حرية الدين والمعتقد في مشروع الدستور المعدل
ورقة موقف
مقدمة:

انتهت جلنة اخلمسُت 1ادلكلفة بتعديل بعض مواد دستور  2012ادلعلق 2،من أعماذلا يف األول من
ديسمرب اجلاري ،بإقرار مسودة التعديالت ،ادلتوقع طرحها لالستفتاء الشعيب خالل أسابيع.
اسعا ،دتحور يف األساس حول كيفية تشكيل اجلمعية التأسيسية،
كان دستور  2012قد أثار ً
جدل و ً
اليت قامت بصياغتو ومدى دتثيلها كافة مكونات اجملتمع ادلصري ،وكذلك اإلصرار على دتريره يف ظل أجواء
غلب عليها استقطاب سياسي حاد .أما من حيث احملتوى ،فقد لقت العديد من مواد الدستور ادلعطل
ردة على الًتاث الدستوري ادلصري وادلعايَت العادلية حلقوق اإلنسان ،ادلنصوص
انتقادات واسعة ،واعتربت ّ

عليها يف حزمة من ادلواثيق الدولية ،وقعت وصادقت احلكومة ادلصرية على أغلبها .استهدفت تلك النتقادات
ادلواد ادلتعلقة باحلريات ادلدنية يف األساس وخباصة ادلواد ادلتعلقة رحرية العقيدة وشلارسة الشعارر الدينية.

وبعد اطالعنا على رلموعة ادلواد ادلتعلقة رحرية الدين وادلعتقد ،يف مسودة التعديالت اليت أقرهتا جلنة
اخلمسُت ،صلد أن ىذه ادلواد قد شهدت حتسنًا ملحوظًا يف مستوى الصياغة واحملتوى مقارنةً مبثيالهتا يف
الدستور ادلعلق ،إل أهنا ما زالت بعيدة عن ادلعايَت الدولية حلقوق اإلنسان ،اليت قبلتها احلكومات ادلصرية
ادلتعاقبة ،واليت تتحول مبقتضى ادلادة  93يف مسودة التعديالت ادلقًتحة إىل جزء أصيل من التشريع احمللي
إخالل صرػلًا بأحد مكونات حرية الدين وادلعتقد
مبجرد ادلصادقة عليها .فقد شكلت الصياغات ادلقًتحة
ً
اجلوىرية ،وىو احلق يف شلارسة الشعارر الدينية ،بل وتفتح الباب أمام التمييز على أساس الدين ،ضد غَت
 1قرار رريس اجلمهورية رقم  570لسنة  ،2013ادلنشور باجلريدة الرمسية ،يف العدد ( 35مكرر) ،يف األول من سبتمرب
عضوا ادلنصوص عليها يف ادلادة  29من اإلعالن الدستوري احلايل تعمل على تعديل
سنة  2013بتشكيل جلنة من مخسُت ً
دستور مجهورية مصر العربية.
 2دستور مجهورية مصر العربية ،وافق الشعب عليو بتاريخ اخلامس عشر والثاين والعشرين من ديسمرب  ،2102وصدر ونشر باجلريدة الرمسية يف
العدد  10مكرر (ب) يف  21ديسمرب  2102وادلعلق وف ًقا ل بيان القيادة العامة للقوات ادلسلحة ،منشور باجلريدة الرمسية يف العدد  22مكرر (ح)
يف الثالث من يوليو سنة .2102
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ادلسلمُت أو حىت ادلسلمُت ،من أتباع ادلذاىب غَت ادلعًتف هبا ،من قبل ادلؤسسة الدينية الرمسية .ونعتقد أن
القصور يف إقرار ضمانات كافية دلمارسة ىذه احلقوق واحلريات ،كان ؽلكن تالفيو بقدر من الشفافية واحلوار
اجملتمعي اجلاد يف مثل ىذه القضايا ،شديدة األعلية ،وىو ما غاب لألسف عن أعمال جلنة اخلمسُت.
اضا للمواد ادلتعلقة رحرية الدين وادلعتقد يف
تنقسم ىذه الورقة إىل ثالثة أقسام .القسم األول :يشمل استعر ً
دستور  ،2012ومقارنتها بالتعديالت اليت أدخلتها جلنة اخلمسُت .القسم الثاين :يناقش تعديالت جلنة
اخلمسُت يف ضوء الًتاث الدستوري والقضاري ادلصري ،هبدف تبيُت أوجو القصور والًتاجع اليت تسمها.
القسم الثالث واألخَت :يفحص ىذه التعديالت يف ضوء ادلعايَت الدولية ادلنظمة حلرية الدين وادلعتقد ،كما
وردت يف العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية ،الذي صادقت عليو مصر ،وكذلك يف أحكام احملكمة
متميزا ذلذه ادلعايَت.
األوربية حلقوق اإلنسان ،اليت تشمل تطبي ًقا ً
حرية الدين والمعتقد في دستور  2102و تعديالته التي أقرتها لجنة الخمسين:

