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 بسن اهلل الرمحن الرحين

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ هِنَ 

الْغَيِّ فَوَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُىثِ وَيُؤْهِن بِاللَّـهِ فَقَدِ 

اسْتَوْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْىُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّـهُ سَوِيعٌ 

 ﴾٦٥٢﴿عَلِينٌ

 

 صدق اهلل العظين 

  ٦٥٢: اآليتسىرة البقرة 
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 اهتناى شكز و

 املشزف على هذا البحث  إىلبالشكز اجلشٌل  أتقدم

 عباص عبدا لزمحيم.م.عبدالباسط 

هذا  إعدادملا قدهه يل هي اجلهد واملشىرة العلوٍت يف سبٍل 

 البحث .

 األمجلواىل كل هي قدم يل عىًا الجناس هذا البحث بالصىرة 

.... 

 التىفٍقوهي اهلل 
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 اإلهداء

 خري خلق اهلل واله الطٍبني الطاهزٌي    إىل

  أمجعنيصلىاث اهلل علٍهن 

 والدي العشٌش    إىل

 والدتً العشٌشة    إىل

 قسن الفاًىى احملرتهني  أساتذة    إىل

 هي ساهن يف جناح هذا البحث .....    إىل
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 مقدمة البحث 

حرٌة العقٌدة او الدٌن ال ٌرد علٌها إي قٌد فلكل إنسان إن ٌعتقد فً الدٌن الذي ٌثق 

صحته وٌرى فٌه نجاته وبصرؾ النظر عن موقؾ الدولة او رأي اآلخرٌن 

فاإلنسان إن ٌإمن بؤي دٌن سماوي أو ؼٌر سماوي وكل ما فً األمر ان اإلنسان 

اختٌاره ولقد أرست الشرٌعة اإلسبلمٌة الحرٌة الدٌنٌة فً هذه الحالة ٌتحمل نتٌجة 

فقد كرم هللا تعالى اإلنسان وقد مٌزه عن ساري المخلوقات بالعقل لكً ٌتفكر وٌعتبر 

لٌهتدي إلى العقٌدة الصحٌحة التً ٌقتنع بها وذلك بدون تقلٌد اعمً لآلخرٌن وببل 

وتعالى ) ال أكراه فً  ضؽط او أكراه على إرادته فً االختٌار حٌث ٌقول سبحانه

( وٌقول سبحانه وتعالى فً 256الدٌن قد تبٌن الرشد من الؽً ( ) البقرة اآلٌة 

خطابه إلى الرسول الكرٌم مبٌن له أهمٌته ) فذكر إنما أنت مذكر لست علٌهم 

(كما كفل اإلسبلم حماٌة أصحاب العقائد األخرى 21/22بمسٌطر ( ) الؽاشٌة اآلٌة 

لدولة اإلسبلمٌة حٌث ٌقول هللا سبحانه وتعالى ) ال ٌنهاكم هللا الذٌن ٌعٌشون فً ا

عن الذٌن لم ٌقاتلونكم فً الدٌن ولم ٌخرجوكم من دٌاركم إن تبروهم وتقسطوا إلٌهم 

(ولئلحاطة بالموضوع من جمٌع 8إن هللا ٌحب المقسطٌن ( ) الممتحنة( )اآلٌة 

المبحث االول ماهٌة حرٌة جوانبه قسمنا بحثنا هذا الى ثبلث مباحث تكلمنا فً 

الدٌن والمعتقد ومواثٌق حقوق اإلنسان منها .و قسمنا هذا المبحث الى مطلبٌن 

المطلب األول المقصود بحرٌة الدٌن والمعتقد والمطلب الثانً  موقؾ مواثٌق 

حقوق اإلنسان من حرٌة الدٌن والمعتقد و خصصنا المبحث الثانً موقؾ الدساتٌر 

عتقد و قسمنا هذا المبحث الى مطلبٌن المطلب األول موقؾ من حرٌة الدٌن والم

الدساتٌر المقارنة من حرٌة الدٌن والمعتقد و المطلب الثانً  موقؾ الدساتٌر 

 العراقٌة من حرٌة الدٌن والمعتقد .
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 المبحث األول

 .ماهية حرية الدين والمعتقد وموقف مواثيق حقوق اإلنسان منها

 المقصود بحرية الدين والمعتقد -المطلب األول:

والُحرُّ بالضم نقٌض العبد والجمع أحرار وحرار والحرة نقٌض االمة -الحرٌة لؽة: -أوال:

اعتقه وفً الحدٌث من فعل كذا وكذا فله عدل  والجمع حرائر .وتحرٌر الرقبة عتقها.وحررة

محرر أي اجر معتق المحرر الذي جعل من العبٌد حراً فاعتق  ٌقال حر العبد ٌحر حرارة اي 

حار حراً.
(1)

 

وتحرٌر الولد أن ٌفرده  لطاعة هللا عز وجل وخدمة المسجد وقوله تعالى 

ذْْ))
ِ
َرإنَْ إْمَرَأُتْ كَامَتِْ إ ْ ِِعْ ْ َرّبِ ّنِ

ِ
َْماِْفْ هََذْرُتْ إ ًرإ تَْطِنْ ََلَ ََّمَْأهَْتْ فَتَلَدَّلْْ ُمَحرَّ ه

ِ
ْْۖإ ِميعُْ ِمّنِ (( إمَْؼِويُْ إمسَّ

(2)
. 

هذا قول امرأة عمران ومعناه جعلته خادما ٌخدم فً متعبداتك والحر الفعل الحسن ٌقال ما هذا 

منك بحر أي بحسن وجمٌل 
(3)

. 

وع للمصادر المنزلة القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة من خبلل الرج -الحرٌة اصطبلحا :-ثانٌا:

على الرؼم من عدم ذكر الحرٌة بلفظها فٌها فؤن الباحث فٌها ومن خبلل نصوصها ٌجد الحظ 

الوفٌر الذي أخذه مفهوم الحرٌة ومصطلح الحرٌة فقد وردت مشتقات من كلمة الحرٌة مثل 

كلمة تحرٌر فً 

ّلَّْ ُمْؤِمنًا يَْلُتلَْ َأنْْ ِمُمْؤِمنٍْ َوَماََكنَْآلٌة))
ِ
ًْ إ َوَمنْْ َخَطبٔ ًْ ُمْؤِمنًا كَتَلَْ ۚ  ََّمةٌْ َوِديَةٌْ ُمْؤِمنَةٍْ َركََدةٍْ فَتَْحرِيرُْ َخَطبٔ ْ ُمَسو

ِ
إ

َْأنْْ مَٰىبَْىِلِْ ّلَّ
ِ
كُوإ إ دَّ ْنََْكَنِْمنْْ يَصَّ

ِ
ْفَا ن ُمْؤِمنَةٍْ َركََدةٍْ فَتَْحرِيرُْ ُمْؤِمنٌْ َوُىوَْ مَُكْْ ػَُدوٍّْ كَْومٍْ ۚ 

ِ
َْوإ ََْكنَْْۚۖ

َْوتَيََْنُمْْ ِمنْْ ََّمةٌْ فَِديَةٌْ ِميثَاٌقْ كَْوٍمَدْينَُكْ َلْٰ ُمَسو
ِ
رِيرُْ َأْىِلِْ إ ْفََمْنْ ُمْؤِمنَةٍْ َركََدةٍْ َوََتْ ۖۚ

دْْ مَمْْ ِْ ِمنَْ ثَْوتَةًُْْمتََتاِتَؼْيِْ َشيَْرْينِْ فَِصَيامُْ ََيِ ُْ َوََكنَْ ْۚ  إّللَّ (( َحِكميًا ػَِوميًا إّللَّ
(4)

. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,الموقع االلكترونً 117,ص2112علً بن حسٌن بن احمد ,رسالة ماجستٌر ,كلٌة الشرٌعة بالرٌاض , (1)

www.neewafurat.com 

 (.35آل عمران ) (2)

 .7علً بن حسٌن بن احمد ,مصدر سابق ص (3)

 (.92اء )سورة النس (4)

 

http://www.neewafurat.com/
http://www.neewafurat.com/
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لم ٌتفق الفبلسفة والكتاب والفقهاء  على معنى واحد للحرٌة بل ذهبوا مذاهب شتى فً التعرٌؾ 

بها والنظر الٌها وٌرجع هذا كما هو معلوم الى اختبلؾ معنى الحرٌة باختبلؾ الزمان والمكان 

ذلك الحق  .ولكنهم مع ذلك التقوا على عناصر معٌنة فٌها فنجد أن  لوك ٌرى فً الحرٌة أنها

فً فعل أي شًء تسمح به القوانٌن بٌنما ٌرى روسو على وفق تصوره الفلسفً الخاص به أنها 

طاعة اإلرادة العامة فً حٌن ٌذهب فقهاء آخرون الى أنها تعنً اإلحاطة بسلطة طاؼٌة أو أنها 

القدرة على انتخاب شخص جدٌر بالطاعة ,أو ما تعنٌه من تؤكٌد كٌان الفرد تجاه سلطة 

الجماعة أو انعدم القسر الخارجً
(1)

. 

