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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الدكتور حمدي مراد

إّن التحددّدع عددن حقددوا اانسددان ايساسددية  ددي المجتمددّ اانسدداني بداّمددة وحقوعدد  المدنيددة  ددي مجتمددد  
نطالعة المجتمّ اانساني الذي عّدره اهلل تدالى  وا هذه بخاصة هو موضوع عد بدأ م نذ بدء الخليقة وا 

ايرض منددذ أبينددا ودم وأمنددا حددواء عليهمددا الّسددالم وال يددالال وسدديبقى ر وال ننسددى أّول جريمددة  ددي ايسددر  
نتهاكداا انسدداني ة اانسددان اانسدانية ايولددى يدوم أنل عتددل عابيددل أخداه هابيددل كيددداا وحسدداا وعن دداا وتطر دداا وا 

 وحّق   ي الديش والتدبير والدمل والملكية ...... و الحيا  .
 

وعددد سددّطر ااسددالم والكتدددب السددماوية هددذه الحادادددة  ددي نصوصددها المقّدسدددة وعّبددر الددن  القروندددي رّداا 
عليهدددا وعلدددى مالهدددا بقولددد  ن سس مدددن عتدددل ن سددداا بغيدددر ن دددسل أو  سددداد  دددي ايرض  ك نمدددا عتدددل النددداس 

 اها  ك نما أحيا الناس جميداا ((.جميدااومن أحي
 

ندم ر إن حيا  اانسان وكرامت  وعيش  وعاّلت  وحريت  التي ال تتدارض مّ حريات اآلخرين هي أسس 
هذه الحيا  وال مدنى للحيا  بدون ذلك . وهكذا عدّدر اهلل للنداس مادل ذلدك  دي هدذه الحيدا  الدنيويدة  قدال 

لدددى البدددر والمدددود  بدددين المسدددلمين وغيدددر المسدددلمين مددداداموا تددددالىن سسال إكدددراه  دددي الددددين ((ر ودعدددى إ
يديشددون  ددي هددذه الحيددا   ددي أي مجتمددّ ومددادام غيددرهم ال يتدددّدل علدديهم وال علددى ممتلكدداتهم وال علددى 

 دينهم وال على أعراضهم وال على أوطانهم ......
 

 ر لقول  تدالى ن  ندم ر أوجب أن تكون الدالعة مدهم وبينهم عائمة على المود  والبّر وااحسان
سس ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقداتلوكم  دي الددين ولدم يخرجدوكم مدن ديداركم أن تبدّروهم وتقسدطوا إلديهم 
إّن اهلل يحددب المقسددطين (( . ومددن هددذا المنطلددا حدددد ااسددالم للمجتمددّ عيشدداا متسدداوياا  ددي المواطنددة 

ّا غيددر المسددلمين الددذين يديشددون مددّ و ددي الحقددوا والواجبددات لددذلك عددال صددلى اهلل عليدد  وسددلم  ددي حدد
المسلمين  ي وطن واحد أو خارج أوطانهم مدلناا المساوا  بينهم  ي هدذه المواطندة بقولد  عليد  الصدال  

 والسالم ن " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " .
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 بدنوان إسمحوا لنا أن نقول بدد هذه التوطئة القصير  أن هذه الّدراسة التي بين أيديكم والتي جاءت
سس نحو مواطنة كاملة (( ر وهي دراسة إستطالعية يار اانتماء الديني علدى التمتدّ بدالحقوا المدنيدة 
والحريددات الدينيددة  ددي ايردن وهددي تشددّكل خطددو  إيجابيددة تتوا ددا مددّ مددا جدداء  ددي مطلددد  أن دسددتور 

لت صيلي وغايات ومقصدد الدولة ااسالم ذلك ين منطلا الدراسة ال يخرج عن تداليم ااسالم و قه  ا
الشددرع الحكدديم  ددي المجتمددّ المسددلم ..... بددل إننددا ندتبددر أّن ماددل هددذه الدراسددة هددي  ددي سددياا تطبيددا 
المنهج ااسالمي  ي المجتمّ والحيا  والددل بين الناس بكدل مدتقدداتهم وطدوائ هم ومدذاهبهم وأ كدارهم 

المدواطنين حقدوعهم وحريداتهم وكدرامتهم بما ال يتدارض مّ جوهر ااسالم مدن جهدة ويدوّ ر لكدل هد الء 
نسانيتهم  ي ظل ااسالم والمسلمين و ي ظل المواطنة المتساوية  ي الحقوا والواجبات .   وا 

 
وال شدددّك أن الدراسدددة عدددد أابتدددت أّن جميدددّ الطوائدددف والمدددذاهب والمدتقددددات وايديدددان س ايعليدددات (  دددي 

كمدا يقولدون ت ّكدد أنهدم جمديدهم ال يددانون مدن أي المجتمّ ايردني حتى التي لدم يدتدرف بهدا القدانون 
نل كدان بدضدهم يشددر بدنق   تمييال  ي حرية الدمل أو الظائف المختل ة  ي الدولة وممارسة الحيا  وا 

 رسمي بااعتراف ب  علناا وليمارس علناا طقوس  وبدض خصوصيات  الدينية  ي المجتمّ ......
 

يردني تدتبر مواطنةا مالهدا مادل جميدّ شدرائح مجتمدندا وهدي ندم نقول إّن هذه الشريحة  ي مجتمدنا ا
تديش عيشاا  كريماا إلى حد مدقول عياساا على عيشها  دي مجتمددات أخدرل ومدّ ذلدك  د ن هددف هدذه 
الدراسة ي تي  لتحقيا ماليدل من السدمو  دي الدددل وتحقيدا ماليددل مدن الحّريدات لهدم بمدا ال يتددارض مدّ 

داخل ايردن . ونحن مت كدون أّن تطّلوعات القيادات  ي هذا الوطن وما ااسالم والمدتقدات ايخرل 
يتبدهدددا مدددن عيدددادات دينّيدددة وسياسدددّية واجتماعّيدددة ..... ليسددددت ضدددد هدددذا الّسددددي مدددن أجدددل ماليددددل مددددن 
ااستقرار  ي مجتمدنا والذي ينبّ عاد ا من شدور المجتمدّ بدال إسدتاناء بتدوّ ر حقدوعهم وراحدة عيشدهم 

 م بما ال ي ار على اآلخرين على ااطالا .وحّرية مدتقده
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إنندددا نهيدددب ونتمندددى علدددى عيادتندددا الهاشدددمية المباركدددة الحكيمدددة الرشددديد  بشدددكل خدددا  ونحدددن نادددا بهدددا 
وبددلها وبقدراتها وبوعيها ر كذلك جميّ جهات ااختصا  المدنية وبخاصدة الرسدمية منهدا أن ت خدذ 

داعيتنا وحبنا لوطننا ايردن ليظل متالحماا مترابطاا متسامحاا دراستنا هذه ب هتمام َيُنم عن حرصنا ومص
متحاباا متداوناا على البّر والخير بديداا عن أية مصالح أو تدخالت س أجندات ( خارجية ينندا أبددد مدا 
ن كانددت نظرتنددا أكانددت  ددي بددددها الددوطني أو الدربددي أو ااسددالمي أو  نكددون عددن ذلددك وضددد ذلددك وا 

شمولية كما أرادها اهلل لهذا اانسان  ي كل المان ومكان ومنهدا ايردن الداليدال  دي اانساني هي نظر  
 وعتنا هذا وظروف أمتنا الحاضر  .

 
كذلك نتوجد  للجميدّ كمدا ذكرندا  دي هدذا المقدام إلدى أّن دراسدتنا هدي بدايدةم ومحاولدةم مخلصدة جداّد  مدن 

اه ونجتهده مدن أجدل ذلدك .لدذلك نمدد أياديندا أجل الوطن ر وال نالّكي أن سنا إطالعاا  يما نحن عد إجتهدن
ون تح عقولنا وعلوبنا لكل من يريد أن يمد يدد الددون أو لكدل مدن لد  رأيم أو موعدف ......   نندا نحتدرم 
ذلك ونقّدره سواء كان م ّيداا داعماا أو كان ناعداا مدترضاا  د ن هدذا جدالءم ال يتجداّلء مدن نددائنا لماليدد مدن 

مدنا شرط أن يكون الحوار اايجابي البّناء البديد عن ااساء  لآلخر أو النيدل الددالة والحرية  ي مجت
منددد  أو إعصددداءه أو إتهامددد  هدددو ايصدددل وأن تكدددون بديدددداا عدددن ايحكدددام المسدددقبة البديدددد  عدددن الدراسدددة 
الموضوعية الدلمية اانسانية والتي تح ظ تدواالن مجتمدندا بدالحا والدددل وااحسدان والمحبدة والتسدامح 

 ديش والتدايش الكريم بين بني اانسان بما يرضي اهلل سبحان  وتدالى .وال
 

 ستلحا بهذه الدراسة  يما بدد وهناك مالحا ت صيلية شرعية وعانونية
 

 واهلل تعالى من وراء القصد
 إنه نعم المولى ونعم النصير 
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 تمهيد
سعمان نت وراديو البلد( من خالل  دراسة عامت بها شبكة االعالم المجتمدي يشكل هذا التقرير امر  

 ريا من الخبراء والباحاين والراصدين الستطالع ت اير االنتماء الى بدض الجماعات الدينية 
غير المدترف بها( على الحقوا المدنية لالشخا   االنجيليةوالطوائف سالبهائيونر الدروالر الشيدةر 

 انية االساسية.المنتمين لهذه الجماعات باالضا ة الى حقوعهم االنس
 

 قد كش ت تجربة منظمات المجتمّ المدني عن وجود عدد من المشكالت التي يداني منها ه الء 
ايشخا  بسبب انتمائهم الديني من عبيل تلك المتدلقة بالالواجر واارع ومسائل ايحوال الشخصية 

ود عانون مدني موحد بوج  عام. وعد بدا أن هذه المشكالت المتنوعة ترجّ  ي ايساس إلى عدم وج
 ايحوال الشخصية لدموم المواطنين.  واضيّيحكم مسائل وم

 
الرسمية  اهم الدوائا التشريدية والدملية تتمال الغاية االساسية لهذه الدراسة  ي الكشف عنو 

بحقوعهم  المختل ة للديانات والمذاهب والمدتقدات المنتمين والمجتمدية التي تدترض تمتّ االشخا 
نية و ي مقدمتها الحقوا المدنية وت اير ذلك على مواطنتهم ومركالهم القانوني وال دلي االنسا

 ر وبالنتيجة المساهمة  ي الحد من االنتهاكات التي تطال ه الء ايشخا .كمواطنين  ي االردن
  أو تهديد للديانات والمدتقدات السائد   ي ايردن. قابل على أية إساء  موهي غايات ال تنطوي بال

 
مما ال شك  ي  ان موضوع الحريات الدينية هو من الموضوعات المسكوت عنها  ي االردنر كما ان 
االوضاع ال دلية لالشخا  المنتمين للجماعات الدينية المذكور  نادرا ما جرل الحديع عنها  ي 

تها بحسب المدلومات التي عدم - يشكلون الدينية االردنر  االشخا  المنتمون لهذه الجماعات
الحكومة ايردنية  ي تقريرها الدوري الاالع المقدم للجنة المدنية بحقوا اانسان التي تشرف على 

%( 4-0حوالي س - (1س 03/0/9332 بتاريخ تن يذ الدهد الدولي الخا  بالحقوا المدنية والسياسية
ة  ي االردنر من سكان االردن وهم جالء من مواطني  وشاركوا بشكل  دال وملموس  ي الحيا  الدام

وباالخ  عدد من حقوعهم  ا ماالالت تدترض اوضاعهم الحياتيةولكن بدض المشكالت والدوائ
 االنسانية المدنيةر 

 
                                                 
1
 http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/jordan/ccpr/ccpr-c-jor4-09a.pdf       أنظر الرابط
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 المشكلة االساسية التي تهدف هذه الدراسة الى مدالجتها تتمال  ي الوعوف على أار االنتماء الديني 
 المالحظ ان هناك جماعات دينية  ي  رةلالشخا  على التمتّ بالحقوا المدنية والحريات الديني

ر وهناك مذاهب او مدتقدات من المسيحيين االنجيليينوبدض  االردن لم يتم االعتراف بها كالبهائيين
اخرل كالدروال والشيدة غير مدلوم حقيقة أوضاعها ومراكالها القانونية وال دلية بل ان احداها عد ال 

 اتهم السباب وسياعات سياسية مختل ة وعلى اي حالريستطيّ أتباعها الكشف عن وجودهم ومدتقد
  ن هذه الدراسة ليس من بين اهدا ها دراسة مدتقدات الجماعات المذكور  وال م اهيمها الدينية 
واالعتقادية ولكنها تسدى الى استطالع اهم المشكالت التي تدترض االشخا  المنتمين لها بسبب 

صيات تساهم  ي ايجاد حلول لهذه المشكالتر وبالنتيجة بناء تو  هم الديني أو الدقدي وتقديمانتمائ
المواطنة الكاملة  ي االردن بين سائر مكونات  المجتمدية والسكانية بصرف النظر عن ديانتها أو 

 مدتقدهار وترسيخ الحا  ي حرية الديانة والمدتقد والجهر ب .
 

س المحظورات ( ماالال يدد من " التابوهات" ان الحديع عن االختال ات الدينية واالعتقادية  ي االردن 
التي ال يسهل اختراعها او دراستهار وهو محاط بحساسيات وبخطاب تخويني  ما من امر  حاول 
مدالجة هذا الموضوع اال وجرل اتهام  ب ن ل  أجند  خارجيةر يسدى الى ت تيت الوحد  الوطنية 

 راسة بمال هذه االوصاف.وتقسيم االردن واالردنيين وعد يتهم البدض هذه الد
 

ان هذه الدراسة ومايالتها خال ا لمال هذه االعاويل تدد عمالا اساسياا  ي توطيد ركائال المواطنة  ي 
وتقوية النسيج االجتماعي االردني من خالل اشاعتها لروح التدددية  تدضيداالردنر وتدمل على 

 بة للمساوا  واالندماج واالحساس بالمواطنة.وال هم المشترك بين سائر المواطنين وخلا البيئة المناس
 ضال عن أن المواطنة ال تترسخ إال بحصول المواطنين جميدهم على حقوعهم اانسانية بشكل 

 متساو. 
 

 اما التغا ل عن الواعّ والسكوت عن المشكالت التي تت تى من االختال ات الدينية والمذهبية والتدامل 
أن  متوحد ويداضد بدض  بدضاا   ن  هو الذي سي ضي بدد مد  مّ المجتمّ على اساس ا تراضي 

 خر لنجدت  ولنصرت .آلالنسيج االجتماعي واستقواء المستضدف والمهمش با اضطرابالى 
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وعلى اي حالر ت تي هذه الدراسة والتقرير الذي تمخض عن  ضمن مشروع تن ذه " شبكة االعالم 
لول لبدض المشكالت التي تدترض بدض أتباع المجتمدي" ويهدف الى المساهمة  ي إيجاد ح

الديانات والمذاهب والمدتقدات المشمولة بالمشروع االمر الذي سي ضي بالنتيجة الى تداليال المواطنة 
 حقوا اانسان المدترف بها ال تقبل إال التطبيا الكامل  رالكاملة واالستقرار االجتماعي  ي االردن

 الدمل ببدض هذه المكونات دون غيرها. الحا وال يجوال مطلقا تلجميّ مكونا
 

 هذه الدراسة حلقة من حلقات عديد  تضمنها المشروع بهدف كسب الت ييد لمدالجة المشكالت التي 
 كش ت عنها الدراسة ولكنها تشكل الخل ية االساسية لسائر الحلقات واالنشطة االخرل التي ستتلوها

 تتمال أهم اهدا ها وغاياتها بما ي تينو
 
عوف على اهم المشكالت التي تداني منها الجماعات الدينية غير المدترف بهار وباالخ  الو  .1

ادها بما  ي ذلك المشكالت المتدلقة بالحقوا المدنية واالعتصادية واالجتماعية والاقا ية ال ر 
 التي ال ت ار او تسيئ للمدتقدات والديانات والمذاهب االخرل  ي االردن. الحريات الدينية

البيئة التشريدية سالدستورر القانون الدادي واالنظمة والتدليمات( ذات الصلة بممارسة  تقييم .9
 الجماعات المستهد ة لحقوعها وحرياتها.

تحديد الجماعات الدينية غير المدترف بها  ي االردنر وطبيدتها واتجاهاتها واماكن انتشارها  .0
 وكي ية ادارتها لش ونها.

ضد هذه الجماعات غير دامة والخاصة المنطوية على تمييال الوعوف على اهم الممارسات ال .4
واالسباب الم ضية لها ومواعف القطاعات الدام والخا  منها وامكانية إحالل  المدترف بها

 ممارسات  ضلى محلها تقوم على المساوا  واحترام االخر.
 مدر ة المواعف االجتماعية والاقا ية تجاه هذه الجماعات. .5
 

الدراسة عدد من الخبراء والمختصين والباحاين على مدار االاة اشهر بهدف استطالع عام بتن يذ هذه 
اهم المشكالت الناشئة عن االنتماء الديني او الدقدير وباالخ   ي مجال الحقوا المدنية  هي 

 . يجب التدامل مدها على هذا االساس وطنية حياديةهي و  دراسة استطالعية  ي المقام االول
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ك النظر لهذه الدراسة والتدامل مدها من خالل أنها تتلمس حصرا وتحديدا هموم وينبغي كذل
ومشكالت مواطنين أردنيين وتسدى إلى تسليط الضوء على أوضاعهم اانسانية بسبب انتمائهم 
الدينير وهي ال تستهدف ال من عريب وال من بديد ااساء  إلى المنظومة القانونية والشرعية السائد  

وال المس بها أو االنتقا  منهار وكل ما تستهد   هو مدالجة أوضاع إنسانية لقطاعات   ي ايردن
؛ وهو أمر ال يشكل أي من المواطنين ايردنيين وتح يال الجهات المدنية  ي ايردن ايجاد حلول لها

تي وتحر  علي  كل الشرائّ والديانات و ي مقدمتها الشريدة ااسالمية ال إخالل بالوحد  الوطنية
كرمت بني البشر جميدهم وحرصت على المساوا  بين سائر المواطنين بصرف النظر عن دياناتهم 

 . ومدتقداتهم 
 

وعد خرجت الدراسة بهذا التقرير عقب عمل مضن وشاا وضمن مد  محدود  وعصير ر ومن الم مول 
ر عديد  ومتنوعة ويدرض التقرير لمحاو ر  ي تحقا الغايات المرجو  منها ان يساهم التقرير  دالا 

 مقسمة على النحو االتين 
 

 منهجية الدمل وولية إعداد التقريرأوالان 
 

 اانياان وصف الجماعات الدينية المشمولة بالدراسة 
 

 النسيج الوطني جالء من االااان 
 

 أهم المشكالت التي تدترض ايشخا  المنتمين للجماعات المشمولة بالدراسةرابدا ن 
 

 لحقوا الجماعات الدينيةقانوني ااطار الن خامسا 
 

 ن التوصيات سادسا 
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 منهجية العمل وآلية اعداد التقريرأواًل: 
 

التي عد  تهدف الدراسة التي تن ذها شبكة االعالم المجتمدي " عمان نت " الى الحد من االنتهاكات
ي المدلومات تطال الجماعات واالعليات الدينية المشمولة بهار خاصة وان هناك نقصاا حاداا  

ر ومما يجدل الدراسة شاعة كذلك ان عدداا من الجماعات والبيانات المتوا ر  حول هذه الجماعات
االردنيةر مما يجدل الوصول الى الدينية المشمولة باالستقصاء والبحع لم تحظ باعتراف الحكومة 

 مدلومات وبيانات حولها أمراا ليس باليسير.
 

منهجية الدراسة وولية جمّ المدلومات وتحليلها أهمية عصول حرصاا  وعد أولى  ريا الدراسة مس لة
من  على تجاوال الدقبات الكاير  التي تحيط بهذا االمر ورغبة من   ي الوصول الى مدلومات ذات 

 خطة عمل  ريا الدراسة ومنهجيتها كاالتين  إيجاالويمكن  رصدعية عالية وحقائا راسخة
 

 لدراسة:الجماعات الدينية المشمولة با
يستهدف المشروع الذي تن ذه شبكة االعالم المجتمدي جماعات دينية محدد  وهين سالبهائيونر 

ويدود السبب لحصر نطاا الدراسة بهذا الجماعات دون غيرها من (. الشيدةر انجيليونالدروالر ا
تضم الدمالة الجماعات الدينية ايخرل الموجود   ي ايردن بما  يها تلك الجماعات الدينية التي 

المهاجر   ي ايردن كالبوذيين والهندوسر أن الجماعات الدينية ايخير  خضدت أوضاعها الدامة  
حتى لدراسات مختل ة ومتنوعةر بينما الجماعات الدينية المشمولة بالدراسة لم يتم دراسة أوضاعها 

ت اير االنتماء الديني على  عالو  على أن الغاية ايساسية من هذه الدراسة تتمال تحديدا علىر اآلن
المواطنة  ي ايردنر والجماعات الدينية البوذية والهندوسية الموجود   ي ايردن تت لف من أجانب وال 

    . صلة لها بموضوع المواطنة الذي الهدف المحوري لهذه الدراسة
يدار وبالنسبة ولهذا السبب   ن عملية االستقصاء وجمّ المدلومات تركالت على هذه الجماعات تحد

سيحية غير المدترف للمسيحين  قد أولى  ريا البحع عناية خاصة باالنجليين النهم من الطوائف الم
أما  ر1201( لسنة 9رعم س تحت مظلة  عانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة بهم  ي االردن 

ناك اعتقاداا ب ن االشخا  الن ه تركال البحع حولهاقد الجماعات الدينية االخرل  ي هذه الدراسة  
  مركالهم كمواطنين.المنتمين اليها يدانون من التهميش الذي ي ار على 
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عداد الدراسة إمحدد لكل جماعة من هذه الجماعات الغراض  تدريفولم يح ل  ريا الدراسة بايجاد 
بان   واعتمد  ي ذلك مدياراا شخصيا هو مديار التدريف او التحديد الذاتي  كل من يصف ن س 

ينتمي الى جماعة من الجماعات المذكور  اعاله ويدلن انتماءه لها يدد احد ا رادهار  ليس من اهداف 
الدراسة ان تقف على المضمون الدقائدي والالهوتي لهذه الجماعاتر وليس من اهدا ها كذلك ان 

نتهاكات ت واتدرس سماتها واتجاهاتها الدينية ولكنها تستهدف الوعوف على ما تداني  من مشكال
ولذلك   ن  ريا البحع اعتمد مدياراا عملياا وهو ان االنتماء الى الجماعة  رلحقوعها االنسانية والمدنية
جمّ عام بوعلى هذا االساس تدامل  ريا البحع مّ هذه الجماعات و   رادهاأتحدده الجماعة ذاتها و 

 المدلومات بش نها.
 

 تقصاء:الحقوق االنسانية المشمولة بالرصد واالس
تسدى هذه الدراسة الى توايا ما يتدرض ل  ا راد الجماعات الدينية المستهد ة من ا دال او سلوكيات 

ولهذا السبب اخذ  ريا الدراسة بمقاربة حقوعية غايتها ربط هذه اال دال ر تنال من حقوعهم وحرياتهم
االنسان سواء أكان ات اعياا ام والسلوكيات بالحقوا االنسانية المدترف بها  ي القانون الدولي لحقوا 

 عر ياا.
 

تشكل ات اعيات حقوا االنسان اذا المرجدية االساسية لهذه الدراسةر وعد سدى  ريا الدراسة الى رصد 
الجماعات الدينية المستهد ة بددد من الحقوا والحريات ن المنتمين إلى المواطنين ايردنييمدل تمتّ 

 المدرجة  يها وأهمهان 
ية الديانة والمدتقد وممارسة الشدائر والتدبير عنهار حا اختيار تدليم لالبناء يتناسب الحا  ي حر 

مّ ديانة الوالدينر حا انشاء الم سسات الدينية والتدليميةر الحا  ي االجتماع والتجمّر الحا  ي 
مةر الحا الالواج وتسجيل عقود الالواجر تسجيل االط ال  ور الوالد ر الحا  ي المشاركة بالحيا  الدا

 ريم التمييال.ج ي الدملر الحا  ي التدليم والمساوا  وت
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 أساليب جمع المعلومات وتحليلها:
استخدم  ريا الدراسة  ي عملية جمّ المدلومات جملة من الوسائل واالساليب ولم يكتف باسلوب 

ر طاعات ومتنوعةمنهجية متددد  الق هاواحدر  ما يميال اسلوب الدمل  ي هذه الدراسة ومنهجيتها ان
ورغم الوعت القصير جدا الذي كان متاحاا امام  ريا الدراسة اال ان  تمكن الى حد بديد من استخدام 

 سائر الوسائل واالساليب التي جرل التوا ا عليها لجمّ المدلومات.
 ويمكن ايجاال المنهجية التي اتبدت  ي جمّ المدلومات واالستقصاء على النحو االتين

 
راء مقابالت مّ طيف واسّ من القطاعات والجهات ذات الصلة بالجماعات الدينية أوالان اج

شملت شخصيات تمايلية او عيادية  المقابالت عدد من  المستهد ة وعد عام  ريا الدراسة باجراء
ذاتها من عبيل ر ساء المجالس الدينية وشخصيات عيادية وروحية داخل داخل الجماعة 

ه الشخصيات جمّ مدلومات تخ  ساسي من وراء االلتقاء بهذالجماعةر وكان الهدف اال
 الجماعة  ي االردن وتطورهار وا كارها ومدتقداتها وكي ية ادارتها لش ونها.ت نش 
 

كما تضمنت المقابالت االلتقاء بددد من اال راد المنتمين للجماعات الدينية المشمولة بالدراسةر 
كات التي يتدرض لها ه الء اال راد بسبب دياناتهم وذلك بغية الكشف عن المشكالت واالنتها

ر شخصاا  (63سالجماعات الدينية  أشخا  منتمين إلى وعد بلغ عدد المقابالت مّومدتقداتهم 
 السيد رمضان الرواشد  من المس ولين وصناع القرار على النحو االتين عددكما تم مقابلة 

 والار  الددلر ئيس دائر  حقوا االنسان  يالقاضي علي المسيمي ر مدير االذاعة والتل اليون ر
مدير  سجل الجمديات  ي السيد  ديما خلي ات أمين عام والار  ايوعافر السيد محمد الرعود 

السيد عاسم الخطيب أمين عام مجلس الكنائسر االب حنا كلداني  روالار  التنمية االجتماعية
مدير دائر  السيد  ايال الشوابكة  ر ي والار  التربية والتدليم والكتب المناهج إدار مدير 

االستاذ احمد ملكاوي مدير الدائر  القانونية  ي دائر  االحوال المدنية  المطبوعات والنشرر
والار  الداخليةر دائر  عاضي القضا ر وعد سدى ال ريا الى مقابلة كل من  والجواالات والس رر

دذر تحديد موعد للمقابلة من عبل هذه ولم يتمكن ال ريا من اجراء المقابالت لت دائر  اال تاء
 الجهات. 
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عابل  ريا الدراسة السيد محمد الحلو الناطا االعالمي  ي المركال الوطني لحقوا ا كم
 مدير ااعالم  ي البطريركية الالتينية. االنسانر واالب ر دت بدر

لدراسة خمسة عابل  ريا ا مدر ة المواعف االجتماعية والاقا ية تجاه هذه الجماعاتولرصد و 
  .راعى  ي  الجندر والدمر ومستول الاقا ةمن الديانتين المسيحية واالسالمية عشر مواطنا 

 
ولم يتيسر لل ريا مقابلة اي  رد من اال راد المنتمين الى الشيدة رغم المحاوالت المتكرر  التي 

ن ان سهم الن عبذلهار وذلك الن اال راد المنتمين الى هذا المذهب ليس يسيراا عليهم االع
 سياسية وامنية./ أو  و عقائديةالسباب 

ر  ليس ست عينة عشوائيةتمت مقابلتهم من ا راد الجماعات الدينية المستهد ة ليان الدينة التي 
لدل الحكومة ولتدذر  ممكنا سحب عينة عشوائية لددم وجود بيانات وسجالت خاصة بهم

القيام بهذه الدملية ولصدوبة الوصول لددد تسمح ب الحصول على ذلك من جانب  ريا الدراسة
 مدتبر بالنسبة لبدض الجماعات كالبهائيين والشيدة. 

