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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مقدمة

دولتنا  بناء  نحو  طريقنا  ستعترض  التي  اإلشكالية  القضايا  أهّم  من  واحدة  واملعتقد  الدين  حرية  تبدو 
الوطنية الحديثة، إن بسبب التنوع الطائفي واملذهبي الذي تذخر به بلدنا، سورية، أو بسبب هذا الشحن 
يحيط  الذي  الفهم  سوء  بسبب  أو  األخيرة،  العشر  السنوات  مآ�سي  نتيجة  حصل  الذي  املهول  الطائفي 
باملفهوم، أو بسبب اصطدام املفهوم، في بعض أبعاده، بأحكام الشريعة اإلسالمية، على األقّل كما يراها من 
ينّصبون أنفسهم حراًسا للدين. يضاف ذلك إلى ما يذخر به مجال الدين واملعتقد من مشكالت وصراعات 
مؤملة، بدأت مع ظهور األديان، ولم تتوقف حتى يومنا هذا. خاصة في هذا الجزء املنكوب من العالم، واملسّمى 
نا 

ّ
لعل العام حوله،  النقاش  املتواضع، وفتح  الجهد  رأينا مقاربة املوضوع عبر هذا  بالشرق األوسط. لذلك 

سهم في تخفيف مشقة 
ُ
نسهم في إزالة ما أمكن من سوء الفهم هذا، أو تقليصه وتخفيف آثاره. ومن ثّم ن

الطريق نحو اعتماد نصوص دستورية وقانونية عصرية، تتماهى مع حقوق اإلنسان باملستوى الذي تحدده 
بالقانون  يسمى  ما  الثالثة،  مواثيقها  بوثائقها/  تشكل،  أصبحت  والتي  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الشرعة 

الدولي لحقوق اإلنسان.

ي نصوص صريحة، تحترم وتحمي حرية الدين واملعتقد  م وتبّنِ إذن؛ ثمة إشكالية تعترض طريقنا نحو تفهُّ
بمستواها املحدد في الشرعة، والسبب املباشر والظاهر لهذه اإلشكالية هو عدم قابلية بعض أحكام الشريعة 
اإلسالمية )التي يدين بها غالبية السوريين( للتصالح مع بعض أجزاء أو أبعاد أو متطلبات هذا الحق/ الحرية. 
لكن األسباب الحقيقية غير املباشرة وغير املعلنة هي في مكان آخر. وأختصرها بسببين، غالًبا ما يتضامنان 
مع بعضهما: األول هو وجود جماعات إسالمية سلفية منغلقة، تفهم اإلسالم بطريقة خشبية، وتعّد نفسها 
وصية على الدين، وتحاول فرض رؤيتها على املجتمع بكل الوسائل، حتى العنف واإلرهاب. وهؤلء كانوا قلة 
غير وازنة في سورية قبل الثورة، لكن يبدو أنهم أصبحوا اآلن، بعد هذه الُعشرية املأساوية، أكثر عدًدا وأثقل 
دائًما  تحاول  خارجها،  أو  السلطة  في  انتهازية،  سياسية  قوى  وجود  هو  الثاني  والسبب  عوًدا.  وأصلب  وزًنا 
الناس من جانب، والنيل من حرياتهم من  الدين، لكسب  الدينية، واملزاودة في مسائل  العاطفة  استغالل 

جانب آخر.

والفريقان، القوى اإلسالمية املنغلقة، والقوى السياسية النتهازية، يعمالن، كٌل بطريقته، على انتهاك 
والثقافية  الحضارية  »الخصوصية  ذريعة  رأسها  وعلى  نفسها،  الذرائع  مستخدمين  اإلنسان،  حقوق 
الذرائع  وهذه  العامة«...  واآلداب  العام  النظام  »حماية  وذريعة  األديان«،  ازدراء  »منع  وذريعة  للمجتمع«، 
تملك من الحجية واملعقولية ما يجعل من الصعب على املنظمات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان دحضها، 
فتضطر إلى إبداء التفهم، ومقاربة املشكلة بمنتهى الصبر والكياسة، على الرغم مما تنطوي عليه من تهديد 
لحقوق اإلنسان وحرياته، مع معرفة املنظمات بما تخفيه تلك الذرائع غالًبا من أغراض سياسية. وليس 
الثقافية  بالخصوصية  تتذرع  التي  هي  ملواطنيها  اإلنسان  لحقوق  ا 

ً
انتهاك األكثر  »الدول  إن  القول  مفاجًئا 

ملجتمعاتها للتهرب من استحقاق التزامها باملبادئ العاملية لحقوق اإلنسان«)1(. 

اإلشكالية  لهذه  نتصدى  أن  حديثة،  ودولة  عصري،  دستور  نحو  سعينا  معرض  في  واجبنا،  من  إذن، 

)1) د. محمد نور فرحات، القانون الدولي لحقوق اإلنسان والحقوق املترابطة – كلية الحقوق بجامعة الزقازيق بمصر.
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ضد  الدستور،  رأسها  وعلى  القانونية،  املنظومة  تحصين  عبر  استطعنا،  ما  وطأتها  من  التخفيف  ونحاول 
في هذه  به  القيام  الدين واملعتقد. وهذا ما سنحاول  انتهاك حرية  أي مسعى لستخدامها بوابة عبور نحو 

الدراسة.

لحقوق  الدولية  املواثيق  في  جاء  كما  واملعتقد،  الدين  حرية  مبدأ  األول  الفصل  في  الدراسة  تتناول 
متطلباته،  ومنها نستخرج  ملراقبته وضبطه.  واملعيار  واملرجع  الحق،  لهذا  سة  املؤّسِ املواثيق  اإلنسان، وهي 
وننطلق ملناقشة كيفية تلبيتها في دستورنا ومنظومتنا القانونية. وننتقل في الفصل الثاني ملناقشة أبرز ما 
تتضمنه الشريعة اإلسالمية، النص القرآني واألحاديث النبوية، من أحكام تؤثر، إيجاًبا أو سلًبا، في احترام 
الفصل  أما  الردة.  الدين وحكم  ترك  العقدة األصعب،   عند 

ً
ونتوقف مطول متطلباته،  وتلبية  الحق  هذا 

الثالث فينظر في الذرائع والوسائل التي تستخدمها الجماعات اإلسالمية والقوى السياسية على حد سواء، 
 عند ذريعة الخصوصية الحضارية، وعند معاني وأبعاد وجود 

ً
إلهدار حرية الدين واملعتقد، ونتوقف مطول

والقانونية لضمان حرية  الدستورية  املعالجات  في  الرابع  الفصل  في  الدستور. ونخوض  في  الديني  النص 
الدين واملعتقد، لنصل في الفصل الخامس، وهو األخير، إلى وضع توصيات ومقترحات محددة وملموسة ملا 

نراه من حلول وعالجات. 

من املفيد أن نوّضح منذ البداية أنه بسبب حاجة الدراسة إلى معرفة املوقف الفقهي السائد في البالد 
تجاه القضايا املتصلة بحرية الدين واملعتقد، فقد تناولت األمر الديني والفقهي من هذا الجانب فقط، وبهذا 
املقدار فقط، دون زيادة أو نقصان. ولم تخض في املسائل الدينية والفقهية، ولم تنحز، ولم تطلق أحكام 
قيمة على هذا التوجه الفقهي أو ذاك. فال غرضها يتطلب ذلك، ول صاحبها مؤهل لذلك. كذلك نأمل أن ل 
ُيفهم من عرضنا للموقف الفقهي السائد أننا نرى جميع الفقهاء على هذا املوقف، أو أننا ل نالحظ وجود 

فقهاء معاصرين مجددين يملكون رؤية عصرية مختلفة. 

هذا  في  بكثرة  تتكرر  جمل  عن  للتعبير  الختصارات  بعض  إلى  اللجوء  استحسنت  إنني  أقول  أن  بقي 
الدراسة، وهي على الشكل التالي:

لحقوق  العالمي  اإلعالن  هي:  وثائق  ثالث  من  واملكونة  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الشرعة  هي  الشرعة: 
اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية 
والجتماعية والثقافية، إضافة إلى البروتوكولين الختياريين امللحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية. 

اإلعالن: هو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1948.

العهد: هو العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة 
عام 1966.

الخاص  الدولي  العهد  من  الرابع  الجزء  بموجب  نشأة 
ُ
وامل اإلنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  هي  اللجنة: 

املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  تنفيذ  على  باإلشراف  واملكلفة  والسياسية،  املدنية  بالحقوق 
والسياسية. 
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الفصل األول
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حرية الدين واملعتقد في املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

عبر  الدولية،  األسرة  تواضعت  التي  التفاقات  تلك  هي  اإلنسان  لحقوق  الدولية  الصكوك  أو  املواثيق 
منظمة األمم املتحدة، على تبّنيها واللتزام بها في ما يخّص حقوق اإلنسان، وهي تحدد تلك الحقوق بتفصيل 
واعتمادها  الدولية  املنظمة  عن  وبصدورها  تطبيقها واحترامها.  ومتطلبات  وأسس  مبادئ  وتضع  ودقة، 
يتعرض  أن  ُيفترض  التطبيق،  واجبة  ملزمة  قانونية  قواعد  )الحقوق(  أصبحت  األعضاء،  الدول  قبل  من 
الدولي.  املستوى  على  أو  بلدانهم  في  سواء  والعقوبة،  للمساءلة  أفراد،  أو  جماعات  أو  حكومة  منتهكوها، 
وأصبح احترام تلك الحقوق من قبل الدول معياًرا لتحضرها ورقيها وديمقراطيتها، وحتى مصدًرا لشرعيتها، 
وباتت الدول تتسابق إلدراجها في دساتيرها وقوانينها إلعطاء تلك النطباعات اإليجابية عنها، بغض النظر 
من  واحدة  هي  واملعتقد  الدين  وحرية  دساتيرها.  ملضمون  حكوماتها  احترام  مدى  وعن  أمرها،  حقيقة  عن 
نتها املواثيق الدولية، ووضعت معاييرها ومتطلباتها  منظومة الحقوق الرئيسة اللصيقة باإلنسان، والتي قنَّ

ل أدناه. على ما سنفّصِ

وإنما )»وإنما« ل تؤدي الغرض كما أعتقد، تبقى »إذن« أو نستبدلها بحرف العطف »و« فقط.. »ونهتم 
باملواثيق...«( نهتّم باملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، ألنها -كما جاء في املقدمة- أسست لهذا الحق )حرية 

الدين واملعتقد( وحددت معاييره ومتطلباته، وعليها نقيس مقدار تلبيته وانتهاكاته. 

: املواثيق الدولية الرئيسة في مجال حرية الدين واملعتقد
ً

أول

وتغطي  تهتم  املتحدة(  لألمم  العامة  الجمعية  عن  )صادرة  الدولي  املستوى  على  صكوك  مواثيق/  ثالثة 
اإلنسان«،  لحقوق  العالمي  »اإلعالن  وهي  الرئيسة،  مرجعيته  وتعتبر  واملعتقد،  الدين  حرية  موضوع 
أشكال  جميع  على  القضاء  بشأن  و«إعالن  والسياسية«،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  و«العهد 

التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين واملعتقد«.

يضاف إلى هذه املواثيق الدولية الثالث مواثيق إقليمية مهمة عّدة، منها »التفاقية األوروبية لحقوق 
اإلنسان«، و »امليثاق العربي لحقوق اإلنسان«، و »التفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان«، و »امليثاق 

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب«..

الدولية  املواثيق  من  العائلة  هذه  كل  عليه  قامت  الذي  األول  التأسي�سي  امليثاق  هو  العالمي  اإلعالن 
واإلقليمية، لكن العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية هو امليثاق الذي أعطى الحقوق املدنية 
عليه،  وبناء  وضبطها.  بمتابعتها  تسمح  بطريقة  مها  وقدَّ ُبعَدها،  واملعتقد،  الدين  حرية  ومنها  والسياسية، 

وبهديه، تم إعداد باقي املواثيق الدولية واإلقليمية.
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان – الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة في 10 كانون . 	
األول/ ديسمبر 1948

ا صريًحا من األمم املتحدة بأهمية حرية الدين واملعتقد، 
ً
هو امليثاق العالمي األول الذي تضّمن اعتراف

حيث نصت املادة 18 منه، وهي املادة املخصصة لحرية الدين واملعتقد، على اآلتي: »لكل شخص حٌق في 
حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه 
إقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام املأل أو على حدة«. د و أو معتقده بالتعبُّ

ولعل النقطة األهم في هذه املادة هي العتراف بحق الناس في تغيير دينهم ومعتقداتهم، ألنها تمس مباشرة 
املشكلة األبرز في هذا الحق، خاصة في عاملنا العربي واإلسالمي، وهي مشكلة حرية ترك الدين وتغييره.

نشير أيًضا إلى املادة 30 من هذا امليثاق، التي قطعت الطريق على الدول والجماعات وحالت دون استغالل 
أي نص في اإلعالن بقصد انتهاك الحريات الواردة فيه، حيث جاء فيها: »ليس في هذا اإلعالن أيُّ نٍصّ يجوز 
ة دولة أو جماعة، أو أِيّ فرد، أيَّ حٍقّ في القيام بأِيّ نشاط أو  تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّ

يات املنصوص عليها فيه«)2). بأِيّ فعل يهدف إلى هدم أٍيّ من الحقوق والحِرّ

ونشير هنا إلى ذريعتي »الخصوصية الحضارية« و »النظام العام واآلداب العامة« اللتين تتذرع بهما دول 
واملعتقد، وهدم هذا  الدين  املتعلقة بحرية  للتهرب من األحكام  عديدة، على رأسها دول عربية وإسالمية، 

الحق، وسنأتي عليها لحًقا.  

اكتسب اإلعالن منذ صدوره، مع الوقت، أهمية خاصة على الصعيد العالمي، وأصبح الوثيقة التاريخية 
املرجعية األولى في العالم على صعيد حقوق اإلنسان وحرياته، وأصبح معياًرا وموجًها وملهًما للدول والشعوب 

في مجال حقوق اإلنسان، وكانت سورية من الدول التي صّوتت له عند صدوره.

لألمم . 	 العامة  الجمعية  عن  الصادر   – والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
املتحدة في 16 كانون األول/ ديسمبر 1966

 له، ومتضمًنا التدابير التنفيذية الالزمة لضمان تنفيذ 
ً

 لإلعالن، وموضًحا ومفصال
ً

جاء هذا العهد مكمال
اإلعالن،  في  لها  املقابلة   18 املادة  ووضحت  لت  وفصَّ 18منه،  املادة  توسعت  لذلك  فيه،  الواردة  الحقوق 
أدق(  اإلثنية  أن  )أعتقد  الثنية  األقليات  حق  فتناولت   27 املادة  أما  واملعتقد.  الدين  لحرية  واملخصصة 

والدينية في التمتع واملجاهرة بدينهم: 

املادة 18: 

في أن يدين 	.  في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته  »لكل إنسان حق 
بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده 
إقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام املأل أو على  بالتعبد و

/https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights 2)  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان(

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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حدة.
 ل يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو . 		

بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
 ل يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده، إل للقيود التي يفرضها . 			

الصحة  أو  العام  النظام  أو  العامة  السالمة  لحماية  ضرورية  تكون  والتي  القانون 
العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية.

عند . 		 األوصياء  أو  اآلباء،  حرية  باحترام  العهد  هذا  في  األطراف  الدول  تتعهد   
ا لقناعاتهم الخاصة«.

ً
وجودهم، في تأمين تربية أولدهم دينًيا وخلقًيا وفق

املادة 27 

األشخاص  ُيحرم  أن  لغوية،  أو  دينية  أو  اثنية  أقليات  فيها  توجد  التي  الدول  في  يجوز،  »ل 
إقامة  و بدينهم  املجاهرة  أو  الخاصة  بثقافتهم  التمتع  حق  من  املذكورة  األقليات  إلى  املنتسبون 

شعائره أو استخدام لغتهم، بالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم«. )3(

نالحظ أن النّص، بالرغم من التفصيل والدقة اللذين توخاهما العهد، أغفل صراحة مسألة حرية تغيير 
الدين.

وقد صادقت سورية على هذا العهد في 21 نيسان/ أبريل 1969.

أو . 	 الدين  أساس  على  القائمين  والتمييز  التعصب  أشكال  جميع  على  القضاء  بشأن  إعالن 
املعتقد – صادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1981

لم ُيضف هذا اإلعالن شيًئا إلى متطلبات حرية الدين واملعتقد كما وردت في العهد، وأغفل أيًضا حرية 
تغيير الدين، لكنه ركز على مسألة محاربة التمييز الذي قد يتعرض له األفراد أو الجماعات، بسبب انتمائهم 
إلى ديانات ومعتقدات مختلفة، من قبل الحكومة او الجماعات أو األفراد في دولة ما. معتبًرا التمييز القائم على 
 

ً
ا لحقوق اإلنسان وحرياته، وإهانة لكرامته. وقّدم في مادته السادسة تفصيال

ً
أساس الدين واملعتقد انتهاك

مهًما ملا يمكن أن تشمله حرية الدين واملعتقد. وفي مادته السابعة أوجب على الدولة سن التشريعات الالزمة 
، وأقتبس بعض ما جاء فيه:

ً
لضمان ممارسة تلك الحقوق والحريات واقًعا وفعال

»املادة 2

i . أو أشخاص  مجموعة  أو  مؤسسة  أو  دولة  أية  قبل  من  للتمييز  أحد  تعريض  يجوز  ل 
شخص على أساس الدين أو غيره من املعتقدات.

ii . في مصطلح هذا اإلعالن، تعنى عبارة »التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين
أو املعتقد« أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو املعتقد 

html.b003/arab/edu.umn.hrlibrary//:http 3)  العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية(

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص العتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية 
أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من املساواة.

