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احلناية القانونية للنشاعر الديهية /دراسة حتليلية وإستقرائية حول الهظام القانوني
حلناية املشاعر الديهية يف القانون العراقي
م.م .ئاسؤس نامق براخاس/كلية القانون و السياسة /جامعة التنمية البشرية
المقدمة
إف اهلل قد كرـ بين آدـ وخلقي يف أحسن تقومي ،ومن أًػ مظػهًر اتكرػرمي إرلػهتي تلرلػأل وااه لػهى تلاػهل وا ات ػر
بأقواتي تعهىل و هدوً إىل اتصراط اؼبسكقل  ،وعلى مر اتقػروف ارلػهؿ عػدة أه لػه مػئ رلػهيأل ظبهو ػ  ،ىلو ػه إىل ىلوػ
مئ اد هف غري ظبهو  ،خللق افرهر هرية بوور اهلل عز وىلأل ،وًو مه أدى إىل وىلود اخكالؼ يف ااد ػهف بػف أفػراد ملػ
واحدة على اترغ من إقهمكه على أرض واحدة.
ومعكوقػػو كػػأل د هه ػ ؽب ػ موظػػور ـبكلػػم حػػوؿ اتكػػد ن وق ػػوؽب ترد ػػهف ااخػػرى ف ػػوه مػػن ػػرى يف رلػػهت اتػػد ن
اتسالـ وااخوة وتقو روح اؼبسهؿب  ،وموه من رى أهي وللل الخضػهع اتريػري تسػل كي وتلقلوػي مػه ػراى  ،وًػذا فبػه خلػ
ىلو من اتكوتر بف رعه ه ااد هف اؼباكلف .وتروف اتعراؽ بلداً مكعدد ااد هف واؼبػذاً قػد هػرى أحلههػهً وقػوع اعكػدا ات
مهد ػ ومعوو ػ مػن أت ػهع أحػد ااد ػهف علػػى أت ػهع د ػن أخػر و قػئ ذتػأ االعكػػدا مػن أهصػهر مػذً يف د ػن مػه علػػى
أهصهر مذً اخر من اتػد ن هفسػي ،وًػذا ًػو دافػئ اتريلسػت تركهبػ ًػذا ات تػر ،تلكعػرؼ علػى ااحرػهـ اتػ تكعلػ
حب ه ػ اؼب ػػهعر اتد ولػ ابكػدا مػػن االتفهقلػػهت اتدوتلػ  ،وبلػػهف موقػػم اؼب ػػرع اتعراقػت حػػوؿ ًػػذى اؼب ػرل مػػن ىلههػ ومػػن
ىلهه اآلخر تكوضلح مفهوـ االعكدا بف ااد هف من ىلهه اخر ،وذتأ تكوظل اؼبسأت .
مشكلة البحث

اؼب ػػرل االهلػػل اترهموػ يف ًػػذى اتدرالػ تمكػػز علػػى مضػ وف مػػه أوردتػػي هػ

اؼبػػهدة )204مػػن اتقػػههوف اؼبػػد

اتعراقت حلر سبت معهعب مسأت اتضرر االديب  ،وعدـ كفه ًذا اتو مئ واقئ اتلوـ حلر كثرت االضػرار االدبلػ اتػ
تصػػل االهسػػهف يف اتع ػراؽ وكثػػر اخػػكالؼ اتولػػهيأل اؼبسػػكادم يف ًػػذا اتسػػلهؽ ،حلػػر واىلػػي اتفػػرد أهواع ػهً ـبكلف ػ مػػن
اتك للػػز وًكػػأ اؼب ػػهعر واتكصػػولم اتػػد ين وات ػػهيفت ،ومػػن ىلههػ أخػػر قلػػهـ اؼب ػػرع حبصػػر للػ اتكعػػو عػػن االضػرار
االدبلػ بهؼبكضػػرر وحػػدى يف هػ اؼبػػهدة  )205يف حػػف أف االضػرار االدبلػ غهت ػهً مػػه رػػوف ضػرراً مرتػػدا يف ؾبك ػػئ م ػماب
مثأل اجملك ػئ اتعراقػت ،وكػهف االىلػدر بهؼب ػرع اخػذ ذتػأ بوظػر االعك هر.مػه عػين أف حأػ اؼب ػرل أكػين مػن اتػو
اتذي حصر اؼبوضوع يف ه هقي اػبهص فق وًذا مه فرض عللوه ضرورة ات تر عن اغبأل اتقههو اامثأل.
( ) 98

اؼبػد
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منهجية البحث

أت عت يف ًذا ات تػر موهأػه ربللللػه عك ػد علػى االلػكو هط واتكأمػأل وات تػر يف اؼب ػهدى اتعهمػ واتقواعػد اترللػ
تك لقهه على اعبزيلهت واتفروع اؼباكلف يف اؼبوضوع.
خطة البحث

ك ه اعك دهه االلوب اتالتلين يف توز ئ ات تػر ،موزعػهً اتدرالػ علػى اؼب هحػر فهؼب هتػ و اتفروع.وعللػي قسػ وه
ًذا ات تر على ات رأل اآليت:
اؼب تر ااوؿ :اتوظهـ اتقههو غب ه اؼب هعر اتد ول
اؼب ل ااوؿ:تعر م اؼب هعر اتد ول .
اؼب ل اتثه  :ااحرهـ اتقههوهل غب ه اؼب هعر اتد ول
اؼب ل اتثهتر:صور االعكدا ات اتواقع على ات عور اتد ين.
اؼب تر اتثه :االس اتقههوهل غب ه اؼب هعر اتد ول و ولهيأل ضبه كهه.
اؼب ل ااوؿ:تصولم االس اتقههوهل غب ه اؼب هعر اتد ول .
اؼب ل اتثه :ولهيأل ضبه اؼب هعر اتد ول .
اؼب ل اتثهتر:دور اىلهزة اتض

اإلداري يف ضبه اؼب هعر اتقههوهل .

المبحث األول
النظام القانوني لحماية المشاعر الدينية

أف أً مه يبلز اؼب ػهعر علػى اتػرغ مػن أهػي كػهمن داخػأل اتػوفسً ،ػو أف االهسػهف غهت ػهً مػه كصػرؼ وفػ مػه ػعر

بي ،وذتأ كفلأل بأف عظ من شأف شػعور االهسػهف تػدى اؼب ػرع ،ووبػس بأهػي مقلػد دبراعهتػي عوػد وضػئ اتقػواهف ،وًػذا
مه دو ىلللهً يف صبلئ اتوصوص اتقههوهل ىلزايلهً كهف أومدهلهً.
ومػػن أًػ صػػورًه :ضبه ػ اؼب ػػهعر اتد ولػ  ،اتػ تعػػد مػػن اتوقػػهط اتريلسػػل يف حلػػهة كػػأل شػػا وفرػػر د ػػين وتعػػد
تػػذكرة بلػػد حهملهػػه عبوػػهت اهلل ورضػػهيي يف االخػػرة وظبػ سبللػػز وؿبػػأل فاػػر يف اتػػدهله ،و قػػهس ػػه ات ػػرؼ واتررامػ يف أغلػ

االحلهف....
فهذا وقئ االعكدا على ًذا االحسهس اتعظل و اتكقللأل من شػأف مػه ػ من بػي اتفػرد ،غهت ػهً مػه لأػأ اتفػرد إىل
اتػػرد بهتعػػدواف مضػػتلهً بػػأعز مػػه يبلػػأ وغهت ػهً مػػه هػػرى أف مػػن ػػذً إىل اؼبػػوت يف لػ لأل اهلل رػػوف مفكاػراً بع لػػي.وترت
هقلػػأل مػػن حػػهالت رد االعكػػدا ات اتواقع ػ علػػى اؼبعكقػػدات اتد ول ػ بري ػ
( ) 99

اتوظػػر عػػن اتػػد ن ظبهو ػهً كػػهف أـ ال) بوال ػ
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االهسػػهف هفسػػي هب ػ علػػى اؼب ػػرع وضػػئ قواعػػد وأحرػػهـ ترفػػأل اغب ه ػ اترهفل ػ تلفػػرد ،و خ ػػالؿ ًػػذا ات ت ػػر كبػػهوؿ
تسلل اتضو على اتقواعد اتقههوهل اؼبكعلق حب ه م هعرى اتد ول .
المطلب األول
تعريف المشاعر الدينية

اتكعر م اتلريوي تل هعر اتد ول :
)(1
اؼب هعر:برسر اؼبل تري اغبواس ،أصلي شعر عر.أي ف ن تي.

)(3

واتد ن:يف اتلري ل على عدة معه موهه:اؼبلأ واتسل هف (2).أو اغبر .
اتد ن اص الحهً  :مه شرعي اهلل تع هدى من أحرهـ.
و عرؼ اتد ن يف اص الح اتفقهه اتريربف بههي:

وضئ اؽبت لهي تذوي اتعقوؿ بهخكلهرً احمل ود إىل اػبري بهتذات.
)(4
و عرؼ للسروف يف ككهبي عن اتقواهف ،اتد ن بههي اتربهط اتذي صأل ااهسهف بههلل)
و عرفػػي االب شػػهتأل يف ككػػهب قػػههوف االهسػػههل )فلقوؿ:اتد ن ًػػو ؾب وعػ واىل ػػهت اؼبالػػوؽ كبػػو اػبػػهت :واىل ػػهت
)(5
االهسهف كبو اهلل و واىل هتي كبو اعب هع  ،وواىل هتي كبو هفسي)
ويف تعر ػم فقهػه االػػالـ ،التسػكادـ كل ػ اتػد ن اال ترد ػػهف اتسػ هو اتػ أهػػزؿ اهلل كك هػه وكلػػم ػه رلػػله
بو ػػر اتػػد ن.وترووهً هػػرى يف ًػػذا اتكعر ػػم اىلتػػهؼ حبػ تػػهبعت اتػػد هههت غػػري اتسػ هو  ،اف ااخػػذ ػػذى اتفرػػرة تػ دي
إىل حرمػػهه مػػن ااحك ػػه بػػهتقواهف اتػ رب ػػت اؼب ػػهعر اتد وػ  ،يف حػػف أف دلػػهتري أغل لػ اتػػدوؿ وبػػدد اؼبقصػػود مػػن
اتد ن ،و مط أف روف اتد ن ظبهو هً إلضفه اغب ه عللهه.
وأمه تعهر م فقهه اتريربف وبصروا اتػد ن بهاد ػهف اتسػ هو بػأل رب ػي دبػدى خضػوع ات ػا واعكوهقػي تػد ن
مه بهرادتي اغبرة ،على أف دور مسأت اتع هدة حوؿ وىلود اؽبػت ،و ػذا اؼبعػس سػك لئ ًػذا اتكعر ػم إحكػوا أغل لػ د ههػهت
)(6
اؼبوىلودة يف وموه ًذا ،حىت تو الكثس بعضهً موهه تروهه د هههت تعك د على مسأت اتعل أوسبألد اتعقأل ات ري.
تعػػأل اكثػػر اتكعر فػػهت مالي ػ تلػػد ن ًػػو تعر ػػم ااب شػػهتأل)  ،اهػػي حصػػر اتػػد ن بػػههلل وتروػػي ال ػػمط كػػوف
اتد ن ظبهو هً وال وبصرى يف اتع ػهدة اهلل فقػ بػأل وىلهػي كبػو ااهسػهف أ ضػهً ،وتل أك ػئ دور يف اتػد ن ،وفبهرلػ اتد ههػ
.)1اتزبلدي،تهج اتعروس،ج،9مهدة اتد ن،دار صهدر بريوت،ص208
 )2ك ه يف قوتي تعهىل مهكهف أخذ أخهى يف اتد ن اؼبلأ) لورة اتلولم) اآل رق )76
 )3ك ه يف قوتي تعهىل وقهتلوً حىت التروف فكو و روف اتد ن كلي هلل) لورة ااهفهؿ )اآل رق )39
( ( 4للسروف  ،عن اتقواهف،

www.qaradawi.net

( )5و عد شال ر داخر قواـ حقلق اتد ن شعورهه بهغبهىل واتك عل اؼب لق
 )6ومثهؿ ذتأ اتد هه له وكل ىلل ).
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ال تػك دبعػزؿ عػن اجملك ػئ اتػذي عػلا فلػي اتوػهس لػوا اربػدوا يف اتد ههػ اـ اخكلفوا.و كػد علػى ًػذا اؼبعػس اتػدتلأل اتقػرأ
)(1
يف قوتي تعهىل تر د ور ويل د ن)
ك ػػه أهػػي اليبرػػن حصػػر اتػػد ن يف ااد ػػهف اتسػ هو أويف االلػػالمت فقػ علػػى اتػػرغ مػػن زعػ اتػ ع غػػري ذتػػأ
)(2
ود اتلِي ا ِإل ْلالـ)
ودتلله يف ذتأ اآل اترريب إف اتد َّن ْع َ

وترن ًذا اترالـ ىبهتم صراح مه ىله بي اتقرآف ،فهتقرآف و على أ َف ًوهؾ أد هههَ أخػرى غػري اإللػالـ ،وأف
كوػػه هعػػدًه اد ههػهً بهللػ  ،وتروهػػه أد ػػهف ػػد ن ػػه اصػػته ه ،واآل ػ اتػ الك ػػهدهه ػػه لػػهبقهً تػػرد علػػى ذتػػأ ،وًػػت قوتػػي
)(3
ِ
االل ِ
الـ د وهً)....وقهؿ تعهىل يف أًأل اتركهب ه أ ًَْأل اتْ ِر ِ
كهب ال تَػ ْري ُلوا ِيف د و ُر ِ )).
تعهىل َو َم ْن ػَْكَ ِغ َغْلػَر ْ
َ َ

وفبه ل يبرن تلال
)(4
يف اتسلوؾ واؼبعهمالت.

