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النفوس. سجّالت في القيد الطائفي املوضوع:



في اإللتزام هذا جتسيد وعلى اإلنسان حلقوق اإلعالن العاملي التزامه على مقّدمته من ”ب“ البند في ينّص اللبناني الدستور أّن مبا
يتمّتع بها املواطن  أساسّيًة(٢) حقوقًا اإلعالن هذا في عنها املنصوص احلقوق يجعل ّمما ، استثناء(١) واملجاالت دون جميع احلقول

مستوى وفي التشريع مستوى في عنه، ينوب مبن أو نفسه عن األصول، باألصالة باحترامها، بحسب يطالب أْن وله اللبنانّي
واإلدارّية. القضائّية التدابير

والدين(٣)، والضمير التفكير حرّية جلهة اإلعالن، من ذلك املاّدة١٨ في عليه النّص جاء ما تضّمنت قد احلقوق أّن هذه ومبا
بحقوق اخلاّصة اإلّتفاقّية على وّقعت كما والسياسّية املدنّية باحلقوق اخلاّص الدولّي العهد وّقعت على قد اللبنانّية الدولة أّن ومبا

لهذه اجلهة، االّتفاقّية(٥) من واملاّدة ١٤ العهد(٤) من ١٨ املاّدة في جاء الطفل، وملا
حرّية مطلقة(٦)، بأّنها ويصفها تلك، االعتقاد حرّية على منه، ٩ املاّدة في قبل، من في متنه، ينّص الدستور أّن ومبا

االنتساب أو اإلداري باالعتقاد غير أو التصريح اإلداري عدم أو التصريح تشمل حرّية احلرّية هذه أّن خالف في ال أّنه ومبا
الديني(٧)،

دينّية(٩)، دولًة ليست اللبنانّية فالدولة في عدمه(٨)، أو الدينّي االنتساب شرعّيًا في شرطًا اإلدارّي ليس التصريح أّن شرط ومبا
الطائفة(١٠)، إلى إشارًة تضّمن قد النفوس سجّالت في قيدي أّن ومبا
إلثباتها(١١)، ضرورًة وال أجد هذه اإلشارة إثبات أطلب لم أّنني ومبا

االقتضاء(١٢)، عند املعنّي الدينّي املرجع وموافقة الصريح طلبي على بناًء تكون أْن وشرعًا، قانونًا اإلشارة، تلك في األصل اّن ومبا
بالوراثة(١٣)، قيدها استمرار أو قيدها تلقائّيًة فيصّح دموّيًة أو ليست الدينّية الرابطة إّن إْذ

عدم إثباتها، أو إثباتها في حرّيتي يصادر مراجعتي دون اإلدارّي إثباتها أّن ومبا
هو إّمنا الطلب وهذا القائمة(١٤)، القوانني حماية في تبقى الشخصّية احلقوق تلك إّن إْذ الغير فيها، بحقوق إضرار ال إزالتها ومبا أّن

الدستور(١٥)، ما نّص عليه اّجتاه في
مؤّقتة(١٦)   استثنائّية ألحكام تطبيقًا الدينّي االنتماء أساس على بني املواطنني التفرقة إلى العاّمة السلطات بحاجة التذّرع أّن ومبا
الدينّية الشرائع وبخالف والثابتة، األساسّية الدولة قوانني بخالف ومعتقداتهم أديانهم وإكراههم في حرّياتهم املواطنني سلب يبّرر ال

وإْن كانت التفرقة، تلك حاجةإلى ال أّنه خصوصًا الوراثة، مبحض الدينّي االنتساب ال جتيز التي واإلسالم املسيحّية في نفسها
من جعل إهمالهم شؤونهم، بدًال وترعى كاّفًة املواطنني حقوق حتمي التي القوانني الدولة بأعمال القائمون أْن يضع إلى فهي حاجة

احلرّيات، من انتهاك ملزيد ذريعًة
هو األصل يكون أْن الواجب هذا عن يلزم والذي تكريسها(١٧)، ال الطائفّية جتاوز تسهيل الدولة بأعمال القائمني واجب ومبا أّن

القوانني ظّل وفي القيد، بهذا فاحلاصل محّلهم، حلول اإلدارة ال عدم قيدها، أو في طوائف إدارّيًا أنفسهم قيد في املواطنني حرّية
أو به القيام على ُيكرهون عليهم، ال واجب يتمّتعوا، أّال به أو أْن يتمّتعوا و لهم لهم، حّق هو إّمنا نفسها، املؤّقتة االستثنائّية

تركه، على يعاقبون
الغير نفسي جتاه إمرة مالكًا الشخصّية، األحوال وثائق من الوثيقة هذه تنظيم في والوحيد الصالح املرجع حال في أّي أّنني ومبا

، والكّل(١٨)
أو الغلط من قبيل هي وحيدة بحّجة إّال إسقاطه في معارضة ال وحسب، النفوس في سجّالت كّله ال الطائفّي القيد أّن ومبا

النصوص، قبل تعديل إعداد النفوس وهي حّجة املغالطة،
ورفضه القائمة، والقانونّية النصوص الدستورّية تطبيق إّال الستجابته يلزم وال واالستعداد اإلعداد ذلك داّل على هذا طلبي أّن ومبا

لتلك النصوص، صريحة سوى مخالفة ليس
لديكم(١٩) .  النفوس سجّالت قيدي في الطائفة في اإلشارة إلى إزالة أطلب كّله لذلك

         
                      

             
                                                                                             وتفّضلوا بقبول االحترام



األمم املتحدة منظمة في وعامل مؤسس عضو هو مواثيقها، كما وملتزم العربية الدول جامعة في مؤسس وعامل عضو وهو الهوية واالنتماء عربي لبنان .١
استثناء. دون وااالت احلقول جميع في املبادئ هذه وجتسد الدولة اإلنسان حلقوق العاملي واإلعالن مواثيقها وملتزم

والسياسيّة: األخالقيّة الصفة ذات اإلنسان حقوق وبني بينها القانوني والتمييز األساسيّة احلقوق مفهوم راجع .٢
Droit des libertés fondamentales, Louis Favoreu, Dalloz, 2005, p. 86 et suivantes.

