشعوب، ،التسام 

 .ام دولة اإلسبلم ) دولة المدينة(في اإلسبلم فقد بينا مكانتو في قي

                                                           

ىنـاك  .63، ص 2008مصـر، الطبعـة السادسـة، مطـاب  السـعدني، . الةةظمنالسياسةيج عبد الغني بسيوني عبـد اهلل، - 183
لكنيــا ثيوقراطيــة نيــا تســتمد ســمطتيا مــن اهلل ، مـن يقــول أن أصــدق تعبيــر عــن نظريــة اإلســبلم ىــو أنيـا جــاءت بالتيوقراطيــة أل

ليســـت كالثيوقراطيـــة الغربيــة  األوربيـــة  ألن أوربـــا لــم تعـــرف منيـــا اال التــي تقـــوم فييـــا طبقــة بالتشـــري  لمنـــاس حســـب  ،خاصــة
أىوائيم و أغراضيم  أما في اإلسـبلم  فـبل تسـير بأمرىـا طبقـة مـن السـدنة والمشـايخ بـل ىـي التـي فـي أيـدي جميـ  المسـممين"  

 .51ص. ،ني عبد اهلل ، المرج  السابقبسيو أنظر : عبد الغني 
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سواء كان عمى  ،لعقائد تحتل مراتب مختمفة في نظام الدولأما في وقتنا المعاصر فإن الدين وا
تناولو في أفي بحثنا لذا س تو القصوىأو العالمي، وىو بعد لو أىمي الداخمي والمحميالمستوى 
 .المواليالمبحث 

ن:الثاة المبحثن

نأةماطنعمعجنال ولجنبال يننوأثتهنعلىنحتيجنالم    

وأثره عمى حرية  الدول التي تأخذ بدين رسمي :المطمب األول كالتالينعالج ىذا المبحث 
 تأخذ بمبدأ الفصل بين الدين والدولة التي دولالالمطمب الثاني:  ، ونسميو بمبدأ التبني.المعتقد

ونسميو بمبدأ  بمبدأ التعاون بين الدولة والمؤسسة الدينية تأخذدول و  ونسميو مبدأ الفصل،
في سياسات فندرس فيو واق  البعد الديني  الثالثمطمب أما ال ،وأثره عمى حرية المعتقد التعاون
 .المعاصرة الدول

ن.بمب أنال بة ال ولنال  ن أالذن:ناألولنالمطلب

ولة النصوص الدستورية لتمك الد تفص  عنوان تبني الدولة لدين معين دينا رسميا ليا، 
مر فان ليذا ن أا يكن م، وميمالدولة باألدياننماط عبلقة صراحة او ضمنا ، وىو نمط من أ

ايجابا ، ومنو تشدد المعايير الدولية لحماية  وسواء سمبا أ 184التبني آثار عمى حرية المعتقد
بنييا دينا معينا دينا رسميا ليا، بقدر ما حرية المعتقد عمى عدم التدخل في شأن الدولة من ت

،  وىذا ما خالفةا عمى معتنقي المعتقدات الممسبق تأثيران ال يكون ليذا الموقف تحث عمى أ
و أ باعتبارىا دين الدولة ركزت عميو المجنة المعنية بحقوق االنسان بقوليا:" االعتراف بديانة ما

                                                           

الخــاص بحريــة المعتقــد ، بمناســبة شــرحيا  22ن لجنــة حقــوق االنســان االمميــة أشــارت فــي تعميقيــا العــام رقــم حتــى أ -184
مــن العيــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية ، أشــارت الــى ضــرورة أن ال يــؤدي اعتــراف  18المقصــود مــن المــادة 

 دينا رسميا ، الى اىمال حق األفراد في التمت  بحرية اعتناقيم لؤلديان المخالفة لمدين الرسمي لمدولة. الدولة وتبنييا
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ن ال يؤدي  باعتبار أن اتباعيا يشكمون أغمبية السكان، يجب أو ، أالدين الرسمي او التقميدي
 .185دين"أو األشخاص غير المؤمنين بأي  ضد اتباع الديانات االخرى الى تمييز

، األخرى باألديانظيرت تسامحا واعترافا تي تتبنى مثل ىذا الموقف، ألا 186ان كثيرا من الدول
عام واآلداب العامة في الدولة، بالنظام ال ذلك  ن ال يخليؤمن بيا ىؤالء، عمى أفي حدود ما 

 :اف الصري مقابل االعتر و  معتقداتيم . ىن ال يستاؤوا من المعاممة التفضيمية لدين الدولة عموأ
عمى باقي وتقدمو  بتفضيميا دينا معينا دون تبنيو رسميا، تنتيج دول أخرى اساليب دستورية

 المعتقدات ، وكميا تندرج في خانة واحدة.

الى أن االنتماء الديني المنصوص عميو في الدستور ىو  مثبل فمقد ذىب الفقو في اليونان
من  ،قانونية تبرر وض  قيود عمى حرية التعبير ن أية آثارو ن عن الديانة السائدة دمجرد اعبل

ستور اليوناني قد كفل بوضوح لكل فرد الحرية دأجل اعطاء تفوق لمديانة السائدة، وذلك ألن ال
 .187من الدستور( 13/1الدينية بالمعنى الواس  أي حرية االعتقاد الديني)المادة

والدولة  وىي المزج بين  :" لو نأخذ مثبل في مصر فان الصمة بين الدينفي مصرالوض  
ن يظل ، وىذا مبدأ يجب أاالديان جميعا سواء االسبلم أو مسيحية او ييودية وبين الدولة

ال يجوز اعماليا  اال اذا ، ن القواعد الدينية بصفة عامةواضحا  في األذىان. واألمر الثاني أ

                                                           

 .166لونا سعيد فرحات ، المرج  السابق ، ص.-185

تتوزع ىذه الدول في العالم العربي واألوربي واآلسيوي نذكر منيا :الجزائـر، االمـارات العربيـة المتحـد، االردن، سـمطنة - 186
ان، مممكة البحرين، دولـة الكويـت، الجميوريـة اليمنيـة، دولـة قطـر، جميوريـة الصـومال،  ومـن الـدول اآلسـيوية: جميوريـة عم

ايران، باكستان، أفغانستان، مممكة كمبوديا، النيبال، بنغبلديش، ماليزيـا،  . ومـن الـدول األوربيـة: مالطـا، النـرويج، الـدنمارك، 
 : بوليفيا ، كوستاريكا،اليونان، . ومن الدول األمريكية

 . مقــال منشــور عمــى موقــ  المحــامون العــرب:"ال معةةجنبةةيننحتيةةجنال  بيةةتنوحتيةةجنال  يةة ة"أحمــد فتحــي ســرور، - 187
http://64.251.195.105:8383/Forum/showthread.php?23117-. 
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فان قواعد  ،المسممين ولما كانت غالبية السكان  من  ،لم تتعارض م   النظام العام المصري
، ولكن يحدث ان تتعارض الشرائ  غير بلمية ال تتعارض م  النظام العامالشريعة االس

ىا .... فبل يجوز الخمط بين مسألة صمة االسبلمية  م  النظام العام  ومن ىنا يجب استبعاد
ع مناالع تاعننفاالس ب ا نالنيتيعنالىلة استبعاد حكم شريعة من الشرائ . الدولة بالدين، ومسأ

، ومسألة استبعاد بعض القواعد الدينية لتعارضيا م  النظام ل يننواةمانالىنفلتةنالةظامنال امبا
يكون تصورىا  اكثر حدوثا في مجال الشرائ  غير االسبلمية منو في مجال  ،العام المصري

 .188الشرائ  االسبلمية  ، وىذا ما يثير لبسا لدى البعض"

ديان  ة القانون في مصر تعترف بجمي  األن دولن حقيقة وىي أن ىذا التفسير ينم عا
 المسممة ودين الدولة غمبية، باعتباره دين األولةفبالنسبة لئلسبلم تعتبره دين الدالسماوية؛ 

ة والييودية فيي أديان لمعتنقييا، وال تضييق عمييم في ذلك، وعبلقاتيم م  ، والمسيحيالرسمي
ن دث استبعاد لحكم صادر عن تمك الييئات أو من االفراد العاديي، واذا ما حىيئاتيم الدينية

وليس لمخالفتيا دين  ،ما، فالسبب يعود لمخالفتيا لمنظام العبمناسبة ممارسة شعائرىم الدينة
 .189ىو االسبلم، ومن ىنا يزول المبس الدولة الذي

 

 

 

                                                           

 .20. 19حسام الدين كامل األىوازي، مرج  سابق. ص.ص.  - 188

، لكنيــا ال تطبـق فـي مصـر باعتبــار انـو ال يوجـد نـص صــري   فـي قـانون العقوبـات يــنص  فعقوبـة المرتـد ىـي القتـل - 189
عمـى الفعـل ويـنص عمـى العقوبـة ، وعمـى اعتبـار انـو ال جريمــة وال عقوبـة بغيـر قـانون  مبـدأ دسـتوري مـن النظـام العـام ، فــبل 

 .20، ص.26  سابق، اليامش رقم يجوز تطبيق  االعدام لعدم  النص عميو. أنظر حسام الدين كامل األىوازي، مرج
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ننو ولن أالذنبمب أنال  او أالذنبمب أنالفصلنال  ن ولنالمطلبنالثاة :ن

ن ولن أالذنبمب أنالفصلننالفتعناألول:

ي معتقد، ، وتحظر تأسيس امتيازات ألاعتبار دين معين دينا رسميا ليا 190تحظر بعض الدول
الدول العممانية، وىذا الفصل نمط من األنماط، قد يعزز حرية  :اسموغالبا ما يطمق عمييا 

سة الفردية، وال يرتقي لتييمن الدين في حدود الممار  المعتقد حسب رأي معتنقيو، ويسم  بترك
، ال تتدخل اال في عمى تمويمو أو توجييو سمطة عامة، ومن ثم فيو حاجة فردية شخصية

نأضيق نطاق لتنظيمو ال غير.

كنوع من التنظيم الغربي  ،و ما بعد الدينأنيا أيديولوجيا ضد الدين أان العممانية تفيم عمى  "
، التجمعات الدينية أو محاولة سيطرة الدولة عمى، الدينلخاص بالعبلقة بين الدولة و المسيحي ا

نال يةيجأو كتعبير الحترام  وفي المقابل لقد مضى وقت طويل حتى ،.... أو  لمبشر الحتيج
كشرط سياسي قانوني  ،تعممت الكنيسة المسيحية أن تعترف بدولة القانون العممانية وتقدرىا

فترة طويمة حتى القرن العشرين  والى، م  الحديثموعات الدينية في المجتلبلنطبلق الحر لممج
ن العممانية والبلمباالة الدينية وااللحاد مرتبطة : أسيطر في دوائر الكنيسة االتجاه القائل
 . 191ببعضيا البعض ىذا اذا لم تكن متطابقة"

                                                           

مـــن أمثمـــة الـــدول التـــي تأخـــذ بنظـــام الفصـــل او العممنـــة نـــذكر فـــي أوربـــا: روســـيا البيضـــاء، فرنســـا، ىنغاريـــا)المجر(،  -190
جميوريـــة الســـموفاك، مـــن آســـيا: كوريـــا، اليابـــان، الينـــد، مـــن افريقيـــا: أنغـــوال، زامبيـــا، مـــن امريكـــا البلتينيـــة: البرازيـــل، تشـــيمي، 

ا، االكوادور، المكسيك، فنزويبل، ا لبيرو. فمثبل تنص  ديباجة  دستور اليند : عمى الينـد جميوريـة اشـتراكية عممانيـة كولومبي
مـن  11نسـمة، فـي اثيوبيـا: تـنص المـادة  120.000.000ديمقراطية ذات سيادة. تقدير السكان المسممين  في اليند حـوالي 

ال تتدخل الدولة في القضايا الدينية والدين ال يتدخل في شـؤون –3ن لمدولة ال دي-2الدين مفصول عن الدولة  -1الدستور :
 الدولة.

المسلموننف ن ولجنال اةوننال لماةيج":نحولنحةقنالمسةلميننفة نالمشةاتلجنفة ن شةليلنالمي مةع".نىاينر بيبلفيمد، " -191
 .73. 65. ص..ص2001، نوفمبر ، 273مجمة المستقبل العربي، العدد رقم 
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ان موقفنا مما سبق أن العممانية تفيم في سياق موقف مسبق من الدين، وىذا الموقف تبنى 
االسبلمي  لمموقفن ىناك تحفظات قانونية وسياسية وحتى دينية كذلك، ورغم أو اعتبارات عمي

نيا غير مبنية عمى وأ في االسبلم،لمدولة المدنية  الطبيعة نمن الدولة العممانية، اال أ
، مما يؤىل تطبيق النموذج االسبلمي عممانية الغرب المسيحيتجعميا متفوقة عمى  ،البلىوتية

 و صعب التطبيق .، والعكس غير ممكن أالغربية عمى الدول

تمثمو من اشخاص القانون  الييئة التيىنا تثور اشكاليات كثير منيا : مدى اعتبار  ومن
، ال تتدخل الدولة في كل جمعيات خاصةن ينتظم في شالعام؟، أم أنيا شأن خاص يمكن أ

 في فرنسا. وض شؤونو ال من قريب وال من بعيد، ولعل أبرز مثال نعطيو ال

، : فرنسـا دولـة عممانيـة الئكيـة كمـا تـنص عميـو نصـوص دسـاتيرىا و اعبلناتيـاالوض  في فرنسا
، وبغيرىـا مـن الطوائـف والمعتقـدات الدينيـة أو وبالكنيسـةدولة الفرنسية بالدين وباألديـان فعبلقة ال
ى ىــــذا مــــا ىــــو مــــد :، لكــــن الســــؤالوعــــدم االعتــــرافي ديــــن تقــــوم عمــــى عــــدم تبنــــي أ البلدينيــــة،
السـماح عدم االعتراف بالـدين كمكـون مـن مكونـات الدولـة يعنـي عـدم اذ أن  ؛ونتائجو؟ ؟الموقف

، وحمايتيـــا لمحريـــة الدينيـــة ؟ ؟دينيتيـــاالدولـــة العممانيـــة بـــين ال، وكيـــف توفـــق !لآلخـــرين باالعتقـــاد
 نيا تقف في الوسط؟ .؟ ، أم أ،وىل تحمي وتؤيد التدين او عدم التدين

ن يغفل االشـارة الـى مرحمـة حاسـمة فـي التـاريخ الفرنسـي، ىذه األسئمة ال يمكن أاالجابة عن ان 
ىــذا ، الــذي يفصــل الــدين عــن الدولــة . قبــل 1905ديســمبر عــام  09وىــو القــانون الصــادر فــي 

 لـدول التـي تتبنـى دينـا معينـا. " ، وىـذا  مـا يشـبو الوضـ  فـي اديـانالتاريخ كانت الدولة تحمي األ
وتـــدخل الكنيســـة فـــي فـــراد مـــن تعســـف ، الدولـــة تتـــدخل وتحمـــي األالقـــانون مرحمـــة مـــا قبـــل ىـــذاف

ا تعتبــــر الــــدين جــــزءا مــــن ســــمطاتيا الروحيــــة، فالدولــــة  ىنــــ ان حــــدث وتعــــدت ،الســــمطة الزمنيــــة
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ن لـة والجيـات الدينيـة، فيكفـي أن توجـد عبلقـات بـين الدو مسؤوليتيا،  وحيـث انيـا تحميـو فبلبـد أ
 .192"الدولة بمن  الجية الدينية من اساءة  سمطاتيا صحتى تخت ،تعترف الدولة بالدين

 و الجميوريـةأ ر ممارسـات الدولـةتم فصـل الـدين عـن جميـ  مظـاى المذكور ىذا القانون بموجب
اضــفاء الصــفة غيــر الدينيــة عمــى تــم  ر مــن ذلــك أريــد لممؤسســات الدينيــة أن تعممــن، وكثــبــل أ ،

لفصــل بــين الــدين والدولــة وجــد شــرط ثــاني اضــافة الــى شــرط او  أقســام ميمــة مــن الحيــاة العامــة.
(، فمكـي يتحقـق neutralité de l'etat) 193لتكممة ىذا الموقف وىو حيادية الدولـة اتجـاه الـدين

ال بــد ان تتخــذ الدولــة موقفــا محايــدا مــن الــدين،  وذلــك بإبقــاء  ،ىــذا الفصــل الييكمــي والعضــوي
ي سياســة  يتو أوال ، وثانيــا أال تتخــذ أر الحــر  لــدى الفــرد  واســتقبللمســألة الــدين فــي نطــاق الخيــا

ونــتج عـن فصـل الــدين عـن الدولــة  . 194 أو مؤسسـة دينيــة عمـى اخـرى" ،تفضـل دينـا عمــى آخـر
، وتتمتــ  نتيجــة لــذلك  بحريــة ة الدينيــة بمعــزل عــن ســيطرة الدولــةو المؤسســأن تصــب   الكنيســة أ

  لدولة عمييا.ادارة شؤونيا  وباستقبلل شخصيتيا، وال يجوز فرض امبلءات  من ا

                                                           

 .21لدين كامل األىوازي، مرج  سابق. ص.حسام ا - 192

 La République ne reconnaît, ne salarie ni ne عمـى: 1905تـنص المـادة الثانيـة مـن قـانون  - 193
subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation 
de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des 
communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.  
   Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services 
d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements 
publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.  
   Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions 

énoncées à l'article 3. 

 .123. 122ص..مرج  سابق .ص  ،لونا سعيد فرحات - 194
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النظـــام ف، يقـــوم عمـــى اعتبـــارات دولـــة القـــانون " ان النمـــوذج الفرنســـي لمفصـــل بـــين الـــدين والدولـــة
و الــدين كمعطــى اجتمــاعي فــي اطــار قــانوني الــذي يحمــي الحريــات العامــة، ويعــرف العقيــدة أال

 .195"ل الحاالت مبدأ الفصل بين الدين والدولةالتنوع ، والذي يجب ان يحترم في ك

ن أنال  اونبمبن أالذ:ن ولنتعنالثاة الف

ـــة  ىـــذه الفئـــة مـــن الـــدول ال تتبنـــى دينـــا معينـــا لكنيـــا تتخـــذ مبـــدأ التعـــاون واالســـتقبللية بـــين الدول
ل : ألمانيـا ، ومـن بـين ىـذه الـدو بلقـة بـين الدولـة والـدينسـمة لتحديـد طبيعـة الع والمؤسسة الدينية
عمـى عـدم جـواز  16فـي المـادة  1987معـام ، حيث ينص الدستور االسـباني لاالتحادية واسبانيا

ــــى صــــفة ديــــن الــــببلد الرســــمي ــــار   ،196ألي ديــــن الحصــــول عم ، وتأخــــذ الســــمطة  بعــــين االعتب
التعــــاون بالكنيســــة الكاثوليكيــــة  عبلقــــات  وتحــــافظ عمــــى، االســــباني الدينيــــة معتقــــدات المجتمــــ  

لـنمط دولـة بولنـدا، فنمنـدا  بيـذا اومن أمثمة الدول اتي تأخـذ  ، 197وغيرىا من المجموعات الدينية 
  البراغواي.

 

 

                                                           

 195- Thierry Rambaud,le principe  de séparation des culte et de l'etat en droit public 
comparé- analyse comparative des régimes francais et allemand.librairie générale de 

droit et de jurisprudence.E.J.A.France,2004,p.226. 

 The Roman CATHOLIC RELIGION , the only true one ,is, andيـنص الدسـتور االسـباني  عمـى: -196
allways shall be the spanish nation . the governement  protects it by wise and just laws, and 

prhibits the exercise of any other whatever    تعميـق ل تومـاس جيفرسـون فـي احـدى مقاالتـو ، انظـر الموقـ
 http//etext.lib.virginia .edu/jefferson/quotations/jeff1650.htmالتالي:  االلكتروني

 .184لونا سعيد فرحات ، مرج  سابق . ص. - 197
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نسياساتنال ولجنالم اصتة:نواععنالب  نال ية نف نالثالثالمطلبن

ميما كان نوع  ،مكانة معتبرةكما ذكرنا في وقتنا الحالي يمثل الدين في األنظمة السياسية 
دساتير شيء ومنو في ال، ة، فإن مكانة األديان في المجتم النظام السياسي المتب  في الدول

 جوىري، وتتعدد الدراسات والبحوث في ىذا المجال.

ذا أردنا التدليل عمى موقف الدول من الدين يجب الرجوع إلى   وقوانينيا األساسية دساتيرىاوا 
نما تترك كما ذكرنا سابقا ، التي بموجبيا تعترف بدين رسمي ليا، أو أنيا ال تعتبره كذلك، وا 

حتى ما يسمى اإللحاد وىذا أو أنيا ترفض التدين أو  ،تزم الحيادتم أمره لؤلفراد وما يدينون فيي
 .واسعة االنتشار في القارات الخمساألديان ال شأن الدول الشيوعية سابقا ، وسوف نذكر

األقميات الدينية في العالم وفي اشكالية  ولكي نستجمي ىذا البعد يجدر بنا دراسة في فرع أول :
 . منيا نماذجو لشعوب العالم   الديني فرع ثاني : الوض

نول:نإشلاليجناألعلياتنال يةيجنالفتعناألن

يبقى تأثيره عمى المجتم   ،عنو الدول في دساتيرىا من الدين إن الموقف الرسمي الذي تعبر
ت الدينية . ولقد اعتبرت إشكالية األقمياميات التي تخالف ىذا الديناألق ىاتو منوطا بتواجد

عطاء تعريف صري  ليا مشكمة حقيقية واجيت المجتم  الدولي. وتعتبر من أقدم الظواىر  وا 
لكن  الييودية (و  ) اإلسبلم، المسيحية 198التي عرفتيا البشرية والتي تزامنت م  الديانات

 ظيورىا كإشكالية بدا جميا حديثا وانتشر.

                                                           

دار الوفـاء لمطباعـة والنشـر والتوزيـ ، المنصـورة، . أوضةاعناألعليةاتنوالياليةاتناإلسةمميجنفة نال ةالممجـدي الـداغر،  - 198
يف التــي خــرج بيــا ممتقــى خــاص بوضــ  األقميــات صــدر عــن التجمــ  مــن أجــل ولعمــو مــن التعــار  .48 .، ص2006مصــر، 

 =                                                                                                   حقوق األقميات: 
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تحديد لقانون الدولي لا، وتعددت المعايير في فقو تحديد معنى األقميات صعوبة كبيرةإن ل
ىي في العدد أصغر  فيناك من تبنى المعيار العددي؛ والذي يقصد بو أن األقمية"  .معناىا

 -في حالتنا اختبلف في الدين -وىو وىناك من أخذ بالمعيار الموضوعي ،من باقي الشعب
الشخصية، أو  االرادة عن باقي أفراد الشعب، وىناك من رأى ضرورة االعتبار بالنظر في

رادي بحيث ينظر إلى إرادة ىذه األقمية في الحفاظ عمى ىويتيا أو عقيدتيا، وبالتالي المعيار اإل
المعيار السياسي بعين االعتبار  من يأخذ وىناك .، ان ىي أرادت199"يحق اعتبارىا كذلك

ورة يم كل جماعة عرقية مستضعفة أو مقيواالجتماعي واالقتصادي؛ اذ تعتبر أقمية بالنسبة ل
بغض النظر عن عدد أفراد ىذه الجماعة حتى  ،سية واالجتماعية واالقتصاديةمن الناحية السيا

" مجموعة من األشخاص في الدولة  ا يمثمون األغمبية، ويقترحون التعريف التالي:ولو كانو 
ليست ليا السيطرة أو الييمنة، تتمت  بجنسية الدولة اال أنيا تختمف من حيث الجنس أو الديانة 

 .200"ثقافتيا وتقاليدىا ولغتيا الخاصةلشعب، وتصبوا الى حماية أو المغة عن باقي ا

                                                                                                                                                                                      

< la minorité est une collectivité humaine qui subit une domination politique, sociale, 
économique ou culturelle et par culture, nous entendons également les croyances et les 

pratique religieuse ou les convictions philosophique>. 

Groupement pour les droit des minorité < les minorité en question > colloque, sain martin, 
paris 1996, page 78.          

منشـأة المعـارف  . المتلزنال ول نلألعلياتننف نال اةوننال ول نال ام،نمعنالم اتةجنبالشةتي جناإلسةمميج، محمد جبـر - 199
 .87،ص. 82اإلسكندرية، مصر ، دون سنة نشر، 

دار   .ينوالة ول الحلولنال مليجنالمطب ةجنلمشةللجنال وميةاتنواألعليةاتنفة ناطةاتنال ةاةوننال سة وتننحسن قره ولـي، - 200
 .54، ص.2004الفارابي، الطبعة األولى، بيروت ، لبنان،
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ألن وجود  ومنو ففكرة األقميات تسيطر عمى جمي  الدول قاطبة، وال تكاد تخموا دولة منيا،
،  م  ظيور وتنوع أمر نادر جدا مجتم  متحد في المغة الواحدة والدين الواحد والثقافة الواحدة

 .وتقمصت المسافات في عصر العولمة أين ذابت الحدود ةالثقافات وانتشار المعموماتي

لقد تمت معالجة ىذه الفكرة ) األقميات( عمى مستوى االلتزامات المفروضة عمى الدول، من 
سواء بعد الحرب  خبلل الكم اليائل من االتفاقيات والمعاىدات التي أبرمت في ىذا المجال،

ول وأمم جديدة، أو حتى التي أبرمت الحقا تحت العالمية األولى مباشرة، وساىمت في إنشاء د
لحماية األقميات المسممة والمسيحية أو  ،مظمة المنظمات الدولية، خاصة منظمة األمم المتحدة

من األقميات ، كما قامت االتفاقيات اإلقميمية واإلعبلنات الخاصة لحماية حقوق  201غيرىا 
 .التيجير واإلبادة والتمييزيا من والحفاظ عمي اتاإلنسان ، برعاية ىذه الفئ

إال أنيا ساىمت في إرساء قواعد  ورغم أن بدايات الحماية الدولية لؤلقميات كانت محتشمة،
من  27، فمثبل نجد  المادة اإلعبلنات الخاصة بحقوق اإلنسان ومبادئ ليا، بما تضمنتو ىذه
:" ال يجوز إنكار تنص عمى  1966وق المدنية والسياسية لسنة العيد الدولي الخاص بالحق

في  ،حق األشخاص الذين ينتمون إلى أقميات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما
م  جماعتيم، في التمت  بثقافتيم أو اإلعبلن عن ديانتيم أو االشتراك م  األعضاء اآلخرين 

تباع تعاليميا أو استعمال لغتيم" .  وا 

عمى عاتق  عمى الرغم من أنيا تمقى التزاما سمبياوبإمعان النظر في ىذه المادة يتبين أنو 
 .202االىتمام الذي توليو األمم المتحدة لمشكمة األقميات إلى  الدول، إال أنيا تشير

 

                                                           

 . 2005المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  دار .األعلياتنوح وقناإلةسانوائل أنور بندق،  - 201

 . 297مرج  سابق، ص.   ،رمحمد جب -202
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ن–ةماذجنن–الفتعنالثاة ن:نالوضعنال ية نلش وبنال المن

 بعدما ذكرنا موقف الدول من إشكالية األقميات ، نعرج في ىذا الفرع عمى الموقف الرسمي
والصورة الواقعية لمدين والمعتقدات لدى شعوب العالم، وسوف نذكر نماذج من أمريكا، فرنسا 

 الجزائر . وبعض الدول العربية مثل مصر،

نأوالن:نالوضعنف نأمتيلان

تشكل الحرية الدينية وفصل الدين عن الدولة، مبدأين من المبادئ التي تشكل األسس الوطيدة 
لكن ىذا الحكم يحتاج إلى التريث لتأكيده في  ، 203المتحدة األمريكية التي تقوم عمييا الواليات 

الوقت الراىن، م  الصراع الموجود بين المتدينين وغيرىم، وبين المتحمسين إلعطاء الدولة رأيا 
 .  تصاعد وتيرة اليجرة إلى أمريكام ،أكبر في التدخل في شؤون الناس الدينية

يي تضم كل أنواع الديانات ف ،من حيث األديان نوعاريكا تعتبر من أكثر الشعوب تإن أم
إال أن ىناك  ،حية السائدة في الواليات المتحدةوم  أن البروتستانتية تبقي الطائفة المسي ،تقريبا

مزاحمة ليا من طرف الكاثوليك مؤخرا. وميما يكن من أمر فإن اإلحاطة بكنو العبلقة بين 
أمر يحتاج إلى دراسات وسبر  ،م، وبين السود والبيضسممين وغيرىالكنيسة والدولة، وبين الم

 .204لآلراء م  التغيرات الحاصمة في المجتم  األمريكي بين شد وجذب

لكن بالرجوع إلى الدستور األمريكي نجده يض  ضمانات ما سمي ببنود حرية ممارسة الشعائر 
، " حيث 1791سنة الدينية وحظر إقامة دين ) رسمي ( لمدولة، في التعديل األول لمدستور 

                                                           

ذ من موق  النت و ،وزارة الخارجية األمريكية، مأخ journal USAديانا إل.بك " الوفاء بوعد الحرية الدينية" ،مجمة  - 203
www.HTTP.www.america.goy/publication ejournalusu.htm 

،نال يننوالسياسجنف نالوالياتنلمتفصيل حول بعض ىذه الدراسات أرج  إلى مايكل كوربت، جوليا ميشيل كورينا  - 204
 .في القرن الماضي %60بعدما كانوا  2000في  %51إحصاء  ، مرج  سابق ذكره . 2، جزء1جزء  ،الم ح ة
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التعديل،   امقترحو كان اليدف منو عدم تكرار تجربة أوربا التي عاشت النزاعات الدينية، وكان 
ديني وجيود الحكومة إليجاد تماثل أو اتساق  ،يعرفون أن فرض القيود عمى حرية العبادة

تحمي فييا  وأن المعتقد الديني قد يزدىر بشكل أفضل في بيئة .ينتيكان حقوقا فردية أساسية
، ويشكل 205ال تدعم المؤسسات الدينية  في المقابل الحكومة الحرية الدينية لؤلفراد. ولكنيا

عمى   %بروتستانت   26الكنائس اإلنجيمية ،   % 5183منيم )  %7884المسيحيون 
 % 083ييود ،   % 087 ،كاثوليك  % 23كنائس السود التاريخي ( ،  % 1881االعتدال ،
 .مسممون %086أرثوذكس،

نالوضعنف نفتةسا: ثاةيا

 ال يمكن اغفالو، عنصراحيث يشكل الدين بالنسبة ليا  ،فرنسا من األمثمة الحية لدراستناتعتبر 
فيقرر دستورىا الحالي لسنة  ،وىي التي باتت تنادي بالبلئكية وعدم اعتماد دين رسمي ليا

ديمقراطية واجتماعية وتضمن  الئكية ،انية :" فرنسا جميورية ال تتجزأفي مادتو الث 1958
إلى األصل أو العرق أو الدين،  سببومساواة جمي  المواطنين أمام القانون دون تمييز يعود 

التشريعي  ، أما عمى المستوىالدستوريوى ىذا عمى المست ،فيي تحترم كل المعتقدات ..."
فإن  :والواقعي بالتفصيل الحقا، أما فيما يخص المستوى الشعبي والقضائي فسوف نعرج لو

الشعب الفرنسي مر بمراحل اإلمبراطورية الممكية، والجميورية وكانت الثورة الفرنسية التي 
واضعة قطيعة م   أرادت أن توحد الفرنسيين في بوتقة واحدة، قواميا الحرية والعدالة والمساواة،

 .د الماضية تحت مظمة حقوق اإلنسانالعيو 

 ،قف م  تحديات فيما يخص عبلقتيا م  األديان والمعتقداتاآلن في وقتنا المعاصر ت الكني 
، 1905بموجب قانون سنة  ،فيي من ناحية تحاول حماية الجميورية القائمة عمى البلئكية

وبين احترام حقوق وحريات اآلخرين في التعبير عن عقائدىم وممارسة عباداتيم وشعائرىم 
                                                           

 .13 .مرج  سابق ، ص   journal USA" مجمة  األ يان " ،يان جاي ، ديفيد ماسكيبر  - 205
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 .مميون ( 5 مثبل يمثمون ليين ) المسممونم  أن عدد ىؤالء ليس با ،داخل أراضي الجميورية
نشاء مثبل واجب ىذه الفئة المسممة  عمىوىذا ما جعل  المركز  :تنظيم نفسيا ونشاطيا وا 

إننا وباعتبار اإلسبلم: الدين الثاني في فرنسا ف ،206 1952نوفمبر  25اإلسبلمي الثقافي في 
سية باألديان واعتبارىا في خاصة إن عبلقة الدولة الفرن سنخصص لو موضعا في المقارنة

: " الجميورية ال تعترف بأي دين وال  الثانية نص في مادتوي والذيدولة الئكية  1905قانون 
تعطي لرجالو أجرا وال تقدم لو إعانة  مالية "، لكن ىل يمكن القول أن ىذه المادة متوافقة م  

 ؟. "رامياالمبادئ الدستورية الخاصة بعدم التمييز بين المعتقدات وباحت

كثيرا ما لجأ الفقياء إلى تبرير القيمة القانونية لمعممانية في فرنسا ليذا القانون وخاصة المادة 
، باعتبار أن القانون لو قيمة تشريعية لثانية منو، لكنو تبرير غير دقيق، وقيمة مشكوك فيياا

 الية لؤلنشطة الشعائرية،فقط، ولدى التحميل العميق سواء بالنسبة لقاعدة عدم تقديم اإلعانة الم
ولكن الواق  الحالي أثبت التردد والتذبذب في استعمال  .أو بالنسبة لمفيوم عدم االعتراف

المصطمحات الدقيقة في مفيوم العممنة، واالعتراف أو عدم االعتراف باألديان والدخول في 
يعارض في  تناقض، وما زاد الطين بمة انسياق القضاء وخاصة االجتياد الدستوري الذي

، وىذا ما يبرر التناقض الداخمي 207االعتراف بحقوق جماعية لمجموعة محددة بوحدة المعتقد 
ألن الواق  يؤكد وجود أشكاال من الدعم  الذي يعرفو التشري  الفرنسي في موضوع األديان.

 لؤلديان.

ادة بطريقة ل الحق في العبإن آلية إدارة األديان ستبقى تعمل تحت األرض، فالجميورية تعام
: أنيا تحاول تطوير عمل معقول إلدارة األديان ) وخاصة إلدارة الديني اإلسبلمي (، فصامية

إلى  تنادفي الوقت نفسو الذي تؤكد عدم وجود أية سياسة لدييا إلدارة األديان، وتم دائما اإلس
                                                           

206 - Sadek Sllam , la France et  ces musulmans , casba Edition, Alger, 2007, page 101. 

 .فرنسيال ،المجمس الدستوري 2004، نوفمبر 505-209قرار رقم  - 207
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غم ر و ،208ال يحل المشكمة ويتظاىر بتجاىميا  ،الذي رغم بساطتو الظاىرة، 1905قانون 
يجابيا ف عمى الدولة أن يكون انو يتوجب حساسية الموضوع ومساسو بالمصمحة العامة سمبيا وا 

اإلنسانية م  من  التميز وشفافية أكبر لمحفاظ عمى الكرامة  ،ليا موقف صري  تجاه المعتقدات
 .والتعسف

ازاء  ميوعومن خبلل فرنسا يمكن االشارة الى الوض  في أوربا، التي تحاول وض  مفيوم متفق 
األديان، في ظل اختبلف كبير ومتفاوت بين دوليا، حتى بعد اتحادىا في ظل االتحاد 

االشارات "في دساتيرىا  تأخذ شكمين : "ال ين"أو  "اهلل"لذلك نجد ان االشارات الى األوربي، 
الدساتير األوربية تذكر  فأغمبيةصريحة أو االشارات الضمنية؛ فيما يخص ىذه االخيرة 

مساواة بين جمي  اتيا بطريقة ضمنية، فيي تعترف بحرية المعتقد والعبادة وتعمن مبدأ المعتقد
 .209مواطنييا أمام القوانين بشكل مستقل عن معتقداتيم أو كفرىم"

ن:نالوضعنف نإفتي يا تاب ا

 25وتضم  2مميون كمم 29قارة إفريقيا ىي ثاني قارات العالم مساحة إذ تبم  مساحتيا نحو 
دولة غير إسبلمية ويبم  عدد  25مميون مسمم ، كما تضم  31185مية يسكنيا دولة إسبل

أقميات مسممة يمثمون و  مميون وىؤالء المسممون جميعا أغمبيات 180سكانيا المسممين نحو 
من مجموع المسممين في العالم حسب إحصائية منظمة المؤتمر اإلسبلمي لعام  % 3581نحو 

2000 210 . 
                                                           

مجمــة  ".ناالع ةةتاعنبةة يننن"مةةانهةة نال يمةةجنال اةوةيةةجناليةةومنلمةةةعنال ولةةجنمةة: فصــيل أكثــر أنظــر جــان مــاري وىــرلمت - 208
 وما بعدىا . 1679 .ص ،القانون العام 

بحــث ألقــي أمــام مجمــة القــانون العــام،  .ةةةزاعنفةة نشةةأننالم  مةةج–األ يةةاننوال سةةا يتنفةة نأوتبةةانجويــل بينــوا دونوريــو،  -209
 لمان األوربي.البر 

 . 62 .مجدي الداغر، مرج  سابق، ص - 210
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عرب أقاموا م  األفارقة عبلقات تجارية قبل ظيور اإلسبلم وخاصة بين يذكر التاريخ أن ال
سكان الساحل الجنوبي لشبو الجزيرة العربية، وأن اإلسبلم انتشر في إفريقيا بتأثير الفت  العربي 

 .رباإلسبلمي الذي امتد من مصر إلى المغ

المسممين في القارة  وحسب ما تشير إليو المنظمات اإلسبلمية في إفريقيا يبم  إجمالي عدد
من  %60مميون أي أن نسبة  692مميون مسمم من مجموع سكان القارة البال   41985حوالي 

  .سكان القارة مسممين

إفريقيا من الدين، أما من الناحية السياسية واألحكام الدستورية التي تبين موقف الدول في 
وىل  عممانية ، مىي إسبلمية أشكل الدولة ىل  يعطينابحيث  ،قصد بو الدين اإلسبلمينو 

 عنيتدراسات  وىناك .اإلسبلم دين الدولة ، وفي األخير ىل يعتبر اإلسبلم مصدر لمتشري  ؟
فان أمريكا منذ  لئلشارةو ، 211لمعرفة العبلقة بين الدين والدولة والحق في حرية الدين أو المعتقد

التقارير الدورية الخاصة ، وىي تض  1998خاصا لمحرية الدينية في سنة ن وضعت قانوناأ
صبحت المجنة األمريكية لمحرية األديان الدولية تقيم بوضعية الحرية الدينية في العالم، وأ

 في شؤون يعتبر تدخبل وىذا، معطيات غالبا ما ال تكون محايدة أوضاع الدين في العالم وفق
نتياكات لمحرية ، لكن يبقى ليا جانب ايجابي في اطبلع العالم عمى ما يجري من االدول

 والتقصي من صحتيا من عدم ذلك. الدينية.

                                                           

آذار، مارس  .  تاسجن حليليجنم اتةجنل سا يتنف ن ولنذاتنغالبيجنمسلمجالمجنة األمريكية لحرية األديان الدولية،  - 211
2005. 
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نوااليتاليجننالحمايجنالموضوعيج
نلحتيجنالم    
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نلبةابنالثةاة ا

 الم    نوااليتاليجنلحتيجنالحمايجنالموضوعيج

ذا البـاب نـاول فـي ىـأتفي الباب األول لتطور وأسس الحمايـة القانونيـة لحريـة المعتقـد،  يبعد عرض
 رضعالحمايـة الموضـوعية وكـذا الحمايـة االجرائيـة لحريـة المعتقـد؛ اذ نسـت :وىذا في خمسـة فصـول

فيو الضـمانات الدسـتورية والتشـريعية والتنظيميـة التـي وضـعتيا القـوانين المقارنـة، ثـم القيـود  ونناقش
، ديــانبالمعتقــدات واألســتعرض الجــرائم الماســة أصــل الثالــث فقــارن بينيــا، ثــم فــي الأالــواردة عمييــا و 

ذكر فيـــو الحمايـــة الجنائيـــة واالجرائيـــة لمشـــعائر الدينيـــة والكتـــب المقدســـة فـــي أأمـــا الفصـــل الرابـــ  فـــ
مــا الفصــل أذلــك بــذكر الحمايــة االجرائيــة فــي بعــض الــدول العربيــة،  ة، مســتيبلالتشــريعات المقارنــ

مستعرضـا العوائــق التـي تحــول  سـوق فيــو الجيـود الدوليــة لتجـريم المســاس بحريـة المعتقــد،أاالخيـر ف
بحريـــة  المعنـــيجيـــود المقـــرر األممـــي دون التســـام  ، ودور مـــؤتمرات حـــوار األديـــان ونمـــاذج مـــن 

    وفق الخطة التالية:تمييز عمى أساس الدين أو المعتقد، المعتقد، ثم بعض جيود الدول لمن  ال

 .المقارن القانونحرية المعتقد في  ضمانات :األولالفصلن

 .قيود حرية المعتقد في التشريعات المقارنة: الثاة نالفصل

 الجرائم الماسة بالمعتقدات واألديان في التشريعات المقارنة. الفصلنالثالث:

 لمشعائر الدينية والكتب المقدسة في التشريعات المقارنة.االجرائية و الجنائية : الحماية الفصلنالتابع

 جريم المساس بحرية المعتقد.مجال ت: التعاون الدولي في الفصلنالالامس
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ن:األولالفصلن

نال اةوننالم اتنضماةاتنحتيجنالم    نف ن

كون في قمة اليرم القانوني في الدولة ومصدرىا تالضمانات بحسب مصدرىا فقد  تتدرج ىذه
وقد تكون تنظيمية مصدرىا  ،ا القانون فتكون تشريعيةوقد يكون مصدرى .الدستور فتكون دستورية

عرض لمضمانات التي كفمتيا تثم ن فنتعرض لكل ىذا، ،وقد تكون قضائية ،السمطة التنفيذية
 الشريعة اإلسبلمية وفق الخطة التالية :

 .: الضمانات الدستورية والدوليةالمبحثناألول

 : الضمانات التشريعية والتنظيمية.المبحثنالثاة 

 الضمانات القضائية. :المبحثنالثالث

 .الضمانات وفق الشريعة اإلسبلمية :المبحثنالتابع
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ن:المبحثناألول

نالضماةاتنال س وتيجنوال وليج

نقصد بيا : مبدأ سمو القاعدة  والتي لضمانات الدستوريةسنعرض ىذا المبحث من خبلل عرض ا
والضمانات الدولية في  ، طات في المطمب األولومبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السم ،الدستورية

 .المطمب الثاني

ن:نالضماةاتنال س وتيجالمطلبناألول

 .الدولةلكنيا تستمد مضمونيا من الدستور باعتباره القانون األسمى في  ،تنوع ىذه الضماناتت
 ، فيناك من قسم ىذه الضمانات إلى ضمانات عامة وأخرى خاصة،حامي الحقوق والحريات ووى

 الضمانات ىي  ن ىذه الضماناتلكن حسب رأينا فإ 212والعامة بدورىا قسميا إلى ثبلث أقسام 
ثالثا : و  مبدأ المساواة  ثانيا : مبدأ سمو القاعدة الدستوريةأوالالتي تتمثل في  العادية  الدستورية

 نوع من وسوف نخصص لكل .استثنائية دستورية وضمانات .مبدأ الفصل بين السمطات
 .فرعا مستقبل ناتالضما

 ال ا يجنال س وتيجن:نالضماةاتالفتعناألول

ن:نمب أنسمونال اع ةنال س وتيجنو وتهنف نحمايجنحتيجنالم    أوال

يعطي لمقواعد  حيث ،من مبادئ الدول الديمقراطيةيعتبر مبدًأ سمو القاعدة القانونية الدستورية 
ذلك أنيا ذكرت في ثنايا أسمى وثيقة  نص عمييا في الدستور حماية أسمى ومكانة أرف ،يالتي 

حرية المعتقد بيذا النوع من القواعد فإن أغمب الدساتير تنص في  ةوىي الدستور ، وفي عبلق

                                                           

ضة العربية، مصر دار الني .الحتيجنال يةيجنف نالشتي جناإلسمميجنوالةظمنال اةوةيجإدريس حسن محمد الجبوري،  - 212
 . 258 .، ص2008
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مثل بعض باقي  ،دساتيرىا عمى ىذه الحرية، وبالتالي فيي سمت بيا فوق القواعد العادية
لمواطنين بحقوقيم وحرياتيم يظل الحريات والحقوق " بيد أن مجرد النص في الدساتير عمى تمت  ا

الفتئات  مجرد أمر نظري ال يجد طريقة لمتطبيق العممي  وال يحول  عمى بين السمطات العامة  وا 
 .213تمك الحقوق والحريات ..."

إن القول أن الحماية الدستورية لمحقوق والحريات قاصرة ،كونيا ال تعالج التفاصيل الدقيقة وتحيل 
عادية بتنظيم تمك الحقوق الذي يض  في وجييا  قيودا تفرغيا  من لممشرع في القوانين ال

منيا حرية و  تنظيميا، مما يؤثر عمى تمت  المواطنين بيذه الحريات   أو بزعم  مضمونيا بدعوى
أن ىذا الكبلم بقدر ما فيو من الصحة والواقعية، نستطي  أن نقول أن الرقابة ؛  !؟ المعتقد

كانت وال تزال وسيمة فعالة في حماية الحقوق والحريات بالتحرك في  الدستورية عمى القوانين ،
 ،أ دستوريا يضمن الحرية لؤلفرادقانون يخالف مبد صدر وجود اعتداء عمى حق أو أكثر، أو حالة

أما النصوص التي توض  في الدساتير فرغم أىميتيا إال أنو ال يكون ليا معنى إذا لم يعشيا 
، أما إذا  حدث العكس فبل ترميا الحاكم و المحكومفي جوانبو واحالمجتم ، وأحس بيا تسري 

" ففي ؛الحقوق والحريات أمرا ال مفر منوعجب أن نرى االنتياكات وىنا تكون الرقابة عمى حماية 
الحالة األولى تكون أمام السمو الموضوعي لمدستور والذي يحققو ويحميو الرأي العام ووعي 

ىي ، أما الحالة الثانية و يفرض احترام القاعدة الدستوريةلسمو الذي الحاكمين والمحكومين ىذا ا
والتي ليا بعد قانوني وال يكتفي بالبعد الفمسفي والسياسي الذي  ،العكس ونقصد بيا السمو الشكمي

نما يتضمن آليات قانونية تحمي القاعدة الدستورية من أن تعموىا  يتضمنو السمو الموضوعي، وا 

                                                           

دار النيضة العربية، .نبيننالمشتعنوال ضاوحمايجنال س وتيجنللحتياتنال امجنال، محمد صبلح عبد البدي  السيد - 213
 . 15 .، ص 209مصر، 
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،  ولكن تمك اآلليات ليست صورة واحدة في كل الببلد بارة أخرى أن تخرقياأخرى ؛أو بعقاعدة 
"214. 

أو تخصيص   ،215ص لحمايتيا وىو القضاء الدستوريوىذه الصور قد تكون بإشراف قضاء خا
من انتياك  ،تتمثل في المجمس الدستوري لحماية الحريات الواردة في الدستور ىيئة خاصة 

إذا  منحيم القانون ،ة لمضمون ىذه الحقوق والحريات وحتى األفراد السمطات التشريعية والتنفيذي
 .كل دولة والقانون السائد فييا حق تحريك الرقابة الدستورية، حسب

إنو رغم سمو القاعدة الدستورية كقاعدة نظرية، ال يمكن االعتماد عمييا ألن التشري  العادي 
نحرف عن القواعد الدستورية خطأ أو بسوء قد ي، لمان لنشاط التشري  الصادر عن ممارسة البر 

تقدير أو بقصد أو بدون قصد ونفس الشيء بالنسبة لؤلوامر التي يصدرىا رئيس الجميورية ذات 
قوة القانون أو المراسيم الرئاسية ، أو المراسيم التنفيذية التي تصدر عن رئيس الحكومة بشأن 

 .216تعمقة خاصة بحقوق وحريات األفراد موضوع أو حالة معينة في أي مجال في المجاالت الم

ومنو وجب اعتماد الرقابة عمى دستورية القوانين كآلية لمن  مخالفة القوانين التشريعية ألحكام 
ئر اختارت في الدول كما قمنا سابقا فإن الجزا 217اختبلف آليات الرقابة المعتمدة  الدستور ورغم

 ي الذيدستورية ىي المجمس الدستور  مؤسسةوىي أن توكل إلى  ،منيم الرقابة السياسية

                                                           

 .26، ص 2008نيضة العربية، مصر، دار ال. ،نال ضاونال س وتينف نمصتيحي الجمل - 214

 .الضمانات القضائية في ىذه األطروحة ىذا الفصل: من أنظر المبحث الثالث - 215

، 2004رسـالة ماجسـتير، جامعـة الجزائـر ".نالظةتوعناالسة ثةاليجنفة ناليزالةتنن"الحتيةاتنال امةجنفة نظةلسحنين أحمد ، - 216
 .130 .ص

عـن طريـق الـدف    الرقابة القضائية عن طريق ىيئة قضائية مختصة، أو عن طريق الرقابة القضائيةأو الرقابة السياسية  - 217
 .ن احتج أحد الخصوم بعدم دستوريتوالقضاء عن تطبيق قانو   لدى
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.." بأنو إذا ارتأى المجمس الدستوري أن نصا 218ميام :" السير عمى احترام الدستور ب يضطم 
 .219من يوم قرار المجمس   ستوري يفقد ىذا النص أثره ابتداءتشريعيا أو تنظيميا غير د

كيا بعض القوانين الماسة في حماية  الحريات  التي تنتي المجمس الدستوري ميما دور ويعتبر 
أن  اإلسبلم دين الدولة . المادة الثانية من الدستور  إلسبلمي، خاصة في  بمد تنص بالدين ا

وتوجد آليات أخرى في الدول مثل مصر التي تعتمد عمى المحكمة الدستورية العميا في حماية 
من صاحب المصمحة حريات من اختراق القانون ليا عن طريق الدعوى الدستورية التي ترف  

 أماميا .

نثاةيان:نمب أنالمساواةنو وتهنف نحمايجنحتيجنالم    

ن يعبلقة كبيرة بحماية حرية المعتقد، إذ بو تمن  الحرية عمى قدم المساواة ب يعتبر ىذا المبدأ ذا
ر األفراد، في التمت  بيا ويعطي ليا مرتبة دستورية أسمى، وكما رأينا أن ىذا المبدأ كان لو األث

ال "بنصو: في التعديل األول  تعميم الحقوق المدنية عمى كافة الواليات المتحدة األمريكية في 
، أو ديان ... أو يحد من حرية التعبيريصدر الكونجرس أي قانون خاص بتأسيس دين من األ

الدستور الجزائري ينص عمى مبدأ  .220في االجتماع و االلتماس"الصحافة ، أو من حق الناس 
الساري المفعول بقولو :" كل المواطنين سواسية  1996واة  في الفصل الراب  من دستور المسا

أمام القانون وال يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببو إلى المولد، أو العرق أو الجنس أو الرأي، 
 .221أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتماعي "

                                                           

 . 96من دستور  163المادة  - 218

 .96من دستور  169المادة  - 219

ترجمـة عبـد السـمي  عمـر زيـن الـدين، ربـاب عبـد  .،نالحلومجناألمتيليجنالحتيجنوالسةلطجثيودور لووى، بنيامين جيننسـبرج -220
 .150، ص.2006، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة األولى ، القاىرة ، مصر، السمي  زين الدين

 لمجزائر. 1996دستور  من 29المادة  - 221
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ألنيا حالة من حاالت الشخص "  ،جال عدم التمييزوبالتالي فإن الديانة أو العقيدة معتبرة في م
 .222كما أن الدولة الجزائرية متضامنة عمى الشعوب األخرى ضد أي تمييز عنصري "

:" الحريات األساسية وحريات اإلنسان والمواطن مضمونة ، وتكون عمى أن 32كما نصت المادة 
نقموه من جيل إلى جيل كي يحافظوا تراثا مشتركا بين جمي  الجزائريين والجزائريات واجبيم أن ي

 عمى سبلمتو وعدم انتياك حرمتو " .

فات المرتكبة ، التي نصت عمى " يعاقب القانون عمى المخال96من دستور  35وكذلك المادة 
 .مة اإلنسان البدنية والمعنوية "، وعمى كل ما يمس بسبلضد الحقوق والحريات

معتقد عمى ة عمى التمت  بالحريات ومن ضمنيا حرية الوبالتالي فالدستور أسب  الحماية المتساوي
 .كل إنسان طبقا لمدستور

من الدستور نفسو " تستيدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين  31كما نصت المادة 
 ." وىذا تماشيا م  مبدأ المساواة والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات

مبدأ المساواة  ، ومن أشير وأىم واخطر االحكام التي الدستور المصري نص كذلك عمى " 
، وىو الطعن  تمييز عمى أساس الدين او العقيدةتناولتيا المحكمة الدستورية العميا ، فيما يخص ال

االرثوذكس التي تقضي بان تكون  لؤلقباطمن الئحة االحوال الشخصية  72عمى نص المادة 
صمحتو، حيث نعت المدعية عمى النص المشار الى الحضانة لمزوج الذي صدر حكم الطبلق لم

المساواة في  بمبدأ، واخبللو ال تتعمق بجوىر العقيدة  مسألةالوطن الواحد في  أبناء تمييزه بين
شان الحضانة بين المطمقات المسممات وأزواجين وصغارىن من جية ، وبين المطمقات 

 دار مصمحة األسرة المسيحيةجية اخرى فضبل عن اى المسيحيات وازواجين وصغارىن من
الدستور. وخمصت المحكمة في حكميا الى أن تحديد  من 40و 10خالفة ألحكام المادتين بالم
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في  –قواعد األىمية لمحضانة ال تعد في الديانة المسيحية من أصول العقيدة التي وردت بشأنيا 
 لعمة الزنا فتعتبر نصوص قاطعة كواحدية الزوجة وحظر الطبلق اال -مجال األحوال الشخصية

بالتالي شأنا اجتماعيا خالصا ، بما يجعل تحديدىا عمى نحو موحد يشمل كل ابناء الوطن 
 .223الواحد، فاألسرة القبطية فيما خبل  األصول الكمية لعقيدتيا ىي ذاتيا األسرة المسممة"

مت بعدم ونفس المنحى طبقتو المحكمة بخصوص دور العبادة  االسبلمية والمسيحية)حيث حك 
، باعتبار الكنيسة من دور دستورية استثناء الكنيسة من عدم الرجوع في الوقف أسوة بالمسجد

، ومنو عدم دستورية حماية، والتفرقة ىنا ال مجال ليان تحظى بذات الأالعبادة وبالتالي يجب 
وكذا (، الخاص بأحكام الوقف 1946لسنة  48من القانون رقم 11نص الفقرة الثالثة من المادة

كل ما يعتبر شأنا مصريا عاما فبل مجال فيو لمتفرقة بين المسممين والمسيحيين، وىذا مبدأ واس  
مور كثيرة لحرية المعتقد. وعدم اعتداده بيا)التفرقة( في أيسم  بتعزيز مبدأ المساواة في حمايتو 

 .224تس  أبناء الوطن الواحد

 حتيجنالم    نمب أنالفصلنبيننالسلطاتنو وتهنف نحمايجثالثا :  

من أحد أىم المبادئ   -séparations des pouvoirs-يعتبر مبدأ الفصل بين السمطات 
األساسية التي ترتكز عمييا النظم الديمقراطية الغربية ... عمى نحو تماثل في ذات األىمية مبدأ 

  Moutesquieuسيادة األمة أو   الشعب ،ويرج  الفضل إلى المفكر الفرنسي الشيير مونتسكيو 
 .225 1748، وىذا سنة  l'esprit des loisفي كتابو روح القوانين 

                                                           

 ،رســالة دكتــوراه، كميــة الحقــوق . "،"نالحمايةةجنال سةة وتيجنللحةةقنفةة نالمسةةاواةحســام فرحــات شــحات محمــد أبــو يوســف - 223
 .547ص. ،2004جامعة القاىرة،

 وما بعدىا. 551نفس المرج  .ص.  -224

 . 182المرج  السابق ، ص  .األةظمجننالسياسيجمحمد رفعت عبد الوىاب،  - 225   
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بين وظيفة أو ىيئة أو سمطة في الدولة، سواء وجوب الفصل  :في 226ويتمخص مضمون المبدأ 
كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية ، ألن السمطات إذا اجتمعت في يد واحدة فيذا مدعاة 

 .ياع الحرياتلمتعسف والتعدي وض

ورغم اختبلف األسس الفمسفية واالعتبارات التاريخية ليذا المبدأ عند منظريو األوائل وعمى رأسيم 
مونتسكيو الفرنسي و جون جاك روسو و جون لوك، فإن تطبيقاتو في األنظمة السياسية المقارنة 

 سموت تعتدي أوسعت عمى مر التاريخ أن  ،أىميتو في خمق التوازن بين سمطاتتبرز من خبلل 
 عمى أخرى، وتتفوق عمييا في صراع مستمر.

بحيث أن كل سمطة تقوم ، مونتسكيو  يعتبر األسمم واألصوب والفصل المقصود والذي نظر لو
ة بميمتيا وتكون ليا القدرة في من  األخرى من  التعدي عمييا وتبقى لمسمطة القضائية الرقاب

 .القانونية دون تدخل في السياسة

ا ميما في حماية الحريات ىذه األخيرة التي تؤطرىا  وتنص عمييا قوانين تسنيا ويمعب المبدأ دور 
السمطة التشريعية لتنظميا السمطة التنفيذية وتسير عمى عدم انتياكيا السمطة القضائية، فعمى كل 

 .دورىا حتى تجد الحرية ليا تطبيقاسمطة أن تقوم ب

ة المواطنين ولمدولة ال يعني، عدم االحترام كما أن النص الدستوري الذي يقر بدين رسمي لغالبي
الواجب لمعتنقي األديان السماوية األخرى  من  أبناء األقمية كحقيم في إقامة دور العبادة من 

 .227كنائس أو معابد 

                                                           

" لما تجتم  السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية بين يدي شخص واحد أو فـي ىيئـة قضـاة واحـدة ال يعـود  :ومضمونو أن - 226
ــ ــم تكــن الســمطة المتعمقــة بإصــدار األحكــام منفصــمة مــن الســمطة التشــريعية مكــان لمحريــة ولــن تكــون ىنــاك أي ــالمرة إذا ل ة حريــة ب

ذا حــدث أن تجمعــت ىــذه الســمطات الــثبلث بــين يــدي شــخص واحــد، أو فــي ىيئــة عظمــاء أو نــببلء أو فــي يــدي  والتنفيذيــة ... وا 
-http://www.ecole الشـــــــــعب وحـــــــــده، فـــــــــإن كـــــــــل شـــــــــيء ســـــــــيتعرض لمضـــــــــياع " عـــــــــن روح القـــــــــوانين لمونتســـــــــكيو.

alsacienne.org/CDI/pdf/1400/14055_MONT.pdf 
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فالسمطة التشريعية وان كانت تشرع لمواطنييا فإنيا ال تحرم حق األجنبي في العقيدة  وىي من 
 .والسمطة التنفيذية تحمي ذلك والسمطة القضائية   تراقب  ىذه الحمايةبين الحقوق البلزمة لو 

 228االس ثةاليجننال س وتيجنالفتعنالثاة ن:ننالضماةات

ونقصد بيا تمك التي يمجأ إلييا في ظروف استثنائية والطوارئ أو الحصار والحالة  االستثنائية ) 
 يا أو تعطيميا أو تجميد العمل بيا .الحرب( والتي تعجز عنيا الضمانات العادية، سواء لغياب

ويدخل في ىذا اإلطار ضمان حرية اإلنسان  في عقيدتو حتى في أسوأ الظروف وسنعرضيا  
عادية، وىذا ال يبرر ليا  ض  في حسبانيا حالة الظروف الغيرتباعا  ، ولعل أن الدساتير كميا ت

وبذل جيد أكبر في عدم انتياكيا يا انتياك الحريات العامة ،بل يض  عمييا واجبا أشد ىو مراعات
وقد شيدت دول عديدة عبر التاريخ وخاصة في ديمقراطيتيا عريضة ككندا حيث أعمنت حالة .

بسبب  أعمال عنف عرقية. وفي بريطانيا فرضت حالة  الطوارئ ثبلث مرات، في إقميم "كيبك"،
تسعينات من القرن الماضي ، الى بداية ال 1921الطوارئ بصورة مستمرة في ايرلندا الشمالية في 

وآخر  1865 -1861وحتى في الواليات المتحدة األمريكية أعمنتيا في مرات عديدة بين سنوات 
 .حاالت في الدول الغربية والعربية. وكثيرة تمك ال2001مرة بعد العمميات اإلرىابية في أيمول 

ن كانت الديمقراطية الغربية تستعمل حالة الطوارئ لحماية موا طنييا فإن دول دكتاتورية وشبو وا 
 .229ديمقراطية تستعمميا لقم  شعوبيا وتبرير انتياك حقوقيم وحرياتيم 

                                                                                                                                                                                            

 .210 .المرج  السابق  ص ،محمد رفعت عبد الوىاب - 227  

وتعتبر حالة االستثنائية في الظروف التي تمر بيـا األنظمـة السياسـية والتـي ظيـرت اعتمـادا عمـى فكـرة وحتـى الضـرورة  -- 228
ا الدســـاتير لـــبعض الســـمطات الغيـــر عاديــة والواســـعة لمســـمطة  التنفيذيـــة تحديـــدا باتخـــاذ العموميــة الممحـــة، والتـــي تســـم  فييـــا طبعــ

الحتيةاتنال امةجنفة نظةلنالظةتوعناالسة ثةاليجنفة ن" ،إجراءات ال تدخل فـي اختصاصـاتيا العاديـة المألوفـة ، أنظـر سـحنين حمـد
 .13 .، ص2005 ،جامعة الجزائر ،امرسالة ماجستير في القانون الع ".ناليزالت
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الدستور الجزائري يعطي لرئيس الجميورية سمطة إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد 
 .230رئيس المجمس الشعبي الوطني استشارة

.:"يقرر رئيس الجميورية ، إذا  96من دستور  91الحصار: نصت عميو المادة و  حالة الطوارئ 
دعت الضرورة الممحة  حالة الطوارئ أو الحصار ،لمدة معينة  بعد اجتماع المجمس األعمى 

األول  ، ورئيس لؤلمن  ، واستشارة  المجمس الشعبي الوطني  ، ورئيس مجمس األمة  ، والوزير 
 .ستتباب الوض لتدابير البلزمة  ال، ويتخذ كل االمجمس الدستوري 

البرلمان المنعقد بغرفتيو المجتمعتين معا   بعد موافقةإالو الحصار أيمكن تمديد حالة الطوارئ  وال
." 