وبصرؾ النظر عن اتفاق الفقهاء على معنى محدد للحرٌة أو اتفاقهم على بعض عناصرها فان 

فقهاء هذا االتجاه الثانً اعتمدوها  أساسا    للقانون الدستوري وقد عزز من موقفهم هذا ظهور 

ساتٌر المكتوبة كؤثر مباشر لفلسفة الفكرة الدستورٌة وما رافقها من   ذٌوع    حركة    الد

القانون الطبٌعً والعقد االجتماعً ودعوة الشعوب حكامها الى إصدار دساتٌر تقٌد بها سلطات 

الحكم المطلق وتسجٌل حقوق األفراد وحرٌاتهم وما ٌتلزمه من ضمانات حتى ارتبط نداء 

الشعوب بدعواتها للحرٌة بنداءها للدساتٌر
(2)

. 

وٌقصد بها حرٌة اإلنسان فً اعتناق الدٌن والمبدأ الذي ٌرٌده وحرٌته  -حرٌة العقٌدة والدٌن:

فً أن ٌمارس شعائر ذلك الدٌن سواء فً الخفاء ام فً العبلنٌة وحماٌته من األكره على 

اعتناق عقٌدة معٌنة أو على ممارسة المظاهر الخارجٌة أو االشتراك فً الطقوس المختلفة 

عقٌدة وحرٌته فً تؽٌٌر دٌنه أو عقٌدته كل ذلك فً صدور النظام وعدم مناؼاة لدٌن أو 

األدب
(3)

. 

وكذلك ٌمكن أن ٌقصد بها أي حرٌة العقٌدة بؤنها حق كل إنسان فً اختٌار واعتناق ما ٌإدي 

الٌه اجتهاده فً الدٌن فبل ٌكون لؽٌره الحق فً إكراهه على عقٌدة معٌنة أو على تؽٌٌر ما 

وسٌلة من وسائل اإلكراه وقد اقر اإلسبلم هذه الحرٌة  وترك لكل فرد الحرٌة التامة فً ٌعتقده ب

أن بكون عقٌدته بناء على ما ٌصل الٌه عقله ونظره الصحٌح وأساس االعتقاد فً اإلسبلم 

النظر العقلً والبحث والتفكٌر فً آٌات هللا وال محكاة وال تقلٌد وال أكراه ولٌس اضمن لحرٌة 

د من ذلك .االعتقا
(4)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة منشؤة المعارؾ باإلسكندرٌة ,كرٌم ٌوسؾ احمد ,الحرٌات العامة فً األنظمة السٌاسٌة, المعاصر (1)

 .24,ص1987,

 .31مصدر سابق ,ص  ,كرٌم ٌوسؾ احمد ,الحرٌات العامة فً األنظمة السٌاسٌة, المعاصرة (2)

 81-81,ص2113,مكتبة السنهوري ,بؽداد ,1, طحنون خالد ,حقوق اإلنسانحمٌد  (3)

,الموقع 69-68,ص2115,كلٌة الحقوق بجامعة دي بول,   1المعهد الدولً لحقوق اإلنسان,ط (4)

 .www.ihrli.orgااللكترونً
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العقٌدة الدٌنٌة وفً مقدمتها قوله تعالى( وهناك العدٌد من اآلٌات القرآنٌة التً تكفل حرٌة
(1)

. 

كما ٌمكن تعرٌؾ حرٌة الدٌن هً الطرٌقة المستقٌمة التً من هللا لعباده لٌكونوا مإمنٌن عاملٌن 

على ما ٌسعدهم فً الدنٌا واآلخرة وهذه األحكام منها عقائدٌة خلقٌة فقهٌة عملٌة أو هو 

دة وتنظٌم العبلقات االجتماعٌة وتهذٌب األخبلق مجموعة الفرائض واألحكام التً تتصل بالعقٌ

وترفع من مستواها ومن العلوم أن أهم الشرائع السماوٌة هً الشرٌعة اإلسبلمٌة ,المسٌحٌة 

,الٌهودٌة ,وقد اشتركت هذه الرساالت السماوٌة بدعوة اإلنسان الى الخٌر والمحبة واألخوة 

سان وتعرٌفه بواجبه تجاه نفسه ونحو والسبلم وقد اقتصر بعضها على مخاطبة ضمٌر اإلن

خالقه ونحو اآلخرٌن بحدود معٌنة كما هو الحال فً المسٌحٌة وتجاوزت هذه الحدود الشرٌعة 

الٌهودٌة بٌنما امتازت الشرٌعة اإلسبلمٌة بقواعدها المنظمة لمختلؾ العبلقات بصورة شاملة 

لشإون الدنٌا والدٌن
(2)

. 

رٌة حق اإلنسان فً اختٌار المعتقد الذي ٌرٌده وان ٌكون حرا أما حرٌة المعتقد ٌقصد بهذه الح

فً ممارسة شعائر ذلك الدٌن فً السر والعبلنٌة وحرا فً أن ال ٌلزم على أي دٌن انطبلقا من 

معنى الحرٌة نفسه الذي  ٌجب أن ٌوفر لهذا  اإلنسان أمكانٌة االختٌار 
(3)

. 

ً اإلسبلم احترام عقائد اآلخرٌن وأدٌانهم وعدم وتعرؾ حرٌة العقٌدة والدٌن أٌضا بؤنها تعنً ف

إكراههم على الدخول فً اإلسبلم والسماح لهم بؤداء عباداتهم بشرط عدم التعارض مع 

الشرٌعة اإلسبلمٌة 
(4)

. 

(من الدستور )حرٌة األدٌان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدٌنٌة مكفولة 25ونصت المادة )

م الدستور والقوانٌن وان ال ٌتنافى مع اآلداب العامة والنظام على أن ال ٌتعارض ذلك مع أحكا

لكن فكرة اآلداب العمة والنظام العام فكرة  1971العام ( فهذه الحرٌة مكفولة ضمن دستور 

 واسعة ٌحتاج الى تحدٌدها من خبلل القوانٌن .

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .99:اآلٌة سورة ٌونس  (1)

,منشورات الحلبً  1د.احمد فاضل حسٌن,الشرٌعة اإلسبلمٌة مصدر للحقوق والحرٌات العامة,ط (2)

 .42,  ص2115الحقوقٌة,لبنان 

,دار مكتبة الحامد للنشر  2د.فٌصل شنطاوي ,حقوق اإلنسان والقانون الدولً اإلنسانً,ط (3)

 .78,ص2111والتوزٌع,األردن,

 .149د.احمد فاضل حسٌن ,مصدر سابق ص (4)
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ٌوجد فً القران الكرٌم عدة اٌآت اعتمد علٌها الفقهاء والمفسرٌن للتؤكٌد على حرٌة العقٌدة فً 

ْكفُْر اإلسبلم وأولها : ) ٌا ْن  ًِّ ۚ فاما ْشُد ِمنا اْلؽا ٌَّنا الرُّ با ٌِن ۖ قاْد تا اها ِفً الدِّ الا إِْكرا

ُ ِبالطَّ  هللاَّ ا ۗ وا اما لاها ِة اْلُوْثقاٰى الا اْنِفصا كا ِباْلُعْروا ْمسا قاِد اْستا ِ فا ٌُْإِمْن ِباَّللَّ اُؼوِت وا

لٌِمٌ  ِمٌٌع عا (سا
(1)

. 

بالرؼم من أن هذه اآلٌة الكرٌمة واضحة وضوح الشمس أال أن بعض الفقهاء وعلى رأسهم 

منسوخ القران لكن رأي ابن حزم هنا ال  ابن حزم قد ذهب إلى القول بان هذه اآلٌة الكرٌمة من

ٌقبله العقل وال المنطق الن مبدأ النسخ ال ٌكون أال بؤٌة تنسخ آٌة أخرى وقد رد الشافعً على 

رأي ابن حزم بقوله أنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب حٌث قال تعالى )(
(2)

. 

لعصر الذي فٌه القران ومع ذلك لم تكن حرٌة العقٌدة والدٌن لم تكن مقررة أو معترفا بها فً ا

جاء القران الكرٌم ٌعلن كلمة العقل وحرٌة العقٌدة والدٌن فً ؼٌر لبس فً أكثر من موضع 

اُؼوِت ومما جاء فٌه ) ْكفُْر ِبالطَّ ٌا ْن  ًِّ ۚ فاما ْشُد ِمنا اْلؽا ٌَّنا الرُّ با ٌِن ۖ قاْد تا اها ِفً الدِّ الا إِْكرا

ِ فاقاِد اسْ  ٌُْإِمْن ِباَّللَّ لٌِمٌ وا ِمٌٌع عا ُ سا هللاَّ ا ۗ وا اما لاها ِة اْلُوْثقاٰى الا اْنِفصا كا ِباْلُعْروا ْمسا (تا
(3)

. 

َها اْلَكافُِرونَ وقوله تعالى ) َوََل أََنا َعاِبٌد َما   َوََل أَْنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبدُ   ََل أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ   قُلْ َيا أَيُّ

(  َلُكْم ِديُنُكْم َولَِي ِدينِ   أَْنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبدُ َوََل   َعَبْدُتمْ 
(4)

. 

ُِّكْْ ِمنْْ إمَْحق ْ َوكُلِْوقال تعالى) ْفََمنْْ َرج ّنَّْ فَوَْيْكُفرْْ َشاءَْ َوَمنْْ فَوُْيْؤِمنْْ َشاءَْ ۚۖ
ِ
ْإ اِمِميَْ َأْغتَْدّنَْ ۚ  ْمْ َأَحاَطْ َّنًرإ ِنوظَّ ِِبِ

نْْ
ِ
إِدكُيَاْ َْوإ تَِغيثُوإ ُُسَ إُبْ ِتئَْسْ ْۚ  إمُْوُجوهَْ يَْشِوي ََكمُْميْلِْ ِتَماءٍْ يُغَاجُوإ يَس ْ َ (ُمْرثََفلًا َوَساَءْتْ إمَّشَّ

(5)
. 

