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في عام � ٢٠٠٦أ�صدرت المجموعة المتحدة دلي ًال يمكن �أن
ه����ذا ال��دل��ي��ل
ي�ستخدمه المدربون للتدريب على الت�صدي القانوني النتهاكات حرية
ت������وق������ي������ت الدين والمعتقد با�سم "الفتنه نائمة" بدعم من ال�صندوق النرويجي
عال مو�ضوعات
�إ���������ص��������داره لحقوق الإن�سان .وقتها كانت م�صر تناق�ش ب�صوت ٍ
تبدو مناق�شتها اليوم �أكثر �صعوبة مثل حرية المعتقد وحق غير معتنقي
�أه�����م�����ي�����ت�����ه
الديانات ال�سماوية الثالث في �إعالن دياناتهم وممار�سة �شعائرهم في
حدود النظام العام والآداب .وقتها كان من الممكن �أن يكتب مفكر
�سيا�سي وم�سئول بارز مثل الدكتور �أ�سامة الباز عدد ًا من المقاالت في �صحيفة الأهرام ي�ؤكد فيها
�أن الهولوك�ست لي�ست وهم ًا �صنعه اليهود ولكنه حقيقة وي�شرح ماهية بروتوكوالت حكماء �صهيون
رد ًا علي م�سل�سل قام ببطولته الفنان محمد �صبحي با�سم "فار�س بال جواد" ومقال كتبه الكاتب
الأ�ستاذ عادل حمودة با�سم "فطيرة الدم" كانت هناك حركة وا�سعة تطالب بتعديل المادة الثانية
من الد�ستور لتكون ال�شريعة الإ�سالمية هي �أحد الم�صادر الرئي�سية للت�شريع ولي�ست الم�صدر
الوحيد للت�شريع؛ وكان هناك انتقاد حاد للمحكمة الد�ستورية العليا التي ف�سرت المادة  ٤٦من
د�ستور  ١٩٧١و�إذ كانت تن�ص علي �أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية �إقامة ال�شعائر الدينية"؛
تف�سير ًا �ضيق ًا وق�صرتها علي معتنقي الديانات ال�سماوية الثالث دون غيرهم .وقد القى ذلك
الدليل وقتها كثير ًا من اال�ستح�سان ،وا�ستخدمته العديد من الم�ؤ�س�سات الحقوقية الم�صرية
والعربية في التدريب على الدعم القانوني لحرية المعتقد.
واليوم ت�صدر المجموعة المتحدة الجزء الثاني من هذا الدليل ولكن لجمهور مختلف،
ب�شكل مختلف وفي ظروف مختلفة.
	الجمهور الم�ستهدف في المرة الأولى كان المدربين ,لذلك انطوي الدليل علي تمارين
عملية وح�ص�ص نظرية وتق�سيم للوقت وغير ذلك مما يجعل مهمة ا�ستعماله علي المدرب ي�سيرة.
�أما في تلك المرة فالدليل ي�ستهدف المتدربين ..والمتدربون هنا هم كل رجال القانون �سواء من
يعمل منهم في �سلك الق�ضاء كوكالء النيابة والق�ضاة �أو من يخدمون العدالة وقوف ًا كالمحامين.
�أما عن ال�شكل فهو �أي�ض ًا مختلف فلن ينطوي هذا الدليل علي نماذج لتدريبات عملية �أو تق�سيم
لجل�سات �أو ا�ستمارات تقييم �أو غير ذلك فهذا كله كان في الجزء الأول من الدليل باعتباره موجه ًا
للمدرب� .أما هذا الجزء الموجه للمتدرب ف�سيدعم بنماذج للأحكام وتحقيقات النيابة في ق�ضايا
تم�س حرية االعتقاد و�أي�ض ًا �سيدعم بنماذج من �أحكام مجل�س الدولة وغيره من هيئات الق�ضاء
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بما ي�ساعد المتدرب علي �أن يطلع علي �أهم تحقيقات النيابة فيعرف كيف يدار مثل هذا التحقيق
ويطلع علي الأحكام في تلك المنازعات فيعرف طرق ت�سبيبها ،وعلى مذكرات الدفاع فيعرف
كيف يكون الدفاع في مثل تلك الدعاوي.
�أما عن ظروف �إ�صدار الدليل فهي مختلفة جد ًا؛ عقب ثورة يناير  ٢٠١١ا�ستطاع الإ�سالم
ال�سيا�سي ب�ألوانه المختلفة �أن ي�سيطر علي مقاليد الحكم ،وهو ما �سينعك�س قطع ًا بال�سلب على
حريات االعتقاد التي �ستواجه في تقديري م�أزق ًا خطير ًا لي�س فقط علي الم�ستوي القانوني ولكن
�أي�ض ًا علي م�ستوي المجتمع ذاته والذي ت�سعي التيارات الإ�سالمية �إلى تغيير تركيبته وعاداته
ليتحول من مجتمع متعدد الثقافات والأديان والأعراق �إلى مجتمع الثقافة الواحدة والدين الواحد
وربما العرق الواحد �أي�ض ًا .ودون �أن ندخل في تفا�صيل ف�إن الحق في االعتقاد يبدو وك�أنه على
المحك اليوم خا�صة بعد �أن �صدر الد�ستور الم�صري الجديد وهو يحمل كثير ًا من المواد المثيرة
للجدل خا�صة فيما يتعلق بفكرة المواطنة وحرية االعتقاد وبالذات بالن�سبة �إلى معتنقي المذاهب
الأر�ضية كالبهائيين وغيرهم.
ومدع عام وكل محام �أو مهتم ليقر�أ ما فيه
يهدف الدليل �إلى �أن يكون في يد كل ٍ
قا�ض ٍ
ويعيه وربما ي�ضيف �إليه من خبرته وتجاربه .لذلك ف�إن هذا الدليل قد خ�ضع �إلى تقييم من عدد
من الخبراء من بينهم ق�ضاة ومدعون عموم و�أ�ساتذة جامعات ومحامون اجتمعوا مع ًا في دائرة
م�ستديرة وقاموا بت�صويب وتنقيح هذا الدليل قبل دفعه �إلى المطبعة ليكون متاح ًا للجميع.
كما تمت تجربة المادة الخا�صة بالدليل في تدريبين ن ّفذا في القاهرة ح�ضرهما �ستون
محامي ًا �ساهموا عبر المناق�شات في تطوير تلك المادة وتح�سينها.
�إننا نرجو �أن يترك هذا الدليل التدريبي �أثر ًا طيب ًا لدي الجمهور الم�ستهدف يكافئ ما
بذل فيه من جهد ،ونرجو �أن يتم ا�ستخدامه علي نطاق وا�سع من قبل المهتمين من �أجل دعم
حرية االعتقاد في م�صر.
واهلل من وراء الق�صد وهو يهدي �إلى �سواء ال�سبيل ولو �شاء لهدانا �أجمعين ولكن يهدي
�إليه من ي�شاء ويعز من ي�شاء وي�ضل من ي�شاء ..بيده الخير وهو علي كل �شيء قدير.

المحامي بالنق�ض ..نجاد البرعي
						

الرئي�س التنفيذي – المجموعة المتحدة

على �سبيل
التقديم

�إنّ الظروف التي تمر بها م�صر خالل العامين الأخيرين منذ قيام
ثورة �شبابها في  25يناير  2011رافعين �شعار (عي�ش – حرية –
عدالة اجتماعية) والتي لم يتحقق �شىء من �أهدافها بل كانت �سبب ًا
في خيبة �أمل م�صر و�شعبها �شباب ًا و�شيوخ ًا �أطفا ًال ون�ساء مما �آل �إليه
حال ثورتهم وبلدهم ,الأمر الذي يدعو بحق لإمعان النظر والتفكير في
�إيجاد حلول لم�شكالت عديدة يعاني منها المجتمع الم�صري.

فم�صر بلد الأزهر الذي �أ�ضاء بعلمه وعلمائه �سموات العالم كله وملأها دعوة لدين الحق
وفيها �أول م�سجد بني في �إفريقيا ويتجاور على �أر�ضها الم�ؤمنون من الم�سلميين والأقباط.
• �إ�شكاليات عديدة يثيرها مو�ضوع حرية الدين والعقيدة منها:
� .1إ�شكالية االعتراف بالأديان الو�ضعية مثل البوذية والهندو�سية وغيرها من الأديان
التي �إبتدعها الب�شر وتعبدوا بها وال زالت �أعداد كبيرة منهم يعتنقونها.
 .2حق معتنقي هذه الأديان في االعتقاد والتعبد بها.
 .3حق ه�ؤالء في التعبد علن ًا بمثل هذه المعتقدات.
 .4مدى ما ي�شكله �إطالق حرية اعتناق تلك الأديان والتعبد بها من خطورة على التكوين
الثقافي للمجتمع الم�صري والمجتمعات العربية.
 .5مدى �إمكانية �إحداث توازن بين القواعد الدولية التي تحمي حرية العقيدة والدين
وبين الم�صالح العليا للمجتمع الم�صري �إن �صح التعبير.
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تبدو على ال�سطح م�شكلة حرية الدين والعقيدة في م�صر وهي �ضاربة بجذورها في
المجتمع وزادت بل يحق لنا �أن نقول �إنها ا�شتعلت خالل العامين الآخيرين رغم �أنها كانت تمر
بفترات ت�شتعل فيها و�أخرى تهد�أ ولكنها لم تخمد يوم ًا خالل ال�سنوات الثالثين الأخيرة من عمر
القرن الما�ضي ،ولكنها الآن في �أوج ا�شتعالها بعد �أن فوجئ ال�شعب الم�صري ب�أن ثورته تحولت
عن م�سارها ولم تحقق له حرية �أوعدالة اجتماعية وال حتى خبز ًا و�إنما �أ�صبحت ق�ضيتها الأولى
بين ليلة و�ضحاها للمتنازعين على الحكم هي تدين المجتمع و�إ�سالمه وكيفية ممار�سة ال�شعب
الم�صري لعباداته وك�أن م�صر لم تعرف الإ�سالم �إال حديث ًا متنا�سين �أن عمره في م�صر تجاوز
الأربعة ع�شر قرن ًا من الزمان.
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 .6الظروف التي تمر م�صر بها خالل العامين الآخيرين �أوجدت م�شكلة حقيقية بين التيارات
الإ�سالمية ور�ؤيتها للإ�سالم دين ًا ومنهج ًا وعبادة وبين م�سلمي البالد �أ�ص ًال؛ فهل الأولى
بالرعاية الآن هو حل هذه الإ�شكالية �أم الحديث عن حرية اعتناق الأديان الو�ضعية.
 .7العمل على اكتمال حق المواطنة لمعتنقي الأديان ال�سماوية الثالثة من الم�صريين بعد �أن
ت�ساوى الجميع في �إمكان التعر�ض لخروقات في ظل الظروف الحالية.
�إ�شكاليات عديدة تجعل من مو�ضوع حرية العقيدة والأديان �أمر ًا �شديد الح�سا�سية
والخ�صو�صية �أي�ض ًا ،ولكن يجب �أال ن�شير �أي�ض ًا �إلى �أن المجتمع الم�صري ي�أتي �إليه زائر ًا ماليين
من ال�ضيوف لل�سياحة و�ألوف �أخرى من الأجانب للعمل ،ورغم ذلك لم ي�سبق �أن تعر�ض �أحدهم
لم�ضايقات من �أي نوع ب�سبب معتقده �أو دينه ،ونظن �أن ذلك �أمر �إيجابي نراه في م�صر و�أي�ض ًا في
الدول العربية التي تجمع بين �أرا�ضيها من الأجانب المقيمين الكثير من معتنقي الأديان الو�ضعية
وال يحول ذلك بينهم وبين العمل داخل مجتمعات كلها �إ�سالمية.
هذا هو الجانب الإيجابي ولكن يظل ال�س�ؤال المطروح هو مدى حق ه�ؤالء �أو �أقرانهم في
التعبد العلني بمثل هذه العبادات والطقو�س ،وهل هناك م�صلحة للمجتمعات العربية في ظل
الظروف التي تمر بها لل�سماح بمثل ذلك.

يجب �أن نتدبر �أمرنا ونفكر كثيراً قبل الإجابة !!
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حرية العقيدة
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حرية العقيدة في النظام الد�ستوري الم�صري

الن�صو�ص والتطبيقات
مقدمة

تعد حرية العقيدة من �أ�سمى الحريات ال�شخ�صية ،فهي من الحقوق الطبيعية الكامنة
في النف�س الب�شرية ،الرا�سخة في �أعماقها ،وال يمكن ف�صلها عنها وت�ستوجب بذلك
توكيدا لقيمتها ،والإعالء من قدرها والعمل على تكري�سها.
بذل العناية الأولى لها ً

( )1التحفظات هي "ت�أمني موا�صالت الإمرباطورية الربيطانية يف م�صر ،والدفاع عن م�صر �ضد كل اعتداء �أجنبي بالذات �أو الو�ساطة،
وحماية امل�صالح الأجنبية يف م�صر وحماية الأقليات ،و�أخري ًا مو�ضوع ال�سودان والتواجد فيه".

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

ويعتبر د�ستور  1923هو �أول محاولة د�ستورية لو�ضع م�صر على طريق الملكيات
البرلمانية ،وقد �صدر هذا الد�ستور عقب �صدور ت�صريح  28فبراير  1922الذي
�أعلنت فيه الحكومة البريطانية من جانب واحد انتهاء حمايتها على م�صر ،واعترافها
با�ستقالل البالد بتحفظاته الأربعة ال�شهيرة( ،)1التي هي في حقيقة �أمرها ا�ستمرار
لالحتالل ب�شكل �أقل حدة وظهور ًا .وخالل الفترة من  1923حتي  ٢٠١٢تاريخ �صدور
الد�ستور الم�صري الجديد بعد الثورة تعر�ضت البالد لعدد من التقلبات ال�سيا�سية،
وجدت �صداها في تعدد الد�ساتير والإعالنات الد�ستورية.
ففي فترة ال تتجاوز ت�سعين عام ًا �صدر في م�صر�سبعة د�ساتير ،وثمانية �إعالنات
د�ستورية منها د�ستوران خالل ثالثين عام ًا ،و�أربعة د�ساتير و�إعالن د�ستوري خالل
�سبعة ع�شر عام ًا ،من بينها ثالثة د�ساتير و�إعالنات د�ستورية خالل فترة ال تزيد على
خم�س �سنوات فقط  .ف�ض ًال عن ثمانية �إعالنات د�ستورية ثم د�ستور كامل في فترة
ال تزيد علي العامين !!!! ويو�ضح الجدول رقم ( )1الد�ساتير والإعالنات الد�ستورية
التي �صدرت خالل تلك الفترة.
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جدول رقم ()1
الد�ساتير والإعالنات الد�ستورية التي �صدرت خالل الفترة من 2012 – 1923
الد�ستور

تاريخ �صدوره

م
1

د�ستور 1923

�20إبريل 1923

2

د�ستور 1930

3

الإعالن
الد�ستوري 1953

4

د�ستور 1956

 16يناير 1956

5

د�ستور 1958

مار�س 1958

6

د�ستور 1964

 24مار�س
1964

7

د�ستور 1971

�11سبتمرب
1971

�23أكتوبر
1930
10فرباير
1953

الإعالن
 8الد�ستوري فرباير
2011
الإعالن
 9الد�ستوري مار�س 30مار�س 2011
2011
الإعالن
� 25سبتمرب
 10الد�ستوري
2011
�سبتمرب 2011
13فرباير
2011
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طريقة ال�صدور
مبوجب منحة ملكية من امللك ف�ؤاد الأول بالأمر
امللكي رقم  42ل�سنة .1923
مبوجب منحة ملكية من امللك ف�ؤاد الأول مبوجب
الأمر امللكي رقم  70ل�سنة .1930
�إعالن القائد العام للقوات امل�سلحة وقائد ثورة
اجلي�ش لواء �أركان حرب حممد جنيب.
منحة من ال�شعب امل�صري لنف�سه وفق ًا لديباجته
ولكن مل يتم اال�ستفتاء عليه.
�إعالن �صادر عن رئي�س اجلمهورية العربية املتحدة
جمال عبد النا�صر.
�إعالن �صادر عن رئي�س اجلمهورية وت�ضمنت
ديباجته �إ�شارة �إىل امليثاق الوطني ال�صادر عن
م�ؤمتر القوي ال�شعبية .1961
منحة من ال�شعب لنف�سه ،وقد عر�ض الد�ستور يف
ا�ستفتاء �شعبي وجرت املوافقة عليه.
�صادر عن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة عقب
تنحي الرئي�س ح�سني مبارك عن ال�سلطة 11فرباير
2011عقب قيام ثورة  25يناير.
�صادر عن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة بعد
عر�ضه لال�ستفتاء علي ال�شعب بتاريخ 19مار�س
.2011
�صادر عن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ب�ش�أن
تعديل مقاعد الربملان بن�سبة ثلثني للقوائم وثلث
للفردي.

م

الد�ستور

الإعالن
 11الد�ستوري
نوفمرب 2011

تاريخ �صدوره

طريقة ال�صدور

19نوفمرب
2011

�صادر عن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ب�ش�أن
تويل البعثات الدبلوما�سية الإ�شراف علي اقرتاع
امل�صريني باخلارج باالنتخابات الربملانية.

�صادر عن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ب�إجراء
الإعالن
17يونيو  212تعديالت علي بع�ض مواد الإعالن الد�ستوري
12
الد�ستوري املكمل
ال�صادر مبار�س .2011

الإعالن
 14الد�ستوري
نوفمرب 2012

�صادر عن الرئي�س حممد مر�سي ب�إعادة املحاكمات
يف ق�ضايا قتل و�إ�صابة املتظاهرين ،وحت�صني
 21نوفمرب
قرارات رئي�س اجلمهورية من الطعن عليها،
2012
وحت�صني اجلمعية الت�أ�سي�سية للد�ستور وجمل�س
ال�شورى من احلل.

الإعالن
 15الد�ستوري
دي�سمرب 2012

 8دي�سمرب
2012

�صادر عن الرئي�س حممد مر�سي ب�إلغاء الإعالن
الد�ستور ال�صادر يف  21نوفمرب .2012

 16د�ستور 2012

قامت علي �إعداده جمعية ت�أ�سي�سية مكونة من مائة
 25دي�سمرب ع�ضو انتخبهم الأع�ضاء غري املعينني من جمل�سي
ال�شعب وال�شورى ،وقد عر�ض علي ال�شعب لال�ستفتاء
2012
بتاريخ 22 ،15دي�سمرب  2012ووافق علية ال�شعب

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

الإعالن
 13الد�ستوري
�أغ�سط�س 2012

�صادر عن الرئي�س حممد مر�سي ب�إلغاء الإعالن
� 12أغ�سط�س الد�ستوري ال�صادر بتاريخ  17يونيو  ،2012و�إجراء
تعديالت علي الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف 30
2012
مار�س .2011
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ويمكن القول �إن هناك �سمتين �أ�سا�سيتين تميزان الد�ساتير الم�صرية المتعاقبة.
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ال�سمة االولي� :إن الد�ساتير في م�صر لم تتم �صياغتها بم�شاركة �شعبية حقيقية ،ولكنها كانت
ثمرة لجان �إدارية تقوم ال�سلطة التنفيذية بت�أليفها بغر�ض و�ضع الد�ستور ،فلم
يحدث في تاريخ م�صر الحديث �أن تم انتخاب جمعية ت�أ�سي�سية لو�ضع الد�ستور
تنتخب من ال�شعب مبا�شرة وحتى د�ستور م�صر الجديد ال�صادر في عام ٢٠١٢
جري انتخاب جمعيته الت�أ�سي�سية من البرلمان ولم يجر انتخابها من قبل ال�شعب
مبا�شرة وتعر�ضت �إلى العديد من المطاعن وكاد ي�صدر الق�ضاء حكم ًا بحلها لوال
�أن �أدركها رئي�س الجمهورية ب�إعالن د�ستوري ح�صنها من الق�ضاء بالبطالن،
وغ�ضت الدولة الب�صر عن ميل�شيات حا�صرتها ولم تمكن ق�ضاتها من القيام
بواجبهم.
ال�سمة الثانية� :أنه لم يحدث �أن حظي �أي د�ستور م�صري بمناق�شة جادة �أو جرت مناق�شات
مو�سعة حوله قبل �إقراره ،بل وحتي د�ستور  ٢٠١٢لم تتم حوله مناق�شات جادة
�أو وا�سعة� ،إذ طرح للت�صويت بعد �أ�سبوعين فقط من االنتهاء منه وفي ظروف
ا�ستقطاب �صعبة .مما يجعلنا نعتقد ب�أن الد�ساتير في م�صر ت�صدر في حقيقتها
عن ال�سلطة الحاكمه مبا�شرة وتحقيق ًا لغايات تراها تلك ال�سلطة.
وقد �أطلق الزعيم الم�صري �سعد زغلول على لجنة و�ضع د�ستور  1923لجنة الأ�شقياء،
وهي لجنة ت�ضم ثالثين �شخ�صية عامة �شكلها الملك ف�ؤاد الأول باقتراح من عبد الخالق ثروت
با�شا رئي�س مجل�س الوزراء في ذلك الوقت ،وعلى الرغم من �أن د�ستور  1923يعتبر من �أف�ضل
الد�ساتير الم�صرية التي �صدرت على الإطالق ،ف�إنه مع ذلك كان يت�ضمن تغو ًال كبير ًا للملك على
ح�ساب بقية ال�سلطات ،حد منه في واقع الأمر قوة حكومة الوفد وال�شعبية الطاغية التي كانت
لزعيمي الوفد على التوالي �سعد زغلول با�شا وم�صطفى النحا�س با�شا ،وهي القوة ال�شعبية التي
انح�سرت تدريجي ًا حتى خ�سر الوفد معظمها في عام  1942بعد حادث  4فبراير ال�شهير ،وخ�سر
الباقي بعد انك�ساره �أمام الملك عندما عاد �إلى الحكم عام .1949
�أما د�ستور ،1930فقد �صدر هو �أي�ض ًا في ظروف ومناخ م�ضطربين ال يرجى فيهما دعم لأي
من الحريات الأ�سا�سية ،فنتيجة ال�صراع ال�سيا�سي بين حكومة الوفد من جانب والملك ف�ؤاد من
جانب �آخر� ،أ�صدر الملك في �أكتوبر � 1930أمر ًا ملكي ًا ب�إبطال د�ستور  1923و�إعالن د�ستور جديد
– د�ستور  –1930وحل مجل�سي النواب وال�شيوخ .وقد ف�سرت المذكرة المرفقة بالد�ستور الجديد
هذا االنقالب الد�ستوري بقولها�" :إن د�ستور  1923يعتبر �صورة �سوية لما بلغته الديمقراطية في

( )2ملزيد من التفا�صيل عن الطريقة التي و�ضع بها د�ستور  1930ميكن مراجعة د .عبد العظيم رم�ضان "تطور احلركة الوطنية امل�صرية
� "1936-1918ص 734وما بعدها ،وللمزيد عبد الرحمن الرافعي ،يف �أعقاب الثورة امل�صرية اجلزء الأول كتاب ال�شعب طبعة
�1969ص 131وما بعدها.
( )3ن�صت املادة التا�سعة من هذا الإعالن الد�ستوري على �أن "يتوىل جمل�س الوزراء ال�سلطة الت�شريعية" ون�صت املادة العا�شرة على �أن
"يتوىل جمل�س الوزراء والوزراء كل فيما يخ�صه �أعمال ال�سلطة التنفيذية" ،ف�ض ًال عن �أن هذا الإعالن ن�ص يف املادة احلادية ع�شرة
منه على �أن "يت�ألف من جمل�س قيادة الثورة وجمل�س الوزراء م�ؤمتر ينظر يف ال�سيا�سة العامة للدولة وما يت�صل بها من مو�ضوعات،
ويناق�ش ما يرى مناق�شته من ت�صرفات كل وزير يف وزارته".
( )4ملزيد من املعلومات حول اخللفية التاريخية لو�ضع الد�ساتري يف م�صر يراجع "دور جمل�س الدولة امل�صري يف حماية احلقوق واحلريات
العامة" – امل�ست�شار د .فاروق عبد الرب اجلزءان الأول والثاين.

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

�أوروبا في الع�صر الحا�ضر ،مع �أن الأحوال االجتماعية واالقت�صادية في م�صر وخ�صو�ص ًا من
حيث التعليم ونوع الثروة العامة وتوزيعها ال ت�شبه في كثير �أحوال البالد التي تنقل عنها ،ومن
ثم فلم يحقق ما عقد عليه من الآمال" ،وهاجم البيان نظام االنتخاب الذي كان قائم ًا ،وحرم
طبقة العمال والفالحين التي كان معظمها م�ؤيد ًا لحكومة الوفد من �أن يكون لها دور في عملية
االنتخاب ،كما حرم حق التر�شيح لع�ضوية البرلمان لكل من زاول �إحدى المهن الحرة في مكان
غير القاهرة(.)2
�أما الإعالن الد�ستوري ال�صادر في  10فبراير  1953فقد �صدر في �أعقاب الثورة الم�صرية
من القائد العام للثورة الم�صرية اللواء محمد نجيب مطيح ًا بكل الحريات المعروفة لدرجة �أنه
ن�ص في المادة الثامنة منه على �أن" :يتولى قائد الثورة بمجل�س قيادة الثورة �أعمال ال�سيادة
العليا وحق تعيين الوزراء وعزلهم" ،كما �أوكل �سلطة الت�شريع �إلى مجل�س الوزراء و�أوكل �إليه كذلك
ال�سلطة التنفيذية ( ،)3م�سقط ًا بذلك مبد�أ د�ستوري ًا مهم ًا هو مبد�أ الف�صل بين ال�سلطات.
وفي �أجواء التوتر الناتج عن الثورة الم�صرية �صدر د�ستور  ،1956ثم �صدر الإعالن
الد�ستوري الم�ؤقت عام  1958نتيجة الوحدة بين م�صر و�سوريا ،وقد �صدر بقرار من رئي�س
الجمهورية العربية المتحدة في ذاك الوقت الزعيم جمال عبد النا�صر وبنا ًء على موافقة مجل�س
الأمة في م�صر ومجل�س النواب ال�سوري على خطوات الوحدة بين م�صر و�سوريا ،والمبادئ التي
انعقد عليها االتفاق بين الجانبين الم�صري وال�سوري لتكون �أ�سا�س ًا لنظام الحكم.
وعقب االنف�صال بين م�صر و�سوريا �أ�صدر الرئي�س جمال عبد النا�صر في 24مار�س �إعالن ًا
د�ستوري ًا جديد ًا يت�ضمن �أحكام الد�ستور الم�ؤقت لم�صر �إلى حين انتهاء مجل�س الأمة من و�ضع
د�ستور جديد دائم لم�صر ي�ستفتى عليه ال�شعب ،وهو الأمر الذي لم يتحقق �إال في عام .)4(1971
وقد جري تعديل د�ستور  ١٩٧١مرتين المرة الأولى في عام  ،١٩٨٠والمرة الثانية عام
 ٢٠٠٧حيث جرى تعديل  ٣٤مادة دفعة واحدة.
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وعقب الثورة ال�شعبية عام  ٢٠١١والتي انتهت بتخلي الرئي�س مبارك عن ال�سلطة �أ�صدرت
القوات الم�سلحة خم�سة �إعالنات د�ستورية ،كما �أ�صدر الرئي�س المنتخب محمد مر�سي ثالثة
�إعالنات د�ستورية قبل �أن ي�صدر الد�ستور الم�صري الجديد نهاية عام  ٢٠١٢بعد اال�ستفتاء عليه
وقبول قرابة  ٪٦٧من الناخبين له .ويالحظ �أن جميع الإعالنات الد�ستورية التي �أ�صدرها رئي�س
الجمهورية ت�ضمنت قواعد ومواد �سببت خالفات �ضخمة وتراجع عنها الرئي�س �أو وقفت المحكمة
الد�ستورية في طريق تنفيذها لمخالفتها لأحكام نهائية �أ�صدرتها ،ففي الإعالن ال�صادر في
�أغ�سط�س �أعاد الرئي�س البرلمان الذي جري حلها لمخالفة القانون الذي انتخب علي �أ�سا�سه
للد�ستور ،وفي �إعالنه الثاني الذي �صدر في نوفمبر قام الرئي�س بعزل النائب العام في �سابقه لم
تحدث منذ �أكثر من ثالثين عام ًا.
 .1-1الد�ساتير من :2011 – 1923
	المطلع على ن�صو�ص الد�ساتير الم�صرية المتعاقبة – عدا د�ستور  - ٢٠١٢ب�ش�أن حرية
االعتقاد �سوف يلم�س على الفور ت�شابها بين ن�صو�ص تلك الد�ساتير ب�شكل عام ،وبطريقة تدعو
�إلى الده�شة باعتبار �أنها و�ضعت في ظروف �سيا�سية مختلفة ومت�ضاربة في بع�ض الأحيان ،علي �أن
الد�ستور الم�صري الجديد ال�صادر عام  ٢٠١٢يعتبر مختلف ًا ب�شكل جذري علي نحو ما �سن�شرحه
الحق ًا  .ويو�ضح الجدول رقم  2الن�صو�ص التي تحكم هذا الحق في الد�ساتير الم�صرية المتعاقبة،
ووفق ًا للطريقة التي تناولتها بها تلك الد�ساتير.
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جدول رقم ()2
حرية االعتقاد وفقا للد�ساتير الم�صرية
املواد املنظمة للحق
الد�ستور
املادة  :3امل�صريون لدي القانون �سواء ،وهم مت�ساوون يف التمتع باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ال متييز بينهم يف ذلك
ب�سبب الأ�صل �أو اللغة او الدين .و�إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية
كانت �أو ع�سكرية وال يوىل الأجانب هذه الوظائف �إال يف �أحوال ا�ستئنائية يعينها
د�ستور  1923القانون.
املادة  :12حرية االعتقاد مطلقة.
املادة  :13حتمي الدولة حرية القيام ب�شعائر الأديان والعقائد طبق ًا للعادات
املرعية يف الديار امل�صرية علي �أال يخل ذلك بالنظام العام وال ينفي الآداب.
مادة  :149الإ�سالم دين الدولة .واللغة العربية لغتها الر�سمية.
دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

املادة  :3امل�صريون لدي القانون �سواء ،وهم مت�ساوون يف التمتع باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ال متييز بينهم يف ذلك
ب�سبب الأ�صل �أو اللغة �أو الدين .و�إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت
�أو ع�سكرية ,وال يوىل الأجانب هذه الوظائف �إال يف �أحوال ا�ستئنائية يعينها القانون.
د�ستور 1930
املادة  :12حرية االعتقاد مطلقة.
املادة  :13حتمي الدولة حرية القيام ب�شعائر الأديان والعقائد طبق ًا للعادات
املرعية يف الديار امل�صرية علي �أال يخل ذلك بالنظام العام وال ينفي الآداب.
املادة  :138الإ�سالم دين الدولة .واللغة العربية لغتها الر�سمية.
االعالن
املادة  :4حرية العقيدة مطلقة وحتمي الدولة حرية القيام ب�شعائر الأديان
الد�ستوري
والعقائد طبق ًا للعادات املرعية علي �أال يخل ذلك بالنظام العام وال ينفي الآداب.
1953
املادة  :3الإ�سالم دين الدولة .واللغة العربية لغتها الر�سمية.
املادة  :43حرية االعتقاد مطلقة ،وحتمي الدولة حرية القيام ب�شعائر الأديان
د�ستور 1956
والعقائد طبق ًا للعادات املرعية يف م�صر .علي �أال يخل ذلك بالنظام العام �أو
ينفي الآداب.
د�ستور  1958مل يتناول الد�ستور حرية االعتقاد.
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الد�ستور

د�ستور 1964

د�ستور 1971

الإعالن
الد�ستوري
ال�صادر
بتاريخ 30
مار�س 2011
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املواد املنظمة للحق
املادة  :5الإ�سالم دين الدولة .واللغة العربية لغتها الر�سمية.
املادة  :24امل�صريون لدي القانون �سواء وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات
العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو
العقيدة.
املادة  :34حرية االعتقاد مطلقة ،وحتمي الدولة حرية القيام ب�شعائر الأديان
والعقائد طبق ًا للعادات املرعية علي �أال يخل ذلك بالنظام العام �أو ينفي الآداب.
املادة  :2الإ�سالم دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الر�سمية ،ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�شريع(.)5
املادة  :40املواطنون لدي القانون �سواء وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات
العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو
العقيدة.
املادة  :46تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممار�سة ال�شعائر الدينية.
املادة  :1جمهورية م�صر العربية دولة نظامها دميقراطى يقوم على �أ�سا�س
املواطنة .وال�شعب امل�صرى جزء من الأمة العربية يعمل على حتقيق وحدتها
ال�شاملة .
املادة : 2الإ�سالم دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الر�سمية ،ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�شريع.
املادة  :12تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممار�سة ال�شعائر الدينية .

وعلى الرغم من تباين الظروف والأو�ضاع ال�سيا�سية التي �صدرت فيها الد�ساتير الم�صرية
المتعاقبة� ،إال �أنها جميعا ت�شترك في بع�ض المالمح العامة التي يمكن �أن تعطي انطباع ًا حول اتفاق
ال�سلطة التنفيذية ب�شكل متطابق ،رغم اختالف انتماءاتها الفكرية ،على نظرتها لحرية االعتقاد.
�أ .اتفقت جميع الد�ساتير التي �صدرت في الفترة من � 1923إلى عام  – 1971عدا الإعالن
الد�ستوري  1953ود�ستور )6(1958ـ على �أن دين الدولة الر�سمي هو الإ�سالم(.)7
( )5معدلة طبق ًا لنتيجة اال�ستفتاء علي تعديل الد�ستور الذي �أجري يوم  22مايو .1980
( )6مل ين�ص الإعالن الد�ستوري � 1953أو د�ستور  1958على دين ر�سمي للدولة �أو على لغة ر�سمية لها.
( )7املادة  149من د�ستور  ،1923واملادة 138من د�ستور  ،1930واملادة  3من د�ستور  ،1956واملادة  5من د�ستور  ،1964واملادة  2من د�ستور
.1971

ب  .اتفقت الد�ساتير الم�صرية ب�شكل عام علي �أن حرية االعتقاد مطلقة ،ولكنها فرقت بين
حرية االعتقاد وحرية القيام ب�شعائر الأديان �أو العقائد التي ربطتها ب�ضرورة مطابقتها
"للعادات المرعية في الديار الم�صرية وعدم �إخاللها بالنظام العام وال الآداب"( ،)8الأمر
الذي يفرغ الحق من م�ضمونه فال قيمة لالعتقاد فيما ال ت�ستطيع �أن تمار�س �شعائره بحرية.
ج� .إنه علي حين �أغفل د�ستور  1958الن�ص علي حماية حرية االعتقاد ،جاء د�ستور 1971
ب�أف�ضل ن�ص بين الد�ساتير الم�صرية فيما يتعلق بحرية االعتقاد وممار�سة ال�شعائر الدينية،
�إذ ن�ص في المادة  46منه على �أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممار�سة ال�شعائر
الدينية دون �أن يقرن ذلك ب�ضرورة مراعاة تلك ال�شعائر للعادات المرعية في البالد �أو
غير ذلك من قيود( .)9وقد �ساير الإعالن الد�ستوري ال�صادر عن المجل�س الأعلى للقوات
الم�سلحة في  ٣٠مار�س  ٢٠١١د�ستور  ١٩٧١فيما يتعلق بحرية االعتقاد فجاء ن�ص المادة
 ١٢من ذلك الإعالن مطابق ًا بالكامل لن�ص الماده  ٤٦من د�ستور عام  ١٩٧١دون �أي تغيير.

 .٢-١ر�ؤية د�ستور  ٢٠١٢لحريات االعتقاد:
في  ٢٥دي�سمبر  ٢٠١٢ن�شر في الجريدة الر�سمية العدد  ٥١مكرر"ب" قرار رئي�س
الجمهورية ب�إ�صدار د�ستور م�صر الجديد.
( )8مادة  13من د�ستور  ،1923واملادة 13من د�ستور  ،1930واملادة  4من الإعالن الد�ستوري 43 ،1953من د�ستور  ،1956واملادة 34من
د�ستور .1964
(� )9أف�سدت املحكمة العليا هذا الن�ص املهم ،حني حكمت ب�أن "حرية العقيدة مطلقة وحرية �إقامة ال�شعائر الدينية مقيدة بعدم الإخالل
بالنظام العام وعدم منافاة الآداب ،و�أن الأديان التي يحمي الد�ستور حرية القيام ب�شعائرها هي الأديان ال�سماوية الثالثة فقط"
حكم املحكمة يف  1مار�س  1975الدعوى رقم  7ل�سنة 2ق – اجلريدة الر�سمية العدد  14يف � 3إبريل  ،1975ويالحظ �أن هذا احلكم
قد خ�ص�ص الن�ص الد�ستوري دون مقت�ضى� ،إذ �أ�ضاف �إليه �ضرورة �أن تكون ال�شعائر متفقة مع النظام العام والآداب ،والثاين �أن
العقائد املحمية �شعائرها بالن�ص الد�ستوري هي الأديان ال�سماوية الثالثة اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم ،وهما �أمران مل يرد ذكرهما
يف الن�ص الد�ستوري ذاته.

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

علي �أنه من الواجب التنبيه �إلى �أنه رغم �أن ن�ص المادة  ٤٦من د�ستور  ١٩٧١ثم ن�ص
المادة  ١٢من الإعالن الد�ستوري ال�صادر في  ٣٠مار�س  ٢٠١١قد ن�صا بو�ضوح علي كفالة حرية
العقيدة وحرية ممار�سة ال�شعائر الدينية� ،إال �أن �أو�ضاع حرية االعتقاد وحرية ممار�سة ال�شعائر
الدينية كانت تتعر�ض لكرب عظيم ،فقد ظل بناء الكنائ�س م�شكلة ت�ستع�صي علي الحل حتى
اللحظة كما ظل اختيار الدين عملية معقدة ومحفوفة بالخطر بالن�سبة للبالغين وفق ًا لقوانين
ولوائح لم تتبن ذات النهج المنفتح الذي تبناه د�ستور � ١٩٧١أو الإعالن الد�ستوري ال�صادر في
مار�س .٢٠١١
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ت�ضمن الد�ستور الجديد عدداً من المواد التي تناق�ش حرية االعتقاد وت�ؤثر فيها:
	المادة الثانية من الد�ستور الجديد جاءت متطابقة مع المادة الثانية من د�ستور ١٩٧١
والتي كانت قد ُعدلت في عام  ١٩٨٠لت�صير ال�شريعة الإ�سالمية الم�صدر الرئي�سي للت�شريع
ولي�ست م�صدر ًا للت�شريع  .وعلي الرغم من �أن الق�ضاء الم�صري قد انتهي �إلى �أن المخاطب
في هذه المادة هو الم�شرع� ،إال �أن بع�ض الق�ضاة ي�ستندون في �أحكامهم مبا�شرة �إلى تلك المادة
عندما ي�شعرون ب�أن بع�ض الن�صو�ص الو�ضعية قد تتناق�ض معها.
� .١-٢-١أ�ضيفت مادة جديدة لم تكن موجودة في �أي د�ستور م�صري �سابق وهي المادة
الثالثة والتي تن�ص علي �أن "مبادئ �شرائع الم�سحيين واليهود الم�صدر الرئي�سي للت�شريعات
المنظمة لأحوالهم ال�شخ�صية ،و�شئونهم الدينية ،واختيار قياداتهم الروحية" .ورغم ما تبدو
عليه تلك المادة من �أنها محاولة لإحداث اتزان مع المادة الثانية وبقية المواد الم�ؤثرة في حريات
العقيدة� ،إال �أن هناك عدد ًا من المالحظات عليها.
المالحظة الأولي� :أن تلك المادة لم ت�أت بجديد ،ففي حالة اتحاد الدين والملة في م�سائل الأحوال
ال�شخ�صية تطبق علي المتخا�صمين �شرائع دياناتهم� ،أما في حالة االختالف
فتطبق �أحكام ال�شريعة اال�سالمية ،وبالتالي ف�إن تلك المادة ال ت�شكل �إ�ضافة
لحماية حرية المعتقد.
المالحظة الثانية�:أن تلك المادة تق�صر تطبيق �شرائع غير الم�سلمين عليهم علي الأحوال
ال�شخ�صية فقط.
المالحظة الثالثة� :أن المادة لم تتحدث �إال عن اتباع الديانتين ال�سماويتين – اليهودية والم�سيحية
فقط -دون �أن تتحدث عن اتباع المذاهب الأر�ضية.
تعزيز حرية المعتقد الديني
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 .٢-٢-١تراجع الد�ستور الجديد عن الموقف التقدمي -النظري – الذي كان د�ستور
 ١٩٧١والإعالن الد�ستوري لعام  ٢٠١١قد اتخذاه حيال حرية المعتقد؛ فحين ن�صت الماده  ٤٦من
د�ستور  ١٩٧١والمادة  ١٢من الإعالن الد�ستوري علي �أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية �إقامة
ال�شعائر الدينية ،ف�إن المادة  43من الد�ستور الجديد قد ن�صت علي �أنه "حرية االعتقاد م�صونة.
وتكفل الدولة حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية و�إقامة دور العبادة للأديان ال�سماوية".
ومن الوا�ضح هنا �أن الم�شروع قد ق�صر حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية و�إقامة دور العبادة
للأديان ال�سماوية فقط ,وهو ما يمثل تراجع ًا لي�س عن الإعالن الد�ستوري ال�صادر في  ٣٠مار�س

� ٢٠١١أو حتي المادة  ٤٦من د�ستور  ١٩٧١ولكن حتي عن جميع الد�ساتير الم�صرية من عام ١٩٢٣
والتي كفلت حرية �إقامة ال�شعائر الدينية للأديان – دون �أن ت�شير �إلى �أديان �سماوية �أو �أر�ضية –
و�أن ربطتها بمراعاة العادات المرعية في م�صر والنظام العام والآداب.
والفرق هنا وا�ضح فربط �إقامة ال�شعائر الدينية بالأديان ال�سماوية فقط يعني �أن �أي دين
�أر�ضي ال ي�ستطيع �إقامة �شعائره حتي و�إن اتفقت مع العادات المرعية في م�صر ولم تخالف النظام
العام والآداب وهو ما يعد تقييد ًا ال مبرر له لحرية �إقامة ال�شعائر الدينية.
� .٣-٢-١إن الد�ستور الم�صري الجديد قد �شكل حتي انتهاك ًا لحرية العقيدة بالن�سبة
للم�سلمين فقد ن�صت المادة  219علي �أن "مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ت�شمل �أدلتها الكلية،
وقواعدها الأ�صولية والفقهية وم�صادرها المعتبرة في مذاهب �أهل ال�سنة والجماعة" .والن�ص
علي م�صادر محددة لمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وذكرها ب�شكل عام يجرح بالقطع حرية االعتقاد
للم�صريين من �أهل ال�شيعة.
 .١-٢عن المحكمة:
�أن�ش�أت المحكمة الد�ستورية العليا وفق ًا لن�ص الد�ستور الم�صري ال�صادر عام 1971
كهيئة ق�ضائية م�ستقلة ،تتولى دون غيرها الرقابة الق�ضائية على د�ستورية القوانين واللوائح،
وتتولى تف�سير الن�صو�ص الت�شريعية( ،)10ويدرج الد�ستور في الف�صل الخام�س من الباب الخام�س
الخا�ص بنظام الحكم المحكمة الد�ستورية العليا باعتبارها من مكونات نظام الحكم ،وتعرف
المادة  174المحكمة الد�ستورية العليا ب�أنها هيئة ق�ضائية م�ستقلة قائمة بذاتها في جمهورية
م�صر العربية ،وتحمي المادة  177ق�ضاتها من العزل ،ويترك الد�ستور للقانون تنظيم المحكمة
وت�شكيلها وال�شروط الواجبة التوافر في �أع�ضائها ،وحقوقهم وح�صانتهم ،بل ي�سكت الد�ستور عن
تقرير هل تعتبر المحكمة الد�ستورية جزء ًا من ال�سلطة الق�ضائية �أم ال� ،إال �أنه يبدو من القانون
الخا�ص بها رقم  47ل�سنة � 1979أن لها �سمات م�ستمدة من قانون ال�سلطة الق�ضائية .ووفق ًا لقانون
تنظيم المحكمة رقم  48ل�سنة  1979الذي �صدر في � 29أغ�سط�س  ،1979ف�إن المحكمة الد�ستورية
العليا تعتبر م�ستقلة عن وزارة العدل وهيئاتها الق�ضائية وال عالقة لها بالمجل�س الأعلى للهيئات
الق�ضائية.
( )10املادة  175من الد�ستور الدائم جلمهورية م�صر العربية ،الهيئة العامة ل�شئون املطابع الأمريية ،القاهرة� ،1998 ،ص .34

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

 .2ر�ؤية المحكمة الد�ستورية العليا لحرية االعتقاد:
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ت�أخذ م�صر بنظام الرقابة الالحقة على الن�ص القانوني لمعرفة مدى مطابقته للد�ستور-
عدا بع�ض القوانين التي قرر الد�ستور �أخذ ر�أي المحكمة فيها قبل �إ�صدارها مثل قانون انتخاب
رئي�س الجمهورية وقانون مبا�شرة الحقوق ال�سيا�سية  ،-والنظام الد�ستوري الم�صري �أقرب �إلى
النظام الإيطالي ،وهو في هذا يختلف عن بع�ض النظم الالتينية التي ت�أخذ بنظام الرقابة ال�سابقة
مثل فرن�سا ،وال تملك المحكمة الد�ستورية العليا  -ومن قبلها المحكمة العليا  -التعر�ض لد�ستورية
الن�ص القانوني ما لم يعر�ض عليها الأمر في �صورة دعوى تقام من الأفراد �أو طلب تف�سير ن�ص
يقدم �إليها من الحكومة( .)11وال يملك الأفراد رفع النزاع مبا�شرة �إلى المحكمة الد�ستورية ،ولكن
يتعين �أن يكون ذلك نتيجة دعوى متداولة �أمام الق�ضاء و�أن ترخ�ص المحكمة التي تنظر الدعوى
للأفراد رفع الدعوى بعدم د�ستورية الن�ص �إلى المحكمة �أو �أن تقوم تلك المحكمة من تلقاء نف�سها
ب�إحالة الن�ص الذي ت�شك في عدم د�ستوريته �إلى المحكمة الد�ستورية للف�صل في مدى مطابقته
للد�ستور ،وفي كل الأحوال ت�أمر المحكمة بوقف نظر الدعوى حتى تف�صل المحكمة الد�ستورية في
الدعوى.
ويترتب على الق�ضاء بعدم د�ستورية الن�ص �إعدام �أثره بالن�سبة للكافة ،وال يعود �ضمن
المنظومة الت�شريعية ،وين�شر الحكم ال�صادر بعدم الد�ستورية في الجريدة الر�سمية ويعتبر نافذ
المفعول من اليوم التالي لن�شره.
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وقبل �إن�شاء المحكمة الد�ستورية العليا – والمحكمة العليا من قبلها – كان الم�شرع
الم�صري قد �أغفل تنظيم الرقابة ،فلم تن�ص الد�ساتير المتعاقبة من د�ستور  1923حتى ما قبل
د�ستور  1971على تلك الرقابة ،وكان الق�ضاء بدرجاته المختلفة هو المخت�ص بالنظر في الدفع
بعدم د�ستورية القوانين والذي كان الدفع به دفع ًا قانوني ًا جوهري ًا يتعين على المحكمة �أن تناق�شه
و�أن ترد عليه على �أنه فيما لو قدرت عدم توافق الن�ص القانوني مع �أحكام الد�ستور ف�إنها ال ت�ستطيع
�إال �أن تمتنع عن تطبيقه فقط في خ�صو�ص النزاع المطروح دون �أن يترتب على ق�ضائها �إعدام
الن�ص الد�ستوري ،ف�ض ًال عن �أن ق�ضاءها هذا يكون ذا �أثر ن�سبي ،حيث يقت�صر �أثره على الدعوى
التي �صدر الحكم فيها فقط ،على �أنه في � 31أغ�سط�س  1969وا�ستناد ًا �إلى قانون التفوي�ض رقم
 15ل�سنة � 1967أ�صدر الرئي�س جمال عبد النا�صر القرار بقانون  81ل�سنة  1969الخا�ص ب�إن�شاء
المحكمة العليا ،وفي  7فبراير � 1970أ�صدر الرئي�س عبد النا�صر قرار ًا بت�شكيل المحكمة ،ثم
( )11تعر�ض هذا املبد�أ النتهاك من قبل رئي�س اجلمهورية ورئي�س املحكمة الد�ستورية العليا عندما �أ�صر الأول على �إر�سال القانون قبل
توقيعه �إىل املحكمة الد�ستورية ال�ستطالع ر�أيها فيه ،ونظرت املحكمة يف القانون و�أبدت مالحظات جرى تعديلها يف جمل�س ال�شعب،
الأمر الذي انتهك هذا املبد�أ ب�شكل غري م�سبوق.

�أ�صدر مجل�س الأمة قانون ًا في � 25أغ�سط�س  1970يحمل رقم  66ل�سنة  1970الخا�ص بالإجراءات
والر�سوم �أمام المحكمة العليا ,حيث عقدت المحكمة العليا �أولى جل�ساتها في  3مار�س .)12(1970
ثم �صدر الد�ستور الم�صري في �سبتمبر  1971نا�ص ًا على �إن�شاء المحكمة الد�ستورية العليا كهيئة
ق�ضائية م�ستقلة ،وفي � 29أغ�سط�س � 1979صدر القانون رقم  48ل�سنة  1979الخا�ص بالمحكمة
الد�ستورية العليا.

 .٢-٢ر�ؤية المحكمة الد�ستورية لحرية العقيدة:
لم يتح للمحكمة الد�ستورية العليا �أن تنظر في �أي دعاوي تتعلق بحرية العقيدة في ظل
د�ستور  ٢٠١٢لحداثته ولكن ي�ؤ�سفنا �أن نقرر �أنه حتى في ظل د�ستور  ١٩٧١والذي ت�ضمن ن�ص ًا
ممتاز ًا ب�ش�أن حرية العقيدة وحرية اقامة ال�شعائر الدينية ظلت �أحكام المحكمة الد�ستورية العليا
متحفظة �إزاء هذا النوع من الحريات بل و�أ�ضافت من عند نف�سها – وبخالف ن�ص الد�ستور
ال�ساري وقتها – قيود ًا �إ�ضافية ربما تكون الجمعية الت�أ�سي�سية قد ا�ستخدمتها لتقييد حرية
العقيدة في الد�ستور الجديد.
�أقرت المحكمة العليا �صحيح المبد�أ الد�ستوري من �أن حرية العقيدة ال يجوز ف�صلها عن
حرية ممار�سة �شعائرها باعتبارهما ق�سمين ال ينف�صالن ،و�أن ثانيتهما تمثل مظاهر �أوالهما
باعتبارها انتقا ًال بالعقيدة من مجرد الإيمان بها �إلى التعبير عن محتواها عم ًال ليكون تطبيق ًا
حيا ًلها "�،إال �أنها عادت لتقرر �أنه "و�إن �ساغ القول ب�أن �أوالهما – حرية العقيدة – ال قيد عليها،
( )12ميكن مراجعة �أحكام وقرارات املحكمة العليا  1973اجلزء الأول اخلا�ص بالدعاوى الد�ستورية – امل�ست�شاران ياقوت الع�شماوي
وعبد احلميد عثمان ،م�شار �إليه يف ه�شام فوزي رقابة د�ستورية القوانني ـ درا�سة مقارنة بني �أمريكا وم�صر ،النا�شر مركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان القاهرة � 1999ص.55

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

وقد عالج د�ستور م�صر الجديد ال�صادر في  ٢٥دي�سمبر  ٢٠١٢المحكمة الد�ستورية العليا
في الفرع الرابع من الف�صل الثالث والمخ�ص�ص للهيئات الق�ضائية ،فجعلها في منزلة م�ساوية
للق�ضاء العادي والنيابة العامة وهيئة ق�ضايا الدولة والنيابة الإدارية وهي الهيئات التي �أ�ضفي
عليها الد�ستور �صراحة �صفة الهيئات الق�ضائية ،مخالف ًا بذلك نهج د�ستور  ١٩٧١الذي كان يفرد
للمحكمة الد�ستورية العليا باب ًا م�ستق ًال حتي عن الهيئات الق�ضائية �إيمان ًا ب�سمو دورها و�أهميته
في النظام ال�سيا�سي الم�صري .كما خف�ض الد�ستور الجديد من عدد �أع�ضاء المحكمة ليجعله
�أحد ع�شر ع�ضو ًا بمن فيهم الرئي�س ،ون�ص في المادة  ٢٣٣علي عزل ما زاد من �أع�ضاء المحكمة
عن عملها ليكون هذا الأمر هو �أول تدخل فا�ضح في عمل الق�ضاء.
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ف�إن ثانيتهما – حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية – يجوز تقييدها من خالل تنظيمها توكيد ًا لبع�ض
الم�صالح العليا التي ترتبط بها ،وبوجه خا�ص ما يت�صل منها ب�صون النظام العام والقيم الأدبية،
وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم(.)13
ومنذ عام  1975وهذا المنهج قائم في �أحكام المحكمة التي ظلت متم�سكة– خالف ًا لمطلق ن�ص
المادة  46من الد�ستور – ب�أن تلك المادة ال تحمي �سوى �أبناء الديانات الثالث الم�سيحية
واليهودية والإ�سالم والذين لهم وحدهم حرية �إقامة �شعائرهم الدينية( ،)14و�أن حرية العقيدة
مطلقة وحرية �إقامة ال�شعائر الدينية مقيدة بعدم الإخالل بالنظام وعدم منافاة الآداب ،و�أن
الأديان التي يحمي الد�ستور حرية القيام ب�شعائرها هي الأديان ال�سماوية الثالثة ،و�أ�ضاف الحكم
الذي ا�ست�شهدت به الحكومة الم�صرية في تقريرها المقدم �إلى لجنة حقوق الإن�سان بالأمم
المتحدة �أثناء مناق�شة تقريري م�صر الثالث والرابع حول مدى التزامها ب�أحكام العهد الدولي
للحقوق المدنية وال�سيا�سية �أن "العقيدة البهائية( .")15هي على ما �أجمع �أئمة الم�سلمين لي�ست
من الأديان المعترف بها ،ومن يدين بها من الم�سلمين يعتبر مرتد ًا ،وعلى ذلك فالد�ستور ال
يكفل حرية �إقامة �شعائرها( ،)16و�أرجعت المحكمة موقفها المحافظ من حرية العقيدة رغم
الطابع التقدمي لن�ص الد�ستور الم�صري الحالي ب�ش�أن حرية العقيدة �إلى �أن "الحماية التي
يكفلها الد�ستور لحرية �إقامة ال�شعائر الدينية مق�صورة على الأديان ال�سماوية الثالثة المعترف
بها ،كما تف�صح عن ذلك الأعمال التح�ضيرية للمادتين  12و 13من د�ستور  ،1923وهما الأ�صل
الت�شريعي الذي ترجع �إليه الن�صو�ص الخا�صة بحرية العقيدة وحرية �إقامة ال�شعائر الدينية في
الد�ساتير الم�صرية التي تلت هذا الد�ستور".
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( )13حكم املحكمة الد�ستورية العليا 18-مايو  – 1996الق�ضية رقم  8ل�سنة  17ق�ضائية د�ستورية – اجلريدة الر�سمية العدد  1يف 30
مايو 1996؛ جمموعة املحكمة الد�ستورية العليا ،اجلزء ال�سابع ،الأحكام التي �أ�صدرتها املحكمة من �أول مايو حتى �آخر يونيو ،1996
�ص  656وما بعدها.
( )14حكم املحكمة الد�ستورية العليا الأول من مار�س  1975الدعوى رقم  7ل�سنة 2عليا جمموعة �أحكام املحكمة العليا – الق�سم الأول –
اجلزء الأول – �ص .228
( )15يبني من ا�ستق�صاء تاريخ البهائية �أنها بد�أت يف �إيران عام  1844بدعوة من مريزا حممد على امللقب بالباب وظل موقف البهائية
من ال�شريعة الإ�سالمية غام�ض ًا حتى عام  1848حني عقد هذا املدعي م�ؤمتر ًا يف بادية (بد�شت) ب�إيران �أعلن فيه خروج البهائية
وانف�صالها عن الإ�سالم و�شريعته ،ولقد ت�ضمنت كتبهم ومنها كتاب البيان الذي و�ضعه مريزا حممد على .والكتاب الأقد�س الذي
و�ضعه مريزا ح�سن على امللقب بالبهاء �أو بهاء اهلل ،مبادئ و�أ�صو ًال تناق�ض الدين الإ�سالمي كما تناق�ض �سائر الأديان ال�سماوية،
وتهدر �أحكام الإ�سالم يف ال�صوم وال�صالة ونظام الأ�سرة واحلج واجلهاد واحلدود والق�صا�ص و�سائر ما جاء يف الكتاب وال�سنة من
تعاليم و�أحكام.
راجع يف هذا :د /حممد ح�سن علي ح�سن ،حرية العقيدة وممار�سة �شعائر الأديان ،درا�سة مقارنة ،ر�سالة دكتوراه ،كلية احلقوق،
جامعة القاهرة� ،2004 ،ص .215 ،214
( )16ملزيد من املعلومات ميكن مراجعة "احلقيقة " ن�ص التقرير املوازي املقدم من مركز حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء �إىل جلنة
حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة خريف عام  – 2002النا�شر مركز حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء التعليق على املادة  18من مواد
العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية.www.hrcap.org .

وبالتالي �أ�ضحى الواقع العملي في �إطار هذه الن�صو�ص ال يقر �إال حرية مبا�شرة العقائد
الدينية ال�سماوية وممار�سة �شعائرها ودون هذه العقائد ال يعتد بممار�سة �أية �شعائر عقائدية
�أخرى ،وبذلك ال يمكن �أن تمتد الن�صو�ص في هذا الإطار �إلى من يعبدون ال�شم�س �أو القمر �أو
البقر ،فالن�صو�ص ال تعترف لهم بالأحقية في مبا�شرة حقوقهم ،و�إن كانت تعترف لهم بحرية
الإيمان الداخلي دون �أن يمتد �إلى ممار�سة �شعائرها ب�شكل علني.

ولقد �أخذ ر�أي في الفقه على حكم المحكمة لما انتهت �إليه من التمايز ما بين حرية
االعتقاد وحرية ممار�سة ال�شعائر الدينية بقوله�" :إن ق�ضاء المحكمة هذا وقد انتهى �إلى �شيء،
فقد ا�ستند في �شق منه �إلى ما يخالفه .فكيف يقبل قول المحكمة �إن ال�شعائر التي يجوز ممار�ستها
هي فقط الخا�صة ب�شعائر �أحد الأديان ال�سماوية الثالثة ،في الحين الذي تذهب فيه �إلى القول
بحرية االعتقاد �إطالق ًا التي ال يحدها حد ،وال يعتر�ضها عار�ض .فهذا الأمر ي�ؤدي �إلى نتائج في
غاية الغرابة� ،إذ مفاد هذا القول� ،أنه يجوز للأفراد �أن ي�ؤمنوا بغير الأديان ال�سماوية الثالثة،
ولكن ال يجوز لهم على الإطالق �أن يمار�سوا �شعائرها .الأمر الذي يق�ضي بدوره �إلى التمييز بين
المعتنق وبين ممار�سة �شعائره تمييز ًا لي�س له �أدنى �سند� ،إذ �إن ممار�سة ال�شعائر ركن ركين من
فروع الإيمان ب�أي معتنق ديني ،فمث ًال كيف يمكن ال�سماح للفرد بالإيمان بالإ�سالم على حين يمنع
من �إتيان ال�صلوات الخم�س يومي ًا .وبالمعنى العك�سي ف�إن الحرمان من ممار�سة ال�شعائر هو في
حقيقته حرمان من االعتقاد ذاته ،كون ال�شعائر هي �أركان االعتقاد وروحه التي ال ا�ستقامة له
دونها"( .)18هذا ولم نطلع على ر�أي مختلف للمحكمة العليا ب�ش�أن حرية الفكر والعقيدة.
()17حكم املحكمة الد�ستورية العليا �أول مار�س  1975يف الدعوى رقم  7ل�سنة  2ق�ضائية عليا ،جمموعة �أحكام املحكمة العليا – الق�سم
الأول – اجلزء الأول – �صفحة .228
 .18د/عماد الب�شري ،فكرة النظام العام يف الت�شريع الإ�سالمي ،النظرية والتطبيق ،درا�سة مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقوانني الو�ضعية،
ر�سالة دكتوراه� ،2002 ،ص .407 - 404
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على �أن الأهم في الحكم الم�شار �إليه �أن المحكمة اعترفت ب�أن ن�ص المادة  46من الد�ستور
الم�صري ال�سابق وال�صادر عام  ١٩٧١قد �أغفل �شرط �أن تكون ال�شعائر الدينية موافقة للنظام
العام ،ولكنها اعتبرت هذا نق�ص ًا في الد�ستور عليها هي �أن تكمله فتقول�" :أما حرية �إقامة ال�شعائر
الدينية ,فهي مقيدة بقيد �أف�صحت عنه الد�ساتير ال�سابقة و�أغفله الد�ستور الحالي وهو قيد عدم
الإخالل بالنظام العام ،وعدم منافاته للآداب ،وال ريب �أن �إغفاله ال يعني �إ�سقاطه عمد ًا ،و�إباحة
�إقامة ال�شعائر الدينية حتى لو كانت مخلة بالنظام ومخالفة للآداب ،ذلك �أن الم�شرع ر�أى هذا
القيد غني عن الإثبات والن�ص عليه �صراحة باعتباره �أمر ًا بديهي ًا و�أ�ص ًال د�ستوري ًا يتعين �إعماله
ولو �أغفل الن�ص عليه"(.)17
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ويمكن القول �إن المحكمة الد�ستورية في هذا التف�سير قد خالفت ن�ص المادة  ٤٦من
الد�ستور الم�صري ال�سابق ،وك�شفت عن روح محافظة ت�سري في المجتمع ككل ،وترف�ض قبول
عقائد الآخرين �أو منحهم حرية ممار�سة �شعائرها ،وتعتبر �أن العقائد غير المعترف بها هي
عقائد فا�سدة وتتنافى مع �آداب المجتمع وتقاليده ،وهو الأمر الذي انعك�س علي �صياغة ن�صو�ص
الد�ستور الم�صري ال�صادر عام .٢٠١٢
ويعتبر موقف المحكمة الد�ستورية من حرية االعتقاد مثا ًال موحي ًا على التقاليد ال�شرقية
التي تقوم على احترام التقاليد القديمة �إلى حد الجمود ،وعدم الرغبة في اكت�شاف قيم �أو
معارف جديدة ،وي�صم �أية �أفكار �أو عقائد جديدة ب�أنها خروج على النظام العام والآداب ،وتبدو
تلك النظرة المحافظة للمحكمة الد�ستورية ب�ش�أن حرية العقيدة ا�ستمرار ًا للنظرة التي حكمت
الم�شرع الد�ستوري منذ عام  ،1923فعلى الرغم من �أن المادة  46من د�ستور  1971كانت قد
تخل�صت من عيوب ال�صياغة التي �صاحبت �صياغة المواد  12من د�ستور  1923و 13من د�ستور
 ،1930حتى المادة  34من د�ستور  ،1964التي كانت ت�شترط ل�ضمان حرية القيام بال�شعائر
الدينية عدم مخالفتها للنظام العام �أو الآداب ،وجاء ب�صياغة مثالية في �ش�أن حرية االعتقاد �إال
�أن الروح المحافظة التي حكمت د�ستور  1923وما بعده ظلت هي بذاتها الروح التي تحكم فكر
ق�ضاة المحكمة الد�ستورية العليا حتى عام  ،1996وهي في حقيقة الأمر تعبر عن ثقافة مجتمع
يخ�شى الجديد ويحاربه ويتم�سك بالقديم وال ي�سعى حتى �إلى تطويره.
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وهكذا �أف�صحت المحكمة عن ر�ؤية معادية لحرية العقيدة رغم ما في �أحكامها حتى اليوم
من ت�سامح وات�ساع �أفق ب�ش�أن الحريات الأخرى ،وهو �أمر ي�ؤكد �أن حرية العقيدة في تقديرنا
هي �أ�سمى مراتب حرية التعبير – ما زالت غريبة في مجتمع جامد يرف�ض التطور كالمجتمع
الم�صري .وقد ترجم ذلك ب�أف�ضل ما تكون الترجمة في ن�صو�ص الد�ستور الجديد والتي عر�ضناها
فيما �سبق.