: "يقرر رئيس الجميورية الحالة االستثنائية إذا كانت الببلد ميددة بخطر داىم الحالة االستثنائية
 .96دستور  93مادة يوشك أن يصيب مؤسساتيا أو استقبلليا أو سبلمة ترابيا " 

إذا وق  عدوان فعمي عمى الببلد أو يوشك أن يق  حسبما نصت عميو الترتيبات : حالة الحرب
 .96 ردستو  95لجميورية الحرب " المادة المبلئمة لميثاق األمم المتحدة، يعمن رئيس  ا

                                                                                                                                                                                            

 .28. ، ص2009 ،، األردندار الحامد  .ضماةاتنح وقناإلةساننف نعاةوننالطواتئ أظين خالد عبد الرحمان، - 229

 تــم ، و 06/01/1993تشــريعي مــؤرخ فــي  شــير ثــم مــددت بموجــب مرســوم 12رغــم أن مــدة حالــة  الطــوارئ حــددت ب  - 230
الـذي  2011مارس سنة  22الموافق ل 1432الثاني عم  ربي  17المؤرخ في  05-11الغاء حالة الطوارئ بموجب القانون رقم 

المتضـمن  2011فبرايـر سـنة  23الموافـق ل  1432ربيـ  األول عـام  20المـؤرخ فـي  01-11يتضمن الموافقة عمى األمر رقم 
فقـة عمـى المتضمن الموا 07-11رف  حالة الطوارئ. وتم تعويضو بتعديبلت خاصة في قانون االجراءات الجزائية ، وبقانون رقم 

والمتعمق بمسـاىمة الجـيش الـوطني الشـعبي فـي ميـام حمايـة األمـن العمـومي خـارج الحـاالت االسـتثنائية.)الجريدة  03-11االمر 
 (. 2011مارس  27السنة الثامنة واألربعون بتاريخ  19الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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بعض القول في الضمانات االستثنائية أن حرية المعتقد قد تتعرض كباقي الحريات ل خبلصة
، نظرا ألن المؤسس الدستوري يرى في المحافظة عمى المؤسسات الدستورية والنظام ديالتقي

 .ري أولوية عمى حماية ىذه الحرياتالجميو 

الظروف  بغي تضمين الدستور آليات لمواجيةرى أنو رغم ىذا التبرير فإنو ينأن ياةبومن 
ية فقط بل توسيعيا لرؤساء المؤسسات  االستثنائية لتحويل صبلحيات إعبلنيا ليس لرئيس الجميور 

) ففي بعض الدول العربية كمصر وحتى في الزمنية المقبولة وتحديدا المدد واستشارتيمالدستورية 
من  اال  تم ذلكي لم ففي مصر –إال مؤخرا  حالة الطوارئ سنوات طوال ولم تم الجزائر بقيت 

العربي ،أما في الجزائر ففي إطار  طرف المجمس العسكري الحاكم بعد ثورة ما سمي بالربي 
 05-11اإلصبلحات جاء إلغاء قانون الطوارئ  بعد حوالي تسعة عشر سنة بموجب قانون 

الذي يتضمن الموافقة  2011مارس سنة  22الموافق ل 1432ربي  الثاني عم  17المؤرخ في 
راير سنة فب 23الموافق ل  1432ربي  األول عام  20المؤرخ في  01-11عمى األمر رقم 

ال يجب انتياكيا  وكذا وض  بعض الحريات في وض  سام.(المتضمن رف  حالة الطوارئ 2011
 والتي ال تقبل التقييد بأي حال من األحوال. ،حتى في الظروف االستثنائية 

 المطلبنالثاة ن:نالضماةاتنال وليج

التي في اطار منظمة خاصة تمك  وتقسم ىذه الضمانات: ضمانات واردة في االتفاقيات الدولية 
وأخرى في االتفاقيات اإلقميمية وأخرى مصدرىا المنظمات غير الحكومية وىذا ما  االمم المتحدة ،

 .التاليةسنذكره تباعا  في الفروع  

 

نالوات ةنف ناال فاعياتنال وليجننالفتعناألولنن:نالضماةات
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قد، والتي نجد مكانا ليا في تتمثل ىذه الضمانات في النصوص الواضحة والتي تحمي حرية المعت
جمي  اإلعبلنات الخاصة بحقوق اإلنسان ،وعمى رأسيا اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان  

وىذا ما نص عميو في المادة الثانية يحظر التمييز بسبب العنصر أو  1948الصادر سنة 
بقى  ضمانة الجنس أو المغة أو الدين ، ولكن النص عمى ذلك دون آلية تضمن ىذا االحترام ي

قاصرة ؛ لذلك جاءت الضمانات في العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 
كل دولة طرف فيو باحترام الحقوق المعترف بيا فيو،  2/2والذي ألزمت فيو  المادة رقم   1966

ضافة ليذا النص فقد جاء العيد بوسائل ناجحة ونوعين من الوسائل :  وا 

وىو أن تبادر الدولة  إلى سن القوانين التي  تترجم   ىذه الحماية  ماية الداخمية:: وسائل الحأوال
 .رورين من انتياك ىذا الحق أو ذاكعمميا، وأن تفس  الفرصة لتظمم وشكاوي المض

ضرورون إلى  مجمس التي يقدميا الم 231ىلشكاو ة: وتتمثل في اي: وسائل الحماية الدولثاةيا
التقارير التي تمزم الدول األطراف بتقديميا إلى األمين العام لؤلمم  أو عن طريق حقوق اإلنسان،

 المتحدة تبين فييا التدابير لتنفيذ أحكام العيد وكذا المعوقات التي واجيتيا.

ناالةسان نح وق نليةج ناس حث  ا نآليج نالى ن ناالشاتة نييب وىي المقررون الخاصون أو  وهةا
حماية حرية المعتقد ،  موظفون وعمميم في سبيلء اللذلك سنشرح ىؤال ،مندوبون الخاصونال

  48ونشرح في نقطة ثانية التعميق الذي قامت بو لجنة حقوق االنسان بمناسبة الدورة  وتعزيزىا.
 ، والذي سندرسو بعد حين.22التعميق العام رقم  1993لسنة 

  The special raporterالم تتوننالالاصون:أ/
                                                           

االنسان البروتوكول االختياري األول  الذي يعطي لمجنة حقـوق االنسـان بتمقـي ودراسـة ضيف لمعيد الدولي لحقوق وقد أ - 231
قبـل أن تحـول  -ببلغات من االفـراد الخاضـعين لواليـة احـدى دول األطـراف فـي البروتوكـول، وىـذه المجنـة ىـي التـي كانـت معنيـة

مـن  18فكر والوجدان والدين كما جـاء فـي المـادة بمراقبة مدى وفاء الدول بإعمال الحق في حرية ال -الى مجمس حقوق االنسان
 العيد الدولي الدولي لمحقوق المدنية والسياسية.
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النسان عددا من المقررين في مجال حقوق االنسان، ورغم أسست لجنة حقوق االنسان حقوق ان
أنيم ال يتمتعون بأية سمطات قانونية تنص عمييا اتفاقيات دولية ، اال انو بمقدورىم تكوين تكتبلت 
في وجو الحكومات واجبارىا عمى احترام حقوق االنسان، كما يستطيعون االعبلن عن القضايا 

زيارة الدول عندما توجو ليم  بإمكانيمات صحفية، كما الفردية وذلك عن طريق اصدار بيان
 .232الحكومات الدعوة بذلك

أسست المجنة مقررين خاصين لمشكبلت معينة لحقوق االنسان يعرفون بالمقررين المتخصصين، 
المقرر الخاص بحرية  :وما ييمنا ىنا ىون.233أو لدول بعينيا يعرفون بالممثمين المعنيين بدولة

 وىذا ما سندرسو كالتالي . الدين المعتقد او

 The special raporter on freedom ofالم تتنالالاصنبحتيجنالم    ناونحتيجنال ين:
religion or belief 

بموجب المداولة رقم  ،1986أسست المجنة المقرر الخاص بحرية الدين او المعتقد في سنة  
 2000وفي سنة   ،تسام وعدم ال باألديان، حيث كانت تسميتو المقرر الخاص 1986/20

قررت المجنة تغيير االسم الى: المقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، والتي حظيت باالعتراف 

                                                           

يقوم المقررون الخاصون بزيارات لمدول التي تـدعوىم أو تقبـل بـذلك ويضـعون تقـارير بخصـوص تمـك الزيـارات ونتائجيـا   - 232
، ىـذه الزيــارة   2002ســبتمبر  26الـى  16ي الفتــرة الممتـدة مــن فمـثبل المقـرر الخــاص  بحريـة المعتقــد قـام بزيــارة الـى الجزائــر فـ

التـي قـام بيــا عبـد الفتــاح عمـرو التونســي الجنسـية، المقــرر الخـاص بحريــة المعتقـد او الــدين ، وقـد رفــ  تقريـره الــى مجمـس حقــوق 
-http://daccess-dds االنســـان مبينــــا فيــــو ،وضــــعية ىــــذا الحـــق فــــي الجزائــــر. انظــــر التقريــــر كـــامبل عمــــى ىــــذا الــــرابط:

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/101/11/PDF/G0310111.pdf?OpenElement 

 ليةةلن ةة تيب ن– "االطةةاتناألممةة نلحتيةةجنال  يةة ةنوالةة عوةنالةةىنال ةةةعنواللتاهيةةج".نالف ةةةجنةالمةةج، محمــد حســين النجــار- 233
 .65، ص.2006 ،ة، القاىرة ، مصرالمجموعة المتحداشراف نجاد البرعي، نشر ن.للم تبيننحولنحتيجنال يننوالم    
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من شير  18، في 55/97والقبول من طرف الجمعية العامة لؤلمم المتحدة بموجب المداولة رقم 
ن.234تم تحديد عيدة المقرر  الخاص بثبلث سنوات 2010جوان 

من ألمانيا منذ  Mr .Heiner Bielefeldt :الخاص بحرية المعتقد او الدين ىو المقرر الحالي
من   Ms .Asma Jahangir، وسبقو في تقمد المنصب كل من : حتى اآلن 2010 سنة

الى غاية  1993، والسيد عبد الفات  عمرو من تونس من  2010حتى  2004باكستان من 
 1993الى غاية 1986لبرتغال منذ سنة من ا Mr Angelo d'Almeida Ribeiro، و 2004

235.  

أما فيما يخص آلية عمل المقررين فانيم اضافة الى الزيارات التي يقومون بيا الى بمدان العالم 
فيما يخص  الحق المعنيين بو ، فانيم يتمقون الببلغات والتوضيحات من الحكومات المعنية ومن 

 ى ان ىناك حق سيتم انتياكو ،تنبيو الحكومة ال ويحاولون األفراد ، ومنظمات المجتم  المدني ،
ىذا طبعا  يحيمون تقاريرىم الى مجمس حقوق االنسان،ومطالبتيا باإلسراع بتدارك الوض  ، واال 
تنفيذىا لكن تبقى تقاريرىم توصيفية ال تؤثر كثيرا عمى  بعد استنفاذ اآلليات الداخمية لحماية الحق،

نون من نقص فادح في التمويل لمتاب  نشاطيم ومساعييم من طرف الحكومات ، كما أنيم يعا
 الحقوقية.

نن:22تعمننلليةجنح وقناالةساننب/ال  ليقنال ام

أصدرت المجنة المعنية بحقوق االنسان عددا من التعميقات العامة بيدف ايضاح او التأكيد عمى 
دنية والسياسية ال التي رأت أن المادة المتضمنة في العيد الدولي لمحقوق الم ،بعض الحقوق

                                                           

234 - http://www2.ohchr.org/english/issues/religion   2013-04-07اطم  عميو بتاريخ. 

235 -  http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx 
 .2013-04-07 اطم  عميو يوم

http://www2.ohchr.org/english/issues/religion
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
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الكبيرة  لمحق في حرية الفكر والوجدان  لؤلىميةتوض  كافة األبعاد المتعمقة بيذا الحق ، ونظرا 
بيذه  ت المجنة ضرورة اصدار تعميق  عام خاصفقد رأ  ،من العيد 18الوارد في المادة  والدين

رية المعتقد، والذي الخاص بح ،22236الحقوق ، وىو ما حدا بالمجنة الى اصدار التعميق رقم 
 فيما يمي: نمخصيا بندا جاء مضمونو في احدى عشر

 ويشمل جمي  المسائل الفكرية، وأن حرية الفكر والوجدان أن ىذا الحق واس  النطاق واالمتداد،-1
تتمتعان بنفس الحماية التي يتمت  بيا حرية الدين والمعتقد، وال يمكن الخروج عنيا حتى في 

 مة.حاالت الطوارئ العا

العقائد التوحيدية وغير التوحيدية وااللحادية، وينبغي تفسير الدين تفسيرا  18تحمي المادة -2
واسعا، وتمفت المجنة النظر الى التمييز الذي يمكن أن يكون ضد العقائد الغير تقميدية أو الحديثة 

 نسبيا.

ين او العقيدة، فاألولى ال ة المجاىرة بالديتميز المجنة بين حرية اعتناق العقائد واالفكار وحر -
 تخض  ألي قيد أو شرط، وال يمكن اجبار الفرد عمى الكشف عن عقيدتو او انتمائو.

 يجوز لمفرد ممارسة حريتو في المجاىرة بدينو بمفرده أو م  جماعة ، وأمام المؤل أو عمى حدة.

تحول من دين أو ، والأوال تبلحظ المجنة أن اعتناق دين ىو اختيار ينطوي عمى حق االختيار 
االكراه الذي من شانو ان  18/2معتقد الى آخر ، أو في اعتناق آراء الحادية ، وتمن  المادة 

يخل بحق الفرد في ان يدين بدين او معتقد، بما في ذلك التيديد باستخدام القوة او العقوبات 
ة واالخبلص لطوائفيم، او المؤمنين أو غير المؤمنين عمى التقيد بمعتقداتيم الديني إلجبارالجزائية 

 عمى االرتداد عن دينيم او معتقداتيم، او التحول عنيا.

                                                           

لبلطبلع عمى التعميق كامبل زر الرابط  -236
  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(s../ccpr+general+comment+22.En?opendocumenالتالي:
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تسم  بان يتم في المدارس  العامة تدريس مواضي  مثل التاريخ  18/04المجنة ان المادة ترى  
، اذا كان يتم بطريقة حيادية وموضوعية، وأن اآلباء ليم الحرية في العام لمديانات وعمم االخبلق

أوالدىم عمى  تعميم ديني واخبلقي وفقا لمعتقداتيم، كما ترى المجنة ان التعميم العام الذي حصول 
، ما لم يتم النص عمى اعفاءات او 18/04يمقن تعاليم دين معين ىو أمر ال يتفق م  المادة 
 بدائل غير تمييزية تمبي رغبات  اآلباء واألوصياء .

لمعتقد بمثابة دعاية لمحرب او دعوة الى الكراىية القومية ال يجوز ان تكون المجاىرة بالديانة او ا
 او العنصرية او الدينية .

بتقييد حرية المجاىرة بالدين او العقيدة ، اال اذا كان القانون ينص عمى  18/03ال تسم  المادة
العامة او  اآلدابقيود ضرورية لحماية السبلمة العامة، او النظام العام او الصحة العامة او 

 .حقوق اآلخرين وحرياتيم

ان االعتراف بديانة ما باعتبارىا دين الدولة او الدين الرسمي او التقميدي ، او باعتبار ان أتباعيا 
يشكمون أغمبية السكان، يجب أن ال يؤدي الى اعاقة التمت  بأي حق من الحقوق المنصوص 

 .18عمييا في العيد  بما في ذلك المادة 

دول او االنظمة الداخمية لؤلحزاب الحاكمة، الى اعتبار دي أو اديان ان النص في دساتير ال 
معينة كأيديولوجية تحكم الممارسة الفعمية ، ال يجب ان يؤدي الى اعاقة الحريات المنصوص 

 . 18عمييا في المادة 

ترى  المجنة أن امتناع بعض األفراد من القيام بالخدمة العسكرية في بمدانيم ، استنادا الى 
، حتى 18تقداتيم الدينية او ما يسمى باالستنكاف الضميري ، يمكن ان يجد مصدره في المادة مع
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واالستعاضة  ،وان لم تشر اليو صراحة ؛ وترتيبا لذلك  عمى الدول اتخاذ تدابير احترام ىذا الحق
 .237عنو ببدائل توفر كفالة حرية المعتقد دون تمييز ضد المستنكفين ضميريا

 : يامننذكر  المتخصصة  نكذلك توجد المجا

من اتفاقية مناىضة التعذيب    17تنفيذا لممادة  1987والتي أنشأت عام  ليةجنمةاهضجنال  ذيب
وليةجنال ضاونعلىنإنسانية أو الميينة ، اممة أو العقوبة القاسية أو البلوغيره من ضروب  المع

من االتفاقية الدولية لمقضاء عمى وفقا لممادة الثامنة  1970، والتي أنشأت عام ال مييزنال ةصتي
 .الليةجنالم ةيجنبح وقنالطفلجمي  أشكال التمييز العنصري ، 

، مةظمجنال فونال وليجن،  األممنالم ح ةنلشؤوننالميلينمفوضيجنضف الى ذلك فرق العمل، 
 .238 اليوةسلو

نجالوات ةنف ناال فاعياتناإلعليمينالفتعنالثاة ن:نالضماةات

م االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان والمادتين  10و  9قد من  قبل المادتين نص عمى حرية المعت
من االتفاقية األمريكية لحقوق  13و 12من ميثاق  اإلفريقي لحقوق اإلنسان والمادتين  9و 8

 ي المجان الخاصة بحقوق اإلنسان .اإلنسان ىذا عمى مستوى النصوص أما اآلليات فإنيا تتمثل ف

ناألوتبيجنلح وقناإلةساننالضماةاتأوال:ن

تتكون  المجنة من عدد من األعضاء بعدد الدول األطراف  : الليةجناألوتبيجنلح وقناإلةسانأ/ن
تاريخ دخول االتفاقية األوربية لحقوق االنسان حيز التنفيذ،  1953وكان معموال بيا منذ عام  .

                                                           

.الف ةةجنةالمةجن، ليةلن ة تيب ن"االطاتناألمم نالمةظمنلحتيةجنال  ية ةنوالة عوةنالةىنال ةةعنواللتاهيةج ن نجار ،"محمد حسي- 237
 .63-60،ص.ص.2006اشراف نجاد البرعي، المجموعة المتحدة ، القاىرة ، مصر، .للم تبيننحولنحتيجنال يننأونالم    

منشــأة المعــارف ، الطبعــة  .نو طبي ا ةة نالوطةيةةجنوال وليةةج،نعةةاةوننح ةةوقناإلةسةةان،نمصةةا تهنالشــافعي محمــد البشــير - 238
 .212 .، ص2009الخامسة، مصر، 
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ن ابتداء من تاريخ تعديل حيث كان يوكل الييا النظر في مضمون الشكاوى والفصل فييا ، لك
حيث ألغى  01/11/1998والذي دخل حيز التنفيذ في  11االتفاقية بموجب البروتوكول رقم 

، وأوكل اختصاصاتيا لممحكمة األوربية لحقوق االنسان لتنفرد ىذه األخيرة بالتركة 239وجودىا 
 ثاني.سنعرفو في البند ال الثقيمة وتصب  الجياز الفعال في ىذا االطار وىذا ما

: أنشأت االتفاقية األوربية لحقوق االنسان المحكمة كآلية  المحلمجناألوتبيجنلح وقناإلةسانب/ 
لحماية مضمون االتفاقية من الحقوق و الحريات ، ودون الخوض في التفاصيل المتعمقة بتشكيمة 

 وماالمحكمة من عدد القضاة ، و مؤىبلتيم. وىياكل المحكمة  من لجان و أقسام وغرف ...
التي  ،ييمنا ىو أن المحكمة ليا اختصاص النظر في شكاوى األفراد والمنظمات غير الحكومية

ترى أنيا ضحية انتيك حق من الحقوق الواردة في االتفاقية من طرف أحد األطراف في 
 .240االتفاقية

وجب واألىم من ذلك أن ىذا االلتزام  أصب  الزاميا عمى الدول التي تقبل اختصاص المحكمة بم
 من االتفاقية(. 11تصري  خاص ودون حاجة الى اتفاق خاص )البروتوكول وقم 

ىي ىيئة سياسية لمجمس أوربا حيث تضم ممثمي الدول األطراف بأشخاص   : ليةجنالوزتاوج/ 
وزراء الخارجية  أو من ينوبيم  قانونا، اختصاصيا يتمثل في أنيا تتصرف باسم المنظمة  ،وتعما 

أجل تدعيم المنظمة واقتراح الوسائل لتقويتيا.  وما ييمنا ىو دورىا في مجال كل ما وسعيا من 

                                                           

تـراكم قضـايا  -3انضـمام دول جديـدة الـى المنظمـة -2كثرة الشـكاوى المرفوعـة الييـا -1أسباب الغاء عمل المجنة يعود الى  239
مجنـة أو الغـاء ىـذه األخيـرة أو االحتفـاظ بيمـا مـ  اعتبـار العام الجديد م  سـابقو....دف  بـالخبراء الـى اقتـراح دمـج المحكمـة مـ  ال

األولى درجة قضائية لمثانية، لكن االتفاق وق  عمى ما ذكرنا وىـذا مـا يميـز العمـل األوربـي فـي مجـال حقـوق االنسـان ىـو التجـدد 
ولــيس الجمــود فــي اطــار  ،ى مرتفــ  مــن الحمايــة ليــذه الحقــوقوالتحســين ممــا يقمــل مــن االجــراءات مــا أمكــن و الحفــاظ عمــى مســتو 

 ىياكل بدون روح. 

 من االتفاقية األوربية لحقوق االنسان . 34المادة  240
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حقوق االنسان ؛ اذ تسير عمى تنفيذ أحكام المحكمة األوربية لحقوق االنسان  بالدرجة األولى، 
 .241وما يصدر من قرارات وتوصيات عن ىيئات  منظمة مجمس أوربا

نال  ذيبد /  نلمةع ناألوتبيج من   6الى 1ذه المجنة تطبيقا لممواد من من : أنشأت ىالليةج
أو الميينة ، وأىم   االتفاقية األوربية لموقاية من التعذيب  والعقوبات أو المعامبلت غير االنسانية 

سرية عمميا وأنيا ليست محتاجة لشكوى لمتحرك  وأخيرا تعاونيا م    وى ما يميز عمل المجنة
 الدول األطراف  في ىذا االطار.

 : حلوميجالنالضماةاتنالوات ةنف نال  اتيتنالحلوميجنوالغيتعنالثالثن:نالفتنن

وعمى كثرتيا نذكر بعضا منيا فقط والتي  (ONG) توجد العديد من المنظمات غير الحكومية
تعني شؤون األقميات ، وتداف  عنيم وتوصل صوتيم إلى من يعنيو األمر من المنظمات الدولية، 

 ىاتو الفئة من التمييز .والدول لكي تبادر لحماية 

وتجدر اإلشارة إلى أن ىـذه المنظمـات كثيـرا مـا تعتمـد عمـى التقـارير الحكوميـة والتـي ترسـميا الـدول 
إلى الييئات التعاىدية بحقوق اإلنسان، وىي المجان التـي ذكرناىـا سـابقا والمعنيـة بتنفيـذ االلتزامـات 

دة مـــا تســـبق األمـــر لتعطـــي رأييـــا فـــي ، وتقـــارن الوضـــ  الفعمـــي وعـــا242الواقعـــة عمـــى عـــاتق الـــدول
   وضعية حق من حقوق اإلنسان في تمك الببلد .

 ولقد طورت الييئات التعاىدية أو ىذه المجان من أسموب عمميا واختصاصيا كالتالي :

                                                           

 ةمنشــورات الحمبــي الحقوقيــة ، بيــروت ، لبنــان ، الطبعــ .،نالةظةةامناألوتبةة نلحمايةةجنح ةةوقناالةسةةانمحمــد امــين الميــداني- 241
 .154.ص. 2009الثالثة ،

مجنــة االمعنيــة بحقــوق اإلنســان  ســابقا) مجمــس حقــوق اإلنســان حاليــا (، المجنــة لجنــة القضــاء عمــى التمييــز العنصــري، ال - 242
ية بحقوق عننة مناىضة التعذيب ، المجنة المالمعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية المجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، لج

 الطفل، لجنة حماية حقوق جمي  العمال المياجرين وأفراد أسرىم .
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 .ر التي يفترض أن تتقدم بيا الدولتمقي التقاري
 .ر المطموبةي كيفية إعداد التقاريتصدر المبادئ التوجييية المساعدة الدول ف

 إصدار تعميقات عامة تفسر من خبلليا أحكام االتفاقيات ومحتوى الحقوق التي تتضمنيا 
 .دم لمجمعية العامة لؤلمم المتحدةإصدار تقرير سنوي عن نتائج أعماليا وتوجييات تق

 .243يمكن حتى أن ننظر في شكاوى أو ببلغات مقدمة من أفراد ضد دولة طرف في االتفاقية

نثاة :المبحثنال

نالضماةاتنال شتي يجنوال ةظيميج

مبحث الى الضمانات التشريعية في المطمب االول ونبين فيو خصائص نعرض في ىذا ال
ومميزات ىذه الضمانات ، أما المطمب الثاني فنبين في الضمانات التنظيمية  والتي ترتبط بآليات 

 .الضبط االداري ودوره في تعزيز حماية حرية المعتقد

ن:نالضماةاتنال شتي يجننألوللبناالمط

وتقصد بيا تمك التي يسنيا المشرع والتي يخوليا القانون لؤلشخاص الطبيعية والمعنوية قصد 
حماية حرية المعتقد من االعتداء عمييا والمساس بوسائل تعتبر فعالة في الوقاية وصون ىذه 

ضمانات الدستورية والدولية الحرية وتعتبر" الضمانات التشريعية من أقوى الضمانات مقارنة بال
سيل معو حماية ىذه الحرية عن يمما  ،الدقيقة لمحرية الدينية لؤلفراد التفاصيل كونيا تدخل في

ن.244طريق اتباع اإلجراءات التي رسميا المشرع "

نشتي يجنف نميالنالحتياتنال امجننالفتعناألولن:ناال صاصنالسلطجنال 

                                                           

ال يلةةاتنال  اه يةةجنلح ةةوقن...نونال  ةةاتيتنالحلوميةةجنو  ةةاتيتنالظةةلن،نمصةةت، ز القــاىرة لدراســات حقــوق اإلنســانكــمر  - 243
  .2008دار الكتب، القاىرة ، مصر.  االةسان.ن

 .273 .ادريس حسن محمد الجبوري، المرج  السابق ، ص - 244
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قانونية التي تحمي الحريات العامة بصفة عامة الص السمطة التشريعية بوض  النصوص تخت
وبالتالي أولوية القانون  .ويعد اختصاصيا ميما كونيا قريبة من التفاصيل المتعمقة بالموضوع ،

بحيث تكون لمقانون ) التشري  ( الكممة األولى في فرض أحكامو، ويتناول قانون الدولة بأحكامو 
رك التفاصيل لمسمطة التنفيذية لتنفذ ما أقره القانون . قسما كبيرا من العبلقات االجتماعية ويت

إذ أن القوانين تكون واضحة  ،ويعتبر مبدأ سيادة القانون ضمانة كبيرة في احترام حرية المعتقد
وال يمكن لمسمطة التنفيذية التصرف إال تنفيذا  تحديد األطر العامة لممارسة حرية المعتقد ،ل

 .245لمقانون أو بمقتضاه 

عمى أنو " يشرع البرلمان في المجاالت التي  1996زائر نص الدستور الحالي لسنة في الج
خصصيا لو الدستور، وكذلك في المجاالت اآلتية، وذكرت ىذه المجاالت عمى سبيل المثال ال 

حالة ، وفي البند األول نجد  20وذكرت  246الحصر ، ألنيا جاءت بعد عبارة وكذلك في ..."
 األشخاص وواجباتيم وحرياتيم العمومية والفردية . التشري  في مجال حقوق

قامة الشعائوبالنظر في النصوص المتعم الصادر في  06/03، يعتبر األمر رقة بحرية المعتقد وا 
ىامة في مجال حماية  محطةالمتعمق بقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسممين،  2006

 من الجزائريين. ينلبية المطمقة لممواطنم  الغا 247حقوق وحرية ىؤالء المختمفين دينيا

ال يعني أن النصوص من قبل لم تكن موجودة بل ىي موجودة  ومتنوعة ما بين نص  وىذا
أو أغمب  ،(249و قانون البمدية  248الوالية قانون قانوني ، في قانون الجماعات االقميمية  الجديد)

                                                           

 .166 .ص ،مرج  سابقعبد الغني بسيوني عبد اهلل،  - 245

 .19 .، ص، مرج  سابقاء اهلل بوحميدة عط - 246

247
نعيـد ونــذكر بــأن األديـان المعنيــة ىــي اإلسـبلم والمســيحية والييوديــة عمـى أنيــا المعتــرف بيـا فــي أغمــب الـدول اإلســبلمية أمــا  - 

 .سماوية أو أرضية صحيحة أو باطمةالدول األخرى فإنيا تختمف في درجة اعترافيا بجمي  المعتقدات سواء كانت 

 . -2012 سنة فبراير 21 الموافق 1433 عام األول ربي  28 في . مؤرخ07/12رقم الية قانون الو  - 248
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من التشري  نون العقوبات والقانون المدني وفي قا، مقة بالجنسية وحركة تنقل األجانبالقوانين المتع
 .الجزائري

 

 

نالصالصنالضماةاتنال شتي يجننالثاة :نالفتعن

تتميز الضمانات التشريعية بفعاليتيا وكفاءتيا في حماية الحقوق والحريات وحرية المعتقد بصفة 
ن ال يعتبر ألن مدار المشروعية ىو االلتزام بالقانون وسيادتو وأي عمل ينتيك القانو  خاصة ،

وطمب  ء القرار الذي صدر مخالفا لومشروعا، يجيز لممتضرر صاحب المصمحة المطالبة بإلغا
فبل مجال إللغائو اال بواسطة المجمس الدستوري كما ىو معموم او  التشري   ، أماالتعويض

                                                                                                                                                                                            

 مؤرخ11/10 رقم ،، المتضمن قانون البمدية الممغى بموجب قانون08-90من قانون  132المادة  السابققانون البمدية  - 249
احتـرام  إطـار فـي عمـى: 94ص مادتـو رقـم والذي تـن .بالبمدية يتعمق - 2011 سنة يونيو 22 الموافق 1432 عام رجب 20 في

 المواطنين ، يكمف رئيس المجمس الشعبي البمدي عمى الخصوص بما يأتي : ياتحقوق وحر 

 والممتمكات، األشخاص وأمن العام النظام عمى المحافظة عل السير -

 بيا، اإلخبلل شأنيا من التي األعمال وآل العمومية بالسكينة

-................................................................ 

- ....................................................................................... 

، والعمـل فـورا عمـى دفـن كـل شـخص متـوفى الشـعائر الدينيـةلمعادات وحسـب مختمـف  مان ضبطية الجنائز والمقابر طبقاض - -
 ".المعتقداو  لمدينز بصفة الئقة دون تميي
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وره لكي يؤدي دالدعوى الدستورية في بعض الببلد  او بقانون يماثمو يمغيو صراحة او ضمنا، و 
 كان إلزاما عميو أن يتصف بخصائص ىامة .

 : االال صاصنف نال مثيل/ن1

فالسمطة التشريعية وضعت خصيصا ليذا الدور وىي تمثل سيادة الشعب فالسمطة لو ، ولو  
، فيو صاحب االختصاص األصيل في ذلك وواجب  250السيادة في إعداد القانون والتصويت لو 

 .ا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطمعاتوتورية، أن يبقى وفيالبرلمان في إطار اختصاصاتو الدس

 :  ال ةوع/ن2

يقصد بو أن الضمانات التشريعية والتي ىي النصوص القانونية والييئات التي ينشؤىا  في  
نما ىيئتان وىما المجمس  مجال حماية حرية المعتقد ،يساىم في إنشائيا ليس ىيئة واحدة وا 

ثرائيا وىذه الشعبي الوطني ومجمس األمة  . وىذا من أجل إعطاء فرصة أكبر لمناقشة القوانين وا 
الثنائية البرلمانية ميمة في مجال التشري  وىو سائر في أغمب دول العالم ) مجمس الشيوخ 
والكونجرس ( في أمريكا ، ) مجمس الموردات    ومجمس العموم ( في بريطانيا ) الجمعية العامة 

 ومجمس النواب ( في فرنسا .

ن3 نوالمتحليج/ يقصد باإلجراءات مجموع المراحل التي يمر بيا النص القانوني  :  اإليتاليج
ثم  ويندرج تحتيا األعمال التحضيرية أو التمييدية ، التفويض، التنسيق، فاالستشارة والتحكيم

 ، وىذه ضمانات إلخراج القانون في شكل مقبول ومفيد لممجتم  .الدراسة، المناقشة فالمصادقة

قصد بالمرحمية أنو يجب احترام ترتيب المراحل التي يتطمبيا إصدار قانون بعناية فائقة، حسب ون
ما ينص عميو الدستور فإذا كان القانون يتطمب مراقبة  مطابقة   من قبل المجمس الدستوري 

 ،فيجب احترام ذلك وىذا مثبل في حالة القوانين العضوية
                                                           

 الجزائري . 1996من دستور   98مادة  - 250
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ن:نف ناألةظمجنالم اتةجنتي يجال ش:نصوتنمننالضماةاتننالثالثالفتعن

تتمثل ىذه الصور في أمثمة نصوص القوانين والقـوانين العضـوية التـي جـاءت لتكـرس حمايـة حريـة 
 .*العقيدة وممارسة شعائر دينية لمعتنقييا 

: إضافة إلى النصوص الدستورية التي ذكرناىا سـابقا فـي دولـة مصـر، توجـد بعـض  ف ن ولجنمصت
 ف الدينية لؤلقباط باعتبار أن مصر دولة متعددة األديان .النصوص الخاصة بالطوائ

طوائــف أمــا غيــرىم كويعتبــر غيــر المســممين وىــم المســيحيون والييــود ىــم المعتبــرون والمعتــرف بيــم 
 .الجماعة البيائية فبل اعتراف بيممثل 

والييــود  وىــؤالء كــذلك انقســموا إلــى طوائــف كثيــرة فالمســيحية انقســمت فمــنيم الكاثوليــك واألرثــوذكس
 منيم الربانيون و الصدوقيون والقراءون .....إلخ .

ولكــي تعتبــر طائفــة أو مجموعــة مــن األفــراد طائفــة دينيــة  يجــب أن يشــكل بيــنيم ربــاط فــي اإليمــان 
وبطبيعـة الحــال االسـبلم، ضـف إلــى  المشـترك، فـي إطــار الـديانات الرسـمية المســيحية أو الييوديـة،

دولة اعترافا خاصا بيا بمعنى أنو يمـزم صـدور تـرخيص أو إذن ذلك ضرورة االعتراف من طرف ال
 .251خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل ىيئة أو طائفة دينية 

من المجموعة المدنية التي أكسبت الطوائف الدينية الشخصية  52وأىم نص قانوني ىو المادة 
 .252المعنوية 

الشعائر الدينية لغير المسممين من  الخاص شروط ممارسة 06/03: يعتبر األمر رقم  ف ناليزالت
أىم النصوص التي وافق عمييا البرلمان الجزائري  ، والتي تبين شروط وأحكام ىذه الممارسة، أما 

                                                           

 .62 .مصر،  ص ،منشأة المعارف  .،نالحمايجناليةاليجنلل امليننبالطوالعنال يةيجنغيتناإلسمميجأحمد عمي الكيك - 251

 .لكن ثار خبلف فقيي حاد حول اعتبارىا من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص - 252
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( ؛فإن أحكام الشريعة مييمنة عمى %99النصوص األخرى وباعتبار أن غالبية المجتم  مسمم )
نما يييمن  نصوص قانون األسرة مثبل، أما بالنسبة لؤلحوال المدنية األخرى فبل اعتبار لمدين، وا 

 عمييا نصوص القانون المدني والتجاري ونادرا ما نجد ذكرا لمعقيدة بمناسبة العبلقة القانونية .

وان كان  ،وتتعدد التشريعات التي تنص عمى حرية المعتقد باختبلف مجاليا، فيي تشير ليا ضمنا أو صراحة
القوانين الجنائية، فان الحرية الدينة تكاد تتعمق بأغمب  موضوعنا ىو الحماية الجنائية بمعنى

، فحرية مثبل الى قانون السجون تصرفات االنسان، كونيا لصيقة بشخصو وسموكو، ونشير ىنا 
الممارسة الدينية لغير المسممين ال تقتصر عمى األشخاص المتمتعين بالحرية فقط، بل ىي 

 06المؤرخ في  04-05فقا ألحكام القانون رقم المحبوسين ، وذلك و  لؤلشخاصمضمونة كذلك 
الحق  حبوسالتي تخول " لمم 66ال سيما الفقرة الثالثة من المادة  ،،متعمق بالسجون 2005فبراير 

 . في ممارسة واجباتو الدينية، وفي أن يتمقى زيارة رجل دين من ديانتو"

طل ، ال سيما في مادتيو المتعمق بالع 1963جويمية 26المؤرخ في  278-63كما ان القانون 
الثالثة والرابعة يضمن لممواطنين مثل االجانب المعتنقين لمديانة الييودية او المسيحية، الحق في 
االستفادة من عطمة لبلحتفال بأعيادىم الدينية، كما فس  المجال لمدخول الى الوظيفة العامة 

 .253بدون تمييز

 

 

 
                                                           

وكدليل عمى تكريس حرية  الممارسة العقائدية، فانو  لم يسبق وأن سجل أي مظير من مظـاىر التعصـب الـديني، وىـذا  - 253
راجــ  لكــون المجتمــ  يعــيش  فــي ضــوء تبلحــم الــديانات  الــثبلث، وأن المنتســبين الــى الــديانتين المســيحية والييوديــة يقطنــون  فــي 

لعاصـمة.)أنظر التقريـر المقـدم مـن طـرف الجزائـر لمجنـة العربيـة لحقـوق االنسـان مــارس المراكـز الحضـارية الكبيـرة ، عمـى غـرار ا
 .نة العربية لحقوق االنسانلدول العربية عمى االنترنت ، المجموق   جامعة ا 2011
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نالضماةاتنال ةظيميجنالمطلبنالثاة :

نات التنظيمية ىي تمك التي تضطم  بيا السمطة التنفيذية عن طريق الضبط اإلداري بما الضما
طبقا لمقوانين السارية المفعول و السمطة  تصدره من مراسيم وقرارات، قصد تنظيم نشاط معين.

نالتقديرية الممنوحة ليا لمحفاظ عمى النظام العام ، والسبلم االجتماعي.

نفيذيجنو وتهانف نحمايجنالحتياتنال امج:نالسلطجنال ةالفتعناألول

 85يتجسد دور السمطة التنفيذية في حماية الحريات العامة بتنفيذ القوانين والتنظيمات ) المادة 
من دستور  70حامي الدستور ) مادة  ىو(، ورئيس الجميورية بيذا االعتبار 96من دستور 

96.) 

صمبو تتولى حمايتيا السمطة التنفيذية ،وتنفيذ  وألن الحريات التي يؤسس ليا الدستور ويذكرىا في
السمطة التنفيذية تكون أقرب إلى الوقائ ، مما يجعميا مستعدة ف عمقة بيا .القوانين والتنظيمات المت

في أي لحظة لمواجية الحالة، بإصدار القرارات المناسبة وال مجال النتظار اجتماع السمطة 
 .التشريعية لطول اإلجراءات وتعقيدىا 

ضف إلى ذلك أن ارتقاء الحريات العامة حسب التدرج التاريخي الذي ذكرناه سابقا من أفكار 
فمسفية ومبادئ ، إلى نصوص قانونية في صمب القوانين، ثم اكتسبت شرعية دستورية واحتبلليا 
بعدا عالميا بذكرىا في أغمب إعبلنات حقوق اإلنسان، جعل مسؤولية السمطة التنفيذية في كل 

 فيي ال تحترم فقط القوانين والدستور في الببلد، بل تض  في حسبانيا االمتيازات ،ة أكبردول
والتي تغمغمت في المجتم  بفعل العولمة واالنترنت وثورة  ،العالمية لمضمون الحريات العامة

 المعمومات التي ال يمكن إنكارىا أو تجاىميا .

لة القانونية والتي تتقيد بيا، إنما يتحدد في ضوء ان مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدو 
في مجتمعيا واستقر العمل عمى انتياجيا،  باطرادمستوياتيا التي التزمت الدول الديمقراطية 
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عن ،وبالتالي ال يجوز لمدولة القانونية أن تنزل بالحماية التي توفرىا لحقوق مواطنييا وحرياتيم 
ة بوجو عام ... وال أن تفرض عمى تمتعيم بيا، أو مباشرتيم ليا الحدود الدنيا لمتطمباتيا المقبول

 .254ي النظم الديمقراطية فقيودا تكون في جوىرىا أو مداىا مجافية لتمك التي درج عمييا العمل 

الضبط االداري ىو "وظيفة ضرورية محايدة من وظائف السمطة العامة تنصب عمى حريات 
نظام باستعمال وسائل القسر في ظل القانون"،  ويعرف بأنو:" األفراد فتقيدىا وتيدف الى وقاية ال

مجموعة ما تفرضو السمطة العامة من أوامر ونواه وتوجييات ممزمة لؤلفراد بغرض تنظيم حرياتيم 
 .255العامة ، أو بمناسبة ممارستيم نشاطا معينا ، بيدف صيانة المجتم  "

نحتيجنالم    ن:نالصالصنالضماةاتننال ةظيميجنلحمايجنالثاة الفتعن

ان أدوات الضبط االداري التي تستعمميا السمطة ، ىدفيا حسن سير الحياة العامة في ظل كفالة 
الحقوق والحريات ، ورغم حساسية العبلقة بين السمطة والحرية في كافة النواحي والمفاىيم الضيقة 

 قانونالكبير لدولة ال أو الواسعة، وتصورات بناء دولة القانون عمى كل المستويات يبقى التحدي
 تتمثل ىذه الخصائص في :و 

نأوالن:نأننيلوننالضبطناال اتينمشتوعان

وىي أخص الخصائص؛ بمعنى ان يكون متفقا م  القوانين وروحيا وفحواىا، في تحقيق القصد 
من وجودىا ومن السمطات الممنوحة لئلدارة  وامتيازاتيا التي يجب ان يكون ليا ما يبرر أعماليا 

 ا تمن  او تمن  أو تقبل اوحين  ترفض  ولكي يكون مشروعا يجب تواف ثبلثة شروط :عندم

                                                           

 ،النشـر الـذىبي لمطباعـة .ن،نالشةتعيجنال وليةجنلح ةوقناإلةسةاننبةيننسةيا ةنالسةلطجنوحلةمنال ةاةونمحمـد فيـيم درويـش - 254
 . 122 .، ص2007 ،مصر
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ان يكون االجراء متفقا م  الغاية من السمطة البوليسية ، أي محققا لغرض من أغراض الضبط 
 االداري وىو الحفاظ عمى النظام العام واآلداب العامة.

ال يكون كذلك اال اذا صدر في كل حالة تمبية الجزاء ال يكون مشروعا اال اذا كان ضوريا ؛ وىو 
 لبواعث تتصل باألمن...

عنصر التناسب بين االجراء ودرجة جسامتو وتيديده لمنظام العام او ما يسمى بعنصر المبلءمة 
 .256، وان كان في باب الحريات العامة يبسط القاضي  االداري رقابتو عمى مبدأ الشرعية كذلك

نطجناس ثةاوثاةيا:نالحتيجنأصلنوالسل

ان السمطة وىي تتعامل م  الحريات عمى اختبلف أنواعيا يجب ان تض  في حسبانيا ان الحرية 
ىي االصل وأن وجود السمطة انما ىو إليجاد البيئة المبلئمة لكي تعيش الحرية و تزدىر، وليس 

تكون جمي  كما يفيم بأن االدارة تعيق الحريات  وتقيدىا وتكبتيا، ولما كان من المستحيل أن 
الحريات عمى درجة واحدة من االىمية فان المقاربة المناسبة ىي أن تكون الحرية ىي أصل  وأما 

 القيود والتنظيمات يجب أن تفسر في ضوء القيمة السامية لمحرية والتي أخذت ليا قيمة عالمية.

نثالثان:ن غليبنالمصلحجنال امجنواح تامنليانناالةسان

ان تكون المصمحة العامة والمشتركة لمجمي  ىي ديدن السمطة في جمي  التنظيمات يجب 
وال نحرم  ،لدرجة اعطائو الضوء األخضر في كل ما يقول و يفعل  التنظيمية ؛ فبل يقدس الفرد

المجتم  من حق المعرفة وسماع الرأي اآلخر ، فبل السمطة وصية عمى اآلراء وال ىي مانحة ليا 
دالة وىي جزء من الحقيقة ذات قيمة نسعى جميعا لبموغيا وال و ال ىي تممك كل الحقيقة ، فالع

يدعي أحد أنو يممكيا فيي ممك لمجمي  ، وعمى السمطة مسؤولية تغميب ما يفت  اآلفاق و ال 
 .!يضر  أسس المجتم   ووجوده ؟
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ن:نضتوتةنب  نالضبطناال اتينللحتياتنعننالطابعناليةال نتاب ا

الى تقييم األقوال و االفعال التي تعتبر مساسا بالنظام العام وأسس كثيرا ما تمجأ األنظمة الحاكمة 
نظام الحكم تقييما يبعدىا عن اطار الضبط االداري ، لتدخل في مجال الضبط القضائي ، وىي 
في كل ىذا تتعرض لمحريات بطريقة او اخرى ، فمثبل المجوء لتطبيق القوانين التي تمن  ازدراء 

ات العامة في جمي  مستوياتيا او اىانة رموز الدولة او القدح في وامتيان السمطة والشخصي
وال تتحرك  ىذه .  !تاريخيا  او التطاول عمييا ، يعرض حريات الناس لمتقييد أكثر من التنظيم

السمطة الضبطية  حينما يتعمق األمر بموقف  ضد من يقدح في الدين او احد رموزه،  وكأن 
ب التنبو الى ماىي الحدود الفاصمة بين تحرك السمطة الضبطية وبين ، فينا يج !!االمر ال يعنييا

وال يجوز  !عدم تحركيا بقرارات أو لوائ  لتنظيم نشاط معين ، وبين ما ىو مضر  وحقيقة مضر
ال في حق النظام العام؟ أو في حق من يتكمم باسم ىذا النظام؟  وال في حق المجتم  وال في حق 

 االنسانية جمعاء..

نا نطالب بضرورة  اىتمام الضبط االداري أكثر ومن ورائو القضاء االداري بمراقبة أىداف ومن ى
الضبط وحدوده ومبلءمة االجراء في مجال الحرية الدينية ، ألنو يساىم في دعم الحماية الجنائية 

 لحرية المعتقد ، بل يعززىا ويمن  المجوء الييا اال في أضيق نطاق.

حمايجنحتيجنالم    للضماةاتنال ةظيميجنانعنصوتنن:الثالثالفتعن  

تتخذ صور الحرية أنواع عدة وىي في ممارستيا تتقيد بالنظام العام واآلداب العامة كما ذكرنا، 
بحسب ممارستيا:  بانفراد ، أو م  جماعة ، أو باستعمال  ، !ومن ىنا يتوس  مداىا ويضيق

 ن أو في مكان معين....الخوسائل و آليات التعبير ، وفي الشارع ، وفي زمان معي
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نن(257)حتيجنالم    نالشالصيجأوالن:أثةاونمماتسجنالحتيجنمةفت ا

في ىذه الحالة تكون لمسمطة في مواجية الفرد واجب احترام حريتو في لباسو ان كان معتقده يأمره 
شكل بأو الييئات ، وض  عمامة لنسبة لممسممات أو بعض الشعارات بذلك، مثل لبس الخمار با

 ومثل اقتناء بعض الحاجيات الدينية كقراءة الكتب الدينية والمواعظ واألشعار....الخ. ن،معي

بيا خصومات وصمت الى أروقة القضاء ، لكن السؤال ل ىذه الحاالت متصورة ، وحدثت بسبك
متى تعتبر ىذه الممارسة أو المباس أو زيا معينا، ىو استجابة اللتزام ديني ، واذا يطرح نفسو 

م  ضرورات العمل والتدريس أو الدراسة ؟ ىل تغمب لغة القانون المنظم لممينة؟ أم تعارض 
كميا أسئمة  أو عدم التعرض ليويتو الثقافية؟ ،حرية الفرد في عدم التعرض لحريتو في المعتقد

ق  العممي ، أما عمى مستوى النصوص ااستجاب ليا القضاء لكل قضية عمى حدة  في الو 
وبالتبعية فان الرموز الدينية أو المباس أو ظروف  ،في حرية المعتقد مكفول التشريعية فان الحق

وقد ترج  لعاداتو تتحدد بمعتقد الفرد ودينو قد  مضامين  معينة تؤدى فييا العبادات... كميا
، وكذا ، وعميو في كل األحوال مراعاة قوانين الدولة التي ىو فييا وطبيعة البيئة التي يكون فييا

في تمك الدولة، ونقصد بذلك المجام  الممية لمكنائس  لدينية المشرفة عمى ديانتوالييئة ا
والمؤسسات الدينية  لتمك الطائفة ، والتي ليا مكانتيا واعتبارىا في الدولة ميما كان موقفيا من 

، ومن ثم فبل مناص من المجوء الى الضمانات القانونية  ، والتي ببل  الدين ، ومن جمي  العقائد 
  لكن ضمن القيود التي سندرسيا الحقا. شك سوف تنتصر لمحرية

نن)حتيجنالم    ناليماعيج(ثاةيان:أثةاونمماتسجنالحتيجنمعنيماعجن

                                                           

يكون لكيفية ممارسة حرية المعتقد فرديا أو جماعيا بمعزل عن المؤسسة الدينية ،أو تحـت اشـراف منيـا تـأثير عـل تسـمية  -257
حرية معتقد شخصية ، والثانيـة حريـة معتقـد جماعيـة ، واألخيـرة حريـة معتقـد  ىذه الحرية، ولذا أرى من جيتي اعتبار النوع األول

 تنظيمية .
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كثيرا ما يجتم  أىل ممة معينة لتدارس امر دينيم ، أو عقيدتو وىم في ذلك يستجيبون لمعتقداتيم 
دة من حق التجم  ، و تأسيس الجمعيات ، لكنيم في الوقت ذاتو ، يجب أن يراعوا شروط االستفا

التي تكفل ذلك قوانين الجمعيات ، وبالنسبة لمجمعيات الدينية فغالبا يحدد ليا ىدف في صمب 
 تأسيسيا يبين مضمون اجتماعاتيا واىداف االجتماع.

ولمعدد دوره كذلك  فمثبل يستطي  اثنان أن  يقيما شعيرة مثبل الصبلة في مكان معين ، أثناء 
ىنا  يمكن أن يتأثر النظام العام ليس !يا لكن اذا اجتم  ألف ليقيموا الصبلة في الشارع ؟ وقت

فاذا ما تغير األمر قد  ،تالمساجد والمصليا لكن ىذا االجتماع لو ضوابطو في  ،بالمعنى السمبي
كان ؟، ىذا في الببلد االسبلمية فما بالك ان !يكون ضارا بحريات أخرى وحقوق أخرى لممواطنين 

 .!االمر في ببلد الغير ؟

نثالثا:نملاننمماتسجنالحتيج

لممكان الذي تمارس فيو الحرية دخل كبير في تحديد مجاليا و مداىا ، يحتاج األمر الى تنظيم ؛ 
فالشارع مثبل وىو مخصص بطبيعتو لممرور  والمواصبلت وىو ميد لمرأي العام والتعبير الجزئي 

الفكرة ، ثم  جو تناقض ومظاىرات مضادة ، فالفكرة تعارضعن ىذا الرأي، يمكن أن يثير أو 
، ومنو لمكان ممارسة الحرية الدينية أو حرية 258، وأخيرا تواجو القوة  القوةيعارض العدد العدد

المعتقد ، تأثير لتعامل السمطة م  الفرد فالمصمي في المسجد والذي يدعو في كنيستو والراىب 
أخرى لذلك ، كما يمكن أن يكون المكان  في بعض  في صومعتو ليس كمن يستعمل أماكن

ان تعدى الفعل لتدخل الضبطية القضائية.. .و لبعض يان ضرفا مشددا في بعض الجرائم األح
 األمكنة قداستيا واعتبارىا لدى أىل ممة أو عقيدة فيؤخذ ذلك بالحسبان.

نتاب ان:زماننال  بيتنعننحتيجنالم    

                                                           

 .97ص.  .محمد عصفور، مرج  سابق - 258



 : ضماوات حرية انمعحقذ في انقاوىن انمقارنانفصم األول

720 

 

رية المعتقد مدلول ىام واىمية قصوى في التعاطي م  مجال قد يكون لزمان  التعبير عن ح
الحرية ومداىا القانوني و االجتماعي والسياسي ، ففي زمن السمم ليس كزمن االستثناء و الحروب 
، حاالت الطوارئ كما ذكرنا." وممارسة الحرية في الميل او في النيار؛ فما يتسام  معو في 

ما يسم  بو في األوقات العادية، وال تستثنى من ذلك أعمى االوقات االستثنائية يقل كثيرا ع
.  259عن االخبلل بالنظام العام" –معنويا  -الحريات شأوا في النظام الديمقراطي و أبعدىا

ولمزمان اعتباره لدى اغمب المعتقدين والمتدينين يتمثل في اوقات الصبلة أو أشير أو حتى أيام 
ناء مراسيم الجنازات ومرور المواكب الدينية ، فعمى السمطة العطل واالحتفاالت الدينية  أو أث

 وغيرىا.اء اتخاذىا قرارات من  التراخيص الضبطية مراعاة ذلك اثن

ن:نةماذجنمنن  اللنالضبطيجناال اتيجنف نالشأننال ية نالتابعالفتعن
ؤون تتعدد ىذه النماذج بما منحو القانون من صبلحيات  لمسمطات االدارية في تسيير الشن

الدينية، أو االشراف عمييا او مراقبتيا ، حتى ال تخالف النظام العام ، وسنرى ذلك عندما نناقش 
نوالتظاىرات الدينية ،  الشعائر الدينية ألصحاب العقائد المختمفة مسالة تنظيم ممارسة

م بكل اجراء ولو نرج  الى القانون الجزائري فان القانون يمن  صبلحيات لمبمدية والوالية،  بالقيا 
يرمي الى تشجي  تطوير العمل الديني في المناطق الترابية التابعة ليا؛ فتكمف اجيزة البمدية عمى 

 وتنشئ، تصم  المقابر-المراكز االسبلمية.تصون المساجد والمدارس القرآنية و  -الخصوص:
التي تتعمق  تنظم الندوات والمحاضرات والمعارض -لعمومية المكمفة بتنظيم الجنائزالمصال  ا

 بالثقافة االسبلمية تبعا لمبرنامج الذي يقرره وزير الشؤون الدينية
، كما يجب أن يقترن كل من  جديد في حقل العمل تسير عمى من  التراخيص بجم  التبرعات

 .260الديني يسند الى البمدية او الوالية بموارد ووسائل مطابقة لو
                                                           

 .98ص. ،نفس المرج  259

المتعمق بصبلحيات البمدية والوالية في مجال الشؤون الدينية،  1981-12-26المؤرخ في  386-81مرسوم رقم   - 260
 .1898، ص.1981لسنة  52ريدة الرسمية العدد الج



 : ضماوات حرية انمعحقذ في انقاوىن انمقارنانفصم األول

727 

 

بممارسة  الدينية التي نص عميا االمر المتعمق مشعائرلولنعطي مثاال حيا فمثبل المجنة الوطنية  
وقاف. تعقد اجتماعاتيا بمقر وزارة الشؤون الدينية واألعائر الدينية لغير المسممين، فيي الش

وتجتم  المجنة بناء عمى استدعاء من رئيسيا كمما اقتضت الضرورة وعمى االقل مرة كل ثبلثة 
قة بممارسة الشعائر الدينية الى المعنيين باألمر في اجل ال اشير ، وتبم  المجنة قراراتيا المتعم

باعتماد  تبم  آراء المجنة المتعمقةيتعدى الشيرين ابتداء من تاريخ ايداع الطمب أو الشكوى، كما 
الجمعيات ذات الطاب  الديني وبتخصيص البنايات الى السمطة المؤىمة في أجل ال يتعدى الشير 

  .261الواحد من تاريخ اخطارىا
ن:المبحثنالثالث

ناليجةاةاتنال ضةةةةةةةةالضم

بمد يريد أن يطبق سمطة  أي إن السمطة القضائية صمام األمان الحترام الحقوق والحريات في
وسنعرض لدور القضاء بصفة عامة في حماية الحريات العامة وحرية المعتقد  ،القانون وحكمو
 بصفة خاصة.

نبصفجنعامجنجنالحتياتنال امج:نال ضاونو وتهنف نحمايالمطلبناألول

إن نزاىة واستقبلل القضاء ىو في أصمو حق من حقوق اإلنسان أكثر من كونو امتيازا لمسمطة  "
 .263فالقضاة يجب أن يكونوا أحرارا مستقمين ال سمطان عمييم غير القانون ... 262 "القضائية

                                                           

-07ص بممارسة الشعائر الدينية لغير المسممين خاصة المادة التاسعة. و المرسوم  التنفيذي رقم االخ 03-06األمر  - 261
الخاص  2007ماي  19المؤرخ في  135-07المنظم لمجنة الوطنية لمشعائر الدينية ، و المرسوم التنفيذي رقم  158

 بالتظاىرات الدينية.

والتوزي ، األردن  الحامد لمنشر دار . ،نضماةاتنح وقناإلةساننف نظلنعاةوننالطواتئظين خالد عبد الرحمانأ - 262
 .179 .، ص2008
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في حال التنازع  ،قحق التقاضي كضمانة لحماية الحصول عمى الحقو  264وتذكر أغمب الدساتير
خاصة في مجال الحريات  ،عمييا وردىا ألصحابيا وعدم مصادرة ىذا الحق وااللتفاف عميو

 العامة في مواجية السمطات العامة.

 .265ي حماية حرية المعتقدف ردو  لواستقبللية القضاء ف

طة في التقاضي من تدخل السمالحق مطة القضائية ضمانو ىامة لحماية تشكل استقبللية الس
 دون أخرى أو طرف عمى حساب آخر. أو طائفة  التنفيذية ، أو حتى تحيزىا لفئة

ان العدالة مسألة مبدئية تض  الى جانب االنسان قرينة لصالحو مفادىا أنو بريء حتى يصدر 
القانون وفي نظر دئي لدى االنسان أنو بريء في نظر حكم عادل بإدانتو ،انيا االحساس المب

ذا األمر استقبللية السمطة التي تقوم بالمتابعة الجزائية والتي تحقق في . ويجسد ى266السمطة
 األمر والتي تصدر الحكم)ىيئة الحكم( وحتى التي تسير عمى تطبيق العقوبة  وتنفيذىا.

سوف نرى كيف كان لمقضاء اليد الطولى في تفسير القوانين المتعمقة بحماية حرية المعتقد، فما 
، ساىمت في توضيحو االجتيادات القضائية في ىذا التشريعية عجزت عن تحديده النصوص

 المجال.
                                                                                                                                                                                            

لكن نجد أن القضاة وكيفية تكوينيم وتعيينيم تكون كثيرا بيد السمطة التنفيذية وليس عن طريق االنتخاب كما في بعض   -263
 .نفيذية في تشكيل الييئة القضائيةة التلذلك ىناك تأثير كبير لمسمط ،الدول

" الحـق فـي  151، المـادة المعـدل 1996من الدستور الجزائري الحالي، سنة  33من الدستور الحالي، المادة  68المادة  - 264
 " ال يخض  القاضي إال لمقانون " . 147الدفاع معترف بو "  المادة 

 06أغســطس الــى  26يمــة ومعاممــة المجــرمين  المعقــود فــي ميبلنــو  مــن اعتمــد  مــؤتمر األمــم المتحــدة الســاب  لمنــ  الجر - 265
 .1985نوفمبر  عام  29القضاء و أقرتيا الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في  الوثيقة الدولية بشأن استقبللية  1985سبتمبر 

،  2009الخامســـة ، ، الطبعـــة منشـــأة المعـــارف ، االســـكندرية ،مصـــر  .عةةةاةوننح ةةةوقناالةسةةةان، الشـــافعي محمـــد بشـــير- 266
 .237ص
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ىي أن القضاء متنوع ومتعدد تعدد المنازعات والدعاوى  ،ىنا نقطة ميمة يجب االشارة اليياو 
واىتمامنا ينصب عمى القضاء  ، فان كان موضوعنا الحماية الجنائية لحرية المعتقد،صة بيااالخ

حرية المعتقد تطبيقات كثيرة في مجال القضاء العادي ، والقضاء فان ل، دون غيره الجنائي
التعرض لحرية الدستوري والقضاء االداري، تساعد عمى فيم الجزاءات الجنائية التي ترافق 

، أو حتى من االدارة بعدم من  اد العاديينالمعتقد. ىذه األخيرة تنتيك كذلك من طرف األفر 
، أو حتى رفض االنضمام الى و رفض القيام باحتفال دينيبل، أتراخيص بناء دور العبادة مث

الكنيسة أو طائفة معين ، من طرف المؤسسات الدينية المعترف بيا، وىل ىذا يدخل في اطار 
حماية حرية المعتقد باعتبارىا شأنا عاما تساىم فيو ىذه المؤسسات، وماىي نوع  القرارات التي 

خض  لمرقابة  أم ال  ، وىل توصف آخر(  اأم لي ةديني، أم  ةاداري اتقرار  ىل ىيتصدر عنيا)
، يعطي الحق لصاحب  !ىل ىذا تعد عمى حرية المعتقد الشخصية ؟ اوفي حالة خضوعي

 . المصمحة االدعاء امام القضاء لحماية حرية معتقده

أما اذا كان األمر متعمقا بشؤون القانون الخاص  فانو يمكن  أن تراعى فيو الجانب العقدي 
طراف القضية ، اذا كان من أبناء دين غير الدين الرسمي لمدولة ومثال ذلك في شؤون األسرة أل
األحوال الشخصية لغير المسممين من أبناء الطوائف المعترف بيا كما في لبنان؛ حيث تثار ،

اشكالية تطبيق قانون الممة أو الطائفة عمى المنازعة المعروضة والجية المخولة بالنظر فييا ، 
، اذا ظير عنصر أجنبي في العبلقة فضبل 267وتثار مشكمة تنازع القوانين عمى المستوى المحمي

وىياكميا ، 268في سوريا حيث لمطوائف الكاثوليكية قانونياعن الطرف األجنبي. و كذلك الشأن 
وقضاتيا ...  أما مجال العقائد الدينية واألمور الكنسية فيي من اختصاص المراج  المذىبية 

                                                           

ورات زيــن منشــ. عةةواةينناألحةةوالنالشالصةةيجنلةة ىنالطوالةةعناالسةةمميجنوالمسةةيحيجنف  ةةانوعضةةاونو شةةتي ا ،أكــرم يــاغي - 267
 . 278 .ص.2007، لبنان بيروت، الحقوقية،

 .2007ي ،النور  ةخصية لمطوائف الكاثوليكية . مؤسسالخاص باألحوال الش 18/06/2006بتاريخ 31القانون رقم   - 268
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من القانون الطوائف الكاثوليكية( ،  كما تختص بالنظر في  قضايا القانون  271ق )المادةالمطم
 من القانون السابق ذكره(.  278)المادة  269العام اذا لم تتعارض م  العقيدة والشرع الكنسي

أما في مصر فممطوائف القبطية قوانينيا الكنسية وقضاؤىا المعتبر في الخصومات الدينية 
 270فمممسممين المحاكم الشرعية ولممسيحيين المجالس الممية ولمييود المحكم الشرعيةوالعقدية 

،وىذا ال يمن  أن تتقارب ىذه القوانين لتقبل اختصاص أخرى في أمور العبلقات الخاصة 
، اال أن الغالب ىو" تعدد الشرائ  التي تحكم األحوال ازالت التي تق  بين أطراف الدعوىوالتن

، فالقاعدة القانونية ال تطبق عمى األشخاص باعتبارىم مصريين العقائد في مصردد الشخصية بتع
 .271فقط بل تخاطبيم باعتبارىم منتمين الى ديانة  او ممة أو طائفة معينة"

التي ال و فيتعمق بمدى اختصاص الدوائر القضائية بأىم قضية  حساس والخطيرأما الموضوع ال
ي يؤمن بيا أبناء الدين الواحد او الممة الواحدة ، وانما تتعمق بشأن يخص األحوال الشخصية الت

عندما يريد أحدىم ان ينخم  ويخرج عن كل  العقيدة التي كان يؤمن وينتمي الييا ، ليعتنق دينا 
تي حاول الفقو تقديم لفينا تتفاقم المشكمة ا )أو ما يسمى باالعتداء عمى جوىر العقيدة(!؟آخر

محكمة النقض المصرية قرارات جريئة واضعة . كما قدمت 272نيااآلراء   والنظريات  لمحد م
 .المجتم أسس وزعزعة عب باألديان لتحقيق مآرب ومناف  مبادئ لعدم التبل

                                                           

 LA LOI CANONIQUEالشرع الكنسي:بالمغة الفرنسية - 269

مجمــة العمــوم  . تثةةوذلسنلمصةة تنلل اعةة ةنال اةوةيةةجن"ةظةةتةني يةة ةنفةة نميموعةةجناألعبةةاطناألنأســامة أبــو الحســن مجاىــد ،- 270
عـــن  توفيـــق فـــرج ، نة األربعـــون نقـــبل ســـال 1998العـــدد األول ينـــاير  ،ة عـــين شـــمسالقانونيـــة و االقتصـــادية كميـــة الحقـــوق جامعـــ

 . 116. ، الطبعة الثالثة ، صاألحوالنالشالصيجنلغيتنالمسلميننمننالمصتيينن

 .118نفس المرج  .ص- 271

 م ىنالضوعنال تاتنالصا تنعننالي جنال يةيجنف نمساللن غييتنال  ية ةنللتعابةجنال ضةاليج"ن،حسام الدين كامل األىواني - 272
  .149ر. ص.مص .مس، مطبعة جامعة عين ش1997 ،العدد األول يناير تصادية ،مجمة العموم القانونية واالق". 
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نالمةطقنال ضال نو وتهنف نحمايجنحتيجنالم    ال ضاونونن:نالمطلبنالثاة 

رنا بااللتجاء الى ، وىو يساعدنا عمى تصحي  تفكيعموما يعني قوانين العقل السميم ان المنطق
بديييات ومسممات تكون بمثابة قاعدة مرجعية لبلنطبلق نحو النتائج أو الوصول الى نتائج سميمة 

 .273اعتمادا عمى المنيجية المنطقية في التفكير

ان تعامل األجيزة القضائية م  الدالئل والوقائ  واألشخاص ال يمكن أن يغفل عن المنطق ، 
استداللو القانوني )القانون الواجب التطبيق( والقضائي)اسناد ناىيك عن عمل القاضي عند 

الوقائ  واألفعال طبقا لمقانون ولجيد ذىني( يميز فيو الحق عن الباطل ، وصوال   الى اصداره 
 لمحكم فيو يبني اقتناعو وفقا لما توافر لديو من أوراق واقتن  بيا  واطمأن الييا .