املادة 3

يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو املعتقد إهانة للكرامة اإلنسانية وإنكاًرا ملبادئ 
ا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية التي 

ً
ميثاق األمم املتحدة، ويجب أن ُيشجب بوصفه انتهاك

الخاصين  الدوليين  العهدين  في  بالتفصيل  والواردة  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  بها  نادى 
بحقوق اإلنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام عالقات ودية وسلمية بين األمم.

املادة 4

i . أو الدين  أساس  على  تمييز،  أي  واستئصال  ملنع  فعالة  تدابير  الدول  جميع  تتخذ 
املعتقد، في العتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، في جميع مجالت الحياة 
الحقوق  بهذه  التمتع  وفي  والثقافية،  والجتماعية  والسياسية  والقتصادية  املدنية 

والحريات.
ii . تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضرورًيا

للحؤول دون أي تمييز من هذا النوع، ولتخاذ جميع التدابير املالئمة ملكافحة التعصب 
القائم على أساس الدين أو املعتقدات األخرى في هذا الشأن.

املادة 6

في  املادة املذكورة، يشمل الحق  3 من  الفقرة  بأحكام  ا 
ً
1 من هذا اإلعالن، ورهن للمادة  ا 

ً
وفق

حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو املعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية:

i . إقامة وصيانة حرية ممارسة العبادة أو عقد الجتماعات املتصلة بدين أو معتقد ما، و
أماكن لهذه األغراض،

ii .،حرية إقامة وصيانة املؤسسات الخيرية أو اإلنسانية املناسبة
iii . املتصلة الضرورية  واألشياء  املواد  من  الكافي  القدر  واستعمال  اقتناء  و صنع  حرية 

بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،
iv .،حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه املجالت
v .،حرية تعليم الدين أو املعتقد في أماكن مناسبة لهذه األغراض

vi .،حرية التماس وتلقى مساهمات طوعية، مالية وغير مالية، من األفراد واملؤسسات
vii . تق�ضي الذين  املناسبين  الزعماء  تخليف  أو  انتخاب  أو  تعيين  أو  تكوين  حرية 

الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد،
viii . ا لتعاليم دين

ً
إقامة الشعائر وفق حرية مراعاة أيام الراحة والحتفال باألعياد و

الشخص أو معتقده،
i	 . حرية إقامة وإدامة التصالت باألفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو املعتقد على

املستويين القومي والدولي.
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املادة 7

تكفل الحقوق والحريات املنصوص عليها في هذا اإلعالن، في تشريع كل بلد، على نحو يجعل في 
مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية« .)4) 

ثانًيا: املواثيق اإلقليمية لحقوق اإلنسان

إضافة إلى املواثيق الدولية، ثمة مواثيق إقليمية خاصة بحقوق اإلنسان سنشير إلى اثنين منها بعجالة:

التفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. 	

املــادة 9 - حرية الفكر والضمير والدين.

لكل شــخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويســتلزم هذا الحــق حرية تغيير . 	
الديــن أو املعتقد، وكذلك حريــة إظهار الدين واملمارسات وإحياء الشعائر واملعتقد، 
فردًيا أو جماعًيا، في العلن أو في الســر، بالتعبد والتعليم واملمارسات وإحياء الشعائر.

ل يجوز وضع قيود على حرية إظهار الدين أو املعتقدات غير تلك املنصوص عليها في . 	
القانون والتي تشــكل تدابير ضرورية في املجتمع الديمقراطــي، لألمــن العــام أو حمايــة 

النظام أو الصحــة أو األخالق العامة أو حماية حقوق الغير وحرياته)5).

نالحظ أن التفاقية األوروبية أشارت إلى حرية تغيير الدين واملعتقد بشكل صريح..

امليثاق العربي لحقوق اإلنسان – حاز موافقة مجلس الجامعة على مستوى القمة في أيار/ . 	
مايو 2004

املادة 4 - البند 2: 
ل يجوز في حالت الطوارئ الستثنائية مخالفة أحكام املواد التالية: ..... 30، كما ل 

يجوز تعليق الضمانات القضائية الالزمة لحماية تلك الحقوق.
املادة 25

لغتها  بثقافاتها واستخدام  التمتع  املنتمين لألقليات من  ل يجوز حرمان األشخاص   
وممارسة تعاليم دينها، وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.

املادة 30
i . لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، ول يجوز فرض أية قيود عليها إل

)4)  إعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو املعتقد
 https//:www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx

(5(  https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf
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بما ينص عليه التشريع النافذ.
ii . ل يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية

بمفرده أو مع غيره إل للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع 
متسامح يحترم الحريات وحقوق اإلنسان، لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو 

الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية.
iii ..(6( لآلباء أو األوصياء حرية تأمين تربية أولدهم دينًيا وخلقًيا

ا: قراءة في الصكوك الدولية
ً
ثالث

نالحظ مدى اتساع نطاق هذا الحق )حرية الدين واملعتقد( الذي تعترف به وتحميه تلك املواثيق عموًما، 
خاصة العهد، فهو يشمل حرية الشخص في أن:

يدين أو يعتنق أي دين أو معتقد يختاره.- 
يظهر/ يمارس دينه ومعتقده بالطريقة واألسلوب والوسيلة التي يراها.- 
يظهر/ يمارس دينه بمفرده أو مع جماعة.- 
يمارس دينه مستتًرا أو أمام الناس في األماكن العامة.- 
يغير/ يترك دينه عندما يريد وينتقل إلى دين آخر أو إلى ل دين )هذه الحرية صريحة في بعض - 

املواثيق، ومضمرة في أخرى(.

نالحظ أيًضا مقدار الحماية التي تسبغها املواثيق على األشخاص والجماعات، في ما يتعلق بممارستهم 
 يمنع ممارسة أي إكراه يخل بالحريات الدينية... 

ً
لهذا الحق، إذ إن العهد مثال

أما الحدود/ القيود التي تعترض هذه الحريات وتحد منها، فهي تلك القواعد التي يفرضها القانون حصًرا، 
والتي تكون ضرورية لحماية: السالمة العامة - النظام العام - اآلداب العامة - الصحة العامة - حقوق اآلخرين 

وحرياتهم األساسية.

وسنناقش من تلك التفاصيل ما نراه ضرورًيا ألغراض هذه الدراسة:

ا الناس، . 	 ي يؤمن به ح يشمل جميع األديان الت ح »األديان واملعتقدات« هذا املصطل مصطل
ا املاليين أو ل يدين  سماوية كانت أو غير سماوية، توحيدية كانت أو غير توحيدية. يدين به
ى الديانات اإلبراهيمية/ السماوية الثالث:  خاص. ل يقتصر األمر إذن عل ا إل بضعة أش به
واملعتقدات  األديان  كل  يشمل  بل  البعض،  يعتقد  كما  واإلسالم،  واملسيحية  اليهودية 
ي ل تعترف بوجود  حادية الت ا املعتقدات غير الدينية، كاإلل مهما كانت، ومن ضمنها طبًع
األديان  دون  فقط  هللا  بوجود  تعترف  ي  الت دينية  الال  أو  قاطبة،  األديان  بوجود  ول  هللا 
حماية، من وجهة  والرسل واألنبياء.. فكل هذا الطيف هو معتقدات تستحق الحترام وال
جنة املعنية بحقوق  ي من التعليق رقم 22 لل ي البند الثان نظر تلك املواثيق. وقد جاء ف

(6( https://2u.pw/Td6he
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ي:  اإلنسان)7( ما يل

عدم  في  الحق  وكذلك  واإللحادية،  التوحيدية  وغير  التوحيدية  العقائد   18 املادة  »تحمي 
اعتنـاق أي ديـن أو عقيدة. وينبغي تفسير كلمتي »دين« و«عقيدة« تفسيًرا واسًعا. واملادة 18 ليست 
مقصورة في تطبيقها على الـديانات التقليدية أو على األديان والعقائد ذات الخصائص أو الشعائر 
إلى التمييز  إلى أي ميل  الشبيهة بخصائص وشعائر الديانات التقليدية. ولذا تنظـر اللجنة بقلق 
ضد أي أديان أو عقائد ألي سبب من األسباب، بما في ذلك كونها حديثة النشأة أو كونها تمثل 

أقليات دينية قد تتعرض للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة«)8(.

العهد، وهو . 	 18 من  املادة  البند األول من  في  الواردة  حرية »الفكر والوجدان والدين«  نطاق 
يشمل »حرية الفكر في جميع املسائل، وحرية القتناع الشخ�سي واعتناق أي دين أو معتقد«. 
بنفس  تتمتعان  الوجدان  وحرية  الفكر  »حرية  فإن  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  وحسب 

الحماية التي تتمتع بها حرية الدين واملعتقد«)9(.
وثمة نقطة جوهرية هنا، وهي أساسية في بحثنا كله، تتعلق بـمضمون ونطاق حرية الفكر 
والوجدان والدين، فحسب املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، فإن هذا النطاق يتسع ليشمل، 
إضافة إلى حرية اختيار الدين واملعتقد، حرية تركه أيًضا، ومغادرته إلى دين آخر، أو إلى ل دين، 
أو إلى اإللحاد. وقد ورد هذا )تغيير الدين( صريًحا في اإلعالن، وفي التفاقية األوروبية لحقوق 
اإلنسان، لكن عدم صراحته في العهد واملواثيق األخرى ل يعني أنه غير موجود، بل إن النص 
على حرية اعتناق أي دين تشمل ضمًنا حرية تركه وتغييره. ول يجوز، بحسب الفقرة 2 من املادة 
18 من العهد، إكراه أحد على اللتزام أو عدم اللتزام بأي دين أو معتقد، حتى املعتقدات الال 
دينية واإللحادية. ول تجوز ممارسة ضغوط على الناس من شأنها اإلخالل بحريتهم في ممارسة 

هذا الحق على إطالقه. يشمل ذلك كل الحقوق املرتبطة بالدين واملعتقد.. 
في  املرتّد  حكم  مع  مباشر  بشكل  تصطدم  ألنها  بحثنا،  في  وأساسية  جوهرية  نقطة  قلت 

الشريعة اإلسالمية. وهذا ما سنأتي عليه لحًقا.
املقصود بالقيود الواردة في الفقرة 3 من املادة 18 من العهد، تلك القيود تخص حصًرا حرية . 	

فحرية  ذاتها،  بحد  واملعتقد  الدين  اعتناق  حرية  وليس  املعتقد،  أو  بالدين  واملجاهرة  اإلعالن 
الدين واملعتقد والفكر والوجدان ل يجوز أن تخضع ألي قيد من أي نوع كان، وفي أي وقت كان، 

حتى في حالت الطوارئ على ما ورد في البند 2 من املادة 4 من العهد.
املمارسات . 	 من  محدد  وغير  واسًعا  طيًفا  تشمل  وهي  واملعتقد:  بالدين  املجاهرة  حرية  نطاق 

تناولت  وقد  لحًقا.  سيأتي  ما  على  القانوني  النص  سوى  منه  يحد  ل  والنشاطات،  والطقوس 
الفقرة الرابعة من التعليق 22 املذكور بعض مشتمالت املجاهرة ب�سيء من التفصيل، أقتبس:

نشأت بموجب املادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية 
ُ
)7)  اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان هي هيئة من الخبراء املستقلين، أ

والسياسية، مهمتها رصد ومتابعة مدى التزام الدول املوقعة أو املنضمة إلى العهد الدولي بواجباتها املنصوص عنها في هذا العهد. ومن 
مهامها تفسير العهد وتوضيح نطاق ومعنى مواده، ومن وسائلها في ذلك إصدار ما ُيعرف بـ »التعليقات العامة« التي هي، بغالبيتها العظمى، 
عبارة عن تفسيرات تفصيلية لحق من الحقوق الواردة في العهد. والتعليق رقم 22 الذي هو موضوع هذه الفقرة، هو ما تناولت به اللجنة 

بالتفسير املادة 18 من العهد التي تختص بحرية الدين واملعتقد.

)8)  التعليق رقم 22: املادة 18 )حرية الفكر والوجدان والدين( – الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان – املجلد األول – صفحة 207 وما بعد

)9)  املرجع السابق
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إقامة الشعائر واملمارسة والتعليم  ... وتشمل حرية املجاهرة بدين أو عقيدة في العبادة و  «  
تعبيًرا  بها  يعّبر  التي  إلى الطقوس والشعائر  العبادة  مجموعة واسعة من األفعال. ويمتـد مفهـوم 
مباشًرا عن العقيدة، وكذلك إلى املمارسات املختلفة التي تعتبر جزًءا ل يتجزأ من هذه الطقوس 
وعـرض  الـشعائر،  في  املستعملة  واألشياء  والصيغ  العبادة،  أماكن  بناء  ذلك  في  بما  والشعائر، 
الرموز والحتفال بالعطالت وأيام الراحة. ول يقتصر اتباع طقوس الدين أو العقيدة وممارستهما 
على الشعائر فحسب بل إنه قد يشمل أيًضا عادات مثل اتباع قواعد غذائية، والكتساء بمالبس 
أو أغطية للرأس متميـزة، واملـشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معينة من الحياة، واستخدام لغة 
خاصة اعتادت على أن تتكلمها إحدى الجماعات. وباإلضافة إلى ذلك، تتضمن ممارسة الدين أو 
 هي جزء ل يتجزأ من إدارة الجماعات الدينية لـشؤونها األساسية، 

ً
العقيدة، وتدريسهما، أعمال

مثل حرية اختيار قادتها الدينيين ورجال دينها ومدّرسيها، وحرية إنشاء معاهد لهوتية أو مدارس 
دينيـة، وحرية إعداد نصوص أو منشورات دينية وتوزيعها«.

بقي أن نقول في مسألة إظهار الدين/ املجاهرة، إن املادة 20 من العهد تحظر املجاهرة التي قد تصّنف 
والعنف  التمييز  على  وتحرض  الدينية،  أو  العنصرية  أو  القومية  للكراهية  تدعو  أو  للحرب،  كدعاية 

والعدوان. 

القيود على حرية اإلعالن واملجاهرة بالدين وهذه القيود مثقلة بشروط ثالثة: . 	
أن تكون مشّرعة بنص قانوني حصًرا. - 
وأن يكون الغرض منها حماية النظام العام أو السالمة العامة أو اآلداب العامة أو الصحة - 

العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية. ول يجوز التوسع في تفسيرها خارج هذا النطاق.
رضت من أجله. - 

ُ
وأن تكون متناسبة مع السبب الذي ف

القيود  أحكام  نطاق  تفسير  لدى  األطراف،  للدول  »ينبغي  فإنه   ،22 التعليق  من   8 الفقرة  وحسب 
الجائزة، أن تنطلق من ضرورة حماية الحقوق املكفولة بموجب العهد...«)10).

)10)  التعليق 22 – مرجع سابق
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الفصل الثاني
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حرية الدين واملعتقد وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

نتناول في هذا الفصل ما جاء في أحكام الشريعة اإلسالمية )القرآن واألحاديث والفقه( بخصوص حرية 
الدين واملعتقد، بغرض استخالص نقاط التعارض والختالف بينها وبين متطلبات حرية الدين واملعتقد كما 

حددتها املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، كي ننتقل بعدها للنظر في الحلول املمكنة.. 

لكن ما عالقة بحثنا )الدستوري( هذا بأحكام الشريعة اإلسالمية، وما مبرر الغوص فيها؟ والجواب هو 
أن العقبة الرئيسة والوحيدة التي يمكن أن تعترض طريقنا نحو تلبية متطلبات حرية الدين واملعتقد، كما 
أرادتها الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، هي أحكام الشريعة، أو، بكالم أدق، النسخة السائدة واملسيطرة 
من تلك األحكام، النسخة التي نحتها بعض الفقهاء عبر الزمن، معتمدين بشكل أسا�سي على بعض األحاديث 
النبوية، وعلى فهم خاص لبعض اآليات، واستطاعوا فرضها على مجتمع املسلمين. وهذه النسخة السائدة 
من أحكام الشريعة ستنال من حرية الدين واملعتقد إذا ما واتتها الظروف، وأسعفتها نصوص دستورية أو 
قانونية. لذلك وجب علينا البحث في هذه املسألة، لكن فقط إلى الدرجة التي تسمح لنا باستيعاب مقدار 

تأثيرها على موضوعنا، حرية الدين واملعتقد، ومناقشة ما نراه من حلول بشأنها.

