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ً

 مقدمة: أوال
، عدةعقبات �أداء ناجمة عن أسباب ستواجھ السور��ن صناعة دستورهم املقبل، ا�شغالهم ب�� معرض 

، لم يحصل أن ساهم السور�ون 1950باستثناء دستور العام ا�خ��ة، فو التجر�ة  ا�عدام؛ أولها، وأ�سطها

، سواء من سلطات دائما عل��م �انت الدسات�� و�عديال��ا تفرض ، بل�عديلھأو  ،دستورهم�� صناعة 

��  ما تركتھ أنظمة االستبداد من أمراض ؛وثان��ا، �عده سلطات مستبدةأم  1946قبل العام  استعمار�ة

من  ، بنكه��ا الطائفية،ما تركتھ هذه ا�حرب ال�ارثية ؛وثال��ا؛ اتھبنية ا�جتمع، ومن شروخ عميقة ب�ن فئ

، إضافة إ�� أسباب أخرى أقل . هذه األسباب مجتمعةق تفك��همائع�� حيا��م وعالقا��م وطر خطرة آثار 

غ��  مستو�اتإ��  بي��ا ا�حقد والكراهية درجةارتفاع ، وإ�� ب�ن الفئاتنقص خط�� �� الثقة  أدت إ�� أهمية،

اإلطار القانو�ي ال�ي ستضع  ،املهّمةالوثيقة تلك ا ع�� صناعة األمر الذي سينعكس حتًم ، مسبوقة

 حكم البلدوالسيا��ي �
ُ
 حدد مساراتھ.، وت

صوغ عالقة الدين بالدستور، ونوع األح�ام الدينية ال�ي سيتم إدراجها ضمن بنود الدستور، وطر�قة  ولعّل 

ا، ساًس ف�ي مواد خالفية أ؛ هذه األح�ام، �� ما سيش�ل نقطة ا�خالف ا�جوهر�ة األك�� صعو�ة واستعصاءً 

اد حدة هذه وتزد األسد من الوقت وا�خالف والنقاش. حصة ،ا�� بلداننا العر�ية خصوصً  ،وعادة ما تنال

 وجماعات ،قوًى  نفسھ،الوقت تضّم �� ، وال�ي سور�ةا�خالفات �� البلدان ذات التنوع الدي�ي واملذه�ي ك

ّدس عن ال ،كث��ةَعلمانية 
َ

ستثنائية اال �عاد األ ،يضاف إ�� �ل ذلكستور والشأن العام. دترغب �� إ�عاد املق

�� ردة ، ستحاول طائفة األك��ية السنيةإذ ما �عد ا�حرب،  سور�ةوال�ي ست�ون عل��ا ، املشار إل��ا أعاله

 خالل الثورة، وضمانفعل ع�� تجر���ا السيئة مع نظام األسد، وع�� ما أصا��ا من عنف مهول 
ً
لعدم تكرار  ة

، وخوفا ، و�� املقابل، تجعل القيادة والتحكم �� متناولهاإقحام ما أمكن من أح�ام دينية �� الدستور ذلك، 

من ردة فعل طائفة األك��ية، ستحاول الفئات الدينية األخرى، ومعها القوى الَعلمانية، إ�عاد الدين عن 

      .الفر�ق�نمن كال  وهواجسالدستور قدر اإلم�ان، وست�ون منازلة قاسية مح�ومة بتصلب و�شنج 

فع�� نطاق ؛ ب�ن دولة وأخرى  -من حيث الش�ل واملضمون واملستوى -تختلف  ،عالقة الدين بالدستور 

  نجد (ذات األغلبية الس�انية املسلمة) الدول اإلسالمية
ً

ق��يدوال
ُ
عن الشأن العام، و�التا��  تماماالدين  ت

 ،44دولة من أصل  11،  و�بلغ عددهاأذر�يجانو  وإندونيسياتركيا ، وم��ا عن الدستور، �الدول الَعلمانية

دول تدمج الدين بالدولة، في�ون الدين هو املوجھ األول �� املقابل وهناك ، ليس من بي��ا دولة عر�ية واحدة

عّد �� الشأن العام، 
ُ
 و�

ً
 10، وعددهاإسالمية، وم��ا إيران والسعودية والباكستان وأفغا�ستان دينيةدوال

 و��ن من ُيق��ي الدين ومن يدمجھ، تتوزع با�� الدول اإلسالمية دول عر�ية 5دولة، م��ا  44من أصل دول 

 )1( .ع�� درجات مختلفة
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ائل مسستحاول هذه الدراسة ا�خوض �� هذه اإلش�الية، إش�الية النص الدي�ي والدستور، متجاوزة 

األح�ام ور�ة صُ فعالّية أو مدى  م��ا .عناإ�� موضو ال يتسع لها ا�جال، رغم أهمي��ا بالنسبة  عديدة

، وم��ا مستوى أو ديمقراطي��ا حيث يتعلق األمر بمستوى استبداد السلطات ا�حاكمة؛ �ةدستور ال

وم��ا مدى سطوة ا�جماعات  لفة بالنظر �� القضايا الدستور�ة.امل�ا�حاكم  استقاللية القضاء، وم�انة

وم��ا اآلراء ا�ختلفة واملتضار�ة حول �عر�ف ، السلطات ا�حاكمةدى تأث��ها ع�� وم ونفوذها، اإلسالمية

  الفق�ي، الواسع وا�خال��.ال��اث ومدى شمولها  ،الشريعة

 

 الدسات����  ورود األح�ام الدينيةحاالت ا: ثانيً 
" الدولة دين: "حالتانا وأك��ها شيوعً  أهمهالعل  عديدة، حاالت��  ��تاالدس �� األح�ام الدينية ترد

  ما وهذا "،التشريع مصادرو"
ً

كما سنتناول حالة ثالثة غ�� شائعة،   �� األسطر التالية.سنتناولھ مفّصال

 .لك��ا وردت �� الدسات�� السور�ة �ش�ل خاص، �� "دين رئيس الدولة"

 

 دين الدولةاإلسالم 

 سور�ةباستثناء -ومعظم دسات�� الدول العر�ية  -44من أصل  24-تنص أغلب دسات�� الدول اإلسالمية 

 مثهل �ع�ي القانونية؟  اوما أ�عاده تلك العبارة،ع�ي "اإلسالم هو دين الدولة"، فماذا �أن  -ولبنان
ً