اتكعر فهت اتسهبق يف أف اتد ن ًو وضئ إؽبػت رشػد إىل اغبػ يف االعكقػهدات واىل اػبػري

المطلب الثاني
األحكام القانونية لحماية المشاعر الدينية

تض هف توفري اغب ه اترهفل تل هعر اتد ول  ،هب وىلود أحرهمهً قههوهل ً تكتقل ًذى اتريه .
و عك ػد اتقػػههوف يف كػأل دوتػ علػى وىلهػ هظػر اغبرومػ تل واضػػلئ اتػ وظ هػػه ،ودبػه أف اتكػػد ن وكلفلػ ضبله ػػه مػػن
اامور اغبسهل  ،تكوخى كأل اتدوت اغبذر يف وضئ قواعد قههوهل تكوظل وضبه اؼبسهيأل اؼبكعلق بهتد ن.
ومهه كههػت ل لعػ توىلهػهت اغبرومػهت ،قػى اتدلػكور اتولػلل اتريلسػل تكتد ػد اتوظػهـ اتػداخلت ،وأ وػه تصػفح
دلهتري اتدوؿ اؼباكلفػ ت ػف توػه بػأف اغبػ يف اتكػد ن وضبه ػ م ػهعر اتد ولػ مػن اامػور االلهلػل اتػ توظل هػه  ،لػوا
كههت اتدلهتري موضوع من ق أل حرومهت إلالمل أوعل ههل .
وتعػػأل أً ػ اتدلػػهتري مروه ػ دلػػكور اتوال ػػهت اؼبكتػػدة اامر رل ػ  ،حلػػر كض ػ ن يف اتكعػػد أل ااوؿ تلدلػػكور) (5ال
صػػدر اترػػوقبرس أي قػػههوف خػػهص بيقهم ػ د ػػن مػػن ااد ػػهف أو يبوػػئ حر ػ فبهرلػػكي) وكػػأف اغبروم ػ أراد أف ػػمؾ إقهم ػ
ااد ػػهف أو فبهرل ػكي غبر ػ فػػرد ات اصػػل وعػػدـ إتهح ػ اتفرص ػ أمػػهـ أصػػتهب اتد هه ػ ااكثر ػ يف ات لػػد اتػػكتر ب ػػرعل
د هه مه أوموػئ فبهرلػكي حبأػ معهرضػكي تلقواعػد اتد ولػ واتقههوهلػ اتسػهيدة يف اجملك ػئ ،ك ػه أكػد دلػكور اامر رػت ب ر قػ
غػػري م هشػػرة حر ػ اعكوػػهؽ اتػػد ن وفبهرل ػ شػػعهيرى وذتػػأ مػػن خػالؿ اتكعػػد أل اتسػػهبئ حلػػر ىلػػه فلػػي إف تعػػداد اتدلػػكور
 )1لورة اترهفروف ،اآل رق .6
 )2لورة اؿ ع راف،اآل .85
 .)3د .ولم اتقرضهوي،اتد ن واتسلهل ،مفهوـ كل اتد ن،مرك اتقرضهوي االترمو www.qaradawi.net
 )4د.ع داتقهدر خبوش،مفهوـ اتد ن بف اتفرر اإللالمت واؼبسلتت،حبر مو ور يف اؼبوقئ االكمو
1997_2007(www.khayma.com
(5) constitution of the united states,www.umn.edu/humants
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غبقوؽ معلو  ،الهبوز أف فسر على أهي إهرهر غبقوؽ آخػرى ك كػئ ػه ات ػع أواهكقهصػهً موهػه) ،وًػذا عػين بػأف ااصػأل
سبكئ االفراد بهغبر اتكهم يف ربد د حقوقه االلهلل  ،وموهه اغب يف اتكد ن.
أمػه دلػكور اتفرهسػت) (1ومػن خػالؿ هػ اؼبػهدة  )10موػي تأكػد علػى تػوفري اغب ه ػ غبر ػ اتكػد ن ،حلػر ىلػه فلػػي
الهبوز إزعهج أحد بس ارايي حىت وإف كههت د ول ) وكأف اؼب رع اتفرهست أراد أف ع ت حأ ػهً تػررا اتد ولػ حبلػر
روف اتفرد حراً دوف أف ىبهتم اتوظهـ اتعهـ دبه د ي من اارا .
امػػه يف اتدلػػكور اتمكػػت) (2و يف اؼبػػهدة  )10بهتكتد ػػد قبػػد اغب ه ػ اترهفلػ ترصػػتهب اتػػد هههت اؼباكلف ػ حلػػر
ىلػػه ت فلهػػه صبلػػئ ااف ػراد مكسػػهوف دوف سبللػػز أمػػهـ اتقػػههوف بصػػرؼ اتوظػػر عػػن اتلري ػ أواتعػػرؽ أواتلػػوف أواعبػػوس أوات ػراي

اتسلهلت واؼبعكقد اتفلسفت واتد ن وات هيف ).
وفبهل ك ف توه بأف أغل ل دلهتري قد شرعت هصوص قههوهل غب ه اؼب هعر اتد ول بأخكالؼ أهواعهه.
أمػػه علػػى صػػعلد اتك ػػر عهت اتعهد ػ واتفرعلػ قبػػد اتعد ػػد مػػن هصػػوص ترفػػأل حر ػ اتكػػد ن وتعػػأل أبػػرز اؼبثػػهؿ علػػى
ذتػػأ مػػه ىلػػه يف اتقػػههوف اعبوػػهيت اتسػػودا ) (3ويف ات ػػهب اتثهتػػر ع ػػر ربػػت عوػواف اعبػراي اؼبكعلقػ ب ااد ػػهف يف اؼبػػهدة
 )120موي على من س علوهً أو هف ،بأي لر قػ أ ػه مػن ااد ػهف او شػعهيرًه أومعكقػدا ه أومقدلػه ه أو ع ػأل ا ػهرة
شػػعور االحكقػػهر واتزرا ػ دبعكقػػد هه ،عهق ػ بهتسػػأن مػػدة ال كأػػهوز لػػك أشػػهر أوبهتريرام ػ أوبهعبلػػد دبػػه الهبػػهوز أربعػػف
ىللػػدة) ،ويف اؼبػػهدة  )127موػػي مػػن ىبػػرب أو ػػدهس مرههػهً معػػداً تلع ػػهدة أوأي شػػت عكػػين مقدل ػهً تػػدى أي لهيفػ مػػن
اتوػػهس ،أو عػػمض أو ػػوش علػػى أي اىلك ػػهع د ػػين دوف مسػػوغ قػػههو قهصػػداً بػػذتأ إًههػ ذتػػأ اتػػد ن أوتلػػأ ات هيفػ ،
عهق بهتسأن مدة الذبهوز لو أوبهتريرام أوبهتعقوبكف معهً).
أي أف وف قههوف اتعقوبهت اتسودا ااعكدا على اؼب هعر اتد ولػ عكػين ىلوتػ و عهقػ عللهػه بػهغب س أواتريرامػ
أواعبلدد حس كأل حهت ومدى ىلسهم اتفعأل.

امػػه اتقػػههوف اتعقوبػػهت اإل ػرا ) (4ومػػن خػػالؿ اؼبػػهدة  )513علػػى إف كػػأل مػػن ألػػه ؼبقدلػػهت اإللػػالـ أوألػػه
ػ لي فػلتر
تره له أوااي االههر أواتسػلدة فهل ػ اتزًػرا  ،فػيف حلػي حرػ لػهب اتوػ  ،فتر ػي االعػداـ وإف
عللػي بهتسػأن مػن عػهـ إىل طبسػ أعػواـ)و ك ػف مػن هػ اؼبػذكور بػأف اتوظػػهـ اتقػههو اإل ػرا قكصػر علػى ضبه ػ اتػػد ن

 )1اتدلكور اتفرهست اتصهدرة يف  4اككوبر تسو .1958وأخر تعد التي
 )2اتدلكور اتمكت تسو  1982وتعد التي.
 )3اتقههوف اعبوهيت اتسودا تسو .1991
 )4قههوف اتعقوبهت اإل را .
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اإللالمت فق كوهي اتد ن اترظبت تلدوتػ أمػه غهت لػ ااقللػهت اتد ولػ ااخػرى وحػىت اؼبسػل ف اتسػو ال ػ له اغب ه ػ
)(1
اتقههوهل غبر اتكد ن واتكع ري عن أرايه وفبهرل شعهيرً اتد ول حبر تهم .
امػػه بهتوس ػ تلقػػههوف اتعراقػػت وًػػو اتقػػههوف ؿبػػأل ًػػذا ات تػػر ،قبػػد اتعد ػػد مػػن اتقواعػػد اتقههوهل ػ ات ػ ت ػػر عهه
)(2
تض هف توفري اغبر اتكد ن ترهف أفراد اجملك ئ ،موهه اتوصوص اتدلكور واتقواعد اعبوهيل واؼبدهل .
المطلب الثالث
صور اإلعتداءات الواقعة على الشعور الديني
االعكدا قد كاذ صورة فعأل ـبهتم تلقههوف أواتك ر ئ اتسػهري و قػد قكصػر علػى فعػأل م ػهح شػرعهً وقههوهػهً وتروػي
كس يف أضرار تل رؼ اؼبقهبأل ،و يف صبلئ ااحواؿ مىت وقئ اتضرر هبػ ىلػين اػبػهلر اؼبكضػرر إمػه عػن لر ػ اتكعػو
أورد االعك هر أووقم اتع أل اتضهر.
ويف ًذا اؼب ل هلقت اتضو علػى مبػهذج مػن االعكػدا ات اتواقعػ علػى ااد ػهف وًػت تػ دي إىل ىلػرح م ػهعر ات ػا
اؼبكد ن.
اوالَ:تخريب أماكن العبادة:

ًػػت اامػػهكن ات ػ ىبصصػػهه أصػػتهب لهيف ػ أومل ػ أود ػػن معػػف ادا شػػعهير ذت ػػأ اتػػد ن فله ػػه ،ومػػن و فهػػت
)(3

تكصم بهػبصوصل .
بهتوس ػ تالد ػػهف اتس ػ هو ًوػػهؾ امػػهكن ـبصص ػ ادا اتف ػراي اتد ول ػ فللػػد ن االلػػالمت اؼبسػػأد ،يف حػػف
يبػػهرس أصػػتهب اتد ههػ اؼبسػػلتل شػػعهيرً يف اتروػػهيس و كاػػذ اتلهػػود ااد ػػرة مرهه ػهَ مقدلػهً ،وترد ػػهف غػػري اتس ػ هو
أمهكن زبكلم بهخكالؼ د ههه يبهرلوف فلهه أصوؽب ولرقهػه اتد ول ً.ػذا إضػهف إىل أمػهكن أخػرى قػد تكػوافر فلػي صػف
اتكقد س بس وىلود قين صتهيب أوشاصل د ول أوتس اخر.

