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 *سجى محمد مجدوبة
 

 ** هوية الفرد الدينية وبطاقة هويته الشخصية

 مقدمة

وبدون مقدمات، بدأت وزارة الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية بإصددار بطاادات  ،2014منتصف شباط 
ومددا  ن  .هويددة خاليددة مددن بنددد الديانددة، وأ لنددت أن جددز بطااددة أو اددواز يددتن تاديدددهما سدديخلوان مددن هدد ا البنددد
ل أبعداد هد ا شر ت بالتطبيق حتى ااءت ردود أفعال الشارع الفلسطيني بين مؤيد ومعارض، وثار النقاش حو 

القدددرار والتخدددوو مدددن جوندددل تربدددة خصدددبة لندددزع الةويدددة الثقافيدددة والدينيدددة للشدددع  الفلسدددطيني اسدددتاابة  للشدددروط 
من مؤسسات حقوق اإلنسان َمن رأى في القرار خطدوة  ياابيدة لهنةدا يتيمدة، لدن يسدبقةا  1اإلسرائيلية األمريجية.

إل مددال المسدداواة بددين الفلسددطينيين. ادداء تبريددر هدد ا اددرارات واابددة طالدد  بةددا فددا لون سياسدديون وااتمددا يون 
( من القانون األساسي الفلسطيني المعدل 9القرار من ابز وزارة الداخلية  لى أنل استاابة  لما ورد في المادة )

 وتوظيفةا  لى أرض الوااع بما ال يخلق أي نوع من التمييز بين الفلسطينيين. 2003،2لعان 

                                                           
   طالبة ببرنامج المااستير في القانون العان، اامعة بيرزيت. *

 ، فددي برنددامج مااسددتير القددانون باامعددة بيرزيددت، خدد ل الحريددات العامددة والحقددوق األساسدديةهدد ا الدراسددة فددي أصددلةا وراددة بحثيددة مقدمددة  ددمن مسدداق   **
  لى م حظات أستا  المساق د.  اصن خليز. ناء  . واد ارى تطويرها لغايات النشر ب2016/2017الفصز الدراسي الثاني 

)تاريخ  http://www.alquds.co.uk/?p=142305 4201 آ ار 11 ،ند الديانة من الةوية الفلسطينية  ادل حول  لغاء ب ،صحيفة القدس العربي 1
 .(2017آ ار  1الدخول: 

 لى ( 9. تنص المادة )19/3/2003، صادر بتاريخ 5، صفحة 0، منشور في مالة الواائع الفلسطينية، العدد 2003القانون األساسي المعدل لسنة  2
 ".والق اء سواء ال تمييز بينةن بسب  العرق أو الانس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإل ااة القانون  الفلسطينيون أمانأن:  

http://www.alquds.co.uk/?p=142305
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

الدد ي اإلسدد مي والعربددي التواددل  ،مددا يثيددر الدهشددة
مددددث  ،  4واألردن 3ترجيدددداهدددد ا القددددرار،  تبددددع ليحدددداهي

إللغدداء بنددد  ةالةويدد بإدخالةمددا تعدددي ت  لددى بطااددة
الدياندددة منةدددا، بينمدددا ال زالدددت تعلدددو أصدددوات داخليدددة 

ن  المواطندددة و ددددن فدددي مصدددر لتبندددي مشدددروع ادددانو 
 لغداء  -من  دمن مدا يشدملل- يشمزالتمييز  ال ي 

بنددد الديانددة مددن بطااددة الةويددة. وهنددا البددد مددن  ثددارة 
 ربيددة،   سد مية : هدز نشددةد صدحوةالتسداؤل اتتدي

اددددددددداءت لتدددددددددنةض باألنظمدددددددددة   ن اددددددددداز التعبيدددددددددر،
الدسدددددتورية بمدددددا يجفدددددز حمايدددددة دسدددددتورية لمنظومدددددة 

: هددددز تسددددايز بجلمددددات أخددددرى  ؟الحقددددوق األساسددددية
ديانة الفرد في بطااة هويتدل الشخصدية فيدل مخالفدة 

 لحق أساسي؟ وهنا يجمن سؤال البحث.

هد ا الورادة البحثيدة تتبنى لإلاابة  ن ه ا السؤال، 
 سدددد مية والعربيددددةتواةددددا  حددددديثا  يبدددددو أن الدددددول اإل

تددرثرت بددل فددي مفةومةددا الحددديث للحمايددة الدسددتورية 
هددددددد ا التوادددددددل: ، يطلدددددددق  لدددددددى للحقدددددددوق األساسدددددددية

ظةدددر الددد ي   النمدددو ل العدددالمي للحقدددوق األساسدددية 

                                                           
3
Alex, MacDonald, ‘Turkey ditches religion from IDs 

as it eyes EU membership,” Middle East eye, Feb17, 
2016 http://www.middleeasteye.net/news/religion-
be-left-new-identification-cards-turkey-326099214 
(Visited on April 29, 2017)  

المواطنة تااهز العشيرة والديانة وتوحي بطارق الفايد، هوية اديدة ت4
حزيران  30، صحيفة القدس العربييصدر واحدة،   والملك شخصيا  

6201. http://www.alquds.co.uk/?p=558314 ( تاريخ
 (2017نيسان  29 :الدخول

لدى بعدض فقةداء القدانون الدسدتوري وبعدض الددول 
  5.الثانية المعاصرة من  الحر  العالمية

النمددو ل  لددى تبنددي مفةددون الحقددوق األساسددية يقددون 
من خ ل النص الدستوري أو من خ ل ممارسدات 

باسددددتخدان المحدددداهن الدسددددتورية أو مددددا فددددي حجمةددددا، 
أن هندددددداك تددددددنص األولددددددى  لددددددى  :فر دددددديات أربددددددع
، فددددي منظومددددة الحقددددوق األساسددددية ا  حقوايدددد ا  ت ددددخم
بدددين مدددا هدددو حدددق قت دددي  دددرورة التمييدددز ت وبددد لك

ومدددا هدددو  (eiram amirPى )أساسدددي للوهلدددة األولددد
 ؛حق أساسي فع   بعد أن يخ ع المتحدان التبريدر

يترتدددددد   لددددددى الحقددددددوق  وتقددددددون الثانيددددددة  لددددددى أنددددددل
الدولددة   دداتق  لددىتقددع  ياابيددة  التزامدداتية األساسدد

 واالاتصددددداديةلحمايدددددة الحقدددددوق السياسدددددية والمدنيدددددة 
الحقوق األساسدية  وتفترض الثالثة أن ؛واالاتما ية

خ دع ت  أخيدرا و  ؛ملزمة أفقيا  جما هي ملزمدة  موديدا  
جافددددة الحقددددوق األساسددددية المتحددددان التددددوازن الرابعددددة 

 6با تماد آلية التناسبية.

تلك الدول اإلس مية والعربية تحد و حد و   ن جانت
تبنددي النمددو ل العددالمي للحقددوق األساسددية فعدد   مددن 
خدددددد ل  لغدددددداء بنددددددد الديانددددددة مددددددن بطااددددددات الةويددددددة 

مدددا  ن جدددان  فحدددص بدددد مدددن الشخصدددية لافدددراد، ف
                                                           

5 Kai Möller, The global model of constitutional 
rights (New York: New York University, 2013), 1. 

 .3المراع السابق،  6

http://www.middleeasteye.net/news/religion-be-http:/www.middleeasteye.net/news/religion-be-left-new-identification-cards-turkey-326099214
http://www.middleeasteye.net/news/religion-be-http:/www.middleeasteye.net/news/religion-be-left-new-identification-cards-turkey-326099214
http://www.alquds.co.uk/?p=558314
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 (2017/8)فئة أوراق طلبة املاجستري  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

بطاادددة حدددق الشدددخص فدددي  ددددن  ظةدددار ديانتدددل فدددي 
هويتددددل الشخصددددية هددددو حددددق أساسددددي فعدددد  ، وملددددزن 

مددا يلددزن الدولددة بتنظيمددل وتخصدديص حتددران بقدددر اال
في  طدار النمدو ل العدالمي للحقدوق  مواردها إلنفا ا

لةد ا  في حين اد يبدو أن هنداك م مد َ ف. األساسية
( مدددن العةدددد 26( و)18( و)17الحدددق فدددي المدددواد )

 لتدديا 7الددولي الخدداص بدالحقوق المدنيددة والسياسدية،
حدددددددق اإلنسددددددان فدددددددي حرمددددددة حياتدددددددل لتقددددددر  تادددددداء

ل فددي حريددة الفجددر والوادددان والدددين، الخاصددة، وحقدد
وحريدددة  ظةدددار دينددددل ومعتقددددا أمددددان المدددا أو  لددددى 

حماية فعالة من التمييز بسب  الدين.  تحدة، وجفل
ت هددد ا الحقدددوق المقدددررة اّيدددد وص ات النصددد لهدددنو 

مدددع السددد مة العامدددة والنظدددان العدددان  ل نسددداان للفدددرد
والصدددحة العامدددة واتدا  العامدددة وحقدددوق اتخدددرين 

 ياتةن األساسية.وحر 

  دددة الددنص لطددر  ةنددو مر فددي ظددز هدد ا التقييددد  يقددود
 شدددجزتسددداؤالت فدددي جيفيدددة   مدددال التدددوازن ومدددا هدددو 

هدددد ا التدددددوازن بدددددين مصدددددلحة دولدددددة بمدددددوروث ديندددددي 
مددن   ددزز دسددتورها، ومددوروث تشددريعيَغرزتددل فددي 

بإظةدارا هدا فجرة التمييز  لى أساس الدين بين أفراد
 اتخددددرينوحقددددوق  فددددي بطااددددة الةويددددة مندددد   قددددود،

                                                           
بالحقوق المدنية والسياسية الصادر  ان العةد الدولي الخاص  7

 : 2014، ان مت  ليل فلسطين  ان 1966
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html  

وحرياتةن األساسدية مدن اةدة، وحدق الفدرد فدي  ددن 
 ظةدار ديانتدل فددي بطاادة هويتدل  نط اددا  مدن حريتددل 

بمعتقدددددا مددددن  دمددددل، ومددددن حرمددددة حياتددددل  بددددالاةر
الخاصددة، ومددن حقددل فددي  دددن التمييددز فددي المعاملددة 

وجيفيددة   مددال هدد ا  مددن اةددة أخددرى. بسددب  الدددين
 وادددود حدديني فدددالددوطني  تشددريعال فددي ظدددزالتددوازن 
مماثددددز لمددددا ادددداء بددددل العةددددد الدددددولي الخدددداص  نددددص

فدي   دن جفايدة الدنص، و بالحقوق المدنية والسياسية
 حدق أساسديللبدت فدي مدا  ن جدان هنداك  حيٍن آخر

فع   للفرد في  دن  ظةدار ديانتدل فدي بطاادة هويتدل 
الشخصدددية فدددي ظدددز الت دددخن الحقدددواي الةائدددز فدددي 

وهنا تتمحدور منظومة الحقوق والحريات األساسية. 
  شجالية البحث.

مددددن هدددد ا السددددياق، فددددإن الوصددددول لنتياددددة  نط اددددا  ا
وا حة تتطل  دراسة ه ا الحق في  طار النمو ل 
العدالمي للحقددوق األساسددية، بددافتراض اددائن  لددى أن 

فدددي  رد بعددددن  ظةدددار ديانتدددلفدددمدددن حدددق ال نتقددداصاال
مدن ثدن ، و لباسدتق ليتالشخصية يمدس  بطااة هويتل
 ليددل فددي التشددريعات الدوليددة والوطنيددة،  االسددتدالل

بمدددا يفدددرض التزامدددات  لدددى الددددول لهفالدددة تحقيقدددل، 
مفادا برن تسايز الديانة فدي  الستنتالبما يوصز و 

الةوية فيل مخالفة لحق أساسي ويخلق، مدن  دمن 
ما يخلقل، انتةاها  لحرمة حياة الفرد الخاصة، وايددا  

وتمييدزا   لى حريتل في  ظةدار معتقددا مدن  بطاندل، 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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الددين،  المدواطنين أساسدةاوا حا  في المعاملة بين 
من حق الفدرد أن يرف دل، و لدى افتدراض ادائن بدرن 
هدد ا الحددق صدديف نصددل فددي التشددريعات الفلسددطينية 
بمواادددع مختلفدددة بمدددا ياعدددز مندددل حقدددا  اددداب   لإلنفدددا  

  وااب   للتقا ي.