عددا من ادلواد ادلتعلقة رحرية الدين والعقيدة ،وشلارسة الشعارر الدينية بشكل
حوى دستور ً 2012
مباشر ،ومواد أخرى تؤثر عليها بشكل غَت مباشر ،وىى ادلواد اليت حتمل أرقام (،)33( ،)4( ،)3( ،)2
( )219( ،)81( ،)76( ،)44( ،)43من الدستور ونصوصهم كالتايل:
ادلادة (:)2
"اإلسالم دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرمسية ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية ادلصدر الرريسي للتشريع".
ادلادة (:)3
"مبادئ شرارع ادلصريُت من ادلسيحيُت واليهود ادلصدر الرريسي للتشريعات ادلنظمة ألحواذلم الشخصية،
وشئوهنم الدينية ،واختيار قياداهتم الروحية".
ادلادة (:)4
" األزىر الشريف ىيئة إسالمية مستقلة جامعة ،ؼلتص دون غَته بالقيام على كافة شئونو ،ويتوىل نشر
الدعوة اإلسالمية وعلوم الدين واللغة العربية يف مصر والعامل .ويؤخذ رأى ىيئة كبار العلماء باألزىر الشريف
يف الشئون ادلتعلقة بالشريعة اإلسالمية.
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وتكفل الدولة العتمادات ادلالية الكافية لتحقيق أغراضو .وشيخ األزىر مستقل غَت قابل للعزل ،ػلدد القانون
طريقة اختياره من بُت أعضاء ىيئة كبار العلماء .وكل ذلك على النحو الذى ينظمو القانون".
مادة (:)33
"ادلواطنون لدى القانون سواء؛ وىم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة ،ل دتييز بينهم يف ذلك".
ادلادة (:)43
"حرية العتقاد مصونة .وتكفل الدولة حرية شلارسة الشعارر الدينية وإقامة دور العبادة لألديان السماوية؛
وذلك على النحو الذى ينظمو القانون".
ادلادة (:)44
"حتظر اإلساءة أو التعريض باألنبياء والرسل كافة".
ادلادة (:)76
"العقوبة شخصية ،ول جرؽلة ول عقوبة إل بنص دستوري أو قانوين ،ول توقع عقوبة إل رحكم قضاري،
ول عقاب إل على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون".
ادلادة (:)81
انتقاصا.ول غلوز ألى قانون ينظم شلارسة
تعطيال ول
"احلقوق واحلريات اللصيقة بشخص ادلواطن ل تقبل ً
ً
احلقوق واحلريات أن يقيدىا مبا ؽلس أصلها وجوىرىا .ودتارس ىذه احلقوق واحلريات مبا ل يتعارض مع
ادلبادئ الواردة يف باب الدولة واجملتمع هبذا الدستور".
ادلادة (:)219
"مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية ،وقواعدىا األصولية والفقهية ،ومصادرىا ادلعتربة ،يف
مذاىب أىل السنة واجلماعة".
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حذفت جلنة اخلمسُت الفقرة اليت تنص على ضرورة "أخذ رأي ىيئة كبار العلماء يف األزىر يف األمور
ادلتعلقة بالشريعة اإلسالمية" من ادلادة ( ،)4وىو حذف إغلايب ألحد النصوص اليت كانت ستمثل أرضية
للصدام بُت احملكمة الدستورية العليا واألزىر "كمرجعية دينية" عند الفصل يف دستورية القوانُت.
فصلت ادلادة ( )53يف مشروع الدستور ادلعدل وادلفًتض ،أن حتل زلل ادلادة ( )33من دستور
كذلك ّ
 ،2012يف أوجو التمييز احملتملة ،اليت يتعُت على الدولة مواجهتها ،ومن ضمنها بالطبع التمييز على أساس
مصدرا للقلق ،إذ ختلو تلك الصياغة الفضفاضة
الدين .وكان اإلحجام عن التخصيص يف الصياغة السابقة
ً

من أي ضمانة حتول دون عصف ادلشرع ،أو السلطة التنفيذية مببدأ ادلساواة أمام القانون.

قامت جلنة اخلمسُت بإلغاء ادلادة ( ،)44اليت كانت تشكل سي ًفا مصلتًا على أتباع الديانات األخرى،
وادلذاىب غَت ادلعًتف هبا من قبل ادلؤسسات الدينية الرمسية ،عالوة على طيف عريض من الكتاب
والصحفيُت وادلبدعُت ،بل ومستخدمي شبكات التواصل الجتماعي ،إذ شكلت ىذه ادلادة دسًتة لعدد من
النصوص اليت جترم ما يسمى بازدراء األديان يف قانون العقوبات ،وىي النصوص اليت يكتنفها يف نظرنا عوار
دستوري بالغ 3.كانت ىذه ادلادة واحلال ىذه ،مدعاة للقلق يف ضوء التوسع غَت ادلسبوق يف توجيو اهتامات
ازدراء األديان ،اليت كان ضحيتها يف الكثَت من األحيان مواطنون غَت مسلمُت أو من أتباع ادلذىب الشيعي،
4
مت استدراجهم إىل جدالت دينية انتهت هبم إىل قاعات احملاكم.
ألغت جلنة اخلمسُت ادلادة ( )76اليت كانت تعصف بأحد أركان العدالة وىو مبدأ ادلشروعية اجلنارية ،أي
مفتوحا أمام القاضي لبتداع عقوبات
عدم جواز توقيع عقوبة بدون نص قانوين صريح ،إذ كانت تبقي الباب
ً
مثال ،األمر الذي
غَت منصوص عليها
استنادا إىل تفسَته اخلاص للنصوص الدستورية ،من ضمنها ادلادة الثانية ً
ً
مباشرا ألتباع ادلذاىب واألديان والعقارد ادلخالفة دلعتقدات األغلبية ادلعًتف هبا من قبل
كان يشكل ً
هتديدا ً
ادلؤسسات الدينية الرمسية يف مصر.

 3ادلبادرة ادلصرية للحقوق الشخصية ،مذكرة شارحة لعدم دستورية ادلادة ( 45و) من قانون العقوبات ادلصري (مادة ترويج األفكار ادلتطرفة)،
القاىرة .2102
 4ادلبادرة ادلصرية للحقوق الشخصية ،حصار التفكَت ...قضايا ازدراء الثورة خالل عامُت من الثورة ـ القاىرة ،سبتمرب .2102
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أما ادلادة ( )92يف مسودة التعديالت ،اليت من ادلفًتض أن حتل زلل ادلادة ( )81من الدستور ادلعلق
خلوا من القيد ادلبتدع الذي يشًتط شلارسة احلقوق واحلريات الواردة يف الباب الثاين ،يف ضوء
فقد جاءت ً
ادلقومات األساسية للدولة واجملتمع ادلنصوص عليها يف الباب األول من الدستور ،وىو ما كان ؽلثل تفريغًا

عمليا للحقوق واحلريات الواردة يف الباب الثاين من أي مضمون يعتد بو.