ر�ؤية محكمة النق�ض الم�صرية
لحرية العقيدة و�أهم تطبيقاتها
الم�ست�شار  /عا�صم عبد الجبار
نائب رئي�س محكمة النق�ض

ر�ؤية محكمة النق�ض الم�صرية لحرية العقيدة و�أهم تطبيقاتها

	ال�ستقراء ر�ؤية محكمة النق�ض الم�صرية لحرية العقيدة نطرح عدد ًا من المبادئ التي
�أقرتها في هذا ال�ش�أن:
 .1حرية العقيدة �أمر متروك لإرادة ال�شخ�ص المطلقة طالما قد توافرت له �أهلية
الأداء:

ولم ت�ستلزم محكمة النق�ض بلوغ �سن الر�شد القانونى فتقول �إن "الإقرار باالن�ضمام �إلى
�إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالوالية على النف�س دون المال فال ي�شترط ل�صحته �أن يكون المقر
قد بلغ الحادية والع�شرين ميالدية وهى �سن الر�شد القانونية الالزمة ل�صحة الت�صرفات المالية
بل يكفى بلوغ �سن الخام�سة ع�شرة التى تزول فيها الوالية على النف�س .و�إذن فمتى كانت الزوجة
عند �إقرارها باالن�ضمام �إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت �سن الخام�سة ع�شر فزالت عنها
الوالية على النف�س و�أ�صبحت تملك مبا�شرة زواجها بنف�سها  ،ف�إنه يكون فى غير محله الطعن على
()21
هذا الإقرار بالبطالن لعدم بلوغها �سن الحادية والع�شرين ميالدية وقت �صدوره منها".
وبالن�سبة لتغيير الدين �إلى الإ�سالم اكتفت محكمة النق�ض بال�شهادتين وتوافر �أهلية
ال�صبى المميز .فق�ضت بالن�سبة للنطق بال�شهادتين "من المقرر �شرع ًا �أنه �إذا نطق الم�سيحى
(( )19الطعن رقم  17ل�سنة  43ق � ،أحوال �شخ�صية – جل�سة � 1975/11/5س  26ج� 2س .) 1376
(� )20س رقم  68ل�سنة  53ق �أحوال �شخ�صية – جل�سة � 1985/12/24س  36ج � 2ص 1170
(()21الطعن رقم  5ل�سنة  24ق تنازع االخت�صا�ص – جل�سة � 1954/11/29س  6ج � 1ص 13

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

ا�ستقر ق�ضاء محكمة النق�ض على حرية ال�شخ�ص فى العقيدة فتقول �إن "لل�شخ�ص �أن
يغير دينه �أو مذهبه �أو طائفته وهو فى هذا – وعلى ما جرى به ق�ضاء محكمة النق�ض – مطلق
الإرادة تحقيق ًا لمبد�أ حرية العقيدة طالما قد توافرت له �أهلية الأداء  .واالعتقاد الدينى م�س�ألة
نف�سية فال يمكن لأى جهة ق�ضائية البحث فيها �إال عن طريق المظاهر الخارجية الر�سمية فقط؛
ومن وقت هذا التغيير ال يعتبر خا�ضع ًا �إال لأحكام الدين �أو المذهب الجديد" )19(.وا�شترطت
ل�صحة تغيير العقيدة توافر �أهلية الأداء فق�ضت ب�أنه "لل�شخ�ص �أن يغير دينه �أو مذهبه �أو طائفته
وهو فى هذا – على ما جرى به ق�ضاء محكمة النق�ض – مطلق الإرادة تحقيق ًا لمبد�أ حرية
العقيدة طالما توافرت له �أهلية الأداء .وا�ستخال�ص هذا التغيير من م�سائل الواقع التى ي�ستقل
()20
بها قا�ضى المو�ضوع مادام ا�ستخال�صه �سائغ ًا له �أ�صله الثابت من الأوراق.
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بال�شهادتين وثبت من وقائع الدعوى �أنه ترك ديانته الم�سيحية نهائي ًا و�صار م�سلم ًا �إ�سالم ًا حقيقي ًا
ف�إن ذلك كاف فى اعتباره م�سلم ًا �شرع ًا ومعاملته معاملة الم�سلمين و�سريان �أحكام الإ�سالم عليه
بدون حاجة �إلى �إعالن هذا الإ�سالم ر�سمي ًا �أو اتخاذ �أى �إجراء �آخر اعتباره فى عداد الم�سلمين.
( )22وفي حكم �آخر تقول�" :إذ كان لل�شخ�ص �أن يغير دينه �أو مذهبه �أو طائفته وهو فى هذا مطلق
الإرادة تحقيق ًا لمبد�أ حرية العقيدة� ،إال �أن مناط ذلك �أن تتوافر له �أهلية الأداء لهذا التغيير،
وهى فى ا�صطالح الفقهاء �صالحية الإن�سان ل�صدور الفعل منه على وجه يعتد به �شرع ًا  ،ويكفى
فيه �إذا كان التغيير �إلى الإ�سالم �أن تكون لل�شخ�ص �أهلية ال�صبى المميز لما فيه من نفع مح�ض
()23
له فى حق �أحكام الآخرة".
كما �أكدت محكمة النق�ض �أن الولد يتبع والده فى دين الإ�سالم و�أنه ال يلزمه تجديد
االيمان بعد بلوغه ،وفي ذلك تقول �إن "المتفق عليه فى الفقه الإ�سالمى �أن الولد يتبع �أحد �أبويه
فى الإ�سالم باعتباره خير الديانات حتى ي�صير مكلف ًا  ،وال تنقطع هذه التبعية ويتحقق التكليف
�إال بالعقل والبلوغ لأنه انظر له ،وال يكفى �سن التميز والأ�صل فى البلوغ �أن يظهر ب�أماراته المعهودة
و�إال بالعقل والبلوغ �أن يظهر ب�أماراته المعهودة و�إال فبتجاوز الخم�س ع�شرة �سنة هجرية .ولما كان
الثابت �أن المتوفاة لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها – وعلى ما �أف�صح الحكم – عند اعتناق
والدها دين الإ�سالم ف�إن من المتعين �أن تالحقه دينه الجديد وتتابعه فيه )24(.وفي حكم �آخر
تقول �أن "الراجح فى مذهب الحنفية �أن الم�سلم تبع ًا لإ�سالم �أحد �أبويه ال يلزمه تجديد الإيمان
()25
بعد بلوغه لوقوعه باعتباره البقاء على �أ�صل الفطرة �أو ماهو �أقرب �إليها".
 .2ال يجوز البحث في مدي جدية االعتقاد الديني �أو بواعثه �أو دواعيه:

تعزيز حرية المعتقد الديني
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	المقرر فى ق�ضاء هذه المحكمة �أن االعتقاد الدينى من الأمور التى تنبنى الأحكام فيها
على الإقرار بظاهر الل�سان والتى ال يجوز البحث فى جديتها وال فى بواعثها �أو دواعيها  ،و�أن نطق
كاف فى اعتباره م�سلم ًا )26(.وتقول �أي�ضا �إن "االعتقاد الدينى من الأمور
ال�شخ�ص بال�شهادتين ٍ
التى تبنى الأحكام فيها على الإٌ�صرار بظاهر الل�سان .وال يجوز البحث فى جديتها وال دواعيها �أو
()27
بواعثها.
(( )22الطعنان رقما  27و 29ل�سنة  40ق �أحوال �شخ�صية – جل�سة � 1974/12/11س � 25ص .)1417
(( )23الطعنان رقما  57و  66ل�سنة  49ق – جل�سة � 1981/6/23س  32ج � 2ص .)1907
(( )24الطعن رقم  44ل�سنة  40ق "�أحوال �شخ�صية  - ،جل�سة � 1975/1/29س  26ج � 1ص ." 284
(( )25الطعن رقم  44ل�سنة  40ق "�أحوال �شخ�صية" – جل�سة � 1975/1/29س  26ج � 1ص .284
(( )26الطعنان رقما  36ل�سنة  61ق  154 ،ل�سنة  63ق � ،أحوال �شخ�صية  ،هيئة عامة – جل�سة � 1995/12/25س  43ج � 2صث .) 1037
(( )27الطعون �أرقام  481 ، 478 ، 475ل�سنة  65ق �أحوال �شخ�صية – جل�سة � 1996/8/5س  47ج � 2ص .)1134

 .3الدخول �إلى الديانة الم�سيحية ال يكتمل �إال بقبول الجهة الدينية المخت�صة
طلب االن�ضمام:
	اعتبرت محكمة النق�ض �أن الدخول فى الم�سيحية هو عمل �إرادى من جانب الجهة الدينية
المخت�صة ،ومن ثم فهو ال يتم وال ينتج �أثره بمجرد القول �أو الطلب �أو �إبداء الرغبة ،ولكن بعد
الدخول فيها و�إتمام طقو�سها ومظاهرها الخارجية الر�سمية بقبول الجهة الدينية الجديدة طلب
()28
االن�ضمام وقيده فى �سجالتها واعتبار طالب الدخول ع�ضو ًا يتبعها ويمار�س طقو�سها.
كما ا�شترطت لتغيير الم�سيحى الطائفة �أو الملة �أن يكون للطائفة �أو الملة الجديدة وجود
قانونى ورئا�سة دينية معتمدة تقبل طلب االن�ضمام ،فتقول "�إن كان تغيير الطائفة �أو الملة – �أمر ًا
يت�صل بحرية العقيدة �إال �أنه عمل �إدارى من جانب الجهة الدينية المخت�صة ،ومن ثم فهو ال يتم
وال ينتج �أثره بمجرد الطلب و�إبداء الرغبة فى االنتماء �إلى الطائفة �أو الملة الجديدة  ،و�إنما
()29
بالدخول فيها وذلك بقبول االن�ضمام �إليها من رئا�ستها الدينية المعتمدة".

� .4أعطت محكمة النق�ض الحق للكني�سة في �إبطال االن�ضمام بعد قبوله �إذا تبين
عدم جديته:
فاعتبرت محكمة النق�ض �أن الرئي�س الدينى للملة �أو الطائفة التى يرغب ال�شخ�ص فى
االن�ضمام �إليها عليه �أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و�أن ي�ستوثق من �صدوره عن نية �سليمة
كما �أن له �أن يبطل االن�ضمام بعد قبوله ويعتبره ك�أن لم يكن �إذا تبين عدم جديته و�أن ال�شخ�ص
لم ي�ستهدف من التغيير �إال التحايل على القانون  .اعتبار ًا �أنه يندرج فى �صميم ال�سلطات الدينية
(( )28الطعن رقم  44ل�سنة  40ق �أحوال �شخ�صية – جل�سة � 1975/1/29س  26ج � 1ص .)284
(( )29الطعن رقم  40ل�سنة  62ق �أحوال �شخ�صية – جل�سة � 1995/11/27س  46ج � 2ص .)1230
(( )30الطعن رقم  3ل�سنة  35ق �أحوال �شخ�صية – جل�سة � 1966/3/23س  17ج � 2ص .)685

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

ولم ت�شترط �إخطار الطائفة القديمة بتغيير الملة ،حيث ق�ضت ب�أن "تغيير الطائفة �أو الملة �أمر
يت�صل بحرية العقيدة ،ومن ثم فهو ينتج �أثره بمجرد الدخول فيه و�إتمام طقو�سه ومظاهره
الخارجية الر�سمية وال يتوقف على �إخطار الطائفة القديمة والقول بوجوب �إخطار الجهة الدينية
التى تتبعها الطائفة �أو الملة القديمة ال مفهوم له �إال �أن يكون لهذه الجهة الحق فى �أن توافق �أو
�أن تعتر�ض على ح�صول هذا التغيير وهو و�ضع �شائك  ،و�إذ كان ذلك  ،وكان الحكم المطعون فيه
قد جرى فى ق�ضائه على �أنه ،اليكفى لتغيير الطائفة �أو الملة �أن ينتمى ال�شخ�ص �إلى الطائفة �أو
الملة الجديدة ،و�إنما يجب فوق ذلك �أن يخطر الطائفة �أو الملة القديمة بانتمائه للطائفة �أو الملة
()30
الجديدة ،ف�إنه يكون قد خالف القانون و�أخط�أ فى تطبيقه.
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الباقية للجهات الكن�سية وكان بطالن االن�ضمام ال يترتب عليه �أن ي�صبح ال�شخ�ص بال مذهب �أو
ملة بل يعتبر باقي ًا على مذهبه القديم ك�أن تغيير ًا لم يحدث فيه وكان من حق قا�ضى المو�ضوع
وعلى ما جرى به ق�ضاء هذه المحكمة – مراقبة الظروف التى حدث بالجهة الدينية على �إبطال
قرار االن�ضمام للتحقق من �صدوره فى نطاق ال�سلطات الكن�سية الباقية لها  ،و�أنه مبنى على
�أ�سا�س �سوء نية طالب االن�ضمام منذ قدم الطلب به ،لأنه م�س�ألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على
()31
واقعة الدعوى.
� .5أن الدولة عقيدتها الإ�سالم و�أنه لي�س من حرية الر�أى الطعن فى هذه العقيدة:

تعزيز حرية المعتقد الديني

	الدولة عقيدتها الإ�سالم ،وهذا ما ين�ص عليه الد�ستور فى المادة الثانية منه من �أن
الإ�سالم دين الدولة ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية الم�صدر الرئي�سى للت�شريع وكل النظم الو�ضعية
تقرر عقوبات وتدابير �إزاء الأفعال التى تتعار�ض مع �أ�س�س قيامها وارتداد الم�سلم عن الإ�سالم
لي�س �أمر ًا فردي ًا يمكن �أن تت�سامح فيه �شريعة الإ�سالم ودولته كحق من حقوق الأفراد ال �سيما �إذا
كان هذا بالدعوة علن ًا بالن�شر �أو التدري�س� ،إذ �أن الخروج عن الإ�سالم ثورة عليه والبد �أن ينعك�س
ذلك على والء الفرد لل�شريعة والدولة وعلى روابطه مع المجتمع ،وهذا ما ال يت�سامح فيه قانون
�أو دولة  .ولذلك تبيح ال�شريعة و�سائر الد�ساتير والقوانين حرية الر�أى بال�ضوابط التى تمنع من
العدوان و�إ�ساءة ا�ستعمال الحق فلي�س من حق �أى فرد �أن يدعو �إلى ما يخالف النظام العام �أو
الآداب �أو ي�ستخدم الر�أى و�سيلة للنيل من الأ�س�س التى يقوم عليها المجتمع �أو امتهان المقد�سات
�أو ال�سخرية من الإ�سالم �أو �أى دين �سماوى ذلك ب�أن الد�ستور يكفل فى المادة  47منه حرية الر�أى
فى حدود القانون ،فحرية الر�أى تكون وفق ًا لل�ضوابط والحدود التى ي�سمح بها النظام الأ�سا�سى
للدولة والقواعد التى يقوم عليها هذا النظام وفى �صدارتها �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ولو �أنه
احتفظ باعتقاده فى �سريرة نف�سه دون الإعالن عنه تلقين ًا لطلبته وطبعه ون�شره ،ف�إن ال�شريعة ال
تفت�ش فى مكنون النف�س وال ت�شق قلوب النا�س وال تنقب فى �سرائرهم ،لأن ذلك متروك هلل وحده
� ،إال �أن الجهر بال�سوء من القول طعن ًا فى عقيدة المجتمع والدعوة �إلى ازدرائها يت�صادم مع
النظام العام وهو ما ال يقره �أى ت�شريع �أو نظام"(.)32
 .6تري محكمة النق�ض �أن �أحكام الردة فى الإ�سالم ال تتنافى مع حرية العقيدة:
�أحكام الردة ال تتنافى مع حرية العقيدة التى كفلها الإ�سالم  ،فلي�س لأحد �أن يحمل �إن�سان ًا
على ترك عقيدته �أو اعتناق غيرها لقوله تعالى "ال �إكراه فى الدين" وقوله تعالى "�أف�أنت تكره

32

(( )31الطعن رقم  46ل�سنة  48ق – جل�سة � 1981/1/27س  32ج � 1ص .)345
(( )32الطعون �أرقام  481 ، 478 ، 475ل�سنة  65ق "�أحوال �شخ�صية" – جل�سة � 1996/8/5س � 47ص .)1134

النا�س حتى يكونوا م�ؤمنين" وال تطبق �أحكام الردة �إال على الم�سلم الذى ارتد عن الإ�سالم وال
تنطبق على غير الم�سلمين بل يدعوهم الإ�سالم �إليه بالحكمة والموعظة الح�سنة ف�إن لم يدخلوا
فيه عن طواعية واختيار تركهم وما يدينون به م�ستظلين بحمايته فى ت�سامح يحفظ لهم حريتهم
وكرامتهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم ودماءهم ،ودخول ال�شخ�ص فى الإ�سالم مفاده التزامه ب�أحكامه
()33
ومنها �أحكام الردة� ،إذ ال يمكن ف�صل المعتقد عن �آثاره المح�سو�سة فى ال�سلوك.

(( )33الطعون �أرقام  481 ، 478 ، 475ل�سنة  65ق "�أحوال �شخ�صية" – جل�سة � 1996/8/5س  47ج � 2ص .)1134
(( )34الطعون �أرقام  481 ، 478 ، 475ل�سنة  65ق �أحوال �شخ�صية – جل�سة � 1996/7/5س  47ج � 2ص .)1134
(()35الطعن رقم  28ل�سنة  46ق �أحوال �شخ�صية – جل�سة � 1978/10/25س  29ج � 2ص .)1628

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

و�أظهرت محكمة النق�ض �أن �أحكام الردة فى الإ�سالم لها ما ي�شابها فى ال�شرائع الدينية
الآخرى فتقول �أنه "ال تعدو �أحكام الردة �أن تكون معيار ًا ال�ستمرار بقاء الم�سلم على �إ�سالمه
يميزه عن غيره فيتعامل معه المجتمع الم�سلم على �أ�سا�س هذه ال�صفة كع�ضو فيه وذلك ما يحدث
فى ال�شرائع الدينية الأخرى بالن�سبة لأتباعها� ،إذ ت�شترط ا�ستمرار والئهم لها ف�إذا ان�ضم �إليها
الفرد التزم ب�أنظمتها  ،فلها �أن تخرجه منها �أو تعزله عنها �إذا خرج على مبادئها الأ�سا�سية التى
ان�ضم �إليها وفق ًا لها مع ما يترتب على ذلك من �آثار ،وت�ستلزم بع�ض ال�شرائع ل�صحة الزواج
اتحاد الزوجين فى الدين �أو المذهب �أو الطائفة �أو تعميدها وفق ًا لطقو�سها  ،وتعتبر اختالف
الدين مبط ًال للزواج مانع ًا النعقاده وتوجب الف�سخ �أو التطليق فى حال اعتناق �أحد الزوجين لدين
�آخر ،وهذا ال يتنافى مع حرية العقيدة �أو حرية الر�أى  ،وهو نف�س الأمر بالن�سبة للتفريق ب�سبب
الردة )34(.بل ق�ضت محكمة النق�ض ب�أن بع�ض الجهات الكن�سية �إذا تبين لها �أن �سلوك المن�ضم
�إليها غير قويم ف�إنها تقوم بف�صله وال يعود المف�صول �إلى ملته القديمة و�إنما يعتبر بال مذهب �أو
ملة ،ويتعين التفرقة بين هذه الحالة – حالة �إبطال قرار االن�ضمام – التى جزا�ؤها ال�سحب �أو
الإلغاء �أو البطالن جزاء الغ�ش فى التغيير ،وبين �إتمام االن�ضمام عن عقيدة وبح�سن نية ثم يتبين
للجهة الدينية المنتمى �إليها �أن �سلوك المن�ضم ال�شخ�صى غير قويم و�أنه �أقدم على ما يخالف
تعاليم الطائفة ف�إنها توقع عليه جزاء الف�صل من الكني�سة  ،وال يعود المف�صول �إلى ملته القديمة
()35
بل يعتبر بال مذهب �أو ملة.
وعن متي يعتبر الم�سلم مرتد ًا في نظر محكمة النق�ض ف�إنها تقول "النطق بال�شهادتين
كاف العتبار ال�شخ�ص م�سلم ًا"� ،إال �أن الإ�سالم كل ال يتجز�أ وال ي�صح الإيمان ببع�ضه والكفر
ٍ
ببع�ضه الآخر ف�إذا �صدر عمن نطق بال�شهادتين قو ًال �أو فع ًال يخرجه عن الملة على نحو ما �سلف،
ف�إنه يكون مرتد ًا لإظهاره الكفر بعد الإيمان وان �أدعى ب�أنه م�سلم ،ومما يدل على ذلك �أن �أبا بكر
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ال�صديق جمع ال�صحابة لي�شاورهم فى �أمر قتال مانعى الزكاة  ،فقال له عمر ر�ضى اهلل عنه:
كيف نقاتل قوم ًا نطقوا بال�شهادتين؟ فقال له �أبو بكر ر�ضى اهلل عنه  :واهلل �أقاتلن من فرق بين
ال�صالة والزكاة واهلل لو منعونى عقا ًال كانوا ي�ؤدونه لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لقاتلتهم
عليه ،وقد �أقر ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �أبا بكر فى ذلك فال عبرة بالنطق بال�شهادتين ما
لم يراع الناطق بهما ما لهما من حق وما يترتب عليهما من �أثر �إيمانى عقدى ،فالإيمان ما وقر
فى القلب و�صدقه العمل لقول �أبى بكر فى ال�سياق المقدم� ،إال بحقهما وي�ؤكد ذلك قول اهلل
تعالى�" :إذا جاءك المنافقون قالوا ن�شهد �إنك لر�سول اهلل واهلل يعلم �إنك لر�سوله واهلل ي�شهد �أن
المنافقين لكاذبون" ،فلي�س هناك دليل �أكبر من �شهادة اهلل تعالى بكذب المنافقين وكفرهم ،مع
�أنهم �شهدوا ب�أن النبى �صل اهلل عليه و�سلم ر�سول اهلل بما يت�ضمن �شهادة بوجود اهلل الذى �أر�سله،
ً ()36
مما مفاده نطقهم بال�شهادتين وكفى باهلل �شهيدا.
 .7اعترف ق�ضاء محكمة النق�ض بنظام الرهبنة المتبع في بع�ض الطوائف
الم�سيحية:
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	الرهبنة – على ما جرى به ق�ضاء النق�ض – نظام متبع لدى بع�ض الطوائف الم�سيحية
فى م�صر ،وقد اعترفت به الحكومة �إذ منحت الرهبان بع�ض المزايا ف�أعفتهم من الخدمة
الع�سكرية ومن الر�سوم الجمركية ،وقد �صرح الأمر العالى ال�صادر فى  1883/5/14بترتيب
المجل�س الملى لطائفة الأقباط الأرثوذك�س وتحديد اخت�صا�صاته ب�أن للرهبنة نظام ًا خا�ص ًا يجب
احترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له .ووفق ًا لهذه الأحكام ال تعدم الرهبنة �شخ�صية
الراهب وال تم�س �أهلية وجوبه� ،إذ يظل �صالح ًا الكت�ساب الحقوق والتحمل لاللتزامات ،و�إنما
يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه فى �سلك الرهبنة ملك ًا للبيعة التى كر�س حياته لخدمتها
لأنه يعتبر طبق ًا للأحكام الكن�سية نائب ًا عن البيعة وفق ًا لأحكام الدين على ح�ساب الدير وهو
را�ض بالنظام الكن�سى القا�ضى ب�أن كل ما ي�صيبه من رزق يعتبر �أ�ص ًال ملك ًا للكني�سة ما لم يثبت
ٍ
عك�س ذلك .وهذا الذى جرى عليه العرف الكن�سى لي�س فيه ما يخالف �أحكام القانون �أو مبادئ
()37
النظام العام

(( )36الطعون �أرقام  481 ، 478 ، 475ل�سنة  65ق �أحوال �شخ�صية – جل�سة � 1996/8/5س  47ج � 2ص .)1134
(( )37الطعن رقم  9ل�سنة  32ق – جل�سة � 1966/5/31س  17ج � 3ص .)1291

موقف قانون العقوبات من حرية
االعتقاد وتطبيقاته الق�ضائية
حمدي الأ�سيوطي
المحامي بالنق�ض والد�ستورية العليا

موقف قانون العقوبات من حرية االعتقاد وتطبيقاته الق�ضائية

مقدمة:
العالنية في جرائم التعدي علي الأديان وغيرها من الجرائم الما�سة بحرية
االعتقاد:

ويعتبر القول �أو ال�صياح علنيا �إذا ح�صل الجهر به �أو ترديده ب�إحدى الو�سائل الميكانيكية
في محفل عام �أو طريق عام �أو �أي مكان �آخر مطروق� ،أو �إذا ح�صل الجهر به �أو ترديده بحيث
ي�ستطيع �سماعه من كان في مثل ذلك الطريق �أو المكان �أو �إذا �أذيع بطريق الال�سلكي �أو ب�أية
طريقة �أخرى.
( )38حمدى اال�سيوطى املحامى – ال�سب والقذف وحرية الر�أي والتعبري – ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان �ص  30وما بعدها.
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قبل �أن نناق�ش خم�س جرائم �أ�سا�سية تتعر�ض لحرية االعتقاد واالعتداء علي الأديان
يهمنا �أن ن�شرح ركن ًا ا�سا�سي ًا يتعين �أن يتوافر في بع�ض تلك الجرائم وهو ركن العالنية(.)38
جرائم التعدى على الأديان مثلها مثل كل جرائم الر�أي يكون ركن العالنية فيها ركن ًا هام ًا ال
تقوم الجريمة بدونه؛ وبع�ض فقهاء القانون يعتبرون العالنية هى الركن المادى االول فى جرائم
الر�أي من الم�ؤكد �أن كل فرد حر فيما يفكر فيه �سواء كان ما يفكر فيه �أمر ًا �سيا�سي ًا �أو اجتماعي ًا
�أو دينيا.
فال عقاب على الأفكار �أي ًا كان م�ضمونها ومهما كانت تلك الأفكار مخالفة للقانون �أو
للعرف؛ �إنما العقاب ي�أتي ب�سبب �إعالن الر�أى عندما تخرج هذه الأفكار المختلفة والمخالفة
للقانون �أو العقائد �إلى النا�س ب�صورة عالنية �أو ب�أى طريقة من طرق العالنية والتى وردت على
�سبيل المثال في المادة  171من قانون العقوبات والتى تن�ص على �أنه "كل من �أغري واحد ًا �أو
�أكثر بارتكاب جناية �أو جنحة بقبول �أو �صياح جهر به علن ًا �أو بفعل �أو �إيماء �صدر منه علنا �أو
بكتابة �أو ر�سوم �أو �صور �أو �صور �شم�سية �أو رموز �أو �أية طريقة �أخرى من طرق التمثيل جعلها
علنية �أو ب�أية و�سيلة �أخرى من و�سائل العالنية يعد �شريك ًا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها
�إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية �أو الجنحة بالفعل� .أما �إذا ترتب على الإغراء مجرد
ال�شروع في الجريمة فيطبق القا�ضي الأحكام القانونية في العقاب على ال�شروع.
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ويكون الفعل �أو الإيماء علني ًا �إذا وقع في محفل عام �أو طريق عام �أو في �أي مكان �آخر
مطروق �أو �إذا وقع بحيث ي�ستطيع ر�ؤيته من كان في مثل ذلك الطريق �أو المكان.
وتعتبر الكتابة والر�سوم وال�صور ال�شم�سية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية �إذا
وزعت بغير تمييز على عدد من النا�س �أو �إذا عر�ضت بحيث ي�ستطيع �أن يراها من يكون في
الطريق العام �أو �أي مكان مطرق �أو �إذا بيعت �أو عر�ضت للبيع في �أي مكان.
	 البد لنا �أن تتعر�ض للعالنية وفقا لما جاء بن�ص المادة  171مع الو�ضع فى االعتبار �أن تلك
المادة جاءت على �سبيل المثال ال الح�صر فيجوز �أن ت�ضاف �إلى ما جاء بها طرق �أخرى م�ستحدثة
مثل الإنترنت والموبايل وغيرها من طرق حديثة.

ونبد�أ بما جاء بن�ص المادة  171من طرق للعالنية:
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 .1المق�صود بالقول �أو ال�صياح:
كل ما ي�صدر من �صوت عن الإن�سان في �صورة كالم �سواء كان مكون ًا من جمل تامة �أو
مجرد لفظ واحد و�ساء كانت عبارات متقطعة �أو مكررة.
ال�صياح فهو النطق ب�صوت مرتفع ،حيث ي�ستطيع �أن ي�سمعه الغير.
 .2المق�صود بالفعل �أو الإيماء:
	ا�ستعمل الم�شرع لفظ الفعل �أو الإيماء للداللة على كل حركة ع�ضوية �أو �إ�شارة يف�صح بها
مرتكبها عن معنى معين مثل ا�ستعمال اليد للرف�ض �أو القدم للتحقير.
 .3المق�صود بالكتابة:
يق�صد بالكتابة كل ماهو مكتوب �أي ًا ما كان �شكله �سواء كان بخط اليد �أو مطبوع ًا و�سواء
كانت المطبوعات دورية �أم غير دورية كالكتب المن�شورة وال عبرة للمادة التي �أفرغت فيها الكتابة
ورق ًا كانت �أو قما�ش ًا �أو غيرهما.
وت�أخد حكم الكتابة الر�سومات وال�صور ال�شم�سية (الفوتوغرافية) والرموز ويق�صد
بالر�سم تمثيل الأ�شياء �أو الأ�شخا�ص �أو المناظر الطبيعية وكذلك الكاريكاتير  ،والرموز هي كل
الأ�شكال الرمزية التي تعبر عن �شئ �أو معنى متعارف عليه.
 .4طرق العالنية:
	الجهر بالقول �أو ال�صياح �أو ترديده ب�إحدى الو�سائل الميكانيكية في محفل عام �أو طريق
عام �أو �أي مكان �آخر مطروق.

�أ .المحفل الخا�ص:
ويق�صد به االجتماع الذي ي�ضم مجموعة من النا�س غير معينين �سلف ًا وال تربطهم ببع�ض
�أي �صلة ،ف�إذا اقت�صر االجتماع على العاملين في م�صلحة ما �أو جهة معينة مهما كبر عددهم ف�إن
الإجتماع يعد �إجتماع ًا خا�ص ًا ويكون بذلك محف ًال خا�ص ًا.
ب  .المحفل العام:
هو المكان الذي ي�سمح فيه للجمهور بارتياده �أو المرور �أو الجلو�س فيه وهو ثالثة �أق�سام:
• �أماكن عامة بطبيعتها.
• �أماكن عامة بالتخ�صي�ص
• �أماكن عامة بال�صدفة
هي الأماكن التي ي�سمح للجمهور دون تمييز بالمرور فيها ب�صورة مطلقة ودائمة مثل
الطرق العامة والمتنزهات العامة كالحدائق والغابات والميادين العامة والأماكن المائية مثل
الأنهار والترع.
وال ينال من كون المكان عام ًا خلوه من النا�س �أو فر�ض ر�سوم معينة عليه.
• الأماكن العامة بالتخ�صي�ص:
هي الأماكن التي تخ�ص�ص في �أوقات محددة ال�ستقبال الجمهور فال ي�سمح لهم بالتواجد
الدائم فيها مثل الم�ست�شفيات والطرق العامة والم�ساجد والكنائ�س.
• الأماكن العامة بالم�صادفة:
تلك الأماكن التي تكون بح�سب الأ�صل �أماكن خا�صة ولكن لغر�ض معين ا�ستقبلت عدد ًا
من النا�س دون تمييز ب�صفة م�ؤقتة �أو لظروف عار�ضة.
وتطبيق ًا لفكرة الأماكن العامة بالم�صادفة ق�ضت محكمة النق�ض "�أن �سلم المنزل لي�س
في طبيعته وال الغر�ض الذي خ�ص�ص له ما ي�سمح باعتباره مكان ًا عام ًا ،وهو ال يكون كذلك �إال �إذا
ت�صادف وجود عدد من �أفراد الجمهور فيه".
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• الأماكن العامة بطبيعتها:
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وق�ضت محكمة النق�ض �أن "حو�ش المنزل هو بحكم الأ�صل مكان خ�صو�صي  ،ولي�س في
طبيعته ما ي�سمح باعتباره مكان ًا عمومي ًا � ،إال �أنه ي�صح اعتباره عمومي ًا �إذا اتفق وجود عدد من
�أفراد الجمهور فيه ب�سبب م�شادة حدثت بين طرفين وال�سب الذي يوجهه �أحدهما للآخر حال
اجتماع �أولئك الأفراد فيه يكون علني ًا"( )39و�أو�ضحت محكمة النق�ض في حكم �آخر "�أنه و�إن كانت
العالنية قد تتحقق بالجهر ب�ألفاظ ال�سب في فناء المنزل �إذا كان هذا المنزل يقطنه �سكان
عديدون ي�ؤمون مداخله ويختلفون �إلى فنائه بحيث ي�ستطيع �سماع �ألفاظ ال�سب مختلف ال�سكان
على كثرة عددهم � ،إال �أنه �إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقت�صر على القول ب�أن ال�سب ح�صل
في فناء المنزل الذي تقطنه �أكثر من عائلة واحدة دون �أن يبين ما �إذا كان من �سكانه من الكثرة
بحيث تجعل من فنائه مح ًال عام ًا على ال�صورة المتقدمة – ف�إنه يكون قا�صر ًا عن بيان توافر
()40
�أركان الجريمة التي دان الطاعن بها".
وق�ضت محكمتنا العليا �أن "غرفة ناظر المدر�سة لي�ست بطبيعتها مح ًال عام ًا يعد ال�سب
()41
فيها علن ًا �إال �إذا تحولت �إلى محل عمومي بال�صدفة".
• الجهر بالقول �أو ال�صياح �أو تريده في مكان خا�ص بحيث ي�ستطيع �سماعه في مكان عام.
تفتر�ض هذه الحالة �أن العبارات الم�ؤثمة �صدرت في مكان خا�ص و�hستطاع من كان في
مكان عام �سماعها.
• �إذاعة القول �أو ال�صياح �أو تريده بطريق الال�سلكي �أو ب�أي طريقة �أخرى  :المق�صود
بالال�سلكي جميع الأجهزة التي تنقل ال�صوت عن طريق الموجات الهوائية وتتحrق العالنية
ببث ال�صوت في وقت واحد لعدد غير محدود من الأ�شخا�ص بغير تمييز.
• عالنية الفعل �أو الإيماء:
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تتطابق عالنية الفعل �أو الإيماء مع عالنية القول �أو ال�صياح في �أنها تتحقق ب�إحدي طريقتين �إما
�أن يقع الفعل �أو الإيماء في محفل عام �أو طريق عام �أو �أي مكان �آخر مطروق و�إما يقع الفعل �أو
الإيماء في مكان خا�ص وا�ستطاع ر�ؤيته من مكان ما مثل ذلك الطريق �أو المكان.
( )39الطعن رقم  2216ل�سنة 6ق – جل�سة  23نوفمرب ،1936جمموعة الربع قرن � ،ص .732
( )40الطعن رقم  78ل�سنة 23ق – جل�سة  5مايو  ، 1953جمموعة القرن � ،ص  . 736الطعن رقم  1880ل�سنة  7ق – جل�سة � 25أكتوبر
 ،1937جمموعة الربع قرن � ،صفحة .732
(( )41الطعن رقم  78ل�سنة 23ق – جل�سة  5ميو  ، 1953جمموعة الربع قرن � ،ص .)736

 .5الإنترنت وو�سائل االت�صال الحديثة
الإنترنتINTERNET.
• تبد�أ �أ�صول الإنترنت منذ الحرب الباردة و�إطالق المركبة ال�سوفييتية عام1957
(�سبوتينيك)؛ وتم ا�شتقاق الإنترنت من  Arpanetوهو عبارة عن م�شروع تم تمويله من
قبل وزارة الدفاع عام  1969باعتباره تجربة لعملية االت�صال عبر ال�شبكات وكان ذلك
لربط وزارة الدفاع بالجهات المخت�صة بالأبحاث الع�سكرية ،وي�شمل ذلك الجامعات التى
تقوم ب�إعداد الأبحاث التى يتم تمويلها من جهات ع�سكرية و�أ�صبحت االنترنت هامة فى
الوقت الحا�ضر للماليين من الأفراد لتعدد ا�ستخداماتها مثل تبادل الر�سائل( .)42والملفات
والبحث عن معومات وخدمات  Newsومعرفة الأخبار  CHATوالمحادثة  E-MAILعبر
 E-learmingالتعليم عبر االنترنت  E-commerceوالتجارة االلكترونية Search

• �إذا كانت المادة المن�شورة على المنتدى �أو المدونة تت�ضمن �سبا �أو قذفا �أو �إهانة يعاقب
نا�شرها بو�صفه فاعال �أ�صليا.
• وال عقاب على الم�شرفين على المنتدى �أو المدونة �إذا لم يكن لهم �أى دور �إيجابي فى
عر�ض هذه المادة �أو تعديلها؛ �أما �إذا كان الم�شرف على الموقع يتلقى المادة ثم يعيد
ن�شرها فيعد �شريكا للمر�سل بو�صفه �ساعده فى ن�شرها على �شبكة الإنترنت وينطبق عليه
ن�ص المادة  178من قانون العقوبات والتى تن�ص على �أنه "يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد
على �سنتين وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف جنيه وال تزيد على ع�شرة �آالف جنيه �أو ب�إحدى
( )42الإنرتنت – جون ليفني و�آخرين – ترجمة – دكتور خال العامري – مكتبة الأ�سرة – � 2006ص  31عن موقع
net.Gurus.com/history.
( )43درا�سة متعمقة للدكتور احمد ال�سيد على عفيفى – الأحكام العامة للعالنية فى قانون العقوبات – ر�سالة لنيل درجة الدكتوراة فى
القانون – .2001
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• وتتوافر العالنية عبر الإنترنت �إذا ما تم ن�شر �صور ور�سوم �أو عبارات ت�شكل جريمة
م�ؤثمة قانون ًا �سبا �أو قذفا �أو �إهانة ،حيث �إنه من المتاح للأفراد ر�ؤيتها واالطالع عليها
�أثناء دخولهم على �شبكة الإنترنت ،فهي لي�ست موجهة الى �أ�شخا�ص معينين �أو محددين
بل يمكن لأي �شخ�ص يدخل على ال�شبكة �أن يراها ويطلع عليها()43؛ وقد كثرت فى الآونة
الأخيرة المنتديات والمدونات الخا�صة والتى تن�شر مواد قد تتعلق ب�أخبار �أو �إثارة موا�ضيع
يهتم بها الجمهور ويتمكن عمالء �شبكة الإنترنت من االطالع عليها
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هاتين العقوبتين كل من �صنع �أو حاز بق�صد االتجار �أو التوزيع �أو الإيجار �أو الل�صق �أو
العر�ض مطبوعات �أو محفوظات �أو ر�سومات �أو �إعالنات �أو �صورا محفورة �أو منقو�شة �أو
ر�سومات يدوية �أو فوتوغرافية �أو �إ�شارات رمزية �أو غير ذلك من الأ�شياء �أو ال�صور عامة
�إذا كانت خاد�شة للحياء العام"(.)44
 .١-٥البريد الإلكتروني:
• البريد الإليكتروني المعروف بـ  E-Mailي�ستخدم فى �إر�سال وا�ستقبال ر�سائل و�صور
اليكترونية �أو ملفات ،ويعد تبادل الر�سائل من خالل البريد الإلكتروني من قبيل المرا�سالت
الخا�صة وهذه الر�سائل محمية برقم �سرى خا�ص بالمر�سل �إليه ال يمكن لغيره �أن يفتح
الر�سائل المر�سلة �إليه �إال بطريقة غير م�شروعة ك�أن يتمكن من معرفة البا�سوورد الرقم
ال�سري الخا�ص به وفى �إطار توفر العالنية فى الر�سائل التى تر�سل من خالل البريد
االلكتروني �سواء الر�سائل الفردية او الجماعية.
• (الحروب) فالعالنية ال تتوفر فيها لأنها مرا�سالت خا�صة ولأن هذه الر�سائل تر�سل
بطريقة �سرية ال يمكن للغير �أن يطلع عليها �إال بطريقة غير م�شروعة؛ ولكن �إذا ما قام
�شخ�ص ب�إر�سال ر�سالة عبر البريد االلكيترونى ل�شخ�ص �آخر وحوت تلك الر�سالة عبارات
�سب ف�إنه يكون مرتكبا لجريمة �سب غير علني وينطبق عليها ن�ص المادة  9/37من قانون
العقوبات وتتوافر العالنية �إذا ما تم �إر�سال ر�سالة بريد الكتروني الى �أ�شخا�ص متعددين ال
رابط بينهم ودون تمييز واحتوت تلك الر�سالة على عبارات �سب �أو قذف �أو �إهانة.

تعزيز حرية المعتقد الديني

 .6هل ال بد من تواجد الجمهور في المكان العام حتى تتحقق العالنية؟
يت�ضح من �شرط توافر العالنية ما يدل بو�ضوح على �أن العلة التي �شرع العقاب من �أجلها
لم تكن موجهة �إلى �شخ�ص المجني عليه بما ي�ؤلمه ويت�أذى به من عبارات و�إنما هي �أي�ضا بما
ي�صاب به المجني عليه من جراء �سماع الكافة عنه ما ي�شينه في �شرفه واعتباره وهذه العلة
تتحقق بمجرد توافر العالنية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به من �سب �أو قذف.
وتتحقق العالنية في الأماكن العامة حتى ولو لم يتواجد الجمهور ،حيث تتحقق العالنية
متى ثبت ح�صول الجهر بالقول في الوقت الذي كان المكان مفتوحا للجمهور فكان من المحتمل
�سماع هذا القول �أو ال�صياح.
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( )44معدلة بالقانون  52/16ثم  82/29ثم  95/93ثم  96/95ثم .2006/147

	القول �أو الجهر في المكان العام بالم�صادفة؛ هنا البد من وجود الجمهور فيه حتى يكت�سب
�صفة العمومية وعلى الدفاع المتهم هنا �أن يتم�سك بعد تحقق ح�صول الجهر �أو �سماع القول طالما
لم يكن هناك جمهور.
 .7في حالة الجهر بالقول في مكان خا�ص وهل تتحقق العالنية في المكان الخا�ص؟
تتحقق العالنية بالجهر بالقول �أو ال�صياح في مكان خا�ص ب�شرط �أن ي�ستطيع �إ�سماع من
كان في المكان العام �أو الطريق العام ف�إذا و�صلت �إلى �أ�سماع النا�س في الطريق العام
العبارات  الذي وقعت في المكان الخا�ص.
ويجب �إثبات ق�صد الفاعل في �أن ي�ستطاع هذا القول �أو ال�صياح �أن ي�صل لمن يوجد في
الخارج ،فيكفى �أن يكون من الم�ستطاع �سماع القول �أو ال�صياح ولو لم ي�سمع بالفعل لخلو المكان
من المارة وقتئذ� ،أما �إذا كانت الأفعال �أو الإ�شارات تمت فى مكان لي�س عاما �أو غير مطروق فال
تتوافر العالنية.

وتتوافر و�سائل العالنية بالكتابة �إذا ما توافرت �شروط ثالثة هي:
• ال�شرط الأول :التوزيع.
• وال�شرط الثاني العر�ض.
• وال�شرط الثالث البيع �أو العر�ض للبيع.
 .1-9التوزيع:
هو ت�سليم ما هو مكتوب �أو مطبوع �إلى عدد من الأفراد �أو �أن يتداول المكتوب بين عدد
من االنفراد فيما بينهم حتى لو كان هذا المكتوب عبارة عن ن�سخة واحدة �أو �أكثر �أو �أن يتوزع
المكتوب بين عدد من الأ�شخا�ص دون تمييز.
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 .8العالنية بالكتابة:
جرائم الر�أى ترتكب في �أغلب الأحوال بالكتابة وهى تقع �أي�ضا �إما في كتابات ورقية مثل
الكتب �أو البيانات �أو المن�شورات �أو الجرائد �أو المجالت �أو المذكرات التي يتقدم بها الخ�صوم
في ق�ضاياهم �أو دفاعهم وكذلك البالغات التي تقدم من الأ�شخا�ص �إلى الجهات الم�سئولة،
و�سواء كانت تلك الكتابة مكتوبة بخط اليد �أو على �آلة كاتبة �أو كمبيوتر �أو فاك�س فكلها تعد من
قبيل الكتابة كو�سيلة من و�سائل العالنية.
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ف�إذا ما تم توزيع المكتوب بين الأ�شخا�ص دون تمييز وكانت الكتابة تحوى جريمة وثبت
توافر الق�صد الجنائي لدى الفاعل ب�أنه كان متعمد التوزيع والن�شر بين الأ�شخا�ص دون تمييز
هنا ا�ستحق العقاب.ويجب �أن يثبت لدى الفاعل �أنه قد ق�صد التوزيع و�أنه كان يعلم بما يحتويه
المكتوب الذي قام بتوزيعه  ،فال يتحقق ركن العالنية �إال بالتوزيع وهو الن�شر وتوزيع وت�سلم
�صور من المكتوب �أو المطبوع �إلى �أ�شخا�ص معينين وذلك بق�صد الإذاعة والن�شر .ويدخل �أي�ضا
في حكم التوزيع تو�صيل الكتابة التي من �صورة واحدة �إلى عدة �أ�شخا�ص على مرات متعاقبة،
وي�شترط �أن يكون التوزيع ماديا ال عن طريقة �شفوية لأن الطرق ال�شفوية ال تعد من قبيل التوزيع.
وال تعتبر العالنية متوافرة �إذا تم توزيع الكتابة على �شخ�ص واحد.
ذلك لأن العالنية تتطلب التوزيع �أى الذيوع واالنت�شار �سواء بت�سليم ن�سخة واحدة �إلى عدة
�أفراد بالتتابع �أو بت�سليم عده ن�سخ �إلى عدة �أفراد(.)45
لكن ال تتوافر العالنية �إذا كان لم ينتو الجانى �إذاعة ماكتبه وانتفى لديه الق�صد الجنائى فى
تعمد الإذاعة و�إن تداول ماكتبه بين موظفين مخت�صين لم يكن بق�صد منه.
 .٢-٩العر�ض:
	ال تتوافر العالنية بالعر�ض �إذا وجدت الكتابة �أو الر�سم المعاقب عليهما داخل مظروف
ولو كان هذا المظروف في الطريق العام.

تعزيز حرية المعتقد الديني
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ولكن تتوافر العالنية فى الالفتات وال�صور والر�سوم المعرو�ضة في الطريق العام �أو في
واجهات المحالت المطلة على الطريق العام �أو المو�ضوعة ب�شكل ظاهر في المحالت المطروقة
بحيث يراها �أو ي�ستطيع �أن يراها الجمهور ،لأنها تعتبر عر�ض ًا تتوافر فيه العالنية .ف�إذا و�ضعت
ن�سخة من عدد الجريدة داخل �إطار وثبت على مدخل الجريدة �أو ل�صق على بابها يتحقق ركن
العالنية .وتتوافر العالنية بعر�ض الكتاب في �أى مكان ما دام في �إمكان �شخ�ص ما في الطريق
العام �أو في مكان مطروق �أن يراها ويجب في كل الأحوال �أن يتوافر الق�صد من العر�ض �أى �أن
يكون بنية الإذاعة �أو الن�شر.
وقد جاء فى ن�ص المادة 171من قانون العقوبات على "�إذا عر�ضت  ....بحيث  ....وتعتبر
الكتابة �أو الر�سوم  ....في مو�ضع بحيث ي�ستطيع �أن يراها �أى �إن�سان في الطريق العام �أو المكان
المطروق.
( )45الأ�ستاذ �صالح �سيد من�صور – جرمية القذف يف حق ذوى ال�صفة العمومية .31

 .٣-٩البيع �أو العر�ض للبيع:
تحقق العالنية بالبيع والعر�ض للبيع؛ البيع هو ت�سليم الكتابة �أو الر�سم والمن�شور �أو
المكتوب ب�شكل عام �إلى الم�شترى لقاء ثمن �أو �أن ي�ستلم �شخ�ص ما هو مكتوب مقابل �أجر لمدة
محددة  .وتتحقق العالنية �إذا ما تم البيع ولو كان المكتوب ن�سخة واحدة بيعت ل�شخ�ص واحد ك�أن
يباع كتاب محظور تداوله �أو يحتوى على ما ي�شكل جريمة قذف �أو �سب �أو �إهانة �أو عيب ويجب �أن
يتوافر لدى البائع الق�صد في الن�شر؛ �إما العر�ض للبيع وهو �أن يتم الإعالن عن الكتابة �أو الر�سم
في الجرائد والمجالت �أو عر�ضها في واجهات المحالت التجارية.

ولذا فال عقاب على بيع ن�سخة �أو عدة ن�سخ من كتاب في مكتبة ها ٍو �أو �شخ�ص م�شتغل
بجمع الكتب وذلك النتفاء فكرة العالنية.
� .١٠إثبات العالنية:
تثبت العالنية بكافة الطرق ولكنها ال تفتر�ض ،فمجرد �ضبط الأوراق المعاقب عليها ولو
في ال�سوق العام ال ي�ؤكد او يفتر�ض تحقق العالنية .وال يوجد ح�صر لطرق العالنية ما ذكر في
المادة  ١٧١عقوبات انما جاء علي �سبيل المثال ال الح�صر؛ وللقا�ضي �أن ي�ستخل�ص العالنية من
�أى طريقة تمت بها تحقق العالنية(.)47
 .١١رقابة محكمة النق�ض على توافر العالنية:
لقا�ضى المو�ضوع �سلطة تقديرية في توافر العالنية �أو عدم توافرها وله التقدير النهائي
فيما يتعلق بثبوت الوقائع ،وعلى قا�ضى المو�ضوع �أن ي�سبب حكمه فيما يتعلق بتوافر العالنية من
( )46الأ�ستاذ حممد عبد اهلل حممد املحامى – مرجع �سابق – �ص .247
( )47د .ريا�ض �شم�س – جرائم الن�شر �ص .278
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ولكن هل تعتبر وجود كتاب �أو مطبوع ما ور�سومات في مكتبة �أو في مخازنها هل هذا يكون
عر�ضا للبيع؟ يرى الأ�ستاذ محمد عبد اهلل محمد في كتابه -جرائم الن�شر � -أن هذا ال يجعله
معرو�ضا للبيع �إذا لم يكن قد عر�ض بيعه بالفعل �أو لم يثبت �أنه كان معدا للبيع( ،)46وتتحقق 
العالنية بالبيع �أو العر�ض للبيع في �أى مكان �أى ولو ح�صل البيع �أو العر�ض للبيع في مكان خا�ص
لأن العالنية ال ت�ستفاد فيهما من �صفه المكان و�إنما من عملية البيع التجاري ذاتها وكونها هي
الو�سيلة الرئي�سية للتداول الكتابة والمطبوعات والر�سوم ون�شرها على النا�س . وال تتحقق العالنية
هنا �إال بالبيع التجاري.
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عدمه ولك �سلطته التقديرية في تقدير الوقائع المادية وتوافر العالنية غير �أن تقريره خا�ضع
لرقابة محكمة النق�ض؛ ويجب عليه �أن يثبت في الحكم ال�صادر بالإدانة �سائر العنا�صر التي
ا�ستقى منها قا�ضى المو�ضوع حكمه بتوافر العالنية �أو انتفائه ،فقد يخطئ الحكم في التكييف
القانوني ب�أن ي�صف المحل الخا�ص ب�أنه عام فال يكفى �أي�ضا �أن يذكر القا�ضي في الحكم �أن
الجريمة وقعت علنا دون �أن يبين م�صدر العالنية �أو �أنها لم تقع عالنية دون �أن يبين �سبب عدم
توافرها .يقع عبء �إثبات توافر العالنية على ممثل االتهام – �أو على المدعى بالحق المدنى الذي
لحقه من الكتاب �أو الر�سم ال�ضرر ،فعلى النيابة العامة �أو المدعى بالحق المدنى �أن يثبت مثال
�أن توزيع الكتاب �أو الر�سم �أو المكتوب الذي حوى الجريمة على عدد من النا�س دون تمييز و�أن
المتهم انتوى ن�شر هذا المكتوب(.)48
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( )48نق�ض جمموعة �أحكام حمكمة النق�ض  6ق � 324ص  445جل�سة .1944/4/3

�أو ًال :الماده " ٩٨و" من قانون العقوبات:
جريمة ا�ستغالل الدين بق�صد �إثارة الفتنة:
تن�ص المادة /98و من قانون العقوبات على الآتي:
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تتجوز خم�س �سنوات و بغرامة ال تقل عن
خم�سمائة جنيه وال تتجاوز �ألف جنيه كل من ا�ستغل الدين في الترويج بالقول �أو الكتابة �أو ب�أي
و�سيلة �أخرى لأفكار متطرفة بق�صد �إثارة الفتنة �أو تحقير �أو اذدراء �أحد الأديان ال�سماوية
والطوائف المنتمية �إليها �أو الإ�ضرار بالوحدة الوطنية.
	المادة م�ضافة بالقانون  29ل�سنة  1982ثم عدلت بحذف عبارتي �أو التحبيذ وال�سالم
االجتماعي بالقانون رقم  147ل�سنة 2006

ويبين من قراءة ن�ص المادة  98فقرة ودون ف�صلها عن باقى الفقرات وفى �سياق الباب
الثانى ومو�ضوعه الجنايات والجنح الم�ضرة بالحكومة من جهة الداخل �إن هذا الن�ص ال يحمى
الطوائف الدينية لذاتها و�إنما يهدف �إلى حماية ال�سلم والأمن العام .فالطوائف المنتمية �إلى
الدين لي�ست بقد�سية الدين ،ومن الممكن بل ومن الحق االختالف مع �أفكارها وتف�سيراتها وال
قدا�سة لتلك الطوائف وال رموزها و�إن وجب احترامهم .ال تقدي�سهم؛ �أى علينا �أن نف�سر ن�ص
المادة  98فقرة وبما يتفق مع ن�صو�ص الد�ستور الم�صرى وفى �إطار المادة  18من العهد الدولى
والمادة  27والمادة  2من العهد الدولى للحقوق المدنية وال�سيا�سية �أو االتفاقية الدولية للحقوق
( )49حكم حمكمة جنح العجوزة  -اجلزئية جل�سة  2012-4-26برئا�سة ال�سيد الأ�ستاذ� /أحمد �سميح الريحاين .يف الق�ضية رقم 529
ل�سنة  2012جنح �ضد عادل حممد �إمام حممد و حممد نادر �أحمد جالل ولينني فتحي عبد اهلل فكري الرملي �شريف �سعيد ح�سن
عرفه ووحيد حامد علي وحممد حممود فا�ضل.
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ويمكن القول �إن الق�صد العام للم�شرع بن�ص المادة  /98واتجه لحماية الوحدة الوطنية
ودرء الفتنة وذلك بق�صد �صيانة الأمن العام والم�صلحة العامة ،ولي�س في ن�صه على "الدين" بها
�إال التنبيه على �أنه و�سيلة يمكن �أن ت�ستخدم في زرع تلك الفتنة ،و�إنما لم يق�صد حماية الأديان
ال�سماوية في حد ذاتها من التعدي عليها با�ستخدام "الأفكار المتطرفة" ،كما لم يق�صد حماية
الطوائف المنتمية لها من التحقير �أو االزدراء(.)49
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المدنية وال�سيا�سية �أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في  .)50(1966 /12/16وفى �إطار
الحماية الد�ستورية لحرية االعتقاد(.)52()51
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( )50ووقعت عليها جمهورية م�صر العربية بتاريخ  1967/8/4قرار رئي�س  جمهورية م�صر العربية رقم  536ل�سنة  1981اجلريدة
الر�سمية  -العدد  - 15يف � 15إبريل �سنة  1982باملوافقة على االتفاقية.
رئي�س اجلمهورية  ...بعد االطالع على الفقرة الثانية من املادة "  " 151من الد�ستور.
قـ ــرر  ( :مادة وحيدة ) ووفق على االتفاقية الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية التي �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف  1966/12/16والتي وقعت عليها جمهورية م�صر العربية بتاريخ  - 1967/8/4مع الأخذ يف االعتبار �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
وعدم تعار�ضها معها  -وذلك مع التحفظ ب�شرط الت�صديق.
� 	 صدر برئا�سة اجلمهورية يف  3ذي احلجة �سنة 1401هـ ( ) 1981/10/1
( )51فاملادة  18من العهد الدوىل تن�ص على :
 .1لكل فرد احلق يف حرية الفكر وال�ضمري والديانة ،وي�شمل هذا احلق حريته يف االنتماء �إىل �أحد الأديان �أو العقائد باختياره وفى �أن
يعرب ،منفردا �أو مع �آخرين ب�شكل علني �أو غري علن ،عن ديانته �أو عقيدته �سواء كان ذلك عن طريق العبادة �أو املمار�سة �أو التعليم.
 .2ال يجوز �إخ�ضاع �أحد لإكراه من �ش�أنه �أن يعطل حريته يف االنتماء �إىل �أحد الأديان �أو العقائد التي يختارها.
 .3تخ�ضع حرية الفرد يف التعبري عن ديانته �أو معتقداته فقط للقيود املن�صو�ص عليها يف القانون والتي ت�ستوجبها ال�سالمة العامة �أو
النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأخالق �أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية.
 .4تتعهد الدول الأطراف يف االتفاقية احلالية باحرتام حرية الآباء والأمهات والأو�صياء القانونني عند �إمكانية تطبيق ذلك ،يف ت�أمني
التعليم الديني �أو الأخالق لأطفالهم مت�شيا مع معتقداتهم اخلا�صة.
 .5واملادة  27من العهد الدوىل :
 .6ال يجوز �إنكار حق الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل �أقليات عن�صرية �أو دينية �أو لغوية قائمة يف دولة ما ،يف اال�شرتاك مع الأع�ضاء
الآخرين مع جماعتهم يف التمتع بثقافتهم �أو الإعالن عن ديانتهم و�إتباع تعاليمها �أو ا�ستعمال لغتهم.
 .7بينما ن�صت املادة  2من العهد الدوىل:
 .8تتعهد كل دولة طرف يف االتفاقية احلالية باحرتام وت�أمني احلقوق املقررة يف االتفاقية احلالية لكل الأفراد �ضمن �إقليمها
واخلا�ضعني لواليتها دون متييز من �أي نوع �سواء كان ذلك ب�سبب العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الديانة �أو الر�أي ال�سيا�سي
�أو غريه �أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو امللكية �أو �صفة الوالدة �أو غريها.
 .9تتعهد كل دولة طرف يف االتفاقية احلالية ،عند غياب الن�ص يف �إجراءاتها الت�شريعية القائمة �أو غريها من الإجراءات ،باتخاذ
اخلطوات الالزمة ،طبقا لإجراءاتها الد�ستورية ولن�صو�ص االتفاقية احلالية ،من �أجل و�ضع الإجراءات الت�شريعية �أو غريها
الالزمة لتحقيق احلقوق املقررة فى االتفاقية احلالية .
 10تتعهد كل دولة طرف فى االتفاقية احلالية:
�أ� .أن تكفل لكل �شخ�ص عالجا فعاال يف حالة وقوع �أي اعتداء على احلقوق واحلريات املقررة له يف هذه االتفاقية حتى ولو
ارتكب هذا االعتداء من �أ�شخا�ص يعملون ب�صفة ر�سمية .
ب� .أن تكفل لكل من يطالب مبثل هذا العالج� ،أن يف�صل يف حقه بوا�سطة ال�سلطات املخت�صة الق�ضائية �أو الإدارية �أو الت�شريعية
�أو �أية �سلطة �أخرى خمت�صة مبوجب النظام القانوين للدولة و�أن تطور �إمكانات العالج الق�ضائية .
ج� .أن تكفل قيام ال�سلطات املخت�صة بو�ضع العالج عند منحه مو�ضع التنفيذ .
وتف�سري الن�ص القانونى الغر�ض منه الو�صول �إىل املعنى الذى يق�صده امل�شرع من �ألفاظ الن�ص حتى يتم تطبيقه تطبيقا �صحيحا
�أى �أنه حماولة لفهم ق�صد امل�شرع من الن�ص ويتم ذلك بتف�سري الن�ص وحتليل �ألفاظه وحتديد املعنى الذى يق�صده امل�شرع بكل لفظ على
حدة و�أي�ضا املعنى االجماىل للن�ص كله.
وللقا�ضى �أن يلج�أ �إىل كافة الو�سائل التى متكنه من تف�سري الن�ص� ،سواء كانت �أ�ساليب لغوية �أو م�صطلحات فى اللغة القانونية
وله �أي�ضا �أن يقارن الن�صو�ص املتتالية لكى ي�ستطيع بهذه املقارنة �أن يحدد العالقة بينها و�أن يعطى كال منها املعنى الذى يريده امل�شرع بها
 .52د حممود جنيب ح�سنى – درو�س فى قانون العقوبات الق�سم العام – مكتبة النه�ضة امل�صرية – طبعة � 1957ص )45

وللقا�ضى �أن يبحث عن تاريخ الن�ص ويتتبع مراحل ن�ش�أته فيحدد م�صدره التاريخى ويلج�أ
�إلى الأعمال التح�ضيرية التى �سبقت و�ضعه �أو عا�صرته ثم يتجه القا�ضى فى تف�سيره �إلى تحديد
العلة التى ا�ستهدف الم�شرع تحقيقها بالن�ص �أى الغر�ض من الن�ص ،وغالبا ما يكون الغر�ض من
الن�ص حماية حق من الحقوق ف�إذا حدد القا�ضى بدقة الحق الذى يريد الم�شرع حمايته �أ�صبح
من ال�سهل تحديد �أركان الجريمة التى يريد العقاب عليها حماية هذا الحق(.)53
فالمواد من  86حتى  102من قانون العقوبات ت�ستهدف حماية حق الدولة فى الأمن
الداخلى؛ من هذا المنطلق نتناول �أركان جريمة ازدراء الأديان باعتبارها الجريمة الأولى من
جرائم التعدى على الأديان والأكثر �شيوعا.
 .١الركن المادى لجريمة المادة /98و:
الركن المادي للجريمة يمكن تق�سيمه على النحو التالي :
 .1ا�ستغالل الدين.
 .2الترويج بالقول �أو الكتابة �أو �أي و�سيلة �أخرى لأفكار متطرفة.
النتيجة الم�ستهدفة:
�إثارة الفتن �أو تحقير �أو ازدراء �أحد الأديان ال�سماوية �أو الطوائف المنتمية �إليها �أو
الإ�ضرار بالوحدة الوطنية.
 .3تحقق رابطة ال�سببية بين ال�سلوك المادي والنتيجة:
م�ؤدى ذلك �أن يكون فعل الجاني هو الترويج بالقول �أو الكتابة لأفكار متطرفة م�ستغ ًال
في ذلك الدين ك�أن يدعو لقتل �أو محاربة �أو معاقبة المخالفين له في الدين ويكون بالقول �أو
الكتابة �أو الر�سم �أو الإ�شارة �أو االدعوة ال�ستخدام العنف بد ًال من الحوار والمجادلة �أو الدعوة
�إلى مهاجمة معتنقي دين �آخر و�إيذائهم ب�أي �شكل م�ستغ ًال في كل ذلك الدين.
ويجب �أن تتوافر لدى الجاني نية �إحداث نتيجة معينة دون ا�شتراط تحققها بالفعل ب�أن
يكون ق�صده �إثارة الفتنة بين �أبناء المجتمع من معتنقي الأديان المخالفة �أو تحقير �أي منهم �أو
ازدراء الأديان ال�سماوية الثالثة �أو الإ�ضرار بالوحدة الوطنية وا�ستهداف الجاني لإحدى هذه
( )53املرجع ال�سابق �ص .46
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كاف الكتمال النموذج التجريمي دون ا�شتراط �أن يكون م�ستهدف ًا لكل تلك النتائج
النتائج فقط ٍ
وكذلك دون ا�شتراط تحقق �أي منها مث ًال.
ويجب �أن تتحقق في النهاية رابطة ال�سببية بين ال�سلوك المادي الذي �أتاه الفاعل بالترويج
بالقول �أو الكتابة �أو �أي و�سيلة �أخرى لأفكار متطرفة م�ستغ ًال الدين ،وبين النتيجة الم�ستهدفة من
ذلك الفعل وهي �إثارة الفتنة �أو تحقير �أو ازدراء �أحد الأديان ال�سماوية �أو الطوائف المنتمية �إليها
�أو الإ�ضرار بالوحدة الوطنية .بمعني �أنه يجب �أن يكون فعل الترويج للأفكار المتطرفة با�ستغالل
الدين ي�ؤدي بذاته �إلى تحقيق النتيجة الم�ستهدفة من الجاني.
من الواجب هنا مالحظة �أن الن�ص لم يكن وارد ًا �أ�ص ًال بقانون العقوبات و�أ�ضيف بالقانون
رقم  29ل�سنة  1982ومن ذلك يمكن ا�ستنتاج �أو فهم الغر�ض من هذا الن�ص في ظل الظروف
التاريخية التي تمت �صياغته فيها خا�صة و�أنها كانت تالية لأحداث ج�سيمة مرت بها م�صر وانتهت
باغتيال رئي�س المجهورية الرئي�س �أنور ال�سادات في � 6أكتوبر  1981وكانت هذه هي الذروة لأحداث
فتنة طائفية وظهور اتجاهات �سيا�سية تتخذ من الدين �ستار ًا لأفعالها ولذلك ف�إن الن�ص �أي�ض ًا
كان في البداية �أكثر ات�ساع ًا بل ت�ستطيع القول �إنه ت�ضمن عبارات ف�ضفا�ضة عدلت بحذفها عام
 2006وذلك بعد �أن تم حذف لفظ �أو التحبيذ ولفظ ال�سالم االجتماعي فكل منهما من االت�ساع
لدرجة ال يمكن و�ضع تحديد معين للمق�صود بالعبارة ،وقد كانت محل انتقادات كثيرة من الفقه
حتى تم تعديل الن�ص بحذفها.
� .٢شبهة عدم د�ستورية ن�ص المادة /98و:
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هذا الن�ص يتعار�ض مع �شرعية الجرائم والعقوبات الذى يفر�ض اختيار الم�شرع لعبارات
محددة ووا�ضحة تمنع �أية �سلطة تقديرية مطلقة للقا�ضى فى تحديد �أركان الجريمة ،حتى يعرف
المواطن حقوقه وواجباته بو�ضوح م�سبقا ،فال يرتكب فعال يكت�شف فيما بعد انه جريمة( )54ولقد
انطوى ن�ص المادة " 98و" على مفردات عديدة ات�سمت بالغمو�ض ال�شديد مثل ا�ستغالل الدين
�أفكار متطرفة – �إثارة الفتنة – الإ�ضرار بالوحدة الوطنية .وهذا ما يتعار�ض مع مبد�أ �شخ�صية
العقوبة و�أنه ال جريمة وال عقوبة �إال بن�ص ،وقد جاء فى حكم للمحكمة الد�ستورية �أنه "يجب �أن
تكون الن�صو�ص العقابية محددة ب�صورة يقينية ال التبا�س فيها"(.)55
( )54جناد الربعى – الفتنة نائمة – دليل تدريبى للمدربني حول حرية الدين والعقيدة �ص  141وما بعدها املجموعة املتحدة .2006
( )55حكم املحكمة الد�ستورية العليا فى  15يونيو  1996فى الق�ضية رقم  49ل�سنة  17ق د�ستورية جمموعة �أحكام املحكمة الد�ستورية
العليا جزء � 7ص . 739

وورد فى حكم �آخر للمحكمة الد�ستورية "�أن الأ�صل فى الن�صو�ص العقابية هو �أن ت�صاغ فى حدود
�ضيقة ل�ضمان �أن يكون تطبيقها محكما ،فقد �صار من المحتم �أن يكون تمييعها محظورا ،ذلك
�أن عموم عباراتها وات�ساع قوالبها قد ي�صرفها �إلى غير المق�صود منها ،فيتعين �أن يكون الن�ص
العقابى حادا قاطعا ال ي�ؤذن بتداخل معانيه كى ال تنداح دائرة التجريم ،وتظل دوما فى �إطار
الدائرة التى يكفل الد�ستور فى نطاقها قواعد الحرية المنظمة(.)56
فالن�ص العقابى يكون غام�ضا �إذا كان م�ضمونه خافيا على �أو�ساط النا�س باختالفهم
حول فحواه ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمى �إليه( .)57وكذلك يكون غام�ضا ما دام الم�شرع يجهل
الأفعال التى �أثمها فال يكون بيانه جليا وال تحديده قاطعا �أو فهمه م�ستقيما(.")58

وت�ستمر المحكمة الد�ستورية في القول ب�أن "القيود التى تفر�ضها القوانين الجزائية على
الحرية الفردية �سواء بطريق مبا�شر �أو غير مبا�شر تقت�ضى �أن ت�صاغ �أحكامها بما يقطع كل جدل
فى �ش�أن حقيقة محتواها ليبلغ اليقين بها حدا يع�صمها من الجدل وبما يحول بين رجال ال�سلطة
العامة وتطبيقاتها ب�صورة انتقائية وفق معايير �شخ�صية تخالطها الأهواء وتنال من الأبرياء
الفتقارها �إلى الأ�س�س المو�ضوعية الالزمة ل�ضبطها"(.)60
 .٣الركن المعنوى للجريمة المن�صو�ص عليها في المادة /٩٨و:
	الركن المعنوي للجريمة المن�صو�ص عليها بالمادة 98و ال�شق الجنائي في جريمة �إذدراء
الأديان يتمثل في ان�صراف �إرادة مرتكب الفعل لتحقيق النتيجة وهي �إثارة الفتنة �أو تحقير �أحد
( )56حكم املحكمة الد�ستورية العليا جل�سة  12فرباير  1994الق�ضية  105ل�سنة  12ق�ضائية د�ستورية جمموعة �أحكام املحكمة الد�ستورية
اجلزء � 6ص .154
( )57احلكم ال�سابق ذكره.
( )58حكم املحكمة الد�ستورية العليا جل�سة  5يوليو  1997الق�ضية رقم  24ل�سنة  18ق�ضائية د�ستورية اجلريدة الر�سمية العدد  29فى
.1997/7/19
( )59حكم املحكمة الد�ستورية العليا جل�سة � 15سبتمرب الق�ضية رقم  24ل�سنة  48ق�ضائية د�ستورية اجلريدة الد�ستورية  39فى /25
.1997/9
( )60حكم املحكمة الد�ستورية العليا  3يناير  1993فى الدعوى رقم  3ل�سنة  10ق�ضائية د�ستورية جمموعة �أحكام املحكمة الد�ستورية العليا
جزء  5املجلد الثانى.