ننالمبحثنالتابع: 

نشتي جناالسمميجالضماةاتنوفقنال

جاءت الشريعة االسبلمية بضمانات عدة لحرية المعتقد، نذكر منيا عمى سبيل المثال  ونقسميا 
ضمانات متعمقة بالعباد فيما بينيم سواء كانوا حكاما او محكومين،  الى نوعينحسب رأينا 

 اثنين مطمبينومن ىنا ينقسم ىذا المبحث الى  وضمانات متعمقة بحقوق اهلل عمى العباد،
: الضمانات  الثانيالمطمب ، أما  العباد فيما بينيم لمتعمقة بحقوقالمطمب األول : الضمانات ا

 .اهلل عمى العباد وقالمتعمقة بحق

نال با نفيمانبية منلمطلبناألولن:نالضماةاتنالم  ل جنبح وقا

كم والتسيير و ينقسم الناس الى حكام ومحكومين، وىذه التفرقة ناشئة بسبب أخذ فئة بزمام الح
تميز سواء كانت دينية أو عرفية أو تعاقدية األمر والتدبير، عن طريق سبب من أسباب ال
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وفئة  محكومة  وىي الغالب األعم من المجتم  تنتظم في اطار نظام وقانون يمن    .....الخ ،
 الفوضى وتقاط  المصال  درءا لممفاسد و الحروب والمنازعات.

لما تكممت عن نظام الحكم فإنيا جعمتو طريقا ووسيمة تسوس بيا المجتم  ان الشريعة االسبلمية 
انت الناس وال تجبرا عمييم،  بل ك المآل، ولم تكن الخبلفة تأليا عمىتحقيقا لمصالحو في اآلن و 

 ليم سياسة شرعية لمصالحيم ، وحفاظا عمييا من االنتياك.

مسممين يعتبرون بشرا من أصل واحد،  ان األفراد في نظر الشريعة االسبلمية، مسممين وغير
وىم في ىذا يعيشون عمى أرض واحدة، والعبلقات التي تربطيم عبلقة انسانية، وبالتالي 

التعايش وضوابطو تحكمو السنن الكونية، من حيث ايمان المؤمن وكفر الكافر، وىذا  فإمكانية
 االختبلف باق ألنو من حكمة اهلل في خمقو.

جتم  السبلمي يتمتعون بحرية معتقدىم ، ويباشرون شعائرىم الدينية وفق غير المسممين في الم
ما تمميو عقائدىم ، في اطار القواعد والشروط التي يحددىا عقد الذمة أو االمان ، وىم في ىذا 
يتمقون الرعاية والحماية من الدولة االسبلمية، مقابل دف  الجزية التي تعتبر مقابل الحماية وعدم 

 .جانب المسممين، وىذا مثبت في التاريخ االسبلمي  القتال الى

 نع  نالذمجأوال:

،  ولفظ الذمة والعيد  غير المسممين أصناف كما ذكرنا وىم المختمفون عن المسممين في الديانة
كميم في األصل ، وكذلك لفظ "الصم "، فان الذمة من جنس لفظ  العيد والعقد ،  ءىؤاليتناول 

فبلن "  أصمو لو من ىذا أي في عيده وعقده، أي فألزمو بالعقد والميثاق، وقوليم : ىذا في ذمة 
....... ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جيتو ، سواء وجب بعقده او بغير عقده

وىو يتناول صم  المسممين بعضيم م  بعض،  ،وىكذا لفظ "الصم " عام  في كل صم 
ح كثير من الفقياء "أىل الذمة" عبارة عمن يؤدي وصمحيم م  الكفار، ولكن صار في اصطبل
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الجزية، وىؤالء ليم ذمة مؤبدة، وىؤالء قد عاىدوا المسممين عمى ان يجري عمييم حكم اهلل 
ن.274ورسولو: اذ ىم مقيمون في  الدار التي يجري فييا حكم اهلل ورسولو

ين مـــن غيـــر واذا كـــان وصـــف اىـــل الذمـــة ىـــو اكثـــر األوصـــاف شـــيوعا فـــي الحـــديث عـــن اآلخـــر 
المســـممين، فـــان ىـــذا الوصـــف بحاجـــة الـــى تحديـــد موقـــ  التعبيـــر  فـــي شـــريعة اهلل، قبـــل أن يطـــرح 
جــدواه ف خريطــة الواقــ  االســبلمي، واســتخدمت الكممــة فــي كتابــات النبــي صــمى اهلل عميــو وســمم 

فاســتقر عقــد  الــى األفــراد والعشــائر، ومنــو دخــل التعبيــر فــي قــاموس التخاطــب مــ  غيــر المســممين
الذمة في البناء الفقيـي والقـانوني لممجتمـ  االسـبلمي، و مـن خـبلل بعـض الشـواىد والـدالئل التـي 

الـــذي بـــدأ التزامـــا وأمانـــة قـــد انتيـــى بفعـــل الممارســـات  تعمـــي مـــن كرامـــة االنســـان، فـــان عقـــد الذمـــة
، ومنــــو صــــار فــــي أغمــــب الرديئــــة والمنافيــــة لــــروح االســــبلم أن صــــار ســــبيبل لبلنتقــــاص والميانــــة

تمعـــات االســـبلمية والـــدول العربيـــة مصـــطم  أىـــل الذمـــة غيـــر موجـــود، واســـتعيض بغيـــره مـــن المج
النـاس ومـواطني الدولـة الواحـدة   المصطمحات ، أي األجانب ، وتحقيق مبدأ المساواة بين جمي  

 .275مسممين وغير مسممين

ل مــــ  ضــــمن األطــــر الشــــرعية لمتعامــــ لكــــن ،النســــانية ســــمحت لممســــممين االجتيــــادان الكرامــــة ا 
المختمفين دينيا، ودراسة طبيعة العبلقـات  معيـم فبوبـوا فييـا أبوابـا مـن الدقـة بمكـان، بحيـث تشـير 

                                                           

ا المسممين عمى ان يكونوا في دارىم سواء كان الصـم  عمـى مـال أو غيـر مـال ، ال "بخبلف أىل اليدنة  فانيم صالحو   - 274
تجـري عمــييم أحكــام االســبلم كمــا تجــري عمـى اىــل الذمــة ، لكــن عمــييم الكــف عـن محاربــة المســممين، وىــؤالء يســمون أىــل العيــد 

تيطان ليـا ، وىـؤالء أقسـام: رسـل وتجـار ، وأىل الصم  وأىل اليدنـة. وامـا المسـتأمن فيـو الـذي يقـدم بـبلد المسـممين مـن غيـر اسـ
ومستجيرون حتى يعرض عمييم االسبلم والقرآن ، فان شـاؤوا دخمـوا فيـو وان شـاؤوا رجعـوا الـى ببلدىـم ، وطـالبوا حاجـة مـن زيـارة 

والقــرآن فــان أو غيرىــا ، وحكــم ىــؤالء أال ييــاجروا ، وال يقتمــوا وال تؤخــذ مــنيم الجزيــة، وأن يعــرض عمــى المســتجير مــنيم االســبلم 
دخــل فيــو فــذاك ، وان احــب المحــاق بمأمنــو ألحــق بــو ولــم يعــرض لــو قبــل وصــولو. فــاذا وصــل عــاد حربيــا كمــا كــان. "ابــن قــيم  

 .336.337المرج  السابق، ص.ص. .هلنالذمجأحلامنأالجوزية، 

 .126. 110.ص.ص ،1999، الطبعة الثالثة، القاىرة، مصر، دار الشروق  .مواطةوننالنذميونفيمي ىويدي،  - 275
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الكرامـة  وفي سبيل حماية ،  وفي المباس والمأكل والمشرب...الخ.حاالت التعامل اليومي كلالى 
 القتــال لتحتــرم ثــركمــى ازالـة الفتنــة فــي الــدين، وكـان أمنــ  االكــراه فـي العقائــد، وعمــل عو االنسـانية 

 .276وتحمي العقائد الدينية من أن يضار امرؤ في دينو ، االرادة االنسانية

وىـو الـراج  أنيـا  -حسـب  ماذىـب اليـو الجميـور-ان طبيعة العبلقة التي تـربط المسـممين بغيـرىم
مــن قــال تعـالى: " يــا أييـا النــاس انـا خمقنــاكم ،مبنيـة عمــى السـمم والتعــارف والتعـاون والبــر والقسـط

،   277ذكـــر وأنثـــى وجعمنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل لتعـــارفوا ان أكـــرمكم عنـــد اهلل أتقـــاكم ان اهلل عمـــيم خبيـــر
قاهذعلاىٚ:"يْٖٝلامٌحدلِحىلذِٝىلٌٝقلاذي٘مٌعلٜحىل ِٝٗىلٌ، كما يوصي بالبر والعدل معيم

ٝخزج٘مٌٍِوٝارمٌأُذثزٌٕٗٗذقظط٘ححىٌٖٞحُحٝحةحىَقظطِٞ"
278. 

الفقيــاء كثيــرا فــي الحقــوق المتعمقــة بــين المســممين وغيــرىم، ســواء االجتماعيــة، أو فــي  وقــد فصــل 
ويضــمن الحريــة الدينيــة بــبل  ، بمــا يشــي  األمــنشخصــية، والمعــامبلت والعــاداتمجــال االحــوال ال

 لكن بشرط أن ال تتخذ ذريعة لحرب أو خيانة أو غدر.اكراه، 

  ضمانناألمجنثاةيا:

وتجاوبــــو مــــ  الفطــــرة البشــــرية تجــــاوز ضــــمان العمــــل بمقرراتــــو صــــورة  بفضــــل انســــانية االســــبلم 
النصـــوص والقواعـــد أو الدســـتور والقـــوانين الـــى ضـــمير االمـــة المســـممة  ، بحيـــث يتخـــذ رأيـــا عامـــا 
اســـبلميا ...ويتمثـــل ضـــمان األمـــة  فـــي فعاليـــة تطبيـــق واجـــب التواصـــي بـــالحق  وواجـــب األمـــر 

ريخنــا االســبلمي مــن نمــاذج ىــذه الضــمانات ، ذكرنــا بــالمعروف والنيــي عــن المنكــر، ولعــل فــي تا
..ومن مفاخر القضاء االسـبلمي ، أن التقاضـي كـان مكفـوال لممظمـوم ميمـا كـان دينـو بعضا منيا.

                                                           

 .""ال معاتناالي ماعيةجنبةيننالمسةلميننوغيةتنالمسةلميننفة نالشةتي جناالسةمميجمحمود محمد عمي أمين الزمناكوبي،  - 276
 .46.ص.2007 لبنان، ، بيروت  ، كتاب ناشرون،شريعة االسبلمية. من جامعة بغدادرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في ال

 .13سورة الحجرات اآلية - 277

 .08سورة الممتحنة اآلية  - 278
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،و قصــة درع ا عمـــي رضــي اهلل عنـــو مــ  النصـــراني الــذي وجـــدىا ، فممــا اختصـــما الــى القاضـــي 
م لصــم  النصــراني، فمــا لبــث ان عــاد شــري  ، لــم تكــن لعمــي بينــة ، والــدرع لــدى النصــراني فحكــ

 بب ىذه الضمانة .النصراني ، ليعترف ان الدرع لعمي كرم اهلل وجيو ، وأعمن اسبلمو بس

 اهللنعلىنال با نوقالضماةاتنالم  ل جنبح :ننالثاة المطلبن

تنبــ  ىــذه الضــمانات بمــا فرضــو اهلل عمــى العبــاد مــن واجبــات ، والعبــاد  بمســممييم وغيــر ذلــك ،  
   في ىذا فان الضمانات التي تأتي مما يمي:وض عمييم التعامل بينيم، و مفر 

، ولمــا كانــت حقــوق المــواطنين فــي وىــو أقــوى الضــمانات  وأصــل وجودىــا ن:ضةةماننااليمةةان-أوال
فقواعــد االيمــان  تقضــي بضــرورة ايمــان المســممين حكامــا  ،دولــة االســبلم مــن المقــررات الســماوية

 ه الحقوق، فرعايتيا جزء من رعاية االسبلم وااليمان نفسو.ومحكومين مجتمعين لموفاء بيذ

نال ولجن-ثاةيا نووايب نالشتعيج نالم تتات يرج  ثبات المقررات الشرعية الى ثبات  :ثبات
ال تتعرض  الثباتالنصوص الشريعة العامة المستخمصة من النصوص ، وبتوفر عنصر 

يير أو النقص أو الحذف، فتستقر األمور  مقررات الشرع بما فيو حقوق المواطنين لمتقمب أو التغ
 .279وال تضطرب الحقوق

ان اىتمام الشريعة االسبلمية  بالمختمفين عنيا ، ينم عن تسام  ورحمة  عالمية جعمت احكام  
 ين أنكرواالذ الشرع تخاطب المشركين وأىل الكتاب  خطابا مختمفا، فيو بالنسبة لممشركين

من تمك الجية في بعد عن الدعوة االسبلمية التي تقوم عمى فكانوا  ،الصان  وعبدوا غير اهلل
 فكرة التوحيد و افراد اهلل بالعبادة.

                                                           

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في السياسة  .،ن"ال  ايشنبيننالمسلميننوغيتهمن االلن ولجنواح ة"سورحمن ىدايات -279
 .355-348. ص.ص.، مصر2001اعة والنشر والتوزي  ، الشرعية من جامعة القاىرة، نشر دار السبلم لمطب
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أما الييود والنصارى فقد كانوا أقرب الى فكرة التوحيد، اذ ىم يعبدون اهلل ويقرون باألنبياء، 
ف تشري  ، ليذا كان التشري  االسبلمي  ليم خبلون نبوة محمد صمى اهلل عميو وسممولكنيم ينكر 

 .األولين

ارى ، ويطمق عمييم الفقيا اىل : أىل الكتاب ىم الييود والنصال شتيعناالسمم نألهلنالل ابنأ/
صالحيم  و مة الن حقوقيم اعطاىا ليم االسبلم ، وصدرت بمقتضى ذمة اهلل ورسولو،الذ

قبوليم الجزية، ودخوليم تحت طاعة المسممين،  شروط خاصة منيا: المسممون عمى 
 .مكن جريانو عمييمألحكام االسبلم فيما أخضوعيم و 

أعطــى االســبلم الــذميين حريــة التفكيــر واالعتقــاد فأبــاح ليــم اقامــة شــعائرىم واعــبلن طقوســيم فــي 
بيعيم وكنائسيم، كما اباح ليم الجير بيا في أحيائيم ومحبلتيـم، واقـرىم عمـى اتبـاع احكـام ديـنيم 

 ما لم يتحاكموا الينا فنجري عمييم حكم االسبلم.فيما ينشا بينيم من معامبلت ومرافعات 

اوؤوا : كـان حريـا باإلسـبلم أن يقـف مـن قـوم بـدؤوه بالعـدوان، ونـال شتيعناالسمم نللمشتلينب/ن
حـين بـدأ  عـاد الـى، ثـم باالبتبالمثل،  بل دعـا اتباعـو الـى صـبر بالرد دعوتو، وأرادوا  كسر شوكتو

 ."280فان قاتموكم فاقتموىم "العدوان واالعتداء ، قال تعالى :المشركون القتال ، فشرع القتال لدف  

، وحــرم عمــى المســممين ذبــائحيم ومنــ  المشــركين هلل المســممين مــن مصــاىرتيم وارثيــمكــذلك منــ  ا
. فمــن رغــب الــدخول الــى بــبلد المســممين مســالما فمــو االمــان -كمــا ذكرنــا–دخــول المســجد الحــرام 

حىَشلزمِٞحطلرواركعلاجزٓ رلٚٝظلَاملوًحثلٌأتيغلٔقلاهذعلاىٚ:"ٗحُأ ل ٍلِمدة اقامتو 

ٍأٍْذىلتاٌّٖقً٘يٝعيَُ٘"
281. 

                                                           

 لبقرة.من سورة ا 191جزء من اآلية - 280

 .06سورة التوبة اآلية - 281
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جب عمى المشركين الخضوع لسمطان الدولـة االسـبلمية ، وجريـان أحكـام لكن م  ىذه الحقوق أو  
 نيــافإمــور العقيــدة والتعـاليم الدينيــة ، عـدا مــا يرجــ  الـى أفـي المعــامبلت والجنايــات مييمــاالسـبلم ع
 .282من عيودىم مستثناة

                                                           

ال معاتناالي ماعيجنبيننالمسلميننوغيتنالمسلميننف نالشتي جناالسمميجنوالي و يجنبدران أبو العينين بدران،  - 282
 .18. 15، ص.ص 1984دار النيضة العربية، القاىرة ، مصر،  والمسيحيجنوال اةون.
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 :الثانيالفصل 

في التشريعات  قيود حرية المعتقد

 المقارنة
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ن:الثاة الفصلن

نف نال شتي اتنالم اتةجنعيو نحتيجنالم    

حرمتيا  ،التي ذكرناىا تحفظ لحرية المعتقد، فإن الضمانات األولتبعا لما أوردناه في الفصل 
ببعض القيود التي كون دون قيد فيي محدودة تمكن أن يال  ه المحافظة، لكن ىذووجودىا
 .ختبلف التشريعاتتختمف با

، ثم في المبحث الثاني القيود نعرض لمقيود في النظم القانونية ففي المبحث األول سوفومنو  
الضمانات وبين الشريعة الثالث تعقد مقارنة بين القيود و في الشريعة اإلسبلمية وفي المبحث 

 النظم القانونية وبالتالي تكون خطة ىذا الفصل كالتالي :اإلسبلمية و 

 : القيود الواردة عمى حرية المعتقد في النظم القانونية.المبحثناألول

 : القيود الواردة عمى حرية المعتقد في الشريعة اإلسبلمية.المبحثنالثاة 

 الشريعة اإلسبلمية. المقارنة بين الضمانات والقيود في النظم القانونية وفي:نالمبحثنالثالث
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ن:حثناألولالمب

نتيجنالم    نف نالةظمنال اةوةيجنال يو نالوات ةنعلىنح

تتعدد ىذه القيود وىي تؤكد عمى ضرورة احترام حرية المعتقد، ومن بين ىذه القيود ما يرد 
عاما في الدستور أو في التشري  أو تضعو السمطة اإلدارية وىي تمارس نشاط الضبط 

 ي .اإلدار 

نالمطلبناألولن:نالم صو نبال يو نالوات ةنعلىنحتيجنالم    

القيود ىي النظام العام واآلداب عامة بمعنى أنو ال يمكن التذرع بالحرية لبلعتداء عمى القيدين 
 .بقين والذي يشكبلن أساسا المجتم السا

د وىذه الحدود بل ال بد أن يكون ليا حدو  وبالتالي فإن أي حرية ال يمكن أن تكون مطمقة ،
ىي التي تسم  لآلخرين بالتمت  بنفس الحقوق والحريات التي يرتضييا المجتم  ككل ويقبميا 

من اإلعبلن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر في عام  04عمى حد تعبير المادة 
الفقرة  29، مادة 1948، وكما نص في اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر سنة 1789

لثانية " الفرد يخض  في ممارسة حقوقو وحرياتو لتمك القيود التي يقررىا القانون فقط لضمان ا
 االعتراف بحقوق الغير وحرياتو ......

وبالنسبة لحرية ممارسة الشعائر في مجال حرية المعتقد، حرصت االتفاقية الخاصة بالحقوق 
ثة خضوع "حرية الفرد في التعبير عن ، فقد وردت في الفقرة الثال1966المدنية السياسية لسنة 

ديانتو أو معتقداتو فقط لمقيود المنصوص عمييا في القانون والتي تستوجبيا السبلمة العامة أو 
 النظام العام أو الصحة العامة أو األخبلق أو حقوق اآلخرين وحرياتيم األساسية ".
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نالفتعناألولن:نالةظامنال امنل ي نعلىنحتيجنالم    

النظام  و ؟كما مدى ىذه الحرية أو تم :ألية حرية أن تكون مطمقة واالختبلف وق  في ال يمكن
بـ " مجموعة المصال  واألسس التي يقوم عمييا كيان الجماعة سياسية أو العام الذي يعّرف 

 .اعتبر كقيد لدرجة ارتباط النظام العام بالمعتقد 283اقتصادية أو اجتماعية أو أدبية"

دة والدين بيذه األسس، فإن درجة ارتباطيا بيا يختمف من دولة ألخرى وعميو وأما عبلقة العقي
فيناك من يعتبر الدين من ىذه األسس والمساس بو مساس بأحدىا، والعكس صحي  وبالتالي 
فالحماية التي يولييا المشرع لحرية المعتقد تتقيد بمصمحة المجتم  ورأي األغمبية، فإذا كانت 

ين واحد فإن حرية المختمفين معيم تتقيد أكثر منو في حالة كون المجتم  ىذه األخيرة تدين بد
 .األديان واألعراف والعكس بالعكس متعدد

 ؛، ليا حدود خارجية وأخرى داخميةفإن الحرية التي نتغنى بيا جميعاومن الناحية الفمسفية 
لكنيا ليست مطمقة التي تفرض عمى اإلنسان نوعا من الضرورة و  ىي"محدود الخارجية بالنسبة ل

.. وجممة الجوانب السيكولوجية واآلراء واألحكام المختمفة .وىي جممة الصفات التي يرثيا المرء
األمور جميعا تؤلف حدودا ، إن مثل ىذه والدين بما يسمى البيئة الروحية المنتشرة في الثقافة

 .284ال نستطي  نكرانيا " لحريتنا

                                                           

   

لمنظـام العـام   تقـدهالنظام العام، ألن كـل النظـام يتبـين المضـمون الـذي يع كثير من التشريعات تنأى بنفسيا عن تعريف  283
دار وائـل لمنشـر،  .الم اللنإلةىنعلةمنال ةاةونعوض أحمد الزعبي، ، أنظر: اسية والقانونية لمدولة والمجتم حسب النزعة السي

 .122 .، ص2003الطبعة الثانية ، األردن، 

 .، ص1999 ،، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية .نال يننوالفلسفجنوال لمن،نمف ومنالحتيجنبينعبد الحميد قطاف - 284
157. 
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العام في العرف القانوني، وليس المقصود من ىذه  وىذه الحدود ىي ما تطمق عميو النظام
القيود الخضوع ليا والتوقف عندىا، بقدر ما ىي ضرورية في البناء االجتماعي، ألن تصرفات 
أي فرد في المجتم  إنما ينب  عن إرادتو التي بدوره كانت خاضعة لمجموعة من األسس 

عمى أنو تنازل منو عن حريتو " وىذا  والحدود التي تسمى الحدود الداخمية وىذا كاف لمتدليل
 .285ضروري لتوجيو شخصيتو ، الوجية المقيدة في المجتم  سواء قسرا   أو التزاما " 

؛ فمن والعكس ىو الصحي  إن النظام العام ينتقص من حرية العقيدة ويكبميا؟ قد يقول قائل
فقط بما يؤسس وجودىا  وتقيدىا ،مصمحة الجماعة أال تعيق الحريات لؤلفراد والمواطنين فييا

وكيانيا، فإذا تيدد كيانيا ىنا تتدخل الجماعة باسم النظام العام لمحد من ىذه الحرية، وبالتالي 
" فبل تعارض بين الحرية والنظام العام في التصور الديمقراطي وال يعتبر ىذا األخير انتقاصا 

عمييا،  بل ىو شرط كامن من الحريات ، كما أنو ليس سمطة خارجية أجنبية عنيا ومفروضة 
ذا كانت ىناك مقابمة فيي ليست بين الحرية  فييا فالحرية والنظام العام وجيان لعممة واحدة وا 

نما بين الحرية والسمطة ال أكثر مما فكرة النظام العام عامة التي قد تحمل والنظام العام ، وا 
 .286وتسخرىا لمعدوان عمى الحرية تحتمل 

نال امجنل ي نعلىنحتيجنالم    الفتعنالثاة ن:ناآل ابن

إن فكرة اآلداب العامة كفكرة النظام العام، صعب تعريفيا بدقة، وثار بشأنيا خبلف كبير، 
حاولوا تعريفيا ،ومن ىذه التعاريف " ىي مجموعة األصول واألسس األخبلقية  ولكن الفقياء

ن.287معينة وزمن معين " التي يقوم عمييا نظام المجتم  والبلزمة لبقائو وتماسكو في جماعة 
                                                           

 .160، صمرج  سابق ،عبد الحميد قطاف - 285

وراه، جامعة القاىرة، أطروحة دكت . "نوعايجنالةظامناالي ماع نباع باتهانعي انعلىنالحتياتنال امج"محمد عصفور،  - 286
 .94 .ص .1963

 .129 .، صرج  سابقبي، مغعوض أحمد الز  - 287
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وىذه القواعد واألصول يرثيا اإلنسان وىي تشكل من ضمن آرائو وأفكاره والعادات المتأصمة 
 في المجتم  .

ويعتبر الدين والعقيدة أىم موجو لآلداب العامة، بما تفرضو عمى المعتقدين مجموعة من 
قامة بعض الشعائر، التي ربما تكون في نظر المجتم    منافية لآلداب العامة .السموكات وا 

تختمف من باب أولى وفكرة اآلداب العامة مرنة، قد تتغير في المجتم  الواحد من زمن آلخر و 
 .من مجتم  آلخر

وبالتالي  ،والدين عادة يحمل عمى صفات وأخبلق التعامل م  الغير بنزاىة وحمم وحكمة 
ميا ألن أغمب األديان تدعوا إلى فحرية التدين ال تعني  حرية انتياك األخبلق بل يعني احترا

 أخبلق حميدة وآداب رفيعة ".

نالمطلبنالثاة :نأةواعنال يو نالوات ةنعلىنحتيجنالم    

نالفتعناألول:نال يو نال س وتيج

ترد ىذه القيود في دستور الدولة وىي غالبا ما تمحق مبدأ حماية الحق أو الحرية بعبارة " 
" في حدود القانون " ، " بناء عمى القانون " .وىذه العبارات مضمونة " أو " وفقا لمقانون" أو 

ن  تدل عمى ضرورة االلتزام بيذه الحريات إلى الحدود التي يسم  بيا القانون ، فيذا األخير وا 
ذا ما حدث العكس فإن  ،كان ينظم الحق والحرية، إال أنو عند نقطة ما ال يسم  بتجاوزىا وا 

، تتقمص  ليتدخل الدستور بوصفو القانون األسمى وباألىداف صبلحيات القانون بمعناه الضيق
 التي يرجوىا من الدولة ) السمطة ( وىو ضمان الحريات وكفالتيا .

وما يعاب ربما عمى ىذه العبارات أنيا تحيل إلى التشري  ) القانون ( ليقيد ىذه الحرية ) حرية 
و الذي يراه مناسبا دون أن تخالف روح وقيل ذلك لينظميا عمى الوج ،المعتقد في حالتنا ىاتو (

 الدستور وفحواه.
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وقد ثار بيذال الخصوص خبلف حاد بين الشراح حول التفرقة بين تنظيم الحرية وتقييدىا كما 
ذكرنا آنفا، لكن  في عبلقة المؤسس الدستوري بالمشرع في ىذا المجال فإن سمطة المشرع ىي 

 ر أنيا :وافق ىذا الرأي عمى اعتبانسمطة مقيدة  و 

سمطة ترد في مجال دستوري مضيق فيو أصبل عمى سمطة المشرع حيث ال تعتبر الحريات 
أن تكون مادة دستورية، بل قد تكون أسمى  مجرد مادة تشريعية عادية، بل ىي أكثر من
 .اسا عمى القيمة العالمية لوجودىاومفروضة عمى المؤسس الدستوري قي

استثنائية، جاءت عمى خبلف األصل الذي ىو تأكيد  ةسمط سمطة المشرع في تنظيم الحريات
 .رية فوجب أن تحصر في أضيق الحدودالح

ن لم ترد بحدود موضوعية واضحة وثابتة في الدستور إال أنيا م  ذلك ليا  أن الحريات وا 
معــان تصف أوضاعا وغايات يمكن معرفة ما يناقضيا ولذلك فإن التشري  الذي يقيد الحرية 

اع أن يناىض الغايات التي يصورىا مبدأ الحرية، يكون تشريعا مخالفا لمدستور وييدم األوض
 .288وال يكون منحرفا في استعمال السمطة

نالفتعنالثاة ن:نال يو نال شتي يجن

ذا بيدف كفالة ممارسة ىذه وى 289يد الحرية يذكرنا سابقا أن سمطة المشرع ىي في تنظيم وتق
شرة بأن يصدر قانونا يحد من ممارسة بعض الحريات ، وتكون ىذه القيود بصفة مباالحرية

ومنيا حرية المعتقد، فبالنسبة لبعض الفئات باعتبارىا غير محمية وغير معنية بأحكام الحماية 
.ونأخذ مثاال أن المشرع يذكر الطوائف والشرائ  المرخص ليا في الدولة كما فعل المشرع 

الرسمية عندما أصدر قانونا يحظر نشاطيا  العراقي الذي خم  عن الطائفة البيائية الصفة

                                                           

 . 81 .  السابق، صمحمد عصفور، المرج - 288
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وكذلك تأكيده عمى األديان التي يعترف بيا بواسطة قانون ، أما غيرىا فبل   تشمميا الحماية 
290 . 

أما في الجزائر فمم يحدد المشرع الفئات التي تقيد حريتيا الدينية بقانون عمى اعتبار أن الدين 
بصفة عامة أحكاما خاصة لممارسة الشعائر لغير لكنو حدد  ،اإلسبلمي دين الدولة الرسمي

تعدد الطوائف  امكانية في ظل   وىذه كممة تحمل أكثر من معنى ،291المسممين بقانون 
 .ع تدارك ىذا األمر والتوضي  أكثرلذا وجب عمى المشر  ،واألديان

وأغمب التشريعات خاصة في مصر ولبنان، سوريا ..إلخ، تحدد مجموعة الطوائف المرخص 
 .أديان كثيرة مما يستوجب التحديد يا عمى اعتبار تعدد مجتمعيا فيب

أما الصورة غير المباشرة فيي عندما ينظم المشرع أمورا ليس ليا عبلقة بحرية المعتقد، سواء   
بالتعميم أو الصحة أو أي مجال آخر فإنو يض  قيودا عمى التمت  بحرية المعتقد بصورة غير 

ميم مثبل إذا وض  المشرع شروطا في البرامج التعميمية أو المعممين ففي مجال التع  مباشرة ،
حظيم   من التعميم  أو حتى المتمدرسين، وىذه الشروط تحرم أىل عقائد معينة الحصول عمى
.أما الصورة األكبر 292الديني يكون قد وض  قيودا من حيث لم يقصد، لذا وجب مبلحظة ذلك

فيدين من حماية حريتيم الدينية حدود الحماية، بأن يعتدوا لتدخل المشرع بقيود ىو تجاوز المست
عمى عقائد غيرىم أو المساس بالشعور الديني، وىذا يدخل في اختصاص قانون العقوبات 
الذي يحدد مجموع الجرائم الماسة باألديان والعقوبات المرصدة لمرتكبييا وىذا لب ىذه الدراسة 

 فصوال مستقمة.والتي خصصنا ليا 
                                                           

 .276 .، صأنظر إدريس حسن محمد الجبوري، مرج  سابق - 290

 .لغير المسممين الدينية الخاص بممارسة الشعائر 06/03رقم  األمروىو  - 291

منشأة  .ح وقناالةساننالم  لمنف نالم تسجنالثاةويجنال امجنواع  انوسبلن ف يل ا، محمد عبد الرزاق القمحاوي- 292
 .2007، مصر ،، االسكندريةالمعارف
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نالةظامنالوعال ن(وننالثالثن:ال يو ناإل اتيجنن)نالةظامنالزيتيالفتعن

بعد الذي ذكرناه من القيود الدستورية والتي تحيل  بعضيا لمتشري  ليدلي بدلوه في ذلك، نجد 
ىذا األخير يمن  االختصاص لمسمطة التنفيذية باعتبارىا عمى احتكاك دائم م  ما يستجد من 

أن تنظم وتقيد الحريات العامة في كل  ريعية ال يمكنيا دائماوقائ ، وكذلك كون السمطة التش
 صغيرة وكبيرة ، لطول إجراءات التشري  ...إلخ.

لذلك كانت السمطة الضبط اإلداري والتي تتمت  بيا السمطة التنفيذية ،األثر األكبر في تقييد 
ا لمنظرية العامة ليذه حرية المعتقد بما يتبلءم والحفاظ عمى النظام العام واآلداب العامة ووفق

 .293القيود نجد نظامان مشيوران في ذلك

 (Régime Répressive le) أوالن:نالةظامنالزيتي

وال  ،وىو الذي يوصف أكثر مبلءمة لممارسة الحريات باعتباره يسم  لنشاط اإلنسان بالتحرك
 .مكن أن تؤدي إلييا تمك الممارساتيتدخل إال لمن  التجاوزات التي ي

 le Régime préventif) ) لةظامنالوعال :ناثاةيا

 ،حا بحسبو سوى فعل المجاز قانوناوييدف ىذا النظام إلى من  حصول التجاوز إذ ليس مسمو 
 :وينقسم بدوره إلى نوعين ،وبمعنى أنو نظام الرقابة المسبق عمى ممارسة الحريات

ن  نالمسبقأ/ نال صتيح الدارة مسبقا وىو يفترض اعبلم ا: déclaration préalableةظام
، وال تتدخل  294بممارسة نشاط معين  من قبل فرد أو جماعة ، وتبقى االدارة  عمى عمم بذلك

                                                           

، ص.ص 2008 ،لبنان ،المؤسسة الحديثة لمكتاب .م اللنالىننالحتياتنال امجنوح وقناإلةسان  ،رخضر خض - 293
267-270. 
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قترب في مفيومو بالنظام اال في حالة عندما يترتب عنو نتائج مخمة بالنظام العام  ، وي
  .الزجري

نl'autorisation préalableنن:ةظامنال تاليصنالمسبقب/

التي يوكميا القانون لئلدارة، حيث تستطي  الرد بالموافقة أو 295نائيةاالستث وىو نظام السمطة
رة وعمى اإلدا الرفض عمى ممارسة نشاط معين، فيو من الناحية المبدئية مان  لمحرية ،

 .الترخيص ؟أو عدمو حسب ما تراه

وفي كل ىذه األنظمة يخض  الضبط اإلداري ونشاط اإلدارة في تقييد الحريات العامة، وحرية 
ال عرضت  المعتقد بصفة خاصة ،لمبدأ المشروعية حيث ال يجوز لئلدارة مخالفة ىذا المبدأ، وا 

لتي ليحمميا عمى ذلك عن طريق الدعوى اإلدارية ا االداري تدخل القضاءيقراراتيا لئللغاء و 
 .ترف  من صاحب الصفة والمصمحة

يطبق عمييم إجراء ، أجانب  اكانو ما  اذاوبالنسبة لحرية المعتقد فإن المختمفين في العقيدة 
 الفقووىو ليس عقوبة بل تدبير ضبط حسب  الترحيل مثبل والذي يعني إجراء استثنائي ،

 .296الدستوري الفرنسي وىو مقيد لممارسة الحريات العامة

                                                                                                                                                                                      

الخاص بممارسة الشـعائر الدينيـة لغيـر المسـممين تقضـي مـا يمـي:" تـتم التظـاىرات  03-06فالمادة الثامنة من األمر  - 294
 الدينية داخل بنايات و تكون عامة وتخض  لمتصري  المسبق".

 صاحب القضية امام االدارة المعنية لمحصول عمى  الترخيص. أن يتظمم -295

296 - dec.N0 86- 126 D. 3 septembre 1986, Edition du paris closs.2000 Fax 236 p 6,N6. 
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ومبررات الترحيل ىو التيديد الخطير لمنظام العام، والضرورات القصوى لحماية الدولة واألمن 
يبين جمي  حقوقو في متن الوثيقة في مدة شيرين، و أن يراج  ىذا القرار  العام، ولممعنى

 .297الخاصة بالترحيل 

و في أغمب الدول األوربية، ضد  مؤخرا في فرنسا  وذكرنا إجراء الترحيل باعتباره منتشرا كثيرا
ترحيل المياجرين وحتى الجاليات المسممة التي تعود إلى أوربا لتجد نفسيا في مواجية قرارات ال

بدعوى تيديد النظام العام، ولكن السبب الخفي ىو الخوف من اإلسبلم )ظاىرة االسبلموفوبيا(، 
 298عمى معتقدات المسممين  وىذا  تعد 2001دي عشر من سبتمبر خاصة عقب أحداث الحا

عبلنات حقوق اإلنسان من عدواضرار بيم. رغم ما تفرضو مواد ميثاق األمم المتح  مدة  وا 
ا ن األجانب وأن تكون معاممتيم واحدة، وليس تفضيل أجنبي عمى آخر بسبب أن ىذالتمييز بي

 .يحمل عقيدة تختمف عن اآلخر

ن

نن

ن

ن

ن

                                                           

دراسـة تحميميــة فـي ضـوء القـانون و االجتيـاد المبنــاني  .  تحيةلناألياةةب، وســ  أكثـر أنظـر عصـام نعمـة اســماعيللمت - 297
 .2003 ،، مكتبة االستقبلل، لبنانوالدولي

 .ذكره ، المرج  السابقيات المسممةأوضاع األقميات والجال، لمتوس  أكثر أنظر مجدي الداغر - 298
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ن:المبحثنالثاة ن

نال يو نالوات ةنف نالشتي جناإلسمميج

وضعت ىذه القيود حتى ال تخترق وىي تؤدي دور الضمانات ألن الضمانات التي درسناىا 
 والقيود يكمل أحدىما اآلخر، لخمق التوازن المطموب.فالضمانات  ليست مطمقة.

نيو نالم  ل جنبالت ةنف ناإلسممن:نال المطلبناألول

لكي  ولكن  !؟ا لمبعضكما يبدو  تصطدم حرية المعتقد في الشريعة اإلسبلمية بحكم الردة 
ا عمى قبل أن نخوض في أحكام الردة باعتبارىا قيدو  جمي ىذا األمر ونزيل الشبيات عنو،نست

 اصطبلحا . و حرية المعتقد، البد من تعريف المصطم  لغة

: يقال ارتد أي رج  أو ارتد عمى أثره ، ارتد إليو ، ارتد عن دينو إذا كفر بعد  لغجنالت ة -أوال
االسبلم، فمعناىا المغوي حسب ابن منظور ىي الرجوع عن الشيء إلى غيره، كما في قولو 

ن«.299من يرتد منكم عن دينو» تعالى 

ترك الدين اإلسبلمي والخروج عميو بعد اعتناقو فبل تكون الردة إال من  :صطمحااالت ةن -ثاةيا
 وىي الرجوع عن اإلسبلم . ، 300مسمم 

نفاالتفاق  جار بين الفقيـاء عمـى أنيـا خـروج المسـمم مـن إسـبلمو إلـى غيـره ،إمـا نطقـا أو اعتقـادا
 .301وقد يحصل بالفعل 

                                                           

 .54سورة المائدة ،اآلية  - 299

ول. مكتبـة دار التـراث، مصـر المجمـد األ .ال شةتيعناليةةال ناإلسةمم نم اتةةانبال ةاةوننالوضة  عبـد القـادر عـودة،  - 300
 .572 .، ص2003

 .126 .ص ،ر، مص2006. دار الوفاء، الت ةنوالحتيجنال يةيج، أكرم رضا - 301
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ن الـردة مـن مسـمم عاقـل، بـال ، مختـار وأن يكـون تـرك لئلسـبلم أو شروطيا :يجب أن تكو  :ثالثا
التصـــديق بــــو أو شــــيء معمــــوم فــــي الــــدين بالضــــرورة، بالفعــــل أو االمتنــــاع أو القــــول أو إظيــــار 
ـــى كـــل مســـمم اعتقـــاده فـــي اإليمـــان بـــاهلل  ـــذي يجـــب عم ـــد الصـــحي ، ال ـــاد المخـــالف لممعتق االعتق

 .302والمبلئكة والكتب.... إلخ

   حلم ا: تاب ا

 .وعقوبة  تبعية وىي المصادرة 303، عقوبة أصمية وىي القتلالردة ليا عقوبتان

" يسألونك عن الشـير الحـرام قتـال فيـو قـل قتـال فيـو كبيـر وصـد قولو تعالى :  304ودليل القتل 
كبـر عنـد اهلل والفتنـة أكبـر مـن القتـل أىمـو منـو أعن سبيل اهلل وكفر بو والمسجد الحرام واخـراج 

اتمونكم حتــى يــردوكم عــن ديــنكم ان اســتطاعوا ومــن يرتــدد مــنكم عــن دينــو فيمــت يزالــون يقــوال 
305خرة وأولئك أصحاب النار ىم فييا خالدونولئك حبطت أعماليم في الدنيا واآلوىو كافر فأ

. 

عنــو عميــو ، ولمــا رواه الشــيخان «ل دينــو فــاقتموه مــن بــدّ : » وقــول الرســول صــمى اهلل عميــو وســمم
، والــنفس يحــل دم امــرئ مســمم إال بإحــدى ثــبلث: الثيــب الزانــيال : » الالصــبلة والســبلم أنــو قــ

 «.التارك لدينو المفارق لمجماعةو بالنفس، 
                                                           

. الـدار األثريـة ،نالم   ة نالصةحيحنالوايةبنعلةىنلةلنمسةلمناع  ةا هد السبلم بن برجس بن ناصر آل عبد الكـريمعب  - 302
 .رر والتوزي  ، الجزائر دون سنة نش،دار المحسن لمنش

اختمـف العممـاء حـول  مـدى تقريـر عقوبــة القتـل عمـى المرتـد او انـو يسـتتاب مطمقــا؟، لغيـاب نـص صـري  فـي القــرآن  - 303
ىــذه العقوبــة، والنصــوص الموجــود فــي الســنة النبويــة، ىنــاك مــن  يــرى انيــا تفــي بــالحكم ، وىنــاك مــن يــرى انيــا  يــنص عمــى

 متروكة أي العقوبة لمحاكم يقرر فييا حسب جسامة الفعل وخطره عمى الدين والمجتم  ، لمتفصيل في الصفحات الموالية.

يتيمجنالةت ةنوع وبةجنالمت ة نفة نضةوونال ةتآننون، رضاويف الق.يوس 673ر عودة، المرج  السابق، ص .عبد القاد - 304
 .حتيجناالع  ا نف نالشتي جناإلسمميج ،ج  السابق ، عبد اهلل ناص  عموانأكرم رضا، المر  2001. مؤسسة الرسالة السةجن

 .2004 ،، الطبعة الرابعةلمطباعة والنشر والتوزي  والرحمةدار السبلم 

 .217 رقم: سورة البقرة اآلية - 305
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ورويت أحاديث  آحاد أخرى فـي وجـوب القتـل، ووقـائ   حـدثت بعـد النبـي صـمى اهلل عميـو وسـمم 
م القتــل وطبــق فيــد حــد الــردة   عمــى مــن وقــ  فييــا، ويجمــ  الفقيــاء المعاصــرون عمــى ثبــوت حكــ

، وىــذا ال يــنقص مــن ومــدتيا  ابةاالســتت ردتــو وفــق الشــروط  فــي خــبلف حــول عمــى مــن  ثبتــت 
 ثبوتيا رغم تعطيل العمل بيا في أغمب النظم القانونية  المعاصرة .

ن:نستن ش ي نال  وبجنواع باتهانعي انعلىنحتيجنالم    ننالامسا

النظام في الدولـة، فيـي تمـس الدولـة فـي إن الردة من أشد الجرائم ضررا عمى المجتم  والفرد و 
اإلســـبلم، فـــي الصـــميم، وىـــي العقيـــدة التـــي تعتبـــر الـــركن الـــركين فـــي بنـــاء الشـــخص والمجتمـــ  
المسمم، وبالتـالي فـأي خـروج منـو إلـى غيـره يعتبـر تشـكيكا فيـو ،واإلسـبلم لـم يكـره أحـدا  ليـدخل 

لكنو بالمقابـل يـرفض أن  ، 306" اآليةقال تعالى:" ال اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي... 
قال تعالى:" وقالت طائفة مـن أىـل الكتـاب آمنـوا بالـذي  البعض يصب  الدين ألعوبة كما اتخذه

يؤمنـوا بـو صـباحا ويكفـروا ل،307 أنزل عمى الذين آمنوا وجو النيار واكفـروا آخـره لعميـم يرجعـون"
فــإذا  ،ث مــن يــدخل فــي اإلســبلمتبــارك وتعاليمــو حتــى يتريــ ىــذا تعظيمــا لمحــقكــل  و .بــو مســاء

 .من يستطي  الخروج منو بعدما دخموشرح صدره لئلسبلم ف
ـــردة وأحـــوال المرتـــدي ـــدين عـــن اإلســـبلم عـــن  نولـــو بحثنـــا فـــي تـــاريخ ال كثـــب فإننـــا ســـنجد المرت

 :طائفتين
عانقوا اإلسبلم منافقة فإذا قضوا وطرىم، أو انقط  أمميم في تحصيل  :  أفرادالطائفة األولى

 .عيم ارتدوا عمى أدبارىم خاسرينافمن
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ولكنيم لم يدرسوا حقائق اإلسبلم ولم  ،الطائفة الثانية : ىم من تربوا في حجور المسممين
يتمقوا عقائده ببراىين؛ تربط عمى قموبيم ليكونوا من الموقنين، فمتى سنحت ليم شبية في 

 .308الباطل تزلزلت عقيدتيم وأصبحوا في ريب يترددون 

؛ ألن دينو حق وال يمكن لو 309تعتبر قيدا عمى حرية االعتقاد بالنسبة لممسممعقوبة الردة 
ليم أحكاميم  ذميون، يتمتعون بذلك ألنيم التذرع بأنو حر، وغيره من أصحاب العقائد األخرى 

نما تطبيقا لآلية: وليس إقرارا من اإلسبلم ،الخاصة « ال إكراه في الدين »  عمى أديانيم وا 
 .310بين عقوبة الردة والحرية الدينيةتعارض  وتسامحا معيم وال

نو ال يمكن أن تتدخل السمطة تحت أي اسم كانت وبأية صفة اتصفت  بين الفرد أ":ومن رأى 
القرآن ذكر -1وضميره، وأن االعتقاد يجب أن يقوم عمى حرية الفرد واطمئنان قمبو...والدليل:

                                                           

  .293 .ص المرج  السابق، تيسير خميس عمر، - 308

وحكمة ذلك أن الداخل في اإلسبلم انخرط في سمكو طائعا وصار جزءا من ذلك الكل فكان دخولو في الـدين عيـدا " - 309
ا يجــب عمــى أمتــو أن تطيــر نفســيا مــن وجــوده لــئبل ينفــرط  عقــد الجامعــة ولــئبل بحــق الوفــاء بــو ،فــإذا نقضــو صــار مثــاال ســيئ

يتياون الداخل فيو أو يوىم  ضعاف العقول بانخذالو أنو جرب الدين فوجده غير مرضي ولئبل يكون الدخول ذريعة لمتجسـس 
، 2006 ،س، تـون2إلسـبلم، ط. دار ا،نأصولنالةظامناالي ماع نفة ناإلسةمممحمد الطاىر ابن عاشـور :عمى األمة . أنظر

 .161ص. 

شغمت قضية الردة الفقو ، وخاض فييـا المتخصصـون  فـي الشـريعة والقـانون والفكـر والسياسـة، وباعتبـار أنيـا قضـية  -310
مــن الناحيــة الشــرعية متفــق عمــى خطرىــا وعظــيم شــرىا ، ومتفــق عمــى الوعيــد الشــديد لمقــرآن عمــى مرتكبيــا ، فــان تطبيقاتيــا  

أرض واقــ   ، تجــرأت اقــبلم  وكتابــات عمــى التســاىل بخطرىــا ، وتــوفير الغطــاء لمــن أراد تغييــر دينــو بــدعوى واســقاطيا عمــى 
الحرية ، ونحن اذ نسمم بخطـورة الحكـم ، عمـى مسـألة اختمـف فييـا فقيـاء أجـبلء  وعممـاء عظـام،  اال أن االرتـداد كسـموك  و 

و ومجتمعـو ، و غيـره، ففييـا تعـدد فـي الجـرم، ثـم ان االسـبلم فعل واعتقاد ، يجـر عمـى صـاحبو جنايـات يرتكبيـا فـي حـق نفسـ
يطمب من معتنقيو التثبت قبل الدخول فيـو، ألن االسـبلم ذاتـو ال يقبـل الخـروج عنـو ،وال يقبـل التنـازل مـن الغيـر عـن عقيـدتيم 

تيـار ، واالختيـار يجـب أن اليو اال برضا تـام ، ونحكـم  عمـى المظـاىر واهلل يتـولى السـرائر،  والتكميـف أصـبل مبنـي عمـى االخ
يكون كامبل فمـن اختـار االسـبلم وجـب عميـو تحمـل نتـائج اختيـاره، ومـن اختـار غيـر ذلـك فاإلسـبلم  ال يجبـره عمـى غيـر ذلـك 

 ولكن الواجب أن تفت  بصيرتو لكي يستطي  ان يختار .
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االختبلف سنة -3ن ىو القمب.أن المعول في االيما-2الردة صراحة في اكثر من موض .
وسمم قتل مرتدا  لمجرد ارتداده، عمى كثرة المنافقين لم يرد أن النبي صمى اهلل عميو -4كونية.

ال نرد حديثا لمجرد كونو من اآلحاد ، وكل حديث يثبت لدينا -5الذين كفروا بعد ايمانيم.
، وأن نمم بمبلبسات نقدره، ولكن يجب عمينا لنطبقو كمبدأ عام أن نتقصى غاية التقصي 

ان فكرة الردة اقترنت عمى عيد النبي صمى  -6الحديث كميا....التي قد تجعمو حكما خاصا.
اهلل عميو وسمم بعداوة االسبلم وحربو ، فمن آمن كان يعمل لنصرتو، ومن ارتد كان يعمل عمى 

كثر مما حربو ، ويمحق بالمشركين ، والردة التي حدثت عمى عيد أبي بكر كانت سياسية أ
فقد كانت  فكرة االرتداد كنوع من ممارسة حرية العقيدةكانت دينية بالمعنى الذي نفيمو. أما 

مستبعدة وقتئذ، ومن ىنا فرق الفقياء بين القبض عمى المرتد قبل أن يجاىر بالمحاربة أو 
 .311"....بعدىا

وىذا  االسبلم،وممن نحا ىذا النحو  عبد المتعال الصعيدي في كتابو الحرية الدينية في 
حيث  وبتياالموقف عمى جرأتو أردنا أن نذكر مقتطفا من آرائو بخصوص حرية المعتقد وعق

ألن راه في الدين"، " ال اكأن اكراه المرتد عمى االسبلم يدخل في عموم قولو تعالى  يقول:"
الدين في  االكراه في الدين كما يكون في االبتداء يكون في الدوام ، وكما ال يص  االكراه عمى

االبتداء ، ألن االسبلم الذي يحصل بو يكون فاسدا ، كذلك االكراه عمى الدين ال يص  عمى 
الدوام، ألن االسبلم الذي يحصل بو يكون فاسدا ، واذا كان من محاسن االسبلم أنو جاء 

سنة، بحرية االعتقاد فبل يدعو الناس اليو بوسائل االكراه ، بل يدعوىم بالحكمة  والموعظة الح
فانو يكون من محاسنو أيضا أن يأخذىم بعد اسبلميم بيذا األصل ، فبل يحيد عنو في االبتداء 

                                                           

. ، ص.ص1992طيف، الجزائر،س.  دار الجميس، الطبعة الثالثة، ،نل ابنحتيجناالع  ا نف ناالسممجمال البنا -311
58 .59. 
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اذا ارتدوا عن االسبلم اال بالحكمة والموعظة الحسنة  ، واال بالجدال بالتي  يأخذىموالدوام، وال 
 .ىي أحسن" 

اء عميو داخل في ويمضي المؤلف في عرضو حججو بأن العقاب واالكراه عمى الدين أو البق
عموم حرية المعتقد ، وان الحديث الخاص " من بدل دينو فاقتموه" خاص بالمرتدين المقاتمين،  
كذلك حديث" ال يحل دم امرئ مسمم اال بإحدى  ثبلث: كفر بعد ايمان ، او زنا بعد احصان، 

ث الردة وانو خاص بالمرتد المقاتل  وغيرىا من التفسيرات ألحدا او قتل نفس بغير نفس"
وأسبابيا، ثم يستطرد قائبل " بيذا استقام لنا ما ذىبنا اليو من ان المرتد ال يكره عمى االسبلم 
بقتل او حبس ، وانما ندعوه الى العودة الى االسبلم بالحكمة والموعظة الحسنة... فان عاد 

 .الى االسبلم نجا من عقاب اآلخرة ، وان لم يعد لم ينج منو....." 

و" ان الحرية الدينية انما ترتبط بالعقاب الدنيوي ، فاذا كان ىناك عقاب دنيوي عمى ويختم كتاب
االعتقاد لم تكن ىناك حرية دينية ، واذا لم يكن ىناك عقاب دنيوي عمى االعتقاد كانت ىناك 

 .312حرية دينية"

نالمطلبنالثاة ن:نال يو نالم  ل جنبحتمجناليزيتةنال تبيجنوالحتمنالمل نالشتيع

ىذا القيد أن غير المسممين في المجتم  اإلسبلمي، يتنقمون ويقيمون فيو عمى الوجو  مؤدى
الذي يريدون وفق حدود رسميا الشرع، بحيث استثنى من ذلك  أمكنة ذات قداسة ،وكما ذكرنا 
في الباب األول عمى اعتبار أنيا ال تسم  لممختمفين دينيا الدخول إلييا فضبل عن اإلقامة 

  .ةلمؤقتالدائمة أو ا

                                                           

-، ص1956، مصر، دار الفكر العربي، الطبعة األولى  .،نالحتيجنال يةيجنف ناالسممعبد المتعال الصعيدي - 312
 .183. 104. 103ص.
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وىذا القيد ينسجم م  طبيعة اإلسبلم وأحكامو الربانية التي جعمت مكة والمدينة ) المممكة 
ميبط الوحي وانطبلق الدعوة اإلسبلمية، وتضم قمب األمة اإلسبلمية ، العربية السعودية ( 

 النابض والكعبة المشرفة وجية المسممين وقبمتيم .

مرتبـــة األولـــى، عـــن ســـائر األمكنـــة وال يمكـــن أن تمـــس لـــذلك كـــان ليـــا مـــن التعظـــيم والشـــرف ال
قداستيا بأي دين آخـر. وكمـا ذكرنـا فـي البـاب األول عـن قداسـة المكـة والمدينـة وبيـت المقـدس، 
وما تحممو من رموز إسبلمية فإن األدلة الشرعية تظافرت لتؤكد منـ  غيـر المسـممين مـن دخـول 

 الجزيرة العربية ومن األدلة :

ٝاأٖٝاحىذِٝلٍْ٘ححَّاحىَشزمُّ٘وضعوٝقزت٘ححىَظو حىحزحًتع دلاٌٍٖقاهذعاىٚ:" -1

ٕذحٗحُخ رٌدٞيحعظ٘فٝغْٞنٌحٍِعضئحُياعحُحديٌٞ نٌٞ"
313.

 .314«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » جاء في الحديث الصحي :  -2

د والنصـارى مـن جزيـرة العـرب حتـى ال ألخـرجن الييـو » قال الرسول صمى اهلل عميـو وسـمم:  -3
 .315«أدع إال مسمما

 316«ال يترك بجزيرة العرب دينان : » وى أن آخر ما عيد بو الرسول قولور  -4

لعربيــة كميــا أم مكــة والمدينــة والخــبلف الــذي وقــ  ىــو حــول مــدى ونطــاق المنــ ؟ ىــل الجزيــرة ا
نصـوص الشـرعية يقتصـر ىـو أن المقصـود مـن تمـك ال ، 317. والرأي الغالب حسب البعض فقط

                                                           

 . 28سورة التوبة اآلية  - 313

 صحي  البخاري . - 314

 صحي  مسمم . - 315

 . 26389الحديث  ، رقم274،ص  6رواه اإلمام أحمد من مسنده، ج  - 316

 .161-156س حسن محمد الجبوري ، مرج  سابق ،ص. ص.  يدر ا - 317
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عمى منطقة الحجاز وتحديدا مكة والمدينة المنورة وما حوليما ويستطرد ليضيف أنو يمكن لغيـر 
المســــمم الــــدخول المؤقــــت لمحــــرم المكــــي ،إذا أذن اإلمــــام  وعنــــد الضــــرورة التــــي يقررىــــا العممــــاء   

 . كوجود بعض األعمال اليندسية البلزمة لصيانة وترميم الحرم المكي الشريف

اإلســـبلم ىـــل يجـــوز لـــو و ىـــو الـــذي لـــو األمـــان فـــي دار  ،لمـــذمي بةكمـــا اختمـــف العممـــاء بالنســـ
والبــن قــيم  .318ط مكــوثيم ثــبلث أيــام ولمضــرورة فقــطجــواز ذلــك اشــتر الــدخول أم ال، ومــن رأى 

الجوزية تفصيل في كتابو : أحكام أىـل الذمـة حـول ذلـك حيـث   يـذىب االمـام مالـك الـى انيـم 
أمــا االمــام أبــو حنيفــة فميــم دخــول الحــرم كمــو  جميــ  الــببلد اال جزيــرة العــرب،يقــرون عنــده فــي 

ـــة ـــو ...نفســـيا ولكـــن ال يســـتوطنون حتـــى الكعب ـــو والتصـــرف في ، امـــا الحجـــاز فميـــم الـــدخول الي
.و رغـــم أن األمــر مختمــف فيـــو حســب اجتيـــاد كــل عـــالم 319...واالقامــة بقــدر قضـــاء حــوائجيم

التي شيدتيا مكة والمدينة من دخـول األىـل الكتـاب و  وتقدير المصمحة وقياسو عمى األحداث
:" يـا أييـا الـذين آمنـوا انمـا المشـركون المشركين قبل وبعد نـزول اآليـة التـي قـال اهلل تعـالى فييـا

نجـس فـبل يقربــوا المسـجد الحــرام بعـد عــاميم ىـذا وان خفـتم عيمــة فسـوف يغنــيكم اهلل مـن فضــمو 
ن.320ان شاء ان اهلل عميم حكيم "

:نال يو نالم  ل جنبضوابطنحتيجنالتأينوال  بيتالثالثنالمطلب  

وىذا يتعمق بعبلقة حرية المعتقد بحرية التعبير، حيث تظير وطيدة عندما يتعمـق األمـر بـالتعبير 
والمواقـف التـي ليـا صـبغة لتعبديـة أو حتـى بـاآلراء الفقييـة عن المعتقد الـديني بواسـطة الشـعائر ا

 .دينية

                                                           

. دار الكتـب العمميـة، أحلامنأهةلنالذمةج، .و ابن قيم الجوزية 190ص.ادريس حسن محمد الجبوري ،الرج  السابق.  - 318
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خاصــة إذا كـان ىـذا الــرأي  ،يخضـ  لقيــود فـي الشـريعة اإلسـبلميةالـرأي ولـذلك فـإن التعبيـر عــن 
ن صـدر مـن مسـمم ألن حتـى االجتيـاد لـو ضـوابطو  يمس باإلسـبلم فـي عقيدتـو وشـريعتو حتـى وا 

 وحدوده وىذه بعض منيا .

المحافظة عمى يقينيـات ىـذا الـدين واالنطـبلق فـي النشـاط مـن الثوابـت اإلسـبلمية ، فتحويـل  -1
ذا الدين إلى موضوعات جدل ونقاش، أمر يأباه اإلسبلم فميس من اإلعبلم المبـاح أن يقينيات ى

 يطرح لمنقاش إمكان إلغاء صوم رمضان حرصا عمى العمل واإلنتاج مثبل .

 الحفاظ عمى األخبلق الحميدة وبثيا في الجموع . -2

 .ارة الغرائز والشيواتعدم إث -3

 321.إخماد النعرات العصبية والعرقية -4

وسائل اإلعبلم يمينا وشماال ، سببا في إثارة الفـتن   وكثيرا ما تكون اآلراء الشاذة والتي تتجاذبيا
ممـا يـؤجج الفتنـة الطائفيـة كمـا يحـدث فـي  خاصة ان كانوا مختمفـين دينيـا . بين أفراد المجتم  ،

 322كثير من البمدان حاليا .

بقــدر مــا ىــي تســاعد عمــى التعبيــر عــن  ،ريــة المقــروءة والمرئيــة والمســموعةوىــذه الوســائل التعبي
اآلراء المختمفـة، فإنيــا مــن منظـور الشــريعة اإلســبلمية يجـب أن تحــاط بســياج مـن المبــادئ حتــى 

 :المبادئال تكون وسيمة لئلفساد ومن ىذه 

                                                           

ــد ســميم عبــد الفتــاح،  - 321  . الحتيةةاتنال امةةجنفةة نالشةةتي جناإلسةةمميجنم اتةةةجنبةةاإلعمننال ةةالم نلح ةةوقناإلةسةةانخال
 .188-187 .ص.، ص2012، لبنان، 1، ط منشورات الحمبي الحقوقية
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األمــر بــالمعروف والنيــي عــن المنكــر. وىــذا مبــدأ عظــيم واإلســبلم ربــط بــين خيريــة األمــة  -1
خرجـــت لمنـــاس تـــأمرون أمـــة أقـــال تعـــالى:" كنـــتم خيـــر  المنكـــريـــا عـــن وأمرىـــا بـــالمعروف ونيي

بـــالمعروف وتنيـــون عـــن المنكـــر وتؤمنـــون بـــاهلل ولـــو آمـــن اىـــل الكتـــاب لكـــان خيـــرا ليـــم مـــنيم 
.323المؤمنون وأكثرىم الفاسقون"

ن مــن األمــر بــالمعروف والنيــي عــن المنكــر، لخبلفــة الراشــدة مــن توليــة مــا ظيــر فــي عصــر ا وا 
المســؤولية أصــالة عميــو .والحســبة ىــي أمــر بــالمعروف ظيــر تركــو ونيــي عــن  تكــون ،المحتســب

منكر ظير فعمو، تتمثل الحسبة نوعا من حرية التعبيـر ، وىـي فـرض عينـي عمـى مـن كمـف بيـا 
 .324وكفائي عمى المكمفين القادرين القيام بيا دون ضرر 

غيــر المســمم ألنــو  : إن قــول الحــق فضــيمة ويجــب التحمــي بــو، عنــد المســمم وعنــدالحــق قــول -2
خمــق كــريم لكــن مــا نشــاىده مــن أكاذيــب وفضــائ  فــي اإلعــبلم نــاتج عــن عــدم التــورع فــي الكــذب 

 .آرب شخصيةي األخبار واآلراء الستعماليا لمفف

مساك المسان عن البذيء من الكبلم في حـق المخت -3 مـف دينيـا، خطر السب والقذف والشتم وا 
 .فما بالك باألخ المسمم

"حوعحىللٚطللثٞورتلللتاىحنَللحٗحىَ٘د للححىحظللْحدلــة بــالتي ىــي أحســن حســن المجا -4

ٗجاوىٌٖتاىرٜٕٜأ ظِحُرتلٕ٘أديٌتَِضودِطثٞئٕٗ٘أديٌتاىَٖر ِٝ"
325

 

 .آلداب وعدم خدش الحياء في السموكالعفة وحسن ا -5
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ـــا ســـماويا وال  ومـــن ىنـــا فـــإن األفكـــار واآلراء اليدامـــة التـــي تمـــس بـــأمن المجتمـــ ، وال تخـــدم دين
نمـــا ىـــي مجموعـــة ىموســـات ، نـــادى بيـــا أنـــاس معقـــدون ومرضـــى، وزاد ىـــذا األمـــر  وضـــعيا ،وا 

 يدامة كـ :الاألفكار  يروج أصحابيااستفحاال م  انتشار األنترنت واليواتف المحمولة التي 

 .) رمز الفساد في كل دين ونحمة( الدعوى إلى عبادة الشيطان -

 .الجنسيحة الشذوذ الدعوة إلى إبا -

والتي تتداول بين أفراد ىاتـو الممـة فـبل حـرج  أما األفكار واآلراء التابعة  لدين معين معترف بو ،
يـة من نشر أفكارىم فيمـا بيـنيم وسـط أقـواميم فيـؤالء ال سـبيل لمـنعيم وتمـن  ليـم الحريـة اإلعبلم

ت وقنـوات بحيث يكـون ألصـحاب ىـذه  النحـل جرائـد ومجـبل، 326كما منحت ليم الحرية الدينية 
ذاعـــات  ومحاضـــرات . ن لـــم تكـــن ىـــذه القيـــود والضـــوابط وشاشـــات وا  ذا حـــدث وا  فـــإن النتـــائج  وا 

ستكون وخيمة، ألن الحرية إذا تم خنقيا فـإن التعبيـر عنيـا سـيكون بعنـف مضـاد، واألجـدى فـت  
 .آلخرينقنوات التواصل والتعايش في ظل االحترام والتسام  دون التجري  واالنتقاص من ا

ن:بحثنالثالثلما

نال يو نالم اتةجنبيننالةظمنال اةوةيجنوالشتي جناإلسمميجنعلىنمس وىنالضماةاتنو

نقارن في ىذا المبحـث بـين موقـف الشـريعة االسـبلمية ، والـنظم القانونيـة مـن الضـمانات والقيـود 
شــابو  التـي رصــداىا عمـى التــوالي لحريــة المعتقـد،  وىــذا فــي مطمبـين مســتقمين ليتبــين لنـا أوجــو الت

 ومكامن التفوق والنقص.