ْنْوٌحدد عبلقة المسلمٌن بؽٌر المسلمٌن فً قوله تعالى )
ِ
َوإ

ي أَٓمنُوإ ِمنُْكْْ َطائَِفةٌْ ََكنَْ ِ وإ يُْؤِمنُوإ مَمْْ َوَطائَِفةٌْ ِتوِْ ُأْرِسوُْتْ ِِبَّلَّ ْٰ فَاْصِِبُ ُكَْ َحّتَّ ُْ ََيْ إمَْحاكِِْ َوُىَوَخْيُْ تَْينَنَاْ  إّللَّ

(ينَْ
(6)

. 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .256سورة البقرة ,اآلٌة  (1)

دار , 1أ.د.فوزٌة العشماوي ,حرٌة العقٌدة بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة واإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان,ط (2)

 .3,ص2112مكتبة الحامد للنشر, األردن, 

 .256سورة البقرة ,اآلٌة  (3)

 سورة الكافرون. (4)

 .29سورة الكهؾ,اآلٌة  (5)

 .87سورة األعراؾ,اآلٌة  (6)
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ُْ يََْنَاُكُْ َّلْ)وال ٌقطع هذا الخبلؾ سبٌل العبلقات الودٌة فٌقول هللا تعالى  يَنْ إّللَّ ِ ْإَّلَّ َغِن

ينِْ ِفْ يَُلاثِوُوكُْْ مَمْْ رُِجوكُْْ َومَمْْ إّلِ وُهْْ َأنْْ ِدََيِركُْْ ِمنْْ ُُيْ نَّْ َوثُْلِسُطوإ ثََِب 
ِ
ْمْ ْإ هَْْيِ

ِ
َْ إ ةْ  إّللَّ (إمُْمْلِسِطيَْ َُيِ

(1)
. 

مع  وهو فً سبٌل منع األسباب التً تإثر فً تؤمٌن حرٌة العقٌدة ٌحدد للمإمنٌن به سبٌل الجدل

َلْٰؼٌرهم فٌقول )
ِ
ْإ ِّمَْ َسِخيلِْ إْدُع نَةِْ َوإمَْمْوِغَظةِْ ِِبمِْحْْكَةِْ َرت ِْهَْ َوَجاِدمْيُمْْ ْۚۖ إمَْحس َ َِِّت ْ َأْحَسنُْ ِِبم  ۚ

نَّْ
ِ
َّمَْ إ (ِِبمُْميْتَِدينَْ َأْػلَُْ َوُىوَْ ْۚۖ َسِخيِلِْ َضوََّؼنْْ ِتَمنْْ َأْػلَُْ ُىوَْ َرت

(2)
. 

َْيَْتعالى )وٌطبع لهم نموذجا للجدل فً قوله  َلْٰ ثََؼامَْوإ إْمِكتَاِبْ َأْىلَْ كُْل
ِ
َمةٍْ إ َْوتَيْنَُكْْ َسَوإءٍْ ََكِ تَْينَنَا

ّلَّْ هَْؼُحدَْ َأّلَّْ
ِ
َْ إ ُْدونِْ َأْرَِبِبًْ تَْؼًضا يَتَِّخَذتَْؼُضنَا َوَّلْ َشيْئًا ِتوِْ وَُّْشِكَْ َوَّلْ إّللَّ ِْ ِمْن نْْ إّللَّ

ِ
ْفَا َّْوإ ۚ  ْ إْشيَُدوإ فَُلومُوإ ثََوم ِتبَّنَّ

(ُمْسِوُمونَْ
(3)

َمْنْ َلَٓمنَْ َرت مَْ َشاءَْ َومَوْْ.وٌذكرهم بان الخبلؾ فً العقٌدة أمر طبٌعً فٌقول تعالى )

يًؼا َُك يُمْْ إْلَْرِضْ ِفْ َْأفَبَهَْتْ ََجِ ْٰ إمنَّاَسْ تُْكِرهُْ ۚ  ( ُمْؤِمِنيَْ يَُكوهُوإ َحّتَّ
(4)

. 

علٌه واله وسلم( بؤنه مجرد بشر لئلنذار والقران بعد ذلك زاخر بوصؾ الرسول )صلى هللا 

والتبلٌػ والبشارة والهداٌة وتذكٌر الداعٌة بؤنه لٌس له أي سلطان تجاه مخالفته  ومن ذلك قوله 

ا تعالى ) أانا ُل وا ا أاْعما ِرٌُئونا ِممَّ لُُكْم ۖ أاْنُتْم با ما لاُكْم عا لًِ وا ما ُبوكا فاقُْل لًِ عا ذَّ إِْن كا وا

عْ  ا تا ِريٌء ِممَّ لُونا با (ما
(5)

. 

وقد جاء سلوك المسلمٌن متفقا مع أمر القران فتضمنت كل كتب الصلح التً عقدوها مع ؼٌر 

المسلمٌن ,تؤمٌن األخٌر على عقائدهم وشعائرهم  ,فجاء فً صلح الرسول)صلى هللا علٌه واله 

رسول وسلم( مع نصارى نجران فً جنوب الجزٌرة )ولنجران وحاشٌتها جوار هللا وذمة النبً 

هللا على أموالهم وأراضٌهم وملتهم ؼائبهم وحاضرهم وبٌعهم وكل ما تحت أٌدٌهم من قلٌل أو 

كثٌر وال ٌؽٌروا أسقؾ من أسقفٌتهم  وال راهب من رهبانٌتهم ,وال كاهن من كهانتهم ,ولٌس علٌه 

دٌة او دم جاهلٌة (
(6)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8رة الممتحنة, اآلٌة سو (1)

 .125سورة النحل ,اآلٌة  (2)

 .64سورة آل عمران ,اآلٌة  (3)

 .99سورة ٌونس, اآلٌة  (4)

 . 41سورة ٌونس,االٌة (5)
ر الثقافة للنشر والتوزٌع, دا, 1ط ,قانون الدولً العام حقوق اإلنساند.عبد الكرٌم علون ,الوسٌط فً ال (6)

 .37-36, ص2114اإلصدار الثانً ,األردن
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مهمة النبً الكرٌم فً قوله ))أن أنت أال نذٌر((وٌطلب من الرسول اال ٌحزن على وٌبٌن      

الذٌن ٌسارعون فً الكفر من الذٌن قالوا آمنا بؤفواههم ولم تإمن قلوبهم وٌعاقب نبٌه الكرٌم لشدة 

َْحرصه على أٌمان الناس حتى ٌكاد ٌهلك نفسه فٌقول له ) ْنْ ِرِهْْأٓثَْ ػََلْٰ هَْفَسمَْ َِبِخعٌْ فَوََؼّلَّ
ِ
إ

َذإْإمَْحِديِثَْأَسًفا يُْؤِمنُوإ مَمْْ ( ِِبَهَٰ
(1)

. 

ََّماَْأّنَْوطلب منه أن ٌعلن للناس جمٌعا انه بشر مثلهم ٌوحى الٌه فقال تعالى ) ه
ِ
ْ يُوَحْٰ ِمثْوُُكْْ ثَََّشٌْ كُْلْإ ََلَّ ِ

إ

ََّما يُُكْْ َأه مَهَٰ
ِ
وٌْ إ مَهَٰ

ِ
ْفََمْنََْكنَْ َوإِحدٌْ إ وِْ ِملَاءَْ يَْرُجو ۚۖ ِّ ِّوِْ ِتِؼَحاَدةِْ يَُّْشِكْْ َوَّلَْْصاِمًحا َِعًَلْ فَوَْيْؼَملْْ َرت (َأَحًدإ َرت

(2)
. 

 المطلب الثاني

 م/موقف ومواثيق حقوق اإلنسان من حرية الدين والمعتقد

 

تنص جمٌع المواثٌق الدولٌة المتعلقة بحقوق اإلنسان على حرٌة العقٌدة والدٌن والفكر وٌشمل      

هذا الحق حرٌة تؽٌٌر الدٌانة أو العقٌدة وكذلك األعراب عنها بالتعلٌم والممارسة وإقامة الشعائر 

ن ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة وال ٌجوز إخضاع أي شخص لئلكراه الذي م

شؤنه أن ٌعطل حرٌته فً االنتماء الى احد األدٌان أو العقائد التً ٌختارها وفً هذا المضمار ٌمكن 

أن تخضع حرٌة الفرد فً التعبٌر عن دٌاناته أو معتقداته فقط للقٌود المنصوص علٌها فً القانون 

حقوق اآلخرٌن  والتً تستوجبها السبلمة العامة والنظام العام أو الصحة العامة أو األخبلق أو

وحرٌاتهم األساسٌة باحترام حرٌة اآلباء واألمهات واألوصٌاء القانونٌن عند أمكانٌة تطبٌق ذلك فً 

تؤمٌن التعلٌم الدٌنً أو األخبلقً ألطفالهم تمشٌا مع معتقداتهم الخاصة ومنذ عدة سنوات واألمم 

مع ذلك فان الدراسات لم المتحدة تعمل جادة من اجل إصدار إعبلن متعلق بالتسامح الدٌنً و

تستكمل بعد 
(3)

. 