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

كما ق�ضت المحكمة الد�ستورية العليا ب�أن "الن�ص العقابى يكون غام�ضا �إذا كان منفلتا
من �ضوابطه ،متعددة ت�أويالته ،فال تكون الأفعال التى منعها الم�شرع �أو طلبها محددة ب�صورة
يقينية ،بل �شباكا �أو �شراكا يلقيها الم�شرع مت�صيدا بات�ساعها �أو خفائها من يقعون تحتها �أو
يخطئون مواقعها(.")59
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الأديان ال�سماوية �أو االزدراء به �أو تحقير �إحدي الطوائف المتمية له �أو الإ�ضرار بالوحدة الوطنية
ويكفي ان�صراف الجاني �إلى تحقيق �إحدى تلك الأمور دون ا�شتراط تحقق ذلك.
 .4العقوبة:
يعاقب القانون مرتكب الجريمة بعقوبة الجنحة وهي الحب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر
وال تجاوز خم�س �سنوات �أو بغرامة ال تقل عن خم�سمائة جنيه وال تجاوز �ألف جنيه ،م�ؤدى ذلك �أن
العقوبة التي يق�ضى بها هي تخيريه تخ�ضع لتقدير قا�ضي المو�ضوع فله �أن يق�ضي بالحب�س ملتزما
بالحد الأدني والأق�صي الوارد بالمادة ال�سابق بيانه �أو بالغرامة ولي�س بهما مع ًا.
الجنح المتعلقة بالأديان:
�أو ًال :جريمة العدوان على حرية دين:
ن�صت المادة  160من قانون العقوبات على �أنه:
"يعاقب بالحب�س وبغرامة التقل عن مائة جنيه وال تزيد على خم�سمائة جنيه �أو ب�إحدى
هاتين العقوبتين:
�أو ًال  :كل من �شو�ش على �إقامة �شعائر ملة �أو احتفال ديني خا�ص بها �أو عطلها بالعنف �أو
التهديد.
ثانياً  :كل من خرب �أو ك�سر �أو �أتلف �أو دن�س مباني معدة لإقامة �شعائر دين �أو رموزة �أو
�أ�شياء �أخرى لها حرنة عند �أبناء ملة �أو فريق من النا�س.
ثالث ًا  :كل من انتهك حرمة القبور �أو الجبانات �أو دن�سها.
تعزيز حرية المعتقد الديني
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وتكون العقوبة ال�سجن الذي ال تزيد مدته على خم�س �سنوات �إذا ارتكبت �أي منها تنفيذ ًا
لغر�ض �إرهابي.
	الن�ص على النحو المتقدم جعل من واقعة العدوان على حرمة دين من الأديان –
والمق�صود من �أحد الأديان ال�سماوية الثالثة وهي الم�سموح التعبد بها في المجتمع الم�صري –
جريمة معاقب عليها بعقوبة الجنحة وو�ضع �أكثر من و�صف تجريمي لها ي�ستعر�ض لها كيف انتهت
المادة �إلى معاقبة الفاعل بعقوبة الجناية �إذا ارتكب �أي من تلك الأفعال تنفيذ ًا لغر�ض �إرهابي.

البند �أو ًال:
الركن المادي:
و�ضع الم�شرع �أكثر من نموذج تجريمي في البنود الثالثة لذلك لزم العر�ض لكل منها على
حدة.
�أو ًال :جاء الن�ص على �أن كل من �شو�ش على �إقامة �شعائر ملة �أو احتفال ديني خا�ص �أو
عطلها بالعنف �أو التهديد.
�شو�ش في اللغة هي � :إحداث �ضو�ضاء وبلبلة واختالط في ال�سمع

وال�صورة الثانية هي تعطيل �إقامة تلك ل�شعائر �أو االحتفال الديني با�ستخدام العنف،
وهنا يجب �أن ي�ستخدم الجاني العنف المادي من قبيل ذلك القذف بالحجارة �أو ال�ضرب.
	ال�صورة الثالثة هي التعطيل عن �إقامة �شعائر �أو احتفال ديني خا�ص بالتهديد با�ستخدام
العنف �أي بمجرد التهديد با�ستخدام العنف مثل الإنذار لمعتنقي دين من الأديان با�ستخدام
الأ�سلحة النارية �إن لم يتفرقوا �أو الأ�سلحة البي�ضاء �أو ما�شابه ذلك.
الركن المعنوي في هذه الجريمة:
هو الق�صد الجنائي العام بمعنى توافر العلم والإرادة ،وفي ال�صورة الأولى وهي الت�شوي�ش
على �إقامة �شعائر ملة �أو احتفال ديني خا�ص يكفي توافر نية الت�شوي�ش وال ي�شترط �أن ي�ؤدي الفعل
من �إحداث �ضو�ضاء �أي تعطيل لتلك ال�شعائر �أو االحتفاالت بل يكفي توافر نية الت�شوي�ش عليها
فقط من الجاني � ،أما بالن�سبة لل�صورتين الثانية والثالثة للجريمة من تعطيل �شعائر ملة �أو احتفال
ديني خا�ص بها ب�إحدى طريقتين هما الفعل �أو التهديد وفي ال�صورتين يجب �أن يتم التعطيل فع ًال
الكتمال النموذج التجريمي.

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

لذلك ف�إن الركن المادي هنا هو قيام الجاني ب�إحداث جلبة و�ضو�ضاء و�أ�صواتا من �ش�أنها
�إخراج معتنقي دين من الأديان عن التركيز المطلوب لإقامة �شعائرهم �أو �أثناء احتفال ديني
خا�ص بهم.
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�أما البند ثاني ًا:
الركن المادي:
يتمثل في �سلوك معين ،التخريب �أو الك�سر �أو الإتالف� ،أو تدني�س مبان معدة لإقامة �شعائر
�أو رموز �أو �أ�شياء �أخرى ذات حرمة.
وبذلك يكون فعل التخريب مثل تحطيم الأبواب �أو خلع النوافذ الخا�صة ب�أحد دور العبادة،
�أو الك�سر مثل ك�سر زجاج النوافذ� ،أو الإتالف مثل ت�شويه حوائط دار عبادة وما قد يوجد عليها
من عبارات �أو نقو�ش �أو ر�سوم� ،أو تدني�س دور عبادة بو�ضع قاذورات فيها� ،أو وقوع تلك الأفعال
على رموز دينية مثل التماثيل وهي قابلة للتعر�ض للتخريب والك�سر �أو الإتالف �أو التدني�س ،وكذلك
الأ�شيء الأخرى مثل ال�سجاجيد الموجودة في دور العبادة �أو �أردية رجال الدين مث ًال.
الق�صد الجنائي هنا هو توافر العلم والإرادة:
�أي �أن يرتكب الجاني ال�سلوك المادي بنية �إحداث تخريب �أو ك�سر �أو �إتالف �أو تدني�س –
يكفي توافر �إحداها فقط – لأحد المباني المعدة لإقامة �شعائر دينية مثل الم�ساجد والكنائ�س
والمعابد �أو رموز دينية مثل التماثيل �أو الأ�شياء الأخرى التي لها حرمة عند �أبناء ذلك الدين وهي
قد تكون �أي من الموجودات داخل دار العبادة مثل ال�سجاجيد �أو ال�ستائر �أو غيرها.
البند ثالث ًا:
كل من انتهك حرمة القبور �أو الجبانات �أو دن�سها
ويق�صد بانتهاك حرمة القبور مثل الحفر في الأماكن المدفون بها الموتى ويق�صد
بالجابانات هي المناطق التي ت�ضم عدد ًا من القبور ويق�صد بتدني�سها و�ضع القاذورات بها.
تعزيز حرية المعتقد الديني
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الركن المعنوي:
ق�صد جنائي عام بتوافر العلم والإرادة ،فارتكاب الفعل المادي مع العلم ب�أن المكان هو
مقبرة �أو جبانة يكفي لتوافر الق�صد الجنائي ،وق�ضت محكمة النق�ض ب�أنه يكون مرتكب ًا لجريمة
انتهاك حرمة القبور الذي ي�ؤتي بامر�أة في حو�ش مدفن لأن ذلك يم�س �إح�سا�س �أقارب الموتى
المدفونين في المقبرة – جل�سة .1905/9/30

العقوبة:
كافة الأفعال المذكورة بالمادة  160ع جنح يعاقب عليها بالحب�س والغرامة ال تقل عن مائة
جنية وال تزيد على خم�سمائة جنيه و ب�إحدى العقوبتين.
الظرف الم�شدد:
و�ضع الم�شرع ظرف ًا م�شدد ًا في الفقرة الأخيرة من المادة  160هو ارتكاب �أي من تلك
الجرائم تنفيذ ًا لغر�ض �إرهابي ،وجعل من الواقعة في هذه الحالة جناية يعاقب عليها بعقوبة
ال�سجن لمدة ال تزيد على خم�س �سنوات وبالطبع ال تقل عن ثالث �سنوات وهو الحد الأدنى �أ�ص ًال
لعقوبة ال�سجن.
جاء الظرف الم�شدد في عبارة �شديدة العمومية وا�سعة الداللة وال تفهم وهي �أن تكون
الجريمة ارتكبت تنفيذ ًا لغر�ض �إرهابي ولكن دعنا نقرب ال�صورة.

	الأمر �شديد الدقة هو وجه االرتباط بين الأفعال الم�ؤثمة بالبنود الثالثة الواردة بالمادة
وبين كونها تنفيذ ًا لغر�ض �إرهابي  ،بل وكيف يمكن ت�صور النموذج التجريمي في الحالة الأولى
مث ًال :الت�شوي�ش على �إقامة �شعائر ملة �أو احتفال ديني وفق الفقرة الأخيرة من المادة فيجب �أن
يكون فعل الت�شوي�ش تنفيذ ًا لغر�ض �إرهابي ولي�س �سبب ًا م�ؤدي ًا �إلى غر�ض و هدف �إرهابي  ،كذلك
كيف يكون انتهاك حرمة قبر وجبانة تنفيذ ًا لغر�ض �إرهابي.
	الحقيقة �أن هذا الن�ص وغيره مما تم �إدخاله على قانون العقوبات قد ت�سبب في ت�شويهها
ويجب العمل على تنقية قانون العقوبات من مثل هذه الأو�صاف والألفاظ ذات الداللة الوا�سعة
غير المحددة والتي تثير �شبهة عدم د�ستوريتها.
ثاني ًا :جريمة ال�سخرية بدين:
المادة  161من قانون العقوبات  ،وقد ن�صت على الآتي:
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد ب�إحدى الطرق المبينة بالمادة  171على �أحد
الأديان التي ت�ؤدي �شعائرها علناً ويقع تحت �أحكام هذه المادة :

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

ف�إن ارتكاب �إحدى النماذج الإجرامية الواردة بن�ص المادة  160عقوبات على النحو
ال�سابق �إي�ضاحه والذي �أو�ضحنا �أن له �أكثر من �صورة �أو نموذج �إذا وقعت �أي منها تنفيذ ًا لغر�ض
�إرهابي ف�إن الواقعة ت�صبح جناية يعاقب عليها بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات.
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�أو ًال  :طبع �أو ن�شر كتاب مقد�س في نظر �أهل دين من الأديان التي ت�ؤدي �شعائرها علن ًا �إذا
حرف عمد ًا ن�ص هذا الكتاب تحريف ًا يغير من معناه.
ثاني ًا :تقليد احتفال ديني في مكان عمومي �أو مجتمع عمومي بق�صد ال�سخرية به �أو ليتفرج
عليه الح�ضور.
الركن المادي للجريمة :
هو فعل التعدي ب�إحدى الطرق المن�صو�ص عليها بالمادة  171عقوبات �أي ب�إحدي طرق
العالنية وال�سابق �إي�ضاحها.
والتعدي هنا هو طبع �أو ن�شر كتاب مقد�س لدى �أهل �أحد الأديان الثالثة ال�سماوية التي
ت�ؤدي �شعائرها علن ًا  ،وذلك حال �إحداث تحريف لن�ص هذا الكتاب وبحيث يغير معناه ويبين هنا
�أن فعل الطبع و الن�شر كل منهما ي�شكل الركن المادي في حالة كان ذلك لكتاب مقد�س من الأديان
التي ئ�ؤدي �شعائرها علن ًا ( اليهودية – الم�سيحية – الإ�سالم ) وكان يوجد للن�ص ما يغير معناه.
الركن المعنوي للجريمة :
الق�صد الجنائي العام بعن�صريه العلم والإرادة.

تعزيز حرية المعتقد الديني
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جريمة تقليد �إحتفال ديني:
يقع فعل التعدي في هذه الحالة �أو ًال بتوافر ركن العالنية وفق �إحدى الطرق الواردة بن�ص
المادة  171من قانون العقوبات ،و�أن يكون الفعل هو تقليد احتفال ديني ب�أدائه في مكان عام �أو
مجتمع عام و�أن يتوافر لدى الجاني ق�صد ال�سخرية بذلك الدين �أو طرحه على جمهور المتفرجين
للم�شاهدة بمعنى �أنه في الحالتين يكون التقليد لي�س بنية التعبد ،فالمق�صود بالتقليد هو محاكاة
�إحتفال ديني بق�صد ال�سخرية �أي اال�ستهزاء والتهكم بالدين وجعله ت�سلية للحا�ضرين �إذا كانت
المحاكاة غير مطابقة للواقع وفيها نوع من المغاالة.
ويق�صد بالتعدي الطعن �أو االزدراء �أو االمتهان �أو التكذيب �أو االفتراء �أو التحقير �أو
الإنتقا�ص �أو ال�سخرية �أو الت�سفيه ويدخل فيها �أي�ض ًا �سب �أحد الر�سل �أو ال�سخرية �سواء بالكتابة
�أو الر�سم الذي ي�سىء �إليه �أو يقلل من �ش�أنه لدى �أهل الدين �أو ا�ستغالل الدين �أو �أحد الر�سل في
الأعمال الفنية ب�صورة فيها امتهان �أو �إقالل بقدر الر�سول.
ويتحقق امتهان الدين �أي�ض ًا بو�ضع عبارات وردت في كتاب مقد�س في موا�ضع �أو �أماكن ال
يجوز �أن ترد فيها و تمزيقه �أو حرقه �أو غيرها مما يمثل انتهاك ًا لحرمته.

ويقع التعدي بتحريف ما ورد ب�أحد الكتب ال�سماوية تحريف ًا يخل ويغير من معناه ومن ذلك
تغيير موا�ضع الكلمات �أو ترتيب العبارات  ،ويقع التعدي �أي�ض ًا بتكذيب ما ورد بالكتب ال�سماوية �أو
�إحداها.
ثالث ًا :المادة ( 176جريمة التحري�ض العلني على البغ�ض الطائفي):
ن�صت المادة  176عقوبات على �أن " :يعاقب بالحب�س كل من حر�ض ب�إحدى الطرق
المتقدم ذكرها على التمييز �ضد طائفة من طوائف النا�س ب�سبب الجن�س �أو الأ�صل �أو اللغة
�أو الدين �أو العقيدة �إذا كان من �ش�أن هذا التحري�ض تكدير ال�سلم العام".
الركن المادي:
يتمثل في التحري�ض العلني – ب�إحدى طرق العالنية المن�صو�ص عليها بالمادة  171من
قانون العقوبات – على التمييز �ضد طائفة معينة من طوائف النا�س:

• �أن يكون مو�ضوع التحري�ض العلني هو التمييز �ضد طائفة من طوائف النا�س.
• �أن يكون �سبب التمييز هو الجن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة.
• �أن يكون من �ش�أن ذلك التحري�ض على التمييز تكدير ال�سلم العام.
ومن ثم ف�إن التحري�ض يجب �أن يكون علن ًا ب�إحدى طرق العالنية الواردة بالمادة 171
عقوبات و�أن يكون مو�ضوع التحري�ض هو التمييز �ضد طائفة من النا�س �أي مجموعة من الأ�شخا�ص
الذين يجمعهم مميزات �أو �سمات م�شتركة و �صفات م�شتركة كالذين ينتمون �إلى جن�س واحد �أو
�أ�صل واحد �أو اللغة �أو الدين.
و�أخير ًا ف�إن التمييز الطائفي يتطلب ا�ستخدام عبارات تنطوي على التحقير والكراهية
�أو المطالبة بمعاملة خا�صة لطائفة معينة ب�سبب النوع �أو الدين �أو العرق �أو اللون ،و�أن يكون هذا
التحري�ض من �ش�أنه تكدير ال�سلم العام ،وهو �أمر ف�ضفا�ض ولكنه وارد ومن الممكن ا�ستنتاجه.
ولكن قد يدق الفارق بين ا�ستخدام الحق في النقد وبين اعتبار ذلك من قبيل التحري�ض
على التمييز الطائفي والحقيقة �أنه �أمر في غاية الدقة وي�ستخل�ص من الألفاظ والعبارات
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التحري�ض:
• با�ستخدام طرق العالنية المن�صو�ص عليها في المادة 171
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الم�ستخدمة ومن الظروف والأحداث المحيطة بالكاتب �سيا�سي ًا واجتماعي ًا و�أي�ض ًا بالمو�ضوع
المكتوب وتخ�ضع لتقدير قا�ضي المو�ضوع.
الركن المعنوي :
يتحقق بالق�صد الجنائي العام بتوافر العلم والإرادة
العقوبة:
هي عقوبة الجنحة وهي الحب�س الذي تكون مدته من يوم �إلى ثالث �سنوات.
	العقوبة :هي عقوبة الجنحة وهي الحب�س الذي تكون مدته من يوم �إلى ثالث �سنوات.
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التحقيق الجنائي في ق�ضايا حرية االعتقاد
�إجراءاته و�ضماناته
حمدي الأ�سيوطي
المحامي بالنق�ض والد�ستورية العليا

التحقيق الجنائي في ق�ضايا حرية االعتقاد
مقدمة:

وعلى المحقق الجنائى �أن يتحلى بالهدوء وال�صبر و�أال يتعجل فى �أى ت�صرف �ضد المتهم
�أو ال�شاهد و�أال يفقد �صبره مع بطء �إجراءات التحقيق �سواء فى �إجابات المتهم عن الأ�سئلة �أثناء
التحقيق معه �أو محاولة المتهم الفكاك من االتهام �أو فى �أقوال ال�شهود وما يبدو فيها من خوف
�أو تراجع مهما طالت مدة التحقيق و�أال يكون تحقيقه مطوال .ومن واقع الخبرة العملية �سوف
ن�سرد هنا بعد موجبات البطالن في التحقيقات.
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هناك �أدوار كثيرة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية تقوم بها النيابة العامة فى التحقيق
االبتدائى ومنها �إجراءات تتعلق بجمع الأدلة كاالنتقال �إلى مكان حدوث الواقعة والمعاينة و�أي�ضا
ما ي�ستلزم الجوانب الفنية من ندب خبراء لك�شف الم�سائل الفنية و�أي�ضا �إجراء التفتي�ش وما يتطلبه
من قواعد و�ضبط الأ�شياء والت�صرف فيها و�سماع ال�شهود و�س�ؤال المتهم وا�ستجوابه ومراعاة
�ضمانات اال�ستجواب والمواجهة وما تقدمه النيابة العامة؛ مع حق دفاع المتهم في الح�ضور معه
واالطالع على التحقيق قبل اال�ستجواب والمواجهة ثم الإجراءات التى تملكها النيابة العامة فى
حق المتهم من �أمر بالح�ضور �أو القب�ض والإح�ضار ثم �سلطتها فى الحب�س االحتياطى والإفراج .
وفى كل هذا على المحقق �أال يجعل من التحقيق مجرد عمل وظيفى؛ فالتحقيق الجنائى عمل فنى
يحتاج �إلى موهبة وتدريب؛ و�أن يراعى دائما �أن الهدف من التحقيق هو الو�صول �إلى الحقيقة؛
و�أن كل متهم هو بريء �إلى �أن تثبت �إدانته و�أن يوفر له حقه فى الدفاع عن نف�سه وفى اختيار
محاميه .فالمحقق الجنائى هو الذى يقوم بمبا�شرة التحقيق بمعناه القانونى �سواء �أكان ع�ضوا
فى النيابة العامة �أو قا�ضى التحقيق؛ وعلى المحقق �أن يكون محايدا و�أن يكون هدفه وغايته من
اجراء التحقيق هو الو�صول �إلى الحقيقة �سواء �أدى ذلك �إلى �إقامة دليل �ضد المتهم �أو �إلى نفى
التهمة عنه؛ وعلى المحقق �أي�ضا �أن يجرد نف�سه من كل ت�أثير يقع عليه من و�سائل الإعالم وال
يجعل مما يطلع عليه منها ت�أثيرا ما على ر�أيه ومجريات التحقيق فى الواقعة التى يحقق فيها ،و�أن
تكون ر�سالته دائما �إظهار الحقيقة .وال يجوز لع�ضو النيابة العامة �أن ينحاز �إلى جانب االتهام �إال
بعد �أن تقدم �أوراق الدعوى �إلى المحكمة ،فالنيابة العامة تمثل المجتمع والمجتمع ي�سعى دائما
�إلى تحقيق العدالة والو�صول الى الحقيقة.
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 .١بطالن التحقيق المطول �إذا �أدى �إلى �إرهاق المتهم:
واجهنا فى الدفاع فى ق�ضية تفجيرات طابا ا�ستجوابا مطوال وفى �ساعات مت�أخرة من
الليل وتم�سكنا ببطالن التحقيق مع المتهم على �أ�سا�س بطالن اال�ستجواب؛ وعدم دعوة محامى
المتهم فى جناية �إلى ح�ضور اال�ستجواب و�أنه �أمر يترتب عليه البطالن .والبطالن هنا من النظام
العام فيجوز التم�سك به فى �أية حالة كانت عليها الدعوى و�أي�ضا للمحكمة �أن تق�ضى به ولو من
تلقاء نف�سها ا�ستنادا �إلى المذكرة التف�سيرية عن المادة � 331إجراءات جنائية وما بعدها من �أن
الأحكام المتعلقة بحرية الدفاع ب�صفة عامة وح�ضور محام عن المتهم فى مواد الجنايات ب�صفة
خا�صة مما يتعلق بالنظام العام.
فن�صت المادة ( )125علي �أنه "يجب ال�سماح للمحامي باالطالع على التحقيق فى اليوم
ال�سابق على اال�ستجواب �أو المواجهة ما لم يقرر القا�ضي غير ذلك.وفى جميع الأحوال ال يجوز
الف�صل بين المتهم ومحاميه الحا�ضر معه �أثناء التحقيق".
 .١-١التحقيق المطول ،تحقيقات تفجير طابا نموذجا:
تعتبر ق�ضية تفجيرات طابا نموذجا لإرهاق المتهم با�ستجواب مطول كان مح�ضر التحقيق
االول  2004/11/3بد�أ ال�ساعة  11.30م�ساء وا�ستمر ا�ستجواب المتهم ليال ولم يبن من �أوراق
التحقيقات متى انتهى وفى �أى �ساعة .وكان مح�ضر التحقيق الثانى تم يوم  2004/11/4بد�أ اي�ضا
ال�ساعة 11.30م�ساء ب�سراى النيابة وا�ستمر ا�ستجواب المتهم ليال و�أن مح�ضر التحقيق الثالث
يوم  2004/11/6بد�أ مبكرا ال�ساعة  9.45م�ساء ب�سراى النيابة ولم يبن من �أوراق التحقيقات
متى انتهى وفى �أى �ساعة .ومح�ضر التحقيق الرابع يوم  2004/11/7بد�أ �أكثرهم تبكيرا ال�ساعة
 9م�ساء ولم يبن من �أوراق التحقيقات متى انتهى وفى �أى �ساعة.
تعزيز حرية المعتقد الديني
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	اال�ستجواب فى ذاته �إجراء م�شروع من �إجراءات التحقيق  ..ولكن �إطالة اال�ستجواب
مع المتهم يفقده حرية االختيار خا�صة و�أنه مقيد الحرية والفر�ض فى اال�ستجواب �أن يتم مع
متهم لديه حرية االختيار حتى تكون �أقواله التى ت�صدر عنه مبنية على �إرادته ،واحترام الحرية
الفردية للمتهم �أثناء التحقيق يق�ضى حتما �أال يطلب من المتهم القيام ب�أي عمل �إجرائى �إال
�إذا كان مدركا واعيا �أى تتوافر لديه الإرادة الكاملة وخا�صة بالن�سبة لمن ي�صدر عنه من اقوال
واعترافات .اال�ستجواب المطول يرهق المتهم وي�ؤثر فى �إرادته الواعية ،ولذلك تبطل االعترافات
ال�صادرة منه �أثناء �أو عقب هذا اال�ستجواب.

 .٢-١بطالن اال�ستجواب لإرهاق المتهم:
�أن اال�ستجواب المطول يرهق المتهم وي�ستنفد قواه وي�ؤثر فى �إرادته ولذلك تبطل
االعترافات ال�صادرة منه �أثناء �أو عقب هذا اال�ستجواب ،واال�ستجواب هو �إجراء فى غير �صالح
المتهم دائما بل على العك�س يغلب �أن يكون فى غير �صالحه ف�إذا �أ�ضيف �إلى ذلك �أن مار�س
المحقق اال�ستجواب بطريقة �شاذة كما لو اختار مواعيد غير منا�سبة لإجراء اال�ستجواب �أو تعمد
ا�ستجواب المتهم فى وقت مت�أخر من الليل دون مقت�ضى �أو لم يوقف اال�ستجواب رغم الإرهاق
الوا�ضح على المتهم �أو حر�ص على �إرهاق المتهم ب�إطالة اال�ستجواب وجعله على مرات عديدة
متتالية دون مبرر فال �شك �أن مبا�شرة اال�ستجواب على هذا النحو تمثل نوعا من ال�ضغط النف�سى
على المتهم بهدف الت�أثير فى �إرادته مما يبطل اال�ستجواب ويبطل كل ما يترتب عليه.
وفى اختيار الليل ال�ستجواب المتهم حين يكون الآدمى العادى قد بلغ من التعب البدنى
والعقلى �أق�صاه وحين يغلب على �سواد النا�س عادة النوم وال ي�ستطيعون �أداء �أى مهمة باالنتباه
الالزم ف�ضال عن �أن مهمة الدفاع �ضد اتهام ي�سوقه محقق مجرب ،ومهمة الرد على �أ�سئلة
ي�صوغها بمهارة عقل خبير تتطلب يقظة تامة  .وفى ا�ستجواب المتهم ا�ستجوابا مديدا قد
( )61حكم حمكمه �أمن دولة عليا ال�صادر فى � 30سبتمرب  1984فى الق�ضية رقم  2359جنايات عابدين �سنه  1982برقم كلى  112كلى
و�سط �أمن الدولة العليا �سنه  - 1982ق�ضية تنظيم اجلهاد.
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وال�ضابط فى اعتبار اال�ستجواب مطو ًال لي�س هو �ضابط ًا زمني ًا ولكنه مجرد �شعور المتهم
بالإرهاق من هذا اال�ستجواب وهو �ضابط ن�سبى يختلف باختالف درجة تحمل كل �شخ�ص  .فمن
المقرر قانونا �أن اال�ستجواب المطول يرهق المتهم وي�ؤثر على �إرادته .وال يوجد فى الت�شريع
الم�صرى معيار زمنى لطول اال�ستجواب �أو موعده كما ورد فى بع�ض الت�شريعات ومنها الت�شريع
الفنلندى الذى �أوجب �أن يكون اال�ستجواب ما بين ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا وال�ساعة التا�سعة
م�ساء و�أنه ال يجوز ا�ستجواب المتهم مدة تزيد على اثنتى ع�شرة �ساعة مرة واحدة انما العبرة
�إزاء عدم وجود ن�ص فى الت�شريع الم�صرى هى بما ي�ؤدى �إليه اال�ستجواب فى قوة المتهم الذهنية
على �إثر �إرهاقه ،فاال�ستجواب يفتر�ض مبا�شرته قبل متهم توافرت لديه حرية االختيار مما يتعين
معه توفير كافة ال�ضمانات التى تم�س هذه الحرية �إنما �إذا تعمد المحقق �إرهاق المتهم باطلة
اال�ستجواب و�إجباره على االعتراف فى ظروف نف�سية �صعبة ف�إنه يخرج عن حيادة الواجب الأمر
الذى يم�س �أهليته الإجرائية فى مبا�شرة التحقيق وتحديد اثر هذه الإطالة �أمر متروك لتقدير
()61
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ي�ستغرق �ساعات طويلة على نحو ينهك مثله وي�شتت عقله وفكرة ،وال يراعى فيه اختالف مقدرة
المحقق وظروفه ومقدرة المتهم فى مثل ظروفه وفى �إغفال التثبت عند اال�ستجواب المتهم من
�أحواله لمعرفة منذ متى لم ي�أكل ولم ينم وغير ذلك من وجوه الم�شقة التى يتعر�ض لها �أمثاله
عمال وواقعا قبل �أن يمثل �أمام المحقق لال�ستجواب و�أن اال�ستجواب المطول يرهق المتهم وي�ؤثر
فى �إرادته الواعية ولذلك تبطل االعترافات ال�صادرة منه �أثناء �أو عقب هذا اال�ستجواب .ويقول
الدكتور �أحمد فتحى �سرور�" :إن اال�ستجواب المطول يرهق المتهم وي�ؤثر فى �إرادته وال يوجد
معيار زمنى لطول اال�ستجواب و�إنما العبرة بما ي�ؤدى �إليه من الت�أثير فى قواه الذهنية على �إثر
�إرهاقه ،فاال�ستجواب يفتر�ض مبا�شرته قبل متهم توافرت لديه حرية االختيار مما يتعين توفير
()62
كافة ال�ضمانات التى تم�س هذه الحرية.
 .٣-١هل من �ضمانة لعدم �إطالة اال�ستجواب فى قانون الإجراءات؟
فى الت�شريع الم�صرى ال يوجد �ضمانة لعدم �إطالة اال�ستجواب وحماية المتهم و�ضمان
�سالمه ج�سده وعدم �إرهاقه والت�أثير فى �إرادته الواعية با�ستجواب مطول ..بينما ن�ص المادة 64
من قانون الإجراءات الفرن�سى ب�أن على م�أمورى ال�ضبط الق�ضائى عند �س�ؤال ال�شخ�ص المحتجز
�أن يثبتوا بالمح�ضر مدة اال�ستجوابات التى خ�ضع لها ال�شخ�ص وفترات الراحة التى تخللتها واليوم
وال�ساعة التى بد�أ فيها الحجز و�أي�ضا اليوم وال�ساعة التى �أخلى �سبيله �أو �أر�سل للجهة المخت�صة
ويجب على ال�شخ�ص المحتجز �أن يوقع بالمح�ضر �أمام هذه البيانات وفى حالة رف�ضه يذكر
م�أمور ال�ضبط الق�ضائى �سبب الرف�ض ويجب �أن يذكر مبررات الحجز وذلك ل�ضمان قانونيه
الحجز وعدم �إرهاق المتهم با�ستجواب مطول هذا نموذجا من النماذج التى تعر�ضنا �إليها عمليا
فى ق�ضية مهمة �صدرت فيها �أحكام بالإعدام لكن �أعيدت محاكمة مرة �أخرى والزالت متداولة
حتى الآن ومحدد لها جل�سة فى دور مار�س .2013
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� .٢سرعة الت�صرف:
على المحقق�أن ينتهى من �إجراءات التحقيقات وال�سير فى الدعوى فى خالل وقت ق�صير
فعليه �أما �أن يحفظ �أوراق التحقيق �إذا ما رئي �أنه ال دليل �ضد المتهم فى الأوراق �أو �أن يحيل
الدعوى �إلى المحكمة �إن توافرت لديه دالئل وكانت كافية �ضد المتهم؛ دون ان تكون ال�سرعة فى
الت�صرف فيها �إهدار لحقوق المتهم �أو �أى ت�أثير �سلبى على تحقيق العدالة.
( )62كتاب ( الو�سيط فى قانون الإجراءات اجلنائية ) اجلزء الأول �صفحة .426

 .٤قوة المالحظة:
على المحقق �أن يكون منتبها �أثناء التحقيق و�أن يلم بكل دليل يطرح عليه و�أن يالحظ
الأ�شخا�ص الذين ب�شملهم التحقيق و�أهم مجال تظهر فيه قوة المالحظة هو المعاينة ،فقد تك�شف
له عن بع�ض الآثار المادية التى ت�ؤدى �إلى الو�صول �إلى الحقيقة ،وعلى المحقق �أن يتحلى بقوة
الذاكرة و�سرعة الخاطر ،وهذا ي�ساعده كثيرا على ربط وقائع التحقيق و�ضبطها ،وعلى المحقق
�أي�ضا �أال يبوح ب�أ�سرار التحقيق الذى يجريه و�أال يك�شف عن ا�سم المتهم وال الوقائع الم�سندة اليه.
 .٥الإلمام بقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية:

 .٦مراعاة حقوق المتهم:
يجب �أن يراعي المحقق حقوق المتهم �سواء تلك الواردة في الد�ستور �أو في قانون
الإجراءات الجنائية �أو في تعليمات النيابة العامة �أو حتى في المواثيق والمعاهدات التي �صدقت
عليها م�صر(.)63
(� )63ضمانات املتهم فى التحقيق االبتدائى وفقا للد�ستور اجلديد وفقا ملا جاء فى الف�صل الأول من الباب الثانى من الد�ستور اجلديد
الذى يحمل عنوان احلقوق واحلريات ،فعلى املحقق اجلنائى اثناء التحقيق �أن يراعى حقوق املتهم وما جاء فى ن�صو�ص املواد ()31
والتى تن�ص على  - :الكرامة حق لكل �إن�سان ،يكفل املجتمع والدولة احرتامها وحمايتها.
• وال يجوز بحال �إهانة �أى �إن�سان �أو ازدرا�ؤه.
• و�أال مييز فى املعاملة بني املتهم واملجنى عليه وال�شهود
• املواطنون لدى القانون �سواء؛ وهم مت�ساوون فى احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم فى ذلك.
• و�أن يراعى ما جاء فى ن�ص املادة ( )34ب�أن احلرية ال�شخ�صية حق طبيعى؛ وهى م�صونة ال مت�س.
• وما جاء بن�ص املادة ( )35من الد�ستور والتى جاء فيها :
• فيما عدا حالة التلب�س ،ال يجوز القب�ض على �أحد وال تفتي�شه وال حب�سه وال منعه من التنقل وال تقييد حريته ب�أى قيد �إال ب�أمر ق�ضائى
م�سبب ي�ستلزمه التحقيق.
• ويجب �أن يبلغ كل من تقيد حريته ب�أ�سباب ذلك كتابة خالل اثنتى ع�شرة �ساعة ،و�أن يقدم �إىل �سلطة التحقيق خالل �أربع وع�شرين
�ساعة من وقت تقييد حريته؛ وال يجرى التحقيق معه �إال فى ح�ضور حماميه؛ ف�إن مل يكن ندب له حمام.
• ولكل من تقيد حريته ،ولغريه ،حق التظلم �أمام الق�ضاء من ذلك الإجراء والف�صل فيه خالل �أ�سبوع ،و�إال وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون �أحكام احلب�س االحتياطى ومدته و�أ�سبابه ،وحاالت ا�ستحقاق التعوي�ض و�أدائه عن احلب�س االحتياطى� ،أو عن تنفيذ
عقوبة �صدر حكم بات ب�إلغاء احلكم املنفذة مبوجبه.
• وما جاء بن�ص املادة ( )36من الد�ستور والتى تن�ص على �أنه :
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على المحقق الإلمام بقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية و�أن يبادر بالإطالع على
�أحدث التعديالت التى �أدخلت على القوانين �أوال ب�أول و�أن يكون ملما بتعليمات النائب العام
والكتب الدورية و�أن يكون مطلعا على علمى الإجرام والعقاب وعلم النف�س الجنائى ،والق�ضائى
و�أي�ضا علم االجتماع والطب ال�شرعى.
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 .٧ا�ستعمال الأدوات الحديثة:
يجب �أن ي�ستبعد من و�سائل التحقيق ما يراد به الو�صول �إلى اعتراف المتهم وت�ؤدى �إلى
الم�سا�س بحرية �إرادته لأنه فى هذه الحالة تعد و�سائل �إكراه غير مبا�شرة ،لكن هناك و�سائل
حديثة م�شروعة مثل الإجراءات المعملية كتحليل الدم �أو البول فى ق�ضايا ال�سكر �أو القتل والإ�صابة
الخط�أ.
ومن حق المحقق اتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أن التحقق من الأدلة المادية كفح�ص
الآثار والدماء التى توجد على مالب�س المتهم �أو ج�سمه ورفع الب�صمات.
 .٨مراقبة المحادثات التليفونية:
تن�ص المادة  95مكررا من قانون الإجراءات "لرئي�س المحكمة االبتدائية المخت�صة فى
حالة قيام دالئل قوية على �أن مرتكب �إحدى الجرائم المن�صو�ص عليها فى المادتين  ،166مكررا
و 308مكررا من قانون العقوبات قد ا�ستعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين �أن ي�أمر بناء على
تقرير عام م�صلحة التلغرافات والتليفونات و�شكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بو�ضع
جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها" .فيمتنع على المحقق �أن يلج�أ �إلى
ت�سجيل الأحاديث التليفونية �إال بالقيود الدقيقة المن�صو�ص عليها قانونا وتوافر �شروطها و�إال عد
الإجراء غير م�شروع بما ي�ستتبع هذا من بطالن جميع الإجراءات الالحقة ومنها اعتراف المتهم؛
لو كان االعتراف قد ترتب علي الإجراء الباطل.
كما يتعين علي المحقق �أن يراعى ما جاء بن�ص المادة ( )38من الد�ستور الجديد والتى
تن�ص على" :لحياة المواطنين الخا�صة حرمة ،و�سريتها مكفولة .وال يجوز م�صادرة المرا�سالت
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• كل من يقب�ض عليه� ،أو يحب�س� ،أو تقيد حريته ب�أى قيد ،جتب معاملته مبا يحفظ كرامته .وال يجوز تعذيبه ،وال ترهيبه ،وال �إكراهه،
وال �إيذا�ؤه بدنيا �أو معنويا.
• وال يكون حجزه وال حب�سه �إال فى �أماكن الئقة �إن�سانيا و�صحيا ،وخا�ضعة للإ�شراف الق�ضائى.
• وخمالفة �شىء من ذلك جرمية ُيعاقب مرتكبها ،وفقا للقانون .وكل قول �صدر حتت وط�أة �أى مما تقدم� ،أو التهديد ب�شىء منه،
يهدر وال يعول عليه.
• و�أن يراعى ما جاء بن�ص املادة ()38من الد�ستور والتى تن�ص على :
• حلياة املواطنني اخلا�صة حرمة ،و�سريتها مكفولة .وال يجوز م�صادرة املرا�سالت الربيدية والربقية والإلكرتونية واملحادثات
الهاتفية وغريها من و�سائل االت�صال؛ وال مراقبتها ،وال االطالع عليها �إال ملدة حمددة ،وفى الأحوال التى يبينها القانون ،وب�أمر
ق�ضائى م�سبب .وما جاء بن�ص املادة ()39
• للمنازل حرمة .وفيما عدا حاالت اخلطر واال�ستغاثة ،ال يجوز دخولها ،وال تفتي�شها ،وال مراقبتها �إال فى الأحوال املبينة فى القانون،
وب�أمر ق�ضائى م�سبب يحدد املكان والتوقيت والغر�ض .ويجب تنبيه من فى املنازل قبل دخولها �أو تفتي�شها.

البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من و�سائل االت�صال؛ وال مراقبتها،
وال االطالع عليها �إال لمدة محددة ،وفى الأحوال التى يبينها القانون ،وب�أمر ق�ضائى م�سبب “
 .١٠نموذج لتحقيق باطل:
نعر�ض هنا �إلى حالة نموذجية لتحقيق جنائي باطل؛ وهذا البطالن �أدى �إلى بطالن
التحقيق وبطالن الدليل الم�ستمد منه .ق�ضية النيابة العامة �ضد �ألبير �صابر عياد.
	التهمة :اذدراء الدين الإ�سالمي.
مالحظاتنا على تحقيق النيابة العامة:

ويمكن �أن نعر�ض هنا لبع�ض الأ�سئلة الإيحائية والتي ا�ستعملها المحقق في تلك الق�ضية
وجعلته يخرج عن �سلطته في التحقيق.
�س .هل �أنت م�ؤمن بتلك الحقائق؟ �ص 4
�س .ما الذى دعاك �إلى اقتناعك بذلك المبد�أ؟ �ص 4
�س .ما الذى تحدثت عنه بخ�صو�ص الدين الإ�سالمى وتحديدا الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
�ص 5
�س  :هل قمت بن�شر ثمة الفاظ او عبارات م�سيئة ل�سيدنا عي�سى عليه ال�سالم �أو �سيدنا محمد
عليه ال�صالة وال�سالم ؟ �ص 6
�س  :ما هو انتما�ؤك الحزبى ؟ �ص 8
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	ال ي�صح للمحقق �أن يلج�أ فى تحقيقه وا�ستجوابه للمتهم �إلى ا�ستخدام الأ�سئلة االيحائية
والإيقاعية؛ كما يجب �أن يالحظ المحقق الحالة التى عليها المتهم .ونحن �أمام متهم م�سيحى
الديانة يحا�صر م�سكنه �أكثر من  150فردا (كما قرر بهذا العدد �ضابط الواقعة )يهاجمونه
وي�سبونه ويهددونه ويهتفون �ضده وفى ظرف �سيىء للغاية واتهامه بعر�ض الفيلم الم�سيء للر�سول
وكان من الممكن الفتك به؛ ولعل من دواعى القب�ض عليه لدى محرر المح�ضر هى تلك الحالة
التى وجد عليها ح�صار المتهم فى م�سكنه وتهديد الح�شود �إلى تريد الفتك به .كان على المحقق
وقد وجد المتهم فى تلك الحالة من اال�ضطراب �أن يراعى ذلك و�أال يحا�صره ب�أ�سئلة �أغلبها خارج
عن مو�ضوع االتهام و�أ�سئلة �إيحائية.
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�س  :هل لديك �أى ن�شاط �سيا�سى؟ �ص 8
�س  :هل �سبق اعتقالك؟ �ص 8
�س � :إلى �أى دين تنتمى؟ �ص 15
�س  :هل ت�ؤمن بالم�سيحية؟ �ص 15
�س  :هل ت�ؤمن بوجود اهلل؟ �ص 16
�س  :هل ت�شكك فى الكتب ال�سماوية القر�آن واالنجيل؟ �ص 16
�س  :هل تتعاطى مواد مخدرة؟ �ص 19
وفي تقديرنا ف�إن تلك الأ�سئلة هي �أ�سئلة مخالفة للتعليمات العامة للنيابات والتي ن�صت
في المادة  ١٤٧علي �أنه "يجب �أن يكون المحقق م�ؤمنا بر�سالته فى ا�ستظهار الحقيقة  ...و�أن
يعتقد �أن الو�صول �إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المن�شودة" ،ولي�س من االيمان
بر�سالة �إظهار الحقيقة �أن تقوم النيابة العامة بالتفتي�ش فى ال�ضمائر وال�س�ؤال عن مدى �إيمان
المتهم من عدمه.
كما جاءت المادة  148من تعليمات النيابة العامة لتن�ص علي �أنه "يتعين �أن يلب�س ع�ضو
النيابة ثوب القا�ضى عند مبا�شرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق �أينما كان �سواء �أدى �إلى
�إقامة دليل قبل المتهم �أو �إلى نفى االتهام الواقع على عاتقه" ولي�س من الحيدة �أبدا توجيه �أ�سئلة
للمتهم تعد تفتي�شا فى ال�ضمائر ال يعلمها �إال اهلل .ولي�س من الحيدة توجيه �أ�سئلة �إيحائية للمتهم.
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وتن�ص المادة  149من تعليمات النيابة العامة على �أنه "يجب �أن يجرد ع�ضو النيابة نف�سه
من كل ت�أثير يقع عليه بمنا�سبة الحادث الذى يقوم بتحقيقه ،و�أن يبا�شر التحقيق على �أنه خالى
الذهن من �أى علم �سابق به ،وال يجوز �أن ي�ستمع �إلى رواية عن الواقعة فى غير جل�سة التحقيق� ،أو
�أن يجعل لما تن�شره �أو تذيعه و�سائل الإعالم عن الحادث �أى �أثر فى ت�صور مجرياته� ،أو االتجاه
بالتحقيق اتجاها معينا لخدمة الت�صور؟" كما تن�ص المادة  169من تعليمات النيابة العامة علي
�أن" :يتعين على المحقق �أن يعين المحامين على �أداء واجبهم فى الدفاع عن المتهمين ،و�أن
يجيبهم الى ما يطلبونه فى �سبيل �إثبات براءة موكليهم وذلك فى حدود ما ي�سمح به القانون ،وبما
ال ي�ؤدى �إلى تعطيل �أعمال التحقيق وتعويقها بغير مقت�ضى".

�ضوابط ت�سبيب الحكم فى ق�ضايا
التعدى على الأديان
حمدي الأ�سيوطي
المحامي بالنق�ض والد�ستورية العليا

�ضوابط ت�سبيب الحكم فى ق�ضايا التعدى على الأديان
مقدمة:

ولما كان من موجودات الحكم الرد على كل دفع مهم �أو تحقيق دليل معين �أن محكمة
المو�ضوع مطالبة بالتعر�ض لكل دفاع جوهري وتحقيق �أى دليل و�إال كان عدم �إجابته يعد �إخالال
بحق الدفاع وكذلك الرد عليها ب�أ�سباب غير كافية وغير �سائغة ق�صور فى الت�سبيب يعيب الحكم
()65
ويبطله.
فلي�س للمحكمة �أن تلتفت عن دفاع المتهم ودفوعه دون ت�سبيب �أو رد �سائغ ،فالقاعدة
الم�ستقرة �أن الأدلة فى المواد الجنائية مت�ساندة ومتما�سكة وي�شد بع�ضها بع�ضا فتتكون عقيدة
القا�ضي منها مجتمعة ف�إذا �سقط �إحداها �أو ا�ستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان
للدليل الباطل فى الر�أي الذي انتهت �إليه المحكمة والوقوف على ما كانت تنتهي �إليه من نتيجة
()66
لو انها فطنت �إلى هذا الدليل غير القائم.
فالمادة  310من قانون الإجراءات الجنائية والتى تن�ص على �أنه يجب �أن ي�شتمل الحكم
على الأ�سباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب �أن ي�شتمل على بيان الواقعة الم�ستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ،و�أن ي�شير �إلى ن�ص القانون الذي حكم بموجبه؛ تعنى �أن
ت�سبيب الحكم هو �أن ي�شمل علي بيانات معينة توكيدا لمبد�أ ح�سن �سير العدالة الذي يعطى الحق
( )64الإجراءات اجلنائية � -أ.د .ر�ؤوف عبيد �ص  762نق�ض  1926/2/21قواعد القانونية رقم � 170ص .178
( )65نق�ض � 1950/1/1أحكام النق�ض �س 2رقم � 166ص  429نق�ض � 1975/3/16أحكام النق�ض �س � 53 26ص .237
( )66نق�ض  1972/2/14رقم � 38ص  153ونق�ض  1972/4/23رقم � 133ص .596
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�أ�سباب الحكم هي الأ�سانيد التي يقوم عليها من الناحيتين القانونية والمو�ضوعية على
هدى مما ف�صلته المادة  310من قانون الإجراءات .ويقول الفقه �إنه" :لما كان ت�سبيب الحكم من
�أعظم ال�ضمانات التي فردها القائمون على الق�ضاة� ،إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب
تدقيق البحث و�إمعان النظر بالتعرف على الحقيقة التي يعلنونها فيما يف�صلونه من الأق�ضية وبه
ي�سلمون من مظلة التحكم واال�ستبداد" )64(.كما و�أن الرد على كل طلب �أو دفاع جوهري هو �إحدى
الركائز الواردة بن�ص المادة � 310إجراءات جنائية.
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للرقابة على المحكمة لبيان ما �إذا كانت قد �أحاطت بالدعوى ومح�صت مو�ضوعها و�أعملت حكم
القانون فيها عن ب�صر وب�صيرة �أم ال؛ وتعطى �سبيال للطعن على حكمها ومراقبة تطليق القانون
و�سالمة الإجراءات التي اتبعت ،وعلى محكمة المو�ضوع �أن ترد ردا �صحيحا �سائغا له �أ�صله في
�أوراق الدعوى على كافة ما يقدم لها من دفوع جوهرية �أو طلبات مهمة ،و�إال كان رف�ض �إجابة
الطلب الجوهري �إخالال بحق الدفاع ،وكذلك �إغفال الرد عليه في الأ�سباب ،مما يعيب الحكم
ويبطله ،وكذلك الرد غير ال�صحيح �أو غير ال�سائغ .
 .١بيان العبارات التى ت�ؤكد ازدراء الأديان:
يجب على محكمة المو�ضوع �أن تبين في حكمها القا�ضي بالإدانة العبارات التى ت�ؤكد
التعدى على الأديان وال يكفى في ذلك مجرد الإحالة على مح�ضر التحقيق �أو عري�ضة الدعوى
لأن الحكم يجب �أن يكون بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها .ولقا�ضى المو�ضوع �أن ي�ستخل�ص
وقائع جرائم التعدى على الأديان وازدرائه من �أدلة الثبوت في الدعوى ولكن لمحكمة النق�ض �أن
تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية على الوقائع مو�ضوع المحاكمة.
 .٢بيان العالنية:
ن�صت المادة ( )303على �أن ت�صدر الحكم في الجل�سة العلنية ،ولو كانت الدعوى نظرت
في جل�سة �سرية ،ويجب �إثباته في مح�ضر الجل�سة ويوقع عليه رئي�س المحكمة والكاتب ،فيجب
�أن يثبت في ديباجة الحكم �أنه نطق به في جل�سة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جل�سة �سرية
.ومخالفة العالنية مع النطق بالحكم في مبنى المحكمة ت�ستوجب البطالن ،وقد ن�صت على ذلك
المادة  174من قانون المرافعات "ينطق القا�ضي بالحكم بتالوة منطوقة� ،أو بتالوة منطوقة مع
�أ�سبابه ،ويكون النطق به عالنية و�إال كان الحكم باط ًال".
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 .٣بيان التهمة:
�صيغة االتهام هي جزء من الحكم فلذا تكفى الإحالة �إليها في بيان الواقعة لكن ال تجوز
الإحالة �إلى ما �أوردته النيابة العامة في و�صفها للواقعة وال �إلى ما جاء بورقة التكليف بالح�ضور
ويجب �أن يكون الحكم بذاته مظهر ًا لواقعة الفعل المراد اعتباره جريمة حتى ت�ستطيع محكمة
النق�ض مراقبة �صحة تكوينه للجريمة وعدم �صحة ذلك  .ف�إذا اكتفى الحكم ب�أن ذكر �أن ال�سب
"حا�صل بالألفاظ الواردة بعري�ضة الدعوى" دون بيانها كان معيب ًا عيب ًا جوهري ًا موجب ًا لنق�ضه.

.٤التوقيع على الحكم:
ن�صت المادة  312من قانون الإجراءات الجنائية على �أنه يحرر الحكم ب�أ�سبابه كامال
خالل ثمانية �أيام من تاريخ �صدروه بقدر الإمكان .ويوقع عليه رئي�س المحكمة وكاتبها ،و�إذا
كان الحكم �صادرا من الم�ست�شار الفرد �أو من المحكمة الجزئية وكان القا�ضي الذي �أ�صدره
قد و�ضع �أ�سبابه بخطة ويجوز لرئي�س محكمة اال�ستئناف �أو رئي�س المحكمة االبتدائية ح�سب
الأحوال �أن يوقع بنف�سه على ن�سخة الحكم الأ�صلية� ،أو بندب �أحد الق�ضاة لتوقيع عليها بناء على
تلك الأ�سباب ،ف�إذا لم يكن القا�ضي قد كتب الأ�سباب بخطه الحكم لخلوه من الأ�سباب .وال يجوز
ت�أخير توقيع الحكم على الثمانية �أيام المقررة �إال لأ�سباب قوية ،وعلى كل حالة يبطل الحكم �إذا
م�ضي ثالثون يوما دون ح�صول التوقيع ،ما لم يكن �صادر ًا بالبراءة ،وعلى قلم الكتاب �أن يعطي
�صاحب ال�ش�أن بناء على طلبة �شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

ويكون ح�ساب م�ضى مدة الثالثين يوما المقررة لتوقيع الحكم كاملة من اليوم التالي
للتاريخ الذي �صدر فيه ذلك الحكم.
 .٥عن بيان ا�سم المتهم و�سنه:
�أن الغر�ض من ذكر ا�سم المتهم و�سنه هو التحقق من �أنه هو ال�شخ�ص المطلوب محاكمته،
ف�إذا ما تحقق هذا الغر�ض ببع�ض البيانات كذكر ا�سمه وعمله و�صناعته ومحل �إقامته ،فال يكون
�إغفال البيانات الأخرى كمحل ميالده �سببا لبطالن الحكم ،ولذا ق�ضى �أي�ضا ب�أن الخط�أ في مكان
ميالد المتهم و�سنه ال ت�أثير له على �صحة الحكم ،وعدم ذكر �سن المتهم في الحكم ال يبطله
ما دام هو ال يدعى �أنه غير �أهل للم�سئولية الجنائية� ،أو �أنه قد حرم ب�سبب عدم ذكر �سنه من
�ضمانات قانونية خا�صة ب�سن المتهم وتقدير �سن المتهم م�س�ألة مو�ضوعية.
 .٦بيان تاريخ �صدور الحكم:
�إن الغاية التي من �أجلها ا�ستوجب القانون �أن ت�شتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ �إ�صداره
هي �أن الحكم باعتباره �إعالنا عن الإرادة الق�ضائية للقانون ترتب عليه الكثير من الآثار المهمة
التي ت�سرى من تاريخ النطق به الذي يعول عليه ح�ساب مدد تنفيذ العقوبة �أو �سقوطها او تقادم

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

وعدم توقيع على الحكم في خالل ثمانية �أيام ال يترتب عليه بطالنه� ،إنما رتب القانون
البطالن على م�ضى الثالثين يوما دون توقيع.
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الدعوى الجنائية او الدعوى المدنية التي ف�صل فيها الحكم – �أيها يكون محل اعتبار – كما �أن
تاريخ الحكم ي�ؤذن بانفتاح باب الطعن المنا�سب في الحكم وبدء �سريان ميعاده – �إن كان لذلك
محل – ف�ضال عن �أهميته في تحديد الوقت الذي ت�سرى فيه حجية الأمر المق�ضي .خلو الحكم
من تاريخ �إ�صداره يدخل �ضمن حاالت البطالن ،فخلو الحكم االبتدائي من بيان تاريخ �صدوره
يبطله ،وهذا البطالن يمتد �إلى الحكم اال�ستئنافى �إذا �أخذ ب�أ�سباب ذلك الحكم ولم ين�شىء
لق�ضائه �أ�سباب جديدة قائمة بذاتها لأن ما بني على الباطل فهو باطل.
 .٧بيان الق�صد الجنائي في جرائم التعدى على الأديان:
يكفى في �إثبات الق�صد الجنائي في جريمة التعدي علي الأديان �أن يقول الحكم�" :إن
الق�صد الجنائي ثابت من نف�س �ألفاظ ومدلولها ومن ظروف المناق�شة التي �صدرت فيها" ما
دامت الألفاظ التي �أثبت الحكم �صدورها من المتهم هي في ذاتها مما يزدرى ويحتقر �أو يهين
الأديان مع مراعاة الق�صد الخا�ص الذى تتطلبه مادة التجريم.
 .٨نماذج من ت�سبيب االحكام  -ت�سبيب معيب:
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� .١-٨إغفال قا�ضى الدعوى االطالع على الورقة المطعون فيها بالتزوير �أو الإنكار مما
()67
يعيب الحكم ال�صادر ب�ش�أن الورقة ويبطله� ،إذ هى �صميم الخ�صومة ومدارها.
ومن المقرر �أن "الإبهام والغمو�ض والنق�ض فى ت�سبيب الحكم يعيبه وي�ستوجب نق�ضه
و�إذا كان الحكم الإبتدائى ق�ضى ب�إلزام الطاعن بريع ثالثة �أرباع المنزل محل النزاع
�أر�ض ًا وبناء وبت�سليمه ن�صيبه فى هذا المنزل؛ فم�ؤدى هذا الحكم �أن الت�سليم ي�شمل
الن�صيب فى الأر�ض والبناء ،و�إذا كان الحكم المطعون فيه قد �أخذ بتقرير الخبير
المنتدب الذى انتهى �إلى �أن مبانى العقار مو�ضوع النزاع �أقامها الطاعن خالل �سنتى
 1968 ،1967بعد �أن �أزيلت المبانى القديمة �سنة  ،1967وق�ضى بتعديل الحكم
الم�ست�أنف �إلى �إلزام الطاعن ب�أن ي�ؤدى للمطعون عليه الريع الم�ستحق عن ثالثة �أرباع
الأر�ض فقط دون المبانى؛ غير �أنه �أيد حكم محكمة �أول درجة فيما ق�ضى به الت�سليم
المطعون عليه ن�صيبه فى المنزل دون �أن يبين ما �إذا كان هذا الن�صيب فى الأر�ض
فقط ح�سبما ورد فى تقرير الخبير الذى �أخذ به الحكم و�أقام عليه ق�ضاء� ،أم فى
الأر�ض والمبانى وفق ًا لم�ؤدى الحكم الإبتدائى ف�إنه يكون قد �شابه الغمو�ض.
( )67الطعن رقم  20ل�سنة  30ق ،جل�سة . 19/6/1968

 .٢-٨الإنكار الكيدى هو حقيقة قانونية تقوم على �أركان ثالثة � :أولها خروج المنكر ب�إنكاره
عن حدوده الم�شروعة بق�صد م�ضارة خ�صمه ،وثانيها كون هذا الإنكار �ضار ًا فع ًال،
وثالثها كون ال�ضرر الواقع قد ترتب فع ًال على هذا الإنكار وبينهما عالقة ال�سببية .
فالحكم الذى يق�ضى بم�سئولية خ�صم عن الأ�ضرار النا�شئة عن �إنكاره� ،إذا اقت�صر
على التقرير ب�صدق مزاعم المدعى فى ادعائه ب�أن الإنكار كيدى ،ولم يوازن بينها
وبين دفاع المدعى عليه ،ولم يعن ب�إيراد العنا�صر الواقعية والظروف الحا�صلة التى
ي�صح ا�ستخال�ص الكيدية منها بمعناها القانونى ،يكون حكم ًا معيب ًا متعين ًا نق�ضه(.)68
� .٣-٨إنه و�إن كان لمحكمة المو�ضوع �أن تحيل فى بيان �أ�سباب حكمها �إلى ما جاء فى تقرير
الخبير المقدم فى الدعوي ف�إن حكمها يكون معيب ًا �إذا كان ما ورد فى التقرير يناق�ض
بع�ضه بع�ض ًا بحيث ال يمكن �أن يقام الحكم عليه(.)69

 .٥-٨يجب �أن يبنى الحكم على ما يدعمه من الأ�سباب  .ف�إذا كانت الأ�سباب التى �أقيم
عليها فيها ثغر يتطرق منها التخاذل �إلى مقومات الحكم فال يتما�سك معها ق�ضا�ؤه
كان ت�سبيبه معيب ًا(.)71
 .٦-٨لئن كان قا�ضى المو�ضوع غير ملزم بمناق�شة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى
ذاتها� ،إال �أنه �إذا كانت القرائن المقدمة �إليه م�ؤثرة فى الدعوى ف�إنه يجب عليه �أن
يبين فى حكمه ما يدل على �أنه اطلع عليها وبحثها وخل�ص من تقديره لها �إلى الر�أى
الذى انتهى �إليه  .ف�إذا كان الحكم المطعون فيه لم ي�شر �إلى هذه القرائن �إال �إ�شارة
( )68الطعن رقم 0047
( )69الطعن رقم 0067
( )70الطعن رقم 0024
( )71الطعن رقم 0128

ل�سنة  03جمموعة عمر 1ع �صفحة رقم  255بتاريخ 1933-11-09
ل�سنة  06جمموعة عمر 2ع �صفحة رقم  44بتاريخ 1936-12-03
ل�سنة  12جمموعة عمر 4ع �صفحة رقم  21بتاريخ 1942-12-24
ل�سنة  14جمموعة عمر 5ع �صفحة رقم  36بتاريخ 1946-01-03

دليل للمتدربين "حول الدفاع في ق�ضايا حرية االعتقاد وت�سبيب الأحكام ال�صادرة فيها"

� .٤-٨إذا كانت محكمة اال�ستئناف قد خالفت الحكم االبتدائى فلم ت�أخذ بتقرير الخبير
الذى اعتمده هذا الحكم دون �أن تذكر الأدلة التى ا�ستندت �إليها فى ق�ضائها� ،أو ترد
على الأ�سباب التى بنى عليها الخبير النتيجة التى انتهى �إليها فى تقريره واعتمد
عليها الحكم االبتدائى ف�صارت جزء ًا مكم ًال لأ�سبابه ،فذلك منها ق�صور يعيب
()70
حكمها وي�ستوجب نق�ضه.
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عابرة تناول فيها بع�ضها عند �إيراده �أ�سباب اال�ستئناف واكتفى بالرد على هذا الدفاع
ب�أ�سباب مجملة لي�س فيها ما يدل على �أن المحكمة قد بحثت القرائن وقالت كلمتها
فيها ف�إن الحكم يكون قد عاره بطالن جوهرى ي�ستوجب نق�ضه(.)72
� .٧-٨إذا كان الحكم قد �أقام ق�ضاءه فى نفى الم�سئولية على ا�ستنتاج ظنى لي�س فى تقريرات
الحكم ما ي�ؤيده وال ي�صلح �أ�سا�س ًا لقيامه ف�إن الحكم يكون م�شوب ًا بالق�صور(.)73
 .٨-٨متى كان الحكم المطعون فيه قد �أيد الحكم االبتدائى و�أخذ ب�أ�سبابه التى لم تتناول
بحث م�ستندات الطاعن المقدمة ولم يقل كلمته فى داللتها فى مو�ضوع النزاع وكيف
ينتفى م�ضمونها الذى ت�ؤديه بما ح�صله من البينة التى �أقام ق�ضاءه عليها ف�إن الحكم
يكون قد �شابه الق�صور(.)74
 .٩-٨الأ�صل فى الحكم  -وعلى ما جرى به ق�ضاء هذه المحكمة � -أن يكون م�ستوفيا بذاته
جميع �أ�سبابه ،ف�إن �صح للمحكمة �أن ت�ستند �إلى �أمر تقرر فى حكم �آخر ،ف�شرط ذلك �أن
يكون الحكم الم�ستند �إليه قد �سبق �صدوره بين نف�س الخ�صوم ومودعا بملف الدعوى،
و�أ�صبح �ضمن م�ستنداتها وعن�صرا من عنا�صر الإثبات فيها يتنا�ضل الخ�صوم فى
داللته ،و�إذ كان الحكم المطعون فيه  -والحكم االبتدائى الذى �أيده الحكم المذكور
و�أحال �إليه فى �أ�سبابه  -قد �أقام الدعامة الأ�سا�سية لق�ضائه على ما ا�ستخل�صه من
ق�ضية �أخري كانت منظورة �أمام نف�س المحكمة ولكنها غير من�ضمة للدعوى محل
النزاع ،ف�إن �إحالة الحكم المطعون فيه �إلى الم�ستفاد من هذه الق�ضية الأخرى ،تكون
قا�صرة وال تغنى عن ت�سبيب ق�ضائه ،ويكون الحكم المطعون فيه م�شوب ًا بالق�صور(.)75
 .١٠-٨يجب �أن تكون الأحكام مبنية على �أ�سباب وا�ضحة وجلية ،وعلى محكمة اال�ستئناف �إذا
هى �ألغت حكم محكمة �أول درجة �أن تبين الأ�سباب التى تحمل ق�ضاءها .و�إذ اقت�صر
الحكم المطعون فيه على �إيراد القرائن التى اعتمد عليها فى تعييب حكم محكمة �أول
درجة فى �إطراحها ل�شهادة �شهود ال�شركة دون �أن يبين ما هيه هذه الأقوال  -التى
اعتمد عليها فى ق�ضائه � -أو م�ؤداها ،وهى ا�سباب قا�صرة من �ش�أنها �أن تعجز محكمة
النق�ض عن �إعمال رقابتها ف�إن الحكم يكون معيب ًا بما يوجب نق�ضه(.)76
( )72الطعن رقم 0348
( )73الطعن رقم 0445
( )74الطعن رقم 0163
( )75الطعن رقم 007
( )76الطعن رقم 0269

ل�سنة  26مكتب فنى � 13صفحة رقم  268تاريخ . 1962-02-15
ل�سنة  26مكتب فنى � 13صفحة رقم  543بتاريخ 1962-04-26
ل�سنة  27مكتب فنى � 13صفحة رقم  1031بتاريخ 1962-11-15
ل�سنة  33مكتب فنى � 21صفحة رقم  1286بتاريخ 1970-12-23
ل�سنة  35مكتب فنى � 21صفحة رقم  975بتاريخ 1970-06-03

.٩ت�سبيب الأحكام  -ت�سبيب غير معيب:
 .١-٩المقرر فى ق�ضاء هذه المحكمة �أنه ال يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع
()77
ظاهر البطالن.
 .٢-٩متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه �أن الأ�سباب التى �أوردها �سائغة
وم�ؤديه �إلى حمل ق�ضائه ،ف�إن النعى عليه بالق�صور فى الت�سبيب يكون على غير
()78
�أ�سا�س.
� .٣-٩إذا تزيدت محكمة اال�ستئناف بما ال ي�ؤثر فى �صحة الحكم الم�ؤ�س�س على قاعدة
�سليمة ،فهذا التزيد مهما جاء فيه من خط�أ ال يعيب الحكم وال ي�ستوجب نق�ضه(.)79

 .٥-٩ال يعيب الحكم �إغفاله الرد على دفاع ال دليل عليه ،كما ال يعيبه الق�صور فى بع�ض
�أ�سبابه القانونية متى انتهى �إلى النتيجة ال�سليمة ،وح�سب محكمة النق�ض �أن ت�ستوفى
فى هذا الق�صور(.)81

( )77الطعن رقم 0354
( )78الطعن رقم 1445
( )79الطعن رقم 0069
( )80الطعن رقم 0245
( )81الطعن رقم 0475

ل�سنة  49مكتب فنى � 33صفحة رقم  1239بتاريخ 1982-12-23
ل�سنة  54مكتب فنى � 38صفحة رقم  813بتاريخ .1987-06-11
ل�سنة  05جمموعة عمر 1ع �صفحة رقم  1077بتاريخ 1936-04-02
ل�سنة  31مكتب فنى � 17صفحة رقم  1373بتاريخ 1966-06-14
ل�سنة  39مكتب فنى � 27صفحة رقم  1857بتاريخ 1976-12-30
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 .٤-٩محكمة المو�ضوع غير ملزمة بتكليف الخ�صم بتقديم الدليل على دفاعه �أو لفت
نظره �إلى مقت�ضيات هذا الدفاع ،وح�سبها �أن تقليم ق�ضائها وفق ًا للم�ستندات والأدلة
المطروحة عليها بما يكفى لحمله ف�إذا �أغفل الحكم التحدث عن دفاع لم يقدم الخ�صم
الم�ستندات التى ا�ستدل بها عليه ف�إنه ال يكون قد �شابه ق�صور فى الت�سبيب(.)80
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 .1كتاب "في ال�شعر الجاهلي":
مقدمة:
هذا نموذج من النماذج الم�ضيئة والتى طالما نعود �إليه عند مواجهة هجمات التكفير
فالتحقيق الذى �أجرته النيابة العامة مع د.طه ح�سين عما جاء فى كتابه "فى ال�شعر الجاهلى"
والذى كان من بع�ض النواحى �أول م�سا�س مبا�شر بالإ�سالم بقلم يدين �صاحبه بالإ�سالم وتعلم
فى الأزهر ،وفى بلد يدين غالبيته بالإ�سالم ،وفوق �أر�ضه �شيد الأزهر فنظر �إلى القر�آن نظرته
�إلى ن�ص �أدبى ونظر �إلى هذا الن�ص الأدبى فى �سياقه التاريخى ومحيطه البيئى ،حيث ال�ضغوط
االقت�صادية والمناورات ال�سيا�سية والغزوات الع�سكرية والأهواء ال�شخ�صية ،ت�شارك فى �صنع
الن�ص وتنعك�س فى تف�سير القدماء له ور�ؤيتهم� ،إال �أن الملفت للنظر فى هذا التحقيق هو الثقافة
الوا�سعة والرفيعة للمحقق والذى انتهى �إلى حفظ الأوراق بت�سبيب قانونى وعلمى رائع.

