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اادورببو ابباه ارأ ااسببة رببا رانببة ار بادت وارافلنببا نببت ارلببداون ارببأورت ررلببوا اإاسببدن واري بانفة
اإسب شنة ،ودن ابباا اررببا نفببأ داب شار ببة أورنببة نببت شجببد رلببوا اإاسببدن ،وشببن شاجبلاو ارف ببا
ارر ب ببأنث ،واإ ب ببو ارجه ب ببوأ ن ب ببت ا ب بباا ارشج ب ببد لا ب ببأاا اإنب ب ب ن ارف ب ببدرشت ررل ب ببوا اإاس ب ببدن ن ب ببت
( ) 0491/01/01نلببا ارربباا ارفدرشنببة ارثدانببة ،ارببو أوان ب إالببدا ارفببدر شببن ارلهببا واال ببمهدأ
وارا ب  ،ودن رببا رانببة اربادت وارافلنببا رلبدا إاسببداندا صدر بدا رإب نبباأ ملنفببت رنبباشإن شببن ص رببئ شببن
اإببونن شفالأااببئ وآ اا ببئ ارصد ببة لببئ وارافلنببا ناهببد لإدنببة اروسببد

ارس ب شنة ،نهببو شببن دا ب اررلببوا

اأسدسنة ارات نلو ن نهد لاد ارأورة ارأنشلاامنة اررأنثة.
وبين ت ابباه ارأ ااسببة دن شببن

ببشن اررلببوا اراببت إ هببد اإسب

اررببا نببت رانببة ار بادت وارافلنببا

لش هوشببئ اإسب شت رجشنب دنبااأ ارشجاشب  ،وارببات نلببو ن ب دسببدس اشاب إب نبباأ لإدشب راناببئ نببت
ارجها لدررا ،ودن اإس

نأ سلا إ ارلواانن ارو بفنة اررأنثبة ،وارجشدنبدو ارشادأنبة لربا رانبة

ار ب بادت وارافلنب ببا ،وارب ببك لإ دراب ببئ ررانب ببة ارافلنب ببا واران ب ببئ وأنواب ببئ اللب ببأا ار ب بادت ا ب ببردا واايب ببدأا
وا م ردا ،وجف ارك شن يفد ا اربأنن ارابت نلبو ن نهبد ارشجاشب  ،ورب ناباك اإسب
وارافلنا لأون ننوأ وال
ارات اااإل ن

والم ،أاهد ساإون شفو اأ ال إ

ح ،ورإائ و

رانبة اربادت

ارياوم وارشفدننا

ارلن اأص ننة ارات اإون سشو ارشس وشاهجئ نت ااه اررند .

وشداس ببو اأش ببة اإسب ب شنة ن ببت نهوأا ببد ارشلإ ببا ران ببة ارب بادت وارافلن ببا وارا ببت اشاث ببو ننه ببد ن ببن
اإسب

ارسببدشنة وشفدانببئ اراننفببة ،نإداببو اررانببة نببت ارافلنببا نببن اآل اا شا ببلمة شرللببة ر ش ب رة

وشسداشة نت إاالد ارشجاش .
الكلمات المفتاحية :حق حرية الرأي والتعبير ،حقوق االنسان ،القانون الدولي.
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ABSTRACT
This study deals with freedom of opinion and expression in international human
rights law and Sharia law. As this rights represents the most important era in human
rights law and the greatest achievement of our modern days. This has been achieved
through the proclamation of the International Human Rights Declaration on 10/12/1948
post WW II in order to save the world from prosecution and injustice. Freedom of
expression is a pure right for every human being in order to create one’s own opinions
and beliefs as it is the most important bases of creating a modern democratic state.
This study expresses that freedom of expression is one of the rights that are
guaranteed in Islam of all society. As each individual has the right to express the
righteous opinion and that Islam preceded all laws and all groups that call for freedom
of expression. As well as giving this right a religious right and a pillar of society.
Freedom of expression in Islam are not unregulated as it becomes a way to
deconstruction and not the opposite therefore Islam conducts limitations on such right
focusing on ethical values that represent the life of a Muslim.
The early Muslim nation practiced the right of freedom of expression as they were
regulated in a way to maintain a righteous society.
Key words:
Right in freedom of expression, human rights law and international law
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الفصل األول

خلفية الد راسة وأهميتها
أوالً  :المقدمة.
إن االااشد ارشالانأ لرلوا اإاسدن وراندائ اأسدسنة وارفادنة واراندنبة ارابت دصباو البال ن ب
ار بفنأنن اربأورت واإن نشبت ،واراوجبئ إرب ابوننا اررشدنبة را بك اررلبوا واررانبدو ،وشاهبد رانبة اربادت
وارافلنا إا نشإن افان هد لأاهد ارافلنا نن اأنإدا واآل اا نن مانا ارإ

دو ارإادلة دو ارفش ار ابت

لأون اندلة دو ننوأ شن جداا اررإوشة ليبام دن الاإبون اآل اا صانبد ر لبواانن دو اأنبااع ارسبد أ نبت
ارشجاش  ،وناانا رانة ارادت وارافلنا لفض داواع اررلوا شاهد رانة ارفلدأ  ،ورانة ار ردنة ،ورانة
ارااداااو ارس شنة ،ورانة االااصدا.
إن رانة ارادت وارافلنا نت ارشواثنا ارأورنة وارايانفدو ارأاص نة شن دنلبأ ارل بدند ارابت اواجبئ
ارلب ببدرثنن نب ببت شجب ببد رلب ببوا االاسب ببدن ورانداب ببئ اأسدسب ببنة نهب ببت ارل ب ببنة اأور ب ب اراب ببت ايب ببغ إ ب ب
ارشجاشفببدو شببن شصا ببع جواالهببد ارااانببة واراملنلنببة ندإا ببدا رببو ش هببو اررانببة وشببأااد نفببأ شببن
اأشببوا ار ببفلة ل ب ارشسببارن ة رنببث ن ببفا اراو ب إر ب

ببنغة شورببأ رش هببو اررانببة لسببلا

اإصا ع لنن ارر دااو وارثلدندو(.)1
وان رانبة اربادت ارافلنبا اببت ارببأ ارشلبدأ اأسدسببنة ارابت ااسببداد اإسب
اأور ر أنو اإس شنة وإداو اهجدا الوندا اااهجئ اراسو ن نبة ار ب

وارسب

واسبصهد شاببا ارلأانببة
وارص بد ار اايبأون

ا ت اهلل ناه شن لفأه(.)2
شاا دن

أا اإن ن ارفبدرشت ررلبوا اإاسبدن نبن ارجشفنبة ارفدشبة رشااشبة اأشب ارشاربأ نبت

( / 01أنسشلا  /إداون ارثدات ،) 0491 /وارأو ارغالنة افأه جل شن اااثهد ارلبداوات ،واادجبدا شبن
شفمندو ر دااهد ،وناوااد رالأشهد ،وإثن اا شد ارأأ لفض ارأو ارفاشب ن نداهبد لدربأو اأصباى

( )1انفو ،درشأ شرشأ ،) 1112( ،القانون الدولي العام( ،أ .م) ،لناوو ،أاا اراه ة ارفالنة،

.94

( )2ا ن ب  ،درشببأ شرشببأ ،)1102( ،المواثيقققق والمعاهقققدات الدوليقققة المختصقققة بحريقققة التعبيقققر ،شببؤاشا االار اانببدو
ار إانة لنن رانة ارافلنا وشرإشدو اريانفة ،شإة ارشإاشة ،االمة ارفدر اإس شت ،ارشجش ار لهت اإس شت.

1

نت

و ارا اا ا ك ارأو ررلوا اإاسدن ن

د اا نهد ،وايبإ و نبت شفاب أو ارفبدر شااشبدو

وجشفندو ورجدن شهشاهد ارأندع نن رلوا اإاسدن.
ونأ أدلو لفض ارشؤسسدو ارسندسنة واإن شنة ارغالنبة ن ب و ب اإسب

(لصباا رانبة ارب دات

وارافلنب ب ببا) لب ب ببلن نب ب ببأ ارا ب ب ب اا لفب ب ببض ارب ب ببأو نب ب ببت ارفب ب ببدر اإس ب ب ب شت ر رانب ب ببدو ارفدشب ب ببة دو نندشهب ب ببد
لششداسدو ااادن واوح ارأنشلاامنة.
ولارك اإيع ا ك ارشؤسسدو نن جه هد لدرأنن اإس شت وص مهد لنن ارااانة واراملنا ،إ بدنة
إر دن ا بك ارشؤسسبدو اإنب لشفنبدانن أ بااض سندسبنة ورنسبو إاسبدانة ،نهبت ااغد ب شبث ا نبن
أو اصاا رلوا اإاسدن ل وا ند رة ولمانلة ششاهجة اهبأع إرب امهنبا نانبت يبدش لالانب
ارسب ببإدن واي ب بانأا واهب ببأن لنب ببواه ون ب ب ديب ببجداا ر سب ببان

ن ب ب د اا ب ببنه  ،إشب ببد اغشب ببض ا ب ببك

ارشؤسسببدو نناهببد نببن إثنببا شببن رلببوا اإاسببدن ارشهببأوا نببت أاص ب أورهببد رنببث ُنشببداس اراشننببل
ارفا ات نف ند

أ ارش وانن وارسوأ شن ارليا(.)1

ون ب و ن ب ارببك ،نببأن إثن ب اا شببن ا ببك ارببأو ارفاش ب الببع و اا لفببض اأااشببة اراس ب منة نببت
ارأو ارادشنة واأنشهد ش ن شهد اشدشدا لدرج اا ارابت الاانهبد ا بك اأااشبة لربا اإاسبدانة ،لب نبأراد
اراببدانا ارشفد ببا ن ب دن لفببض أو االسببافشدا ارجأنببأ سببفو إرب نان ببة ارشسببنا ارأنشلاامنببة نببت
ل أان ارفدر ارثدرث وردرو أون ااشناهد رإبت اربدنا ن ب ا ونهبد االنا بدأت وارالابت ،وااا إبدن ربا
اربباف شببن دلسببم رلببوا اإاسببدن نببان جدشفببدو نببأأ شببن ارببأو ارإلبباى شافببو ن ب م ب ا ارل ببأان
ارادشنببة أ ااسببة اص

ببدو الانببة شفناببة اراإببد اا شاهببد ر شفانببة اراببت نالغببت دن اإببون شيببدنة رجشن ب

ارليا(.)2
وش ارك نان اسدراهد االن شنة اؤأت إر ايونئ

وا اإسب

نبت ارغباا ،واباا ن ب نللبدو

رلنلن ب ب ببة ن ب ب ببت وج ب ب ببئ اررب ب ب بواا وارا ب ب ببدا واراف ب ب ببدون ل ب ب ببنن ارثلدن ب ب ببدو اإاس ب ب ببدانة ولدرا ب ب ببدرت اهأن ب ب ببأ ارسب ب ب ب
االجاشدنت وارس

ارفدرشت.

( )1ارلدسشت ،ن ت (أ.و) ،حقوق اإلنسقان بقين الشقريعة اإلسقالمية واإلعقالن العقالمي ،اربأاا ارلن بد  ،ارشغباا،
س س ة ارشفانة ،ارفأأ (،)11

( )2ارش أا ا سئ،
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واهب ب ب ب ب ببأع اب ب ب ب ب بباه ارأ ااسب ب ب ب ب ببة إر ب ب ب ب ب ب إج ب ب ب ب ب ب اا شلدااب ب ب ب ب ببة لب ب ب ب ب ببنن رانب ب ب ب ب ببة ار ب ب ب ب ب بادت وارافلنب ب ب ب ب ببا نب ب ب ب ب ببت
رلببوا اإاسببدن إشببد دنااهببد اأشب ارشارببأ نلب صشسببة نلببوأ ولببنن رانببة اربادت وارافلنببا إشببد جببد لهببد
اإس

إر دن اريانفة اإس شنة ات دو نلنأ داسو ارشلدأ

نل دالفة نيا ناادا وانع ،راص

اأسدس ببنة ارا ببت ال ببو ن نه ببد رل ببوا اإاس ببدن ،وا ببت شل ببدأ ارإ ااش ببة اإاس ببدانة ،وارشس ببدوا  ،وارران ببة،
وارفأارة ،واراإدن .
والا ت ارشلدااة ناض اأشانن وارأا وارأا ث الندن الدم اروندا وار ااا لناهشد .

ثانيا :مشكلة الد راسة وأسئلتها.
نفأ اررا نت ارادت وارافلنا شن اررلوا ارثدلاة نت ارلداون ارأورت ررلوا اإاسدن وإبارك نبت

اريانفة اإس شنة نا دن امدا وش شون ااا اررا رنس شرأأا وشايدلهد نت إ ارجدالنن ون نئ

سبباااإل ابباه ارأ ااسببة ن ب ار نب ش ببشون ابباا اررببا نببت إب شببن ارلببداون ارببأورت ررلببوا اإاسببدن،
واريانفة اإس شنة ،ون نئ ندن شيإ ة ارأااسة ااها شن ص دس ة ارأااسة ارادرنة:
 -0شد ش هو اررا نت ارادت وارافلنا نت ارلداون ارأورت ررلوا اإاسدن واريانفة اإس شنة؟
 -1شد دا ارا و
اإس شنة؟

ارأورنة ار دشاة رهباا ارربا نبت ارلبداون اربأورت ررلبوا اإاسبدن واريبانفة

 -3شد املنا ااا اررا نت إ

شدادو ارلداون ارأورت ررلوا اإاسدن واريانفة اإس شنة؟

ثالثا :أهداف الد راسة.
اهأع ااه ارأااسة إر شد ن ت:

دوال :افانع را ارادت وارافلنا.
ثداند :اإا ارااد ارلداون ارأورت ارشملا ن

ثدرثد :اإا اراأ ن اريانت ن

ااا اررا.

ااا اررا.

االفد :ار ن ار شدادو ارلداوانة وارياننة رهاا اررا.
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رابعا :أهمية الد راسة.
ااهببا ابباه داشنببة ارأ ااسببة شببن ارادرنببة اراملنلنببة لببأن ارأ ااسببة اببونا وسببد

اريانفة اإس شنة ،وارلداون ارأورت ررلوا اإاسدن.
ااها داشنة ارأااسة شن إاهد ساإون إ دنة شاص

املنببا ابباا اررببا نببت

ة نت شجد ارأااسة ر شإالة اررلوننة ارفالنة

ونسا نأ شاهد ارشياننن وارفدش نن نت ارلداون ارأورت ،واريانفة اإس شنة.

خامسا :حدود الد راسة.
الحدود المكانية :اارأأ لامدا د اا ت ارأو ارات ا ال لرا رانة اربادت وارافلنبا إربا شبن رلبوا
اإاسدن.
الحدود الزمنية :اريانفة اإس شنة شاا لأانة أنو اإس  ،وارلداون ارأورت ررلوا اإاسدن ند
( ) 0491شن شنثدا اأش ارشارأ .

سادسا :محددات الد راسة.
نلم را رانة ارادت وارافلنا ل

ة را دسدست شن رلوا اإاسدن نت اريانفة اإس شنة وارلبداون

ارأورت ررلوا االاسدن ،وا و

ارشفداأاو واالا دنندو ارفدرشنة ،واالن نشنبة ،وارفالنبة ،واإسب شنة

لرا رانة ارادت وارافلنا.

سابع اً :مصطلحات الد راسة.
حق حرية الرأي والتعبير :اررا نت رانة ارادت وارافلنا را دسدست ناها نت نأأ شبن االا دننبدو
ارأورنبة واإن نشنببة ،وافببأ ارشببدأ ( )04نببت ارفهببأ ارببأورت ارصببد
ارأورت اأسدست ارات نلان ااا اررا ،واا

ارشدأ ( )04ن

لببدررلوا ارشأانببة وارسندسببنة اإمببدا
شد ن ت:

 -1رإ إاسدن را نت اناادا آ اا أون ش دنلة.
 -2رإ إاسدن را نت رانة ارافلنا .ونيش اباا ارربا رانابئ نبت اراشبدس شصا بع

باوا

ارشف وشببدو واأنإببدا وا لنهببد وال هببد إر ب آص بانن أواشببد انالببدا ر رببأوأ ،س بوا ن ب يببإ
شإاوا دو شملوع دو نت ندرا نات دو لأنة وسن ة دصاى نصادااد.
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 -3اسب بباال ششداسب ببة اررلب ببوا ارشا ب ببو

ن نهب ببد نب ببت ار لب ببا ( )1شب ببن اب بباه ارشب ببدأ واجلب ببدو

وشس ب ورندو صد ببة .ون ب ارببك نجببول إص ببدنهد رببلفض ارلنببوأ ورإببن ي بانمة دن اإببون
شرأأ لا

ارلداون ودن اإون

اوانة:

د -الرا اا رلوا اآلصانن دو سشفاه .
ا -ررشدنة اأشن ارلوشت ،دو ارااد ارفد  ،دو ار رة ارفدشة ،دو اآلأاا ارفدشة(.)1
القققانون الققدولي لحقققوق اإلنسققان :نببداون رلببوا اإاسببدن واببو شببد نفبباع لدريبباننة ارأورنببة ررلببوا
اإاسدن واو شإون شن اإن ن ارفبدرشت ررلبوا اإاسبدن) (1948و ارفهبأ اربأورت ارصبد
ارشأانبة وارسندسبنة ،وارفهبأ اربأورت ارصبد
ارش رلدن واادك ص م يد

لبدررلوا

لبدررلوا االنا بدأنة واالجاشدننبة ) (1966وارلاواإبوالن

شد لنن اريبانة ارأورنبة ررلبوا اإاسبدن وارلبداون اربأورت اإاسبدات واربات

ناإون شن اا دنندو جانع اأال ارصد ة لدرراوا). (1949
وابباا اإن ب ن نفببأ لشثدلببة االنا بااع ارببأورت لببأن اررلببوا اأسدسببنة واررانببدو ارا نسببنة افببأ
شاأ

ة ربأى إدنبة ارليبا ،وابت نبا ندل بة ر ا باع وااملبا ن ب ارجشنب نبت إمبدا شبن ارشسبدوا ،

ودن إب شاببد نببأ وربأ واببو رببا وشاسبدو شببن رنببث ارإ ااشبة واررلببوا ،وشهشببد إبدن ااببدك اصببا ع لنااببد
ننشد ناف ا لدرجاسنة دو شإدن اإندشة دو اوع ارجاس دو ارشايأ ارلوشت دو ارفانبت دو ار بون دو اربأنن
دو ار غ ب ب ب ببة دو دت ردر ب ب ب ببة دص ب ب ب بباى ،ن ر ب ب ب ببا دن ارشجاشب ب ب ب ب ار ب ب ب ببأورت ن ب ب ب ببأ ن ب ب ب ببد ن ب ب ب ببت (/ 01إ ب ب ب ببداون
اأو /أنسشلا ) 0491/لان ن ارالاشئ لاأننأ رلاد جشنفدا نت ارإااشة وارفأارة(.)2

( )1العهققد الققدولي الخققاص بققالحقوق المدنيققة والسياسققية ،اناشببأ ونبباض ر اوننب وارا ببأنا لشوجببا نبااا ارجشفنببة
ارفدش ب ب ب ببة رةشب ب ب ب ب ارشار ب ب ب ببأ (( )1111أ )10-ن ب ب ب ببت (  /02أنس ب ب ب ببشلا ،) 0422 /ا ب ب ب ببدانا ل ب ب ب ببأ ارا ب ب ب ببدا/13( :

شببداس ،) 0422/ونل بدا أرإببد ارشببدأ ( .)94شون ب اأش ب ارشارببأ  ،حقققوق اإلنسققان ،شإاببا ارش ببوض ارسببدشت
ارفد  ،ادانا ارلندا .1104/3/11 :

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
( )2موقع االمم المتحدة ،القانون الدولي لحقوق االنسان ،تاريخ الزيارة.1171-71-71 :
http://www.un.org
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الشريعة اإلسالمية:
نفد  ،ياع ار ّيت  ،دنب ه وداهباه ،يباع اهلل ار ّبأنن،
ع َّ ،
عِّ ،
يا َ
يا َ
نياع  ،ايا ا
رغة :ايان  ،ش أا َ
()1
سب َّبائ َّ
ورببد َوارَّببات
ولناببئ ,دو ببرئ وداه باه  ،وشاببئ نورببئ افببدر َ ( :يب َبا َ
ع رَ ُإ ب ِّشب َبن ارب ِّبأنن َشببد َو َّ ب لببئ ُا ا

نس
د َْو َر ْن َاد إرَ ْن َك َو َشد َو ْ
وس َون َ
َّن َاد لئ إ ْل َااان َ َو ُش َ
آنة )13

نن َوَال اَاَ ََّانُبوا ننبئ( (سبوا اريبواى،
دْ
نشوا ار ِّبأ َ
َن دَن ُ

ونببت اال ببم ح :اببت شببد يببانئ اهلل رفلببدأه ارشسب شنن شببن درإببد ونوانببأ وااب إندشببة اررنببد ارفدأرببة
وا انع ش در ارادس ودشاه نت ارفلد أ وارفلدأاو واأص ا وارشفدش و واا اررند  ،نت يفلهد
ارشصا ة رااان ن نة ارادس لاله ون نداه لف ه للفض وارلنا سفدأاه نت ارأاند واآلصا .
إن اريانفة نت اإس
وااا نأات نت سندا نن اإس

ات ااااد يؤون اررند وا انع ش در ارابدس واندشبة ارفبأ لنباه ،
وشلدأ ئ ارات اأنوا إرب نشبدا اأاض واندشبة اررنبد ارربا ارإانشبة

اآلشاببئ ...ندري بانفة اإس ب شنة لدصا ببدا يببأنأ اببت إندشببة اررنببد وارلنببا ش ببدر ارفلببدأ وابباا اببو
دس ببدس ي ببانة اهلل ..ون ش ببد اإسب ب

ونله ببد اريب بانفة و ببفوا ندن ببأ االن ببة ال ببو ) :رنثش ببد اإ ببون

ارش ب رة نببث ّ يبباع اهلل( ،ندري بانفة ش لشببة رش ببدر اراببدس ودرإدشهببد اببأوا ش ب ش ب رة اإاسببدن،

نش

رة اإاسدن نت دشائ ارفل ت ،ونبت دشابئ اربأنات ،ونبت دشابئ اررنبدات ،ونبت دشابئ ار برت ،ونبت

دشائ اأص نت ،ونت دشائ االجاشدنت ،إ ارك شن شهد اريانفة وشن إ ندو شلد أ اريانفة(.)2

ثامنا :االطار النظري.
اااببدو ابباه ارأ ااسببة نببت لببأاناهد ص نببة ارأ ااسببة واببت شلأشببة ندشببة وايببش ار

ب اراشهنببأت

وشي ب ببإ ة ارأ ااس ب ببة  ،واا ب ببأانهد واسب ب ب اهد وإ ب ببارك ر ب ببأوأ ارأ ااس ب ببة وشر ب ببأأااهد وش ب ببم ردو ارأ ااس ب ببة
وارأااسدو ارسدللة وارشاهجنة ارشالفة نت ااه ارأااسة.

( )1الن شااوا ،رسدن ارفاا ،شدأ ياع.
( )2اران ببدنت ،ردشب ببأ درش ببأ ،) 1112( ،شققققركاء ال أوصققققياء ،ارشش إ ببة ارفالن ببة ارس ببفوأنة ،اراديب ببا :شبببؤاشا ارفبببدر
اإس شت،
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وسوع اافاض ااه ارأااسة ار ش هو رانة ار دات وارافلنا نت ارلبداون اربأورت واريبانفة اإسب شنة
وار ن داإداهد واو ن ار اوندو لناهد والاال دا اإا دنندو ارأورنة وارايانفدو اإس شنة.
وناادو الفصل الثاني :شفدرجة ش هو رانبة اربادت وارافلنبا ود ب ايبأائ ولأانبة اهبواه نبت ارلبداون
ارأورت ،واريانفة اإس شنة .
ودشد الفصل الثالث :ياح اررا وش شوائ نت ارايان اإسب شت ،ورانبة اربادت وارافلنبا نبت د بو
اريانفة اإس شنة ،نت ارلاآن ارإان  ،واأردأنث ارالونة اريان ة ،ونت نهأ ار بردلة ،و بوالا ارب
د شة ارشاااا اإس شنة.
وناادو الفصل الرابع :أااسة دا ار شدادو ارلداوانة رهباا ارربا واملنلداهبد نبت اريبانفة اإسب شنة
وارلداون ارأورت ررلوا اإاسدن.

تاسعا :الد راسات السابقة.
 -0ارسون شننن ،نشا شرشأ ،) 1115( ،حرية الرأي كأحد حقوق االنسان ،إ نبة ارف بو ارسندسبنة،
ارجدشفة االاأانة.
إاببا ارلدرببث نببت شلأشاببئ ان رانببة ار بادت إرببأى دا ب اررلببوا اأسدسببنة اراببت نجببا دن ناشا ب لهببد
ار بباأ ،اام ن بدا شببن دن ابباا اررببا نيببفا ار بباأ لوجببوأه ،ولأاببئ نا ببا ندن ب نببت ارشجاش ب ورببئ أوا
شؤثا.
ولببارك نارببو ار بباأ شببن نا ببا س ب لت إر ب نا ببا إنجببدلت .ورإببن ابباا اررببا نجببا دن ال نإببون
شم لدا؛ أن رانة ار اأ اااهت ناأشد الأد رانة ناه شن اأنااأ .وااد الأد ارلنوأ ن ب رانبة اأنبااأ،
والأد ار جو لنن ارااانة واراملنا نشد ابو شاملبت ،ونلب اربو أا با اررانبدو اريص بنة شبن وجهبة
اااك نأ ال نإون إارك شن وجهة ااا ناك.
راا نلأ جد و ااه ارأااسة شن دج و

ا وا وا

وشاملت ررانة ارادت إرا نجا دن ناشا

لببئ اأنبااأ رنيببفا إب شبباه لوجببوأه وااسببدانائ ،ونببت ارشلدلب النببدن نببأا ارشؤسسببدو ارأورنببة اراسببشنة
و نببا اراسببشنة ن ب رشدنببة ابباا اررببا شببن االصا اانببدو واالااهدإببدو اراببت اشداسببهد ارببأو واأااشببة
ارسندسنة

أ يفولهد.
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ورشببد إببدن اأاأن شببن دوا ب ارل ببأان نببت ارببومن ارفالببت آشاببو لرانببة ار بادت وار بادت اآلصببا ،نلببأ ا ب
اصانداه إاشواج رأااسة رانة ارادت إرا شن رلوا اإاسدن.
وأاس ارلدربث شبن صب

اربك ارا بو

ارأسباوانة ارلداوانبة ارأانشبة وارشفبلل رهباا ارربا ،وإببارك

االااهدإ ببدو ارا ببت ن ببأ ار ب ب ش ببن ر ببنن آلص ببا جب ب اا ارششداس ببدو ار نداوان ببة ،لدإ ببدنة إرب ب أوا
ارشؤسسدو اإن شنة نت اوننة اأنااأ لرله نت ارافلنا نن آ اا ه ودنإداا وشفالأااه .
 -1ارلندات ،ل د ا ن ت شرشأ ،) 1112( ،انتهاكات الحق في حرية التعبيقر دراسقة خاصقة عقن
التدوين االلكتروني ،لغأاأ ،إ نة ارلداون وارف و ارسندسنة ،ارجدشفة ارفااننة.،
إابا ارلدربث نبت صداشابئ ا بر االاااانبو جبل ا ال ناجب ال شبن رنبد انبأاأ ال نسباهدن لهبد شبن
ارليبا وشب و بو نبأأ شسباصأشنئ ارب شبد نلبداا ارش نبدات شسباصأ  ،واربانن اولنبو اااشدشبداه لبنن
االساصأا ارف شت واالايمة اراجدانة وارسندسنة واالنا دأنة وار انة واالجاشدننة شاهد لبااشج اراوا ب
ون

اصا ع ااوانهد وشسشنداهد

إبدن ر سبدرة ارسندسبنة ا بنا اأسبأ نبت اربأو ارابت نافباض ننهبد ارربا ررانبة اربادت وارافلنبا إرب
الننبأاو رنبث إبدن االاااانبو اروسبن ة اأإثبا اسباصأاشدا ر افلنبا واراوا ب لبنن ارشراجبنن وارشمبدرلنن
لشسدرة شن اررانة رااج

لدو

وااد نت شد نسش لراإدو االراجدجدو نت ارأو ارفالنة

أ

اأااشبة نبا ارأنشلاامنبة دو شبد ا بل نسبش لبدرالن ارفالبت ،نب نرابدج ارإدابا سبوى إرب جهبدل
ردسا دو اداع شرشو وصم ااااانو رإادلة شد نفالأه ونؤشن لئ رنا دن شفئ ارشا لت ارلدا لص ع
وسد ارايا ارال نأنة ارات ال اان ااه ارصأشة ارا دن نة واو نت ارك نشداس رلدا انباه ارلبداون اربأورت
ررلوا االاسدن ،وارالشو ارأو لافلنله ورشدنائ
رن

أ دت اااهدك إال دن ااا االرا ال ناأاج نت درندن

لشن نرشنئ إر صانئ.

وااا شد ن شاد لأن اررا نت رانة ارادت وارافلنا او را نبا شم با وان ششداسبائ اص ب رلنبوأ واباه
ارلنوأ

اوانة نت دت شجاش شأات شار ا ،إال دن ااه ارلنوأ نجبا دن اص ب ر صالبدااو اربث ث

ارابت ا بو ن نهبد ارشبدأ  3-04وابت دن اإبون شربأأ لبا

ارلبداون ودن اإبون -رهبأع يبانت ابو

رشدنة رلوا وراندو اأصانن واأشن ارلوشت وارااد ارفد ودن اإون شاادسلة و اوانة.
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 -3ارليا ،شرشأ لن سفوأ ،) 1114( ،حرية الرأي فقي اإلسقالم والقنظم الحديثقة ،ارشش إبة ارفالنبة
ارسفوأنة ،إ نة االن  ،جدشفة شرشأ لن سفوأ اإس شنة.
أاسببائ اراأسبنس ارااببات وار سب ت ررانببة اربادت نببت اربباؤنانن :ارغالنببة
اسبافاض ارلدرببث نببت ا
واإس شنة ،شن رنث ش هوشهد ،وشجدالاهد ،و والمهد ،ووان املنلداهد ث نلأ شلداابة اااإبلو ن ب
ار اوا نبت ارشام لبدو ار إانبة واأسبس ار سب نة لبنن رانبة اربادت نبت اإسب  ،ورانبة اربادت نبت ارباا
اررأنثة ،وشد ا اع نن ااه ارشام لدو ار إانة واأسس ار س نة شن ايانفدو نداوانة ،و والم شهانة،
وششداسدو املنلنة.
ونشأ ارلدرث إر إنااأ يوااأ ووند  ،ااو ن نة لدروان نت شجاشفدو ارباا اررأنثبة ،لغنبة ارشلدالبة
وارشلدااة لنن شد او شوجوأ نت ارااانا ،وشد او ششداس نت اروان واررلنلة.
ودشبد شادنيبة رانبة اربادت نبت اإسب  ،نلبأ ااصبا ارشباهج اراأ بن ت دسدسبدا ن شنبدا ،رلنبدن ش هوشهبد،
وشجدالاهد ،و والمهد ،ويوااأ ن

ششداساهد نبت رنبد ارشسب شنن .وابو شباهج اناشبأ ن ب ا بو

ارإادا وارساة ،وشد دلأنئ ن شد ارشس شنن نت ارلأن واررأنث.
 – 9لنن ،نرن  ،) 1103( ،ورقة عمل حول حرية اإلعالم فقي القدين ،ارابأو ارف شنبة ربو ربأوأ
رانة اإن
ن
او

وارافلنا لنن ارايان وارأنن ورلوا اإاسدن (ار والم ،ارربأوأ ال سبنشد رشاب اراف ّبأت

ارشلأسدو) ،لناوو ،ارشاإل ارفالت ر لروث ارلداوانة وارل د نة.)5/11 – 11( ،
ّ
ارلدرث إر ااد ج :ان ارأو ارات دأااو وندنلو ديصد

ندأننن رشجاأ افلناا نن آ اا ه

نشسب بوا ارشفال ببأاو واأأن ببدن وارشلأس ببدو ،ن ببان ارشلأس ببدو واأأن ببدن دورب ب لدررشدن ببة وشفدنل ببة
أون دن ّ
ارشلأسبدو واأأنبدن
ار ر ننن و ناا ارانن اجدولوا رأوأ ورانة ارافلنا واربادت إرب ارامبدو ن ب
ّ
وارإاا ارسشدونة دور لدإأااة واراجان .
دن اري بانفة اإس ب شنة ر ب اابباك ابباا ارشو ببوع أون شفدرجببة وااببد ُاببأاج لفببض ار بوالم اراببت ا ب ّ
ن نهببد اإس ب

إ دارببة صنببا ر لرببث واإسبباالدم دن نإببون لنببدن ار بادت نببت دت شو ببوع شلان بدا ن ب

دسدس شن ارف وار لئ ش إرا اا اآل اا اأصاى أون اإاااهد دو اإاالد

شاهد.

01

دن ال نإون ارل أ شن إلأا ارادت دو اإاالدأ إرأاث ار ااة واإ بماالدو وارل نب إاشبد أ دا ارش دسبأ
واساج ا ارش در "ارانن نساشفون ارلو نناّلفون درسائ" (ارلشا .)01
دن ال نإببون ارل ببأ شببن رانببة ارافلنببا ارايببهنا وارمفببن وارسببلدا ونببدر

ارإب

واإناب اا وارا ب ن

وارسببصانة شببن شفالببأاو اآلصبانن" .ونب رفلببدأت نلوربوا اراببت اببت درسببن إن اريببنمدن ناببلع لنبباه إن
ارينمدن إدن رإلاسدن نأوا شلنادا" (اإس اا آنة .)53
ارفببأ نببت ارغ ببا وارا ببد ناببأ إلببأا اربادت .وارفببأ واجببا راب شب ارإببدنا وال لب ّبأ شببن ارربباا شببن
ار جوا نت ارص وشة ودلغض اراجد ناأ اهلل اأرأ ارص
يا دن نو ن

ارات ن جا نبت ص بوشائ" .وال نجباشاإ

دال افأروا انأروا او دناا ر الوى" (ارشد أ  .)1وإارك إساصأا اررإشبة نبت دسب وا

ال ارصلا.
 -9ا ن  ،درشأ شرشبأ ،) 1102( ،المواثيق والمعاهدات الدولية المختصة بحرية التعبيقر ،شبؤاشا
االار اانببدو ار إانببة لببنن رانببة ارافلنببا وشرإشببدو اري بانفة ،شإببة ارشإاشببة ،االمببة ارفببدر االس ب شت،
ارشجش ار لهت االس شت ،ادانا ارايا.)3 /11(:
او ب ب ارلدر ببث ن ببت صداشا ببئ لف ببأ ان ن بباض شو ببوع ارر ببا ن ببت ارافلن ببا ن ببت ارايب بان اإسب ب شت
وارشواثنا وارشفداأاو ارأورنة ارشاف لة لئ.
واسبباص

ارااببد ج ،نإاببا ان رانببة ارافلنببا شم ببا

بباوات انااب لببئ اريببداع شببن صب

ار اوااو ارصشس وشإش اهد ودائ نت ارايان اإس شت ال نفأ شجاأ را ل او واجا ن
ارشس اأاؤه إشد او ن

انالببدا
ار اأ

ارجشدنة وورت اأشا.

واو ب إر ب ثلببوو شيبباوننة رانببة ارافلنببا لدرا ببو
وشاهج ارس ع ار در واجشدع اأشة اإس شنة.

اريبباننة شببن ارل باآن ارإ بان وارسبباة ارالونببة

00

عاش راً :منهجية الد راسة.
أ  -المناهج المستخدمة في الدراسة.
سافاشأ ااه ارأااسة ارشاهج ارو
أننلدا شن ص

ت ارار ن ت اربات نهبا لأ ااسبة ارابداا وو ب هد و ب دا شو بونندا

أااسة شلدأ ارلداون ارأورت ررلبوا اإاسبدن واريبانفة اإسب شنة ،وار نب ا بو

االا دنندو ارات نااو نت را رانة ار دات وارافلنا.
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الفصل الثاني

تطور مفهوم حرية ال رأي والتعبير
المبحث األول :النشأة التاريخية لحقوق اإل نسان.
إن راإبة رلبوا اإاسبدن رنسبو راإبة شافلربة ،ورنسبو راإبة ورنبأ ارف با ارربدرت ،لب ابت
نأنشة ،وايإ جبل ا ال ناجب دل شبن ابدانا ارليبانة ،ودن ارام ّبوا ارابدانصت رهباا ارش هبو مونب وشفلبأ،
ونأ ااالم لأ ورئ اأور لادانا ارر دااو ارليانة ،إشد دااد اجأ إثنب اا شبن شفبدر اباا ارش هبو نبت
جشن اأأندن ارسشدونة ،لدنالداه رجبا ارلاونبة ننهبد ،وارابت شبد الربو إال ر ر بدا ن ب ربا ار باأ نبت
شواجهة ارجشدنة ،ورا ارجشدنة نت شواجهة ار اأ(.)1
ونأ نالدأا إر اراان ،دن اإن ن ار ااسبت ررلبوا اإاسبدن ،وارشبوامن ،ار بدأا نبت دنلبدا
ارثببوا ار ااسببنة نببد (  ) 0214اببو المببة اإام ب ا ر ببند ة ااانببة ندشببة شاإدش ببة رش هببو رلببوا
اإاسدن؛ ش ارف دن ارشلدأ ارات ا شاهد ااا اإن ن وارش دان ارات اناشبأاد رب اوربأ شبن ارفبأ
ور اايأ أنفة وارأ  ،ندإن ابدو ارصد بة لرلبوا اإاسبدن – وان إدابو ايبإ المبة ار ّبو ل بأأ
ابباا ارش هببو – إال داهببد رنسببو إ ب يببت نببت ابباا ارشجببد  ،نهببت ايببإ اهدنببة رشببد سببللهد شببن سببنا
نشنلة ارجاوا ولأانة رجهوأ شافدنلة ليأن رلوا اإاسدن(.)2

( )1ارمنببا ،شببأثا نلببأ ارببارن  ،) 1691( ،حقققوق اإلنسققان بققين المبققدأ والتطبيققق ،ارصامببو  ،أاا ار إببا ر ملدنببة
وارايا،

.13

( )2نثشدن ،نثشدن ص ن  ،) 1611( ،تطور مفهوم حقوق اإلنسان ،ولاا اإايبدأ واأالبد  ،ارإونبو ،لربث شايبوا
نت شج ة ندر ار إا ،ارفأأ :نادنا – نلاانا – شداس ،ارشج أ اأو ،

.11
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ببة رامببوا اببدانصت مون ب  ،رببئ جواالببئ اروانفنببة

شببن ااببد ناّ ب دن ابباا ارش هببو نيببإ ص

وار إانة وارلداوانة ،ااه ارجوااا ارات افالا جل ا شن ادانا ارليانة(.)1
ون ببأ ش ب ّباو س ببنا رل ببوا اإاس ببدن نل ببا ارا ببدانا ،ل اب بااو شالمف ببة ن ببا شاااش ببة أاه ببد ا ببأثاو
لدراندااو ار إانة وارفلد أ وارالدرنأ ،وارااوع ارلشدانة وارشإدانة ،ور اثلو واملا نت اروان إال ن
اموا ادانصت نلا ارف وا ارشصا ة.
دثا ّ
رب اإببن نإببا رلببوا اإاسببدن شفاونببة إشببد رب اإببن ثدلاببة نببت ا ببك ارشجاشفببدو ،لب إداببو نإببا
دش ببة ،ورشدناهببد ادن ببة وشلاببوا ،أن ارشجاشب إببدن شلاببت ن ب ندنببأ اررببا ر لببو واراببت دجببدلو
شلنأ  ،وااد ارمللندو يد فدا،
اراا ين دا ملنفندا وشأروندا ،ورانة ارفش
اسالدرة رلوا اأنااأ ،نإدن ّ
ّ
واريفا شسافلأا وشفا اررلوا سد لة(.)2
د بل ارفبباع وارفببدأ نبت ا ببك ارشجاشفببدو اشبد ش ببأا ارايبان ارورنبأ ،إشببد دن شصدر ببة ا ببك
ارف ببدأاو واأنب بااع افال ببا جانش ببة ناف ب ّباض ارش ببااا اانج ببة ره ببد رفوان ببا وجب ب ال او ا ببنلئ وا ببنا
جشدنائ ،ندرشسؤورنة جشدننة ورنسو ناأنة ،وا ك ارفدأاو واأنااع جشدننبة ا بدشانة وااو مبدل
إن نشت(.)3
ورب ب اف بباع ارشجاشف ببدو ارلأنش ببة ارران ببة ار اأن ببة ،إا ص ب ب ارشب بوامن ر أور ببة ص ببوندا ادشب بدا،
وو فو ثاوائ ارو ا اع ارأورة ،ور افاع دن دا رانة اررند ارصد ة ،ورانة اراف ن  ،واررانة
ارأنانة ،إشد ر اإن اادك دنة

شداة ررلوا اأنااأ ورانداه (.)4

( )1شجاوا ،شرشأ سفنأ ،) 1619( ،الحريات العامة وحقوق اإلنسان( ،م ،)1ماال س ،أون اديا،
( )2ارشرش دات،

لرت اجا ،) 1616(،أركان حقوق اإلنسان( ،م ،)1لناوو ،أاا ارف ر ش ننن،

( )4ارشرش دات،

.11

( )3شجاوا ،شرشأ سفنأ ،الحريات العامة وحقوق اإلنسان،
لرت اجا ،أركان حقوق اإلنسان،

.11

.11
.11
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ن ببت لب ب أ اإ ان ببا س ببدأو لف ببض ارف ببدأاو ،إ ببدراا ،وارا ببت ،وان ببأا ارشور ببوأنن ارشي ببوانن،
وارشفدش ة نا اإاسدانة ارات افالا يبداأا ن ب نبأ إأااك ارر بدا ارنوادانبة ارلأنشبة ر إبا ارلد بة
لأن اإاسبدن إنبدن ااابت ،ودابئ نشا بك رلونبدا ناوجبا اراااشهبد ورشدناهبد ،وإدابو شؤسسبدو االسبالأاأ
واالسااندا ات ارسد أ ( ،)1ونفوأ نأ اهوا ش هو رلوا اإاسدن وراندائ نبت ار إبا ارنوابدات إرب
نأ شفاناه رش هو ار اأ لشفاده اإنجدلت ،إا إدن ار اأ نفالا جل ا ال ناج دل شن ارشجاش ارسندست
ار إا ارنوادات إر اإنااا ل باوا رشدنبة ار باأ لربأ ااابئ ،ولدرابدرت رب نسباونا

ارلد  ،ور ناو

ااا ار إا نإا رانة ار اأ ارشااإل ن

رلوا شفااع لهد(.)2

دشببد نببت ارر ببدا اراوشدانببة نببت اوشببد ،ن ب نإببن ش هببو رلببوا اإاسببدن ثدلابدا ،ورب اإببن ن نببة
ار بباأ لدرسب مة ن ب اشببم وارببأ ،ونببأ وجببأ ااببدك شببد نفبباع لوالنببة ا ببنس ارفد ببة ن ب جشنب دنااأاببد،
ووالنة اراج ن

لوجائ ارات نفلأ ن نهد لفلأ اري اا ونم لهد شا يد  ،واسااندا ارشأنون ،والدرة

اراشنبل لبنن ارشبوامن اراوشبدات واأجالبت ،وص ب إب شاهبد رلبداون
ارالد ،وا بمهدأ اأجدابا ،وسبدأ ّ
ص ببد

ل ببئ ،دش ببد ارشب بوامن اراوش ببدات نه ببو ور ببأه

ارشوجببوأاو إرب ديببصد

ببدرا ا بباه اررل ببوا ،ون ببأ نسب ب نله ببد اراوش ببدن

وديببند  ،وانالبباوا اراننببا نببت نببأاأ اأيببند اراببت ال ااشاّب لببدإااأ وارفلب

واراشننل ،واأص نت أا ا ارافدش لأن ا ل شر ا ر را واالرا ال (.)3

( )1ن ببت ،رسببن ،) 1612( ،حمايققة حقققوق اإلنسققان ضققمانات الحريققة فققي الققنظم السياسققية المعاصققرة( ،أ .م)،
ارإونو ،وإدرة ارشملوندو،

.1

( )2شجاوا ،شرشأ سفنأ ،الحريات العامة وحقوق اإلنسان،

.11

( )3نببوأ  ،نببل ار ببأنن ،) 1696( ،حققققوق اإلنسقققان فقققي التقققاري وضقققماناتها الدوليقققة( ،أ .م) ،ارل ببداا  ،ارشإال ببة
ارثلدننة،

.1
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المطلب األول  :حقوق اإل نسان في التشريع اإلسالمي .
نل شجت اإس

إدن ارشجاش ارفالت ش إإدا وإبدن اراابدرا سبد أا ،نإب نلن بة ايبإ أون بة

شسبال ة ،ولبالم دنبااأ ارللن ببة ارواربأ وال ارف ببلنة ارلل نببة ،ود ببل ارغبلو شسببالدردا وشأرونبدا ،وسببدأو
ندأ اأصا لدرثأا ،وودأ ارلادو رأى نلد

ارفاا ندملة ،ور نإن ر اأ دت رسدا ،إاا إداو ارللن بة

شادم اررلوا وارواجلدو(.)1
اإاا را جد اإس

وللت ارو
انابباع اإس ب

نت ونو ر نإن ننئ رإلاسدن دت ربا دو رانبة( ،)2ونبأ

لرلببوا اإاسببدن ورانداببئ نل ب دالفببة نيببا ناا بدا ،وو ب رهببد شفنببد اا نصا ببع نببن

ارشفدننا ارات ااصااهد ارشاااا واراااندو اررأنثة ،وارك أن ارشاااا وارااانبدو اررأنثبة اسباشأو
شفدننااببد شببن نببو اإاسببدن ونأااببئ ارااانببة ،نببت رببنن إببدن شفنببدا اإس ب

نببت الانببا رلببوا اإاسببدن

دسدس اإنشدن للو اهلل افدر (.)3

ورشدناهد نلو ن

إاش ببو اريب بانفة اإسب ب شنة اإاس ببدن ،نل ببو اهلل ن ببل وجب ب ن ببت إا ببدا ارفلن ببل :ﱡﭐﱽﱾ
ون ببأ ّ




ﱿﲀﲁﱠ (اإسب ب ب اا  ،)21 :ونلبب ببو  :ﱡﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱠ (اراب ب ببنن ،)9 :ولبب ببارك

























إداببو اأرإببد اراببت داببو لهببد اريبانفة اإسب شنة نببت شجببد رلببوا اإاسببدن إثنببا ،شاهببد لاببد ارأورببة
ن ب نإببا اريببواى ارأنشلاامنببة ،وارشسببدوا لببنن اراببدس ،وارغببد ار بباوا االجاشدننببة ننشببد لببنن اراببدس،
واثلنو ارراندو ارفدشة ،واا دع ارش دا  ،وااان شسد

( )1ارشرش دات،

لرت اجا ،شاج سدلا،

ارفلولدو(.)4

.19

( )2ارشرشوأ ،نلأ اهلل لن ن ت ،) 1619( ،حقوق اإلنسان بين اإلسالم والمذاهب المعاصرة( ،م ،)1ارلبداا  ،أاا
ارياوا،

.12

( )3ارااشدانات ،نلأ ارس  ،) 1619( ،حقوق اإلنسان في نظر الشريعة اإلسقالمية( ،م ،)2لنباوو ،أاا ارإابدا
ارجأنأ،

.1

( )4ارشرش دات،

لرت اجا ،شاج سدلا،

.32

02

واشادل اإس

لأس ولئ نت شفدرجة رلوا اإاسدن وراندائ سوا شن ادرنة إنااا ا ك اررلوا

دو شببن ادرنببة املنلهببد ،نشببن ادرنببة إنبااا اررلببوا واررانببدو رإلاسببدن ،نلببأ ااببا اإسب
ن

داهد را

در ببدم اإسب ب

إرب اررانببة

باوات وملنفبت ،ودن افمن هبد نافبداض شب شفاب اررنبد ارإانشبة ،واإاسبدانة ،ونبأ
دناا ببد ودر ببل
ا بباا ارر ببا لس ببندج ش ببن ار ببشدادو ااشثب ب ن ببت ارفلول ببدو وارر ببأوأ ارا ببت ّ

ارجشدنة لهد ،أن إ رانة ال اردم لأرإد رإ دراهد و شداهد ا لبأ إب شفاب روجوأابد ،ورب نجفب
ا ك اررانة شم لة شن إ ننأ ل المهد لرأوأ االرا ال لشلدأ ارصنا(.)1
وارابدس نبت اابا اإسب

دربااا ور ّباناه شم لببة شبد رب ا بمأ لبدرصنا دو لربا نباا  ،وشببد

جد نت اإن ن ارفدرشت ررلبوا اإاسبدن نبت ارفديبا شبن إبداون دو نبد ( ،) 0491دإأابئ يبانة
ارص ن بة نشبا لبن ارصمبدا -ا بت اهلل نابئ -نلب ربوارت دربع وث ثشد بة وصشسبنن سباة ،ربنن إاببا
إر ب ار بوارت ن ب ش ببا نشبباو لببن ارفببد

-ا ببت اهلل ناببئ ،-نببد ا« :شا ب اسببافلأا اراببدس ونببأ

ورأاه دشهداه در اا اا»(.)2
ونأ درأثو اريانفة اإس شنة ال ة اوننة ادانصنة ررلوا اإاسدن ،وارك لاندشاهد ر رإ ن
اراشنبل ارفا بات ،ورسبلاد
دسدس ارفأ  ،واإا دع واراسدش ارأنات ،واراب اا رلبوا اإاسبدن ،والبا ّ
دن ااإا نت اباا ار بأأ و بنة ارص ن بة دلبت لإبا ار بأنا -ا بت اهلل نابئ -إرب جبن

دسبدشة لبن

لنأ-ا ت اهلل نائ ،-ارات ااهبا ارشبة اإسب  ،واأإنبأه ن ب رلبوا اإاسبدن وراندابئ و بشدادو
ا ببك اررلببوا ،نلببد « :نببد دنهببد اراببدس ن بوا دو ببنإ لفيببا ندر اواببد ناببت؛ ال اصوابوا ،وال اغ بوا ،وال
اغأاوا ،وال اشث وا ،وال الا وا م ا ،وال

غن اا ،وال ينصدا إلن اا ،وال اش دا  ،وال الانوا اصب ا ،وال ارانبوه

( )1ارينيببدات ،نلببأ ارواببدا نلببأ ارفلنببل ،) 1611( ،حقققوق اإلنسققان وحريات ق األساسققية فققي النظققام اإلسققالمي،
النظم المعاصرة( ،م ،)1نشدن ،اأاأن ،شمدل ارجشفنة ارف شنة ارش إنة،

.111

( )2ال ببن دن ببث  ،درش ببأ األأت ارإ ببونت ،) 1611( ،الفتققققو ( ،أ .م) ،لن بباوو ،أاا ارإا ببا ارف شن ببة ،ج،2
ارفشات ،دإا

ند  ،) 1663( ،الخالفة الراشدة( ،م ،)1اراندض ،شإالة ارفلنإدن،

.121

.12

02

وال المفوا يجا شثشا  ،وال ابالروا يبد وال للبا وال لفنب اا إال رشأإ بة ،وسبوع اشباون لبأنوا نبأ نا بوا
دا سه نت ار واش نأنوا .)1(» ... ،
وإارك ا شن ارلاآن ارإان نت آندائ ارلنابدو شابا شبد نالبو ن ب دالفبة نيبا ناابدا شبن اربلشن،
إدنة اررلوا وارراندو اأسدسنة رإلاسدن ،إشد دإأو ارساة ارالونة ااه اررلوا ،إبدررا نبت اررنبد ،
اراراا شن ارفلوأنة واراا ،ورانة ار إا وارفلنأ وارأنن ،ل دن اادك رلوندا واأو نبت ارلباآن
ورا
ّ
ارإبان  ،رب ابا

ن نهبد اإن ابدو وارشواثنببا ارأورنبة ،ولبدأص

اإنب ن ارفبدرشت ررلبوا اإاسببدن،

إرلوا ارنادش  ،واررا نت ارف و ،واررا نت ارشنااث(.)2
وال دنالأ دن اادك أساو اا دإثا نأارة ويشوالا شبن أسباوا اإسب
ورو ااّصاو إدنة اريفوا واأش شن اإس

نبت الانبا رلبوا اإاسبدن،

أساو اا رلات ارليا رإدن إ ن ا لارلنا اراندانبة وارال ّبأ

رهد جشنفدا.