تفسَتا ضي ًقا دلعٌت عبارة" :مبادئ الشريعة
كذلك ألغت جلنة اخلمسُت ادلادة ( ،)219اليت تبنت
ً
اإلسالمية" ،الواردة يف ادلادة الثانية على النحو الذي يلزم ادلشرع بالعودة إىل مذاىب أىل السنة واجلماعة ،مبا
دتييزا صرػلًا ضد ادلواطنُت ،من أتباع ادلذاىب اإلسالمية األخرى كادلذىب الشيعي الثٌت عشري .أما
يشكل ً
إلزام ادلشرع مبنهج بعينو يعتمد على إعمال القواعد األصولية الفقهية ادلعقدة ،اليت ل يفًتض يف عضو اجمللس
التشريعي دراية سابقة هبا ،فيعٌت عمليا إجباره على اللجوء إىل اجلهة الوحيدة ،اليت جتمع بُت ادلعرفة هبذه
القواعد والختصاص بالنظر فيها ،أي ىيئة كبار العلماء باألزىر .بعبارة أخرى ،كانت ادلادة ( )219حتول
رأى ىيئة كبار العلماء ادلنصوص عليو يف ادلادة ( )4إىل رأى وجويب ،وىو الرأي الذي عادة ما يتسم بادليل
إىل التضييق على حريات الدين وادلعتقد كما تشَت السوابق.
يف ادلقابل ،أبقت جلنة اخلمسُت على ادلادة الثانية والثالثة دون تعديل ،وأضافت ادلادة ( )7ادلنظمة لوضع
غامضا يف "مرجعية األزىر يف الشئون اإلسالمية" .كذلك تكاد تكون ادلادة
مؤسسة األزىر ،اليت احتوت نصا ً
) (64اخلاصة رحرية الدين وادلعتقد ،مطابقة للمادة  43من دستور  ،2012اليت قصرت حق شلارسة الشعارر
الدينية على "أتباع الديانات السماوية" فقط.
تعديالت لجنة الخمسين في ضوء التراث الدستوري والقضائي المصري:
مالمح التغيير واالستمرار
بالنظر إىل ادلواد األربع ،السابق ذكرىا وربط بعضها ببعض ،صلد أهنا تنطلق من أرضية طارفية ترى اجملتمع
ادلصري مشك ًال من احتاد أغلبية مسلمة مع أقليات غَت مسلمة ،من أتباع الديانات التوحيدية الثالث ،وذلك
بادلخالفة لباقي مواد الدستور ،اليت تركز على اجملتمع بوصفو وحدة األفراد األحرار اجملردين ادلتساوين أمام
القانون .ووف ًقا ذلذه الرؤية الطارفية ،تتوىل مراجع دينية رمسية تعيُت حدود وجوىر اإلؽلان الصحيح ،سواء ذلذه
األغلبية أو لألقليات ادلعًتف هبا يف صورة مذاىب معتمدة من قبل الدولة ،أي أن اعًتاف الدولة يقتصر على
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ما يعرف ب ـ "األديان السماوية" ،وادلقصود هبا اإلسالم وادلسيحية واليهودية وكذلك ادلذاىب ادلعتمدة من قبل
ادلؤسسات الدينية الرمسية ،ادلخولة باإلشراف على أتباع ىذه الديانات مبا يف ذلك دين األغلبية.
يكفل الدستور واحلال ىذه ،ألتباع تلك الديانات التوحيدية دون غَتىم حرية شلارسة الشعارر الدينية
وإقامة دور العبادة ،وإلزامهم يف نفس الوقت باتباع شرارعهم الدينية يف أحواذلم الشخصية ،واتباع أحكام
الشريعة اإلسالمية يف باقي أمور حياهتم .ول يقر الدستور أي حقوق واضحة ألتباع أي معتقدات أخرى،
والصياغة احلالية يف مشروع جلنة اخلمسُت ،تضيق اخلناق على أتباع تلك الديانات وادلذاىب غَت ادلعًتف هبا،
سندا دستوريا دلمارسات أمنية وقضارية ،قيدت حريتهم يف اإلعالن عن معتقداهتم ،حىت اإلسرار
بل وتقدم ً

هبا .وىى احلرية اليت مت انتهاكها مر ًارا عن طريق تعقب ىؤلء ادلواطنُت – من البهاريُت واألمحديُت على وجو
نظرا
اخلصوص  -وإلقاء القبض عليهم وتوجيو اهتامات" :ازدراء األديان" و"اإلساءة لألنبياء والرسل"ً ،
لختالف رؤية عقاردىم للشخصيات والرموز الدينية يف العقيدة اإلسالمية .كما يلزم الدستور األغلبية
ادلسلمة نفسها باتباع مذىب واحد وتفسَت حصري لإلسالم ،معتمد من قبل ادلؤسسة الدينية الرمسية شلثل ًة يف
األزىر .ويواجو ادلواطنون ادلصريون من غَت أتباع ىذا ادلذىب انتهاكات بالغة شلاثلة لتلك اليت هتدد أتباع
مثال عاد ًة ما ؽلثلون أمام احملاكم دلواجهة نفس
الديانات غَت السماوية .بل إن أتباع ادلذىب الشيعي ً
الهتامات تقريبًا كازدراء األديان وإىانة األنبياء والرسل.

فادلادة ( )2تبدأ باعتبار اإلسالم دينًا رمسيا للدولة مبا يهدد بشكل مباشر مبدأ ادلواطنة واحلق يف عدم
التمييز ،إذ أن كافة احلقوق واحلريات اليت قد يتمتع هبا ادلواطنون غَت ادلسلمُت ،تصبح مرىونة مبا يعًتف بو
ويسمح بو دين األغلبية ،وذلك بغض النظر عن مدى انفتاح التفسَتات الفقهية حلقوق غَت ادلسلمُت من
عدمو .ىذا النص موجود يف بعض أجزارو منذ دستور  1923وعدل عدة مرات إىل أن وصل إىل ىذه
الصياغة يف دستور سنة  ،1971بعد التعديل الذي أجرى عليو سنة  ،1980وحافظ دستور  2012على
نفس النص دون إدخال أي تعديالت.
كذلك تنص ادلادة ( )2وف ًقا لتعديلها األخَت عام  1980على اعتبار "مبادئ الشريعة اإلسالمية ىي
ادلصدر الرريسي للتشريع" .ويرى العديد من ادلراقبُت والفقهاء القانونيُت أن ىذا النص قد يبيح انتهاك حقوق
اإلنسان وحرياتو على زعم أن ذلك موافق للشريعة اإلسالمية ،وىي ختوفات تدعمها العديد من السوابق
التشريعية والقضارية اليت استندت إىل ادلادة الثانية للتضيق على مجلة من احلريات ادلدنية .ىذه التخوفات ىي
عددا من ادلنظمات والنشطاء احلقوقيُت للمطالبة بإدخال تعديل على النص مبا يشدد على ضرورة
اليت دفعت ً
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التعامل مع مواد الدستور كوحدة واحدة ،غَت قابلة للتجزرة وأن ادلشرع ملتزم بأل يصدر أي تشريع حىت ولو
كان مواف ًقا للشريعة اإلسالمية ،طادلا كان ل يتوافق مع أي نص آخر يف الدستور .مشلت ىذه ادلقًتحات
مثال على مبادئ حقوق اإلنسان كأحد مصادر التشريع الرريسية ،أو النص على عدم جواز إصدار أي
النص ً
تشريع يتعارض مع ،أو ينتقص من ،أو يعطل أيا من احلقوق واحلريات ادلنصوص عليها يف الدستور ،إل أن
جلنة اخلمسُت ،كسابقتها جلنة ادلارة ،مل تلتفت إىل ىذه ادلقًتحات.

