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الثقافـة القانونيـة    جل نشر   أ من   ة المتحد ةوعم تخطوها المج  ة نقلة جديد  يصدر هذا الدليل مشكالً    
، ولكن  ى األقل  من نوعها في مصر عل     ىمادة الدليل التي تعتبر األول    ل ليس فقط    ، وهي نقلة   اإلنسان لحقوق

 يتاح لكـل    أنجل  أك من   ، وهي تقوم بذل   المتحدة ةن تصدره المجموع   دليل للمدربي  أولألن هذا الدليل هو     
 . فيهة التدريبات الوارد يطبقه مستخدماًأنمن يرغب في تطبيق هذا البرنامج 

 التدريب ودعم المنظمات     برامج التدريب التي تنظمها وحدتا      العامين الماضيين شهدت   ى مد ىعلف 
 المـادة  ىو من حيث محتـو أ ، من حيث الموضوعات التي تتناولها التدريبات      اًامه اًرغير الحكومية تطو  

ـ ف تدريب المحامين والصـح  ىإل، فمن نشر الثقافة القانونية بين الجمعيات األهلية         العلمية  كيفيـة  ىيين عل
 تدريب المحـامين    لىإ ة، ومن بناء القدرات المؤسسية للجمعيات األهلي      ى القذف والسب  التعامل مع دعاو  

ـ  االنتخابيـة حمالت ال إدارة ى، ومن تدريب القيادات الحزبية عل ى قانون مباشرة الحقوق السياسية    عل  ىإل
 .ة الدفاع عن حرية العقيدىامين علتدريب المح

، الدولي للحقوق المدنية والسياسية    العهد   ىن الحكومة المصرية قد صدقت عل     أن   الرغم م  علىو 
الدعاية  حظر   ى منه عل  ٢٠، وفي المادة     حرية الفكر والوجدان والدين    ى عل  منه ١٨الذي ينص في المادة     

 ال يتجـزأ مـن النظـام        اًصبح نتيجة لهذا التصديق جزء    أ العهد الدولي قد     أن الرغم من    ىوعل،  للحرب
ـ المعاهدات الدول " ن  أ ىالتي تنص عل   من الدستور    ١٥١ لنص المادة    شريعي المصري وفقاً  الت ة، التـي   ي

فـي   العقيدة حرية   أنإال   ، "ة من التشريعات النافذ   أيتجز ال   اًصدقت عليها الحكومة المصرية تعتبر جزء     
ت دراسة حديثـة    أثبت، وقد   بها من جانب المحامين والمتخصصين    هتمام  ازالت تعاني من عدم اال    ممصر  

شبكة المحامين للدفاع عـن     "أعضاء  بمشاركة من   " المتحدة بالمجموعة البحث والتدريب    ةوحد"قامت بها   
نه أ "المقصلة والتنور  "تحت عنوان   واإلنجليزية   باللغتين العربية    ٢٠٠٤وصدرت في يوليو    " حرية التعبير 

تكفل "ه  الذي بمقتضا  الدستور المصري     من ٤٦ حرية العقيدة في المادة      ى الرغم من ورود النص عل     ىعل
في بعض األحيـان  بل  الحكومة المصرية ـ  أنإال  ؛"العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينيةالدولة حرية 

 الحكومة المصرية بدعم من المحكمـة  رفض، حيث تاالعتقادتنتهك حرية ـ في مصر  ـ المحكمة العليا  
 المسلمين ليسـت مـن   أئمةجمع أ ما ىالعقيدة البهائية هي علإن " : البهائية وتقول بالعقيدة االعترافالعليا  

 إقامة ذلك فالدستور ال يكفل حرية       لى، وع ا من المسلمين يعتبر مرتداً    من يدين به  و ،األديان المعترف بها  
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ـ إ بحق المسلمين في تغيير ديانتهم       االعتراف كما يرفض مجلس الدولة دائماً    . )١("شعائرها  المسـيحية   ىل
 بـرفض   هصدرأ في حكم     ذلك جلياً   ويبدو ، للحقوق المدنية والسياسية    بذلك الدستور والعهد الدولي    اًنتهكم

نبيل " من   اسمهالتي رفضت تغيير    ألحوال المدنية بمحافظة القاهرة      شخص مسلم ضد لجنة ا     أقامها ىدعو
، واستندت مسيحيى لإ الشخصية من مسلم هبطاقت في هوتغيير ديانت" نبيل جورج نقوال "ىلإ" حسن صبري
 عدم وجود نص تشريعي وال تنظيم قانوني وضعي يبين حكـم مـن              معنه  أ إلى حكمها هذا    المحكمة في 

، سالمية في هذا الصـدد     مبادئ الشريعة اإل   إلىوجب الرجوع   ،  سالمي وال من يرتد عنه    يدخل الدين اإل  
عتداد  ذلك واال  ى عل ه وإقرار سالم قبول دخول غير المسلم في دين اإل       ، وبال خالف  ، تلك المبادئ  ىومقتض

، ال   عدم جواز ارتداد المسلم عن دينه      ،يضاًأ وبال خالف    ، المبادئ ه هذ ىن مقتض أ، كما   به في المعامالت  
سالمية هو الراجع عـن    ، فالمرتد في مبادئ الشريعة اإل     أديان السماء  دين آخر من     إلى، وال   إلى غير دين  

ـ     أ الشريعة   ه في هذ  هلمتفق علي  وا ،أم ال دخل في غيره    أ، سواء   سالمدين اإل   ردتـه   ىن المرتد ال يقر عل
ـ     وقد ترتب على هذا التمييز قيام      .)٢( ويبطل هويحبط عمل   تخريـب   ات بعض المتطرفين المصريين بعملي

ـ  ى قرىحدإوقد شهدت ،  ببنائهانالمسيحيولبعض الكنائس التي يقوم    محافظة المنيا ـ قرية دهشا هاشم 
 وأسـفرت  ، هنـاك  ىن كنيسة كانت تبن   ون مسلم وحرق متعصب أبهة حيث    حادثة مشا  ٢٩/١٢/٢٠٠٥في  
، وتوالت تلك األحداث    ة شخص  واعتقلت الشرطة مائ   ،ثالثة مواطنين  وإصابة شتباكات عن سقوط قتيل   اال

، أيضاً تخريب كنيسة قبطية فقد تم، ٢٠٠٦ مماثلة في يناير اًحداثأحيث شهدت قرية العديسات في األقصر 
 . في تلك األحداثنومسيحيي قرويين مسلمين إصابةفضالً عن 

 تفاقم هذا الموقف المخالف للدستور الذي تتخـذه الحكومـة المصـرية والمحـاكم               وساعد على  
 وفضـالً . انوني الصحيح في مثل تلك القضايا      تقديم الدفاع الق   ى عدم وجود محامين مدربين عل     ،المصرية

 الحرب بشكل إلىتدعو رية تستخدم تعبيرات عنصرية  المص الصحفأن الدراسة ذاتها أثبتتعن ذلك فقد 
 أسامة هو الدكتور    ة الدرجة التي اضطرت شخصية سياسية مرموق      إلىمبالغ فيه خالل السنتين األخيرتين      

 وضـوع بجريـدة    نشر ثالث دراسات مطولة حـول الم       إلى المستشار السياسي لرئيس الجمهورية      لبازا
ـ   ،)٣( "توالهولوكوس النازي   د واالضطها توالبرتوكوالية  في معاداة السام  "األهرام تحت عنوان      ى هذا عل

ستخدام الوسائل  ن ال ون مدرب وأن يكون هناك محام    دون   أن قانون العقوبات المصري يمنع ذلك     الرغم من   
 .ة العنصرية المخالفة للقانون المصري والعهد الدوليالقانونية المناسبة لوقف تلك النزع

                                                 
 لجنة  ىنص التقرير الموازي  المقدم من مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء إل           " الحقيقة  "كن مراجعة   لمزيد من المعلومات يم    )١(

 من  ١٨ المادة   ىنسان لمساعدة السجناء التعليق عل     الناشر مركز حقوق اإل    – ٢٠٠٢حقوق اإلنسان في األمم المتحدة خريف عام        
  .مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

org.hrcap.www  
دور  –المستشار الدكتور فاروق عبد البـر      منشور في    ،ق ٣٣ ، السنة ٢٠١١، القاعدة   ٢٥/٣/١٩٨٠محكمة القضاء اإلداري في      )٢(

في يوجد   و ،٥٨٩ المجلد األول مرجع سابق ص       – الجزء الثالث    –مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة         
دور  – منشور في المستشار الدكتور فاروق عبد البر         ٣٩ السنة   ١٢٩٠ ة القضي ١/١٢/١٩٨٧ حكم آخر للمحكمة في      هتجاهذا اال 

 .٥٩١ المجلد األول مرجع سابق ص– الجزء الثالث –مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة 
 ٢٣األهـرام    " النازي والهولوكوست   واالضطهاد ت في معاداة السامية والبروتوكوال    طورةالحقيقة واألس " –لباز  اسامة  أالدكتور   )٣(

 .راءآ صفحة قضايا و٢٥/١٢/٢٠٠٢ و٢٤و
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 عليها في مدينة شرم الشيخ في  محاميا٣٢ً تدريب ىبذاتها المادة التي جرن مادة هذا الدليل هي إ 
جل الدفاع عن حرية التعبير والحـق فـي         أشبكة المحامين من    "توسيع نطاق عمل     بهدف   ٢٠٠٥صيف  

في تغيير ديانتهم من     رغبتهم   أونتهاكات بسبب ديانتهم    من يتعرضون ال  ليشمل الدفاع ع  "معيات  تكوين الج 
 الحرب  إلى لمنع انتشار موجات الدعوة      ة استخدام وسائل التقاضي القانوني    ناحية أخرى من  ل  تشم، و ناحية

 .عالم المصريةى الكراهية في وسائل اإلوالحض عل

 نشر ثقافة التسامح وعدم التفرقة بين األديان واحتـرام          ى عل عوناً يكون هذا الدليل     أن نرجو   إننا 
 يسهم نشر هذا الدليل فـي      أن، كما نرجو    العربي وعبر العالم  لكن في الوطن    العقائد ليس في مصر فقط و     

، باعتبارها الحريـة    االعتقاد واجباته الدفاع عن حرية      أوجب من   أنخلق جيل جديد من المحامين يدرك       
 .حريات التعبيراألهم ضمن منظومة 

 . سواء السبيل إلىوهو يهدي  ....واهللا من وراء القصد 

 

 نجاد البرعي

 محام بالنقض 
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اإللمام بموضوع درجة ، والمدربين من كافة المستوياتمع ناسب ت هذا الدليل بحيث يإعدادتم  
يحتوي هذا الدليل على المادة العلمية التي تعد المادة الخام الحرية العقيدة وعالقتها بالقانون المصري، و

لسة يقدم الدليل ثالثة جفي كل ف ،وي على أكثر من ذلكولكن يحتفقط، التي يمكن استخدامها في التدريب 
  وما يجب على المتدربين معرفته، للمدرب بمحتوى كل جلسة وأهدافهاإرشادات أولها ،أقسام رئيسية

 الجلسة سواء بتقسيم الوقت المقترح للجلسة إدارة حول كيفية إرشاداتواإللمام به في نهاية الجلسة، ثم 
يقدم و، اركين أو األدوات التي يمكن استخدامها في توصيل هذه المعلومات للمشعلى المحتويات الفرعية

، ت والنقاط التي يتناولها الدليلتغطي كافة الموضوعال خصيصاً أعدت ، مادة علمية غنية، ثانياً،الدليل
تدريبات عملية تفصيلية يمكن للمدرب استخدامها بهدف تسهيل توصيل يقدم القسم الثالث  وأخيراً

 . المتدربينإلىلمعلومات ا
 هذا الدليل هو ألن تفصيلية بدرجة كبيرة ، بشكل عام، تكون المادةأنوقد راعينا في هذا الدليل  

األول من نوعه في مجال التدريب على الدفاع عن حرية الفكر والمعتقد أمام المحاكم المصرية، وال يعني 
لعديد من مساهمات وابتكارات المدربين االً واسعاً لمج حي يتبل درجة الكمال إلىوصل قد هذا أن الدليل 

 يعد ن ما يحتويه هذا الدليل إ والوعي القانوني، ومن ثم فاإلنسان في مجال حقوق نالمتخصصياألكفاء 
 حول تدريب متخصص يستهدف المحامين باألساس من أجل تشجيعهم لتبني الدفاع عن  متكامالًاًتصور

هو دليل استرشادي يمكن للمدربين تطبيقه بالكامل أو فحاكم المصرية، وبالتالي قضايا حرية العقيدة أمام الم
 . فيهة من األجزاء النظرية أو االستفادة منه بأفكار عامة، أو االستفاد،تطبيق أجزاء منه

ن المؤسسات ومنظمات إ بشكل أساسي للتدريب على القانون المصري فاً كان الدليل معدوإذا 
استبدالها بما يحتويه وبية يمكنها تطبيقه بعد تغيير األجزاء الخاصة بالقانون المصري  العراإلنسانحقوق 

 . م نفس منهجية التدريباداستخقانونها المحلي مع الحفاظ على 
 هذه النوعية من التدريبات التي تبنى بشكل كبير على قاعدة تغيير اتجاهات ومفاهيم أنغير  

ود نوعية متميزة من المدربين الذين يمتلكون قدرة عالية على مواقف مجموعة المتدربين تقتضي وجو
 وذلك من أجل قيامهم بدورهم المطلوب في ،اإلقناعكلفة مهارات في نفس الوقت تيمتلكون و ،اإلقناع

 والمهارات اإلدارة ويشير علماء ، مثل هذه القضايامن وتغيير مفاهيمهم ومواقفهم نالتأثير على المتدربي
 : )٤( تضم أكثر من جانبمهارات اإلقناعأن  ىلإالشخصية 

 حيث يقوم هو عملية تحويل أو تطويع آراء اآلخرين نحو رأي مستهدف،و :مفهوم اإلقناع ـ  أوالً
تحتاج و ،بعملية االقتناع  أما المستهدف أو المستقبل فهو القائم،المرسل أو المتحدث بمهمة اإلقناع

 إلى وجود  أيضاً، باإلضافةالمسئول عن اإلقناع فقطديث و إلى مهارة القائم بالحعملية االقتناع
  .هلدي بعض االستعداد لدى المستهدف، أو مساعدته على خلق هذا االستعداد

                                                 
    http://ie.ictfund.org.eg/page/4159 مستشار تطوير المشروعات. إبراهيم الغنام )٤(
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 تأثير الجماعة التي والتعرض االختياري لإلقناع،وهي :   عملية االقتناعى العوامل المؤثرة عل ـثانياً
 .)5( هلي العام عالرأيوقيادات  ينتمي إليها الفرد

 دون تتطلب أن يكون تعرض الفرد للرسالة اختيارياًوهي عملية  : التعرض االختياري لإلقناعـ  ثالثاً
ممارسة الضغوط بهدف اإلقناع تؤدي إلى استثارة عوامل الرفض  فهممارسة ضغوط علي

قناع أن لقائم باإلى العولهذا يجب . الرسالة، مما يصعب مهمة القائم باإلقناع الداخلي لمضمون
 .علالقتنا  التهيئة الذاتيةىيركز عل

 النحو ى عللإلقناع المختلفة االستراتيجياتيراد عدد من إيمكن  : االستراتيجيات المختلفة لإلقناعـ  رابعاً
 : التالي

  . االستمالةياالعتماد على العاطفة أو المنطق ف .١

 .ةدرجة من التخويف لتحقيق االستمالاالعتماد على  .٢

  .ي المتلقىحتياجات واالتجاهات الموجودة لدالبدء باال .٣

 .وتحليل اآلراء المتباينة للموضوععرض  .٤

 .ربط المضمون بالمصدر أو المرجع .٥

  .ة الرساليالغموض ف وأدرجة الوضوح  .٦

 .الترتيب المنطقي ألفكار الرسالة .٧

 .التكرارالتأثير المتراكم و .٨

  : االستمالةفياالعتماد على العاطفة أو المنطق  .١

 هذا يعليها ف  يمكن االعتماده هناك قاعدة ثابتة نستطيع أن نؤكد أنت ليسهألمر يظهر أنواقع ا
 حيث تعتمد ،منطقياً إال أن درجة تأثير االستمالة العاطفية تزيد عند إقناع المستهدفين بالرسالة، المجال

د مدى استخدام  لتحديةطريقليس أمامنا من و،  هذه الحالة على استمالة دوافع الفرد إلى حد مايف
عندما تكون هناك خبرة  و،االختالفات الفردية للمستهدفينبدراسة  االستماالت العاطفية أو المنطقية إال
 ه،ن ذلك سوف يساعد على إمكانية التعرف على كل فرد على حدإسابقة بين المرسل والمستهدفين ف

 . واألسلوب المناسب لالستخدام معه،صغيرة أو كل مجموعة

 : على درجة من التخويف لتحقيق االستمالةاالعتماد .٢

تتأثر   تتعرض لدرجة معتدلة من التخويفالتيتؤكد التجارب أن نسبة كبيرة من المجموعات 
 .رجة التخويفتقل هذه النسبة كلما زادت د و، تستمع إليهاالتيبالنصائح 

                                                 
االنضـمام  ي   يرغبون ف  يأو الت   ينتمي إليها المستهدفون   يتقوم الجماعة األساسية الت    تأثير عليه، حيث     ة التي ينتمي إليها الفرد    لجماعل  )5(

  المتلقي عن طريق ضربىيمكن للقائم باإلقناع استخدام هذا الدور في التأثير علو . التأثير على عملية اإلقناع لديهمي فيإليها بدور قو

هم األفراد أما عن تأثير قيادات الرأي و .بالرسالة مة، واستغالل اقتناع أحد أفراد الجماعة في توجيه رأي الفئة المستهدفةئاألمثلة المال
فهم . كثر من تأثرهم بوسائل االتصال أو اإلعالم      أ ويتأثر بهم األفراد أحياناً   . النصيحة  التأثير الذين يساعدون اآلخرين ويقدمون لهم      ذو

 . المتلقيى استخدام هذا الدور في التأثير علأيضاً  في تغيير اتجاهات األفراد، ويمكن للقائم باإلقناعماًهم دوراًيلعبون 
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يرجع  و،فيها فيالتخو تعمل على إثارة الخوف يقل تأثيرها كلما زادت درجة أو قدر التيفالرسالة 
لك  ذييؤد و،للتخويف الشديد  ذلك إلى أن المستهدفين بالرسالة ترتفع درجة توترهم نتيجةفيالسبب 

 من التعلم منها أو االبتعاد عن الرسالة بدالً  إلىيو أهميته أو قد يؤدن التهديد أأإلى التقليل من ش
 . مضمونهافيالتفكير 

 : المتلقيىلموجودة لداالتجاهات االبدء باالحتياجات و .٣

 هتحققها تكون لديالتي  تحديد األساليب فييساعدهم  يخاطب المستهدفين باحتياجاتهم والمتحدث الذي
 أكثر أو الرسالة ،ويكون الحديث ، يعمل على خلق احتياجات جديدة لهمممن إقناعهم فيكبر أفرصة 
  . بالفعلمهيق هدف كان لديوسيلة لتحق ه إقناع المستهدفين عندما يبدو لهم أنفيفاعلية 

وسيلة لتحقيق  ن هذا العملأالفرد بهذا  ينطلق من إحساس أنلقيام بعمل معين يجب با أي فرد فإقناع
 .ل التفكير فيه من قبل على األقأبد من قبل أو ههدف كان لدي

 : اآلراء المتباينة للموضوع عرض وتحليل .٤

 ألن ،العادي التفاعل مع المتحدثدعيم رأيهم و المستهدفين إلى تيأالمؤيد لريؤدي عرض الجانب 
 يدفعهم إلى تبنو  من الموضوع تكون قادرة على إقناع األفراداً واحداً تعرض جانبالتيالرسالة 

  .تم التأكيد عليها من جانب المستهدفينيوجهة النظر المعروضة عندما 

 فعندما ،للفرد الخبير ض معا بالنسبةالمعارعام فاعلية تقديم الرأي المؤيد ووقد أثبتت التجارب بشكل 
يصبح لدى  و،قوىاإلقناع أ يكون التأثير وأنيقوم المتحدث بعرض وجهتي النظر بحياد يمكن 

 .النظر المضادة بعد ذلك المستقبل لوجهة النظر درجة أعلى من المناعة من وجهات

 :ربط المضمون بالمصدر أو المرجع .٥

لمصادر معينة أو   يقولهاالتييان بنسب المعلومات أو اآلراء  بعض األحفييقوم المرسل أو المتحدث 
  .مراجع

المصدر   يتذكرواأن المستهدفين بعد فترة من الزمن سوف يتذكرون المضمون دون أنيالحظ و
 .الدينية ذلك باستثناء المصادر الدينية المختلفة مثل الكتب السماوية أو األحاديثو

 المصادر أن  حينفيصادقة تسهل من عملية اإلقناع ن ثابتة و يعتبرها المستهدفوالتيالمصادر و
 .ع أمامهم لإلقنا إلى نظرة سلبية قد تشكل مانعاًياألخرى سوف تؤد

 : الرسالةفيالغموض درجة الوضوح و .٦

ال الرسالة واضحة و  فكلما كانت، إقناع المستهدفينفي الرسالة أهمية كبيرة فيتمثل درجة الوضوح 
 . إقناعاًأكثراستخالص النتائج أصبحت يرها و تفسفيتحتاج لجهد 
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ن تنشط  أ الفرصة التجاهات المستقبلينيلهدف من الرسالة المعروضة قد يعط افيإال أن الوضوح 
يعمل ذهنه   الهدف الضمني يترك للمستهدف الفرصة لكيأن حين في مقاومة تلك الرسالة، في
 .يستنتج الهدف بغير أن يشعر بالتوجيه نحو الهدفو

 :الترتيب المنطقي ألفكار الرسالة .٧

 على اً تأثيرأكثرالحجج القوية عليه أن  يعلم أن  ف،ةعديد  رسالته حججاًفيإذا قدم المتحدث 
 .اًولذلك يفضل البدء بالحجج القوية ثم المساعدة ثم األقل تأثير ،المستمعين

 من تقديم تأثيراً أكثر تكون  تشبع تلك االحتياجاتالتي ثم تقديم الرسالة وإثارة االحتياجات أوالً
 ي ذلك سيقونإ حيث ،أوالً  يقدم الحجج المؤيدةأنعلى المتحدث بعد ذلك ، والمحتوى المقنع أوالً

اإلقناع بالحجج   بعديتأ سوف تالتي لرفض الحجج المعارضة  مستعداًفده، وسيجعل المستهموقف
 .المؤيدة

 :التأثير المتراكم و التكرار .٨
الرسالة إلى تعديل   أوالرأي يؤدي تكرار أنيمكن  و، تساعد على اإلقناعالتي التكرار من العوامل

 بعض األحيان قد يسبب الضيق في التكرار أنإال ،  قضية أو موضوعةاالتجاهات العامة نحو أي
 . التنويعقدراً منالتكرار  صاحب يأنيتطلب ذلك  و،والملل

 اًاستعداد أكثر من سبب أو مبرر واحد أكثر  األفراد المستهدفين الذين عرض عليهمأن أتضحوقد 
 .ناع من الذين عرض عليهم مبرر واحد أو سبب واحدتقلال

 لنفس كبر من التعرضأيكون ناع الناتج من التعرض المتراكم للرأي أو الموضوع تقالن اإكذلك فو
 .مرة واحدةالرأي أو الموضوع 

 :تباع ما يليا عليك ،كي توصل فكرتك بنقاش مثمر بناءنه لأبويمكن القول  
  . الطرف اآلخر وإظهار ثقتك في قدراتهىابدأ حديثك بالثناء عل .١

  .ط االتفاق وابتعد عن نطاق الخالفابدأ بنقا .٢

  .نه مخطئإوال تقل له ،  لهاوأظهر احتراماً، قدر أفكار محدثك .٣

  .ال تجادل .٤

  .إذا أخطأت فسلم بخطئك .٥

 . في حديثكال تغضب وكن ليناً .٦

  . دفة الحديثىر يتولدع الطرف اآلخ .٧

  .ن الفكرة فكرتهبأ شعردع الطرف اآلخر ي .٨

  . صاحبكىحبب العمل الذي تقترحه إل .٩

 .ال تصدر أوامر بل قدم اقتراحات مهذبة .١٠



 

 ١٥

  . األخطاء من طرف خفيى والفت االنتباه إل،امتدح أقل اإلجادة .١١

  .ال تكثر النقاش حتى ال يمل صاحبك .١٢

  .حذر آفات اللسانا .١٣

  . قدر عقولهمىخاطب الناس عل .١٤

 .استعن بإخوانك األكثر خبرة عند الحاجة .١٥
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 : بنهاية الجلسة يكون المشارك قد تعرف على
 .نظام األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان •
 .اقيات والعهود الدولية لحقوق اإلنسانمعلومات أساسية حول االتف •

 .اللجان الدولية لمراقبة وحماية حقوق اإلنسان •

 .الفرق بين التوقيع والتصديق والتحفظ •

 .الموقف القانوني لكل من اإلعالن والميثاق والعهد واالتفاقية •

 .النظم اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان •

 :التعارف
بين سواء يقوم المدرب بالتعرف على المتدرداخل القاعة؛ ثم ب) U(م المتدربين على شكل ينظتم تي 
بين  قد يتخذ شكل تقسيم المتدري بأن يقوم كل متدرب بتعريف نفسه، أو بشكل غير تقليديبشكل تقليد

وتشمل كل مجموعة بين، للزيادة والنقصان حسب عدد المتدر إلى خمس مجموعات قابلة يعشوائبشكل 
 ثم يتم االنتقال إلى ، ويتولى أحدهم تعريف مجموعته،بينللعدد الكلى للمتدر اً متدربين وفق٦ إلى ٤من 

المجموعة الثانية وهكذا دواليك، أو بوضع رموز الصقة على الجبهة، على أن تكون كل مجموعة من 
 مجموعة واحدة، ثم يقوم أحد يبين تشابهت رموزهم ف ويتم تجميع كل عدد من المتدر،بهةالرموز متشا

مجموعة بتعريف نفسه وتعريف أفراد مجموعته، ثم ينتقل إلى المجموعة الثانية وهكذا، ويفضل أفراد ال
بين غير ن المتدرأ حالة مالحظة المدرب ي حالة االفتتاح للدورة؛ أو في فيمثل هذا الوضع غير التقليد

 .متآلفين مع بعضهم البعض ويحتاجون إلى نوع من الدفع للمشاركة والتفاعل

 
 ساعتان: ة مدة الجلس
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 الوقت األداة المضمون الموضوع

 
 
 
 

 مقدمة

 تمهيدي تاريخي يقوم المدرب بشرح
 لحقوق اإلنسان مع حول النظام الدولي

استعراض للفروق بين الموقف 
القانوني لكل من اإلعالن والميثاق 

 بحيث يستوعب ،والعهد واالتفاقية
ام المشاركون التطور الذي شهده النظ

الدولي لحقوق اإلنسان منذ أول وثيقة، 
 على المساهمة يركز المدرب أيضاً

 .العربية في وضع المواثيق الدولية

عصف ذهني ومناقشة بعدد من 
 :األسئلة

درت أول  من يعرف متى ص-
 وثيقة في حقوق اإلنسان ؟

المتحدة في  ما هو دور األمم -
 حماية حقوق اإلنسان ؟

متحدة  هل تشعر بأن األمم ال-
ها بفاعلية في حماية رتقوم بدو

 حقوق اإلنسان؟
عالن  ما هو الفرق بين اإل-

 ؟والميثاق والعهد واالتفاقية

 دقيقة ٢٠

 
 
 

أساسية معلومات 
ت االتفاقياحول 

والعهود الدولية 
 لحقوق اإلنسان

يقوم المدرب بشرح واستعراض 
االتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق 

سباب تطورها، اإلنسان وتطورها وأ
في مواثيق حقوق وفكرة األجيال 

اإلنسان، وكذلك ينقل للمشاركين أجواء 
 الشرقي ينالخالفات بين المعسكر

أولويات حقوق والغربي في تحديد 
 .اإلنسان في العالم

شرح مفصل لالتفاقيات وظهورها 
 :مع عصف ذهني بعدد من األسئلة

لماذا تم إصدار عهدين لحقوق  -
ا خاص بالحقوق اإلنسان أحدهم

المدنية والسياسية واآلخر خاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 .والثقافية؟
 تدريب

قسم الحاضرون إلى مجموعات ي
مجموعة من ثالثة  لتتكون ك

أشخاص يجلسون بجوار بعضهم 
البعض وتأخذ نصف عدد 
المجموعات مسئولية وضع 
مميزات العهد الدولي للحقوق 

األخرى المدنية والسياسية و
مميزات العهد الدولي للحقوق 

 واالجتماعية والثقافية ةاالقتصادي
على أال تتجاور مجموعتان في 

 أي إذا كان لدينا ،نفس الموضوع
 فتكون ٨ ىلإ ١مجموعات من 

المجموعات التي تأخذ الموضوع 
-٧، ٥، ٣، ١األول هي 

 ،٤ ،٢والمجموعات األخرى هي 
٨ ،٦.  

 دقيقة ٣٠
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ين الفرق ب
قيع التو

والتصديق 
 والتحفظ

 

يقوم المدرب بشرح الفروق الجوهرية 
وتوقيتاتها بين التوقيع والتصديق 
والتحفظ، وقيمة كل من هذه الخطوات 

 .في االلتزام القانوني الدولي

شرح تمهيدي على المفاهيم 
عصف ذهني  باستخدام األساسية
 :بأسئلة مثل

 من يعرف الفرق بين التوقيع -
 والتصديق؟

 يهما يسبق اآلخر؟ أ-
متى تدخل االتفاقيات حيز  -

 ؟التنفيذ
ل التحفظ على  متى يحق للدو-

 ؟بعض بنود االتفاقية

 دقيقة ٢٠

لية اللجان الدو
لمراقبة وحماية 
 حقوق اإلنسان

 

يقوم المدرب باستعراض اللجان 
الدولية المختلفة واالتفاقيات التي 
أسستها وآلية عملها واالختالفات بينها 

تقديم التقارير الدورية من قبل في 
ية من قبل الدول وكذلك التقارير المواز

 المنظمات غير الحكومية

تفصيلي من استعراض وشرح 
 .اتخالل مجموعة من الشفاف

 دقيقة ٣٠

م اإلقليمية النظ
لحماية حقوق 
 اإلنسان

يقوم المدرب باستعراض سريع للنظم 
اإلقليمية لحقوق اإلنسان مع المقارنة 

النظم المختلفة والميثاق العربي بين 
 .لحقوق اإلنسان

 دقائق ١٥ استعراض نظري

تلخيص للموضوعات والتركيز على  صـملخ
 .بعض النقاط

  دقائق٥ استعراض باستخدام السبورة 
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 وتقـع ،  دفـر  لكـل  الـواعي  الفهم من قوتها من األكبر القدر اإلنسان حقوق ثقافة ستمدت" 
 وتوقـع  واحترامهـا  اإلنسان حقوق فهم ولكن،  الدول عاتقى  عل اإلنسان حقوق حماية عن وليةئالمس
       . "المتجددة ومرونتها اليومي جوهرها اإلنسان حقوق يعطي ما هو فرد، كل جانب من لها الغير احترام

 2003 إلنسانا حقوقل السامي المتحدة األمم فوضم ميللو، فييرادي  
èÏá ÖìÔy æbã⁄aZ 

 .اإلنسان حقوق مفهوم لب البشري الجنس أفراد لجميع اإلنسانية الكرامة ةيحماى لإ السعي يشكل 
 للحفاظ اًمكرسيكون  للقيم، مشترك عالمي نظامى عل ويرتكز ،االهتمام بؤرة في البشري الكائن يضع وهو
ى عل المقبولة والمعايير القواعد بحماية تعيتم اإلنسان لحقوق نظام لبناء إطاراً ويوفر الحياة قدسية ىعل

 وكذلك وقانوني وسياسي أخالقي كإطار اإلنسان حقوق تطورت العشرين  القرنوخالل ،الدولي الصعيد
 .والعوز الخوف ل مناخ عالم لبناء الزمة توجيهية مبادئ

 لألمم العامة الجمعية اعتمدته الذي اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن من  األولىالمادة وتشير 
 الحرية وهي أال اإلنسان حقوق نظام عليها يرتكز التي األساسية الدعائم ىإل  1948عام في المتحدة

 حرية وكذلك والدين والوجدان الفكر حرية مثل الحريات، تحمي اإلنسان حقوق، فوالتضامن والمساواة
ل اأشك جميع ضد المتساوية مايةالح مثل المساواة،مبدأ  اإلنسان حقوق تضمن كذلك ،والتعبير الرأي
 فهو التضامن أما، والرجال النساء بين التامة المساواة ذلك في بما اإلنسان، حقوق بجميع التمتع في التمييز
ى عل الحصول في والحق ،االجتماعي الضمان في الحق مثل واالجتماعية، االقتصادية الحقوقى إل يشير
 وهي جميعاً التعليم،ى عل الحصول في والحق ،والصحة لحياةل المناسبى المستو ىوعل ،العادل األجر
 عناوين خمسة تحت تفصيالً الحقوق هذه بيان تموي، اإلنسان حقوق إطار من يتجزأ ال جزءاً تشكل

 صورة في قانوناً تعريفها تم التي والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية والمدنية السياسية الحقوق: باعتبارها
 الدولية الشرعة اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن مع يكّونا، لكي جنبى إل جنباً يسيران ينمتوازي عهدين
 .اإلنسان لحقوق

 بعضهم يعاملوا أن وعليهم ... والحقوق الكرامة في ومتساوين أحراراً الناس جميع يولد"  

  ".اإلخاء بروح بعضاً
  "للجميع اإلنسان قحقو جميع " اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 1 المادة

 اإلنسان حقوق وتخّول ،1993في عقد الذي اإلنسان لحقوق العالمي فيينا مؤتمر شعار هو هذا كان 
 .اإلنسان حقوق لجميع اإلعمال الكامل نحو المجتمع تطوير ىإل السعي سلطة والمجتمعات األفراد

 حقوق إطار حدود وفي نالقانو سيادة مبدأ أساسى عل السلمية بالطرق المنازعات حل وينبغي 
 أو ،اآلخرين وحريات حقوق منها تحدف ، البعضبعضها مع تتداخل قد اإلنسان حقوق أن بيد، اإلنسان

                                                 
 .٢٠٠٣ الصادر عن شبكة األمن البشري، النمسا، الفصل األول من الدليل التدريبي بعنوان فهم حقوق اإلنسان )6(

 http://www.etc-graz.at/human-security/manual/arabisch/introduction/intro.pdf  
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 من) 29 المادة(وتنص ، الديمقراطي المجتمع في العام والصالح األخالق وُحسن العام النظام مقتضيات
 ."لواجب بحقوق وحريات اآلخرين واحترامهاضمان االعتراف ا"  على أنهاإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

 اإلعالن من)  30المادة(كما جاء في  اإلنسان حقوق نتهاكإل أي وسيلة استخدام عدم ويجب 
تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي أفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو "  ليس هناك ما يجيز  "العالمي
 ."ت المنصوص عليها هناالحريا فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق وبأي

 اإلنسان حقوق يفهم وأن يعرف أنى إل ،طفالً أم انك وشاباً امرأة، أو انك رجالً لفرد،ا يحتاج لذلك 

 اإلنسان، حقوق وتعلُّم تعليم طريق عن الهدف هذا تحقيق ويمكن، وآماله باهتماماته والمتصلة به الخاصة
 ومبادئها اإلنسان حقوق فهم أن ذلك .نظامي غير أو نظامياً تعليماً يكون أن يمكن الذي التعليم هذا

 ومن ثم حياتهم، ىعل تؤثر التي القرارات اتخاذ في المشاركة من الناس يمكّن أن شأنه من وإجراءاتها
 رسم ىعل ويساعد اإلنسان، بحقوق ذلك في مسترشدين السالم وحفظ النزاعات حل ىعل العمل من يمكّنهم

 .لها محوراً واالقتصادية واالجتماعية البشرية التنمية من تتخذ ،للبقاء صالحة استراتيجية
 األطراف جميع أو ،الفعالة العناصر جميع به تضطلع أن ىإل اإلنسان حقوق وتعلم تعليم ويحتاج 
 طريق وعن، لألوطان العابرة والشركات الحكومات بواسطة وكذلك ،المدني المجتمع بواسطة المعنية،
 وحمايتها اإلنسان حقوق احترام ىعل ترتكز "اإلنسان لحقوق حقيقية ثقافة" تطوير يمكن ناإلنسا حقوق تعلُّم

 .وممارستها وإعمالها بها والوفاء
 لحقوق العالمي اإلعالن من 26 المادة من مستمداً يكون أن يمكن اإلنسان حقوق تعلم في والحق 
 الكاملة التنمية التعليم يستهدف أن يجب) ٢(. التعليم في اًحق شخص لكل) ١("  أن ىعل تنص التي اإلنسان
 تضمن الذي ،1994قرار ويتحدث ،"األساسية وحرياته اإلنسان حقوق احترام وتعزيز اإلنسان لشخصية
 لتعليم المتحدة األمم عقد ،٤٩ رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية  ـ٢٣ بتاريخ الصادر ١٢ /١٨٤ إعالن
 ،تفصيلي تعريفى عل 2004 خطة تشتملو. الحياة لطو تستمر ةشامل تعلم عملية عن اإلنسان، حقوق
 لمضامين Add 506و /A/51 12  1995 اإلنسان حقوق لتعليم المتحدة األمم بعقد الخاص العمل وبيان

 اإلنسان حقوق تعليم يثير أن يجب" ،  1996ديسمبر 1 )المتحدة األمم وثيقة(، اإلنسان حقوق تعليم وأساليب
 القضايا بشأن بالجنسين متعلق ببعد المقترن النظامي والتحليل النقدي التفكير بشأنها والحوار وتعلمها
  ".اإلنسان حقوق إطار داخل والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية السياسية

 اإلنسان حقوق تعليم ، 1995اإلنسان حقوق لتعليم المتحدة األمم بعقد الخاصة العمل خطة وتؤكد 
 لحقوق عالمية ثقافة بناءى إل تهدف التي واإلعالم والنشر لتدريبا جهود في يتمثل بأنه فهتعري يمكن

 :يلي ما تحقيق نحو والموّجه واالتجاهات، المواقف وصياغة والمهارات المعارف نقل طريق عن اإلنسان

 .األساسية وحرياته اإلنسان حقوق احترام تعزيز )  أ (

 .بكرامتها ولإلحساس اإلنسانية للشخصية الكاملة التنمية )ب (

 والشعوب األمم جميع بين والصداقة الجنسين بين والمساواة والتسامح، التفاهم، تعزيز ) ج (
 .واللغوية والدينية والعرقية، والوطنية العنصرية، والجماعات األصلية
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 :اإلنسان حقوق وفلسفة تاريخ
 في ىتتجل وهي، ذاته البشري الجنس ريختا قدم قديمة فكرة هي "اإلنسانية الكرامة" فكرة إن 
 الكائن بها ىيحظ التي الكبيرة القيمة فإن لاالمث سبيلى وعل، واألديان الثقافات جميع في الصور من العديد

 ماك، اإلسالم في األجانب بكل الخاصة األفريقية الفلسفة في نجدها أن يمكن تهحمايوالعمل على  البشري
 توجد اآلخرون، يعامله أن يحب ماك اآلخرين الشخص يعامل أن بوجوب قضيت التي الذهبية القاعدة أن
 المفاهيمى وعل فقرائه، رعاية عن المجتمع وليةئمسى عل أيضاً هذا دقويص، الكبرى الديانات جميع في

 .االجتماعية بالعدالة الخاصة األساسية

 فلسفةى عل وترتكز الحديثة، العصور في الفلسفي التفكير ثمرة هي" اإلنسان حقوق "فكرة أن بيد 

 الحديث المفهوم كان ولئن؛ االشتراكية ىعل وأيضاً والديمقراطية، الليبرالية ىوعل والتنوير، العقالنية
 االجتماعية، والعدالة الحرية مفاهيم أن نقرر أن يجب أننا إال أوروبا، من أساساً نبع قد اإلنسان لحقوق
 المتحدة األمم قامت وقد، الثقافات جميع من جزءاً تشكل اإلنسان، وقلحق األساسية المفاهيم من تعتبر التي
 الذي اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن بإعداد" مالك وشارل كاسان، ورينيه روزفلت، إليانور" بقيادة
 تشكل اإلنسان حقوق أصبحت وقد، ولغته أفكاره تشكيل في والجنوب لاالشم من اًشخص ثمانون اشترك
 االقتصادية الحقوق مفهوم في ذلك يتمثل ماك والجنوب مالالش من يقو مثيلت فيه ىيتجل مياًعال اًمفهوم

 والفصل العنصري التمييز من والتحرر التنمية في والحق المصير تقرير في والحق والثقافية، واالجتماعية
 .يالعنصر

 بالحماية المتمتعة اإلنسان حقوق من نيالمنتفع هم التاريخية، الناحية من ،المواطنون أصبح وبينما 
 يمكن األجانب فإن واالجتماعية، االقتصادية والحقوق األساسية الحريات أجل من لكفاحهم نتيجة الدستورية

 ولذلك، للجانبين ملزمة اتفاقات أساس ىعل أو االستثنائية الحاالت بعض في حقوق أصحاب يصبحوا أن
 .الخارج في مواطنيها تمثل التي دولهم من حماية ىإل حاجة في كانوا

 إال الدول من مقبوالً يصبح لم البشر لجميع العالمية اإلنسان حقوق مفهوم فإن حال، أي ىوعل 
 من اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن بشأن اتفاق ىإل التوصل تم عندما الثانية، العالمية الحرب لاأهو بعد
 بوصفه وذلك التصويت، عن أفريقيا وجنوب كيةاشترا بلدان  8امتناع مع الوقت، ذلك في دولة  48ِقَبل

 أعضاء عدد وصل الوقت ذلك ومنذ، المتحدة األمم لمنظومة بالنسبة عنه ىغن ال اًأساسي اًعنصر يشكل
 يمكن الذي اإلعالن ذلكى عل دولة ةأي اعترضت أن مطلقاً يحدث لم ولكن دولة، ١٩١ ىإل المتحدة األمم
 .العرفي الدولي القانون من جزءاً اعتباره ثقة بكل اليوم

 1990 لعام" اإلسالم في اإلنسان حقوق بشأن القاهرة إعالن"ى إل اإلشارة تجدر السياق، هذا وفي 
 اعتماده يتم لم ولكن اإلسالمي، المؤتمر منظمة في األعضاء الدول خارجية وزراء بصياغته قام الذي

 .اإلسالمية الشريعة مع متفقة اإلعالن ذلك في عليها المنصوص الحقوق وجميع ،رسمية بصورة اًمطلق
 التي المناقشة وهي ،الثقافية النسبية مقابل في وعالميتها، الحقوق بعض أولوية بشأن المناقشة وأما 

 ىعل وفيينا طهران في اعقد اإلنسان حقوق بشأن عالميان مؤتمران تناولها فقد آلخر، وقت من تثار كانت
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 لالنقسام، قابلة وغير مترابطة اإلنسان حقوق جميع أن ١٩٦٨ عام يف طهران مؤتمر أوضح وقد ،التوالي
 الوطنية الخصائص أهمية كانت لئن: ييل ماى عل اآلراء بتوافق  ١٩٩٣عام في فيينا مؤتمر ووافق

ى عل يجب أنه إال االعتبار، في تؤخذ أن يجب ةوالديني والثقافية التاريخية الخلفيات ومختلف واإلقليمية
 اإلنسان حقوق جميع وتحمي تعزز أن والثقافية، واالقتصادية السياسية نظمها عن النظر بغض الدول،
 القول حرية هي ىاألول الحريةف ،١٩٩٣ لعام) افيين عمل وبرنامج إعالن من  5الفقرة (األساسية وحرياته
 في مكان كل في – بطريقته اهللا عبادة في شخص كل حرية هي والثانية. العالم في كل مكان في والتعبير
 االقتصادي التفاهم العالمية، اللغة ىإل تُرجمت ما إذا تعني التي ـ الَعَوز من الحرية هي والثالثة .العالم
 .الخوف من الحرية هي والرابعة. العالم في مكان كل في لسكانها آمنة صحية حياة أمة لكل يوفر الذي

âìèÐß@ÖìÔy@æbã⁄a@bènÈîj ë@âìîÛaZ@

 اعتمده الذي اإلعالن من ذلك يتضح كما ،عالمي كمفهوم به اًمعترف اإلنسان حقوق مفهوم أصبح 
 في المتحدة األمم اعتمدتها التي القرارات منو ،فيينا  في 1993عام في اإلنسان لحقوق العالمي مؤتمرال

 .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن صدور ىعل اًعام خمسين مرور بمناسبة 1998 عام

 من التفرق الشديدة الدول بعض أنب اإلنسان حقوق عالمية في المتشككين ضبع تذكير وينبغي 
 في المفهوم ذلك صياغة في ساعدت التي الدول بين من كانت وشيلي ولبنان الصين مثل الجغرافية الناحية
 الكثير أعرب الوقت ذلك منذ فإنه حال أي ىوعل. العشرين القرن في األربعينات عقد من الثاني النصف

 الخاص الدولي العهد ىعل واوصدق اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن متأييده عن األخرى الدول من
 الذي والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص العهد ىعل وكذلك والسياسية المدنية بالحقوق
 عليها صدقت فقد المرأة ضد التمييز أشكال جميع ىعل القضاء اتفاقية أما. العالمي اإلعالن ىعل يرتكز
 مفهوم في اإلنسان حقوق مفهوم في البدء نقطة وتتمثل .التحفظات من كثير مع ذلك كان وإن دولة، ١٧٧

 العهدين وفي العالمي اإلعالن في به معترف هو لما اًوفق البشرية، األسرة أعضاء لجميع األصيلة الكرامة
 الخوف من المتحرر الحر اإلنسان في المتمثل ىعلاأل بالمثل اًأيض اعترفا اللذين ،١٩٦٦  لعام الدوليين
 عالمية تعتبر اإلنسان حقوق فإن ذلكى عل وبناء. للتصرف قابلة وغير متساوية بحقوق والمتمتع والحاجة
 من تنتزع أن يمكن ال وأنها مكان كل في المفعول سارية تعتبر أنها يعني مما للتصرف، قابلة وغير
 بطرس المتحدة لألممالسابق  العام األمين قرره لما اًوطبق. بموافقتها أو فقتهبموا ذلك كان لو ىحت اإلنسان
 الحقوق من تعتبر اإلنسان حقوق "فإن ،١٩٩٣في اإلنسان لحقوق العالمي فيينا مؤتمر في غالي بطرس
 ".بالميالد تكتسب التي

 فئات عدة أو أبعاد عدة تمييز ويمكن. لالنقسام قابلة وغير مترابطةاً أيض اإلنسان حقوق وتعتبر 
 واالجتماعية االقتصادية والحقوق التعبير، حرية مثل ،والسياسية المدنية الحقوق فهناك: اإلنسان حقوق من

 اًنظر، "اً تدريجي تحقيقها"  يجب التي الحقوق وهي االجتماعي، الضمان في اإلنسان حق مثل والثقافية
 مثل الدول مجموعات أو الدول بعض أعربت الماضي يوف، الدولة عاتق ىعل مالية التزامات تلقي ألنها
 الحقوق مقابل في والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق تفضيلها عن األخص، ىعل كتلة الشرقيةال
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 التفضيل من قدر عن أوروبا مجلس في األعضاء والدول المتحدة الواليات أبدت بينما والسياسية، المدنية
 اإلنسان لحقوق العالمي المؤتمر كل في حله تم قد العقيم الخالف هذا أن بيد. ةوالسياس المدنية للحقوق
 ،١٩٩٣ في فيينا في عقد الذي اإلنسان لحقوق العالمي المؤتمر وفي ،١٩٦٨ في طهران في عقد الذي
، يةاألهم بنفس يتمتع اإلنسان حقوق أبعاد أو فئات من البعدين أو الفئتين من كالً بأن االعتراف طريق عن
 بالحقوق الكامل التمتع ألن لالنقسام، قابلتين وغير مترابطتان أنهما ١٩٦٨ في طهران في ُأعلن دقف

 والعكس والسياسية المدنية بالحقوق التمتع بدون تحقيقه الصعب من والثقافية واالجتماعية االقتصادية
 .صحيح

 وهي اإلنسان، حقوق فئات من ةإضافي بفئة االعتراف تم العشرين، القرن من الثمانينات عقد وفي 
 اًضروري إطاراً الحقوق هذه وتوفر، بالبيئة التمتع في والحق التنمية، في والحق بالسالم، التمتع في الحق
 حقوق فئاتى حد إأن ىبمعن ،بينها شرطي تالزم يوجد ال أنه بيد، األخرى الحقوق بجميع الكامل للتمتع
 أنها هو الحقوق من الفئة هذه به توصف وصف أفضل ولعل ،خرىاأل للفئة اًمسبق اًشرط تعتبر اإلنسان
 .المجتمع ببناء ىوتُعن اًدولي اًتعاون تتطلب ألنها ،تضامنية حقوق

 أم معينة دولة مواطني من أكانوا سواء األفراد، لجميع حقوقاً تعتبر اإلنسان حقوق أن حين وفي 
 حقالمثال  سبيلى علو ،بعينه بلد لمواطني فقط مضمونة أساسية حقوقاً تعتبر المواطنين حقوق فإن ،ال

 .معين بلد في العامة بالخدمات االنتفاع وحق الترشيح وحق االنتخاب

 مجموعة في األعضاء حقوق هي التي ،األقليات وحقوق اإلنسان حقوق بين تمييزالاً أيض وينبغي 
 المجاهرة وفي الخاصة، قافتهمبث التمتع في حقوق ولهم معينة، لغوية أو دينية أو أثنية خصائص ذات
 المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من)  27المادة(لـ طبقاً  ،لغتهم استخدام وفي ،شعائره وإقامة بدينهم

 .والسياسية

 فريق يقوم ١٩٨٢  عام فمنذ، األصلية بالشعوب الخاصة اإلنسان لحقوق خاصة عناية أوليت وقد 
 بهم، الخاصة اإلنسان حقوق وحماية تعزيز طرق بمناقشة األصلية، بالشعوب المختص المتحدة األمم عمل
 .باألرض بعالقتهم يتعلق ما ألخصا ىوعل

كما اعتمدت  بعد، يعتمد لم ولكنه ،األصلية بالشعوب الخاصة اإلنسان حقوق عن إعالن إعداد تم 
 البلدان في والقََبلية ةاألصلي عوبالش"ـ ب المتعلقة ١٦٩ رقم االتفاقية ١٩٨٩ في الدولية العمل منظمة
 ".المستقلة

 األساسية والحريات اإلنسان لحقوق المتحدة لألمم خاص مقرر تعيين تم ٢٠٠١ عام وفي 
 أنشئ ، ١٩٩٣ في اإلنسان لحقوق العالمي فيينا مؤتمر عن صادرة بتوصية وعمالً، األصلية للشعوب

 االقتصادي للمجلس تابعة انويةث كهيئة ،٢٠٠٠ عام في "األصلية الشعوب لقضايا دائم منتدى"
 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة قامت كما، ٢٠٠٢ عام فيى األول للمرة اجتمعت واالجتماعي،

 .األصلية بالشعوب مختص عمل فريق بإنشاء
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 بذلك يشكل وأصبح العالمي الصعيد ىعل مشتركاً مفهوماً اليوم اإلنسان حقوق مفهوم أصبح لقد 
 عضواً نفسها منها كل تعتبر التي االجتماعية والحركات الدولية والمنظمات للدول الدولي جتمعللم اًأساس
 أداةك تستخدمها أن للشعوب يمكن وسيلة تصبح أن اًأيض اإلنسان لحقوق ويمكن، الدولي المجتمع في

 االتحاد يبذلها التي الجهود من يتضح لما اًوفق اإلقليمي، أو الوطني الصعيدى عل االجتماعي التحول لتحقيق
 .جدد أعضاء قبول عند الخصوص وجه ىعل أوروبا ومجلس األوروبي

 الشعوب معرفة ىمد ىعل تتوقف سوف التغيير هذا بتحقيق اإلنسان حقوق قيام إمكانية أن بيد 
 .المنشود التغيير هذا تحقيق كأداة الستخدامها استعدادها ىومد لها وفهمهما اإلنسان لحقوق نفسها

 يعكس لم ألنه الجنسين بين المساواة أنصار جانب من للنقد اإلنسان حقوق مفهوم تعرض دولق 
 موضوع لمعالجة الالزمة الحساسية ىإل والفتقاره والرجال، النساء بين المساواة صحيحة بصورة
 .نالجنسي

ى عل بالقضاء الخاصة المتحدة األمم اتفاقية وإعداد بالمرأة المعنية العالمية المؤتمرات أسهمت وقد 
 بقضايا بالوعي يتسم نهج تباعاى إل التوصل في ،ىخرأ عوامل ضمن المرأة، ضد التمييز لاأشك جميع

 بشأن المتحدة األمم إعالن في اًأيض انعكس ما وهو ،بالمرأة الخاصة اإلنسان حقوق تناول في الجنسين
 اإلنسان لحقوق األفريقي ثاقبالمي البروتوكول الملحق مشروع وفي المرأة، ضد يمارس الذي العنف

 ألمورا ومن). للمرأة اإلنسانية بالحقوق المتعلقة التعليمية الوحدة انظر (المرأة حقوق بخصوص والشعوب
 طريق عن جديداً اًوسياسي اًاجتماعي اًمفهوم تقدم اإلنسان بحقوق الخاصة الوثائق أن مالحظة لهامةا

 .املةك مساواة للرجل مساوياً إنسانياً كائناً بوصفها بالمرأة القانوني االعتراف

 للقول والثقافية والدينية التاريخية، خصوصياتها في المتمثلة الحجة أيضاً الدول بعض وتستخدم 
 إعالن اعترف وقد، ىخراأل ىعل بها تنطبق التي الطريقة بنفس عليها تنطبق ال اإلنسان حقوق بأن

 التاريخ عوامل أساس ىعل اإلنسان حقوق إلعمال مختلفة طرق بوجود العالمي فيينا مؤتمر عمل وبرنامج
 حقوق جميع بإعمال الدول جميع التزام ىعل ،جديد من ،ذاته الوقت في كدأ ولكنه ،والثقافة والدين

 التنفيذ عدم لتبرير كذريعة يستخدم أال يجب الدينية أو الثقافية الفوارق بعض وجود فإن ولذا، اإلنسان
 في تؤخذ أن ينبغي لثقافية االبيئة أن يعني وهذا، اإلنسان بحقوق المتعلقة دوليةال لاللتزامات الكامل
 في يتمثل الذي المحدد الغرض هذا المتحدة األمم في اًحالي يدور الذي الثقافات حوار ويستهدف، االعتبار
 ويشكل. زاماتبااللت الوفاء لعدم ُعذراً يوفر ال ولكنه الحضارات، لمختلف اإليجابية بالقيمة االعتراف

 ىكبر اتكانتها ىعل تنطوي قد التي القضايا أصعب منة واحد معينة، ثقافات إطار في المرأة وضع
 .أعمال للحوار جدول أي في إدراجها ىإل تحتاج اإلنسان، لحقوق
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 ،اإلنسان لحقوق العالمي باإلعالن يالعالم الصعيد ىعل المعايير إلرساء الحديث التاريخ بدأ لقد 
 الثانية، العالمية الحرب أعقاب في ١٩٤٨ ديسمبر ١٠ بتاريخ المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدته الذي
 .كله التاريخ عرفها اإلنسان لحقوق انتهاكات كبرأ شهدت التي
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 قامت اًقانون ملزمة ماتالتزا ىإل اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في الواردة التعهدات ولتحويل 
 خاص واآلخر والسياسية المدنية بالحقوق خاص أحدهما ،عهدين بإعداد المتحدة باألمم اإلنسان حقوق لجنة

، ١٩٦٦ عام في إال اعتمادهما يتم لم الباردة الحرب وبسبب، والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق
 عدد بلغ ٢٠٠٣ يناير أول وفي، دولة 35 عليهما صّدقت أن بعد ،١٩٧٦ عام في النفاذ حيز ودخال

 بالحقوق الخاص الدولي العهد اعتماد تم وقد، التوالي ىعل اًعضو ١٤٩و١٤٦ منهما كل في األعضاء
 من والمكونة الوقت ذلك في الجديدة األغلبية تفضيل ىعل كمؤشر ،أوالً والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 .واإلنسانية واالجتماعية االقتصادية للحقوق المتحدة األمم في األعضاء الشتراكيةا والبلدان النامية البلدان

 ىإل العنصري والفصل العنصري التمييز ضد الكفاح برز العشرين القرن من الستينات عقد وفي 
 الفصل جريمة منع وبخصوص ،العنصري التمييز ضد اتفاقيتين إبرام عن أسفر مما الصورة، مقدمة

 مناهضة وبشأن المرأة، ضد التمييز لاأشك جميع ىعل القضاء بشأنى أخر اتفاقيات اعتماد تمو، العنصري
. الطفل حقوق وبشأن المهينة، أو نسانيةإالال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب

 ،ينالعهد في وردت التي لألحكام والتخصيص التوضيح من مزيد ىعل االتفاقيات هذه وتنطوي 
   ١٩٧٩ عام اتفاقية حالة وفي. مستهدفة محددة فئاتل اإلنسانية االحتياجات ىإل اًخاص اًاهتمام توجه أو

 بحقوق المتعلقة المعاهدات في عامة مشكلة تعتبر التي ،"لتحفظاتا مشكلة" اكتسبت بالمرأة، الخاصة
 اإلنسان حقوق نطاق من تحد نأ حاولت اإلسالمية البلدان من عدداً ألن نظراً خاصة أهمية اإلنسان،
 تحترم أن الدول ىعل يتعين التمييز عدم لمبدأ اًوطبق الوسيلة هذه طريق عن بالمرأة الخاصة األساسية

 بالعنصر يتعلق فيما تمييز أي دون أراضيها في الموجودين األفراد لجميع هاتكفل وأنجميع حقوق اإلنسان 
 االجتماعي أو الوطني األصل أو السياسي غير أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون أو
 المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من ٢ المادة(طبقاً لـ وذلك  آخر وضع أي أو المولد أو الثروة أو

 فإن ذلك عن  وفضالً،)والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد والسياسية
 عام حق ىعل ينص اإلنسان بحقوق المتعلقة األوروبية باالتفاقية الملحق ١٢ رقم اإلضافي البروتوكول

 .عامة سلطة ةأي قبل من التمييز جواز بعدم

 التقّيد عدم بإعالن الخاص البند واستخدام ،استثناءات ىعل النص إمكانية اًأيض توجد أنه يدب 
 من تتحلل أن للدولة يجوز األمة، حياة تهدد التي العامة االستثنائية الطوارئ حالة في. بااللتزامات
 الحدود أضيق في محصورة ظلت قد التدابير وكانت اًرسمي ُأعلنت قد الطوارئ حالة كانت إذا التزاماتها،

 من1  الفقرة(وفقاً لـ  التمييز عدم أساس ىعل تم قد التدابير اتخاذ يكون أن يجبو، الوضع يقتضيها التي
 تباعها يجب إجراء الحالة هذه في ويوجد) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي دالعه من  ٤ المادة
 يجوز ال أنه بيد، المتحدة لألمم العام األمين طريق عن األخرى األطراف الدول إعالم وجوب في يتمثل
 في الحق باحترام االلتزام مثل معينة مواد في عليها المنصوص االلتزامات ىعل القيود فرض أو التحلل
 بعض بتجريم تقضي التي النصوص رجعية بعدم وااللتزام واالستعباد، التعذيب بحظر وااللتزام الحياة،
 من ٤ المادة من ٢ الفقرة(وفقاً لـ  ،والدين والوجدان الفكر حرية في الحق باحترام وااللتزام األفعال،
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 القابلة غير بالحقوق ىتسم الحقوق ذهه فإن ولذلك ).والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد
  .للتقييد

 ،)١٥ المادة( اإلنسان بحقوق الخاصة األوروبية االتفاقية في األحكام لهذه مماثلة أحكام وتوجد 
 التزامات والسياسية، المدنية ،"الطوارئ حاالت" بشأن بالحقوق المختصة المتحدة األمم لجنة أوضحت وقد

 واللجنة اإلنسان لحقوق األمريكية الدول لجنة واعتمدت، )٤ المادة (٢٩ مرق عامال تعليقال في الدولة
 اإلرهاب" بشأن التوالي ىعل توجيهية ومبادئ اًتقرير أوروبا لمجلس التابعة اإلنسان لحقوق التوجيهية
 ".اإلنسان وحقوق

 تسمح لتيا "التقّيد عدم بإعالن الخاصة بنودال" ـب ىيسم ما ىعل الحقوق بعض تشتمل أن ويجوز 

 الصحة أو العام، النظام أو القومي األمن لحماية اًضروري ذلك كان إذا معينة حقوق ىعل قيود بفرض

 وحرية الحركة، بحرية يتعلق فيما األخصى عل اإلمكانية هذه وتوجد، اآلخرين وحريات حقوق أو العامة،
 أو الدين إظهار ذلك في بما لدينوا والوجدان الفكر وحرية نفسه، المرء بلد ذلك في بما البلد مغادرة
 إطار في ترد أن يجب القيود وهذه، الجمعيات وتكوين التجمع وحرية واإلعالم التعبير وحرية المعتقد،
 هذه تفسيرى تتول التي الهيئات عاتقى عل ويقع، البرلمان طريق عن تمر أن يجب أنها يعني مما قانون،
 طُرحت ذلك ىعل وبناء، األحكام لهذه استخدام سوء أي ىعل بةالرقا ممارسة وليةئمس القانونية، قئالوثا
 األمريكية والمحكمة األمريكية الدول ولجنة إلنسانا لحقوق األوروبية المحكمة ىعل حاالت عدة

 عدم بإعالن الخاصة والبنود الطوارئ حالة تخولها التي بالسلطات الخاصة األحكام تطبيق بخصوص
 .بااللتزامات التقيد

 اإلنسان بحقوق الخاصة االتفاقيات أهمب بيان
 .١٩٤٨ اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن •

 .١٩٦٦ والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد •

 .١٩٦٦ والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد •

 .١٩٤٨ عليها والمعاقبة الجماعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية •

 المهينة أو نسانيةإالال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب اهضةمن اتفاقية •
١٩٨٤. 

 .١٩٦٥ العنصري ل التمييزاأشك جميعى عل للقضاء الدولية االتفاقية •

 .١٩٧٩ المرأة ضد ل التمييزاأشك جميعى عل القضاء اتفاقية •

 .١٩٨٩ الطفل حقوق اتفاقية •

 بوجوب يقضي هو ماو ،الدول عاتق ىعل اإلنسان بحقوق الخاصة العالمية الوثائق إعمالويقع  
 ىعل يجب أنه الحقوق هذه إعمال يعني الحاالت من كثير وفي، وإعمالها وحمايتها اإلنسان حقوق احترام
 حرمة في الحق تحترم أن عليها يجب أنه أي ،عليها الموافقة تمت التي الحقوق تحترم أن وسلطاتها الدولة
 المدنية الحقوق ىعل خاص بوجه هذا دقويص، المثال سبيل ىعل التعبير حرية في الحق أو صةالخا الحياة
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 بنشاط الدولة قيام اإلعمال يعني فإن والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق بالنسبة أما والسياسية،

 وأن والصحية، لتعليميةا الخدمات مثل معينة، خدمات تقدم أو تمنح أن أي والتنفيذ، الوفاء لأج من إيجابي

 سبيل ىوعل، الحسبان في المعنية الدولة قدرات تؤخذ الخصوص هذا وفي .معينة لحريات دنيا حدوداً تكفل

 بحق الفرد والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد من  13المادةتعترف المثال 

 فيما أما، للجميع اًمجان إتاحته يجب الذي هو وحده االبتدائي مالتعلي أن تقرر أنها بيد، والتعليم التربية في

 توفير ولكن الجميع، متناول وفي للجميع متاحين جعلهما ينبغي فإنه العالي والتعليم الثانوي بالتعليم يتعلق

 يالتدريج التنفيذ ومفهوم. تدريجية بصورة إال تحقيقه المتوقع من ليس بالمجان التعليم من النوعين هذين
 .وثقافية واجتماعية اقتصادية حقوق لعدة بالنسبة مطبق مفهوم هو كل دولة لمقدرة اًوفق

 بين اإلنسان حقوق انتهاكات من وغيره العنف تمنع أن الدولة من الحماية توفير واجب ويتطلب 

 من اًمزيد ما يكتسب وهو ،"أفقي بعد "أيضا لها اإلنسان حقوق أن ذلك من ويتضح ،اأراضيه على الناس

 العابرة للشراكات االجتماعية وليةئالمس قضية إثارة طريق عن مثالً وذلك العولمة، عصر في األهمية

 .لألوطان
 التدابير طريق عن اإلنسان حقوق انتهاكات منع أهمية ىعل المتزايد التأكيد في آخر تطور ويتمثل 

 دولية رقابة تنظيم تموقد  اإلنسان، قوقبح يتعلق ُبْعد إدخال طريق عن أو الوطنية المؤسسات أي البنيوية

 .مختلفة صوراً الرقابة هذه تتخذو اإلنسان بحقوق المتعلقة االتفاقيات معظم في الدولة أداء ىعل

 الدول تلتزم النظام لهذااً وطبق. الدولية االتفاقيات من كثير في تقارير بتقديم خاصة نظم فتوجد 

 بفحص الخبراء من لجنة تقوم ما وعادة .اإلنسان حقوق ل حمايةمجم في أدائها عن دورية تقارير بتقديم

 .المطلوبة الحماية تنفيذ تعزيز كآليةها بخصوص توصيات وتقديم التقارير هذه

 من قليل وفي. لالتفاقية السليم التفسير بشأن عامة مالحظات تبدي أناً أيض اللجنة وتستطيع 

 يعطي الحق  إضافي بروتوكول يوجد والسياسية، المدنية وقبالحق الخاص الدولي العهد حالة مثل الحاالت،
 لحقوق اتكانتها عن األشخاص من فردية ىشكاو ىتتلق أن والسياسية المدنية بالحقوق عنيةالم للجنة

ى عل صّدقت دول في يعيشون الذين لألشخاص بالنسبة إال ممكنة غير الطريقة هذه أن بيد. اإلنسان
 هذه ولكن ،الدول بين فيماى بالشكاو خاصةاً أحكام االتفاقيات بعض نوتتضم. اإلضافي البروتوكول

 األمريكية واالتفاقية األوروبية االتفاقية حالة في فقط القضائية اإلجراءات وتوجد. تستخدم ما نادراً الطريقة
 قلحقو األمريكية ةالمحكم أو األوروبية المحكمة ةقدر من بذلك يقترن ما مع ، على اإلنسان لحقوق
 وحقوق اإلنسان لحقوق فريقيةأ محكمة إنشاء سيجري كذلك. للدول ملزمة أحكام إصدار  علياإلنسان
 .النفاذ حيز األساسي نظامها يدخل أن بعد الشعوب

 ىيسم مااً أيض يوجد اإلنسان، بحقوق الخاصة قيثاومال في الواردة اإلجراءات جانب ىوإل 
 المتحدة األمم ميثاق أساس ىعل تطويرها تم التي اإلجراءات يوه " الميثاقى عل المرتكزة اإلجراءات"ـب

 الذي 1235 رقم القرار ىإل أحدها ويستند .العالم أنحاء جميع في اإلنسان حقوق انتهاكات في للنظر

 انتهاكات في بالنظر اإلنسان حقوق نةجلل يسمح والذي، 1967في واالجتماعي االقتصادي المجلس اعتمده

 في اآلخر ويتمثل. علنية إلجراءات اًوفق العالم أنحاء جميع في والمنتظمة سيمةالج اإلنسان حقوق
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 في واالجتماعي االقتصادي المجلس أصدره الذي 1503 رقم القرار ىإل تستند التي ،1503 اإلجراءات
 في اإلنسان حقوق ونئلش السامي المتحدة األمم مفوض مكتبى إل بإرسال عرائض يسمح والذي، 1970

 لتعزيز الفرعية المتحدة األمم للجنة ابعء تالخبرا من فريق بواسطة حينئذ فيها النظر يجري حيث جنيف،
 .اإلنسان حقوق وحماية

 فإنه لذلك ونتيجة. اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات في النظراً أساس به قُصد اإلجراء وهذا 

 .اإلنسان وقحق لجنة بواسطة معين بلد في السائد الوضع مناقشةاً أيض يجوز
 مثل ،الخاصة اإلجراءات فإن لها، التابعة الفرعية واللجنة اإلنسان حقوق لجنة عمل إطار وفي 

 حقوق ونئلش المتحدة األمم عام أمين وأنشطة اإلنسان حقوق لجنة وممثلي الخاصين المقررين أنشطة

 مختصون مقررون"  يوجد ماك" قطريون مقررون "ويوجد، متزايدة أهمية تكتسب أخذت اإلنسان،

 والممثل االتحادية، يوغوسالفيا وجمهورية والهرسك البوسنة ونئلش الخاص الممثل مثل ،"معين بموضوع

 أو التعذيب لموضوع الخاص والمقرر هاييتي، ونئولش، السودان ونئولش أفغانستان، ونئلش الخاص

 هذه مثل من أربعين حوالي يوجد المجموع وفي. المرأة ضد يمارس الذي العنف لموضوع الخاص المقرر

 معين بقطر يتعلق أن يمكن الذي نشاطها، بميدان المتعلقة المعلومات بجمع تقوم التي الخاصة، المؤسسات

 .لهكم أبالعالم أو
 والمراقبة للمتابعة آلية يشكلون أنهم ما كالمتحدة، لألمم المتزايد النشاط المقررون هؤالء ويعكس 

 حالة مثل الفعالية،ى إل اإلجراءات هذه فيها تفتقر التي أو للتنفيذ إجراءات يهاف توجد ال التي الحاالت في

 مثل واالجتماعية االقتصادية الحقوق من العديد حالة أو اإلنسان حقوق عن بالمدافعين الخاص اإلعالن

 والسياسات الصحة وفي المناسب، المسكنى عل الحصول وفي الغذاء وفي التعليم في اإلنسان حقوق
 في كما ، "المستقلون الخبراء"اً أيض يوجد ذلك عن وفضالً  .الخارجي الدين أو الهيكلي بالتعديل لمتعلقةا

 على اإلرادي غير أو القسري االختفاء حاالت في تعمل" عمل فرقة" توجد كما التنمية، في الحق حالة
 .سبيل المثال

 متزايدة بصورة اإلنسان حقوق ونئلش السامي المتحدة األمم مفوض يلجأ ذلك،ى إل وباإلضافة 
 بحقوق يتعلق فيما متأزمة أوضاع من تعاني بلدانى إل وإيفاده ،السامي المفوض لمكتب بعثات إنشاءى إل

 مبوديا،كو والهرسك، والبوسنة أفغانستان، مثل ببلدان يتعلق فيما البعثات هذه مثل إنشاء تم وقد. اإلنسان
 يقومون وهم. اوغيره يراليونوس والصرب ومونتينغرو، وسوفو،كو وهاييتي، وغواتيماال، وكولومبيا،

 المشورة بتقديم ،لاالمث سبيلى عل ،القيام طريق عن وذلك نساناإل حقوق معايير وتعزيز المعلومات بجمع
 .يالدول المجتمع أنشطة في االشتراك أو التشريعي اإلصالح عمليات بخصوص

 ،معاً والتعزيز بالحماية يتعلق مزدوج غرض يقتحق الخاصة المؤسسات هذه أنشطة وتستهدف 
 ضمن وإدراجها اإلنسان حقوق بأهمية أفضل وعيى إل التوصلى إل الرامية الجهود بتعزيز تقوم فهي

 .اإلنسان حقوق أرضيةى عل بقوة ترتكز التي الحلول مساندة أجل من األنشطة، جميع

 بواسطة إنجازها يمكن ال للغاية، كبيرة ةبمهم االضطالع يعني اإلنسان حقوق تعزيز أن والحقيقة 

 جماهير توعية المقام األول في يعني إنما اإلنسان حقوق فتعزيز .وحدها الدولية والهيئات المؤسسات



 

 ٣٣

 هذه الستخدام تباعهاا يلزم التي الطرق ىإل وإرشادها، الحقوق بهذه يتعلق كل ما وتعليمها، بحقوقها الشعب

 التعليمي والقطاع الجامعات، مثل شركاء عدة إشراك يمكن الغرض هذا يقولتحق. نحو أفضلى عل الحقوق

 .ةالحكومي غير المنظمات وكذلك، عام بوجه
 حقوق تعزيز أجل من" ةوطني مؤسسات "بإنشاء المتحدة األمم توصي الوطني الصعيدى وعل 
 اعتمدت الغرض هذا قيقولتح. اإلنسان لحقوق الوطنية اللجان أو المظالم أمناء مثل وحمايتها، اإلنسان
 االستقالل وضمانات والمسؤوليات باالختصاصات تتعلق مبادئ عدة المتحدة لألمم العامة الجمعية
 20 بتاريخ 134 ) قرار وحمايتها، اإلنسان حقوق لتعزيز الوطنية المؤسسات (التشغيل وأساليب والتعددية

 .المتحدة لألمم العامة الجمعية 1993 ديسمبر

ÖìÔy bã⁄aæ Éànaë ïã‡¾aZ@
 نظام لتطوير بالنسبة حاسما الحكومية غير المنظمات اًأساس تمثله الذي المدني المجتمع ثيرأت كان 

 من  22المادة تحميها التي الجمعيات تكوين حريةى عل الحكومية غير المنظمات وترتكز. اإلنسان حقوق

 المجتمع في الرئيسية الفاعلة العناصر من تبرتع التي .والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد
ى إلتلك المنظمات  تطورت المتحدة األمم إطار وفي. وتعزيزها اإلنسان حقوق بحماية يتعلق فيما يولدال
 المصالح بعض حماية ىإل ىتسع مااً وغالب. "العالم ضمير" عليه نطلق أن يمكن ما تشكل أصبحت أن

 والحاطة المهينة والمعاملة التعذيب حظر وأ) ١٩ المادة (اإلعالم وسائل وحرية التعبير حرية مثل المحددة
 النداءات" مثل خاصة أساليب باستخدام الدولية العفو منظمة مثل حكومية غير منظمات وتقوم ،بالكرامة
 تعبئة "استراتيجية مثل الستراتيجية ويمكن. الحكوماتى عل الضغط ممارسة أجل من" عاجل بعمل للقيام

 وتؤثر. الفعالية شديدة تصبح أن، المستقلة اإلعالم وسائل بمساعدةاً أساس تنفيذها يمكن التي "بالعار ورالشع