قة، ترسيسا   لى ما سبق، وإلثبدات الفر ديات السداب
الورادددددة البحثيدددددة المدددددنةج الوصدددددفي بطريقتدددددل  تتبندددددى
بمحور التحليلية، وفق خطة سردية تبدأ  ستقرائيةاال

تمةيدددددي يو دددد  مددددداخز حددددق الفددددرد بعدددددن  ظةددددار 
بداإلارار بدرن ديانتل في بطااة هويتل الشخصية، ثن 

حدددددق الفدددددرد فدددددي  ددددددن  ظةدددددار ديانتدددددل فدددددي هويتدددددل 
الدوطني  لتدزانواالالشخصية هو حدق أساسدي فعد  ، 

المنبثدددق  دددن تبندددي هددد ا الحدددق بنصدددوص دسدددتورية 
وتشددريعية أخددرى، والقيددود المفرو ددة  ليددل لحمايددة 

 نتةاهل.االمصلحة العامة وما يترت   لى 

 التمهيدي محورال

 لددى حددق الفددرد فددي  دددن  ظةددار ديانتددل  ل سددتدالل
 وراددة البحثيددةتعتمددد الفددي بطااددة هويتددل الشخصددية، 

 لى ث ثة مداخز هي حقوق ب اتةا ورجدائز لوادود 
ه ا الحق؛ الحق في حرية الفجر والواددان والددين، 

الحددق فددي و الحددق فددي  دددن التمييددز بسددب  الدددين، و 
الددددخول الحيددداة الخاصدددة. وفدددي هددد ا الصددددد، وابدددز 

فددددي هدددد ا الوراددددة فددددي مامو ددددة الحقددددوق المتناولددددة 

دين الد ي هيدة الدمامن المةن ابتداء  معرفدة ، البحثية
 تت منل ه ا الحقوق.

تاريخيا ، اليواد تعريف اانوني للدين، فلن يرد نص 
وا دد  فددي العديددد مددن اإلتفاايددات الدوليددة الخاصددة 
بحقدددوق اإلنسدددان، ومنةدددا اإل ددد ن العدددالمي لحقدددوق 

 9األوروبيدددة لحقدددوق اإلنسدددان، تفاايدددةواال 8اإلنسدددان،
، حتدى نفجلةا لن تقدن تعريفا   الميا  متفقا   ليل للدي

فدددي مفةومدددل. ففدددي  مترصدددز ك غمدددوضأصدددب  هندددا
 أن  مومدددددا   مقبدددددول بدددددلال حدددددين يدددددرى الدددددبعض بدددددرن

 لدى األادز، ومبداد   الدين  مةنة اإليمدان يت من 
للعددديش فدددي الحيددداة، وبعدددض أشدددجال العبدددادة، ومدددن 
شدددرن مةندددة اإليمدددان بةددد ا المعندددى أن تفسدددر تفسددديرا  
شددددام   ل العددددالن ، ومواددددف اإلنسددددان فيددددل، وبعددددض 

ن السدددددددددمات جمدددددددددا أ اإلشدددددددددارات  لدددددددددى الروحانيدددددددددة.
النمو ايددددة لمفةددددون الدددددين المعتددددرو بةددددا مددددن ابددددز 
المحدددددداهن العليددددددا فددددددي الدددددددول األوروبيددددددة والواليددددددات 
المتحدددددة األمريجيددددة تؤّلددددف وبشددددجز أساسددددي معنددددى  
شددددددام   للعددددددالن ومواددددددف اإلنسددددددان فيددددددل، والشددددددعور 
بالمبددداد  التوايةيدددة المتسدددامية والمطابقدددة للسدددلوك، 

دائمدددا  مدددا جاندددت اإلشدددارة الدددى الروحانيدددة هدددي  ندددلوأ

                                                           
 :1948اإل  ن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر  ان  8

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html  
 :1953سان ، دخلت حيز التنفي   ان األوروبية لحقوق اإلن االتفااية 9

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
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المعيددار الحاسددن الددد ي يميددز الددددين  ددن المعتقددددات 
المحجمدة الدسدتورية  ترثرت بةد ا الدنةجو  10الفلسفية.

توصدددلت فدددي  حددددى ارارتةدددا بدددرن فدددي الةندددد، حتدددى 
الدددين يتهددون مددن مامو ددة مددن األفددراد، ومعتقدددات 
 يؤمنددددددون بةددددددا ت ددددددمن رفدددددداهةن الروحدددددداني، واسددددددن

 11ميِّّز.م

 اللاندددددددددة األوروبيدددددددددة أادددددددددرت مدددددددددن اةدددددددددة أخدددددددددرى، 
ستشداري   الاةداز االللديمقراطية  ن طريق القانون 

أندددل مدددن روبدددا حدددول الق دددايا الدسدددتورية، أو  لمالدددس
الخطددر الشددائع أن يددتن ا تبددار الدددين دينددا  بندداء   لددى 

بواود هللا، وأ طدت أمثلدة وا دحة   تقاداال رورة 
جالبو يدة والةندوسددية التدي تعتبددر دياندات بدد اتةا مددع 
أن األولى غير توحيدية والثانيدة تعتقدد بوادود أهثدر 
من آلةة واحددة، وا تبدرت أن الحمايدة المقدررة للفدرد 

 ري الدددددد أد المددددددؤمن هددددددي بال ددددددرورة  اتةددددددا للفددددددرد 
غيدددر  والملحدددد، ولهدددن غالبدددا  مدددا يدددتن تااهدددز حمايدددة

مادددددازا   طلقوبددددد لك سددددي   12ي التشددددريع.المددددؤمنين فددددد

                                                           
10

 Peter Krömer, “The fundamental right to freedom 
of religion,” in European churches engaging in 
human rights, (Bruxelles: Church and Society 
Commission of the Conference of European 
Churches, 2012), 2. 
11

 Oscar Vilhena, Upendra Baxi and Frans Viljoen, 
Transformative constitutionalism: Comparing the 
apex courts of Brazil, Indian and South Africa (Pulp: 
Pretoria University law press, 2013) 352. 
12

 Venice commission of council of Europe, 
Guidelines for the review of legislation pertaining to 
religion or belief (Venice: 59

th
 plenary session of 

 

 تقداد ا  تقداد وال  لدى االخ ل ه ا الوراة البحثيدة 
وهدددي بددد لك  لدددى اددددٍر متسددداٍو مدددن  ا  ،دينددد مسدددمى 

 .تتناولةا الوراة الحماية التي

ترسيسدددا   لدددى مدددا سدددبق، فدددإن المددددخز األول لحدددق 
الفددددرد فددددي  دددددن  ظةددددار ديانتددددل فددددي بطااددددة هويتددددل 

ة ينطلدددق مدددن حريتدددل فدددي الفجدددر والواددددان الشخصدددي
والدين، والتي تعتبر مسرلة  دمير فدردي، وتنطدوي 

سددة شددعائرا وحدددا أو مددع  لددى حريددة الفددرد فددي ممار 
في األمداهن الخاصدة اتخرين، في السر أو العلن، 

جمددا أن حريددة الفددرد فددي التعبيددر  ددن  13أو العامددة،
معتقداتل تت من أي دا  اانبدا  سدلبيا ، وهدو حقدل فدي 
 ددددن  رغامدددل  لدددى  ظةدددار ديندددل ومعتقداتدددل الدينيدددة 
و دددددن  لزامددددل بالعمددددز بطريقددددة تمجددددن اتخددددرين مددددن 

وهد ا الحدق  14استخ ص استنتااات حدول معتقددا.
يحمددي وابددز جددز شدديء حريددة  قددد القنا ددة الداخليددة 

(Forum Internum فدي موااةدة أي ندوع مدن )

                                                                                       
Venice commission, 2004) 8. Available at: 
http://www.osce.org/odihr/13993?download=true  
13

 European Court of Human Rights, “Case of Sinan 
Isik v. Turkey (Application no.21924/05)”, European 
Court of Human Rights website, (2010),  
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":[
"ENG"],"appno":["21924/05"],"documentcollectioni
d2":["CHAMBER"],"itemid":["001-97087"]}  
14

 European Court of Human Rights, “ Press release 
of Alexandridis v. Greece case (Application no. 
19516/06)”, European Court of Human Rights 
website, (2008),  the judgment is available only in 
French, http://hudoc.echr.coe.int/eng-
press#{"display":["1"],"dmdocnumber":["829228"],"i
temid":["003-2274253-2426441"]}  

http://www.osce.org/odihr/13993?download=true
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"appno":["21924/05"],"documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-97087"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"appno":["21924/05"],"documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-97087"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"appno":["21924/05"],"documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-97087"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"display":["1"],"dmdocnumber":["829228"],"itemid":["003-2274253-2426441"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"display":["1"],"dmdocnumber":["829228"],"itemid":["003-2274253-2426441"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"display":["1"],"dmdocnumber":["829228"],"itemid":["003-2274253-2426441"]}
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التدددرثير األيدددديولواي أو التحقيدددق مدددن ابدددز الدولدددة، 
وهددد ا الحريدددة الداخليدددة تعندددي حتمدددا  حريدددة ممارسدددة 

(، وتسدددمى أي دددا  Forum Externumالددددين )
 15حرية العبادة وممارسة الشعائر.

حدق الفدرد فدي  ددن التعدرض  المدخز الثداني يتناول
دين. ويقصدد بعددن التمييدز لمعاملة تمييزية سببةا الد

لمندع التمييدز  جما توصلت  ليل لاندة األمدن المتحددة
:  منع أي  مز ينجدر  لدى األفدراد وحماية األاليات

وهدد ا يشددمز  16رغبددتةن فددي المسدداواة فددي المعاملددة ،
مندددددع أي  مدددددز أو ممارسدددددة مدددددن شدددددرنةا أن تخلدددددق 

ةن لدديٍن معدين، ئتمييزا  بين األفراد  لى أساس انتما
هددد ا الممارسدددات بال دددرورة وادددود خاندددة  ومدددن بدددين

 للديانة في بطااة الةوية الشخصية لافراد.

المددددددخز الثالددددددث  لدددددى الحددددددق فدددددي الحيدددددداة يرتهدددددز 
الخاصددددددة، الدددددد ي يمتددددددد ليشددددددمز خصددددددائص الفددددددرد 
األخ ايدددة ونشددداطاتل التدددي يرغددد  فدددي حابةدددا  دددن 
النددداس، والسدددجينة التدددي تعندددي أن ينعدددزل الفدددرد  دددن 

فالمرء يحتال  لى أن يسدجن  الماتمع لينعن بحياتل،
الى نفسل ليعيش في  الن خصوصيتل ويخلو ب اتل 

                                                           
15

 Krömer, The fundamental right, 4. 
ريدددداض العا نددددي،  مفةدددددوون  دددددن التمييددددز فدددددي الميثدددداق األوروبدددددي  16

لحقددوق اإلنسددان والحريدددات األساسددية وتطددورا فدددي  ددوء أحجددان محجمدددة 
للعلددددون االاتصددددادية مالددددة اامعددددة دمشددددق حقددددوق اإلنسددددان األوروبيددددة،  

 .95 ،(2005) 2،  دد 21 والقانونية

وفدي هد ا االتاداا  17بعيدا   دن أي تدرثير يقدع  ليدل.
( الحيددددداة rminnbbrPiيعددددرو العميدددددد جاربونييدددددل )

الماددال السددري للفددرد، حيددث يجددون  الخاصددة برنةددا: 
، والحدددق فدددي أن ي تدددرك الغيدددرلدددل القددددرة  لدددى  بعددداد 

دل   18. هادئا   وهي بة ا المعندى الروحداني تدد ن ص 
حق الفرد فدي  ددن  ظةدار ديانتدل فدي بطاادة هويتدل 

  الشخصية أثناء ممارساتل اليومية.

المحووور الو ح حووف الفوورد  ووه روود    هووار 
ديانته  ه بطاقة هويته الشخصية هوو حوف 

 أساسه  علا 

تقون الفر ية األولى من النمدو ل العدالمي للحقدوق 
 تقدددداد بواددددود ت ددددخن حقددددواي االاألساسددددية،  لددددى 

هائددز فددي منظومددة الحقددوق األساسددية، ولدد لك البددد 
مدددن التمييدددز بدددين الحدددق األساسدددي  للوهلدددة األولدددى  

متحددددان والحددددق األساسددددي فعدددد   بعددددد أن يخ ددددع ال
التبرير. ويجدون الحدق األساسدي حقدا  أساسديا  للوهلدة 

عتبدددددر  دددددروريا  وأساسددددديا  لتعزيدددددز األولدددددى  نددددددما ي  
لفدددرد با تبدددار أن اسدددتق ليتل تعدددزز مدددن اسدددتق لية ا
جرامدددة يتمتدددع بلغيدددرا، و  يا  مسددداو و ، ا  حدددر  ا  جوندددل  نسدددان

                                                           
مالددة الحقددوق هدداني صددودااية،  حمايددة الحددق فددي الحيدداة الخاصددة،   17

 11الازائدددر،  ددددد  -بالالفدددةاامعدددة زيدددان  اشدددور  -والعلدددون اإلنسدددانية
(2012)، 459. 

 نظر أي ا :االمراع السابق.  18
Jean Morange, Les libertés publiques (Paris: Presses 
Universitaires de France, 2007), 57. 
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 نسدددددانية. ويظةدددددر الحدددددق األساسدددددي فعددددد   بعدددددد أن 
سددددتدالل خ ددددع المتحددددان التبريددددر، مددددن خدددد ل االي

 لدددددى م محدددددل فدددددي التشدددددريعات الدوليدددددة والوطنيدددددة 
 19للدول.

