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  ّ ادا

 واذت ََمُم ،  ا، ِّّن ا  ن
ّا، ى مو ا اا  دا   ،

،اطا  

اد د  ُر  ھ ا ا  اونّ 
 ،ا  وإرادز أن َُ ض ،  ز ا دارةا ّ

 ُ أن واُِّ د أو سأيت ا ط  ي ون ،
ررهاأو ا،  

ّن او ا س اا  وضدي اُ ُ م  ،،د
  ،اطاُ اء إ    أو  اء ا ا و

م ات أمٌ ُم  ،ه اط  اد وونّ 
    ةً  ة،،د أم أات طّ ومُ 

 ار ا ا ا إاااط وّن 
  ،ُرس  م  ً َمت اة

م ام أا ا ندرة ا أ  ا ُنّ و
 ُّة إزا ارة إ ا م ت اسا  ا و

  ،ًاطُم  اا م دو أو أ ّه ادة اد 

ُ درةأ "م ا "ما،دصھااھ، إ رئع اإط
وض امت ، "ت اسإزا ارة إ ا "مع 

ا ّو ّاءات اا اء ا رة إا زا
اھادم ت.  

مةم" أ ا " ُ أن  ءةا  ھةھه  ا  ِِّمُ 
و مم ااط ط ء  ة  رئ ما َُِّ ن، وأن

  . ھا الُمّة وُم

***    

  ُوى ادد
  

    ١. ص... ......................................................ا اد 

  ٢.ص... وذا ھا ااءم اد زا ارة إ ا؟ 

ل اط ا م ٣. ص. ................................ ...م    

 إزا  ن؟ وم  أول زواج م  رة ا إ
  ٦.ص. .......................ا م ت اس ا اواج؟ 

 واج اا ذج و.......................................٧. ص   

 رة إا زا ا ات ااءات واا ھ م
 سات ا ٨. ص.................. ......................م  

  ٩ .ص.. ................م ت اس إ ا ط إزا ارة 

  ا رة إا زا ا ا١٢. ص.......... وزارة ا  

  ھ م وما رة إا سإزات ا م
    ١٣. ص........................... ........................................؟

 زا  ط ا ا ھ م م ا رة إا
    ١٧. ص......... ................................................ت اس؟ 

 م ات مُ ھ اته اھ ھ ق، وما ا١٩. ص... ؟ھ    

  ٢٠. ص..... .........م ھ و د  إزا ارة إ ا ؟ 

  

    د لوا  

  
  إداد
  

د ل  
  رى ب

  
***  
  

  ام
  

د ل  
  

***  
  

  در ن
  

دا ر ا  
  
***  
  

  ٩ادد رم 
  ر٥/٢٠١٤  

  
***  
  

وال " أةر
د " لد طا

 س ار ا
ادار ّ ارز 

 وطدرة ا دا
 ت اوا 

د  ل إدار 
  ھذا ادد

  
***  
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  ؟؟ و أوذا ھا ااء؟زا ارة إ ا  ت اس اد * 

ال ااھه اا ة ط ر ،ف او ن، 
ا .  

 ودطلُ ا، أً و ن ت ًس وادة اونُاا   
 إ  اؤھآ َو ،ونى اتان، و اھ  وا و ،ا 

 ُر دور اطا ُِّف وا ا ا واا ، راءما اھ  م.  

 م ا رة إا ة إزا  أم ،ّدة اا  ّ ر اا  م
م ّ ّ د وا ّ.  

ّ ا أو م ا اداري أو  اداري د  ذ  ھه ا ،ء و
أو  ب ا ط ًّ ً اط ا اداريو ّن ا،أو اب 

ّد ًدو  ّا و ،م.  

 ،ا اھ ّن م د دا دو ط  م ا تا د  ،سا
  ا  أو ا نإدا ، د أّنا  ّط   ودو ، أي
  لهامُ ،ر درة ھة ُمر ام  ا أو  م ا.  

إ  اأن ھ  و دا  أّنن  ُم را مُم اطم وٍ أ م
اطا دو ومأم ت، واق واا  م  و ُّ أن ورة م اھ 
 اطاا  إ ،ااطا ه م و  .  

