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املس تخَط
إن ابرًة ادلًًِة مدد ٔأ ملرر اًرشًؾة االٕسالمِة ،وخمتَف دسات اًؾامل املت رض ًيطَق من اًفطرة وملرتهة ابملسؤوًَة االٕسالم ،وًِا ضواتط اًرشًؾة ،وفاٍهتا حتلِق
اًىرامة االٕوساهَة ومن مث جتة نفاٍهتا وظَاىهتا من اخملاطر وا ٔلفاكر اًوافدة  ،ومن لك ٔأصاكل اًقزو ادلًًِة ٔأو ف ادلًًِة  ،من دون اًتؾدي ؽ حق ا ٔلفراد وحرٍهتم ُذا
اًعدد .ومن ُذا امليطَق جاء دس تور االٕكَمي حمافغا ؽ ابرًة ادلًًِة واًؾلدًة جىفاةل حق اًفرد -اذلي من مواطين االٕكَمي ٔأم ن ؼرا اذًس َة ٔأم ن من ا ٔلجاهة -حرًة
الاؼتلاد واًفىر وؽدم ذمارسة ٔأي كِد ًتعي هبذا ابق .
ادلٍن ُو رشًؾة الًَِٓة ترصد الاوسان اىل ابق الاؼتلادات نام ان مؾغم اًلواهني اًوضؾَة وادلسات مس تًدطة من اًرشائػ الًَِٓة وخعوظ ًا نام ُو ابال دس تور اكَمي
هوردس تان.
ان ابرًة ادلًًِة واًؾلدًة ٔأمه حلوق االٕوسان تؾد حق ابَاة ،إن مل تس حلِا وتفوق ؽَهيـأ ،لن اًـدٍن من اًرضورايت امخلس ،ومن ٔأمهِا ،وًلدم اًرشع ؽ حق ابَاة ،ذلكل
ٔأن مرشوع ادلس تور الٕكَمي هوردس تان هط ؽ حامًة اًؾلِدة وحرًة ادلٍن ،وس يؾمتد إؽداد ُذٍ ادلراسة ؽ املهنج اًتحََن اًوظفي ،وكد اكتنس طحَؾة ادلراسة تلس ميِا
اىل جالث املحاحث.
مفاتَح اًلكامت :امحلاًة ،ادلس تور ،ابرًة ،ادلٍن ،اًؾلدًة ،إكَمي هوردس تان
______________________________________________________________________________________

 .1امللدمة
جاءت اًثورة اًفروس َة ومن تؾدُا اًفىر اًؾَامين ا ٔلوريب اذلٍػن ؽاهَػا مػن ابػرو
ادلًًِة ومن الاضطِاد ادلًين اذلي مارسػ تَ اًىٌُسػة -مسػ تَِامً اذػذور اًفَسػفِة
اًفىر اًَوانين -فبٔؽَن فعي ادلٍن ؼن ادلوةل ،و ٔأن ادلٍن مسبٔةل خشعَة وجداهَة ،و ٔأن
ابق فهيا وس يب وًُس مطَل ًا ،فاًياس ٔأحرار ٔأن ًؾتلدوا ما ٌضاؤون ،ما دام اؼتلادمه
ال ًتؾارض مػ مذُة ادلوةل واًيغػام اذلي تتخٌػاٍ ( )1وابًتػايل فلػد تنػميس دسػات
ادلول -اًقرتَة واًؾرتَة -حرًة الاؼتلاد .نام هط االٕؽالن اًؾػاملي بلػوق االٕوسػان ؽػ
حرًة اًؾلِدة وادلٍن مادتني مٌَٔ ،أوهلػام املػادة ( ،)18اًػ تػيط ؽػ ٔأهػَ ًػ
خشط ابق حرًة اًتفى واًنم وادلٍن ،وٌضمي ُذا ابق حرًة تقَ دايهتَ ٔأو
ؼلِدتَ ،وحرًة االٕؼرا ؼهنام ابًتؾَمي واملامرسػة وٕاكامػة اًضػؾاور ومراؽاسػا سػواء ٔأ ن
ذكل رس ًا ٔأم مػ امجلاؽة  .نام تيط املادة ( ) 19مٌَ ؽ ٔأهػَ ًػ خشػط ابػق
حرًة اًر ٔأي واًتؾح  ،وٌضمي ُذا ابق حرًة اؼتياق الٓراء دون ٔأي تدخي ،واس تلاء
ا ٔلهحاء وا ٔلفاكر وتَلهيا وٕاذاؼهتا تبًٔة وس َةل هس دون تلِد اببدود اذقرافِة .
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وورد املػػادة ( )1/18مػػن اًؾِػػد ادلويل ٌَ لػػوق املدهَػػة واًس َاسػ َةٔ ،أنً :ػ
إوسان ابق حرًة اًفىر واًوجدان وادلٍن .وٌضمي ذكل حرًتَ ٔأن ًػدٍن تػدٍن
ما ،وحرًتَ اؼتياق ٔأي دٍن ٔأو مؾتلػد تتػارٍ ،وحرًتػَ إعِػار دًيػَ ٔأو مؾتلػدٍ
ابًتؾحد وٕاكامة اًضؾاور واملامرسة واًتؾَمي ،مبفرد ٔأو مػ جامؽة ،و ٔأمام امل ٔل ٔأو ؽ حدة .
وكد ذهرت ذية حلوق االٕوسان مؾرض تفس ُا ٌَامدة(ٔ )1/18أن حرًػة اًضػ ط
ٔأن ًدٍن تدٍن ما ،وحرًتَ اؼتياق ٔأي دٍن ٔأو مؾتلد تتارٍ تتنمن ابًرضورة
ابرًة اختَار دٍن ٔأو مؾتلد ما ،وما ًتنميَ ذكل من ابق اسػبددال اًضػ ط
دًيَ ٔأو مؾتلدٍ ابايل تبٓخر ٔأو تخػين رؤى ابادًػة ،نػام ًتنػمن حلػَ االٕتلػاء ؽػ
دايهتَ ٔأو مؾتلدٍ (.)2
نام ورد اًيط ؽ ابرًة ادلًًِة املادة ( )9من االتفاكِة ا ٔلورتَة محلاًة حلوق
االٕوسػػان وابػػرايت ا ٔلساس ػ َة ،واملػػادة ( )8مػػن املَثػػاق ا ٔلفرًلػػي بلػػوق االٕوسػػان
واًضؾو  ،واملادة ( )11من إؽالن اًلاُرة بلوق االٕوسػان االٕسػالم ،واملػادة ()3
من االٕؽالن ا ٔلمرٍيك بلوق وواجدات االٕوسان ،واملادة ( )17من االتفاكِػة ا ٔلمرٍىِػة
بلوق االٕوسان.
ومٌذ جفػر اًتػارو واًؾػراق تػع متؾػدد ا ٔلداين ،إذ اؼتيػق اًضػؾة اًؾػرا كدػي
عِػػور االٕسػػالم ادلايهَػػة املس ػ َ َة واكوس ػ َة نػػام ؽاصػػس ؽػػن ٔأرضػػَ اًؾدًػػد مػػن
املذاُة وا ٔلجًِات ًيدًني واًعاتئة امليدائَة ،ولك ُذٍ ادلايانت حافغس ؽ كػدر
من الاحرتام اًرضوري تُهنم ( .)3وال تتَف ا ٔلمر ابًًس حة الٕكَمي هوردس تان .ومن ُذا
امليطَق جاء مرشوع دس تور االٕكَمي حمافغا ؽ ابرًة ادلًًِة واًؾلائدًة ،جىفػاةل حػق

املؤمتر اًؾَمي ادلويل حنو دس تور مؾارص ٔلكَمي هوردس تان  -اًؾراق
اًفرد -سواء ٔأ ن من مواطين االٕكَمي ٔأم ؼرا اذًس َة ٔأم ن من ا ٔلجاهة -حرًة
الاؼتلػػاد واًفىػػر وؽػػدم ذمارسػػة ٔأي كِػػد ًتعػػي هبػػذا ابػػق ،سػ ٔأن ابرًػػة ادلًًِػػة
واًؾلائدًة ىه اًلاؽدة ا ٔلساس ًحا ابرايت ( .)4وًلسم اًحاحث َُلكَة اًح ث املادة
اًؾَمَة ٌَح ث ؽ مطاًة جالجة وخامتة:
املطَة ا ٔلول  :مفاُمي ابرًة وادلٍن واًؾلِدة ومنمون ابرًة اًؾلدًة .
املطَة اًثاين :مغاُر امحلاًة اًلاهوهَة وادلس تورًة ٌَ رًة ادلًًِة وحرًة الاؼتلػاد
ومتطَحاسا.
املطَػػة اًثاًػػث :خعوظػػَة ابرًػػة ادلًًِػػة واملؾتلػػد مرشػػوع دس ػ تور ٔأكَػػمي
هوردس تان اًؾراق.
اخلامتة  :وتتنمن اًيتاجئ واًتوظَات
املح ث الٔول
مفاُمي حرًة  ،اًؾلِدة  ،ادلٍن  ،ومنمون ابرًة اًؾلدًة
كدي ٔأن ًؾرض اًحاحث ملفِوم ابرًة ادلًًِة وحرًة الاؼتلاد ًوحض مؾىن ٔأًفاظ
اٌَقة ،واًؾلِدة ،وادلٍن مث ًتطرق ًحَان منموهنا االٕسالم.
اًفرع الٔول
تَان مفاُمي ابرًة  ،اًؾلِدة  ،ادلٍن
ٔأوال :مفِوم ابرًة اٌَقة والاظطالح اًرشؼي واًلاهون
ٔأ -اٌَقة :ابرًة مبٔخوذة من (ابر)  ،وُو اخلاًط من الاختالط تق ٍ ،فابر
من اًرمي اخلاًط من اًضوائة ،وابر من اًرجال اخلاًط من اًرق ،وُػو املسػ َطر
ؽ هفسَ من ٔأن تبدػ ُواُا ،فِتح ابملؾاين اًسامِة ،وا ٔلخػالق اًفاضػةل( .)5وًلػال:
حررتَ حترٍر ًا إذا ٔأؼتلتَ ،وا ٔلهػ حػرة ،وهؾِػا حراوػر ؽػ فػ كِػاس )6(،وورد
اًلرأٓن كوهل تؾاىل( :فَتَ ْ ِر ٍُر َركَ َد ٍة ُم ْؤ ِمٌَ ٍة) [اًًساء  .]97 /وكوهل تؾاىل ؽ ًسػان امػر ٔأة
معران( :ا ِ ّين ه ََذ ْر ُت َ َكل َما ِ ت َ ْط ِين ُم َ َّر ًرا) [أٓل معػران ٔ ]35/أي :جؾَتػَ حمػرر ًا مػن
ِ
الاهتفاع تَ اهتفاؽ ًا دهَو ًاي ،تي ُو خمَط ٌَؾحادة ،ومٌَ كوهلم :ؼحد اًضِوة ٔأذل من ؼحد
()7
اًرق.
()8
 الاظطالح اًرشػؼي :ابرًػة ضػد اًؾحودًػة واًػرق  ،وكِػي ٔأن ال ٍىػوناًؾحد حتػس رق اخملَوكػات ،وال يػري ؽََػَ سػَطان املىػوانت ( . )9وحػدًثا :ؼرفػس
()10
ابرًة ٔأهنا اس تلالل ا ٕالرادة،
جٔ -أما اًلاهوهَون فِيغرون إىل ابرًة ؽػ ٔأهنػا حػق اًفػرد جتػاٍ اًسػَطة ،وًؾرفوهنػا
تلوهلم( :ابرًة يه ٔأن ٍىون ً ٕالوسان اخل ة ٔأن ًفؾي ما ٍرًد ثرشط ؽػدم ا ٕالاار
ابلٓخرٍن)(. )11
اثهَا :اًؾلِدة
اٌَقة( :)12ترجػ إىل اًؾلػد والاؼتلػاد ،ومؾياُػا االٕحػاكم ،والاسػ تُواق ،واًَلػني،
واًعدق ،وما ًدٍن تَ االٕوسان ،واًؾلِدة ابس ية اخلاًَة من اًضم ،واًؾلِدة ما ؼلد
ؽَََ اًلَة واًنم  ،وما ًدٍن االٕوسان تَ ،وؼلِدة حس ية ٔأي ساملة.
و االٕسالم يه ٔأمور ؽَمَة ية ؽ املسمل ٔأن ًؾتلدُا كَحػَ وريػ ٍٔ ،لن
ٔأخربٍ هبا ؼن طرًق نتحَ ورسػ ،،وىه االٕاػان ابو ومالوىتػَ ونتحػَ ورسػ ،واًَػوم
()13
الاخر ،واالٕاان ابًلدر خ ٍ ورشٍ.
اثًثا :تؾرًف ادلٍن ﴿ ﴾
وورد ًفظ ادلٍن اًلرأٓن اًىرمي تبٔنرث من مؾىن مهنا :اًطاؽة واخلنوع واًؾحادة نػام
كوهل تؾاىل﴿ :وكاتَومه حىت ال تىون فتية وٍىػون ادلٍػن لكػَ و﴾ اًحلػرة . 193 :نػام
ورد مبؾىن ابسا واذزاء واملاكفبٔة ومن ُذا كوهل تؾاىلَ ﴿:م ِ ِ
اكل ً َ ْو ِم ادلٍن﴾ اًفاحتة :