هد ا بما أن النمو ل العالمي للحقدوق األساسدية فدي 
المرحلة يقت ي تمييز ما  ن جان هد ا الحدق يمجدن 

بمدددا يعتبدددر  حدددق أساسدددي للوهلدددة األولدددى ،تسدددميتل  
 روريا  وأساسيا  لتعزيز استق لية الفرد با تبار أن 

 ا  يمسددداو و ، ا  حدددر  ا  اسدددتق ليتل تعدددزز مدددن جوندددل  نسدددان
جرامة  نسانية، فإن دراسة حق الفدرد يتمتع بلغيرا، و 

ل فدي بطاادة هويتدل الشخصدية في  دن  ظةار ديانت
فددددي هدددد ا المرحلددددة  ددددمن  طددددار النمددددو ل العددددالمي 
للحقددوق، ياعددز منددل بال ددرورة حقددا  أساسدديا  للوهلددة 

مدددن أن الفةددددن الواسددددع  نط اددددا  افقددد  األولدددى، لدددديس 
لدددددة األولدددددى ي دددددمن لاميدددددع الحقدددددوق للحقدددددوق للوه

درادددددة تحدددددت اسدددددتق لية الفدددددرد الناددددداة فدددددي هددددد ا الم
نط اددددا  مددددن جددددون الهرامددددة ابددددز أي ددددا   20المرحلددددة،

مدددن  لةدددا العديدددد مدددن الددددالئزاإلنسدددانية ايمدددة  ليدددا 
 منةا حق الفرد في ممارسة معتقداتدل الدينيدة ومدا 

  تقاد.الفجر واال دالة وحرية في  يشملل  لك من

                                                           
19 Möller, The global model, 4. 

 .25المراع السابق،  20

 ن تحقيددددق هدددد ا الحريددددة فددددي الممارسددددة،  نمددددا هددددو 
طالددددد  تحقيدددددق للهرامدددددة اإلنسدددددانية. جونةدددددا اا ددددددة ت

 ا  ديندداادد  للدد ات اإلنسددانية التددي تتبددع حتران الو بدداال
 تادددددددااا رادة أو  ةبشدددددددجز مسدددددددتقز  دددددددن أيددددددد ا  معينددددددد

حتددددران، بمددددا نتقدددداص مددددن هدددد ا االفددددي اال انهماسددددي
يخلدددددق طريقدددددا  لعددددددن المسددددداواة بدددددين أفدددددراد الماتمدددددع 

 أساسةا الدين. 

ن هد ا المطلد  ال يتسدع ليشدمز أ ،شك فيل الا موم
األفدددراد فحسددد ، ولهندددل يشدددمز أي دددا  الماتمعددددات، 

للفدددددرد واسدددددتق لية  اتيدددددة  وطالمدددددا أن هنددددداك جرامدددددة  
تخص جز شدخص فيمدا يتعلدق بديانتدل، فةنداك   ن 

 موائمددة 21جرامددة للاما ددة ججددز بدداخت و دياندداتةن،
 Jus)  رفددددددددددا   لزاميددددددددددا  لهددددددددددون جرامددددددددددة اإلنسددددددددددان 

Cogens ،)  يقدع  لددى رأس اائمدة األ ددراو، ووفقددا
لددزان المطلددق، الدد ي يعنددي اإل (tmbK) " جانددت لددرأي

بال ددددددرورة أال تتعددددددرض مامو ددددددة الحقددددددوق التددددددي 
تصدددددون الهرامدددددة اإلنسدددددانية ألي خددددد و محتمدددددز، 
وينطدددوي هددد ا المفةدددون بداهدددة   لدددى افتدددراض وادددود 

 22(.Erga omnesمسؤوليات نحو اإلنسان )

                                                           
اوزيددددف يعقددددو ،  جرامددددة الفددددرد والشددددعو : مسدددداهمة بدددد د الرافدددددين  21

سدددرا   ؛27 ،(2011) 215،  ددددد مالدددة ديدددواينوالتدددراث السدددرياني،  
القاسن،  مفةدون الهرامدة اإلنسدانية و  اتدل بالمقاومدة،  )بيرزيدت: اامعدة 

 .3(، 2012بيرزيت، رسالة مااستير، 
اورل جوتهايان،  في مسرلة جرامة  ؛28 ، مفةون الهرامة ، القاسن 22

 .45(: 2009) 62،  دد مالة رسالة اليونسجو الاديدةاإلنسان،  
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تبعا  ل لك، ف  بدد مدن  خ داع حدق الفدرد فدي  ددن 
متحدان الالشخصدية  ظةار ديانتل في بطااة هويتدل 

النمدددو ل مدددن التبريدددر الددد ي يدددرتي فدددي هددد ا الطدددور 
عتبدددر تبريدددر مدددداخز العدددالمي للحقدددوق األساسدددية، وي  

تبريدددددرا   ،(جمدددددا سددددديرتي مدددددن تقسدددددين) الحدددددق الث ثدددددة
ة سدددددتدالل  لدددددى م محدددددل  لدددددى ث ثدددددبااللوادددددودا، 

 ددمت انمسددتويات؛ مواثيددق دوليددة ومواثيددق  اليميددة 
 Domestic) ليةدددا فلسدددطين، والقدددانون المحلدددي 

Law)  2014السددددداري فدددددي فلسدددددطين ابدددددز  دددددان .
باإل دددددددافة لدددددددبعض المواثيدددددددق الدوليدددددددة واإلاليميدددددددة 
األخدددددرى التدددددي تدددددرثرت بددددداإل  ن العدددددالمي لحقدددددوق 
اإلنسددددان، الدددد ي ادددداء مرتهددددزا   لددددى مبدددداد  احتددددران 

التددددي ال ياددددوز للدولددددة ألساسددددية لافددددراد و الحقددددوق ا
نتقدددداص منةددددا، فةددددي اددددزء مددددن المبدددداد  العامددددة اال

يددة حقددوق للدددول المتح ددرة التددي تمثددز مدددخ   لحما
لدن  أواننت ه ا المباد   اإلنسان األساسية، وسواء

انتةددددداك الحقدددددوق األساسدددددية التدددددي مجدددددن تقدددددنن، ال ي
 23وادت لتحميةا.

  والدينالحق في حرية الفجر والوادان 

مددددن بددددين الحقددددوق التددددي جرسددددةا اإل دددد ن العددددالمي 
لحقدددوق اإلنسدددان وأارهدددا صدددراحة ؛ الحدددق فدددي حريدددة 

                                                           
القدددددانون الددددددولي، الدسددددداتير،  :والمجاندددددةالمصدددددادر   اصدددددن خليدددددز،  23

، الحريدددات العامدددة والحقدددوق األساسددددية دددمن مسددداق  ، محا دددرة الددددين
 .25.2.2017اامعة بيرزيت، 

( منل، والتدي 18الفجر والوادان والدين في المادة )
:  لهز شخص حق في حرية الفجدر  لى أنل نصت

والوادددددان والدددددين، ويشددددمز هدددد ا الحددددق حريتددددل فددددي 
دينددل أو تغييدر دينددل أو معتقدددا، وحريتدل فددي  ظةددار 

اامددة الشددعائر والممارسددة والتعلددين،  معتقدددا بالتعبددد واة
  . ةبمفردا أو مع اما ة، وأمان الما أو  لى حد

الخددددداص بدددددالحقوق المدنيددددددة العةدددددد الدددددددولي  تنددددداول
( منددل، والتددي 18فددي المددادة )والسياسددية هدد ا الحددق 

 لددددى هدددد ا الحددددق لصددددال  السدددد مة  ا  أ ددددفت ايددددود
العامددددددة والنظددددددان العددددددان والصددددددحة العامددددددة واتدا  
العامددددة وحقددددوق اتخددددرين وحريدددداتةن، حيددددث نصددددت 

. لهدددز  نسدددان حدددق فدددي حريدددة الفجدددر 1 لدددى أندددل:  
والوادددان والدددين. ويشددمز  لددك حريتددل فددي أن يدددين 
بددددين مددددا، وحريتددددل فدددي ا تندددداق أي ديددددن أو معتقددددد 

ةددار دينددل أو معتقدددا بالتعبددد يختددارا، وحريتددل فددي  ظ
اامددة الشددعائر والممارسددة والتعلددين، بمفددردا أو مددع  واة

ال يادددوز  .2اما دددة، وأمدددان المدددا أو  لدددى حددددة. 
تعددريض أحددد إلهددراا مددن شددرنل أن يخددز بحريتددل فددي 
أن يدددين بدددين مددا، أو بحريتددل فددي ا تندداق أي ديددن 

. ال ياددددددوز  خ دددددداع حريددددددة 3أو معتقددددددد يختددددددارا. 
ار دينل أو معتقدا،  ال للقيود التدي اإلنسان في  ظة

يفر دددددةا القدددددانون والتدددددي تهدددددون  دددددرورية لحمايدددددة 
السدد مة العامددة أو النظددان العددان أو الصددحة العامددة 
أو اتدا  العامددددددة أو حقدددددددوق اتخددددددرين وحريددددددداتةن 



 هويته الشخصية هوية الفرد الدينية وبطاقة

 

9 
 (2017/8)فئة أوراق طلبة املاجستري  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

. تتعةد الدول األطراو في هد ا العةدد 4األساسية. 
بدداء، أو األوصددياء  نددد واددودهن، بدداحتران حريددة ات

ي ترمين تربية أوالدهن دينيا  وخلقيدا  وفقدا  لقنا داتةن ف
 .الخاصة 

 لى المستوى اإلاليمدي؛  ( السابقة18المادة ) شابل
( 30فدي المدادة ) 24الميثاق العربي لحقدوق اإلنسدان

. لهددددز شددددخص الحدددق فددددي حريددددة الفجددددر 1بنصدددةا: 
والعقيدة والدين وال يادوز فدرض أيدة ايدود  ليةدا  ال 

. ياددوز  خ دداع 2 .بمدا يددنص  ليددل التشددريع النافدد 
حريددددددة اإلنسددددددان فددددددي  ظةددددددار دينددددددل أو معتقدددددددا أو 
ممارسدددددة شدددددعائرا الدينيدددددة بمفدددددردا أو مدددددع غيدددددرا  ال 

ن والتدددددي تهدددددون للقيدددددود التدددددي يدددددنص  ليةدددددا القدددددانو 
 دددددرورية فدددددي ماتمدددددع متسدددددام  يحتدددددرن الحريدددددات 
وحقددوق اإلنسددان لحمايددة السدد مة العامددة أو النظددان 
العددددددددان أو الصددددددددحة العامددددددددة أو اتدا  العامددددددددة أو 

   .لحماية حقوق اتخرين وحرياتةن األساسية

األوروبيدة  االتفاايدةااء أي ا   لى نحو مشابل في 
. لهددز 1صددةا:  ( بن9لحقددوق اإلنسددان فددي المددادة )

 نسددان الحددق فددي حريددة التفجيددر وال ددمير والعقيدددة. 
هددد ا الحددددق يشددددمز حريدددة تغييددددر الدددددين أو العقيدددددة، 
وحريدددددة   ددددد ن الددددددين أو العقيددددددة بإاامدددددة الشدددددعائر 

                                                           
القمة العربية السادسة ، صادر  ن االتفاق العربي لحقوق اإلنسان 24

 :2007تشرين ثاني  28  ليل فلسطين بتاريخ صادات ،2004 ان 
2.html-http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003  

والتعلدددين والممارسدددة والر ايدددة، سدددواء  لدددى انفدددراد أو 
باالاتمدداع مددع آخددرين، بصددفة  لنيددة أو فددي نطدداق 

سدان فدي   د ن ديانتدل . تخ ع حرية اإلن2خاص 
أو  قيدتدددل فقددد  للقيدددود المحدددددة فدددي القدددانون والتدددي 
تهددون  ددرورية فددي ماتمددع ديمقراطددي لصددال  أمددن 
الامةور وحماية النظدان العدان والصدحة واتدا  أو 

 لحماية حقوق اتخرين وحرياتةن . 

يثددددداق اددددداء الم ،بدددددنص أخدددددفنحدددددو مغددددداير و  لدددددى 
فددددي نددددص  25اإلفريقددددي لحقددددوق اإلنسددددان والشددددعو 

( منددل  لددى أن:  حريددة العقيدددة وممارسددة 8المددادة )
الشددددعائر الدينيددددة مجفولددددة، وال ياددددوز تعددددريض أحددددد 
إلاددراءات تقيددد ممارسددة هدد ا الحريددات، مددع مرا دداة 

 القانون والنظان العان .