وعاد ًة ما ػلتج أنصار استمرار ادلادة الثانية بصيغتها احلالية دون تعديل ،بأن النص على" :مبادئ
الشريعة" ،لو سوابق يف ادلَتاث القانوين ادلصري مل تثر مشاكل كربى منذ النص على مبادئ الشريعة ،كأحد
مصادر القانون ادلدين ادلصري الصادر عام  .1948إل أن ادلقارنة ىنا مغلوطة من وجهة نظرنا .فاللتزام
مببادئ الشريعة قد جاء ذكره يف القانون ادلدين كتوجيو للقاضي يف حالة خلو نصوص القانون نفسو من أي
حكم صريح ،أي أن مبادئ الشريعة ىنا مل تنازع القانون أو الدستور يف مصدريتو ،أو مسوه كما ىو احلال يف
نص ادلادة الثانية من الدستور اليت تلزم ادلشرع باللجوء إىل مبادئ الشريعة بشكل قـبلي.
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أما ادلادة ( )3فهي مادة طارفية بامتياز إذ أن النص يعطي الصيغة اإللزامية للمشرع يف اللجوء إىل ما
يسمى" :مبادئ شرارع غَت ادلسلمُت من ادلسيحيُت واليهود" ،ول تبيح للمشرع مساحة للبحث يف مصاحل
قطاع من ادلواطنُت ،وسبل النتصاف ادلناسبة ذلذا العصر ،وكذا حرياهتم يف الستقالل بقراراهتم ادلتعلقة
رحياهتم الشخصية .ويف ذات الوقت ل يوجد ما يسمى الشريعة ادلسيحية ،وإن كان ىناك مبادئ للدين
ادلسيحي ،لكنها تتعدد بتعدد الطوارف وادلذاىب وادللل ،وىو ما قد يرتب خالفات عدة يف التطبيق ،ويعطي
يدا من السلطة على اتباعها ،والتحكم ادلباشر يف حياهتم وحرياهتم ،وذلك غَت ما حوتو ادلادة من
للكنيسة مز ً
دتييز ديٍت واضح ضد غَت أتباع ىذين ادلعتقدين ،الذين مل تذكرىم ادلادة ،وإخالل مببدأ ادلساواة بُت ادلواطنُت
وعدم جواز التفضيل أو وجود تراتبية يف احلقوق بينهم .كذلك مل تلتفت اللجنة ألي من ادلقًتحات لتعديل
مثال على أن" :لغَت ادلسلمُت الحتكام إىل شرارعهم يف األمور ادلتعلقة باألحوال
صياغة ىذه ادلادة كالنص ً
الشخصية ،وذلك حسب دياناهتم أو مذىبهم أو معتقدىم أو اختياراهتم ،وينظم ذلك القانون".

 5دلزيد من التفاصيل حول وضع مبادئ الشريعة يف القانون ادلدين ومقارنتو بادلادة الثانية من الدستور ،انظر مسَت تناغو ،تفسَت مبادئ الشريعة
حسب وثيقة األزىر ،ادلصري اليوم 02 ،نوفمرب .2102
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أما النص يف ادلادة ( )7على األزىر كمرجع "للعلوم الدينية والشئون اإلسالمية" ،فهو أمر ل صلة لو
بدستور ينظم شلارسة احلقوق ويرتّب السلطات ،ول شأن لو بالشئون العلمية وتنصيب مراجع خبصوصها .وىو
يأيت داع ًما للنص يف قانون تنظيم األزىر على كون األزىر" :ادلرجع النهاري يف شئون اإلسالم" ،6وىو أمر مت

استخدامو تنفيذيا وقضاريا دلصادرة الجتهاد الديٍت ،ومت استشارة األزىر من قبل درجات سلتلفة للقضاء
باعتباره "مرجعية إسالمية" فيما ؽلس حرية التعبَت وحرية العتقاد ألتباع ادلذاىب ادلخالفة دلذىب األغلبية
السنية .وىو ما يعٍت وف ًقا لسياسات الدولة والقرارات اإلدارية وأحكام القضاء ادلتواترة ،أن دور األزىر
سيستمر "كمرجعية دينية رمسية" ولكن يف إطار استدعاء من مؤسسات الدولة التنفيذية أو التشريعية أو
القضارية.
أخَتا فادلادة ( )64تقصر احلق يف شلارسة الشعارر الدينية على أتباع "الديانات السماوية فقط" ،وذلك
و ً
على الرغم من إقرارىا أن :حرية العقيدة مطلقة .يعترب دستور عام  ،2012وتعديالتو ادلقًتحة يف مسودة جلنة
اخلمسُت ،ىو أول دستور مصري يستخدم مصطلح" :األديان السماوية" ضمن نصوصو ،بل مل تعرف
القوانُت ادلصرية ىذا ادلصطلح من قبل ،فالدساتَت السابقة مل تشر إىل أديان بعينها يف الدستور سوى اإلسالم
دارما ما كانت تنص الدساتَت
بوصفو دين الدولة ،وفيما ؼلص حرية العقيدة وحرية شلارسة الشعارر الدينيةً ،