 )1ربرـ اغبروم أت هع ات هيف ات ههيل  -أكين أقلل د ول غري مسل يف إ راف.من حر اؼبعكقد اتد ين .يف أغس س/آب أداف اتقضه
قلهدات من اؼبوظ اتولول ات ههيلػ بهتسػأن  20عهمػهً .و ُخفضػت ااحرػهـ اتصػهدرة علػله بعػد ذتػأ إىل  10أعػواـ ترػأل مػوه .
ا كه اغبروم بهتكأسس دوف توفري أدت ورفضت لل هت ؿبهمله بيىلرا ؿبهك فور وهز ه .و سػك ر اتقػههوف اإل ػرا يف اتك للػز
ضد ااقللهت اتد ول  ،وموهه اؼبسل ف اتسو  ،يف اتع أل واتكعلل  .اؼبسل وف اتسو  ،حوايل  10يف اؼبهيػ مػن اتسػرهف ،ال يبرػوه بوػه
مسػػهىلد يف اؼبػػدف اترػػينى .يف عػػهـ  ، 2010احكأػػزت قػوات اامػػن عػػدة أفػراد مػػن أكػػين فصػػلأل صػػويف إ ػرا  ،وًػػت لر قػ هع ػ اهلل
ىلوههبػػهدي ،وًهصبػػت دور ع ػػهد  .ك ػػه الػػكهدفت أف ػراد ربوت ػوا إىل اتد هه ػ اؼبسػػلتل بهاللػػكأواب واالعكقػػهالت .إحػػداث 2010
اإل راف ،تقر ر اؼب وظ اتعهؼبل غبقوؽ االهسهف ،اتكقر ر مو ور يف اؼبوقئ اترظبت تل وظ report 2011www.hrw.org/world .
 )2لوأيت على ذكر تللأ اتقواعد اتقههوهل يف اؼب تر اتثه من ات تر بهتكفصلأل.
 )3د.ؿب د اتسعلد ع د اتفكهح ،اغب ه اعبوهيل غبر اتعقلدة واتع هدة،ص.69
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و ػػك أكثػػر أه ػواع االعكػػدا ات علػػى ااد ػػهف عػػن لر ػ زبر ػ أمػػهكن اتع ػػهدة وًكػػأ قدلػػلكهه ل ػوا عػػن لر ػ
ًدمهه أوزبر معهؼبهه أوازبهذًه ؼب هرل أع ػهؿ موهفلػ تكعػهتل د ههػ صػهح اؼبرػهف أو موػئ اقهمػ ات ػعهير واالحكفػهالت
)(1
اتد ول فلهه.ومىت وقئ أي فعأل فبه ل هبوز ترأل مكضرر أف لك س اغب ه اتقههوهل بهت ر ق اؼب لو يف اتقههوف.
.2تعطيل إقامة الشعائر الدينية:

ات عهير تفظ م ك من اؼب هعر دبعس مواضئ اؼبوهلأ ،وًػت أع ػهؿ اغبػك وكػأل مػه ُىلعِ َػأل عل ػهً ت هعػ اهلل(2).وكػأل
فعأل دي إىل تع لأل أدا تلأ ات عهير أوزبر ربضرياتي أواتك ػو ا عللهػه عػد اعكػدا هبػ إ قهفػي بػهت رؽ اتقههوهلػ ،
ككع لأل ادا فر ض اتصالة وـ اعب ع أوقداس وـ ااحد ،أو حىت اؼب هرك يف تلأ ات عهير دبه ال الي أصوؿ اتد ن.
.3إزالة المظاهر الدينية أووقفها:
اؼبظهر ًو كأل مه ظهر بي ات ا ت لهف عالقكػي دبفهػوـ معػف لػوا أكػهف اؼبفهػوـ مكعلقػهَ ػوس ات ػا أو دبػه
ظهر عللي من ااز ه  ،أـ مه ػدؿ عللػي مػن اتكوىلهػهت اتد ولػ  ،و ػدو ًػذا االخػري ًػو اتػذي ه وػه يف حبثوػه ًػذا غهت ػهَ

مػػه هػػرى االشػػاهص اتكػػهبعف تد ههػ مػػه ظهػػروف دبػػه وهلػ تعػػهتل د ػػوه  ،كظهػػور اؼبػرأة اؼبسػػل بهغبأػػهب يف االمػػهكن
اتعهم  ،واؼبسلتت عن لر ارتدا اتصلل وًرذا.
واظههر مه الي تعػهتل اتػد ن اؼبرفوتػ يف اتقػواهف اتوضػعل يف كػأل دوتػ  ،وكػأل فعػأل مػن شػأهي ازاتػ تلػأ اؼبظػهًر
أوحىت موئ اتكهبعف تد هه معلوػ مػن اتظهػور ػه و عػد ًػذا اعكػدا علػى اؼب ػهعر اتد ولػ ؽبػذا ات ػا  ،ك ػه هػرى يف موػئ
ت س اغبأهب يف بع

اتدوؿ االوربل ..

.4السخرية العلنية من األديان :

كأل إًههػ أو إزدرا أو الػكاداـ ع ػهرات اتسػ اتػ مػن شػأهه اؼبسػهس بررامػ اتػد ن أو اغبػ مػن قػدرى ،بصػورة

علول أويف مرهف عهـ) ،(3عد تعد هَ على ًػذا اتػد ن ،واذا اقكصػر اامػر علػى ؾبػرد موهق ػ اؼبسػهيأل اتد ولػ أواتسػ اؿ عػن
 )1اف زبر امهكن اتع هدة تلس بهمر ىلد د وال ؿبصور يف اتد هههت اتس هو بأل أف اتػكأر خ شهًد على ًذا اتووع من ىلراي اغبرب
يف كهف اكبه اتعه .
 )2ـبكهر اتصتهح،اؼبصدر اتسهب ،بهب ات عر،ص339.
 )3اتعالهل تعين اجملهًرة واإلشهع واتظهور  ،وًت يف تعر م اتلري خالؼ اتسر  ،وحسوه فعأل اؼب رع يف قههوف اتعقوبهت حف
ه يف اتفقرة  ) 3من اؼبهدة  ) 16على تعر م اتعالهل بههه :
 -1االع هؿ أو اإلشهرات او اغبركهت اذا حصلت يف لر عهـ او يف ؿبفأل عهـ او مرهف م هح او م روؽ او معرض اهظهر اعب هور أو إذا حصلت
حبلر سك لئ رؤ كهه من كهف يف مثأل ذتأ اؼبرهف أو إذا هقلت اتلي ب ر ق من ات رؽ اآلتل .
 -2اتقوؿ او اتصلهح إذا حصأل اعبهر بي أو ترد دى حبلر سك لئ ظبهعي من كهف يف مثأل ذتأ اؼبرهف أو إذا أذ ئ ب ر ق من ات رؽ اآلتل وغريًه حبلر
س عي من ال دخأل تي يف الكادامي
 -3اتصتهف واؼب وعهت ااخرى وغريًه من ولهيأل اتدعه واتو ر .
 -4اتركهب واترلوـ واتصور وات هرات وااقالـ وكبوًه إذا عرضت يف مرهف فبه ذكر أو إذا وزعت او بلعت اىل أكثر من شا أو عرضت تل لئ يف أي
مرهف .
امه االمهكن اتعهم فلوقس اىل:
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تعهتل ااد هف و ال عد تعػد هَ مػه تسػكادـ كل ػهت اتسػار واالزدرا يف لػلهؽ اترػالـ ،وًػذا مػه قضػت بػي ؿبر ػ
اعبوه هت اؼبصر حلر ىله يف حر ؽبه اغبد اتذي هب أف تقم عوػدى اؼبسػهىلل واؼبوهق ػ يف اؼبسػهيأل اتد ولػ ًػو دوف
االمكهػػهف واالزدرا  ،وكػػأل مػػن شػػأهي أف وب ػ مػػن قػػدر اتػػد ن و سػػق مػػن كرامكػػي وكػػأل مػػه كسػػئ تػػي تفػػظ اتكعػػدي اتػػذي
)(1
الكع لي اؼب رع)
وقد دو موئ اتسار من ااد هف مكعهرضػهَ مػئ ااحرػهـ اتػواردة ب ػأف حر ػ اتكع ػري أواالعكقػهد ،وترػن حػىت
إذا كههػػت حر ػ االعكقػػهد واتكع ػػري مرفوت ػ دبقضػػى اتق ػواهف اتوضػػعل فػػيف ًػػذا ال ػػلح ؼبػػن هبػػهدؿ يف م ػػهدي اتػػد ن أف
يبػػكهن حرمكػػي  ،ووبػ مػػن قػػدرى أو ػػزدري بػػي ع ػػداً ،فػػهذا ت ػػف أهػػي مهكػػهف ريػػت بهعبػػدؿ ،اتػػذي أ ػػهرى اال اؼبسػػهس حبرمػ
)(2

اتد ن واتسار موي فللس تي أف وبك ت من ذتأ حبر االعكقهد.

المبحث الثاني
األسس القانونية لحماية المشاعر الدينية و وسائل حمايتها.

ه ػػكرل يف ً ػػذا اؼب ت ػػر ع ػػن ال ػػهس ضبه ػ ػ اؼب ػػهعر اتد ولػ ػ لػ ػوا كهه ػػت يف االتفهقل ػػهت اتدوتلػ ػ اـ يف اتقػ ػواهف
اتوضعل يف اؼب ل االوؿ ،ولبص اؼب ل اتثه تولهيأل ضبه اغب .
المطلب األول
تصنيف األسس القانونية لحماية المشاعر الدينية
تلوقوؼ على ألهس ضبه اؼب هعر اتد ول مت عللوه بلهف ااحرهـ اتواردة يف االتفهقلهت اتدوتلػ أوالً ومػن و
اتك ػػرؽ تلق ػواهف اتوضػػعل اتداخللػ  ،وؽبػػذا اتريػػرض هقػػوـ بكاصػػل اتفػػرع االوؿ ت لػػهف ألػػس اغب ه ػ يف اؼبوا لػ اتدوتلػ ،
واتفرع اتثه لبصصي تلقواهف اتوضعل .

. 1االمهكن اتعهم ب لعكهه:وًت االمهكن ات سك لئ أي شا

أف دخأل فلهه او يبر موهه،لوا اكهف ذتأ من دوف قلد اـ كهف هظري رل او

الكلفه شرط مه،كهت وارع.
. 2االمهكن اتعهم بهتكاصل :وًت االمهكن ات هح عب هور اتوهس اتدخوؿ فلهه خالؿ اوقهت معلوم فق ،دبقهبأل او دوف مقهبأل.كهؼبكهحم.
. 3االمهكن اتعهم بهؼبصهدف ً:ت امهكن يف اصلهه خهص وترن هح تلأ هور على وىلي عهرض دخوؽبه كهحملالت اتكأهر  .د.ؿب د اتسعلد ع د
 3اتفكهح،اؼبصدر اتسهب ،ص119-118

 )1د.ؿب د اتسعلد ع د اتفكهح،اؼبصدر اتسهب ،ص.92حر مو ور يف ؾبل احملهمهة اتسو  2000رق  5ص02
 )2قرار ؿبر اتوق اؼبصر يف  27وه ر ،1941لعن رق  653تسو  11ؾب وع اتقواهف اتقههوهل ،من د.ؿب د اتسعلد ع د
اتفكهح،اؼبصدر اتسهب ،ص.94
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الفرع االول
هػ

أساس الحماية في المواثيق الدولية

اتعد ػػد مػػن اؼبوا ل ػ اتدوتل ػ عل ػػى حر ػ ات ػرأي واتكع ػػري و ُكفلَػػت حر ػ اتفر ػػر واالعكقػػهد يف اتعد ػػد موه ػػه ،

ف هرل ػ حر ػ ات ػرأي واتكع ػػري وحصػػهه حر ػ اتفرػػر يف اتقػػههوف اتػػدويل ىل ػػه ت بوص ػػفهه حقوق ػػه ال ق ػػأل اتكوػػهزؿ عوهػػه
أوذبزيكهػػه) ،(1وترػػن ًػػذى اغبقػػوؽ تلسػػت حقوقػػه م لق ػ وإمبػػه زبضػػئ العك ػػهرات ؿبػػددة دبوىل ػ أحرػػهـ اتقػػههوف اتػػدويل،
تلأ االعك هرات مفهدًه خل حهت من اتكوازف مه بف اغبقوؽ ،فتر اترأي واتكع ري وحر اتفرر ال تعػين بػأي حػهؿ مػن
ااح ػواؿ اتكعػػدي علػػى كرامػ ااف ػراد وقػػدرً أوهثػػر بػػذور اترراًلػ واتعوصػػر بػػف ات ػػعوب أوإ ػػهرة ات هيفلػ واتعرقل ػ )،(2
وبوػه علػػى مػػه تقػػدـ لػػلكوهوؿ ًػذا اتفػػرع إع ػػه اتوصػػم اتقػػههو غب ه ػ اؼب ػهعر اتد ولػ يف ملػزاف اتقػػههوف اتػػدويل يف ظػػأل
اتضواب حددتي تلأ اتقواهف  ،إف اإلعالف اتعهؼبت غبقوؽ اإلهسػهف هػ علػى كفهتػ اغبػ يف حر ػ اتػرأي واتكع ػري حلػر
ىله يف اؼبهدة  )18مه هصي " ترأل شا اغب يف حر اتفرر واتض ري واتػد ن" أمػه اؼبػهدة  )19فقػد هصػت علػى أف
"تػرػأل شا اغب يف حر اترأي واتكع ري"
وتػػو اؼبػػهدة  )4مػػن االتفهقل ػ اتدوتل ػ تلقضػػه علػػى صبلػػئ أشػػرهؿ اتك للػػز اتعوصػػري ،تعػػد كػػأل ه ػػر ترفرػػهر
اتقهي على اتكفوؽ اتعوصري أواترراًل وكأل ربر على اتك للز اتعوصػري وكػأل ع ػأل مػن أع ػهؿ اتعوػم أوربػر عللػي
ىلريب عهق عللهه اتقههوف وتو اؼبهدة اتعهشرة من االتفهقل ااوروبل غب ه حقػوؽ اإلهسػهف واغبر ػهت االهلػل علػى
أف ترػأل شػا اغبػ يف حر ػ اتكع ػري ،وًػػذا اغبػ كضػ ن حر ػ اتػرأي وحر ػ تلقػت اؼبعلومػهت واافرػػهر وهقلهػه بػػدوف
تدخأل من اتسل هت اتعهم و دوف أف ت رأل اغبدود عهيقهً وبوؿ دوف م هشرة ًذا اغب ).(3
عل ه أف اتعهد اتدويل اػبهص بهغبقوؽ اؼبدهل واتسلهلل قد هػ بصػر ح اتع ػهرة علػى كفهتكػي حر ػ اتػرأي واتكع ػري
حلر إف اؼبهدة  19من اتعهد اتدويل ىله فلهه :
ترأل إهسهف اغب يف اعكوهؽ آرا دوف مضه ق .
.1
 .2ترػػأل إهسػػهف ح ػ يف حر ػ اتكع ػػري و ػ أل ًػػذا اغبػ حر كػػي يف اتك ػػهس ـبكلػػم ضػػروب اؼبعلومػػهت واافرػػهر
وتلقلهػػه وهقلهػػه إىل اآلخػػر ن دومبػػه اعك ػػهر تلتػػدود لػوا علػػى شػػرأل مركػػوب أـ م ػػوع أـ يف قهتػ فػين أـ بأ ػ
وللل أخرى ىبكهرًه .
علػػى أف اؼبػػهدة  18مػػن اتعهػػد اتػػدويل اػبػػهص بػػهغبقوؽ اؼبدهل ػ واتسلهلػػل قػػد ضبػػت ب ػػرأل م هشػػر حر ػ اتفرػػر
واتوىلػػداف واتػػد ن ،إضػػهف إىل أف اؼبػػهدة اتكهلػػع مػػن االتفهقل ػ ااوروبل ػ غب ه ػ حقػػوؽ اإلهسػػهف قػػد هصػػت علػػى أف "