وقد أعلنت حرٌة الدٌن أو المعتقد فً مٌثاق األمم المتحدة وفً اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان كما 

( من العهد الدولً 13( من العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والمادة )4118أن المادتٌن )

قٌة منظمة العمل الدولٌة المتعلقة بالتمٌٌز فً مجال االستخدام للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة واتفا

والمهن واتفاقٌة الٌونسكو الخاصة بمكافحة التمٌٌز فً مجال التعلٌم تضمنت جمٌعها أحكاما تتعلق 

بحق كل شخص فً أظهار أو ممارسة دٌنه أو معتقده
(4)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6سورة الكهؾ,اآلٌة  (1)

 .111سورة الكهؾ ,اآلٌة  (2)
دار الثقافة للنشر والتوزٌع ,عمان , 2ط د.ؼازي حسن صبار ,الوجٌز فً حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة , (3)

 141,ص1997,   

 1997عمان ,1, طد.عبد الكرٌم خضٌر الوسٌط فً القانون الدولً العام الكتاب الثالث )حقوق اإلنسان ( (4)

 .59ص
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المتظمن 55/36أصدرت الجمعٌة العمة لؤلمم المتحدة قرارها  1981تشرٌن الثانً  25وفً       

أعبلنا بشؤن القضاء على جمٌع أشكال التعصب والتمٌٌز القائمٌن على أساس الدٌن أو المعتقد وقد 

ر نصت المادة األولى من اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان على أن لكل إنسان الحق فً حرٌة التفكٌ

والوجدان والدٌن وٌشمل هذا الحق حرٌة األٌمان بدٌن أو بؤي معتقد ٌختاره وحرٌة أظهار دٌنه أو 

معتقده عن طرٌق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة  والتعلٌم سواء بمفرده أو مع جماعة وجهرا أو 

ار بحرٌة الفكر سرا أما المادة السادسة فقد فصلت الحقوق والحرٌات التً تتفرغ وتترتب عن اإلقر

والوجدان والدٌن والمعتقد وهً حرٌة ممارسة العبادة وحرٌة أقامه وصٌانة المإسسات الخٌرٌة 

 واإلنسانٌة وحرٌة التعلٌم الدٌنً والكتابة

الدٌنٌة وممارسة الطقوس وؼٌر ذلك وٌبلحظ على هذا اإلعبلن انه قد كرس لحماٌة حرٌة التفكٌر 

حماٌة الحرٌات الدٌنٌة فحسب وإنما اتخذ لنفسه مجاال أوسع  والوجدان والدٌن فلم ٌقتصر على

وارهب وهو حماٌة الحرٌة العقلٌة والوجدانٌة بصفة عامة سواء تعلقت هذه الحرٌة باالعتقاد الدٌنً 

وبؽٌره من صور االعتقاد وصنوفه على أن التناقض الً ٌنتج من تطبٌق نصوص هذا اإلعبلن فً 

لى األفكار والعقائد الدٌنٌة وؼٌر الدٌنٌة التً تدخل فً صمٌم بناءها العمل انه ٌضفً حماٌة حتى ع

المعرفً مصادرة حرٌة اآلخرٌن فً الفكر والعقٌدة والوجدان فلٌس ؼرٌبا على األذهان انه رؼم 

أن اإلعبلن ٌكفل حرٌة اإللحاد فقد لعبت النظم السٌاسٌة التً كانت تتبنى اإللحاد عقٌدة رسمٌة دور 

تنكٌل بالمإمنٌن ومحاربة األدٌان  قاطبةمشهور فً ال
(1)

. 

( لؤلفراد فً كل دٌن فً 23( حرٌة العقٌدة والفكر والرأي وما جاء فً المادة )22وتضمن المادة)

ممارسة شعائرهم الدٌنٌة كما لهم الحق فً التعبٌر عن أفكارهم عن طرٌق الممارسة أو العبادة أو 

جوز حرمان األقلٌات من حقها فً التمتع بثقافتها أو أتباع ( انه ال 29ٌالتعلٌم وجاء فً المادة )

تعالٌم دٌاناتها وهنا نجد تؤثٌر الشرٌعة اإلسبلمٌة واضحا فالشرٌعة تدعو الى حرٌة التفكٌر وإقامة 

العقٌدة على العلم وجاء اإلسبلم بتشرٌعات متسامحة مع بقٌة األدٌان وأوجبت على الفرد الدعوة 

سنة واحترام أراء اآلخرٌن بالحكمة والموعظة الح
(2)

. 

(من اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان ان لكل شخص حق فً حرٌة الفكر 18كما تنص المادة)

والوجدان والدٌن وٌشمل هذا الحق حرٌته فً تؽٌٌر دٌنه او معتقده وحرٌته فً أظهار دٌنه أو 

جماعة وأمام المؤل أو على حدهمعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلٌم بمفرده او مع 
(3)

. 

كما أن حرٌته العقٌدة وممارسة الشعائر الدٌنٌة مكفولة وال ٌجوز تعرٌض احد إلجراءات تقٌد 

ممارسة هذه الحرٌات مع مراعاة القانون والنظام العام 
(4)

. 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79-78,حقوق اإلنسان والقانون الدولً اإلنسانً ,مصدر سابق ,ص د.فٌصل شنطاوي (1)

 .168د.احمد فاضل حسٌن ,الشرٌعة اإلسبلمٌة مصدر للحقوق والحرٌات العامة ,مصدر سابق ,ص (2)

لبنان –د.لٌنا الطبال ,االتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسان ,المإسسة الحدٌثة للكتاب ,طرابلس  (3)

 .128,  ص2111,

 (من المٌثاق اإلفرٌقً لحقوق اإلنسان والشعوب.8مادة)ال (4)
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وكذلك أن لكل شخص الحق فً حرٌة التفكٌر ولضمٌر والدٌن وٌشمل هذا الحق فً حرٌة       

ٌنه أو معتقده بالتعبد والممارسة وقامة تؽٌٌر دٌنه أو معتقده وكذلك حرٌته الشخص فً اعتناق د

الشعائر الدٌنٌة بطرٌة فردٌة أو جماعٌة وفً نطاق علنً أو خاص وال ٌجوز إخضاع حرٌة 

اإلنسان فً أظهار دٌنه أو معتقده إال للقٌود التً ٌفرضها القانون والتً تكون ضرورٌة فً مجتمع 

لصحة العمة أو األخبلق العامة أو لحماٌة دٌمقراطً لصالح السبلمة العامة ولحماٌة النظام أو ا

 حقوق وحرٌات اآلخرٌن.

والحق فً حرٌة الدٌن والمعتقد والوجدان ٌشمل أٌضا حرٌة اعتناق أو تؽٌٌر الدٌن أو المعتقد وهً 

حرٌة ال ٌجوز إخضاع أي شخص لقٌود تنتقص من حرٌته اعتناق او تؽٌٌر دٌنه او معتقداته 

انه ال ٌجوز إخضاع أي شخص لئلكراه بفرض منع الشخص من  وٌستنبع من ذلك من باب أولى

اعتناق أو تؽٌٌر دٌنه أو معتقداته أو أرؼامه على ذلك وبكلمات أخرى فان ذلك ٌعنً ان دٌن 

 الشخص أو معتقداته ٌجب أن تظل فً جمٌع األوقات حسب اختٌاره تماما.

درٌس تحترم الدولة حق اآلباء فً عند ممارسة أي وظائؾ ٌتم االضطبلع بها فً صدد التعلٌم والت

كفالة هذا التعلٌم  والتدرٌس وفقا لقناعاتهم الدٌنٌة والفلسفٌة 
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( من االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان .9(المادة )1) 
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 المبحث الثاني 

 موقف الدساتير من حرية الدين و المعتقد 

 

لئلنسان الحق فً اختٌار الدٌانة التً ٌعتنقها او تؽٌٌر مذهبه او تؽٌٌر طائفته و 

مبعث هذا الحق هو ما نصت علٌه معظم الدساتٌر العربٌة و األجنبٌة من توفٌر 

و الدٌانة و ارتباطها  الحرٌة المطلقة للعقٌدة و ذلك نظرا ألهمٌة حرٌة العقٌدة

بضمٌر الشخص و وجدانه حٌث ٌبلحظ اهتمام الدساتٌر و المواثٌق الدولة بها و 

 النص علٌها و ضمان توفٌر الحماٌة لمباشرتها . 

 و هذا ما سنعرضه ضمن المبحثٌن التالٌٌن : 

 موقؾ الدساتٌر المقارنة من حرٌة الدٌن و المعتقد  -المطلب األول :

 موقؾ الدساتٌر العراقٌة من حرٌة الدٌن و المعتقد  -: المطلب الثانً
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 المطلب األول 

 موقف الدساتير المقارنة من حرية الدين و المعتقد 

الدساتٌر المقارنة ذهب اؼلبها الى النص على حرٌة العقٌدة و الدٌن كما ان        

الحق فً حرٌة المعتقد و الدٌن أؼلبٌة الدساتٌر أؼلبٌة الدساتٌر المقارنة أقرت فً 

لكل إنسان بصفة عامة حٌث تضمنت الدساتٌر المقارنة النص على حرٌة العقٌدة و 

الدٌن كما تضمنت الدساتٌر حماٌة هذه الحرٌة و عدم التعرض لها من قبل اآلخرٌن 

و تضمنت هذه الدساتٌر حماٌتها فذهب اؼلبها إلى النص على حرٌة العقٌدة و مثال 

ور الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الذي نص على انه )) ال ٌجوز للكونجرس ذلك دست

ان ٌصدر اي قانون خاص بإقرار دٌن من األدٌان او منع حرٌة ممارسته ((
(1)

 . 

و دستور اٌطالٌة بنصه على ان )) للجمٌع ان ٌعلنوا بحرٌة عن عقٌدتهم الدٌنٌة على 

اي صورة من الصور .... ألخ ((
(2 )

 . 