المطلب الثاني :مفهوم حرية ال رأي والتعبير في التشريع اإلسالمي.
نفببأ رلببوا اإاسببدن نببت اإس ب

شببن دا ب ارشو ببوندو اراببت دصبباو جدال بدا إلن ب اا شببن درإدشببئ

وشلدأ ئ ارسشرد  ،رنث نافاا ر ا رلوا اإاسدن نت اريانفة اإس شنة شجاشفة اا اا الاسدنهد
ويببشورناهد واغمناهببد جشنب شجببدالو اررنببد  ،ونببأ درببدم اإسب
جانا بدا نببت ار ب دشببئ ورا ب ششداببئ ،ال ل ب دن اإس ب

اإاسببدن لا ببك اررلببوا شاببا دن إببدن

نببأ إب َّبا اإاسببدن لفببأ شواببئ وارببك شببن ص ب

ايااام أنائ واران إج اا دت ايونئ دو اشثن لجثائ.

( )1الن نسدإا ،ن ت لن اررسن لن الة اهلل ،) 1661( ،تاري مدينة دمشق ،ارلنا :دلت سفنأ نشا لبن ااشبة
ارفشاوت( ،م ،)1لناوو ،أاا ار إا ،ج،2

.11

( )2اجب ب  ،درش ببأ نب بؤاأ ،) 1611( ،حققققوق االنسقققان بقققين الققققر ن واإلعقققالن( ،م ،)1ارل ببداا  ،أاا ار إ ببا ارفال ببت،
.141

01

دناو اريانفة اإس شنة لرلوا اإاسدن شاا دإثا شن دالفة نيا ناابدا ،ولبارك اإبون نبأ
ونأ َّ
سللو سد ا اراا ارلداوانة اأصاى نت ارفدر  ،رنث جش اإس

شد لنن اررلوا ارشأانة وارسندسنة

واالنا دأنة واالجاشدننة وارثلدننة لدرشفا ارشفد ا ررلوا اإاسدن(.)1
وشببن

ببشن اررلببوا ارسندسببنة اراببت إ هببد اإس ب

اررببا نببت رانببة ار بادت وارافلنببا لش هوشببئ

اإس ب شت رجشن ب دن بااأ ارشجاش ب  ،وارببات نلببو ن ب دسببدس اشا ب إ ب نبباأ لإدش ب راناببئ نببت ارجهببا
لدررا واسأا ارا نرة نت إ دشبوا اربأنن واربأاند ننشبد نرلبا ا ب ارشسب شنن ،ون بون ش بدر إب
شن ار اأ وارشجاش ونر ا ارااد ارفد  ،وارك نت إمدا اأشا لدرشفاوع واراهت نن ارشاإا(.)2
واررا نت رانة ارادت وارافلنبا نبت اإسب

ابو نان بة ن ب ارربدإ وارشرإبو شفبدا ،ندرربدإ

ش ببل لاملنلببئ نببن مانببا اريببواى ش ب دن بااأ يببفلئ ،وشببن ص ب

ارلنببا إندشببة ارفببأ وارشسببدوا لببنن

ارشرإبببوشنن نب ببت اررلبببوا واررانب ببدو اأسدسبببنة االنا ب ببدأنة واالجاشدنن ببة وارسندسب ببنة ،وابببوننا إدنب ببة
اروسد

ارابت ا بشن املنبا اباه اررلبوا واررانبدو ن ب داض اروانب  ،نشلبأد اريبواى نبت اإسب ،

دو اررا نت ارشيداإة ارسندسنة ،او شجشوع اررلوا ارات ااا ن نة اإاسبدن لدرأوربة لدنالبداه شبن
ار بباوااو نلب ا وواجببا أناببت يبباندا ،نب الببو دت أورببة أون نبواانن ودااشببة ابباا رلببوا اإاسببدن
اأسدسنة نت ارأورة(.)3

( )1ارجل ببت ،درشببأ نلببأ اهلل ثدلببو ،) 2111( ،حقققوق اإلنسققان والضققمانات القضققائية – دراسققة لقققانون المرافعققات
مقارنة بالفق اإلسالمي وبعض االتفاقيات الدولية( ،أ .م) ،ارلداا  ،ارشإاا ارجدشفت اررأنث،
( )2شاورت ،نلأ اررشنبأ ،) 1692( ،نظام الحكم فقي اإلسقالم( ،أ .م) ،اإسبإاأانة ،أاا ارشفبداع،
لفأاد.

.13
 299وشبد

( )3ارلرن ت ،شرشأ ش م  ،) 1661( ،حقوق اإلنسان فقي اإلسقالم ،دراسقة مقارنقة( ،أ .م) ،أشيبا ،ارشملفبة
ارومانة،

.114

04

دش ببد لدراس ببلة ر شرإ ببو  ،نه ببو ش ببأنو إرب ب ارشمدرل ببة لرل ببئ ن ببت ارافلن ببا ن ببن آ اا ببئ ودنإ ببداه ن بباأا
وجشدنبدو وااسببد ش راداببئ ويبإواه واا شداببئ ااجببده ارربدإ واآلصبانن ،ارببك دن ابأع اريببواى اببو
شا االسالأاأ واالا بااأ نبت اررإب  ،نبااا نلبأ ارشرإبو رانبة ارافلنبا ،نبان ارشجاشب اإسب شت ناربو
إر شجاش نا اأ ننئ ارردإ لدرس مة ششد نؤأت إر
ارسشرة(.)1

ناادن ش اسدرة اإس

نشلأد اريواى نت اإس
اإس ب

ندع اررا وااايدا ارا واالسالأاأ ،واو شبد

نصا ع نن ش هوشئ نت ارايانفدو ارشفد ا ،اربك دن اريبواى نبت

الببو ن ب دسببدس دن ش ببدر ارشس ب شنن رنسببو رإ ب اا ن ب نبباأ ،دو دسببا  ،دو مللببة شفناببة،

وااشببد رةشببة لأسببااد وابباا شببد نلا ببت شيببداإاهد نببت اررإب لهببأع املنببا درإببد اري بانفة اإس ب شنة
املنلبدا إببدش ا ال شالو بدا ،ون ب ابباا نلببأ ااببا جشهببوا ار لهببد إرب انالببدا شلببأد اريببواى شببن لببدا
بنغة اأشبا اربات ن نبأ اروجبوا ،وابو شبد ن هب شبن نوربئ افبدر  :ﱡﭐ ﱙ

ارواجا إوابئ نبأ واأ نبت



ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ (آ نش ب باان ،)054 :ونورب ببئ سب ببلردائ واف ب ببدر  :ﱡﭐﲉﲊ
















ﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﱠ (اريواى.)31 :




















دشببد ش هببو ارأنشلاامنببة نببت اراي بانفدو ارلداوانببة ارو ببفنة نببت اببأع لدرأاجببة اأسدسببنة إر ب
ارو و إر سأ اررإب  ،ربارك اسبش اباه ارايبانفدو ارشفد با ارشفدا بة لبدأرلاا ارصداجبة نبن
اررإ  ،لدرادرت الاا رهاه اأرلاا را ارشفدا بة ورانبة اربادت وارافلنبا لهبأع ارو بو إرب اررإب
نلم أون اررلا ارربدإ اربات ربنس ربئ ربا ارشفدا بة ،واربك ن ب صب ع اريبانفة اإسب شنة ارابت

( )1ارلرن ت ،شرشأ ش م  ،شاج سدلا،

.111
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البباا اررببا نببت ارشفدا ببة رإ ب نبباأ ردإش بدا دو شرإوش بدا ،دااأ اررإ ب د ر ب نبباأ ارببك لهببأع ارلنببا
اراملنا اأشث ر يانفة اإس شنة(.)1
رارك نرا ارشيداإة ارسندسنة نت اريانفة اإس شنة وربا ارشفدا بة وارربا نبت رانبة ارلبو
ببشدن

والببأا ار بادت وار إببا اببت لشثدلببة واجلببدو أنانببة نجببا ن ب إ ب نبباأ ارلنببد لهببد وارببك لهببأع

املنببا اري بانفة اإس ب شنة ليببإ إدش ب واراببت دسدسببهد اأشببا لببدرشفاوع واراهببت نببن ارشاإببا ،واببو
إثنبا شاهبد نوربئ افبدر  :ﱡﭐﲆﲇﲈﲉﲊ

ارشلأد ارات الاا نت ارلباآن ارإبان نبت ا بو













ﲐﲒﲓﲔﲕﱠ (آ نشاان.)019 :
ﲑ
ﲋﲌ ﲍ ﲎﲏ




















ونبأ ن ب ارلباآن ارإبان و ب ئ اأشببة اإسب شنة لأاهبد صنببا دشبة إواهبد نببدأا ن ب شلديبا ابباه
اررل ب ب ب ب ببوا ،رن ب ب ب ب ببث ن ب ب ب ب ببد اف ب ب ب ب ببدر  :ﱡﭐﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖ


















ﱗﱘﱙﱠ (آ نشاان .)001 :إشبد نبد سبلردائ وافبدر  :ﱡﭐ ﱅﱆ















ﱎ ﱐﱑﱒﱠ
ﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍ ﱏ






















(اراولة.)001 :
إشببد دنببا ارل باآن ارإ بان لافأأنببة اآل اا وااونهببد رنببث نلببو ارشببور نببل وج ب  :ﱡﭐﱁﱂﱃ








ﱇﱉﱊﱋ ﱌﱠ (اب ببوأ ،)001 :دت دن االصب ببا ع لب ببنن ارليب ببا رب ببنس دش ب ب اا
ﱈ
ﱄ ﱅﱆ
















اون دن اصا ع

إاس ارلاآن ارإان اررا نت رانة ارادت شن ص
ملنفندا نرسا ل إنجدلندا .إشد َّ

اآل اا سبنؤأت إرب ارابلاع وار بااع إا نلببو سبلردائ وافبدر  :ﱡﭐﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﱠ


( )1ارش ببات،

















ببلدح ش ببم  ،) 2113( ،النظقققام الحزبققي فقققي مصققر مقارنقققة بالشققريعة اإلسقققالمية( ،أ .م)،

اإسإاأانة ،أاا ارشفداع،

 411وشد لفأاد.
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(اراسببد  ،)54 :ندريببت ارشؤإببأ اببو وجببوأ آ اا شافببأأ نببت ارشجاشب اإسب شت افإببس ااونببئ واند اااببئ
ار إانة ارشصا ة(.)1
وااه اآل اا ارشصا ة ارات سش اإس

لدرافلنا ناهد ال الا ا نلم ن

اراإوا ،ل ناشاب

لهببد دن بااأ ارشجاش ب إدن ببة شببن اجببد واس ببد وارببانن نثلببو رهب ب اررببا نببت ران ببة ارافلنببا نببن آ اا هب ب
ﲅﲇ
ﲆ
وشوان ه اريص نة ،رنث ناإا ارلباآن ارإبان  :ﱡﭐﲁﲂﲃ ﲄ














ﲈﲉﲊﲋ ﱠ (اراول ببة .)20 :واأش ببا ل ببدرشفاوع واراه ببت ن ببن ارشاإ ببا ن ببت ارشجاشب ب








اإس ب شت ال نلا ببا ن ب اأشببوا ارأنانببة وارفلببدأاو وارفلد ببأ نرسببا ،ل ب نشاببأ رنيببش إ ب ارايببدم
اإاسدات نت ارا إنا وارالأ وارشفدا ة وارالنن نت يؤون ارسندسة وارثلدنة واالنا دأ(.)2
ساة اراسو ارإان -ن نئ ار
دشد نت ّ
نسبباشفون إر ب آ اا

وارس  ،-نلأ إدن او وار ردلة نت نهأ ارص نة

نبباا شببن ارشس ب شنن ورا ب

نببا ارشس ب شنن ،واببو شببد نثلببو دن اررببا نببت رانببة

اربادت وارافلنبا ش بون نبت اإسب  ،نلبأ إبدن اسبو اهلل  -ب

اهلل ن نبئ وسب  -نسايبنا د ببردلئ

بدوَا نَب ْبو إالَّ ُاب ُبأوا أ َْا َيبأ د َْشبباا ْ »( ،)3إشببد دإبأ ار ببردلت دلببو اانبا -ا ببت اهلل ناببئ-
نبد اَ « :شببد ا َي َ
ُّ
بدوَاا أَ ْ ب َبردلئ ش ب ْبن َا ُس ببو ارَّ ببئ  -ب ب
ار ببك للور ببئَ « :ش ببد َداَْن ب ُ
بو د َ
َر ب ابأا نَ ببم َإ ب َ
بدن دَ ْإثَب َبا ُش َي ب َ

اهلل ن ن ببئ

( )1ا بااوت ،رنببث إشببد  ،) 2113 ( ،الحققق فققي التجمققع السققلمي ،فققي القققانون األردنققي واألتفاقيققات الدوليققة،
(م ،)1لناوو ،شإالة

دأا ادياون،

( )2ا ااوت ،رنث إشد  ،شاج سدلا،

.21

.21

( )3ارلنهلببت ،دلببو لإببا درشببأ لببن اررسببنن ،) 1616( ،الجققامع لشققعب اإليمققان ،ارلنببا :شرشببأ ارسببفنأ لسببنوات ل ببو ،
(م ،)1لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة ،ج،6

األخبار(،م ،)1أشيا ،أاا اررأنث ،ج،1

 .11اريوإدات ،شرشأ لن ن بت ،) 1663 ( ،نيل األوطار شقر منتققى
.211

11

وس »( ،)1وند اررسن ارل ات« :إدن ارالت -

اهلل ن نئ وس  -شساغاندا ناهد ،ورإائ دااأ دن

ا نا ساة اررإد »(.)2
ون ببأ س ببدا ارص ببد ار ااي ببأون ن ب ب شل ببأد اري ببواى الا ببأا ا ش ببن شلدنف ببة ارص ن ببة اأو دل ببت لإ ببا
ار ببأنا-ا ببت اهلل ناببئ ، -ث ب شلدنفببة دشنببا ارش بؤشانن نشببا لببن ارصمببدا-ا ببت اهلل ناببئ -لفببأ
ااين دلت لإا رئ ،وإارك ارايدوا ن

ص نة نثشبدن لبن ن بدن-ا بت اهلل نابئ -ون بت لبن دلبت
اهلل ن نبئ وسب -

مدرا-ا ت اهلل نائ ،-ونأ إدن اراملنا ارفش ت رهاا ارشلبأد لفبأ اراسبو  -ب

نببو دلببت لإببا نببت دو صمببدا سندسببت اسببالل لببئ نهببأه لدرص نببة نورببئ« :دمنفببوات شببد دمفببو اهلل
واسورئ ،نااا ن نو اهلل واسورئ ن مدنة رت ن نإ »(.)3
ون

شجشونبة شبن ارلنبوأ اأص ننبة ن ب ارربا نبت رانبة

ارا شن ارك ،نلأ ناض اإس

ارادت وارافلنا وااه ارلنوأ نجا شاانداهد إرأوأ ر را نت رانة ارادت وارافلنا نت اإس (.)4
ااا ،واالنأ ششداسة اررا لرأوأه ارشاسوشة شن وا فئ؛ أن اراجدول لالننأ ارغنا دو إم نئ
بوالم ششداسبة ربا ارمب ا :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

اوع اناأا  ،وند افدر نت لنبدن
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ﱚ
ﱍ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔﱕﱖ ﱗﱘ
ﱎ
ﱉ ﱋﱌ
ﱇﱈ ﱊ
































( )1اريدنفت ،شرشأ لبن إأانبس ،) 1661(،األم( ،نلبئ يبدنفت)( ،م ،)1لنباوو ،أاا ارشفانبة ،ج،1







 .111البن

رجببا ارفسببل ات ،درشببأ لببن ن ببت ،) 1616 ( ،فققت البققاري فققي شققر صققحي البخققاري( ،م ،)1لنبباوو ،أاا
ارشفانة ،ج،1

.334

( )2اريدنفت ،شرشأ لن إأانس ،األم ،ج،1

.111

( )3ارملببات ،شرشببأ لببن جانببا ،) 1611( ،تققاري الرسققل والملققو ( ،تققاري الطبققري)( ،م ،)1لنبباوو ،أاا ارإاببا
ارف شنة ،ج،2

.211

( )4والت ،شدرك ش م
ارهببدأت،

 ،) 2111( ،الحرية الفكرية والسياسية في ظل الحكم اإلسالمي( ،م ،)1لنباوو ،أاا

 .16ارمفنشببدو ،اببدات س ب نشدن ،) 2113( ،حقققوق اإلنسققان وحريات ق األساسققية( ،م ،)1ببل -

ن سمنن ،أاا ارياوا ر ايا واراولن ،

.33
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ﱥﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱠ(ارمب ا .)0 :وابا
ﱦ
ﱝ ﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱞ


































ارشبدأ

( )14نل ببا ( )1ش ببن اإنب ب ن ارف ببدرشت ررل ببوا اإاس ببدن وارشفاش ببأ ش ببن اأشب ب ارشار ببأ ن ببت أنس ببشلا
نلااا ببد
( ) 0491ن ب ب دا ببئ« :ال نص ب ب ُّ
وراندا ببئ ،إالّ ر لن ببوأ ارا ببت ّ
دت ن بباأ ،ن ببت ششداس ببة رلون ببئ ّ
ارلداون ،شساهأندا شاهد ر اا،
ُ

ن ة وارااد ارفد وانده ارجشن نت شجاش أنشلاامت»(.)1

لدرفدأ شن شلا ندو ار
وابا

شدن االناااع ارواجا لرلوا وراندو اآلصانن واراااشهد ،واروند

ارشبدأ اراالفبة وارفيبباون شبن اإنب ن اإسب شت ررلببوا اإاسبدن ار بدأا نبت مهباان

سبباة ( ) 0414ن ب دن« :إ ب اررلببوا واررانببدو ارشلبباا نببت ابباا اإن ب ن شلنببأ لأرإببد اري بانفة
اإس شنة»(.)2
وال نجبول ششداسبة ارربا ن ب وجبئ نافبداض شب شلا بده ولشبد ن بوو ننشاببئ اإاسبدانة ،نبااا إداببو
اررنببد رل بدا رإلاسببدن ن ب نجببول رببئ دن نلببأ ن ب االاارببدا رش ببدأا ارببك ر رببا ارثدلببو لشببد ن ببوو ارلنشببة
ﱫﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱠ (اراسببد  .)14 :ونببد
ﱬ
اإاسببدانة ،نببد افببدر  :ﱡﭐﱩﱪ




















س ببلردائ :ﱡﭐﲔﲕﲖﲗﲘﱠ (ارلل ببا .)045 :لص ب ب ع شب ببث ا ر ببا اراش ب ببك إا ن ب ب رإلاسب ببدن دن












ناادل نن لفض ااا اررا دو إ ئ ر در

ناه؛ ربأصو اربك نبت ربا آصبا رإلاسبدن وابو ربا اراش نبك،

ند افدر  :ﱡﭐﱗﱘﱙﱠ (ارللا ،)125 :وارلن ند ن


واا







اراش نك واراش ك(.)3

ارشدأ ( )14نلا ( )3شبن اإنب ن ارفبدرشت ررلبوا اإاسبدن ن ب دابئ« :ال نجبول نبت

دت رببد دن اشببداس ابباه اررلببوا ن ب ارببو ناببدنض شلد ببأ اأشب ارشارببأ وشلدأ هببد» ،واااهب ابباا
دت ا ٍّ نجول اأون بئ ن ب اربو ن نبأ اامبوا ه
اإن ن نت ارشدأ ارث ثنن « :رنس نت ااا اإن ن ُّ
( )1شون اأش ارشارأ  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،لادانا.3/1/2116 :
/http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
( )2ا رت ،سفأ ارأنن شسفأ ،) 2111( ،حقوق اإلنسان في اإلسالم( ،م ،)1ارلداا  ،شإالة والة،
( )3ا رت ،سفأ ارأنن شسفأ ،حقوق اإلنسان في اإلسالم،

.13

.13

19

ن

دت ٍّ
بأت نفب نهبأع إرب
دت ناأَّ ،
بأت ايبدم دو ل ِّ
را نت ارلنبد ل ِّ
اصون دنَّة أورة دو جشدنة ،دو ِّ

ارراندو ارشا و
اأ ٍّ
دت شن اررلوا و ِّ

ن نهد ننئ»(.)1

إن اراربأندو ارابت اواجبئ ارربا نبت رانبة اربادت وارافلنبا ال الا با نلبم ن ب ارفبدر ارفالببت،
وااشد اشاأ رايش جشن أو ارفدر  ،وان اصا و اأسلدا وارشلاااو ،رباا ،نلبأ لبأدو ارجهبوأ ارأورنبة
ااإببداع شببن دجب االا ببدا ن ب نوانببأ وشلببدأ أورنببة صد ببة ابباا اررببا نببت رانببة اربادت وارافلنببا،
رنببث سببدانو أو ارفببدر إر ب اراونن ب ن ب االا دننببدو ارأورنببة واإن نشنببة اراداشببة ررلببوا اإاسببدن
ورانداببئ اأسدسببنة واراببت اا ببشن نوانببأ صد ببة لببدررا نببت رانببة اربادت وارافلنببا ،نال ببواو شااوشببة
أورنببة ررشدنببة ابباا اررببا درلببو لا رهببد ن ب اراي بانفدو ارومانببة ر ببأو اأن ببد واراببت د ببلرو
ش لش ببة لش اان ببد درإ ببد ارل ببداون ار ببأورت ر ر ببا ن ببت ران ببة ارب بادت وارافلن ببا ن ببت ا و ببهد ارأس بباوانة
وايانفداهد ارلداوانة(.)2

المبحث الثاني :ظهور حق ال رأي والتعبير في القانون الدولي.
المطلب األول :حقوق اإل نسان في القانون الدولي.
لأد اااشد نلهد ارلداون ارأورت لرلوا اإاسدن وراندائ ،شاا دواصا ارف وا اروسبم  ،ربنن
و

اسالأاأ اررإد  ،وسنما دش اا اإنمدع نت ااب اررإب ارشم با ارابت د بلرو اريبفوا ننهبد،

شجاأ دأا لأنأت اررإد شس ولة شن إ را ،ششد أنب يبفولدا إثنب اا إرب إنب ن ارثبوا ن ب رإدشهبد
ّ

( )1شون اأش ارشارأ  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،لادانا.3/1/2116 :
/http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights

( )2ا ااوت ،رنث إشد  ،شاج سدلا،

.32

15

واإمدرة له  ،وا بأاا إن ابدو ،وشواثنبا أورنبة اا بشن اررلبوا اأسدسبنة رإلاسبدن ،ولبارك ااالب
االااشد لدر اأ ورلونئ راندائ شن ارشجد ارأاص ت إر شجد ارشجاشفدو ارأورنة(.)1
ونبأ شث بو ا ببك ارشار بة ااا د بة اريببفوا ر شمدرلبة لرلونهببد وااسبنصهد نبت وثببد ا شبن داشهببد:
العهققد األعظققم (الشققرعة الكبققر ) (0901م) ،ونببأ ا بشن ابباا ارفهببأ شجشونبة شببن ارشلببدأ ارلداوانببة
اإن انببة ،ود ببأاه ارش ببك جببون شافهببأا ننببئ لببدالرا ال دشببد اريببفا اإاج نببلت نببد (  ،) 0105لفببأ
ارافاض ررلونئ وارشسدس لهد ،وارك دثا نند ثوا اريفا
ّ

اأأ ش درره لمغندائ،
أ ارش ك ارات ّ

ونأ ن ّبأ اباا ارفهبأ ن ّبأ شبااو ،واسبالاو ار بشدادو ارابت اناباع لهبد ارش بك نبت اباه اروثنلبة ن ب
دشوا شفناة اافّا لرا ارش إنة ورا ارالد ت(.)2
ث ب ب لفبببأ ارب ببك

بببأاو (وثيقققققة الحقققققوق) (0811م) وا بباه اروثنل ببة ر ب ببشدن رلبببوا اريب ببفا

اإاج نببلت ،وداب اررلببوا اراببت اإببلو ن نهببد ا ببك اروثنلببة ،اررانببة اريص ببنة ،وار بان إايببد شرببدإ
اسبباثاد نة وار بان إايببد ار ب اا ا لببأون شوانلببة ارلارشببدن ن نهببد ،وا ببشاو إببارك رلببوا ارلارشببدن
ارادانصنببة ،واروثببد ا ارس بدللة افالببا اشواج بدا ر وثببد ا اإاج نلنببة ررلببوا اإاسببدن ،ونببأ

ببأاو دن بدا

وثد ا دصاى داشهد (عريضة الحقوق)( ،وقانون تحرير الجسد) نبد ( ( ،) 0224وقانون الخالفة
الملكية) ند ( .)3() 0210
و ببأا (إعققالن االسققتقالل األمريكققي) وابباا اإنب ن نببت ( ) 0222/2/9نببت والنببة نن أر نببد
لأشانإد ،وارك اانجة رراا االسال

ارات ندشو ند ( ،) 0225وارات ارلّا رهد اراجدح ،ونأ جد

( )1ارينا ،إلااان ن ت لبأوت ،) 1611 ( ،حققوق اإلنسقان بقين المجتمقع القدولي والمجتمعقات القوميقة ،ارلبداا ،
ارشج ة ارش انة ر لداون ارأورت ،ارفأأ ،34

.296

( )2دلو سصن ة ،شرشأ نلأ ارفلنبل ،) 1611( ،حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية وقاعد القانون الدولي( ،أ.
م) ،ارإونو( ،أ .ن)،

.11

( )3أوج س ،ورن  ،) 1691( ،وثيقة الحقوق ،ااجشة :نواس يدانن(،أ .م) ،ارلداا  ،أاا ارإااك،

.13

12

نببت شلأشببة ابباا اإنب ن ...( :الب ّباا لهبباا دن شببن اررلببد ا ارلأنهنببة دن جشنب اراببدس ص لبوا شاسببدونن
ونأ واله اهلل رلوندا شفناة ال ااالع شاه  ،وشن ااه اررلوا رلّه نت اررند واررانبة وارسبفت رل بوغ
ارسب ببفدأ  ،)....ونب ببأ

ب ب ّبشاو ارشسب ببافشااو اإاج نلنب ببة نب ببت دشانإب ببد اريب ببشدرنة نلب ببا اسب ببال رهد اب بباه

اإن ادو نأأا شن رلوا اإاسدن(.)1
و أا (إعقالن حققوق اإلنسقان ،والمقواطن فقي فرنسقا) واباا اإنب ن نبت ( / 12آا /سباة
 ) 0214نببن ارجشفنببة اراأسنسببنة وإببدن شببن يببفدا ارثببوا ار ااسببنة ،ونببأ جببد نببت شلأشاببئ ...( :إن
ششث ببت اريببفا ار ااسببت نبباون دن اادسببت رلببوا اإاسببدن وارالدااببد إداببد سببللنن ا نسببننن نببت إاال
نلااوا ايبا رلبوا اإاسبدن ارملنفنبة وان اهبد لبنن جشنب دنبااأ اريبفا رناس ّبا رإب
اريفا وديلد ئ ّ
شبوامن شفانبة رلونببئ وواجلدابئ  ،)...ونبأات اررببا نبت اررانببة ن ب ادس ند شبة رلببوا اإاسبدن اراببت
نفابباع لهببد اإنب ن ،لدإ ببدنة إرب رانببدو دصبباى؛ إدررانببة ارأنانببة ،ورانببة الببدأ اأنإببدا ،واررببا
نت ارش إنة ،واررا نت اأشدن(.)2
دشد لدراسلة ر شدادو رلوا اإاسدن نت ا ااا اإن ن ،ناجأ ننئ
ار

شداة وارأ نلم وات

ب ب ل ببنن ارسب ب مدو ،ور ببنس ا بباا اإنب ب ن ا ببو اإنب ب ن ار ااس ببت ارورن ببأ ررل ببوا اإاس ببدن ،نل ببأ

ا ببأاو إن اببدو يببلنهة رببئ نببأأا شببن ارأسببدانا ار ااسببنة ار رلببة رأسبباوا ( ،) 0240شث ب أسبباوا
( ،) 0243وأساوا ارجشهوانة اراالفة ند (.)3() 0492
ورب ااهببا ارجهبوأ ارشيببااإة لبنن ارببأو نببت اباا اريببأن إالّ دثابد ارربباا ارفدرشنبة ارثدانببة ونببت
دنلدلهبد ،إا وربأو اباه اررباا ش بدان ش دأابد وجبوأ ابوع شبن اربا ل لبنن إراب اا رلبوا اإاسبدن نبت
( )1أوج س ،ورن  ،شاج سدلا،

.19

( )2نثشدن ،نثشدن ص ن  ،تطور مفهوم حقوق اإلنسان ،

.11

( )3دانببو ،ورنببأ ،) 1611( ،القققانون الققدولي وحقققوق اإلنسققان ،ارلببداا  ،ارشج ببة ارش بانة ر لببداون ارببأورت ،ارفببأأ:
،33

.4
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ارشجد ارأاص ت ،ورشدنة اأشن وارس
يفوا ارفدر دجش  ،ششد سدنأ ن

ارأورننن ،واهوا نن شيااإة نت شجد رلوا اإاسدن لنن
ارلنا دوا ا ارا دشن لناهد ر در اأسا ارأورنبة ،إا دابئ ال

ا ب نببن أوا ارشجاش ب ارببأورت و ببغم ار بادت ارفببد ارفببدرشت ررش ب اررإوشببدو ن ب ارا ب اا ا بباه
اررلوا وارراندو اإاسدانة(.)1
ن ببت ارلأانببة إببدن اااشببد ارشجاشب ارببأورت شل ببو اا ن ب رببدالو شفناببة وشرببأوأ إدرشفداببأاو
ارشاف لة لشإدنرة اراننا ،ورشدنة رلوا اأن ندو ،واأاج االااشد لفأأ ارك إر إنااا اراأص رأوان
إاسببدانة ،واررشدنببة ارأل وشدسببنة ،ثب لببأد اإااشببد ليببؤون ارمللببة ارفدش ببة نببت دنلببدا ارربباا ارفدرشنببة
اأورب إشردورببة راببوننا اررشدنببة ر رلببوا االنا ببدأنة واالجاشدننببة أن بااأ ودسببا ابباه ارمللببة ،واشث ب
ارك لاايد شرإشة ارفأ ارأورنة(.)2
ث ب لببأدو لفببأ ارببك دا ب شار ببة أورنببة نببت شجببد رلببوا اإاسببدن ،واراببت افالببا شببن شاج بلاو
ارف ببا اررببأنث ،واببت االااشببد ارواس ب وارشا النببأ لرلببوا اإاسببدن ن ب ارشسبباوى ارببأورت إر ب اررببأ
ارببات د ببل ننببئ ش هببو اررشدنببة ارلداوانببة ررلببوا اإاسببدن ناّس ب لدرمببدل ارببأورت دإثببا شببن ارمببدل
ارشر ت ،وانالدااد شسأرة ال اافّا لدالصا د

ارأاص ت.

والأاأ االااشببد نببت ا ب اأش ب ارشارببأ اراببت ناببت شنثدنهببد لرلببوا اإاسببدن نادنببة صد ببة،
واوجهو جهوأاد نت ااا ارشجد لا أاا اإن ن ارفبدرشت ررلبوا اإاسبدن نبت () 0491/01/01
ّ
نلا ارراا ارفدرشنة ارثدانة ،ارو أوان إالدا ارفدر شن ارلهبا واال بمهدأ وارا ب اربات اسبلا نبت
رالنن ندرشنانن إلنباانن ،ونبأ ابأثا وا بفوا اباا اإنب ن لدرأسباوا ار ااسبت واأشانإبت ،وشبد ن ربا
لئ شن نهبوأ أورنبة ،شثب ارفهبأ اربأورت ر رلبوا االنا بدأنة واالجاشدننبة وارثلدننبة رفبد ( ،) 0422
( )1ادنو ،ورنأ ،شاج سدلا،

.4

( )2نوأ  ،نل ارأنن ،حقوق اإلنسان في التاري وضماناتها الدولية،

.91
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وارفهأ ارأورت ر رلوا ارشأانة وارسندسنة رفد ( ،)1() 0422وشداس ارشجاشب اربأورت أواه نبت شجبد
شااشدو أورنة وان نشنة رإوشنة و نا رإوشنة(.)2

رلوا اإاسدن وراندائ شن ص

ولفأ اساف اا اد رسنا رلوا اإاسدن نلا ارشاار ارشصا ة اص ب

إرب ارلبو لبأن اأ بو

اأورب رهبباه ار إببا افببوأ إرب ارونببو ارببات لببأد ننببئ اراببدس نفنيببون شفنيببة شيببااإة ،واببت نأنشببة نببأ
نباون

اررند ارليانة اااهد ،وشن ادرنة دصاى إدن اأص ارأو واررإوشبدو نبت يبؤون اأنبااأ صب

مون ة شم لدا ،وللت اأشا إارك إر دن اناانو ارلواانن ارأاص نة وارشواثنبا ارأورنبة وليبإ ابأانجت
للنبوأ ابباأ ن ب سب مة ارأورببة إ ال رانبدو اأنبااأ ورلببونه  ،وناّ ب راببد إببارك دن االاجبده نا النببأ إرب
إنااا ااه اررلوا إواهد ش هوشدا شامو اا ش ارلشن(.)3

المطلب الثاني :الح ق في القانون الدولي لحقوق اال نسان.
اررا ص ع ارلدم  ،وارلدمب ابو ار دسبأ ،و نباه ابو ار بدر  ،ونجشب ن ب رلبوا ،وابو نبت
با اريببت ُ رلّبدا :إاا ثلببو ووجببا ،ودرب َّ
د ب ار غببة ارفالنببة نفاببت :ارثدلببو شببن ارش ببدر  ،الببو  :رب َّ
با
نلنن ،وارلا ناأه ارصلا ،دت ثلو و

اريت َ دت اثلو شائ و دا ن

(.)4

واررا نت اال م ح نصا ع لرسا االسافشد اريانت دو ارلبداوات دو ارفانبت

()5

دو ارملبت

دو االجاشدنت دو االنا دأت ،وارو ارك.

( )1اريدنفت ،شرشأ لينا ،) 1611( ،قانون حقوق اإلنسان( ،م ،)2ارشا وا  ،ش ا ،شإالة ارج
( )2ادنو ،ورنأ ،شاج سدلا،
( )3ارسببفنأ ،ش ببم
ارفأأ ،69 :دلان ،

،

.31

.41

إدش ب  ،) 1616(،حقققوق اإلنسققان فققي المجتمققع الققدولي ،ارلببداا  ،شج ببة ارسندسببة ارأورنببة،
.12

( )4الببن شااببوا ،شرشببأ لببن شإببا  ،) 1661( ،لسقققان العقققرب( ,شفج ب رغببة)( ،م ،)9لنبباوو ,أاا ار إ با ر ملدنببة
وارايا ,شدأ  :رلا ،وشدأ  :لم .

بلندا،
( )5ارشل وأ لدرفانت :شد افداع ن نئ ارادس نت شجاشب شبد ،ونشإاابد دن ام با ن نبئ :اإاسبدات دو ارملنفبت اس ّ
دت لدراسلة إر شجاش شد نت لشن شد.

14

رة ثدلاة نت ا م ح اراصدما ،نان إدن

ونت جشن اأروا ال نصاج اررا نن إوائ ش

نندا إببدن اررببا اببو ارش ب رة ارثدلاببة لدريبباع ،وان إببدن ا ببم ح اراصدمببا
ا ببم ح اراصدمببا يببا ّ
نداواندا إدن اررا او ارش
ّ

ننبدا إبدن ارربا ابو
رة ارثدلاة لدرلداون ،وان إدن ا بم ح اراصدمبا نا ّ

رة ارثدلاة نت ارفاع اإاسدات رشجاش شفنن ع نلشن شفنن ،واإاا .)1(...

ارش

اادك نأ ااجدادو شصا ة نت افانع اررا ناأ دا ارلداون ،وإداو ااه ارشسأرة شن دإثبا
ارشسد

جأالا( ،وال دانأ اسال د ارص ع) وسأإا ت لفاض شصا ا أا ااه االاجدادو.

 - 1اال تجاه الشخصي  ( :نظرية اإل رادة ).
نفب ّباع ابباا االاجببده (اررببا) شببن ص ب

ارااببا إر ب

ببدرلئ ،نلببو ي ببدننات (:)Shavigny

(ارر ببا ن ببأا  ،دو سبب مة إااأن ببة) ،نه ببو ام ببدا اس ببوأ نن ببئ إااأ شس ببال ة ن ببن دت إااأ دصب باى ،نر ببأأاد
ارلداون ونا

ااا اإاجده ،لهاا ارافانع ،إا دالا وثنلدا لدرشااا ار اأت ،وشد نا باع نابئ شبن شلبأد

س مدن اإااأ  ،ا ك اإااأ ارات اش ك إايد اررلوا إشد اش ك اغننااد دو إاهد اد(.)2
 - 2اال تجاه الموضوعي ( نظرية المصلحة ).
ااا ااا االاجده إر افانع اررا لدرااا إرب شو بونئ وارغباض شابئ ،نلبأ ن ّباع (إنباناج)
( )Iheringاأرشببدات اررببا لأاببئ( :ش ب رة نرشنهببد ارلببداون) ،نببدررلوا نلببدا نببن وسببن ة ر ببشدن
ش در اررند وارفون ن

ردجداهد وارلنا داأانهد(.)3

( )1ا رت ،سفأ ارأنن شسفأ ،حقوق اإلنسان في اإلسالم،

.12

( )2سباوا ،شرشبأ يبإات ،) 1616( ،النظريقة العامقة للحقق( ،أ .م) ،لنباوو ،أاا ار إبا ارفالبت،
رسببن ،) 1611( ،المقققدخل إلقققى الققققانون( ،أ .م) ،لنبباوو ,شإالببة شإببدوت،

اوننا ،) 1661( ،مدخل لدراسة القانون( ،أ .م) ،ارلداا  ،شملفة ارسبفدأ ،

 .19إنبا ،

 .411ارفمببدا ،نلببأ اراد ببا
 .316ارلبأااوت ،نلبأ ارشباف ،

( ،) 1699المققدخل للعلققوم القانونيققة ،النظريققة العامققة للقققانون والنظريققة العامققة للحققق( ،أ .م) ،لنبباوو ،أاا
.441

اراه ة ارفالنة،

( )3إنا  ،رسبن ،المدخل إلى الققانون،

 .413رجبدلت ،نلبأ ارربت ،) 1612-1611(،المقدخل لدراسقة العلقوم

القانونيققة وفققاً للقققانون الكققويتي( ،دراسققة مقارنققة) ،ارإونببو ،جدشفبة ارإونببو ،شملونببدو جدشفببة ارإونببو ،شببدأ
اررا ،ج،2

.12
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وابباه ارش بدر  ،لاابباا  ،اشث ب جببواا اررببا ،س بوا ا إداببو ابباه ارش ببدر شدأنببة دو شفاونببة،
ن ب ا نببن نا ببا آصببا شه ب واببو اررشدنببة ارلداوانببة ،ارببات نسببل اريبباننة ن ب ابباه ارش ب رة،
ونسهّ ارمانا إر ارلنلهد واراااشهد ،نن مانا شد نسش (لدرأنوى) ،وناسا إر (إناناج) ن
اراشننل لنن وجوأ اررا واسافشد اررا(.)1
 - 3اال تجاه المختلط  ( :الجمع بين نظرية اإل رادة ونظرية المصلحة ).
نجش ب ب اب ببد االاجب ببده لبببنن نا ب ببات ارش ب ب رة واإااأ  ،ننفان ببئ ارف ببدر (سبببدرت) لأاب ببئ( :س ب ب مة
شو وننة نت صأشة ش در ااو مدل اجاشدنت اشداسهد إااأ شسال ة)(.)2
ونفانببئ آصبباون( :لأا ببئ نببأا إااأن ببة نفابباع له ببد ارلببداون ونرشنه ببد ،واجببأ شر ه ببد نببت ش ببد دو
ّ
ش

رة)( ،)3وسشت لدرشصا م ،أائ ردو ارجش لنن ارشاالنن ارسدللنن.