ن�ص بيان االتهام:
نحن محمد نور رئي�س نيابة م�صر
من حيث �إنه بتاريخ  3مايو �سنة 1926م قدم بالغ من ال�شيخ خليل ح�سنين الطالب بالق�سم
العالي بالأزهر ل�سعادة النائب العمومي يتهم فيه الدكتور طه ح�سين الأ�ستاذ بالجامعة الم�صرية
ب�أنه �ألف كتابا �أ�سماه "في ال�شعر الجاهلي" ون�شره على الجمهور ،وفي هذا الكتاب طعن �صريح
في القر�آن العظيم ،حيث ن�سب الخرافة والكذب لهذا الكتاب ال�سماوي الكريم �إلى �آخر ما ذكره
في بالغه.
وبتاريخ  5يونيو �سنة 1926م �أر�سل ف�ضيلة �شيخ الجامع الأزهر ل�سعادة النائب العمومي
خطابا يبلغ به تقريرا رفعه علماء الجامع الأزهر عن كتاب �ألفه طه ح�سين المدر�س بالجامعة
الم�صرية �أ�سماه "في ال�شعر الجاهلي"كذب فيه القر�آن �صراحة ،وطعن فيه على النبي �صلى
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وثيقة
قرار النيابة في ق�ضية كتاب "في ال�شعر الجاهلي"
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اهلل عليه و�سلم وعلى ن�سبه ال�شريف و�أهاج بذلك ثائرة المتدينين و�أتى فيه بما يخل بالنظم
العامة ويدعوالنا�س للفو�ضى ،ويطلب اتخاذ الو�سائل القانونية الفعالة الناجحة �ضد هذا الطعن
على دين الدولة الر�سمي وتقديمه للمحاكمة ،وقد �أرفق بهذا البالغ �صورة من تقرير �أ�صحاب
الف�ضيلة العلماء الذي �أ�شار �إليه في كتابه .وبتاريخ � 14سبتمبر �سنة  1921تقدم �إلينا بالغ �آخر من
ح�ضرة "عبد الحميد البنان" �أفندي ع�ضومجل�س النواب ذكر فيه �أن الأ�ستاذ طه ح�سين المدر�س
بالجامعة الم�صرية ن�شر ووزع وعر�ض للبيع في المحافل والمحالت العمومية كتابا �أ�سماه "في
ال�شعر الجاهلي" طعن وتعدى فيه على الدين الإ�سالمي  -وهودين الدولة  -بعبارات �صريحة
واردة في كتابه �سنبينه في التحقيقات.
وحيث �إنه نظرا لتغيب الدكتور طه ح�سين خارج القطر الم�صري قد �أرج�أنا التحقيق �إلى
ما بعد عودته .فلما عاد بد�أنا التحقيق بتاريخ �19أكتوبر �سنة 1926م ف�أخذنا �أقوال المبلغين
جملة بالكيفية المذكورة بمح�ضر التحقيق ثم ا�ستجوبنا الم�ؤلف .وبعد ذلك �أخذنا في درا�سة
المو�ضوع بقدر ما �سمحت لنا الحالة.
وحيث �إنه ات�ضح من �أقوال المبلغين �أنهم ين�سبون للم�ؤلف �أنه طعن على الدين الإ�سالمي
في موا�ضع �أربعة من كتابه:
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الأول� :أن الم�ؤلف �أهان الدين الإ�سالمي بتكذيب القر�آن الكريم في �أخباره عن �إبراهيم
و�إ�سماعيل ،حيث ذكر في �ص  26من كتابه "للتوراة �أن تحدثنا عن �إبراهيم و�إ�سماعيل ،وللقر�آن
�أن يحدثنا عنهما �أي�ضا .ولكن ورود هذين اال�سمين في التوراة والقر�آن ال يكفي لإثبات وجودهما
التاريخي ،ف�ضال عن �إثبات هذه الق�صة التي تحدثنا بهجرة �إ�سماعيل بن �إبراهيم �إلى مكة ون�ش�أة
العرب الم�ستعربة فيها ونحن م�ضطرون �إلى �أن نرى في هذه الق�صة نوعا من الحيلة في �إثبات
ال�صلة بين اليهود والعرب من جهة وبين الإ�سالم واليهود والقر�آن من جهة �أخرى" �إلى �آخر ما
جاء في هذا ال�صدد.
الثاني :ما تعر�ض له الم�ؤلف في �ش�أن القراءات ال�سبع المجمع عليها والثابتة لدى
الم�سلمين جميعا و�أنه في كالمه عنها يزعم عدم �إنزالها من عند اهلل ،و�أن هذه القراءات �إنما
قر�أتها العرب ح�سبما ا�ستطاعت ال كما �أوحى اهلل بها �إلى نبيه مع �أن معا�شر الم�سلمين يعتقدون
�أن كل هذه القراءات مروية عن اهلل تعالى على ل�سان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
الثالث :ين�سبون للم�ؤلف �أنه طعن في كتابه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم طعنا فاح�شا

من حيث ن�سبه ،فقال في �ص  72من كتابه " :ونوع �آخر من ت�أثير الدين في انتحال ال�شعر و�إ�ضافته
�إلى الجاهليين ،وهوما يت�صل بتعظيم �ش�أن النبي من ناحية �أ�سرته ون�سبه �إلى قري�ش ،فلأمر ما
اقتنع النا�س ب�أن النبي يجب �أن يكون �صفوة بني ها�شم و�أن يكون بنو ها�شم �صفوة بني عبد مناف
و�أن يكون عبد مناف �صفوة بني ق�صي و�أن يكون ق�صي �صفوة قري�ش وقري�ش �صفوة م�ضر وم�ضر
�صفوة عدنان وعدنان �صفوة العرب والعرب �صفوة الإن�سانية كلها" .وقالوا �إن تعدي الم�ؤلف
بالتعري�ض بن�سب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم والتحقير من قدره تع ّد على الدين وجرم عظيم
ي�سيء �إلى الم�سلمين والإ�سالم ،فهو قد اجتر�أ على �أمر لم ي�سبقه �إليه كافر وال م�شرك.

ومن حيث �إن العبارات التي يقول المبلغون �إن فيها طعنا على الدين الإ�سالمي �إنما جاءت
في كتاب في �سياق الكالم على مو�ضوعات كلها متعلقة بالغر�ض الذي �ألف من �أجله ،فلأجل
الف�صل في هذه ال�شكوى ال يجوز انتزاع تلك العبارات من مو�ضوعها والنظر �إليها منف�صلة،
و�إنما الواجب تو�صال �إلى تقديرها تقديرا �صحيحا بحثها ،حيث هي في مو�ضوعها من الكتاب
ومناق�شتها في ال�سياق الذي وردت فيه وبذلك يمكن الوقوف على ق�صد الم�ؤلف منها وتقدير
م�سئوليته تقدير ًا �صحيح ًا.
عن الأمر الأول:
من حيث �إنه ما يلفت النظر وي�ستحق البحث في كتاب "في ال�شعر الجاهلي" من حيث
عالقته بمو�ضوع ال�شكوى� ،إنما هوما تناوله الم�ؤلف بالبحث في الف�صل الرابع تحت عنوان "ال�شعر
الجاهلي واللغة" من �ص� 24إلى �ص.3
ومن حيث �إن الم�ؤلف بعد �أن تكلم في الف�صل الثالث من كتابه على �أن ال�شعر المقال ب�أنه
جاهلي ال يمثل الحياة الدينية والعقلية للعرب الجاهليين و�أراد في الف�صل الرابع �أن يقدم �أبلغ ما
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الرابع � :أن الأ�ستاذ الم�ؤلف �أنكر �أن للإ�سالم �أولية في بالد العرب و�أنه دين �إبراهيم،
�إذ يقول في �ص�" : .8أما الم�سلمون فقد �أرادوا �أن للإ�سالم �أولية في بالد العرب كانت قبل �أن
يبعث النبي و�أن خال�صة الدين الإ�سالمي و�صفوته هي خال�صة الدين الحق الذي �أوحاه اهلل �إلى
الأنبياء من قبل"� ..إلى �أن يقول في �ص" : 81و�شاعت في العرب �أثناء ظهور الإ�سالم وبعده فكرة
�أن الإ�سالم يجدد دين �إبراهيم ,ومن هنا �أخذوا يعتقدون �أن دين �إبراهيم هذا قد كان دين
العرب في ع�صر من الع�صور ثم �أعر�ضت عنه لما �أ�ضلها به الم�ضلون وان�صرفت عنه �إلى عبادة
الأوثان"� ..إلى �آخر ما ذكره في هذا المو�ضوع.
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لديه من الأدلة على عدم الت�سليم ب�صحة الكثرة المطلقة من ال�شعر ،فقال �إن هذا ال�شعر بعيد كل
البعد عن �أن يمثل اللغة العربية في الع�صر الذي يزعم الرواة �أنه قيل فيه.
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وحيث �إن الم�ؤلف �أراد �أن يدلل على �صحة هذه النظرية فر�أى بحق من الواجب عليه �أن
يبد�أ بتعرف اللغة الجاهلية فقال" :ولنجتهد في تعرف اللغة الجاهلية هذه ،ما هي �أوماذا كانت
في الع�صر الذي يزعم الرواة �أن �شعرهم الجاهلي هذا قد قيل فيه" .وقد �أخذ في بحث هذا
الأمر فقال �إن الر�أي الذي اتفق عليه الرواة �أوكادوا يتفقون عليه ،هو�أن العرب ينق�سمون �إلى
ق�سمين؛ قحطانية منازلهم الأولى في اليمن ،وعدنانية منازلهم الأولى في الحجاز ،وهم متفقون
على �أن القحاطنة عرب منذ خلقهم اهلل فطروا على العربية فهم العاربة ،وعلى �أن العدنانية
اكت�سبوا العربية اكت�سابا ،كانوا يتكلمون لغة �أخرى هي العبرانية �أوالكلدانية ،ثم تعلموا لغة العرب
العاربة فمحيت لغتهم الأولى من �صدورهم وثبتت فيها هذه اللغة الثانية الم�ستعارة وهم متفقون
على �أن هذه العدنانية الم�ستعربة �إنما يت�صل ن�سبها ب�إ�سماعيل بن �إبراهيم ،وهم يروون حديثا
يتخذونه �أ�سا�سا لكل هذه النظرية خال�صته �أن �أول من تكلم العربية ون�سى لغة �أبيه هو�إ�سماعيل
بن �إبراهيم .وبعد �أن فرغ من تقرير ما اتفق عليه الرواة في هذه النقطة قال � :إن الرواة يتفقون
�أي�ضا على �شيء �آخر ،وهو �أن هناك خالفا قويا بين لغة حمير وبين لغة عدنان م�ستندا �إلى ما
روي عن �أبي عمروبن العالء من �أنه كان يقول" :ما ل�سان حمير بل�ساننا وال لغتهم بلغتنا" وعلى
�أن البحث الحديث قد �أثبت خالفا جوهريا بين اللغة التي كان ي�صطنعها النا�س في جنوب البالد
العربية واللغة التي كانوا ي�صطنعونها في �شمال هذه البالد ،و�أ�شار �إلى وجود نقو�ش ون�صو�ص
تثبت هذا الخالف في اللفظ وفي قواعد النحووالت�صريف ،بعد ذلك حاول الم�ؤلف حل هذه
الم�س�ألة ب�س�ؤال �إنكاري فقال � :إذا كان �أبناء �إ�سماعيل قد تعلموا العربية من العرب العاربة فكيف
بعد ما بين اللغتين لغة العرب العاربة ولغة العرب الم�ستعربة ،ثم قال �إنه وا�ضح جدا لمن له �إلمام
بالبحث التاريخي عامة ويدر�س الأقا�صي�ص والأ�ساطير خا�صة �أن هذه النظرية متكلفة م�صطنعة
في ع�صور مت�أخرة دعت �إليها حاجة دينية �أواقت�صادية �أو�سيا�سية.
ثم قال بعد ذلك" :للتوراة �أن تحدثنا عن �إبراهيم و�إ�سماعيل ،وللقر�آن �أن يحدثنا عنهما
�أي�ضا .ولكن ورود هذين اال�سمين في التوراة والقر�آن ال يكفي لإثبات وجودهما التاريخي ف�ضال
عن �إثبات هذه الق�صة التي تحدث بهجرة �إ�سماعيل بن �إيراهيم �إلى مكة ون�ش�أة العرب الم�ستعربة
فيها" .وظاهر من �إيراد الم�ؤلف هذه العبارة �أن يعطي دليله �شيئا من القوة بطريقة الت�شكك
في وجود �إبراهيم و�إ�سماعيل التاريخي وهويرمي بهذا القول �إنه ما دام �إ�سماعيل وهوالأ�صل في

نظرية العرب العاربة والعرب الم�ستعربة م�شكوكا في وجوده التاريخي فمن باب �أولى ما ترتب
على وجوده مما يرويه الرواة� .أراد الم�ؤلف �أن يوهم ب�أن لر�أيه �أ�سا�سا فقال" :ونحن م�ضطرون
�إلى �أن نرى في هذه الق�صة نوعا من الحيلة في �إثبات ال�صلة بين اليهود والعرب من جهة
وبين الإ�سالم واليهودية والقر�آن والتوراة من جهة �أخرى" .ثم �أخذ يب�سط الأ�سباب التي يظن
�أنها تبرر هذه الحيلة �إلى �أن قال�" :أمر هذه الق�صة �إذن وا�ضح ،فهي حديثة العهد ظهرت قبيل
الإ�سالم وا�ستغلها الإ�سالم ب�سبب ديني و�سيا�سي �أي�ضا ،و�إذن في�ستطيع التاريخي الأدبي واللغوي
�أال يحفل بها عندما يريد �أن يتعرف �أ�صل اللغة الف�صحى ،و�إذن فن�ستطيع �أن نقول �إن ال�صلة بين
اللغة العربية الف�صحى التي كانت تتكلمها العدنانية واللغة التي كانت تتكلمها القحطانية في
اليمن �إنما هي كال�صلة بين اللغة العربية و�أي لغة �أخرى من اللغات ال�سامية المعروفة ،و�أن ق�صة
العاربة والم�ستعربة وتعلم �إ�سماعيل العربية من جرهم كل ذلك �أحاديث �أ�ساطير ال خطر له وال
غناء فيه ...وهنا يجب �أن نالحظ على الدكتور الم�ؤلف الكتاب:

 .1ال�شعر الذي يريد �أن يبرهن على �أنه من�سوب بغير حق للجاهلية.
 .2الوقت الذي يزعم الرواة �أنه قيل فيه.
 .3اللغة التي كانت موجودة فعال في الوقت المذكور.
وبعد �أن تتهي�أ له هذه المواد يجري عملية المقارنة فيو�ضح االختالفات الجوهرية بين
لغة ال�شعر وبين لغة الزمن الذي روي �أنه قيل فيه .وي�ستخرج بهذه الطريقة الدليل على �صحة ما
يدعيه .لذا تت�ضح �أهمية ال�س�ؤال الذي و�ضعه بقوله " :لنجتهد في تعرف اللغة الجاهلية هذه ،ما
هي �أوماذا كانت في الع�صر الذي يزعم الرواة �أن �شعرهم الجاهلي هذا قد قيل فيه" .وتت�ضح
�أهمية الإجابة عنه.
ولكن الأ�ستاذ الم�ؤلف و�ضع ال�س�ؤال وحاول الإجابة عنه وتطرق في بحثه �إلى الكالم على
م�سائل في غاية الخطورة �صدم بها الأمة الإ�سالمية في �أعز ما لديها من ال�شعور ولوث نف�سه بما

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

�أنه خرج من بحثه هذا عاجزا كل العجز عن �أن ي�صل �إلى غر�ضه الذي عقد هذا الف�صل
من �أجله ،وبيان ذلك �أنه و�ضع �أول الف�صل �س�ؤاال وحاول الإجابة عنه ،وجواب هذا ال�س�ؤال في
الواقع هوالأ�سا�س الذي يجب �أن يرتكز عليه في التدليل على �صحة ر�أيه ،هو يريد �أن يدلل على
�أن ال�شعر الجاهلي بعيد كل البعد عن �أن يمثل اللغة العربية في الع�صر الذي يزعم الرواة �أنه قيل
فيه ،وبديهي �أنه للو�صول �إلى هذا الغر�ض يتعين على الباحث تح�ضير ثالثة �أمور:
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تناوله من البحث في هذا ال�سبيل بغير فائدة ولم يوفق �إلى الإجابة ،بل قد خرج من البحث بغير
جواب اللهم �إال قوله �" :إن ال�صلة بين اللغة العدنانية وبين اللغة القحطانية� ،إنما هي كال�صلة
بين اللغة العربية و�أي لغة من اللغات ال�سامية المعروفة" .وبديهي �أن ما و�صل �إليه لي�س جوابا
عن ال�س�ؤال الذي و�ضعه ،وقد نوق�ش في التحقيق في هذه الم�س�ألة فلم ي�ستطع رد هذا االعترا�ض
وال يمكن االقتناع بما ذكره في التحقيق من �أنه كتب الكتاب للإخ�صائيين من الم�ست�شرقين بنوع
خا�ص و�أن تعريف هاتين اللغتين عند الإخ�صائيين وا�ضح ال يحتاج �إلى �أن يذكر لأن قوله هنا
عجز عن الجواب ،كما �أن قوله �إن اللغة الجاهلية في ر�أيه ور�أي القدماء والم�ست�شرقين لغتان
متباينتان ال يمكن �أن يكون جوابا عن ال�س�ؤال الذي و�ضعه لأن غر�ضه من ال�س�ؤال وا�ضح في كتابه
�إذ قال " :لنجتهد في تعرف اللغة الجاهلية هذه ،ما هي" .وقد كان قرر قبل ذلك " :فنحن �إذا
ذكرنا اللغة العربية نريد بها معناها الدقيق المحدود الذي نجده في المعاجم ،حيث نبحث فيها
عن لفظ اللغة ما معناه نريد بها الألفاظ من حيث �ألفاظ تدل على معانيها ت�ستعمل حقيقة مرة
ومجازا مرة �أخرى وتتطلب تطورا مالئما لمقت�ضيات الحياة التي يحياها �أ�صحاب هذه اللغة"،
فبعد �أن حدد هوبنف�سه معنى اللغة الذي يريده فال يمكن �أن يقبل منه ما �أجاب به من �أن مراده
�أن اللغة لغتان بدون �أن يتعرف على واحدة منهما.
فالم�ؤلف �إذن في واحدة من اثنتين � :إما �أن يكون عاجزا و�إما �أن يكون �سيئ النية بحيث
قد جعل هذا البحث �ستارا لي�صل بوا�سطته �إلى الكالم في تلك الم�سائل الخطيرة التي تكلم عنها
في هذا الف�صل و�سنتكلم فيما بعد عن هذه النقطة عند الكالم عن الق�صد الجنائي.
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�أنه ا�ستدل على عدم �صحة النظرية التي رواها الرواة وهي تق�سيم العرب �إلى عاربة
وم�ستعربة وتعلم �إ�سماعيل العربية من جرهم ،بافترا�ض و�ضعه في �صيغة �س�ؤال �إنكاري� .إذا كان
�أبناء �إ�سماعيل قد تعلموا العربية من �أولئك العرب الذين ن�سميهم العاربة فكيف ب ُعد ما بين اللغة
التي كان ي�صطنعها العرب العاربة واللغة التي كان ي�صطنعها العرب الم�ستعربة .يريد الم�ؤلف
بهذا �أن يقول ،لوكانت نظرية تعلم �إ�سماعيل و�أوالده العربية من جرهم �صحيحة لوجب �أن تكون
لغة المتعلم كلغة المعلم .وهذا االعترا�ض وجيه في ذاته ولكنه ال يفيد الم�ؤلف في التدليل على
�صحة ر�أيه ،لأنه ن�سي �أمرا مهما ال يجوز غ�ض النظر عنه ،هوي�شير �إلى االختالفات التي بين لغة
حمير ولغة عدنان ،وهويق�صد لغة عدنان التي كانت موجودة وقت نزول القر�آن ،لأنه يرى من
االحتياط العلمى �أن يقرر �أن �أقدم ن�ص عربى للغة العدنانية هوالقر�آن وهويعلم �أن حمير �آخر دول
العرب القحطانية ،وقد م�ضى من وقت وجود �إ�سماعيل �إلى وقت وجود حمير زمن طويل جدا� ،أي

�أنه قد انق�ضى من الوقت الذي يروي �أن �إ�سماعيل تعلم فيه اللغة العربية من جرهم �إلى الوقت
الذي اختاره الم�ؤلف للمقارنة بين اللغتين زمن يتعذر تحديده ،ولكنه على كل حال زمن طويل
جدا ال يقل عن ع�شرين قرنا ،فهل يريد الم�ؤلف مع هذا �أن يتخذ االختالفات التي بين اللغتين
دليال على عدم �صحة نظرية الرواة غير حا�سب ح�سابا للتطور الواجب ح�صوله في اللغة ب�سبب
م�ضي هذا الزمن الطويل ما ي�ستدعيه توالي الع�صور من تتابع الحوادث واختالف الظروف ؟� .إن
الأ�ستاذ قد �أخط�أ في ا�ستنتاجه بغير �شك .ون�ستطيع �إذن �أن نقول �إن ا�ستنتاجه ال ي�صلح دليال
على ف�ساد نظرية الرواة التي يريد �أن يهدمها و�إنه �إذا ما ثبت وجود خالف مهما كان مداه بين
اللغتين ف�إن هذا ال ينفي �صحة الرواية التي يرويها الرواة من حيث تعلم �إ�سماعيل العربية من
جرهم ،وال ي�ضيرها �أن الأ�ستاذ الم�ؤلف ينكرها بغير دليل لأن طريقة الإنكار والت�شكيك بغير دليل
طريقة �سهلة جدا في متناول كل �إن�سان عالما كان �أوجاهال.

و�أخبرني يون�س عن �أبي عمر قال " :العرب كلها ولد �إ�سماعيل �إال حمير وبقايا جرهم".
 راجع �ص 8من كتاب (طبقات ال�شعراء) طبعة مطبعة ال�سعادة  -فواجب على الم�ؤلف �إذن وقداعتمد �صحة العبارة الأولى �أن ي�سلم �أي�ضا ب�صحة العبارة الثانية ،لأن الراوي واحد والمروي عنه
واحد .وتكون نتيجة ذلك �أنه ف�سر ما اعتمد عليه من �أقوال �أبي عمروبن العالء بغير ما �أراده بل
ف�سره بعك�س ما �أراده ويتعين �إ�سقاط هذا الدليل.
و�أما عن الدليل الثاني ف�إن الم�ؤلف لم يتكلم عنه ب�أكثر من قوله " :ولدينا الآن نقو�ش
ون�صو�ص تمكننا من �إثبات هذا الخالف" .ف�أردنا عند ا�ستجوابه �أن ن�ستو�ضحه ما �أجمل فعجز،
ولي�س �أدل هذا العجز من �أن نذكر هنا ما دار في التحقيق من المناق�شة ب�ش�أن هذه الم�س�ألة:
�س .هل يمكن لح�ضرتكم الآن تعريف اللغة الجاهلية الف�صحى وعلى لغة حمير وبيان

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

على �أننا نالحظ �أي�ضا على الم�ؤلف �أنه لم يكن دقيقا في بحثه ،وهوذلك الرجل الذي
يت�شدد كل الت�شدد في التم�سك بطرق البحث عن �أمرين ،الأول ما روي عن �أبي عمروبن العالء
من �أنه كان يقول" :ما ل�سان حمير بل�ساننا وال لغتهم بلغتنا" .والثاني قوله " :ولدينا الآن نقو�ش
ون�صو�ص تمكننا من �إثبات هذا الخالف في اللفظ وفي قواعد النحووالت�صريف �أي�ضا".
�أما عن الدليل الأول ف�إن ما رواه �أبوعبد اهلل بن �س ّالم الجمحي م�ؤلف (طبقات ال�شعراء)
عن �أبي عمروبن العالء "ما ل�سان حمير و�أقا�صي اليمن بل�ساننا وال عربيتهم عربيتنا" .وقد يكون
للم�ؤلف م�آرب من وراء تغيير الن�ص ،على �أن الذي نريد �أن نالحظه هو�أن ابن �س ّالم ذكر قبيل
هذه الرواية في ال�صفحة نف�سها ما ي�أتي :
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الفرق بين لغة حمير ولغة عدنان ومدى هذا الفرق وذكر بع�ض الأمثلة ت�ساعدنا على
فهم ذلك ؟
ج .قلت �إن اللغة الجاهلية في ر�أيي ور�أي القدماء والم�ست�شرقين لغتان متباينتان على الأقل،
�أولهما لغة حمير ،وهذه اللغة قد در�ست وو�ضعت لها قواعد النحووال�صرف والمعاجم ،ولم
يكن �شيء من هذا معروفة قبل االكت�شافات الحديثة ،وهي كما قلت مخالفة للغة العربية
الف�صحى التي �س�ألتم عنها مخالفة جوهرية في اللفظ والنحووقواعد ال�صرف ،وهما �إلى
اللغة الحب�شية القديمة �أقرب منها �إلى اللغة العربية الف�صحى ،ولي�س �شك في �أن ال�صلة
بينها وبين لغة القر�آن وال�شعر كال�صلة بين ال�سريانية وبين هذه اللغة القر�آنية .ف�أما �إيراد
الن�صو�ص والأمثلة فيحتاج �إلى ذاكرة لم يهبها اهلل لي ،وال بد من الرجوع �إلى الكتب المدونة
في هذه اللغة .
�س .هل يمكن لح�ضرتكم �أن تبينوا لنا هذه المراجع �أوتقدموها لنا ؟
ج� .أنا ال �أقدم �شيئا
�س .هل يمكن لح�ضرتكم �أن تبينوا �إلى �أي وقت كانت موجودة اللغة الحميرية ومبد�أ
وجودها �إن �أمكن ؟
ج .مبد�أ وجودها لي�س من ال�سهل تحديده ولكن ال �شك في �أنها كانت معروفة تكتب قبل
القرن الأول للم�سيح وظلت تتكلم �إلى ما بعد الإ�سالم ،ولكن ظهور الإ�سالم و�سيادة اللغة
القر�شية محيا (محوا) غيرها من اللغات المختلفة في البالد العربية وغير العربية و�أق ّرا
مكانهما لغة القر�آن .
�س .هل يمكن لح�ضرتكم �أي�ضا �أن تذكروا لنا مبد�أ اللغة العدنانية ولو بوجه التقريب؟
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ج .لي�س من ال�سهل معرفة مبد�أ اللغة العدنانية وكل ما يمكن �أن يقال بطريقة عملية هو�أن
لدينا نقو�شا قليلة جدا يرجع عهدها �إلى القرن الرابع للميالد ،وهذه النقو�ش العربية من
اللغة العدنانية ولكن الم�ست�شرقين يرون �أنها لهجة قبطية و�إذن فقد يكون من احتياط
العالم �أن نرى �أقدم ن�ص عربي يمكن االعتماد عليه من الوجهة العلمية �إلى الآن �إنما
هوالقر�آن حتى ن�ستك�شف نقو�شا �أظهر و�أكثر مما لدينا.
�س .هل تعتقدون ح�ضرتكم �أن اللغة �سواء كانت اللغة الحميرية �أواللغة العدنانية كانت
باقية على حالها من وقت ن�ش�أتها �أوح�صل بها تغيير �سبب تمادي الزمن واالختالط ؟

ج .ما �أظن �أن لغة من اللغات ت�ستطيع �أن تبقى قرونا دون �أن تتطور ويح�صل فيها التغيير
الكثير.

ويقول الم�ؤلف �أي�ضا :والتي �أثبت البحث الحديث �أن لها لغة �أخرى غير اللغة العربية -
وقد �أبنا فيما �سلف �أنه عجز في �إثبات هذه الم�س�ألة عن �إثبات ما يدعيه  -ومن الغريب �أنه عندما
بد�أ البحث اكتفى ب�أن قال  :ولدينا الآن نقو�ش ون�صو�ص تمكننا من �إثبات هذا الخالف في اللفظ
وفي قواعد النحووالت�صريف �أي�ضا ،ولكنه انتهى ب�أن قرر ب�أن البحث الحديث �أثبت �أن لها لغة
�أخرى غير اللغة العربية!!!
قرر الأ�ستاذ في التحقيق �أنه ال �شك في �أن اللغة الحميرية ظلت تتكلم �إلى ما بعد الإ�سالم،
ف�إن كانت هذه اللغة هي لغة �أخرى غير اللغة العربية كما يوهم �أنه انتهى به بحثه هل له �أن يفهمنا
كيف ا�ستطاع عرب اليمن فهم القر�آن وحفظه وتالوته؟
نحن ن�سلم ب�أنه البد من وجود اختالفات بين لغة حمير وبين لغة عدنان ،بل ونقول �إنه البد
من وجود �شيء من االختالفات بين بع�ض القبائل وبين البع�ض الآخر ممن يتكلمون لغة واحدة من
اللغتين المذكورتين ،ولكنها على كل حال اختالفات ال تخرجها عن العربية وهذه االختالفات هي

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

ونحن مع هذا ال نريد �أن ننفي وجود اختالف بين اللغتين وال نق�صد �أن نعيب على الم�ؤلف
جهله بهذه الأمور ف�إنها في الحقيقة ما زالت من المجاهل ،وما و�صل �إليه الم�ست�شرقون
من اال�ستك�شافات ال ينير الطريق ،و�إنما الذي نريد �أن ن�سجله عليه هو�أنه بنى �أحكامه على
�أ�سا�س ما زال مجهوال� ،إذ �إنه يقرر بجر�أة في �آخر الف�صل الذي نتكلم ب�ش�أنه" :والنتيجة
لهذا البحث كله تردنا �إلى المو�ضوع الذي ابتد�أنا به منذ حين وهو �أن هذا ال�شعر الذي
ي�سمونه الجاهلي ال يمثل اللغة الجاهلية وال يمكن �أن يكون �صحيحا ،ذلك لأننا نجد بين
ه�ؤالء ال�شعراء الذين ي�ضيفون �إليهم �شيئا كثيرا من ال�شعر الجاهلي قوما ينت�سبون �إلى
عرب اليمن �إلى هذه القحطانية العاربة التي تتكلم لغة غير لغة القر�آن الكريم والتي كان
يقول عنها عمروبن العالء� :إن لغتها مخالفة للغة العرب ،التي �أثبت البحث الحديث �أنها
لغة �أخرى غير اللغة العربية" -فمتى قال �أبوعمروبن العالء �إنها لغة مخالفة للغة العرب.
لقد �أ�شرنا �إلى التغيير الذي �أحدثه الم�ؤلف فيما روي عن �أبي عمروبن العالء ,حيث حذف
روايته .وقلنا قد يكون للم�ؤلف م�آرب من وراء هذا التغيير ،فهذا هوم�أربه� ،إن الأ�ستاذ ح ّرف
في الرواية عمدا لي�صل �إلى تقرير هذه النتيجة.
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التي ق�صدها �أبوعمروبن العالء بقوله " :ما ل�سان حمير بل�ساننا" ،والم�ؤلف ال ي�ستطيع �أن ينكر
االختالط الذي البد منه بين القبائل المختلفة خ�صو�صا في �أمة متنقلة بطبيعتها كالأمة العربية،
والبد لها جميعا من لغة عامة تتفاهم بها هي اللغة الأدبية ،وقد �أ�شار هوبنف�سه �إليها في �ص17
من كتابه ،حيث قال عن القر�آن" :ولكنه كان كتابا عربيا لغته هي اللغة العربية الأدبية التي كان
ي�صطنعها النا�س في ع�صره �أي في الع�صر الجاهلي .وهذه اللغة الأدبية هي لغة الكتابة ولغة
ال�شعر" ،والم�ؤلف نف�سه عندما تكلم في الف�صل الخام�س ع�شر عن ال�شعر الجاهلي واللهجات
بحث في �ص 35و 36و 37بحثا ي�ؤيد هذا المعنى و�إن كان يدعي بغير دليل �أن الإ�سالم قد فر�ض
على العرب جميعا لغة عامة واحدة هي لغة قري�ش مع �أنه �سبق �أن ذكر في �ص� 17أن لغة القر�آن
هي اللغة العربية الأدبية التي كان ي�صطنعها النا�س في ع�صره �أي في الع�صر الجاهلي ف ِلم ال
تكون لهذه اللهجة الأدبية ال�سيادة العامة من قبل نزول القر�آن بزمن طويل وكيف ي�ستطيع هوهذا
التحديد وعالم ي�ستند؟.
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يت�ضح مما تقدم �أن عدم ظهور خالف في اللغة ال يدل في ذاته حتما على عدم ظهور
�صحة ال�شعر .ونحن ال نريد بما قدمنا �أن نتولى الدفاع عن �صحة ال�شعر الجاهلي �إذ �إن هذه
الم�س�ألة لي�ست حديثة العهد ابتدعها الم�ؤلف و�إنما هي م�س�ألة قديمة قررها �أهل الفن وال�شعر كما
قال(ابن �س ّالم) �صناعة وثقافة يعرفها �أهل العلم ك�سائر �أ�صناف العلم وال�صناعات ،وهويحتاج
في تمييزه �إلى خبير كالل�ؤل�ؤ والياقوت ال يعرف ب�صنعة وال وزن دون المعاينة ممن يب�صره -
ولكن الذي نريد �أن ن�شير �إليه �إنما هوالخط�أ الذي اعتاد �أن يرتكبه الم�ؤلف في �أبحاثه ،حيث بد�أ
بافترا�ض يتخيله ثم ينتهي ب�أن يركب عليه قواعد ك�أنها حقائق ثابتة كما فعل في �أمر االختالفات
بين لغة حمير وبين لغة عدنان ثم م�س�ألة �إبراهيم و�إ�سماعيل وهجرتهما �إلى مكة وبناء الكعبة� ،إذ
بد�أ فيها ب�إظهار ال�شك ثم انتهى باليقين بد�أ بقوله" :للتوراة �أن تحدثنا عن �إبراهيم و�إ�سماعيل
وللقر�آن �أن يحدثنا عنهما �أي�ضا ولكن ورود هذين اال�سمين في التوراة والقر�آن ال يكفي لإثبات
وجودهما التاريخي ف�ضال عن �إثبات هذه الق�صة التي تحدثنا بهجرة �إ�سماعيل بن �إبراهيم �إلى
مكة ون�ش�أة العرب الم�ستعربة فيها"� .إلى هنا �أظهر ال�شك لعدم قيام الدليل التاريخي في نظره،
كما تتطلبه الطرق الحديثة ثم انتهى ب�أن قرر في كثير من ال�صراحة� :أن �ضعف هذه الق�صة �إذن
وا�ضح ،فهي حديثة العهد ظهرت قبل الإ�سالم ل�سبب ديني �.....إلخ .فما هوالدليل الذي انتقل به
من ال�شك �إلى اليقين؟

هل دليله هو قوله "نحن م�ضطرون �إلى �أن نرى في هذه الق�صة نوعا من الحيلة في �إثبات
ال�صلة بين اليهود وبين العرب من جهة وبين الإ�سالم واليهودية والقر�آن والتوراة من جهة �أخرى؟
و�أن �أقدم ع�صر يمكن �أن تكون قد ن�ش�أت فيه هذه الفكرة �إنما هوذلك الع�صر الذي �أخذ اليهود
ي�ستوطنون فيه �شمال البالد العربية ويبنون فيه الم�ستعمرات �..إلخ و�أن ظهور الإ�سالم وما كان
من الخ�صومة بينه وبين وثنية العرب من غير �أهل الكتاب قد اقت�ضى �أن نثبت ال�صلة بين المدن
الجديدة وبين ديانتي الن�صارى واليهود و�أنه مع ثبوت ال�صلة الدينية يح�سن �أن ت�ؤيدها �صلة
مادية �...إلخ".

 .1فلي�س ببعيد �أن يكون ...
 .2فما الذي يمنع ...
 .3ونحن نعتقد ...
 .4و�إذن فلي�س ما يمنع قري�شا من �أن تقبل هذه الأ�سطورة.
 .5و�إذن فن�ستطيع �أن نقول!!!
فالأ�ستاذ الم�ؤلف في بحثه �إذا ر�أى �إنكار ال�شيء يقول ال دليل على الأدلة التي تتطلبها
الطرق الحديثة للبحث ح�سب الخطة التي ر�سمها في منهج البحث و�إذا ر�أى تقرير �أمر ال يدلل
عليه بغير الأدلة التي �أح�صيناها له وكفى بقوله حجة.
�سئل الأ�ستاذ في التحقيق عن �أ�صل هذه الم�س�ألة "�أي تلفيق الق�صة" وهل هي من
ا�ستنتاجه �أونقلها .فقال" :فر�ض فر�ضته �أنا دون �أن �أطلع عليه في كتاب �آخر ،وقد �أخبرت بعد �أن

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

�إذا كان الأ�ستاذ الم�ؤلف يرى �أن ظهور الإ�سالم قد اقت�ضى �أن تثبت ال�صلة بينه وبين
ديانتي اليهود والن�صارى ،و�أن القرابة المادية الملفقة بين العرب واليهود الزمة لإثبات ال�صلة
بين الإ�سالم واليهودية فا�ستغلها لهذا الغر�ض ،فهل له �أن يبين ال�سبب في عدم اهتمامه �أي�ضا
بمثل هذه الحيلة لتوثيق ال�صلة بين الإ�سالم والن�صرانية ؟ وهل عدم اهتمامه هذا معناه عجزه
�أوا�ستهانته ب�أمر الن�صرانية ؟ وهل من يريد توثيق ال�صلة مع اليهود ب�أي ثمن ،حتى با�ستغالل
التلفيق هوالذي يقول عنهم في القر�آن " :لتجدن �أ�شد النا�س عداوة للذين �آمنوا اليهود والذين
�أ�شركوا"� .إن الأ�ستاذ ليعجز عن تقديم هذا البيان� ،إذ �إن كل ما ذكره في هذه الم�س�ألة �إما
هوخيال في خيال وكل ما ا�ستند �إليه من �أدلة هو:
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ظهر الكتاب �أن �شيئا من هذا الفر�ض يوجد في بع�ض كتب المب�شرين ،ولكن لم �أفكر فيه حتى بعد
ظهور كتابي" .على �أنه �سواء كان الفر�ض من تخيله كما يقول �أومن نقله عن ذلك المب�شر الذي
ي�ستتر تحت ا�سم (ها�شم العربي) ف�إنه كالم ال ي�ستند �إلى دليل وال قيمة له ،على �أننا نالحظ �أن
ذلك المب�شر مع ما هوظاهر من مقاله من غر�ض الطعن على الإ�سالم كان في عباراته �أظرف
من م�ؤلف كتاب ال�شعر الجاهلي لأنه لم يتعر�ض لل�شك في وجود �إبراهيم و�إ�سماعيل بالذات و�إنما
اكتفى ب�أن �أنكر �أن �إ�سماعيل �أبوالعرب العدنانيين ،وقال �إن حقيقة الأمر في ق�صة �إ�سماعيل �أنها
د�سي�سة لفقها قدماء اليهود للعرب تزلفا �إليهم �...إلخ .كما نالحظ �أي�ضا �أن ذلك المب�شر قد
يكون له عذره في �سلوك هذا ال�سبيل لأن وظيفته التب�شير لدينه وهذا غر�ضه الذي يتكلم فيه ولكن
ما عذر الأ�ستاذ الم�ؤلف في طرق هذا الباب وما هي ال�ضرورة التي �ألج�أته �إلى �أن يرى في هذه
الق�صة نوعا من الحيلة�...إلخ .
و�إن كان المت�سامح يرى له بع�ض العذر في الت�شكيك الذي �أظهره �أوال اعتمادا على عدم
وجود الدليل التاريخي كما يقول فما الذي دعاه �إلى �أن يقول في النهاية بعبارة تفيد الجزم�" :إن
هذه الق�صة �إذن وا�ضحة ،فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإ�سالم وا�ستغلها الإ�سالم ل�سبب ديني
وا�ضح �...إلخ" .مع اعترافه في التحقيق ب�أن الم�س�ألة فر�ض افتر�ضه.
يقول الأ�ستاذ� :إنه �إن �صح افترا�ضه ف�إن الق�صة كما كانت �شائعة بين العرب قبل الإ�سالم
فلما جاء الإ�سالم ا�ستغلها ولي�س ما يمنع �أن يتخذها اهلل في القر�آن و�سيلة لإقامة الحجة على
الخ�صوم الم�سلمين كما اتخذ غيرها من الق�ص�ص التي كانت معروفة و�سيلة �إلى االحتجاج �أو
�إلى الهداية  -وها�شم العربي يقول في مثل هذا  :ولما ظهر محمد ر�أى الم�صلحة في �إقرارها
ف�أقرها وقال للعرب �إنه يدعوهم �إلى ملة جدهم هذا الذي يعظمونه من غير �أن يعرفوه ،ف�سبحان
من �أوجد هذا التوافق بين الخواطر ...
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�إن الأ�ستاذ الم�ؤلف �أخط�أ فيما كتب و�أخط�أ �أي�ضا في تف�سير ما كتب وهو في هذه النقطة
قد تعر�ض بغير �شك لن�صو�ص القر�آن ولي�س في و�سعه الهرب بادعائه البحث العلمي منف�صال
عن الدين ،فليف�سر لنا �إذن قوله تعالى في �سورة الن�ساء�" :إنا �أوحينا �إليك كما �أوحينا �إلى نوح
والنبيين من بعده و�أوحينا �إلى �إبراهيم و�إ�سماعيل و�إ�سحاق ويعقوب والأ�سباط وعي�سى و�أيوب
ويون�س وهارون و�سليمان �...إلخ  "...وقوله في �سورة مريم " :واذكر في الكتاب �إبراهيم �إنه كان
�ص ّديقا نبيا" و "اذكر في الكتاب �إ�سماعيل �إنه كان �صادق الوعد وكان ر�سوال نبيا" وفي �سورة

والذي نراه �أن موقف الأ�ستاذ هنا ال يختلف عن موقف الأ�ستاذ (هوار) حين تكلم عن
�شعر �أمية بن �أبي ال�صلت ،وقد و�صف الم�ؤلف نف�سه هذا الموقف �ص 82و 83من كتابه بقوله" :مع
�أني من �أ�شد النا�س �إعجابا بالأ�ستاذ (هوار) وبطائفة من �أ�صحابه الم�ست�شرقين وبما ينتهون �إليه
في كثير من الأحيان من النتائج العلمية القيمة في تاريخ الأدب العربي التي يتخذونها للبحث
ف�إني ال �أ�ستطيع �أن �أقر�أ مثل هذا الف�صل دون �أن �أعجب كيف يتورط العلماء �أحيانا في مواقف ال
�صلة بينها وبين العلم".
حقا �إن الأ�ستاذ قد تورط في هذا الموقف الذي ال �صلة بينه وبين العلم بغير �ضرورة
يقت�ضيها بحثه وال فائدة يرجوها لأن النتيجة التي و�صل �إليها من بحثه وهي قوله "�إن ال�صلة
بين اللغة العدنانية وبين اللغة القحطانية كال�صلة بين اللغة العربية و�أي لغة �أخرى من اللغات
ال�سامية المعروفة و�أن ق�صة العاربة والم�ستعربة وتعلم �إ�سماعيل العربية من جرهم كل ذلك
حديث �أ�ساطير ال خطر له وال غناء فيه" ما كانت ت�ستدعي الت�شكيك في �صحة �إخبار القر�آن عن
�إبراهيم و�إ�سماعيل وبنائهما الكعبة ثم الحكم بعدم �صحة الق�صة وبا�ستغالل الإ�سالم لها ل�سبب
ديني.

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

�آل عمران "قل �آمنا باهلل وما �أنزل علينا وما �أنزل على �إبراهيم و�إ�سماعيل و�إ�سحاق ويعقوب
والأ�سباط وما �أوتي مو�سى وعي�سى والنبيون من ربهم ال نفرق بين �أحد منهم ونحن له م�سلمون"
وغير ذلك من الآيات القر�آنية الكثيرة التي ورد فيها ذكر �إبراهيم و�إ�سماعيل ،ال على �سبيل
المثال كما يدعي ح�ضرته ،وهل عقل الأ�ستاذ �سليم ب�أن اهلل �سبحانه وتعالى يذكر �أن �إبراهيم
نبي و�أن �إ�سماعيل ر�سول نبي مع �أن الق�صة ملفقة ،وماذا يقول ح�ضرته في مو�سى وعي�سى وقد
ذكرهما اهلل �سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة مع �إبراهيم و�إ�سماعيل وقال في حقهم جميعا ال
نفرق بين �أحد منهم ،وهل يرى ح�ضرته �أن ق�صة مو�سى وعي�سى من الأ�ساطير �أي�ضا قد ذكرها
اهلل و�سيلة لالحتجاج �أوللهداية كما فعل في ق�صة �إبراهيم و�إ�سماعيل ما دامت الآية تق�ضي ب�أال
نفرق بين �أحد منهم ،الحق �أن الم�ؤلف في هذه الم�س�ألة يتخبط تخبط الطائ�ش ويكاد يعترف
بخطئه لأن جوابه ي�شعر بهذا عندما �س�ألناه في التحقيق عن ال�سبب الذي دعاه �أخيرا لأن يقرر
بطريقة تفيد الجزم ب�أن الق�صة حديثة العهد ظهرت قبيل الإ�سالم فقال في �ص 37من مح�ضر
التحقيق " :هذه العبارة �إذا كانت تفيد الجزم فهي �إنما تفيده �إن �صح الفر�ض الذي قامت عليه
وربما كان فيها �شيء من الغلوولكني �أعتقد �أن العلماء جميعا عندما يفتر�ضون فرو�ضا علمية
يبيحون لأنف�سهم مثل هذا النحو من التعبير ،فالواقع �أنهم مقتنعون فيما بينهم وبين �أنف�سهم ب�أن
فرو�ضهم راجحة".
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ونحن ال نفهم كيف �أباح الم�ؤلف لنف�سه �أن يخلط بين الدين وبين العلم وهوالقائل ب�أن
الدين يجب �أن يكون بمعزل عن هذا النوع من البحث الذي هو بطبيعته قابل للتغيير والنق�ص
وال�شك والإنكار (�ص 22من مح�ضر التحقيق) و�إننا حيث نف�صل بين العلم والدين ن�ضع الكتب
ال�سماوية مو�ضع التقدي�س ونع�صمها من �إنكار المنكرين وطعن الطاعنين (�ص 24من مح�ضر
التحقيق) وال ندري لم يفعل غير ما يقول في هذا المو�ضوع .لقد �سئل في التحقيق فقال �" :إن
الداعي �أني �أناق�ش طائفة من العلماء والأدباء والقدماء والمحدثين وكلهم يقرون ب�أن العرب
الم�ستعربة �أخذوا لغتهم عن العرب العاربة بوا�سطة �إ�سماعيل بعد �أن هاجر ،وهم جميعا ي�ستدلون
على �آرائهم بن�صو�ص من القر�آن ومن الحديث فلي�س لي بد من �أن �أقول لهم �إن هذه الن�صو�ص ال
تلزمني من الوجهة العلمية".
�أما الثابت من ن�صو�ص القر�آن فق�صة الهجرة وبناء الكعبة ولي�س في القر�آن ن�صو�ص ي�ستدل
بها عن تق�سيم العرب �إلى عاربة وم�ستعربة ،وعلى �أن �إ�سماعيل �أبوالعرب العدنانيين ،وال على تعلم
بواد غير
�إ�سماعيل العربية من جرهم ،ون�ص الآية التي ثبتت الهجرة "ربنا �إني �أ�سكنت من ذريتي ٍ
ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا ال�صالة فاجعل �أفئدة من النا�س تهوي �إليهم وارزقهم من
الثمرات لعلهم ي�شكرون" ال يفيد غير �إ�سكان ذرية �إبراهيم في وادي مكة �أي �أن �إ�سماعيل هاجر
وهو �صغير (كن�ص الحديث) �إلى هذا الوادي فن�ش�أ بين �أهله وهم العرب وتعلم هو و�أبنا�ؤه لغة من
ن�ش�أوا بينهم وهي العربية لأن اللغة ال تولد مع الإن�سان و�إنما تكت�سب اكت�سابا ،وقد اندمجوا في
العرب ف�صاروا منهم وهذا االندماج ال يترتب عليه �أن يكون جميع العرب العدنانيين من ذريته
وهوما لم يقل به �أحد  -ويا ليت الأ�ستاذ الم�ؤلف حذا حذو ذلك المب�شر (ها�شم العربي) في هذه
الم�سالة ،حيث قال " :وال �إ�سماعيل نف�سه باب العرب الم�ستعربة وال تملك �أحد من بنيه على �أمة
من الأمم و�إنما ق�صارى �أمرهم �أنهم دخلوا وهم عدد قليل من قبائل العرب العديدة المجاورة
لمنازلهم فاختلطوا بها وما كانوا منها �إال كع�صاة في فالة" -راجع �ص 356من كتاب "مقالة في
الإ�سالم"  -ولو �أن الم�ؤلف فعل هذا لنجا من التورط في هذا المو�ضوع� .أما م�سالة بناء الكعبة
فلم يفهم الحكمة في نفيها واعتبرها �أ�سطورة من الأ�ساطير اللهم �إال �إذا كان مراده �إزالة كل �أثر
لإبراهيم و�إ�سماعيل ولكن ما م�صلحة الم�ؤلف من هذا ؟ اهلل �أعلم بمراده.
عن الأمر الثاني:
من حيث �إن المبلغين ين�سبون �إلى الم�ؤلف �أنه زعم "عدم �إنزال القراءات ال�سبع المجمع
عليها والثابتة لدى الم�سلمين جميعا" ويقول �إن هذه القراءات "�إنما قر�أتها العرب ح�سبما
ا�ستطاعت ال كما �أو�صى اهلل بها �إلى نبيه ،مع �أن معا�شر الم�سلمين يعتقدون �أن كل هذه القراءات

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

مروية عن اهلل تعالى على ل�سان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أن (ما) تجده فيها من �إمالة وفتح
و�إدغام وفك ونقل كله منزل من عند اهلل تعالى ا�ستدلوا على هذا بحديث النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم (�أقر�أني جبريل على حرف فلم �أزل �أ�ستزيده ويزيدني حتى انتهى �إلى �سبعة �أحرف) وعلى
قوله �صلى اهلل عليه و�سلم لما تحاكم �إليه �سيدنا عمر بن الخطاب وه�شام بن حكيم ب�سبب ما ظهر
من االختالف بين قراءة كل منهما (هكذا �أنزل ،و�إن القر�آن �أنزل على �سبعة �أحرف فاقرءوا ما
تي�سر منه) وقالوا� :إن الحديث حديث و�إن كان غير متواتر من حيث ال�سند �أي �أنه متواتر من حيث
المعنى وحيث �إنه يجب �أن يالحظ قبل الكالم عبارة الم�ؤلف �أن حديث (�أنزل القر�آن على �سبعة
�أحرف) قد ورد من رواية نحوع�شرين من ال�صحابة ال بن�صه ولكن بمعناه .وقد ح�صل اختالف
كثير في المراد بالأحرف ال�سبعة فقال بع�ضهم� :إن المراد بالأحرف ال�سبعة الأوجه التي يقع بها
االختالف في القراءة( ,راجع كتاب "البيان" لطاهر بن �صالح بن �أحمد الجزائري طبعة المنار-
"�ص )"38-37وقال بع�ضهم� :إنها �أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة نحو�( :أقبل وهلم
وتعال وعجل و�أ�سرع وانظر و�أخر و�أمهل ونحوه) (راجع �ص 39وما بعدها من الكتاب المذكور)
وقال بع�ضهم "�إنها �أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وق�ص�ص" ومثل (�ص )47وقال بع�ضهم:
�إنها �سبع لغات متفرقة في القر�آن ل�سبعة �أحياء من قبائل العرب مختلفة الأل�سن (�ص )49وقال
بع�ضهم �إن المراد بال�سبعة الأحرف �سبعة �أوجه في �أداء التالوة وكيفية النطق بالكلمات التي فيها
من �إدغام و�إظهار وتفخيم وترقيق و�إمالة و�إ�شباع ومد وق�صر وت�شديد وتخفيف وتليين ،لأن العرب
كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه في�سر اهلل عليهم ليقر�أ كل �إن�سان بما يوافق لغته وي�سهل على
ل�سانه (�ص )59وقال غيرهم خالف ذلك .
وقد قال (الحافظ �أوحاتم بن حيان الب�ستي)  :اختلف �أهل العلم في معنى الأحرف ال�سبعة
في خم�سة وثالثين قوال (�ص 59و ).6وقال ال�شرف المر�سي ( :الوجوه �أكثرها متداخلة وال �أدري
م�ستندها وال عمن نقلت) �إلى �أن قال ( :وقد ظن كثير من العوام �أن المراد بها القراءات ال�سبع
وهوجهل قبيح� ،ص 61وقال بع�ضهم هذا الحديث من الم�شكل الذي ال يدري معناه وقال �آخر
والمختار عندي �أنه من المت�شابه الذي ال يدري ت�أويله).
ور�أى (�أبوجعفر محمد بن جرير الطبري) �صاحب التف�سير ال�شهير في معنى هذا الحديث
�إنه �أنزل ب�سبع لغات وينفي �أن يكون المراد بالحديث القراءات لأنه قال ف�أما ما كان من اختالف
القراءة في رفع حرف وجره ون�صبه وت�سكين حرف وتحريكه ونقل حرف �إلى �آخر مع اتفاق
ال�صورة فمن معنى قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (�أمرت �أن �أقر�أ القر�آن على �سبعة �أحرف)
بمعزل لأنه معلوم �أنه ال حرف من حروف القر�آن مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى
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يوجب المراء به كفر المماري به في قول �أحد من علماء الأمة ( ..راجع الجزء الأول من تف�سير
القر�آن للطبري �ص 23طبع المطبعة الأميرية).
والم�ؤلف قد تعر�ض لهذه الم�س�ألة في الف�صل الخام�س الذي عنوانه (ال�شعر الجاهلي
واللهجات) حيث تكلم عن عدم ظهور اختالف في اللهجة (يريد باللهجة هنا االختالفات المحلية
في اللغة الواحدة �أوما ي�سميه الفرن�سيون "� "Dialcteأوتباعد في اللغة �أوتباين في مذهب
الكالم مع �أن لكل قبيلة لغتها ومذهبها في الكالم Kوهو يريد بذلك �أن يدلل على �أن ال�شعر الذي
لم يظهر فيه �أثر لهذه االختالفات لم ي�صدر ،عن هذه النقطة قال �إن القر�آن الذي تلى بلهجة
واحدة هي لغة قري�ش ولهجتها لم يكد يتناوله القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته
وتعددت اللهجات فيه وتباينت تباينا كثيرا ،جد القراء والعلماء المت�أخرون في �ضبطه وتحقيقه
و�أقاموا له علما �أوعلوما خا�صة ،وقد �أ�شار ب�إي�ضاح �إلى ما يريده من االختالف في القراءات فقال
"�إنما ي�شير �إلى اختالف �آخر يقبله العقل وي�سيغه النقل وتقت�ضيه �ضرورة اختالف اللهجات بين
قبائل العرب التي لم ت�ستطع �أن تغير حناجرها و�أل�سنتها و�شفاهها لتقر�أ القر�آن كما كان يتلوه
النبي وع�شريته من قري�ش فقر�أته كما كانت تتكلم ف�أمالت حيث لم تكن تميل ومدت حيث لم تكن
تمد وق�صرت حيث لم تكن تق�صر و�سكنت حيث لم تكن ت�سكن و�أدغمت �أو�أخفت �أونقلت حيث لم
تكن تدغم وال تخفي وال تنتقل".
فالم�ؤلف لم يتعر�ض بق�ضية القراءات من حيث �إنها منزلة �أوغير منزلة و�إنما قال
كثرت القراءات وتعددت اللهجات وقال� :إن الخالف الذي وقع في القراءات تقت�ضيه �ضرورة
اختالف اللهجات بين قبائل العرب التي لم ت�ستطع �أن تغير حناجرها و�أل�سنتها و�شفاهها فهو
بهذا ي�صف الواقع ،و�إن �صح ر�أي من قال �إن المق�صود بالأحرف ال�سبعة هوالقراءات ال�سبع ف�إن
هذه االختالفات التي كانت واقعة فعال كانت طبعا هي ال�سبب الذي دعا �إلى الترخي�ص للنبي
�صلى اهلل عليم و�سلم ب�أنه يقرئ كل قوم بلغتهم حيث قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :أنه قد و�سع لي
�أن �أقرئ كل قوم بلغتهم) قال �أي�ضا �( :أتاني جبريل فقال اقر�أ القر�آن على حرف واحد فقلت �إن
�أمتي ال ت�ستطيع ذلك حتى قال �سبع مرات فقال لي اقر�أ على �سبعة �أحرف الخ) ،و�إن لم ي�صح
هذا الر�أي ف�إن نوع القراءات الذي عناه الم�ؤلف �إنما هومن نوع ما �أ�شار �إليه (الطبري) بقوله
بمعزل عن قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (�أمرت �أن �أقر�أ القر�آن على �سبعة �أحرف) لأنه معلوم
�أنه ال حرف من حروف القر�آن مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر
المماري به في قول �أحد من علماء الأمة.
ونحن نرى �أن ما ذكره الم�ؤلف في هذه الم�س�ألة هوبحث علمي ال تعار�ض بينه وبين الدين
ال اعترا�ض لنا عليه.

عن الأمر الثالث:
من حيث �إن ح�ضرات المبلغين ين�سبون للأ�ستاذ الم�ؤلف �أنه طعن في كتابه النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم طعنا فاح�شا من حيث ن�سبه قال في �ص 72من كتابه " :ونوع �آخر من ت�أثير الدين
في انتحال ال�شعر و�إ�ضافته �إلى الجاهليين ،وهوما يت�صل بتعظيم �ش�أن النبي من ناحية �أ�سرته
ون�سبه �إلى قري�ش ،فلأمر ما اقتنع النا�س ب�أن النبي يجب �أن يكون �صفوة بني ها�شم و�أن يكون
بنوها�شم �صفوة بني عبد مناف و�أن يكون عبد مناف �صفوة بني ق�صي و�أن يكون ق�صي �صفوة
قري�ش وقري�ش �صفوة م�ضر وم�ضر �صفوة عدنان وعدنان �صفوة العرب والعرب �صفوة الإن�سانية
تعد
كلها" .قالوا �إن تعدي الم�ؤلف بالتعري�ض بن�سب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وتحقير من قدره ٍ
على الدين وجرم عظيم ي�سيء �إلى الم�سلمين والإ�سالم فهو قد اجتر�أ على �أمر لم ي�سبقه �إليه
كافر وال م�شرك.

ونحن ال نرى اعترا�ضا على بحثه على هذا النحومن حيث هو�إنما كل ما نالحظه عليه �أن
تكلم فيما يخت�ص ب�أ�سرة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ون�سبه في قري�ش بعبارة خالية من كل احترام
بل وب�شكل تهكمي غير الئق وال يوجد في بحثه ما يدعوه لإيراد العبارة على هذا النحو.
عن الأمر الرابع:
يقول ح�ضرات المبلغين �إن الأ�ستاذ الم�ؤلف �أنكر �أن للإ�سالم �أولية في بالد العرب و�أنه
دين �إبراهيم� ،إذ يقول�" :أما الم�سلمون فقد �أرادوا �أن للإ�سالم �أولية في بالد العرب كانت قبل �أن
يبعث النبي و�أن خال�صة الدين الإ�سالمي و�صفوته هي خال�صة الدين الحق الذي �أوحاه اهلل �إلى
الأنبياء من قبل"� ..إلى �أن قال " :و�شاعت في العرب �أثناء ظهور الإ�سالم وبعده فكرة �أن الإ�سالم
يجدد دين �إبراهيم ،ومن هنا �أخذوا يعتقدون �أن دين �إبراهيم هذا قد كان دين العرب في ع�صر
من الع�صور ثم �أعر�ضت عنه لما �أ�ضلها به الم�ضلون وان�صرفت عنه �إلى عبادة الأوثان"� ..إلخ .

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

	الم�ؤلف �أورد هذه العبارة في كالمه (على الدين وانتحال ال�شعر) والأ�سباب التي يعتقد
�أنها دعت الم�سلمين �إلى انتحال ال�شعر و�أنه كان يق�صد باالنتحال في بع�ض الأطوار �إلى �إثبات
�صحة النبوة و�صدق النبي وكان هذا النوع موجها �إلى عامة النا�س وقال بعد ذلك  :والغر�ض من
هذا االنتحال على ما يرجح � -إنما هو�إر�ضاء حاجات العامة الذين يريدون المعجزة في كل �شيء
وال يكرهون �أن يقال لهم �إن من دالئل �صدق النبي في ر�سالته �أنه كان منتظرا قبل �أن يجيء بدهر
طويل ثم و�صل �إلى ما يتعلق بتعظيم �ش�أن النبي من ناحية �أ�سرته ون�سبه في قري�ش.
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ومن حيث �إن كالم الم�ؤلف هنا هوا�ستمرار في بحث بيان �أ�سباب انتحال ال�شعر من حيث
ت�أثير الدين على االنتحال وال اعترا�ض على البحث من حيث هو .وقد قرر الم�ؤلف في التحقيق
�أنه لم ينكر �أن الإ�سالم دين �إبراهيم وال �أن له �أولية في العرب و�أن �ش�أن ما ذكره في هذه الم�س�ألة
ك�ش�أن ما ذكره في م�س�ألة الن�سب  :ر�أي الق�صا�ص في اقتناع الم�سلمين ب�أن للإ�سالم �أولية وب�أنه
دين �إبراهيم فا�ستغلوا هذا االقتناع و�أن�ش�أوا حول م�س�ألة الن�سب.
ونحن ال نرى اعترا�ضا على �أن يكون مراده بما يكتب في هذه الم�س�ألة هوما ذكر ،ولكننا
نرى �أنه �سيئ التعبير جدا في بع�ض عباراته كقوله" :ولم يكن �أحد قد احتكر ملة �إبراهيم وال زعم
لنف�سه االنفراد بت�أويلها ،فقد �أخذ الم�سلمون يردون الإ�سالم في خال�صته �إلى دين �إبراهيم هذا
الذي هو�أقدم و�أنقى من دين اليهود والن�صارى كقوله و�شاعت في العرب �أثناء ظهور الإ�سالم
وبعده فكرة �أن الإ�سالم يجدد دين �إبراهيم .ومن هنا �أخذوا يعتقدون �أن دين �إبراهيم هذا قد
كان دين العرب في ع�صر من الع�صور  "..لأن في �إيراد عباراته على هذا النحو ما ي�شعر ب�أنه
يق�صد �شيئا �آخر بجانب هذا المراد خ�صو�صا �إذا قربنا بين هذه العبارات وبين ما �سبق له ذكره
ب�ش�أن ت�شككه في وجود �إبراهيم وما يتعلق به.
عن القانون:
ن�صت المادة  12من الأمر الملكي رقم  42ل�سنة 1923م بو�ضع نظام د�ستوري للدولة
الم�صرية على �أن حرية االعتقاد مطلقة.
ون�صت المادة  14منه على �أن حرية الر�أي مكفولة ولكل �إن�سان الإعراب عن فكره بالقول
�أوبالكتابة �أوبالت�صوير �أوبغير ذلك في حدود القانون ون�صت المادة  149منه على �أن الإ�سالم
دين الدولة ,فلكل �إن�سان �إذن حرية االعتقاد بغير قيد وال �شرط ،وحرية الراى فى حدود القانون
فله �أن يعرب عن اعتقاده وفكره بالقول �أوبالكتابة ب�شرط �أال يتجاوز حدود القانون.
تعد يقع ب�إحدى الطرق
وقد ن�صت المادة  139من قانون العقوبات الأهلي على عقاب كل ٍ
العالنية المن�صو�ص عنها في المادتين  148و ،.15على �أحد الأديان التي ت�ؤدى �شعائرها علنا-
كما �أ�شرنا في البداية  -وهي جريمة.
وجريمة التعدي على الأديان في البداية  -وهي جريمة المعاقب عليها بمقت�ضى المادة
المذكورة تتكون بتوفر �أربعة �أركان :
التعدي ،ووقوع التعدي ب�إحدى طرق العلنية المبينة في المادتين  148و .15عقوبات ،ووقوع التعدي
على �أحد الأديان التي ت�ؤدى �شعائرها علنا ،و�أخيرا الق�صد الجنائي .

عن الركن الأول:
لم يذكر القانون ب�ش�أن هذا الركن في المادة �إال لفظ (تعد) وهذا اللفظ عام يمكن فهم
المراد منه بالرجوع �إلى ن�ص المادة باللغة الفرن�سية وقد عبر فيه عن التعدي بلفظ Outtaga
والقانون قد ا�ستعمل لفظ  Outtagaهذا في المواد  155و 159و.16عقوبات �أي�ضا ولما ذكر
معناها في الن�ص العربي للمواد المذكورة عبر في المادة  155بقوله (كل من انتهك حرمة)
وفي المادتين  159و .16ت�ضاف :ب�إهانة .فيت�ضح من هذا � -أن مراده بالتعدي في المادة  139كل
م�سا�س بكرامة الدين �أوانتهاك حرمته � ّ
أوالحط من قدره �أواالزدراء به ،لأن الإهانة ت�شمل كل هذه
المعاني بال �شك.

عن الركن الثاني:
	ال كالم في هذا الركن لأن الطعن ال�سابق بيانه قد رفع بطريق العلنية� ،إذ �إنه ورد في
كتاب (في ال�شعر الجاهلي) الذي طبع ون�شر وبيع في المحالت.
عن الركن الثالث:
ال نزاع في هذا الركن �أي�ضا لأن التعدي وقع على الدين الإ�سالمي الذي ت�ؤدى �شعائره علنا
وهوالدين الر�سمي للدولة.