717
 . 3وًطَػق ادلٍػن ؽػ االٕسػالم واًرسػاةل اخلامتػة املػلةل ؽػ اًيػيب نػام كػوهل
تؾاىلٔ ﴿:أفق ِد ٍِن ً َ ْحقون﴾ أٓل معران. 83 :
وؼرف ادلٍن الاظطالح تبٔهَ :ؼلد ٔأو ؽالكة تػني طػرفني ًؾغػم ٔأحػدُام الاخػر
وتنػ هل ابًطاؽػة والاهلِػاد ،وُػذٍ اًؾالكػة ال تىػون سػوًة وؽػادةل الا تػني اخملَػوق
وخاًلَ تحارك وتؾاىل ( .)14نام ؼػرف تبٔهػَ :عوؽػة مامتسػىة مػن اًؾلائػد واًؾحػادات
املتعةل ابًؾامل اًلديس ،واً تيغم سَوك االٕوسان حِال ُذا اًؾامل حبَػث تؤًػف ُػذٍ
اكموؽة وحدة دًًِة تيغم حِاة لك من ًؤمٌون هبا (.)15
راتؾا :مفِوم ابرًة ادلًًِة وحرًة الاؼتلاد
حرًة اًؾلِدة :تؾين ختَط ٕارادة االٕوسان وٕاؼتاكِا من اًلرس والاهراٍ ؼيد إؼتيػاق دٍػن
ٔأو مذُة ًلٌػ تَ فىرٍ( .)16وكِي يه  :ابمك اذلي ال ًلدي اًضم فَِ دلى مؾتلػدٍ
ٔأو :االٕاان اذازم اذلي ال ًلدي اًػيلغ دلى مؾتلػدٍ ٔ ،أوُ :ػو ابػمك اذػازم
امللاتي ٌَبضىِم ،خبالف اًَلني (.)17
و املفِوم اًقريب يه( :حػق ا ٔلفػراد ٔأن ًؾتيلػوا مػا ًطَػة هلػم مػن املحػاد
واًؾلائد دون تدخي من ادلوةل) ٔأو (حق االٕوسان تػبٔن تتػار ادلٍػن اذلي ٌضػاء ،تػي
و ٔأن تتار ٔأال ٍىون مؤمٌ ًا تبٔي دٍن) (.)18
اًفرع اًثاين
منمون حرًة اًؾلِدة االٕسالم
ًطَق اًلرأٓن اًىرمي تؾح (ال إهراٍ ادلٍن) ؽ حرًػة اًؾلِػدة ،وحرًػة ذمارسػة
اًضؾاور وُو مدد ٔأ تيط ؽََػَ ادلسػات ابدًثػة ٔأفَ،ػا  ،واملواجَػق ادلوًَػة نػام سػ حق
وذهران .إذ ورد حول حرًة اًؾلدًة كوهل تؾاىلَ :
﴿ال ا ْن َرا ٍَ ِ ِّادل ٍِن كَدْ تَ َح َّ َني ُّاًر ْصدُ ِم َػن
ِ
اًْق ّ َِي ﴾ اًحلرة  ،756 :وكوهل ؼز وجي َ ﴿ :أفَبَه َْس تُ ْى ِر ٍُ اًيَّ َاس َح َّػىت ٍَ ُىوهُػوا ُم ْػؤ ِم ٌِ َني﴾
ًووس ، ]99/وجؾي س ححاهَ معي رسوهل حمعور ًا اًتحََؿ واًتذن  ،فال س َطرة هل
ؽ اًياس وذكل كوهل  ﴿:فَ َذ ِنّ ْر اه َّ َما َأه َْس ُم َذ ِنّ ٌرْ ًَ ،س َس ؽَََهيْ ِ ْم ِت ُم َس َْ ِط ٍر﴾ اًقاصػ َة
ِ
.77-71:
واملحد ٔأ اًساتق (ال إهراٍ ادلٍن) مٌحثق من كاؽدة ؽامة و ٔأظََة االٕسػالم ،ويه
اًبسامح تني املسَمني ف تُهنم وتني الٓخػرٍن ٔلن اًخرشػ هَؾػا إخػوة االٕوسػاهَة-
وُذا تدورٍ ٔأظي االٕسالم -وكد جؾي مؾَػار اًتفاضػي تػني اًيػاس اًتلػوى و
اًؾمي اًطَة اًيافػ ،كال تؾاىل َ ﴿ :اي َأُّيُّ َا اًيَّ ُاس اانَّ َخََ ْلٌَ ُ ْاُك ِم ْػن َذ َنػ ٍر َو ْأهْػ َ َو َج َؾَْ َي ُ ْ
ػاُك
َ ِ َ ِ ُ َ ْ ُْ ِ ِ َ َ ُْ ِ
اَّلل ؽَ َِػ ٌمي َخدِػ ٌ ﴾ (ُ )19ػذا فنػ ًال
ُص ُؾ ًواب َوك َدائي ً َت َؾ َارفوا ا َّن أن َر َممك ؼ ْيدَ َّاَّلل أتْل
ػاُك ا َّن َّ َ
ِ
ِ
َ
رش َع ً ُ ْمك ِم َن ِّادل ٍِن
ؼيَ اؽرتاف االٕسالم ابًرشائػ ا ٔلخرى اًساتلة ؽَََ :كال تؾاىل َ َ ﴿ :
ػوو َو ِؽ َُأػ َأ ْن َأ ِكميُػوا
َما َو ََّّص ِت َِ ه ُو ًحا َو َّ ِاذلي َأ ْو َح ِْ َيا اًَ َْ َم َو َما َو َّظ َْ َيا تِػ َِ ا ْج َػرا ُِ َمي َو ُم َ
ِ
ِ
اَّلل َ ْي َت ِػيب اًَ َْػ َِ َم ْػن ٌ َضَ ػا ُء
ِّادل ٍَن َو َال تَ َت َف َّركُوا ِفِ َِ َن ُ َرب ؽَػ َ اًْ ُم ْ ِ
ُومه اًَ َْػ َِ َّ ُ
رشػ ِن َني َمػا تَػدْ ؼ ُ ْ
ِ
ِ
ُة﴾ (.)20
َوُّيَ ْ ِدي اًَ َْ َِ َم ْن ًُ ِي ُ
ِ
نام هنيي االٕسػالم ؼػن اًتػبٔج ؽػ فػ املسػَمني ابؼتيػاق الاسػالم ابًلػوةٔ ،لن
اًؾلِدة من الاؼتلاد ،والاؼتلاد ال ٍىػون إال ابرادة حػرة والاختَػار ًالوسػان ،ومػن
الٓايت اً ورد هبا هفي ًالهراٍ ،كوهل تؾاىل(َ :وًَ ْو صَ ا َء َرت ُّ َم َ َل ٓ َم َن َم ْن ِ ْ َال ْر ِض ُلكُِّ ُْػم
َ ِهَ ًؾػػا َأفَبَهْػ َ
ػاس َحػ َّػىت ٍَ ُىوه ُػوا ُمػ ْػؤ ِم ٌِ َني) [سػػورة ًػووس ،أًٓػػة  ،]99وكػػوهل
ػس ُت ْىػ ِر ٍُ اًيَّػ َ
تؾػػػاىل :اهَّػ َ
ػػن أ َْح َد ْحػ َ
ػػمل
ػػن َّ َ
اَّلل ُّيَ ْػػػ ِدي َمػ ْ
ػػم َال سَ ْػػػ ِدي َمػ ْ
ػػس َوًَ ِىػ َّ
ػػن ٌ َضَ ػػػا ُء َو ُُػ َػػو َأ ْؽػ َ ُ
ِابًْ ُمِْ َت ِدٍن ِ َ[سورة اًلعط اًَ  ،]56وكػوهل تؾػاىلَ :وكُػيِ اًْ َ ػ ُّق ِم ْػن َرجّ ُ ْ
ِػمك فَ َم ْػن صَ ػا َء
فََْ َُ ْؤ ِم ْن َو َم ْن صَ ا َء فََْ ََ ْى ُف ْػر اانَّ َأ ْؼ َتػدْ انَ ٌِ ََّغػا ًِ ِم َني انَ ًرا َأ َح َ
رسا ِدكَُِػا َوا ْن ٌ َْسػ َت ِقَثُوا
ػاط هبِ ِ ْػم ُ َ
ِ
ِ
اًرشا ُ َو َسا َء ْت ُم ْرتَ َفلًا) [.سورة اًىِف ،اًػة
ًُقَاجُوا ِت َما ٍء َ ًْ ُمِْيِ ٌَضْ ِوي اًْ ُو ُجو ٍَ ِتئْ َس َّ َ
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 ،]79وكوهل تؾاىل :فَ َذ ِنّ ْر اه َّ َما َأه َْس ُم َذ ِنّ ٌرْ ًَ ،س َس ؽَََهيْ ِ ْم ِت ُم َس َْ ِط ٍر [سورة اًقاص َة ،أًٓػة
ِ
.]٩٩ ،٩٠
املح ث اًثاين
مغاُر امحلاًة اًلاهوهَة وادلس تورًة ٌَ رًة ادلًًِة وحرًة الاؼتلاد ومتطَحاسا
ًلػػػػد هعػػػػس املػػػػادة ( )18مػػػػن اًؾِػػػػد ادلويل اخلػػػػاص اببلػػػػوق املدهَػػػػة
واًس َاس َة اًعادرة ؽام  1966ؼن امجلقَة اًؾامة ً ٔلدم املتحدة ؽ ٔأن :
 ً -1إوسان حق حرًة اًفىر واًوجدان وادلٍن .وٌضػمي ذكل حرًتػَ ٔأن
ًدٍن تدٍن ما ،وحرًتَ اؼتياق ٔأي دٍن ٔأو مؾتلد تتارٍ ،وحرًتَ إعِار دًيَ ٔأو
مؾتلدٍ ابًتؾحد وٕاكامة اًضؾاور واملامرسة واًتؾَمي ،مبفػردٍ ٔأو مػػ جامؽػة ،و ٔأمػام املػ ٔل ٔأو
ؽ حدة.
 -7ال يوز تؾرًغ ٔأحد الٕهراٍ مػن صػبٔهَ ٔأن تػي حبرًتػَ ٔأن ًػدٍن تػدٍن مػأ ،أو
حبرًتَ اؼتياق ٔأي دٍن ٔأو مؾتلد تتارٍ.
 -3ال يوز إخناع حرًة االٕوسان إعِار دًيَ ٔأو مؾتلدٍ ،إال ٌَلِود اًػ ًفرضػِا
اًلاهون واًػ تىػون اورًػة محلاًػة اًسػالمة اًؾامػة ٔ ،أو اًيغػام اًؾػام ٔ ،أو اًعػحة
اًؾامة ٔ ،أو الٓدا اًؾامة ٔ ،أو حلوق الٓخرٍن وحرايسم ا ٔلساس َة.
 -4تتؾِػػد ادلول ا ٔلط ػراف ُػػذا اًؾِػػد ابح ػرتام حرًػػة الٓابءٔ ،أو ا ٔلوظػػَاء ؼيػػد