نملك شيًئا من  رأًيا ل  في نقاش فقهي، ولن نقول  أننا لن ندخل  املقدمة، وهو  في  إليه  ونؤكد ما أشرنا 
. وكل ما في األمر أننا نريد معرفة ما استقر عليه أمر الشريعة 

ً
 عن أنه غير مطلوب أصال

ً
مقومات قوله، فضال

السائدة في بالدنا حول قضية حرية الدين واملعتقد وما يتعلق بها. 

تقوم حرية الدين واملعتقد على مجموعة من الحريات الفرعية، على ما رأينا في الفصل السابق، منها حرية 
اعتناق الدين، وحرية ترك الدين، وحرية املجاهرة بالدين، وحرية العمل وتولي املناصب العامة.. وسنكتفي 
في هذا الفصل بمقاربة بعضها من وجهة الشريعة اإلسالمية السائدة. ومن املفيد بداية أن نشير إلى بعض 

الحقائق التي تساعدنا في فهم هذه املقاربة:

النتقاص من حرية الدين واملعتقد ل يصيب غير املسلمين املقيمين في البالد اإلسالمية فقط، - 
بل يشمل أيًضا املسلمين أنفسهم، وإن كان بدرجة أقل، خاصة في مسألة ترك الدين.

تميز الشريعة اإلسالمية بين املسلم وغير املسلم فيما يتعلق بحرية الدين واملعتقد، كما تميز - 
بين غير املسلم الكتابي )اليهود واملسيحيين(، وغير املسلم غير الكتابي. كما تميز بين غير املسلم 
املقيم )الذمي( وغير املسلم املوجود مؤقًتا للعمل )املعاَهد(.. ومقدار النتهاكات الواقع على حرية 
 وليًنا، حسب نوع الحق والحرية املتفرعة 

ً
الدين يختلف بين فئة وأخرى. كما أنه يختلف شدة

 خفيًفا بشأن حرية اعتناق الدين، شديًدا قاسًيا بشأن حرية ترك 
ً

عن حرية الدين، فنراه مثال
الدين، متقلًبا في تفاصيل املجاهرة بالدين.. 

ثمة رأيان ينقسم حولهما الفقهاء في تصنيف غير املسلمين املقيمين في ديار املسلمين، رأي يقول - 
إنهم مواطنون من الدرجة الثانية، ل يتساوون في الحقوق والواجبات والحريات مع املسلمين. 
ورأي يقول إنهم مواطنون، لكن لهم درجات متفاوتة من الحقوق)11(. لكن جميع الفقهاء يرون أن 

)11)  فهمي هويدي، حقوق غير املسلمين في املجتمع اإلسالمي، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي.
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الشريعة اإلسالمية متسامحة جًدا مع غير املسلمين، بخصوص أديانهم ومعتقداتهم، استناًدا 
إلى مئات القصص  « من هذا الفصل وغيرهما، واستناًدا 

ً
إلى اآليتين املذكورتين في الفقرة »أول

التاريخية التي حصلت أيام النبوة وفي صدر اإلسالم. وهذا صحيح إلى حد بعيد إذا قيست األمور 
اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املواثيق  بمعايير  الدرجة  هذه  إلى  صحيًحا  ليس  لكنه  بمعاييرهم، 
خاصة املادة 18 من العهد. فمن وجهة نظر الفقهاء، نجد أن منح غير املسلمين األمان، وضمان 
عدم العتداء عليهم، وإعطاءهم حرية نسبية كبيرة في أعمالهم وتجارتهم هو قمة التسامح، حتى 
 وتسامًحا كبيرين.. أما بمعايير حقوق 

ً
إنهم يرون في تصنيفهم كذميين وفرض الجزية عليهم عدالة

أو  الدرجة  بهذه  تمييز،  الحريات، مادام هناك  وانتقاص من  ناقصة،  اإلنسان فهناك مواطنة 
تلك، في هذه النقطة أو تلك.

: في حرية اعتناق الدين لغير املسلمين
ً

أول

الدول اإلسالمية)12(، من حيث حرية  في  املقيمين  املسلمين  مع غير  الشريعة اإلسالمية عموًما  تتسامح 
الدين  حرية  تدعم  واضحة  آيات  إلى  استناًدا  وذلك  الذمة()13(،  )أهل  وتسميهم  واملعتقد،  الدين  اعتناق 

واملعتقد، وهي محل إجماع بين الغالبية العظمى من الفقهاء، وأهمها:

}ال إكراه في الدين، قد تبيّن الرشُد من الغي..{ البقرة 256	. 

}وقل الحّق من ربكم فَمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر{ الكهف 29	. 

وعقد الذمة جائز مع جميع الناس، وجميع امللل السماوية وغير السماوية، ول يختص بـ )أهل الكتاب( 
فقط من يهود ومسيحيين)14(. 

وتمتعه  مقابل حمايته  الفقهاء،  أغلب  ّرعت، بحسب 
ُ

الجزية، وقد ش بدفع  ف 
ّ
مكل الشريعة  في  والذّمي 

باألمان والحقوق املعطاة له، وهي مقابل الزكاة والعشور التي يدفعها املسلم في النظام املالي اإلسالمي. لكن 
التاريخ يقول إن العالقة مع الذمي لم تكن بهذه الصورة الوردية دائًما، فقد عومل في بعض حقب التاريخ 
اإلسالمي بدونية وكمواطن من الدرجة الثانية.. لكن معظم الفقهاء اآلن ُيجمعون على أن الذمية أصبحت 
من التاريخ، ولم يعد ثمة مسوغ أو محل لوجودها. وهي لم تعد موجودة على مستوى الدول في الوقت الراهن، 
لكن يتم إحياؤها بين فترة وأخرى، من قبل بعض قوى السلفية الجهادية في مناطق النزاعات )طالبان – 

داعش..(. 
ا لحقوق 

ً
عّد الذمية، وما يستتبعها من جزية وغيرها، انتهاك

ُ
من زاوية املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، ت

الشريعة  بموجب  تحكم  التي  الدول  نقصد  ول  كسورية،  سكانها،  أغلبية  املسلمون  يشكل  التي  الدول  اإلسالمية،  بالدول  نقصد    (12(
اإلسالمية. 

عاَهدون، وسنتجاهلهم 
ُ

ا ألجل العمل، فيطلق عليهم امل
ً
)13)  أهل الذمة هم املقيمون بشكل دائم في البالد اإلسالمية، أما القادمون مؤقت

باعتبار أن أحكامهم ل تختلف كثيًرا عن أحكام الذميين. 

)14)  عبد القادر داودي )ممارسة الشعائر الدينية لغير املسلمين في النظام اإلسالمي(، كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة 
وهران، صفحة 37
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اإلنسان، وامتهاًنا لكرامته، واعتداء على حقه في املواطنة املتساوية. 
نشير في مسألة حرية اعتناق الدين إلى مشكلة زواج املسلم أو املسلمة من غير املسلم أو املسلمة، حيث 
ُيجبر غير املسلم على اإلسالم، إذا أراد الزواج من مسلمة، بينما لغير املسلمة أن تبقى على دينها إذا تزوجت 
بمسلم، لكن ل يحق لها في هذه الحال أن ترث زوجها أو أولدها، ول أن تورثهم، بإجماع الفقهاء )15(. وفي هذا 

انتهاك لحقوق اإلنسان من زاوية املواثيق الدولية. 

ثانًيا: في حرية ترك الدين

تارك  املرتّد،  تكفير  الفقهي على  اإلجماع  يشبه  ما  نواجه  إننا  األكبر واألعقد، حيث  املشكلة  تكمن  هنا 
اإلسالم، واعتبار الردة جريمة من جرائم الحدود، عقوبتها القتل. وكونها من جرائم الحدود فهذا يعني أن 
عقوبتها واجبة التنفيذ وغير قابلة للتنازل أو العفو أو التخفيف. وسنرى أدناه أن جميع الفقهاء متفقون 

على تجريم املرتد ووجوب معاقبته، وما اختالفهم إل حول تصنيف الجريمة. 

نستعرض بداية أبرز ما جاء من آيات وأحاديث تخص مسألة ترك الدين: 

اآليات القرآنية. 	

يمكننا تمييز ثالثة أنواع من اآليات:

 منها ما يدين الكفار واملرتدين، ويِعدهم بعذاب أليم في اآلخرة. وهي اآليات األكثر عدًدا. - 
وهناك آية واحدة تشير إلى العذاب الدنيوي إلى جانب األخروي، لكنها تشير أيًضا إلى أن هللا - 

هو من يوقع العذابين على املرتد، وليس البشر )اآلية 74 من سورة التوبة(. 
ومنها ما يتحدث عن معاقبة املرتد في الدنيا دون اإلشارة إليه بشكل مباشر )16(. - 

i . اآليات التي تدين الكافر املرتد وتِعده بعذاب في اآلخرة: أكتفي منها بثالث آيات، وقد أحصيت منها
تسًعا:

ِئَك 	. 
َٰ
ول

ُ
ِخَرِة ۖ َوأ

ْ
َيا َواآل

ْ
ن ُهْم ِفي الدُّ

ُ
ْعَمال

َ
 أ

ْ
ت

َ
ِئَك َحِبط

َٰ
ول

ُ
أ

َ
اِفٌر ف

َ
 َوُهَو ك

ْ
َيُمت

َ
ْم َعن ِديِنِه ف

ُ
ِدْد ِمنك

َ
}َوَمن َيْرت

{ البقرة 217
َ

اِلُدون
َ

اِر ۖ ُهْم ِفيَها خ
َّ
ْصَحاُب الن

َ
أ

ِليٌم{ آل عمران 177.	. 
َ
اٌب أ

َ
ُهْم َعذ

َ
ا َول

ً
ْيئ

َ
 ش

َ
وا هللا ن َيُضرُّ

َ
َر ِباإِليَماِن ل

ْ
ف

ُ
ك

ْ
َرُوا ال

َ
ت

ْ
ِذيَن اش

َّ
}ِإنَّ ال

 ِلَيْهِدَيُهْم 	. 
َ
ُهْم َول

َ
ِفَر ل

ْ
ِن هللُا ِلَيغ

ُ
ْم َيك

َّ
ًرا ل

ْ
ف

ُ
مَّ اْزَداُدوا ك

ُ
ُروا ث

َ
ف

َ
مَّ ك

ُ
وا ث

ُ
مَّ آَمن

ُ
ُروا ث

َ
ف

َ
مَّ ك

ُ
وا ث

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
}ِإنَّ ال

َسِبيال{ النساء 137.

ii .:اآلية التي تتحدث عن عذاب دنيوي، لكنه عذاب إلهي وليس بشري

(15(  https://2u.pw/D	KFt

)16)  من هؤلء الدكتور محمد املسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة األزهر.
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َوَما 	.  وا 
ُ
ال

َ
َين ْم 

َ
ل ِبَما  وا  َوَهمُّ ِمِهْم 

َ
ِإْسال َبْعَد  ُروا 

َ
ف

َ
َوك ِر 

ْ
ف

ُ
ك

ْ
ال  

َ
ِلَمة

َ
ك وا 

ُ
ال

َ
ق ْد 

َ
ق

َ
َول وا 

ُ
ال

َ
ق َما  ِباهلِل   

َ
ون

ُ
}َيْحِلف

اًبا 
َ

ْبُهُم هللُا َعذ ِ
ّ

ْوا ُيَعذ
َّ
َول

َ
ُهْم َوِإن َيت

َّ
ْيًرا ل

َ
وُبوا َيُك خ

ُ
ِإن َيت

َ
ْضِلِه ف

َ
ُه ِمن ف

ُ
اُهُم هللُا َوَرُسول

َ
ن

ْ
غ

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ُموا ِإل

َ
ق

َ
ن

ِصيٍر{ التوبة 74.
َ
 ن

َ
ْرِض ِمن َوِلّيٍ َول

َ
ُهْم ِفي األ

َ
ِخَرِة َوَما ل

َ
َيا َواآل

ْ
ن ِليًما ِفي الدُّ

َ
أ

iii .:اآليات التي تدعو إلى قتل املرتدين، بحسب بعض الفقهاء، وإن لم تسّمهم مباشرة

}لئن لم ينته املنافقون والذين في قلوبهم مرض واملرجفون في املدينة لنغرينك بهم ثم ل يجاورونك 	. 
املرتدون  هم  واملرجفون   .61 األحزاب  تقتيال{  لوا  ِ

ّ
ت

ُ
وق خذوا 

ُ
أ قفوا 

ُ
ث أينما  ملعونين   

ً
قليال إل  فيها 

حسب الدكتور محمد املسير.

}يا أيها النبي جاهد الكفار واملنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصير{ التوبة 73	. 

ع 	. 
َّ
قط

ُ
بوا أو ت

َّ
لوا أو ُيصل

َّ
}وإنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض فساًدا أن ُيقت

عذاب  اآلخرة  في  ولهم  الدنيا  في  خزي  لهم  ذلك  األرض  من  وا 
َ

ُينف أو  خالف  من  هم 
ُ
وأرجل أيديهم 

عظيم{ املائدة 33. وقد اعتبر بعض الفقهاء أن املرتدين يدخلون ضمن هؤلء املقصودين باآلية..

األحاديث النبوية. 	

وأهمها الحديثان التاليان: 

)من بدل دينه فاقتلوه(	. 

)ل يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ل إله إل هللا وأني رسول هللا إل بإحدى ثالث: النفس بالنفس، 	. 
والثيب الزاني، والتارك لدينه املفارق للجماعة(

النبويين  إلى الحديثين  واضح من هذا الستعراض للنصوص أن جمهور الفقهاء وغيرهم، قد استندوا 
بشكل خاص في بناء اجتهادهم بأن الردة جريمة حد عقوبتها القتل. فالرسول، بحسب الحديثين، يأمر بقتل 
املرتد، وطاعة الرسول واجبة بأمر من هللا »وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم« النساء 59. 
أما من يخالفهم الرأي من الفقهاء، وهم قلة، فيشيرون إلى أنها أحاديث آحاد، والحدود ل تثبت بأحاديث 
اآلحاد. وأنه ليس في كل آيات القرآن ما يشير إلى أنها جريمة حد، ول إلى عقاب دنيوي يقيمه البشر على املرتد. 
ويفسرون عبارة »املفارق للجماعة« بأنهم املسلمون الذين ينتقلون إلى صفوف األعداء، ويصبحون بحكم 
ويسوقون  ردتهم.  بسبب  وليس  ومحاربين،  أعداء  لكونهم  أي  السبب،  لهذا  قتلهم  يجب  وهؤلء  املحاربين. 
ساَمح الرسول فيها مع مرتدين، أو قبل الشفاعة بهم، ما يعني أنها ليست جريمة حد... 

َ
قصًصا عن حالٍت ت

لكن حتى هؤلء املعترضين على جريمة الحد وقتل املرتد، ل يشككون في اعتبارها جريمة تستوجب العقاب 
في جميع األحوال. وهذا ما يهمنا في بحثنا هذا. فالتجريم بحد ذاته، وبغض النظر عن نوع عقوبته، ينسف 
مبدأ حرية الدين واملعتقد من أساسه، ألن حرية الدين واملعتقد ل تتجزأ، ول يمكن أن تكون باتجاه واحد، 
عند الدخول في اإلسالم، ول تكون في التجاه اآلخر، عند الخروج من اإلسالم. وهي تبقى في جميع األحوال 

مسألة قناعة وضمير قبل كل �سيء.

بقتل  عاقب 
ُ
ت ل  واإلسالمية  العربية  الدول  باقي  فإن  اإلسالمية،  الشريعة  تحكمها  التي  الدول  باستثناء 
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املرتد، لكنها قد تتخذ بحقه إجراءات عقابية أخرى، كمنعه من الزواج، أو تفريقه عن زوجته املسلمة، إذا 
كان متزوًجا )قصة نصر حامد أبو زيد(، أو حرمانه من حقوقه في امليراث وفي حضانة صغاره. كما يمكن 

ا من املتشددين.
ً
طرده من الوظيفة في بعض الدول، وغالًبا ما يضطر إلى مغادرة البالد خوف

أما املتشددون فيعطون لـ )جريمة الردة( بعًدا مختلًفا، عندما يبادرون، نصرة وحماية لدينهم، إلى معاقبة 
بذلك،  أفتى شيٌخ  إذا  قتله  في  يترددون  ل  وهم  والدولة.  والقانون  القضاء  عن  النظر  بغض  بأيديهم  املرتد 

متقربين بقتله من هللا، ضامنين الجنة وحورياتها.  

ا: في حرية املجاهرة بالدين من قبل غير املسلمين
ً
ثالث

فرض على غير املسلمين في ما يتعلق بحرية إظهار الدين/ املجاهرة بالدين، خاصة 
ُ
ثمة بعض القيود ت

على من هم خارج الديانات السماوية، حيث تتوقف حريتهم باملجاهرة وممارسة طقوسهم وشعائرهم وإقامة 
الطقوس  لهذه  وحساسيتهم  تقبلهم  ومدى  املسلمين،  مجتمع  مشاعر  على  الدينية  واحتفالتهم  معابدهم 
واملمارسات، واملعيار الذي يضعه الفقهاء لذلك هو »عدم تحدي الشعور اإلسالمي مما قد يؤدي إلى فتنة 

واضطراب«)17(. 