المانٌا االتحادٌة بنصه على ان )) حرٌة العقٌدة و حرٌة االعتقاد و كذلك  و دستور

حرٌة اعتناق مذهب فً الدٌن او احد الذاهب العالمٌة مصونة و ال ٌجوز المساس 

بها (( و منع الدستور االلمانً )) أجبار احد على اداء الخدمة المسلحة اثناء الحرب 

ون اتحادي االحكام التفصٌلٌة الخاصة بذلك اذا كان ذلك ٌخالؾ عقٌدته و ٌنضم قان

))
(3 )

. 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1991التعدٌل األول للدستور الصادر فً عام  (1

 . 1947المادة التاسعة عشر من الدستور االٌطالً لسنة  (2

 . 1949المادة الخامسة عشر من الدستور األلمانً لسنة  (3
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دستور سوٌسرا على حرٌة الضمٌر و العقٌدة بقوله )بكفل الدستور و نص 

حرٌة الضمٌر والعقٌدة ولكل شخص الحق فً اختٌار دٌنه واعتقاده الفلسفً 

بحرٌة وان ٌجاهر بهما فردٌا او جماعٌا(
(1)

. 

وٌبلحظ ان دستور المانً وسوٌسرا كانا اكثر من دستور الوالٌات المتحدة 

ٌن حرٌة الدٌن واالعتقاد المذهبً والفلسفً .اما بالنسبة واٌطالٌا فً التمٌٌز ب

للدساتٌر العربٌة فقد ذهب عدد منها الى النص على ان االسبلم دٌن الدول 

الرسمً 
(2)

. 

ٌان سماوٌة اخرى ؼٌر ذا النص من وجودافراد ٌعتنقون ادوال ٌمنع ه

ٌتعارض مع االسبلم وحماٌة الدولة لحرٌة القٌام بشعائر تلك االدٌان لما ال 

النظام العام اومنافاة االداب وٌبلحظ ان دستور مورٌتانٌا نص على ان 

)االسبلم دٌن الشعب والدولة (
(3)

. 

اما دستور سورٌا نص على ان )دٌن رئٌس الجمهورٌة االسبلم (
(4)

. 

فً حٌن اورد دستور السودان نص ٌنسجم مع التركٌبة السكانٌة للببلد بنصه 

فٌه االعراق والثقافات وتتسامح  تتؤلؾوطن جامع على ان)دولة السودان 

الدٌانات واالسبلم دٌن ؼالب السكان والمسٌحٌة ولمعتقدات العرقٌة اتباع(
(5)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.1999المادة الخامسة عشر من الدستور السوٌسري لسنة  (1

 .6, المؽرب م2, الجزائر م2ذلك دستور األردن ممن الدساتٌر التً نصت على  (2

المادة الخامسة من الدستور مع اإلشارة الى ان دٌباجة دستور مورٌتانٌا تنص على  (3

تمسك الشعب المورٌتانً بالدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ وبمبادىء الدٌمقراطٌة الواردة 

 تحدٌدها فً اإلعبلن العالمً لحقوق االنسان.

 م.1973األولى من الدستور السوري لسنة  المادة الثالثة الفقرة (4

 .1998المادة األولى من الدستور السودانً لسنة  (5
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هذا وٌبلحظ ان عدد من الدساتٌر العربٌة لم تكشؾ بانص على ان االسبلم دٌن 

الدولة الرسمً وانما اضافت الٌه عبارة )والشرٌعة االسبلمٌة مصدر رئٌسً 

للتشرٌع(
(1)

. 

االساس للحكم فً السعودٌة الى النص على ان فً حٌن ذهب النظام 

)المملكة العربٌة السعودٌة دولة عربٌة اسبلمٌة ذات سٌادة تامة دٌنها االسبلم 

ودستورها كتاب وسنة رسوله...( واضافت كذلك)تحً الدولة عقٌدة 

االسبلم(
(2)

. 

من اما موقؾ الدساتٌر العربٌة من حرٌة العقٌدة فٌبلحظ تباٌنها فً ذلك فمنها 

نص على حماٌة الدولة على حرٌة القٌام بشعائر االدٌان والعقائد على ان ال 

ٌخل ذلك بالنظام العام او ٌنافً االداب العامة ومنها من نص على كفالة 

حرٌة العقٌدة وحرٌة ممارسة الشعائر الدٌنٌة 
(3)

. 

ومن الدساتٌرالتً اخذت بهذا النوع االول دستور االردن 
(4)

. 

رات ودستور االما
(5)

.ودستور المؽرب 
(6)

.ودستور عمان
(7)

. 

اما التً اخذت بالنوع الثانً فهً دستور البحرٌن اذ نص على ان )حرٌة 

الضمٌر مطلقة وتكفل الدولة حرمة دور العبادة وحرٌة ىالقٌام بشعائر االدٌان 

والمواكب واالجتماعات الدٌنٌة طبقا للعادات المرعٌة فً البلد(
(8.) 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,الكوٌت 2,البحرٌن م7نصت على ذلك  دساتٌر كل من االمارات المتحدة م  (1

,الٌمن حٌث نصت المادة الثالثة منه على ان )دٌن الدولة االسبلم والشرٌعة 2م

,اما دستور سورٌا 2مصر م,1,قطر م4االسبلمٌة هً اساس التشرٌع (,فلسطٌن م

فلم ٌاخذ نفس النص ,ونصت الفقرة الثانٌة من المادة الثالثة على ان )الفقه االسبلمً 

 مصدر رئٌسً للتشرٌع (

 .1992المادة االولى والثالثة من الدستور السعودي لسنة  (2

 .83د.حمٌد حنون خالد,حقوق االنسان ,مصدر سابق ,ص (3

)تحمً الدولة حرٌة القٌام بشعائر االدٌان والعقائد طبقا للعادات المرعٌة فً المملكة  (4

 .14ما لم تكن مخالفة للنظام العام واالداب العامة (,م

 .32)حرٌة القٌام بشعائر الدٌن طبقا للعادات والتقالٌد المرعٌة مصونة ...الخ(,م (5

 .6)الدولة تظمن لكل واحد ممارسة شإونه الدٌنٌة (,م (6

 .28)حرٌة القٌام بالشعائر الدٌنٌة طبقا للعادات المرعٌة المصونة ....الخ(, (7

 م.2112المادة الثانٌة والعشرٌن من الدستور البحرٌنً , (8
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دستور وكذلك  

(7(.فلسطٌن)6(.سورٌا)5(.جٌبوتً)4(.تونس)3(.الكوٌت)2(.الصومال)1الجزائر)

مع الدساتٌر العربٌة التً  اما دستور لبنان فٌاتً بنص ٌتباٌن(. 9(. مصر)8.قطر)

سبق ذكرها وذلك انسجاما مع واقع المجتمع فً لبنان اذا نصت المادة التاسعة  منه 

على )حرٌة االعتقاد مطلقة والدولة بتادٌتها فروض االجبلل َّلل تعالى تحترم جمٌع 

االدٌان والمذاهب فتكفل حرٌة اقامة الشعائر تحت حماٌتها (وٌبلحظ ان دستور 

تعامل مع هذا الحق بتفصٌل اكثر من الدساتٌر العربٌة االخرى وذلك  السودات

بنصه على ان )لكل انسان الحق فً حرٌة الوجدان والعقٌدة الدٌنٌة وله حق اظهار 

دٌنٌه او معتقده ونشره عن طرٌق التعبد والتعلٌم او الممارسة او اداء الشعائر او 

او شعائر او عبادات ال ٌرضاها  الطقوس وال ٌكره احد على عقٌدة  ال ٌإمن بها

طوعا وذلك دون اضرار بحرٌة االختٌار للدٌن او اٌذاء مشاعر االخرٌن او انظام 

العام وذلك كما ٌفعله القانون (
(11)

. 

اؼلب الدساتٌر االخرى اقرت بالحق فً  حرٌة المعتقد لكل انسان بصفة  كماان

عامة فالدستور االردنً اقر بحرٌة المعتقد وذلك بنصه على ان )تحمً الدولة القٌام 

بشعائر االدٌان والعادات طبقا للعادات المرعٌة فً المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام 

العام او منافٌة لآلداب (
(11)

الدستور الكوٌتً على حرٌة المعتقد بؤن )حرٌة ونص  .