نالمطلبناألولن:الم اتةجنعلىنمس وىنالضماةات

 :من خبلل ما سبق يتبين ما يمي
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أن الضمانات التي جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية ضمانات لو طبقت واحترمت لكان فييـا  -1
327" وما أرسمناك اال رحمة لمعالمين"  :الصبلح لئلنسانية جميعا يقول تعالى

. 

الرحمة التي وسعت العالم أجم  ولم تضق ذرعـا بـاآلخرين واخترقـت القمـوب والعقـول قبـل ،ىذه  
أن تختــرق الحــدود ) أنظــر إلــى انتشــار اإلســبلم وغيــره مــن األديــان( بخــبلف الضــمانات  التــي 
جـــاءت بيـــا الـــنظم الوضـــعية، فيـــي تســـتخدم كـــأداة لممزايـــدة والمســـاومة بحقـــوق أخـــرى ويعترييـــا 

 .النقص واالستغبلل 

*وبالتــــالي ال  ت فــــي الشــــريعة اإلســــبلمية مصــــدرىا ديــــن شــــرعي مــــن عنــــد اهللاأن الضــــمان -2
 .مناص من احتراميا وىي كاممة بكمال مصدرىا

وىــذا فــرق مـــ  الضــمانات القانونيــة التـــي تنتيــك جيـــارا نيــارا وال تجــد اآلليـــات الوطنيــة والدوليـــة 
 سبيبل لتفعيميا لخفاء مآربيا وأىدافيا .

انونيـة تعـالج األحـداث ت الشرعية ضمانات وقائية وعبلجية، بخبلف الضـمانات القالضمانا -3
ممـا يسـم   ،لكنيا تعجز عن مواكبـة التطـورات إال بعـد تعـديل القـوانين والتنظيمـات، فور حدوثيا

 .بلت من العقاب لكثير من المجرمينباإلف

ن:المطلبنالثاة :نالم اتةجنعلىنمس وىنال يو 

ـــنظم القانونيـــة رنـــة عمـــى مســـتوى القيـــود فـــإن كـــبل مـــن الشـــريعة اإلبالنســـبة لممقا      ســـبلمية وال
جـــاءت بيـــذه القيـــود لتحقيـــق أىـــداف عـــدم مجـــاوزة الفـــرد فـــي ممارســـتو لحريتـــو حـــدود  ،الوضـــعية

بيـذه الحريـة  معينة، حفاظا دائما عمى حسن تنظيم الحرية وفي نفس الوقت حفاظا عمى المتمت 
ن الغيــر أو مــن العقوبــات التــي ستســمط عميــو، لكــن رغــم ىــذا ســواء مــ ،لكــي ال يتعــرض لــؤلذى

 نذكر بعض المبلحظات في ىذه المقارنة :
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أوال : أن القيود الواردة في النظم القانونية بالنسبة لمحرية الدينية تركـز عمـى الجانـب المـادي فـي 
. فيـــــي تـــــنص عمـــــى حريـــــة المعتقـــــد فـــــي الدســـــاتير 328اإلنســـــان ،وتغفـــــل عـــــن جانبـــــو المعنـــــوي 

إلعبلنـــات الكبـــرى الخاصـــة بشـــرعة حقـــوق اإلنســـان، لكنيـــا تضـــيق عمـــى ىـــذه الحريـــة بـــدعوى وا
العممانيــة كمــا فــي فرنســا مــثبل وبــدعوى حريــة التعبيــر، فــي حالــة الرســوم المســيئة لمرســول الكــريم 

زعــاج واإلخــبلل بالنظــام العــام بمنــ  األذان فــي ميــو وســمم فــي دانمــارك. وبــدعوى االصــمى اهلل ع
 سويسرا.

فـــي الشـــريعة اإلســـبلمية وعمـــى طـــول التـــاريخ اإلســـبلمي فـــإن ىـــذه القيـــود إنمـــا ىـــي لحمايـــة  أمـــا
 صاحب الحرية أوال؛ حتى ال يضر نفسو وال بالمجتم  الذي يعيش فيو.

غيـــر المســـممة ازدىـــرت وعاشـــت فـــي ظـــل األمـــان والعيـــد، الـــذي أن األقميـــات وتشـــيد الحـــوادث 
معاىــد والمســتأمن ، وال يمكــن التــذرع بــأي ظــرف فرضــو الــدين اإلســبلمي عمــى المســمم اتجــاه ال

سياسـي أو اجتمــاعي أو اقتصــادي، يفــرض قيـود ال مبــرر ليــا عكــس مـا ىــو فــي الــنظم القانونيــة 
 والتي  تتمون بالقيود من كل نوع وفي كل وقت .

، واقترانيا بالعدوان عمـى االخـرين و األخرويوان اختمف في مضمونيا الدنيوي أ ان عقوبة الردة
انيــا ســممية، وكونيــا فرديــة او جماعيــة، فإنيــا ال تنــاقض حريــة المعتقــد ألنيــا حمايــة وتكــريس و أ

ن الـنظم القانونيـة ىـي التـي يحـتكم ليـا، وفـي كثيـر مـن المسـائل ال نجـد تطبيـق لحكـم أليا، رغـم 
الشريعة، عمى اعتبار عدم توفر الشروط المبلئمة لمتأكـد مـن صـبلحية األفـراد المخـاطبين بحكـم 

. ومنــو فــان ونيين لوضــ  األحكــام موضــ  التنفيــذرع ، والــذي يتطمــب جيــدا مــن العممــاء والقــانالشــ
الحكم عل المظاىر وتـرك السـرائر ألىميـا،  فالمظـاىر العمنيـة فـي الـردة ىـي التـي يعاقـب عمييـا 
كالجريمة فانو ال يعاقب عمييا اال اذا ظيرت الى العمن ومست مصمحة يحمييا القـانون، والـدين 

ال ينبغــــــــــــي لمــــــــــــنظم القانونيــــــــــــة اىمالــــــــــــو.ة مــــــــــــن المصــــــــــــال  األساســــــــــــية لممجتمــــــــــــ  محمصــــــــــــ
                                                           

 .320 .، صبقإدريس حسن محمد الجبوري، المرج  السا - 328
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نالثالث:الفصةلن

نف نال شتي اتنالم اتةجنبالم    اتنواأل ياناليتالمنالماسجن

المشرع، والتي تعتبر مساسا باألديان ألىم األفعال التي جرميا  بالتعرض الفصلنستيل ىذا 
ورغم أن التشريعات تحاول الحفاظ عمى أمن وسبلمة مواطنييا ومجتمعيا،  ،ومنو بحرية المعتقد

بل تندرج  ،فإن جرائما بيذا النوع كثيرا ما ال نجد ليا تفصيبل وتسمية ليا في قوانين العقوبات
وبالتالي ستكون  ،ظام العام والجريمة الشخصيةأحيانا في إطار الجرائم الماسة باألمن العام والن

 خطة ىذا الفصل كاآلتي :

 .التاريخ ائم الماسة باألديان عبرالجر : المبحثناألول
 .التشريعات العربيةبعض  في بالدين أنواع الجرائم الماسة المبحثنالثاة :
 .الفرنسي التشري في  بحرية المعتقد: أنواع الجرائم الماسة المبحثنالثالث

 

 

 

ن

ن

ن

ن
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نالمبحثناألول:

ناليتالمنالماسجنباأل ياننعبتنال اتيخ

التمييد لذلك بعرض صور ، يجدر بنا قبل التطرق الى انواع الجرائم التي تمس حرية المعتقد 
يور الجرائم الدينية تاريخيا ، وىذا ما نعرفو في المطالب التالية؛ حيث نخصص االول لتاريخ ظ

أما المطمب الثاني فنعرض فيو صور التجريم في العصور  ،التجريم في الحضارات القديمة
 الوسطى.

نف نالحضاتاتنال  يمجنال يتيمالمطلبناألولن:نظ وتن

والجريمة في أبسط  .وعقيدتيامجتمعات باختبلف نظاميا كانت وال تزال الجرائم واقعا تعيشو ال
ي أو األخبلقي أو تعريف ليا ىي أفعال مخالفة لنظام الجماعة، سواء في بعدىا االجتماع

باختبلف المجتمعات في  –جرائم معاقب عمييا كأي  –القانوني، وتختمف درجة اعتبارىا كذلك 
  .ئد والنظام السياسي....إلخالزمان والمكان والعقا

كل فعل أو سموك آثم أو  :فبمدلوليا االجتماعي ىي ،ول اجتماعي وآخر قانونيولمجريمة مدل
 ةالقانوني فيعني مخالف مدلولياق أو العدالة في المجتم ، أما خاطئ مخالف لآلداب واألخبل

 .329قاعدة من قواعد القانون السائدة في مجتم  ما 

بعد الديني أثر كبير لم كان ،بالنسبة لموضوع الجريمة الدينية فنجد أن الحضارات القديمة عموما
وىذا ترجمة لما كانت  ،ليا العقوبات المقررةطبيعة وكذا  ،في تحديد األفعال التي تعتبر جرائم

باعتبارىا قوى غيبية وأحكام ال تقبل  ،تتمت  بو األديان من سمطة عمى المجتمعات واألفراد

                                                           

، الجزائـر، الرغايـة ،، المؤسسـة الوطنيـة لمفنـون مطبعيـةالقسـم العـام .شتحنعاةوننال  وبةاتناليزالةتي، عبد اهلل  أوىايبية - 329
 .59 .، ص2009
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ىذا بالنسبة لمجريمة بصفة عامة في الحضارات القديمة وسندلل عمى ذلك ببعض  النقاش.
 األمثمة :

، يكون أمام الكينة بتقديم اليبات ففي الفكر الييودي مثبل، فكرة الخطيئة ) الذنب( والتكفير عنو
وعمى ىذا  ،الكامل بما ارتكب اإلنسان من إثموالقرابين، عمى أن تقدم لمكينة، بعد االعتراف 

 .330مجتم  تكفير وغفران في نفس الوقت ،كان المجتم  الييودي مجتم  خطايا

لمحرفة تبي  توراتيم ايرتكبونيا باسم الدين، و  جل الجرائم التي يرتكبيا الييود لم نقلوأكثر إن 
ثارة الفتن وما ز  ،قتموليم استرقاق اآلخر و  أما في الفكر  .ال أثرىم لحد اآلن في قمب فمسطينوا 

، 331المسيحي فأعظم جريمة وجناية، ىي تحريف حقيقة التوحيد في المسيحية من طرف بولس 
التوحيد إلى  يحية من دينوىل توجد جناية أعظم من الجناية عمى اهلل، ومنو انتقمت المس

، وقالوا   (االفتراءالقول ) م، وتم قتل كل من خالف ىذا 325، في مؤتمر نيقية سنة التثميث
 .332، وما  بني عمى باطل فيو باطلبألوىية المسي  

وجوده، فيذه ىي  أما بالنسبة لمجرائم التي تمس جوىر الدين وتعتدي عمى مبادئو أو تياجم
محل بحثنا وىذه الجرائم، لم تكن منتشرة كثيرا في العصور صمب موضوعنا، و  الجرائم التي ىي

القديمة ،باعتبار أن الدين كانت لو القداسة واليالة التي يخشى الفرد من االعتداء عمى وجودىا 
ال سوف يتعرض لمعنة، فيو ال يخاف الدين جممة واحدة أو ينكره ،ولكن يخالف  أو إنكارىا، وا 

                                                           

 .296 .ص ،مرج  سابق. الي و يجأحمد شمبي،  - 330

 بولس: ييودي فريس ابن فريس وكان عدوا لممسيحيين والمسيحية الحالية التي يدين ليا الغرب من صن  ىذا الرجل . 331

سـبانيا  - 332 وكذلك الحال بالنسبة لحال األديان األخرى في اليند ) اليندوسية، الجينية والبوذية( ومحـاكم التفتـيش فـي أوربا،وا 
مكتبـة الشـروق  .اإلسممنوالحتبنال يةيجمحمد عمارة، : ت والكاثوليك لمتفصيل أكثر أنظروحتى الحروب الدينية بين البروتستان

 .2004 .الدولية ، مصر
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وبالتالي يتعرض  .ي تصدر عن ىذا الدين الذي يعتقدهلنواىي التاألحكام والمبادئ، واألوامر وا
 .لمعقوبة المقررة

وفي شبو الجزيرة العربية قبل اإلسبلم وفي  ةالتشريعات البابمي منبعض األمثمة و سنسوق 
 الشرائ  القديمة .

نالفتعناألولن:ناليتالمنواليةاياتنف نال شتيعنالبابل 

ن أىم ما يميز حضارة ببلد النيرين وتوض  في مصاف تعد الشرائ  البابمية القديمة م
وقد جمعت مواد ىذا  .333الحضارات الراقية وقد كانت قبل ألفي سنة وىي تنسب إلى حمورابي 

وقد سجمت عمى مسّمة كبيرة من حجر الدايوريت   ،السنوات األخيرة من حكم حمورابي القانون في
سوسة ) إيران (. وقد رتبت مواد القانون في أربعة األسود ، وقد عثر عمى ىذه المسّمة في مدينة 

وأربعين عمودا من الكتابة ،كتبت بالمغة البابمية وبالخط المسماري ،وتبدأ بمقدمة دينية ثم تمييا 
مادة وتنتيي بخاتمة، وفييا يذكر ما قام بو من أعمال ويصب  282المواد القانونية وعددىا 

 .334وانين ومن يحاول طمسيا أو تحريفيا المعنات عمى كل من ال يعمل بيذه الق

ما ييمنا من ىذا القانون أنو عالج مشاكل مدنية وجنائية ووض  ليا عقوبات وأىم مبدأ ىو 
ضف إلى ، القصاص أو قانون النفس بالنفس، كما أنو كان قاسيا جدا، ويفرق بين الطبقات 

وىي معاقبة الشخص برميو  في  ذلك تطبيقو عقوبات ميتافيزيقية، أو ما يسمى بالتحكيم اإلليي،
ذا قضى ) ىمك ( ف  .يو مذنبالنار أو الماء، فإذا نجا فيو برئ وا 

 

                                                           

 .2001الجزائر،  دار العموم، .  اتيخنالةظمنال اةوةيجنواإلسمميجصال  فركوس،  - 333

مفكـــر المعيـــد العـــالمي ل .-الي و يةةةجنواإلسةةةمميجنالشةةةتي  ين تاسةةةجنم اتةةةةجنبةةةيننن-اليتيمةةةجخالـــد مصـــطفى ىاشـــم،  - 334
 .31. ، ص2007، الواليات المتحدة األمريكيةاإلسبلمي، 
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ناليزيتةنال تبيجنعبلناإلسممنشتي جنالفتعنالثاة ن:نال يتيمنواليةاياتنف 

، وما يطمق عمييا كذلك الجزيرة العربية أو جزيرة العرب سابقا حدود شبو الجزيرة العربية ذكرنا
أما عصر ما قبل اإلسبلم فيو العصر الجاىمي زمانا وقد اختمف العمماء حتى في ، مجازا 

 ،تحديد العصر الجاىمي ذاتو، ألنو ليس زمنا متصبل بل ىو فترات متقطعة تق  حينا بعد حين
عن شعور األمة  ا، وليا خصائص عبادتيا التي تعبروكل فترة تكون طائفة وثنية ليا شعائرى

 .حسب دواعي البيئة

قد كان غالبية العرب من سكان الجزيرة العربية يعيشون في رحيل وتوطن، ولم يكن ليم دين ل
 :األوثان، وكان القانون الذي يحكموكان من نتيجة ذلك أن عبدوا األصنام و  ،صحي  يربط بينيم
 تنفذ القانون أو الحكم في حالة الجرائم عميا عادات فاسدة، ولم تكن ىناك سمطةأعراف وتقاليد و 

انتياء  وأ والمروءة.من ذوي المكانة  ذوي الرأي في القبيمةواالحتكام ل ،إال التعصب لمقبيمة
 .تتال والحروب لرد العدوان والثأرباالق

نالمطلبنالثاة :نصوتنال يتيمنف نال صوتنالوسطىن

وتعد أول مثل تاريخي لمدعاية  ،الثورات الكبرى )كما تسمى( أولى تعد حركة اإلصبلح الديني
نقسام لناجحة بين جموع الشعب، وفي بداية القرن الراب  عشر ظير ضعف البابوية وحركة االا

بعض  سوف نشرح ،ه الفترة الوسيطة من تاريخ أوربا، وعبر ىذالكبرى في الكنيسة الغربية
ومن اإلسبلم  ،الغرب المسيحي من المسيحية نفسياالتصورات والمفاىيم والتطبيقات لموقف 

 والتي مرت بمخاض عسير وىذا في فرعين متتاليين : .أي دين ومن والييودية

نالفتعناألول:نالبيلجناالي ماعيجنوالفلتيجنلل صوتنالوسطى:

 ومعطيات إن صورة أي دين في ذىن شعب من الشعوب، تتشكل انطبلقا من معمومات
بداع من يروجون ليا، وىذا ما حدث لصورة اإلسبلم في  أوربا وخمفيات قد تكون من تشكيل وا 
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 -لؤلسف نسبيا-ميبلدية(. وىذه الصورة ما زالت 15إلى القرن  9في القرون الوسطى ) القرن 
 بدورىا عمى حاليا، رغم الفارق في الظروف التاريخية والفاعمين الدوليين والبيئة االجتماعية.

ار ىي آنذاك عمى األفكار واألقد سيطرواإن الصورة التي رسميا الرىبان والقساوسة والذين " 
الجيل، حقبة  -سوذرن -حقبة والتي يسميياال  تمكالتي سادت طيمة تمك الفترة. وبالتالي فإن 

التي كان ينظر بيا ومن خبلليا إلى اإلسبلم، ورغم وجود  ،ىذا الوصف كافي ليبين لنا الحالةو 
وم  ،ان األوربيون غزوا سواحل المشرقوك ...المشرق والمغرب بينإمكانية االتصال والتواصل 

في البداية سوى األساطير والحكايات والتعميبلت غير  ،ذلك فإنيم لم يجمبوا معيم لمغرب
 .335"لؤلحداث التاريخية ولئلسبلم ذاتوالمعقولة 

وكان مصدرىا العيد القديم، فيو  ،أما من الناحية الفكرية والتي كانت متدنية إلى مستوى رىيب
عمماء دأت الصورة تتبدل، بظيور أفكار شيئا فشيئا بو  .ر الذي توض  فيو الظواىر المرئيةاإلطا

التي تشكمت في ذىن الغرب في العصور  ،بحثوا الحقيقة وأماطوا المثام عن صورة اإلسبلم
 ."الوسطى

نالفتعنالثاة ن:نة الجنالبيلجنال يةيجنلل صوتنالوسطىنف نالغتبن:

تأثير الكبير ، نتيجة الإن الحالة التي شرحناىا آنفا جعمت الغرب يحس بخوف عميق وصدمة
، ومن را مغموطة عن اإلسبلممن ناحية يحممون أفكا م)األوربيون(في ؛فيياالذي تركو اإلسبلم 

ناحية أخرى يشيدون تفوقو البارز في مظاىر كثيرة في العمم والفمسفة وحتى في القوة العسكرية 
. 

                                                           

ترجمة الـدكتور رضـوان السـيد، المـدار اإلسـبلمي، ليبيـا  .ف نأوتبانف نال توننالوسطىصوتةناإلسممن، ريشارد سوذرن - 335
 .47. 36ص.ص. .2006،
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في ضيق أفق الفبلسفة ىذا الخوف من اآلخر، واإلحساس بالخطر ال يجد ما يبرره إال  إن
آنذاك وجيميم، أما الييودية فكان ينظر إلييا وكأنيا مثل اإلسبلم ولكن بدرجة أخف، ولم يكن 

و كباقي يشكل ىاجسا لممسيحيين. بخبلف اإلسبلم الذي ناصبوه العداء، وحاولوا اجتثاث
. ضف إلى ذلك وضوح ، لكنيم وجدوه يزداد قوة وصموداالمخالفة الحركات والفرق المسيحية

 ،، كالصمب واليوم اآلخر والعمل الصال ر تعتبرىا المسيحية ال نقاش فييارؤيتو في أمو 
 وألوىية المسي ..... إلخ 

من   وددت ،إن ىذا العرض البسيط لمعبلقة بين المسيحيين واإلسبلم في العصور الوسطى 
 أمثال عن تعاليميا ضد الخارجين ،حيةخبللو القول: أن الجرائم الدينية التي ارتكبت باسم المسي

وفرضوىا عمى الناس فرضا بالنار  ،أن تكون دينا (تمك التعاليم)أي التي أرادوىاو  ،الفبلسفة
ذين ال يؤمنون لم ومحاكم التفتيش التي وضعوىا ،والحديد، ال تكفي مجمدات لعرض مذابحيم

معتنقييا عمى  فأجبر الكاثوليك حتى فرق مسيحية أو ييودية ....إلخ . ومسممين كانوا أ :بيا
لم  ،حراف عن اإليمان كما حدده البابا" ان: ومن ثم فإن أي .لبقاء فييا وال يمكن الخروج منياا

بل تعداه إلى منجزات عقول  ،لقائم الذي تفرد بجمي  الصبلحياتيعتبر فقط ضد السمطان ا
 ويستحق االستئصال والحرق.، 336فمسفية و الىوتية "

 

 

 

 
                                                           

 .62 .، ص2001، لنشردار الوفاء لدنيا الطباعة وا.   اتيخنأوتبانالح يثنوالم اصتفرغمي عمي،  - 336
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ن:الثاة المبحثن

نال شتي اتنال تبيجنب ضناليتالمنالماسجنبحتمجناأل ياننف أةواعن

تاركــة لــم تعــرف أغمــب قــوانين العقوبــات فــي العــالم الجريمــة، ســواء كانــت داخميــة أو جريمــة دوليــة 
، ولكن النصوص التشـريعية العقابيـة تـنص عمـى األفعـال التـي تعتبـر ذلك لمفقو كما وضحنا سابقا

  جريمة وال عقوبة بغير القانون ".جريمة وفق مبدأ" ال

إن الجرائم الماسة بحرمـة األديـان، ىـي أفعـال تمـس بمصـمحة حماىـا المشـرع وىـي مصـمحة الفـرد 
أو إزعــاج تــدين، وممارســة الشــعائر المتصــمة بدينــو، دون ضــغط أو إكــراه حريــة الفــي أن يتمتــ  ب

 .وسنذكر بعضا من النماذج

   ياننف نال اةوننالمصتيالمطلبناألولن:ناليتالمنالماسجنباأل

قانون العقوبات المصري الجرائم التي تمس وتعتبر تعديا عمى األديان في الباب الحادي نذكر
 ."و" 98" وكذا المادة الجن  المتعمقة باألديان "تحت عنوان 161و160عشر في المادتين 

وال تزيـــد عـــن " يعاقـــب بـــالحبس وبغرامـــة ال تقـــل عـــن مائـــة جنيـــو  :عمـــى أنـــو 160تـــنص المـــادة 
 خمسمائة جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين:

: كــل مــن شــوش عمــى إقامــة شــعائر ممــة أو احتفــال دينــي خــاص بيــا أو عطميــا بــالعنف أو  أوال
 التيديد .

: كـــل مـــن خــرب أو كســـر أو أتمــف أو دنـــس مبـــاني معــدة إلقامـــة شــعائر ديـــن أو رمـــوزا أو  ثاةيةةا
 و فريق من الناس.أشياء أخرى، ليا حرمة عند أبناء ممة أ
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وتكــون العقوبــة الســجن الــذي ال تزيــد  ،: كــل مــن انتيــك حرمــة القبــور أو الجبانــات أو دنســياثالثةةا
تنفيــذا  160مدتــو عمــى خمــس ســنوات إذا ارتكبــت أي مــن الجــرائم المنصــوص عمييــا فــي المــادة 

 .337 "لغرض إرىابي

تـي تنظميـا أحكـام ىـذه المـادة من خبلل ىذا النص القانوني يمكن استخبلص أنواع من الجـرائم ال
 :338وىي ثبلثة جرائم

 /جريمة تشويش أو تعطيل اقامة الشعائر الدينية .1

 /جريمة االعتداء عمى األماكن المعدة لمعبادة .2

 .لقبور والجبانات/جريمة انتياك حرمة ا3

ن:نيتيمجن شويشنأون  طيلنإعامجنالش التنالفتعناالول

نأوالن:نمفاهيمنأوليجن

إن الــنص القـانوني يقـول " كــل مـن شـوش عمـى إقامــة شـعائر ممـة أو احتفــال ويشن:نال شةمف ةومن
 ىمــادينــي خــاص بيــا أو عطميــا بــالعنف أو التيديــد" ، فينــا نجــد وصــفان يعاقــب عمييمــا القــانون 

 .التشويش والتعطيل فما معناىما؟
 ان التشــــويش ىــــو إحــــداث ضــــجيج، وىــــو التخمــــيط، وشوشــــو أي خمطــــو وأســــاء تركيبــــو ،ويمكــــن

ليقـدر درجـة  إحداث ىذا التشويش بأي طريقة كانت. وكل ىذا متروك لمسمطة التقديرية لمقاضـي
ل الجمبــة فــي مكــان مكن أن يكــون بالصــوت ، أو بالحركــة، التــي تجعــفــي ىــذا التشــويش وصــفتو 

أو االحتفـــال الـــديني الـــذي تتطمـــب فيـــو الســـكينة والوقـــار والخشـــوع .فعمـــى ســـبيل  ،إقامـــة الشـــعائر
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لصــبلة فــي اإلســبلم تتطمــب الخشــوع ،و الطمأنينــة ركــن فييــا، فــأي ضــجيج عمــى ىــذه المثــال ،ا
سـاجد بيـوت اهلل الطمأنينة، يعتبر تشويشا عمييـا قـد تنطبـق عميـو أحكـام ىـذه المـادة ، كمـا أن الم

 .ؤذي اآلخرين في صبلتيم وفي ذكرىم، لكي ال يال يرف  فييا صوت

لـم يـؤدي إلـى تعطيـل إقامـة  لو مى التشويش حتىومن حيث المبدأ فإن المشرع المصري عاقب ع
 التعطيل؟ اذن فما ىو ،التعطيل من باب أولى يعاقب عميو ، ألنالشعائر

: ىـو سـموك مـادي يصـدر عـن شـخص أو أكثـر، ضـد مـن يمـارس شـعائر ال  طيل مف وم –ب 
ذي احتفــال دينــي، ييــدف إلــى إثنائــو عــن ممارســة شــعائر دينيــة، عمــى النحــو الــ أو ممــة أو ديــن
 .أو منعو تأديتيا بشروطيا المقررةيفرضو دينو 

، فيــو يتجــاوز مجــرد إصــدار تشــويش مــن ناحيــة الجســامة والخطــورةىنــا ىــو أشــد مــن ال فالتعطيــل
 .أو التيديد لشعائر ويكون ىذا التعطيل بالعنفضجيج أو صخب إلى حد عرقمة أداء ا

إرادة ممارســي الشــعائر الدينيـــة تــؤدي إلــى قيــر  ،يــل بــالعنف متصــور بــأي وســيمة ماديـــة" فالتعط
واالحتفاالت ، وتمقي الخوف والرعب في قموبيم فتؤدي إلى صرفيم عن ممارسة شعائر ممـتيم أو 

 .339دينيم " 

: الشعائر كما قمنا سابقا ىي تمـك األعمـال  ال فتعجنبينناعامجنالش التنواالح فاالتنال يةيج-تن
ىي األماكن التي تـؤدى فييـا ، والمشاعر ا لطاعتواهلل وتنفيذوالمناسك التي تؤدى استجابة ألمر 

) المشـــرع الجزائـــري ســـماىا التظـــاىرات الدينيـــة فـــي االمـــر العبـــادات والمناســـك ، أمـــا االحتفـــاالت
. واالحتفال الـديني ىـو اع إلحياء ذكرى  معينة أو مناسبةفيي االجتم المنظم لمشعائر الدينية (،

اىـــل ديـــن أو ممـــة مـــا بيـــدف التعظـــيم و اخـــذ العظـــة  االحتفـــاء بـــذكرى دينيـــة معينـــة يحتفـــل فييـــا
والعبـرة  فنجـد فــي االسـبلم احتفـاالت دينيــة عديـدة كاالحتفـال بــذكرى االسـراء والمعـراج  وبالمولــد 
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النبوي الشريف .... وفي المسيحية أعيادىا...، ىـذا ىـو الفـارق   بينيمـا امـا مـن ناحيـة التجـريم 
لتعطيــــل..( الــــذي يقــــ  عمــــى الشــــعائر أو االحتفــــاالت فالمشــــرع ســــاوى بــــين الفعل)التشــــويش او ا

 . 340الدينية
ن:نأتلانناليتيمجنوع وب  اثاةيا

 :التلننالما ي
األول صــورة وجــود ضــرر مــادي الــركن المــادي فــي جريمــة التعطيــل والتشــويش يتخــذ صــورتان 

وىـــو فـــي فعـــل التعطيـــل  ،يعـــة الجريمـــة أنيـــا مـــن جـــرائم الضـــرر، وىنـــا يكـــون وصـــف طبونتيجـــة
ى أن المعتقد ال يستطي  أداء عباداتو وىذا ضرر يمحق بمعنوياتو وجانبو النفسـي أكثـر مـن بمعن

 الجانب المادي.
، ولكـن مجـرد التشـويش يكـون رلشـعائوقد يتخذ صورة الجرائم الشكمية، حيـث ال تتطمـب تعطيـل ا

 سببا كافيا لمتجريم.

 :التلننالم ةوي
 قصودة وجرائم غير مقصودة .تنقسم الجرائم بحسب قصد الجاني إلى جرائم م 

فــالجرائم المقصــودة ىــي التــي يتعمــد فييــا الجــاني إتيــان الفعــل المحــرم وىــو عــالم أنــو محرم....أمــا 
ولكـــن يقـــ  الفعـــل  ،الجـــرائم الغيـــر مقصـــودة ىـــي التـــي ال ينتـــوي فييـــا الجـــاني إتيـــان الفعـــل المحـــرم

 .341المحرم نتيجة خطأ منو 

يجب أن تتصرف فيو إرادة الجاني إلى تعطيل إقامة ىذه وفي حالة ىذه الجريمة فإن التعطيل 
ني معد لمعتنقي دين أو ممة وىو مدرك أن ىذه الشعيرة أو االحتفال دي ذلك االحتفالالشعيرة، أو 
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. وبالتالي فإن جريمة التشويش يتصور أن تكون عمدية وغير عمدية، ألنو قد يكون ىناك معينة
عمم بذلك، فإذا نبيوا لذلك واستمروا في ذلك فينا تتوافر تشويش وضجيج أمام دار عبادة دون ال

 الجريمة في حقيم .

فبل يتصور أن يكون غير عمدي فيو تصرف يصدر عن إرادة  ،التعطيل بالتيديد أو العنف أما
رادة نتائجيا.  آثمة م  العمم بكافة العناصر وا 

 : ع وبجناليتيمج
وبة جنحية وىي الحبس من أرب  وعشرين ساعة ، عقلمشرع الجنائي عقوبة ىذه الجريمةاعتبر ا 

 العقوبة وتكون 342لمصري.ا من قانون العقوبات 18ص المادة نطبقا ل ،حتى ثبلث سنوات
 .ارىابي لغرض تنفيذا الجريمة ارتكبت اذا  سنوات خمس عمى مدتو تزيد ال الذي السجن

ن:نيتيمجناالع  اونعلىنأمالننال با ةنالفتعنالثاة 

 عمى " يعاقب بالحبس كل من 160تنص المادة 

 ............................................أوال-

: كــل مــن خــرب أو كســر أو أتمــف أو دنــس مبــاني معــدة إلقامــة شــعائر دينيــة أو رمــوزا أو ثاةيةةا -
 343أشياء أخرى ليا حرمة عند أبناء ممة أو فريق من الناس "

                                                           

عقوبة الحبس ىي وض  المحكـوم عميـو فـي أحـد السـجون المركزيـة أو " :من قانون العقوبات المصري 18ص المادة تن - 342
 العموميــة المــدة المحكــوم بيــا عميــو وال يجــوز أن تــنقص ىــذه المــدة عــن أربــ  وعشــرين ســاعة وال تزيــد عــن ثــبلث ســنين إال فــي

 .األحوال المنصوص عمييا قانونا "

مــــن قــــانون  223 المــــادة ،مــــن قــــانون العقوبـــات األردنــــي 275 المــــادةقــــانون العقوبــــات الفرنســـي،  ( مــــن138)ادة مـــال - 343
 من قانون العقوبات الكويتي. 113المادة ، 111المادة من قانون العقوبات المبناني،  374 المادةالعقوبات المغربي، 
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ويشــكل االعتــداء  ن تقــيم فييــا شــعائرىا التعبديــة،وكمــا ذكرنــا ســابقا فــإن لكــل أمــة مقدســاتيا وأمــاك
عمــى ىــذه األمــاكن جريمــة يعاقــب عمييــا القــانون حتــى ولــو كانــت خاليــة مــن المتعبــدين ألن العبــرة 

 .344بقدسية ورمزية المكان لدى طائفة أو ممة أو دين

النســبة ، وقــد يكــون ماديــا أو معنويــا كرمــز اليــبلل بوز فيــي كــل مــا يعتبــر شــيئا ذا قيمــةأمــا الرمــ
، ســـواء كـــان بـــالقول أو نجمـــة السداســـية لمييـــود وأي اعتـــداءلممســـممين، والصـــميب لممســـيحيين، وال
 .ة الركن المادي الذي سنفصمو اآلنالفعل ويشتمل الفعل في ىذه الجريم

 :التلننالما ي
 .أو الكسر أو اإلتبلف أو التدنيس فإن المشرع تكمم عن التخريب، 160طبقا لنص المادة  
: ىــي كــل فعــل ييــدف إلــى جعــل محــل العبــادة غيــر صــال  لمــا أعــد لــو ال التيةةبمف ةةومن  -1-أ

جزئيــا أو كميــا، يقــول اهلل عــز وجــل فــي كتابــو الكــريم : "ومــن اظمــم ممــن منــ   ،بيدمــو أو حرقــو،
مســاجد اهلل أن يــذكر فييــا وســعى فــي خرابيــا  أولئــك مــا كــان ليــم أن يــدخموىا اال خــائفين ليــم فــي 

 .345عذاب عظيم " الدنيا خزي وليم

، ويعنـي تحطـيم الزجـاج أو األبـواب أو : وىـو أقـل شـدة وضـررا مـن التخريـباللست مف وم -2-أ
 النوافذ..الخ.

االسـتفادة منـو بصـفة  ةاقصـمن التخريب فيجعل مكان العبـادة ن: وىو أقل  اال معمف ومنن-3-أ
اتــــبلف المصــــابي   ممــــا يجعمــــو معيبــــا أو ســــواء مــــس التمــــف حــــائط المســــجد أو ســــقفو ،، جزئيــــة 

 والمبردات في الصيف مثبل أو اتبلف حنفيات الوضوء وغيرىا...
                                                           

حية، وىي وضعت ألداء العبادة في أوقات فالمساجد في اإلسبلم ، واألديرة  في الييودية، والكنائس في المسي - 344
ف الدولة مخصوصة، بكيفيات معمومة ودائما نكرر أن األديان المقصودة ىي التي تؤدي شعائرىا عمنا والمعترف بيا من طر 

 . أما غيرىا فميا نظر آخر

 .114سورة البقرة اآلية - 345
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. 346الوســـخ و قـــد دنـــس الثـــوب أي توســـخ ،: وىـــو مـــن الـــدنس بفتحتـــينال ةةة ةيسمف ةةةومنن-3-أ
 ، فبل يجوز امتيانيا.المساجد خير بقاع األرض لطيارتياو 

يســـبب  ت وتعمـــد وضـــ  مـــاوصـــورتيا رمـــي القـــاذورات ومـــا الـــى ذلـــك فـــي دور العبـــادة ، والفضـــبل
الــروائ  الكرييـــة ليزىـــد النـــاس فـــي ارتيادىـــا والتـــردد عمييـــا مـــن أصـــحاب المعتقـــد والديانـــة المعنيـــة 

 بالحماية.

 : التلننالم ةوي-بن
ىــو انصــراف نيــة الفاعــل أحــدا مــن األفعــال الســابقة الــى االعتــداء عمــى مبنــى ىــو يعمــم يقينــا بأنــو 

دينــي ورمــزي لــدى ىاتــو الممــة. فيــو يعمــم وينــوي االتــبلف أو معــد لمعبــادة  ، ولــو حرمــة واعتبــار 
التخريــب أو الكســر فينــا ينســب اليــو الجــرم أمــا اذا أختــل أحــد عنصــري القصــد العــام انتفــى الــركن 

 المعني وتنتفي معو الجريمة في حقو.
 : ع وبجناليتيمج-ج

تقــل عـن مائــة جنيــو يعاقـب المشــرع عمـى جريمــة تخريـب واتــبلف دور العبـادة بــالحبس وبغرامـة ال 
 تزيــد ال الــذي الســجن العقوبــة وتكــون وال تزيــد عمــى خمســمائة جنيــو أو بإحــدى ىــاتين العقــوبتين .

ارىـــابي)الفقرة األخيـــرة مـــن المـــادة  لغـــرض تنفيـــذا الجريمـــة ارتكبـــت اذا  ســـنوات خمـــس عمـــى مدتـــو
لــنص عمــى عقــاب عمــى الشــروع فــي الحــاالت التــي يكــون فييــا متصــورا، وذلــك لعــدم ا .وال(160

 .  347الشروع في ىذه الجريمة حيث ال عقاب عمى الشروع اال بنص

                                                           

 .111.ص ،2008 ،لعاشرة، األردنالطبعة ا ،دار عمار .مال اتنالصحاح ،محمد ابن أبي بكر الرازي- 346

 . 75ص. ،محمد السعيد عبد الفتاح، المرج  السابق- 347
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.و أكثر من ذلـك 348ومادام المشرع المصري يعتبر الفعل جنحة فان النص ضروري لمعقاب عميو
فان المشرع المصري ال يعتبر شروعا فـي الجنايـة أو الجنحـة مجـرد العـزم عمـى ارتكـاب الفعـل أو 

 .349األعمال التحضيرية لذلك
اذا كانـت الجريمـة جنحـة أو جنايـة أو  ن المشـرع الجنـائي الجزائـري يفـرق فـي ىـذه النقطـة  فيمـالك

العقوبــات الجزائــري( مــن قــانون  30؛ ففــي الجنايــات يعاقــب عمــى الشــروع مطمقا)المــادة المخالفــة
يجــــب الــــنص عميو)الشــــروع(  -يكالمشــــرع المصــــر –والجنحــــة  ،ويعتبــــر كمــــا وأن الجنايــــة وقعــــت

ن.من قانون العقوبات الجزائري( 31المخالفة ال عقاب عمى الشروع)المادة وفي  ،صراحة
 :نيتيمجناة  اكنحتمجنال بوتنالثالثنالفتع

عمى عقاب من ينتيك حرمة المقابر ، كمـا يـذكر نـص المـادة  160تنص الفقرة الثالثة من المادة 
ديــــان الســــماوية ،"وتشــــكل حمايــــة المقــــابر والجبانــــات أىميــــة خاصــــة حيــــث أن كافــــة أصــــحاب األ

يؤمنون بالدار اآلخرة ، ومن ثم لقاء المـولى عـز و جـل ، فيجـب الحفـاظ عمـى الجثمـان وتكريمـو، 
. وىـــذا انطـــبلق مـــن  350ومـــن ثـــم فكـــل اعتـــداء عمـــى الجثمـــان يشـــكل اضـــرارا نفســـيا بأىـــل الميـــت"

يعاقــب الكرامــة المتأصــمة فــي االنســان حيــا وميتــا. ومــن ىنــا كــان لزامــا عمــى المشــرع الجنــائي أن 
 ئز ، والحفاظ عمى رفات الموتى ..عمى من يعتدي عمى أماكن الدفن ، واقامة الجنا

فيما يخص عناصر الجريمة سنذكرىا عبر الركن المادي ليذا الفعل و الحكمـة التشـريعية مـن أما 
 .م وعقوبة الفعل عمى النحو التاليالتجري

                                                           

تعين قانونا الجن  التي يعاقب عمى الشروع فييـا وكـذلك عقوبـة ىـذا  ":من قانون العقوبات المصري عمى 47تنص المادة  348
 الشروع ".

 من قانون العقوبات المصري. 2فقرة  45المادة  - 349

الحمايةةجنال اةوةيةةجنللم   ةة اتنومماتسةةجنالشةة التنال يةيةةجنونعةة منال مييةةزنفةة ناطةةاتناال فاعيةةاتنفيمــي،  خالــد مصــطفى- 350
 . ص.2012ر، مصـ، دار الفكـر الجـامعي، االسـكندرية .- تاسةجنم اتةةج–جناالسةمميجني ال وليجنوال ةاةوننالوضة  نونالشةتن

135. 
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 :التلننالما ي
"قبر" الميت بور جم  قبر وتعني بفت  الباء وضميا  ويتمثل في فعل انتياك  حرمة القبور والق

: أقبره صير لو قبرا يدفن فيو " أمر بأن يقبر  وقال ابن السكيت"أقبرهو دفنو وبابو ضرب ونصر
وقولو تعالى " ثم أماتو فأقبره" أي جعمو ممن يقبر  ولم يجعمو ممن يمقى لمكبلب ، فالقبر مما 

"الدوائر المكانية الحاوية عمى جم  القبور  أو ىي  :فيي. أما الجبانات  351أكرم بو بنو آدم
مجموعة القبور تنشؤىا الدولة لتكون بمثابة مكان واحد يتم  دفن األشخاص فيو ،وتض  ليا 

 .352بشان تنظيم ىدم وبناء الجبانات  1966لسنة  05القوانين كالقانون رقم 
ي من شأنو االمتيان وتدنيس ادويكون الفعل المادي والسموك االجرامي المعتبر بكل فعل م

،" فبل يدخل السب أو القذف في حكم المادة  اال اذا كانت  بالكتابة ولصق مكتوب الذي القبر
. كما أن المادة 353يتضمنو عمى القبر أو سطرت عبارتو أو نقشت عمى أحجار القبر نفسيا "
لم يق  الفعل عمى  نفسيا تعاقب  عمى الفعل الذي يق  في جبانة من شأنو تدنيسو حتى ولو

القبر أو الجثة)أنظر الركن المعنوي ليذه الجريمة بعد قميل( ؛ فقد قضى بأنو يعد مرتكبا لجريمة 
انتياك حرمة القبور الشخص الذي يزني بامرأة في حوش مدفن ألن ذلك يمس احساس أقارب 

مستمرا،  سواء  ، وكذلك " تحمي الجبانات ما دام الدفن فييا354الموتى المدفونين في المقبرة"
لك الجبانات اعدت ليذا الغرض من الحكومة أو من أحد االفراد لجعميا جبانة عمومية ، وكذ

من  المقابر يا ما دامت محافظة لمعالميا و ظاىر ما اشتممت عميو غير المصرح بالدفن في

                                                           

 .257، مرج  سابق، باب القاف قبب، ص.مختار الصحاح - 351

 .  137.ص، ، المرج  السابق..... الحمايجنال اةوةيجنللم    اتنومماتسجنالش التنال يةيجخالد مصطفى فيمي،  - 352

 .74 .ص، 2010 ،ردون دار نش ،الجزء الثاني. الموسوعجناليةاليج ،جندي عبد المالك -353

 .77ص. .، المرج  السابقلجندي عبد المالك الموسوعة الجنائيةنقبل عن  15عدد  7مج  1905سبتمبر 30نقض  - 354
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كن ، أما اذا أىمل أمرىا وزالت معالميا  وصارت أرضا سوادا فبل يمظيورا ال يقبل الشك 
 .355تطبيق المادة المذكورة عمى االعتداء عمييا 

 :  الحلمجنال شتي يجنمننال يتيم
ة يحمييا القانون حال حياة ن القانون الجنائي جاء ليعاقب عن االفعال التي تمس مصمحرغم أ
حيا ثم ييان ميتا ،  فان لمموتى نصيب من ىذه الحماية، فبل يتصور أن يكرم االنسان ،الناس

الحضارات القديمة ومنيا  ورأينا ذلك عندما تكممنا عن ،وتى من أعرق االعتقاداتوتقديس الم
امة الموتى و تقمق راحة مضاجعيم، . فالقانون يعاقب عمى االفعال التي تزري بكر المصرية

العامة  ، والحفاظ عل المقابر حفاظ عمى األمن العام والسكينة ويجرح مشاعر أىل الميت وذويو
والتشريعات الجنائية بحمايتيا لممقابر ...... كانت مدركة لعمق  ،ن التموثوحماية لمبيئة م

فالحماية في  ،القداسة واالحترام الناب  من نفوس األحياء من أقرباء أو أصدقاء اتجاه موتاىم
 .356ولكرامة االنسان الجاثم في القبر ثانيا  ،حقيقتيا لمشاعر ىؤالء األحياء أوال

 :التلننالم ةوين-تن
مف القصد عن الجريمتين ، وفي ىذه الجريمة يختلقصد  الجنائي ىو العمم واالرادةا أساس

اذ يكفي القصد الجنائي العام لتوافره ، اذا عمم بارتكاب فعل  يتسبب في انتياك  ؛السابقتين
حرمة القبور والجبانات " ميما كانت البواعث التي حممتو عمى ارتكابو أو الغرض الذي يرمي 

ائو...... ويكفي أن الفعل المادي المسبب لبلنتياك يكون حصل بإرادة الفاعل و اليو من ور 
." كما قضى في 357فعال المدنسة ميما كانت المبرراتفمن فت  قبرا يعتبر من اال، رغبتو......

حالة تنازع المتيم و آخر عمى دفن جثة ، وحصل ىذا االخير عمى تصري  بالدفن فنقل الجثة 
                                                           

 .77، ص. ، المرج  السابقالموسوعة الجنائية، 33عدد  24مج  1921سبتمبر  22يخ حكم قنا االبتدائية بتار  - 355

الحمبــي الحقوقيــة، منشــورات  ن.- تاسةةجنم اتةةةجن–اليةةتالمنالماسةةجنبالشةة وتنالةة ية ن  ،عمــار تركــي الســعدون الحســيني- 356
 .139 . ص.2013 ،بيروت، لبنان

 .78-77 .ص .ص. جندي عبد المالك، مرج  سابق - 357
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ن وصوليا امام المقبرة عرض المتيم لمن كانوا يحممون العرش، وصار الى المقبرة ، وحي
، 358عد ذلك انتياكا لحرمة الموتى برتو ىويتجاذبو معيم وتمكن اخيرا من نقل الجثة الى مق

 وكما في المثال السابق المتعمق باالعتداء الفاحش داخل حوش المقبرة.
 : ع وبجناليتيمجنن-تن

، وبغرامة ال تقل 359أرب  وعشرين ساعة الى ثبلث سنوات"  وىو الحبس البسيط من "الحبس
عن مائة جنيو وال تزيد عن خمسمائة جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن 

 .360الذي ال تزيد مدتو عمى خمس سنوات  اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارىابي
من قانون  161لتي تضمنتيا المادة كما ينص ويعاقب المشرع المصري عمى بعض األفعال وا

نال ينالعقوبات وىي الجرائم التالية : نعلى نال لة  نال   ي نالل بن، يتالم ن حتيع يتالم
ويتالمن ،ا في الفصل الثاني من ىذا الباب(الحق)التي سنخصص ليا المبحث الثالث الم  سج

 . السالتيجنمننال ين
                                                           

المرجـ   ،عبـد المالـك ، الموسـوعة الجنائيـة نقبل عن جنـدي  1925فبراير  25حكم محكمة بني سويف الجزئية بتاريخ  - 358
 .76. ص السابق ،

 .140. صمرج  سابق،  .....،.الحمايجنال اةوةيجنللم    اتنومماتسجنالش التنال يةيج، ميخالد مصطفى في- 359

؛ اذ يغيــر مــن الجريمــة مــن  160ظرفــا مشــددا فــي جميــ  أنــواع  الجــرائم التــي ذكرتيــا المــادة   يعتبــر الغــرض االرىــابي  -360
وصف الجنحة الى الجناية  و تكون العقوبة السجن كما ذكرنا عن كل مـن االفعـال السـابقة اذا كـان القصـد منيـا وفـوق القصـد 

ــة واثــارة  ولكــن المشــرع ، وتطــرح اشــكالية تعريــف االرىــاب  العنــف وتعــريض ســبلمة المجتمــ  لمخطــرالجنــائي ارىــاب اىــل المم
: "الجنايـات والجــن  المضـرة بالحكومــة  مـن جيــة الـداخل "حيــث تحـت البــاب الثـاني القســم األول 86المصـري عرفــو فـي المــادة 

لعنــف او التيديــد أو الترويـ   ، يمجــأ اليــو تـنص عمــى : "يقصـد باإلرىــاب فــي تطبيـق أحكــام ىــذا القـانون كــل اســتخدام لمقـوة او ا
منـو لمخطـر، اذا ألعام  أو تعريض سبلمة المجتمـ   و الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي  فردي أو جماعي ييدف االخبلل بالنظام ا

 كـــان مـــن شـــأن ذلـــك ايـــذاء األشـــخاص او القـــاء الرعـــب بيـــنيم  او تعـــريض حيـــاتيم أو حريـــاتيم او امـــنيم لمخطـــر أو بـــاألموال
و دور أاو عرقمــة ممارســة الســمطات العامــة والمبــاني او بــاألمبلك العامــة  او الخاصــة او احتبللــو او االســتيبلء عمييــا او منــ  

و القـوانين او المـوائ .." قـانون العقوبـات المصـري ، مرجـ  سـابق ، أو تعطيل تطبيق الدستور ألعبادة أو معاىد العمم ألعماليا ا
 . 52ص.
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نيتيمجنال   ينال لة نعلىنال ينن:التابعنالفتع
ىذا  بالحماية من المقصود "اء أن ، ويرى جانب من الفقي161عمى ىذه الجريمة المادةصت ن

، ألن الشعور ديانوائف التي تنتمي الي ىذه األوال الطيان نفسيا دالنص ىو النظام العام ال األ
مر الذي يعرض ،  وىو األعاتالديني  لعمقو وعنفو ال يسيل رده اذا ىيج وأثير لدى الجما

ن.361"النظام العام ألفدح األضرارو األمن 
 :التلننالما ي-1

يتمثل في االعتداء بأية طريقة يقصد بيا االمتيان وازدراء عقيدة من العقائد المعترف والتي 
تؤدى شعائرىا عمنا ، ويقصد بالعبلنية ىنا ىو الظيور و االنتشار بكل وسيمة تؤدي معناىا في 

من  171ر أماميا وىو الشرط الذي أضافتو المادة مكان عام ، بحيث يستطي  أن يراىا من يم
قانون العقوبات المصري ويتعمق بطرق التعدي عمى األديان حيث تنص :  "..... ويكون الفعل 
أو االيماء عمنيا اذا وق  في محفل عام أو طريق عام أو في مكان آخر مطروق اذا وق  بحيث 

 ان..."يستطي  رؤيتو من كان في مثل ذلك الطريق أو المك
الجريئة عمى الدين  بالكبلم أو االيحاء أو االشارة أو المناقشة :كانت صفتو فكل تعد ميما 

، وكل تحامل عمى الدين ييز مشاعر الغضب ويؤلم معتنقي ىذا الدين في أرجاء وغير البريئة
المعمورة يدخل في اطار ىذه المادة؛ " فاذا تعمد المتيم الطعن عمى الشريعة االسبلمية 

ن النبي صموات اهلل ، بأن ذكر في خطاب  ألقاه عمنا بشأصاحبيا تحت ستار الجدل الدينيو 
وأخرجيا عن معانييا وكان سيء النية  ،عميو وسبلمو عبارات جارحة وحرف اآليات واالحاديث
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وقد كان القضاء مسرحا لعديد التحقيقات  .362وجب عقابو بمقتضى المادة المذكورة " ،في ذلك
 .363مى الدين االسبلميحول التعدي ع
 :التلننالم ةوي

وىو توافر القصد الجنائي لدى المتيم أي النية لئلساءة ليذا الدين واالعتداء عميو بما يمس 
قدسيتو ومكانتو لدى معتنقيو بإحدى وسائل العبلنية  ، ويدمي قموبيم وشعورىم الديني ؛ بحيث 

 قياميا.يستفاد من ذلك أنيا جريمة عمدية يتطمب فييا العمد ل
 :ع وبجناليتيمج

والتي تنص عمى: " يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن مائة  160النص عمى المادة يحيل 
 جنيو وال تزيد عن خمسمائة جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين."

ناس غملنال ينتاب ا:نيتيمجن
سنوات أو :" يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشير و ال تجاوز خمس "و"  98تنص المادة

  أونال حبيذبغرامة ال تقل  خمسمائة جنيو وال تجاوز ألف جنيو كل من استغل الدين في الترويج 
بالقول أو الكتابة  أو بأية وسيمة أخرى ألفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة  أو تحقير أو ازدراء 

                                                           

 الموسةوعجناليةاليةجنقـبل عـن :  8401: قضـية ممطـي سـرجيوس رقـم  1924فبراير  21حكم مصر االبتدائية بتاريخ  - 362
 .755 ، ص.الثالث، الجزء المرج  السابق، الكلجندي عبد الم

قضية : كتاب في الشعر الجـاىمي، وضـعو الـدكتور طـو حسـين وحققـت معـو النيابـة بخصـوص مـا نسـب اليـو مـن طعـن - 363
ـــو ،)لمتوســـ  أنظـــر ا ـــثفـــي الـــدين االســـبلمي  فـــي مواضـــي  أربعـــة مـــن كتاب ـــة،  الجـــزء الثال المرجـــ  الســـابق  ،لموســـوعة الجنائي

لك حققــت النيابـة العامــة مــ  األسـتاذ خالــد محمــد خالـد فــي كتابــو مـن "ىنــا نبــدأ "  و أحالـت األوراق الــى لجنــة .( وكـذ756،ص
الفتوى باألزىر التي رأت ان الكتاب قد وض  بروح تناصب الدين العداء السافر  وتعمل جيدىا عمى ىدم كيانـو وتسـمبو أخـص 

اساس العدل واالستقامة )لمتوس  أنظر محمد السعيد عبد الفتاح ،المرجـ   وظائفو وىي الييمنة عمى شؤون الحياة وتدبيرىا عمى
 (.94السابق ،ص.
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نالسمطنية أحد األديان السماوية أو الطوائف المنتمية الييا أو االضرار بالوحدة الو  منأو
 .364" االي ماع 

، ووفقا لممذكرة  1982لسنة 29بالقانون رقموكانت ىذه المادة أضيفت الى قانون العقوبات  
االيضاحية لمقانون فان تمك المادة أضيفت لمعاقبة كل من يشتغل بالدين  ويعمل تحت شعاره 

أي استغبللو ستارا لسب لمترويج ألفكار متطرفة، كما أضافت أن المقصود ىو التستر بالدين 
 .365وتحقير دين آخر

ناوالن:التلننالما ين
والتحبيذ ألفكار متطرفة بوسائل قصد اثارة الفتنة فما المادة عمى االستغبلل والترويج  تنص

 معنى ىذه المصطمحات؟
 :اس غملنال ين

أجل الدين لدى معتنقيو ليس من  ىو استخدام الدين وتعاليمو وآدابو وقواعده الفقيية ومكانتو 
بل ألجل تحقيق غرض معين....فيو انحراف بالدين عن الغرض السوي الذي ، مكانتو ورفعتوو 

 .366وجد من أجمو
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ة والتشــريعية قــال المقــرر : " أن ىــذه المــادة تنطبــق فــي حــق مــن وأثنــاء مناقشــة تمــك المــادة فــي لجنــة الشــؤون الدســتوري -365
زدراء يستغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول او الكتابة او بأية وسيمة أخرى ألفكار متطرفة بقصد اثارة الفتن او تحقير او ا

ويشـترط ان يكـون الشـخص  –األديان السماوية أو الطوائـف المنتميـة الييـا او االضـرار بالوحـدة الوطنيـة أو السـبلم االجتمـاعي 
"و" غيــر منــتم لديانــة الــدين الــذي يزدريــو، وأن ينبغــي ان يكــون مســيحيا 98الــذي يقــوم باألفعــال المجرمــة فــي المــادة وفــق المــادة 

–يتالمنال  ي ةنف نعاةوننال  وباتنالمصةتين"مسمما يزدري الدين المسيحي. انظر : نجاد البرعي،  يزدري الدين االسبلمي أو
 .141، المرج  السابق، ص.الةصوصنو طبي ا  ا".الف ةجنالةالمج

 .123ص. .مرج  سابق ،حمد السعيد عبد الفتاحم - 366
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ونجـــد كممـــة االســـتغبلل فـــي القـــانون المـــدني : "انـــو احـــد عيـــوب االرادة ، ويعنـــى انتيـــاز ضـــعف 
مــــا .  ا367المتعاقــــد اآلخــــر والحصــــول منــــو عمــــى عقــــد معاوضــــة فيــــو غــــبن أو عمــــى عقــــد تبــــرع"

اسـتعمال الــدين فـي القـول او الكتابـة أو ابـداء الـرأي كسـند لتأكيــد  :االسـتغبلل الـذي نعنيـو ىنـا ىـو
او نفــــي ىــــذا الــــرأي  او النصــــ  او االرشــــاد ، وكــــذا انتيــــاز الفاعــــل مكانــــة الــــدين لــــدى اآلخــــرين 

باطنيــا ولمعصــيان متســترا بمبــاس الــدين ومفوىــا بعبــارات ظاىرىــا الــدين و  ،والتــرويج لمبــادئ ىدامــة
مســتعمبل وســائل االعــبلم المختمفــة كالخطــب والمــواعظ والمقــاءات الدينيــة و  ،خدمــة أىدافــو الدنيئــة
 ...الخ. 368الصحف والمجبلت

 وال حبيذ:ال تويجن
كـار المتطرفــة يعنـي  اذاعـة الشـيء عمـى نطـاق واسـ  يسـم  لممـؤل  االحاطـة بـو ، ونشـر تمـك األف

ن كـل د واالستحسـان لـذلك الفكـر ومـؤداه أالتشـجي  والتأييـفيـو ببل ضابط و ال حدود، أما التحبيـذ 
 2فقــرة  174، ويقتــرب مـن ىــذا المعنــى مـا نصــت عميـو المــادة يقــ  تحـت طائمــة ىــذا المعنـىفعـل 

والتــي جرمــت : تحبيــذ أو تــرويج المــذاىب التــي ترمــي الــى تغييــر مبــادئ الدســتور األساســية ـو 
اذن  ،أو بأيـــة وســـيمة أخـــرى غيـــر مشـــروعة" االرىـــابالـــنظم األساســـية لمييئـــة االجتماعيـــة بـــالقوة و 

ىنــا ىــو االستحســان والمــدي  أمــا التــرويج فيــو الــدعوة الــى األخــذ بمــذىب معــين أو فكــرة التحبيــذ 
، ولكـن المشـرع لـم يسـتعمل التحـريض ولكـن  369معينة وكمييمـا يحمـل فـي واقعـة معنـى التحـريض

فانيمــا يميــدان  فعــل الجريمــة فــي الحاضــر يؤديــا الــى كونيمــا وان لــم ،اســتعمل التحبيــذ والتــرويج
ويحببان ارتكابيا في ذىن من وق  عميو ىـذا الفعـل، والمـادة تـتكمم  عـن التـرويج ألفكـار  متطرفـة 
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قصـــــد اثــــــارة الفتنــــــة وأي فتنــــــة أكبــــــر مــــــن ان يفــــــتن النــــــاس فــــــي أقــــــدس األساســــــيات و مقوماتــــــو 
 ة كما ينص عمى ذلك الدستور.، كاألسرة التي أساسيا الدين واألخبلق الوطني 370االجتماعية

نثاةيان:الحلمجنال شتي يجنمننال يتيمن.
ال شك أن التجريم فيو حماية ضد خطر محدق يتربص بالناس ، من طرف الفاعـل  مـن خـبلل " 
ــــى حــــل  ــــو عم ــــو ليــــم بقدرت ــــو فــــي مشــــاكل النــــاس او مشــــاكل المجتمــــ   ، ومواعدت أســــموبو ودخول

رية مـن اصـحاب الـديانات االخـرى وتحقيـرىم والعبـث مشاكميم...خاصة اذا كان مـن أىدافـو السـخ
محاربـة ، كما تتجمى الحكمة في واجب الدولة والمجتم  عمى حد سواء في  371بمشاعرىم الدينية"

مـن ليوجيـو توجييـا خاطئـا ييـدم بـو األ ن يسـتغل شـعورىم الـدينيكـل مـن يمعـب بعواطـف النـاس؛ أ
ائفـــو المختمفـــة، وتبـــدوا الحمايـــة الجنائيـــة ويصـــن  الفتنـــة والبلأمـــن فـــي صـــفوف المجتمـــ  وبـــين طو 

و شـرط..... ولكـن  نصوص التي أرست الحمايـة دون قيـد ألمشعور الديني أنيا مطمقة في ضوء ال
الـــذي اشـــترط بـــدوره الدســـتوري، و الجنـــائي فـــي ىـــذا المجـــال الـــى الـــنص  الواقـــ  يحـــتم تبعيـــة الـــنص

واآلداب العامــة، وبالتــالي فــان أي خضــوع تمــك المصــمحة لمضــابط العــام والــذي ىــو النظــام العــام 
فـي كـل  والسبب .372خروج عن ذلك الضابط الدستوري يعني التجرد من الحماية الجنائية بالتبعية

وتقييـدىا يكـون  !حتى ال نكون متناقضين في الحماية فنوفرىا ثم نقيدىا ؛ فتوفيرىا لمجمي    :ذلك
 .!من أجل مصمحة الجمي 

                                                           

مــثبل تــنص عمــى عقــاب يقــوم بــإحراز مطبوعــات او تســجيبل تتضــمن  مــن قــانون االمــارات العربيــة المتحــدة 322فالمــادة - 370
التي بدورىا تمن  عقد أي اجتماع او مؤتمر في أي مكان من الدولة ،  320لشيء مما نص عميو في المادة  ترويجاو أ تحبيذا

التعــاليم التــي يقــوم ميمــا كــان نوعيــا اذا كمــن اليــدف منيــا بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة الــى مناىضــة او تجــري  األســس او 
الموسةةوعجن ،ذا الــدين . انظــر:  محمــود زكــي شــمسعمييــا الــدين االســبلمي او مــا عمــم عنــو بالضــرورة او الــى التبشــير بغيــر ىــ
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نالتلننالم ةوي: ثالثا
بمعنـــى أن تكـــون ارادة  ، القصـــد الجنـــائي العـــام والخـــاص لمشـــرع فـــي مثـــل ىـــذه الجـــرائم ب ايتطمـــ

الجــاني اتجيــت الــى اتيــان الفعــل المحــرم وىــو عــالم بســائر العناصــر القانونيــة التــي تتكــون منيــا 
كــون نيــة روعة عمــى ىــذا النشــاط ، بمعنــى أن تالجريمــة وقبولــو ترتيــب اآلثــار القانونيــة غيــر المشــ

 .ماوية أو الطوائف المنتمية الييانة أو التحقير و االزدراء ألحد األديان الساثارة الفت
فـي الحـبس مـدة ال تقـل عـن سـتة أشـير  نـص المشـرع عمـى عقوبـة تتمثـل :تاب ا:نع وبجناليتيمةج

 و بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيو وال تجاوز األلف جنيو.، أ373وال تتجاوز خمس سنوات
 لماسجنبال يننف نال شتيعنال تاع :ناليتالمناالمطلبنالثاة 

نـــص المشـــرع العراقـــي عمـــى مجموعـــة مـــن الجـــرائم الماســـة بالـــدين فـــي قـــانون العقوبـــات  ونـــذكر 
وغيرىما من قانون العقوبات العراقـي ، ويمكـن اجماليـا فيمـا  374أو المادة  372بالتحديد المادة 

الكتــــــب المقدســــــة  او  جريمــــــة تحريــــــف-2جريمــــــة االعتــــــداء عمــــــى المعتقــــــد الــــــديني، -1يمــــــي : 
 -5جريمـة تقميـد الحفـل الـديني والسـخرية منـو ، -4جريمة االىانة الدينيـة،  -3االستخفاف بيا ، 

جريمـة -7جريمة تشويش او تعطيـل اقامـة الشـعائر الدينيـة ، -6جريمة التعرض لمفظ الجبللة  ، 
 ة المقابر والموتى.جريمة انتياك وتدنيس حرم -8اتبلف  وتدنيس األبنية والرموز المقدسة ، 

ن:نيتالمناالع  اونعلىنال يننعموما.الفتعناألول

 أوالن/نيتيمجناالع  اونعلىنالم    نال ية :ن

فقـــرة أوال/أ : " مـــن اعتـــدى بأحـــد طـــرق  372لقـــد نـــص المشـــرع الجنـــائي العراقـــي  فـــي المـــادة   
نا فان الركن المـادي العبلنية عمى معتقد إلحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرىا ".  ومن ى

يتمثل في االعتداء  والتحقير عمى  المعتقد الديني ويعني اىانة الدين ويندرج ضـمنيا االمتيـان و 
                                                           

بلث سنوات من قانون العقوبات المحدد بث 18وكأن المشرع اعتبر الحبس ىنا أكثر مما ىو منصوص عميو في المادة - 373
 ، والخاص يقيد العام.وىومن الحاالت الخاصة 
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االزدراء و الســــخرية والتحقيــــر والشــــتم...... وفــــي ضــــوء ذلــــك يمكــــن ان ينطــــوي تحقيــــر الشــــعائر 
 .بلعتقاد......ضمن ىذا التعريف العام ، خصوصا و ان الشعائر تمثل الترجمة الفعمية ل

تجريم المساس بالمعتقد الديني ال يحول بطبيعـة الحـال دون المسـاجمة والمناقشـة والبحـث فـي ان  
وذلــك  انطبلقــا مــن حريــة الــرأي المكفولــة دســتوريا ، شــرط ان تكــون المناقشــة   ،المســائل الدينيــة
ة القضـاء مـن تشـفيا ىيئـالتفرقـة  بـين المناقشـة البريئـة وغيـر البريئـة تس منـاطو  ،؛374رزينة وكريمـة 

يعنـــي  ،، امـــا شـــرط العبلنيـــة فكمـــا اوردنـــاه ســـابق فـــي التشـــري  المصـــريخـــبلل مبلبســـات القضـــية
 الظيــار وعــدم االســتتار لينظــر المــؤلطــرق العبلنيــة وتعنــي ا بإحــدىضــرورة  أن يكــون االعتــداء 

اعتـــداءه بشـــكل فـــالمتيم يـــدعوا بفعمتـــو العامــة ليـــروا  ،والجميــور الفعـــل دون أي مجيـــود مـــن قــبميم
يوحي بانو يمعن في التعدي ويؤكده صراحة ، ىذا ما تستشفو المحاضر الرسمية واقتناع القضـاء 

نبظروف الفعل المجرم.