فوجود املعابد لغير املسلمين ممنوع في بعض املناطق )أرض الحجاز(، لقول النبي »ل يجتمع دينان في 
في مناطق أخرى، على أل يستحدث جديد منها )أمصار املسلمين()18(،  جزيرة العرب«، ووجودها مسموح 
وفي مناطق ثالثة يتوقف األمر على إجازة اإلمام، وفي مناطق رابعة ل ُيمنع الكتابيون من إقامة معابدهم)19(. 

املعابد،  الدينية من قبل غير املسلمين فهو مسموح عموًما ما دام محصوًرا داخل  إقامة الشعائر  أما 
أما إظهاره خارج املعابد فخاضع لعتبارات ما يسمى بالنظام العام، واآلداب العامة، والذوق العام.. أي إنه 
مسموح باملقدار الذي ل يجرح فيه الشعور العام والذوق العام لـألغلبية املسلمة )20(. وهذه مسألة نسبية، 

زماًنا ومكاًنا، ويعود أمر تقديرها إلى اإلمام.

ق: يمكن لغير املسلم في بالد اإلسالم أن يفعل 
ّ
وف

ُ
وسأجازف بتلخيص األمر على الشكل التالي، وأرجو أن أ

ما يريد، باستثناء ما يتصل بما هو محرم أو مكروه أو مستفز للمسلمين، ففي هذه الحال عليه أن يفعله 
مستتًرا في أماكنه الخاصة، كي ل يجرح مشاعر املسلمين ول يظهر كاملتحدي لدينهم وقيمهم. 

)17)  الشيخ يوسف القرضاوي، مرجع سابق، صفحة 15

)18)  أمصار املسلمين هي األرا�ضي التي فتحها املسلمون بالقوة 

)19)  عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص 43 وما بعد.

)20)  فهمي هويدي، مرجع سابق. 
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رابًعا: في تولي الوظائف العامة لغير املسلمين

العامة  باملصلحة  تتعلق  التي  واملناصب  الوظائف  تولي  املسلمين  لغير  يمكن  ل  أنه  على  الفقهاء  يجمع 
للمسلمين، كالخالفة والقضاء وما يتصل باملحافظة على أمن وسيادة البالد. 

خامًسا: في حرية العمل والتجارة لغير املسلمين

في  الحرية  مطلق  الشريعة،  وفق  للذميين،  فإن  الخنزير..  ولحم  الخمور  وبيع  بالربا  يتعلق  ما  باستثناء 
مباشرة األعمال التي يرونها، شأنهم في ذلك شأن املسلمين. وعلة تحريم تلك األحكام هي »سد ذريعة الفساد 
وإغالق باب الفتنة«)21(. أما تطبيق ذلك على أرض الواقع فيراوح بين الشدة في الدول اإلسالمية الخالصة 

كالسعودية، والتخلي في دول أخرى كسورية ولبنان.

)21)  الشيخ يوسف القرضاوي )غير املسلمين في املجتمع اإلسالمي( صفحة 16 و 17
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الفصل الثالث
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آليات انتهاك حرية الدين واملعتقد – املداخل والذرائع

أن  انتهازيين،  لسياسيين  أو  منغلقين،  إلسالميين  يمكن  كيف  سؤال:  عن  اإلجابة  الفصل  هذا  يحاول 
كما  واملعتقد،  الدين  حرية  بينها  ومن  اإلنسان،  حقوق  ومعايير  ملتطلبات  واحترامنا  ينا 

ّ
تبن إمكانية  يعطلوا 

رؤيتهم  فرض  مرحلة  إلى  الوصول  متشددين  منغلقين/  إلسالميين  يمكن  وكيف  الدولية؟  املواثيق  أقرتها 
ومفهومهم لحقوق اإلنسان على املجتمع؟ بأي ظروف وبأي ذرائع وبأي أدوات وآليات؟

 مناقشة الذريعة التاريخية الرئيسة التي ترفعها الدول اإلسالمية في 
ً

لإلجابة عن هذا السؤال، علينا أول
وجه العالم للتهرب من تبني املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، وهذه الذريعة هي »الخصوصية الحضارية«. 
ثم نناقش الذريعة األخرى التي يدفع بها بعض فقهاء املسلمين لفرض رؤيتهم لحقوق اإلنسان على املجتمع، 
التي  القانونية  الوسيلة  نناقش  ثم  العامة..«.  واملصلحة  العامة  واآلداب  العام  »النظام  هي  الذريعة  وهذه 
هي  الوسيلة  وهذه  والدولة،  املجتمع  على  واملعتقد  الدين  حرية  بخصوص  آرائهم  فرض  إمكانية  لهم  توفر 

»النصوص الدستورية والقانونية«. لكن قبل ذلك نبدأ بتوضيح أسباب هواجسنا من تحقق ذلك. 

: أسباب الهواجس
ً

أول

قد يسأل سائل: ملاذا هذا الخوف ونحن في سورية بمنأى عن كل ذلك، ولم يكن في تاريخنا قوى إسالمية 
متشددة تحاول فرض رؤيتها وأجندتها على البالد، واإلسالم السوري معتدل عموًما ومتفهم ملتطلبات العصر 
والحداثة، وطاملا احتوت الدساتير على نصوص دينية دون أن يستثمرها أحد، ودون أن يحس بها أحد، ولم 
نسمع عن أحٍد لجأ إلى القضاء للدفاع عن حق من حقوق هللا، ول عن اعتراض على قانون ملخالفته للشريعة 

اإلسالمية، مستنًدا إلى نص دستوري يعتبر الشريعة مصدًرا من مصادر التشريع..

هذا السؤال محق، ومهم جًدا لتبرير كل هذا البحث، وأجيب عنه باآلتي:

: ل يمكن القياس على تاريخ البالد القريب، ألنه كان مشوًها ومصطنًعا ألبعد الحدود، بسبب نظام 
ً

أول
فال  �سيء،  كل  وشوه  وفبرك  واصطنع  وسّيس  والنار،  بالحديد  البالد  حكم  فاسد  مافيوي  شمولي  بولي�سي 
م للناس،  قدَّ

ُ
، ول معارضة ول حياة سياسية ول حرية ول أرقام ول حقائق ت

ً
برملان منتخًبا ول قضاء مستقال

والدستور حبر على ورق، وليس ألمر أن يحصل إل وفق ما يراه الدكتاتور وأجهزته.. لذلك، وفي بيئة كهذه، 
ل يمكن معرفة �سيء عن حقائق األمور، وما يدور في الصدور. وبذلك يكون القياس على التاريخ القريب في 

غير محله.

ثانًيا: نظام األسد، وبحكم كونه نظام أقلوي بمواجهة أغلبية سنية يراها الخطر الرئيس على بقائه، كان 
يحرص على كسب ود األقليات وجعلها تشعر باألمان بوجوده وتلتف حوله بمواجهة األكثرية السنية، كما 
كان يحرص على الظهور بمظهر النظام الحضاري الَعلماني أمام العالم، لذلك كان من املستحيل أن يسمح 
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بأي سلوك يعكر هذه الصورة. يضاف إلى ذلك ما تركته مجازره الرهيبة بحق أهالي حماة وغيرها في مطلع 
الثمانينات من القرن املنصرم، وتوقيع عقوبة اإلعدام على مجرد النتساب إلى جماعة اإلخوان املسلمين)22(، 

من خوف لدى الناس. كل ذلك أنهى احتمال ظهور صوت مخالف.  
ر كثيًرا في قناعات الناس وأنماط تدينها.. فأصبحت الثقة  ا: إن ما حصل في العقد األخير في سورية غيَّ

ً
ثالث

بين الجماعات السورية شبه معدومة، وأصبحنا أمام مظلومية سنية هائلة نتيجة العنف املفرط الذي وقع 
على أبنائها، والتدمير املنهجي والهمجي لبيئاتها وحواضرها.. ويضاف إلى املشهد سيطرة التنظيمات السلفية 
الدولي عن سورية وأهلها. فترسخت  والتخلي  املعارضة،  في مناطق  املدعومة خليجًيا على األرض  الجهادية 
ة بأنهم يتعرضون إلبادة وتهجير منهجيين من قبل النظام وحلفائه، وسط صمت العالم،  قناعة ماليين الُسنَّ
وربما مباركته... كل هذه التفاصيل غيرت نمط التدين في سورية، وأخذته باتجاه التشدد والعنف، ولم يعد 
باإلمكان التعويل على نمط تدين معتدل متصالح مع العصر، كما كانت الحال في سورية قبل الثورة. هذا 
يعني أننا سنواجه محاولت جدية لفرض نصوص دينية شديدة في الدستور، ومن ثم استثمارها في ظروف 

مواتية. 
فقد  وموضوعية،  تاريخية  ألسباب  مستبعدة  كانت  والتي  الديني،  النص  استثمار  احتمالت  أما  رابًعا: 
ا 

ً
تصبح واردة في ظروف تاريخية وموضوعية مختلفة، ومن كان مضطًرا إلى إخفاء عواطفه وتطلعاته خوف

من نظام مستبد، قد ل يتردد في إظهارها مع تغير هذا النظام، وظهور بيئة مواتية، ولنا في التجربة املصرية 
 للدين، ولم يكن ثمة 

ً
صرة

ُ
خير مثال، ففي حقبة عبد الناصر لم يكن ثمة من يجرؤ على مراجعة املحاكم ن

محاكم تجرؤ على استقبال دعاوى بهذا اإلطار، ولم يكن ثمة مفٍت يجرؤ على تكفير أحد، رغم أن الدستور 
ينص في مادته الثالثة على أن »اإلسالم دين الدولة..«)23(. ثم تغيرت الحال، بعد وفاة عبد الناصر ومجيء 
السادات )الرئيس املؤمن( الذي اختار املزاودة في موضوع الدين، لسحب البساط من تحت أرجل القوميين 
الناصريين، فأطلق اإلخوان من السجون، وفتح الباب واسًعا أمام القوى اإلسالمية، فبدأت فتاوى التكفير 
بالظهور، وبدأت املحاكم باستقبال الدعاوى التي تتهم الناس بالكفر والردة، وإصدار األحكام بحقهم استناًدا 

إلى نصوص دستورية وقانونية توفر هذه املشروعية.  
خامًسا: والحتياط واجب، ومن واجبنا كـ )باحثين – سياسيين – قانونيين - مثقفين – نخب...( ونحن 
نعمل لخالص بالدنا واستقرارها، أن ندعم دستوًرا متقدًما خالًيا من األلغام، خالًيا من الثغرات التي يمكن 

أن تجد من يستغلها في لحظة تاريخية ما. 

ثانًيا: الذرائع

الخصوصية الحضارية:. 1

الثقافية  أو  الحضارية  منها حكومات دول عربية وإسالمية، بحجة الخصوصية  تدفع حكومات كثيرة، 
عندما تجد نفسها مضطرة إلى التوقيع أو املصادقة على ميثاق دولي يتعلق بحقوق اإلنسان، يفرض عليها 
التزامات ل يمكنها تطبيقها، أو ل ترغب في تلبيتها، فيكون التهرب باتجاه هذا الفضاء الواسع املائع املطاط، 

)22)  القانون رقم 49 لعام 1980

)23)  الدستور املصري لعام 1956
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املسّمى »الخصوصية الحضارية«، الذي ل يمكن ضبطه من قبل املجتمع الدولي، لحساسيته وخصوصيته 
تجاه  )ظاهريين(  ومرونة  تفهًما  الدولية  املنظمات  بدي 

ُ
ت لذلك  بلد.  كل  وحضارة  وثقافة  بتاريخ  وارتباطه 

العتراضات والتحفظات التي تقدمها الحكومات على تلك املواثيق، متذرعة فيها بالخصوصية الحضارية. 
ل القواعد التي يتم التحفظ عليها، ورغم تأكيد  ِ

ّ
على الرغم من أن هذه العتراضات والتحفظات غالًبا ما تعط

املنظمات الدولية على عاملية وشمولية حقوق اإلنسان، وصالحيتها للتطبيق في جميع املجتمعات مهما كانت 
أو  صفة  أي  عن  النظر  بغض  إنساًنا،  بصفته  باإلنسان  ملحقة  الحقوق  تلك  ألن  وتمايزاتها،  خصوصيتها 

انتماء آخر له)24(.  

ل خالف في أن الخصوصية الحضارية حقيقة موجودة في كل مجتمع، ساهمت في تشكلها عبر التاريخ 
املجتمع  تعطي  التي  وهي  التاريخية...،  والظروف  والقيم  والعادات  واللغة  كالدين  متداخلة،  كثيرة  عوامل 
ميزه عن غيره. وهذه الخصوصية ل يمكن تجاوزها أو تجاهلها عند سن مواثيق عاملية 

ُ
طابعه وفرادته، وت

الدول  تلك  في  ما هو سائد  تلك مع  أو  الدرجة  إلى هذه  تتعارض  تتضمن قواعد جديدة قد  للدول،  عابرة 
من قيم ثقافية وحضارية خاصة بها. وتزداد مشكلة التعارض واملواءمة كلما اقتربت القواعد الجديدة مما 
هو مقدس لدى الشعوب في هذه الدولة أو تلك. لذلك يكون هذا التفهم وتلك املرونة وذلك التساهل من 
قبل املنظمات العاملية، عند وضع املواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذها. وهذا طبيعي 

ومفهوم.

لكن املشكلة أن هذا الحق الطبيعي واملفهوم، غالًبا ما يتم استغالله من قبل جماعات إسالمية لفرض 
مفهومها للدين، أو من قبل حكومات غير ديمقراطية، ذات سجل حافل بانتهاكات حقوق اإلنسان، للتهرب 
أن  يعني  علي من شأن اإلنسان وحقوقه. وهذا 

ُ
ت تتضمنه من قواعد  املواثيق، وما  تلك  تجاه  التزاماتها  من 

الدفع بالخصوصية الحضارية من قبل تلك الحكومات، في اعتراضاتها وتحفظاتها على تلك املواثيق، إنما هو 
مطلب حق ُيراد به باطل. وإنما هي أجندات ظالمية أو سياسية تتلطى خلف تلك الدفوع.

في عاملنا العربي، تكاد الخصوصية الحضارية تتكثف في الشريعة اإلسالمية، حيث ل يجد الحكام العرب 
نرى  نكاد  إننا ل  الدولية. حتى  املواثيق  بنود  لالعتراض على بعض  منها  ا 

ً
تماسك وأكثر  وأقوى  أفضل  ذريعة 

ذريعة أخرى في جميع العتراضات والتحفظات التي دفعت بها الحكومات العربية في الستحقاقات الخاصة 
بمواثيق حقوق اإلنسان. نسوق بعض األمثلة:

العالمي  اإلعالن  من   18 املادة  على  وسورية  والعراق  السعودية  العربية  اململكة  من  كل  اعترضت  فقد 
لحقوق اإلنسان عام 1948، بحجة مخالفتها ألحكام الشريعة. 

أما مصر فقد تحفظت على املادة نفسها، خاصة فيما يتعلق بحرية تغيير الدين، وقال مندوبها لدى األمم 

)24)  جاء في البند األول من املادة الخامسة من كال العهدين الدوليين: »ليس في هذا العهد أي حكم يمكن تأويله على نحو يفيد انطواءه 
على حق ألي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات املعترف بها في 

هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه«.
كما نصت الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان الذي عقد في طهران عام 1968، على »أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

يمثل تفاهًما تشترك فيه شعوب العالم على ما لجميع أعضاء األسرة البشرية من حقوق غير قابلة للتصرف والنتهاك«.
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ر بال ترو أو تفكير وكثيًرا ما ُيغّير الرجل ديانته  املتحدة آنذاك مبرًرا تحفظه: »إن اإليمان الديني يجب أل ُيغيَّ
تحت مؤثرات خارجية كالطالق«)25(. 

ا على اإلعالن جاء فيه: »تفسر حكومة مملكة البحرين أحكام املواد )3( 
ً
البحرين بدورها سجلت تحفظ

و )18( و )23( على أنها ل تؤثر بأي شكل من األشكال على تعاليم الشريعة اإلسالمية«.

وعند انضمامها للعهدين الدوليين، اشترطت مصر أن ل يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
وأصدرت بياًنا بهذا الخصوص )26(.

أما دولة قطر فأبدت تحفظاتها على بعض بنود العهد عند النضمام، وجاء في بيانها:

ا للتشريعات املعمول بها في قطر 
ً

»1- تفسر دولة قطر مصطلح »عقوبة« في املادة 7 من العهد وفق
والشريعة اإلسالمية.

الشريعة  مع  تتعارض  ل  أنها  أساس  على  العهد  من   18 املادة  من   2 الفقرة  قطر  دولة  تفسر   -2
ا لهذا التفاهم.