 الحق في  دن التمييز بسب  الدين 

ت من اإل  ن العالمي لحقوق اإلنسان في المدادة 
بنصل:  لهز  نسان حدق التمتدع ( منل ه ا الحق 2)

باميدددددددع الحقدددددددوق والحريدددددددات المددددددد جورة فدددددددي هددددددد ا 
اإل ددددد ن، دونمدددددا تمييدددددز مدددددن أي ندددددوع، وال سددددديما 
التمييددز بسددب  العنصددر، أو اللددون، أو الاددنس، أو 
اللغددة، أو الدددين، أو الدددرأي سياسدديا  وغيددر سياسدددي، 

                                                           
الميثدددداق اإلفريقددددي لحقددددوق اإلنسددددان والشددددعو ، صددددادر  ددددن مالددددس  25

: 1986، دخدددددددز حيدددددددز التنفيددددددد   دددددددان 1981 دددددددان  الرؤسددددددداء األفارادددددددة
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
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، أو الثدددروة، أو االاتمدددا يأو األصدددز الدددوطني أو 
( 7ع آخددر. وتهددرر فددي المددادة )المولددد، أو أي و دد

منل التدي اداء نصدةا  دامنا  لمسداواة النداس اميعدا  
أمددددددان القددددددانون، جمددددددا مسدددددداواتةن فددددددي حددددددق التمتددددددع 
بالحمايددة مددن أي تمييددز ينتةددك هدد ا اإل دد ن ومددن 

 أي تحريض  لى مثز ه ا التمييز. 

تددرددت هدد ا المددادة بمقت ددى العةددد الدددولي الخدداص 
( مندددل 26فدددي المدددادة )بدددالحقوق المدنيدددة والسياسدددية 

سدددواء أمدددان  التدددي نصدددت  لدددى أن:  النددداس اميعدددا  
القددانون ويتمتعددون دون أي تمييددز بحددق متسدداو فددي 
التمتددع بحمايتددل. وفددي هدد ا الصدددد يادد  أن يحظددر 
القدددددانون أي تمييدددددز وأن يجفدددددز لاميدددددع األشدددددخاص 
 لددى السددواء حمايددة فعالددة مددن التمييددز ألي سددب ، 

اللغدددة أو الددددين أو جدددالعرق أو اللدددون أو الادددنس أو 
الددرأي سياسدديا  أو غيددر سياسددي، أو األصددز القددومي 

، أو الثددروة أو النسدد ، أو غيددر  لددك االاتمددا يأو 
ددزز هدد ا المبدددأ فددي ميثدداق األمددن  مددن األسددبا .  و  

الدد ي يقددون  لددى مبدددأي الهرامددة والتسدداوي  المتحدددة
فدددي ث ثدددة مواادددع   26األصدددليين فدددي اميدددع البشدددر؛

منددددل تؤجددددد وتشدددداع  لددددى احتددددران حقددددوق اإلنسددددان 
والحريات األساسية للنداس اميعدا  بد  تمييدز بسدب  

 الانس أو اللغة أو الدين.
                                                           

 :1945دخز حيز التنفي   ان صدر و ميثاق األمن المتحدة ،  26
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a001.html  

جفدددز الميثددداق العربدددي لحقدددوق اإلنسدددان  اليميدددا  جمدددا 
( بمددا ادداء فيةددا: 3/1)هدد ا الحددق فددي نددص المددادة 

  تعةددد جددز دولددة طددرو فددي هدد ا الميثدداق بددرن تهفددز
لهددز شددخص خا ددع لواليتةددا حددق التمتددع بددالحقوق 
والحريددات المنصددوص  ليةددا فددي هدد ا الميثدداق دون 
تمييز بسب  العرق أو اللون أو الانس أو اللغة أو 
المعتقدددددددد الدددددددديني أو الدددددددرأي أو الفجدددددددر أو األصدددددددز 

أو الثددددددروة أو المددددددي د أو  االاتمددددددا يالددددددوطني أو 
األوروبيددددة تفاايددددة واال اإل ااددددة البدنيددددة أو العقليددددة .

(، ورددا جددددد لك 14المدددددادة )لحقدددددوق اإلنسدددددان فدددددي 
الميثدددداق اإلفريقددددي لحقددددوق اإلنسددددان والشددددعو  فددددي 

 ( منل.2المادة )

  الحق في الحياة الخاصة 

ورد الحق في الحياة الخاصة فدي اإل د ن العدالمي 
( مندددل الددد ي 12لحقددوق اإلنسدددان فددي ندددص المددادة )

أار برنل:  ال ياوز تعريض أحد لتدخز تعسفي في 
حياتددددددل الخاصددددددة أو شددددددؤون أسددددددرتل أو مسددددددجنل أو 
مراس تل، وال لحمد ت تمدس شدرفل وسدمعتل. ولهدز 
شددخص حددق فددي أن يحميددل القددانون مددن مثددز  لددك 
التددددددخز أو تلدددددك الحمددددد ت . وفدددددي العةدددددد الددددددولي 

( 17الخددداص بدددالحقوق المدنيدددة والسياسدددية المدددادة )
. ال 1:  نفسددددةا لحمايددددةلالتددددي ادددداء نصددددةا مجددددررا  

ياددوز تعددريض أي شددخص،  لددى نحددو تعسددفي أو 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a001.html
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غيدددر ادددانوني، لتددددخز فدددي خصوصدددياتل أو شدددؤون 
حمدد ت غيددر  ةأسددرتل أو بيتددل أو مراسدد تل، وال أليدد
. مدددن حدددق جدددز 2اانونيدددة تمدددس شدددرفل أو سدددمعتل. 

شخص أن يحميل القدانون مدن مثدز هد ا التددخز أو 
 المساس .

وروبيدة لحقدوق األ االتفاايدةأادرت نحو مشابل،  لى 
( مندل احتدران الحيداة الخاصدة 8نسان في المادة )اإل

بنصدددةا:  لهدددز انسدددان حدددق احتدددرن حياتدددل الخاصدددة 
والعائليددددددة ومسددددددجنل ، ومنعددددددت السددددددلطة العامددددددة أن 
تتعددددرض لةدددد ا الحددددق  ال وفقددددا  للقددددانون ومددددا تمليددددل 
ن ال دددددرورة فدددددي ماتمدددددع ديمقراطدددددي لصدددددال  األمددددد

، االاتصدداديالقددومي وسدد مة الامةددور، أو الرخدداء 
للصددحة  حمايددةريمددة، أو أو حفددا النظددان ومنددع الا

 العامة واتدا  وحقوق اتخرين وحريتةن. 

األمريجيددة لحقددوق  االتفاايددة نددد  بددران جدد لك رو ددي 
يلزن األطراو فيةدا بداحتران  نصباإلنسان ت مينةا 

والد ي ال  27( منةدا،11الحياة الخاصدة فدي المدادة )
يعدو أن يجون تهرارا  شبل حرفي لما ورد فدي المدادة 

( مددددددن اإل دددددد ن العددددددالمي لحقددددددوق اإلنسددددددان. 12)
حرمدددة  ميثددداق العربدددي لحقدددوق اإلنسدددان ال وت دددمن

الحياة الخاصة والد ي اداءت نسدختل األحددث لعدان 

                                                           
ل األمريجيددددة لحقددددوق اإلنسددددان، صددددادرة  ددددن منظمددددة الدددددو  االتفاايددددة 27

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html :6919األمريجية  ان 

، 1994مختلفددة  ددن مشددروع الميثدداق لعددان  2004
لددى فجانددت نصوصددل أهثددر حرصددا  فددي صددياغتةا  

حماية الحق في الخصوصية واعلت المساس بة ا 
وجدددددرس حرمدددددة الحيددددداة الخاصدددددة  28الحدددددق اريمدددددة.

الميثدددداق اإلفريقددددي لحقددددوق االنسددددان والشددددعو  فددددي 
( منددددل بنصددددةا:  ال ياددددوز انتةدددداك 4نددددص المددددادة )

حرمدددة اإلنسدددان، ومدددن حقدددل احتدددران حياتدددل وسددد مة 
شخصدددل البدنيدددة والمعنويدددة. وال يادددوز حرماندددل مدددن 

 ق تعسفا  ه ا الح

 ( القانون المحليDomestic Law) 

سددتدالل  لددى م مدد  حددق الفددرد فددي  دددن يمجددن اال
 ظةددددار ديانتددددل فددددي بطااددددة هويتددددل الشخصددددية فددددي 

،  دمن بدا  2003القانون األساسي المعدل لعان 
الحقددددوق والحريدددددات العامدددددة انط ادددددا  مدددددن المدددددداخز 

( منددل ادداءت فددي الحددق 18الث ثددة  اتةددا؛ فالمددادة )
بحريددددة العقيدددددة والعبددددادة فنصددددت  لددددى أن:  حريددددة 

بدددادة وممارسدددة الشدددعائر الدينيدددة مجفولدددة العقيددددة والع
بالنظددددددان العددددددان أو اتدا  شدددددريطة  دددددددن اإلخدددددد ل 

 العامة .

مبددأ  ددن التمييدز فدي  جفز القانون األساسديبينما  
بنصددددةا:  الفلسدددددطينييون أمددددان القدددددانون  (9المددددادة )

                                                           
موسى رحومة،   مان حرمة الحيتة الخاصة في المواثيق الدولية،   28

 .46 ،(1994) 28،  دد مالة الملحق الق ائي

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html


 سجى جمدوبة

 

12 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

ال تمييددددز بيددددنةن بسددددب  العددددرق أو  سددددواءوالق دددداء 
سياسددددي أو الاددددنس أو اللددددون أو الدددددين أو الددددرأي ال

( مبدأ حرمدة الحيداة 32اإل ااة ،  ت منت المادة )
الخاصددة للفددرد فنصددت  لددى أن:  جددز ا تددداء  لددى 
أي مدددددددن الحريدددددددات الشخصدددددددية أو حرمدددددددة الحيددددددداة 
الخاصدددة لإلنسددددان وغيرهددددا مدددن الحقددددوق والحريددددات 
العامدددة التدددي يجفلةدددا القدددانون األساسدددي أو القدددانون، 

لمدنيدددددددة اريمدددددددة ال تسدددددددق  الدددددددد وى الانائيدددددددة وال ا
الناشدددئة  نةدددا بالتقدددادن، وت دددمن السدددلطة الوطنيدددة 

  تعوي ا   ادال  لمن واع  ليل ال رر .

( مددن القددانون 10للمددادة ) أي ددا   البددد مددن التعددرض
التدددي تاعدددز حقدددوق  2003األساسددي المعددددل لعدددان 

اإلنسددددددددددان وحرياتددددددددددل األساسددددددددددية ملزمددددددددددة وواابددددددددددة 
تفاايددددات ن ددددمان ل وجدددد لك تشدددداع اال 29حتددددران،اال

تعمدددددز السدددددلطة  الدوليددددة بنصدددددةا الددددد ي ادددداء فيدددددل: 
الوطنية الفلسطينية دون  بطاء  لى االن مان الدى 
اإل  نددددات والمواثيددددق الدوليددددة التددددي تحمددددي حقددددوق 

 اإلنسان .

( لسدنة 2لنظر  لى اانون رادن )ناحية أخرى وبامن 
بشددرن األحددوال المدنيددة السدداري فددي ال ددفة  1999

                                                           
(  لى أن:  حقوق اإلنسان وحرياتل األساسية 10/1تنص المادة ) 29

 حتران .ملزمة وواابة اال

مدددن أي تفصددديز  فقدددد خددد  30الغربيدددة واطددداع غدددزة،
يابر الفدرد صدراحة   لدى تسدايز ديانتدل فدي بطاادة 
هويتددددل الشخصددددية، ولهددددن يسددددتدل  لددددى مثددددز هدددد ا 

( التدي اداءت 37اإلابار  دمنا  مدن ندص المدادة )
فددددي تصددددحي  ايددددود األحددددوال المدنيددددة فددددي السدددداز 

سدددتثناءات المددددني، لتدددنص  لدددى أن الدياندددة مدددن اال
ايدددود الدددواردة  لدددى المندددع مدددن تغييدددر أو تصدددحي   

األحول المدنية بناء   لى حجن ا ائي، وه ا ب اتدل 
يفيدددد بدددرن بندددد الدياندددة موادددود فعددد   ومطلدددو   ندددد 

 األحوال المدنية في الساز المدني. تسايز بيانات 

( التددددي 18 معددددان النظددددر فددددي نددددص المددددادة ) نددددد 
ااءت في بيانات ب غ الوالدة، أوابت، من  من 

ة بيددددان اددددنس مددددا أوابتددددل،  نددددد الددددب غ  ددددن الددددوالد
المولدددددود واسدددددمل، ودياندددددة والديدددددل. وبمدددددا أن بطاادددددة 
الةويدددة الشخصدددية للفدددرد تبندددى  لدددى شدددةادة مدددي دا 
التددي يراددع أصددز البيانددات فيةددا  لددى بيانددات  بدد غ 
الددوالدة، هدد ا ال يعنددي فقدد  بددرن بنددد الديانددة مواددود 
فعدد   بددز  ن ديانددة الفددرد ليسددت مددن محددض اختيددارا 

دى اددددددددرارات المحجمددددددددة تنادا  إلحددددددددواسددددددددبددددددددالمطلق. 
الدسددتورية فددي ترجيددا، فددإن مثددز هدد ا اإلابددار  لددى 
 درال ديدددن الفدددرد فدددي سددداز األسدددرة وبطاادددة الةويدددة 

                                                           
، منشدددور فدددي 1999( لسدددنة 2ادددانون بشدددرن األحدددوال المدنيدددة رادددن ) 30

تمددددوز  17، صدددادر بتدددداريخ 6، صددددفحة 29الوادددائع الفلسددددطينية، العددددد 
1999. 
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مددددن ابددددز والديددددل وابددددز أن يبلددددف سددددن الرشددددد ودون 
موافقتدل، يشدجز نو دا  مدن اإلهدراا وجشدفا   لزاميدا   دن 

( فدي الحيداة De Factoالدين بحجن األمدر الواادع )
 31اليومية.