 - 4اال تجاه الحديث .
نبباى ارببانن ناالببأون االاجداببدو ارسببدللة نببت افانببع اررببا ،داهببد نببت جش اهببد ر ب افاشببأ ن ب
جواا اررا ونواشئ ،ل ااصاو شبن دشبوا دصباى صداجبة نبن شدانبة ارربا شو بوندا رربأنثهد ،شثب :
ببدرا اررببا ،دو اببأع اررببا و دناببئ ،ونبباى ابؤال دن جببواا اررببا اببو االسببا ثدا لشببد نشث ببئ شببن
نن (.)4

( )1إنببا  ،رسببن ،المققدخل إلققى القققانون،
للقانون الكويتي ،شدأ اررا ،ج،2

( )2إنا  ،رسن ،المدخل إلى القانون،
للقانون والنظرية العامة للحق،

 .413رجببدلت ،نلببأ اررببت ،المققدخل لدراسققة العلققوم القانونيققة وفق قاً

.12

 .419ارلأااوت ،نلبأ ارشباف  ،المقدخل للعلقوم القانونيقة ،النظريقة العامقة

.444

( )3ارلأااوت ،نلأ ارشاف  ،المدخل للعلوم القانونية ،النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق،
( )4ساوا ،شرشأ يإات ،النظرية العامقة للحقق،
اإسإاأانة ،شايأ ارشفداع،

.191

.444

 .22اروإنب  ،يبشس اربأنن ،) 1699( ،دروس فقي الققانون،
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وشن ااد إدن ارشبااا ارربأنث نبت افانبع ارربا ،رنبث ربدو ار لنبئ ارل جنإبت (جبدن أالبدن)
دن ناجاا افانع اررا لدإااأ دو ارش
شفناة ،نشارئ ارلداون ريص
دن نساأثا لش

نفاع اررا لأائ( :اسا ثدا للنشة
رة دو دن نجش لناهشدّ ،

()1
ونانئ آصاون( :لأائ شاإل نبداوات نصبو شبن نا باأ لبئ
 ،ونرشنئ) ّ ،

رة شد)(.)2

الفرق بين الحق والحرية.
ال نإدأ ن اا إثنا شبن نلهبد ارلبداون لبنن ارربا واررانبة ،واب نسبافش ون ابانن ارش بم رنن
إشا بااأننن ،ونشلجببون لببنن اررببا واررانببة ،وااببا لف ببه إر ب دن ار بباا لناهشببد رببنس رببئ دثببا ،وال
نااا ببا ن ن ببئ اانج ببة نش ن ببة ،إا إن إب ب اأشب بانن ارر ببا وارران ببة اج ببا رشدناهش ببد و ببندااهشد ون ببأ
االناأا ن نهشد ،نلأ ند درأ ارإادا ارلداواننن شفل اا نن ااا ارشفا :
(اررلبوا ار اأنبة ابت شاااأنببة لشبأرورهد شب اررانببدو ارفدشبة ،إا إن إب رانببة شبن اررانبدو نببأ
لئ ،رسا ااانة ارلداون ارملنفبت ارابت ااربأاو

اهاو نت ارادانا ليإ اررا ارااات ارات نا

ناهد ااانبة اررانبدو ،ونبت ارار نب ارلبداوات البأو اررانبة لشاهبا ارربا اربات نراب ارشاالبة اأورب
شببن رلببوا اإاسببدن ،لدنالببدا دن اإاسببدن ال نسببامن اراشاب لرببا وششداسببة ابباا اررببا ،إال إاا إببدن
ر اا نت امش ادائ ارا ست ودشدائ االجاشدنت لأن رئ ااا اررا ،ولأن نبت شلبأواه دن نسباغ ئ إاا يبد ،
إا دن نت ااا اريفوا لاش ك اررا اإشن رلنلة ارراندو ارفدشة .ششد نفات إان دن ارراندو ر اإبن
نت اراانجة سوى رلوا اانة شا

ة ليص نة ار اأ)(.)3

( )1ارأانات ،نارت ،الحق ومد سلطان الدولة في تقييده،
( )2ساوا ،شرشأ يإات ،النظرية العامة للحق،

.11

.31

( )3الدم ،إأشون ،) 1613( ،الوسيط في القانون الدستوري العام ،لناوو ،أاا ارف ر ش ننن ،ج،2

.131
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إن وجوأ اررلوا نلا ت اونا نأا شن اررانبة ارشأانبة وارسندسبنة ،وشبن اابد نبان اررانبة ابت
ارسلا نت ااايدا ااد اررلوا ،وإداو شبن ادرنبة ار بند ة ارلداوانبة د ب اررلبوا جشنفهبد ،نفلبأ
ارلواج ارات نايئ رلوندا وواجلدو نلأد لدررانة رأى اريص

نت دن نالوج دو ال نالوج ،ونلأ ارلن

واري اا اشهأ إلااشئ رانة رأى ارفدنأنن نت ارافدنأ دو نأشئ.
وشبن ااببد نبان لفببض ارإابدا نفبباع اررانبة( :اررببا نبت نفب إب شببد ال نراشبئ ارلببداون ،وابباه
ات اررانة ارشأانة ،ونشإن افانع اررانة ارلداوانة لأاهد إشإدن اإاسدا اررلوا)(.)1
ونت ارشلدل ااا نأأ شن نلهد ارلداون إر ارا انا ارأننا لنن شفا اررا وشفا اررانة،
إن جبواا نإبا ارربا إشبد و براد ند شبة ن ب االسبا ثدا ،واالسبا ثدا نلب ن ب شرب شربأأ دو ندلب
ر ارأنببأت ،وااا ر ب نإببن إببارك ر ب اايببأ نإببا اررببا؛ وشببن ااببد نببان نإببا اررببا ااف ببا لشاإببل نببداوات
ناشا لربأوأ شفنابة ،دشبد اررانبة نب البو ن ب نإبا االسبا ثدا ار باأت ،نهبت دو بدع ندشبة ال االنبأ
لشس ب ك شفببنن نجببا االدنببئ ،شث ب رانببة ارفلنببأ دو رانببة ار بادت دو رانببة اراال ب دو رانببة ارافدنببأ دو
رانة االجاشدع(.)2

المطلب الثالث :حق حرية ال رأي والتعبير في القان ون الدولي.
نيببإ اررببا نببت رانببة ار بادت وارافلنببا دا ب رانببدو اإاسببدن ندملببة وااا نلببأاد اإاسببدن نااببئ
لدراأإنببأ ال ناشاب للببدنت اررانببدو وشببن ثب نلببأ جببد و ناواابدا رإثنببا شببن اررانببدو ،ود ب ا نا بباع شببن
ص رئ ارإثنا شن اررانبدو ،ورب ام با اإا دننبدو ارأورنبة وارأسبدانا وارلبواانن ارو بفنة اباه اررانبة،
وااشد دلدح ارشيانون وجوأاد نبت اأ ب ورإبن نجبا ااانشهبد لو ب ارلوانبأ وار بوالم ارابت البنن
( )1رجدلت ،نلأ اررت ،المدخل لدراسة العلوم القانونية وفقاً للقانون الكويتي ،شدأ اررا ،ج،2

.131

( )2دلببو ارسببفوأ ،اش ببدن شرشببأ ،) 1661( ،الم قوجز فققي شققر مقدمققة القققانون المققدني ،المققدخل إلققى القققانون،
النظريققة العامققة للحققق ،اإسببإاأانة ،شايببأ ارشفببداع،
.21

 .31سبباوا ،شرشببأ يببإات ،النظريققة العامققة للحققق،
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إن نة ششداساهد لشد نإ

واهد نت إمدااد ارشياوع ،ونأ دإأو اربك اأرإبد ارأسباوانة ،نششداسبة

اررانة شياومة لشلأد دسدست او نأ اجدولاد ا ك اررانة إر اإ ااا لدرغنا دو ارشجاش (.)1
إن رانببة اربادت وارافلنببا رلبدا إاسببداندا صدر بدا رإ ب نبباأ ملنفببت رنبباشإن شببن ص رببئ شببن اإببونن
شفالأااببئ وآ اا ببئ ارصد ببة لببئ وارافلنببا ناهببد لإدنببة اروسببد

ارسب شنة ،نهببو شببن داب اررلببوا اأسدسببنة

ارات نلو ن نهد لاد ارأورة ارأنشلاامنة اررأنثة ،وجل شن ارراندو ارفدشة ارات اهاو سب ردا

بأ

ارس مة ارشم لة نت اررإ  ،نهو شاالم ااالدمدا وثنلدا ليإ اررإب ارلبد نبت أوربة شبد ،لرنبث دابئ إاا
شد ااا

ارردإ دن نأص اررا نت رانة ارادت وارافلنا نت

ا ارف نة لنائ ولنن ارشرإوشنن،

نان رإشئ نو ع لأائ رإ أنشلاامت اينأ.
إن اررا نت رانة ارادت وارافلنا رنس رلنلبة ن شنبة نشإبن االا بدا ن ب ش هوشبئ وص د

بئ

لفأ ار ن شصلات ،وااشد او ن نة ارش نت منداهد وجهدو اابا وش بدان شافبأأ ارإشهبد نواشب
نأ داشهد ارشواوث ارثلدنت واالجاشدنت واالنا دأت ر شجاش  ،إشد نرإشبئ ملنفبة اراابد ارسندسبت
ارسد أ واأسس ارلد شة ن نهد شؤسسدائ ارس مونة ،رهاا ارسبلا اجبأ دن ش هبو ارربا نبت رانبة اربادت
وارافلن ببا ن ببت اروالن ببدو ارشار ببأ اأشانإن ببة وارشجاشف ببدو اأواولن ببة نصا ببع ن ببن ارش ه ببو ارس ببد أ ن ببت
ارشجاشفدو ارفالنة واإس شنة ،لأ ن نئ دن نه ارباا ارسندسبنة اريبشورنة رشو بوع ارربا نبت رانبة
ارادت وارافلنا نصا ع نن نه اراا ارسندسنة ارأنشلاامنة رارك اررا(.)2
ونل أ لبدررا نبت رانبة اربادت وارافلنبا نباض اأنإبدا واآل اا وارافلنبا ناهبد لواسبمة ارإب
دو ارإادل ببة دو دت نشب ب نا ببت آص ببا وار ببك أون اندل ببة دو نن ببوأ رإوشن ببة ،يب بانمة دن ال اشثبب مانل ببة

( )1نهشت ،صدرأ ش بم  ،) 2112 ( ،حريقة القرأي والتعبيقر ،نبت

بو اإا دننبدو ارأورنبة وارايبانفدو ارومانبة،

واريانفة اإس شنة ،وج اا ارادت وارافلنا( ،م ،)2اإسإاأانة ،أاا ار إا ارجدشفت،

.11

( )2ا ااوت ،رنث إشد  ،الحق في التجمع السلمي ،في القانون األردني واألتفاقيات الدولية،

.11
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وش ببشون اأنإ ببدا دو اآل اا ش ببد نشإ ببن انال ببداه صانب بدا رلب بواانن ودنب بااع ارأور ببة ارا ببت س ببشرو لران ببة
ارافلنا ،نهو اررا نت دن نفلا ار اأ نن إ شد نف شبئ ونفالبأ

برائ ششبد نهب ارشجاشب ودنبدا إدابو

مانلببة ن شببئ لببئ سبوا دإببدن إصلببد اا نببن دشببا د رإشبدا نل نبدا دو يببفواندا ،ننببأص نببت لببدا راناببئ إب
ارشف وشب ببدو واأصلب ببدا وارالب ببأنااو ارصد ب ببة لب ببئ ر ر ب بواأث واأيب ببند س ب بوا دإب ببدن دسدسب ببهد ارفل ب ب د
اريفوا(.)1
إشد نفات اررا نت رانة ارادت وارافلنبا دن نإبون إب إاسبدن رب اا نبت اناابدا اأنإبدا لشبأشن
شببن اراببأص  ،ورانببة م ببا ارر ببو ن ب ارشف وشببدو واأنإببدا وا لنهببد وال هببد وشادنيبباهد ش ب ارغنببا
لدجاشدع نفلأ رهاه ارغدنة واااناهد لشصا ع اروسد

أون النأ لرأوأ ارأورة وان نشهد(.)2

ونا ببوت ارببو اررببا نببت رانببة ار بادت وارافلنببا راناببدن شاإدش اببدن اشببد رانببة ار بادت ،ورانببة
ارافلنببا ناببئ لببأت وسببن ة ال نجاشهببد ارلببداون ،نرانببة اربادت اببت شسببأرة أاص نببة نببت ارببا س ارليبانة ال
اراببدج إر ب ا ب

أسبباوات دو نببداوات نرشنهببد ،وال اا ب شفهببد دت اندلببة دو اجببأت وندنببة ،دشببد اراببت

ارادج إر اررشدنة وار شداة ،نهت رانة ارافلنا نن ارادت واو ن ئ رآلصانن لارأى وسد

ارايبا

رف ه نلاافون لئ دو نؤأنوائ(.)3

( )1نلببأ اررشنببأ ،ديبباع اش ببدن ،) 2114(،حريققة الصققحافة :دراسققة تحليليققة فققي التشققريع المصققري والقققانون
المقارن( ،م ،)1ارلداا  ،أاا اراه ة ارفالنة،

 1وشد لفأاد.

( )2رجدلت ،نلأ ار ادح لنوشت ،) 2114( ،المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشقر :أ ااسبة شافشلبة نبن جب اا
ارادت نت نداون ارفلولدو ونداون ار ردنة( ،م ،)1اإسإاأانة ،أاا ار إا ارجدشفت،

.14

( )3ارر و ،شدجأ اا ا ،) 2119( ،حقوق اإلنسان( ،م ،)1اإسإاأانة ،أاا ار إا ارجدشفت،
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واهأع رانبة ارافلنبا نبت اربأو ارأنشلاامنبة

()1

– ارابت ا بو أسبدانااد ن ب رانبة ار بردنة

وارملدنببة واراي ببا – ن ب ر ببا دن بااأ ارشجاشب ب نل ب وس ببد

اإن ب

ن ببت ارافلنببا ن ببن ادنه ب رشدن ببة

رش

رة ارفدشة واآلأاا ارفدشة ،واهأع إارك ررشدنة ارش ب رة ارصد بة ،ونارلبا اربك شبن صب

و

ااان ررانة ارادت وارافلنا(.)2
إن ارشل ببدأ ارا ببت ارإب ب ران ببة ارافلن ببا ن ببت ارل ببداون ار ببأورت ررل ببوا اإاس ببدن ،ا ببت ارش ببدأا

ارا نسنة ر لوانأ ارلداوانة ارأورنة وااشثب نبت اإا دنبدو وارفباع وارشلبدأ ارفدشبة ر لبداون ارابت دنااهبد
ارأو  ،واجأ شلدأ ونوانأ ارإ رانة ارافلنا نأ ا شااهد إدنة ااه ارش دأا ،إارك نفالبا جدابا
إلنا شن ار لئ ارأورت دن شد ا أاه ارشااشدو ارأورنة شن ن ااااو واو بندو وان ابدو شبن ش بدأا
ارلداون ارأورت إشد ن

دسدس داهد شن لنن ارلوانأ ارأورنة ارش لشة ،دو ن

اأن شن ارشلدأ ارات

ارش نو إر ال دألنة وشفاونة ا ل ارأو لفأ إ درهد نت افدش هد ،إشد داهد اارو ش ش ت ارونو
إشببد إر ب نوانببأ ناننببة ش لشببة ،دو إر ب نوانببأ اا دننببة ارش ب نببو إر ب ال ابباه ارلوانببأ واببو شببد ا راببئ
لدر ف ل أأ ارفأنأ شن ارشلدأ ارابت ارإب ارشجاشب اربأورت نبت ارونبو اررد با ،نإثنب اا شبد اإبون
ارلأانة ن ااااو ااانشنة ا أا شن ارجشفنة ارفدشة رةش ارشارأ  ،ث ال ا لث دن ااصا يإ االا دننة
ارأورنة اريدانة ،وارات افأ لار نا شن دجهل ارشااشبة وال ا لبث دن البا نبت شبؤاشااو أورنبة ،ونبا
إأصدرهد نت أوا اراا نا لدرا أنا(.)3

( )1رشلنأ شن ارا د ن رو رانة ارادت وارافلنا نت اراا ار نلاارنة واراا ارينوننة واراا االياااإنة وارادسشدرنة،
ااج  :نلأ اراؤوع ،نشبا شرشبأ اريبدنفت ( ،) 2111حريقة القرأي والتعبيقر بقين النظريقة والتطبيقق( ،دماوربة
أإاوااه) ،ش ا ،جدشفة مامد ،إ نة اررلوا.

( )2ااج ارك نت ار لئ ار ااست:
Ravannas (J.): Liberte d’expresion et protection des droits de la personnalite, D. 2000,
chron., p. 459.
( )3ن ت ،جف ا نلأ ارس  ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان،

.141 ،141
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ونفوأ د

اررا نت رانة اربادت وارافلنبا إرب ارلباون اروسبم نبت ارشش إبة ارشاربأ ارأنبأا

لفبأ ارثبوا اراببت دمدربو لدرش بك جببنشس ارثبدات شبن نببا إاج اب اا نبد ( ) 0211رنببث اب اا ببنا
ارش ك ورند ارثدرث وارش إة شدات ارثدانة ن ب اررإب  ،وار باان سبداند لدرم با إرب ارلارشبدن ارلانمبدات
إ أاا نبداون (حريقة الكقالم فقي البرلمقان) واربك رشدنبة رفايبهشد شبن دنبة ثبوااو يبفلنة إا بك ارابت
ن ون

رإ ارش ك جبنشس ارثبدات ،إشبد د بأاو اررإوشبة ارلانمدانبة نبأأا شبن إن ابدو رلبوا

اإاسببدن وار ببك ر ر ببأ ش ببن سب ب مدو ارش ببك واإب بانس اررل ببوا ارشأانببة وارسندس ببنة ر شب بوامانن (كالئحقققة
الحقوق) رفد (  ) 0214و(قانون التسوية) رفد ( .) 0210
ونببت نااسببد ،نلببأ ثلببو اررببا نببت رانببة ار بادت وارافلنببا نلببا ارثببوا ار ااسببنة واراببت اج ب ناهببد
إ أاا إن ن (حققوق اإلنسقان) ،و(المقواطن الفرنسقي) رفبد ( ) 0214واربات اب

باارة ن ب

دن رانة ارادت وارافلنا جل دسدست شبن رلبوا ارشبوامن ار ااسبت ارابت ال نجبول اجل اهبد دو اراابدل
ناهد.
دشد نت اروالندو ارشارأ اأشانإنة ،نف

ارا شن ارا

اارة ن

اررا نت رانة ارادت

وارافلنا نت ارأساوا اأشانإت رفدشت (  ) 0222و (  ،) 0221إال دائ ر نإن شمللدا ليإ إدش
ن

داض اروان ششد دأى إر رانئ شن ارأساوا ند (  ،) 0214إشبد انالباو شفدا بة اررإوشبة

ار نأاارنببة جانشببة نفدنببا ن نهببد ارلببداون ،ور ب اإببن ااداببك شسببدوا نببت اررلببوا ارسندسببنة إدنببة وشببن
شاهد اررا نبت رانبة اربادت وارافلنبا لبنن ارسبوأ وارلبنض لسبلا ارا انبة ارفا بانة ،إال دن ارشيباع
نإاس ببئ ن ببت اراف ببأن و ارفي ببا اأورب ب ارا ببت دأص ببو ن ب ب
اأشانإ ببت ن ببأ دن ببدأ االنال ببدا ره بباا ارر ببا َّ
ارأساوا اأشانإت رفد ( ،) 0240رنث ا

ارافأن اأو ن ب دابئ (ال نجبول ر إبواغاس إ بأاا
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نب ببداون نربببأ شب ببن رانب ببة ارافلنب ببا دو رانب ببة ار ب ببردنة واراي ببا دو رب ببا ارش ب بوامانن نبببت نلبببأ اجاشب ببدع
س شت)(.)1
أوالً  :حق التعبير في ميثاق األمم المتحدة.
نفالبا شنثبدا اأشب ارشاربأ المببة لأانبة ادشبة رإليببدا إرب اررببا نبت ارافلنبا نببن اربادت ،ا ببك
اإيببدا اراببت ا ب ا

ببن هد لفببأ ارببك نببت ارفأنببأ شببن ارشواثنببا اراببت

ارشواثنببا اإن ب ن ارفببدرشت ررلببوا اإاسببدن ارببات

ببأاو نببن ارشااشببة ،ودا ب ا ببك

ببأا نببد (  ،) 0491واا دننببة اررلببوا ارشأانببة

وارسندسببنة ارشلاشببة نببد (  ،) 0422واا دننببة اررلببوا االنا ببدأنة والجاشدننببة اراببت دلاشببو نببت ا ببس
ارفبد  ،ن ب ا نببن اا دننببة اررببا نببت ارا برن ارببأورت ارشلاشببة نببد (  ،) 0451واإنب ن ار ببدأا
شن ارجشفنبة ارفدشبة رةشب ارشاربأ ليبأن إيبااا يبلدا ارفبدر ارسب واالراب اا ارشالبدأ وارا بدا لبنن
اريفوا وار دأا ند ( ،) 0425وان ن شلدأ ارافدون ارثلدنت ارأورت ار دأا نن ارشؤاشا ارفد
رشااشببة اأشب ارشارببأ ر االنببة وارف ببو وارثلدنببة نببد (  ،) 0422واإنب ن ارصببد

لدسبباصأا ارالببأ

ارف ش ببت واراإاور ببوجت ر ببدر ارسب ب وصن ببا ارليب بانة وار ببدأا ن ببن ارجشفن ببة ارفدش ببة لي ببأن ارشل ببدأ
اأسدسببنة ارصد ببة لاسببهد وسببد
وشإدنرة ارفا انة وار

اإنب

نببت أنب ارسب

ارفا ات وارارانض ن

وارا ببدا ارببأورت وافلنببل رلببوا اإاسببدن

ارراا ند ( .)2( ) 0421

ثاني اً :مؤتمر األمم المتحدة بشأن حرية التعبير.
إن ارجشفنبة ارفدشبة رةشب ارشاربأ نبأ انالباو رانبة ارافلنبا – شابا اربأوا اأورب رهبد – داب
ربا شبن رلبوا اإاسبدن وشرإبدا ر نابااع لدررانبدو اأصباى ،وأنبو إرب نلبأ شبؤاشا رشادنيبة اباا
اررا.

( )1ا ااوت ،رنث إشد  ،شاج سدلا،

.11

( )2ن ت ،جف ا نلأ ارس  ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان،
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ونأ نلأ ااا ارشؤاشا لدر ف نت شأناة جانع نت ار اا شن ( / 13شبداس /راب /10/دلانب /
نببد  ،) 0491ور باه ششث ببون نببن ( )59أورببة ،ونببأأ شببن ارش باانلنن رهن ببدو أورنببة نأنببأ  ،ونببأ
دس او دنشبد ارشبؤاشا نبن إنبأاأ ث ثبة شيباوندو اا دننبدو اأورب ؛ ليبأن رانبة اإنب  ،ارثدانبة؛
ليببأن رببا ارا ببرن ارببأورت ،وارثدرثببة؛ ليببأن جش ب وايببا اأصلببدا أورن بدا ،إشببد دنببأ ارشببؤاشا ش بواأا
نأنأ انااح دن ا شن نت اإن ن ارفدرشت ررلوا اإاسدن ارات إدن ارو اإنأاأ نت ا ك ار اا،
واو ارات انااح ا

ارشدأ ( )04شن اإن ن(« ،)1رإ ِّ يص

ُّ
لرانبة اربادت وارافلنبا،
را اراشاُّب
ِّ

ونيببش ابباا اررب ُّ
راناببئ نببت انااببدا اآل اا أون ش ببدنلة ،ونببت اراشببدس اأالببد واأنإببدا وا لِّنهببد
با ِّ
وال هد إر اآلصانن ،لأنَّة وسن ة وأواشد انالدا ر رأوأ»(.)2
ثالث اً :اإل تفاقية األوربية األمريكية وحرية التعبير.
اااش ببو اإا دنن ببدو اإن نشن ببة ررشدن ببة رل ببوا اإاس ببدن لران ببة ارافلن ببا وارب بادت ،واافإ ببس ار ببك ن ببت
ارا و

ارلداوانة ارات ا شااهد ااه اإا دنندو ،ونت االجاهدأاو ارات

أاو نن شصا ع ان داهد.

ناجببأ ارشببدأ ( )01شببن اإا دننببة اأواولنببة ررلببوا اإاسببدن رفببد ( ) 0451اببا

ن ب رانببة

ارافلنا ،وارشدأ ( )03شبن اإا دننبة اأشانإنبة ررلبوا اإاسبدن رفبد ( ) 0424وناوااهبد رانبة ار إبا
وارافلنا ،وارشدأ ( )4شن ارشنثدا اأنانلت ررلوا اإاسدن واريفوا رفد ( ) 0410الرث نبت ربا

( )1ن بت ،جف ببا نلببأ ارسب  ،) 1613( ،الحمايققة الدوليققة لحقققوق اإلنسققان ،لرببث نبأ رشببؤاشا ارسب
ارلداون ،ارلداا ،

.11

شببن دجب

( )2شون اأش ارشارأ  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،لادانا.3/1/2116 :
/http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
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ارر ببو ن ب ارشف وشببدو ورببا ارافلنببا نببن اأنإببدا وايببااد ،وارشببدأ ( )12شببن ارشنثببدا ارفالببت
ررلوا اإاسدن رفد ( ) 0449اارأث نن رانة ارفلنأ وار إا وارادت(.)1
ورا ناو

رأناد شون رانة ارافلنا وارادت نبت االا دننبدو اإن نشنبة ،نلبأ اصااابد دن الربث

ن ت شإداة ااه اررانة نت االا دننانن اأواولنة واأشانإنة ررلوا اإاسدن أاهشد شن دنأ االا دنندو
اإن نشنة ارات اب اناشدأابد ،وشبن ديبأاد را بدا ن ب رشدنبة رلبوا اإاسبدن وراندابئ اأسدسبنة وشبد
آرناهشد ارشاموا واالجاهدأاو ارات

ارك إال ل

أاو نن ان دو إ شن ادانن االا دننانن(.)2

ال أ لدإا دننة اأواولنة ررلوا اإاسدن ،إا دننبة رشدنبة رلبوا اإاسبدن واررانبدو اأسدسبنة
رنببل اراا نببا لاببدانا
اراببت ا ب اراونن ب ن نهببد نببت شأناببة اوشببد لاببدانا (  ) 0451/00/9واراببت أص ببو ّ
رنل اراا نا(.)3
( ،) 0453/4/3ش دع إرنهد درأ نيا لاواوإوالا ،اسفة شاهد أص و ،را اآلنّ ،
واا

ارشدأ ( )01شن االا دننة اأواولنة ررلوا اإاسدن ن

 -0رإب ب ي ببص

شد ن ت:

ارر ببا ن ببت ران ببة ارافلن ببا .وني ببش ا بباا ارر ببا ران ببة ارب بادت ،وران ببة ا ل ببت

ارشف وشدو دو اأنإدا واااناهد شن أون اأص ارس مدو ارفدشبة وشبن أون ارالنبأ لدرربأوأ ارجغااننبة.
ال اشاب ب ا بباه ارش ببدأ ار ببأو ش ببن إص ببدع اي ببدم شؤسس ببدو اإاان ببة دو ارس ببناشد دو ارا ببل رم ل ببدو
ارااصن

.

( )1ارشنأاات ،شرشأ دشبنن ،) 1669( ،حرية التعبير والرأي في اإلتفاقيتين األوروبية واألمريكية لحقوق اإلنسان،

ش ببع رل ببوا اإاس ببدن ،ارشج ببة ارفالن ببة ررل ببوا اإاس ببدن ،ارشفه ببأ ارفال ببت ررل ببوا اإاس ببدن ،ا ببواس ،ن ببأأ،3 :
.14

( )2ارشنأاات ،شرشأ دشنن ،حرية التعبير والرأي في اإل تفاقيتين األوروبية واألمريكية لحقوق اإلنسان،

.11

( )3إسببنلت ،النببئ ،) 1662( ،اإلتفاقيققة األوروبيققة والبروتوكقوالت التسققعة فققي حقققوق اإلنسققان ،مجموعققة وثققائق
أوروبية( ،م ،)1نشدن  -اأاأن ،أاا ارلينا( ،رلوا اإاسدن).
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 -1نجول إص دع ششداسة ااه اررانبدو ارابت اام با واجلبدو وشسبؤورندو ربلفض اريبإ ندو
دو ارياوم دو ارالننأاو دو ارشصدر دو ارات نرأأاد ارلداون ،وارات افأ نت شجاشب أنشل اامبت ابأالنا
اوانة رر ا س شة ارومن ود اا نئ ،واأشن ارفد ورشدنة ارااد  ،وشا ارجانشة ،ورشدنة ار رة
واأص ا ،ورشدنة رلوا اآلصانن وسشفاه  ،وارك رشا إنيد ارشف وشدو ارسانة ،دو

بشدن سب مة

ارهن ة ارل د نة والاااهد.
دشد االا دننة اأشانإنة ررلوا اإاسدن نلأ ا اراوننب ن نهبد نبت شأنابة (سبدن صوسبنة) ( San
رنبل اراا نبا
 )Joseنبت جشهوانبة إوسبادانإد ( )Costa Ricaلابدانا (  ،) 0424/00/11وأص بو ّ
نت ( .)1() 0421/2/01
واا

ارشدأ ( )03شن االا دننة اأشانإنة ررلوا اإاسدن ن

شد ن ت:

 -0رإ ب إاسببدن اررببا نببت رانببة ار إببا وارافلنببا .ونيببش ابباا اررببا راناببئ نببت ارلرببث نببن
شصا ع داواع ارشف وشدو واأنإدا وا لنهد وال هد إر اآلصانن ،أواشد انالدا ر رأوأ ،سوا ي داة دو
إادلة دو ملدنة دو نت ندرا نات دو لأنة وسن ة نصادااد.
 -1ال نجول دن اص

ششداسة اررا ارشا و

ن نئ نبت ار لبا ارسبدللة راندلبة شسبللة ،لب

نشإن دن اإون شو وندا ر اض شسبؤورنة الرلبة نربأأاد ارلبداون

باارة واإبون

باوانة شبن دجب

شدن:
د -ارا اا رلوا اآلصانن دو سشفاه .
ا -رشدنة اأشن ارلوشت دو ارااد ارفد دو ار رة ارفدشة دو اأص ا ارفدشة.

( )1لسبنوات ،شرشببأ يبانع ،وارببأندا ،شرشببأ ارسبفنأ  ،وولنببا ،نلببأ ارفاببن  ،) 1611 ( ،حقققوق اإلنسققان ،الوثققائق
العالميقققة واإلقليميقققة ،ااجش ببة :ار ببأإاوا اور ببت ارلف لإ ببت( ،م ،)1لن بباوو ،أاا ارف ب ب ر ش ن ببنن ،ارشج ببأ اأو ،
.391-343
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 -3ال نج ببول النن ببأ ر ببا ارافلن ببا لأس ببدرنا دو وس ببد

ن ببا شلدي ببا ،إدرافس ببع دو اس ببافشد

اإي ب ااع اررإببوشت دو نببا اراسببشت ،ن ب واا ار ببرع ،دو ابباأأ شوجببدو اإاسببد اإااننببة دو
ارا لنوانة ،دو اآلالو دو اأجهل ارشسافش ة نت ايا ارشف وشدو ،دو لأنة وسن ة دصاى شن يأاهد دن
افان ال اأنإدا واآل اا واأاورهد وااايدااد.
 -9ن ب ارببا شببن درإببد ار لببا ( )1ارسببدللة ،نشإببن إص ببدع وسببد
شس ببللة ن ببا

اراس ب نة ارفدشببة راندلببة

ن نه ببد ارل ببداون ،ورإ ببن رغدن ببة ورن ببأ ا ببت ااا ببن ارر ببو ن نه ببد ش ببن دجب ب اررشدن ببة

اأص ننة رةم د وارشااالنن.
 -5إن دنببة أندنببة ر ربباا ودنببة أنببو ر إااانببة ارلوشنببة دو ارفاننببة دو ارأنانببة ،ار اببنن ايببإ ن
ارن بدا ن ب ارفاببع ارشصببدرع ر لببداون ،دو دت نشب
شجشونة ديصد

نببا نببداوات آصببا وشيببدلئ

ببأ دت يببص

دو

 ،شهشد إدن سللئ ،لشد نت ارك سلا ارفااا دو ار ون دو ارأنن دو ار غة دو اأ

ارلوشت ،افالا ج اا نفدنا ن نهد ارلداون.
ايإ رانة ارافلنا وارادت شإدادا واسبفدا نبت اإا بدننانن اأواولنبة واأشانإنبة ررلبوا اإاسبدن،
وااشنببل اإا دننببة اأشانإنببة لأاهببد اا ببشن ا د ببن دإثببا ،ننشببد ناف ببا لهبباه اررانببة ،شببن دنببة اا دننببة
أورنة دو إن نشنة دصاى(.)1
وااج ب رانببة ارافلنببا واربادت ،نببت اببدانن اإا ببدننانن ،نببت رانببة ارا إنببا (دوالا) ،ورانببة اإنب
(ثدانبدا) ،وايبدمدو شؤسسبدو اإاانبة دو ارسبناشد دو ارا بل (ثدرثبدا) ،ورانبة ا لبت ارشف وشبدو واأنإببدا
وال هد واااناهد أون ارالنأ لدررأوأ (االفدا).
(1) Jonna Oydiran, (1992), “Article 13(5) of the American Convention on Human
Rights” in Striking a Balance. Hate Speech, Freedom of Expression and Nondiscrimination. Edited by Sandra Coliver. Contributing Editors Kevin Boyle and
Frances D’Souza. Article 19, International Centre Against Censorship. Human
Rights Center Centre University of Essex, p. 33.
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رابع اً :قيود من ممارسة حرية التعبير وال رأي في حقوق اإل نسان .
ار ببأ شفاب ب اإا دنن ببدو ارأورن ببة واإن نشن ببة ررل ببوا اإاس ببدن ش ببن ششدس ببة ارفأن ببأ ش ببن اررل ببوا
واررانببدو اراببت اببا

ن نهببد وشببن املنلهببد دن بدا ،وابباا اررببأ شصا ببع نببن ارار اببدو اراببت الببأشهد

ار ببأو ( ،)1نا ببأ اراوننب ب دو ارا ببأنا دو االا ببشد إرب ب ا بباه اإا دنن ببدو ،وارشاف ل ببة ل ببلفض اررل ببوا
وارراندو ارات اسالفأ ااه ارأو اإرا ال لهد(.)2
ونشإن دن نإون اررأ شن ششداسة اررلوا وارراندو ،شبن جهبة ثدانبة ،ليبإ أا ب  ،ششبد نفابت
لأاببئ نلنببأ لفببض اررلببوا واررانببدو اراببت اببا

ن نهببد دنببة إا دننببة أورنببة دو إن نشنببة ررلببوا اإاسببدن،

وشببن ارششإببن دن نإببون اررببأ شؤنا بدا دن بدا ،ششببد نسببش لدراببدرت لشصدر ببة نببأأ دإلببا شببن ابباه اررلببوا
وارراندو لدساثاد شد نفاع لدس (اراوا اأسدسنة) دو ( )Noyau durررلوا اإاسدن(.)3
وا ببشاو إب ب ش ببن اإا ببدننانن اأواولن ببة واأشانإن ببة ررل ببوا اإاس ببدن ،ل ببأوااشد ،ارفأن ببأ ش ببن
اأسلدا ارات ارأ شن رانة ارافلنا وارادت ،ندر لا ارثدانة شن ارشدأ ارفديبا شبن اإا دننبة اأواولنبة

( )1ارب ببار ا؛ إشب ببد نانب ببئ ارلاب ببأ (أ) شب ببن ار لب ببا اأور ب ب شب ببن ارشب ببدأ ( )2شب ببن (إا دننب ببة نناب ببد) ارصد ب ببة لدرشفدا ب بأاو
رفببد ( ) 1696اببو( :اإن ب ن شببن جداببا وارببأ ،دن بدا إداببو

ببند ائ ،دو اسببشنائ ،ارببات ن ببأا نببن ارببأوا ناببأ

اوننفهبد دو ا بأنلهد ن ب ارشفدابأ دو ناببأ نلورهبد دو شوانلاهبد ن نهبد دو نابأ اا ببشدشهد إرنهبد اربات اسباهأع لببئ
اسالفدأ دو افأن اأثا ارلداوات أرإد شفناة نت ارشفداأ شن رنث سانداهد ن

ااه ارأورة).

ن وان ،شرشأ نوسبع ،) 1669( ،القانون الدولي العام( ،المقدمة والمصادر)( ،م ،)1نشبدن – اأاأن ،أاا وا ب
ر ملدنة وارايا،

.111

(2) Pierre-Henri Imbert, (1982), “La question des reserves et les conventions en matiere
de droits de l’homme”. Actes du cinquteme colloque international sur la convention
Europeenne des Droits de l’Homme organize conjointement par le Gouvernement de
la Republique Federale d’Allemagne et le Secretariat General du Conseil de
l’Europe (Francfort, 9-12 Avril 1980), Pedone, Paris, pp. 98-136.
(3) Alexandre Kiss, (1986), “Les clauses de limitation et de derogation dans la
Convention europeenne des droits de l’homme” in Perspectives canadiennes et
europeennes des droits de la personne, sous la direction de Daniel Trup et Grald A.
Beaudoin. Actes des JOURNEES STRASBOURGEOISES de l’Institut
canadiend’etudes juridiques superieures 1984. Les Editons Yvon Blais Inc. Quebec,
p. 122.
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ررلوا اإاسدن ،إداو شن دإثا نلااو اإا دننة ارات اوسبفو لالننبأ رانبة ارافلنبا واربادت ششبد سبش
لدراببدرت لا

ببن اراب اا ارااببد ارفببد نببت ارل ببأان اأواولنببة اأمبااع نببت ابباه اإا دننببة ن ب ارلنببا

املنا شوس رهاه اررانة(.)1
وااجهو اإا دننة اأشانإنة ررلوا اإاسدن إاجدادا شصا دا إ نة ننشد ناف ا لدررلوا واررانبدو
ارا ببت نج ببول شصدر اه ببد دو النن ببأاد نشوشب بدا ،ن ب ب اس ببش إال لشصدر ببة دو النن ببأ ن ببأأ ن نب ب ش ببن اررل ببوا
وارراندو لدرلندس إرب االا دننبة اأواولنبة ررلبوا اإاسبدن( ،)2وإبدن دن ص بو لدرابدرت شبن اأسبلدا
اراببت اسببش لدرالننببأ شببن املنببا رانببة ارافلنببا واربادت واراااشهببد ،راجببأ ند شببة ابباه اأسببلدا شرببأوأ
شلدااة لدأسلدا ارات ارأ شن املنا رانة ارافلنا وارادت نت االا دننة اأواولنة(.)3
واب ب بباا شب ب ببد دإأاب ب ببئ ارشرإشب ب ببة اأشانإنب ب ببة ررلب ب ببوا اإاسب ب ببدن نب ب ببت ادنهب ب ببد االسايب ب ببدات ،لاب ب ببدانا
( ،) 0415/00/03وارصد
نبت اباا اربادت االسايبدات (إن

لشو وع (اراسجن اإجلدات نبت ارسبج اربوان ت ر
ببشدادو رانبة ارافلنبا ارابت اببا

بر ننن) ،وجبد

ن نهبد اإا دننبة اأشانإنبة ررلببوا

اإاسدن نأ و فو ليإ دإثا إاشدا وراص بع نبأا اإشإبدن ارالننبأاو ارشسبشوح لهبد ن ب رانبة الب
اأنإدا)(.)4

(1) Karel Vasak, (1964), La Convention Europeenne des Droits de l’Homme, L.G.D.J.,
Paris, p. 55
(2) Alexandre Kiss, (1991), La Protection Internationale des Droits de l’Homme,
Precis, N.P. Engel, Kehl, Strasbourg, Arlington, p. 107
(3) Hector Gros Espiell, (1989), “La Convention Americaine et la Convention
Europeenne des Droits de l’Homme. Analyse comparative”, Recueil de l’Academie
de Droit International de La Haye, R.C.A.D.I, VI, Vol. 218, p. 273.
( )4اااا اأرنع ااه ارشرإشة ونش هد واصا د داهد نت:
Thomas Buergenthal, (1995), International Human Rights, in a Nutshel, Second Editon,
West Publishing Co, pp. 207-227.
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ششد نفات لأن ارربأ شبن رانبة ارافلنبا واربادت نبت اإا دننبة اأشانإنبة نفاشبأ لدرأاجبة اأورب
ارالننأاو ارشرأأ نت إ شن ارشبدأانن ( 03و  ،)1()14وال نشإبن لدرابدرت نباض شاب دو رابا

ن

سدلا رهاه اررانة مدرشد ر اا

ن نئ إ شن ادانن ارشدأانن.

نالببنن راببد لفببأ شااجفببة ار لببا ( )1شببن ارشببدأ ( )01شببن االا دننببة اأواولنببة ررلببوا اإاسببدن،
وار لببااو ( 1و  3و  )9شببن ارشببدأ ( )03شببن االا دننببة اأشانإنببة ررلببوا اإاسببدن ،لببأن نببأ دسببلدا
ارببأ شببن رانببة ارافلنببا وار بادت إدرالننببأاو اراببت ارببأأاد ارل بواانن (دوالا) ،دو ارالننببأاو اراببت ا ا ببهد
دسلدا

اوانة (ثداندا) ،دو الننأاو ررشدنة ارشجاش ارأنشلاامت (ثدرثدا).

( )1اا

ارشدأ ( )26وناوااهد (ارلنوأ ارشاف لة لدرا سنا) شبن اإا دننبة اأشانإنبة ررلبوا اإاسبدن نبت امبدا شااشبة

ارأو اأشانإنة ،سدن صوسنئ ،) 1696 /22/11( ،ن

(ال نجول ا سنا دت ا

شن ا و

ااه اإا دننة ن

شد ن ت:

دسدس دائ:

د -نسببش رأور ببة م بباع دو جشدن ببة دو ن بباأ ون ببع اراشاب ب وششداسببة اررل ببوا وارران ببدو ارشفا بباع له ببد ن ببت ا بباه
اإا دننة دو الننأاد إر رأ دإلا ششد او شا و

ن نئ ننهد.

نلنأ اراشا وششداسة دت ربا دو رانبة شفاباع لهشبد لشوجبا نبواانن دنبة أوربة مباع دو لشوجبا دنبة اا دننبة
اّ -
دصاى اإون ا ك ارأورة ماندا ننهد.
ج -نسالفأ اررلوا دو ار بشدادو اأصباى ارش لشبة ر يص بنة اإاسبدانة دو ارشسباشأ شبن ارأنشلاامنبة اراشثن نبة
لو

هد يإ ا شن ديإد اررإ .

نلنأ اآلثدا ارات نشإن دن اااج نن اإن ن اأشانإت ررلوا وواجلدو اإاسدن وسواه شن اروثبد ا
أ -ن غ دو ّ
ارأورنة ااو ارملنفة نناهد).
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الفصل الثالث

التشريع اإلسالمي المطبق على حرية ال رأي والتعبير
المبحث األول :الحق ومضمون في التشريع اإلسالمي.
المطلب األول :تعريف الحق في التشريع اإلسالمي .
نام ا ارربأنث نبن ارربا نبت ارايبان اإسب شت دن البع دوالا ن ب شبأرو إ شابت (رلبوا)،
ارر ُّ
با :البنض ارلدمب  ،وجشفبئ ُرلبوا ورلبدا(،)1
و(إاسدن) ،واررلوا نت ار غة جشب رإ شبة (ربا) ،و َ
نببد افببدر  :ﱡﭐﲂﲃﲄﲅ ﱠ (ارللببا ،)91 :ونلببد  :رببا اأشببا دت








ببدأا رل بدا ثدلا بدا شانلا بدا



إشد ند افبدر  :ﱡﭐﱵﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱠ (نبس ،)2 :ونبد  :ﱡﭐﳈﳉﳊ




























ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﱠ (نس.)21 :








ونأ ياع اهلل اررا إا جف ئ اسشدا شن دسشد ئ ج ون  ،ند افدر  :ﱡﭐﱬﱭﱮﱯﱰ










ﱱﱠ (اأافببد  ،)21 :ونببد  :ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﱠ (ارشؤشاببون ،)002 :ونببد  :ﱡﭐﱁﱂﱃ





















ﱄﱅﱠ (اررج.)2 :







واررا لجداا إوائ اسشدا شن دسشد اهلل افدر  ،نهو و ع رأنائ ورإادلئ ارفلنل ،ند افبدر :
ﱡﭐﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﱠ (اراسبد  ،)021 :ونبد  :ﱡﭐﲴﲵﲶﲷﲸﱠ
























(اأافد  ،)22 :وند  :ﱡﭐﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﱠ (نواس.)49 :














( )1الن شااوا ،شرشأ لن شإا  ،لسان العرب ،شدأ  :رلا.
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ونأ لنن اهلل سبلردائ وافبدر دابئ ابو اربات نابور دشبا ارربا اأانبة وا ب اا ،نبد افبدر  :ﱡﭐ ﱞ


ﱟﱠﱡﱠ (نواس ،)35 :وند  :ﱡﭐﲊﲋﲌﲍﱠ (اإس اا  ،)10 :ونبد  :ﱡﭐﲂﲃ























ﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﱠ (اأالند .)01 :

















واررببا :وارببأ اررلببوا نيببش شببد إببدن هلل ،وشببد اببو رفلببدأه ،واررببا :ارثدلببو ل ب يببك ،واررببا:
اأشا ارشل ت ،واررا :ارواجا ار ل  ،واررا :ار أا( ،)1وشفاده ارفد ال نص بو شبن شفاب ارثلبوو
وارشمدللة ر وان .
ونببأ واأو نببت ارلباآن ارإبان شببدأ (رببا) نببت شببد انن وث ثببة وثشببدانن شو ببفدا لببأ ا شببن سببوا
ارللا نت نوربئ افبدر  :ﱡﭐﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱠ (ارللبا ،)12 :واااهبد


















لسوا ارف ا نت نورئ افدر  :ﱡﭐﱍﱎﱏﱐﱠ (ارف ا.)3 :










ونبأ واأ ر ببا (ارربا) نببت ارلباآن ارإبان شفانبدا لببأ نبت شد ببة ودالب واسبفنن شو ببفدا ،إشببد واأ
ر ببا( :رببا) ،لببأون افانببع نببت ث ثببة وث ثببنن شو ببفدا ،وواأ ر ببا (رلبدا) نببت سببلفة نيببا شو ببفدا،
ور ا (رلئ) نت ث ثة شوا

(.)2

وواأو شببدأ (رببا) نببت إاببا ارسبباة ارسبباة وسببان ارببأااشت ،وشومببأ شدرببك ،وشسبباأ درشببأ لببن
()3

رال نت ارو شد ة وسانن شو فدا

ارش شفدات اررا ارسدلا اإااد.

( )1الن شااوا ،شرشأ لن شإا  ،لسان العرب ،شدأ  :رلا ،ارشلات ار نبوشت ،درشبأ لبن شرشبأ لبن ن بت،) 1622(،
المصبا المنير في غريب الشر الكبير للرافعقي( ،شفجب رغبة)( ،م ،)1ارلبداا  ،ارشملفبة االشنانبة ،شبدأ ربا،

ار ناولآلدأت ،شجأ ارأنن شرشأ لن نفلوا ،) 1162( ،القاموس المحيط( ،شفجب رغبة)( ،م ،)3ارلبداا  ،ارهن بة
ارش انة ارفدشة ر إادا ،نن ملفة اشنانة ش وا  ،شدأ (ح ا ا).

( )2نلببأ ارلببدنت ،شرشببأ ن بؤاأ( ،أ .و) ،المعجققم المفهققرس أللفققاظ القققر ن الكققريم( ،أ .م) ،ارلببداا  ،أاا اررببأنث،
.212-211

( )3واساك ،د .ت ،) 1629( ،المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي ،ااانا وااان  :شجشونة شن ارشساياننن،
راأن ،شإالة لان  ،ج،1

.411-413
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و َا ُسبو َ ارَّبئ َ بَّ ارَّبئُ َنَ ْنبئ َو َسبَّ َ َنلُبو ُ
وشن اربك :نبن دلبت دشدشبة ارلبدا ت ،نبد َ « :سبش ْف ُ
َّ
َنمَ ب ر ُإ ب ِّ ات َرب ٍّ
نببت ُص ْ
با َرلَّببئُ ،نَ ب َ َو ب َّبنةَ
بدا َك َواَ َفببدرَ نَب ْبأ د ْ
م َلاببئ َنببد َ َر َّجببة اْرب َبوَأاع( :إ َّن ار ببئَ اََلب َ
ر َوااث)»(.)1
و َا ُسببو َ ارَّببئ َ بَّ اهللُ َنَ ْنببئ
وشببن ارببك دن بدا :نببن دلببت اانببا ا ببت اهلل ناببئ ،نببد َ « :سببش ْف ُ
و َسَّ َنلُو ُ َ ( :ر ُّ
ارج َابد لَ ،وا َج َدلبةُ
ارش ْسب َص ْشبسَ :اُّأ ارسَّب َ َ ،ون َن َ
ارشبانضَ ،وااَِّلبدعُ َ
بدأ ُ َ
ارش ْسب َنَب ُ
با ُ
َ َ
َّ
ارفدمس)»( ،)2ندررا ااد لشفا ارثدلو(.)3
ارأ ْن َو َ ،واَ ْيش ُ
نو َ
َّ
َّ َّ
َن َّ
شن ارك دن دا :نن دلت سفنأ ارصأات ا ت اهلل نائ« ،د َّ
ارال َّت َ ار ئُ َنَ ْنئ َو َس َ

نَد َ :

وس لدرمُُّانَدو) ،نَلَدرُوا َند َا ُسو َ ارَّئ َشد رََاد ش ْن َش َجدرس َاد ُلبأ َااَ َر َّبأ ُ
(إنَّد ُإ ْ َواْر ُجُ َ
ث ننهَبد ،نَلَبد َ ( :إ ْا د ََل ْنباُ ْ
بض اْر َل َ با ،و َإ ُّ
نا َرلَّئُ) ،نَدرُوا :و َشد َر ُّ
ا ارمَّانا َند َا ُسو َ ارَّئ نَبد َ ُّ َ ( :
بع
َنمُوا ارمَّا َ
إ َّال اْر َش ْج َس نَأ ْ
َ
َ
ارس َ َ ،و ْاأ َْش ُا لدْر َش ْف ُاوعَ ،و َّ
ارا ْه ُت َن ْن اْر ُش ْا َإا)»( ،)4ندررا ااد لشفا ارواجا(.)5
ْاأَ َاىَ ،وَاُّأ َّ
ششد سلا نا

راد دن ش م

اأشوا ارواجلة ارثدلاة ارات ا

اررلوا نت ا بو

ارلباآن ارإبان وارسباة ارالونبة نبأ ن ب

ن نهد ارلاآن ارإان  ،ولنااهد ساة ارالت

اهلل ن نئ وس .

( )1ارااشببات ،شرشببأ لببن ننس ب لببن َسب ْبوا  ،) 0441( ،سققنن الترمققذي ،ارلن با :ليببدا ن بواأ شفبباوع ،لنبباوو ،أاا
ارغاا اإس شت ،إادا ارو دند ،لدا شد جد ال و نة روااث ،رأنث ،1011:ج.519 ،3
( )2ارلصببدات ،شرشببأ لببن اسببشدنن لببن إلبااان ارجف ببت ،) 2111( ،الجققامع المسققند الصققحي المختصققر مققن أمققور
رسققول اهلل صققلى اهلل علي ق وسققلم وسققنن وأيام ق (صققحي البخققاري) ،نادنببة :شرشببأ لانببا لببن اد ببا اراد ببا،
(م ،)1لناوو ،أاا موا اراجد  ،إادا ارجاد ل ،لدا اأشا لدالدع ارجاد ل ،رأنث ،1241:ج،2

( )3دلببو ص بلن  ،شرشببأ نلببأ ارس ب

(م ،)1ارلداا  ،أاا ارنسا،

.11

إدش ب  ،) 2116( ،حقققوق اإلنسققان فققي شققريعة اإلسققالم (النظريققة والتطبيققق)،
.02

( )4ارلصدات :صحي البخاري ،إادا اإسبا اان ،لبدا نوربئ افبدر ( :نبد دنهبد اربانن آشابوا ال ابأص وا لنوابدا نبا لنبواإ
را اساأاسوا واس شوا ن

( )5دلو صلن  ،شرشأ نلأ ارس

دا هد) ،رأنث ،9226:ج،1

.11

إدش  ،حقوق اإلنسان في شريعة اإلسالم،

.19
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دشد إ شبة (اإاسبدن) نأ ب هد شبدأ (د ،ن ،س) ارابت ايبش در بدا :ارابدس ،واإابس ،واإاسبدن،
ور ا (ارادس) واأ نت ارلاآن ارإان نبت شبد انن واربأى ودالفبنن شو بفدا ،الابأا ا شبن سبوا ارللبا نبت
نور ببئ اف ببدر  :ﱡﭐﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱠ (ارلل ببا ،)1 :واااهب ببد
























لاإا ار ا صشس شااو نت سبوا ارابدس (ارسبوا اأصنبا شبن ارلباآن ارإبان ) ،نبد افبدر  :ﱡﭐﱰﱱ




ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ

































ﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉ ﱠ (سوا ارادس).