 حقوق مرصد أو الدولية  باألزمةالمعني والفريق الدولي هلسنكي اتحاد مثل حكومية، غير منظمات
 التي ،الرفيع ىالمستو ذات يرالتقار طريق عن الدولي المجتمعى وعل الحكوماتى عل فعاالً ثيراًأت ،اإلنسان
 يمكن ما إعداد في الحكومية غير للمنظمات آخر فعال نهج وهناك. والمراقبة الحقائق جمعى عل ترتكز

 التابعة لألمم الدولية الرقابة لهيئات تقدم التي الحكومية الرسمية للتقارير الموازية" الِظل تقارير"ـ ب تسميته
 .المتحدة

 حقوق عن بالمدافعين الخاص اإلعالن بشأن 1998 في العامة الجمعية من صادر لقرار اًوطبق 

 اإلنسان حقوق أجل من العاملة الحكومية غير والمنظمات العاملين األشخاص منح يجب فإنه ،اإلنسان

 وفي أو االستهداف االضطهاد أنواع من نوع أي من وحمايتهم المهمة بهذه لالضطالع الالزمة الحريات

 بعض في لالضطهاد بل للنقد هلسنكي لجان أو الدولية العفو منظمة مثل منظمات ضتتعر الدول بعض
 العاملون فيها ُسجن العالم أنحاء جميع في عديدة حاالت هناك كانت وقد. أنشطتها أجل من الحاالت

 االلتزامى عل الدولة واجب يقتصر وال .المشروع عملهم أجل من اإلنسان مجال حقوق في النشطون

 مثل العنف عمال جماعاتأ من أيضاً بل، الشرطة أفراد مثل عمال ممثليها أمن النشطاء هؤالء بحماية

 .أعضائها بيد تنفيذهى إل تعمد قانونا معتقداتها من تجعل التي اإلعدام فرق
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 من اإلنسان حقوق عن بالمدافعين معني خاص ممثل بتعيين المتحدة لألمم العام األمين قام وقد 

 .اإلنسان بحقوق الخاص المتحدة األمم إعالن يذتنف تعزيز أجل

 عن وتعلمها، اإلنسان حقوق تعليم مجال في أساسياً دوراً أيضاً الحكومية غير المنظمات وتلعب 

 بطريقاً غالب وذلك التدريبية، المواد وإنتاج التدريبية البرامج وتنظيم الدراسية المناهج وضع طريق
ى وعل. الحكومية الدولية المنظمات من غيره أو أوروبا ومجلس نسكوواليو المتحدة األمم مع التعاون
 حقوق لتعليم المتحدة األمم عقد فاتحة كان الذي اإلنسان حقوق لتعليم الشعبي العقد فإن العالمي، الصعيد

 حقوق لتعلم إقليمية مؤسسات إنشاء تيسيرى إلى أد حيث الجنوب بلدان إلي أثره وصل قد اإلنسان،

 والسلوك العنصرية مكافحةى عل مجال التدريب وفي. ومالي واألرجنتين الهند في حدث كما ،اإلنسان

 .العالم أنحاء جميع في بنشاط التشهير مكافحة عصبة تعمل بالتمييز، يتسم الذي

 تحقيق أجل من مجال الكفاح في خاصة أهمية الحكومية غير المنظمات شبكات تسبتكا وقد 
 الالتينية أمريكا ولجنة للمرأة، اإلنمائي المتحدة األمم صندوق كل من أدرج وقد .وحمايتهن للنساء المساواة
 وتعلّم تعليم موضوع التنمية، في المرأة دور وشبكة المرأة، حقوق عن للدفاع الكاريبي البحر ومنطقة
 التي العقباتى عل التغلب من النساء تمكين أجل من أعمالها، جدول من عالية مرتبة في اإلنسان حقوق
 غير المنظمات تجتمع أفريقيا وفي. والرجال النساء بين التمييز وعدم التامة المساواة تحقيق تعوق

 جلساتها وتحضر والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة انعقاد دورات قبل منتظمة بصورة الحكومية
 للتدريب األوروبي المركز "ويةالنمسا الحكومية غير المنظمة وتتعاون  .معها مشتركة تدريب أنشطة وتنظم
 شرقي جنوب في اإلنسان حقوق مراكز من عدد مع ،"والديمقراطية اإلنسان حقوق أجل من والبحث
 بشأن دولية صيفية اديميةكأ بتنظيم أيضا وتقوم.وإقليمية محلية وتدريب تعليم برامج تنظيم في أوروبا،
 .اإلنسان وأمن اإلنسان حقوق

 الخاصة العالمية الوثائق ىإل باإلضافة وتعزيزها اإلنسان حقوق حمايةب ةاإلقليمي النظموتقوم  
 ىأعل ىمستو عادة توفر كانت اإلنسان، بحقوق خاصة إقليمية نظم عدة نشأتوقد  ،اإلنسان حقوق بحماية
 .وبتنفيذها بالحقوق يتعلق فيما

 يتعلق وفيما .الفعالية من بمزيد ىالشكاو عالجةى معل قدرتها في اإلقليمية النظم ميزة وتتمثل 
 التي القرارات تأخذ ما عادة الدول أن كما التعويض، مع ملزمة أحكاما تصدر أن يمكنها فإنه مكبالمحا

 في  "رائدة قضايا"  عن فقط ليس تسفر قد وهي. الجد مأخذ اإلنسان بحقوق المختصة اللجان تصدرها
 الوطنية القوانين علي إدخال تعديالت في أيضا بل اإلنسان، بحقوق المتعلقة الوثائق أحكام وتوضيح تفسير
 .اإلنسان بحقوق الخاصة الدولية االلتزامات مع متفقة جعلها أجل من

 الثقافية لالهتمامات بالنسبة حساسية أكثر تكون أن ىإل تميل اإلقليمية النظم فإن ذلكى إل وباإلضافة
نستعرض فيما يلي بعض من هذه النظم ، وذلك ىإل تدعو صحيحة أسباب هناك كانت إذا والدينية،
 :اإلقليمية
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 يتكون الذي (أوروبا مجلس نظام :هي طبقات ثالث من اإلنسان لحقوق األوروبي النظام يتكون 
 ياألوروب االتحاد  ومن،) عضوا٥٥ً(أوروبا  في والتعاون األمن منظمة ومن ،)عضواً 45 مناً حالي

 ).اًعضو ٢٥من اًحالي يتكون الذي(
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 فعل كرد وتطور نما وقد، اًتطور اإلقليمية النظم أكثر اإلنسان لحقوق األوروبي النظام ويعتبر 
 اإلنسان، حقوق وتعتبر ،الثانية العالمية الحرب أثناء وقعت التي اإلنسان لحقوق الضخمة االنتهاكات ى عل

 .األوروبي القانوني نظاملل األساسية الركائز التعددية، والديمقراطية القانون، وسيادة
ÕöbqìÛa@òîiëŠëþa@ò–b©a@ÖìÔ¢@æbã⁄aN 

 .إضافياً والًكبروتو 13و) ١٩٥٠( األساسية والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية االتفاقية -
ي لعام اإلضافيان والبروتوكوالن ١٩٩٦و ١٩٩١يف المعدل) ١٩٦٠ (األوروبي االجتماعي الميثاق -

 . ١٩٩٥و ١٩٨٨
 .١٩٨٧ المهينة أو نسانيةإالال المعاملة ضروب من وغيره التعذيب لمنع األوروبية قيةاالتفا -
 فـي  والتعـاون  األمـن  مجلس جانب من المتابعة وعملية ١٩٧٥ يهلسنك لمؤتمر الختامي البيان -

 .١٩٩٠ الجديدة ألوروبا باريس وميثاق أوروبا في والتعاون األمن منظمة  ـأوروبا
 .١٩٩٢ األقليات لغات أو اإلقليمية تللغا األوروبي الميثاق -
 .١٩٩٤ الوطنية األقليات لحماية اإلطارية االتفاقية -
 .٢٠٠٠ األساسية للحقوق األوروبي االتحاد ميثاق -
bîãbq@æbnØí‹ßþa@Z@

 في اعتمد الذي اإلنسان، وواجبات لحقوق األمريكي باإلعالن اإلنسان لحقوق األمريكي النظام بدأ 
 قامت التي ،اإلنسان لحقوق األمريكية الدول لجنة وتعتبر، األمريكية الدول منظمة ميثاق مع، ١٩٤٨
 .النظام في الرئيسية الهيئة أعضاء، ٧ من تتكون والتي ،١٩٥٩ في األمريكية الدولة منظم بإنشائها

 النفاذ حيز ١٩٦٩ في اعتمدت التي اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية دخلت ،١٩٧٨ عام وفي 
 واالجتماعية االقتصادية الحقوق بخصوص أحدهما إضافيين، ببروتوكولين استُكملت الحين ذلك ومنذ

 من بالرغم االتفاقية في اًعضو ليست المتحدة والواليات، اإلعدام عقوبة إلغاء بخصوص والثاني ،والثقافية
 التي اإلنسان قوقلح األمريكية المحكمةى عل اًأيض االتفاقية ونصت، واشنطن في يقع اللجنة مقر أن

 .اإلنسان لحقوق األمريكية الدول معهد أيضاً يوجد حيث كوستاريكا في مقرها واتخذت ،١٩٧٩ في أنشئت
 بشأن األمريكية الدول اتفاقية ولكن للمرأة، الحقوق تمنح التي القانونية الوثائق من العديد ويوجد 

 جديرة ١٩٩٥ في النفاذ حيز دخلت التي) وباراد بيلين اتفاقية (المرأة ضد ل العنفاواستئص ومعاقبة حظر
 في األعضاء الدول من دولة ٣٤ مجموع من ٣١ من فعالً عليها التوقيع تم وقد، خاصة بصفة بالتنويه
 الدول لجنة ىإل منتظمة، بصورة وطنية تقارير تقديم يجب االتفاقية لهذه اًوطبق، األمريكية الدول منظمة

 لحقوق خاص مقرر أيضاً ويوجد، ١٩٢٨ عام في فعالً أنشئت التي مرأةال بموضوع المختصة األمريكية
 .١٩٩٤ عام منذ المرأة
bÄãâ@Þë‡Ûa@òîØí‹ßþa@™b©a@ÖìÔ¢@æbã⁄aZ 

 .١٩٤٨ وواجباته اإلنسان حقوق بشأن األمريكي اإلعالن -
 .١٩٥٩ اإلنسان بحقوق المختصة األمريكية الدول لجنة -
 .١٩٦٩ اإلنسان بحقوق الخاصة األمريكية االتفاقية -
 .١٩٨٨والثقافية  واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص البروتوكول اإلضافي -
 .١٩٩٠اإلعدام  عقوبة بإلغاء الخاص البروتوكول اإلضافي -
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 .١٩٧٩ اإلنسان بحقوق الخاصة األمريكية الدول محكمة -
 .١٩٢٨بالمرأة  الخاصة األمريكية الدول لجنة -
 .١٩٩٤المرأة  ضد العنف لاواستئص ومعاقبة بمنع الخاصة األمريكية االتفاقية -

 ىتسم ىشكاو تقديم الحكومية غير المنظمات أو الجماعات تستطيع كما األفراد ويستطيع 
 معلومات تطلب أن أيضاً لها يجوز التي اإلنسان، بحقوق المختصة األمريكية الدول لجنة ىإل" التماسات"

 الدول محكمة ىإل مباشرة االلتجاء يجوز وال، اتخذت التي اإلنسان بحقوق المتعلقة التدابير بخصوص
ى إل تحيلها فسو التي القضايا تحدد أن تستطيع التي اللجنة، طريق عن فقط ذلك يمكن بل األمريكية،
 .القضايا من كثير في الماضي في المحكمة تنظر لم الطريقة، وبهذه. المحكمة

 تفسير بشأن استشاريا رأيا تقدم أن أيضا المحكمة وتستطيع .اآلن تغير قد األمر أن يبدو ولكن 

 .دائم غير أساسى عل وتعمل أعضاء، سبعة من اللجنة، مثل تتكون، وهي االتفاقية

 بشأن خاصة تقارير تصدر وأن ،الموقع ذات في تحقيقات تجري أن أيضاً اللجنة وتستطيع 
 اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا مساعدةب تقوم حكومية غير منظمات عدة وتوجد ،أهمية ذات معينة قضايا
 . كذلكالمحكمةى وإل اإلنسان بحقوق المختصة األمريكية الدول لجنةى إل القضايا رفع في
brÛbq – bîÔí‹ÏcZ 

 األفريقية الوحدة منظمة باعتماد ،1981عام في اإلنسان بحقوق الخاص اإلفريقي النظام أنشئ 
 إنشاء ىعل ينص وهو ،1986 في النفاذ حيز دخل الذي والشعوب اإلنسان لحقوق فريقيألا للميثاق حينئذ
 في بانجول في مقرها وتتخذ ،اًعضو 11 من تتكون التي ،والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة
 الوحدة منظمة فخل الذي فريقيألا االتحاد في األعضاء الدول من دولة 53 فإن اليوم أما، امبياج

 لحقوق العالمي اإلعالن نهج نفس يتبع ذيال فريقيألا الميثاق ىعل ّدقتص قد ،2001 في األفريقية
 الحضارة قيم" ى إل ديباجته وتشير، واحدة وثيقة في اإلنسان حقوق فئات جميع يجمع حيث اإلنسان
 ىوإل، الشعوب وحقوق اإلنسان لحقوق فريقيألا للمفهوم إلهام مصدر تكون أن بها قُصد التي " األفريقية
 فإنه ذلكى إل وباإلضافة ،الشعوب حقوقى عل أيضاً ينص فإنه الفردية الحقوق من عليه ينص ما جانب
 .قليلة بأهمية إال ،العملي الواقع في ذلك، مع ىتحظ ال التي والمجتمع، األسرة نحو الواجبات أيضاً يوضح
âbÄäÛa@ïÔí‹Ïþa@ÖìÔ¨@æbã⁄aZ@

 .1981والشعوب  اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق -

 .1987والشعوب  اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة -

 حيز بعد يدخل لم ،1997والشعوب  اإلنسان لحقوق فريقيةأ محكمة بإنشاء البروتوكول الخاص -

 .النفاذ

 .بعد األفريقي االتحاد يعتمده لم المرأة بحقوق البروتوكول الخاص -

 .1990ورفاهيته  الطفل لحقوق األفريقي الميثاق -
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 أيضا تستطيع ولكنها اإلنسان، حقوق بتعزيز يتعلق فيما النطاق واسع باختصاص اللجنة وتتمتع 

 .الجماعات ومن األفراد ومن) اليومى حت مطلقا يحدث لم أمر وهو( الدول من شكاوى ىتتلق أن

 غير المنظمات من بالغات بقبول اًأيض وتسمح واسعة الشكل حيث من البالغات قبول ومعايير 

 قانونا، ملزمة قرارات إصدار تملك ال اللجنة أن بيد. االنتهاكات ضحايا عن بالنيابة اداألفر أو الحكومية

األفريقية  المحكمة إنشاء بخصوص بروتوكول للميثاق اعتماد تم أجلها من التي األسباب أحد يمثل ما وهو
. عليه اًصديقت 15 تلقي يتم أن بعد النفاذ حيز البروتوكول هذا يدخل وسوف ،والشعوب اإلنسان لحقوق

 إذا إال األفراد جانب من المحكمة ىإل مباشرة األمر رفع يجوز وال، قاضياً 11 من المحكمة وستتكون

 إال ىالشكاو قبول المحكمة تستطيع ال الحالة هذه غير وفي .لذلك قبولها يفيد اًخاص اًإعالن الدولة أصدرت

 .األمريكية الدول نظام الحال في هو ماك ،اللجنة طريق عن

 الفحص أساس ىعل اإلنسان بحقوق الخاص الوطني الوضع ىعل منظمة رقابة تجري أن وينبغي 
 تباعا سبيل ىوعل. مرضية وغير منتظمة غير تكون ما غالباً التي ،الدول لتقارير اللجنة تجريه الذي

 من حكم ندو اإلعدام حاالت بشأن خاصين مقررين بتعيين اللجنة قامت ،أيضاً المتحدة األمم ممارسات
، المرأة وبخصوص ،االحتجاز ظروفو السجون وبشأن تعسفية، أو مبتسرة إجراءات ىعل بناء أو القضاء
 .اآلنى حت يصدر فلم إصداره المزمع المرأة حقوق بشأن البروتوكول اإلضافي وأما

 1990 عام في اعتُمد ،1989في الطفل بحقوق الخاصة المتحدة األمم اتفاقية اعتماد وعقب 

 2000  عامى وحت ،1999في إال النفاذ حيز يدخل لم أنه بيد، ورفاهيته الطفل حقوق بشأن فريقيأ اقميث

 إنشاءى عل الميثاق وينص، فريقيألا االتحاد دول من دولة 27 جانب من إال عليه التصديق تم قد يكن لم
 وبالنظر. عام كل قلاألى عل واحدة مرة تجتمع أن يجب ،هورفاهيت الطفل حقوق بشأن الخبراء من لجنة
 منها المنبثقة واللجنة االتفاقية هذه كانت إذا ماى نر حتى االنتظار يتعين سوف التصديق عملية بطءى إل

 .ال أم طيبة نتائج عليهما ترتبت  سوف
ĆbÈiaŠ @Õ bä¾a ô‹‚þaZ 

 عتمدها اإلنسان لحقوق عربي ميثاق بإعداد العرب اإلنسان حقوق خبراء قام ذلك عن وفضالً 
 ولكنه، 1994 سبتمبر 15 بتاريخ الصادر  5437رقم القرار  1994في ةـالعربي الدول جامعة مجلس

 بالترتيبات الخاصة ةاالتفاقي مثل العديدة المحاوالت من وبالرغم، 2002 عام ىحت النفاذ حيز يدخل لم
 يمكن لم أنه إال اإلقليمي، نللتعاو آسيا جنوب لرابطة ، 2002الطفل رفاهية تعزيزى لإ الرامية اإلقليمية

 أقل من وليس اإلنسان، لحقوق آسيوية لجنة إنشاء وال ،آسيا في اإلنسان لحقوق إقليمية وثيقة اعتماد بعد
 نطاق في جارية زالت ما الجهود فإن ذلك ومع. المنطقة في الموجود التعدد ذلك أهمية، ذلك أسباب
 لمؤسسات الباسيفيكي اآلسيوي ىالمنتد أو آسيا شرقي بجنو أمم رابطة مثل اإلقليمي االندماج مجاالت
 في اإلنسان لحقوق آسيوية لجنة إنشاء عن النهاية في تسفر قد التي الجهود وهي الوطنية، اإلنسان حقوق

 قيادة تحت حكومية، غير آسيوية منظمة  200من أكثر قام المدني المجتمع ىمستو ىوعل. المستقبل
 اإلعالن صدور ىعل عاماً خمسين مرور بمناسبة كونغ، هونغ في لقانونيةا للموارد اآلسيوي زكالمر
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 أيضاً ويوجد" للشعوب الميثاق"، "اإلنسان لحقوق آسيوي ميثاق "بإعداد ،1998 في اإلنسان لحقوق العالمي
 حقوق بشأن األوروبي اآلسيوي االجتماع دول من10 و األوروبي االتحاد بين آسيوي أوروبي حوار

 .والصين األوروبي االتحاد بين مماثل حوار ويوجد، دورات أربع قبل من فعالً عقد اإلنسان،

 ودول ،األفريقية الدول من دولة  78بين للشراكة وتونوك اتفاق هو المناطق، بين اتفاقا أن كما 
 من   2الفقرة في يذكّر ،2000لعام األوروبي االتحاد في عضوا 15 الهادي والمحيط الكاريبي منطقة

 في أساسية عناصر تشكل .. القانون وسيادة الديمقراطية والمبادئ اإلنسان حقوق احترام " بأن 9  مادةال

 ". االتفاق هذا
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 من واحداً يشكل المساءلة، مبدأ تقرير أجل ومن العقاب، من اإلفالت ظاهرة ضد الكفاح أصبح 

 الجرائم من المزيد وقوع منع في الرغبة في لذلك، الرئيسية األسباب أحد ويتمثل .ىالكبر ةالعالمي الهموم

 من اإلعفاء ومنح. اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الخطيرة االنتهاكات صورة تتخذ ما عادة التي
 تشجيع أجل من كله، العالم نطاقى عل بعةمت ممارسة يشكل أصبح اإلنسان، حقوق منتهكي لكبار العقوبات

 منتخبة حكومات ىإل السلطة تسليم ىعل الجنراالت، من يكونون ما غالباً الذين الديمقراطيين، يرغ الحكام

 عن يمنح الذي" العفو" وبين العقاب من اإلفالت ظاهرة بين الخلط عدم ويجب .الديمقراطي بالطريق

 مبدأ مع اقضيتن العقاب من واإلفالت النظم في تغييرات حدوث عقب أو الحروب عقب الصغيرة الجرائم

ى عل، ذلك ىيتجل ماك والدولي، الوطني الصعيدين علي متزايدة بصورة يتحقق الذي المساءلة، وجوب
 .وخاصة عامة دولية محاكم جنائية إنشاء ل فياالمث سبيل

 األمم اتفاقية مثل الدولية االتفاقيات بعض تنص اإلنسان لحقوق انتهاكات وقوع منع أجل ومن 

على  و،الجرائم هذه لمرتكبي العالمية بالمالحقة تزاملاال ىعل ١٩٨٤ لعام التعذيب ةمناهض بشأن المتحدة
 من 1998عام  فيأسباني  قاض طلب السابق الشيلي الدكتاتور الجنرال بينوشيه قضية فيسبيل المثال 

 مجلس من ممتاز قرار بموجب أخيراً عليه الموافقة تمت الذي الطلب وهو تسليمه، المتحدة المملكة

 المحكمة تطبقه مبدأ هو العالمي االختصاص مبدأو. الصحية حالته سوء بسبب ينفَّذ لم ولكنه اللوردات،

 .الوطني الصعيد ىعل يطبق ماك، الدولية الجنائية
 مرتكبي عقابى إل بالضرورة ذلك يؤدي أن دون وليةئالمس إلثبات األخرى الصور ومن 

 البلدان من وغيرها أفريقيا جنوب في أنشئت التي " ئقالحقا وكشف التوفيق لجان"  صورة الجرائم،

 ماك الحقيقة، يعرفوا لكي األقلى عل فرصة للضحايا تعطي وهي. العقابية غير العدالة صور من كصورة
 .الماضي دروس من يتعلم لكي الفرصة للمجتمع تعطي

 الدولية العفو قوانين أن اإلنسان، بحقوق المعنية األمريكية الدول لجنة وجدت األرجنتين حالة وفي 

 وقد .العادلة المحاكمة في والحق القضائية بالحماية التمتع في الحق تنتهك العقوبات، من اإلعفاء تمنح التي

 وأخيراً. رئيسياً دوراً الحكومية غير المنظمات فيها لعبت العقاب، من اإلفالت ضد دولية حملة شُنّت

 .فوبالع الخاصة القوانين 1998 عام في حبتس
ba×á òîöbä§a òîÛë‡ÛaZ 

 دخل والذي ،1998 عام في روما في اعتمد الذي الدولية الجنائية للمحكمة األساسي للنظام طبقاً 

 يشملهي محكمة دائمة و. الهاي في الدولية الجنائية المحكمة أنشئت ،2002 عام في النفاذ حيز

 واسع منظم هجوم من جزءك ارتكبت التي يةاإلنسان ضد والجرائم الجماعية اإلبادة جرائم اختصاصها

 الجنسي، واالستعباد االغتصاب، حاالت تشمل وهي ،نييالمدن السكان من مجموعةة أي ضد ُمَوّجه النطاق

 أو لألشخاص القسري واالختفاء الخطير، الجنسي العنف صور من ىأخر صورة ةأي أو القسري والحمل
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 الصحة تصيب التي الخطيرة اإلصابات مثل شديدة، معاناة تسبب التي اإلنسانية األفعال غير من شابهه ما

 .البدنية أو العقلية

 عام في األمن مجلس بواسطة السابقة بيوغوسالفيا المعنية الدولية الجنائية المحكمة أنشئت وقد 

 وللقانون اإلنسان لحقوق الضخمة االنتهاكات في تنظر لكي خاصة كمحكمة الهاي، مدينة في  1993

 االنتهاكات يشمل اختصاصها فإن ذلك ىعل وبناء .السابقة يوغوسالفيا أراضي في وقعت التي نساني،اإل

 مثل اإلنسانية، ضد والجرائم المسلحة، النزاعات ضحايا حماية بشأن 1994 لعام جنيف التفاقية الخطيرة

 المسلحة، النزاعات أثناء ترتكب التي لإلنسانية األفعال المنافية من وغيرها واالغتصاب والتعذيب القتل

 أنشئت التي برواندا المعنية الدولية الجنائية المحكمة مع العام المدعي في تشترك وهي .الجماعية واإلبادة

 راليونسي أجل من خاصة محاكم أنشئت وقد، ١٩٩٤ في وقعت التي الجماعية اإلبادة عقب أروشا في

 الدولية الجنائية المحكمة اختصاص شأن ذلك في هشأن الدولية، الجنائية المحكمة واختصاص مبودياكو

 الختصاص تكميلي اختصاص هو برواندا، المعنية الدولية الجنائية والمحكمة السابقة بيوغوسالفيا المعنية

 قادرة غير أو راغبة غير الدولة كانت إذا إال القضية تنظر لن الدولية الجنائية فالمحكمة، الوطنية المحاكم

 النظر بغض الفردية، المسؤولية مبدأ أساس ىعل المحاكم جميع قضاء ويقوم الجرائم كبيمرت محاكمة ىعل

 .للمتهم الرسمية الوظيفة عن
 قتل، جرائم في بالتحقيق المحكمة ستقوم ،لسيراليون الدولية شبه الخاصة المحكمة حالة وفي 

 فقط مكتحا أن تنوي وهي، وحرق وتخريب واستعباد وإرهاب، وإبادة، جنسي، واستعباد واغتصاب،

 تحقيق تعزيز المأمول ومن .سيراليون شعب معاناة عن وليةئالمس من األكبر جانبال يتحملون الذين األفراد

 .دائم سالم تحقيق في بذلك واإلسهام قضائية آلية طريق عن وطني وفاق عملية
 pbí‡znÛa òî¾bÈÛa ™‹Ïë ÖìÔy@ÞbàÇg æbã⁄aZ@

 في الرئيسي التحدي أصبح والمعايير القواعد وضع مجال في اجحالن العمل من عقود عدة بعد 
 جديدة أساليب تطوير ىجر وقد بها االلتزام تم التي التعهدات تنفيذ في يتمثل اليوم اإلنسان حقوق مجال
 .الدولي الصعيد ىعل وكذلك والوطني المحلي الصعيدين ىعل اإلنسان حقوق تنفيذ لتعزيز

 المجتمع جانب من اإليجابي الطابع من بركأ بقدر يتسم اتجاه جديو األساليب هذه بين ومن 

 مما دولية، بعثات في اإلنسان مجال حقوق في العاملين الموظفين بعض إيفاد اليوم يشمل وأصبح الدولي،

 من نشاط وهو الميدانية، اإلنسان حقوق موضوعات تقييم عمليةى عل المؤسسي الطابع إضفاء ىإل يؤدي

 .وقائي كبير دور له ونيك أن المنتظر

 القـدرات  بنـاء  طريق عن والوطني المحلي الصعيدين ىعل أيضاً اإلنسان حقوق تعزيز ويجري 

 لتعزيـز  وطنية مؤسسات إنشاء طريق وعن اإلنسان، مجال حقوق في العاملة المحلية بالمؤسسات الخاصة

 بـدور  الحكومية غير لمنظماتا إطارها في تضطلع مؤسسات وهي احترامها، ىمد ومراقبة اإلنسان حقوق

 محل المجاالت بعض في المعايير وضعى إل حاجة هناك تزال وال. المدني للمجتمع ممثلة بصفتها رئيسي
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 بالتكنولوجيا المتعلقة القضايا وفي الطفل، حقوق لحماية اإلضافي البروتوكول في ذلك يتجلى االهتمام، كما
 .البشرية ضاءباألع واالتجار الوراثية والهندسة الحيوية

 طريـق  عـن  الحالي من الوضع بشكل أكثر اإلنسان حقوق إبراز زيادة يمكن الوقت نفس وفي 
 أن أيضاً ويمكننا. منظمة العمل الدولية تتبعه الذي النهج في الحال هو كما األساسية، الحقوقى عل يزكالتر
 اإلنسـان  حقـوق  بـين  الربط لياتلعم االهتمام من مزيد إيالء ىإل الحاجة في جديدة تحديات وجود نتبين

 نفس وتنطبق المسلح النزاع حاالت في اإلنسان حقوق" لإلنسانية األساسية المعايير" مثل اإلنساني والقانون
 اإلنسـان  حقوق وضع يعتبر الحالتين كلتا ففي ،الالجئين وقانون اإلنسان حقوق بين العالقة ىعل القواعد

 يتعـين  فإنه داخليا، الُمرّحلين األشخاص لمعاملة بالنسبة أما. اسمالح العنصر هو األصلي الموطن بلد في

 ،النزاعات ومنع اإلنسان بحقوق المتعلق نطاقا األوسع الموضوع يثير وهذا، الشأن بهذا توجيهية مبادئ إعداد
 سأسـا ى عل معالجته يتعين وهو ما ،النزاعات انتهاء بعد التعمير وإعادة التأهيل إعادة موضوع يثير كما

 .القانون وسيادة اإلنسان حقوق مبادئ

 شـاغالً  يشكل اإلنسان حقوق احترام ىومد اإلنسان حقوق اتكانتها عن المساءلة مبدأ أصبح وقد 

 الشـركات  مثل الحكومية غير العناصر جانب من كذلك بل األفراد جانب من فقط ليس مراعاته ينبغي عالمياً

 التجـارة  ومنظمـة  الدولي النقد وصندوق الدولي البنك مثل كومية،الح الدولية والمنظمات لألوطان، العابرة

 .العالمية
 عنان، وفيك المتحدة لألمم العام األمين اقتراح ىعل بناء تم لألوطان، العابرة الشركات حالة وفي 

 ةكالمشـار  اتكالشـر  تقوم إذ. العولمة بعملية يتعلق فيما تجديدي نهج تباعا في الشروع ،2000يوليو في
 حـوار  إجراء في وتشرع،  والبيئة العمل ومعايير اإلنسان حقوق مجاالت في أساسية مبادئ تسعة بولبق

 في التجارية والمشروعات الشركات دور مثل العالمية بالمشكالت يتعلق فيما المحرزة النتائج نحو ُمَوّجه
 .المنازعات مناطق

 التي اإلرهاب، لمكافحة المشّددة يرالتداب جراء من اإلنسان وحقوق البشري لألمن تحد ظهر وقد 
 .األساسية اإلنسان حقوق ىعل قيود فرض عن أسفرت التي سبتمبر 11 أحداث عقب الدول اتخذتها
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 : بنهاية الجلسة يكون المشارك قد تعرف على
 . إلى العنف والكراهيةمفهوم حرية العقيدة ومنع العنصرية والدعوة •

 .مضمون الحق في حرية الفكر والوجدان والدين •

 .المواثيق الدولية المختلفة التي تحمي حرية العقيدة ومنع العنصرية والدعوة إلى العنف والكراهية •

دور اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في حماية حرية العقيدة ومنع العنصرية والدعوة إلى العنـف                •
 .والكراهية

 .ر المقررين الخاصين في حماية حرية العقيدة ومنع العنصرية والدعوة إلى العنف والكراهيةدو •

 .الوضع القانوني للمواثيق الدولية في مصر •

 . تعليق المؤسسات واللجان الدولية على حرية العقيدة في مصر •

  الساعةمدة الجلسة ساعة ونصف

 الوقت األداة المضمون الموضوع

ــدولي  العهــد ال
وق المدنيـة   للحق

  .والسياسية

مضمون العهد ومـا    
.. جاء به من مـواد    

والتزامات الدول تجاه   
  .العهد

 دقيقة ١٥ عرض من خالل شفافيات 

الحق في حرية   
الفكر والوجدان  

 .والمعتقد

مضــمون الحــق  
وتفصــيالته فــي  
ــة  ــق المختلف المواثي

  .والتزامات الدول

 :  حولاألسئلةعصف ذهني من خالل عدد من 
 ما هو الحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد ؟   -

 ما هي طبيعة التزامات الدولة لتحقيق هذا الحق؟  -
لل من التزاماتها في هذا الشأن     حهل يجوز للدول الت    -

 في بعض الحاالت؟ وما هي هذه الحاالت ؟ 

  هذا الحق معمول به في مصر؟أنهل ترى  -

اصره في مضمون الحق وعنثم استعراض بالشفافيات    
 .المواثيق المختلفة

 

 دقيقة ٣٠
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ــرر ن والمقــ
ـ  ن، والخاصــ

والمقرر الخاص  
بحمايـة حريـة   
 .الديانة والمعتقد

التعــرف علــى دور 
المقررين الخاصـين   
ــم،   ــة عمله وطبيع
وكيفية أداء مهمـتهم،    
مع التركيز على دور    
ــاص   ــرر الخ المق
بحماية حرية الديانـة    

  .والمعتقد

 :عصف ذهني حول

 .لمقررين الخاصين؟ماذا نعني با -

ما هو دور المقررين الخاصين في حماية حقـوق         -
 .؟اإلنسان

 . أهمية هذا الدور؟يهما  -

 .كيف يمكن التعامل مع المقررين الخاصين؟ -

 دقيقة ٢٠

ــزام  ــدى الت م
مصر بضـمان   

ــة ــر  حري الفك
ــدان  والوجــ

 .والمعتقد

التعــرف علــى مــا 
ــر   ــمنه التقري تض
الحكومي المصـري   

ـ    ة المقدم للجنة المعني
ــوق  ــانبحق  اإلنس

والردود التي جـاءت    
في تعليقـات اللجنـة     
ــات   ــذلك تعليق وك
ــر   ــات غي المنظم
الحكومية على هـذه    

 .البيانات

 دقيقة ٢٥  . عرض نظريأو.. استعراض بالشفافيات
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الـذي  وبشكل متبادل اإليمان،    .. فهو يعني  ، للجدل ةالدين من المصطلحات المثير    صطلحم يعد 
المقدس واإللهي، كما يرتبط باألخالق، الممارسـات        يعّرف عادة بأنه االعتقاد المرتبط بما فوق الطبيعة،       

ام لإلجابـات   وبالمفهوم الواسع، عّرفه البعض على أنه المجموع الع       . والمؤسسات المرتبطة بذلك االعتقاد   
من األشكال في الثقافـات        هائالً  وفي مسيرة تطور األديان، أخذت عدداً      ،التي تفسر عالقة البشر بالكون    
 من ديانات العالم الرئيسية هـي المنتشـرة          أما في عالم اليوم، فإن عدداً      ،المختلفة وبين األفراد المختلفين   

 علـى أن الـدين   يـنص ، فأحد هذه التعريفـات   ولكن هناك عدة عوامل مشتركة في التعريفات  ،والغالبة
 إله" ـ مجموعة من الشعائر والطقوس واألحكام والقواعد تمكن األفراد أو المجتمعات من ربط وجودهم ب             

، وهناك تعريف آخر يذهب إلى أن الدين هو منظومة من المعتقدات والممارسـات يمكـن                " آلهة "أو  " 
 أما المعتقد فهو مفهوم أوسع من الدين فهو يشمل  ،لحياة الكبرى لمجموعة من الناس أن تواجه بها مشاكل ا       

  .الدين ويتجاوز معناه التقليدي

حرية الفرد فـي    بأنه  الحق في حرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق اإلنسان            عرف  يو 
 ١٩٩٣ في عـام  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، وقد أشارت   اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية        
 أو معتقـدات    ،له، أو في عدم وجـوده     إمعتقدات في وجود    "إلى أن المقصود بالدين أو المعتقد يتمثل في         

 .)١("ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقد

مة والرئيسية التي توضـح مـدى       هم من المؤشرات ال   اًويعد التمتع بحرية الدين أو المعتقد واحد       
نه وعلى الرغم من االنتشار الكبير      إيقي والفعلي لمبادئ ومفاهيم ومعايير حقوق اإلنسان، إذ         اإلعمال الحق 

نطـوى  يلمفاهيم التسامح إال أن العديد من الصراعات بين الدول والمجتمعات بل في داخل الدولة الواحدة    
 علـى طبيعـة     حاً واض يعطي مثاالً والروندي   اللبناني   انبشكل أساسي على صبغة دينية، ولعل النموذج      

 .الحروب والصراعات الدينية بين الطوائف المختلفة في دولة واحدة

وهنالك العديد من المؤشرات والدالئل على أن التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقـد                
موجودان في العالم المعاصر، وبالفعل يالحظ أن التحامل والتعصب األعمى في بعض المناطق أديا إلى               

قمع دفعة واحدة، وقد نظرت هيئات األمم المتحدة بما في ذلك الجمعية العامة، الضطهاد والحقد واالظهور 
ولجنة حقوق اإلنسان، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات في الحاالت التي يدعى أنها تنطـوي    

طوي على انتهاكات للحق في     على هذا التعصب أو التمييز، وقد وجدت هذه الهيئات أن هذه الحاالت ال تن             
 وللمعاملـة أو    ، للحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب        حرية الفكر والضمير فحسب بل أيضاً     

لحق في الحرية واألمن الشخصي، وعدم الخضوع لالحتجـاز     لنسانية أو المهينة، و   إالعقوبة القاسية أو الال   
 )٢(.تهوممارس دينهابر جهلوحق األقليات الدينية في الحق في محاكمة عادلة، لأو االعتقال التعسفيين، و

 
                                                 

 .دليل دراسي: حرية الدين أو المعتقد. جامعة منيسوتا )١(
    ،١٩٨٩ المتحـدة،    األمـم : جنيـف . تقـد القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المع          . األمم المتحدة   )٢(

 .)٢سلسلة الدراسات(
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 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التزامات الـدول األطـراف تجـاه              ٢المادة  توضح   
ن لكل دولة من الدول األطراف مصلحة قانونية في كما أم أصحاب حقوق بموجب العهد، تبارهاألفراد باع

" القواعد المتعلقة بالحقوق األساسية لإلنسان    "وهذا ناشئ عن كون   . أداء كل دولة طرف أخرى اللتزاماتها     
التزامـاً  إلـى   والتي تشير     تمثل التزامات تجاه الكافة، كما هو مبين في الفقرة الرابعة من ديباجة العهد            

 وعالوة على ذلك، فـإن البعـد        ،بتعزيز االحترام والمراعاة العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية       
 تجاه كل دولة طرف     لة من الدول األطراف في المعاهدة      معاهدة ينطوي على التزام كل دو      ةالتعاقدي ألي 

وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدول . هدةأخرى، باالمتثال لما قطعته على نفسها من تعهدات بموجب المعا
كما أنها تذكِّر تلك الدول األطراف التـي        . ٤١األطراف باستصواب إصدار اإلعالن المتوخى في المادة        

أصدرت اإلعالن بالفعل بما تنطوي عليه استفادتها من اإلجراء المنصوص عليه في تلك المادة من قيمة                
ما يتعلق بتقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية       مية مشتركة بين الدول في     آلية رس   إال أن مجرد وجود    ،محتملة

 ال يعني أن هذا ٤١بحقوق اإلنسان بصدد الدول األطراف التي أصدرت اإلعالن المطلوب بموجب المادة 
اإلجراء يمثل الطريقة الوحيدة التي يمكن من خاللها للدول األطراف أن تؤكد اهتمامهـا بـأداء الـدول                  

 ينبغي أن ُيعتَبر ٤١بل على العكس من ذلك، فإن اإلجراء المنصوص عليه في المادة        .  األخرى األطراف
 .طراف بأداء كل منها اللتزاماتهاإجراء مكمالً، ال مقلصاً، الهتمام الدول األ

اللجنة الدول األطراف باعتماد الرأي الذي يعتبر أن انتهاكات الحقوق المشمولة بالعهد من      تنصح   
وال ينبغي اعتبار توجيه النظر إلى الخروقات المحتملة . ة دولة من الدول األطراف يستحق اهتمامهاِقبل أي

 ودعوتها إلـى االمتثـال      ،لاللتزامات المنصوص عليها بموجب العهد من ِقبل الدول األطراف األخرى         
حة جماعيـة  اللتزاماتها بموجب العهد تصرفاً غير ودي، بل إنه ينبغي أن ُيعتبـر تعبيـراً عـن مصـل      

 .)٤(مشروعة
وُيفرض .  نطاق االلتزامات القانونية المعقودة من قبل الدول األطراف في العهد          ٢وتُعرِّف المادة    

 وأن تكفل هذه الحقوق لجميع األفراد ،التزام عام على الدول األطراف بأن تحترم الحقوق المشمولة بالعهد    
 من اتفاقية فيينا لقـانون      ٢٦ بالمبدأ المبين في المادة      وعمالً. الموجودين في إقليمها والخاضعين لواليتها    

 .امات المنصوص عليها بموجب العهدالمعاهدات، يجب على الدول األطراف أن تنفذ، بحسن نية، االلتز
 بصورة خاصة، ملِزمة لكل ٢وااللتزامات المنصوص عليها في العهد بصورة عامة، وفي المادة  

، وغيرها من السلطات )التنفيذية والتشريعية والقضائية(ن جميع السلطات ذلك أ. دولة من الدول األطراف
 هي ذات وضع    – الوطنية أو اإلقليمية أو المحلية       –العامة أو الحكومية، على أي مستوى من المستويات         

                                                 
 .٢٠٠٤مارس  ٢٩ المعقودة في ٢١٨٧الجلسة  اعتُمد في ٣٠التعليق العام رقم   )٣(
  .١٣التعليق العام رقم . اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان )٤(
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بتمثيل الدولة الطرف علـى المسـتوى         والفرع التنفيذي الذي يقوم عادة     ،ولية الدولة الطرف  ئيستتبع مس 
لي، بما في ذلك أمام اللجنة، قد ال يشير إلى قيام فرع آخر من فروع الحكومة بفعل يتناقض مع أحكام الدو

ولية عن ذلك الفعل وما ترتـب عليـه مـن    ئالعهد، وذلك كوسيلة يراد بها إعفاء الدولة الطرف من المس    
 من اتفاقية فيينا لقانون     ٢٧وهذا الفهم ينشأ مباشرة عن المبدأ الوارد في المادة          . تعارض مع أحكام العهد   

أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبريـر عـدم تنفيـذ           " المعاهدات الذي ال يجوز بموجبه للدولة الطرف        
 تسمح للدول األطراف بأن تُعِمل الحقوق المشـمولة         ٢ من المادة    ٢ وبالرغم من أن الفقرة      ، "معاهدة ما 

ن هذا المبدأ نفسه ينطبق بحيث يمنع الـدول األطـراف مـن             بالعهد وفقاً للعمليات الدستورية المحلية، فإ     
االحتجاج بأحكام القانون الدستوري أو غير ذلك من جوانب القانون المحلي لتبرير عـدم أداء أو تنفيـذ                  

وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدول األطراف ذات الهيكل االتحادي بأحكـام            . التزاماتها بموجب المعاهدة  
التي تتشكل  تقتضي أن تنطبق أحكام العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات               التي   ٥٠المادة  

 .منها الدول االتحادية

 باحترام وضمان الحقوق المعترف بها فـي        ٢ من المادة    ١ولاللتزام المنصوص عليه في الفقرة       
ار الشامل الذي يجب أن      اإلط ي ترس ٢ من المادة    ٢ فالفقرة   ،العهد مفعول فوري بالنسبة لجميع األطراف     

وقد سبق للجنة أن أوضحت، كنتيجـة لـذلك، فـي    . يتم ضمنه تعزيز وحماية الحقوق المحدَّدة في العهد    
 تُعتبر متناقضة مع العهد عندما ُينظر إليها على ضوء          ٢، بأن التحفظات على المادة      ٢٤تعليقها العام رقم    

 .أغراض العهد ومقاصده

 إذ يجب ، بطابع سلبي وإيجابي على السواء٢ من المادة ١موجب الفقرة ويتسم االلتزام القانوني ب    
على الدول األطراف أن تمتنع عن انتهاك الحقوق المعترف بها في العهد، وأي تقييد ألي من تلك الحقوق   

 وعند فرض مثـل هـذه       ،يجب أن يكون جائزاً بموجب األحكام ذات الصلة المنصوص عليها في العهد           
 الدول أن تثبت ضرورتها وأال تتخذ من التدابير إال ما كان متناسباً مع السعي إلى تحقيق  يجب علىالقيود

وال يجـوز   .  وذلك من أجل ضمان الحماية المستمرة والفعالة للحقوق المشمولة بالعهد          ،أهداف مشروعة 
ـ       قيود أو االحتجاج بها بطريقة تمس     بأي حال من األحوال فرض ال      مولة  جوهر أي حق من الحقوق المش

 .بالعهد

 أن تعتمد الدول األطراف تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وتثقيفية وغير ذلك            ٢وتقتضي المادة    
وتعتقد اللجنة أن من المهم رفع مستوى الـوعي         . من التدابير المناسبة من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية       

 .ب وإنما أيضاً في صفوف السكان ككلبالعهد ال في صفوف الموظفين العموميين ووكالء الدولة فحس

 ومن ثـم  ، ملِزمة للدول األطراف٢ من المادة    ١وتُعتبر االلتزامات المنصوص عليها في الفقرة        
وال يمكن النظر إلى العهد     . فإنه ليس لها، بصفتها هذه، أثر أفقي مباشر كمسألة من مسائل القانون الدولي            

ن االلتزامات اإليجابية الملقاة على عاتق الدول       أ إال   ، المدني المحلي  باعتباره بديالً عن القانون الجنائي أو     
األطراف بأن تضمن الحقوق المشمولة بالعهد ال يمكن أن تؤدى بالكامل إال إذا وفرت الدولـة الحمايـة                  

ي لألفراد ال مما يرتكبه وكالؤها من انتهاكات للحقوق المشمولة بالعهد فحسب، وإنما أيضاً من األفعال الت  
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يقوم بها أفراد عاديون أو كيانات خاصة يمكن أن تعوق التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد بقدر ما تكـون                  
وقد تكون هناك ظروف يمكن فيها للتخلف عـن         . هذه قابلة للتطبيق بين الخواص من األفراد أو الكيانات        

هاك تلك الحقوق من ِقبـل      ، أن يؤدي إلى انت    ٢ضمان الحقوق المشمولة بالعهد، حسب ما تقتضيه المادة         
 أو  ،الدول األطراف نتيجة لسماحها بارتكاب مثل هذه األفعال من ِقبل الخواص من األفراد أو الكيانـات               

تخلفها عن اتخاذ التدابير المناسبة أو عن ممارسة اليقظة الواجبة لمنع حدوث هـذه األفعـال ومعاقبـة                  
 وتُذكَّر اللجنة الدول بالترابط بين االلتزامات اإليجابية ،مرتكبيها والتحقيق فيها أو جبر الضرر الناجم عنها

 والحاجة إلى توفير سبل انتصاف فعالة في حالة حدوث خرق، حسـب ما تـنص               ٢التي تفرضها المادة    
 والعهد نفسه يتصور، في بعض مواده، بعض المجاالت التي تُفـَرض فيهـا      ،٢ من المادة    ٣عليه الفقرة   

ومـن  . لدول األطراف من أجل معالجة أفعال الخواص من األفراد أو الكيانـات           التزامات إيجابية على ا   
 فيما يتصل بحرمة الحياة الخاصة يجـب أن         ١٧األمثلة على ذلك أن الضمانات التي تنص عليها المادة          

 تعني ضمناً أنه يتعين على الدول األطراف أن تتخذ تدابير           ٧كما أن المادة    . تكون محمية بموجب القانون   
جابية من أجل ضمان أال يقوم الخواص من األفراد أو الكيانات بممارسة التعذيب أو غيره من ضروب                 إي

وفي المجاالت  .  أو المهينة على غيرهم ممن يخضعون لسلطتهم       نسانيةإالالالمعاملة أو العقوبة القاسية أو      
ماية األفراد من التمييز وذلك     التي تؤثر في الجوانب األساسية للحياة العادية مثل العمل أو السكن، يجب ح            

 .٢٦ضمن معنى المادة 

وعلى الرغم من أن العهد ال يشير،       . والمستفيدون من الحقوق المعترف بها في العهد هم األفراد         
، إلى حقوق األشخاص االعتباريين أو ما يماثلهم من الكيانات أو الجمعيات            ١باستثناء ما ورد في المادة      

ن الحقوق المعترف بها في العهد، مثل الحق في حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد              التضامنية، فإن العديد م   
، هي حقـوق    )٢٧المادة  (   أو حقوق أفراد األقليات     ) ٢٢المادة  (، وحرية تكوين الجمعيات     )١٨المادة  (

 فيها  أما كون اختصاص اللجنة في تلقي البالغات والنظر       . يمكن للمرء أن يتمتع بها باالشتراك مع غيره       
البروتوكـول  "  مـن    )١المادة  (يقتصر على تلك البالغات التي يقدمها األفراد أو التي تُقدَّم بالنيابة عنهم             

غفاالت التي تمس األشـخاص      فال يمنع هؤالء األفراد من االدعاء بأن األفعال أو اإل           "االختياري األول 
 .م هماالعتباريين وما يماثلهم من الكيانات تشكل انتهاكاً لحقوقه

، أن تحترم وتكفل الحقوق المشمولة      ٢ من المادة    ١ويجب على الدول األطراف، بموجب الفقرة        
وهذا . بالعهد لجميع األشخاص الذين قد يوَجدون في إقليمها وكذلك لجميع األشخاص الخاضعين لواليتها            

ـ               د ألي شـخص    يعني أنه يجب على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العه
وكما هو مبين في التعليق العام . لو لم يكن موجوداً داخل إقليمهالسلطتها أو سيطرتها الفعلية حتى    يخضع  

، فإن التمتع بالحقوق المشـمولة بالعهـد ال         )١٩٨٦( الذي اعتُمد في الدورة السابعة والعشرين        ١٥رقم  
ضاً لجميع األفراد، بصرف النظر عن       بل يجب أن يكون متاحاً أي      ،يقتصر على مواطني الدول األطراف    

جنسيتهم أو عن كونهم عديمي الجنسية، مثل ملتمسي اللجوء والالجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من              
وينطبق هذا المبدأ أيضاً    . األشخاص الذين قد يجدون أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لواليتها           
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السلطة أو السيطرة الفعلية لقوات دولة طرف تتصرف خارج         على أولئك األشخاص الذين يوَجدون تحت       
إقليم تلك الدولة، بصرف النظر عن الظروف التي تم فيها الحصول على هذه السلطة أو السيطرة الفعلية،                 
ومن األمثلة على ذلك القوات التي تشكل فرقة عسكرية وطنية تابعة لدولة طرف ومكلَّفة بالمشاركة فـي                 

 .أو إحالل السلم على المستوى الدوليعمليات حفظ السلم 
، فإن العهد ينطبق أيضاً فـي حـاالت النــزاعات    ٢٩وكما يدل عليه ضمناً التعليق العام رقم       

ما يتعلق ببعض وفي حين أنه قد تكون هناك، في. يالمسلحة التي تنطبق عليها قواعد القانون اإلنساني الدول
داً في القانون اإلنساني الدولي تُعتَبر وثيقة الصلة بصفة خاصة          الحقوق المشمولة بالعهد، قواعد أكثر تحدي     

ألغراض تفسير الحقوق المشمولة بالعهد، فإن مجالي القانون كليهما هما مجاالن يكمل الواحـد منهمـا                
 .اآلخر وال يستبعده

  والذي يقتضي أن تحترم الدول األطراف      ،٢وعالوة على ذلك، فإن االلتزام الذي تفرضه المادة          
 وجميع األشخاص الخاضـعين     ،وتكفل الحقوق المشمولة بالعهد لجميع األشخاص الموجودين في إقليمها        

 يستتبع التزاماً بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلـك                  ،لسيطرتها
 هذا الشخص ألذى ال     حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر االعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض             

 من العهد، سواء في البلد الذي سُيبَعد إليه أو فـي أي             ٧ و ٦يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين        
وينبغي تنبيه السلطات القضائية واإلدارية المختصة إلى . بلد آخر قد ُيبعد إليه هذا الشخص في وقت الحق

 .العهد فيما يتصل بهذه المسائلضرورة ضمان االمتثال لاللتزامات التي يفرضها 
 أن تتخذ الدول األطراف الخطوات الضرورية إلعمال الحقـوق          ٢ من المادة    ٢وتقتضي الفقرة    

وهذا يستتبع وجوب أن تقوم الدول لدى تصديقها على العهد، ما           . المشمولة بالعهد في إطار النظام المحلي     
 قوانينها أو ممارساتها المحلية، بإدخال ما يلزم من         لم تكن الحقوق المشمولة بالعهد محمية بالفعل بموجب       

وحيثما تكون هناك   . التغييرات على قوانينها وممارساتها المحلية من أجل ضمان توافقها مع أحكام العهد           
 أن يتم تغيير القانون المحلي أو الممارسـة         ٢اختالفات بين القانون المحلي وأحكام العهد، تقتضي المادة         

وتسمح المادة  .  الوفاء بالمعايير التي تفرضها الضمانات األساسية التي ينص عليها العهد          المحلية من أجل  
 للدولة الطرف بأن تعمل على تحقيق ذلك وفقاً لهيكلها الدستوري المحلي، وبالتالي فإنهـا ال تقتضـي                  ٢

لجنـة تـرى أن     إال أن ال  . انطباق العهد مباشرة في المحاكم من خالل إدماج أحكامه في القانون الوطني           
الضمانات التي يشملها العهد قد تحصل على حماية معززة في تلك الدول التي يشكل فيها العهد تلقائياً، أو                  

وتدعو اللجنة تلك الدول األطراف التـي ال        . من خالل إدماجه المحدد، جزءاً من النظام القانوني المحلي        
 النظر في إدماج العهد من أجل جعله جزءاً مـن           يشكل فيها العهد جزءاً من النظام القانوني المحلي إلى        
 .مولة بالعهد حسبما تقتضيه المادةالقانون المحلي بغية تيسير اإلعمال الكامل للحقوق المش

 بأن يتم اتخاذ خطوات إلعمال الحقوق ٢ من المادة ٢ثم إن االشتراط المنصوص عليه في الفقرة  
فعدم االمتثال لهذا االلتزام ال يمكن أن يبـرَّر         . مفعول فوري المشمولة بالعهد هو اشتراط غير مقيَّد وذو        

 .باالستناد إلى اعتبارات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية ضمن الدولة
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 أن تكفل الدول األطراف، باإلضافة إلى الحماية الفعالة للحقـوق           ٢ من المادة    ٣وتقتضي الفقرة    
وينبغي . أيضاً سبل انتصاف ميسَّرة وفعالة من أجل إعمال تلك الحقوقالمشمولة بالعهد، أن تتوفر لألفراد 

 حاالت الضعف الذي تتسم به بعض فئات        يتكييف سبل االنتصاف هذه على النحو المناسب بحيث تراع        
وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول األطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية . األشخاص، وبخاصة األطفال

وتالحظ اللجنة أن التمتـع     . لجة الدعاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق في إطار القانون المحلي        مناسبة لمعا 
بالحقوق المعترف بها بموجب العهد يمكن أن ُيكفَل على نحو فعال من ِقبل السلطة القضائية بطرق عديدة                 

ذلك من األحكام القانونية مختلفة، بما في ذلك التطبيق المباشر للعهد، أو تطبيق األحكام الدستورية أو غير 
وثمة حاجة خاصة لوجود آليات إدارية من       . المماثلة، أو األثر التفسيري للعهد في تطبيق القانون الوطني        

أجل إعمال االلتزام العام المتمثل في التحقيق في المزاعم المتعلقة باالنتهاكات تحقيقاً سريعاً وشامالً وفعاالً 
 ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي تتمتع بصالحيات مناسبة .من خالل هيئات مستقلة ونزيهة
أما تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في المزاعم المتعلقـة باالنتهاكـات          . أن تسهم في تحقيق هذه الغاية     

ويشكل وقف االنتهاك المستمر عنصراً أساسياً من    . فيمكن أن يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق مستقل للعهد         
 .ر الحق في االستفادة من سبيل انتصاف فعالعناص

 أن تقوم الدول األطراف بتوفير سبل الجبر لألفراد الذين انتُهكت           ٢ من المادة    ٣وتقتضي الفقرة    
ودون توفير هذا الجبر لهؤالء األفراد، ال تكون قد تمت تأدية االلتزام بتـوفير              . حقوقهم المشمولة بالعهد  

وباإلضافة إلى اشتراط الجبر . ٢ من المادة ٣ساسي بالنسبة لفعالية الفقرة سبيل انتصاف فعال، وهو أمر أ
، تعتبر اللجنـة أن العهـد       ١٤ من المادة    ٦، والفقرة   ٩ من المادة    ٥الصريح المنصوص عليه في الفقرة      

وتالحظ اللجنة أن الجبر يمكن أن يشمل، حيثما كان ذلـك مناسـباً،             . يتطلب عموماً دفع تعويض مناسب    
، وإعادة االعتبار، وأشكال الترضية، مثل االعتذارات العلنيـة، واالحتفـاالت التذكاريـة العلنيـة،               الرّد

وضمانات عدم التكرار، وإدخال تغييرات على القوانين والممارسات ذات الصلة، فضـالً عـن إحالـة                
 .مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان إلى القضاء

ض بدون وجود االلتزام الذي يشكل جزءاً ال يتجـزأ          وعلى العموم، فإن غايات العهد سوف تُقوَّ       
وتبعاً لذلك، فإن من الممارسات المتكررة      .  والمتمثل في اتخاذ تدابير لمنع تكرر انتهاك العهد        ٢من المادة   

للجنة في الحاالت التي تُعَرض عليها بموجب البروتوكول االختياري أن تُضمِّن آراءها الحاجة إلى اتخاذ               
ز تلك المتصلة تحديداً بإتاحة سبل االنتصاف للضحايا، وذلك من أجل تجنب تكـرر نـوع                تدابير تتجاو 

 .وهذه التدابير قد تتطلب إدخال تغييرات على قوانين الدولة الطرف أو ممارساتها. االنتهاك الذي حدث

 عن حـدوث انتهاكـات لـبعض الحقـوق         ١٥وحيثما تكشف التحقيقات المشار إليها في الفقرة         
ولين عن تلك االنتهاكـات إلـى       ئة بالعهد، يجب على الدول األطراف أن تكفل إحالة أولئك المس          المشمول
وكما في حاالت التخلف عن إجراء التحقيقات، فإن عدم إحالة مرتكبي االنتهاكات إلى القضـاء               . القضاء

ما يتعلق بتلك ذه االلتزامات تنشأ بصفة خاصة فيوه. يمكن أن يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق مستقل للعهد
االنتهاكات المعترف بأنها تشكل أفعاالً جنائية إما بموجب القانون المحلي أو القانون الدولي، مثل التعذيب               



 

 ٥٥

، واإلعدام بإجراءات موجزة أو )٧المادة ( أو المهينة نسانيةإالالوما يماثله من ضروب المعاملة القاسية أو 
والواقـع أن   ).  في أحيان كثيـرة    ٦، والمادة   ٩ و ٧المادتان  (ي  ، وحاالت االختفاء القسر   )٦المادة  (تعسفاً  

مشكلة إفالت مرتكبي هذه االنتهاكات من العقاب، وهي مسألة تثير قلقاً مستمراً لدى اللجنة، قـد تشـكل                  
وعندما تُرتكَب هذه االنتهاكات كجزء من اعتـداء        . ماً يسهم في تكرر حدوث هذه االنتهاكات      همعنصراً  

 . منهجي على السكان المدنيين، فإنها تشكل جرائم ضد اإلنسانيةواسع النطاق أو

وتبعاً لذلك، وحيثما يرتكب الموظفون العموميون أو وكالء الدولة انتهاكات للحقوق المشـمولة              
بالعهد والمشار إليها في هذه الفقرة، ال يجوز للدول األطراف أن تعفي مرتكبي هـذه االنتهاكـات مـن                   

وعالوة على ذلك،   . ثلما حدث في بعض حاالت العفو والحصانات القانونية المسبقة        المسؤولية الشخصية م  
ليس هناك أي وضع رسمي يبرر اعتبار األشخاص الذين قد يكونون متهمـين بارتكـاب مثـل هـذه                   

كما ينبغي إزالة المعوقات األخرى أمـام تحديـد         . االنتهاكات متمتعين بالحصانة من المسؤولية القانونية     
ة القانونية، ومن هذه المعوقات االحتجاج بإطاعة أوامر الرؤساء أو ِقَصر ُمدد التقادم في الحاالت المسؤولي

كما ينبغي للدول األطراف أن تساعد بعضها البعض لكي يحال إلى القضاء            . التي ينطبق فيها مبدأ التقادم    
ستوجب العقوبة بمقتضـى القـانون      أولئك األشخاص الذين ُيشتَبه بارتكابهم أفعاالً تشكل انتهاكاً للعهد وت         

 .المحلي أو الدولي

أن الحق في االستفادة من سبيل انتصاف فعال قد يقتضي في بعض الظروف             وترى اللجنة كذلك     
أن تتخذ الدول األطراف وتنفذ تدابير مؤقتة لكي تتجنب استمرار االنتهاكات وتسعى ألن تجبر، في أقرب                

 .د نجم عن هذه االنتهاكاتفرصة ممكنة، أي ضرر يمكن أن يكون ق

وحتى في الحاالت التي تكون فيها النظم القانونية للدول األطراف مزودة رسمياً بسبل انتصـاف    
ومن المفترض أن يعزى هذا إلى عدم تطبيق سـبل االنتصـاف          . انتهاكات للعهد رغم ذلك   تحدث  فعالة،  

لى الدول األطراف أن تقدم في تقاريرها الدوريـة         وتبعاً لذلك، ُيطلَب إ   . تطبيقاً فعاالً في الممارسة العملية    
 .معلومات عن العقبات التي تعترض استخدام سبل االنتصاف القائمة استخداماً فعاالً
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ي اعترفت األمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الـذ               
 ، في حرية الفكر والوجدان والدين     اًكل إنسان حق  "  منه على أن   ١٨، حيث تنص المادة     ١٩٤٨اعتمد عام   

 اعتماد هذا   ىتلوقد  " ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره               
إال أن كافة تلك المحاوالت قد اإلعالن محاوالت عدة لوضع اتفاقية خاصة بالحق في حرية الدين والمعتقد 

 . باءت بالفشل
الذي اعتمدته الجمعية العامـة لألمـم        كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        

، إذ  به من حقوق وحرياتقرأ وذلك من بين ما ،، بالحق في حرية الدين أو المعتقد١٩٦٦المتحدة في عام 
 بنود بهذا الخصـوص؛     ةلخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع      من العهد الدولي ا    ١٨تنص المادة   

 :وهي أن
 ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته          ،حق في حرية الفكر والوجدان والدين     اللكل إنسان    .١

في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبـد وإقامـة الشـعائر                   
 .لتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حدةوالممارسة وا

ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتنـاق                     .٢
 .أي دين أو معتقد يختاره

ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القـانون والتـي                   .٣
 ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقـوق                 تكون

 .اآلخرين وحرياتهم األساسية

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية  .٤
 .أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

إطار تطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان، خصصت اتفاقيات دولية ملزمة لتنـاول مـادة      وفي   
ولكن نظرا لتعقد الموضوع الذي . واحدة أو أكثر من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اسـية اللصـيقة     من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولالعتبارات السي         ١٨تعالجه المادة   
 .بموضوعها لم يصبح الموضوع الذي تعالجه هذه المادة محال التفاقية دولية حتى اآلن

 تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة بدون       ،وبعد عشرين سنة من مناقشات وكفاح وعمل شاق        
  بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علـى أسـاس  اً إعالن١٩٨١تصويت عام  

يفتقر إلى الطبيعة اإللزامية وال يتضـمن  نه أ، إال ١٩٨١الدين أو المعتقد سيشار إليه فيما بعد بإعالن        
 أنه مازال يعتبر أهم تقنين معاصر لمبـدأ حريـة الديانـة           غيرالنص على آلية لإلشراف على تنفيذه       

 .والمعتقد
                                                 

 .٢٢التعليق العام رقم . اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ) ٥(
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  :مضمون اإلعالن
عصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو عالن بشأن القضاء على جميع أشكال التاإليشتمل @

 )٦(المعتقد على ثماني مواد

 األخرى تـدابير  فيما تتناول المواد الخمس . معنية  حقوقاً ٦ و ٥ و ١المواد  : هيتعالج ثالث منها     
 .تتعلق بالتسامح والوقاية من التمييز

عرض للتمييز القـائم    وتعرض مواد اإلعالن إلطار عام يكفل سيادة مناخ من التسامح وعدم الت            
 بعض الفقرات لتناول واجبات الـدول، والمؤسسـات         ١٩٨١وقد خصص إعالن    . على الدين أو المعتقد   

الدينية، واآلباء، واألوصياء، وكذلك تناول بعض القضايا والموضوعات التي تخص األطفال، ومجموعات 
 .معينة من األفراد

  : التعريف القانوني ـ١المادة 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ١٨ة بعدد من الحقوق الواردة في المادة        تقر هذه الماد   
 :والسياسية؛ هي

 .حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد -
 .حرية الفرد في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره -
بمفرده أو  الحق في إظهار الدين أو المعتقد عن طريق التعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم،               -

 .ةمع جماعة، وأمام المأل أو على حد

 .رد في اعتناق دين أو معتقد ماكراه من شأنه أن يخل بحرية الفإلالحق في عدم التعرض  -

حق الدولة في تنظيم أو فرض قيود على حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته مرهون بما قد                   -
 أو النظـام    ،ورية لحماية األمن العام    على أن تكون تلك الحدود ضر      ،يفرضه القانون من حدود   

 . أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية، أو األخالق العامة، أو الصحة العامة،العام

  : الجهات التي يمكن أن تمارس التمييزـ ٢المادة 

تتناول هذه المادة أربع جهات قد تمارس التمييز؛ مؤكدة على أنه ال يجوز تعريض أحد للتمييـز                  
 :يوه ،هامن قبل
 . يدولة على المستوى الوطني واإلقليمي والمحل -
 .مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية -
 .مجموعات من األشخاص -
 .شخص -

 
                                                 

 .دليل دراسي: حرية الدين أو المعتقد. وتاجامعة منيس )٦(
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  : الترابط مع الصكوك األخرى لحقوق اإلنسان ـ٣المادة 

 وصكوك دولية أخرى، حيث تشير إلى أن التمييز         ١٩٨١توضح هذه المادة الترابط بين إعالن        
 وأنه مدان بوصفه ، لمبادئ األمم المتحدة وإنكاراً،ن أو المعتقد يمثل إهانة للكرامة اإلنسانيةعلى أساس الدي

الواردة  ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    انتهاكا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية المنصوص عليها ف       
 :بالتفصيل في

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -

 . الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدولي -

 : اتخاذ التدابير الالزمة ـ٤المادة 

توضح هذه المادة أن على الدول بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني أن تتخذ ما يلـزم مـن                   
 :تدابير لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد، ومن ذلك

ي جميع مجاالت الحياة المدنية واالقتصادية والسياسـية واالجتماعيـة     اتخاذ ما يلزم من تدابير ف      -
 .والثقافية

 .سن أو إلغاء تشريعات لمنع التمييز إن لزم األمر -

اتخاذ جميع التدابير المالئمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات األخرى في               -
 .هذا الشأن

  :ل اآلباء واألوصياء واألطفا ـ٥المادة 

 :وفقا لهذه المادة فإن

أو ن على الطفل الحق في تربيـة األوالد وفقـا لعقيـدتهم الدينيـة               يلآلباء أو األوصياء الشرعي    -
  .معتقداتهم

 عليـه،   حق الطفل في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو األوصياء الشـرعيين     -
الديـه أو األوصـياء     عتقد يخالف رغبـات و     تعليم في الدين أو الم     يوحقه في أال يجبر على تلق     

 .الشرعيين عليه

ته على روح التفاهم    ئ، وأن يتم تنش   حق الطفل في الحماية من التمييز على أساس الدين أو المعتقد           -
  .والتسامح

يه، يجب أن تؤخذ في الحسبان  حين ال يكون الطفل تحت رعاية والديه أو األوصياء الشرعيين عل -
  .رغباتهم المعلنة

 .جب حماية الطفل من الممارسات الضارة لنمائه أو صحتهي -



 

 ٥٩

  : إظهار الدين أو المعتقدـ ٦المادة 
 :يشمل الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، الحريات التالية

إقامة وصيانة أماكن لهذه    حرية ممارسة العبادة أو عقد االجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، و            -
 .ضاإلغرا

 .ت الخيرية أو اإلنسانية المناسبةحرية إقامة وصيانة المؤسسا -
 بطقـوس أو    حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد واألشياء الضرورية المتصلة           -

 .عادات دين أو معتقد ما
 .وتوزيع منشورات حول هذه المجاالتحرية كتابة وإصدار  -
  .مناسبة لهذه األغراضقد في أماكن حرية تعليم الدين أو المعت -
 .غير مالية، من األفراد والمؤسساتحرية التماس وتلقى مساهمات طوعية، مالية و -
 الحاجة إلـيهم لتلبيـة   دعوليف الزعماء المناسبين الذين ت   حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخ        -

 .متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد
 اد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده؛حرية مراعاة أيام الراحة واالحتفال باألعي -
حرية إقامة وإدامة االتصاالت باألفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المسـتويين               -

 .القومي والدولي
  : التشريعات الوطنية ـ٧المادة 

ـ           وفقاً وص عليهـا فـي      لهذه المادة يجب أن تكفل التشريعات المحلية الحقوق والحريات المنص
 .اإلعالن على نحو يمكن كل فرد من التمتع بها

  : الحمايات القائمةـ ٨المادة 
تشير هذه المادة إلى أنه ليس في اإلعالن ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حـق                    

لعهد الدولي محدد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وا   
 . الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

عالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الـدين أو              اإل ويعد
 ولكنه اتفاق ودي بين الدول تم اعتماده بعد عشـرين سـنة مـن               ،المعتقد غير ملزم من الناحية القانونية     

المعقدة، واآلن وعلى الرغم من مرور حوالي ربع قرن على اعتمـاده مـن قبـل                المناقشات واألحداث   
مازالت هناك بعض المواضيع الحساسة قائمة وبحاجـة إلـى توضـيح            والجمعية العامة لألمم المتحدة؛     

 : ومعالجة، ومنها
ـ   ،  التبشير الديني ،  القانون الديني أو الوطني في مقابل القانون الدولي        ى االعتراض الضميري عل

اختيار أو  ،  ادعاءات سمو أو دنو ديانات أو معتقدات      ،  وضع المرأة في الدين أو المعتقد     ،  الخدمة العسكرية 
وسائل اإلعالم العامة والـدين أو المعتقـد،        ،  التسجيل الديني والقوانين الخاصة بالتجمع    ،  ام ديني لتزاتغيير

 .والعالقة بين الدين أو المعتقد والدولة



 

 ٦٠

 ١٩٩٣ن عام   ينسان في دورتها الثامنة واألربع    اللجنة المعنية بحقوق اإل   م أصدرت   هموفي تطور   
ن  إ ي حرية الفكر والوجدان والدين إذ      وهو ما يعد شرحا تفصيلياً لمحتوى الحق ف        ،)٢٢(التعليق العام رقم    

ا يكون له  ومن ثم    ، ألحكام العهد ومواده   ح وهي بمثابة شر   ،التعليقات العامة هي جزء ال يتجزأ من العهد       
 . تصديقها على العهد في حال عدم تحفظها على هذا البندبعدنفس اإللزام الواقع على عاتق الدولة 

ـ   ) ١٨(ويكتسب هذا النص أهمية كبيرة كونه يعد بمثابة مذكرة شارحة للمادة             ولي دمن العهد ال
ية التي تقدمها إلى    أن تتضمن تقاريرها الدور   بن الدولة مطالبة    إحرية الدين أو المعتقد، ومن ثم ف      الخاصة ب 

 . اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان معلومات تفصيلية كما وردت في التعليق العام
א٧( ٢٢א:( 

هدف إيضاح أو التأكيد على بعض      إلنسان عدد من التعليقات العامة ب     أصدرت اللجنة المعنية بحقوق ا     
لي للحقوق المدنية والسياسية ال توضـح كافـة األبعـاد           الحقوق التي رأت أن المادة المتضمنة في العهد الدو        

 مـن   ١٨والدين الوارد في المادة     والوجدان   الحق، ونظراً لألهمية الكبيرة للحق في حرية الفكر          بهذاالمتعلقة  
 بهذه الحقوق وهو ما جاء به التعليـق         لمعنية ضرورة إصدار تعليق عام خاص     العهد الدولي فقد رأت اللجنة ا     

 : الذي تضمن عدد من المبادئ والتفصيالت الهامة التي نستعرضها فيما يلي) ٢٢(العام رقم 

 ١-١٨  الوارد في المادة)الذي يشمل حرية اعتناق العقائد(إن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين   .١
هو حق واسع النطاق عميق االمتداد؛ وهو يشمل حرية الفكر في جميع المسائل وحريـة االقتنـاع                 

وتلفت اللجنة انتباه الدول . سواء جهر به المرء بمفرده أو مع جماعةمعتقد واعتناق دين أو الشخصي 
األطراف إلى أن حرية الفكر وحرية الوجدان تتمتعان بنفس الحماية التي تتمتع بهـا حريـة الـدين                  

تى في  كما يتجلى الطابع األساسي لهذه الحريات في أن هذا الحكم ال يمكن الخروج عنه ح              . والمعتقد
 . من العهد٢-٤حاالت الطوارئ العامة، على النحو المذكور في المادة 

، وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين        واإللحاديةالعقائد التوحيدية وغير التوحيدية      ١٨وتحمي المادة    .٢
 ليست مقصورة في تطبيقها    ١٨والمادة  .  واسعاً تفسيراً" عقيدة"و" دين"وينبغي تفسير كلمتي    . أو عقيدة 

على الديانات التقليدية أو على األديان والعقائد ذات الخصائص أو الشعائر الشبيهة بخصائص وشعائر 
 أديان أو عقائد ألي سـبب       ةولذا تنظر اللجنة بقلق إلى أي ميل إلى التمييز ضد أي          . الديانات التقليدية 

 قد تتعرض للعداء من جانب من األسباب، بما في ذلك كونها حديثة النشأة أو كونها تمثل أقليات دينية      
 .طائفة دينية مهيمنة

وهي . حرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة عن حرية المجاهرة بالدين أو بالعقيدة ١٨وتميز المادة  .٣
 قيود أيا كانت على حرية الفكر والوجدان أو على حرية اعتناق دين أو عقيدة يختارها                ةال تسمح بأي  
نسان في اعتناق اآلراء إ بالحماية دون قيد أو شرط شأنها شأن حق كل فهذه الحريات تتمتع. الشخص