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

وحيث �إنه بالرجوع �إلى الوقائع التي ذكرها الدكتور طه ح�سين والتي تكلمنا عنها تف�صيال
تعد على
وتطبيقا على القانون يت�ضح �أن كالمه الذي بحثناه تحت عنوان (الأمر الأول) فيه ٍ
الدين الإ�سالمي لأنه انتهك حرمة هذا الدين ب�أن ن�سب �إلى الإ�سالم �أنه ا�ستغل ق�صة ملفقة هي
ق�صة هجرة �إ�سماعيل بن �إبراهيم �إلى مكة وبناء �إبراهيم و�إ�سماعيل للكعبة واعتبار هذه الق�صة
�أ�سطورة و�أنها من تلفيق اليهود و�أنها حديثة العهد ظهرت قبيل الإ�سالم �إلى �آخر ما ذكرناه
تف�صيال عند الكالم عن الوقائع وهوبكالمه هذا يرمي الدين الإ�سالمي ب�أنه م�ضلل في �أمور هي
عقائد في القر�آن باعتبار �أنها حقائق ال مرية فيها ،كما �أن كالمه الذي بحثناه تحت عنوان (الأمر
الرابع) قد �أورده على �صورة ت�شعر ب�أنه يريد به �إتمام فكرته ب�ش�أن ما ذكر� -أما كالمه ب�ش�أن ن�سب
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فهو�إن لم يكن فيه طعن ظاهر� ،إال �أنه �أورده بعبارة تهكمية ت�شف عن
ّ
الحط من قدره  -و�أما ما ذكر ب�ش�أن القراءات مما تكلمنا عنه في الأمر الثاني ف�إنه بحث بريء
من الوجهة العلمية والدينية �أي�ضا وال �شيء فيه ي�ستوجب الم�ؤاخذة ال من الوجهة الأدبية وال من
الوجهة القانونية .
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عن الركن الرابع:
هذا الركن هوالركن الأدبي الذي يجب �أن يتوفر في كل جريمة .فيجب �إذن لمعاقبة
الم�ؤلف �أن يقوم الدليل على توفر الق�صد الجنائي لديه .بعبارة �أو�ضح يجب �أن يثبت �أنه �إنما �أراد
بما كتبه �أن يتعدى على الدين الإ�سالمي ف�إذا لم يثبت هذا الركن فال عقاب.
�أنكر الم�ؤلف في التحقيقات �أنه يريد الطعن على الدين الإ�سالمي وقال �إنه ذكر ما ذكر
في �سبيل البحث العلمي وخدمة العلم ال غير ،غير مقيد ب�شيء ،وقد �أ�شار في كتابه تف�صيال �إلى
الطريق الذي ر�سمه للبحث ،والبد هنا من �أن ن�شير �إلى ما قرره الم�ؤلف في التحقيق من �أنه
كم�سلم ال يرتاب في وجود �إبراهيم و�إ�سماعيل وما يت�صل بهما مما جاء في القر�آن ولكنه كعالم
م�ضطر �إلى �أن يذعن لمناهج البحث فال ي�سلم بالوجود العلمي التاريخي لإبراهيم و�إ�سماعيل،
فهو يجرد من نف�سه �شخ�صيتين ،وقد وجدنا الم�ؤلف قد �شرح نظريته هذه �شرحا م�ستفي�ضا في
مقال ن�شره بجريدة ال�سيا�سة الأ�سبوعية بالعدد  19ال�صادر في  17يوليو �سنة � 1926ص 5تحت
عنوان (العلم والدين) وقد ذكر فيه بالن�ص " :فكل امرئ منا ي�ستطيع �إذا فكر قليال �أن يجد
في نف�سه �شخ�صيتين متمايزتين �إحداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير اليوم ما ذهبت �إليه
�أم�س وتهدم اليوم ما بنته �أم�س ،الأخرى �شاعرة تلذ وت�ألم وتفرح وتحزن وتر�ضى وتغ�ضب وترغب
وترهب في غير نقد وال بحث وال تحليل وكلتا ال�شخ�صيتين مت�صلة بمزاجنا وتكويننا ال ن�ستطيع
�أن نخل�ص من �إحداهما فما الذي يمنع لأن تكون ال�شخ�صية الأولى عالمة باحثة ناقدة و�أن تكون
ال�شخ�صية الثانية م�ؤمنة مطمئنة طامحة �إلى المثل الأعلى".
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ول�سنا نعتر�ض على هذه النظرية ب�أكثر مما اعتر�ض به هوعلى نف�سه في مقاله ،حيث ذكر
بعد ذلك�" :سنقول وكيف يمكن �أن تجمع المتناق�ضين ول�ست �أحاول جوابا لهذا ال�س�ؤال و�إنما
�أحولك على نف�سك �"..إلخ .وال �شك في �أن عدم محاولة الإجابة عن هذا االعترا�ض �إنما هوعجزه
عن الجواب ،والمفهوم �أنه قد �أورد هذا االعترا�ض لأنه يتوقعه حتى ال يوجه �إليه.
	الحقيقة �أنه ال يمكن الجمع بين النقي�ضين في �شخ�ص واحد في وقت واحد بل البد من
�أن تتجلى �إحدى الحالتين للأخرى ،وقد �أ�شار الم�ؤلف نف�سه �إلى هذا في المقال نف�سه في �سياق
كالمه على الخالف بين العلم والدين ،حيث قال ب�ش�أنهما  :لي�سا متفقين وال �سبيل �إلى �أن يتفقا
�إال �أن ينزل �أحدهما ل�صاحبه عن �شخ�صيته كلها.

�أما توزيع االخت�صا�ص الذي �أجراه الدكتور بجعله العلم من اخت�صا�ص القوة العاقلة،
والدين من اخت�صا�ص القوة ال�شاعرة فل�سنا ندركه والذي نفهمه �أن العقل هو الأ�سا�س في العلم
والدين معا و�إذا ما وجدنا العلم والدين يتنازعان ف�سبب ذلك �أنه لي�س لدينا القدر الكافي من كل
منهما � -إننا نقرر هذا بناء على ما نعرفه في �أنف�سنا� ،أما الدكتور فقد تكون لديه القدرة على ما
يقول ولي�س ذلك على اهلل بع�سير.
نحن في موقع البحث عن حقيقة نية الم�ؤلف ،ف�سواء لدينا �إن �صحت نظرية تجريد
�شخ�صيتين عالمة ومتدينة �أولم ت�صح ف�إننا على الفر�ضين نرى �أنه كتب ما كتب على اعتقاد
تام .ولما قر�أنا ما كتبه ب�إمعان وجدناه من�ساقا في كتاباته بعامل قوي مت�سلط على نف�سه ،وقد
بينا حين بحثنا الوقائع كيف قاده بحثه �إلى ما كتب وهو �إن كان قد �أخط�أ فيما كتب� ،إال �أن الخط�أ
الم�صحوب باعتقاد ال�صواب �شيء وتعمد الخط�أ الم�صحوب بنية التعدي �شيء �آخر.

�إن للم�ؤلف ف�ضال ال ينكر في �سلوكه طريقا جديدا للبحث حذا فيه حذو العلماء من
الغربيين ولكنه ل�شدة ت�أثير نف�سه مما �أخذ عنهم قد تورط في بحثه حتى تخيل حقا ما لي�س بحق
�أوما ال يزال بحاجة �إلى �إثبات �أنه حق� ،إنه قد �سلك طريقا مظلما فكان يجب عليه �أن ي�سير على
مهل �أو �أن يحتاط في �سيره حتى ال ي�ضل ولكن �أقدم بغير احتياط فكانت النتيجة غير محمودة.
وحيث �إنه مما تقدم يت�ضح �أن غر�ض الم�ؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي على الدين بل �إن
العبارات الما�سة بالدين التي �أوردها في بع�ض الموا�ضع من كتابه �إنما قد �أوردها في �سبيل
البحث العلمي مع اعتقاده �أن بحثه يقت�ضيها.

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

وحيث �إنه مع مالحظة �أن �أغلب ما كتبه الم�ؤلف مما يم�س مو�ضوع ال�شكوى وهوما ق�صرنا
بحثنا عليه �إنما هوتخيالت وافترا�ضات وا�ستنتاجات ال ت�ستند �إلى دليل علمي �صحيح ف�إنه كان
يجب عليه �أن يكون حري�صا في جر�أته على ما �أقدم عليه ،مما يم�س الدين الإ�سالمي الذي هودينه
ودين الدولة التي هومن رجالها الم�س�ؤولين عن نوع من العمل فيها و�أن يالحظ مركزه الخا�ص في
الو�سط الذي يعمل فيه � -صحيح �أنه كتب ما كتب عن اعتقاد ب�أنه بحثه العلمي يقت�ضيه ولكنه مع
هذا كان مقدرا لمركزه تماما وهذا ال�شعور ظاهر من عبارات كثيرة في كتابه منها قوله  :و�أكاد
�أثق ب�أن فريقا منهم �سيلقونه �ساخطين عليه وب�أن فريقا �سيزورون عنه ازورارا ولكني على �سخط
�أولئك وازورار ه�ؤالء �أريد �أن �أذيع هذا البحث.
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وحيث �إنه من ذلك يكون الق�صد الجنائي غير متوفر:
(فلذلك)
تحفظ الأوراق �إداريا ...
محمد نور
رئي�س نيابة م�صر
القاهرة في  .3مار�س �سنة 1927م
ن�شر هذا الن�ص للمرة الأولى في كتاب (محاكمة طه ح�سين) لخيري �شلبي
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 .2كتاب "من هنا نبد�أ ":
مقدمة:
�شكوى من طالب �أزهرى �ضد كتاب كان هو الإ�صدار الأول لم�ؤلفه (من هنا نبد�أ) فتح
على الكاتب �أبواب تكفيره والهجوم عليه وج ّره �إلى المحاكم �صدر عام  .1950وكانت النيابة
العامة قد �أ�صدرت �أمرا فى  7مايو  .1950ب�ضبط كتاب (من هنا نبد�أ) وم�صادرته وا�ستندت
فى قرارها �إلى ن�صو�ص من قانون العقوبات هى ذاتها التى تواجهنا اليوم دون تعديل �أوتغيير
�أومواءمة  -وكانت التهمة دائما التعدى على الأديان وترويجه علنا لمذهب ال�شيوعية ويرمى �إلى
تغيير النظم الأ�سا�سية للهيئة االجتماعية و�أنه ح ّر�ض علنا على بغ�ض طائفة الر�أ�سمالية واالزدراء
بها وا�ستندت النيابة العامة �إلى ما ورد فى ر�أى لجنة الفتوى بالأزهر والتى كانت ترى �أن �أفكار
الكاتب تنا�صب الدين العداء و�أنه يعمل على هدم كيانه و�أنه �ص ّور الحكومة الدينية بالغمو�ض
المطلق ونا�صبها العداء ،لكن المحكمة رف�ضت الأمر بم�صادرة الكتاب فى حكم كتب ب�أحرف من
نور.

مكتب الرئي�س:
قرار:
نحن حافظ �سابق رئي�س محكمة القاهرة االبتدائية بعد االطالع علي الأمر ال�صادر من
النيابة العامة بتاريخ  7من مايو  .1950ب�ضبط كتاب "من هنا نبد�أ" وعلى الكتاب المذكور،
وعلى كتاب ح�ضرة �صاحب الق�ضية رئي�س لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الم�ؤرخ في �أول مايو �سنه
 .1950وعلى التحقيقات التي �أجرتها النيابة العامة مع الأ�ستاذ خالد محمد خالد م�ؤلف هذا
الكتاب .وبعد �سماع �أقوال هذا الم�ؤلف ودفاع ح�ضرة المحامي الحا�ضر معه .وحيث �إن النيابة
العامة طلبت ت�أييد الأمر ال�صادر منها ب�ضبط هذا الكتاب ا�ستناد ًا �إلى المادة  198عقوبات وقالت

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

وثيقة
حكم محكمة القاهرة االبتدائية ب�إلغاء م�صادرة كتاب "من هنا
نبد�أ"محكمة القاهرة االبتدائية
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في تبرير ذلك �إن الم�ؤلف ارتكب الجرائم الآتية �:أوال � :أنه تعدي علنا علي الدين الإ�سالمي.
الأمر المعاقب عليه بمقت�ضي المادتين  171 ،161عقوبات .ثانيا� :أنه ح ّبذ ور ّوج علنا مذهبا
يرمي �إلي تغيير النظم الأ�سا�سية للهيئة االجتماعية بالقوة و�إرهاب وو�سائل �أخري غير م�شروعة،
الأمر المعاقب عليه بمقت�ضي المادة  174بالعقوبات .ثالثا� :أنه ح ّر�ض علنا علي بع�ض طائفة
من النا�س وهي طائفة الر�أ�سماليين واالزدراء بها تحري�ضا من �ش�أنه تكدير ال�سلم العام .الأمر
المعاقب عليه بمقت�ضي المادتين  171،176عقوبات .وحيث �إنه متهم بجريمة التعدي علي الدين
الإ�سالمي ،وقد اعتمدت النيابة العامة في �إ�سنادها �إلي م�ؤلف الكتاب علي ر�أي لجنة الفتوى
بالجامع الأزهر الذي يتح�صل في �أن هذا الكتاب قد و�ضع بروح تنا�صب الدين العداء ال�سافر،
وتعمل جهدها علي هدم كيانه وت�سلبه �أخ�ص وظائفه وهي الهيمنة علي �شئون الحياة وتدبيرها
و�إقامة �أمور النا�س فيها على �أ�س�س العدل واال�ستقامة ،و�سيا�ستهم بكل ما فيه من �إ�صالح حالهم
في الدنيا وتوفير �أ�سباب �سعادتهم في الآخرة بالن�صح والإر�شاد والوعظ والهداية و�أخري للق�ضاء
العدل الحكم الر�شيد وت�أمين النا�س علي �أنف�سهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم و�سائر حقوقهم و�إن�صاف
المظلومين وال�ضرب علي �أيدي المعتدين الظالمين .و�أن كتاب اهلل و�سنة ر�سوله كالهما مليء
بالت�صريح القطعي الوا�ضح البين في الحكم والق�ضاء وما �إليهما من مظاهر الهيمنة الفعلية
علي جميع نواحي الحياة االجتماعية مالية وجنائية ،فردية واجتماعية ودولية ،وقد دعمت لجنة
الفتوى ر�أيها هذا بما يلي:
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� .1أن المولف �ص ّور الحكومة الدينية بخ�صائ�ص وغرائز من �ش�أنها �أن تبعث في النفو�س
محاربة هذا النوع من الحكم .ورماها بالغمو�ض المطلق .و�أن د�ستورها الذي تخ�ضع له
وتقوم به وتفر �إليه وتهرب ،هو الدين ...هو القر�آن ،و�أن القر�آن وال�سنة فيها من الغمو�ض
واالحتماالت ما يجعل في الآية والحديث متم�سك ًا للمتخا�صمين المتعار�ضين في الر�أي،
و�أن الم�ؤلف يعني بهذا �أن ذلك الغمو�ض يجعلهما غير �صالحين لأن يكونا �أ�سا�س ًا �صالحا
للحكومة.
� .2أن المولف يقرر �أن مهمة الدين ال تعدو الهداية والإر�شاد و�أن ما قام به النبي من قيادة
الجيو�ش والمفاو�ضات وعقد المعاهدات وغيرها من مظاهر ال�سلطة التي يمار�سها الحكام
لم يكن �إال لحكم �ضرورات اجتماعية .و�أن الم�ؤلف يعني بذلك �أن هذه ال�شئون التي قام بها
النبي لم يقم بها لأنها من مهمته الدينية وعن�صر من عنا�صر الر�سالة.

� .3أن الم�ؤلف يري �أن الحدود جميعها موقوفة عن العمل ولي�س هناك مجال لإقامتها و�أن عمر
بن الخطاب �أوقف ح ّد ال�سرقة �أيام المجاعات و�صار ذلك ُ�س ّنة ر�شيدة من بعده .و�أن ح ّد
الزنا يحمل موانع تنفيذه و�أن ح ّد الخمر كح ّد الزنا في �صعوبة تنفيذه �أو ا�ستحالته ،و�أن
الدين ال ي�صح �أن يعتمد فيما يعتمد عليه في �إ�صالح المجتمع – علي العقوبة ،معلال ذلك
ب�أن نفوذ الدين و�أثره في مكافحة الرذيلة وهوالرفق والحجاج الهادئ والمنطق الر�صين،
�أما حين تتحول هذه الر�سائل �إلي �سوط الحكومة الدينية و�سيفها ف�إن الف�ضيلة �آنئذ ت�صاب
بجزع �أليم.
� .4أن المولف عر�ض لركن من �أركان الدين وهو زكاه وخلع عليه ثوب ّا تتقزز منه النفو�س
ويجعله مظهرا من مظاهر المذلة والهوان التي ال ير�ضي اهلل بها لعباده ،ور�أي �أن الكهانة،
�أي الدعوي الدينية هي التي �صورت للنا�س �أن الإ�سالم يري في ال�صدقات ا�شتراكية تلبي
حاجة المجتمع و�إنها بهذا الت�صويت ت�سير علي طريقة الخداع التي تعودت �إبداء بع�ض
مظاهر العطف والرحمة بالنا�س ،في حين �أنها تعمل بها علي �سبي النا�س �أعز ما يملكون
من كرامة وحق.

ثم قال الم�ؤلف �إن الر�سول لم يكن حري�صا علي �أن يمثل �شخ�صية الحاكم لأن مقام
الر�سالة �أرفع مقام ،لوال ال�ضرورات االجتماعية التي �ألج�أته �إلى ذلك لتحقيق المنفعة وال�سعادة
لمجتمعه الجديد و�إذا كان الر�سول فاو�ض وعقد المعاهدات وقاد الجيو�ش ومار�س كثيرا من
مظاهر الدولة التي يمار�سها الحكام و�أقام بع�ض خلفائه من بعده �أنّ هناك طرازا خا�صا من
الحكومات يعتبره الدين بع�ض �أركانه وفرائ�ضه �أن الحكومة تحقق الغر�ض من قيامها وهوتحقيق

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

وحيث �إنه تبين من االطالع علي الكتاب �أن الم�ؤلف نادي بقومية الحكم ورد علي الر�أي
القائل ب�ضرورة قيام حكومة دينية ب�أن في ذلك مجازفة بالدين ذاته مجازفة تعر�ض نقاوته للكدر
و�سالمته للخطر ،بينما يجب الحر�ص علي �صيانته و�إبقائه بعيدا عن مهب العوا�صف والذرايات
هاد
و�أن الر�سول عليه ال�سالم يح�س �إح�سا�سا وا�ضحا بمهمته ويعرفها حق المعرفة ،وهي �أنه ٍ
وب�شير ولي�س رئي�س حكومة وال جبارا في الأر�ض .وقد عر�ضوا عليه يوما �أن يجعلوا له مثلما ما كان
للأباطرة والحكام ففزع وقال "ل�ست ك�أحدهم� .إنما �أنا رحمة مهداة" ودخل عليه عمر ذات يوم
فوجده م�ضطجعا علي ح�صر قد �أثر في جنبه فقال له�" :أفال تتخذ لك فرا�شا لينا يا ر�سول اهلل"
ف�أجابه بقوله" :يا عمر �أتظنها ك�سروية؟ �إنها نبوة ال ملك".
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المنفعة االجتماعية العامة يباركها اهلل ولئن كانت الحكومات الدينية قد توافرت لها في الع�صر
الإ�سالمي الأول كل عنا�صر النجاح والتقدم ف�إن ذلك يرجع �إلي الكفاءة ال�شخ�صية والكمال
الذاتي اللذين كان يتمتع بهما ر�ؤ�ساء تلك الحكومات ك�أبي بكر ال�صديق وعمر بن الخطاب وعمر
بن عبد العزيز غير �أن الأمور لم يلب�س �أن انتهت �إلي تناف�س دموي علي الحكم والفتنة بين النا�س
وقادتهم وبين القادة بع�ضهم لبع�ض و�إلي نوع من الأحكام لي�س بينها وبين الدين و�شيجة وال �صلة.
و�أن رغم �أ�صحاب �أنها حكم الدين بل حكم اهلل ور�سولهم قال الم�ؤلف� :إن الحكومة
الدينية ال ت�ستلهم مبادئها و�سلوكها من كتاب اهلل وال من �سنة ر�سوله بل من نف�سية الحاكمين
و�أطماعهم ومنافعهم الذاتية وهي تعتمد في قيامها علي �سلطة غام�ضة ال يعرف م�أتاها وال مداها
وال تف�سير ًا لوجودها �إال ب�أنها ظل اهلل في الأر�ض وحين ت�س�أل عن د�ستورها الذي تخ�ضع لها وتقوم
بها تفر وتهرب �إلي غمو�ض الذي ال ت�ستطيع �أن تعي�ش �إال فيه تقول هوالدين هوالقر�آن ولما كان
القران حامل الوجه كما قال علي كذلك ال�سنه فقد ا�ستغل بع�ض الحكام بع�ض الآيات القر�آنية
ا�ستغال ًال مغر�ضا وكان �أ�صحاب علي – وهم يحر�ضون علي دم معاوية وقتاله – يقدمون بين
�أيديهم طليعة هائلة من الآيات والأحاديث هي نف�س الآيات والأحاديث ،الآيات كان يح�ضرها بها
�أ�صحاب معاوية علي دم علي وقتاله وببع�ض هذه الآيات قتل عثمان وبها ذاتها قتل الخوارج عليا
كما قتل الطاغية يزيد الح�سين بن علي مبررا فعلته هذه ب�آية وحديث ا�ستم�سك بها.
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ثم قال المولف� :إن الحكومات الأهلية تحكم بهواها ثم تزعم �أنها تحكم بما �أنزل اهلل
و�أن غريزة الغمو�ض وغيرها من الغرائز التي ت�ستمد الحكومة الدينية منها �سلطتها بعيدة كل
البعد عن الحقائق الدينية وف�ضائلها و�أن الحكومات التي حكمت النا�س با�سم الدين �سواء في
الم�سيحية �أوالإ�سالم كانت �أ�سو�أ مثال للحكم ما عدا قلة نادرة فا�ضلة تكاد العين تقع عليها في
زحام الكثيرة الباغية و�أن الحكومات الدينية التي ينقدها هي تلك التي تعتمد علي �سلطة مبهمة
غام�ضة وال تقوم علي �أ�سا�س د�ستورية وا�ضحة والتي تمنح نف�سها قدا�سة وع�صمة مدعاة.
ورد الم�ؤلف علي الداعين بوجوب �إقامة حكومة دينية ب�أنهم �إذ يبرءون ذلك بفكر الق�ضاء
علي الرذائل و�إقامة حدود في الدين وحده من غير �أن يكون دولة هوالذي يهديها �إلي الف�ضيلة
عن طريق التروي�ض والإقناع و�أن نفوذ الدين و�أثره في مكافحة الرذائل يكونان �أر�سخ قدما و�أقوم
�سبيال حين ي�سلك طريق ًا �إلي النفو�س بالت�سامح والرفق والحجاج الهادئ والمنطق الر�صين� ،أما
حين تتحول هذه الو�سائل �إلي �سوط الحكومة الدينية و�سيفها ف�إن الف�ضيلة �آنئذ ت�صاب بجزع �أليم

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

وا�ست�شهد علي ذلك بقوله "فمن �أب�صر فلنف�سه ومن عمي فعليها" وقوله تعالى "وما �أنت عليهم
بجبار فذكر بالقر�آن من يخاف وعيد" ثم تحدث الم�ؤلف عن الحدود فقال �أنها موقوفة عن
العمل ولي�س هناك مجال لإقامتها ،فقد �أوقف عمر بن الخطاب ح ّد ال�سرقة في �أيام المجاعات
و�صارت �سنة ر�شيدة من بعده وال�شرق الإ�سالمي في مجاعة مادام النا�س لم ي�ستوفوا �ضرورات
الحياة فحد ال�سرقة موقوف �إذن حتي ينزل الرخاء مكان الجذب ويوم يوجد الرخاء فلن تح�صل
�سرقة و�إذا وجد ال�سارق رغم الرخاء قطعت يده علي �أن قطع بع�ض �أيدي �سارقة لن يحتاج �إلي
قيام دولة دينية خا�صة فمادة واحدة في القانون تقوم مقامها� ،أما حد الزنا ف�إن �أمر �إقامته يحمل
موانع تنفيذية ،فقد �شرط اهلل لإقامته �أن تثبت الخطيئة ب�إقرار مقترفها �أو بالبينة وا�شتراط
�أن تكون البينة �أربعة �شهود و�أن يروه العملية الجن�سية نف�سها ر�ؤية �سافرة وهذا �أمر يكاد يكون
م�ستحيال مما يجعل الثبوت بالبينة متعذرا كما �أنه لم يثبت بالإقرار ف�إن �أحد ًا لم يذهب من
تلقاء نف�سه ليقدم ذاته للعار والف�ضيحة والميتة ال�شنيعة رجما بالحجارة �أوجلدا بال�سياق ولم
يحدث في خالل عهد الر�سول وخلفائه �سوي وقائع معدودة �أقيم فيها حد الزنا ،وقد كان كل من
�أقيم عليه الحد معترفين دفعتهم �إلى االعتراف نزعة مثالية حببت �إليهم تطهير النف�س وتحملها
م�سئولية وزرها في الحياة الدنيا وهي نزعه نادرة� ،أما حد الخمر فهوكحد الزنا تماما في �صعوبة
تنفيذه �أوا�ستحالته ،فهوال يقام �إال بالإقرار �أوالبينة وبينته �شاهدان وال تنح�صر �شهادتهم في ر�ؤية
ال�شارب وهوي�شرب الخمر بل البد في ر�أي كثير من الفقهاء �أن ي�شهدا ب�أنه �شرب وهوعالم ب�أن
ال�شراب خمر م�سكر و�أنه كان مختارا غير مكره علي �شرابه وهذا العلم مكنون في �ضمير ال�شارب
ولن ي�ستطيع ال�شاهدان بلوغه �أوالإحاطة به وال�سيما �إذا زعم ال�شارب �أنه �شرب غير عالم به
وخل�ص الم�ؤلف من ذلك �إلي �أنه ال داعي �إلي �إقامة حكومة دينية من �أجل �إقامة هذه الحدود
خا�صة وقال المولف �أن �سدنة الكهانة يدعونا با�سم الدين �إلي ا�شتراكية ال�صدقات وهم حين
يدعون �إلي ذلك �إنما يجعلون ال�صدقة نظاما اقت�صاديا م�شروعا �أومعني ذلك �أنهم يفتحون باب
الم�ساءلة �أي ال�س�ؤال علي م�صراعيه مع �أن الدين الذي يحقر الم�س�ألة ويمجد وي�أمر ب�أن ي�أخذ
العامل حقه فيما عمل دون �أن ينتق�ص من حقه �شئ ال يمكن �أن يعالج حقوق ال�شعب في الحياة
بال�صدقات كما تحاول الكهانة اليوم �أن تفعل والإ�سالم حين دعا �إلي العدل والتكافل االجتماعي
لم تكن ال�صدقة في ح�سابه قط كو�سيلة تنه�ض بها حياة ال�شعوب ،بل هي �شئ ي�شبه �أكل الميتة
فتباح لبع�ض الأفراد الذين ال يجدون ما يقيم الأود ويم�سك الرمق ولكنها ال تعالج هبوط الم�ستوي
المعي�شي للأمم والمجتمعات وهذه بديهة يعرفها الذين عرفوا محمدا ودر�سوا نف�سه العالية ودينه
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القويم ،فلقد و�ضع ر�سول اهلل ال�صدقة في مكانها الالئق بها حين يقول �إنها �أو�ساخ النا�س �إنها
غ�سالة ذنوب النا�س ،وقد خ�شي الر�سول �أن يفهم النا�س ال�صدقة م�صدر م�شروع من م�صادر
العي�ش واالرتزاق فكان يدعهم عنها ويذم الم�ساءلة �إذ يقول الم�ساءلة كلوح في وجه �صاحبها يوم
القيامة �إياك والم�ساءلة ف�إنما هي ر�صف من النار مهلبة "وقد ذكر الم�ؤلف في موا�ضع متفرقة
من كتابه �أن الدين يدعو�إلي توحيد الإله والحرية والم�ساواة بين النا�س و�إلي العدل والإح�سان
والنهي عن الفح�شاء والمنكر والبغي و�أنه يجب تقديم الدين للنا�س و�ضيئا مت�ألقا كيوم نزل من
لدن عزيز حكيم وعليم وما توحيد الإله وجعل الأمر كله وال�سلطان كله والكبرياء كلها له دون �سواه
�إال هتاف علوي مقد�س وي�شيع في الإن�سانية الأمن والإينا�س حتي تلتقي الإن�سانية كلها علي الحرية
واالدعاء والم�ساواة ،و�أن الدين لي�س في حاجة �إلي �أن يكون دولة �إذ هوعبارة عن حقائق خالدة
ال تتغير و�أن وظيفة الدين هي الهداية والإر�شاد �إلي �أنبل ما في الحياة من معنويات وف�ضائل
وتبليغ كلمات اهلل التي تهدي �إلي الحق والف�ضيلة وال�صالح و�أن �أجل خدمة ن�ؤديها للدين هي
�أن نجعله قريبا من قلوب النا�س عميقا في نفو�سهم وتطعيم الدولة والمجتمعات بروحه الحي
ومعنوياته الفا�ضلة ال �أن ن�أتي بحكومة ت�ستغله في تقدي�س ذاتها وتبرير �أطماعها وا�ستكراه النا�س
لجبروتها و�أن الدين يجب �أن يظل كما �أراده ربه نبوة ال ملكا وهداية ال حكومة وموعظة ال �سوطا
و�أن الدين في المجتمع الإ�سالمي ب�أ�سره يمثل �ضرورة اجتماعية ال غني للنا�س عنها وهوم�صدر
قوه و�إخاء وم�ساواة ال ظهير �أنانية وعدوان ويجب �أن يحتفظ الدين بخ�صائ�صه الذاتية و�أهدافه
التي من �أجلها �شرعه اهلل و�أنزله وهي �إ�سعاد النا�س �سعادة واقعية في نطاق الم�ساواة النبيلة
التي جاء يعلنها ويحر�ض عليها و�أن الدين في �صورته ال�صحيحة زميل م�ؤنث م�سعد في رحلة
الحياة كلها .وحيث �إن الدين �شيئ ودعاه الدين والحكومات الدينية �شئ �آخر وال يعد الطعن في
ه�ؤالء الدعاة �أوفي هذه الحكومات طعنا في الدين �إال �إذا ان�صرف الطعن �إليه وان�صب عليه
في ذاته فالدين حقائق خالدة ثابتة �أما ه�ؤالء الدعاة ومتولوا �شئون هذه الحكومات فهم ب�شر
من النا�س ي�صيبون ويخطئون وقد مجد الم�ؤلف عهد الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم و�أ�شاد بذكر
الحكومات التي خلفته في الع�صر الإ�سالمي الأول وقال �إنه توافر لها كل عنا�صر النجاح والتطور
و�إنما وجهه الم�ؤلف نق�ضه �إلي ما عاداها من الحكومات الدينية التي و�صفها �أنها كانت تحكم
بهواها وتزعم �أنها تحكم بما �أنزل اهلل وتف�سر وجودها ب�أنها ظل اهلل في الأر�ض ،و�إذ ت�س�أل عن
د�ستورها الذي تخ�ضع لها وتقوم به تفر �إلي الغمو�ض الذي ال ت�ستطيع �أن تعي�ش �إال فيه”وتقول
هوالدين هوالقر�آن "مع �أنها ما كانت ت�ستلهم مبادئها و�سلوكها من كتاب اهلل وال من �سنة ر�سوله

وحيث �إن لجنة الفتوى �أخذت علي الم�ؤلف قوله� ،إن مهمة الدين ال تعدو الهداية والإر�شاد
و�أن الر�سول لم يكن حري�صا علي �أن يمثل �شخ�صية الحاكم لوال ال�ضرورات االجتماعية التي
�ألج�أت �إلى ذلك لتحقيق المنفعة وال�سعادة لمجتمعة الجديد .مع �أن ال�شئون التي با�شرها النبي
�صلي اهلل عليه و�سلم من قيادة الجيو�ش والمفاو�ضات وعقد المعاهدات وغيرها �إنما هي من
مهنته الدينية وعن�صر من عنا�صر الر�سالة علي �أن الم�ؤلف – فيما قاله – لم ينكر ركنا من �أركان
الدين ولم ينتق�ص من قدر ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم ،فقد قال �صراحة �إن مقام الر�سالة
�أرفع مقام ًا و�أن الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم كان يح�س �إح�سا�سا وا�ضحا بمهمته ويعرفه حق
معرفة وهي انه هاد وب�شير ولي�س رئي�س حكومة وال جبارا في الأر�ض ،وقد �أيد ذلك ب�أحاديث نبوية
�صحيحة وهوم�ؤيد كذلك بقوله �سبحانه وتعالي "وما �أر�سلناك �إال مب�شرا ونذيرا "وقوله تعالي
"�إنما �أنت منذر"�" .إن �أر�سلناك بالحق ب�شيرا ونذيرا وداعيا �إلي اهلل ب�إذنه و�سراجا منيرا”" ،ما
عليك �إال البالغ "وقوله تعالي "ادع �إلي �سبيل ربك بالحكمة والموعظة الح�سنة"وقوله تعالي "وما
�أنت عليهم بجبار فذكر بالقر�آن من يخاف وعيد "وقد قال المغفور له الأ�ستاذ محمد م�صطفي

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

بل من نف�سية الحاكمين و�أطماعهم ومنافعهم الذاتية ونعى المولف علي رجال تلك الحكومات
التي انقر�ضت و�أ�صبحت �أثرا بعد عين �أنهم كانوا ي�ستغلون القر�آن ا�ستغالل �سيئا وي�سفكون دم
الم�سلمين مت�سلحين ببع�ض الآيات القر�آننية والأحاديث النبوية م�ستغلين ما تحمله هذه وتلك من
وجوه ومعان عدة ووا�ضح من هذا �أن المولف �إذ قال �أن القر�آن حمال �أوجه وكذا الأحاديث لم
يق�صد التعري�ض بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله بل التعري�ض ب�أولئك الذين ا�ستغلوا ا�ستغالال مغر�ضا.
وقد ن�سب الم�ؤلف �إلي علي بن �أبي طالب �أنه قال "�أن القر�آن حمال �أوجه "ولم تنكر لجنة الفتوى
�صدور هذا القول من علي هذا �إلي �أن �أبي نعيم �أخرج عن ابن عبا�س وهومن �أجالء ال�صحابة �أنه
قال "القر�آن ذلول ذووجوه فاحملوا علي �أح�سن وجوهه" وقال الألو�سي في مقدمته "�إن بع�ض
من يوثق بهم قال "�إن الطوائف المختلفة من الم�سلمين تعلقوا بالقر�آن وكل طائفة منهم تحتج
لمذهبها به وترد علي مخالفة وتزعم �أنه خالف القر�آن وال �شك �أن منهم المحق والمبطل و�أن
بع�ضهم يرجح المجاز علي الحقيقة ,فمذهب �أبي حنيفة يقدم الحقيقة لأنها الأ�صل ومذهب �أبي
يو�سف يقدم المجاز الراجح" :قال تعالي وهو�أ�صدق القائلين" هوالذي �أنزل عليك الكتاب منه
�آيات محكمات هنّ �أم الكتاب و�أخر مت�شابهات ف�أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما ت�شابه منه
ابتغاء الفتنة وابتغاء ت�أويله وما يعلم ت�أويله �إال اهلل والرا�سخون في العلم يقولون �آمنا كل من عند
ربنا وما يذكر �إال �أولوالألباب".
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المراغي في تعريفه بالكتاب "حياة محمد "وم�ؤلفه الدكتور هيكل "با�شا"�" .إن الر�سول �أمر ب�أن
يبلغ عن ربه ولم تبين له الطرق التي يتبعها في التبليغ وفي حماية الدعوي وترك له �أن يت�صرف
بعقله وعلمه وفطنته كما يت�صرف غيره من العلماء والعقالء وجاء الوحي مف�صال قاطعا في
كل ما يخ�ص ذات الإله ووحدته و�صفاته وكيفية عبادته ولم يكن كذلك فيما يخت�ص بالنظم
االجتماعية الأ�سرة والقرية والمدينة والدولة منفردا ومرتبطة بغيرها من الدول وقد �صار النبي
مبلغا عن ربه داعيا �إليه حاميا لتلك الدعوي ولحرية الداعين مدافعا عنهم و�أ�صبح حاكم الأمة
الإ�سالمية وقائد حربها ومفتيها وقا�ضيها ومنظم جميع ال�صالت والروابط فيها وبينها وبين
غيرها من الأمم ،وقد �أقام العدل في ذلك كله و�ألف بين �أمم وطوائف ما كان العقل ي�سيغ �إمكان
الت�أليف بينها وظهرت الحكمة والر�صانة وبعد النظر وكمال الفتنة و�سرعة وقوة الحزم في كل ما
�صدر عنه من قول وفعل.
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وحيث �إن لجنة الفتوى �أ�سندت �إلي م�ؤلف الكتاب �أنه عر�ض بركن من �أركان الدين
وهوالزكاة وخلع عليه ثوبا يقزز منه النفو�س ويجعله مظهرا من مظاهر المذلة والهوان .وحيث �إنه
ال �شك في �أن الزكاة ركن من �أركان الدين الخم�سة ،وقد �أمر اهلل �سبحانه وتعالي بها بقوله "خذ
من �أموالهم �صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وبين �سبحانه وتعالي م�صارفها بقوله "�إنما ال�صدقات
للفقراء والم�ساكين والعاملين عليها والم�ؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي �سبيل اهلل وابن
ال�سبيل فري�ضة من اهلل وكان اهلل عليما حكيم ًا" وقد و�ضعها اهلل �إلي جانب الإيمان به بقوله
تعالي "خذوه فغلوه ثم الجحيم �صلوه ثم في �سل�سلة ذرعها �سبعون ذراع ًا فا�سلكوه �إنه كان ال ي�ؤمن
باهلل العظيم وال يح�ض على طعام الم�سكين" وقد قرنها اهلل بال�صالة في كثير من الموا�ضع ومن
ذلك قوله تعالي "ولكن البر من �آمن باهلل واليوم الأخر والمالئكة والكتاب والنبيين و�آتي المال
علي حبه ذوي القربى ،اليتامى والم�ساكين وابن ال�سبيل وال�سائلين وفي الرقاب و�أقام ال�صالة
و�آتي الزكاة "وقوله تعالي "و�أقيموا ال�صالة و�آتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين "وقوله تعالي "قد
�أفلح المومنون الذين هم في �صالتهم خا�شعين والذين هم عن اللغو معر�ضون والذين هم للزكاة
فاعلون" .وفي هذا ما يدل علي �أن الزكاة عبادة وفر�ض واجب ،فالم�ؤمنون �إخوة وال يتم �إيمان
المرء حتي يحب لأخيه ما يحب لنف�سه .وفري�ضة الزكاة تت�صل بهذا الإخاء وال تت�صل بالأخالق
وتهذيبها ،وال بالمعامالت وتنظيمها وما ات�صل بالإخاء ات�صل بالإيمان باهلل .ومن �أجل ذلك
قام �أبوبكر بعد وفاة النبي يطالب الم�سلمين ب�أدائها واعتبر نكو�صهم عنها �ضعفا في �إيمانهم
وتف�ضيال للمال عليه وخروجا علي النظام الروحي الذي نزل به القر�آن وارتداد عن الإ�سالم
فكانت حروب الردة التي ثبت بها �أبوبكر ر�سالة الإ�سالم كاملة.

وحيث �إن الم�ؤلف لم يجحد الزكاة ولم ينف �أنها ركن من �أركان الدين – وهو لم يحقر
ال�صدقة ذاتها بل حقر الم�س�ألة .فقد قال� :إن ال�صدقة في ع�صر الر�سول وفي لغة القر�آن تعني
�ضريبة مفرو�ضة هي �ضريبة الزكاة التي نزلت فيها الآية "خذ من �أموالهم �صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها "و�إنها مباحة للأفراد الذين ال يجدون ما يقيم �أودهم وي�سد رمقهم .وقد �أورد الم�ؤلف
واف وو�سيلة ناجحة
ذلك في مقام الرد علي �أولئك الذين يقولون ب�أن ال�صدقة نظام اقت�صادي ٍ
لمحاربة الفقر و�إ�سعاد ال�شعب .فقال �إنه ال يمكن معالجة حقوق ال�شعب في الحياة بال�صدقات
و�أن الدين يمجد العمل وي�ؤمر ب�أن ي�أخذ العامل حقه فيما عمل دون �أن ينق�ص من حقه �شئون
الم�ستمع لأ�صحاب ذلك الر�أي ليكاد يخدع في�صدق �أن ال�صدقة هي كل ما ي�ستطيع الإ�سالم
�أن يقدمه لل�شعوب من عدالة وم�ساواة مع �أن الإ�سالم حين دعا �إلي العدل والتكافل االجتماعي
لم تكن ال�صدقة في ح�سابه قط كو�سيلة تنه�ض بها حياة ال�شعوب و�أن ه�ؤالء القوم� ،إذ يجعلون
ال�صدقة نظاما اقت�صاديا م�شروعا �إنما يفتحون باب الم�ساءلة علي م�صرعيه مع �أن الر�سول عليه
ال�سالم ذم الم�ساءلة قال "الم�ساءلة كلوح في وجه �صاحبها يوم القيامة �إياك والم�ساءلة ،ف�إنما
هي ردف من النار ملهبة".
ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

وحيث �إن ما ورد بالكتاب عن ذم الم�ساءلة والتعفف عنها �صحيح ،قد جاء بالجزء الثالث
من كتاب �صفح الباري متن الجامع ال�صحيح الإمام البخاري �أن ر�سول اهلل قال “ :ومن ي�ستعف
يعفه اهلل ومن ي�ستغني يغنه اهلل ومن بت�صبر ي�صبره اهلل وما �أعطي �أحد عطاء خير �أو�سع من
ال�صبر "و�أنه قال �أي�ضا " :لأن ي�أخذ �أحدكم حبله في�أتي بحزمة من حطب علي ظهره فيبعه
فيكف اهلل به وجه خير له من �أن ي�س�أل النا�س �أعطوه �أومنعوه" و�أنه قال "مازال الرجل لي�س�أل
حتي يوم القيامة لي�س في وجة مزغة لحم" و�أنه قال" :اليد العليا خير من اليد ال�سفلي" :وقد
ف�سروا هذا الحديث الأخير ب�أن �أعلي الأيدي هي المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الآخذه بغير
�س�ؤال ،و�أن �أ�سفل الأيدي  :ال�سائلة والمانعة .وي�أخذ ما روي عن النبي من �أحاديث المتقدم ذكرها
وغيرها �أنه كان يحد الغني علي ال�صدقة ،كما كان يحد الفقير عن التعفف عن الم�سالة والتنزه
عنها ،ولوانتهي المرء نف�سه في طلب الرزق وارتكب الم�شقة في ذلك لما يدخل عن ال�سائل من ذل
ال�س�ؤال .ولما يدخل علي الم�سئول من ال�ضيق في ماله �أن �أعطي كل �سال و�أما من ي�سال مطرا فال
جناح عليه ،وقد روي عن النبي ذلك انه قال "ال�صدقة �أو�ساخ النا�س ،و�إنها ال تحل لآل محمد".
وفي رةاية �أخرى "�أن �آل محمد ال تحل لها ال�صدقة ولعل الحكمة في ذلك �أن ال�صدقة �أنما
ي�صرفها المت�صدق علي المحتاج يريد بها وجه اهلل .وحيث �إن لجنة الفتوى ن�سبت �إلي المعلم �أنه
قال �إن الدين ال ي�صح �أن يعتمد – فيما يعتمد عليه في �إ�صالح المجتمع – علي العقوبة.
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وقد تبين من مطالعة الكتاب �أن الم�ؤلف قد يرد علي القائلين بوجود قيام حكومة دينية
تتولي الق�ضاء علي الرذائل ،فقال� :إنه ال �سبيل للق�ضاء علي الرذائل �إال بتطهير النف�س وتعوديها
علي احترام نف�سها .و�أن الدين وحده من غير �أن يكون دولة – هوالقادر علي �أن يوقظ في ال�ضمائر
واعظ اهلل� ،إن الدولة ال ت�ستطيع بقوانينها �أن تهب النا�س نقاوة النف�س و�أن النفوذ الدين و�أثره
في مكافحة الجريمة ليكون �أر�سخ قدما و�أقوم �سبيال ي�سلك طريق �إلى نفوذ بالت�سامح والرزق
والحجاج الهادئ والمنطق الر�صين .حيث �إن الم�ؤلف لم ينكر ما �أمر اهلل به من حدود ،و�إنما
قال �إنه ال �ضرورة لقيام حكومة دينية من �أجل �إقامة هذه الحدود الخا�صة وال�سيما �أن هذه
الحدود نادرة التطبيق عمال� ،إذ �إن حد ال�سرقة يوقف �إبان المجاعات ولأن حد الزنا والخمر
ي�صعب �إثباتهم �شرعا – و�إنا ما ذكره الملف عن هذه الحدود �صحيح في جملته ،فقد جاء بالجزء
العا�شر في كتاب "المغني" �أن عمر بن الخطاب قال" :ال �أقطع في عام �سنة" و�أن �أحمد بن
حنبل قال" :ال قطع في مجاعة" و�أن الإقرار بالزنا نادر الح�صول وبياناته �أربعة �شهود عدول
الم�سلمين وي�شترط فيهم �أن ي�شهدوا ب�أنهم ر�أوه ذكر رجل في فرج المر�أه كالمرود في المكحلة
والر�شاء في البئر و�أن بينه الخمر �شاهدان ب�أنهم ر�أي ال�شارب ي�شرب م�سكرا .وال ي�شترط فيهما
علي خالف ما ذكره الملف �أن ي�شهد �أن ال�شاهد �شرب مختارا عالما ب�أنه م�سكر ،لأن الظاهر �أن
االختيار والعلم وما عداهما نادر بعيد .هذا �أن ال�شريعة الإ�سالمية تميل �إلي الت�شدد في الإثبات
والتحرج في �إقامة الحدود بدليل قوله عليه ال�سالم "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من
حد فقد وجب "وقوله ":ادرءوا الحدود بال�شبهات ما ا�ستطاعوا ،فان كان له مخرج فخلوه �سبيله
ف�إن الإمام �أن يخطئ من العفوخيرا من يخطئ في العقوبة "وحيث قد تبين مما تقدم �أن الملف
لم يطعن في الدين ذاته ولم يجحد من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله بل مجد وكرم الر�سول ب�أكثر من
مو�ضع من خالله وقال �إنه يجب تقديم دين للنا�س و�ضيئا مت�ألقا كيوم نزل منزال عزيز حكيم
عليم .وهولم يخرج فيما كتب عن حد البحث العلمي والفل�سفة.
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و�إذا �صح �أنه �أخط�أ في �شىء مما كتب ف�إن الخط�أ م�صحوب باعتقاد ال�صواب �شيئا وتعمد
الخط�أ الم�صحوب بنية التعدي �شيئا �آخر وي�شترط للعقاب في مقت�ضي المادة  191عقوبات �أن
يكون الجاني قد تعدي عن الدين �أي �إهانة وامتهنه وارتكب من �ش�أنه الم�سا�س بكرامته �أوانتهاك
ّ
والحط من قدره واالزدراء به و�أن يكون قد ق�صده وتعمده ولما كان �شئ من ذلك لما توافر
حرمته
في حق م�ؤلف الكتاب فال جريمة وال عقاب .وحيث �إنه فيما يتعلق بالجريمتين الأخريين اللتين
�أ�سندتهما النيابة العامة للم�ؤلف ،فقد تب ّين من مطالعة الكتاب �أن الم�ؤلف قال � :إن المجتمع

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

الم�صري �أ�ساء �إلي المجتمعات العربية تعتمد فيها جميعا كعوامل الكبت والحرمان ،وبدء التذمر
علي كل ل�سان ووجه ،هذا التذمر خطر علي حياة الأمة ،وال يمكن �أن ن�ستهين بمعاقبته حاكم له
ب�صر الأمور ،و�أن الم�سئولية الكاملة يجتمع علي كامل الرجعية االقت�صادية التي تمت�ص الحياة
من ال�شعب تعرقل �أي اتجاه نحوا�شتراكية يانعة و�أنه يجب مكافحة �سيا�سة التجويع التي تمثلها
تلك الرجعية االقت�صادية في بالد العرب قاطبة لمكافحة اال�ستغالل الفردي لأنه مهب كل
عا�صفة وك�أنه �إع�صار وبيل ،وقال �إن الملكيات الزراعية موزعة توزيعا �سيئا و�أن �أجور الأطيان
الزراعية مرتفعة ارتفاعا فاح�شا مرهقا للم�ست�أجرين ،و�إلى ذلك ترجع �أكثر �أ�سباب الغالء الذي
يئن ال�شعب منه .و�أنه يوجد مفاوت كبيرة بين طبقتي المجتمع ولعل من ا�شد �أخطار هذا التفاوت
كبير �أنه يق�سم الأمة ويجعل منها مع�سكرين متباغ�ضين ليحقر علي �أعالهم الأدني وجهد �أدناهم
االعلي .ويترب�ص كل منهما بالآخر مدمرا له كل كراهية ومهما نحاول �إر�ضاء هذا الفريق برفع
مرتبه وتح�سين دخله ب�أنه لم ير�ض لأن م�شكلته ال تتمثل فقط في حرمانه بل وفي هذا الطرف
الم�سعور الذي يعي�ش فيه الآخرون ،في�أكلون �أكثر مما ينبغي �أن ي�أكلوا ،ويلب�سون �أكثر مما ينبغي
�أن يلب�سوا ،ويرغ�ضون �أكثر مما ينبغي �أن يرغ�ضوا فوق �أهرامات من الذهب بينما بقية المجتمع
تقتات من �آالم حرمانها .و�أن الكثيرين من ه�ؤالء ال�سادة �سارعوا عندما قررت الحكومة مجانية
التعليم االبتدائي منذ �أربع �سنوات �إلي �سحب �أوالدهم من مدار�س حكومية حتي ال يخالطوا فيها
الفقراء والرعاع و�أن وراء هذا الت�صرف المخجل �إيمانا عنيقا باالر�ستقراطية وحر�صا �شديدا
علي االمتياز واال�ستعالء وجاهليا نابيه ال تقرها �أخالق الدين وال �أخالق الدنيا و�ضرب مثال
مما حدث في عهد الر�سول �إذ جاءوها وفد من مكة وقال له " :يا محمد لقد ر�ضينا �أن ن�ستمع
�إليك ولكن ال نمار�س هذه الأخالط من عبيدا و�صعاليك مكة الفقراء ويجعل لنا يوما ولهم يوما.
فا�ستمهلهم الر�سول حتي ي�أتي �أمر ربه .و�سرعان ما جاءوا وحي الر�شيد ب�آيات باهرة �إذ قال
تعالي "وال تطرد الذين يدعون ربه بالغداة والع�شي يريدون وجهه �إما عليك من ح�سابهم من �شئ
وما من ح�سابك عليهم من �شئ فتطردهم فتكون من الظالمين ".و�أح�سن الر�سول �إليه مخاطبا
بقوله "�أهال بمن �أو�صاني بهم ربي "فقد علق الم�ؤلف ذلك قوله "ما �أحوج ه�ؤالء الذين ي�ستنكفون
عن زمالة ال�شعب �إلي هذا الدر�س البليغ وال�صارم ليطامنوا من �صفوهم وينهنهوا من كبريائهم.
ثم قال الم�ؤلف �إذا ينق�ض الر�أ�سمالية ال ين�سي �أنها عامل من عوامل الرقي واحد الأطوار التي يمر
بها التقدم وهوما�ض �إلي غايته وهوال ي�س�ألها �إال �أن تف�سح الطريق ال�شتراكية عادلة يطلبها ال�شعب
ويريدها وبذلك تظفر لنف�سها بح�سن الختام .وقال انه يجب علينا �أن نعمل ل�سالمنا الخا�ص �أوال
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وقبل كل �شئ ونوجه كل جهودنا و�إمكانياتنا لخدمة �أنف�سنا وم�صالحنا الخا�صة و�إذا بقي من
جهدنا فائ�ض ومزيد ال نحتاج �إليه فال مانع من �إ�صباغهم علي الآخرين .و�أنه يجب علي الحكومة
�أن تعمل علي �إال يوجد بيننا جوع وال جياع ،وال يجوز لها �أن ت�سلك �سبيل ال�شح علي رعايتها الذين
يدفعون لها ال�ضرائب و�أنه لي�س للحكومات في هذا الع�صر �سوي تحقيق الم�صلحة االجتماعية
لل�شعوب وان ال�شعب بطبيعته يريد دائما �أن يرقي وال تري الحكومة الح�صيفة �أي تثريب عليه في
ذلك مادام العقل والحكمة والنظام هم حداته �إلي حقوقه ومادامت هي نف�سها تعينه علي حفظ
النظام .وقال �أن الحر�ص علي �سالمة بالدنا وتجنيبها ويالت الفتن واال�ضطرابات يقت�ضينا �أن
نعمل علي مكافحة الجريمة والق�ضاء علي العوامل التي تي�سر ن�ش�ؤها  :و�أنه ينق�ض الجريمة مهما
تكن بواعثها و�أ�سبابها ويعتقد �أن عبور الحياة في زورق جميل مهما تطل رحته خير من عبورها في
مدرعة ،ولو�أبلغتنا الهدف في لحظات .ثم قال �أنه ال يدعو�إلي �إزالة كل فارق وحاجز بين النا�س
فهذا �أمر م�ستحيل و�إنما يدعو�إلي تقليل الم�سافة البعيدة الفا�صلة بين طبقي الأمة وتوزيع �أفر�ص
علي المواطنين توزيعا يق�ضي علي التفاوت الق�سي الذي ي�شطر ووحدتها النف�سية ،و�أنه ال �سبيل
�إلي �إ�صالح الأمر �إال �إذا ت�سلحنا بروح الأ�صناف و�أمنا ب�ضرورة حدوث تحول اجتماعي وبذلنا
جميعا حكومة و�شعبا محاولة �صادقة لإتمام هذا التحول دون �أن نريق قطرة دم واحدة غير �أن
يكفر بع�ضنا ببع�ض ويلعن بع�ضنا البع�ض وال �شيء يح�سم الفو�ضى التي نعانيها مثل �أن يخطوخطوة
كتلك التي خططتها انجلترا مثال فتتحول من مجتمع ر�أ�سمالي كمتطرف �إلي مجتمع ا�شتراكي
ر�شيد معتدل وديع تنتظم اال�شتراكية كل مرافقها �أوجلها وتتحر فيه قوة الإنتاج المحبو�سة في
�أيدي الرا�سمالين المتطرفين ،وان العدالة االجتماعية فطره �أح�ست بها الإن�سانية منذ �أح�ست
بوجودها ومنذ �سمعت وجيب الوعي والحياة يخفق بين جنبيها وهي لي�س رو�سيا الجن�سية مرك�سية
الدم ولي�س �ضربة الزب �أن يكون الم�ؤمنون بها الداعون �إليها بال�شفة يعذبون وينه�ضون وان
انجلترا لي�ست �شيوعيا وهي التي �صعدت بال�ضريبة الت�صاعدية �إلي  % 94وراحت في �سرعة البرق
ت�أمم الملكيات الإنتاجية �ألكبري .وان النظام فالذي يحقق العدالة االجتماعية في عهد الحا�ضر
هواال�شتراكية وال �شئ �سواه .وان حق الملكية ال�شخ�صية �أمر مفروغ من ثبوته �شرعا وعقال وعرفا
وتعترف به البالد قاطبة لرعاياها ومواطنيها ،غير �أن هذا ال يمنع الحكومة من �أن تختار نوعا
معينا من الملكية هوالملكيات الإنتاجية وتحرره من �أيدي الإفراد وت�شرف عليه ل�صالح الأمة،
�إذ الت�أميم هوالو�ضع الطبيعي الذي �أخذ المجتمع الإن�ساني ي�صارع �إليه فهوي�ؤدي �إلي تحرير
قوي الإنتاج المحبو�سة ب�أيدي الر�أ�سمالين ويق�ضي علي الفروق االجتماعية والتفاوت الكبير في

الدخول المالية ،وقال �إن الحكومة الم�صرية �أح�سنت �صنعا بفر�ض ال�ضريبة الت�صنيعية و�ضريبة
التريكات وبزيادة �إعانة غالء المعي�شة و�أهاب بها �أن تعمل علي زيادة مرتبات �صغار الموظفين،
والحد من التفاوت الكبير بما يك�سبه رب العمل وما يك�سبه العامل .و�إ�صالح حال العامل الزراعي.
وت�سا�ؤل  :لماذا ال ت�صنع الحكومة كما �صنعت ملكية �إذ با�شرت الإقطاعيات الكبرى وباعتها
للفالحين وق�سمتها عليه ق�سما عادلة فا�ضلة مر�ضية .ودعا الحكومة �إلي �أن ت�ست�صدر قانون
بتحديد الملكيات الزراعية علي غرار الم�شروع كان قدمه احد ال�شيوخ المحترمين للبرلمان
و�إذ كان الحد االق�صي للملكية الذي اقترحه ال�شيخ المحترم وهو .5فدان ًا .وان لم تر الحكومة
اال�ستجابة �إلي هذه الرغبة الآن فال �أقل من �أن ت�صارع �إلي ا�ست�صدار قانون وتخفي�ض �إيجار
الأطيان الزراعي وتحديدها .وحيث قد تبين مما تقدم �أن الملف ا�ستعر�ض الحالة االجتماعية
في البلد ونق�ض منها ما ر�آه خليقا بالنق�ض وح�سن ما ر�آه ح�سن .لقد نق�ض المرجعية االقت�صادية
والر�أ�سمالية متطرفة و�أف�صح عما تعانيه غالبية ال�شعب من فقر وحرمان وما بدا عليها من تزمر
بينما قلة من ال�شعب تنعم بالثراء الوفير ،عما بدا من كثيرين من ه�ؤالء ال�سادة من تعالي علي
الفقراء.
ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

وهذا الذي قاله الملف ال يعدوحدود النقد المباح ولي�س فيه ما يفيد تحري�ض طائفة علي
بغ�ض طائفة �أخري �أو�أنه ق�صد �شيئا من ذلك .بل ليبين من ثنياه ق�صد �إ�صالح هذا البلد و�إ�سعاد
ال�شعب وهناءته .وقد �أورد الملف في كتابة ما يراه من �ضروب الإ�صالح ودعا �إلي اال�شتراكية
الر�شيدة و�ضيعة معتدال وقال �إن هذه اال�شتراكية هي التي تحقق العدالة االجتماعية وال �شئ �سواه
وهولم يحبذ ال�شيوعية ومبادئها �أو�أي مذهب من المذاهب التي تنطوي مبادئها �إلي ا�ستعمال القوة
والعنف وتحقيق هذه المبادي و�صرح بما ينق�ض ذلكم ودعا ال�شعب �إلي التما�س العقل والحكمة
والنظام والرفق والت�سامح والحنان واالناه والإن�صاف ودعا الحكومة �إلي العمل علي تحقيق ما
ارتاه من وجوه الإ�صالح .هذا �إلي �أن ما ذكره الملف عن الفقر �أوهبوط م�ستوي المعي�شة وما �إلي
ذلك لتردد علي ل�سان كل من ي�سعي �إلي الإ�صالح ويبتغيه ،وقد �سجلته اللجنة المالية لمجل�س
النواب في تقريرها عن م�شروع الميزانية العامة في ال�سنه المالية الحالية �إذ قالت�" :أن تنمية
مواد الدخل القومي وكفالة العدالة االقت�صادية هي ال�سبيل �إلي الإ�صالح االجتماعي الذي يبرر
المجتمع الم�صري من �أدرانه و�أن م�صر تعاني من قلة الإنتاج وهبوط م�ستوي الدخل ما تعاني و�إنه
يجب العمل علي رفع م�ستوي الغالبية العظمي من ال�شعب الذي افتقرت والزال تفتقر �إلي مطالب
العي�ش الأ�سا�سية لكي تحول دون انت�شار النزاعات المتطرفة �إذ لي�س ثمة �شك لأن انحطاط
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م�ستوي المعي�شة وق�سوة الفقر المر�ض والجهل تربة خ�صبة لتف�شي هذه النزاعات و�أن ال�سبيل �إلي
مكافحتها هو رفع م�ستوي المعي�شة لكافة �أبناء البالد فلي�ست القوانين كفيلة وحدها بعالج الداء
بل �أن العالج ال�شافي هوا�ستئ�صال الداء من منبته بالق�ضاء علي �أ�سبابه ،وقد اتجه التفكير �إلى
تحديد الملكيات الكبيرة كو�سيلة من و�سائل تحقيق العدالة االجتماعية ،غير �أن تجارب مختلف
الأمم في هذا ال�ش�أن قد دلت علي �أن العدالة االجتماعية ال تتحقق عن هذا الطريق وحده �إذ
في متناول الدولة تحديد كل طبقة من طبقات الأمة عن طريق فر�ض ال�ضرائب ب�أنواعها وعلي
الخ�صو�ص ال�ضريبة الت�صاعدية علي الإيراد العام" .حيث �إن حرية الر�أي مكفولة في حدود
القانون و�إنما كان الكتاب الم�ضبوط ال ينطوي عن جريمة ما ف�إنه ال يكون ثمة محل ل�ضبطه
تطبيقا للمادة  198عقوبات ،ومن ثم يتعين �إلغاء الأمر ال�صادر بظبطه بالإفراج عنه.
فلهذه الأ�سباب:
قررنا �إلغاء الأمر ال�صادر ب�ضبط كتاب "من هنا نبد�أ" لم�ؤلفه الأ�ستاذ "خالد محمد
خالد" والإفراج عن هذا الكتاب� .صدر هذا القرار وتلي علنا في يوم ال�سبت  .1من �شعبان �سنة
 1339هجري ًا الموافق  27مايو .1950
رئي�س محكمة القاهرة االبتدائية.
حافظ �سابق.
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 .3ق�ضية " عادل �إمام " و�آخرين :
مقدمة :
هذا حكم �سيقف التاريخ �أمامه طوي ًال و�سيكون مرجع ًا مهم ًا من مراجع الدفاع فى ق�ضايا
ازدراء الأديان والتعدى عليها فكان من ال�سهل �أن يق�ضى القا�ضى فى هذه الدعوى بعدم قبول
الدعويين المدنية والجنائية النتفاء ال�صفة وال�ضرر� ،إال �أن القا�ضى الجليل كتب حكما يدلل على
علمه الوا�سع و�أعطى تف�سير ًا جديد ًا خ�صب ًا لن�ص المادة  98فقرة وعن ركنها المادى والمعنوى
وطاف بنا فى مجال حرية العقيدة وحقوق الإن�سان لذلك كان حكما جديرا بالتوقف �أمامه وقراءته
وا�ستيعاب ما جاء فيه.

وثيقة
الحكم ال�صادر فى الجنحة المرفوعة على كل من
حكم محكمة جنح العجوزة:
با�سم ال�شعب
محكمة العجوزة
الجزئية بالجل�سة العلنية المنعقدة ب�سراي المحكمة في يوم الخمي�س الموافق 2.12-4-26
برئا�سة ال�سيد الأ�ستاذ� /أحمد �سميح الريحاني" .رئي�س المحكمة"
وبح�ضور ال�سيد الأ�ستاذ /محمد ال�سويفي" .وكيل النيابة"
وبح�ضور ال�سيد الأ�ستاذ /محمد عبد القادر�" .أمين ال�سر"
�أ�صدرت الحكم في الق�ضية رقم  529ل�سنة  2.12جنح جزئي العجوزة
مدعي بالحق المدني فيها  /ع�سران من�صور محمد …… .بمبلغ واحد وخم�سين جنيها على
�سبيل التعوي�ض المدني الم�ؤقت.
�ضـد

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

عادل �إمام و نادر �أحمد جالل ولينين الرملي و�شريف عرفة ووحيد حامد ومحمد فا�ضل
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عادل محمد �إمام محمد
محمد نادر �أحمد جالل
لينين فتحي عبد اهلل فكري الرملي
�شريف �سعيد ح�سن عرفة
وحيد حامد علي
محمد محمود فا�ضل
بعد �سماع المرافعة ال�شفوية ومطالعة الأوراق
حيث �إن وقائع الدعوى تخل�ص فيما �سلف �أن �ألم به ق�ضاء محكمة العامرية الجزئية
الم�ؤرخ  2011/.1/13والذي نوجز منه القول بالقدر الكافي لحمل ق�ضاء هذه المحكمة في �أن
المدعي بالحق المدني قد �أقام هذه الدعوى بطريق االدعاء المبا�شر بموجب �صحيفة �أودعها قلم
كتاب تلك المحكمة� ،أعلن بها المدعي عليهم وال�سيد وكيل النيابة المخت�ص ،طالب ًا في ختامها
الحكم على المدعي عليهم بالعقوبة المقررة بالمادة ( 98و) من قانون العقوبات ،ف�ض ًال عن
�إلزامهم ب�أداء مبلغ "واحد وخم�سين جنيه ًا" على �سبيل التعوي�ض المدني الم�ؤقت ،ف�ض ًَال عن
تعدوا على الإ�سالم
الم�صاريف ،والأتعاب ،والنفاذ؛ وذلك على ٍ
�سند من القول من �أن المتهمين َّ
والم�سلمين با�ستغاللهم الدين في �أعمالهم للترويج لأفكا ٍر متطرف ٍة؛ بق�صد �إثارة الفتنة وتحقير
وازدراء الدين الإ�سالمي عموم ًا ،والجماعات الإ�سالمية خ�صو�ص ًا؛ مما ي�ضر بالوحدة الوطنية،
على النحوالمبين ب�صحيفة الدعوى ،والآتي بيانه تف�صي ًال عند التطرق لبحث الركن المادي
للجريمة؛ الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه؛ للق�ضاء له بطلباته �سالفة البيان.
تعزيز حرية المعتقد الديني
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لت بالجل�سات على النحوالمبين بمحا�ضرها �أمام تلك المحكمة؛
وحيث �إن الدعوى قد ُت ُد َّو ْ
و�صمم على طلباته وقدم حافظة م�ستندات �أطل َع ْت عليها المحكمة
فقد َم ُث َل المدعي بالحق المدني
َّ
ألمت بها.
و� ْ
َوم ُثل وكي ًال عن المتهم الخام�س ،ودفع بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها بغير الطريق الذي
ر�سمه القانون ،وبعدم اخت�صا�ص المحكمة محلي ًا بنظر الدعوى ؛فقررت حجزها للحكم.
بعدم اخت�صا�صها محلي ًا بنظر الدعوى ،وب�إحالتها
وبجل�سة  2011/.1/13ق�ضت المحكمة َ
لهذه المحكمة؛ ً
لت بالجل�سات �أمام هذه المحكمة على النحوالمبين
ونفاذا لذلك الق�ضاء ،فقد ُت ُد َّو ْ

المدعي عليهم جميع ًا ك ٌل بوكيله ،وقدم وكيال
محا�ضرها ،فلم َيم ُثل المدعي المدنيَ ،وم ُثل
َ
عت عليها المحكمة ،ودف َعا بعدم َقبول
المتهم الأول مذكرتين بدفاعهما وحافظتي م�ستندات �أُط ِل ْ
الدعويين لرفعهما من غير ذي �صف ٍة ،والنتفاء ال�ضرر ال�شخ�صي المبا�شر كما دف َعا بانق�ضاء
الثاني �صحح
الدعوى الجنائية بالتقادم وبانتفاء الم�سئولية للمتهم الأول ،والحا�ضر عن المتهم ٍ
ا�سم موكله ،والحا�ضر عن المتهم الرابع �صحح ا�سم موكله ،والحا�ضر عن المتهم ال�ساد�س �صحح
ا�سم موكله ،وان�ضم وك ُالء المهتمين جميع ًا لوكي َلي المتهم الأول في دفاعهما؛ وطلبوا مع ًا الف�صل
في الدعوى بحالتها .فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجل�سة اليوم.