واببأراد ا ببو













ارلب باآن ارإ بان وارسبباة ارالون ببة ن ب دن رلببوا اإاس ببدن لشفاداببد ارفببد افا ببت

اأشوا ارش او ة ارثدلاة رئ ،ارات ا شن رانابئ وار با إااشابئ ويص بنائ ،لدنالبداه إاسبدادا ربئ ربا
اررند ارإانشة.
وناسدوى اراج وارش دا نت اراشا لدررلوا اأسدسنة رإلاسدن ،ندأ
ارش ب ب دا نب ببت اإس ب ب

ارفد نت الانبا و ب

شلداا ب بدا لو ب ب اراج ب ب اب ببو اراسب ببونة لناهشب ببد إال شب ببد لناب ببو ارا ب ببو

اصا د ببئ لأرببأاشد ش اانببد رملنفببة إب شببن ارجاسببنن ،ودنلد ببئ نببت اررنببد  ،وشببد ن ب

اريب بباننة
رببئ ،وإ درببة

ار در ارفد  ،و در اأسا ،و در ارش دا ا سهد(.)1
إشببد ناسببدوى نببت اراشاب لببدررلوا اأسدسببنة رإلاسببدن جشن ب دنبااأ ارشجاشب ارببانن نفنيببون نببت
ارأورببة اإس ب شنة (ارشسب شنن و نببا ارشس ب شنن) ،ندأ ب ارفببد نببت الانببا و ب

نببا ارشس ب شنن نببت

ارشجاشب اإسب شت شلداابدا لو ب ارشسب شنن ،اببو دن رهب شببد ر شسب شنن شببن رلببوا ،ون ببنه شببد ن ب
ارشس شنن شن واجلدو ،إال شبد أربو ارا بو

( )1دلو صلن  ،شرشأ نلأ ارس

اريباننة ن ب االصبا ع ننبئ لناهشبد ،واربك نبت دشبوا

إدش  ،حقوق اإلنسان في شريعة اإلسالم،

.11
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شر ببأأ شس بباثاد  ،شثب ب اأرإ ببد ارأنان ببة ،واأرإ ببد ارأانون ببة ااو ار ببلغة ارأنان ببة ،دو لدأ ب ب ااو

ار ة ارشلديا لأرإد ارأنن ،شث  :درإد ارلواج ،وارم ا ،وارشنااث ،وشد إرنهد(.)1
وااا اأش اد ا و

بانرة وا برة دن رإلاسبدن دن

ارساة نااابد ا ااابد الباا لفلبدااو
ارإادا و ّ

نصادا ارفلنأ ارات نانأ وار إا اربات انااب لبئ واربادت نيبد  ،ونبت اربك نلبو اهلل افبدر شصدملبدا النبئ
ارإان

اهلل ن نبئ وسب  :ﱡﭐﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫﱬﱠ (ارإهبع،)14 :

ب























ونلو نن اإاسدن :ﱡﭐﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ ﱠ (اإاسدن ،)3 :ونلو  :ﱡﭐﳎﳏﳐﳑﳒﳓ


























ﳔﳕ ﳖﳗﱠ (ارللا.)152 :











نببد اررببدنا الببن إثنببا نببت ا سببنا ابباه اآلنببة« :دت؛ ال اإاا بوا درب ابأا ن ب ارببأصو نببت أنببن
اإس  ،ناائ لنن وا
ابأاه اهلل رإلسب

ويباح

ج ت أال ئ ولااانائ ال نرادج إر دن نإاه درأ ن

ارأصو ننبئ ،لب شبن

بأاه وابوا ل بناائ أصب ننبئ ن ب لنابة ،وشبن دنشب اهلل ن لبئ وصبا ن ب

شلسوا.)2(»....
اا
سشفئ ول اه ناائ ال ن نأه ارأصو نت ارأنن شإااد

( )1دلو صلن  ،شرشأ نلأ ارس

إدش  ،حقوق اإلنسان في شريعة اإلسالم،

.11

( )2الن إثنا ،دلو ار بأا إسبشدنن لبن نشبا ،) 0444( ،تفسقير الققر ن العظقيم ،ارلنبا :سبدشت لبن شرشبأ سب شة،
(م ،)1اراندض ،أاا منلة ر ايا واراولن  ،ج،0

.211
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المطلب الثاني :مضمون الحق في حرية ال رأي والتعبير.
اررانببة

ورب َّبا َن َرب ُّبا ُرِّاَّن بةا شببن ُرِّاَّنببة،
ببأ ارفلوأنببة ،ننلببد َ :رب َّبا َن َرب ُّبا َر ب اا اا ،دت؛ إاا َناَب َ
باَ ،

اررا النض اأ ََشة ،وجشفهد ر اا ا( ،)1دشبد رانبة اربادت وارافلنبا ،ننل بأ لهبد إ دربة اشاب إب إاسبدن
و ُ
لدررا نت إلأا ادنئ وا لت ارشف وشدو واأنإدا أون اأص شن جداا ارغنا(.)2
وشن ث نان رانة ارادت وارافلنا ال نلا با دثاابد ن ب

بدرا لبدرادت وربأه؛ لب نافبأاه إرب

نباه وارب ارشجاشب  ،ونبات اربلفض داهبد نبا ر شجبد واسبفدا دشبد اإاسبدن الراشبدس

باوا ارشفانبة

واإردمة لأسااااد ،سوا ر سبا دأ اريص بنة شاهبد نبت اإبونن دانبئ اربات نبؤشن لبئ ،دو اشهنبأا رالب
االسببا دأ لهببد إر ب

ن باه شببن اأيببصد

ليببا ارمبباا واروسببد

ارشإاولببة دو اري ب هنة( ،)3ونفانه ببد

اربلفض دن بدا :لأاهببد اإشإدانبة ارشادربة رإب إاسبدن دن نربأأ لا سببة شبد نفالبأ داببئ

برن نبت شجببد

شد(.)4
وناى ارلفض دن دا :إاهد إشإدانة إ ناأ نت ارافلنا نن آ اا ئ ودنإداه وشفالأاائ ارأنانة لإدنة
اروسببد

ارشيبباونة ،س بوا إببدن ارببك لببدرلو دو لدراسببد

ارببلفض :إاهببد اوح ار إببا ارببأنشلاامت أاهببد

دو لوسببد

اإن ب

ارشصا ببة( ،)5إشببد نبباى

ببوو شببد نجببو لصبواما اريببفا ومللداببئ ،نرببا اربادت

( )1الببن شااببوا ،شرشببأ لببن شإببا  ،لسققان العققرب ،شببدأ  :ربباا .و(اررانببة رهببد شفببدات دصبباى شث ب  :ارصببدر

ارالببت،

وار ببلم ،واراببأننا ،واريببأ  ،وارشفببدات ،واريبباع ،وارشإداببة) ،نشببدا  ،صدرببأ شرشببأ نلببأ اربباؤوع،) 2111 ( ،
الحريققة اإلعالميققة واآلثققار المترتبققة عليهققا فققي الفق ق اإلسققالمي ،شج ببة إ نببة اريبانفة وارلببداون لمامببد ،ش ببا،

ج،1

.261

( )2نهشت ،صدرأ ش م  ،حرية الرأي والتعبير،
( )3ن ن ت ،ش م
ار إا ارفالت،

.11

شرشوأ( ،أ .و) ،الحققوق المعنويقة لإلنسقان بقين النظريقة والتطبيقق( ،أ .م) ،ارلبداا  ،أاا

 64وشد لفأاد.

(4) Crauen (j.): Les libertes puliques, Paris, 1979, p. 145.
( )5اراندنت ،درشأ نلأ اررشنبأ ،) 2111( ،المسؤولية الجنائية الدولية للمسقاس بالمعتققدات والمقدسقات الدينيقة
دراسة في ضوء حرية الرأي والتعبير( ،م ،)1ارلداا  ،أاا اراه ة ارفالنة،

.31
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اببو شببد نإشببن نببت ارببا س ،دشببد رببا ارافلنببا نهببو شببد ن

ب نببن اربادت ارإببدشن نببت ارببا س ،نهببو ارببات

نإيع رلنلة ارشجاش ونفمبت ارسب مة ارفدشبة أا شبدا

بدأنة نبن ا لدابئ وشبد نرابدج إرنبئ شبن

بوا

صأشدو(.)1
وااسفو أا ا اررلوا وارراندو ارصد ة لأنااأ ارشجاش نلفبأ دن إدابو شر بوا نبت اررلبوا
ارسندسببنة لاأو واالسببم شجدرهببد رايببش ارا بوارت االنا ببدأنة واالجاشدننببة وارشأانببة والس ب اررانببدو
االشة إر ناننن ار اع اأو او ارشاف ا لدرراندو ارصد ة لش در ار اأ ارشدأنة شث رانة اراش ك
وراشة اررند ارصد ة وار باع ارثبدات نا بشن اررانبدو ارشاف لبة لش بدر اأنبااأ ارشفاونبة شثب رانبة
ارادت وارافلنا ورانة ارفلنأ ورانة ار ردنة و نااد شن ارراندو(.)2

( )1إيببدإ  ،إ بان نوسببع درشببأ ،) 1611( ،الحريققات العامققة فققي األنظمققة السياسققية المعاصققرة ،ارلببداا  ،شايببأ
ارشفداع،

.96

( )2رجدلت ،نلأ ار ادح لنوشت ،المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر،

.13
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المبحث الثاني  :حرية ال رأي والتعبير في أصول الشريعة اإلسالمية .
المطلب األول :حرية ال رأي والتعبير في القر ن الكريم.
رشدنببة دن بااض اراببدس وارشردناببة ن ب سببشفاه و ببنداة إ بااشاه ونلم ب

نسبباهأع اإس ب

ببفدع ارا ببوس شببن دن نجاربوا

درسبباة ارسببو ونسببأ ارلببدا ن ب ارببانن ن اشسببون ر لب اا ارفنببا ننشاب
شيدنا ارادس ون غوا نت دن اا ه .

وش ب ارببك نرانببة ار بادت وارافلنببا نجببا دن اإببون نببت اررببأوأ ارشيبباونة ،ونسبباأ ن ب رانببة
اربادت وارافلنبا شبد جبد نببت اآلنبدو ارلاآانبة ارإانشبة شبن صب

نب

ن ب ارص بد ارمنلبة وارربا

نو اررا وارلفأ نن ارش دسأ ،وسوع ااادو لف هد.
أوالً  :الدعو إلى قول الخير والنهي عن المنكر .
شن دسلدا اشنل اريانفة اإس شنة نن نااد شن اريب اا ارسبد أ نبت اأشب اأصباى ،اأشبا
لببدرشفاوع واراهببت نببن ارشاإببا( ،)1ونببأ اشثب ارببك نببت نورببئ افببدر  :ﱡﭐﲆﲇﲈﲉﲊﲋ














ﲐﲒﲓﲔﱠ (آ نشاان.)019 :
ﲑ
ﲌﲍ ﲎﲏ
















ون ب ب ب ب ب ب ببد اف ب ب ب ب ب ب ببدر دن ب ب ب ب ب ب ب بدا :ﱡﭐﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽ




















ﲁ ﲃﲄﲅﱠ (ارر ب ب ببج ،)90 :ون ب ب ببد دن ب ب ب بدا :ﱡﭐﱎﱏﱐ
ﲂ
ﱾﱿ ﲀ




















ﱙﱛﱜ ﱝ ﱞﱟ
ﱑﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱚ
























ﱡﱣﱤ ﱥﱦﱠ (آ نش باان ،)001 :رلببأ جببد اإس ب
ﱠ ﱢ




















رنببأنو إر ب

نشب ارصنببا واأشببا لببدرشفاوع واراهببت نببن ارشاإببا ،ونببأ أنببت اهلل لدر فاببة ن ب لاببت إسب اا ن أاهب
إداوا ال نااهون شن نف ارشاإااو ،ونالداون لهد ،وناياون ار سدأ نت اأاض ،ند افدر  :ﱡﭐﱁ


( )1نشدا  ،صدرأ شرشأ نلأ اراؤوع ،ارشاج ارسدلا ،ج،1

.391
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ﱌ ﱎ ﱏﱐﱑ
ﱍ
ﱂ ﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ






























ﱙﱛ ﱜﱝﱞﱠ (ارشد ب ببأ ،)24-21 :
ﱚ
ﱒ ﱔﱕﱖﱗﱘ






















ودشبا اهلل افبدر اسبورئ ارإبان لببدإنااض نبن ارجبدا نن واأشبا لببدرشفاوع واراهبت نبن ارشاإبا نلببد
افدر  :ﱡﭐﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱠ (اأنااع.)044 :










وناببأشد نببد ارشاببدنلون نببت







لفببأ االراب ال لدررببأوأ وارشلببدأ ارفدشببة ،اراببت نلااببد

ببأا اإسب

اريباع اإسب شت وشردوربة ايبا ارلدمب لبنن ارشسب شنن وااانبة شبد ننبئ اباونج ر رب  ،واثلبنم ر أوربة
اإس شنة جد و اآلنة ارإانشة رااهدا نبن اربك نلبد افبدر  :ﱡﭐﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬ
















ﲺ ﲼﲽﲾ
ﲻ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
































ﲿﳀﱠ (اأر ب بلاا ،)20-21 :ونب ببد افب ببدر دن ب بدا :ﱡﭐﲔﲕ ﲖﲗ












ﲤﲦ
ﲥ
ﲠ ﲢﲣ
ﲡ
ﲘ ﲚﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ
ﲙ
























ﲧﲨﲩﱠ (اراولة.)22 :






ثاني اً :الدعوة للشريعة اإلسالمية تكون بالحكمة والموعظة الحسنة.
دناو اريانفة اإس شنة ارافلنا نن اربادت ،ن إب نباأ ارربا نبت ارافلنبا نبن دانبئ ورإبن ونبا
ار والم وارلنوأ ارات اساهأع رشدنة ار

ن ة واأصب ا واراابد ارفبد نبت ارشجاشب اإسب شت ،نلبأ

و ببفو اري بانفة ار بوالم رشادنيببدو ار بادت ،نديبباامو دال اببؤأت إر ب ارإ ببا ،ودن اإببون لدررإشببة
وارشوناة اررساة ن نشإن ارجأا إال لدرات ابت درسبن( ،)1واإسب

نرشبت اربادت اربات نبأان نبن

ارلببن اأص ننببة ارسببد أ ونببأ االسبباص دع لدريبانفة وارصببوض نببت اأنبااض واأسبااا رلورببئ افببدر :
( )1اراندنت ،درشأ نلأ اررشنبأ ،المسؤولية الجنائيقة الدوليقة للمسقاس بالمعتققدات والمقدسقات الدينيقة دراسقة فقي
ضوء حرية الرأي والتعبير،

.49
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ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱠ (اراسبد  ،)091 :ونوربئ افبدر  :ﱡﭐﳂﳃ ﳄﳅ






























ﳐﱠ (اراوا.)04 :
ﳑ
ﳆ ﳇ ﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ






















ﲜ ﲞﲟ ﲠﲡﱠ
ﲝ
نب ب ببد افب ب ببدر  :ﱡﭐﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛ
























(ارار ب ب  ،)015 :ونورب ببئ افب ببدر رشوس ب ب ن نب ببئ ارس ب ب  :ﱡﭐﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟﱠ (مب ببئ:


 ،)99واوجنهئ ارإان رجشدنة اإس

















نت نورئ افدر  :ﱡﭐﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣ


















ﲤﲥﲦﲧﱠ (اأافد .)011 :








ثالث اً :المشاورة في أمور الدنيا والدين.
ا شن

دناو اريانفة اإس شنة شلأد اريواى نت ارلو والأا ارادت ،نهت افالا ارك رلدا ود

اأ و ارجواانة ،ونفانهد ارلفض لأاهبد اسبام ع ر بادت نبت دشبا شبن اأشبوا ارفدشبة ارشاف لبة لهبد،
وارك نن مانا ارشيداإة ارفدشبة نبت يبؤون اررإب ( ،)1ونباى اربلفض – دت اريبواى – لأاهبد رنسبو
ورت اأشا نلأ دوجلهد اهلل افدر ن

را ل ناض ن
نشد ارابل لبئ اراسبو

اهلل ن نبئ وسب  ،وشبن ثب

اسو اهلل

اهلل ن نبئ وسب نفبأ نا بدا وا بل لدالدنبئ( ،)2نبد افبدر  :ﱡﭐﱉﱊﱋ

ب









ﱗ ﱙﱚ ﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠ
ﱘ
ﱎﱐ ﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖ
ﱌﱍ ﱏ




































(آ نشب ب ب باا ،)054 :،ون ب ب ببد اف ب ب ببدر دن ب ب ب بدا :ﱡﭐﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑ


















ﲒﲓﲔﱠ (اريواى.)31 :






( )1اأا ببدات ،نلببأ اررشنببأ اسببشدنن  ،) 1661( ،الشقققور و ثرهقققا فقققي الديمقراطيقققة( ,م ،)1لنبباوو ،أاا ار إببا
ارفالت،

.4

( )2س ب نشدن ،شرشببأ رببدنا نلببأ ارر ببنا ،) 1663( ،حريققة ال قرأي والرقابققة علققى المصققنفات( ،م ،)1ارل بداا  ،أاا
اراه ة ارفالنة،

.33
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ارردإ س وك شاهج اريواى ارات ال نارلبا إال لرانبة اربادت وارافلنبا

ونا و اريانفة ن

اراوجنئ اإرهت ارإان رالناد ارإبان نبت نوربئ نبل وجب  :ﱡﭐﱝﱞﱟﱠ (آ نشباان:

شن ص









 ،)054نهاا ارص ن ة نشا لن ارصمدا ا ت اهلل نائ دو شد ورت ارص نة نم ن ب ارشالبا ننلبع
نت إنوجدجدا نلوشوات ،ننلو ربئ اجب شبن ار بردلة ننلبو ربئ:
صمنلدا نت ارلو ننلو ره  :إن ادنا ّ
«واهلل رببو ادناببد ننببك انوجدجببد رلوشاببده لرببأ ارسببنع»( ،)1ونببد اآلصببا« :ال سببش رببك وال مدنببة را ب
اصلااد شن دنن رك ااا اراأا ارات ا لسئ»( ،)2شد

ا نشا ا ت اهلل نائ ،ورو إبدن ردإشبدا نبت

لشدااد شن أند ارأنشلاامنة ورانة ارادت وارافلنا ،وشن أند ارفأارة ،وشن أند ارشسدوا لنن ارادس
نت اررلوا وارواجلدو ،وشن ارانن نانفون اريفدااو نت إ ومانبا ،ربو إبدن دربأ ابؤال نلبد رهب :
ااع شببن اندنببدا  ،نببد ره ب  :رببو ادناببد ننببك دنوجدج بدا را ببرادك ،نل ب دن نلور بوا رلوشاببده لرببأ سببنوناد
أن اهد ردرة مواا واساا دا ،ودند ارأاند ودنفأاد وإدن ش نا ارك ارات ناإ لإ شة اررا دن نلج
لئ نت ارسجون ،رإن نشا ا ت اهلل نائ واو اربات االب ن ب نبأ ارالبت
شأاسة اإنشدن شد

اهلل ن نبئ وسب نبت

ب

ا نلد « :اررشأ هلل ارات جف نت اننة نشا شن نلوشئ لرأ ارسنع»(.)3

ورإن يانفااد ارغ اا ر اجف ااا او ارر نت ارص ع لنن ارردإ وارشرإبو ورإبن و بفو
شلأد ارمدنة رورت اأشا را ال ااس ا اأشة وارأث ا ماالدو ال ارشأ ،ن در ارجشدنة نؤ
واجببا ار بوال ونببأ ارصبباوج ن ب ورببت اأشببا ،نببد افببدر  :ﱡﭐﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ














ﳜﳞ ﳟ ﳠ
ﳝ
ﳍﳏﳐ ﳑﳒﳓﳔ ﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ
ﳋﳌ ﳎ








































( )1ار شأ ،رشأ شرشبأ ،) 1664( ،نظام الحكقم فقي عهقد الخلفقاء الراشقدين( ،م ،)1لنباوو ،ارشؤسسبة ارجدشفنبة
ر أااسدو وارايا،

.161

( )2ار شأ ،رشأ شرشأ ،نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين،

.161

( )3ار شأ ،رشأ شرشأ ،نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين،

.161
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ﳡ ﱠ (اراسببد  ،)54 :ندرص نببدو ال ارب لببدرلو وارفاببع ورإببن لببدراجوع إرب اهلل واراسببو  ،نرانببة


لوجوا اربوال ربورت

ارادت وارافلنا الع ناأشد اإون شلديااهد ا ا ارجشدنة ندر در ارفد نؤ
اأشا(.)1
رابع اً :المجادلة بالحسنى والحجة تقابلها حجة .

و ببفو اريبانفة اإسب شنة ارغب اا اأ ببو ارثدلاببة شببن اررلببوا وشاهببد رانببة اربادت و ببفو رهببد
واببؤأت إر ب اأصببو وارشرلببة واالرا ب اا

ننببأاد و بوالمهد اراببت ابباأ ن نهببد وافببوأ ن ب اأن بااأ لببدرا

واجف ه نت ردرة افدون شساشا وأا ب  .وال يبك دن سبشو اإسب
سوع الأاأ إ شد إدن ارافلنبا نبن اإسب

وناشابئ واابا اأشب اأصباى ربئ
بن د بأا

افلنب اا رلنلنبدا لدررجبة وارلاابدن ،ندر سبدن ار

افنببا نشإببن ارشجاش ب شببن ارسببشو واالاا ببدع واراه ببة ارأا شببة ،نببد افببدر  :ﱡﭐﱍﱎﱏ








ﱐﱑ ﱒﱠ (اأاف ب ببد  ،)13 :ونور ب ببئ اف ب ببدر  :ﱡﭐﲞﲟﲠﲡﲮﱠ (ارارب ب ب :


















 ،)015نانرد اآلصانن سنإون لدررجة وارلاادن نإن أا شدا نوندا لأناك ولالنك ولرجة اهلل نت إ شئ
ارإان .
وشن ث ندالصا ع نت ارادت نجا دن نإبون ربئ ربأوأ و نجبا ربأوث اابدلع وارباإ إرب اهلل
واسورئ نبت ردربة ربأوث صب ع .ورإبن اابدك ابوالن نبت ارف نبة لفبأ ارافبأت ن ب اآلصبانن ،وارب ال
ن ب اآلص بانن لفببأ ارافببأت ن ب اري بانفة اإس ب شنة لببدرلو دو ار ف ب  ،نهاببدك ارا ب ال لدررببأأ اراببت
نا اهد نوانأ اراب اا اربأنن نلبد افبدر  :ﱡﭐﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟ




ﲠﲡﲢﲣﲤﱠ (ارللا.)034 :










( )1نهشت ،صدرأ ش م  ،حرية الرأي والتعبير،

.111
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وناأشد جدأرو ارسنأ صورة لوجة دوس لن ار دشو واياإو شن اهدا لوجهد رهبد ،وج سبو
ايبباإت إرب اهلل دن نلفببث شببن ناببأه شصاجبدا رهببد ،ن لب اهلل اببأا ادَ ،نب ْبن ُنب ْباوَ ْلببن ُّ
ارلَل ْنببا ا ببت اهلل
َ
َّ
َّ
َس َبش ُ َإب َ َ َص ْورَبةَ
نائ نَد َ « :نَدرَ ْ
بت إِّابت َأ ْ
و َند َيةُ ا ت اهلل ناهد :اََل َدا َك ارات َوس َ َس ْش ُفئُ ُإ َي ْ
َّ
َّ َّ
َّ
بت
ل ْاببو ثَ ْفََل بةَ َوَن ْص َب َنَب َّ
بت اَ ْيبباَإت َلْو َجهَببد إرَب َا ُسببو ار ببئ َ ب ار ببئُ َنَ ْنببئ َو َس ب َ َواب َ
بت َل ْف ُ ببئَُ ،واب َ
و رَئُ َل ْ
مات َراَّب إ َاا َإل َبا ْ
اَلُو ُ َ :ند َا ُسو ارَّئ َ َّ ارَّئُ َنَ ْنئ َو َسَّ َ دَ َإ َ َي َلدلت َوَاثَْا ُ
و س ِّبات َو ْاالَمَب َ
بو َراَّب َاب َبل َ ج ْل َاا ن ب ُ لهَب ُبؤَال ْاآل َنببدو»( ،)1نورببئ
َورَببأت َ
بدا َا شِّاببت ارَّهُ ب َّ إِّاببت دَ ْي ب ُإو إرَ ْنب َ
بك ،نَ َشببد َلا َرب ْ
اب َ
اف ب ب ببدر  :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱠ (ارشجدأر ب ب ببة،)0 :






























ندرشجدأرة ش اسو اهلل َ بَّ ارَّبئُ َنَ ْنبئ َو َسبَّ َ دناابد اهلل مدرشبد نبت م با شيباوع وربا شبن اررلبوا
رنسو ل اأع دو شلاا واال د لرو رغوا وااا شانوض.
خامس اً :التعبير بالقر ن الكريم خير تعبير .
ندرافلنا لدرلاآن ارإان او صنا افلنبا نلبأ نبد افبدر  :ﱡﭐﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ


















ﲹﲺﲻﲼﱠ (ارللببا ،)13 :نببدهلل نببل وج ب نف ب نج بله ورإاببئ دااأ دن نفمببنه أاس بدا نببت








ارافدش ش آندو ارلاآن ارإان  ،إشد دائ افدش ش ارسبنأ صوربة لأسب وا ارباا ار اانبت رفلبدأه نابأشد
ن جببأون إرنببئ ننشبباره شصاج بدا شببن ناببأه نلفببأ دن نببد افببدر  :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ














ﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱠ (ارشجدأرة ،)0 :جد و اآلنة ارثدانة رارأث ارشس شنن ن












إانببدن نفبب اراه ببدا ثب ب ج ببد و اآلن ببدو لف ببأ ار ببك را ب ب ارر ب وا ببو اران ببا انل ببة دو



نأ

ببند ي ببهانن

شاادلفنن نل دن ناشدسد دو إمفد سانن شسإنادا.
اجق  ،رللبئ :يبفنا االاابؤوم( ،أ .م)،
( )1الن شدجئ ،دلو نلأ اهلل شرشأ لن َنلنأ ْ
س ُ
نن ابقن ام ا
ارللوناتُ ،)1114( ،
لنبباوو أاا اراسببدرة ارفدرشنببة ،لببدا ارشاببداا ،رببأنث ،1123 :ج .109 ،3الببن إثنببا ،دلببو ار ببأا إسببشدنن
لن نشا ،تفسير القر ن العظيم ،ج،1

.39
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وارافلن ببا نب ببن ار ب بادت ال نفاب ببت ارفلب ببث لشلوشب ببدو ارشجاش ب ب رن ببث نب ببد افب ببدر  :ﱡﭐﱁﱂ


ﱌ ﱎ ﱏﱐﱑ ﱒ
ﱍ
ﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
































ﱙﱛ ﱜﱝﱞﱠ (ارشد أ )24-21 :ﭐ.
ﱚ
ﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘ






















سادس اً :اإلسالم يدعو إلى إذاعة المعلومات الصحيحة .
نراب ببا اإس ب ب

اإن ب ببدح لب ببدرادت وارافلنب ببا ننشب ببد ن ب ببا اآلص ب بانن دو نب ببؤأت ر ناب ببأا ن ب ب

ﱋﱍ ﱎﱏﱐﱠ
راش ب ب ب ببداه  ،نل ب ب ب ببو اف ب ب ب ببدر  :ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱌ




(اراسد  ،)091 :نبأنو اإسب



























ارشسب شنن إرب الب ارشف وشبدو ار برنرة ونبأ الب اأنبوا ارلدم بة

و نا ار رنرة را ال ا ا لأشن ارشجاش وس شة ارلانبدن االجاشبدنت ر أوربة نبد افبدر  :ﱡﭐﱺ


ﲂﲄ ﲅﲆﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌﲍﲎ
ﱻﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁ ﲃ








































ﲏﱠ (اراسد .)13 :


سابع اً :دعوة اإلسالم لعدم التعدي على معتقدات اآلخرين .
الا اريانفة اإس شنة ارشس شنن ن
اآلصانن را ال نافأوا ن

رانة ارفلنأ وارافلنا وارا إنا أون ارشسدس لشفالبأاو
أاد ،ندرا اا شيدناه وشفالأاائ

شفالأاو ارشس شنن واثدا ارشجاشفدو

ارسش  ،ند افدر  :ﱡﭐﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲨ
ﲧ

ات دص ا اإس

























ﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﱠ (اأافد .)011 :









أنببو اإسب











رب اإببن دلببأا

ارشسب ب شنن ر ببأصو ن ببت اإسب ب



ببأ نببا ارشسب شنن راب رببو إببداوا إببدنانن ،ندإسب

نببأنو نببا

أون افب بانض ل ببأناه وشفال ببأااه  ،واهب ب ن ببن نا ببد ش ببن رب ب نلداب ب
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ارشس ب ب شنن نب ببد افب ببدر  :ﱡﭐﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸ


































ﱹﱻﱼﱽﱾ ﱿﱠ (ارششاراة.)1 :
ﱺ












ثامن اً :حظر القذف في أع راض الناس .
ناه ارلاآن ارإان ارادس نت ارصوض نبت اأنبااض راب ال ايبن ار ريبد لنباه دو اااهبدك
ارراش ب ببدو دو إني ب ببد اأس ب ب بااا( ،)1نل ب ببو افب ب ببدر  :ﱡﭐﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ


















ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ








































ﲙﲚ ﲛﲜﱠ (اراب ببوا ،)5-9 :ونب ببد افب ببدر دن ب بدا :ﱡﭐﳂﳃ ﳄﳅﳆﳇﳈﳉ
























ﳊﳋﳌﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﱠ ﭐ (س ب ببوا ارا ب ببوا ،)04 :و َنب ب ببن دَلب ب ببت



























ُا َاْن َاَ َا ت ارَّئُ َن ْائُ َنبن َّ
َّبل َ اْر ُشوللَبدو) ،نَبدرُواَ :نبد
ارال ِّ
اجاَاُلبوا ارس ْ
بت َ بَّ ارَّبئُ َنَ ْنبئ َو َسبَّ َ  ،نَبد َ ْ (« :
َ
ا ُسو َ ارَّئ وشد ُا َّن ،نَد َ ِّ ( :
ارا ْس ارَّات َر َّاَ ارَّئُ إ َّال لبدْر َر ِّ
ِّر ُاَ ،ونَ ْا ُ َّ
اراَلبد،
اَ ،ودَ ْإب ُ ِّ
اري ْا ُ
ك لدرَّئَ ،وارس ْ
َ
ََ
ودَ ْإ ُ َشد اْر َنان  ،واراَّورِّت َن ْو َّ
ع اْر ُش ْر َ َادو اْر ُش ْؤش َادو اْر َغدن َ و)»(.)2
ارل ْرعَ ،ونَ ْا ُ
َ
َ َ
َ
وارلبباع شرببا ارانشبدا ندمفبدا ،نشاب إببدن ارلببداع نببدن ا لدرغبدا ونببد لدرلبباع نببن اصانببدا لببأون
ببغم شببن درببأ دو اسبباإااه ،اسببارا ارفلببدا ،ورببأأو اري بانفة اررببأ لدرج ببأ ثشببداون ج ببأ  ،وارفلولببة
ارأانونة ات ارجأ وإاا نأ نلو اريهدأ ودائ د ل

( )1ن ن ت ،ش م

نا نبأ نابأ اهلل ونابأ ارابدس أابئ اااإبا

شرشوأ ،الحقوق المعنوية لإلنسان بين النظرية والتطبيق،

.113

( )2ارلصببدات ،صققحي البخققاري ،إاببدا ارو ببدند ،لببدا نورببئ افببدر  :إن ارببانن نببدإ ون دش بوا ارناببدش ا ش بدا ،رببأنث:
 ،2199ج،4

.11
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ار سا ،ار سا نبااا لدرفأاربة ،وارفأاربة يبام رللبو اريبهدأ  ،نبد ارص ن بة نشبا لبن ارصمبدا ا بت
اهلل نائ« :اولة ارلداع ال اإون ،إال لأن نإاا ا سئ نت ارك ارلاع ،ارات ال رأ ننئ»(.)1

المطلب الثاني :حرية ال رأي والتعبير في األحاديث النبوية الشريفة.
دشد رانة ارادت وارافلنبا نبت ارسباة ارالونبة اريبان ة نلبأ إدابو وا برة نبت شوا ب إثنبا شاهبد
شد ننئ اأإنأ ن

ا ك اررانة واأننشهد وافشنلهد ورشدناهد.

أوالً  :الشور في ال رأي .
اهلل ن نئ وسب  ،لبأن نيبدوا ارشسب شنن نبت

إاا إدن اهلل سلردائ وافدر نادأت اسو اهلل

دشببوا أنبباه وأانببدا  ،نببان َا ُسببو ُ ارَّببئ َ بَّ ارَّببئُ َنَ ْنببئ َو َس بَّ َ ر ب نابباك دت شجببد شببن ارشجببدالو إال
وادن

ارشس شنن ننئ ودصا لدرادت ار د ا ،ندرساة ارالونبة ارابت ديبداو إرنهبد إابا ارسبان ايبنا إرب

َّ
ااا ارشلأد سوا ارلورنة د ار ف نة شاهدَ ،نن دَلت ُا َاْن َاَ ا بت اهلل نابئ نَبد َ « :نَبد َ َا ُسبو ُ ار بئ َ

بَّ

ارَّئُ َنَ ْنئ َو َسَّ َ ( :اْر ُش ْساَ َي ُدا ُش ْؤاَ َشن)»( ،)2وارغاض شن ارشيدوا او ر و ارشفانة ارات اشإابئ شبن
ااصدا ارادت(.)3
اشب ُباؤ َل ْفب َبأ
َنب ْبن َسببفنأ ْلببن اْر ُش َسببنِّا ،نَببد َ  :نَببد َ َا ُسببو ُ ارَّببئ َ بَّ اهللُ َنَ ْنببئ َو َسبَّ َ  («:رَب ْبن َن ْهَب َ
بك ْ
بوا )»( ،)4ون ببت ببلو ل ببأاَ « :ص ب َباَج َا ُس ببو ُ اهلل
َش ُي ب َ

بب

بدن
اهلل ن ن ببئ وسب ب إرَب ب َل ب ْبأاَ ،راَّب ب إ َاا َإ ب َ

با َّ
ل َّ
بدس ،نَلَبد َ َ :إ ْن َ
دراْو َرد َصمَ َ
ارا َ
بع اَ َباْو َن؟ نَبد َ دَُلبو َل ْإبا ا بت اهلل نابئَ :نبد َا ُسبو َ اهللَ ،لَ َغ َابد دََّاهُب ْ
( )1سببدلا ،ارسببنأ ،) 1666( ،فق ق السققنة( ،م ،)2ارلببداا  ،ار ببا رإلن ب
لفأاد.

ارفالببت ،ارشج ببأ ارثببدات،

 161وشببد

نن التِّرِمذي)( ،م ،)2لنباوو ،أاا إرنبد
س ُ
( )2ارااشات ،شرشأ لن ننس لن سوا  ،) 1611( ،ا
الجامعُ الصحي ( ُ
اراب بااث ارفالب ببت ،ارلنب ببا :درشب ببأ شرشب ببأ يب ببدإا ،إا ببدا ارلاب ببأ ،لب ببدا ارشسايب ببدا شب ببؤاشن ،رب ببأنث ،2122 :ج،1
.121
( )3نش ببدا  ،صدر ببأ شرش ببأ نل ببأ اربباؤوع ،الحريقققة اإلعالميقققة واآلثقققار المترتبقققة عليهقققا فقققي الفقققق اإلسقققالمي ،ج،1
.311

( )4ارلنهلت ،دلو لإا درشأ لن اررسنن ،الجامع لشعب اإليمان ،ج،6

.1
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ا َّ
ع اََاْو َن؟ نَلَد َ ُن َش ُا ا ت اهلل نائ ش ْثب َ نَ ْبو دَلبت َل ْإبا،
دس ،نَلَد َ َ :إ ْن َ
ل َإ َاا َو َإ َاا ،نَد َ  :ثَُّ َصمَ َ
ارا َ
بك َود َْاب َبل َ
َّداببد اُانب ُبأ ،نَ َوارَّببات دَ ْإ َاَشب َ
با ،نَلَببد َ َ :شببد اَب َباْو َن؟ نَلَببد َ َسب ْبف ُأ ْلب ُبن ُش َفببدا ا ببت اهلل ناببئ :إن َ
ثُب َّ َصمَب َ
ُّ
و َراَّب اَ بأْا َت َلب ْبا َك اْرغ َشببدأ شب ْبن ات َن َشببن
َنَ ْنب َ
بدا َشببد َس بَ ْإاُهَد نَببمَ ،والَ رببت لهَببد نْ ب َ ،ورَ ب ْن سب ْبا َ
بك اْرإاَب َ
َّ
دا َاببد
وسب شب ْبن َلاببت إ ْسب َا
بناَّن َش َفب َ
با د َْاب َ
با ن َ  :ا ْا َاب ْ
بو َوَاُّلببك نَلَببدا َ ،إَّاببد َا ُ
بون َإدَرببا َ
بكَ ،والَ َا ُإب ُ
نن نَببدرُوا ر ُش َ
رََاسب َ
ث
بونَ ،ورَ َفَّ َ
بو َوَاُّل َ
بو أ َْشباَ ،ودَ ْر َبأ َ
بون َص َا ْج َ
با د َْا َ
ونَ ،ورَإبن ا ْا َا ْ
بك د ْ
َن اَ ُإ َ
بك نَلَبدا َ إَّابد َش َف ُإ َشبد ُشاَّل ُف َ
نَدن ُأ َ
مب ْ ر َلبد َ َشب ْبن
وَ ،وا ْن َ
ث ارَّبئُ إرَ ْن َ
َر َبأ َ
ارَّبئُ إرَ ْنبك َ ْن َباهُ ،نَ ْ
بدشض رَبئُ ،نَ ب ْ ر َلبد َ َش ْبن يب ْ َ
بدااُ َا ارَّبات د ْ
بك نَ ْ
و»(.)1
وَ ،و ُص ْا ش ْن د َْش َوار َاد َشد ي ْ َ
وَ ،و َندأ َش ْن ي ْ َ
وَ ،و َسدر ْ َش ْن ي ْ َ
يْ َ
َن
نَد َ َن ْل ُأ اهلل ْل ُن َش ْس ُفوأ ا بت اهلل نابئ« :رَلَ ْبأ َيبه ْأ ُ
و ش َبن اْرش ْل َبأاأ ا بت اهلل نابئ َش ْيبهَ اأا َأ ْ
بت ش َّشببد َنَ ب ْاأ َْاض شب ْبن َيببت  ،نَببد َ  :دَاَب َّ
َرب ُّ
بت َ بَّ اهللُ َنَ ْنببئ َو َس بَّ َ ،
ارالب َّ
با إرَب َّ
بون د ََاببد َ ببدر َلئُ د َ
دَ ُإب َ
ْ
وس ب
و َلُاببو إ ْسب َا
بدن َاُج ب ا نَدا اسببد ،نَببد َ  :نَلَببد َ  :د َْليب ْبا َنببد َالب َّ
بت اهللَ ،واهلل َال َالُببو ُ رَب َ
بك َإ َشببد نَدرَب ْ
َو َإب َ
با ن َ ر ُش َ
ون)َ ،ورَإ ْن َوارَّات َل َفثَ َك لدْر َر ِّ
وا َّن
و َوَال َ
ا رََا ُإ َ
ا د َْا َ
َ َّ اهللُ َنَ ْنئ َو َسَّ َ ( :ا ْا َا ْ
ُّك نَلَدا َ إَّاد َا ُ
دا َاد نَدن ُأ َ
َل ْن َن َن َأ ْن َكَ ،و َن ْن َنشنا َكَ ،و َن ْن ي َشدر َكَ ،وش ْن َصْ َك َراَّ َن ْاَ َ اهللُ َنَ ْن َك»(.)2
وناببأشد اببل رشونب

ت ا ببت اهلل ناببئ:
بدا ْلب ُبن اْر ُش ْابباا ْاأ َْا َ ببدا ُّ
ببلو لببأا ،نَببد َ ار ببردلت ُر َلب ُ

بو َشب َ َا ُسبو
و َنَ َا ُسو ارَّئ َ َّ اهللُ َنَ ْنئ َو َسبَّ َ َن ْبوَ َل ْبأا ل َص ْ بَاَْنن ،نَلَلَهُ َشبد شِّابتَ ،ص َا ْج ُ
«دَ َي ْا ُ
بو د َْو
ارَّئ َ بَّ اهللُ َنَ ْنبئ َو َسبَّ َ نبت َ َا
بل َل ْبأا نَ َف ْسب َإ َا َصْ َ
بوَ :نبد َا ُسبو َ ارَّبئ ،دَل َبو ْرت نَ َفْ َ
بع اْر َشبد نَ ُلْ ُ

( )1ارلنهلت ،دلو لإا درشأ لن اررسنن ،الجامع لشعب اإليمان ،ج،14

.311

( )2الببن رالب  ،درشببأ لببن شرشببأُ ،) 1661( ،مس ق اند أحمققد بققن احن ابققل ،ارلنببا :يببفنا اأااببؤوم وآصبباون( ،م،)1
لناوو ،شؤسسة اراسدرة ،رأنث ،4319 :ج.311 ،1
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بو :نَبا َّن ار َّد
ْو إرَ ْنبئ ،نَلَلب َ
َن اَ ْج َفب َ اْر َشبد َ َصْ َ َ
ْو رَ َجبأ َ
بك ،نَبا ْن رَ َجبأ َ
بدا)ُ ،نْ ُ
ْت د ْ
ل َداْت؟ نَد َ ( :ل َداْت َنبد ُر َل ُ
با َ
َار َك شِّات»(.)1
ونببت ببلو اأر بلاا ،يبباع َا ُسببو َ ارَّببئ

ب

اهلل ن نببئ وسب

ار لشببة ،وأنببد إر ب اجاشببدع ندج ب ر باه إلببدا نببدأ جببن

نببت ااصببدا اإجب اا او ارأندننببة

ارشس ب شنن شببن ارشهببدجانن واأا ببدا،

ولرببث ننببئ شفهب ابباا ارشونببع ارصمنببا ،نببأأر سب شدن ار داسببت ا ببت اهلل ناببئ ل دانببئ ارببات نا ببشن
ر ا صاأا إلنا ر ّأ نأوان اأرلاا ،نأنجا ارالت

دنَ :ند
اهلل ن نئ وس لارك« ،نَلَد َ َسْ َش ُ

ا؟
َن ُا َص ْابأ َ
َا ُسو َ ارّئ ّإاد إ ْا ُإّاد لأ َْاض نَبدا َس َواَ َص ّوْن َابد اْر َصْنب َ َص ْا َبأ ْن َاد َنَ ْن َابد ،نَهَب ْ رَبك َنبد َا ُسبو َ ارّبئ د ْ
نن»( ،)2ونابأشد اسبالا اربادت -لفبأ ارشيبدوا  -ن ب ر با ارصابأا ،اابا
نَأ ْ
َن َج َ
دن اْر ُش ْسب ش َ
ْت َسْ َش َ
ا َدا ُ
ارالببت

ب

اهلل ن نببئ وسب اببو ولفببض د ببردلئ رارأنببأ شإداببئ واصاببدا ر شسب شنن شإدابدا اابوانا ننببئ

اررشدنة ر جن  ،نأشا اراسو

اهلل ن نئ وس د بردلئ لر با ارصابأا وإبدن نشب ا جأنبأا نبا

شفاوع نت ناون ارلاد رأى ارفاا ن نأر وه نت راوله .
ثاني اً :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ند اسو اهلل

با َنْ ُن َغِّن ْباهُ ل َنبأه نَبا ْن رَب ْ َن ْسباَم ْ نَل َسبدائ
اهلل ن نبئ وسب َ « :ش ْبن َداَى ش ْبا ُإ ْ ُش ْا َإ اا

()3
نشببدن»  ،ونَببد َ َا ُسببو ُ اهلل َ بَّ ارَّببئُ َنَ ْنببئ َو َس بَّ َ (« :الَ
نَببا ْن رَ ب ْ َن ْسبباَم ْ نَل َلْلببئ َوَارب َ
بك دَ ْ ب َبف ُ
ع ْاإ َ

َر َسب َبن َّ
َر َسب َبن
َر َسب َّبادَ ،وا ْن اََ ُشبوا اََ ْش َاببدَ ،ورَإب ْبن َومُِّابوا د َْا ُ َسب ُإ ْ  ،إ ْن د ْ
بدس د ْ
بون :إ ْن د ْ
اَ ُإ ُ
وابوا إ َّش َفبةا ،اَلُورُب َ
اراب ُ

ِ
يحين ،ارلنبا :ش بم
( )1ارردإ ارَّا ْن َس ُدلوات ،شرشأ لن نلبأ اهلل،) 1661( ،
در ُ علقى الصقح ا
ُ
المسقتا ا
نمد( ،م ،)1لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة ،رأنث ،1111 :ج.412 ،3

نلبأ ارلبدأا

الم اغ ِ
ازي ،ا  :أَ .شداسأن ُجواس( ،م ،)3لناوو ،أاا اأن شبت،
( )2اروانأت ،شرشأ لن نشا ارسهشت ،) 0414( ،ا
ج.999 ،1
( )3شس  ،دلو اررسنن لن اررجدج ( ،) 1661ص ِ
قحي ُ ُمسقلِم ،انااب لبئ :دلبو
ا
َُ
لنو اأنإدا ارأورنة ،لدا لندن إون اراهت نن ارشاإا شن اإنشدن ،رأنث ،46 :ج،1

بهنا ارإاشبت( ،أ .م) ،ارانبدض،
.11
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()1
َّ
َسد ُوا نَ َ اَ ْ
ا ُشبوا)»  ،ونبد دن بدا
دس د ْ
َن اُ ْرسُاواَ ،وا ْن د َ
ارا ُ

اْرجهَدأ َإ َشةَ َن ْأ ن ْا َأ ُسْمَدن َجبد ا)» ( .)2ونبد

ب

َناَب
اهلل ن نبئ وسب (« :إ َّن ش ْبن د ْ

َّ
اهلل ن نبئ وسب (« :إ َّن ار بئَ رََن ْسبأَ ُ اْر َف ْل َبأ َن ْبوَ

ب

َن اُْاإ َباهُ نَبا َاا رَلَّ َبن ارَّبئُ َن ْل ابأا ُرجَّاَبئُ نَبد َ َنبد َا ِّ
بك
ا َا َج ْواُ َ
دشة َراَّب َنلُبو َ َشبد َش َا َف َ
بك إ ْا َداَْن َ
بو اْر ُش ْا َإ َبا د ْ
اْرل َن َ
و ش ْن َّ
ارادس)» (.)3
َونَاْن ُ
بوَ :نببد ا ُسببو َ ارَّببئ ،د ُّ ُّ
و َنب ْبن دَلببت ُن َل ْنب َبأ َ ْلببن اْر َجب َّبااح ا ببت اهلل ناببئ ،نَببد َ ُ « :نْب ُ
َ
َت اريببهَ َأا دَ ْإب َباُ
َّ
َش َاهُ لببدْر َش ْف ُاوع َوَاهَببدهُ َنببن اْر ُش ْا َإببا
َنَ ب ار ببئ َنب َّبل َو َج ب َّ ؟ نَببد َ َ ( :اُج ب نَببد َ إرَ ب َوا َجببد ا َ
]جَّلببداَ؛ نَ بأ َ
نَلَاََئُ)»(.)4
َّ
َّ َّ
بدن
و َن ب ْبن دَل ببت ُا َاْن ب َباَ ا ببت اهلل نا ببئ ،نَ ببد َ « :نَ ببد َ َا ُس ببو ُ اهلل َ ب ب ار ببئُ َنَ ْن ببئ َو َسب ب َ ( :إ َاا َإ ب َ
ماهَببد،
ا ْهب ُبا اأ َْاض َص ْنببا رَ ُإب ْ شب ْبن َل ْ
قور ابيق ان ُكم نَ َ
قورُكم ُ
بداُإ ْ َ ،ودَ ْ ا َنب ُ
ُشب َبا ُ
شق ا
ُمق ُ
اؤ ُإ ْ ص َنب َ
بدؤ ُإ ْ ُسب َبش َرد َ ُإ ْ  ،اوأ ُ
دَ
م ُن اأ َْاض َص ْنببا رَ ُإ ب ْ شب ْبن
بواُإ ْ إرَ ب ا َسببد ُإ ْ نَب َبل ْ
َوا َاا َإب َ
اؤ ُإ ْ يب َباَااُإ ْ َودَ ْ ا َنب ُ
ُشب َبا ُ
ُشب ُ
بدؤ ُإ ْ ُل َص َ َ ُإ ب ْ َ ،ود ُ
بدن د َ
()5
َّ
َّ
َّ
بدا
اَ ْهاَاد)»  .و َن ْبن َجبدلا ا بت اهلل نابئ نَبد َ « :نَبد َ َا ُسبو ُ ار بئ َ ب اهللُ َنَ ْنبئ َو َسب َ ( :إ َاا ْ
اساَ َي َ

َصدهُ َنْ ُني ْا َنَ ْنئ)»(.)6
َر ُأ ُإ ْ د َ
دَ

( )1ارااش ببات ،سقققنن الترمقققذي ،إا ببدا ارل ببا وار ب ب ة ،ل ببدا ش ببد ج ببد ن ببت اإرس ببدن وارف ببو ،ر ببأنث ،2111 :ج،3
.432

( )2ارااشات ،سنن الترمذي ،دلواا ار ان ،لدا شد جد دن

ارجهدأ ،رأنث ،2114 :ج،4

.41

َّ
آشُاوا َنَْن ُإ ْ د َْا ُ َس ُإ ْ } ،رأنث ،9102 :ج،5
س ُ
دا نَ ْورئَ :
اج َ ،ل ُ
نن ابن ام ا
{ند دَنُّهَد ارا َ
( )3الن شدجئُ ،
نن َ

.094

( )4ارملااات ،دلو ارلدس س نشدن لبن درشبأ ،) 1616( ،مسقند الشقاميين ،ارلنبا :رشبأت ارسب ت( ،م ،)1لنباوو،
شؤسسة اراسدرة ،رأنث ،3141 :ج،4

.319

( )5ارااشات ،سنن الترمذي ،إادا ار ان ،رأنث ،2299 :ج،4

.66

اج  ،لدا ارشسايدا شؤاشن ،رأنث ،3141 :ج،4
س ُ
نن ابن ام ا
( )6الن شدجئُ ،

.912
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َّ
َّ
بدوَا نَب ْبو إالَّ ُا ب ُبأوا أ َْا َي ببأ د َْش بباا ْ )»( .)1نوجل ببو ن ب ب
َ ب ب اهللُ َنَ ْن ببئ َو َسب ب َ َ (« :ش ببد ا َي ب َ

ونببد

ارشس ب إسببأا ارا ببنرة واإايببدأَ ،نببن دَلببت ُا َاْنب َباَ نَببد َ « :نَببد َ َا ُسببو ُ ارَّببئ َ بَّ ارَّببئُ َنَ ْنببئ َو َس بَّ َ :
َّ
َّ
نن َّ
نن
بنرةُ) ثَب ب َ َ
ارا ب ب َ
ث شب ب َبااا نَب ببدرُواَ :نب ببد َا ُسب ببو َ ار ب ببئ ر َشب ب ْبن ،نَب ببد َ ( :ر ب ببئ َورإاَدلب ببئ َوأَ َّشب ببة اْر ُش ْس ب ب ش َ
(ارب ب ِّبأ ُ
دشاه ْ )»(.)2
َو َن َّ
َنب ْبن دَلببت َاٍّا ارغ ببدات ا ببت اهلل ناببئ ،نَببد َ « :د َْو َ ببدات َص ن ببت َ بَّ ارَّببئُ َنَ ْنببئ َو َسبَّ َ ل َسب ْبل :
َش َااببت ل ُرب ِّ
با اْر َش َسببدإنن َوارب ُّبأُا ِّو
َش َااببت د ْ
َن د َْااُب َبا إرَ ب َشب ْبن ُاب َبو ُأواببتَ ،وَال د َْااُب ُبا إرَ ب َشب ْبن ُاب َبو نَب ْبونتَ ،ود َ
دَ
َن دَنُببو َ اْر َرب َّ
با
َن دَ ب َ ارب َّبار َ َوا ْن د َْأ َلب َبا ْ
َش َااببت د ْ
َش َااببت د ْ
َش َااببت د ْ
َسبأَ َ د َ
َن َال د ْ
وَ ،ود َ
َرب ابأا َيب ْبنادَ ،ود َ
شب ْباهُ ْ َ ،ود َ
َن دُ ْإث َا ش ْن نَ ْو َال َر ْبو َ َوَال نُ َّبوَ إ َّال
َن َال نأ ُ
ْص َاات نت اهلل رَ ْو َشةَ َال َ ،ودَ َش َاات د ْ
َش َاات د ْ
َوا ْن َإ َ
دن ُش ًّااَ ،ود َ
لدهلل نَاَّاهَد ش ْن َإ ْال اْر َجَّاة»(.)3
ثالث اً :قول الحق فضيلة .