على إطالق حرية الدين وادلعتقد ،وصيانتها ومحايتها ومحاية شلارسة الشعارر الدينية ،دون حديث عن دين
بعينو وإن كانت تعلق احلق يف شلارسة الشعارر الدينية ،على عدم هتديد ذلك لألمن العام أو اإلخالل باآلداب
العامة دون حتديد دين بعينو ،كما كان احلال يف دستور  .1923إل أن ىذا التعليق نفسو اختفى يف الدساتَت
الالحقة ،وأصبحت حرية العقيدة وحرية شلارسة الشعارر الدينية مكفولة دون شروط كما ىو احلال يف نص
ادلادة  46من دستور .1971
ووف ًقا للمعلومات اليت استطعنا التوصل إليها ،تكاد كافة القوانُت ادلصرية ،تستخدم مصطلح" :غَت
ادلسلمُت" ،فالفرمان العايل ادلوشح باخلط اذلمايوين ،7كان يستخدم مصطلح" :غَت ادلسلمُت" للحديث عن
كثَتا ما كان يقرن كلمة" :ادلسيحيُت" بعبارة" :والتبعة الغَت مسلمة" ،وأحيانًا
باقي ادلواطنُت من غَت ادلسلمُت و ً

 6ادلبادرة ادلصرية للحقوق الشخصية ،موقف من القانون اجلديد لتنظيم األزىر :تعديالت للحفاظ على الوضع القارم ...استقالل األزىر غلب أن
مجيعا (القاىرة :يونيو . )2102
يبقيو ً
بعيدااً عن أي سلطة وعن توازن السلطات ً

 7اخلط اذلمايوين ىو مرسوم عثماين صادر من السلطان عبد اجمليد خان يف  18فرباير عام .1856
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عبارة" :أي دين أو مذىب كان دون استثناء" 8.رمبا يكون الستثناء الوحيد ىو ما ذكر يف نص األعمال
التحضَتية لدستور  1923من قصر لألديان ادلعًتف هبا ،يف ادلملكة ادلصرية على األديان التوحيدية الثالثة
(اليهودية وادلسيحية واإلسالم) ،وىي األديان اليت يعًتف هبا اإلسالم والذي مت تعيينو دينًا للدولة يف ادلادة

 149من ىذا الدستور .وبناءً عليو ،فقد مت اعتبار ىذه األديان بذاهتا أحد مكونات النظام العام اليت يشكل
إخالل بالنظام العام للدولة .وكانت ىذه اإلشارة العابرة ىي ما اعتمدت عليو احملكمة العليا يف
اخلروج عليها ً
حكمها الصادر عام  1975بشأن أتباع الطارفة البهارية واليت اعتربهتم يف حكم ادلرتدين ،وأن السماح ببناء
وإخالل بادلادة الثانية من
إخالل بالنظام العام للدولة وف ًقا لتعريف جلنة 1923
ً
زلافل هبارية واحلال ىذه يعد ً
دستور  1971اليت تعترب اإلسالم دينًا للدولة.
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أما على مستوى التشريع ،فادلادة الوحيدة ادلعروفة لدينا ،اليت استخدمت مصطلح األديان السماوية ىي
ادلادة ( 98و) من قانون العقوبات ،وادلضافة إىل القانون رقم  29لسنة  ،1982ادلنشور باجلريدة الرمسية يف
العدد  16بتاريخ  22أبريل  ،1982وادلعروفة مبادة ازدراء األديان السماوية ،ونص ادلادة معيب وؼلالف
أحكام الدستور ،ويساء استخدامو يف التنكيل بادلختلفُت عقارديا .وىي ادلادة اليت قدم ذلا دستور 2012
سندا دستوريا يسمح مبالحقة أتباع الديانات غَت ادلعًتف هبا كديانات غَت مساوية كما سبق الذكر.
ادلعلق ً
رؤية واضعي دستور  2012وجلنة اخلمسُت  -اليت استدعت إشارة جلنة  1923العابرة ،وحكم احملكمة
مصطلحا قانونيا موضوعيا
العليا ادلشار إليو  -ىذه رؤية قاصرة ،ومصطلح" :األديان السماوية" ليس
ً
أصيال تعرفو أمهات كتب الفقو والعقارد اإلسالمية ،وإظلا ىو
ومنضبطًا ،ول حىت
مصطلحا عقديا فقهيا ً
ً

مصطلح مستحدث ودللتو غَت منضبطة ،فأحيانًا تشمل اإلسالم وادلسيحية واليهودية فقط ،وأحيانًا تنضم
امتدادا دلصطلح" :أىل الكتاب" ووضعيتهم التارؼلية،
إليهم الصابئة والبهارية .ول يعد ىذا ادلصطلح كذلك
ً
الذي تشهد كتب السنة النبوية والفقو اإلسالمي على سعتو ليشمل طوارف دينية غَت ادلسيحية واليهودية.
 8على سبيل ادلثال ،يستخدم القانون رقم  40لسنة  ،1936بشأن ترتيب زلاكم األحوال الشخصية ،مصطلح" :غَت
ادلسلمُت" ،وكذا قانون ادلواريث رقم  77لسنة  ،1943والقانون رقم  43لسنة  1947بشأن التوثيق والشهر ،والقانون
 396لسنة  1956بشأن تنظيم السجون ،والقانون رقم  5لسنة  1966يف شأن اجلبانات ،والقانون  35لسنة 1971
بشأن األحكام اخلاصة ،بتملك األراضي الزراعية واستبداذلا بالنسبة إىل اجلمعيات اخلَتية وطوارف غَت ادلسلمُت ،وقانون
األحوال ادلدنية رقم  143لسنة  ،1994وكذا قانون الطفل  12لسنة  1996وغَتىا العديد من القوانُت والقرارات ادلنظمة.
 9احملكمة العليا ،قضية  – 7لسنة  2ق -تاريخ اجللسة .1975/03/10