ع�� أن  ال

مع أح�ام الشريعة �عد  من�جم غ��صدور �شريع التشريعات أن ت�ون من�جمة مع أح�ام الشريعة؟ وأن 

 إلبطالھ؟ أم أن العبارة رمز�ة ال أك��،ة الدستور�ة يمكن الرجوع إ�� ا�حكم ،�التا��مخالفة دستور�ة؟ و 

 غرضها اإلشارة إ�� انتماء الدولة إ�� ا�حيط اإلسالمي وا�حضارة اإلسالمية؟و 

رتب ع�� الدولة من  ،د األ�عادالواقع أن ما يحّدِ 
ُ
والتبعات القانونية لوجود هذه العبارة، هو مقدار ما ت

�شريعا��ا أمام دستور�ة �� �شأن �شريعا��ا، ومقدار ما تتيح من إم�انية الطعن  ،ال��امات دستور�ة

 ن إيمكننا القول ف ؛ذلك غ�� ممكن أّن  �حكما�حكمة الدستور�ة. و 
ً

 ال أك��. ارمز��  للعبارة مدلوال

 دينية،ال وشؤو��م ،تعلق باعتقادات الناسدور دي�ي ي�� لعب  ،ا�حق للدولة ال �عطيالعبارة ثم إن هذه 

إ�� التمي�� ب�ن من هم ع�� دين و�� ال تدفع ، وطر�قة حيا��م مع الدين ،سلوكهمومراقبة مدى ا��جام 

 ومن هم ع�� دين مختلف. ،ةالدول
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  و�� كيان اعتباري  ،دولة باإلسالمالوصف ال مع�ى لف؛ من ناحية أخرى 
ً

 لالعتقاد ال يمكن أن ي�ون محال

وال يدرك مع�ى هللا واليوم اآلخر، وال يمكن ، �الصالة والصوم وا�حج ،ف والواجبات الدينيةوالت�لي

  فعالھ يوم ا�حساب.ع�� أمحاسبتھ 

 

 مصدر للتشريع ةاإلسالمي الشريعة

ومن  ا مختلفة.مختلفة، يحمل �ل م��ا مضمونا مختلفا، و���ك آثارً �� صيغ �� الدسات�� ترد هذه العبارة 

 هذه الصيغ:

 مصدر من مصادر التشريع.الشريعة اإلسالمية  -

 الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس من مصادر التشريع. -

 الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيس من مصادر التشريع. -

 الشريعة اإلسالمية املصدر الوحيد للتشريع. -

  

 " قد يحمل معني�نالشريعة اإلسالمية"� �قبل ا�خوض �� هذه الصيغ، تجدر اإلشارة إ�� أن �عب ،لكن

أن املقصود بتعب�� يرى فقهاء القانون ا، فبعض ا مختلًف �عًد  التعب��ع�� �ل م��ما يضفي ، مختلف�ن

ية عالشريعة اإلسالمية هو "مبادئ الشريعة اإلسالمية"، أي املقاصد العليا للشريعة، و�� مبادئ عامة وقط

  الثبوت، ومتفق عل��ا ب�ن الفقهاء، وال تخوض �� التفاصيل، وت��ك للمشرع
ً

، ا من ا�حر�ةا واسعً هامش

�� و  ام الشريعة اإلسالمية"�يرى أن املقصود بالتعب�� هو "أح -اوًم ما�جماعات اإلسالمية ع-اآلخر  همو�عض

أي با�ساع ال��اث  با�ساع املذاهب وا�جماعات والفرق اإلسالمية، اواسعة جًد ظنية الثبوت والداللة، و 

جال الدراسة ال فإن م؛ كما ذكرنا �� املقدمة ،اال�ساع. لكنبحكم هذا وخالفية جدا الفق�ي اإلسالمي، 

  ا�جانب، كما أن غرض الدراسة ال يتطلب ذلك.  يتسع ل�خوض �� هذا
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 التشريع مصادر مصدر من  ةاإلسالمي الشريعة )أ

�� الصيغة األخف، وال�ي �ع�ي أن مصادر التشريع عديدة وم��ا اإلسالم، وأن اإلسالم ال يحوز، كمصدر 

 .للتشريع، م�انة أع�� من با�� املصادر

هذه الصيغة ال تلزم املشرع بإصدار قوان�ن من�جمة مع الشريعة، وال يمكن مراجعة ا�حكمة الدستور�ة 

، إال إذا حددت املادة الدستور�ة التشريعات ال�ي يجب أن تصدر من�جمة ا إل��اللطعن بأي قانون استنادً 

) من مادتھ Fحيث تحدد الفقرة (؛ 1996�� دستور غامبيا الصادر عام ة، كما هو ا�حال مع هذه املرجعي

قضايا �� �عض ، و�� تنحصر ا إ�� الشريعة اإلسالميةالسا�عة التشريعات ال�ي يجب أن تصدر استنادً 

 )2( األحوال ال�خصية.

 فر �� أي دستور عر�ي نافذ.اهذه الصيغة ال تتو إن  :بقي أن نقول 

 

 للتشريع رئيس مصدر الشريعة اإلسالمية  )ب

حيث يمكن أن ؛ للتشريعرئيًسا ا ا ب�ن أن ت�ون الشريعة مصدرً يختلف املع�ى واملضمون كث��ً 

" التعر�فال مع "تتشارك �� هذه امل�انة مع مصادر أخرى، وأن ت�ون املصدر الرئيس للتشريع 

 .با�� املصادر أد�ى مرتبة وتصبححيث تحتكر الشريعة وحدها هذه امل�انة، 

ب�ن أن يتم ذكر مصادر رئيسة  ،"مصدر رئيس للتشريع" تختلف كذلك �� املضمون واألثر وعبارة

فإذا ، ا، أن اإلسالم مصدر من مصادر رئيسة أخرى ال يتم، ف�ي تو��، لغو�ً أم أخرى إ�� جان��ا 

إم�انية فهذا �ع�ي  مثال، كما �� الدستور السودا�ي،العرف �اإلجماع أو ذكرت مصادر أخرى، 

. أما إذا بقيت العبارة )3( �شريعات �ستند إ�� مصادر �شريعية غ�� الشريعة اإلسالميةاعتماد 

ذكر ولم  ،وحيدة
ُ
إ�� جان��ا مصادر أخرى، فهذا �ع�ي أ��ا املصدر الرئيس الوحيد، سواء اق��نت ت

 أم لم تق��ن. "التعر�فبـ"ال 

ع�� املشرع أن يعات الالحقة، وأن للتشر مصدًرا موضوعًيا الشريعة تمثل �ع�ي العبارة أن  ؛اقانونً 