ال  ١٧ و ٢-١٨ووفقا للمـادتين    . ١-١٩دون تدخل من غيره، حسبما هو منصوص عليه في المادة           
 .يمكن إجبار أي شخص على الكشف عن أفكاره أو عن انتمائه إلى دين أو عقيدة

                                                 
 . ٢٢التعليق العام رقم . اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان )٧(
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بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على "ه أو عقيدته ويجوز للفرد ممارسة حريته في المجاهرة بدين .٤
 وتشمل حرية المجاهرة بدين أو عقيدة في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم مجموعة              ،"حدة

 عـن    مباشـراً  ويمتد مفهوم العبادة إلى الطقوس والشعائر التي يعبر بها تعبيراً         . واسعة من األفعال  
 ال يتجزأ من هذه الطقوس والشعائر، بما في ممارسات المختلفة التي تعتبر جزءاًالعقيدة، وكذلك إلى ال

ذلك بناء أماكن العبادة، والصيغ واألشياء المستعملة في الشـعائر، وعـرض الرمـوز واالحتفـال                
 ، طقوس الدين أو العقيدة وممارستهما على الشعائر فحسب        تباع ا وال يقتصر . العطالت وأيام الراحة  ب

 قواعد غذائية، واالكتساء بمالبس أو أغطية للرأس متميـزة،  تباع اد يشمل أيضا عادات مثلبل إنه ق 
والمشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معينة من الحياة، واستخدام لغة خاصة اعتادت على أن تتكلمها 

وباإلضافة إلى ذلك، تتضمن ممارسة الدين أو العقيدة، وتدريسهما، أعمـاال هـي             . إحدى الجماعات 
دارة الجماعات الدينية لشؤونها األساسية، مثل حرية اختيار قادتها الدينيين ورجال إجزء ال يتجزأ من 

دينها ومدرسيها، وحرية إنشاء معاهد الهوتية أو مدارس دينية، وحرية إعداد نصوص أو منشورات              
 .دينية وتوزيعها

دين أو معتقد تنطوي بالضـرورة      أي  " يكون له أو يعتنق   "نسان في أن    إوتالحظ اللجنة أن حرية كل       .٥
 أو فـي    ،على حرية اختيار دين أو معتقد، وهي تشمل الحق في التحول من دين أو معتقد إلى آخر                

 اإلكراه ٢-١٨وتمنع المادة . اعتناق آراء إلحادية، فضال عن حق المرء في االحتفاظ بدينه أو معتقده     
 أو أن يعتنق دينا أو معتقدا، بما في ذلك ،عتقدالذي من شأنه أن يخل بحق الفرد في أن يدين بدين أو م

التهديد باستخدام القوة أو العقوبات الجزائية إلجبار المؤمنين أو غير المؤمنين على التقيد بمعتقداتهم              
كمـا أن  .  أو التحـول عنهـا  ،خالص لطوائفهم، أو على االرتداد عن دينهم أو معتقداتهم     الدينية واإل 

تي تحمل نفس القصد أو األثر، كتلك التي تقيد حرية الحصول على التعليم             السياسات أو الممارسات ال   
 وسائر أحكام العهد، تتنافى مـع المـادة         ٢٥أو الرعاية الطبية أو العمل أو الحقوق المكفولة بالمادة          

 . ويتمتع بنفس الحماية معتنقو جميع المعتقدات التي تتسم بطابع غير ديني،٢-١٨

مثل التاريخ العام   تدريس مواضيع   في المدارس العامة    أن يتم    تسمح ب  ٤-١٨  اللجنة أن المادة   ترىو .٦
إن حرية اآلبـاء أو األوصـياء       و ،للديانات، وعلم األخالق إذا كان يتم بطريقة حيادية وموضوعية        

   الشرعيين في ضمان حصول أطفالهم على تعليم ديني وأخالقي وفقا لمعتقداتهم، والواردة في المـادة          
 وتالحـظ   ،١-١٨ق بضمان حرية تعليم دين أو عقيدة، وهو ضمان مذكور في المادة             ، تتعل ٤-١٨

اللجنة أن التعليم العام الذي يشمل تلقين تعاليم دين معين أو عقيدة معينة هو أمر ال يتفق مع المـادة                    
 .ية تلبي رغبات اآلباء واألوصياء ما لم يتم النص على إعفاءات أو بدائل غير تمييز٤-١٨

، ال يجوز أن تكون المجاهرة بالديانة أو المعتقد بمثابة دعاية للحرب أو دعوة إلـى                ٢٠لمادة  ووفقا ل  .٧
وكمـا  .  على التمييز أو العداوة أو العنـف       الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً       

ه من واجب الدول األطراف أن تسن قـوانين لحظـر هـذ            )١٩(١١ذكرت اللجنة في تعليقها العام      
 .األعمال
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 بتقييد حرية المجاهرة بالدين أو العقيدة إال إذا كان القانون ينص على قيـود               ٣-١٨ وال تسمح المادة   .٨
أو حقـوق   ،ضرورية لحماية السالمة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامـة               

 ، على أن يدين بدين أو معتقد      ماإلرغا وال يجوز تقييد تحرر الفرد من        ،اآلخرين وحرياتهم األساسية  
. أو أن يعتنق دينا أو معتقدا، وحرية اآلباء واألوصياء في كفالة التربية الدينية أو األخالقية ألبنـائهم                

وينبغي للدول األطراف، لدى تفسير نطاق أحكام القيود الجائزة، أن تنطلق مـن ضـرورة حمايـة                 
في المساواة وعدم التمييز ألي سبب من األسباب        الحقوق المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك الحق         

والقيود المفروضة يجب أن ينص عليها القانون كمـا يجـب عـدم             . ٢٦ و ٣ و ٢المحددة في المواد    
 من ٣ وتالحظ اللجنة أنه ينبغي تفسير الفقرة       ،١٨ة  تطبيقها على نحو يبطل الحقوق المكفولة في الماد       

 قيود ألسباب غير محددة فيها، حتى لو كان يسـمح بهـا             فال يسمح بفرض  : تفسيرا دقيقا  ١٨المادة  
 وال يجوز تطبيق القيود إال لألغراض       ،كقيود على حقوق أخرى محمية في العهد، مثل األمن القومي         

 وأن تكـون    ،التي وضعت من أجلها، كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تستند إليـه              
وتالحظ اللجنـة  . غراض تمييزية أو تطبيقها بطريقة تمييزيةوال يجوز فرض القيود أل   . متناسبة معه 

أن مفهوم األخالق مستمد من تقاليد اجتماعية وفلسفية ودينية عديدة؛ وعليه يجب أن تسـتند القيـود                 
المفروضة على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد بغرض حماية األخالق إلى مبادئ غير مسـتمدة               

شخاص الخاضعون بالفعل لبعض القيود المشروعة، مثل السجناء،        ويظل األ . حصرا من تقليد واحد   
. يتمتعون بحقوقهم في المجاهرة بدينهم أو معتقدهم إلى أقصى حد يتمشى مع الطابع المحدد للقيـود               

وينبغي أن تقدم تقارير الدول األطراف معلومات عن كامل نطاق وآثار القيود المفروضة بموجـب               
 .قيود المستندة إلى القانون أو التي يتم تطبيقها في ظروف محددة، سواء منها ال٣-١٨المادة 

إن االعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي، أو باعتبار أن أتباعهـا                 و .٩
يشكلون أغلبية السكان، يجب أال يؤدي إلى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها فـي                 

، كما يجب أال يؤدي إلى أي تمييز ضد أتباع الديانات األخرى            ٢٧ و ١٨ذلك المادتان   العهد، بما في    
وبشكل خاص فإن بعض التدابير التـي تميـز ضـد غيـر             . أو األشخاص غير المؤمنين بأي دين     

المؤمنين، مثل التدابير التي تقصر األهلية للعمل في الحكومة على من يدينون بالديانة المهيمنـة، أو                
 خاصة على ممارسة ديانـات أخـرى،         امتيازات اقتصادية لهؤالء أو التي تفرض قيوداً       التي تعطي 

 ومع ضمان التساوي فـي التمتـع        ،تتعـارض مع حظر التمييز القائم على أساس الدين أو العقيدة         
من  ٢٠ من المادة    ٢والتدابير المنصوص عليها في الفقرة      . ٢٦ بالحماية المنصوص عليه في المادة    

مة تحمي من انتهاك حقوق األقليات الدينية وسائر المجموعات الدينيـة فـي             همل ضمانات   العهد تمث 
، ومن أعمال العنف أو االضطهاد الموجهة ضد        ٢٧و١٨مجال ممارسة الحقوق التي تكفلها المادتان       

ـ            . تلك المجموعات  ة وتود اللجنة أن تبلّغ بالتدابير التي تتخذها الدول األطراف المعنية لحماية ممارس
 وبالمثـل، فـإن     ،جميع األديان أو العقائد من االنتهاك ولحماية أتباع هذه األديان والعقائد من التمييز            

هو أمر ضروري  ٢٧حصول اللجنة على معلومات فيما يتعلق بحقوق األقليات الدينية بموجب المادة 
. ان والدين والعقيـدة   لكي تقيم اللجنة مدى قيام الدول األطراف بإعمال الحق في حرية الفكر والوجد            

 أن تضمن تقاريرها معلومات تتعلق بالممارسـات التـي          ويتعين على الدول األطراف المعنية أيضاً     
 . يعاقب عليها القانون بوصفها تجديفيةتعتبر في قوانينها وأحكامها القضائية أموراً



 

 ٦٣

عالنات إائح، أو في    وإذا كانت مجموعة من المعتقدات تعامل كإيديولوجية رسمية في الدساتير واللو           .١٠
األحزاب الحاكمة، وما شابه ذلك، أو في الممارسة الفعلية، فإن هذا يجب أال يـؤدي إلـى إعاقـة                   

أو أية حقوق أخرى معترف بها بموجب العهد، أو إلى أي            ١٨الحريات المنصوص عليها في المادة      
 .تمييز ضد األشخاص الذين ال يقبلون اإليديولوجية الرسمية أو يعارضونها

 علـى   )االستنكاف الضميري (وقد طالب الكثير من األفراد بالحق في رفض أداء الخدمة العسكرية             .١١
واستجابة لهذه المطالب، عمد عدد متزايد      . ١٨ أساس أن هذا الحق ناشئ عن حرياتهم بموجب المادة        

عتقدات دينية أو   من الدول، في قوانينها الداخلية، إلى منح المواطنين الذين يعتنقون، اعتناقا أصيال، م            
غير دينية تحظر أداء الخدمة العسكرية، إعفاء من الخدمة العسكرية اإلجبارية، واالستعاضة عنهـا              

والعهد ال يشير صراحة إلى الحق في االستنكاف الضميري، بيد أن اللجنة تعتقد             . بخدمة وطنية بديلة  
القوة بهدف القتل يمكن أن يتعارض لزام باستخدام ألن اإل ١٨أن هذا الحق يمكن أن يستمد من المادة   

وعندما يعتـرف القـانون أو      . بشكل خطير مع حرية الوجدان والحق في المجاهرة بالدين أو العقيدة          
.  على أساس طبيعة معتقداتهم الشخصية     العرف بهذا الحق، ال يجوز التمييز ضد المستنكفين ضميرياً        

وتدعو . سبب تخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية      ب وبالمثل، ال يجوز التمييز ضد المستنكفين ضميرياً      
اللجنة الدول األطراف إلى تقديم التقارير عن الشروط التي يمكن بموجبها إعفاء األشـخاص مـن                

 .، وعن طبيعة الخدمة الوطنية البديلة ومدتها١٨ إلى حقوقهم بموجب المادة الخدمة العسكرية استناداً

אאאW

من العهد   وفاء الدول األطراف في كلىى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان اإلشراف على مدتتول 
 من قبـل    ىبشأن تقديم شكاو   الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري األول الملحق به        

 وهذه اللجنة هي عداماإل عقوبة إلغاءوالهادف إلى  األفراد، والبروتوكول االختياري الثاني الملحق به أيضاً
 من ١٨المعنية بمراقبة مدى وفاء الدول بإعمال الحق في حرية الفكر والوجدان والدين كما جاء في المادة 

كيفية التعامل معها   ونستعرض فيما يلي طريقة عمل اللجنة و      ) ٢٢(العهد الدولي، وكذلك التعليق العام رقم       
  .واالتصال بها

وعـن التقـدم      األطراف أن تقدم تقارير عن التدابير التي اعتمدتها         للعهد فإن على الدول    ووفقاً 
ـ       وعن أية عوامل   ،المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف بها فيه         ىومصاعب يمكن أن تؤثر عل

ـ العهد بالن ويتعين تقديم التقرير األول خالل سنة من بدء نفاذ. تنفيذه  ىسبة للدولة الطرف المعنية، ثم عل
 كما تختص اللجنة باستالم ودراسة بالغات تنطـوي         ،اللجنة ذلك  أن تقدم تقارير الحقة كلما طلبت     الدول  

العهد بأن دولة طرف أخرى ال تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها العهد، فيما   دولة طرف فيادعاء ىعل
بالغـات   الم ودراسة تعترف فيه باختصاص اللجنة باستأصدرت الدولة الطرف المقدمة للبالغ إعالناً لو

بالتزاماتها تجاه العهد قد أصدرت  مماثلة فيما يخصها، وكذلك يجب أن تكون الدولة التي يدعى بعدم وفائها
  .إعالنا تعترف فيه باختصاص اللجنة بهذا الخصوص
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من األفراد  وفيما يتعلق بالبروتوكول االختياري األول فإن اللجنة تختص باستالم ودراسة بالغات 
انتهاك للحقوق المنصوص   بوقوعادعاء الدول األطراف في البروتوكول تتضمن إحدىضعين لوالية الخا

لألشخاص الخاضعين لوالية إحـدى الـدول    بموجب البروتوكول االختياري األول يحق. عليها في العهد
 في العهد الدولة قد انتهكت أحد حقوقهم المنصوص عليها األطراف في البروتوكول والذين يدعون أن تلك

وال . ، توجيه بالغات مكتوبة إلي اللجنة لتنظر فيهـا االنتصاف المتاحة محلياً والذين استنفذوا جميع سبل
المقدمـة   للجنة النظر في أي بالغ ال يتعلق بدولة طرف في هذا البروتوكول، وينظر في البالغات يمكن

بهذا الخصوص سرية ما  ئق عمل اللجنة في جلسات مغلقة، وتعتبر جميع وثابموجب هذا البروتوكول سراً
 بيانـات  ةالطرف المعنية الكشف عن أي بيد أنه يمكن لصاحب البالغ والدولة. لم تقرر اللجنة خالف ذلك

 أما نصـوص المقـررات      .الطرفين احترام السرية   ومعلومات تتعلق بالمداوالت ما لم تطلب اللجنة من       
ء، وقرارات إعالن عدم قبول بالغ ما، وقرارات وقـف          اآلراـ   النهائية للجنة بخصوص تلك البالغات    

  .ويكشف عن أسماء أصحاب البالغات ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك  فتعلنـالنظر في بالغ ما

 منه بأن   ٣المادة   وفيما يتعلق بالبروتوكول االختياري الثاني فإن الدول األطراف تلتزم بمقتضى          
 ٤ للمـادتين  ووفقاً. اتخذتها لتنفيذ أحكامه علومات عن التدابير التيتتضمن تقاريرها المقدمة إلي اللجنة، م

 الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفـاً            منه يمتد اختصاص اللجنة في استالم      ٥و
ليشمل أحكام البروتوكول الثاني ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيـد               ال تفي بالتزاماتها،   ىأخر
المعنيتين قد   البروتوكول أو االنضمام إليه، على أنه يلزم أن تكون كلتا الدولتينىالتصديق علعند  عكسال

.  من العهد٤١ورد في المادة   لما يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوي بين الدول وفقاًإعالناًقدمت 
ياريين األول والثاني، يمتـد     البروتوكولين االخت  هذا كما أنه بالنسبة للدول األطراف في كل من         

الواردة من أفراد، ليشمل أحكام البروتوكول الثاني بالنسـبة للـدول            اختصاص اللجنة في استالم الرسائل    
  هذا البروتوكول أوىعكس عند التصديق عل يفيد التصدر الدولة الطرف المعنية بياناً األطراف فيه ما لم

 . إليهاالنضمام

الخلقية الرفيعـة    ذوي المناقب " من    مستقالً  خبيراً ١٨حقوق اإلنسان من    وتتألف اللجنة المعنية ب    
الخبراء في اللجنة بصفتهم الشخصية،  ويعمل هؤالء". المشهود لهم باالختصاص في ميدان حقوق اإلنسان

 في أعضاء اللجنة تمثيل مختلف الحضارات ىالسري، ويراع وتنتخبهم الدول األطراف في العهد باالقتراع
 .الرئيسية  النظم القانونيةوكذلك

اجتماعاتهـا   قدستغرق كل دورة ثالثة أسابيع، وتعهذا وتجتمع اللجنة ثالث دورات في السنة، وت 
نوفمبر في مكتب األمم المتحدة بجنيف،  ييوليه وف وفيألمم المتحدة بنيويورك، مارس في مقر ا عادة في

لجمعية العامة لألمم المتحدة تغطية لكافة أعمالها بما        الذي تقدمه إلى ا    هذا ويتضمن التقرير السنوي للجنة    
 مالحظاتها بخصوص التقارير المقدمة من الدول األطراف، وكذلك مقرراتها بخصوص الشكاوى في ذلك

 .المقدمة من قبل األفراد
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ذات   مواد أو مسائل مختـارة ىممارسة إعداد تعليقات عامة علفي  ١٩٨١ت اللجنة في عام بدأ 
الدول األطراف في  ، وقد سعت اللجنة بعد أن اكتسبت خبرة كبيرة من خالل النظر في تقاريرصلة بالعهد

دة جميع األطراف المعنيـة بـاحترام       فاإ العهد، إلى أن تتيح تلك الخبرة من خالل إصدار تعليقاتها العامة          
 ىمام الدول األطراف إلالعهد بفعالية أكبر، والسترعاء اهت الحقوق المقررة في العهد، ولكي تعزز من تنفيذ

عدد كبير من التقارير، واقتراح تحسينات على عملية إعـداد التقـارير،    أوجه القصور التي كشف عنها
العهد، ودعم أنشطة الدول األطراف والمنظمات الدولية في تعزيـز وحمايـة حقـوق               وإيضاح متطلبات 

التعاون  في العهد، وأن تساهم أيضا في دعمكما يمكن للتعليقات العامة أن تفيد دوال غير أطراف  اإلنسان،
  .بين الدول وفي تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على الصعيد العالمي

المعاهدات المتعلقة  وتحرص اللجنة علي متابعة أعمال الهيئات اإلشرافية األخرى المنشأة بموجب 
هدات متعلقة بحقوق اإلنسان معا  تسهيل مهمة الدول األطراف في عدةى منها علبحقوق اإلنسان، وحرصاً

 أمكـن  ىمة أعمالها معها متاء موى إلىالهيئات، وتسع  اللجنة حدوث تنازع مع أعمال أي من تلكىتتفاد
 السنوي لرؤساء تلك الهيئات، وبما يصدر عن تلك الهيئات من باالجتماع اًاهتمامهذا وتولي اللجنة . ذلك

ذات  ارك اللجنة بفاعلية في مختلف أنشطة األمم المتحدةوتعليقات وتوصيات عامة، هذا كما تش اجتهادات
التفاهم التـي وقعـت     بالمبادرة الناشئة عن مذكرة خاصاًاهتماماًكما تولي اللجنة . الصلة بحقوق اإلنسان

اإلنمائي بشأن التعاون فـي تنـاول        عليها مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة        
اإلنسان، بما في ذلك تحسين وتطـوير المعـايير    من القضايا واألنشطة في مجال حقوقمجموعة واسعة  

الدول األطراف ألحكام معاهدات حقوق اإلنسان وقدرتها على ممارسة  متثالاالكمية والنوعية لتقييم مدى 
  .اإلدارة الجيدة

אאאאאא

 على يد لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، قررون الخاصون والممثلون الخاصون المتأسس 
تنص عليها اتفاقيات تجبر الحكومات ) دولية قانونية(وليس باتفاقية ما، ولذلك فهم ال يتمتعون بأية سلطات 
تالت في وجه وكل ما يستطيعون عمله هو تكوين التك. على اتخاذ إجراءات أو منع انتهاك حقوق اإلنسان
وبمقدورهم التقدم بشكاوى فردية لممثلي الحكومات . الحكومات وإجبارها على احترام حقوق اإلنسان

كما يستطيعون اإلعالن عن القضايا الفردية وذلك عن طريق . وإجبارهم على منع انتهاك حقوق اإلنسان
وجه لهم الحكومات الدعوة بذلك، وعالوة على ذلك، بإمكانهم زيارة الدول عندما ت. إصدار بيانات صحفية

 ويعمل المقررون الخاصون والممثلون الخاصون على ،وكتابة تقرير بوضع حقوق اإلنسان في هذا البلد
مة مثل الميثاق العالمي للحقوق المدنية هممساندة الحقوق المبينة في وثائق حقوق اإلنسان الدولية ال

 .والسياسية، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
يعمل المقررون الخاصون والممثلون الخاصون بصفتهم الشخصية، وبالرغم من أن بعضهم من             

ولين الحكوميين، يتمتع الكثير منهم بقدر أكبر من الخبرات في حقوق اإلنسان وهي             ئالدبلوماسيين أو المس  
مكتب المفـوض   الخبرة التي اكتسبوها في القطاع غير الحكومي، كما يدعم عملهم فريق من العاملين في               

 . السامي لحقوق اإلنسان في جنيف
أسست لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المقررين الخاصين والممثلين الخاصـين لمشـكالت              

يعرفـون  ( أو لـدول بعينهـا       ،)يعرفون بالمقررين أو الممثلين المتخصصـين     (معينة في حقوق اإلنسان     
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 على المقرر المتخصص هو المقرر الخاص المنوط بمنـع          ومثال). بالمقررين أو الممثلين المعنيين بدولة    
ولم يتم تأسيس المقررين    . التعذيب، ومثال على المقرر المعني بدولة معينة هو المقرر الخاص ألفغانستان          

الخاصين أو الممثلين الخاصين كمكاتب دائمة، حيث تجتمع لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كل عـام                
 .اًس مقررين أو مندوبين جددوتجدد أو تسحب أو تؤس

 :)٨(المقرر الخاص المنوط بحماية حرية الديانة أو المعتقدات

، والمقـرر  ١٩٨٦المتحدة لحقوق اإلنسان منصب المقرر الخاص في عـام   أسست لجنة األمم 
 يهدف عمل المقرر الخاص إلـى منـع  ، والتونسي الجنسية السيد عبد الفتاح عمرو، الخاص الحالي هو

 .والتمييز بسبب الديانة أو المعتقداتالتعصب 
  : للحق في حرية الدين أو المعتقدكيفية إرسال شكوى إلى المقرر الخاص

مواضيع تقع داخل نطاق تفويض المقرر الخاص كما هو مذكور  ترسل الشكاوى التي تتعلق بأية 
مقرر الخاص ويجب أن تحتوي إلى ال وال يوجد نموذج ثابت لرفع الشكوى، كتابياً آنفاً، إلى المقرر الخاص
  :شكواك المعلومات التالية
  .المزعومين هوية الضحية أو الضحايا
 .التعريف بمرتكبي االنتهاك

وبالتالي ال يتم قبـول  (التي قامت بإرسال الشكوى ) المنظمات(المنظمة  أو) األشخاص(هوية الشخص 
  .)المصدر الشكاوى مجهولة

 . وقع فيه االنتهاك محل الدعوىوصف تفصيلي لظروف الحادث الذي  
 هويتك غيـر معروفـة،      يو الشخص الذي يمثله وتريد أن تبق      الحظ أنه إذا كنت أنت المدعي أ       

يجب تضـمين   و .يمكنك، في شكواك المكتوبة، طلب أال يتم كشف اسمك للعامة أو للدولة محل الشكوى             
لمثال أماكن االعتقال السابقة والحالية،     على سبيل ا  (التفاصيل األخرى ذات الصلة باالنتهاك محل الشكوى        

 ). أية شهادات طبية صادرة لضحية االنتهاك، هوية الشهود على حدوث االنتهاك محل الشكوى
 أو التي يظهر منها أنها ذات       ،كقاعدة عامة، ال يلتفت إلى البالغات التي تتضمن لغة فيها إساءة           

ث والتفاصيل المتصلة المذكورة أعـاله بشـكل        يجب أن تصف المراسالت حقائق الحد     و .اتجاه سياسي 
 .واضح ودقيق

 :  التالي ترسل الشكاوى على العنوان
The Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief  
Office of the High Commissioner for Human Rights  
14 – 8 Avenue de la Paix ,1211 Geneva 10, Switzerland  
Tel : 00 41 22  9000 917 - Fax : 00 41 22 917 9006  

                                                 
ليـات  آ اسـتخدام : المدافعين عن حقـوق اإلنسـان   دليل. حول العنف ضد المرأة  المركز العربي للمصادر والمعلومات  -أمان   )٨(

 .الدولية وإجراءات حقوق اإلنسان
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אאא אW 

لحماية حقوق اإلنسان في أي بلد قد تقع على عاتق حكومـة تلـك               ن المسؤولية األساسية  إحيث   
 .الدولية ينص على أنه يجب استنفاد الوسائل المحلية قبل المجيء بشكواك لآللية البلد، فالقانون الدولي

استعمال جميع اإلجراءات المتوفرة لديك في بلدك للسعي وراء          استنفاد الوسائل المحلية يعني   إن   
هذه اإلجراءات تشـمل إحضـار   . وراء العدالة فيما يتعلق بانتهاك سابق لحقوقك حماية حقوقك أو السعي

 .محكمة أو اإلدالء بشكوى إلى هيئة الشرطة القضية إلى

 ، أو قمت بمحاولـة السـتنفاد      ،أنك قد استنفدت  أثبات  ة الدولية   اآللي في شكواك إلى  عليك  ويجب   
 واتخاذ أي حدث ألي ،تفاصيل الشكوى التي قدمت بها إلى السلطات المحلية شمل جميعويالوسائل المحلية 

 .قانوني إجراء

ن أنه قد ال تتوفر الوسائل المحلية أحيانا أو قد ال يكـو  يدرك أيضاً ومع ذلك، فإن القانون الدولي 
  إذا كان باستطاعتك عرض الوسائل المتوفرة، الحاجة الستنفاد الوسائل المحليةوفال تدع . فعاليةةلديها أي

 .لديك غير فعالة على المستوى الوطني

مثل تهديد الموت، الخوف من حدوث ( تخص التهديد بالحياة وإضافة على ذلك، إذا كانت شكواك 
، )د يكون فيه معرضا لخطر تنفيذ اإلعـدام       لينفى الشخص إلى ب   من أن     أو الخوف  ،تنفيذ موجز باإلعدام  

 .متطلبات الستنفاد الوسائل المحلية فليست هناك من

 ؟ ما الذي يمكن للمقرر الخاص أو الممثل الخاص تقديمه لمساعدتك

 :الشكاوى الفردية 
وق بهـا،   عندما يتلقى المقرر الخاص أو المندوب الخاص شكوى ما يرى أنها ذات أهمية وموث               

 .عالوة على وقوعها ضمن اختصاصه، يمكنه عندئٍذ اتخاذ إجراء

يمكنه رفع الشكوى إلى الحكومة المعنية، ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه بوسـعه إرسـال                و  
معلومات تتعلق بالشكوى للحكومة ومطالبتها بالرد على هذه المعلومات، كما يجوز له إصدار بيان صحفي 

 .يةحول قضية فرد

وخالل إجراء االتصاالت، يمكن للمقرر الخاص أو المندوب الخاص حث الحكومة المعنية على               
كما . التحري، والمحاكمة، وفرض العقوبات المناسبة، وتوفير التعويضات لضحايا انتهاك حقوق اإلنسان          

 . قبليمكنه حث الحكومات على اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع مزيد من االنتهاكات في المست

وعندما تتعلق إحدى الشكاوى بقرب وقوع تهديد بانتهاك حقوق اإلنسان، يمكن للمقرر الخاص أو   
 . المندوب الخاص إرسال طلب عاجل إلى الحكومة المعنية يحثها على اتخاذ إجراء لمنع هذا االنتهاك
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 حماية حقوق اإلنسـان     يزور المقررون الخاصون والممثلون الخاصون الدول للنظر في موقف         
. الواقعة ضمن اختصاصهم؛ ومع ذلك يجب أن توجه لهم حكومة هذه الدولة الدعوة قبل القيام بالزيـارة                

 . لهمدعوات من الدول ال تصدر اًومما يدعو لألسف، أن عدد

وخالل زيارة هذه الدول، يمكن للمقرر الخاص أو الممثل الخاص االجتماع بممثلي الحكومـة،                
. ات غير الحكومية، ومناصري حقوق اإلنسان، وغيرهم من األطراف المهتمة بهذا الموضـوع            والمنظم

. وإذا كان المقرر الخاص أو الممثل الخاص يخطط لزيارة بلدك، فقد يكون من المفيد االتصال به مقـدماً                 
 :كاتبهم فيتعرف عن الزيارات المستقبلية للمقررين الخاصين أو الممثلين الخاصين، يجب االتصال بملول

c/o Office of the High Commissioner for 
Human Rights 

United Nations Office at Geneva 
Geneva 1211 10 

Switzerland 
Tel:41 22 9179000 + Fax: 41 22 917 9006 +  

 بعد االنتهاء من الزيارة، يقدم المقررون الخاصون والممثلون الخاصون تقريراً يبينون فيه نتائج             
ومع ذلك، ال تولي اللجنة اهتماماً كبيراً إلى تنفيذ . بحثهم وتوصياتهم إلى لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

هذه التوصيات؛ فمعظم المقررين والممثلين يعانون من نقص بالغ في الموارد التي نادراً ما تتوافر لهـم                 
 . لمتابعة الزيارات التي كانوا قد قاموا بها للبلد



 

 ٦٩

אא
òîãbrÛa@òÜvÜÛ@ïÜàÈÛa@kíŠ‡nÛa@

@pbîÛe@óÜÇ@ïÜàÇ@kíŠ‡máßþañ‡îÔÈÛa@òí‹y@òíbà¨@ñ‡zn¾a@N@
 

  الهدف من التدريب
 والتابعة اإلنسانتعلقة بحقوق م المشاركين مهارة التعامل بشكل مباشر مع اللجان الدولية الإكساب .١

 .لمنظمة األمم المتحدة

 اللجان المعنية   إلىارير الموازية لتقارير الحكومات وتقديمها       التق إعداد المشاركين مهارة    إكساب .٢
 . المتحدةباألممبحقوق اإلنسان 

 المتحـدة   األمم في   اإلنسان حوار بناء مع اللجان المعنية بحقوق        إدارة المشاركين مهارة    إكساب .٣
 .وكيفية مواجهة الحكومات

 مدة التدريب من ساعة ونصف الساعة إلى الساعتين 

@:مجموعات  ثالثإلىالمشاركين يتم تقسيم 

 ويكون دورهم هو ، المتحدةاألمم في اإلنساندور أعضاء اللجنة المعنية بحقوق تأخذ   ـالمجموعة األولى
 واالستفسارات والمناقشات التـي     األسئلةقراءة تقرير الحكومة المصرية وتحضير مجموعة من        

 . الوفد الحكومي المصريأعضاءسوف يطرحونها على 

ومحاولـة  ، قراءة التقرير الحكومي جيداً الوفد الحكومي المصري ومهمتها هيتمثل ـعة الثانية  المجمو
 المجموعـة   أعضـاء ثم يحاول   ..   مقنعة به  إجاباتتوقع ما سوف تسأل عنه اللجنة وتحضير        

 يوجهوا نظر أنمثل ..   موقفهم ضعيف  أو..   عنها إجابة ت لديهم    ليس أسئلةالمناورة عند توجيه    
 . فرعية للبعد عن الموضوعات األساسيةأمور إلىة اللجن

ـ   ،تقوم بدور المنظمات غير الحكومية وتتولى قراءة تقرير المنظمات غير الحكوميـة  المجموعة الثالثة 
 وتحضير مداخالت توضح معلومات حقيقية وفعلية حول وضع حرية          ،وقراءة التقرير الحكومي  

 .لحكوميالعقيدة في مصر بخالف ما جاء بالتقرير ا

ـ  قد والوجـدان والعقيـدة،   رية خاصة الجزء المتعلق بحرية النيتم توزيع تقرير الحكومة المص األدوات 
 ٣٠ – ٢٠ن فترة نحو    ظمات غير الحكومية، ويترك المشاركو    وكذلك نفس الجزء من تقرير المن     
 .دقيقة للقراءة وتحضير المداخالت
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تعقد جلسة ما بين أعضـاء اللجنـة ووفـود           و ،اإلنسانيتولى المدرب دور رئيس لجنة حقوق        
 دقيقة يكون الهدف منها بالنسبة لمنظمات عـرض وجهـة نظـرهم             ٢٠المنظمات غير الحكومية لنحو     

 األمورواستجالء الحقائق حول وضع حرية العقيدة في مصر، وتكون مهمة اللجنة االستفسار عن بعض               
 . حرية العقيدةأوضاعمات حول  وجمع أكبر قدر من المعلو،ةالغامضة في تقرير الحكوم

لي هذه الجلسة جلسة أخرى رسمية بين أعضاء اللجنة وبـين الوفـد الحكـومي الرسـمي                 ثم ت  
 الوفد، ثم يبدأ    أعضاءالمصري، وتبدأ الجلسة بتقديم الوفد الرسمي لنفسه بحيث يقوم رئيس الوفد بتعريف             

 االستفسارات والتساؤالت ألعضاء الوفـد      الحوار والمناقشات بحيث يقوم عدد من أعضاء اللجنة بتوجيه        
  . وهكذااألسئلة من أخرى، ثم يلي ذلك جولة لإلجابة ثم يعطى الوفد الحكومي فرصة ،الحكومي

، ثـم    البدء بما هو جيد من حيث التزام الدولـة بتقـديم التقـارير             واألعضاءعلى رئيس اللجنة     
 .  دقيقة٣٠وتستمر هذه الجلسة لنحو . بيات السلإلىيجابيات التي جاء بها التقرير ثم الدخول اإل
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 : بنهاية الجلسة يكون المشارك قد تعرف على
 .إليها التي تنتمي وبين الدياناتوالممارسات التي تقوم بها التفريق بشكل واضح بين النظم السياسية  •

 مخالفة لنصوص القانون الدولي أو إرهابية بأعمال دولة من الدول أو من األشخاص  قيام مجموعةأن •
 أو الدولـة،    أو المجموعة تلك   إليها الديانة التي تنتمي     إدانة مبادئ حقوق اإلنسان ال يترتب عليها        أو

 . بين تلك المبادئ السامية واألعمال غير اإلنسانيةالتفرقةعدم 

، نتيجة الخلط بين مبادئ     ما نقوم به من أعمال تلقائية تنطوي على تعصب وكراهية         محاولة اكتشاف    •
 .األديان وتصرفات معتنقيها

 اهيـة   عنصرية وكر  ، وبيان مدى انطوائها على    مناقشة بعض الشعارات التي تتبناها بعض الثقافات       •
د فـي الـوطن      اليهودي في الخطاب السـائ      صورة – باوأور المسلم في الخطاب السائد في       صورة"

 ". صورة العربي في الخطاب السائد في إسرائيل –العربي 

 مدة الجلسة ساعتان      
ل ا من أعم  اإلسرائيليةيبدأ المدرب بفتح مناقشة عامة حول ما يجري في فلسطين وما تقوم به الدولة                •

 على  اًحضثم يسأل حول ما يمكن أن يعد عنصرية أو          .. في مواجهة الفلسطينيين   إنسانيةوحشية وال 
 الصورة من نماذج اًات والخطاب السائد، ويوزع المدرب بعضوالسياس ،الكراهية في هذه الممارسات

المنظمة العربية لمناهضـة     أعمال لما ورد في      وفقاً ةسرائيلي اإلعالم اإل  أجهزة للعرب في    اإلعالمية
 .)٩(التمييز

                                                 
مجموعة من المهتمين بكشف ومناهضـة كافـة مظـاهر التمييـز             ربية لمناهضة التمييز هي منظمة غير حكومية قام بتأسيسها        المنظمة الع   ) ٩(

 .اإلعالميـة والقانونيـة والثقافيـة    اإلنسان والشرائع الدولية المستقرة والمتعارف عليها، باستخدام كافة الوسائل والعنصرية المخالفة لحقوق
 التمييز والعنصرية في العالم وبخاصة تلك التي تُمارس بداخل المجتمع اإلسـرائيلي سـواء        ى مناهضة كافة صور   ويركز نشاط المنظمة عل   

ينبع ذلك التركيز من التجاهل الـذي       و. ىضد بعض شرائحه من عرب ويهود أو ضد العرب عموماً أو ضد بعض الشعوب واألديان األخر               
بمناهضـة   لكافة الشرائع الدولية لحقوق اإلنسان من قبل معظم المنظمات والهيئات المهتمـة  تحظى به هذه الممارسات اإلسرائيلية المخالفة

الحمالت والجهود المنظمة التي تقودهـا منظمـات إسـرائيلية           كما أن نشاط المنظمة يمتد إلى كشف حقيقة       . التمييز والعنصرية حول العالم   
كما أن ، للسامية في العالم العربي لإليحاء بشيوع العداء.م الغربي بصورة موجهةإعالمية عربية وتوزيعها في العال وصهيونية لترجمة مواد

تقاليد التسامح والقبول باآلخر والتعايش بين األديـان والثقافـات والحضـارات والشـعوب               المنظمة تسعى إلبراز وإحياء وإشاعة وتحديث     
التاريخية وروافدها    العربية في مختلف حقبها    الثقافةبها   قاليد التي ُعرفت  والجماعات، في الشرق األوسط، بما في ذلك الدول العربية، تلك الت          

 ، يمكن مراجعة صفحة المنظمة واالستناد إلى ما ورد فيها من مواد واختيار بعضها للتوزيع الثقافية
org.online-aad.www://http . 
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 على الكراهية   اً حض أو يعد عنصرية    أن يعيد السؤال هل هناك ما يمكن        اإلجابات عدد من    يبعد تلق  •
ثم تكرار نفس السؤال على الجانـب       .. اإلجابات من   اًعدد عدد ي؟ و  ضد اليهود  من الجانب الفلسطيني  

 هل يخلط العرب بين الصهيونية كحركة عنصرية وبين الديانة اليهوديـة            ى، بمعن العربي بشكل عام  
 ؟بشكل عام 

فيسأل المدرب هل تعتبر صورة اليهـودي فـي           بالنفي، ؤالين األخيرين س في ال  اإلجابات جاءت إذا •
 شيء في مقابل المال هو نوع أي العربي بوصفه البخيل المرابي الذي يمكن أن يبيع واإلعالم األفالم

 ثم يشرح الفرق بين الصهيونية كحركة سياسية والدين اليهـودي           ،من العنصرية والدعوة للكراهية؟   
 .كدين سماوي

 .الصورةعم، يبدأ المدرب في سؤال المتدربين حول كيفية تغيير تلك إن كانت اإلجابات ن •

، ويشـرح   العنصرية أي حد تعبر عن      ىلإ و باوأور للمسلمين في    السائدة الصورةيسأل المتدرب عن     •
 . كدين سماوياإلسالم الذي تقوم به بعض الجماعات السياسية، وبين اإلرهابالمدرب الفرق بين 

 ىويوزع عل  مجموعات    أربع إلىن  يدقيقة ثم يتم تقسيم المشارك     ٤٥حو  تستغرق هذه المناقشات ن    
ويطلب  المستشار السياسي لرئيس الجمهورية،      لبازا أسامةلثالث مقاالت كتبها الدكتور     عرض   المتدربين

 :ل مجموعة التركيز على موضوع محددمن ك
 .، وهل هو حقيقي أم وهميحقيقة الهولوكوست :المجموعة األولى

 .ليه في المقاالت المشار إىمعني معاداة السامية بالمعن  :ة الثانيةالمجموع
 .ناإلسرائيلييمظاهر التعصب بين العرب و  :المجموعة الثالثة
  كشف  اب اإلعالمي العربي بحيث يركز على      التي يمكن بها تحسين الخط     التوصيات :المجموعة الرابعة 

 . لليهودية كدينسات الصهيونية دون أن يخل باالحترام الواجبممار
بحيث تقوم كل مجموعة بعرض األفكار الرئيسية التي جاءت في هذا الموضـوع مـع تحديـد                  

 . ثم تعليقات من خارج المجموعات،إضافات لديهم أية ت ما كانوإذا ،موقفهم ورأيهم فيها
كل  دقائق ل  ١٠ثم  ..   دقيقة للقراءة وتحضير العرض واالتفاق على اآلراء       ٢٠يأخذ المشاركون    

 .مجموعة للعرض والمناقشة من باقي المشاركين
لمبادئ ا و ، مناقشتها في الجلسة   ت دقيقة على األفكار األساسية التي تم      ١٥خر  آيؤكد المدرب في     

ن يستشهد بما يتعرض    أالعامة وضرورة التفريق بين النظم والممارسات السياسية وبين الديانات، ويمكن           
هـور عـدد مـن الرسـومات        ظلصاق تهمة اإلرهاب باإلسالم و    إبعد  له المسلمون في أوروبا وأمريكا      

 .باإلرهابي) ص(الكاريكاتورية في الصحف والمجالت الغربية تصف الرسول 
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  كذب؟أمة هل الهولوكوست حقيق
 والشعور الكـاذب غيـر      األعمىالقارة األوروبية عدة ممارسات يسيطر عليها التعصب        شهدت   

 إحساس طـاغ بـأن غيـرهم هـو          ى وهو شعور قام في بعض األحيان عل        ،  الغير ىالمبرر بالتفوق عل  
هرة  وانعكس كل هـذا فـي الظـا         ،  لمجرد أنه مختلف عن األوروبيين      ، بالضرورة متخلف وغير متمدن   

 كل هذا في الوقـت الـذي كـان فيـه األوروبيـون يفـاخرون فيـه بثـورة                     ، االستعمارية اإلمبريالية 
 واإلنجازات الفلسفية والفكرية والعملية التي حققت لإلنسـان   ،  وعصر النهضة  enlightenment االستنارة

  .  من التقدم العلمي الذي كان نتاجا لعقل متميز متفوق هائالًقدراً

 ـ نظرة تعال   من المالمح المميزة لتلك الحالة األوروبية النظرة لليهود ـ جامعات وأفراداً وكان 
ـ  ى ممـا أد    ،  لمجرد أنهم مختلفون عن غيرهم في الديانة والشكل والطباع          ، وشك وارتياب   انتشـار   ى إل

 محاولة  ى حد وصل إل   ى إل  ،  التي قصد بها ترويعهم وإيجاد المبرر الضطهادهم        ، الممارسات المعادية لديهم  
 فنجد   ،  وغرباً  القارة األوروبية شرقاً   أنحاء وانتشرت تلك الظاهرة في كثير من         ، تصفيتهم والقضاء عليهم  

 ووقعت   ،  أطلق عليها اسم البوجروم     ،  الجماعات اليهودية  ىأن روسيا القيصرية شهدت هجمات جماعية عل      
ط القارة األوروبية وبلغ ذروته في الحقبة النازية في         تلك الهجمات في وقت مقارب لما كان يحدث في وس         

 في حين أن     ،  وهي أحداث سوف نتعرض لها فيما بعد        ، ألمانيا والدول التي احتلتها في شرق وغرب القارة       
 ى وبعبارة أخـر    ،  عن تلك األفكار والممارسات الظالمية الهمجية غير اإلنسانية        باقي القارات كانت بعيداً   

جمعت في تلك الفترة بين التقدم المادي والعلمي والصناعي والحضاري وبين الكثير من صور فإن أوروبا 
 هذا التنـاقض    ى وجوب القضاء عل   ى دون أن يتنبه األوروبيون إل      ، التخلف والتردي المعنوي واألخالقي   

  .  األقل تضييق دائرتهىالمشين أو عل

ن بعض الكتاب والمعلقين المحدثين وبعض هؤالء  فسوف نجد أ ،  الحركة النازيةىوإذا انتقلنا إل 
  تعاطفاً في الوطن العربي يبدون أحياناًاإلسالم ىالذين انخرطوا في نشاط جماعات سياسية تنسب نفسها إل

 اإلطالق ما يربط بين النازية ى ناسين أنه ليس هناك عل ،  مع النازية ويدافعون عنها وعن أعمالهافجاً
 تفوق الجنس ى تستند إل ،  رؤية عنصرية عرقية متعصبةى وأن فلسفة النازية تقوم عل ، والعرب أو المسلمين

 الحل النهائي للقضاء ى عن طريق اللجوء إل ،  وتعطي نفسها الحق في إبادة اآلخرين ، عداه  ماىاآلري عل
وحيدة التي لقيت  ولم يكن اليهود هم الفئة ال ،  نحو منهجي منظم وصارمى عل اليهود بتصفيتهم جسدياًىعل

  .  بل خضع لها الغجر والسالفيون والعجزة والمعوقون والمتسولون ، هذه المعاملة الوحشية

                                                 
 .)المحرر (٢٠٠٢  ديسمبر٢٥-٢٣ في جريدة األهرام في الفترة من تم نشرهاعرض لثالثة مقاالت  )١(
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 وركيزة  ،  أساسياًوقد جعل هتلر هذا الجانب من نظريته التي شرحها في كتابه كفاحي عنصراً 
الذي يقف الشعب  (   كل الفئات التي تعترض طريق الجنس اآلريىيعتمد عليها في دعوته للقضاء عل

 ى وفي سعيه لتأليب رجال الصناعة وأصحاب الشركات الكبر ،)  درجاته نقاء وعبقريةى أعلىاأللماني عل
 ى إما بالسيطرة عل ،  تخريب االقتصاد األلماني وإضعاف الرايخ الثالثىعلي اليهود الذين ال عمل لهم سو
 عن طريق  ، بية ونشر األفكار الماركسية الشيوعية أو الوالء لجهات أجن ، حركة تداول المال واإلقراض

  . االنحالل الخلقي
وكان من أبشع الوسائل التي استخدمها هتلر لتصفية الجماعات اليهودية في ألمانيا وفي جميـع                

ـ         ! الدول التي احتلتها جيوشه     ى معسكرات االعتقال الجماعي التي استخدمت فيها وسائل عدة للقضـاء عل
 التي كانت واحدة من الوسائل       ،  وأطلق عليها بعد ذلك اسم الهولوكوست أي المحرقة         ، حلة ما اليهود في مر  

 الدخول غير   ى ومنها التجويع واإلجبار عل     ،  أنصاره ومعاونيه للتخلص من اليهود     ىالتي اقترحها هتلر عل   
ى     دول أخـر   ى إل ارياإلجب مع جنود النازي والتهجير االستيطاني       إطالقاًمسلحين في قتال غير متكافئ      

 الذي تم بمقتضاه تهجير اليهود األلمان الذين  ، اإلجباري وكان أوضح مثال لهذا التهجير  ) في شرق أوروبا ( 
 وعندما أغلقت بولندا الحدود في وجه هؤالء المهجـرين بغيـر             ،  بولندا ىينحدرون من أصول بولندية إل    

م من الجماعات غير المرغوب فيها مثل الغجر وهـؤالء   تم وضع اليهود ـ مع غيره  ، رضاهم وإرادتهم
 concentration الذين ينحدرون من أصول سالفية ـ في معسكرات أطلق عليها بعد ذلـك وصـف   

camps، هو معسكر أوشـفيتس ـ بيركنـاو ـ ويختلـف      اإلطالق ى وكان أشهر تلك المعسكرات عل 
  ،  غير المرغـوب فيهـا     األخرىهود والجماعات   المؤرخون في تحديد الوسائل التي استخدمت لتصفية الي       

  ،  اليهود جماعيـاً   ى للقضاء عل   ساماً وشكك بعض هؤالء المؤرخين في أن ألمانيا النازية استخدمت غازاً         
عند العدد الدقيق لليهود الذين القوا حتفهم فـي هـذه            يجوز أن نتوقف    كما أننا ال    ، تعنينا وتلك تفاصيل ال  

 بدليل أن تعداد اليهود في بولندا وألمانيا وروسـيا           ، ؤكد أن هذا العدد بلغ عدة ماليين       فمن الم   ، المعسكرات
 كما أن عدد السكان اليهود في مدينة         ،  تحت االحتالل النازي    ملموساً وهولندا وفرنسا قد انخفض انخفاضاً    

فقط بعد احتالل    ربع مليون    ى إل  ١٩٤٠  قد انخفض من نصف مليون نسمة عام       "أوكرانيا" عاصمة   "كييف"
 وهو ما ال يمكن تفسيره إال بتعرض الجماعات اليهودية لممارسات ترتب عليها              ، األلمان لها ببضعة أشهر   

 لعمليات تصـفية أودت      أي أنهم كانوا هدفاً     ،  تهم معينة  إليهمقتل أعداد كبيرة منهم جماعيا دون أن توجه         
 من الحكم النازي أحياء يتـذكرون       بوا من ديارهم فراراً    ومازال بعض اليهود الذين هر      ، بحياة أعداد هائلة  

 وال يقلل من بشاعة هذه الجريمة التي كانت أبعد  ، جيدا األهوال التي عانوا منها وهم أطفال وصبية صغار
 غير اليهود قد تعرضـت لممارسـات        ى والعدالة أن تكون شعوب وجماعات أخر      اإلنسانيةما تكون عن    

  . ن القوات النازية أعدمت عدة ماليين من الروس المحاربين وغيرهمكد أؤ فمن الم ، مشابهة
 كل هذا فقد سجلت بعض وقائع تلك المحرقة في أفالم سينمائية في وقت لم تكن                ىوباإلضافة إل  

 حد الخدع السينمائية والفبركة التي أصبحت شائعة هذه األيام باستخدام أجهزة            ىفيه السينما قد تطورت إل    
 بحيث إنه ال يمكن قول إن مسألة اإلبادة الجماعية لليهود            ،simulators وسائل محاكاة الواقع  الكمبيوتر و 
  . كانت أكذوبة



 

 ٧٥

 تمـت   يند شككوا في صحة أرقام اليهود الـذ       وصحيح أن بعض الكتاب األوروبيين وغيرهم ق       
مهم هو المبدأ ولـيس الحجـم        فال  ،  غير أن هذا ال يهمنا في قليل أو كثير          ،  أيدي الفرق النازية   ى عل أبادتهم

 كما أن بعض الكتاب اليهود ـ مثل نورمان فينكلستين ـ قد ذكر فـي كتابـه صـناعة       ، الحقيقي للكارثة
 أن منظمات صهيونية هي التي جنت أكبر قـدر مـن االسـتفادة               ٢٠٠٠ الهلوكوست الذي نشر في عام    

 وذلك علي حساب ضحايا المحرقة ومن عانوا         ، بالتعويضات التي دفعتها ألمانيا تكفيرا عن جرائم النازية       
  .  ومنهم والدة المؤلف المذكور ، من هالك ذويهم في تلك المعركة البربرية

@_òîßbÛa@ña†bÈß@Š‡—ß@ìç@bß@
 بعنـوان انتصـار    بالتحديد أصدر الصحفي األلماني اليهودي فيلهيلم مار كتابـاً        ١٨٧٩  في عام  

-anti   استخدم فيه ألول مـرة تعبيـر معـاداة السـامية            ،  غير ديني  اليهودية علي األلمانية من منظور    
Semitism              دون   ،  وكان مدلول هذا التعبير حسبما استخدمه المؤلف هو الشعور المعادي لليهود بالـذات 

  ، غيرهم من الشعوب أو الجماعات غير اليهودية التي تندرج في عداد الجنس السامي من الناحية العلميـة                
  . غيرهم من الجماعات البشرية التي عاشت في الشرقكالعرب و
 يجب أن نتذكر أن الكتاب المشار إليه صدر بعد المضاربات التي             ، ولكي نفهم مدلول هذا التعبير     

 ألقوا ن الذي ،  التي أدت إلي إفالس كثير من األثرياء األلمان )١٨٧١(  أعقبت الحرب الفرنسية ـ البروسية 
  ه التطورات مقصورة علي بروسيا     ولم تكن هذ    ، واعتبروهم مسئولين عن هذا اإلفالس    باللوم علي اليهود    

 ى حت  ،  انتثرت في كثير من األحيان في شرق ووسط أوروبا         نهاإ بل    ،  وفرنسا وحدها   ) وهي منطقة ألمانية   (
ـ   ، تصور البعض أنها ظاهرة عامة      لهـذا  يراً وهكذا ذاعت النظريات والمفاهيم التي حاولت أن تجـد تفس

  .  أساس علمي أو أخالقيىيستند إل  ال عنصرياً إذا كان تفسيراًى حت ، السقوط
  ،  التمييز بين معاداة اليهودية ومعاداة السامية    ى جانب هذا تنبه بعض المفكرين األوروبيين إل       ىوإل 

 بـل إنهـم     ،السـيد المسـيح    للعقيدة اليهودية ذاتها ألن اليهود لم يؤمنوا ب         محضاً فاألولي تمثل عداء دينياًَ   
 أما الثانية فكانت حركة ضد الجماعات ذات سمات وطبائع وسلوكيات معينة             ، مسئولون عن إيذائه وصلبه   

  معاداة الشعب ذاته كجماعة بشرية     ى أي أن التعبير استخدم للداللة عل       ، ترتبط مباشرة بالمعتقدات الدينية    ال
 volk   باأللمانية أو  folk  أو   أي أنه أصبح يستخدم للتعبير عن العداء لليهود بوصفهم عرقـاً            ، باإلنجليزية 

  ،  ونتيجة لهذا المعني    ،  أو عقائدياًَ   عداء علماني وليس دينياً    ى فإن هذا التعبير يشير إل     ى وبعبارة أخر   ، جنساً
طـارد الشـخص    أما معاداة السامية فتظل ت ،  المسيحيةىكانت معاداة اليهودية تزول إذا تحول اليهودي إل    

  .  طالما أنها مسألة عرقية عنصرية ، بصرف النظر عن ديانته
 فكـان    ،  أساس االنتماء للديانة اليهوديـة     ىائم عل ق غير    علمانياً ولما كانت معاداة السامية مفهوماً     
لتي شاع  وكان من تلك األسانيد ا ،  أن يبحث أنصارها عن أسانيد معينة ليثبتوا بها نظريتهم ورؤيتهمطبيعياً

 وظلوا يرددون تلك الروايات      ،  ذلك ى ورواية فطيرة الدم وما إل      ، استخدامها بروتوكوالت حكماء صهيون   
 اليهود الكراهية   ى غير أن شيوعها أثار عل      ، ويروجون لها في مجتمعات مختلفة رغم أنه لم تثبت صحتها         

 الخوف من اليهـود     ى عند شعوب أخر    مما ولد   ،  أشرار متآمرون ومخادعون   أناسوالبغضاء بمقولة إنهم    
  . والرغبة في االنتقام منهم والحد من شرورهم
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 معاداة  ى ذاع استخدام تعبير معاداة السامية في الدوائر األوروبية بمعن          ، المهم أنه منذ ذلك الحين     
 االصطالح   ولم يكن أولئك الساسة الذين استخدموا هذا التعبير أو          ، اليهود وحدهم كأفراد وجماعات وشعب    

 الـذي يفيـد أن       ،  العلمي المستمد من علم األجناس والدراسات اإلثنية وأصل اإلنسان         ىيقصدون به المعن  
 وإنما كـانوا     ، ىالعرب وغيرهم ممن هم من ساللة سيدنا إبراهيم عليه السالم يندرجون تحت هذا المسم             

 ومن هنـا     ، ات عرفتها الشعوب األوروبية    معاداة اليهود وحدهم كجماعات أو فئ       ، يقصدون بمعاداة السامية  
  . جاء استخدام لتعابير مثل الشخصية اليهودية واألخالقيات اليهودية والثقافة اليهودية والشعب اليهودي

  :  افتراضين خاطئينىو أن هذا التفكير يستند أساسا إلويبد
ـ   األول   ،  أو أخالقيات واحـدة ، وجسمانياًاًجييولوب  ،  يشتركون في سمات واحدة ،  أن اليهود جميعا سواء  

 بصرف النظـر عـن       ، ة كالتجارة وإدارة المال وإقراضه بفوائد ربوي       ،  مهن معينة  ىويقبلون عل 
  ، انتسبوا إليها والوسط االجتماعي الذي ينتمون إليه اختالف البالد والمجتمعات التي نشأوا فيها أو

األوروبي مطابق تماما    القول إن اليهودي األمريكي أو     ف  ، هي أن هذا الطرح فاسد وغير سليم      يوبد
  ،  هو قول تنفيه الحقائق العلمية ) بني إسرائيل (   أو الهند   ) الفالشا ( هودي الشرقي القادم من الحبشة    للي
  .  دراسة موضوعية تظهر أن اليهود يتأثرون كغيرهم بالبيئة التي يعيشون فيهاةوأي

 ومن ثم فيجب أن  ، ثقافياً  أوسلوكياً  أو إما عرقياً ، عن باقي البشر  يختلفون تماماًأن هؤالء اليهود  ـ الثاني
آخرين ليسوا من نفس األصـل        أو  وبالتحديد يجب أن يعتبروا أغياراً      ، ينظر إليهم نظرة مختلفة   
 ـ وهم  وتبعا لهذا التفكير يمكن أن يصبح اليهود ، الثقافي لغيرهم من البشر الجنسي أو العرقي أو

 ى لنظريات عنصرية عدائية تؤدي إل ثمانية عشر مليونا من البشر ـ محالً ىتتعد أقلية ضئيلة ال
 عن الجماعات    طالما أنه يسهل فرزهم وتصنيفهم كجماعة مختلفة جذرياً         ، كراهيتهم واضطهادهم 

 يكونوا مـثلهم    يمكن أن   أن الغير ال   ى من الناس قد جبلوا عل      وذلك ألن كثيراً    ، التي يعيشون فيها  
 ومن هؤالء المفكرين يهود وقعوا في خطأ وضع اليهـود            ، في السمات واألخالقيات والسلوكيات   

 مثـل    ،  عمن عـداهم    كما أنهم مختلفون تماماً     ، جميعا في سلة واحدة واالعتقاد أنهم جميعا سواء       
 مثل الجـنس     حيث استخدم األخير تعبيرات     ، موسي هيس ومارتن بوبر وتيودور هيرتسل نفسه      

 التشابه الذي وجده بين يهـود فيينـا         ى كما أنه أشار أكثر من مرة إل        ، اليهودي والعرق اليهودي  
  . ويهود باريس

@_æìîè–@õbàØy@püì×ìmë‹i@òÔîÔy@ïç@bß@

 في مائـة وعشـر   ى دونت في صورتها األول  بروتوكوالً  ٢٤ عددهابرتوكوالت حكماء صهيون     
كبار حاخامات اليهود الذين قيـل إنهـم حـرروا هـذه البروتوكـوالت               ى إل  فقد نسبت زوراً   ،صفحات

قامة إمبراطورية عالمية تخضع لسـلطان      إ ى الذي يهدف إل    ،  ليسجلوا فيها مشروعهم التآمري     ،١٨٩٧ عام
 ويزعم أصحاب هذه األكذوبة أن ممثلين للماسونيين األحرار والليبراليين           ، اليهود وتديرها حكومة عالمية   

  .  العالمىنيين والملحدين واالشتراكيين تآمروا مع هؤالء الحاخامات لتمكينهم من تحقيق السيطرة علوالعلما
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 كملحـق    ،١٩٠٥  تلك البروتوكوالت المزعومة ألول مرة عـام       ىونشر الكتيب الذي يحتوي عل     
 المخطوط   أنه تسلم  ى الذي ادع   ، لكتاب ألفه رجل روسي كان يعمل في بالط القيصر اسمه سيرجي نيلوس           

 التي ادعت بدورها أنها سرقتها من أحـد         "ك" مدام   ىنه حصل عليها من سيدة تدع     أ ىمن صديق له ادع   
ـ               ، أقطاب الماسونية في فرنسا     ى غير أن نيلوس نفسه أخبر أحد النبالء الروس بأن هذه السيدة حصلت عل

 ثم   ، قها من أرشيف ماسوني    وأن هذا األخير سر     ، المخطوط من رئيس البوليس السري الروسي في فرنسا       
  .  بواسطة بعض المهاجرين الروس ١٩١٩  غرب أوروبا عامىانتقلت هذه البروتوكوالت المزعومة إل

 مـن غيـر      فـأوالً   ، وهناك الكثير من األدلة والقرائن التي تثبت أن هذه البروتوكوالت مزورة           
 ثم يسـجلوا     ،  العالم ى يخططوا للسيطرة عل   المعقول أو المنطقي أن يلتقي عدة أفراد من أقلية صغيرة لكي          

 ويكشـف المـؤامرة      أم آجـالً    البد أن يفتضح أمره عاجالً      ،  صفحات  ١٠٥  هذه المؤامرة في كتيب من    
 ألفه موريس جولي يسخر فيه من نابليون الثالث تحـت            ١٨٦٤  فقد ظهر كتاب في عام      وثانياً  ، المزعومة
 وقد اكتشف  ،  "السياسة في القرن التاسع عشر"  أو    "فيللي ومونتسكييه حوار في الجحيم بين مكيا    "   : عنوان

 عن هذا فمن الغريب أن  وفضالً ،  من أوجه الشبه بين الكتاب والبروتوكوالتبعض الخبراء المدققين كثيراً
تؤلف مجموعة من كبار الحاخامات اليهودية وثيقة كهذه دون أن يكتبوا فيهـا كلمـة واحـدة بالعبريـة                   

 والتي تصـدر     ) االشكنازيم (  ية التي يستخدمها يهود أوروبا    مستخدمة في التوراة والتلمود أو باللغة اليديش      ال
 ويضاف إلي هذا أيضا أن األحوال القلقة التي كانت  ،  اليومى عديدة في أوروبا واألمريكتين حت  بها صحف 

ه والربع األول من القـرن العشـرين        سائدة في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر وفي القرن الذي تال           
  )١٧٨٩  التي وقعت في عام    (   وكان أهمها الثورة الفرنسية     ، شهدت الكثير من الهزات السياسية والثورات     

 المحافظة التي تمسك بزمام الحكم في أوروبا شرقا وغربا ى وكانت القو ،١٩١٧ وبعدها ثورة البالشفة عام
 كثير من األساليب لوقـف عجلـة التـدهور فـي            ى فلجأت إل   ، قالقلتخشي من عواقب هذه الثورات وال     

 وربما كانت هذه البروتوكوالت من األساليب التي استخدمتها إلظهار أن ما يحدث في أوروبا                ، أوضاعها
  . بل في العالم أجمع هو مؤامرة نسجت خيوطها األقلية اليهودية في أوروبا

ـ        كذلك فإن من يطالع هذه البروتوكوالت        أن مؤلفيهـا    ى المزيفة سوف يكتشـف للوهلـة األول
 فيقولون في البروتوكول األول  ، يتطوعون بوصف اليهود ـ أي وصف أنفسهم ـ بأحقر الصفات وأدناها  

 ولم   ،  وبفضل الصحافة كدسنا الذهب     ،  وبقينا نحن وراء الستار     ،  من خالل الصحافة اكتسبنا نفوذنا      : يلي ما
 أي عاقل أن يصدق أن كبار رجال الدين ـ أي  ى ويصعب عل ، في أنهار من الدمنكترث ألن ذلك تسبب 

خوانهم إ ى أنفسهم وعلى ـ عل دين ـ يتطوعون بإلصاق هذه التهم بأنفسهم وبشعبهم وتسجيلها ـ تاريخياً  
  . في الدين

ـ                ، وأخيراً  ين  فإن من يطالع تلك البروتوكوالت بعناية وتدقيق لن يصعب عليـه اكتشـاف حقيقت
  : مهمتين

 فقد  ،أن معظم الموضوعات التي تشير إليها تلك البروتوكوالت كانت موضوعات روسية بحتة             ـ ىاألول
 كما حـوت    ، األرستقراطية الطبيعية الوراثية   ى وعما يسم   ،  عن االستبداد المطلق   تضمنت دفاعاً 
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 األوراق المزيفـة كـان       وكل هذا يبين أن كاتب هذه       ،  الليبرالية واالشتراكية  ى عل  شرساً هجوماً
 وأنه كان يعبر عن رؤية الطبقة الحاكمة الروسية فـي الفتـرة              ، روسيا في مفاهيمه واهتماماته   

  . األخيرة لحكمها

ـ  والثانية  فهـم   ،ًَ وقـت معـا  نفـس ال  ونقيضه في يءوالت تجعل اليهود مسئولين عن الش أن البروتوك  
 ى وعل  ،  وعن الرأسمالية واالشتراكية    ، لثورة المضادة  عن الثورة وا    ..  ن عن الخير والشر   ومسئول

ـ        ى نجد أن البروتوكول السادس يقول إن عل        ، سبيل المثال   ى الجماعات اليهوديـة أن تعمـل عل
 وواضح أن هذه التهم هـي        ، ى تعم حالة من الفوض    ى حت  ، تخريب الصناعة ورفع أجور العمال    

 في أوروبا في هذه المرحلة التي انتشرت        كان سائداً انعكاس للواقع االجتماعي واالقتصادي الذي      
 أساس أنهما معا من     ى وهكذا تم الجمع بين الرأسمالية واالشتراكية عل        ، فيها قيم العلمانية والنفعية   

  . اختراع اليهود

 علينا أن نأخذ بعين االعتبار أن هتلر قـد اسـتخدم هـذه البروتوكـوالت                 ،  جانب كل هذا   ىوإل 
 ويخربـون االقتصـاد     ، اليهود واالدعاء أنهم يتآمرون عليـه      ىريض الشعب األلماني عل   المزعومة لتح 

 ألنهم ال يـدينون للدولـة التـي         ،  تقويض كيان الدولة بالتآمر مع جهات خارجية       ى ويعملون عل  ،األلماني
لتي احتلتهـا    الذي تلخص في تطهير ألمانيا والدول ا        ،  مبتغاه ى كل هذا لكي يصل إل      ، يعيشون فيها بالوالء  

  .ً  إبادة عدد كبير من يهود أوروبا وتصفيتهم جسدياى إلى مما أد ، من اليهود
@_â‡Ûa@ñİÏ@òÔîÔy@ïç@bßë@

 ى فقد قامت في صورتها األول      ،  اليوم ىأما حكاية فطيرة الدم التي مازال البعض يستخدمونها حت         
 ـ في عيد الفصح سخرية  و كان طفالً قتل شخص مسيحي ـ حبذا ل ى اتهام اليهود بأنهم درجوا علىعل

  ،  ونظرا ألن عيد الفصح المسيحي وعيد بيسع اليهودي قريبان          ، واستهزاء بالسيد المسيح في مناسبة صلبه     
 خاصة  ،  الزعم بأن اليهود يستخدمون دماء ضحيتهم في شعائرهم وأعيادهم الدينيةىفقد تطورت الرواية إل

هم  الخرافة إن اليهود يصبون دماء ضـحايا       ىي هذه الروايات المبنية عل     وقيل ف   ، في عيد الفصح اليهودي   
الفطير غير المخمر يصنع في       ومن المعروف أن هذا الخبز أو       ) الماتزوه (  علي عجين الخبز غير المخمر    

  عليه السالم هربا منىعيد الفصح اليهودي تمجيدا لما قام به اليهود الذين غادروا مصر بقيادة سيدنا موس
 فقـد    ،  عماده الخبز   من مصر كانت تتطلب زادا كثيراً         ونظرا ألن رحلة الخروج     ، بطش فرعون ورجاله  

  ،  أال يـتم تخميـر الخبـز       ى وهو ما استدع    ،  أتباعه بأن يعدوا الخبز قبيل بدء الرحيل مباشرة        ىأمر موس 
 أو أنهم يسـتخدمون دمـاء        ،  ربهم ى أن اليهود يقدمون ضحايا بشرية إل      ىوتطورت األسطورة فيما بعد إل    

  . هؤالء الضحايا في صنع األدوية أو عالج الجروح الناجمة عن عملية الختان أو لتنشيط القدرة الجنسية
 فيكفي أن يذكر أي شـخص أنـه          ، وكان الترويج لتلك التهمة يأتي عند اختفاء أي طفل مسيحي          

 اتهام بعض اليهود المقيمين في      ىيتجه الناس إل   وسرعان ما     ، شاهد هذا الطفل يسير بجوار الحي اليهودي      
 وكانت عقوبة تلك التهمة عادة  ، هذا الحي بقتل الصبي وتصفية دمه الستخدامه في تقديم القرابين أو للعالج

ن حادثة من هذا القبيل قد وقعت في        إ ولم يقل أحد      ،  شنق المتهم  ى كانت تؤدي إل    وغالباً  ،  القسوة ىفي منته 
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 حيث اتهم يهود دمشق بقتل أحد الرهبان         ،١٨٤٠  إال في حادثة قيل إنها وقعت في دمشق عام          ، بلد إسالمي 
 وزعمت الرواية الملفقة أن      ،  عمارة بعد أن تم اختطافهما     إبراهيم وخادمه المسلم     ) األب توما  (  الفرنسسكان

 غير أن أحـدا لـم    ، صنع الماتزوه وأنهم قاموا بتصفية دمائهما الستخدامه في   ، الخاطفين كانوا من اليهود   
 ومن المفيد في هذا السياق أن نأخذ بعين االعتبار أن توجيه             ،  هذه الواقعة  ى عل  كافياً يستطع أن يقدم دليالً   

 اليهود قد شاع في األوقات التي اتهمت فيه جماعات أو شخصيات يهودية فـي الغـرب                 ىتلك التهمة إل  
 المرابين اليهود قد    نإ وقيل عندئذ     ، ةيق إقراضهم بفوائد ربوي    بعض رجال األعمال عن طر     ىبالقضاء عل 

 أسـطورة   ىمصوا دماء هؤالء الصناع أو التجار والزراع المساكين وتحولت عملية مص الدماء هذه إل             
الفطيرة المزعومة لكي تترسخ الصورة السلبية الرائجة في مجتمعات كثيرة عن اليهـود الـذين يتركـز                 

  . لربوينشاطهم في اإلقراض ا
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 أوال ألن العـرب      ،  عن هذا السؤال بـالنفي     ة اإلجاب ىأعتقد أن أي باحث منصف سوف يتجه إل        
 إذن فهم أبناء عمومة  ،  سيدنا إبراهيم عليه السالميؤمنون بأنهم ـ شأنهم في هذا شأن اليهود ـ من ساللة  

 هذا فال يمكن أن ينظر      ى وعل  ،  طالما أنهم يتفقون في األصل العرقي والثقافي        ، وليسوا غرباء أو مختلفين   
 فال يمكن أن     ،  طالما أنهم من ساللة واحدة وأصل مشترك        ، العرب لليهود نظرة عداء أو كراهية أو دونية       

  .  لنفسهذا فعل هذا يكون معادياًإ ألنه  ، نسب واحد  أصل أوى لمن كان يشترك معه إلان معادياًيكون اإلنس
 أن العرب لم ينظروا ـ طوال تاريخهم ـ لألغيـار أو    ىوتدل المؤشرات واألبحاث العلمية عل 

صطالح  أو عنصري حسب االي أساس إثنى أو عل ، اآلخرين من منطلق المفاضلة بين األجناس واألعراق
 فقريش كانت تحتل موقع القمة عـدة         ،  أساس قبلي بحت   ى وإنما كل التفاخر والتفاضل مبني عل       ، المعاصر

 عن هذا فلم يكن اليهود الذين يعيشـون مـع            وفضالً  ، قرون بين القبائل التي عاشت في الجزيرة العربية       
مات الشكلية الجسدية كتكوين الرأس      ال في الس    ، العرب في شبه الجزيرة مختلفين أو متميزين عن العرب        

 ولم يعرف التاريخ العربي نظام الجيتو        ،  وال في مناطق السكن     ، ولون البشرة وشكل العين واألنف والشعر     
 ولم يمارس اليهود الذين عاشوا في شبه الجزيرة العربية مهنا            ، أو حارة اليهود كما أطلق عليها في أوروبا       

ـ     ، سها سائر سكان تلك المنطقة من القارة اآلسيوية        غير تلك التي مار    أو حرفاً   فـوارق   ة وال رصدت أي
  .  أو سلوكية بين الطرفينأخالقية

ـ     ، وعندما ظهرت حركة القومية العربية في العصر الحديث          ى فإنها لم تكن معاديـة لليهـود عل
ك الشعوب العربية فـي      وإنما قامت علي أساس اشترا      ،  أساس عرقي أو إثني    ى ألنها لم تقم عل    ،اإلطالق

 توحيد صفوفهم وتعبئة قواهم البشرية والمادية للذود عـن          ى ودعت إل   ، التاريخ والثقافة والمصلحة الواحدة   
 تتمكن األمـة    ى حت  ،  والخالص من العدو المستعمر واسترداد الحرية والكرامة        ، أمنهم ومصالحهم الحيوية  

مع رصيدها الثقافي والحضاري وحماية أمنها الجمـاعي     العربية من أداء دورها الحضاري الذي يتناسب        
ـ  ى فقد كان اآلخر أو الغير هنا هو المستعمر األجنبي الـذي سـع              ، ى وبعبارة أخر   ، وحقها في التقدم    ى إل

 جماعة دينيـة أو     ة وليس أي   ،  شعوب األمة العربية الواحدة وامتهان كرامتها ونهب مواردها        ىالسيطرة عل 
  . عرقية
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 هذا من أنه عندما تعرض العرب للحروب الصليبية التي شنتها نخب سياسية أو              ى عل وليس أدل  
 وقف المسيحيون العرب مع سائر إخوتهم  ،  األمة العربيةى شعوب تنتسب إلىدينية في القارة األوروبية عل

أو الـدعوة    وذلك ألنهم أدركوا أنها لم تقم بهدف التبشير           ، ومواطنيهم العرب ضد هذه الحروب وقاوموها     
ـ      ى وإنما نبعت من رغبة نخب أوروبية في السيطرة عل          ، للمسيحية  ى المنطقة العربية ابتداء بالسيطرة عل

  . بيت المقدس
 فسوف نجد أن القرآن الكريم قد كرم  ،  نظرة اإلسالم إليهمىوإذا انتقلنا من نظرة العرب لليهود إل 

 جاء مكمال وخاتما اإلسالم أن ى وعل ،  باليهودية والمسيحية االعترافى وقام عل ، جميع أنبياء بني إسرائيل
إن الذين آمنوا والذين "  : في سورة المائدةى فقد قال تعال ،  لها أو مناقضاً وليس ناسخاً،للرساالت السابقة

  ،  " فال خوف عليهم وال هم يحزنون من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صالحاًىرابئون والنصاهادوا والص
 وقال تعالي في سورة  ،  " أمة يهدون بالحق وبه يعدلونىومن قوم موس"   :  في سورة األعرافىوقال تعال
  ،  " العالمينىولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عل"   : الجاثية

 وقال اهللا إني  إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباًولقد أخذ اهللا ميثاق بني"   :  في سورة المائدةىوقال تعال
 ألكفرن عنكم  حسناً اهللا قرضاًوأقرضتممعكم لئن أقمتم الصلوة وأتيتم الزكوة وآمنتم برسلي وعزرتموهم 