وإقامة واملمارسة بالتعليم عنهما وحرية اإلعراب أو عقيدته، ديانته تغيير حرية احلق هذا ويشمل والدين. والضمير التفكير حرية احلق في شخص لكل .٣
مع اجلماعة. أم ذلك سرا أكان الشعائر ومراعاتها سواء

أظهار في وحريته يختاره، معتقد أو دين أي اعتناق في وحريته ما، بدين يدين أن في حريته ذلك ويشمل والدين. والوجدان الفكر حرية في احلق إنسان ١-لكل .٤
بحريته يخل شأنه أن من أحد الكراه تعريض يجوز على حده.٢-ال أو املأل وامام ، مع جماعه أو مبفرده والتعليم واملمارسة الشعائر واقامه بالتعبد دينه أو معتقده

يفرضها القانون التي معتقده اال للقيود أو دينه في اظهار االنسان حرية اخضاع يجوز يختاره.٣-ال معتقد أو دين أي اعتناق في بحريته أو ما، بدين يدين أن في
في األطراف الدول األساسية.٤-تتعهد حقوق اآلخرين وحرياتهم اآلداب العامة أو أو الصحة العامة العام أو النظام أو العامة السالمة حلماية ضروريه تكون والتي

اخلاصة. لقناعاتهم وفقا وخلقيا دينيا تربية أوالدهم تأمني في وجودهم، عند األوصياء أو اآلبا، باحترام حرية العهد هذا

القانونيني األوصياء تبعا للحالة، وكذلك، الوالدين حقوق وواجبات األطراف الدول حتترم والوجدان والدين.٢- الفكر حرية الطفل في حق األطراف الدول حتترم -١ .٥
للقيود التي ينص إال املعتقدات أو بالدين يخضع اإلجهار أن يجوز ال تنسجم مع قدرات الطفل املتطورة.٣- بطريقة حقه ممارسة في الطفل توجيه في عليه،

لآلخرين. األساسية واحلريات أو احلقوق العامة اآلداب أو النظام أو الصحة أو العامة السالمة حلماية والالزمة القانون عليها

ال أن على حمايتها حتت الدينية الشعائر إقامة حرية وتكفل واملذاهب حتترم جميع األديان تعالى هللا اإلجالل فروض بتأديتها والدولة مطلقة. االعتقاد حرية .٦
الدينية. واملصالح الشخصية األحوال نظام احترام مللهم اختالف على لألهلني أيضاً تضمن العام وهي في النظام ذلك إخالل في يكون

ال  وهذا مبعتقداته“. أو بدينه أو بإديولوجيته التصريح على ألحد إكراه ”.ال يأتي: ما منه على ١٦ في املادّة ه بنصّ احلريّة هذه بتفصيل اإلسباني الدستور ينفرد .٧
أو القريب اإلسباني التاريخ في حوادث ا هو إمنّ ذلك تفسير لكنّ والعهود، واإلعالنات الدساتير من غيره على احلريّة هذه مضمون في زيادة الدستور هذا في أنّ يعني

البعيد.

فاملسألة املذاهب املسيحيّة إلى بالنسبة ا أمّ مغنيّة. جواد د حملمّ السادس، الكتاب راحع الصادق“ اإلمام جعفر و“فقه البغدادي“ القاهر لعبد الدين أصول راجع .٨
أجنبيّة. محاكم أمام االستئناف للنقض أو أحكامها بعض خضوع بل الروحيّة احملاكم الستقالل نظراً أصالً مطروحة غير

الهامش ٦. في الوارد الدستور ٩ من راجع نصّّ املادّة .٩

إخراج قيدي. في بيان يظهر كما هو .١٠

األحوال  وثائق بقيد املتعلّق ٧-١٢-١٩٥١ قانون جاء فيه أنّ نصوص والذي ت٢ سنة ١٩٦٩، ٢٠ بتاريخ  بيروت عن محكمة استئناف الصادر احلكم راجع .١١
املذهب. إلزام بذكر أيّ ن ال تتضمّ الشخصيّة

قانون ٧-١٢-١٩٥١. و٤١ من واملادّتني ٢ القرار ٦٠ واملادّة ١١ من ١١ الهامش راجع .١٢

. ةً املسيحيّة كافّ املذاهب في العمادة وتثبيتها ومسألة ١١ الهامش راجع .١٣

وقانون ١٩٥٩. ٦٠ وقانون ٧-١٢-١٩٥١  القرار راجع .١٤

منه. ٩٥ واملادّة مة الدستور مقدّ (ح) من البند راجع .١٥

الدستور. من ٩٥ املادّة راجع .١٦

الدستور. مة مقدّ من (ح) البند راجع .١٧
 

قانون ٧-١٢-١٩٥١. ٢ من واملادّة دائرتكم سجل النفوس في في قيدي راجع .١٨

الهويّة. بطاقة عن الطائفة ذكر بشطب قضى والذي هامش٣٢، في املذكور راجع الهامش .١٩