أنھ يمكن الدفع ، و ال تخالفها أو تتناقض معها ، حيثيرا�� ا��جام �شريعاتھ مع أح�ام الشريعة

�عّد وأن املصادر األخرى غ�� املذ�ورة أمام ا�حكمة الدستور�ة �عدم دستور�ة �شريعات تخالفها، 

لكن ذلك ال �ع�ي أن ت�ون التشريعات ، الشريعةا أن تتعارض مع أح�ام من مرتبة أد�ى، وال يجوز له

 مستمدة مباشرة من الشريعة، بل �ع�ي بالضبط أ
ّ

ت�ون متعارضة مع أح�ام الشريعة، لذا يبقى  ال

أمام املشرع إلصدار �شريعات تل�ي حاجات البلد دون أن ت�ون مستمدة  ، إ�� درجة ما،اا�جال متاًح 
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ا �� أن خصوصية البلد تلعب دورا إ ،من الشريعة. وال بد من اإلشارة هنا ، حيث �� املوضوعمهم�

  سور�ةففي ؛ مختلفللعبارة نفسها أثٌر ي�ون 
ً

وجود ا، بحكم ا كث��ً  لم تكن العبارة �ع�ي شيئً مثال

و�حكم عدم  تبعية القضاء للسلطة التنفيذية، و�حكم ،ا ألي دستور أو قانون ال يقيم وزنً  نظام

  .)4( خارج سطوة النظام ة مؤثرةوجود فعاليات دينيّ 
ً

ا، ا مختلًف ، فالعبارة تأخذ �عًد أما �� مصر مثال

" اإلسالم مصدر رئيس للتشريع"�شرح ذلك الدكتور عبد الفتاح حسن �� معرض تفس��ه عبارة 

ل املشّرِع أمانة األخذ بأح�ام الشريعة اإلسالمية ما يقول: ف "إن هذه العبارة �ع�ي أن الدستور يحّمِ

، و�ْدعو إ�� هذا الن�ج دعوة صر�حة وا�حة، ومن ثم ال يمنع النص املذ�ور من األخذ وِسَعھ ذلك

 
ً

 أو  عاجال
ً

  )5( ."باألح�ام الشرعية �املة، و�� �ل األمور إذا أراد املشّرِع ذلك آجال

ا؛ 
ً
أك��  ،�� �شريعا��ا االعتماد ع�� الشريعة�� اتجاه  ،دولة مادستور ��  قد يدفع وجود العبارةإذ

 إذا أتيحت الظروف لذلك. ،ال�لية الدينيةفأك��، واالق��اب من حالة الدولة 

 ،البحر�ن، اإلمارات ،ال�و�ت ،العراق، سور�ةدول عر�ية ��:  سبعةوردت هذه العبارة �� دسات�� 

 .السودان ،قطر

 

 للتشريع املصدر الرئيس�� الشريعة اإلسالمية ) ج

للتشريع، أما املصادر األخرى  رئيسوقاطعة، فاإلسالم هو املصدر الالعبارة ��ذه الصيغة وا�حة 

�� الشريعة  ،عند عدم وجود نص صر�ح وقاطعإال  ،ا �انت، وال يمكن ال�جوء إل��افثانو�ة أي� 

مع  شتقاق من أح�ام الشريعة.اال  تتعذر إم�انيةعندما و حول املوضوع محل التشريع،  ،اإلسالمية

 
ّ

  مرتبة.األع��  تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية مراعاة أال

 .ُعمان ،ليبيا ،دول عر�ية ��: مصر ثالثوردت هذه الصيغة �� دسات�� 

 

 للتشريع املصدر الوحيدالشريعة اإلسالمية �� ) د

هذه الصيغة �ع�ي أن ع�� املشرع االعتماد ع�� الشريعة وحدها �� إعداد �شريعاتھ، سواء وجد ��ا ما 

حال �� أي وال يمكنھ ، اضطر إ�� االشتقاق م��ا ب�ل الوسائل املمكنةأم عفھ من نصوص صر�حة، ا�س

وت�ون ، ومتطابقة معها ،مستمدة من الشريعةيجب أن ت�ون  ،�لها ،فالتشريعات؛ ال�جوء إ�� مصادر أخرى 

 �� هذه ا�حال دولة دينية إسالمية �شل �امل.
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. ر القمرز ج ،مور�تانيا ،اليمن ،ه ا�جموعة: اململكة العر�ية السعوديةمن الدول العر�ية ال�ي تنت�ي إ�� هذ

  ومن الدول غ�� العر�ية: إيران والباكستان وأفغا�ستان.

اململكة العر�ية ع�� أن " ،تھ األو��د�� ما ،ململكة العر�ية السعوديةل�حكم �� ا ينص النظام األسا��ي

 ،�عا�� وسنة رسولھ هللالسعودية دولة عر�ية إسالمية ذات سيادة تامة؛ دي��ا اإلسالم ودستورها كتاب 

 ) 6( ."ولغ��ا �� اللغة العر�ية. وعاصم��ا مدينة الر�اض

 

 اإلسالم دين رئيس الدولة

جماعة دينية محددة،  أن منصب رئيس ا�جمهور�ة هو حكر ع�� ،�� الدستور  ع�ي هذه العبارة عندما ترد�

وليس للموضوع عالقة بمدى تطبيق  �جماعات الدينية األخرى،امن ، وهو ممتنع �� جماعة املسلم�ن

 أح�ام الشريعة.