 دددددا  لددددى أن العددددرو المحلددددي المتبددددع فددددي  درال  
ديانددددددة الفددددددرد فددددددي بطااددددددة هويتددددددل الشخصددددددية هددددددو 

( 297اسدددددتهماال  لتطبيددددددق األمدددددر العسددددددجري راددددددن )
بشدددددددرن بطاادددددددة الةويددددددددة وتسدددددددايز السدددددددجان لسددددددددنة 

( فيددل جدداتتي:  11نصددت المددادة ) تدديال 1969،32
أ. تسدددددداز فددددددي سدددددداز السددددددجان التفاصدددددديز التاليددددددة 

جد لك جدز تغييدر يطدرأ  ليةدا: المتعلقة بجز سداهن و 
 لمدددددددا  بدددددددرن هددددددد ا األمدددددددر  33( الددددددددين؛... ،6... )

تشددريع وطنددي   ددمنا  بفعددز صدددور العسددجري ملغددى  
اددانون األحددوال  يعددالج ا ددايا األحددوال المدنيددة وهددو

. جما خلت المنظومة 1999( لسنة 2المدنية ران )
الق ددائية فددي فلسددطين مددن أي اددرار محجمددة يتعلددق 

 ي بطااة الةوية الشخصية لافراد.بإدرال الديانة ف

                                                           
31

 Constitutional court of Turkey, judgment of 21 
June 1995, published at the Official Gazette: 
http://www.hukukturk.com/en/  

أمدددر بشدددرن بطاادددة الةويدددة وتسدددايز السدددجان )ال دددفة الغربيدددة( )رادددن  32
ت لمناشددددددير واألوامددددددر والتعيينددددددا، المنشددددددور فددددددي ا1969( لسددددددنة 297
، 609، صدددددفحة 17ال دددددفة الغربيدددددة(،  ددددددد  -حدددددت ل اإلسدددددرائيلي)اال

 .1969آ ار  23بتاريخ 
أحمددددد  بددددال ، مقابلددددة شخصددددية، مدددددير  ددددان اإلدارة العامددددة للشددددؤون  33

 .2017أيار  8القانونية، وزارة الداخلية الفلسطينية، ران هللا، 

( 50راو ا  لقانون األحوال المدنية، أفادت المدواد )
( مندددددل  لدددددى أن بطاادددددة الةويدددددة دلدددددي    لدددددى 51و)

اةدددة  ةصددحة البياندددات الددواردة فيةدددا، وال ياددوز أليددد
متنددددددداع  دددددددن ا تمادهدددددددا فدددددددي  ثبدددددددات شخصدددددددية اال

صاحبةا، وأي موظف من موظفي مديرية األحدوال 
أو جشد  أو غيدر أو حد و أو بددل أو  رالمدنية زوّ 

ت  دد  فددي البيانددات المدونددة فددي الوثددائق الصددادرة 
 يعاا  بالحبس مدة ال تقز  ن خمس سنوات.

ترسيسا   لى ماسبق، يبددو اليدا  بدرن حدق الفدرد فدي 
 ددددن  ظةدددار ديانتدددل  لدددى بطاادددة هويتدددل الشخصدددية 

للوهلدددة  يوالتزامدددا  بمداخلدددل الث ثدددة، هدددو حدددق أساسددد
نتقددددداص مندددددل يمدددددس بجرامدددددة الفدددددرد ن االاألولدددددى أل

الوااددددد  للددددد ات  حتدددددراناإلنسدددددانية جونةدددددا اا ددددددة ل 
فعد   بعدد أن خ دعت  اإلنسانية، وهو حدق أساسدي

سدتدالل  ليدل  لدى وتدن اال متحدان التبريدرال مداخلل
 مستوى التشريعات الدولية والقانون المحلي.

لتووو ا  الووووطنه المن يوووف المحوووور اليوووانهح ا  
حف الفرد  وه رود    هوار ديانتوه رن ت نه 

 نصووووو   ووووه بطاقووووة هويتووووه الشخصووووية 
 دستورية وتشريعية أخرى 

النمدددو ل العدددالمي  ييتفر ددديخدددتص هددد ا المحدددور ب
 لددى  المترسسددتينللحقددوق األساسددية الثانيددة والثالثددة 

http://www.hukukturk.com/en/
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لتزامات األفقيدة لتزامات اإلياابية للدولة واالفجرة اال
ون فجدددرة التدددي تترتددد   لدددى الحقدددوق األساسدددية. وتقددد

لتزامات اإلياابيدة للدولدة؛ أن  لدى الدولدة وااد  اال
نتةددداك واإلنفدددا  واالاتخدددا  خطدددوات لتمندددع اإل دددرار 

السدددلبي للمصدددال  التدددي تحميةدددا الحقدددوق، ومدددن ثدددن 
ياددددد   ليةدددددا، فدددددي  طدددددار الحقدددددوق الدسدددددتورية، أن 
ت ددددددع نظامددددددا  يحمددددددي الندددددداس بشددددددجز فعددددددال مددددددن 

العوامددز األخطددار الناشددئة  ددن العوامددز البشددرية أو 
لتزامدات األفقيدة  لدى أن وتقون فجرة اال 34الطبيعية.

الحقددوق الدسددتورية لددن تعددد تددؤثر فقدد   لددى الع اددة 
لتددزان اإلياددابي(؛ بددز  نةددا بددين المددواطن والدولددة )اال

 فديتطبق وت عمز بدين األفدراد. ومدن الممجدن النظدر 
التدددددددرثير األفقدددددددي للحقدددددددوق جتصدددددددنيف فر دددددددي مدددددددن 

لتزامات اإلياابيدة المد جورة سدابقا  للدولدة، ويمجدن اال
أي ددددددا  جتصددددددنيف منفصددددددز إل مددددددال  فيةدددددداالنظددددددر 

 35الحقوق الدستورية بين األفراد.

ن  درال ر تقدددداد بددددنددددل مددددن السدددد ااة االأهدددد ا يعنددددي 
مداخز الحق في  دن  ظةار ديانة الفرد في بطاادة 
هويتددل الشخصددية فددي القددانون األساسددي جمددا ظةددر 

تبرير، جاٍو ال تبدار أن مامو دة هد ا في مرحلة ال
 الحقوق محمية.

                                                           
34

 Möller, The global model, 6. 
 .11المراع السابق،  35

تبعددددا  لدددد لك واة مدددداال  للفر دددديات السددددابقة فددددي هدددد ا  
نمدددو ل العدددالمي للحقدددوق األساسدددية، المرحلدددة مدددن ال

لتددزان الددوطني المنبثددق  ددن تبنددي حددق ن االربدد يبدددو
الفددددرد فددددي  دددددن  ظةددددار ديانتددددل فددددي بطااددددة هويتددددل 

لتدددزان أفقدددي تزان  يادددابي مدددن ناحيدددة واالالشخصدددية جددد
متفددددرع  نددددل بددددين األفددددراد مددددن ناحيددددة أخددددرى  لددددى 
مسددددددتوى القددددددانون المحلددددددي أوال ، وبعددددددد اسددددددتعراض 
نصوص المدواد القانونيدة فدي مرحلدة التبريدر أ د ا؛ 

( 18ظةدددر مبةمدددا  وبنصدددوص  دددعيفة فدددي المدددادة )
مدددن القدددانون األساسدددي التدددي اعلدددت حريدددة العقيددددة 

ا فيةددا الاددزء والعبددادة والممارسددة الدينيددة مجفولددة، بمدد
ديانة  المتعلق بالحق ايد الدراسة، وهو حرية جتمان

فرد من    نةا دون فرض من أيدة اةدة، والمدادة ال
سدددددواء ال  ين( التددددي نصدددددت  لدددددى أن الفلسدددددطيني9)

( 10تمييز بيدنةن بسدب  الددين، ولهدن وفدي المدادة )
لتزامدددا  سدددلبيا   لدددى  ددداتق السدددلطة الوطنيدددة اشدددجلت 

الحقددددوق األساسدددية، وفددددي  ات الفلسدددطينية بددداحتران 
الوادددددت تشدددددجز التزامدددددا  أفقيدددددا  بدددددين األفدددددراد بددددداحتران 

التدددددي تقدددددود بال دددددرورة الحتدددددران  36الحقدددددوق الث ثدددددة
األفددراد فيمددا بيددنةن لحقةددن فددي  دددن  ظةددار ديددانتةن 

 في بطااة الةوية الشخصية.
                                                           

بمصطل  الحقوق الث ثدة فدي جدز مدرة ورد فدي الورادة  تقصد الباحثة  36
 دددن  ظةددار ديانتددل فددي بطااددة حثيددة؛ الث ثددة مددداخز لحددق الفددرد فددي الب

هويتددل الشخصددية، وهددي الحددق فددي الفجددر والوادددان والدددين، والحددق فددي 
 اصة. دن التمييز بسب  الدين، والحق في حرمة حياة الفرد الخ
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لتدزان اإليادابي المفدروض  لدى يظةر اليدا  االبينما 
 تددددداء ية فعدددد    نددددد االالسددددلطة الوطنيددددة الفلسددددطين

 لدددى حرمدددة الحيددداة الخاصدددة وغيرهدددا مدددن الحقدددوق 
والحريدددات الدددواردة فدددي القدددانون األساسدددي والقدددانون، 

( التي أوابت  لى السلطة الوطنية 32في المادة )
نتةددداك لحقدددوق ان جدددز فعدددز فيدددل الفلسدددطينية أن تادددرّ 

لتددزان ااألفددراد وحريدداتةن، وادداء الددنص دا مددا  لواددود 
وصدددز  ،السدددلطة الوطنيدددة الفلسدددطينية يادددابي  لدددى 

ا التخصددددديص مدددددن موازنتةدددددا لدرادددددة تفدددددرض  ليةددددد
 وبمددا أنمددن انت ةددك حقددل مددن األفددراد.  لتعدويض جددز

 الفرد فدي  ددن  ظةدار ديانتدل فدي بطاادة هويتدلحق 
أو  لفدددي  ظةدددار ديانتددد ينطلدددق مدددن حقدددلالشخصدددية 

ودون تدددددخز أيددددة اةددددة خارايددددة  ا خفائةددددا باختيددددار 
 ؛ها لى  ظةار  اتابر 

فدددي بطاادددة  الدياندددةمدددن جدددون  درال جددد لك نط ادددا  او 
د الةوية يخلق طريقا  للتمييز في المعاملة بين األفرا

 ة الفددردمددن حيددا بسددب  الدددين، وأن هدد ا الدددين اددزء
ختيدار مدا يظةدرا ابموابةا حرية  يلالخاصة التي لد
، دون تدددددخز نفسددددلو بددددل  ددددن عددددرّ لآلخددددرين ومددددا ي

 مبدددداد ال ا وبمددددا أن هدددد ؛السددددلطة فددددي تحديددددد  لددددك
هدددي حقدددوق بددد اتةا ومنصدددوص  ليةدددا فدددي  الث ثدددة

وبدددد لك فةدددددي محميددددة بمواددددد   ،القددددانون األساسدددددي
  ؛(32المادة )

 لددددى  ا  اياابيدددد ا  القددددول بددددرن هندددداك التزامدددد باالمجددددان
ايمددة دسددتورية   وهددو السددلطة الوطنيددة الفلسددطينية 

، وينبثدددق تسدددمو  لدددى التشدددريعات الوطنيدددة األخدددرى 
بدددين األفدددراد إل مدددال  التدددزان أفقددديااللتدددزان  دددن هددد ا 

حق الفرد فدي  ددن  ظةدار ديانتدل فدي بطاادة هويتدل 
الشخصددية انط اددا  مددن  ات التبريددر، بمددا ال يخلددق 
مساحة النتةاك هد ا الحدق مدن ابدز األفدراد، ويادّرن 

 فعز االنتةاك  ند حدوثل.