،  ّنا أراد،ا أنْ تإذا م ،  ّوز ا   ًاُ اطك ا
و .   ادارة مإت ط  د اس أو م إ، وھا ھ ا ، أناره

 اطا ُا ّا اا ّظ ّ ّ أْن و ، ّأو أ  ،ّ ًوا و َُ  ه
 ُ أو  ما  .  

    اطم   ء إرادط رة إا إزا  م أن د ت
  . طً ُمّاط ًَ وأن  مُ اس 
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ا"  إطر ض اات او  ارة إ ا ا  ت اس، أت 
"  ة ل ،ل اط ا  ةا ف أ رة"ـا " ،

ا اھ  أّدت إ ا ّوا ات اوا.     
  

  
  

  ا د ا ،ت،ما أوا إ م   ّ أ "رةا" ،
م ال ا  تم  وذ . مم  ا واده مُ ةه ادت ھ و

ق اا إ دت ال ا ،را .  

 ء اد اء اأ  وة اّ ق إّا   ،ا  ،درة ا ا أم
".  ء او اار اد إ "ان  م ر ا ا، وذ ٢٠٠٥م 

 درم  ،ا  ّأ ا ُ وھ رأم ه، مھ:  

 ًأو- ا إن موا  م   ن  را.  

 ً- رى اا و ً  ا رر ا ن إ  ه اھ ّ إن.  

ً  -   ،ا و ل ا م َ إن اىط اأو   ھ ف ما.  

 َ ا وھا  ،ةىا ً ً ،اا اور . وا ه اُّ وھ
ا م ي طاد، ا ار انا  يا رة اا  ط  

  و ،روا أ  وعن ا  ا.  
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م ات  ُم وُمام  اط ا   َُّ  اوع  نو ا او
اب ات واا م  وذ ، .  م  تا َ أن ا ن مو

 ظا    م وذ ،فا .ُت وأا    ، ن 
و  موم واّا  د إ ،ھء ا م ا  ب ا

ن واق ا ا اا ا اوا اءر ا.  

 ًأ ا  و ء إنا ء إا إم اوزارة اتل ا . أن ذ
 م ا  ت، وما  ُم ء ااا .  كأن ا  أن

ھ  :و م   ن ،ًا ةه اھ ن أ  د   ،م اا ف م
ا  تل ا مدارة ام اُوره و داريء اك ا .  

ات م م م ام ارز ،ف اف  تُِوام م ھه اات، 
اوا آرا .م إم  اا  ءھ أ وةه اھ  ما  . ّ د ُم

وُّ . ام  رأ اا  م ا را ن اال ا وان اداري
 ة ّوا ما ْن َر أن ،  اً ا م أ و ب اأ إ

دوأ .   

و  آُ ، ا إ اد  م اءات اور م اا ا  ن 
راً د ا م ا  اھ اي أ) ّور ر  ا: اال ا آاك

ن اال ا  ام ا أذ ( ا ار ، و)ا ا ان 
و ). ت طو وا  اة  م( م مرا و) وا، اي وا اأي

م ُأ  قوا رأ  فا أ ل، موزارة ا  راتوا ا ھ ر
ا ا .  

 أما ا م ما  ى أ ٢٠٠٧ ،  تط  اء ا ا اد
ا ا رة اا . ت  ءرأس ھ  ني : رزةواد ا ار انا ّو

ا  ا يا ل ا رخوا ، ب ن أ م ا  ً
اا م ا و ،م اا  ة ا  وة رم "ر اا ."  

دوا  دة م اا   ِّمُ ،وارة اطوا  ھ ، ، ا ط
 ا ار م رم ُمن،١٣اً   ات  ،٢٠٠٧ن   ١٠وذ م 

ھب اى ا .م ّطوت وا   تط   . دارةا  ءت ردةو
 ر تا ا إذ ،م ّ إ ُم ا . ظر ا ح أّ ث و  د من ا

  .   إدارات وزارة اا "رة"

و اء م تا اً مَم ا ّت، مل ا طا ا م  ّددا اھ
ا ا اا أو م اوزارة ا  را ظاما ر ا ًُو ، .نو

 أا  ،ا ّ  ،انا و   إدارة أو ّن ا م ًم  ،ّوزارة م
م ا أّن . ّ طُّ ّ اا وار وان ا ق انُمرھ ُمّد