 
 االردنوعلى اية حال   ن المقابالت التي اجريت تدكس بصور  كبير  واعّ هذه الجماعات  ي 

من الجماعات  بسبب التشاب  الكبير بين ما تمخض عن هذه المقابالت بالنسبة لكل جماعة
الصلة بالدراسةر عالو  على ان االشخا  الذين تم مقابلتهم لم يكونوا محددين باسمائهم ذات 

ع واالستقصاء هي التي عادت إليهم. كما ان سل اا من جانب  ريا الدراسة ولكن عملية البح
المشكالت التي كش ت عنها  هذه المقابالت تتوا ا بشكل كبير مّ الكاير من المشكالت التي 

تقارير دولية ووطنية  ي مجال ممارسة الحقوا المدنية الصحاب الديانات كش ت عنها 
المختل ة  ي االردن ولهذا السببر يمكن القول ب ن النتائج والمشكالت التي دلت عليها هذه 

ممارسة الحقوا المدنية من جانب االشخا  المنتمين الواعّ ال دلي ل غالباا  المقابالت تدكس
عالو ا على ان المقابالت لم تكن االسلوب الوحيد لجمّ  رولة بالدراسةماعات الدينية المشمللج

نما احد االساليب التي جرل اتباعها وعد تطابقت نتائج جمّ  المدلومات لهذه الدراسة وا 
 المدلومات المت تية عن الوسائل واالساليب االخرل مّ تلك التي كش ت عنها المقابالت. 
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( ضمت Focus Groupجلسة ت كير مدمقة س 12/7/9319كما عقد  ريا الدراسة بتاريخ 
عددا من اال راد المنتمين للجماعات الدينية موضوع الدراسة وذلك بغية االطالع على وجهات 

والحصول على  نظرهم المختل ة االاء اوضاعهم والمشكالت التي يتدرضون لها  ي االردن
لها خاصة وأن المشاركين جرل مدلومات متكاملة وشمولية حول المشكالت التي يتدرضون 

 .اختيارهم على أساس مدر تهم الدعيقة والت صيلية بش ون الجماعات المشمولة بالدراسة
 

اانياان دراسة التشريدات االردنية النا ذ  ذات الصلة بالجماعات الدينية وتحليلها وعد شملت عملية 
الدامةر عانون الجمدياتر   ح  التشريدات كال من ن الدستور االردنير عانون االجتماعات

عانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمةر عانون االحالاب السياسيةر عانون التركات 
لالجانب وغير المسلمينر عانون االحوال المدنيةر عانون تصرف االشخا  المدنويين  ي 

  .عانون االحوال الشخصيةو ر االموال غير المنقولة وعانون الدقوبات
 

الدولية والمحلية الحكومية وغير الحكومية وباالخ  تقارير االردن المقدمة  التقاريرجدة مرااالاان 
النسان مال اللجنة المدنية بحقوا االنسانر ولجنة حقوا الى اللجان التداهدية المدنية بحقوا ا

  االردن  ي اطار تخال الدنصري وكذلك التقارير التي تالط ل ولجنة القضاء على التميي
راض الدوري الشامل امام مجلس حقوا االنسان باالضا ة الى تقارير حقوا االنسان االستد

 المتدلقة باالردن والتي تصدرها منظمات غير حكومية مختل ة.
 

 دمواعف هيئات حقوا االنسان الدولية ومالحظاتها الختامية وتوصياتهار  قد اعرت عددراسة رابداان 
حظات ختامية تنطوي على اهمية كبير  بالنسبة لهذه مالمن لجان حقوا االنسان التداهدية 

 الدراسة و ي مقدمتها المالحظات الختامية للجنة المدنية بحقوا االنسان. 
 

خامساان الرجوع الى سجالت وارشيف المحاكم لتحديد المشكالت والنالاعات التي تخ  حقوعا مدنية 
ا خاطب سةر وبالرغم من ان ال ريذه الدرا راد تابدين للجماعات الدينية التي تشملها هي

المجلس القضائي للحصول على مدلومات وبيانات محدد   ي هذا الخصو  وكان الرد هو 
ان المجلس القضائي ليس لدي  اي من المدلومات المطلوبة اال ان  ريا الدراسة تمكن من 

 الحصول على بدض االحكام القضائية ذات الصلة بالمسائل  ي الدراسة والبحع. 
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سادساان تحليل مضمون عدد من المواد االعالمية المنشور   ي االعالم المرئي والمسموع والمطبوع 
وااللكتروني منذ عامين حتى انجاال الدراسةر وذلك لتحديد كي ية تغطية ش ون الجماعات 

  الدينية واوضاعها ومشكالتها.
 

ر وعد جرل اختيار هذه المدارسالتدليمية المستخدمة  ي  ع على عدد من المناهجسابدان االطال
 المناهج بسبب ما ورد ل ريا الدراسة من شكاول بش نها ااناء المقابالت. 

 
عداد الجماعات الدينية المشمولة بالدراسة أتقديم طلبات رسمية للحصول على مدلومات بش ن  اان اامن

ت التي تتدلا واماكن وجودها وما تملك  من جمديات ودور عباد  تتبّ اليها واهم المشكال
 بالحقوا المدنية. 

 
عدادها على اسلوب واحد بالذات لجمّ ا كما هو واضح لم تستند الدراسة رغم المد  الالمنية القصير  

المدلوماتر ولكنها اتسمت باعتمادها منهجية متددد  المجاالت بهدف استشراف اهم المشكالت التي 
لجماعات المستهد ة بهذه الدراسة ورغم ذلك  قد تدترض الجماعات الدينية  ي االردنر وبالذات ا

 واجهت عملية جمّ المدلومات والوصول الى االدلة والحقائا صدوبات وتحديات كاير . 
 

 الصعوبات والتحديات:
لقد واجهت هذه الدراسة جملة من الدوائا والصدوبات التي كان لها اار كبير  ي صدوبة الحصول 

الحاالتر عالو  على حساسية الموضوع ذات  على الصديد  لى المدلومات الدعيقة  ي بدضع
 المحلير ويمكن ايجاال اهم هذه الصدوبات والتحديات كاالتين

 
عصر المد  الالمنية المحدد  النجاال الدراسة  قد أنيط ب ريا الدراسة القيام بها وانجاالها خالل  أوالان 

تك ي للقيام بدراسة متكاملة  االاة اشهر من شهر ايار الى نهاية شهر تموال وهي مد  ال
لجماعات الدينية  ي لوشاملة حول الجماعات الدينية  ي االردنر وال تك ي كذلك للوصول 

من تدرضوا الى انتهاكات ماالردنر وال تك ي كذلك للوصول الى عدد كاف من االشخا  
اتبدها ال ريا تمس حرياتهم الدينية وحقوعهم المدنيةر ولكن المنهجية متددد  القطاعات التي 
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هذه الصدوبة وعلى اي وتنوع اساليب جمّ المدلومات ربما تكون عد يسرت على ال ريا تجاوال 
لدعيا للكلمة تحليلية بالمدنى ا هاحال   ن عصر المد  جدل من هذه الدراسة استشرا ية اكار من

  يها. مح واعّ الجماعات المشمولةدون ان يخل ذلك باهمية الدراسة وشمولها الهمية مال
 

التي واجهت من الصدوبات االساسية  راانيان عدم االعتراف ببدض الجماعات المشمولة بالدراسة
الباحاين صدوبة تحديد اال راد المنتمين الى بدض الجماعات الدينية خاصة الجماعات غير 

سبب عدم االعتراف يحر  عدد من اعضاء هذه ب  والشيدة المدترف بها من عبيل البهائيين
ر  واضحةر و ي بدض انتماءاتهم الدينية بصو ماعات على التواري وعدم الكشف عن الج

 اجراء المقابالت. ر ض الدديد منهماالحيان 
 

االاان عدم توا ر بيانات واحصاءات حول الجماعات الدينية وأماكن وجودها  قد خاطب  ريا الدراسة 
من خالل طلب  ل المدنية والجواالاتووالار  الداخلية ودائر  االحوا دائر  االحصاءات الدامة

عداد كل جماعة من الجماعات المستهد ة واماكن انتشارها اال أللحصول على مدلومات بش ن 
بينما امتندت والار  الداخلية ردت بانها ال تملك البيانات المطلوبةر دائر  االحصاءات الدامة ان 

بها  ي الوعت الحالير اما دائر  انها ال تستطيّ تالويدنا  بداعيعن اعطاء هذه المدلومات 
 االحوال المدنية اشترطت الحصول على موا قة والار  الداخلية. 

وعد ابت ل ريا الدراسة صدوبة التوصل الى بيانات دعيقة  ي هذا الخصو  كما سيرد ذكره 
  الحقا  ي هذا التقرير.

لشكاول التي تلقاها كما خاطب  ريا الدراسة المركال الوطني لحقوا اانسان لتالويده بددد ا
وعد جاء الرد أن عدد الشكاول التي تتدلا بالحريات  بش ن مشكالت تتدلا باالنتماء الديني

وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة بلغ س  9334والحقوا الدينية التي استقبلها المركال منذ عام 
  إلى ( شكول تنصب على مس لة تغيير الدين لمدالجة وضّ اجتماعي مدين ام الدود11

 مشكالت تخ  ايط ال والتركات.   -كما ذكر المركال –الديانة ايصليةر وعد نشا عنها 
 

ف عن رابدان الحذر  ي عدم اال صاح عن المشكالت عالنيةر ابدل كايرا من اال راد ترددا  ي الكش
حل مشكالتهم ان  عدمعن المشكالت التي يتدرضون لها خشية هوياتهمر وكذلك  ي اال صاح 

رغم ان الظهور كش وا عنها ورغبةا منهم  ي تسوية امورهم الدالقة بهدوء وبديدا عن هم 
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وعد شكلت هذه دون حل من عبل الجهات المدنية منذ سنوات. عالقة و مشكالتهم ماالالت 
المسالة صدوبة جدية لوصول  ريا البحع الى الدديد من الحاالت التي تنطوي على انتهاك 

ال راد  احدل اهم المسائل التي كان  ريا البحع يركن عليها بناء الاقة للحقوا المدنية له الء ا
على اال صاح جدي مقابلتهم من جانب اعضاء  ريا البحع لحاهم لدل االشخا  الذين تُ 

 عن ما يتدرضون الي  من مشكالت خاصة بالنسبة لحقوعهم المدنية وحرياتهم الدينية.
 

يقية التي تناولت موضوع الجماعات الدينية  ي االردنر وبالذات خامساان ندر  الدراسات النظرية والتطب
عالو  على أن تقارير الم سسات  الجماعات غير المدترف بها من عبل الحكومة االردنية.

الداملة  ي مجال حقوا اانسان و ي مقدمتها المركال الوطني لحقوا اانسان لم تلت ت إلى 
 الديني على ممارسة الحقوا المدنية المدترف بها. موضوع الحريات الدينية وأار االنتماء 

 
سادساان حساسية موضوع الدراسة على المستويين الرسمي والمجتمدير  موضوع الجماعات الدينية 
 ي االردن من الموضوعات التي تاير حساسيات كبير  بالنسبة للهيئات الحكومية وعطاعات 

على  ريا الدراسة ان يبحع عن الوسائل  المجتمّ على السواءر ونظرا لهذه الحساسية كان
الشديد ان يتجنب تناول   حرصعالو  على  .االكار مالءمة لجمّ المدلومات واجراء المقابالت

عرعل مهمت   ي الوصول الى مدلومات متكاملة  ممابدض الموضوعات التي عد تاير المجتمّ 
 وشمولية بش نها.

 
 دال على امكانية  هم  تاار مناهضة ى حملة تحتضنها الالدراسة والجهة التي  قد تدرضتلسابداان 

حيع نشرت بدض المواعّ االلكترونية مدلومات اتهمت  يها ر عبل اصدارهاالدراسة وغاياتها 
ب نها تسدى إلى تصوير حال الجماعات الدينية  ي ايردن على أن  الدراسة والقائمين عليها 

 .(1سلحقوعها وحرياتها وجود انتهاكات مقترن ب
                                                 

(
1
حيث جاء في احد المواقع االلكترونية: انها علمت بان الجهة التي ترعاها )شبكة االعالم المجتمعي ( قامت بتكليف بعض من العاملين (:    

وزارة التنمية االجتماعية للحصول على معلومات تتعلق بجمعية مغلقة مخصصة التباع احدى فيها بمراجعة سجل الجمعيات في 

الطوائف واستطرت هذه المواقع بالقول ان الهدف من ذلك قيام الشبكة باعداد تحقيق استقصائي ممول من جهات اجنبية حول اوضاع 

 جد انتهاكات بهذا الخصوص. انظر الرابط االتي:االقليات المذهبية والدينية في االردن وتصوير االمر على انه يو
-31-21970-ww.ammanjo.net/morehttp://w 

تقوم احدى المجموعات البحثية التابعة لمركز دراسات و تحقيقات استقصائية تعمل في المملكة باجراء دراسة  وفي موقع اخر جاء فيه:

وبحسب مصدر .يةعن واقع االديان في االردن تمهيدا الرسالها للخارج باالضافة الى نية الفرق نشرها في الصحافة العالمية و المحل

موثوق فإن الغريب بالدراسة التي تشرف عليها شبكة االعالم المجتمعي التي يتولى ادارتها الزميل داوود كتاب، هو تركيزها على 

شيئ لم يعرفه االردنيون منذ تأسيس المملكة وهو الطوائف الدينية و االنتهاك الديني لالقليات الغير موجوده في المملكة اصال اال انه 

وكما علمت "جفرا نيوز" من ذات المصدر فان الجهه المانحة اشترطت على الباحثين اجراء دراسات ميدانية مكثفه للوصول الى اي 

http://www.ammanjo.net/more-21970-31-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%20%D9%8A%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%20!
http://www.ammanjo.net/more-21970-31-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%20%D9%8A%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%20!
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 وصف الجماعات الدينية المشمولة بالدراسةثانيًا: 
تنصب هذه الدراسة على استطالع اهم المشكالت التي تداني منها بدض الجماعات الدينية  ي 

تلك التي تتدلا بحقوعها المدنية وهي تشمل  ي االساس ن االردن واوضاعها القانونية وباالخ  
  . والشيدة االنجيليونر والدروال البهائيونر

ار والنها كانت موضّ تسا ل دائم من يلم يتم االعتراف ب  عانونالن جالءا من هذه الجماعات   وذلك
ويمكن القول  ( 1سعبل هيئات حقوا االنسان التداهدية و ي مقدمتها اللجنة المدنية بحقوا االنسان

ينية باستاناء لجماعات او اعليات دحصرية  بوج  عام ب ن  ال توجد  ي االردن تجمدات اعليمية
و يما ياتي وصف موجال لهذه الجماعات  منطقة االالرا التي يقطنها جالية كبير  من الدروال 

 وتطورها التاريخي  ي االردن. 
 

 : الموحدون() الدروز
عشير  بنى مدروف" وليس بالدروالر وهم ي كدون " ددد ي االردن وص هم ب سالموحدون ( ي ضل الدروال

 و اّ عشر سن ليس جديدا وانما يمتد الى الدقود االخير  من القرن التاعلى ان ارتباطهم باالرد
 ي المقابلة التي اجراها  ريا سالم رخ والكاتب المخت   ي تاريخ الدروال(  ابو حمدان تيسيرالكاتب 

الدراسة مد  ويدالو الدروال ارتباطهم باالردن بسبب التداخل الجغرا ي بين االراضي االردنية واراضي 
 19ويبلغ تددادهم حوالي  (2سدرب وهم يتمركالون  ي االردن بشكل كبير  ي منطقة االالراجبل ال

 (.3 س الف شخ 
كيلو متر مربّ( والنهم  53لدروال  ي منطقة االالرا لقربها من جبل الدرب ستبدد عن  وعد سكن ا

بحوا يدر ون واتخذوا من علدتها واص 1211دأبوا على القدوم اليها  ي الصيفر وعد سكنوها  ي عام 
بانهم  مدروف  ي االردن ( بنيسإمام  مهنا عطاوكما اكد الشيخ عجاج  ( 4 سبدشير  بني مدروف

                                                                                                                                                 
 .ليط الضوء على واقع االديان في االردن في اطار يتخذ طابع العمل السري والمبهمساقلية دينية وابرازها بشكل المهمش اجتماعيا لت

تي قامت بها تلك الفرق ركزت على المحافظات على دور العبادة والجمعيات الدينية والطوائف واالقليات في الجوالت الميدانية ال

 . مسعى الثارة القضية عالميا على اعتبارها اقليات مهمشة دينيا

 -http://www.jfranews.com/home.php/rss/rss/more-38384-20انظر الرابط االتي:        

 

(
1
وأنظر CCPR/C/JOR/3(30/3/2009 هذا الشأن تقرير االردن الدوري الثالث الى اللجنة المذكورة والمنشور في الوثيقة:أنظر في  (:   

 CCPR/JOR/CO/4 (27/10/2009) ( من المالحظات الختامية للجنة على هذا التقرير والمنشورة في الوثيقة:3كذلك الفقرة )

 

 

(
2
 02/5/0200اسة مع الكاتب تيسير ابو حمدان، عمان، تاريخ في المقابلة التي اجراها فريق الدر(:  

(
3

 ليس يسيرا الحصول على رقم قاطع لعددهم ولكن هذا الرقم هو الذي يعترف به الدروز انفسهم وكذلك الحكومة االردنية التي اشارت  (: 

 يه في تقريرها الدوري الثالث للجنة المعنية بحقوق االنسان.ال

 

(
4
 . الى وجود جماعة درزية )عشيرة بني معروف ( في منطقة أم القطين باالضافة الى االزرق (: تجدر االشارة  
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" الدروال" الن  يدود الى محمد بن اسماعيل الدرالي الذي كان يدعو ظاهرياا الى ديكرهون وص هم ب
حقيقة دعوتهم النهم لم  التوحيد ولكن  كان باطنياا يخ ي اعتقاداا مغايراار وان  كان مصدراا لتشوي 

نهم على ويخرجوا عن تداليم االسالم والقرون وسنة النبي محمد صلى اهلل علي  وسلمر وهم يدقدون عر 
عيادهم هي االعياد الدينية ذاتها الاابتة لدل أحكامها و  ب ينالطريقة االسالمية واالرع كذلك محكوم

 .( 1 سواتعموم المسلمين ودور الدباد  لديهم هي الجوامّ والخل
موضحاا ان سبب تسميتهم بني مدروف يرجّ الى ايعراف مهنا عطا واستطرد الشيخ عجاج 

المذكور   ي القرون الكريم واالعراف هم أول من ومنوا بدعو  الرسول صلى اهلل علي  وسلمر وأكد على 
 من الصحة.ان ما يقال عنهم ال يمت باية صلة وال باية حقيقة وهي مجرد اتهامات ال اساس لها 

( المتدلا بحكم كل من الطائ ة الدرالية والبهائيةر والصادر 27وعد جاء  ي عرار مجلس اال تاء رعم س
أن الطائ ة الدرالية  ي المملكة االردنية الهاشمية تدامل مداملة المسلمين على  1/0/9336بتاريخ 

تطبا احكام الشرع الشريف حسب و ا ما استقر علي  اجتهاد المحاكم الشرعية التي  ) 2(عدم المساوا  
  .( من 136ن  الدستور االردني  ي الماد  س

 
 االنجيليون: 

االنجيليون هم من الطوائف المسيحية غير المدترف بها  ي االردن ويبلغ تددادهم  ي االردن حوالي 
 ( شخصاا على النحو االتي7123س

 العضاء والحضورمجموع ا                                        الكنيسة
 253                كنيسة االتحاد المسيحي                 

 1073                      االنجيلية الحر              الكنيسة
 1923                            كنيسة جماعات اهلل         

 9593                                     الكنيسة المدمدانية 
 ( 3سن1763                              نيسة الناصري االنجيلية  ك

 ي والار  الددل االردنية كهيئات دينية على اساس عانون تصرف وتسجل الكنائس االنجيلية 
وليس على اساس عانون مجالس  ( 1س1250لسنة 61ل غير المنقولة رعم االشخا  المدنويين باالموا

                                                 
(

1
يقصد بالخلوات غرف خارج المنزل يدخلها ، 02/5/0200التي جرت مع الشيخ عجاج مهنا عطا، االزرق، تاريخ (:  كما جاء في المقابلة 

 فقط االشخاص المتدينون غير المدخنين وهي اماكن للتعبد.

(
2
 Aliftaa.jo/index.php/ar/decijions/abow/id/140القرار منشور على موقع دائرة االفتاء العام ورابطه االلكتروني (:  

 

(
3
وتصدر عن  ،4ص،0200، كانون االول 0(: االرقام مستمدة من دراسة جريس حبش " الكنائس االنجيلية في االردن"، المجلة، العدد 

 الالهوتي. رابطة الشرق االوسط للتعليم
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ر وذلك بسبب ر ض مجلس الكنائس  ي ايردن  1201لسنة  (9مة رعم سغير المسل الطوائف الدينية
 . االعتراف بهم كطائ ة مشمولة بقانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة
ليكر ر الروم الكااو الالتيناما الطوائف المسيحية المدترف بها  ي االردن  هين الروم االراوذكسر 

ساالسق ية  اانجيلية ايسق ية الدربيةركسذو االرا ايعباطلدنصر ركنيسة ا االرمن االراوذكسر الموارنةر
 .والمرمون السبتيين االد نتست رالكنيسة اانجيلية اللواريةالسريان ايراوذكسر  رالدربية حاليا(

 
( الف 153من مجموع سكان االردن بواعّ س %9.6ين  ي االردن حوالي يويبلغ تدداد المسيح

  جاء  ي تقرير ايردن الدوري الاالع المقدم للجنة المدنية بحقوا اانسان.و قا لما  شخ  تقريباا 
االنجيلية ممن جرت مقابلتهم   ن وجود  الكنائس وكما ا اد الدديد من االشخا  المنتمين الى

الكنيسة االنجيلية  ي االردن ليس جديدا اذ ترجّ اصولها  ي االردن الى الدشرينات من القرن 
 ( 2س.الماضي

 
 لبهائيون:ا

ليس هناك أية مدلومات دعيقة حول عدد البهائيين  ي االردنر ولكنهم  ي االحوال جميدها عد ال 
يتجاوالون الف شخ ر  الحكومة االردنية اعرت  ي تقريرها الدوري الاالع الذي تقدمت ب  الى 

شار تقرير والار  شخ (ر بينما ا 033ب ن عدد البهائيين ال يتجاوال س اللجنة المدنية بحقوا االنسان
الى ان عددهم يقدر بحوالي  9332الخارجية االمريكية عن حالة الحريات الدينية  ي االردن لدام 

و ي لقاء  ريا الدراسة مّ عدد من الشخصيات التمايلية للبهائيين ذكروا ان عددهم ألف شخ ر 
 شخ .  133 بحوالي يقدر

نر حيع اعاموا  ي بداية االمر  ي منطقة الددسية ويدود وجود البهائيين  ي االردن الى اكار من عر 
على اليارتهم الملك عبداهلل الم سسر ومن بدده الملك حسين بحسب ما ذكرت السيد  تهاني  وعد دأب
من مدينة  لهماص كما أكد عدد من البهائين على ان( المحلي سالدضو  ي المح ل البهائيروحي 

 (3س.1241واستقروا  ي االردن عقب نكبة عام  يةايران اصول ر وان اجدادهم منوحي ا عكا

                                                                                                                                                 
(

1
، ( كنائس5وتتبعها ) موزعة حسب االتي: كنيسة االتحاد المسيحي كنائس( 5(: يبلغ عدد الكنائس االنجيلية المسجلة لدى وزارة العدل ) 

، ( كنيسة01وتتبعها )كنيسة المعمدانية ال، ( كنيسة 00وتتبعها ) كنيسة جماعات هللا( كنيسة، 00وتتبعها ) كنيسة االنجيلية الحرةال

 . 5جريس حبش، مرجع سابق، صفحة ( كنيسة،. نقال عن 00ي االنجيلية وتتبعها )وكنيسة الناصر

(
2

ان هذه  ،03/5/0200، عمان،) الرئيس الروحي لكنائس االتحاد المسيحس في األردن واألراضي المقدسة (، (: اشار السيد حابس النعمات 

قل كنيسة )أليدس تشيرش( من القدس الى االردن كما اوضح السيد وليد مدينات حينما جرى ن 0202الكنيسة بدات في االردن منذ عام 

 .0202راعي كنيسة الناصري االنجيلية ان كنيسته بدات كإرسالية في االردن منذ عام 

(
3
 .04/5/0200(: في المقابلة التي اجراها فريق الدراسة مع تهاني روحي العضو في المحفل البهائي المحلي، عمان، تاريخ  
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لجواالات الدامة واالحوال البهائيينر  قد اشار مدير اب االعتراف اما  يما يخ  الموعف الرسمي من
ن االعتراف بما إ ن "96/6/9319 ي تصريح صدر عن  بتاريخ السيد مروان عطيشات  المدنية

 وض تماما الن ديانتهم غير مدترف بها عانونا وشرعا يسمى "الديانة البهائية" كديانة مستقلة أمر مر 
  ) 1(."كونها غير سماوية بدكس الديانتين االسالمية والمسيحية

المتدلا بحكم كل من  9336لسنة  27وهو موعف يتقاطّ تماما مّ عرار مجلس اال تاء رعم 
  ي نر حيع جاء 1/0/9336الطائ تين الدرالية والبهائية الصادر بتاريخ 

الشريدة االسالمية عد عامت على التسامح والددل والمساوا  واالعتراف باالخر وحات على ان "
التداون بين الشدوب على اختالف اعراعها ولغاتها وديانتها... حيع حظي غير المسلمين بالحرية 