وجودمه ،تبٔمني ترتَة ٔأوالدمه دًًِا وخَلِا وفلا ًلٌاؽاسم اخلاظة .
ًتنح من ُذٍ املادة ٔأن حرًة الاؼتلاد -سواء االٕسالم ٔأم اًلاهون -تلػوم ؽػ
ٔأمور مهنػا ؽػدم االٕهػراٍ ادلٍػن ،وحرًػة ذمارسػة اًضػؾاور ادلًًِػة ،وؽػدم اٍمتَػي تػني
املواطيني ثسخة ادلٍن( )21وُذا ما هوحضة اًفلرات الٓتَة :
 -1ؽدم االٕهراٍ ادلٍن
ًلد هعس املادة ( )37من دس تور اًؾراق ؽ ٔأن  ..اثهَ ًاػػ تىفػي ادلوةل حامًػة
اًفرد من االٕهراٍ اًفىري واًس َايس وادلًين .
ؽربت احملمكة ادلس تورًة اًؾََا مرص ؼن ُذا املحد ٔأ تبٔهَ ؽدم إًزام خشط ؽ
اًلدول تؾلِدة ال ًؤمن هبا ٔأو اخلروج من ؼلِدة دخي فهيا ،نام تؾين ؽػدم جػواز إًػزام
خشط ؽ إؼتياق إحدى ادلايانت جتامال ؽ ف ُا سواء ن ابٕىاكرُا ٔأو إزدراهئا ٔأو
()22
اٍهتوٍن من صبٔهنا وابط من كدرُا.
ًُ َؾدُّ ؽدم االٕهراٍ ؽ دخول دٍن وترك أٓخر مدد ٔأ من ٔأمه املحاد اًػ ًلػوم ؽَهيػا
االٕسالم  ،وٕان ن حيرص ؽ ُداًة اًياس واهلاذمه من اًغَامت إىل اًيور ،إال ٔأهَ ال
ٍىرٍ ٔأحدا ؽ اًِداًة كال تؾاىلَ :ال ا ْن َرا ٍَ ِ ِّادل ٍِن كَدْ تَ َح َّ َني ُّاًر ْصدُ ِم َن اًْق ّ َِي (.)23
ِ
وحسة ما وارد االٕسالم ٔأهَ ًحني اًطرًػق اًعػ َح وا ٔلخطػاء اًػ ًلػػ فهيػا
ٔأحصا املؾتلدات ا ٔلخرى ،حىت ًلمي ؽَهيم ابجػة ،وًػُس حصَحػ ًا ٔأن االٕسػالم يػرب
الٓخرٍن ؽ دخوهل ،وهَف ًفؾي ذكل وُو ًؾمل ٔأن اذلٍن ًدخَون االٕسالم رـامً ؼهنم
ٔأو ًيوااي هفوسِم ٌضلكون جامؽ َّ ٔأصد خطر ًا من ا ٔلؽداء ؽ ا ٔلمة االٕسالمِة ،ومه
طحلة امليافلني فىِف هل ٔأن ٍىرٍ اًياس ؽ دخوهل ؽ اًر م ؼهنم.
ُذا من انحِة ،ومن انحِة ٔأخرى فإن االٕسالم ًو ن ٍىػرٍ فػ املسػَمني ؽػ
دخول االٕسالم فمل تلي ُذا اًؾدد اًِائي من ف املسَمني من رؽااي ادلوةل االٕسػالمِة
عي ادلوةل الاسالمِة ؟ ومل لك ُذٍ اًبرشًؾات اخلاظة مبؾامةل ف املسَمني مػن
رؽااي ادلوةل ا ٕالسالمِة؟
ومن انحِة اثًثة إن االٕسالم ًَلي ؽ املسَمني تحؾات هح ة ال اىن اًلِام هبا إال
ؼن حة ورـحة ،وًُس ملن ٔأجرب ؽ دخول االٕسػالم طاكػة هبػا ،وذلكل فػإن ادؽػاء
اهراٍ اًياس ؽ ادلخول الاسالم ٔأو مٌؾَ من اخلػروج ؼيػَ ًػُس ًِػا ٔأسػاس مػن
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اًعحة وامنا يه كرد اًبضوٌش ؽػ ؼغمػة االٕسػالم واًتلََػي مػن إهازاتػَ واهبضػارٍ
وذلكل انتفى االٕسالم ٔأمام ف املسَمني تبٔن تني هلػم اخلطػبٔ ،و ٔأرصػدمه إىل ابػق ،ومل
ًلرص ُداًمت إىل اًطرًق املس تلمي(.)24
 -7حرًة ذمارسة اًضؾاور ادلًًِة
إن حرًة اًؾلِدة وحرًة ذمارسة اًضؾاور متاكمَتان ومتالزمتػانٔ ،لن ذمارسػة اًضػؾاور
يه اذاهة اًتطحَلي ً ٕالاان واًؾلِدة ،إذ ٔأن االٕاان حمفوظ ظدر االٕوسان ،وداخََا
خَجات هفسَ ،واملامرسة يه اًًضاط اخلاريج ًِذا االٕاان.
وكد ؼرفس اًضؾاور ادلًًِة تبٔهنا :عوؽػة مػن املامرسػات اًفؾََػة ٔأو اًلوًَػة ًؤدُّيػا
ٔأحصا املَي ادلًًِة تقَة اًتلر من اذلٍن ًؤمٌون تَ وًؾتلدون فَِ (.)25
وً ٕالوسان ابق إعِار ادلٍن ٔأو املؾتلد ؼن طرًق اًتؾحد وٕاكامة اًضؾاور واملامرسة
واًتؾَمي ،مبفردٍ ٔأو مػ جامؽة ،و ٔأمام امل ٔل ٔأو ؽ حدٍ ،وؽ ادلوةل ؽدم اًتؾرض هل
ذكل )26(.ذلكل فلد ٔأصارت املادة ( )4من االتفاكِة اخلاظة توضػ اًالجئني  1951إىل
اًزتام ادلول ا ٔلطراف تبٔن توفر ًالجئ داخػي ٔأراضػهيا مؾػامةل تػوفر ؽػ ا ٔلكػي ذات
اًرؽاًة املميوحة ملواطيهيا ؽ ظؾَد حرًة ذمارسة صؾاورمه ادلًًِة وحرًة تػوف اًرتتَػة
()27
ادلًًِة ٔلوالدمه.
نام تيط املادة ( )43من دسػ تور اًؾػراق ؽػ ٔأهػَ ٔأو ًال :املواطيػون احػرار
مذُة احر ٌار:
دٍن ٔأو ٍ
اتحاع لك ٍ
ٔأ ػ ذمارسة اًضؾاور ادلًًِة ،مبا فهيا اًضؾاور ابس ًَِة.
.إدارة ا ٔلوكاف وصؤوهنا ومؤسساسا ادلًًِة ،وًيغم ذكل تلاهون.
اثهَ ًا :تىفي ادلوةل حرًة اًؾحػادة وحامًػة ٔأمانهنػا  .نػذكل تػيط املػادة ( )16مػن
ادلسػ تور ا ٔلردين ًسػ ية  1975ؽػػن ٔأن حتمػػي ادلوةل حرًػػة اًلِػػام ثضػػؾاور ا ٔلداين
واًؾلائد  ,طحلػ ًا ٌَؾػادات املرؼَػة املمَىػة ,مػامل تىػن خمػةل ابًيغػام اًؾػام ٔأو مٌافِػة
ً ٔلدا (.)28
وكد كىض املرشع اًؾرا تؾلوتػة لك مػن اؼتػدى ؽػ تيػاء م َؾحػد الٕكامػة صػؾاور
طائفة دًًِة ٔأو رمز ًا ٔأو صُئ ًا أٓخػر هل حرمػة دًًِػة ،اببػخس مػدة ال تزًػد ؽػ جػالث
س يوات (.)29
وكد نفي االٕسالم ًق املسَمني حرًة ذمارس هتم ًضؾاور دٍهنم ،ؽ اًر م من ؽدم
إكرارٍ ًِذٍ اًضؾاور ،وؽدم جدواُا هغرٍ  ،إال ٔأهَ مل ايػػ ٔأحػد ًا مػن ذمارسػ هتا .وكػد
ن من ٔأمه أٔس حا اذِػاد االٕسػالم ادلفػاع ؼػن حرًػة اًؾلِػدة ،نػام كػػرر تػـذكل
اًلػرأٓن اًىرمي كوهل تؾاىل(َ :وًَ ْو َال َدفْ ُػ َّ ِ
اَّلل اًيَّ َاس ت َ ْؾنَ ِ ُْم ِت َح ْؾ ٍغ ًَِ ُِّد َم ْس َظ َوا ِم ُػ َو ِت ََ ٌػ
اْس َّ ِ
اَّلل َن ِث ً ا) [ابػج  ،]41:فِػذٍ الًٓػة تحػني ٔأهػَ ًػوال
َو َظََ َو ٌات َو َم َساجِ دُ ًُ ْذ َن ُر ِفهيَا ْ ُ
اًلتال واذِاد ،ودفػ املرشنني ابملسَمنيًِ ،دم ما ذهر مػن دور ٌَؾحادة ال ختتط
ابملسَمني وحدمه ،تي ًق مه من ٔأُي اًىتا (.)30
حفرًة اًؾحادة ٌَهيود واًيعػارى وفػ مه نفَِػا االٕسػالم هلػم ،تػي وجؾػي حامًػة ٔأمػاهن
ؼحاداسم– من ظوامػ ونيائس وحنوُا -وادلفاع ؼهنا رين مسؤوًَات املسَمني اًلتاًَة
(.)31
ؽَََ وسمل إىل تػرك اٍهيػود واًيعػارى ومػا ًػدًيون تػَ
ًلد دؽا اًرسول ظ
اببمكة ودون اهراٍ  ،ومه ًرتددون ؽ نيائسِم وتَؾِم عي ادلوةل االٕسالمِة ،ومل
ًؾرف ٔأن حانامً مسَامً ُدم نيُسة ٔأو ٔأكفي تَؾة ٔأو حوًِا إىل مسجد ،تي إن االٕسالم
ًبٔمر املسمل اذلي زوجتَ نتاتَة ُّ -يودًػة ٔأو هرصػاهَة  -تػبٔال ايؾِػا مػن ذمارسػة صػؾاور
دٍهنا(.)32