 

ألن ، إصرارهم عل��اا بالسنة كث��ً  ئ املسلمون �خطا لهذه املادة ع�� اإلطالق، و ال أرى م��ًر  ؛من ناحي�ي

حيث و ، نصوص دستور�ةومن دون ، بحكم أك��ي��م العدديةمنصب رئيس ا�جمهور�ة مضمون لهم 

 تمنعهم من اختيارس ، فإن هذه املادةومن ناحية أخرى  .�� وصولھال يرغبون  مر�ح�ستحيل وصول أي 

 ،سافرةناهيك عن أن �� هذه املادة مخالفة  يرون فيھ املواصفات املناسبة لقيادة البالد. ،مر�ح غ�� مسلم

�غض النظر عن  ،جباتاال�ي تف��ض املساواة التامة ب�ن املواطن�ن �� الفرص وا�حقوق والو  ،ملبدأ املواطنة

لم أستطع و ا ع�� الدستور السوري، هذه الصيغة ت�اد ت�ون حكرً و  .�شر��مانتما��م ودي��م وجنسهم ولون 

 .مية أخرى رصدها �� دستور دولة إسال 
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ً
 لوجود النص الدي�ي �� الدستور  ثار السلبيةاآل: اثالث
 ما ي��: ضها ��نتناول �عر، تنجم عن وجود النص الدي�ي �� الدستو  ،آثار سلبية عديدةثمة 

 

 جودة الدستور مستوى ض خف .1

 ،ك��كيا َعلمانية ��اأ املعلنة وتلك ،�السعودية �امل �ش�ل إسالمية أ��ا نةاملعلِ  الدول  باستثناء

 ،�ش�ل أو بآخر ،يضعف، واإلسالمية العر�ية الدول  با�� النص الدي�ي �� دسات�� وجودفإن 

إ�� يؤدي  ، ألن ذلك قدوأقصد بجودة الدستور تماسكھ وا��جام أح�امھ ،من جودة الدستور 

�� اختيار ما هو أفضل ملص�حة  ،ا ع�� حر�ة املشرعقيودً  فإما أن يضع؛ واحد من أمر�ن أو�ل��ما

 ،أو التضارب ،�� عدم التناقضا عوحرصً  ،للنص الدي�يمنھ ، وذلك مراعاة البلد من أح�ام

  يؤدي إ�� وجود نصوص متناقضة، أو أنھ الدستور الواحد نصوصب�ن 
ً

 ، لدرجة أو أخرى،فعال

سالمية �� مصدر الشريعة اإل إن فعندما نقول  اآلخر. هاتجاهل �عضها ملص�حة �عض ما يفرض

لم تكن  م من�جمة معها ع�� األقل، إنتأ�ي با�� األح�اللتشريع، فإن ذلك يقت��ي أن  رئيس

معيار ع�� املشرع استخدامھ لفحص با�� األح�ام، فإما أن �عّد بمن�لة مستمدة م��ا، ما 

 التعارض، ع�� الرغم من النص الدي�ي، أو يقبلها  �ا معلوجود ما يتعارض م� ؛يرفضها
ً

 متجاهال

ل، وهذا ما نلمسھ غ�� ُمفعّ وجود النص الدي�ي، الذي يتحول �� هذه ا�حال إ�� نص صوري 

بوضوح عند تناول النصوص املدنية املتعلقة با�حر�ات، وم��ا، وأهمها، حر�ة الضم�� 

وتمارس شعائرها  ،أن �عبد من �شاء ،�� ظل أح�ام الشريعةللناس واملعتقد، حيث ال يمكن 

ا من غ��هم. كما أفضل �سبي� " أهل الكتاب"حر�ة، وإن �انت م�انة املسيحي�ن وال��ود الدينية ب

بصرف النظر عن دي��م،  ،تناول مسألة املواطنة واملساواة ب�ن املواطن�ننلمسھ بوضوح عند 

 ، �عّ��الدكتور يوسف حا��يفنجد  ؛والرجل امسألة حقوق املرأة واملساواة بي��وعندما نتناول 

الذي �عيشھ ا�جتمع العر�ي  ،�ة، تتمثل �� حالة االنفصام�"إش�الية خطعن ذلك بالقول: 

مصدر من مصادر ك وأ ،الدستور ع�� الدين كدين دولة اإلسالمي، إذ ال يمكن أن ينّص 

خارج دائرة الكتلة الدستور�ة"، وُ�ضيف: "إن م��ان الشرعية نفسھ و��ون �� الوقت  ن،القانو 

ي �ال] ...[ ماتاب بزلزلة �� كيانھ، ولعلها ظاهرة للعيان �� �ل يوم، و�� �ّل التأز يص ،مّرة أخرى 

    )7(ي"�عيشها ا�جتمع العر�
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 النص الدي�ي �� الدستور، قد يؤدي إ�� تناقض القواعداعتماد  إّن  ،اأيضً  ،يمكن القول 

ق و أس ا.أيضً  ع�� صعيد التشريع العادينما إ ع�� صعيد الدستور فحسب،ليس  ،القانونية

ن "ضما وجوب الثالثة ع�� تھمادمن  14الفقرة  فقد نصت؛ ا من الدستور اإليرا�يمثاال وا�ًح 

 �ساًء  �جميع املواطن�ن،ا�حقوق 
ً

ومساوا��م  ،القضائية العادلة لهميجاد الضمانات إو  ،ورجاال

تلك املساواة باش��اطها عرض ا�حائط ب من الدستور  115ة ادامل ضر�ت بينمامام القانون". أ

نتخب رئيس ا�جمهور�ة من ب�ن �خصيات دينية يُ أن ي�ون املر�ح للرئاسة �خصية دينية "

 ) 8("فر ف��ا املواصفات التاليةاوسياسية تتو 

 

�� املصدر  ،نقرأ �� املادة الثانية أن الشريعة اإلسالمية 2014�� الدستور املصري لعام و

وحر�ة ممارسة ، حر�ة االعتقاد مطلقةما يفيد بأن"  64�� املاد للتشريع، بينما نقرأ  رئيسال

 )9(" وإقامة دور العبادة أل�حاب األديان السماو�ة، حق ينظمھ القانون  ،الشعائر الدينية

 

 فتح ا�جال أمام االستغالل السيا��ي للدستور  .2

  كث�ً�ا ما
ً

نفوذها  ا�حاكمة ملّد ا للسلطات  رئيًس ش�ل الدين واملقّدس، ع�� التار�خ، مدخال

وِإح�ام سيطر��ا ع�� شعو��ا، ف�انت سلطات أورو�ا اإلقطاعية �� العصور الوسطى �عتمد 

لشرعنة حكمها وإضفاء القداسة ع�� تصرفا��ا، وإ�عاد املساءلة ع��ا، وتار�خ العرب  ؛الدين

دليل ساطع ع��  ،واملسلم�ن م��ء باألمثلة والدروس. واستخدام الرموز الدينية �� ا�حروب

 ا�حروب من ا ذلك، بدءً 
ً

إ��  الصليبية ال�ي انطلقت �� أواخر القرن ا�حادي عشر، وصوال

�� عصرنا  ننَس ، وما بي��ما. وال 2015الرو��ي الهم�� ع�� سور�ة أواخر العام املا��ي لعدوان ا