تهمر وعد تضا رت التامة  ي مدتقداتهم وممارسة شدائرهم الدينيةر والمحا ظة على دور عباد
التي توجب حماية حقوا غير المسلمين  ي المجتمّ االسالمي.. وعد استقر   الشرعية النصو 

االجتهاد االسالمي على الدمل بقاعد  ان غير المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 
من حقوا وواجبات ولما كانت الشريدة االسالمية خاتمة الرساالت وان محمدا صلى اهلل علي  وسلم 

تم النبيين وأن الطائ ة البهائية تقوم على  كر  االيمان بنبو  م سس طائ تهم سالبهاء(ر لذلك   ن خا
  ( 2س."لقول بنقض عقائد واحكام االسالماالعتراف بهم كطائ ة تدين بدين سماوي ي دي الى ا

 
 الشيعة:

ل ريا  دذرت وعد  هم يحرصون على عدم الكشف عن ذواتهم ليس للشيدة وجود واضح  ي االردن
الشيخ تجاوال الاالاة االف كما ذكر تال أعدادهم ر و اليهم النهم ال يدلنون عن ان سهمالوصول  الدراسة

ان الشيدة الموجودين  ي  وبين ابو رمانر المخت  والدارس  ي المذهب الشيدي مصط ى ابو رمان
ابو سديد والرماا وهم  د ودير( عاما تقريباا وهم يديشون  ي ارب933االردن جا وا الي  من لبنان منذ س

ما ينطبا على سائر ال يظهرون اي شدائر تخ  مذهبهم وينطبا عليهم من احكام عانونية وشرعية 
وعد االداد عدد الشيدة  ي ايردن عقب حرب الخليج الاانية  ي  (3سرالمسلمين الموجودين  ي االردن

 بسبب تد ا الدراعيين إلى ايردن. 1221عام 
 

                                                 
(

1
 على موقع سرايا االخباري ويمكن الرجوع اليه على الرابط :  01/1/0200نشر هذا التصريح بتاريخ تم (:  

www.sarayanews.com/object-article/view/id/148894/title 

(
2
  www.aliftaa.jo/index.php/ar/decijiory/show/id/140(:  أنظر الرابط االتي:  

(
3
 .32/5/0200امام وخطيب مسجد، عمان،  -ي اجراها فريق الدراسة مع الشيخ مصطفى ابو رمان(: خالل المقابلة الت 
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ر ال يداني الشيدة من انتهاكات لحقوعهم المدنية بسبب انتمائهم المذهبي ولكنهم مبدأومن حيع ال 
سوء عن محرومون من ممارسة حرياتهم الدينية والتدبير عن شدائرهم يسباب سياسية وأمنية؛ عالو  

ال هم المجتمدي لهم واالستقطاب المذهبي الذي بات سمة مميال  للمجتمدات المسلمة بما  يها 
 تمّ ايردني. المج

 
  جزء من النسيج الوطني االردني :ثالثاً 

الذين تمت مقابلتهم من من الجماعات الدينية المستهد ة و  امة اجماع كبير بين سائر االشخا 
يدتقد كاير من حيع  جانب  ريا الدراسة على انهم جالء من النسيج االجتماعي الوطني االردني

عية وسياسية بيئة اجتما ي ات من غير االسالم انهم يندمون داالشخا  المنتمين الى ديانات ومدتق
ة حرياتهم الدينية على الرغم من بدض المشكالت التي سيبرر ذكرها  ي موضّ مالئمة لهم ولممارس

 الحا.
عن هذا  سرئيس مجمّ الكنائس اانجيلية ورئيس الطائ ة المدمدانية(بهيج عقيل  قسالوعد عبر  

 ي وبالذات ....اننا جسم غريب عن المجتمّ االردني اال  ي بدض االمور ال نشدر " ن االمر بقول
 ( 1س."متدددي الجنسياتالواج  /مسائل الالواج المختلط 

ان  ال " عن ال كر  ذاتها  اشار الحر   يليةمن الكنيسة االنج السيد عماد مدايدة االنائب الساب وعبر
االنتخابات النيابية عن محا ظة مادبا وكان الت يوجد على االطالا اي تمييال  ي الدمل  انا دخلت 

 ( 2س .ا من المسلمين ونجحت"هت علياالصوات التي حصل
يوجد سياسة عامة ت را بين المسيحي والمسلم  وعد وضح النائب غاالي مشربش ذلك حيع عالن " ال

ي الحقوا  را بينهم وبين االردنيين  هم متساوون   والدستور االردني واضح الجميّ سواسية ال
 (3).والواجبات ال را بينهم ال بالدرا وال بالدين وال باللون"

  
اكد على ان  لم يلحظ  (الجماعة الدراليةشيخ عشير  بني مدروف س عجاج مهنا عطا  ي مقابلة مّو 

 ردية كما التمييال ضد االشخا  المنتمين للطائ ة الدرالية بالرغم من وجود بدض السلوكيات 
 الجماعة الدرالية سعشير  بني مدروف(د علي  الكاتب تيسير ابو حمدان من وص هار وهذا ما شد

ذاتهار حيع اعتبر ان الدروال ال يدانون من اية مشاكل من حيع وصولهم الى التدليم والمناصب 
                                                 

(
1
رئيس مجمع الكنائس االنجيلية االردني، ورئيس  طائفة الكنيسة وردت هذه االقوال في المقابلة  التي اجريت مع القس بهيج عقيل (:   

 03/5/0200اريخ من قبل فريق الدراسة  في عمان ، ت.المعمدانية باالردن
(

2
 03/5/0200بتاريخ  ، عمان،من الكنيسة االنجيلية الحرةنائب سابق، –(: مقابلة مع السيد عماد معايعة  

(
3
 04/5/0200(: في المقابلة التي اجريت مع النائب غازي مشربش، عمان، تاريخ 
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والوظائف  ي االردنر وعد عالا بدض االشخا  المنتمين الى الطائ ة الدرالية وجود بدض 
لهم ولمدتقداتهم وا كارهم و ي ة ضدهم الى وجود سوء  هم مجتمدي السلوكيات ال ردية التمييالي

"على الدكس عندما كان يدرف  حيع بينت ايمان الدقيلي. االحوال كلها  ليس هناك اية صدوبات
 ( 1س .الموظف انني درالية كان يقوم بتسهيل مداملتي"

 
دينية غير مسلمة على المنتمين الى طوائف وجماعات   لقد اتضح ل ريا الدراسة حر  االشخا

انهم جالء اساسي واصيل من المجتمّ االردني وانهم ساهموا اسو  بغيرهم  ي بناء الدولة االردنية 
كما  – دلى الرغم من وجود بدض المشاكل التي تتدلا ببدض اال راد المنتمين الى الطائ ة البهائية 

يين  ي االردن ال ئااال ان البه " هائيمقابلة مّ السيد  ارس النديمي احد اعضاء المح ل البجاء  ي 
هون اي تمييال  ي الدملر وحالهم حال سائر المواطنين االردنيين وهم يدلنون ايمانهم دون خوف يواج

 ( 2س"او وجل ودونما مضايقة من المجتمّ.
 
ر وباالخ  مّ اشخا  ال ينتمون الى هذه لدديد  التي اجراها  ريا الدراسةكش ت المقابالت او 

عات بمن  يهم مس ولون رسميونر عن وجود روح متسامحة ومن تحة االاء وجود جماعات دينية الجما
غير مسلمة  ي االردن وحر  على انهم مكون اصيل من مكونات الحيا  االجتماعية والاقا ية 

رئيس دائر  حقوا االنسان  ي والار   والدينية  ي االردنر  قد اشار القاضي السيد علي المسيمي
 ني مقابلة اجراها مد   ريا الدراسة الى  الددل

المحاكم   ان القضا  ال يميالون  ي ادائهم لدملهم بين اي شخ  على اساس الديانة او المدتقدر "
ن را بين شخ  واخر لدينا عانون مدني  م توحة للجميّ وهناك ن  دستوري  ي عضائنا وتداملنا ال

 يوجد اعتبارات دينية... ين  وجنس  ولون  الوجنائي يطبا على الجميّ بغض النظر عن عرع  ود
الكريم والكتاب المقدسر  القرونوان المحاكم االردنية عند استقبال الشهود يكون امامها ن واستكمل عول 

 اذا حضر امامها اي شخ  ينتمي الى الديانة البهائية او الهندوسية او البوذية او كان ال دينياا  ان 
ن او الكتاب المقدس وعند تقييمها على اساس ان  حلف على القر  ننظروال المحاكم تستمّ لشهادت ر 

 . "ام ال ولكنها تقيم انطالعا من االسس والمدايير ذاتها التي تقيم الشهادات االخرل على اساسها
 

                                                 
(

1
 02/5/0200بتاريخ..، في منطقة االزرق، راسة (: من مقابلة مع ايمان العقيلي من الطائفة الدرزية اجراها معها فريق الد 

(
2
 .04/5/0200(: في المقابلة التي اجريت مع فارس النعيمي من الديانة البهائية، في عمان بتاريخ  
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التي أجريت مد  على أن ن  كما اكد السيد محمد الرعود امين عام والار  االوعاف حتى تاريخ المقابلة
دن دولة حضارية ودولة عانون ويوجد  يها غير المسلمين من مسيحيين واصحاب الدقائد " االر 

واال كار االخرل  نحن نحترم الجميّ ونمد يد الدون للجميّ  االسالم لم يمنّ على االطالا التدايش 
ابلغ الديني مّ الطوائف االخرل على الدكس  قبل  تر  المنية اطلا الملك عبداهلل اسبوع الوئام وهو 

من عضية تقارب المذاهب واالديانر والوئام هو حالة من الديش الذي يجسد حالة واحد  وهو ما 
نشدر ب   ي االردن بقيادت  الهاشمية.....". واضاف الرعود حول الكنائس المسيحية  " نحن نحترم 

 ي  الكنائس  االسالم ضمن لهم حا الديش  ي المجتمّ االسالمي وممارسة طقوسهم وعبادتهم
اماكنهم بكل حرية ولكن ضمن اشتراطات مدينة ليسير الجميّ  ي ركب متواالن ومنطقي الكل  ي  
يحا ظ على امن البلد وسالمت . ولكن  يما يتدلا بالطوائف االخرل كالدروال وغيرهم من الطوائف 

ول احد االخرل غير المسيحية التدامل مدهم يكون و ا منظومة عانونية دستورية ال يتددل وال يتغ
على احد ولكن مظلة جميّ االديان هو الدستور نحتكم ب ر ونحن نديش  ي دولة القانون دولة مدنية 
عصرية..ن تخر  ي االردن بوجود هذه المنظومة المتكاملة من التشريدات التي ضمنت للجميّ حا 

 الديش بكل حرية." 
 

خطباء باالساء  الى الديانة البهائية  ي حول شكول احد البهائيين ل ريا الدراسة عيام احد ال هو ي رد
احد خطب  اكد الرعود على ن " ان هذا االمر اليجوال وال يجوال ذكر اي  ئة على المنبر على 
االطالا مهما كانت والقرون يحذرنا بقول " وال تسب الذين يدعون من دون اهلل بغير علم "ر  نهانا 

اك شكول بهذا الخصو  نحقا  ي ذلك ونتخذ اجراء القرون ان نسب الك ار على المنبر واذا كان هن
 وسبا حققنا مّ الدشرات من الخطباء على مواضيّ مختل ة وتم توعيف البدض منهم" .

 
 ر اما على صعيد وسائل االعالم
خبار الجماعات الدينية غير المسلمة  ي االردن اتغطية  ي  اضد دلت الدراسة على ان هناك 

ن يقتصر التغطية االعالمية على تغطية االخبار البروتوكولية للمسيحيحيع ت ؛ولش ونها المختل ة
 . بالذات أعيادهم واحت االتهم الدينيةو 
 

ل ريا  المدير الحالي لم سسة االذاعة والتل اليونكما اكد السيد رمضان الرواشد    االذاعة االردنية
ة اتهم او مدتقدهم  االذاعمّ المواطنين على السواء بصرف النظر عن ديان نتدامل"  الدراسةن
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واضاف نحن احدل الكنائس المدتمد ر من بالطوائف المسيحية  االردنية تبع عداس االحد الخا 
 نستضي هم كرجال دين  ي البرامج الوطنية واالعياد الوطنية و ي المناسبات الدينية الخاصة بهم لكن

الذاعة والت اليون لو تقدم احد بخطة مشكلة لدل م سسة اال يوجد أي اليوجد برامج خاصة بهم واكد 
 ". مج من هذا القبيل حتى هذه اللحظةلبرنامج خا  بالمسيحينر وان  لم يخطر ببال   كر  برنا

لبرامج الواائقية التي تدرضها الم سسة التي ا" ن االذاعة والتل اليون م كدا على انواستطرد مدير 
 يينر وعد عرض التل اليون االردني  ي برنامج واائقيديرها ال مانّ لديها من تناول الدروال والبهائي

خا  بمنطقة االالرا لحيا  الدروال واقا تهم ودينهمر وجرل تناول ذلك من باب الاقا ة المحلية ال من 
والحديع لمدير االذاعة  -لم يتطرا للبهائيين الن   -كما ذكر –منظور ديني ولكن هذا البرنامج 

(  ردا وغير مدترف بهمر ولكن ليس هناك اي مانّ من الحديع 123ال يتجاوالون س –والتل اليون 
 ." لى توظيف شخ  ينتمي الى البهائيةعنهم وليس لدل م سست  اي اعتراض ع

 
تناول مشكالت الجماعات الدينية تعلماا ب ن برامج االذاعة والتل اليون كما تبين ل ريا الدراسة نادراا ما 

 رغم أن هناك مشكالت حياتية ومديشية  دترف بها. ي االردن وباالخ  الجماعات غير الم
نسانية واضحة للديان يداني منها مواطنون أردنيون بسبب انتمائهم الديني إال أن وسائل ااعالم  وا 

 دلي سبيل الماال ال نجد أية إشار  لموضوع البهائيين  رالمختل ة ال تتناولها وال تسلط الضوء عليها
 ب ديانتهم. وما يلحا بهم من مشكالت بسب

 
كما أن المشكالت التي تنش  بسبب الممارسات الرسمية  ي حالة الالواج المختلط بين الوجين من 

كما تنددم ااشار  يعياد هذه الجماعات  رطائ ة غير مدترف بها ال ذكر لها  ي هذه الوسائل
 ومناسباتهم باستاناء المسيحيين الموجودين  ي ايردن. 

 
حر  على مواكبة ايحداع والمشكالت تحف اليومية والمواعّ ايلكترونية وعلى الرغم من أن الص

يوما بيومر إال أنها ال تتداطى  ي الغالب مّ المسائل والمشكالت التي تخ  المواطنين ايردنيين 
شمولة بهذه الدراسة؛ ما يشير إلى غياب الت كير  ي مسائل المالمنتمين يي من الجماعات الدينية 

ات وتهميشها داخل وسائل ااعالم المختل ة.   ضال عن أن بدضها ينشر مواد إعالمية هذه الجماع
 وصح ية عد تدالال االستقطاب المذهبي والديني  ي ايردن. 
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 وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية:
جالء اساسي واصيل من المجتمّ االردني ت كيد الجماعات الدينية غير المسلمة على انها وبالرغم من 

ية تخلو من االشار  اليهم هم ساهموا اسو  بغيرهم  ي بناء الدولة االردنية اال ان المناهج التدليموان
 قد   روتاريخ الدولة ايردنية وتطور شدبها وهويتها ايردنيهم كجالء من نسيج المجتمّ والتدريف ب

  نني وسف  .." نر  بني مدروف/الدروالدشيل مام المسلمين الموحدينإ عجاج مهنا عطاالشيخ  أوضح
 قد اكت ت هذه المقررات بااشار  إلى  المدرسيةركتب التاريخ  لغياب ااشار  إلى دور الموحدين  ي

دون  1297لدام  1293عام االطرش الذي حارب من  ااور   ي جبل الدروال بقياد  سلطان باش يامع
 ". ا من الشرح واالست اضةحقهإعطائها 

 
" دائما اشب  الوطن بالطائر ل  جناحين  نلمقابلة التي اجريت مد وبين النائب غاالي مشربش  ي ا

جناح مسيحي وجناح مسلم واذا عطب احد الجناحين لن يطير الطائر وذلك الدين هلل والوطن 
ان المناهج المدرسية تركال على المسلم وتتجاهل المسيحية وال يدطي  للجميّ... واستكمل عول 

ولو عال االستاذ المسلم واخي  المسيحي أمام طلبة الصف  سوف االستاذ جملة تتدلا بالمسيحية 
طبا  قط على المسلم بل هي تنتدطي رد   دل ايجابية وعندما نتحدع عن القيم واالخالا هل هي 

سماء مسيحين  ي المناهج الدراسية وليس ا... واضاف ليس هناك ذكر المطلوبة من المسيحين ايض
 . ي المناهج"  هناك خط  لو تم تناول المسيحين

 
طالب  الدكتور حنا كلداني امين عام مجلس الكنائس  ي االردن والار  التربية والجامدات ان تبدأ  يما 

 " .البوذي من هوالمسيحي او  من هومدر ة المسلم بحاجة الى  بتدريس االديان المقارنة 
 على ضرور  الحديع لتجديد كي للدراسات واالعالم مدير المركال الكااولي/ االب ر دت بدر أشاركما 

 .تدريس الدين المسيحي  ي المدارس الحكومية
 
مناهجنا " بين عاسم الخطيب   ي والار  التربية والتدليم السيد والكتب المناهج إدار مدير  و ي مقابلة 

تبرال االسر  االردنية كنسيج واحد بينهم انسجامر نحن اجتهدنا  ي مناهجنا بدد دراسات مست يضة ان 
المناهج تستند الى عانون التربية والتدليم ... واضاف ..هر كاسر  واحد  لها حقوا وواجبات واحد .تظ

و لس تها ومحددات اليمكن تجاوالها.. وبدد ان تتم كتابة المخطوطة يتم عرضها على لجنة مختصة 
اصحاب ة عضويمنباقة عن مجلس التربية والتدليم وهو مجلس وطني يراس  والير التربية والتدليم و 
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السماحة والمدالي والسداد  والدطو ة وهناك ايضا عاضي القضا  ووالير االوعاف ووالير الاقا ة ووالير 
مناهجنا تدتمد  كذلك ب ن  واضافالتدليم الدالي وبدض ر ساء الجامدات مال الجامدة االردنية 

 لهم حرية تدريسرسهم على عانون الوالار  و لس تها ودين الدولة االسالم واخوانا المسيحين  ي مدا
للمسيحين وهي خاضدة للوالار  الديانة المسيحية و ي بدض المدارس الخاصة تدطي مناهج اضا ية 

  ." ايضا
اال كار المسبقة تجاه بدض بالرغم من وجود بدض الممارسات التمييالية التي ترجّ الى وعلي  و 

ضد عصائية متدمد  إدملية وجود مواعف  ان ذلك ال يدني من الناحية ال الدينية المختل ةر  الجماعات
عالو   رمن النسيج الوطني االردني؛  هم مكون أساسي جماعات هذه الالشخا  المنتمين الى ا

يحرصون كذلك على هذا النسيج رغم مطالبهم بايجاد حلول لبدض المشكالت التي تدرعل  همعلى ان
 ال يجب ان ي هم من ذلك  رهم من المواطنينبحقوعهم وحرياتهم االنسانية اسو  بغير  ةالكاملممارستهم 

يدملون لتقويض الوحد  الوطنية أو لت تيت  ان االشخا  المنتمين الى جماعات دينية غير مسلمة
  .النسيج ايردني بقدر ما يطالبون بممارسة حقوعهم المدنية كمواطنين أردنيين كاملي االنتماء 

 
 تولي المناصب العامة و  العمل والتعليم التمييز في الحصول علىعدم 

لَّ ايشخا  الذين عابلهم  ريا الدراسة أكد على أن إنتماءهم من المسائل الال تة لالنتباه أن جُ 
الديني لم ي ار على ممارستهم لحقوعهم الدمالية والاقا ية و ي مقدمتها الحا  ي الدمل والحا  ي 

الكاتب تيسير ابو حمدان من  شدد د التدليم بااضا ة إلى الحا  ي تولي الوظائف الدامة.  ق
ان الدروال ال يدانون من اية مشاكل  على ذا السياا  ي ه الجماعة الدرالية سعشير  بني مدروف( 

  . ليم والمناصب والوظائف  ي االردنمن حيع وصولهم الى التد
 

تولوا مناصب وعد أشار الكاتب تيسير أبو حمدان إلى عدد من أبناء طائ ة الموحدين س الدروال( ممن 
عيادية  ي ايردن ومنهمن أيمن الص دير ماالن أبو حمدان وشكيب الشوملير علما ب ن رشيد طليّ 

 أول رئيس والراء  ي ايردن كان من الموحدين س الدروال(.
" ان  ال يوجد على  نعبر السيد عماد مدايدة من الكنيسة االنجيلية عن ال كر  ذاتها  اشاركما 

ي الدمل  انا دخلت االنتخابات النيابية عن محا ظة مادبا وكان الت االصوات االطالا اي تمييال  
 التي حصلت عليها من المسلمين ونجحت". 
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ويبدو ب ن احترام حا ه الء ايشخا   ي االلتحاا بالم سسات التدليمية والوصول إلي  وكذلك 
 سات القطاع الخا ر  قدل كذلك م سنما يشما  الحا  ي الدملر ال يقتصر على الم سسات الدامة و 

يين  ي االردن ال ئان البها اء المح ل البهائي " السيد  ارس النديمي احد اعضجاء على لسان 
يواجهون اي تمييال  ي الدملر وحالهم حال سائر المواطنين االردنيين وهم يدلنون ايمانهم دون خوف 

 او وجل ودونما مضايقة من المجتمّ." 

 
عبل ديوان الخدمة المدنية ال يتضمن أية  من ب التوظيف المدتمدموذج طلااشار  إلى أن نوتجدر 

ما يدني أن االنتماء الديني ال  عبر   ل  من حيع المبدأ م رشار  إلى ديانة الشخ  مقدم الطلبإ
 على تولي ايردنيين للوظائف الدامة والمناصب القيادية  ي الدولة. 

 
 
 .شاا  المنتمون للجماعات الدينية اات الصلةالمشكالت التي يعاني منها اال: رابعاً 

بالرغم من عدم وجود تمييال منهجي او واسّ االنتشار تجاه االشخا  المنتمين الى الجماعات 
الدينية المشمولة  بالدراسة ورغم اجواء التسامح التي تبديها الجهات الرسمية االاءهار اال ان الدراسة 

ني منها ه الء وهي مشكالت تنطوي على مخال ات كش ت عن وجود بدض المشكالت التي يدا
اللتالامات االردن الدولية الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوا االنسان المشار اليها سابقار وهي 

ومجتمدية ها تدود كذلك الى ممارسات رسمية مشكالت ترجّ الى التشريّ  ي بدض الحاالت كما ان
دات االخرل الموجود   ي االردنر عالو  على ان جالءا متدلقة بمواعف مسبقة من الديانات والمدتق

من هذه المشكالت مرده الى عدم وعي الكاير من الجهات الرسمية والقائمين عليها لمضمون 
التالامات االردن الدولية المتدلقة بالحريات الدينية وبحقوا االشخا  المنتمين الى اعليات دينية 

 . دم جواال االنتقا  منها بسبب ديانة االنسان او مدتقدهباالضا ة طبدا الى حقوعهم المدنية وع
 

الدينية المشمولة بالدراسة هي  الجماعات المشكالت التي يداني منها ايشخا  المنتمون لهذه 
  المتبدة من الجهات الرسمية وعلى الصديد االجتماعي. مشكالت تشريديةر وأخرل تتدلا بالممارسات 
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ت التي تمكن  ريا الدراسة من رصدها والتحقا من وجودها على النحو ويمكن ايجاال ابرال المشكال
 االتين 

 
 سوء الفهم المجتمعي لمعتقدات بعض الجماعات

يداني بدض االشخا  المنتمين لددد من الجماعات الدينية من سوء  هم مجتمدي مما يندكس سلبا 
ان االخرين يشدرون بانهم  على عالعاتهم االجتماعية  قد ابدل بدض االشخا  ااناء مقابلتهم

جدادهم يديشون  ي االردن منذ عشرات السنين ويحملون رعماا أاشخا  غرباء بالرغم من انهم هم و 
ءاتهم الدينيةر ويبدو ان اكار وطنياا اال ان بدض االشخا  ين رون منهم عندما يدر ون انتما

ئيون اما الشيدة  لم يكن باالمكان االشخا  الذين يدانون احيانا من هذه المشكلة هم الدروال والبها
االطالع على رايهم  ي هذا الش ن الستحالة الوصول اليهم  هم يخ ون مدتقدهم السباب سياسية 

اال ان الشيخ مصط ى ابو  خاصة  ي ضوء الظروف واالستقطابات الحالية التي تمر بها المنطقة.
لشيدي لبناني كان يصلي  ي احد  رمان المهتم بش ون الشيدة ذكر عصة طرد احد ائمة المساجد

المساجد وكان يسبل يدي   قط وعدم السماح ل  بان يصلي مدهمر كما عام بطرد عراعيين ذهبوا 
 للصال   ي المسجد.