و�إن المق�صود من ذلك مما تقدم �أن المحكمة مقيدة بالتهمة الواردة بورقة التكليف
بالح�ضور� ،إال �أنها لي�ست مقيدة بالو�صف الوارد بها وعليها �أن تعطي الجريمة الو�صف القانوني
ال�صحيح فهي مقيدة فقط بالوقائع� ،أما تكييف تلك الوقائع فهو من اخت�صا�ص المحكمة.
وحيث �إن االخت�صا�ص ي�سبق المو�ضوع ،ومن َث َّم الدف ُع بانق�ضاء الدعوى ،وعليه؛ ف�إن المحكمة
ت�ستهل ق�ضاءها بالف�صل في دفع المتهمين بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية؛ لرفعهما من
غير ذي �صفة والنتفاء ال�ضرر ال�شخ�صي المبا�شر.
ولما كان الثابت والم�ستقر ق�ضا ًء وفقها على �أن �شروط االدعاء المبا�شر �أربعة �شروط هي:
�أو ًال � :أن يكون االدعاء المبا�شر قد تم بمعرفة الم�ضرور من الجريمة.
ثاني ًا� :أن يكون االدعاء متعلق ًا بجريمة ،هي جنحة �أومخالفة.
ثالث ًا� :أال يكون هناك تحقيق لم يزل قائم ًا.
رابع ًا� :أن تكون الدعوى الجنائية والمدنية توافرت فيهما �شروط القبول �أمام الق�ضاء الجنائي.

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

والمحكمة �إذ ت�شير �إلى �أن المدعي بالحق المدني لي�س له الحق في مبا�شرة الدعوى
الجنائية �أوالتنازل عنها؛ �إذ �إن النيابة العامة هي المنوط لها بمبا�شرة الدعوى الجنائية وحدها؛
فهي التي لها �إثبات االتهام ،ولها �أن ُتخ َّول الر�أي للمحكمة �إذا هي ر�أت �أن �أدلة الثبوت غير كافية
فالم�ست َق ٌر عليه ق�ضا ًء وفقها �أن المدعي المدني ال َعالقة له بالدعوى الجنائية ،ولي�س له ا�ستعمال
ما ُتخ َّو ُله من حقوق (نق�ض 19فبراير  ،1968مجموعة �أحكام النق�ض �س� ،19ص ،223رقم)40
كما �أن القاعدة هي عدم تقيد المحكمة الجنائية بطلبات المدعي المدني رافع الدعوى المبا�شرة
وهي ب�صدد �إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى( .نق�ض � 8إبريل  ،1968مجموعة
�أحكام النق�ض �س� ،19ص ،4.2رقم .)76
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وي�ستلزم القانون بال�شرط الأول �أن يكون منْ �صدر منه االدعاء هوالم�ضرور من الجريمة،
و�أن يكون قد لحقه فع ًال �ضر ٌر من �أثر تلك الجريمة و�أن يكون هذا ال�ضرر خا�ص ًا و�شخ�صي ًا نا�شئا
عن الجريمة مبا�شرة ،ثابت ًا وم�ؤكد ًا �أي �أن مناط �إعطاء هذا الحق ْهو لمن ُثبت له الحق المدني
في التعوي�ض؛ �إذ �إن الم�شرع قد راعى في االدعاء المبا�شر �صيانة حقوق الأفراد المدنية؛ لأن
القاعدة العامة هي �أن تتولى النيابة العامة المطالبة بالعقاب عن طريق رفع الدعوى الجنائية
عن طريقها �إذا كان ال�ضرر قد �أ�صاب المجتمع الذي تنوب عنه النيابة العامة في مبا�شرة حق
العقاب؛ لمخالفة المتهم لأوامر ال�شارع ونواهيه القانونية �.سوا ٌء �أكان ال�ضرر مادي ًا �أو�أدبي ًا ،وكذا
�سوا ٌء �أكان الم�ضرور �شخ�صي ًا طبيعي ًا معنوي ًا( .الدكتور  /م�أمون �سالمة – قانون الإجراءات
الجنائية معلق ًا عليه بالفقه و�أحكام النق�ض – الجزء الثاني – �ص.) 644 – 637
وقد �أقرت محكمة النق�ض هذا المبد�أ عندما ق�ضت ب�أنه "متى كان مناط الإباحة في
تحريك الدعوى بالطريق المبا�شر من المدعي بالحقوق المدنية �أن يكون طلب التعوي�ض عن
�ضرر لحقه مبا�شرة من الفعل الخاطئ المك ِّون للجريمة مو�ضوع الدعوى الجنائية ،ف�إذا لم يكن
ال�ضرر الذي لحق به نا�شئ ًا عن الجريمة �سقطت هذه الإباحة وانح�سر عنه و�صف الم�ضرور من
الجريمة و�أ�ضحت دعواه المبا�شرة في �شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة … "(نق�ض  9من
دي�سمبر  1981مجموعة �أحكام النق�ض �س� ،32ص)1.72
وغنى عن الذكر �أن المق�صود من ال�شرط ثاني ًا �أن يكون االدعاء متعلق ًا بجريمة ،هي
جنحة �أومخالفة؛ فال يجوز االدعاء المبا�شر في الجنايات.
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والمق�صود من ال�شرط الرابع – وهو�أن تكون الدعوى الجنائية والمدنية توافرت فيهما
�شروط القبول �أمام الق�ضاء الجنائي – �أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة �أمام الق�ضاء؛ �أي
توافر ال�شروط التي ترفعها بها النيابة كما و�أن تكون الدعوى المدنية جائزة القبول؛ �أي �أن تكون
ال�شروط الخا�صة بالدعوى المدنية متوافرة؛ لكي يمكن قبولها �أمام الق�ضاء الجنائي؛ ويترتب
على ذلك �أنه ال يجوز االدعاء المبا�شر �أمام الق�ضاء الجنائي لعدم قبول الدعوى المدنية في
الأحوال الآتية :
• �إذا كان الحق قد انق�ضى �أو�سقط.
• �إذا كان المدعي المدني قد رفع دعواه �أمام المحاكم المدنية ل�سقوط حقه في الخيار بين
الطريقين.

• �إذا كانت �إجراءات رفع الدعوى غير �صحيحة ،و�أخير ًا� ،إذا كانت قد رفعت من غير ذي �صفة
�أو�إذا تخلف �شرط الم�صلحة.
وفي ذلك ق�ضت محكمة النق�ض من "�أن �أ�سا�س المطالبة بالتعوي�ض �أمام الق�ضاء
الجنائي يجب �أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون و�أن يكون ال�ضرر �شخ�صي ًا ومترتب ًا على هذا
الفعل ومت�ص ًال به ات�صا ًال �سببي ًا مبا�شر ًا ،ف�إذا لم يكن ال�ضرر حا�ص ًال من الجريمة ،و�إنما كان
نتيجة ظرف �آخر ولومت�ص ًال بالواقعة التي تجري المحاكمة عنها انتفت علة التبعية التي تربط
فالقلق واال�ضطراب الذي يتولد عن الجريمة لدى �أحد
الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية ،و�إذ ًا،
ِ
المواطنين ال يجوز االدعاء به مدني ًا �أمام المحكمة الجنائية".

"ف�إذا �أقام �شخ�ص دعوى مدنية �أمام الق�ضاء الجنائي لتعوي�ض �ضرر ادعى �أنه ن�ش�أ عن
جريمة ن�صب ،ثم تبين للقا�ضي �أن ال�سلوك المن�سوب للمدعى عليه لي�س �إال مجرد تدلي�س ال
يرقى الطرق االحتيالية التي تك ِّون جريمة الن�صب ،ف�إن الدعوى المدنية ال تكون من اخت�صا�ص
المحكمة الجنائية(.الدكتور  /عبد الرءوف مهدي� ،شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية،
�ص� ،3..2ص  – )1.77 – .1.7كما يجب لتوافر الجريمة من قيام ركنيها المادي والمعنوي؛
و�إال تع ِّين الحكم بعدم اخت�صا�ص المحكمة بنظر الدعوى؛ لأن الدعوى المدنية ت�صبح غير نا�شئة
عن جريمة( .الدكتور � /إدوارد غالي الذهبي ،درا�سات في قانون الإجراءات الجنائية،1991 ،
�ص .)156
وي�ستخل�ص من جماع ما تقدم �أن المحكمة تتقيد بالوقائع المطروحة عليها ب�صحيفة
الدعوى المبا�شرة ،و�إنما هي المخت�صة – وتحت رقابة محكمة النق�ض – في تكييف الوقائع
قانون ًا ،ف�إذا ات�ضح لها �أن ال�سلوك المن�سوب للمدعي عليه ال يرتقي لتكوين �أركان جريمة؛ ق�ضت

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

(الطعن رقم  – 1115ل�سنة  24ق – تاريخ الجل�سة  – 1955/2./22مكتب فني  – 6رقم
الجزء  – 2رقم ال�صفحة  – 545تم رف�ض هذا الطعن)
�إذ ًا فالبد �أن يكون ال�ضرر نا�شئ ًا عن جريمة؛ �أما �إذا كان نا�شئ ًا عن فعل �ضار ال تتوافر فيه
�أركان الجريمة ،فال يكون َّثمة اخت�صا�ص للمحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية؛ فقد ن�صت
المادة  251من قانون الإجراءات الجنائية على �أنه "لمن لحقه �ضرر من الجريمة �أن يقيم نف�سه
مدعي ًا بحقوق مدنية �أمام المحكمة المنظورة �أمامها الدعوى الجنائية في �أية حالة كانت عليها
الدعوى.
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بعدم اخت�صا�صها بنظر الدعويين؛ �إذ �إن عدم اخت�صا�صها بنظر الدعوى المدنية ي�ستتبع
بال�ضرورة في هذه الحالة عدم الق�ضاء بالبراءة بل الق�ضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية التي لم
تتوافر �أركانها بالأوراق والتي �أ�س�س المدعي حقه اال�ستثنائي في رفعها على الدعوى المدنية.
و ّلما كان بحث انطباق �أركان الجريمة الجنائية على واقعات الدعوى �أدعى ومقدم
على بحث ال�صفة والم�صلحة؛ �إذ �إن الأخيرتين تتطلبان وجود جريمة جنائية قد �شكلتها وقائع
ُّ
ت�ستهل بحثها بمدى انطباق �أركان الجريمة الجنائية على واقعات
الدعوى .ومن ِّثم ف�إن المحكمة
الدعوى ،فال تقوم جريمة بفعل م�شروع – طبق ًا لقانون العقوبات وهذا وبال�ضرورة يتطلب توافر
الركن ال�شرعي للجريمة وهوخ�ضوع الفعل لن�ص التجريم وي�ؤ�صل الدكتور  /محمد نجيب ح�سني
لذلك ب�أن الركن ال�شرعي طا َبع مو�ضوعي ،باعتباره مجرد تكييف قانوني ،وثمرة عالقة مبا�شرة
بين قواعد القانون والفعل ،وهذه عالقة ال �ش�أن ل�شخ�صية الجاني بها.
(الطعن رقم  – 41774ل�سنة  59ق – تاريخ الجل�سة  – 1996 / 1. / 7.مكتب فني 47
– رقم الجزء  – 1رقم ال�صفحة  – 16تم قبول هذا الطعن ).
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بيد �أنه – و�إذ ت�شير المحكمة �إلى �أنه ،وعلى عك�س النظام العام الأنجلو�سك�سوني
�أوالأنجلو– �أمريكي ( )Common law/Anglp-Saxonالذي يعتمد على ال�سوابق الق�ضائية
( )Preccdent Case lawباعتبارها قانون ًا ،فال يجوز للمحاكم مخالفتها.
تلتزم المحاكم في النظام الالتيني( )Civil lawب�أحكام النق�ض �أدبي ًا ولي�س وجوب ًا
عليها ب�أمر الد�ستور �أوالقانون ،حيث �أورد الم�شرع بن�ص الفقرة الثانية من المادة الأولى من
التقنين المدني الم�صري رقم  131ل�سنة  ،1948م�صادر القاعدة القانونية على �سبيل الح�صر،
محدد ًا �إياها بالت�شريع ،ثم ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أخير ًا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
– دون الن�ص على ال�سوابق الق�ضائية.
لذا؛ ف�إن المحكمة و�إعما ًال ل�سلطتها هذه ،وبما لها من �سلطة في االجتهاد والتف�سير لق�صد
الم�شروع بالمادة ( 98و) من قانون العقوبات ترى �أن الذي ي�ستقيم مع المنطق القانوني ،وما كفله
الد�ستور من حريات ومن مبادئ �أ�سا�سية للحقوق والواجبات والحريات المقررة بالمعاهدات
الدولية وال�شريعة الإ�سالمية ،هوتجريم ا�ستخدام الدين بغر�ض �إثارة الفتنة �أوالإ�صرار بالوحدة
الوطنية وال�سالم االجتماعي؛ �أي �أن مناط الحماية القانونية بن�ص تلك المادة هوالوحدة الوطنية
وال�سالم االجتماعي ،ولي�س الأديان ال�سماوية �أوالطوائف المنتمية �إليها.

وبمعنى �آخر ،ف�إن هذه الجريمة تحتاج �إلى ق�صد جنائي خا�ص ال تقوم بدونه قوامة
الإ�ضرار بالوحدة الوطنية و�صناعة الفتنة.
و�إذا نظرنا �إلى و�ضع المادة من التقنين العقابي ،وحيث جاءت تلك المادة بين مواد
الق�سم الثاني من الباب الثاني الخا�ص "بالجنايات والجنح الم�ضرة بالحكومة من جهة الداخل
"فقد ن�صت المادة الأولى من القانون رقم  97ل�سنة  ،1992الجريدة الر�سمية في  18يوليو �سنة
 1992العدد  29مكرر ،على �أن "يق�سم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات �إلى
ق�سمين".
و�إذ ا�ستهل هذا الق�سم الثاني �سالف البيان بالمادة  89مكرر ،والتي تخ�ص بالحماية و�سائل
الإنتاج بق�صد الإ�ضرار باالقت�صاد القومي ثم المواد  .9و .9مكرر و 93والتي تخ�ص بالحماية

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

ومن حيث المنطق القانوني ،ف�إنه ،و�إن كان المتعارف عليه �أن الن�ص على "�أو" تعني
فر�ض ًا �آخر يف�صل فيما بين ما تقدم عنها وما ت�أخر� ،إال �أن المحكمة ترى �أن الن�ص ال ي�ستقيم؛
كل منها
�إذا افتر�ض �أن ق�صد الم�شرع على هذا المحو وهو اعتبارها ِفقرات منف�صلة
ين�صب على ِ
ُّ
عام؛ �أي �أن
ن�ص ُّ
يف�سر على �أنه ُّ
الحماية القانونية بالتجريم ،فالمحكمة ترى �أن الن�ص يجب �أن َّ
يفهم في ال�سياق الذي �أتت به تلك المادة من مواد �سابقة والحقة ومن قراءة الن�ص كام ًال دون
تجزئته ،ال باعتبار �أن كلمة "�أو”تن�ص على حاالت مختلفة ين�صب على كل فقرة منها الحماية
القانونية.
�ص على �أن "كل من ا�ستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة … بق�صد �إثارة
ف�إذا ُن ُّ
الفتنة �أوتحقير �أو ازدراء �أحد الأديان ال�سماوية �أوالطوائف المنتمية �إليها �أوالإ�ضرار بالوحدة
الوطنية" .فجاء بكل من "تحقير "و" الطوائف المنتمية �إليها"بين "�أو" �إال �أنه ،وعلى هذا
النحوال ي�ستقيم المعنى وال ق�صد ال�شارع �إال ب�إلحاقهم على ما �سبقهم وما خلفهم من ن�ص
المادة وهوما يدلل على عدم �إمكانية اعتبارهما فقرتين منف�صلتين ين�صب على كل منها العقاب،
بل يجب ترابط الفقرات جميعها حتى ي�ستقيم المعنى؛ فهو قد ن�ص على الفتنة ب�أول المادة ،ثم
�شدد بالإ�شارة �إلى الوحدة الوطنية بنهاية المادة ،وهي �إ�شارة على ترابط فقرات المادة بترابط
ق�صد الم�شرع من �أولها وحتى نهايتها؛ ومن ثم فال ي�ستقيم اعتبار �أن ق�صد الم�شرع هوتجريم
فعل تحقير وازدراء �أحد الأديان ال�سماوية ،دون �أن يكون ذلك الفعل بق�صد الإ�ضرار بالوحدة
الوطنية والفتنة ،كما ال يمكن القول بتجريم فعل تحقير وازدراء الطوائف المنتمية �إليها دون
الرجوع �إلى الأديان ال�سماوية �أوالإ�ضرار بالوحدة الوطنية والفتنة.
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المباني والأمالك العامة �أوالمخ�ص�صة لم�صالح حكومية �أوللمرافق العامة �أوللم�ؤ�س�سات العامة
�أوالجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام �أوالأرا�ضي �أوالأموال المملوكة للحكومة �أولجماعة من
النا�س� ،سواء بالتخريب �أواالحتالل �أواالغت�صاب �أوالنهب والمواد  91و 92والتي تخ�ص بالحماية
قيادة الجي�ش وال�شرطة ،ثم كان ن�ص المادة 98والتي تخ�ص بالحماية نظم الدولة الأ�سا�سية
االجتماعية �أواالقت�صادية بتجريم ت�أ�سي�س �أوتنظيم �أو�إدارة جمعيات �أوهيئات �أومنظمات ترمي
�إلى �سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات� ،أو �إلى الق�ضاء على طبقة اجتماعية �أو �إلى
قلب نظم الدولة الأ�سا�سية االجتماعية �أواالقت�صادية.
ثم كان ن�ص � 98أ مكرر والتي تخ�ص بالحماية المبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها نظام
الحكم اال�شتراكي في الدولة� ،أوالح�ض على كراهيتها �أواالزدراء بها �أوالدعوة �ضد تحالف قوى
ال�شعب العاملة� ،أوالتحري�ض على مقاومة ال�سلطات العامة �أوترويج �أوتحبيذ �شيء من ذلك! ثم
كان ن�ص المادة  98ب والتي تخ�ص بالحماية مبادئ الد�ستور الأ�سا�سية �أوالنظم الأ�سا�سية للهيئة
االجتماعية �أولت�سويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات �أوللق�ضاء على طبقة اجتماعية
ونظم الدولة الأ�سا�سية االجتماعية �أواالقت�صادية والنظم الأ�سا�سية للهيئة االجتماعية.
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ثم كان ن�ص المادة  98ج الم�ؤثمة لإن�شاء �أوت�أ�سي�س �أوتنظيم �أو�إدارة جمعيات �أوهيئات
�أو�أنظمة من � ّأي نوع كان ذا �صفة دولية �أوفروع ًا لها دون ترخي�ص من الحكومة ثم كان ن�ص
تجرم ت�سلم �أوقبول �أموال �أومنافع من �شخ�ص �أوهيئة في خارج الجمهورية،
المادة  98د التي ِّ
تجرم حمل رئي�س الجمهورية على
ثم كانت المادة ( 98و) مو�ضوع الدعوى ثم المادة  99التي ِّ
عمل من خ�صائ�صه قانون ًا �أوعلى االمتناع عنه با�ستخدام العنف �أوالتهديد �أو�أية و�سيلة �أخرى
غير م�شروعة وينتهي الق�سم الثاني بالمادة  1.2مكرر والتي تجرم �إذاعة �أخبار �أوبيانات �أو
�شائعات كاذبة �إذا كان من �ش�أن ذلك تكدير الأمن العام �أو�إلقاء الرعب بين النا�س �أو�إلحاق
ال�ضرر بالم�صلحة العامة.
وي�ستخل�ص من ذلك ومن ن�صو�ص المواد �سالفة البيان �أنها ت�شترك جميع ًا في تجريم
الأفعال التي ت�ضر بالأمن العام ( الأمن القومي )�أوالإ�ضرار بالوحدة الوطنية �أوال�سالم االجتماعي
�أو�إلقاء الرعب بين النا�س �أو�إلحاق ال�ضرر بالم�صلحة العامة من جهة ( وهوما و�صفه الم�شرع
"بالفتنة "بالمواد  ..1و ) 1.2وهوما ن�ستخل�ص منه �أن الق�صد العام للم�شرع بن�ص المادة مو�ضوع
الدعوى اتجه لحماية الوحدة الوطنية ودرء الفتنة وذلك بق�صد �صيانة الأمن العام والم�صلحة

ن�ص الد�ستور المعطل بالمادة  .4على �أنّ "المواطنين لدى
ومن حيث الد�ستورية ،فقد ّ
القانون �سواء ،وهم مت�ساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز في ذلك ب�سبب الجن�س
�أوالأ�صل �أواللغة �أوالدين �أوالعقيدة".و�إذا ن�ص بالمادة  46على �أنْ "تكفل الدولة حرية العقيدة
وحرية ممار�سة ال�شعائر الدينية ".

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

العامة ،ولي�س في ن�صه على "الدين" به ْا �إال التنبيه على �أنه و�سيلة يمكن �أن ت�ستخدم في زرع
تلك الفتنة ،و�إنما لم يق�صد حماية الأديان ال�سماوية في ح ّد ذاتها من التعدي عليها با�ستخدام
"الأفكار المتطرفة" ،كما لم يق�صد حماية الطوائف المنتمية لها من التحقير �أواالزدراء� ،إال
�إذا كان الق�صد منه الفتنة؛ ذلك ب�أنه ال ي�ضير ولي الأمر وهوب�صدد �إيجاد �أطر عامة لتنظيم
المجتمع والحفاظ على النظام العام فيه �أن يعتقد �شخ�ص فيما يخالف الجماعة �أوما يدين به
عامة النا�س ،و�إنما الذي ُيعنى به هونزع فتيل الأزمات والحيلولة دون احتكاك طوائف ال�شعب
الواحد ،وترديهم في هُ ّو ِة النزاع الطائفي المقيت .كما �أن حرية االعتقاد مكفولة ،وحرية ممار�سة
ال�شعائر الدينية �أي�ضا ،ولكن الأخيرة تتميز بكونها يمكن �أن تق َّيد ب�أحكام تنظيمية؛ حفاظ ًا على
الأمن والآداب وال�صحة العامة؛ �أما حرية التعبير عن الر�أي في المعتقد فال تدخل �ضمن حدود
َ
الحفاظ على ال�سلم العام ،وذلك
الت�أثيم والعقاب اللذين تملكهما الدولة؛ �إال �إذا اقت�ضت ال�ضرورة
�إذا تعدت الممار�سة ل�شعائر �أوا�ستطال الر�أي – المف�صح به – �إلى الدومين العام فتبين �أن المعبر
عن ر�أيه والمعتقد في فكرة ما ،لم يعبر عنها لح�سن نية و�إنما ب�سوء ق�صد؛ بنية م�شاعر وت�أليب
النا�س بع�ضهم على بع�ض �إذ �إنه وبالقول بمثل ذلك وبا�ستخدام هذا المقيا�س الف�ضفا�ض الم�سمى
"بالأفكار المتطرفة" والذي ال يبين حد ًا �ضابط ًا لما يع ُّد متطرف ًا وما يعد غير متطرف ،الأمر
الذي يهدد ب�أن ينتهي بالنظام القانوني بما ي�شبه محاكم التفتي�ش فيفتح باب التفتي�ش في الأفكار،
ومن ثم العقائد والحجر عليها بدعوى الهرطقة – بالمفهوم الم�سيحي تارة ،والردة والزندقة –
بالمفهوم الإ�سالمي – تارة �أخرى ،ويرد المجتمع ب�أثره �إلى الظالمية والجمود ،بل و�شمولية تيار
فكري ديني بعينه ،يجه�ض جميع التطلعات بتطوير الخطاب الديني وهوما يناق�ض الحرية في
التعبير واالعتقاد ،تلك التي هي مقررة بالد�ستور وال�شريعة الإ�سالمية ذاتها؛ وهوما ينتهي على
الم�ستوى التطبيقي �إلى تحكيم ب�شر من نوع خا�ص ،يزعمون لأنف�سهم احتكار حق الفهم وال�شرح
والتف�سير والت�أويل ،و�أنهم وحدهم الناقلون عن اهلل ،فالثابت �شرع ًا �أن اهلل هو�شارع الدين ،ومحمد
هومبلغه الأمين ،و�أننا جميع ًا نعكف على االجتهاد ،وال يمتلك �أحد منا �صواب ًا ،وال يملك لآخر
معاتبة ،طالما �أن التعبير عن الر�أي ناجم عن نقاء �سريرة واجتهاد محمود.
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ون�صه بالمادة " 47حرية الر�أي مكفولة ولكل �إن�سان التعبير عن ر�أيه ون�شره بالقول
�أوالكتابة �أوالت�صوير �أوغير ذلك من و�سائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد الب َّناء
�ضمان ًا ل�سالمة البناء الوطني"؛ ذلك ب�أن العقوبة �أ�سا�سها العدالة ،ولكنها محدودة المنفعة
العامة ب�أ�شكالها و�أنواعها ،فلي�س للمجتمع �أن يعاقب بما يجاوز الحدود التي تتطلبها م�صلحته.
فالعقوبة ال تكون م�شروعة �إال في النطاق الذي تجتمع فيه العدالة والم�صلحة؛ ومن هنا كان
تنظيم الحريات ال�شخ�صية بين الفرد والمجتمع وبين الأفراد بع�ضهم لبع�ض فكانت نظريات
الحق والم�صلحة والتع�سف في ا�ستعمال الحق ما ير�سم الحدود للحريات الفردية داخل المجتمع
فالحرية مكفولة مادامت لم تفتئت على الم�صلحة العليا بالمجتمع ومن ثم م�صلحة الأفراد،
وهنا يقوم الم�شرع ب�إ�صدار القوانين المنظمة لتلك الحدود ،وللقا�ضي �إعمالها وتقديرها َوفق ًا
للم�صلحة وعدم التع�سف في ا�ستعمال الحق ولوكان م�صون ًا بالقانون.
وفي �صدد التوازن بين الحقوق والحريات من جهة ،والم�صلحة العامة من جهة �أخرى،
فقد �أكدت المحكمة الد�ستورية العليا �أن حقوق الإن�سان وحرياته ال يجوز الت�ضحية بها في غير
�ضرورة تتطلبها م�صلحة اجتماعية لها اعتباراتها( .د�ستورية عليا في  15يونيه  1996الق�ضية
رقم  49ل�سنة  17ق د�ستورية ،مجموعة �أحكام الد�ستورية العليا ،ج  ،7قاعدة رقم � ،48ص .)749
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وعن ذلك تقول المحكمة الد�ستورية � :إنّ حرية العقيدة التي ن�ص عليها الد�ستور في
المادة  … 46ب�أن هذه الحرية في �أ�صلها تعني �أال يحمل ال�شخ�ص على القبول بعقيدة ال ي�ؤمن
بها �أوالتن�صل من عقيدة دخل فيها �أوالإعالن عنها �أوممالأة �إحداها تحام ًال على غيرها �سواء
ب�إنكارها �أوالتهوين منها �أوازدرائها بل تت�سامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متباد ًال .وال
يجوز كذلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة �أن يكون �صونها لمن يمار�سونها �إ�ضرار ًا بغيرها
وال تي�سر الدولة – �سر ًا �أوعالنية – االن�ضمام �إلى عقيدة ترعاها �إرهاق ًا لآخرين من الدخول
في �سواها ،وال �أن يكون تدخلها بالجزاء عقاب ًا لمن يلوذون بعقيدة ال ت�صطفيها ،ولي�س لها بوجه
خا�ص �أن يكون �إذكاء �صراع بين الأديان تمييز ًا لبع�ضها على البع�ض ،كذلك ف�إن حرية العقيدة ال
يجوز ف�صلها عن حرية ممار�سة �شعائرها ،وهو ما حمل الد�ستور على �أن ي�ضم هاتين الحريتين في
جملة واحدة جرت بها مادته ال�ساد�سة والأربعون بما ن�صت عليه؛ من �أن حرية العقيدة ،ممار�سة
ال�شعائر الدينية مكفولتان؛ وهوما يعني تكاملهما ،و�أنهما ق�سيمان ال ينف�صالن و�أن ثانيتهما تمثل
مظاهر �أوالهما باعتبارها اً
انتقال بالعقيدة من مجرد الإيمان واختالجها في الوجدان �إلى التعبير
عن محتواها عمال ليكون تطبيقها حيا فال تكمن في ال�صدور ،ومن ثم �ساغ القول ب�أن �أوالهما

ال قيد عليها ،و�أن ثانيتهما يجوز تقييدها من خالل تنظيمها توكيدا لبع�ض الم�صالح العليا التي
ترتبط بها وبوجه خا�ص ما يت�صل منها ب�صون النظام العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين
وحرياتهم.
(الطعن رقم  – 8ل�سنة  17ق – تاريخ الجل�سة – 1996/5/18مكتب فني  – 7رقم الجزء
 – 1رقم ال�صفحة  – 656تم رف�ض هذا الطعن).

كما �أن الق�صد لي�س حماية الأفكار والعقائد ومن ثم منع مناق�شتها والجدال فيها .وال
حماية العواطف الم�ستثارة بطبيعتها �إذا ما حاول �أحد االقتراب من ثوابتها الفكرية خا�صة الدينية
منها ،وهوما يناق�ض الأ�س�س التي قامت عليها الأديان من دعوي للتفكر وتحدي ما هوثابت من
معتقدات دينية كانت را�سخة لدي ال�شعوب التي نزلت عليها؛ حدث ذلك في فجر الم�سيحية
والإ�سالم كليهما .فقال كل منهم لر�سوله" :بل نتبع ما �ألفينا عليه �آباءنا �أولوكان �آبا�ؤهم ال يعقلون
�شيئا وال يهتدون" (البقرة.).17 :
ومن ثم ف�إن الحماية لي�ست للأفكار ،فالأفكار ال يحاربها �سوي الأفكار ،ولي�ست للعواطف
التي تعمل علي حماية تلك الأفكار ،فالحجة بالحجة ،وال �إكراه في الدين ،و�إنما الحماية القانونية
للوحدة وتجنب الفتن� ،أوللحريات في ممار�سة العقائد طالما لم تجرح الآداب العامة في المجتمع،
فالم�صلحة المحمية هي م�صلحة المجتمع من حيث �سالمته وال �سالمة لمجتمع �إال بالتعددية
وحرية الفكر في �إطا ِر من ال�سلم والتعاي�ش الم�شترك ،ففي االختالف �إثراء ،وال ح�صانة لفكر
ديني؛ و�إنما الح�صانة للدين ممن ي�ستخدمونه لم�آربهم ال�شخ�صية ،والح�ساب هنا علي الق�صد؛
ف�إذا كان الق�صد هومناق�شة ال ِف َكر ونقده ،حتي و�إن كان بطريقة الذعة وبطبيعة الحال جارحة

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

و�أن المحكمة �إذ ت�شير �إلى �أنها ال تنفي �إمكانية �صدور ت�شريع يجرم االعتداء علي رموز
دينية لها حرمة عند �أبناء الملة �أوفريق من النا�س �إذا توافر ق�صد جنائي عام دون الن�ص علي
ق�صد خا�ص يتمثل في تكدير ال�سلم العام – كما هو ن�صو�ص مواد الباب الحادي ع�شر الخا�ص
بالجنح المتعلقة بالأديان – بحدود يو�ضحها ال�شارع تو�ضيحا نافيا للجهالة ال يخالطها �شك� ،إال
�إنه ال ي�صح اعتبار �أن المنوط بالحماية القانونية هم الأ�شخا�ص المنتمون لتلك الطوائف ،ذلك
ب�أنه ال يجوز التفرقة بين المواطنين علي �أ�سا�س الدين ،فالمواطنون �سواء �أمام القانون ،وفي
حماية منها لطائفة دون �أخري – مما ال ينطبق عليها و�صف طائفة دينية – بعد تفرقة �أمام
القانون.
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لأهل هذا الفكر لمكانة المعتقد الديني في النفو�س ،فهو ما �سيعد تحقير ًا �أوازدراء ،فال تجريم؛
ذلك ب�أن طبيعة الروحانية الدينية ت�ستلزم بال�ضرورة تالزمها وبع�ض الم�سلمات ()DOGMA
التي ال يتقبل فيها النقا�ش وال ي�ستحب فيها الجدال ممن يعتقدون فيها� .إن محاولة �صهر النا�س
في بوتقة عقائدية روحانية �أو�سيا�سية واحدة من ِقبل الدولة �أومن قبل جماعة �أ�شبه بالحرث في
البحر �أوبالقب�ض علي الماء ب�أكف �أيدينا؛ لأن اهلل جعلنا �أمم ًا وقبائل مختلفين لنتعارف فيما
بيننا ،ولو�أراد �أن يجعلنا كلنا م�ؤمنين لفعل ،وهوعلي كل �شيء قدير " َو َل َ
و�شا َء َر ُّب َك ل َآمنَ َمنْ ِفي
ا�س َح َتّى َي ُكو ُنوا ُم�ؤْ ِمنينَ "(يون�س.)99 :
الأَ ْر ِ�ض ُك ُّل ُه ْم َج ِميع ًا �أَ َف�أَ ْن َت ُت ْك ِر ُه ال َّن َ
�أما �إذا كان الق�صد كما �سلف �أن �أ�شرنا هوالفتنة �أو�إعاقة ممار�سة �شعائره الدينية ،فهنا
يمكن �أن يتدخل ال�شارع بالتجريم – كن�ص المادتين  .160و 161عقوبات .ومن يقل بغير ذلك
ق�صا�ص علي ازدرا ِء �أوتحقير الدين؛ قال
حد وال
فلي�أت ب�سند من القر�آن �أوال�سنة المطهرة ،فال َّ
َ
مرج ُع ُك ْم
تعالي " َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ ِين � َآم ُنوا َع َل ْي ُك ْم َ�أ ْن ُف َ�س ُك ْم ال َي ُ�ض ُّر ُك ْم َمنْ َ�ض َّل ِ �إ َذا ْاهت ََديت ُْم �إ َلي اللهِ َ ِ
َج ِمي ًعا َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما ُك ْنت ُْم َت ْع َم ُلونَ (".المائدة.)1.5 :
وفي مجال القانون الدولي لحقوق الإن�سان ،تجمع الآراء علي �أن الوالية والم�سئولية الأولي
في حماية وتعزيز حقوق الإن�سان علي ال�صعيد الداخلي هي م�ستندة في المقام الأول �إلي كل دولة،
وفق ما التزمت به بان�ضمامها طواعية �إلى العهود.
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والمواثيق الدولية الخا�صة بحقوق الإن�سان .و�إذ تنوه المحكمة ،ب�أنه – وفي مجال البحث
في نطاق هذه الحقوق والحريات التي تناولها العهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية – ال
ي�ستقيم �أن نلتزم في تناولنا للحقوق المدنية وال�سيا�سية ب�إيراد الن�صو�ص الكاملة للعهد الدولي،
حيث نف�ضل تو�سيع نطاق العر�ض ليت�سع لتناول وت�أ�صيل مفاهيم هذه الن�صو�ص .وعليه؛ ف�إن كفالة
حماية حق معين بذاته ال يقت�صر علي مادة بعينها من العهد الدولي .بل كثير ًا ما تقت�ضي حماية
ذات الحق �أو�أحد الأوجه التي ال يكتمل �إال بها – اال�ستناد الي �أكثر من مادة كلما دعت ال�ضرورة
لذلك.
وحيث �إن م�ضمون المادة الثامنة ع�شرة من العهد الدولي يت�صرف �إلي �أو�سع التف�سيرات
لحرية الفكر واالعتقاد؛ �أي حماية كافة �صور الفكر والعقائد الدينية وعدم التمييز �ضد �أي �صورة
من �صورها ،كما ي�شمل ذلك حماية حق الفرد والجماعة في �إقامة ال�شعائر التي تتفق ومعتقداتهم،
فال يجوز تقييد ذلك �إال بن�ص القانون وب�شرط �أن يكون التقييد لحماية ال�سالمة العامة �أوالنظام

العام �أوال�صحة العامة ،وعموما يجب �أن تكون تلك القيود في �أ�ضيق الحدود؛ و�إذا كانت الدولة
تعد دين ًا معين ًا ،دين ًا ر�سمي ًا لها� ،أوكانت غالبية ال�سكان تعتنق دين ًا معين ًا ،فال يجوز الم�سا�س
بالحق المكفول لمن يعتنقون دينا �آخر ،كما ال يجوز التمييز �ضدهم في النواحي الأخري مثل
الحق في تولي المنا�صب العامة� ،أوحرمانهم من المزايا التي يتمتع بها المواطنون عامة .كذلك
تحمي هذه المادة من العهد الدولي حرية الآباء والأمهات والأو�صياء القانونيين في ت�أمين التعليم
الديني لأطفالهم وفق معتقداتهم.

تكفل المادة ال�سابعة والع�شرون من العهد الدولي حق الأقليات العرقية والدينية واللغوية
في التمتع في الدول التي يعي�شون فيها بثقافتهم الخا�صة وحقهم ك�أفراد في �أن يعتنقوا ويمار�سوا
�شعائرهم الدينية وفي ا�ستخدام لغتهم الخا�صة .والهدف من حماية هذه الحقوق هوالإبقاء
علي التراث الثقافي بمعناه الوا�سع ال�شامل للأقليات بما يثري المجتمع بالكلية� .إن تلك الحقوق
الواجب كفالتها للأقليات هي حقوق ت�ضاف �إلى الحقوق الأخري التي ين�ص عليها العهد الدولي
المكفولة للجميع بمن فيهم الأقليات.

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

�إن حرية الر�أي والتعبير عنه لمن �أهم مقومات النظم الديمقراطية؛ فاالنتقا�ص منها
هوانتقا�ص من الحكم الديمقراطي ال�سليم .ومفهوم المادة التا�سعة ع�شرة من العهد الدولي
ين�صرف �إلى �أن حق الفرد في اعتناق الآراء التي يختارها دون تدخل هوحق ال يقبل �أي قيد
�أوا�ستثناء ،كما �أن حرية التعبير ت�شمل الحق في تلقي وا�ستق�صاء ونقل المعلومات ،وفي التعبير
عن الر�أي والفكر ونقله �إلى غيره ب�أي �صورة؛ �إما �شفاهة �أوكتابة �أوعن طريق الكلمة المطبوعة
�أوالم�سموعة �أوفي �صورة فنية .هذا و�إن كانت حرية الفرد في اعتناق الر�أي الذي يختاره ال
تقبل بطبيعتها �أي قيد؛ ف�إن �إطالق الحق في التعبير عن الر�أي ال يعني �أنه ال يحمل معه واجبات
وم�سئوليات معينة ت�سمح بفر�ض بع�ض القيود التي ت�ستلزمها حماية م�صلحة الجماعة بالكلية،
علي �أال نفرغ تلك القيود الحق في التعبير من م�ضمونه� ،أي يجب �أن تقت�صر علي ما تقت�ضيه
في الدول الديمقراطية حماية الأمن القومي �أوالنظام العام �أوالآداب العامة �أوال�صحة العامة
�أوحقوق الغير و�سمعتهم.
ولذلك ف�إنّ حماية الدولة لحرية الر�أي والتعبير ت�ستلزم تنظيما قانوني ًا لهذا الحق يت�سم
ب�شفافية ،ومعايير و�شروط قبول �أورف�ض منح التراخي�ص الالزمة لذلك ،وعدم فر�ض �شروط
متطلبات مرهقة ،مما ي�ؤدي عمليا �إلى الت�ضييق علي القوي ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية في
المجتمع �أوحرمانها من �إحدي ال�سبل الرئي�سية في ممار�ستها لحرية الر�أي والتعبير.
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تحدد المادة الثانية من العهد الدولي الإطار العام لاللتزام القانوني للدول الأع�ضاء،
وهي بذلك ال تخت�ص بحق من الحقوق بعينه بل تلزم الدول بجميع �سلطاتها التنفيذية والت�شريعية
والق�ضائية وغيرها بحماية الحقوق والحريات التي ين�ص عليها العهد الدولي ،وب�أن ت�ضمن ذلك
لكل الأفراد المقيمين في �إقليم الدولة �أوالخا�ضعين لواليتها ،وذلك دون تمييز ب�سبب العن�صر
�أواللون �أوالجن�س �أواللغة �أوالديانة �أوالر�أي ال�سيا�سي �أوغيره� ،أوالأ�صل القومي �أواالجتماعي،
�أوالملكية �أوالن�سب.
جدير بالذكر �أن م�صر من الدول الم�صدقة علي العهد؛ ومن ثم ف�إنه – وفي مجال التزام
الدول الم�صدقة ومفهوم المادة المذكورة – ما يعني عدم جواز احتجاج الدولة ب�أن ت�شريعاتها
الداخلية ال ت�سمح بهذا التطبيق ،فال يجوز لها االحتجاج ب�أن د�ستورها وقوانينها يعفيانها من
التزاماتها الدولية التي ارت�ضتها باالن�ضمام طواعية �إلى العهد الدولي .وين�صرف ذلك الي التزام
الدولة بتعديل ت�شريعاتها الداخلية �إذا لزم الأمر؛ لتكون �أكثر ات�ساقا مع كفالة جميع الحقوق
وحماية الحريات المن�صو�ص عليها في العهد الدولي ،وكذلك اتخاذ التدابير الالزمة لإمكان
الممار�سة العملية الكفيلة بذلك علي �أنه يحق لكل دولة �أن توفر الحماية المطلوبة قانونا وعمال
للحقوق والحريات بالأ�سلوب الذي يتفق مع �إجراءاتها الد�ستورية.
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و�أن من المعايير التي ت�ؤخذ في االعتبار لإلقاء ال�ضوء علي مدي التزام الدولة باحترام
المادة الثانية من العهد الدولي ،هو �إلى �أي مدي تجيز الدولة للأفراد اال�ستناد المبا�شر �إلى
ن�صو�ص العهد الدولي �أمام الق�ضاء الداخلي .فااللتزام القانوني الذي تت�ضمنه المادة المذكورة
له وجهان� :إيجابي و�آخر �سلبي ،فالأول يعني �أنه علي الدولة �أن تتخذ التدابير الإيجابية الالزمة
لحماية وتعزيز الحقوق المن�صو�ص عليها في العهد الدولي والعمل علي �إزالة جميع العقبات التي
تعوق ممار�ستها بما في ذلك التدابير الت�شريعية والق�ضائية والإدارية والبرامج التعليمية؛ �أما
االلتزام ال�سلبي فيتطلب من الدولة االمتناع عن انتهاك تلك الحقوق وعدم فر�ض �أي قيود عليها
تتجاوز ما ت�سمح به ن�صو�ص العهد الدولي ،كما ال يجوز �أن تفرغ القيود التنظيمية الحق من
م�ضمونه.
وجدير بالذكر �أي�ضا ،ب�أنه – وعلي الرغم من �أن حقوق الإن�سان لم تقدم تعريفات محددة
لكل من "الفكر ،وال�ضمير ،والديانة ،واالعتقاد"� ،إال �أنه من المتعارف عليه الآن �أن ا�صطالح
ٍ
"الديانة �أواالعتقاد" يت�ضمن الملحدين وغير الم�ؤمنين والذين ال يندرجون تحت �أي ديانة.

وجدي ٌر بالذكر �أي�ضا �أن م�صر �صوتت ل�صالح المادة الثامنة ع�شرة :لكنها �أعربت عن
تحفظاتها بالن�سبة للحق في تغيير الدين �أوالعقيدة؛ متعللة ب�أن في ذلك ما قد ي�شجع البعثات
التب�شيرية ،وهوما يخالف �سبب معار�ضة المملكة ال�سعودية التي �أرجعت �سبب معار�ضتها �إلى
مخالفة ذلك للإ�سالم – في �إ�شارة �إلى الأحكام الخا�صة بالردة.

ولما كان ن�ص المادة (98و) يتعار�ض ون�صو�ص المادتين  17و 18من االتفاقية الدولية
– العهد الدولي للحقوق المدنية ال�سيا�سية – ولما كان لكل منهما ذات المرتبة في المنظومة
التدريجية القانونية الم�صرية ،ولما كان ال �ش�أن للرقابة الد�ستورية بالتناق�ض بين قاعدتين
قانونيتين من مرتبة واحدة �أو من مرتبتين مختلفتين ،فال يمتد اخت�صا�ص المحكمة الد�ستورية
لحاالت التعار�ض بين اللوائح والقوانين ،وال بين الت�شريع ذات المرتبة الواحدة (د�ستورية عليا
في  15يونيو �سنة  ،1996الق�ضية رقم � 1.6سنة  18د�ستورية)( ،المرجع ال�سابق� ،ص ،)188
(د.رمزي ال�شاعر ،رقابة د�ستورية القوانين� ،ص .)185
ولما كان قانون العقوبات الم�صري رقم  58ل�سنة  1937ن�شر بتاريخ  ،1937/8/5ومن
ثم �أ�صبح معمو ًال به من ذلك التاريخ ،ومن ثم فهو �سابق علي المعاهدة الدولية – العهد الدولي
الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية والمن�صو�ص علي بدء نفاذه في  1976طبقا لن�صه في المادة
49؛ الأمر الذي ي�صبح معه تطبيق ن�صو�ص المعاهدة �أولي لن�سخها ن�صو�ص قانون العقوبات في
هذا ال�ش�أن ،ومن ثم فالمحكمة لها �أن تمتنع عن تطبيق القانون الداخلي في حالة كونه مخالفا

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

ولما كان ذلك من ت�صديق الدولة الم�صرية علي المعاهدة ،وهي ،و�إن تختلف عن العهد
الدولي لحقوق الإن�سان من حيث كونها تتميز بذاتها ب�صفة الالزم كجزء من القانون الداخلي
بالت�صديق عليها ،ف�إنها…… وقد عنيت المحكمة الد�ستورية العليا في م�صر في حكمها
ال�صادر في  2يناير �سنة  1993بالإ�شارة �إلى الحقوق التي ت�ضمنتها االتفاقات الدولية في مقام
الحديث عن الحقوق التي يعتبر الت�سليم بها في الدولة الديمقراطية ،مفتر�ضا �أوليا لقيام الدولة
القانونية و�ضمانة �أ�سا�سية ل�صون حقوق الإن�سان .ولما كان الم�ستقر عليه فقها وق�ضاء �أنه وفي
م�صر ال ت�سري المعاهدات وال االتفاقيات الدولية علي القانون الداخلي – علي خالف دول �أخري
كفرن�سا وبلجيكا – بل تكون لها قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق عليها ون�شرها وفقا للأو�ضاع
المقررة (المادة  151من الد�ستور المعطل) ومن ثم فهي تخ�ضع لل�شرعية الد�ستورية( .د�.أحمد
فتحي �سرور ،الحماية الد�ستورية للحقوق والحريات� ،ص .)81-47
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لاللتزام الدولي الالحق والأ�صلح للمتهم� ،أما ولما كان فهم المحكمة لن�ص المادة (98و) ال
يتعار�ض وم�ضمون االلتزام الدولي �سالف البيان� ،إال �أن المحكمة تقرر بوجوب اتباعها لهذا النهج
من الفهم والتف�سير للمادة �إعماال منها لمبد�أ المحكمة الد�ستورية العليا ،من حيث اعتبار تلك
المبادئ والأفكار من قبيل القواعد المف�سرة اال�ستر�شادية التي ت�ستخل�ص منها مفاهيم �سيادة
القانون والديمقراطية وحقوق الإن�سان .واعتبارها �ضمن ال�شرعية الد�ستورية التي ال ت�ستمد فقط
من ن�صو�ص الد�ستور ،و�إنما من تلك المبادئ والأفكار علي حد �سواء .ومن ثم لم تقف عند
معني الحرية ال�شخ�صية التي كفلها الد�ستور( .د�ستورية عليا في  12فبراير  1994في الق�ضية
رقم  1.5ل�سنة  12ق�ضائية د�ستورية ،و 2يناير  1993في الق�ضية رقم  3ل�سنة  .1ق�ضائية)"
ووا�ضح من هذه المعاني �أن المحكمة الد�ستورية العليا في م�صر قد اتخذت الم�ستوي الذي تلتزم
به الدول الديمقراطية في قواعدها القانونية وفي احترام حقوق المواطنين والحريات معيارا
و�ضابطا لرقابتها الد�ستورية يتعلق ب�سلطتها في تف�سير القواعد الد�ستورية…"(د�.أحمد فتحي
�سرور ،الحماية الد�ستورية للحقوق والحريات ،دار ال�شروق� ،ص  63وما بعدها).
ومن ثم لي�س بال�ضرورة �صحيحا القول ب�أن مبادئ و�أفكار حقوق الإن�سان هي نتاج للفكر
الغربي الليبرالي ،و�أن في ذلك ما يتناق�ض ومفاهيم وم�صالح المجتمعات في الدول التي يدين
�أغلبية �شعوبها بالإ�سالم ذلك ب�أنه من الم�ستقر عليه قانونا وفقها مقارنا – وهوالمبد�أ الذي
�أخذت به المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية �سالف البيان – �إن مبادئ و�أفكار مواثيق حقوق
الإن�سان لي�ست قالبا جامدا ي�أخذ ذات الأبعاد وال�شكل في كل الدول علي حد �سواء ،و�إنما هي
كعملة االتحاد الأوروبي يختلف نق�شها من دولة �إلى �أخري .فتحمل في كل دولة ما يميز هذه
الدولة ،ولكن وفي النهاية و�إن تغير �شكلها� ،إال �أن قيمتها وقوتها ال يتغيران.
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و�أخيرا ولي�س �آخرا ،وفي تمهيد لما بعده لربط �أو�صال الفكرة يتعدى نطاق زيادة �أر�صدة
�أمتنا من العزة والمجد التي هي اليوم في �أ�شد الحاجة �إليهما ،بل ت�شخي�ص منا لأهم م�شاكل
ع�صرنا الحا�ضر و�إن�ساننا العربي م�سلما كان �أوم�سيحيا �أويهوديا الذي ما زال يواجهها ونحن
في القرن الواحد والع�شرين ،وفي خ�ضم ثورة �سي�شهد لها تاريخ الإن�سانية الحرة يوما �أنها قامت
بتحرير العقول والنفو�س وما زال ي�صارعها عبدة الطاغوت والفراعين تنوه المحكمة �أن من
الأهمية بمكان حديث التذكير بما في الموروث الثقافي الإ�سالمي والم�صري من رجال كانوا
�سباقين في حمل �شعلة الحرية للإن�سانية .فكان القائلون بالعدل والتوحيد والمعتزلة ب�صفة
خا�صة – في مواجهة فكر المرجئة – يدعون لالختيار واالنت�صار لحرية الإن�سان( .محمد
عمارة ،المعتزلة وم�شكلة الحرية الإن�سانية ،دار ال�شروق).

من ثم ف�إن النقد لتيار فكري ديني ال تجريم عليه؛ وال يقدح في ذلك القول ب�أن هناك
عقابا بال�شريعة للمرتد عن دين الإ�سالم .ففي م�س�ألة الردة ،وهي الكفر بعد الإ�سالم عن وعي
واختيار .فلقد ن�صت �آيات الكتاب علي ا�ستب�شاع هذه الجريمة في موا�ضع كثيرة وتوعدت مقترفها
ب�أ�شد العذاب ،من دون ن�ص علي عقوبة محددة في الدنيا ،غير �أنه في ال�سنة – وتقول "في"
ولي�س "من" للتحفظات علي مدي قوة �سنده – ما ين�ص علي "من غير دينه فاقتلوه" ومع ذلك،
لم يختلف �أهل ال�سنة من اعتبارها جريمة غير �أن جمهورهم ذهب �إلى قتل مرتكبيها؛ وخالفهم
البع�ض ،وكان الخالف دائرا حول هل الردة" جريمة عقائدية"�أم �أنها "جريمة �سيا�سية تعزيرية"؛
والمحكمة ت�أخذ بالر�أي الثاني للأ�سانيد الآتي بيانها.

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

ومن ذات ال�صفحة الم�شرقة من التاريخ القريب كان مثاال للوطنية والنزاهة والمو�ضوعية
وح�سن التقدير ،رجال ا�شتركوا معا في تعاطفهم مع الثورة العرابية ،ووقفوا بجانب ثوارها في
محنتهم و�ضد من ادعي عليه بالمروق والزندقة وبالخروج عن طوع الحاكم .كان من ه�ؤالء
العقالء ال�شيخ رفاعة الطهطاوي ،جمال الدين الأفغاني ،عبدالرحمن الكواكبي ،ال�شيخ محمد
عبده ور�شيد ر�ضا و�أخيرا القا�ضي والمفكر قا�سم �أمين �صاحب القول� :أعرف ق�ضاة حكموا
بالظلم لي�شتهروا بين النا�س بالعدل" .كما �أنه �صاحب المقولة التي غدت كالمثل ال�سائر:
الحرية الحقيقية تحتمل �إبداء كل ر�أي ون�شر �أي فكر وترويج كل مذهب( .الحرية ،كلمات ،قا�سم
�أمين ،الأعمال الكاملة ،دار ال�شروق ،الطبعة الثالثة � ،6..2ص .)149
وحيث �إنه… وعن ال�شريعة الإ�سالمية ،فقد قال اهلل تعالي في كتابه العزيز "ال ِ�إ ْك َرا َه
الد ِين َق ْد َت َب َّينَ ال ُّر ْ�ش ُد ِمنَ ا ْل َغ َّي َف َمنْ َي ْك ُف ْر(البقرة ،)256 :وفي قوله تعالي " َو ُق ِل ا ْل َح ُّق ِمنْ
ِفي َّ
َر َّب ُك ْم َف َمنْ َ�شا َء َف ْل ُي ْ�ؤ ِمنْ َو َمنْ َ�شا َء َف ْل َي ْك ُف ْر"(الكهف ،)29 :داللة علي حرية العقيدة .وبالقيا�س
ف�إذا كان اهلل قد قرر حرية العقيدة ،فمن باب العقيدة هي العام والر�أي الفقهي هوالخا�ص فال
�شك �أن يترتب علي ذلك �أن ال �إكراه علي اعتناق فكر ديني ،بدعوي �أنه هوال�صحيح الم�ستقيم
الأورثوذوك�س ( ،)orthodoxوالحجر علي تيار فكري �آخر .وهوما يعد مخالفا مقا�صد ال�شريعة
الكبري (حفظ الدين والنف�س والعقل والمال ،كما �أ�ضاف بع�ض العلماء الكرامة والحرية
والعدالة) وم�صالحها المر�سلة ،علي اعتبار �أن الدين �إنما جاء لتحقيق الحياة وما تحقق به
من و�سائل ،وحفظ العقل وما يتعلق به من تعليم وحرية وتفكير وتعبير ،و�إلى جانب حفظ النف�س
والمال والن�سب ما تقت�ضيه تحقيق المقا�صد الحاجية والتح�سينات من حقوق الإن�سان ،ف�ضال عما
يقت�ضيه كل ذلك من �إقامة نظم للجماعة الم�سلمة من قبيل ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب.
(�أبوا�سحاق ابراهيم بن مو�سي ال�شاطبي ،الموافقات في �أ�صول ال�شريعة ،ج� ،2ص.)5
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ففي القول الأول ما يتناق�ض مع قوله تعالي "� َّإن ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم � َآم ُنوا ُث َّم َك َف ُروا
ُث َّم ا ْز َدا ُدوا ُك ْف َرا َل ْم َي ُك ِن اللّهُ ِ َل ْيغ ِف َر َ ل ُه ْم َوال ِ َلي ْه ِد َي ُه ْم َ�س ِبيال"(الن�ساء ،)137 :وهوما مفاده �أنه
ال �سلطان علي حرية العقيدة ال عقاب دنيوي علي الردة .ويو�ضح �إمكانية االختيار للإن�سان بين
الكفر والإيمان – لي�س الجبر – من جهة .ومن جهة �أخري ،يدح�ض هذا القول منطقا ،فلوكانت
جريمة الكفر هي القتل ،ف�إن في هذا غلق الباب �أمام �إمكانية العودة �إلى الإيمان ،وهوما يتعار�ض
وهذه الآية ،ويعني غلق باب التوبة ،وهوما يتناق�ض مع ما هو من المعلوم من الدين �أن باب التوبة
مفتوح دائما.
�أما االحتجاج بالحديث "من غير دينه فاقتلوه "مردو ٌد عليه خالفات – من حيث كونه
حديث �آحاد – غير الحديث المتواتر �أوالحديث الم�شهور .وال ي�ؤخذ في �أ�صول الدين ب�أحاديث
الآحاد فهذه قاعدة فقهية – �إال عند ال�سلفية – بل �إن البع�ض ال ي�أخذ بها في الفروع.
كما �أن تف�سير المحكمة لن�ص المادة (98و) مو�ضوع هذه الدعوي يتفق والفتوي الأخيرة
ال�صادرة من مفتي الديار الم�صرية ،وما قرره الأزهر من �أن اال�ستتابة للمرتد لي�ست محدودة
بمدة و�أنه قد ي�ستتاب مدي الحياة ما دام لم يحاول بردته ن�شر الف�ساد في المجتمع والبدء
بالعدوان علي الإ�سالم ،م�شيرا �إلى �أن �أع�ضاء المجمع اتفق معظمهم علي �أنه ال يجب في الإ�سالم
قتل المرتد لمجرد تغيير دينه؛ و�إنما القتل يكون �إذا �أف�سد في المجتمع وحاول محاربة الدين.
وفي ذلك قال ال�شيخ �شلتوت – �شيخ الأزهر ال�سابق رحمه اهلل – �إن قتل المرتد لي�س حدا،
فالحدود التبين من �أحاديث الآحاد ،بل �إن الكفر نف�سه لي�س م�ستبيحا للدم ،و�إنما المبيح للدم
هو محاربة الم�سلمين والعدوان عليهم ،كما �أن ظواهر القر�آن الكريم في كثير من الآيات ت�أبي
الإكراه في الدين.
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�أي �أنها كجريمة الخيانة للوطن �أوالخيانة العظمي في هذه الأيام .وت�ضيف المحكمة �أن
تطبيقه من قبل �أبوبكر ال�صديق – ر�ضي اهلل عنه – كان لحماية الدولة الإ�سالمية الوليدة في
المدينة �ضد الخروج الم�سلح علي الدولة وح�صار المن�شقين عنها راف�ضي دفع الزكاة وفي غياب
من جي�ش المدينة .وقد رف�ض عمر بن الخطاب – ر�ضي اهلل عنه – تطبيقه علي �أبي �شجرة
مكتفيا بطرده .وفي هذا االختالف من حيث جنوح �أبي بكر �إلى ال�صرامة وجنوح عمر �إلى الهوادة
ال يخالف المعهود �إذا م�ضينا فيه �إلى ما وراء الظاهر القريب فكان طبع عمر – علي خالف لأبي
بكر الذي يحب االلتزام – هوالأخذ باالجتهاد علي ح�سب اختالف الأحوال (عبقرية ال�صديق،
عبا�س محمود العقاد� ،ص.)68

و�إن يكن ذلك عن �أمر النبي – �صلي اهلل عليه و�سلم – وفعله لذلك – و�إن �صح –
ف�إنما �صدر منه عليه ال�سالم ب�صفته الولي �أي من موقع واليته ال�سيا�سية علي الم�سلمين كتعزيز
�أي جريمة غير مقدر عقوبتها �إنما هومتروك تقديرها للإمام �أوالقا�ضي ،وي�ستدلون علي ذلك
بعفوالنبي لدي دخوله مكة عن قوم ارتدوا ومنهم عبداهلل بن �أبي ال�سرح الذي كان من كتبة
الوحي ثم ارتد فقبل فيه �شفاعة عثمان ،بينما امتنع عن �شفاعة �آخرين ،فالحدود ال تجوز فيها
ال�شفاعة ،ومن ثم ف�إن المحكمة ترجح الر�أي الثاني الذي ي�ست�شف من موقف الأحناف والذي ذهب
�إليه الكثير من المحدثين مثل الإمام محمد عبده ،وال�شيخ عبدالمتعال ال�صعيدي ،وعبدالوهاب
خالف ،و�أبي زهرة ،وال�شيخ عبدالعزيز جاوي�ش ،ومن رجال القانون الد�ستوري فتحي عثمان،
ود.عبدالحميد متولي ،وعبدالحكيم ح�سن العيلي ،ود.ح�سن الترابي( .را�شد الغنو�شي ،الحريات
العامة في الدولة الإ�سالمية ،الجزء الأول� ،ص .).8-35

ناف
والجدير بالذكر �أن المادتين  .16و 161من الباب الحادي ع�شر يو�ضحان علي نحو ٍ
للجهالة طرق التعدي علي الأديان المجرمة فح�صرها في الت�شوي�ش علي ال�شعائر – حماية منه
لحق الآخر في ممار�سة �شعائره – �أوالتخريب �أوالك�سر �أو�إتالف �أوتدني�س المباني الدينية �أو�أي
رموز – لما لها من قد�سية – وكذا تحريف الكتب وتقليد احتفال ديني في مكان عمومي بق�صد
ال�سخرية .فمن الملحوظ �أن كل هذه الأفعال الم�ؤثمة فيها تعد علي حرية االعتقاد وممار�سة
ال�شعائر الدينية لدي �أ�صحاب الديانات الأخري� ،إلي هذا فقد ر�سم الم�شرع الخط الفا�صل بين

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

وهوالأمر الذي يتفق وفهم المحكمة للمادة (98و) ب�أن المنوط بالحماية هو�أمن وا�ستقرار
المجتمع ،من جهة ،ومن جهة �أخري ،بين �أن ق�صد الم�شرع ق�صد خا�ص فن�صه �أن الأخ�ص
بالحماية هوالأديان ال�سماوية فقط دون غيرها من الأديان الأخري ،تنافيا مع الحق المكفول
د�ستورا بحرية االعتقاد وممار�سة ال�شعائر الدينية ،فم ّيز بذلك �أتباع الديانات ال�سماوية عن
المعتقدين ب�سواها من �أديان .الأمر الذي ي�شير بو�ضوح �إلي �أن الم�شرع ربط الحماية القانونية
هذه بق�صد حماية ال�سلم العام ،لكون تلك الأديان ال�سماوية الأكثر اتباعا ،ومن ثم الأكثر ت�أثيرا
بالمجتمع ،فم ّيز بين هذا الن�ص ون�صو�ص مواد الباب الحادي ع�شر والذي لم يفرق بين الأديان
بالحماية؛ فبالمادة � .16أورد و�صف "�شعائر ملة" و "�شعائر دين" ،وبالمادة " 161علي �أحد
الأديان" .كما ق�صد ذات المعني عند و�صف �أتباع تلك الديانات دون �أن يخ�ص ال�سماوية منها
فقط قال�" :أبناء ملة �أوفريق من النا�س"ليخرج من حظرها علي �أ�صحاب الديانات دون من ال
يعتقدون في �أي دين فيميز الأولين عن الآخرين.
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الحريات وبع�ضها بتدخله بالتجريم لتلك الأفعال متما�شيا مع ما كفله الد�ستور للمواطنين من
م�ساواة �أمام القانون بالمادة  .4من الد�ستور المعطل ،والتي تن�ص علي �أن "المواطنين لدي
القانون �سواء ،وهم مت�ساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينهم ب�سبب الجن�س �أوالأ�صل
�أواللغة �أوالدين �أوالعقيدة".
�أما القول ب�أنه "و�إن كانت حرية االعتقاد مكفولة بمقت�ضي الد�ستور� ،إال �أن هذا ال يبيح
لمن يجادل في �أ�صول دين من الأديان �أن يمتهن حرمته �أويحط من قدره �أويزدريه عن عمد
منه .ف�إذا ما تبين �أنه �إنما كان ينبغي بالجدل الذي �أثاره الم�سا�س بحرمة الدين وال�سخرية منه
فلي�س له �أن يحتمي من ذلك بحرية االعتقاد وتوافر الق�صد الجنائي هنا – كما في كل الجرائم
– هومن الأمور التي ن�ستخل�صها محكمة المو�ضوع من الوقائع والظروف المطروحة �أمامها وال
ي�شترط في الحكم بالعقوبة �أن يذكر فيه �صراحة �سوء نية المتهم ،بل يكفي �أن يكون في مجموع
عباراته ما يفيد ذلك.
(الطعن رقم  – 653ل�سنة  11ق – تاريخ الجل�سة  -1941/1./27مكتب فني  5ع – رقم
الجزء  -1رقم ال�صفحة .)376
فنختلف معه ،فالمحكمة و�إن تري �أن تجريم ال�سخرية من الأديان بق�صد تحقيرها وعدم
احترامها واجب �إذا كان به ما يفتت علي حق االعتقاد وممار�سة �شعائر هذا الدين �أوكان بق�صد
درء الفتنة والحفاظ علي ال�سلم العام� ،إال �أن الأفعال الم�ؤثمة يجب �أن تكون مو�ضحة علي �سبيل
الح�صر وغير مجهولة المعني ،كما كان ن�ص الم�شرع في المادتين  .16و� 161أما و�إذ جاءت
علي غير ذلك ال�سبيل من الح�صر كما هوالحال في ن�ص المادة (98و) .فيجب عدم التو�سع في
ت�أويلها واالقت�صار في تطبيقها علي حدود م�صلحة المجتمع ولي�س م�صلحة �أفراد دون �آخرين.
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وكما قررت المحكمة الد�ستورية �أنه من المقرر… �أن لولي الأمر �أن ي�شرع بما يرد الأمر المتنازع
عليه �إلي اهلل ور�سوله م�ستلهما في ذلك �أن الم�صالح المعبرة ،هي تلك التي تكون منا�سبة لمقا�صد
ال�شريعة متالفية معها ،وهي بعد م�صالح ال تتناهي جزئياتها �أوتنح�صر تطبيقاتها ولكنها تتحدد
– م�ضمونا ونطاقا – علي �ضوء �أو�ضاعها المتغيرة – ي�ؤيد ذلك �أن ال�صحابة والتابعين والأئمة
المجتهدين كثيرا ما قرروا �أحكاما متوخين بها مطلق م�صالح العباد ،طلبا لنفعهم �أودفعا ل�ضرر
عنهم� ،أورفعا لحرجهم باعتبار �أن م�صالحهم هذه تتطور علي �ضوء �أو�ضاع مجتمعاتهم ولي�س ثمة
دليل �شرعي علي اعتبارها �أو�إلغائها (الطعن رقم  – 8ل�سنة 17ق – تاريخ الجل�سة 1996/.5 /18
– مكتب فني  – 7رقم الجزء  – 1رقم ال�صفحة  – 656تم رف�ض هذا الطعن).

يبقي علينا الت�أكيد من �أن العالقة المالزمة والتالم�س ال�ضروري بين النقد وبين التحقير
واالزدراء في م�س�ألة الدين تعد ا�ستدالال علي �صعوبة نقد الفكر الديني وم�أثوراته وتراثه الذي
�أ�ضحي من مقد�ساته في عقول �أنا�سه و�أ�صحابه ،دون اعتبار ذلك من التحقير �أواالزدراء لتلك
المعتقدات .ففي مجال العلوم اللغوية كلمة نقد ت�أتي وفق (مقايي�س اللغة) من "النون والقاف
ُّ
والدال �أ�ص ٌل �صحيح ُّ
وهوتق�ش ُر ُه حاف ٌر
يدل" علي �إبراز �شي ِء و ُبروزه .من ذلك :ال َّن َقد في الحافر،
تك�سره .وذلك يكون ٌّ
َن ِق ٌدِّ :
متق�شر .وال َّن َقد في ِّ
الدرهم.
يطه عنه ومن البابَ :ن ْقد ِّ
بتك�شف ِل ِ
ال�ضر�س ٌّ
وذلك �أن ُيك�شف عن حا ِل ِة في َجودته �أوغير ذلك.