١١٠٠٠ ا  نُّ ا  ّو  م٢٠٠٧ا .  
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وول ام زد  ام اة، ٢٠٠٨و  اف ُِّ اات،  ام 
اوزارة ا رود إ،توا  ف  ت، و ل اا ن أّن ا را ز

 ً ىأ ةه ا .   سري امم إ ًم ً ر أن إ ط ھ م
 م  ُ ،ا رااد اُّو ،ھ م اذھا ُّاءات ا . نو
 ًدوُم ا اار ھإ ف ما:  

 ًأو-  م ا د او  ا  مع دون اا اھ م ل أي ط بوو ،
  .ارات

 ً-  ل   وھ ،ء ا ٍ ُم ى  ھا رة إا  أن  ا
 وج م أ  َُّ ال أنا إم ط ل مأو ا ا ى، أوأ ة  .

و   رةإ  " / " "اھ " ارات اا م ً ،ديا اج اإ 
 س، مري امم   ن ا"د" ،"د  "ا.  

 َّأ ا  دوُّم  ا ا رة إا  ة أن ل اط ،ّة َرم
 أول زواج م  نا إ زھن أ ،ة ّ   ّ ّ ة ھ 

 و ،ا رااا  نُ   ىت أز .  

  ا  وھ" :" رة إدون إ  اجور إ إّن  ًر ًا ّ  ا
"ةه ا ام ا ا اطا    ُ م وھ ، .  

***  

   طت إزا ارة إ اط ن ت اوس٢٠٠٩ء  ر ا اد  ام 
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 * ُ ن   أول زواج ؟  و إزارة ا إ ا ا ست ا
؟اواج

 ،ست ا م ا رة إا اء إزاة إُم ّطدرة ا ا ا أط
 ا اطب اد اوا ا ر ا ون م ة ة أول زواج  

 درا ً إ إزا ارة إ ا م ت اطَ مُ  ٢٠١٢م  ام م  ن 
.  وُ واجا  و  م اأمل ً ُس، وا ى دوا .  

 و ّو ّاا وز   وانواج ما ان ھ  آ ٢٠١٣،راتا م  ،
ان وز ال وم اواج ا ء رأ ، وزارة الإ ھا ام أل و

ااواج،ھارأالوزارةاار طوي 
ماَاطناازواان ،و أ ا ء

  :م وز ال ل ھا اع 

إن ان ا ف واج ا اد  ارج، و  ب أو أن ف  -ز... "
 دا واج ا ُا ا  ً ن وذ  ة  مو ، ر ما  

 ُا  م زواج م  ن رج ء إن واا  اورة.  

ادى دھ أن اء ا ھ اء إن إار مأ اواج ا  ن م  أن ُّس ة مَ  - ح
  م و ،اا  رج أوا  ُ اء ،واج اا  ت ااا  ا

  . ا ام د اواج  ن إ  ا ا   ا اً 

إ ط م ام  زواج م  م  م م  ا    ا ا  ن
  ."... ن

  :   اوأ

 ..." ل ما ا واج اا  و ب ا:  

أ زواج   ان،   ا أ زواج   اة ا م ادة اة م اار  -١
 ر.ل٦٠ر. نم  أورد  ،.  

م م ٢٢أ م اد ا   ان ّ  و ھ م  اد ااردة  ادة  -٢
  . ال

 واج اا  ا ا ا ھ ت اا ظ  ،لا م أن ا م 
وا ."...  

ام ٢٠١٣ً أّن ر ا ا واد اب ااط ا    آذار
 م  ، م مت  أىاأمم وزارة ال، و،ّولاا  ھا اواج، 

ا، ام وزارة اأمواج اا  اءاتم إ.  

إ واج اا  ا اروار.ل٦٠ر . ر درم ١٣/٣/١٩٣٦ا وا ،
واياا ا  ن   ة اا م  ة مدة اا م :  
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 ط   ادي، و ان ا  ن  م ،ن إ ان ان "
ال ا ر اما  ن ا ."  