ونببأ انالببا َا ُسببو ُ ارَّببئ َ بَّ ارَّببئُ َنَ ْنببئ َو َسبَّ َ نببأ إأال اريببص

للببو اررببا ارلنببا را سببئ،

َّ
َّ َّ
َّ
ت د َّ
َر ُبأ ُإ ْ َا ْ َسبئُ إ َاا َداَى
َن ْن دَلت َسفنأ اْر ُص ْأا ِّ
َن َا ُسو َ ار بئ َ ب ار بئُ َنَ ْنبئ َو َسب َ نَبد َ َ (« :ال َن ْرل َباَّن د َ
بنو
د َْش َا ارَّئ َنَ ْنئ ننئ َشلَ ا
بك ،نََنلُبو ُ َ :شبد َش َا َف َ
بدع َار َ
دال نَب َ َنلُبو ُ لبئ نََنْلَب ارَّبئَ َونَ ْبأ دَ َ َ
بك ،نََنلُبو ُ َ :صي ُ
َر َّ
َّ
َن اَ ْص َي )»(.)4
دس ،نََنلُو ُ  :د ََاد ُإ ْا ُ
ا دْ
و دَ
ارا َ

( )1ارلنهلت ،دلو لإا درشأ لن اررسنن ،الجامع لشعب اإليمان ،لدا شد اإا نبت م با ارربوا ج ،ربأنث،29111 :
ج،6

.11

( )2ارااشات ،سنن الترمذي ،لدا شد جد نت ارا نرة ،رأنث ،1692 :ج،3
( )3ارلنهلت ،دلو لإا درشأ لن اررسنن ،الجامع لشعب اإليمان ،لدا االصانبدا نبت
ج،1

.114

( )4الن رال  ،مسند أحمد بن حنبل ،رأنث ،11191 :ج،11

.313

.311
بأنة ارامبوع ،ربأنث،3119 :

25

رابع اً :حظر السب والقذف .

َّ
َّ َّ
بت ارَّببئُ َن ْاهَببد
راببا ارالببت شرشببأ َ ب ار ببئُ َنَ ْنببئ َو َس ب َ نببن سببا اأش بواوَ ،نب ْبن َند َي بةَ َا ب َ

و« :نَد َ َّ
او نَاَّاهُ ْ نَ ْأ دَ ْن َ ْوا إرَ َشد نَ َّأ ُشوا)»(.)1
نَدرَ ْ
ارال ُّت َ َّ ارَّئُ َنَ ْنئ َو َسَّ َ َ ( :ال اَ ُسُّلوا ْاأ َْش َو َ
ونن نلأ اهلل لبن نشبا لبن ارصمبدا ا بت اهلل ناهشبد نبد « :د َّ
َن َا ُسبو َ اهلل َ بَّ ارَّبئُ َنَ ْنبئ
َو َسَّ َ نَد َ ( :ا ْا ُإ ُاوا َش َردس َن َش ْواَد ُإ ْ َ ،و ُإ ُّوا َن ْن َش َسدو ه ْ )»(.)2
ودشد ارشس شون ارشف اون ل سا دو لأنة دو نشب ندسبأ ،ناابئ نلبدح اإبا شسبدو ه إاا إبدن ننبئ
ش ب رة اببأنو إرنببئ إدرارببانا شببن رببدره واراا نببا شببن نببوره وابباك االناببأا له ب وان ر ب اإببن ننببئ
ش

رة ن نجول(.)3
ن يبك دن رانبة اربادت وارافلنبا أندشبة شبن أندشبدو رشدنبة اررلبوا وابأنن وااسبنا شلبدأ

ارفلنببأ ارسببشرة ورإببن نببت رببأوأ نببأ اإ بااا لببدرغنا ناشسببدك ار سببدن واجببا نببت رببأوأ اإ بااا
لدآلصانن.
خامس اً :حرية العقيدة ألصحاب الديانات األخر .
إن صنا شثد ن

َّ َّ
ارالت شرشأ َ ار ئُ

رانة ارفلنأ أ ردا ارأندادو اأصاى او

َنَ ْنببئ َو َسبَّ َ شب ا ببداى اجباان نببت جاببوا ارجلنببا ارفالنببة( ،)4نلببد

ب

اهلل ن نببئ وسب نببت إادلببئ

إر ببنه « :وراجب باان وردي ببناهد جب بواا اهلل واش ببة شرش ببأ ارال ببت ن بب دا س ببه وش بباه ودا ببنه ودشب بواره
و ببد له ويببداأا ونيببنااه ولببنفه ودن ال نغنبباوا ششببد إببداوا ن نببئ وال نغنبباوا رلببد شببن رلببونه وال

( )1ارلصدات ،صحي البخاري ،إادا ارجاد ل ،لدا َشد ُن ْاهَ ش ْن َس ِّ
ا ْاأ َْش َواو ،رأنث ،1363 :ج،2
نن التِّرِمذي ،دلواا ارجاد ل ،رأنث ،1116 :ج.331 ،2
س ُ
( )2ارااشاتُ ،
( )3سدلا ،ارسنأ ،فق السنة،

.114

 11وشد لفأاد.

( )4ن بوان ،نلببأ ارإ بان  ،الوسققيط فققي القققانون الققدولي العققام لحقققوق اإلنسققان ،) 2114( ،نشببدن -اأاأن ،أاا
ارثلدنة ر ايا واراولن ،
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ش اه  ،وال نغناوا دسل د نن دسل نائ وال ااالد شن االدانائ ،وال وانهد شن وننهده ،وإ شد ارو دنأنه
شن ن ن دو إثنا ،ورنس ن نه أانة وال أ جدا نة وال نرياون وال نفياون وال نمأ دا ه جن ،
وشن سأ ننه رلد نلناه ارا ع نا ادرشنن وال شا وشنن لاجاان»(.)1
ا
و َن ْن َا ُسو ارَّئ َ َّ اهللُ َنَ ْنئ َو َسَّ َ نَد َ (« :د ََال َش ْن اََب َ ُش َفدا ابأا ،دَو ْاااَلَ َ بئُ ،د َْو َإَّ َبئُ نَ ْبو َ
دشة)»(.)2
مَدنَائ ،د َْو د َ
َص َا ش ْائُ َي ْناد ل َغ ْنا منا َا ْس ،نَأ ََاد َرج ُ
نجئُ َن ْوَ اْرل َن َ
ونببد دن بدا َ بَّ اهللُ َنَ ْنببئ َو َسبَّ َ نببت رببأنث آصببا(« :شببن آاى اشنبدا نأاببد ص ببشئُ ،وشببن إاببو
ص شئُ ص شائ نو ارلندشة)»(.)3

المطلب الثالث  :حرية ال رأي والتعبير في عهد الصحابة .
أوالً  :الشور في الدولة اإلسالمية .
االب ب ارص ببد ار ااي ببأون ا ب بوان اهلل ن ببنه ارشي ببدوا ن ببت دش ببا ارص ن ببة شا ببا ار را ببة اأورب ب ،
َّ
َّ
نفاأشهد اجاشدع ارشس شون نت سبلن ة لابت سبدنأ الااصبدا شبن نص بع اسبوراد َ ب اهللُ َنَ ْنبئ َو َسب َ
نت دشا ارشس شنن ورأث االسد لنن ارشهدجانن واأا دا ،اا ا ارشس شون ن

دلت لإا ا ت اهلل

نائ ص ن ة راسو اهلل َ َّ اهللُ َنَ ْنئ َو َسَّ َ (.)4

ِ
( )1ارلنهلببت ،دلببو لإببا درشببأ لببن اررسببنن ،) 1611( ،اد ِ
الئققل ُّ
قريعة ،ارلنببا :نلببأ
صققاحب الشق ا
النبققوة او امعرفققة أح قوال ا
ارشفمت ن فجت( ،م ،)1لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة ،لدا ونأ اجاان ،ج.416 ،1
سنن أبي اد ُاواد ،ا  :يبفنا اأاابؤوم ،وشرشبأ إدشب نباه
( )2دلو أاوأُ ،س نشدن لن اأيفث ّ
ارسجساداتُ ،) 2116(،
ل ت( ،م ،)1أشيا ،أاا اراسدرة ارفدرشنة ،لدا نت اراشت ،رأنث ،3112 :ج.911 ،4
ارشاَّلب ب ب ب ب ب ب ب ببت ،نب
( )3ن ب ب ب ببت ُ

ارببأنن لببن رسببد ارببأنن ارهاببأت ،) 1611( ،كنققز العمققال فققي سققنن األققوال واألفعققال،

ارلنببا :اريببنا لإببات رنببدات ،واريببنا

ب و ارسببلد( ،م ،)1لنبباوو ،شؤسسببة اراسببدرة ،رببأنث ،11613:ج،4

.392
( )4ارفن ت ،نلأ اررإن رسن ،) 1614( ،الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في اإلسالم ،أااسة شلدااة،
ارلداا  ،جدشفة ننن يشس ،إ نة اررلوا،

.993
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ث شبن لفبأ دلبت لإبا ،نشبا ،ثب نثشبدن ،ثب ن بت ا بت اهلل نباه جشنفبدا ،نو بفوا ر ص نبة
نواأا ببد واالفب بوا ارشببباهج اإسب ب شت ار بببرن ن ببت دشبببا ارص ن ببة ،نل ببأ ونب ب ص ب ب ع ل ببنن ارشهبببدجانن
واأا دا ننشن نص ع اسو اهلل َ َّ اهللُ َنَ ْنئ َو َسَّ َ لفبأ وندابئ ،ولفبأ شادنيبدو وشجبدأالو وا لبة
اأا ب ببدا نب ببت دن نإب ببون ره ب ب دشنب ببا ور شهب ببدجانن دشنب ببا ،واب ببأص دلب ببو لإب ببا ا ب ببت اهلل ناب ببئ نلدنفب ببئ
ارشهببدجاون واأا ببدا ،ونببد إ شاببئ ارشيببهوا« :دشببد لفببأ دنهببد اراببدس نبباات نببأ ورنببو ن ببنإ ورسببو
لصناإ  ،نان درساو نأنناوات ،وان دسأو نلوشوات ،ار أا دشداة ،وارإاا صنداة ،وار فنع شاإ
نوت ناأت را دلن ن ائ إن يد اهلل ،وارلبوت نبنإ
نأع نو ارجهدأ نت سلن اهلل إال

بفنع راب آصبا شابئ ارربا إن يبد اهلل ،ال

اله اهلل لدرا  ،وال نين نو نم ار درية إال نشه اهلل لدرل

دمنفوات شد دمفو اهلل واسورئ ،نااا ن نو اهلل واسورئ ،ن مدنة رت ن نإ  ،نوشوا إر

،

ب اإ

نارشإ اهلل»(.)1
ونت ارف وا اإس شنة ارادرنبة رف با ارص بد ار اايبأنن إبداوا نإوابون شجبدرس ر يبواى سبوا
ارشج س اأشبوت نبت ارفهبأ اأشبوت واربات إبدن ناإبون شبن اأسبا اأشونبة دو شج بس سبنشث موا بع
ارشجاش نت نهأ ارشأشون ،دو ارأنوان ارهشدنوات نت ارأورة ارفثشدانة(.)2
ثاني اً :حرب الردة عن اإلسالم و رأي الصحابة .
إداو لأانة ص نة دلت لإا ار أنا ا ت اهلل نائ للاد شدافت ارلإد وارشاابأنن ،ونبأ ديبدا
لفض ار ردلة وشاه نشا لن ارصمدا ن

ارص ن ة دلت لإا ار أنا ا ت اهلل ناهشد« ،نبت دن

نااإه وشد ا ن نئ شن شا ارلإد وناأر ه را ناشإن اإنشدن نت ن وله  ،ث ا لفأ ارك نلإون،
( )1الببن إثنببا ،دلببو ار بأا إسببشدنن لببن نشببا ،) 2113 ( ،ال ِب اد اايقققة و ِّ
الن اه اايقققة ،ارلنببا :نلببأاهلل لببن نلببأ ارشرسببن
ارااإت( ،م ،)1اراندض ،أاا ندر ارإاا ر ملدنة ،ج.296 ،1
( )2دلببو مدرببا،
ارفالنة،

ببونت ،) 1663( ،تطبيققق الشققريعة اإلسققالمية فققي الققبالد العربيققة( ،م ،)4ارلببداا  ،أاا اراه ببة

.34
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ندشاا ار أنا شبن اربك ودلبده»( ،)1ونابأشد اإباه نشبا لبن ارصمبدا ا بت اهلل نابئ للبو اسبو اهلل
َّ
َّ َّ
َّ
بع اُلَداب ُ َّ
بدس َونَ ْبأ نَبد َ َا ُسبو ُ
بت ارَّبئُ َن ْابئَُ :إ ْن َ
ارا َ
َا ُسو ُ ار ئ َ ب ار بئُ َنَ ْنبئ َو َسب َ « :نَلَبد َ ُن َش ُبا َا َ
َّ َّ
ارا َ َّ
َن دُنَداب َ َّ
ارَّئ َ َّ ارَّئُ َنَ ْنئ َو َسبَّ َ ( :دُش ْبا ُ
و دْ
بدس َراب َنلُورُبوا َال إرَبئَ إال ار بئُ نَ َش ْبن نَدرَهَبد نَلَ ْبأ َن َ ب َ
شِّات َشدرَئُ َوَا ْ َسئُ إ َّال ل َرلِّئ َور َس ُدلئُ َنَ ارَّئ)»(.)2
نلد رئ دلت لإا ار أنا ا ت اهلل ناهشد دن نلدا (إ َّال ل َرلِّئ) افات ارلإد  ،وجد و نلداابئ
ارلَإبد َ َر ُّ
ارلَإببد نَبا َّن َّ
ا َل ْبن َن ار َّب َ و َّ
بدال
با اْر َشببد َوارَّبئ رَب ْو َش َا ُفبوات نلَب ا
اريبهناَ « :وارَّبئ َأُنَبداَ َّن َشب ْبن نَ َّبا َ
َ
َّ
َّ َّ
َّ
َإ ُداوا ُن َؤُّأ َ
وائُ إرَ َا ُسو ار ئ َ ار ئُ َنَ ْنئ َو َس َ

رَلَداَْاُهُ ْ َنَ َش ْافبئ ،نَلَبد َ ُن َش ُبا :نَ َوارَّبئ َشبد ُا َبو إ َّال

و دََّائُ اْر َر ُّ
ا»(.)3
و ارَّئَ نَ ْأ َي َاَح َ ْأ َا دَلت َل ْإا رْلاَد نَ َف َاْن ُ
َن َداَْن ُ
دْ
ندا بدع ار ببردلة رلبو دلببت لإببا ار بأنا ونلب نشبا لببن ارصمببدا لبارك اربادت ،ثب نببد نشببا
لفبأ اربك؛ «واهلل رلبأ اجب إنشبدن دلبت لإبا لانشببدن اباه اأشبة جشنفبدا نببت نابد داب ارباأ »( ،)4ولببارك
نإبون دلبو لإبا نبأ إيببع رفشبا (وابو نادنيبئ) نببن ادرنبة نلهنبة شهشبة دج اببد ربئ ،وإدابو نبأ دلببو
نائ وات دن جش ة جد و نت اررأنث ارالوت اريانع ارات درباج لبئ نشبا ابت اربأرن ن ب وجبوا
شردالببة شببن شا ب ارلإببد را ب وان امببا لدريببهدأانن واببت نببو ارالببت َ بَّ ارَّببئُ َنَ ْنببئ َو َس بَّ َ ( :إ َّال
ل َرلِّئ) ،ونف ا إدن ادت دلو لإا نت راا ارشااأنن ادندا ش هشدا ،واو ارادت ارات اش نئ ملنفة ارشونع
رش

رة االس

وارشس شنن(.)5

( )1الن إثنا ،دلو ار أا إسشدنن لن نشا ،ال ِب اد ااية و ِّ
الن اه ااية ،ج،9

.342

( )2ارلصدات ،صحي البخاري ،إادا ارلإد  ،لدا وجوا ارلإد  ،رأنث ،1366 :ج،2

.111

( )3شس  ،صحي البخاري ،إادا اإنا د  ،لدا اإناأا لسان اسو اهلل ،رأنث ،1214 :ج،6
( )4لديشن  ،شرشأ درشأ ،) 1616( ،حروب الردة( ،م ،)1لناوو ،أاا ار إا،

.63

.24

( )5ار َّ َّلت ،ن ت شرشبأ ،) 2116( ،أبو بكقر الصقديق رضقي اهلل عنق شخصقيت وعصقره( ،م ،)1لنباوو ،أاا
ارشفانة،

.119
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ثالث اً :الرجوع عن ال رأي لل رأي اآلخر .
نا ببأشد اهب ب ارص ن ببة نش ببا ل ببن ارصم ببدا ا ببت اهلل نا ببئ ن ببن ارشغ ببدال ن ببت شه ببوا اراس ببد ،
اناا و سنأ ن نئ« ،صما نشا ا ت اهلل نائ نلد  :دال ال اغدروا نت
إداو شإاشة نت ارأاند دو الوى ناأ اهلل رإدن دوالإ لهد اسو اهلل

بأندو اراسبد نااهبد ربو

اهلل ن نئ وسب  ،شبد د بأا

نم اش دا شن اسد ئ وال لادائ نبوا اثاابت نيبا دوننبة ،نلدشبو إرنبئ اشب دا نلدربو :نبد نشبا ،نفمنابد اهلل
واراشا ب ببدس در ب ببنس اهلل س ب ببلردائ واف ب ببدر نل ب ببو  :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ














ﱍﱏ ﱐﱑﱒﱠ (اراس ببد  ،)11 :نل ببد نش ببا
ﱎ
ﱈﱉﱊﱋﱌ























ا ت اهلل نائ :د دلو اش دا ودصمأ نشا»(.)1
رابع اً :رأي الصحابة في تقسيم الغنائم الحربية .
نببت نهببأ ارص ن ببة نشببا لببن ارصمببدا ا ببت اهلل ناببئ داببئ رشببد نارببو داض ارف بااا واريببد دااأ
ارغداشون دن الس ن نه ونلدا آلنة ارغانشة ،نانض نشا واالس ارشس شون ر انلنن اأو نوانا نشا
ن

شد ناى ،واآلصا نانض ااا ارادت.
«دن نشببا لببن ارصمببدا ا ببت اهلل ناببئ دش ب أا ب شأناببة أشيببا ار ب  ،رإاببئ رشببد ديببإ

ن نئ اررد نت ار ا وا سلا شن أص هد ناو دو شن أص هد لدر

دش داد إ هبد

ب ردا أا هبد،

ونل شاه ياومدا لارواد ،نأشد شد اهبا ن نبئ ارشسب شون نابو شبن دنشدرهبد واوارنهبد ،وربووه لبدرلها
وارغ ل ببة ش ببن دا ببنهد نل ببأ اصا ببع نن ببئ :ن ببااا نش ببا ون ببت وشف ببدا ل ببن جلب ب إرب ب داه ببد ون ببع ن ب ب

ِ
السقن ِة او ِي
قن ُّ
ضقم ان ُ ِم ا
لمقا تا ا
( )1ارلاملت ،شرشأ لن درشأ لن دلت لإا ،) 1113( ،ا
الم اب ِّقي ُن ا
الجامعُ ألاحكام القُر ِن و ُ
الفُُرقاان (تفسير القُرطُِب ِّي) ،ارلنا :ايد سشنا ارلصدات( ،م ،)0اراندض ،أاا ندر ارإاا ،ج.44 ،5
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ارشس شنن ،ال الس لنن شن
ارللنا لن ارفوا ول

ا ن نهد شن ارغداشنن ،واجات

اه ن نه ون

شن لفأا  ،وااا

شد نااه اإشد »(.)1

لن الدح إر داهد ش ك ر غداشنن ،نالس لناه ن

«نأ نشا ارجدلنة نأااأ نس اأا نن ،وا نا اأا نن لنن ارشسب شنن ،نلبد ربئ شفبدا :واهلل
إاا رنإوان شد اإاه ،إاك إن نسشاهد ارنو إدن اران ارفان نت دنأت ارلو  ،ث نلنأون ،نن بنا اربك
إر اراج اروارأ دو ارش دا  ،ث نأات شن لفأا نو نسأون إرب اإسب

َشس َبأا واب ال نجبأون يبن دا،

نبدااا دشب اا نسب دورهب وآصباا  ،ن ببدا نشبا نإ ب ارابدس نبت نسب اأاض ،ثب اإبا إب

شفبدا إنببده

ن دا نشا إر نو شفدا»(.)2
نر بوا ،نوجببأ اراجب
«إن نشببا ا ببت اهلل ناببئ دااأ دن نلسب ارسبواأ لبنن ارشسب شنن نببأشا دن ُ
ن ببنلئ ث ثببة شببن ار رببنن ،نيببدوا نببت ارببك ،نلببد رببئ ن ببت لببن دلببت مدرببا ا ببت اهلل ناببئ :أنهب
نإواوا شدأ ر شس شنن ،نااإه »(.)3
«نببن اببدن شببور الببن نشببا نببد  :د ببدا اراببدس نببا اريببد نببنه لب

ا ببت اهلل ناببئ ،نببد :

نإالوا إر نشا لبن ارصمبدا ا بت اهلل نابئ :إن اباا ار بت اربات د بلاد ،ربك صشسبئ ،ورابد شبد للبت
رنس أرأ شائ يت  ،إشد

ا ارالت

اهلل ن نئ وس لصنلا ،نإاا نشا :رنس ن ّت شد ن ا ،

ورإات دن هد ر شس شنن ،نااجفوه ارإادا وااجفه »(.)4

( )1الن شااوا ،شرشأ لن شإا 1220( ،م) ،مختصر تَاريخ ِدم ْشق البن سانا،ر حتقيق :وحييقا نحاسقوآ حونق ح ،
(ط ،)1دمش ،:دنو نحفك  ،ج،0

.130

( )2الن نسدإا ،ن ت لن اررسن لن الة اهلل ،تااري امدي انة دمشق ،ج،1
( )3الن نسدإا ،ن ت لن اررسن لن الة اهلل ،تااري امدي انة دمشق ،ج،1
( )4الن نسدإا ،ن ت لن اررسن لن الة اهلل ،تااري امدي انة دمشق ،ج،1

.045
.043
.042

20

نلو ارلد ت دلو نوسع نت ارف ا ارفلدست« :إن ادت ارص ن ة نشا لن ارصمدا ا ت اهلل
ناببئ ،شببن االشااببدع شببن نسببشة اأا ببنن لببنن شببن اناارهببد ،إببدن اوننلبدا شببن اهلل ،إببدن رببئ ننشببد

ببا ،

وننئ إداو ارصنا رجشن ارشس شنن»(.)1
خامس اً :الدعوة للدين اإلسالمي بالحسنى ،وحرية العقيدة ألهل الذمة .
نببن لنببأ لببن دس ب نببن دلنببئ نببد « :سببشفو نشببا لببن ارصمببدا ا ببت اهلل ناببئ نلببو رفجببول
ا ااانة :دس شت دناهد ارفجبول اسب شت ،إن اهلل لفبث شرشبأا لبدررا ،ندربو :دابد نجبول إلنبا وارشبوو
إر نانا ،نلد نشا :ار ه ديهأ ،وا نورئ افدر َ ( :ال إ ْإااهَ نت ِّ
ارأنن)( .سوا ارللا.)2(»)152 :
وناأ نا لنو ارشلأس ند ارص ن ة نشا لن ارصمدا ا ت اهلل نائ أا هد نت إادلبئ« :لسب
اهلل ارارشن ارارن  ،ااا شد دنم نلأاهلل نشا دشنا ارشؤشانن دا إن ند شن اأشدن ،دنمدا دشدابدا
أا سببه ودش بواره ورإاد سببه و ب لداه وسببلنشهد ولان هببد وسببد ا ش اهببد ،داببئ ال اسببإن إاد سببه  ،وال
اهببأ وال ناببال

شاهببد وال شببن رنلاببد وال شببن

ب نله  ،وال شببن يببت شببن دشبواره  ،وال نإااببون ن ب

أناه  ،وال ن دا درأ شاه »(.)3
ونببأ انببض ارص ن ببة نشببا لببن ارصمببدا ا ببت اهلل ناببئ ار ب
إدااهد رن

أاص ب ارإانسببة ،ناببأشد أنببده

ت أاص إانسة ارلندشة لدنالدااد شن لنوو اهلل ،را ال ن ف ارشس شون شث ئ ،ونصاجبوا

ارا داى شن إانساه  ،لرجة نند نشا ا ت اهلل نائ لدر

ننهد نا بل شسبجأا ،وصباج ا بت

( )1ارلد ت دلو نوسع ،نفلوا لن إلااان  ،) 0424( ،كتاب الخراج( ،أ .م) ،لناوو ،أاا ارشفانة،

.12

( )2ارلاملت ،شرشأ لن درشأ لن دلت لإا ،تفسير القُرطُِب ِّي ،ج،3
الملقو ( تاقاري ُ الط اب ِقري) ،ارلنبا :شرشبأ دلبت
( )3ارملات ،دلبو جف با شرشبأ لبن َجانبا ،) 0422( ،تاقاري ُ الرسقل او ُ
إلااان ( ،م ،)1أاا ارشفداع لش ا ،ج.994 ،1
ار
.111
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اهلل نائ شن ارإانسة و

ر شسبنرننن إاد سبه ارابت اسباور

صداجهد ،ونأ دندأ نشاو لن ارفبد

ن نهد اراوشدن ل ودندأ (لاندشنن) إر إاسنئ وشارئ اررانة ارأنانة(.)1

المطلب ال رابع  :أئمة المذاهب اإلسالمية وحرية ال رأي والتعبير .
دت
اوى نببن اأ شببة نببوره لرانببة ار بادت وارافلنببا ،وشلورببة ( :دانببت َ بواا َنراَش ب ُ َ
ارصمببأ ،و ا ُ
َ نات َصمأ َنراَش ُ ار َّ واا) ،ااه ندنأ د ورنة ناأ ار لهد نت ار اوع ،وات اُساَصأ ننشبد َنراشب ُّ
ُ
ارا ب َّبن ش ببن ارشس ببد  ،وار ببك لف ببأ دن نجاه ببأ ار لن ببئ ن ببت ارلر ببث ن ببت ارشس ببأرة واراا ببا ن ببت إدن ببة اآل اا
بواا ،وإربد ارفأنبأ شبن ارلوانبأ اأ بورنة،

باا ر
اأصاى ودأراهد وشن ثَّ ال ناى إال ادندا وارأا دن ُ

با ننهببد اراب ُّبن نببت الببأنا
نببنشإن اَفشببن ُ ابباه ارلدنببأ واسبباصأاشهد نببت شفاب شاببدرت اررنببد  ،رنب ُ
بث َنغ ب ُ
أون دن َن
اأشوا ،ن نجأا لأرأاد ْ
دن ُن ّاله ا َسئُ َنن ارونوع نت ارادت ارصدمئ ،ورإن َ

َ ارك إرب

ارش َسّشدو.
ُ
ونببأ إببدن رإلشببد دلببت ران ببة شلورببة يببهنا رببنن س ب

نببن آ اا لفببض اجببد ارببأنن نببت ن ببشة

ارشصدر نن رادنئ رنث ند « :ن شاد ااا ادت واو شن وجهبة اااابد

بواا نراشب ارصمبأ وشبن وجهبة

ااا نااد صمأ نراش ار واا وشن داداد لغنا شائ ن لاده»(.)2
ونلببو اريببنا لنببن ارببأنن لببن اجببن  ،واببو شببن ن شببد ارشببااا اررا ببت« :إاا س ب اد نببن شبباالاد
وش ببااا شصدر نا ببد ن ببت ار بباوع نج ببا ن نا ببد دن اجن ببا :لب بأن ش بباالاد
شصدر ناد صمأ نراش ار واا؛ أاك رو نمفو ارلو ر ن

ب بواا نراش ب ارصم ببأ وش ببااا

نوراد»(.)3

( )1ببلوت ،شرشببأ س ب ن شرشببأ ،) 1666( ،الحريققات العامقققة فقققي اإلسقققالم( ،أ .م) ،اإسببإاأانة ،شؤسسببة يببلدا
ارجدشفة،

.19

( )2واسا ااا ارلو إر اإشد اريدنفت.
( )3الن اجبن  ،زين الدين بن إبراهيم ،) 0444( ،األشباه والنظائر على مقذهب أبقي حنيفقة النعمقان ،ارلنبا :اريبنا
لإاند نشنااو( ،م ،)0لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة ،ج،0

 .901واسا ارلو رإلشد دلت ردشأ ارغلارت.
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ال نص ب دن اصببا ع اآل اا شرشببوأ واببدن إاا رب ناجببدول اررببأوأ ،أاببئ ناشببت ارإ ببد او ارالأنببة
وااللأاننببة نببت ارشببا  ،وا ببل رانببة ارافلنببا نببن ار بادت رشجاش ب
اررانة نأات لدرادت ارشصدرع ،ونهت ار ا

ببرن سببدر  ،أن اببونا شث ب ابباه

رشلدوشة اريإوك واريلهدو ،وأن ارادت ارشبأن لدربأرن

او ارات نلل  ،وارللنة اااا ج بد شبن ا لبد ا سبهد ،واإسب

ال نللب االسبالأاأ سبوا إبدن سندسبندا

دو ن شنبدا دو نإانبدا ،أاببئ نصاببا رانبة اربادت ونجفب اأشببة راننببة ،نب نالغببت دن اشاب لسببا شصدر ببة
ارس ع ،دو ارجشهوا ،دو االجشدع نن ادت ال نصاج نن رأوأ ارإادا ارإان وارساة ارالونة(.)1
نلأ سدأو ارشاااا ار لهنة اأالفة اإس شنة ورانو نلبوالا وارا ااشبدا إلنب اا ل
اأ شة اأالفة وصأشداه ور نأا ارال نأ اأنش إال نت

ب جهبوأ ا شبا

أوا ارشاف لنن ارغ  ،ونأ اه اأ شبة

نن ارال نأ اأنشب  ،وإبدن ارصب ع شوجبوأا نبت ن با اأ شبة ارشالبوننن ارإلبدا :دلبت ران بة وشدربك
واريدنفت ،ودرشأ ،وارثوات ،واأولانت ،و ناا  ،ورب نباوا ننبئ ي ًّباا ،ورب نربدو دربأ شباه دن نرشب
اآلصانن ن
س

ادنئ لدرفاع ،دو ناهشه نت ن شه دو أناه شن دج شصدر اه رئ.

اإشد اريدنفت نلن رئ :ا ا

ت ص ع شن نلّأ شدرإدا؟ نداافأ وند  :درسو د

ت صع

شدربكس نشدربك يبنا اريبدنفت اربات دنبدأه نوا بأ إثنبا جشبة ،نبأاإا ن ب اباا اربات نبد  :إاابد اابواع دن
ا

ت ص ع ارشدرإنة ،أاه نصدر وااد نت ديند  ،وارص ندو ارات لناه نت ار ب

شبث ا نبت ارجهبا

لدرلسش ة دو ارا ا لدرانة ،دو نت لفض اأيند ارنسنا ارل ن ة ،وإارك لنائ ولنن اررا نة ص نبدو ال
المب لهببد ار ب  ،شب ارببك إ ببئ نببان ابؤال اأ شببة رنسبوا اب ارف شببد إ هب  ،لب نبت لشببداه شببن اببو

( )1ارااش بوات ،شرشببأ شل ببوأ( ،أ .و) ،حريققة التعبيققر عققن القرأي وحققدودها فققي ضققوء التعققاليم اإلسققالمية ،شجشب
ار لئ اإس شت نت ارهاأ( ،أ .م) ،لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة،

.22-22
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دا ر الدع ودا ر ف ؛ ندإشد ار نث لن سفأ ندر ش ا إدن دن دا ندرشدا ج ن ا إلنب اا ،وربئ دن بدا
دالدع ،وان ر نإن رئ شؤر بدو وال شبااا شالب  ،وإبارك اإشبد اأو النبت دلبو نلبأارارشن نبدر اريبد
نت لشدائ ،ورئ دن دا دالدع ،ورئ ا شنا إثناون ،ورإن ارشجش وارأ ،نإ ه نال اآلصبا إاا اهبا ربئ
ارربا شب درببأا  ،نبااه نالبباؤن شبن ارصمبأ ونلورببون را شبااه  :إاا اا ب رإب ارصمبأ نببت نورابد نب
االفوه ،االفوا اررا وصاوا لئ(.)1
و َّ
سج رإلشبد شدربك لبن دابس شون بئ ارابدانصت لفبأ شبد دربع إادلبئ اريبهنا «(ارشومبأ)» لاإ نبع
شن ارص ن ة ارفلدست دلت جف ا ارشا وا ،نلأ دااأ ارشا بوا دن نرشب ارابدس ن ب شبد ننبئ شبن آ اا
ندش ببد رأور ببة ارص ن ببة ،ن ا ببل ل ببئ
ودرإببد لسب ب مدن ارأور ببة ،ولفل ببدا دص بباى :دااأ دن نجفبب شا ببئ نداواب بدا ًّ
ارإدنة ،واُ غت اآل اا واالجاهدأاو اأصاى ،ندروا :رشد رج ارشا وا ند رشدربك« ،نبأ نلشبو دن آشبا
لإالك ااه ارات

ا اهد ،نااسا ،ث دلفث نت إ ش ا شن دش دا ارشس شنن شاهد اسبصة ،وآشباا

لأن نفش وا لشد ننهد ،وال نافأوه إر

ناه ،نلد  :ند دشنا ارشؤشانن ال ا ف ااا ،نان ارادس نأ سللو

إرنه دندونب  ،وسبشفوا دردأنبث ،واووا اوانبدو ،ودصبا إب نبو لشبد سبلا إربنه  ،ودابوا لبئ شبن اصبا ع
ارادس ،نأع ارادس وشد اصادا دا إ ل أ شاه أا سه »(.)2
ونرإ اسلة ااه ارل ة إر ارص ن ة ارفلدست اداون اراينأ« ،ودائ يدوا شدرإبدا نبت دن نف با
ارشومأ نت ارإفلة ،ونرشب ارابدس ن ب شبد ننبئ ،نلبد  :ال ا فب نبان د بردا اسبو ارّبئ

ب

ارّبئ

ن نببئ وسب اصا بوا نببت ار بباوع ،وا انبوا نببت ارل ببأان ،وإب سبباة ش ببو ،نببد  :ونلببك ارّببئ نببد دلببد نلببأ

( )1الن انشنة ،درشأ نلأ ارر بن ( ،أ .و) ،الفرققان بقين أوليقاء القرحمن وأوليقاء الشقيطان ،ارلنبا :ن بت لبن ابدنع
اريروأ ،اراندض،

.022

( )2شص ببوع ،شرشببأ لببن نشببا ندس ب  ،) 1113( ،شققجرة النققور الزكيققة فققي طبقققات المالكيققة ،ارلنببا :نلببأ ارشجنببأ
رندات( ،م ،)0لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة ،ج،0

.92-92
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ارّببئ»( ،)1نشا ب اإشببد شدرببك لببن داببس ،واببو ثببدات ا شببة ارشبباااا ار لهنببة اأالفببة ناببأ دا ب ارسبباة
وارجشدنببة ،إن أ ن ب يببن

نااشببد نببأ ن ب نببأ ا ب ا لببدا اررانببة ار إانببة ،واالصببا ع إاشببد

نإون نت ار اوع االجاهدأنة ،ودشد د و ارأنن ونلد أه ،ناائ ال نجول االصا ع ننهد.

( )1شص وع ،شرشأ لن نشا ندس  ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،

.92
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الفصل ال رابع

الضمانات الشرعية والقانونية في حق حرية ال رأي والتعبير
نا شن اررا نت رانبة ارب دات وارافلنبا ربانانن شا لشابنن ال نللب ار
إربأااشد أون اأصبباى ،اأورب ؛ رانببة ارب دات ،وارثدانببة؛ رانببة ارافلنببا ،إن

ب لناهشبد دو ششداسبة
بشدن ششداسببة ابباا اررببا

لشثدلة اراإن واأسدس رلاد ارشجاش اإاسدات ،واموناه واساشااا للد ئ ،واشا اأنااأ لئ ،وايبااإه
نببت إأاا اررنببد ارفدشببة ،و ببشدن اررإ ب ارببأنشلاامت ارس ب ن  ،لشادلفببة شببد نجببات ننببئ ،والببأا ار بادت
ل والم ااانت نن ارشجاش ودشائ واسال اااه(.)1

المبحث األول :ضمانات الشريعة اإلسالمية في حرية ال رأي والتعبير.
إن اروث ببد ا ارو ببفنة ارشر ن ببة وارأورن ببة ارصد ببة لرل ببوا اإاس ببدن ودلالا ببد ل ببدرمل اإنب ب ن
ارفدرشت ررلوا اإاسدن ار بدأا نبن اأشب ارشاربأ رب او ب رهبد ار بشدادو ار لشبة ررشدناهبد شبن
اإااهدك ،نلدراجوع إر شواأ اإن ن ارفدرشت ررلوا اإاسدن اجأ دائ ر نرأأ اروسبد
رشا دت اناأا ن

رلوا اإاسدن ،ولصد ة شد نإون شن ااه اروسد

ارفببدرشت ،واإا ب لببانااأ ا ب

وار شدادو ن

نببد شببله نببت ارشببدأ ( )11شببن اإن ب ن( ،)2إا واأ ارببا

وار بشدادو
ارشساوى
إشببد ن ببت:

«رإ ب نبباأ اررببا نببت اراشا ب لااببد اجاشببدنت وأورببت ،نشإببن دن اارلببا نببت ا ببئ اررلببوا واررانببدو
ارشا و

ن نهد نت ااا اإن ن ارللدا ادشدا»(.)3

( )1دنببوا ،ا بلاا ،) 2111( ،حريققة ال قرأي والتعبيققر فققي منققاطق السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية :دراسققة ف قي ضققوء
المواثيق الدولية لحقوق اإل نسان والتشريعات الفلسطينية( ،أ .م) ،اا اهلل -ن سمنن ،شؤسسة اررا،

( )2دلو صلن  ،شرشأ نلأ ارس

إدش  ،حقوق اإلنسان في شريعة اإلسالم (النظرية والتطبيق)،

.2

.91

( )3اإن ن ارفدرشت ررلوا اإاسبدن ،دناشبأ وايبا لشوجبا نبااا ارجشفنبة ارفدشبة رةشب ارشاربأ ( 211دربع) (،أ-
 ،)3ارشؤاخ /11( :إداون اأو  /أنسبشلا .) 1641/شونب اأشب ارشاربأ  ،اإلعقالن العقالمي لحققوق اإلنسقان،
ادانا ارلندا . 1104 /3 /14 :

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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إشببد ا ببشن اإن ب ن ارببان اا شببن اراردن ب ن ب ا و ببئ دو إسببد
ر شصدر ببة ،وارببك نببت ارشببدأ ( )31شببن اإنب ن( ،)1إا واأ ارببا
ارو ن نأ ااموا ه ن

دت ا ٍّ نجول اأون ئ ن
ُّ

اأون هببد أون ارأنببأ ج ب ال

إشببد ن ببت« :رببنس نببت ابباا اإنب ن

دت ر ٍّ
با
دت نباأَّ ،
اصون دنَّة أورة دو جشدنبة ،دو ِّ

اررانببدو ارشا ببو
بأت نف ب نهببأع إر ب اببأ ٍّ
بأت ايببدم دو لب ِّ
نببت ارلنببد لب ِّ
دت شببن اررلببوا و ِّ

ن نهببد

ننئ»(.)2
إن اروثببد ا ارأورنببة ارصد ببة لرلببوا اإاسببدن إببدإن ن ارفببدرشت ررلببوا اإاسببدن واإا دننببدو
ارأورن ببة ار رل ببة ر ببئ رب ب اب با

ارإ ن ببة ل ببشدن رل ببوا اإاس ببدن ورب ب ا ب ب

ب باارة ن ب ب اروس ببد

ار ببشدادو ار لشببة ررشدنببة ابباه اررلببوا ،واإا ببو لببدرا

نب

بباوا

ببندااهد نلببم نببن مانببا

إ بأاا لنداببدو اإأااببة ،للمب ارااببا نببن رلنلبة ااهدشهببد لدااهببدك رلبوا اإاسببدن ،إشببد داهبد رب افببم
اررا رأوربة شبن اربأو نبت ارابأص نبت يبؤون أوربة دصباى لدسب رلبوا اإاسبدن ،وشب اباا إ بئ نااابد
ابباى اآلن لفببض ارببأو ارببدو اراببأص نببت يببؤون ارببأو اأصبباى لدسب رشدنببة رلببوا اإاسببدن ،وااا
إداو ال اسامن اراأص نسإاندا نااهد افش ن

إثدا ارادت ارفد ارفدرشت

أ ارأورة ارات اااهإو

ننهد رلوا اإاسدن نن مانا إ أاا ارلندادو واإأاادو ،ونت اروان دن شث اباا ارابأص ال نبؤأت
إر ب ونببع دنشببد اااهببدك رلببوا اإاسببدن ،إا دن شثب ب ابباه ارلنداببدو واإأااببدو ا ببمأ أا ش بدا إش ببد
لاإانا اسشت شن ارأورة ارشاهشة ،دو ان هد اراأص نت يؤواهد ارأاص نة(.)3

( )1ارمنببدا ،ن ببت لببن نلببأ ارببارشن ،) 2111( ،حقققوق اإلنسققان فققي الحققرب والسققالم بققين الشققريعة اإلسققالمية
والقانون الدولي العام( ،م ،)1اراندض ،شإالة اراولة،

.111

( )2شون اأش ارشارأ  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،ادانا ارلندا . 1104 /3 /14 :
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

( )3نلأ ارهدأت ،شداا ،) 1614( ،حقوق اإلنسان ،قيمتها القانونية وأثرها علقى بعقض فقروع الققانون الوضقعي،
ارلداا  ،أاا اراه ة ارفالنة،

.123
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إشد دن ااا اأس وا ر أندع نن رلوا اإاسدن ورشدناهد نباالم ااالدمبدا نونبدا لردربة ارف نبدو
لببنن ارببأو  ،نلببأ الببنن شببن ارششداسببدو ارفش نببة داببئ ال نسبباصأ إال رناشببد اسببو ارف نببدو لببنن ارببأو
ارشفانبة ،ننسبباصأ شببن لببدا ارايبهنا وارااأنببأ لدرأورببة اراببت اااهببك ننهبد رلببوا اإاسببدن ودرندابدا ن ب
اأشا إر ناض ر دا انا دأت ن نهد إاا إداو شغ ولدا ن نهد شن ارلبوى ارفاشب  ،والبنن دن بدا
دن ار ببأو ارإل بباى اس بباصأ شثب ب ا بباا اأسب ب وا ال ررشدن ببة رل ببوا اإاس ببدن ن ببت اااه ببد ،ورإ ببن لل ببأ
ار ببغم ن ب ارأورببة اأصبباى ،وربباا رناشببد اإببون ارف نببدو منلببة لببنن ارببأو ارشفانببة نببان إب ا شاهشببد
اا ن ارايهنا لدأصاى ،ورو إدن ثشن ارك او اراغد ت نن اااهدك رلوا اإاسدن(.)1
أما الحماية الحقيقية والضمانات األكيدة لحقوق اإلنسقان نهبت شوجبوأ نبت ا بو
ارإان  ،وارساة ارالونة ارشمها ن

يإ دواشا واواه ايانفنة ،إا ند اراسبو

ب

ارلباآن

اهلل ن نبئ وسب

لاملنله ببد وا ببوننا اررشدن ببدو وار ببشدادو ارا ببت اإ ب ب ارلنله ببد لدنالداا ببد شار ببة إرهن ببة ااشاب ب لدرهنل ببة
واإراب اا  ،ال نشإببن ش ببدأااهد دو اراردنب ن نهببد ،إشبد ااشاب للببو شفاونببة ا ببل ارببا س ارليببات ن ب
ارص وع رهد واالشاثد رل اااااهد(.)2
نهاه اررلوا نت اريانفة اإس شنة افأ واجلدو ياننة ش لشبة وابت شرشنبة لدر بشدادو ارابت
اإ ب ارلنلهببد ،ورنسببو نلببم رلونبدا ملنفنببة رإلاسببدن وو ببدند اببأن ارببأو الراااشهببد واالنابااع لهببد
نلم شن نا

دشن رهد(.)3

( )1نلأ ارهدأت ،شداا ،حقوق اإلنسان ،قيمتها القانونية وأثرها على بعض فروع القانون الوضعي،
( )2دلو صلن  ،شرشأ نلأ ارس

إدش  ،حقوق اإلنسان في شريعة اإلسالم (النظرية والتطبيق)،

.124
.91

( )3ارمندا ،ن ت لن نلأ اربارشن ،حقوق اإلنسقان فقي الحقرب والسقالم بقين الشقريعة اإلسقالمية والققانون القدولي
العام،

.196
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المطلب األول :الفتاو الشرعية والتطبيقات الشرعية.
اشا ببئ اريبانفة اإسب شنة لإثنببا شببن اأرإببد اريبباننة اراببت افالببا شاهب اا الناببأاأاد لببدرافلنا
اإاسدات ،ونت ااا ارشلد لندن رانة ارافلنا ،ورا اراجوع ننئ شد ر نإن ثشة

اا ن

ارغنا.

أوالً  :حرية التعبير اإل نساني وصوره في الفق اإلسالمي.
اأ

ارفد نت ار لئ اإسب شت دن افلنبا اإاسبدن نبن إااأابئ ال نص ب أنبة يبإ نة؛ «أن

دس وا ارافلنا نا شل وأ رااابئ ،وااشبد ابو نبااأ ر أالربة ن ب ا بك اإااأ  ،نبااا وجبأ شبد نبأ ن نهبد
نلأ ارلا ارشااأ»(.)1
نلبو البن ارلبن ارجولنبة« :إن اهلل افبدر و ب اأر ببدا لبنن نلبدأه افان بدا وأالربة ن ب شبد نببت
ا وسه  ،نااا دااأ درأا شن اآلصا ين دا نانئ لشااأه وشد نت ا سئ ل ائ ،وااا ن
وارشلد أ درإدشهد لواسمة اأر دا ،ور نااا ا ك اأرإد ن
نف دو نو  ،وال ن

ا ك اإااأاو

شجاأ شد نت ارا وس شن نا أالرة

شجاأ در دا ش ارف لأن ارشاإ لهبد رب نباأ شفدانهبد ورب نربم لهبد ن شبدا ،لب

اجدول رةشة نشد رأثو لئ دا سهد شد ر افش لئ دو اإ لئ واجدول رهد نشد اإ شو لئ شصم بة دو
ادسنة دو شإااة دو نا ندرشة لئ إاا ر اإن شانأ رشفا شد اإ شو لئ دو ند بأ ارنبئ نبااا اجاشب
ارل أ وارأالرة ارلورنة دو ار ف نة اااا اررإ ااه ندنأ اريانفة»(.)2
واسبباثاد شببن ابباا اأ ب ارفببد نببت رانببة اصانببدا

ببوا ارافلنببا نااببئ نجببا اإرا ب ال لدر ببن

ارشرأأ رشا شإدسبا صد بة شثب ؛ ارامبا لدريبهدأانن ،واإانبدن لدرفلبدأاو ن ب وجههبد اربوااأ رشبن
دااأ ار ن هد وار ول لثوالهد.