 
اشارت االنسة ايمان الدقيليس وهي درالية( انها عندما كانت  ي الجامدة جمدتها باحدل الميالتها و 

عر ت صديقتها انها درالية لم تتكلم مدها ليومين متتاليين ام  ي الدراسة عالعة صداعة عويةر ولما 
طدت عنها اعتذرت لها عن سلوكها واخبرتها ان عائلتها كانت تحذرها من الدروال ولهذا السبب انق

 (1سوخا ت من التدامل مدها.
يال و ي مقابلة اخرل مّ السيد  الكية ابو الكي من الطائ ة الدرالية اكدت على انها تداني من التمي

المجتمدي احيانا عندما " يدر ون انني درالية حيع يحملون بدض المدتقدات الخاطئة عنار كنت 
دائما اسمّ انني غدار  وساحر  وكا ر ر ومنهم من كان ين ر مني وال يداود الحديع مدير وكان هذا 

ي وأنا االمر يسبب الما وحرجا لير وال اعلم من اين ي تون بتلك اال كار أذكر حاداة حصلت مد
أعمل كنت اصلي يوما وعام مديري  ي المصنّ بسحب السجاد  من تحت عدمي وعال لين اذهبي 
الى الدمل دون دجل  انت لست مسلمة وال تدر ين الصال  حينها اضطرت لتوضيح ماهية المذهب 

                                                 
(

1
 .02/5/0200(: في المقابلة التي اجراها معها فريق الدراسة، في االزرق، تاريخ  
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الدالي ومدتقدات  حتى اصبح يتدامل مدي بشكل ا ضل... نحن مسلمون وديننا هو القران الكريم 
 (1س. "حن نختلف  ي ت سير بدض االيات وهذا اليدني اننا غير مسلمينون
 

وذكر عدد من البهائيين كذلك انهم يدانون من سوء  هم المجتمّ لمدتقداتهمر  قد جاء  ي مقابلة 
من البهائيين ان عددا من الجيران الذين يجاورون   ي السكن ير ضون تناول   روديالسيد مجدي 

 (2سدتقدون بان البهائيين سحر  وان عددا منهم عاطدوه وال يتداملون مد .الطدام  ي منالل  وي
  
( وهو شاب ال ديني سنة االاة جامدة طلب عدم ذكر اسم ن " ينظر الناس والمجتمّ الى أذكر سيو 

ديني لدل المجتمّ بان  بال دد اخالعي وليس  كري... حيع يرتبط الشخ  الالالالديني من بُ 
ن عدم تقبل الالدينين او الملحدين هي مشكلة اجتماعية اكار منها مشكلة أخالا.... ويضيف ا

 (3سعانونية  الضغوطات اجتماعية".
وي كد سح( على ذات ال كر  وهو شاب يدمل  ي التسويا طلب عدم ذكر اسم ن " الملحد مرتبط لدل 

لرغم ان علة االخالا الناس بقلة االخالا وان  يشرب الخمر ويرتاد النواي الليلية... ويضيف على ا
ليس لها عالعة بالدين او االلحاد وليس لها عالعة بكونك مسلم او مسيحي او مسلمر  هناك ملحدين 

 ( 4سون باخالا عالية مال بدض المسلمين والمسيحين".ديتمت
 

بين غالبيتهم انهم لم يسمدوا  و ي استطالع الشارع الدام حول الجماعات الدينية غير المسلمة
ن يددون مسلمين وجاءوا من الحبشة ولديهم مدتقدات اسالمية ان البهائيياحدهم " ئيين وذكر بالبها

كما جاء  ي مقابلت  ايضا ان  ضد  بهائي ح اية اخت  ك ن  يالني بها." سيئةر  ماال إذا لبس شخ 
هم.   االخو  يتالوجون من بدضعهم كمواطنين الن مدتقداتهم سيئة ..... تمتّ البهائيين بكا ة حقو 

كما  ؟ ي   ي الدروال عال ليس لهم دين والشخ  الذي ليس ل  دين ماهي مدتقدات  بالحيا أر  وحول
ينشرها كما و ن اليدني ذلك ان يتطاول بديانت  عال  ي ذات المقابلة انا مّ كل شخ  ياخذ حق  ولك

 ( 5س ."يريد
 

                                                 
(

1
 .02/5/0200سة في االرزق، تاريخ (: في المقابلة التي اجراها معها فريق الدرا 

(
2
 ..0/1/0200(: في المقابلة التي اجراها معه فريق الدراسة في عمان، تاريخ  

(
3
 .03/5/0200في عمان بتاريخ  طالب سنة ثالثة في احدى الجامعات االردنية،(: في مقابلة اجراها فريق الدراسة مع شاب ال ديني، 

(
4
بتاريخ ،سة مع شاب ال ديني،يعمل في مجال التسويق في احدى المؤسسات االردنية، في عمان في مقابلة اجراها فريق الدرا(:  

03/5/0200. 

(
5
 عام يعمل في شركة ازهار، تمت المقابلة في عمان 02(: شاب عمره   
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ن و " البهائيون اصلهم مسلمن جاء ما ي تي ن عاما يطبيب اسنان يبلغ من الدمر خمسمّ  و ي مقابلة
الطبيب المذكور  عال ذاتها المقابلة و ي ...دين االسالميانشقوا وكونوا طريقة خاصة  ي ال همولكن
الشيدة هم من تشيدوا لسيدنا علي ويقولون ان الرسالة كانت من االولى ان تنالل على سيدنا علي  أن

ن الصحابة ابو بكر وعامان وسيدتنا ولكن لديهم موعف م ونوليست على سيدنا محمد هم مسلم
 عائشة. "
ن " انا مّ اعطاء البهائيي ي مقابلة مدها ن  عام  91 تا  من سكان اربد تبلغ من الدمر   وأكدت

 حا االعتراف بهم كديانة واعطائهم حقوعهم المدنية  هذا حا لهم كالمسلم والمسيحي".
 

طائ ة الروم عاما من  09  تبلغ من الدمر  قد ذكرت عبير وهي  تا باانجيلييناما ما يتدلا 
لديهم تحريف بالدين....يوجد اساسيات للدين اليجوال الشخا  يدملوا لهم  اراوذكس" اانجيليون

ديانة خاصة وخاطئة..... ال اعبل االرتباط بشخ  من الطائ ة االنجيلية الننا كا كار دين سنكون 
 كمستقبل لالوالد ال يصلح". رت اانا انمتباعدين عن بدض واتوعّ ان  لن يكون بي

عتراف المّ ا"   ي مقابلة مدها أنها عاما 09تبلغ من الدمر وأبدت  تا  تدمل  ي مجال الصحا ة و 
بجميّ االديان الن  من اال ضل ان يدرف كل شخ  ما هي ديانة االخر كي يحدد طبيدة النقاش 

 ومدر تها". بالديانات تدريف يما بينهم بخاصة  ي ديانت ر حتى يصبح 
 

ين ذكر احدهم " تداملت مّ شخ  ملحد ولكن وجدت صدوبة  ي التدامل مد  الن  يوحول الالدين
ي هم شيئ بالحيا  وكل شيئ عنده ال يوجد اهلل ولكن تجربة كانت جدا سيئة وكان يحاول اعناعي  ال

يدة  ي االردن س ال  حول الش ولدل ...اعتنّ  ي كالم  على االطالا  ي بدض االمور ولكني لم
عال انهم ي منون بان الوحي كان يجب ان ينالل على سيدنا علي وليس على سيدنا محمد ويكرهون 

 ( 1 سالسنة".
ويين السيد ابراهيم غرايبة الباحع والكاتب ان المجتمّ  ي مسالة الدين غير متسامح مّ بدض  

مّ بدضهم  نلشيدة اليتسامحو البدض اليوجد تسامح مّ الالدينين وال حتى مّ المذاهب السنة وا
انواع انتهاكات التسامح على  أالبدضر اليوجد تسامح بين المسيحين بدضهم البدضر لكن اسو 

االطالا تتمال بالمسلم يتقبل المسيحي  ي حالة جيد  من التدايش االسالمي المسيحي لكن  ال يقبل 

                                                 
(

1
 .عمان عاما، 01عمره  مسلم، شاب  (
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عام سلم ويتدايش مد  لكن اذا والدكس ايضا المسيحي يتقبل الم ران يغير مسلم دين  الى مسيحي
 يظلم بقسو  شديد   ي المجتمّ.لكان ل و اصبح منبوذيير ديانت  يغبتمسيحي 

 
يصدب القول بان سوء ال هم المذكور يولد عن اا مجتمدياا ضد ه الء االشخا   ي االردنر ولكن  عد 

هذا سبب  االساسي ينتج  ي حاالت محدد  جدا ممارسات مجتمدية تمييالية ويظهر ان سوء ال هم 
عدم نشر تداليم ومدتقدات مختلف الجماعات الدينية الموجود   ي االردن لدموم الناس وعدم ادراجها 
ضمن المناهج التدليمية والبرامج التل اليونية واالذاعية  ليس هناك تدليم مشترك لسائر الاقا ات 

ن سوء ال هم واردا  ي بدض الحاالتر والديانات والمدتقدات التي يتبناها االردنيون وبالنتيجة سيكو 
خاصة وان ال هم المشترك يساهم  ي بناء الوحد  الوطنية واجواء التدددية والتسامح داخل اي مجتمّ 

 ويدالاله
 

 التداالت االمنية
امة مس لة ال تة للنظر  ي مجمل المقابالت التي اجراها  ريا الدراسة وهي ان عددا الباس ب  من 

دينية المشمولة بالدراسة عبروا عن عيام دائر  المخابرات الدامة الللجماعات االشخا  المنتمين 
 بسبب نشاطهم الديني. بتدقبهم واستدعائهم

 
ان عددا منهم يتدرض الستدعاءات امنية من عبل المخابرات  قد ذكر  قد ذكر عدد من البهائيين 

تدعت  عبل عامين وسالوه عن البهائية السيد مجدي  رودي من البهائيين ان دائر  المخابرات الدامة اس
وعن اي نشاط يقوم ب  لدعو  اشخا  اخرين لالنضمام الى الدين البهائي واكد مجدي على انهم لم 

  ي اجراء وان استدعاءه كان مجرد تدبير امني.يتخذوا بحق  ا
 

نيسة االتحاد ر  قد ذكر السيد حابس الندمات وهو من كة على البهائيينمنيوال تقتصر التدخالت اال
انهم يدانون احيانا من تدخل دائر  المخابرات الدامة واستدعائها  رالمسيحي التابدة للكنيسة االنجيلية

مد  ان   ي احدل المرات التي استدعت  بها دائر  المخابرات  لهمر  قد اوضح  ي المقابلة التي جرت
لهم عن المسيح وان  هو تحداوا ل  عن شخ  اجنبي ذهب الى الط يلة واخذ يبشر ويتحدع 

شخصيا وال كنيست  يدر ون ر ومّ ذلك   ن الدائر  نظرت الى نشاط  المذكور على ان  انجيلي ويتبّ 
الكنيسة االنجيلية  المشكلة هي ان  بسبب عدم االعتراف باالنجيلية وعدم وجود مجتمّ انجيلي 



 

 

32 

الى االنجيليين من عبل اجهال  مدترف ب  رسميا  ان اي نشاط تقوم ب  مجموعة من اال راد ينسب 
الدولة والمخابرات الدامة وعد اكد السيد ندمات بالمقابل انهم كانجيلين يدلمون انهم يديشون  ي 

 (1س.ويدر ون تماما ان التبشير  ي هذا المجتمّ خط احمرالمجتمّ االردني 
 

 ناالنجيلية ر ض ذكر اسم الطائ ة مسلم اعتنا الديانة المسيحية وينتمي إلى أكد ل ريا الدراسة كما 
"تم استدعائي الكار من مر   قط الني لست من التيار المتدارف علي  ويسالوني ذات االسئلة  ي كل 
مر  وكنت صريح مدهم  انا انسان ا كر ولي الحرية باالختيار والر ضر هناك الكاير من المضايقات 

المخابرات الني كنت اذهب الى طلبتني  1221نر   ي عام يوتحديدا على المسيحين االنجيلي
ن وتحديدا غير مرغوب ب  من الكايري اكون شخص  ي شخ  لدي  هذا ال كر يالكنيسة 

 (2سالمخابرات".
 

 إدراج الديانة في الوثائق الرسمية
من  ان ادراج الديانة  ي كل من البطاعة الشخصية وشهاد  الالواج وشهاد  الميالد هو امر م روض

اختياريا  ي االردنر وحتى لو كان اختيارياا  ان  يخالف المدايير الدولية  مراأ وليس عبل الحكومة
هناك خانة مخصصة أعاله المدمول بها على النحو المذكور سابقا   ي الواائا الاالاة المذكور  

 االنجيليون يذكر  ي  .المدترف بها كاالسالم والمسيحيةلديانة الشخ  وال يذكر  يها اال الديانات 
ئقهم انهم مسيحيونر والدروال يسجلون كمسلمينر والبهائييون تترك خانة الديانة  ي هذه الواائا واا

مدر تهم من عبل اآلخرين ايمر الذي  مما ي ضي الى ارغة ويكت ي بوضّ نجوم او شرطات امامها 
ائا  موضوع إدراج الديانة  ي الوا عد يجدلهم عرضة لسوء ال هم المجتمدي المشار إلي  أعاله.

الرسمية يمس  ي المقام ايول البهائيين الذين تترك الخانة  ي حالتهم  ارغةر ما عد ي ضي  ي بدض 
 الحاالت إلى حرمانهم من ممارسة حقوعهم المدنية كالالواج.   

 

                                                 
(

1
 .03/5/0200، عمان،ي االردن واالراضي المقدسةالرئيس الروحي للكنائس االتحاد المسيحي ف (: القس حابس النعمات، 

(
2
  عاما ، حاصل على شهادة االدب االنجليزي. 55 عمره، تاجر، يعمل  مسلم اعتنق الديانة المسيحية(:  
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ان  حتى بدايات الامانينات من القرن  ي حين ذكر عدد من االشخا  البهائيين الذين تم مقابلتهم 
ئر  االحوال المدينة تذكر  ي شهادات ميالد البهائيين عند خانة الديانة " البهائية" الماضي كانت دا

 (1س.تتركها  ارغةولكنها بدد حوسبة الدائر  غدت 
 
خانة   درج  يها عندوم 1223ئي صادر   ي عام وعد حصل  ريا الدراسة على شهاد  ميالد لبها 

 ي لالشتراك دراسة على بطاعة جلوس طالب حصل  ريا ال اكم رالديانة ان الدين هو البهائية
 دين المشترك بهائي. أن مذكور  يها 1227امتحان شهاد  الدراسة الاانوية الدامة لدام 

 
ون الذين موالمسل راما الالدينيون  يذكر  ي واائقهم انهم مسلمون او مسيحيون بحسب ديانة ابائهم

 ديانة غير االسالم ويدتنقون االسالم ام يدودونيغيرون ديانتهم او االشخا  االخرين المنتمين الى 
اال ان  ومن الناحية الرسمية ليس هناك ما يمنّ ر بال ديانة (بالسالى ديانتهم االولى  يذكر انهم 

ون من اعالن عدم انتمائهم الية ديانة  يسجل  ي واائقهم انهم بال ولكن عيامهم بذلك ليس يالالدين
عدد كبير من حقوعهم المدنية  حرمانهم من ممارسة صا منهم على عدممن الناحية الدملية حر اا يسير 

( من عانون االحوال الشخصية 91الماد  سحيع نصت وبالذات اذا كانت ديانتهم السابقة االسالم 
كما  ي ال قر  ب منها على " ال توارع مّ اختالف الدين  ال يرع غير المسلم المسلمر  9313لسنة 
لقانون ذات  ترتب  سخ عقد الالواج اذا ابت رد  احد الالوجين سواء عبل من ا( 149سالماد  ان 

 الدخول ام بدده مّ مراعا  اجراءات مدينة اذا كانت بدد الدخول.

وال يتضمن عانون االحوال المدنية نصوصا صريحة تشترط وضّ الديانة  ي الواائا المذكور ر ولكن 
   )2(.الممارسة درجت على ذكرها  يها

الدائر  القانونية التابدة لدائر  ايحوال المدنية والجواالات ل ريا الدراسة  يد احمد ملكاوي رئيسوبين الس
شكل الهوية مدتمد حسب تدليمات ون  " ن 15/1/9319 ي المقابلة التي أجريت مد  بتاريخ 

ل من من عانون االحوال المدنية التي تبين ان للمدير ان يصدر عرار يحدد  ي  شكل  ك 43الماد  
وأضاف ...البطاعة الشخصية ود تر الدائلة ومحتول كل منهما والبيانات الواجب ااباتها  ي اي منها.

ر  هذا ن  الهوية ال نستطيّ التل ظ  ي ذلك عندما نتحدع ب لغاء الدين ااسالمي على ن "الملكاوي
                                                 

(
1
 .02/2/0200(: السيد يوسف مهركاني، من الطائفة البهائية، في عمان بتاريخ  

(
2
وضحت في تقريرها الدوري الثالث للجنة المعنية بحقوق االنسان ان " االشارة للديانة في (: تجدر االشارة الى ان الحكومة االردنية ا 

البطاقة الشخصية يرجع لغايات انتخابية نظرا لتمتع هذه االقليات بكوتا في مجلس النواب والبطاقة الشخصية هي المعتمدة في 

 CCPR/C/JOR/3,.30/3/2009, Para.132االنتخابات. انظر الوثيقة 
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بهدف التمييال  ي  ماد  بالدستور دين الدولة ااسالم ال نستطيّ إلغا ه عن الهوية وهي موجود 
بين المسيحي والمسلمر  الديانة على البطاعة الشخصية  ةالمدامالت وعقود الالواج  ي المحاكم الشرعي

ين ااسالمي يحترم باعي هي من البيانات االالامية المهمة لوجود أكار من ديانةر والد
واستطرد  .…تمييال المقصود بتضمين الديانة هو التدريف بالشخ  وليس هد ها ال....الديانات
الديانات السماوية هي االع ااسالم والمسيحية واليهودية..باعي الديانات يوجد ناس يسمونها  عائالن

مدتقدات..ال شيء لدينا اسم  الديانة البهائية مدترف بهار لم تصدر ويدترف بهار ..ال نضّ الديانة 
حيع كانت  1277عانون  ي عام نش ت دائر  االحوال المدنية بموجب  ..وأضاف شخ "بال" يي 

 الدمل بنظاموبالتالي تنقل الى الواائا كما هي.. لكن بدد  الوعائّ تسجل يدويا على السجالت
الحوسبة تم ترحيل السجالت اليدوية الى الكترونية التي حصرت الديانات الرئيسية الاالع المسيحية 

تغيير ن أ.. وبين ملكاوي يانة للبهائيين.رطة  ي خانة الدشَ إدراج تم وعندها واالسالم واليهودية 
  ."يكون بقرار من المحكمة الديانة

 
 الحرمان من حقوق مدنية بسبب عدم االعتراف بالديانة او تغييرها

من اكار المشكالت التي تواج  االشخا  المنتمين الى عدد من الجماعات المشمولة بالدراسة حّدية 
المدنية االساسية بسبب عدم االعتراف بالديانة او المدتقد  هي حرمانهم من ممارسة عدد من الحقوا

ويقصد باالعتراف بالديانة إعرار السلطات ايردنية بوجود هذه الديانة على المستول او تغييرهمار 
الرسمي والقانوني. والديانة البهائية غير مدترف بها  ي ايردن بسبب أنها تخالف الشريدة ااسالمية 

نبيا جاء بدد الرسول محمد صلى اهلل علي  وسلم وأن  ليس خاتم النبيين والرسل كما بقولها أن هناك 
 (1س.جاء بها

المسيحي الذي يدتنا الديانة االسالمية تحقيقا لهدف ما مال الالواج او الطالا ام يدود الى ديانت  و 
 ئ  .المسيحية يدد مرتدا وبال دين  ي قد عددا من حقوع  المدنية كاالرع وحضانة ابنا

 
( عاماا يصبحون مسلمين ويستمرون باسالمهم رغم 11من هم دون الد سمان ابناء المسيحيين كما 

. او الدود  الي ر ة والدهمحضان  أن يشملوا ب يكون بمقدورهعود  ابيهم الى المسيحية ولهذا السبب ال
اصبح  المسيحية ايولى اسالم  بالوجة مسلمة ولم يطلا الوجت  واالخطر من هذا ان  ان تالوج بدد

                                                 
(

1
أنظر الرابط على الرابط االتي:  0221انظر فتوى دار االفتاء عام  (:  

 www.aliftaa.jo/index.php/ar/decijiory/show/id/140االتي:
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متددد الالوجات بالنسبة للمسلمين  ان ارتد اانية الى المسيحية تسقط حقوع   ي ارع الوجت  المسلمة 
وال تدود الوجت  ل ر وان تو ي  ان الوجت  وابناءه منها لن يكون بمقدورهم االنت اع من الضمان 

ى ذمت  كالوجة بمجرد ارتداده بسب أنها ال تبقى عل ستحا لهم  ي الحالة الطبيديةاالجتماعي الذي ي
عالو  على ان ن  للالوجة وايشخا  المدالين من ر  قانون الضمان االجتماعي يمنح حا االنت اع م

 حقهم  ي االرع.الذين بقوا على ديانتهم المسيحية المسيحي الذي يدتنا االسالم ست قد الوجت  وابنا ه 
 

سنة تحول والده من 10ط ل مسيحي عمره  هوو  س الذي ر ض التصريح باسم  الحقيقي ( يقول نايف
 نعمان  ااناء مقابلت  مّ  ريا الدراسة خارجاالسالم الى المسيحية 

"كتير استغربت لما اسمدت بالديانة المسلمة وصرت اعيط وصرت احكي ان  هذا االب بلدب  
الني اي بدين ......بيحكولي استنى خمس سنين بترجّ مسيحي..... لما اروح على المحكمة وتس

ديانة بدك مسلم وال مسيحي بحيكلهم مسيحي الن  اذا اعطوني بالمدرسة امتحان  ي الديانة المسيحية 
 .بحل  بسرعة بدعيقة واحد ر انا مابحب ديانة ابوي بحب ديانة امي احسن "

 
وهي  التصريح باسمها الحقيقي تر ض  ريا الدراسة عبل منوتقول ام نايف ااناء المقابلة مدها 

 أنها ن يحية إعتنا الوجها االسالممس
ر دت عضية على الوجي وطلبت الطالا من  من المحكمة الكنائسية وطلبت حضانة االط ال " 

والن قةر و ي المحكمة بدد ان اطلدت على االوراا تبين لي ان االب تم تغيير ديانت  من مسيحي 
حية يدتبر من يحول ديانت  من الى مسلمر هذا االمر سهل عملية االن صال  بحسب الديانة المسي

... لم اكن اعلم على االطالا بتغير المسيحي الى مسلم الواج  باطل وت را المحكمة بين االالواج.
.  ...ديانة الوجي ولم يبلغني احد ت اجئت عندما عال لي احد اعاربي ان الوجي تم تحويل ديانت  

صدار د تر عائلة وشهاد  ميالد ستال وتستكمل ام نايف حدياها ذهبت الى دائر  االحوال المدنية
البنائي النني ال املك هذه الواائا  طليقي اخذ مني جميّ االوراار و ي دائر  االحوال المدنية عالوا 

يرهم للديانة اذا يعام كي يتم تخ 11لي تستطيدي اصدار هذه الواائا بدد تجاوال االط ال عمر 
ة المسيحية....شهاد  الميالد االم يبقون على الدياناختاروا والدهم يصبحون مسلمين واذا اختاروا 

القديمة مسجلة الديانة مسيحية ولكن اذا تم تجديدها سوف تكتب الديانة االسالمية.... ال اريد 
عام ويحددوا االوالد ديانتهم حيع يوجد عرار بتغيير  11اال بدد ان يصلوا ابنائي الى سن  تجديدها

 " .11االبناء عند وصولهم سن 
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وسي قد حق   " بال دين " عتبارهاو المسلم الذي يدتنا المسيحية سيكون هو كذلك عرضة للرد  كما ان 
 ي االرع من اصول  و روع  المسلمين وال يبقى محت ظا بدالعت  الالوجية بالوجت  المسلمة وال بابنائ  

  وبنات  الذين انجبهم منها.
نتمي الى الطائ ة االنجيلية ومتالوج وي إلى اسم ( س ر ض ااشار اعتنا الديانة المسيحية مسلم وذكر

"  ي يوم اعترحت الوجتي ان تحول ديانتها الى االسالم كي تحمي االوالد النها ستحرم  من مسيحية 
حرمها من أمن الميراع بدد و اتي النها مسيحية  هذا ليس عدل  هي ام اوالدي والوجتي كيف لي ان 

 .وساعمل على تسجيل امالكي باسم الوجتي" حميهم بطريقتي ذلك..ولكني ر ضت وس
 

ومن النتائج االخرل التي تنطوي على مخال ة واضحة للحا  ي تغيير الديانة بمدناه الاابت ل   ي 
مسيحية  عانون ايحوال الشخصية للمسلمين يرتب  ي حالة اعتنااعانون حقوا االنسان الدولي ان 

ين المسلمة ال يجوال أن تكون متالوجة بغير مسلمر  مّ الوجها المسيحي عقد الواجهابطالن االسالم 
بالنسبة للطائ ة   ي  عقد الواجها المسيحي  داالا   ي الوعت الذي يكون من مسلم يمكنها الالواج اانية 

 .التي تنتمي إليها
واالمر ذات  ينطبا  ي حالة اعتناا المسلم للبهائية او الي مدتقد اخر   ي هذه الحالة ي قد الشخ  

 )1(.بدل ديانت  حقوع  المدنية المذكور  اعالهالذي 
 

وعد عبر الكاتب والباحع  ابراهيم غرايبة عن هذا االمر بقول  " الالديني ال يستطيّ الجهر بذلك 
عد يكون موحدا وليس بالضرور  ملحداا  ّ ان الالدينيرا  ما  خو اا من ت ريق  عن الوجت  وابنائ  و 

  ( 2س ." ة محدد اء الى ديانمولكن  ال يرغب باالنت
 

 ن دائر  ايحوال المدنية والجواالاتالدائر  القانونية ل مديرأوضح السيد أحمد ملكاوي كما 
يدتبر محجور علي  بذات  وتسقط حقوع  الن   بردت حكمة الشرعية مأي مسلم يصدر عرار من الان  "

نن ذ اجراءات عرار الحكم  . ونحنمرتد..المحكمة الشرعية تحكم بالرد  وال تحكم ان  اصبح بهائيا.
سلم نسجل ان  أهذا ال يتدلا بالبهائيين..ماال مسيحي و واجب التن يذ بما ورد  ي  شريطة القطدية..

                                                 
(

1
االتي:" تؤكد  02/02/0202(: ذكرت اللجنة المعنية بحقوق االنسان في مالحظاتها الختامية على تقرير االردن الثالث الصادر بتاريخ  

قها بشأن القيود على حرية الديانة بما في ذلك اثار الردة عن االسالم والحرمان من االرث وعدم االعتراف بالمعتقد البهائي اللجنة قل

 باتخاذ تدابير تكفل حرية الديانة" 0224وتعيد التذكير بتوصيتها عام 

CCPR/JOR/CO/4,(27/10/2010) 

(
2
 02/5/0200فريق الدراسة بتاريخ (: جاء ذلك في السياق المقابلة التي اجراه معه   
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مسلم بموجب حجة اسالم ..ويترتب علي  ان  مسلم بكل القيود...وال نضّ نقاط  ي ذلك ولو جاء 
ى هويت  ان  مسلم رغم ارتداده ...اصال حكم بالرد  ال نغير ديانت  بل نضّ اشار  علي ... وتبقى عل

 ون ال يوجد بال... ". بالقان
وعد جاء  ي رد المركال الوطني لحقوا اانسان ل ريا الدراسة أن عدد الشكاول التي تتدلا بالحريات 

( 11وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة بلغ س 9334والحقوا الدينية التي استقبلها المركال منذ عام 
ى مس لة تغيير الدين لمدالجة وضّ اجتماعي مدين ام الدود  إلى الديانة ايصليةر شكول تنصب عل

 مشكالت تخ  ايط ال والتركات.   -كما ذكر المركال –وعد نشا عنها 
 

 عدم وجود محكمة ااصة باالحوال الشاصية لالنجيليين والبهائيين
ل  محكمة خاصة تنظر بمسائل  بسبب عدم االعتراف بالبهائيين واالنجيليين  ان ايا منهما ليس

االحوال الشخصية المتدلقة باالشخا  المنتمين الي منهمار و يما يتدلا بددم وجود محكمة كنسية 
لالنجيليين  ان الحكومة تتشاور مّ مجلس ر ساء الكنائس  ي االردنر الذي يدد بموجب عرار رئيس 

ما يتدلا بالش ون المسيحية  ي االردن المرجدية الوحيد  لكل  91/1/9332الوالراء الصادر بتاريخ 
ولكن ال تتمال  ي  كل الطوائف غير المدترف بها كاالنجيليين وهناك شروط يتدين توا رها باالضا ة 
الى التشاور مّ المجلس وهي ان اية كنيسة جديد  يجب ان ال تتدارض مّ التقاليد والدادات المرعية 

مدترف بها من مجلس كنائس الشرا ن تكون الكنيسية يجب او  ر وان يكون  يها مواطنون اردنيون
أن  . مّ الدلم ب ن االوسط علما بان هذه الشروط ليست محدد  بالقانون ولكن الممارسة درجت عليها

الطوائف المسيحية غير المدترف بها  ي مجلس كنائس الشرا االوسط ومدترف بها  هناك عددا من
 ( 1س.عول السيد جريس حبش على حد من عبل الحكومة مال المورمونس

 
ينطوي هذا الموعف من جانب السلطات الدامة على انتهاك واضح للمساوا  ما بين جميّ اتباع  

الديانات والمدتقدات وعدم جواال التمييال بينهم وعد اشار السيد محمد الرعود امين عام والار  االوعاف 
الار  ليست مدنية اال بالملف الديني االسالمي ان الو  حتى تاريخ المقابلةوالمقدسات والش ون االسالمية 

وان لكل من اصحاب الديانات االخرل مرجديت  الخاصة ب ر و ي الستينيات من القرن الماضي كان 
اسم الوالار  والار  االوعاف والش ون الدينية واالماكن المقدسة ولكن غير المسلمين اعتبروا ان الوالار  

 السبب جرل تغيير االسم.  بهذا االسم ستصبح مظلة لهم ولهذا

                                                 
(

1
 ( جريس حبش، المرجع السابق، ص  
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المجلس القضائي على القضا   ي جميّ المحاكم ودوائر النيابة الدامة ودوائر ادار  عضايا وعد عمم 
الدولة الدمل على ان مس ولية متابدة ش ون الكنيسة ومدامالتها و ا احكام التشريدات النا ذ  هي 

ئس  ي المملكة بماابة الجهة التنسيقية مس ولية الرئيس الروحي على ان يكون مجلس ر ساء الكنا
  (1سلكل ما يتدلا بالش ون المسيحية  ي المملكة.