 )1راىلئ اإلعالف اتعهؼبت غبقوؽ اإلهسهف اؼبهدتف  )18و  ، )19اتعهد اتدويل تلتقوؽ اؼبدهلػ واتسلهلػل اؼبػواد )20 )19 )18
 ،االتفهقل ااوروبل غبقوؽ اإلهسهف اؼبهدتف  )9و )10واهظر اتسو ل لف ع ر ؿب د ،حر اتػرأي كأحػد حقػوؽ اإلهسػهف  ،رلػهت
مهىلسكري ػ  ،،200كلل اتدرالهت اتعلله ،اعبهمع ااردهل  ،ص .92
 )2اهظر اؼبعهًدات لهتف اتذكر بهإلضهف إىل معهًدة اتقضه على صبلئ أشرهؿ اتك للز اتعوصري اؼبهدة )4
 ) 3لرحهف ع د اتعز ز  ،االتفهقل ااوروبل غب ه حقوؽ اإلهسهف واغبر هت االهلل  ،دار اتوهض اتعربل  ،ص 348ػ352
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تر ػػأل ش ػػا اغبػ ػ يف حر ػ ػ اتكع ػػري واتضػ ػ ري واتعقل ػػدة اتد ولػ ػ وأف ً ػػذا اغبػ ػ كضػ ػ ن حر ػ ػ تريل ػػري اتد ههػ ػ أواتعقل ػػدة
و كض ػ ن أ ضػ ػهً حر ػ ػ م هش ػػرة اتد ههػ ػ أواتعقل ػػدة بص ػػورة موف ػػردة أوصبهعلػ ػ عالهلػ ػ أول ػراً وع ػػن لر ػ ػ اتع ػػهدة واتكعل ػػل
واتعهدات وات قوس اتد ول ".
و هصت اؼبهدة اتكهلع أ ضه على أف اغبػ يف م هشػرة اتد ههػ أواؼبعكقػدات ال يبرػن أف تػرد عللػي قلػود زبػهتم تلػأ
اؼبوصوص عللهه يف اتقػههوف وًػذا عػد إىلػرا ات ضػرور يف كػأل ؾبك ػئ ديبقرالػت ترمػن اتعػهـ وضبه ػ اتوظػهـ أواتصػت
أواآلداب اتعهم أوضبه حر هت اتريري .
ومه ل وسأ مئ اؼبهدة  20من اتعهد اتدويل اػبهص بهغبقوؽ اؼبدهل واتسلهلل ؛ حلر هصت على:
 .1ربظر بهتقههوف أ دعه تلترب.
 .2ربظػػر بهتقػػههوف أ ػ دعػػوة إىل اترراًلػ اتقومل ػ أواتعوصػػر أواتد ول ػ اتػ ت ػػرأل ربر ضػػه علػػى اتك للػػز
أواتعداوة أواتعوم.
و كواف ًذا اتقلػد مػئ قػرار اعب علػ اتعهمػ ترمػ اؼبكتػدة حلػر ىلػه اتقػرار) ..." :(1وأحػد اتعوهصػر اتػ ال غػس
عوهػػه يف حر ػ اإلعػػالـ ًػػو تػػوفر اإلرادة واتقػػدرة علػػى عػػدـ إلػػه ة الػػكع هؽبه ،ومػػن قواعػػدًه االهلػػل االتك ػزاـ ااديب
)(2
بكقصت اتوقهيئ وبو ر اؼبعلومهت دوف لو قصد"
و ك ف فبه ل أف اترثري من اؼبوا ل اتدوتل قد هظ ت ااحرهـ اؼبكعلق حب ه ػ اؼبعكقػدات اتد ولػ وًػذا ظهػر
اانبل ػ اتدوتل ػ تل وض ػػوع مػػن ىله ػ واعبهػػد اؼب ػػذوؿ تكتقل ػ اغب ه ػ اتقصػػوى تل ػػهعر واؼبعكقػػدات اتد ول ػ مػػن ىله ػ
أخرى ،حبلر سبكوئ اتدوؿ عن اعكدا ات اتفرر اؼبكعلق بهؼبسهيأل اتد ول من خالؿ م لسه ه اغبرومل وحػىت تػو صػدر
مػن أحػػد رعه هًػػه اعكػػدا علػػى م ػػهعر د ولػ سبػػس مػوالين دوؿ أخػػرى تكاػػذ اىلػرا ات اتالزمػ عبػػين خػػهلر اتػػدوؿ اتػ
إعكػػدا عللهػػه ل ػوا مػػن خػػالؿ موػػئ االفعػػهؿ اؼبوكهر ػ تل قدلػػهت آم ػ اخػػرة أومػػن خػػالؿ تقػػدمي إعكػػذار رظبػػت عب ه ػػور
اؼبكضرر).(3

الفرع الثاني
أساس الحماية في القوانين الوضعية
 .1األحكام الواردة في الدستور العراقي لسنة :2005

إف اتدلكور بهعك هرى اتك ر ئ االعلى داخأل اجملك ئ ،اتذي هب أف الىبهتفي اي ت ر ئ ادىن موي درىل لوا اكهف
ت ر عهً عهد هً اـ ت ر عه فرعله ،هب اف ورد هصوصهً حوؿ اضفه اغب ه اتقههوهل غبر اؼبعكقدات اتد ول واقهم
 )1تل ز د من اتكفصلأل راىلئ :د .علواف ع د اتررمي  ،اتولل يف اتقههوف اتدويل اتعهـ  ،حقوؽ االهسهف  ،دار اتثقهف تلو ر  ،ات ع
ااوىل  ، 2006 ،ص .60
 )2قرار صهدر عن اعب عل اتعهم ترم اؼبكتدة ،رق /59د )1/واؼب رخ بكهر خ ت ر ن اتثه /أككوبر تعهـ .1946
 )3ا وه ه ر اتصور اؼبسلئ تلو ؿب د ص) وخالؿ ز هرة وز رة اػبهرىلل تدوت اتدمبهرؾ تف الينلف) قهتت إف اتدمبهرؾ تألم على
اترلوـ اؼبسلئ .
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ات عهير اتد ول وضبه االقللهت اتد ول من اتكعرض تالض ههد من ق أل ات عوب و اغبرومهت ،وًذا مه ىله يف دلكور
اتعراؽ تسو  )2005بصورة واضت حلر هصت اؼبهدة  )2موي على ربد د اتد ن اترظبت تلدوت بد ن االلالـ
)(1
وحصر صبلئ ااحرهـ اتصهدرة داخأل اتعراؽ دبه ال كعهرض مئ وابت احرهمهه.
أمه يف اتفقرة اتثههل من اؼبهدة اؼب هر إتلهه أعالى فقد ه على:
ههلهً  :ض ن ًذا اتدلكور اغبفهظ على اؽبو االلالمل تريهت ل ات ع اتعراقت ،و ض ن كهمأل اغبقوؽ اتد ول
عب لئ االفراد يف حر اتعقلدة واؼب هرل اتد ول كهؼبسلتلف واآل زد ف واتصهبئ اؼبودايلف  ،).حلر عد ًذا اتو من
االلهلهت اؼبث ك يف اتقههوف ترفهت حر االعكقهد وصبلئ فبهرلهت اتعقهيد اؼباكلف  ،وًذا كد مه ىله يف اؼبهدة )3من
)(2

اتدلكور.
و كوقم اتدلكور اتعراقت عود ًذا اغب بأل قهـ بكأرمي اتعوصر واالرًهب أواتكرفري بهتد هههت ااخرى ،ك ه قهـ دبوئ
كأل فعأل دي إىل اتكتر ات هيفل داخأل ؾبك ئ اتعراقت (3).و قهـ بكوفري اغب ه اتقههوهل امهكن اتع هدة وحر
فبهرل ات عهير اتد ول فلهه حبر يف اؼبهدة )10حلر ىلهت فلهه اتعك هت اؼبقدل واؼبقهمهت اتد ول يف اتعراؽ كلهههت
د ول وحضهر  ،وتلكزـ اتدوت بهتكأكلد على صلهه حرمكهه ،وض هف فبهرل ات عهير حبر فلهه ) ،واع ه اغبر اتكزاـ
اتعراقف بأحواؽب ات اصل حس د ههه أومذاً ه أومعكقدا أواخكلهرا وترن ب رط أف ك توظل ذتأ عن
لر اتقههوف وذتأ اضفه اؼب روعل على تلأ ااحرهـ وضبه صبلئ ألراؼ اتعالق اتقههوهل (4).وترن اغب ه
اؼبهدة )43حلر ىله فلهه:

اتفعلل تالخكالفهت اتد ول يف اجملك ئ اتعراقت ظهر ىلللهً يف ه
اوالً  :ات هع كأل د ن أومذً أحرار يف :
أ ػ فبهرل ات عهير اتد ول دبه فلهه ات عهير اغبسلول .
ب ػ إدارة االوقهؼ وش وهه وم لسه ه اتد ول  ،و وظ ذتأ بقههوف .
ههلهً  :ترفأل اتدوت حر اتع هدة وضبه امهكوهه .

 )1اؼبهدة )2من اتدلكور اتعراؽ تسو  :)2005اوالً  :االلػالـ د ن اتدوت ػ اترظبت ،وًػو مصدر ألػػهس تلك ر ئ :الهبوز لن قههوف
كعهرض مئ وابت احرهـ االلالـ
 )2اؼبهدة :)3اتعراؽ بلد مكعدد اتقوملهت وااد هف واؼبذاً  ،وًو عضو م لس وفعهؿ يف ىلهمع اتدوؿ اتعربل وملكزـ دبلثهقهه و ىلز
من اتعه اإللالمت .
 .)3اؼبهدة  :)7اوالً :وبظر كأل كلهف أو هك ك س اتعوصر أو االرًهب أو اتكرفري أو اتك هري ات هيفت أو وبرض أو يبهد أو يبأد أو
روج أو ينر تي ،وخبهص ات عر اتصدامت يف اتعراؽ ورموزى وربت اي مس ى كهف ،والهبوز اف روف ذتأ ض ن اتكعدد اتسلهلل

يف اتعراؽ ،و وظ ذتأ بقههوف .
 .)4اؼبهدة  :)41اتعراقلوف احرار يف االتكزاـ بهحواؽب ات اصل حس د ههه
بقههوف.
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 .2أساس الحماية في التشريعات الجزائية:

أف اؼب ػػرع ومػػن خػػالؿ اتوصػػوص ات ػواردة يف قػػههوف اتعقوبػػهت اتعراقػػت اعكػػين االعكػػدا علػػى اؼب ػػهعر اتد ول ػ ىلريب ػ

عهقػ عللهػػه اتقػػههوف  ،وحػػهوؿ ىلهًػػداً حصػػر اغبػػهالت ات ػ تعػػد ىلريبػ وذتػػأ ػػدو ىللل ػهً يف هػ
اعكين اافعهؿ اآلتل من ق لأل اعبراي ات سبس ات عور اتد ين:
.1من اعكدى بيحدى لرؽ اتعالهل على معكقدي إحدى ات وايم اتد ول أوحقر شعهيرًه.

اؼبػػهدة )372حلػػر

.2من تع د اتك و ا على إقهم شعهير لهيفل د ول أو على حفأل أو اىلك هع د ين أو تع د اؼبوئ أو تع لػأل أقهمػ شػت
من ذتأ.
.3من خرب أو تلم أو شوى أو دهس بوه معدا القهم شعهير لهيفل د ول أو رمزاً أو شلئهً آخر تي حرم د ول .
.4من ل ئ أوه ر ككهبهً مقك سهً عود لهيف د ولػ وقػهـ ع ػداً بكتر ػم هصػي ع ػداً ربر فػهً ريػري مػن معوػهى أو إذا الػكام
حبر من أحرهمي أوشت من تعهتل ي.
.5من أًهف علوهً رمزاً أو شاصهً ًو موضوع اتكقد س أو سبألد أو االحماـ تدى لهيف د ول .
.6من قلد علوهً ههلرهً أوحفالً د ولهً بقصد اتسار موي.