( )1ا رت ،سفأ ارأنن شسفأ ،حقوق اإلنسان في اإلسالم،

.111

( )2الن نن ارجولنة ،شرشأ لن دلت لإبا لبن دنبوا ،) 0423( ،إعقالم المقوقعين عقن رب العقالمين( ،فقق حنبلقي)،
ارلنا :مئ نلأ اراؤوع سفأ( ،أ .م) ،لناوو ،أاا ارجن  ،ج،3

.015

11

ونببت ارشفببدش و اررندانببة نبباى لفببض ار لهببد
ارات ن

بباوا ارالنببأ لأسب وا افلنببات صببد

نببت ا ببك

ارسَ ( ،)1ال نافلأ ل ا ارلن
ت اغننا افلنا إايد هد إر رلس دو شراوا ،وشائ :لأن نلأ َّ

ع ،دو شد اياا شاهشد ،لأنوى واوأ ااا ار ا نبت ارربأنث ارشثلبو
ارسَ  ،دو َّ
ل ال لأ شن ر ا َّ
ارسَ ُ
ص

رشياوننائ ارات واأو ن

ارلندس( ،)2وشن ارك شد ا

ن نئ ُلنَا شن ارشااا اررا تَ « :ال

ارسَ َ أ َّ
َن َال َن ْا َفل َبأ دَ ْ ب ا أََّابئُ َل ْنب ُ شبد ربنس ن ْا َبأ ْاإ ْا َسبدن َودََّابئُ َش ْاهبت نابئ
َن ْا َفل ُأ َّإال لَ ْا َّ
دس د ْ
َن اْرل َن َ
َن َّ
َّإال د َّ
ارسَ »( ،)3دو لأنوى دن ااا ار ا و ب رهباا ارابوع شبن ارافدشب نبااا
ع َوَاَأ ل َج َواله لَ ْا َّ
اري ْا َ
اسالأروا لئ ر ادا آصا إدرلن شث ا اصا م شفئ ،ن نشإن اراشننل لناهشد ،ولهاا ند لفض شن ن شد
ارشااا اريبدنفت« :ال نافلبأ ارسَّبَ ل با ارلنب  ،نبااا نلبأ ل با ارلنب إبدن لنفبدا وال نيباام ننبئ نبلض
ارفوض نت ارشج س ،أن َّ
ارسَ
وشببن ارببك دن بدا :شببد اب

نا ارلن ن نافلأ ل ائ»(.)4
ن نببئ شببااا اريببدنفنة وشببااا اررادل ببة لببأن نلببأ اراإببدح ال نافلببأ

ل ببا ارلن ب دو ارهلببة دو ار ببأنة شببث ا ،ل ب ال لببأ شببن ر ببا اإاإببدح دو اراببلونج دو شببد ايبباا شاهشببد،
لأنوى نبأ ار بلس لبنن ا بك ارفلبوأ ،ودن بدا رإبون نلبأ اراإبدح نا بشن شفبدات نلدأنبة شر بة شاهبد
الاغد ارورأ راإثنا اأشة(.)5
َّ
(َّ )1
ارسبَ ُ  :اراَّ ْسب ُ
نع ،د ْ
َس بَ َ َسب َ
ا ببم ح ار لهببد  :لن ب يببت
شدأ  :س  ،س ع.

َشببأ شف ببو  ،ونببت
َس بَ َ
إاا د ْ
ع واببو دَن افمببت االبدا ون ببة نببت سب ْفة ٍ شف وشببة إرب د َ
شو ببوع نببت اراشببة لببثشن شفج ب  .الببن شااببوا ،شرشببأ لببن شإببا  ،لسققان العققرب،

َّ
َّ َّ
( )2اررأنث ارشيدا إرنئ اوَ :ن ْن ْالن َنلَّدس َا ت ارَّئُ َن ْاهُ َشد نَد َ « :نَأ َ َّ
ارال ُّت َ ب ار بئُ َنَْنبئ َو َسب َ ا ْر َشأ َنابةَ َو ُاب ْ
َ
َجب َش ْفُبو )».
د
ب
ر
إ
بو
ف
ش
ن
ل
و
و
بو
ف
ش
ب
ن
إ
بت
ن
بت
ي
بت
ن
ع
ب
َس
َّبااَْنن َواربثَّ َ َ
ث ،نَلَبد َ َ ( :ش ْبن د ْ َ َ
ون لدراَّ ْشا ارس َ
َ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ
ُن ْس ُ َ
ارلصدات ،شرشأ لن إسشدنن  ،صحي البخاري ،إادا ارس  ،لبدا ارسب نبت ولن شف بو  ،ربأنث ،2241 :ج،3
.11

( )3ارإدسببدات اررا ببت ،ن ب

ارببأنن دلببو لإببا لببن شسببفوأ ،) 1612 ( ،بققدائع الصققنائع فققي ترتيققب الش قرائع( ،فق ق

حنفي)( ،أ .م) ،لناوو ،أاا ارإادا ارفالت ،ج،1

.211

المهققذب فققي فق ق اإلمققام الشققافعي ،ارلنببا:
( )4دلببو إسببردا اريببناالت ،إل بااان لببن ن ببت لببن نوسببعُ ،) 1662 ( ،
شرشأ ارلرن ت( ،م ،)1لناوو ،ارأاا اريدشنة ،ج،3

( )5ا رت ،سفأ ارأنن شسفأ ،حقوق اإلنسان في اإلسالم،

.191

.112

10

ونبباى جشهببوا ار لهببد

ببرة إل ب اا ارفلببوأ وارا باندو اررندانببة لإ ب افلنببا نرلببا ارشل ببوأ،

وارافلنببا دنب شببن دن نإببون لدأر ببدا وارفلببدااو ،نهببو نيببش دن بدا ارإادلببة واإيببدا وار فب  ،وإب شببد
نسبباأ لببئ ن ب اإااأ  ،وال ص ب ع لببنن ار لهببد نببت إببون إيببدا اأصبباس ارش هوشببة نببت رإ ب نلببدا
ارادملنن(.)1
لر ُج وعُ في التعبير في الفق اإلسالمي.
ثاني اً :حق ا ُّ
شن شاداا اناأاأ اريانفة اإسب شنة لبدرافلنا إشفدابدا نبت اإبان اإاسبدن دن جف بو ربئ ارربا
نت ا ُّراُجوع نن افلناه شد ر ناااا ن

ااا ا ُّراُجوع

اا ن را ارغنا.

وشببن ابباا ارلببدا :شببد ااببا إرنببئ دإثببا ار لهببد شببن شيبباوننة اجببوع ارشلببا لرببا شببن رلببوا اهلل
اراُجبوعُ؛ ارربأ وارربا اربات ثلبو لبئ ،واسباثاوا
افدر  ،وات ارات رنسو رشفبنن إدرربأوأ ،ونسبلم لهباا ُّ
شن ارك ربأ ارلباع را بشائ رلبدا شبن رلبوا ارفلبدأ ،وابو ار باا اروانب ن ب ارشلباوع ،ن ب نراشب
ارسببلوم لببد ُّراُجوع ،وااببا إرب ارببك شببااا اررا نببة وارشيببهوا ناببأ شببااا ارشدرإنببة وشببااا إب شببن
اريدنفنة واررادل ة ،واابا ارشدرإنبة نبت اراوانبة نبا ارشيبهوا إرب نلبو اجبوع ارشلبا نبت رلبوا اهلل
افدر نبت ربد وجبوأ يبلهة واال نب نللب اجبوع ،واابا لفبض ارف شبد إرب نبأ جبوال اراجبوع نبت
اإنااا لرا شن رلوا اهلل افدر نندسدا ن

رلوا اآلأشننن(.)2

( )1ا رت ،سفأ ارأنن شسفأ ،حقوق اإلنسان في اإلسالم،
( )2اااا نت نلئ ارشاااا :ارإدسدات اررا ت ،ن
(نلببئ را ببت) ،ج،1

.113

ارأنن دلو لإا لن شسفوأ ،بدائع الصنائع فقي ترتيقب الشقرائع،

المهققذب فققي فق ق اإلمققام الشققافعي ،ج،2
 .211 ،91دلببو إسببردا اريببناالتُ ،

.349

ارأسببونت ،شرشببأ لببن درشببأ لببن نانببة( ،أ .و) ،حاشققية الدسققوقي علققى الشققر الكبيققر( ،فق ق مققالكي) ،ارلنببا:

شرشببأ ن ببن ( ،أ .م) ،لنبباوو ،أاا ار إببا ر ملدنببة ،ج،4

 .311الببن نأاشببة ارشلأسببت ،نلببأ اهلل لببن درشببأ،

( ،) 1611المغني ،شر على مختصر أبي القاسم عمر بن حسقين الخرققي( ،فقق حنبلقي) ،ا برن  :اريبنا

شرشأ سدر شرنسن( ،أ .م) اراندض ،شإالة اراندض اررأنثة ،ج،1

.194

11

ونببأ ن ب شيبباوننة اراجببوع نببت ْاإ ْنب َبااا لرببا شببن رلببوا اهلل افببدر  :شببن رببأنث ْالببن َنَّلببدس
َا َت ارَّئُ َن ْاهُ َشد ،دن ار ردلت َشدن ُل ْل ُن َشدرك رشد دنا لنن نأت ارالت

اهلل ن نئ وس لدرلا

و ،نَد َ َ :ال َند َا ُسو َ ارَّئ)»( .)1ن و رب نإبن
و ،د َْو َااَ ْا َ
و ،د َْو َ َش ْل َ
رلائ اراجوع ،نلد رَئُ(« :رَ َفَّ َك نََّلْ َ
شراش ا ر سلوم لبدراجوع شبد إبدن رهباا ارا لبنن دو ارا

بن شفاب  ،إشبد داهب نابأشد دنبدشوا ارربأ ن ب
ب

َشدن ُل ْل ُن َشدرك ااا شاه ن رلبوه ،نباإا اربك ر البت

اهلل ن نبئ وسب  ،نلبد َ (« :اب َّ اََاْإاُ ُشبوهُ،

وا ارَّئُ َنَ ْنئ)»(.)2
رَ َفَّئُ د ْ
وا نََناُ َ
َن َناُ َ
وشببن ابباا ارلببدا دن بدا :شببد اا ببا ن نببئ ار لهببد نببت ارشبباااا اإس ب شنة نببت شيبباوننة اجببوع
اريداأ نن يهدأائ نل ن د ارلد ت دو لفأه ،نبان اجب نلب اررإب سبلمو يبهدأائ راادن بهد وال
شدن ن نئ؛ أائ ر نا ع ين دا ن

ارشأنت وال ن

ارشأن ن نئ(.)3

ثالث اً :حق اإلجتهاد وال رأي في الفق اإلسالمي.
نفاب ببت اب بباا اررب ببا لدأرإب ببد ارشو ب ببوننة اراب ببت نشداسب ببهد اراب ببدس ون الشب ببون لهب ببد نب ببت رنب ببداه
اراي ب بانفنة ،واإجاهب ببدأ اب ببو« :لب ببارك اروس ب ب وارمدنب ببة نب ببت م ب ببا دشب ببا؛ رنل ب ب شجهب ببوأه ون ب ب إر ب ب
اهدنائ»( ،)4وناها اإجاهدأ نت ارشسد

ارفل نة نت

وا ادت شسااأ إر أرن .

( )1ارلصببدات ،شرشببأ لببن إسببشدنن  ،صققحي البخققاري ،إاببدا اررببأوأ ،لببدا ا ب نلببو اإشببد  ،رببأنث ،9124 :ج،1
.191

( )2الن رال  ،درشأ لن شرشأ ،مسند أحمد بن حنبل ،رأنث ،21162 :ج،39

.216

( )3ور لهد ا ن نت رد اجوع اريبداأ لفبأ اررإب دو لفبأ اررإب واراا نبا شفبدا ،ناجب إرنبئ نبت إابا ار باوع :البن
ندلببأنن ارأشيببلت ،شرشببأ دشببنن لببن نشببا ،) 1611( ،رد المحتققار علقققى الققدر المختققار شققر تنققوير األبصقققار
(حاشية ابن عابدين)( ،فق حنفي)( ،م ،)3ارلداا  ،ارشملفة ارإلاى اأشنانة للوالا ،ج،4

 .369ن ن ،

ارينا شرشبأ ،) 1616( ،من الجليل شر علقى مختصقر سقيدي خليقل( ،فقق مقالكي)( ،أ .م) ،لنباوو ،أاا
ار إببا ر ملدنببة ،ج،4

 .211اري بالنات ،شرشببأ لببن درشببأ ارصمنببا( ،أ .و) ،مغنقققي المحتقققاج إلقققى معرفقققة

معاني ألفاظ المنهاج( ،فق شافعي)( ،أ .م) لناوو أاا ار إا ،ج،4

لن درشأ ،المغني( ،فق حنبلي) ،ج،2

 ،139وشد لفأاد.

( )4الن شااوا ،شرشأ لن شإا  ،لسان العرب ،شدأ جهأ.

 .419الن نأاشبة ارشلأسبت ،نلبأ اهلل

13

ونل ببأا اإسب ب
االجاهدأ؛ رناا

اجاه ببدأ ارا ببدس ،ونف ببأه رلب بدا ش ببن رل ببونه  ،لب ب دس ببس يب بانفائ ن ب ب

بباوا

ارادس نت إ ن ا لثشا نلوره  ،نن ار ردلت وال ة لن شفلأ اأسبأت ا بت

اهلل نائ ،ارات جد نسأ ارالت

اسباَ ْو
اهلل ن نئ وس نن اْرلِّا َو ْاإثْ  ،نلد ربئَ (« :نبد َوال َ بةُ ْ

بدك نبت ار َّبا ْسَ ،واَ َباَّأ َأ
ث َش َّااو) ،اْرل ُّا َشد ا ْ
و إرَ ْنبئ ار َّبا ْ ُسَ ،و ْاإثْب ُ َشبد َر َ
اساَ ْو َا ْ َس َك (ثَ َ َ
م َشأََّا ْ
َنْ َل َكَ ،و ْ
دك َّ
دس َودَ ْناَ ْو َك)»(.)1
َّأاَ ،وا ْن دَ ْناَ َ
نت ار ْ
ارا ُ
وال لأ دن نثشا اإجاهدأ نن اصا ندو نلهنة افأ ثاو رر دا إ ن ا ،واابا دإثبا داب
ارف إر دن ارافأأنة ارشاالنبة ،دو ارصب ع ار لهبت ارلبد ن ب اجاهبدأ

باوا يباننة اجبأأ اربأنن،

وا شن رئ ارللد لأوا ارأاند ،وااها اوسفائ وارشائ لدرادس(.)2
دشد إوائ

اوا يباننة :ن ةأربة ار برنرة ن ب وجبوا اإجاهبدأ ،شاهبد ن ب سبلن ارشثبد :

شن رأنث ار ردلت َن ْشاو ْلن اْر َفد

َّ
َّ َّ
َّ
ا ت اهلل نائ« ،دََّائُ َسش َ َا ُسو َ ار ئ َ ار ئُ َنَ ْنئ َو َسب َ

َجبا»( .)3ونبا
دجاَهَ َأ ثُب َّ د ْ
َصمَبأَ َنَبئُ د ْ
َج َاانَ ،وا َاا َر َإ َ نَ ْ
دا َنَئُ د ْ
َنلُو ُ ( :إ َاا َر َإ َ اْر َردإ ُ نَ ْ
دجاَهَ َأ ثَُّ دَ َ َ
لدا اإجاهدأ نا ر افأأنة ارشاالنة.
ودشد إون ا ك ارافأأنة اجأأ ارأنن ،الساشااااد لش ت ارلشدن ش اغنا اأو دع ارات اسا ل
اراوننببا ش ب اررإ ب اراإ ن ببت ،نناجببأأ اررإ ب اريببانت ،واببو ارببات ن ببشن ارللببد را ببك اري بانفة اراببت
اونبا درإدشهببد اراإ ن نبة أا شبدا شب اأرإببد ارو بفنة دو ارجف نببة أا شبة اراغننببا ،نبدررإ اراإ ن ببت نببت
( )1الن رال  ،درشأ لن شرشأ ،مسند أحمد بن حنبل ،رأنث ،11119 :ج،26
( )2اااببا لا

.133

ببن دإثببا :اريببدملت ،إلبااان لببن شوسب ( ،أ .و) ،الموافقققات فققي أصققول الشققريعة( ،أصققول فق ق )،

ارلنببا :شيببهوا آ س ب شدن( ،أ .م) ،لنبباوو ،أاا الببن رببل  ،ج،4

 111وشببد لفببأاد .اريببوإدات ،شرشببأ لببن

ن ببت ،) 1611( ،إرشققاد الفحققول إلققى تحقيققق الحققق مققن علققم األصققول( ،أصققول فقق ) ،لنبباوو ،أاا ارشفانببة،
.216

( )3ارلصدات ،شرشأ لن إسشدنن  ،صحي البخاري ،إادا االنا د  ،لدا دجا ارردإ إاا اجاهبأ ،ربأنث،1312 :
ج،6

.111
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رب

اأواشا واراواات ،واررإ ارو فت نت اأسبلدا واريباوم وارشوااب  ،نبااا دشبا اهلل افبدر لدر ب

اإن واجلة إال لارلا سللهد (أصو ارونو) وابونا يباومهد (إدرمهبدا) وااا بد شواافهبد( ،إبدررنض
وارا دس) ،وااه اأسلدا وارياوم وارشواا شاغنا أا شدا ننرادج اررإ اريبانت لوجبوا ار ب

إرب

اراجأنأ ونلدا رهاه ارياوم واأسلدا وارشواا ارات اسش لدررإ ارجف ت دو ارو فت(.)1
ودشد إون ارافأأنة ارشاالنة ااها اوسفة اريانفة اإس شنة ،وارشاهد لدرادس ،ن نالدا ا بك
اريانفة لدجاهدأ ارشجاهأنن ،وا نشث ون لافأأا

اوع ارادس وشيداله  ،نإدن إ اجاهدأ رئ شن

ارادس شؤنأون وشلاافون ،ولارك يش و شا ة اريانفة نشو ارليا ،ونت اباا شبن اراوسبفة وارارشبة
شد ال نص .
وال ن وااببد نببت ابباا ارشلببد دن اؤإببأ ن ب دن ارص ب ع ار لهببت شلاببت ن ب اإجاهببدأ ،واناشببدأ
د و ارأنن نبت ارإابدا وارس ّباة ،نلبأ إبدن د بردا ارشباااا وارشجاهبأون ننهبد دربا

ارابدس ن ب

دن نشسببإوا لدرإاببدا وارسب ّباة؛ اسبباجدلة رلببو اهلل افببدر  :ﱡﭐﳇﳈ ﳉﳊﳋﳌ












ﳍﳎﳏﳐﳑ ﱠ (اأنااع.)021 :










ااا ،ونباى لفبض داب ارف ب  :دن ارافأأنبة ارشاالنبة ،دو ارصب ع ار لهبت دشبا شلنبو ،وشاهبا
شببن شاببداا ار انببة واريببلدا لببنن ارشسب شنن ،ونجببا ارصب

شاببئ نببن مانببا الببا ارشبباااا ار لهنببة،

ارساة شلديا  ،ونأ ااا ا (الن رل اراداات رهاا ارلبو )( ،)2ونباوج ربئ
واناشدأ شد واأ نت ارإادا و ّ
إثنا شن دأنند ار لئ نت ااا ارف ا.
( )1ا رببت ،سببفأ ار ببأنن شسببفأ ،) 2114( ،المهقققارة األصقققولية وأثرهقققا فقققي النضقققج والتجديقققد الفقهقققي( ،أ .م)،
ارإونو ،شج س ارايا ارف شت ،جدشفة ارإونو،

 211وشد لفأاد.

( )2الن رل اأاأرست ،دلو شرشأ ن ت لن سفنأ( ،أ .و) ،اإلحكام في أصقول األحكقام( ،أصقول فقق )( ،أ .م) ،ارلبداا،
ايببا :لإانببد ن ببت نوسببع ،شملفببة ارفد ببشة ،ج،1

 .131الظاهريقققة :شببااا نلهببت ،ايببأ ارشببااا نببت لغببأاأ نببت

شاا ب ب ببع ارل ب ب ببان ارثدر ب ب ببث ارهج ب ب ببات ،وارشأاس ب ب ببة اراداان ب ب ببة :اا ب ب ببدأت لدراشس ب ب ببك ون ب ب ببا اؤناه ب ب ببد ل ب ب ببدرلاآن ار ب ب ببات ا ب ب ببو

إ

اهلل وساة اراسو وارك لرسا ارأالرة ارشانلاة شاهشبد واجشبدع ار بردلة ،ومباح إب شبد نبأا اربك شبن اأشبوا ارابت

افأاد اانة( :إدرادت وارلندس واسارسدن وش در شاس ة وسأ ارا اا وياع شن نل اد).



15

ن اف أانفدا رااونج دأننبد ار لبئ نبت اباا ارف با نإبا البا دنبوا نلهبد ارشباااا إال اافبأا
ش إة اؤال ارشفد انن ار لهنبة ،ونجبلا نبن شواجهبة دأربة نلهبد ارشباااا ورججهب  ،ثب إن أنبوى
اأصببا لشببد واأ شببن ارإاببدا وارسب ّباة شلديببا ننهببد افبانض ل لهببد ارشبباااا وإببأاه رب نفاشبوا ن نهشببد،
واررلنلة دن نلهه شد لات إال ن نهشد ،نبا دن ا بو

ارإابدا وارس ّباة الربو ل سبدن نالبت ،وار با

ارفالت ثات لشفدانئ ارات اأوا لنن اررلنلة وارشجدل ،وارفشو وارص و
ارك ششد ن

 ،واإم ا وارالننأ ،و نا

اروارأ(.)1

ت إر إثا اأوجئ نت ارا

رابع اً :المشاركة في الحياة العامة في اإلسالم .
المشققاركة :شببن رببا إ ب نبباأ نببت اأشببة دن نف ب لشببد نجببات نببت رنداهببد شببن يببؤون اا ب
لدرش ب رة ارفدشببة ر جشدنببة ،ون نببئ دن نسببه ننهببد للببأا شببد ااببن رببئ نأ اااببئ وشواالببئ ،إنشببدالا رشلببأد
اريب ببواى ،نب ببد افب ببدر  :ﱡﭐﲎﲏﲐﱠ (اريب ببواى ،)31 :وإ ب ب نب بباأ نب ببت اأشب ببة دا ب ب راب ببورت






ارشاد ا واروابد ع ارفدشبة ،شاب ابواناو ننبئ يب اا مهد اريباننة ،وال اسبلم اباه اأا نبة ،دو ابال
َّ
َّ
بت ا بت اهلل نابئ ،د َّ
ارو دت انالدا نا ات دو مللتَ ،ن ْن َن ٍّ
َن َا ُسبو َ اهلل َ ب اهللُ َنَ ْنبئ َو َسب َ
دا ْ )»(.)2
اا ْ َ ،ن ْس َف لا َّشاه ْ د َْأ َا ُ
دؤ ُا ْ َ ،و ُا ْ َنأ َنَ َش ْن س َو ُ
نَد َ (« :اْر ُش ْؤشُا َ
ون اَ َإدنَأُ أ َش ُ
الشور  :دسدس ارف نة لنن ارردإ واأشبة ،وشبن ربا اأشبة دن اصابدا رإدشهبد لاااأاهبد ارربا،
املنلد رهاا ارشلأد ،ورهد اررا نت شردسلاه ونبت نبلره إاا ربدأوا نبن اريبانفة ،نإدابو صملبة دلبت
لإببا ا ببت اهلل ناببئ نلببا اورناببئ ارص نببة شببن لفببأ اريببواى وارلنفببة« :دشببد لفببأ دنهببد اراببدس نبباات نببأ
ورنببو ن ببنإ ورسببو لصنبباإ  ،نببان درسبباو نببأنناوات ،وان دسببأو نلوشببوات ،ار ببأا دشداببة ،وارإبباا

( )1ا رت ،سفأ ارأنن شسفأ ،حقوق اإلنسان في اإلسالم،

.226

( )2الن رال  ،درشأ لن شرشأ ،مسند أحمد بن حنبل ،رأنث ،661 :ج،2

.211

12

فنع را آصا شائ

صنداة ،وار فنع شاإ نوت ناأت را دلن ن ائ إن يد اهلل ،وارلوت ننإ
اررا إن يد اهلل»(.)1
خامس اً :حرية التفكير واالعتقاد والتعبير في اإلسالم .

دن ن إا ،ونفالأ ،ونفلا نن نإاه وشفالأه ،أون اأص دو ش بدأا شبن دربأ شبد

رإ يص

أا ن ا ببل ارر ببأوأ ارفدش ببة ارا ببت دنااه ببد اريب بانفة ،وال نج ببول إاان ببة ارلدمب ب  ،وال اي ببا ش ببد نن ببئ ا بباونج
ر دريببة دو اصببان رةشببة ،نببد افببدر  :ﱡﭐﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯ






















ﲺ ﲼﲽ ﲾﲿﳀﱠ
ﲻ
ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ
































(اأرلاا.)20 - 21 :
ارا إنبا ارربا  -لرثببد نبن ارربا  -رببنس شجباأ ربا نرسببا ،لب ابو واجببا إبارك ،نبد افببدر :
ﲴﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﱠ (سلأ.)92 :
ﲵ
ﱡﭐﲱﲲﲳ






















شن را إ ناأ وشن واجلئ دن نف ن ان ئ ر ا  ،وااإداه رئ ،ودن نلدوشئ ،أون اهنا شواجهة
س ب مة شافس ب ة ،دو رببدإ جببد ا ،دو ااببد مببدغ  ..وابباا دن ب دا بواع ارجهببدأ ،رببارك نببد اسببو اهلل
ا اْرجهَدأ َإ َشةَ َن ْأ ن ْا َأ ُسْمَدن َجد ا)»(.)2
َن َ
اهلل ن نئ وس (« :إ َّن ش ْن د ْ
ال راببا ن ب ايببا ارشف وشببدو واررلببد ا ار ببرنرة ،إال شببد نإببون نببت اي باه صمببا ن ب دشببن
ﲂﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉ
ارشجاشب ب وارأور ببة ،ن ببد اف ببدر  :ﱡﭐﱺﱻﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁ ﲃ






























ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱠ (اراسد .)13 :












( )1الن إثنا ارأشيلت ،إسشدنن لن نشا ،ال ِب اد ااية و ِّ
الن اه ااية ،ج،1

.296

( )2ارااشبات ،شرشببأ لبن ننسب  ،سقنن الترمققذي ،دلبواا ار بان ،لببدا شبد جببد دن ب ارجهببدأ ،رببأنث ،2114 :ج،4
.41
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ارا اا شيدنا ارشصدر نن نت ارأنن شن ص ا ارشسب  ،نب نجبول أربأ دن نسبصا شبن شفالبأاو
ن باه ،وال دن نسببافأت ارشجاش ب ن نببئ ،نببد افببدر  :ﱡﭐﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤ




















ﲧﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﱠ (اأافد .)011 :
ﲥﲦ ﲨ
























سادس اً :الحرية الدينية في اإلسالم .
اررانببة ارأنانببة واببت (رانببة االنالببدأ وارفلببدأ ) ،شفاداببد دن رإب ات أنببن انالببدأه ونلدأاببئ ،ن ب
نجلببا ن ب ابباك أناببئ إرب
ناآانة

ا و

ببغم رنارببو شاببئ إرب أنببن آصببا( ،)1وااببدك

نباه ،وال ن ببغم ن نببئ دت

انرة البا ارربا نبت اررانبة ارأنانبة ،واشاب شبن اإإبااه ن ب اربأصو نبت اإسب

لأت وسن ة شن وسد

برة اإسب ( .)2نبد

اإإااه ،وااا ناشي ش ايااام اررانة واالصاندا نبت

ﱟﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ
ﱠ
اف ب ب ب ب ب ب ب ببدر  :ﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ






























(نواس ،)44 :ونبد افبدر  :ﱡﭐﱜﱝﱞﱟﱠ ﱠ (ارإبدناون .)2 :ونوربئ افبدر  :ﱡﭐﳎﳏﳐ




















ﳑﳓﳔﳕ ﳖﳗﱠ (ارللا.)152 :
ﳒ












سابع اً :الدعوة والبالغ في اإلسالم .
رإ ناأ اررا دن نيداك  -شا اأا وش

ناه  -نت رند ارجشدنة :أناندا ،واجاشدنندا ،وثلدنندا،

وسندسببندا ...ارببا ،ودن نايببئ شببن ارشؤسسببدو ،ون ببما شببن اروسببد

شببد اببو

بباوات رششداسببة ابباا

ﱻﱠ (نوسبع:
ﱼ
ﱵﱷﱸﱹﱺ
اررا( ،)3ند افدر  :ﱡﭐﱰﱱﱲﱳﱴ ﱶ
.)011

( )1ارلا ببدوت ،نوسببع ،) 1611( ،غيققر المسققلمين فققي المجتمققع اإلسققالمي( ،أ .م) ،لنبباوو ،شؤسسببة اراسببدرة،
.11

( )2ارلرن ت ،والة ،) 2114( ،حق الحرية في العالم( ،أ .م) ،لناوو ،أاا ار إا،

.141

( )3ارغ الرببت ،اريببنا شرشببأ ،) 1115 ( ،حققققوق اإلنسقققان بقققين تعقققاليم اإلسقققالم واعقققالن األمقققم المتحقققدة ( ،م،)3
ارلداا  ،اه ة ش ا ر ملدنة وارايا،

.104
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المطلب الثاني :اإلعالن اإلسالمي العالمي لحقوق اإل نسان.
سفو ارهن دو وارشااشدو نت ارل أ اإس شنة وارفالنة ر ند ة ا و

نت رلبوا اإاسبدن

افلببا نببن وجهببة ااببا اري بانفة اإس ب شنة؛ رشببد ناواببئ شببن لفببض ارشصدر ببدو اريبباننة نببت اإن ب ن
ارف ب ببدرشت ررل ب ببوا اإاسبب ببدن ،راب ب ب

بب ببأا (اإنب ب ب ن اإس ب ب ب شت ارف ب ببدرشت ررل ب ببوا اإاس ب ببدن) نبب ببت

( ) 0410/4/04نببت ج سببة ارنواسببإو ،لشلببدأا شببن ارشج ببس اإس ب شت ،ودشناببئ ارفببد اأسببادا سببدر
ن ال  ،ونأ ا شن ااا اإن ن ث ثدا ونيانن شدأ (.)1
ونأ سلا ااا اإن ن اإس شت شردوالو دصاى إدن شن داشهد ا بك ارشردوربة ارابت ندشبو لهبد
شااشببة ارشببؤاشا اإس ب شت  -اآلن اسببش شااشببة ارافببدون اإس ب شت -لجببأه سبباة ( ) 0424رنببث
ناا ارشؤاشا ارفديا رول اا ارصداجنة نت أشيا ايإن رجاة شيبدوا شبن ارشاص

بنن اإسب شننن

إن ب ن ال رببة لرلببوا اإاسببدن نببت اإس ب  ،واجرببو ار جاببة نببت إنببأاأ شببد دسببشائ( :يببانة رلببوا
اإاسدن نت اإس ) نت صشس ونيانن شدأ  ،إأو الانن رشلدأ اريانفة اإس شنة نت ارك(.)2
ثب

ببأا نببت إببداون اأو  /أنسببشلا ،) 0414( ،نببت ارشببواشا ارادسب نيببا رببول اا ارصداجنببة

رببأو شااشببة شببؤاشا ارفببدر اإس ب شت ارشافلببأ نببت مه باان( ،اإن ب ن اإس ب شت ررلببوا اإاسببدن)،
وا شن ااا اإن ن ث ثنن شدأ  ،ونأ إدن شاأث اا نت

ند ائ ونت ااانا شبواأه لبدإن ن ارفبدرشت

ررلوا اإاسدن(.)3
نببدرج اإنب ن اإسب شت ار ببدأا نببت مهباان ،اررببا ارببات واأ نببت ارشببدأ االورب شببن اإنب ن
ارفببدرشت ليببأن (رانببة اراببدس) ن ببت ار لببا (د) شببن ارشببدأ ارردأنببة ني ببا «نورببأ جشن ب اراببدس ارب ب اا اا
( )1ارلرن ت ،شرشأ ش م  ،حقوق اإلنسان في اإلسالم،
( )2ارلرن ت ،شرشأ ش م  ،حقوق اإلنسان في اإلسالم،
( )3ا رت ،سفأ ارأنن شسبفأ ،حقوق اإلنسقان فقي اإلسقالم،
اإلنسان في اإلسالم،

.121

.113 -112
.111-14
 .411 ،414ارلرن بت ،شرشبأ ش بم  ،حققوق
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شاسدوننن نت ارإااشة واررلبوا»( ،)1ودشبد ارربا نبت رانبة ارب دات وارافلنبا ،نبواأو نبت ارشبدأ ارادسبفة
نيا « ،رإ يص

اررا نت رانة ار دات وارافلنا ،ونيش ااا اررا رانبة اناابدا اآل اا أون دت

اأص  ،واسالد اأالد واأنإدا وا لنهد واااناهد لأنة وسن ة إداو أون النأ لدررأوأ ارجغااننة»(.)2
أا ارلندن شن نل شج س ول اا صداجنبة شااشبة شبؤاشا ارفبدر اإسب شت  -اآلن اسبش

ث

شااشبببة ارافب ببدون اإس ب ب شت -نب ببت ابببدانا ( /5ا سب ببمس ،) 0441/ارابببت
ارصد

ب ببد و (إن ب ب ن ارلب ببداا

َّ
وش ْساَلَد نبت ارجش بة
لرلوا اإاسدن نت اإس ) ،نت صشس ونيانن شدأ َ ،
شوجل وشاإل ُ ،

شن ا و

اإس

ش افدرن اإس

ودسسئ وشلدأ ئ ودرإدشئُ ،ش ْفا َ ةا نشبد اَ َ َّبش َائ اإنب ن ارفبدرشت ششبد ال نا با
نت شوا ن ارفلنأ  ،واأسا  ،وارج ال او ارفلدلنة و نااد ،واو اموا اونت شالأ

نت شجد ارفش اإاسدات ,إال دائ اال ئ آرندو اراا نا شن نل اررإوشدو ارات

دأنو ن نئ(.)3

ونببأ اب ب إن ب اااه ش ببن نَل ب ش ببؤاشا ارلش ببة اإس ب شت ن ببت ارفببد ا س ببئ ( ،) 0441ونببد ارفأن ببأ ش ببن
ارشببؤر نن وارلببدرثنن لببانااأ اأأرببة ارش

ب ة شببن ا ببو

ارإاببدا وارسبباة وآثببدا ار ببردلة ن ب د ببدرة

ا ك ارشواأ وس شة شاجفنِّاهد؛ رلندن َس ْلا ارشس شنن نت ارك.
وجد نت ارشدأ (ارثدانة وارفياون) شن إن ن ارلداا اإس شت ارفدرشت ررلوا اإاسدن ،شدن ت:
د -رإ إاسدن اررا نت ارافلنا لرانة نن ادنئ ليإ ال نافداض ش ارشلدأ ارياننة.

ا -رإ إاسدن اررا نت ارأنو إر ارصنا ،واراهت نن ارشاإا ،ونلد ر والم اريانفة اإس شنة.
ج -اإن

اوا رنبونة ر شجاش  ،ونرا اساغ رئ وسو اسافشدرئ وارافاض ر شلأسدو ،وإااشة

اأالند ننئ ،وششداسة إ شد شن يأائ اإص

دو ار اا ،دو لنلنة االنالدأ.

لدرلن  ،دو إ دلة ارشجاش لدراب إك ،دو االار

( )1ا رت ،سفأ ارأنن شسفأ ،حقوق اإلنسان في اإلسالم،

.411

( )2ا رت ،سفأ ارأنن شسفأ ،حقوق اإلنسان في اإلسالم،

.411

،

( )3ج بواأ ،ببدا ( ،أ .و) ،الحققق قققديم ،وثققائق حقققوق اإلنسققان فققي الثقافققة اإلسققالمية( ،أ .م) ،ارلببداا  ،شاإببل
ارلداا رأااسدو رلوا االاسدن،

.41-41
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أ -ال اجول إثدا ارإااانة ارلوشنة ،وارشاالنة ،وإ شد نؤأت إر ارارانض ن

اراشننل ارفا ات

لإدنة ديإدرئ.
وا شاو ارشدأ (اراالفة وارفياون) شن اإن ن ا سئ:
إ اررلوا وارراندو ارشلاا نت ااا اإن ن شلنأ لأرإد اريانفة اإس شنة(.)1
ونأ جد اإنب ن افلنب اا

بدأندا نبن رشدنبة اإسب

ش ب شلببدأى اري بانفة اإس ب شنة ارسببشرة ندإس ب

ررلبوا اإاسبدن وراندابئ ننشبد ال نافبداض

أنببن اروسببمنة جببد رهأانببة اريببفوا اررببد ا لببنن

ارانببدااو وارشبباااا ارشاادنسببة شؤشا بدا لإدنببة اراسببدالو ارسببدللة شلببأشدا ر ب ا رإدنببة شيببإ و د ببردا
ارأندادو اأصاى ،نلأ لفث اهلل افدر الناد شرشأ

اهلل ن نئ وسب شاششبدا راسب ئ صداشبدا راسبدالائ

ارسشدونة ،ندرشسدوا لنن دنااأ ارشجاشب شبن داب سبشدو اريبانفة ارابت جبد و راانبا ر يبفوا اأصباى
مانلهد ،شردنادا ن

راشة اإاسدن وسشفائ نت رندائ دو لفأ ششدائ(.)2

المبحث الثاني :ضمانات القانونية في القانون الدولي لحقوق اإل نسان في
حرية ال رأي والتعبير .
افأ رانة ارادت وارافلنا شن اررانبدو اأسدسبنة ارهدشبة ارابت نجبا دن ا اانب نبت أوربة ارابا
رلوا اإاسدن ،ورا رانة ارادت وارافلنا نفات نأا اإاسدن ن
أون دت

الات اآل اا واأنإدا ارات نانبأاد

ببغم دو إجل ببدا ،إ ببدنة ارل ببأا ن ب ب ارافلن ببا ن ببن ا بباه اآل اا لدس بباصأا إدن ببة اروس ببد

واأسدرنا ،وشن دج

شدن ششداسة ااه اررانة ال لأ شن اوانا يامنن دسدسنن(:)3

 -0ندا ارشواا وارلنوأ ن

ارس وك دو ارايدم ارشاوت ارلند لئ.

( )1شونب ب شااش ببة اراف ببدون اإسب ب شت ،ارهن ببة ارأا ش ببة ارشس ببال ة ررل ببوا اإاس ببدن ن ببت شااش ببة اراف ببدون اإسب ب شت،
ارا و

ارلداوانة ،إعالن القاهرة الخاص بحقوق اإلنسان في اإلسالم ،ادانا ارلندا .) 4/4/2116( :
https://www.oic-iphrc.org/ar/oic-human-rights-RI&T

( )2اراي بنأت ،درشببأ ،) 2113( ،حققققوق اإلنسقققان ،أ ااسببة شلدااببة لببنن ارااانببة واراملنببا( ،م ،)1ارلببداا  ،شإالببة
ارياوا ارأورنة،

.464

( )3ارر ببو ،شرشببأ ،) 2111( ،حققققوق اإلنسقققان ،نشببدن – اأاأن ،شج ببة اراسببدرة (ن ب نة)،
ارومات ررلوا اإاسدن ،ارفأأ،12-11 :

.1

ببدأا نببن ارشاإببل
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 -1ندا اراهأنأ ارات ال نسامن دت يص
شن ااد اجأ دن دا

ندن شلدوشائ.

شداة نجا دن ناشا لهد اريص

واو نشداس رلئ نبت ارافلنبا نبن

آ اا ئ وشفالأاائ وا إناه دن ال اإون اادك ننوأ اشافئ شن ششداسة اباا ارربا ،ربارك ال لبأ شبن
وجوأ رشدنة ايانفنة نسااأ رهد ،وااا شد نسش لدررشدنة ارلداوانة.
دن بدا ال لبأ شبن وجببوأ ابوع آصبا شببن اررشدنبة ند شبة ن ب نببأ افباض دت إاسبدن راهأنببأ
ووننأ ،لغض ارااا نن ملنفة ااا اراهأنأ جب اا ششداسبائ ررلبئ نبت ارافلنبا نبن دانبئ ،واباا
نام ببا ششداسببة ابباا اررببا نببت جببو أنشل اامببت لفنببأ إ ب ارلفببأ نببن إج ب اا او ارأورببة ارافس ب نة
اراببت اافلببا اراببدس واون ب ارفلببدا له ب رشجبباأ افلنبباا نببن آ اا ه ب لمانلببة اصببدرع اوجهداهببد،
را وان إداو اش ك ايانفدو ومانة اا
رلنلة إن ار شدادو ال الا ا نلم ن

ن

رانة ارادت وارافلنا(.)1
ار شدادو ارشلأشة رةيصد

اربانن نفلباون

ن ببن اوااهب ب ودنإ ببداا وشفال ببأااه  ،سب بوا إدا ببو لي ببإ يص ببت دو شها ببت ،لب ب دن ب بدا ن ب ب
ار شدادو ارشلأشة رآلصانن شلدل ااه اررانبة نبت اربادت وارافلنبا ،نبااا إدابو رانبة ار باأ نبت
إناادا ارادت ارات نصاداه ال الل لملنفاهد دت ننأ ،نان إمب ا ارربا نبت ارافلنبا نبن اربادت
ال نفات دائ ال نرش شفئ واجلدو وشسبؤرندو شفنابة اسبش ل باض لفبض ارلنبوأ ارابت اسبا ل
رشدنة ش در اآلصانن ،دو ش ب رة ارجشدنبة إإب  ،ون ب دن دال ا باغ ا بك ارلنبوأ ارربا نبت

( )1ارليببنا ،سببفأ ،) 2111( ،حريققة ال قرأي والتعبيققر ،لغببأاأ ،شج ببة ارلدرببث ارف شببت ،شج ببة ن ب نة ن شنببة شرإشببة،
دأا نن إ نة اإن  ،جدشفة لغأاأ ،ارفأأ ،1 :آااا

.63
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ارافلنببا نببن ش ببشوائ ،دت نجببا دن الا ببا ن ب شببد الا ببنئ نببت ارببأو ارأنشلاامنببة رشدنببة
اأشن ارومات ،دو ارااد ارفد  ،دو اآلأاا ارفدشة ،دو رلوا ارغنا وسشفاه (.)1
إن ارشواثنببا ارأورنببة ررلببوا اإاسببدن اراببت
ارشاص

ببأاو نببن ان ببة االش ب ارشارببأ  ،واروإببدالو

ببة ارادلفببة رهببد ،اشثب ارلدنببأ اأسدسببنة اراببت ارببأأ شفببدننا رلببوا اإاسببدن ،وشببأى

ارا ال اررإوشدو واالنااأ لشلبدأى ورلبوا شربأأ ال اص ب ر شلاجنبة ور ا سبنااو ارشاادن بة،
وايإ

شدادو ايانفنة أورنة ون

ارأو ارش دأنة ن نهبد االراب ال لهبد ،وافبأن ايبانفداهد

ارومانببة لرنببث ا ببل شاسببجشة وارشلببدأى ار بوااأ نببت ابباه ارشواثنببا ،ورا ب نببا ابباا اأشببا
نجا دن افم اأورونة رهاه ارشلدأى ن

ارلواانن ارشر نة دثابد اا نبا ارلبداون ،ونإبون شبن

را ارشردشنن وارشوامانن إساصأا ااه ارشلدأى ررشدنة رلونه  ،ون ب اربا شبن دن شفاب
ارأو اا

أسدانااد ن

اررانة لا و

رانة ارادت وارافلنا إال دن أوالا إثنا اربأ ليبإ ش ربوا شبن اباه

ارايانفدو ارصد بة لرشدنبة ارسبشفة واريباع نبت جب اا ارسبا وارلباع ،إشبد

اا ببشن نلولببدو شغ اببة ننشببد ناف ببا لالببأ اج بد ارس ب مة ،ششببد نببؤأت إر ب الننببأ رانببة ار بادت
وارافلنا ،لشد ناجدول اررأوأ ارات االو ارنهد ارشدأ ( )04شن ارفهأ ارأورت ارصد

لدررلوا

ارشأانة وارسندسنة ليأن إاالدم ششداسة رانة ارادت وارافلنا لواجلبدو وشسبؤرندو اسبش للنبوأ
شفناة ونا ارلداون(.)2
ارشدأ ( )04شن ارفهأ ارأورت ارصد

لدررلوا ارشأانة وارسندسنة.

 -4رإ إاسدن را نت اناادا آ اا أون ش دنلة.

( )1يفيدنة ،ادربة ،) 2111( ،الحريقات المدنيقة والسياسقية( ،م ،)1نشبدن – اأاأن ،أاا وا ب ر ايبا واراولنب ،
.932

( )2ارلينا ،سفأ :حرية الرأي والتعبير،

.64
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 -5رإ إاسدن را نت رانة ارافلنا .ونيش اباا ارربا رانابئ نبت اراشبدس شصا بع

باوا

ارشف وشببدو واأنإببدا وا لنهببد وال هببد إر ب آص بانن أواشببد انالببدا ر رببأوأ ،س بوا ن ب يببإ
شإاوا دو شملوع دو نت ندرا نات دو لأنة وسن ة دصاى نصادااد.
 -6اسب بباال ششداسب ببة اررلب ببوا ارشا ب ببو

ن نهب ببد نب ببت ار لب ببا ( )1شب ببن اب بباه ارشب ببدأ واجلب ببدو

وشس ب ورندو صد ببة .ون ب ارببك نجببول إص ببدنهد رببلفض ارلنببوأ ورإببن ي بانمة دن اإببون
شرأأ لا

ارلداون ودن اإون

اوانة:

و -الرا اا رلوا اآلصانن دو سشفاه .
ث -ررشدنة اأشن ارلوشت ،دو ارااد ارفد  ،دو ار رة ارفدشة ،دو اآلأاا ارفدشة(.)1
رارك إن رانة اربادت وارافلنبا شبن شلوشبدو ارباا ارأنشلاامنبة واالاالبد
اررإ ارأنشلاامت ارس ن  ،إان ات شااواة لوجوأ

شاهبد ابو ااالبد

شبن

شدادو ندرنة الرا اا ارراندو ارفدشة ،وال نشإن

ارلو لوجوأاد نت اأااشة ارشسالأ  ،رارك إداو رانة ارادت وارافلنا شرم

ااندو مون ة وشانبا

لنن ارلوى ارشسالأ شن جهة ،وارلوى ارشام فة إر آندا اررانة ارارلة شن جهة دصاى ،ونأ رسبشو
ااه ار ااندو ر در اررانبة ن ب اأن ب ن ب
ارشفاشأ ن
ارا و

ار فنأ ارأورت ،وا ك ارشفاشأ ن

بفنأ ار بإوك واالا دنببندو ،و نؤإبأ اربك اروثبد ا
ار فنأنن اإن نشت وارلمات ,وإأشث بة ن ب اربك

ارفأنأ اروا رة رو رانة ارادت وارافلنا اروااأ نت االا دننة اأواولنة ررلوا اإاسبدن

ون ببت االا دنن ببة اأشانإن ببة ررل ببوا اإاس ببدن ون ببت ارفه ببأ اأنانل ببت ررل ببوا اإاسب ببدن ودن ببد ارأس ببدانا
ارومانة.
( )1العهققد الققدولي الخققاص بققالحقوق المدنيققة والسياسققية ،اناشببأ ونبباض ر اوننب وارا ببأنا لشوجببا نبااا ارجشفنببة
ارفدشببة رةش ب ارشارببأ (( )1111أ )10-نببت  /02أنسببشلا ، 0422 /اببدانا لببأ ارا ببدا /13 :شببداس، 0422/

ونلدا أرإبد ارشبدأ ( .)94شونب اأشب ارشاربأ  ،رلبوا اإاسبدن ،شإابا ارش بوض ارسبدشت ارفبد  ،ابدانا ارلنبدا :

.1104/3/11

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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المطلب األول :بعض صور حرية ال رأي والتعبير في القانون الدولي .
افببأ رانببة اربادت وارافلنببا شببن اررانببدو اراببت االثببا شاهببد رانببدو دصبباى ،وسببوع اافبباض شببن
صب

لرثاببد رببلفض

ببوا رانببة ار بادت وارافلنببا ،نببت ارلأانببة نا ب راببد دن رانببة ار بادت افم ب إ ب

شبوامن اررببا نببت اراف نببا ن ب سب وك وا باندو اررإببد  ،واأ ارمغنببدن ،رشب اررببدإ ن ب ارفببأو
نشببد اببو نببا شيبباوع ،واندنببة ش ببدر اأن بااأ وارلنببا اأشببن وارمشأاناببة ،رنببث افببأ رانببة ار بادت
اوانة نت ارانا اإاسدن شن ار غم واإإااه.
إن رانة ارادت وارافلنا ات دن نفلا اإاسدن نن ادنئ لأت وسن ة سبوا إدابو اباه اروسبن ة
نن مانا اإاانة دو ار ردنة دو االجاشدندو دو ارالدلدو ،نرانة ارادت اراوت نت ش شواهد إشبد
سببلا واإااببد ن ب ارإثنببا شببن اررانببدو ،رنببث اا بباع شاهببد رانببة ار ببردنة ،ورانببة ششداسببة اريببفد ا
ارأنانة ،ورانة االجاشدع ،ورانة اإونن اأرلاا وارالدلدو(.)1
وداب ب ا ببك ارران ببدو ندمل ببة ا ببت ران ببة ار ببردنة واإنبب

رش ببد ره ببد ش ببن أوا ل ببدال ن ببت اش ببد

ارشجاش  ،ندر ر ت نشث دنااأ ارشجاش نت ارافلنا نن آ اا ه نهو نشا ك شبن ارلبأااو ارااانبة ارابت
اشإائ شن جش ارشف وشدو شن ش دأااد ومارهد وماح ادنئ وآ اا اآلصانن أاصب ارفشب ار بر ت،
وشن ث نف نئ دن ناالت شد نام لئ ارشجاش  ،ونلو لن ة ن
ااا ارشجاش ( .)2وسوع ااادو شن ص

ارجشهوا لأس وا ناادسا ش شام لدو

شد ن ت لفض ا ك ارراندو.