01

فقد جاء يف موطأ اإلمام مالك " :عن جعفر بن زلمد عن أبيو أن عمر بن اخلطاب ذكر أمر اجملوس
فقال :ما أدري كيف أصنع يف أمرىم .فقال عبد الرمحن بن عوف :أشهد لسمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو
أمرا دينيا مبعاملة اجملوس
وسلم يقول« :سنّوا هبم سنّة أىل الكتاب» ".وىي سنة تقريرية حتمل إشارة صرػلة و ً
– وىم ليسوا من أىل الكتاب -بنفس معاملة ادلسيحيُت واليهود .فكيف نأيت بعد أربعة عشر قرنًا وتعداد
قسرا
ادلسلمُت يزيد على ادلليار يف مشارق األرض ومغارهبا ،ونأمر ادلصريُت من غَت "أىل الكتاب" بالدخول ً
يف اإلسالم أو ادلسيحية أو اليهودية ،عرب التضييق عليهم يف معيشتهم وحياهتم والتمييز ضدىم ونلزمهم مبا ل
يعتقدون؟ وماذا يفعل ماليُت ادلسلمُت الذين يعيشون يف بالد يدين أغلب سكاهنا مبعتقدات "غَت مساوية"
كالبوذية واذلندوسية يف اذلند أو الصُت أو تايالند؟
كما أن أحكام احملاكم ادلصرية اليت اتبعت هنج احملكمة العليا ،يف اعتبار أتباع الديانات التالية يف ظهورىا
مثال وإن
على اإلسالم مرتدين عن اإلسالم ـ تعكس تعس ًفا يف فهم ومعاملة أتباع ىذه الديانات .فالبهارية ً
كانت ديانة انبثقت من اإلسالم إل أهنا قد اكتسبت استقاللية كاملة على مدار عقود ،وأصبح أتباعها من
ادلتحولُت عن ديانات متنوعة ،منها :ديانات إبراىيمية وأخرى غَت إبراىيمية .وىف مصر ،فأتباع البهارية
أسرا من أصول مسيحية أو يهودية وغَتىا ،ومن غَت ادلنطقي حرمان أتباع الديانة من شلارسة
يشملون ً
بعضا منهم ينحدر من أصول مسلمة .يف ادلقابل ،فإن قضاء احملاكم ادلصرية
شعاررىم الدينية على اعتبار أن ً
الذي تعامل مع البهاريُت وغَتىم من منظور أىل الردة ،يعتمد على مسألة خالفية يف الفقو اإلسالمي نفسو.
الردة نفسو ملتبس ،فهل تعٍت رلرد اخلروج من
فأحاديث الردة نفسها مطعون يف حجيتها ،كما أن تعريف ّ

اإلسالم أم اخلروج من اإلسالم والنضمام إىل أعداء ادلسلمُت 10.ومن مث فينبغي على الدستور من حيث ىو
وثيقة تنشد الوضوح والدللت القاطعة قدر اإلمكان أن يتجنب النص على مواد خالفية وأن يًتك األمر
مفتوحا لتجنب مشكالت إدارية وفنية يصعب حلها يف ادلستقبل.
ً
وبناءً عليو ،فادلفًتض أن ادلواطنُت ادلصريُت ،ادلسيحيُت واليهود ،ىم مواطنون ذلم كامل احلقوق يف
دتاما
مساواة كاملة مع ادلواطنُت ادلسلمُت فيما يتجاوز وضعية "أىل الكتاب" الفقهية والتارؼلية ،ومثلهم ً
ادلواطنون شلن يدينون بأي دين أو عقيدة أو ل يدينون بأي دين وعقيدة ،ولذلك ؽلثل استخدام مصطلح:
فادحا حىت عن وضعيات تارؼلية سابقة.
"األديان السماوية" تر ً
اجعا ً
 10زلمد سليم العوا ،يف أصول النظام اجلناري اإلسالمي (القاىرة :مكتبة هنضة مصر .)2115
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تعديالت لجنة الخمسين في ضوء المعايير الدولية المنظمة لحرية الدين والمعتقد:

أما فيما ؼلص ادلواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ،فإن ما ىو موجود يف دستور  2012من نصوص تتعلق

رحرية الدين وادلعتقد وشلارسة الشعارر الدينية ىو انتهاك صارخ ذلذه ادلواثيق وخروج عن تعهدات مصر الدولية
تفصيال أدناه.
يف ىذا الصدد ،على ما سيأيت
ً
سبق وقضت احملكمة الدستورية بأن:
"الدولة القانونية ـ ووفق ما جرى بو قضاء ىذه احملكمة ـ ىي اليت تقرر دلن يقيمون على
إقليمها تلك احلقوق واحلريات األساسية اليت يتوافق مضموهنا مع الضوابط اليت التزمتها الدول
الدؽلقراطية باطراد يف رلتمعاهتا ،واستقر هنجها على التقيد هبا يف مظاىر سلوكها على
لزما لضمان فاعليتها".
اختالفها ،فال تنزل باحلماية اليت توفرىا دلن ؽلارسوهنا عما يكون ً
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كما جاء يف قضاء احملكمة الدستورية العليا أنو:
"من ادلقرر طب ًقا لقواعد القانون الدويل العام ،أن ادلعاىدات الدولية اليت يتم إبرامها
والتصديق عليها ،واستيفاء اإلجراءات ادلقررة لنفاذىا ،ذلا قوهتا ادللزمة ألطرافها ،وأن على
12
الدول ادلتعاقدة احًتام تعهداهتا ادلقررة مبقتضاىا .طادلا ظلت ادلعاىدة قارمة ونافذة".

وكذلك قضت احملكمة بأن:
إعمال لنص ادلادة  31من اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات
"األصل يف كل معاىدة دولية – ً
13
اليت تعترب مصر طرفًا فيها  -ىو أهنا ملزمة ألطرافها ،كل يف نطاق إقليمو".
صادقت مصر على العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية ،ونشر يف العدد رقم  ٥١من اجلريدة الرمسية
عمال بادلادة
بتاريخ  ٥١أبريل  .٥٨٩١وبذلك اكتسبت مواده قوة القانون على أرض مجهورية مصر العربية ً
 11احملكمة الدستورية العليا الطعن رقم  - 35لسن ــة 17ق  -تاريخ اجللسة  - 1997 / 08 / 02مكتب فٍت .8
 12احملكمة الدستورية العليا الطعن رقم  – 44لسن ــة 7ق – تاريخ اجللسة  – 1988 / 05 / 07مكتب فٍت .4
 13احملكمة الدستورية العليا الطعن رقم  – 57لسنـ ـة 4ق ـ تاريخ اجللسة  – 1993 / 02 / 06مكتب فٍت .5