ا�حديث حروب الطاغية صدام حس�ن، والتنظيمات العدمية �القاعدة وتنظيم الدولة 

 إلسالمية.ا

  ،�ش�ل النص الدي�ي �� الدستور 
ً

 مدخال
ً

وأ�حاب املصا�ح واملشاريع  ، لتسلل االن��از��ن سهال

ومصا�ح املسلم�ن، واستغالل  ،ع�� رفع لواء اإلسالمغ�� الوطنية، و  ،ا�خاصةالسياسية 

 متدينةالدي�ي، و�� بيئة ، فاملزايدات �� ا�جال جلب التأييدالعاطفة الدينية لدى األك��ية �

ثمر، غالبا ما ومحافظة
ُ
 .ت
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ً

�عد وفاة عبد الناصر،  ،فعندما وصل السادات إ�� السلطة �� مصر :مع�ً�ا سأذكر مثاال

هم عنداستغل العامل الدي�ي، والعاطفة الدينية  وت�و�ن شرعية جديدة  ،املصر��ن لكسب وّدِ

ع�� إضفاء الطا�ع الدي�ي ع�� الدولة املصر�ة،  ام عبد الناصر. وتقوممتمايزة عن شرعية نظ

أضيف إل��ا أن الشريعة بإجراء �عديل ع�� املادة الثانية من الدستور، حيث  1971فقام عام 

. بالنص ع�� أن اإلسالم دين الدولةللتشريع، �عد أن �انت املادة تكتفي  رئيساإلسالمية مصدر 

 ، وأجرى �عدي1980ثم عاد السادات �� العام 
ً

ا ع�� الدستور أصبحت بموجبھ  جديًد ال

لغرض سيا��ي آخر هذه املرة، هو تمر�ر لكن " للتشريع، رئيسالشريعة اإلسالمية "املصدر ال

ألجل غ�� محدد. وهكذا ا�حكم �� االستمرار من الدستور، يمنحھ إم�انية  77املادة �عديل ع�� 

للرئيس بتأبيد حكمھ، مقابل  �سمح ،صوت املصر�ون ع�� مادة �ارثية �� الدستور املصري 

ولسوء حظ . )10(لتصبح املصدر الوحيد للتشريع  ،تور إعالء م�انة الشريعة �� الدس

ع�� يد اإلسالمي�ن أنفسهم، ليأ�ي التعديل من  ،السادات فقد اغتيل �عدها �سنة واحدة

 نصيب حس�ي مبارك. 

 

 أبناء األقليات الدينيةعند باالنتماء الوط�ي  إضعاف الشعور  .3

، سور�ةواإلث�ي والثقا��، ك�� الدول ال�ي تتمتع بالتنوع الدي�ي  خصوًصا،وت��ز هذه املش�لة 

 فعندما ُ�عطى دين من األديان م��ة تفضيلية �� الدستور، فإن أتباع الديانات واملذاهب األخرى 

من الدرجة الثانية، وأن �� الوطن من هو أبرز ن أ��م مواطنو باإلقصاء وال��ميش، و سيشعرون 

وليس بحكم ، فحسباألك��ية إ�� دين م�انة م��م، و�تمتع بامتيازات تفضيلية بحكم انتمائھ 

التقدم لوظائف معينة، أو ال���ح ملنصب الرئاسة، أو  موقد ُيمَتنع عل��، جدارتھ وإنجازاتھ

باالنتماء الوط�ي  مإضعاف شعوره إ�� وديق ،هذا الشعور السل�يالدينية.  مممارسة شعائره

فهل �شعر ؛ ب�ن املواطن�نالتامة واملساواة  ،ا�حقيقي، والذي ال يقوم إال ع�� أساس املواطنة

وماذا عن وما حال ال��ائي�ن باألحرى؟ بأ��م مواطنون �املو ا�حقوق؟  ،اعموًم  ،أقباط مصر

 
ً

 ؟الشيعة �� السعودية مثال
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 الدي�ي �� الدستور والضمانات واملعاي�� الدولية: النص ارا�عً 
املتعلقة بحر�ة األديان واملعتقدات، تنحصر �� وثيقت�ن  ،الضمانات واملعاي�� الدوليةإن يمكن القول 

 عام األمم املتحدة الصادر عن "اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سانصادرت�ن عن األمم املتحدة، األو�� �� "

ل�ل �خص ا�حق �� حر�ة التفك�� والضم�� والدين، ع�� أن " ةمادتھ الثامنة عشر ، والذي تنص 1948

ويشمل هذا ا�حق حر�ة �غي�� ديانتھ أو عقيدتھ، وحر�ة اإلعراب ع��ما بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر 

 .)11(" أم مع ا�جماعة اسرً سواء أ�ان ذلك  ،ومراعا��ا

�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية، الصادر عن األمم املتحدة عام ف�ي العهد الدو  ؛أما الوثيقة الثانية

 ع�� ما ي��: ة، والذي تنص مادتھ الثامنة عشر 1966

ل�ل إ�سان ا�حق �� حر�ة الفكر والعقيدة والدين، �شمل حر�تھ �� اعتناق أي دين أو معتقد  -1

واملمارسة والتعليم، بمفرده أو يختاره، وحر�تھ �� إظهار دينھ أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر 

 ا أو ع�� حدة.مع جماعة، وعلنً 

 �� اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ،من شأنھ أن يخل بحر�تھ ،ال يجوز �عر�ض أحد إلكراه -2

إال للقيود ال�ي يفرضها القانون، وال�ي  ،�� إظهار دينھ أو معتقده ،ال يجوز تقييد حر�ة اإل�سان -3

أو حقوق  ،أو اآلداب العامة ،أو ال�حة العامة ،أو النظام العام ،لعامةتقتض��ا حماية السالمة ا

 وحر�ا��م األساسية. ،اآلخر�ن

 تر�ية تأم�ن �� وجودهم، عند األوصياء أو اآلباء، حر�ة باح��ام العهد هذا �� األطراف الدول  تتعهد -4

 ."ا�خاصة ملعتقدا��م اوفًق  اوخلقي�  اديني�  أوالدهم

 أو دينية أو ثنيةإ أقليات ف��ا توجد ال�ي الدول  �� يجوز، الفتنص ع�� أنھ "نفسھ؛ من العهد  27أما املادة 

 اهرةلمجا أو ا�خاصة بثقاف��م التمتع حق من األقليات هذه إ�� املنتسبون  األ�خاص يحرم أن لغو�ة،

 ) 12("جماع��م �� اآلخر�ن األعضاء مع باالش��اك لغ��م، استخدام أو مشعائره وإقامة بدي��م