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

�أما ب�ش�أن اختالف المحكمة وت�أويل ن�ص المادة علي �أنه يفرد التحريم لكل فقرة علي
حدة .ومن تم تجريمها لتحفير �أوازدراء �إحدي الطوائف المنتمية للأديان ال�سماوية ،ف�إن من
الأهمية بحديث �أن نفرق بين ما هومقد�س وما هوغير مقد�س في الدين ،وهوما وفق له الم�شرع
خ�ص بالحماية ما هومقد�س من الدين واقت�صر علي ذلك فتبين
في المادتين  .160و� 161إذ �إنه ّ
�أن المقد�س من الدين كتبه ،و�شعائره ،ومبانيه ورموزهن� .أما وقد و�ضحت جميعا �إال الأخيرة وهي
رموزه ،ف�إن المحكمة تري �أن الرموز الدينية هي ما ارتبط بال�ضرورة مع الدين تمييزا له علي
غيره من الأديان ومن ذلك كتبه ور�سله ،والعالمات التي تعارف تذليلها بال�ضرورة عليه كال�صلب
والكني�سة في الم�سيحية �أوالهالل والمئذنة للإ�سالم – و�إن كانوا ال يعتبرون من الدين ،فالمئذنة
لم تكن جزءا من الم�ساجد بالعهد النبوي وعهد الخالفة الرا�شدة� ،أما دون ذلك من �أ�شخا�ص
حفل بهم التراث والتاريخ الديني لهذا الدين فلب�سوا ممن ي�صح �إطالق و�صف رمز ديني عنيد،
وذلك لكونهم ب�شرا مثلنا ،لنا الحق في االختالف معهم فال يمكن �إ�سباغ الح�صانة من النقد
عليهم كما �أن �أفكار ه�ؤالء ال يمكن �إلبا�سها القدا�سة ،ومن ثم �إ�ضفاء الح�صانة من االجتهاد
والمناق�شة و�أتيحت واالختالف والنقد عليها .وتكمن خطورة هذا البحث في �أنه – وفي الواقع
العملي – �أن �أي اختالف في الر�أي مع اجتهاد ال�سلف يمكن �أن يف�سر علي �أنه مجادلة في �أ�صول
الدين ،كما يمكن تف�سيره علي �أنه ازدراء واحتقار للدين �إلي الأفكار �أو�أ�شخا�ص ارتبطت بذلك
ن�صت المادة  49هي الد�ستور المعطل علي �أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث
الدين ،فقد ّ
العلمي والإبداع الأدبي والفني والنفاق وتوفر و�سائل الت�شجيع الالزمة لتحقيق ذلك ،ومن ثم يجب
التمييز بين الدين والفكر الديني "فالدين هومجموعة الن�صو�ص المقد�سة الثابتة تاريخيا ،في
حين �أن الفكر الديني هواالجتهادات الب�شرية لفهم تلك الن�صو�ص وت�أويلها وا�ستخراج داللتها
(ن�صر حامد �أبوزيد ،نقد الخطاب الديني� ،ص .)196
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"غ َم َ�صه َ
وكلمة ازدراء لها مفردان ذوا �صلة (غم�ص "ل�سان العرب") وهي من َ
وغ ِم َ�صة
َي ْغ ِم ُ�صه و َي ْغ َم ُ�صه َغ ْم�ص ًا ْ
وا�ست َْ�ص َغره ولم يرد �شيئ ًا ،وقد َغ ِم َ�ص فال ٌن َي ْغ َم ُ�ص
واغ َت َم َ�صهَ :ح َّق َره ْ
النبي – �ص ّلي اهلل عليه و�س ّلم
َغ َم�ص ًا ،فهو�أَ ْغ َم ُ�ص وفي حديث مالك عن َُمرارة ال َّر َه ّ
اوي�َ :أنه َ�أتى َّ
ب�ش َراكي فما فوقها فهل ذلك
– فقال�ِ :إني �أُو ِت ُ
ي�س ُّرني �أَن �أَحد ًا َي ْف�ضلني ِ
يت من ا َل ِ
جمال ما تَري فما ُ
الحق َ
من ال َب ْغي؟ فقال ر�سول اهلل �ص ّلي اهلل عليه و�س ّلم �" :إِنما ذلك َمنْ َ�س ِف َه َّ
وغ َم َط النا�س ،وفي
بع�ض الروايةَ :
(ال�ص ّحاح في اللغة)
النا�س �أَي ْاح َت َقرهم ولم َي َرهم �شيئ ًا" .و(غمط ّ
"وغ َم َ�ص َ
"غ ِم َط النعمة بالك�سر َي ْغ َم ُطها .يقال َغ ِم َط عي�شه َ
وهي من َ
وغ َم َط ُه �أي�ض ًا بالفتح َي ْغ ِم ُطهَُ .غ ْمط ًا
وح َق َر ُه َ
وغ ْم ُط النا�س :االحتقا ُر هم واالزدرا ُء بهم.
بال�سكين فيهما� ،أي َب ِطر ُه َ
الحق َ
وفي الحديث "�إ َّنما ذلك من َ�س ِف َه َّ
النا�س" ،يعني �أن يرى َّ
الحق َ�س َفه ًا وجه ًال
وغ َم َط َ
النا�س.
ويحتقر َ
و� ْأغ َم َط ْت عنه الح َّمى  :لغ ٌة في � ْأغ َب َطت".
وكلمة حقر (ل�سان العرب) من"ا َلح ْق ُر في كل المعاني ِّ
وح ْق ِر َّي َّة،
الذ َّلة؛ َح َق َر َي ْح ِق ُر َح ْقر ًا ُ
االح ِتقا ُر .و َالح ِقي ُر :ال�صغير الذليل وفي الحديثَ :ع َط َ�س عنده رجل فقال لهَ :ح ِق ْر َت
وكذلك ْ
و َن ِق ْر َت؛ َح ِق َر ِ�إذا �صار حقير ًا �أي ذلي ًَال.
وتَح َاق َر ْت �إليه نف�سه؛ ت َ
َ�صاغ َر ْت .وال َت ّْح ِقي ُر الت�صغي ُر .وا ُل َم َّحقراتُ  :ال�صغائر .وتحقير
و(ال�ص ّحاح في اللغة) ا َلحقي ُر :ال�صغير الذليل
الكالم�َ :ص َّغ َره.
وح َّق َر
َ
الكلمة :ت�صغيرهاَ .
ّ
نف�سه:
تقول منهَ :ح ُق َر بال�ضم َحقا َر ًة َ
واح َت َق َر ُه ،وا�ستحقره :ا�ست�صغره .وتَحا َق َر ْت �إليه ُ
وح َق َرهْ ،
مح َّقرات :ال�صغائر.
ت�صاغرت .والتحقي ُر الت�صغير .وا ُل َ
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وكذلك لما كان ال َك ْ�ش ُف لغة وفق (القامو�س المحيط) من "ال َك ْ�ش ُفَّ ،
والكا�شف ُة
كال�ض ْر ِب،
ِ
�شيف ".ولما كان الك�شف .ومن ثم النقد ،هوك�شف
 :ال ْإظها ُر ،و َر ْف ُع �شيء عما ُيواري ِه و ُي َغ ِّطي ِه ،كال َّت ْك ِ
ال�شيء عما يواريه يتطلب نزع ذلك الذي يواريه ولما كان – في مجال نقد الخطاب الديني
– هذا النزع يتطلب �إبطال تلك الأفكار المنقودة ونزع القد�سية عنها باعتبارها من اجتهادات
الب�شر التي يمكن االختالف فيها ،فهوبال�ضرورة ت�صغير لها لإنزالها من م�صاف المقد�سات �إلي
م�صاف الر�أي الذي ال قد�سية فيه.

	الأمر الذي �سوف يعد بال�ضرورة من منظور الجمهور – �إذا كان هذا االتجاه الفكري
الديني هوال�سائد – لي�س فقط ت�صغير ًا بل تهك ًما وازدرا ًء للدين ،فهم ال يفرقون بين ما هو من
الفكر وما هو من الدين من جهة ،والختزال الدين في ر�ؤيتهم الخا�صة له ولوعليها �إجماع من جهة
�أخري� ،إذ �إن الإجماع ما هو�إال ر�أي .مع الإ�شارة �إلى ا�ستحالة الإجماع عمال( .ف�صل المقال فيما
بين الحكمة وال�شريعة من ات�صال� ،أبوالوليد محمد بن ر�شد).
وهنا نتذكر منهج ابن ر�شد عندما ق�سم النا�س �إلي م�ستويات ثالثة :العامة ،و�شملهم
للمعرفة هوالوعظ والخطابة ،والأ�سلوب ال�شعري و�أوا�سط النا�س ،وهم �سبيلهم الجدل وحجج
المتكلمين .ثم الخا�صة ،و�سبيلهم �صناعة الفل�سفة وبراهين العقل وانط ًالقا من هذا الو�صف
يقول جمال الدين الأفغاني "�إن العقل ال يوافق الجماهير ،وتعاليمه ال يفقهها �إال النخبة من
المتوردين ،والعلم علي ما به من جمال ،ال ير�ضي الإن�سانية كل الإر�ضاء ،وهي تتعط�ش �إلي
مثل �أعلي ،وتحب التحليق في الآفاق المظلمة ال�سحيقة التي ال قبل للفال�سفة والعقالء بر�ؤيتها
�أوارتيادها( ..الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني� ،ص ).1.2

(الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ج � 3ص  ،279 ،151ج � ،4ص .)414
ولما كان قول الأفغاني من �أن للعلم ثمرات هي فوق �إدراك العامة والجمهور ،الأمر الذي
يدلف بنا �إلي ال�شق الثاني من المادة ( 98و) وما تراه المحكمة من كونه ال يحمي الطوائف
الدينية لذاتها ،و�إنما اخت�ص بالحماية لل�سلم والأمن العام ،ف�إذا كان الفعل غير مهدد له وال
يرتقي لهذا الم�ستوي فال ت�أثيم عليه ولو�أ�ضر بم�شاعر تلك الجماعة فالقول بغير ذلك يتنافى مع

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

وكما قال الإمام محمد عبده" :ولما كان م�سرح العقل وميدانه لي�س �أمور الدنيا وعلومها
فقط ،بل وعلوم الدين �أي�ضا ،والدين الإ�سالمي علي وجه الخ�صو�ص ،فالإيمان يقين ،وال يقين
مع التحرج من النظر ،و�إنما اليقين ب�إطالق النظر في الأكوان ،طولها وعر�ضها حتي ي�صل �إلي
الغاية التي يطلبها دون تقيد ..فاهلل يخاطب في كتابه الفكر والعقل والعلم ،بدون قيد وال حد..
والوقوف عند حد فهم العبارة م�ض ٌر بنا ،ومناف لما كتبه �أ�سالفنا من جوهر المقوالت ،والتي
تركنا كتبها فرا�ش ًا للأتربة و�أكلة لل�سو�س ،بينما انتفعت به �أمم �أخري �أ�صبحت الآن نعم با�سم
النور .وحتي المعجز الخارق الذي تحدي به الإ�سالم خ�صومة وهوالقر�آن وحده ،قد دعا النا�س
�إلي النظر فيه بعقولهم ..فهو معجزة عر�ضت علي العقل وعرفته القا�ضي فيها و�أطلقت له حق
النظر في �أنحائها ،فالإ�سالم ال يعتمد علي �شيء �سوي الدليل العقلي والفكر الإن�ساني الذي يجري
علي نظامه الفطري".
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وما �سلف �أن �أو�ضحنا من عدم قد�سية تلك الجماعات وال �أفكارها قدا�سة الدين ،كما �أنه ولوال
ت�ضارب الأفكار لما ن�ش�أت الفرق الدينية ،ولكان لكل منها ما يعتنقه من فكر داخل ذات الدين،
فكما قال العلماء االختالف رحمة ،وما كان ليحدث االختالف بين الإمام �أبي حامد الغزالي
(ممثال للمدر�سة الأ�شعرية ثم ال�سلفية) والعالمة �أبي الوليد بن ر�شد (ممثال للتيار الفل�سفي
الإ�سالمي) و�أهل الكالم .فعندما �أ�صدر الأول كتابه "تهافت الفال�سفة" ،والذي فيه هجوم علي
الفال�سفة والمتكلمين ،رد عليه ابن ر�شد بكتابه "تهافت التهافت"انت�صار ًا لدور العقل والتوفيق
بينه وبين النقل؛ ذلك بت�أويل النقل �إذا تعار�ض "ظاهره" مع براهين العقل ،وذلك بم�ؤاخاته بين
الحكمة وال�شريعة.
�إن ما نعاني منه هذه الأيام من توحيد الفكر والدين� ،إنما ب�سبب تجاهل الفروق التي
�صيغت في مبد�أ "�أنتم �أعلم ب�شئون ديناكم"وتنا�سيا للإدراك الذي كان ي�سود اللحظات الأولي
في التاريخ الإ�سالمي وخالل فترة نزول الوحي والن�صو�ص؛ من �أن للن�صو�ص الدينية مجاالت
فاعليتها الخا�صة ،و�أن ثمة مجاالت �أخري تخ�ضع لفاعلية العقل الب�شري والخبرة الإن�سانية،
فكان الم�سلمون الأوائل كثيرا ما ي�س�ألون �إزاء موقف معين عما �إذا كان موقف النبي – �صلي اهلل
عليه و�سلم – محكوم ًا بالوحي �أم بالخبرة والعقل .بل تتعدي الإ�شكالية �إلي �أن �أ�صبح الخطاب
الديني يوحد بين الن�صو�ص الدينية وقراءته وفهمه لها مقتنعا بامتالك الحقيقة في الخطاب
الديني.
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وتنوه المحكمة �إلي �أن �سبب ذلك هوالإق�صاء ،الذي تم للتيارات الفكرية لح�ساب التيارات
الح�شوية الن�صو�صية ،فهو�صراع قديم بين العقل والنقل انت�صر فيها العقل تارة وانت�صر فيها
النقل �أخير ًا ،ونحن ل�سنا مع االنت�صارين لكون ظهور كليهما علي الآخر قد تم بال�سلطة ال�سيا�سية
با�ستخدام الق�ضاء فالتيار العقالني – �أهل الر�أي – تالزم ارتفاع �ش�أنه ومحنة الإمام �أحمد
بن حنبل مع ال�سلطة ،وكذا ظهور النقل -المتمثل في �أهل الحديث – علي العقل – المتمثل
في المعتزلة المتكلمين والفال�سفة – كان ب�سبب محنتهم الكبري مع ال�سلطة �أي�ضا .ومن ثم
كان العامل الرئي�سي بين ذلك االنت�صار وذاك هوال�سيا�سة و�أهواء الحكام ،كما تدخلت العوامل
االجتماعية �أحيانا �أخري؛ �إذ ن�ش�أت �إّبان ذلك تيارات فكرية تمزج بين االتجاهين كتيارين من
تيارات �أهل التوحيد والعدالة وهم المعتزلة والأ�شعرية (التي ن�ش�أت علي يد �أبى الح�سن الب�صري
والتي لعبت دور الو�سط في الفكر الإ�سالمي بعد �أن تزحزح المعتزلة �-أ�صحاب وا�صل بن عطاء-
من هذا المكان الو�سطي؛ كرد فعل لغلو �أهل الحديث في تم�سكهم بالن�ص ،وبخا�صة ال�سلفية

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

في عهد الإمام �أحمد بن حنبل ،ثم ابن تيمية وابن القيم -لتقترب من �أق�صي الي�سار الذي كان
يحتله الفال�سفة) كما ظهر الت�صوف الفل�سفي الذي ن�ش�أ وازدهر علي يد فال�سفة من �أمثال ابن
عربي والحالج والجيالني ،و�أخيرا ال�سلفي التجديدية العقالنية التنويرية (الجامعة الإ�سالمية)
لروادها جمال الدين الأفغاني ،والإمام محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وال�شيخ عبد الحميد
بن بادي�س ،والتي جمعت بين ال�شريعة من تف�سير وحديث وفقه و�أ�صول من ناحية والكالم للمعتزلة
و�أخذت عن الفل�سفة البن ر�شد وال�صوفية – "ال�سلفية"– كو�صف محمد عمارة بو�صف اللغة
الم�ستخدمة ولي�س علم الفل�سفة الإ�سالمية -البن عربي.
	اختلفت عدد الفرق عند الم�ؤرخين؛ فقل وزاد بين الم�ؤرخين ذكرنا �أعظمها ت�أثير ًا علي
فكر �أهل ال�سنة .ونحن ل�سنا بمقام �سرد وقائع تاريخية ولكن يجدر بنا الإ�شارة �إلي انه "ويموت
الخليفة العبا�سي الواثق ( 233هجرية) انتهي الع�صر الذهبي للمعتزلة ،ففي عهد المتوكل
العبا�سي ( 237-23هجرية) حدث االنقالب �ضد المعتزلة ونزعتهم العقالنية فرج ب�أعالمهم
في ال�سجون ،و�أبيدت �آثارهم الفكرية� ،إال ما ندر منها فتقل�ص �سلطان العقل العربي الإ�سالمي
علي الحياة الفكرية والعامة ..و�أخرج �أهل الحديث الذين يقدمون الإ�سناد والنقل علي الدراية
والعقل فتولوا �أزمة الدولة" .ثم زادت الدولة العبا�سية ا�ضطهادها لهم ب�إ�صدار ما �سمي "االعتقاد
القادري" وجعل علماء ال�سنة �أهل الحديث يوقعون عليه ..ليحرم فكر المعتزلة وبجرمه (د .محمد
عمارة ،تيارات الفكر الإ�سالمي� ،ص )91-89وهوما يو�صفه الكاتب ت�شبيها بليغا "بالكهنوت
االعتقادي" الم�ستعار من قرارات المجامع الكن�سية غريبا عن روح الإ�سالم وطبيعته� ،إذ �إنه
هوذاته ما حدث في الم�سيحية ب�ش�أن ما ي�سمي ببدعة ن�سطور( الالهوت العربي و�أ�صول العنف
الديني ،يو�سف زيدان) .ويبنٌ لنا �أن هذه الحملة علي العقالنية في الإ�سالم ،و�أن قلت بعد تقبل
الأزهر لفكرة تدري�س �أفكار المعتزلة وعلم الكالم بعد �أن كان التلفظ با�سمهم جريمة – كما
حدث مع ال�شيخ محمد عبده وال�شيخ علي�ش لما �سمع الثاني �أن الأول يردد ما ي�سمعه بدرو�س جمال
الدين الأفغاني عن المعتزلة ف�أراد قتله – ما زالت م�ستمرة حتي هذه الأيام؛ نتيجة ً ال�ستمرار
اال�ستبداد ال�سيا�سي؛ فاال�ستبداد الديني وال�سيا�سي "�أخوان"؛ والم�شكلة بينهما �أنهما حاكمان
؛�أحدهما في مملكة الج�سم ،والآخر في مملكة القلوب"كما يقول عبد الرحمن الكواكبي.
وبينٌ لنا كذلك في هذه العالقة التي ال تنفك ،كو�صفه الم�صلحة بين الحكم الم�ستبد
والدين الظاهري لما انت�صر الحاكم الفاطمي وال�سالطين الأعاجم في الإ�سالم لغالة ال�صوفية
وبنائهم لهم التكايا (�صوفية الن�سك في تعريف د.محمد عمارة تفريقا بينها وبين ال�صوفية
الفل�سفية) ..وي�ضيف �أن "�أعظم ما يالئم م�صلحة الم�ستبد وي�ؤيدها �أن النا�س يتلقون قواعده
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و�أحكامه ب�إذعان بدون بحث �أوجدال ،فيودون ت�أليف الأمة علي تلقي �أوامرهم بمثل ذلك"( .عبد
الرحمن الكواكبي ،طبائع اال�ستبدال وم�صارع العباد ،تحقيق وتقديم د.محمد عمارة� .ص-29
.)34
و�أمثلة ذلك كثيرة فكما �أو�ضحنا �سلفا فيما جاءت للمعتزلة ب�سبب نزعتهم العقالنية
والتي تتنافي مع الحكم اال�ستبدادي ،خالفا لعموم المرجئة الآخرين – وهم �أ�صحاب �أبي حنيفة
النعمان بن ثابت -وهم الفكر الذي مثل التخريج الفقهي لتبرير ا�ستبداد ال�سلطة واال�ضطهاد
والف�ساد والتغيير الذي طر�أ علي طبيعة عالقة ال�سلطة بالمجتمع في الع�صر الأموي وتخوفا من
نظام ال�شوري �إلي النظام الوراثي .الأمر الذي تطلب ف�صيل العمل عن الإيمان.
وخالفا لأ�صحاب الحديث و�أهل ال�سنة وهم جمهور الأمة وعامة �أهلها ،والذين قالوا �إن
�أفعال العباد مخلوقة هلل .والخير وال�شر بق�ضاء اهلل وقدره (فهم جبرية متو�سطون) ويمتنعون
عن الخو�ض في �صراع ال�صحابة علي ال�سلطة ،وبرتبون الخلفاء الرا�شدين في الف�ضل ترتيبهم
في تولي الخالفة ،ويرون البيعة �شرط ًا لتولي الإمامة .بر ًا كان �أوفاجر ًا .وينكرون الثورة والخروج
ك�أ�سلوب و�سبيل لتغيير الظلم والجور( .منعا للفتنة التي ح�صدت الكثير من الأرواح في وقتهم
هذا) ويقولون �إن الرزق من اهلل يرزقها عباده ،حالال كانت �أوحراما (علي عك�س المعتزلة الذين
يخ�ص�صون الرزق بما كان حالال ،دونما كان حراما).
	ا�ستنادا �إلي �أن الإن�سان خالق �أفعاله وم�سئول عنها دكتور محمد عمارة ،تيارات الفكر
الإ�سالمي� ،ص.463
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ولما كان ذلك ،ف�إنه ومن الوا�ضح �أنه لم ينح�صر �أثر ال�سيا�سة علي تباين المواقف الدينية
من العالقة بال�سلطة فيما بين �أهل الر�أي مدر�سة العقل وبين عموم المرجئة و�أهل الحديث،
مدر�سة النقل كالإمامة والإرجاء والتقية بعدم الخروج علي الحاكم والنهي عن العنف والثورة
عدا الوهابية منها -في مقابل حرية الإن�سان واختياره وقدرته وا�ستطاعته ،ومن ثم م�سئوليتهعن �أفعاله ،و�إنما كان لها الأثر �أي�ضا علي �آراء تلك التيارات من ق�ضايا �أخري مثل الق�ضاء والقدر،
والجبر ،وتو�صف مرتكب الكبيرة ،وحتي القر�آن ما �إذا كان مخلوقا �أم ال ،بل و�صفات الذات
الإلهية -والتمثل في ت�صدي �أهل العدل والتوحيد ومن بعدهم المعتزلة لأفكار الت�شبيه والتج�سد
كمحاولة لعدم الو�صول �إلي نتيجة تعدد القديم ،وفي �أذهانهم الالهوت الم�سيحية القائل بالحلول
والتج�سيد والتثليث وما زالت مواجهة الدين بال�سيا�سة بالدين ،والتي كانت بدايتها الخداع با�سم
الدين الذي حدث برفع الم�صاحف علي الرماح .و�إلي هذا يجدر �أهمية �إي�ضاح هذا التالزم عند

انتقالنا عن الركن المادي للجريمة.

وعن االعتماد علي �سلطة القوات وال�سلف و�إهدار التيارات الفكرية من التراث الإ�سالمي
ونعمد عمد ًا الإ�شارة �إليها انت�صارا لفكر الجبر و�إهدارا لل�سبب وال�سببية -الذي ن�ش�أ علي يد
الجبرية ،ثم قال به كثير من علماء �أهل الحديث/ال�سلفيين – يقول ن�صر حامد �أبوزيد�" :إن
الخطاب الديني المعا�صر ي�ستند فقط �إلي هذا الجانب من التراث ويتعمد تجاهل الجانب الآخر،
مثل اتجاه �أ�صحاب الطباع من المعتزلة والفال�سفة ،ويتم ذلك في �أحيان كثيرة ب�إ�صفاء �صفة
القدا�سة الدينية علي االتجاه الأول ورد االتجاه الثاني �إلي ت�أثيرات �أجنبية انحرفت عن الإ�سالم
الحقيقي..
(ن�صر حامد �أبوزيد ،نقد الخطاب الديني )34 -24
ولقد عرفت ال�شريعة الإ�سالمية الخالف في الر�أي في الق�ضايا الأ�سا�سية والثانوية
طوال ع�صرها الذهبي ،وقبل تع�صب كل فرقة والتفافها حول من تثق به من ذوي المكانة بينها.
فاتخذته �إماما لها ،وح�صرت الثقة العلمية فيمن ينتمي �إلي جانبها من الفقهاء مع �سوء ظنهم
بمن عداهم؛ مما �أدي �إلي اال�ضطراب الفكري الذي كان له الأثر الأكبر في ت�شعب الخالفات

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

وال زالت البالد تحت الحكم الم�ستبد ومن بعد خالفة الخلفاء الرا�شدين وحتي الآن �-إال
عن ا�ستثناءات فردية -فنجد في هذا الع�صر القريب ملكا يريد الخالفة ،ورئي�سا للدولة يطلق
علي نف�سه الرئي�س الم�ؤمن وال �أو�ضح من ذلك مما حدث ويحدث الآن من ا�ستخدام الخطاب
الديني لتوجيه الجمهور لم�آرب �سيا�سية ال �صلة لها بالدين ،ومن ثم فال غريب �إبان ثورة يناير
خروج فتاوي تحريم الخروج علي الحاكم وتحريم الديمقراطية بدعوي �أن الحياة الحزبية هي
فرقة للأمة التي يجب �أال يكون فيها �إال حزب واحد هوحزب اهلل� ،إذ تجد �صداها الوا�سع يتردد
في كتب التراث الفقهي وفي كتب التاريخ وبالثورة العرابية ،فهذا التيار هوالذي يملك ال�صدارة.
وله احتكار الم�شهد من الخطاب الديني المعا�صر ،ومن ثم يتعين التوقف عند القول ب�أن قوال ما
يخالف الم�ستقر عليه بالإجماع -فالعالمون بال�شريعة يعلمون م�شكلة تعريف الإجماع – فيجب
التعلم ب�أن في هذا ال�صادرة لر�أي العقالنية في الإ�سالم لح�ساب ر�أي �آخر وهوالنقل والن�صو�صية.
فالمدار�س الفقهية و�إن اختلفت� ،إال �أنها تمثل ب�صفة عامة �شقا من ميراث الفكر الإ�سالمي الذي
انطوي علي علم الكالم والفل�سفة الإ�سالمية وتذوق ال�صوفيين .فال يجوز محاكمة �أحد بدعوي
�أنه مرتد عن الدين وي�ستند في ذلك �إلي �إجماع الجمهور من �أهل الحديث� .إذ �إنه ال يجوز �ألبتة،
منطلقا وقانونا� ،أن يكون هذا الفكر هوالحكم والخ�صم في الوقت ذاته.
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الفقهية ،حتي وقعت الجفوة بين العلماء والحكماء؛ مما كان له �أي�ضا الأثر الكبير في �إبعاد الفقه
عن الحياة العامة العلمية� ،إلي �أن �أغلق باب االجتهاد؛ بدعوي الحفاظ علي الدين وما هو من
ذلك القبيل؛ وال �أدل علي �أنه علم يتغير بتغير المعطيات والظروف االجتماعية ،واالقت�صادية،
والح�ضارية ،وال�سيا�سية ،من �أن الإمام ال�شافعي الذي �أملي علي تالميذه مذهبه في العراق في
كتاب"�سماه الحجة" ،قد اختلف في ر�أيه في بع�ض الأمور عندما انتقل �إلي م�صر ف�أملي علي
تالميذه في م�صر مذهبه الجديد في كتابه "الأم" .فال خالف بين الم�ؤرخين والعلماء علي �أن
من �أ�سباب نهو�ض الفقه الإ�سالمي حرية الر�أي؛ كثر ُة الجدل العلمي بين الفقهاء؛ فاالختالف
والنقد وال�صراع والمناف�سة هونواة �أي تطور ،كما �أن الحرية هي �أ�سا�س �أي �إبداع .وكثيرا ما كانت
المناف�سة في مو�سم الحج بين �أهل العقل /مدر�سة الر�أي -والتي كانت عا�صمتها بغداد -لما كان
بها من تطور ح�ضاري وانفتاح علي الح�ضارات الأخري و�أهل النقل /مدر�سة الحديث -والتي
كانت عا�صمتها بغداد -و�أحيانا كانت تقع عن طريق الر�سائل كما حدث في الر�سائل المتبادلة
بين الإمام مالك في المدينة والإمام الليث بن �سعد في م�صر؛ الأمر الذي �أدي كثيرا �إلي ت�سلح
كل منهما ب�أ�سلحة الآخر .والمثال الأقرب �إلي ذلك هوظهور علم �أ�صول الفقه علي يد ال�شافعي
عقب مناظرة مع محمد بن الح�سن ال�شيباني فكانت الغذاء الرئي�س للرقي العلمي في هذه الفترة
(الدكتور محمد علي محجوب ،المدخل لدرا�سة الت�شريع الإ�سالمي� ،ص .)136 -125
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ومن ثم فال غريب بعد �إنكار االجتهاد و�إنزال التراث الفقهي منزلة المقد�س �أن يطلق
علي العقالنيين التنويريين الآن ا�سم العلمانيين ،وهواال�سم الذي يراد به الو�صم بالكفر والإلحاد
والمروق من الدين ،وكل ما ي�ستتبع ذلك من �أو�صاف التبعية والعمالة والخيانة .وهوما يف�سر
ال�شبه بين اليوم والأم�س عندما دارت المعركة حول كتاب د .طه ح�سين "في ال�شعر الجاهلي"
وكذا تلك التي دارت حول رواية نجيب محفوظ "�أوالد حارتنا" وما العلمانية �إال محاولة لفهم
الدين بمنهجية علمية ،فال تطور علميا في �أي مجال من مجاالت العلم ،ومنها الدين دون
منهجية علمية ،وبطبيعة الحال ف�إن هذه المنهجية يجب �أن تتطور بمرور الأيام والع�صور بتطور
عقل الب�شرية ،ومن ثم طريقة فهمهم لهذا العلم وتجدد الأحداث والتطور الح�ضاري والعلمي
والثقافي واالقت�صادي واالجتماعي �إال �أنهم يخلطون بين العلمانية ال�سيا�سية والعلمانية كمفهوم
االعتماد علي المنهج العلمي في الدين وما كانت المعركة علي رواية طه ح�سين �إال رف�ضا لفكرة
قراءة الن�صو�ص الدينية طبقا لآليات العقل الإن�ساني التاريخي .وب�صفة عامة عن الآداب والفنون
يذهب الكثير من �شباب "الجماعات"�إلي تحريم فنون الغناء والت�شكيل والمو�سيقى والم�سرح؛ �أما

ال�شيوخ المعتدلون فيرون �أن الإ�سالم لي�س �ضد الفنون والآداب الراقية ،و�أن التحريم ين�صب علي
تلك �إلي تثير الغرائز والتي "تخاطب الإن�سان من جانبه الح�سي"ونحن ل�سنا هنا ب�صدد مناق�شة
القيمة الأدبية لهذه الرواية �أوتلك ،فهذا �أمر له مجاله وعلما�ؤه المخت�صون ،ومن الم�ؤكد �أن رجال
القانون وعلماء الدين لي�سوا من ه�ؤالء؛ لكن بع�ض المت�شددين والمح�سوبين علي المعتدلين ،ورغم
ذلك ،ي�صرون علي �أن يقيموا �أنف�سهم حرا�سا مدافعين عن العقيدة �ضد الأخطار ،وعلي فر�ض
حقيقة �أن تلك الأعمال تتناق�ض وفهمهم للعقيدة ،فهل معني ذلك �أن يختزل الدين في فهمهم
وت�أويلهم! ثم لماذا يتم ت�صوير الخطر علي �أنه علي العقيدة وهوفي الحقيقة خطر عليهم هم
وعلي فهمهم وت�أويالتهم �إن الدين والعقيدة ،في نفو�س الم�صريين بطبيعته ك�شعب متدين �أقوي
من �أن يهددها عمل فني ،و�إنما �إح�سا�سهم ب�ضعف موقفهم الذي ي�ستمد قوة من الظالم والجهل
هوالذي �صور لهم هذا.

فال اختالف من �أن محمد بن عبد الوهاب ،ومن قبله الإمام �أحمد بن حنبل وابن تيمية،
كانوا مجددين للدين ،وب�أنهم كان لهم الف�ضل الكبير في محاربة البدع و�إعادة الوعي بالدين
ال�صحيح� ،إال �أنه و�إن كان ذلك ،ما كان ليت�أتى في ذلك الع�صر �إال بالحروب والقتال ،كما هوالحال
ب�ش�أن الدعوة �إلي الإ�سالم في فجر الدولة الإ�سالمية والذي تطلب الفتوحات� ،أما الآن ،وفي ظل
حرية الر�أي والعقيدة ،ال يمكن لأحد �أن يدعي عدم ا�ستطاعته الدعوة �إلي الإ�سالم في خارج
م�صر �أوفي داخلها .ولما كانت الدعوة للدين مكفولة ،فمن باب �أولي الدعوة لإ�صالح الدين،
هي �أي�ضا مباحة وال قيود عليها ،ولي�س ثمة داع لقتال وال لجبر با�ستخدام القانون ابتغاء فر�ض
ر�ؤية جماعة دينية �أوغير دينية� ،أغلبية كانت �أو�أقلية ،علي جماعة �أخري ،فال�سيا�سة والأغلبية

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

�إننا وفي نقدنا لهذا المذهب واختالفا معه في كثير من االتجاهات ال ننكر �أن ال�سلف
كانوا من �أعظم الرجال في ع�صورهم ،كما ال ننكر �أن المذهب نف�سه كان متفق ًا مع ع�صره،
�أحيانا كثيرة� .إن م�ضمون نقدنا في �أن �سالمته منذ ع�شرة قرون ال تعني بال�ضرورة �سالمته في
المعا�صرة ،ذلك لتباين الأو�ضاع تباينا جذريا ،فالحل لن يكون دائما فيما قدره ال�سلف ،و�إنما
في القر�آن نف�سه ومبا�شرة فهو وحده -ب�إعمال العقل الم�ستنبط لأحكامه -الذي يت�سع لتحديات
الع�صر وينت�صر عليها؛ ومن ثم يجب العودة �إلي القر�آن و�إعمال العقل فيه وفي �إعادة التفكر
بطريقة علمية ،متحللين من الموروثات التي قيدنا �أنف�سنا طويال بعدم فكها عن رقابنا �إال عن
اال�ستر�شاد بها ،عدم الزج بالدين في ال�صراعات ال�سيا�سية ،فكما قال علي كرم اهلل وجهه "ال
تحدثوا بالقر�آن ،ف�إنه حمال �أوجه".
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والم�صلحة من المتغيرات.
ولقد �سبق �أن �أو�ضحنا كيف كانت حرية الر�أي والإبداع والتفكر العلمي �سببا في ازدهار
الفقه الإ�سالمي والمجتمع ،وكيف كانت لمدر�سة الر�أي والعقالنيين المعتزلة الأثر البالغ في
التطور العلمي والثقافي للدولة الإ�سالمية في ع�صرها الذهبي ،ومن ثم يجب التقييد كل التقييد
عند و�ضع القيود علي تلك الحريات لما له من �أثر في كبح م�سيرة التقدم في �أي مجتمع .وما
ثمة خالف بين العلماء والم�ؤرخين علي �أن �أ�صحاب الف�ضل في انت�صار الإ�سالم في مواجهة
الح�ضارات الأخري ،وما كان من ن�شره داخل �أرا�ضيه وفي بقاع لم يدخلها جي�ش الإ�سالم،
هم �أ�صحاب علم الكالم والفل�سفة ،العتمادهم رد الحجة بالحجة با�ستخدام العقل والمنطق
والفل�سفة ،فقد كانت �صناعة الكتب منت�شرة في كل �أنحاء العالم الإ�سالمي ،وكانت الح�ضارة
الإ�سالمية تدور حول الكتب :حيث توجد المكتبات الملكية والعامة والخا�صة في كل مكان .وحيث
كانت تجارة الكتب ومهنة الن�ساخة رائجة ،وكان يقتنيها كل طبقات المجتمع الإ�سالمي الذين
كانوا يقبلون عليها �إقباال منقطع النظير .وب�سبب من �صناعة الورق بدم�شق و�سمرقند وبغداد.
كان هذا الرواج ولقد كانت المكتبات تتيح فر�ص اال�ستعارة الخارجية ،وكانت منت�شرة في كل
الواليات والمدن الإ�سالمية بدم�شق والقاهرة وحلب و�إيران وو�سط �آ�سيا وبالد الرافدين والأندل�س
و�شمال �أفريقيا ،و�شبكات المكتبات قد و�صلت في كل مكان بالعالم الإ�سالمي ،فالفكر الإق�صائي
ال�شمولي ال يوحد ،بل يفرق ،علي عك�س الفكر المنفتح الذي ي�ستطيع �أن ي�ستوعب االختالفات
الفكرية التي هي موجودة طالما وجدت الب�شرية( .الح�ضارات )3..2( ،لبيب عبد ال�ساتر .دار
الم�شرق :بيروت).
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�أما و�إذ و�ضحت المحكمة عقيدتها من ن�ص المادة ( 98و) من قانون العقوبات ،بعد �أن
�أولت ق�صد ال�شارع وهدفه من و�ضع تلك المادة في محاولة للو�صول �إلي فهم نطاق التحريم ،بما
يتفق والمبادئ الد�ستورية ومبادئ الحريات وال�شريعة الإ�سالمية من مقا�صدها الكلية وم�صالحها
المر�سلة ،وحيث تطرق بنا هذا البحث �إلي التو�صل �إلي �أن هذه الجريمة تتطلب ق�صدا جنائيا
خا�صا ،وهو�إحداث الفتنة وتكدير ال�سلم والأمن العام ،و�إن كان المعتاد في الفقه القانوني �أن
الركن المادي للجريمة ي�سبق في البحث في توافر �أركانه الركن المعنوي� ،إال �أن التطرق للأخير
بقدر �أكبر فيما �سلف من �أ�سباب الحكم� ،إنما كان بحكم ما فر�ضته عليها مقت�ضيات المنهجية
في البحث.
�أما عن مدي انطباق وقائع الدعوي علي الركن المادي للجريمة ،وعن وقائع الدعوي،

والمحكمة �إذ تنوه ،بادئ ذي بدء ،ب�أن ادعاء المدعي ،وح�سبما هومبين ب�صحيفة دعواه،
قد انطوي علي �شقين �أ�سا�سيين ،هما ازدراء الدين الإ�سالمي من جهة ،وتحقير الم�سلمين عموما
والجماعات الإ�سالمية والإخوان الم�سلمين ب�صفة خا�صة ،تفرقة منا بين الدين والفكر الديني
من جهة ،وبين ماهو مقد�س وماهوغير مقد�س من جهة �أخري ،كما �سلف �أن بينت المحكمة.
ف�أما فيما انطوي بادعاء المدعي من ازدراء الدين الإ�سالمي ،وعن (�أوال) ف�إن ا�ستخدام
لحن �أن�شودة "�أ�سماء اهلل الح�سني" ،فمن المعلوم �أن اللحن المو�سيقي وب�صفته عمال فنيا من
�صنع الب�شر ،فهو�أمر لي�س من الدين في �شيء .وت�ضيف المحكمة ،ب�أنه �إذا ما كان هذا اللحن

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

كما حددها المدعي بالحق المدني ب�صحيفة افتتاح الدعوي والتي انتهي فيها بطلب الحكم
علي المدعي عليهم بالعقوبة المن�صو�ص عليها بالمادة ( 98و) من قانون العقوبات .من �أنهم
تعدوا علي الإ�سالم والم�سلمين ،با�ستغاللهم الدين في �أعمالهم ،بالترويج لأفكار متطرفة
بق�صد �إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإ�سالمي عموما والجماعات الإ�سالمية خ�صو�صا،
مما ي�ضر بالوحدة الوطنية ،وب�إلزامهم مت�ضامنين ب�أداء مبلغ واحد وخم�سين جنيها علي �سبيل
التعوي�ض المدني الم�ؤقت والم�صاريف والأتعاب والنفاذ ،وذلك ت�أ�سي�سا علي �أن ما قدمه المدعي
عليهم ب�أعمالهم الفنية من �أفالم :الإرهاب والكباب ،طيور الظالم ،مرجان �أحمد مرجان،
ح�سن ومرق�ص ،وم�سرحية الزعيم ،وم�سل�سل الجماعة ،وبما انطوي علي ذلك من ازدراء للدين
الإ�سالمي عموما والجماعات الإ�سالمية خ�صو�صا ،والإخوان الم�سلمون في الم�سل�سل الأخير،
وهوالأمر الذي �ستو�ضحه المحكمة تف�صيال بعد �إجمال ،فقد �أ�ضفي المدعي هذا الو�صف تف�صيال
علي الأعمال الفنية الآتية:
�أو ًال  :م�سرحية الزعيم لما ت�ضمنته من ا�ستخدام لحن �أن�شودة "�أ�سماء اهلل الح�سني" على
كلمات �أخري كما هووارد تف�صيال بال�صحيفة.
ثاني ًا :تقليده لل�شيخ محمد متولي ال�شعراوي في فيلم "الواد محرو�س بتاع الوزير" لكونه
اندرج علي ا�ستهزاء "بمظهر" من مظاهر الدين الإ�سالمي.
الزي والهيئة
ثالث ًا :تطاوله علي الذات الإلهية -كو�صفه -بقوله "كيف �أر�شي اهلل" ،وعلي ّ
التي يرت�ضيها رجال الدين علي النحوالذي �أظهر به الملتحين والمنقبات بفيلم "مرجان
�أحمد مرجان".
رابع ًا :قوله "احنا طلعنا الف�ضاء ول�سه فيه نا�س بتقول ندخل الحمام بالرجل ال�شمال وال
اليمين"وهوما به ا�ستهزاء ب�شخ�ص النبي وبفعله ،وذلك بفيلم "الإرهابي".
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قد ا�ستخدم في كلمات �أخري .ف�إن �أول ما يتطرق للذهن لي�س التحقير من �أ�سماء اهلل الح�سني
بحال ،و�إنما لخدمة العمل الدرامي في بيان �أن �شخ�صية الزعيم قد �أ�ضفت علي نف�سها قدا�سة
ال�صفات الإلهية ،وهوو�صف لكل فرعون اعتبر م�صر وخيراتها له هو ،ولي�س ل�شعبها ،فقادته هذه
الأثرة وهذا اال�ستبداد �إلي الظلم والطغيان اللذين جعاله يدعي الألوهية ويقول" :ما علمت لكم
من �إله غيري"( -الق�ص�ص.)38 :
�أما عن االتهام ،مو�ضوع البند (ثانيا) ،وب�ش�أن تقليده لل�شيخ محمد متولي ال�شعراوي
في فيلم "الواد محرو�س بتاع الوزير" لكونه اندرج علي ا�ستهزاء "بمظهر" من مظاهر الدين
الإ�سالمي ،فالمحكمة تحيل �إلي ما تقدم ب�أ�سبابها من �أنه ،كما �سلف و�أو�ضحت ،من الخط�أ
الفادح �إ�ضفاء �صفة القدا�سة الدينية علي رجال الدين �أوعلي فكرهم وت�ضيف المحكمة :ب�أن
ما تو�صل �إليه المدعي من كون الم�شار �إليه في هذا الم�شهد هوال�شيخ محمد متولي ال�شعراوي،
هوت�أويل المدعي الخا�ص ،ونتيجة الجتهاده ال�شخ�صي ،ومن ثم فهوالأمر الذي ال يمكن تعميمه
باعتباره الحقيقة المجردة.
�أما عما انطوي عليه االتهام بالبند (ثالثا) ،وب�ش�أن تطاوله علي الذات الإلهية -ح�سب
و�صفه -بقوله" :كيف �أر�شي اهلل" ،ف�إن المحكمة ال تري في ذلك تطاو ًال علي اهلل في �شيء� ،إذ �إن
في هذه اللغة من الو�ضوح ما يدلل علي �إنكاره لإمكانية حدوث ذلك وت�ضيف المحكمة :ولو�أنه لي�س
بمقام البحث ،ب�أنه ال يوجد ما يمنع �إظهار �شخ�صية ال ن�ؤمن باهلل في ثمة عمل فني ما ،فالقول
بغير ذلك ينافي الواقع في المجتمع من وجود الم�ؤمنين وغير الم�ؤمنين.

تعزيز حرية المعتقد الديني

150
150

وفيما انطوي عليه االتهام بالبند (رابعا) وب�ش�أن قوله" :احنا طلعنا الف�ضاء ول�سه في
نا�س بتقول ندخل الحمام بالرجل ال�شمال وال اليمين" وهوما -يري المدعي� -أن به ا�ستهزاء بفعل
النبي – �صلي اهلل عليه و�سلم -ومن ثم ب�شخ�صه الكريم ،وذلك بفيلم "الإرهابي" والمحكمة
تقرر ب�أنه َلم َي ْث ُبت ذلك بحديث ،وال كان من ال�سنن الم�ؤكدة فهواجتها ٌد من العلماء .فلم يثبت
عنه عليه ال�صالة وال�سالم الأمر ِب ُد ُخول ا ْلخالء ِّ
بال�ش َمال ،وا ْل ُخ ُروج ِمنه باليمين� ،إ َّال �أن العلماء
ا�ستَح ُّبوا ذلك ِل ُعموم حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها "كان النبي �صلي اهلل عليه و�سلم ُيعجبه
وترجلهُ ،
وطهوره ،وفي �ش�أنه ك ِّله "رواه البخاري وم�سلم" وعموم حديث حف�صة
التيمن في تنعلهّ ،
ر�ضي اهلل عنها" :كان النبي �صلي اهلل عليه و�سلم َي ْج َعل َيمينه لطعامه و�شرابه وثيابه ،و َي ْج َعل
ِ�ش َماله ِل َما ِ�سوي ذلك" .رواه �أحمد و�أبوداود.
كذلك ُد ُخول الم�سجد لم يثبت �أنه عليه ال�صالة وال�سالم � َأمر ِبال ُّدخول بال َيمني وا ْل ُخ ُروج

با ُلي�سري .قال البخاري باب التيمن في دخول الم�سجد وغيره "وكان ابن عمر َيبد�أ ِب ِر ْج ِله اليمني،
ف�إذا َخرج َبد�أ ِب ِر ْج ِله الي�سري" .ثم �أ ْو َرد حديث عائ�شة ا ْل ُم َت َق ِّدم في ا�ستحباب ال َّت َي ُّمن .ولما كان
ذلك ما تقدم ،ف�إنه ال يجوز اعتبار االختالف مع هذا القول من قبيل اال�ستهزاء ب�أفعال �أوب�شخ�ص
النبي.
كما ن�ست�شهد في هذا المقام بقول المحكمة الد�ستورية�" :إن �إعمال حكم العقل فيما ال ن�ص
فيه ،تطوي ًر لقواعد علمية تكون في م�ضمونها �أرفق بالعباد و�أحفل ب�شئونهم و�أكفل لم�صالحهم
الحقيقية التي ت�شرع الأحكام لتحقيقها وبما يالئمها مرده �أن �شريعة اهلل جوهرها الحق والعدل،
والتقيد بها خير من ف�ساد عري�ض وانغالقها علي نف�سها لي�س مقبو ًال وال مطلوبا ،ذلك �أنها ال تمنح
�أقوال �أحد من الفقهاء في �ش�أن من �شئونها قد�سية تحول دون مراجعتها و�إعادة النظر فيها ،بل
و�إبدالها بغيرها ،فالآراء االجتهادية في الم�سائل المختلف عليها لي�ست في ذاتها قوة متعدية لغير
القائلين بها ،وال يجوز بالتالي اعتبارها �شرعا ثابتا متقررا ،ال يجوز �أن ينق�ص و�إال كان ذلك نهيا
عن الت�أمل والتب�صر في دين اهلل تعالي .و�إنكار ًا لحقيقة �أن الخط�أ محتمل في كل اجتهاد ،بل �إن
من ال�صحابة من تردد في الفتيا تهيب ًا.

(الطعن رقم  – 8ل�سنة  17ق -تاريخ الجل�سة  -1996/5./18مكتب فني  -7رقم الجزء
 -1رقم ال�صفحة  -656تم رف�ض هذا الطعن).
�أما عن ال�شق الثاني من ادعاء المدعي .وهوتحقير الم�سلمين عموما والجماعات الإ�سالمية
وجماعة الإخوان الم�سلمين ب�صفة خا�صة ،والمتمثل في تهكمه علي الزي والهيئة التي يرت�ضيها
رجال الدين علي النحوالذي �أظهر به الملتحين والمنقبات بفيلم "مرجان احمد مرجان" ،وكذا
بفيلم "الإرهابي"– وعلي حد قول المدعي� -إظهار �شخ�صية "الإرهابي الم�سلم"ب�أنه " �شخ�صية
مزدوجة ال ي�صلي ،وب�أنه �أعجب بالخمر رغبة في ارتكاب الزنا ،وهوما يقابله في ن�ص المادة

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

ومن ثم �صح القول ب�أن اجتهاد �أحد من الفقهاء لي�س �أحق باالتباع من اجتهاد غيره وربما
كان �أ�ضعف الآراء �سندا� ،أكثرها مالءمة للأو�ضاع المتغيرة ،ولوكان مخالفا لآراء ا�ستقر عليها
العمل زمنا ،وتلك هي ال�شريعة الإ�سالمية في �أ�صولها ومنابتها متطورة بال�ضرورة نابذة الجمود
ال يتقيد االجتهاد فيها -وفيما ال ن�ص عليه – بغير �ضوابطها الكلية ،وبما ال يعطل مقا�صدها التي
ينافيها �أن يتقيد ولي الأمر في �ش�أن الأحكام الفرعية والعملية الم�ستجيبة بطبيعتها للتطور لآراء
بذاتها ال يريم عنها �أو�أن يقعد باجتهاده عن لحظة زمنية معينة تكون الم�صالح المعتبرة �شرعا
قد جاوزتها.
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مو�ضوع الدعوي "الطوائف المنتمية لها" .ومن ثم ف�إن المحكمة تحيل �إلي ما �سلف �أن �أو�ضحته
من عدم جواز تف�سير ن�ص الم�شرع علي �أ�سا�س �أن ق�صده قد اتجه �إلي �إ�سباغ الحماية القانونية
علي جماعة دينية لمخالفة ذلك الواقع علي النحو�سالف البيان.
و�إذ ت�شير المحكمة في البدء بوجوب التفرقة بين ما �إذا كان النقد المدعي بوقوعه تحت
ت�أثيم القانون قد وقع علي المرتدين لهذا الي�أ�س ب�صفة عامة �أو�أنه قد وقع علي �أع�ضاء تلك
الجماعات باعتباره قد وقع علي �أع�ضائها ،ف�إن ما كان ب�ش�أن الجماعات الإ�سالمية وجماعة
الإخوان الم�سلمين ي�ستوجب التفرقة بين �شقين هما �أوال -التنظيم ال�سيا�سي ،وثانيا – الم�شروع
الفكري الديني� .أما عن الأول ،فهو�أمر من �أمور ال�سيا�سة ،فال ح�صانة له من النقد؛ خا�صة
و�أنهما �أ�صبحا طرف ًا في المنظومة ال�سيا�سية للبالد ب�إن�شائهم �أحزابا �سيا�سية ا�شتركت بالفعل في
ال�صراع ال�سيا�سي ،ومن ثم القول ب�إ�سباغ الحماية عليهم ،من منطلق ارتدائهم للزي المو�صوف
بالإ�سالمي ،فهذا خرق لمبد�أ الم�ساواة بين الأحزاب ال�سيا�سية ،ب�إعطائهم ميزة فوق الأحزاب
غير الدينية� ،أما عن الم�شروع الفكري ،فله �شقان ،الفكرة الدينية وهي من الر�أي ،ومن ثم ،فال
ي�صح �إ�ضفاء القدا�سة عليها ،والفكرة ال�سيا�سية التي ينطبق علي ما انطبق علي التنظيم.
والجدير بالذكر �أن الم�شروع الفكري ال�سيا�سي الديني للجماعات -في فترة ما قبل
المراجعات – والإخوان الم�سلمين – في الفترة المتمثل في مجموعة النظام الخا�ص وامتداداته
في تنظيم  1965الذي كان قد ارتبط ب�سيد قطب ومن ان�ضم بعد عام  1954مع بداية المحنة –
كان ال ي�ستبعد ا�ستخدام القوة �أوالعنف بل قام عليهما في حالة الجماعات الإ�سالمية ،وهوالأمر
المعلوم للجميع وب�شهاداتهم فيما ي�سمي بالمراجعات( .عبد المنعم �أبوالفتوح� ،شاهد علي تاريخ
الحركة الإ�سالمية في م�صر .)1984 -.197
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�أما القول ب�أن المدعي عليهم قد �أخرجوا �شخ�صية الإرهابي ب�شكل غير من�صف دون
الإلمام بجميع الأ�سباب التي �أدت به �إلي الو�صول لذلك ،وب�شكل �أ�ساء �إليهم ،فال تزر وازرة وزر
�أخري� ،إال �أن الم�سئول الأول عن درا�سة تلك الأ�سباب ومراجعة الأفكار ،التي �أدت �إلي حدوث
ذلك� ،إنما هم الجماعات �أنف�سهم ،وهوما قاموا به فعال في وقت الحق� .أما القول ب�أن المدعي
عليهم لم يوفقوا في �إظهار حقيقة ال�شخ�صية وم�سببات الم�شكلة االجتماعية ،فذا لي�س مناطه
العقاب القانوني ،و�إنما النقد الفني والأعمال الفنية الدرامية ،علي خالف التوثيقية منها ،لي�س
من �ش�أنها الإلمام بالحقيقة ،ولي�س من دورها تقديم الحلول.

وكما قال الإمام محمد عبده" :ولما كان م�سرح العقل وميدانه لي�س �أمور الدنيا وعلومها
فقط ،بل وعلوم الدين �أي�ضا ،والدين الإ�سالمي علي وجه الخ�صو�ص ،فالإيمان يقين ،وال يقين
مع التحرج من النظر ،و�إنما اليقين ب�إطالق النظر في الأكوان ،طولها وعر�ضها حتي ي�صل �إلي
الغاية التي يطلبها دون تقيد ..فاهلل يخاطب في كتابه الفكر والعقل والعلم ،بدون قيد وال حد..
والوقوف عند حد فهم العبارة م�ض ٌر بنا ،ومناف لما كتبه �أ�سالفنا من جوهر المقوالت ،والتي
تركنا كتبها فرا�ش ًا للأتربة و�أكلة لل�سو�س ،بينما انتفعت به �أمم �أخري �أ�صبحت الآن نعم با�سم
النور .وحتي المعجز الخارق الذي تحدي به الإ�سالم خ�صومه وهوالقر�آن وحده ،قد دعا النا�س
�إلي النظر فيه بعقولهم ..فهومعجزة عر�ضت علي العقل وعرفته القا�ضي فيها و�أطلقت له حق
النظر في �أنحائها ،فالإ�سالم ال يعتمد علي �شيء �سوي الدليل العقلي والفكر الإن�ساني الذي يجري
علي نظامه الفطري".
(الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ج � 3ص  ،279 ،151ج � ،4ص .)414

�إن ما نعاني منه هذه الأيام من توحيد الفكر والدين� ،إنما ب�سبب تجاهل الفروق التي
�صيغت في مبد�أ "�أنتم �أعلم ب�شئون ديناكم" وتنا�سيا للإدراك الذي كان ي�سود اللحظات الأولي
في التاريخ الإ�سالمي وخالل فترة نزول الوحي والن�صو�ص؛ من �أن للن�صو�ص الدينية مجاالت

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

ولما كان قول الأفغاني من �أن للعلم ثمرات هي فوق �إدراك العامة والجمهور ،الأمر الذي
يدلف بنا �إلي ال�شق الثاني من المادة ( 98و) وما تراه المحكمة من كونه ال يحمي الطوائف
الدينية لذاتها ،و�إنما اخت�ص بالحماية لل�سلم والأمن العام ،ف�إذا كان الفعل غير مهدد له وال
يرتقي لهذا الم�ستوي فال ت�أثيم عليه ولو�أ�ضر بم�شاعر تلك الجماعة فالقول بغير ذلك يتنافى مع
وما �سلف �أن �أو�ضحنا من عدم قد�سية تلك الجماعات وال �أفكارها قدا�سة الدين ،كما �أنه ولوال
ت�ضارب الأفكار لما ن�ش�أت الفرق الدينية ،ولكان لكل منها ما يعتنقه من فكر داخل ذات الدين،
فكما قال العلماء االختالف رحمة ،وما كان ليحدث االختالف بين الإمام �أبي حامد الغزالي
(ممثال للمدر�سة الأ�شعرية ثم ال�سلفية) والعالمة �أبي الوليد بن ر�شد (ممثال للتيار الفل�سفي
الإ�سالمي) و�أهل الكالم .فعندما �أ�صدر الأول كتابه "تهافت الفال�سفة" ،والذي فيه هجوم علي
الفال�سفة والمتكلمين ،رد عليه ابن ر�شد بكتابه "تهافت التهافت" انت�صار ًا لدور العقل والتوفيق
بينه وبين النقل؛ ذلك بت�أويل النقل �إذا تعار�ض "ظاهره" مع براهين العقل ،وذلك بم�ؤاخاته بين
الحكمة وال�شريعة.
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فاعليتها الخا�صة ،و�أن ثمة مجاالت �أخري تخ�ضع لفاعلية العقل الب�شري والخبرة الإن�سانية،
فكان الم�سلمون الأوائل كثيرا ما ي�س�ألون �إزاء موقف معين عما �إذا كان موقف النبي – �صلي اهلل
عليه و�سلم – محكوم ًا بالوحي �أم بالخبرة والعقل .بل تتعدي الإ�شكالية �إلي �أن �أ�صبح الخطاب
الديني يوحد بين الن�صو�ص الدينية وقراءته وفهمه لها مقتنعا بامتالك الحقيقة في الخطاب
الديني.
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وتنوه المحكمة �إلي �أن �سبب ذلك هوالإق�صاء ،الذي تم للتيارات الفكرية لح�ساب التيارات
الح�شوية الن�صو�صية ،فهو �صراع قديم بين العقل والنقل انت�صر فيها العقل تارة وانت�صر فيها
النقل �أخير ًا ،ونحن ل�سنا مع االنت�صارين لكون ظهور كليهما علي الآخر قد تم بال�سلطة ال�سيا�سية
با�ستخدام الق�ضاء فالتيار العقالني – �أهل الر�أي – تالزم ارتفاع �ش�أنه ومحنة الإمام �أحمد
بن حنبل مع ال�سلطة ،وكذا ظهور النقل -المتمثل في �أهل الحديث – علي العقل – المتمثل
في المعتزلة المتكلمين والفال�سفة – كان ب�سبب محنتهم الكبري مع ال�سلطة �أي�ضا .ومن ثم
كان العامل الرئي�سي بين ذلك االنت�صار وذاك هوال�سيا�سة و�أهواء الحكام ،كما تدخلت العوامل
االجتماعية �أحيانا �أخري؛ �إذ ن�ش�أت �إّبان ذلك تيارات فكرية تمزج بين االتجاهين كتيارين من
تيارات �أهل التوحيد والعدالة وهم المعتزلة والأ�شعرية (التي ن�ش�أت علي يد �أبى الح�سن الب�صري
والتي لعبت دور الو�سط في الفكر الإ�سالمي بعد �أن تزحزح المعتزلة �-أ�صحاب وا�صل بن عطاء-
من هذا المكان الو�سطي؛ كرد فعل لغلو�أهل الحديث في تم�سكهم بالن�ص ،وبخا�صة ال�سلفية في
عهد الإمام �أحمد بن حنبل ،ثم ابن تيمية وابن القيم -لتقترب من �أق�صي الي�سار الذي كان
يحتله الفال�سفة) كما ظهر الت�صوف الفل�سفي الذي ن�ش�أ وازدهر علي يد فال�سفة من �أمثال ابن
عربي والحالج والجيالني ،و�أخيرا ال�سلفي التجديدية العقالنية التنويرية (الجامعة الإ�سالمية)
لروادها جمال الدين الأفغاني ،والإمام محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وال�شيخ عبد الحميد
بن بادي�س ،والتي جمعت بين ال�شريعة من تف�سير وحديث وفقه و�أ�صول من ناحية والكالم للمعتزلة
و�أخذت عن الفل�سفة البن ر�شد وال�صوفية – "الفل�سفية"– كو�صف محمد عمارة بو�صف اللغة
الم�ستخدمة ولي�س علم الفل�سفة الإ�سالمية -البن عربي.
	اختلفت عدد الفرق عند الم�ؤرخين؛ فقل وزاد بين الم�ؤرخين ذكرنا �أعظمها ت�أثير ًا
علي فكر �أهل ال�سنة .ونحن ل�سنا بمقام �سرد وقائع تاريخية ولكن يجدر بنا الإ�شارة �إلى �أنه
"ويموت الخليفة العبا�سي الواثق ( 233هجرية) انتهي الع�صر الذهبي للمعتزلة ،ففي عهد

وبينٌ لنا كذلك في هذه العالقة التي ال تنفك ،كو�صفه الم�صلحة بين الحكم الم�ستبد
والدين الظاهري لما انت�صر الحاكم الفاطمي وال�سالطين الأعاجم في الإ�سالم لغالة ال�صوفية
وبنائهم لهم التكايا (�صوفية الن�سك في تعريف د.محمد عمارة تفريقا بينها وبين ال�صوفية
الفل�سفية) ..وي�ضيف �أن "�أعظم ما يالئم م�صلحة الم�ستبد وي�ؤيدها �أن النا�س يتلقون قواعده
و�أحكامه ب�إذعان بدون بحث �أوجدال ،فيودون ت�أليف الأمة علي تلقي �أوامرهم بمثل ذلك"( .عبد
الرحمن الكواكبي ،طبائع اال�ستبدال وم�صارع العباد ،تحقيق وتقديم د.محمد عمارة� .ص-29
.)34
و�أمثلة ذلك كثيرة فكما �أو�ضحنا �سلفا فيما جاءت للمعتزلة ب�سبب نزعتهم العقالنية
والتي تتنافي مع الحكم اال�ستبدادي ،خالفا لعموم المرجئة الآخرين – وهم �أ�صحاب �أبي حنيفة
النعمان بن ثابت -وهم الفكر الذي مثل التخريج الفقهي لتبرير ا�ستبداد ال�سلطة واال�ضطهاد
والف�ساد والتغيير الذي طر�أ علي طبيعة عالقة ال�سلطة بالمجتمع في الع�صر الأموي وتخوفا من
نظام ال�شوري �إلي النظام الوراثي .الأمر الذي تطلب ف�صيل العمل عن الإيمان.

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

المتوكل العبا�سي ( 237-23هجرية) حدث االنقالب �ضد المعتزلة ونزعتهم العقالنية فرج
ب�أعالمهم في ال�سجون ،و�أبيدت �آثارهم الفكرية� ،إال ما ندر منها فتقل�ص �سلطان العقل العربي
الإ�سالمي علي الحياة الفكرية والعامة ..و�أخرج �أهل الحديث الذين يقدمون الإ�سناد والنقل علي
الدراية والعقل فتولوا �أزمة الدولة" .ثم زادت الدولة العبا�سية ا�ضطهادها لهم ب�إ�صدار ما �سمي
"االعتقاد القادري" وجعل علماء ال�سنة �أهل الحديث يوقعون عليه ..ليحرم فكر المعتزلة وبجرمه
(د .محمد عمارة ،تيارات الفكر الإ�سالمي� ،ص )91-89وهوما يو�صفه الكاتب ت�شبيها بليغا
"بالكهنوت االعتقادي"الم�ستعار من قرارات المجامع الكن�سية غريبا عن روح الإ�سالم وطبيعته،
�إذ �إنه هوذاته ما حدث في الم�سيحية ب�ش�أن ما ي�سمي ببدعه ن�سطور (الالهوت العربي و�أ�صول
العنف الديني ،يو�سف زيدان) .ويبنٌ لنا �أن هذه الحملة علي العقالنية في الإ�سالم ،و�إن قلت بعد
تقبل الأزهر لفكرة تدري�س �أفكار المعتزلة وعلم الكالم بعد �أن كان التلفظ با�سمهم جريمة – كما
حدث مع ال�شيخ محمد عبده وال�شيخ علي�ش لما �سمع الثاني �أن الأول يردد ما ي�سمعه بدرو�س جمال
الدين الأفغاني عن المعتزلة ف�أراد قتله – ما زالت م�ستمرة حتي هذه الأيام؛ نتيجة ً ال�ستمرار
اال�ستبداد ال�سيا�سي؛ فاال�ستبداد الديني وال�سيا�سي "�أخوان"؛ والم�شكلة بينهما �أنهما حاكمان
؛�أحدهما في مملكة الج�سم ،والآخر في مملكة القلوب" كما يقول عبد الرحمن الكواكبي.
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وخالفا لأ�صحاب الحديث و�أهل ال�سنة وهم جمهور الأمة وعامة �أهلها ،والذين قالوا �إن
�أفعال العباد مخلوقة هلل .والخير وال�شر بق�ضاء اهلل وقدره (فهم جبرية متو�سطون)ويمتنعون عن
الخو�ض في �صراع ال�صحابة علي ال�سلطة ،وبرتبون الخلفاء الرا�شدين في الف�ضل ترتيبهم في
تولي الخالفة ،ويرون البيعة �شرط ًا لتولي الإمامة .بر ًا كان �أوفاجر ًا .وينكرون الثورة والخروج
ك�أ�سلوب و�سبيل لتغيير الظلم والجور( .منعا للفتنة التي ح�صدت الكثير من الأرواح في وقتهم
هذا) ويقولون �إن الرزق من اهلل يرزقها عباده ،حالال كانت �أوحراما (علي عك�س المعتزلة الذين
يخ�ص�صون الزرق بما كان حالال ،دونما كان حراما).
	ا�ستنادا �إلي �أن الإن�سان خالق �أفعاله وم�سئول عنها دكتور محمد عمارة ،تيارات الفكر
الإ�سالمي� ،ص.463
ولما كان ذلك ،ف�إنه ومن الوا�ضح �أنه لم ينح�صر �أثر ال�سيا�سة علي تباين المواقف الدينية
من العالقة بال�سلطة فيما بين �أهل الر�أي مدر�سة العقل وبين عموم المرجئة و�أهل الحديث،
مدر�سة النقل كالإمامة والإرجاء والتقية بعدم الخروج علي الحاكم والنهي عن العنف والثورة
عدا الوهابية منها -في مقابل حرية الإن�سان واختياره وقدرته وا�ستطاعته ومن ثم م�سئوليته عن�أفعاله ،و�إنما كان لها الأثر �أي�ضا علي �آراء تلك التيارات من ق�ضايا �أخري مثل الق�ضاء والقدر،
والجبر ،وتو�صف مرتكب الكبيرة ،وحتي القر�آن ما �إذا كان مخلوقا �أم ال ،بل و�صفات الذات
الإلهية -والتمثل في ت�صدي �أهل العدل والتوحيد ومن بعدهم المعتزلة لأفكار الت�شبيه والتج�سد
كمحاولة لعدم الو�صول �إلي نتيجة تعدد القديم ،وفي �أذهانهم الالهوت الم�سيحية القائل بالحلول
والتج�سيد والتثليث وما زالت مواجهة الدين بال�سيا�سة بالدين ،والتي كانت بدايتها الخداع با�سم
الدين الذي حدث برفع الم�صاحف علي الرماح .و�إلي هذا تجدر �أهمية �إي�ضاح هذا التالزم عند
انتقالنا عن الركن المادي للجريمة.
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وال زالت البالد تحت الحكم الم�ستبد ومن بعد خالفة الخلفاء الرا�شدين وحتي الآن �-إال
عن ا�ستثناءات فردية -فنجد في هذا الع�صر القريب ملكا يريد الخالفة ،ورئي�سا للدولة يطلق
علي نف�سه الرئي�س الم�ؤمن وال �أو�ضح من ذلك مما حدث ويحدث الآن من ا�ستخدام الخطاب
الديني لتوجيه الجمهور لم�آرب �سيا�سية ال �صلة لها بالدين ،ومن ثم فال غريب �إبان ثورة يناير
خروج فتاوي تحريم الخروج علي الحاكم وتحريم الديمقراطية بدعوي �أن الحياة الحزبية هي
فرقة للأمة التي يجب �أال يكون فيها �إال حزب واحد هوحزب اهلل� ،إذ تجد �صداها الوا�سع يتردد

في كتب التراث الفقهي وفي كتب التاريخ وبالثورة العرابية ،فهذا التيار هوالذي يملك ال�صدارة.
وله احتكار الم�شهد من الخطاب الديني المعا�صر ،ومن ثم يتعين التوقف عند القول ب�أن قوال ما
يخالف الم�ستقر عليه بالإجماع -فالعالمون بال�شريعة يعلمون م�شكلة تعريف الإجماع – فيجب
التعلم ب�أن في هذا الم�صادرة لر�أي العقالنية في الإ�سالم لح�ساب ر�أي �آخر وهوالنقل والن�صو�صية.
فالمدار�س الفقهية و�إن اختلفت� ،إال �أنها تمثل ب�صفة عامة �شقا من ميراث الفكر الإ�سالمي الذي
انطوي علي علم الكالم والفل�سفة الإ�سالمية وتذوق ال�صوفيين .فال يجوز محاكمة �أحد بدعوي
�أنه مرتد عن الدين وي�ستند في ذلك �إلي �إجماع الجمهور من �أهل الحديث� .إذ �إنه ال يجوز �ألبتة،
منطلقا وقانونا� ،أن يكون هذا الفكر هوالحكم والخ�صم في الوقت ذاته.