و ن ھه ادة   ود ن م ال ا اط ا ن إ ان 
ود ّ ا أ درو، وھا م   او ل)أي ان ا(ادي 

  . إ ان ادي  إزا رة إ ط م ت اسُم

 وا ا  واجا رت و ) ذجا ا ا أي  ُم زواج م:(  

  
  و زواج

  
،هأد َِا  

  
اطدة، _____اا_____ ،ء____ ،ر_____ ،ھوا______ ،وا______،

 ّا و_______ ، ّا ھ______ ،ء______  ،ّت_______ا ____،  
  

اطد،  ______اا _____ ،ء____ ،ر ____  ،هوا_______ ،وا ______ ،
 ّا و_______، ّه ا_______ ،ء______  ،ّت_____ __ ا____،  

  
   ّّت اا  ،ّوا ّوا ّا ،ّوا ّھواج اوط ا ا و

  :وا ال
إم ممَري اس ٤ادات اّ، م٣إدات ا واَر، م٢إات ا اادّ ، م١م( 

  ، وذ  ّمّ  ا وّ،)ان٥وط ادة  ل ود ا، م
  

م وَمْ واام ان و َ ان وأمم، طِ ّح، ُمَرَ  ُمَھ، مُ  ِّم  ر ً
 :م١٦ا ّق ان، و ً اّدة 

  
  ّم مأ  ، ًزو َا ّأة مما    ًأةَ زوما   ّم ّن ا حّ

،     أا ١٩٣٦آذار  ١٣در  ر ا.ل٦٠إطر ان اّ اي ّ اار 
م  ا، وھ ام اُ  م ّ  ١٧م  اّول واّدة ١٠ا ،ّ اّدة 

وا ّا ّن اأوا ّر اا ّ  ّمم اأو ا ّال اا داب أأو ا
  اة، واُّ  ا اّ ا ّ ھا ال،

  
ّ ح،  واام ، ا واّدة، وَب دل اام وام واف واة، 

م و دأو  و  ّدوا ّدارة اا مواج وء اأ  روا ،
  ّن م ة م دلا ام حّ  ،آ  ّا  ْ  م ّم ّ رة 

، م  قّ ره ين اا  ا  
  

ت واا  رم ا أ  ّ حّ وا ًم ت .  
  

،ّ  ًوإ ا اوة ھ و  
  

اطااطا  
  

                                                      ھا                                ھا  
  ا ل  
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 *ھ اءات واا ات اا ا رة إا زا تس؟ا  

   ا رة إا زات سعاإات اا:  

 ًأو:" إزا ط رة إسات ا م ا" اُت اا   ١١و١٠و٩
  . ّ ا ور. م ھا اد١٢ وز اا ا ان  ا ا  و

 ً:َ ام ر   و.  

ً: إ  ُّاة اسدا ءا )ھِّم اس )ُمر امم وُم ،م 
  .ارة  إرق ًرَ ً ومُ َمُ   ا اء، و

 ًرا:ُّم  ُ أن م اّسر امم  ًأ ا ا م ا رة إا .  

ًخ:ا م ر  سر امم ل مم ُ ا رة إا إزا ط 
ى دا.  

  ا  إاج أو م مأن  م  ا، اُ ِّمً: ُد
 ُِّ دي ّ زإ  م ا رة إف ا"ھرة " ا اوا " / ") ُ
ر اطا اس مِ  ھر امم مزرإه اھم(.  

***  

  :ت

 * م أ أا  سر امى م مُا  ق ١٠د.  

 * ُُ  م ا أن ُّ سر امم  ،م طا  ُ ل إ ا اا وز 
  . )م ھا اد١٢أي ا ( اد   ازا ارة إ ا م ت اس

 *تا،ّولإذاارمسماُّامما،ماِّمُمهأناُّ
الوإذا. املءمموأاممرنّ 

اااُرأنأناھاام،اُمّم
ماا.  

 *،اُونااإإاإأدونوميا،ھ
  .امدطداُم

 * ُ رو   ،ا ،ط مُ أن    وذ ، ر م
  ).ھ إاء إ  ُم  اأً أّن ھا ااء (  ا ى ممر اس 

إارةزاًماِمّواءُم،مأيلُمااء* 
ادمت،ساأوا،ًمإ،ءيمااھ
  .ادھاماةاااردةالولموذاد،

  

املستدعي:..............................................

األب:.............................................. إسم

وشهرتها:....................................... األم إسم

الوالدة:..................................... وتاريخ محل

اجلنس:.................................................