ودبػه أف اتقػواهف اعبزايلػ خهضػػع ؼب ػداْ اتقػههو الىلريبػ والعقػػهب اال بوػه علػى اتػو ) ،فػػيف اغبػهالت اؼب ػهر اتلهػه اعػػالى
حصر ؼبه عكد من ق أل اعبراي اتد ول  . ،ومػن و ال ذبػوز مسػه ت مػن ارترػ فعػالً غػري موصػوص عللهػه يف اتػو
اتسهب  ،ىلزايلهً.
وهػػرى ب ػػأف وىل ػػود اؼبػػهدة اتس ػػهبق تلس ػػت كهفل ػ تإلض ػػفه اغب ه ػ اؼب لوب ػ تل ػػهعر اتد ول ػ تروه ػػه مس ػػأت بهتري ػ
اغبسهلػل واتكعقلػػد ومكوػوع فػػروع ،وتعػػدد ات ػرؽ اتػ مػػن خالؽبػه ػػك االعكػدا علػػى اؼبسػػهيأل اؼبكعلقػ بهؼبعكقػػدات ،وع للػ
حصر حهالت ااعكدا قد دي إىل ضلهع ح اؼبكضرر تعدـ حوؽبه بهتو اؼبذكور ًذا مػن ىلهػ ومػن ىلهػ أخػرى أف
اؼب ػرع أككفػى بوضػئ ىلػزا موحػد عب لػئ فقػرات اؼبػهدة اتسػهبق أمػه اهػي تسػهوى بػف االفعػهؿ اتسػهبق أوتػرؾ تقػد ر اعبػزا

اؼبقرر ض ن اغبد ااعلى واادىن اؼب هر اتلهه يف اؼبهدة تلسل اتكقد ر تلقهضػت وًػذا اامػر قػد ىبلػ إشػرهتل يف حهتػ
إذا رػػن اتقضػػه مقكوع ػهً بوقػػوع االعكػػدا .وكهف ااىلػػدر بهؼب ػػرع أف عكػػين االعكػػدا علػػى ااد ػػهف و اؼب ػػهعر اتد ول ػ
ىلريب دوف اتدخوؿ إىل اتكفهصلأل حصر اافعهؿ .

 .3األحكام الواردة في التشريعات المدنية:
تو اؼبػهدة )205مػن اتقػههوف اؼبػد اتعراقػت علػى أ ًف كػأل فعػأل ضػهر بػهتوفس مػن قكػأل أو ىلػرح أو ضػرب أو أي
هوع أخر من من أهواع اال ذا لزـ بهتكعو ضهت من احدث اتضرر).
ك ف من اتو اتسهب أف اؼب ػرع قػد أضػفت ضبه ػ قههوهلػ بػهتوفس مػن اإل ػذا ات اعبسػد واتوفسػل و ظهػر ًػذا
ىلللػهً مػػن خػػالؿ ات ػ اتثػػه مػػن اؼبػػهدة حلػػر ػ أل كل ػ أو أي هػػوع آخػػر مػػن اإل ػػذا ) اإل ػػذا ات اتوفسػػل اتػ سبػػس
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م هعر االهسهف ،و كضح موقم اؼب رع اكثر يف اؼبهدة  )205حلر تػو علػى  .1كوػهوؿ حػ اتكعػو اتضػرر ااديب
كذتأ فرػأل تعػد علػى اتريػري يف حر كػي أويف عرضػي أويف شػرفي أويف ظبعكػي أويف مركػزى االىلك ػهعت أويف اعك ػهرى اؼبػهيل هبعػأل
اؼبكعػدي مسػ والً عػن اتكعػو ) ،حلػر أع ػى حػ اؼب هت ػ بػهتكعو تل كضػرر أدبلػهً ،وًػذا اغبػ مقكصػر علػى اؼبكضػرر
وحدى وال وكقأل إىل اتور إال يف حهت واحدة وًت إذا كهف اتضرر االديب قد وقئ بس وفهة اجملين عللي.
ومه هالحظي من اتو اتسهب ًو أف اؼب رع قد أع ى أمثل حوؿ مه يبرن اعك هرى مػن ق لػأل ااضػرار اادبلػ مثػأل
اتكعػػدي علػػى اغبر ػ أو اتس ػ ع أو ات ػػرؼ ،واذا أردهػػه بلػػهف اؼبعػػس اؼبقصػػود مػػن اتس ػ ع يف عػػرؼ اجملك ػػئ هػػرى أف ظبع ػ
اإلهسػػهف تكرػػوف فبػػه سبللػػز بػػي ات ػػا مػػن صػػفهت ومػػه أتلػػي مػػن مواقػػم ،ومػػه اتكػػد ن أال ىلػػز مػػن ظبع ػ اإلهسػػهف بػػأل
كاػػذ اتكػػد ن معلػػهراً تصػػدؽ اإلهسػػهف وًػػذا كلػػي مكوقػػم علػػى د هه ػ ات ػػا وأ ػػرى تػػدى االخػػر ن ،ومثػػهؿ ذتػػأ أف
ؾبك عوه االلالمت قد ال عد االشاهص اتكهبعف تد هههت معلو ظبهو كههت اـ غري ظبهو )من ذوي اتس ع اغبسو .
ومن و هب اتكعو عن كأل ِ
تعد على اؼب هعر اتد ول بهعك هرى مػن ااضػرار اادبلػ  ،بوػه علػى أحرػهـ اؼبسػ وتل
اؼبدهل .
واؼبس وتل اؼبدهل زبكلم بهخكالؼ االتكزاـ اتذي االخالؿ بي حلر إف االخالؿ بهالتكزاـ هػهتك عػن اتعقػد اتػذي
تمتػ عللػػي مسػ وتل اتعقد ػ وإذا اإلخػػالؿ بػػهالتكزاـ اتقػػههو فقػػد ػ دي إىل ترتػ اؼبسػ وتل اتكقصػػري  ،وعلػػى اتػػرغ
مػػن اخػػكالؼ اؼبس ػ وتكف إال أه ػػه ذبك عػػهف يف أركػػهف ،حلػػر قكضػػت تمت ػ اؼبس ػ وتل أف تكػػوفر اػب ػػأ واتضػػرر واتعالق ػ
اتس ل .
ولوأيت إىل اتكرل عن تلأ االركهف فل ه أيت:
.1الخطأ:

ًػػو إخػػالؿ ات ػػا

بػػهتكزاـ قػػههو لػػهب مػػئ إدراكػػي ؽبػػذا اإلخػػالؿ ،و دبعػػس آخػػر يبرػػن تعر فػي بأهػػي االكبػراؼ يف

اتسػػلوؾ اؼبػػأتوؼ تل ػػا اتعػػهدي ،وًػػذا االتكػزاـ قػػئ علػػى عػػهت كػػأل شػػا ومػرادى عػػدـ اتكعػػدي علػػى االخػػر ن مهد ػهَ
ومعوو ػهً ،واالتك ػزاـ بػػهحماـ حقػػوؽ اترهف ػ وعػػدـ االض ػرار ػ  ،االتك ػزاـ ب ػػذؿ اتعوه ػ  ،واتعوه ػ اؼب لوب ػ ًػػت ازبػػهذ اغبل ػ
واغبػػذر واتك صػػر يف اتسػػلوؾ تكتهشػػت اإلضػرار بػػهتريري وامػػه اذا كػػهف مو ػػأ االتكػزاـ عقػػد هً فػػل رن أف رػػوف اتكزامػػه بكتقلػ
)( 1

اتوكلأ أو ب ذؿ اتعوه حس هوع االتكزاـ.
ومػػن ًوػػه ظهػػر توػػه أف تلا ػػأ ركوػػف ألهلػػلف ،نبػػه اتػػركن اؼبػػهدي أواؼبوضػػوعت وًػػو اتكعػػدي واتػػركن اؼبعوػػوي أو
االدراؾ ،و قصػػد بهتوس ػ تلػػركن اؼبهدي اتكعػػدي) االكب ػراؼ عػػن اتسػػلوؾ اؼبعكػػهد اتواىل ػ مراعهتػػي ل ػوا كػػهف ذتػػأ بصػػورة
)(2
إهبهبل اـ لل ل .

 )1رايد كهظ ؿب د حداد،اتكعو يف اؼبس وتل اتكقصري ،حبر مو ور يف ؾبل اتروف ،اتعدد،8ص.74
 )2د.ع داترزاؽ اتسوهوري،اتولل يف شرح اتقههوف اؼبد ،مصهدر اتكزاـ،اعبز االوؿ،بريوت-ت وهف2000،ص.779
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امػػه اتػػركن اؼبعوػػوي فلقصػػد بػػي أف كػػوفر االدراؾ تػػدى اتفهعػػأل ،دبض ػ وف مػػه فعلػػي.أي أف رػػوف اتفهعػػأل مػػدركهً بػػأف
)(1
فعلي ًذا رأل خروىلهً عن اتقههوف.
واذا أمعوه اتوظر يف اتقههوف اؼبد اتعراقػت قبػد أف اؼب ػرع قػد الػكادـ كل ػ اتكعػدي) بػدؿ كل ػ اػب ػأ ،وًػذا مػه
أدى إىل وىلود اخكالؼ فقهت حوؿ قصد اؼب رع ،حلػر ذًػ ىلههػ مػن اتفقهػه إىل إف اؼبقصػود مػن كل ػ اتكعػدي

ًػػو اػب ػػأ بركولػػي اؼبػػهدي واؼبعوػػوي) ،(2ومػػن َو فيهػػي و ريػػت تقلػػهـ مسػ وتل مػن عكػػدي علػػى اؼب ػػهعر اتد ولػ تلريػػري أف رػػوف
تعد ي مصوح هً بيدراكي أف فعلي ًذا ـبهتم التكزاـ قههوي لهب .
و ذً ػ فر ػ أخ ػػر م ػػن اتفق ػػي إىل أف اؼبقص ػػود بهتكع ػػدي ً ػػو أح ػػد أرك ػػهف اػب ػػأ وً ػػو ات ػػركن اؼبوض ػػوعت ،ت ػػذتأ
)( 3

ال مط اقماهي بيدراؾ اؼباأل أو اؼبعكدي.
وًذا اترأي اتثه اتذي مبلأل اتلي اكثر ،اهػي موافػ مػئ مػه ذًػ اتلػي اؼب ػرع يف اؼبػهدة )218حلػر ىلعػأل ااب و
اعبد ملزمهً بكعو اتضرر اتذي وبد ي اتصريري هكلأ تعد ي على اتريري.
واػب أ إمه اف روف اهبهبلهً ،اي روف ٍ
فعال أتلي ات ا و دي إىل إغبػهؽ اتضػرر بػهآلخر ن ،أو قػد رػوف

موقفه لل له و دو بصورة امكوهع عن ع أل فرضي اتقههوف ،أو امكوهع عن ع أل تفرضي اتقل ااخالقل .
وقػػد ال كصػػور وقػػوع ًتعػػد علػػى اؼب ػػهعر اتد ول ػ عػػن لر ػ اػب ػػأ اتسػػل توىلػػوب أف ػػأيت اؼبعكػػدي بفعػػأل أو قػػوؿ
دي إىل ىلرح م هعر اؼبكضرر.
أمه من حلر درىل اػب ػأ فلوقسػ إىل خ ػأ ىلسػل وخ ػأ سػري و خ ػأ تهفػي ،فهػب ػأ اعبسػل ًػو اػب ػأ اتػذي
)(4
ال رتر ي قللأل اتذكه واتف و واتعوه .
أمه اػب أ اتلسري فلقصد بي االكبراؼ اتلسػري ع ػه كػهف للسػلري ات ػا اتعػهدي يف ذات اتظػروؼ ،حلػر قػئ
)(5
االخالؿ بواىل أقأل أنبل .
)(6

واػب أ اتكهفي قصد بي االكبراؼ اتذي ال أتلي شا شد د اغبرص ،أو مه قئ بهتقدر ات فلم من اإلنبهؿ.
وًذى اتكصولفهت وإف كهف خذ ه يف اتقههوف اؼبد تقلهـ اؼبس وتل اؼبدهل  ،حلر ال تقوـ مس وتل هػهظر اتوقػم
إال عػػن خ ئػػي اعبسػػل  ،وال تػػك مسػػهت ات لػ إال عػػن خ ئػػي اعبسػػل  ،إال إف تلػػأ اتكصػػولفهت تقكصػػر علػػى اؼبس ػ وتل
اتوهذب عن ااضرار اؼبهد  ،حلر عبسهم اػب أ أ ر يف قلهـ اؼبس وتل  ،وترن ال ؾبػهؿ ترخػذ ػه يف حهتػ وقػوع ااضػرار

 )1حسن علت ذهوف،اؼب سوط يف شرح اتقههوف اؼبد ،اتضرر واػب ه واتعالق اتس ل ،دار وايأل تلو ر،2006ص.128
.)2د.ع داجمللد اغبرل ،اؼبوىلز يف شرح اتقههوف اؼبد ،ص500-498
 )3حسن علت ذهوف،اؼبصدر اتسهب ،ص.128
 )4ع د اغبرل فودة،اػب ه يف ه هؽ اؼبس وتل اتكقصري ،دوف ل ع ،االلرودر ،،دار اتفرر اعبهمعت،1996،ص.7
 )5حسف عهمر،اؼبصدر اتسهب ،ص.19
 )6ع د اغبرل فودة ،اؼبصدر اتسهب ،ص6.19
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أذى هفسػت ،ويف ًػذى اغبهتػ ال ؾبػهؿ العفػه اؼبا ػى مػن اؼبسػ وتل حسػ
اادبل  ،حلر قػد متػ عػن اػب ػأ اتكهفػي ً
)( 1
اتكصولفهت اتواردة اعالى ،اف تركل اؼبس وتل اؼبدهل قهي على اتفعأل و اخذ فهعلهه عللهه.
 .2الضرر:

تقػػوـ فرػػرة اؼبس ػ وتل اؼبدهلػ بووعلهػػه اتكعهقد ػ واتكقصػػري  ،علػػى فرػػرة إصػػالح اتضػػرر غػػري اؼب ػػروع فػػهعبزا فله ػػه
)(2

صبلعهً ًو تعو ًذا اتضرر أو إزات أ رى قدر اإلمرهف بصرؼ اتوظر عن ىلسهم اػب أ اتذي اقمفي اتفهعأل.
وتقلهـ اتضرر هب أف تكوفر ات روط ااتل :
.1أن يكون الضرر ماساً بالمدعي نفسه:

ومعس ًذا ات رط أف رػوف اتضػرر قػد هػزؿ بهؼبػدعت بهتػذات و سػكوي بعػد ًػذا أف رػوف اتضػرر قػد اهصػ علػى
شػػا اؼبػػدعت ،أو علػػى مهتػػي أو علػػى مصػػلت م ػػروع تػػي وب لهػػه اتقػػههوف وال س ػ ح بهالعكػػدا عللهػػه أو االض ػرار
)(3
ه.
واتضرر ات اصت إمه أف روف مهد هً أي مهلهً دبصهغبي اؼبهتل  ،أو معوو ه واتضرر اؼبعووي ًو موضوع حبثوه ًذا.
و روف اتضرر شاصلهً إذا كهف هكلأ م هشػرة أو غػري م هشػرة تفعػأل ضػهر ،كهػدـ مرػهف اتع ػهدة بسػ قلػهـ احػد
االشاهص بوضئ ع وة ههلف فلهه) ،(4أو تروف اتسار هكلأ عػن قلػهـ أحػد ااشػاهص برلػ رلػوـ كهر رهتور ػ عػن
د هه معول .
و مط اتقههوف شاصل اتضرر ترت هبوز اؼب هت بهتكعو عوهه ،ومن و سك عد االدعه اؼب ين على ضػرر حػأل
)(5
ب ا أخر ،مه رن اؼبكضرر عدمي ااًلل  ،أو كهف اؼبدعت وكلالً عن اؼبكضرر.
ًوهؾ ل اؿ ثهر يف ًذى اغبهتػ ً ،ػأل هبػوز ترػأل مػن وك ػت تد ههػ وقػئ علػى أحػد رعه هًػه تع ًػد ػ دي إىل ىلػرح
م هعرى اتد ول اؼب هت بهتكعو بهل اؼبكضرر؟
تإلىلهب ػ علػػى ًػػذا اتس ػ اؿ مت ػ عللوػػه أف كبػػدد عالق ػ اتفػػرد بد هه ػ مػػه فػػهذا عػػدت اتد هه ػ شاص ػهً معوو ػهً فػػهف
االعكػػدا علػػى اي عضػػو مػػن أعضػػه ًػػذى اتد هه ػ عػػد وكػػأف اتضػػرر أُغبِػ بهت ػػا اؼبعوػػوي وهبػػوز تػػي م هت ػ اتكعػػو
ل ي ات ا اتذي وقئ عللي االعكدا  ،العك هر اتضرر شاصلهً بهتوس تلد هه ،
بهظبي ح تو
واذا اعكينهػػه اتد ههػ كهتوقهبػػهت اؼبهولػ فلأػ اترىلػػوع إىل اتوظػػهـ اتػػداخلت تكلػػأ اتوقهبػػهت حلػػر ػػك ربد ػػد هػػوع
اتعالق بف اتد هه ورعه هًه.
 )1ع د اغبرل فودة،اؼبصدر اتسهب ،ص19
 )2حسن علت ذهوف،اتضرر،ص.155
 )3اؼبصدر اتسهب ،ص.182
 )4اف زبر امهكن اتع هدة دي اىل ترت اضرار مهد وترن مه هقصدى يف حبثوه ًذا االضرار اؼبعوو اتوهذب عن ًذا اتكعدي.
 )5د.مص فى اتعوىلت،اتقههوف اؼبد ،اعبزؤ اتثه ،اؼبس وتل اؼبدهل ،م لس حبسوف تلو ر1996،ص.219واهظر اؼبهدة  205من
اتقههوف اؼبد اتعراقت.
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وبػد هت أف مػن هتػ بػهتكعو عػن اتضػرر أف رػوف ات ػا اتػذي أصػهبي اتضػرر هفسػي ومػن و تقكصػر
اؼب هت ػ عللػي دوف غػريى ،فلػلس احػد أف هتػ بػهتكعو يف حهتػ امكوػهع اؼبكضػرر عػن رفػئ اتػدعوى علػى اؼبسػ وؿ،
فهؼبكضرر وحدى تي اغب يف أف هت بهتكعو .
و قوؿ اتدككور حسف عهمر يف ًذا اتسلهؽ" أف اتضرر ااديب ضرر شاصت حبت ،وتل أين عللي وحدى م ل

اتكقد ر يف اؼب هت بي أوترؾ "(1ومن و ال سك لئ شا أف هت بكعو عن ضرر أديب أصهب غريى.
و و ريت أف عل اف كأل اعكدا على اؼب هعر اتد ول ال قكصر على اؼبكضرر فق وإمبه رتػد إىل كػأل مػن كػهف تهبعػهً
تكلػأ اتد ههػ و ًػذا مػه عػين عوػي بهاضػرار اادبلػ اؼبرتػدة ،و كتقػ ًػذا ات ػرط بهتوسػ ترضػرار اؼبرتػدة عػن اتضػرر
ضررا شاصلًه ؼبن ارتد عللي ،وهبوز ؽب اؼب هت بهتكعو .
ااصلت ،إذ عد اتضرر اؼبرتد ً
.2أن يكون الضرر محققاً:
مط تصدور اغبر بهتكعو
)2

أف ث ت تل تر ػ اف اؼبػدعت كػهف تلرػوف يف مركػز افضػأل تػو

قػمؼ اؼبػدعى

عللي مه اقمفي من ع أل خهلى .
ػ أل ااضػرار اتواقعػ حػػهالً ،هبػ أف ال هوسػػى أف ًوػػهؾ أضػراراً مسػػكق لل
و ػػدو مػػن ظػػهًر اامػػر أف اتكعػػو
تمتػ علػػى هكلأػ فعػػأل اػبػػهلى اتصػهدر مػػن اؼبػػدعى عللػي وهبػ أف ػ لي اتكعػو  ،حػػىت وإف كػػهف ذتػأ عػػهرض مػػئ
ااحرهـ اؼبقػررة يف قػههوف اؼبرافعػهت اؼبدهلػ واتكأهر ػ  ،حلػر هػ يف اؼبػهدة  )6علػى أهػي ػمط يف اتػدعوى أف رػوف
اؼبدعى بي مصلت معلوم أو حهتػ فبروػ وؿبققػ ومػئ ذتػأ فهؼبصػلت احملك لػ ترفػت أف كػهف ًوػهؾ مه ػدعو إىل زبػوؼ
من إغبهؽ اتضرر بذوي ات أف وهبوز كػذتأ االدعػه حبػ م ىلػأل علػى أف متػ علػى ذتػأ أف اتضػرر االحك ػهيل ىبػرج
)3
عن دايرة اؼب هت بهتكعو تكعذر ربد دى بكأرىبهه ،ومن و تكعذر تقد ر اتكعو عوي.
.3أن يكون الضرر صالحاً للتعويض عنه:

ترمػت دعػوى اؼب هت ػ بػهتكعو إىل إع ػه اؼبكضػرر مػه ػػرأل بوظػرى إرضػه توفسػي ،أو مػه يبروػي مػن إعػهدة اغبػػهؿ
إىل مهكههت عللي ق أل حصوؿ اتضػرر ،وؼبػه كههػت إقهمػ اؼبسػ وتل اؼبدهلػ ترمػت إىل اؼب هت ػ بػهتكعو عػن اتضػرر ،فهػذا
عين أ ًف اتضرر اؼبد هب أف روف قهبالً تلكعو

علوهً أوهقداً.

 )1د.حسف عهمر،مصدر لهب ،ص.243
 )2حسن علت ذهوف،اؼبصدر اتسهب ،ص161
 )3د.مص فت اتعوىلت،اؼبصدر اتسهب ،ص198
 )4د.مص فى اتعوىلت،اؼبصدر اتسهب ،ص.24
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اف قػػههوف اؼبػػد اتعراقػػت قػػد أع ػػى تل تر ػ لػػل تقد ر ػ يف تعػػف مقػػدار اتكع ػػو حلػػر ه ػ يف اؼبػػهدة
)207موػػي علػػى .1تقػػدر احملر ػ اتكعػػو يف صبلػػئ ااح ػواؿ بقػػدر مػػه غب ػ اؼبكضػػرر مػػن ضػػرر ومػػه فهتػػي مػػن كس ػ
ب رط أف روف ًذا هكلأ ل لعل تلع أل غري اؼب روع).
وال ػػمط أف رػػوف اتكعػػو م لري ػهً مػػن اؼبػػهؿ أذ هبػػوز أف رػػوف اتكعػػو إعػػهدة اغبػػهؿ إىل مػػه كههػػت عللػػي أو
إعك ػػذاراً علول ػهً يف حهت ػ ت ػػهري بد هه ػ معلو ػ أو تقلل ػػد مرال ػػل هه بقص ػػد

رػػوف أدا أمػػر مع ػػف ،كػػأف ر ػػوف اتكعػػو
اتسار أو اتك ثلأل برموزًه اتد ول .
ومىت اتكعو عن اتضرر فقد زاؿ أ رى و عد ألهلهً صهغبهً ترفئ اتدعوى بي مرًة اخرى.
3ـ العالقة السببية بين الخطأ والضرر:

عالق اتس ل بف اػب أ واتضرر معوهًه :أف توىلد عالقػ م هشػرة بػف اػب ػأ اتػذي ارتر ػي اؼبسػ وؿ واتضػرر اتػذي
)1
أصهب اؼبكضرر.
وقد توعدـ اتس ل بف خ أ واتضرر ،إذا أ ت ات ا أف اتضرر قد ه ػأ عػن لػ أىلوػ ال ػد تػي فلػي ،وًػذا
اؼبػهدة  )211مػن قػههوف اؼبػد اتعراقػت.و توعػدـ اتعالقػ اتسػ ل إذا وىلػد لػ

مه ىله يف ه
)2
إحداث اتضرر.

أخػر الػكريرؽ اػب ػأ عوػد

المطلب الثاني
وسائل حماية المشاعر الدينية

يف اتػػدوؿ اغبد ث ػ ترػػوف اتدوت ػ ًػػت اعبه ػ اؼباكص ػ بكوقلػػئ اعب ػزا علػػى مػػن ىبػػهتم اتقواعػػد اتقههوهل ػ معكػػد هَ أـ

مكع داً ،وًذا ال عين حرمهف اتفػرد اتعػهدي مػن إ قػهع اعبػزا بوفسػي يف حػهالت معلوػ وذتػأ مػه لػوكوهوتي يف ًػذا اؼب لػ
حلػػر هػػكرل أوالً عػػن اتسػػل اؼب ووح ػ تلفػػرد ال قػػهع اعب ػزا علػػى اؼباػػهتم بوال ػ هفسػػي و هػػكرل ههل ػهًعن ات ػػدعوى
كوللل ال قهع اعبزا على من ىبهتم اتقههوف من ق أل اتدوت اؼبك ثل يف اتسل اتقضهيل ).
أوالً:الوسائل القانونية لحماية الحق دون الدعوى:

ًػػت ولػػهيأل قههوهلػ ُموتػػت تصػػهح اغبػ اغبصػػوؿ علػػى حقػػي ق ػػأل اتلأػػو إىل اتقضػػه عػػن لر ػ اؼب هت ػ ػػذا
اغب عن لر اىلرا ات معلو  ،وموهه االىلػرا ات اؼبكاػذة مػن ق ػأل بعػ أمػهكن اتع ػهدة دبوػئ إدخػهؿ شػا مالبسػي ال
تكوهل مئ تعهتل اتد هه إىل ذتأ اؼبرهف ،أو عن لر لل اغب ه من لل اتضػ بكػوفري اغب ه ػ ؽبػ أ وػه أدا
شعهيرً اتد ول .
 )1د.ع داترزاؽ اتسوهوري،مصدر لهب  ،اجمللد اتثه ،ص.99
 )2تل ز د من اتكفصلأل أرىلئ كأل من د.حسن علت ذهوف،اتعالق اتس ل ،د.مص فى اتعوىلت،مصدر لهب ،ص، 285د.ع داترزاؽ 2
اتسوهوري،مصدر لهب ،ج،1مصدر لهب ،ص.782-774
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وقػػد كاػػذ صػػورة للػ مػػن اعبهػ اؼبعكد ػ وقػػم االعكػػدا أو االعكػػذاراتعلين ع ػػه بػػدر مػػوه  ،أو الػػكع هؿ حػ
اتدفهع ات رعت عن اتوفس أو اؼبهؿ ،واخرياً الكاداـ ح اغب س.
ثانياً:الدعوى كوسيلة لحماية الحق:
اتػػدعوى ًػػت لل ػ شػػا

حقػػي مػػن آخػػر أمػػهـ اتقضػػه  ،وًرػػذا عػػرؼ قػػههوف اؼبرافعػػهت اؼبدهل ػ واتكأهر ػ يف

مهدتي اتثههل اتدعوى.فهتدعوى وللل كفلهه اتقههوف تل ػا  ،ل لعلػهً كػهف أو معوو ػهً واحػداًكػهف أو مكعػدداً ،تلتصػوؿ
على حقي عن لر اتقضه .
وتدرالػ ػ ات ػػدعوى متػ ػ عللو ػػه اتك ػػرؽ تر ػػأل م ػػن أًللػ ػ اتكقهض ػػت ،اػبص ػػوم واؼبص ػػلت  ،وأخػ ػرياً هك ػػرؽ إىل
اتكعو

كأ ر تلدعوى اؼبدهل .