( من اانون األحوال المدنية ران 51بالنظر للمادة )
 سيسدددا   لدددى أن القدددانون خددد ، وتر1999( لعدددان 2)

من أي تفصيز يفيد بدإدرال خاندة الدياندة فدي سداز 
األحدددوال المدنيدددة وبطاادددة الةويدددة، و لدددى أن األمدددر 

ا  ومدددن المعيددد  من( ملغدددى  ددد297العسدددجري رادددن )
سددددتمرار بإ مالددددل فددددي ظددددز واددددود اددددانون وطنددددي اال

( التددددي ال تقددددون 37بددددديز، و لددددى  شددددجالية المددددادة )
د نصةا  لدى  مجانيدة تغييدر  لى أساس اانوني  ن

أو تصدددددحي  الدياندددددة فدددددي ايدددددود األحدددددوال المدنيدددددة، 
( التزاما   ياابيدا  صدريحا  لحمايدة 51فشجلت المادة )

حدددق الفدددرد بعددددن  ظةدددار ديانتدددل فدددي بطاادددة هويتدددل 
الشخصدددددية مدددددن خددددد ل تاريمةدددددا لفعدددددز الموظدددددف 
اإلداري الددددد ي يت  ددددد  بقصدددددد فدددددي بياندددددات الفدددددرد 

شدددمز مدددن  دددمن مدددا يشدددملل، المقدمدددة  ليدددل، وهددد ا ي
تددددوين دياندددة الفدددرد، أو  درااةدددا فدددي بطاادددة هويتدددل 
الشخصددية أو فددي سدداز األحددوال المدنيددة، أو حتددى 
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القيدددددددان بفعدددددددز مدددددددن شدددددددرنل أن يابدددددددر الفدددددددرد  لدددددددى 
استي دددددا  ديانتدددددل خدددددد ل تقديمدددددل لبياندددددات سدددددداز 

 األحوال المدنية.

لتدددزان الدددوطني المنبثدددق  دددن تبندددي الفدددي  طدددار اأمدددا 
تفاايددات الدوليددة التددي  ثددة مددن خدد ل االالحقددوق الث

ان دددددمت  ليةدددددا فلسدددددطين مدددددؤخرا  بددددددون  بدددددداء أيدددددة 
لتزان تحفظدددددددات، وفدددددددي ظدددددددز  دددددددعف الدددددددنص بددددددداال

( مددددددن القددددددانون 10اإلياددددددابي فددددددي نددددددص المددددددادة )
ع العمدددددز دون  بطددددداء  لدددددى األساسدددددي الددددد ي شددددداّ 

تفاايدددددات ان دددددمان السدددددلطة الوطنيدددددة الفلسدددددطينية ل 
ةيددددا  اللتزامةدددا بمدددا ورد الدوليدددة لحقدددوق اإلنسدددان تم

فيةا من حماية لة ا الحقوق، وفي ظدز  ددن وادود 
تنظدددددين ادددددانوني يسدددددعفنا نسدددددتدل مندددددل  لدددددى موادددددع 

تفاايات الدولية وآليدة ا تمادهدا جادزء مدن النظدان اال
ادددد يبدددددو أن القيمدددة القانونيددددة  37القدددانوني الددددوطني،

تفاايددات الدوليددة فددي النظددان القددانوني الفلسددطيني ل 
ومدددة بعدددد، بالتدددالي ال يوادددد التدددزان وطندددي غيدددر مفة

تفاايددددات الدوليددددة لحقددددوق ن ددددمان ل منبثددددق  ددددن اال
ياابيدددددة  لدددددى  اإلنسدددددان، وال يوادددددد أيدددددة التزامدددددات 

السلطة الوطنية الفلسدطينية لحمايدة الحقدوق الث ثدة 

                                                           
تفاايدددات الدوليدددة حقدددوق اإلنسدددان ومددددى مسددداهمة اال  اصدددن خليدددز،  37

الحريدات العامدة  دمن مسداق  ، محا درة وتطبيقةا في القدوانين الوطنيدة
 .2017نيسان  1، اامعة بيرزيت، والحقوق األساسية

في الوات الراهن بالتالي حماية لحق الفرد في  دن 
  ظةار ديانتل في بطااة هويتل الشخصية. 

لتزامدات الهن ال حااة فعد   لتنظدين ادانوني يفدرض 
 ياابيدددة  لدددى فلسدددطين لحمايدددة هددد ا الحدددق انط ادددا  

تفاايددات الدوليددة مددن خدد ل أن يو دد  مواددع مددن اال
تفاايددات الدوليددة لحقددوق اإلنسددان ومدددى  لزاميتةددا اال

بالنسددبة للسددلطة الوطنيددة الفلسددطينية لحمايددة حقددوق 
ايمة  ليا لدبعض هد ا اإلنسان الواردة فيةا، فةنالك 

ن ددمان  ليةددا تفااددات هددي أسددمى مددن  ددرورة االاال
وا تمادهددا جاددزء مددن النظددان القددانوني، فةددي تشددجز 

نط ادددا  مدددن  الميدددة القدددانون الددددولي ا لزامدددا  بددد اتةا 
 يتن اإلسدتفادةسدلحقوق اإلنسدان، وفدي هد ا المرحلدة 

جافة المواد التدي نصدت  لدى حمايدة حدق الفدرد  من
اددان والددين، وحقدل فدي  ددن التمييدز في الفجر والو 

بسددب  الدددين، وحرمددة حياتددل الخاصددة فددي مختلددف 
ي أدراتةدددددا فدددددي تفاايدددددات الدوليدددددة واإلاليميدددددة التددددداال

التدددي ان دددمت  ليةدددا فلسدددطين  مرحلددة التبريدددر سدددواء
نط اددا  مددن أن جافددة التشددريعات اوالتددي لددن تن ددن، 

الدولية لحقدوق اإلنسدان التدي صددرت بعدد اإل د ن 
مي لحقدددوق اإلنسدددان اددداءت متدددرثرة  بدددل مدددرددة  العدددال
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لنصوصل، فةو الشارة التي انبثقدت  نةدا جدز هد ا 
 38الفروع.

ممدددددا الشدددددك فيدددددل بدددددرن القيمدددددة القانونيدددددة لإل ددددد ن 
ين فقةداء العالمي لحقدوق اإلنسدان مو دع خد و بد

رأي الفقيل البحثية  القانون الدستوري، وتتبنى الوراة
ال ي  ه  ( Léon Duguit) ليون دوايالفرنسي 

الددددى أن اإل دددد ن العددددالمي لحقددددوق اإلنسددددان يمثددددز 
لهددز ماتمددع سياسددي اديددد، ممددا  االاتمددا يالعةددد 

ياعدددز مندددل ايمدددة فدددوق دسدددتورية، وهدددو ملدددزن للهافدددة 
نمددددا أي ددددا  للمشددددرع الدسددددتوري  لدددديس فقدددد  لافددددراد واة

وأن م دددمون  39والمشدددرع العدددادي  لدددى حدددٍد سدددواء.
هدد ا اإل ددد ن ومدددا ت دددمنل مدددن مبددداد   امدددة  ليدددا 
يمثدددز خ صدددة مدددا بلغدددل الفجدددر الدسدددتوري ومنتةدددى 
آمددال الشددعو  مددن أاددز خيددر اإلنسددانية، لةدد ا فةددو 
نمدددا  غيدددر مدددرتب  بماتمدددع معدددين أو دولدددة معيندددة واة
يعبددددر  ددددن اإلرادة العليددددا لإلنسددددان التددددي يقددددع  لددددى 

فدددددي صدددددل   السدددددلطة العليدددددا التدددددزان بدددددالتعبير  نةدددددا
فراغةا في  مانات واوا د دستورية.  40الدستور واة

                                                           
ااسددددددن  ددددددز الدددددددين،  القيمددددددة القانونيددددددة لإل دددددد ن العددددددالمي لحقددددددوق  38

 .  70(: 2016) 12،  دد اإلنسانمالة ايز حقوق اإلنسان،  
)مصدددر: مرجدددز الدراسدددات  دسدددتورية حقدددوق اإلنسدددانوادددي غبريدددال،  39

 دددددز الددددددين،  القيمدددددة القانونيدددددة  ؛64(، 1993والمعلومدددددات القانونيدددددة، 
 .17   ن العالمي ،لإل
 .66   ن العالمي ، ز الدين،  القيمة القانونية لإل 40

التددزان الدولددة تادداا هدد ا اإل دد ن وجددز مددن تددرثر  ن 
بل مدن تشدريعات الحقدة، هدو التدزان بتحقيدق نتيادة، 
بمعنى أن  ليةا أن ت من الحد األدنى من احتران 

ومن  41القوا د المقررة لحقوق اإلنسان الواردة فيةا.
لتزامدات، أن تتحلز من ه ا االغير المعقول للدولة 

 لددك أن حقددوق اإلنسددان  بددرت الددى سدداحة القددانون 
الددولي العرفددي مندد  أمددد طويددز والقوا ددد العرفيددة لةددا 
اوتةددا الملزمددة والقددانون الدددولي العرفددي ال يقددز فددي 

 42تفااي.لزامية  ن القانون الدولي االاوتل اال

اياسددددا   لددددى  لددددك، فمددددن غيددددر المعقددددول أي ددددا  أن 
السلطة الوطنية الفلسطينية من تلك المبداد  تتحلز 

العرفيدددددة السدددددامية، وهددددد ا بال دددددرورة يفدددددرض  ليةدددددا 
لتزامددات اإلياابيددة لحمايددة الحقددوق مامو ددة مددن اال

تفاايدددات الدوليدددة الث ثدددة المنصدددوص  ليةدددا فدددي اال
سابقة ال جر في مرحلة التبرير، وتعتبر المواد التدي 

ريدددة ت ددمنتةا والتدددي نصددت  لدددى حدددق الفددرد فدددي ح
الفجددددر والوادددددان والدددددين، وحقددددل فددددي  دددددن التمييددددز 
بسددب  الدددين، وحرمددة حياتددل الخاصددة التددزان وطنددي 
منبثق  ن تبني الحق في  دن  ظةدار الفدرد ديانتدل 
فددددي بطااددددة هويتددددل الشخصددددية مددددن خدددد ل القددددانون 

تفاايدددددات الددددددولي لحقدددددوق اإلنسدددددان المددددددرل فدددددي اال
تتحلدددز  والمعاهددددات الدوليدددة، بالتدددالي وبال دددرورة ال

                                                           
 .69المراع السابق،  41
 .77، المراع السابق 42
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مدددن التزاماتةدددا اإلياابيدددة تاددداا حدددق الفدددرد فدددي  ددددن 
  ظةار ديانتل في بطااة هويتل الشخصية.

حوف المحور اليالثح القيود المفروضة رلى 
الفووورد  وووه رووود    هوووار ديانتوووه  وووه بطاقوووة 

 وما يترتب رلى انتهاكههويته الشخصية 

تقون الفر ية الرابعة مدن النمدو ل العدالمي للحقدوق 
ن الحقوق الدسدتورية ال تتمتدع أى فجرة األساسية  ل

 مومدددددا  بقدددددوة معياريدددددة خاصدددددة، فتخ دددددع الحقدددددوق 
األساسددية المتحددان التددوازن غالبددا  مددن ابددز الق دداة 
فددددددددي المحدددددددداهن المختصددددددددة و لددددددددك با تمدددددددداد آليددددددددة 
ن اختبدار التناسد  هد ا فدي ادوهرا هدو  التناسبية. واة
 ملية توازن؛ حيث ياري موازنة حق ما  دد حدق 

وفددق هدددو  و  ددد المصددلحة العامددةمنددافس آخددر أ
وغالبدددددا  مدددددا ي دددددطر القا دددددي إلادددددراء  43.مشدددددروع

موازندددات مختلفدددة وامتحاندددات مختلفدددة للتناسدددبية فدددي 
ظددز التعقيدددات التددي تطددر  أمامددل؛  ندددما ي ددطر 
 44لتقييددد حددق مددا مددن أاددز المصددلحة العامددة مددث  .

فلددديس هنددداك معيددددار مطلدددق يمجددددن و دددعل لتحديددددد 
األغدددددراض المعقولدددددة وال دددددرورية لتحديدددددد الحقدددددوق 
األساسدددددددية، ولهدددددددي يسدددددددتطيع القا دددددددي وزن القدددددددين 

                                                           
43

 Möller, The global model, 14. 
التدددددوازن والتناسدددددبية فدددددي القدددددانون الددددددولي والقدددددانون   اصدددددن خليدددددز،  44

، الحريدات العامدة والحقدوق األساسدية، محا رة  دمن مسداق  الدستوري 
 .2017نيسان  8اامعة بيرزيت، 

المتنافسددة سدديلار لو ددع مبدداد  تتطلدد  دراسددة جددز 
، جمددا توصددلت  ليددل  حدددى المحدداهن ةحالدة  لددى حددد

 45في انو   فريقيا.