 
يمكن القول بوج  عام ان االنجيلين والبهائيين الذين ي تقرون الى محكمة خاصة ب حوالهم الشخصية 

لة لها اسو  بغيرهم من الطوائف غير المسلمة ليس لهم كذلك اية مرجدية  حتى والار  االوعاف ال ص
 بهم وال مجلس الكنائس كذلك. 

 
 القيود المتعلقة بالحق في الزواج وتكوين اسرة

بالحا  ي الالواج وتكوين الدينية امة عوائا كاير  تدترض تمتّ االشخا  المنتمين الى الجماعات 
 ر ويمكن إيجاالها على النحو اآلتي ن اسر 

 
 ية ن تنوع النظم القانونية المنطبقة على الدالعات الالوج .1

والى عانون   من حيع المبدا يخضّ االردنيون  ي تنظيم احوالهم الشخصية لشرائدهم الدينية 
 . االحوال الشخصية الخا  بالمسلمين

تتنوع الشرائّ الدينية المطبقة  ي مسائل االحوال الشخصية باختالف ؛ أما بالنسبة لغير المسلمين
تقد من الديانات او المدتقدات المدترف بها  ي الديانات والمدتقدات مادامت الديانة او المد

تشريدات صادر  حسب ة والدروال تحكم احوالهم الشخصية االردنر  المسلمون بما  ي ذلك الشيد
والمتمالة بقانون االحوال الشخصية الذي ينظم  االصول ومستمد  من احكام الشريدة االسالمية

 احوال المسلمينر
اما الطوائف غير المدترف بها مربحسب تددد طوائ هم وملله بينما المسيحيون تطبا شرائدهم

أو الى  كاالنجيلية  ليس لها محكمة كنسية ويلج  اتباعها الى المحاكم الكنسية االعرب لمذهبهم
بسبب ر ض مجلس الكنائس شمولهم بقانون مجالس الطوائف الدينية غير  المحاكم المدنية

 المسلمة.
   

                                                 
(

1
 المجلس القضائي: الرئيس الروحي الية كنيسة هو المفوض بتمثيلها 00/2/0202(: صحيفة الغد، تاريخ  



 

 

39 

االعتراف الرسمي بهم  ليس لهم محكمة خاصة باحوالهم الشخصيةر اما البهائيون  بسبب عدم 
غير الرسمية بحكم الواعّ  الروحانية ويطبقون احكام مدتقدهم على احوالهم الشخصية  ي محا لهم

وليس شكل أحكام عضائية ملالمة   يضهي حلول تتخذ شكل التسويات والتر ال بحكم القانون ؛ و 
عليهم الحصول على أحكام عضائية عابلة للتن يذ من محاكم خاصة  وعابلة للتن يذ. كما أن  يتدذر

 بهم تطبا عواعدهم المدمول بها  ي مجال ايحوال الشخصية.
 

عوائا تدترض كذلك الواج شخصين ينتميان الى الديانة او المدتقد وتبين ل ريا الدراسة أن هناك 
يدتنا البهائية ولكن جنسيت   ذات   البهائي او البهائية  ي حال الواج اي منهما لشخ  وخر

غير اردنية سالواج مختلط(   ن هذا الالواج ال يدترف ب  لدل االحوال المدنية وتمتنّ الدائر  عن 
 استصدار د تر عائلة لهما.

 
( طلبت هي االخرل كذلك عدم االشار  1/6/9319 ي مقابلة مّ عائلة بهائية بتاريخ س 

ائي اردني تالوج من بهائية تحمل الجنسية المصرية السمهمار ذكر الالوجان ان الالوج وهو به
ومذكور على بطاعتها الشخصية انها مسلمة سكان يجبرون  ي مصر على وضّ االسالم كديانة 

الواجهما على الطريقة البهائية ولكن دائر  االحوال المدنية  ي االردن ر ضت  عقدتم لهم(ر و 
خصية  لم يتمكنا من الحصول على شهاد  تسجيل الدقد الن الالوجة مسلمة بحسب البطاعة الش

الواج اسو  بباعي البهائيين ولكنهما لم يحصال كذلك على د تر عائلةر عالو  على استحالة 
حصول الالوجة على الجنسية االردنية الن والار  الداخلية تشترط وجود شهاد  الواجر واضاف 

 ي البطاعة الشخصية وذهبنا الى الالوج " لقد ذهبنا الى الس ار  المصرية لتغيير ديانة الوجتي 
مصر للغاية ذاتها ولكنهم عالوا لنا انهم ال يستطيدون تغيير ديانتها اال اذا كان احد ا راد عائلتها 

 مسجالا كبهائي وعائلتها كلهم مسجلون كمسلمين الن البهائي يسجل جبراا كمسلم  ي مصر" 
 

لن يسجلوا  ي د تر عائلةر وال تستطيّ " ال نستطيّ انجاب اط ال النهم نوأضاف الالوجان كذلك
الوجتي الحصول على الجنسية االردنية وال تستطيّ الوجتي الس ر الن  ال يوجد ما يابت انها 
الوجتير خاصة وانها من اصل مصري وال تحمل اية وايقة تمنحها الدود  الى االردن  ي حال 

  .س رها الى مصر"
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وبهيج عقيل أن هناك مشاكل مماالة تدترض  ومن جانب وخر اكد القسيسان حابس الندمات
االنجيليين االردنيين  ي حال الواجهم من اجانب ينتمون مالهم الى الكنيسة االنجيلية  بسبب عدم 
وجود محكمة كنسية لهم عد يتدذر توايا الواجهم المختلط باجانبر  قد أشار القس بهيج عقيل 

من انجيلية اجنبية تنتمي الى جنسية عربية إلى وجود اكار من حالة تالوج  يها انجيلي اردني 
سسوريا( وتدذر عليهم عند مراجدة دائر  االحوال المدنية تسجيل الدقد والحصول على شهاد  
الواج ود تر عائلة الن االحوال المدنية طلبت منهم كتاباا من محكمة بسبب ان الالوجة غير 

 .بسبب عدم وجود محكمة كنسية لهماردنيةر ولم يكن بمقدورهم الحصول على الكتاب المذكور 
 

ومن المسائل االخرل المرتبطة بالدوائا والمشكالت التي تدترض االشخا  المنتمين الى 
وهم يخضدون الى عانون االحوال الشخصية   نية المشمولة بالدراسة ان الدروالالجماعات الدي

م اال  ي  حالة المطبا على المسلمين محظور عليهم بمقتضى مذهبهم ان يدددوا الوجاته
الطالا او مرض الالوجة كما ان   ي حالة وعوع الطالا النهائي ال تدود المطلقة ابدا الى 

وهي احكام غير موجود   ي القانون المطبا عليهم الذي يجيال تددد الالوجات وعود   ( 1سالوجها
 المطلقة الى الوجها بشروط  ي حالة الطالا النهائي.

 
ليس لهم لحد االن تشريدات او عوانين رسمية تدالج احوالهم ان غير المسلمين  ي االردن 

الشخصية  ما الال االمر محكوما لتقنينات غير رسمية ولقدرات رجال الكنيسة " وهذا الوضّ 
الخا  اي تددد مصادر القاعد  القانونية وعدم ابوتها  ي مسائل االحوال الشخصية لدل غير 

غياب ن  تشريدي يترك ااارا سلبية على عالعات  المسلمين والى حد ما لدل المسلمين و ي
 ( 2ساالحوال الشخصية. " 

 
 
 
 

                                                 
(

1
 (: ورد ذلك في المقابلة التي اجراها فريق الدراسة مع الشيخ عجاج مهنا عطا من الطائفة الدرزية  

(
2
عزمي بشارة " هل من مسألة قبطية في مصر"، المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون،  (: 

علما بأن عزمي بشارة كان يعالج الوضع في مصر ولكن مقولته المشار اليها اعاله تصدق كذلك على الوضع في  50، صفحة 0200

 االردن. 



 

 

41 

 . عدم االعتراف القانوني بالواج البهائيين ن  9

 ي حالة الواج البهائيين  دائر  االحوال المدنية  من الممارست التي رصدها  ريا الدراسة امتناع
ال يتضمن رعم  بمدلومات منقوصة ائلةشهاد  الواجر ولكنها تكت ي باعطائهما د تر ععن إصدار 

 عقد الالواج وال تاريخ  وال مكان  خال ا لما علي  الحال بالنسبة للجماعات الدينية االخرل. 

الدائر  القانونية لألحوال المدنية والجواالات أن الالواج  ي  مديروعد اشار السيد أحمد ملكاوي 
مخالف بحسب عانون االحوال لالواج  ا حالة كهذه " ال يسجل باالصل الن  الواج مخالف 

الشخصية ال يسجلرحتى الطالا اذا كان  ي دولة اجنبية وكان مخالف لتداليم االحوال المدنية 
لدينا ال يتم تسجيل  وال يدتمد لدينا .اذا ورد  ي اي ديانة دون التركيال على البهائية راي ديانة 

سجل على االطالا رال  ي  لدينا ال تخارج المملكة او داخلها غير مدترف  تدقد عقد الواج 
ر ولكن لتسهيل المهمة لالخو  للبهائيبن نصدر لهم د تر عائلة ة او البوذية  ي ذلكينقصد البهائ

 ..ونصدا عقد الواجهم  قط لغاية تسهيل امورهم بص تهم اردنيين.

 
 الحرمان من الالواج بسبب اختالف الدين ن.  0

ي رض على  –كما هي مطبقة ومدمول بها  ي االردن  –بحسب القواعد والممارسات الشرعية 
حيع يحرم على  الرجال غير المسلمين اعتناا االسالم كي يتمكنوا من الالواج بمسلمات

 المسلمات الالواج من اي شخ  غير مسلم.
ر و ي ( 1سلالسالم كي يتالوجن بمسلمين  من الكتابيات وال يشترط بالمقابل اعتناا غير المسلمات

وال يجوال أن تبقى على ذمت   الة اسالم غير المسلمة يجب ان تطلا من الوجها غير المسلمح
 و قا لقانون ايحوال الشخصية المدمول ب   ي ايردن. 

 
ينها ال تدد كتابية؛  تدتنا االسالموبناءا على ما سبا اليجوال للمسلم الالواج من بهائية ان لم 

يجوال للمسيحي الالواج  كما ال . لبهائي والبهائية من اي دينالواج اتجيال  البهائيةالديانة مّ ان 
مسيحي بدد اسالمهار ولكن المسلم ل  ان المّ الوجها يجوال بقاء المسيحية و ال  .ةمسلممن 

  يقترن بمسيحية.
                                                 

(
1
% من حاالت زواج 02% بمعدل 40% الى 03من  0222-0220يحيات اللواتي تزوجن من مسلمين من عام (: بلغت نسبة المس 

%(. هذه االرقام مستمدة من دراسة 50) 0222-0225المسيحيات كما بلغ معدل طالق المسيحيات اللواتي تزوجن بمسلمين من عام 

 وما بعدها.  2جريس حبش، مرجع سابق، صفحة 
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ضمت عائلة بهائية طلبت عدم و ي  تمكن  ريا الدراسة من رصدهار   ي احدل الحاالت الت
تالوج من بهائية سكانت مسلمة وتحولت الى البهائية( وجرل ابرام عقد االشار  السمها ان ابنهم 

الالواج  ي المح ل البهائي ولكن االحوال المدنية ر ضت تصديا الدقد الن الالوجة  ي سجالتها 
مسلمة وبسبب عدم االعتراف بدقد الالواج البهائير لم يستطّ الالوجان استصدار د تر عائلة وال 

ذين أنجباهما الالوجانر واضاف الالوج " ماالالت الوجتي مسجلة  ي د تر شهاد  ميالد لالط ال ال
سنوات  ي مدرسة ؟؟؟  2التحقت ابنتي  " واضاف .تهار وهي بالنتيجة ال تدد متالوجةعائلة اسر 

كمستمدة النها التملك شهاد  ميالد لم تقبل المدرسة تسجيلها بشكل رسمي الن من الواائا 
ي شهاد  الميالد وان استمر الوضّ على حال   لن تستطيّ المطلوبة الستكمال التسجيل ه

لن تستطيّ الحصول على شهاد  التوجيهي وادار  المدرسة  وبالتالي تحاا بالمرحلة الاانويةاالل
 "باستمرار تطلب شهاد  الميالد ولكن احاول تبرير ذلك بحجج كاير .

 
 اضوع غير المسلمين الى قانون االرث االسالمي

االردنية النا ذ  تجدل ارع سائر االشخا  المنتمين الى طوائف دينية غير مسلمة  ان القوانين
مجالس الطوائف عانون ( من 19الماد  س عد ألالمتو . خاضداا الحكام االرع  ي الشريدة االسالمية

عضية تتدلا باموال غير  اي نظر  يال مجلس الطائ ة او اية محكمة عند الدينية غير المسلمة 
عانون ايحوال الشخصية  بتطبياالمت  أل بوصية أو ةتركب تتدلا عدة  ي شرا االردنمنقولة وا

  .على المسلمين  ي هذه القضية يطبا الذي ايردن( عانون شراللمسلمين س
س وائف الدينية غير المسلمة جميدهاطالويترتب على ذلك أن مسائل اارع كا ة المتدلقة ب

 قانون ايحوال الشخصية المنطبا على المسلمين.المسيحيونر البهائيون...( محكومة ب
 

االحتكام  مين ي رض عليهيان كال من الطوائف المسيحية والبهائية وكذلك الحال بالنسبة الى الالدين
ممن الجماعات الدينية  وعد أكد كايرون من المنتمين إلى رحكام الشريدة االسالمية  ي االرعالى ا
على  – البهائيون  ان دياناتهم تشتمل على عواعد واحكام خاصة بهمرمقابلتهم من  ريا الدراسة  تمت

لديهم نظام لإلرع خا  بهمر ومّ ذلك ما الال إراهم خاضدا لقانون ايحوال  –سبيل الماال 
من البهائيين  ي جلسة الت كير  عد طالب السيد يوسف مهركانير و الشخصية المطبا على المسلمين

ب ن يتم تدديل القوانين النا ذ  بحيع  تصبح  9319/ 12/7دراسة بتاريخ المدمقة التي عقدها  ريا ال
  المسائل المتدلقة باارع بين البهائيين محكومة بنظام اارع البهائي.  
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ا لحرية يكون من الددل االستمرار  ي تطبيا هذه االحكام عليهم  ضال عن ان  يشكل انتهاك وربما ال
غير  الى ان هذا الوضّ المسيحين وينظر عدد من االشخا  .هماوممارسة شدائر الديانة والمدتقد 

  (. 1(عادل
ديانة أو  ةوايمر ذات  يقال بالنسبة إلى الالدينيينر  هذه ال ئة من المواطنين ال ترغب باالنتماء يي

مدتقد ر وهي تر ض بالنتيجة أن تحكم مسائلها المتدلقة بدالعاتها ايسرية بقانون ديني وتسدى إلى 
 ن تكون هذه المسائل محكومة بقانون مدني. أ

" اعداد الالدينيين  نأن  ا ة واالعالم طلبت عدم ذكر اسمهادينية تدمل  ي مجال الصح  تا  ال تذكر
  ي المكان الذي أعمل ب   الاا الداملين هم من الالدينيينر كما ان غالبية اسرتي  ركاير  وباالدياد

اال  ..حدياها ال تا  وتستكمل...،الكتاب والصح يين هم الدينيون واصدعائي وعالعاتي االجتماعية من
ان هناك خو ا من اظهار  الدينيت  لوجود تهديد مباشر على حقوع  المدنية واهليت  وت ريق  عن الوج  

حيع ي قد الشخ  حقوع  ببساطة ويصبح مال اي شخ   اعد لقدرات  وحصول  على االرع 
 ن تحصي عددهم". الدقلية..وبالتالي من الصدب ا

 
 عدم االعتراف بالديانة او المعتقد

من المشكالت االساسية التي تدترض بدض الجماعات الدينية المشمولة بالدراسة عدم االعتراف بها 
وبالرغم من ان القانون الدولي ال يجدل من االعتراف شرطا للتمتّ بالحقوا  ررسميا من عبل الدولة

السلطات الدامة  ي االردن ما الالت تربط  حقوا االعليات اال ان ممارسةية و االنسانية والحريات الدين
 ربين االعتراف بوجود الجماعة وممارسة بدض الحقوا والحريات 

ما يدني من الناحية الدملية وجود صور  من التمييال القائم على اساس الدين او المدتقدر وهو تمييال 
  ( من الدستور االردني.6جب الماد  سرسمي ومجتمدي  ي عدد من االحيان ومحظور بمو 

 
مما الشك  ي  ان الدمل ب كر  االعتراف ي ضي الى مشكالت تلحا باالشخا  المنتمين الى الديانة 

االنجيلية  آلنغير المدترف بها ومن الديانات والمدتقدات التي ال تحظى باعتراف رسمي الى ا
ة الى اي دين اخر يصبح مرتدا وبال دينر وعد والبهائيةر عالو  على ان من يغير ديانت  االسالمي

 ي قد جراء عدم االعرار بحق   ي تغيير ديانت  عددا من حقوع  المدنية كما سيرد الحقا.

                                                 
(

1
والرابط  02/5/0200المثال :  منى مخامرة" ارث المراة المسيحية"، مقال منشور في موقع الصوت االردني، بتاريخ  ( أنظر على سبيل 

 هو 

Jordaniannoice.com/web/2012-05-16-12-24-18/21938.html 
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نجيلية عدم وجود مجلس لطائ تهم من االاار التي تترتب على عدم االعتراف الرسمي بالكنيسة اال    
. ايمر الذي يد ّ ايشخا  المنتمون لهذه بها اسو  بباعي الطوائف المسيحية االخرل المدترف

اللجوء لمحاكم كنسية تتبّ طائ ة غير طائ تهم س ايعرب لكنيستهم( محاكم مدنية أو الطائ ة إلى 
 وبالنتيجة تطبيا أحكام ال تت ا تماما مّ أحكام كنيستهم  ي مجال ايحوال الشخصية. 

 
ة مدترف بها  ي كاير من الدول الدربية المجاور  مال ومن الضروري االشار  الى ان الطائ ة االنجيلي

وان وضدها  ي االردن استانائي  الحكومة تشترط لالعتراف بهم على اساس  ومصر ولبنانالدراا 
اعتراف مجلس الكنائس بهم وهو شرط ال وجود ل   ي القانون  غير المسلمة عانون مجالس الطوائف

راجّ الى الخلط بين  –كما ذكر النائب غاالي مشربش  –جيلية ويبدو ان عدم االعتراف بالكنائس االن
االنجيلية الوطنية واالنجيلية  المتصهينة وان هناك سوء  هم لحقيقة الكنائس االنجيلية  ي االردن 
 هي كنائس وطنية ونش ت عبل نشوء االردن سياسيا وال صلة لها بالكنيسة االنجيلية المتصهينة وما 

االنجيلية  ي االردن لو رغبت بانتالاع اعتراف بها من خالل االستقواء بالخارج  ي كد ذلك ان الكنائس
يمندها من ذلك وهي  –كما اكد القس بهيج عقيل  –لحصلت عليها منذ مد  ولكن انتماءها لالردن 

 ت مل بان يكون عرار االعتراف بها وطنيا ولن تلج  الى الخارج لدما احساسها بوطنيتها. 
 

ن  ان عدم االعتراف بوجودهم كطائ ة ينتق  الى حد كبير من ممارستهم لددد يسبة للبهائياما بالن     
 ددم وجود محكمة خاصة بهم تنظر  ي  .لذات تلك المتدلقة بحقوا االسر من الحقوا المدنية وبا

مسائل أحوالهم الشخصية يحرمهم من الحصول على سبيل عضائي  دال للبت بقضاياهم. عالو  
نظر  ي القضايا المتدلقة بهذه المسائل يتم اآلن بشكل ودي داخل الجماعة وال يتم على على أن ال

 أساس عضائي ملالم.   
 

واضح تماما ان السلطات الرسمية ماالالت تغ ل عن التمييال بين االعتراف بالديانة وبين التمتّ 
اف ادا  ت ار  ي ممارسة هذه بالحقوا والحريات االنسانية بما  يها الدينيةر  ال يجوال ان يكون االعتر 

الحقوا والحرياتر وما يحصل  ي االردن هو ان االعتراف يدرعل تمتّ االشخا  المنتمين لديانات 
 اماالالو  –على سبيل الماال  – يون الالدين. دترف بها  ي بدض االحيان لحقوعهماو مدتقدات غير م

التي ت رض عليهم بحكم والدتهم الب  يخضدون  ي عالعاتهم االسرية والالوجية الى احكام الديانة
ينتمي اليها وتذكر  ي بطاعتهم الشخصية كل ذلك بسبب عدم االعتراف رسميا بامكانية وجود 
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اشخا  ال دينيينر  الالديني اذا لم ينسب الى ديانة من الديانات المدترف بها  ي االردن ليس 
ويرجّ كل ذلك  ي المقام يدتقد ب .  بمقدوره ممارسة مدتقدات  وتسيير ش ون حيات  على اساس ما

 ايول إلى عدم وجود عانون مدني ينظم سائر هذه المسائل ويحكمها. 
 

والمالحظ بالنسبة لبدض الجماعات ان الخال ات والحساسيات الداخلية بين هذه الجماعات المنتمية 
راف بدض هذه الطوائف لدين واحد مّ تددد طوائ ها او مذاهبها عد يكون لها اار كبير  ي عدم االعت

للدروال والشيدة واالنجيليين وعلى اي حال  ان عدم  او المذاهب وهذا ما يمكن عول  بالنسبة
شدائر الديانة او المدتقد وينتق  منها بالدرجة ذاتها ال ي ار  ي ممارسة  –لى مايبدو ع –االعتراف 

 سيظهر الحقا.   ار  يها بالتمتّ بالحقوا المدنية االخرل وممارستها كمايالتي 
 

 القيود المتعلقة بحرية اعتناق الديانة او المعتقد
اليتضمن الدستور االردني نصا يدترف بالحا  ي حرية اعتناا الديانة او المدتقد بما  ي ذلك 
تغييرها كحا مطلا اليقبل اي استاناءر وامة مشكالت حقيقة تتدلا بهذه المسالة  المسيحي الذي 

ب كانر ام يدود الى ديانت  المسيحية ال يدد مسيحيا ولكن  يصبح مرتدا وبال يدتنا االسالم الي سب
يدتقد باي دينر عالو  على ذلك امة  ديانة وكذلك الحال بالنسبة الى المسلم الذي يبدل دين  او ال

 يمارس  يها موظ وا االحوال ضغطا على عدد من البهائيين ليسجلوهم كمسلمين.  ردية حاالت
 

الذي  اليها  ي هذا السياا حالة السيد س أ. ش ( التي تمكن  ريا الدراسة من الوصول  ومن الحاالت
بدا ّ تطليا الوجت  كما ذكر هو ذات  امام محكمة عمان  2/9/9336كان مسيحيا واسلم بتاريخ 

الشرعية ولما تحققت  مصلحت  المبتغا  من اسالم  ارتد عن االسالم واعر امام المحكمة المذكور  
بابوت  94/1/9313ير ض الديانة االسالمية وعد عضت المحكمة  ي حكمها الصادر بتاريخ  بان 

 (1س.ردت  وان  غير ذي دين
 

يوجد  " الن  ريا الدراسة   ي مقابلة ل  مّ  ويقول مسلم اعتنا الديانة المسيحية ر ض ذكر اسم  
ية الى المسيحية واشتكى علي  عانون رد  ولكن اذكر حاداة كان لي صديا تحول من الديانة االسالم

رل ماذا سيحدع ل ر  دخلنا على يشخ   ي المحكمة وطلبوه لمراجدتهم  ذهبت مد  الى المحكمة 

                                                 
(

1
 04/0/0200تاريخ،(: قرار محكمة االستئناف الشرعية  
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القاضي وعال ل  انا بالهوية مسلم عال ل  القاضي عول ال اهلل اال اهلل ومحمد رسول اهلل  عال ل  اشهد 
  عطاه مد  االع ايام للدود  الى ديانت  ولكن بقي  ان ال اهلل اال اهلل  قط وان محمدا ليس رسول اهلل

على حال   كان حكم القاضي علي  ان كل عقد  ي حيات  باطل حتى الالواج وااليجار ويصبح 
 بالهوية بال دين" .