ً
اإلسالمية. وتحتفظ دولة قطر بالحق في تنفيذ هذه الفقرة وفق

اإلسالمية.  الشريعة  مع  يتعارض  ل  بما  العهد  من   23 املادة  من   2 الفقرة  قطر  دولة  تفسر   -4
ا لهذا التفاهم.

ً
وتحتفظ دولة قطر بالحق في تنفيذ هذه الفقرة وفق

عدم  يتطلب  شعائره  وممارسة  دينه  املرء  اعتناق  بأن  العهد  من   27 املادة  قطر  دولة  تفسر   -5
حقوق  أو  العامة،  والصحة  العامة  السالمة  وحماية  العامة  واألخالق  العام  النظام  قواعد  انتهاك 

اآلخرين وحرياتهم األساسية«)27).

النظام العام واآلداب العامة . 2

املرتبطة  القانونية  القواعد  عن  للتعبير  العام«،  »النظام  مصطلح  يستخدم  الوضعية،  القوانين  في 
باملصلحة العامة للمجتمع والدولة، والتي تعلو على مصالح األفراد الذين ل يستطيعون مخالفتها، لذلك 
سمى بـ »القواعد اآلمرة«. ومعيار »املصلحة العامة« نسبي تماًما، يختلف بين زمان وآخر وبين مكان وآخر، 

ُ
ت

فما قد يكون مصلحة عامة في هذا املجتمع قد ل يكون كذلك في مجتمع آخر. 

 أما النظام العام من منظور الفقه اإلسالمي، فيعني »حق هللا« الذي يتصل باملصلحة العامة للمسلمين، 
ول تجوز مخالفته، كما ل يجوز العفو أو الصلح أو التسامح فيه)28(.

)25)  د سليم نجيب )حرية العقيدة في اإلسالم وفي مصر( موقع إيالف، 19 كانون األول/ ديسمبر 2004

(26(  https://hypatia1.blogspot.com/2012/08/blog-post_22.html 

(27(  https://2u.pw/MkXWk

)28)  عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، الجزء 3، صفحة 70 - 71

https://hypatia1.blogspot.com/2012/08/blog-post_22.html
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الناس  وجد  القواعد  من  »مجموعة  السنهوري  العالمة  حسب  فهو  العامة«  »اآلداب  مصطلح  أما 
ا لناموس أدبي يسود عالقاتهم الجتماعية. وهذا الناموس األدبي هو وليد 

ً
أنفسهم ملزمين باتباعها طبق

املعتقدات املوروثة، والعادات املتأصلة، وما جرى به العرف، وتواضع عليه الناس، وللدين أثر كبير في 
تكييفه« )29(. وهو أيًضا مصطلح نسبي جًدا يختلف بين األمم واألجيال واألزمنة. 

ومعيار »املصلحة العامة« الذي نقيس به قواعد النظام العام، ومعيار »الناموس األدبي« الذي نقيس به 
اآلداب العامة، هما معياران موضوعيان اجتماعيان ل ذاتيان، تتم العودة فيهما إلى ما تواضع عليه عموم 
القيم  إلى منظومة من  بعيد، ألنهما يستندان  إلى حد  بالدين  نفسه، مرتبطان  الوقت  في  الناس)30(. وهما، 
واآلداب والعادات املستمدة أساًسا من الدين)31(، وعلى القضاء الرجوع إلى منظومة القيم تلك لفحص مدى 

ر أمامه مع النظام العام أو اآلداب العامة.
َ
انسجام أو تعارض ما ُينظ

قبل  من  بهما  الدفع  يتم  ذريعتان  الحضارية،  الخصوصية  كما  هما،  العامة  واآلداب  العام  والنظام 
السلطات لتعطيل أي قرار أو ميثاق دولي ل يالئمها، ويتم الدفع بهما من قبل أي ذي مصلحة نصرة لدينه، 
إذا أسعفته الوسائل القانونية. وقد رأينا في الفصل السابق أن حرية غير املسلمين في إظهار دينهم وممارسة 
الفقهاء،  العامة، كما يحددها  العام واآلداب  النظام  في مجتمعات املسلمين، تخضع لعتبارات  طقوسهم 

ويقدرها اإلمام.

من  للتملص  دائًما،  ومناسبة  دائًما،  حاضرة  الحضارية  الخصوصية  ذريعة  تكون  ذلك،  على  وبناء 
الستحقاقات الدولية التي يترتب عنها التزامات تجاه حقوق اإلنسان وحرياته، ومنها حرية الدين واملعتقد. 
وذريعة النظام العام واآلداب العامة حاضرة دائًما ومناسبة دائًما لتقييد الحريات وفق ما تراه السلطات 

القائمة. والذريعتان كافيتان لتقويض حقوق اإلنسان من أساسها، إذا ما أتيحت لهما الفرصة. 

ا: الوسائل
ً
ثالث

الدستور. 1
1.1 النص الديني في الدستور

الدولة، ودين ورئيس  أبرزها ثالث: دين  الدستور بطرق مختلفة ومواقع مختلفة،  في  الديني  النص  يرد 
الدولة، ومصدر التشريع.

دين الدولة اإلسالم  	...	

)29)  عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، صفحة 59

)30)  عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، صفحة 60

)31)  املوسوعة العربية، القانون الخاص - النظام العام واآلداب العامة، صفحة 386
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فصح عن مدلولت 
ُ
ترد عبارة »دين الدولة اإلسالم« في معظم الدساتير العربية، وهي عبارة غامضة ل ت

ومعان محددة، ول يمكن معرفة اآلثار التي يمكن أن تترتب عنها، لذلك تختلف التفسيرات حولها، وتتراوح، 
الدولة.  الَعلمانية عن  أنها عبارة رمزية، الغرض منها دفع شبهة  وفق موقع املفسر وانتمائه. فالبعض يرى 
والبعض يراها تعني أن اإلسالم هو مرجعية أولى للدولة ل يجوز تجاوزها، وعلى التشريعات واألحكام أن تـأتي 
منسجمة، أو غير متعارضة معها. واألكثر إسالمية يرى أن العبارة تعّبر عن فهم صحيح لإلسالم؛ من حيث 
ه ديٌن من جانب، ومن حيث إنه منظومة حكم متكاملة تغطي كل شؤون الحياة من جانب آخر، لذلك 

ّ
إن

تعني العبارة »دين الدولة اإلسالم« أن الحكم يقوم على الشريعة اإلسالمية)32(.

22، بالتشديد  اللجنة األممية املعنية بحقوق اإلنسان اكتفت، في البند التاسع من تعليقها العام رقم 
على أن ل تؤثر نصوص من هذا النوع على حقوق الناس في التمتع بحرياتهم الدينية كما هي واردة في العهد: 
»العتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي، أو باعتبار أن أتباعها يشكلون 
أغلبية السكان، يجب أل يؤدي إلى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق املنصوص عليها في العهد، بما 
في ذلك املادتان 18 و27، كما يجب أل يؤدي إلى أي تمييز ضد أتباع الديانات األخرى أو األشخاص غير 

املؤمنين بأي دين«)33(.

أما املقرر الخاص املعني بحرية الدين واملعتقد، فقال في تقرير له: »ومع ذلك، يبدو من الصعب، إن 
لم يكن من املستحيل، تصور أي تطبيق ملفهوم )دين دولة( رسمي ل ينطوي في املمارسة على آثار ضارة 

باألقليات الدينية، ومن ثم يميز ضد أفرادها« )34(.

لكن، بعيًدا من اإلسالميين، ومن رأي املنظمات الدولية، فإن الرأي الغالب لدى فقهاء القانون هو أن 
 رمزًيا ل أكثر، ول تعني سوى أن الدولة جزء من العالم اإلسالمي، أو من األمة اإلسالمية، 

ً
العبارة تحمل مدلول

إن صح التعبير. وهي ل ترتب على املشرع أو الحاكم أي التزامات قانونية، ول تعطي الحجة، ول تتيح الفرصة 
أمام أحد لالعتراض، أو مراجعة املحاكم للطعن بالقوانين واألحكام بحجة مخالفتها ألحكام الشريعة. وهي 
وضع  للمسلم  يكون  بحيث  دينهم،  أساس  على  الناس  بين  للتمييز  للدولة  الحق  تعطي  ل  أخرى  جهة  من 
 ُيلحق باألفراد الطبيعيين، ول 

ٌ
تفضيلي عن غيره.)35( ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن اإلسالم، بل أي دين، وصف

يمكن أن ُيلحق بشخصية اعتبارية كاملؤسسة أو الدولة، ألنه يعني اإليمان والعتقاد واملمارسات التعبدية 
املختلفة.. هو �سيء مرتبط بالضمير والقناعات الشخصية لألفراد الطبيعيين. ويسوقون في هذا اإلطار أمثلة 
عن دول ديمقراطية َعلمانية مرموقة تضع هذه العبارة في دساتيرها، دون أن يترتب عنها أي أثر قانوني، ودون 

أن تمس بمبدأ املواطنة، ودون أن تبيح للدولة التدخل في أديان الناس ومعتقداتها. 

)32)  د حسين علي الكريطي )التنظيم الدستوري ملكانة الشريعة اإلسالمية في النظام القانوني( جامعة الكوفة/ كلية القانون. 

)33)  اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان – التعليق 22 – مرجع سابق.

 ،)A/67/303( 2012 الفقرة 66، وتقريره املؤقت لعام ،)A/HRC/19/60( 34)  انظر تقرير املقرر الخاص املعني بحرية الدين أو املعتقد(
الفقرة 47.

)35)  نادر جبلي، إشكالية الدين في الدستور السوري املقبل، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 24 آب/ أغسطس 2016
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2016/08/The-problem-of-religion-in-the-Syrian-constitution.pdf
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لكن عبارة »الرأي الغالب« ل تكفي لبث الطمأنينة في النفوس، فاملشكلة تبقى قائمة عند أصحاب الرأي 
»غير الغالب« من اإلسالميين املنغلقين، فهؤلء، مع أنهم ل يعترفون بالدساتير ول بأنماط وآليات الحكم 
الحديثة، ل يتورعون عن استغالل أي نص دستوري، أو أي آلية من آليات الحكم للوصول إلى مآربهم. وهم 
يقرؤون النصوص بصورة انتقائية مصلحية، لستثمار ما يمكن استثماره منها. حصل هذا في غير مكان وغير 
زمان، وكلما تسنح الفرصة. نقتبس جزًءا من مقال للكاتب الجزائري حميد زنار: »في الجزائر، يقفون ضد 
مشروع إلغاء عقوبة اإلعدام مستندين على املادة الثانية من الدستور الجزائري القائلة بأن “اإلسالم 
دين الدولة”، كما حاولوا إهدار دِم الروائي كمال داود ومنع فيلم الوهراني ومحاكمة مخرجه وتكفيره، 
الوضع أسوأ  )36(. وطبًعا  الدستورية«  املادة  النبوي استناًدا على نفس هذه  باملولد  وحتى منع الحتفال 

بكثير في مصر ودول أخرى، وسنأتي على التجربة املصرية بفقرة مستقلة.

دين رئيس الدولة اإلسالم 	...	

باقي  بين  من  السوري،  الدستور  على  حكًرا  يكون  اإلسالم«  الجمهورية  رئيس  »دين  أن  على  النص  يكاد 
الدساتير العربية. ونمّر على ذلك بعجالة باعتباره نًصا واضح املعنى واألثر واألبعاد. ول ينال من حرية الدين 
منصب  إلى  الوصول  من  األخرى  الديانات  أتباع  حرمان  هو  إهماله،  يمكن  ثانوي  جانب  من  إل  واملعتقد 
الرئاسة. لكن ل يمكن توظيفه من قبل الجماعات اإلسالمية لخدمة أغراضها، كما هو الحال مع النصوص 

األخرى. وتبقى مشكلته األكبر في أنه يجرح مبدأ املواطنة املتساوية، وهذا موضوع آخر. 

 

الشريعة كمصدر للتشريع 	...	

النص على أن »الشريعة اإلسالمية مصدر للتشريع« هو األكثر وضوًحا واألشد تأثيًرا وإنتاًجا للمفاعيل 
يه املتعلقين بدين الدولة ودين رئيس الدولة، وبالتالي يكون الخالف حوله أقل بكثير، وهذا النص 

َ
من سابق

بين:  القانونية  ومفاعيلها  شدتها  حيث  من  تتدرج  مختلفة،  بصيغ  لكن  العربية،  الدساتير  معظم  في  نراه 
»الشريعة اإلسالمية مصدر من مصادر التشريع«، »الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس من مصادر التشريع«، 
»الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيس للتشريع«، »الشريعة اإلسالمية املصدر الوحيد للتشريع«. وثمة أيًضا 
بلفظ  أو  املصري،  كالدستور  اإلسالمية«  الشريعة  »أحكام  بــ  اإلسالمية«  »الشريعة  عن  يستعيض  من 
»اإلسالم« كالدستور العراقي، أو بـ »الفقه اإلسالمي« كالدستور السوري. وسنكتفي بإعطاء فكرة مختصرة 

عن الفروق بما يكفي لخدمة أغراض البحث. 

حرية -  له  وتبقى  ب�سيء،  املشرع  يلزم  ل  فهذا  املصادر،  من  مصدًرا  الشريعة  تكون  عندما 
التشريع بما يراه مالئًما، وافق تشريعه الشريعة أو لم يوافق. وهذه الصيغة ل تمنح حًقا 
يخالف  حكم  او  بتشريع  للطعن  املحاكم  بمراجعة  أو  الشريعة،  بمخالفة  بالدفع  ألحد 

الشريعة. 

)36)  حميد زنار، صحيفة العرب، في 06 شباط/ فبراير 2015،
 https://2u.pw/Bw4q2
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أمام -  التشريع، فنحن  الشريعة مصدر رئيس من مصادر  أن  النص على  يكون  أما عندما 
حالتين: إما أن يتم ذكر املصادر األخرى إلى جانب الشريعة)37(، فيكون باإلمكان الستناد 
إلى تلك املصادر، وإما أن ل يتم ذكر املصادر األخرى، فنصبح أمام مصدر رئيس وحيد هو 
، ويكون على املشرع مواءمة تشريعاته 

ً
الشريعة، واملصادر الباقية موجودة لكن أدنى مرتبة

مع أحكامها، فال تخالفها أو تتناقض معها، ويكون باإلمكان الطعن بدستورية التشريعات 
التي تخالفها أمام القضاء. بمعنى آخر: يستطيع املشرع أن يستقي من مصادر أخرى غير 

الشريعة بشرط أن ل تتعارض معها، والشريعة هنا هي املعيار الذي ل بد من احترامه. 
أما النص على أن تكون الشريعة هي املصدر الرئيس للتشريع، مع أل التعريف، فهذا يعني - 

، والذهاب إلى غيرها في حال العجز عن إيجاد النصوص الصريحة 
ً

أن يتم اللجوء إليها أول
جميع  في  قائًما  معها  التعارض  عدم  شرط  يبقى  أن  على  منها،  الشتقاق  حتى  أو  ضمنها، 

األحوال. 
أما النص على أن تكون الشريعة هي املصدر الوحيد، فليس أمام املشّرع إل اللجوء إليها، - 

فإذا لم يجد ضالته في نص صريح، لجأ إلى الشتقاق، وليس ثمة طريق آخر. ونكون في هذه 
الحال أمام دولة دينية خالصة كالسعودية وإيران.

قصور النص الدستوري واإلحالة إلى القانون 	.	

القواعد  ووضع  لتنظيمه  القانون  إلى  األمر  ويحيل  مقتضًبا،  قصيًرا  الدستوري  النص  يأتي  ما  عادة 
مون 

ّ
والتفاصيل الالزمة لتطبيقه، فيصبح النص الدستوري تحت رحمة القانون، أي تحت رحمة من يتحك

ه، 
ُّ
روا صدوره، أو وضعوا فيه قيودا تشل أو أخَّ القانون،  التشريعية، فإذا أرادوا عطلوا صدور  العملية  في 

وتفرغ النص الدستوري من مضمونه الذي ُوضع من أجله. هذا يحصل بكثرة في الدول غير الديمقراطية التي 
غم مستبدة تسيطر على كل مؤسسات الدولة، كحالتنا في سورية. فالدستور في هذه الدول وثيقة 

ُ
تحكمها ط

صاغ نصوصه 
ُ
ت البالد، لذلك  للعالم عن حالة  الرئيسة إعطاء صورة وردية  إلى حد بعيد، وظيفته  شكلية 

الحساسة، كتلك املتعلقة بحقوق اإلنسان، بما يوحي أنها حضارية ومتقدمة، لكن بصيغة عامة مبتسرة 
ناقصة، تاركة للقانون إكمال املهمة، فيأتي القانون، إذا أتى، حسب ما يشتهي أولو األمر، ويتحول النص 
نون، ومحكمة  الدستوري إلى مجرد حبر على ورق. ولنا أن نتخيل املشهد بوجود برملان شكلي أعضاؤه معيَّ
ن الرئيس أعضاءها.. ويمكننا سوق أمثلة عديدة من واقعنا السوري، لكن أكتفي بذكر  دستورية شكلية ُيعّيِ

مثالين أقتبسهما من مقال لي حول املوضوع: األول من دستور 1973، والثاني من دستور 2012: 

»لكل مواطن حق اإلسهام -  1973 على أن  26 من دستور عام  املثال األول: »نصت املادة 
في الحياة السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية، وينظم القانون ذلك«، لكن 
قانون تنظيم األحزاب لم يصدر حتى آب/ أغسطس 2011، وبقيت املادة الدستورية معطلة 
ينظمه،  قانون  وجود  عدم  بسبب  محظوًرا  األحزاب  تشكيل  بقي  أي  عاًما،   38 من  ألكثر 

)37)  من أهم مصادر التشريع العرف والجتهادات القضائية والتشريعات املقارنة ومبادئ العدالة.
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- غير مرخصة، حتى تلك املنضوية تحت جناح البعث 
ً

وكانت جميع األحزاب املوجودة -فعال
فيما يسمى بـ »الجبهة الوطنية التقدمية«.