 : ثاةيان/نيتيمجناالهاةجنال يةيج

فقــرة اوال /ه : "مــن أىــان عمنــا رمــزا أو شخصــا، ىــو  372المــادة  لقــد نــص المشــرع العراقــي فــي 
 ،احتــرام لــدى طائفــة دينيــة " ، واالىانــة ىــي األســاس فــي ىــذا الفعــلو تمجيــد أو موضــ  تقــديس أ

وينفرررالمشرع رررا موىـــي كـــل حركـــة او فعـــل يقصـــد بـــو التقميـــل مـــن قـــدر ومكانـــة المعتـــدي عميـــو ، 

شرررنيامر ررامع ضنرريم رربمليررامعصررل امو  ررن معصرري اممشرعاشقرربمنررضامش ررضتممش علررلششمعصرر مش  رر ض 

م.ننييم قطص مشراعوزمم ومش شرحعضييمم،مورامي لتمنضإلهضنيمشروشقعيمع

 :ثالثان/يتيمجن  لي نالحفلنال ية نوالسالتيجنمة 

فقــرة اوال د/: " مــن قمــد نســكا او  372لقــد نــص المشــرع العراقــي عمــى ىــذه الجريمــة فــي المــادة  
حفـــبل بقصـــد الســـخرية منـــو " ، والتقميـــد ىـــو المماثمـــة مـــ  الفعـــل ولـــيس أصـــمو بـــل محاكـــاة لـــو ، 
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بقصــد ، خاصــة اذا كانــت رجــة مغــايرة تــنم عــن اســتخفاف بالــدين وبالعبــادةبغــرض التمثيــل بــو بد
؛ ويمكـن ان نوضـ  عتقـديياالتسمية و الترفيو وىذا ما يتنافى وقدسية العبادة ووقارىا فـي نفـوس م

 ،ن يعــرض فــي مناسـبة دينيــة احتفــال خـاص بديانــة معينــة عمـى وجــو الــتيكم و الضــحكبمثـال: أ
، فينـــا ينطبـــق الـــنص معتنقيـــو وقـــارا وتبجـــيبل فـــي نفوســـيمنـــد عفـــي حـــين نفـــس االحتفـــال يشـــيد 

قـــة التجريمــي عمـــى الفعـــل، وىــذا ربمـــا مـــا تشــيده بعـــض المســـرحيات التــي تخـــوض وتـــتيكم بطري
بعـرض بعـض االحتفـاالت الدينيـة وكأنيـا مناسـبة لمحـط  ،ديـانتسمية الناس وىي تعتـدي عمـى األ
؟ . ومنــو !التخمف و الرجعيــة ومــا الــى ذلــك. وتــتيم اصــحابيا بــمــن ذلــك االحتفــال والســخرية منــو

فعمــى مــن يقــوم بــذلك التقميــد ان يكــون عالمــا بــذلك االحتفــال و أنــو يخــص احتفــاال دينيــا ، وأن 
 يقصد بفعمو السخرية منو.

 :تاب ان/نيتيمجنال  تضنللفظناليملج

بإحـدى  فقـرة ثانيـا/"...من تعـرض 372لقد نص المشرع العراقـي عمـى ىـذه الجريمـة فـي المـادة  
كـان المشـرع العراقـي موفقـا عنـدما  ،طرق العبلنية لمفظ الجبللة سبا أو قـذفا بأيـة صـيغة كانـت "

فرد نصا خاصا يجرم االعتـداء عمـى الـذات االلييـة ، وتـؤمن كـل الـديانات السـماوية بـاهلل ولكـن أ
حســـب  والتـــي تـــؤدي بصـــاحبو ،مـــا ال يجـــوز ىـــو انســـاب صـــفات ال تجـــوز فـــي حـــق اهلل تعـــالى

، عكــس التشــريعات الجنائيــة التــي تعاقــب بعقوبــات جزائيــة ال تفــي رعة االســبلمية الــى الكفــرالشــ
ومنـو معنـوي الموجـود فـي نفـوس المـؤمنين، حق اهلل ، رغم انـو ال يمكـن االعتـداء عمـى  الرمـز ال

كمـا فعـل الييـود مـن قبـل  ،قـوال وتصـرفاتلمعتقد الديني الذي يتأثر بيكـذا أفاالعتداء يق  عمى ا
 . ؟!وافعاليم مكما يفعل بعض  شبابنا من سباب هلل في الشوارع  ويستيينون اقوالي، و 

نالفتعنالثاة ن:نيتالمنال  ةيسنوال حتيعننوال شويش

: نـص المشـرع العراقـي عمـى ىـذه الجريمـة  يتيمجنا معنو  ةيسناألبةيجنوالتموزنالم  سجأوال/ن
:....كــل مــن خــرب أو اتمــف أو شــوه أو / اوال/فقــرة ج عقوبــات عراقــي حيــث قال372فــي المــادة 
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دنــس بنــاء معــدا إلقامــة شــعائر طائفــة دينيــة أو رمــزا أو شــيئا آخــر لــو حرمــة دينيــة "  ، ان ىــذا 
الـــنص يتحـــدث عـــن التخريـــب أو االتـــبلف او التشـــويو.... وكميـــا مصـــطمحات تعنـــي  ان الفعـــل 

عمو معيبا ، وكـل ىـذه ينقص من قيمة الشيء وصبلحيتو لمغرض الذي وجد من اجمو ولذلك  ويج
االمـــور يتكفـــل بيـــا قاضـــي الموضـــوع ليبـــت فييــــا، كمـــا ان أي وســـيمة تكـــون ســـببا فـــي االتــــبلف 

 والتخريب تصم  ألن تعتبر في تكييف الجريمة.

: كمــا ذكرنــا ســابق فــان لممــوتى حرمــة  ةةاكنو ةة ةيسنحتمةةجنالم ةةابتنوالمةةو ىثاةيةةا/نيتيمةةجناة 
لكرامــــة المتأصــــمة فــــي الــــنفس البشــــرية فــــي أغمــــب تضــــاىي حرمــــة األحيــــاء ، وكميــــا تنبــــ  مــــن ا

المعتقدات تحمل قيما اخبلقيـة واجتماعيـة سـامية، ولقـد نـص المشـرع العراقـي عمـى ىـذه الجريمـة 
عقوبــات عراقــي بــالقول : "...مــن انتيــك أو دنــس حرمــة قبــر أو مقبــرة أو  373فــي نــص المــادة 

عقوبــات عراقــي عمــى :  374ة نصــب لميــت أو اتمــف او شــوه شــيئا مــن ذلــك " كمــا نصــت المــاد
"من انتيك عمدا حرمة جثـة أو جـزء منيـا او رفـات آدميـة او حسـر عنيـا الكفـن..." ومـا يبلحـظ 
عمى ىاتو النصوص ىو الدقـة فـي الوصـف وتحديـد الفعـل المقصـود بـالتجريم ولـم يتـرك المجـال 

وز انتياكـو، سـواء واسعا  لتحديد ما المقصود بالتدنيس فكل ما لو صمة بالموتى وحـرمتيم ال يجـ
 .عمى الجثة او عمى القبر محل الجثة

ناليتالمنالماسجنبال يننف نال شتيعناليزالتين:المطلبنالثالث

 عمى اختبلفيا واعتبرىا فيما يمي: نص التشري  الجنائي الجزائري عمى الجرائم الماسة بالدين  

ناالسممنوش التن(صلىناهللنعلي نوسلم)االساوةنللتسولنيتالمنالفتعناألول:

يعاقـب بــالحبس مـن ثــبلث سـنوات الــى  "مـن قــانون العقوبـات عمــى: 2مكــرر  144تـنص المـادة 
و بإحــدى ىــاتين العقــوبتين كــل دج أ 100.000دج الــى  50.000مــة مــن خمــس ســنوات وبغرا

مــن أســاء الــى الرســول صــمى اهلل عميــو وســمم ، أو بقيــة األنبيــاء أو اســتيزأ بــالمعموم مــن الــدين 
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سـواء عـن طريـق الكتابـة أو الرسـم أو لتصـري  أو  ،بأية شعيرة مـن شـعائر االسـبلم بالضرورة او
 أية وسيمة أخرى.

 ."تباشر النيابة اجراءات المتابعة تمقائيا

الــنص العقــابي نســتخمص مجموعــة مــن األفعــال  واألقــوال تعتبــر جــرائم فــي حــق مــن خــبلل ىــذا 
 لدين االسبلمي دين الدولة والشعبا

الرسول صمى اهلل عميو وسمم: وىذه االساءة تكون بالكتابة أو بالرسم أو االساءة الى  -1
  التصري  أو أية وسيمة أخرى يمكن استعماليا

، وىذا المصطم  يقتضى وجود انتقاص من في ىذ الجريمة ىو االساءة :التلننالما يأوال/ن
تو والدفاع عنو ، قدر الرسول صمى اهلل عميو وسمم بوصفو نبي أوحي اليو الدين وواجبنا محب

وواجب كل انسان أن ال يمس بقدسية الرسول لدى المسممين، اذ ىو شفي  االمة ومن 
االساءة، فان الجزاء ، واذا كان القانون يعاقب عمى تمزمات االيمان في شريعة االسبلممس

واالساءة الى األنبياء في القانون الجزائري تتحقق بالقذف أو بالسب أو  .الديني شديد
 ستيزاء.اال

: من أسند الى األنبياء أو أحدىم واقعة ، أو ادعاىا عمييم مما يمس شرفيم أ/نعذعناألةبياو
من قانون العقوبات القذف بأنو:" كل ادعاء بواقعة من شأنيا  296واعتبارىم، وعرفت المادة 

الييئة المساس بشرف األشخاص ، أو الييئة المدعى عمييا بو، أو اسنادىا الييم ، أو الى تمك 
". 

من قانون العقوبات بقوليا : "كل تعبير مشين ، أو  297السب عرفتو المادة  :ب/سبناألةبياو
عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا  ال ينطوي عمى اسناد أية واقعة " ، فمن وصف االنبياء 

 بأوصاف قبيحة ، او تكمم عنيم بعبارات مشينة، وألفاظ ميينة فقد سبيم.
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ىنــا فــان قــدر ومنــو . 375: االســتيزاء ىــو االســتخفاف والســخرية واالزدراء"يةةاو/االسةة  زاونباألةبج
النبـي عظــيم ومــا عاشــتو األمــة االســبلمية مــن حممـة شــعواء عمــى شــخص النبــي صــمى اهلل عميــو 

تعــرض ليــا وىــو بــين قــريش يــدعوا قومــو لئلســبلم . ومــن واجــب القــانون أن يــداف  عــن   وســمم ، 
 لرادعة ضد مرتكبييا.رسول االسبلم ويسمط العقوبات ا

: ينطبـق عمـى ىـذا الـنص القواعـد العامـة فيمـا يخـص القصـد الجنـائي وىـو التلننالم ةويثاةيا/ن
 العمم واالرادة ، فيو بفعمتو يعمم ان فعمو أو قولو يمس سمعة نبي أو رسول.

الحــبس مــن ثــبلث ســنوات الــى خمــس ســنوات وبغرامــة : العقوبــة ىنــا ىــي ع وبةةجناليتيمةةجثالثةةا/ن
او بإحــــدى ىــــاتين العقــــوبتين ، والمبلحــــظ أنيــــا عقوبــــة دج  100.000دج الــــى  50.000مــــن 

 جنحية.

ناالة ماونالىنطالفجناونمذهبن ية يتيمجنال ذعنبسببننالفتعنالثاة :ن

قــانون العقوبــات لــم يتغــاض عــن تجــريم القــذف الموجــو الــى شــخص أو أكثــر بســبب انتمــائيم  ان
بــالحبس مــن شــير الــى ســنة وبغرامــة مــن  ،ديــن معــينأو مذىبيــة أو الــى  الــى مجموعــة عرقيــة

دج او بإحـدى ىـاتين العقـوبتين فقـط اذا كـان الغـرض ىـو التحـريض  100.000الى  10.000
 .من قانون العقوبات ( 02فقرة  298عمى الكراىية بين المواطنين أو السكان)المادة 

الشــخص أو األشــخاص مكــرر عمــى العقوبــة المقــررة لمســب الموجــو الــى  298كمــا تــنص المــادة 
اعبله والتي تتمثل في الحـبس  الـذي يتـراوح بـين خمسـة أيـام  298المنصوص عمييم في المادة 
 .دج ، أو بإحدى ىاتين العقوبتين 50.000دج الى  5.000الى ستة أشير وبغرامة من 

                                                           

 .114، المرج  السابق. ص.رزيق بخوش - 375
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 :376ش التنال يةيجنلغيتنالمسلمينأحلامنيزاليجنوات ةنف نعاةوننمماتسجنالنالفتعنالثالث:

، والمـادة احـدى عشـر منـو  مـا يمـي :دون االخـبلل بعقوبـات من أىم ما ورد فـي الفصـل الثالـث 
دج الـــــى  500.000اشـــــد، يعاقـــــب بـــــالحبس مـــــن ســـــنتين الـــــى خمـــــس ســـــنوات  وبغرامـــــة مـــــن 

 دج كل من: 1000.000

يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل اغـراء لحمـل مسـمم عمـى تغييـر دينـو او يسـتعمل مـن اجـل 
ت التعميميــة أو التربويــة او االستشــفائية أو االجتماعيــة او الثقافيــة أو مؤسسســات ذلــك المؤسســا

 التكوين  أو أي مؤسسة أخرى أو وسيمة مالية ما.

يقــوم بإنتــاج أو تخــزين أو توزيــ  وثــائق مطبوعــة أو اشــرطة ســمعية بصــرية او دعايــة أو وســيمة 
 أخرى ، بقصد زعزعة ايمان مسمم.

لحبس وبغرامــة ماليــة كــل مــن يجمــ  التبرعــات أو يقبــل اليبــات دون اضــافة الــى ذلــك، يعاقــب بــا
 ترخيص من السمطات المؤىمة قانونا.

أما عن مخالفـة األحكـام المتعمقـة بممارسـة الشـعائر الدينيـة فقـد نصـت المـادة الثالثـة عشـر عمـى 
دج كـل  300.000الـى 100.000أنو يعاقب بالحبس من سنة الى ثـبلث سـنوات وبغرامـة مـن 

 من :

 المذكورتين أعبله.الشعائر الدينية عمى نحو يخالف المادتين الخامسة والسابعة يمارس 

 خبلفا ألحكام المادة الثامنة منو. ظم تظاىرة دينيةين

                                                           

، يحدد شروط وقواعد ممارسة 2006فبراير سنة 28الموافق ل 1427محرم عام  29المؤرخ في  03-06األمر رقم - 376
 .2006مارس 01.بتاريخ 12الشعائر الدينية لغير المسممين. الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية /العدد
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يــــؤدي خطبــــة داخــــل البنايــــات المعــــدة لممارســــة الشــــعائر الدينيــــة مــــن دون أن يكــــون معينــــا او  
تصة المعتمدة في التـراب الـوطني  مـن قبـل معتمدا أو مرخصا لو من طرف سمطتو الدينية المخ

 السمطات الجزائرية المختصة.

فـان العقوبـة تكـون الغرامـة التـي ال  ،مةننشةالصنم ةةويناليتالمنالذلوتةنآةفةاص تتننلوف نحا
ربــ  مــرات الحــد األقصــى لمغرامــة المقــررة بحــق الشــخص الطبيعــي. اضــافة الــى ذلــك أتقــل عــن 

 عنوي:عمى الشخص المعقوبة او اكثر  تطبق

 .مصادرة الوسائل والمعدات التي استعممت في ارتكاب الجريمة

 داخل المحل المعني. المن  من ممارسة الشعائر الدينية او أي نشاط ديني

 من األمر(. 15)المادة حل الشخص المعنوي.

كمــا يمكــن لمجيــة القضــائية المختصــة أن تمنــ  األجنبــي الــذي حكــم عميــو بســبب ارتكابــو احــدى 
المنصــوص عمييــا فــي ىــذا األمــر مــن االقامــة فــي االقمــيم الــوطني امــا نيائيــا أو لمــدة ال الجــرائم 

 ( سنوات .10تقل عن عشرة )

ويترتب عمى المن  من االقامـة طـرد الشـخص المـدان بقـوة القـانون  خـارج االقمـيم الـوطني بعـد   
 .(من األمر 14المادة قضائو مدة العقوبة السالبة لمحرية.)

ن:المبحثنالثالث

ناليتالمنالماسجنبحتيجنالم    نف نال شتيعنالفتةس 

الــدين، لخاصــة بالتعــدي عمــى حريــة المعتقــد أو تتعــدد النصــوص العقابيــة فــي التشــري  الفرنســي، ا
التي تجرم مثل ىـذه االفعـال وترصـد ليـا عقوبـات ؛ كمـا قانون العقوبات والنصوص الخاصة  بين
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ىـذه ، الذي يبين حدود 377بفصل الدين عن الدولةالخاص  1905أنو ال يمكن اغفال دور قانون 
 الحرية، عمى ضوء الحيادية التي تطبعيا عبلقة فرنسا م  األديان.

بالمؤسسات الدينية، والثـاني وسنعالج ىذا المبحث في مطمبين األول نخصصو: الجرائم المتعمقة  
 :الجرائم المتعمقة باألفراد .

نساتنال يةيجالمطلبناألول:ناليتالمنالم  ل جنبالمؤس

، عمى المستوى المؤسساتي، مؤسسات دينية أو جمعيات ثقافية، توفر يقوم عمى الشأن الديني
يعاقب عمى  ألتباع  معتقد معين ، سبل تنظيم شعائرىم وعباداتو ، وكما أن الخطاب القانوني ،

لقائمين من  طرف األشخاص واألفراد ميما كان موقعيم ومسؤولياتيم،  ان ا  األفعال المجرمة
عمى التظاىرات الدينية، في عبلقاتيم م  المؤمنين)نقصد بو اتباع تمك الطائفة او المذىب او 

ن.378كذلك يخضعون لمضبط الديني وعبلقتيم م  الديانة التي يمثمونيا، ، المعتقد(

ان المؤسسات الدينية كالكنائس بالنسبة لممسيحيين والدير بالنسبة لمييود والمساجد بالنسبة 
سممين ، ليا قوانينيا، المستمدة من شرائعيا؛ كالقانون الكنسي او التممود ، او الشريعة لمم

                                                           

377- Le droit français par le biais des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 institue une 
protection générale de l'exercice cultuel en incriminant toutes les atteintes dont elle pourrait 
faire l'objet Cette liberté religieuse implique non seulement le libre choix d'exercer tout acte de 
culte conformément à sa croyance mais aussi l'exercice paisible du culte choisi. Si le libre 
choix doit être garanti, l'exercice paisible du culte doit l'être également. La loi de 1905 protége 

ces deux aspects de la liberté de culte. 

378 - La police des cultes: est l'ensemble des lois et règlements  pénaux, destinée au 
maintien de l'ordre et de la sécurité publique en sauvegardant les droit religieux des citoyens 
et en prévenant  les abus. Voir :Anne-Christine PASHOUD Répertoire pénal, Dalloz , 

octobre ,1997, page.01.  
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وحسب المفيوم الفرنسي ال يمكن الخمط  .االسبلمية بالنسبة لممسممين ، حتى الديانات االخرى 
بين خضوع األفراد لسمطة  و ،ويحمي حرية المعتقد يضبط بين التشري   القانوني الذي 

لدينية والتزاميم بقراراتيا فيما يخص الشأن الديني، فكبل السمطتين تمتقيان في مشترك المؤسسة ا
. وىو الفرد المعني بحرية المعتقد ، وفي كل الحاالت يجب ان ال يضر ذلك بالنظام العام

 ، وحماية حرية اآلخرين.الدولة ال يكون اال لمحفاظ عميو وتدخل

لمؤسساتي لمكنائس ولمطوائف يتطمب معرفة المقصود ان حماية حرية المعتقد عمى المستوى ا
من الدين أو المعتقد او الطائفة الدينية، وليذا ظير في الفقو الفرنسي ، جدل حول المعايير 

 .379تباعيا بالحماية القانونيةتحظى وأ ،معينة ةالتي يمكن االستناد الييا العتبار طائف

 عتاتاتناللةيسجنبالصوصالصا تةناليتالمنأ/

الخاص بفصل الدولة عن الدين بتأسيس  جمعيات دينية ، وىذا بموجب  1905قانون   سم
ح ، ىذه المؤسسات ال يمكن ليا ان تتأسس  اال كجمعيات مصر 24الى  المادة  18المواد من

                                                           

379 - JACQUE ROBERT," la liberté  de religion ,de pensée et de croyance" .liberté et 
droits fondamentaux. Sous  Seny  Cabrillaac, Marie frison racho, Thierry revet,16 eme edition, 

DALLOZ,France,2010.P.400)كــذلك حداثــة نشــأة الطائفــة أو .،حيــث  يــذكر ىــذه المعــايير مثــل : العــدد)الكثرة او القمــة
الديانة ، الوجود الفعمي ليا في المجتم  الفرنسي بيا  تاريخيا أو ال، رغم ان المـادة الثانيـة مـن الدسـتور تكممـت عـن العقيـدة او 

مكـن الحـديث عـن الـدين  اذا تـوافر عنصـران عنصـر شخصـي وعنصـر لكـن ي LES SECTSالديانة ولم تـتكمم عـن الطوائـف 
 On pourrait dire que la religion se définit par deux élément : l'un objectifموضـوعي كـاآلتي :

,d'autre subjectif. Elément objectif est  fourni par l'existence  d'une communauté, une 
communauté, ce n'est pas un simple agrégat d'individus; c'est un groupe cohérent, une 
construction voulue. La religion est un phénomène collectif, il est des églises qui se veulent 
national; d'autre qui se reconnaissent minoritaire…..l'élément subjectif c'est la foi. La foi à son 
siège  dans la conscience individuelle……il faudra  la foi pour donner un sens au groupe, 
mais il fallait un groupe, si restreint qu'il fut, pour faire sortir la foi  d'une intériorité que le droit 

n'aurait pu saisir. 
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، لكن ىذا التصنيف رفضتو الكنيسة الكاثوليكية التي أنشأت 1901جويمية 01بيا طبقا لقانون 
. إلرادتياتخض  لسمطة الكنيسة، وال يمكن ليا التحرك اال وفقا  (diocèses)بدورىا ىيئات 

 رادة معتنقي الطائفة الكاثوليكية ، والوزير المكمف بالدين.وا

 :ب/ناليتالمنالصا تةنعنناليم ياتنال يةيج

بغرامة مالية ، لممخالفات من الدرجة الخامسة كل مدير  1905من قانون 23380تعاقب المادة 
، كما أنو ليس ليم أن يتمقوا ىبات 20و 18معية دينية، يخالف أحكام الموادأو مسؤول في ج

وتكون مبررة ، ويمكن لممحاكم ان تحكم بحل  22و 21او دعم من الدولة اال بموجب المواد 
دين ، فالدولة ، ومنو البمديات ال يمكن ليا أن تمول أي  المؤسسة اذا تم انتياك أحكام القانون.

 .1905من قانون  2 طبقا لممادة وىذا

ن/ناليتالمنالصا تةنعننالوزيتنالمللعنبال ينج

                                                           

380 - modifié par décret du 12/09/1985, du29/12/1989 et 25/02/1994 

   Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les 
contraventions de la 5° classe et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou 
administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 

20, 21 et 22.  

  Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner 
l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux 

d'assistance ou de bienfaisance.  

   Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, 
prononcer la dissolution de l'association ou de l'union. 
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، والذي يخض  بدوره لمجموعة من 1905بموجب قانون انشاء الوزير المكمف بالدين  تم
يعاقب كل مسؤول   381ن قانون العقوباتحيث أ ،ات، فيما يخص شؤون الموتى والدفنااللتزام

و موظف ، أرخصة من الضابط  العام يسم  بإجراء مراسيم الدفن دون الحصول عمى
عمومي، أو رخصة صادرة عن ىيئة قضائية، بعقوبة تتمثل في : الحبس لمدة ستة أشير 

 .(1-21-433)المادة 382أورو 7500وغرامة ب 

نال بوت نبحتمج نالالاصج تمن  وض  أي رمز أو  1905من قانون  28383: المادة اليتالم
 عمومية وتستثني أماكن العبادة او المقابر أو األضرحة.عبلمة دينية عمى التماثيل ، والمعالم ال

من  07)المادة يعتبر عقد مدني الفرنسي : الزواج في القانوناليتالمنالالاصجنبإش اتنالزواج
مام ام مراسيم الزواج بالشكل الديني أ(، لكن الكنيسة الكاثوليكية تعتبر اتم1791دستور 

من قانون العقوبات تعاقب كل مسؤول ديني يعتاد  21-433الكنيسة شيئا ضروريا، لكن المادة
ي  بإتمام الزواج بالشكل المدني أمام تصر  بالشكل الديني دون أن يكون لو ابرام مرسم الزواج
 7500أشير و 06الحبس ، وكل مخالفة ألحكام ىذه المادة يعاقب فاعميا ب: موظف عمومي

 من  قانون العقوبات . 22-433المادةأورو غرامة ، وكذا بالعقوبات التكميمية الواردة في 

                                                           

انون رقــم ( ىــذه المــادة أضــيفت بموجــب  القــ1-21-433فرنك)المــادة  50.000الحــبس لمــدة ســتة أشــير وغرامــة ب  - 381
 Anne-Christine PASHOUD ,op.cit.p.030:، أنظر16.12.1992بتاريخ  92.1336

382- Michel Veron ,Droit pénal spécial, éditions DALLOZ,11èmme édition, France, 2006, , 
p.394. 

383 Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les 
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices 
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, 

ainsi que des musées ou expositions. 
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 1-226: نص قانون العقوبات عمى السر الميني في المادة  الم ة اليتالمنالم  ل جنبالستن
م  المؤمنين، وال يجوز  مطالبون بحماية السر الميني المتعمق بمياميم وعبلقتيم ، والقسيسون

ة سنة وغرامة حبس لمد، ويعاقب عمى ىذه الجريمة بالحوالافشاؤىا بأي حال من األ
  ورو، م  امكانية الحكم بالعقوبات التكميمية.أ 15000ب

نال يةيجناألفتا بحتيجننالمطلبنالثاة :ناليتالمنالم  ل ج

ليس فقط في قانون تتعمق النصوص بحرية المعتقد في مختمف التشريعات الفرنسية و  
 .ةض لمتمييز بسبب العقيد، أو التعر الفرد من التعرض لحريتو الدينية ، لتحمياتبالعقو 

في مادتو التاسعة ينص: كل شخص لو الحق في حماية حياتو  مثبل القانون المدني الفرنسي
 Refus deينص :(1972جويمية 01من قانون  ) قانون  419الخاصة"، أما المادة 

contracter opposé à une personne en raison  de son appartenance ou 
non appartenance à une confession déterminée" 

 interdit les clauses de règlement":35-122أما قانون العمل فينص في مادتو
intérieur portant discrimination confessionnelle" 

 interdit les sanctions disciplinaires fondé sur: "عمىفتنص  45-122أما المادة 
les conviction religieuses " 

ئمة عمى اساس معتقدات : تتمثل جرائم التمييز الديني في تمك التفرقة القايتالمنال مييزنال ية 
سنوات  05ييز، وتعاقب عميو بتمن  التم من قانون العقوبات الفرنسي 1-225المادة، الناس
-432تكميمية التي نصت عميو المادة أورو غرامة، كما يمكن الحكم بعقوبات 75000وحبس 
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، المن  من ممارسة وظيفة عامة ، وكذا نشر حكم ة الحرمان من الحقوق المدنيةخاص 17
 .384االدانة

 29الفقـرة السادسـة مـن قـانون   24: المـادةيتيمجنال حتيضنعلةىناللتاهيةجنوال مييةزنال ةصةتي
 ceux qui ,par l'un des moyens"، الخـاص بحريـة الصـحافة تـنص: 1881جويميـة 

énoncés à l'article  23,auront provoqué à la discrimination ,à la haine  
ou  à la violence à l'égard d'une personne  ou d'un groupe  de 
personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non 
appartenance à(…) une religion déterminé ,seront punis d'un 

emprisonnement d'un an et d'une amende de 45000 euro  ou de  

l'une de ces  deux  peines seulement"385 . 

أو جماعــة بســبب اعتقــاده أو عــدم اعتقــاده  دفكــل فعــل يحــرض عمــى الكراىيــة أو التمييــز بــين فــر 
ـــــدين معـــــين ـــــالحبس لســـــنة وغرامـــــة ماليـــــة قـــــدرىا ،ل ىـــــاتين  بإحـــــدىأو  ،أورو 45000يعاقـــــب ب
 العقوبتين.

 

  

 

                                                           

384- Michel Veron,op.cit.p.359. 

385- Isabelle Riasseto, société, droit et religion ,dossier sur les signe religieuse dans 
l'espace public.  CNRS Editions MALEBRANCHE PARIS,2011,p192. 
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 :الرابعالفصل 
والرموز الدينية والكتب المقدسة في للشعائر واالجرائية  الجنائيةالحماية 

 التشريعات المقارنة

 ث كاآلتي:سوف نعالج هذا الفصل في ثالثة مباح

 في بعض الدول العربية. لحرية المعتقد االجرائيةالجنائية  مفهوم الحماية  :المبحث األول

 .الحماية الجنائية للشعائر الدينية :المبحث الثاني

 .الحماية الجنائية للكتب المقدسة و الرموز الدينية :ثالمبحث الثال
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 :المبحث األول

 في بعض الدول العربية لحرية المعتقد الجرائيةاالجنائية  مفهوم الحماية 

في بعض الدول  لحرية المعتقد االجرائية الجنائية رق في ىذا المبحث الى مفيوم الحمايةطنت
ثم في التشري   ،عرض ذلك في التشري  االردني)المطمب األول( لالعربية، من خبل

 ثالث(.التشري  الجزائري)المطمب ال في المصري)المطمب الثاني(، ثم

 لب األول: في التشريع األردنيالمط

يتمتــــ  أفــــراد الطوائــــف الدينيــــة غيــــر المســــممة فــــي األردن بكافــــة الحقــــوق و الحريــــات المدنيــــة و 
السياســية و االقتصــادية و االجتماعيــة و الثقافيــة، بصــفتيم الفرديــة كمــواطنين فــي الدولــة و لــيس 

 .386بصفتيم الجماعية التي تشير الييم كأقميات دينية

و باعتبار األردن مـن الـدول متعـددة األديـان و الثقافـات عبـر التـاريخ فـإن الدسـتور األردنـي يكفـل 
تحمــي الدولــة القيــام »التــي تــنص :  14الحمايــة لحريــة المعتقــد و ىــذا مــا نــص عميــو فــي المــادة  

لعــام أو بشــعائر األديــان و العقائــد طبقــا لمعــادات المرعيــة فــي المممكــة مــا لــم تكــن مخمــة بالنظــام ا
 .«منافية لآلداب

بغـض النظـر عـن القــراءات المختمفـة لمـنص الدســتوري عمـى ضـوء التحمــيبلت التـي فصـمناىا فــي و 
ـــاب الســـابق ، ـــى عـــاتق الدولـــة التـــي تحمـــي  الب ـــة تقـــ  عم ـــة و منيـــا االجرائي فـــإن مســـؤولية الحماي

 .387رسمي  مواطنييا لمتمت  بجمي  انواع الحقوق و الحريات بغض النظر عن تبنييا  لدين

                                                           

 مانمذكرة ماجستير جامعة ع  .حتيجناالع  ا نومماتسجنالش التنال يةيجنف ناألت ن""، سعد عمي عبد الرحمان البشير - 386
 . 119 ص. ،2006األردن،  العربية لمدراسات العميا،

 ، والمغة العربية المغة الرسمية ".دني تنص : "االسبلم دين الدولةالمادة الثانية من الدستور األر  - 387
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فباإلضــافة إلــى الحمايــة التــي يكفميــا القــانون لحرمــة الحيــاة الخاصــة و الحريــات الشخصــية ،فــإن 
االعتبارات المتعمقة بالـدين و التـي تخـص المـواطن فـي الجانـب الجنـائي تكـون ذات اعتبـار سـواء 

 باعتباره متيما أو ضحية.

ر، و ألصــحاب الطوائــف إجراءاتيــا و فــي جانــب الجــرائم الماســة بالــدين فــإن الحمايــة تتعــزز أكثــ
 لطوائف، المجالس الممية ...الخ(.الخاصة في تنظيم شؤون معتنقييا )المحاكم و مجالس ا

مــن قــانون العقوبــات تــنص عمــى : كــل مــن خــرب أو أتمــف او دنــس مكــان عبــادة أو نن275المةةا ةن
مــن النــاس او  شــعارا او اي شــيء تقدســو جماعــة مــن النــاس قاصــدا بــذلك اىانــة ديــن أيــة جماعــة

فعــل ذلــك مــ  عممــو بــأن تمــك الجماعــة ســتحمل فعمــو عمــى محمــل االىانــة لــدينيا معاقــب بــالحبس 
 من شير الى سنتين او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا .

كل من أزعج قصدا جماعة من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون إلقامة الشعائر :نن176الما ةن
ـــاء ذلـــكأو تعـــرض ل ،الدينيـــة ـــد اقامتيـــا أو أحـــدث تشويشـــا أثن ي دى عمـــى أو تعـــ، أيـــا بـــاليزء عن

و عمـى أي شـخص آخـر ، أشخص يقوم ضمن حدود القانون بالشـعائر الدينيـة فـي ذلـك االجتمـاع
و عــذر مشــروع يعاقــب بــالحبس حتــى ثبلثــة ك االجتمــاع دون ان يكــون لــو مبــرر أموجــود فــي ذلــ

 أشير أو بغرامة  حتى عشرين دينارا.

ال تزيـد عمـى عشـرين دينـارا  يعاقب بالحبس مـدة ال تزيـد عمـى ثبلثـة أشـير أو بغرامـة :278ا ةنالم
 :كل من

نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما او رمزا من شـأنو أن يـؤدي الـى اىانـة الشـعور 
 الديني ألشخاص آخرين أو الى اىانة معتقدىم الديني، او ..... 

ى مسـم  مـن شـخص آخـر بكممـة أو بصـوت مـن شـأنو أن يـؤدي الـى تفوه في مكان عام وعم -2
 .المعتقد الديني لذلك الشخص اآلخراىانة الشعور أو 
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 المطلبنالثاة :نف نال شتيعنالمصتي

استقرت أحكام محاكم الجنايات في مصر عمى حماية الشرعية الجنائية و االجرائيـة فيمـا يتعمـق »
 ."388شخصية كالقبض و التفتيشبالحقوق و الحريات التي تمس الحقوق ال

مـــن    46وال بـــد مـــن احتـــرام الضـــمانات التـــي كفميـــا الدســـتور و خاصـــة حرمـــة العقيـــدة )المـــادة 
مــن الدســتور المصــري( و مــا صــرح عنــو قــانون  45الدســتور( و حرمــة الحيــاة الخاصــة )المــادة 

وكرامتـو ،  وتخصوصية الذي يرتبط بكيان الشخص وآدمياالجراءات الجنائية ،خاصة الحق في ال
والتي بإىدارىا تنعدم صفتو كإنسان. و الحق في الخصوصية يعنـي أن يكـون االنسـان سـيد نفسـو 

أن من مظـاىر الحيـاة الخاصـة و »و و جوارحو دونما تأثير خارجي في قيادتيا و التحكم في مواىب
 .« 389وح بيافي مجال قيادة االنسان لنفسو : حرية العقيدة و حرية التحفظ عمى األسرار أو الب

إذا مارسو االنسـان  تو من حرمة الحياة الخاصةو بما أن المعتقد جزء من كيان االنسان فإن حرم
مثــل  ،يــ مــا تجــاوز حــدود  الفــرد ليشــترك فيــو الجمويصــب  شــأنا عامــا و حريــة عامــة اذا  ،لوحــده

 .االحتفاالت الرسمية التي يعترف بيا القانونإقامة الشعائر الدينية و 

ن الحــق فـــي الخصوصــية مظيـــر مــن مظـــاىر حمايــة حريـــة المعتقــد، التـــي ليــا جانبيـــا و الفــرق أ
كيـــان االنســـان فـــي جانبـــو الشخصـــي البحـــت، أمـــا  و ىـــو ،الموضـــوعي المتعمـــق بمحـــل الحمايـــة

 .أو العمن عتقده و تفعيمو يتم سواء في السرممارسة االنسان لم

                                                           

 النسر الذىبي لمطباعة، .الشتعيجنال وليجنلح وقناالةساننبيننسيا ةنالسلطجنوحلمنال اةون، محمد فييم درويش   -  388
 .   134. ص ،2007 ،مصر

 .254 ص. ،أحمد عبد الحميد دسوقي، مرج  سابق -  389
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االجــراءات  عمــى رأســيا قــانونالقــانون و يتطمبيــا   أمــا الجانــب االجرائــي فيتعمــق بــاإلجراءات التــي
 مـن الخصوصـية الجرائم، فيـو يحتـرم مجموعـة مـن المبـادئ تضـمن قـدرا نالجزائية في الكشف ع

، عقيــدة مقدســةخاصــة تمــك األفعــال التــي توصــف بأنيــا مســاس بالــدين أو كــل مــا ىــو  ،والكرامــة
تـــي ينتمـــي إلييـــا مرتكـــب ة الكيـــان المجموعـــو  ،عيـــو بضـــرورة احتـــرام كيـــان االنســـانانطبلقـــا مـــن و 

مـــن قـــانون  40فتـــنص مـــثبل المـــادة ، الضـــحية أو القيمـــة الدينيـــة المعتـــدى عمييـــاحتـــى و أ ،الفعـــل
ال يجــوز القــبض عمــى أي إنســان أو حبســو إال بــأمر مــن » االجــراءات الجنائيــة المصــري عمــى: 

و ال يجــوز الســمطات المختصــة بــذلك قانونــا كمــا تجــب معاممتــو بمــا يحفــظ عميــو كرامــة االنســان 
 .390«إيذاؤه بدنيا أو معنويا

 تيالمطلبنالثالث:نف نال شتيعناليزال

والذي ال يتأتى تحقيقو إال باتباع اإلجراءات  ،العقاب في المجتم قوع الجريمة حق ينشأ عند و 
ألن توقي  » ..... التي تضمن المحاكمة العادلة لممتيم 391المقررة في قانون اإلجراءات الجزائية

 .392نائي من اختصاص السمطات العامة المختصةالجزاء الج

يسير عمى حسن تطبيق  و باعتبار القضاء ىو الذي يشرف عمى ىذه االجراءات و ىو الذي
بذلك يظير أن عناصر الشرعية االجرائية مترابطة، و يكمل أحدىا اآلخر فإذا كان و » القانون 

                                                           

 .23. ص.2009مصر. ، دار عبلم لئلصدارات القانونية، قانون االجراءات الجزائية المصري 390- 
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في كل إجراء يتخذ ضده  ،األساس مما يقتضي التعامل معو عمى ىذا ،األصل في المتيم البراءة
 .«393يمس حريتو الشخصيةو 

ردع الغيــر مــن ارتكــاب الجريمــة مجــددا، فــإن الجــزاء ايــبلم الجــاني و  و إذا كــان ىــدف العقوبــة ىــو
ىــو حمايــة الحريــة الشخصــية فــي جميــ  مراحــل المتابعــة و و  ،االجرائــي ييــدف إلــى اكثــر مــن ذلــك

االجرائيـة، و لـيس فقـط  توقيـ  العقـاب و إنمـا توقيـ   الحقيقـة، وفـي األخيـر تحقيـق الشـرعية تحري
 .العقاب عمى الجاني الحقيقي بالوسائل السميمة

رتـــب الـــبطبلن عمـــى كـــل إجـــراء خـــرق القـــانون االجرائـــي، وألن الحصـــول عمـــى الـــدليل إلدانـــة تو ي
المـــتيم يتطمـــب اتبـــاع ســـبيل االجـــراءات المحـــددة ســـمفا، ســـواء فـــي مرحمـــة التحقيـــق أو فـــي مرحمـــة 

ائيــة دون فــرق فــي المحاكمــة، فــإن جميــ  أدلــة اإلثبــات المقبولــة أمــام كــل الجيــات القضــائية الجز 
يــــة أو جنحــــة أو مخالفــــة، وال فــــرق بــــين أن يكــــون دليــــل االثبــــات مــــأخوذا مــــن كــــون الجريمــــة جنا

بـــين أن يكـــون مستخمصـــا مـــن المحـــررات الكتابيـــة أو مـــن و  ،ترافـــات المـــتيم أو شـــيادة الشـــيوداع
 .394أو من تقارير الخبراء أو في محاضر الشرطة القضائيةالمعاينات 

يجـوز إثبـات الجـرائم :»من قـانون االجرائيـة الجزائيـة الجزائـري   212و ىذا ما تنص عميو المادة 
و أن تقـدير ىـذه األدلـة يرجـ  لبلقتنـاع الوجـداني لمقضـاة و تحـت ، «بأي طريق من طرق االثبات

ال يمكن إال أن يجعل ىذا االعتـراف معيبـا،  بل عمى االعتراففاإلكراه مث، مراقبة المجمس األعمى
و بالتالي يصب  مثمـو مثـل بـاقي األدلـة و لـيس سـيدىا كمـا يقـال، وفـي مجـال العقيـدة فـإن األمـور 

 .عقيدة معينةتعتبر وجدانية وال يمكن إكراه الناس عمى 

ن:المبحثنالثاة 
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 الحمايجناليةاليجنللش التنال يةيج

وسنعالج ىذه ، نون باعتبارىا من مكونات العقيدةلدينية بالحماية من طرف القاتحظى الشعائر ا
إلنشاء  القضية في ثبلث مطالب: األول نخصصو إلقامة الشعائر الدينية لغير المسممين. الثاني

المسممين. الثالث إلقامة الشعائر الدينية لممسممين في الببلد غير  دور العبادة الخاصة بغير
 االسبلمية.

 المطلبناألول:نإعامجنالش التنال يةيجنلغيتنالمسلمين

النصــــوص  توجيــــولغيــــر المســــممين فــــي الــــببلد االســــبلمية،  ممارســــة الشــــعائر الدينيــــة إن أســــاس
و الشرعية و التراث اإلسبلمي، و ىو ينطمـق مـن تسـام  المسـممين مـ  المختمفـين معيـم  القانونية

النصـراني يعتقـد بوجـوب الـذىاب إلـى الكنيسـة يـوم  لمـا  كـانو  .«اتركوىم وما يدينون»وفق قاعدة 
ا فـي البـاب ويكفينـا مـن النصـوص مـا ذكرنـ .395فبل يجوز أن يمن  من ذلـك فـي ىـذا اليـوم ،األحد

 .األول من ىذه الرسالة

أمــا فيمــا يخــص ممارســة شــعائر ممــة مــن الممــل فــي األرض االســبلمية، فيــي تمــك الطقــوس التــي 
ـــــة كـــــد ـــــة أو جماعي ـــــؤدى بصـــــفة فردي ـــــبعض ت ـــــام ب ـــــبس بعـــــض الرمـــــوز، و القي ـــــواقيس، أو ل ق الن

 .قربا، حسب معتقد ىذه الممةاالحتفاالت التي تعتبر تعبدا أو ت

و يعـيش  ،حسب المفيـوم االسـبلمي إمـا أن يكـون مـن أىـل دار االسـبلم األجنبيأو  وغير المسمم
د أمـــان فيـــو ار االســـبلم بعقـــبـــين ظيرانـــي المســـممين بعقـــد ذمـــة )ذمـــي(، و إمـــا أن يكـــون دخـــل د

ولمــا كــان كبلىمــا فــي أمــان المســممين، فيــم يتمتعــون  .فيــو يتمتــ  بــنفس حقــوق الــذميين ؛مســتأمن
، األخيـربحقوق رعتيا الشريعة االسبلمية، ومن ىذه الحقوق، حرية االعتقاد و ممارسة لـوازم ىـذا 
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اإلمـام عمـى  و لكن ىي راجعـة لتقـدير ،اختمف في المدة التي يحظى فييا المستأمن بذلك األمانو 
 .396منو يحق لمذمي ومن باب أولى لممستأمن مباشرة شعائره الدينية و  ؛المصمحةحاجة و لضوء ا

ـــبميم المجتمـــ  المصـــري قضـــية شـــائكة مـــ  الطائفـــة  ،ولقـــد واجـــو القـــانون والقضـــاء والفقـــو ومـــن ق
دينيـة ؟ ؟ وىـل ليـا الحـق فـي اقامـة شـعائرىا ومحافميـا ال،  و مدى اعتبارىا من األديان397البيائية

 ،وفــق مبــدأ المســاواة والمواطنــة وحقــوق االنســان ،وىــل يســم  ليــا بالتبشــير ليــذا الــدين الجديــد ؟
 من االعبلن العالمي لحقوق االنسان. 18، والمادة من الدستور المصري 46والمادة 

يحظــر ممارســة  1960لســنة   263، صــدر قــانون رقــم ا عمــى فســاد ىــذه العقيــدة وبطبلنيــاوترتيبــ
لمخالفتيا لمنظام العام واآلداب العامة ولـم يتعـرض لحريـة العقيـدة؛ حيـث قـام ىـذا االخيـر  الشعائر

ومراكزىـــا  الموجـــودة فـــي الجميوريـــة وبوقـــف نشـــاطيا)المادة االولـــى مـــن  ،بحـــل المحافـــل البيائيـــة
( ، يمولــة جميــ  أمواليــا لمجيــات التــي يعينيــا وزيــر الداخميــة)المادة الثانيــة مــن القــانونأالقــانون(، و 

ن أوعقوبــة جنائيــة عمــى مخالفــة احكامــو)المادة الثالثــة مــن القــانون(، ويتبــين مــن ىــذه النصــوص 
و انمــا  ،الشــارع )المشــرع( لــم يتعــرض لحريــة العقيــدة البيائيــة ولــم يمسســيا مــن قريــب أو مــن بعيــد

عـــرض لمحـــافميم التـــي يجتمعـــون فييـــا ويمارســـون نشـــاطيم وشـــعائرىم، ويبثـــون دعـــوتيم المخمـــة 
 .398ظام العام فقضى بحميا وقاية لممجتم  من شر ىذه الدعوةبالن
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ل البريطاني واستغمت الظروف لتحصـل عمـى تـرخيص لمحافميـا ، وتنسـب الـى تـاجر ايرانـي يـدعى ظيرت ابان االحتبل - 397
ويعني بالباب الواسطة الموصمة الى الحقيقة االليية.... والبيائيـة نسـبة  -الباب-ميرزا عمى محمد رضا الشيرازي ، والممقب ب

ولقـد افتـى  ،أحكامـة وتـدعي انيـا ناسـخة لكـل ذلـكن وتحـارب الى ابنو الذي خمفو ميرزا حسن ، وليم عقائـد فاسـدة تنـاقض القـرآ
( نقـبل عـن خالـد مصـطفى فيمـي 08/12/1981الصـادرة بتـاريخ  1981لسنة 1182شيخ االزىر بفساد ىذه العقيدة)فتوى رقم 
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بحماية األماكن التي يمارس فييـا وىـي المعابـد،  ،ممارسة الشعائر فقد حمى الجزائري أما المشرع
يعاقـــب بـــالحبس مــن ســـنة إلـــى خمـــس  » :مكــرر مـــن قـــانون العقوبــات 160فحســب نـــص المـــادة 
ن قـــام عمـــدا بتخريـــب أو ىـــدم أو تـــدنيس دج كـــل مـــ 10000دج إلـــى   1000ســـنوات و بغرامـــة 

دة بتخريبيـــا أو فكـــل مـــن يمنـــ  المعتقـــد مـــن االســـتفادة مـــن مكـــان العبـــا«. األمـــاكن المعـــدة لمعبـــادة
 ، يستحق العقاب بشرط ان يكون ذلك عمدا .ىدميا أو تدنيسيا

ذلـك  فمم يحدد المشرع ىل ىذا مسجد أو كنيسة، فكل بناء معد لعبادة ممة من الممـل، و يفيـم مـن
مــا يعتــرف بــو المشــرع الجزائــري يكــون محميــا مــن االعتــداءات عميــو ) ويــدخل فــي دائــرة األمــان 

 لممستأمنين وفق المفيوم الشرعي (.

 ال با ةنالالاصجنبغيتنالمسلميننإةشاون وتحلمننالمطلبنالثاة :ن

تعتــرف دور العبــادة مــن عناصــر العقيــدة، و يكفــل القــانون الوضــعي فــي أغمــب الــدول التــي  رتعتبـ
، ليتسنى لمعتنقـي تمـك العقيـدة مـن ممارسـة عبـاداتيم بكـل حريـة ؛بحرية المعتقد بمثل ىذه األماكن

 وسنعالج ىذه النقطة في الفروع التالية.

نالفتعناألول:نبةاوناللةالسنونال يتنف نال شتيعنالمصتي

بالنظــام  أن ال يخــل ذلــك عمــى ،حريــة القيــام بالشــعائر الدينيــة لؤلديــان 399يحمــي دســتور مصــرن
شــعائر ديــن أو ممــة، نــا ســابقا المبــاني المعــدة إلقامــة قــد حمــى المشــرع المصــري كمــا ذكر العــام، و 
ألجـــل ذلـــك يجـــب أن تقتصـــر حريـــة ممارســـة »؛ أن تكـــون ىـــذه الممـــة معتـــرف بيـــا قانونـــا  بشـــرط
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 عابد المسيحية.ليا الكنائس و الم تتعرضخاصة االقباط  في ظل األحداث التي 
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ـــة الحمايـــة لمكفـــار و  ـــان الســـماوية فقـــط، و بالتـــالي ال يمكـــن مـــد مظم الشـــعائر الدينيـــة عمـــى األدي
ن.400«الممحدين و لمن يعبدون الشمس و القمر....

انتيى قسم الرأي بالجمعية العمومية لمجمس الدولـة إلـى أن إخضـاع انشـاء دور العبـادة إلـى إذن و 
مـن جيــة اإلدارة ال يتنـافى مــ  حريـة إقامــة الشـعائر الدينيــة ..... وقـد رددت ذلــك نصـوص الخــط 

يتفــرع ومــن بعــده الدســاتير المصــرية. و  ،1856 اليمــايوني الصــادر مــن البــاب العــالي فــي فبرايــر
عن ذلك أن لكل طائفـة أن تطمـب إقامـة الـدور البلزمـة ألداء شـعائرىا الدينيـة مـن كنـائس و أديـرة 

 401و معابد

اليـدوء الـذي الشرط الوحيد أن تراعي ىذه األماكن و المبـاني النظـام العـام و السـكينة و الوقـار و 
كمــا اســتقر القضــاء عمــى اعتبــار طائفــة مــا  ليــا ، تــي تحظــى بيــاالطيــارة الغالبــا مــا تتســم بــو، و 

كمـا  أنـو ال يكفـي فـي  ، الحق فـي تقـديم الطمـب لمحصـول عمـى دار عبـادة، ىـو االعتـراف بيـا أوال
وت الشخصـية أن منـاط ثبـ»  :ىذا األخير أن يكون عاما بل ال بد أن يكون خاصـا؛ فجـاء الـنص

يتطمــــب اعترافــــا خاصــــا فــــبل يكفــــي فــــي شــــأنيا االعتــــراف  الطوائــــف الدينيــــةاالعتباريــــة لمييئــــات و 
قياســـا عمـــى ذلـــك و بمفيـــوم المخالفـــة فـــإن ممارســـة طقـــوس و شـــعائر بطريقـــة ســـرية و ، 402«العـــام

 لطائفة غير معترف بيا و حتى عمنا يعتبر مخالفا لمقانون، يتوجب المعاقبة عميو.

                                                           

كميـة الحقـوق،   ،أطروحـة دكتـوراه .،"نحتيجنال  ي ةنومماتسةجنشة التناأل يةانن. تاسةجنم اتةةج"محمد حسن عمي حسن -  400
 .274ص.  ،2004 ،جامعة القاىرة ، مصر

 . 146، ص. محمد السعيد عبد الفتاح، مرج  سابق -  401

 ،راالسكندرية، مص المعارف،. منشأة العنال يةيجنغيتناالسمميج،نالحمايجناليةاليجنلل امليننبالطونمحمد عمي الكيك -  402
 .33 ، ص.2005
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لســنة  13جميــوري رقــم  وفــي مرحمــة جديــدة تــم التقميــل مــن بعــض الشــروط، حيــث صــدر قــرار  
يقضـي بــأن يكــون التــرخيص بتــرميم الكنــائس مـن اختصــاص المحــافظين بعــد أن كــان يــتم  1998

حيـث يـنص عمـى ان تــرميم  453صـدر قـرار رقــم  1999بقـرار مـن رئـيس الجميوريـة، وفــي عـام 
الكنــــائس الموجــــودة ســــمفا يكــــون بتــــرخيص مــــن الييئــــة المختصــــة فــــي المحافظــــة ، وىــــي االدارة 

 .ة في المراكز والمدنسياليند

يفـوض المحـافظين  2005فـي العـام  291صـدر قـرار جميـوري رقـم فقـد  أما مسألة بناء الكنائس
بـــالترخيص لمطوائـــف الدينيـــة المســـيحية بيـــدم كنيســـة واقامـــة كنيســـة -كـــل فـــي دائـــرة اختصاصـــو :

تعــديبلت او تفــويض المحــافظين الموافقــة عمــى بنــاء أو اقامــة أو اجــراء -فــي نفــس الموقــ ، محميــا
ويجــب أن  توسـعات فــي كنيسـة قائمــة، كمــا أن القـرار يبــت فيـو فــي مــدة ال تزيـد عــن ثبلثـين يومــا،

 .403يكون قرارىا بالرفض مسببا، والذي يبقى قاببل لمطعن أمام القضاء االداري

كمـــــا كانـــــت ىنـــــاك محـــــاوالت لتوحيـــــد اجـــــراءات تشـــــييد وتـــــرميم وتوســـــي  دور العبـــــادة  الخاصـــــة  
 ، باقتراح قانون عمى مستوى مجمس الشعب المصري.ير المسممينبالمسممين وغ

 

 

نالفتعنالثاة ن:نشتوطناةشاونأون تميمننأونمةعناعامجناللةالسنف ننالبم ناالسمميج

 ،نــواع الــببلد التــي تحــت حكــم الدولــة االســبلميةالقضــية معرفــة بعــض المفــاىيم حــول أ تحكــم ىــذه
ـــوة  أم صـــمحا، وىـــل ىـــذه األ ـــادة ، كانـــت موجـــودة قبـــل دخـــول مـــاوىـــل فتحـــت عن كن المعـــدة لمعب
 ديد ؟من جاالسبلم عمييا أم أنيا مما أريد استحداثيا 
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 "أوالن:البم نال  ناةشأهانالمسلموننف ناالسممن"ناألمصاتنن

ىا المسممون ولم تكن موجـودة مـن قبـل أنشأ: فيما يخص ىاتو الببلد التي  اةشاونلةالسني ي ةأ / 
وبغــداد فانــو ال يجــوز احـداث بيعــة و ال كنيســة فييــا وال صــومعة، فيــي ممــك  مثـل الكوفــة والبصــرة

    .لممسممين فبل يجوز أن يبنوا فييا مجام  لمكف

:  قــال الفقيــاء يجــوز ابقــاء الكنــائس التــي دخمــت فــي نطــاق الحكــم  ب/ناللةةةالسنالمويةةو ةنمةةننعبةةل
 االسبلمي  ، اذا لم نعمم تاريخ انشائيا وتبقى لمتعبد ألىميا.

 ثاةيان:نالبم نال  ناةشأتنعبلناالسممنوف ح انالمسلموننعةوة

، ألنيــا فــي حكــم المــدن التــي أصــبحت ال يجــوز انشــاء كنــائس جديــدة فييــا : /ناللةةةالسنالي يةة ةأ 
 ممكا لممسممين.

 : اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى اقوال : /ناللةالسنالمويو ةنمننعبلب

، ويجـوز ليـم اتخاذىـا مسـاكن ال معابـد لكنـائس وعـدم التعـرض ليـابقـاء ا فااألحنففي حين رأى  
قسم منيم وجوب ىدم تمك الكنائس وحرمة بقائيا في ببل د ممموكة لممسـممين،  فرأوا، أما الحنابمة 

فـان الـرأي  في حين قـال فريـق بجـواز تـرك تمـك الكنـائس دون ىـدميا....وم  اخـتبلف ىاتـو اآلراء
المصمحة العامـة لممسـممين ، أو ابقـاء الكنـائس ىـو االولـى  ألنـو  الراج  حسب البعض ىو تقدير

 .404يتفق م  اقرار االسبلم لحرية المعتقد

ناليزالتنولبةانالوضعنف ننالفتعنالثالث:
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، أن ة الشـــعائر الدينيـــة لغيـــر المســـممينالخـــاص بممارســـ 2006: ذكـــر قـــانون فةةة ناليزالةةةتأوال/ن
خضــ  البنايــات المخصصــة لممارســة الشــعائر الدينيــة ت ؛ة الشــعائر الدينيــة لغيــر المســممينممارســ

بمعنـــى أنيـــا تخضــ  لمتـــرخيص المســـبق مـــن مـــن  طـــرف الدولــة وتســـتفيد مـــن حمايتــو،  لئلحصــاء
احتــرام حريـــة عمـــى  تســير "( التـــي405المجنــة الوطنيـــة لمشــعائر الدينيــة )ةطــرف الجيــات المختصـــ

ا مســبقا فــي اعتمــاد لك، كمــا تبــدي رأيــممارســة الشــعائر الدينيــة و التكفــل باالنشــغاالت المتعمقــة بــذ
 .406" الجمعيات ذات الطاب  الديني وتخصيص البنايات لممارسة الشعائر الدينية

يكــون مــؤطرا مــن طــرف جمعيــات  يجــب أن ،كمــا أن تنظــيم الممارســة الجماعيــة لمشــعائر الدينيــة 
ق الــذكر والتشــري  ألحكــام القــانون الســاب ،، ىــذه األخيــرة يخضــ  انشــاؤىا واعتمادىــا وعمميــادينيــة

 الساري المفعول. 

كمـا يشــترط نفــس القــانون ان تقتصـر الممارســة الجماعيــة لمشــعائر فـي البنايــات المخصصــة لــذلك 
 رغبـــةويفيـــم مـــن ىـــذه النصـــوص  .407دون غيرىـــا ، وتكـــون عامـــة وظـــاىرة المعـــالم مـــن الخـــارج

دي أو الجمــاعي ، المشــرع االحاطــة بظــروف وتحديــد امكنــة ممارســة الشــعائر عمــى المســتوى الفــر 
حتى ال تستعمل أمكنة أخرى خارج السـيطرة أو )االحصـاء( كمـا سـماىا القـانون، وىـذا تشـديد مـن 

                                                           

المـؤرخ فـي  158-07ىذه المجنة التي ذكرتيا المادة التاسعة من االمر السالف الذكر، حيث صدر مرسوم تنفيذي رقم - 405
 03، الســنة الرابعــة واألربعــون ،  36)الجريــدة  الرســمية رقــم 2007مــايو 27ىجريــة الموافــق ل1428جمــادى األولــى عــام  10

( يحدد تشكيمة المجنة الوطنيـة لمشـعائر الدينيـة لغيـر المسـممين وكيفيـات عمميـا، ونشـير ىنـا الـى أن المجنـة يرأسـيا 2007يونيو 
وزيــر –وزيــر الداخميــة والجماعــات المحميــة –وزيــر الــدفاع الــوطني -ممثمــو وعضــوية كــل مــن ممثمــي :وزيــر الشــؤون الدينيــة أو 

المجنــة الوطنيــة االستشــارية لترقيــة حقــوق االنســان –قيــادة الــدرك الــوطني –المديريــة العامــة لؤلمــن الــوطني –الشــؤون الخارجيــة 
في أداء مياميـا، كمـا يمكـن لمجنـة أن تسـتدعي ممثـل أي  وحمايتيا. كما يمكن لمجنة االستعانة بكل شخص يمكن أن يساعدىا

 ديانة ترى ضرورة في حضوره.

 المنظم لمجنة الوطنية لمشعائر الدينية. 158-07 :المادة الثانية من المرسوم  التنفيذي رقم - 406
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طــرف المشــرع ألنــو لــوحظ عمــى مســتوى الواقــ  ، اســتعمال منــازل ســكنية خاصــة لنشــر مــذاىب و 
 . أو الداخمي أديان  لمجموعات دينية  ليا امتدادىا الخارجي

باعتبــار أن مــن  ،الشــروط ىــي فــي خدمــة حريــة المعتقــد وليســت ضــدىا ومــن جانبنــا نــرى أن ىــذه
حتـى يحميـو  ،وعممـو فميمارسو تحت مظمة القـانون ،االعتقادالتعبير عن  أراد ان يمارس حقو في 

مـن يممـك الرعايـة يممـك و   !؟موضـوعو وال ىدفـو يعـرف مكانـو و ذ كيف يحمي القـانون نشـاطا ال ا
 منـذ عيـدعمـى عمـوم التـراب الجزائـري  و الجمعيـات الدينيـةكنـائس كما أن ىناك عديـد ال . الرقابة

وحتـــى بعـــد االســـتقبلل حيـــث تـــم التصـــري  بتأســـيس جمعيـــات دينيـــة نـــذكر بعضـــا  ،408االســـتعمار
 تم التصري  بتأسيس: 1974نوفمبر  10حيث بتاريخ  منيا:

 .  الجمعية األسقفية الجزائرية-
 جزائر .جمعية الطوائف الدينية الكاثوليكية في ال-
 المجنة المسيحية لمخدمة في الجزائر.- 
 جمعية الكنيسة البروتستانتية في الجزائر.-
 البعثة المسيحية السبتية لميوم الساب  في الجزائر.-
 الفرقة النسائية لجمعية بقيات الكنيسة الميثودية الموحدة.-
 بعثة شمال افريقيا.-

                                                           

تأسســت أربــ  أبرشــيات كاثوليكيــة فــي الجزائــر موزعــة عمــى الشــكل التالي:أبرشــية الجزائــر، وتضــم عــددا مــن المــدن ىــي  -408
–العاصمة حيث كنيستا السيدة االفريقية وكنيسة القمب المقدس ، المدية ، الجية الشرقية ناحية وادي الشـمف والقبائـل الكبـرى. 

وتعتبر مقر المطرانية وعنابة  او ىيبون القديمـة وىـي مدينـة القـديس أوغسـتين حيـث  1866أبرشية قسنطينة التي تأسست عام 
أبرشــية وىــران، تأسســت عــام  -وىــي فــي الصــحراء، 1870ابرشــية األغــواط، تأسســت عــام  –أقيمــت كاتدرائيــة تحمــل اســمو. 

الكنيسـة البروتسـتانتية  و الجمعيـة النسـائية .  أما الجمعيات الدينية فقد  أسست الجمعيـة  األسـقفيةالجزائرية ، و جمعيـة 1866
 .291لجمعية بعثات الكنيسة الميثودية الموحدة التين حمتا. انظر:لونا سعيد فرحات، مرج  سابق ،ص.