  .  "سيئاتكم وألدخلنكم جنات تجري من تحتها األنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل
 التي حدثنا بها كتاب اهللا المنزل عن اليهود أو بني إسرائيل في إطار النظرة وتندرج تلك الكيفية 

 ىيأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنث"   : الشاملة التي وضعها القرآن للعالقات بين اإلنسان وأخيه اإلنسان
  . "  وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبيروجعلناكم شعوباً

  :  اهللا عليه وسلم قـال     ى صل  فسوف نجد أن سيدنا محمداً      ،  السنة النبوية المطهرة   ىوإذا نظرنا إل   
 وجـاءت    ،  " اهللا ىذآذاني فقد   آ ومن   ، فقد آذاني   ذمياً ى من آذ   :  وقال أيضاً   ،  عصبية ىليس منا من دعا إل    "

 فقام لها  ، مرت جنازة"   : اهللا أنه قال  عن عبد عن جابري فقد رو ،  مع السنة القوليةالسنة الفعلية متفقة تماماً
 فإذا رأيتم  ،  فقال إن الموت فزع ، رسول اهللا إنها يهودية  فقلنا يا ،  اهللا عليه وسلم وقمنا معهىرسول اهللا صل
 وثابت في التراث أن النبي أبرم معاهدة مع اليهود جاء فيها أن المسلمين مـن قـريش                   ،  "الجنازة فقوموا 

  ،  وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين        ، ب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة        ويثر
 نصرة المظلوم وحماية الجار ورعاية      ى ومضت المعاهدة للنص عل     ،  "وأن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم    

 إذا ما  )  المدينة (  اع عن يثرب الدفى واتفق الطرفان ـ المسلمون واليهود ـ عل   ، الحقوق الخاصة والعامة
  .  والبقاء فيها لمن يحفظ حرمتها ،  حرية الخروج من المدينة لمن يبتغي تركهاى ونصت عل ، هاجمها عدو

 ى وحثه المسلمين عل    ،  ومساواته بين أهل الكتاب     ،  سماحة اإلسالم وعدله   ىكل هذه أدلة قاطعة عل     
  .ً هيه عن إيذاء من لم يرتكب منهم إثما ون ، التعايش مع غيرهم في أمن وسالم

 واستمرت   ،  تعايش المسلمون واليهود والمسيحيون في الدولة اإلسالمية منذ بدايتها          ،  لهذا وتطبيقاً 
  ،  أي تحت حكم الخلفاء الراشدين وفي عهد الدولتين األموية والعباسـية  ، هذه الروح سائدة في ظل الخالفة   

 وعندما سقطت تلـك      ، ندلسية التي استمرت أكثر من سبعة قرون      ة األ اء الدول  في جميع أنح   وسادت أيضاً 
 ولقـوا نفـس      ،  تعرض المسلمون واليهود معا لالضـطهاد       ، يزابيالإ في عهد فرناندو و     ١٤٩٢ الدولة عام 

  .  واحداًالمصير ألنهم كانوا نسيجاً
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 شعر   ، رنسا أثناء الحرب العالمية الثانية     نجد أنه عندما بدأ الغزو األلماني لف        ، وفي التاريخ الحديث   
  ، ويهمؤ وجوههم يبحثون عن ملجأ ي     ى فهاموا عل   ، اليهود في فرنسا والبلدان المجاورة بالخطر الداهم عليهم       

وكان البلد الوحيد الذي مد لهم يد الغوث والعون هو المملكة المغربية في عهد الملـك الراحـل محمـد                    
  . الخامس
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  :  حد ما ألسباب عديدةى إلمن األمانة أن نقرر أن هذه الروح قد تأثرت سلبياً 
ـ  أوال ن اتسم بالكثير من القسـوة   إن األسلوب الذي اتبعه مؤسسو إسرائيل مع الشعب العربي في فلسطي ً 

 ، في أرضه وعومل كما لو كان غريباً ،  وتعرض هذا الشعب لكثير من المآسي والمظالم ، والغلظة
 إذ طرد كثيرون من أبنائه من بيوتهم وأرضهم وجردوا من ممتلكاتهم             ، وليس من حقه البقاء فيها    

عتقد أن هذا السلوك لم يكن راجعا فقط  وأ ، لكي يفسحوا المجال للقادمين الجدد من أوروبا وغيرها
 إقامة الدولة اليهودية بأي ثمن مهما تحمل اآلخـرون مـن            لى إصرار المؤسسين األوائل ع    ىلإ

 كانوا بل  ،  من هؤالء المؤسسين لم يكونوا من أبناء فلسطين كبيراً ألن عدداً وإنما أيضاً ، تضحيات
وكانوا يجهلون كـل شـيء عـن العـرب     وافدين من أوروبا ـ وبخاصة أوروبا الشرقية ـ   

 اآلخرين والقسوة في ى من الحقد عل هائالً أنهم حملوا معهم قدراًىإل إضافة  ، والفلسطينيين بالذات
  .  يد النازيى بعد التجربة المريرة التي مروا بها عل ، التعامل معهم

ـ  ثانيا تخدم لفظي اليهودي واإلسرائيلي  ـ ومعها الحركة الصهيونية في الخارج ـ كانت تس  إسرائيل إن ً 
 وبذلك تولد قدر من اللبس في أذهان بعض  ،  التفرقة بينهماى ولم تحرص عل ، باعتبارهما مرادفين

العرب عما إذا كان الصراع الذي نشب في فلسطين واتسع نطاقه فيما بعد ليمتد لبعض األقطار                
  . نزاع وشقاق بين العرب واليهود أم أنه ، بين العرب وإسرائيلاً هو صراعىالعربية األخر

ـ  ثالثا  ىتساعد عل  طرح شعارات توسعية خطيرة الى إن بعض األحزاب اليمينية في إسرائيل انزلقت إل ً 
لتي تضم  أي أرض إسرائيل ا   " س يسرائيل   تيأر"  مثل شعارات     ، االستقرار والتعايش في المنطقة   

 مما أثار قلق وسخط الشـعوب   ،  الفرات ىإليل   من الن  ىإسرائيل الكبر كل األراضي الفلسطينية و   
 نصوص توراتية   ىإل أساس أن المروجين لهذه الشعارات التوسعية كانوا ينسبونها          ى عل  ، العربية

  . أو العتبارات تاريخية بغير حق
ـ  رابعا  وجعلـت العـرب ـ     ،  التفرقة بين مواطنيها اليهود والعربى درجت بعد قيامها علإسرائيل إن  ً 

 بل إن هنـاك   ، اعدا الدروز منهم ـ مستبعدين من الخدمة العسكرية ومن بعض المزايا المدنية م
ن الذين ينحدرون واليهود الغربي (  من يقول إن المجتمع السياسي في إسرائيل يفرق بين األشكنازيم

 وزير   وقد ذكر هذا مؤخراً     ،)  ينحدرون من أصول شرقية    ن والسفارديم الذي   ) من أصول أوروبية  
يزر كتفسير لعدم تحمس بعض قيادات حزب العمل الذين ينحدرون          االدفاع السابق بنيامين بن اليع    
  . باعتبار أنه وافد من البصرة في العراق،   للحزبمن أوروبا الختياره زعيماً



 

 ٨٢

ـ  خامسا التأكيد  الهوية اليهودية للدولة وىيكفون عن الحديث عن ضرورة الحفاظ عل ن قادة إسرائيل الإ  ً 
 بـأن    ويعطي انطباعاً   ، يباعد بينهم وبين العرب     وهو ما   ،  األغلبية الساحقة والتركيبة اإلثنية    ىعل

 وتبدو هذه الظاهرة في أوضح صورها عنـدما          ، من العنصرية في نظرتهم لآلخرين      هناك نوعاً 
 ويـرون أن     ،  عودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم في إسرائيل      ىيعترض الساسة في إسرائيل عل    

مجرد التفكير في هذه العودة ـ بأي أرقام ـ سوف يشكل تهديدا لطبيعة الشـعب اإلسـرائيلي     
  استقدام ماليين من اليهود الذين يعيشون حالياً       ى في الوقت الذي يعملون فيه عل       ، وهويته اليهودية 

  . في أمن وطمأنينة في أرض الشتات
تتردد في  ي تتمسح في الدين من الجانبين اإلسرائيلي والعربي ال إن بعض الحركات السياسية الت ـسادساً

 رفض الطرف اآلخر وإيهام الشعوب بأن النزاع هو في ىالهوية الدينية للحث علاستخدام الدين و
 بل إن بعض الزعماء والشخصيات البارزة في هذه الحركات         ، حقيقته صراع بين اليهود والعرب    

ـ     ، حات العدائية ضد عقيدة الطرف اآلخر ذاتها      يتورعون عن إصدار التصري    ال  ى وينزلقـون إل
 تشويه طبيعة   ى غافلين عن حقيقة أن مثل هذه التصرفات تعمل عل          ، التهكم عليها والسخرية منها   

 تصور خاطئ مفاده أن الصراع هو في الواقـع          ى ويؤدي هذا إل    ، الصراع في جوهره وصورته   
 أي إما هذا الطرف  ،  االعتقاد بأن الصراع هو صراع وجود     ى وإل  ، صراع بين اليهودية واإلسالم   

 . يلتقيان  ألنهما نقيضان ال ، أو ذاك

 : الكراهية بين اإلسرائيليين والعربإلىأمثلة على مشاهد التعصب والدعوة 
  : أ ـ في الجانب اإلسرائيلي

 يـدلي بتصـريحات    ) عوفاديا يوسف (   لحزب ديني يضم اليهود الشرقيين     روحياً نجد أن زعيماً     .١
 بمناسبة عيـد الفصـح       ٢٠٠١  أبريل  ١٠  ففي موعظة دينية ألقاها في      ، عدائية للغاية ضد العرب   

 فليس هنـاك مـن       ، يجوز التعامل مع العرب بتسامح أو رحمة        صرح بأنه ال    ،) بيسع (  اليهودي
 وسـوف    ، ن فهم أشرار وشـياطي     ،  ضربهم بصواريخ تقضي عليهم    ىأسلوب للتعامل معهم سو   

ـ  اإلكثار من ترديد     ىإل ودعا يوسف     ، يقضي اهللا عليهم كالحشرات التي تمتص الدماء       دعاء هللا  ال
 وزعم هذا الحاخام الشرقي أن العرب يناصبون إسـرائيل           ،  غير اليهود  ىأن يصب غضبه عل   ب

  .١٩٤٨   ونسي أن إسرائيل لم تقم إال عام ،  ويحاولون تدميرها منذ مائة عام،العداء

  ٢٣ وفي نفس االتجاه صرح الوزير اإلسرائيلي نسيم دهان الذي ينتمـي لـنفس الحـزب فـي                 .٢
 فأصـبحوا    ،  هم ثعالب ارتفعوا درجة    ى بأن المصلين المسلمين في المسجد األقص       ٢٠٠٢ سبتمبر

 والغريب أنه لم يتردد في اإلدالء بهذه التصريحات الشيطانية الهوجاء برغم أنه  ، أفاعي وعقارب
  .ى متر من المسجد األقص ٢٠٠   بعدىيخطب في افتتاح متحف أقيم علكان 

ي أن تقام الدولة الفلسطينية فـي  ماضيفي إيتام فقد اقترح في ديسمبر الإأما وزير البنية األساسية      .٣
  . سيناء
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 أي إسرائيل هي بيتنا في الكينيسـت         "يسرائيل بيتنو " كذلك فإن إفيجدور ليبرمان الممثل لحزب        .٤
ـ      ى بأنه يجب إطالق الصواريخ عل     ، ٢٠٠١  فبراير  ٦  في  المواقـع   ى السد العالي في مصر وعل

  . المهمة في إيران وإشعال النار في بيروت

 اليـزال   ،  جانب كل هذه التصريحات المسفة التي تفوح منها رائحة التعصب والعنصـرية            ىوإل .٥
إسـرائيل   (  ف هـذه الدولـة     ويختلف تعري   ، ىبعض اإلسرائيليين يحلمون بأرض إسرائيل الكبر     

 أي   ،  فالبعض يقولون إنها يجب أن تشمل أرض فلسطين التاريخية          ، ى أخر ى من فئة إل    ) ىالكبر
 ويشط الخيال بآخرين ـ وإن كانوا قلة صـغيرة ـ فيقولـون إن      ، أن تضم الضفة الغربية كلها

  .  الفراتىالدولة اليهودية يجب أن تمتد من نهر مصر العظـيم إل

االعتبار وهم يتخذون   كان األجدر بهؤالء اإلسرائيليين المتطرفين والمتعصبين أن يأخذوا بعين          و .٦
ـ  تي جاءتأن إقامة دولة إسرائيل الهذا الموقف   ت كحل للمشكلة اليهودية في أوروبا ـ قد ألحق

كبر  ويملكون المساحة األ   ، بالفلسطينيين الذين كانوا يمثلون معظم سكان تلك األرض         بالغاً ضرراً
 مـن الظلـم   ى وأن الشعب الفلسطيني قد عـان       ،١٩٤٨  من إقليمها عندما أقيمت الدولة في مايو      

 ومع ذلك زعم المؤسسون األوائل إلسرائيل أن الفلسطينيين الذين هاجروا أثناء قيام الدولة  ، الكثير
 يفسحوا  ى حت  ، اليهودية قد فعلوا ذلك استجابة للنداءات التي كانت توجه لهم من الزعماء العرب            

  ،  ديارهم سـالمين ى وبعد ذلك يعودون إل  ،  الصهاينة ىالمجال للقوات العربية المظفرة للقضاء عل     
 حاخام يهودي مرموق في لـوس أنجيلـوس بواليـة           ىوتلك أكذوبة كبيرة أترك الرد عليها إل      

تي أجرتها مراكز    أن األبحاث ال    ٢٠٠٢  بريلإ  ٢٨   الذي ذكر في   ، يا اسمه مايكل ليرنر   كاليفورن
األبحاث اإلسرائيلية نفسها أثبتت أن مئات اآلالف من الفلسطينيين الذين تركوا أرضهم فعلوا ذلك 

 من   وإما هرباً   ، إما بسبب اإلكراه الذي مارسته عليهم القوات التي شكلت نواة الجيش اإلسرائيلي           
  . الفظائع التي ارتكبتها عصابات يمينية إسرائيلية إرهابية

 :  وفي الجانب اآلخر ـ ب
 المنـادون  ى وينس  ،  ويعارضونه ىنجد أن هناك من اليزالون يرفضون التعايش مع الدولة األخر           .١

 ليس فقط    ،  واقع هو من المستحيالت    ىيتناسون ــ أن تحويل هذا الشعار إل       بهذا الرأي ــ أو   
بل ألن مثل هذا الحـل        ، ألن من الهزل أن يفكر أحد الطرفين في إلحاق هزيمة ساحقة باآلخر           

 وبأعمال يصنفها المجتمع الدولي     ، وقمع إرادته بالقوة المسلحة    ، شعب بأكمله  ىيعني القضاء عل  
 وال شك أن العناصر الرافضة في        ، األخالقيةبأنها أعمال إرهابية تأباها عقائدنا الدينية ومعاييرنا        

ات المناديـة بالتسـامح      وبذلك تضعف األصـو     ، كل طرف تقدم المبرر لرفض الطرف اآلخر      
 في ظل هذا الموقف مشابها لما يسميه أساتذة علـم السياسـة              ألن الوضع يصبح    ، معاًوالتعايش  

 . Zero-sum game المعادلة الصفرية أو

وأعتقد أنه ليس من مصلحة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشـقيق أن يـردد بعضـنا                 .٢
  ،  جيش محمد سوف يعود     .. يهود يا خيبر    ..  خيبر  :  كأن يقال   ، شعارات تحمل معني التهديد لليهود    
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فلم يكن جيش اإلسالم في عهد الرسول والخلفاء الراشدين ومن تولوا المسئولية بعـدهم يهـدد                
 وإنما كان يرد العدوان ويمنـع الضـرر ويحمـي أرض المسـلمين               ، اليهود أو يروع اآلمنين   

ا من التآخي مع من يبادلوننا الرغبة في العيش فـي سـالم              كما أن اإلسالم لم يمنعن      ، وحقوقهم
  ،  األساسية في اإلسالم   ئ للمباد  فالسالم هو األصل في العالقة بين الدول والشعوب طبقاً          ، وأمان

 وعقيدتنا تنهانا    ،  عن المسلمين وعقيدتهم   ى ورفع األذ  ،أما الحروب فال تشن إال للدفاع عن حقوق       
  . تأمرنا بالتآخي مع اآلخرين مادامت لديهم نفس الرغبة الصادقة الثابتة و ، عن العدوان والبغي

 :مالحظات عامة
  ، اإلسـرائيليين  ليست مبدأ يعتنقه كـل       ىوتقتضي الموضوعية أن نذكر أن فكرة إسرائيل الكبر        .١

 سواء داخل    ،  أقلية محدودة  ى ولم يعد هناك من يؤمن بها سو        ، ناهيك عن اليهود خارج إسرائيل    
 فـي األشـهر     ي ففي إسرائيل نفسها تظهر استطالعات الرأي التي تجـر          ، رائيل أو خارجها  إس

 من الشـعب اإلسـرائيلي    %٧٠  أي في ذروة تصاعد أعمال العنف أن نحو  ، اآلن ىحتالماضية  
 وإقامة سور فاصل بين هذه الدولـة         ، يؤيدون قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة        

 اقتطاع جزء من أرض الضفة الغربية وضـمه         ىوإن كانت نسبة يعتد بها تصر عل        ، وإسرائيل
  . لإلسرائي

ـ  أن بعض الجنود اإلسرائيليين ذوي الضمائر الحيـة ىوال يجوز أن ننس .٢  وال يقـل عـددهم     
ـ  جندي ٢٠٠ عن  ولم يترددوا فـي قبـول   ، رفضوا أن يؤدوا الخدمة في األراضي الفلسطينية  

 نجد أن ضـابط   ،  هذاى وكمثال رائع عل ، ضت عليهم نتيجة اتخاذ هذا الموقف     الجزاءات التي فر  
 قال فيه إنه     ٢٠٠٢  مايو  ١١ االحتياط ديفيد زونشاين كتب مقاال في الواشنطن بوست الصادرة في         

 الفلسطينيين ألنه وجـد    ىوجد نفسه مضطرا لمخالفة األوامر التي صدرت إليه بشن هجمات عل          
 وهـو    ،  وإنما تخدم احتالل أراضي الغير      ، كلف بها وحدته ال تخدم أمن بالده      أن األعمال التي ت   

 تعريض مستقبل الدولة اليهوديـة      ىيؤمن بأن استمرار احتالل أرض الغير هو موقف يؤدي إل         
إن علينا أن   "   :  من حديثه قائالً   ى وانته  ،  للفكرة الصهيونية ذاتها    وبذلك فإنه يكون مناقضاً    ،للخطر
  . "  وبين االحتالل والديمقراطية ، ين األرض والشرعيةنختار ب

إن بعض المنظمات اليهودية والصهيونية في الخارج ـ وبالذات في أمريكا وأوروبا تسهم فـي    .٣
  ، تعميق هذه الفجوة بين العرب واليهود عن وعي أو بغير وعي في تشويه صـورة الصـراع                

 صراع عميق الجـذور     ىعرب وإسرائيل إل  ث تهتز وتتحول من نزاع سياسي وأمني بين ال        يبح
 ى ويتحقق هذا الخلط عندما تنزلق هذه المنظمات اليهودية إل          ، متعدد الجوانب بين العرب واليهود    
 وتحجم عن نقد السياسات      ،  أنشطة معادية لإلسالم   ى وتنجر إل   ، مهاجمة الدول العربية واإلسالمية   

 اهتزاز مفهوم التفرقة بين ى وكل هذا يؤدي إل ،  والباطل وتدافع عنها بالحق ، اإلسرائيلية المتطرفة
 هذا أن جميع المنظمات والشخصيات اليهودية في الخارج تقع في           ى وليس معن  ،اليهود وإسرائيل 

 ال يتردد في نقد سياستها      م وبعضه  ، بينه وبين إسرائيل   مسافة   ى فكثير منها يحافظ عل     ، هذا الخطأ 
عدني في األيام األخيرة أن أقرأ مقاال كتبه المثقف األمريكي ريتشارد            وقد أس   ، وممارستها عالنية 

 اإلسالم ىي وهاجم فيه من يتقولون علماض ديسمبر ال ٣ كوهين في الواشنطن بوست الصادرة في
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  ، ب العنف والكراهية واإلرهـا    ى أن اإلسالم يحض عل    ى وفند مزاعمهم التي تقوم عل      ، في بالده 
 النبي محمد ويتهمـه بأنـه كـان         ى داعية مسيحي مشهور عل    ىن يتجن وذكر أن من اإلسفاف أ    

 ممـا  ىيقول آخر إن ما يريد المسلمون أن يفعلوه باليهود أبشع وأقس  أن   وأن من الهزل      ، إرهابيا
ـ نه طوال فترة الدولة اإلسالميةبأ استشهد  ،  ولكي يدحض كوهين هذا الزعم ، فعله هتلر  فـي    

أن مسلمي تلك الدولـة عـاملوا        يسجل التاريخ     ،  بغداد ىسبانيا إل أمن  وقت ازدهارها وامتدادها    
  .  وكانت معاملتهم لهم أفضل من معاملة المسيحيين ، اليهود بكثير من التسامح والمودة

 أن وجوب التفرقة بين األقوال واألفعال التي تصدر من بعض المتطرفين ىونبه كوهين القراء إل
  ،  عـن روح اإلسـالم الصـحيح       يرتكبونه بعيد تماماً    ألن ما   ، اإلسالم ىالذين ينسبون أنفسهم إل   

  .  لهذه األكاذيب بالدحض والتفنيدى فقد كان كوهين بليغا وصادقا وهو يتصد ، وباختصار
 بعد هذا أن يقول أحد إن هذا المثقف كتب ما كتبه كجزء من مؤامرة صهيونية                فهل يكون مقبوالً  

  !  اإلسالم والمسلمين؟ىصد أن يسيء إل أو أنه كان يق،أو يهودية
 العرب في خطأ مهاجمة اليهود ووضعهم       واإلعالميينوكان يمكن أن نفهم وقوع هؤالء الكتاب        

 واستخدام العبارات الجارحة والتراث األوروبي السلبي وما أفرزه مـن            ، جميعا في سلة واحدة   
 كان يمكن    ، م أبناء القردة والخنازير   أساطير مثل البروتوكوالت وفطيرة الدم ووصف اليهود بأنه       

ـ إذاأن نفهم هذا ـ رغم وضوح خطئه ومجافاته للحقيقة ـ     أسـانيد  ى لم تكن قضيتنا مبنية عل
 ولكن الواقع يفيد أن الموقف العربي له أسسه القويـة وأسـانيده          ،  أو لم تكن مطالبنا عادلة     ،قوية

عارة من تراث يتناقض مع عقيدتنا ومبادئنـا         المست اإلشارات هذه   إلى وليس في حاجة      ، الدامغة
  الرفيع؟األخالقينضع قضيتنا في سياقها المنطقي السليم وإطارها   فلماذا إذن ال ، وتاريخنا
 اإلساءة ىإل كل منا أن يدرك أنه يرتكب خطأ في حق قضايا ومصالح أمته عندما ينزلق ىإن عل
بذلك يعطي صورة عن نفسه مؤداها        ألنه  ، أم شعباً   أم جنساً   سواء أكانوا عرقاً    ،  اليهود ككل  إلى

  . أنه يعبر عن توجهات عنصرية ال إنسانية عفي عليها الزمن
 من تلك السياسات والمواقف اإلسرائيلية هي بطبيعتها قابلة للدحض والنقض ألنهـا ال              إن كثيراً 

كارثة إنسانية للشعب  اإلطالق أن األسلوب الذي قامت به إسرائيل قد سبب ىتأخذ في حسابها عل
 أعداد غفيرة مـن أبنائـه أن        ى وفرض عل  ،الفلسطيني الذي اقتلع من جذوره وأبعد عن أرضه       

  ، تخدم السالم   من الحكومات اإلسرائيلية اتبعت سياسات ال       عن أن كثيراً    فضالً  ، يعيشوا كالجئين 
يكـون فـي     الناقد لها ال   ولذلك فإن     ، تتفق مع ما سبق أن وقعت عليه إسرائيل من اتفاقيات          وال

طروحات واالدعاءات المعادية للسامية لكي يكشف األضـرار التـي           استعارة تلك اإل   ىحاجة إل 
  ، لها الناقد بموضوعية وبالحجة المقنعةى  بل يكفي أن يتصد ،  عن هذه السياساتسوف تنجم حتماً

 تلك المفاهيم التـي     ىلجوء إل  ال ى وليس هذا الناقد في حاجة إل       ، ألن معظمها يترك الكثير للتمني    
  . تحيط بها الشبهات لدعم موقفه
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والتي وجدتها ضـرورية والزمـة        ، بعد تلك المقدمة الطويلة التي تناولتها في المقالين السابقين         
 أشقائي  ى أجد من المناسب أن أتوجه بتوصيات أطرحها عل         ، لتوضيح الصورة بأبعادها وجوانبها المختلفة    

 المنظمات والتجمعات اليهوديـة     ى عل  وأخيراً  ،  إسرائيل وأنصارها في الخارج    ى ثم عل   ، العرب والمسلمين 
  .  صلة عضوية أو تنظيمية بإسرائيل أم الىفي الخارج سواء أكانوا عل
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 حسـب المـوروث العربـي     ، يهود الرؤية الصحيحة لطبيعة العالقة بيننا وبين ال       ىأن نحافظ عل    .١
 يستوي في هذا العربي      ،  في كتابه الحكيم   ى وحسبما حدثنا به اهللا تعال      ،  مر القرون  ىالصحيح عل 

 فـنحن    ، نعرف العنصرية أو العصبية     وهي رؤية تتلخص في أننا ال       ، المسلم والعربي المسيحي  
ال إ  ، ا فهم أبناء عمومة وليسـوا أعـداء        وبهذ  ، واليهود ننحدر من نسل سيدنا إبراهيم عليه السالم       

  . أولئك الذين اعتدوا علينا

 فمنهم   ،  اليهود كسائر الجماعات البشرية ال أكثر وال أقل        ى علينا أن ننظر إل     ، وطبقا لهذه الرؤية  
 السـاعي للسـالم      ،  المعتدل والمتطـرف    ،  الودود والحقود   ،  والطيب والخبيث   ، الصالح والطالح 

  .  في نفسهىله لهووالرافض 

 وإن انتمـاءهم     ،  إن كل اليهود أشرار أو أخيـار        :  فنقول  ،  التعميم ىومن الخطأ إذن أن ننزلق إل     
  .  يختلف عن سلوك البشر أو يفرض عليهم سلوكاً ، لليهودية يلصق بهم تهما معينة

 من أوائل من هاجموا      وأن نتذكر أن    ،  أو إسرائيلياً  وعلينا أن ندرك أنه ليس كل يهودي صهيونياً        .٢
  ،  مسافة تفصل بينهم وبينها الكاتب األمريكي اليهودي للينتال        ى األقل حافظوا عل   ىإسرائيل أو عل  

وكان " علم إسرائيلي ليس علمي   "   أولها بعنوان   ،  القرن الماضي  الذي كتب ثالثة كتب في منتصف     
 وفند به الحجـج التـي       ،راع الذي شرح فيه موقف العرب من الص       "الوجه اآلخر للعملة  "ثانيها  

 وأما الكتاب الثالث فكان      .  الموقف العربي من إسرائيل    هيقدمها اإلسرائيليون ومن يؤيدونهم لتشوي    
 كان منهم الحاخام األمريكـي الراحـل         ،  وغيره كثيرون   ، "هكذا ضيعنا الشرق األوسط   "  بعنوان

وهنـري سـيجمان      تشومسكي  ) عومنا (  قت الحاضر نجد مفكرين مثل نوم      وفي الو   ، المربيرجر
  ، يكفون عن كتابة المقاالت التي يتعاطفون فيها مع العرب وينتقدون إسـرائيل             لويس ال  نتونيأو

 حين يتهمونهم بأنهم يهود يكرهون أنفسـهم ويتبـرأون مـن            ويخطئ بعض منتقديهم خطأ بالغاً    
 وهي الصورة  ،  صورهاىودية في أبه ألن هؤالء المفكرين وأمثالهم يمثلون اليه ، االنتماء لليهودية

  ،  المعاديـة للعـرب    إسرائيل ويستنكرون سياسات     ،  العدل وترفض الظلم والجور    ىالتي تقوم عل  
  .  ضمائر حية وأخالقيات رفيعةوويثبتون بهذا أنهم أشخاص أسوياء ذو
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الـدول التـي     وسـائر    ألمانياومن الحقائق الثابتة أن هتلر وزبانيته كانوا يفرضون علي يهود             .٣
ـ     ىتعرضت للغزو األلماني أن يرسموا نجمة داود السداسية هذه عل           ى مالبسهم الخارجيـة وعل

 ولذلك فإن    ،  معسكرات االعتقال في ساعات معدودة     ى يسهل جمعهم وإرسالهم إل    ى حت  ، مساكنهم
في غيـر هـذا    هذه النجمة ـ رغم أنها قد استخدمت في تصميم علم إسرائيل ـ إذا استعملت  

  ،  والعنصـرية  واإلرهابدرجات القهر   سى  فس اليهود ذكريات أليمة وتمثل أق     لموضع تثير في ن   ا
ـ إ نشير   أن نتجنب استخدام هذه النجمة عندما نريد        أننه يحسن   إولذلك ف   ونهـاجم   إسـرائيل  ىل

 استعارة هذه المفاهيم السقيمة مـن حضـارة         ىإل أبداً فلسنا مضطرين     ، سياستها والمسئولين فيها  
  . ىأخر

ـ  علينا أال ننزلق      ،  تجنب التعميم وعدم وصم الكل بجريرة البعض       ىإل وباإلضافة  .٤  التفسـير   ىإل
 نتهم هؤالء الكتاب والمفكرين بأنهم أن فال يجوز  ،  اليهودىالتآمري عندما يتعلق األمر بحكمنا عل

كلفون كل يهودي    وي ،يهزأون بنا أو يضللوننا أو يلعبون الدور المنوط بهم ممن يوزعون األدوار           
يمكن تفسيره أو اختزاله بسلسـلة مـن          فالتاريخ ال   ، باتخاذ موقف معين لخداع العرب وغيرهم     

 يعترض طريقهـا أو     أنيستطيع أحد     وإنما هو ظاهرة لها قوانينها وأحكامها التي ال         ، المؤامرات
  . يسيطر عليها كبر أو صغر

  ، ستخدام بروتوكوالت حكماء صهيون المزعومـة      ا ىإل في هذا الصدد أال نلجأ       ومن المهم أيضاً   .٥
 وأال نسمح لخيالنا  ، فهي كما قدمنا نتاج األحداث األوروبية والتعصب األوروبي في مرحلة معينة         

 فتلك روايـة خياليـة       ،  تصديق أسطورة قيام اليهود بصنع فطائرهم بدماء غيرهم        ىإلباالنجرار  
  .  من الناحية العملية وهي متعذرة تماماً ، اإلطالق ى لم تثبت تاريخيا عل ، سقيمة

 أن  ومنها مـثالً    ، يجابية الطيبة في االنتماء لليهودية     الظواهر اإل  ىإل  نلتفت جيداً  أنوعلينا أيضا    .٦
  ٢٧   صحيفة الجارديان الصادرة في    ىإل بحديث   ى أدل  ) جوناثان ساكس  (  كبير حاخامات بريطانيا  

 واتهمها بأنها تنتهج سياسة مأساوية تتنـاقض         ،  بشدة رائيلإس انتقد فيه سياسة     ، ٢٠٠٢  أغسطس
 أن النزاع الدائر حاليا مع الفلسطينيين سوف يسفر عـن            مضيفاً  ، جذريا مع القيم اليهودية الحقة    

  . اإلسرائيلية جوهر الثقافة إفساد
ـ   إسرائيليين  جنوداً ىه بالغثيان عندما رأ   وأعرب عن سخطه وشعور    م  ينظـرون بابتسـام وتهك

 .لجثمان فلسطيني قتلوه
 ألن الجرائم    ،  درجة ة هتلر والنازية كما لو كنا متعاطفين معهما بأي        ىإلنشير   ومن المهم أيضا أال     .٧

 ألنها كانت تنطلق     ،  تتنافي مع ديننا ومبادئنا ومع المنطق السليم        ،  منكرة التي ارتكباها كانت أفعاالً   
عجـابهم  إ كان بعض العرب قد أبـدوا        وإذا  ، نا بها عالقة ل   وال إنسانيةمن نظريات عنصرية ال     

 لقاعدة   أساساً  فقد كان هذا الموقف راجعاً      ، بألمانيا النازية في أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها       
 وأن ألمانيا كانت تحارب فرنسا وبريطانيا اللتين كانتا القوتين           ، أن عدو عدوي صديقي أو حليفي     

  .  العربية في المشرق والمغربالمستعمرتين في البالد
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 فنصف اليهود بـأنهم أبنـاء القـردة          ، وعلينا كذلك أال نسيء استخدام أو تفسير نصوص قرآنية         .٨
تعني   إشارة القرآن الكريم لواقعة المسخ هذه في أكثر من موضع ال           أن ألن الواضح     ، والخنازير

 جماعـة   ى وإنما نزل هذا العقاب عل      ، باليهود قد تعرضوا لهذا العقا      أو إسرائيل كل بني    أن أبداً
 اليهـود العمـل     ى التي حرمت عل    ، بعينها خالفت أحكام السبت أو الشبات في الشريعة اليهودية        

ـ            ، والحركة واستخدام اآلالت في يوم السبت       ى وكل التفاسير تسلم بأن هذا العقاب لم ينـزل عل
 هؤالء الذين اكتفوا    ىحت  ،  األحكام ووبخوهم   مخالفي هذه   وأن اليهود الذين نصحوا     ، اليهود جميعاً 

 واهللا   ،  ألنهم لم يرتكبوا إثما    اإللهي كل هؤالء لم ينزل بهم العقاب         ، بالوقوف منها موقف الالمباالة   
  . يعدل وال يبطش

ـ        ، وجسدياً ثم إننا لسنا متيقنين من أن هذا المسخ كان مادياً           ى أم أن استخدام هذا التعبير كان عل
 الجماعة التي فرض اهللا     أن ىإل ويميل عدد كبير من المفسرين والشراح         ، مجاز والتشبيه سبيل ال 

 اليهود المعاصـرين لـم      أن هذا   ى ومعن  ، عليها هذه العقوبة قد ماتت بعد أيام معدودة من المسخ         
  . ينحدروا من نسلهم

 وقد   ، آخر ىمن جيل إل   الجريمة أو الخطيئة ال تورث       أن اإلسالميومن األحكام الثابتة في الفقه      
في سـورة    " ى  وال تزر وازرة وزر أخر    "  في أكثر من موضع في كتابه الكريم         ىقال اهللا تعال  

   "إن كل امرئ بما كسب رهـين      "  يقول   ى كما أنه سبحانه وتعال     ،األنعام وفاطر والزمر والنجم   
 النصوص تنهانا عـن   وكل هذه ، سورة المدثر " وأن كل نفس بما كسبت رهينة    "   ،سورة الطور 

 وهو مبدأ مهم سارت عليه جميع الشرائع والقوانين التي سـنت فـي    ، أخذ الكل بجريمة البعض   
  .  درجة من درجات التقدمةالمجتمعات التي حققت أي

ـ     ، أيضاً وجه اللوم والتوبيخ لغير اليهود       ى اهللا تعال  أن نتذكر   أنويجب علينا     ى وأنزل العقاب عل
وا الرسول وعرضوه هو وأصحابه الكرام ومن اتبعوا طريقه لكثير من صور          العرب الذين حارب  

  .  واالضطهاداإليذاء
 أو  ـ فليس كل يهودي صـهيونياً  واإلسرائيلي نفرق بين اليهودي أنوعلينا ـ قبل كل هذا ـ    .٩

  .  بعضها في مواضع عديدةىإل وتلك حقيقة ثابتة من وقائع أشرنا  ، إسرائيليا
  ،  سواءاإلسرائيليين كل أن نعمم أو نظن أنيجوز   فإننا ال ، اإلسرائيليينث عن  عندما نتحدىوحت

 نضع شالوميت ألوني ورابين وبيريز ووايزمان وشلومو بن عامي وبن اليعـازر             أنفال يصح   
وبراك وافراهام بورج وأممنون شاحاك ورامون وبيلين وساريد ويائيل دياين ومتسناع وسـافير    

ي كاتس ونوفيك في خندق واحد مع جيئـوال كـوهين ومـائير كاهانـا               ودان ميريدور ويوس  
ديا يوسف وناتان شرانسكي    فاوشاؤول موفاز وأفيجدور ليبرمان وع    وجولدشتين وييجال عامير و   

 إما أننا فقدنا القدرة علي  :  ألن العجز عن التفرقة بين أولئك وهؤالء يعني أحد أمرين ، في إيتامإيو
 التعصب أعمانا عن التمييز بـين عناصـر توجـد بينهـا             أن وإما    ، تها حقيق ىرؤية األمور عل  

 شركاء اإلسرائيليين نعتبر المعتدلين من  أن إذن يجب علينا      ، اختالفات متعددة بتعدد ألوان الطيف    
 بنفس المعيار الذي ننظر به للمتطرفين كخطر داهم يهدد األمـن             ،  طريق السالم  ىورفاقا لنا عل  

  . وإسرائيل ويحول دون التعايش والتفاعل الخالق بين العرب  ، ار في المنطقةوالسالم واالستقر
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 ـ بما فيها الواليات  إسرائيل كل العناصر أو الجماعات اليهودية خارج ىإلعلينا أال ننظر كذلك   .١٠
هناك هو أنها   فكل ما ،  طول الخط أو معادية للعربى علإلسرائيلالمتحدة ـ علي أنها متحيزة  

 وذلـك   ،  بهدف تعزيز أمن وسالمة اليهود في كل مكـان        إسرائيليالة عادة للتعاطف مع     تكون م 
  : لسببين أساسيين

ـ  األول يتجاوز عددها أربعة عشـر مليـون     أن اليهود في العالم كله يشكلون أقلية صغيرة ال 
خطيط  معهد الت   وهذا ثابت من بحث أجراه أخيراً       ،  في كوكب يعد سكانه بالباليين      ، نسمة

لسياسات الشعب اليهودي التابع للوكالة اليهودية ونشرته صحيفة يديعوت آحرونـوت           
 عدد السكان اليهود في أمريكا يتناقص أن ويتضح منه  ، يماض ديسمبر ال ٣  الصادرة في
 تزايد نسبة الزيجات  : والثاني ،  لكل زوجيناإلنجاب األول انخفاض معدل  ، بسبب عاملين
  . ليهود وغيرهم من أبناء األجيال الجديدةالمختلطة بين ا

أن تجربة يهود أوروبا المريرة أثناء حكم النازي جعلت اليهود جميعا ـ من شهد منهم    ـوالثاني
 ألن تلـك   ،  موجات أو أنشطة معادية لليهـود ةالتجربة ومن لم يرها ـ يخشون من أي 

 وتلك مأساة هـي      ، خر منهم  إبادة عدد آ   ىالممارسات يمكن أن تؤدي إن هي تفاقمت إل       
 مع أبسط ى وهي تشكل موقفا يتناف ، تكون عن تفكير العرب والمسلمين ونظرتهم أبعد ما

يغيب عن أذهاننا أنه إذا اضـطهدت جماعـة          وال  ، عقائدنا ومبادئنا وقواعدنا األخالقية   
سألة هي   والم  ،  فلن يتوقف األمر عند اضطهاد تلك الجماعة        .  تحت ذريعة  بشرية جزافاً 

 فسرعان ما تطبق     ،  فإذا ساد الطغيان والجبروت ضد جماعة بشرية معينة         ، مسألة مبدأ 
يهدد كيـان     وهو ما   ،  دون تمييز  ىهذه السياسة في وقت الحق ضد الجماعات األخر       

  . اإلنسان في كل مكان
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 ى من النص عل    بحيث تصبح دولة لكل مواطنيها بدالً       ، ور إعادة تعريفها   الف ىأن تقبل إسرائيل عل     .١

 وذلك استجابة لمطالب زعماء األحزاب العربية في إسرائيل للجنة           ، أنها دولة يهودية وديمقراطية   
  . االنتخابات المركزية

قـرارات   خاصة بعد ال    ، أن تكف إسرائيل عن ترديد مقولة إن العرب يريدون إلقاءها في البحر            .٢
 الذي   ،١٩٨٢  ابتداء من مؤتمر قمة فاس عام       ، المتعاقبة التي صدرت عن مؤتمرات القمة العربية      

 العدل في ى وجوب العمل ـ بكل الوسائل ـ من أجل تحقيق السالم القائم علىنصت قراراته عل
ن السـالم    الذي قرر فيه القادة العرب أ       ١٩٩٦   ومؤتمر قمة القاهرة في     ، منطقة الشرق األوسط  

 الذي أقر مبادرة األمير عبـد اهللا بـن عبـد             ٢٠٠١  ومؤتمر قمة بيروت عام     ، هدف استراتيجي 
  . العزيز

 سواء اتخذ صورة إقامة مستوطنات       ،  عن أي نشط استيطاني     إسرائيل أن تكف تماماً    ىكذلك عل  .٣
بعها ويصـر عليهـا      وهو ما يتطلب تغيير السياسة التي يت        ، جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة    

ه مع السيناتور األمريكي جوزيف ليبرمـان بأنـه         ئالذي صرح بعد لقا     ، رئيس الوزراء شارون  
 أوضح للرئيس األمريكي بوش أن إسرائيل تقوم باألنشطة االستيطانية في أرض تعتبـر مهـداً              

  . للشعب اليهودي
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من اإلسفاف أن تقول الحكومة      ف  ، أن يكفوا عن مهاجمة العرب والمسلمين بمناسبة وبغير مناسبة         .٤
يمكن أن يصدق عليـه هـذا         فليس هناك ما    ،  اإلسالمي اإلرهاباإلسرائيلية الحالية إنها تحارب     

  . الوصف

 نفسـها   وإسرائيل  ،  دين أو عقيدة أو توجه سياسي أو ثقافي        ىينتمي إل   ال  ، اإلرهاب هو اإلرهاب  
 مثل اغتيال    ، اإلرهابية في عداد األعمال     تدرك أنها ترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني تدخل       

 وقتـل أفـراد مـن       ،  رسمية إسرائيليةأفراد فلسطينيين في األراضي الفلسطينية بواسطة أجهزة        
ـ      ،  المنازل ى الصواريخ من الطائرات عل    وإطالق  ، أسرهم وهم نيام    رأس  ى وهدم المبـاني عل

 فهل تقبل  ،  المارة في الشوارع  ى عل  عشوائياً  النار وإطالق  ، سكانها من األطفال والشيوخ والنساء    
  .  هذه األعمال وصف اإلرهاب اليهوديى وأنصارها أن يطلق أحد علإسرائيل

 اإلضـرار بهـا     ىأال يتصرفوا كما لو كانوا يحاربون المصالح العربية واإلسالمية ويسعون إل            .٥
 وأن يبتعـدوا عـن       ، ط النفس  يتحلوا بالموضوعية وضب   أن وإنما عليهم     ، بمناسبة وبغير مناسبة  

 تحريض دول معينـة ـ   ى وعن سعيهم إل . ىممارسة الوقيعة بين األقطار العربية والدول األخر
  . خاصة الدول الغربية ـ ضد الدول العربية ومصالحها

 ألن هذا االستخدام المشتط للتعبيـر        ، أن يكفوا عن اتهام كل من ينتقد إسرائيل بأنه معاد للسامية           .٦
 التفرقة بين معاداة السامية ومعارضة السياسـات والممارسـات          ى الغير غير قادرين عل    يجعل

  . مكترثين عندما يتهمون بمعاداة السامية  بل إنه يجعل البعض غير مبالين وال ، اإلسرائيلية

 ضد الفلسطينيين   اإلنسانيةويجب كذلك أن تقلع إسرائيل عن سياساتها وممارساتها الطائشة غير            .٧
ياسة البطش وترويع الشعب الفلسطيني وقتل األطفال والنساء والشيوخ وهـدم المنـازل             ألن س 

 كل هذا يجعل  ، وتجريف األراضي الزراعية وحظر التجوال ومنع سيارات اإلسعاف من التحرك
 فاقدين ألي أمل في اسـتعداد        ،  طول الخط  ى إسرائيل عل  ى من العرب وغيرهم ناقمين عل     كثيراً

  .  في سالم حقيقي مع العربإسرائيل للدخول

  :  إسرائيل أن تتخذ الخطوات التالية دون إبطاءىكذلك فإن عل .٨

 إنهاء احتالل إسرائيل ألي ى إلى عندما تسع أن الشعوب العربية محقة تماماًأ ـ أن تدرك جيداً 
 وأن   ،  والقواعد األخالقيـة    ،  حسب أحكام القانون الدولي     ،  وتلك قضية مبدأ    ، شبر من أرضها  

 أن يهود أوروبا حلوا مشكلتهم مع حكوماتهم ومع النظريات التـي            تأخذ في اعتبارها دائماً   
 حقق يهود أوروبا هذا علي حساب العـرب          ، ظهرت في المجتمعات األوروبية ضد اليهود     

فال   ،  بل إنهم عاشوا معهم في أمن وسالم وإخاء ،  ضد اليهود أو غيرهم    الذين لم يرتكبوا ذنباً   
غ والحالة هذه أن يعاملوا أي شعب عربي معاملة غير إنسانية مثلما يحدث هذه األيـام                يسو

  . في األراضي الفلسطينية المحتلة
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يمكن أن تكتمل إذا ظلـت رافضـة لقيـام الدولـة             ـ أن تسلم بأن شرعية قيام إسرائيل ال        ب
 والحيلولة دون قيام تلك     ، واألخالقية التهرب من التزاماتها القانونية      ى ساعية إل   ، الفلسطينية

 أرض عمرها الشعب الفلسطيني آالف السنين وارتبط بهـا طـوال            ىالدولة العربية عل  
 فعليها  ،  تأكيد وتثبيت شرعية قيامهاى إل وإذا كانت إسرائيل تتوق حقاً ، وجوده دون انقطاع

ستلزم هذا الـدخول     وي  ،  قيام الدولة الفلسطينية المستقلة    ى موافقتها عل  ى عل أن تبرهن جدياً  
 ،إبطـاء  المسـارين الفلسـطيني والسـوري دون        ىجديا في مفاوضات سالم حقيقي عل     

  . واالنسحاب من جانب واحد من الشريط الذي تحتله في منطقة شبعا
 أن السياسات والممارسات وأعتقد أن من المفيد إلسرائيل ولليهود خارجها أن يدركوا جيداً

إسرائيل ضد الفلسطينيين قد ولدت موجة جديدة مـن العـداء           غير اإلنسانية التي تتبعها     
 وقد ظهر هذا من المناقشات التـي دارت          ، لليهود في العديد من الدول األوروبية وغيرها      

 في المؤتمر الذي عقد في بروكسل منذ أيام تحت رعاية المركـز الحاخـامي ألوروبـا               
 Rabbinical Center Of Europe، جيه كوكيرمان الممثل السياسي  وقد أشار الحاخام رو

 عقد مؤتمر في بـراج       ،  وفي الشهر الماضي    .  هذا صراحة  ىلمنظمة اليهود الفرنسيين إل   
 الحاخام روجيه كوكيرمـان     ي وقد عن   ، حضرته شخصيات قيادية يهودية في أربعين دولة      

 حاليـاً الممثل السياسي لليهود الفرنسيين بأن يذكر أن الوضع السائد في الشرق األوسط             
 وتزايـد    ،  النقد والهجوم الذي تعرض له اليهود خارج إسـرائيل         ىكانت له انعكاساته عل   

  . الحوادث التي تعبر عن شعور معاد للسامية
 ومفـاهيم عنصـرية مثـل     ئ أن تستبعد من حكوماتها هؤالء الذين يعلنون اعتناقهم لمباد         -جـ

ل العرب سواء أكانوا من سـكان   أو مطالبتهم بترحي ، وصف العرب باألفاعي والحشرات   
يطلـق عليـه تعبيـر        وهو ما   ، األراضي الفلسطينية أو كانوا مواطنين بإسرائيل نفسها      

  .  عن مفهوم التطهير العرقييختلف كثيراً الترانسفير ألن هذا المفهوم ال
الـب   األمانة العامة لألمم المتحدة يفيد أنها ليست لها مطىإصدار إعالن رسمي يودع لد د ـ  

 وأنها لن تستمر في المطالبة بأن يكون         ، توسعية في األراضي العربية الحاضر والمستقبل     
 ألن استمرارها في المطالبة بذلك يبرر شكوك         ،  العرب مجتمعين  ىلها تفوق عسكري عل   

  .  وحكومات ـ في نيات إسرائيلالعرب ـ شعوباً
بإعالن الشرق األوسط منطقة خاليـة       اقتراح الرئيس مبارك الخاص      ى موافقة إسرائيل عل   -هـ

 ولكي تبرهن إسرائيل جـديتها       ،  وفي مقدمتها األسلحة النووية    ،من أسلحة الدمار الشامل   
 فإن عليها أن تقبل الدخول في مفاوضات جادة مـع الطـرف              ، وصدقها في هذا الموقف   
رة زمنية   ترتيبات تصفية برنامجها النووي العسكري خالل فت       ىالعربي بهدف االتفاق عل   

 تـتم   أن ويمكـن     ،  ضمن برنامج إلخالء المنطقة من باقي أسلحة الدمار الشامل          ، معقولة
  ،  سالم مع السلطة الفلسطينية وسوريا     ىالمفاوضات حول هذه النقاط في إطار التوصل إل       

  . واالنسحاب من األرض التي تحتلها في جنوب لبنان
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ن ينظر الطرفان للوضع نظرة مستقبلية تتجاوز رواسب         أود أن أذكر أن من المصلحة أ        ،ً وختاما 
 ىإل بل نتطلع     ، تنطلق من نظريات الصراع المستمرة وثقافة اليأس والعدمية         وال  ، الماضي وآالم الحاضر  

 من االستمرار فـي إزهـاق األرواح         بدالً  ،  يعيش فيه الطرفان في أمن وسالم وطمأنينة        ، مستقبل أفضل 
 فرص التنمية في الوقت الذي يتحرك فيه اآلخرون نحو الرخاء والتقدم بمعدالت لم              وسفك الدماء وإهدار  

  . تشهدها اإلنسانية من قبل
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 .فتح حوار صريح حول كل ما يضمره المشاركون من مشاعر وأفكار نحو اآلخر )١

شائكة دينياً مثل موضوع الحق في تغيير كسر حاجز الحوار حول بعض القضايا ال )٢
 .الدين

 .خلق جو من التفاهم والصفاء بين المشاركين )٣

 بعض النقاط التي تلتبس على المشاركين وتخلق صور نمطية سالية عن إيضاح )٤
 .اآلخر

 مدة المناقشة ساعتان 

 :إدارة الجلسة

ـ             ركون بشـكل غيـر   يعلن المدرب عن بداية جلسة مسائية لمناقشة مفتوحة يجلس فيها المش
 .ويمكن أن تقام أيضا في مكان غير رسمي أي ليس في قاعة التدريب.. رسمي 

يمنح المدرب المشاركون نصف ساعة لقراءة المقاالت المرفقة وتنظـيم مناقشـات داخـل               
 .مجموعات غير منتظمة وغير معدة بشكل مسبق

ئكة والتي عادة ما تناقش     بعدها يبدأ المدرب بذكر أن حرية العقيدة هي من الموضوعات الشا           
 Stereo)بحساسية شديدة من كل األطراف، ويحتفظ كل طرف من األطراف بصور نمطية 

types)               ال يتغير عن األطراف اآلخرى، بل ويبني مواقف وطرق للتعامل مع هذا اآلخـر 
والغريب أن عند سرد ما يذكره كل طرف عن اآلخر          . بناء على ما يتعقده انه صحيح تجاهه      

وما نود مناقشته اآلن هو ما هـو رأيكـم فـي    ...  يكون واحد مع تغير بعض األلفاظ،      يكاد
  ؟ ما هو رأيكم في حرية تغيير الدينثم .. موضوع حرية العقيدة 

 محازير على أي متحدث أو على أي أفكار         أيالحديث في هذه الجلسة حر تماما وليس هناك          
اعر بعضنا البعض فيما نستخدمه مـن ألفـاظ          نراعي دائما مش   أن لدينا رجاء والتماس     وإنما

 .ومصطلحات

يترك المدرب الحديث مفتوح على أن يتدخل لتوضيح بعض النقاط، ثم يقدم مجموعـة مـن                 
 :األسئلة في الوقت المناسب مثل

o في رأيكم لماذا يوجد احتقان بين المسلمين والمسيحيين في مصر؟ 

o ها هناك دور للدولة في هذا االحتقان؟ 

o  دور للمجتمع الغربي أو الخارجي؟هل هناك 

o    حتى مئـة    أو شخصين   أو تهتز بانتقال شخص     أن هيبة الدين يمكن     إنهل صحيح 
  دين آخر ؟إلىشخص من هذا الدين 

o    أخر إلى المجتمع بهذه الهشاشة بحيث يمكن لبعض المنتقلين من دين           إنهل صحيح 
  ؟أركانه ويزعزعوا أسسه يحطموا إن
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o    أن يمكن لنفر من المرتدين      بحيث األفراد بهذا الضعف      تدين ماليين  أنهل صحيح 
  ويبثوا الشكوك في عقولهم؟أفكارهميشوشوا عليهم 

o ماذا يمكن أن نستفيد من شخص مكره على دين معين؟ 

o              ضـعفاء   إلـى هل بعد ما قويت الدولة اإلسالمية وازدادت عدداً ولم تعد في حاجة 
 تطبيق حـد    إلى في حاجة    اإلسالمي هل الزال المجتمع  ..  المكرهين عليه    أوالدين  
 الردة؟

o كان اختيار الدين هو من محض الصدفة المتعلقة بدين األسرة وال يوجد هنـاك    وإذا 
  الدين فهل اختيارك لدين معين الحقاً يضر بالمجتمع؟الختيارمجال حر 

o             كيف تفسرون مقاالت ودراسات مختلفة أحدها يتحدث عن المحـاوالت المسـتميتة
باط في العالم العربي، واألخرى تتحدث عن نفس المحاوالت ألنصـرنة           ألسلمة األق 

 المسلمين في العالم العربي؟

o      أحكم على المرجعية الدينية للمختلف دينياً بالتحريف لمجـرد          أنهل يعد من الالئق 
  أنني على حق؟إثبات

o               لماذا يشعر األطراف المختلفة كما لو أن هناك مؤامرة من الطرف اآلخر للسـطو
 ى زويهم أو عناصرهم ؟عل

o         ومدة الصوم التي يحددها المجلس      اإلسالموهل تعد االختالف في مدة االستتابة في ،
  وربه؟ اإلنسانااليكلريكي هو من قبيل التدخل بين 
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 األسـبوعين  التي أطلت برأسها في مصر طيلة        "الفتنة"نا صفحة أحداث    كثيراً إذا ما طوي   نخطئ  
ذلك أنني أزعم أن تلك األحداث بما شابها        . الماضيين، وإذا ما تجاوزناها باعتبارها سحابة كدر وانقشعت       

من مالبسات وما كشفت عنه من مثالب وعورات، تمثل محطة مهمة في مسيرة الوطن، يتعين الوقـوف                 
 .والتعامل معها بأعلى درجات الصدق والمسؤوليةعندها ملياً، 

ال أحد يكاد يصدق أن مصر كلها، بطولها وعرضها وعمقها، اهتزت وتوترت طيلة أسـبوعين               
على األقل، بسبب شائعتين مكذوبتين، األولى ادعت أن رجال األمن في محافظة البحيرة اختطفوا زوجة               

ة أقامت عالقة خاصة مع رئيسها في العمل، وهو مسلم، مما كاهن إلدخالها في اإلسالم، والثانية أن الزوج
 .أغراها بالتحول عن دينها، فاختطفها الرجل وأخفاها بعيداً عن أسرتها

رت الشائعتان في أوساط أقباط مصر سريان النار في الهشيم، وتلقفها نفر من أقباط الخـارج،               س
 نفسه بصـور شـتى، تراوحـت بـين          وكان لها صدى مثير اتسم باالحتجاج والغضب، الذي عبر عن         

التظاهرات والهتافات التي شهدتها بعض الكنائس الرئيسية في القاهرة، وبين االشتباك مع رجال األمـن               
لم يخل األمـر مـن   .  ضابطاً وشرطياً ونقلهم إلى المستشفيات٦٢ورشقهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة     

الذين زادوا النار اشـتعاالً، وراحـوا يسـتثيرون         أصداء في الخارج، توالها المتربصون والمتصيدون       
 !  واإلبادة"القهر"الحكومة األميركية والمنظمات الدولية، مطالبين إياهم للتدخل إلنقاذ أقباط مصر من 

وإذ تخللت التظاهرات في داخل مصر هتافات ونداءات بعضها كان جارحاً لمشاعر المسـلمين،         
إال أن ذلك فهم بحسبانه من تجليـات الغضـب غيـر            .  والنظام والبعض اآلخر تطاول على هيبة الدولة     

 . المنضبط الذي استبد بالجميع، والذي أججه بعض المتعصبين والمتطرفين داخل الكنيسة وخارجها
ولكن أكثر ما أجج المشاعر ورفع من درجة التوتر أن بطريرك األقباط، البابا شـنودة، انضـم                 

، حين كانت الحشود التي جاءت من كل )٨/١٢ ("موعظة االربعاء"اء بدوره إلى الغاضبين، وامتنع عن إلق
صوب بانتظاره في مقر البطريركية، لتسمع منه كلمة تهدئ الروع وتسكن الخواطر، وخرج مـن بـاب                 
خلفي متجهاً إلى دير وادي النطرون في صحراء مصر، معلناً االعتكاف هناك، ومعبراً عن االحتجـاج                

وحين ذاع الخبر بين رواد الكنيسة المنتظرين، تضاعف الغضب وتحول عند . بةبطريقته الصامتة والصاخ
 . بعض الشباب إلى ثورة جامحة انفلت عيارها على النحو الذي قدمت

فموضوعها ليس امرأة عادية، وإنما هي زوجة       . لقد اجتمعت في المشهد مختلف عناصر اإلثارة      
 تحولها عن دينها بدا مستفزاً، فاألمن أقحم طرفاً فيه،          كما أن ما شاع عن كيفية     . كاهن من رموز الكنيسة   

. أو أن رئيسها المسلم أغراها، وفي المسألة اختطاف واختفاء، اتهمت فيه أجهزة األمن بالتواطؤ والتستر              
 . وفي غيبة المعلومات الصحيحة لما جرى، كانت كل ظروف إشعال الحريق مواتية
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وكانـت مجلـة    . ١٧/١٢ذي نشرته صحف الجمعة الماضي      الحقيقة أعلنها بيان النائب العام، ال     
). ١٩/١٢" (األسبوع" قد سبقت بتجلية األمر، وكذلك العدد األخير من صحيفة           ١٦/١٢في عدد   " المصور"

البيان الرسمي جاء قاطعاً في تكذيب الشائعتين، حيث تبين أنه لم يكن هناك إكراه وال اختطاف وال عالقة                  
أن السيدة وفاء قسطنطين زوجة الكاهن، اختارت طواعيـة أن تـدخل فـي              عاطفية أو غير عاطفية، و    

اإلسالم، وأن كل الضجة التي حدثت لم يكن لها ما يبررها، من التظاهرات الغاضبة إلى اعتكاف البـاب                  
 . شنودة في الدير

التي ورغم وضوح الحقائق األساسية للقضية إال أن ثمة هوامش تكمل الصورة وتجلي بعضاً من جوانبها                
 . جرى إغفالها لسبب أو آخر، كما أن ثمة إشارات في المشهد ينبغي الوقوف عندها واستالم رسائلها

في إطار الهوامش أضيف إلى ما ذكر المعلومات التالية، التي استقيتها من الجهات التي باشرت الموضوع 
 : آخرةمن أوله إلى 

، )١٩٨٠متخرجة منذ عام (، وتعمل مهندسة زراعية     عاماً ٤٦إن السيدة وفاء قسطنطين البالغة من العمر        
وطوال سنوات عملها حظيت    . مشهود لها بالكفاءة العالية ودماثة الخلق والمثالية في العالقات والتصرفات         

 . وهذا ما أجمع عليه زمالؤها في العمل. بتقدير ومحبة الجميع، كما أنها بادرت من حولها المشاعر ذاتها
 اإلسالم خطرت لها منذ سنة ونصف على األقل، وبدأت حين تابعت إحدى             إن فكرة تحولها إلى    

وقد . الحلقات التلفزيونية التي تحدث فيها الدكتور زغلول النجار عن اإلعجاز العلمي في القرآن            
فقـرأت كتبـاً عـدة      . شجعها ما سمعت منه ومن غيره على التمعن في الموضوع والتوسع فيه           

ى التعاليم اإلسالمية، فتقدمت خطوات أبعد، حيث حفظت سبعاً من وسعت من معارفها وجذبتها إل
تلت بعضاً مما حفظته علـى مسـامع مـن          ( كله   "عم"سور القرآن الطويلة، كما حفظت جزء       

 .، كما صامت األيام الستة البيض، والتزمت قدر اإلمكان بأداء الصلوات الخمس اليومية)سألوها

، الذي قطعت رجله بسبب تفاقم إصابته بمـرض         "طاميرأبو الم " رعت السيدة وفاء زوجها قس       
السكر، إلى أن استقرت حالته، ووجدت أن ثمة صعوبة في الجمع بين وضعها كزوجة للكاهن،               
وبين اقتناعها بالتحول إلى اإلسالم، فقررت أن تلتحق بأسرة مسلمة في حي السـالم بالقـاهرة،                

وقبل ثالثة أشهر من مغادرتها     .  إحدى بناتها  ارتبطت منذ أيام الدراسة بعالقة صداقة حميمة مع       
المتخرجة من كلية العلوم إلدارة البيت      >> شيرين<<هيأت ابنتها   " أبو المطامير "لبيت زوجها في    

 . ودونت لها في دفتر خاص ما يتعين عليها عمله لكي ال يختل شيء في وضع البيت. في غيابها
يدة وفاء إلى أسرة صديقتها في القـاهرة، وفـي          بعدما رتبت أمر بيتها بصورة نسبية، لجأت الس        

اليوم األول من الشهر الحالي ذهبت مرتدية الحجاب بصحبة صديقتها وزميلتها القديمة إلى قسم              
وحين استمع الضابط المختص إلى قصتها، وعرف أنها . الشرطة في الحي طالبة إشهار إسالمها

 أن يستمر فـي اإلجـراءات الروتينيـة         زوجة لكاهن، أدرك أن لألمر حساسية خاصة، فلم يشأ        
 . المتبعة في مثل هذه الحالة، وأبلغ رئاسته بالموقف
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اإلجراء المتبع في هذه الحالة، الذي تنص عليه التعليمات اإلدارية، أال يتم تسجيل إشهار تغييـر                 
الدين، إال إذا رتب للشخص المتحول جلسة أو أكثر مع بعض رجال الدين الذي ينتمـي إليـه،                  

وإذا ما أصر   . ، يحاولون فيها تبصيره وإثناءه عن عزمه      "إسداء النصيحة "روفة باسم جلسات    مع
وبناء على ذلك تم إخطار مطران البحيرة برغبة السيدة وفاء، مـع            . على موقفه كان له ما أراد     

 . دعوته إليفاد من يشاء إلجراء لقاء إسداء النصح لها
فقد رفض المطران فكرة عقـد      . بحيرة وجهاز األمن  كانت تلك بداية مشكلة نشأت بين مطران ال        

في حين أن جهاز . جلسة أو جلسات إسداء النصح، وطلب تسليم السيدة وفاء للكنيسة االرثوذكسية
واستمر هذا التجاذب لمـدة     . األمن كان ملتزماً بالتعليمات اإلدارية، ولم يكن مخوالً في تجاوزها         

وهي الفترة التي انتشرت فيها الشائعات واتهم جهـاز         . ٨/١٢ إلى   ٣خمسة أيام، في الفترة من      
األمن بخطف السيدة والتستر عليها، كما اتهم من جانب البعض بتعمد تعويـق تسـليمها إلـى                 

 . الكنيسة، في حين أن مسؤوليه لم يفعلوا أكثر من التزامهم بالتعليمات الصادرة في الموضوع
رثوذوكسية التظاهرة التي حدثت أثناء القداس الذي في هذه االثناء رتبت بعض قيادات الكنيسة اال  

. أقيم بمناسبة وفاة الزميل سعيد سنبل، وجرى استدعاء عناصر متعددة من مختلف أنحاء الـبالد              
وفي حضور عدد من كبار المسؤولين عبرت الحشود عن غضبها ورفعت الفتات االحتجاج وبدا 

 . أن الموقف موشك على االنفالت أو االنفجار
.  نقلت هذه الصورة إلى القيادة السياسية، صدرت التعليمات بتسليم السيدة وفاء إلى الكنيسة             حين 

وتم االتفاق على إيداعها في بيت بضاحية عين شمس بالقاهرة، مخصص إلقامة السيدات الالتي              
وكان ظنها أنها ذاهبـة لكـي تشـهد         ). المكرسات(يجري إعدادهن لالنخراط في سلك الرهبنة       

، ولذلك استغرق األمر بعض الوقت إلقناعها بأخذ حوائجها واالنتقال إلى           "سداء النصح إ"جلسات  
 أنها كانت صائمة في ذلك اليوم، وطلبت        ١٩/١٢ في   األسبوعذكرت صحيفة   (بيت عين شمس    

 ). تأجيل الموعد لحين اإلفطار وأداء صالة المغرب
جابهـا، وسـلمت إلـى بيـت         خرجت السيدة وفاء من مقر إقامتها مرتدية ح        ٨/١٢مساء يوم    
وانقطعـت صـلة األجهـزة      . في ضاحية عين شمس الذي أغلقت أبوابه ونوافـذه        " المكرسات"

المختصة بها، التي اقتصر دورها على حراسة البيت من الخارج، في حين ظل كبـار رجـال                 
، بعد ستة أيام خرجت السيدة وفـاء        ١٤/١٢وبعد ظهر يوم    . الكنيسة يترددون عليه طول الوقت    

عليه صورة السيدة العذارء، في حـين تـدلى علـى           ) إيشارب(ن البيت مرتدية غطاء الرأس      م
حيث حملتها سيارة سوداء إلى مقر نيابة عين شمس، مصحوبة بـبعض            . صدرها صليب كبير  

وأمام وكيل النيابة، وخالل أربع دقائق قالت السـيدة وفـاء           . المحامين األقباط وعدد من القسس    
وهو ما اعتبر من الناحيـة      . ت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية     بصوت خفيض إنها ولد   

وعند هذا الحد انتهى دور أجهزة األمـن،        . القانونية عدوالً من جانبها عن طلب إشهار إسالمها       
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وحملت السيدة في سيارة اتجهت بها إلى دير وادي النطرون، ومن ثم أسدل الستار علـى هـذا                  
 . الفصل من القصة

فتحول امرأة أو رجل عن دينه أمر لم يعد مستغرباً، بل . داء أهم من الواقعة وأخطرالمالبسات واألص
ولدى الجهات المختصة في مصر قائمة بحاالت عديدة كانـت فـي مثـل              . صار وارداً في هذا الزمان    

وحين وقعت على بعـض     . حساسية موضوع السيدة وفاء، تمت معالجتها في هدوء، وبغير خسائر تذكر          
 استوقفني أمران، أولهما أنه حدث تسرع غير مألوف في نقل القضية إلى الرأي العام فـي                 تلك الحاالت 

الداخل والخارج، فضالً عن أن ذلك تم بصورة مشوهة ومستفزة، وثانيهما أن ردود األفعـال اعتمـدت                 
يقة دور  وذلك يعد تطوراً نوعياً يثير عديداً من التساؤالت حول حق         . أسلوب التصعيد والصدام ولي الذراع    

وتمتد تلك التساؤالت لتشـمل طبيعـة عالقـة         . الكنيسة، وما إذا كانت تمثل قيادة روحية أم قيادة سياسية         
 . الكنيسة بالدولة، وحدود التزاماتها بالقانون والنظام العام

المالحظة الثانية أن ما جرى كان في شق كبير منه نتيجة غياب . هذه مالحظة أولى على المشهد
ومن أسف أن اإلعالم المصري فشل في االختبار، وعجـز عـن            . الصحيحة عن الرأي العام   المعلومات  

فاإلعالم الرسـمي المتمثـل فـي التلفزيـون         . تقديم تلك المعلومات الصحيحة للناس في الوقت المناسب       
 أما الصحف . واإلذاعة، وكذلك الصحف القومية إما تجاهلت الموضوع في بدايته أو عالجته بابتسار شديد            

 كان  ١٢/١٢العنوان الرئيسي لصحيفة صوت األمة في       (المستقلة والمعارضة، فقد عنى بعضها باإلثارة       
كما أسـهم الـبعض اآلخـر فـي     ) عن استغاثة أقباط المهجر بشارون إلنقاذ أقباط مصر من االضطهاد      

كتـف   لـم ت   ١٥/١٢كان ذلك موقف صحيفة األهالي، فعناوين العدد الصادر فـي           (التحريض والتهييج   
باستثارة األقباط وإنما حملت أجهزة األمن مسؤولية ما جرى وادعت أن تلك األجهـزة عطلـت تنفيـذ                  

 ). وأن وزير الداخلية تهرب من الحديث في الموضوع. توجيهات الرئيس بحل المشكلة
ذلك أننا طوال الفترة التي ظهرت فيهـا        . المالحظة الثالثة أن المجتمع بدوره رسب في االختبار       

 منه، كان طرفـا الموضـوع همـا الكنيسـة           ١٤شكلة على السطح، في الفترة من أول ديسمبر إلى          الم
ولم نسمع صوتاً ألي مؤسسة أخرى في المجتمع، ال األزهر وال االحزاب            .  ووزارة الداخلية  األرثوذكسية

اكتفوا بمشاهدة حتى عقالء األقباط التزموا الصمت و. وال منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان
وإزاء ذلك فإنني أزعم أن الحدث كان بمثابة لحظة كاشفة، فاجأتنا بحقيقة            . من مقاعد المتفرجين  " المباراة"

 . نفسها مضطرة إلى ملئه كيفما اتفق" الداخلية"الفراغ السياسي الكبير الذي تعيشه مصر، والذي وجدت 
عبر عنها األقباط المتظاهرون الحظ أنهـم       مالحظتي الرابعة أن حالة الغضب المبالغ فيها التي         

توجهوا إلى الكنيسة وليس إلى أي من مؤسسات الدولة تدل على أن ثمة احتقاناً متراكماً يتعين االعتراف                 
بوجوده، وتحري أسبابه وجذوره، كما ينبغي التعامل معه بكل جدية ومسؤولية، ألن التأجيل من شأنه أن                

ا، فضالً عن أنه يفسح المجال للمتطرفين والمتعصـبين لكـي يكونـوا             يكرر مثل األزمة التي مررنا به     
 . أصحاب الصوت األعلى في الساحة
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ما العمل؟ لست األقدر على إجابة السؤال، لكني أقترح مدخلين للتعامل مع الموضوع، أولهمـا               
طف الملـف  يدعو إلى عدم السماح للمتعصبين والمتطرفين والعناصر المشبوهة في الداخل أو الخارج بخ       

وذلك لن يحدث إال إذا تقدم الصفوف العقالء الغيورون على مصالح الـوطن وكرامـة               . والحديث باسمه 
وثانيهما أن يرصد االحتقان في الساحة المصرية كلها، وليس لدى          . أهله، وأثبتوا حضوراً في مشهد الحل     

 أصل فـي مجمـل الشـارع        فئة دون أخرى، حتى إذا ما ثبت أن االحتقان في الساحة القبطية فرع عن             
ولربمـا بـدا الحـل      . المصري، فربما نبهنا ذلك إلى أننا بصدد أزمة مجتمع ال أزمة فئة بـذاتها فيـه               

الديموقراطي ألزمة المجتمع، الذي يجعل الجميع شركاء في صناعة حاضره ومستقبله، باباً للتعامل مـع               
 . يه أو يخفف من حدتهاألصل، األمر الذي يعالج ما تفرع عنه، فيستأصل االحتقان ف

تداول بعض المثقفين المصريين اقتراحاً يتحدث عن لجنة للحكماء يمثل فيها الطرفان، وتتـولى              
وهو اقتراح ال أجد له مبرراً ألن األمر أكبر من . معالجة المشكالت العارضة التي تنشأ بين الحين واآلخر

، يضم نخبة طيبة من أهل      اإلنسانمياً لحقوق   فضالً عن أن في مصر مجلساً قو      . أن تتصدى له لجنة أهلية    
. الخبرة والثقة، وبه شعبة مختصة بالحقوق المدنية، تستطيع أن تنهض بما يراد للجنة المقترحة أن تقوم به

علماً بأن المشكلة في بعض جوانبها ليست في مجرد تقدير الحقوق وإنما تكمن في قوة مؤسسـة الدولـة                   
طراف المختلفة الحترام النظام العام واالنصياع للقانون، كما أنها تكمن في           ومدى هيبتها، وفي استعداد األ    

غيبة المشروع السياسي الذي يستنهض همم الجميع ويصهرها في بوتقة الوطن، لكي يوظفها لصالح حلم               
 . النهضة والتقدم المشترك
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 :تب الدكتور ناجي يوسف يقولك

 فهي مازالت كما هي     – الصحافة كما ُيعَرفُها الصحفيون      –ما أعجب صاحبة الجاللة المصرية      
في شكلها ومضمونها، في فهمها وكتاباتها، في تناولها لمشاكل المجتمع المصري وفي حلولها التي لم تعد                

المصرية ال زالت متخلفة عن الركب ما يقـرب         فالصحافة  . تتناسب مع التطور المذهل للصحافة العالمية     
من خمسين عاماً، وهى أصولية ال تعترف بدخول الكمبيوتر، والساتليت أو اإلنترنت، وتصر على أنهـا                
الوحيدة القادرة على تحريك الشعب المصري، وتفهيمه قضاياه وفرض الحلول لمشاكله بما تراه صـاحبة              

 يسمعوا ويطيعوا ويقتنعوا ويصدقوا ويقبلوا ويبلعوا ما تمليـه          الجاللة من وجهة نظرها، وعلى الناس أن      
وعلى المصريين كباراً وصغاراً أن ال يسمعوا إال لها وُينكروا كل ما يرونـه              . عليهم الصحافة المصرية  

هم ما دامت صاحبة الجاللة ال ترى وال        أقدارويقرأونه ويعرفونه من حقائق تتعلق بمشاكلهم ومصائرهم و       
والويل كل الويل لمن يخالفها، فأجهزة األمن تقف خلفها وأجهزة الدولـة تحمـى    .  ما يرون  تريد أن ترى  