االعتقاد مطلقة وتحمً الدولة حرٌة القٌام بشعائر االدٌان طبقا للعادات المرعٌة على 

ان ال ٌخل ذلك بالنظام او ٌنافً اآلداب (
(12)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .36)ال مساس بحرٌة المعتقد ...الخ( م (1

)حرٌة االعتقاد مكفولة لكل شخص وله ان ٌعلن بحرٌة عن دٌنه وان ٌقٌم شعائرها وان  (2

 .29ٌتبع تعالٌمها .......الخ( م

)حرٌة االعتقاد مطلقة وتحمً الدولة حرٌة القٌام بشعائر االدٌان طبقا للعادات المرعٌة  (3

 .35......الخ( م

وتحمً حرٌة القٌام بالشعائر  )الجمهورٌة التونسٌة تظمن حرمة الفرد وحرٌة المعتقد (4

 .5الدٌنٌة ما لم تخل باالمن العام ( م

 .11)ٌملك كل شخص الحق فً حرٌة الفكر واالعتقاد والدٌن والعبادة .......الخ( م (5

 .35)حرٌة االعقاد مصونة وتحترم الدولة جمٌع االدٌان ........الخ ( م (6

 .18ولة ....الخ( م)حرٌة العقٌدة والعبادة وممارسة الشعائر الدٌنٌة مكف (7

 .51)حرٌة العبادة مكفولة للجمٌع وفقا للقانون ...الخ(  (8

 .46)تكفل الدولة حرٌة العقٌدة وحرٌم ممارسة الشعائر الدٌنٌة ( م (9

 م.1998(من الدستور السودانً لسنة 24المادة ) (11

 م.1952( من الدستور االردنً لسنة 24المادة ) (11

 .1962(من الدستور الكوٌتً لسنة 35المادة ) (12
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( منه ولم ٌختلؾ عنه فً ذلك 5وكفل الدستور التونسً هذه الحرٌة فً المادة )     

( منه والتً نصت على 36الدستور الجزائري الذ كفل اٌضا هذه الحرٌة فً المادة )

انه )ال مساس بحرمة المعتقد ..(واشار دستور جزر القمر الى حرٌة المعتقد فً 

ٌن الناس فً الحقوق والواجبات دون تمٌٌز دٌباجته حٌث نصت على المساواة ب

بٌنهم من حٌث المعتقد او  الدٌن مما ٌعنً انه , اقر ضمنا بحرٌة المعتقد ,اما دستور 

جٌبوتً فقد نص بشكل صرٌح وواضح على الحق فً حرٌة المعتقد والدٌن ضمن 

بٌة (.وتظمن النظام االساسً للحكم فً المملكة العر11األنظمة القانونٌة المادة)

(منه على 26السعودٌة مما ٌشٌر الى الحق فً حرٌة العقٌدة حٌن نص فً المادة )

ان الدولة تحمً حقوق االنسان وفق الشرٌعة االسبلمٌة ولم ٌختلؾ عنه فً ذلك 

(منه ,وكذلك الحال 35الدستور السوري الذي نص على هذا الحق فً المادة )

الحق فً حرٌة المعتقد فً المادة بالنسبة للدستور الصومالً الذي نص اٌضا على 

(منه ,ولم ٌختلؾ عنه فً ذلك القانون االساسً لدولة فلسطٌن الذ نص على هذا 29)

(منه,وكذلك الحال بالنسبة للدستور القطري الذ كفل بموجب 18الحق فً المادة )

(منه حرٌة المعتقد للجمٌع وفقا للقانون ومقتضٌات جماٌة النظام العام 51المادة )

(منه 2داب العامة .ونص الدستور اللٌبً اٌضا على حرٌة المعتقد فً المادة )واال

.ولم ٌختلؾ عنه فً ذلك الدستور المصري الذي كفل هذه الحرٌة فً المادة 

(منه .اما الدستور المورٌتانً ,فلم ٌتظمن فً مواده ما ٌنص بشكل صرٌح 46)

لتزامه بمبادئ اإلعبلن وواضح على حرٌة المعتقد ولكنه اعلن فً دٌباجته عن ا

( والمٌثاق االفرٌقً لحقوق االنسان والشعوب 1948العالمً لحقوق االنسان )

( واالتفاقٌات الدولٌة التً وافقت علٌها مورٌتانٌا 1981)
(1)

. 

ونص الدستور الكوٌتً على حرٌة المعتقد بقوله )حرٌة االعتقاد مطلقة وتحمً 

طبقا للعادات المرعٌة على اال ٌخل ذلك بالنظام الدولة حرٌة القٌام بشعائر االدٌان 

العام او ٌنافً اآلداب(
(2)

اما الدستور السودانً فقد نص على الحق فً حرٌة المعتقد .

 بشكل واضح وصرٌح حٌث نص على ان )تحترم الدولة الحقوق الدٌنٌة التالٌة : 

 العبارة والمجتمع وفقا لشعائر اي دٌن او معتقد وإنشاء أماكن لتلك ( أ)

 اإلؼراض والمحافظة علٌها . 

 انشاء المإسسات الخٌرٌة واإلنسانٌة المناسبة. ( ب)

تملك وحٌازة األموال الثابتة والمنقولة ومنع وحٌازة واستعمال االدوات  ( ت)

 والمواد البلزمة المتعلقة بطقوس او عادات اي دٌن او معتقد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, منشورات الحلبً 1ط الخطبً ,حقوق االنسان وظماناتها الدستورٌة ,د.مهدي محمد  (1

 .133-132لبنان,ص –,بٌروت الحقوقٌة 

 م. 1962(من الدستور الكوٌتً لسنة 35المادة ) (2
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 كتابة واصدار وتوزٌع المطبوعات الدٌنٌة . ( ث)

 تدرٌس الدٌن و المعتقد فً االماكن المناسبة لهذه االؼراض. ( ج)

المساهمات المالٌة الطوعٌة او اي مساهمات اخرى استقطاب واستبلم  ( ح)

 من االفراد او المإسسات الخاصة او العامة .

تدرٌب او تعٌٌن او انتخاب او استخبلؾ زعماء الدٌن المناسبٌن حسبما  ( خ)

 تتطلبه مقتضٌات ومعاٌٌر اي دٌن او معتقد .

 مراعاة العطل واالعٌاد والمناسبات وفقا للعقائد الدٌنٌة . ( د)

باالفراد والجماعات فٌما ٌتعلق بامور الدٌن والعقٌدة على االتصال  ( ذ)

المستوٌٌن المحلً والعالمً
(1)

. 

فروض  وكذلك نص الدستور اللبنانً على ان )حرٌة االعتقاد مطلقة والدولة بتؤوٌتها

االجبلل كله تعالى تحترم جمٌع االدٌان والمذاهب وتكفل حرٌة اقامة الشعائر الدٌنٌة 

تحت حماٌتها على ان ال ٌكون فً ذلك اخبلل فً النظام وهً تضمن اٌضا لبلهلٌن 

على اختبلؾ والئهم ولهم احترام نظام االحوال الشخصٌة والمصالح الدٌنٌة (
(2)

. 

ى حرٌة المعتقد حٌث نص على ان ) حرٌة الضمٌر وكذلك نص دستور البحرٌن عل

مطلقة وتكفل الدولة حرٌة دور العبادة وحرٌة القٌام بشعائر االدٌان والمواكب 

واالجتماعات الدٌنٌة طبقا للعادات المرعٌة فً البلد(
(3)

. 

وفً االعبلن الدستوري للجماهٌر العربٌة اللٌبٌة فقد نصت على ان ) ان تحمً 

قٌام بشعائر االدٌان طبقا للعادات المرعٌة (الدولة حرٌة ال
(4)

. 

وقد اقرت الدساتٌر المصرٌة المتعاقبة الحرٌة الدٌنٌة والحرٌة فً اختٌار العقٌدة 

( وتنص على 12م كان ٌخصص للحرٌة الدٌنٌة مادتٌن المادة )1923فدستور سنة 

رٌة القٌام ( وتنص على ان تحمً الدولة ح13ان ) حرٌة االعتقاد مطلقة والمادة )

بشعائر االدٌان والعقائد طبقا للعادات المرعٌة فً الدٌار المصرٌة على ان ان ال 

 ٌخل ذلك بالنظام العام وال ٌنافً االداب (.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.1998المادة السادسة من الدستور السودانً لسنة  (1)

 .3المعدل م. 1926لسنة المادة التاسعة من الدستور اللبنانً  (2)

 م.2112المادة الثانٌة والعشرٌن من الدستور البحرٌنً لسنة  (3)

 م.1969المادة الثانٌة من الدستور اللٌبً لسنة  (4)
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المادتٌن  م خصص لهذه الحرٌة نصا واحدا جمع فٌهاحكام1956ودستور سنة        

( ان ) حرٌة االعتقاد مطلقة وتحمً الدولة حرٌة 43السابقتٌن فقررا فً المادة )

القٌام بشعائر االدٌان والعقائد طبقا للعادات المرعٌة فً مصر على ان ال ٌخل ذلك 

( منه 34م فاورد فً المادة )1964فً النظام العام او ٌنافً االداب (وجاء دستور 

الحرٌتٌن السابقتٌن  1971( سالفة الذكر. ولقد واجه دتور 43نصا شبٌها بالمادة )

( التً تقضً بان ) تكفل الدولة حرٌة العقٌدة 46فً نص واحد وهو نص المادة )

وحرٌة مارسة الشعائر الدٌنٌة (. كما اكد الدستور المصري على الصفة االلزامٌة 

) التربٌة الدٌنٌة مادة ( منه والتً تنص على ان 19للتعلٌم الدٌنً وذلك فً المادة )

اساسٌة فً مناهج التعلٌم العام ( وٌستفاد مما تقدم ان المشرع قد التزم فً جمٌع 

الدساتٌر المصرٌة مبدأ حرٌة العقٌدة او الدٌن باعتبارها االصول الدستورٌة الثابتة 

المستقرة فً كل بلد محضر
(1)

( من الدستور المصري على 34.كما تنص المادة )

ة العقٌدة وحماٌة الشعائر الدٌنٌة حٌث تنص على ان ) حرٌة االعتقاد حماٌة حرٌ

والعقائد طبقا للعادات المرعٌة على  بشعائر األدٌانمطلقة وتحمً الدولة حرٌة القٌام 

( من الدستور 12ان الٌخل ذلك بالنظام العام او ٌنافً العادات (. نصت المادة )