.1أهلية التقاضي:
و قههوف اؼبد اتعراقت يف اؼبهدة  )93علػى أهػي عكػين كػأل شػا أًػال تلكعهقػد مػه قػرر اتقػههوف عػدـ أًللكػي
أو وبػػد موهػػه) ،و اعكػػينت اؼبػػهدة )106موػي لػػن اترشػػد شبػػه ع ػػرة لػػو كهملػ  ،والػػكثوه علػػى ًػػذا اعكػػين قػػههوف رعه ػ
اتقهصر ن يف اؼبهدة /3أ) كأل من أك أل اػبهمس ع رة لو من ع رى وتزوج بيذف احملر كهمأل ااًلل .
واحملر ملزمػ بػهتكتق مػن أًللػ اػبصػوـ مػن تلقػه هفسػهه حػىت تػو ػرد دفػئ بعػدـ تػوفر أًللػ اتكقهضػت تػدى
اػبصػػوـ ،و هبػػوز تلاصػػوـ إ ػراد ًػػذا اتػػدفئ يف صبلػػئ مراحػػأل اتػػدعوى ،اف زبلػػم أًلل ػ اتكقهضػػت عوػػد أحػػد اػبص ػ ف
أوكلله ه دي إىل إب هؿ اغبر اتصهدر يف اتدعوى ،و روف حضور اتوكلأل عوي بهلالً.
و ك ػػف فبػػه تقػػدـ أهػػي هب ػ أف رػػوف ات ػػا اتػػذي رفػػئ دعػػوى اؼب هت ػ بػػهتكعو عػػن اتضػػرر اؼبعوػػوي مك كع ػهً
بأًلل قههوهل .

.2الخصومة:

هصت اؼبهدة )4من قههوف اؼبرافعهت اؼبدهل واتكأهر علػى أهي ػمط أف رػوف اؼبػدعى عللػي خصػ هً متػ علػى
إقرارى حر بكقد ر صدور إقرار موي ،وأف روف ؿبرومهً أو ملزمهً ب ت على تقد ر وت اتدعوى).
وىله يف اؼبهدة  )25صح أف روف أحػد اتور ػ خصػ هً يف اتػدعوى اتػ تقػهـ علػى اؼبلػت أو تػي).....و ك ف مػن
ًػػذا اتػػو اف ح ػ اتكقهضػػت توكقػػأل تلور ػ أي هبػػوز ؽب ػ رفػػئ اتػػدعوى بهل ػ اؼبلػػت أو اغبضػػور عػػن اؼبلػػت يف اتػػدعوى،
بصورة عهم  ،وؼبهكهف موضوع حبثوه كعل يف ىلز أكػين موػي بهاضػرار اادبلػ اتوهذبػ عػن االعكػدا علػى اؼب ػهعر اتد ولػي،
فيف اغب يف اؼب هت بهتكعو ال وكقأل تلور .
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واػبصػػوم تقػػهـ حػػف توىلػػي دعػػوى اؼبسػ وتل اؼبدهلػ إىل مس ػ اتضػػرر لل ػػه التزامػػي بػػهتكعو عػػن ااضػرار اتػ
أحػػد هه تل ػػدعت ،وال توىلػػد صػػعوب يف ربد ػػد شػػا اؼبػػدعى عللػػي الحك ػػهؿ أف رػػوف مس ػ اتضػػرر م هشػػرة  ،)1ويف
)2
حهت تعدد مس اتضرر فهه ملزموف بهتكضهمن فل ه بلوه دوف اتك للز بف اتفهعأل ااصلت وات ر أ واؼبكس .
.3المصلحة:

تػػو اؼبػػهدة )6مػػن قػػههوف اؼبرافعػػهت اؼبدهل ػ علػػى أهػػي ػػمط يف اتػػدعوى أف رػػوف اؼبػػدعى بػػي مصػػلت معلوم ػ
وحهت فبرو وؿبقق  ،ومئ ذتأ فهؼبصلت احملك ل ترفت إف كهف ًوهؾ مه دعو إىل اتكاػوؼ مػن إغبػهؽ اتضػرر بػذوي
ات أف)و هبوز االدعه حب م ىلأل و مط يف اغب وكذتأ اؼبصلت اؼبدعى ه روف م روعهً ،أي ؿب لهً قههوههً.
وتعػػد اؼب ػػهعر اتد ول ػ مػػن اغبقػػوؽ اؼب ػػروع احمل ل ػ قههوه ػهً ك ػػه ل ػ وبلوػػه ألػػهس ضبه ػ ًػػذا اغب ػ يف اؼبعهًػػدات
اتدوتل واتقواهف اتوضعل  ،ومىت اعكدا على ًذا اغب  ،وب تل كضرر لل ضبه حقػي ًػذا عػن لر ػ دعػوى رفعهػه
أمهـ احملر اؼباكص .
4ـ التعويض:

يبرن تعر م اتكعو

بأهي م لغ من اتوقود أوأي ترضل من ىلوس اتضرر تعهدؿ اؼبوفع ات كهف للوهؽبه اتػداين تػو

هف ػػذ اؼب ػػد ن اتكزام ػػي عل ػػى اتوت ػػو ات ػػذي وىل ػػي حس ػػن اتول ػ وتقكض ػػلي اتثق ػ يف اؼبع ػػهمالت ،و هب ػػوز تل تر ػ أف ربر ػ
تصػػهح اغبػ إمػػه تعو ضػهً هقػػد هً أوغػػري هقػػدي ،وؼبػػه كههػػت االعكػػدا ات اتواقعػ علػػى اؼب ػػهعر اتد ولػ تػ دي إىل إغبػػهؽ
ضرر أديب بهؼبكضرر ،فيف تي حر لل أي هوع من اتكعو ضهت اتسهبق .
غػري اتوقػدي أف تقضػت احملر ػ بهتو ػر اعكػذاراً رظبلػهً يف اعبر ػدة إذا وقعػت لػار علولػ ذبػهى

ومن أمثل اتكعػو
د هه معلو .
واحملػػهك غهت ػهً مػػه ت كػػد يف قرارا ػػه أف اتكعػػو هبػ أف رػػوف معػػهدالً تلضػػرر ،وًػػذا ال عػػين أف تل تر ػ حر ػ
تقد ر اتكعو وإمبه هب أف توهقا لل هت اػبصوـ وأف ربدد م لغ اتكعو دوف أف تكأهوز لل اؼبدعى بي.

ويف حهت وقوع االعكدا على اؼب هعر اتد ول ال مت على اتقضه ااخذ بوظر االعك هر اتضػرر ات اصػت اتواقػئ
علػػى اؼبعكػػدى عللػػي بػػأل تمتػ عللػػي ًل ػ اتد ههػ وم ػػهعر تهبعلهػػه ومركػػزً داخػػأل اجملك ػػئ ،تػػذا هبػػوز أف قس ػ اتقهضػػت
اتكعو بف تعو هقدي هبين بي خهلر اجملس عللي وتعو غري هقدي تلتد من إقهم دعوى من رعه ه اتد ههػ تػوفس
اؼبوضوع أي سبسره بهتضرر اؼبرتد.

 )1د.مص فى اتعوىلت،مصدر لهب ،ص.66
 )2قههوف اؼبد اتعراقت رق  40تسو ،1951اؼبهدة .217
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المطلب الثالث
دور أجهزة الضبط اإلداري في حماية المشاعر الدينية

إف احملهفظ على اتوظهـ اتعهـ يف اتدوت تك لػ

وىلػود لػل ـبكصػ ع ػأل علػى ربقلػ أغػراض اتوظلفػ اإلدار ػ

فلهػػه ،تظ ػ اغبر ػػهت ورل ػ اغبػػدود حػػىت ال سػػه الػػكع هؽبه بيل ػ اغبر ػ ات اصػػل  ،ومػػن أنبهػػه حر ػ اتكػػد ن وفبهرل ػ
ات عهير اتد ول بأعك هرًه ىلز من ضبه اتوظهـ اتعهـ.
و ػػك ربقل ػ ًػػذا اتريػػرض مػػن خػػالؿ اتض ػ اإلداري وًػػذا مػػه كبػػهوؿ اتػػكرل عوػػي يف ًػػذا اؼب ل ػ مػػن خػػالؿ
تقسل ي تفرعف:اتفرع ااوؿ :عن ولهيأل اتض اإلداري و اتفرع اتثه  :تلكرل عن حدود اتض اإلداري.
الفرع األول
وسائل الضبط اإلداري
اف اتض اإلداري ع هرة عن ؾب وعػ مػن إىلػرا ات وااوامػر واتقػرارات اتػ تكاػذًه اتسػل اؼباكصػ تل تهفظػ
)1
على اتوظهـ اتعهـ دبدتوالتي اتثال اامن اتعهـ واتصت اتعهم واتسرلو ).
ويف ل ػ لأل ربقل ػ أًػػداؼ اتض ػ اإلداري البػػد أف سبػػهرس ًلئه ػػه إخكصهصػػه ه يف إقهم ػ اتوظػػهـ اتعػػهـ و اتوقه ػ مػػن أي
د ػػد ،وذتػػأ عػػن لر ػ مػػه سبلرػػي مػػن لػػل هت زبوؽبػػه إزبػػهذ تػػدابري ض ػ ل  ،وتك ثػػأل يف اتق ػرارات اتكوظل ل ػ واتق ػرارات
اتفرد واتكوفلذ اعبيني.
.1إصدار قرارات أو لوائح الضبط اإلداري:
تكض ن توايح اتض اإلداري قواعد عهم ؾبردة دؼ إىل احملهفظ علػى اتوظػهـ اتعػهـ ،وتكضػ ن تقللػد حر ػهت اافػراد
من خالؿ إعداد توايح اتض  ،وموهه:
)2
اغبظر :و قصد بهغبظر :أف تكض ن توايح موئ مزاوت ه هط معف موعهً كهمالً أوىلزيلهً.
اإلذف اؼبس :قد تظهر توايح اتض يف ضرورة اغبصوؿ على إذف مسػ مػن اعبهػ اإلدار ػ ق ػأل مزاوتػ اتو ػهط،
كهغبصوؿ على موافق اعبه اإلدار يف حهت توظل مظهًرة شع ل ؼبسػههدة قضػل د ولػ ككظهًر معكوقػت اتد ههػ اتلز د ػ
)3
ت ل اتعوف من حروم ااقلل تل تأوز ن يف ىل أل شورهؿ).
ااخ ػػهر عػػن اتو ػػهط :ووبصػػأل بػػأف ت ػػمط اتاليت ػ ضػػرورة أخ ػػهر اتسػػل اؼباكص ػ دبزاوت ػ ه ػػهط معػػف حػػىت
تك رن من إزبهذ مه لزـ مػن إىلػرا ات ترفػأل ضبه ػ اتوظػهـ اتعػهـ ،ومثػهؿ ذتػأ ااخ ػهر اؼبسػ تسػل هت احملللػ يف حهتػ
إقهم إحكفهؿ د ين يف مقهبر أحد ات لوخ أوات قه يف اؼبسهىلد ادا شعهير تلل اتقدر يف شهر اترمضهف.
 )1د.مهزف تللو،اتقههوف اإلداري،ات ع اتثهتث ،2007،ص.86
اتد ن بهتربه ،أو شرب اػب ر يف اؼبسهىلد.
 )2ك وئ َ
 )3ك اغبصوؿ عن اإلذف من اعبه اامول يف كأل ؿبهفظ .
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توظػل اتو ػهط :قػد ال تكضػ ن تػوايح اتضػ حظػر ه ػهط معػف أواشػماط اغبصػوؿ علػى أذف مسػ أوااخ ػػهر
عوي ،وإمبه قد تركفت توظل اتو هط وكلفل فبهرلكي ،مثأل اغبصوؿ على إىلهزة من ق أل
.2إستخدام القوة:

ااصػػأل ًػػو امكثػػهؿ ااف ػراد تق ػرارات اإلدارة وخضػػوعه اتلهػػه ،غػػري أهػػي ويف حػػهالت معلو ػ هبػػوز إلػػكع هؿ اتقػػوة

ؼبوػػئ ه ػػهط معػػف ىبضػػئ موظ ػػوى تلقػواهف واتكعلل ػػهت ك ػػه تػػو أراد تػػهبعت د ههػ معلوػ توظػػل مسػػرية و قػػدموا لل ػهً
تإلدارة بذتأ أوكهف لل ه قد رف .
وتعك ػػد اإلدارة يف اعبػػو إىل اتقػػوة علػػى إمرههله ػػه اؼبهد ػ وات ػػر تصػػد كػػأل ه ػػهط ػ دي إىل اؼبسػػهس بوظػػهـ
اتعهـ.
ودبه أف الكاداـ اتقوة ال وبكهج إىل إذف مس من اتسل هت اتقضػهيل  ،ػمط أف رػوف مكوهلػ هً مػئ ىلسػهم
)1
اػب ر اتذي من فبرن أف كعرض تي اتوظهـ اتعهـ.
الفرع الثاني
حدود الضبط اإلداري

ك ػػه لػ وبلوػػه بػػأف اتسػػل اإلدار ػ وعػػن لر ػ ولػػهيأل ضػ

اإلداري علػ دوراً فعػػهالً يف اغبفػػهظ علػػى اتوظػػهـ

اتعػػهـ يف اجملك ػػئ ،وترػػن تػػرؾ اتسػػل هت اتض ػ بػػدوف حػػدود ػ دي إىل اؼبسػػهس حبقػػوؽ وحر ػػهت ااشػػاهص ،تػػذتأ
هب رل حدود ؽبػه لػوى كػهف يف اتظػروؼ اإللػكثوهيل أو يف اتعهد ػ مػن خػالؿ إحػماـ م ػدا اؼب ػروعل أو اترقهبػ علػى
أع هؿ اإلدارة .
.1الرقابة في الظروف العادية.