ظهرها، فما قرأته من مقاالت وتحليالت صحفية ألحداث هذا الشهر بين المسيحيين والحكومة واألجهزة              
أو يتشنجون  والحقيقة أنني لم أكن أنوي الكتابة حول هذا الموضوع فلست ممن يثارون             . األمنية يؤكد ذلك  

لرؤية مسيحي أو مسيحية يشهر إسالمه مهما كانت مكانة هذا المسيحي، ليست فقط إذا كانت امرأة كاهن                 
إن : أولها:  والسبب في استحالة استثارتي بهذا األمر ترجع إلى عدة أسباب          .بل حتى لو كان الكاهن نفسه     

خص السيد المسيح الحي تبارك اسمه وهو قوة المسيحية ال تكمن في تعداد أفرادها بل قوة المسيحية هي ش
فلـن ُيضـير    . الذي يبين أسمائه الحسنى أنه القوى، القادر على كل شيء، األلف والياء، البداية والنهاية             

إن المسيحي الحقيقي هو    : ثانياً. المسيحية وال المسيحيين أن يغير أغلبهم دينهم ولن يضعف ذلك من قوتها           
قلبه وكيانه فال يؤمن إال به وال يصلى إال له وال يقبل سـواه ربـاً وسـيداً                  ذلك الذي يمأل السيد المسيح      

ورسوالً، وهؤالء ال خوف عليهم وال هم يحزنون أما ما عداهم فليسوا بمسيحيين حتى لو كانت أسماؤهم                 
فال أنا أؤمن بحق اإلنسان في اختيار دينه وعقيدته ورسوله وربه           : ثالثاً. متى أو مرقص أو لوقا أو يوحنا      

إكراه في الدين، ودين اإلنسان هو ما يؤمن به في قلبه حتى لو لم يصرح به بلسانه، أما تصريح اللسـان                     
فواجب الكتمال الدين، فمن فضلة القلب يتكلم اللسان، فليس في استطاعة اإلنسان أن يغيـر مـا بقلـب                   

ر اإلنسان على اإليمان بغيـر  جباإلنسان، قد ُيجبره على االعتراف بانتمائه لدين معين لكن ليس ثمة قوة تُ      
إن للكون خالق جبار يعرف الخبايا واألسرار وهو المتسلط في مملكة الناس وأن للسماء              : رابعاً. ما يريد 

أما ما  . سلطان ال يجب أن يتدخل البشر في إصالحه أو إفساده وهم على كل حاٍل غير قادرين على ذلك                 
يينا لهذا الموضوع الشائك الخطر وأخص بالذكر الكاتب دفعني لكتابتي هذه، فهو طريقة تناول بعض صحف

هوامش علـى   " تحت عنوان    ٢١/١٢/٢٠٠٤الديني فهمي هويدى، في مقاله المنشور بجريدة األهرام في          
يقول الكاتب الكبير أننا البد أن نتعامل مع قضية إسالم زوجة الكاهن بأعلى درجات الصدق ". مشهد الفتنة



 

 ١٠١

أتمنى أن يلتزم به سيادته وكل من تناول هذا الموضوع بالكتابة والتحقيق، ففـي  والمسئولية وهذا ما كنت    
أن كل الضجة التي حدثت لم يكن لها ما ُيبررها مـن            "رأى سيادته أن كل ما حدث على حد قوله بالنص           

فـي  فاألمر كما يراه والحقيقة الصادقة البسـيطة        " التظاهرات الفاضية إلى اعتكاف البابا شنوده في الدير       
نظره أن زوجة الكاهن هي التي أرادت إشهار إسالمها فكان لزاماً على المسيحيين وعلى رأسـهم البابـا    
المعظم األنبا شنوده الثالث أن يقبلوا هذا الوضع صاغرين حتى ولو أركبوا زوجة القسيس على الحصان                

ن الصغيرة والذين رأيـت     األبيض وطافوا بها كما يعمل الكثيرين ممن يشهرون إسالمهم في القرى والمد           
 إمعانـاً فـي     وأقـاربهم بنفسي بعضهم وقد أطال المغنون والمهللون الفرحون الوقوف أمام بيوت ذويهم            

ومـن قـاموا    " أقباط الخارج " وقد رأى السيد فهمي هويدى أن موقظي الفتنة كانوا كثيرين منهم             .إذاللهم
ادوا النار اشتعاال وراحوا يستثيرون الحكومـة       المتربصون والمتصيدون الذين ز   "بالتظاهرات والهتافات و  

وهذه طريقة معالجة صحافة الخمسينات إلى أواخر التسعينات وهى أن تلقى " األمريكية والمنظمات الدولية
اللوم على ضحية حتى لو كانت بريئة وال تبحث في أصول المشاكل وبالطبع استثنى سيادته من موقظي                 

ولـم  . معنية بتطبيق ما أسماه بالتعليمات اإلدارية الذي سيأتي الحديث عنها         الفتنة رجال األمن واألجهزة ال    
ينسي سيادته أن يذكر لنا تعداد المصابين من ضباط الشرطة والعساكر، وبالطبع فقد أستقي معلوماته من                
رجال الشرطة أنفسهم وهم الخصوم في هذه الحالة، لكنه نسي أو تناسي أن يذكر لنا كم من المسـيحيين                   

حتـى كتابـة هـذه      (صيبوا ونقلوا إلى المستشفيات وكم منهم أودع السجون ولم يفرج عنهم حتى اآلن              أ
وكأن المسيحيين خرجوا كالغوغاء في شوارع القاهرة يرجمون رجال األمن بالحجارة الـذين             ). السطور

ولية التي طالـب    وللصدق والمسئ . وقفوا مكتوفي األيدي إيماناً منهم بحقوق اإلنسان في التعبير عن نفسه          
السيد فهمي األطراف المعنية أن تتعامل به أقول أنني بالرغم من معرفة اآلالم النفسية والضـغوط التـي                 
جعلت هؤالء الشباب ينفجرون في حادثة التظاهر هذه فأنا ال أوافق تحت أي بند من البنود أن يصل األمر 

لغوغاء الذين ال إله لهم والذين يرون أنهم يمكنهم         بالمتظاهرين أن يعبروا عن رأيهم بأيديهم، فهذه وسيلة ا        
 ولم ينسى السيد فهمي أن يدون لنا في مقالـه عمـالً             .الدفاع عن حقه في األرض سبحانه وتعالى بأيديهم       

جارحاً لمشاعر المسلمين، والبعض اآلخـر      "بمبدأ الصدق والمسئولية أن الهتافات والنداءات كان بعضها         
ولم يتكلم سيادته عن مشاعر المسيحيين الذين يرون في ما حدث في هذه "  والنظامتطاوال على هيبة الدولة 

القضية إهانة عظمي لهم ولكنيستهم وقادتهم الدينيين، فمشاعر المسيحيين ُجرحت بما فيـه الكفايـة منـذ                 
 منتصف القرن السادس الميالدي، فهذه تراكمات القرون والسنين والتي ال تزال تغلى في صدورهم ولـن           

ولعل أغرب وأعجب مـا كتـب       . يريحهم منها إال المولي تبارك اسمه، وإال فالعاقبة أكبر من أن تحتمل           
سيادته في مقاله وما أراه بعيداً كل البعد عن الصدق والمسئولية هو حديثه عن الغضب غيـر المنضـبط     

على حد قوله ثم    " هاوالذي أججه بعض المتعصبين والمتطرفين داخل الكنيسة وخارج       "الذي أستبد بالجميع    
ولكن أكثر ما أجج المشاعر ورفع درجة التوتر أن بطريرك األقباط البابـا             "يتلوها مباشرةً بهذا االقتباس     

 حين كانت الحشود التي جاءت      ٨/١٢شنوده أنضم بدوره إلى الغاضبين وامتنع عن إلقاء عظته األربعاء           
فما أبعد هذا   ". مة تهدئ الروع وتسكن الخواطر    من كل صوب بانتظاره في مقر البطريركية لتسمع منه كل         

الكالم عن الصدق والمسئولية، فأن تضع قداسة البابا المعظم شنوده الثالـث علـى رأس المتعصـبين،                 
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والمتطرفين داخل الكنيسة فهذا ليس صدقاً وال تبدو المسئولية فيما تقول، وأن تَُحِمْل قداسة البابا المعظـم                 
جج الفتنة فهذا ليس صدقاً وليس له روح المسئولية، وأن تصف الجموع التي             وزر أكثر ممن تسبب في تأ     

احتشدت في الكاتدرائية أنها جاءت لتسمع كلمة تُهدأ من روعها وتسكن خواطرها فهـذا لـيس صـدقاً،                  
فالجموع التي احتشدت في الكاتدرائية جاءت في غضب شديد تريد أن تسمع كلمة صدق من أبيها الروحي 

الجميع أنه صادق والذي لم يستطع أن يوارى أو يكذب أو يهدأ الحشود بكلمات قد تزيد مـن             الذي يعرف   
ولو أراد قداسته   . غضبهم وانفعالهم حتى على شخصه، فقرر في حكمته الصمت واالنسحاب واالعتكاف          

 وإليك يا سيدي ما قد    . أن يؤجج الغضب ويشعل الفتنة لتكلم لشعبه وشرح لهم الموقف بصراحة ووضوح           
تعرفه أو ال تعرفه أنه لو كانت أجهزة األمن قد أحضرت المرأة في الوقت الذي حدده قداسته، لما اضطر                   
. إلى االعتكاف، ولكان الموقف كله انتهي في جملة واحدة قبل موعظته وهي أن المرأة في حوزة الكنيسة                

ن يحدد موعداً لتسليم المرأة     وقد كنت أظن أن أجهزة األمن تفطن لهذا األمر وال تعطى الفرصة لقداسته أ             
بل كان عليهم أن يبلغوه أن المرأة سترجع قبل ميعاد العظة وبهذا كانت قد حفظت ماء وجهها ولم توضع                   
من موقف من ينبغي أن يتصالح لطلب مواطن من الرعايا المصريين حتى لو كان البابا المعظم، األمـر                  

لب قداسته، وهذا أمر طبيعي مفهوم لكن نتائجه لـم          الذي أري أنه جعل رجال األمن يبطئون في تنفيذ ط         
وبالصدق والمسئولية أقول أن اعتكاف قداسة البابا في هذا اليوم وعدم مواجهتـه             . تكن في صالح الجميع   

 .للجمهور الغاضب كان سبباً مباشراً ورئيسياً في وقف كارثة كان يمكن أن تحدث في بالدنا مصر الغالية                
استقيتها من الجهات التي باشرت الموضوع من : " كثير من المعلومات التي قالويذكر السيد فهمي هويدى

. وسؤالي لك أيها الكاتب الكبير، أية جهات هذه التي باشرت الموضوع من أوله إلى آخره              " أوله إلى آخره  
. ٤. المـرأة نفسـها   . ٣. مطران البحيرة . ٢. جهاز األمن . ١: أما الجهات التي باشرت الموضوع فهي       

وكأن االبنة كانـت    (بنتها شيرين المتخرجة في كلية العلوم والتي هيأتها والدتها إلدارة البيت في غيابها              ا
 العائلة .6 .الكاتدرائية المرقسية وعلى رأسها قداسة البابا المعظم األنبا شنوده. ٥). موافقة على غياب أمها

فمْن ِمْن هذه الجهات تقابلت أو سمعت . ولكالمسلمة التي لجأت إليها زوجة الكاهن لتعيش معهم على حد ق
فمن الواضح بناء على ما جاء في مقالك أنك لم تسمع من نيافـة مطـران                . سيادتكم واستقيت معلوماتك  

إذاً فمعلوماتك  . البحيرة، ولم تقابل المرأة نفسها وال ابنتها وال قداسة البابا أو أحداً من الكاتدرائية المرقسية              
لكبير جاءت من طرف واحد وأنا أرى أن في هذا مشكلة تتعلق بالصدق والمسئولية في يا سيادة الصحفي ا

جمع هذه المعلومات، ولهذا فلن أعلق على كل هذه المعلومات التي ذكرتها في مقالك، فالمعلومات الصادقة 
ة كررتهـا  لقد أبرزت يا سيد فهمي في مقالك جمل. المؤكدة والمسئولة وحدها هي التي تستحق منا التعليق      

حالة إشـهار إسـالم     (اإلجراء المتبع في هذه الحالة      "فقد قلت إن    " التعليمات اإلدارية "ثالث مرات وهي    
الذي تنص عليه التعليمات اإلدارية هي أن ال يتم تسجيل إشهار تغيير الدين إال إذا رتب للشخص ) مسيحي

، ثـم   "إسداء النصح "وفة باسم جلسات    المتحول جلسة أو أكثر مع بعض رجال الدين الذي ينتمي إليه معر           
رفض فكرة عقد "قلت في عرض المشكلة التي حدثت بين نيافة مطران البحيرة وجهاز األمن أن المطران 

واتهم جهاز  ... في حين إن جهاز األمن كان ملتزماً بالتعليمات اإلدارية        ... جلسة أو جلسات إسداء النصح    
لم يفعلوا أكثر من ) أي مسئولي جهاز األمن( حين أن المسئولين في... األمن بخطف السيدة والتستر عليها
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والصورة التي رسمتها هنا يا سيادة الكاتب أن جهاز األمن لم           " التزامهم بالتعليمات الصادرة في الموضوع    
يعمل إال ما كان واجباً عليه أن يعمل وهو التمسك بتطبيق التعليمات اإلدارية والمشكلة كمنت في رجـال                  

وبغض النظر عن محتوي هذه التعليمات اإلدارية وكيفية        . سة الذين رفضوا تطبيق التعليمات اإلدارية     الكني
تطبيقها، فهل خلقت هذه التعليمات اإلدارية ألجل حماية اإلنسان والمجتمع أم خلق اإلنسان لتطبيق هـذه                

تكسيرها أو تعديلها وفقاً للحاالت التعليمات اإلدارية، وإن كانت التعليمات اإلدارية هذه ال يمكن تخطيها أو 
المختلفة، فلماذا تنازلت أجهزة األمن عن هذه التعليمات اإلدارية بعد فوات األوان ووقوع الكارثة، ولماذا               
لم يقبل جهاز األمن اإلغفال عن هذه التعليمات قبل ثورة المسيحيين، هل البد من التظاهرات والتحـديات     

رية التي صرنا عبيداً لها، هل هذه التعليمات اإلدارية سيفاً آخر ُيَسلّطْ على             حتى نُصلح من التعليمات اإلدا    
رقاب المسيحيين كتلك السيوف التي استخدمت في القديم لترغم المسيحيين على قبـول األمـر الواقـع                 

ـ           . واالستسالم لسياسة الفاتح لبالدهم    الم وأين هي التعليمات اإلدارية ولماذا ال تطبق في مسألة إشهار إس
ملف إسالم القاصـرات    (القاصرات مع أن التعليمات اإلدارية ترى أنه ال يجوز إشهار إسالم القاصرات             

لماذا لم تطبق التعليمات اإلدارية علـى المسـلمين         ).  عليه بإحدى هيئات حقوق اإلنسان     لإلطالعموجود  
ات الكنيسة األرثوذكسية رتبت بعض قياد"قلت يا سيادة الكاتب إن . الذين يريدون أن ينضموا إلى المسيحية

المظاهرة التي حدثت أثناء القداس الذي أقيم بمناسبة وفاة الزميل سعيد سنبل وجرى اسـتدعاء عناصـر                 
فهل تملك الدليل على ما تقوله في هذا الشأن، وأين كانت أجهزة األمن في . متعددة من مختلف أنحاء البالد

هل كانت تعلم أن هناك مـؤامرة إلحـداث         . تلف أنحاء البالد  فترة استدعاء هذه العناصر المتعددة من مخ      
الشغب والتظاهر وتركت الجموع تدخل إلى الكاتدرائية وتنفذ مخططها أم أنها لم تكن تعلم بها، فإن كانت                 

وسامحني إذا لم   . تعلم فهي المسئولة عن عدم احتواء األزمة وإن لم تكن تعلم فهذه كارثة تستحق الدراسة              
هذه المعلومة غير المسئولة، التي تهين جهاز أمننا الذي يراقب جلوسـنا وقيامنـا ونومنـا                أقتنع بصدق   

تقول سيادتكم أن زوجة الكاهن ذهبت إلى بيت المكرسات وكان ظنها أنها . وتليفوناتنا وما خفي كان أعظم
أال تـنص   يا سـيدي الفاضـل،      . أليس هذا استخفاف بعقلية القارئ    " إسداء النصح "ذاهبة لتشهد جلسات    

التعليمات اإلدارية أن جلسات إسداء النصح البد أن تكون في مديرية األمن أو أحد أقسام البوليس أو على                  
أليس من واجب أجهزة األمن أن تفهم امـرأة أرادت أن        . األقل في مكان محايد وليس في بيت للمكرسات       

وهل . ضغط لكي ترجع إلى المسيحية    تشهر إسالمها أنها خذلتها وأنها ستذهب لتمارس عليها كل أنواع ال          
جلسات النصح هذه متوفرة لكل من يريد أن يغير دينه من الطرفين أم أن إسداء النصح فقط لمن يريدون                   

يقول الكاتب الكبير . إشهار إسالمهم وجلسات التعذيب ونزع األظافر والكهرباء هي أساليب النصح لغيرهم
وحين وقفت على بعض تلك الحاالت استوقفني أمران،        "المرأة  بعد إطالعه على حاالت مشابهة لحالة هذه        

هـذا أمـر    "... أولهما أنه حدث تسرع غير مألوف في نقل القضية إلى الرأي العام في الداخل والخارج              
طبيعي يا سيادة الكاتب، فالحاالت السابقة التي لم يحدث معها تسرع غير مألوف في نقل القضـية إلـى                   

 والخارج كانت قبل عصر اإلنترنت والبث المباشر من المنـازل ألنحـاء العـالم               الرأي العام في الداخل   
المتقدم، والحقيقة أن غير المألوف أن تكون هناك حاالت كهذه وال يتم نقلها بسرعة إلى الرأي العام فـي                   

ة كما أن األمر ليس تسرعاً غير مألوف بل سرعة غير مألوفة عند العاملين لدي صاحب              . الداخل والخارج 
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وربما تعود السرعة غير المألوفة إلى      . الجاللة التي ال تريد أن تعترف بالتغيرات العصرية كما قلت سابقاً          
كمية الضغط الموجود بداخل من أبلغوا القضية للرأي العام في الداخل والخارج فكلما زاد الضغط ازدادت 

ة هو الخوف من أن تبـدأ أحـداث         وربما سبب السرعة غير المألوف    ، سرعة القذيفة الخارجة من القلوب    
فكلما أزداد الخوف ازدادت    . إلخ... مماثلة ألحداث الزاوية الحمراء أو الكشح أو جرزه أو طحا العمودين          

أما األمر الثاني الذي استوقفك يا سيادة الكاتب يتعلق بحقيقة دور الكنيسـة، ومـا إذا                . معه شدة رد الفعل   
ا هي طبيعة عالقتها بالدولة وحدود التزامها بالقانون والنظام، وهذا          كانت تمثل قيادة روحية أم سياسية وم      

أمر يستوقفنا جميعاً، والبد من دراسته ووضع النقاط على الحروف في كل عنصر من عناصره، لكـن                 
المشكلة أن الدولة البد أن تجلس حول منضدة مستديرة مع الكنيسة األمر الذي تعتبره الدولة تنازالً منهـا                  

كـان طرفـا الموضـوع همـا الكنيسـة          : "ويتعجب كاتبنا قائالً  . يته سيادتكم بسياسة لي الذراع    لما أسم 
األرثوذكسية وأجهزة األمن، ولم نسمع صوتاً ألي مؤسسة أخري ال األزهر وال األحزاب وال منظمـات                

 الكاتب انتهز دعني يا سيادة". المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان، حتى عقالء األقباط التزموا الصمت
الفرصة لتحية الرجل الحكيم شيخ األزهر الذي لم يتورط هو وال مؤسسته في إبداء الرأي في هذه المسألة                  
الخاسرة التي خسر فيها كل األطراف، ولماذا ُيبدي الرأي وأجهزة األمن تقوم بالواجب وتحـافظ علـى                 

شقاق ويكفي مـا كتبتـه بعـض الجرائـد          التعليمات اإلدارية، وإذا ما تدخلت األحزاب لزاد التحزب وال        
والمجالت المغرضة والهابطة في هذا الشأن، أما منظمات حقوق اإلنسان فهي التـي أوصـلت صـوت              

ليصمت العاقـل   "األقباط للداخل والخارج وعقالء األقباط عملوا بقول تنزيل الحكيم العليم الكتاب المقدس             
نت تتوقع من هذه الفئات أن تقول، أو ماذا كنت تريدها           لكن دعني أسألك ماذا ك    ". في هذا الزمان الرديء   

هل كنت تتوقع أن يطالب     . أن تقول ربما كان من الصدق والمسئولية أن ال تترك هذه النقطة دون تعليق             
األزهر باإلفراج عن المرأة وتسليمها للنصارى فتخرج المظاهرات لتندد بهذا يصاحب المظاهرات من كل 

ية بالرغم من انفجار الموقف وكانت نفوس       أن يتمسك بتطبيق التعليمات اإلدار    تريد   أم كنت    .أنواع الدمار 
المسيحيين ستزداد اشتعاال وال يعلم العاقبة إال المولي سبحانه وتعالي، أم أنك تريـد أن تضـع األزهـر                   

ولعل أصدق ما قلت    . ورجاله في وضع محرج والسالم فهل هذه هي أقصى درجات الصدق والمسئولية           
ولعلى أضيف إلى هذه . مقالك هو الدعوة لرصد االحتقان في الساحة المصرية كلها واألقباط جزء منهافي 

الدعوة أن األمر تعدي مرحلة االحتقان إلى مرحلة التضخم وانسداد القنوات الهوائية التـى تُـنفَْس عـن                  
لخسرنا جميعاً خسـارة    صدور الناس، وإن لم نسرع باختراق هذا التضخم وإمداد المريض بالهواء النقي             

 : وفي النهاية أريد أن صاحبة الجاللة الصحافة المصرية بعدة نقاط. فادحة في األحداث القادمة بأذن اهللا

الدنيا اآلن غير الدنيا زمان وأن ما يتكلم به المسئولون في مخادعهم ينادى به اليوم من فـوق                   : أوالً
  .نترنتالسطوح، فإخفاء الحقائق من المحال في عصر اإل

إن التعامل مع القضايا المسيحية اإلسالمية بالطرق التقليدية بوضع عدد من المعترضـين أو               : ثانياً
المتظاهرين أو المتضجرين في السجن لمدة قصيرة أو طويلة إلرضاء كل األطراف أصـبح              

أنـه  فمن يدخل السجن ألجل دينه يخرج منه بإحسـاس          . عمالً مبتذالً قديماً ال يشفع وال ينفع      
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راضي عن نفيه ألنه ُسجن بهدف نبيل، كما يراه اآلخرون وخاصة المسيحيين أنه بطل دخل               
إلى الحبس ألجل المسيح تبارك اسمه، وبهذا فنحن نعطهم فرصة للشهرة والهجرة والحصول             
على الجرين كارد كمضطهدين من األهالي والحكومة كما أننا نعطى فرصـة للمتربصـين              

للعب بهذه الكروت التي أعطيت شرعيه قانونية ودوليـة بوضـعهم فـي             باالنتقام من البالد    
أن دخول المصريين السجن بسبب إيمانهم لهو أسهل وأسرع طريقة لخلـق أعـداء    . السجون

لمصر في الخارج والداخل وسيظل الغضب والحقد والكراهية تعتمل في قلوب المحبوسـين             
مناسب إلخراج هذا الغضب فـي كارثـة        وأهلهم وأوالدهم من بعدهم إلى أن يحين الوقت ال        

 . أخرى ندعو المولي القدير أن ال تأتى سريعاً

وأخيراً أن الصدق في نقل األخبار وسالمة التحليالت الصحفية والتعامل مع هذه الموضوعات  : ثالثاً
بأعلى مستويات الصدق والمسئولية هو وحده سيضمن لنا أننا نعبر كـل أزمـة أو كارثـة                 

  .ي المستقبل البعيد أو القريب واهللا المستعانسنتعرض لها ف
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 مقدمة تاريخية

قد يظن البعض أن موضوع أسلمة األقباط هو موضوع جديد بدأ، فى السنوات القليلة الماضية،                
إلسالمية التى تتحرش باألقباط، مستخدمة فى ذلك طُرق عدة، سواء منها اإلغراء            مع إنتشار الجماعات ا   
 كانت قد بدأت بعد غزو العـرب       Islamizationولكن الواقع أن حركة األسلمة      . أو الضغط، أو الخطف   

مـن  ) المصريين( وأخذت تزداد عبر السنين، إلى أن أدت إلى تحول األقباط            )١(لمصر، فى القرن السابع،   
 . )٢( عشرالثاني القرن فيبية قومية مسيحية مطلقة إلى أقلية دينية محاصرة ومهددة، أغل

وتاريخ أسلمة األقباط تاريخ مأسوى ومتواصل، شاركتهم فيه شعوب مسيحية أخرى بمنطقـة              
. الشرق األوسط، وكثيرا ما صاحبه العنف الجماعى على يد بعض الحكام وجموع المسلمين من الغوغاء              

رتى القرن التاسع والقرن الثانى عشر، بالنسبة لألقباط، من أحلك الفتـرات إذ خسـرت فيهـا                 وتعتبر فت 
 . الكنيسة، آالف من أبناءها، وقرى بأكملها، بل وخسرت مصر ذاتها جزء من روحها وشخصيتها

وكانت األسلمة الجماعية فى القرن التاسع نتيجة شن الحرب على ثوار األقباط فى مناطق شمال  
ا المعروفة بالبشمور، أيام الدولة العباسية، وذلك بعد أن نكل الحكام المسلمين بالثوار وكل سكان تلك                الدلت

أما فى القرن الثانى عشر، فقد حدثت األسلمة الجماعية أيام حكم المماليك المضـطرب، فكـان                . المناطق
نتشار المذابح ضدهم وهدم     جباية الجزية لدرجة أدت إلى ترك المزارعين أراضيهم، مع إ          بازديادالضغط  

 . الكنائس ونهب الممتلكات

 كما -، إنما كانت االجتماعي/ السياسياالضطرابعلى أن األسلمة لم تكن مرتبطة فقط بفترات  
، قـانوني / فقهي إسالمي ديني الغزاة العرب مصر، إذ قامت على مبدأ ونظام          استقر موجودة منذ    -قلت  

 كل من القرآن والحديث بمعنى العهـد أو         في وردت هذه الكلمة     ولقد. dhimma" الذمـة"يعرف بنظام   

                                                 
 رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق اإلنسان  (*)

كان من الطبيعي أال تبدأ األسلمة مع الغزو، النشغال الجيش العربي في القضاء على الحاميات البيزنطية، باإلضافة إلى أن العـرب              )١(
وتبين المصادر التاريخية المعاصرة للغزو أن االتصال الجماعي بين الغزاة والمصريين لم            . تقروا وسط سكان البالد   في البداية لم يس   

وهنا بدأ األقباط فى الشكوى من      . يبدأ بشكل ملحوظ إال في نهاية القرن السابع مع بوادر التغيير الديموغرافى بازدياد الهجرة العربية              
 Otto Meinardus ،Christian Egypt ،Faith and Life ،(Cairo: ،The American :نيـر الغـزاة المسـلمين، أنظـر    

University in Cairo Press ،1970) ،p.360; also: Stanley Lane- Poole ،A History of Egypt in the Middle 

Ages ،(London: Methuen ،1901) ،pp.23-25. 
)٢( Nabil A.Malek ،The Copts: From an Ethnic Majority to a Religious Minority ،in "Acts of The Fifth 

International Congress of Coptic Studies،) "Roma: C.I.M. ،1993 ) ،Vol. 2 ،pp. 299-304. 
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األمان، كما كانت معروفة قبل اإلسالم، وكانت تشير آنذاك إلى الحماية التى تسبغها القبيلة على الشخص                
والجدير بالذكر أنه عندما حاول المسلمون األوائل فرض الجزية على . الذى لم يكن يرتبط بها برابطة الدم

أى الحماية، إحتج الغساسنة ورفضوا باعتبارهم عربا،       " الذمة"ة، وهم مسيحيون عرب، فى مقابل       الغساسن
ولكن لم يدم هذا الوضع، إذ تغير فيما بعد، عندما قويت شوكة . ووافق المسلمون على إعفاءهم من الجزية

 . المسلمين

راطوريـة متراميـة    وهكذا، فبتحول الجماعة المسلمة من مجرد جماعة دينية عربية إلـى إمب            
صياغة قـوانين وإقامـة     ) أي رجال القانون اإلسالمي بلغة عصرنا     (اإلطراف، إستلزم األمر من الفقهاء      

الخاضـعين للغـزو    ( منع غير المسلمين     فيوتتخلص بنود هذا النظام     ". الذمـة"مؤسسات، ومنها نظام    
ـ  في االشتراك أومن حمل السالح    ) اإلسالمي العربي   واالستيطان  خاضـتها الجيـوش     التـي ارك   المع

 اجتماعيـة (والخضوع لشروط تمييزية أخـرى      ) ضريبة الرأس ( مقابل دفع الجزية     فياإلسالمية، وذلك   
مثل حرمانهم من الوظائف العامة والهامة، والتضييق عليهم فى ممارسة شعائرهم، ومـنعهم             ) واقتصادية

 مسيحيات، ومنع المسيحيين من الزواج من       هذا باإلضافة إلى زواج المسلمين من     . من التبشير بالمسيحية  
ولم تقصر تلك المعاملة على المسيحيين فقط .  المسيحيةوازدراء كل الوسائل لتحقير    استخداممسلمات، مع   

 .أنما شملت أتباع األديان الكتابية األخرى

 أنهم  والجدير بالذكر أن نظام الذمة، فى بدايته، لم يكن يسعى إلى أسلمة أهل البالد، وخصوصا               
 عملياتها الحربيـة عبـر      امتدت التي أساسي لخزانة الدولة، ولدعم الجيوش اإلسالمية        ماليكانوا مصدر   

الشرق األوسط كله، ولكن شره الحكام وإزدياد تعصب الفقهاء، فيما بعد، وتفكك اإلمبراطورية وإنتشـار               
مل تنظّيرها من منطلق دينى،     اإلضطرابات اإلجتماعية، شدد من تنفيذ هذه السياسة، وخصوصا بعد أن كُ          

يقول الفقيه  . فأصبح من أول أهدافها المعلنة أسلمة أتباع األديان األخرى، وهذا ما سجله الفقهاء بوضوح             
 ):  م١٣٥٠ – ١٢٩٢(إبن قيم الجوزية 

فمن جانب، يجنى . تتحقق مصلحة مزدوجة) النصارى واليهود(بفرض الجزية على أهل الكتاب "
أما الجانب اآلخر، فهو فائدة للمشركين،      . و مهم لدعم اإلسالم وإخضاع وإهانة الكفار      المسلمون المال وه  

 )١٩(."وهذا أمر ُمفضل لدى اهللا أكثر من قتلهم. تتحقق بتحولهم إلى اإلسالم

 

 الواقع الحالـى

 انـه   - لألسف الشديد    -على أن الواقع المعاش اليوم يبين       !! هذا تاريخ وانتهى  : وقد يقول قائل   
كما أن فتح .  حدة حركة األسلمة تاريخيااختالف في إال المذري الماضيختلف من جهة الفكر عن ذلك الي

. كتب التاريخ ودراسته، هو أمر هام، إذ يلقى الضوء على جذور المشكلة حتى نستطيع التعامل معها اليوم

                                                 
 وهناك مصادر أخرى تبين أن. ١٨، ص ١، جزء )١٩٦١مطبعة دمشق، (صبحى الصالح، أحكام أهل الذمـة البن قيم الجوزية،   )١٩(

 .هذه السياسة قال بها فقهاء آخرون من القرن الحادى عشر
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ـ               فـالخط  ". الذمـة "ام  فعوامل أسلمة األقباط اليوم تكاد تكون نفس العوامل التى كانت موجودة فـى نظ
 وقيوده وملحقاته المعروفة بشروط العزبى باشا، أحد وكالء  - فى آن    –الهمايونى، الشهير والسئ السمعة     

وزارة الداخلية المصرية فى منتصف الثالثينات من القرن الماضى، تبدو بمثابة صيغة حديثة من الوثيقة               
والمعروف أن هذه الشروط المجحفة     . ها أكثر ظلماً  ولكن) لنسبة لعمر بن الخطاب   (المسماة بالعهد العمري    

 تقـوم   -ثم الجار المتـربص     ..  بدءا من أكبر رأس فى الدولة إلى الخفير        -ال تزال السلطات المصرية     
 !! بتنفيذها عنوة كلما حاول األقباط ترميم سور كنيسة أو إصالح دورة مياة

ط فى الماضي، تحت دعاوى دينية فى ظل        وإذا كان نظام الذمة بكل مظالمه قد طُبق على األقبا          
نظام سياسى دينى إمبريالى، ال يختلف عن أى نظام عنصرى حديث، فمحاوالت إعادة تطبيقة على أقباط                

يمكن قبوله بأى شكل، ألنه يتعارض تماما مع القوانين اإلنسانية، ويمثل إنتهاكهـا صـارخاً                اليوم أمر ال  
 .لمفهوم الحرية والكرامة اإلنسانية

 من اإلعـالن    ١توصي عدة مواثيق صادرة عن األمم المتحدة بحماية األقليات، فتنص المادة            و
كل فى إقليمها بحماية وجـود األقليـات وهويتهـا    "بشأن األفراد المنتمين إلى أقليات على أن تقوم الدول          

أمـا  ." تعزيز هذه الهويـة   القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية والدينية، واللغوية، وتهيئة الظروف الكفيلة ب          
يكون لألشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنيـة وإلـى           " من نفس اإلعالن فتنص على أن        ٢المادة  

أقليات دينية ولغوية الحق فى التمتع بثقافتهم الخاصة وإعالن دينهم الخاص، وإستخدام لغتهم الخاصة، سرا 
 ."ال التمييزوعالنية، وذلك بحرية دون تدخل أو أى شكل من أشك

أضف إلى ذلك فمحاوالت أسلمة بعض األقباط، من خالل الضغوط المادية كتوفير فرص العمل، 
أو التغرير بالقُّصر، لها أبعاد ال أخالقية، تنبئ عن تآكل فى منظومة التقاليد المجتمعية المصرية، األمـر                 

 من مرة فى مصر عبـر العقـود         حدث أكثر  ، وهذا ما  االجتماعيالذى يمكن أن يؤدى إلى تهديد السالم        
الثالثة األخيرة، ونتجت عنه خسائر فى األرواح والممتلكات، وكما رأيناه فى أحداث األسابيع األولى من               

وهذا يؤكد أن مسألة إنتهاك حرية العقيدة وعرقلة ممارستها، هى الشاحن والمفجر، للغضب . شهر ديسمبر
أهم حقـوق المـواطن     .. ب من مزاولة حقوقها السياسية     حرمت فيها الشعو   التي المجتمعات   في،  الشعبي

وهذا ما هو حادث لألقباط على مدى . قاطبة، فبغير الحقوق السياسية تنتهك بقية الحقوق، ويصعب حمايتها
 !!عقود

كما يجب لفت النظر إلى أن مسألة تغيير الدين فى معظم الحاالت التى تمس األقباط لها أبعـاد                  
ونا، إذ أن عنصر اإلكراه، وتواطؤ رجال اإلدارة المحلية، مستخدم فيها، بينما هناك أخرى جنائية تُجرم قان

ممارسات تمييزية ضد أفراد من األقلية القبطيـة،          وسائط أو  باستخدامحاالت أخرى تم تغيير الدين فيها       
 . وكل هذه الممارسات تجرمها القوانين الدولية. وهو أمر يؤدى إلى إضعافها
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تعّين "   حيث ٢ المادة   فييه إتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها         وهذا ما تنص عل   
 لجماعة قومية أو إثنية أو      الجزئياإلبادة الجماعية أيا من األفعال التالية، المرتكبة بقصد التدمير الكلى أو            

 : دينية، بصفتها هذه

 قتل أفراد الجماعة، ) أ(

 ر بأعضاء الجماعة، إلحاق أذى جسدى أو روحي خطي) ب(

 إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادة كليا أو جزئيا، ) ج(

 فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة، ) د(

 . نقل أطفال من الجماعة عنوة، إلى جماعة أخرى) هـ(

 مسئولية الكنيسة

أمام الكنيسة مسئولية روحية إجتماعية، وقائية أكثـر منهـا          فيما يتعلق بمسألة األسلمة، أرى أن       
عالجية، وأن األوضاع الحالية أصبحت تتطلب رؤية جديدة ثاقبة، وموقف عملى، للحد من هذه الظاهرة،               

 مـن خـالل     – أن هناك ضغوطا تمارسها الدولة       – كما هو معروف     –نعم ال جدال    ! إن لم يكن أيقافها   
لمتطرفين من المسئولين والمنتمين إلى الجماعات اإلسـالمية المتشـددة،           وبعض ا  –قوانين وممارسات   

 !فاألحداث مسجلة وملفاتها تتزايد، والشكوى مستمرة، وال حياة لمن تنادى

وربما تستمر تلك الضغوط . هذه حقيقة يعلنها الفاعلون قبل غيرهم، فهم يعتقدون أنها تكليف دينى
فماذا ينبغى على الكنيسة ! ثل هذا الفكر موجود، وهذه السياسة قائمةلفترة، قد تطول أو تقصر، طالما أن م    

 أن تعمل لحماية الرعية؟

 اآلخر، ساعيا للسالم القـائم علـى        واحترام العامل للتعايش    إليمانيأتكلم اآلن كمسيحى، شاهداً     
 مصـير    على وخوفي للجماعة،   محبتيومن هذا المنطلق، طارحاً بعض التساؤالت، معبراً عن         . الحرية
 .  آن معاًفي وطني

 رفع األب الموقر القمص مرقس سرجيوس تقريرا لقداسة البابا وللمجلس الملى            ١٩٣٦فى عام   
، مؤكدا على خطورة الظاهرة، ومحذراً من       )٤(العام آنذاك، ذاكراً بعض أسباب تحول األقباط إلى اإلسالم        

لصريح الذى يتعرض له السكان األقباط      اإلضطهاد ا "وكان من بين أهم تلك األسباب       . عواقب إستمرارها 
 حقوقـه  انتهـاك وفـى ظـل   . بالقرى، وهو ما يجعل القبطى يشعر بأن حياته وممتلكاته وكرامته مهددة         

 إلـى األغلبيـة     باالنضـمام ، وضعف إيمانه المسيحى، ال يجد مفرا أمامه إال          استقرارهاإلنسانية، وعدم   
 ".للمحافظة على حياته وممتلكاته وكرامته

. تزال موجودة إلى اليوم، ولذلك ال داعـى لـذكرها           ذكر األب سرجيوس أسبابا أخرى، ال      وقد
 الحديث عن تلك الفترة بتفصيل، ولكن ألبين أن الكنيسة كانت قد قامت وقتها بالتحرك لدراسة                هدفيفليس  

 . وهو ما أعتقد أنه مطلوب اآلن، فى ضوء المستجدات الحالية. المشكلة على أعلى مستوى
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، واالجتماعيـة ،  )أوال(ى ذلك أرى أن دراسة هذا الموضوع من كـل جوانبـه الروحيـة               وعل
 من أولويات العمل الكنسى علـى المسـتوى         أساسي أن يحتل جزء     يغينب، وأيضا السياسية    واالقتصادية

أما الجانب الروحى، فأعتقد أن األحداث األخيرة تبين أنـه يحتـاج            . القبطى العام داخل مصر وخارجها    
 :بير، ألخصه فى إحتياج الشعب إلىز وأهتمام كتركي

العالم بشئون العقيدة والمتفهم للعصر وتحدياته، .. الراعى الصالح، أى القديس أوال، والعاِلم ثانيا" 
والمتمكن من لغة هذا العصر، حتى يستطيع نقل فكر المسيح، أعظم شخصية فى الوجود، لكل فرد فـى                  

فى الطهارة والسالم والشخصية السوية القوية، القادرة على .. وك المسيحالكنيسة، فتعيش الكنيسة فكر وسل
 ".الوقوف فى مواجهة أعتى التحديات

شهداء اإليمان الذين أصبحنا نتشـدق      .. أغريب أو صعب هذا المطلب؟ ألم يحققه آباءنا العظام         
 !!بأعمالهم وندور حول رفاتهم، بدالً من أن نسلك طريقهم

فال شك أن الكنيسة لديها الصورة األكمل، أى صورة المشكلة التى        .  معينة لن إتطرق إلى حاالت   
لكن يكفى أن أتساءل عن دور . Critical and urgent phenomenonصارت ظاهرة حرجة وملحة 

تجربـة الضـغوط واإلغـراءات      .. خدام الكنيسة، أى الكهنة، وسط الكثيرين، ممن يواجهون التجربـة         
ولكنى أعنى وجـود    . وأنا ال أقصد مجرد الوجود الشخصى ألى كاهن       . اتيةوالتحديات والمصاعب الحي  

الراعى الصالح المتمكن من نشر الكلمة الحية الفعالة القادرة على ربط اإلنسان باهللا، فى هـذا العصـر،                  
 !! وهذه الظروف

فهل أسأل أين المجمع المقدس مـن هـذا،   . ومثل هذا العمل الضخم يتطلب عمل مؤسسى منظم      
 لجانه، خاصة لجان التعليم واإليمان والعقيدة وسط الشعب، لحمايته ورعايته وإرشاده وسط هذا الجو               وأين

 بدال  - وجودا فعليا    –أليس من األفضل واألهم وجود المسئولين فى الداخل         . الملبد بالضغوط بكل أنواعها   
ر مـؤتمرات ال تهـم   تاركين الخراف وراءهم دون راع، لحضـو " الحظيرة"من الطوفان خارج الكنيسة   

 تفيده فى حياته ومصيره؟  الشعب وال

وأين المجلس الملى العام؟ هل ال زال حي يرزق؟ وإذا لم يكن، فهل يمكن تشكيل مجلس جديد،                 
 قادر على القيام بالمسئولية فى مواجهة التحديات والمصاعب التى يعانى من الشعب القبطي؟ 

طيرة، فى وجود تعليم مسيحى فعال ومؤثر وإرشاد        أيعقل أن يحدث هذا وغيره، من إنحرافات خ       
أيعقل أن يحدث   .. روحى متفهم للعصر وظروفه، وضمير مسيحى متوهج ومشع داخل اإلنسان وخارجه          

هذا وشخص المسيح، أي وصاياه المجيدة معاشة فى حياتنا؟ أيعقل هذا فى الوقت الذى تقام فيه مشروعات 
اك عائالت فقيرة فى القرى المصرية، ال تجد إال بعض رجـال            كنسية ضخمة فى بالد المهجر، بينما هن      

 !! اإلدارة المنحرفين الذين يستغلون عوز هؤالء الفقراء فيدخلونهم فى اإلسالم مقابل سد حاجتهم المعيشية

رجائى من أباء الكنيسة، وخصوصا قداسة البابا المعظم، شنودة الثالث، أدام اهللا حياته، أن يراقب 
لكنائس، وأن يعيد النظر فى مناهج التعليم الدينى، وخصوصا الوعظ واإلرشاد، حتى نبنـى              ما يقال فى ا   
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نعم األقباط اليوم فى أشـد الحاجـة لبنـاء          . الشخصية المسيحية القبطية بشكل يتناسب والتحديات الحالية      
 .سانيةالشخصية المسيحية السوية، الفاعلة على كل المستويات الفردية والعائلية والوطنية واإلن

 الضغط على شبان وشبات أقباط لتحـويلهم قسـراً إلـى            أيكذلك، وفى مواجهة تلك المشكلة،      
 من خالل دراسة كل أسبابها وظروف حدوثها والعوامـل        علمياإلسالم، ينبغى تناول تلك الظاهرة بشكل       

األمر . الجتماعيةا أو   االقتصادية حدوثها، حتى غير المباشرة، سواء الروحية أو النفسية أو           فيالمشاركة  
 علم الـنفس وعلـم      وأساتذة يتطلب تكوين مجموعة متفرغة من رجال الدين المسيحى، والتربويون           الذي

 يكون فيها الشخص قد تعرض      التي ورجال القانون، للبحث فى وسائل الوقاية، وعالج الحاالت          االجتماع
 ). هتك العرض (النفسيأو ) الخطف(لإلكراه أو العنف البدنى 

ا، األقباط، مثل بقية المصريين، فى حاجة إلى أن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، بشكل واضح              أخير
وهذا لن يتحقق إال من خالل تدريس . ، بالطريق السليمانتهاكها حال فيومحدد، ويدافعوا عن هذه الحقوق   

واقع، وال يتقوقع  كليات الدراسات الالهوتية، حتى يتفاعل الرعاة مع الفي علميمادة حقوق اإلنسان بشكل 
 . داخل فصول مدارس األحدالقبطيالشباب 

ولن تتوقف هـذه    ! ال يمكن أن ينال األقباط حقوقهم المشروعة بمجرد الشكوى، بعد كل عدوان           
، وإنسان غير متفاعل مع الواقع وغير قادر على الصمود          وروحي طالما أن هناك فراغ فكرى       االنتهاكات

 .استجداًء وضع الحلول وليس البحث عنها في فى مواجهة التحديات، والمشاركة
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لقد لعب االستشراق دوره في تمهيد الطريق أمام التبشير ليقوم بدوره فـي غـزو المجتمعـات                 
ستشـرقين  اإلسالمية، و من ثمَّ ارتبط التبشير منذ نشأته باالستشراق ارتباطاً وثيقاً؛ لذا فـإن أغلـب الم                

مبشرون، كما أن أكثر المبشرين مستشرقون، و يشترط فيمن يقوم بالتبشير في البالد اإلسالمية أن يكون                
 .قد قرأ ما كتبه المستشرقون عن المنطقة اإلسالمية

لقد سعى المبشرون بكل ما لديهم من جهد لتدمير أخالق وعقول المسلمين وتشكيكهم في ديـنهم                
ا عمدوا إلى القضاء على وحدة المسلمين بتمزيق المجتمعات اإلسالمية وبـث            لقطع صلتهم باإلسالم، كم   

بذور الفرقة والشقاق بين صفوفها وتشجيع األقليات والقوميات المختلفة على االنفصال عن العالم اإلسالمي 
ومعاداته باسم التقدمية والقومية بغرض شغل المسلمين بصراعات وحروب داخلية مسـتمرة تفـت فـي          

 .عضدهم

لقد ساهم المبشرون بنصيب وافر في بث روح التخاذل و الخمول بين أبناء المسـلمين، و لقـد                  
استطاع هؤالء المبشرون بمؤسساتهم الكبيرة الغنية وبالعمل المنظم الدؤوب وبالوسائل المتعددة الفعالة أن             

يخالف ديـنهم مـن أفكـار       يبعدوا أجياالً من أبناء المسلمين عن اإلسالم بجعل عقولهم تتقبل الكثير مما             
 .وشعارات ونظريات

ولقد استغل المبشرون ـ بدعوى المساندة واإلعانة ـ ما تتعرض لـه الكثيـر مـن الشـعوب       
اإلسالمية من الفقر الشديد والمجاعات واألوبئة، فبثوا سمومهم ومارسوا نشاطهم علناً بين هذه الشـعوب               

 .شرق آسياالبائسة المنكوبة، خاصة في قارة أفريقيا و جنوب 

لقد أصبح التبشير يمارس نشاطه اآلن تحت أعين و أسماع الجميع و في كل بالد المسلمين تقريباً 
و بصور متفاوتة، خاصة الفقيرة منها، بل أصبحت أقوال المبشرين التي تفضح نواياهم السيئة وأعمـالهم               

 .المفسدة تتناقلها األلسن وال تخفى على أحد، وما تخفي صدورهم أكبر

 :ألساليب المستخدمة في التبشير ا

عمالً فردياً عفوياً، و إنما هو في الحقيقة عمل جماعي منظم خططت له الكنيسة ) التنصير(لم يكن التبشير 
وقد اتخذ التبشير عدة أساليب في دعوته بين أبنـاء          . ودول أوروبا التي لها أطماع في الشعوب اإلسالمية       

 -:المسلمين، منها 
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 : التعليمية المدارس) ١(

لجأ المبشرون إلى فتح المدارس التعليمية في بالد المسلمين الستقبال النشء المسلم فيها بهدف ا              
وقد استفاد المبشرون من هـذا      . لتأثير عليهم وتشكيكهم في معتقداتهم وزعزعة إيمانهم       

 . األسلوب إفادة كبيرة وأدركوا خطورة هذه المدارس ومساهمتها في تحقيق أغراضهم

  ) .المدارس أحسن ما يعول عليه المبشرون في التحكك بالمسلمين" : (زويمر"يقول 

لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آبـاؤهن             " : (آن ميليجان "وتقول المبشرة   
باشوات وبكوات، وال يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسـلمات                 

 وبالتالي ليس هنالك من طريق أقرب إلى تقويض حصن اإلسالم من هذه             ،النفوذ المسيحي تحت  
 ).المدرسة

كان التعليم وسيلة قيمة إلى طبع معرفة تتعلق بالعقيـدة المسـيحية و العبـادة               " : (دانتي"و يقول المبشر    
 ) .المسيحية في نفوس الطالب

لمستوزرين والحكام على إرسال أبنائهم وبناتهم      وقد دأب األمراء واألثرياء والطبقات العليا من ا       
إلى هذه المدارس التي كانت تَِعد تالميذها المناصب، وأقدم عليها أبناء الطبقة المتوسطة تقليـداً لهـؤالء                 
األثرياء في بعض األحيان، وإعجاباً بنظامها المحكم الدقيق وببراعة تالميذها في اللغات األجنبية التي تعد               

 . من األعمال المربحة في أحيان أخرىصاحبها لكثير

وأخطر ما في المسألة أن هؤالء األطفال هم خاصة المسلمين وخالصتهم مـن ناحيـة األسـر                 
والبيوتات التي ينتمون إليها، ومن ناحية المستقبل الذي ينتظرهم في قيادة أمتهم تبعاً لذلك فكرياً وسياسـياً                 

 .واجتماعياً

المجال، فما كانوا ليبدأوا نشاطهم التعليمي بصبغة دينية مكشوفة، ولقد تدرج المستشرقون في هذا 
 .فبدأوا بفتح مدارس وكليات علمانية إلبعاد النشء عن اإلسالم وتعليمه

ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية ، فالبد أن ننشئ لهـم             " : (صموئيل زويمر "يقول المبشر   
هذه المدارس التي تساعدنا على القضـاء علـى الـروح           المدارس العلمانية و نسهل إلتحاقهم ب     

 ).اإلسالمية عند الطالب

يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلمـاني ألن كثيـراً مـن               " : (تكلي"ويقول المبشر   
المسلمين قد زعزع اعتقادهم باإلسالم و القرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية و تعلمـوا               

 ).جنبيةاللغات األ

 كلية فيكتوريا باإلسكندرية ـ والجامعة األمريكية  :ومن أشهر المدارس العلمانية التي أسسوها 
 .بالقاهرة ـ والجامعة األمريكية ببيروت
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ثم لما استتبت األمور ووصل أثر التغريب إلى مناهج التعليم في بالد المسـلمين خاصـة بعـد                  
لجأ المبشرون إلى فتح مدارس تبشيرية دينية، يشـرف عليهـا           االحتالل األجنبي للكثير من هذه البالد ،        

 .مبشرون وقساوسة لتلقين الصغار مبادئ النصرانية وتعاليمها

أما الهدم فنعني به : ميزة هدم و ميزة بناء : إن للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية ميزتان " : (زويمر"يقول 
وأما البناء فنعني به تنصير المسلم إن أمكن ليقف         انتزاع المسلم من دينه ولو بدفعه إلى اإللحاد،         

 ).مع الحضارة الغربية ضد قومه

فالمدارس التبشيرية تهئ للطالب من أي مذهب جواً مسيحياً، وتحمله علـى ممارسـة التقـوى                
المسيحية والسلوك المسيحي، وخصوصاً ما دام طفالً، وهكذا ينشأ الطالب وتنشأ معـه فلسـفة مسـيحية                 

 .للحياة

إن األثر المفسد في اإلسالم يبدأ باكراً جداً، ومن أجل ذلـك يجـب حمـل                " : (جون موط "ل المبشر   يقو
األطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم سن الرشـد ، و قبـل أن تأخـذ طبـائعهم أشـكالها                    

 ).اإلسالمية

هذه الغاية هي   . إن التعليم إنما هو واسطة إلى غاية فقط في اإلرساليات المسيحية          " : (هنري جب "ويقول  
 ).قيادة الناس إلى المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفراداً مسيحيين وشعوباً مسيحية

ومن أمثلة المدارس التبشيرية حالياً تلك المدارس التي تفتح تحت إشراف القنصليات األوروبيـة              
الكثير من أبناء   األجنبية في بالدنا، ويعمل بها ويضع مناهجها متخصصون من هذه الدول، و يلتحق بها               

 .المسلمين

 :من أمثلة هذه المدارس باإلسكندرية 

بمنطقة رشدي، وتشرف عليها القنصـلية      ) وتعني القلب المقدس     ( "ساكرد هارت "مدرسة   .١
 .البريطانية 

) و تعني أم الرب أو أم اإلله ـ تعالى اهللا عما يقولون علواً كبيراً   ( "الميردي ديو"مدرسة  .٢
 ه بمنطقة وابور الميا

بمنطقة جليم ، والمدرستان تابعتان     ) وتعني أخوات نوتر دام    ("نوتردام دي سيون  "مدرسة  و
 .إلشراف القنصلية الفرنسية

 . بمنطقة حي الجمرك ، وتشرف عليها القنصلية األلمانية"سان شارل بورميه"مدرسة  .٣

ي عن طريقها يتم التأثير على      تقديم المنح الدراسية واستقبال البعثات من الباحثين المسلمين ، والت          ) ٢ (
 .عقلية المتفوقين من أبناء المسلمين وإعادتهم إلى أوطانهم متشبعين بالروح والثقافة الغربية
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بفتح المستشفيات والمستوصفات وبعث اإلرساليات الطبيـة       : تقديم الخدمات الطبية و الخيرية       ) ٣ (
ة، وهذه الوسيلة من أخبث وأسـرع أسـاليب         وقوافل اإلغاثة لتقديم المساعدات الغذائية والتمويني     

 .المبشرين لتحقيق أهدافهم التنصيرية في صفوف المسلمين الفقراء المحتاجين

نحن متفقون بال ريب على أن الغاية األساسية من أعمال التنصير بين مرضى العيادة " : (موريسون"يقول 
معرفة ربنا يسوع المسـيح، وأن      .. الخارجية في المستشفيات أن نأتي بهم إلى المعرفة المنقذة          

 ).ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة المسيحية الحية

إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات وطبع الكتب والمجالت وإصدار الصحف والنشرات الدوريـة           )٤ (
ولقد اعتمد المبشرون مدينتين لنشر كتبهم و . التي يرجى من ورائها الترويج ألهدافهم وسمومهم  

فاتخذها البروتستانت مركـزاً لتوزيـع المنشـورات        : أما القاهرة   . القاهرة وبيروت : فهم  صح
المسيحية في القطر المصري وفي جميع العالم اإلسالمي، كما أنهم أقاموا المطبعة األمريكية في              

أما اليسـوعيون فقـد     . تلك المطبعة التي أصبحت أهم وسائل التبشير في الشرق كله         .. بيروت  
، و قاموا عن طريقها     ١٨٨٧جميع جهودهم في المطبعة الكاثوليكية في بيروت منذ عام          ركزوا  

 .بعمل تبشيري في الدرجة األولى

مناقشة ومتابعة سير األعمال التبشيرية بعقد المؤتمرات الدورية للمبشرين لتعديل و تجديد الخطط  ) ٥ (
 .بما يناسب ما تحقق من نتائج

وقد ضرب النصارى في الدول     : مات صاحبة المناهج المخالفة لإلسالم    رعاية األحزاب والمنظ   ) ٦ (
العربية الرقم القياسي في الدخول في أحزاب ومنظمات عربية تخـدم أغراضـهم وتصـرف               

 :المسلمين عن دينهم، فمن هؤالء

 ميشيل عفلق لحزب البعث العربي االشتراكي 

 ينجورج حبش للقوميين العرب و للجبهة الشعبية لتحرير فلسط 

 للجبهة الشعبية الديمقراطية  نايف حواتمة 

 أنطون سعادة للحزب القومي السوري 

 ...وللنصارى دورهم الكبير في الدعوة إلى القومية العربية 

 :أهداف المستشرقين والمبشرين 

ذكرنا أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المستشرقين والمبشرين؛ لذا فإن أهداف الفريقين متقاربة ويكمـل كـل                 
 :منهما اآلخر، وتتضمن هذه األهداف 
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 -: أهداف دينية ـأوالً 

. وتعتبر األهداف األساسية الكبرى بالنسبة للمبشرين، و للمستشرقين دورهم المساعد في تحقيقها             
 :ومن هذه األهداف

تشويه صورة اإلسالم وحجب محاسنه عن األوروبيين إلقناعهم بعدم صالحية اإلسالم لهم              -أ  
وقد ظهرت األهمية لتحقيق هذا الهدف في أعقاب عودة المحاربين إلى أوروبا . حياة كنظام 

وقد حمل بعضهم صورة مشرقة لحسن اإلسـالم وسـماحته           بعد انتهاء الحروب الصليبية   
وقـد اسـتغل    . وصالحيته كنظام للحياة ساعد العرب على االرتقاء والتقـدم الحضـاري          

لمين بعد التوسع العثماني في قارة أوروبا لتعميـق         المستشرقون الحروب المستمرة مع المس    
 .الكراهية والحقد في قلوب األوروبيين

 و لقد استخدم المستشرقون : ب ـ صرف المسلمين عن دينهم و إن لم يدخلوا بعدها في النصرانية 
سالح التشكيك واالفتراء إلضعاف العقيدة اإلسالمية في النفوس، كالطعن في القرآن الكريم            

نبوة والتهجم على اللغة العربية وادعاء اقتباس المسلمين لفقههم اإلسـالمي مـن الفقـه               وال
وقد بث المستشرقون بمكر وخبث الكثير من اآلراء الهدامة تحت ستار البحـث             . الروماني

 .وقد مهد كل ذلك الطريق لعمل المبشرين... العلمي وتحري الحقيقة 

لتعليمية للنشء الصغير والسعي لتغيير المناهج الدراسية       بفتح المدارس ا  : تنصير المسلمين    ج ـ  
بما يخدم تحقيق هذا الغرض، وباستغالل الخدمات الطبية والمساعدات اإلنسـانية لتنصـير      

 .الشعوب الفقيرة المنكوبة

تربية زعامات ورجاالت على اتجاهات معادية لإلسالم يكون لها القدرة على التـأثير فـي             د ـ 
 .قيادة الجماهير بعيداً عن اإلسالمالرأي العام و 

 -: أهداف استعمارية ـثانياً  
لم ييأس األوروبيون رغم فشل حمالتهم الصليبية، وسعوا للعودة بجيوشهم الحتالل بالد العرب             
وبالد المسلمين؛ لذا كان اتجاههم إلى دراسة بالد المسلمين ككل دراسة شاملة عميقة في كل شئونها، من                 

وأخالق وثروات؛ ليتعرفوا إلى مواطن القوة فيها فيضعفوها، وإلـى مـواطن الضـعف              عقيدة وعادات   
ولما تم لهم االستيالء العسكري والسيطرة السياسية كان من دوافع تشجيع االستشراق إضعاف             . فيغتنموها

 المقاومة الروحية والمعنوية في نفوسنا، وبث الوهن واالرتباك في تفكيرنا، وذلك عن طريـق التشـكيك               
، فنفقد الثقة بأنفسنا ونرتمي في أحضـان        إنسانيةبفائدة ما في أيدينا من تراث، وما عندنا من عقيدة وقيم            

الغرب نستجدي منه المقاييس األخالقية والمبادئ العقائدية، وبذلك يتم لهم ما يريـدون مـن خضـوعنا                 
 .لحضارتهم وثقافتهم خضوعاً ال تقوم لنا بعده قائمة
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ستشرقون حالياً رصد ودراسة كل ما يظهر من حركات إسالمية فـي العـالم              ومما يهتم به الم     
اإلسالمي وكل ما يِجدُّ من تطور فكري أو سياسي لدى المسلمين، لتحليله و تقييمه و تقديمه لقادة الـدول                   

 .الغربية، مع وضع الخطط الخفية والعلنية المقترحة للتعامل مع هذه الحركات ومواجهة هذه التطورات

 -: أهداف سياسية  ـلثاًثا 

عن طريق بث الدسائس ووضع المؤامرات الرامية إلى إحداث الفرقة بين الدول العربية بعضها              
وغالباً ما تأخذ هذه المحاوالت صور التوجيه       . مع بعض وبين هذه الدول العربية وباقي الدول اإلسالمية        

رف على نواحي الضعف في سياسات القادة       والنصح وإبداء الرغبة في التوجيه واإلرشاد، خاصة بعد التع        
وكيفية الضغط عليهم عن طريقها مع اتخاذ الوسائل الكفيلة بالتأثير على الرأي العام العالمي واالتجاهات               

 .الوطنية لدى الشعوب

 -: أهداف تجارية  ـرابعاً

ية الكثيرة من   تستفيد المؤسسات المهتمة باالستشراق من اإلغداق المالي الكبير و التسهيالت الماد          
جانب الحكومات الغربية بدرجة أغرت الكثير من العلماء والمثقفين باالنضمام إليهـا والتعـاون معهـا                
لالستفادة المادية من وراء ذلك، حتى صارت هذه األموال من أسباب اإلقبال على هذا العمل ومن أهداف                 

 .االلتحاق به عند كثير من المستشرقين

المستشرقين في إضعاف المسلمين وهزيمتهم نفسياً أمام الحضـارة         ومن جهة أخرى فإن نجاح      
فيما يسمى عنـد العـوام      ( أسواق مفتوحة أمام المنتجات الغربية        الغربية الحديثة حول بالد المسلمين إلى     

، مما ساعد على ازدهار وانتعاش هذه الصناعات والمتاجرة فيها، وساهم فـي ضـرب               ")عقدة الخواجة "
 .جات المحلية في بالد المسلمينالصناعات والمنت

 -: أهداف علمية ـخامساً 

وهي محل اهتمام قلة قليلية جداً من المستشرقين الذين عرفوا بقلة تحاملهم وعـدائهم لإلسـالم                
 على حضارات األمم وأديانهـا      اإلطالعوالمسلمين، فمن هؤالء من أقبل على االستشراق بدافع من حب           

 من دخل اإلسالم وأعلن بالفعل إسالمه، وهؤالء هم أصـحاب اإلنصـاف             وثقافتها ولغاتها، ومن هؤالء   
أما بقيتهم فلم يكونوا من المنصفين وإن لم يظهر منهم التحامل الشديد والعداء             . والباحثون عن الحق منهم   

 .الصارخ لإلسالم في كتاباتهم كسائر المستشرقين المتعصبين

 :ومن أمثلة هؤالء المستشرقين  

مستشرق وفيلسوف مادي ال يؤمن باألديان مطلقاً، له أبحاث : ـ جوستاف لوبون  توماس أرنولد
و كتب كثيرة أبدى فيها إعجابه بالحضارة اإلسالمية مما دفع الغرب إلى إهماله وعدم تقديره ـ هادريان  

رايسكه ـ الشاعر األلماني جوته ـ الكاتب الروسي تولستوي ـ سلفستر دي ساسي    . ريالند ـ يوهان ج 
 .ـ زيجريد هونكه
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  من الجلسة الهدف

 :بنهاية التدريب يكون المشاركون قد استكشفوا وعرفوا

ة وحريـة   قضاء المحكمة الدستورية العليا حرية العقيد     حترم الدستور المصري و   يمدى   أي   إلى -١
 .ممارسة الشعائر الدينية

فرضت أية قيود على هذا الحق من       قد  نصوص الدستور أو أحكام المحكمة الدستورية       إذا كانت    -٢
عدمه، وهل كانت تطبيقات المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد ملتزمة بنصوص الدسـتور              

  فضلت فرض رؤية خاصة بها؟وإعالء شأنه أم إنها

 .تطور حماية حرية العقيدة في الدساتير المصرية المختلفة -٣

 .رؤية المحكمة الدستورية العليا لحرية العقيدة -٤

 . دقيقة٦٠: الزمن

 . بروجيكتور، لوحة قالبة، فروخ ورق، أقالم ملونة:دوات التدريبأ
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 الوقت األداة المضمون الموضوع

استعراض طريقة وضـع الدسـاتير المصـرية        
طت بوضعها، ومدى   االمتعاقبة، والظروف التي أح   

تأثير الطرق التي وضعت بها على حرية الـرأي         
 .والتعبير بشكل عام

  دقائق ١٥ بروجيكتور 

عرض نصوص الدساتير المصرية المتعاقبة بشأن      
يدة وحرية ممارسة الشعائر    النص على حرية العق   

 .الدينية

  دقائق١٠ بروجيكتور

 حرية العقيدة في النظام
 الدستوري المصري

 .النصوص والتطبيقات

مدى االختالف في النصـوص بـين الدسـاتير          
المصرية المتعاقبة، في شأن احترام حرية العقيـدة        
وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهـل اخـتالف        
طريقة عرض النصوص من طريقة التقسيم إلـى        

أم ثر على هاتين الحـريتين    أالمزج في نص واحد     
 ال؟

  دقيقة ١٥العصف الذهني 

يشرع المدرب فـي عـرض رؤيـة المحكمـة           
الدستورية العليا لهاتين الحريتين، ومدى التزامهـا       
بنصوص الدستور من عدمه، وهل وضعت قيـود        
ارتأتها على هاتين الحـريتين أو أحـداهما علـى          
األقل؟ ومدى اتفاق هذه القيود مع رؤية المجتمـع         

 لغالب له؟المصري في االتجاه ا

ــور  + بروجيكت
 السبورة 

  دقيقة ٣٠
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 رعيــاد البــنج
  بالنقضالمحامي
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ـ          مـن الحقـوق     يتعد حرية العقيدة من أسمى الحريات الشخصية، فه
ال يمكـن   وهـا،   الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، الراسخة في أعماق       

فصلها عنها وتستوجب بذلك بذل العناية األولى لهـا توكيـًدا لقيمتهـا،             
 .واإلعالء من قدرها والعمل على تكريسها

ـ        هو ١٩٢٣ويعتبر دستور     ى أول محاولة دستورية لوضـع مصـر عل
 عقب صدور تصريح    طريق الملكيات البرلمانية، وقد صدر هذا الدستور      

يه الحكومة البريطانية من جانب واحـد       الذي أعلنت ف   ١٩٢٢ فبراير   ٢٨
بتحفظاته األربعـة     واعترافها باستقالل البالد   ، مصر ىانتهاء حمايتها عل  

قل حـدة   أ، التي هي في حقيقة أمرها استمرار لالحتالل بشكل          )١(الشهيرة
 تاريخ صدور الدستور    ١٩٧١ تى ح ١٩٢٣وخالل الفترة من    .  وظهوراً

 وجدت صداها ،لتقلبات السياسيةا من  البالد لعددتعرضتالمصري الدائم  
 .في تعدد الدساتير واإلعالنات الدستورية

 وإعـالن   ، دسـاتير  ة ست مصر صدر في     عاماً ٤٧ففي فترة ال تتجاوز     
ن خالل ثالثين عامـا، وأربعـة دسـاتير         ادستوري واحد، منها دستور   

، مـن بينهـا ثالثـة دسـاتير         وإعالن دستوري خالل سبعة عشر عاماً     
 ويوضح   خمس سنوات فقط،   ىستورية خالل فترة ال تزيد عل     وإعالنات د 

 الدساتير واإلعالنات الدستورية التي صدرت خالل تلـك         ١الجدول رقم   
 .الفترة

                                                 
 أوجنبـي بالـذات     أتأمين مواصالت اإلمبراطورية البريطانية في مصر، والدفاع عن مصر ضد كل اعتـداء               "التحفظات هي     )١(

 ." موضوع السودان والتواجد فيه اًخيرأماية المصالح األجنبية في مصر وحماية األقليات، وحالوساطة، و
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 طريقة الصدور هتاريخ صدور الدستورمسلسل 

ملكي لبموجب منحة ملكية من الملك فؤاد األول باألمر ا ١٩٢٣ابريل  ٢٠ ١٩٢٣دستور  ١
 .١٩٢٣ لسنة ٤٢رقم 

 من الملك فـؤاد األول بموجـب        ة ملكي ةبموجب منح  ١٩٣٠أكتوبر  ٢٣ ١٩٣٠دستور  ٢
 . ١٩٣٠لسنة ٧٠األمر الملكي رقم 

الدستوري  اإلعالن ٣
١٩٥٣ 

لمسـلحة وقائـد ثـورة      إعالن من القائد العام للقوات ا      ١٩٥٣فبراير  ١٠
 .الجيش لواء أركان حرب محمد نجيب

 ولكن لم   ه لديباجت  وفقاً همنحة من الشعب المصري لنفس     ١٩٥٦ يناير ١٦ ١٩٥٦دستور  ٤
 .هيتم االستفتاء علي

إعالن صادر عن رئيس الجمهورية العربية المتحـدة         ١٩٥٨مارس  ١٩٥٨دستور  ٥
 .جمال عبد الناصر

٦ 
 ١٩٦٤مارس  ٢٤ ١٩٦٤دستور 

إعالن صادر عن رئيس الجمهورية وتضمنت ديباجته       
 الميثاق الوطني الصادر عن مؤتمر القـوي        ىإلإشارة  

 .١٩٦١الشعبية 

 استفتاء   وقد عرض الدستور في    همنحة من الشعب لنفس    ١٩٧١سبتمبر  ١١ ١٩٧١دستور  ٧
 .هشعبي وجرت الموافقة علي

  

 ولكنها كانت ثمرة    ،اغتها بمشاركة شعبية حقيقية   ن الدساتير في مصر لم تتم صي      أويمكن القول ب   
لجان إدارية تقوم السلطة التنفيذية بتأليفها بغرض وضع الدستور، فلم يحدث في تاريخ مصر الحديث أن                

، كما لم يجر استفتاء الشعب      ه حوله قبل إقرار   ةتم انتخاب لجنة لوضع الدستور، أو جرت مناقشات موسع        
م بالشكلية الشديدة شأنه شأن جميع االستفتاءات التي أجرتهـا الدولـة            الذي اتس  ١٩٧١ دستور ىسوي عل 

من المشاركين في االستفتاء قد % ٩٩ بادعاء أن  والتي كانت تنتهي دائما١٩٥٦ً من عام اًالمصرية اعتبار
ن الدساتير فـي مصـر      أمما يجعلنا نعتقد ب   .  الحكومة فيه  هصوتوا بالموافقة علي الموضوع الذي طرحت     

 لغايات تراها تلك السلطة، وسوف نجد في تلـك           حقيقتها عن السلطة التنفيذية مباشرة وتحقيقاً      تصدر في 
 ى جوهرية تتمثل في طغيان سلطة الملك أو رئيس الجمهورية علاً عيوبىخرأالدساتير جميعها بدرجة أو ب

 السلطة  ىة عل غيرها من سلطات الحكم سواء أكانت تشريعية أو قضائية، وضعف رقابة السلطة التشريعي            
 غيـر    الدرجة التي تمكنها من االستمرار في الحكم بغير البرلمان أو ببرلمان يضم أحزابـاً              إلىالتنفيذية  
 . موالية لها



 

 ١٢٧

 وهـي   ، لجنة األشقياء  ١٩٢٣ لجنة وضع دستور     ىوقد أطلق الزعيم المصري سعد زغلول عل        
ح من عبد الخالق ثروت باشا رئيس مجلس لجنة تضم ثالثين شخصية عامة شكلها الملك فؤاد األول باقترا

 يعتبر من أفضل الدساتير المصـرية التـي         ١٩٢٣ الرغم من أن دستور      ىالوزراء في ذلك الوقت، وعل    
 حساب باقي السلطات، حد منه      ى للملك عل   كبيراً  فإنه مع ذلك كان يتضمن تغوالً      ، اإلطالق ىصدرت عل 

 التوالي سعد زغلول باشا ىية التي كانت لزعيمي الوفد علفي واقع األمر قوة حكومة الوفد والشعبية الطاغ
 خسر الوفد معظمها في عـام       ى النحاس باشا، وهي القوة والشعبية التي انحسرت تدريجيا حت         ىومصطف
 الحكـم عـام     إلىلك عندما عاد     الم  أمام هنكسارا فبراير الشهير، وخسر الباقي بعد       ٤ بعد حادث    ١٩٤٢
١٩٤٩ . 