2012 على أن: »للمواطنين حق الجتماع -  44 من دستور عام  املثال الثاني: »نصت املادة 
والتظاهر سلمًيا، واإلضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور، وينظم القانون ممارسة 
املرسوم  وهو  التظاهر،  حق  ممارسة  سينظم  الذي  القانون  إلى  نأتي  ثم  الحقوق«.  هذه 
فكرة  على  -عملًيا-  تق�سي  أحكام  على  احتوى  أنه  فنجد   ،2011 لعام   54 رقم  التشريعي 
التظاهر من أساسها، فاملادة 3 من املرسوم حصرت حق تقديم طلبات التظاهر باألحزاب 
: »يحق للمواطنين واألحزاب السياسية واملنظمات 

ً
واملنظمات واملواطنين املرخصين أصول

 تنظيم املظاهرات، 
ً

الشعبية والنقابات املهنية ومنظمات املجتمع األهلي املرخصة أصول
بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية، وبما 
ل يؤدي إلى عرقلة سير املرافق العامة بانتظام واطراد«. إذن؛ ل يستطيع التظاهر من ل 
النظام، ويعمل  في كيانات مرخصة، وما هو مرخص من كيانات هو من صنيعة  ينخرط 
بإشراف املخابرات. فماذا بقي من حق التظاهر؟ ناهيك عن القيود اإلجرائية املستحيلة 

التي فرضها املرسوم على الراغبين في التظاهر)38(.

وعلى ذلك؛ يمكنني القول إن قصور النص الدستوري، واإلحالة للقانون، هو أخطر أداة بيد من يرغب 
في/ ويملك القدرة على شل النصوص الدستورية وتفريغها من مضمونها، والتحكم في مصير العباد. وخطورتها 
تكمن في نتائجها، وفي سهولتها وأحقيتها أيًضا. فمن الطبيعي واملألوف أن ل يدخل الدستور في التفاصيل، 

ويترك تنظيمها للقانون، وهذا شأن كل دساتير األرض. لذلك تبدو القصة في سياقها الطبيعي..

قانون ازدراء األديان. 2

هو قانون ُيجّرِم ازدراء الدين وإهانة الرموز واملقدسات، ويعاقب مرتكبيها، باعتباره )الزدراء( يحض على 
الكراهية والعنف والفتنة بين الناس، على ما يقول مؤيدو هذا القانون، وهم غالًبا من الجماعات الدينية 

على اختالف مشاربها.. 

القانون خالفي إلى حد بعيد، يريده املتدينون، ومن يركبون على الدين، ومن يريدون إسكات املختلفين 
وجماعات  والديمقراطيون  الَعلمانية  أنصار  ويرفضه  ذكرنا.  كما  والكراهية  الفتنة  منع  بحجة  ثمن.  بأي 

 رئيًسا للنيل من حرية الرأي والتعبير وقمع املختلفين.
ً

حقوق اإلنسان، باعتباره مدخال

حظر بالقانون أية دعوة إلى 
ُ
يتوسل مريدو تجريم الزدراء بالفقرة 2 من املادة 20 من العهد، التي تقول: »ت

الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريًضا على التمييز أو العداوة أو العنف«. معتبرين أن 
ازدراء األديان هو »دعوة للكراهية الدينية تحرض على التمييز والعنف«. وطاملا سعى هؤلء )مؤيدو القانون( 
لتمرير هذا القانون في بلدانهم، وعلى املستوى الدولي، عبر املنظمات األممية واإلقليمية. لكنهم، وإن أصابوا 
 ذريًعا على املستوى األممي، بفضل املوقف الصارم للدول الغربية 

ً
نجاًحا في هذا البلد أو ذاك، فشلوا فشال

التي تخ�سى من استغالل القانون للنيل من حرية الرأي والتعبير في تلك البالد التي ل تقيم كبير وزٍن لإلنسان 

ا للقانون(، صحيفة جيرون، 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016
ً

)38)  نادر جبلي، )وفق
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وحرياته. وقد أكدت هذه املخاوف نتائج دراسة قامت بها منظمة »Freedom House« حول تطبيق القوانين 
التي تجّرِم ازدراء األديان في عدد من الدول، إذا جاء في الدراسة »إن النتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان 
الدولية هي السمة السائدة في تلك الدول التي تحتفظ بتشريعات تجّرم ازدراء األديان، ألن الحكومات 

غالًبا ما تستغل تلك التشريعات لقمع حرية التعبير وحرية ممارسة األديان األخرى«)39(.

تجريم ازدراء األديان، عبر القانون، أمٌر بمنتهى الخطورة في بالدنا، ألنه أداة فعالة جًدا بيد الجماعات 
وحقوقهم  حرياتهم  من  والنيل  الناس  وتخويف  األفواه  لكّم  خصوًصا،  منها  والسلفية  عموًما،  الدينية 
الواسع  مجاله  في  تكمن  الشديدة  وفعاليته  واملعتقد.  الدين  حرية  بينها  ومن  والتعبير،  الرأي  في  الطبيعية 
املطاط، وقابليته للفهم والتأويل الشخ�سي والنسبي، فقد يرى أحدهم في تعليق في )فيسبوك( تحقيًرا وازدراًء، 
 ..

ً
مثال تيمية  ابن  بالتهجم على  أدراك  فما  وازدراًء،  تحقيًرا  الشعراوي  الشيخ  التهجم على  في  آخر  يرى  وقد 

وينبري اآللف للمتابعة والصطياد في الصحف وفي الجامعات وفي مواقع التواصل الجتماعي وفي األفالم وفي 
الفنون.. فيعيش الجميع في خوف، وتتراجع الحياة الثقافية والفكرية واملبادرات الخالقة، ويتوقف إعمال 
السنة. وتصبح حرية  بالطبع لدى غير املسلمين  بالدين. والخوف يكون مضاعًفا  في كل ما يتصل  العقول 

الدين واملعتقد أثًرا بعد عين. وستتضح الصورة خالل استعراضنا للتجربة املصرية أدناه. 

  

رابًعا: التجربة املصرية

اخترنا التجربة املصرية تحديًدا، بسبب غناها وتوفرها على كل الحالت التي توضح وتدعم ما ذهبنا إليه 
في دراستنا هذه. وسنكتفي باملرور سريًعا على أبرز عناصرها ومحطاتها وأحداثها. ونبدأ استعراضنا بما يتعلق 
الدولية  املنظمات  بعض  بمالحظات  ونختم  واألحداث،  املحطات  أبرز  إلى  ننتقل  ثم  القانونية،  باملنظومة 

املعنية بحقوق اإلنسان على ما يجري في مصر. 

املنظومة القانونية. 	
النص الدستوري 

ينص الدستور املصري في مادته الثانية على أن »اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، 
 

ً
ومبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئي�ضي للتشريع«. وهذه صيغة تلزم املشرع باللجوء إلى الشريعة أول

يمنح  وهذا  التعارض،  عدم  لضمان  معها،  خارجها  من  استقاه  ما  بمواءمة  تلزمه  كما  تشريعاته،  لستقاء 
الحق الدستوري للطعن بدستورية أي تشريع أو حكم يخالف أحكام الشريعة، وبالتالي ستبقى حرية ترك 
الدين مقيدة، وكذلك حرية إقامة الشعائر الدينية لغير املسلمين، على الرغم مما تنص عليه املادة 64 من 
إقامة دور العبادة، ألصحاب األديان  أن »حرية العتقاد مطلقة« و »وحرية ممارسة الشعائر الدينية و
السماوية، حق ينظمه القانون«. ونالحظ أن حق ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة مقصور على 
أصحاب الديانات السماوية، وفي هذا انتهاك لحرية الدين واملعتقد ملن هم خارج تلك الديانات الثالث. وفي 
مادته الثالثة والخمسين يساوي بين املواطنين أمام القانون، بغض النظر عن دينهم، وُيجّرِم التمييز والحض 

على الكراهية ويلتزم بمكافحتها. 

)39)  نادر جبلي، ازدراء األديان بين الحرية واملسؤولية، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 27 آذار/ مارس 2020
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األزهر ومجمع البحوث اإلسالمية: 

حسب املادة األولى من القانون 102 لعام 1985، فإن مجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر »يختص 
للتداول  وتسجيله  الشريف  املصحف  وتداول  وعرض  وتوزيع  ونشر  طبع  على  باإلشراف  غيره  دون 
واألحاديث النبوية.... ويختص األمين العام ملجمع البحوث اإلسالمية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور 
والتسجيل  وتداول،  وعرض  وتوزيع  ونشر  بطبع  وغيرها  واملؤسسات  والشركات  ولألفراد  والنشر  الطبع 

ا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ األزهر...«)40(. 
ً

للتداول لكل ما تقدم أو بعضه وفق

العمومية  الجمعية  أفتت  عندما   ،102 القانون  في  املحدد  النطاق  خارج  كثيًرا  توسع  املجمع  دور  لكن 
لقسمي الفتوى والتشريع)41( بأن األزهر »هو صاحب الرأي النهائي فيما يتعلق بتحديد الشأن اإلسالمي 
أنواع ووسائل  ليمتلك األزهر بذلك سلطات رقابية شاملة على كل  في املصنفات السمعية والبصرية...« 
الشعر  في  التقارير ضد روايات وكتب  اإلعالم والنشر والثقافة)42(. وبالفعل نجد أن املجمع كتب عشرات 

والفكر والبحث العلمي.. وأصبح بمنزلة محكمة تفتيش تحاصر حرية الفكر واإلبداع لدى الناس)43(. 

قانون الحسبة:

نصت املادة األولى من القانون رقم 3 لسنة 1996 الخاص بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في 
مسائل األحوال الشخصية، على التالي: »تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل 
األحوال الشخصية على وجه الحسبة، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببالغ إلى النيابة العامة 
وعلى  تؤيده.  التي  باملستندات  مشفوعة  إليها  يستند  التي  واألسباب  طلبه  موضوع  فيه  يبين  املختصة 
النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البالغ وإجراء التحقيقات الالزمة أن تصدر قراًرا برفع الدعوى 
أمام املحكمة البتدائية املختصة أو بحفظ البالغ«)44(. صحيح أن املادة املذكورة حصرت حق رفع دعاوى 
الحسبة بالنيابة العامة، إل أنها أبقت ملن يشاء حق مراجعة النيابة العامة لالدعاء على من يشاء. وتبقى هذه 
ا على رقاب العباد، تخيفهم وتقيد حريتهم، وعلى أساسها تم الحكم على املفكر اإلسالمي 

ً
املادة سيًفا مسلط

املعروف نصر حامد أبو زيد وتطليقه من زوجته وهروبه من البالد، على ما سيرد لحًقا.

ازدراء األديان

ول  أشهر  ستة  عن  تقل  ل  ملدة  الحبس  »يكون  يلي:  ما  على  العقوبات  قانون  من  )و(   98 املادة  تنص 

)40)  القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع املصحف الشريف واألحاديث النبوية.

)41)  الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هي أعلى جهة لإلفتاء القانوني في نصر، مهمتها تقديم املشورة القانونية الرسمية لكافة 
جهات الدولة. 

)42)  األديان وحرية التعبير - إشكالية الحرية في مجتمعات مختلفة )مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان – سلسلة مناظرات حقوق 
اإلنسان 10( 

)43)  األديان وحرية التعبير – املرجع السابق

)44)  القانون رقم 3 لعام 1996 )تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل األحوال الشخصية(
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تزيد عن خمس سنوات، أو بغرامة ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تزيد عن ألف جنيه، العقوبة التي 
، أو بأي وسيلة أخرى، أفكاًرا متطرفة 

ً
فرض على كل من يستغل الدين في نشره، سواء بالكلمات، كتابة

ُ
ت

بغرض التحريض على الفتنة أو السخرية من أو إهانة دين سماوي أو طائفة تتبعه أو اإلضرار بالوحدة 
الفقرة  في  أعاله  ورد  كما  واملعتقد،  الدين  حرية  لنتهاك  مالئًما   

ً
مدخال تشكل  املادة  وهذه  الوطنية«)45). 

الخاصة بازدراء األديان. 

أمثلة عملية:. 	

الذي أصدر عام -  الرازق،  علي عبد  الشيخ األزهري  القرن، مع قضية  يقارب  نبدأ منذ ما 
1925 كتاًبا مهًما بعنوان: »اإلسالم وأصول الحكم«، اهتّم بمفهوم الدولة املدنية، وأثبت 
عبد الرازق فيه أن اإلسالم دين روحي ل عالقة له بالسياسة، وأن نظام الخالفة غريب عن 
اإلسالم.. ما أدى إلى غضب عارم لدى علماء األزهر، فأصدرت هيئة كبار العلماء فيه حكًما 

بطرده من الهيئة، كما تم طرده من وظيفته كقاض شرعي، فغادر البالد إلى لندن)46(. 
بعد عام واحد من قضية علي عبد الرازق، أصدر األديب الكبير طه حسين كتاًبا، بعنوان - 

»في الشعر الجاهلي«، أثار ضجة كبرى في مصر، ورأى فيه بعض األزهريين طعًنا بالدين، 
منه،  اإلشكالي  املحتوى  وإزالة  الكتاب،  اسم  تغيير  إلى  فاضطر  والزندقة،  بالكفر  فرموه 
رد من الجامعة 

ُ
الذي يتلخص ببعض عبارات أوردها طه حسين لخدمة بحثه العلمي)47(. وط

بقرار حكومي. ورغم أن املعركة انتهت قضائًيا في حينها، إل أنها بقيت مشتعلة في مصر على 
غير مستوى، في البرملان والصحافة واألوساط الدينية والسياسية. وقال طه حسين في لقاء 
تلفزيوني إن كل تلك الثورة عليه كانت ألغراض سياسية بحتة، سببها خصومته السياسية 
املزدوجة مع كل من القصر وحزب الوفد، وليس للدين ول لألدب عالقة بها)48(. ونشير إلى 
املصري  البرملان  رئيس  الوفد،  حزب  زعيم  وقوف  هو  حسين،  طه  قضية  في  بارز  تفصيل 
املطالبين برأس طه  البرملانيين  إلى جانب  )الَعلماني( سعد زغلول،  الوطني  الزعيم  آنذاك، 
 يهذي في الطريق، فماذا علينا إذا لم تفهم 

ً
 في كلمته الشهيرة: »َهبوا أن رجال

ً
حسين، قائال

البقر؟«)49(. 
عام 1959، أثارت رواية نجيب محفوظ »أولد حارتنا«، شيوخ األزهر. بسبب تناولها قصة - 

األنبياء بأسلوب رمزي، فأصدروا فتوى بتكفيره واتهموه باإللحاد والزندقة، وأخرجوه من 

)45)  املادة 98 )و( من قانون العقوبات، املعدل بموجب القانون 2006/147

)46)  صحيفة أصوات أون لين، مقال مبدعون تحت مقصلة التكفير )2-3( – 26 آذار/ مارس 2019

سب إلى شعراء الجاهلية ألغراض دينية وسياسية 
ُ
تب بعد ظهور اإلسالم ون

ُ
 أنه ك

ً
)47)  شكك طه حسين في كتابه بالشعر الجاهلي، معتبرا

 أن ذكرهما في التوراة والقرآن ل يكفي 
ً
تخدم قضية تثبيت الدين. كما شكك حسين في حقيقة وجود النبيين إبراهيم وإسماعيل، معتبرا

إلثبات وجودهما التاريخي. راجع مقال محمد سعيد عبد الحفيظ »طه حسين رائد التنوير يواجه حراس املا�ضي...« في صحيفة أصوات 
أون لين – 14 آب أغسطس 2019

(48(  https://www.youtube.com/watch?v=6W4YhZ0nH-8 

ا من انفراط عقد كتلته البرملانية، إذا وقف إلى جانب طه حسين، إضافة إلى خصومتهما السياسية.. املرجع السابق
ً

)49)  كان زغلول خائف

https://www.youtube.com/watch?v=6W4YhZ0nH-8
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امللة. والرواية، حسب محفوظ نفسه، هي »أقرب إلى النظرة الكونية اإلنسانية العامة«، 
وما اإلشارة الرمزية فيها إلى قصة األنبياء إل »إطار فني القصد منه هو نقد الثورة والنظام 
الجتماعي الذي كان قائًما«)50(واستمر الجدل حول الرواية حتى األمس القريب، ويثور كلما 
السادسة  الذكرى  وبمناسبة   ،1994 عام  وفي  الرواية.  بنشر  نشر  دار  أو  صحيفة  هّمت 
 قتله باعتباره مرتًدا )كما 