لمحكمة الدستورٌة بعدم دستورٌة التً على ان حرٌة االعتقاد مطلقة (.كما قضت ا

تمثل تمٌٌزا بٌن االفراد وإخبلال بالمساواة حٌث أرست المحكمة الدستورٌة المصرٌة 

العلٌا مبدأ هاما فً خصوص التمٌٌز بٌن المصرٌٌن على اساس الدٌن قوامه انما ٌعد 

ز شانا مصرٌا عاما ال محل فٌه لخصوصٌة العقٌدة وذاتٌتها الروحٌة , ال ٌجو

التمٌٌز بٌن المصرٌٌن فً خصوصه واذا كانت المحكمة الدستورٌة قد وضعت 

ضابطا عاما قوامه التسوٌة بٌن المصرٌٌن دون تمٌٌز فانها عادت واكدت ذلك من 

خبلل وضع ضابط اخر ٌتسم بالسعة والشمول فالمبدأ االخٌر الٌتعلق بموضوع 

عد شؤنا مصرٌا معٌن وانما قوامه حضر التمٌٌز بٌن المصرٌٌن فٌما ٌ
(2)

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  د.محمد صبلح عبد البدٌع السٌد,الحماٌة الدستورٌة للحرٌات العامة بٌن المشرع والقضاء 1)

 .195م , صفحة 2119, الطبعة الثانٌة,دار النهضة العربٌة , القاهرة , 

حمزة, حماٌة الحقوق السٌاسٌة فً القانون الدستوري المصري, دار النهضة  ( د.ٌاسر2)

 .55م , صفحة 2119العربٌة ,القاهرة,
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كما تضمنت الدساتٌر العربٌة والدساتٌر المقارنة الحق فً الدٌن او المعتقد ومنها 

( على ان ) حرٌة القٌام بشعائر الدٌن 32الدستور اإلماراتً حٌث نصت المادة )

للعادات المرعٌة مصونة على ان ال ٌخل ذلك بالنظام العام او ٌنافً اآلداب طبقا 

( 22العامة (وكذلك نص الدستور البحرٌنً على حرٌة العقٌدة حٌث نصت المادة )

على ان ) حرٌة الضمٌر مطلقة وتكفل الدولة حرمة دور العبادة وحرٌة القٌام 

بقا للعادات المرعٌة فً البلد(بشعائر االدٌان والمواكب واالجتماعات الدٌنٌة ط
(1)

. 

 المطلب الثاني

 موقف الدساتير العراقية من حرية الدين والمعتقد

ان جمٌع الدساتٌر العراقٌة قد اجمعت على ان االسبلم دٌن الدولة واشارت الدساتٌر 

العراقٌة الى حرٌة الدٌن والمعتقد ونصت علٌها جمٌع الدساتٌر العراقة المتعاقبة 

م وهو اول دستور للعراق على حرٌة الدٌن والمعتقد وتوالت 1925الدستور فنص 

م فً النص على حرٌة الدٌن والمعتقد 1925الدساتٌر العراقٌة التً تلت الدستور 

م الذي تضمن االشادة الى حرٌة 2115وصوال الى دستور العراق الحالً دستور 

ً صدرت قبله . وذلك ما نفصله الدٌن والمعتقد فقد اورد نصا اوسع من الدساتٌر الت

اجمعت دساتٌر العراق على ان االسبلم دٌن الدولة اال انها  فً المطلب الثانً,

م ضمن الباب االول ) 1925اختلفت فً الباب الذي وضع ضمنه فورد فً دستور 

م فً الباب االول ) الجمهورٌة العراقٌة 1958حقوق الشعب (.فً حٌن ورد دستور 

م حٌث ورد 1964ان بناء الدولة , والشًء نفسة بالنسبة لدستور ( الذي اختص ببٌ

ضمن االب االول ) الدولة ( اال انه لم ٌكشؾ بالذكر مبدأ االسبلم دٌن الدولة ولكنه 

( فضبل عن نصه فً 3اضاؾ الٌه عبارة ) والقاعدة االساسٌة لدستورها (المادة )

ولة دٌمقراطٌة اشتراكٌة تستمد المادة االولى منه على ان ) الجمهورٌة العراقٌة د

اصول دٌمقراطٌتها واشتراكٌتها من التراث العربً وروح االسبلم ماتقدم ٌلزم 

الدولة باحترام احكام الشرٌعة االسبلمٌة وال تخالؾ التشرٌعات التً نستها تلك 

( فً الباب 3م فاورد عبارة االسبلم دٌن الدولة فقط )م 1971االحكام .اما دستور 

نص على ان االسبلم دٌن 2115جمهورٌة العراق( فً حٌن ان دستور  االول )

الدولة الرسمً وهو مصدر اساس للتشرٌع وال ٌجوز سن قانون ٌتعارض مع ثوابت 

احكام االسبلم واورد هنا النص فً الباب االول) المبادئ االساسٌة ( ومع اجماع 

دولة اال انها كفلت الحرٌة الدساتٌر العراقٌة موضوع الدراسة على ان االسبلم دٌن ال

 الدٌنٌة لبلخرٌن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشورات  ,1ط ( المحامً وسٌم حسام الدٌن االحمد , الدلٌل فً الحقوق والواجبات العامة ,1)

 وما بعدها. 65م , صفحة 2111,حلبً الحقوقٌة , بٌروت , لبنان ال
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اذ نصت على حرٌة العقٌدة مع تباٌن فً الصٌاؼة والمضمون ففٌما ٌتعلق فٌه 

م نصت على حرٌة العقٌدة مع التباٌن فً الصٌاؼة والمضمون 1925دستور 

(منه على ان ) االسبلم دٌن الدولة الرسمً 13م نصت المادة )1925بدستور 

ه محترمة التمس , وحرٌة القٌام بشعائره المؤلوفة فً العراق على اختبلؾ مذاهب

وتضمن لجمٌع ساكنً الببلد حرٌة االعتقاد التامة وحرٌة القٌام بشعائر العبادة وفقا 

لعاداتهم ما لم تكن مخلة باالمن والنظام ومالم تنافً االداب ( وٌبلحظ على ان 

النص السابق اقرره بحرٌة االعتقاد لجمٌع ساكنً الببلد وعلى ان نص ان االسبلم 

لرسمً وان ذلك ال ٌمنع اصحاب الدٌانات االخرى باقامة شعائر العبادة دٌن الدولة ا

وفقا لعاداتهم وقد تعزز المفهوم السابق من خبلل المادة الثامنة والسبعٌن التً نصت 

على ان ) تشمل المجالس الروحانٌة الطائفة المجالس الروحانٌة الموسوٌة والمجالس 

وتخول سلطة القضاء بقانون خاص( اما  الروحانٌة المسٌحٌة وتإسس تلك المجالس

م فنص على ان ) حرٌة االدٌان مصونة وٌجب احترام الشعائر الدٌنٌة 1958دستور 

( وفً 12على ان ال تكون مخلة بالنظام العام وال متنافٌة مع االادب العامة ()م 

م فً المادة الثامنة والعشرٌن فٌة وكذلك دستور 1964المعنى نفسه اخذ دستور 

م فً المادة الخامسة والعشرٌن 1971
.

 

حٌث نص الدستور العراقً على ان االسبلم دٌن الدولة الرسمً وحرٌة القٌام 

بشعائره المالوفة فً العراق على اختبلؾ مذاهبه محترما ال تمس وتضمن لجمٌع 

ساكنً الببلد حرٌة االعتقاد التامة او حرٌة القٌام بشعائر العبادة وفقا لعاداتهم مالم 

كن مخلة باالمن والنظام ومالم تناؾ االداب العامةت
(1)

. 

م على ان ) االسبلم دٌن الدولة (1958ونص كذلك الدستور العراقً المإقت 
(2)

. 

ونص كذلك على ان ) حرٌة االعتقاد والتعبٌر مضمونة وتنضم بقانون 
(3)

. 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1925عشر( من الدستور العراقً لسنة المادة )الثالثة  (1)

 .1958المادة ) الرابعة ( من الدستور العراقً لسنة   (2)

 .1958المادة ) العاشرة ( من الدستور العراقً لسنة  (3)
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ونص اٌضا على حرٌة الدٌن والمعتقد حٌث نص على ) حرٌة االدٌان مصونة 

ال تكون مخلة بالنظام  وٌنضم بقانون اداء وظٌفتها على ان ال تكون وظٌفتها على ان

العام مع االداب العامة وال متنافٌة مع االداب العامة (
(1)

. 

م على حرٌة الدٌن والمعتقد حٌث نص 1964ونص اٌضا الدستور العراقً لسنة 

على ان ) حرٌة االدٌان مصونة وتحمً الدولة حرٌة القٌام بشعائرها على ان ال 

ٌخل ذلك بالنظام العام (
(2)

. 

على ان )االسبلم دٌن الدولة والقاعدة االساسٌة لدستورها اللؽة العربٌة ونص اٌضا 

اللؽة الرسمٌة (
(3)

. 

م على حرٌة الدٌن والمعتقد اٌضا 1968اٌلول 21ونص اٌضا الدستور المإقت 

حٌث نص على ان ) االسبلم دٌن الدولة والقاعدة االساسٌة لدستورها واللؽة العربٌة 

لؽتها الرسمٌة (
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1958المادة )الثانٌة عشرة ( من الدستور العراقً لسنة (1)

 .1964المادة ) الثامنة والعشرون ( من الدستور العراقً لسنة (2)

 .1964المادة ) الثالثة ( من الدستور العراقً لسنة (3)    

 .1968اٌلول 21الرابعة ( من الدستور العراقً المإقت لسنةالمادة ) (4)    
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ونص اٌضا على ان ) تصون الدولة حرٌة االدٌان وتحمً القٌام بشعائرها على ان 

ال ٌخل ذلك بالنظام العام او ٌنافً االداب 
(1)

.ونص دستور الجمهورٌة العراقٌة 

ة حٌث نص على ان على حرٌة الدٌن والمعتقد بالمواد االتٌ 1971/ 16/  7المإقت

) االسبلم دٌن الدولة (
(2)

والمعتقد على انه ) االسبلم دٌن الدولة (.
(3)

.ونص اٌضا 

على ان ) حرٌة االدٌان وممارسة الشعائر الدٌنٌة على ان ال تعارض واحكام 

الدستور والقوانٌن وان ال تنافً والمصلحة العامة والنظام العام واآلداب ( 
(4)

. 