ا ع�� النصوص أعاله، ت�خيص أهم الضمانات واملعاي�� الدولية ال�ي ُيف��ض بالدول مراعا��ا يمكننا، اعتمادً 

 واعتمادها �� دسات��ها:

ل�ل فرد ا�حر�ة التامة �� اعتناق أي دين، و�� ممارسة شعائر دينھ وطقوسھ، بمفرده أو مع  -1

 وكذلك حر�تھ �عليم دينھ أو التبش�� بھ.ا، ا�جماعة، خفية أو علنً 

والنظام العام، أو  ،تقييد ا�حر�ة املذ�ورة ال يجوز إال بموجب قوان�ن تتطل��ا السالمة العامة -2

 ال�حة العامة، أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخر�ن وحر�ا��م.
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دين للدولة �� الدستور،  ننتقل اآلن إ�� السؤال ا�جوهري الذي يخص بحثنا هذا، وهو: هل يتعارض اعتماد

أو اعتماد الشريعة كمصدر للتشريع، مع هذه املعاي�� والضمانات الدولية؟ وماذا لو نص الدستور ع�� 

 هذه الضمانات إ�� جانب النصوص الدينية؟

 دينا لها، شرط و�عّده  ،فال ض�� �� أن تتب�ى الدولة دين أغلبية س�ا��ا؛ الدوليةإ�� املعاي�� بالنسبة 
ّ
ي��تب  أال

ذلك أي ان��اك ل�حقوق املدنية والسياسية، أو أي تمي�� ضد املؤمن�ن بديانات أخرى، أو ضد غ��  ع��

 املؤمن�ن.    

 مسيطرة كنيسة وجود أو للدولة رس�ي دين وجود مجرد "نأ اإل�سان �حقوق  األورو�ية ا�حكمة أقرتفقد 

 الكنيسة" أو الدين هذا بحر�ة ترك يتمتعون  األفراد نأ طاملا ،املعتقد أو الدين �� ا�حر�ة حق يخالف ال

)13 ( 

من العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية، قالت �جنة حقوق  18و�� معرض �عليقها ع�� املادة 

التقليدي،  أو الرس�ي الدين أو لة،الدو باعتبارها دين  ما بديانة ع��افاإل�سان التا�عة لألمم املتحدة: "إن اال 

 ا�حقوق  من حق بأي التمتع إعاقة ا�� يؤدي أال يجب، الس�ان أغلبية �ش�لون  أتباعها أن عتباربا أو

 الديانات أتباع ضد تمي�� أي ا�� يؤدي أال يجب ما، ك27و  18 املادتان ذلك �� بما العهد �� عل��ا املنصوص

 )14(دين".  بأي ؤمن�نامل غ�� األ�خاص أو، األخرى 

ا للمعاي�� الدولية مطابًق عّده ا، دون وجود النص الدي�ي �� الدستور ال يحول، مبدئيً فإن ؛ استناد إ�� ذلك

ع�� الضمانات الدولية املعتمدة �� هذا ا�خصوص، و�انت النصوص الدينية ال تتعارض  ،اأيضً  ،إذا نص

صدر كث�� من الدسات�� ال�ي �عتمد اإلسالم كدين للدولة، أو كمعّد مع هذه الضمانات. لذلك يمكن 

 للتشريع، أ��ا من�جمة مع املعاي�� القانونية الدولية ذات الصلة.

 

 من ذكرها: يبقى هناك، من وجهة نظري، عدد من النقاط اإلش�الية ال بّد  لكن

تت�خص األو�� �� مدى القدرة ع�� تجاوز التعارض ب�ن �عض الصَيغ الدينية ال�ي ترد �� �عض  -

ا إال ع�� حساب ��ميش ، وهذا ال أراه ممكنً نفسها الدسات�� املوجودة �� الدسات��، وتلك الضمانات

 ان��دد �ن،النص الدي�ي أو الضمانات، فاح��ام �ل��ما يؤدي إ�� �عارض وتناقض خطر  ؛امهأحد

بنسف الضمانات �� أي وقت، فاح��ام أح�ام الشريعة واح��ام حر�ة املعتقد وحر�ة ممارسة 

 ، أمر ال يمكن تخيلھ، وال بد نفسھ الوقت�� الشعائر الدينية ل�جميع 
ً
من اح��ام أحدهما وإهمال  اإذ

وح�ى ال��ميش قد ال يدوم مع �غ�� الظروف ومواز�ن القوى.  ،ع�� التعامل معھ كنص شك�� ،اآلخر
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املزاودة �� املسألة الدينية لتحقيق  ،كيف أن السادات وجد أن من مص�حتھ ،أعالهوقد ذكرنا 

 م�اسب سياسية.

التطبيق واملمارسة، فالدسات�� �� عاملنا العر�ي، مع وجود أنظمة متسلطة الثانية فتتعلق بأما  -

فاسدة، وقضاء ضعيف االستقاللية، ومع عدم رسوخ قيم الدولة الوطنية ا�حديثة، نجدها 

دسات�� ش�لية إ�� حد كب��، وال �عكس الواقع بالضرورة، خاصة فيما يتعلق بقضايا ا�حر�ات 

 ان.وحقوق اإل�س

أو برملا�ي مسؤول عن تحقيق التوافق، ومنع  ،فتكمن �� عدم وجود جهاز قضائي الثالثةأما  -

 وع�� رأسها التعارض ب�ن النص الدي�ي و�ا�� النصوص.التعارض ب�ن أح�ام الدستور ا�ختلفة، 

أما الرا�عة فتت�خص �عدم وجود �عر�فات وا�حة متفق عل��ا للمصط�حات الدينية، �الشريعة،  -

 وعدم وجود جهات مرجعية يناط ��ا وضع �عر�ف لهذه املصط�حات. ، بادئ الشريعةوم

 

توف�� ضمانات تتوافق مع ، �� جميع األحوال، ال �ستطيع الدول الدينية �السعودية وأفغا�ستان وإيران

 
ً
الشريعة ا دينية مشددة �� دسات��ها، مثل "املعاي�� الدولية، كذلك يتعذر ذلك ع�� الدول ال�ي تتب�ى صيغ

للتشريع" ح�ى لو تبنت ظاهر�ا �افة املعاي�� الدولية ذات العالقة. فمصر تفرض  رئيساإلسالمية املصدر ال

وديان��م غ�� مع��ف ��ا، ، ليسوا من أهل الكتاببوصفهم ا ع�� ممارسة ال��ائي�ن شعائرهم الدينية، حظرً 

ا ع�� حق حر�ة الدين تجاوًز ا�حظر عّدت ال�ي �جنة حقوق اإل�سان، جانب من  رسميةمما استد�� إدانة 

من العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية  18واملعتقد، وطالبت ا�ح�ومة املصر�ة باح��ام املادة 

  )15(والسياسية، �� �شريعا��ا و�� تطبيق تلك التشريعات. 