املؤمتر اًؾَمي ادلويل حنو دس تور مؾارص ٔلكَمي هوردس تان  -اًؾراق
وًخِح االٕسالم لك ما تخِحَ صؾاورمه ،حىت ًو هوا ٌرشتون امخلر ،وًػبٔلكون بػم
اخللٍر ،ما داموا ال ًؾتدون ؽ ٔأحد ٔأو ٌسخدون ٔأي خطر ٔأو خَي ابدلٍن االٕسػال
ٔأو مساس مبضػاؼر املسػَمني ،نػام ٔأن احملافغػة ؽػ مدػد ٔأ حرًػة اًىتػاتَني ذمارسػة
ؼحاداسم وصؾاور دٍػهنم ال تعػي إىل حػد اًتطػاول ؽػ االٕسػالم ٔأو املسػاس حبرماتػَ
تدؼوى ابرًة ادلًًِة وحتس س َطرسا(.)33
وُىذا فإن االٕسالم ال ايػ من ذمارسة صؾاور ادلٍن اخملاًف ً ٕالسالم ما دام ذكل
ال ٌسخة إزؽاج ًا ٌَمسَمني ٔأو تؾد ًاي ؽ ملدساسم ،ومػ ذكل فال يوز ًق املسمل ٔأن
ًؾتدي ؽ املسَمني ٔأو ادلٍن االٕسال تبٔي جحة هس.
إذ هَف حيرتم االٕسالم دٍن ف املسػمل وال حيػرتم امللاتػي ٔأحصػا ُػذا الاسػالم
ادلٍن فإذا حدث ٔأن ٔأعِر ظاحة اًؾلِدة اخملاًفة ؽداء ً ٕالسػالم ٔأو طؾػن ؼلِػدة
االٕسالم فإهَ ًؾامي مؾامةل احملار ٔ ،لن حرًة اًفرد تلف ؼيد حدود حرًػة فػ ٍ ،وال
سػػ اب احػػرتام ؼلائػػد املػػةل اًػػ ًؾػػُش عػػي رشًؾهتػػا وسػػاور صػػؾاورُا
وؼحاداسا( .)34ومن ُيا ن مػن املرفػوض رشؽػ ًا اًسػامح ٔلي ٔأحػد ابًطؾػن ؼلِػدة
االٕسالم حتس ٔأي ؽذر ٔأو سخة ٔأو تبٔي دؼػوى ٔلن ذكل ًُ َؾػدُّ حػر ًاب ؽػ االٕسػالم
و ٔأُػػ .،وفاًحػػا مػػا تنػػػ املتطػػاول -سػواء ٔأ ن فػػرد ًا ٔأم جامؽػػةٌَ -ؾلػػا اذيػػاي اذلي
ًبٌاسة مػ جحم ما ظدر ؼيَ اًتطاول.
 - 3املؾامةل االٕوساهَة
تنػػميس امل ػواد  1و  13و  55مػػن مِثػػاق ا ٔلدم املتحػػدة  1945اورة اح ػرتام
حلوق االٕوسان وابرايت ا ٔلساس َة ٌَياس هَؾا تال متَي ٔلي سخة ذًس ٔأو اٌَقة
ٔأو ادلٍن وال متَي تني اًرجال واًًساء .نذكل فإن املواطية اًيغم ادلالراطَة ال متي
ؽػ ٔأسػاس ادلٍػن )35(.إذ ترنػز املواطيػة ؽػ اًِوًػة املضػرتنة ٌَمػواطيني اًتارتَػة
واًثلافِة ،واًػ تؾَػو ؽػ اًِػوايت اذزئَػة دلٍػن ٔأو اٌَػون ٔأو اًؾػرق ٔأو اًيػوع ٔأو
الاهامتء مليطلة جقرافِة تؾَهنا (.)36
نذكل ٍرفغ االٕسالم اٍمتَي تني اًياس سػواء ٔأ ن متَػيا ؼركِػا ٔأم دًًِػا( )37فلػد
كال اًييب اًىرمي"ًُ :س مٌا من دؽا إىل ؼعحَة وًػُس مٌػا مػن كاتػي ؽػ ؼعػحَة،
وًُس مٌا من مات ؽ ؼعحَة (. )38
ومن ٔأمه امليات اً اي ِا االٕسالم ًق املسمل املؾامةل االٕوساهَة اًػ تلػوم ؽػ
فىرة املواطية فؾ املسمل اًتؾامي مػ ف ٍ مؾػامةل تََػق ابٕوسػاهُتَ وًلػد ن اًرسػول
ؽََػػَ وسػػمل) كػػدوة ذكل فلػػد ن ٍػػزور املػػر ر مػػن فػ املسػػَمني،
(ظػ
ؽَََ وسمل) ن تدمَ فالم ُّيودي
وًتؾامي مؾِم اًحَوع .وكد روى ٔأهَ (ظ
ؽََػَ وسػمل ًؾػودٍ ،فلؾػد ؼيػد ر ٔأسػَ ،فلػال هل
مفرض اًقػالم ،فػبٔ ٍ اًيػيب ظػ
ٔأسمل فٌغر إًََ ٔأتوٍ وُو ؼيدٍ ،فلال هلٔ :أطػ ٔأاب اًلػاْس ،فبٔسػمل خفػرج اًيػيب ظػ
ؽََػَ
ؽَََ وسمل وُو ًلول :امحلد و اذلي ٔأهلذٍ من اًيار ( .)39نام ٔأهَ (ظ
وسمل) كالٔ :أال من عمل مؾاُد ًأ ،أو اهتلعَٔ ،أو لكفَ فوق طاكتَٔ ،أو ٔأخذ مٌَ صػُئ ًا
تق طَة هفس فبٔان جحَجَ ًوم اًلِامة ( .)40وكد سػار اًعػحاتة ؽػ ُػذا اٍػهنج
اًتؾامي مػ ٔأُي اًىتػا واملؾاُػدٍن ذلكل ن معػر اجػن اخلطػا  -ريض ؼيػَ-
ًخث اًؾَون ؽ والتَ ًَؾرف ملدار إكامهتم ٌَؾدل رؽػاايمه ،و ٔأول مػا ُّيػمت تػَ ُػو
اًسؤال ؼن مؾامالسم ٔلُي اذلمة ،حفسن املؾامةل هلم دًَي ؽ اًؾداةل ٌَجمَػ(.)41
من اذدٍر ابذلهر ٔأن تلَِػد ابرًػة ادلًًِػة ٌَفػرد ال ًتؾػارض تؾامػي الاوسػان مػػ
الاوسان ال ًتؾارض مػ احرتام حلوق االٕوسان وابرايت ا ٔلساس َة ٌَيػاس هَؾػا تػال
متَي تلَِد ابرًة ادلًًِػة ٌَفػرد طاملػا ن ذكل هبػدف ضػامن ا ٔلؽػرتاف حبلػوق اًقػ
وحرايسم ،إذ تيط املػادة ( )7/79مػن ا ٔلؽػالن اًؾػاملي بلػوق الاوسػان ؽػ ٔأهػَ
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تنػ اًفرد ذمارسة حلوكَ وحرايتَ ًتكل اًلِود اً ًلررُا اًلػاهون فلػط ً ,نػامن
ا ٔلؽػرتاف حبلػػوق اًق ػ وحرايتػػَ واحرتارمػػا ًت لِػػق امللتنػػَات اًؾػػادةل ٌَيغػػام اًؾػػام
واملعَحة اًؾامة وا ٔلخالق جممتػ دالراطي  .وُو ما ٔأند ؽَََ ا ٔلؽالن ثضبٔن اًلناء
ؽ هَػ اصاكل اًتؾعة واٍمتَي اًلامئني ؽػ ٔأسػاس ادلٍػن ٔأو املؾتلػد اًعػادر ؼػن
امجلؾَة اًؾامة ً ٔلدم املتحدة  1981/11/75املادة ( )1مٌَ ،تؾدم جواز اخنػاع
حرًػة املػرء اعِػػار دًيػَ ٔأو مؾتلػػدٍ الا ملػا ًفرضػػَ ؽََػَ اًلػاهون حػدود تىػػون
اورًػػة محلاًػػة ا ٔلمػػن اًؾػػام ٔأو اًيغػػام اًؾػػام ٔأو اًعػػحة اًؾامػػة ٔأو حلػػوق الٓخ ػرٍن
وحرايسم ا ٔلساس َة(.)42
مفن ُاتني املادتني ًتخني ٔأن اًفرد إذا ٔأراد ٔأن اارس حرًتػَ ادلًًِػة ,فِجػة ؽََػَ
ٔأن اارسِا ابًض اذلي ال ًلػدح حبلػوق الٓخػرٍن وحػرايسم اكمتػػ ٔ ,أمػا إذا كػام
مبامرسة حرًتَ ر م خماًفهتا بلوق ا ٔلفراد وحرايسم ,فإن ذكل سوف ًؤدي اىل اًفو ر
 ،ذما ًؾرض تًِان اكمتػ ٌَ طر ،وذمػا ًؾػرض اًلػاب تػَ ٌَجػزاء )43(.واسػبٌادا إىل مدػد ٔأ
حغر سوء اس تخدام ابلوق  ,إذ ال يوز ٔلحد ان ًػربر اىهتػاك حلػوق فػ ٍ اسػبٌادا
إىل حلوكَ اخلاظة نام اباةل اذلي ٌس تؾمي ابق حرًتَ ٌَتؾح ًسة ٔأو كذف.
ذلكل تػػيط املػػادة ( )7/377مػػن ك ػاهون اًؾلػػوابت اًؾ ػرا ؽ ػ ٔأن ً – 1ؾاكػػة
اببخس مدة ال تزًد ؽ جالث س يوات او تقرامة ال تزًد ؽ جَامثئة دًيار.
 – 1من اؼتدى ابٕحدى طراق اًؾالهَة ؽ مؾتلد الحػدى اًطوائػف ادلًًِػة ٔأو
حلر من صؾاورُا.
 – 7من تؾمد اًبضوٌش ؽ اكامة صؾاور طائفِة دًًِة او ؽ حفػي او اجػامتع
دًين او تؾمد مٌػ او تؾطَي اكامة يشء من ذكل.
 – 3من خر او اتَف او صوٍ او دوس تياء مؾحد الكامة صػؾاور طائفِػة دًًِػة
او رمزا او صُئا أٓخر هل حرمة دًًِة.
 – 4من طحػ وورش نتااب ملتخسا ؼيد طائفػة دًًِػة اذا حػرف هعػَ معػدا حترًفػا
ًق من مؾياٍ او اذا اس ت ف حبمك من احاكمَ او يشء من تؾاٍميَ.
 – 5من اُان ؽَيا رمزا او خشعػا ُػو موضػػ تلػدٌس او متجَػد او احػرتام دلى
طائفة دًًِة.
 – 6من كع ؽَيا انساكً او حفال دًًِا تلعد اًس رًة مٌَ .
وٌض َد اًحاحث مبنمون ُذٍ املادة إذ ٔأهنا هؾس فاًحَة ظور إزدراء ا ٔلداين مػن
إُاهة ا ٔلداين واًبضوٌش ؽ اكامة اًضػؾاور ادلًًِػة وخترًػة ٔأو إتػالف او تضػوًَ ٔأو
تدهُس املؾاتد جباهة جترمي اًس رًة من ا ٔلداين ابًتلََد ٔأو اًت رًف .إال ٔأن اًحاحث
ٍري تضدًد اًؾلا اًوارد هبا إىل مخس س يوات.
واذػػدٍر ابذلهػػر ٔأن مػػن اًفلػػَ مػػن اهتلػػد ُػػذٍ املػػادة ًىوهنػػا ال حتمػػي إال الاداين
املؾرتف هبا رمسَ ًا وال متتد أٓاثرُا اىل تكل املؾتلػدات اًػ مل تَػػ ؽَهيػا املرشػع اًعػفة
(. )44
اًرمسَة
املطَة اًثاًث
خعوظَة ابرًة ادلًًِة واملؾتلد مرشوؼى دس تور إكَمي هوردس تان اًؾراق
إن اًنامانت ادلس تورًة يه اًلواؽد اً متىػن اًفػرد مػن اٍمتتػػ حبلوكػَ امليعػوص
ؽَهيا ادلس تور وحتمى ُذٍ ابلوق من الاىهتاك تبٔياد ضواتط دس تورًة  )45(.وكػد
تنمن ادلس تور امللرتح الٕكَمي هوردس تان اًؾراق اًؾدًد من اًنامانت ادلس تورًة – ال
س  -ف ًتؾَق حبرًة ادلٍن واملؾتلد.
كد س حق ٔأن ذهر اًحاحث ٔأن حرًةالاؼتلاد  -سواء االٕسالم ٔأم اًلاهون  -تلوم
ؽ ٔأمور مهنا ؽدم االٕهراٍ ادلٍن ،وحرًة ذمارسة اًضػؾاور ادلًًِػة ،ؽػدم اٍمتَػي تػني