 انمقاروة انحماية انجىائية واالجرائية نهشعائر وانرمىز انذيىية وانكحة انمقذسة في انحشريعات انفصم انراتع:

 

619 

 

 .409الجمعية الحاخامية االسرائيمية-
ىــذا القــرارات نفــس الفقــرة يــنص فييــا عمــى: "وينبغــي عميــو)أي ىــذه الجمعيــات( أن ويضــيف الــى 

ويمنــ  منعــا باتــا ممارســة لمنصــوص عميــو فــي قانونيــا األساســي، تمــارس نشــاطيا طبقــا لؤلحكــام ا
كـــل نشـــاط سياســـي مـــن شـــأنو ان يمـــس بـــاألمن الـــداخمي أو الخـــارجي لمدولـــة أو تكـــون لـــو عبلقـــة 

 انين وحسن األخبلق".بموضوع محظور ومخالف لمقو 

 الغالــبوالمجتمــ   ديــن الدولــة هباعتبــار ، 410حــول الــى مســاجدبعــض ىــذه الكنــائس وأمــاكن العبــادة 
 ، وأخرى بقيت كنائس يتردد عمييا معتنقي الديانة المسيحية عمـى اخـتبلف مـذاىبيم.المسممون ىم

ن ت الدينيــــة ، بــــأا نســــميو باالحتفــــاالكمــــا أن المشــــرع الجزائــــري حمــــى التظــــاىرات الدينيــــة أو مــــ
، المتضــمن شــروط 2007411مــاي  19المــؤرخ فــي  135-07خصــص ليــا مرســوما تنفيــذيا رقــم 

التظـاىرة الدينيـة  " وكيفيات سير التظاىرات الدينية لغير المسممين؛ ومما جاء  فـي ىـذا المرسـوم:
فــي مفيــوم ىــذا المرســوم تجمــ  مؤقــت ألشــخاص تنظمــو جمعيــات ذات طــاب  دينــي، فــي بنايــات 

 ."وحة لعموم الناسمفت

خمسـة ايـام ،  412لمـوالي تخض  التظـاىرات الدينيـة لمتصـري  المسـبق لمـوالي، ويقـدم ىـذا التصـري 
األقــل قبــل تــاريخ التظــاىرة ، مــ  التصــري  بأســماء المنظمــين والعــدد المحتمــل لممشــاركين،  عمــى

                                                           

ـــم  - 409 ـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية، العـــدد رق ـــة الجزائري ـــة عشـــر ،   1975لســـنة  05الجريـــدة الرســـمية لمجميوري ، الســـنة الثاني
 .52ص

 -الفـت -يتضمن استرجاع قطعة أرض ألمبلك الدولة وتحويميا لمسجد سـمي ب 1971جويمية 8الة مؤرخ فيقرار عم - 410
 (،1972لسنة 25والذي كان مكانيا كنيسة  ىيميو بوليس سابق)الجريدة الرسمية رقم 

 www.joradp.dz، 2007لسنة  33الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم  - 411

والية ، يسير الوالية)المحافظة في بعض البمدان العربية( مجمس شعبي محمي منتخـب ،   48تقسم  اقميم الجزائر الى  - 412
 ووالي معين بمرسوم رئاسي، حسب التنظيم االداري المعمول بو في الببلد 
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لمرســــوم ومكــــان انعقادىــــا، وتســــمية ومقــــر الجمعيــــة الــــى غيــــر ذلــــك مــــن الشــــروط التــــي فصــــميا ا
" كمــا يمكــن لمــوالي ان يمنــ  كــل تظــاىرة تشــكل خطــرا عمــى حفــظ النظــام العــام ويشــعر  التنفيــذي.

 .413المنظمين بذلك"

   ف نلبةان:ثاةيا/نالوضعن

يتطمــب كمـا فــي بـاقي الــدول اعتــراف  نان ممارسـة شــعائر ديـن معــين مـن طــرف معتنقيـو فــي لبنـا
عمى التعدد الطـائفي السـائد منـذ قـرون عديـدة  يقومبمد الدولة المبنانية  بيذا الدين، وباعتبار لبنان 

وأن الدولة المبنانية ال تتبنى دينا معينا دينـا رسـميا أو حتـى ديـن الشـعب الغالـب ، فـان التعدديـة  ،
وألن المــادة التاســعة مــن الدســتور المبنــاني ال يقتصــر اعترافيــا عمــى االديــان  ىــي الســمة الغالبــة،
الطوائـــــــــف ممارســـــــــة شـــــــــعائرىم دون تـــــــــدخل أو اعتـــــــــراض  يمكـــــــــن لـــــــــبعض "الســـــــــماوية، ومنـــــــــو

 .414"أو اآلداب العامة خالفة نظام الطائفة األمن العام حكومي.......شرط عدم م

 

 المطلبنالثالث:نإعامجنالش التنال يةيجنللمسلميننف نالبم نغيتناالسمميج

فظوا عمـى ىويـاتيم أن يحـا طبقـا لـدينيمالمسممون في الديار غير االسـبلمية، مطـالبون          
القيــام بشــعائرىم التعبديــة امتثــاال ألمــر اهلل. و ىــم  فــي ذلــك الــدين، و  ويويــة ىــال جــزء فــي وأعظــم

و التـي تمـنعيم أو  ، او غيـر ذلـك التي يتواجدون فييـا اقامـة دائمـة القوانين لمتطمباتيتعرضون 
حســب  آذن)في فرنسـاكــاآلذان والمسـاجد و المــ :تحـد مــن حـريتيم فــي إظيـار شــعائرىم االسـبلمية

 منيــــا بمــــآذن ( و الصــــبلة و الحجــــاب  25مســــجد فقــــط  2500 فييــــا مــــثبل احصــــائيات حديثــــة

                                                           

 الخاص بالتظاىرات الدينية. 135-07من المرسوم  التنفيذي رقم  06المادة  - 413

 .273سعيد فرحات، مرج  سابق ،ص. لونا - 414
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يمكــن أن يؤخــذ حكــم  فــاإلكراه عمــى عــدم أداء العبــادة أو إفســادىا ،،  ...... الــخواألعيــاد الدينيــة
فيــو أجــر  اإلكــراه الممجــأ، الــذي يســم  و يتــي  لممكــره األخــذ بالرخصــة، مــ  كــون األخــذ بالعزيمــة

"ٍِم زتا ٍِتع حَٝأّحيٍِأمزٓٗقيثٍٔطَل ِتا َٝلاُٗىنلٍِلِ: عظيم لقولو تعالى

يزحتلاىن زرل رحععيلٌٖٞرضلةٍلِحٗىٖلٌدلذحبد لٌٞ"
ىـذا فـي بـاب اجـراء كممـة ، 415

مــن بــاب أولــى، فالمســمم مــثبل الــذي يقــ  كأســير و منعــو الكفــار مــن  يالكفــر، أمــا العبــادات فيــ
الوضوء، أو قيل لشـخص إن توضـأت قتمتـك، جـاز لـو التـيمم و يصـمي بركـوع و سـجود ثـم يعيـد 

 . 416الصبلة إذا زال المان 
مظـاىر اعـبلن و  واقامـة شـعائرىمفـي عبـاداتيم،  تحـدياتوال يخفى ما يتعـرض لـو المسـممون مـن 

 .....الخفي بمدان الغرب  وقت الصبلة )االذان(

بمعــايير حقــوق االنســان، فــي حــين يعتبــر   مطالبــة قانونــاألمانيــا، و رغــم أن قــوانين فــي فرنســا و 
الحجــاب االســبلمي خطــرا عمــى فرنســا، أو أن األذان و المــآذن    ،عمــى المســتوى الشــعبي أكثــرىم

 .417تشكل خطرا عمى سويسرا لذلك و ضعت قانونا يمن  المآذن فييا

 فوجودىـا  ،سـممون فيـو صـبلتيمأما وضعية المساجد، و ىي في الغالب، المكان الذي يمارس الم
فـي تمويميـا،  تخض  لقوانين الجمعيات الدينية ، والقانون المـدنيو إمكانية بنائيا في ديار الغرب 

 .لعممانية، تقتضي عدم تفضيل دين عمى آخر  أغمب الدول األوربية في ظل تبني

                                                           

 .106سورة النحل اآلية   - 415

 . 562.حمد البجاجي، المرج  السابق ، صعيسى م -  416

، والقــى  2009أيــد النــاخبون السويســريون حظــر بنــاء المــآذن فــي اســتفتاء أجــري فــي شــير تشــرين الثــاني مــن العــام  -  417
 انتقادات  دولية واسعة.
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بنـى معـد لصـبلة م 1500سـا فقـط والتـي كانـت تحـوي عمـى ولـو نأخـذ كمثـال فرن: أوال/نف نفتةسةا
 1000مسـجدا يسـتطي  ان يسـتقبل  13( فقط بمنارات ... من ضـمنيا 05المسممين منيا خمسة)

مســــمم وأغمبيــــا عبــــارة عــــن بنايــــات بســــيطة ، وموجــــودة فــــي أقبيــــة ، ىــــذه األرقــــام  ال تقــــارن مــــ  
 .418كنيسة حسب وزارة الداخمية الفرنسية 40000

ه المسـاجد فـي ظـل تبنـي الدولـة العممانيـة الحياديـة وتطـرح حتـى اشـكالية تـدعيم أو تمويـل بنـاء ىـذ
وفي تقرير لمجمس الدولة الفرنسي بمناسبة مرور قـرن عمـى مجال التعامل م  جمي  األديان،  في

ان  الملليةجناللاثوليليةجفـي فرنسـا يعتـرف بوجـود صـعوبات وانحيـاز واضـ  نحـو تطبيق البلئكيـة 
العبـــــادة المخصصـــــة ليـــــم وخاصـــــة االســـــبلم   صـــــ  التعبيـــــر، فـــــي التعامـــــل مـــــ  األديـــــان وأمـــــاكن

. ممــا حــدا بالجاليـــات المســممة الــى اعتمـــاد بعــض الطــرق وىـــي تمــك اليبــات التـــي  419والمســاجد
تكفـل بيــا رؤســاء دول  اسـبلمية فــي انشــاء مسـاجد وتمويميــا بصــفة كاممـة وبمبــال  ضــخمة مثــل : 

 .السعودية والجزائر ، كبناء جام  باريس ...الخ

                                                           

418 -Stéphane Papi,  « l'insertion des mosquées dans le tissu religieux local en France: 
approche juridique et politique”. Revue de droit public ,L.G.D.J ,France,2004/2, 

page.1341. 

419 - la laïcité française est une laïcité sur fond de catholicisme elle s'est largement forgée en 
réaction à l'église catholique,  mais elle ne pouvait ignorer le poids du catholisme. Aujourd'hui, 
le paysage religieux en France a évolué et, en particulier, la question de l'insertion de l'islam 
dans le contexte juridique actuel se pose ; un certain critiques sont formulées qui mettent en 
cause des= =différenciations entre cultes qui seraient liées au cadre juridique  hérité de 
l'histoire, s'agissant par exemple du régime des lieux de culte , ainsi si peu véritable 
mosquées ont été construites et certaines mouvance protestante  manqueraient aussi de lieux 
de culte. Voir : le Conseil d'État ,résumé de rapport  public 2004 un siècle de laïcité, site 

web de Conseil d'Etat française. 
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: ان انجمتـــرا رغــم تبنييــا كنيســـة انجمتــرا دينــا رســـميا ليا)المــذىب البروتســـتانتي  ةةتاثاةيةةا/نفةةة ناةيل
االصبلحي(، لـم تمنـ  المجموعـات الدينيـة المختمفـة مـن ممارسـة معتقـداتيا الدينيـة، فميـذه االخيـرة 

ومن أىـــم النصـــوص القانونيـــة التـــي تـــنص عمـــى ذلـــك: االجتمـــاع والعبـــادة ونشـــر معتقـــداتيا.......
حيث ينص عمى :ألي مجموعـة دينيـة الحـق 1855يل اماكن العبادة الصادر في عام قانون تسج

فــي ان تتقــدم بطمــب تســجيل لتحديــد عقــار )مبنــى( مكانــا لمعبــادة لــدى مكتــب تســجيل مكــان وجــود 
 .العقار، وأن يخصص المكان لمعبادة حقيقة دون نشاط آخر مثل ما رأينا في التشري  الجزائري

عيات التي تسير عمى العبادات الجماعية فـي أمكنـة معينـة، فيـي تخضـ  أما فيما يخص الجم   
 يشــترط فييــا االعتمــاد، الــذي ال يكــون اال حيــث  ،منيــا لقــانون الجمعيــات الخيريــة وتحديــدا الدينيــة

 كانت تيدف الى تحقيق الصال  العام ، وعدم تحقيق رب  خاص. اذا

، أو المعتقـد الـذي تمثمـو، 420ف الى تقدم الـدينأن تيدفييا  كما أن ىذه الجمعيات الدينية يشترط 
الكتيبـات  رالشـعائر الدينيـة ، تـوفير التعمـيم الـديني، تـوفي بإقامـةمتعمقـة  بمعنى تقديم خدمات دينية

 ...الخ.او المنشورات، توزي  النصوص  المقدسة
                                                           

420 - Advancement of religion  والـذي وضـحو القـانون بمـا-To advance the(the insert basis of faith 
)religion for the benefitof the public in accordance  with the  statements of belief appearing in 

the schedule(the following doctrine). 

-The advancement of the (insert basis faith)religion mainly but not exluding , by 
broadcasting(insert basis of faith)messages of anevangelistic and teaching nature. 

-The advance the(insert basis of faith) religion( insert area of belief) for the benefit  of the 
public through the holding of prayer meeting, lectures, (public celebration of religion 
festivals),producing and/or distribution literature on (insert basis of faith) to enlighten others  

about the (insert basisof faith rligion).نقـــبل عـــن:  331أنظـــر لونـــا  ســـعيد فرحـــات ، مرجـــ  ســـابق، ص
www.charity-commission.gov.uk 



 انمقاروة انحماية انجىائية واالجرائية نهشعائر وانرمىز انذيىية وانكحة انمقذسة في انحشريعات انفصم انراتع:

 

651 

 

 المبحثنالثالث:

 الحمايجناليةاليجنللل بنالم  سجنونالتموزنال يةيج

دسة بالحماية نظرا العتبارىا من مكونات و عناصر حريـة المعتقـد كمـا اعتبرنـا تحظى الكتب المق
األول لحمايــــة المصــــحف  ذلــــك ســــابقا ، و بالتــــالي ســــنعالج ىــــذا الموضــــوع فــــي مطالــــب ثــــبلث:

الثالـث: و  الثـاني: الكتـب المقدسـة و حمايتيـا فـي القـوانين الوضـعية، الشريف في القانون الوضعي
 .ولحرية التعبير فات الدينيةالحماية الجنائية لممصن

نالمصحعنالشتيعنف نال اةوننالوض  المطلبناألول:نحمايجن

المصـحف ومـا يقتضي معرفة الحماية التـي يولييـا القـانون لممصـحف الشـريف، معرفـة المقصـود ب
وىـــذا فـــي  ، وممـــا يحمـــى المصـــحف مـــن تغييـــر أو تبـــديل أو تـــدنيس.ىـــي مظـــاىر ىـــذه الحمايـــة

 :، في فرعين اثنينجزائري عمى التواليين المصري والالتشريع

نالمصحعنالشتيعنف نال اةوننالمصتيالفتعناألول:نحمايجن

أي تحريـف يمسـو يعتبـر مساسـا بقدسـية لدى جمي  المسـممين، و  القرءان الكريم كتاب اهلل المقدس،
 421الكبلم عن مواضـعو تغييـره  تحريف :التحريف ىو التغيير، جاء في مختار الصحاحو  .القرءان

، و يكــــون ىــــذا بالزيــــادة أو  422«مــــن الــــذين ىــــادو يحرفــــون الكمـــم عــــن مواضــــعو»قـــال تعــــالى:  .
 .النقصان أو تغيير الترتيب

                                                           

 .73، ص.  مختار الصحاح، مرج  سابق باب: ح ر فراج -  421

 .88سورة االسراء اآلية .-  422
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الكتاب المقدس ىو كل كتاب يحوي تعاليم دين معـين، و لـو مكانـة خاصـة لـدى أىـل ذلـك الـدين و 
 وبالتالي فيم يقدسونو. ،423و يعتبرونو دستور دينيم و مرشدىم ،أو تمك الممة

لقد حمى المشرع المصـري، الكتـب المقدسـة، و منيـا المصـحف الشـريف مـن االعتـداء عميـو فـي و 
 ....مك العقوبات......يعاقب بت»من قانون العقوبات عندما قال:  161المادة 

أوال: طب  أو نشر كتابا مقدسا في نظر أىل دين من األديان التي تـؤدى شـعائرىا عمنـا إذا حـرف 
، و يفيــم مــن نـــص المــادة، اشــتراط المشـــرع «تحريفــا يغيــر معنـــاه.......عمــدا نــص ىــذا الكتـــاب 

إلضـــفاء الحمايـــة عمـــى الكتـــاب المقـــدس )القـــرءان الكـــريم بالنســـبة لممســـممين، و االنجيـــل بالنســـبة 
لممســيحيين و التــوراة بالنســبة لمييــود(، أن تكــون مــن األديــان المعتــرف بيــا و بمفيــوم المخالفــة ال 

. وســندرس ىــذه الجريمــة فــي عناصــر ديــان التــي ال تــؤدي شــعائرىا عمنــاتنطبــق الحمايــة عمــى األ
والقصـد الجنـائي  ىميتـوشـري  وأ)الركن المادي( والحكمة التجريمية مـن التأرب  : السموك االجرامي

 العقوبة المقررة. أخيراو  )الركن المعنوي (

 أوال:نالتلننالما ي

حريف نص مقدس في نظر دين مـن األديـان ، ىي اىانة احد األديان التي تؤدي شعائرىا عمنا بت
"ويســـتوي فـــي ذلـــك مجـــرد الطبـــ  أو نشـــر المطبـــوع)المحرف بطبيعـــة الحـــال( كمـــا يمـــزم أن يكـــون 
الكتاب المحرف عمدا. ومن ثم ال يجـوز تحريـف او نشـر كتـاب خبلفـا لمـا ىـو موجـود أو منشـور 

الميـم  ،ف فبل يمثل أية جريمـة أو الممة ، "أما مجرد الطب  والنشر دون تحري 424عند تمك الطائفة

                                                           

 .104 ، ص.محمد عبد الفتاح ، مرج  سابق -  423

الحمايجنال اةوةيجنللم    اتنومماتسجنالش التنال يةيجنوع منال مييزنف ناطاتناال فاعياتنخالد مصطفى فيمي، .133 - 424
مصــــــر  ،عي، االســــــكندريةدار الفكــــــر الجــــــام .- تاسةةةةةةجنم اتةةةةةةةج–ال وليةةةةةةجنوال ةةةةةةاةوننالوضةةةةةة  نونالشةةةةةةتي جناالسةةةةةةمميجن

 .144..ص.2012،
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اال اذا كان ىنـاك تنظـيم اداري يقضـي بالحصـول عمـى تصـري  بـالطب  والنشـر مـن جيـة معينـة ، 
ويبلحــظ أن المشــرع ىنــا ســاوى بــين الطبــ  المجــرد وبــين النشــر و ان كانــت العبلنيــة تتــوافر فــي 

ل لمــذين يكتبــون الكتــاب فويــ ، وقــد حــرم اهلل تحريــف كبلمــو قــال تعــالى : "425الثانيــة عــن األولــى"
بأيــدييم ثــم يقولــون ىــذا مــن عنــد اهلل ليشــتروا بــو ثمنــا قمــيبل فويــل ليــم ممــا كتبــت أيــدييم وويــل ليــم 

 . 426" مما يكسبون

نظـــرا لخطـــورة األمـــر  ،  ،427ولقـــد وضـــعت قـــوانين خاصـــة بـــالطب  و النشـــر الخاصـــة بالمصـــحف
ممـا يتطمـب وضـ   ،سيوا أو عمدايير أو  أخطاء وقعت وظيور بعض النسخ  من القرآن فييا تغ

شروط صارمة : عمى مستوى الييئات المتخصصة ) كاألزىر الشريف في مصـر ( الـذي يشـرف  
موافقا لما تواترت عميو األمة  مـن لـدن رسـول اهلل صـمى اهلل  هويرخص لطب  كتاب اهلل متى  وجد

 .عميو وسمم 

ديـان ، فـان الحمايـة ايضـا مقـررة ولما كان النص تحدث عن الكتب المقدسة في نظر دين من اال
اذا وقــ  التحريــف فــي نــص كتــاب غيــر القــرآن الكــريم مثــل التــوراة واالنجيــل حســب الــنص الــذي 

وذىــاب  ،؛ رغــم مــا نعتقــده نحــن المســممون مــن فســاد تمــك النســخالطائفــة المعتــرف بيــا تعتمـده تمــك
 ا.طبعاتي اختبلفوالزيادة والنقصان و الكثير من نصوصيا بين التبديل 

   الحلمجنمننال يتيمنوأهمي  ن:ثاةيان
                                                           

 .104ص. ،محمد السعيد عبد الفتاح، مرج  سابق - 425

 .79سورة البقرة اآلية رقم  - 426

بشـأن تنظـيم طبـ  المصـحف الشـريف و األحاديـث النبويـة ، كمـا أن ىـذا القـانون ذاتـو   1985لسـنة 102القانون رقم  -  427
لك بقولـو : " يعاقـب بالسـجن والغرامـة التـي ال تقـل عـن ثبلثـة آالف جنيـو وال يعاقب عمى مخالفـة أحكامـو والشـروط الخاصـة بـذ

تتجاوز عشرة آالف جنيو كل من قام بطب  أو نشر  او توزيـ  أو عـرض أو تـداول  المطبوعـات ........المشـار الييـا " المـادة 
 الثانية من القانون نفسو .
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ال تخفــى الحكمــة التشــريعية مــن تحــريم وتجــريم ىــذا الفعــل كونــو يشــكل خطــرا عمــى الثقــة التــي 
التحريــف والتبــديل يزعــزع وت عميــو الكتــب المقدســة مــن تعــاليم، ولعــل ىــذا يولييــا النــاس لمــا احتــ

ذعللاىٚ:حّللاّحللِّشىْللاحىللذمزٗحّللاىللٔقللاه  ن القــرآن  الكــريم تكفــل اهلل بحفظــوىــذه الثقــة ، ولكــ

ىحاع ُ٘"
 .ودستورىمسممين لمحفاظ واالعتناء بكتابيم وىذا يمقي مسؤولية أكبر عمى الم  ،428

وىــذا مــا يفســر كثــرة النســخ  -حســب اعتقادنــا-أمــا الكتــب األخــرى فقــد أصــابيا التحريــف والتبــديل
اب فيــــو، لــــيس وجــــود التــــوراة أو ن مــــا ينــــازع المســــممون وغيــــرىم أىــــل الكتــــأ الخاصــــة بيــــم؛  اذ "

 السـماوية الكتـب مـ  لسـبلما عمـييم واألنبيـاء لموسـى يـدعونيا التـي الكتـب توافق عدم انماو ناالنجيل،

 أنـــواع عمـــى آياتـــو مـــن كثيـــر فـــي الكـــريم القـــرآن نـــص ولقـــد التاريخيـــة، واألبحـــاث والعمـــم ،األصـــمية

 ، والنقصــان والزيــادة التبــديل فــي لمتمثمــةوا الســابقة الســماوية الكتــب أصــاب الــذي والتبــديل التحريــف
 مــن ولــيس األســماء، حيـث مــن األنبيــاء وكتـب التــوراة وجــود اثبــات عـن يبحثــون والمســيحيون فـالييود

 .429" المضمون حيث

 ثالثان:التلننالم ةوين

 ركـن الى باإلضافة رادةواال العمم بركنيو  العام القصد ىو المطموب وىنا الجنائي القصد  في ويتمثل

 وأ النشــر وأ الطبــ  الــى يعمــد أن فيجــب المطبــق، والقــانون لوقــائ با المــتيم احاطــة يعنــي ،العبلنيــة
 وانتفـت القصـد تخمـف  واال بـو يقـوم الـذي الفعـل لحقيقـة مـدرك وىو المقدسة لمكتب العمدي التحريف

 أخرى. أوصاف ليا أن باعتبار ،430أخرى جرائم عمى يعاقب كان وان ،العقوبة

                                                           

 من سورة الحجر. 09اآلية  - 428

 تاسةةجنفةة نال ةةاتيخنالة ةة ينللل ةةابن–وع الةة نالل ةةابنالم ةة سنبةةينناشةةلاليجنال  ةةةيننوال  ةة يسنن ةةاتيخيوســف الكــبلم، - 429
 .92 .، ص2009 ،دمشق، سوريا ،دار صفحات لمدراسات والنشر  الم  سنف نالغتبنالمسيح .

 .147ص. ، المرج  السابق  ،نالحمايج....،خالد مصطفى فيمي  - 430
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نناليتيمجنع وبجنتاب ا:

 وال جنيــو مائــة عــن تقــل ال وغرامــة ســنوات ثــبلث الــى ســاعة وعشــرين أربــ  مــن البســيط الحــبس وىــي
 عـن مدتـو تزيـد ال الـذي السـجن العقوبة وتكون ، العقوبتين ىاتين بإحدى او جنيو خمسمائة عن تزيد

 ارىابي. لغرض تنفيذا الييا المشار الجريمة ارتكبت اذا سنوات خمس

ن:نحمايجنالمصحعنالشتيعنف نال اةونناليزالتيالفتعنالثاة 

صـمو أو كـبلم اهلل الموضـوع بـين دفتـين، والمصـحف بضـم المـيم وكسـرىا، و ىنا المصحف كما قم
 .431من ) أصحف ( أي جمعت فيو الصحف الضم  ألنو مأخوذ

جمعــت األمــة عمــى حرمــة المصــحف  وقدســيتو ، وكفــى بقولــو تعــالى :" ال يمســو اال المطيــرون أو 
وىـــي مـــن تعظـــيم شـــعائر اهلل . فبلبـــد مـــن احتـــرام قدســـية المصـــحف فـــي كـــل حـــال ومقـــال   ،432"

، وال يـــدخل بــــو الـــى األمــــاكن معــــو، والتوضـــأ اذا أراد مســــو التـــأدبحســـب مـــا ذكــــره الفقيـــاء مــــن 
نالخالضرورة..الدين بوىذا معموم في  ،الممتينة

ســـتخف بـــو  أو اســـتيزأ ســـاء الـــى كتـــاب اهلل  بـــأي صـــورة مـــن الصـــور  أو اأفمـــن خـــالف ىـــذا و 
وىــذا مصــداقا لآليــة قصــده ونيتــو يقتضــيو  حســب مــار بــو...الخ ، ســتوجب الحكــم  عميــو بــالكف

قاهذعاىٚ:"ٗى ِطاىرٌٖىٞق٘ىِحَّامْاّخل٘جّٗيعلةقلوأتلا ٗلٝاذلٔٗرطل٘ىٔمْلرٌالكريمـة 

 لحتلاٌّٖملاّ٘حذظرٖشؤُٗيذعرذرٗحق م زذٌتع حَٝلاّنٌحُّعلعدلِطائ لحٍلْنٌّعلذبطائ

ٍوزٍِٞ"
.434لمدين االسبلميوقد فصل الفقياء صور االساءة ، 433
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يعاقـب بــالحبس مـن خمــس مــن قـانون العقوبــات:"  160فــي المـادة أمـا المشــرع الجزائـري فــد نـص 
الى عشر سـنوات كـل مـن قـام عمـدا وعبلنيـة بتخريـب أو تشـويو أو اتـبلف  أو تـدنيس المصـحف 

 الشريف".

 :القانون الجزائري بشروطاالعتداء حسب  ويق 

: العمدية فينبغي أن يكون الفاعل  لديو القصد الجنائي الخاص الذي يسم  بإسناد الفعل لـو  أوال
 أي أن يرتكب الفعل وىو يعمم ويقصد أن ىذا كتاب اهلل.

و ىـــذا   ،ي بمفيـــوم المخالفـــة اذا كـــان االعتـــداء ســـرا فـــان الشـــرط غيـــر متـــوفرأ: العبلنيـــة   ثاةيةةةا
 فبل عقاب عمييا. ن  المشرع ألن كثير من االعتداءات تحدث سرا قصور م

: حـــدوث التخريــب أو التشـــويو أو االتــبلف أو التــدنيس وىـــي كميــا مصـــطمحات تفيــد الحـــق  ثالثةةا
بالمصــحف ممــا يجعــل  مــتفحص المصــحف يجــد فيــو تغييــرا كثيــرا ، ويــنقص مــن  المــادياألذى 

 قيدة المسممين .قيمتو أو حتى اعتباره مقدسا  ومحفوظا في ع

اال أنيــا تعتبــر  ،وترتــب عقوبــة جنائيــة عمــى االســاءة اليــو ن ىــذه المــادة تحمــي المصــحفأورغــم 
، خاصة في جانبيا المعنوي ناىيك المادي  ، فسـب المصـحف االساءة متعددة قاصرة كون أنواع

عـل الحمايـة ممـا يج ،وكل ىذا يخرج مـن نطـاق تجـريم المشـرع الجزائـري ،أو االستيزاء بو ....الخ
بالــك بحرقــو   ســب المصــحف فمــا ناقصــة ، عكــس الفقــو االســبلمي الــذي يرتــب حتــى الــردة بمجــرد

كما حدث في الواليات المتحدة األمريكية وذلك القـس الـدنيء الـذي أحـرق كتـاب اهلل فـي مشـيد  -
 .عنا الصحف  بدون حياء وال حرمة أو تمزيقو أو امتيانو كما تطال -ىز العالم االسبلمي

ن:نالحمايجناليةاليجنللمصةفاتنال يةيجنولحتيجنال  بيتالثاة المطلبنن
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الفكريــة و... بحمايــة القــانون بشــرط التزاميــا ضــوابط والمؤلفــات و المطبوعــات تحظــى المصــنفات 
أن  والمبلحـــظ . 435النشـــر الســـارية المفعـــول ، وضـــمن اطـــار حريـــة التعبيـــر فـــي مجـــال االعـــبلم

ق سـاوى بـين االعتـداء الـذي يقـ  عمـى االسـبلم وبـاقي األديــان و المشـرع فـي قـانون االعـبلم السـاب
، بشرط أن تفسر المادة عمى أسـاس أن األديـان يفسر لصال  حماية حرية المعتقد ىذا في نظرنا 

العقائـــد التـــي تيـــدم كيـــان المجتمـــ  أو تيـــدد أمـــن الدولـــة   المعتبـــرة ىـــي األديـــان الســـماوية وليســـت 
 أو ،ه ىــو ذلــك المتعمــق بالمعتقــدالتعبيــر الــذي نقصــدو  ب الجزائــري.و ليويــة الشــع ،بفســادىا البــين

ـــدين ســـواء بـــالقول فـــي االذاعـــة أو الكتابـــة فـــي الصـــحف و المجـــبلت أو  أي فكـــرة ليـــا عبلقـــة بال
ــــخ لتعبيــــر فــــي عصــــر العولمــــة ولكثــــرة وســــائل ا ،االشــــارة أو الرســــم فــــي  مجــــال الفنــــون ......ال

و لمفيـوم حمايــة نخصصــ األولذا المطمـب فــي فـرعين : سنقتصـر عمــى دراسـة ىــ فإننــا ،واالنترنـت
 الماســـة وتمـــك الدينيـــة المصـــنفات لحمايـــة المقـــررة الجـــزاءات نـــواعأل والثةةةاة ، المصـــنفات الدينيـــة

 المعتقد. بحرية

ن:نمف ومنحمايجنالمصةفاتنال يةيجالفتعناألول

لممصـنفات الدينيـة؛ اذ تعتبـر تـرتبط الحمايـة المقـررة لحريـة المعتقـد ارتباطـا وثيقـا بالحمايـة المقـررة 
كمــا فصــمنا فــي  ىــذه األخيــرة وســيمة  وآليــة مــن اآلليــات لمتبميــ   ونشــر ىــذا المعتقــد والتعبيــر عنــو،

العبلقة بينيما سابقا، لذلك كان لزامـا عمـى المشـرع خاصـة الجنـائي، أن يحمييـا مـن أن يسـتعمميا 

                                                           

ظل ىذا القانون وفي ظل  يالمتعمق باإلعبلم :" يمارس نشاط االعبلم ف 05-12من القانون  تنص المادة الثانية  -  435
 :احترام 

-......... 

-.......... 

 ."الدين االسبلمي وباقي األديان-
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 بذريعـــة حريـــة التعبيـــر واالبـــداع . الـــدخبلء مطيـــة لمقـــدح والتشـــكيك واالســـتيزاء فـــي عقائـــد النـــاس
وبالتالي فيو يحمي المصنف ذاتو من عبث العـابثين، ويحمـي المجتمـ  مـن تـأثير وسـيمة االعـبلم 

 ىذه من نشر الفساد وتكدير السمم االجتماعي.

ان المصنفات ىي كل مؤلف يقصد بو تبمي  أفكار معينة ليا صمة بفكـرة معينـة، وغالبـا مـا تكـون 
، وكثيــرا مــا تســتعمل المصــنفات لمتــرويج لؤلفكــار اليدامــة كونيــا ســيمة التــداول و بصــيغة الكتابــة

ويدس فييا الفكر المغموط كما يدس السم في الطعام. لذلك قرر المشرع المصري  مـثبل  الترويج،
تجــريم اســتغبلل الــدين فــي التــرويج أو التجنيــد بـــالقول أو الكتابــة أو أيــة وســيل أخــرى التــي تثيـــر 

 .، كما ذكرنا436ر السبلمة الوطنيةالفتنة وتض

التـــي  1936لســـنة  20كمـــا نصـــت عمـــى ىـــذه الحالـــة المـــادة العاشـــرة مـــن قـــانون المطبوعـــات رقـــم
جاءت عمى النحو التالي :" يجوز لمجمس الـوزراء أن يمنـ  أيضـا التـداول فـي مصـر المطبوعـات 

تكدير السـمم العـام "،  المثيرة لمشيوات، وكذلك المطبوعات التي تتعرض لؤلديان تعرضا من شأنو
ويفيم من النص أن ىذا القرار يصدره مجمس الوزراء، ويخضـ  فيـو بطبيعـة الحـال لرقابـة مجمـس 
الدولــة ، وقــد أوضــ  القضــاء االداري أكثــر معنــى ىــذه المــادة واعتبــر تكــدير الســمم العــام  يكــون 

ماديـا بحـدوث شـغب و بمجرد احتمال وقوعو بسبب الفعل، كمـا أن ىـذا التكـدير ال يمـزم ان يكـون 
 .437ىياج بل يكفي أن يكون معنويا بإثارة  الخواطر و اىاجة الشعور

                                                           

: " يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشير وال تجاوز خمس من قانون العقوبات المصري"و" 98نصت المادة     - 436
بالقول أو  ذالتحبيكل من استغل الدين في الترويج أو  :سنوات أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيو وال تجاوز ألف جنيو

الكتابة أو بأية وسيمة أخرى  ألفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير او ازدراء أحد األديان السماوية أو الطوائف المنتمية 
 .الييا أو االضرار بالوحدة الوطنية أو السبلم االجتماعي"

دار أبو المجد  تينوال اةوننالم اتن.حتيجنالصحافجن تاسجن حليليجنف نال شتيعنالمص، أشرف رمضان عبد الحميد - 437
 .145، ص.2007 ، مصر،طباعة باليرم، دار الكتب المصريةلم
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وقـــد تعـــرض القضـــاء الـــى قضـــايا فييـــا مـــن التعـــرض لؤلديـــان والتشـــكيك فييـــا ونـــذكر ىنـــا قضـــية 
تتمخص وقائعيا في أن: المدعي أصدر كتاب أسماه الفرقان البن الخطيب ، وىذا الكتاب يبحـث 

كريم وتدوينو وىجائو و رسمو،  وتبلوتو وقراءتو ووجوب ترجمتـو واذاعتـو، تقـول في جم  القرآن ال
المحكمــة أن  مــا ذكــره المــدعي عــن القــراءات يجــافي المصــادر الصــحيحة واألقــوال المعتمــدة فــي 
جممتــو وتفصــيمو، فالمــدعي ســار عمــى غيــر ىــدى، ولــم يســد حاجــة البحــث ويــرع حرمتــو، وعــرض 

عـن بعــض الصـالحين بشــيء فيـو مــن االسـتخفاف والتحقيــر،  وانتيــت  أقـوال العممــاء مبتـورة وتكمــم
المحكمة الى أن القول بان المدعي لم يتعرض فيما كتب لمـدين زعـم  مـردود، اذ ال جـدال فـي أن 
مــا تســفر عنــو أقوالــو عمــى الوجــو الــذي بســطتو المحكمــة ىــو تشــكيك المســممين فــي كتــابيم اســاس 

 .438دينيم 

نزاواتنالم تتةنلحمايجنالمصةفاتنال يةيجنو لكنالماسجنبحتيجنالم    ةواعناليالفتعنالثاة ن:نأ

ضـــــد كـــــل عمـــــل يخـــــالف زاءات عمـــــى جـــــ 12/05الجزائـــــري رقـــــم  عةةةةةاةونناالعةةةةةمميـــــنص  :أوال
عمـى :" يحـق لكـل  101فمثبل الباب الساب  يتكمم عن حـق الـرد ،حيـث تـنص المـادة  -1حكامو:أ

المسـاس بشـرفو أو سـمعتو أن يسـتعمل حقـو  شخص يرى  أنو تعـرض التيامـات كاذبـة مـن شـأنيا
فــــي الــــرد". ويمــــارس حــــق الــــرد الشــــخص أو الييئــــة المعنيــــة ، أو الممثــــل القــــانوني ، أو الســــمطة 

فما بالك اذا كان المعتدى عميو معتقد اسـبلمي ىـو ديـن الدولـة (، 102السممية أو الوصاية)المادة
تجيبنا لكن تبقى حسب رأينـا ناقصـة اذ  112فالمادة !في رمز من رموزىا مثبل فمن يناف  عنو ؟ 

تـــنص : لكـــل شـــخص جزائـــري طبيعـــي أو معنـــوي الحـــق فـــي ممارســـة حـــق الـــرد عمـــى أي مقـــال 
مكتــوب تــم نشــره أو حصــة تــم بثيــا ،تمــس بــالقيم والمصــمحة الوطنيــة،  ويجــب عمــى مــدير الجيــاز 

 (.113الذي أذع الخبر أن ينشره فورا في موقعو)المادة
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لنشـــر عـــن كـــل مـــا يكتـــب او ينشـــر فـــي موقعـــو االلكترونـــي ، وكـــذا صـــاحب مســـؤولية مـــدير ا -2
الكتابة و الرسم ، وكذا مسؤولية  مدير خمية االتصال السمعي البصري وصاحب الخبـر الـذي تـم 

 بثو.

والتـــي تتحـــدث عــن الحصـــول عمـــى دعـــم خـــارجي  29/ يعاقــب  كـــل مـــن يخـــالف احكــام المـــادة 3
مائــة ألــف دينــار ، والوقــف المؤقــت أو النيــائي لمنشــرية أو بغرامــة  مــن مائــة ألــف دينــار الــى ثبلث

 جياز االعبلم كما يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة األموال محل الجنحة.

واع نـأعمـى   الم  لقنبح ةوقنالملليةجنالفلتيةجنوالح ةوقنالميةاوتةن03/05ال اةوننتعمن: كما ينص ثاةيان
ويصــرح أنــو يمــن  والتقنيــة والروايــات...الخ، لعمميــة كــالبحوث ا ،المصــنفات التــي تحظــى بالحمايــة

وىـــذا الشـــيء نـــتحفظ عميـــو، أمـــا فيمـــا يخـــص   !الحمايـــة ميمـــا كـــان نـــوع المصـــنف ونمـــط تعبيـــره 
، فالبــاب الســادس مــن القــانون يتحــدث عــن االجــراءات ت المتعمقــة بالمســاس بياتــو الحقــوقالجــزاءا

ويض الضــرر النــاتج عــن اســتغبلل تــنص :"تكــون الــدعوى القضــائية لتعــ 143والعقوبــات والمــادة 
كــل مــن يقــوم  439غيــر المــرخص بــو لمصــنف..." أمــا األحكــام الجزائيــة فيعــد مرتكبــا لجنحــة التقميــد

 الكشف غير المشروع لممصنف او المساس بسبلمة مصنف...-التالية:  باألعمال

 استنساخ مصنف او أدائو بأي أسموب من األساليب في شكل نسخ مقمدة  .."
االقتضــــاء لممؤسســــة التــــي  عنــــدوبــــة فــــي بعــــض األحيــــان الغمــــق المؤقــــت أو النيــــائي وتكــــون العق

 في حالة العود. 153، وتضاعف العقوبة المنصوص عمييا في المادة يستغميا المقمد
الخــاص بالعبلمــات عمــى ضــرورة أن تكــون جميــ  الســم   06-03ثالثــا : كمــا يــنص األمــر رقــم 

، وال تسـجل ي مسـجمة بعبلمـات تميزىـا عـن غيرىـام الـوطنوالمنتوجات المتداولـة عمـى عمـوم االقمـي

                                                           

دينار الى مميون دينار ، سواء  يعاقب مرتكبيا  بالحبس من ستة أشير الى ثبلث سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف - 439
 (03/05من القانون  153حصل النشر في الجزائر أو خارجو)المادة 
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العبلمات " والرموز المخالفة لمنظام العام واآلداب العامة والرمـوز التـي يحظـر اسـتعماليا بموجـب 
، 440القـــانون الـــوطني او االتفاقيـــات الثنائيـــة او متعـــددة االطـــراف التـــي تكـــون الجزائـــر طرفـــا فييـــا"

غيرىــا مـــن الرمــوز التـــي ليــا ايحـــاءات و أأو نجمـــة داوود حيــث نجــد ســـمعا عميــو رمـــوز الصــميب 
وعمـى الجيـات المتخصصـة التثبـت مـن الرمـز  ،، وكميا حسـب تفسـيرنا مخالفـة لمنظـام العـاممعينة

مجتمــــ  واســــتيزاء ومساســــا بعقيــــدة ال ،تحمــــل فــــي بعــــض األحيــــان معــــان مضــــممةوالعبلمــــة والتــــي 
 .  441بمقدساتو الدينية

 

                                                           

يوليو  19الموافق ل 1424جمادى األولى عام  19المؤرخ في  06-03الفقرة الرابعة من المادة السابعة من االمر رقم - 440
 يتعمق بالعبلمات . ،2003سنة 

مـــــرات عمـــــى ضـــــبط ســـــم  تحمـــــل شـــــكل الصـــــميب او أســـــماء  أو رمـــــوز أو لفـــــظ تطالعنـــــا الصـــــحف فـــــي كثيـــــر مـــــن ال - 441
الجبللــة......الخ، فــي ألبســـة أو لعــب األطفــال او احذيـــة ويســتغمون ســذاجتنا ليضـــحكوا عمينــا ويســخروا مـــن مقدســاتنا بتحـــوير 

 !األسماء واالحرف وكتابتيا بمغة مبيمة؟
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ن

ن:الالامسالفصلن

نال  اوننال ول نف نميالن يتيمنالمساسنبحتيجنالم    

حريــة بعــرض الجيــود الدوليــة األخــرى والمختمفــة لتفعيــل حمايــة  واألطروحــة ككــل نخــتم ىــذا البــاب
، والمواثيـق والقـوانين الجنائيـة التـي ذكرناىـا التشـريعات جيـود ورغم المعتقد و آفاق تمك الحماية؛ اذ

يـــة ئالجـــرائم الجنا مرتكبـــوويبقـــى "والعيـــود الدوليـــة التـــي عنـــت بيـــذا الحـــق يبقـــى العجـــز واضـــحا ؟ 
، ودون عقاب وىو أمـر ال يمكـن قبولـو الماسة باألديان دون أية مساءلة وباألخص الجرائم ،الدولية

 ثبلث مباحث كالتالي: الفصل الى ىذا قسمناوقد  . 442والسماح بو"

 التسام . المعوقات التي تواجو نشر :األولالمبحثن

 .التسام  ت الدولية المعنية بنشرمات والمؤتمراظالمن الثاة :المبحثننننننن

 .دعالمي لحماية وتعزيز حرية المعتقنموذج  : نحوالثالثالمبحثننننننن

                                                           

النيضة العربية  دار .يجنللمساسنبالم    اتنوالم  ساتنال يةيج،نالمسؤوليجناليةاليجنال ولأحمد عبد الحميد الرفاعي 442
 .95 ص. ،2007، مصر ،،القاىرة
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نالمبحثناألولن:

نالم    ال سامحنوحتيجنالم وعاتنال  ن واي نةشتن

اذ أن غيـــاب نـــص  تتمثـــل ىـــذه المعوقـــات فـــي ثـــبلث مســـتويات : المعوقـــات التشـــريعية )القانونيـــة(
وثانيــا المعوقــات المجتمعيــة والتــي مصــدرىا المجتمــ   ، ودرجــة وعيــو  ،القــانون يعتبــر أكبــر عــائق

 ، وسنعالجيما في مطمبين مستقمين.بالقضية 

نةيج(.الم وعاتنال شتي يجن)ال اةوناألول:نالمطلبن

القاصـــرة التـــي ال تجـــد ليـــا تطبيقـــا أو فيمـــا  الموجـــودة و أو ،ةالنصـــوص القانونيـــو غيـــاب نقصـــد بـــ
ومــــادام المجتمــــ  تحكمــــو دولــــة القــــانون فكــــان لزامــــا ليــــذا األخيــــر أن  الحديثــــة،محرفــــا فــــي الدولــــة 

 اذ مــن خــبلل مــا ســبق نجــد، يســتجيب لتطمعــات المــواطنين لمحريــة أي كانــت معتقــداتيم ومشــاربيم
فالمشـرع  ، نقص وغياب وقصور وغموض النصوص الخاصة بموضـوع الـدين ومعتقـدات اآلخـرين

ويضــ  ليــا مبــادئ ال يجــوز تجاوزىــا، كالنظــام العــام ، كثيــرا مــا ينــأى بنفســو لتفصــيل ىــذه األمــور 
ويضـ  اآلخـر فـي اطـار  ، واآلداب العامة مما يحرج السمطات التنفيذية في التعاطي مـ  الموضـوع

 ويتعامل معو عمى ىذا األساس.االجنبي 

لذلك وجب عمى المشرع أن يعمـل عمـى التقمـيص مـن ىـذه العقبـة باعتبـاره حـامي األمـة ومقوماتيـا، 
ليــم ديــنيم مــن  مــا يحفــظواالســبلم أىــم ركــائز المجتمــ  الجزائــري فــبل مجــال لعــدم التشــري  لمنــاس 

،  الصــحي  لفيــم المعتقــد الصــحي الــدينوتقريــر الحريــة لممخــالفين بمــا كفمــو ليــم  تشــكيك الوافــدين،
 دون أن تكون مطية لتنصير أبنائنا واغرائيم ومن ثم اغوائيم.

فيفـــري  28المـــؤرخ فـــي   06/03) األمـــر رقـــم  بســـن قـــانونالمشـــرع الجزائـــري  مـــن أجـــل ذلـــك قـــام
ة خاصـا بممارسـ( 2006يـل افر  17المؤرخ في  09-06قانون رقم الموافق عميو بموجب ال 2006
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ىـــو اعتـــراف بيـــم وتســـييبل  وىـــذا لـــيس تمييـــزا منـــو ليـــم بقـــدر مـــا ،ينيـــة لغيـــر المســـممينالشـــعائر الد
 وتنظيما لممارسة شعائرىم التعبدية.

 لكن يبقى ىذا قميبل بالمقارنة م  الموضوع و أىميتو

ومــاىي  ،أو تبــديل العقيــدة ن االســبلمالمتمثــل فــي اشــكالية الخــروج عــ الثةةاة العــائق التشــريعي    
وان كــان القضــاء  ،شــريعية التــي نضــعيا بخصــوص اثبــات الواقعــة والعقوبــة البلزمــةالمواجيــة الت

. وبغـض النظـر عــن ذلـك فــان   443الجزائـري لـم يشــيد سـوابق قضـائية كثيــرة باسـتثناء واحـدة مــؤخرا
، غيـاب النصـوص الصــريحة  والتـي  تســتند الـى الشــريعة االسـبلمية باعتبارىــا عقوبـة ذات طــاب  

عن الشير الحرام قتال فيو قل قتال فيو كبير وصد عـن سـبيل اهلل وكفـر بـو  قال تعالى:" يسألونك
والمسـجد الحـرام واخــراج أىمـو منــو أكبـر عنــد اهلل والفتنـة أكبـر مــن القتـل وال يزالــون يقـاتمونكم حتــى 
يـــردوكم عـــن ديـــنكم ان اســـتطاعوا ومـــن يرتـــدد مـــنكم عـــن دينـــو فيمـــت وىـــو كـــافر فأولئـــك حبطـــت 

 . 444اآلخرة وأولئك أصحاب النار ىم فييا خالدون"أعماليم في الدنيا و 
، لــذا ورد الحكــم الــدنيوي عميــو شــديدا حســما غيــر محســوسوبمــا أن ىــذا العقــاب أخــروي         

بين يدي العقوبـة العـبلج ، وم  ذلك فقد  قدمت الشريعة االسبلمية لمادة الفساد التي تنشرىا الردة
م  مراعاة ضـوابط الحكـم بـالردة  .445ترف ىذه الجريمةبة واسعا أمام مقوفتحت باب التو  المناسب

.446والتأكد منيا، واستتابة فاعميا وازالة الشبيات والشيوات عن قمبو واالحتياط في كل ذلك
                                                           

بعنـوان "جزائريـة تـتيم  2012سـبتمبر  20بتاريخ   3781في عددىا  رقم   الشروق اليومي الجزائريةحيث طالعتنا صحيفة  443
 يقــوم لكبــرى ؛ بعــد أن ضــبطتو يمــارس طقوســا غريبــة ، والزوجيــا بــالردة  وترفــ  دعــوى خمــ  بمحكمــة تيــزي وزو بمنطقــة القبائــل ا

  .بواجباتو التكميفية كمسمم

 .217سورة البقرة اآلية  - 444

 .483 ص. .تيسير خميس عمر، المرج  السابق -  445

 ويض  العمماء مجموعة من الضوابط الشرعية التي تمن  الحكم بالردة اال عمى من يستحقيا ومنيا : -  446
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ييفيـا فـي ضـوء مـا ن المشرع  أو بـاألحرى القضـاء اذا صـادفتو قضـية كياتـو، فيـو يحـاول تكوبما أ
قــوانين األسـرة التــي تفـرق بــين المسـمم وغيــر و  قوبـات العقــانون قـوانين الجميوريــة سـواء تـنص عميــو 

مــا تنــادي بــو مــواد حقــوق االنســان بــالزواج  خــبلف ،الحــالالمسـمم بســبب اخــتبلف الــدين فــي قضــية 
ويـــروج فـــي المجتمـــ  بعـــض حـــاالت الخـــروج مـــن  .أو المعتقـــددون أي عـــائق حتـــى اذا كـــان الـــدين 

ولكـن ال توجـد احصـاءات  ،447لنـاس بـدينيماالسبلم الـى غيـره بسـبب التنصـير الـذي يسـتغل جيـل ا
 دقيقة يمكن االعتماد عمييا لكن األكيد وجودىا.

نة :نالم وعاتنالمي م يجنوالفلتيجالمطلبنالثا

 كـــدين لئلســـبلم المقدســـة بالقيمـــة وجماعـــات أفـــرادا المجتمـــ  وعـــي درجـــة فـــي المعوقـــات ىـــذه تتمثـــل
 ليـم فـالكثير ،االسـبلم لنظـام األفـراد وفيم الجمي ، عمى تسود أن يجب التي وألحكامو حياة، ومنيج
 مــن مــا يقابميــا ذكــر الدينيــة الحريــة ذكــرت واذا االســبلم، فــي وكنييــا الحريــة عــن مغموطــة مفــاىيم
 األطروحـة ىـذه فـي جيـدنا مـا وىـذا. كـذلك ليسـا أنيما الصحي  و ،متناقضان أنيما أو الردة عقوبة
 ونبدأ بالعائق األول وىو التطرف. .امةبالع فضبل  النخبة من لمخاصة واجبلءه لتبيانو

                                                                                                                                                                                            

لرجـوع ا-جيحكم عميو ولي األمر بعد استشارة اىـل العمـم والقضـاة المتخصصـون   -بردة اال عمى من يستحق   ال يحكم بال -أ
االحتيـاط -وال نكفر أحدا من أىل القبمة بذنب ما لم يستحمو . -هالتفريق بين النوع والشخص  -د. الى الكتاب والسنة في ذلك 
 في الحكم بالردة عمى أحد .

يعتـق نفسـو مـن "كتاب يحكي قصة شـاب:  ىذا.2010. الطبعة الثانية، دار تديكمت، الجزائر.ةصتاةيانلةتمحند أزواو،  - 447
م فــي فــخ نصــبو ليــم قــوم الشــقوة الســرمدية الــى الســعادة األبديــة ويبــذل جيــده كبيــرا بكتابــو إلنقــاذ مــواطنين لنــا يعــز عمينــا ســقوطي

، مــن عمــق عميــو الشــيخ محمــد الطــاىر عمجــتىــذا مــا   "ســبلم...الجزائــريين، حاســدين ليــم عمــى تمــتعيم بنعمــة االحاقــدون عمــى 
 .في بداية ىذا الكتاب عمماء الجزائر
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وائــق تمنــ  مــن . كميــا ع.448ان عــدم فيــم اآلخــر أو الخــوف منــو او كرىــو أو  التطــرفال طةةتع:ن/1
و مكانـا ، ونجـد لـأسـوأ مـا ابتميـت بـو األمـةي فيـو مـن ؛ ونـذكر ىنـا التطـرف الـدينبناء ثقافة التسام 

فــي مقولتــو المشــيورة  يميــة عميــو الرحمــة االســبلم  ابــن ت. وصــدق شــيخ فــي جميــ  الــديانات والممــل
 و االفـراط كبلىمـا تطـرف، فـالتفريط أفيـو والمعـرض عنـو" يالمأثورة : "يضي  ىذا الدين بـين المغـال

ن. وأسباب ولو

ىـو عمـى المسـتوي الفـردي أو الشخصـي ومنيـا  لمتطـرف أسـباب كثيـرة منيـا مـا أسبابنال طةتعن:ن–نأ
 ي والتعميمي والثقافي)البيئة(.ىو عمى المستوى المحيط االجتماع ما

وىــي كميــا تــؤثر فــي  .الــخ، مــن تعمــيم وثقافــة وصــحة ..يــا الممكــات التــي يتمتــ  بيــا الفــردونقصــد ب
اختــل جانــب وجــدت الشــخص يكمــل ذلــك الــنقص بــالتطرف فــي جانــب   تكــوين الفــرد الســوي فــاذا مــا
 آخر  وسنذكر بعضا منيا :

قـة الـدين، وقمـة التعمـق فـي معرفـة أسـراره وحكمـو، ومـن : ويقصد بـو الجيـل بحقي الي لنبال ين-1-أ
الفيـــم الظـــاىري لمنصـــوص: ويقصـــد بـــو التمســـك بحرفيـــة الـــنص وعـــدم -مظـــاىر الجيـــل بالـــدين : 

الجـدل فـي األمـور الفرعيـة  أمثـال حمـق -البحث في فحـواه ومقصـده مـ  تغيـر الظـروف واالوقـات .
ـــــك األصـــــ ـــــاب و تحري ـــــة أو األخـــــذ بيـــــا ، اســـــبال الثي ـــــاء الصـــــور المحي ـــــاء التشـــــيد ، أو اقتن اب  أثن

التوســ  فــي التحــريم : والتشــديد عمــى النــاس فــي دائــرة المحرمــات والتضــييق -..الــخ. 449الفوتوغرافيــة
                                                           

و يختــار الجانــب ؛ فالمتشــدد يتشــدد عمــى نفســو فــي تطبيــق الــدين... فيــتشــدد واالرىــابيمتطــرف والمىنــاك فــارق بــين ال  - 448
ال  يمزم غيره بو واال دخل في دائرة التطرف ، اما الفارق  بالرخصة. .فيذا  أمر البأس بو شرط أن يأخذوال  األصعب في الدين 

لجـأ الـى العنـف مــ    بـين المتطـرف و االرىـابي فيمـا وجيـان لعممـة واحـدة ، المتطـرف يعتنـق أفكــارا قـد يكـون أكثرىـا خطـأ ..فـاذا
المشةللجنن–عنواالي  ةا نال طةتن: حسـنين المحمـدي بـوادي، يي عـن المنكـر صـار ارىابـا . أنظـرغيره بحجة األمر بالمعروف والن

 .13 ، ص.2006 ،مصر الفكر الجامعي، االسكندرية،دار  .-والحل

 .37ص. ،المرج  السابق، حسنين المحمدي بوادي  - 449
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غمــوض المفــاىيم واضــطرابيا لــدييم دون ادراك لنتــائج الحكــم عمــى ايمــان اآلخــرين لعــدم -عمــييم .
الخمـط بـين الكفـر والشـرك وبـين نفـاق العقيـدة امتبلك ىؤالء لثقافة عمميـة ولغويـة تجنـبيم الوقـوع فـي 

 ونفاق العمل .

يعنــي عــدم العظــة والــتعمم مــن ســنن الســابقين وكيــف تعامــل   الي ةةلنبال ةةاتيخنوسةةةننالحيةةاةنوالواعةةع-2
 األنبياء والصالحين م  المخالفين ليم.

نالمبحثنالثاة :

نالمةظماتنوالمؤ متاتنال وليجنالم ةيجنبةشتنال سامح

وليـــة وفعاليـــات كثيـــرة  غيـــر رســـمية بموضـــوع حقـــوق االنســـان ، ولـــم يشـــغل العـــالم تعنـــى ىيئـــات د
موضـــوع كمـــا انشـــغل بيـــذا الموضـــوع وأصـــب  ،عـــدد الفـــاعمين فـــي حقـــل التعريـــف بحقـــوق االنســـان 
وحرياتو المختمفة عددا يربوا عـن العـد أو االحصـاء ، مـ  انتشـار االنترنـت وسـيولة ايصـال صـوت 

فــي ىــذا  ن ىاتــو الحقـوق و الحريــات . الـى غيــرىم فـي ربــوع العـالم .المضـطيدين ، والمحــرومين مـ
 المبحث سنعرض لبعض منيا عمى سبيل المثال ال الحصر.

ن.450المطلبناألول:نالوثالقنالالاصجنبمةعنال مييزنوحمايجناألعليات

 بتفصيل أكثر مما ذكرناه في الفصل التمييدي، عنـدما ذكرنـا تطـور نذكر ىنا طائفة من االتفاقيات
 عبلقة وطيدة م  موضوع التسام  وتعزيزه بشكل أو بآخر. عمى حرية المعتقد،

                                                           

واستبدالو بآخر يقوم عمى حمايـة حقـوق االنسـان  ،بالرغم من تخمي األمم المتحدة عن نظام عصبة األمم لحماية األقميات - 450
فإنيـا لــم تسـتط  أن تبقــى غيـر مكترثــة بالموضـوع وىــذا مــا   ،نظــر عـن انتمائــو ألقميـة أو ألغمبيــة الســكانبصـفة  عامــة وبغـض ال

جعميا توصي المجنة الفرعية لمن  التمييـز وحمايـة األقميـات الـى اجـراء فحـص عميـق لمشـكمة األقميـات وىـذا مـا يفسـر ادراج مـواد 
ة ىا في من االتفاقية الدولية  لمحقوق المدنية والسياسية وتوصيات المجن 27تعنى باألقميات في اتفاقيات حقوق االنسان  كالمادة 

 .تقاريرىا الدورية وغيرىا
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نال مييزنال ةصتينأشلالنيميعنعلىنال ضاونبشأنناعمنناألممنالم ح ةن الفتعناألولن:

( المـؤرخ 18 -)د 1904اعتمد ونشر عمى المؤل بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة لؤلمـم المتحـدة رقـم 
. ويتكــون مــن ديباجــة بيــا تقــديم واشــارة الــى الشــرعة الدوليــة 1963مبر تشــرين الثــاني /نــوف 20فــي 

لحقـــوق االنســـان وجيـــود األمـــم المتحـــدة فـــي حمايـــة حقـــوق االنســـان  ، وضـــرورة عـــدم التمييـــز بـــين 
النـــاس بســـبب معتقـــداتيم ن وتكـــافؤ الفـــرص فـــي مجـــال التمتـــ  بكـــاف الحقـــوق والحريـــات ،و احـــدى 

 ي جمي  المجاالت الحياتية عشر مادة تتحدث مساواة األفراد ف

نالفتعنالثاة ن:اعمننبشأننال ةصتنونال حيزنال ةصتينن

اعتمــد و اصــدره المــؤتمر العــام لمنظمــة األمــم المتحــدة لمتربيــة والعمــوم والثقافــة فــي دورتــو العشــرين 
. ويتحـدث ىـذا االعـبلن فـي ديباجتـو عـن الميثـاق األساسـي 1978تشـرين الثـاني /نـوفمبر  27يوم 
قــد نشــبت  -فــي ذلــك الوقــت–ســكو وكيــف " كانــت الحــرب الكبــرى المروعــة التــي انتيــت مــؤخرا لميون
مبــادئ كرامــة البشــر وتســاوييم و االحتــرام المتبــادل فيمــا بيــنيم  ،ســبب التنكــر لممبــادئ الديمقراطيــةب

 .451ومن خبلل استغبلل الجيل و التحيز لمذىب تفاوت البشر والتمايز العنصري...." 

( مــواد وتــنص األولــى منــو مــثبل :"ينتمــي البشــر جميعــا الــى نــوع 10ن مــن عشــرة )ويتكــون االعــبل
واحــد وينحــدرون مــن أصــل مشــترك واحــد  ، وىــم يولــدون متســاوون فــي الكرامــة والحقــوق ويشــكمون 
جزءا ال يتجزأ من االنسانية......" أما المـادة الثانيـة فتـنص :" كـل نظريـة تنطـوي عمـى الـزعم  بـأن 

ىي بطبيعتيا أرفـ  او ادنـى شـأنا مـن غيرىـا ،  452لجماعات العنصرية  او االثنيةىذه او تمك من ا
                                                           

 .1945تشرين الثاني /نوفمبر  16المنعقد  في  .يباجة الميثاق التأسيسي لميونسكومقتطف من د - 451

يخ المصطم  فإلى عيد قريب كانت أجيزة األمـم تتطمب معرفة المقصود بالجماعات االثنية أو األقميات االثنية معرفة تار  - 452
، وأثنـاء دراسـة مشـروع القـرار بتعريـف األقميـات  االثنيـةبـدال مـن األقميـات  العرقيـةالمتحد تستخدم بصـفة عامـة مصـطم  األقميـات 

اثنيـة أكثـر توافقـا ، قررت المجنـة اسـتبدال وصـف "العرقيـة" ب " االثنيـة" وىـذا بوصـف كممـة  1950في دورة انعقادىا الثالثة عام 
والتغيرات التي حدثت لمدول التي كانت توصف بأصميا العرقي ، وفقدت ىـذا الوصـف نتيجـة التـزاوج واالخـتبلط الـذي حـدث بـين 
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موحية بان ذلك يمن  جماعات معينة حق التسـمط او القضـاء عمـى مـن تفترضـيم أدنـى منزلـة ، أو 
تؤســـس أحكامـــا قيميـــة عمـــى أي تغـــاير عنصـــري ، ىـــي نظريـــة ال أســـاس ليـــا مـــن العمـــم ومناقضـــة 

 .  ية واالنسانية"األدبية و األخبلقلممبادئ 

الفةةتعنالثالةةثن:نناعةةمننبشةةأننال ضةةاونعلةةىنيميةةعنأشةةلالنال  صةةبنوال مييةةزنال ةةالميننعلةةىنن
نأساسنال يننأونالم    ن

 25المـؤرخ فــي  36/55اعتمـد ونشـر عمـى المـؤل بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة لؤلمـم المتحـدة رقـم 
وبالتـالي  يـة فـي مجـال منـ  التعصـب، ويعتبر من أىم الصـكوك الدول1981تشرين الثاني /نوفمبر 

( مــواد تــتكمم كميــا عــن حــق االنســان فــي 08ويتكــون مــن ديباجــة وثمانيــة)تعزيــز التســام  الــدولي، 
حريــة الضــمير والديانــة وممارســة شــعائر دينــو ،ســواء فرديــا أو جماعيــا  وضــرورة أن تعمــل الــدول 

ادة مـــن حقـــوق االنســـان وحرياتـــو عمـــى وضـــ  التـــدابير الفعالـــة لمنـــ  التمييـــز واالنتقـــاص مـــن االســـتف
، وكـذلك ضـرورة كفالـة حـق األوليـاء فـي تعمـيم أبنـائيم و ينتمـي الـى تمـك الطـائف أو غيرىـابسبب أن

التعميم الديني المتفـق مـ  عقائـدىم. وتـنص المـادة السادسـة ووفقـا لممـادة األولـى السـالفة الـذكر فـان 
ريات التالية : حرية ممارسـة العبـادة او عقـد الحق في حرية الفكر أو الوجدان او المعتقد يشمل الح

-حرية اقامة وصـيانة المؤسسـات الخيـرة او االنسـانية المناسـبة،  -االجتماعات المتصمة بالدين،  
حريــــة صــــن  واقتنــــاء واســــتعمال القــــدر الكــــافي مــــن المــــواد واألشــــياء الضــــروري المتصــــمة بطقــــوس 

-توزيــ  المنشــورات حــول ىــذه المجــاالت ،حريــة  كتابــة و اصــدار و -وعــادات ديــن أو معتقــد مــا  
حريـة التمـاس وتمقـي  مسـاىمات  -حرية تعميم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة ليذه األغـراض ،

حريـــة تكـــوين أو تعيـــين أو انتخـــاب أو -طوعيـــة  ، ماليـــة وغيـــر ماليـــة مـــن األفـــراد والمؤسســـات ، 
                                                                                                                                                                                            

اكثــر اتســاعا فــي المعنــى مــن "العرقيــة "التــي تقتصــر عمــى الخصــائص الطبيعيــة  الجماعــات البشــرية ، كمــا أنيــا أي كممــة " اثنيــة"
، النيضــة العربيــة، القــاىرة دار .ال ةةاةوننالةة ول نال ةةامنوحمايةةجنح ةةوقناألعليةةات، حســام أحمــد محمــد ىنــداوي :أنظــر وثــة .المور 
 .343-342 .ص. ص .199  ،مصر
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ة متطمبــات ومعـايير أي ديــن او معتقــد ، تخميـف الزعمــاء المناســبين الـذين تقضــي الحاجــة بيـم لتمبيــ
حريــــة مراعــــاة أيــــام الراحــــة واالحتفــــال باألعيــــاد واقامــــة الشــــعائر وفقــــا لتعــــاليم ديــــن الشــــخص أو  -

حريــة اقامــة وادامــة االتصــاالت بــاألفراد والجماعــات  بشــأن أمــور الــدين أو المعتقــد عمــى -معتقــده، 
 المستويين القومي والدولي .