 

 حول إش�الية الدين �� الدستور السوري املقبلا: خامًس 
 لو انفصلنا عن الواقع 

ً
 ، �شأن كتابة دستورهم املقبل ، وأردنا تقديم نصيحة للسور��نقليال

ً
ملا وجدنا خ��ا

الدستور الَعلما�ي هو ا�حل، الدستور الذي يفصل النص املقدس عن هموم ا�ُحكم إن  :من القول 

لتنوع وا ،فالتعدد؛ ، و�دفع البالد نحو املستقبلوقيمها والتشريع، و�تب�ى مبادئ الدولة الوطنية ا�حديثة

ونزع وأسباب التقدم تقت��ي ذلك،  ،يقت��ي ذلك، وامتالك ناصية املستقبل ،والقومي والثقا�� ،الدي�ي

 يقت��ي ذلك، و�عز�ز قيم املواطنة واملساواة يقت��ي ذلك. ،والشعور باإلقصاء ،فتيل التوتر واالحتقان
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من شأ��ا �عميق األزمة  ،لكن الواقع ��يء مختلف، وهو أعند من ا�جميع، واالنفصال عنھ خطيئة ك��ى 

 أك�� مما �� عليھ.

شروخا غائرة أصابت العالقة ب�ن فئا��ا الدينية وإن بلد التعددية والتنوع،  سور�ةإن والواقع يقول 

ا، و�سبب هذه السامة لهذه العالقة ع�� مدى خمسة وأر�ع�ن عاًم  اوإدار�� ،والقومية، �سبب حكم الطغمة

والواقع  .2011منذ إقالع الثورة السور�ة �� ر�يع العام  ،املستمرة بال هوادة ،القذرةا�حرب ال�ارثية الرهيبة 

مع استمرار اس��داف  ،ثمة مظلومية سنية رهيبة قيد التش�ل، و�� تت�خم يوما �عد يومإن  ،اأيضً  ،يقول 

عملية االنتقالية، تحديدا ��ذا العنف املفرط، وال بد لهذه املظلومية أن تنعكس ع�� تفاصيل ال ،أهل السنة

ها، 
ّ
األك��ية جانب من  �شدة لنص الدي�ي سي�ون مطلو�ااوإن وع�� رأسها كتابة الدستور، وترتيبا��ا �ل

السنية با�حكم،  األك��ية، وخوفا من استئثار و�� املقابل�� سع��ا لتعز�ز موقعها �� الدستور.  السنية

 والال ،ستس�� األقليات الدينية، ومعها �ل الَعلماني�ن؛ فواستغالل أغلبي��ا لتصفية حسابا��ا مع اآلخر�ن

والعالقة  .األك��يةلما�ي ُيبعد النص الدي�ي عن الدستور، و�ن�ع هذه الورقة من يد ديني�ن، نحو دستور عَ 

ال�ي تجعلهم أك��  ،�ا بالنص الدي�ي، وهواجس اآلخر�نطردية ب�ن مظلومية السنة ال�ي تجعلهم أك�� تمّس 

 رفضا للنص الدي�ي.

 

كتابة الدستور، أي �عد ثالث أو أر�ع سنوات من بدء �� �حظة ال أعرف ما سي�ون عليھ حال السور��ن 

النتقالية ع�� تخفيض مستو�ات االحتقان ااملرحلة االنتقالية، وال أعرف مدى تأث�� ما سيجري �� املرحلة 

ا، فإنھ لن ان طيبً جتمع، لكن�ي أعتقد أن اإلنجاز �� هذا ا�جال، مهما �وعدم الثقة ب�ن فئات ا� ،والتوتر

خاصة ا بالتأكيد إلزالة عقابيل املرحلة السابقة، وتوف�� بيئة مناسبة لكتابة الدستور األفضل، ي�ون �افيً 

ھ املشهد وأن اإلفالت من العقاب، وتجاهل محطة العدالة االنتقالية، هو االحتمال املرجح حسبما يبدو علي

لذلك ال بد أن ت�ون هناك �سو�ات وتنازالت يقدمها السوري، وما يو�� بھ تصرف الالعب�ن الكبار فيھ. 

 مالدستور توافقيا، و  وال بد أن يأ�يا�جميع. 
ً

 األد�ى من ا�جميع.�� ا�حد  قبوال

 من وطأةالتخفيف أن النص الدي�ي سيحضر بطر�قة أو بأخرى، وتصبح املهمة ��  ،�ع�ي هذا الكالم

 املتشددين أو االن��از��ن.جانب و�عطيل فرص استثماره من  ره،حضو 
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 تقديم املالحظات التالية: هذا الصدد يمكن�ي�� 

 "دين الدولة" فهو �عب�� إ�� �عب�� بالنسبة  .1
ً

ويش�� إ�� انتماء  ،كما ذكرنا ا ال أك��مز��  ر يحمل مدلوال

أو ال��امات دستور�ة،  ،وجوده أي تبعات قانونيةع�� البلد إ�� الفضاء الثقا�� اإلسالمي، وال ي��تب 

 
ً

، وهو بھ لذلك ال ض�� من القبول بوجوده، لكن يفضل استبدال �عب�� آخر أك�� واقعية وقبوال

 األغلبية". ففي هذه ا�حال نر�ط الدين بالناس الذي"اإلسالم دين 
ً

، ونبعده ن يحملون الدين فعال

هذه كما يمكن ��  .، ون�ون كمن يصف الواقع ال أك��عن الدولة ال�ي ال يمكن أن ي�ون لها دين

  وإرضاء أتباعها. ،اإلشارة إ�� األديان األخرى  ،ا�حال

، فهذه مسألة حساسة ومؤثرة، و�مكن أن نقول �شأ��ا الشريعة مصدر للتشريعإ�� �ون بالنسبة  .2