(ن�صر حامد �أبوزيد ،نقد الخطاب الديني )34 -24
ولقد عرفت ال�شريعة الإ�سالمية الخالف في الر�أي في الق�ضايا الأ�سا�سية والثانوية
طوال ع�صرها الذهبي ،وقبل تع�صب كل فرقة والتفافها حول من تثق به من ذوي المكانة بينها.
فاتخذته �إماما لها ،وح�صرت الثقة العلمية فيمن ينتمي �إلي جانبها من الفقهاء مع �سوء ظنهم
بمن عداهم؛ مما �أدي �إلي اال�ضطراب الفكري الذي كان له الأثر الأكبر في ت�شعب الخالفات
الفقهية ،حتي وقعت الجفوة بين العلماء والحكماء؛ مما كان له �أي�ضا الأثر الكبير في �إبعاد الفقه
عن الحياة العامة العلمية� ،إلي �أن �أغلق باب االجتهاد؛ بدعوي الحفاظ علي الدين وماهو من
ذلك القبيل؛ وال �أدل علي �أنه علم يتغير بتغير المعطيات والظروف االجتماعية ،واالقت�صادية،
والح�ضارية ،وال�سيا�سية ،من �أن الإمام ال�شافعي الذي �أملي علي تالميذه مذهبه في العراق في
كتاب "�سماه الحجة" ،قد اختلف في ر�أيه في بع�ض الأمور عندما انتقل �إلي م�صر ف�أملي علي
تالميذه في م�صر مذهبه الجديد في كتابه "الأم" .فال خالف بين الم�ؤرخين والعلماء علي �أن

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

وعن االعتماد علي �سلطة القوات وال�سلف و�إهدار التيارات الفكرية من التراث الإ�سالمي
ونعمد عمد ًا الإ�شارة �إليها انت�صارا لفكر الجبر و�إهدارا لل�سبب وال�سببية -الذي ن�ش�أ علي يد
الجبرية ،ثم قال به كثير من علماء �أهل الحديث/ال�سلفيين – يقول ن�صر حامد �أبوزيد "�إن
الخطاب الديني المعا�صر ي�ستند فقط �إلي هذا الجانب من التراث ويتعمد تجاهل الجانب الآخر،
مثل اتجاه �أ�صحاب الطباع من المعتزلة والفال�سفة ،ويتم ذلك في �أحيان كثيرة ب�إ�ضفاء �صفة
القدا�سة الدينية علي االتجاه الأول ورد االتجاه الثاني �إلي ت�أثيرات �أجنبية انحرفت عن الإ�سالم
الحقيقي..
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من �أ�سباب نهو�ض الفقه الإ�سالمي حرية الر�أي؛ كثر ُة الجدل العلمي بين الفقهاء؛ فاالختالف
والنقد وال�صراع والمناف�سة هو نواة �أي تطور ،كما �أن الحرية هي �أ�سا�س �أي �إبداع .وكثيرا ما كانت
المناف�سة في مو�سم الحج بين �أهل العقل /مدر�سة الر�أي -و،التي كانت عا�صمتها بغداد -لما
كان بها من تطور ح�ضاري وانفتاح علي الح�ضارات الأخري و�أهل النقل /مدر�سة الحديث -والتي
كانت عا�صمتها بغداد -و�أحيانا كانت تقع عن طريق الر�سائل كما حدث في الر�سائل المتبادلة
بين الإمام مالك في المدينة والإمام الليث بن �سعد في م�صر؛ الأمر الذي �أدي كثيرا �إلي ت�سلح
كل منهما ب�أ�سلحة الآخر .والمثال الأقرب �إلي ذلك هو ظهور علم �أ�صول الفقه علي يد ال�شافعي
عقب مناظرة مع محمد بن الح�سن ال�شيباني فكانت الغذاء الرئي�س للرقي العلمي في هذه الفترة
(الدكتور محمد علي محجوب ،المدخل لدرا�سة الت�شريع الإ�سالمي� ،ص .)136 -125
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ومن ثم فال غريب بعد �إنكار االجتهاد و�إنزال التراث الفقهي منزلة المقد�س �أن يطلق
علي العقالنيين التنويريين الآن ا�سم العلمانيين ،وهواال�سم الذي يراد به الو�صم بالكفر والإلحاد
والمروق من الدين ،وكل ما ي�ستتبع ذلك من �أو�صاف التبعية والعمالة والخيانة .وهوما يف�سر
ال�شبه بين اليوم والأم�س عندما دارت المعركة حول كتاب د .طه ح�سين "في ال�شعر الجاهلي"
وكذا تلك التي دارت حول رواية نجيب محفوظ "�أوالد حارتنا"وما العلمانية �إال محاولة لفهم
الدين بمنهجية علمية ،فال تطور علميا في �أي مجال من مجاالت العلم ،ومنها الدين دون منهجية
علمية ،وبطبيعة الحال ف�إن هذه المنهجية يجب �أن تتطور بمرور الأيام والع�صور بتطور عقل
الب�شرية ،ومن ثم طريقة فهمهم لهذا العلم وتجدد الأحداث والتطور الح�ضاري والعلمي والثقافي
واالقت�صادي واالجتماعي� ،إال �أنهم يخلطون بين العلمانية ال�سيا�سية والعلمانية كمفهوم االعتماد
علي المنهج العلمي في الدين وما كانت المعركة علي رواية طه ح�سين �إال رف�ضا لفكرة قراءة
الن�صو�ص الدينية طبقا لآليات العقل الإن�ساني التاريخي .وب�صفة عامة عن الآداب والفنون
يذهب الكثير من �شباب "الجماعات" �إلى تحريم فنون الغناء والت�شكيل والمو�سيقى والم�سرح؛ �أما
ال�شيوخ المعتدلون فيرون �أن الإ�سالم لي�س �ضد الفنون والآداب الراقية ،و�أن التحريم ين�صب علي
تلك التي تثير الغرائز والتي "تخاطب الإن�سان من جانبه الح�سي" ونحن ل�سنا هنا ب�صدد مناق�شة
القيمة الأدبية لهذه الرواية �أوتلك ،فهذا �أمر له مجاله وعلما�ؤه المخت�صون ،ومن الم�ؤكد �أن رجال
القانون وعلماء الدين لي�سوا من ه�ؤالء؛ لكن بع�ض المت�شددين والمح�سوبين علي المعتدلين ،ورغم
ذلك ،ي�صرون علي �أن يقيموا �أنف�سهم حرا�سا مدافعين عن العقيدة �ضد الأخطار ،وعلي فر�ض
حقيقة �أن تلك الأعمال تتناق�ض وفهمهم للعقيدة ،فهل معني ذلك �أن يختزل الدين في فهمهم

وت�أويلهم! ثم لماذا يتم ت�صوير الخطر علي �أنه علي العقيدة وهوفي الحقيقة خطر عليهم هم
وعلي فهمهم وت�أويالتهم �إن الدين والعقيدة ،في نفو�س الم�صريين بطبيعته ك�شعب متدين �أقوي
من �أن يهددها عمل فني ،و�إنما �إح�سا�سهم ب�ضعف موقفهم الذي ي�ستمد قوة من الظالم والجهل
هوالذي �صور لهم هذا.
�إننا وفي نقدنا لهذا المذهب واختالفا معه في كثير من االتجاهات ال ننكر �أن ال�سلف
كانوا من �أعظم الرجال في ع�صورهم ،كما ال ننكر �أن المذهب نف�سه كان متفق ًا مع ع�صره،
�أحيانا كثيرة� .إن م�ضمون نقدنا في �أن �سالمته منذ ع�شرة قرون ال تعني بال�ضرورة �سالمته في
المعا�صرة ،ذلك لتباين الأو�ضاع تباينا جذريا ،فالحل لن يكون دائما فيما قدره ال�سلف ،و�إنما
في القر�آن نف�سه ومبا�شرة فهووحده -ب�إعمال العقل الم�ستنبط لأحكامه -الذي يت�سع لتحديات
الع�صر وينت�صر عليها؛ ومن ثم يجب العودة �إلي القر�آن و�إعمال العقل فيه وفي �إعادة التفكر
بطريقة علمية ،متحللين من الموروثات التي قيدنا �أنف�سنا طويال بعدم فكها عن رقابنا �إال عن
اال�ستر�شاد بها ،عدم الزج بالدين في ال�صراعات ال�سيا�سية ،فكما قال علي كرم اهلل وجهه "ال
تحدثوا بالقر�آن ،ف�إنه حمال �أوجه".

ولقد �سبق �أن �أو�ضحنا كيف كانت حرية الر�أي والإبداع والتفكر العلمي �سببا في ازدهار
الفقه الإ�سالمي والمجتمع ،وكيف كانت لمدر�سة الر�أي والعقالنيين المعتزلة الأثر البالغ في
التطور العلمي والثقافي للدولة الإ�سالمية في ع�صرها الذهبي ،ومن ثم يجب التقييد كل التقييد
عند و�ضع القيود علي تلك الحريات لما له من �أثر في كبح م�سيرة التقدم في �أي مجتمع .وما

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

فال اختالف من �أن محمد بن عبد الوهاب ،ومن قبله الإمام �أحمد بن حنبل وابن تيمية،
كانوا مجددين للدين ،وب�أنهم كان لهم الف�ضل الكبير في محاربة البدع و�إعادة الوعي بالدين
ال�صحيح� ،إال �أنه و�إن كان ذلك ،ما كان ليت�أتى في ذلك الع�صر �إال بالحروب والقتال ،كما هوالحال
ب�ش�أن الدعوة �إلي الإ�سالم في فجر الدولة الإ�سالمية والذي تطلب الفتوحات� ،أما الآن ،وفي ظل
حرية الر�أي والعقيدة ،ال يمكن لأحد �أن يدعي عدم ا�ستطاعته الدعوة �إلي الإ�سالم في خارج
م�صر �أوفي داخلها .ولما كانت الدعوة للدين مكفولة ،فمن باب �أولي الدعوة لإ�صالح الدين،
هي �أي�ضا مباحة وال قيود عليها ،ولي�س ثمة داع لقتال وال لجبر با�ستخدام القانون ابتغاء فر�ض
ر�ؤية جماعة دينية �أوغير دينية� ،أغلبية كانت �أو�أقلية ،علي جماعة �أخري ،فال�سيا�سة والأغلبية
والم�صلحة من المتغيرات.

159

ثمة خالف بين العلماء والم�ؤرخين علي �أن �أ�صحاب الف�ضل في انت�صار الإ�سالم في مواجهة
الح�ضارات الأخري ،وما كان من ن�شره داخل �أرا�ضيه وفي بقاع لم يدخلها جي�ش الإ�سالم،
هم �أ�صحاب علم الكالم والفل�سفة ،العتمادهم رد الحجة بالحجة با�ستخدام العقل والمنطق
والفل�سفة ،فقد كانت �صناعة الكتب منت�شرة في كل �أنحاء العالم الإ�سالمي ،وكانت الح�ضارة
الإ�سالمية تدور حول الكتب :حيث توجد المكتبات الملكية والعامة والخا�صة في كل مكان .وحيث
كانت تجارة الكتب ومهنة الن�ساخة رائجة ،وكان يقتنيها كل طبقات المجتمع الإ�سالمي الذين
كانوا يقبلون عليها �إقباال منقطع النظير .وب�سبب من �صناعة الورق بدم�شق و�سمرقند وبغداد.
كان هذا الرواج ولقد كانت المكتبات تتيح فر�ص اال�ستعارة الخارجية ،وكانت منت�شرة في كل
الواليات والمدن الإ�سالمية بدم�شق والقاهرة وحلب و�إيران وو�سط �آ�سيا وبالد الرافدين والأندل�س
و�شمال �أفريقيا ،و�شبكات المكتبات قد و�صلت في كل مكان بالعالم الإ�سالمي ،فالفكر الإق�صائي
ال�شمولي ال يوحد ،بل يفرق ،علي عك�س الفكر المنفتح الذي ي�ستطيع �أن ي�ستوعب االختالفات
الفكرية التي هي موجودة طالما وجدت الب�شرية( .الح�ضارات )3..2( ،لبيب عبد ال�ساتر .دار
الم�شرق :بيروت).
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�أما و�إذ و�ضحت المحكمة عقيدتها من ن�ص المادة ( 98و) من قانون العقوبات ،بعد �أن
�أولت ق�صد ال�شارع وهدفه من و�ضع تلك المادة في محاولة للو�صول �إلي فهم نطاق التحريم ،بما
يتفق والمبادئ الد�ستورية ومبادئ الحريات وال�شريعة الإ�سالمية من مقا�صدها الكلية وم�صالحها
المر�سلة ،وحيث تطرق بنا هذا البحث �إلي التو�صل �إلي �أن هذه الجريمة تتطلب ق�صدا جنائيا
خا�صا ،وهو�إحداث الفتنة وتكدير ال�سلم والأمن العام ،و�إن كان المعتاد في الفقه القانوني �أن
الركن المادي للجريمة ي�سبق في البحث في توافر �أركانه الركن المعنوي� ،إال �أن التطرق للأخير
بقدر �أكبر فيما �سلف من �أ�سباب الحكم� ،إنما كان بحكم ما فر�ضته عليها مقت�ضيات المنهجية
في البحث.
�أما عن مدي انطباق وقائع الدعوي علي الركن المادي للجريمة ،وعن وقائع الدعوي،
كما حددها المدعي بالحق المدني ب�صحيفة افتتاح الدعوي والتي انتهي فيها بطلب الحكم
علي المدعي عليهم بالعقوبة المن�صو�ص عليها بالمادة ( 98و) من قانون العقوبات .من �أنهم
تعدوا علي الإ�سالم والم�سلمين ،با�ستغاللهم الدين في �أعمالهم ،بالترويج لأفكار متطرفة
بق�صد �إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإ�سالمي عموما والجماعات الإ�سالمية خ�صو�صا،
مما ي�ضر بالوحدة الوطنية ،وب�إلزامهم مت�ضامنين ب�أداء مبلغ واحد وخم�سين جنيها علي �سبيل

والمحكمة �إذ تنوه ،بادئ ذي بدء ،ب�أن ادعاء المدعي ،وح�سبما هو مبين ب�صحيفة دعواه،
قد انطوي علي �شقين �أ�سا�سيين ،هما ازدراء الدين الإ�سالمي من جهة ،وتحقير الم�سلمين عموما
والجماعات الإ�سالمية والإخوان الم�سلمين ب�صفة خا�صة ،تفرقة منا بين الدين والفكر الديني
من جهة ،وبين ما هو مقد�س وماهوغير مقد�س من جهة �أخري ،كما �سلف �أن بينت المحكمة.
ف�أما فيما انطوي بادعاء المدعي من ازدراء الدين الإ�سالمي ،وعن (�أوال) ف�إن ا�ستخدام
لحن �أن�شودة "�أ�سماء اهلل الح�سني" ،فمن المعلوم �أن اللحن المو�سيقي وب�صفته عمال فنيا من
�صنع الب�شر ،فهو�أمر لي�س من الدين في �شيء .وت�ضيف المحكمة ،ب�أنه �إذا ما كان هذا اللحن
قد ا�ستخدم في كلمات �أخري .ف�إن �أول ما يتطرق للذهن لي�س التحقير من �أ�سماء اهلل الح�سني
بحال ،و�إنما لخدمة العمل الدرامي في بيان �أن �شخ�صية الزعيم قد �أ�ضفت علي نف�سها قدا�سة
ال�صفات الإلهية ،وهو و�صف لكل فرعون اعتبر م�صر وخيراتها له هو ،ولي�س ل�شعبها ،فقادته هذه
الأثرة وهذا اال�ستبداد �إلي الظلم والطغيان اللذين جعاله يدعي الألوهية ويقول" :ما علمت لكم
من �إله غيري"( -الق�ص�ص.)38 :

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

التعوي�ض المدني الم�ؤقت والم�صاريف والأتعاب والنفاذ ،وذلك ت�أ�سي�سا علي �أن ما قدمه المدعي
عليهم ب�أعمالهم الفنية من �أفالم :الإرهاب والكباب ،طيور الظالم ،مرجان �أحمد مرجان،
ح�سن ومرق�ص ،وم�سرحية الزعيم ،وم�سل�سل الجماعة ،وبما انطوي علي ذلك من ازدراء للدين
الإ�سالمي عموما والجماعات الإ�سالمية خ�صو�صا ،والإخوان الم�سلمين في الم�سل�سل الأخير،
وهوالأمر الذي �ستو�ضحه المحكمة تف�صيال بعد �إجمال ،فقد �أ�ضفي المدعي هذا الو�صف تف�صيال
علي الأعمال الفنية الآتية :م�سرحية الزعيم لما ت�ضمنته من ا�ستخدام لحن �أن�شودة "�أ�سماء اهلل
الح�سني" علي كلمات �أخري كما هووارد تف�صيال بال�صحيفة.
ثاني ًا :تقليده لل�شيخ محمد متولي ال�شعراوي في فيلم "الواد محرو�س بتاع الوزير"لكونه
اندرج علي ا�ستهزاء "بمظهر" من مظاهر الدين الإ�سالمي.
الزي والهيئة
ثالث ًا :تطاوله علي الذات الإلهية -كو�صفه -بقوله "كيف �أر�شي اهلل" ،وعلي ّ
التي يرت�ضيها رجال الدين علي النحوالذي �أظهر به الملتحين والمنقبات بفيلم "مرجان
�أحمد مرجان".
رابع ًا :قوله "احنا طلعنا الف�ضاء ول�سه فيه نا�س بتقول ندخل الحمام بالرجل ال�شمال وال
اليمين" وهوما به ا�ستهزاء ب�شخ�ص النبي وبفعله ،وذلك بفيلم "الإرهابي".

161

�أما عن االتهام ،مو�ضوع البند (ثانيا) ،وب�ش�أن تقليده لل�شيخ محمد متولي ال�شعراوي
في فيلم "الواد محرو�س بتاع الوزير" لكونه اندرج علي ا�ستهزاء "بمظهر" من مظاهر الدين
الإ�سالمي ،فالمحكمة تحيل �إلي ما تقدم ب�أ�سبابها من �أنه ،كما �سلف و�أو�ضحت ،من الخط�أ
الفادح �إ�ضفاء �صفة القدا�سة الدينية علي رجال الدين �أوعلي فكرهم وت�ضيف المحكمة :ب�أن
ما تو�صل �إليه المدعي من كون الم�شار �إليه في هذا الم�شهد هوال�شيخ محمد متولي ال�شعراوي،
هوت�أويل المدعي الخا�ص ،ونتيجة الجتهاده ال�شخ�صي ،ومن ثم فهوالأمر الذي ال يمكن تعميمه
باعتباره الحقيقة المجردة.
�أما عما انطوي عليه االتهام بالبند (ثالثا) ،وب�ش�أن تطاوله علي الذات الإلهية -ح�سب
و�صفه -بقوله" :كيف �أر�شي اهلل" ،ف�إن المحكمة ال تري في ذلك تطاو ًال علي اهلل في �شيء� ،إذ �إن
في هذه اللغة من الو�ضوح ما يدلل علي �إنكاره لإمكانية حدوث ذلك وت�ضيف المحكمة :ولو�أنه لي�س
بمقام البحث ،ب�أنه ال يوجد ما يمنع �إظهار �شخ�صية ال ت�ؤمن باهلل في ثمة عمل فني ما ،فالقول
بغير ذلك ينافي الواقع في المجتمع من وجود الم�ؤمنين وغير الم�ؤمنين.
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وفيما انطوي عليه االتهام بالبند (رابعا) وب�ش�أن قوله" :احنا طلعنا الف�ضاء ول�سه في
نا�س بتقول ندخل الحمام بالرجل ال�شمال وال اليمين" وهوما -يري المدعي� -أن به ا�ستهزاء بفعل
النبي – �صلي اهلل عليه و�سلم -ومن ثم ب�شخ�صه الكريم ،وذلك بفيلم "الإرهابي" والمحكمة
تقرر ب�أنه َلم َي ْث ُبت ذلك بحديث ،وال كان من ال�سنن الم�ؤكدة فهواجتها ٌد من العلماء .فلم يثبت
عنه عليه ال�صالة وال�سالم الأمر ِب ُد ُخول ا ْلخالء ِّ
بال�ش َمال ،وا ْل ُخ ُروج ِمنه باليمين� ،إ َّال �أن العلماء
ا�ستَح ُّبوا ذلك ِل ُعموم حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها "كان النبي �صلي اهلل عليه و�سلم ُيعجبه
وترجلهُ ،
وطهوره ،وفي �ش�أنه ك ِّله "رواه البخاري وم�سلم" ،وعموم حديث حف�صة
التيمن في تنعلهّ ،
ر�ضي اهلل عنها" :كان النبي �صلي اهلل عليه و�سلم َي ْج َعل َيمينه لطعامه و�شرابه وثيابه ،و َي ْج َعل
ِ�ش َماله ِل َما ِ�سوي ذلك" .رواه �أحمد و�أبوداود.
كذلك د ُُخول الم�سجد لم يثبت �أنه عليه ال�صالة وال�سالم � َأمر ِبال ُدّخول بال َيمني وا ْل ُخ ُروج
با ُلي�سري .قال البخاري باب التيمن في دخول الم�سجد وغيره "وكان ابن عمر َيبد�أ ِب ِر ْج ِله اليمني،
ف�إذا َخرج َبد�أ ِب ِر ْج ِله الي�سري" .ثم �أ ْو َرد حديث عائ�شة ا ْل ُم َت َق ِدّم في ا�ستحباب ال َّت َي ُّمن .ولما كان ذلك
ما تقدم ،ف�إنه ال يجوز اعتبار االختالف مع هذا القول من قبيل اال�ستهزاء ب�أفعال �أوب�شخ�ص النبي.
كما ن�ست�شهد في هذا المقام بقول المحكمة الد�ستورية�" :إن �إعمال حكم العقل فيما ال ن�ص
فيه ،تطوي ًر لقواعد علمية تكون في م�ضمونها �أرفق بالعباد و�أحفل ب�شئونهم و�أكفل لم�صالحهم

الحقيقية التي ت�شرع الأحكام لتحقيقها وبما تالئمها مرده �أن �شريعة اهلل جوهرها الحق والعدل،
والتقيد بها خير من ف�ساد عري�ض وانغالقها علي نف�سها لي�س مقبو ًال وال مطلوبا ،ذلك �أنها ال تمنح
�أقوال �أحد من الفقهاء في �ش�أن من �شئونها قد�سية تحول دون مراجعتها و�إعادة النظر فيها ،بل
و�إبدالها بغيرها ،فالآراء االجتهادية في الم�سائل المختلف عليها لي�ست في ذاتها قوة متعدية لغير
القائلين بها ،وال يجوز بالتالي اعتبارها �شرعا ثابتا متقررا ،ال يجوز �أن ينق�ص و�إال كان ذلك نهيا
عن الت�أمل والتب�صر في دين اهلل تعالي .و�إنكار ًا لحقيقة �أن الخط�أ محتمل في كل اجتهاد ،بل �إن
من ال�صحابة من تردد في الفتيا تهيب ًا.

(الطعن رقم  – 8ل�سنة  17ق -تاريخ الجل�سة  -1996/5./18مكتب فني  -7رقم الجزء
 -1رقم ال�صفحة  -656تم رف�ض هذا الطعن).
�أما عن ال�شق الثاني من ادعاء المدعي .وهوتحقير الم�سلمين عموما والجماعات الإ�سالمية
وجماعة الإخوان الم�سلمين ب�صفة خا�صة ،والمتمثل في تهكمه علي الزي والهيئة التي يرت�ضيها
رجال الدين علي النحوالذي �أظهر به الملتحين والمنقبات بفيلم "مرجان �أحمد مرجان"،
وكذا بفيلم "الإرهابي"– وعلي حد قول المدعي� -إظهار �شخ�صية "الإرهابي الم�سلم" ب�أنه
"�شخ�صية مزدوجة ال ي�صلي ،وب�أنه �أعجب بالخمر رغبة في ارتكاب الزنا ،وهوما يقابله في ن�ص
المادة مو�ضوع الدعوي "الطوائف المنتمية لها" .ومن ثم ف�إن المحكمة تحيل �إلي ما �سلف �أن
�أو�ضحته من عدم جواز تف�سير ن�ص الم�شرع علي �أ�سا�س �أن ق�صده قد اتجه �إلي �إ�سباغ الحماية
القانونية علي جماعة دينية لمخالفة ذلك الواقع علي النحو�سالف البيان.
و�إذ ت�شير المحكمة في البدء بوجوب التفرقة بين ما �إذا كان النقد المدعي بوقوعه تحت
ت�أثيم القانون قد وقع علي المرتدين لهذا الي�أ�س ب�صفة عامة �أو�أنه قد وقع علي �أع�ضاء تلك

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

ومن ثم �صح القول ب�أن اجتهاد �أحد من الفقهاء لي�س �أحق باالتباع من اجتهاد غيره وربما
كان �أ�ضعف الآراء �سندا� ،أكثرها مالءمة للأو�ضاع المتغيرة ،ولوكان مخالفا لآراء ا�ستقر عليها
العمل زمنا ،وتلك هي ال�شريعة الإ�سالمية في �أ�صولها ومنابتها متطورة بال�ضرورة نابذة الجمود
ال يتقيد االجتهاد فيها -وفيما ال ن�ص عليه – بغير �ضوابطها الكلية ،وبما ال يعطل مقا�صدها التي
ينافيها �أن يتقيد ولي الأمر في �ش�أن الأحكام الفرعية والعملية الم�ستجيبة بطبيعتها للتطور لآراء
بذاتها ال يريم عنها �أو�أن يقعد باجتهاده عن لحظة زمنية معينة تكون الم�صالح المعتبرة �شرعا
قد جاوزتها.
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الجماعات باعتباره قد وقع علي �أع�ضائها ،ف�إن ما كان ب�ش�أن الجماعات الإ�سالمية وجماعة
الإخوان الم�سلمين ي�ستوجب التفرقة بين �شقين هما �أوال -التنظيم ال�سيا�سي ،وثانيا – الم�شروع
الفكري الديني� .أما عن الأول ،فهو �أمر من �أمور ال�سيا�سة ،فال ح�صانة له من النقد؛ خا�صة
و�أنهما �أ�صبحا طرف ًا في المنظومة ال�سيا�سية للبالد ب�إن�شائهم �أحزابا �سيا�سية ا�شتركت بالفعل في
ال�صراع ال�سيا�سي ،ومن ثم القول ب�إ�سباغ الحماية عليهم ،من منطلق ارتدائهم للزي المو�صوف
بالإ�سالمي ،فهذا خرق لمبد�أ الم�ساواة بين الأحزاب ال�سيا�سية ،ب�إعطائهم ميزة فوق الأحزاب
غير الدينية� ،أما عن الم�شروع الفكري ،فله �شقان ،الفكرة الدينية وهي من الر�أي ،ومن ثم ،فال
ي�صح �إ�ضفاء القدا�سة عليها ،والفكرة ال�سيا�سية التي ينطبق علي ما انطبق علي التنظيم.
والجدير بالذكر �إن الم�شروع الفكري ال�سيا�سي الديني للجماعات -في فترة ما قبل
المراجعات – والإخوان الم�سلمين – في الفترة المتمثل في مجموعة النظام الخا�ص وامتداداته
في تنظيم  1965الذي كان قد ارتبط ب�سيد قطب ومن ان�ضم بعد عام  1954مع بداية المحنة –
كان ال ي�ستبعد ا�ستخدام القوة �أوالعنف بل قام عليهما في حالة الجماعات الإ�سالمية ،وهوالأمر
المعلوم للجميع وب�شهاداتهم فيما ي�سمي بالمراجعات( .عبد المنعم �أبوالفتوح� ،شاهد علي تاريخ
الحركة الإ�سالمية في م�صر .)1984 -.197
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�أما القول ب�أن المدعي عليهم قد �أخرجوا �شخ�صية الإرهابي ب�شكل غير من�صف دون
الإلمام بجميع الأ�سباب التي �أدت به �إلي الو�صول لذلك ،وب�شكل �أ�ساء �إليهم ،فال تزر وازرة وزر
�أخري� ،إال �أن الم�سئول الأول عن درا�سة تلك الأ�سباب ومراجعة الأفكار ،التي �أدت �إلي حدوث
ذلك� ،إنما هم الجماعات �أنف�سهم ،وهوما قاموا به فعال في وقت الحق� .أما القول ب�أن المدعي
عليهم لم يوفقوا في �إظهار حقيقة ال�شخ�صية وم�سببات الم�شكلة االجتماعية ،فذلك لي�س مناطه
العقاب القانوني ،و�إنما النقد الفني والأعمال الفنية الدرامية ،علي خالف التوثيقية منها ،لي�س
من �ش�أنها الإلمام بالحقيقة ،ولي�س من دورها تقديم الحلول.
والعمل الفني فيلما كان �أوم�سل�سال �أوم�سرحا ،عادة ما يبد�أ بعمل �أدبي ،ق�صة �أو رواية �أو
م�سرحية ومن المعلوم للعالمين �أن المدار�س الأدبية العالمية قد تطورت واختلفت بتطور الب�شرية
وما �أحاط بها من ظروف اجتماعية ودينية واقت�صادية وثقافية مختلفة عبر الع�صور ،فكان
المالحظ مخالفة كل مدر�سة للمدر�سة الالحقة عليها اختالف التناق�ض ،ومن ثم تغير تعريف
الهدف من وراء الأدب ووظيفته ،حتي �إن النقاد والدار�سين قد اتفقوا علي �أن ذلك من الأمور

الخالفية .وفي المدر�سة الأدبية التي نعاي�شها الآن وهي "ما بعد الحداثة" نجد �أن المتفق عليه
هوعدم وجود قواعد للعمل الأدبي ،ومن ثم �أ�صبح العمل الأدبي عالمي ًا لي�س له ثمة عالقة ب�إعطاء
الدرو�س عن �إظهار محا�سن الأخالق الحميدة �أوتقديم المثالب ،كما طالب �أفالطون من �أن يكون
الأدب مقدم ًا للمثل الطيبة والقدرة الح�سنة ،وهوالأمر الذي عار�ضه فيه �أر�سطو .وما علي الأدب
حاليا �أن يقدم الحقيقة والواقع كما كان �إبان المدر�سة الواقعية (.)Realism

وب�صفة عامة ،ف�إن المحكمة تنوه – وب�ش�أن لي�س الرجل والمر�أة في الإ�سالم – �إلي �أن
باق علي �أ�صل الإباحة .ما لم يكن ممنوع ًا بالن�ص
المبد�أ هو�أن "لبا�س الرجل �أوالمر�أة �أمر عادي ٍ
�أويقترن به معني يق�صد ال�شرع �إلي التخلي عنه.
	التما�س الرجل خاتما �أو�سوارا من حديد �أونحا�س منهي عنه في الإ�سالم ال�سل�سلة والنظارة
وال�ساعة من نحا�س �أوحديد لي�ست من باب الحلية ،فهي علي �أ�صل الإباحة ما لم يقارن لب�سها ما
يحرم �أويكره �شرعا التما�س الرجل خاتما من ورق �أوف�ضة وكان دون المثقال جائز �شرعا".
(المفتي عالم ن�صار ،ذوالقعدة  .137هجرية – � 22أغ�سط�س  1951م الم�صدر :موقع
وزارة الأوقاف الم�صرية الإلكتروني).

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

�أما عن االدعاء بتهكمهم علي الزي والهيئة اللذين يرت�ضيهما رجال الدين علي النحو الذي
اظهرا به الملتحين والمنقبات ،ف�إنّ المدعي علي علم ب�أن الموجه له النقد هنا هم الجماعات
الإ�سالمية ،ولي�س للنقاب �أواللحية� .إذ ربط المدعي في قوله ب�صحيفة دعواه ما بين انتقاد هذا
المظهر وانتقاد الجماعات ،وهوما يعد �إقرار ًا منه بهذا كما �أنه ولئن كان نقدا لهذا الزي فهو من
منطلق االنتقاد االجتماعي ومعالجة لق�ضية الهوية التي تناولتها �أعمال فنية كثيرة في محاولة
للت�أكيد علي الأ�صالة.
ودفاع ًا عنها في مواجهة الثقافات الوافدة �أوالدخيلة ،لما في هذا الزي من ارتباط ببيئات
وهويات مختلفة ،ومن تلك الأعمال ما وجه االنتقاد لبيئته الأ�صيلة في محاولة لتغييرها .ولقد
تناولت �أعمال �أدبية كثيرة م�شكلة الهوية بطرق مختلفة ومن �أ�شهر تلك الأعمال "�أ�شياء تت�ساقط"
للأديب �شينوا �أت�شيبي" ،قنديل �أم ها�شم" ليحيي حقي" ،ع�صفور من ال�شرق" توفيق الحكيم،
"مو�سم الهجرة �إلي ال�شمال" للطيب �صالح .وال يقدم في ذلك االختالف وقراءة المحكمة لهذه
الأعمال ال �سيما �أن الأعمال الفنية من خيال المبدع ،وال عقاب علي خيال ،ومن ثم فال يمكن
لأحد االدعاء �أن قراءته هو هي الحقيقة المطلقة وق�صد الأديب الأوحد.
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وفي هذا نذكر وت�ستر�شد المحكمة بحكم المحكمة الد�ستورية �إذ ق�ضت ب�أن:
	ال�شريعة الإ�سالمية – في تهذيبها للنف�س الب�شرية وتقويمها لل�شخ�صية الفردية – ال
تقرر �إال جوهر الأحكام التي تكفل بها للعقيدة �إطار َا يحميها ولأفعال المكلفين ما يكون ملتئما مع
م�صالحهم المعتبرة فال يبغونها عوجا ،وال يحيدون �أبدا عن الطريق �إلي ربهم تعالي ،بل يكون
�سلوكهم �أطهر لقلوبهم و�أدعي لتقواهم ،وفي هذا الإطار �أعلي الإ�سالم قدر المر�أة وح�ضها علي
�صون عفافها و�أمرها ب�ستر بدنها عن المهانة واالبتذال لت�سموالمر�أة بنف�سها عن كل ما ي�شبها
�أوينال من حياتها ،وعلي الأخ�ص من خالل تبرجها �أولينها في القول �أوتك�سر م�شيتها �أومن خالل
�إظهارها محا�سنها �إغواء لغيرهم �أوب�إبدائها ما يكون خافيا من زينتها ،ولي�س لها �شرعا �أن تطلق
�إرادتها في اختيارها لزيها وال �أن نقيم اختيارها هذا بهواها وال �أن ندعي تعلق زيها بداخلها بل
يتعين �أن ي�ستقيم كيانها و�أن يكون لبا�سها ور�سمها عونا لها علي القيام بم�سئولياتها في مجال
عمارة الأر�ض وبمراعاة �أن هيئة ثيابها ور�سمها ال ت�ضبطها ن�صو�ص مقطوع بها �سواء في ثبوتها
�أوداللتها لتكون من الم�سائل االختالفية التي ال يتعلق االجتهاد فيها بل يظل مفتوح ًا في �إطار
�ضابط عام حددته الن�صو�ص القر�آنية ذاتها �إذ يقول تعالي" :ولي�ضربن بخمرهن علي جيوبهن"
"وال يبدين زينتهن �إال ما ظهر منها"" .يدنين عليهن من جالبيبهن"و "ال ي�ضربن ب�أرجلهن ليعلم
ما يخفين من زينتهن ""ليخرج لبا�س المر�أة بذلك عن �أن يكون من الأمور التعبدية التي ال تبديل
فيها ،بل يكون لولي الأمر ال�سلطة الكاملة التي ي�شرع بها الأحكام العملية في نطاقها تحديد ًا هيئة
ردائها �أوثيابها علي �ضوء ما يكون �سائد ًا في مجتمعها بين النا�س مما يعتبر �صحيح ًا من عاداتهم
و�أعرافهم التي ال ي�صادم مفهومها ن�ص ًا قطعيا بل يكون م�ضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان
و�إن كان �ضابطها �أن تحقق ال�ستر بمفهومه ال�شرعي ليكون لبا�س المر�أة تعبير ًا عن عقيدتها.
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�إن تنازع الفقهاء فيما بينهم في مجال ت�أويل الن�صو�ص القر�آنية وما نقل عن الر�سول
من �أحاديثه �صحيحها و�ضعيفها و�إن �آل �إلي تباين الآراء في �ش�أن لبا�س المر�أة وما ينبغي �ستره
من بدنها� ،إال �أن ال�شريعة الإ�سالمية  -في جوهر �أحكامها وبمراعاة مقا�صدها – تتوخي من
�ضبطها لثيابها� ،أن تعلي قدرتها ،وال تجعل للحيوانية مدخ ًال �إليها ليكون �سلوكها رفيعا ال ابتذال
فيه وال اختيال وبما ال يوقعها في الحرج �إذا اعتبر بدنها كله عورة مع حاجتها �إلي تلقي العلوم
علي اختالفها و�إلي الخروج لمبا�شرة ما يلزمها عن الأعمال التي تختلط فيها بالآخرين ولي�س
مت�صورا بالتالي �أن تموج الحياة بكل مظاهرها من حولها و�أن يطلب منها علي وجه االقت�ضاء
�أن تكون �شبحا مك�سو ًا بال�سواد �أوبغيره ،بل يتعين �أن يكون لبا�سها �شرع ًا قرين تقواها ،وبما ال

ومن ثم ولما كان من جماع ما تقدم؛ يتبين �أن لبا�س الرجال والمر�أة يخرج عن �أن يكون
من الأمور التعبدية التي ال تبديل فيها ،ومن ثم فال يجوز �إقرانه بالدين و�إ�سباغ القد�سية عليه
بو�صفه جزء ًا من الدين .ال �سيما ما كان من تنازع الفقهاء فيما بينهم في مجال ت�أويل الكثير من

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

يعطل حركتها في الحياة .فال يكون محددا لجمال �صورتها وال حائ ًال دون يقظتها ومبا�شرتها
ل�صور الن�شاط التي تفر�ضها حاجتها ويقت�ضيها خير مجتمعها ،بل موازنا بين الأمرين ومحدد ًا
علي �ضوء ال�ضرورة وبمراعاة ما يعتبر عادة وعرف ًا �صحيحين ،وال يجوز بالتالي �أن يكون لبا�سها
مجاوزا حد االعتدال وال احتجابا لكل بدنها لي�ضيق عليها اعت�ساف ًا فال يك�شفان م�صداقا لقوله
تعالي" :ولي�ضربن بخمرهن علي جيوبهن" واقترانا بقوله جل �ش�أنه ب�أن "يدنين عليهن من
جالبيبهن" فال يبدومن ظاهر زينتها �إال ما ال يعد عورة وهما وجهها وكفاها بل وقدماها عند
بع�ض الفقهاء ابتالء ب�إبدائهما علي حد قول الحنفية ودون �أن ي�ضربن ب�أرجلهن" ليعلم ما يخفين
من زينتهن" وقد دعا اهلل تعالي النا�س جميعا �أن ي�أخذوا زينتهم وال ي�سرفوا وهوما يعني �أن
التزامها حد االعتدال يقت�ضي �أال ت�صفها ثيابها وال ت�شى بما تحتها من مالمح �أنوثتها فال يكون
تنقبها مطلوب ًا منها �شرعا طلب ًا جازم ًا وال �سترها لزينتها �شك ًال مجردا من الم�ضمون بل يتعين �أن
يكون مظهرها منبئا عن عفافها مي�سر ًا لإ�سهامها الم�شروع فيما يعنيها علي �شئون حياتها ويكون
نائي ًا بها عن االبتذال فال يقتحمها رجال ا�ستمالتهم �إليها بمظاهر ج�سدها مما يقودها �إلي الإثم
انحرافا وينال قدرها ومكانتها .تحريم �أمر �أو�ش�أن من ال�شئون ال يتعلق بما هومحتمل بل بما يكون
معلوما بن�ص قطعي و�إال ظل محمو ًال علي �أ�صل الحل؛ وكان ال دليل من الن�صو�ص القر�آنية وال من
�سنتنا الحميدة علي �أن لبا�س المر�أة يتعين �شرعا �أن يكون احتجابا كامال متخذا نقابا محيطا بها
من�سدال عليها ال يظهر منها �إال عينها وحجريهما ف�إن �إلزامها �إخفاء وجهها وكفيها وقدميها عند
البع�ض ال يكون ت�أويال مقبو ًال وال معلوم ًا من الدين بال�ضرورة تلك �أن معني العورة المتفق عليها
ال يت�صل بهذه الأجزاء من بدنها بل �إن ك�شفها لوجهها �أعون علي ات�صالها ب�أخالط من النا�س
يعرفونها ويفر�ضون نوعا من الرقابة علي �سلوكها وهوكذلك �أكفل لحياتها وغ�ضها من ب�صرها
و�أ�صون لنف�سيتها و�أدعي لرفع الحرج عنها .وما ارت�آه من �أن كل �شيء من المر�أة عورة حتي
ظفرها مردود ب�أن مالك ًا و�أبا حنيفة و�أحمد بن حنبل في رواية عنه والم�شهور عند ال�شافعية ال
يرون ذلك .والر�سول عليه ال�سالم ي�صرح ب�أن بلوغ المر�أة الحي�ض يقت�ضيها �أن يكون ثوبها �ساتر ًا
لبدنها عدا وجهها وكفيها "الطعن رقم  – 8ل�سنة  17ق – تاريخ جل�سة  – 1996/5/18مكتب
فني  – 7رقم الجزء  – 1رقم ال�صفحة  – 656تم رف�ض هذا الطعن".
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الن�صو�ص القر�آنية ،وما هي نا�سخ وما هومن�سوخ ،وما هوعام وما هوخا�ص (قطعية الثبوت غير
قطعية الداللة) وما نقل عن الر�سول من �أحاديثه �صحيحها و�ضعيفها (قطعية الداللة غير قطعية
الثبوت) ،يخرج كل منهما مما هو من المعلوم من الدين بال�ضرورة .ف�أما ما هودون الن�صو�ص
قطعية الثبوت والداللة فال مندوحة وال تثريب من �إعمال االجتهاد فيه ،وهوالذي ينطبق علي حكم
اللحية ،و�إذا كان ذلك – ما قررته المحكمة الد�ستورية – ف�إنه يتفق وما يكاد �أن يتفق عليه علماء
الإ�سالم علي �أنه ال مجال للر�أي �أواالجتهاد �إذا ما وجدت الن�صو�ص "قطعية الثبوت والداللة" كما
�أن الأكثرين ي�ضيفون في �أمور العبادة �شرط �أن تكون هذه الن�صو�ص "متواترة" �أي�ضا ،وال يقبلون
�أحاديث الأحاد ،وهوما يختلف معهم فيه علماء ال�سلفية.
�إال �أنه يجدر الإ�شارة هنا �إلي �أن هناك من الأحكام التي قررتها ن�صو�ص من القر�آن
وال�سنة والقيا�س والجماع �سواء في العهد النبوي �أوعهد الخلفاء ،وجاء الر�أي فغير الحكم لنتغير
الم�صالح بتغير الواقع ،وهوما جاء بقول �أعالم ال�سلفية الإمام �أحمد �إلي ابن القيم ،فقرر
الأخير ب�أن "الفتاوي والأحكام تتغير وتختلف بح�سب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات
والعوائد"(�أعالم الموقعين ،ج � ،3ص  )3ومن �أمثلة تلك الوقائع حد ال�سارق عام الرمادة ،ال�سنة
النبوية القولية والفعلية من الطالق بلفظ الثالث باعتباره طلقة واحدة ،فر�أي عمر بن الخطاب
�أن يغير الفتوي والحكم بجعله ثالث ًا للم�صلحة ،وكذا بيع الأمهات للأوالد ،ومنع عمر ذلك ،وهوما
كان �سنة قبال ،ومن جميع ذلك ت�ضيف المحكمة علي ما تقدم من �أن لي�س كل ما هو "قطعي
الثبوت والداللة"من ال�ضروري �أن يكون من "ما هومن الدين بال�ضرورة".
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�أما فيما يت�صل ب�أمر اللحية ،فمن الفكر الأ�صولي ذاته ما �سوف ت�ستند �إليه المحكمة ،قال
العلماء ثالثة �أقوال هي :تحريم حلق اللحية ،كراهة حلق اللحية ،و�إباحة حلق اللحية ،وقد وردت
اللحية ،وكلها علي اختالفها في �ألفاظها ُّ
تدل علي تركها علي حالها� ،أما،
ٌ
خم�س في ت ْرك ْ
روايات ٌ
ولما كانت �أدلة القائلين بالتحريم ،ما رواه البخاري في �صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال:
"خا ِل ُفوا ا ُل�شركينَ  ،و َو ّف ُرا ال ِّلحىْ ،
واخ ُفوا ال�شوارب" .وما رواه م�سلم في �صحيحه عن ابن عمر
واع ُفوال ِّل َحي" فقالوا �إن توفيرها م�أمور به ،والأ�صل في الأمر �أن
"اح ُفوا ال�شوا ِر َب ْ
عن النبي قالْ :
ل�صارف َي ْ�ص ِر ُف ُه عنه ،وال ُيوجد هذا ال�صارف ،كما �أن ُمخالفة الم�شركين واجب ٌة
يكون للوجوب �إال
ِ
واجب.
اللحية ٌ
والنتيجة �أن �إعفاء ْ

وذهب فري ٌق �آخر �إلي القول ب�أن �إعفاء اللحية ُ�س َّنة ُيثاب فاعلها وال ُيعاقب تاركها ،وح ْلقها مكروه
ولي�س بحرام ،وال ُي َع ُّد ِمن الكبائر ،ما رواه م�سلم في �صحيحه عن عائ�شة عن النبي – �صلي اهلل
عليه و�سلم – قال:
ْ
وق�ص
اللحية ،وال�سواك ،وا�ستن�شاق الماءُّ ،
"ع�ش ٌر ِمن الفطرةُّ :
ق�ص ال�شارب ،و�إعفاء ْ
البراجم" البراجمَ :مفا�صل الأ�صابع من ظهر الكف "و َنت ُْف الإ ِبط وحلق العا َنة،
وغ�سل
الأظفارْ ،
ِ
وانتقا�ص الماء " �أي اال�ستنجاء" قال م�صعب" :ون�سيت ُ العا�شرة �إال �أن تكون ا َلم�ضم�ضة" .ومن
ال�س َنن وا َلمندوبات ا َلمرغوب فيها� ،إذا كل ما ن�ص عليه
ثم ف�إن الحديث �أفاد �أن �إعفاء اللحية من ُ
ال�س َنن العادية وب�أن الأمر ب ُمخالفة ا ُلم�شركين ال يتعين �أن يكون لل ُوجوب ،فلوكانت ُّ
كل ُمخالف ِة
من ُ
لهم ُمح َتّمة لتح َتّم ْ�صبغ ال�شعر الذي َو َر َد فيه حديث الجماعة "�إن اليهود والن�صارى ال َي�صبغون
َ
فخا ِل ُفوهم"( .رواه البخاري وم�سلم و�أبوداود والترمذي والن�سائي) مع �إجماع ال�سلف علي عدم
ُوجوب ْ�صبغ ال�شعر ،فقد َ�صبغ بع�ض ال�صحابة ،ولم ي�صبغ البع�ض الآخر كما قال ابن حجر في
فتح الباري.
ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

َ
علي – ك َّرم اهلل وجهه – عن قول
وعزّزوا ر�أيهم بما جاء في كتاب نهج البالغة�ُ ،سئل ُّ
الر�سول – �صلي اهلل عليه و�سلم – ِّ
"غيروا َّ
ال�ش ْيب وال ت ََ�ش َّب ُهوا باليهود" .فقال �إنما قال النبي ذلك
والدينُ ُق ُّل ،ف�أما الآن وقد ا َتّ�سع نطاقه ،و�ضرب بجرانه فامر�ؤٌ وما َيختار .ومن �أجل هذا قال بع�ض
ِّ
اللحية ما قيل في ال�ص ْبغ ِمن عدم ُ
الخروج علي عرف �أهل البلد لكان �أو َلى ،بل
العلماء لوقيل في ْ
لوتركت هذه الم�س�ألة وما �أ�شبهها ُ
لظروف ال�شخ�ص وتقديره َلما كان في ذلك ب�أ�س.
و�إذ ن�ضيف ب�أنه ،وقد قيل لأبي يو�سف �صاحب �أبي حنيفة – وقد ُر�ؤى الب�س ًا َن ْع َل ْي ِن
كر َها ذلك؛ لأن فيه ت ََ�ش ُّب َها بالرهبان!" فقال:
َم ْخ ُ�صوف ْين ب َم�سامير"�إن فالن َا وفالن ًا من العلماء ِ
يلب�س النعال التي لها �ش ْعر ،و�إنها من لب�س الرهبان".
"كان ر�سول اهلل ُ
جرى علي ل�سان العلماء القول� :إن كثير ًا َّمما و َرد عن الر�سول – �صلي اهلل عليه
ومن ثم َ
الخ�صال ُيفيد �أن الأمر كما يكون لل ُوجوب يكون ُلمجرد الإر�شاد �إلي ما
و�سلم – في مثل هذه ِ
الدين �إنما تَح ُرم فيما ُيق�صد فيه ال�شبه ب�شيء من
هوالأف�ضل ،و�أن ُم�شابهة ا ُلمخالفين في ِّ
خ�صائ�صهم الدينيةَّ � ،أما ُمج َّرد الم�شابهة فيما تجرى به العادات والأعراف العامة ف�إنه ال ب�أْ�س
بها وال كراهة فيها وال ُحرمة.

169

ولما كان ذلك وكانت القاعدة الأ�صولية "�أن الأحكام تدور وجود ًا وعدم ًا مع عللها"و"ما
اختالف فيه �إال �إنكار فيه" ،و"ما يتطرق �إليه االحتمال ي�سقط به اال�ستدالل"والم�أثور عن النبي
وال�صحابة وال�سلف قبول االختالف في �أمور كثيرة كق�صة �صالة الع�صر في بني قريظة وكذلك"ما
قطعتم من لينة �أوتركتموها قائمة علي �أ�صولها فب�إذن اهلل" .قول عمر بن عبد العزيز "اختالف
الأمة رحمة" وامتناع مالك عن جمع النا�س علي مذهب �أور�أي واحد ،وقول ال�شافعي " :ر�أيي
�صواب يحتمل الخط�أ ور�أي غيري خط�أ يحتمل ال�صواب" وقول �أبي حنيفة و�أحمد�" :إذا وافق
قولي الحديث و�إال فا�ضربوا به عر�ض الحائط" ،و�إذ ًا ،فالخالف الفقهي �أمر مقرر في ال�شريعة
والتاريخ الإ�سالمي وفي عهد النبوة ،وراف�ض هذا االختالف مبتدع في الدين بدعة �أ�صلية ،ومن
ثم ف�إن اللحية �أوحلقها من الأمور المختلف فيها – كما تقدم – ولذلك ال يجوز �أن ينكر علي
من �أخذ بالآراء الفقهية الأخري �أورميه بالف�سق �أواالبتداع �أوغيره؛ لأنه يلزمه بذلك �أن يرمي
ال�صحابة والتابعين الذين �أطالوا �شواربهم �أوحلقوها تماما �أوتركوا ال�صبغ �أو�صلوا حفاة ب�أنهم
مبتدعون �أوواقعون في الحرام ،وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم الم�سائل واهلل
تعالي �أعلي و�أعلم.
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ولما كانت علة الحديث – في عقيدة المحكمة – هى مخالفة الم�شركين و�أ�صحاب
الديانات الأخري في دينهم ،ولما كان – وفي ع�صر النبوة – ما يتطلب �إعفاء اللحية؛ �إال �أن
الأو�ضاع االجتماعية قد تغيرت بتغير الزمان ،ال �سيما المكان ،ف�إن �أ�صحاب الديانات جميعا
ومنها الإ�سالم ال يطلقون اللحية �إال القليل منهم ورجال الدين في جميع الديانات ال�سماوية بل
وبع�ض من غير ال�سماوية يطلقون اللحية – مثل ال�سيخ – الأمر الذي نري معه انتفاء العلة �إعماال
والدين ُ ُق ِّل ،ف�أما
لحكمة علي – ك َّرم اهلل وجهه – في قوله عن �صبغ ال�شعر "�إنما قال النبي ذلك ِّ
الآن وقد ا َتّ�سع نطاقه ،و�ضرب بجرانه فامر�ؤٌ وما َيختار".
ولما كان ما تقدم ،ف�إن لبا�س الرجال والمر�أة يخرج عن �أن يكون من الأمور التعبدية التي
ال تبديل فيها؛ ومن ثم فال يجوز �إقرانه بالدين و�إ�سباغ القد�سية عليه بو�صفه جزء ًا من الدين؛
�إذ �إن اللبا�س واللحية يرتبطان في حكمهما ال�شرعي بواقع المجتمع والزمان اللذين يعي�ش فيهما
الفرد ،الأمر الذي ال ينطبق معه عليهم ن�ص المادة " 98و"ا لتي خ�صت بالذكر الدين والتي �سبق
�أن عرفناه بما هومن الدين بال�ضرورة.

ومن ثم ال ين�صب ذلك الو�صف �أي�ضا علي الطوائف المنتمية لتلك الأديان� ،إذ بني الثانية
علي الأولي وترتب تعريفها علي تعريفهم ،ومن ثم ف�إن وقائع الدعوى ،وعلي هذا النحوال�سالف
�سرده ،ت�ضحي غير منطبقة والن�ص القانوني للمادة " 98و" عقوبات ،فهي ،وعلي هذا النحوال
ت�شكل ركن الجريمة المادي .ولما كان ال�سلوك المن�سوب للمدعي عليهم لي�س �إال مجرد نقد لفئة
�أوجماعة ال �صلة له – وعلي النحوال�سالف البيان – من الجريمة المن�صو�ص عليها بن�ص المادة
" 98و"؛ وال ي�شكل جرم ًا جنائي ًا ،الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من ثمة جريمة ،و�إذا كان
اللجوء �إلي طريق االدعاء المبا�شر يتطلب �شرط توافر �أركان جريمة جنائية جنحة كانت �أومخالفة
بالأوراق ،و�إال تعين الحكم بعدم اخت�صا�ص المحكمة بنظر الدعوى؛ لأن الدعوى المدنية ت�صبح
غير نا�شئة عن جريمة .ومن ثم ف�إن الدعوى المدنية ال تكون من اخت�صا�ص المحكمة الجنائية
كما �أنه ،ولما كان الثابت �أن عدم قبول � ِّأي من الدعويين يترتب عليه عدم قبول الأخري �إال في
ا�ستثناءات ال محل لها من هذه الدعوى ،الأمر الذي ي�ضحي – وت�أ�سي�س ًا علي جماع ما تقدم وما
�سلف عنه – يتعين علي المحكمة الق�ضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية علي النحوالوارد
بالمنطوق .ومن ثم فال محل لبحث �أيا من دفوع المدعي عليهم.

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لعدم الجريمة ،و�ألزمت المدعي بالم�صروفات
وخم�سين جنيها �أتعاب المحاماة.

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

�أما عن الم�صروفات والأتعاب ف�إن المحكمة تلزم بها المدعي لخ�سرانه الدعوى عمال
بن�ص المادة  1/184من قانون المرافعات والمادة الأولي من القانون  .1ل�سنة  2..2المعدلة
لأحكام القانون رقم  17ل�سنة  1983ب�ش�أن المحاماة فلهذه الأ�سباب.
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 .4كتاب "الإ�سالم و�أ�صول الحكم":
مقدمة :
نموذج �صارخ من قمع حرية الفكر والر�أى والتعبير تمت ممار�سته على عالم من علماء
الأزهر �ضد كتاب كان يناق�ش فيه الخالفة الإ�سالمية والأفكار التى وردت فى الكتاب لم تلق قبوال
لدى هيئة علماء الأزهر ،فكان �أن حكم عليه �شيخ الجامع الأزهر ب�إجماع ت�سعة ع�شر عالما معه
من هيئة كبار العلماء ب�إخراجه من زمرة العلماء ويترتب على هذا الحكم محو ا�سم المحكوم
عليه من �سجالت الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته فى �أى
جهة كانت وعدم �أهليته للقيام ب�أية وظيفة عمومية دينية كانت �أوغير دينية.

وثيقة
"الإ�سالم و�أ�صول الحكم" ال�شيخ على عبد الرازق
حكم هيئة كبار العلماء فى كتاب "الإ�سالم و�أ�صول الحكم" :

وكتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله كالهما م�شتمل على �أحكام كثيرة فى �أمور الدنيا و�أحكام
كثيرة فى �أمور الآخرة.
�أ .ومن الخط�أ القول ب�أن �أمور الدنيا قد تركها اهلل ور�سوله تتحكم فيها عواطف النا�س و�شهواتهم
والقول ب�أن ما جاء به الإ�سالم �إنما هو للم�صلحة الأخروية ال غير و�أن الم�صلحة المدنية
�أوالم�صلحة الدنيوية مما ال ينظر �إليه ال�شرع ال�سماوى وال ينظر �إليه الر�سول ،وبعبارة �أخرى
من الخط�أ القول ب�أن ال�شريعة الإ�سالمية �شريعة روحية مح�ضة جاءت لتنظيم العالقة بين
الإن�سان وربه فقط� ،أما ما بين النا�س من معامالت دنيوية وتدبير ال�شئون العامة فال �ش�أن
لل�شريعة به ولي�س من مقا�صدها.
ب .و�أن القول ب�أن الدين ال يمنع من �أن جهاد النبى �صلى اهلل عليه و�سلم كان فى �سبيل الملك ال
فى �سبيل الدين وال لإبالغ الدعوى �إلى العالمين قول مخالف للدين ون�صو�ص القر�آن الكريم
ولل�سنة النبوية ولإجماع الأمة ،ومثله القول ب�أن نظام الحكم فى عهد النبى �صلى اهلل عليه

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

�إن الدين الإ�سالمى ب�إجماع الم�سلمين ما جاء به النبى �صلى اهلل عليه و�سلم من عقائد.
وعبادات ومعامالت لإ�صالح �أمور الدنيا والآخرة.
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و�سلم كان مو�ضوع غمو�ض �أو �إبهام �أو ا�ضطراب �أو نق�ص وموجب للحيرة و�أن مهمة النبى
�صلى اهلل عليه و�سلم كانت بالغا لل�شريعة مجردا عن الحكم والتنفيذ.
ج .ومثله �إنكار �إجماع ال�صحابة على وجوب ن�صب الإمام وعلى �أنه البد للأمة ممن يقوم
ب�أمرها فى الدين والدنيا.
د .وكذلك من يجوز �أن تكون الزكاة والجزية والغنائم ونحوذلك فى �سبيل الملك �أي�ضا ويجعل
كل ذلك خارجا على حدود ر�سالة النبى �صلى اهلل عليه و�سلم ولم ينزل به وحى ولم ي�أمر به
اهلل �سبحانه وتعالى ،وكما �أنه يعتبر ملحدا من يجوز �أن يكون الجهاد فى �سبيل الملك ومن
ال�شئون الملكية يعتبر ملحدا مثله من يجوز �أن تكون الزكاة والجزية والغنائم ونحوذلك فى
�شغل الملك �أي�ض ًا ويجعل كل ذلك خارجا على حدود ر�سالة النبى �صلى اهلل عليه و�سلم لم
ينزل به وحى .ولم ي�أمر به اهلل.
هـ .وكذلك من الخط�أ �إنكار �أن الق�ضاء وظيفة �شرعية و�أنه خطة �سيا�سية �صرفة ال �ش�أن للدين
بها ،لأن الق�ضاء ثابت بالدين ،والمعروف �أن الق�ضاء من فرو�ض الكفايات و�إذا لم يكن
الق�ضاء فر�ضا عند بع�ض الأئمة فهو �سنة ،والم�سنون من الخطط ال�شرعية.
و .ويلحد �أي�ض ًا من يقول ب�أن حكومة �أبوبكر والخلفاء الرا�شدين من بعده ر�ضى اهلل عنهم كانت
دينية ،لأن الطبيعى المعقول عند الم�سلمين �إلى درجة البداهة �أن زعامة �أبى بكر ر�ضى اهلل
عنه كانت دينية يعرف ذلك الم�سلمون �سلفهم وخلفهم جيال بعد جيل.
وقد انعقد على ذلك �إجماع ال�صحابة ر�ضى اهلل عنهم �أجمعين وبايع �أبا بكر ر�ضى اهلل عنه
جماهير ال�صحابة من �أن�صار ومهاجرين على �أنه القائم ب�أمر الدين فى هذه الأمة بعد
نبيها محمد �صلى اهلل عليه و�سلم ومثله فى هذا بقية الخلفاء الرا�شدين.
تعزيز حرية المعتقد الديني

174
174

ز� .أن الدين الإ�سالمى فى جملته وتف�صيله يحارب البل�شفية ،لأن البل�شفية فتنة فى الأر�ض
وف�ساد كبير� .أال ترى �أن الدين الإ�سالمى قد و�ضع �أنظمة للمواريث يلج�أ �إليها �أحيانا غير
الم�سلمين و�أوجب على الم�سلمين مقادير من ال�صدقات ت�ؤخذ من �أغنيائهم فترد على
فقرائهم .و�أمر ب�إقامة الحكومة الدينية العادلة التى تحفظ لكل ذى حق حقه ولكل عامل
ثمرة عمله وجعل للدماء والأعرا�ض والأموال حرمة ال يجوز انتهاكها و�ضرب على �أيدى
المف�سدين فى الأر�ض.

ح .القول بكل هذا ال ينا�سب و�صف العالمية وفق ًا للمادة  1.من القانون رقم  .1ل�سنة 1911
التى تن�ص على �أنه �إذا وقع من �أحد العلماء �أيا كانت وظيفته �أومهنته ما ال ينا�سب و�صف
العالمية يحكم عليه �شيخ الجامع الأزهر ب�إجماع ت�سعة ع�شر عالم ًا معه من هيئة كبار العلماء
ب�إخراجه من زمرة العلماء ويترتب على هذا الحكم محو ا�سم المحكوم عليه من �سجالت
الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته فى �أى جهة كانت
وعدم �أهليته للقيام ب�أية وظيفة عمومية دينية كانت �أوغير دينية.
الحكم ال�صادر من المجل�س المخ�صو�ص بوزارة الحقانية فى �ش�أن الكتاب :
�أ .الحكم الذى ي�صدر من هيئة كبار العلماء ب�إخراج عالم من زمرة العلماء يترتب عليه طرد
المحكوم عليه من كل وظيفة وقطع مرتبه فى �أية جهة كانت.

ج� .إن الفقرة الثانية من المادة الأولى بعد المائة من القانون رقم  .1ل�سنة  1911الخا�ص
بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية الإ�سالمية تن�ص على �أن الحكم ال�صادر من هيئة كبار
العلماء ال يقبل الطعن ،فيلزم من هذا �أنه لي�س لأية �سلطة ق�ضائية �أن تلغيه �أوتبحث عن
�صحته كما يلزم منه �أن �سلطة مجل�س الت�أديب مق�صورة حتما على النظر فيما ترتب على
حكم هيئة كبار العلماء من النتائج القانونية.
د� .إن القانون رقم  .1ل�سنة  1911الخا�ص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإ�سالمية
�أجاز لهيئة كبار العلماء محاكمة العالم �أيا كانت وظيفته �أومهنته.
هـ� .إن عبارة (ما ال ينا�سب و�صف العالمية) الواردة فى المادة الأولى من القانون رقم .1ل�سنة
 1911جاءت عامة مطلقة من كل قيد فتدخل فيها الأفعال ال�شائنة التى تم�س كرامة العالم
كالف�سق و�شرب الخمر ولعب المي�سر ،وما �أ�شبه ذلك مما يتعلق بال�سلوك ال�شخ�صى ،كما
يدخل فى �ضعف العقيدة الدينية ،لأن و�صف العالمية يفتر�ض بذاته فوق ال�سلوك ال�شخ�صى
كفاية علمية خا�صة وعقيدة معينة ،وال �شك �أن هيئة كبار العلماء هى المخت�صة دون غيرها

ملف وثائقي (تحقيقات – قرارات بالأ وجه لإقامة الدعوي – �أحكام ق�ضائية)

ب� .إن مجل�س ت�أديب الق�ضاة ال�شرعيين هو الذى يملك عزل الق�ضاة ال�شرعيين ب�صفة نهائية
– وهوكذلك بطبيعة الحال الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام ال�صادرة من هيئة كبار
العلماء.
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بالف�صل فيما �إذا كانت هذه العقيدة مطابقة �أوغير مطابقة للدين وفيما �إذا كان �صاحبها
قد ارتكب �أولم يرتكب ما ال يتنا�سب مع و�صف العالمية.
فهيئة كبار العلماء لي�ست هيئة مدنية وال مجرد هيئة �أخالقية حتى يق�صر عملها على
مراقبة ال�سلوك ال�شخ�صى للعلماء ،و�إنما هى قبل كل �شيء هيئة دينية الغر�ض من تكوينها
رعاية �أ�صول الدين ومبادئه و�صيانتها من العبث.
و� .أن وظيفة القا�ضى ال�شرعى هى من وظائف العلماء �أى وظيفة دينية ال تحل �إال لمن كان مقرا
قا�ض �شرعى من
له ب�أنه من رجال الدين ،فالحكم ال�صادر من هيئة كبار العلماء ب�إخراج ٍ
زمرة العلماء يفقده و�صف العالمية الم�شروط توفرها لكل قا�ض �شرعى ،وبفقدان و�صف
العالمية ينتفى �أهم �شرط لتوليه الق�ضاء.
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