ننبشأننالمبا ئناألساسيجنالالاصجنبإس امنوساللناالعةممنفة ن عةمنالسةممنالفتعنالتابعن:ناعمنن
وال فاهمنال ول نظةننو  زيةزنح ةوقناالةسةاننوملافحةجنال ةصةتيجنوالفصةلنال ةصةتينوال حةتيضن

أصدره المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم الثقافة في دورتـو العشـرين  :علىنالحتب
،ويتكــون االعــبلن مــن ديباجــة بطبيعــة الحــال واحــدى  1978ثــاني /نــوفمبر عــام تشــرين ال 28،يــوم 

( ؛ الديباجة تميد لو بذكر الجيود السابقة في المجال  وخاصة المـواد ذات الصـمة 11عشر مادة )
من االعـبلن العـالمي  لحقـوق االنسـان ، والتـي تتحـدث عـن" لكـل شـخص الحـق  19خاصة المادة 

والتعبيـر  ويشـمل ىـذا الحـق حريتـو فـي اعتنـاق اآلراء دون مضـايقة ، وفـي في التمت  بحريـة الـرأي 
التماس األنباء و األفكار  وتمقييا......"وىذا ال يتأتى دون فت   وتيذيب قنوات االتصال واالعـبلم 

نفيما بين الشعوب ترسيخا لقيم التسام  والتعارف ونبذ العنف.

ناعمننمبا ئنبشاننال سامحنن:الفتعنالالامس

عتمد من طرف اعضاء منظمة االمم المتحدة لمتربيـة والثقافـة والعمـوم المجتمعـة ببـاريس فـي الفتـرة ا
و يتكــون مــن ديباجــة  1995تشــرين الثــاني /نــوفمبر 16تشــرين األول / أكتــوبر  الــى  25مــا بــين 

يــة تشــير فييــا الــى المواثيــق الســابقة ذات الصــمة ، والــى التوصــيات الصــادرة عــن المــؤتمرات االقميم
الصادر عـن  5ن 14م/ 27التي نظمت في اطار سنة األمم المتحدة لمتسام   وفقا ألحكام القرار 

المـؤتمر العـام لميونسـكو  ،و تشـير الـى مظـاىر عـدم التسـام  و اعمـال العنـف واالرىـاب  وكراىيـة 
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لتمييــز ،و االســتبعاد والتيمــيش و ا 453االجانــب ،و النزاعــات القوميــة العدوانيــة  و معــاداة الســامية
ضد االقميات الوطنية واالثنية  والدينية والمغوية والبلجئـين والعمـال الميـاجرين والميـاجرين والفئـات 
الضـــعيفة فـــي المجتمعـــات ...كميـــا مبـــررات اســـتدعت تضـــافر الجيـــود لوضـــ  ىـــذا االعـــبلن الـــذي 

بـول والتقـدير ( مـواد ؛ تـتكمم األولـى عـن معنـى التسـام  وأنـو يعنـي االحتـرام والق06يتكون من سـتة)
لمتنوع الثري لثقافات عالمنا وألشكال التعبير  ولمصفات االنسانية لدينا .والمـادة الثانيـة تتحـدث عـن  
دور الدولــة فــي ضــمان العــدل وعــدم التحيــز فــي التشــريعات وفــي انفــاذ القــوانين .أمــا المــادة الثالثــة 

كثــر مــن أي وقــت مضــى فــي فتتحــدث عــن األبعــاد االجتماعيــة لمتســام  وكيــف نحــن نحتــاج اليــو أ
يم كوســـــيمة ناجعـــــة لمنـــــ  ظـــــل العولمـــــة وثـــــورة المعمومـــــات . امـــــا المـــــادة الرابعـــــة فتـــــذكر دور التعمـــــ

. أمـــا المـــادة الخامســـة فتوصـــي بالعمـــل مـــن أجـــل تحقيـــق األىـــداف الســـابقة بكـــل الســـبل البلتســـام 
رين الثــاني ( مــن شــير تشــ16المتاحــة وأخيــرا المــادة السادســة توصــي بجعــل يــوم الســادس عشــر )

 .يومانن وليانلل سامح/نوفمبر من كل عام 

نوةبذنال ةعنالم ةيجنبةشتنال سامحننوحواتنالحضاتاتنوال  اتيتنالمطلبنالثاة ن:نالمؤ متات

نبـذ ثقافـة العنـف المـؤتمرات الدوليـة فـي سـعي ل بعقـدازداد اىتمام  المجتم  الـداخمي كمـا الـدولي    
صــدام –فــي كتابــو  صةةامويلنهة غ ةةونخــر الــذي نــادى بــو ، ىــذا المصــطم  اآلوصــدام الحضــارات 

وكانــت ، ىــذا الــدين ، ومقابــل ذلــك ازداد الطمــب عمــى معرفــة االســبلم لمعرفــة حقيقــة– الحضــارات

                                                           

،و كثيـر مـن األحـداث التـي ينـدى ليـا  ! ؟كيف يتحدث االعـبلن عـن معـاداة السـامية مـا المقصـود بيـا  ومـا ىـي حـدودىا-  453
الســبلم أو مــا يســمى فوبيــا االســبلم ، وعنــدما نتحــدث عــن اســرائيل  وحقــدىا وكيــف أنيــا تــزرع الجبــين بســبب تخويــف النــاس مــن ا

، فينـا نـرى ان ىـذه العبـارة فييـا تمييـز ونـرى ضـرورة حـذفيا .وىـذا اآلخـر يتيموننـا بمعـاداة السـاميةالعنف في ابنائيا وتعمميم كـره 
ذات المصــدر الغربــي البحــت ، ونحــن نتمقاىــا ونتشــدق بعبــارات يؤكــد غمبــة االعتبــارات السياســية فــي ســن ووضــ  ىــذه االتفاقيــات 

 التسام   الموجودة  فقط كحبر عمى الورق.
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ـــات أخـــرى وىنـــاك . األديـــان فرصـــة لمعرفـــة حقيقـــة ـــى 454آلي موجـــة العنـــف ، جـــاءت كـــرد فعـــل عم
والتـي تعـرض فييـا ديـن االسـبلم  ، 2001سـبتمبر 11خاصـة بعـد أحـداث  ، والكراىية ضد األديان

ولــيس فقــط عميــو بــل عمــى الحريــة فــي أســمى معانييــا والتــي وىبيــا  خصوصــا، لمتشــيير والتشــويو،
، ورغــم ذلــك كــان ليــا مفعــول عكســي حيــث كانــت فرصــة الخــالق لمعبــاد و أعطــاىم حــق االختيــار 

 ، ويعرفوا ماىيتو وحقيقتو. كما ذكرنا سابقا لكي ينتبو الناس لمدين

نبحتيجنالم    نينالالاصناالول:ن وتنالم تتينلفتعنا

المعنـون ب" التحـريض  ،2006سـبتمبر 20بتـاريخ  1/107أصدر مجمس حقـوق االنسـان مقـرررقم
عمــى الكراىيــة العنصــرية والدينيــة وتعزيــز التســام "، والــذي طمــب فيــو مجمــس حقــوق االنســان الــى 

والمقـــــرر الخـــــاص المعنـــــي  جينجيـــــر(، )أســـــماءالمقـــــرر الخـــــاص المعنـــــي بحريـــــة الـــــدين أو المعتقد
بــــــذلك مــــــن المعاصــــــرة لمعنصـــــرية والتمييــــــز العنصـــــري ، وكــــــره االجانـــــب ومــــــا يتصـــــل  باألشـــــكال

، طمـب منيمـا تقـديم تقريـر بشـأن التشـيير باألديـان واالسـاءة ليـا خاصـة مـا 455تعصب)دودو ديـين(
 11عقــاب أحــداث تتعــرض لــو الشــعوب العربيــة واالســبلمية ، مــن اعتــداءات ماديــة وىجمــات فــي أ

، ظيـــور أشـــكال جديـــدة مـــن صـــل التقريـــر الـــى نتـــائج تـــدعم مقولـــة. وقـــد و 2001ايمـــول م ســـبتمبر 
 ، وجب التصدي ليا بحزم ومن ىذه النتائج:التمييز والعنصرية والكره ضد االديان

                                                           

نقصـد بيـا المواقــ  االلكترونيـة والمــدونات وفعاليـات المجتمــ  الـدولي ، واالعـبلم المرئــي والسـمعي والمكتــوب الـذي بوســعو  - 454
يجــري ويحصــل مــن انتياكــات   صــارخة ألبنــاء الممــة الواحــدة فــي العــالم  مــو بمــافعــل الكثيــر ، بالتــأثير عمــى الــراي العــام  واعبل

 .بأسره

قدم المقرر الخاص  المعني باألشكال المعاصر لمعنصرية والتمييز تقارير عديدة قبل ذلك،  استجابة لطمب لجنة حقوق  - 455
و E/CN.4/2005/19 وE/CN.4/2006/17االنســـان، حـــول وضـــعية االديـــان والتشـــويو الحاصـــل ضـــدىا)راج  الوثـــائق: 

E/CN.4/2003/23 وE/CN.4/2005/18/Add.4  ىــذا التقريـــر األخيــر مـــثبل  الصــادر عمـــبل بقــرار لجنـــة حقــوق االنســـان
بعنوان: تشويو صورة األديان ومكافحة العنصرية عمى نطاق العالم: معاداة السـامية  160 /58وقرار الجمعية العامة 2004/06

 www.un.orgموق  منظمة األمم المتحدة عمى االنترنت: وكره المسيحية وكره االسبلم. 
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يوصي المقرران بدعوة جمي  الدول الى اعبلن واظيار ارادة والتزام سياسيين قويين لمحاربة -"
ياد التعصب العنصري والديني، وفي ىذا ينبغي أن تنتبو الحكومات الى االستغبلل السياسي ازد

 لمتمييز الديني وكره األجانب ال سيما في البرامج االنتخابية لؤلحزاب.

مجمس حقوق االنسان مـدعو الـى اسـترعاء انتبـاه الـدول األعضـاء الـى التيديـد الـذي تتعـرض لـو  -
 كره األجانب بوصفيا أمورا تافية.ظر الى العنصرية و الديمقراطية من جراء الن

 ، ونبذ صدام الحضارات المثير لمشقاق.تدعيم فرص حوار الحضارات -

 الحساسيات الموجودة في المجتم .، متحدية أن ال تتشبث بعند بحرية الكممةينبغي لمدول  -

ـــدين او المعتقـــد ، حســـبما ىـــو مكـــرس فـــي المعـــايير ال  - ـــة ال ـــة الدوليـــة ذات الحـــق فـــي حري قانوني
الصمة، ال يشمل اعتناق دين او معتقد ال يتعرض لمنقد او السخرية، وعبلوة عمى ذلـك فااللتزامـات 
التي قد توجد داخل طائفة دينية....ال تشكل في حد ذاتيـا التزامـات مقيـدة عامـة التطبيـق، وبالتـالي 

 .الدينية الخاصةال تنطبق عمى األشخاص غير األعضاء في المجموعة أو الطائفة 

الحــق فــي حريــة الــدين او المعتقــد يحمــي فــي المقــام االول الفــرد، والــى حــد مــا الحقــوق الجماعيــة  -
ارســة ملميمكــن  لمطائفــة المعنيــة، اال أنــو ال يحمــي االديــان أو المعتقــدات فــي حــد ذاتيــا. فــي حــين

 ين.حرية التعبير في حاالت محددة أن تؤثر في حق أفراد معينين في حرية الد

وبنــاء عمــى ذلــك فــان مســألة مــا اذا كــان النقــد أو العبــارات االزدرائيــة أو االىانــات او الســخرية مــن 
دين مـا يمكـن أن تـؤثر بالفعـل بطريقـة سـمبية عمـى حـق الفـرد فـي حريـة الـدين او المعتقـد، ال يمكـن 
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حـق  ان تحدد اال بطريقة موضوعية وذلك، بشـكل خـاص، عـن طـرق النظـر فيمـا اذا كانـت جوانـب
  456." المرء في حرية الدين تأثرت تبعا لذلك بطريقة سمبية.

 ال  تيت:ب ضنة الجننف ننالشالص نتأي 

نتخابيـة السـتمالة معروفـة خاصـة فـي المواعيـد االستغبلل السياسي لمـدين ىـو حقيقـة فيما يخص اال
ــــاخبين ــــةيختمفــــون  م و، ضــــد مــــن يكرىــــونيأصــــوات الن ، لتقمــــيص حظــــوظيم مــــن معيــــم فــــي الديان

 لمشاركة في صناعة القرار والمساىمة في بناء المجتم .ا

تقتضــــي االحتكــــام الــــى الشــــعب   ، والديمقراطيــــةالــــدين وحريــــة المعتقــــد ليســــت مــــن األمــــور التافيــــة
والمواطنين في خياراتيم، المبنية في بعض األحيان عمى اعتبـارات االسـتقرار والتنميـة، والـدين جـزء 

تغبللو كبلىما تطرف ال يخدم الديمقراطية، بل الواجـب احترامـو أساسي في العممية، واقصاؤه أو اس
 واعطاؤه حقو لدى معتنقيو.

، فالحساســيات  فيمــا يخــص تــدعيم حــوار الحضــارات أمــر جيــد وضــروري. امــا فيمــا يخــص القيــود
لكنيـا تبقـى نسـبية شـريطة عـدم تأليــب  ،ىـي معيـار مـن معـايير تقييـد الحريـةالموجـودة فـي المجتمـ  

 مى بعضو.المجتم  ع

،  !!تبــي   تعــرض الــدين لمنقــد و الســخرية -حســب التقريــر-المعــايير الدوليــة لحمايــة حريــة المعتقــد 
واال ال يستحق  الحمايـة، وأنـا ال أوافقـو تمامـا  ،فحسب المقرر أن كل دين قابل لنقده والسخرية منو

 االع ةتاض، ومسـألة  م  اآلخرين في مسألة االعتقـاد او عدمـو االال معألن ىناك فرق كبير بين 
وعـبلوة عمـى ذلـك نقـول   ،؟م قفياوالسخرية من مـو  ،او عدم ذلك مفي اعتقادى ليم وال  تضعمييم 

                                                           

أنظر التقرير كامبل في مجموعة وثائق مجمس حقوق االنسان ، في موق  منظمة األمم المتحدة: رقم  - 456
 .2006سبتمبر 20بتاريخ  A/HRC/23الوثيقة
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تمــزم أصـحابيا دون غيــرىم، واال مـا معنــى أن االلتزامـات التـي تكــون عمـى عــاتق أفـراد طائفــة دينيـة 
 !اذا كانت تمزم الجمي  ؟ !اختبلفيم

دين وال تحمـي االديـان ، فــالمقرر يـرى ان التعـرض لمـدين ال يشــكل المعـايير الدوليـة تحمـي حريــة الـ
ن الـدين حسـبو أىمية اال اذا تعرضت حرية المعتقد لتأثير سمبي؛ وىذا التأثر  يقرره الفرد ويقيمـو أل

، وىــذا ال ينطبــق عمــى كــل االديــان  والمعتقـــدات ، والحريــة ىــي القيمــة الثابتــة؟ىــو القيمــة المتغيــرة
 كمعيار عالمي.

نعب نالف احنعمتونالسي ن  تيتنم  منمننالم تتنالالاصنبحتيجنالم    -

ســنة مــن العمــل، حيــث يقــدم حصــيمة الزيــارات  11رأينــا تقــديم ىــذا التقريــر ألنــو يغطــي فتــرة تقــدر ب
ولعــل اختيارنــا لياتــو ،نن2003الــى غايــة 1993الميدانيــة والتقــارير العامــة، وىــذا طيمــة المــدة مــن 

 .2002457بزيارة الى الجزائر في سبتمبر من عام التي قام بيا  الفترة

، وأخـــرى تتـــأخر فـــي 458ومـــن خـــبلل ىـــذا التقريـــر يبلحـــظ ان ىنـــاك دول تســـتجيب لطمـــب الزيـــارات
؛ ومن النتائج التي توصل الييـا المقـرر مـن خـبلل تحميـل 459االستجابة ، واخرى ال تستجيب اصبل

 ومعدالت ردود الدول مايمي: ،نمضمون الرسائل

                                                           

عمــى الــرابط   E/CN.4/2003/66/ADD.1رمــز الوثيقــة التــي تحتــوي التقريــر الخــاص بزيــارة المقــرر الــى الجزائــر ىــو - 457
-http://daccess-dds االلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي:

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/101/11/PDF/G0310111.pdf?OpenElement 

ـــر فـــي ســـنة  - 458 ـــت  الجزائ ـــدىا مثممـــا فعم ـــة المعتقـــد زيـــارة بم ـــب مـــن المقـــرر الخـــاص بحري وىنـــاك دول بمحـــض ارادتيـــا تطم
يــران فــي نفــس الســنة. ومــن الـدول التــي اســتجابت لطمــب الزيــارات نــذكر: باكســتان، اليونــان، ،  وا2003والصـين فــي ســنة 2002

ــــة، فييتنــــام،  الجزائــــر، االرجنتــــين، جورجيــــا، رومانيــــا، تركيــــا،   الســــودان، الينــــد، اســــتراليا، ألمانيــــان، الواليــــات المتحــــدة األمريكي
 بنغبلداش.
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  صن حليلنالت و :أ/نفيمانيال

اذا مـا اخـذنا فـي  ،زادت فـي الواقـ  انيـاتراجعت في الظاىر اال  أنيا ترة واليتويبلحظ المقرر في ف 
بما تزامن معو من ارتفاع ممموس في عدد الرسـائل ،  الحسبان الردود المتأخرة، ويفسر ىذا التطور

 وعدد الدول المعنية خبلل ىذه الفترة.

ومــ  ذلــك البــد مــن تحســين معــدالت  جمــة تعــد معــدالت مرضــية عمومــا.العافيمــا يخــص النــداءات 
الرد عمى الرسائل، وىـو مـا يفتـرض تحسـين التعـاون مـن جانـب جميـ  الـدول ، ال سـيما الـدول اتـي 

 .لم ترد ابدا عمى الرسائل منذ انشاء الوالية

ل مـدى احتـرام يتي  تحميل الرسائل تسجيل المبلحظـات التاليـة حـو   :ب/فيمانيالصن حليلنالتسالل
الحقـوق والحريــات خاصــة المتعمقــة بــإعبلن القضــاء عمـى جميــ  اشــكال التعصــب والتمييــز القــائمين 

 عمى الدين أو المعتقد:

حاالت المساس بمبدأ عدم التمييز في مجال الدين أو المعتقد والمتمثمـة فـي السياسـات والتشـريعات 
ز تجـاه بعـض الجماعـات وال سـيما اذا كانـت ىـذه والموائ  والممارسات، واالفعال القائمة عمى التميي

او ال تعتنــق الــدين الرســمي ، وينطبــق ذلــك عمــى حــاالت ظيــرت فــي بمــدان  الجماعــات تشــكل اقميــة
 .من بينيا جميورية ايران االسبلمية

ـــة   حـــاالت كثيـــر لممســـاس بحريـــة المعتقـــد، تتمثـــل فـــي السياســـات والممارســـات الصـــادرة عـــن الدول
تعمقــة بحــاالت االســتنكاف الضــميري )الــذي يعنــي عــد القيــام بــبعض الواجبــات والمجتمــ ، وأخــرى م

(، وحــاالت متعمقــة بالرقابــة عمــى حريــة التعبيــر مثــل الخدمــة العســكرية أو الحــرب  العتبــارات دينيــة
                                                                                                                                                                                            

وســـي، جميوريـــة كوريـــا الشـــعبية الديمقراطيـــة، اســـرائيل، ىـــذه االخيـــر نـــذكر منيـــا تركمانســـتان،  موريشـــيوس، االتحـــاد الر  -459
رفضت التعاون م  المقرر الذي طمبت منو المجنة زيارة االراضي المحتمة ،بسبب االنتياكـات الخطيـرة  لحريـة المعتقـد والتعصـب 

  الديني الموجود ىناك، ضد الشعب الفمسطيني.
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عــن االنتمــاء الــديني، وحــاالت متعمقــة بحريــة حيــازة ممتمكــات دينيــة، وعــدم اتاحــة الفرصــة الوصــول 
و معابـــد او رمـــوز دينيـــة، حـــاالت متعمقـــة بالمســـاس بســـبلمة البـــدن والحـــق فـــي الـــى أمكـــن دينيـــة ا

 الحياة، االنتياكات التي تضر بالمرأة .

: ان التقريــر شــمل جميــ  المعتقــدات واالعتــداءات التــي لحقتيــا، الةة ياةاتنوالم   ةة اتنالم ةيةةج-ج
بـــرى" أو" الـــديانات ويتعمـــق االمـــر خاصـــة بالـــديانات التـــي اصـــطم  عمـــى تســـميتيا ب" الـــديانات الك

التقميديــة" بســبب كثــرة معتنقييــا عمــى الصــعيد الــدولي ، وىــي المســيحية واالســبلم والييوديــة والبوذيــة 
بالجماعـات الدينيـة واليندوسية بما في ذلك التيارات الرئيسية داخل كل ديانـة، ويتعمـق االمـر كـذلك 

 ذىب االنساني او غير المؤمنين.التي يقل عدد اتباعيا  عموما عمى الصعيد الدولي كأتباع الم

ويــرى المقــرر: " أن االعتــداءات أن تطــور االعتــداءات عمــى الــديانات، يبــدوا ان الديانــة المســيحية 
ىـــي االكثـــر تضـــررا مـــن حيـــث الكـــم تمييـــا بالترتيـــب التنـــازلي فئـــة مـــا يســـمى الجماعـــات الدينيـــة او 

يـة، ومنيـا الطوائـف ، ثـم الديانـة االسـبلمية العقائدية االخرى وال سيما األقميات ومنيا الجماعـة األقم
قـــد أدت بالفعـــل الـــى بـــروز  2001ســـبتمبر  11والبوذيـــة والييوديـــة واليندوســـية، غيـــر أن احـــداث 

ظاىرة رىاب االسبلم التي ال يمكن تقدير مـداىا ، لكنيـا القـت بالشـبيات عمـى ىـذا الـدين فـي نظـر 
 الكثيرين، وقد تغيرت م  الزمن ىذه االستنتاجات".

ولعل ىذه االستنتاجات ال تنصف كل األديان فان التعصـب عـدو كـل األديـان، لكـن نصـيب األسـد 
منو يبقى  تقديره ال يحتـاج الـى كثيـر مـن المبلحـظ التفكيـر باعتبـار أن المسـممين يعـانون أكثـر مـن 
و غيرىم، ىذا ال يعني أن الديانات األخرى لم يمسيا التعصـب والتطـرف مـن أتبـاع ديانـات أخـرى أ

مـــن الـــدول  ذاتيـــا، مـــن حيـــث التضـــييق عمـــى الحريـــات الدينيـــة، لكـــن التقريـــر حســـب وجيـــة نظـــري 
أحـداث  بشـكل واضـ  بعـد وزادت ظيـرت )رىـاب االسـبلم(، التـي وفوبيايغض الطـرف عـن االسـبلم

، وكـــأن االســـبلم مطالـــب بتبريـــر أفعـــال أو رد شـــبيات، ىـــو منيـــا بـــريء رغـــم 2001ســـبتمبر  11
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االســـبلم  ةوبـــراء ، والرســـمية موقفيـــا مـــن بعـــض األحـــداثالحكوميـــة ســـبلميةاالتوضـــي  المنظمـــات 
 .منيا

ن يانمؤ متاتنحواتناألن:ن وتالفتعنالثاة 

قميميـــــــة او نظمـــــــات االدأب المجتمـــــــ  الـــــــدولي ســـــــواء فـــــــي اطـــــــار منظمـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة أو الم
مقـة لمتسـام  و المنظمـات غيـر الحكوميـة الـى عقـد مـؤتمرات حـوار االديـان لتكـون حأ المتخصصـة،

 .والتحاور ونبذ العنف التي تغذيو دعوات صراع الحضارات

 ان ىذه  المؤتمرات تيدف عموما الى: 

 توضي  مفيوم االسبلم ألتباع الديانات األخرى.

 تعزيز االحترام المتبادل بين أتباع األديان السماوية.

 الدعوة الى تطبيق مبدأ التسام  في المجتم  البشري

 المتبادلة بي الطوائف الدينية. ازالة المخاوف

 والمساواة ونبذ التعصب والتطرف الديني.تعزيز األخوة 

 وقد عقدت عدة مؤتمرات لحوار األديان ومن بينيا: 

 المؤتمر االسبلمي العالمي لمحوار الذي عقد بمكة.

 .مؤتمر الحوار الدولي بين األديان الذي عقد في مدريد

 ديان الذي انعقد في نيويورك.مؤتمر األمم المتحدة لحوار األ

 مؤتمر حوار األديان في كازاخستان.
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 .460وحة الدولي الساب  لحوار األديانمؤتمر الد

المنعقـد  ار األديـانالعاشر لحو ىو  مؤتمر وآخر  ولعل مؤتمر الدوحة لحوار األديان أصب  مشيورا
الــذكرى الســنوية  مــ  461 مــؤتمر ىــذا اليتــزامن  بالدوحــة فــي قطــر. 2013أفريــل  25الــى  23مــن 

                                                           

. مرجــ  م ةةانال شةةتي يجنوأحوال ةةانال طبي يةةجنوأهمي  ةةانفةة نحةةواتناأل يةةانحتيةةجنالم   ةة نوأحلاســعدي محمــد الخطيــب،  - 460
 .109. 108سابق، ص.ص.

 محاور الممتقى شممت ما يمي:  - 461

المحــور األكــاديمي أ. البحــث والتــدريس: التفـــوق األكــاديمي فــي البحــث العممــي المتعمـــق بدراســة العبلقــات بــين األديــان ، ونشـــر 
 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال.البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث األكاديميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الم

ب. تطـــوير المحتـــوى األكـــاديمي: تطـــوير المنـــاىج المدرســـية و الجامعيـــة التـــي تشـــج  عمـــى التفـــاىم بـــين أتبـــاع األديـــان. تطـــوير 
ـــــدى الناشـــــئة. ـــــان ل ـــــف األدي ـــــة عـــــن مختم ـــــة كافي ـــــة بيـــــدف تكـــــوين حصـــــيمة معرفي ـــــدورات تدريبي ـــــام ب  المقـــــررات الدراســـــية ، والقي

د المعممـين والطـبلب المــؤىمين بتـدريب وتعمـيميم زمبلئيـم مـن االسـاتذة والطـبلب لفيــم ج. تـدريب المعممـين والطـبلب: القيـام بإعـدا
 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائ  والعقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الدينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المختمفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واحتراميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

 محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور العدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: - 2
 أ. العدالة االقتصادية : تييئة المجتمعـات المحميـة تحـت مظمـة الحـوار بـين األديـان مـن أجـل التنميـة المسـتدامة والحـد مـن الفقـر.
ب. العدالة االجتماعيـة والبيئيـة: التوعيـة حـول أىميـة العدالـة االجتماعيـة والبيئيـة، والـدعوة إلـى التغييـر اإليجـابي لممجتمعـات مـن 
 خـــــــــــــــــــــــــــبلل جيـــــــــــــــــــــــــــود الحـــــــــــــــــــــــــــوار بـــــــــــــــــــــــــــين األديـــــــــــــــــــــــــــان. زيـــــــــــــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــــــــــــوعي حـــــــــــــــــــــــــــول المشـــــــــــــــــــــــــــاكل البيئيـــــــــــــــــــــــــــة.

االلتزام الديني. السعي في دعم رفاىية الفئات ج. الصحة واألعمال الخيرية: جم  التبرعات وتشجي  التواصل بين المحسنين م  
المحرومة من خبلل توفير فـرص الحصـول عمـى خـدمات الرعايـة الصـحية عاليـة الجـودة لمنـاس جميعـًا مـن مختمـف العقائـد. رفـ  
ـــــــــد. ـــــــــف العقائ ـــــــــين النـــــــــاس مـــــــــن مختم ـــــــــة ومشـــــــــاكل الصـــــــــحة بأنواعيـــــــــا ب ـــــــــوعي وأســـــــــاليب الوقايـــــــــة حـــــــــول األوبئ  مســـــــــتوى ال

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات:زاالنالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلم وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  - 3
أ. مــا قبــل الصــراع: وضــ  اســتراتيجية وقائيــة مــن الصــراعات العنيفــة، بمــا فــي ذلــك الحــروب ومعالجــة األســباب الجذريــة لمصــراع 
 الـــديني العنيـــف قبـــل حـــدوث أي نـــزاع . تييئـــة عممـــاء الـــدين لمتصـــدي لحـــدوث أي إخـــبلل أمنـــي فـــي الـــدول ذات التنـــوع الـــديني.

يات والسياســـات لتعزيـــز المصـــالحة والســـبلم بـــين الطوائـــف الدينيـــة المختمفـــة خـــبلل حـــدوث ب. خـــبلل النـــزاع: وضـــ  االســـتراتيج
 الصـــــــراع. قيـــــــام عممـــــــاء الـــــــدين بـــــــدورىم فـــــــي حـــــــل النزاعـــــــات الدينيـــــــة مـــــــن خـــــــبلل التـــــــأثير اإليجـــــــابي عمـــــــى أتبـــــــاع أديـــــــانيم.

عـم المؤسسـات الدينيـة لمعالجـة ج. مرحمة ما بعد الصراع: دعم وتطـوير تفـاىم أفضـل بـين المجتمعـات التـي كانـت فـي صـراع. د
 الصـــــــــدمات النفســـــــــية الناجمـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــراعات العنيفـــــــــة. االســـــــــتعانة بعممـــــــــاء الـــــــــدين لبنـــــــــاء مجتمـــــــــ  متســـــــــام  وموحـــــــــد.
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مركــــز الدوحــــة الــــدولي لحــــوار  بإنشــــاء، والــــذي تــــوج  مــــؤتمر لحــــوار األديــــان العاشــــرة إلقامــــة أول
 .462االديان

، وىــي يجــب أن ال يغفــل عــن نقطــة ذكرناىــا ان ىــذا الحــوار الــذي ترعــاه مؤسســات دوليــة  وعمميــة،
الحــوار الــذي نقصــده ىــو  ، ان !أن الحــوار ال يعنــي الــذوبان أو التنــازل أو االنصــيار فــي اآلخــر؟

اتاحــــة الفرصــــة لكــــل فريــــق أن يشــــرح نظرتــــو لآلخــــر ، ثــــم موازنــــة المواقــــف عمــــى ضــــوء القواســــم 
ـــر  المشـــتركة، ونبـــذ التعصـــب والعنـــف واالزدراء ألنـــو ال يغنـــي عـــن الحـــق ، ثـــم ان االكـــراه فيـــو غي

تطــــاحن ب التحــــاور بــــدل  المتصــــور وغيــــر ممكــــن ، واالخــــتبلف ســــنة كونيــــة ال مــــراء فييــــا، فوجــــ
 .والتنافر
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 الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلم - 4
 أ. المطبوعــات: إصــدار المطبوعــات التــي تحكــي عــن بنــاء الجســور والعبلقــات الناجحــة بــين أتبــاع األديــان مــن خــبلل التصــوير
 )التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير الفوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغرافي والوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائقي( والكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب واإلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارات المختمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ب. التكنولوجيـــا الجديـــدة : اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي وتكنولوجيـــا االتصـــاالت لتحســـين ســـبل التواصـــل بـــين األديـــان. 
 تطــــــــــــــــــــوير بــــــــــــــــــــرامج التمفزيـــــــــــــــــــــون والراديــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل تحســـــــــــــــــــــين التفــــــــــــــــــــاىم والتعـــــــــــــــــــــايش بــــــــــــــــــــين األديـــــــــــــــــــــان.

اكتشاف وتطوير مفاىيم جديدة لبناء عبلقات متينـة بـين أتبـاع األديـان مـن خـبلل االسـتخدام األمثـل لوسـائل االعـبلم  ج. اإلبداع:
 شاممة : الموسيقى والفن واألدب والتراث والثقافة.

 http://www.dicid.org/10th_conference.phpموق  المؤتمر العاشر و المركز عمى الشبكة العنكبوتية:  - 462
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 :الثالثنالمبحث

ن.الم    نحتيجنو  زيزنلحمايجنعالم نةموذجنةحو

ان الجيــود الدوليـــة و الداخميـــة الرســمية وغيـــر الرســـمية جعــل الكثيـــر ينـــادي بضــرورة جعـــل اتفاقيـــة 
دوليـة تجـرم لـيس فقـط االعتـداء وانمـا المســاس بحرمـة األديـان وقدسـيتيا ، فـي ظـل فوضـى، تســبب 

و النعـرات الدينيـة و الحساسـيات الطائفيـة بـين أبنـاء الممـة الواحـد وحتـى بـين أديـان عاشـت فيو مثير 
 جنبا لجنب قرونا كثيرة .

ينـا اسـتنادا واضـافة لمـن سـبقونا بـذكر الخطـوات البلزمـة لتحقيـق التعـايش أفي ىـذا المبحـث نـدلي بر 
ي وثانيــا عمــى المســتوى الفكــري  والتــآلف ، بــين أتبــاع الــديانات المختمفــة ســواء عمــى المســتوى القــانون

عمــــى  الجيــــود  الثــــانيالمطمــــب ، الفكــــري المســــتوى عمــــى الجيــــود األول:المطمــــب  ،مطمبــــين فــــي 
 .المستوى القانوني

نننالفلتينالمس وىنعلىنالي و المطلبناألول:ن

ان االشكاليات التي تفرضيا حرية المعتقد تحتم االسراع في األخذ بأسـباب منـ  التطـرف و اشـاعة  
ري ، وقسـم الى نـوعين ؛ قسـم عمـى المسـتوى الفكـ الجيودروح  األخوة االنسانية. وسوف نقسم ىذه 

نعمى المستوى القانوني.

ولممجتمـ  مـن فكـر   يشكل الفكر لدى االنسان حاجة ضرورية تسم  لو بالفيم ، وال غنـى لئلنسـان
لقضــايا والنــوازل ان صــ  وادراكــو لواقعــو الــذي يعــيش فيــو، كثيــر مــن األمــور وا يرفــ  ىمــت الفــرد 

التفكيــر فــي ايجــاد حمــول لمجابيتيــا ، وىــذا  جدت عمــى الــدول والمجتمعــات  تســتحقالتعبيــر ، اســت
التفكير يكون عمى مستوى المؤسسات الفكرية والمخابر العممية االنسانية ، التـي تنظـر لتكـوين رأي 
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مسـتوى تعميمـي ، وثقافـة  يفيـم . كما يكـون التفكيـر عمـى مسـتوى الفـرد بمـا لـو مـن عام أو تؤثر فيو
 بيا اآلخر ويستعد لمتعامل معو برغم االختبلفات التي بينيما.

وبما ان االنسان يعبر عن حريتو بأشكال مختمفة بالقول او بالفعل، فان ىـذا التعبيـر مقيـد بضـوابط 
وحـــدود وضـــعيا القـــانون، ىـــذا األخيـــر يفتـــرض أن يكـــون نابعـــا مـــن المصـــادر الماديـــة التـــي ىـــي 

مــن الناحيــة الفكريــة والمجتمعيــة، درجــة قبــول النــاس لؤلفكــار  ولمجتمــ  الــذي يطبــق فيــو، ومنــو فانــا
التــي يحمميــا القــانون فــي طيــات نصوصــو، ســواء فــي الدســتور او القــوانين تكــون مفيومــة ومقبولــة 

التي ينظميـا القـانون . ولنوضـ  ىـذا األمـر  لمعنى المصطمحاتحسب درجة فيم المجتم  وادراكو 
مجتمـــ  ؟ ، مــاذا تعنـــي لـــو نقـــول: مــاذا يعنـــي الــدين بالنســـبة لم -حريــة المعتقـــد-لنســبة لموضـــوعنابا

تـراف ، بعيدا عـن االع...قميمة متدين ، نسبة األجانب فيو كبيرة ىل ىذا المجتم  محافظ   الحرية؟
احتــرام المرجعيــة الفكريــة والتكــوين البشــري لــو تــأثير كبيــر عمــى درجــة الرســمي بــدين أو تبنيــو، فــان 

التعبيــر الــديني عــن المعتقــدات ،  فالحــديث عــن حريــة المعتقــد ومــدى الحمايــة التــي وتعزيــز وقبــول 
يوفرىا القانون ليا ، ال يجب أن يقفز عمى المجتمـ  الـذي تمـارس الحريـة فـي حضـنو ، ويضـ  ليـا 

أو  حدودا وضوابط وزواجـر ، األصـل أن القـانون يكشـف عنيـا ال  غيـر بمصـطمحات النظـام العـام
 .اآلداب العامة أو حريات اآلخرين

، كما أنيـا تعتبـر دولـة مية، دولة عقدية بمعنى ان أساس نشأتيا ىو العقيدة االسبلالدولة االسبلمية
الســـبلم ، وعـــن قناعـــة تامـــة، بمبـــدئيا المتمثـــل فـــي ا باإليمـــانفكريـــة ألن االنتمـــاء الييـــا انمـــا يكـــون 

مييـا أو الطعـن فييـا وال ، فـبل يجـوز االعتـداء عنظام العـاملالعقيدة في الدولة االسبلمية من ا فتعتبر
فـــان ذلـــك يعتبـــر تخريبـــا لممجتمـــ  وتيـــديما لمدولـــة وتقويضـــا لمنظـــام  ،تجريحيـــا واعـــبلن معارضـــتيا
ــــروابط المجتمــــ   ــــة، وتفكيكــــا ل ــــنظم الغربي ــــتيم فييــــا ال ــــي ي ــــدة والت ــــدول  ان اشــــكالية  تغييــــر العقي ال

،  المعتقـد وحريـة عـدم االعتقـاد وىـو حريـة ، لية المعنية بيـذا الحـقوحتى االتفاقيات الدو  االسبلمية
كــن ، ألن قضـية االيمـان والكفـر مفصــول فييـا عنـد المسـممين ، وال يم!ىـي فـي األصـل سـوء فيــم ؟
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، وان  أراد الكفــر ان يجــر االيمــان  اليــو فمــن يقبــل االيمــان  منــو ألحــد منيمــا ان يمتــزج مــ  اآلخــر
عــن قناعــة  بــو يقبــل أن يــدخل فيــو اال مــن آمــن االمــر ان االســبلم ال يــة مــا فــياذلــك، ذلــك أن غ

ومنو فان االلتزام وق  بـداءة ، أمـا مـن لـم  ، راسخة ، ويوصي من دخل فيو بأن الخروج منو ممنوع 
 يرد الدخول فيو  فالمسممون ال يكرىونو عمى الدين وانما توفر لو الجو الذي بو يتعـرف عمـى الحـق

، ويخضــ  لنظــام الجماعــة التــي يعــيش -كمــا ذكرنــا -بشــرط ان يــدف  الجزيــة  ويــوفر لــو األمــان ،
 فييا، وىذا ليس بدعا من األمر فكل الدول واالنظمة ليا نظاميا ، وأسس حياتيا وقوانينيا.

حتــى فــي االنظمــة المعاصــرة عقوبــة االعــدام -الــردة والتــي ثــار بصــددىا  كــبلم كبيــر عقوبــة كمــا ان
، فــان العقوبــة وان لــم -يطبــق عقوبــة االعــدام وفقــط فــي الجــرائم الخطيــرة قميــل مــن الــدول مــن مــازال

، فـان عممـاء  يرد فييا  عقوبة دنيوية فـي القـرآن الكـريم ، وذكـر فييـا الوعيـد الشـديد لمـن يبـدل دينـو
حــاولوا تفســير موقــف االســبلم ممــن يغيــر دينــو ، موقــف التثبــت مــن فيمــو وايمانــو ان كــان حــديث 

أن الــردة تتفــاوت فمـا ان كانــت صــامتة  ا، كمـومـن ثــم شــرعت االسـتنابة كمــا رأينــاالعيـد باإلســبلم ، 
مســالمة، وفــي كــل ىــذه الحــاالت ، جزاؤىــا وعقوباتيــا  فــي أو فرديــة ، او جماعيــة ، او مســمحة أو 

 ظل  شريعة االسبلم.

نعلىنالمس وىنال اةوة نالي و نالمطلبنالثاة :

أو ضـرورة تثيـر عـددا مـن االشـكاليات منيـا: امكانيـة  ،لـدينالتي بحثناىـا بـين القـانون واان العبلقة 
لـدين يظـم فـي ثنايـاه معنـى القـانون وبالتـالي ال أم أن ان ينظم الدين أو العكـس: أالقانون أو حتمية 

، ولــو ســمطة عمــى معتنقيــو؟، وىــذه العبلقــة تتــراوح بــين  ؟حاجــة لنــا لمقــانون فيمــا يخــتص الــدين بــو
تتبنـى بين تمـك التـي ما  واء في الدول العربية أو الغربيةالختصاصية ، سالتوافق حينا والتجاذبات ا

 أو أنيا تعترف بالتعدد وال تتبنى دينا معينا. ،دينا معينا أو تعتبر نفسيا ال دينية
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أن توحيـــد  ،فيمـــا يخـــص المقترحـــات التـــي يمكـــن الوصـــول الييـــا مـــن  خـــبلل بعـــض نتـــائج البحـــث
معتقــد، تــتم عمــى مســتويات قانونيــة يســاىم فييــا القــانون المقــارن معــايير الحمايــة الجنائيــة لحريــة ال

، والتعــايش والحــوار بــين االديــان !بقــدر كبيــر، وبمــا ان التمــازج مســتحيل، وااللغــاء ال يحــل المشــكمة
، والقـــانون يـــنظم !، والحريـــة مطموبـــة ومقدســـة!ي التنـــازل عـــن المبـــادئ والخصوصـــية واليويـــةال يعنــ

نبحــث عــن الجيــود كــل ىــذه الحقــائق تجعمنــا  الخ،خيــر متعــدد ومنــوع...ويحمــي المجتمــ ، وىــذا اال
قانونيــة عمــى مســتوى التشــريعات العربيــة واالســبلمية وأخــرى عمــى الليــات اآل المبذولــة والمطموبــة و

 مستوى التشريعات غير االسبلمية.

نواالسمميجنعلىنمس وىنال شتي اتنال تبيجنالمطلوبجنالي و نالفتعناألول:

ربيــة و االســبلمية تشــترك فــي  الــدين، ىــذا العنصــر اليــام فــي حياتيــا ال يمكــن تجاىمــو ، الــدول الع
اعتبـــار تفاوتيـــا فـــي درجـــات تطبيـــق مبـــادئ واحكـــام الشـــريعة االســـبلمية كمـــا وردت فـــي مصـــادر وب

التشري  االسبلمي، فان عبلقاتيا م  المختمفـين معيـا فـي العقيـدة يعنـي غيـر المسـممين، تسـتند الـى 
 ؟.!قانون الوضعي اكثر من استنادىا الى الشريعة وىذا مشاىد ومعموممبادئ ال

، ولكـن مـاذا نوحـد وىـل اختمفـت التشـريعات حتـى  العربيـة حتـى ان محاوالت التوحيد كانـت والزالـت
القــانون المطبــق فــي الــدول حيــد الــذي اعنيــو ىــو ان تكــون نظــرة ان التو التوحيــد، تتوحــد ومــا فائــدة 

لــى اآلخــر مبنيــة عمــى اســس واضــحة وجميــة، فعــدم وضــوح الرؤيــة ، واخــتبلف  العربيــة واالســبلمية ا
اية اآلخر، تكـون بضـبط الدين، وحماية حرية المعتقد، وحم التطبيقات التشريعية والشرعية ، لحماية

لمتـاجرة بيـا عمـى حسـاب الـدين حدود االنسان في مجال الحرية، ىذه الحريـة التـي اسـتغمت وتمـت ا
 ذاتو.

االشــارة اليــو فــي ىــذا المقــام ىــو تمــك المحاولــة العربيــة المشــتركة ، لتوحيــد نصــوص ن مــا يمكــن ا
القــانون فــي مختمــف الفــروع ، وىــذا يــدخل فــي اطــار العمــل العربــي القضــائي، الــذي ترعــاه الجامعــة 
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والذي اشـار الـى  ،463الموحد العربي العربية، وما ييمنا ىو ذلك المشروع الخاص بالقانون الجزائي
لجنائيـــة لحريـــة المعتقـــد، وكيـــف صـــنف األفعـــال التـــي تمـــس بالـــدين و العقوبـــات الخاصـــة الحمايـــة ا

فــي تصــور أريــد منــو أن  أو المســاس بــبعض شــعائر االســبلم أو أي ديــن، باالرتــداد عــن االســبلم ،
   .الجرائم وعقوباتياتمك  يوحد القوانين الجنائية العربية بخصوص 

 بنص ما يمي: 165-162" المواد من فقد ذكر الفصل الساب  المعنون ب "الردة

ىــو المســمم الراجـــ  عــن ديــن االســبلم ذكـــرا أو أنثــى بقــول صــري  أو فعـــل  : " المرتــد 162المــادة 
 قاط  الداللة أو سب اهلل أو رسمو أو الدين االسبلمي او حرف القرآن عن قصد".

   واميالو ثبلثة أيام".: "يعاقب المرتد باإلعدام اذا ثبت تعمده وأصر بعد استنابتو 163المادة 

: " تتحقق توبة المرتد بالعدول عمـا كفـر بـو وال تقبـل توبـة مـن تكـررت ردتـو أكثـر مـن  164المادة 
   مرتين".

مــن ىــذه النصــوص يتبــين ان االتفــاق العربــي عمــى المســتوى وزراء العــدل العربيــة ، اعتبــر العقوبــة 
ــــردة ىــــي القتــــل،  ــــى المجتمــــ  وىــــذا درءا لمــــادة الفســــاد باعتالمقــــررة لم ــــردة تشــــكل خطــــرا عم ــــار ال ب

ولبلعتبـــارات التـــي ذكرناىـــا ، ســـواء فـــي ثبوتيـــا او تنفيـــذىا وشـــروط ذلـــك، وىـــذا مـــا ناقشـــناه فـــي او 
 البحث وال داعي لتكراره.

                                                           

ـــــم اعت- 463 ـــــالقرار رق ـــــانون نمـــــوذجي ب ـــــس وزراء العـــــدل العـــــرب كق .أنظـــــر المـــــذكرة 19/11/1996 – 12د -229مـــــده مجم
ــــــــــوم  ــــــــــو ي ــــــــــة:اطم  عمي ــــــــــدول العربي ــــــــــرابط الخــــــــــاص بجامعــــــــــة ال ــــــــــى ال ــــــــــانون عم  04/2013/ 27التوضــــــــــيحية لمق

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/home_page/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9
CP0os3gXy8CgMJMgYwODEH8zA08jD5cgP0M_YwsvY6B8JB55QwK6gxOL9MNBduI3AyRvgA

M4Guj7eeTnpuoX5EZUeOo6KgIA1RJ3BA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
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: " تعتبر جمي   تصرفات المرتد بعد ردتو باطمـة بطبلنـا مطمقـا و تـؤول األمـوال التـي  165المادة 
 ينة الدولة."كسبيا من ىذه التصرفات لخز 

 :  249الى  246الجرائم الماسة بأمور العبادة من المادة 

: يعاقـــب بـــالحبس مـــدة ال تقـــل عـــن ســـنة كـــل مـــن 246نـــص القـــانون الجزائـــي العربـــي  فـــي المـــادة 
 ة شعائرىا".ارتكب عمبل من شانو المس بحرية العبادة او ممارس

المادة السابقة غيـر المسـمم اذا حـرف  عمى : " يعاقب بالعقوبة المقررة في 247كما نصت المادة  
عمـى :" يعاقـب بـالحبس لمـدة ال تزيـد عمـى سـنة مـن  248القرآن  الكريم عن قصد". وتنص المادة 

انتيك حرمة شـير رمضـان بإفطـاره عمنـا، فـي محـل عـام  ويجـوز لمقاضـي ان يسـتبدل ىـذه العقوبـة  
 ."من ىذا القانون464 29بالعقوبة المقررة في المادة 

يعاقـــب بـــالحبس مـــن ســـتة أشـــير الـــى ثـــبلث ســـنوات مـــن تعمـــد اتـــبلف  ": 249ت المـــادة كمـــا نصـــ
 .أو خرب ذلك أو لوثو" بنايات أو آثار او اي شيء مما يستخدم في العبادة

ان ىـــذه النصـــوص تعتبـــر محاولـــة  مـــن مجمـــس وزراء العـــدل العـــرب مـــن اجـــل توحيـــد التشـــريعات 
ويــرى فييــا  ورغــم ان ىنــاك مــن يخــالف ىــذا التوجــوالجنائيــة فــي مجــال حمايــة الحريــات واالديــان، 

ـــك تمامـــا ـــاد،  .عكـــس ذل ـــردة تعـــد تعـــديا عمـــى حريـــة االعتق ـــة المقـــررة لم خاصـــة مـــن يـــرى أن العقوب
واألصـــل أنـــو ال عبلقـــة لحريـــة المعتقـــد بعقوبـــة الـــردة، اذ العقوبـــة كمـــا يقـــال:" ليســـت لمحيمولـــة دون 

دخـوليم فيـو عـن غيـر اقتنـاع كامـل... وكمـا ان خروج الناس عن االسبلم بقدر ماىي لمحيمولة من 
                                                           

تتحــدث عــن امكانيــة اســتبدال القاضــي عقوبــة الجمــد بعقــوبتي الحــبس والغرامــة أو احــداىما عمــى أن ال تتجــاوز  29المــادة - 464
من نفس القانون المتان تتحدثان عن واجـب تجنـب تنفيـذ الجمـد فيمـا  167و  166مدة وتنفذ وفقا ألحكام المادتينخمسة وثبلثين ج

عدا حالتي الرجم واالعدام، اال بعد القيام بإجراء الكشـف الطبـي مخافـة أن يـؤدي  تنفيـذ الحـد الـى الوفـاة، وخصـائص السـوط مـن 
 .اء كان رجبل او امرأةحيث  الشكل ، وكيفية الضرب وىيئة المضروب سو 
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االســبلم ال يقبــل ايمــان المكــره فيــو  كــذلك ال يقــر ايمــان المنــافق الكافر...ولمــا كــان اجــراء الــدخول 
فــي االســبلم فــي منتيــى الســيولة حيــث يكفــي النطــق بالشــيادتين لــيس اال ، فــبل بــد مــن منــ  دخــول 

 .465"بغير الجادين فيو من تشري  مناس الماكرين او

ن:نعلىنمس وىنال شتي اتنغيتناالسمميجنالي و نالفتعنالثاة :

)األوربيـــة واألمريكيـــة خصوصـــا فـــي  االســـبلمية حريـــة المعتقـــد بالنســـبة لمـــدول غيـــرموضـــوع  يشـــكل
لــنفس التحـديات لمـدول العربيــة واالسـبلمية ميمـا كــان موقـف القـانون مــن  ةمماثمـ تتحـديا  دراسـتنا(

يمكـن االشـارة الـى الجيـود  -مـن موقـ  البحـث -ثـم ان موقفيـا  نا سابقا؛األديان والطوائف كما ذكر 
األول: عمـــى  عمـــى مســـتويين اثنـــين .المبذولـــة مـــن أجـــل توضـــي  صـــورة مواقفيـــا مـــن حريـــة المعتقـــد

المســــتوى االجــــراءات المتعمقــــة بحمايــــة المعتقــــدات الدينيــــة ، الثــــاني: عمــــى مســــتوى حمايــــة أنظمــــة 
 دينية.العبادات وممارسة الشعائر ال

نعلىنالمس وىنااليتاواتنالم  ل جنبحمايجنالم    اتنال يةيج:نأوال:

ان الوضـــ  القـــانوني لمعقائـــد الدينيـــة مطبـــ  الـــى حـــد كبيـــر بتـــاريخ العبلقـــات بيـــد الـــدول والـــديانات: 
احتمت الكنائس ذات األغمبية مكانة بـارزة وسـائدة فـي المجتمـ  ، فـان ىـذا الوضـ  قـد ترتـب أساسـا 

نمـــاط العبلقـــات بـــين الـــدول واالديـــان أتســـي تكبإعمـــال حريـــة التـــدين اعمـــاال فعميـــا....  الـــزام الـــدول
والتجمعـــات الفمســـفية تنوعـــا كبيـــرا فـــي أوربـــا، غيـــر انـــو يمكـــن مـــ  ذلـــك فيرســـة خمـــس فئـــات كبـــرى 
بالقياس الى اآلليات القانونيـة التـي تميـز خصوصـيات كـل فئـة مـن ىـذه الفئـات: الكنـائس الوطنيـة، 

                                                           

 .206سورحمن ىدايات، المرج  السابق، ص. - 465
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معتقـــدات الدينيـــة المســـجمة، نظــام القـــانون التعاقـــدي، وأخيـــرا نســـق بـــدون معتـــرف بيـــا، الالعبــادات ال
 .466نظام قانوني محدد بدقة

ورغم عدم وجود نص  شامل خاص بالوض  الديني موحد عمـى مسـتوى الـدول األوربيـة ، باسـتثناء 
، مــــن طــــرف ممثمــــي الــــدول  1996مــــارس  22بتــــاريخ عــــبلن صــــغير ، تــــم تبنيــــو فــــي طورينــــو ا

االعــــبلن المتعمــــق بوضــــ  " األعضــــاء باالتحــــاد، وتــــم الحاقــــو بمعاىــــدة ماســــتريخت تحــــت عنــــوان :
بي يحترم وال يحكم  أحكامـا مسـبقة و ، ويوض  أن االتحاد األور " الكنائس والمنظمات غير الطائفية

أو الجماعـات الدينيـة لمـدول األعضـاء بمقتضـى  عمى الوض  الذي تستفيد منو الكنائس والجمعيات
قـــانون الـــوطني. وســـم  غيـــاب قـــانون أوربـــي لمـــديانات لمـــدول باالســـتمرار فـــي تطبيـــق مقتضـــيات ال

قانونيــة موجيــة.... ومــن نتــائج ذلــك وجــود اختبلفــات فــي طريقــة تعامميــا مــ  بعــض الممفــات مــن 
 .467الناحية القانونية مثل ارتداء الحجاب االسبلمي، أو االعتراف ببعض الديانات

ا عــن الجيــود المبذولــة فــي اطــار دعــم حمايــة حريــة المعتقــد، اضــافة لمــا لــو أردنــا ان نأخــذ نموذجــ
ذكرناه ، فان في فرنسا مثبل  والتي تأخـذ بالفصـل الجامـد والصـمب بـين الـدين والدولـة، ورغـم ذلـك، 
فيي تحاول تبرير تصـرفاتيا  وتـدعيم حريـة المعتقـد بعممانيـة ذات خصوصـية فرنسـية. واألصـل أن 

رســة حريــة المعتقــد ىــي تمــك التــي يــنص عمييــا القــانون كمــا قمنــا، والتــي تشــكل القيــود المطموبــة لمما
 اجراءات ضرورية في مجتم  ديمقراطي.

                                                           

النـدوة الدوليـة  ."الوضةعنال ةاةوة نللة ياةاتنفة نأوتبةانمةننمةظةوتناال فاعيةجناألوتبيةجنلح ةوقناالةسةان"فرنسـيس مسـنر،  -466
رسم، الرباط ، المغـرب ، ، نشر منشورات م2009مارس  15و 14. فاس ، المغرب :نالوضعننال اةوة نلإلسممنف نأوتباحول 
 .44.45.ص..ص2011

ستيفان بابي، التشريعات األوروبية، وحرية الديانة واالسـبلم: توحيـد التشـري  عمـى الصـعيد االوروبـي. النـدوة الدوليـة حـول  -467
 .77. 76، مرج  سابق، ص.ص .الوضعنال اةوة نلإلسممنف نأوتوبا
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يستند اطـار ممارسـة الـديانات فـي فرنسـا عمـى قـدم المسـاواة، مـن وجيـة نظـر قانونيـة وتاريخيـة، ان 
ن تكـون مناقضـة كـن أعقيدة،  ومنو فان تصرفاتيم يمتخض  لمستمزمات ال معتقدات المسممين مثبل

لمنظــام المعمــول بــو ان ىــم حــادوا عنــو وتــرى ىيئــات المحــاكم أن البنــود المتعمقــة بالعقيــدة الدينيــة ال 
، 468تشــكل ال واقعــة مبــررة وال عــذرا يعفــي مــن العقــاب عنــد ارتكــاب مخالفــة أو عنــد انتيــاك القــانون

عمــى اعتبــار أنــو يحــدد أســس  وتشــكل قضــية التمويــل المــالي لمــدين تحــديا ميمــا لمدولــة فــي فرنســا ،
فض الضرائب عمى الجمعيات الخاصة ، او االعفاء منيا اذا كانت جمعيات دينيـة صـرفة تخضـ  

 .1905 نلقانو 

 .علىنمس وىنحمايجنأةظمجنال با اتنومماتسجنالش التنال يةيج:ثاةيا

ء عمـى التمييـز،  تسعى التشـريعات األوربيـة الوطنيـة و االقميميـة الـى تـدعيم الحريـات العامـة والقضـا
ونشــير ىنــا الـــى جيــد المشـــرع الفرنســي الـــذي انشــأ الييئـــة العميــا ضـــد التمييــز ومـــن اجــل المســـاواة 

 .HALDE))469المعروفة اختصارا 

ـــا لمقـــانون  رقـــم  ـــز، أنشأــــت ىـــذه الييئـــة  بموجـــب   1066 -2001تطبيق المتضـــمن مكافحـــة التميي
عضـوا يعينــون  11التـي تتكـون مــن  2004ديســمبر  30المــؤرخ فـي   1486 -2004القـانون رقـم

 بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجميوريـة، ميمتيـا األساسـية مسـاعدة األشـخاص ضـحايا التمييـز
، بســبب  العــرق أو الجــنس أو الــدين، ســواء بالنســبة لمقــوانين الوطنيــة أو حتــى االتفاقيــات الدوليــة 

 التي فرنسا منظمة الييا.

                                                           

حـول الوضـ  القـانوني لئلسـبلم فـي  . النـدوة الدوليـةجناالسةمميجنفة نفتةسةا،نال  بيتنال ةاةوة نلشةؤوننال ياةةأالن غـراي - 468
 .107فرنسا، مرج  سابق ، ص.

469 - La haute autorité de lutte contre  les  discriminations et pour l'égalité 
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، فــي الــدنمارك، فــي بمجيكــا فينــاك ، ى التشــريعات األوربيــة ليســت ىــذه الييئــة الوحيــدة عمــى مســتو 
 .470بريطانيا و ايرلندا

الى االختصاصات االداريـة فـي مجـال حمايـة الحريـات العامـة ومـن بينيـا حريـة المعتقـد،  باإلضافة
يشــــير الــــى المــــواد المتعمقــــة لمييئــــة صــــبلحيات فــــي مجــــال المتابعــــات الجزائيــــة ، بحيــــث يمكــــن أن 

حية اخطـار وكيـل الجميوريـة بوقـوع كمـا ليـا صـبل قانون العقوبات وفي قانون العمـل.بالتمييز، في 
ســس كطــرف فــي القضــايا ن تتأأ، كمــا يمكــن جنايــة او جنحــة حــد االفعــال التــي تشــكلألفعــل مكــون 
 .471ذات الصمة

 

                                                           

470 -  Centre  pour l'égalité des chances  et la lutte contre le racisme , l'institut  belge pour 
l'égalité  des femme et des homme ,l'autorité pour l'égalité irlandaise , la commission 

britannique pour l'égalité  et les droits de l'homme. 