 ي��:ما 

 يفضل �شدة أ -أ
ّ

ال�ي ذكرناها ��  ،وتبعا��ا العديدة ،اإلش�اليةلتجنب آثارها  ؛ت�ون موجودة ال

 .أعاله فقرة خاصة

رفض و "مصدر من مصادر التشريع" �� صيغة إذا �ان ال بد من ورودها، فيفضل أن تأ�ي  -ب

التأكيد ع�� كما يفضل  املصدر الوحيد" – رئيساملصدر ال – رئيس"مصدر ـالصيغ األخرى ك

�� مصدر من مصادر التشريع" وليس "أح�ام الشريعة  ،أن "مبادئ الشريعة اإلسالمية

 
ُ
 ،واملتشعب ،والفقھ اإلسالمي الواسع ،دخلنا �� مجال ال��اث اإلسالمياإلسالمية" ألن األح�ام ت

 وغ�� خالفية. ،وقليلة ،ومعروفة ،بينما املبادئ ثابتة، وا�خال�� ،واملتعدد

ق��ي غ�� املسلم�ن عن هذا املنصب، وتجعلھ إ�� دين بالنسبة  .3
ُ
رئيس الدولة، فالعبارة من شأ��ا أن ت

حكرا ع�� أتباع ديانة األغلبية، وهذا يجرح مبدأ املواطنة القائم ع�� املساواة، و�ز�ج غ�� 

ن من إم�انية اختيار رئيس م ،رم املسلم�ن أنفسهمحي أن ذلكاملسلم�ن، وأكرر ما ذكرتھ أعاله �� 

�� من سيحدد  ،طاملا أن أصوات األغلبية ،وال م��ر لھ ع�� اإلطالق إذا رغبوا فيھ. ،دين آخر

 الرئيس.

 ىأن يتب�ّ ووا�حة حول حر�ة الدين واملعتقد، و  ،الدستور ع�� ضمانات �افية أن ينّص  ال بّد  .4

الدولية ذات العالقة، �اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان، والعهد الدو�� ا�خاص با�حقوق الوثائق 

 املدنية والسياسية. 

 ،لضمان عدم االستخدام ال��يء ،وذات صالحية ،من وجود جهة قضائية مؤهلة ومستقلة ال بّد  .5

 .للنص الدي�ي �� الدستور  ،واملغرض
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حقوق  ضمانإن إ�عاد النص الدي�ي عن الدستور، وال��ك�� �� بناء القواعد الدستور�ة ع��  أقول: ،اأخ��ً 

هو وممارسة الشعائر الدينية،  ،واختيار الدين ،وحر�ا��م ال�خصية، ومن ضم��ا حر�ة االعتقاد ،اداألفر 

 ة �� بناء دولتنا. املقبللنجاح تجر�تنا  ،�اف�ضمانة جيدة ال يجوز التفر�ط 

�� نفوس  ،حقيقة اجتماعية وثقافية را�خةواقع ُمعاش، و ا، هو ا دستور�ً قبل أن ي�ون نص� فسالم، أما اإل 

، بل إ�� م�انتھ شيئا ال يضيفوجوده ضمن نصوص دستور�ة ع�� مئات السن�ن، و وضمائرهم، معتنقيھ 

 العكس هو ال�حيح، وفصل ا�جال�ن هو خ�� خالص ل�ل��ما.
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 هوامش ومراجع
 ال�جنة األمر�كية �حر�ة األديان الدولية -ب�ن الدين والدولة، وا�حق �� حر�ة الدين واملعتقد عالقة ال -1

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435496695_.pdf     

      

2- constitution.pdf-http://hrlibrary.umn.edu/research/gambia   

 

  The Laws 7. in addition to this Constitution, the laws of The Gambia consist of: 

 (f) The sharia as regards matters of marriage, divorce and inheritance among 

members of the communities to which it applies. 

 

  2005من املادة ا�خامسة من دستور جمهور�ة السودان االنتقا�� لعام  2و  1ن االفقرت -3

 -the-of-Constitution-content/uploads/2013/08/Interim-http://nec.org.sd/wp

2005.pdf-Sudan 

 ة الدستور�ة السبع.رئيس ا�جمهور�ة يرأس مجلس القضاء األع��، وهو من �ع�ن قضاة ا�حكم -4

5- http://www.alukah.net/culture/0/55355/#ixzz4GUKmDD00 

 أن دستورهم هو كتاب هللا وسنة رسولھ عاّدين�س�ي السعوديون دستورهم بالنظام األسا��ي ل�حكم  -6

7- madina.com/node/427678-http://www.al   

 دستور إيران  -8

=arhttps://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang 

9-https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar  

10- -http://www.constitutionnet.org/files/constitution_of_1980     arabic.pdf 

 1948أول عام اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان الذي تبنتھ ا�جمعية العامة لألمم املتحدة �� �انون  -11

 أ/217بالقرار رقم 

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435496695_.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/research/gambia-constitution.pdf
http://nec.org.sd/wp-content/uploads/2013/08/Interim-Constitution-of-the-Sudan-2005.pdf
http://nec.org.sd/wp-content/uploads/2013/08/Interim-Constitution-of-the-Sudan-2005.pdf
http://nec.org.sd/wp-content/uploads/2013/08/Interim-Constitution-of-the-Sudan-2005.pdf
http://www.alukah.net/culture/0/55355/#ixzz4GUKmDD00
http://www.al-madina.com/node/427678
https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
http://www.constitutionnet.org/files/constitution_of_1980-%20%20%20%20%20arabic.pdf
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العهد الدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية الذي تبنتھ ا�جمعية العامة لألمم املتحدة �� �انون  -12

 أ/2200بالقرار  1966أول 

13- SD08/msf/1435496695_.pdfhttp://www.parliament.gov.sy/     

تجميع للتعليقات العامة  –ا�جلد األول  –الص�وك الدولية �حقوق اإل�سان  –األمم املتحدة  -14

: (حق حر�ة الفكر  22التعليق رقم  –والتوصيات العامة ال�ي اعتمد��ا هيئات معاهدات حقوق اإل�سان 

 والوجدان والدين).

15-http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435496695_.pdf      
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http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435496695_.pdf





	أولًا: مقدمة
	ثانيًا: حالات ورود الأحكام الدينية في الدساتير
	الإسلام دين الدولة
	الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع
	دين رئيس الدولة الإسلام

	ثالثًا: الآثار السلبية لوجود النص الديني في الدستور
	رابعًا: النص الديني في الدستور والضمانات والمعايير الدولية
	خامسًا: حول إشكالية الدين في الدستور السوري المقبل
	هوامش ومراجع