 فيهما دعـم ألي     ى في ظروف ومناخ مضطربين ال يرج      يضاًأ صدر هو    ، فقد ١٩٣٠ما دستور أ 
خر، آمن الحريات األساسية، فنتيجة الصراع السياسي بين حكومة الوفد من جانب والملك فؤاد من جانب                

 ١٩٣٠ دستور   – وإعالن دستور جديد     ١٩٢٣ بإبطال دستور     ملكياً اً أمر ١٩٣٠ أصدر الملك في أكتوبر   
وقد فسرت المذكرة المرفقة بالدستور الجديد هذا االنقالب الدسـتوري           . والشيوخ  وحل مجلسي النواب   –

با في العصر الحاضر، مع     و يعتبر صورة سوية لما بلغته الديمقراطية في أور        ١٩٢٣إن دستور   " بقولها  
 من حيث التعليم ونوع الثروة العامة وتوزيعها        أن األحوال االجتماعية واالقتصادية في مصر وخصوصاً      

، وهاجم البيان   " من اآلمال    ه ومن ثم فلم يحقق ما عقد علي       ،ال تشبه في كثير أحوال البالد التي تنقل عنها        
 لحكومة الوفد مـن     التي كان معظمها مؤيداً    وحرم طبقة العمال والفالحين      ،ئماًنظام االنتخاب الذي كان قا    

 ىحـد إ البرلمان لكل مـن زاول       أن يكون لها دور في عملية االنتخاب، كما حرم حق الترشيح لعضوية           
  .)٢( المهن الحرة في مكان غير القاهرة

عقاب الثورة المصرية من    أ فقد صدر في     ١٩٥٣ فبراير   ١٠ما اإلعالن الدستوري الصادر في      أ 
نه نص في المـادة     أ بكل الحريات المعروفة لدرجة      يب مطيحاً م للثورة المصرية اللواء محمد نج     القائد العا 

 قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وحق تعيـين الـوزراء              ىيتول" ن  أ ىلالثامنة منه ع  
 بذلك ، مسقطاً)٣( ليه كذلك السلطة التنفيذيةإوكل أ مجلس الوزراء وإلىوكل سلطة التشريع أ كما ،"وعزلهم 

 . هو مبدأ الفصل بين السلطاتماًهم مبدأ دستورياً

  

                                                 
تطور الحركة الوطنيـة    "عبد العظيم رمضان    .  يمكن مراجعه د   ١٩٣٠ لمزيد من التفاصيل عن الطريقة التي وضع بها دستور            )٢(

عقاب الثورة المصرية الجزء األول كتـاب       أ في   ،عبد الرحمن الرافعي    وللمزيد ،دهاع وما ب  ٧٣٤ ص "١٩٣٦-١٩١٨المصرية  
 . وما بعدها١٣١ص١٩٦٩الشعب طبعة 

 ىونصت المادة العاشرة عل"  مجلس الوزراء السلطة التشريعية ىيتول" على أن عالن الدستوري  المادة التاسعة من هذا اإلنصت ) ٣(
عالن نص في المادة الحادية ن هذا اإلأ عن ، فضالً "ةعمال السلطة التنفيذيأ ه مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصىيتول" ن أ

جلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها مـن                يتألف من م  " ن  أ ى منه عل  ةعشر
 ". من تصرفات كل وزير في وزارته ه مناقشتىموضوعات، ويناقش ما ير
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، ثم صدر اإلعالن الدستوري ١٩٥٦ج عن الثورة المصرية صدر دستور وفي أجواء التوتر النات   
 وقد صدر بقرار من رئيس الجمهوريـة العربيـة          ، بين مصر وسوريا   ة نتيجة الوحد  ١٩٥٨المؤقت عام   

 موافقة مجلس األمة فـي مصـر ومجلـس          ىالمتحدة في ذاك الوقت الزعيم جمال عبد الناصر وبناء عل         
 والمبادئ التي انعقد عليها االتفاق بين الجانبين        ، بين مصر وسوريا   ةوحد خطوات ال  ىالنواب السوري عل  

 .المصري والسوري لتكون أساسا لنظام الحكم

 مـارس إعالنـاً   ٢٤وعقب االنفصال بين مصر وسوريا أصدر الرئيس جمال عبد الناصر في             
ن وضع دستور جديد م حين انتهاء مجلس األمة إلىحكام الدستور المؤقت لمصر أدستوريا جديدا يتضمن 

 .)٤(١٩٧١ام  وهو األمر الذي لم يتحقق إال في ع، الشعبه عليىتدائم لمصر يستف

 ابن موصول النسب بالسلطة التنفيذية،      ى سو بداًأن الدساتير المصرية لم تكن      أ إلىوهكذا نخلص    
 ،للحريات بشكل عام مقيداًالدستور  والحال كذلك ال يمكن إال أن يكون     ومن ثم هي التي تضعه وتحكم به،      

 . للسلطة التنفيذيةوحريات التعبير بشكل خاص باعتبارها الحرية األكثر إزعاجاً

ن ثالثة دساتير أو إعالنات دستورية صدرت ومصر دولة محتلة أنه من الجدير القول بأ ىعل 
 ١٩٧١ ور كما أن الدساتير الباقية عدا دست– ١٩٥٣واإلعالن الدستوري  ١٩٣٠و ١٩٢٣دساتير  – فعالً
 وهو األمر ،ما ثورات أو وحدات اندماجية يعقبها انفصالإ في ظروف استثنائية تتضمن  جميعاًتصدر

 ١٩٧١ عدا دستور ١٩٥٢الذي جعل كلمة المؤقت ال تكاد تغادر عناوين الدساتير التي صدرت بعد ثورة 
 عام هورئيسية قد أجريت عليمة همن كانت تعديالت إ، و)٥(الذي حمل لقب الدستور الدائم من باب التغيير

 ما ال إلى كان من أهمها فتح باب والية رئاسية الدولة ه صدورىقل من عشر سنوات علأ بعد ١٩٨٠
 . كان الدستور يقيدها بفترتين متتابعتين أننهاية من الزمن بعد
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 الفور تشابها بين    ى سوف يلمس عل   حرية االعتقاد ص الدساتير المصرية بشأن      نصو ىالمطلع عل  
نها وضعت في ظروف سياسـية      أ الدهشة باعتبار    إلىنصوص تلك الدساتير بشكل عام، وبطريقة تدعو        

في الدساتير هذا الحق  النصوص التي تحكم ٢ مول رقوضح الجدي و،مختلفة ومتضاربة في بعض األحيان
 . للطريقة التي تناولتها بها تلك الدساتيرقبة، ووفقاًالمصرية المتعا

                                                 
ق دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقـو       "لمزيد من المعلومات حول الخلفية التاريخية لوضع الدساتير في مصر يراجع              )٤(

 . فاروق عبد البر الجزء األول والثاني.  المستشار د–" والحريات العامة
حـتالل  رض مصـر تحـت اال  أ في ظروف استثنائية حيث كان جزء كبير مـن   يضاًأ هو   ١٩٧١ دستور   صدرفي واقع األمر     )٥(

 .١٩٦٧سرائيلي نتيجة عدوان اإل



 

 ١٢٩

 حرية االعتقاد وفقا للدساتير المصرية ٢جدول رقم 
 المواد المنظمة للحق الدستور

ــتور  دس
١٩٢٣ 

تع بالحقوق المدنية والسياسـية     وهم متساوون في التم   . المصريون لدى القانون سواء   : ٣مادة  
بسبب األصل أو    ذلك   ي العامة ال تمييز بينهم ف     فيما عليهم من الواجبات والتكاليف    و

ال عسـكرية و إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانـت أو     و. اللغة أو الدين  
 .  أحوال استثنائية يعينها القانونييولى األجانب هذه الوظائف إال ف

  .حرية االعتقاد مطلقة: ١٢مادة 
العقائد طبقا للعادات المرعية في الـديار       ألديان و لة حرية القيام بشعائر ا     الدو يتحم: ١٣مادة  

 .  اآلدابيال ينف يخل ذلك بالنظام العام وأال على المصرية
 . اللغة العربية لغتها الرسميةو. اإلسالم دين الدولة: ١٤٩مادة 

ــتور  دس
١٩٣٠  

اسـية  وون في التمتع بالحقوق المدنية والسي  وهم متسا . المصريون لدى القانون سواء   :  ٣مادة  
 ذلك بسبب األصل أو     ي ال تمييز بينهم ف    ،التكاليف العامة وفيما عليهم من الواجبات و    

ال ف العامة مدنية كانـت أو عسـكرية و  إليهم وحدهم يعهد بالوظائ   و. اللغة أو الدين  
 . أحوال استثنائية يعينها القانونييولى األجانب هذه الوظائف إال ف

  .حرية االعتقاد مطلقة: ١٢ مادة 
العقائد طبقا للعادات المرعية في الـديار       لة حرية القيام بشعائر األديان و      الدو يتحم : ١٣دة  ما

 . اآلدابيال ينفال يخل ذلك بالنظام العام وأالمصرية 
 .اللغة العربية لغتها الرسميةو. اإلسالم دين الدولة: ١٣٨مادة

ــالن  اإلع
الدستوري 

١٩٥٣ 

 للعـادات   العقائد طبقاً لة حرية القيام بشعائر األديان و     و الد يتحمحرية العقيدة مطلقة و   : ٤مادة  
 .  اآلدابيال ينفوام المرعية على أال يخل ذلك بالنظام الع

ــتور  دس
١٩٥٦ 

 . اللغة العربية لغتها الرسميةو. اإلسالم دين الدولة:  ٣مادة 
 ائـد طبقـاً   العقلة حرية القيام بشعائر األديـان و       الدو يتحمحرية االعتقاد مطلقة، و   : ٤٣مادة

 . على أال يخل ذلك بالنظام العام أو ينفى اآلداب. للعادات المرعية في مصر
ــتور  دس

١٩٥٨ 
 . لم يتناول الدستور حرية االعتقاد

ــتور  دس
١٩٦٤ 

 . اللغة العربية لغتها الرسميةو. اإلسالم دين الدولة : ٥مادة 
الواجبات العامة، ال تمييز    هم متساوون في الحقوق و     و المصريون لدى القانون سواء   : ٢٤مادة

  .بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
 للعادات   الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقاً       يحرية االعتقاد مطلقة، تحم   : ٣٤مادة

 .  اآلدابيالمرعية على أال يخل ذلك بالنظام العام أو ينف
ــتور  دس

١٩٧١  
إلسـالمية  مبـادئ الشـريعة ا  ، واللغة العربية لغتها الرسمية اإلسالم دين الدولة، و    : ٢لمادة  ا

  .)٦(المصدر الرئيسي للتشريع
الواجبـات العامـة، ال     المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق و        : ٤٠المادة

  .تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
 . حرية ممارسة الشعائر الدينيةتكفل الدولة حرية العقيدة و: ٤٦مادة

                                                 
 . ١٩٨٠ مايو ٢٢ يوم يأجر لنتيجة االستفتاء على تعديل الدستور الذي  معدلة طبقاً)٦(



 

 ١٣٠

 الرغم من تباين الظروف واألوضاع السياسية التي صدرت فيهـا الدسـاتير المصـرية               ىعلو 
 حول اتفاق السلطة    المتعاقبة إال أنها جميعا تشترك في بعض المالمح العامة التي يمكن أن تعطي انطباعاً             

فقد اتفقت جميـع    نظرتها لحرية االعتقاد،     ى عل ، رغم اختالف انتماءاتها الفكرية    ، متطابق التنفيذية بشكل 
 ١٩٥٣ عـدا اإلعـالن الدسـتوري        – ١٩٧١ عـام    إلـى  ١٩٢٣الدساتير التي صدرت في الفترة من       

كما اتفقت الدساتير المصرية بشكل عـام  . )٨( دين الدولة الرسمي هو اإلسالم أنىعل ـ  )٧(١٩٥٨ودستور
التي عقائد  ولكنها فرقت بين حرية االعتقاد وحرية القيام بشعائر األديان أو ال،أن حرية االعتقاد مطلقة ىعل

خاللهـا بالنظـام العـام وال       للعادات المرعية في الديار المصرية وعـدم إ        "ربطتها بضرورة مطابقتها    
 هتطيع أن تمـارس شـعائر      تس ما ال ه فال قيمة لالعتقاد في    ، األمر الذي يفرغ الحق من مضمون      )٩("اآلداب
فضل أ ب ١٩٧١ حماية حرية االعتقاد، جاء دستور       ى النص عل  ١٩٥٨غفل دستور   أ حين   ه أن ىعل. بحرية

 ٤٦ إذ نص في المـادة       ،نص بين الدساتير المصرية فيما يتعلق بحرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية          
عائر الدينية دون أن يقرن ذلك بضرورة مراعاة        أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الش        ىمنه عل 

 .)١٠(تلك الشعائر للعادات المرعية في البالد أو غير ذلك من قيود
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كهيئة قضائية   ١٩٧١ الصادر عام     لنص الدستور المصري   نشأت المحكمة الدستورية العليا وفقاً    أ 
 وتتولى تفسـير النصـوص      ، دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح         تتولى ،مستقلة

الخاص بنظـام الحكـم المحكمـة       ي الفصل الخامس من الباب الخامس       ، ويدرج الدستور ف   )١١(التشريعية
 بأنهـا    المحكمة الدستورية العليا   ١٧٤الدستورية العليا باعتبارها من مكونات نظام الحكم، وتعرف المادة          
 قضاتها مـن العـزل،      ١٧٧ المادة   يهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، وتحم         

 وحقـوقهم  ، التـوافر فـي أعضـائها    ةويترك الدستور للقانون تنظيم المحكمة وتشكيلها والشروط الواجب       
 السلطة القضائية أم ال،      من اًيسكت الدستور عن تقرير هل تعتبر المحكمة الدستورية جزء        وحصانتهم، بل   

 أن لها سمات مسـتمدة مـن قـانون السـلطة            ١٩٧٩ لسنة   ٤٧إال أنه يبدو من القانون الخاص بها رقم         
 فـإن   ،١٩٧٩ أغسطس   ٢٩الذي صدر في     ١٩٧٩ لسنة   ٤٨تنظيم المحكمة رقم    ووفقاً لقانون    .القضائية

ا القضائية وال عالقة لها بالمجلس األعلى       المحكمة الدستورية العليا تعتبر مستقلة عن وزارة العدل وهيئاته        
 .للهيئات القضائية

                                                 
 . لغة رسمية لهاى دين رسمي للدولة أو على عل١٩٥٨و دستور أ ١٩٥٣لم ينص اإلعالن الدستوري   ) ٧(
، ١٩٦٤ من دسـتور     ٥، والمادة   ١٩٥٦ من دستور    ٣، والمادة   ١٩٣٠من دستور   ١٣٨، والمادة   ١٩٢٣ من دستور    ١٤٩المادة    )٨(

 .١٩٧١ من دستور ٢والمادة 
، ١٩٥٦من دسـتور    ٤٣،  ١٩٥٣ من اإلعالن الدستوري     ٤، والمادة   ١٩٣٠من دستور   ١٣،والمادة  ١٩٢٣ من دستور    ١٣  مادة ) ٩(

 .١٩٦٤من دستور ٣٤والمادة 
 اإلخـالل   م بعد ةحرية العقيدة مطلقة وحرية إقامة الشعائر الدينية مقيد       "ن  أهم حين حكمت ب   مفسدت المحكمة العليا هذا النص ال     أ )١٠(

حكـم  "  الثالث فقطةن األديان التي يحمي الدستور حرية القيام بشعائرها هي األديان السماويأوعدم منافاة اآلداب، و  بالنظام العام   
، ويالحظ أن هذا الحكم ١٩٧٥ابريل  ٣في  ١٤ الجريدة الرسمية العدد –ق ٢ لسنة ٧ الدعوى رقم ١٩٧٥ مارس ١المحكمة في 

ن أ والثـاني    ،يه ضرورة أن تكون الشعائر متفقة مع النظام العام واآلداب          إذ أضاف إل   ىقد خصص النص الدستوري دون مقتض     
مـران لـم يـرد      أالعقائد المحمية شعائرها بالنص الدستوري هي األديان السماوية الثالث اليهودية والمسيحية واإلسالم، وهما              

 .ذكرهما في النص الدستوري ذاته
 .٣٤، ص ١٩٩٨ العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة،  من الدستور الدائم لجمهورية مصر١٧٥المادة  )١١(



 

 ١٣١

 للدستور، والنظـام    ه مطابقت ى النص القانوني لمعرفة مد    ىتأخذ مصر بنظام الرقابة الالحقة عل      
 النظام اإليطالي، وهو في هذا يختلف عن بعض النظم الالتينية التي تأخذ             إلىقرب  أالدستوري المصري   
 - ومن قبلهـا المحكمـة العليـا         -ة مثل فرنسا، وال تملك المحكمة الدستورية العليا         بنظام الرقابة السابق  

 تقام من األفراد أو طلـب  ىالتعرض لدستورية النص القانوني ما لم يعرض عليها األمر في صورة دعو           
 ولكن ،ة المحكمة الدستوريإلىوال يملك األفراد رفع النزاع مباشرة . )١٢(تفسير نص يقدم إليها من الحكومة

فـراد  ن ترخص المحكمة التي تنظر الدعوى لأل      أ متداولة أمام القضاء و    ىيتعين أن يكون ذلك نتيجة دعو     
 المحكمة أو أن تقوم تلك المحكمة من تلقاء نفسها بإحالة النص الذي إلىرفع الدعوى بعدم دستورية النص 

ه للدستور، وفي كل األحوال تأمر       مطابقت ى المحكمة الدستورية للفصل في مد     إلىتشك في عدم دستوريته     
 . تفصل المحكمة الدستورية في الدعوىىالمحكمة بوقف نظر الدعوى حت

 وال يعود ضمن المنظومـة    ، بالنسبة للكافة  هثرأ القضاء بعدم دستورية النص إعدام       ىويترتب عل  
لمفعول من اليوم التالي     وينشر الحكم الصادر بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ ا           ،التشريعية

 . هلنشر

 كان المشرع المصري قـد      – والمحكمة العليا من قبلها      –نشاء المحكمة الدستورية العليا     إوقبل   
 تلك  ى عل ١٩٧١ ما قبل دستور     ى حت ١٩٢٣ من دستور    ة فلم تنص الدساتير المتعاقب    ،غفل تنظيم الرقابة  أ

 بالنظر في الدفع بعدم دستورية القوانين والذي كـان   المختلفة هو المختص  هالرقابة، وكان القضاء بدرجات   
نه فيما لو قـدرت عـدم   أ ى علهن ترد عليأ وه المحكمة أن تناقشى يتعين عل جوهرياً قانونياً الدفع به دفعاً  

 فقط في خصوص النزاع هنها ال تستطيع إال أن تمتنع عن تطبيقإحكام الدستور فأتوافق النص القانوني مع 
ثـر  أ اها هذا يكون ذ   ء عن أن قضا    فضالً ،عدام النص الدستوري  إ قضائها   ى يترتب عل  المطروح دون أن  

 ١٩٦٩ أغسـطس    ٣١نه فـي    أ ى الدعوى التي صدر الحكم فيها فقط، عل       ىثره عل أ حيث يقتصر    ي،نسب
لسنة  ٨١ أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القرار بقانون ١٩٦٧لسنة١٥ قانون التفويض رقم إلىواستنادا 
 بتشـكيل  اً أصدر الرئيس عبد الناصر قـرار ١٩٧٠فبراير ٧نشاء المحكمة العليا، وفي  إاص ب  الخ ١٩٦٩

الخـاص   ١٩٧٠ لسـنة  ٦٦ يحمل رقم    ١٩٧٠غسطس   أ ٢٥ في   المحكمة، ثم أصدر مجلس األمة قانوناً     
 مـارس   ٣باإلجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا حيث عقدت المحكمـة العليـا أول جلسـاتها فـي                 

نشاء المحكمة الدسـتورية العليـا   إ ى ناصا عل١٩٧١ثم صدر الدستور المصري في سبتمبر      . )١٣(١٩٧٠
الخاص بالمحكمـة    ١٩٧٩ لسنة ٤٨ صدر القانون رقم     ١٩٧٩ أغسطس   ٢٩كهيئة قضائية مستقلة، وفي     

 .الدستورية العليا
                                                 

تعرض هذا المبدأ النتهاك من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية العليا عندما أصر األول على إرسال القانون                     )١٢(
 القانون وأبدت مالحظات جرى تعـديلها فـي          المحكمة الدستورية الستطالع رأيها فيه، ونظرت المحكمة في        إلىقبل توقيعه   

 .مجلس الشعب، األمر الذي انتهك هذا المبدأ بشكل غير مسبوق
 المستشـارين يـاقوت     – الجزء األول الخاص بالـدعاوى الدسـتورية         ١٩٧٣ أحكام وقرارات المحكمة العليا      ةيمكن مراجع   )١٣(

 الناشر ،دراسة مقارنة بين أمريكا ومصرـ قوانين  البة دستورية  مشار إليه في هشام فوزي رقا،العشماوي وعبد الحميد عثمان
 .٥٥ ص١٩٩٩مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان القاهرة 



 

 ١٣٢

 ىري عل  من الدستور المص   ٤٦في المادة    قد ورد    ة حرية العقيد  ىوكما سبق القول فإن النص عل      
  هذا النحو جاء مطلقاًىوالنص عل"  وحرية ممارسة الشعائر الدينية ةتكفل الدولة حرية العقيد" النحو التالي 

 فيما يتعلق بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو منهج يجعل حرية العقيـدة وحريـة                 خالياً
 وال يجعل من حق القانون      ،ة ويعفيها من كل قيد    ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بتلك العقيدة حرية مطلق       

دها بزعم التنظيم أو حماية اآلداب العامة أو النظام العـام،           يأو غيره من األدوات التشريعية الحق في تقي       
 إال فـي    هوفي الحقيقة فإن هذا المسلك من المشرع الدستوري المصري يستحق اإلشادة فهو لـم يسـلك               

 ث حي – من الدستور    ٤١ المادة   – والحرية الشخصية    - من الدستور    ٤٦المادة   –خصوص حرية العقيدة    
، األمر الذي فتح الباب للمشرع في تقييد تلـك          ى القانون تنظيم سائر الحريات العامة األخر      إلىنه أحال   إ

 . تنظيمهاى مرحلة استالب الحق بدعوإلى يصل اً شديدالحريات تقييداً

   لحقـوق    العالمي   اإلعالن  من) ١٨ (  المادة   مع  لمصري من الدستور ا   ٤٦وبذلك تنسجم المادة     
،    الـدين    حريـة    شـخص    تقر لكل   ، فهي   م١٩٤٨   في   المتحدة   لألمم   العامة   الجمعية   أقرته   الذي  اإلنسان
ـ   وأيضاً نصت .  الشعائر   بالتعبد وإقامة    أو معتقده    إظهار دينه    في   حريته   هذا الحق   ويشمل    ذلـك  ى   عل
  لألمـم    العامة   الصادر بقرار الجمعية     والسياسية   المدنية   بالحقوق   الخاص   العهد الدولي   من) ١٨ ( ةالماد

   جواز إخضاع   عدم' ى   عل   المادة   هذه  من) ٣ (  الفقرة  إذ نصت .  م١٩٦٦  عامديسمبر  ) ١٦ (  في  المتحدة
 .   يفرضها القانون  إالّ للقيود التي  أو معتقده  إظهار دينه  في نسان اإل حرية

  م١٩٨١ نـوفمبر  ٢٥   فـي   العامـة   الجمعية  نشرته  الذي  اإلعالن  ـ أيضاً ـ مع   كما تنسجم 
 أو المعتقد، جاء      الدين  أساس' ى عل   والتمييز القائمين    التعصب   أشكال  جميع'ى   القضاء عل   الصادر بشأن 

 أو    إظهـار دينـه     ، وحرية    معتقد يختاره    أو أي    بدين   اإليمان  حرية..   إنسان  لكل «:  منه) ١ (  المادة  في
 . ».. الشعائر  وإقامة  العبادة  طريق  عن معتقده

قـرت صـحيح المبـدأ      أ لها وجهة نظر مختلفة، فمن ناحيـة         تالغريب أن المحكمة العليا كان    و 
ن ال  يسـيم الدستوري من أن حرية العقيدة ال يجوز فصلها عن حرية ممارسة شـعائرها باعتبارهمـا ق               

 التعبيـر   إلىهما باعتبارها انتقاال بالعقيدة من مجرد اإليمان بها         والأن ثانيتهما تمثل مظاهر     أ و ،ينفصالن
 حرية  –ن أوالهما   أوإن ساغ القول ب   " نه  أنها عادت لتقرر    أ،إال  " ليكون تطبيقا حيا لها      عن محتواها عمالً  

دها من خالل تنظيمهـا     ي يجوز تقي  –سة الشعائر الدينية     حرية ممار  –ن ثانيتهما   إ ال قيد عليها، ف    –العقيدة  
 لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها، وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العـام                توكيداً 

 .)١٤(والقيم األدبية، وحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

ا لمطلق نـص     خالف –التي ظلت متمسكة  حكام المحكمة   أ وهذا المنهج قائم في      ١٩٧٥ومنذ عام    
 واإلسالمبناء الديانات الثالث المسيحية واليهودية أ ىسون تلك المادة ال تحمي أ ب– من الدستور ٤٦المادة 

                                                 
 فـي   ١ الجريدة الرسمية العدد     – قضائية دستورية    ١٧ لسنة ٨ القضية رقم    – ١٩٩٦مايو  ١٨-حكم المحكمة الدستورية العليا      )١٤(

دستورية العليا، الجزء السابع، األحكام التي أصدرتها المحكمة من أول مايو حتى آخـر              ؛ مجموعة المحكمة ال   ١٩٩٦ مايو   ٣٠
 . وما بعدها٦٥٦، ص ١٩٩٦يونيو 



 

 ١٣٣

إن حرية العقيدة مطلقة وحرية إقامة الشعائر الدينية        "و ،)١٥(والذين لهم وحدهم حرية إقامة شعائرهم الدينية      
ن األديان التي يحمي الدستور حرية القيام بشعائرها هي أ و،باآلداخالل بالنظام وعدم منافاة مقيده بعدم اإل

 إلـى  الحكم الذي استشهدت به الحكومة المصرية في تقريرها المقدم           وأضاف،  "األديان السماوية الثالثة    
 التزامها بأحكـام  ى مصر الثالث والرابع حول مديثناء مناقشة تقريرألجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة   

مة المسلمين ليست من    أئجمع  أ ما   ى هي عل  )١٦(العقيدة البهائية  " ولي للحقوق المدنية والسياسية أن    العهد الد 
قامة إ ذلك فالدستور ال يكفل حرية       ى، وعل من يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً      و ،األديان المعترف بها  

طابع التقدمي لـنص الدسـتور       وأرجعت المحكمة موقفها المحافظ من حرية العقيدة رغم ال         ،)١٧("شعائرها  
الحماية التي يكفلها الدستور لحرية إقامة الشـعائر الدينيـة          " أن   إلى بشأن حرية العقيدة     يالحالمصري ال 
 األديان السماوية الثالث المعترف بها، كما تفصح عن ذلك األعمال التحضيرية للمـادتين              ىمقصورة عل 

ليه النصوص الخاصة بحرية العقيـدة      إذي ترجع    وهما األصل التشريعي ال    ،١٩٢٣ من دستور    ١٣ و ١٢
 ".وحرية إقامة الشعائر الدينية في الدساتير المصرية التي تلت هذا الدستور

وبالتالي أضحى الواقع العملي في إطار هذه النصوص ال يقر إال حرية مباشرة العقائد الدينيـة                 
 شعائر عقائدية أخرى، وبذلك ال يمكن       ةي أ السماوية وممارسة شعائرها ودون هذه العقائد ال يعتد بممارسة        

  فالنصوص ال تعترف لهـم     ،أن تمتد النصوص في هذا اإلطار إلى من يعبدون الشمس أو القمر أو البقر             
 دون أن يمتد إلـى ممارسـة        يباألحقية في مباشرة حقوقهم، وإن كانت تعترف لهم بحرية اإليمان الداخل          

 .يشعائرها بشكل علن

 من الدستور الحالي ٤٦ن نص المادة ألحكم المشار إليه أن المحكمة اعترفت ب أن األهم في اىعل 
 في الدستور عليهـا    ولكنها اعتبرت هذا نقصاً    ،غفل شرط أن تكون الشعائر الدينية موافقة للنظام العام        أقد  

 هغفلأبقة و أما حرية إقامة الشعائر الدينية فهي مقيدة بقيد أفصحت عنه الدساتير السا           " فتقول   ههي أن تكمل  
 ال يعنـي    هغفالإ لآلداب، وال ريب أن      هالدستور الحالي وهو قيد عدم اإلخالل بالنظام العام، وعدم منافات         

                                                 
 القسـم   – عليا مجموعة أحكام المحكمة العليـا        ٢ لسنة ٧ رقم   ى الدعو ١٩٧٥حكم المحكمة الدستورية العليا األول من مارس          )١٥(

 .٢٢٨ ص – الجزء األول –األول 
ا محمد على الملقب بالباب وظـل موقـف         ز بدعوة من مير   ١٨٤٤نها بدأت في إيران عام      أيبين من استقصاء تاريخ البهائية        )١٦(

بإيران أعلن فيه خروج    ) بدشت( مؤتمراً في بادية     ي حين عقد هذا المدع    ١٨٤٨البهائية من الشريعة اإلسالمية غامضاً حتى عام        
والكتاب األقدس  . ا محمد على  زميروضعه   ولقد تضمنت كتبهم ومنها كتاب البيان الذي         ،تهالبهائية وانفصالها عن اإلسالم وشريع    

 وأصوالً تناقض الدين اإلسالمي كما تنـاقض سـائر األديـان            ئ مباد ،حسن على الملقب بالبهاء أو بهاء اهللا      ميرزا  الذي وضعه   
 والجهاد والحدود والقصاص وسائر ما جاء في الكتاب          وتهدر أحكام اإلسالم في الصوم والصالة ونظام األسرة والحج         ،السماوية

 .والسنة من تعاليم وأحكام
، كلية الحقوق،   ه حسن، حرية العقيدة وممارسة شعائر األديان، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا          يمحمد حسن عل  / د :راجع في هذا  

 .٢١٥، ٢١٤، ص ٢٠٠٤جامعة القاهرة، 
 لجنة إلىنص التقرير الموازي المقدم من مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء " الحقيقة "لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة   )١٧(

 من  ١٨ المادة   ى الناشر مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء التعليق عل        – ٢٠٠٢حقوق اإلنسان في األمم المتحدة خريف عام        
 .www.hrcap.org .مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية



 

 ١٣٤

 لو كانت مخلة بالنظام ومخالفة لآلداب، ذلك أن المشرع          ى وإباحة إقامة الشعائر الدينية حت     ، عمداً هإسقاط
 ه يتعين إعمال   دستورياً صالًأ و  بديهياً مراًأ هبار صراحة باعت  هثبات والنص علي   هذا القيد غني عن اإل     ىرأ

 .)١٨("هغفل النص عليأولو 

ما انتهت إليه من التمايز ما بـين حريـة االعتقـاد            ل في الفقه على حكم المحكمة       يولقد أخذ رأ   
 فقد استند في شق منه      ،ءين قضاء المحكمة هذا وقد انتهى إلى ش       إ"وحرية ممارسة الشعائر الدينية بقوله      

 أحـد   بشعائر  فقط الخاصة  ي يجوز ممارستها ه   ين الشعائر الت  إفكيف يقبل قول المحكمة     .  يخالفه ى ما لإ
ال  و، ال يحدها حديطالقاً التإ تذهب فيه إلى القول بحرية االعتقاد ياألديان السماوية الثالثة، في الحين الذ

اد هذا القول، أنه يجوز لألفراد أن        إلى نتائج في غاية الغرابة، إذ مف       يفهذا األمر يؤد  . يعترضها عارض 
 ياألمر الذ .  ولكن ال يجوز لهم على اإلطالق أن يمارسوا شعائرها         ،ةوا بغير األديان السماوية الثالث    يؤمن
ن ممارسـة   إره تمييزاً ليس له أدنى سـند، إذ          بدوره إلى التمييز بين المعتنق وبين ممارسة شعائ        ييقض

، فمثالً كيف يمكن السماح للفرد باإليمان باإلسالم        ي معتنق دين  ي بأ الشعائر ركن ركين من فروع اإليمان     
 فإن الحرمان من ممارسة الشعائر هو يوبالمعنى العكس. تيان الصلوات الخمس يومياً إيمنع من    حين   ىعل

ـ      يفي حقيقته حرمان من االعتقاد ذاته، كون الشعائر ه          ال اسـتقامة لـه      ي أركان االعتقاد وروحـه الت
 . ة رأي مختلف للمحكمة العليا بشأن حرية الفكر والعقيدىهذا ولم نطلع عل. )١٩("دونها

 وكشفت عن   ،هن المحكمة الدستورية في هذا التفسير قد خالفت نص الدستور نفس          أويمكن القول ب   
 ،أو منحهم حرية ممارسة شعائرها    اآلخرين  روح محافظة تسري في المجتمع ككل، وترفض قبول عقائد          

 . مع آداب المجتمع وتقاليدهىمعترف بها هي عقائد فاسدة وتتنافقائد غير الوتعتبر أن الع

 التقاليد الشرقية التي تقوم     ى عل  موحياً عتقاد مثاالً  من حرية اال   ةكمة الدستوري حويعتبر موقف الم   
 يـة ، ويصم أ   حد الجمود، وعدم الرغبة في اكتشاف قيم أو معارف جديدة          إلىاحترام التقاليد القديمة     ىعل
وتبدو تلك النظـرة المحافظـة للمحكمـة          النظام العام واآلداب،   ىخروج عل نها  بأ ةفكار أو عقائد جديد   أ

ـ  ١٩٢٣ استمرارا للنظرة التي حكمت المشرع الدستوري منذ عـام           ةالدستورية بشأن حرية العقيد     ى، فعل
اغة المواد  صي قد تخلصت من عيوب الصياغة التي صاحبت         ١٩٧١ من دستور    ٤٦الرغم من أن المادة     

التي كانت تشـترط     ،١٩٦٤من دستور   ٣٤ المادة   ىحت ،١٩٣٠ من دستور    ١٣ و ١٩٢٣ من دستور    ١٢
لضمان حرية القيام بالشعائر الدينية عدم مخالفتها للنظام العام أو اآلداب، وجاء بصياغة مثالية في شـأن                 

لت هي بذاتها الروح التـي       ظ ه وما بعد  ١٩٢٣ظة التي حكمت دستور     حرية االعتقاد إال أن الروح المحاف     
هي في حقيقة األمر تعبر عن ثقافة مجتمع        ، و ١٩٩٦ عام   ىتحكم فكر قضاة المحكمة الدستورية العليا حت      

 . تطويرهىلإ ى حتى ويتمسك بالقديم وال يسعه الجديد ويحاربىيخش

                                                 
 –قضائية عليا، مجموعة أحكام المحكمة العليـا         ٢ لسنة ٧ رقم   ى في الدعو  ١٩٧٥حكم المحكمة الدستورية العليا أول مارس         )١٨(

 .٢٢٨صفحة  – الجزء األول –القسم األول 
والتطبيق، دراسة مقارنة بين الفقه اإلسـالمي والقـوانين         ، فكرة النظام العام في التشريع اإلسالمي، النظرية         يعماد البشر / د  )١٩(

 . ٤٠٧ - ٤٠٤، ص ٢٠٠٢الوضعية، رسالة دكتوراه، 



 

 ١٣٥

 مـن  اليـوم    تىفي أحكامها ح  وهكذا أفصحت المحكمة عن رؤية معادية لحرية العقيدة رغم ما            
 مراتب ىسمهي أ، وهو أمر يؤكد أن حرية العقيدة  في تقديرنا ىتسامح واتساع أفق بشأن الحريات األخر

 .زالت غريبة في مجتمع جامد يرفض التطور كالمجتمع المصريما  –حرية التعبير 

 على أن حرية العقيدة معترف      ، بشكل عام  ،ن الدساتير المصرية قد اتفقت    إ  إلى ونخلص من ذلك   
 ربطتها بضرورة مطابقتها يلكنها فرقت بين حرية العقيدة وحرية القيام بشعائر األديان أو العقائد الت و،بها

 يفرغ الحق يالنظام العام أو اآلداب العامة، األمر الذبخاللها إ وعدم ، الديار المصريةيللعادات المرعية ف
 . )٢٠(حريةال تستطيع أن تمارس شعائره ب  فال قيمة لالعتقاد فيماهمن مضمون

                                                 
، الناشر المجموعة "، المشكالت والحلول٢٠٠٣-٢٠٠٢المقصلة والتنور، حرية التعبير في مصر "، ون وآخرينجاد البرع/  أ- )٢٠(

 .١٨١،ص ٢٠٠٤المتحدة، 
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 ١٣٨

 سيناريو التدريب
 الوقت األداة ضمونالم الموضوع

تمهيد ينصب على مواد في قانون العقوبـات   
تمس جرائم من الممكـن اإلطـالق عليهـا         

، ١٦١،   ٨٩جرائم العقيدة، وهـى المـواد       
 . من القانون السابق الذكر بشكل خاص٢٠١

 
 عرض نظري

 
  دقائق٥

 بقراءته إن لم يتسن ٩٨لمادة عرض نص ا
  .العرض

شرح ما هو المقصود بإثارة الفتنة أو ازدراء        
األديان أو اإلضرار بالوحـدة الوطنيـة أو        

تحملـه هـذه     ومدى ما . السالم االجتماعي 
العبارات من ألفاظ مطاطة وغير منضـبطة       
ومتعددة التأويالت؟ وبمعنى آخر هـل هـي        
عبارات غامضة غير واضحة تختلف مـن       

 .مفهوم شخص آلخر

 .بروجيكتور
 
 
 

 العصف الذهني
 

  دقائق ١٠

 ٩٨شرح وتفسير نص المـادة      استعراض و 
وموقف المحكمة الدسـتورية العليـا مـن        
العبارات الغامضة وعناصرها، وهـو مـا       
 .يحمل شبهة عدم دستورية النص في الختام

عرض نظري مـع    
 عصف ذهني 

  دقيقة ١٠

مـادتين  ض مع شرح وتفسير نص ال     استعرا
  . من القانون١٦٠،١٦١
 طرق العالنية التـي نـص عليهـا         يه ما

 المشار إليها في نص ١٧١المشرع في المادة 
 . من الفانون١٦١المادة 

 بروجيكتور 
 
 
 

 العصف الذهني 

  دقيقة ١٠

استعراض نص المادتين مشيًرا إلـى مـدى        
تجاوز محكمة النقض لكل مـن النصـين،        

ة لتغيير مقصـود    واتخاذها من أحكامها وسيل   
 .النص

ــور  + بروجيكتــ
 السبورة 

  دقائق١٠

مدى جواز طرح رجل الـدين فـي أثنـاء          
 فـي    ذمـاً   محفل عام قـدًحا أو     وظيفته في 

 .الحكومة أو أحد أعمالها

 دقائق ٥ العصف الذهني 

 
 

العقيـدة  جرائم  
ــانون   ــي ق ف
ــات  العقوبــ
ــري  المصــ
النصـــوص 

 .وتطبيقاتها
 
 

ما   من القانون،  ٢٠١استعراض نص المادة    
 يتمثله هذه المادة من قيود على حرية الـرأ        

 الـدين   لقاء رجال إالمتمثلة في منع    والتعبير،  
 دور العبادة   ىحدإفي أثناء محفل عام أو في       

 في عمل مـن     اً أو قدح   ذماً  مقالة تضمن  ةيأ
 .أعمال الحكومة

  دقائق١٠  بروجيكتور
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 رعيــاد البــنج
  بالنقضالمحامي

 
 

 

 

 



 

 ١٤٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١٤١

 وهو ما يمكن    ، من التشريع المصري المقيد بشكل عام لحريات التعبير        اًتعتبر جرائم العقيدة جزء    
ي تعرض لحرية العقيدة والتعرض      مناقشة المواد الت   ىأن نتناوله في ورقة مستقلة، ونقصر تلك الورقة عل        

 . إقامة الشعائر الدينيةإلى
 االتجاه األول   :المصري قد اعتنق اتجاهين مختلفين    ت  ن قانون العقوبا  ويمكن القول بشكل عام إ     

خرين لها بالسخرية أو االنتقاص، والثاني هو منع اآل       اآلخرين  ة ومنع تعرض    يهو الدفاع عن الشعائر الدين    
 مناقشة ألي دين ازدراء به، وهو مـا         ، حيث اعتبر القانون أية     فيما يتعلق بالعقائد   من التعبير عن آرائهم   

 .هم بحرية أو اعتناق العقائد التي يؤمنون بهاخرين من إبداء آرائعض األحوال منع اآل في بهترتب علي
 . من قانون العقوبات٢٠١، ١٦١ ، ٩٨وسوف تقتصر تلك الورقة على مناقشة أحكام المواد 

 :من قانون العقوبات) و  ( ٩٨المادة  .١
تقل عن ستة أشهر     حبس مدة ال  يعاقب بال "  أنه   إلىمن قانون العقوبات    " و"فقره   ٩٨تذهب المادة    

 كل مـن اسـتغل      ،تجاوز ألف جنيه  ت وال   تقل عن خمسمائة جنيه    تجاوز خمس سنوات أو بغرامة ال     ت وال
ثارة الفتنـة أو    الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى ألفكار متطرفة بقصد إ               

ضرار بالوحدة الوطنية أو السـالم      لطوائف المنتمية إليها أو اإل    حد األديان السماوية أو ا    أتحقير أو ازدراء    
 ١٩٨٢  لسـنة  ٢٩قانون رقم   الب من قانون العقوبات     ٩٨ المادة   إلى أضيفت هذه الفقرة   وقد   ."االجتماعي  
 للمـذكرة    ووفقاً .)٢١(٢٢/٤/١٩٨٢ بتاريخ   ١٦ ونشر في الجريدة الرسمية بعدد       ١٤/٤/١٩٨٢الصادر في   

لمعاقبة كل من يشتغل بالدين ويعمل تحت شعاره للتـرويج          "تلك المادة قد أضيفت     ن فإن   اإليضاحية للقانو 
، أي  "التستر بالـدين    " أن المؤثم هو     إلىكما أضافت تلك المذكرة اإليضاحية صراحة       ،  "ألفكار متطرفة   

 . لسب وتحقير دين آخر ستاراًهاستغالل
مع مبدأ يتعارض هذا النص بشكله الحالي ف ، تلك المادة هي عدم دستوريتهاىالمالحظة األهم علو 

 سلطة تقديرية   ةشرعية الجرائم والعقوبات الذي يفرض اختيار المشرع لعبارات محددة وواضحة تمنع أي           
يرتكب فال  حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته بوضوح مسبقاً ،مطلقة للقاضي في تحديد أركان الجريمة

 .نه جريمةأ يكتشف فيما بعد فعالً
 ة ومطاطة، لنقراء معـا كلمـات مثـل          جاء متضمنا لمصطلحات مرن    هن النص المطعون علي   إ 

اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السـالم      " أو   " ةإثارة الفتن " أو  " فكار متطرفة أ"أو  " استغالل الدين اإلسالمي  "
 ".االجتماعي

                                                 
ن هذه المادة تنطبق في حق من يستغل الدين في          إ" قال المقرر   لجنة الشئون الدستورية والتشريعية     مادة في   ة تلك ال  أثناء مناقش   )٢١(

و ازدراء األديان السماوية    أ بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن أو تحقير              أو بالقول   حبيذالترويج أو بالت  
ـ ويشترط أن يكون الشخص الذي يقوم باألفعـال          و السالم االجتماعي  أار بالوحدة الوطنية    ضرأو الطوائف المنتمية إليها أو اإل     

  أو مسـلماً   ،يسالم الدين اإل  ي يزدر  وأن ينبغي أن يكون مسيحياً     ، وغير منتم لديانة الدين الذي يزدريه      ٩٨المجرمة وفق المادة    
 . الدين المسيحيييزدر



 

 ١٤٢

ة التي تعتبر متطرفة في نظر      الفكرف،  ه علي اً متفق  محدداً ىإننا ال نستطيع أن نجد لتلك األفكار معن        
قل من حد االعتدال عند آخر، فمن يعتبر أن السلطة عاصية ألنها تقيم القـوانين الوضـعية                 أشخص هي   

 نظر من يرون أن من لم ، ومتهاون فيمكان القوانين السماوية هو متطرف في نظر نيابة أمن الدولة مثالً
 .نزل اهللا هو من الكافرينأيحكم بما 

 ه ما تفعل  ى عل ن الحكومة المصرية عليها أن تطرد السفير اإلسرائيلي من مصر رداً           أ ىومن ير  
نه أ متطرفة في نظر البعض، وهو متهاون في نظر من يرون            إسرائيل في األرض المحتلة يحمل أفكاراً     

 .ال بديل عن قتال اإلسرائيليين

جسد البالد قد يعتبـر  تشرى في    إلى مكافحة الفساد الذي اس     ن من يدعو  إوإثارة الفتنة ما معناها،      
االنتخابات قد يعتبر مثيرا  إلى الديمقراطية ويرفض تزييف  من يدعونا في تقدير البعض، كما ةمثيرا للفتن

ـ    ة للفتن ةمحيط يسكنه مسلمين قد تعتبر مثير     علت أصوات أجراسها في     ا، والكنيسة إذ    ةللفتن  ى، ولكـن عل
 فإن تلك اآلراء أو األفكار واألفعـال هـي          ،ىخرأمعات حرة    لمفهوم آخر، ومجت   الناحية األخرى ووفقاً  

 أو ، أو تفنيـدا لهـا  ، عليهان استوجبت رداًإ حتى ةضرب من ضروب حرية العقيدة والرأي ال تثير الفتن        
 . من شأنهاتحقيراً

ود به سيادة إحدى طبقـات الشـعب        هل المقص  ،ما المقصود به  " السالم االجتماعي "وما هو هذا     
بقاته مثل المذاهب الشيوعية المنقرضة، أم أن اإلسراف في الحديث عن حقوق المـرأة بمـا                 باقي ط  ىعل

يعرض سالمة الرجل للخطر هو تهديد لهذا السالم، أم أن الحديث عن الحريات وتبصير الناس بحقوقهم                
 ، ال تتحركة األمور هادئة ساكنىتماعي في نظر الكثيرين هو أن تبقهو أمر يهدده باعتبار أن السالم االج

 .يختلف بالكلية عن معني االستقرارفهو في نظرهم الجمود الذي 

معناها وهـي كلمـة      دون أن نستطيع تحديد      إن تلك العبارات جميعها تشبه عبارة تتكرر كثيراً        
نها تشكل حسب ظروف كل بلد، بل       إنها من األفكار المستطرقة، إذ      إ" التي يقول الفقه عنها     " النظام العام "

تلف من زمن إلى آخر في البلد الواحد، فهي والحال كذلك فكرة نسبية مطاطة غير منضبطة كان                 هي تخ 
 .)٢٢("أولى بالمشرع الجنائي أن يتجنب استخدامها 

، عبارات عامة وغير منضبطة يمكن أن ه هذا المنوال تمضي عبارات النص المطعون عليىوعل 
ال يجوز قبولها في دائرة العقاب والتجريم، عشرات من نسمعها في خطبة سياسية أو مناظرة فكرية، ولكن 

ت  عدم انضباط نص التجريم المطعون عليه بما يتعارض مع مقتضيا          ىاألمثلة يمكن أن نقدمها للتدليل عل     
"  منه أن ٦٦الذي يقرره دستور جمهورية مصر العربية حيث تقرر المادة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 

 ".يمة وال عقوبة إال بناء على قانونالعقوبة شخصية وال جر

                                                 
 جـرائم   – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة      – الجزء األول    – القسم الخاص    " العقوبات شرح قانون " يمحمود صالح العادل  .  د  )٢٢(

 .٤٩العنف اإلرهابي ص



 

 ١٤٣

رم  ضرورة وجود تشريع بالتجريم والعقاب سابق على ارتكاب الفعل المجّ          ين هذا المبدأ ال يعن    إ 
 وضوح النصوص الخاصة بالتجريم كي ال تتضمن عبارات إنشائية غير محددة وحسب، ولكن يعنى أيضاً

 في قضاء المحكمة الدستورية العليا في       ه المستقر علي   وهذا هو  ،المعنى أو المضمون من الناحية القانونية     
يجب أن تكون النصوص العقابية محـددة بصـورة يقينيـة ال            " العديد من أحكامها، فلنستمع إليها تقول       

األصل في النصوص العقابية هو أن تصاغ في حدود ضـيقة           " مهم  ، وتقول في تفصيل     )٢٣("التباس فيها 
، ذلك أن عموم عباراتها     حتم أن يكون تمييعها محظوراً    م فقد صار من ال    لضمان أن يكون تطبيقها محكماً    

  قاطعاً  غير األغراض المقصودة منها، فيتعين أن يكون النص العقابي حاداً          ىواتساع قوالبها قد يصرفها إل    
ـ          ، كي ال تنداح دائرة التجريم     هال يؤذن بتداخل معاني    ي  وتظل دوما في إطار الدائرة التي يكفل الدستور ف

 .)٢٤("نطاقها قواعد الحرية المنظمة

 : عناصر لقياس غموض النص فتقول ةوتضع المحكمة الدستورية العليا ثالث

 أوساط الناس بـاختالفهم حـول   ى عل إذ كان مضمونه خافياًن النص العقابي يكون غامضاً إ •
 .)٢٥(فحواه ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه

 هل األفعال التي أثمها، فال يكون بيانه جلياً       ام المشرع يجّ   ماد ن النص العقابي يكون غامضاً    إ •
 .)٢٦( أو فهمه مستقيماًوال تحديده قاطعاً

 من ضوابطه، متعددة تأويالتـه، فـال تكـون        كان منفلتاً  ا إذ ن النص العقابي يكون غامضاً    إ •
يها المشرع   يلق  أو شراكاً  األفعال التي منعها المشرع أو طلبها محددة بصورة يقينية، بل شباكاً          

 .)٢٧( باتساعها أو خفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعهامتصيداً

 الحرية الفردية سواء    ىها القوانين الجزائية عل   القيود التي تفرض  " ن  إة  وتقول المحكمة الدستوري   
 بطريق مباشر أو غير مباشر تقتضي أن تصاغ أحكامها بما يقطع كل جدل في شأن حقيقة محتواها ليبلغ                 

 يعصمها من الجدل وبما يحول بين رجال السلطة العامة وتطبيقاتها بصورة انتقائية وفـق               اليقين بها حداًَ  
معايير شخصية تخالطها األهواء وتنال من األبرياء الفتقارهـا إلـى األسـس الموضـوعية الالزمـة                 

 .)٢٨("لضبطها

                                                 
 قضائية دستورية مجموعة أحكام المحكمـة       ١٧ لسنة ٤٩في القضية رقم    ١٩٩٦ يونيو   ١٥ حكم للمحكمة الدستورية العليا في        )٢٣(

 .٧٣٩الدستورية العليا الجزء السابع ص 
ق دستورية مجموعـة أحكـام المحكمـة        ١٢لسنة   ١٠٥ القضية رقم    ١٩٩٤فبراير   ١٢ المحكمة الدستورية العليا جلسة       حكم  )٢٤(

 .١٥٤الدستورية العليا الجزء السادس ص 
 .حكم المحكمة الدستورية العليا سابق اإلشارة إليه بالحاشية السابقة )٢٥(
 ٢٩ قضائية دستورية الجريدة الرسمية العدد       ١٨  لسنة ٢٤ القضية رقم    ١٩٩٧ يوليو   ٥حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة         )٢٦(

 .١٩/٧/١٩٩٧في 
 قضائية دستورية الجريدة الرسمية العـدد       ٤٨  لسنة ٢٤ القضية رقم    ١٩٩٧ سبتمبر   ١٥ حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة        )٢٧(

 .٢٥/٩/١٩٩٧ في ٣٩
 مجموعـة أحكـام المحكمـة       – قضائية دستورية    ١٠ لسنة   ٣ في الدعوى رقم     ١٩٩٣يناير   ٢ حكم المحكمة الدستورية العليا      )٢٨(

 .٦٤٤ ص٤ مشار إليه في موسوعة المبادئ الدستورية بند ١١٤الدستورية العليا الجزء الخامس المجلد الثاني ص 



 

 ١٤٤

القوانين الجزائية فيتطلب   فاألصل أن تكون لكل جريمة عقوبة محددة، ولكن الدستور يتشدد في             
ظهر في هذه القوانين منها في أيـة     أظم أحكامها في أعلى مستوياتها، و     فيها أن تكون درجة اليقين التي تنت      

تشريعات أخرى، ذلك أن غموض مضمون النص العقابي مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبـين                
تها بما ال خفاء فيه وهى قواعد ال تـرخص          أعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرر عقوب        

 من الناحية التاريخية بإساءة      لعملها ال يجوز تجاوزه، فغموض القوانين الجزائية مرتبطاً        فيها وتمثل إطاراً  
 أن يركن المشرع إلى مناهج جديدة في الصياغة ال تنزلق إلـى تلـك                مقضياًَ استخدام السلطة، فكان أمراً   

التي قد تنتهي بها إلى ابتداع جرائم ال يكون المجتمع قد قصـد             امضة أو المتميعة     المرنة أو الغ   التعبيرات
انتفاء الغموض في هذه القوانين إنما يقع في نطاق مجموعة القيم التي تكفل لحقـوق               ف ،حقيقة إلى إنشائها  

 .)٢٩(المتهم الحد األدنى من الحماية التي ال يجوز النزول عنها أو االنتقاص منها

 من الدستور فقـط، ولكنـه       ٦٦ بنص المادة    ال يعد إخالالً   ٩٨غموض تعبيرات المادة     أن   ىعل 
المتهم برئ حتى تثبت إدانتـه فـي        " أن   ىالتي تنص عل    من الدستور أيضاً   ٦٧إخالل كذلك بنص المادة     

 ".محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه

ع تعبيراتها يخل بضوابط    يموض القوانين العقابية وتمي    أن غ   أيضاً ىفالمحكمة الدستورية العليا تر    
المحاكمة المنصفة باعتبار أن هذه المحاكمة تعكس نظاما متكامل المالمح يتوخى صون كرامة اإلنسـان               

 . )٣٠(وحماية حقوقه، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها

 ى علىة هي أن جميع المحاكم المصرية تطبقها بشكل خاطئ حت  تلك الماد  ىوالمالحظة الثانية عل   
استغالل الدين ال يمكن     بينما   ، إذ تعتبر أن إعالن اإللحاد نوع من ازدراء األديان السماوية          ،قضايا اإللحاد 

ـ  تصوره في حالة االتهام باإللحاد ألن استغالل الدين يفترض االنطالق من موقع اإليمان بالـدين ال                ن  م
 . السويه الدين يعني االنحراف به عن طريقلاستغالف، اره والكفر بهموقع إنك

 نحو  ى عل تلك القضايا ال تفسر إثارة الفتنة     والمالحظة الثالثة أن جميع األحكام التي صدرت في          
 عليه أو إثارة الشقاق     ورة تكفير الحاكم أو الث    ى إل إثارة الفتنة هو الدعوة مثالً    "المشرع من   صحيح، فقصد   

أن يكون ذلـك التحقيـر أو       "تحقير وازدراء أحد األديان     "كما أن قصد المشرع من       نصري األمة، بين ع 
والتطبيق الصحيح لتلك المادة هي اسـتخدام         فكرة الدين ذاتها،   ى دين معين وليس إل    ىاالزدراء موجها إل  

ن إول المشرع   التفسير السابق يؤكد ق   قواعد الدين اإلسالمي للطعن في الدين المسيحي والعكس صحيح و         
 فكـرة   إلى، وهو ما يجرنا     "ضرار بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي      اإل"هدف الجريمة يجب أن يكون      

 .القصد الجنائي

                                                 
، أحكام دستورية   يحمد طنطاو أ قضائية، مشار إليها     ١٠ لسنة   ٣، القضية رقم    ١٩٩٣ يناير   ٢ المحكمة الدستورية العليا، جلسة      )٢٩(

 .  وما بعدها١٨، ص ١٩٩٤هامة، 
 مجموعة أحكام المحكمـة     – قضائية دستورية    ١٠لسنة  ٣ في القضية رقم     ١٩٩٣يناير  ٢حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة       )٣٠(

 . ١٠٣الدستورية العليا الجزء الخامس المجلد الثاني ص 



 

 ١٤٥

 جوار القصد العام ىمن قانون العقوبات تتطلب لتمامها قصدا جنائيا خاصا يقوم إل" و "٩٨فالمادة  
 لـدي    خاصاً فر قصداً ذين الشرطين العامين ينبغي تو    ب ه  جان ى فإل ،الذي هو تحقق شرطي العلم واإلرادة     

 المؤمنين به وهو قصد ال بـد للمحكمـة أن           ىه والحط من قدره لد     الدين وانتهاكه وإذدرائ   هالجاني لتشوي 
هذه "قضي بأن  الركن المعنوي والقصد الجنائي الخاص فعن في التسبيب، اً،ال كان حكمها قاصر، وإتتبينه

م تلك النية المتمثلة في إثارة الفتنة       افر نية خاصة إضافة إلعمال القصد الجنائي الع       توالجريمة ال تقوم إال ب    
 أحد األديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها والمقصود بإثارة الفتنة محاولة خلق             ئهأو التحقير أو ازدرا   

ن أهل األديان واألديـان     تحقق بي ي وقد   ،لفتنة بين أهل الدين الواحد     ا ىيتحقق معن و ،االضطراب والتشتت 
 فالتحقير يتحقق بكل ما     ، ويقصد بالتحقير إسناد عيب ما للدين في أساسه أو في أحكامه وأركانه            ،األخرى

د باالزدراء  ويقص، االحتقار أو التصغير أو اإلنقاصى عليه معنيما ينطووكل يمس كيان الدين واعتباره 
 ويتحقق الركن المعنوي في هذه الجريمـة إذا  أتباعهر من    إلى تجنب الدين والتحذي    ةخلق الكراهية والدعو  

تحقيـر أحـد األديـان أو االزدراء        بفيه إلى تحقيق أي من هذه األغراض وهي إثارة الفتنة           النية  اتجهت  
  .)٣١("به

فة منصوص  جريمة استغالل الدين في الترويج ألفكار متطر      " أن  استقر قضاء النقض على     كما   
فرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأيـة وسـيلة           ن قانون العقوبات تتطلب لتو     م ٩٨عليها في المادة    

أن تتجه   آخر هو     معنوياً  عن ذلك ركناً    وتتطلب فضالً  ألفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل للدين،       
فر لديه تتووإنما يجب أن   وهو الترويج أو التحبيذ فحسب،– يجرامإرادة الجاني ال إلى مباشرة النشاط اإل

حـد األديـان السـماوية أو    أوازدراء   إثارة الفتنة أو تحقيريإرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وه     أيضاً
  .)٣٢("ضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعياإل الطوائف المنتمية إليها أو

 : من قانون العقوبات١٦١، ١٦٠المادة  .٢
 هيعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن مائة جني       " نه  أ ى من قانون العقوبات عل    ١٦٠تذهب المادة    

، أو احتفال   ة إقامة شعائر مل   ىكل من شوش عل    :ى هاتين العقوبتين  حدإ خمسمائة جنيه أو ب    ىوال تزيد عل  
تلف أو دنس مبـان معـدة   كل من خرب أو كسر أو أ: ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، ثانياً   

 من الناس، وتكون العقوبـة      لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق       ىو أشياء أخر  إلقامة شعائر دين أو رموز أ     
 ". من تلك الجرائم تنفيذا لغرض إجرامي  ارتكب أياًا خمس سنوات إذىعقوبة ال تزيد مدتها علالسجن ب
 األديان المبينة في الفقرة الثانية من       ى للتعدي عل  ةاألعمال المكون " ن  وقد قضت محكمة النقض بأ     

ـ      ى لم تذكر عل   - عقوبات   ١٦٠ المادة    حالياً - عقوبات ١٣٩دة  الما  سـبيل   ى سبيل الحصر بل ذكرت عل
داب المذهب   أمور مهينة آل   ى كتاب مشتمل عل   ، أو عرض للبيع   ، مذهب ديني بيع   ى عل المثال فيعتبر تعدياً  

 .)٣٣("ه  عليىومخالفة لآلداب المتبعة عند جميع المذاهب واألديان، ومناقضة لتعليمات المذهب المعتد
                                                 

 مـن   ٢٨/٩/٢٠٠٢ جنح أمن دولة طوارئ مدينة نصر والصادر بتاريخ          ٢٠٠٢ لسنة   ١١٣٧٣الصادر في الجنحة رقم      الحكم   )٣١(
 السيد سيد طلبه    ضد .ممثلة االتهام  نيابة أمن الدولة العليا   : محكمة أمن الدولة الجزئية بقسم مدينة نصر في القضية المقدمة من          

 . غير منشور،وآخرين
 .١٠ ص١ ق٤٧ أحكام النقض س٧/١/١٩٩٦ )٣٢(
 .٩٤ ص ٩ المجموعة الرسمية السنة ١٩٠٧مبر ديس٢٨ )٣٣(



 

 ١٤٦

 عرض ى فحت، نص المادةهبلغ لم يى مدإلى أن محكمة النقض قد مدت نطاق الحماية ىوهكذا نر 
 .كتب مهينة لدين من األديان تعتبر مخالفة لنص تلك المادة رغم أنها تخرج عن نصها

 ىحـد إيقـع ب عد يعاقب بتلك العقوبات كل ت" أن إلى  من قانون العقوبات ١٦١كما تذهب المادة   
يقـع تحـت     و "علنا شعائرها   يد األديان التي تؤد   حأ من قانون العقوبات على      ١٧١الطرق المبينة بالمادة    

  :أحكام هذه المادة

 طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من األديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمداً                   ـ أوالً
 .نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه

 . احتفال ديني في مكان أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور تقليدـ ثانياً

وقد  في شأن ركن العالنية،      ١٧١ نص المادة    إلى قد أحال    ١٦١ويمكن مالحظة أن نص المادة       
 عقوبات كل وسائل التعبير عن الرأي واشترطت لكي تدخل تلك اآلراء دائرة التجريم              ١٧١جمعت المادة   

 بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر         أكثركل من أغرى واحدا أو      " عالنية فتنص على    أن تكون   
 أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أيـة طريقـة                      به علناً 

فعلهـا   فـي   من وسائل العالنية يعد شـريكاً      ى وسيلة أخر  ى طرق التمثيل جعلها عالنية أو بأ      أخرى من 
 ويعتبـر    ...وع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل      إذ ترتب على هذا اإلغراء وق      ،ويعاقب بالعقاب المقرر لها   

 محفل عام أو طريـق  في إذ حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية القول أو الصياح علنياً  
 مثل  في يستطيع سماعه من كان       أو إذ حصل الجهر به أو ترديده بحيث        ،عام أو أي مكان آخر مطروق     

 إذ   ويكون الفعل أو اإليماء علنياً     ى أذيع بطريق الالسلكي أو أية طريقة أخر       اذلك الطريق أو المكان أو إذ     
 وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان       ا أي مكان آخر مطروق أو إذ      في محفل عام أو طريق عام أو        فيوقع  
كتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق        وتعتبر ال  ...  مثل ذلك الطريق أو المكان     في

 عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون ا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا إذةالتمثيل علني
وباستقراء تلك ".  بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان ا أو إذ  ، الطريق العام أو أي مكان آخر مطروق       في

 : الذي أثمه القانون قد يكون يرالمادة نجد أن التعب

بطريق الكتابة سواء كان ذلك بالكتابة في الصحف أو منشورات أو نشرات غير دورية أو الكتابـة                  •
 والكتابة هي كل تعبير باللغة المدونة سواء أكانت كلمات منسقة الجمل أو حروفـاً              ... على الجدران 

 وسواء أكانـت باللغـة      ،ن النظر امعإعد  إلى معنى يفهم ألول وهلة أو ب       في مجموعها    ية تؤد أمجز
 أو ميتة مثل اللغة الهيروغليفية القديمة أو اليونانية القديمة العربية أو بلغة أجنبية حية كاإلنجليزية مثالً

 . لعدد من الناس مهما كان محدوداًمادام فهمها مستطاعاً

 على الخشب أو خرائط أو  كان سواء تم طبعه على الورق أو حفرهوالرسوم وهى تشمل كل رسم أياً •
 .بطاقات بريد مصورة
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 شمسـية    فنية كأعمال الكاريكاتير أو الفن التشكيلي أو كانت صـوراً          والصور سواء أكانت صوراً    •
 . للحقيقة المجردة أم مجرد تخيل ألشياء غير موجودةوسواء أكانت نقالً

 . يرمز إلى النازيالذي  تعبر عن أشياء معروفة مثل الصليب المعقوفالتي األشكال يوالرموز ه •

والتمثيل والفن المسرحي أو السينمائي كالمسرحيات أو األفالم أو خيال الظل أو العروض الشـعبية                •
 . يقوم به الممثلون من تلقاء أنفسهم ارتجالياًعمالًكانت التمثيلية سواء أكان لها سيناريو مكتوب أو 

ن فـم المتحـدث أو      وع خارج مباشرة م    مسم يوهو الكالم بصوت عاد    ... وبطريق الجهر بالقول   •
  مصحوباً أو ملحناًَ مرسالً أو منثوراً منظوماً أو حروفاً طال الكالم أو قصر جمالً  يالخطيب أو المغن  

 .بالموسيقى أم غير مصحوب

أن يكون ترديـد القـول أو       في ذلك    ويستوي   يلصياح برفع الصوت بشكل جهوري مدو     وبطريق ا  •
اونة إحدى وسائل اإلذاعة الميكانيكية كمكبـرات الصـوت أو السـينما            الصياح بالفم مباشرة أو بمع    

 .الناطقة

 .)٣٤(بطريق الفعل أو اإليماء وهو يشمل اإلشارة بجوارح الجسم وإشارات اليد واللسان واألصابع •

 ال يمكن أن يتم بغير عالنية،       ١٦١ ذلك فإن ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة          ىوعل 
 .ت الحكم القاضي باإلدانة في مدوناته ركن العالنية كركن مستقلويتعين أن يثب

 الدستور، إال أن هذا ال يبـيح لمـن          كانت حرية االعتقاد مكفولة بمقتضى    وإن   " هنأوقد قضي ب   
 تبين ا عن عمد منه، فإذ هيجادل في أصول دين من األديان أن يمتهن حرمته، أو يحط من قدره، أو يزدري              

حتمي في ذلك بحرية    دل الذي أثاره المساس بحرمة الدين، والسخرية منه فليس له أن ي           نه إنما يبغي بالج   أ
 هو من األمور التـي تستخلصـها محكمـة          – كما في كل الجرائم      –فر القصد الجنائي هنا     االعتقاد، وتو 

كم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة      الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها، وال يشترط في الح         
 .)٣٥( نية المتهم، بل يكفي أن يكون في مجموع عباراته ما يفيد ذلكسوء

 –ع ١٣٩ على األديان المبينة في الفقرة الثانية من المادة ياألعمال المكونة للتعد  "نأكما قضي ب 
 لم تذكر على سبيل الحصر بل ذكرت لبيان أنه معاقب عليه بمقتضى المادة فيعتبـر                -ع١٦١حالًيا المادة   

 على أمور مهينة آلداب المذهب ومخالفة كتاب مشتملـ أو عرض للبيع  ـ  بيع  يا على مذهب دينتعدًي
  )٣٦( ".ه لآلداب المتبعة عند جميع المذاهب واألديان ومتناقضة لتعليمات المذهب المعتدى علي

 يتيح  إن كانت حرية االعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إال أن هذا ال          "أنه  كما ذهبت المحكمة إلى      
 ."لمن يجادل في أصول دين من األديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه

                                                 
 .  وما بعدها١٣٥ صرياض شمس حرية الرأي وجرائم الصحافة والنشر . د  )٣٤(
 .٣٧٦ ص ١٩٧ مجموعة القواعد القانونية الجزء الخامس القاعدة٢٧/١/١٩٤١  )٣٥(
 .٩٤، ص ٩، المجموعة الرسمية، السنة ٢٨/١٢/١٩٠٧ )٣٦(



 

 ١٤٨

السخرية منه فليس لـه أن       المساس بحرمة الدين و    ةثارإ بغي بالجدل الذي  نه إنما كان ي   أفإذا تبين    
و من األمـور التـي      قصد الجنائي هنا كما في سجل الجرائم ه       التوفر   و ،االعتقاديحتمي من ذلك بحرية     

ال يشترط في الحكم بالعقوبة أن       و ،الظروف المطروحة أمامها  لصها محكمة الموضوع من الوقائع و     تستخ
 .)٣٧(" أن يكون في مجموع عباراته بما يفيد ذلكييذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكف

مـة أن تسـتظهر      المحك ام محكمة النقض، فهو ال يشترط على      ويعتبر هذا الحكم من أخطر أحك      
أو كتبها، يمكن   ن تكون العبارات التي نطق بها المتهم        أ ب ىكتفا ولكنه   ،هن تجلي أصراحة القصد الجنائي و   

 .أن يستخلص منها سوء النية
SN @ñ†bßRPQpbiìÔÈÛa@æìãbÓ@åß@Z@

 ١٩٨٢ لسـنة    ٢٩رقـم   ولهما بالقـانون    أمن الجدير بالذكر أن نص تلك المادة قد عدل مرتين            
 الصادر  ١٩٩٥ لسنة   ٩٣بالقانون رقم   ، وثانيهما   ٢٢/٤/١٩٨٢ نشر في    الذي و ١٤/٤/١٩٨٢الصادر في   

لو كان من رجـال     كل شخص و   "  أن ى من قانون العقوبات عل    ٢٠١وتنص المادة    . ٥/١٩٩٥ /٢٨في  
 فـي    أو ذمـاً   حد أماكن العبادة أو في حفل ديني مقالة تضمنت قـدحاً          أدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في       ال
كومة أو في قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات اإلدارة العموميـة أو                   الح

ال تقل عن    من ذلك يعاقب بغرامة      يءشعلى  أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة           
 القوة أو العنف فإذا استعملت. هاتين العقوبتينىحدإالف جنيه أو بآال تزيد على عشرة الف جنيه وآخمسة 

 ".أو التهديد تكون العقوبة السجن
 يفر أركان خمسة في الجريمة، اشترطها المشرع في النص، وه          تنعقد هذه الجريمة يلزم تو     يلك 

 :)٣٨(يعلى النحو التال
  العالنية ـالركن األول

ـ                  لة بصـفة   اال تتوافر عالنية القدح أو الذم إال إذا كانت الخطابة في محفل عمومي أو تم نشر رس
 وإلقاء مقالة في محفل عمومي يدخل في وسائل العالنيـة المنصـوص             ،تعليمات أو نصائح دينية   

ولم تشترط المادة أن يكون المحل العمومي مكانًا تـؤدى فيـه الفـروض              . ١٧١عليها في المادة    
 الطـرق   ىحـد إن لـم يحـدث ب     إفإن النشر يتوافر فيها و    .  نصائح  أما نشر رسالة بصفة    ،الدينية

كأن أرسلت الرسالة داخل مظاريف مغلقة إلى أشخاص معينـين          . ١٧١منصوص عليها بالمادة    ال
 .بالذات من أعضاء الكنيسة

 يالقصد الجنائ ـ الركن الثاني
 القاء القدح أو الذم في رسالة بصفة نصائح أو تعليمات دينية ولو لم يكن هـذ            إفره بمجرد   يجوز تو  

 . نيةوءبس

                                                 
 .٢٩٢ ق الربع قرن ص ١١ لسنة ٩ )٦٥٣(قم  طعن ر٢٧/١/١٩٤١جلسة  )٣٧(
 .١٢٣٢، ١٢٣١، ص ١٩٩٦، التعليق على قانون العقوبات، المجلد األول، دار محمود للنشر، ةمصطفى هرج/ د :راجع )٣٨(
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 الذمالقدح أو  ـ الركن الثالث
إن لم يخرج عن حدود النقد المباح لـو أنـه            ، مخالف يف للنقد وهو كل إبداء لرأ     مراد" القدح" 

 .صدر من غير رجال الدين والمفروض أن يتضمن القدح معنى اللوم
 .اللومفهو أقل تعميًما من القدح إذ هو أقرب إلى    "الذم"   

 ن فى أثناء تأدية وظيفتهيتعين أن يكون الفاعل أحد رجال الدي ـ الركن الرابع

حالته إلى المعاش مقالة في محفل      إجازة أو بعد    وهو في اإل   أحد رجال الدين     ىلقأوعلى ذلك فإذا     
ومة فـإن    في الحك  اً أو ذم  اًو تعليمات رسالة دينية تتضمن قدح     عمومي أو نشر بصفته نصائح أ     

 .ال قدح رؤساء األديان" إهانة هيئة نظامية" خر وتكون الجريمة آشأنه في هذا شأن أي شخص 
 مقالة أو رسالة ـ الركن الخامس

شتمل ا ولو   اً أم موجز  اً سواء أكان فياض   اً أو تفسير  اًلخطابة أو الكالم خطبة أو درس     والمقالة هي ا  
ـ       . على جملة واحدة مستقلة بالفهم      طريقـة مطبوعـة أو    ةأما الرسالة فهي أي مكتوب ينشر بأي

ن تكون للرسالة بخالف المقالة صفة النصائح أو التعليمـات          ويجب أ . ة باليد أو مصور   ةمكتوب
 .باإلضافة إلى قدح أو ذم الحكومة. الدينية

ويشترط أن يكون القدح أو الذم في الحكومة أو في قانون أو مرسوم أو في أي عمل من أعمال                   
 . جهات اإلدارة العمومية

بت الحكم القاضي باإلدانة في مدوناته      ، ويتعين أن يث   وعلى ذلك ال تنعقد هذه الجريمة إال عالنية       
 .ركن العالنية كركن مستقل
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 :الهدف من التدريب 
  

وص التشريعية الجنائيـة    المالحظة وتقييم النص  رفع مهارات المتدربين في الواقع العملي، على         
 مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يفـرض         من عدمه ومدى تقدير المشرع الحترام      ومدى دستوريتها 

 ، سلطة تقديرية مطلقة للقاضي في تحديد أركان الجريمةةاختيار المشرع لعبارات محددة وواضحة تمنع أي
، نه جريمة أ يكتشف فيما بعد     يرتكب فعالً حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته بوضوح مسبقا بحيث ال          

اسـتغالل الـدين     "مثل كلمـات   لمصطلحات مرنة ومطاطة،     تضمن النصوص الجنائية   واستكشاف مدى 
 تحمـل   "اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي     "أو  " ةإثارة الفتن "أو  "  متطرفة أفكار"أو  " اإلسالمي

 .شبهة عدم الدستورية

 ن اساعت: مدة التدريب
 :إدارة التدريب

ان، يتم توزيع المتدربين حسب عددهم على خمس مجموعات أو أكثر متساوية العدد بقدر اإلمك              
حتى يستطيع أن يحكم مائـدة      ن وجد كقضاء جالس مع االستعانة بالمدرب        إويمكن استخدام العدد الزائد     

 . من أي عبثالقضاء

 إذا تم التقسيم إلى خمس فرق بـالتوالي         ٥ إلى   ١ويكون تقسيم المجموعات عن طريق العد من         
 يعـد   ٢ يعد المجموعة األولى، ومن اشترك منهم في الرقم          ١على الجالسين، ومن اشترك منهم في الرقم        

 .في المجموعة الثانية وهكذا

تم تكل مجموعة من المجموعات الخمس، و     ويستتبع هذا توزيع حالة متعلقة بحرية العقيدة، على          
د من قبل كل مجموعة، وعلى كل مجموعة أن تضع أوجه الدفاع الالزمة سواء للمتهم               قراءتها بشكل جي  

 دقيقة لقراءتها وتحديد أوجه الدفاع لطرفي الدعوى الجنائية         ٣٠ويترك لهم قرابة    . أو ممثل االدعاء العام   
 . التي تمثلها الحالة

 ،ر المدافع عـن المـتهم     ويتم االختيار من قبل فريق المجموعة لثالثة أشخاص يقوم أحدهم بدو           
ويقوم الثاني بدور ممثل االدعاء العام، ويقوم اآلخر بدور المتهم، ومن تبقـى مـن المجموعـة يجـوز                   

 ويفضل توظيفه فـي إطـار دور        ،استخدامه كمحلف أو حضوره في القاعة كأحد المترددين على الجلسة         
 . المنصة علىنصة القضاء إن كان العدد غير كافالمحلفين، أو الجلوس على م
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، ة من القضاة ويجوز سـبع     ة أو خمس  ةويتبع هذا وضع مائدة في وسط قاعة التدريب ويمكث خلفها ثالث          
 التي –فراد من منسقي التدريب بدور الحاجب، بالنداء على اسم المجموعة األويقوم أحد المتدربين أو أحد 
 . للمثول أمام هيئة المحكمة الموقرة-يتم اختيار اسمها من فريقها