( )1نلأ ارسشن  ،دنإدا نلأ ارالاا ،) 2112 (،حرية االجتماع( ،أ .م) ،ارلداا  ،أاا اراه ة ارفالنة،
( )2نهشت ،صدرأ ش م  ،حرية الرأي والتعبير،

.33

.91
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أوالً  :حرية االجتماع .
نل أ لرانة االجاشدع :را إ ناأ نت االجاشدع ش

ناه ر اا شن ارونو رنفل اا نن آ اا هشد

لدرشادنية دو الدأ ارادت( ،)1واُفاع دن دا لأاهد :را نأأ نا شرأأ شن اأنااأ نت دن ناشإاوا شن
نلببأ االجاشدنببدو ارشااشببة نببت شإببدن ولشببدن شرببأأنن رالببدأ اآل اا واأنإببدا لببدرماا ارشصا ببة رببو
شو وع شد( ،)2وافاع إارك لأاهد :دن نادح ر ادس شن نلأ االجاشدندو ارس شنة لرانة ادشة نت دت
شإببدن وص ب

ناببا شببن ارلشببدن رنفلبباوا نببن آ اا ه ب ودنإببداا لببدت مانلببة شببن ارم اا ببا إدرصمدلببة دو

ارشادنية دو نلأ اراأواو وااان ارر و وارلد ارشرد ااو(.)3
واا

ارشدأ ( )11شن اإن ن ارفبدرشت ررلبوا اإاسبدن -0« :رإب ِّ يبص

رانبة
ربا نبت ِّ

االياااك نبت االجاشدنبدو وارجشفنبدو ارسب شنة -1 .ال نجبول إا بد ُ دربأ ن ب االااشبد إرب جشفنبة
شد»( .)4إشد دجدلو و
ن

ااا اررا نإون يانمة دن ا أا لشلا
إشد ا

ن

ننوأ نداوانة شن ص

ارفهأ ارأورت ارصد

ارأورة ن

ششداسة ااا اررا ،وو

اباه ارلنبوأ

نداون.

لدررلوا االنا دأنة واالجاشدننة وارثلدننة نت ارشبدأ (/0/1د)

دائ -0« :اافهأ ارأو اأمااع نت ااا ارفهأ لإ درة شبد ن بت :د -ربا إب يبص

نبت اإبونن

ارالدلببدو لداليبباااك ش ب آص بانن ونببت االا ببشد إر ب ارالدلببة اراببت نصادااببد ،أواشببد ننببأ سببوى نوانببأ
ارشااشة ارشفانة ،ن

ن أ افلنل ش بدررئ االنا بدأنة واالجاشدننبة ورشدناهبد ،وال نجبول إص بدع

( )1نلأ اراؤوع ،نشا شرشأ اريدنفت ،حرية الرأي والتعبير بين النظرية والتطبيق،
( )2نلأ ارسشن  ،دنإدا نلأ ارالاا :حرية االجتماع،

.211

.31

( )3ارلببأات ،إسببشدنن ( ،) 1612دعققائم الحكققم فققي الشققريعة اإلسققالمية والققنظم المعاصققرة( ،أ .م) ،ارلببداا  ،أاا
ار إا ارفالت،

.161

( )4شون اأش ارشارأ  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،ادانا ارلندا . 1104 /3 /12 :
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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ششداسة ااا اررا أنة ننوأ نا ا ك ارات نا

ن نهد ارلداون وايإ اأالنا

اوانة ،نت شجاش

أنشلاامت ،ر نداة اأشن ارلوشت دو ارااد ارفد دو ررشدنة رلوا اآلصانن ورانداه »(.)1
وناناهد ارشرإشة ارأساوانة ارف ند ارش انة ،ربا اراجشب « :رنبث إن ارربا نبت اراجشب  ،لشبد
نلو ن نئ شن اا شد نأأ شن اأيصد

إر لف ه رالدأ وجهدو ارااا نت يأن ارشسد

ارات

افا ب ببنه ش ب ببن اررل ب ببوا ارابب ببت إ اه ب ببد ارشدأا ب ببدن ( )55 ،59ش ب ببن ارأس ب بباوا ارش ب ببات وار ب ببدأا نبب ببت
(/00سلاشلا ،) 0420/وارك سوا ااااد إرنئ لدنالداه رلبدا شسبال ا نبن نباه شبن اررلبوا ،د ن نبئ
الأنا دن رانة ارافلنا اياش ن نئ لدنالداه إدن ا أا ناوااهد ،شرللد شن ص رهد داأانهد»(.)2
واببا

ارشببدأ ( )23شببن ارأسبباوا ارش ببات ارشفببأ نببت(/01ناببدنا ،) 1109/وارشايببوا نببت

ارجانب ب ببأ اراسب ب ببشنة ،ارفب ب ببأأ )3( :شإب ب بباا (د) ،نب ب ببت(/01ناب ب ببدنا« :) 1109/ر ش ب ب بوامانن رب ب ببا اااب ب ببن
االجاشدنب بدو ارفدش ببة ،وارشواإ ببا واراا ببداااو ،وجشنب ب اي ببإد اأراجدج ببدو ارسب ب شنة ،ن ببا ر ببدش نن
س ردا شن دت اوع ،لاصمدا ن

اراوع ارات نااشئ ارلداون .ورا االجاشدع ارصد

س شندا شإ و ،

أون ارردجة إر إصمدا سدلا ،وال نجول راجد اأشن ر واه دو شاانلائ ،دو اراا و ن نئ»(.)3

( )1العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اناشأ وناض ر اونن وارا بأنا واالا بشد

لشوجببا نبااا ارجشفنببة ارفدشببة رةشب ارشارببأ (  2211درببع) (أ )21-ارشببؤاخ نببت ( / 19إببداون اأو /أنسببشلا
 ،) 1699ادانا لأ ارا دا/ 3( :إداون ارثدات/نادنا ،) 1619 /ونلد ر شبدأ ( .)21شونب اأشب ارشاربأ  ,رلبوا
اإاسدن ،ادانا ارلندا . 1104 /3 /12 :
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights/index.html

( )2ارل نة ان (  9رساة  ،)11قضائية المحكمة الدستورية العليا المصرية ،ج سة (/ 11دلان .) 1664 /
( )3شون ارشرإشة ارأساوانة ارف ند ،جشهوانة ش ا ارفالنة ،الوثائق الدستورية ،ادانا ارلندا . 1104 /3 /12 :
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx#
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ونأ دإأو ارشرإشة ارأساوانة ارش انة ن

رلهد ارإدش نت اراندلة ن

ارلنوأ ارات ا فهد

ارس مة ارايانفنة وارات شن يأاهد نباض لفبض ارلنبوأ ن ب رانبة االجاشبدع لدنالبدا دن ارشجاشفبنن
نأانفون لدجاشدنه نن آ اا ه وشفالأااه دندا إدن ملنفاهد(.)1
إشد دائ ال نجول ناض ننوأ شن دج ااانشهد إال إاا رش اهد ن نهد شياوننة ارش در ارابت
وجهاه ببد رالاناا ببد ،وإ ببدن ره ببد س بباأ ن ببت ثل ه ببد و بباوااهد ،وإ ببدن ا ببأص هد لل ببأا ر ببأ ا بباه ارش ببدر
وشأااد(.)2
ونالثببا شببن رانببة االجاشببدع اررببا نببت اإببونن جشفنببدو والدلببدو دو ان ببدو نببت إمببدا دنشببد
ودا ببأاع ثلدنن ببة دو اجاشدنن ببة دو سندس ببنة دو أنان ببة أون اإ ب بااا ل ببدرشجاش  ،ون ببأ دإ ببأ ارشي بباع ن ببت
ارأسب بباوا ارش ب ببات رسب بباة ( ) 1109نب ببت ارشب ببدأ (  ) 25وارشب ببدأ (  :)22ن ب ب اررب ببا نب ببت اإب ببونن
ارجشفن ببدو وارشؤسس ببدو اأا ن ببة ،وارالدل ببدو واالار ببدأاو ن ب ب دسب بدس أنشل اام ببت ،واش ببداس اي ببدمهد
لرانببة( ،)3إشببد ا ب

ن نهببد اإن ب ن ارفببدرشت ررلببوا اإاسببدن نببت شدأاببئ ارثدشاببة ،وإببارك نببت ارشببدأ

ارثدشاة شن ارفهأ ارأورت ر رلوا االجاشدننة واالنا دأنة وارثلدننة.
ثاني اً :العالقة بين حرية االجتماع وحرية ال رأي والتعبير .
رانببة ار بادت وارافلنببا اراببت إ اهببد اإا دننببدو ارأورنببة وارأسببدانا اببت ارلدنببأ نببت إ ب اااببن
أنشلاامت ال نلبو إال لهبد ،وا لبأ رانبة ارافلنبا اااهبد وننشاهبد إاا جربأ ارشيباع ربا شبن ن بواون لهبد
ن ببت االجاش ببدع ارش بباا ورج ببا ال ببدأ اآل اا  ،وال ي ببك دن ران ببة االجاش ببدع نإ ببون رةنب بااأ لشلا ببداد
ارافلن ببا ن ببن آ اا هب ب ن ببت إدن ببة ارشج ببدالو سندس ببنة وانا ببدأنة واجاشدنن ببة وثلدنن ببة ،ونس ببه او ببن
( )1ارل نة ان (  31رساة  ،)11قضائية المحكمة الدستورية العليا المصرية ،ج سة ( / 11شدنو.) 1669 /
( )2ارل نة ان ( 19رساة  ،)11قضائية المحكمة الدستورية العليا المصرية ،ج سة ( / 9أنسشلا،) 1661 /
( )3شون ارشرإشة ارأساوانة ارف ند ،جشهوانة ش ا ارفالنة ،الوثائق الدستورية ،ادانا ارلندا . 1104 /3 /12 :
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx#
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ارشف وش ببة أإل ببا ن ببأأ ش ببن اأي ببصد

االجاش ببدع ،واالجاشدن ببدو اإ ببون دانب بدا ندشب بدا ر ببو

ش ببن صب ب

شو وع شفنن(.)1
نببدرادت ارفببد اببو اررإ ب االجاشببدنت ارببات االاببده جشدنببة ااو ونببت نببت شو ببوع شفببنن لفببأ
شادنيدو ندشة ،دو او افلنا نن ادت االابده شجشبوع ،ونجبا دن نإبون اابدك افلنبا نبن ادت شفبنن
وافلنببا ش ببدأ نببن ادت آصببا ،ثب ناإببون ادت نببد ر جشهببوا رببو درببأ اببانن اربادننن ،ندالجاشدنببدو
النأ ارونت رأى ارشجاشفنن نت لرث شو وع شفنن ر و و ننئ إر ر  ،وااا او شن لنن دسلدا
ايو ارلارشدادو وارشجدرس اريفلنة وارشر نة نت أو ارفدر (.)2
واررأنث نن رانة ارادت وارافلنا ال نشإن دن نإون شافلالا نن رانبة االجاشبدع ،نهبت إربأى
املنلببدو رانببة ار بادت وارافلنببا ،وارببا
ارف ند ارش انة ن

دن

شفا ب اراي بانفدو ن نهببد ،ونببأ دإببأو ارشرإشببة ارأسبباوانة

شدن ارأساوا ررانة ارافلنا نن اآل اا نبأ الباا لو ب هد اررانبة اأ ب

ارات ال نا اررواا ارش اوح إال نت امدنهد ،ولأوائ ا لأ رانبة االجاشبدع شغ الابد ،وال اإبون رهبد ند بأ ،
ولشد نإون اأنااأ در اا اا ال ناهنلون شون دا وال نااأأون وج ا و ناا

ون رغنا اررا مانلدا(.)3

ثالث اً :حرية تكوين الجمعيات والنقابات.
ُنل بأ بحريققة تكققوين الجمعيققات :اببو دن نبباشإن اراببدس شببن ايببإن جشدنببدو شااشببة ،نسبباشا
وجوأاببد دشببأا مببون ا أون ارأنببأ شببأ روجوأاببد ،لل ببأ ششداسببة ايببدم شرببأأ وشف ببو س ب دا ،وارلنببا
اض شفنن شلدح وشياوع نبا باض اربال  ،ودن نباشإن ارابدس شبن االا بشد إرب ن بونة اباه

( )1نهشت ،صدرأ ش م  ،حرية الرأي والتعبير،

.31

( )2نهشت ،صدرأ ش م  ،حرية الرأي والتعبير،

.31

( )3ارل نة ان (  2رساة  )19قضائية المحكمة الدستورية العليا المصرية ،ج سة (/ 3نلاانا.) 1669 /
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ارجشفندو ،وارجشفندو رهد ا ب اجاشبدنت شايبفا ،ال سبنشد نبت شسبد
وسن ة ر افلنا ارفش ت نن دنإدا اإاسدن وآ اا ئ ن

ارف ب وارلبا واإرسبدن ،نهبت

وجئ جشدنت افدوات(.)1

ودشببد حريققة تكققوين النقابققات :ننل ببأ لهببد دن نسببامن اأن بااأ اببأرنع الدلببدو ره ب  ،ودن نبباشإن
دالبدا ارشهببن وارربباع شببن االا بشد إرب ارالدلببدو ارشوجببوأ  ،وااليبا ااك ننهببد ،إببت نمببدرلوا لرلببونه
وارسنن و فه االجاشدنت نن مانلهد ،وارأندع نن ش بدرره وارنبا شمبدرله واا نبا د اا به
وارلنا ياوم دن

ر فش نن مانا ارافدنأ االجاشدنت ر فش (.)2

وااالم رانة اإونن ارجشفندو وارالدلدو لرانة االجاشدع ،رنث إن اريص نة اإاسبدانة ارابت
ااواجأ نت ارشجاش رهد رلوا يص نة شاهد را االجاشدع ،وشا اواجأ ااا اررا ااالم لدررا نت
اإونن ارجشفندو وارالدلدو ،وشن ث ااالم لرانة ارادت وارافلنا نناااا ن

إثا ار لد او إايد شد

نسش لدرشااأندو ،رنث نارأث ارشجاشفون رو ن نة شفناة ،وشن ااد اهاو ارردجة إر و ب
يإ جأنأ ر جاشدندو اشث يإ ا أا شدا دو ااانشدا ن
شاسوشة نفش ون سوندا ن

نأأا شن اأيصد

ن ا بون ربو دابأاع

ارلنلهد ،نااا إداوا نالفون رانة دو شهابة شفنابة سبشنو الدلبة شثب الدلبة

اأملد وارشهاأسنن وارشردشنن ،وااا إداوا شصا نن نت ارشهن وشا لنن نت ارغاض دو ارهأع سشنو
جشفنة(.)3
واإ ب ب اإا دنن ببدو ارأورن ببة وار بباا ارأس بباوانة ن ببت ارل ببأان ارأنشلاامن ببة ر ببا إب ب ي ببص

ن ببت

االا شد ر الدلدو سوا لدراسلة أ ردا ارشهاة اروارأ شث الدلة ارشردشنن واأملد وارشهاأسنن،
ورإن نص

االا شد را ك ارالدلدو رلنوأ صد بة لهبد ،وااسبش ايبااامدو اربأصو ننهبد ،ا بشاو

( )1ارلأات ،إسشدنن  ،دعائم الحكم في الشريعة االسالمية والنظم المعاصرة،

 211وشد لفأاد.

( )2ارلأات ،إسشدنن  ،دعائم الحكم في الشريعة االسالمية والنظم المعاصرة،

 214وشد لفأاد.

( )3نهشت ،صدرأ ش م  ،حرية الرأي والتعبير،

.41

011

ارشواثنبا ارأورنببة و ب ارا الشببدو ن ب جداببا اربأو ننشببد ناف با لدالا ببشد را بك ارالدلببدو وشبن يببأن
االا بشد رهببد رشدنبة ش ببدر ا ببك ارجشدنبة ،إشببد ا ببشن دن بدا اررببا نببت اإبونن ارجشفنببدو اأا نببة
رغدنبدو إنأنوروجنبة دو أنانبة دو سندسبنة دو انا ببدأنة دو نشدرنبة دو اجاشدننبة دو ثلدننبة دو اند ببنة
دو سوااد(.)1
ونببأ ا ببو اراي بانفدو
اأالن اا

()2

نب

بباوا االرا ب ال لو ب ارلنببوأ ارش او ببة نداوا بدا واراببت ايببإ

باوانة – نبت شجاشب أنشل اامبت – رش ب رة اأشبن ارلبوشت دو ارسب شة ارفدشبة ،دو اررشدنبة

اراا ببد ارف ببد  ،دو ار ببرة ارفدش ببة ،دو اأصب ب ا ارفدشب بة ،دو رل ببوا اآلصب بانن وران ببداه  ،شب ب ن ببأ
ص ونهد رل ااااو ارر وونع ارفش لهد وشارهد اريص نة ارلداوانة ارشسال ة(.)3
وافبباع ارجشفنببة لأاهببد جشدنببة ااو اااببن شسبباشا رشببأ شفناببة دو نببا شفناببة ،ااببأرع شببن
ملنفننن ال نل نأأا نن نيبا  ،دو شبن ديبصد

ديصد

انالبداننن أ بااض لفنبأ نبن اربال

ارشببدأت ،واهببأع ارجشفنببدو وارالدلببدو ارشهانببة إر ب الببأن دايببمة أن ببد هد وارشسببدنأ ره ب  :ورببنس
شسشوردا إايد اجشفدو اهأع إر دنشبد إجااشنبة ،وشبن ثب نبان االراب ال لبدرلواانن واراااشهبد واجبا
ن ب إب يببص

 ،وا ب ارببأو ارلنببوأ اراببت ااادسببا شب رشدنببة ارااببد ارفببد وار ببدر ارفببد أاصب

ارشجاش .
ون ببأ دإ ببأو ارشرإش ببة ارأس بباوانة ارف ن ببد ارش ب بانة ن ب ب

بباوا ااا ببن ارالدل ببدو وارجشفن ببدو،

وشارهد اررانة ارإدش ة لدنالدااد دإثا اا دالا لرانبة االجاشبدع ورانبة نباض اآل اا وابأاورهد ،رنبث
( )1ا

اإن ن ارفدرشت ررلوا اإاسدن نت ارشدأ ( )23ن

دن( :رإ ناأ را اإونن ارالدلدو واالا شد إرنهبد

لل أ رشدنة ش دررئ).
( )2دو ن ببداون و ببفئ ارشي بباع ارش ببات رااا ببن ر ببا اإ ببونن ارجشفن ببدو إ ببدن ارل ببداون انب ب ( )21رس بباة () 1623
ار دأا لادانا (/ 1نورنو .) 1623/نهشت ،صدرأ ش م  ،حرية الرأي والتعبير،
( )3نلأ اراؤوع ،نشا شرشأ اريدنفت ،حرية الرأي والتعبير بين النظرية والتطبيق،

.41
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ن و لأن رإ يص

اررا نت االا شد أت ااان الدلت ،لاااأاائ اررا ارشم لة ،لفنأا نبن دت

اأص شن دت جهة إأاانة ،وشبن ثب اارلبا اررانبة ارالدلنبة ارابت اإ ب ربا إب ندشب نبت االا بشد
إر ارشااشة ارالدلنة ارات نمش ن إرنهد(.)1
رابع اً :حرية الصحافة .
رانة ار ردنة ات ار بوا اأاب شبن
نهت ش آا ارشجاش ارات افإس

بوا رانبة اربادت وارافلنبا وااج ب ننهبد رانبة ار إبا،

واائ دشد دنااأه ،واإبوأ نبن ش بدررئ واربا  ،ن ب انفبة يبأائ

ون ببو نببأاه ،واأ ب اببو رانببة ار ببردنة ورإببن االسبباثاد اببو اراندلببة وارراببا دو ارونببع وابباا نببت
رأوأ ارأسباوا وارلبداون( ،)2ونلبو (نبورانا)« :إن ار بردنة ابت آربة نسبارن إسبااد واسبافش رهبأ
ارفدر ارلأن را ناسا رهد دن اايئ ندرشدا جأنأا»(.)3
ونلو (شدايبد شدرإوابدن)« :إن ار بردنة إاسبت انابااع جشبدنت نابن شيبداإة شيبااإة إا
إن نببت اسببامدناهد ا ببونن اأرببأاث السبباصأاشهد دو نببأ اسبباصأاشهد»( ،)4ندر ببردنة اببت اراببت ا بالم
شصا ببع ارصببأشدو لف ببهد لببلفض شببن ادرنببة ،ولدأشببة شببن ادرنببة دصبباى ،نهببت ااسب ااسببدندا نيببش
ارثلدنة وارشف وشدو ششد نؤأت إر اراوس نت دنا ن اا اد والاع نت نلوره إدنة دروان ارشفانة.
واافببأأ واببد ع ار ببردنة وارصببأشدو اراببت الببأشهد إر ب جشهوااببد ،إال دن دا ب وان ببة رهببد اببت
(اإنب ب ) ،دت الب ب اأصل ببدا وماره ببد واراف ن ببا ن نه ببد ،وال ببأ ار ببردنة ارص ببأشدو ارفش ن ببة رل اا ه ببد
( )1ارل نة ان ( 2رساة  )11قضائية المحكمة الدستورية العليا المصرية ،ج سة ( / 4نادنا.) 1661 /
( )2شرشببأ ،شرشببأ نلببأ اهلل ،) 1611( ،فققي ج قرائم النشققر (حريققة الفكققر)( ،أ .م) ،ارلببداا  ،أاا ارايببا ر جدشفببدو
ارش انة ،ارإادا اأو ،

()3
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ببدلدو ،ص ن ب  ،) 1611( ،وسققائل االتصققال نشققأتها وتطورهققا( ،أ .م) ،ارلببداا  ،شإالببة اأاج ببو ارش بانة،
.332

( )4شدرإوادن ،شدايبد  ،) 1611(،كيف تفهقم وسقائل االتصقال؟ ،ااجشبة :أ .ص نب وآصبانن( ،أ .م) ،ارلبداا  ،أاا
اراه ة ارفالنة لدالياااك ش شؤسسة ناااإ نن ر ملدنة وارايا،
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راسببدنأا ن ب ارلنببد لأايببماه ار اأنببة ،وااببد

راإببداه ارنوشنببة ،ندأصلببدا ارسندسببنة واالجاشدننببة

واالنا دأنة ،وارسناشد وارشساح وارصأشدو واإن ادو شن ار اواندو ارات نرادجهد دنااأ ارشجاشب ،
ونببأ نانببو ارشببدأ ( )0/01شببن اإا دننببة اأواولنببة ررلببوا اإاسببدن ار ببردنة لأاهببد« :رإ ب إاسببدن
اررا نت رانة ارافلنا ،ااا اررا نيش رانة اناادا اآل اا وا ل والأن ارشف وشدو واأنإبدا أون
ابأص شببن ارسب مة ارفدشببة ،ول بباع اراابا نببن اررببأوأ ارأورنبة ،وارببك أون إصب
ام ا ارااصن

لربا ارأورببة نببت

لايدم شؤسسدو اإاانة وارا لنون وارسناشد»(.)1

وارا رانة ار ردنة شإداةا شهشة نت ارأسدانا وارلواانن واالا دنندو ارأورنبة ودرإبد ارشربدإ
اراببت المببو لناهببد ولببنن رانببة ار بادت وارافلنببا ،نلببأ دإببأو دن بدا ن ب
ارفدأت ورنس ر

ر ت نلم ،ودإأو دن دا ن

ببشدن رانببة ارافلنببا ر بباأ

را ار ر ت نت ارايا ،ن صدرع ن نئ رشد نسبه

نت ا ن اأنإدا وال ارشف وشدو والأادا ارر دااو اإاسدانة وانت اإاسدن(.)2
وننش ببد ناف ببا لدرايب بانفدو ارا ببت دإ ببأو ن ب ب ا بباه ارران ببة ،اج ببأ ارش ببدأ ( )01ش ببن اإا دنن ببة
اأواولنببة ررل بوا اإاسببدن رنببث دإببأو ا ببك ارشببدأ ن ب دن رانببة ارافلنببا رهببد وجهببدن اشببد :رانببة
ارادت ،ورانة اإن  ،وإارك رشدنة ارأندنة اراجدانة(.)3

( )1شون ارشج س اأوالت ،اإلتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان ،ادانا ارلندا . 1/4/2116
https://edoc.coe.int/en/european-convention-on-human-rights/5579-european-conventionon-human-rights.html

( )2نهشت ،صدرأ ش م  ،حرية الرأي والتعبير،

.16

(3) Bovtet (M.): La liberte d’expression publicitaire selon l’interpretation de la
convention europeenne des droits de l’homme, (a propos de l’arret de la chombre
criminelle du 19 nov. 1997), D. 2000, chron., p. 26.
نلأ ارس  ،جف ا ،) 1661( ،اإلطقار التشقريعي للنشقاط اإلعالمقي( ،أ .م) ،ارلبداا  ،أاا ارشابدا ر ملب وارايبا،
 111وشد لفأاد.
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نببأ لببدو شببن ارملنفببت دن اببا
ار ببردنة ووس ببد

اإن ب

ارأسببدانا ارفالنببة ن ب اررببا نببت رانببة ار بادت وارافلنببا نببت

وله بباا ار ببأأ نل ببأ ا ببو شفاب ب اراي بانفدو ارفالن ببة ن ب ران ببة ارببادت

وارافلنببا ،نف ب سببلن ارشثببد واأ نببت ارشببدأ ( )21شببن ارأسبباوا ارش ببات رسبباة (« :) 1109رانببة
ار ردنة وارملدنة وارايا اروان وارشا ت وارشسشوع واإرإااوات شإ ورة.)1(»... ،
وارشببدأ ( )20شببن ارأسبباوا ارش ببات رسبباة (« :) 1109نراببا لببأت وجببئ نبباض اندلببة ن ب
ار رع ووسد

اإن

ارش انة دو ش بدأااهد دو ون هبد دو إ

نهبد ،ونجبول إسباثاد نباض اندلبة

شرأأ ن نهد ن َلشن ارراا دو ارافل ة ارفدشة.)2(»... ،
وشن جدالئ نلأ ا

أساوا ارفااا رسباة ( ) 1115ن ب رانبة ار بردنة رنبث ا بو ارشبدأ

( )1/31شن أساوا ارفااا ن

دن« :اإ

ار ردنة وارملدنة واإن ن واإن

ارأورة ،لشد ال نصب لدراابد ارفبد واآلأاا :ثدانبدا :رانبة

وارايا»(.)3

وااا إداو رانة ارافلنا نن اربادت ابت إربأى وجهبت ارفشب ار بر ت نبان وجههبد اآلصبا ابو
ارشسؤورنة ،وللأ ارلنا اراوالن لنن اررانة ارات نرادجهد ار اأ ولنن ارس مة ارات ال ا ناهد للأا
شد نارلا الأادا ر شجاش وار اأ شن ص

ارايان (.)4

( )1شون ارشرإشة ارأساوانة ارف ند ،جشهوانة ش ا ارفالنة ،الوثائق الدستورية ،ادانا ارلندا . 1104 /3 /12 :
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx#

( )2شون ارشرإشة ارأساوانة ارف ند ،جشهوانة ش ا ارفالنة ،الوثائق الدستورية ،ادانا ارلندا . 1104 /3 /12 :
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx#

( )3شون شج س اراواا ،جشهوانة ارفااا ،دستور جمهورية العراق ،ادانا ارلندا . 2116 /3 /26 :
http://ar.parliament.iq

( )4ردنا ،دسشد رسنن ،) 2111( ،التشريعات الصحفية( ،أ .م) ،ارلداا  ،اأشنن ر ايا واراولن ،
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خامس اً :حرية ال رأي والتعبير على اإل نترنت .
أا نن ارلارشدن اأواولت نت ارث ثبد (/ 2نورنبو ) 1112 /نبااا ارلارشبدن اأواولبت ربو
رانة ارادت وارافلنا ن

اإااااو( ،)1وارك رو دو دع رلوا اإاسدن نت أو ارفدر وا فدا نت

االنالدا ارشلدأا اأواولنة ر أنشلاامنة ورلوا اإاسدن.
)European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR
وشؤإبأا ن ب ارارببو ارإلنببا نببت ارا ببد شببن دجب رانببة اربادت وارافلنببا ردرنبدا ،إرب ارا ببد
شببن دج ب رانببة (اإااااببو) ،ارببات د ببر ارصنببدا اأشث ب ر افلنببا لدراسببلة ر شفدا ببنن ارسندسببننن،
وارشأانفنن نن ارأنشلاامنبة ،وايبمد رلبوا اإاسبدن ار بر ننن ارشسبال نن نبت جشنب داربد ارفبدر ،
وشببأى وجببوأ شجاش ب ر شف وشببدو اراببت ال ا ب ناهببد ر أنشلاامنببة وارا ب اا رلببوا اإاسببدن واررانببدو
اأسدسنة ،وصد ة رانة ارادت وارافلنا ورانة اأاو ارشف وشدو.
ونؤإببأ ارلبااا ن ب داببئ نببأاك دن إادرببة (اإااااببو) شببن يببأاهد أن ب ارأنشلاامنببة واإسببهد نببت
ارااشنببة االنا ببدأنة واالجاشدننببة ر ببأو  ،ودن نبباض ارلنببوأ ن ب (اإااااببو) نافببداض ش ب اررببا نببت
رانة ارادت وارافلنا ،ونأ ااالأ ارلااا ارياإدو نت لفض اربأو ارابت اسبدنأ اربأو جل نبدا نبت ابوننا
وسد

اراندلة ن

اريلإة واندلة ارشااس و اإرإااوانة ،ونأ دو

ارلااا داشنة شد ند لئ ارشياع

نت اروالندو ارشارأ نت (نلاانا  ) 1112لا أاا نبداون اررانبة ارفدرشنبة (رإلاااابو) ،اربات نهبأع
إر ااان دايمة شجد ارفش لدإااااو نت ارأو ارلشفنة(.)2

( )1اراسصة اإاج نلنة واراسشنة شيدا إرنهد:
http://www.europaarl.europa.eu/news/expert/inforpress-page/015-9503-187-07-27902-20060629IPRR09390-06-07-2006-2006-false/default_en.htm
وااا شد دإأو ن نئ ارلشة ارفدرشنة رشجاش ارشف وشدو ارشافلأ لابواس نبت (أنسبشلا ،) 2111 /وارشبدأ ( ) 16
شن اإن ن ارفدرشت ررلوا اإاسدن ،وارشدأ ( )11شن اإا دننة اأواولنة ررلوا اإاسدن.
( )2نهشت ،صدرأ ش م  ،حرية الرأي والتعبير،
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ودإببأ ارل بااا دن بدا دن اإارببدأ اأواولببت ر بان

ن ب اراأإنببأ ن ب اأورونببة اريببأنأ ررلببوا

شسبباصأشت اإااااببو ون ب اسببافأاأه ر اربباك شببن دجب افلنببل رانببة ارافلنببا ن ب اإااااببو ،وناديببأ
ارلااا  -نت ااا ارسندا – ارأو اأن د نت ارشج بس اأواولبت واإاربدأ اأواولبت ارشوانلبة ن ب
لنببدن شيببااك ر اأإنببأ ن ب ارابلاشه لرشدنببة رلببوا شسبباصأشت اإااااببو وافلنببل رانببة اربادت وارافلنببا
ن ب اإااااببو نببت جشن ب دارببد ارفببدر  ،ونببأ دإببأ ارل بااا ن ب إنببدأ اراأإنببأ ن ب ارا الشببئ لدرشلببدأ
ارشف اة لدرلشة ارفدرشنة رشجاش ارشف وشدو لاواس(.)1

المطلب الثاني :الضمانات الدولية واالقليمية في حرية ال رأي والتعبير.
إاسو شفاب ارايبانفدو ارأورنبة وارومانبة شلبأد رانبة اربادت و ارافلببنا ودنماببئ داشنببة إلببنا
لدنالبداه شببن اررلببوا واررانببدو اأسدسببنة ودوراببئ نادنببة إلببنا شببن ص ب

ا ببو

ون بواانن ا ببشن

ششداسبة رانبة ارافلببنا واببو شبد سببوع ااادورببئ نبت إمببدا اراي بانفدو ارأورنببة ار ببدشاة رششداسببة ابباا
ارربا ،واآلرندو ارومانة ارشساشأ شن ارايانفدو ارشر نة ر شدن ششداسة رانة ارادت و ارافلنا.
أوالً  :الضمانات العالمية .
إن ران ببة ارب بادت و ارافلن ببا اف ببأ ش ببن اأنش ببأ اأسدس ببنة ر أنشلاامن ببة ،وا ببت إر ببأى شا ببداا ا ببد
اأإثببا لبباولا ،ربباارك نافببنن إنااااببد نببت ارشواثنببا واإا دننببدو ارأورنببة أن ابباه ارشواثنببا واراي بانفدو
اإاس با داشنببة إلببنا ن ب ارشسبباوى ارببأورت ،ن ببت ارببأو ارببات اربباا ننهببد ارشؤسسببدو وناشا ب ننهببد
ل بشدادو أسباوانة رلنلنبة نببان اباه ارا بو
اربأو اأصباى نبان اباه ارا بو

اجبأ رهبد

بأى رلنلنبدا نبت اروانب ارشفببن  ،دشببد نبت

ال اإاسا إال مدلفدا سندسندا اشلندا.

( )1نهشت ،صدرأ ش م  ،حرية الرأي والتعبير،

.111
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ورشب بد إدا ببو ران ببة اربادت و ارافل ببنا ش ببن ارران ببدو ارهدش ببة ،وار ببات نج ببا دن ا اانب ب نبت إب ب أور ببة
اربباا رل ببوا اإاسببدن ،نلببأ دوراهببد شااشببة اأش ب ارشارببأ شاببا ايببأاهد سبباة ( ) 0495نادنببة لدرغببة
نت شنثدنهبد ،شباو اا لدإن ن ارفدرشت ررلوا اإاسدن ،وارفهأنن ارأورننن(.)1
 -0اإلعققالن العققالمي لحقققوق اإلنسققان :ابباا اإن ب ن نفببأ نببت رلنلببة اأشببا ااجشببة ر شملونببدو
اأشانإن ب ببة ،إا نا ب ببأرع ش ب ببن ث ث ب ببنن ( 31ش ب ببدأ ) اادورب ببو اررلب ببوا ارشأانب ببة وارسندسب ببنة واإنا ب ببدأنة
واإجاشدننبة ،نبا

ن ب اررلبوا ارشأانبة وارسندسبنة نت ارشواأ شن (  3إر  ) 10وااشث نت اررا

نت اررنبد واررانبة ،ارربا نت ارسب شة ارجسبأنة ،رانبة ار إبا وارأنن ،وارادت وارافلنا(.)2
 -9العهد الدولي للحقوق المدنيقة والسياسقية :اؤإببأ ارش بواأ شببن (  01إرب  ) 12رانببدو اإاسببدن
ارسندسبنة وارشأانبة وشبن داشهبد ،رانببة اراال ب وارشسببدوا دشبد ارل بد واراب اا ص و بندو اإاسبدن،
ورانداببئ اريص ببنة ،واررببا نببت رانببة ار إببا وارببأنن وارب بادت وران ببة ارافل ببنا ،وارر ببا نببت اراجشف ببدو
ارسب ب شنة وران ببة اإ ببونن ارجشفن ببدو ،ور ببا ار بباأ نببت ارشي ببداإة نببت إأاا اريببؤون ارفدشببة ورلببئ نببت
اإااصدا(.)3

( )1نلأ ارفلنل ،نبدأات (  ،) 2112حقوق اإلنسقان فقي الققانون القدولي والعالققات الدوليقة ،ارشراونبدو واآلرنبدو،
(أ .م) ،ارج ال ببا ،أاا هوشببة،

 .111سب مدن ،ردشببأ ،) 1619( ،القققانون الققدولي العققام فققي وقققت السققلم،

(أ .م) ،ارلداا  ،أاا اراه ة ارفالنة،

.91

( )2نلببأ ارفلنببل ،نببدأات :حقققوق اإلنسققان فققي القققانون الققدولي والعالقققات الدوليققة،

 .114 ،113شون ب اأش ب

ارشارأ  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،ادانا ارلندا . 1104 /3 /14 :

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

( )3شونب اأشب ارشارببأ  ،رلبوا اإاسببدن ،شإابا ارش بوض ارسببدشت ارفبد  ،العهققد الققدولي الخقاص بققالحقوق المدنيققة
والسياسية ،ادانا ارلندا .1104/3/11 :
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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ونبأ ااب ارفهبأ اآلرنبدو اربات ا اانبا واابدل اا نباه وربأأ لفبض ارشسبد

اإج اا نبة ارصد بة لبئ

ال سببنشد إاا اف ببا اأشببا لدااهببدك أورببة شببد ررلببوا اإاسببدن ،ننإببون ن ب ارأورببة اأصبباى دن ا ببو
اااابد وا ل ارأورة ارش ا لأن الأ ص

ث ثة ديها الان اا إادلندا نا شن اإن دردو ار لشة(.)1

ثاني اً :الضمانات االقليمية .
 -0اإلتفاقية األوربية لحقوق اإلنسقان(  :) ECHRوابت اا دننبة رشدنبة رلبوا اإاسبدن نبت امبدا
شج ببس دواول ببد ،اوش ببد ن ببت (/9ا ببونشلا ) 0451/ول ببأد املنله ببد ن ببت (/ 3س ببلاشلا ، ) 0453/اشثب ب
اإا دننببة اأوالنببة اي بانفد أورن بدا دوالنب بدا لآرن ببدو اا ن ببا وشاانل ببة ون ببد أورببت دوالببت ل

ب ب ارشرإش ببة

اأوالن ببة ررل ببوا اإاس ببدن وسب بواللهد ،وأص ببو ا بباه اإا دنن ببة نببت اراا ببد ارل ببداوات ار ببأاص ت رشفاب ب
اربأو اأم بااع ننهببد ،ود ببل ر بباأ اأوالت رببا اإسبباادأ ن نهببد شلديببا دش ببد ارسب ب مدو ارومان ببة،
ن ب ااشسك ارأو لدرسندأ ارومانة ارش الشة ارات اانض ص وع اررإوشدو رهن دو أورنة دن
ونل و ارأو اأن د اإصا د
إصا ببد

شاهد

ارل بد ت اإر الشبت رشرإشبة رلبوا اإاسبدن اأوالنبة ،إشبد نل بو

ار جاببة اأوالنببة نببت ا لببت يببإدوت اأن بااأ وارشااشببدو ارغنببا اررإوشنببة

ببأاد نببت رببد

اااهدك اإا دننة(.)2
 -9اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان :اا شن اإا دننة اأشانإنة ررلوا اإاسبدن ،شلأشبة واثابنن
وثشببدانن شببدأ  ،ونببأ ديش ببو ن ب اررلببوا اأسدسببنة رإلاسبدن ،ارشسباشأ نبت اأ ب شبن اإن اببدو
وارشواثنا ارأورنبة واإن نشنبة وصد بة اإنب ن اأشانإت ررلوا اإاسدن ،ودو ببرو شلأشببة اإا دننببة
( )1شدنببد ،سببدر ت ،) 2113( ،محاض قرات فققي مققادة حقققوق اإلنسققان والحريققات العامققة ،ارج ال ببا ،ارشفه بأ ارببومات
رل د ،

.12

( )2ارشنأاات ،شرشأ دشنن ،حريقة التعبيقر والقرأي فقي اإلتفقاقيتين األوروبيقة واألمريكيقة لحققوق اإلنسقان،

.14

شون ارشج س اأوالت ،اإلتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان ،ادانا ارلندا . 1/4/2116

https://edoc.coe.int/en/european-convention-on-human-rights/5579-european-conventionon-human-rights.html
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ل ببأن رل ببوا اإاس ببدن وراندا ببئ اأسدس ببنة اثل ببو ر ببئ رشج بباأ إوا ببئ إاس ببدادا ور ببنس ن ب ب دس ببدس إوا ببئ
شواماب ببد نببت أور ببة شفنا ببة ،اأش ببا ار ببات نب ببأنوا إر ب ااا ببن رشدن ببة رل ببوا أورنب ببة ررلب ببوا اإاسب ببدن،
وإ ببشدن ررانببة ارادت و ارافلببنا ا ببو ابباه اإا دننببة نت ارلببدا اأو اإرا الشببدو ارببأو اأمااع
ارشونفة ن

اإا دننة واررلوا وارراندو ارشفااع لهد إشد دايأو شرشإة إآرنة ر شدن رانة ارادت

و ارافلنا(.)1
 -3الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسقان والشقعوب :ابو شفدابأ أورنبة

بد اهد اربأو اأنانلنبة اربو

مد شااشة ارورأ اأنانلنة ،االاردأ اأنانلبت ردرنبدا ،نبت ( /01نوانبو ،) 0410 /نبت (اناولبت –
إنانببد) لشادسببلة ارببأوا ارفدأنببة ارثدشاببة نيببا رشااشببة ارورببأ اأنانلنببة ،لناشببد أص ببو رنببل اراا نببا نببت
( /10اإاولا ،) 0412/لفأ دن
ن

دأا ن نبئ ( )15أوربة شبن اربأو اأنانلنبة ،نفاشبأ ارشنثبدا دسدسبدا

شنثدا شااشة ارورأ اأنانلنة ،وشنثدا اأش ارشارأ واإن ن ارفدرشت ررلوا اإاسدن.
جببد نببت أنلدجببة ارشنثببدا إن ارببأو اأن ببد نببت شااش ببة ارور ببأ اإنانلن ببة« ،ن ب دن اررانببة

وارشسببدوا وارفأارببة وارإ ااشببة داببأاع دسدسببنة رارلنببا ارام فببدو ارشيبباونة ر يببفوا االنانلنببة» .إشببد
ا بشاو« ،إا اؤإببأ شببن جأنببأ اشسبإهد لرانببدو ورلببوا اإاسببدن واريبفوا ارش ببشاة نببت اإن اببدو
واالا دننببدو وسببد ا اروثببد ا اراببت ا ب إنااااببد نببت امببدا شااشببة ارورببأ اأنانلنببة وراإببة ارل ببأان نببا
ارشاردل واأش ارشارأ »(.)2
اا

ارشدأ ارثدانة شن ارلدا االو  ،رلوا اإاسدن واريفوا« :ناشا إب يبص

وارراندو ارشفااع لهد وارشإ ورة نت ااا ارشنثدا أون دت اشننل صد ة إاا إدن ند شد ن
( )1ارشنأاات ،شرشأ دشنن ،حرية التعبير والرأي في اإلتفاقيتين األوروبية واألمريكية لحقوق اإلنسان،

لبدررلوا
ارفا ا
.11

( )2شونب ب ار جا ببة اأنانلن ببة ررل ببوا اإاس ببدن واري ببفوا ،ار ببإوك ارلداوان ببة ،الميثقققاق األفريققققي لحققققوق اإلنسقققان
والشعوب ،ادانا ارلندا . 4/4/2116 :

http://www.achpr.org/ar/instruments/achpr/

014

دو ارفب بباا دو ار ب ببون دو ارجب بباس دو ار غب ببة دو ارب ببأنن دو ار ب ب دات ارسندسب ببت دو دت ادت آصب ببا دو ارشايب ببأ
ارومات دو االجاشدنت دو ارثاو دو ارشورأ دو دت و

آصا» (.)1

 -4الميثقققققققاق العربقققققققي لحققققققققوق اإلنسقققققققان :اناش ب ب ببأ للب ب ب بااا انب ب ب ب ( 121أ.ع) )02( ،لا ب ب ببدانا
( ،) 1119/5/13لشادس ب ببلة ارلش ب ببة ارسدأس ب ببة نيب ب ببا رجدشف ب ببة ار ب ببأو ارفالن ب ببة ارشافل ب ببأ ن ب ببت ابب ببواس
ارفد شة ،ونإشن شاداا اإراب ال ل بشدن اررلبوا واررانبدو اأسدسبنة واربات شببن لناهببد رانببة اربادت
وارافلبنا لدنالدااد شبن اررلبوا اأسدسبنة اربات ا بو ن نهبد ارشنثبدا نت ارشبدأ (« :)19رإ شوامن
ارربا نبت -0 :رانبة ارششداسبة ارسندسبنة ،ارشيببداإة نبت إأاا اريب ون ارفدشبة إشبد شلديبا دو لواسببمة
ششث ببنن نصا ببداون لران ببة -1 .ارشي ببداإة ن ببت إأاا اريب ب ون ارفدش ببة إش ببد شلدي ببا دو لواس ببمة ششث ببنن
نصاداون لرانة -3 .ااين ا سئ دو اصاندا شن نشث ئ لمانلة را والنهبة ون ب نبأ ارشسبدوا لبنن
جشن ارشوامانن لرنث ا شن ارافلنا اررا نبن إااأ ارشبوامن -9 .دن اابدح ربئ ن ب نبأ ارشسبدوا
شب ب ارجشنب ب نا ببة ال ببأ اروا ببد ع ارفدش ببة ن ببت ل ببأه ن ب ب دس ببدس اإ ببدنؤ ار ببا  -5 .ران ببة اإ ببونن
ارجشفندو ش اآلصانن واالا شد إرنهد -2 .رانبة اإبونن ارجشفنبدو شب اآلصبانن واالا بشد إرنهبد.
 -2رانة االجاشدع ورانة اراجش ل وا س شنة -1 .ال نجول الننأ ششداسة ااه اررلوا لبأت ننبوأ
نببا ارلنببوأ ارش او ببة ملل بدا ر لببداون واراببت الا ببنهد ار بباوا نببت شجاش ب نراببا اررانببدو ورلببوا
اإاسدن ر نداة اأشن ارومات ،دو اراابد ارفبد  ،دو ارسب شة ارفدشبة ،دو ار برة ارفدشبة ،دو اآلأاا
ارفدشة ،دو ررشدنة رلوا ارغنا ورانداه »(.)2

( )1شون ار جاة اأنانلنة ررلوا اإاسدن واريفوا ،ارشاج ارسدلا.
( )2شون جدشفة ارأو ارفالنة ،الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،ادانا ارلندا .) 1/4/2116( :
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx
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ودن بدا ج ببد نببت ارش ببدأ ارثدرث ببة؛ ار لببا اأور ب « :اافهببأ إ ب أورببة مبباع نببت ابباا ارشنثببدا لببأن
اإ

رإ يص

صد

روالناهد را اراشا لدررلوا واررانبدو ارشا بو

ن نهبد نبت اباا ارشنثبدا

ش ببن أون اشنن ببل لس ببلا ارف بباا ،دو ار ببون ،دو ارج بباس ،دو ار غ ببة ،دو ارشفال ببأ ار ببأنات ،دو ارب بادت ،دو
ار إا ،دو اأ

ارومات ،دو االجاشدنت ،دو ارثاو  ،دو ارشن أ ،دو اإندنة ارلأانة ،دو ارفل نة»(.)1

ثالث اً :ضمانات حرية ال رأي والتعبير في الدساتير العربية .
لدسافااض لفض ا ك ارأسدانا اجأ داهد اا

ن

إاسد شلأد را اناادا ارادت ورا ارافلنا

نائ ،ورإن اصا ع ارأسدانا نن لف هد ارلفض نت شفدرجاهد رهانن اررلبنن سبوا نبت ار بند ة دو
نببت ار بوالم ارصد ببة لا ببك اررانببة را ب اا ببا ش ب شببد ا ب

ن نببئ ارفهببأ ارببأورت ر رلببوا ارشأانببة

وارسندسنة اوردا واساوت نت ارك شفا لاوأ ااه ارأسدانا.
 -0الدستور الجزائري :اا

ارشدأ ( )32شن ارأسباوا ارج ال بات رفبد (  ) 0414ن ب دابئ:

وراشببة رانببة اربادت» ،ونببت ارشببدأ انب ( )90نببا
لراشببة ارشفالببأُ ،
«ال شسببدس ُ

ن ب دن« :رانببدو

ارافلنا ،واايد ارجشفندو ،واالجاشدع ،ش شواة ر شوامن»(.)2
 -9الدستور األردني :نا

ارأساوا اأاأات رفد ( ) 0451نت ار لا اأور شن ارشدأ ان

( )05ن ب داببئ« :اإ ب ارأورببة رانببة اربادت ،ورإب داأاببت دن نفبباا لرانببة نببن دانببئ لببدرلو وارإادلببة
وارا ونا وسد ا وسد

ارافلنا ،ليام دن ال ناجدول رأوأ ارلداون» ،ونت ار لا ارصدشسة شبن ااو

ارشببدأ و ببفو ننببوأ ن ب ششداسببة رانببة ار بادت ،رنببث ا ببو ن ب داببئ« :نجببول نببت ردرببة إن ب ن

( )1شون جدشفة ارأو ارفالنة ،الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،ادانا ارلندا .) 1/4/2116( :
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx

( )2الدستور الجزائري لادانا (/23نلاانا :) 1616 /شون شج س اأشة ،ارجشهوانة ارج ال انة ارأنشلاامنة اريبفلنة،
ادانا ارلندا . 2116 /3 /21 :

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/10161989
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اأرإد ارفاننة دو ارمواا  ،دن ن اض ارلداون ن

لدرس شة ارفدشة ود ااض ارأندع ارومات»(.)1

واإا د اندلة شرأوأ نت اأشوا ارات اا
 -3الدسقققتور اإلمقققاراتي :ا ببا

ار رع وارايبااو وارشؤر بدو ووسبد

اإنب

ارش ببدأ ( )31ش ببن أس بباوا أور ببة اإش ببدااو ارفالن ببة ارشار ببأ

وار ببدأا ن ببت ا ببدانا (  ،) 0420 /2/01ن ب ب دا ببئ« :ران ببة ارب بادت وارافلن ببا نا ببئ ل ببدرلو وارإادل ببة،
وسد ا وسد

ارافلنا شإ ورة نت رأوأ ارلداون»(.)2

 -4الدسقققتور اللبنقققاني :اببا

ارشببدأ ان ب ( )03شببن ارأسبباوا ار لاببدات وار ببدأا نببت اببدانا

(/13آندا ،) 0412/ش جشن افأن ائ ،ن

دائ« :رانة إلأا ارادت نوالا وإادلةا ،ورانة ارملدنبة،

ورانة االجاشدع ،ورانة اأرنع ارجشفندو ،إ هد شإ ورة
 -1الدسققققتور الكققققويتي :اب ببا

شن أا ا ارلداون»(.)3

ارشب ببدأ ( )32شب ببن ارأسب بباوا ارإب ببونات وار ب ببدأا نب ببت اب ببدانا

(/00اببونشلا ،) 0421/ن ب دن« :رانببة ار بادت وارلرببث ارف شببت شإ ورببة ،ورإ ب إاسببدن رببا ارافلنببا
نببن دانببئ واي باه لببدرلو دو ارإادلببة دو نااببد ،وارببك ونل بدا ر يبباوم واأو ببدع اراببت نلناهببد ارلببداون»،
واا

ارشدأ ( )32شن ارأسباوا ن ب دن« :رانبة ار بردنة وارملدنبة وارايبا شإ وربة ونلبدا ر يباوم

واأو دع ارات نلناهد ارلداون»(.)4

( )1الدسقققتور األردنقققي ايببا نببت ارجانببأ اراسببشنة ان ب ( )1163نببت  : 1/1/1612شون ب شج ببس اأشببة ،ارشش إببة
اأاأانة ارهديشنة ،ادانا ارلندا . 2116 /3 /21 :

http://www.parliament.jo/node/137

( )2شون ارلوالة ارا نسنة ررإوشة اإشدااو ارفالنة ارشارأ  ،الدستور ،ادانا ارلندا . 2116 /3 /21 :
https://www.government.ae/ar-ae/about-the-uae/the-constitution-of-the-uae

( )3شون ا دسة ارجشهوانة ار لادانة ،الدستور اللبناني ،ادانا ارلندا . 2116 /3 /21 :
http://www.presidency.gov.lb/Arabic/LebaneseSystem/Pages/LebaneseConstitution.aspx

( )4شون شج س اأشة ،أورة ارإونو ،الدستور الكويتي ،ادانا ارلندا . 2116 /3 /26 :
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024
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ونببأ

ببأا ارلببداون ان ب ( )3رسبباة ( ) 1112لا ببأاا نببداون ارشملونببدو وارايببا رنببا

لفببض ارفلولببدو رج ب اا ارايببا ارشدسببة لدرش ب رة ارفدشببة ،وارببات ا ب

نب

نببت شدأاببئ اأور ب ن ب دن

«رانة ار ردنة وارملدنة وارايا شإ ورة ونلدا أرإد ارلداون»(.)1
 -8الدستور العراقي :ا
اررلوا وارراندو ،نت ار

ارأسباوا ارف اانبت ار بدأا نبت نبد ( ) 1115نبت ارلبدا ارثبدات:

ب ارثبدات :اررانبدو ،نا بو ارشبدأ ( )31ن ب دابئ« :اإ ب ارأوربة ،لشبد

ال نص ب لدرااببد ارفببد واآلأاا ،دوالا :رانببة ارافلنببا نببن ار بادت لإ ب اروسببد  .ثدان بدا :رانببة ار ببردنة
وارملدنة واإن ن واإن
إن ا ببك ارا ببو

وارايا .ثدرثدا :رانة االجاشدع وارااداا ارس شت ،وااا للداون»(.)2

ارس ببدر ة نال ببنن را ببد دن اأس ببس ارلداوان ببة ارشااش ببة رران ببة اناا ببدا ارب بادت ن ببت

ارأسببدانا ارفالنببة نببا شف ببو إن إداببو نببأ و ببفو لل ببأ إنمببد ارس ب مدو نببت ا ببك ارببأو رانببة
ارارإ نت شا لفض ا ك ارراندو د دن ارشل وأ لهد او و

ااان رهد ،د دن ارك ناج رفبأ

ارأنة دو ارو وح نت اراؤنة نت إن نبة اربالم لبنن اررانبة وارشسبؤورنة ونلبدا رشلبأد ارابوالن لناهبد ،والشبد
نإون نت ارك ارإثنا شن ار رة.
وص

بة ارلبو  :شبن اربك شؤأاابد دن اربأو ارفالنبة الشبد ن بأو دن ا بشن اباا دو ااك شبن

اررلببوا شببن رنببث ارشلببأد ،رإببن أون ارأنببأ أننببا وشرإ ب  ،دت أون انالببدا داشنببة اررشدنببة ار ف نببة
وار فدرة را ك اررلوا ،ل نهأو لااان اررلوا وافانبع شبأااد ورشدناهبد إرب ارلبداون ،اأشبا اربات
نفمنهد ااا ارهدش

شن اررانة ،رنث دن ارلداون نافأ وناغنا لسهورة دإثا لإثنا شن ارأساوا.