471 -Katarzyna GRABARRCZYK."la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l'égalité, un magistère d'influence? ", revue trimestrielle des droits de l'homme, n 81 ; an 2010, 

page.71. 
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ن:الالا مج

مـن  قـد،، مـن حريـة المعتالمقارنةمحل   لقانونيةشريعات اب  سموك التسعت ىذه الدراسة الى تت
 ،ومــــداىا ، ومقــــدار الحمايــــة الجنائيــــة المرصــــدة ليــــاالتنظيميــــة والقضــــائيةالقانونيــــة،  الناحيــــة 

تفـــاوت حينـــا وتمتقـــي فـــي أحيـــان فـــي ىـــذا تالتشـــريعات و  .لئلجابـــة عمـــى اشـــكالية البحـــث االولـــى
خاصـة فـي  االشتراك وأوجـو االخـتبلفمن اكتشاف أوجو  :وىذا ما خمصت اليو الدراسة أخرى

وعـــدم االعتقـــاد  بعــض النقـــاط التـــي تثيـــر جـــدال فـــي موضــوعنا خاصـــة مســـألة تغييـــر االعتقـــاد 
 .  وما ال يعتبر كذلك معتقدا)دينا(وقضية الرموز الدينية، وما يعتبر أصبل، 

نث:ةةةةجنالبحةةةالةةةةةةةةةة 

و وخطورتــو فــان الدراســات حولــو تكــاد تكــون ىميتــأالمعتقــد أو الحريــة الدينيــة رغــم  موضــوع حريــة
 .ر ذلكو غيأ، سواء منيا األكاديمية مةقمي

رية وفــــق مــــا تمميــــو عمييــــا القــــوانين واالنظمــــة السياســــية تتعامــــل مــــ  األديــــان والمعتقــــدات البشــــ
عــم ال تقصــي اآلخــر صــراحة، وانمــا األوخمفياتيــا الدينيــة، وفــي ىــذا فيــي فــي الغالــب مصــالحيا 

 ا ونظميا بحجة النظام العام و المصمحة العامة العميا لمببلد.تخضعو ألحكامي

 ،ميــ  النــاس حقــوقيم والــدفاع عنيــا منظومــة حقــوق االنســان العالميــة ســاىمت بقســط وافــر فــي تب
 عميو. نساني ال يمكن  تجاىمو والقفزاك فكانت شرعة حقوق االنسان مشتر 

بالنســـــبة لمـــــدول العربيـــــة  تقـــــد ؛الشـــــريعة االســـــبلمية مصـــــدر أساســـــي لمحفـــــاظ عمـــــى حريـــــة المع
اذ تتـوفر عمـى  -حسب ما رؤيتنا وتقـديرنا نحـن المسـممين -واالسبلمية ، وحتى لئلنسانية جميعا

وقـــد أثبتـــت ســـماحتيا و رحمتيـــا ؛  -االســـبلم–آليـــات التعامـــل مـــ  المختمفـــين معيـــا فـــي العقيـــدة 
ـــم مـــن خمـــق وىـــ ـــر"، بـــالخمق أجمعـــين يقـــول تعـــالى  فـــي ســـورة الممـــك :" أال يعم و المطيـــف الخبي

لــم يكــن ليــا  ،فالمعتقــدات التــي بقيــت بــل وازدىــرت حتــى وتطــورت فــي ظــل الشــريعة االســبلمية
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الــذي قــال فيــو  ،، والجــور بــبل موجــب وال مبــرر ضــد اآلخــر التمييــزلتكــون فــي زمننــا ايــن انتشــر 
 .!عمي كرم اهلل وجيو : اما ان يكون اخ لك في الدين أو نظير لك في الخمق

نيـة ن الجنائية المقارنة تعاقب عمى االفعال التي تعتبرىـا جـرائم ، وفيمـا يخـص الجـرائم الديالقواني
فــاني الحظــت كمــا الحــظ مــن  ،و الــذات االلييــة والرمــوز الدينيــة او الجــرائم الماســة بالمقدســات

ســواء مــن سـبقني فــي بعــض الموضـوعات ذات الصــمة، أن المشــرع لـم يعــط االمــر قـدره وميابتــو 
رغـم ان  ،؛ فمن ناحية التجريم جرم افعاال قميمـة تعتبـر تعـديا عمـى الـدينجريم أو العقابناحية الت

 ،!وال ألفاظيــا يســتوعبيا  عــدد النصــوص التجريميــة مصــطم  الــدين يــدخل فيــو معــاني كثيــرة لــم 
بـل مشـجعة  ،أما من ناحية العقاب فالعقوبات المرصودة ليا أقل ما يقال عنيا انيا ليست رادعة

 من ارتكابيا. تزجرىم وتخوفيمآلخرين ال لؤلفراد ا و بالنسبة  ،ودعمى الع

، وكــل محاولــة لتصــفية مجتمــ  مــن التعــدد ىنــاك مجتمــ  خــال مــن التعــدد الــدينييكــاد ال يكــون 
أكبـر  أمـام تحـد المتعـددة األديـان والثقافـاتالمجتمعـات والتنوع محكـوم عمييـا بالفشـل ؛ قـد تكـون 

منـ  التعصـب والكراىيـة، لكـن التحـدي ذاتـو امـام لبين مواطنييـا من حيث خمق نوع من التعايش 
غمبيـة دينيـة سـاحقة أو أنيـا ال تعتـرف بـأي أالدول التي تعتبـر نفسـيا موحـدة ومنسـجمة، أو ذات 

 ؟.!ندين او تعترف بكل األديا

المشــرع الجزائــري حــاول معالجــة الموضــوع فــي شــقو الجنــائي برصــد العقوبــات البلزمــة لمتعــدي 
وضـ  قانونـا خاصـا و  ،في قانون العقوبـات اكن العبادة او المصحف الشريف كما فصمنامأعمى 

لكـن  وتنظـيم التظـاىرات الدينيـة، ،( 03-06رقم )األمر لممارسة الشعائر الدينية لغير المسممين
   .تداركيا يمكن تبقى بعض النقائص ال تخرج عما قمتو عن باقي التشريعات و حسب رأيي 

نات:ةةةةةةةةالم  تح

 كالتالي:تكون ىذه المقترحات 
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بمــا يســم  بتنظــيم العبلقــات  ،قــوانين جديــدة أو تعــديل القــوانين الســائدة أو تتميميــا بضــرورة ســن 
ممارســـة  بمـــا يكفـــل حـــق المعتقـــد والحقـــوق المترتبـــة عنـــو مـــن  ،بـــين المســـممين وغيـــر المســـممين
وىـــذه المقترحـــات تخـــص  ،والعـــرض عمـــى الـــنفس والمـــال  االمـــانالشـــعائر الدينيـــة فـــي جـــو مـــن 

ــــدول العربيــــةالي ــــات التشــــريعية فــــي ال ، وســــمطات الضــــبط االداري فــــي حــــدود اختصاصــــاتيا يئ
الضـــبطية فـــي اطـــار القـــوانين ومبـــادئ النظـــام العـــام ، وتبعـــا  واســـتنادا لمـــا عرفنـــاه ولمســـناه مـــن 

 خبلل البحث نقترح :

ديــــن الدولــــة ونأننلممجتمــــ ســــن قــــوانين خاصــــة بــــالمختمفين فــــي الــــدين عــــن االغمبيــــة الســــاحقة ن
   .ممارسة شعائرىم في اطار القانون، فيما يخص عباداتيم او شعائرىم يسم  ليم بالرسمي

من  التراخيص القانونية واالعتمادات لمييئات التـي تمثـل تمـك الطائفـة بشـروط صـارمة تمنـ  -2
القبطيـــة فـــي  وفـــق مـــا تقتضـــيو مؤسســـاتيم الدينيـــة، كالمؤسســـة عنيـــا االنفـــبلت وتنظـــيم اتباعيـــا

اشـــراكيا فـــي اعـــداد تمـــك و ن،أخـــرى، او المســـيحية أو الدرزيـــة أو حتـــى الييوديـــة فـــي دول مصـــر
   .زء من المجتم  ليم حق العيش فيوالقوانين باعتبارىم ج

خــــبلف مــــا وجــــدناه فــــي نصــــوص - الباىظــــةتحديــــد العقوبــــات الرادعــــة والقاســــية والغرامــــات -3
عاقبة جـرم فـي حـق اهلل نجد عقوبات بسيطة ال ترقى لم حيث -التجريم والعقاب السارية المفعول

، وبالتالي ىذا نـوع مـن التسـاىل مـ   !و األنبياء عمييم السبلم او المقدسات الدينية؟جل جبللو ا
؛ وىــذا مــا الحظنــاه مــن فعــال المســيئة لؤلديــان مــرات ومــراتالمجــرمين يشــجعيم عمــى اعــادة األ

ى فــي حــق المســي  عيســى عميــو . أو حتــعميــو وســمم ئة لمنبــي صــمى اهللتكــرار الرســومات المســي
 لة سماوية. رسا حامموألنيم كميم في نظرنا   .السبلم

مـ   قرارات ومراسيم بكيفية التعامـل وبما ليم من صبلحية اصدارتبصير السمطات التنفيذية -4
يا وضــع، و وشــرح القــوانين المتعمقــة باألديــان والمســاجد و الكنــائس  والمقدســات ىــذا الموضــوع،

، وحــدود ســمطاتيم عمــى مــن ن فييــا مــن أبنــاء الطائفــة الواحــدةالقــانوني  وتكييــف الييئــات العــاممي



  الخــاتمــــــة

699 

 

، وىــل تــدخل فــي اطــار والحمايــة القانونيــة المقــررة ليــم يســيرون ليــم شــعائرىم ومناســباتيم الدينيــة
قــوق طــار ح، او فــي االدوليــة والدبموماســية المجــامبلتالمرافــق العامــة ام أنيــا تــدخل فــي اطــار 

 او ضمن تقاليد الدولة وأعرافيا. ،االنسان

واستشـــارتيم فـــي  ،مقارنـــة األديـــانوقضـــاة فـــي مجـــال القـــانون المقـــارن و  تكـــوين رجـــال قـــانون-5
، ألن أبنــاء الــوطن الواحــد ليــم الحــق توى المجــان فــي الييئــات التشــريعيةمجــال التشــري  عمــى مســ

ولعـل مـن أسـباب العنـف والتطـرف م. اقصاءىم أو تجاىميطر وال يحق ألحد أالعيش فيو ضمن 
يمــا كــان وتجاىــل أحــد مكونــات المجتمــ  م ،الســائد فــي المجتمعــات ىــو الوضــ  عمــى اليــامش

 .ضئيبل في عدده أو تمثيمو

يســـم  لممختمفـــين فـــي القـــانون بمـــا فييـــا المتعمقـــة بـــالحقوق السياســـية ممـــا تعـــديل نصـــوص -6
، لكــن المشــاركة فــي اختيــار  !مــثبل بالترشــ  المعتقــد ، اداء واجــبيم االنتخــابي ؟ ال نســم  ليــم 

، وفـق قاعـدة ليـم مـا لنـا وعمـييم مـا عمينـا، وىـذا مـا يجعميـم من يقوم بشؤونيم ليم الحق في ذلك
و  ،، ولـــيس االســـتفادة مـــن الحمايـــة واالمـــن فقـــطفـــي المحافظـــة عمـــى المجتمـــ  وبنائـــو مســـؤولون

ــــق االمــــر بالتكــــاليف يتبرمــــون منيــــا ويعتبــــرون  ــــة !انفســــيم أقميــــة؟عنــــدما يتعم ، ويواجيــــون الدول
  .مام الييئات الحقوقية العالميةأوالمجتم  

، وتســييل تقــد، واالســتجابة لطمبــات الزيــاراتتفعيــل دور المقــرر االممــي الخــاص بحريــة المع-7
التقــارير، وتفــادي  بإصــدارالميمــة لــو فــي اطــار الشــفافية وحمايــة حريــة المعتقــد، وعــدم االنغــبلق 

 ة عمى نتائج الزيارات واشراك المجتم  المدني في ذلك.األحكام المسبق

تفعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اليويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و
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ن/عالمجنالمصا تنوالمتايع

ن:باللغجنال تبيج

 .القرآن الكريم

المسمى الجام   صحيحنمسلمالحجاج ابن مسمم القشيري النيسابوري، أبي الحسين مسمم ابن 
 .2004الصحي . المكتبة العصرية، بيروت، 

نالل بنالم الصصج

الحتيجنال يةيجنف نالشتي جناإلسمميجنوالةظمنال اةوةيجن تاسجنإدريس حسن محمد محمودي، 
 .2008، ، دار النيضة العربية، مصم اتةجن

نوالم  ساتنن،يالرفاع أحمد عبد الحميد نبالم    ات نللمساس نال وليج ناليةاليج المسؤوليج
 2007. ، مصر دار النيضة العربية، . تاسجنف نضوونحتيجنالتأينوال  بيت-ال يةيج

ناإلسمميجأحمد عمي الكيك،  نغيت نال يةيج نبالطوالع نلل املين ناليةاليج منشأة  .الحمايج
   .2005مصر، ، االسكندرية،المعارف

ن طبي يجننفؤاد،مصطفى أحمد  ن تاسج نال ول  نال اةون نمةظوت نف  نالم  سج نال يةيج األمالن
 .2004.لمة  الاتناإلستاليليجنباألمالننالم  سجنف نفلسطين

ناإلسمميجأحمد رشاد طاحون،  نالشتي ج نف  نال  ي ة ، والتوزي ، مصر ايتراك لمنشر .حتيج
1998. 

دار المشرق، طبعة  .- تاسجنم اتةج-اةوة لحتيجنال يةيجنو ةظيم انال لونا سعيد فرحات، ا -
 .2010أولى، بيروت، لبنان، 
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نوع من خالد مصطفى فيمي، -7 نال يةيج نالش الت نومماتسج نللم    ات نال اةوةيج الحمايج
 - تاسجنم اتةج– جناالسمميجنيال مييزنف ناطاتناال فاعياتنال وليجنوال اةوننالوض  نونالشتن

 .2012 مصر، ية،االسكندر  ،. دار الفكر الجامعي

نال ية ن،عمار تركي السعدون الحسيني-8 نبالش وت نالماسج نم اتةج–اليتالم . -  تاسج
 .  2013منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،

نوال با ةمحمد السعيد عبد الفتاح، - 9 نال  ي ة نلحتيج ناليةاليج ن أصيليجن-الحمايج  تاسج
 .2005. دار النيضة العربية، مصر، - حليليج

حتيجنالم    نوأحلام انال شتي يجنوأحوال انال طبي يجنوأهمي  انسعدي محمد الخطيب،  -10
 .2011. منشورات الحمبي الحقوقية، سوريا، ف نحواتناأل يان

نف نال شتي اتنعادل عبد العال خراشي،  -11 ناأل ياننواز تال ا نال   ينعلىنحتمج يتيمج
. المركز  تاسجنف نضوونضوابطنحتيجنالتأي-السمم اليةاليجنالوض يجنوال شتيعناليةال نا
 .2007القومي لئلصدارات القانونية، مصر، 

 األولى، الطبعة ، العربي الفكر دار. االسممنف نال يةيجنالحتيج الصعيدي، المتعال عبد-12
 .1956 مصر،

ناالسممجمال البنا، - 13 نف  ناالع  ا  سطيف، . دار الجميس، الطبعة الثالثة، ل ابنحتيج
 .1992الجزائر،

نالم    نجاد البرعي، -14 نو نال ين نحتيج نحول نللم تبين ن  تيب  ن ليل نةالمج، . نشر الف ةج
 .2006المجموعة المتحدة، القاىرة، مصر، 
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نالل بنال امج

 .1992 ،، مكتبة دار النيضة المصرية ، مصرالي و يج ،أحمد شمبي

 1990. . مكتبة النيضة المصرية ،مصر ،الطبعة الثالثة،اإلسمم ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ة عشر الثاني الطبعة الجزء الثاني،المسيحيج،)نسلسلجنم اتةجناال يان(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
 .2002 مص، القاىرة، ،مكتبة النيضة المصرية،

 ،2009دار وائل لمنشر، . اال ياهاتنالفلتيجنلح وقناإلةساننوحتيا  نال امجأماني جرار، 

دار الحامد لمنشر   .ضماةاتنح وقناإلةساننف نظلنعاةوننالطواتئأظين خالد عبد الرحمان،  
 .2008 ،والتوزي ، األردن

 .2006، مصر ،، دار الوفاءحتيجنال يةيجالت ةنوالأكرم رضا، 

 .1984 سوريا، دمشق، دار الجميل، .ال اةوننال ول نف نالسلمنوالحتبمبادئ  ىندي،احسان  

، دار الوفاء لدنيا، الطباعة والنشر ،طبعة علمنم اتةجناأل ياننعة نمفلتيناإلسممابراىم تركي، 
 .2002 ،أولى، مصر

 .الكريم ، المجمد الثانيالقرطبي، الجام  ألحكام القرآن 

 .2005دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، .ن،نزا نالم ا نف نه ينناليتنال با ابن قيم الجوزية

 .1995. دار الكتب العممية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، أحلامنأهلنالذمجابن قيم الجوزية، 

ننأكرم ياغي،  ناالسمميج نالطوالع نل ى نالشالصيج ناألحوال نوعضاونعواةين نف  ا والمسيحيج
 .2007، لبنان منشورات زين الحقوقية ،بيروت، و شتي ا.
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ناإلةسانالشافعي محمد البشير،  نح وق مصادره وتطبيقاتو الوطنية والدولية، منشأة . عاةون
 .2009المعارف، الطبعة الخامسة، مصر، 

لة ناشرون، بيروت، مؤسسة الرسا المللنوالةحل. أبي الفت  محمد بن عبد الكريم الشيرستاني،
 .2011لبنان، 

ن حليليجنف نال شتيعنالمصتينوال اةوننأشرف رمضان عبد الحميد،   ن تاسج نالصحافج حتيج
 .2007 ،ردار أبو المجد لمطباعة باليرم، دار الكتب المصرية، مص .الم اتن

نم اتةجالقطب محمد القطب طبمية،  ن تاسج ناإلةسان نوح وق   ،دار الفكر العربي.  اإلسمم
  ، دون سنة نشر.مصر

نالشتي جنبدران أبو العينين بدران،  نف  نالمسلمين نوغيت نالمسلمين نبين ال معاتناالي ماعيج
 .1984. دار النيضة العربية، القاىرة ، مصر، االسمميجنوالي و يجنوالمسيحيجنوال اةون

، بوعات الجامعيةديوان المطن.الةصوصنال اةوةيجنف ناإلع ا نإلىنال ةفيذ، بوحميدة عطاء اهلل 
 الجزائر.

دار الفكر دمشق، دار الفكر المعاصر . حتيجناالع  ا نف نظلناإلسممتيسير خميس عمر، 
 .1998، دمشق

، ترجمة عبد السمي  ن-الحتيجنوالسلطج-الحلومجناألمتيليجنثيودور لووى، بنيامين جيننسبرج، 
الدولية، الطب  األولى، القاىرة ، عمر زين الدين، رباب عبد السمي  زين الدين، مكتبة الشروق 

 .2006مصر، 

 .الح وقنوغيتهانمننالمتالزنال اةوةيجرمضان أبو السعود، محمد حسن قاسم،  ،جبلل عدوي
 .1996منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
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عتاوةنف نالفلتنال ية نوالفلتنالسياس ن–المواثيقنوال  و نف نمماتساتنالي و نجبر ىمول، 
. المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزي  ، الطبعة األولى ،لبنان ، -الي و ينالم اصت

2004. 

ناإلةسانجورج  جبور،  نلح وق نال تب  عرض وتحميل ونقد. دار العمم لممبليين،  .الميثاق
 .1997بيروت، 

نال اةوننحسن قره ولي،  ناطات نف  نواألعليات نال وميات نلمشللج نالمطب ج نال مليج الحلول
 .2004. دار الفارابي، الطبعة األولى، بيروت ، لبنان،ل ول ال س وتينوا

دار النيضة العربية ،  .ال اةوننال ول نال امنوحمايجنح وقناألعلياتحسام محمد ىنداوي ، 
   . 1997القاىرة ، مصر ، 

 .2005 مصر، دار الكتب القانونية. .تالةظامنال اةوة نلحتيجنال  بيحسن محمد ىند ، 

 .2006مصر ، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،. ال طتعنواالي  ا بوادي، حسنين المحمدي 

نالغتب، ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ نوسة ان ناإلتهاب نمطتعج نبين ناإلةسان دار الفكر  .ح وق
 .،2004الجامعي، اإلسكندرية، 

، لبنان، مكتابلالمؤسسة الحديثة  .ىنالحتياتنال امجنوح وقناإلةسانم اللنإلخضر خضر، 
2008. 

نبيننخالد مصطفى ىاشم،  ن تاسجنم اتةج المعيد   .الي و يجنواإلسمم نالشتي  يناليتيمج،
 .2007 اليات المتحدة األمريكية،العالمي لمفكر اإلسبلمي، الو 

نخالد محمد صال  ،  نالمةوتة نالم يةج نالسو اة ن حلنج تاس- ولج نبال س وتين نم اتةج يليج
  .2009دار الكتب القانونية ، مصر ، دار شتات لمنشر والبرمجيات  ، مصر ، ن.وااليتاة 
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نال الم نخالد سميم عبد الفتاح،  نباإلعمن نم اتةج ناإلسمميج نالشتي ج نف  نال امج الحتيات
 .2012، لبنان، 1، منشورات الحمبي الحقوقية ، ط لح وقناإلةسان

ناإلةسانري أحمد الكباش، خي نلح وق ناليةاليج دار الجامعيين لطباعة األوفست  .الحمايج
 .2002مصر، والتجميد،

مكتبة  .ل  ي ةنوال اةون،ن تاسجنلب ضناليواةبنال اةوةيجنف نالشتي جنالي و يجسميمان ىاشم، ا
 .1994زىراء الشرق، القاىرة، مصر، 

دار وائل  . - تاسجنألا يميجن-وفقنمة جنال تآننالم    اتنواأل يانسعدون محمود الساموك، 
 . 2006 ،لمنشر، األردن

مكتبة الفيد الوطنية ،الرياض،  .اإلعممناإلسمم نال طتيننف نالميزان، سعيد إسماعيل صيني
 .السعودية

 .2005، مكتبة دار التراب، القاىرة .ف  نالسةجسابق، سيد 

 .2010الجزائر،  والتوزي ، . بيت الحكمة لمنشرال  ال ناالسمميج،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

نالملانشمس الدين الكيبلني،  نع اسج ن) نال  سنالتوحيج (. منشورات اتحاد الكتاب  تمزيج
 . 2005العرب، ودمشق 

 .اإلةساةيجالحمايجنال س وتيجنلمب أناللتامجنفوزي،  ينلداشريف يوسف حممي حاضر، صبلح 
 .2006دار النيضة العربية. 

 .2001دار العموم ،عنابة ، الجزائر، . اتيخنالةظمنال اةوةيجصال  فركوس، 

. دار النيضة العربية، مصر، الحمايجنال س وتيجنلمب أناللتامجناإلةساةيجصبلح الدين فوزي، 
2006 . 
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ناالساليبنال تآةيجنف نعتضنال  ي ةصال  خميل حمودي الطائي - . دار النيج االسمميجن،
 .2008لمدراسات والنشر والتوزي ، دون بمد نشر ،

طبعة السادسة، مصر،  ،رمص مطاب  السعدني،. الةظمنالسياسيجعبد الغني بسيوني عبد اهلل، 
2008. 

. الدار العربية لمعموم ،  وتنحتيجنالتأيننف نالوح ةنالفلتيجنبيننالمسلمينعبد المجيد النجار، 
  1992لمي لمفكر اإلسبلمي، بيروت، المعيد العا

أصولنالحتياتنال امج،نف نممللجنالبحتينن تاسجنم اتةجنبال سا يتنعبد العزيز محمد سالمان، 
 .2008مركز البحرين لمدراسات والبحوث، البحرين، ن.نال تبيجنوالف  نوأحلامنال ضاو

ناإلسمم نوال اةوننعيسى محمود البجاجي،  نف نالف   ناإللتاه دار الجامعة  .الوض  أحلام
   . 2010الجديدة ، مصر ، 

ناألفتا  ،عبد الكريم زيدان ناإلسممنف نح وق . مؤسسة الرسالة، بيروت ، الطبعة  ات
 .1988الثانية،

مؤسسة اإلسراء لمنشر والتوزي ،  .أثتنال  ي ةنف نبةاونالفت نوالمي معسالم مكرم،  يعبد العال
  .دون تاريخ نشر ،قسنطينة، الجزائر

 .1990 العموم، القاىرة، دار .م اتةجن تاسجنال  ي ة الفاوي، أحمد الفتاح عبد

نمسلمننالم    عبد السبلم بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم،  نلل نالوايبنعلى الصحيح
 دون سنة نشر. ،دار المحسن لمنشر والتوزي ، الجزائر الدار األثرية، .اع  ا ه

،ن تاسجن حليليجنف نضوونال اةوننوناالي  ا ناللبةاة ن تحيلناألياةبعصام نعمة اسماعيل، 
 .2003مكتبة االستقبلل، لبنان  .وال ول 



 قائمة المصادر والمراجع 

176 

 

نال ام، أوىايبيةعبد اهلل   نال سم ناليزالتي، نال  وبات نعاةون المؤسسة الوطنية لمفنون  .شتح
 .2009مطبعية ،الرغاية، الجزائر، 

ناإلعبد اهلل ناص  عموان،   نف نالشتي ج ناالع  ا  دار السبلم لمطباعة والنشر . سمميجحتيج
 2004والتوزي  والرحمة، الطبعة الرابعة 

صفحات لمدراسات والنشر ، . ال با اتنف ناأل ياننالسماويجعبد الرزاق رحيم صبلل الموحي،  
 .2008سورية،  الطبعة الثالثة ، دمشق،

 تاسجن–اليةاليجنحمايجنح وقناالةساننف نمتحلجن ةفيذناألحلامنعبد العزيز محمد محسن، 
 .2012 مص، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، .- م اتةج

 .2010 الجزائر لمنشر، ىومة دار .اليةاياتنمحلمجنأمامنااليتاواتنأصولنسعد، العزيز عبد

 .2004 ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزي ، لبنان .الم  مجعبد الرحمن بن خمدون، 

نععوض أحمد الزعبي،  نإلى نال اةونالم الل دار وائل لمنشر، الطبعة الثانية، األردن،  .لم
2003. 

 ، ديوان المطبوعات الجامعية،مف ومنالحتيجنبيننال يننوالفلسفجنوال لم، قطافعبد الحميد  
 .1999 ،الجزائر

. مكتبة دار النيضة ضوابطنال يتيمنواالباحجنف نيتالمنالتأيعبد اهلل ابراىيم محمد الميدي، 
 .2005عة االولى، القاىرة، مصر، العربية، الطب

نبال اةوننالوض  عبد القادر عودة،  ناليةال ناإلسمم نم اتةا ن . مؤسسة الرسالة ، ال شتيع
 .1985، الطبعة السادسة
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مكتبة دار الثقافة لمنشر  .الوييزنف نح وقناالةساننوحتيا  ناألساسيج غازي حسن صباريني،
 .1997والتوزي  ، األردن ،

 .2001،دار الوفاء لمنشر والتوزي    اتيخنأوتبانالح يثنوالم اصتحسن ،فرغمي عمي ال

المةطقنال ضال ن تاسجنةظتيجن طبي يجنف نضوونال اةونن باجيرن ممكيفيك، ،عبد العظيم فير
 ،2011. دار النيضة العربية ،القاىرة ، مصر ، ونأحلامنالمحالمنالمصتيج

 . 1999الطبعة الثالثة، القاىرة، مصر، دارالشروق،  مواطةوننالنذميون.فيمي ىويدي، 

 .1984دار الشروق ، القاىرة، .ال  ي ةناإلسمميجكمال محمد عيسى، 

دون  لبنان، جروس برس، طرابمس،. الحتياتنال امجنوح وقناإلةسان، حمد سعيد مجذوبم
 .سنة نشر

نال اةوةيجنمحمد حسن قاسم،، محمد حسن منصور نإلىنال لوم نال ا– الم الل -ةوةيجال اع ة
 .2000 ،رالدار الجامعية، مص .ةظتيجنالحق

 .2005 ،منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت .األةظمجنالسياسيج محمد رفعت عبد الوىاب،

نالم ح ة محمد الغزالي، ناألمم عمن نوا  ناإلسمم ن  اليم نبين ناإلةسان . دار المعرفة، ح وق
 .2007الجزائر، 

ناإلةسانح عبد السبلم عبد العالي، ، محمد سبيبل نفلسفيج.نوق ديوان المطبوعات   فا ت
 .1995 الجامعية ، الجزائر،

نالم اصتةمحمد صبلح عبد البدي ،  نوالحتيات نالح وق نلمةظومج ناإلسمميج . دار األصول
 .2009النيضة العربية، القاىرة، 
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شتنأوضاعناألعلياتنواليالياتناإلسمميجنف نال المنعبلنوب  نأح اثنالحا ينع ،رمجدي الداغ
 .2000، دار الوفاء، المنصورة، مصر .2001مننسب مبتن

. دار الفكر العربي، ،نالح وقنالم ةويجنلإلةساننبيننالةظتيجنوال طبيقمصطفى محمود عفيفي
 .القاىرة، دون سنة نشر

نعبو ي  ، البوطيمحمد سعيد رمضان  ن نظل نف  ناإلةسان  ،ردار الفكر المعاص. هلل حتيج
 .1992سوريا،  ،دمشق ،دار الفكر بيروت،

نأع تنعلىنتعايجنح وقناإلةسان، ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دار  .اهللنأمناإلةساننأي ما
 .الفكر ، دمشق، سوريا، دار الفكر المعاصر، بيوت لبنان

دار الفكر العربي، مصر، دون سنة  .ح وقناإلةساننبيننال تآننواإلعمننجم، محمد حافظ 
 نشر.

 .2009والتوزي ، األردن  دار الحامد لمنشر .،ناإلي يولوييانالي و يجاليزايمة عوض محمد

نالوالياتنالم ح ةمايكل كوربت، جوليا ميشيل كورنب،  نف  نوالسياسج مكتبة الشروق  .ال ين
 .2002 ،مصرالدولية، القاىرة، 

. مطبعة  عياش، ال يم تاطيجنونال لماةيجنف نميزانناإلسمممحمد بن عبد الكريم الجزائري، 
 دون سنة نشر. ،الجزائر

نال اممحمد جبر،  نال ول  نال اةون نف  ن نلألعليات نال ول  نالمتلز نبالشتي جن. نالم اتةج مع
 منشأة المعارف اإلسكندرية، مصر، دون سنة نشر. .اإلسمميج

نح وقناالةسانا د امين الميداني،محم  ناألوتب نلحمايج . منشورات الحمبي الحقوقية ، لةظام
 .2009 الثالثة ، ةبيروت ، لبنان ، الطبع



 قائمة المصادر والمراجع 

175 

 

نبيننالمشتعنوال ضاو، البدي  محمد صبلح عبد ن نللحتياتنال امج نال س وتيج دار  .الحمايج
 .2009النيضة العربية، مصر، 

نال ولي، شمحمد فييم دروي نال اةونالشتعيج نوحلم نالسلطج نسيا ة نبين ناإلةسان نلح وق  .ج
 .2007 ،مصر، النشر الذىبي لمطباعة

 ،، تونس2، دار اإلسبلم، طأصولنالةظامناالي ماع نف ناإلسمم، رمحمد الطاىر ابن عاشو 
2006. 

 .2004 ،مكتبة الشروق الدولية، مصر .ال يةيجناإلسممنوالحتبمحمد عمارة، 

 القاىرة، مصر،، دار النيضة العربية .متلزناألياةبنف نمصتإبراىيم، محمد عبد الرحيم محمد 
2009. 

 .2005 ،مصر دار ابن الجوزي، القاىرة، .اإلسممنواأل يانن تاسجنم اتةج مصطفى حممي،

نمحمد عموشيش الورتبلني،   تاسجنف  يجن–أحلامنال  املنمعنغيتنالمسلميننواالس  اةجنب م
 .2004ئر، . دار التنوير، الجزام اتةج

نوالحتيجمحمد األمين أبو ىجار،  نالح و  نبين  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب .الصحافج
 .2007، مصر، القاىرة

ناأل ياننجم الدين البغدادي الطوفي الحنبمي،  نم اتةج نف نعلم دراسة . االة صاتاتناإلسمميج
 .2006، مصر النافذةوتحقيق د أحمد حجازي السقا، مكتبة 

 .2007 ،لباد لمنشر، سطيف ، الجزائر. سا يتنوعواةيننسياسيج ، ناصر لباد

نالش وبالدكتور شوقي أبو خميل، ، ىاني المبارك ن نوال  ايشنبين ن نوال فاهم . دار اإلسمم
 .1997 ،سوريا ،لبنان، دار الفكر دمشق المعاصر بيروت،
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لحامد لمنشر ، دار ا  .ضماةاتنالم  منف نال عوىناليزاليجوعدي سميمان عمي المزوري، 
 .2009االردن ، 

. مؤسسة الرسالة، ال معاتنال وليجنف ناإلسممنم اتةانبال اةوننال ول نالح يث، وىبة الزحيمي
 .1989 الطبعة الرابعة، سوريا،

ناإلةسان، وائل أنور بندق  دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية، مصر،، األعلياتنوح وق
2005. 

 .1999مصر  ، . دار النيضة العربيةياتنال وليجنلح وقناإلةساناال فاع، وائل أحمد عبلم

 ،الطبعـة الخامسـة الرسـالة، . مؤسسـةغيتنالمسةلميننفة نالمي مةعناإلسةمم ، القرضاوي يوسف
 2001. ،لبنان

مؤسســـة  .ةنوع وبةةةجنالمت ةةة نفةةة نضةةةوونال ةةةتآننونالسةةةةجيتيمةةةجنالةةةت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
 .2001 ،الرسالة

 تاسةةجنفةة ن– ةةاتيخنوع الةة نالل ةةابنالم ةة سنبةةينناشةةلاليجنال  ةةةيننوال  ةة يسنيوســف الكــبلم، 
دار صـفحات لمدراسـات والنشـر ،دمشـق ، نال اتيخنالة  ينللل ابنالم  سنف نالغتبنالمسيح .

 .2009 سوريا ،

 .2008 ،دار النيضة العربية، مصر .س وتينف نمصتال ضاونال يحي الجمل،  

ترجمـة رضـوان السـيد، المـدار  .صةوتةناإلسةممنفة نأوتبةانفة نال ةتوننالوسةطى، ذرنريشارد سـو 
 .2006 ،اإلسبلمي، ليبيا

 .2010 دون دار نشر، الجزء الثاني، .الموسوعجناليةاليج جندي عبد المالك،

 .2010، دار تديكمت، الجزائر.. الطبعة الثانيةلةتنةصتاةيامحند أزواو، 
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. منشـــورات الحمبـــي الموسةةةوعجنال تبيةةةجنلمي  ةةةا اتنال ضةةةاليجناليزاليةةةج محمـــود زكـــي شـــمس،
 .1999المجمد الخامس والمجمد الساب ، بيروت، لبنان، ، الحقوقية

نال سا يتنوال واةين:ن

 الديمقراطيــــة ةالجزائريــــ لمجميوريــــة لجريــــدة الرســــميةالمعــــدل: ا 1996الدســــتور الجزائــــري لســــنة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  76رق  1996ديســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبر  8المؤرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ف

 : معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجزائريــــة لمجميوريــــة الجريــــدة الرســــمية 2002أبريــــل  10المــــؤرخ فــــي  03-02القـــانون رقــــم  -

 2002أبريـــــــــــــــــــــــــــــل  14المؤرخـــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــي  25رقـــــــــــــــــــــــــــــم  الشـــــــــــــــــــــــــــــعبية الديمقراطيــــــــــــــــــــــــــــة
 الجزائريـــة لمجميوريـــة الجريـــدة الرســـمية 2008نـــوفمبر  15المـــؤرخ فـــي  19-08القـــانون رقـــم  -

 .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63رقم  الشعبية الديمقراطية

فبرايــر  28المــؤرخ فــي   18-89بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم  1989دســتور الجزائــر لســنة  
مــــارس  01بتــــاريخ 09الشــــعبية رقــــم الديمقراطيــــة الجزائريــــة ) الجريــــدة الرســــمية لمجميوريــــة1989
 وما بعدىا( 230، ص1989

 22المــــؤرخ فــــي  97-76المعــــدل، الصــــادر بموجــــب األمــــر رقــــم 1976دســــتور الجزائــــر لســــنة 
 24بتــاريخ  94الشــعبية رقــم  الديمقراطيــة الجزائريــة ) الجريــدة الرســمية لمجميوريــة1976نــوفمبر 
 وما بعدىا(. 1290، ص1976نوفمبر

 64الشــعبية رقــم قراطيــةالديم الجزائريــة ) الجريــدة الرســمية لمجميوريــة1963دســتور الجزائــر لســنة 
 وما بعدىا(. 887، ص1963سبتمبر  10بتاريخ
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جمـادى  19 الصـادر بتـاريخ بح ةوقنالمؤلةعنوالح ةوقنالميةاوتةالمتعمـق  03/05القانون رقم 
الجريـــدة الرســـمية لمجميوريـــة الجزائريـــة  ،2003يوليـــو ســـنة  19الموافـــق ل 1424األولـــى عـــام 

ن.2003 لسنة 44الديمقراطية الشعبية، العدد رقم
 ،2003يوليو سنة  19الموافق ل 1424جمادى األولى عام  19المؤرخ في 06-03مر رقم األ

لسنة  44، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقمبال مماتيتعمق 
2003. 

صفر  18المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم، الصادر باألمر رقماليزالتين عاةوننال  وبات
 الجزائرية الجريدة الرسمية لمجميورية -1966يونيو سنة  08ىجري، الموافق  1386عام 

 .1966يونيو  10بتاريخ  49الشعبية رقم  الديمقراطية

، تم  1950لسنة 150لجميورية مصر العربية: القانون رقم الم  ل، قانون االجراءات الجنائية
 .1950سبتمبر  03اصداره بتاريخ 

، شامبل آلخر التعديبلت، البدراوي 1998لسنة  174، القانون رقم   وباتنالمصتيعاةوننال
 .مصر، دون سنة نشر لمنشر والتوزي ،

، يحدد 2006فبراير سنة 28الموافق ل 1427محرم عام  29المؤرخ في  03-06األمر رقم 
 الجزائرية يةلمجميور . الجريدة الرسمية شتوطنوعواع نمماتسجنالش التنال يةيجنلغيتنالمسلمين

 .2006مارس 01بتاريخ:  12العددالشعبية،  الديمقراطية

 2011 سنة فبراير 23 ل الموافق 1432 عام األول ربي  20 في المؤرخ 01-11 رقم األمر
الشعبية رقم:  الديمقراطية الجزائرية ، ) الجريدة الرسمية لمجميوريةالطواتئنحالجنتفع المتضمن

  وما بعدىا(. 04، ص2011فبراير 23بتاريخ 12
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 الوطني الجيش بمساىمة والمتعمق 03-11 االمر عمى الموافقة المتضمن 07-11 رقم قانون
 لمجميورية الرسمية الجريدة.)االستثنائية الحاالت خارج العمومي األمن حماية ميام في الشعبي
 .( 2011 مارس 27 بتاريخ واألربعون الثامنة السنة 19 العدد: الشعبية، الديمقراطية الجزائرية

نال يةيجالذي يحدد  135-07المرسوم  التنفيذي رقم  نال ظاهتات نوليفياتنسيت لغيتننشتوط
الشعبية ، السنة  الرابعة واألربعون،  الديمقراطية الجزائرية ، الجريدة الرسمية لمجميوريةالمسلمين

 .2007مايو  20، بتاريخ  33العدد 

 27ىجرية الموافق لـ:1428مادى األولى عام ج 10المؤرخ في  158-07مرسوم تنفيذي رقم 
، السنة الرابعة  36الشعبية رقم  الديمقراطية الجزائرية )الجريدة  الرسمية لمجميورية2007مايو

 شليلجنالليةجنالوطةيجنللش التنال يةيجنلغيتنالمسلمينن( يحدد 2007يونيو  03واألربعون ، 
 .وليفياتنعمل ا

 :الرسائل الجامعية

 

أطروحـة  ."- تاسجنم اتةج-"نحتيجنال  ي ةنومماتسجنش التناأل ياننن،عمي حسنمحمد حسن 
 .2004 دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة القاىرة، مصر،

مــذكرة ماجســتير،  ال  ةةايشنبةةيننالمسةةلميننوغيةةتهمن االةةلن ولةةجنواحةة ة".ســورحمن ىــدايات، " 
 .2001جامعة القاىرة، نشر دار السبلم لمطباعة والنشر والتوزي ، مصر، 

ال شةةةتيعنحتيةةةجناالع  ةةةا نومماتسةةةجنالشةةة التنال يةيةةةجنفةةة نســـعد عمـــي عبـــد الرحمـــان البشـــير، "
العربيــة لمدراســات  نجامعــة عمــا ،العميــا كميــة الدراســات القانونيــة دكتــوراه، أطروحــة  " .األت ةةة 
 .2006 العميا،

المسةلميننفة ننال معاتناالي ماعيجنبيننالمسلميننوغيةت"،نمحمود محمد عمي أمين الزمنـاكوبي
. مــــذكرة ماجســــتير فــــي الشــــريعة االســــبلمية، مــــن جامعــــة بغــــداد، كتــــاب "الشةةةةتي جناالسةةةةمميجن
 .2007ناشرون، بيروت، لبنان،
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. مـــذكرة ماجســـتير فـــي الشـــريعة والقـــانون الحمايةةةجناليزاليةةةجننللةةة ينناالسةةةمم رزيـــق بخـــوش،  
 .2006،جامعة باتنة، الجزائر، 

نف" سحنين أحمد، ناليزالتالحتياتنال امج نف  نالظتوعناالس ثةاليج ماجستير،  مذكرة ،" نظل
 .2004 ،جامعة الجزائر

نال امجمحمد عصفور،"  نالحتيات نعلى نعي ا نباع باتها ناالي ماع  نالةظام " أطروحة وعايج
 .1963دكتوراه، جامعة القاىرة، 

نالمساواة" حسام فرحات شحات محمد أبو يوسف،  نف  نللحق نال س وتيج  أطروحة" الحمايج
 .2004 جامعة القاىرة، ،دكتوراه، كمية الحقوق

ن" نبيل قرقور، ناإلةسان نلح وق نواإلسمميج نال الميج ناإلعمةات نبين نالم      تاسجن–"حتيج
 .2002-2003، جامعة بسكرة، الجزائر ،مذكرة ماجستير في الحقوق، -م اتةج

 والدراسات: الم االتنال لميج

ال تاتنالصا تنعننالي جنال يةيجنف نمساللن غييتنن"م ىنالضوعن،حسام الدين كامل األىواني
نال ضاليج نللتعابج مجمة العموم القانونية واالقتصادية، العدد األول يناير، مطبعة ".  ال  ي ة

 .1997 ر،مص، جامعة عين شمس

مجمة المستقبل العربي، ن.،"نالح وقنالم ةيجنوالسياسيجنف نال سا يتنال تبيج"فات  سمي  عزام
 .2002 ،مارس ، 77العدد

مجمة القانون  ".االع تاعنب ينننن"ماه نال يمجنال اةوةيجناليومنلمةعنال ولجنمجان ماري وىر: 
 .العام
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نجويل بينوا دونوريو،  . مجمة القانون -ةزاعنف نشأننالم  مجن-األ ياننوال سا يتنف نأوتبا
 العام.

ناألتن أسامة أبو الحسن مجاىد، ناألعباط نميموعج نف  ني ي ة نلل اع ةن"ةظتة ثوذلسنلمص ت
العدد األول  ،كمية الحقوق جامعة عين شمس ،مجمة العموم القانونية و االقتصادية . ال اةوةيج

 .1998 ،نة األربعونسال، يناير

المسلموننف ن ولجنال اةوننال لماةيج:نحولنحقنالمسلميننف نالمشاتلجنف نىاينر بيبلفيمد، "
 . 2001، نوفمبر،273، العدد رقم مجمة المستقبل العربي شليلنالمي مع".ن

 تاسجن حليليجنم اتةجنل سا يتنف ن ولنذاتنغالبيجن "المجنة األمريكية لحرية األديان الدولية،
 .2005 ،آذار، مارس ،"مسلمج

. الندوة الدولية حول الوض  ،ن"ال  بيتنال اةوة نلشؤوننال ياةجناالسمميجنف نفتةسا"أالن غراي
الوضعنمجمس الجالية المغربية بالخارج، الندوة الدولية حول نسا، القانوني لئلسبلم في فر 

، نشر منشورات مرسم، 2009مارس  15و 14. فاس، المغرب ال اةوة نلإلسممنف نأوتوبا
 .2011الرباط، المغرب، 

نلح وقنفرنسيس مسنر،  ناألوتبيج ناال فاعيج نمننمةظوت نأوتبا نلل ياةاتنف  نال اةوة  "الوضع
 15و 14. فاس، المغرب :نالوضعننال اةوة نلإلسممنف نأوتباالدولية حول  الندوة .االةسان"
 .2011، نشر منشورات مرسم، الرباط ، المغرب، 2009مارس 

نواالسممستيفان بابي، " نال ياةج نوحتيج نال شتيعنعلىنالص ي ن: ال شتي اتناألوتوبيج،  وحي 
 15و 14فاس ، المغرب  ف نأوتوبا،ننالوضعنال اةوة نلإلسممالندوة الدولية حول  االوتوب ".

 .2011، نشر منشورات مرسم، الرباط ، المغرب ، 2009مارس 



 قائمة المصادر والمراجع 

166 

 

نومس  بل ا"األوربي، "-مركز الدراسات العربي نحاضتها ناألوتبيج نال تبيج . الطبعة ال معات
 .1997األولى، باريس، 

نص يونالخطر الييودي  نحلماو رات ذات ترجمة محمد خميفة تونسي، منشو  ،بتو ولوالت
 السبلسل ،الكويت، بدون سنة نشر.

 القواميس والمعاجم:

، دون سنة الطبعة األولى، الجزء الراب  بيروت،  ،ردار صاد .م يمنلساننال تبر، ابن منظو 
  نشر.

 .2008 ،الطبعة العاشرة، األردن دارعمار،.نمال اتنالصحاحنمحمد ابن أبي بكر الرازي،

 . دون سنة نشر.بيروت ،مكتبة لبنان ،جمد الثاني. الممحيطنالمحيط ،بطرس البستاني

 

 المراجع باللغات األجنبية

 :المراجع باللغة الفرنسية

 : الكتب1

 

Sadek Sllam, la France et  ces musulmans, casba Edition, Alger, 
2007. 

Groupement pour les droit des minorité < les minorité en question > 
colloque , sain martin, paris 1996. 

JACQUE ROBERT, " la liberté  de religion ,de pensée et de 
croyance" .libertés et droits fondamentaux. Sous  seny  cabrillaac, 
marie frison racho thierry revet,16 eme edition,DALLOZ,France,2010. 
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Michel Veron, Droit pénal spécial, éditions DALLOZ,11edition, 
France, 2006. 

Thierry Rambaud,le principe  de séparation des culte et de l'etat 
en droit public comparé- analyse comparative des régimes 
francais et allemand.librairie générale de droit et de 
jurisprudence.E.J.A.France,2004. 

Isabelle Riasseto, société, droit et religion ,dossier sur les signe 
religieuse dans l'espace public, CNRS Editions MALEBRANCHE 
PARIS,2011. 

نالم االتنال لميجنباللغجنالفتةسيجن:ن-2

1- Stéphane Papi, " l'insertion des mosquées dans le tissu 
religieux local en France: approche juridique et politique". Revue 
de droit public ,L.G.D.J ,France,2004/2 

2- Katarzyna GRABARRCZYK."la haute autorité de lutte contre les 
déscriminations et pour l'égalité,un magistrère d'influence? ", 
revue trmestrielle des droits de l'homme, n 81 ; an 2010 

3-Anne-Christine PASHOUD Répertoire pénal, Dalloz , octobre 
,1997. 

 :ال  اتيتنوالوثالقنوالمتايعنعلىناالة تةت 
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1/http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(s../ccpr+general+comment+22.En?ope
ndocumenl لمعتقـد خاصـة شـرح المـادة لمجنة حقوق االنسـان الخـاص بحريـة ا 22التعميق العام رقم  موعع

من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 18  

         - -2رمز الوثيقة التي تحتـوي التقريـر الخـاص بزيـارة المقـرر الخـاص بحريـة المعتقـد الـى الجزائـرن-
E/CN.4/2003/66/ADD.1ىــــــو عمــــــى الــــــرابط االلكترونــــــي التــــــالي:    http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/101/11/PDF/G0310111.pdf?OpenElement 

3-  www.un.org  موق  منظمة االمم المتحدة 

4- le Conseil d'État ,résumé de rapport  public 2004 un siècle de laïcité, site 
web de Conseil d'Etat française. 

. مقــال منشــور عمــى موقــ  المحــامون ال معةةجنبةةيننحتيةةجنال  بيةةتنوحتيةةجنال  يةة ةر، أحمــد فتحــي ســرو -5
ن http://64.251.195.105:8383/Forum/showthread.php?23117-العرب:

-http://www.ecole .ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابنتوحنال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواةيننلموة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةليو
alsacienne.org/CDI/pdf/1400/14055_MONT.pdf 

 

 

 

http://www.un.org/
http://64.251.195.105:8383/Forum/showthread.php?23117-


 انفهرس 

165 

 

 

 رســـــــــالفي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفهرس 

162 

 

 

 :الف تس

 ح(ن-.....................................................................................................)أم  مةةةةةةةةةةةةةةةج

ن08لم    ............................................................البابناألول:ن طوتنوأسسنالحمايجنال اةوةيجنلحتيجنا

ن10...........................................................................لحتيجالم    نال طوتنال اتيال ناألول:لفصلنا

ن11...................................................................المبحثناألولن:حتيجنالم    نف نالحضاتاتنال  يمجن

 11.......................................................................: حرية المعتقد في مصر الفرعونيةالمطلبناألولن

 12..............................................................................: حرية المعتقد لدى اإلغريقالمطلبنالثاة 

 13.............................................................................: حرية المعتقد لدى الرومانالمطلبنالثالث

ن14...................................................................حتيجنالم    نف نالشتالعنالسماويجننالمبحثنالثاة :

 14.....................................................................حرية المعتقد في الشريعة الييودية :المطلبناألولن

 15............................................................................: حرية المعتقد في المسيحيةالمطلبنالثاة ن

 17مية.....................................................................حرية المعتقد في الشريعة اإلسبل :الثالثنالمطلب

ن19....................................................................حتيجنالم    نف ناال فاعياتنال وليجنالمبحثنالثالث:

 19.................................................................... معتقد في االتفاقيات العالمية: حرية الالمطلبناألولن

 19الفرع األول: االعبلن العالمي لحقوق االنسان والعيد الولي لمحقوق المدنية والسياسية......................................

 21ات المتخصصة.......................................................................الفرع الثاني : االعبلنات  واالتفاقي

 23................................................................... : حرية المعتقد في االتفاقيات اإلقميميةالمطلبنالثاة ن

 24...................................................................ربيالفرع األول : حرية المعتقد في  إطار االتحاد األو 

 26......................................................................الفرع الثاني : حرية المعتقد في اطار الدول العربية

ن30..................................................................................ال  تيعنبحتيجنالم    الثاة :نالفصلن

ن31................................................................الم ةىناللغوينواالصطمح نللحقنوالحتيجنالمبحثناألولن



 انفهرس 

161 

 

 31........................................................................المعنى المغوي واالصطبلحي لمحق المطلبناالول:

 31........................................................................................المغوي لمحق األول: المعنىالفرع 

 32...............................................................................االصطبلحي لمحق الثاني: المعنىالفرع 

 34...................................................................المغوي واالصطبلحي لمحرية المعنى الثاة :المطلبن

 34....................................................................................المغوي لمحرية األول: المعنىالفرع  

 35.............................................................................المعنى االصطبلحي لمحرية الثاني:الفرع   

ن37...........................................................الم ةىناللغوينواالصطمح نلحتيجنالم    الثاة ن:المبحثننن

 37المعتقد.........................................................................المعنى المغوي لحرية : المطلبناألولننن

 37......................................................................................معنى العقيدة لغة األول:الفرع     

 38........................................................................................االفرع الثاني: العقيدة اصطبلح   

 39.....................................................................المعنى االصطبلحي لحرية المعتقد :الثاة المطلبنننن

ن41..........................................................المشاب جنل انحتيجنالم    نوالمصطلحاتنالثالث:نعمعجالمبحثن

 42................................................................: عبلقة حرية المعتقد بحرية الرأي والتعبيرالمطلبناألول 

 44...................................................................عبلقة حرية المعتقد بحرية االجتماع  :المطلبنالثاة ن

 46......................................................................: عبلقة حرية المعتقد بحرية التعميمالمطلبنالثالث 

 49......................................................................: عبلقة حرية المعتقد بحرية اإلعبلمالمطلبنالتابع

ن52.................................................الم اتةجنال شتي اتنف نالم    نحتيجنوأساسنمص تنالثالث:نالفصل

ن53ن.............................................ناإلسمميجنالشتي جنف نالم    نحتيجنوأساسنمص تن:ناألولنالمبحثن

 53..........................................................اإلسبلمية الشريعة في المعتقد حرية مصدر :األولنالمطلب

 53..................................................................الكريم القرآن في المعتقد حرية :مصدر األول الفرع

 57.................................................................النبوية السنة في المعتقد حرية رمصد الثاني: الفرع 
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  60.................................................................الراشدة الخبلفة عيد في المعتقد حرية  الثالث: الفرع

 62....................................................................اإلسبلمي التاريخ في المعتقد حرية : الراب  لفرعا

 63..........................................................اإلسبلمية الشريعة في المعتقد حرية أساس الثاة :نالمطلب

 64..................................................................الكريم القرآن في المعتقد حرية أساس األول: الفرع 

 67النبوية................................................................... السنة في المعتقد حرية أساس الثاني: الفرع

ن68...................................................ال اةوةيجنالةظمنف نالم    نحتيجنوأساسنمص تن:نالثاة نالمبحث

 68ة............................................................القانوني النظم في المعتقد حرية مصدر :األولنالمطلبنن

 70...............................................................الغربية الدساتير في المعتقد حرية مصدر االول: الفرع

 75.............................................................. ربيةعال الدساتير في المعتقد حرية مصدر الثاني: الفرع

 78.....................................................الوضعية القانونية النظم في المعتقد حرية أساس الثاة :نالمطلب

 78.....................................................الغربية التشريعات في المعتقد لحرية الفكري األساس األول: الفرع

 81...........................................العربية. التشريعات في المعتقد لحرية والفمسفي الفكري األساس الثاني: الفرع

ن84..........................الوض يجنال اةوةيجنوالةظمناإلسمميجنالشتي جنف نالم    نحتيجنبيننالم اتةجنالثالث:نالمبحث

 84......................................................................المصادر مستوى عمى المقارنة :األولنالمطلب

 85........................................................................األسس مستوى عمى المقارنة :الثاة نالمطلب

 86التطبيقي................................................................ الواق  مستوى عمى المقارنة :الثالثنالمطلب

ن89............... .......................................................الم   نحتيجنف نالحقنعةاصتن:التابعنالفصل

ن90............................................الم  م .نحتيجنعةاصتنمننل ةصتناإلةساننلتامجناألول:نالمبحث

 90....................................................................اإلنسانية لمكرامة الدولي التكريس :األولنالمطلب

 90..............................................................الدولية. المواثيق في اإلنسانية الكرامة مبدأ األول: الفرع

  92......................................................اإلقميمية المواثيق في اإلنسانية الكرامة مبدأ الثاني: الفرع

 93........................................................اإلنسانية لمكرامة عيوالشر  الدستوري التكريس :الثاة نالمطلب

 93............................................................الوضعية الدساتير في اإلنسانية الكرامة مبدأ األول: الفرع
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 95.....................................................................اإلسبلمية الشريعة في الكرامة مبدأ الثاني: الفرع

ن97........................................الم    .نحتيجنعةاصتنمننل ةصتنال يةيجنوالتموزنالم  ساتنالثاة :نالمبحث

 97...........................ة..............................................الديني بالمقدسات المقصود :األولنالمطلب

 98......................................................................... الدينية المقدسات نشأة :الثاة نالمطلب

ن101................................................................ال يةيج.نالش التنمماتسجنحتيجنالثالث:نالمبحث

 101.................................................... الييودية الشريعة في الدينية الشعائر ممارسة األول:نمطلبال

 102.................................................. المسيحية الشريعة في الدينية الشعائر ممارسة الثاة :نالمطلب

 103............................................................... اإلسبلمية ةالشريع في العبادات :الثالثنالمطلب

ن106.............................................والم    ات.نال يننمننالم اتةجنال شتي اتنموععن:الالامسنالفصل

نن107....................................................نوال ولجنالسياسجن،نبال اةوننوعمع  نال ينن:ناألولنالمبحث

 107.........................................................................بالقانون وعبلقتو الدين :األولنالمطلب

 108......................................................................  بالسياسة وعبلقتو الدين الثاة :نالمطلب

 109.......................................................................  بالدولة وعبلقتو الدين  :الثالثنالمطلب

ن111..........................................ننالم    نحتيجنعلىنوأثتهنبال يننال ولجنعمعجنأةماطن:نالثاة نالمبحث

 111التبني................................................................... بمبدأ تأخذ التي ولالد :األولنالمطلب

 بمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ تأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ودول الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ تأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ دول :الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة نالمطلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب

 114...التعاون.....................................................................................................

 114الفصل.............................................................................. بمبدأ تأخذ دول االول: الفرع

 117............................................................................ التعاون بمبدأ تأخذ دول الثاني: الفرع

 118المعاصرة..................................................... الدول سياسات في الديني البعد ق وا :الثالثنالمطلب

 118............................................................................: الدينية األقميات إشكالية األول: الفرع

 121..............................................................– نماذج – العالم لشعوب الديني الوض  الثاني: الفرع
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نلحتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجنوااليتاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجنالموضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعيجنجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالحمان:نالثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة نلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابا

ن127الم    ........................................................................................................

ن129......................................................الم اتن...نال اةوننف نالم    نحتيجنماةاتضن:األولنالفصل

ن130...................................................................نوال وليجنال س وتيجنالضماةاتن:ناألولنالمبحث

 130..............................................................................الدستورية الضمانات :األولنالمطلب

 130العادية...................................................................... الدستورية الضمانات : األول الفرع

 137..................................................................االستثنائية الدستورية الضمانات  الثاني: الفرع

 139.............................................................................الدولية الضمانات :الثاة نالمطلب

 140..........................................................: الدولية االتفاقيات في الواردة الضمانات : األول الفرع

 145...........................................................اإلقميمية االتفاقيات في الواردة الضمانات الثاني: الفرع

 147...........................................: حكوميةال والغير الحكومية التقارير في الواردة الضمانات الثالث: الفرع

ن148...............................................................وال ةظيميج.نال شتي يجنالضماةاتن:نلثاة انالمبحث

 148............................................................................:ةالتشريعي الضمانات :األولنالمطلب

 149.............................................:  العامة الحريات مجال يف التشريعية السمطة اختصاص األول: الفرع

 151.....................................................................التشريعية الضمانات خصائص الثاني: الفرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــة األنظمـــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــي التشـــــــــــــــــــــــــــــــريعية ماناتضـــــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــور : الثالـــــــــــــــــــــــــــــــث الفـــــــــــــــــــــــــــــــرع  المقارن

..............................................................................................................152 

 154.............................................................................التنظيمية الضمانات :الثاة نالمطلب

 154.....................................................العامة الحريات حماية في ودورىا التنفيذية السمطة األول: الفرع

 155..................................................المعتقد حرية حمايةل التنظيمية الضمانات خصائص  الثاني: الفرع

 158..................................................المعتقد حرية حمايةل التنظيمية الضمانات عن صور الثالث: الفرع

ن161الديني................................................... الشأن في االدارية الضبطية تدخل من نماذج : الراب  الفرع

ن162...........................................................................ال ضاليج.نالضماةاتن:نالثالثنالمبحث
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 162عامة................................................ بصفةالعامة الحريات حماية في ودوره القضاء :األولنالمطلب

 166..........................................المعتقد حرية حماية في ودوره القضائي المنطق و القضاء :الثاة نالمطلب

ن166..............................................................اإلسمميج.نالشتي جنوفقنالضماةاتنع:التابنالمبحث

 166بينيم........................................................ فيما العباد بحقوق المتعمقة الضمانات :األولنلمطلبا

 170العباد......................................................... عمى اهلل بحقوق المتعمقة الضمانات :الثاة نالمطلب

ن174......................................................الم اتةج.نال شتي اتنف نالم    نحتيجنعيو ن:نالثاة نالفصل

ن175.............................................ال اةوةيج.نالةظمنف نالم    نحتيجنعلىنالوات ةنال يو ن:ناألولنالمبحث

 175.........................................................المعتقد حرية عمى الواردة بالقيود المقصود األول:نالمطلب

 176..................................................................المعتقد حرية عمى كقيد العام النظام األول: الفرع

 177...............................................................المعتقد حرية عمى كقيد العامة اآلداب الثاني: الفرع

 178............................................................المعتقد حرية عمى الواردة القيود أنواع :الثاة نالمطلب

 178....................................................................................الدستورية القيود األول: فرعال

 179................................................................................... التشريعية القيود الثاني: الفرع

 181.....................................................( الوقائي الزجري/النظام النظام )  داريةاإل القيود الثالث: الفرع

ن184.........................................اإلسمميج.نالشتي جنف نالم    نحتيجنعلىنالوات ةنال يو ن:نالثاة نالمبحث

 184................................................................: ماإلسبل في بالردة المتعمقة القيود :األولنالمطلب

 189........................................الشريف المكي والحرم العربية الجزيرة بحرمة المتعمقة القيود :الثاة نالمطلب

 191......................................................والتعبير الرأي حرية بضوابط المتعمقة القيود :الثالثنالمطلب

ن194......................اإلسمميج.نالشتي جنوف نال اةوةيجنالةظمنف نوال يو نالضماةاتنبيننالم اتةجن:نالثالثنالمبحث

 194..................................................................الضمانات مستوى عمى المقارنةناألول:نالمطلب

 195.....................................................................القيود مستوى عمى المقارنة :الثاة نالمطلب

نال شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي اتنفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ننواأل يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاننبالم   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اتنالماسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجن:اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتالمنالثالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةثنالفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

ن198.............................................الم اتةج.........................................................
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ن199...........................................................نال اتيخنعبتنباأل ياننالماسجناليتالمنن:ناألولنالمبحث

 199.............................................................القديمة الحضارات في التجريم ظيور : األولنالمطلب

 201...............................................................البابمي التشري  في والجنايات الجرائم : األول الفرع

 202............................................اإلسبلم قبل العربية الجزيرة شريعة في والجنايات التجريم : الثاني الفرع

 202............................................................. الوسطى العصور في التجريم صور :الثاة نمطلبال

 202.........................................................الوسطى لمعصور والفكرية االجتماعية البيئة األول: الفرع

 203.....................................................الغرب في الوسطى لمعصور الدينية البيئة نتائج : الثاني الفرع

ن205........................................نال تبيجنال شتي اتنب ضنف نبال يننالماسجناليتالمنأةواعنالثاة :نالمبحث

 205..................................................... المصري القانون في باألديان الماسة الجرائم : األولنالمطلب

 206............................................................الشعائر إقامة تعطيل أو تشويش جريمة : االول الفرع

 209................................................................العبادة أماكن عمى االعتداء جريمة : الثاني الفرع

 212...................................................................... القبور حرمة انتياك جريمة : الثالث الفرع

 216الدين.................................................................. عمى العمني التعدي جريمة : الراب  الفرع

 221العراقي....................................................... التشري  في بالدين الماسة الجرائم : الثاة نالمطلب

 221عموما.................................................................. الدين عمى االعتداء جرائم : األول الفرع

 224والتشويش..............................................................  ريفوالتح التدنيس جرائم : الثاني الفرع

 225الجزائري...................................................... التشري  في بالدين الماسة الجرائم الثالث:نالمطلب

 225..............................................االسبلم............... وشعائر لمرسول االساءة جرائم األول: الفرع

 226ديني:........................................... مذىب او طائفة الى االنتماء بسبب القذف جريمة  الثاني: الفرع

ن227...............المسممين................. لغير الدينية الشعائر ممارسة قانون في واردة جزائية أحكام الثالث: الفرع

ن229......................................الفتةس نال شتيعنف نالم    نبحتيجنالماسجناليتالمنأةواعن:نالثالثنالمبحث

 229الدينية............................................................. بالمؤسسات المتعمقة الجرائم :األولنالمطلب

 233الدينية.......................................................... األفراد بحرية  المتعمقة الجرائم : الثاة نالمطلب
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نال شةةةةةةةتي اتنفةةةةةةة نالم  سةةةةةةةجنوالل ةةةةةةةبنال يةيةةةةةةةجنوالتمةةةةةةةوزننللشةةةةةةة التنوااليتاليةةةةةةةجناليةاليةةةةةةةجن:الحمايةةةةةةةجنالتابةةةةةةةعنالفصةةةةةةةل

ن237.................................................................الم اتةج.......................................

نالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ولنب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضنفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نااليتاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجناليةاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجنالحمايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجنمف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومن:ناألولنالمبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث

ن238ال تبيج.........................................................................................................

 238األردني.............................................................................. شري الت في :األولنالمطلب

 240...........................................................................المصري التشري  في :الثاة نالمطلب

 241...........................................................ري.................الجزائ التشري  في :الثالثنالمطلب

ن243...............................................................ال يةيجنللش التناليةاليجنالحمايجن:نالثاة نالمبحث

 243..............................................................المسممين لغير الدينية الشعائر إقامة :األولنالمطلب

 245..................................................المسممين بغير الخاصة العبادة دور إنشاء حكم  :الثاة نالمطلب

 245..........................................................المصري التشري  في الدير و الكنائس بناء األول: الفرع

 248االسبلمية.................................. الببلد  في الكنائس اقامة من  أو  ترميم أو انشاء شروط : الثاني الفرع

 248ولبنان........................................................................ الجزائر في الوض  الثالث: الفرع

ن253.........................................االسبلمية غير الببلد في لممسممين الدينية لشعائرا إقامة الثالث:نالمطلب

ن256..............................................ال يةيجنالتموزنونالم  سجنللل بناليةاليجنالحمايجنالثالث:نالمبحث

 257...................................................الوضعي القانون في الشريف المصحف حماية :األولنالمطلبن

 257......................................................المصري. القانون في الشريف المصحف حماية األول: الفرع

 261.....................................................الجزائري القانون في الشريف المصحف حماية : الثاني الفرع

 262...............................................التعبير ولحرية الدينية لممصنفات الجنائية الحماية : الثاة نالمطلب

  263....................................................................الدينية المصنفات حماية مفيوم : األول الفرع

ن265المعتقد.......................... بحرية الماسة وتمك الدينية المصنفات لحماية المقررة الجزاءات انواع : لثانيا الفرع

نبحتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجنالمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسن يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيمنميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالنفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ول نال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاونن:نالالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامسنالفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

ن269......................................................................................................الم    .

ن270............................................................ال سامح.نةشتن واي نال  نالم وعاتناألول:نالمبحث
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 270.................................................................)القانونية(. التشريعية المعوقات :األولنالمطلب

 272والفكرية................................................................... المجتمعية المعوقات :الثاة نالمطلب

ن274...........................................نال سامحنبةشتنالم ةيجنال وليجنوالمؤ متاتنماتظالمةنالثاة :نالمبحث

 274األقميات.................................................... وحماية يزالتمي بمن  الخاصة الوثائق :األولنالمطلب

 275العنصري.............................. التمييز أشكال جمي  عمى القضاء بشأن  المتحدة األمم اعبلن : األول الفرع

 275...........................................................  العنصري التحيز و العنصر بشأن :اعبلن الثاني الفرع

 276........ المعتقد أو الدين أساس عمى القائمين والتمييز التعصب أشكال جمي  عمى القضاء بشأن اعبلن  : الثالث الفرع

 277........... الدولي والتفاىم السبلم دعم في االعبلم وسائل بإسيام الخاصة األساسية المبادئ بشأن اعبلن : الراب  الفرع

 277التسام ....................................................................... بشان مبادئ :اعبلن الخامس الفرع

 278العنف............................ ونبذ الحضارات وحوار  التسام  بنشر المعنية والتقارير المؤتمرات : الثاة نالمطلب

 279المعتقد................................................................ بحرية الخاصين المقررين ورد األول: الفرع

 285األديان......................................................................... حوار مؤتمرات دور : الثاني الفرع

ن288 ................................................الم   نحتيجنو  زيزنلحمايجنعالم نةموذجنةحونالثالث:نالمبحثنن

 288الفكري...................................................................... المستوى عمى الجيود :األولنالمطلب

 290.......................................القانوني............................. المستوى عمى الجيود :الثاة نالمطلب

 291االسبلمية................................................... التشريعات مستوى عمى المطموبة الجيود األول: الفرع

ن294.........االسبلمية..................................... غير التشريعات مستوى عمى المطموبة الجيود الثاني: الفرع

ن299......................................................................................................نالالا مج

ن305.......................................................................................والمتايعنالمصا تنعالمج

ن327............................................................................................الف تس..........
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