م على حرٌة 2113ونص كذلك قانون ادارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة لعام 

الدٌن والمعتقد حٌث نص على ان ) االسبلم دٌن الدولة الرسمً وٌعد مصدرا 

للتشرٌع وال ٌجوز سن قانون خبلل المرحلة االنتقالٌة ٌتعارض مع ثوابت االسبلم 

والحقوق الواردة فً الباب الثانً من هذا المجمع علٌها وال مع مبادئ الدٌمقراطٌة 

القانون وٌحترم هذا القانون الهوٌة االسبلمٌة لؽالبٌة الشعب العراقً وٌضمن كامل 

الحقوق الدٌنٌة لجمٌع االفراد وفً حرٌة العقٌدة والممارسة الدٌنٌة 
(5)

. 

ونص اٌضا على ان ) للعراقً الحق بحرٌة الفكر والضمٌر والعقٌدة الدٌنٌة 

ارسة شعائرها وٌحرم االكراه بشؤنها ومم
(6)

. 

فاورد نصا اوسع من الدساتٌر التً صدرت فً العهد الجمهوري  2115اما دستور 

 حٌث نص على ان ) اوال : االسبلم دٌن الدولة وهو مصدر اساس للتشرٌع 

 الٌجوزسن قانون ٌتعارض مع ثوابت احكام االسبلم . ( أ)

 ادئ الدٌمقراطٌة .)ب ( ال ٌجوز سن قانون ٌتعارض مع مب 

)ج( الٌجوز سن قانون ٌتعارض مع الحقوق والحرٌات االساسٌة الواردة فً هذا 

 الدستور .

ثانٌا :ٌتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوٌة االسبلمٌة لؽالبٌة الشعب العراقً كما 

ٌضمن كامل الحقوق الدٌنٌة لجمٌع االفراد فً حرٌة العقٌدة والممارسة الدٌنٌة 

حٌٌن واالٌزٌدٌٌن والصابئة المندائٌٌن كالمسٌ
(7)

 

____________________ 

 .1968اٌلول  21المادة ) الثبلثون ( من الدستور العراقً المإقت لسنة (1) 

 . 1971المادة ) الرابعة ( من دستور الجمهورٌة العراقٌة لسنة (2)

 .1991المادة ) الخامسة من(الدستور العراقً لسنة (3)

 .1991المادة ) الحادٌة والستون ( من الدستور العراقً لسنة (4)

 .2113المادة ) السابعة ( ) الفقرة أ( من قانون ادارة الدولة العراقٌة االنتقالٌة لعام (5)

المادة ) الثالثة عشرة ( الفقرة )و( من قانون ادارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة  (6)

 .2113لسنة 

 .2115الثانٌة () البند  اوال وثانٌا ( من الدستور العراقً لسنة المادة ) (7)
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 الخاتمة

فً بحثنا المتواضع هذا والذي هو بعنوان )  إلٌهوفً الخاتمة ٌفرض ما تطرقنا 

الدٌن والمعتقد ومواقؾ مواثٌق  أهمٌة حرٌة الدٌن والمعتقد(والذي تناولنا فٌه ما

 المقصودمطلبٌن المطلب  إلىوالذي قسم  األولمنها فً المبحث  اإلنسانحقوق 

تعرٌفا وتوضٌحا للحرٌة لفظا  األولبحرٌة الدٌن والمعتقد وقد تناولنا فً المطلب 

وبشكل ملخص ومختصر تعرٌؾ حرٌة الدٌن  أوضحنابعد ذلك  ومصطلحا ثم

من حرٌة  اإلنسانوالمعتقد . ثم عرضنا فً المطلب الثانً موقؾ ومواثٌق حقوق 

العربٌة والعالمٌة  اإلنسانوق حقفٌه مواقؾ ومواثٌق  أوضحناالدٌن والمعتقد الذي 

العالمٌة التً تتضمن النص على حرٌة الدٌن والمعتقد ومواقفها  واإلعبلنات

 االٌجابٌة من حرٌة الدٌن والمعتقد .

فً المبحث الثانً والذي هو بعنوان ) موقؾ الدساتٌر من حرٌة الدٌن والمعتقد  إما

موقؾ الدساتٌر المقارنة من  بعنوان األول( والذي كان ٌتكون من مطلبٌن المطلب 

نصت علٌه من  فٌه موقؾ الدساتٌر العربٌة وما أوضعناحرٌة الدٌن والمعتقد الذي 

المبلئمة لهذه  األجواءمواد متصدرة للحفاظ على حرٌة الدٌن والمعتقد وتوفً 

او التعدي على من ٌتبع دٌن او معتقد معٌن وكذلك عدم  بهاالحرٌة وعدم المساس 

دٌن معٌن او معتقد معٌن وكذلك موقؾ الدساتٌر  إتباعاحد على  بارإج أو أكراه

 المعتقد . أوعلٌه حول حرٌة الدٌن  وما نصتالعالمٌة 

فً المطلب الثانً الذي هو بعنوان موقؾ الدساتٌر العراقٌة من حرٌة الدٌن  إما

دستور  أولوالمعتقد فقد استعرضنا فٌه موقؾ الدساتٌر العراقٌة المتعاقبة منذ حدود 

م 2115دستور عراقً والذي صدر عام  أخرؼاٌة  إلىم 1925للعراق فً عام 

لها الحماٌة الدستورٌة  أقرتوالمعتقد والتً  الدٌنوالتً نصت جمٌعها على حرٌة 

شخص على اعتناق  إي أكراهوالقانونٌة وتكفلت بحماٌتها كذلك نصت على عدم 

مختلؾ الدٌانات  إلىدستورٌة الحماٌة ال أقرتدٌن معٌن او دٌن معٌن وكذلك 

 مثل المسٌحٌة واالٌزٌدٌة . األخرى

م حٌث ورد ضمن 1964بالنسبة لدستور  نفسه ( والشًء43ضمن المادة ) األول

( 31م فورد ضمن الباب الثالث المادة )1968( اما دستور 28الباب الثالث المادة )

( 2113اما دستور )( 61م ورد فً الباب الثالث ) 1991دستور  إلىبالنسبة  إما

 .( 2فورد فً الباب المادة )  2115دستور  إما( 12فورد فٌه الباب الثانً )
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 اَلستنتاجات

ومنها قوله : ان حرٌة الدٌن والمعتقد قد وردت بشؤنها العدٌد من اآلٌات القرآنٌة أوَل

فً الدٌن قد تبٌن الرشد من الؽً فمن ٌكفر بالطاؼوت وٌإمن باَّلل  أكراهتعالى )) ال 

( 256 أٌةفقد تمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها وهللا سمٌع علٌم (() سورة البقرة 

 وكذلك قوله تعالى )) ولو شاء ربك ألمن من فً 

 اآلٌةاألرض كلهم جمٌعا أفؤنت تكره الناس حتى ٌكونوا مإمنٌن (() سورة هود 

 فً الدٌن . أكراهٌكون هناك  ال إن( فهذه اآلٌات القرآنٌة تدل على انه ٌجب 28

ومنها  اإلعبلمٌة اإلعبلناتحرٌة الدٌن والمعتقد قد نصت علٌها اؼلب  إن:  ثانيا

م(( منه على ان ) لكل 8حٌث نص فً ) المادة ) اإلنسانالعالمً لحقوق  اإلعبلن

مل هذا الحق حرٌته فً تؽٌٌر دٌنه او شخص حق فً الفكر والوجدان والدٌن وٌش

الشعائر والتعلٌم بمفرده او  وإقامةمعتقده وحرٌته فً إظهار دٌنه او معتقده بالتعبد 

المتحدة قد  لؤلمممع جماعة او امام المؤل او على حدة وكذلك الجمعٌة العامة 

 سأساعلى  القائمةعدم السماح والتمٌٌز  إشكالاعبلن القضاء على جمٌع  أصدرت

التمٌٌز  إشكالدٌنً واستنادا الى المادة الخامسة من اتفاقٌة القضاء على جمٌع 

م واهم هذه المبادئ التزام جمٌع الدول بان تتخذ جمٌع التدابٌر 1965العنصري 

 دٌن او معتقد . أساسلمنع ولقضاء على أي تمٌٌز ٌقوم على 

والمعتقد ومنها الدستور  : ان معظم الدساتٌر العربٌة قد نصت على حرٌة الدٌن ثالثا

 1928( وكذلك الدستور اللبنانً فً سنة 46فً المادة )1971المصري سنة 

( 36فً المادة )1996( وكذلك الدستور الجزائري لسنة 9المعدل فً المادة )

 وكذلك باقً الدساتٌر العربٌة نصت على حرٌة الدٌن والمعتقد .

اختلفت على  أنهادٌن الدولة اال  ماإلسبلدساتٌر العراق على ان  أجمعت:  رابعا

( لحقوق 12وفً الباب الثانً المادة ) 1925الباب الذي وضع ضمنه فورد دستور 

 فً الباب. 1958الشعب فً حٌن ورد دستور 
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