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املواطيني ثسخة ادلٍن ذلا سوف ًلوم تتوضَح خعوظَة ابرًػة ادلًًِػة واملؾتلػد
دس تور ٔأكَمي هوردس تان اًؾراق من طرًق تَان موكف ُذا ادلس تور امللرتح من ُػذٍ
امللومات:
ٔأوال :ابًًس حة برًة اًؾلِدة
ًتوافق ادلس تور امللرتح الٕكَػمي هوردسػ تان اًؾػراق مػػ ادلسػ تور اًؾػرا وفػ ٍ مػن
اًلواهني ؽ ابرًة ادلًًِة ٌَمواطيني مػ تؾغ الاس تثٌاءات .فادلس تور اًىوردسػ تاين
حيدد ٔأن االٕسالم ُو ادلٍن اًرمسي ،و ٔأهَ ال يوز سن كاهون ًتؾارض مػ جواتس ٔأحاكم
الاسالم ،إال ٔأهَ ٔأكر مي ابلوق ادلًًِة ٌَمسػ َ َني وا ٔلٍػزدًني وفػ مه ومػن ريػن
ُذٍ ابلوق حرًة اًؾلِدة إذ تيط املادة ( )6من ادلس تور امللرتح الٕكَػمي هوردسػ تان
اًؾراق ؽ ٔأنً :لر وحيرتم ُذا ادلس تور اًِوًة االٕسالمِة ًقاًحَة صؾة هوردس تان ػ
اًؾراق وًلر وحيرتم مي ابلوق ادلًًِة ٌَمس َ َني وا ٔلٍػزدًني وفػ مه وًنػمن ًػ
فرد الاكَمي حرًة اًؾلِدة وذمارسة اًضػؾاور واًطلػوس ادلًًِػة وان مدػاد اًرشػًؾة
الاسالمِة معدر اساس ٌَبرشًػ وال يوز:
ٔأو ًال :سن كاهون ًتؾارض مػ جواتس ٔأحاكم الاسالم.
اثهَ ًا :سن كاهون ًتؾارض مػ مداد ادلالراطَة.
اثًثػػ ًا :سػػن كػػاهون ًتؾػػارض مػػػ ابلػػوق وابػػرايت الاساسػػ َة اًػػواردة ُػػذا
(. )46
ادلس تور
ٔأندت ؽ ذكل اًفلرة اًتاسؾة من املادة ( )19من ذات ادلس تور تلوًِػا ال إهػراٍ
ادلٍن ،وً خشط ابق حرًة ادلٍن واًؾلِدة واًفىر واًنم وتىفي حىومػة
الاكَػػمي ضػػامن حرًػػة املسػػَمني واملس ػ َ َني والاٍػػزدًني وفػ مه ذمارسػػة ؼحػػاداسم
وصؾاورمه وطلوس دايانسم دومنا تؾرض ،وضػامن حرمػة اذوامػػ واملسػاجد واًىٌػائس
ودور اًؾحادة ،وًعػون حرمهتػا وكدسػ َة رسػاٍهتا حيغػر اختػاذ اذوامػػ ٔأو املسػاجد ٔأو
اًىٌائس ودور اًؾحادة ساحة ملامرسة اًًضاط ابزيب ٔأو اًس َايس .
اثهَا :ابًًس حة برًة ذمارسة اًضؾاور ادلًًِة:
وفلا ٌَفلرة اًتاسؾة من املادة ( )19من ادلس تور امللػرتح الٕكَػمي هوردسػ تان اًؾػراق،
املذهورة أٓهفا فلد رين املرشع اًىوردسػ تاين ٌَجمَػػ حرًػة ذمارسػة صػؾاورمه وطلػوس
دايانسم دومنا تؾرض .نام ٔأهَ حغر اختاذ اذوامػ ٔأو املساجد ٔأو اًىٌػائس ودور اًؾحػادة
ساحة ملامرسة اًًضاط ابزيب ٔأو اًس َايس ،ضامان برمهتا وكدس َة رساٍهتا.
وُذا ما س حق اًيط ؽَََ املػادة ( )4مػن اًلػاهون ر ً 5سػ ية  7115ثضػبٔن
كاهون حامًة حلوق املىوانت هوردس تان اًؾراق واً تنميس الٓيتٔ :أوال :حيػق
ً فرد اًىضف ؼن ُوًتَ ادلًًِػة وحفػظ ُوًتػَ اًلومِػة اًػ تػرتط اهامتئػَ مبىػون
مؾني ،وُذا ابق حرص ٌَفرد وال حيق ٔلًة هجة سَحَ مٌَ.
اثهَػػاً :ػ مىػػون وؽػ كػػدم املسػػاواة مػػػ الٔنرثًػػة ٔأن اػػارس حلوكػػَ وحرايتػػَ
ا ٔلساس َة مبا ذكل حرًة اًفىر ،حرًػة اًتؾحػ  ،وسػائي االٕؽػالم ،وحرًػة الاجػامتع
وتبٔسُس امجلؾَات واًراتطػات ،وحرًػة ذمارسػة املؾتلػد ادلًػين ،وتَػزتم ابىومػة تػد
ورؽاًة ُذٍ املامرسات ثض مبساو تني املىوانت وفق اًلواهني اًيافذة ..... .خامسا:
ٌَمىوانت حق اٍمتتػ ابًؾطي اخلاظة مبياس حاسم اًلومِة وادلًًِة ،وتىػون ُػذٍ اًؾطػي
رمسَة هلم .
اثًثا :ابًًس حة ٌَمؾامةل االٕوساهَة
تنمن ادلس تور امللرتح الٕكَمي هوردس تان اًؾراق ،إًزتام اًسػَطات تنػامن حتلِػق مدػد ٔأ
املساواة اًفؾاةل واًؾمي ؽػ حتلِلِػا تػني ا ٔلصػخاص امليمتػني اىل املىػوانت اًلومِػة ٔأو
ادلًًِة وسَئة اًغروف اًىفِةل اببفاظ ؽ ُوٍهتم )47(.وُذا ًتفق مػ ما هعػس ؽََػَ
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املؤمتر اًؾَمي ادلويل حنو دس تور مؾارص ٔلكَمي هوردس تان  -اًؾراق
املادة ( )14من ادلس تور اًؾرا تبٔن اًؾراكِػون مبسػاوون ٔأمػام اًلػاهون دون متَػ ٍي
ثسخة اذًس ٔأو اًؾرق ٔأو اًلومِة ٔأو ا ٔلظي ٔأو اٌَون ٔأو ادلٍن ٔأو املذُة ٔأو املؾتلد
ٔأو اًوضػ الاكتعادي ٔأو الاجامتؼي .
ًِذا تنميس املادة ( )31من ادلس تور امللرتح ً ٕالكَمي ٔأهػَ ال يػوز فػرض ٔأحػاكم
ا ٔلحوال اًض عَة ٔلتحاع دايهػة ؽػ اتحػاع دايهػة ٔأخػرى )48(،نػام جؾَػس ُػذٍ املػادة
ٔلتحاع ادلايانت واًطوائف ف املسَمة ملس َ َني والاٍزدًني وف مه إوضػاء جماًسػِم
ادلًًِة واتحاع ا ٔلحاكم اخلاظة تبٔحواهلم اًض عَة اً حتدد تلاهون وتيغر فهيا من كدي
حممكة املواد اًض عَة وتحلى ٔأحاكم اًلواهني املتؾَلة ابملواد اًض عَة اخلاظة هبم انفذة
(. )49
ما مل ًمت تؾدل ٔأو تَقى تلاهون
ٔ
وكد س حق ٔأن ٔأصار اًحاحث إىل هط املادة ( )43من دسػ تور اًؾػراق واًػ أنػدت
مذُة حبرٍهتم ذمارسة صؾاورمه ادلًًِة ،وٕادارة ا ٔلوكاف
دٍن او ٍ
ؽ حق اتحاع لك ٍ
()50
وصؤوهنا ومؤسساسا ادلًًِة وفلا ٌَلاهون .
نذكل تنميس املادة ( )37من ادلس تور امللػرتح اًػزتام اًسػَطات الاكَػمي حامًػة
ا ٔلصخاص امليمتني اىل املىوانت اًلومِة ٔأو ادلًًِة من ٔأي إجراء ُّيدف إىل الاسػبدؾاد
اًلرسي وؽَهيا د وتضػجَػ الاصػخاص امليمتػني اٍهيػا اوضػاء اًراتطػات وامجلؾَػات
اخلاظة هبم وابفاظ ؽ اس مترارٍهتا(. )51
نذكل اًزمس ذات املادة حىومة اكَمي هوردس تان مبيػ اًتقَ معد ًا وس حة اًسػاكن
املياطق اً ٌسىهنا مىون كو ٔأو دًين ،دون املساس تؾمََة ازاةل أٓاثر اًتؾرًة
واٍهتج ػ اًلرسػػي اذلي كػػام هبػػام اًيغػػام اًحؾوػػػي هرهػػوك وامليػػاطق الاخػػرى م ػن
هوردس تان-اًؾراق(. )52
وكد هعس ؽن ا ٔلحاكم اًسػاتلة املػادة ( )3مػن اًلػاهون ر ً 5سػ ية  7115ثضػبٔن
كاهون حامًة حلػوق املىػوانت هوردسػ تان اًؾػراق واًػ تنػميس الٓيت :تنػمن
سَطات إكَمي هوردس تان اًؾراق املساواة اًاكمةل واًفؾاةل ٌَمىوانت:
ٔأوال :تنمن ابىومة ٌَفػرد اذلي ًًمتػي إىل مىػون حػق املسػاواة وتاكفػؤ اًفػرص
ابَاة اًس َاس َة واًثلافِة والاجامتؼَة والاكتعادًة من خػالل ترشػًؾات وس َاسػات
فؾاةل ،نذكل تنمن هلم حق املضارنة اختاذ اًلرارات اً ختعِم.
اثهَا :حيغر هَػػ ٔأصػاكل اٍمتَػي ضػد ٔأي مىػون مػن مىػوانت هوردسػ تان اًؾػراق،
واخملاًف ًؾاكة وفق اًلواهني اًيافذة.
اثًثا :حغر ٔأًة دؼوة دًًِة ٔأو س َاس َة ٔأو إؽالمِة ،تعورة فردًة ٔأو جامؼَة ،مدارشة
ٔأو ف مدارشة ،تدؼو إىل اًىراَُة ٔأو اًؾيف ٔأو اًرتَُة ٔأو االٕكعاء واٍهتمُش ،املحًِة
ؽ ٔأساس كو ٔأو ٔأجين ٔأو دًين . ...
واذدٍر ابذلهر ٔأن تلرٍر وزارة اخلارجِة الامرٍىِة اًسػ يوي ثضػبٔن حرًػة الاداين
اًؾامل ،كد ٔأكر اًؾدًد من املواضػ فَِ تبٔن وضػ املىوانت ادلًًِػة الاكَػمي ٔأفنػي
جىو من املياطق الاخرى اًؾراق ،نام ٔأوحض ُذا اًتلرٍر الاىهتا ت اًػ ارتىدػس
ضد مىوانت دًًِة حعَس املياطق اً س َطر ؽَهيا تيغمي داؼش ،ذراب اًػ
()53
ارتى،ا ُذا اًتيغمي حبق الاٍزًدًني واملس َ َني واًض َؾة.
و ٔأخ ا ٌض اًحاحث إىل ما ورد ؽ موكػ جمَس اًػوزراء اًسػاتق حىومػة إكَػمي
هوردس تان من ملال ممتي تنمن الٓيت :إن اًواجة ادلس توري واًلاهوين وا ٔلوسػاين
ًوجة حامًة حق ابرًة ادلًًِة ٔأو املؾتلد ٌَجمَػ وٕاصاؽة اًوسطَة وا ٔلؼتدال وحمارتػة
ا ٔلرُا وتطِ اًؾراق من اًتىف ٍن واًوكوف حبزم ضد الاسالمِني املتطرفني سواء
مػػن اًس ػ ية واًض ػ َؾة  ,و ػػة هَػػػ كطػػػ اًسػػالح مػػن ا ٔلصػػخاص واملََُض ػ َات
وؼعاابت اذراة امليغمة وحرصُا مبؤسسات ادلوةل ا ٔلمٌَة واًؾسىرًة ومٌػػ تضػىِي