ويف اتظروؼ اتعهد ػ هبػ أف تكقلػد اتسػل اإلدار ػ بػيحماـ م ػدأ اؼب ػروعل مػن خػالؿ خضػوعهه تلقػههوف يف كػأل
مه صػػدر عوهػػه مػػن اتكصػػرفهت ومػػه تكاػػذى مػػن أع ػػهؿ واتقػرارات وإال غػػدت تصػػرفه ل ػوا كههػػت اهبهبل ػ أـ لػػل ل غػػري
م روع ووبر اتقهضت بيتريهيهه واتكعو عن اتضػرر اتػذي ربد ػي ،و زبضػئ أع ػهؿ وإىلػرا ات أىلهػزة اتضػ اإلداري
ترقهب ػ احملر ػ اإلدار .وبػػذتأ فػػأف م ػػدأ اؼب ػػروعل ًػػت اح ػماـ اإلدارة تلكػػدرج اؼبوضػػوعت وات ػػرلت تلقواعػػد واتق ػرارات
)2
اتقههوهل .
وبو ػػه عل ػػى ذت ػػأ وبك ػػأل اتدل ػػكور ق ػ ػ اؽب ػػرـ ،و تلله ػػه اؽبلئ ػ اتك ػػر عل وم ػػن بع ػػدًه اؽبلئ ػ اتكوفلذ ػ ػ  ،ووفػ ػ م ػػدأ
اؼب ػػروعل فػػيف ل ػػل اإلدارة يف اتو ػػهؽ االداري تلس ػػت لللق ػ مػػن ك ػػأل قلػػد وإمب ػػه ً ػػت مقلػػدة ب ػػهحماـ أحر ػػهـ وقواع ػػد
اتقههوف.
 )1د.مهزف تللو راضت،اؼبصدر اتسهب ،ص .94
 )2اصوؿ اتقههوف،د.لعلد ع داتررمي م هرؾ،وزارة تعلل اتعهيل وات تر اتعل ت،ىلهمع ات ريداد،ص.125
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و مت ػ عل ػػى م ػػه تق ػػدـ أف كهف ػ اتكص ػػرفهت ات ػ تق ػػوـ ػػه اتس ػػل اتكوفلذ ػ تكتقل ػ اتض ػ قض ػػت أف تر ػػوف
خهضػػع تقواعػػد اؼب ػػروعل اتػ ربرػ اتقػػرارات اإلدار ػ ااخػػرى ،فػػهىلرا ات اتضػ اإلداري يف اتواقػػئ تكصػػدى غبر ػػهت
اافراد وحقوقه اتعهم وبذتأ تثور م رل ك رية يف ًذا اجملهؿ ًت اتكعهرض بػف مك ل ػهت اإلدارة واحملهفظػ علػى اتوظػهـ
اتعػػهـ ومػػن ىلهػ أخػػرى بػػف االحػماـ اتواىلػ واتضػػروري تلتر ػػهت واتو ػػهط اتفػػردي.و ك حػػأل ًػػذى اؼب ػػرل مػػن خػػالؿ
اتكقلد دب دأ اؼب روعل .
.2سلطات الضبط اإلداري في الظروف اإلستثنائية :
حف كولئ اتسل هت اؼب ووح إلىلهزة اتض

اإلداري ،قت اترقهب تل تر اإلدار وترن بصورة تكالي مػئ

اتظروؼ ات يبر ه اتدوت لوا كهف حهت لوارى أو حصهر أو اغبروب.
أي أف يف اتظػػروؼ اإللػػكثوهيل ػػك اتس ػ هح تس ػ هت اتض ػ اإلداري بهصػػدار ق ػرارات وأوامػػر تعكػػين يف ااوقػػهت
اتعهد خروىلهً على م دأ اؼب روعل وتروهه تعكين م روع بهترغ من ذتأ تصدورًه يف إلهر ظروؼ الػكثوهيل تل تهفظػ
علػػى اتوظػػهـ اتعػػهـ ،وبػػذتأ تعفػػت ًػػذى اتسػػل هت مػػن قلػػود اؼب ػػروعل اتعهد ػ لػوا تعلقػػت ًػػذى اتقلػػود بهالخكصػػهص أو
ػػو

اتقػػههوف سبكعهػػه ػػه مػػن ههحل ػ

ات ػػرأل أو اؼبوضػػوع ،ك ػػه تك كػػئ ًػػذى اتسػػل هت بهخكصهصػػهت والػػع وشػػهملي
أخرى.
وترػػن عل ػػى ات ػػرغ مػػن ذت ػػأ ف ػػهف لػػل هت اتض ػ االداري ال س ػػك لئ أف تع ػػأل دب ػػه ت ػػه واهػػي تلس ػػت لللق ػ
اا ػدي يف اتكصػػرؼ بػػأل أف لػػل هتي مقلػػدة دب ػػروعل تسػ ى دب ػػروعل اازمػػهت وزبضػػئ أع ػػهؿ ًلئػػهت اتضػ االداري
)1
ترقهب اتقضه .
الخاتمة

من خالؿ درالكوه ؽبذا اؼبوضوع توصلوه إىل صبل من االلػكوكهىلهت اتػ
اؼبوضوع.

تللهػه دبػه هػراى مػن اقماحػهت ؼبعهىلػ ًػذا

االستنتاجات:

.1بعد االلالع على مفهوـ اتد ن ت ف توػه أف اتػد ن ًػو مػه رشػد بػي إىل اغبػ يف االعكقػهد واىل اػبػري يف اتسػلوؾ
واؼبعػػهمالت ،و ػػذا اؼبع ػػس ػ أل كل ػ ات ػػد ن ااد ػػهف اتس ػ هو وغريً ػػه  ،ووب ػ تك ػػهبعت ك ػػال اتو ػػوعف االل ػػكفهدة م ػػن
ااحرهـ اتقههوهل اؼبكعلق حب ه اؼب هعر اتد ول .
.2االعكدا ات اتواقع على ااد هف تكاذ صورة مكووع وـبكلف  ،ككار أمػهكن اتع ػهدة وتع لػأل إقهمػ ات ػعهير
اتد ول ػ  ،وإزات ػ اؼبظػػهًر اتد ول ػ أوموعهػػهوحىت اتسػػار اتعلول ػ مػػن ااد ػػهف  ،و ال يبرػػن إدراج كػػأل فع ػػأل ض ػ ن ص ػػور
 )1د.مهزف تللو،اؼبصدر اتسهب ،ص.96
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االعكػػدا ات اتد ول ػ وؾبػػرد اتس ػ اؿ عػػن تعػػهتل د هه ػ ـبكلف ػ أوا ظهػػهر حقػػهي د هه ػ معلو ػ ال عػػد مػػن ق ػػأل االعكػػدا ات
اتواقع على اؼب هعر اتد و مه رن اتقصد موي لار أو أزدرا .
.3أف غب ه اؼب هعر د ولػ ألهلػه مكلوػهً لػوا يف اؼبوا لػ اتدوتلػ أواتقػواهف اتوضػعل  ،تروػه قبػد اخكالفػهً واضػتهً
يف موقم اؼب رع اتعراقت حلر إف اتدلكور اتعراقت توهوؿ اغب ه اتقههوهلػ تل ػهعر اتد ولػ بهتكفصػلأل ويف مػواد مكعػددة،
وتوػػهوؿ قػػههوف اتعقوبػػهت اتعراقػػت اؼبوضػػوع بهتكفصػػلأل اكثػػرو أع ػػهى أمثل ػ حػػوؿ االعكػػدا ات علػػى اؼب ػػهعر اتد ول ػ  ،وقبػػد
تقص ػرياً واضػػتهً مػػن ق ػػأل اؼب ػػرع يف معهعب ػ اتضػػرر ااديب بصػػورة عهم ػ واؼب ػػهعر اتد ول ػ بص ػػورة خهص ػ حل ػػر اخكص ػػر
اؼبوضوع يف حصر اؼب هت بهتكعو عن اتضرر ااديب بهؼبكضرر وحدى.
 .4تكووع ولهيأل ضبه اؼب هعر اتد ول  ،يف موهه دوف اتلأو إىل اتدعوى وحىت من خالؿ اتدعوى اتقههوهل .
.5أىلهػزة اإلدار ػ دور مهػ وفعػػهؿ يف ضبه ػ اؼب ػهعر اتد ولػ  ،تروهػه ىلػز مػػن اتوظػهـ اتعػهـ يف كػػأل دوتػ  ،لػوا مػػن
خالؿ أصدار اتلوايح تكوظل اامور اؼبكعلق بهتد ن ،أو عن لر إلكاداـ اتقوة ؼبوئ اعكدا ات على اؼب هعر اتد ول .
االقتراحات والتوصيات

من االقماحهت ات هراًه ضرور يف ًذا ات أف :
.1أف لأػػأ اؼب ػػرع اتعراقػػت إىل وضػػئ هظػػهـ قػػههو تل عكقػػدات اتد ول ػ وكلفل ػ فبهرل ػ كػػأل د ػػن ت ػػعهيرًه اتد ول ػ
وتوفري اغب ه امهكن اتع هدة اؼباصص تكلأ اؼبوهل هت تلكقللأل من االعكدا ات عللهه.
.2أف علد اؼب رع اتوظر يف اؼبػهدة  )205مػن اتقػههوف اؼبػد اتعراقػت ويبٌلػز بػف ااضػرار اادبلػ ات اصػل اتػ ال
سبس لوى اؼبكضرر و ااضرار اادبل اؼبرتدة وذتأ تث وت اغب تريري اؼبكضرر من اؼب هت بهتكعو .
الخالصة

أف اتكػػد ن واعكوػػهؽ اتػػد ن قػػد ذبػػهوز حقػػه تلكتػػوؿ إىل واىلػ مقػػدس علػػى ات ػػر وواىلػ

ػػك تأد كػػي بػػهخالص

مضتلهً اتفرد بهغلى مه يبلأ من وقت ومهؿ وروح.
ووب ػػهوؿ ت ػػهبعو ك ػػأل د ههػ ػ تأد ك ػػي واىل ػػه بأحس ػػن ح ػػهؿ دوف ت ػػدخالت خهرىللػ ػ وضبه ػ ػ م ػػهديه اتد ولػ ػ م ػػن
اعكدا ات لوا من معكوقت اتد هه هفسهه أومن اصتهب اتد هههت االخػرى ،وًػذا مػه ادى ضػ ولهً إىل كثػرة االعكػدا ت
علػػى اؼب ػػهعر اتد ول ػ بهل ػ ضبه ػ اتفرػػر أوحر ػ اتكع ػػري ،تػػذتأ توىلػػي اؼب ػػرع اتعراقػػت إىل وضػػئ قواعػػد قههوهل ػ غب ه ػ
ااد ػػهف وربد ػػد اغبػػدود اؼبرلػػوم غبر ػ اتكع ػػري يف اؼبسػػهيأل اؼبكعلق ػ بهؼبعكقػػدات اتد و ػ  ،وتكوػػوع اتقواعػػد مػػن دلػػكور ايل
ت ػػر عهت عهد ىلوهيل ػ ومدهل ػ ) وت ػػر عهت فرعل ػ  ،وال ترفػػت وىلػػود اتقواعػػد اتقههوهل ػ دوف وىلػػود وعػػت كهمػػأل تػػدى
االفراد بضروة احماـ آرا اؼبقهبأل وافسهح اجملهؿ ؼبن ىبكلم عوه تلكع ري عن معكقداتػي ،وًػذا اتػوعت غهت ػهً مػه وك ػر أو ث ػت
تدي افراد اجملك ئ عن لر موظ هت اجملك ئ اؼبد  ،وفرض اتعقوبهت واتريرامهت على اؼبعكد ن على اؼبعكقدات اتد ول .
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