حالة احدل الدائالت البهائية التي تالوج  يها ومن االمالة االخرل التي يمكن ادراجها  ي هذا السياا 
من الوجة بهائية كانت مسلمة واعتنقت البهائية ولكن االحوال المدنية ر ضت تصديا الالوج البهائي 

عقد الالواج الن الالوجة  ي سجالتهم مسجلة مسلمة وعد اضاف الالوجان ان الالوج البهائي كانت 
خانة الديانة  ي بطاعت  الشخصية  ارغة سشرطة( ولكن  عندما راجدا دائر  االحوال المدينة لتصديا 

واستصدار د تر عائلة حجال الموظف هوية الالوجة والالوج ور ض اعادتها الى الالوج اال بدد  الالواج
 واستكمل حديا  .ان سجلت ديانت  بها االسالمر وطلب الموظف منهما ان يدقدا عقد الواج شرعي

ئي لم اعم بدقد الواج على الطريقة الشرعية االسالمية الن الوجتي بهائية وانا بها أنني "إال عائال ن
 ."لتداليم ديننا فوهذا مخال

 
ليس يسيرا القول بان حرية اعتناا الديانة او المدتقد بمدناها ومكوناتها  ي القانون الدولي مك ولة  ي 
القوانين االردنيةر  المسيحي الذي يختار ان يصبح بهائيا يملك ذلك نظريا ولكن  من الناحية الدملية 

يرغب باالسالم دينا ليس بامكان   بهار والمسلم الذي السيصبح منتمياا الى جماعة غير مدترف 
والمسيحي الذي  رمن حقوع  تم التدامل مد  كمرتد وسي قد التمتّ بددددينيت  الن  سي االعالن عن ال

 يدتنا االسالم ام يدود الى مسيحيت  سيدد مرتدا بال دين وسينتق  ذلك من حقوع  المدنيةر 
 

عن  هم عميا لهذه المسالة واستيداب واضح البدادها االنسانية وعد عبرت دائر  عاضي القضا  
أسها حينذاك سماحة الشيخ عالالدين التي كان ير  عاضي القضا  ت دائر صدر أواالجتماعية اذا 
المحاكم مقصر  بواجبها  "تدميما للمحاكم الشرعية بان هذه  17/11/9334بتاريخ  الخطيب التميمي

ن االسالمي حيع يلج  كايرون الى المحاكم الشرعية ويطلبون تسجيل تجاه من يرغبون باعتناا الدي
حجج اسالم للوصول الى اهداف دنيوية منها التهرب من االحكام التي تصدر عليهم من المحاكم 
الكنسية او الرغبة  ي الالواج او الطالا وبدد تحقيا الهدف يدمل الكاير منهم على ترك الدين 

حد لمال هذه التصر ات التي ت ار عاضي القضا  على ضرور  وضّ  ولذلك شدد سماحة رسالمياال
 ي واعدنا االجتماعي وح اظا على الحقوا وطالب عاضي القضا   ي تدميم  المذكور المحاكم 
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الشرعية بان تتحقا من مسائل مدينة من بينها ابراال شهاد  براء  ذمة من المحاكم النظامية او 
 . " الكنسية

 
 يانة او المعتقد وممارسة شعائره بالنسبة لبعض الجماعاتصعوبة الجهر بالد

 ان هناك عيودا  اذا كان كل من المسيحي والمسلم يملك ان يجهر بديانت  او مدتقده ويمارس شدائرهر
وعراعيل على ممارسة هذا بالنسب  لبدض االشخا  المنتمين لجماعات دينية مدينة وبالذات 

 . الوارد  أدناه ن  ي بدض المسائلالنجيليياالبهائيين والشيدة والالدينين و 
 
 قد اشار السيد  ر البهائيون اليملكون الى االن تاسيس اي مدبد او مح ل لهم بشكل رسمي وتسجيل      

الى " اليوجد  ي  94/5/9319 ارس النديمي  ي المقابلة التي اجراها  ريا الدراسة مد  بتاريخ 
شكل رسمي ونتمنى ان يتاح لنا ذلك ولكن لدينا االن مركال ب مسجل االردن مح ل خا  بالبهائيين

ومحا ل  مركاليااجتماعي نجتمّ ب   ي االعياد  ي اربد وعمان"ر كما اضاف كذلك ان لديهم "مح ال 
ولكن بشكل غير رسمي وغير مسجلة ودون بناء خا  بها ويجتمّ اعضاء المحا ل الدار   محلية

 ش ون الطائ ة بشكل غير رسمي". 
 
ا  يما يخ  االنجيليين  ان عدم االعتراف بهم يساهم  ي بدض االحيان  ي االنتقا  من ام

جمّ الكنائس االنجيلية ليست مسجلة لدل مجلس الكنائس مممارستهم لهذا الحا  الكنائس التابدة ل
كهيئات دينية  ي والار  الددل استنادا لقانون تصرف ف المسيحية ولكنها مسجلة اسو  بباعي الطوائ

ر وبالنتيجة ستخضّ لضوابط وعيود عانون الجمديات وهي ضوابط وعيود ال االموال غير المنقولة
تخضّ لها لو كانت مسجلة ككنيسة أسو  بالكنائس ايخرل.  ضال عن أنها ستخضّ لرعابة والار  

ال التنمية االجتماعية وعد يتم إغالعها  ي حال مخال ة شروط عانون الجمديات خال ا لما علي  الح
 بالنسبة للكنائس الخاضدة لقانون مجالس الطوائف الدينية لغير المسلمين.  

 
يومية ال تاخذ يضاف الى ما سبا ان االشخا  المدتنقين للبهائية يخضدون لمدايير  ي حياتهم ال

 تهم الدينية والجهر بها او التدبير عنهار وخاصة  يما يتدلا بالدطل واالجاالاتيو بالحسبان مكونات ه
االعياد والمناسبات الدينية بالنسبة اليهمر  االعياد الدينية الوطنية  ي االردن هي ن عيد ال طر   ي

وعيد االضحى ويوم االسراء والمدراجر والمولد النبوير وراس السنة الهجرية وراس السنة الميالدية 
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من أنهما ليسا  رغم إجاال  رسمية للمسيحيين ال صح والشدانين . بينما يدد كل من عيديوعيد الميالد
اما المناسبات الدينية االخرل الخاصة  يتم  يها تدطيل الدوائر الرسمية.  االعياد الدينية الرسمية التي

بالجماعات الدينية االخرل سواء اكانت مسلمة ام غير مسلمة  ال ذكر لهار  البهائيون على سبيل 
مل  ي هذه المناسبات ولكنهم ليس بمقدورهم مناسبة دينية ويحرم عليهم مدتقدهم الد 2الماال لديهم 

الحصول على اجاالات سنوية ان وا ا رب الدمل على ذلكر باالضا ة الى ان  ليس بمقدورهم 
ر  من الضروري أن تتدخل ل هم االجتماعي وربما الرسمي لهماالحت ال باعيادهم علناا خشية سوء ا

سنوية من الدمل  ي أعيادهم الدينية وال السلطات والجهات المختصة لتنظيم حصولهم على إجاال  
  يدني ذلك أن تصبح أعيادهم الدينية أعيادا رسمية أو وطنية.             

ان " و ي مقابلة  ريا الدراسة للشيخ مصط ى ابو رمان المخت  بال را الشيدية وعقائدها جاء 
ن مجرد الت كير بذلك غير وارد الشيدة الموجودين  ي االردن لم ي كروا بانشاء حسينية  هم يدلمون ا

ال يظهر الشيدة بسبب الدوائا االجتماعية " واستطرد الشيخ ابو رمان عائال  ي هذا الصدد عائالن " 
ر كما ان بدض أئمة المساجد اليقبلون االخر [ماالالتربة ] ي االردن  ي صلواتهم بالمساجد شدائرهم 

د رجال لبنانيا كان يصلي مدنا ويسبل يدي  ااناء  قد حدع ذات مر  ان طرد االمام  ي احد المساج
  .الصال 

 
 حرمان بعض الجماعات من تلقي تعليم يتفق وديانتها او معتقدها.

ال ترغم والار  التربية والتدليم اتباع الديانة غير االسالمية من حضور ماد  التربية االسالمية  ي 
قد اكد عدد كبير من البهائيين على انهم درسوا المدارس الحكومية سواء اكانوا مسيحين ام بهائيين  

 ي مدارس الحكومة ولم يتم اجبارهم على دراسة الدين االسالمي وان عددا منهم درسها بمحض 
اختياره وحريت ر كما اشار بدضهم الى انهم  لم يدرسوا الدين االسالمي  ي الصف التوجيهي وجرل 

عبروا عن أملهم  ي ان تدرس الديانة المسيحية ن  انهم اعي المواد اما المسيحيو تقسيم المددل على ب
عرانهم من  من ضمن المواد التي تدخل  ي امتحانات التوجيهي بالنسبة للطلبة المسيحيين اسو  ب

المسلمين وعد اكد الدديد من المسيحين على انهم يدتقدون بان والار  التربية والتدليم ال تمانّ تدريس 
ن المسيحين  ي هذه المدارس علة وتحتاج الوالار  الى كادر للنهوض بهذه المسيحية  ي مدارسها ولك

 المهمة. 
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ن يتلقون  ي مدارسهم تدليما لديانتهم ويت ا مّ تداليم ديانتهم ياما  ي المدارس الخاصة  ان المسيحي
ريس كما انها تقوم بتد تويين القانوني والدمليولهم الحا  ي انشاء مدارسهم الخاصة بهم على المس

 و ا مناهج والار  التربية االسالمية. للطلبة المسلمين الديانة االسالمية
 

مون من تدلم  دياناتهم  ي المدارس الحكومية و وال يتمتّ غير المسيحين بالوضّ ذات   البهائيون محر 
والخاصة على السواء وليس لهم الحا بانشاء مدارس خاصة بهم وال يتمتّ االب واالم باختيار تدليم 

 ديني البنائ  يت ا مّ مدتقداتهم. 
 

م الدولة ب ن تو ر تدليما دينيا لهم  ي المدارس التابدة لها ولكن  يلالمها لدولي ال يلال علما ب ن القانون ا
او بطرا اخرل  ب ن تسمح لهم ب نشاء مدارسهم الخاصة وأن يتلقون تدليما يت ا مّ ديانتهم  يها

تكون الدولة عد انتهكت هذا الحا إن لم تتمكن من تو ير تدليم  وبالنتيجة ال .ليست مرتطبة بالمدارس
ديني للجماعات الدينية الموجود  يها  ي مدارسها الدامة أو الرسمية ما دامت تمكن هذه الجماعات 

   من إنشاء م سسات تدليمية تستطيّ من خاللها تدليم ديانتها يتباعها. 
 

من الدستور االردني اللتين تدالجان موضوع الجهر ( 12( و س14وعلى الرغم من ن  المادتين س
بالشدائر الدينية وحا الجماعات سدون تحديد للجماعات الدينية ( بانشاء مدارسها اال ان حا 

ليس ر يت ا مّ مدتقداتهما من خالل م سسات تدليمية خاصة الوالدين باختيار تدليم الط الهما
 عملياا اال بالنسبة للبهائيين. منصوصاا  علي   ي الدستور وان كان مك وال 

 
 الحرمان من الحق في التعليم بسبب عدم تسجيل المواليد في الزواج الماتلط

امة حاالت كاير  يحرم  يها االط ال من الحصول على التدليم وااللتحاا بالمدارس بسبب انهم ولدوا 
واج واجنبي او اجنبية   ي الال  الب وام بهائيين او انجيليين  ي الواج مختلط او بين اردني او اردنية

 ان االط ال ال يحصلون على شهاد  ميالد بسبب عدم بين اتباع الطائ تين المذكورتين دينيا المختلط 
عمال بتدليمات والار  التربية ر االعتراف بهذا الالواج وبالنتيجة  ان  يتدذر عليهم االلتحاا بالمدارس

  والتدليم.
 من مسلمة اعتنقت البهائية دون تغيير ديانتها  ي هويتها الشخصية(سمتالوج  ذكر احد البهائيين وعد

سنوات وعد التحقت  0سنوات و 2بنتان وان " عمرهن  ل ريا الدراسة طلب عدم ذكر اسم  ان ل 
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مدرسة كمستمدة بسبب عدم وجود شهاد  ميالد لها ولم تقبل المدرسة تسجيلها  ي الالكبرل منهما 
ّ على حال  لن تلتحا بالمرحلة الاانوية وادار  المدرسة تطلب باستمرار بشكل نهائي واذا بقي الوض

 ( 1 سشهاد  الميالد وأبرر لهم عدم احضار هذه الشهاد  بحجج كاير  "
 

 عدم المساواة بين أتباع الديانات جميعها في الدعم المالي الحكومي
ي  حسب وهي مس ولة عن تخت  والار  االوعاف والش ون والمقدسات االسالمية بالش ن االسالم

المساجد وسائر الم سسات الدينية االسالمية الرسمية ولها مخصصات  ي الميالانية الدامة من 
تتبّ المحاكم ر كما لقائمين بادراتها والداملين  يهاخاللها تن ا على هذه الم سسات والمرا ا وعلى ا

 صات  ي الميالانية الدامة منهاالشرعية لدائر  عاضي القضا  ويتم االن اا عليها كذلك من مخص
 يتم اعتطاع رواتب عضا  هذه المحاكم والداملين  يها.  حيع

 
اما المحاكم الكنسية المسيحية وكذلك الكنائس  ليس لها مخصصات مشابهة  ي الميالانية الدامة 
 للدولة  هي تن ا على ذاتها من مواردها الخاصة اذ ان رجال الكنيسة والداملين  يها يتقاضون
 رواتبهم من اموال الكنيسة وليس من الميالانية الدامة وكذلك الحال بالنسبة لقضا  المحاكم الكنسية.

 الدعم او الدون الحكومي يقتصر على الم سسات ذات الصلة بالش ن االسالمي وباتباع الديانة 
جميّ اتباع االسالمية  حسبر وهي مسالة ينبغي االنتباه اليها والدمل على ايجاد حلول تجدل من 

تالامات لاليجوال استناداا  وال ر ي الممارسةن امام القانون و و الديانات الموجود   ي االردن متساو 
االردن الناشئة عن ات اعيات حقوا االنسان المختل ة ان ينت ّ من مخصصات الدولة اتباع ديانة 

 واحد  دون غيرها. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(

1
 خارج عمان  -02/1/0200ه وقد جرت المقابلة بتاريخ (: من مقابلة مع اب بهائي طلب عدم ذكر اسم 
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 ينيةاإلطار القانوني لحقوق الجماعات الد :اامساً 
تشتمل حقوا الجماعات الدينية الموجود   ي االردن من القانونين الدولي والمحلير وعند التدارض 
بين احكام القانون الوطني واحكام عانون حقوا االنسان الدولير   ن االخير  تسمو على االولى عمال 

 نية.بما هو مستقر من عواعد  ي القانون الدولي وباجتهادات محكمة التمييال االرد
 
 حقوق الجماعات الدينية في القانون  الدولي -1

امة مصادر مختل ة ومتنوعة لحقوا الجماعات الدينية ر  هناك صكوك حقوا االنسان الدولية التي 
تشمل االعالنات واالت اعيات الدولية وهناك مصادر اخرل كاالعراف الدولية ومقررات اللجان 

حقوا االنسانر و يما ياتي عرض الحكام االت اعيات الدولية التي والهيئات الدولية المختل ة المدنية ب
 تتناول هذه الحقوا وتشكل االطار القانوني الدولي لها.

 
 االعالن العالمي لحقوق االنسان

( من االعالن لكل شخ  بالحا  ي حرية الت كير والضمير والدين ويشمل هذا 11تقر الماد  س
عامة الشدائر الحا حرية تغيير ديانت  او عقيدت  ر وحرية االعراب عنها بالتدليم والممارسة وا 

 ومراعاتها سواء أكان ذلك سراا ام مّ الجماعة.
( من ااعالن على ان جميّ الناس يولدون أحراراا متساوين  ي الكرامة والحقوار 1وأكدت الماد  س

( من  التمييال 9ت الماد  سوأنهم وهبوا عقال وضميراا وعليهم مداملة بدضهم بدضاا بروح ااخاء وحظر 
 ي الحقوا والحريات المدترف بها  ي االعالن بسبب الدين او الي سبب اخر من االسباب 

 المنصو  عليها  ي الماد  ذاتها. 
 

 العهد الدولي الاا  بالحقوق المدنية والسياسية
ريد  الرسمية  ي يتضمن الدهد الدولي الخا  بالحقوا المدنية والسياسية الذي نشره االردن  ي الج

جملة من االحكام التي تتناول حقوعاا ينبغي على الدول االطراف احترامها وضمانها  15/6/9336
 ( 1سومن اهمهان 

                                                 
(

1
، (:   تجدر االشارة الى ان االفراد المنتمين الى جماعات دينية يتمتعون بسائر الحقوق االنسانية المنصوص عليها في العهد بصفتهم بشرا    

 التحديد. ولكن الحقوق المشار اليها أعاله هي الحقوق التي تتعلق بالديانة وحمايتها على وجه
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( التي ت كد الحا المطلا لالنسان  ي ال كر والوجدان والدين ويشمل ذلك ان يدين 11أوالان  الماد  س
اره وحريت   ي اظهار دين  او مدتقده بالتدبد بدين مار وحريت   ي اعتناا اي دين او مدتقد يخت

عامة الشدائر والممارسة والتدليم بم رده او مّ جماعة وامام المأل على حده.   وا 
و ي  قرتها الاانية اكدت الماد  المذكور  على ان  ال يجوال تدريض احد الكراه من ش ن  ان 

 دين او مدتقد يختاره.يخل بحريت   ي أن يدين بدين مار او بحريت   ي اعتناا اي 
و ي ال قر  الاالاةر جرل الت كيد على ان اظهار الدين او المدتقد هو  حسب الذي يجوال 
اخضاع  للتقييد بشروط وضوابط محدد  ورد الن  عليها حصراا كما تدهدت الدول  ي ال قر  

دينيا وخلقياا و قا الرابدة باحترام حرية االباء او االوصياء عند وجودهم  ي ت مين تربية اوالدهم 
 لقناعاتهم. 

  
وعد اصدرت اللجنة المدنية بحقوا االنسان التي تشرف على تن يذ الدهد تدليقاا عاماا بش ن الماد  

( يتضمن ت سيراا من جانبها الهم االلتالامات الناشئة عن الماد  المذكور ر وعد أوضحت اللجنة 11س
ر التوحيدية وااللحادية وكذلك الحا  ي عدم اعتناا ( تحمي الدقائد التوحيدية وغي11ب ن الماد  س

( ليست مقصور  11دين او مدتقد وأن  يتوجب ت سير كلمتي "دين" و "عقيد " ت سيرا واسداار والماد  س
 ي تطبيقها على الديانات التقليدية لذا تنظر اللجنة بقلا الى اي ميل الى التمييال ضد أي اديان او 

ب بما  ي ذلك كونها حدياة النشا  او كونها تمال اعليات دينية عد تتدرض عقائد الي سبب من االسبا
 ( 1سللدداء من جانب طائ ة دينية مهيمنة. 

 
اما  يما يتدلا بحرية المجاهر  بدين او عقيد   ي الدباد  واعامة الشدائر والممارسة والتدليم مجموعة 

لشدائر التي يدبر عنها تدبيراا مباشراا عن واسدة من اال دالر  يمتد م هوم الدباد  الى الطقوس وا
الدقيد  وكذلك الى الممارسات المختل ة التي تدتبر جالءاا ال يتجالأ من هذه الطقوس والشدائر بما  ي 
ذلك بناء اماكن الدباد  والصيغ واالشياء المستدملة  ي الشدائر وعرض الرموال واالحت ال بالدطالت 

ل اتباع عواعد غذائية واالكتساء بمالبس او اغطية للراس متميال ر وايام الراحةر وعد يشمل عادات ما
وتشمل كذلك ادار  الجماعات الدينية لش ونها االساسية مال حرية اختيار عادتها الدينين ومدرسيها 

 ( 2.سوحرية انشاء مداهد الهوتية او مدارس دينية واعداد نصو  او منشورات دينية

                                                 
(

1
 والمنشور في الوثيقة:  0223الصادر في عام  00( من التعليق العام رقم 0(: الفقرة )  

HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I),P.208  

(
2
 (:  الفقرة الرابعة من التعليق العام ذاته.  
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( تشمل 11ل قر  الخامسة من تدليقها الدام المذكور أن الماد  سكما أوضحت اللجنة المدنية  ي ا
التحول من دين او مدتقد الى اخر او اعتناا وراء إلحاديةر وان االكراه الذي من ش ن  ان يخل بحا 
ال رد  ي ان يدين بدين او مدتقد او ان يدتنا ديناا او مدتقداا بما  ي ذلك التهديد باستخدام القو  او 

الجالائية الجبار الم منين او غير الم منين على التقيد بمدتقداتهم او على االرتداد من الدقوبات 
 ( من الدهد. 11/9دينهم او مدتقداتهم او التحول عنها محظور بمقتضى الماد  س

 
ومن المسائل المهمة التي ينبغي االشار  اليها  ي هذا السياا ان اللجنة المدنية شددت على ان 

نة مدينة على انها دين الدولة او الدين الرسمي او باعتبار اتباعها يشكلون غالبية االعتراف بديا
السكان يجب ان الي دي الى اعاعة التمتّ باي حا من الحقوا المنصو  عليها  ي الدهد بما  ي 

( كما يجب ان ال ي دي الى اي تمييال ضد اتباع الديانات االخرل او 97( و س11ذلك المادتان س
 ( 1.سغير الم منين ب ي ديناالشخا  

 
( الحاالت التي يسدى  يها موظ و الدولة الى تحويل 11ومن الممارسات المحظور  بموجب الماد  س

الناس عن ديانتهم او مندهم من تحويل ديانتهم تحت تهديدهم بالقتل او التدذيب او الطرد من 
ب علي  بتدليا التمتّ بحقوا االرعر الوظي ةر والحاالت التي يحظر  يها التحول بن  القانون ويداع

او ب سخ الالواج او الحرمان من حضانة االبناء والحاالت التي ت رض  يها ديانة  ي الهوية 
 ) 2(الشخصية.

ويشمل كذلك ان راد كل جماعة بتديين رجال الدين دون تدخل الدولة ودون موا قتهار والتبشير بالدين 
ية رعابة على المنشورات الدينية او مصادرتها او حظرها ما ونشره وتواليّ منشورات  وتحريم  رض ا

دامت خالية من دعوات للكراهيةر كما اليجوال استخدام التسجيل كوسيلة لتقييد الحا  ي الحرية 
الدينية الن هذا الحا ال يقتصر على الجماعات المسجلة او المدترف بها  حسبر ويتضمن كذلك 

واالنسانيةر والتماس االموال وتلقيهار واالستنكاف الضميري الحا  ي اعامة الم سسات الخيرية 
  (. 3سسر ض اداء خدمة او واجب لمخال ت  احكام ديانة شخ  ما

 

                                                 
(

1
 ( المشار اليه سابقا  00(:  الفقرة التاسعة من التعليق العام رقم ) 

(
2
االت في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين او المعتقد الذي قدمته الى مجلس حقوق االنسان بتاريخ (:  وردت هذه الح 

 A/HRC/6/5,P.7, Para.8وهو منشور في الوثيقة  02/2/0222

 

(
3
 .03-1(: تقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين والمعتقد، المرجع السابق، ص  
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 ي التمتّ  حا متساوب( التي تدترف للناس بالحا  ي المساوا  امام القانون و 96اانياان الماد  س
ن تشريدات تحظر اي صور  من بحمايت  دون تمييال وتلالم الدول االطراف  ي الدهد بان تس

 صور التمييال الي سبب كان بما  ي ذلك الدين. 
( التي تلالم الدول التي توجد  يها اعلية اانية او لغوية او دينية بان ال تمنّ 97االااان الماد  س

االشخا  المنتمين اليها من حا التمتّ باقا تهم او المجاهر  بديانتهم واعامة شدائره او 
 هم باالشتراك مّ االعضاء االخرين  ي الجماعة. استخدام لغت

وعد أوضحت اللجنة المدنية بحقوا االنسان  ي سياا ت سيرها للحقوا المنصو  عليها  ي 
( ان هذه الحقوا هي حقوا متميال  واضا ية على جميّ الحقوا االخرل التي يحا 97الماد  س

 لهم كا راد مال سائر الناس التمتّ بها بموجب الدهد.
( ال تقتصر على 97ما اشارت اللجنة المدنية كذلك الى ان الحقوا الوارد   ي الماد  سك

 ) 1(مواطني الدولة وحدهم او المقيمين اعامة دائمة  يها.
رابدان تتقاطّ الحريات الدينية المنصو  عليها   ي الدهد مّ عدد من الحقوا االنسانية االخرل 

لتي تحظر التدصب الديني والدعاية الى الكراهية ( من الدهد ا93 هي ترتبط مّ الماد  س
والبغضاء الي سبب كان بما  ي ذلك الدينر كما انها تتداخل كذلك مّ الحا  ي الحرية 
الشخصيةر  ال يجوال احتجاال االنسان وحرمان  من حريت  بسبب ديانت ر وهو يرتبط كذلك 

البدنية التي تقرها بدض الديانات  بتجريم التدذيب واساء  المداملة  ت ديب االط ال والدقوبات
 ( 2س( من الدهد.7تدد محظور  بموجب الماد  س

 
 اتفاقية االمم المتحدة للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري

تدري ا محدداا  15/6/9319تتضمن هذه االت اعية التي عام االردن بنشرها  ي الجريد  الرسمية بتاريخ 
مييال او استاناء او ت ديل او ت ضيل يقوم على اساس الدرا او اللون للتمييال الدنصري وهون " اي ت

او النسب او االصل القومي او االاني ويستهدف او يستتبّ تدطيل او عرعلة االعتراف بحقوا 
االنسان والحريات االساسية او التمتّ بها او ممارستها على عدم المساوا   ي الميدان السياسي او 

 .( 3ساعي او الاقا ي او  ي اي ميدان اخر من ميادين الحيا  الدامةاالعتصادي او االجتم
 

                                                 
(

1
 تعليق العام السابق ذاته( من ال5الفقرة )  (:

(
2
 3/4/0200( بشأن حرية الدين والمعتقد الصادر بتاريخ 02/2االنسان رقم )(: انظر في هذا الخصوص قرار مجلس حقوق  

(
3
 4/0/0212ودخلت حيز النفاذ في  0215( من االتفاقية والتي اقرتها الجمعية العامة لالمم المتحدة في عام 0/0(: المادة )  
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وعد اوضحت هيئات الرعابة المدنية بحقوا االنسان و ي مقدمتها المحكمة االوروبية لحقوا االنسان 
اء عبلي ومدتقد ديني ولغة مشتركة واصول مر وانتةان الجماعات االانية تشترك  ي جنسية مشترك

 ) 1(.تقليديةوخل يات اقا ية و 
 من حيع المبدأ يبدو بحسب الممارسة الدولية المداصر  ان التمييال الدنصري بات يشمل بالمدنى 
الواسّ اي تمييال يرتكب ضد االعليات التي تتاسس هويتها على اللغة او الاقا ة او الدين او االصل 

 ( 2س .والدراالوطني او االاني  امة تداخل واضح  ي حاالت كاير  بين اللغة والدين 
 

اتفاقية االمم المتحدة لمناهضة التعايب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او 
 الالانسانية او المهينة.