ة أصدددبحت مسدددرلة ادددواز فدددرض ايدددود  لدددى ممارسددد
الحقددوق والحريددات األساسددية، مسددرلة مسددلن بةددا فددي 
دسداتير الدددول حتددى فددي أهثرهددا ديمقراطيددة، جمددا أن 
المعاهدددددات الدوليددددة لحقددددوق اإلنسددددان تايددددز فددددرض 
ايددود  لددى ممارسددة األفددراد للحقددوق والحريددات التددي 
تنص  ليةا، مدع اسدتثنائةا فدي  لدك لعددد اليدز مدن 

ارسددتةا هدد ا الحقددوق، والتددي ال يادد  أن تخ ددع مم
  46ألي نوع من القيود.

ن اإل  ن العالمي لحقوق اإلنسدان أباإل افة الى 
ا الحقددوق فددي تحديدددا القيددود التددي تخ ددع لةدد وينحدد

يقدددون  لدددى  يدددراد ندددص  ى  منحدددوالحريدددات األساسدددية 
منفصددددددز للتقييددددددد، ينطبددددددق  لددددددى اميددددددع الحقدددددددوق 
والحريات التي يعترو بةا، وال يدرل ه ا القيود في 

 ي يعترو بجز حق  لدى حددة، فقدد سياق النص ال
( منددل  لددى أنددل:  يخ ددع الفددرد 29نصددت المددادة )

في ممارسة حقوال وحرياتل لتلك القيود التي يقررها 
الغيدددددر  تدددددراو بحقدددددوق القدددددانون فقددددد ، ل دددددمان اال
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 Möller, The global model, 15. 
فلسدطين: دراسدة تمةيددة لغايدات التنظين الدستوري فدي  محمد خ ر، 46

ااتددددرا  النصددددوص الناظمددددة للحقددددوق والحريددددات والسددددلطة الق ددددائية فددددي 
سددددتق ل )ران هللا: المرجددددز الفلسددددطيني ال دسددددتور دولددددة فلسددددطين المقبددددز
 .  42 (،2015المحاماة والق اء  مساواة ، 
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وحرياتدددل واحترامةددددا، ولتحقيددددق المقت دددديات العادلددددة 
للنظددددددان العددددددان والمصددددددلحة العامددددددة واألخدددددد ق فددددددي 

 47ديمقراطي .ماتمع 

طبيقددا  للفر ددية الرابعددة مددن هدد ا السددياق وت نط اددا  
هددد ا  لدددى حدددق الفدددرد فدددي  ددددن  ظةدددار ديانتدددل فدددي 
بطاادددددة هويتدددددل، فدددددي حا بدددددرن المشدددددرع الدسدددددتوري 
الفلسددددطيني اخددددتص تددددارة  فددددي الددددنص  لددددى   مددددال 
التددددددوازن، فقيددددددد حريددددددة العقيدددددددة والعبددددددادة وممارسددددددة 
الشعائر الدينية في نص المادة  اتل في سبيز  ددن 

اتدا  العامدددددة، فةددددد ا  بالنظدددددان العدددددان أو اإلخددددد ل
النص ب اتل    ن يفيد بوادود الحدق، وأندل خا دع 
للقيددددود دون تحديددددد المدددددى الدددد ي يمجددددن أن تصددددز 

تفاايات الدولية  اتةا جالعةد ارة  اختصت االوت ليل. 
الددددولي الخددداص بدددالحقوق المدنيدددة والسياسدددية الددد ي 
ااء مقيدا  حرية اإلنسان في  ظةار دينل أو معتقدا 

لتي يفر ةا القانون الدوطني فدي الددول، مدا للقيود ا
من شرنل أن يجون  روريا  لحماية الس مة العامدة 
أو النظان العان أو الصحة العامة أو اتدا  العامة 
أو حقوق اتخرين وحرياتةن األساسدية. ويحدال  لدى 
 ةالمحجمددددة تددددارة  أخددددرى إل مددددال التددددوازن، وهددددي أيدددد

د حقددوق محجمددة تنظددر فددي ا ددية فيةددا انتةدداك ألحدد
الفددددرد أو  حدددددى حرياتددددل، با تبددددار أن مةمددددة  نفددددا  
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الحقددددددددددوق والحريددددددددددات األساسددددددددددية مسددددددددددؤولية جددددددددددز 
  48.الق اة

  مدددددال التدددددوازن بدددددين حمايدددددة حقدددددوق  لدددددك يتطلددددد  
ع، جمدددا ادددرت األفدددراد والنظدددان العدددان واصدددد المشدددرّ 

العادة في المحجمة األوروبية لحقوق اإلنسان، التي 
استندت منةايتةا القانونية في معالاتةا العديد من 
الق ددددددددايا الددددددددى دراسددددددددة دوافددددددددع المشددددددددرع الددددددددوطني 
واألهدددداو التدددي يسدددعى  لدددى تحقيقةدددا واتثدددار التدددي 
تترت   لى أي  اراء يتخ ا المشرع الدوطني والتدي 

د أو استثناء أو تف يز أحد من شرنةا  لغاء أو تقيي
الحقدددددددوق المنصدددددددوص  ليةدددددددا، وتؤخددددددد  بالحسدددددددبان 

اتما يددددددة والقانونيددددددة السددددددائدة فددددددي الخصددددددائص اال
الدولة المشتهى  ليةا، والموازنة بدين حمايدة حقدوق 

 49األفراد ومتطلبات المصلحة العامة.

هدد ا يعنددي أي ددا  بددرن حريددة الفجددر والوادددان والدددين 
لنظدددان الدسدددتوري فدددي ال تمتلدددك حمايدددة مطلقدددة فدددي ا

( مددددن 18فلسددددطين جمددددا ظةددددر فددددي نددددص المددددادة )
، وجددددد لك 2003القدددددانون األساسدددددي المعددددددل لعدددددان 

 المسددددتوى الدددددولي ومددددا تناولددددل العةددددد الدددددولي لددددى 
الخددددداص بدددددالحقوق المدنيدددددة والسياسدددددية فدددددي المدددددادة 

 ( منل. 18)
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فدددي  ات الوادددت فدددإن القيدددود المفرو دددة  لدددى هددد ا 
العددالن اليمجددن أن الحريددة فددي جافددة النصددوص فددي 

 Forumحرية  قد القنا دة الداخليدة )تمتد لتشمز 
Internumمارسددددددددة ( هددددددددي فقدددددددد  تقيددددددددد حريددددددددة الم

ن  50(.Forum Externumالخارايددة للدددين ) واة
ن لدن  مبدأ  دن التمييز فدي المعاملدة بسدب  الددين واة
يخ ع لقيود في النص الدستوري  اتل مدن القدانون 

ولية، وج لك حدق تفاايات الداألساسي وحتى في اال
الفدددرد فدددي حرمدددة حياتدددل الخاصدددة، وفدددي ظدددز  ددددن 
 توافر تطبيقات ا ائية فلسطينية  ن هد ا المبداد 

ال يعندي أن هد ا المبداد   ،)في حدود  لن الباحثدة(
مطلقددة الحمايددة، بددز يبقددى دور القا ددي الفلسددطيني 

 صاح  القرار في  خ ا ةا المتحان التوازن.

فددددي هدددد ا المرحلددددة مددددن النمددددو ل العددددالمي للحقددددوق 
األساسدية، أصدب  الحددديث  دن حدق الفددرد فدي  دددن 
 ظةددددار ديانتددددل فددددي بطااددددة هويتددددل الشخصددددية هددددو 
حددديث  ددن حددق أساسددي، وهنددا يددرتي دور المحجمددة 
لت عمِّز التوازن ما بين مصلحة فرد فدي  ددن  ظةدار 
ديانتددددددل فددددددي بطااددددددة هويتددددددل الشخصددددددية ومصددددددلحة 

للتعدديدددة الدينيدددة بداخلدددل،  د مظددداهرماتمدددع ال يواددد
وبمدددوروث ديندددي متعصددد ، حتدددى بدددات ال يسدددتغني 
 ندددل الفدددرد فدددي ممارسددداتل اليوميدددة، وفدددي ظدددز دولدددة 
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 Krömer, The fundamental right, 3. 

تدددنص فدددي اانونةدددا األساسدددي  لدددى الددددين الرسدددمي 
للدولددة وتنتمددي لفجددر فيددل  ددالن الدددين و ددالن حقددوق 

ن لدددن يتعايشدددا يومدددا   لدددى نحدددو مدددري ، حتدددى اإلنسدددا
نيددددة لدددددى أفرادهددددا لتبريددددر التمييددددز تهونددددت  قيدددددة دي

القدددددائن  لدددددى أسددددداس الددددددين أو الادددددنس أو الميدددددول 
وبموروث تشريعي با تمداد الددين  لدى  51الانسية.

بطااددددة الةويددددة مندددد   قددددود يعددددود ألسددددبا  تمييزيددددة 
اإلسدرائيلي ليعدزز  الحجدن العسدجري  نصرية أسسةا 

د تقييدددد هددد ا الحدددق و نددد مدددن واودهدددا فدددي الماتمدددع.
بير الفدرد  دن ديندل فدي بطاادة هويتدل با تبار أن تع

الطد ق الشخصية يتعلق بمسائز حساسة جالزوال و 
نددددتج  نةددددا، والميددددراث وفو ددددى الحقددددوق التددددي اددددد ت

يصددب  مددن الصددع   طدد ق العنددان لحددق الفددرد فددي 
 دن  ظةار ديانتل في بطااة هويتدل الشخصدية، وال 
يتواع من القا ي أن يتمرد  لى الماتمدع ويد ه  

اد تتفددددددوق فيددددددل منظومددددددة الحقددددددوق نحددددددو اتادددددداا حدددددد
نتقددداد يعر دددل ل األساسدددية والحريدددات لتسدددمو، ممدددا 

با تبدددارا يددد ه  بدددالماتمع نحدددو مظددداهر العلمانيددددة 
 والتواةات المدنية في مثز تلك المسائز. 

القا ددي الفلسددطيني فددي   لددى سددبيز المثددال،  لددى
المحجمة الدستورية مدث  ،  ندد  خ دا ل حدق الفدرد 

                                                           
51

 Jean-Paul Marthoz and Joseph Saunders, “Religion 
and the Human Rights Movement,” Human Rights 
Watch (2005), 9. Available at: 
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بطاادة هويتدل الشخصدية  فديفي  دن  ظةار ديانتل 
 يرا ددي أهميددة هدد ا الحددق األساسددي فددي للتناسدد  أن

التخلص من مظاهر التمييز العقيمدة فدي الماتمدع، 
وحمايددة حرمددة األفددراد الخاصددة، وحمايددة حقةددن فددي 

ظ ةددددارا، هدددد ا الحددددق الدددد ي يحمددددي ديددددنةن،  بطانددددل واة
المددؤمنين جمددا يحمددي الملحدددين، وأهميددة المصددلحة 

ن ادداءت األدبيددات ومشددرو يتةا المددراد حمايتةددا . واة
التدددددي تتحددددددث  دددددن امتحدددددان التناسددددد  فدددددي تقييددددددد 

 ةجز حالة  لى حد ،  ال أنجثيرة الحقوق والحريات
هدددي مدددن تفدددرض  لدددى القا دددي ظروفةدددا؛ ال زالدددت 

ط اةا.   ايدها واة

  هنددددددا البددددددا  لنقدددددداش حدددددداد مددددددن اةددددددة حددددددول ي فددددددت
مشرو ية المصلحة التي يريد القا ي أن يحميةدا، 
فعنددما يقيددد القا ددي الدسددتوري حددق الفددرد فددي  دددن 
 ظةار ديانتدل فدي بطاادة هويتدل الشخصدية با تبدارا 
مندددتج لغايدددات تنظيميدددة ويصدددطدن بمسدددائز األحدددوال 
الشخصدددددية ومدددددا يندددددتج  نةدددددا مدددددن توزيدددددع الحقدددددوق 

لدددددة بدددددين األفدددددراد  ن اسدددددتطعت القدددددول، بطريقدددددة  اد
ومسددائز مثددز  دددن تاددرين تعدددد الزواددات واإلفطددار 
العلنددي فددي شددةر رم ددان المترسددس  لددى ا تبددارات 

مشروع هنا هو دينية بحتة، يت   لل برن الةدو ال
ال يمجن بدالمطلق  هدو ديني بحت، وبرأي الباحثة

ا تبار الةدو القائن  لدى تحقيدق غايدات دينيدة هدو 
ال أيددددددن الحمايدددددة المقددددددررة التددددددي هددددددو مشدددددد روع، واة

تحددددثت  نةدددا ابتدددداء  لغيدددر أصدددحا  اال تقددداد فدددي 
 دددددن التمييددددز بسددددب  الدددددين واحتددددران حرمددددة الحيدددداة 
الخاصدددة المنصدددوص  ليةدددا فدددي القدددانون األساسدددي 
الفلسددددددطيني، هدددددد ا القددددددين التددددددي تعتبددددددر اددددددين ثمينددددددة 

 52للمؤمنين جما الملحدين  لى حٍد سواء.