ً
لحصوله على جائزة نوبل لآلداب، هاجمه شاب بسكين محاول

قالوا له( )51(. ونشير في هذا السياق إلى تفصيل ذي دللة، هو تصريح شيخ األزهر عمر عبد 
ناحية  من  »أما  قال:  حيث  رشدي،  لسلمان  شيطانية«  »آيات  رواية  نشر  ُبعيد  الرحمن، 
الحكم اإلسالمي، فسلمان رشدي الكاتب الهندي صاحب )آيات شيطانية(، ومثله نجيب 
محفوظ مؤلف )أولد حارتنا(، مرتدان، وكل مرتد وكل من يتكلم عن اإلسالم بسوء فال بد 

أن ُيقتل، ولو كنا قتلنا نجيب محفوظ ما كان قد ظهر سلمان رشدي«)52(.
ا - 

ً
ا مساعًدا بقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، نشر أبحاث

ً
نصر حامد أبو زيد كان أستاذ

علمية تضمنت أفكاًرا رأى بعض املشايخ أنها تنطوي على الردة، فبدؤوا حملة تشهير ضده، 
وادعوا عليه أمام املحكمة مستفيدين من قانون الحسبة املذكور آنًفا، فأصدرت املحكمة 
ر 

ّ
قراًرا بتطليقه عن زوجته، باعتباره أصبح غير مسلم، ول يجوز أن يتزوج مسلمة، واضط

إلى السفر إلى الخارج.
فرج فودة مفكر بارز، اهتم في كتاباته بالدفاع عن حرية الفكر والعقيدة ودحض األصول - 

وطالب  التاريخية.  الوثائق  على  معتمًدا  السيا�سي،  اإلسالم  تيار  عليها  يقوم  التي  الفكرية 
بفصل الدين عن السياسة والدولة. وقد تم اغتياله عام 1992، بعد مناظرة له مع بعض 
علماء األزهر )محمد غزالي ومحد عمارة(، أصدرت بعدها )جبهة علماء الزهر( بياًنا بتكفيره، 
إلى تفصيل ذي دللة،  حرضت فيه على قتله باعتباره ملحًدا معادًيا لإلسالم. ونشير هنا 
فبعد أن قال قاتل فرج فودة في املحكمة إنه قتله ألنه »كافر«، سأله القا�سي عن الكتاب 
الشيخ  بموجب فتوى  قتله  وأنه  القراءة،  يجيد  بأنه ل  فأجاب  فيه كفر فرج،  الذي ملس 
الغزالي. وهذه الجزئية مهمة، وتكاد تكون ظاهرة عامة، فكل من يتحمسون لتنفيذ فتاوى 
ا ما أفتى بالقتل. نذكر 

ً
القتل ونصرة الدين ل يعرفون عن ضحيتهم شيًئا، سوى أن شيخ

هنا أن أحًدا من مئات األلوف الذين تظاهروا ضد رواية )وليمة ألعشاب البحر( للكاتب 
السوري حيدر حيدر، لم يقرأ الرواية ول يعرف ما هي القصة.

الكتب  كمصادرة  األخرى،  األمثلة  مئات  تاركين  العملية،  األمثلة  من  القدر  بهذا  ي  نكتف
ودور  واملوسيقيين  حفيين  والص واملؤرخين  والكتاب  خرجين  وامل املمثلين  ومالحقة  جامعية،  ال
ي الفكر والفن  ي يحملها سلفيون ل يرون ف ي مصر تحت مطرقة التكفير الت يء ف العرض.. فكل �س
السياسية  والنتهازية  ي  القانون النظام  أن  واألخطر  ا..  ته محارب تجب  وضاللة  بدًعا  إل  واإلبداع 

)50)  اليوم السابع )»أولد حارتنا« قصص األنبياء أم سيرة الناس في رواية محفوظ( 09 حزيران/ يونيو 2020

(51(  https://2u.pw/0JHUE

(52(  https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=445477 

https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=445477
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توفر لهم البيئة واألدوات)53(.

موقف املنظمات الدولية:. 	
3.1 اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، في دورتها رقم 76، وضعت مالحظات عدة على التقرير املقدم من 

الحكومة املصرية بموجب املادة 40 من العهد)54(، أذكر منها:
مقارنة  للعهد  املعطاة  القانونية  القيمة  مسألة  يغلف  الذي  الوضوح  لنعدام  اللجنة  »تأسف   -

بالقانون الداخلي، واآلثار املترتبة على ذلك.
 للحقوق 

ً
يتعين على الدولة الطرف أن تتأكد من أن تشريعاتها تمنح أثًرا تنفيذًيا كامال

افر سبل النتصاف ملمارسة هذه الحقوق. املعترف بها في العهد، ومن تو
- ومع مالحظة أن الدولة الطرف ترى أن الشريعة تتوافق مع العهد، فإن اللجنة تالحظ الطابع العام 

وامللتبس لإلعالن الصادر عن الدولة الطرف أثناء التصديق على العهد.
يرجى من الدولة الطرف أن تحدد مدى إعالنها أو تسحبه. 

- وتالحظ اللجنة بقلق العتداءات على حرية الدين أو العقيدة.

أ. تأسف اللجنة ملنع ممارسة العقيدة املفروض على جماعة البهائيين

ب. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الضغوط التي تمارس على القضاء من جانب متطرفين 
ينسبون أنفسهم إلى اإلسالم، والذين ينجحون في بعض الحالت، حتى بفرض تفسيراتهم الخاصة 

عن الدين، على املحاكم.

ينبغي للدولة الطرف، من ناحية العمل على أن يتطابق قانونها الداخلي وممارستها 
ناحية أخرى،  البهائيين، ومن  بالنسبة لحقوق أعضاء جماعة  العهد  18 من  املادة  مع 
تعزيز تشريعاتها، ول سيما القانون 3 لسنة 1996، كيما يتطابق مع املواد 14، 18، 19 

من العهد.)55)

جاء في التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في مصر لعام )56(2019 	.	

- .... تعترف الحكومة بالتحول إلى اإلسالم، ولكن ليس من اإلسالم إلى أي دين آخر. 

)53)  كتب جمال البنا في موقع إسالم أون لين: »وهناك حالة تطبيقية في اآلونة املعاصرة؛ حيث كانت صحيفة “األهرام” املصرية قد 
افقة مجلس الدولة على مشروع قانون بإقامة حد الردة، ويق�ضي هذا القانون بإعدام املرتد عن اإلسالم  افتنا في 6–7-1997 بنبأ عن مو و

عمًدا بقول صريح أو بفعل قطعي، والسجن عشر سنوات ملن ارتد أكثر من مرة، وعقوبات رادعة إذا وقعت الردة من قاصر.
جمال البنا )قضية الردة.. هل تجاوزتها املتغيرات؟ ل عقوبة للردة.. وحرية العتقاد عماد اإلسالم( إسالم أون لين

)54)  املادة التي تنظم آلية تقديم التقارير من قبل الدول األطراف عن التدابير التي اتخذوها لصالح الحقوق الواردة في العهد..

(55(  https://undocs.org/ar/CCPR/CO/76/EGY

(56(  https://eg.usembassy.gov/ar/irf_ar_2019/

https://undocs.org/ar/CCPR/CO/76/EGY
https://eg.usembassy.gov/ar/irf_ar_2019/
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- .... تعترف الحكومة بالتحول عن اإلسالم لألفراد الذين لم يولدوا مسلمين، ولكن تحولوا بعد ذلك 
إلى اإلسالم، وفقا ملرسوم وزارة الداخلية بناء على أمر من املحكمة.

- ل يعترف القانون باملذهب البهائي أو مبادئه الدينية، ويحظر املؤسسات البهائية وأنشطتها املجتمعية. 

- ... ول ينص القانون على أي عقوبات على الجماعات الدينية املحظورة أو أعضائها الذين يشاركون في 
ممارسات دينية، ولكن هذه الجماعات محرومة من الحقوق املمنوحة للجماعات املعترف بها، مثل وجود 

دور عبادة خاصة بهم أو ممتلكات أخرى، أو امتالك حسابات مصرفية، أو استيراد مطبوعات دينية.

- ...الدولة ل تعترف بالزواج البهائي، فالبهائيون املتزوجون محرومون من الحقوق القانونية التي يتمتع 
بها املتزوجون، بما في ذلك تلك الحقوق املتعلقة باإلرث، والطالق...

- البلد طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، ولكنه أعلن بتحفظ أنه أصبح 
ا على اعتبار أن أحكام العهد ل تتعارض مع الشريعة اإلسالمية.

ً
طرف

 ناقًصا في الجيش واألجهزة األمنية... ونادرا ما تتم ترقيتهم إلى رتب 
ً

- وظل املسيحيون ممثلين تمثيال
عليا.. ولم يشغل أي مسيحي منصَب رئيس أو عميد في أي من الجامعات الحكومية البالغ عددها 25. 

في  العربية  اللغة  ملدر�سي  تقدم  التي  التدريب  برامج  في  العمل  من  املسلمين  غير  الحكومة  ومنعت   -
الجامعات الحكومية....

إذن في مصر نّص دستوري يقدم الغطاء الدستوري املالئم، ومؤسسة دينية )األزهر( مكلفة بحراسة 
للخطأ والصواب، ونصوص قانونية كالحسبة والزدراء تسمح  الدين وتعقب املخطئين بحقه، وفق رؤيتها 
بمالحقة الناس وتخويفهم، وهناك اختالط للديني بالسيا�سي، وسعي من الحكام إلرضاء الناس عبر املزاودة 
في مسألة الدين، وأغلبية شعبية بسيطة وجاهلة.. هذا املزيج شكل ويشكل بيئة نموذجية إلرهاب الناس 

وانتهاك حرياتهم. لذلك ما إن تخبو أزمة حتى تظهر أخرى.. وهذا ما نخ�سى حصوله في سورية املستقبل.

تحتفظ  ل  أخرى  عربية   
ً

دول أن  يعني  ل  للدراسة،  نموذجي  كمثال  ملصر،  اختيارنا  أن  إلى  أخيًرا  نشير 
بتجارب مؤملة تخص حرية الدين واملعتقد، فمن ين�سى قصة تكفير املفكر السوداني محمود محمد طه، 
1985، ومصادرة كتبه وإبادتها)57(؟ ومن ين�سى  وتكفير جماعته )الجمهوريين(، والحكم عليه باإلعدام عام 
اغتيال الكاتب ناهض حتر أمام قصر العدل في عمان عام 2016، عند توجهه لحضور جلسة محاكمته، 

بتهمة نشر رسم كاريكاتوري على صفحته في )فيسبوك( رأى إسالميون أنه يمس الذات اإللهية)58(؟ 

)57)  د. املكاشفي طه الكبا�ضي، تطبيق الشريعة اإلسالمية في السودان بين الحقيقة واإلثارة، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة 1986.

)58)  صحيفة عربي 21، مذكرة توقيف بحق كاتب أردني، 13 آب/ أغسطس 2013
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الفصل الرابع
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املعالجات الدستورية والقانونية لضمان حرية الدين واملعتقد

سيحاول هذا الفصل اقتراح حلول دستورية وقانونية إلشكالية حرية الدين واملعتقد في مستقبل سورية، 
بمعنى أنه سيحاول اإلجابة عن أسئلة من نوع: كيف نضمن حق السوريين في حرية التدين والعتقاد كما 
تطالب به املواثيق الدولية؟ كيف نقطع الطريق، قانونيا، على من سيحاولون انتهاك حرية الدين واملعتقد، 
ألسباب مباشرة أو غير مباشرة؟ أو كيف نضمن أن ل يكون في القانون والدستور ما يمكن استغالله من 
قبل هؤلء للنيل من حرية الدين واملعتقد؟ مفترضين، بسوء نية حميد/ واجب، أن هناك من سيستثمر 
وجود ثغرات دستورية وقانونية للنيل من حرية الدين واملعتقد عندما تتاح له الفرصة، سواء من القوى 

الدينية أو من السلطة أو من تحالفهما السام. 

يبدو لي أن نجاح مسعانا هذا يقوم على خمس ركائز: 

األولى هي اختيار نصوص دينية دستورية غير إشكالية، ول تسمح باستثمارها لنتهاك حرية - 
الدين واملعتقد، طبًعا إذا كان ل بد من الختيار. 

والثانية هي إيراد نصوص دستورية كافية وواضحة وقاطعة تدعم حرية الدين واملعتقد. - 
والثالثة هي تجنب النصوص الدستورية املخالفة واملناقضة في مواقع أخرى من الدستور. - 
رة لنتهاك حرية الدين واملعتقد. -  رة وامليّسِ والرابعة هي تجنب القوانين املبّرِ
والخامسة هي ضبط التعامل مع مصطلح اآلداب العامة أو املصلحة العامة، إن بتعريفه، - 

أو بمرجعيته. 

: حول النصوص الدينية في الدستور
ً

أول

شخصًيا، ل أرى أي مبرر لوجود نص ديني في وثيقة وطنية جامعة اسمها الدستور، تهم وتخص جميع 
املواطنين، وُيفترض أن يشعر الجميع أنها وثيقتهم، وأنهم ممثلون بها كغيرهم. وثيقة عمادها مبدأ املواطنة 
أو  مجوًسا  أو  مسيحيين  أو  كانوا  مسلمين  الجميع،  وتطلعات  ومصالح  وحريات  حقوق  واحترام  املتساوية 

ملحدين.. ل فرق.

لكن الدستور، من حيث إنه وثيقة توافقية قبل أي �سيء آخر، يخضع للنقاش واملساومات بين مختلف 
القوى والكتل واملجموعات، ويحاول إرضاء أكبر عدد ممكن منها، حتى يقوم على شرعية متينة ور�سى واسع 
يمنحه القوة والستقرار. لذلك قد يتطلب األمر الرضوخ لرغبات شرائح واسعة من السوريين ترغب وترتاح 
ُير�سي  الذي  الديني  النص  هذا  نختار  كيف  هو  التحدي  فيصبح  بغيابه،  تقبل  ول  الديني،  النص  لوجود 
 لالنتقاص من حريات اآلخرين وحقوقهم في مواطنة متساوية من جانب 

ً
األكثرية من جانب، ول يكون مدخال

آخر. 

مدلولتها  فهم  في  وخضنا  الدساتير،  في  عادة  ترد  التي  الدينية  النصوص  ناقشنا  السابق،  الفصل  في 
مخاطر  على  تنطوي  ل  بديلة  اقتراحات  مناقشة  اآلن  وعلينا  واملعتقد،  الدين  حرية  على  وآثارها  وأبعادها 
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محتملة على تلك الحرية.

رأينا أن النص على أن »دين الدولة اإلسالم«، هو نص غامض وملتبس، ل يمكن القبض . 	
يحمل  النص  هذا  أّن  هو  الغالب  الفقهي  الرأي  أن  من  الرغم  وعلى  وآثاره.  مدلولته  على 
 رمزًيا ل أكثر، فإن ثمة من يفهمه على أنه يمنح الشريعة اإلسالمية املكانة املرجعية 

ً
مدلول

األسمى للدولة. إذن هو نص إشكالي، قد يتم استغالله في ظرف ما أو لحظة تاريخية ما، 
ومن األفضل عدم وجوده، وليس ثمة صعوبة تذكر في إقناع الناس بعدم فائدته)59(. 

، فيفضل 
ً

ا لتسويات دستورية مثال
ً

لكن لو افترضنا أننا فشلنا في استبعاده لسبب ما، رضوخ
استبداله بنص يفيد بأن »دين األغلبية هو اإلسالم«، فهذا النص أقل غموًضا وأقل قابلية لسوء 
الستثمار، وهو بالنتيجة اعتراف بأمر واقع ليس أكثر. لكن في جميع األحوال، ومهما كانت العبارة 
املتفق عليها، فال بد من اإلشارة بوضوح، وفي صلب الدستور، إلى املقصود بهذا النص تحديًدا، وبأن 
أحًدا ل يمكنه بأي حال من األحوال فهمه أو تفسيره على نحو مختلف، أو الدفع به أمام الهيئات 

أو املحاكم. 

»دين رئيس الدولة اإلسالم« أيًضا ل مبرر لوجوده، ألنه يجرح مبدأ املواطنة قبل أي �سيء 	. 
آخر، لكن ل وجه لستثماره في انتهاك حرية الدين واملعتقد، كما ورد في فقرة سابقة.

 
في 	.  ورد  كما  لالستثمار،  وقابلية  فاعلية  األكثر  النص  وهو  للتشريع«:  كمصدر  »الشريعة 

بالدين  بالدين كمصدر من املصادر، وتنتهي  تبدأ  السابق، وهو يرد على درجات  الفصل 
كمصدر وحيد. 

البالد  	.	 للهوية الوطنية ومستقبل  نؤكد مرة أخرى أن السيناريو األفضل، واألكثر نفًعا 
وأهلها، هو عدم اإلشارة إلى أي منها في الدستور. 