املؤمتر اًؾَمي ادلويل حنو دس تور مؾارص ٔلكَمي هوردس تان  -اًؾراق
ٔأو ٕاس مترار املَُضػ َات وٕاؽػادة اًيغػر امليػار ادلراسػ َة وترضػورة تفؾَػي ادلسػ تور
واحرتام حلوق الاوسػان وتؾػوًغ املترضػرٍن وحماسػ حة املسػوؤًني ؼػن ُػذٍ اذػراب
()54
وورش جلافة اًسالم وابوار تدال من جلافة اًتطرف واًىراَُة .
اخلامتة
ابرًة ادلًًِة مدػد ٔأ ملػرر اًرشػًؾة االٕسػالمِة و ٔأفَحَػة دسػات اًؾػامل املت رضػ
ًيطَق من اًفطرة وًلرتن ابملسؤوًَة االٕسالم  ،وًِا ضواتط اًرشػًؾة  ،وفاٍهتػا
حتلِق اًىرامة االٕوساهَة ومن مث جتة نفاٍهتا وظَاىهتا مػن اخملػاطر وا ٔلفػاكر اًوافػدة ،
ومن لك ٔأصاكل اًقزو اًفىػري واًثلػا  ،ادلًًِػة ٔأو فػ ادلًًِػة ،دون اًتؾػدي ؽػ
حق ا ٔلفراد وحرٍهتم ُذا اًعدد .ومن ُذا امليطَق جاء دس تور االٕكَمي حمافغا ؽ
ابرًة ادلًًِة واًؾلائدًة سواء جىفاةل حق اًفرد -ذمن مه مػن مػواطين االٕكَػمي ٔأم ؼػرا
اذًس َة ٔأم ن من ا ٔلجاهة -حرًة الاؼتلاد واًفىر وؽدم ذمارسة ٔأي كِد ًتعػي
هبذا ابقًِ ،ػذا فلػد اس تؾرضػيا ُػذٍ ادلراسػة امحلاًػة ادلسػ تورًة ٌَ رًػة ادلًًِػة
واًؾلدًة -ادلس تور امللرتح تبٔكَمي هوردس تان اًؾراق ٔأمنوذجا ،وكػد كسػم اًحاحػث ُػذٍ
ادلراسػػة إىل جالجػػة مداحػػث ،تيػػاول املح ػػث ا ٔلول مفِػػوم ابرًػػة ادلًًِػػة وحرًػػة
الاؼتلاد .و املح ث اًثاين تياول مغاُر امحلاًة اًلاهوهَة وادلسػ تورًة ٌَ رًػة ادلًًِػة
وحرًة الاؼتلاد ومتطَحاسا  ،و ٔأخ اس تؾرض املح ػث اًثاًػث ،خعوظػَة ابرًػة
ادلًًِة واملؾتلد دس تور ٔأكَمي هوردس تان اًؾراق.
وكد توظَيا ًؾدد من اًيتاجئ واًتوظَات
 اًيتاجئ
 -1ابرًة ادلًًِة مدد ٔأ ملرر اًرشًؾة االٕسالمِة و ٔأفَحَة دسات اًؾػامل املت رضػ
ًيطَق من اًفطرة وًلرتن ابملسؤوًَة االٕسػالم ،وًِػا ضػواتط اًرشػًؾة ،وفاٍهتػا
حتلِق اًىرامة االٕوساهَة.
 -7ابرًة ادلًًِة واًؾلائدًة ىه اًلاؽدة ا ٔلساس ًحا ابرايت ومػن مث تغِػر ٔأمهَهتػا
اًس َايس ,واالٕجامتؼي ,واالٕكتعادي.
اًؾدًد من جواهة ابَاة ذاهة ّ
ٔ -3أكر االٕسالم حق ٔأُي اًىتا ذمارسة صؾاورمه ادلًًِة تالد االٕسػالم جػ
ؽَََ وسمل-من كواؽد ُػذٍ ابرًػة ،واًػ
حرًة ،من خـالل ما ٔأسسَ اًييب-ظ
تمتثي املؾاُـدات اً ؼلدُا مػػ فػ املسػَمني مػن اٍهيػود واًيعػارى ،واًػزتم هبػا
اخلَفاء اًراصدون واًعحاتة ،ومن جاء تؾدمه جِال تؾد جِي.
 -4ابرًػة ادلًًِػػة مىفػػوةل اكمتػػػ اًؾػرا مػػن خػػالل ادلسػ تور اًؾػرا ومرشػػوع
ادلس تور اًىوردس تاين ،وابًتايل جتة ظَاىهتا من اخملاطر وا ٔلفاكر اًوافػدة ،ومػن لك
ٔأصاكل اًقزو ،ادلًًِة ٔأو ف ادلًًِة ،اً تس هتدف تذوًة اًِوًة االٕسالمِة ً ٔلمة.
 -5اًتيوع املذُيب واًفلِيي حاةل طحَؾَة ،واالٕسالم ًدؼو إىل توحِػد اًلكمػة ؽػ
ٔأساس اًتؾاون ف ُو متفق ؽَََ ،و ٔأن ًؾذر تؾنِم تؾن ًا ف اختَف فَِ.
 -6س حق اًلاهون ر ً 5سػ ية  7115ثضػبٔن حامًػة حلػوق املىػوانت هوردسػ تان
اًؾراق مرشوع ادلس تور امللرتح ً ٕالكَمي الاؽرتاف اببرايت ادلًًِة و رًة الاؼتلاد
وحرًة ذمارسة اًضؾاور ادلًًِة وؽدم اٍمتَي ؽ ٔأساس ادلٍن.
 اًتوظَات
ٔ -1أن تلوم وسائي الاؽالم تتوضَح اًلمي واملفاُمي االٕسػالمِة موػي اًؾػدل واًتاكفػي
واخل ٌَخرشًة لكِا ،و ٔأن ا ٔلسالم ًًدذ االٕرُا واًؾيف.
ٔ -7أن تلوم وسائي الاؽالم داخي االٕكَمي و دوةل الاحتاد تتع َح اًعورة اذلُيَة
اً تروج ًِا وسائي ا ٔلؽالم املقرضة اً ترًػد إحػداث اًرشػغ تػني مىػوانت اكمتػػ
اًؾرا من املسَمني وف املسَمني .
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 -3اورة دراسػة املفػػاُمي واملعػطَحات اذدًػػدة جمػػال حلػوق االٕوسػػان دراسػػة
انكدة وفق مؾاً تؾمتد ضامن حرًة الاوسان وحلوكَ .
 -4الاُامتم تتؾَمي ا ٔلطفال وترتُهتم املدارس ؽ كمي املواطيػة واًبسػامح وا ٔلخػوة
اًوطن.
 -5ية ؽدم اًيط ؽ إطالق حرًة املؾتلد وادلٍن ادلس تور امللرتح االٕكَمي،
دون إخناؼِا ٌَنواتط واملؾاً املياس حة وطحَؾة اكمتػ اًىردي .
 -6ية ؽ اًساسػة وظػياع اًلػرار اكمتػػ ادلوىل اًتوجػَ حنػو ؼلػد االتفاكِػات
ادلوًَة اًىت تؤسس ملحد ٔأ احرتام اًؾلِدة وامللدسػات ادلًًِػة هَؾػا  ،وترتػة جػزاءات
ظارمة ؽ املؾتدى ؽَهيا تبٔي ص من ا ٔلصاكل.
املعادر
ٔأتو طاًة ،ظو حسنُ1418 ،ػ1991 -م ،موكف االٕسالم من ف املسَمني
اكمتؾات االٕسالمِة وموكف اكمتؾات اًقرتََ من املسَمني ،حبث ملدم
إيل املؤمتر اًؾام اًتاسػ ٌَمجَس ا ٔلؽ ٌَض ئون االٕسالمِة ،اًفرتة من 11 -8
رتَػ ا ٔلول  1418ه ً 11 - 13 ،وًَو  ، 1991اًلاُرة :وزارة ا ٔلوكاف.
ٔأتو اًيور ،محمد الامحديُ1418 ،ػ1991 -م ،االٕسالم وحرًة اًؾلِدة ،حبث ملدم
إىل املؤمتر اًتاسػ ٌَمجَس ا ٔلؽ ٌَض ئون االٕسالمِة ،امليؾلد اًلاُرة
اًفرتة من  11 -8رتَػ ا ٔلول ً 11 - 13 ،وًَو ،اًلاُرة :وزارة الاوكاف.
ا ٔلصلر ،معر سَ ن ؼحد 7115 ،م ،اًؾلِدة
اًيفائس.