ان غيددا  خانددة الديانددة فددي مددن اةددة أخددرى،  ن جدد
بطاادددددة الةويدددددة الشخصدددددية يحقدددددق نو دددددا  مدددددن  ددددددن 
التمييددددز بددددين األفددددراد بسددددب  الدددددين، فددددإن واودهددددا 
بال رورة ومن أاز مصلحة  امة وهدو مشروع، 
يفددداان مدددن مشدددجلة السياسدددات التمييزيدددة بدددين األفدددراد 
سددددببةا الدددددين، فتقييددددد الحددددق فددددي هدددد ا الحالددددة ألي 

تزاع السياسددات العنصددرية هدددو جددان؛ ال يسدداهن بددان
 ددددد األفددددراد، بددددز ي بقددددي حددددوار األديددددان اائمددددا  فددددي 
ممارساتةن اليومية فدي   ادتةن ببع دةن و  ادتةن 

 بالسلطة. 

ه ا  ن جان بدالطبع غيدا  خاندة الدياندة هدو غيدا  
فعلددددددي، ولهددددددن فددددددي الحقيقددددددة يعتبددددددر غيابددددددا  شددددددجليا  
ومازالددت ايددود األحددوال المدنيددة تو دد  هويددة الفددرد 
الدينيدة بشدجٍز صددري ، هد ا الةويددة التدي لددن يجدن لددل 
 رادة فددي اختيارهددا بددالمطلق بددز ورثةددا  ددن والديددل، 
جما ورث المشرع الفلسطيني السياسة التمييزية  ن 
الحجن العسجري اإلسرائيلي وأبقدى  ليةدا. فجدان مدن 
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األولددى أن تعددالج السياسددات التمييزيددة القائمددة  لددى 
األحددوال المدنيددة راددن الدددين مددن ادد ورها فددي اددانون 

، بمددددا يشددددمز  دددددن اإلشددددارة الددددى 1999( لسددددنة 2)
خانددددددة الديانددددددة بددددددالمطلق، حيددددددث  نددددددل وجمددددددا تددددددرى 
المحجمدددددة األوروبيدددددة لحقدددددوق اإلنسدددددان فدددددي  حددددددى 
اراراتةددددا؛ أن ماددددرد تقدددددين طلدددد  مددددن أاددددز حدددد و 
الدددددين أو تغييددددرا مددددن السددددا ت المدنيددددة يمجددددن أن 

الفدددرد  يشدددجز  فصددداحا  وب غدددا  للسدددلطات  دددن ديدددن
(  دد  رادتدل فدي De Factoبحجدن األمدر الواادع )

 53جز مرة يستخدن فيةا بطااة هويتل الشخصية.

 الخاتمة

تقدددون الحمايدددة الدسدددتورية للحقدددوق األساسدددية  دددمن 
 أربدددددع النمدددددو ل العدددددالمي للحقدددددوق األساسدددددية  لدددددى

فر ددديات تنطلددددق باألسددداس مددددن ممارسدددة المحدددداهن 
 المعاصددددددددددرة فددددددددددي العددددددددددالن الحددددددددددديث والنصددددددددددوص

األربع فر يات لدستورية. ومن خ ل استعراض الا
سددقاطةا  لددى حددق الفددرد فددي  دددن  ظةددار ديانتددل  واة

نط اددددا  مددددن جونددددل افددددي بطااددددة هويتددددل الشخصددددية 
يلتصددق بحدددق الفدددرد فددي الفجدددر والواددددان والمعتقدددد، 
وحقل في  ددن التمييدز بسدب  الددين، وحرمدة حياتدل 

فدددددي ظدددددز  لدددددى أندددددل و الباحثدددددة توصدددددلت الخاصدددددة، 
حقدددددوق الحقدددددواي الةائدددددز فدددددي منظومدددددة ال الت دددددخن

                                                           
 .14المراع السابق،  53

فلسددددطين بشددددجز األساسددددية فددددي العددددالن  امددددة  وفددددي 
خاص، يعتبر حق الفرد في  دن  ظةار ديانتل فدي 

ا  للوهلدة األولدى، يبطااة هويتل الشخصية حقا  اساس
نفصدددددال  دددددن اسدددددتق ليتل جفدددددرد األندددددل يدددددرتب  دون 

الوااددد  حتدددران جرامتدددل اإلنسدددانية جونةدددا اا ددددة ل و 
ت اإلنسدددانية، وهدددو حدددق أساسدددي فعددد   بعدددد أن للددد ا

سدددتدالل متحدددان التبريدددر وتدددن االخ دددعت مداخلدددل ال
 ليددددل  لدددددى مسدددددتوى التشدددددريعات الدوليدددددة والقدددددانون 

  المحلي.

القيمدددة القانونيدددة لإل ددد ن العدددالمي لحقدددوق  أنجمدددا 
اإلنسان ايمة فوق دستورية، وهدو ملدزن للهافدة لديس 

نمددا للمشددرع وللدولددة ، با تبددار أن مددا فقدد  لافددراد واة
ت ددمنل مددن مبدداد   امددة  ليددا يمثددز منتةددى آمددال 

ز خيدددر اإلنسدددانية، ويعتبدددر التدددزان الشدددعو  مدددن أاددد
تادداا هدد ا اإل دد ن وجددز مددن تددرثر بددل مددن  فلسددطين

تشدددريعات الحقدددة، هدددو التدددزان ياعلةدددا ت دددمن الحدددد 
األدنددى مددن احتددران القوا ددد المقددررة لحقددوق اإلنسددان 

 الواردة فيل.

السددلطة الوطنيدة الفلسددطينية تخ ددع  هد ا يعنددي أن 
لةددد ا اإللتزامدددات اإلياابيدددة التدددي يفر دددةا اإل ددد ن 
العالمي لحقوق اإلنسان لحماية حق الفدرد فدي  ددن 
 ظةدددار ديانتدددل فدددي بطاادددة هويتدددل الشخصدددية. ومدددا 

التزامددات أفقيددة بددين األفددراد لحمايددة مددن يتفددرع  نةددا 
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جمددا نددص المشددرع الفلسددطيني فددي نددص  هدد ا الحددق.
( مدددددن القدددددانون األساسدددددي  لدددددى التدددددزان 32دة )المدددددا

 يادددابي  لددددى السددددلطة الوطنيدددة الفلسددددطينية وصددددز 
لدرادددددة تفدددددرض  ليةدددددا التخصددددديص مدددددن موازنتةدددددا 

 لتعويض جز من انت ةك حقل من األفراد. 

وبمددددا أن حددددق الفددددرد فددددي  دددددن ترسيسددددا   لددددى  لددددك 
 ظةددار ديانتددل فددي بطااددة هويتددل الشخصددية ينطلددق 
من حقل في  ظةار ديانتل أو  خفائةا باختيدارا دون 
تددددددخز أيدددددة اةدددددة خارايدددددة تابدددددرا  لدددددى  ظةارهدددددا، 
وانط اددا  مددن جددون  درال ديانتددل فددي بطااددة الةويددة 
يخلق طريقا  للتمييز في المعاملة بين األفراد بسدب  

ن ه ا الدين ادزء مدن حيداة الفدرد الخاصدة الدين، وأ
التي لديل بموابةا حرية اختيار ما يظةدرا لآلخدرين 
ومددا يعددرو بددل  ددن نفسددل، دون تدددخز السددلطة فددي 
تحديددددد  لددددك، وبمددددا أن هدددد ا المبدددداد  الث ثددددة هددددي 
حقدددددددوق بددددددد اتةا ومنصدددددددوص  ليةدددددددا فدددددددي القدددددددانون 

(، 32األساسي وب لك فةي محمية بموا  المادة )
تزامددددا   ياابيددددا   لددددى السددددلطة الوطنيددددة فددددإن هندددداك ال

الفلسددددددددددطينية  و ايمددددددددددة دسددددددددددتورية تسددددددددددمو  لددددددددددى 
التشدددددريعات الوطنيدددددة األخدددددرى، وينبثدددددق  دددددن هددددد ا 
االلتددزان التددزان أفقددي بددين األفددراد إل مددال حددق الفددرد 
في  دن  ظةار ديانتل فدي بطاادة هويتدل الشخصدية 
انط اددددا  مددددن  ات التبريددددر، بمددددا ال يخلددددق مسدددداحة 

ا الحدددق مدددن ابدددز األفدددراد، ويادددرن فعدددز النتةددداك هددد 
 االنتةاك  ند حدوثل.

 ن جددان يبدددو اليددا  بددرن حددق الفددرد فددي  دددن  ظةددار 
ديانتل في بطااة هويتل الشخصية يخ ع المتحان 
التددوازن والتناسددبية  نددد   مالددل ممددا ياعددز منددل حقددا  
غيدددر مطلدددق ولددديس لدددل ايمدددة معياريدددة خاصدددة، وأن 

ث فددددي رؤيتةددددا فلسددددطين تحدددد و حدددد و العددددالن الحدددددي
للحمايدددة المقدددررة للحقدددوق األساسدددية وأن فجدددرة تبندددي 
النمو ل العالمي للحقدوق األساسدية لحمايدة الحقدوق 
األساسية هي فجرة اد تهدون واردة لدديةا فدي مرحلدة 
الحقددددددة، خاصددددددة  فددددددي ظددددددز حداثددددددة تعيددددددين ا دددددداة 
المحجمدددددددة الدسدددددددتورية. ولهدددددددن ال يوادددددددد مؤشدددددددرات 

التدي تقيددد هدد ا اياابيدة تاعددز مدن المصددلحة العامددة 
الحق هدفا  مشرو ا  ال يخلق نو دا  مدن التمييدز بدين 
األفراد بسب  الدين، بز يفداان مدن هد ا السياسدة وال 
يحددددد و بدددددالماتمع نحدددددو الديمقراطيدددددة القائمدددددة  لدددددى 

 نا تقاد األفراد و ددن ا تقدادهن. واة التعددية واحتران 
واددددود الديانددددة فددددي بطااددددة الةويددددة الشخصددددية لدددديس 

يجون مطلوبا  لغايات تنظيمية خاصة  بال رورة أن 
وأن الديانددددددة مواددددددودة وبشددددددجز صددددددري  فددددددي ايددددددود 

 األحوال المدنية ومن السةز الوصول  ليةا.
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كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

وأ ييرلتشجللاب يياش يير شششش ش1996ف سيي،  شأي يياجلاشيةرعاييوش يير شششش

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

و اميييي ش.ش1996  ييييفشوقلب لييييرشيخكرميييييوشخ عرعاييييوشع يييي شيخايييير ش
يخكرسيييلشآرخ  ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ يييري  شيخةسييي    شكشك بيييوششش

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

ي رخييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييي مصارشاييييرش يييية شع يييير شيخ ييييا ششش

 ."يخل س،بين شويةعوشيجمل مقشوجل،  رشعؤسسرتشيجمل مقشيضيف  لو

ش

 :يخرؤ و
 فييقشعسيي  وشيخيي  لشيخ ييري يلشوجليية   شيضيف  يي ش  ييفشيسيي يفةي شش

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

يض رو وشالسرتجرعشو  اشيخل س،ب ب شوعي  ل شي ييفشكشجل ر يرشششش

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

فضييًصش يياشويي  شوخر ييوشي  يي اشوي ر ييرتشيضيف  لييوشششششش.شحب ليي 

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

 س س وشأو ياش م شآ    شخ ة يسرتشيخ ري يبو
س س وشإخكرتويبو شجل ة  رشووةمشيخ ري  شيخةس    شزرعاوشآ     شو  رفش  بليرشكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشي بليوش اششششششش

 شجلا ييفشآ  ييرشيسو ياشيخ  ابييوشيض يف  ييوشكشيخ ييري   شي  وييًرشكشو يي اشش(يخكرسييل)دييريلشخ  ييري  شيخةسيي    شويخييةوخلش

.شيخ ري  شيخار شيخيتشعاششيايلرشإفيرلمشيخ،  يوشويسسيرجل مشويخ يروا شويضل يب شكش ي ،شيجمليرالت شكشف سي، شويخيةواشيخارآبيوششششششششششش

 .وذخحش ماشسالشيخكرسلشخ از زشيخ  ثشيخا ملشيخ ري يلشكشجرعاوشآ    
يض يرالتشيضرتةيو شع يروعشع سي  وشيخ يري  شيخةسي    شيخارآيلشيض ير   شأو ياشأحبير شط  يوششششششششششش:شجلض شيخس سي وشسيفشفتيرتششش

 .وقةشجير شيس  ةي شفروعشأيروشجة ةم.شيضرجس   شأو ياشيضؤمتريت شوأو ياشيض قف

ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اششش

ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواششششش

ووييييةمشحبابييييوشأكرلميبييييوشعيييياشي  لييييرشكششش

أي ييياجللرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير شششش.شف سييي، 

إميرييييييًرشع ليييييرشآا مبيييييوشع يك يييييوش ش2014
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثششش

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

جل،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شجل،يييي  رشجلا ييييب شششش

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين

http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair  