 وأخف وطأة، ويصعب توظيفها سياسًيا أو  	.	
ً

لكن إذا لزم األمر، فثمة صيغة أكثر قبول
دينًيا، وهي: »مقاصد الشريعة اإلسالمية مصدر من مصادر التشريع«، فـ »املقاصد« 
تحيلنا إلى غايات وأهداف سامية جاء الدين من أجلها ملصلحة الناس، وليس إلى آيات 
وأحاديث وفتاوى لها أول وليس لها آخر، واملقاصد ل خالف يذكر حولها، وربما تلتقي 

عندها معظم األديان، ول يمكن توظيفها بما ينتقص من الحريات. 
من  	.	 مصدر  »الشريعة  وهي  األخف،  الصيغة  إلى  اللجوء  فيمكن  أيًضا،  األمر  لزم  وإذا 

ا استثنائية 
ً
مصادر التشريع«، ألنها الصيغة الوحيدة التي ل تلزم املشرع، ول تمنح حقوق

ألحد بالدعاء أو بالطعن. 
أما الصيغة األخرى األشد، لكن باإلمكان استيعابها والتحوط من آثارها، فهي »الشريعة  	.	

مصدر رئيس من مصادر التشريع«، لكن بشرط أن يتم تعداد جميع املصادر األخرى 
أل  بـ  اتصالها  عدم  من  بالرغم  الوحيد«،  »املصدر  البعض  يعتبرها  ل  حتى  جانبها  إلى 

التعريف. 
أما الصيغتان األخريان »املصدر الرئيس – املصدر الوحيد«، فال يجوز اللجوء إليهما  	.	

تحت أي ظرف أو مبرر، ألنهما قابلتان لالستثمار والتوظيف السيئ. 

)59)  في معرض هجومها على الكاتب األردني ناهض حتر، قالت جماعة اإلخوان املسلمين في تصريح صحفي: »هذا األمر يعتبر استفزاًزا لكل 
 على معتقداته، وإساءة لدستور الدولة الذي ينص على ان دين الدولة اإلسالم«. 

ً
أردني، وتطاول
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ل الذي يزيل سوء  	.	 في جميع األحوال نؤكد أهمية وضرورة وجود النص الدستوري املكّمِ
الفهم والتقدير، ويقطع الطريق على أي محاولة للتوظيف.  

 

ثانًيا: حول النصوص الدستورية املؤيدة والداعمة لحرية الدين واملعتقد

ل بد من موقف دستوري قوي، غير ملتبس، يؤيد حرية الدين واملعتقد، وُيبرز مكانتها في النظام القانوني 
السوري. وهذا يمكن ان يحصل بأسلوبين: 

أسلوب النص املباشر على حرية الدين واملعتقد، واإلشارة إلى أهم أركانها ومقتضياتها.- 
أو أسلوب اعتماد املواثيق الدولية التي تنص على حرية الدين واملعتقد، كاإلعالن والعهد. - 

وفي هذه الحال يصبح امليثاق جزءا رئيًسا من الدستور، ويتم التعامل معه على هذا األساس. 

ا: حول النصوص الدستورية املخالفة
ً
ثالث

ل يكفي املوقف الدستوري القوي والواضح من حرية الدين واملعتقد، على ما ورد في الفقرة السابقة، 
النصوص  تعطل  قد  ملحقة،  عبارات  أو  أخرى،  دستورية  نصوص  وجود  عدم  على  الحرص  من  بد  ل  بل 
الداعمة، أو تفرغها من مضمونها. كأن ينص الدستور على أن حرية الدين واملعتقد مكفولة للجميع، ثم 
ُيلحقها مباشرة بعبارة مثل: »على أن ل تتعارض مع النظام العام واآلداب العامة« أو »على أن ل تتعارض مع 
أحكام الشريعة...«. أو أن ينص في مكان آخر على نصوص من نوع أن الشريعة هي املصدر الرئيس للتشريع. 
أو كأن يطلق حرية الدين واملعتقد، ثم يحرم البعض منها بذات النص أو بنص آخر. مثال ذلك املادة 64 
إقامة  من الدستور املصري التي تنص على أن »حرية العتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية و
دور العبادة، ألصحاب األديان السماوية، حق ينظمه القانون«. فاملادة تطلق حرية العتقاد في بدايتها، ثم 

تخص بها أصحاب الديانات السماوية فقط، وتحرم الجماعات األخرى، كالبهائيين، من التمتع بها.

رابًعا: حول القوانين املساعدة على النتهاك

 وأداة فعالة لالنتهاكات، على رأسها قانون ازدراء األديان، الذي يفتح الباب على 
ً

ثمة قوانين تشكل مدخال
مصراعيه لكل من يرغب في التضييق على حرية الدين واملعتقد، وكذلك قانون الحسبة املوجود في بعض 

الدول.. وهذه القوانين يجب أن ل يسمح بها على اإلطالق، مهما بدت مبرراتها مقبولة ووازنة. 

خامًسا: حول النظام العام واآلداب العامة

ذكرنا سابًقا أن هذين املصطلحين نسبيين ومتحركين على الدوام، يختلفان من مجتمع إلى آخر ومن جيل 
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إلى آخر، يقوم األول على »املصلحة العامة«، ويقوم الثاني على »الناموس األدبي« الذي يتحكم بالعالقات 
الجتماعية في بلد معين. وللدين، شئنا أم أبينا، دور رئيس في تكوينهما، وفي إعطائهما الهوية التي تميزهما 
)الدين( يتسلل عبر أعراف املجتمع  بالدين كبالدنا؛ ألنه  في هذا املجتمع أو ذاك، خاصة في بالد مسكونة 
وثقافته وتقاليده وقيمه التي تشكل »املصلحة العامة« و »الناموس األدبي«. فاألمر إذن غير إرادي إلى حد 
بعيد، ويجب التعاطي معه على هذا األساس. على الرغم طبًعا من خطورة ربط النظام العام واآلداب العامة 

فترضة. 
ُ
جرح حياديتهما امل

ُ
بدين معين، كي ل ت

إذن، سيبقى النظام العام واآلداب العامة عصيين على التحديد والتقنين بنصوص قاطعة، وسيبقى على 
نظر أمامه. وستبقى بالتالي إمكانية استغاللهما لالنتقاص من حرية 

ُ
القضاء عبء تكييفهما مع كل قضية ت

الدين واملعتقد قائمة، وسيبقى من واجب فقهاء القانون واملشرعين إبقاء املوضوع تحت املراقبة، وإحاطته 
بأكبر قدر من الضوابط واملحددات واإلجراءات.  
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الفصل الخامس
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توصيات ومقترحات 

الهدف من هذا الفصل هو اقتراح حلول عملية، ونصوص محددة، للقضايا اإلشكالية املتعلقة بحرية 
الدين واملعتقد، التي حددناها وناقشناها في الفصل السابق. بما يوفر -كما ندعي- أفضل حماية دستورية 
وقانونية ممكنة لحرية الدين واملعتقد في املستقبل، بحيث يكون انتهاكها أمًرا غير متاح عبر النص الدستوري 

أو القانوني.  

التوصية األولى:

ي الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، بوثائقها الرئيسة الثالث، بنص دستوري صريح، واعتبارها جزًءا  تَبّنِ
الدين  وحرية  بمتطلباتها.  للوفاء  املخطط  بالسعي  واملؤسسات  الحكومات  وإلزام  الدستور،  من  يتجزأ  ل 

واملعتقد جزء رئيس من حقوق اإلنسان التي ُوجدت تلك الوثائق لحمايتها. 

يمكن أن يقع النص على ذلك في باب الحريات العامة، أو في ديباجة الدستور، ويمكن أن يأتي بالصيغة 
التالية: »يعلن الشعب السوري تبنيه غير املشروط للشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، ويعتبرها جزًءا ل 
يتجزأ من دستوره، وتسعى حكوماته املتعاقبة لتلبية متطلباتها بما يعزز حقوق وكرامة اإلنسان وُيعلي 

من شأنه«.

التوصية الثانية:

اإلشارة إلى انتماء الشعب السوري إلى الحضارة اإلسالمية واعتزازه بذلك، هذه اإلشارة مهمة ومريحة، 
وتعّبر عن حقيقة تاريخية ل ينكرها أحد، ول عالقة لها بالقومية واأليديولوجيا، ول ترتب أي التزامات من 
أي نوع. ويمكن أن يكون النص على الشكل التالي: »يعتز الشعب السوري بانتمائه إلى الفضاء الحضاري 

والثقافي العربي واإلسالمي«. 

التوصية الثالثة:

 أن ل يتم إدراج أي نص ديني في الدستور، ل دين الدولة ول دين رئيس الدولة ول الشريعة، كمصدر. 
هذا يفيد على املستوى الوطني، كما يفيد على مستوى حماية حرية الدين واملعتقد. فعلى املستوى الوطني 
يبقى الدستور وثيقة وطنية جامعة، عمادها املواطنة املتساوية بين السوريين. وعلى مستوى حماية حرية 

الدين واملعتقد، يقطع الطريق على من يتوسلون النص الديني لتبرير انتهاكاتهم. 

لكن في حال تعذر ذلك، ُيمكن قبول الصيغة التي أشرنا إليها في الفصل السابق، والتي تستعيض عن 
»الشريعة« أو »أحكام الشريعة« بـ »مقاصد الشريعة«، فيأتي النص الديني على الشكال التالي: »مقاصد 
»مصدر  وليس  املصادر«  من  »مصدر  على  ونؤكد  التشريع«.  مصادر  من  مصدر  اإلسالمية  الشريعة 
ر�سي األكثرية املسلمة، ول تقبل التوظيف 

ُ
رئيس، ول املصدر الرئيس، ول املصدر الوحيد«. هذه الصيغة ت
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في تبرير النتهاكات. 

التوصية الرابعة:

في حال وجود نص ديني من أي نوع كان في الدستور، يجب أن نحرص على وجود نص آخر واضح قاطع 
يمنع توظيف هذا النص الديني، كأن نقول: »ليس في هذا الدستور ما يمكن تفسيره أو تأويله أو توظيفه 
على نحو يؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى انتهاك حرية الدين والوجدان واملعتقد ألي إنسان«، 

وربما يكون من األفضل رفع هذه القاعدة إلى مستوى مبادئ فوق دستورية غير قابلة للتعديل أو اإللغاء.   

الدين  حرية  ضمنها  ومن  والحريات،  الحقوق  جميع  تغطي  عامة  بصيغة  النص  يرد  أن  يمكن  وطبًعا،   
: »ليس في هذا الدستور ما يمكن تفسيره أو تأويله أو توظيفه على نحو يؤدي، بشكل 

ً
واملعتقد، فنقول مثال

مباشر أو غير مباشر، إلى انتهاك أي حق من حقوق اإلنسان املقررة في هذا الدستور، وفي الشرعة الدولية 
لحقوق اإلنسان التي تعتبر جزًءا منه«.

التوصية الخامسة:

الدين  حرية  من  ينال  أن  شأنه  من  تشريع  أي  مناقشة،  حتى  أو  صدور،  على  دستورًيا،  الطريق،  قطع 
واملعتقد، كقانون ازدراء األديان. وذلك تحت أي مبرر كان، ويمكن أن يأتي النص الدستوري على الشكل 
التالي: »ل يجوز لسلطة التشريع، إصدار أو مناقشة أي تشريع من شأنه املساس بحرية الدين واملعتقد، 

مهما كانت الذرائع واألسباب، كما ل يجوز تقديم أي اقتراح بهذا الخصوص«. 

التوصية السادسة:

بالنص  القانون، فيفترض  إلى  أمَر تنظيم شأن يخص الحقوق والحريات،  عندما ُيحيل نصٌّ دستوري 
خلف  هم  ومن  للقانون،   

ً
مجال يدع  ل  بما  الكفاية،  فيه  بما  ومحدًدا  واضًحا  وافًيا  يكون  أن  الدستوري 

القانون، لتعطيله أو حرفه عن هدفه، أو تفريغه من مضمونة. 

ويمكن، إضافة إلى وضوح النص الدستوري وكفايته، إيراد نص دستوري مستقل يجّرِم كل من يحاول 
استخدام القانون وسلطة التشريع لتعطيل نص دستوري أو هدم محتواه بأي طريقة.

التوصية السابعة:

تفعيل دور املحكمة الدستورية العليا، وتوسيع صالحياتها، لتشمل، إضافة إلى مهمتها الرئيسة في مراقبة 
بها  يأمر  التي  القوانين  بمشاريع  يتعلق  ما  في  التشريعية،  السلطة  أداء  وقياس  مراقبة  القوانين،  دستورية 
النص الدستوري. بمعنى أنه يصبح على القضاء الدستوري متابعة صدور تلك القوانين في الوقت املناسب 

وباملحتوى املناسب الذي يحقق الغاية التي أرادها املشّرِع الدستوري.   
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خاتمة 

من حّق سورية أن تعرف الستقرار، وأن تصبح دولة قانون ومواطنة وحريات ومؤسسات، وأن تضع 
البؤس الشديد واملديد هذا،  التقدم والنمو والحداثة. ومن حق السوريين مغادرة مربع  قدمها على طريق 

والعيش بكرامة وحرية ورفاه، والتطلع ملستقبل واعد لهم وألبنائهم. 

خروجنا من مربع البؤس وتحقيق الستقرار ودخولنا العصر يتطلب احترامنا املطلق لحقوق اإلنسان 
ا غير معلق بأي شرط أو استثناء أو تحّفظ. فالستقرار مرهون بضمان حقوق 

ً
وحرياته، واعترافنا بها اعتراف

وحريات الجميع قبل أي �سيء آخر. 

عرفته  ملا  رئيًسا  سبًبا  كانت  انتهاكاتها  وكون  إنساًنا،  بصفته  باإلنسان  مرتبطة  كونها  اإلنسان،  وحقوق 
 اهتمام املجتمع الدولي بأسره ُبعيد الحرب العاملية 

ّ
البشرية من ويالت، أصبحت قضية عاملية، وباتت محط

الثانية. فوضعت املنظمة األممية ألجل ضمانها ثالث وثائق عاملية تعّد من أهم ما أنجزته الحضارة البشرية 
في هذا املجال، ُسميت بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، وأصبحت بمنزلة القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 
فاخر 

ُ
وت بهديها،  وتعمل  منها  تستقي  ها،  ورقّيِ لتحضرها  معياًرا  باتت  بل  والشعوب،  األمم  لجميع  والبوصلة 

بمدى احترامها وتطبيقها.. 

للحياة،  ورؤيته  وضميره  اإلنسان  بشخصية  اللصيقة  الحقوق  تلك  من  واحدة  واملعتقد  الدين  وحرية 
وكان إلهدارها أثر بالغ في معاناة البشرية عبر التاريخ، خاصة في تلك املناطق التي يجتمع فيها التنوع الديني 
واملذهبي مع التخلف والستبداد، كما هو الحال لدينا. لذلك ل بد من احترام هذا الحق، وعدم املساس به 

تحت أي ذريعة، إذا أردنا لبالدنا الخروج من هذا القعر الذي تقبع فيه. 

ولحرية الدين واملعتقد وضٌع خاٌص ومعّقد، لرتباطها بالدين. وألن الدين أمر مقدس يصعب املساس 
يرابطون على ثغوره ويذودون عنه، وألنه وسيلة نموذجية فعالة  له حراًسا أشداء بعقول فارغة  به، وألن 
لالستثمار السيا�سي والسيطرة على الناس بمعية فقهاء السلطان؛ لذلك كانت حماية هذا الحق، وتوفير 

الحرية التي تليق به، أمًرا بالغ الصعوبة، خاصة في بالد كبالدنا. 

في سورية ما بعد الحرب، ستكون مهمتنا صعبة في تحقيق العتراف غير املشروط بالحقوق والحريات 
وانعدام  املجتمعي،  والتمزق  الحاد،  الطائفي  الستقطاب  بسبب  واملعتقد،  الدين  حرية  خاصة  وتوطينها، 
تضخمت  سنية  من مظلومية  يتغذى  الذي  الجهادي،  السلفي  الفكر  وبسبب صعود  املكونات،  بين  الثقة 

ته على مجتمعات السنة وحواضرهم وأبنائهم من عنف وتدمير وتهجير وقتل..  بفعل الحرب، وما جرَّ

لكنها معركة مستحقة ل بد من خوضها، فالحرية إما أن تكون وإما أن ل تكون، ول يحد منها إل قانون 
حددتها  كما  والحريات،  الحقوق  منظومة  لترسيخ  بوسعنا  ما  بذل  وعلينا  للمجتمع.  العام  النظام  يحمي 
الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، وتوفير الضمانات املمكنة لعدم إهدارها تحت أي ذريعة. ومن أهم تلك 
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الضمانات، منظومة قانونية متماسكة خالية من أي ثغرة يمكن أن يتسلل عبرها املتربصون، من اإلسالميين 
أو السياسيين، لنتهاك الحقوق وهدم الحريات... وكان مسعانا املتواضع في هذا التجاه.
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