هما احـد إق ممثليها بالوقوف أمام مائدتين      وتقوم المجموعة األولى المنادى على اسمها عن طري        
يمين منصة القضاء واألخرى يسار المنصة، يقف ممثل االدعاء العام على المائدة اليمنى ويقف المـدافع                

 التي تعرض لها، وبعدها عن المتهم على المائدة األخرى، ويقف المتهم أمام المنصة سارًدا الحالة القانونية      
 السـماع   يبدأ ممثل االدعاء العام في الدفاع، بصوت مسموع في القاعة حتى يستطيع بـاقي المتـدربين               

 .وجدوا، وبعدها يدخل ممثل المتهم مدافًعا عن المتهمإن المحلفين و

ويـتم  ،  )الدعوى التاليـة  (ب النداء على المجموعة الثانية      وبعدها يطلب رئيس الجلسة من الحاج      
 وهكذا إلـى أن يـتم االنتهـاء مـن كـل             ،تمثيل ما سبق وفقًا للحالة المعروضة على المجموعة الثانية        

 .ن وجدوا ضرورة االنتباه والتركيز والكتابة أن تطلب األمرإعلى أن يؤكد على المحلفين . وعاتالمجم

وعـة  المجم فـي    - إن وجـدوا     –وبعد انتهاء عمل المجموعات، تسمع المنصة رأى المحلفين          
 االدعـاء العـام،   ي المتهم أم رأي القانونية، هل رأة أكثر إقناًعا من الوجهاألولى، وأي أوجه الدفاع كان   

النصـوص  ويستتبع هذا برأي المحلفين في المجموعة الثانية وأيهما أكثر اتفاقا مع المواثيـق الدوليـة و               
 . أم دفاع الحكومة، وهكذايالدستورية، هل دفاع المدع

لختام يتشاور المدرب رئيس الجلسة مع المنصة معلنًا ضرورة احترام المواثيق الدولية التي  ايوف 
وقعتها مصر واحترام نصوص الدستور الصريحة الدالة على احترام حرية العقيدة وممارسـة الشـعائر               

 .الدينية، وضرورة مراجعة النصوص الفضفاضة والمرنة في قانون العقوبات

 من المجموعات، في الدفاع وعرض الحالة، ويتم توزيـع          ةأفضل مجموع وبعدها تحدد المنصة    
 .هدية رمزية على أفضل فريق تحدده المنصة
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   : بنهاية التدريب يكون المشاركون قد تعرفوا على ـ  من الجلسةالهدف

 . الكراهيةإلىعوة مفهوم الد .١

 .بأهم جرائم الكراهية ومدى انضباط نصوصها من عدمه .٢
 .الجرائم التي تهدد األمن والسكينة العامة .٣

 . دقيقة٦٠:  الزمن
 .بروجيكتور، لوحة قالبة، فروخ ورق، أقالم: أدوات التدريب

 الوقت األداة المضمون الموضوع

تمهيد يشير فيه إلى أن الجرائم المقصودة هنا، هي         
الجرائم التي تشيع الكراهية والبغض بين النـاس        
وتهدد النظام األساسي للدولـة، وبعـده يتنـاول         
المدرب طرح عبارة النظـام األساسـي للدولـة         
كمدلول، ومدى صالحيته كلفظ منضبط من عدمه؛       

 مـدى   اًفظ موضح ذا يتناول المدرب هذا الل    وبعد ه 
 .كونه كلمة مطاطة غير منضبطة

ــف  العصــ
 الذهني

  دقيقة١٥

 ٨٦ المـادتين    النظام األساسي للدولة وفقًا لنصـي     
 مدى اشتراط العالنية فـي      اً، موضح ١٧٤مكرر و 

 .هذين النصين من عدمه

 ائق دق١٠عرض نظري 

 تهدد األمن والسكينة العامـة،      التيعرض الجرائم   
علق بحقيقة جرائم األمن العام     بعد عرض تمهيد يت   

حقيقتهـا إال جـرائم      والسكينة العامة، وكونها في   
 .تمس التعبير عن الرأي

  دقائق ٥ السبورة

المقصود باألمن العام والسكينة العامة، ومدى 
 اتساعهما وعدم انضباطهما من عدمه؟

ــف  العصــ
 الذهني 

 ائق دق١٠

 
 
 
 

ــدعو ــى ةال  إل
 وتأليب  الكراهية

ــات  ــي الطبق ف
ــا نون القـــ

 .المصري
 

، وعرض ١٨٨و١٧٧و١٧٦تناول نصوص المواد 
وما   هذه المواد، متناوالً توضيحهماصنصو

 .عليهما من مالحظات بالمناقشة والتلقين

  دقيقة ٢٠ بروجيكتور
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نطلـق عليهـا    يعرف النظام القانوني المصري مجموعة من الجرائم يمكن أن          
 القيام ببث أقوال بأي      هو جرائم الكراهية، وهي جرائم يكون الفعل المادي فيها       

 إشاعة الكراهية أو البغض بـين       إلىطريق من طرق العالنية يمكن أن تؤدي        
 .النظام األساسي للدولةالناس أو تهدد 

 

 ما هو النظام األساسي للدولة، وآيف أثم القانون معاداته ؟ •
اسي للدولة هو تلك المجموعة من القواعد األساسية التي تقوم عليها الدولة التي نص              النظام األس  

 من الدستور   والثانين األول   ا للمجتمع وهما الباب   األساسيةعليها الدستور، تحت عنوان الدولة والمقومات       
ويشكالن المواد   اللذان يضمان شكل الدولة ونظامها ومقوماتها االجتماعية والخلقية واالقتصادية           المصري

 . من الدستور المصري٣٩ إلى ١من 
 يقوم عليها الحكم االشتراكي     التي معاداة المبادئ    إلى ب القانون كل من ينشر مبادئ تدعو      ويعاق 

  تـدعو أن مـا دام هـدفها   ، أو بالتمثيـل باإلشارة قد تكون بالكتابة أو بالنشر أو      ة، وهذه الدعو   مصر في
 كمـا  االشتراكي النظام ألهداف نظام مناقض إلى  أو تدعواالشتراكينظام  الجمهور أو تزين له كراهية ال     

 . الواقعفي هيتراها الحكومة وليس كما 
 تقـوم بقطـع     ن الجريمة أو اإلرهاب أل   استعماله القوة    والقانون ال يشترط العتبار التعبير مؤثماً      

 . الجانيإليها التجأ يالنظر عن الوسيلة الت
 المـذاهب   ، أو يحبذ  ، العقاب يقع وفق القانون على من ينشر       أن " بـ كما قضت محكمة النقض    

يشـير    ال نـه أب ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو صرح          ، تغيير مبادئ ونظم المجتمع    إلى ي ترم يالت
 .)٣٩("باستعمالها
  الترويج والتحبيذ هـو االكتفـاء      جريمتيما يطلبه القانون لقيام       "يضاًأ المصريويقرر القضاء    

 .)٤٠(  " العالنيةإلى مكان خاص دون حاجة فيبمخاطبة شخص واحد أو جمعية خاصة أو 

يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال       " ه تنص على أن   ي الت  " ١/ أ"  )٩٨ المادة  (ورغم وجود    
 أو نظم  كل من أنشأ أو أسس أوه عن مائة جنية وال تجاوز ألف جنيتزيد على عشر سنين وبغرامة ال تقل

 إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلـى            ير جمعيات أو هيئات أو منظمات ترم      أدا
القضاء على طبقة اجتماعية، أو إلى قلب نظم الدولة األساسية االجتماعية أو االقتصادية أو إلى هـدم أي                  

و الترويج له، متى كان استعمال       مما تقدم أ   يءنظام من النظم األساسية للهيئة االجتماعية أو إلى تحبيذ ش         

                                                 
  .٥ بند ٣٢٠ صـ ١ مجموعة الربع قرن الجزء ١٦/١٢/٣٥ نقض  )٣٩(
  .٨ بند ٣٢٠ صـ ١ مجموعة الربع قرن الجزء ١٨/٥/٥٤ نقض  )٤٠(
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 نـص    يجيء  ذات االتجاه  ي، وف )٤١(" ذلك فيالقوة أو اإلرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظًا           
لسجن وبغرامة ال تقل عن مائـة       يعاقب با "  تنص على أن     ي الت  قانون العقوبات  ي مكرر ف  )أ( ٩٨المادة  
 أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعـة يكـون             ف جنية كل من أنشأ أو نظم      لألاتجاوز  ت وال   هجني

 يقوم عليها نظام الحكم االشتراكي في       يإلى مناهضة المبادئ األساسية الت    الغرض منها الدعوة بأية وسيلة      
الدولة أو الحض على كراهيتها أو االزدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو التحريض                 

 ." من ذلكيءلعامة أو ترويج أو تحبيذ شعلى مقاومة السلطات ا

 ه جنييفلألاتجاوز ت وال هتة وغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيوتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤق 
 . في ذلكاً ملحوظإذا كان استعمال القوة أو العنف أو اإلرهاب

تجـاوز  ت وال   ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وغرامة ال تقل عن خمسين جنيًها              
حدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمـه            إنضم إلى   ا كل من    هخمسمائة جني 

 .بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة

قة لمناهضة المبادئ    الفقرة السابقة كل من روج بأية طري       يف عليهاويعاقب بالعقوبة المنصوص     
 أو  ،حرض على كراهية هـذه المبـادئ        أو ،ها نظام الحكم االشتراكي في الدولة      يقوم علي  ياألساسية الت 
 . أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو حرض على مقاومة السلطات العامة،االزدراء بها

 يءوكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويًجا أو تحبيذًا لش            
أو أحرز أية وسيلة مـن وسـائل         دم إذا كانت معدة للتوزيع أو إلطالع الغير عليها، وكل من حاز           مما تق 

 أن الإ ." مما ذكر  يءالطبع أو التسجيل أو العالنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ش              
ادة جديدة برقم  قانون العقوبات بحجة مكافحة اإلرهاب أضاف مأحكامتعديله بعض  عند المصريالمشرع 

                                                 
 الصـادر فـي     ١٩٥٤ لسـنة    ٦٣٥، ومعدلة بالقـانون رقـم       ١٤/١١/١٩٤٦ الصادر في    ١٩٤٦ لسنة   ١١٧مضافة بالمرسوم بقانون رقم       )٤١(

٢٤/١١/١٩٥٤. 
، ما بيانه اآلتي بشأن إضافة نص هذه المـادة، بإنـه قـد              ١٩٤٦ لسنة   ١١٧ولقد أوضحت المذكرة اإليضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم         

إنشاء جمعيات شيوعية أو ثورية في المملكة المصرية يتخذونها أداة إلسـقاط طبقـة               لمعاقبة من يبلغ بهم الشطط إلى     ) أ (٩٨مادة  ال" وضعت  
 نظام من   يوإعالء طبقة أخرى أو يرمون من ورائها إلى تقويض ما يقوم عليه كيان البالد من النظم االجتماعية واالقتصادية أو القضاء على أ                     

ية األساسية متى كانت وسيلتهم ملحوظًا فيها التخويف والترويج، وقد جعلت العقوبات فيها األشغال الشاقة المؤقتة مع الغرامة التي                   النظم السياس 
ة صورة من الصور مع علمه بحقيقـة        يأونص على عقاب كل من ينضم إلى هذه الجمعيات أو يشترك فيها على              . تتناسب مع طبيعة الجريمة   

 ".أمرها
الفترة التي انقضت منذ صدور المرسـوم       " سبب التعديل وأرجعته إلى ثبوت أن        ١٩٥٤ لسنة   ٦٣٥مذكرة اإليضاحية للقانون رقم     وأوضحت ال 
أن أحكام هذه المواد قاصـرة      ) هـ( ٩٨إلى  ) أ( ٩٨ بإضافة بعض المواد إلى قانون العقوبات، وهى المواد من           ١٩٤٦ لسنة   ١١٧بقانون رقم   

ن الهيئات والمنظمات المحظور تكوينها وتشكيلها بمقتضى هذه المواد تستعين في عملها بالسرية             إإذ  .  من أجله  عن مواجه األمر الذي وضعت    
والحيطة التامة مما يصعب أو يستحيل معه الكشف عن نشاطها، وقد اقتضى ذلك تعديل هذه النصوص تعديالً يكفل سد أوجـه الـنقص التـي     

العقاب على مجرد إنشاء أو تأسيس أو تنظـيم أو إدارة           "يكفل  ) أ( ٩٨وأصبح بالتالي نص المادة     . "كشفت عنها التجارب ودلت عليها الحوادث     
الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المحظور تكوينها بمقتضى هذه المادة سواء أكانت ذات صفة دولية أم غير ذلك حتى لـو كـان غرضـها                         

ي نفس المادة ولو لم تقم بأي مجهود نحو تنفيذ هذه األغراض وبذلك يمكن القضاء                مما هو منصوص عليه ف     يء على تحبيذ أو ترويج ش     اًقاصر
 ".  في مهدها دفًعا لشرها وخطرها المتوقعيعلى مثل هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات وه
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 السـلمي  وضع القيود على التعبير      في وألهمية هذه المادة لكونها تدل على استمرار الحكومة          ، مكرر ٨٦
 . من مناقشات مجلس الشعب بشأنهاسوف نورد جزءاً

 بتعـديل   إعالميـاً  والمعروف   ١٩٩٢سنة  ل ٩٧  رقم  مكرر والمضافة بالقانون   ٨٦تذهب المادة   
 القانون  أحكام على خالف    أدار أو نظم أو     أسس أو   نشأأ يعاقب بالسجن كل من      "نه  أ إلى اإلرهابمكافحة  

 أحكـام  تعطيل   إلى وسيلة   بأية ة أو عصابة يكون الغرض منها الدعو      جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة      
 أو عمالهـا أ السلطات العامة مـن ممارسـة   ىحدإ مؤسسات الدولة أو ىحدإالدستور أو القوانين أو منع  

 ويعاقـب   االجتمـاعي  بالوحدة الوطنية أو السالم      ضراراإلداء على الحرية الشخصية للمواطن أو       االعت
دها بمعونات مادية أو مالية مع علمـه        متولى زعامة أو قيادة ما فيها أو         الشاقة المؤقتة كل من      باألشغال
 الجمعيات أو   إلىتزيد على خمس سنوات كل من انضم         ويعاقب بالسجن مدة ال    .إليه تدعو   الذيبالغرض  

ـ  الفقرة السابقة أو شارك فيها ب      فيالهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها            ةأي
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو            ... بأغراضهاصورة مع علمه    

ذلك كل من حاز بالذات أو بالوساطة       كولى و  الفقرة األ  في المذكورة   لألغراض أخرى طريقة   بأيةبالكتابة  
 كانت معـدة    اإذ مما تقدم    يء لش  أو تحبيذاً   محررات أو مطبوعات أو تسجيالت تتضمن ترويجاً       أحرزأو  

 وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية         أية زرحأ الغير عليها وكل من حاز أو        إلطالعللتوزيع أو   
 ". مما ذكريء شإذاعة بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو عدت لالستعمال ولوأاستعملت أو 

 سواء  تقعالتيتطبق على الجرائم " تلك المادة أن مكرر ٨٦ المالحظة المهمة على المادة أنعلى  
 تقع جريمة التـرويج والتحبيـذ أو        عالنية، إذ  أو بطريقة غير  بواسطة الصحف وغيرها    بطريقة عالنية   

 . " غير عالنيةفي  حتى لو تمتاإلحرازالحيازة أو 
 : هي)٤٢(شتمل على أنواع ثالثة من الجرائماع أن نضيف أن نص المادة السالفة ونستطي

 جمعية أو   ةأو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أي      إنشاء  نصت الفقرة األولى على تجريم كل        :الجريمة األولى 
 ةلغرض منها الدعويكون ا.  القانونهيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة وذلك على خالف أحكام

بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسـات الدولـة أو إحـدى                  
السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو االعتداء على الحريات والحقوق العامـة التـي كفلهـا                

هذه التنظيمـات  الدستور والقانون أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي باعتبار أن           
 .هي النواة األولى للعنف واإلرهاب

نظمـة علـى     أن يكون إنشاء الجهة أو الهيئة أو الم        ي على مقتضيات النص فإنه ال يكف      ونزوالً
ن مجرد قيام ذلك الفعل مجرم بنصوص أخرى، بل البـد أن يتحقـق              إخالف أحكام القانون إذ     

 بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور       ةكون الغرض من هذا الفعل هو الدعو      شرط آخر هو أن ي    
 .أو القانون إلى آخر ما جاء بالنص

                                                 
 ٦٣٩، ص   ١٩٩٦زيع،  مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات، المجلد األول، دار محمود للنشر والتو            /المستشار  )٤٢(

 .وما بعدها
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فر الظرف المشدد، تصبح العقوبـة      على أنه إذا تو   ،   مدة ال تتجاوز خمسة عشر عام      ةن أي السج : العقوبة
كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية "شاقة المؤقتة، المتمثل في األشغال ال

 ". مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليهأو

االنضمام إلى إحدى الجمعيات المشار إليها بالفقرة األولى، وذلك مشروط بأن يكـون              :الجريمة الثانية 
أي أن أركان الجريمة هي االنضمام إلى إحدى الجمعيات السالفة الذكر           .  بأغراضها اً عالم الجاني

 .رض الذي تدعو إليهأو المشاركة في أعمالها مع العلم بالغ
 .السجن مدة ال تتجاوز خمس سنوات :العقوبة

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليهـا بـالفقرة       "شرع في الفقرة الثالثة على أنه       نص الم  :الجريمة الثالثة 
السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لألغراض المـذكورة فـي الفقـرة                  

بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيالت           وكذلك كل من حاز      -األولى
 مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو إلطالع الغير          يء لش اًذتحبيأيا كان نوعها تتضمن ترويًجا أو       

 وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية اسـتعملت أو                  ،عليها
 ". مما ذكريءوقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شأعدت لالستعمال ولو بصفة 

 .وتشتمل هذه الجريمة على جريمة متعلقة بالترويج وجريمة أخرى متعلقة بالحيازة واإلحراز

فأما الجريمة األولى المتعلقة بالترويج فهي معاقبة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة                
حسن رضـوان ذلـك     /  وقد انتقد السيد العضو    –أخرى لألغراض المذكورة في الفقرة األولى       

 لالجتهاد،  لما تمثله هذه العبارة من باب مفتوح      " ىبأية طريقة أخر  "النص في نصه على عبارة      
قبل قانونا أو مادة جنائية من المواد أطلقت الطـرق فيجـب أن             "وقرر سيادته أنه لم يعرف من       

لمجني عليه، وهل تقول روج باإلشـارة        فاإلطالق هنا ضار بالقانون أكثر من الضرر با        ،تحدد
وانتهـى إلـى    " طريقة، فكلمة طريقة أخرى لفظ مطاط ومفتوح      هذه  بيده، أو لوح بعينه هل تعد       

 . ولكن النص صدر متضمنًا إياها،)٤٣("بأي طريقة أخرى"اقتراحه بحذف عبارة 

أو بأيـة طريقـة     ومن الجدير بالذكر، أن النص هنا عام يعاقب كل من روج بالقول أو بالكتابة               
. أخرى لألغراض المذكورة في الفقرة األولى، ومن ثم فهو يتعلق بكل شخص يأتي ذلك الفعـل               

ولم يشترط القانون في هذا الشخص أن يكون ممن ورد ذكرهم في الفقرتين األولى والثانية من                
 أو  بمعنى أنه ال يشترط أن يكون مؤسًسا أو منظًما لهيئـة أو منظمـة             .  مكرر ٨٦نص المادة   

 .جماعة على خالف أحكام القانون أو منضًما لها

 

 
                                                 

 . ١٩٩٢ يوليو ١٥مضبطة الجلسة الثانية بعد المائة في  )٤٣(



 

 ١٦١

 : أما الجريمة الثانية المتعلقة بالحيازة واإلحراز فهي
كل من حاز بالذات أو الواسطة أو أحرز مطبوعات أو تسجيالت أًيا كان نوعها تتضمن ترويًجـا أو               .١

 وقد أثار هذا النص مخـاوف       . مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو إلطالع الغير عليها          يءتحبيذًا لش 
أمـا  "بعض أعضاء مجلس الشعب ولكن السيد المستشار وزير العدل قد أوضح المقصود منه بقوله               

 وهو أن هذا النص مطبق وموجود في المادة  اً هام اً أود أن أوضح أمر    فيما يتعلق بمعدة للتوزيع فإنني    
أو بالواسطة وأحـرز محـررات أو       كل من حاز بالذات      " - وهذا في النص القائم    –وكذلك  " أ "٩٨

"  مما ذكر إذا كانت معدة للتوزيع أو إلطالع الغير عليهـا    يءمطبوعات تتضمن ترويًجا أو تحبيذا لش     
 أكثر من كتاب    هأما من لدي  .  كتاب واحد فال   همن لدي  يون معًدا للتوزيع يعن   فكل هذا مشروط بأن يك    
 ،يءشلبريد الخاص فال يترتب على ذلك        ا وصل إليه منشور في صندوق    . ومعد للتوزيع هنا العقاب   

 .)٤٤("لكن إذا كان حائًزا لمئات من المنشورات وضبطت لديه فهذه تكون معدة للتوزيع
ومن .  مما ذكر  يءكل من حاز أو أحرز وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية أو إذاعة ش                .٢

بط بكونها استعملت أو أعدت لالستعمال      ثم فإن تجريم أو إحراز إحدى وسائل الطبع أو التسجيل مرت          
 . مما ذكريءولو بصفة وقتية لطبع وتسجيل أو إذاعة ش

عاقب  ي ٢٨/٥/١٩٩٥ الصادر   ١٩٩٥ لسنة   ٩٣معدلة بالقانون رقم    ال ١٧٤ ألحكام المادة    نه وفقاً أكما   
 الف جنيه و ال تزيد علـى عشـرة        آبغرامة ال تقل عن خمسة      بالسجن مدة ال تتجاوز خمس سنين و      

 : آالف جنيه من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعال من األفعال اآلتية 
ـ أوالً ته أو االزدراء يكراه التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على  

 .به
ـ ثانياً  الدستور األساسية أو النظم األساسـية  ئ إلى تغيير مباديتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترم  

يعاقب بنفس العقوبات و، للهيئة االجتماعية بالقوة أو اإلرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة        
كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصـوص               

 وفي ذلك تقول    ،عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا االشتراك مباشرة في ارتكابها           
 منظمـة   إلـى إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمتي االنضـمام          " نه  إحكمة النقض   م

 القضاء على   ىلإ يكما ترم  ، سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات       ىلإ يشيوعية ترم 
 غيـر   الوسـائل األخـرى   قيق هذه اإلغراض استعمال القـوة و       في تح  طبقة اجتماعية ملحوظاً  

 خصـوص زوال     على ما يثيره الدفاع في     ، إذ قال رداً   ئ التجنيد لهذه المباد   جريمةوالمشروعة،  
الدستور المصري اللذين كانا موجودين وقت الحادث، أن تعبير شكل الدولـة  المملكة المصرية و 

زالت في نظـر المشـرع      ما   الجريمة التي    يجمهورية أو تغيير الدستور ال يلغ     من ملكية إلى    
ـ        له إلى اآلن، فإن ما قاله     معاقبا عليها من وقت حصو      ي الحكم من ذلك صحيح في القانون ويكف

 .)٤٥("االستناد إليه في رفض ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص
                                                 

 .ذات المرجع السابق )٤٤(
 .١٣١، ص٣٠، ق١٠، أحكام النقض، س٣/٢/١٩٥٩ )٤٥(



 

 ١٦٢

 عقوبـات   ١٧٤/١الشارع إذا نص في المادة      " وقد ذهبت محكمة النقض في حكم آخر إلى أن           
رر في القطر المصري أو      المق على عقاب من يحرض بطريقة من طرق العالنية على قلب نظام الحكومة           

 الطعن الذي يكون المقصود به تعريض الدستور، وكل مـا كـان             ي واالزدراء به، إنما عن    يتهعلى كراه 
الدستور مصدًرا له من النظم األساسية المختلفة المرسومة فيه لضبط شئون الحكم في الـبالد وتحديـدها                 

 ولم يعن الطعن فـي      ،لبها وكراهيتها واالزدراء بها   دارتها، إلى ما أراد حمايتها منه وهو الحض على ق         إو
ن القانون قد قرر لحماية هؤالء من الطعن فـيهم          إ إذ   ،حكومة بعينها أو وزارة بذاتها أو حكام بأشخاصهم       

تي هي باعتبارهـا ذوات معنويـة       عقوبات خاصة في نصوص خاصة ال تنطبق على النظم الدستورية ال          
كما هو مدلول عليه بمعناها     ،  بها هو الذي وردت به المادة المذكورة        تحتاج لحمايتها إلى نص خاص     ةبحت

وإذا كان القانون ال يتطلب فـي       . لغة وبمفهومها فقًها وبما هو مستفاد من مذكرتها اإليضاحية في جملتها          
عبارات التحريض على كراهية نظام الحكومة أن يكون في صورة معينة ال تقع الجريمة إال بها، فإنه ال                  

تكون االعتبارات  فر في الجريمة عنصراها المادي واألدبي، أن        ع في أنه يجب على كل حال لكي يتو        نزا
نـه إلـى     إلى ما نهى القانون عنه من ذلك التحريض، وأن تتوجه نية من صدرت ع              يمن شأنها أن تؤد   

لظاهر إلى هيئة    في ا  اً هذه المادة موجه    في ينه إذا جاز أن يكون الطعن المعن      إثم  . تحقيق ذلك من ورائها   
 في الواقع إلى ذات النظام للنيل منه، إال أنه يشترط للقول بذلك أن              اًمعينة أو إلى أشخاص معينين ومسدد     

 .)٤٦("يكون هذا مستفاَدا من العبارات في ذاتها حسب المقصود منها
 .جرائم الكراهية التي تؤدي إلى تهديد األمن والسكينة العامة •

، ولكنها تنتهي   لى أعمال قد تكون في حقيقتها مجرد تعبير عن الرأي         يعاقب القانون المصري ع    
وقد عبر قانون العقوبات على ذلك بتعبير تكـدير         ،   العام أو السلم العام أو السكينة العامة        تهديد األمن  إلى

ـ  تعبيرات مت هي االجتماعي العام والسكينة العامة والسلم العام والسالم        األمنوتعبيرات  ،  السلم العام   ةرادف
 الشـغب   إثـارة  يطلق عليه استتباب الهدوء والنظام داخل المجتمع وعـدم           أن ما يمكن    إلىتشير جميعها   

 المجتمع بعضهم البعض أو بـين       أفراد القالقل أو المصادمات سواء بين       إحداث إلى يوالفوضى مما يؤد  
 . المكلفة بحفظ النظام والهدوءاألمن المجتمع وقوات أفراد

 عند مناقشة   الفرنسي من تساؤل لدى مجلس الشيوخ       أكثر أثارير غير منضبط فقد     ن هذا التعب  وأل 
 فـي  للمواد المقابلة    التاريخيصل   األ ي وه ،١٨٨١ في من قانون الصحافة الصادر      )٢٧المادة  (مشروع  
 كان حجم ياًأ  كاذباً تنشر خبراً التي حول هل يمكن تطبيق نص تلك المادة على الصحيفة           المصريالقانون  

 ومـا هـو     ،ل وقوع بعض المشاغبات    بال مث  ذي غير    ولو كان  ، يسببه نشر هذا الخبر    يذالالضطراب  ا
وقـد   ...  تكدير السلم العام قد وقع نتيجة هذا النشر        نإ يقال بعده    أن يمكن   الذي الزمني أو   المكانيالمدى  

  القهوات ال  حدىإن مجرد حدوث اضطراب بسيط أو تكسير زجاج نافذة          أ"بـ  جاب مقرر لجنة القوانين     أ
 النيابات  إلى  منشوراً الفرنسي وزير العدل    أصدر كما   ..."شد خطورة من ذلك     أ تكدير السلم العام     إذ ييكف
 أنالبد  " نه  ألى  إ يوجه فيه النظر     يشهر من صدور قانون الصحافة الفرنس     أربعة  أ بعد   ٩/١١/١٨٨١ في

 .)٤٧("يحدث الخبر تكديرا فعليا للسلم العام 
                                                 

 .١٩٨، مجموعة القواعد القانونية، الجزء الخامس، ص ١٣/٥/١٩٤٠ طعن نقض )٤٦(
  ٥٢٧ مرجع سابق صـ –رياض شمس .  د)٤٧(



 

 ١٦٣

 كل من حرض    ٨٢ سنة   ٢٩ المعدل بالقانون    ١٧٦ المادة   في المصريانون العقوبات   ويعاقب ق  
ن ذلك التحـريض    أ كان من ش   إذحدى طرق العالنية على بغض طائفة من الناس أو على االزدراء بها             إب

الجريمة المنصوص عليها فـي المـادة     " ن  إوهو ما أكدته محكمة النقض بقولها       ". على تكدير السلم العام   
 من قانون العقوبـات     ١٧١من قانون العقوبات تتطلب تحقق العالنية بإحدى الطرق المبينة بالمادة            ١٧٦

على خالف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتي الترويج والتحبيذ من االكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو فـي                 
 .)٤٨("جمعية خاصة أو في مكان خاص

التـي  ،  )٤٩(يوقائع قضية جريدة النبأ الـوطن     لى   ع – مع نصوص أخرى     –ع  ١٧٦وقد طبق نص المادة     
 في المجتمع المصري، وخاصة بين أنصار حقوق اإلنسان والمدافعين عن حرية الرأي             اًَ كبير  جدالً أثارت

والتعبير، فقد أصدرت النيابة قرارها بأمر اإلحالة إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، ألنـه حـرض                 
ين المسيحي وكان من شأن ذلك التحريض تكدير السلم العام، وذلك بطريق النشر على االزدراء برجال الد

 . )٥٠(١٧/٦/٢٠٠١ بجريدة النبأ الوطني بتاريخ اً صحفياًبنشره تحقيق

 على عدم االنقيـاد     أيضاً طرق العالنية    ىحدإب كل من حرض غيره      ١٧٧ المادة   فيكما يعاقب    
 وتصل عقوبة هاتين الجريمتين ،نحة بحسب القانون تعد جناية أو جالتي األمور من أمراًللقوانين أو حسن  

جـريمتين  "  ولقد أشارت محكمة النقض إلى أن هذه المـادة تشـمل             ،ة سن ىلتزيد ع   الحبس مدة ال   إلى
 وثانيهما تحسين أمر من األمور التي تعد جناية أو          ،مختلفتين أوالهما التحريض على عدم االنقياد للقوانين      

، وليس من الواجب أن تكون اً الثانية أن ترتكب عمد فييلتوفر القصد الجنائ يجنحة بحسب القانون، ويكف
ن اتهـام   إونزوالً على ذلك استطردت المحكمة فـي قولهـا          " نية المتهم دفع الناس إلى ارتكاب الجرائم      

الشخص بأنه حيا بواسطة الغناء شخًصا آخر ارتكب جريمة ولم يكن ليعرفه إال بسـبب ارتكابـه لهـا                   "
لك منه علنًا والجريمة لم تزل حديثة العهد ولم يكن لكالمه معنى مقبول سوى استحسان ارتكاب وصدور ذ

                                                 
 .٦٦٨ق، المجموعة الرسمية، ص ٥لسنة ٢٢٤، القضية ١٨/٥/١٩٥٤حكم نقض    )٤٨(
 . حصر أمن الدولة العليا٢٠٠١لسنة ٧٦٩، والمقيدة برقم "طوارئ" جنح أمن دولة ٢٠٠١ لسنة ٧٧٨ القضية رقم  )٤٩(

من الجريدة المذكورة الصادر بتـاريخ   ٦٦٣نه قد نشر بالعدد رقم أوتخلص واقعات هذه الدعوى وفقًا لما جاء بأمر اإلحالة، ب        
تحويل دير المحرق بأسيوط إلى بيت دعـارة        "، تحقيقًا صحفًيا مصوًرا صدر بالصحيفة األولى بالعناوين التالية          ١٧/٦/٢٠٠١

لقطات صريحة من أول فيلم . ف سيدة في مذبح الكنيسةالآالراهب المعجزة يمارس الجنس مع خمسة      . على يد الراهب الكبير   
متناوالً في هذا التحقيق الصحفي سلوك أحد الرهبان السابقين بالـدير المشـار إليـه         . " صوره الكاهن البتزاز ضحاياه    جنسي

لمجتمع اومعرًضا من خالله بالدير المسيحي وبإدارة الكنيسة المصرية، وكان من شأن ذلك إثارة المواطنين والمساس بتقاليد                 
 .وقيمه ووحدته الوطنية

ئم التي تناولها أيًضا أمر اإلحالة إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بث دعايات مثيرة كان من شأنها تكدير السلم                    ومن الجرا   )٥٠(
العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحاز مطبوعات معدة للتوزيع وإلطالع الغير عليها، عرض للبيع والتوزيع نسخًا من                  

 تتضمن عبارات وصوًرا جنسية فاضحة منافية لآلداب العامة، نشر أموًرا من            ١٧/٦/٢٠٠١عدد جريدة النبأ الصادر بتاريخ      
 في دعوى مطروحة أمامها بأن تناول فيما نشره بعدد الجريدة المشـار إليـه               - النيابة العامة  –شأنها التأثير في جهة القضاء      

 وكان نشـره تلـك      ، أمن الدولة العليا    حصر ٢٠٠١ لسنة   ٧٦٥موضوع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم          
الوقائع بقصد إحداث تأثير على النحو المبين بالتحقيقات، وأخيًرا روج بطريق النشر ما من شأنه النيل مـن رجـال الـدين                      

 . ت شائنة تنطوي على إمتهانهم على النحو المبين بالتحقيقااًالمسيحي بأن تناول فيما نشره بعدد الجريدة المشار إليها، أمور



 

 ١٦٤

 حالًيـا   –ع  ١٥٤الجريمة وتمجيدها في شخص مرتكبها، والمحكمة قررت أن عمله ينطبق على المـادة              
 أو بيانات راًخباأ كل من نشر ٩٥ سنة ٩٣ المعدلة بالقانون ١٨٨كما يعاقب وفق المادة . )٥١("ع١٧٧المادة 

 الفزع  إثارةن ذلك تكدير السلم العام أو       أ كان من ش   إذ ...  كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة      إشاعاتأو  
 هي والعقوبة  ... الضرر بالمصلحة العامة أو ازدراء مؤسسات الدولة والقائمين عليهاإلحاقبين الناس أو 

 عشرين  إلى جنيه   فالآ عشرة   لى وال تزيد ع   مصري جنيه   الفآتقل عن خمسة      ال التيالحبس والغرامة   
 ". لفاأ

 فهـذه المـادة     ، تضييقه على الحريات   في تدرج المشرع    ية لكيف  نموذجاً ١٨٨وتعتبر هذه المادة     
 كاذبـة أو    خباراًأ كانت تعاقب فقط كل من نشر        ١٩٣٧ صدر عام    الذي قانون العقوبات    فيعندما وردت   

  .)٥٢(" الغيرإلى ذباً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كأوراقاً

 هـم، م وهو تعديل    ١٩٥٥ لسنة   ٥٦٨ جرى على تلك المادة بموجب القانون رقم          تعديالً أنعلى   
 كان على سـلطة     أي ، المتهم قد نشر بسوء القصد     أن تثبت   أن كان على النيابة العامة      يصل النص األ  ففي

 وتعين براءة المـتهم  الجنائيكن القصد   ذلك فقدت الجريمة ر    في أخفقتن  إثبات سوء نية المتهم ف    إاالتهام  
 على تلك المادة    يجرُأ الذي التعديل   أما،  دانتهإ باعتباره بريئا حتى تثبت      ي يقض الذي األصل إلى رجوعاً

 فما دام المتهم قد نشر ، إثبات حسن النية على المتهمء فقد جعل عب١٩٥٥ سنة ٥٦٨بموجب القانون رقم 
 تكـدير   إلـى  بالنشر   ي النية يرم  يئ الغير فهو س   إلى ة أو المنسوبة كذباً   الخبر الكاذب أو الورقة المصطنع    

 . نه كان حسن النيةأالسلم العام وعليه هو ال النيابة العامة إثبات 

 ٢٨/٥/١٩٩٥ في ١٩٩٥ سنة   ٩٣بالقانون  ) ١٨٨( المادة    على ذات  يجرأخطر من ذلك    أ  تعديالً أنعلى  
 الغير فقط هو    إلى ألوراق المصطنعة أو المزورة أو المنسوبة كذباً       الكاذبة أو ا   األخباربموجبه لم يعد نشر     

 ...  نـص التجـريم    إلـى  كلمة المغرضة والدعايات المثيـرة       ضيفتوٌأ ، البيانات إليها ضيفٌأالمؤثم بل   
 وصـفته   إذ يكون محال للعقاب     أن يمكن    خبر أو بيان حتى لو كان صحيحاً       أين نشر   إوبمقتضى ذلك ف  

 . )٥٣( دعايات مثيرةبأنه وصف اإذ نفس ناشره أو في يحقق غرضا أي مغرض نهأبالنيابة العامة 

ع معدلـة   ١٨٨ تعليقًا على المادة     ١٩٩٥ لسنة   ٩٣وهو ما أكدته المذكرة اإليضاحية بقانون رقم         
 والتي  ،اً بذلك أكثر هذه األفعال شيوع     يحتون المشرع قد توسع في تحديد األفعال التي يشملها التجريم لي          بأ
 نشر البيانات أو اإلشاعات الكاذبة أو المغرضة أو الدعايات المثيـرة علـى              ي تكن مؤثمة من قبل وه     لم

                                                 
 .٣٣ق، ص ١٢لسنة ١٦، المجموعة الرسمية، القضية ١٢/١١/١٩١٠حكم نقض  )٥١(
 بهذا الكـذب     عالماً هن يكون ناشر  أ و  محكمة النقض على ضرورة أن يكون الخبر المنشور كاذباً         استقرت تحت ظل هذه المادة      )٥٢(

  .٩٨٢ صب ٣٦٦ رقم ٣ السنة الفني مجموعة المكتب ٢٠/٥/٩٢ومتعمدا نشر ما هو مكذوب، نقض 
  عقوبات لعقاب من ينشر بسوء قصـد أخبـاراً         ١٨٨تشترط المادة    :١٩٥٥ لسنة   ٥٦٨وتقول المذكرة اإليضاحية للقانون رقم       )٥٣(

ظهر العمل أن هذا الشرط قد جعل الـنص         أ وقد   ، بالمصلحة العامة  كاذبة يكون من شأنها تكدير السلم العام أو أن تلحق ضرراً          
تناولها بالعقاب لما لها من اتصال بالسلم وبالصالح العام، لذلك كان البد مـن        ب الضرورة   يخرى تقض قاصرا عن تناول صورة أ    

 .إجراء تعديل يشمل هذه الصورة درءا لما يترتب على النشر من ضرر ال يخفى
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 من قانون العقوبات، كما جعل مناط التجريم هو أن يكون من شأن              مكرر ١٠٢ به المادة    يما تقض غرار  
 أو ازدراء   ،حة العامـة   أو إلحاق الضرر بالمصل    ، أو إثارة الفزع بين الناس     ،هذا النشر تكدير السلم العام    

 من هذه األمور التي     اًجعل مجرد النشر أمر   قد  مؤسسات الدولة أو القائمين عليها بعد أن كان النص القائم           
 .حددها إذا كانت تتصل بالسلم أو الصالح العام مؤدًيا إلى وقوع الجريمة ما لم يثبت المتهم حسن نيته

حرية األفراد في نشر األنباء التي تتعلـق        "أن   موضع آخر، ذهبت المذكرة اإليضاحية إلى        يوف 
 ولكنها كسائر الحريات الفردية محددة بحق الهيئة االجتماعية في الذود عن            ،بمصلحة عامة ليست مطلقة   

 أما نشر ،مصالحها ومن هذه المصالح وصول المواطنين إلى األنباء الصحيحة في كل أمر ذي صفة عامة
 الحقائق الهادية إلى تكوين عقيدته فيما يعـرض         ن يضلل الرأي العام ع    فمن شأنه أن  األوهام والمفتريات   

 جعل عبء اإلثبات على عاتق المتهم حتى يأخذ نفسه بالحرص والحيطة            ئيولقد ر  ... على أساس سليم  
 فإذا هـو    ،في كل ما له مساس بالسلم أو الصالح العام فال يقدم على النشر قبل أن يتثبت من صحة الخبر                  

 فال يكون من التعسف افتراض علمه بالكذب، بل لعل ذلك هـو األقـرب للنظـر                 اً أو مستوثق  اًيأقدم متأن 
 ". الصحيح وأدنى إلى وجه الحق في الكشف عن النوايا

  خبر أو بيان حتى لو كان صـحيحاً        أي نشر   ونستطيع أن نؤكد أنه بمقتضى هذا النص أضحى        
 اإذ أو   ، نفس ناشره  في  يحقق غرضاً  أي ، مغرض نهأ امةالنيابة الع إذا ارتأت    للعقاب    يكون محالً  أنيمكن  

 حتى تثبت إدانتـه، إذ      يئاًاألصل الدستوري من كون المتهم بر     ، وهو ما يخالف      دعايات مثيرة  بأنهوصف  
 فإنـه يقـع     ي، ولما كانت النيابة العامة هنا في مركز المدع        ياألصل أن يقع عبء اإلثبات على من يدع       

 وهو ما يجعل بالنص شبهة عدم       ،٦٧ على احترام النص الدستوري في مادته        عليها عبء اإلثبات نزوالً   
 . دستورية
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لكراهية وتأليـب  اضرة الخاصة بالدعوة إلى  اختبار مدى استفادة المتدربين من المحا    :الهدف من التدريب  
الطبقات في القانون المصري، عن طرق توزيع حاالت قد يثار بشأنها جـرائم الـدعوة إلـى                 

لبحث مدى إثارتها فعالً للكراهية والعداء بـين        .  القانون المصري  يالكراهية وتأليب الطبقات ف   
 ،مع حرية التعبيـر السـلمي     الطبقات ومدى عدم انضباط نصوص قانون العقوبات وتعارضه         

 .ووضعه العديد من القيود على هذه الحرية
  الساعةساعة ونصف: مدة التدريب

يتم توزيع المتدربين حسب عددهم على خمس مجموعات أو أكثر متساوية العـدد بقـدر                :إدارة التدريب 
وعة مـن  ما عن طريق العد كما تبين سلفًا، بوضع كل مجم      إويكون تقسيم المجموعات    . اإلمكان

 وكل مجموعة مـن     ،األفراد اشتركوا في رقم في مجموعة، أو بلصق االستيكرز على مالبسهم          
 . توضع في مجموعة مستقلة، وهكذازاألفراد اشتركت في شكل ثابت لالستيكر

وة إلى الكراهية لتبحثها كل مجموعة على حدة وتناقشها فيما          عدالة متعلقة بال  ويتبع هذا توزيع ح    
 دقيقة، وعلى كل مجموعة أن تحدد مدى تأثير المقال أو الحالة علـى نظـم                ٢٠يقدر بـ   بينها في وقت    

المجتمع وعلى السلم والسكينة العامة أو إشاعة الكراهية أو البغض بين الناس، وهل تعـد الحالـة حقًـا                   
  عليها؟ ي وما هو الدفاع الواجب في هذه الحالة لمنع إنزال النص التجريم،خاضعة لنص التجريم

 ومدى تأثير النص ، المجموعةيويتم االختيار من قبل فريق كل مجموعة لنائب لهم يعبر عن رأ 
 ؟ للسالم االجتماعي من عدمهاً وهل يعد مقلق،على النظام األساسي للدولة

 ثم تبدأ المجموعة األولى بالوقوف في منتصف قاعة التدريب، ويقوم النائب عنهم بتعريف أفراد               
 ثم يتبع هذا بعرض حالته على باقي المجموعات، وبعد هذا يكون من حق المجموعات               مجموعته واسمها، 

 ومدى تعلق الحالة بالدعوة إلى الكراهية والبغض بين النـاس،     ، هذه المجموعة  ياألخرى التعليق على رأ   
ويكون تعليق المجموعات بترتيب كل مجموعة، إذا تم توزيعها حسب األرقام أو بحسب ترتيب جلوسـها                

 . لى المائدة إذا كانت تم تقسيمها عن طريق االستيكرزع
وبعدها يطلب المدرب من المجموعة الثانية أن تتقدم، ويتم تمثيل ما سبق وفقًا للحالة المعروضة                

 . وهكذا إلى أن يتم االنتهاء من كل المجموعات،على المجموعة الثانية
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الوقـوف، ويطلـب مـن      ة األولى   يطلب المدرب من المجموع   وبعد انتهاء عمل المجموعات،      
 القانونية، ويستتبع هذا بالمجموعة الثانيـة،       ة من الوجه  اً أوجه دفاع كانت أكثر إقناع     المتدربين تحديد أي  

 .وهكذا

وفى الختام يطلب المدرب من المجموعات تحديد أفضل المجموعات، وذلك عن طريق المطالبة              
 الوقوف لكل مجموعة على التوالي بعد تحديد مدى         بالتصفيق الحاد ألفضل المجموعات، عن طريق طلب      

وبعدها يؤكد المدرب ضرورة إعادة النظر في نصوص قانون العقوبات ولزوم انضباطها . قوتها بالتصفيق
حتى تكون واضحة وغير فضفاضة، وضرورة عدم فرض القيود على حرية الرأي والتعبير بشكل يهدد               

 . األشخاص

 ..وات مكتبية أو ساعة حائط إلخ قد تكون كتاب أو أد– هدايا رمزية وبعدها يقوم المدرب بتوزيع 
 . على أفضل مجموعة في الدفاع وعرض الحالة
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 :ىبنهاية التدريب يكون المشاركون قد تعرفوا عل: الهدف من التدريب

 . من حرية العقيدة ومدى احترامه لممارسة الشعائر الدينيةيموقف القضاء اإلداري المصر .١
 .موقف مجلس الدولة من حرية العقيدة .٢

 .موقف قضاء مجلس الدولة من احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية .٣

 . دقيقة٦٠: الزمن

 .لوحة قالبة، فروخ ورق، أقالم: أدوات التدريب
 الوقت األداة المضمون الموضوع

تمهيد ينصب على حريـة العقيـدة وحريـة         
ممارسة الشـعائر الدينيـة وفقًـا للدسـتور         

، ومدى احتـرام الدسـتور لحريـة        المصري
 .العقيدة وممارسة الشعائر الدينية

  دقائق٥ عصف ذهني

دولة لحرية العقيـدة مـن      بمدى تقييد مجلس ال   
 .عدمه

 دقائق ١٠ العصف الذهني

حرية العقيدة في مفهوم قضاء مجلس الدولـة،        
وإبراز مدى احترام هذا القضاء لحرية العقيـدة        

 من الدسـتور فـي      ٤٦نزوالً على نص المادة     
 ١٩٦٤و ١٩٥٦و ١٩٢٣طـــار دســـاتير إ
 .١٩٧١و

  دقيقة١٥ السبورة+ بروجيكتور 

 بحريـة   المصرياء اإلداري   مدى التزام القض  
ممارسة الشعائر الدينية، وهل أطلقها القضاء أم       

 .حدها بحدود وقيود وما هي طبيعتها

 دقيقة١٥  العصف الذهني

 
 
 

ــس  ــة مجل رؤي
 المصـري الدولة  

لحريــة العقيــدة 
وممارســـــة 

 .الشعائر الدينية
 

موقف قضاء مجلس الدولة من احترام حريـة        
 من  اًممارسة الشعائر الدينية، ومدى فرضه قيود     

عدمها على هـذه الحريـة ومـدى احترامـه          
لمؤكدة لحريـة ممارسـة     لنصوص الدستور ا  

 . الشعائر الدينية في هذا الصدد

العصف الذهني 
 واألمثلة التوضيحية

 دقيقة١٥ 
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وممارسة حرية  . كرة معينة تولد عنه االعتقاد بف   تجاه داخل اإلنسان ي   احرية الفكر    
 .ي تعرف بحرية الرأي التيالتعبير عنها هبالفكر 

 : حريات أساسية يلزم أن يتمتع بها اإلنسان وتشتمل حرية الفكر على ثالث
 .الحرية العلمية .١

 .الحرية السياسية .٢

 .الحرية الدينية .٣

 أو العقائدي بوسائل العالنيـة      يالعلم وفحرية الرأي تبيح للشخص أن يعلن عن فكره السياسي أ          
ضرار بحرية اآلخرين وبمعتقـداتهم      إطار احترام النظام العام، بمعنى عدم اإل       يالمختلفة بحرية كاملة، ف   

 .وأفكارهم

وبذلك تشتمل حرية الرأي على حرية االعتقاد، ويقصد بحرية االعتقاد حرية الفرد في أن يعتنق                
 وحريته في أن يمارس شعائر ذلك الدين سواء في الخفاء أو عالنية، وحريته              الدين أو المبدأ الذي يريده،    

في إال يعتقد في أي دين،وحريته في أال يفرض عليه دين معين أو يجبر على مباشرة المظاهر الخارجية                  
ام أو االشتراك في الطقوس المختلفة للدين، وحريته في تغيير دينه أو عقيدته، كل ذلك في حدود النظام الع                 

 .)١(واآلداب العامة

 إال أن ٤٦وبالرغم من إطالق النص الدستوري لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية في مادته  
أن قضاء مجلس الدولة منذ إنشائه إلى تجاه مقيد في هذا الصدد، ونستطيع أن نذهب امجلس الدولة كان له 

ر الدينية، ونستطيع أن نطلق على هذا االتجـاه         وله اتجاه واضح في إطار حرية العقيدة وممارسة الشعائ        
الفكر المحافظ، الهادف لحماية العادات المرعية في الديار المصرية، وضرورة احتـرام النظـام واآلداب      

 . العامة

 وسنتناول عرض هذا المبحث في إطار األحكام الصادرة في ظل دساتير مصر وبشكل خـاص               
دمجا فيهما نصي حرية العقيدة وممارسة الشـعائر        أن  يذل ال ١٩٦٤ و ١٩٥٦ ودستوري   ١٩٢٣ستور   د في

الذي نص في مادته السادسة واألربعين علـى  ، ١٩٧١ور مصر الحالي الصادر عام     الدينية، منتهين بدست  
 ".تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"أن 

                                                 
مة، الجزء األول، دون    فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات العا          / ، مشار إليه في د    يثروت بدو / د )١(

 .٢٦١، ص ١٩٨٨دار نشر، 
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 :١٩٢٣تور ر دساط إحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية في ـ أوالً
حكامه حرية العقيدة بضرورة مراعاة العادات المرعية في الديار         أقرن مجلس الدولة منذ بدايات       

المصرية، ومع ضرورة احترام النظام العام واآلداب العامة، ونزوالً على هذه العبارات قضت محكمـة               
 الدولة توفير حمايتها لكـل      حرية العقيدة وإن كفلها الدستور وفرض على      "القضاء اإلداري أنه وإن كانت      

فرد، إال أنها غير مطلقة من كل قيد، بل يجب أن تخضع للعادات المرعية، وأن تجد حدها عنـد عـدم                     
اإلخالل بالنظام العام أو منافاة حرمة اآلداب، فال يسرف فيها إلى حد المغاالة والتطرف، وال يتخذ منهـا                  

يحفظ الصدور، وال يتذرع بها للخروج على المـألوف         وسيلة للطعن في عقيدة أخرى، بما يثير النفوس و        
من األسس الدنيوية واألوضاع الشرعية القائمة، وال تستغل بها عواطف البسطاء من الناس باسم الـدين                

 .)٢("لبلبلة أفكارهم وزعزعة عقائدهم

نسان لكل إ"...  من قسم الرأي ذهبت إلى أن ةوبالرغم من هذا الحكم السالف، إال أن فتوى صادر 
إنه يتعين التسليم   فت العقيدة البهائية عقيدة دينية      ولما كان . حرية تكوين عقيدته الدينية أياً كانت هذه العقيدة       

 مـن  ١٣المـادة   أما ما ورد في. بحرية كل إنسان في اعتناقها ولو كان قبل ذلك مسلماً ارتد عن إسالمه     
 والعقائد وفقاً للعادات المرعية في الديار المصـرية         الدستور من حماية الدولة لحرية القيام بشعائر األديان       

إقامة الشعائر الدينية في أماكن معـدة        اآلداب، فإنه ينصب على      يال يناف على أال يخل ذلك بالنظام العام و      
 إقامة هذه الشعائر إال في الحدود التي جرت بها يفالدولة وفقاً لهذا النص ال تحم. قامتها عالنيةإللعبادة أو 

 .)٣("دات المرعية، أما االعتقاد ذاته فحرية مطلقة ال قيد عليهاالعا

ل ذلك لممارسـة الشـعائر الدينيـة    صوبالرغم من اعتناق هذه الفتوى لحرية االعتقاد دون أن ي   
المتعلقة بها نزوالً على احترام العادات المرعية في الديار المصرية، إال أن األمر لم يستقر أيضاً علـى                  

 الحق عملت على قصر هذه الحرية األخيرة في إطـار           يلعقيدة إذ إن إدارة الفتوى في رأ      احترام حرية ا  
إذا كانت حرية العقيدة    "ه السابقة بقوله  ا عن فتو  ١٩٥٥ع قسم الفتوى في عام      األديان المعترف بها، إذ تراج    

ذا الشأن هو األديـان     لمراد من األديان في ه    ا ف ،ام بشعائر األديان والعقائد    الدولة حرية القي   يمطلقة، وتحم 
 في الواقع سـوى حريـة       يومبدأ إطالق حرية العقيدة ال يعن     . المعترف بها وليس من بينها الدين البهائي      

الفرد في االعتقاد فيما يراه من الديانات، والمقصود باالعتقاد في هذا المعنى اإلرادة أو النية الكامنة فـي                  
، إال في حدود ما يسمح بـه النظـام          يمظهر خارجي فعل  نفس الشخص والتي ال يجوز له التعبير عنها ب        

األساسي للدولة والقواعد التي يقوم عليها هذا النظام، ومنها أحكام الشريعة اإلسالمية التـي ال تعتـرف                 
بالدين البهائي وما انطوى عليه من زيغ وفساد، وعلى ذلك فال يمكن إجبار الدولة على االعتراف بهـذا                  

 . )٤("هذا االعترافالدين أياً كان مظهر 
                                                 

 . ١٥٥٠ص  ،٨ق، المجموعة، السنة ٦ لسنة ١٢٥٥، القضية رقم ١٦/٦/١٩٥٤حكم محكمة القضاء اإلداري،   )٢(
 .٣٧٨، قسم الرأي، الموسوعة اإلدارية الحديثة، ص ١٩/١١/١٩٥٢، جلسة ٥٨٢فتوى رقم  )٣(
 القانونية التي تضمنتها فتاوى القسـم       ئ، مجموعة المباد  ١٧/٤/١٩٥٥ في   ١٢٩العدل رقم   فتوى إدارة الفتوى والتشريع لوزارة       )٤(

 .٢٥٣االستشاري للفتوى والتشريع، النصف الثاني من السنة التاسعة والسنة العاشرة، ص 



 

 ١٧٥

 اعتقـاد   ييرى أنها تعن  ، ف  من حرية االعتقاد   يمن تلك الفتوى موقف القضاء المصر     جلياً  ويبدو   
 أن يمـارس    - وفقاً لتلك الرؤيـة    -الفرد فيما بينه وبين نفسه فيما يريد االعتقاد فيه، ولكن ليس من حقه            

 الذي يعتبر الشريعة اإلسالمية هـي مـداره،     شعائر ما يعتقد فيه، ما دامت مخالفة للنظام األساسي للدولة         
ـ     -زال يعتقد ما يوتؤكد تلك الرؤية المحافظة على أن القضاء المصر         موضـوعات   ي بشكل أو بآخر وف

 . )٥( بفكرة الدولة الدينية-محددة

، الحكم الصادر من محكمـة القضـاء   يما يؤكد الروح المحافظة لقضاء مجلس الدولة المصر     و 
 بأن يوردت المحكمة على ادعاء المدع،ق ببطالن زواج البهائي وأنه ال ينتج إال باطالً اإلداري، فيما يتعل

 من أن حرية العقيدة مطلقة، قضت المحكمة ١٢تطبيق أحكام الردة يخالف صريح نص الدستور في مادته 
 من ١٢ة  من أن تطبيق أحكام الردة يتعارض مع ما نص عليه الدستور في الماديما يذهب إليه المدع"أن 

 ولعكس تماماًً مما قصد إليـه واضـع       ن ما يذهب إليه هو على ا      إأن حرية االعتقاد مطلقة، قول فاسد إذ        
ذلك أنه بالرجوع إلى المناقشات التي جرت في لجنة الدستور بشأن هذه المـادة              . الدستور من هذه المادة   

ثارته كلمة الديني مـن     أونظراً لما   .." .حرية االعتقاد الديني مطلقة   "تبين أن هذه المادة كانت في األساس        
مناقشات التـي   الوء   ض ومفاد ذلك في  ". حرية االعتقاد مطلقة  " حسم األمر على أن تكون المادة        ،خالفات

جرت بشأن هذه المادة، أن قصر عبارة المادة على حرية االعتقاد وحذف كلمة الديني سببه أن االعتقـاد                  
سلم الذي يغير مذهبه من شافعي إلى حنفي مثالً، والمسلم الذي            الم ي آخر، فالنص يحم   يء والدين ش  يءش

يترك فرقة الشيعة وينضم إلى فرقة أهل السنة أو فرقة الخوارج أو المعتزلة، كما يحمى النص المسيحي                 
الذي يدع الكثلكة ويتمذهب بالبروتستانت ولكنه ال يحمى المسلم الذي يرتد عن دينه، كمـا ال يبـيح ألي                   

 أنه المسيح نزل إلى األرض، أو المهدي المنتظر، أو أنه رسول جديد يهبط عليه الوحي                شخص أن يدعى  
 ١٢ستور بحسب نـص المـادة       من السماء أو أنه صاحب كتاب سماوي، إذ ال حماية لهذا الدعي من الد             

إذ بغير ذلك يباح لكل شخص أن يترك دينه ويعتنق دينـاً آخـر دون أن                " وتردف المحكمة قولها     )٦("منه
يتحمل مسئولية ذلك من جزاء مدني وغير مدني، مع أنه ال نزاع في أنه يترتب على تغيير الدين نتـائج                    

وال يغير من هذا النظر نص المادة       "وتستطرد المحكمة قولها    ". خطيرة في مجال اإلرث والنسب والزواج     
د طبقاً للعادات المرعية في      الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائ      يتحم: ( من الدستور الذي يقول    ١٣

 ألن المقصود بهذا النص شعائر األديان ،) اآلدابيالديار المصرية على أال يخل ذلك بالنظام العام وال يناف
 .)٧("المعترف بها، وفرق وفروع تلك األديان

                                                 
ـ    ٢٠٠٣-٢٠٠٢ وآخرين، المقصلة والتنور، حرية التعبير في مصر         ينجاد البرع /  أ )٥( ر المجموعـة   ، المشكالت والحلول، الناش

 .٢٢٤، ص ٢٠٠٤المتحدة، 
 .ق٤ لسنة ١٩٥ حكم محكمة القضاء اإلداري في الدعوى رقم )٦(

 .٢٦٣فاروق عبد البر، مرجع سابق، الجزء األول، ص / مشار إليه في مرجع الدكتور     
ومن " قولهعدم إقامة دور العبادة بومن الجدير بالذكر أن قضاء مجلس الدولة نوه إلى ضرورة عدم اتخاذ الخط الهمايوني ذريعة ل   )٧(

 ال يجوز أن    الهمايوني الخط   في إنشاء دور العبادة على نحو ما جاء         فيط ترخيص   انه مما تجب مراعاته فوق ذلك اشتر      إحيث  
دينية إذ  الشعائر الإقامة إقامة دور العبادة ال مبرر لها دون إنشاء هذا الدور مما ال يتفق مع حرية       فييتخذ ذريعة إلقامة عقبات     

 دور العبـادة الشـروط      إنشـاء  في يراعى   أن الشعائر الدينية بل أريد به       إقامةن الترخيص المنصوص عليه لم يقصد عرقلة        إ



 

 ١٧٦

 :١٩٦٤ و١٩٥٦ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية في إطار دستوري ثانياً ـ
ه الذي تمسكت به فتوى الجمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع من    وهو ذات االتجا   

 وأنه إذا مات المرتد على      ،أن وصية المرتد عن الدين اإلسالمي باطلة وال يجوز شهرها أو االعتداد بها            
 .)٨( للخزانة العامةاًردته فإن ماله يعد مباح

 :١٩٧١ة في إطار دستور  حرية العقيدة وممارسة الشعائر الديني ـثالثاً
 بذات الفكر المحافظ حيال حرية العقيدة وممارسـة         ١٩٧١ ظل دستور    يتمسك مجلس الدولة ف    

 قضـائه، مؤكـداً أن   ي محافظاًً على الروح المحافظة ف   يالشعائر الدينية، إذ ظل القضاء اإلداري المصر      
شرعي الذي يبرم وفقاً لقوانين األحـوال        وأن الزواج الذي يعتد به هو الزواج ال        ،زواج المرتدة ال يعتد به    
 ذات اإلطار قضـت محكمـة القضـاء         يوف. )٩( الدولة ي إطار النظام العام ف    يالشخصية المعمول بها ف   

تعتبـر  /....لما كانت السـيدة   " استحقاق المعاش، إذ قضت بأنه       ين زواج المرتدة ال يعتد به ف      أاإلداري ب 
ن زواجها منه يعتبر باطالً بطالناً مطلقاً ألن زواج المرتد أو           أ و المسيحي الديانة، /... أجنبية عن الدكتور  

                                                                                                                                            
 فـي  وأن تكـون سـبًبا       ، بيئة محترمة تتفق مع وقار إقامة الشعائر الدينية وطهارتها         فيتكون هذه الدور قائمة     كأن   ،الالزمة
 تشـريع   استصدار أن يقوم نظام الترخيص بل ال يتبنى         ينبغيو ، الحدود المعقولة  فيينية المختلفة    ما بين الطوائف الد    االحتكاك

 هـذه الشـروط     استوعبت إنشاء دور العبادة وسط الظروف الواجب توافرها حتى إذا ما            فينظام اإلجراءات الالزم مراعاتها     
 في هذه المدة كان الطالب      في فإذا لم يصدر الترخيص       مدة يعينها التشريع   فيوروعيت هذه اإلجراءات تعين صدور الترخيص       

 أن يصدر التشريع المشار إليه إال       نه ال يسع المحكمة إال    إومن حيث   .  طلب الترخيص إلنشائها   التيحل من إقامة دور العبادة      
 فـي ذن أو تلكـؤ   حـبس هـذا اإل  في اً اإلذن بإقامة دور تطمئن إلى أنه ليس تعسف        فيأن تبسط رقابتها على تصرفات اإلدارة       

 الدينيـة  االجتماعـات  الصادر من وزارة الداخلية بوقـف     اإلداري ناحية طلبه إلغاء األمر      ي ف ي المدع نإومن حيث    .إصداره
 قد خالف   اإلداري تقدم ذكرها ويكون هذا األمر       التي لالعتبارات دعواه   في خصصه لها بناحية القصاصين محق       الذيبالمكان  

 ي يشكو منه المـدع    الذي بالنسبة إلى طلب التعويض فإن الحكم قد أزال المانع           ههنإومن حيث   ،  اإللغاءالقانون وأصبح جديًرا ب   
 لـذلك  ، ومن ثم ترى المحكمة رفض هذا الطلـب        ،وال وجه للتعويض عن تصرف وقع من الحكومة دون سوء قصد أو عنت            

 خصصه لها   الذي تقام بالمكان    التي الدينية   جتماعاتاال الصادر من وزارة الداخلية بوقف       اإلداريحكمت المحكمة بإلغاء األمر     
 .لزمت الحكومة بالمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلباتأبناحية القصاصين و يالمدع

 محكمـة الـنقض     –مجلس الدولة    "١٣٧٢ ربيع أول سنة     ٢٨ الموافق   ١٩٥٢ ديسمبر ١٦ الثالثاء    علناً وتليصدر هذا الحكم    
 قضائية المشكلة تحت رئاسة الدكتور عبد الرزاق ٥ سنة ٥٣٨ رقم العمومي القضية المقيدة بالجدول يف الدائرة األولى، ،الملكي
 وعبد الرحمن نصبو    المصري الدمراوى وكامل بطرس     يوبحضور حضرات األساتذة سيد عل      رئيس المجلس  السنهوريأحمد  

 فتحـي  بمجلـس الدولـة وحضـرة محمـد      وحضور حضرة األستاذ حسن نور الدين الغوص     ،وطه عبد الوهاب المستشارين   
ذآر،      .  سكرتير المحكمة  يالجنزور ة          أصدر ومن الجدير بال ارك الجمع رئيس المصري حسني مب ا     ٩/٩/٢٠٠٥  ال رارا جمهوري  ق
 .القبطية  الطائفةطمأنة إلىعلى بناء الكنائس المسيحية في مبادرة تهدف  الهمايونيالتي فرضها الخط بموجبه القيود  يخفف

 أوالموافقة على بناء الكنـائس       ب الترخيص للطوائف المسيحية  بتفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه       "ر على   ونص القرا 
تاريخ   توسيع الكنائس خالل ثالثين يوما منأو ترميم أوبوجوب بت طلبات بناء  "أيضاًوقضى ." تعديالت في كنيسة قائمةإجراء

 اعتـراض   أسـباب برز  أحد  أوتشكل القيود على بناء الكنائس      ". بقرار مسبب  إال الشأن طلب بهذا    أيتقديمها وال يجوز رفض     
 . مليون نسمة٧٧من مجموع السكان البالغ عددهم نحو % ١٠التي نسبتها  الطائفة القبطية في مصر

 :انظر في هذا
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 .٤٦٦، ص ١٧، ١٦، مجموعة السنتين ٢/١٢/١٩٦٢ في ٨٠٤لجمعية العمومية رقم فتوى ا )٨(
 .١٤٦، ص ٣٠ق، المجموعة السنة ٢٨ لسنة ١٣٥٩، القضية رقم ٢٧/١١/١٩٨٤كمة اإلدارية العليا، جلسة حال )٩(



 

 ١٧٧

 فتعتبـر   ،فى نفياً قاطعاً  ثم فإن صفة الزوجية قبل وفاته تن      ية آثار، فمن    أالمرتدة ال ينعقد وال تترتب عليه       
فيما تقدم ما يخـالف     " ليس   نه حكمها أ  يوأكدت المحكمة ف  ".  معاش أي عنه وال تستحق عنه      ةلذلك أجنبي 

 الحقوق والواجبات، ذلك أن هنـاك       يحكام الدستور أو المساس بحرية العقيدة أو المساواة بين األفراد ف          أ
ـ    . فرقاً بين حرية العقيدة وبين اآلثار التي تترتب على هذا االعتقاد من الناحية القانونية               يفكل فرد حر ف

على هذا االعتقـاد فقـد نظمتهـا         ترتب حدود النظام العام، أما النتائج التي ت       ياعتناق الدين الذي يشاء ف    
 خاصـة بـاألحوال     حكاماًأشريعة اإلسالمية تضمنت    ل أن ا  يوال مشاحة ف  ....القوانين ووضعت أحكامها  

 . )١٠("الشخصية متعلقة بالنظام العام ال يمكن إهدارها أو إغفالها مثل حكم المرتد

االستشاري للفتوى والتشريع بمجلس استمراراً لذات الوضع توالت فتاوى الجمعية العمومية للقسم  
 وقالت هذه الفتوى ،ن باعتبارهم فرقة مرتدة عن اإلسالمي ال يجوز توثيق عقود زواج البهائيهالدولة على أن

ال يجوز االحتجاج بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر التي كفلها الدستور للقول بوجوب االعتراف "أنه 
 الدساتير المصرية   يك أنه يتبين من تتبع النصوص الخاصة بحرية التعبير ف         بالبهائية وما يترتب عليه، ذل    

 حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية طبقـاً         ي أنها تحم  ١٩٢٣ دستور   ي ف ١٣و ١٢خاصة المادتين   
 . )١١(" اآلدابي الديار المصرية على أال يخل ذلك بالنظام العام وال ينافيللعادات المرعية ف

ـ     يه الفتوى امتداداً للخط الذي انتهجته محكمة القضاء اإلداري ف         وتعد هذ    ي حكمها الصـادر ف
 .)١٢( ق٤ لسنة ١٩٥ الدعوى رقم ي ف٢٦/٥/١٩٥٢

الـذي   ١٩٧١د صدور الدستور الدائم عـام        أي بع  ١٩٧٧ ولما كانت هذه الفتوى صادرة عام        
. غيره من قيود بط ذلك بالنظام العام أوينص على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون أن ير

، متجاهلة صـراحة    ١٩٢٣أن المحكمة استندت إلى دستور قديم جداً هو دستور          بوهو ما حدا إلى القول      
 .)١٣( الدستور الجديديالنص ف

 تغييـر   ي حكم لمحكمة القضاء اإلداري طلب فيه المدع       في واستمر هذا القضاء المحافظ واضحاً     
 بطاقته الشخصية من مسلم إلـى       يوتغيير ديانته ف  " نبيل جورج نقوال  "إلى  "  صبري نبيل حسن "اسمه من   

 مظـاهر خارجيـة، وأضـافت       ةمسيحي بحجة صيانة النظام العام ذات الفكر السابق الرافض األخذ بأي          
.  غيره أم ال   يدخل ف أ الشريعة اإلسالمية هو الراجع عن دين اإلسالم سواء          ئ مباد يالمحكمة إن المرتد ف   

 . )١٤( هذه الشريعة أن المرتد ال يقر على ردته ويحبط عمله ويبطليلمتفق عليه فوا

                                                 
 .ق٢١لسنة ٢٤٠، الدعوى رقم ٨/٥/١٩٧٢محكمة القضاء اإلداري، جلسة   )١٠(

 .٥٩٣روق عبد البر، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص االدكتور ف مرجع يمشار إليها ف     
 .٣٩٧، ص ٣١و٣٠، مجموعة فتاوى الجمعية في السنتين ١٣/٧/١٩٧٧ في ٥٤٤ فتوى الجمعية العمومية رقم  )١١(
 .٦٠١روق عبد البر، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص اف/د  )١٢(
 .٢٣٨ن مرجع سابق، ص و وآخرينجاد البرع/ أ  )١٣(
 .ق، غير منشور٣٣لسنة ٢٠١١، القضية رقم ٢٥/٣/١٩٨٠ حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر بجلسة )١٤(

 .٥٨٩، ص ١٩٩٨فاروق عبد البر، مرجع سابق، الجزء الثالث، المجلد األول، / د: مشار إليه في    
 



 

 ١٧٨

من الدستور من أن تكفل الدولة حرية العقيدة، ال  ٤٦المادة "ورددت المحكمة أن ما نصت عليه  
يتعارض مع ما نصت عليه مادته الثانية من أن اإلسالم دين الدولة، ومن حيث إن اإلسالم دعا إلى تلـك                    

 أن لكل إنسان أن يؤمن بما       يكراه فيه، وهذه الحرية التي كفلها الدستور تعن       إلحرية وأعالها فهو دين ال      ا
 نفسه بغير إكـراه     ه إليه قرار  ينتهيما يستقر عليه ضميره وكيفما      يشاء من األديان والعقائد السماوية حسب     

. يعة دين اإلسالم مـن دخـل فيـه        وال انصياع لسلطان، إال أن تلك الحرية ليست قيداً على أن تحكم شر            
لتشريع، والتي أوجـب    ل الدستور بأن تكون المصدر الرئيسي        بها فالدولة دينها اإلسالم ومبادئه التي بشر     
 موجبات النظام   ن غيبة النص التشريعي والعرف، كل ذلك يعنى أ        يالقانون المدني وهو قانونها تطبيقها ف     

 حرية العقيدة الدينية أال تمنع سريان الشريعة        يمها العام، تتطلب ف   المقتضيات العادلة لنظا  والقانوني للدولة   
 شريعته التي ترفض    ئ فإنه يؤخذ عندئذ بمباد    ياإلسالمية على من اعتنق دين اإلسالم، وإذا اعتنقه المدع        

 ردته عنه وال تسمح بإقراره عليها، وطالما أن ذلك ما أخذ به القرار المطعون فيه، فإنه ال يكون من شأنه                   
 ". اإلخالل بحرية العقيدة التي أمنها الدستور

 ي ف يجاج بحرية العقيدة التي كفلها الدستور للقول بحق المدع        تالحاال يجوز   "وأكدت المحكمة أنه     
 الدسـاتير   يالتحول من اإلسالم إلى المسيحية، ذلك أنه يبين من تتبع النصوص الخاصة بحرية العقيدة ف              

 إن المشرع الدستوري كـان      ١٩٥٨ ودستور   ١٩٥٦ومروراً بدستور    ١٩٢٣المصرية بدءاً من دستور     
وأنه . يعتبر حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مقيدة بعدم اإلخالل بالنظام العام واآلداب العامة             

 النص على هذا القيد، فإن ذلك ال يعنـى          ١٩٧١ الدستور الدائم الصادر سنة      يإذا كان المشرع قد أغفل ف     
االعتقاد وإقامة الشعائر ولو كان ذلك مخالً بالنظام العام واآلداب العامة، ذلك ألن المشرع رأى أنه                إباحة  

عماله ولو لـم يـنص      إال يلزم النص على هذا القيد صراحة باعتباره أمراً بديهياً وأصالً دستورياً يتعين              
 ".عليه

 دعوى طلب فيها أب ياري أعلن ف حكم آخر تبناه القضاء اإلديوتأكيداً لذات الوضع السالف، وف 
الحكم فيها بإلغاء القرار الصادر من كلية التربية بجامعة اإلسكندرية بشطب قيد ابنه الطالب، وقرار سجل                

ن الكلية شطبت قيد    إ السلبي برفض استخراج بطاقة شخصية له كاملة البيانات، وقال األب            ه المنتز -مدني
واستيفاء إلجراءات تأجيل تجنيده فقد طلب استخراج بطاقة         رية،عسكالأبنه بها ألنه ال يحمل بطاقة الخدمة        

 .نه بهائيإ رفض استخراج هذه البطاقة بمقولة هشخصية لكن سجل مدني المنتز
بنه على تلك البطاقة يرجع إلى سبب خارج إرادته هو انحراف           اوردد المدعى بأن عدم حصول       

 والدته ألبوين بهائيين، وبالنسبة لقانون حل       يللطالب ف  ممارسة اختصاصاته، وال ذنب      يالسجل المدني ف  
 ،المحافل البهائية فإنه يقتصر على نشاطها وال يمتد إلى ممارسة المواطنين البهـائيين لحيـاتهم العاديـة                

 ١٦/٥/١٩٧٩والمشرع لم يتعرض للعقيدة البهائية التزاماً لما كفله الدستور من حرية العقيدة، وبجلسـة               
اء اإلداري برفض الدعوى مستندة إلى أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن دين قضت محكمة القض
 هذا األصل يتعين النظر     وء ض يوف.  الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع     ئالدولة اإلسالم ومباد  