 ي الجريد  الرسمية  15/6/9336( من هذه االت اعية التي نشرها االردن بتاريخ 1/1تتضمن الماد  س
ني  قد جاء  ي الماد  المذكور  ان التدذيب هو " اي تدري ا للتدذيب عد يتقاطّ مّ  كر  التمييال الدي

عمل ينتج عن  الم او عذاب شديد جسدياا كان ام عقلياا يلحا عمداا بشخ  مار وهي تستوجب ان 
يكون القصد من وراء التدذيب الحصول من هذا الشخ  او من شخ  االع على مدلومات او 

 ي ان  ارتكب  هو او شخ  االع او تخوي   او  على اعتراف او مداعبت  على عمل ارتكب  او مشتب 
ارغام  هو او اي شخ  االع او عندما يلحا مال هذه االلم او الدذاب الي سبب من االسباب 
يقوم على التمييال ايا كان نوع ".  االلم الشديد الذي يلحق  موظف رسمي او يسكت عن  او يحرض 

 لدين او المدقتد عد يشكل تدذيباا. علي  او يرتضي  ويكون بقصد التمييال على اساس ا
كما عد يستخدم المدتقد الديني كوسيلة من وسائل التدذيب او اساء  المداملة كاجبار المسلم على 

 تناول طدام محظور تناول   ي الديانة االسالمية. 
 

 ( 3)اتفاقية حقوق الطفل 
( منها تلالم 14ات الدينية  الماد  ست رد هذه االت اعية جملة من المواد ذات الصلة بالجماعات وبالحري

الدول االطراف باحترام حا الط ل  ي حرية ال كر والوجدان والديانة وتحظر ان تخضّ حرية الجهر 

                                                 
(

1
 Timisler Case,  Application 53762 and 559749  13/12/2005,para. 55ظر حكم المحكمة في قضية : (:  ان 

 

(
2
نظر في هذا الخصوص تعريف اللجنة االوروبية لمناهضة العنصرية وعدم التسامح لمصطلح " العنصرية" في توصيتها المتعلقة (:  

 بالسياسة العامة.

(
3

 ريدة الرسمية بعد اقرارها بقانون مصادقة من قبل مجلس االمة االردني.(:  نشرت هذه االتفاقية في الج
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بالدين او المدتقد  اال للقيود التي ين  عليها لقانون والالالمة لحماية السالمة الدامة او النظام او 
 يات االساسية لالخرين. الصحة او االداب الدامة او الحقوا والحر 

( منها يحا الط ل المنتمي العلية دينية ب ن يتمتّ مّ بقية ا راد المجموعة 03كما اعرت الماد  س
 بالجهر بدين  وممارسة شدائره.
( التمييال بين االط ال  ي الحقوا المدرجة  يها الي سبب بما  يها 9/1وحظرت االت اعية  ي الماد  س

 الدين.
 

 كو لمكافحة التمييز في مجال التعليماتفاقية اليونس
وتضمنت تدري اا لمصطلح " التمييال" م داه ان   14/19/1263اعرت اليونسكو هذه االت اعية بتاريخ 

اية ت رعة او استبداد او تقييد او ت ضيل يتم على اساس اللون او الدرا او الجنس او اللغة او الدين 
القومي او االجتماعي او الوالد  ويكون من اغراض  او  او الراي سياسياا او غير سياسي او االصل

 ( 1ساااره تدطيل او عرعلة المساوا   ي مجال التدليم.
 

 الميثاق العربي لحقوق االنسان 
وعدل   1224تضمن الميااا الدربي لحقوا االنسان الذي اعره مجلس جامدة الدول الدربية  ي عام 

من النصو  المتدلقة  ،9334ريد  الرسمية  ي عام والذي نشره االردن  ي الج 9334 ي عام 
( على حا كل شخ   ي حرية ال كر والدقيد  03بالجماعات والحريات الدينية  قد اكدت الماد  س

ولكنها خال اا الت اعيات حقوا االنسان االخرل لم تجدل هذا الحا مطلقاا اذ انها اجاالت اخضاع  
( من 03/1مايدني ان سقف الحماية الوارد   ي الماد  سللقيود التي ن  عليها التشريّ النا ذ. 

الميااا اعل من ذلك الذي جاء ب  الدهد الدولي الخا  بالحقوا المدنية والسياسية ولكن الميااا ذات  
ين  على ان  عند تدارض التالامات الدول الناشئة عن الميااا مّ اية حماية اعلى تلتالم بها الدولة 

 خرل   ن االخير  تسمو علي . بموجب ات اعية دولية ا
( على ان  ال يجوال اخضاع حرية االنسان  ي اظهار دين  او مدتقده او 03/9كما نصت الماد  س

ممارسة شدائره الدينية بم رده او مّ غيره اال للقيود التي ين  عليها التشريّ النا ذ والتي تكون 
ماية السالمة الدامة او النظام الدام ضروية  ي مجتمّ متسامح يحترم الحريات وحقوا االنسان لح

                                                 
(

1
 ( من االتفاقية 0/0(: المادة ) 



 

 

57 

او االخرين وحرياتهم االساسية والمالحظ ان هذا الن  تضمن عبار  "  ي مجتّ متسامح يحترم 
 الحريات وحقوا االنسان"  وليس عبار  "  ي مجتمّ ديمقراطي" 

 
 نياا وخلقياا. كما اعتر ت الماد  ذاتها انها بحا االباء واالوصياء بحرية تامين تربية اوالدهم دي

( من الميااا بحا االشخا  المنتمين الى اعليات دينية بممارسة تداليم دينها 95وأعرت الماد  س
( من  حظرت التمييال  ي الحقوا والحريات 0وينظم القانون التمتّ بهذا الحا عالو  على ان الماد  س

 الوارد   ي  بسبب المدتقد الديني. 
 

على كافة اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين او اعالن االمم المتحدة للقضاء 
 المعتقد.

يدرف هذا االعالن عبار  " التدصب والتمييال القائمين على اساس الدين او المدتقد بان  يدنين " اية 
ت رعة او استاناء او تقييد او ت ضيل يقوم على اساس الدين او المدتقد رويكون غرض  او أاره الغاء 

ضداف االعتراف بحقوا االنسان والحريات االساسية او التمتّ بها او ممارستها على اساس من او ا
 ( 1سالمساوا ". 

وي كد االعالن بان حا االنسان  ي حرية ال كر والضمير والدين يشمل " حرية االيمان بدين ما او 
الشدائر والممارسة والتدليم باي مدتقد يختاره وحرية اظهار دين  او مدتقده عن طريا الدباد  واعامة 

 ( 2سسواء بم رده او مّ مجموعة جهرا وسراا.
وعد عد االعالن التمييال والتدصب الدينيين اهانة للكرامة االنسانية وانكاراا لمبادئ االمم المتحد  
وحظر بشكل عاطّ اي تمييال على اساس الدين سواء اصدر عن السلطات الدامة ام عن اشخا  

 ( 3سعاديين.
 
الن االمم المتحدة بشأن حقوق األشاا  المنتمين الى اقليات قومية او إثنية والى أقليات اع

  ) 4(دينية او لغوية.
يلالم االعالن  ي مادت  االولى الدول ب ن تحمي داخل اعليمها وجود االعليات وهويتها القومية او 

يلة بتداليال هذه الهوية وعد جاء  ي ف الك والدينية واللغوية وبتهيئة الظرو االانية وهويتها الاقا ية 
                                                 

(
1
 ( من االعالن 0/0(: المادة ) 

(
2
 ( من االعالن 0(: المادة ) 

(
3
 ( من االعالن 0/0(: المادة )  

(
4
 A/Res/47/135لوثيقة رقم : في ا 02/00/0220(: أصدرته الجمعية العامة لالمم المتحدة بتاريخ   
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تدليا ال ريا الدامل المدني باالعليات على االعالن ان االستئصال بموجب القانون الدولي محظور 
وان االعالن ير ض  كر  االستيداب باالكراه وان الغرض من حماية االعليات هو ضمان اال يصبح 

لجماعية لالشخا  الذين يديشون  ي إعليم االدماج استيداباا غير مرغوب  ي  أو يقوض الهوية ا
 (. 1سالدولة 

 
وعد اعترف االعالن لالشخا  المنتمين الى أعليات دينية بحا اعالن وممارسة دينهم الخا ر 
والمشاركة  ي الحيا  الدينية والدامة مشاركة  دليةر وبحقهم  ي انشاء الجمديات الخاصة بهم والح اظ 

ية ناستخاذ التدابير الالالمة لضمان ممارسة ه الء االشخا  لحقوعهم االنودعا الدول الى ا (. 2سعليها
 ( 3س. بصور  كاملة و دالة ودون اي تمييال

 
( من االعالن تدعو 4وعد أوضح تدليا ال ريا للدامل المدني باالعليات على االعالن ان الماد  س

العليات التي تديش  ي  واقا اتها الى تدليم مشترك بين الاقا ات وذلك بتشجيّ المجتمّ ككل بتاريخ ا
وتقاليدها وينبغي تقديم هذه المدر ة بطريقة ايجابية تدالال التسامح واالحترامر وكتب التاريخ المدرسية 

 ( 4س.مهمة بشكل خا   ي هذا المقام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(

1
 ( من تعليق الفريق العامل المعني باالقليات على االعالن والمنشور في الوثيقة 00الفقرة )(:  

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2(2/4/2005) 

(
2
 ( من االعالن 0(:  المادة )  

(
3
 ( من االعالن 3(: المادة ) 

(
4
 ( من التعليق، مرجع سابق12الفقرة ) (:  
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 التنظيم القانوني للجماعات الدينية في القانون االردني -2
القانونية التي تنظم اوضاعا ومسائل تتدلا بالجماعات الدينية  امة الدديد من االحكام والنصو 

غير المسلمة واالشخا  المنتمين اليهار وهي نصو  تشريدية ودستورية وتشكل مّ االحكام 
المستمد  من االت اعيات الدولية االطار المرجدي لهذه الدراسة ويمكن ايجاال اهم هذه االحكام على 

 النحو االتين 
 

 ردني:الدستور اال 
( على مبدأ المساوا  بين االردنيين وتحرم التمييال بينهم  ي الحقوا والواجبات وان 6/1ت كد الماد  س

 اختل وا  ي الدرا او اللغة او الدين. 
 

( حرية القيام بشدائر االديان والدقائد طبقاا للدادات المرعية  ي المملكة مالم تكن 14كما تقر الماد  س
و منا ية لالداب والمالحظ ان هذه الماد  ال تدترف بحرية الدين والمدتقد مخلة بالنظام الدام ا

واعتناعها ولكنها تكت ي باالشار  الى حرية ممارسة الشدائر وهو امر يستوجب النظر والتدعيا خاصة 
وان حرية اعتناا الشدائر تدد من الحقوا االساسية والمطلقة  ي منظومة حقوا االنسان الدولية 

( من الدستور تجدل االسالم دين الدولةر اي ان الدستور يدترف بديانة 9ان الماد  س عالو  على
 رسمية للدولة هي االسالمر ما يستوجب بالمقابل االعتراف صراحة بحرية الديانة والمدتقد. 

 
( من الدستور تجدل هذه المسالة 134اما  يما يخ  االحوال الشخصية لغير المسلمين  ان الماد  س

( الى ان مجالس الطوائف الدينية 131تصا  مجالس الطوائف الدينية وعد اشارت الماد  سمن اخ
هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعتر ت او تدترف الحكومة ب نها م سسة بالمملكةر 

ر مجالس الطوائف الدينية غيبطوائف دينية جديد  تنضم إلى االعتراف  تمنّ من الماد  المذكور  ال 
المسلمة ون تح الباب على مصراعي  لالعتراف مستقبال باي مجلس  ضال عن انها ال تحصر هذه 
المجالس بالطوائف المسيحية دون غيرها من الديانات االخرل غير االسالمية ولكن الممارسة  ي هذا 

 المجال ال تتطابا مّ هذا الن  الدستوري الى االن. 
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الطوائف الدينية واختصاصاتهار   حالت  ي ذلك الى القوانينر  ( تشكيل مجالس132ونظمت الماد  س
كما اكدت على ان مسائل االحوال الشخصية لهذه الطائ ة هي مسائل االحوال الشخصية للمسلمين 
الداخلة  ي اختصا  المحاكم الشرعية بمدنى ان االختصا  النوعي لها يتطابا مّ االختصا  

( من الماد  9جرل تدديل ن  ال قر  س 9311تدديل الدستوري لدام النوعي للمحاكم الشرعيةر وبدد ال
 اصبح لمجالس الطوائف الدينية الحا  ي تطبيا االصول واالحكام المتدلقة بمسائل االحوال  132

الشخصية التي ال تدتبر من مسائل االحوال الشخصية للمسلمين الداخلة  ي اختصا  المحاكم 
هذه المجالس شروط تديين عضاتها واصول المحاكمات امامهار  الشرعيةر على ان تنظم تشريدات

( من الدستور على ان عضا  المحاكم النظامية والشرعية يدينون 121وبالمقابل تن  الماد  س
رغم أن الممارسة  ويداللون باراد  ملكية وال تشير الى عضا  مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة

 .مّ ذلكالدملية لتديينهم وعاللهم تت ا 
 

( من الدستور تقر بحا الجماعات  ي تاسيس مدارسها والقيام 12وتجدر االشار  الى ان الماد  س
عليها لتدليم ا رادها على ان تراعي االحكام الدامة المنصو  عليها  ي القانون وتخضّ لرعابة 

 الحكومة  ي برامجها وتوجيهها. 
 

 قانون العقوبات 
عددا من النصو  التي تجرم التحريض ضد اصحاب الدياناتر  تضمن عانون الدقوبات االردني

( من  على تجريم كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد من  او ينتج عن   ااار  153 نصت الماد  س
الندرات المذهبية او الدنصرية او الحض على النالاع بين الطوائف ومختلف عناصر االمة" والمداعبة 

 الى االع سنوات وبغرامة ال تاليد على خمسين ديناراا.على ذلك بالحبس مد  ستة اشهر 
( على مداعبة كل من ن نشر شيئاا مطبوعا او مخطوطاا او صور  او رسماا 971كما نصت الماد  س

او رمالاا من ش ن  ان ي دي الى إهانة الشدور الديني الشخا  وخرين أو إهانة مدتقدهم الدينير او 
خ  اخر بكلمة او بصوت من ش ن  أن ي دي الى إهانة ت وه  ي مكان عام وعلى مسمّ من ش

الشدور أو المدتقد الديني لذلك الشخ  االخر بالحبس مد  ال تاليد على االاة اشهر او بغرامة ال 
 تاليد على عشرين ديناراا.
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ولكن عانون الدقوبات االردني ال يتضمن بالمقابل نصاا يجرم التمييال على اساس الدين بالمدنى الوارد 
اعالن االمم المتحد  للقضاء على كل اشكال  التمييال والتدصب القائمين على اساس الدين او   ي

 المدتقد. 
 

 قانون االجتماعات العامة:
/أ( لالردنيين بحا عقد 0 ي مادت  س 9334( لسنة 7أعر عانون االجتماعات الدامة رعم س

( ساعة وأن 41اكم االداري عبل ساالجتماعات الدامة او تنظيم المسيرات بشروط هي ن إشدار الح
كل اجتماع او مسير  يدقد خال اا لهذا القانون واالنظمة الصادر  بموجب  يدد عمالا غير مشروع 

( االجتماعات التي تدقد لغايات االحت ال 0/6واستانى القانون من هذه الشروط  ي مادت  س
ت  ي الوالارات كما اجاالت الماد  بالمناسبات الوطنية والدينية المنظمة من عبل لجان االحت اال

 /ب( لوالير الداخلية استاناء اي اجتماع من هذه الشروط 0س
يتضح مما سبا ان االشخا  المنتمين الى جماعات دينية ال يملكون تنظيم االجتماعات والمسيرات 

الارت دون اشدار الحاكم االداري اال اذا كان االجتماع او المسير  منظما من جانب والار  من الو 
االمر الذي يدني ان االشخا  المنتمين الى ديانات غير مدترف بوجودها عد ال نست يد من هذا 

 االستاناء وعد تحرم من تنظيم مسير  او اجتماع. 
 

 قانون االحوال المدنية:
اي ن  تمييالي تجاه االشخا  المنتمين الى  9331( لسنة 2اليتضمن عانون االحوال المدنية رعم س

نية مهما كانت طبيدتهار كما ان  ال ين  على ادراج الديانة  ي الهوية الشخصية جماعات دي
( من القانون مدير دائر  االحوال 43سالبطاعة الشخصية( وال  ي جواال الس ر وعد منحت الماد  س

المدينة والجواالات صالحية اصدار عرار يحدد  ي  شكل كل من البطاعة الشخصية ود تر الدائلة 
 منهما والبيانات الواجب إاباتها  ي اي منهما.ومحتول كل 

جواال الس ر   ن الديانة لم تدد تذكر  ي  اما البطاعة الشخصية  ان الديانة ما الالت تذكر بالنسبة ل
 يها بالنسبة للديانات المدترف بها اما الديانات غير المدترف بها كالبهائية ماال  تترك خانة الديانة 

 ) 1(او نجوم امام    ارغة ويكت ي بوضّ شرط 

                                                 
(

1
ان ادراج تركيا خانة  مخصصة للدين في البطاقات  0202(: تجدر االشارة الى ان المحكمة االوروبية لحقوق االنسان قضت في عام   

 ( من االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان حتى وان كان لالفراد حرية ترك الخانة فارغة. انظر قضية 2الشخصية يشكل انتهاكا للمادة )

Sinan Isik v. Turkey,app.no 21924/A5,2/2/2010 



 

 

62 

 قانون الجمعيات
من أحكام  كال من ن الهيئات واللجان المسجلة  9331( لسنة  51يستاني عانون الجمديات رعم س

و ا احكام عانون االوعاف والش ون والمقدسات االسالميةر والطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة 
ويحظر القانون تسجيل  ( 1سلمة النا ذ الم دول و ا احكام عانون مجالس الطوائف الدينية غير المس

 (. 2سة لها غايات غير مشروعة او تتدارض مّ النظام الدام  ي المملكة ياية جمد
 

يستنتج من مجمل االحكام السابقة ان عانون الجمديات بما يتضمن من شروط وعيود ال ينطبا على 
ترف بها بموجب عانون مجالس الطوائف الجمديات االسالمية وجمديات الطوائف غير المسلمة المد

الدينية غير المسلمة ولكن  ينطبا على الديانات والجماعات الدينية غير المدترف بها واالخطر ان 
 (. 3س بدض المدتقدات والديانات عد تدد مخال ة للنظام الدام  يحظر تسجيل جمديات من عبل اتباعها

 
 قانون االحوال الشاصية

ل الشخصية النا ذ عددا من النصو  واالحكام التي عد تديا ممارسة الحقوا يتضمن عانون االحوا
المدنية المدترف بها دوليا من عبل االشخا  المنتمين للجماعات الدينية المشمولة بالدراسة  قد 

( على عدد من االحكام التي ال تسمح بالواج المسلمة من غير المسلمر و ي حال 143نصت الماد  س
وحدها ان كانت على دين اخر وبقي الالوج على دين  ي سخ عقد الالواجر كما اسلمت الالوجة 

( ب كر  رد  احد الالوجين وت ايره على عقد الالواج   ذا كانت الرد  عبل 149تضمنت اخذت الماد  س
الدخول ي سخ الدقد بينهما وان كانت الرد  بدد الدخول ور ض المرتد الدود  عن ردت  يحكم القاضي 

 لالواج.ب سخ عقد ا
ان  ال توارع مّ اختالف الدين  ال يرع غير المسلم المسلم بينما يرع  911كما اكدت الماد  

 المسلم المرتد.
من هذا القانون على سقوط حا الحضانة اذا تجاوال المحضون السابدة من  179كما نصت الماد  

 عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة.

                                                 
(

1
 0222( لسنة 50/ب( من قانون الجمعيات رقم )3(: المادة ) 

(
2
 0222( لسنة 50/د( من قانون الجمعيات رقم )3(: المادة ) 

(
3
ال يتعلق بطلب (: جاء في مقابلة فريق الدراسة مع السيدة ديما خليفات مديرة ادارة الجمعيات في وزارة التنمية االجتماعية ردا على سؤ 

مجموعة من البهائيين موضوعه انشاء جمعية لخدمة البهائية وتثقيفهم، انها ال ترى في الطلب غضاضة او مشكلة ولكن هناك احتمال 

كبير بان يرفض مجلس ادارة سجل الجمعيات الطلب ويمتنع عن تسجيلها على اساس ان الطلب مخالف للنظام العام ولكنها اكدت 

 لم يتلقون الى االن اي طلب مماثل. بالمقابل انهم 
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ا مّ احكام ات اعيات حقوا االنسان التي ت كد على تحريم ان االحكام المشار اليها اعاله ال تت 
 التمييال الي سبب بما  ي  ذلك الراي او المدتقد الديني وحرية  اعتناا االديان بشكل مطلا. 

 
 قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة 

الدينية  تشكيل واختصا  مجالس الطوائف 9/0/1201بتاريخ  الصادر (9رعم س القانونينظم هذا 
غير المسلمة التي يتم االعتراف بهار  رئيس واعضاء كل مجلس طائ ة يدينون بقرار من مجلس 

ويقترن القرار باالراد  الملكية السامية كما تحدد  ةالوالراء بتنسيب من الرئيس الروحي االعلى للطائ 
ند عدم وجود ( اختصا  مجلس الطائ ة بمسائل االحوال الشخصية والوعف.وع6( و س5الماد  س

مجلس للطائ ة للنظر  ي المسائل الداخلة  ي اختصا  مجالس الطوائف الدينية غير المسملةر 
يكون للمحاكم النظامية صالحية بها وتسترشد بقواعد الددل واالنصاف وان تسير على ضوء عواعد 

لطائ ة اعرب الكل واعتقادات الطائ ة المذكور  وعندما اليكون هناك عواعد او شك  يها تطبا عواعد ا
 اليها. 

 
( من القانون على ان مجلس الطائ ة او اية محكمة عندما ينظر  ي عضية تتدلا 19وأكدت الماد  س

االردن باموال غير منقولة واعدة  ي شرا االردن تركت بوصية او بدون يجب ان يطبا عانون شرا 
القانون وتدقيدات ر يستطاع الذي على المسلمين  ي هذه القضيةر دون الخوض  ي ت اصيل هذا 

القول ب ن  يتضمن احكاما عانونية تتدارض مّ التالامات االردن الناشئة عن ات اعيات حقوا االنسان 
 ي مجال هوية الديانة والمدتقدر  هو يلالم الطوائف الدينية غير المسلمة بقانون االرع االسالمي  ي 

 القضايا التي تنش  بين اشخا  ينتمون اليها. 
 

ا ان هذا القانون ال يقتصر على الطوائف الدينية المسيحية  حسبر ولكن  ينطبا على اية طائ ة كم
دينية موجود   ي االردن ولكن الممارسة جرت على تطبيق  على الطوائف المسيحية التي تحظى 
باالعتراف الرسمي من جانب الحكومةر االمر الذي جدل اصحاب الديانات االخرل خارج نطاا 

هذا القانون والحا بهم اضرارا كبير   يما يخ  المسائل ذات الصلة باالحوال الشخصية لهم  تطبيا
 بما  ي ذلك االرع. 
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 قانون تصرف االشاا  المعنويين في االموال غير المنقولة
عبار  " الجماعات والم سسات  1250 ي سنة  الصادر (61رعم س القانون( من هذا 9ُتدرف الماد  س

هيئات الدينية االردنية" بانها " أية جماعة او م سسة او هيئة ت ل ت داخل المملكة االردنية الخيرية وال
الهاشمية بموجب عوانينها المرعية ولم تكن منباقة عن اي مركال اجنبي يقّ خارج المملكة او مرتبطة 

ئات الدينية ات والشركات والم سسات الخيرية والهيي( من القانون بحا الجمد4ب . وتدترف الماد  س
االردنية بان تحرال وتمتلك وتتصرف داخل المدن والقرل  ي ما تحتاج  الي  من االموال غير 

 المنقولة بالقدر الضروري العمالها. 
 

يحكم القانون المذكور سلوك الهيئات الدينية المسجلة كشخ  مدنوي  ي مجال االموال غير 
تسجيل على اساس عانون مجالس الطوائف الدينية غير المنقولة واذا لم تتمكن الهيئات الدينية من ال

المسلمة  انها يجوال ان تسجل بموجب هذا القانون  ي والار  الددل ولكن الهيئات الدينية التي ال 
تتمكن من التسجيل على اساس هذين القانونين  انها تحرم من االنت اع ب  وهذا هو الحال بالنسبة 

 للبهائيين على سبيل الماال.
 
 ون التركات لالجانب وغير المسلمين.قان

لمحكمة  1241( لسنة 1/د( من عانون التركات واالجانب وغير المسلمين رعم س6تمنح الماد  س
البداية صالحية البت بصحة اية وصية اذا لم يكن الموصي عند و ات  منتمياا الى اية طائ ة دينية 

لطائ ة المسيحية االنجيلية غير المدترف بهار غير مسلمة لها مجلس طائ ة دينير  الكنائس التابدة ل
والتي ليس لها مجلس طائ ة لهذا السبب يكون امر البت بصحة وصايا اتباعها لمحكمة البداية عمال 

 بهذه الماد  وكذلك االمر بالنسبة للبهائيين.
 

لصالحية  ي ( من القانون بمحاكم البداية ومجالس الطوائف الدينية التي لها ا2كما اناطت الماد  س
مسائل الورااةر صالحية البت  ي جميّ االحوال بحقوا ورااة االموال غير المنقولة  ي شرا االردن 
بمقتضى احكام عوانين شرا االردن المطبقة على المسلمين  يما يخت  بمال هذه الورااةر وال يت ا 

الجهر ب  وممارست  الن  هذه الحكم كما ذكر سابقا مّ مقتضيات الحا  ي حرية الديانة والمدتقد و 
ي رض على االشخا  المنتمين الى ديانات او مدتقدات غير اسالمية االرع بحسب القانون 

(  قد يدد هذا الن  132/9الذي شمل ن  الماد  س 9311االسالمي وبدد التدديل الدستوري لدام 
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مجالس طوائف ان  غير دستوري الن هذا التدديل اتاح للجماعات الدينية غير المسلمة التي لها
 تطبا احكام شرائدها  ي مجال االحوال الشخصية بدد اجراء التدديالت التشريدية الالالمة. 