02

( )٥١٥من دستور  .1971من ىنا فإن الدولة ملتزمة قانونيا باحًتام مواد العهد الدويل للحقوق ادلدنية
والسياسية ،يف كل تصرف ؽلس احلقوق ادلصونة مبوجب العهد مبا يف ذلك حُت إعداد دستور جديد .والعهد
الدويل قد نص يف مادتو الثامنة عشرة على احلقوق التالية:
" .1لكل إنسان احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريتو يف أن يدين
بدين ما ،وحريتو يف اعتناق أي دين أو معتقد ؼلتاره ،وحريتو يف إظهار دينو أو معتقده
بالتعبد وإقامة الشعارر وادلمارسة والتعليم ،مبفرده أو مع مجاعة ،وأمام ادلأل أو على حدة.
 .2ل غلوز تعريض أحد إلكراه من شأنو أن ؼلل رحريتو يف أن يدين بدين ما ،أو رحريتو يف
اعتناق أي دين أو معتقد ؼلتاره".
وقد جاء يف التفسَت الرمسي الصادر عن اللجنة ادلعنية بتفسَت نصوص اإلعالن باألمم ادلتحدة ذلذه ادلادة
من العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية ما يلي:
"احلق يف حرية العتقاد اليت جتمع حرية الفكر والضمَت والدين  -سواء كانت شلارستو فردية
أو مجاعية  -ؽلتاز عن غَته من احلقوق بعدم إمكان تقييده حتت أي ظرف من الظروف
حىت يف حالت الطوارئ ...ومفهوم الدين يف نطاق ادلادة  ٥٩ل يقتصر على األديان
التقليدية أو األديان ذات ادلؤسسات الدينية أو الكهنوتية...وادلادة ( )٥٩فقرة ( )١صرػلة
يف منع اإلكراه يف كل ما ؽلس الدين أو العتقاد ،مبا يف ذلك التهديد باستعمال القوة أو
ادلعاقبة ،سواء أكان القصد محل اإلنسان على مراعاة أحكام الدين الذي ىو عليو ،أم محلو
على اعتناق دين آخر ،أو حىت إجباره على إنكار دينو أو اعتقاده ...كما تنص ادلادة
التاسعة عشرة ( )٥٨فقرة أوىل وادلادة الثامنة عشرة ( )٥٩الفقرة الثانية على عدم جواز
إكراه أي شخص لإلفصاح عن فكره أو عن دينو أو عن اعتقاده .وؽلتد ىذا ادلنع إىل أي
تدبَت يكون لو الدافع ذاتو أو يًتتب عليو األثر نفسو ،كما لو وضعت شروط للقبول يف
مؤسسات التعليم أو الرعاية الصحية ،أو للحصول على عمل ،أو غَت ذلك".

14

ومن نص التعليق العام ( ) 22من التعليقات والتوصيات العامة اليت اعتمدهتا ىيئة معاىدات حقوق
اإلنسان يف األمم ادلتحدة ،حول ادلادة (( )18حرية الفكر والوجدان والتعبَت) ،الفقرة (:)2
14الشرح العام للجنة األمم ادلتحدة ادلعنية رحقوق اإلنسان ،جلسة  ١٩سنة  ،٥٨٨١قرار رقم  ١١اخلاص بادلادة  ٥٩من
العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية.
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"حتمي ادلادة  18العقارد التوحيدية وغَت التوحيدية واإلحلادية ،وكذلك احلق يف عدم
اسعا .وادلادة
اعتناق أي دين أو عقيدة .وينبغي تفسَت كلميت "دين" أو "عقيدة"
تفسَتا و ً
ً
 18ليست مقتصرة يف تطبيقها على الديانات التقليدية أو على األديان والعقارد ذات
ا خلصارص والشعارر الشبيهة خبصارص وشعارر الديانات التقليدية .ولذلك تنظر اللجنة
بقلق إىل أي ميل إىل التمييز ضد أي أديان أو عقارد ألي سبب من األسباب ،مبا يف ذلك
كوهنا حديثة النشأة أو كوهنا دتثل أقليات دينية قد تتعرض للعداء من جانب طارفة دينية
15
مهيمنة".
وإذا كان التمييز على أساس معيار "األديان السماوية" ؽلثل متابعة لرؤية ادلسلمُت ادلعاصرين وتصنيفهم
أيضا تنص
لألديان والعقارد
استنادا إىل أن "اإلسالم دين الدولة" .فإن الفقرة التاسعة من التعليق العام (ً )22
ً
على:
"إن العًتاف بديانة ما باعتبارىا دين الدولة أو الدين الرمسي أو التقليدي ،أو باعتبار أن
أتباعها يشكلون أغلبية السكان ،غلب أل يؤدي إىل إعاقة التمتع بأي حق من احلقوق
ادلنصوص عليها يف العهد ،مبا يف ذلك ادلادتان  18و ،27كما ل غلب أن يؤدي إىل دتييز
ضد أتباع الديانات األخرى أو األشخاص غَت ادلؤمنُت بأي دين".
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وسنستعرض ىنا بعض مواقف احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان ،وذلك لبيان كيف فسرت تلك احملكمة
نصوص القانون الدويل ذات الصلة ،وما ىي احلدود الدنيا ادلقبولة لتنظيم حرية الدين وادلعتقد يف اجملتمعات
الدؽلقراطية .ادلادة التاسعة من التفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واخلاصة رحماية حرية العقيدة تكاد تتطابق يف
نصها مع نص ادلادة  18من العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية ادللزم للدولة ادلصرية .ومن واقع قضاء
احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان صلد أن احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان قد رفضت يف قضية Agga v.
 Greeceتذرع اليونان بالنظام العام لنتهاك نص ادلادة التاسعة من التفاقية ،وقالت احملكمة يف حكمها
الصادر عام :2002
"رغم أن احملكمة تسلم بأنو من ادلمكن أن تثور الفنت يف حالة انقسام اجملموعات الدينية أو
أي رلموعات أخرى ،فإن احملكمة تعترب ىذه إحدى نتارج التعددية اليت ل ؽلكن تالفيها.
 15الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ،اجمللد األول ،صفحة . 208
 16الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ،اجمللد األول ،صفحة . 209
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ويف ىذه الظروف فإن دور الدولة ليس أن تزيل أسباب الفنت عن طريق القضاء على
بعضا".
التعددية ،وإظلا أن تضمن أن تتمكن اجملموعات ادلتشاحنة من التسامح مع بعضها ً
ويف قضية  Manoussakis v. Greeceاليت نظرت فيها احملكمة يف تذرع حكومة اليونان بالنظام
العام لرفض إنشاء كنيسة جديدة ،قضت احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف عام  1996بأن "احلق يف حرية
العتقاد مبوجب التفاقية [األوربية] غلرد الدولة من أي سلطة يف حتديد مدى مشروعية معتقدات دينية ما أو
الطرق ادلستخدمة يف التعبَت عن ىذه ادلعتقدات".
وأسهبت احملكمة األوربية أكثر يف التأكيد على نفس ادلعاين يف قضية Metropolitan church
 ،of Bessarabia v. Moldovaاليت تناولت ىي األخرى مسألة إنشاء الكنارس اجلديدة يف مجهورية
مولدوفا حيث قالت احملكمة يف حكمها عام :2002
"لقد سبق للمحكمة أن ذكرت يف أحكام سابقة أن يف اجملتمع الدؽلقراطي الذي يتعايش
فيو عدد من األديان تقتسم نفس السكان ،قد يكون ضروريا وضع قيود على ىذه احلرية
[إظهار الدين أو العتقاد] من أجل التوفيق بُت مصاحل اجلماعات ادلختلفة وضمان
الحًتام لكل ادلعتقدات .ولكن من واجب الدولة وىي تزاول سلطتها التنظيمية يف ىذا
اجملال أن تظل زلايدة وغَت منحازة بالنسبة لألديان والطوارف وادلعتقدات ادلختلفة .ألن
اذلدف ىنا ىو احملافظة على التعددية ،وأداء الدؽلقراطية لوظيفتها ،اليت من خصارصها
حلل مشاكل الدولة  -مهما كانت مزعجة  -بواسطة احلوار وبدون
األولية إتاحة الفرصة ّ
جلوء إىل الشدة .وعلى ىذا فإن دور السلطات يف ىذه الظروف ليس إزالة أسباب التوتر
بالقضاء على التعددية ،وإظلا بضمان وجود التسامح بُت اجملموعات ادلتنافسة".