ن أو العقيـدة،    إلى أحكام الدستور األخرى المتعلقة بحرية العقيدة وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدي            
.  حدود ما يسمح به اإلسالم وعلى نحو ال يتعارض مع مبادئه أو يتنافى مع أحكامه       يفتفسر هذه األحكام ف   



 

 ١٧٩

ـ      ،وقد تضمن الدستور قواعد آمرة تخاطب الدولة والمواطنين         التشـريع   ي يلتزمها الحاكم والمحكـوم ف
لتي أكدها اإلسالم من قبل فإن ممارسة       وإذا كان الدستور قد نص على حرية العقيدة ا        . والقضاء واإلدارة 

 وإذا كانت البهائيـة تنـاقض       ،هذه الحرية ال يجوز أن تتخذ مظهراً خارجياً يتعارض مع أحكام اإلسالم           
أن علـى    يالديانات السماوية المعترف بها، فال يجوز أن تأخذ مظهراً خارجياً وال أن يصر ابن المـدع               

ائي، ويكون امتناع السجل المدني عن استخراج هـذه البطاقـة           تصدر له بطاقة شخصية يذكر فيها أنه به       
وإذ يحظر قانون الخدمة العسكرية والوطنية بقاء الطالب بعد         . قراراً سليماً صحيحاً وال سند لطلب إلغائه      

 الجامعة ما لم يكن حامالًً بطاقة الخدمة العسكرية، ولـم يتقـدم ابـن               يبلوغه التاسعة عشرة من عمره ف     
 البطاقة، فإن قرار شطبه من كلية التربية يكون قائماً على سبب يبرره، ويتعين رفض طلب                 بهذه يالمدع
 . )١٥(إلغائه

ـ        يغير أن المحكمة اإلدارية العليا، كان لها رأ          هـذه   ي آخر جدير بالذكر والتحليل، إذ قضت ف
 الفقه اإلسالمي أن    يبين من مدونات  "الدعوى برأي مخالف لما ذهبت إليه محكمة القضاء اإلداري، بقولها           

دار اإلسالم قد وسعت غير المسلمين على اختالف ما يدينون به، يحيون فيها كسائر الناس بغير أن يكره                  
أحد منهم على أن يغير شيئاً مما يؤمن به، ولكن ال يقر على الظهور من شعائر األديان إال ما يعترف به                     

 بمصر على أهل الكتاب من اليهود والنصـارى       حكومة اإلسالم، ويقتصر ذلك على أعراف المسلمين       يف
ـ              ألا الشريعة فيما بينه     يوتقتض. وحدهم  يئمة من أحكامها أن يظهر ما يميز غير المسلم مـن المسـلم ف

 يختص بها المسلمون وال يستطيع      التيالواجبات  مجال الحقوق و  ممارسة شئون الحياة االجتماعية بما يقيم       
 مـن   ١٩٦٠ لسـنة    ٢٦٠ يعتقدون، فما أوجبه قانون األحوال المدنية رقم         سواهم القيام عليها لمخالفتها ما    

حكام الشريعة اإلسالمية وال    أاستخراج بطاقة شخصية لكل مصري يبين فيها اسمه ودينه هو مما تفرضه             
ن كان مما ال يعترف بإظهار مناسكه، كالبهائية ونحوها، بل          إ تلك البطاقة و   ييخالف أحكامها ذكر الدين ف    

انه حتى تعرف حال صاحبه وال يقع له من المراكز القانونية ما ال تبيحه له تلك العقيدة بين جماعة يجب بي
المسلمين، وال يكون للسجل المدني أن يمتنع عن إعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية، وال أن يغفـل    

 عن اسـتخراج بطاقـة      هنتزويكون امتناع السجل المدني بدائرة الم     .  بطاقة من يعتنقه   يذكر هذا الدين ف   
ن فيه القضاء بإلغائه فإنـه       رفض الحكم المطعو   اإذو. شخصية البن الطاعن قراراً إدارياً يخالف القانون      

 . )١٦("د أخطأ صحيح حكم القانونقيكون 
ن القرار الصادر بشطب ابن الطاعن من كلية التربية قد استند           إوحيث  " وأردفت المحكمة قائلة     

 من تقديم بطاقة تلك الخدمة، كما       ١٩٥٥ لسنة   ٥٠٥نون الخدمة العسكرية والوطنية رقم      إلى ما يفرضه قا   
 مثل سن ابن الطالب إال إذا كان حاصالً على بطاقـة            ييحظر قانون األحوال المدنية بقاء طالب بالكلية ف       

لجزاء الجنـائي  وال سبيل لتلك الكلية إلى التحلل مما تفرضه أحكام تلك القوانين وال يعفيها من ا          . شخصية

                                                 
 .٦٠٣ق، ص ٣١ لسنة ٨٤، القضية ١٦/٥/١٩٧٩حكم محكمة القضاء اإلداري في  )١٥(

، ٢٠٠٤، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،      هحرية العقيدة وممارسة شعائر األديان، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا        : " ييها ف مشار إل 
 .  حسنيمحمد حسن عل/ د، ٢١٨ص 

 .٤٥٥، ص ٢٨ ق، المجموعة السنة ٢٥ لسنة ١١٠٩، القضية رقم ٢٩/١/١٩٨٣المحكمة اإلدارية العليا، جلسة  )١٦(



 

 ١٨٠

من عجزه عن الحصول على هـاتين البطـاقتين إذ ال يخولهـا              إن هي تعدتها مما يعتذر به ابن الطاعن       
ويكون قرار الشطب قد صدر عن سبب .  هذا الشأنيالقانون تقديراً تتقصى به ظروف الطالب وأعذاره ف     

 يتولى شيئاً مـن     نه ال يصلح أ   كذلك يوجب هذا الشطب ما تبين من اعتناق الطالب البهائية فمثل          . صحيح
 يويقتض. تربية النشء، ألنه ال يؤمن أن ينفث فيمن يعلمه ما يزيغ قلبه عن الدين الحق أو ما يلبسه عليه                  

 اختيار العمـل    ي ذلك على أصل حقه ف     يأتي، وال   هل امتناع العمل التربوي أن يصرف الطالب عن التهيؤ       
يـة،  لجماعة فيها خطر من حالتـه العقيد      مل التي ال يتهدد ا     سائر أبواب الع   يالذي يرتضيه فإن له سعة ف     

 ".عليه وبذلك تثبت مشروعية قرار الشطب من كلية التربية وال يبقى وجه ينعاه الطاعن

ـ          )١٧( الفقه ي ف ينؤيد هنا ما ذهب إليه رأ     ونحن     ي من أن ما انتهت إليه المحكمة اإلدارية العليا ف
 يعد قراراً ن عن استخراج بطاقة شخصية البن الطاعهني بدائرة المنتزالحكم السابق من امتناع السجل المد

إدارياً مخالفاً للقانون، ألن قانون األحوال المدنية أوجب استخراج بطاقة شخصية لكل مصـري بغـض                
 الشق الثاني من صحة قرار الكلية بشطب        يلكننا ال نوافق على ما انتهت إليه المحكمة ف        . النظر عن دينه  

 تربيـة   ينه لم يقدم لها بطاقة الخدمة العسكرية، وألنه يعتنق البهائية وبالتالي ال يصـلح لتـول               الطالب أل 
 .النشء

ال نوافق المحكمة اإلدارية العليا فيما سبق، ألن قرار الكلية بالشطب استند إلـى عـدم تقـديم                  و 
فإذا صـدر   . مدنيالطالب بطاقة عسكرية، ال تستخرج إال بناء على بطاقة شخصية تصدر من السجل ال             

 بإلغاء قرار السجل المدني باالمتناع عن استخراج بطاقة شخصية له، فإن السبب             يحكم من المحكمة يقض   
 يزعزع، إذ يمكن بعد هذا الحكم إلغاء قرار شطب قيد الطالب ف           تالذي يقوم عليه قرار الشطب يكون قد        
هة أخرى فإنا ال نوافق المحكمة فيما ذهبت        هذا من جهة ومن ج    . الكلية إذا ما قدم شهادة الخدمة العسكرية      

إليه من تأييد قرار الشطب، بدعوى وجوب صرف الطالب عن العمل الذي يهيأ له وهو تربية النشء، ألن 
ننا لسنا اآلن بصدد قيام الطالب بتعليم النشء حتى يكون ذلك مبرراً            أذلك يمثل خطراً على الجماعة، ذلك       

 وبالتالي ال يمثل خطورة     ،اق حق التعليم، إن الطالب اآلن يتعلم وال يعلم         نط يلشطبه، ولكن نحن مازلنا ف    
نه من المصريين، لكن عندما     اقرأإن هذا الطالب من حقه أن يتعلم شأنه شأن          . يمكن االستناد إليها لشطبه   

ن شـطبه   إ.  أي مجال يمكن أن يمثل خطـورة فيـه         ي العمل هنا يمكن بحث رفض تعيينه ف       ييرغب ف 
هذا فضالً عن أن هذا الشاب قـد        . ر سابق ألوانه وال يجوز االستناد إليه لحرمانه من التعليم         لخطورته أم 

 . مي التعلي الدين الحق، فلماذا نضيع عليه حقه فييهديه اهللا إلى اإليمان وينخرط من جديد ف

مـة  وبالرغم من الحكم السالف الجدير باإلعالء والتقدير، إال أن القضاء لم يتتبع خطـى المحك               
 هذا الصدد، إذ نجد قضاء محكمة القضاء اإلداري ردد ذات القضاء السابق على حكـم                ياإلدارية العليا ف  

 بعد تصديق مصر على     ١٩٨٧المحكمة اإلدارية العليا، متمسكًا بذات الفكر المحافظ معلنًا نفس المبدأ عام            
 من النظام   اً من الدستور جزء   ١٥١ادة  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر وفقاً لنص الم         

 . ولم تقم المحكمة وزناً للعهد الذي يتضمن نصوصاً قاطعة تؤيد حرية الدين والمعتقدي،التشريعي المصر
                                                 

 .٦٠٤ - ٦٠٣ فاروق عبد البر، مرجع سابق الجزء الثالث، ص /انظر الدكتور  )١٧(



 

 ١٨١

 بطلب إلغاء القرار السلبي للجنة األحـوال المدنيـة          يوانتهت المحكمة إلى رفض دعوى المدع      
ن الثابـت مـن     إحوال المدنية وتغيير اسمه تبعاً لذلك، إذ        بالجيزة باالمتناع عن تغيير ديانته بسجالت األ      

 تالعب باألديان حيث اتخذ من اعتناق اإلسالم وسيلة لتحقيق مآرب خاصة وأغراض             ياألوراق أن المدع  
 إتاحة الفرصة له لتطليق زوجته التي ما كانت تجيز له ديانته المسيحية تطليقها، فمن ثم                يدنيوية، متمثلة ف  

تداده عن الدين اإلسالمي الحنيف تفويت غرضه عليه، ذلك أن من المسـلم بـه أن جميـع                  يتعين عند ار  
تصرفات وأفعال المرتد التي تقوم على االرتداد وتسند إليه ال يعتد بها، ألن الردة عن اإلسالم تعتبر أمراً                  

 .)١٨(مخالفاً للنظام العام
 إال أنه من المالحـظ توجـه جديـد          وبالرغم من هذا القضاء السابق، لمحكمة القضاء اإلداري،        

 برز بشكل واضح عام   - مسايًرا بذلك قضاء المحكمة اإلدارية العليا السابق الذكر          –لقضاء ذات المحكمة    
 ي إقرار حق الشخص ف    ي والذي تمثل ف   – وفقًا لعلمنا    – )١٩(٢٠٠٤، وإن كان شهد أول بداياته عام        ٢٠٠٥

 له  يعد تدخالً ال مبرر   "هة اإلدارة    قررت المحكمة أن تدخل ج      بطاقة إثبات الشخصية، إذ    يتغيير عقيدته ف  
له على اختيار عقيدة ودين معين وهو       ]  تغيير ديانته  فيللشخص الراغب   [من جانبها ويشكل إجباًرا منها      

 فيه، كما أن إثبات بياناته الجديدة إنما هو مجرد إثبات واقعة مادية بحتة تتعلق بحالته المدنيـة                  اًليس راغب 
 يرزق، اً هذا المجتمع حيي وهو بطاقة تحقيق الشخصية طالما أنه مازال موجوًدا ف      ،المستند المعد لذلك   يف

وبالتالي فإنه حماية للغير وألي فرد يتعامل مع المدعي ولكافة سلطات الدولة يتعين إثبات الديانة الحقيقية                
 بصيرة من أمره ليس فقط من حيث وكذا اسمه الحقيقي حتى يكون المتعامل معه على       ) المسيحية (يللمدع

 ثمة غلط، ومن ثم فإن ثمة التزاًما قانونًيا على جهـة            ياالسم وإنما من حيث الديانة أيًضا دون الوقوع ف        
أنه ال يسوغ بحال     كما   ، حفاظًا على حقوق الغير    ياإلدارة أن تبادر وتثبت حقيقة الديانة التي يعتنقها المدع        

ـ    يرة من سلطتها المخولة لها قانونًا وسيلة إلجبار المدع        من األحوال أن تتخذ جهة اإلدا       ي لالسـتمرار ف
 .)٢٠("اإلسالم

المحكمة تراقـب مشـروعية مـا       " حيثيات حكمها إلى أنه، لما كانت        يولقد استندت المحكمة ف    
اة  قد كفل مبدأ المساوياستندت إليه الجهة اإلدارية كسبب لقرارها المطعون فيه، ولما كان الدستور المصر

 ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو         ي الحقوق والواجبات العامة، فال تمييز بينهم ف       يبين المواطنين ف  
 من الدستور، كما قد قرر أيًضا أن الدولة تكفل حريـة العقيـدة   ٤٠ذلك بمقتضى المادة والدين أو العقيدة   

 عن البيان أن ثمة عالقة بـين        يوغن من الدستور،    ٤٦وحرية ممارسة الشعائر الدينية وذلك بنص المادة        
إتاحة حرية العقيدة وبين اآلثار التي قد تترتب على تلك الحرية ال يمكن الفكاك منها إذ القول بغير ذلـك                    

                                                 
  ق، حكم غير منشور، مشار إليه فـي        ٣٩ لسنة   ١٢٩٠، القضية رقم  ١/١٢/١٩٨٧ حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر بجلسة،        )١٨(

 .٥٩٢ -٥٩١مرجع الدكتور فاروق عبد البر،الجزء الثالث، ص 
 . ق، غير منشور٥٤لسنة ١٣٥١، في الدعوى رقم ١٣/٤/٢٠٠٤بجلسة  حكم محكمة القضاء اإلداري، الصادر )١٩(
 . ق، غير منشور٥٨ لسنة ١٨٩٢٥، في الدعوى رقم ٥/٤/٢٠٠٥ حكم محكمة القضاء اإلداري، الصادر بجلسة )٢٠(

 ق، غيـر    ٥٨لسـنة   ٢٤٦٧٣، في الدعوى رقم     ٢٦/٤/٢٠٠٥حكم محكمة القضاء اإلداري، الصادر بجلسة       :  ذات االتجاه  يوف
 .شورمن

 . ق، غير منشور٥٨لسنة ١٨٩٢٤، في الدعوى رقم ٥/٤/٢٠٠٥حكم محكمة القضاء اإلداري، الصادر بجلسة : أيًضا
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مؤداه إفراغ تلك الحرية من مضمونها وجعلها مجرد شعائر ولغو ودون مضمون حقيقي طالما أنه لم يقيد                 
 ".لحريةمن مباشرة تلك ا يمكن أن ينتج أثر قانوني أو واقعيب

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من حق ٣ بعدما أشارت إلى نص المادة -وأردفت المحكمة  
، ... التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين              يكل شخص ف  

 حرية االعتقاد وتغييـر     يل شخص ف   منه من حرية ك    ١٨ نص المادة    يوما أشتمل عليه ذات اإلعالن ف     
ـ    ١٥/٩/١٩٩٧الديانة؛ فضالً عما نص عليه الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المعتمد بتاريخ              ي الذي أكد ف

 من ٢٧، باإلضافة إلى نص المادة "حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد" منه على ٢٦نص المادة 
ة قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والـرأي إال بـنص            ذات الميثاق المؤكدة أنه ال يجوز فرض أي       

الشريعة اإلسالمية الغراء قد سبقت تلك المواثيق والدساتير منذ أكثر من أربعة عشر قرنًـا               "  أن   -القانون
 الدين قد تبين    يال إكراه ف  " القرآن الكريم    يقول اهللا تبارك وتعالى ف     من الزمان إذ قررت تلك الحرية في      

 من سـورة    ٩٩ اآلية رقم    ي من سورة البقرة، كما يقول تبارك وتعالى ف        ٢٥٦اآلية رقم   " ىلغان  الرشد م 
ويعبر عـن   "  األرض جميًعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين        يولو شاء ربك آلمن من ف     " يونس  

 ". قوامالدين للديان جل جالله، لو شاء ربك وحد األ: "ذات المعنى أمير الشعراء أحمد شوقي بقوله
 بطاقة تحقيـق  ي على ما تقدم فإن امتناع الجهة اإلدارية عن إعطاء المدع        اًترتيب"أنه  إلى  وانتهت المحكمة   

التي عاد إليها بعد اإلسالم، وبعد أن حصل على وثيقة من جهـة             جديدة باالسم والديانة الحقيقية     شخصية  
 الواقع  يسلبًيا غير قائم على سبب مبرر ف      ، إنما يشكل قراًرا     )بطريركية األقباط األرثوذكس  (االختصاص  

 .)٢١("والقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار
 العودة مرة أخرى    ينها كانت كلها، لحاالت ترغب ف     أوالمالحظ على هذه األحكام بشكل خاص        

االحتفاظ بديانتهم األصلية قبـل إسـالم        ي، أو حالة أبناء أسلم والدهم ويرغبون ف       )٢٢(إلى ديانتها األصلية  
 .)٢٣(والدهم، مطالبين بعدم سريان ديانة األب عليهم

وهكذا كان قضاء مجلس الدولة، مؤكًدا احترام الدولة العصرية المنفتحة، وما تحمله من تعدديـة         
ومبادئها  إطار فهم عصري ألحكام الشريعة اإلسالمية        ي والمفاهيم والتصورات ف   ىثقافية واختالف الرؤ  

 ضوء هذا الفهم، سبر القضاء أغوار الشريعة اإلسالمية رافًضا المفاهيم التقليدية، ليعلن عن              يوف. الغراء
 توجه المجتمع الدولي، ويحترم تعهدات مصر       يأن يحتو على  فهم مرن ألحكام الشريعة اإلسالمية، قادر       

 . ية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية هذا الصدد، ويؤكد ما أعلنه المشرع الدستوري من احترام لحريف
                                                 

 : ومن األحكام التي دارت في ذات الفلك)٢١(
 . ق، غير منشور٥٨ لسنة ٢٠٤٩٧، في الدعوى رقم ٢٦/٣/٢٠٠٥حكم محكمة القضاء اإلداري، الصادر بجلسة     
 . ق، غير منشور٥٨ لسنة ٢٤٦٧٢، في الدعوى رقم ٢٦/٤/٢٠٠٥القضاء اإلداري، الصادر بجلسة  كمةحكم مح :أيًضا    
 .  ق، غير منشور٥٨ لسنة ٢٥٦٣٠، في الدعوى رقم ٣١/٥/٢٠٠٥حكم محكمة القضاء اإلداري، الصادر بجلسة     

 . ق، سابق الذكر٥٨ لسنة ١٨٩٢٥، في الدعوى رقم ٥/٤/٢٠٠٥ حكم محكمة القضاء اإلداري، الصادر بجلسة )٢٢(
 . ق، سابق الذكر٥٨ لسنة ٢٤٦٧٢، في الدعوى رقم ٢٦/٤/٢٠٠٥القضاء اإلداري، الصادر بجلسة  حكم محكمة :أيًضا    
 . ق، سابق الذكر٥٨ لسنة ٢٥٦٣٠، في الدعوى رقم ٣١/٥/٢٠٠٥حكم محكمة القضاء اإلداري، الصادر بجلسة     

 . ق، سابق اإلشارة إليـه     ٥٨ لسنة   ١٨٩٢٤، في الدعوى رقم     ٥/٤/٢٠٠٥اري، الصادر بجلسة     انظر حكم محكمة القضاء اإلد     )٢٣(
 :  ذات االتجاهيوف
 . ق، غير منشور٥٨ لسنة ٢٠٤٩٨، في الدعوى رقم ٣١/٥/٢٠٠٥حكم محكمة القضاء اإلداري، الصادر بجلسة      
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 إطار حريـة العقيـدة      يتين ف ااختبار مدى استفادة المتدربين من المحاضرتين الملق      : الهدف من التدريب  
، ورفع روح الثقـة أثنـاء       ي اإلداري والدستوري المصر   وممارسة الشعائر الدينية أمام القضاء    

 الجهات القضائية ونصوص    مبين واإللمام بالمواثيق الدولية وضرورة تطبيقها أما      للمتدرالمرافعة  
ة روح المشاركة الدستور المؤكدة على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، باإلضافة إلى زياد

 .بين وتآلفهمما بين المتدر

 ساعتان: التدريبمدة 

بين حسب عددهم على خمس مجموعات أو أكثر متساوية العـدد بقـدر             يتم توزيع المتدر   :إدارة التدريب 
ـ       ويكون تقسيم المجموعات عن طري    . اإلمكان  ألـوان   ةق لصق استيكرز ملون عبارة عن خمس
 ةن كل خمس   استيكرز يراعى أ   ٢٥ يتم شراء    اً متدرب ٢٥بين مثالً   ر فإذا كان عدد المتد    –مختلفة  

 -خمسة متـدربين     ذات اللون، إذا كانت المجموعة سوف تقسم إلى          يمن االستيكرز تشترك ف   
 لون استيكرز محـدد يعـد المجموعـة         يهم، ومن اشترك منهم ف    ئبين أو أزيا  على جبهة المتدر  

 . المجموعة الثانية وهكذاي لون استيكرز بلون آخر يعد فياألولى، ومن اشترك منهم ف

 توزيع حالة متعلقة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية نظرها مسبقًا قضاء مجلس             ويتبع هذا  
تم قراءتها بشكل جيد    تكل مجموعة من المجموعات الخمس، و     الدولة أو قضاء المحكمة الدستورية، على       

من قبل كل مجموعة، وعلى كل مجموعة أن تضع أوجه الدفاع الالزمة لكل من طرفي الدعوى سـواء                  
 دقيقـة   ٣٠ويترك لهم قرابـة     .  الحالة المعروضة  ي الحكومة ف  ي المدعى صاحب الحالة، أو رأ     يثل ف تم

 . لقراءتها وإعداد مذكرة الدفاع لطرفي الدعوى التي تمثلها الحالة

 يويتم االختيار من قبل فريق المجموعة لثالثة أشخاص يقوم أحدهم بدور المدافع عـن المـدع                
تبقى من المجموعة، وبعـد     ، ومن   ييئة قضايا الدولة، ويقوم اآلخر بدور المدع      ويقوم الثاني بدور ممثل ه    

ساعة تعود المجموعات إلى أماكنها، بشرط جلوس كل مجموعة بجوار بعضها البعض، ثم         النصف  انتهاء  
 منتصف قاعة التدريب، ويقوم المدعى من بيـنهم بتعريـف أفـراد             يتبدأ المجموعة األولى بالوقوف ف    

مها، ثم يتبع هذا بعرض حالته على باقي المجموعات، وبعدها يتقدم ممثل هيئـة قضـايا                مجموعته واس 
 جمهورية مصر العربيـة، وغيرهـا مـن         ي ف ومة واحترامها للعادات المرعية   الدعوى مدافًعا عن الحك   

ممثل لرفض الحكومة األخذ بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وبعده يتقدم ال           الدافعة  األسباب  
 .بين السماع المتدر القاعة حتى يستطيع باقيي في الدفاع، بصوت مسموع في للمدعيالقانون



 

 ١٨٤

وبعدها يطلب المدرب من المجموعة الثانية أن تتقدم، ويتم تمثيل ما سبق وفقًا للحالة المعروضة                
 .على المجموعة الثانية وهكذا إلى أن يتم االنتهاء من كل المجموعات

الوقـوف، ويطلـب مـن      األولى  مل المجموعات، يطلب المدرب من المجموعة       وبعد انتهاء ع    
ـ   اًدفاع كانت أكثر إقناع   اليد أي أوجه    بين تحد المتدر  ي أم رأ  ي المـدع  ي القانونيـة، هـل رأ     ة من الوجه

 مع المواثيـق الدوليـة       الدفاعين أكثر اتفاقاً   يبين أ  بالمجموعة الثانية ويسأل المتدر    الحكومة، ويستتبع هذا  
 .ى أم دفاع الحكومة، وهكذاينصوص الدستورية، هل دفاع المدوال

 الختام يطلب المدرب من المجموعات تحديد أفضل المجموعات، وذلك عن طريق المطالبة             يوف 
بالتصفيق الحاد ألفضل المجموعات، عن طريق طلب الوقوف لكل مجموعة على التوالي بعد تحديد مدى               

رب ضرورة احترام المواثيق الدولية التي وقعتهـا مصـر واحتـرام            وبعدها يؤكد المد  . قوتها بالتصفيق 
 .نصوص الدستور الصريحة الدالة على احترام حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية
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@
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في نهاية اليوم الثالث وبعد إنهاء كافة الجلسات والتدريبات النظرية والعملية يقوم 
 .ثقافية بين المشاركينالمدرب بتنظيم مسابقة 

 
 : الهدف من المسابقة 

 .ن للموضوعات التي تلقوها في التدريبياختبار مدى استيعاب وفهم وتذكر المشارك .١

إضفاء روح من المرح بين المشاركين في نهاية التدريب للتغلب على ما قد يكون قد حدث من  .٢
 .مجادالت ومناقشات حادة خالل جلسات التدريب

 :إدارة المسابقة
 أو خمس م، بحيث يقسم المشاركون إلى أربعتم إدارة المسابقة بطريقة خروج الفريق المهزوت 

ثم . مجموعات تسجل بالترتيب الهجائي ألسماء المشاركين لضمان التنوع واالختالف داخل كل مجموعة
سئلة ويحصل ن يبدآن السباق ويوجه لكل فريق بالتناوب أربعة أين اللذييتم عمل قرعة الختيار الفريق

الفريق الذي يجيب إجابة صحيحة على نقطة كاملة، وعند نهاية األسئلة األربعة يحسب رصيد النقاط لكال 
الفريقين ويفوز من يحصل على نقاط أكثر، ويخرج الفريق المهزوم ويستبدل بالفريق التالي، في حالة 

 .اًريقين ومن يجب أوالً يصبح فائزتساوي الفريقين في النقاط يتم إلقاء سؤال واحد فقط على كال الف

 .في نهاية المسابقة يمنح الفريق الفائز جوائز رمزية
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   ؟ من االتفاقيات األساسية لحقوق اإلنساناً اذكر أربع:١س 

 . العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية-١ ١ج
 .ة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي- ٢
 . االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة-٣
 . االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري-٤
 . اتفاقية حقوق الطفل-٥
 . اتفاقية مناهضة التعذيب-٦
 .ل المهاجرين وأسرهما االتفاقية الدولية لحقوق العم-٧

 
  العامة في اعتناق الديانات؟واآلدابتم مراعاة القانون والنظام العام ت حسب المعايير الدولية :٢س 

  خطأ         صح  
 

 خطأ :٢ج

 

 ؟اإللحاد تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على حرية :٣س

 خطأ      صح   
 

 صح :٣ج

 

 المدنية  بناء على تصديق الدول على العهد الدولي للحقوقاإلنسان يمكن للجنة المعنية بحقوق :٤س
 ؟ األفرادشكاوىوالسياسية أن تنظر في 

  خطأ      صح  
 

 أخط :٤ج 
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 ؟ من أفضل الدساتير المصري حماية لحرية العقيدة ٢٣ يعتبر دستور :٥س 

 خطأ      صح   
 

 أخط :٥ج

  لتنازع القوانين؟األساسية من القواعد اًكر ثالث أذ:٦س 
 

 . الخاص يقيد العام-١
 .لسابق الالحق يلغى ا-٢
 . القانون يقيد الالئحة-٣
 .إهماله النص خير من عمالإ -٤

 ؟ اذكر ثالثة من البنود الخاصة بحرية العقيدة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:٧س
 

 .والدين الحق في حرية الفكر والوجدان إنسانلكل  •

 بحريته في اعتناق أودين ما،  من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بإلكراهال يجوز تعريض أحد  •
 . معتقدأو دين أي

 والتي ، للقيود التي يفرضها القانونإال معتقده أو دينه إظهار في اإلنسان حرية إخضاعال يجوز  •
 اآلداب أو الصحة العامة أو النظام العام أوتكون ضرورية لحماية السالمة العامة 

 ............العامة

  .مين تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصةأ في تاآلباء  باحتراماألطرافتتعهد الدول  •

ثنت على جهود الحكومة المصرية في تدعيم الحريات الدينية دون أ اإلنسان لجنة حقوق :٨س
 ؟مالحظات

 خطا     صح
 

 خطأ: ٨ج

 :١٩٧١ ىلإ ١٩٢٣ عدد الدساتير الصادرة في مصر من :٩س
  ؟١٢ ٧ ٦ ٥
 

 ٧  :٩ج
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  ؟ صدر بمنحة من الشعب المصري لنفسه١٩٥٣ستور  د:١٠س

  خطا     صح 
 

 خطأ: ١٠ج

 ؟ قامت على وضعه جمعية تأسيسية قامت لهذا الغرض١٩٧١ دستور :١١س

 خطأ     صح 
 

 خطأ: ١١ج

 حرية االعتقاد في مصر معترف بها طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية بما ال يخل :١٢س
 ؟عامداب والنظام الباآل

 خطأ     صح 
 

 أخط: ١٢ج
 

 ؟ االختيارية جزء ال يتجزأ من العهد الدوليتالبروتوكوال :١٣س

 خطأ     صح
 

 أخط: ١٣ج

 ٦٤ المادة إلى  المحكمة الدستورية العليا رفضت الدفع بعدم دستورية قضايا البهائيين استناداً:١٤س
 ؟من الدستور

 خطأ     صح 
 

 أخط: ١٤ج
 

 ؟فراداأل من ى بموجب التعليقات العامة تلقي الشكاواإلنسانلمعنية بحقوق  يجوز للجنة ا:١٥س

 خطأ     صح
 

 أخط: ١٥ج
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 ؟ الحقوق الواردة في العهد الدوليإعمال تقيد أن يجوز للدولة في حاالت الطوارئ االستثنائية :١٦س

 خطأ    صح 
 

 أخط: ١٦ج

 ؟آخر يءن ش والدييء االعتقاد شأن يرى مجلس الدولة المصري :١٧س

 خطأ    صح 
 

 صح: ١٧ج

 ؟ مسيحي إلىنه ال يجوز قبول تغيير اسم شخص من اسم مسلم أ مجلس الدولة قرر :١٨س

 خطأ    صح
 

 صح: ١٨ج

نه ال يجوز االحتجاج بحرية العقيدة التي كفلها الدستور أ محكمة قضاء مجلس الدولة رأت :١٩س
 ؟ المسيحيةإلى اإلسالمللقول بتحول الشخص من 

 خطأ    صح
 

 صح: ١٩ج

 ماكن العبـادة مقـاالً    أحد  أ في   ألقى يعاقب قانون العقوبات كل شخص ولو كان من رجال الدين            :٢٠س
اذكر رقم  ،  اإلدارة أعمال في عمل من     أو الجمهوري    القرار أو ذما في الحكومة     أو تضمن قدحاً 

 .المادة

 خطأ    صح
 

 ٢٠١صح المادة : ٢٠ج

  : مادة من الدستورةأيانون العقوبات تخالف من ق" و "٩٨ المادة :٢١س
  ؟٥٦ ٦٦ ٦٥ ٥٥
 

 ٦٦: ٢١ج



 

 ١٩٠

  من الحركات العنصرية في العالم؟اً اذكر ثالث:٢٢س
 

 :٢٢ج

 النازية-١
 صهيونية ال-٢
 باوروأ اليمين المتطرف في -٣

 : كم عدد بروتوكوالت حكماء صهيون:٢٣س
  ؟٢٤       ٣٥       ١٣

 

  ٢٤ : ٢٣ج

  :م صدر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةي عاأ في :٢٤س
 ؟١٩٤٨     ١٩٥٦       ١٩٦٦

 
 

  ١٩٦٦: ٢٤ج

 ؟لألديان ازدراء اإللحاد إعالن لقانون العقوبات المصري هل يعتبر  تبعاً:٢٥س

 ال      نعم
 

 نعم: ٢٥ج

 

 : في اللجنة المعنية بحقوق اإلنساناألعضاء كم يبلغ عدد :٢٦س
  ؟٢٠ ١٠ ١٨ ٨
 

 ١٨: ٢٦ج

  ؟ القوانين والدساتير المصرية تجرم التدين بالبوذية:٢٧س
  خطأ   صح

 

 صح: ٢٧ج 
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ورد به   تنفذ ماأن األطراف يجب على الدول اإلنسان العالمي لحقوق اإلعالننص بناء على :  ٢٨س
  ؟من حقوق بشكل فوري

 خطأ    صح
 

 خطأ: ٢٨ج 

 ؟ تمييز العنصرييعد انتقاد فكرة الصهيونية من قبيل ال:  ٢٩س

 خطأ    صح
 

 خطأ: ٢٩ج

  ؟فرت كان هناك تمييز عنصريكر ثالثة من العناصر التي إذا تو اذ:٣٠س
 

 :٣٠ج

 .اً تجاه أفراد أو فئات بعينهااستخدام نعت أو وصف أو رأي قد اتفق على أنه يمثل إهانة أو تعريض .١

ئات بعينها بغرض التحريض  فاستخدام السخرية أو االستهزاء صراحة أو ضمنيا تجاه أفراد أو .٢
 .ضدها والتعريض بها

 .اإلغفال المتعمد ألفراد أو فئات بعينها بغرض استثنائها أو التمييز ضدها .٣

استخدام رأي ال يعتمد على أسس تاريخية أو علمية أو منطقية بغرض التمييز ضد أفراد أو فئات  .٤
 .بعينها أو استثنائها

قة المطلقة، بما يشكل رفضا مبدأيا أو استبعادا لشتى اآلراء استخدام رأي ينطوي على امتالك الحقي .٥
 .المخالفة

، الدعوة إلى حظر انتشار عمل فكري أو إبداعي، أو إلى تقييد حرية التعبير ألفراد أو فئات بعينها .٦
 .لمجرد انطوائها على رأي مخالف

 .أفراد أو فئات بعينهااستخدام التعبيرات غير الدقيقة، أو التعميم، بغرض التحريض أو التشهير ب .٧

استخدام نصوص تنطوي على أي من المعايير السابقة على سبيل االستشهاد أو التمثيل، دون ذكر  .٨
النقل غير األمين عن المصدر المنقول عنه، أو مع ذكر مصدر ليس له أساس في الواقع، أو 

  . عن طريق الحذف أو اإلضافة أو التحريفالمصدر سواء

  



 

 ١٩٢



 

 ١٩٣














א



 

 ١٩٤



 

 ١٩٥

@áÓŠ@ÕzÜ¾aQ @

pbzÜİ—ßë@áîçbÐß@IQH@
 تسامح

 ، جمعية كانت أم فردية،ممارساتديني يستخدم لإلشارة إلى ثقافي و و التسامح مصطلح اجتماعي   
مارسـات  تعـد م  . تقضي بعدم مالحقة كل من يعتقد أو يتصرف بطريقة مخالفة قد ال يوافق عليها المرء              

ومصطلح التسامح أكثر شيوعاً من مصطلحات أخرى مثل        .النظم الشمولية نقيضاَ للتسامح وتسمى تعصباً     
التسامح كمفهوم يتضمن القدرة على إيقاع العقوبة إلى        . التي تدين بها جماعات مختلفة    " االحترام"و" القبول"

لتسامح عادة لإلشارة إلى الممارسـات      يستخدم مصطلح ا  و.  استخدام تلك القدرة   مجانب القرار الواعي بعد   
 وهي نادراً مـا تفسـح المجـال    ،الجماعية غير العنيفة سواء كانت ممارسات دينية أو جنسية أو سياسية          

 و عدم االنسجام  " التعصب"ن  أيحمل المعنى االجتماعي األوسع للتسامح الفكرة القائلة ب       . للتصرفات العنيفة 
ولهذا أصبح التسامح المصطلح االجتماعي المفضل لتعريف       . ياسيعدم االستقرار الس  هما مصدر العنف و   

إن المـرء   . الممارسات االجتماعية غير المألوفة   النية القاضية بالسماح بالتنوع و    الممارسات العملية والعق  
يمكن االتفاق مع النـاس لكـونهم غيـر          وفيما ال . يسامح فقط الناس غير المحبوبين بسبب اختالفهم عنه       

أن يكون النقد الموجه    و المجموعة المختلفة وحالها و    يستوجب ترك الطرف أ   " التسامح" فإن   مرغوب بهم، 
 .لتلك المجموعة خالياَ من اإلثارة والتحريض

  والسياسييالدين
أن السـيما    من أبرز جوانب مفهوم التسامح،       ،على مر العصور  يعتبر التسامح الديني السياسي،      
حمالت تطهير و فظائع ال تعد وال       ية والسياسية قد تسببت في حروب و      في األيديولوجيات الدين  الخالفات  
 اكان لهمر الذين نادوا بالتسامح الديني و كان كل من ظولتير وليسينط من بين فالسفة عصر التنوي.تحصى

ن لسوء الحظ في إيـالء      ان الفيلسوف اولكن فشل هذ  ). نظر التعددية ا(تأثير واضح في المجتمعات الغربية      
ففيما تسبب  . ام لجانب آخر من التسامح ال يقل عن التسامح الديني أهمية أال وهو التسامح السياسي              االهتم

يـديولوجيا  طق العالم، فإن االختالفات فـي األ      انعدام التسامح الديني في خلق المشاكل في العديد من منا         
لذا تتمثل رغبة المثقفين    . ينالسياسية لوحدها قد تسببت في مقتل مئات الماليين من البشر في القرن العشر            

تبر أمراً ملحـاَ    وهذا مطلب يع  . مح السياسي في تطوير نظرية أكثر شموالً للتسا     واألكاديميين المعاصرين   
 .با و أمريكا الشماليةسة الزال في تناقص مستمر في أورواأن تأثير الدين على السيفي الغرب السيما 

ن هناك لقائلها المجهول تظهر أ"  التسامحح معه وهو عدم ال أتساماً واحداًإن هناك أمر"إن عبارة  
إذ ال يمكن للمجتمع المتسامح التساهل مع التعصب الذي سـيجلب عليـه             . حدوداً لعد التسامح والتعصب   

ن المجتمعات المتنوعة قد    ألإال أن إرساء توازن في هذا المجال يعتبر صعباً إن لم يكن مستحيالً              . الدمار
                                                 

 حرة، متعددة اللغات، يساهم فيها اآلالف من المتطوعين حول العالم موسوعةوهي  ويكيبيدياهذه التعريفات من موسوعة  )١(
org.wikipedia.ar://http  
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. فاضطهاد النازيين الجدد في ألمانيا على سبيل المثال قد يعد تعصـباً           . ى تفاصيل الفكرة  ال تتفق دوماً عل   
ألخرى من قبيل الفصل بين الدين      وهناك الكثير من القضايا التي قد تكون موضع جدل وخالف من دولة             

 السياسـية   تناول الكحول أو المخدرات وقراءة التوجهات واألفكـار       الجنسية المثلية والتدخين و   والدولة و 
نظر ا(الجنوح  رد الفعل الصحيح للسلوك المختل و      إضافة إلى    ،المرفوضة والممارسات الجنسية المنحرفة   

) المبالغة في التسامح  (الفكرية  أرضية وسطاً بين الالمباالة     يعتبر  التسامح كفضيلة   ف). سياسة عدم التسامح  
ة حقوق الهاربين من الواقع إلى الخيـال        حرك نظر كذلك ا). المبالغة في عدم التسامح   (بين ضيق األفق    و

Autism.   عدم التسامح مع    .محاكم التفتيش . الهرطقة. مادية المنطقة الر  . حرية الدين  . حركة تقبل السمنة 
 .التنوع

 حقوق اإلنسان
يمكن تعريف حقوق اإلنسان بصفة عامة، على أنها تلك الحقوق األصلية في طبيعتهـا، والتـي                 

 .ش كبشربدونها ال نستطيع العي
أن نطور ونستعمل على نحو كامـل خصـالنا         من   تمكننا   ةإن حقوق اإلنسان وحرياته األساسي     

حتياجاتنا الروحية وغيرها، وتقوم هذه الحقـوق       ااإلنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا وضمائرنا، وأن نفي ب       
ية في كل إنسـان بـاالحترام       على أساس مطلب البشرية المتزايد بحياة تتمتع فيها الكرامة والقيمة األصل          

 .والحماية
قبل نشئتها، لذلك تتميز هذه    ومن الثابت أن حقوق اإلنسان تولد مع اإلنسان نفسه واستقالالً عن الدولة، بل            

الحقوق بأنها كقاعدة عامة واحدة في أي مكان من المعمورة، فهي ليست وليدة نظام قانوني معين، إنما هي 
اعتبارها ذات الحقوق التي يجب االعتراف بها واحترامها وحمايتهـا، ألنهـا            تتميز بوحدتها وتشابهها، ب   

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فـي البـر والبحـر           (( جوهر ولب كرامة اإلنسان التي أكدها قوله تعالى         
وإن كان ثمة تمييز أو تغاير فإن ذلـك         )) ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال          

أي حـق   .. الحق في الحياة  : ومن ضمن الحقوق األساسية   .  لكل مجتمع وتقاليده وعاداته ومعتقداته     يرجع
..  المحاكمة العادلة  : وأمانه الشخصي  هحق اإلنسان في حريت   .. ة واألمان الشخصي   الحر هاإلنسان في حيات  

 . الطبيعي والعادل وتوفير حقوق الدفاع وغيرهاه أمام قاضيهأي محاكمت
 الدين
 وبشكل متبادل اإليمان، يعّرف عادة بأنـه االعتقـاد المـرتبط بمـا فـوق                يلح مثير للجدل يعن    مصط

وبالمفهوم . الطبيعة،المقدس واإللهي، كما يرتبط باألخالق، الممارسات والمؤسسات المرتبطة بذلك االعتقاد
مسيرة تطـور   و. كونتي تفسر عالقة البشر بال    الواسع، عّرفه البعض على أنه المجموع العام لإلجابات ال        

أما في عالم اليوم، فإن .  أخذت عددا هائال من األشكال في الثقافات المختلفة وبين األفراد المختلفيناألديان
 .عددا من ديانات العالم الرئيسية هي المنتشرة والغالبة
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 إرهاب

لروح  ويهدف إلى إضعاف ا    ،اإلرهاب هو أي عمل عدواني يستخدم العنف والقوة ضد المدنيين          
ويتخذ اإلرهاب أماكن متعددة بين العدو      . المعنوية للعدو عن طريق إرهاب المدنيين بشتّى الوسائل العنيفة        

فنجد اإلرهاب يستهدف الطائرات المدنية وما تتعرض       . إال ساحة المعركة التي يشّرع بها استخدام العنف       
وُيعرف كل من يضلع في     . ت واغتياالت له من اختطاف، والمدينة المكتظة بالسكان وما ينالها من تفجيرا         
 .بث الخوف والرهبة في قلوب اآلمنين باإلرهابي أو اإلرهابية

 تاريخ اإلرهاب 
العمل اإلرهابي عمل قديم يعود بنا بالتاريخ مئات السنين ولم يسـتحدث قريبـاً فـي تاريخنـا                   
متعصبين على ترويع اليهـود     ففي القرن األول وكما ورد في العهد القديم، همت جماعة من ال           . المعاصر

 .من األغنياء الذين تعاونوا مع المحتل الروماني للمناطق الواقعة على شرق البحر المتوسط

وفي القرن الحادي عشر، لم يجزع الحشاشون من بث الرعب بين اآلمنين عن طريق القتل، وعلى مدى                 
 إرهابهم وبرعوا في تحقيـق أهـدافهم        قرنين، قاوم الحشاشون الجهود المبذولة من الدولة لقمعهم وتحييد        

 .السياسية عن طريق اإلرهاب

 بـ التي يصفها المؤرخون ١٧٩٩ إلى ١٧٨٩متدة بين األعوام  المةننس حقبة الثورة الفرنسي وال 
باإلرهـاب  "، فقد كان الهرج والمرج ديدن تلك الفترة إلى درجة وصف إرهاب تلك الفترة               "فترة الرعب "

فلم يطل الهلع والرعب جموع الشعب الفرنسي فحسب، بل طال الرعب الشريحة            ". ةالممول من قبل الدول   
 .األرستقراطية األوروبية عموماً

 هـو   ، ما إرهابياً أو مجموعة ما إرهابية      اًويرى البعض أن من أحد األسباب التي تجعل شخص         
 أو  ،كانت اقتصادية إن  عدم استطاعة هذا الشخص أو هذه المجموعة من إحداث تغيير بوسائل مشروعة،             

ويرى البعض أن بتـوفير األذن      . عن طريق االحتجاج أو االعتراض أو المطالبة والمناشدة بإحالل تغيير         
من شأنه أن ينزع الفتيل من حدوث أو تفـاقم األعمـال            ) سواء أغلبية أو أقلية   (الصاغية لما يطلبه الناس     

 .اإلرهابية

 له القرآن أال وهو إرهاب      ااإلرهاب بمعنى إيجابي دع   إال أنه قد ورد في الدين اإلسالمي مفهوم          
، "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم             "العدو كما جاء في اآلية      

" القاعـدة "ن لجماعته   وولعل هذه اآلية من المبررات التي يتمسك بها أسامة بن الدن ومناصروه والمنظر            
 .ري وغيرهمكأبو هايبرا الكريت

تقبل التأويـل، ومنهـا الرهـب،        ن الكريم بصيغة واضحة ال    آوقد ورد معنى اإلرهاب في القر      
وأعـّدوا لهـم مـا      " األنفاليجابيا ألنه كذلك حيث جاء في القرآن الكريم في سورة           إواالسترهاب، وجاء   

تعلمـونهم اهللا    نهـم ال  خرين مـن دو   آاستطعتم من قّوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدّو اهللا وعدوَّكم و           
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 بل غير صـحيحة     ،الخلط في مفهوم اإلرهاب يرجع إلى ترجمة لغوية ليست غير دقيقة فحسب           ف". يعلمهم
المعّبر عنه اليوم باإلرهاب هو ما استُخِدم للتعبيـر       .  اإلنجليزية ذات األصل الالتيني    Terror لكلمة   مطلقاً

الذين  إنما جزاء " ريم في سورة المائدة     لكن ا آ ورد في القر   أخذا مما " الحرابة  " عنه في اللغة العربية كلمة      
 يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خالف                

وفي فترة الحقة توّسع فقهاء     " لّدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم      في ا  أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي      
اسـتغل الخلفـاء األمويـون      و. لينطبق على مخالفة أولي األمر     توسيع دالالت هذا التعبير،      اإلسالم في 

ما يعرف  والعباسيون هذا المفهوم، ومن بعدهم السالطين واألمراء ليشمل من يخالفهم الرأي في الحكم، أو
بـر عـن    لذا فمن الضروري البحث عن مصطلح أكثر دقـة يع         .بالمعارضين السياسيين على تعبير اليوم    

 .للترويع وفق الفهم اإلسالمي

 األعمال اإلرهابية
في تاريخنا المعاصر، كثيرة هي األعمال التي من شأنها ترويع المدنيين ومنها الجـرائم التـي                 

ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني مثل مذبحة دير ياسين ومذبحة كفر قاسم ومذبحة قبية ومجـازر       
 البقـر ومذبحة مدرسة بحر    ، ١٩٦٧ و ١٩٥٦سرى المصريين في حربي     ألوكذلك قتل ا  . صابرا وشاتيال 

كمـا كـان    . هم الدراسية صولف وهم داخل    ١٩٦٩طفال المدرسة عام    لي ضد أ  يسرائ نفذها الجيش اإل   التي
ومن ذلك ،للواليات المتحدة األمريكية باع طويل في ارتكاب جرائم اإلرهاب ضد العديد من شعوب العالم           

وفـي الحـرب    . حيث قتلت القوات األمريكية نحو مليون كـوري       ، في الحرب الكورية  فعلته أمريكا    ما
اإلرهاب األمريكـي نحـو      األمريكية ضد فيتنام ارتكب األمريكيون جرائم مماثلة إذ بلغ إجمالي ضحايا          

ومن أعمال اإلرهاب أيضا حادثة تفجير طائرة ألبان آم فوق          . مليوني فيتنامي من األطفال والنساء العزل     
ـ            بواسـطة الجـيش     ١٩٧٠ام  سماء لوكربي االسكتلندية، وإسقاط الطائرة الليبية فوق صحراء سيناء ع

وإسقاط الطراد األمريكي فنسنت للطائرة المدنية اإليرانية فوق مياه الخليج الفارسـي عـام              ، يسرائيلاإل
ولعل أكثـر   . ريكيةاألم  المبنى الفيدرالي في والية أوكالهوما     ر ومن أعمال اإلرهاب أيضا تفجي     ،١٩٨٩

ت وسقوط مبـاني    الحوادث التي هزت العالم بأسره تلك األحداث التي ألّمت بالواليات المتحدة من تفجيرا            
وتكّبد العـالم بأسـره خسـائر تقـّدر         ،التي خلّفت نحو ثالثة آالف قتيل أمريكي         ٢٠٠١  سبتمبر ١١في  

 .بمليارات الدوالرات

 من هو اإلرهابي؟
 فيه أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة باإلرهابي، نجد فـي العـالم العربـي               في الوقت الذي ُينعت    

ولعل السـبب يكمـن فـي       . واإلسالمي عدد غير هين من المتعاطفين معه ويرفضون وسمه باإلرهابي         
التبريرات الشرعية التي يقتدي بها بن الدن ومن يهتدي بفكره وتضفي صفة الشـرعية ألعمـال القتـل                  

تذهب تلـك    ضرب المصالح األمريكية، بل      بها منظمة القاعدة في حق الكثير بهدف      والتفجير التي قامت    
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أنها اإلرهابي األكبر كما عّبر عنه زعيم القاعـدة فـي      عية إلى وصف الواليات المتحدة ب     التبريرات الشر 
 .كثير من التسجيالت التلفزيونية

 قانون

ره، أعماله وردود أفعاله، وهـذا      القانون هو علم اجتماعي، موضوعه اإلنسان وسلوكه مع نظائ         
موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقة فـي أغلـب                 
األحوال، وهدفه حكم الجماعات اإلنسانية، حتى ال تترك العالقات بين الناس، عائليـة أو اقتصـادية أو                 

تحققت مقولـة الفيلسـوف بسـوت       سياسية، فوضى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، وإال صدقت و          
Bossuet " " سيد، فالكل سـيد،   حد فعل ما يشاء، وحيث الأ حيث يملك الكل فعل ما يشاءون ال يملك

كان البد للمجتمع من نظام يحكم العالقات بين الناس ويفرض األمـان             لذا". وحيث الكل سيد فالكل عبيد      
 .اجتماعيا بالدرجة األولىوللقانون مباحث كثيرة باعتباره علما . في المجتمع

ن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جدا، إ، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك ف أيضاًاًويعتبر القانون فن 
 .ويتضمن عددا من وجهات النظر واالستثناءات وذلك على خالف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء

التصرف التي تجيز وتحـدد حـدود العالقـات         القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد         
ولئك الذين ، والعالقة التبادلية بين الفرد والدولة ؛ باإلضافة إلى العقوبات ألوالمنظماتوالحقوق بين الناس 
 . للقانونالمؤسسة ال يلتزمون بالقواعد

 تشريع

 التي تبـيح أو     الدولة المختصة في    السلطة العامة الصادرة عن     العامة المجردة الملزمة   القواعدمجموعة  
 .  أو مجموعة حقوقاًحقتحظر أو تنظم 

 . وثيقة مكتوبة تصدر عن سلطة عامة مختصة في قاعدة قانونيةوبعبارة أخرى هو كل 

وقوتها حسب الدور الذي تلعبه في تنظيم الحياة االجتماعية ؛ ومن مظاهر             في أهميتها    التشريعاتوتتدرج  
 . هذا التدرج خضوع البعض منها للبعض اآلخر

  .المجلس التشريعيالسلطة المختصة بحسب األصل بسن التشريع هي 

التشريع قابل لإللغاء أو النسخ بحيث يمكن إزالته و وقف العمل به برفع قوته الملزمة بالنسبة للمسـتقبل                  
 .ويكون اإللغاء صراحة أو ضمنياً
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@áÓŠ@ÕzÜßR@

µiŠ‡n¾a@óÜÇ@ÊŒìm@æc@åØº@kíŠ‡nÜÛ@òí‹Äã@ñ†bß@IRH@
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 ٥٣٧انضمت مصر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالقرار الجمهوري رقم  
من قوانين البالد اعتباراً مـن      ، ونُشر بالجريدة الرسمية للبالد وباللغة العربية وأصبح قانوناً          ١٩٨١لسنة  
ماً هو األخذ في االعتبار أحكام الشـريعة        وقد أبدت مصر بوثيقتي التصديق تحفظاً عا      . ١٩٨٢أبريل   ١٤

 .اإلسالمية وعدم تعارض العهد معها

 في مصرللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  يالوضع القانون
العهد الدولي  حقوق اإلنسان في مصر بوجه عام والتي من بينها          لصكوك  وعن الوضع القانوني     

ـ            ن االتفاقيات إ ف ،محل التقرير الماثل   ي  الدولية بوجه عام تحكمها في مصر القواعد المنصوص عليهـا ف
 والتـي   ١٩٧١ من الدستور الدائم عام      ١٥١التي حلت محلها المادة      ١٩٦٤ من دستور عام     ١٢٥المادة  

 .تكون بمقتضاها تلك االتفاقيات بعد إتمام اإلجراءات الدستورية الخاصة بها بمثابة قانون من قوانين البالد              
الصكوك رئيس الجمهورية هو المنوط به إبرام        ":ي الذكر أن  تالفقرة األولى من المادتين سالف    وقد أوردت   

 وتكون لالتفاقية قوة القانون بعد إبرامها والتصديق        ،الدولية وإبالغها لمجلس الشعب بما يتناسب من البيان       
 ."عليها ونشرها وفقا لألوضاع المقررة

العهـد   ومن بينهـا     ،دولية المعنية بحقوق اإلنسان وحرياته    الالصكوك   على ما تقدم فإن      ترتيباًو 
 تعتبر بعد التصديق عليها ونشرها بمثابة قانون من القوانين الصـادرة عـن              ،محل التقرير الماثل  الدولي  

 وبالتالي تعتبر نصوصها بمثابة النصوص القانونية المصرية الصالحة للتطبيق والنافذة           ؛السلطة التشريعية 
 .سلطات في الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائيةأمام جميع ال

ن مبادئ حقوق اإلنسـان     إ ف ،حقوق اإلنسان في مصر   لصكوك  وبمقتضى ذلك الوضع القانوني      
 تتمتع فـي مصـر      ،محل التقرير الماثل  العهد الدولي    ومن بينها    ،وحرياته الواردة في االتفاقيات الدولية    

 :بالميزات اآلتية

 لمقررة للقاعدة الدستوريةحماية اال
األساسـية  دراج مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته إنه يترتب على  إ ف ، للنظام القانوني المصري   وفقاً 

في نصوص الدستور على نحو ما سلف بيانه أن تتمتع تلك المبادئ بالحماية المقررة للقاعدة الدسـتورية                 
صدور الدسـتور والمخالفـة لتلـك المبـادئ أو          وهو اعتبار كافة النصوص القانونية النافذة فعال وقت         

 قوانين قـد تصـدر عـن السـلطة          ةي كما أن ذلك أيضا ينسحب على أ       .المتعارضة معها غير دستورية   
 وقـت   أي ويستطيع بذلك كل ذي مصـلحة اللجـوء فـي            .التشريعية في وقت الحق على نفاذ الدستور      

                                                 
 .متدربين ، أو أن يوزع أية مادة يراها مناسبة يمكن للمدرب أن يقوم بتوزيع تلك المادة علي ال )٢(
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ل على حكمها بعدم دستورية تلك النصوص أو        لى المحكمة الدستورية العليا للحصو    إوباألوضاع المقررة   
بر األحكام الصادرة عن تلك المحكمة نهائية ونافذة على كافة السـلطات بالدولـة وتنشـر                ت وتع .القوانين

 .بالجريدة الرسمية للبالد
 حماية المقررة للقواعد القانونيةال

 باعتبارها قانونا من ، الماثلمحل التقريرالعهد الدولي  ومن بينها ،الدوليةالصكوك ن كافة أحكام إ 
 وتلتزم هذه السلطات    .قوانين البالد تتمتع بالتطبيق والنفاذ المباشر والفوري أمام جميع السلطات في الدولة           

 ويوفر ذلك بشكل مباشر الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها اللجوء -بأحكامها والقواعد التي نصت عليها 
 .خالفة وباألوضاع المقررة للحصول على الحقوق الناشئة عنها القضاء المختص وفقا لطبيعة المإلى

  الحماية الجنائية
المنصوص عليها   وقالتي من بينها الحق    ،ن كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور      إ 

كل  ُيعتبرالتي بمقتضاها    من الدستور    ٥٧ المقررة بالمادة     يتمتع بالحماية الجنائية   ،الماثلفي العهد الدولي    
اعتداء على أي من هذه الحقوق أو الحريات جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشـئة عنهـا                   

 .كفل الدولة تعويض المضرور منهاتبالتقادم و
ستند إلى نصوص دستورية تجعل مـن       ي ،محل التقرير الماثل  العهد الدولي   ويبين مما سلف أن      

 كما  ،ي على قمة المدراج التشريع    يرتبة القاعدة الدستورية التي تأت    علو لم ت وق والحريات التي يحميها   الحق
 من القوانين المصرية ويمكن لكل ذي مصلحة التمسك بأحكامـه أمـام كافـة               اًعتبر منذ نفاذه قانون   أنه يُ 

 .السلطات في الدولة
محـل  ولي  العهد الد  ومن بينها    ،الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان   الصكوك  ن  إوباستقراء ما تقدم ف    

 فهي تسمو من الناحية الفعلية والعملية       ، تتمتع في مصر من الناحية القانونية بطبيعة خاصة        ،التقرير الماثل 
 ، غيرها من القوانين بحكم اتصالها بالنصوص الدستورية المقررة لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية            لىع

 .٣إذ ال يجوز للمشرع الوطني التدخل في تعديلها
كـون فـي ضـوء      تطة المشرع الوطني في التدخل لتنظيم هذه الحقوق يتعـين أن            كما أن سل   

لمحكمة ا في مجتمعاتها حسبما استقر على ذلك قضاء         باطراد الدول الديمقراطية    اهالتزمتالمستويات التي   
الدولية الخاصة بحقوق   الصكوك  ما يضع وبحق    ذا   وه .ليه بالقسم الثاني  إ اإلشارة   تالدستورية حسبما سلف  

المتمثل في   ويكشف التطبيق العملي     . في مصر  ي خاصة على المدراج التشريع    ة ومرتب ةإلنسان في منزل  ا
 ومنها  ،الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان   الصكوك  لى نصوص   إألحكام القضائية استناد العديد من المحاكم       ا

ة لحقوق اإلنسان مرجعـا     الدوليالصكوك  التي اتخذت من    رة من المحكمة الدستورية العليا      األحكام الصاد 
 . عليهاةالدستورية المعروضللمنازعات  عند نظرها وتفسيرها للحقوق التي كانت محال أصولياً

 حرية االعتقاد الحكومة المصرية، المنظمات غير الحكومية ومالحظات لجنة حقوق اإلنسان 
                                                 

 القوانين النافذة ولكنها جزء منها ى البعض أن نصوص المعاهدات الدولية ال تسمو علىهناك خالف قانوني في تلك النقطة إذ ير )٣(
نه ال يجوز أدر المتيقن طبق عليها قواعد تنازع القوانين في حالة اختالف القانون الوضعي مع المعاهدة الدولية، ولكن القتو

 .للحكومة أن تسن قانونا يخالف معاهدة دولية بعد التصديق عليها
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زعمت فيـه  و ،ة لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحد   ى قدمت مصر تقريرها إل    ٢٠٠٣وفي عام    
 وقدمت دفاعا مستفيضا    ،ن حرية االعتقاد في مصر مكفولة ومصانة بنص الدستور والقانون المصريين          أ

 التزام مصر بالعهد الدولي للحقوق المدنيـة        ىعن موقفها هذا أوردته ضمن تقريرها الدوري الخاص بمد        
 .)٤( والسياسية

                                                 
 وفي محض دفاعها عن أوضاع ٢٠٠٣وقد أشارت مصر في تقريرها الثالث المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في عام  )٤(

 :الحرية الدينية في مصر إلى أن
ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو              . لوجدان والدين لكل إنسان الحق في حرية الفكر وا       .١

معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعـة، وأمـام        
 .المأل أو على حدة

 . في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختارهال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته .٢
ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضـرورية لحمايـة                      .٣

 .ياتهم األساسيةالسالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحر
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أوالدهم دينياً وخلقيـاً                     .٤

 .وفقاً لقناعاتهم الخاصة
 ٢ و١الفقرتان         
عتبارها من األصول الدستورية الثابتـة      التزمت جميع الدساتير المصرية بمبدأ حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية با            .٥

ومفاد ذلك أن يكون لكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من األديان والعقائد التـي يطمـئن إليهـا                   . المستقرة في كل بلد متحضر    
 من ٤٦وقد نصت المادة .  نفسه وأعماق وجدانهة سلطة عليه فيما يدين به في قرار    ةضميره وتسكن إليها نفسه وال سبيل ألي      

 ".تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية: "دستور الدائم على هذا المبدأ على النحو التاليال
 ١٦٠نصت المـادة    ، إذ    لهذه الحرية على النحو التالي     اًوقد جاء قانون العقوبات المصري مؤثماً لألفعال التي تشكل انتهاك          .٦

 :على تأثيم األفعال اآلتية
 . شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو تعطيلها بالعنف أو التهديدةمقاإالتشويش على  -
 لها حرمة عند أبنـاء      ىتخريب أو كسر أو إتالف أو تدنيس مبان معدة إلقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخر                 -

 .ملة أو فريق من الناس
  .سهايدنتانتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو  -
 : األفعال اآلتية على تأثيم١٦١نصت المادة و
 طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من األديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب                      -

 .تحريفاً يغير معناه
  .نوتقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليشاهده آخر -

فعال بالحبس والغرامة أو إحداهما وتشديد العقوبة إلـى السـجن إذا كانـت              وقد نص القانون على المعاقبة على تلك األ        .٧
 .كبت تنفيذا لغرض إرهابيارتُ

والتزاماً واحتراماً للحرية الدينية التي يكفلها الدستور المصري والشريعة اإلسالمية فإنـه بالنسـبة لألمـور المتصـلة                   .٨
صة لغير المسلمين وفقا لشرائعهم والصـادرة طبقـاً ألحكـام       باألحوال الشخصية للمصريين، تنطبق بشأنها اللوائح الخا      

وبالنسبة لمسائل المواريث والوصايا فقـد نـص        . وتسري أحكام الشريعة اإلسالمية بالنسبة للمسلمين     . القانون المصري 
ان المـورث  وإذا ك.  على أنه بالنسبة لقوانين الميراث والوصية فيسري بشأنها قانون البالد       ١٩٤٤ لسنة   ٢٥القانون رقم   

 .غير مسلم جاز لورثته أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى
 ٣لفقرة  ا 

تشير النصوص الدستورية والعقابية سالفة الذكر إلى ما تحظى به األديان وكتبها المقدسة في مصر من تقدير وحمايـة                    .٩
 ذات الوقت اإلطار العام الذي تُمارس فيه األديان السماوية          يكفلها القانون لألديان المختلفة وللذين يدينون بها وتشكل في        

وتشكل القيود الخاصة بالسالمة العامة والنظام العام أو الصحة العامة أو األخالق أو حقوق            . عن طريق الذين يدينون بها    



 

 ٢٠٤

 فجاء في ،تقارير موازية حول الموضوعوفي المقابل قدمت المنظمات غير الحكومية المصرية    
 :التقرير المقدم من مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء، تعليقا علي تقرير الحكومة المصرية ما يلي

 وقـد حكمـت     ،واإلسالم الديانات الثالث المسيحية واليهودية      أبناء ىال يحمي القانون المصري سو     .١
 عليا  ةق دستوري ٢لسنة  ٧ رقم   الدعوى في   ١٩٧٥ مارس   المحكمة الدستورية العليا بتاريخ األول من     

 اآلداب بالنظام وعدم منافـاة    اإلخالل مطلقة وحرية إقامة الشعائر الدينية مقيده بعدم         العقيدة حرية   بأن
 الحكـم   وأضافن األديان التي يحمي الدستور حرية القيام بشعائرها هي األديان السماوية الثالثة،             أو

 ما  ىالعقيدة البهائية هي عل   " ن  أ ب اللجنة ىإلومة المصرية في تقريرها المقدم      الذي استشهدت به الحك   
، من المسلمين يعتبـر مرتـداً     و ،من يدين بها  و ، المسلمين ليست من األديان المعترف بها      أئمةجمع  أ

ويعتبر هذا التفسير الدستوري الذي قالـت بـه         "  شعائرها   إقامة ذلك فالدستور ال يكفل حرية       ىوعل
 التي  الدولي من العهد١٨ بنص المادة  جسيماًه إخالالًدستورية وتمسك الحكومة المصرية بمة الالمحك

 فقط بل في أي     ة في دين من األديان السماوية الثالث      اإلنسان يعتقد   أن االعتقادلم تشترط لكفالة حرية     
 . مذهب ولو كان مخالفا لما تعتقده الدولةأودين 

شخصية إذ كانا مختلفـي     ال في مواد األحوال     اإلسالميةام الشريعة   ن ألحك ان المسيحي ايخضع الزوج  .٢
 وتعديالتـه   ١٩٢٩ لسنة   ٢٥ وتعديالته وقانون رقم     ١٩٢٥ لسنة   ٢٠رقم  الطائفة والملة وفقا للقانون     

 .أحكامه تعديل بعض ٢٠٠٠ لسنة ١ بالقانون رقم ٢٠٠٠ فبراير في ضمنت بالتعديل الصادر والتي

 هي المصدر الرئيسـي للتشـريع       اإلسالمية الشريعة   أن من   ه بما تنص علي    من الدستور  ٢ المادة   إن .٣
 الدعوى في   ١٩٨٢بريل  أ ٣ المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر        إليهمفادها حسب ما انتهت     

 دراسـة   اإلسـالمية  السلطة التشريعية لدراسة الشريعة      ىإل الخطاب   هتوجي"  ق   ٢٦ لسنة   ٣٣٩رقم  
 ". غيرها أو دولية أو اقتصادية أو جنائية أوظيم األحكام التفصيلية، مدنية كانت  بالتنىشاملة وتتول

لهـا   ءدااذر غيره من األديان هـو       أو اإلسالمي مناقشة للدين    أية أن القانون المصري يعتبر     إن 
شهر وال  أالتي تعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة          ومن قانون العقوبات     )٩٨المادة  (وذلك ثابت من نص     

 كل من استغل الدين في      ه جني ألفتجاوز  ت وال   ه بغرامة ال تقل عن خمسمائة جني      أوتجاوز خمس سنوات    ت
 أو تحقيـر    أو ة الفتن إثارة ألفكار متطرفة بقصد     ىأخر وسيلة   بأية أو الكتابة   أو التحبيذ بالقول    أوالترويج  
ه المادة كما هو الشأن فـي النظـام         ، وهذ  "إليهاالطوائف المنتمية   إحدى   أوحد األديان السماوية    أازدراء  

                                                                                                                                            
. ر عن الدين والمعتقداتاآلخرين وحرياتهم حدوداً يتعين مراعاتها وعدم الخروج عنها للكافة عند ممارستهم لحرية التعبي

وقد أوضحت المحكمة العليا التي حلت محلها المحكمة الدستورية العليا ذلك إذ أوردت أن حرية ممارسة الشعائر الدينية                  
وإقامتها ألي دين بما فيها األديان السماوية المعترف بها هي مقيدة بقيد عدم اإلخالل بالنظام العام وعدم منافاة اآلداب في  

 ).١٩٧٥مارس  ١ قضائية دستورية جلسة ٢ لسنة ٧الحكم الصادر في القضية رقم . (لذي تُقام فيهالبلد ا
وال يعد الدين سبباً للتمييز أو . ويعتبر الدين اإلسالمي هو الدين الرسمي للدولة طبقاً للدستور ويشكل المسلمون األغلبية .١٠

 . من الدستور٤٠دة أساساً لإلخالل بمبدأ المساواة أمام القانون المقرر بالما
 ٤الفقرة        
يتمتع اآلباء واألمهات واألوصياء القانونيون بكامل حريتهم لتأمين التعليم الديني واألخالقي ألطفالهم وذلك امتدادا  .١١

قاً ويعتبر الدين من المواد األساسية في التعليم األساسي ويتلقى الطلبة المناهج المقررة وف. لحريتهم في االنتماء لألديان
 .لديانتهم



 

 ٢٠٥

 تمنع بشكل مباشـر     أنها األديان السماوية من ناحية، كما       ىذدراء سو تحمي من اال   القانوني المصري ال  
 أبناء من   ة تعتبر كل دعوة موجه    أنها باعتبار   إليه أي دين في الدعوة      تباعا حرية   أوحرية مناقشة األديان    

 .)٥(دراء لهزا إليهم مامواالنض لتركة آخر دين أبناء إلىدين 
وقالت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان في تقريرها الموازي في الرد على تقريـر الحكومـة                
وحرية  بالمخالفة ألحكام هذا العهد ولما ينص عليه الدستور المصري من كفالة حرية العقيدة" نهإالمصرية 

كنائسهم أو ترميمها أو تجديدها   بناءفييحيين يزال يخضع حق المواطنين المسالممارسة الشعائر الدينية، 
إحـدى  بمصر، وبموجبه فإن مجرد إصالح دورة مياه  إلى تشريع من بقايا سيطرة الدولة العثمانية على

 إقامـة  فـي كما يتعرض حق المواطنين المسـيحيين  .الجمهورية الكنائس يتطلب صدور قرار من رئيس
وتخلق بعض مظاهر . دة من قبل بعض جماعات اإلسالم السياسيلالعتداءات المتزاي شعائرهم واحتفاالتهم

  وسائل اإلعالم وبرامج التعليم مناخا خصبا للتحـريض علـى  في الطائفي وضيق األفق الديني التعصب

الصمت أو   يتراوح بينالذييعززه موقف أجهزة الدولة و ، من قبل هذه الجماعاتالطائفيأعمال العنف 
اإلداري بموجب قـانون    تمارسها الجماعات اإلسالمية، فيما يكون االعتقالالتي على الضغوط التغاضي

 االتجـاه   إلى تحولهم   إلىالذين يشتبه    يننهو سبيل التعامل مع أولئك المواط     الطوارئ والتعرض للتعذيب    
 .)٦( المعاكس من اإلسالم إلى المسيحية

 تحقيق حرية الدين أو المعتقد      ىدوقد أبدت اللجنة في توصياتها النهائية بعض المالحظات على م          
تالحظ اللجنة بقلق االعتداءات على حرية الدين أو العقيدة، وتأسف اللجنة لمنع ممارسة " في مصر وقالت 

العقيدة المفروض على جماعة البهائيين، وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الضغوط التي تمـارس علـى                
 اإلسالم، والذين ينجحون في بعض الحـاالت، بفـرض          القضاء من جانب متطرفين ينسبون أنفسهم إلى      

ينبغي للدولة الطرف،   " ، و ) " من العهد  ١٩ و ١٨ و ١٤المواد  (تفسيراتهم الخاصة عن الدين، على المحاكم       
 من العهـد بالنسـبة لحقـوق        ١٨من ناحية العمل على أن يتطابق قانونها الداخلي وممارستها مع المادة            

، كما  ١٩٩٦ لسنة   ٣سيما القانون رقم    احية أخرى، تعزيز تشريعاتها، وال     ن أعضاء جماعة البهائيين، ومن   
 .)٧( من العهد١٩ و١٨ و١٤يتطابق مع المواد 

                                                 
 لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة خريف إلى التقرير الموازي المقدم من مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء –الحقيقية  )٥(

 .٢٠٠٣عام 
 .نساناإل  إلى اللجنة المعنية بحقوقين الثالث والرابع المقدمالدوري مصر يتقرير على تعليق المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان )٦(

(٧) Concluding observations of the Human Rights Committee : Egypt. 01/11/2002. CCPR/CO/76/EGY 
(Concluding Observations/Comments) 



 

 ٢٠٦



 

 ٢٠٧

@áÓŠ@ÕzÜßS@@

unÛa@Þë‡kíŠ‡@
Þëþa@âìîÛa@

 .رؤية عامة: اإلطار األممي الداعم لحقوق اإلنسان   ـ ) ساعتان (الجلسة األولى 

اإلطار األممي المنظم لحرية العقيدة ومنع العنصـرية        ـ  ) اعة الس ساعة ونصف (الجلسة الثانية   
 .والدعوة إلى العنف والكراهية

 .تدريب عملي على آليات األمم المتحدة لحماية حرية العقيدةـ ) ساعتان( الجلسة الثالثة 

 )ساعتان(أمسية ثقافية حول الحق في تغيير الدين 
 

ïãbrÛa@âìîÛa@

 .عصب والدعوة إلى الكراهية في الثقافات الشعبيةالتـ  )ساعتان( الجلسة األولى

 .النصوص والتطبيقات: حرية العقيدة في النظام الدستوري المصريـ   )ساعة(الجلسة الثانية 

 .النصوص وتطبيقاتها: جرائم العقيدة في قانون العقوبات المصريـ  )ساعة(الجلسة الثالثة 

 .ية العقيدة في قانون العقوبات المصريتدريب عملي على حرـ  )ساعتان(الجلسة الرابعة 
sÛbrÛa@âìîÛa@

 . إلى الكراهية وتأليب الطبقات في القانون المصريةالدعوـ ) ساعة(الجلسة األولى

عملي للدعوة إلى الكراهية والعنف فـي القـانون   تدريب  ـ  ) الساعةساعة ونصف(الجلسة الثانية
 .المصري

 .ة المصري لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينيةرؤية مجلس الدول ـ )ساعة(لجلسة الثالثةا

 عملي لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينيـة أمـام القضـاء   تدريب  ـ  )ساعتان(الجلسة الرابعة
 .اإلداري والدستوري

 .ختام التدريب وتوزيع الشهادات )ساعتان( المسابقة الثقافية  ـختام اليوم الثالث

 