( )1شون ب ب جشفنب ببة ار ب ببردنننن ارإونانب ببة ،ققققققانون المطبوعقققققات والنشقققققر ،إشب ببد دن ب باه ارشج ب ببس اأشب ببة ارإب ببونات نب ببت
(/9شداس ،) 2119/ادانا ارلندا . 2116 /3 /26 :

http://www.kja-kw.com/show_page.aspx?pid=26

( )2شون شج س اراواا ،جشهوانة ارفااا ،دستور جمهورية العراق ،ادانا ارلندا . 2116 /3 /26 :
http://ar.parliament.iq
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ن ب يببك دن إدنببة ارأسببدانا ارفالنببة ا ببشاو رانببة ار بادت وارافلنببا ،وا ببفهد نببدأ ا نببت نلببدا
لسببنمة اببدأ اا شببد ايببش دت ا

ببن دو إسببهدا نببت ارأنببأ دنببا را ببك اررانببة ،إشببد ا ب ارأسببدانا

ارفالنة ياومدا رهاه اررانة ،واااشهد لشلا

ارلداون لدساصأا

واإبباا اجببأ دن شفا ب ارأسببدانا ارفالنببة اببا

ن شااونة.

ن ب دن رانببة ارافلنببا ش ببشواة (ليببام دن ال

ناجببدول رببأوأ ارلببداون) ،دو (ونل بدا ر يبباوم واأو ببدع اراببت نلناهببد ارلببداون) دو (شإ ورببة نببت رببأوأ
ارلداون) ،دو (إ هد شإ ورة

شن أا ا ارلداون) ،دو (وااا للداون).

إشد دااد اجأ إن ن ردربة ارمبواا نبت اربأو ارفالنبة نبأات نبت شلأشبة ارلنبوأ ارش او بة ن ب
رانببة اربادت وارافلنببا رنببث اام ببا ارببأو االسببافداة للببأا شادسببا شببن ارلنببوأ رارلنببا ارهببأع ارشف ببن
شن إن ن ردرة ارمواا .
ودنا ارأساوا اأاأات ناض ارلنوأ نت لفض اراباوع وصد بة ردربة إنب ن اأرإبد ارفاننبة
دو ارمواا ورا نت اأروا ارملنفنة نجف و شن ارلداون دأا ر اض ارلنوأ ن نهد.
واجأ ارأساوا ارإبونات نبأ اب
ر ياوم واأو دع ارات نلناهد ارلداون.

ن ب رانبة اربادت وارافلنبا ودنللهبد لفلبدا دن اربك واربك ونلبدا
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الفصل الخامس

الخاتمة والنتائج والتوصيات
أوالً  :الخاتمة.
النن رت شن ص

اباه ارأ ااسبة دن ربا رانبة اربادت وارافلنبا نبت ارلبداون اربأورت ،داب شار بة أورنبة

نت شجد رلوا اإاسدن ،وارات افأ شن شاجلاو ارف ا ارربأنث ،واإ بو ارجهبوأ نبت اباا ارشجبد
لا ببأاا اإن ب ن ارفببدرشت ررلببوا اإاسببدن نببت ( ) 0491/01/01نلببا ارربباا ارفدرشنببة ارثدانببة،
ارو أوان إالدا ارفدر شن ارلها واال مهدأ وارا ارات اسلا نت رالنن نبدرشنانن إلنباانن ،ونبأ
اأثا وا فوا ااا اإن ن لدرأساوا ار ااست واأشانإت ،وشد ن را لبئ شبن نهبوأ أورنبة ،شثب ارفهبأ
ارببأورت ر رلببوا االنا ببدأنة واالجاشدننببة وارثلدننببة رفببد (  ،) 0422وارفهببأ ارببأورت ر رلببوا ارشأانببة
وارسندسنة رفد (.) 0422
واا

رت شن ص

ااه ارأااسة دن رانة ارادت وارافلنا رلدا إاسداندا صدر دا رإب نباأ ملنفبت

رناشإن شن ص رئ شن اإونن شفالأاائ وآ اا ئ ارصد ة لئ وارافلنا ناهد لإدنبة اروسبد

ارسب شنة ،نهبو

شببن دا ب اررلببوا اأسدسببنة اراببت نلببو ن نهببد لاببد ارأورببة ارأنشلاامنببة اررأنثببة ،وجببل شببن اررانببدو
ارفدشة ارات اهباو سب ردا

بأ ارسب مة ارشم لبة نبت اررإب  ،نهبو شباالم ااالدمبدا وثنلبدا ليبإ اررإب

ارلببد نببت أورببة شبد ،لرنببث داببئ إاا شببد ااا ب اررببدإ دن نببأص اررببا نببت رانببة اربادت وارافلنببا نببت
ا ارف نة لنائ ولنن ارشرإوشنن ،نان رإشئ نو ع لأائ رإ أنشلاامت اينأ.
ودشد اريانفة اإس شنة ،ندا
اإس

ربت شبن صب

اباه ارأ ااسبة دن شبن

بشن اررلبوا ارابت إ هبد

ارربا نبت رانبة اربادت وارافلنبا لش هوشبئ اإسب شت رجشنب دنبااأ ارشجاشب  ،واربات نلبو ن ب

دسدس اشا إ ناأ لإدش رانائ نت ارجها لدررا واسأا ارا نرة نت إ دشوا ارأنن وارأاند ننشبد
نرلا ا

ارشس شنن ،ون ون ش در إ شن ار اأ وارشجاش ونر با اراابد ارفبد  ،واربك نبت إمبدا

اأشا لدرشفاوع واراهت نن ارشاإا.
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ثاني اً :النتائج.
 -0يج اإس

ن

اآل اا  ،والئ ن

لاد اآل اا  ،وراض ن

االجاهدأ ،ودنشد ار إا ،ورانة ارافلنبا نبن

ارلوانبأ ارابت نالغبت دن الاب ن نهبد اأنإبدا وارشفالبأاو ،واربك ر ابدا شبن

االاجااع واالارااع.
 -1س ببلا اإسب ب

إ ب ب ارلب بواانن ارو ببفنة اررأنثب ببة ،وارجشدن ببدو ارشادأن ببة لر ببا ران ببة ار ب بادت

وارافلن ببا ،وار ببك لإ درا ببئ رران ببة ارافلن ببا واران ببئ وأنوا ببئ إل ببأا ارب بادت ا ببردا وااي ببدأا
وا م ردا ،وجف ارك شن يفد ا ارأنن ارات نلو ن نهد ارشجاش .
 -3ر نااك اإسب
إ

ح ،ورإائ و

رانبة اربادت وارافلنبا لبأون ننبوأ وال

بوالم ،أاهبد سباإون شفبو ابأ ال

ارياوم وارشفدننا ارات اااإل ن ب ارلبن اأص ننبة ارابت اإبون سبشو

ارشس وشاهجئ نت ااه اررند .
 -9واأ رببا ار بادت وارافلنببا نببت ارلببداون ارببأورت ررلببوا اإاسببدن نببت اإنب ن ارفببدرشت ررلببوا
اإاسدن نت ( ،) 0491/01/01وشد ن را لئ شبن نهبوأ أورنبة ،شثب ارفهبأ اربأورت ر رلبوا
االنا دأنة واالجاشدننة وارثلدننة رفد (  ،) 0422وارفهأ ارأورت ر رلوا ارشأانة وارسندسبنة
رفد (.) 0422
 -5اإببا ارلببداون ارببأورت ررلببوا اإاسببدن نببت ارشببدأ (( ،)04رإ ب ِّ يببص

رب ُّ
لرانببة
با اراشاُّب
ِّ

ار بادت وارافلنببا ،ونيببش ابباا اررب ُّ
راناببئ نببت انااببدا اآل اا أون ش ببدنلة ،ونببت اراشببدس
با ِّ
اأالد واأنإدا وا لِّنهد وال هد إر اآلصانن ،لأنَّة وسن ة وأواشد انالدا ر رأوأ).
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ثالث اً :التوصيات.
اا ب راببد شببن صب

ابباه ارأ ااسببة دن اادرببك ارإثنببا شببن اراو ببندو نببت ابباا ارشجببد ونببأ اإببأو

ن نئ ارفأنأ شن االا دنندو ارأورنة وارفالنة واإس شنة ونشإن ان اينا رهد لشد ن ت:
 -0او ت ا فنب ارايبانفدو وارلبواانن ارشر نبة ارابت افبلل رلبوا اإاسبدن ال سبنشد رانبة اربادت
وارافلنب ببا ،ش ب ب اأصب ببا لشب ببد جب ببد نب ببت االا دننب ببدو ارأورنب ببة واالن نشنب ببة لشب ببد نب ببت ارب ببك ارفالنب ببة
ن

واإس شنة وارا

نند ارشسؤورنة ارأورنة ،واونن ارج ال او وارفلولدو رد شصدر اهد.

 -1او ت لدا دننة أورنبة اباا وسبد

اراصدمبا لبنن اريبفوا اإسب شنة وارفبدر  ،وارفشب ن ب

اسا أاا نبواانن افبلل ش هبو رانبة اربادت وارافلنبا وارا انبة لبنن رانبة اربادت وارافلنبا ولبنن
ارفببأا رةأنببدن وارشلأسببدو ،واراشسببك لببدآلأاا واأص ب ا ،ونببأ شصدر ببة ارااببد ارفببد  ،ونببا
ارشاهج اإس شت وارلداون ارأورت.
 -3او بت لاأاابة إب دنإبدا اسباهأع إثبدا دو ايبجن ار بان ،وشإدنربة ايبا اأصلبدا ار ال بة دو
ارشيببواة دو اإسببد

دو اإ بااا لرلببوا ارش بوامانن دو ايببا اأنإببدا ارفا بانة وارإااانببة،

وأن رلوا ارشواماة وارشسدوا لنن دنااأ ارشجاش  ،شن صب

افلنبل رلبوا اإاسبدن ورانبة

ارادت وارافلنا.
 -9نالنن شن ص

ارلرث دن اأسس ارلداوانة ارشااشة ررانبة اناابدا اربادت وارافلنبا نابئ نبت

لفض ارأسدانا ارفالنة نا شف و إن إداو و فو لل أ انمد ارس مدو نت ا ك ارأو
رانة ارارإ نت شا لفض ا ك ارراندو ،د إن ارشل وأ لهبد ابو و ب ااابن رهبد ،د إن
ارببك ناجب رفببأ ارثلببة دو ارو ببوح نببت اراؤنببة ونببت إن نببة اربالم لببنن اررانببة وارشسببؤرنة ونلبدا
رشلأد اراوالن لناهد ،وشن ث اهنا لدرشياع نت ا ك ارأو اج اا افأن را ك ارأسدانا.
 -5او ت ارأااسة لدنالدا را اناادا ارادت وارافلنا شن اررلوا ارأساوانة نبت اربأو ارفالنبة
واإس شنة.
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قائمة الم راجع
القر ن الكريم.
أوالً :الكتب العربية.
 -0ال ب ببن دن ب ببث  ،درش ب ببأ األأت ارإ ب ببونت ،) 0415( ،الفتقققققو ( ،أ .م) ،لن ب بباوو ،أاا ارإا ب ببا
ارف شنة.
 -1الببن انشنببة ،درشببأ نلببأ ارر ببن ( ،أ .و) ،الفرقققان بققين أوليققاء الققرحمن وأوليققاء الشققيطان،
ارلنا :ن ت لن ادنع اريروأ ،اراندض.
 -3الن رجا ارفسل ات ،درشأ لن ن ت ،) 0454 ( ،فت الباري في شر صحي البخاري،
(م ،)0لناوو ،أاا ارشفانة.
 -9الببن رببل اأاأرسببت ،دلببو شرشببأ ن ببت لببن سببفنأ( ،أ .و) ،اإلحكققام فققي أصققول األحكققام،
(أصول فق )( ،أ .م) ،ارلداا  ،ايا :لإاند ن ت نوسع ،شملفة ارفد شة.
 -5الن رال  ،درشأ لن شرشأُ ،) 0441( ،مس اند أحمد بن احن ابقل ،ارلنبا :يبفنا اأاابؤوم
وآصاون( ،م ،)0لناوو ،شؤسسة اراسدرة.
 -2الن ندلأنن ارأشيبلت ،شرشبأ دشبنن لبن نشبا ،) 0415( ،رد المحتقار علقى القدر المختقار
شققر تنققوير األبصققار (حاشققية ابققن عابققدين)( ،فق ق حنفققي)( ،م ،)3ارلببداا ،ارشملفببة
ارإلاى اأشنانة للوالا.
 -2الن نسدإا ،ن ت لن اررسن لن البة اهلل ،) 0445( ،تاري مدينة دمشقق ،ارلنبا :دلبت
سفنأ نشا لن ااشة ارفشاوت( ،م ،)0لناوو ،أاا ار إا.
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الببن نأاشببة ارشلأسببت ،نلببأ اهلل لببن درشببأ ،) 0421( ،المغنققي ،شققر علققى مختصققر أبققي
القاسم عمر بن حسين الخرقي( ،فق حنبلي) ،ا رن  :ارينا شرشأ سدر شرنسبن( ،أ.
م) اراندض ،شإالة اراندض اررأنثة.

-4

الببن نببن ارجولنببة ،شرشببأ لببن دلببت لإببا لببن دنببوا ،) 0423( ،إعققالم المققوقعين عققن رب
العالمين( ،فق حنبلي) ،ارلنا :مئ نلأ اراؤوع سفأ( ،أ .م) ،لناوو،أاا ارجن .

 -01الن إثنا ،دلو ار أا إسشدنن لن نشا ،) 1113 ( ،ال ِب اد ااية و ِّ
الن اه ااية ،ارلنا :نلأاهلل لن
نلأ ارشرسن ارااإت( ،م ،)0اراندض ،أاا ندر ارإاا ر ملدنة.
 -00الببن إثنببا ،دلببو ار ببأا إسببشدنن لببن نشببا ،) 0444( ،تفسقققير الققققر ن العظقققيم ،ارلن با:
سدشت لن شرشأ س شة( ،م ،)1اراندض ،أاا منلة ر ايا واراولن .
اجققق  ،رللببئ:
 -01الببن شدجببئ ،دلببو نلببأ اهلل شرشببأ لببن َنلنببأ ْ
سق ُ
ققنن ابقققن ام ا
ارللوناببتُ ،)1114( ،
يفنا االااؤوم( ،أ .م) ،لناوو أاا اراسدرة ارفدرشنة.
 -03الن شااوا ،شرشبأ لبن شإبا  ،) 0419( ،مختصقر تاقاري ِدمشقق البقن عسقاكر ،ارلنبا:
اورنة اراردس وآصاون( ،م ،)0أشيا ،أاا ار إا.
 -09الن شااوا ،شرشأ لن شإا  ،) 0442( ،لسان العرب( ,شفج رغبة)( ،م ،)2لنباوو ,أاا
ار إا ر ملدنة وارايا.
 -05الن اجن  ،زين التدين بتن إبتراهيم،) 0444( ،األشقباه والنظقائر علقى مقذهب أبقي حنيفقة
النعمان ،ارلنا :ارينا لإاند نشنااو( ،م ،)0لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة.
المهققذب فققي فق ق اإلمققام
 -02دلببو إسببردا اريببناالت ،إلبااان لببن ن ببت لببن نوسببعُ ،) 0441 (،
الشافعي ،ارلنا :شرشأ ارلرن ت( ،م ،)0لناوو ،ارأاا اريدشنة.
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 -02دلببو ارسببفوأ ،اش ببدن شرشببأ ،) 0445( ،المقققوجز فقققي شقققر مقدمقققة الققققانون المقققدني،
المدخل إلى القانون ،النظرية العامةللحق ،اإسإاأانة ،شايأ ارشفداع.
 -01دلببو ص بلن  ،شرشببأ نلببأ ارس ب

إدش ب  ،) 1114( ،حقققوق اإلنسققان فققي شققريعة اإلسققالم

(النظرية والتطبيق)( ،م ،)0ارلداا ،أاا ارنسا.
سققققنن أبققققي اد ُاواد ،اب ب  :ي ببفنا
 -04دل ببو أاوأُ ،سب ب نشدن ل ببن اأي ببفث ّ
ارسجس بباداتُ ،) 1114(،
اأااؤوم ،وشرشأ إدش ناه ل ت( ،م ،)0أشيا ،أاا اراسدرة ارفدرشنة.
 -11دلو سصن ة ،شرشأ نلأ ارفلنل ،) 0415( ،حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية وقاعد
القانون الدولي( ،أ.م) ،ارإونو( ،أ .ن).
 -10دلببو مدرببا،

ببونت ،) 0443( ،تطبيققق الشققريعة اإلسققالمية فققي الققبالد العربيققة( ،م،)9

ارلداا ،أاا اراه ة ارفالنة.
 -11اأا ببدات ،نلببأ اررشنببأ اسببشدنن  ،) 0441( ،الشققور و ثرهققا فققي الديمقراطيققة( ,م،)0
لناوو ،أاا ار إا ارفالت.
 -13دنوا ،الاا ،) 1110( ،حرية القرأي والتعبيقر فقي منقاطق السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية:
دراسة في ضوء المواثيق الدولية لحقوق اإل نسان والتشريعات الفلسقطينية( ،أ .م) ،اا
اهلل -ن سمنن ،شؤسسة اررا\.
 -19ارلصببدات ،شرشببأ لببن اسببشدنن لببن إلبااان ارجف ببت ،) 1110( ،الجققامع المسققند الصققحي
المختصر من أمقور رسقول اهلل صقلى اهلل عليق وسقلم وسقنن وأيام (صقحي البخقاري)،
نادنة :شرشأ لانا لن اد ا اراد ا( ،م ،)0لناوو ،أاا موا اراجد .

011

 -15ارلببأااوت ،نلببأ ارشبباف  ،) 0422( ،المقققدخل للعلقققوم القانونيقققة ،النظريقققة العامقققة للققققانون
والنظرية العامة للحق( ،أ .م) ،لناوو ،أاا اراه ة ارفالنة.
 -12ارلأات ،إسشدنن ( ،) 0411دعائم الحكم فقي الشقريعة اإلسقالمية والقنظم المعاصقرة( ،أ.
م) ،ارلداا ،أاا ار إا ارفالت.
 -12لسنوات ،شرشأ يانع ،وارأندا ،شرشأ ارسفنأ  ،وولنا ،نلأ ارفابن  ،) 0411 ( ،حقوق
اإلنسان ،الوثائق العالمية واإلقليميقة ،ااجشبة :اربأإاوا اوربت ارلف لإبت( ،م ،)0لنباوو،
أاا ارف ر ش ننن ،ارشج أ اأو .
النبقققوة ومعرفقققة أحقققوال صق ِ
 -11ارلنهلببت ،دلببو لإببا درشببأ لببن اررسببنن ،) 0411( ،اد ِ
الئقققل ُّ
ققاحب
ا
اا
ريعة ،ارلنا :نلأ ارشفمت ن فجت( ،م ،)0لناوو.
الش ا
 -14ارلنهلت ،دلو لإا درشأ لن اررسنن ،) 0414( ،الجامع لشعب اإليمقان،ارلنبا :شرشبأ ارسبفنأ
لسنوات ل و ( ،م ،)0لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة.
 -31ارااشدانات ،نلأ ارس  ،) 0422( ،حقوق اإلنسان في نظر الشريعة اإلسالمية( ،م،)1
لناوو ،أاا ارإادا ارجأنأ.
ققنن التِّرِمقققذي)،
الجقققامعُ الصقققحي
(سق ُ
 -30ارااشببات ،شرشببأ لببن ننس ب لببن سببوا  ،) 0425( ،ا
ُ
(م ،)1لناوو ،أاا إرند اراااث ارفالت.
 -31ارااشببات ،شرشببأ لببن ننس ب لببن َسب ْبوا  ،) 0441( ،سقققنن الترمقققذي ،ارلن با :ليببدا ن بواأ
شفاوع( ،م ،)0لناوو ،أاا ارغاا اإس شت.
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 -33ارجل ببت ،درشببأ نلببأ اهلل ثدلببو ،) 1101( ،حقققوق اإلنسققان والضققمانات القضققائية–دراسققة
لقانون المرافعات مقارنة بالفقق اإلسقالمي وبعقض اإلتفاقيقات الدوليقة( ،أ .م) ،ارلبداا،
ارشإاا ارجدشفت اررأنث.
 -39جبواأ ،ببدا ( ،أ .و) ،الحققق قققديم ،وثققائق حقققوق اإلنسققان فققي الثقافققة اإلسققالمية( ،أ.
م) ،ارلداا  ،شاإل ارلداا رأااسدو رلوا االاسدن.
 -35رببدنا ،دسببشد رسببنن ،) 1111( ،التشققريعات الصققحفية( ،أ .م) ،ارلببداا  ،اأشببنن ر ايببا
واراولن .
ِ
يحين ،ارلنبا:
 -32ارردإ ارَّا ْن َس ُدلوات ،شرشبأ لبن نلبأ اهلل،) 0441( ،
در ُ علقى الصقح ا
ُ
المسقتا ا
ش م

نلأ ارلدأا نمد( ،م ،)0لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة.

 -32رجببدلت ،نلببأ اررببت ،) 0421-0421(،المققدخل لدراسققة العلققوم القانونيققة وفق قاً للقققانون
الكويتي( ،دراسة مقارنة) ،ارإونو ،جدشفة ارإونو ،شملوندو جدشفة ارإونو.
 -31رجببدلت ،نلببأ ار اببدح لنببوشت ،) 1119( ،المبققادئ العامققة فققي ج قرائم الصققحافة والنشققر:
أااسة شافشلة نن ج اا ارادت نت نداون ارفلولدو ونبداون ار بردنة( ،م ،)0اإسبإاأانة،
أاا ار إا ارجدشفت.
 -34ارر ب ببو ،شدج ب ببأ اا ب ببا ،) 1112( ،حققققققوق اإلنسقققققان( ،م ،)0اإس ب ببإاأانة ،أاا ار إ ب ببا
ارجدشفت.
 -91ارأسونت ،شرشأ لن درشأ لن نانة( ،أ .و) ،حاشية الدسوقي على الشر الكبير( ،فقق
مالكي) ،ارلنا :شرشأ ن ن ( ،أ .م) ،لناوو ،أاا ار إا ر ملدنة.
 -90ارااش وات ،شرشأ شل بوأ( ،أ .و) ،حرية التعبير عن الرأي وحدودها فقي ضقوء التعقاليم
اإلسالمية ،شجش ار لئ اإس شت نت ارهاأ( ،أ .م) ،لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة.
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 -91اراي ببنأت ،درش ببأ ،) 1113( ،حقققققوق اإلنسققققان ،أ ااس ببة شلداا ببة ل ببنن ارااان ببة واراملن ببا،
(م ،)0ارلداا ،شإالة ارياوا ارأورنة.
 -93اراندنت ،درشأ نلأ اررشنأ ،) 1112( ،المسؤولية الجنائية الدولية للمساس بالمعتقدات
والمقدسققات الدينيققة دراسققة فققي ضققوء حريققة القرأي والتعبيققر( ،م ،)0ارلببداا ،أاا اراه ببة
ارفالنة.
 -99انفببو ،درشببأ شرشببأ ،) 1112( ،القققانون الققدولي العققام( ،أ .م) ،لنبباوو ،أاا اراه ببة
ارفالنة.
 -95ارلرن ت ،شرشأ ش بم  ،) 0442( ،حققوق اإلنسقان فقي اإلسقالم ،دراسقة مقارنقة( ،أ.
م) ،أشيا ،ارشملفة ارومانة.
 -92ارلرن ت ،والة ،) 1109( ،حق الحرية في العالم( ،أ .م) ،لناوو ،أاا ار إا.
 -92س ببدلا ،ارس ببنأ ،) 0444( ،فقققق السقققنة( ،م ،)1ارل ببداا ،ار ببا رإلنب ب

ارفال ببت ،ارشج ببأ

ارثدات.
 -91سبباوا ،شرشببأ يببإات ،) 0424( ،النظريقققة العامقققة للحقققق( ،أ .م) ،لنبباوو ،أاا ار إببا
ارفالت.
 -94ارسفنأ ،ش م

إدش  ،) 0414(،حقوق اإلنسقان فقي المجتمقع القدولي ،ارلبداا ،شج بة

ارسندسة ارأورنة ،ارفأأ ،42 :دلان .
 -51سب مدن ،ردشببأ ،) 0422(،القققانون الققدولي العققام فققي وقققت السققلم( ،أ .م) ،ارلببداا  ،أاا
اراه ة ارفالنة.
 -50س ب نشدن ،شرشببأ رببدنا نلببأ ارر ببنا ،) 0443( ،حريققة ال قرأي والرقابققة علققى المصققنفات،
(م ،)0ارلداا ،أاا اراه ة ارفالنة.

013

 -51اريببدملت ،إلبااان لببن شوسب ( ،أ .و) ،الموافقققات فققي أصققول الشققريعة( ،أصققول فق ق )،
ارلنا :شيهوا آ س شدن( ،أ .م) ،لناوو ،أاا الن رل .
 -53اريببدنفت ،شرشببأ ليببنا ،) 0411( ،قققانون حقققوق اإلنسققان( ،م ،)1ارشا ببوا ،ش ببا،
شإالة ارج

.

 -59اريدنفت ،شرشأ لن إأانس ،) 0441(،األم( ،نلئ يدنفت)( ،م ،)0لناوو ،أاا ارشفانة.
 -55اريالنات ،شرشبأ لبن درشبأ ارصمنبا( ،أ .و) ،مغنقي المحتقاج إلقى معرفقة معقاني ألفقاظ
المنهاج( ،فق شافعي)( ،أ .م) لناوو أاا ار إا.
 -52يفيببدنة ،ادرببة ،) 1115( ،الحريققات المدنيققة والسياسققية( ،م ،)0نشببدن – اأاأن ،أاا
وا

ر ايا واراولن .

 -52اريببوإدات ،شرشببأ لببن ن ببت ،) 0443 ( ،نيققل األوطققار شققر منتقققى األخبققار(،م ،)0أشيببا،
أاا اررأنث.
 -51اري ببوإدات ،شرش ببأ ل ببن ن ببت ،) 0421( ،إرشقققاد الفحقققول إلقققى تحقيقققق الحقققق مقققن علقققم
األصول( ،أصول فق ) ،لناوو ،أاا ارشفانة.
 -54ارينيدات ،نلأ اروادا نلبأ ارفلنبل ،) 0411( ،حققوق اإلنسقان وحرياتق األساسقية فقي
النظقققام اإلسقققالمي ،الققققنظم المعاصقققرة( ،م ،)0نش ببدن ،اأاأن ،شم ببدل ارجشفن ببة ارف شن ببة
ارش إنة.
-21

دلدو ،ص نب  ،) 0412( ،وسقائل االتصقال نشقأتها وتطورهقا( ،أ .م) ،ارلبداا  ،شإالبة
اأاج و ارش انة.
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 -20ار َّب َّلت ،ن ببت شرشببأ ،) 1114( ،أبققوبكر الصققديق رضققي اهلل عنق شخصققيت وعصققره،
(م ،)2لناوو ،أاا ارشفانة.
 -21ار شأ ،رشأ شرشأ ،) 0449( ،نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشقدين( ،م ،)0لنباوو،
ارشؤسسة ارجدشفنة ر أااسدو وارايا.
 -23ارمل اااببت ،دلببو ارلدس ب س ب نشدن لببن درشببأ ،) 0414( ،مسقققند الشقققاميين ،ارلنببا :رشببأت
ارس ت( ،م ،)0لناوو ،شؤسسة اراسدرة.
الملو ( تاقاري ُ الط اب ِقري)،
 -29ارملات ،دلو جف ا شرشأ لن َجانا ،) 0422( ،تااري ُ الرسل او ُ
ارلنا :شرشأ دلت ار

إلااان ( ،م ،)1أاا ارشفداع لش ا.

 -25ارملات ،دلو جف ا شرشأ لن جانا ،) 0412( ،تاري الرسل والملو ( ،تقاري الطبقري)،
(م ،)0لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة.
 -22ارمفنشدو ،ادات س نشدن ،) 1113( ،حقوق اإلنسان وحريات األساسية( ،م ،)0بل -
ن سمنن ،أاا ارياوا ر ايا واراولن .
 -22ارمنببدا ،ن ببت لببن نلببأ ارببارشن ،) 1110( ،حقققوق اإلنسقققان فققي الحقققرب والسققالم بقققين
الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام( ،م ،)0اراندض ،شإالة اراولة.
 -21نلببأ ارل ببدنت ،شرشببأ نب بؤاأ( ،أ .و) ،المعجقققم المفهقققرس أللفقققاظ الققققر ن الكقققريم( ،أ .م)،
ارلداا ،أاا اررأنث.
 -24نلببأ اررشنببأ ،ديبباع اش ببدن ،) 1119(،حريققة الصققحافة :دراسققة تحليليققة فققي التشققريع
المصري والقانون المقارن( ،م ،)0ارلداا ،أاا اراه ة ارفالنة.
 -21نلببأ ارسب  ،جف ببا ،) 0441( ،اإلطققار التشققريعي للنشققاط اإلعالمققي( ،أ .م) ،ارلببداا،
أاا ارشادا ر مل وارايا.
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 -20نل ببأ ارس ببشن  ،دنإ ببدا نل ببأ ار ببالاا ،) 1111 ( ،حريقققة االجتمقققاع( ،أ .م) ،ارل ببداا ،أاا
اراه ة ارفالنة.
 -21نلأ ارفلنل ،ندأات (  ،) 1111حققوق اإلنسقان فقي الققانون القدولي والعالققات الدوليقة،
ارشراونداواآلرندو( ،أ.م) ،ارج ال ا ،أاا هوشة.
 -23نلببأ ارهببدأت ،شببداا ،) 0419( ،حقققوق اإلنسققان ،قيمتهققا القانونيققة وأثرهققا علققى بعققض
فروع القانون الوضعي ،ارلداا ،أاا اراه ة ارفالنة.
 -29ارفم ببدا ،نل ببأ اراد ببا اونن ببا ،) 0442( ،مقققدخل لدراسقققة الققققانون( ،أ .م) ،ارل ببداا،
شملفة ارسفدأ .
 -25ن ن ت ،ش م

شرشبوأ( ،أ .و) ،الحققوق المعنويقة لإلنسقان بقين النظريقة والتطبيقق،

(أ .م) ،ارلداا ،أاا ار إا ارفالت.
 -22ن بوان ،نلببأ ارإ بان  ،الوسققيط فققي القققانون الققدولي العققام لحقققوق اإلنسققان،) 1119( ،
نشدن -اأاأن ،أاا ارثلدنة ر ايا واراولن .
 -22ن بوان ،شرشببأ نوسببع ،) 0442( ،القققانون الققدولي العققام( ،المقدمققة والمصققادر)( ،م،)0
نشدن – اأاأن ،أاا وا
ارشاَّل ب ب ب ب ب ب ب ببت ،ن
 -21ن ب ب ببت ُ

ر ملدنة وارايا.
ارأنن لن رسد ارأنن ارهاأت ،) 0415( ،كنز العمقال فقي سقنن

األققققوال واألفعقققال ،ارلن ببا :اري ببنا لإ ببات رن ببدات ،واري ببنا

ب ب و ارس ببلد( ،م ،)5لن بباوو،

شؤسسة اراسدرة.
 -24ن بت ،رسببن ،) 0411( ،حمايققة حقققوق اإل نسققان ضققمانات الحريققة فققي الققنظم السياسققية
المعاصرة( ،أ .م) ،ارإونو ،وإدرة ارشملوندو.
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 -11ن ببن  ،اريببنا شرشببأ ،) 0414( ،مققن الجليققل شققر علققى مختصققر سققيدي خليققل( ،فقق
مالكي)( ،أ .م) ،لناوو ،أاا ار إا ر ملدنة.
 -10ارفشات ،دإا

ند  ،) 0443( ،الخالفة الراشدة( ،م ،)0اراندض ،شإالة ارفلنإدن.

 -11ب ببلوت ،شرش ب ببأ سب ب ب ن شرش ب ببأ ،) 0444( ،الحريققققققات العامققققققة فققققققي اإلسققققققالم( ،أ .م)،
اإسإاأانة ،شؤسسة يلدا ارجدشفة.
 -13نهشببت ،صدرببأ ش ببم  ،) 1101 ( ،حريققة ال قرأي والتعبيققر ،نببت

ببو االا دننببدو ارأورنببة

وارايانفدو ارومانة ،واريانفة اإس شنة ،وج اا ارادت وارافلنا( ،م ،)1اإسبإاأانة ،أاا
ار إا ارجدشفت.
 -19نوأ  ،نبل اربأنن ،) 0424( ،حققوق اإلنسقان فقي التقاري وضقماناتها الدوليقة( ،أ .م)،
ارلداا ،ارشإالة ارثلدننة.
 -15ار ناولآلدأت ،شجأ ارأنن شرشبأ لبن نفلبوا ،) 0141( ،الققاموس المحقيط( ،شفجب رغبة)،
(م ،)3ارلداا ،ارهن ة ارش انة ارفدشة ر إادا ،نن ملفة اشنانة ش وا .
 -12ارلد ت دلو نوسع ،نفلوا لن إلبااان  ،) 0424( ،كتقاب الخقراج( ،أ .م) ،لنباوو ،أاا
ارشفانة.
 -12ارلا دوت ،نوسع ،) 0422( ،غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي( ،أ .م) ،لناوو،
شؤسسة اراسدرة.
ِ
لمققا
 -11ارلاملببت ،شرشببأ لببن درشببأ لببن دلببت لإببا ،) 1113( ،ا
الم ابق ِّقي ُن ا
الجققامعُ ألاحكققام القُققر ِن و ُ
السن ِة او ِي الفُُرقاان (تفسير القُرطُ ِب ِّي) ،ارلنا :ايد سبشنا ارلصبدات( ،م،)0
ضم ان ُ ِم ان ُّ
تا ا
اراندض ،أاا ندر ارإاا.
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 -14ارإدسدات اررا ت ،ن

ارأنن دلو لإا لن شسفوأ ،) 0411 ( ،بدائع الصنائع في ترتيب

الشرائع( ،فق حنفي)( ،أ .م) ،لناوو ،أاا ارإادا ارفالت.
 -41إسنلت ،النئ ،) 0441( ،اإلتفاقية األوروبية والبروتوكوالت التسعة في حقوق اإلنسان،
مجموعة وثائق أوروبية( ،م ،)0نشدن  -اأاأن ،أاا ارلينا.
 -40إيبببدإ  ،إ ب بان نوسبببع درشب ببأ ،) 0412( ،الحريققققات العامققققة فققققي األنظمققققة السياسققققية
المعاصرة ،ارلداا ،شايأ ارشفداع.
 -41إنا ،رسن ،) 0422( ،المدخل إلى القانون( ،أ .م) ،لناوو ,شإالة شإدوت.
 -43شدرإوابدن ،شدايببد  ،) 0425(،كيققف تفهققم وسققائل االتصققال؟ ،ااجشببة :أ .ص نب وآصبانن،
(أ .م) ،ارلداا ،أاا اراه ة ارفالنة لدالياااك ش شؤسسة ناااإ نن ر ملدنة وارايا.
 -49شدند ،سدر ت ،) 1113( ،محاضرات في مادة حقوق اإلنسان والحريات العامة ،ارج ال ا،
ارشفهأ ارومات ر ل د .
 -45شا ببورت ،نل ببأ اررشن ببأ ،) 0421( ،نظقققام الحكقققم فقققي اإلسقققالم( ،أ .م) ،اإس ببإاأانة ،أاا
ارشفداع.
 -42شرشأ ،شرشأ نلبأ اهلل ،) 0450( ،في جرائم النشر (حرية الفكقر)( ،أ .م) ،ارلبداا ،أاا
ارايا ر جدشفدو ارش انة ،ارإادا اأو .
 -42ارشرش دات،

لرت اجا ،) 0424(،أركان حقوق اإلنسان( ،م ،)0لناوو ،أاا ارف ب

ر ش ننن.
 -41ارشرشب ببوأ ،نلب ببأ اهلل لب ببن ن ب ببت ،) 0422( ،حقققققوق اإلنسققققان بققققين اإلسققققالم والمققققذاهب
المعاصرة( ،م ،)0ارلداا ،أاا ارياوا.
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 -44شص ببوع ،شرشببأ لببن نشببا ندس ب  ،) 1113( ،شققجرة النققور الزكيققة فققي طبقققات المالكيققة،
ارلنا :نلأ ارشجنأ رندات( ،م ،)0لناوو ،أاا ارإاا ارف شنة.
 -011شسب ب  ،دل ببو اررس ببنن ل ببن اررج ببدج ( ،) 0441صق ِ
قققحي ُ ُمسققققلِم ،انااب ب ل ببئ :دل ببو
ا
َُ

ببهنا

ارإاشت( ،أ .م) ،اراندض ،لنو اأنإدا ارأورنة.
 -010ارش ببات،

ببلدح ش ببم  ،) 1113( ،النظقققام الحزبقققي فقققي مصقققر مقارنقققة بالشقققريعة

اإلسالمية( ،أ .م) ،اإسإاأانة ،أاا ارشفداع.
 -011ارشلات ار نوشت ،درشأ لن شرشأ لن ن ت ،) 0411(،المصبا المنيقر فقي غريقب الشقر
الكبير للرافعي( ،شفج رغة)( ،م،)5ارلداا ،ارشملفة االشنانة.
 -013اج  ،درشأ نبؤاأ ،) 0415( ،حققوق االنسقان بقين الققر ن واإلعقالن( ،م ،)0ارلبداا ،أاا
ار إا ارفالت.
 -019ا بااوت ،رنببث إشببد  ،) 1103 ( ،الحقققق فقققي التجمقققع السقققلمي ،فقققي الققققانون األردنقققي
واألتفاقيات الدولية( ،م ،)0لناوو ،شإالة

دأا ادياون.

 -015ا رببت ،سببفأ ارببأنن شسببفأ ،) 1119( ،المهققارة األصققولية وأثرهققا فققي النضققج والتجديققد
الفقهي( ،أ .م) ،ارإونو ،شج س ارايا ارف شت ،جدشفة ارإونو.
 -012ا رببت ،س ببفأ ارببأنن شس ببفأ ،) 1101( ،حققققوق اإلنسقققان فقققي اإلسقققالم( ،م ،)0ارل ببداا،
شإالة والة.
الم اغ ِ
قازي ،اب  :أَ .شداسبأن ُجبواس( ،م،)3
 -012اروانأت ،شرشأ لبن نشبا ارسبهشت ،) 0414( ،ا
لناوو ،أاا اأن شت.
 -011واسبباك ،د .ت ،) 0412( ،المعجقققم المفهقققرس أللفقققاظ الحقققديث النبقققوي ،ااانببا واااببن :
شجشونة شن ارشساياننن ،راأن ،شإالة لان .

014

 -014والت ،شدرك ش بم

 ،) 1111( ،الحرية الفكرية والسياسية في ظل الحكم اإلسالمي،

(م ،)0لناوو ،أاا ارهدأت.
ثانياً :أطروحات الدكتوراه.
 -0نلبببأ ارب بباؤوع ،نشب ببا شرشبببأ اريب ببدنفت ( ،) 1111حريققققة الققققرأي والتعبيققققر بققققين النظريققققة
والتطبيق( ،دماورة أإاوااه) ،ش ا ،جدشفة مامد ،إ نة اررلوا.
 -9ارفن ببت ،نلببأ اررإببن رسببن ،) 0429( ،الحريققات العامققة فققي الفكققر والنظققام السياسققي فققي
اإلسالم ،أااسة شلدااة( ،دماورة أإاوااه) ،ارلداا  ،جدشفة ننن يشس ،إ نة اررلوا.
ثالثا :المنشورات.
 -0ارلينا ،سفأ ،) 1101( ،حرية الرأي والتعبير ،لغأاأ ،شج ة ارلدرث ارف شت ،شج بة ن ب نة
ن شنة شرإشة،

دأا نن إ نة اإن  ،جدشفة لغأاأ ،ارفأأ ،1 :آااا.

 -1ارر ببو ،شرش ببأ ،) 1112( ،حققققوق اإلنسقققان ،نش ببدن – اأاأن ،شج ببة اراس ببدرة (ن ب ب نة)،
دأا نن ارشاإل ارومات ررلوا اإاسدن ،ارفأأ.01-00 :
 -3ارانببدنت ،ردشببأ درشببأ ،) 1112( ،شققركاء ال أوصققياء ،ارشش إببة ارفالنببة ارسببفوأنة ،اراديببا:
شؤاشا ارفدر اإس شت.
 -9ارينا ،إلااان ن ت لأوت ،) 0421 ( ،حقوق اإلنسان بين المجتمع القدولي والمجتمعقات
القومية ،ارلداا ،ارشج ة ارش انة ر لداون ارأورت ،ارفأأ .39
 -5دان ببو ،ورن ببأ ،) 0422( ،الققققانون القققدولي وحققققوق اإلنسقققان ،ارل ببداا ،ارشج ببة ارش ب بانة
ر لداون ارأورت ،ارفأأ.33 :
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 -2ن ت ،جف ا نلأ ارس  ،) 0413( ،الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ،لرث نبأ رشبؤاشا
ارس

شن دج ارلداون ،ارلداا .

 -2نشبدا  ،صدربأ شرشبأ نلبأ ارباؤوع ،) 1112 ( ،الحريققة اإلعالميقة واآلثقار المترتبقة عليهققا
في الفق اإلسالمي ،شج ة إ نة اريانفة وارلداون لمامد ،ش ا.
 -1ارلدسشت ،ن ت (أ.و) ،حقوق اإلنسان بقين الشقريعة اإلسقالمية واإلعقالن العقالمي ،اربأاا
ارلن د  ،ارشغاا ،س س ة ارشفانة ،ارفأأ (.)11
 -4ارشنب ببأاات ،شرشب ببأ دشب ببنن،) 0442( ،حريققققة التعبيققققر والققققرأي فققققي اإلتفققققاقيتين األوروبيققققة
واألمريكية لحقوق اإلنسان ،ش ع رلوا اإاسبدن ،ارشج بة ارفالنبة ررلبوا اإاسبدن ،ارشفهبأ
ارفالت ررلوا اإاسدن ،اواس ،نأأ.3 :
 -01ا نب  ،درشببأ شرشببأ ،)1102( ،المواثيققق والمعاهققدات الدوليققة المختصققة بحريققة التعبيققر،
شببؤاشا االار اانببدو ار إان بة لببنن رانببة ارافلنببا وشرإشببدو اري بانفة ،شإببة ارشإاشببة ،االمببة
ارفدر اإس شت ،ارشجش ار لهت اإس شت.
قضائية المحكمة الدستورية العليا المصرية:
 -0ارل نة ان (  31رساة  ،)02قضقائية المحكمقة الدسقتورية العليقا المصقرية ،ج سبة ( 01
/شدنو.) 0442 /
 -1ارل نة ان ( 1رساة  )05قضائية المحكمة الدستورية العليا المصرية ،ج سة ( / 9نادنا/
.) 0442
 -3ارل ببنة ان ب ( 2رسبباة  ،)05قضققائية المحكمققة الدسققتورية العليققا المصققرية ،ج سببة (05
/دلان .) 0449 /
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2 (  ج سببة، قضققائية المحكمققة الدسققتورية العليققا المصققرية،)01  رسبباة12(  ارل ببنة ان ب-9
،) 0442 /أنسشلا/
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