( من القانون ذات  على ان  "  ي اية اجراءات لدل محكمة البداية او مجلس ديني 11ونصت الماد  س
هلية لنيل حصت   ي اي ال تكون جنسية اي شخ  او عقيدت  الدينية وحدها سببا  ي اعتباره  اعد اال

تركة او نيل ما يصيب  بمقتضى اية وصية". وهو ن  يقتصر على محاكم البداية ومجالس الطوائف 
الدينية ويشير بم هوم المخال ة ان الديانة عد تكون سببا من الحرمان من حصة  ي تركة او نصيب 

 من وصية امام المحاكم الشرعية. 
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 توصياتسادسًا: ال
 

بالرغم من أن هذه الدراسة استطالعية واستهد ت الكشف عن أهم المشكالت التي تمس الحقوا 
المدنية وايساسية لألشخا  المنتمين الى عدد من الجماعات الدينيةر إال أن هناك توصيات يدتقد 

 الاغرات ى سدإل وتهدف  ريا الدراسة ب نها على درجة من ايهمية تستدعي تذييل هذا التقرير بهار
عالو  الممارساتر الرسمية و  السياسات والحع للتغيير  ي حقوا اانسانر حماية لتداليال القانونية

 هم أكبر  للمساهمة  ي ورجال الدين إلى وسائل ااعالم يقدم توصيات  ن هذا التقرير  على ذلك
 هذه التوصيات باالتينويمكن إيجاال أهم  .الدينيةحقوا ايعليات ل
 
 : التوصيات الموجهة للحكومة األردنية:أوالً 
 

 أ. التشريعات
سن التشريدات أو النصو  التشريدية الالالمة لتجريم التمييال بسائر صوره بما  ي ذلك التمييال    . 1

القائم على اساس التدصب الديني والمدتقدر وينبغي ان يتطابا م هوم الجريمة مّ م هوم 
 .التمييال المستقر  ي القانون الدولي

 
إالالة سائر النصو  التشريدية والممارسات المنطوية على تمييال على اساس الدين نالوالا  .9

( من الدستور التي تحظر التمييال على اساس الدينر و ي مقدمة 6على مقتضى الماد  س
 القوانين التي يستصوب البدء ب الالة النصو  التمييالية منها عانون الدقوبات. 

 
من عانون ة سائر القوانين واينظمة ذات الصلة بالحقوا المدنية أن تشرع الحكومة بمراجد  .0

والوعوف على ما يدتريها من ايحوال المدنيةر وعانون الجمديات وعانون ايحوال الشخصية. 
عراعيل تحول دون تمتّ سائر االشخا  بمن  يهم المنتمون لجماعات دينية بحقوعهم 

 المشاريّ الالالمة لتدديلها و ا الغاية المذكور .  المدنية وممارستها بصور  متساوية واعتراح
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ينبغي على الحكومة أن تبادر الى اعداد مشروع عانون موحد لالحوال الشخصية للجماعات  .4
الدينية غير المسلمة وتقديم  الى البرلمان العرارهر وذلك بدد التشاور مّ المدنيين ب  

 الحوال الشخصية  ي هذا القانون.واستيدات سائر المسائل والموضوعات ذات الصلة با
 

ان تراجّ الحكومة عانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمةر او على االعل ت ديل   .5
لتصبح سائر الطوائف الدينية غير المسلمة غير المدترف بها الى االن تحت مظلة هذا 

الجماعات القانون مشمولة بهار وان يسمح لها إنشاء محاكم خاصة بها أسو  بغيرها من 
 والطوائف المدترف بها وبالذات كل من الطائ ة االنجيلية والبهائيين.

 
توحيد الجهات التي ت صل  ي مسائل االحوال الشخصية  بغيةاجراء دراسة وطنية  وجوب .6

واالحكام التي ستطبا عليها لمن يرغب  ي عدم الخضوع لمحاكم دينية  ي  هذا المجال 
 استصدار عانون مدني  يحكم هذه المسائل للراغبين بذلك. و وي ضل القضاء النظامي عليها 

 
 ب. تغيير الممارسات الراهنة

 
يتدين أن تقوم الحكومة بتوجي  والار  الداخلية ودائر  االحوال المدنية والجواالات التابدة لها  .1

 بالغاء الدمل بوضّ الديانة  ي البطاعة الشخصية كما هو الحال بالنسبة لجواالات الس ر.
 

جب على الحكومة كذلك أن توج  دائر  االحوال المدنية باستصدار شهادات الواج يتو  .9
للبهائيين وغيرهم من الجماعات الدينية غير المدترف بهار وسواء أكان الالواج بين اردنيين أم 
الواجاا مختلطاار ومن المهم  ي هذا السياا أن تميال الحكومة بين االعتراف بالديانة والتمتّ 

سانية بما  يها الحقوا المدنيةر وان تمتنّ عن جدل االعتراف شرطاا للتمتّ بالحقوا االن
 بسائر هذه الحقوا.
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على الحكومة أن تتخذ سائر التدابير التشريدية والتن يذية واالدارية وغيرها الضرورية   .0
ة لالعتراف بالحا المطلا  ي حرية الديانة والمدتقدر وحرية الجهر بالشدائر والطقوس الديني

و ا الضوابط المستقر   ي القانون الدولير وأن يشمل ذلك حرية كل من يختار ديناا او 
مدتقداا ل  او يرغب ب ن يكون ال دينياا دون أن تمس اهليت  المدنية او حقوع  االنسانية 

 واالسرية والمالية.
 

تنطوي على على الحكومة أن تنشئ لجنة مستقلة لدراسة سائر الحاالت الموجود  االن والتي  .4
مساس بالحقوا االسرية واالنسانية بسبب الديانة او تغييرهار والدمل على إالالة واارها السلبية 
كا ة سواء على الالوجين أم االط ال وتسهيل تمتّ الضحايا  يها من ممارسة حقهم  ي 

 التدليم والضمان االجتماعي والح اظ على عالعات اسرية طبيدية. 
 

والش ون الدينية الخاصة بسائر الجماعات  تدني ب دار  االوعاف استحداع مرجدية جديد  .5
غير المسلمة  ي االردن او توسيّ مظلة المرجدية القائمة لتشمل هذه الجماعات وأن تشرف 

 على تقديم دعم مالي و ني متساو لها جميدها على عدم المساوا .
 

مدنية بالحقوا االنسانية أن تقوم الحكومة ب تح حوار وطني واسّ بين سائر القطاعات ال .6
وبالجماعات الدينية بغية اعرار استراتيجة وطنية وسياسات تهدف الى دمج سائر االشخا  

 المنتمين الى اعليات وجماعات دينية  ي المجتمّ مّ الح اظ على هويتهم الدينية.
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 ثانيًا: التوصيات الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم
 

ن المناهج التدليمية أهم أحكام القانونين الدولي وايردني على والار  الترب .1 ية والتدليم أن ُتَضمل
 ي مجال الحريات الدينية والمساوا ر وأن تجدل مضمون الحريات الدينية وركائالها 

 وعناصرها جالءاا من هذه المناهج.
 

المدارس الاقا ات  أن تقوم والار  التربية والتدليم باتخاذ التدابير الضرورية لتدليم الطلبة  ي .9
والديانات الموجود  داخل المجتمّ االردني بغية تبادل المدر ة بين المكونات المختل ة لهذا 

 المجتمّ وخلا ت اهم مشترك وروح تسامح بين هذه المكونات.
 

 التوصيات الموجهة إلى اإلعالمثالثًا: 
 

اليون ( ب عداد برامج تتناول سائر أن تقوم وسائل االعالم و ي مقدمتها الحكومية س االذاعة والتل 
 ومالمشكالت التي تداني منها الجماعات الدينية الموجود   ي االردن ومدتقداتها وطرائا حياتها

 طني.االردن والح اظ على نسيج  الو ودورها  ي بناء 
 

 التوصيات الموجهة إلى القيادات الدينية رابعًا: 
 

ر والار  ايوعاف ودائر  اا تاء أن  ئر  عاضي القضاعلى الم سسات الرسمية الدينية وبايخ  دا
تساهم  ي بناء المواطنة من خالل الدعو  إلى المساوا  بين سائر المواطنين وبنذ الدنف أو الطائ ية 
بينهم. وأن تاتبنى سائر الجهود الرامية إلى تداليال المواطنة بما  يها هذه الدراسة وما توصلت إلي  من 

    استنتاجات وتوصيات.
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 ملحق دراسة قانونية 

 التعديالت المقترحة على القوانين التمييزية ضد الجماعات الدينية

 

امة جملة من القوانين النا ذ   ي ايردن التي تنطوي على أحكام و نصو  تمييالية أو ت ضي إلى 
التالامات  أوضاع تمييالية بحا الجماعات الدينية  ي الموجود   ي ايردن. كما أنها ال تت ا مّ

ايردن الناشئة عن ات اعيات حقوا اانسان  ي مجال المساوا ر و احترام الحقوا و الحريات الدينية 
 و حماية ايعليات.

شبكة ااعالم المجتمدي ب عدادها حول الحقوا المدنية  واستكماالا لدراسة استقصائية عامت
تدلقة بضرور  تدديل بدض ايحكام للجماعات الدينية  ي ايردنر و عمالا ببدض توصياتها الم

الوارد   ي عدد من القوانين ايردنية مال الدستورر و عانون الدقوباتر و عانون االجتماعات الدامةر 
و عانون ايحوال المدنيةر و عانون الجمدياتر و عانون ايحوال الشخصيةر و عانون مجالس الطوائف 

المدنويين  ي ايموال غير المنقولة و عانون الدينية غير المسلمة و عانون تصرف ايشخا  
التركات لألجانب ال غير المسلمينر   ن الشبكة تبادر إلى إعداد هذه الورعة الموجال  التي تتناول أهم 
 التدديالت المرجو  على القوانين المذكور ر و أسبابها و الصيغ المددلة للنصو  التي ينبغي تدديلها.

إعداد هذه الورعة بدراسة نتائج البحع االستقصائي التي عامت ب  الشبكةر تتمال المنهجية المتبدة  ي 
خاصة تلك المتدلقة بالتنظيم القانوني للجماعات الدينية  ي ايردنر و ما كش ت عن  من أوج  
عصور  ي التشريدات ذات الصلة ب وضاع الجماعات الدينية. كما جرل تحديد النصو  التي 

 ها  ي ضوء المدايير الدولية ذات الصلة بحقوا اانسان.يتوجب تدديلها بدد تحليل

تتضمن هذه الورعة عرضاا يهم التدديالت المقترحة على القوانين و التشريدات النا ذ   ي ايردن 
 المذكور  أعاله و أهم ايسباب الموجبة لهذه التدديل. 
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 أواًل: الدستور األردني:

 ( 6الماد  س –أ 

الناس جميداا سواء أمام القانون و  ي الكرامة اانسانيةر “ يصبح كاآلتينيددل ن  الماد  ل.  1
و يتمتدون بدون أي تمييال بحا متساو  ي حماية القانون. و يحظر أي تمييال يي سبب 
كالدرار أو اللونر أو الجنسر أو اللغةر أو الدينر أو المدتقدر أو المذهبر أو الرأي 

القومي أو االجتماعي أو الارو  أو النسبر أو الحالة سياسياا أو غير سياسير أو ايصل 
الصحية أو الوضّ القانوني أو غير ذلك من ايسباب. و يتساول ايردنيون  ي الحقوا و 

 الخدمات السياسية.

"كل تمييال  (  قر  جديد  ك قر  اانية تتلو ايولى و يكون نصها كاآلتين6.  يضاف إلى الماد  س9
من هذه الماد  يدد محظوراا و يكون جريمة يداعب عليها القانون.و بخالف ال قر  ايولى 

 تتمال ايسباب الموجبة لهذه التدديل المقترح باآلتين

. أن تصبح حقوا اانسان كلها مدترف بها دستورياا لجميّ الخاضدين لوالية ايردن 1
 باستاناء الحقوا السياسية التي يتساول  يها ايردنيون  حسب.

دائر  حظر التمييال لتشمل المدتقد أو المذهب أو مجرد الرأي الديني أو . توسيّ 9
 االعتقادي.

. إلالام المشرع دستورياا بتجريم التمييال بما  ي ذلك التمييال على أساس الدين أو المذهب أو 0
 المدتقد.

 (ن9الماد  س -ب 

  اآلتيةن "و ال يخل ذلك بحا يضاف إلى ن  الماد  الاانيةر و بدد عبار  "دين الدولة ااسالم" الدبار 
 غير المسلمين بممارسة حقوعهم و حرياتهم المدنية و السياسية". 

 أما ايسباب الموجبة لهذا التدديل  هين
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ااعرار لغير المسلمين ب ن حقوعهم المدنية و السياسية لن تت ار بخياراتهم الدينية و  .1
 االعتقادية.

س من ش ن  أن ي ار على الخصوصية الدينية و إن ارتباط الدولة ايردنية بااسالم لي .9
 االعتقادية لغير المسلمين.

( على أن  ي ضي إلى حرمان غير المسلمين مهما كانت 9الحيلولة دون ت سير ن  الماد  س .0
 مدتقداتهم و مذاهبهم و ديانتهم من حقوعهم المدنية و أهليتهم القانونية.

 (ن14الماد  س -ج

الماد  من الدستور ب لغاء نصها الحالي أو االستداضة عنها بالن   من الم مول أن يددل ن  هذه
 اآلتين

الحا  ي حرية ال كر و الوجدان و الدين مصون لكل إنسانر و يشمل ذك حريت  أن يدين  .1
 بدين  أو مدتقد ما يختاره ب راد   . 

ائره تحمي الدولة حرية اانسان  ي التدبير عن دين  و مدتقدهر و إظهاره و ممارسة شد .9
بحرية طبقاا للنظام الدامر أو الصحة الدامةر أو اآلداب الدامة أو حقوا اآلخرين و حرياتهم 
شريطة أن يكون ااجراءات ضرورياا لتحقيا أي من هذه المصالح و منصوصاا علي   ي 

 القانون.
 تحظر أية دعو  أو دعاية للكراهية الدينية أو المذهبية أو التي يكون المدتقد أساسها.  .0

 تتمال أسباب هذه التدديل باآلتين

( المدمول ب  حالياا ال يك ل حرية الدين و المدتقد و يكت ي 14إن ن  الماد  س .0
 بك الة الحا  ي ممارسة شدائر الديانة.

يتيح الن  الدستوري الحالي سلطة واسدة لتقييد ممارسة شدائر أو المدتقد و ال  .0
ا ال يشترط ضرور  القيد لتحقيا يشترط أن يكون منصوصاا علي   ي القانون كم

 الغاية المشروعة من ورائ .
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 (ن12الماد  س  -د 

يددل ن  الماد  و يستداض عن  بالن  اآلتين " يحا للجماعات بما  يها الجماعات غير المسلمة 
أن  ت سيس مدارسهار و القيام عليها و تدليم اي راد المنتمين إليها اقا تهم أو ديانتهم و مدتقداتهم على

 تراعي اآلداب الدامةر و ايخالا الدامة و حقوا اآلخرين و حرياتهم ايساسية". 

يتمال السبب الموجب لهذا التدديل بتكريس  كر  االعتراف صراحة لسائر الجماعات الدينية ب نشاء 
عابة مدارسها و تدليم أحكام ديانتها لأل راد المنتمين إليها. عالو  على أن الن  المقترح يستبدل ر 

الحكومة على برامجها و توجهاتها بضوابط أكار عبوالا من الاوية حقوا اانسان و ينبغي أن يخضّ 
 لها الجميّ و ليس الجماعات الدينية  حسب. 

 (ن134الماد  س -ه

 تددل هذه الماد  على النحو اآلتين " تقسم المحاكم التي تنظر  ي مسائل ايحوال الشخصية إلىن

 مجالس الطوائف غير المسلمة ايخرل" -9المحاكم الشرعيةر  -1

أما السبب ايساسي وراء هذا التدديلر  هو إتاحة المجال للجماعات غير المسلمة ممن ال يدترف 
بها كجماعات دينية مال البهائيينر ب نشاء محاكم يحوالهم الشخصية و منداا لت سير الن  الحالي 

 ها كديانات سماوية  ي ايردن دون غيرها. على أن  يقتصر على أصحاب الديانات المدترف ب

 (ن131الماد  س  -و 

يددل الن  ليصبح على النحو اآلتين "مجالس الطوائف غير المسلمة هي الموجود   ي ايردن و 
التي ال تدين بااسالم و ترغب ب نشاء محكمة مختصة بمسائل ايحوال الشخصية الخاصة باي راد 

 المنتمين إليها".

 (ن 132س و. الماد 

 تستبدل كلمة الطوائف الدينية بالطوائف غير المسلمة أينما وردت  ي هذا الن .
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 ثانيًا: قانون العقوبات:

من الضروري استحداع ن   ي عانون الدقوبات يجرم التمييال بالمدنى الوارد  ي إعالن ايمم 
 ين أو المدتقد.المتحد  للقضاء على كل أشكال التمييال و التدصب القائمين على أساس الد

و ينبغي أن يكون الن  المقترح كاآلتين يداعب كل من عام ب ي ت ريار أو استاناءر أو تقييد أو 
ت ضيل يستند  ي  على أساس الدين أو المدتقد أو المذهب ب رض إلغاء أو إضداف االعتراف بحقوا 

تها على أساس المساوا  اانسان و حريات  ايساسية لجماعة أو ل رد ما أو التمتّ بها أو ممارس
 بالحبس مد  ال تاليد على الاالع سنوات و بغرامة ال تاليد على ألف دينار. 

 

 ثالثًا: قانون االجتماعات العامة:

ليصبح كاآلتين "االجتماعات لغايات االحت ال بالمناسبات الوطنية و  (6/أ/0الماد  سيددل ن  
 بل إعامتها ب سبوع على ايعل".الدينية على أن يتم إعالم والار  الداخلية بها ع

بحسب الن  المدمول ب  حالياار   ن ايشخا  المنتمين إلى جماعات دينية ال يملكون تنظيم 
االجتماعات و المسيرات دون إشدار الحاكم ااداري إال إذا كان االجتماع لغايات االحت ال 

م ال يملكون االست اد  من هذا بمناسباتهم الدينية منظماا من عبل إحدل الوالاراتر ما يدني أنه
االستاناء و عد يحرمون من  إذا لم تنظم  والار  من الوالاراتر خاصة و أن والار  ايوعاف يقتصر 
عملها على الش ون ااسالمية و ليس هناك أية والار  مختصة بالش ون الدينية لغير المسلمين. و 

شر  و بصرف عن تنظيم االجتماع أو الن  المقترح يتيح لهم االست اد  من هذا االستاناء مبا
 االحت ال من عبل إحدل الوالارات.
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 رابعًا: قانون األحوال المدنية:

بالرغم من أن عانون ايحوال المدنية ال يتضمن أي ن  تمييالي تجاه ايشخا  المنتمين إلى 
دائر  ايحوال جماعات دينية مهما كانت ديانتها أو مدتقداتها. عالو  على أن  ال يتضمن ما يلالم 

ليصبح  (43الماد  سالمدنية ب دراج الديانة  ي الهوية الشخصيةر إال أن  من المستحسن تدديل ن  
على النحو اآلتين "يصدر المدير عراراا يحدد  ي  شكل كل من البطاعة الشخصية و د تر الدائلة و 

يتضمن ذلك أي بيانات أو محتول كل منهما و البيانات الواجب إاباتها  ي أي منهمار على أن ال 
إشارات عد تكون أساساا للتمييال المباشر أو غير المباشر يي سبب من ايسباب بما  يها الديانة أو 

 ايصل القومي أو الوضّ االجتماعي أو القانوني.

يساهم هذا الن  المقترح  ي تقييد صالحية مدير دائر  ايحوال المدنية  ي مس لة إدراج خانة الديانة 
ن الهوية الشخصية و جواال الس رر و  ي وعف الممارسة المتبدة من وضّ شرطات أمام خانة ضم

 الديانة بالنسبة للبهائيين أو لمن يقومون بتغيير ديانتهم.

 

 اامسًا: قانون الجمعيات 

 (ن 0/ب/0الماد  س . أ

ردنية يستبدل ن  هذه الماد  بالن  اآلتين " الطوائف غير المسلمة الموجود   ي المحكمة اي
يتمال السبب الذي  الهاشمية المسجلة و ا أحكام عانون الطوائف غير المسلمة النا ذ  الم دول".

يد ّ إلى تدديل الن  بهذه الصيغة باستاناء سائر الجماعات غير المسلمة سواء أنظر إليها على 
ةر و مسجلة أنها تتمتّ بدين أم ال من وجهة نظر المسلمينر  يك ي أن تكون الجماعة غير مسلم

بحسب عانون الطوائف غير المسلمة حتى تستانى من تطبيا الشروط الوارد   ي عانون 
 الجمديات.
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 /د(ن0الماد  س . ب

يستبدل ن  هذه الماد  بالن  اآلتين " يحظر تسجيل أية جمدية لها غايات غير مشروعة أو 
انسان و حريات  تتدارض مّ النظام الدام  ي مجتمّ ديمقراطي يحترم التدددية وحقوا ا

 ايساسية". 

ي دي هذا الن  المقترح على عدم ت سير الحظر الوارد  ي هذه الماد  بصور  تدرعل الجماعات 
الدينية غير المسجلة و قاا لقانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة على أساس أن مدتقداتها 

 سير بصور  تمنّ هذه الجماعات من أو ديانتها تخالف النظام الدامر و يحول دون التدسف  ي الت
 تسجيل جمديات خاصة بها. 

 

 سادسا: قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة

من القانون كاآلتين " يسمى هذا القانون سعانون مجالس الطوائف  الماد  ايولىأ. يددل ن  
 غير المسلمة(".

آلتين " للطوائف غير المسلمة من القانون و يستداض عن  بالن  ا (0الماد  سب. يددل ن  
الموجود   ي المملكة ايردنية الهاشمية أن ت سس محاكم تدرف بمجالس الطوائف غير المسلمة 

 لها صالحية النظر و البت  ي القضايا بمقتضى أحكام القانون الحالي".

ر  "مجالس ج. تستبدل عبار  "مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة"  أينما وجدت بالقانون بالدبا
 الطوائف غير المسلمة".

( من القانون و يستداض عن  بالن  اآلتين " عندما ينظر مجلس 19د. يلغى ن  الماد  س
طائ ة أو أية محكمة  ي عضية تتدلا ب موال غير منقولة واع ة  ي المحكمة ايردنية الهاشمية 

ت القضية تتدلا باارع . و إذا كان9تركت بدون وصية يجب أن يطبا عليها  ي هذه القضية. 
أو بمال غير منقول ترك بوصيةر  يجب على المجلس أو المحكمة أن تطبا نظام اارع أو 
الوصية المدمول ب  داخل الطائ ة التي ينتمي إليها ال رعاء. و  ي حال عدم وجود نظام أو 
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بما  ي ذلك أي للوصية داخل الطائ ةر  يطبا المجلس أو المحكمة القانون الذي يرتضي  ال رعاء 
 عرف خا  ب ية طائ ة من الطوائف غير المسلمة ايخرل".

 

 سابعًا: قانون تصرف األشاا  المعنويين في األموال غير المنقولة المسلمة

 (ن9الماد  س

يددل تدريف " الجماعات و الم سسات الخيرية و الهيئات الدينية ايردنية" كاآلتين " أية جماعة 
 ت بالمحكمة ايردنية بموجب عوانينها المرعية و لم تكن منباقة عن أي أو م سسة أو هيئة ت ل

مركال أجنبي يقّ خارج المحكمة أو مرتبطة ب . و يدخل  ي حكمها أي جماعة غير مسلمة لم 
 تتمكن من التسجيل". 

يتمال السبب الدا ّ وراء اعتراح التدديل المذكور ب ن هذا القانون يحكم سلوك الهيئات الدينية 
ير المسلمة. و عد ال تتمكن جماعة دينية ما من التسجيل على أساس عانون مجالس الطوائف غ

الدينية غير المسلمةر   تقوم بالتسجيل على أساس هذا القانون. و عد تحرم من التسجيل على 
أساس أي من القوانين النا ذ   ي ايردن كهيئةر  تحرم من االنت اع من هذا القانونر ايمر الذي 

لحا بها ضرراا كبيراا  ي مجال التصرف  ي المال غير المنقول و ال يكون لها أهلية التصرف ي
ب . و يتيح التدديل المقترح لجماعات كالبهائيين يحظر عليهم حالياا التسجيل كجمدية أو كمجلس 

 طوائف أن ينت دوا من هذا القانون. 

 

 ثامنًا قانون التركات لألجانب و غير المسلمين

 ( ن 6  س الماد . أ

تدديل ال قر  سب( من الماد  على النحو اآلتين " للموصي أن يتصرف ب موال  من خالل الوصية 
 بالحدود المسموح بها  ي القوانين و   ايعراف  المتبدة بالديانة أو الطائ ة التي ينتمي لها". 
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ا ذ حالياا يجدل حا ( الن6و السبب الدا ّ لهذا التدديل يتمال  ي أن ن  ال قر  سب( الماد  س  
غير المسلم  ي اايصاء مقتصر  على أموال  أسو  بالمسلمينر و حو حكم ينطوي على تمييال 

 على أساس الدين.

 (ن2الماد  س . ب

 يددل ن  الماد  على النحو اآلتين

" المحاكم البدائية و مجالس الطوائف غير المسلمة التي لها الصالحية  ي مسائل الورااة 
يحوال حقوا ورااة ايموال غير المنقولة الواع ة  ي المحكمة ايردنية تقرر  ي جميّ ا

بمقتضى القوانين و ايعراف أو نظام اارع المدمول ب  داخل الطائ ة التي ينتمي لها 
المورع. و إذا لم يكن هناك نظام لإلرع أو عوانين أو أعراف خاصة ب  داخل الطائ ةر تقرر 

يرتضي  ال رعاء بما  ي ذلك أي عرف خا  ب ية طائ ة من الورااة و قاا للقانون الذي 
 الطوائف غير المسلمة ايخرل".

يضمن هذا الن  المقترح أن تستقل كل طائ ة من الطوائف غير المسلمة بتطبيا نظام 
اارع الخا  بها أو أي نظام وخر يرتضي  ال رعاءر و ذلك خال اا للن  الحالي الذي 

كومة بالقانون ااسالمي بالنسبة لسائر الطوائف غير المسلمة يجدل مسائل اارع كلها مح
 الموجود   ي ايردنر و هو ينطوي على تمييال على أساس الدين.  

 

 قانون األحوال الشاصيةتاسعًا: 

كش ت الدراسة االستقصائية التي أجرتها شبكة ااعالم المجتمدي عن وجود مشكالت تتدلا 
ة عن بدض أحكام هذا القانونر وبالذات عند الواج المسلم من بالحقوا المدنية وايسرية ناشئ

إعالن رد  مسلمر وليس يسيرا اعتراح أية تدديالت على هذه ايحكام بدون   كتابية أو عند
مشاركة علماء الشريدة والمرجديات الدينية ين هذا ايمر يدخل  ي صميم الشريدة ااسالمية 

 وأحكامها. 
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جنة من علماء الشريدة والقانونيين العتراح تدديالت تخ ف من هذه ومن المستصوب أن تت لا ل
 المشكالت وواارها على الحقوا المدنية لألشخا   ي ضوء أحكام الشريدة بالطبّ.

ومن القوانين ايخرل التي تت ار بهذا القانون عانون الماكين والمست جرين  يما يتدلا بانتقال 
من ورات ر ايمر الذي يدني أن   من مسلم ال تكون  الواجهاالم جور للوراةر  المسيحية  ي حال 

الم جور لن ينتقل لها وعد يترتب على ذلك نتائج ومشكالت عملية وخيمة. وعد يكون من 
الضروري أن ينظر علماء الشريدة بهذا ايمر ويبحاوا  ي حل يتيح لها البقاء  ي الم جور رغم 

  .أنها ال ترع الوجها المسلم

 

 