الغريب أن احملكمة الدستورية ادلصرية قد درجت يف تعريفها حلرية العقيدة على ضلو يناقض قضاءىا
السابق بشأن األديان غَت السماوية ويقًتب من قضاء احملكمة األوربية .فقد قضت بأن :
"حرية العقيدة يف أصلها تعٌت أل ػلمل الشخص على القبول بعقيدة ل يؤمن هبا أو التنصل
حتامال على غَتىا سواء بإنكارىا
من عقيدة دخل فيها أو اإلعالن عنها أو شلاألة إحداىا ً
متبادل .ول
أو التهوين منها أو ازدرارها ،بل تتسامح األديان فيما بينها ويكون احًتامها
ً

01

غلوز كذلك يف ادلفهوم احلق حلرية العقيدة [للدولة]...أن يكون تدخلها باجلزاء عقابًا دلن
17
يلوذون بعقيدة ل تصطفيها".
يضا احملكمة الدستورية العليا أن" :كفالة حرية العقيدة اليت نصت عليها ادلادة  46من
وقالت أ ً
الدستور...يتفرع عنها العتداد الكامل والحًتام ادلطلق لعقارد ادلصريُت الدينية كافة" 18.فلم تقصرىا على
عقارد بعينها.
الخالصة:

النصوص ادلتعلقة رحرية الدين وادلعتقد يف مسودة التعديالت ،اليت أدخلتها جلنة اخلمسُت على دستور
 2012ما زالت معيبة .فعالوة على إخالذلا الصريح بأحد ادلكونات اجلوىرية حلرية الدين وادلعتقد ،وىو احلق

منهجا دتييزيا بُت األفراد ،بسبب معتقداهتم الدينية
يف شلارسة الشعارر الدينية يف ادلادة ( ،)64فهي تنتهج ً
وتقر حقوقًا بعينها جملموعات دينية معينة ،دون غَتىم من ادلواطنُت كما يتضح من صياغة ادلادة ( ،)3بل
وحتول ىؤلء ادلواطنُت أنفسهم إىل أسرى للرؤى احملافظة اليت قد تتبناىا ادلؤسسات الدينية الرمسية .كذلك تفتح
اسعا أمام التمييز بُت ادلواطنُت على أساس الرأي والدين ،عن طريق حتويل معتقدات
ىذه التعديالت بابًا و ً

األغلبية إىل دين رمسي للدولة ومرجعية ملزمة للمشرع كما ىو احلال يف ادلادة ( ،)2وحتويل مؤسسة علمية
زلافظة بطبعها كاألزىر إىل مرجع يف "الشئون اإلسالمية" يفصل يف مدى صحة إؽلان أفراد ىذه األغلبية
ادلسلمة نفسها ومدى التزامهم بصحيح الدين كما ىو احلال يف ادلادة (.)7
خصوصا
كان من ادلفًتض بلجنة اخلمسُت اليت مل تتشكل إل لتاليف أوجو العوار يف دستور - 2012
ً
هنجا سلتل ًفا ينفتح على مقًتحات طيف من القانونيُت
تلك ادلتعلقة باحلريات ادلدنية ً
إمجال  -أن تنتهج ً
واحلقوقيُت والنشطاء ،بشأن حتصُت حرية الدين وادلعتقد وضمان عدم العصف هبا يف ادلستقبل .إل أن
الشفافية واحلوار اجملتمعي حول القضايا ادلتعلقة رحرية الدين وادلعتقد قد غابا عن أعمال اللجنة وكانت النتيجة
على غَت ادلأمول .فهل ينبغي انتظار كارثة عنف طارفي جديدة ،أو مذرحة كاليت راح ضحيتها أربعة من

 17احملكمة الدستورية العليا ـ الطعن رقم  8لسنة 17ق ـ جلسة  -1996 / 05 / 18مكتب فٍت . 7
 18احملكمة الدستورية العليا  -الطعن رقم  107لسنــة  21ق -تاريخ اجللسة  – 2001 /12/9العدد ( 51مكرر) من
اجلريدة الرمسية.
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ادلواطنُت الشيعة ،يف زاوية أبو مسلم يف يونيو ادلاضي ،حىت تنتبو طلبتنا القانونية والسياسية حلجم التهديد
الكامن بُت سطور ىذه ادلواد؟