 ،ؼامن -ا ٔلردن ،دار

اًحخاري ،االٕمام ٔأتو ؼحد جن محمد جن إسامؼَيُ1471 ،ػػػ1999 -م ،حصَح
اًحخاري ،ت وت ،دار اًىتة اًؾَمَة.
اًخس تاين ،املؾمل تطرس  ،1987حمَط احملَط ،كاموس مطول ٌَقة اًؾرتَة ،ت وت
 ،مىتحة ًحيان.
جن ؽاصور ،اًطاُر1985 ،مٔ ،أظول اًيغام الاجامتؼي
اًرشنة اًتووس َة ٌَتوزًػ  -املؤسسة اًوطيَة ٌَىتا .

االٕسالم ،تووس:

اذحوري ,ادرٌس حسن محمد ،7118 ،ابرًة ادلًًِة اًرشًؾة الاسالمِة واًيغم
اًلاهوهَة ،دراسة ملارهة ,دار اٍهننة اًؾرتَة ,اًلاُرة .حسنٔ ،أمي7117 ،م ،حلوق الاوسان تني ملومات املواطية وحمددات اًِوًة،
اكةل اًؾرتَة ًؾمل الاجامتع ،جامؾة اًلاُرة -لكَة الٓدا  -مرنز اًح وث
وادلراسات الاجامتؼَة.
حسني  ،عم7111 ،م ،مفِوﻡ موﺍطية ﺃُي ﺍًذمة ﺍًفىر ﺍﻹسالمي
ﺍلؾاظر ،امليتدى اًوطين الحباث اًفىر واًثلافة  -امليتدى اًوطين الحباث
اًفىر واًثلافة ،ع .6
ابسُين ،ؼفاف حسن ٔأمحد ،7111 ،ماَُة ابرًة االٕسالم ،جامؾة اًىوًس -
جمَس اًًرش اًؾَمي -جمةل اًرشًؾة وادلراسات االٕسالمِة ،مج  , 75ع .83
ابلِي  ،سَ نُ1414 ،ػ  1994 -م ،حلوق االٕوسان
ا ٔلوىل( ،د .ن).

االٕسالم ،اًطحؾة
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املؤمتر اًؾَمي ادلويل حنو دس تور مؾارص ٔلكَمي هوردس تان  -اًؾراق

ِّادلٍن ،ملال متاح ؽ
اخلَون ،رص َد ،7115 ،ادلس تور اًؾرا ..و'ال إهراٍ
موكػ مِدل اسس ٔأوهالٍن ،اًراتط: https://middle-east-online.com

اًغِار ،راوًةُ1474 ،ػ 7113 -م ،حلوق االٕوسان
احملمدي.

اًزُراين ،ظاحل جن درابش جن موو7117 ،م ،حرًة الاؼتلاد االٕسالم ،جمةل
اًتبٔظَي ٌعراسات اًفىرًة املؾارصة ،مرنز اًتبٔظَي ٌعراسات واًح وث،
مج  ,3ع .6
ِاًسجِ ْس تاينٔ ،أتو داود سَ ن جن ا ٔلصؾث جن ٕا اق جن ثض جن صداد جن معرو
ا ٔلزدي ،تدون رو ،سنن ٔأىب داوود ،ظَدا – ت وت ،املىتحة اًؾرصًة.

اًؾمر ،تُس  ،1998 ،حرًة الاؼتلاد عي االٕسالم اًؾمر ،اًلاُرة ،دار اًفىر
املؾارص ٌَطحاؽة واًًرش واًتوزًػ.

اًسؾدون ،ؼامر تريك7111 ،م ،اذراب املاسة ابًضؾور ادلًين  ,رساةل ماجس ت ,
لكَة اًلاهون ,جامؾة تقداد.
سَمئ ،أهرم فتاح 7111 ،م ،ا ٔلداين و ٔأثرُا اًتؾاٌش اًسَمي اًؾراق -دراسة
ملارهة ،رساةل دنتوراٍ ،لكَة ادلؼوة االٕسالمِة -جامؾة ٔأم درمان االٕسالمِة.
اًطربي ،محمد جن جرٍرُ1477 ،ػ7111 -م ،تفس اًطربي ،جامػ اًحَان ؼن
تبٔوًي أٓي اًلرأٓن ،حتلِق :د .ؼحد و جن ؼحد احملسن اًرتيك ،اًلاُرة :دار
جهر.
طَىب ،وردة7118 ،م ،مدد ٔأ ابرًة ادلًًِة اًفلَ واًلاهون ادلويل ،جمةل جِي
حلوق االٕوسان ،مرنز جِي اًح ث اًؾَمي ،ع .31
 -1اًزُراين ،ظاحل جن درابش جن موو7117 ،م ،حرًة الاؼتلاد االٕسالم ،جمةل اًتبٔظَي
ٌعراسات اًفىرًة املؾارصة ،مرنز اًتبٔظَي ٌعراسات واًح وث ،مج  ,3ع  ،6ص .85
Human Rights Committee, Gerald comet 22: Article 8 ( Forty-eighth - 2
session, 1993).Compilation of Gerald comet ad deferral Recommendation
Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.. Doc. HRI/GE/1/Rev.1 at
.35 (1994), para.5
 - 3سَمئ ،أهرم فتاح 7111 ،م ،ا ٔلداين و ٔأثرُا اًتؾاٌش اًسَمي اًؾراق -دراسة ملارهة ،رساةل
دنتوراٍ ،لكَة ادلؼوة االٕسالمِة -جامؾة ٔأم درمان االٕسالمِة ،ص .7
 -4د .اذحوري ,ادرٌس حسن محمد ،7118 ،ابرًة ادلًًِة اًرشًؾة الاسالمِة واًيغم -اًلاهوهَة،
دراسة ملارهة ,دار اٍهننة اًؾرتَة ,اًلاُرة ,ص  1عم ،مٌهتيى جواد ،7116 ،ابرًة ادلًًِة
عي دس تور  7115اًيافذ ،دراسة ملارهة ,جمةل اًلاهون ٌعراسات واًح وث اًلاهوهَة ،ع  ،13ص .4
 - 5اهغر املؾجم اًوس َط ،عػ اٌَقة.165/1 ،

ؼودة ،ؼحد اًلادر ُ 1471 ،ػ7111 -م  ،اًبرشًػ اذياي االٕسال  ،اًطحؾة ،14
ت وت ،مؤسسة اًرساةل.
اًلعاص ،رمدي محمد ، 7118 ،ؽمل الاجامتع ادلًين ،جامؾة امليعورة ،مرص.
عم  ،مٌهتيي جواد  ، 7116،ابرًةى ادلًًِة عي دس تور  7115اًيافذ ،
دراسة ملارهة  ،جمةل اًلاهون ٌعراسات واًح وث اًلاهوهَة اًؾدجد .13
املسؾود ،فِد محمد ؽنُ1474 ،ػ 7113-م ،رساةل ماجس ت  ،جامؾة انًف اًؾرتَة
ٌَؾَػوم ا ٔلمٌِـة ،لكِـة ادلراسـات اًؾَِـا ،اًرايض .
اًفىر االٕسال  ،تووس :دار اًقر

اًيجار ،ؼحد اكَد7118 ،م ،مراجؾات
االٕسال .
هور ادلٍن ،حامدي ( ،)7114فلَ ا ٔلكََات ادلًًِة اكمتػ االٕسال  ،جمةل ابلوق
واًؾَوم االٕوساهَة ،جامؾة زاين ؽاصور ابذَفة ،ع .18
ابالٕذن اًتىوًين املس تلر اخلَلة . ...جن ؽاصور ،اًطاُر1985 ،مٔ ،أظول اًيغام الاجامتؼي
االٕسالم ،تووس :اًرشنة اًتووس َة ٌَتوزًػ  -املؤسسة اًوطيَة ٌَىتا  ،ص .768 ،756 ،755
وؼرفِا تؾغ اًفالسفة ٔأهنا حال اًاكون ابي اذلي ال تنػ ًلِر ٔأو فَحة ،وًفؾي طحل ًا ٕالرادتَ
وتعدق ؽ اًاكئيات ابَة هَؾِا من هحات وحِوان وٕاوسان (املؾجم اًفَسفي ،عػ اٌَقة اًؾرتَة،
ص  .)71ومن تؾرًفاسم ٔأًن ًا ٔأهنا :مَىة خاظة متي االٕوسان من حِث ُو موجود ؽاكي ًعدر
ٔأفؾاهل ؼن ٕارادتَ ُو ال ؼن ٕارادة ٔأخرى ـرًحة ؼيَ  ،أٔو يه :اًلدرة ؽ الاختَار تني ؽدة
أٔص َاءٔ ،أي حرًة اًترصف واًؾُش واًسَوك حسة توجَِ ا ٕالرادة اًؾاكةل (مؾجم معطَحات
اًؾَوم الاجامتؼَة ،ص )168
 - 11وُذا اًتؾرًف اًلاهوين ٌَ رًة ملتخس من االٕؽالن اًفرويس حلوق االٕوسان اًعادر ؽام
1789م ،فلد جاء فَِ ما ًن( :ابرًة يه كدرة االٕوسان ؽ إتَان ٔأي معي ال ًرض ابلٓخرٍن ،وٕان
ابدود املفروضة ؽ ُذٍ ابرًة ال يوز فرضِا إال تلاهون) اهغر :مفِوم ابرًة اًفىر االٕسال
ص .6
 - 12اًخس تاين ،املؾمل تطرس1987 ،م ،حمَط احملَط ،كاموس مطول ٌَقة اًؾرتَة ،ت وت  ،مىتحة
ًحيان ،ص ١١٠٠

 - 6املعحاح املي  ،مادة حر ،ص  178اًلاموس احملَط مادة حرر ،ص .478

 - 13ا ٔلصلر ،معر سَ ن ؼحد 7115 ،م ،اًؾلِدة
.17

 - 8اهغر :املطَػ ؽ ٔأتوا امللٌػ ،ص .314

 - 14طَىب ،وردة7118 ،م ،مدد ٔأ ابرًة ادلًًِة
االٕوسان ،مرنز جِي اًح ث اًؾَمي ،ع  ،31ص .113

 - 7اهغر :مفردات اًراـة ،مادة حر ،ص .774
ً -9يغر :اًتؾرًفات ٌَجرجاين ،ص .116
 - 10وتتؾح اًطاُر جن ؽاصور يه( :معي االٕوسان ما ًلدر ؽ مع ،حسة مض َئتَ ،ال ًرصفَ
ؼن معٔ ،أمر ف ٍ أٔو :فؾي االٕوسان ما ٍرًد فؾ ،دون مدافػ مبلدار إماكهَ .وٍرى أٔن اس تخدام ابرًة
هبذا املؾىن ؼرف ٔأوائي اًلرن اًثاًث ؼرش اًِجري تؾدما ترهس نتة رو فروسا وجورسا اً
كامس ؽام 1789م ؽ ُذٍ املفاُمي .ومن مث ؼرفِا ٔأهنا حق ٌَخرش ؽ امجلةل ٔلن ملا خَق
ً ٕالوسان اًؾلي وا ٕالرادة ،وأٔودع فَِ اًلدرة ؽ اًؾمي فلد ٔأهن فَِ حلِلة ابرًة ،وخوهل اس تخدارما
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االٕسالم ،جدٍ :دار

 ،دار اًيفائس ،ؼامن -ا ٔلردن ،ص
اًفلَ واًلاهون ادلويل ،جمةل جِي حلوق

 - 15اًلعاص ،رمدي محمد ، 7118 ،ؽمل الاجامتع ادلًين ،جامؾة امليعورة ،مرص ،ص .17
ٔ - 16أتو اًيور ،محمد الامحديُ1418 ،ػ1991 -م ،االٕسالم وحرًة اًؾلِدة ،حبث ملدم إىل املؤمتر
اًتاسػ ٌَمجَس ا ٔلؽ ٌَض ئون االٕسالمِة ،امليؾلد اًلاُرة اًفرتة من  11 -8رتَػ ا ٔلول 13 ،
 ً 11وًَو ،اًلاُرة :وزارة الاوكاف ،ص .774 -773 - 17املؾجم اًفَسفي ًعََحا  97/7،املؾجم اًوس َط ،عػ اٌَقة اًؾرتَة ،614/7 ،اًلكَات
ٌَىفوي ،ص .151

املؤمتر اًؾَمي ادلويل حنو دس تور مؾارص ٔلكَمي هوردس تان  -اًؾراق
 - 18اًؾمر ،تُس  ،1998 ،حرًة الاؼتلاد عي االٕسالم اًؾمر ،اًلاُرة ،دار اًفىر املؾارص
ٌَطحاؽة واًًرش واًتوزًػ ،ص  39اًيجار ،ؼحد اكَد7118 ،م ،مراجؾات اًفىر االٕسال ،
تووس :دار اًقر االٕسال  ،ص .194
 - 19سورة ابجرات ،أًٓة .13
 - 20سورة اًضورى ،اًة .13

713
 - 36حسنٔ ،أمي ،7117 ،حلوق الاوسان تني ملومات املواطية وحمددات اًِوًة ،اكةل اًؾرتَة
ًؾمل الاجامتع ،جامؾة اًلاُرة -لكَة الٓدا  -مرنز اًح وث وادلراسات الاجامتؼَة ،ص  187ملزًد
ؼن مواطية ف املسَمني ًيغر :حسني ،عم7111 ،م ،مفِوﻡ موﺍطية ﺃُي ﺍًذمة ﺍًفىر
ﺍﻹسالمي ﺍملؾاظر ،امليتدى اًوطين الحباث اًفىر واًثلافة  -امليتدى اًوطين الحباث اًفىر واًثلافة،
ع .6
 - 37هور ادلٍن ،حامدي ،7114 ،فلَ ا ٔلكََات ادلًًِة
االٕوساهَة ،جامؾة زاين ؽاصور ابذَفة ،ع  ،18ص .174

 - 21ابسُين ،ؼفاف حسن ٔأمحد ،7111 ،ماَُة ابرًة االٕسالم ،جامؾة اًىوًس -جمَس
اًًرش اًؾَمي -جمةل اًرشًؾة وادلراسات االٕسالمِة ،مج  , 75ع  ،83ص .793 -789
ٔ - 22أتو طاًة ،ظو حسنُ1418 ،ػ1991 -م ،موكف االٕسالم من ف املسَمني اكمتؾات
االٕسالمِة وموكف اكمتؾات اًقرتََ من املسَمني ،حبث ملدم إيل املؤمتر اًؾام اًتاسػ ٌَمجَس ا ٔلؽ
ٌَض ئون االٕسالمِة ،مرجػ ساتق ،ص .٠١١

 - 39حصَح اًحخاري -االٕمام ٔأتو ؼحد
1999م ،دار اًىتة اًؾَمَة  ،ت وت.

 - 23سورة اًحلرة َ :اًة .756

 - 40سنن ٔأيب داود ،نتا اخلراج  ،اب

 - 24اًبرشًػ اذياي االٕسال ؼحد اًلادر ؼودة ،اًطحؾة ُ 1471 ،14ػ7111 -م ،مؤسسة
اًرساةل ،ت وت ،ص .31

 - 41ابلِي  ،سَ ن ،املرجػ اًساتق ،ص .371

 - 25عم ،مٌهتيى جواد ،املرجػ اًساتق ،ص .8
 - 26املادة  18من اًؾِد ادلويل اخلاص اببلوق املدهَة واًس َاس َة  .و رشح ُذٍ املادة اهغر:
حرًة ادلٍن أٔو املؾتلد ،دًَي درايس ،ملال مًضور ؽ موكػ مىتحة حلوق االٕوسان -جامؾة
مٌُسو http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGreligion.html :
 - 27ونذكل تتنمن املاد ن  3و  4هفس ا ٔلحاكم املتؾَلة حبرًة ادلٍن أٔو اًؾلِدة اًواردة مِثاق
ا ٔلدم املتحدة واالتفاكِة اخلاظة توضػ اًالجئني.
 - 28ملزًد ؼن رشح ؼن ُذٍ املواد ًيغر :عم ،مٌهتيى جواد ،مرجػ ساتق ،ص .17
ً - 29يغر :املادة )/1/377ج) من كاهون اًؾلوابت اًؾرا ر ً 111س ية  1969اً تؾاكة
اببخس مدة ال تزًد ؽ جالث س يوات لك اتَف ٔأو صوٍ تياء م َؾحد ًا الٕكامة صؾاور طائفة دًًِة ٔأو
رمز ًا ٔأو صُئ ًا لٓخر هل حرمة دًًِة .
 - 30اًطربي ،محمد جن جرٍرُ1477 ،ػ7111 -م ،تفس اًطربي ،جامػ اًحَان ؼن تبٔوًي أٓي
اًلرأٓن ،حتلِق :د .ؼحد و جن ؼحد احملسن اًرتيك ،اًلاُرة :دار جهر.586 ،579 ،578/16 ،
 - 31فِد محمد ؽن املسؾودُ1474 ،ػ 7113-م ،حلوق ف املسَمني ادلوةل االٕسالمِة وحامٍهتا
اذزائَة وتطحَلاسـا فػي املمَىـة اًؾرتِـة اًـسؾودًة ،رساةل ماجس ت  ،اًرايض :جامؾة انًف اًؾرتَة
ٌَؾَػوم ا ٔلمٌِـة ،لكِـة ادلراسـات اًؾَِـا ،ص .84
 - 32اًغِار ،راوًة ،حلوق االٕوسان االٕسالم ،مرجػ ساتق  ،ص .319
 - 33ابلِي ،سَ نُ1414 ،ػ  1994 -م ،حلوق االٕوسان االٕسالم ،اًطحؾة ا ٔلوىل( ،د .ن)،
ص .56
 - 34ابلِي  ،سَ ن ،املرجػ اًساتق ،ص .371
 - 35اخلَون ،رص َد7115 ،م ،ادلس تور اًؾرا ..و'ال إهراٍ ّ ِادلٍن ،ملال متاح ؽ موكػ مِدل
اسس ٔأوهالٍن ،اًراتط:
https://middle-eastonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88
%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D
9%88%D9%84%D8%A7%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%90%D9%8A%D9%86

اكمتػ االٕسال  ،جمةل ابلوق واًؾَوم

 - 38سنن ٔأىب داوود ،نتا ال ٓدا  ،اب اًؾعحَة ر .4456
جن محمد جن إسامؼَي اًحخاري ( ،د .ط)ُ1471 ،ػػػ-
تؾض ٔأُي اذلمة إذا ٔأختَفوا.76 / 7 ،

 - 42وًيغر ٔأًنا املادة ( )1/4من املَثاق اًؾريب بلوق الاوسان.
 - 43د .اذحوري ,ادرٌس ،مرجػ ساتق ،ص  158عم ،مٌهتيى جواد ،مرجػ ساتق ،ص -18
.19
 - 44اًسؾدون ،ؼامر تريك7111 ,م ،اذراب املاسة ابًضؾور ادلًين  ,رساةل ماجس ت  ,لكَة اًلاهون
,جامؾة تقداد 7111 ,م ,ص  96عم ،مٌهتيى جواد ،مرجػ ساتق ،ص .31
 - 45عم ،مٌهتيى جواد ،مرجػ ساتق ،ص .77
 - 46وتلاتي ُذٍ املادة ادلس تور اًؾرا املادة ( )7واً تيط ؽ ٔأن:
معدر اساس ٌَبرشًػ:
ٔأو ًال :ػ الاسالم دٍن ادلوةل اًرمسي ،وُو ٌ
هون ًتؾارض مػ جواتس احاكم الاسالم.
ٔأ ػ ال يوز سن كا ٍ
هون ًتؾارض مػ مداد ادلالراطَة.
ػ ال يوز سن كا ٍ
هون ًتؾارض مػ ابلوق وابرايت الاساس َة اًواردة ُذا ادلس تور.
ج ػ ال يوز سن كا ٍ
اثهَ ًا :ػ ًنمن ُذا ادلس تور ابفاظ ؽ اًِوًة الاسالمِة ًقاًحَة اًضؾة اًؾرا  ،نام وًنمن مي
ابلوق ادلًًِة مجلَػ الافراد حرًة اًؾلِدة واملامرسة ادلًًِة ،ملس َ َني ،والاٍزدًني ،واًعاتئة
امليدائَني .
 - 47املادة ( )31من ادلس تور امللرتح الٕكَمي هردس تان اًؾراق.
 -48اًحيد ( ٔأوال) من املادة ( )31من ادلس تور امللرتح ً ٕالكَمي
 - 49اًحيد (اثهَ ًا) من املادة ( )31من ادلس تور امللرتح ً ٕالكَمي
ً - 50يغر ص .11
 - 51اًحيد ( ٔأوال) من املادة ( )37من ادلس تور امللرتح ً ٕالكَمي
 - 52اًحيد (اثهَ ًا) من املادة ( )37من ادلس تور امللرتح ً ٕالكَمي
ً - 53يغر :ملال تؾيوان هردس تان ترحة تتلرٍر اخلارجِة الامرٍىِة ثضبٔن حرًة الاداين :االٕكَمي
موكػ ظوت اًؾراق7117/8/74 ،م:
مالذ ٌَجمَػ  ،مًضور ؽ
https://www.sotaliraq.com/2017/08/24/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D
8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%
D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83
ً - 54يغر :ملال تؾيوان حرًة ادلٍن أٔو املؾتلد اًؾراق تني اًتطرف وا ٔلؼتدال ا ٔلرتؾاء31 ،
هُسان7118 ،م ،مًضور ؽ موكػ :
http://previous.cabinet.gov.krd/a/d.aspx?a=24010&l=14&r=84&s=010000
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