العائلي:......................................... الوضع

السجل:............................................ رقم

القرية:......................................... أو احمللة

احملافظة:...............................................

القضاء:................................................

النفوس. سجّالت في القيد الطائفي املوضوع:



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

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



 ا ٢٠١٤ 
 

١٣  

 

 *  ھ  و ا رة إا س إزات ا ؟   

إّن ااياا  مّإزاا،ط ُِس وّت ا  ا رة إأ  د
ھه ا  ّأو ُم ٍُّم  ً ًاطُمو   دو م ا و ،

اطم م م وم م  ، أي،أو ط د ا ّ أو
ب اد أو ا م اا إ  م   اأّن ھ ً.  أ اطًُم

ً ُن ا ًو أرض وط  واجا.   

  :وارث وا ام، م زواج ااط، ا أ  ًإوم م إزا ارة 

  : اواج* 

 َو د اھسأزال أت ا  ا رة إا:  ّمة اا
 إزوا ھ ّال اا م  ّ واجوما اء ھ َ ن ا ا  ً ه
.  

 َو أزا سات ا  ا رة إا:  نون ا له اھ 
ّدارا ّطا إ ًم ّا ا أي إّا ا ھ ا  ، . ّا ا

 ن م أا ّم أْن را ء م ن  م. ا اوج ھ اع اوّّ  ار
 ّطل ارا ا أْن وإّم ،ّا ّطدون ا ّدارا ّط ن أي ،ّا

 ّداراّا ّط ًواج مرا ا أي أن.  

 ُ زا  أن  واج ن سات ا  ط رة إا :  

ً اأْن إذا أرادا -  ّد ًزوا رة، وا   ّواج ال ا ا ّواج ال ا ن
ا ا   ھا اواج وّ ط أ   ّاع  إ ا  ان أو

  ،ّا اطا  ى   ،ّا  إ  ىأ ط  م
م و ّم  ھ م وم ا وم ّا .  

و . وف او ن،اء ن  ن أو رمً،زواً اأْن إذا أرادا - 
  ُمة إاء إزا ارة إ ا م ت اس، أن و م  ًن ى 

 ا ،نا   ن زواج م  ن را يا ن ا ًل و  ا موھ
 ن وم  م زت اد درو ول   اواج ا اول اي   ُد 

  .أزاا ارة إ طا م ت اس، أو أن و رج ن

  :ارث *

  م  ّا اوم رن اوإم  رث وا ّا سّت ا: 

  ا  -أ
  ا  -ب
  اواج   -ت
  ا  -ث
  اھ -ج



 ا ٢٠١٤ 
 

١٤  

 

  
ذا ن  ارة إ اھ وا دون ھُ ، ا ّرث ُ  إمن ار ت 

،أو ق ه أّن  ارة إ ا  إت  ھ أو  ّ اد اى، 
رع ات امرث أو إ ا  طإ : 

  ام ،  إ ارث م  ا ،ّّر  اّ، ا   - أ
ورا م ّّا   ن  سّت ا  تإ  ،وجأو ا. 

  
و  أّن  ا  ث ا أو ام ،  إ ارث م اّّ،   - ب

  ّّا اھم م ھم إ  ّأ  أو ًم  ّأ  تإ  ّا  ر
 . ارث  و اروز

 .ھ ، إ ارث م  اّو أ ً اف ا أو ا  - ج

 إ  يا ھن ا  ّن اأّن ا رثوا ّن اا  ن ا
، ون  ن أو   اّّارث   ا ّ ا، أي م ن 

 يا ھاا رث من ا م أي ،   رثا إ . 
  

 ّص اا إ    موا. 

* ّا ا:  

 أ أرة إزاا ھا إّا ا ّ ّا  سّت ا :  

  أو   ط-  ط ب -أ:ا اّم إّم ظّ اوع ا ،ّن 

  :ذا   طّ ّ أْن ن  -أ

١- م  ،  ن وم  ًا ھ:  

•ارا م ا ،ّرا ر  
• ا م ا ،ابّا م ر
•م ر ذروم اا م ا ،ابّا 
•ّا م ا ،ما ر
•ذروم اا م ا ،ما ر . 

  
وا ا ه ا :  ّ  ّا  اه اواة ھا ر(ھا(،أم

 ا  م   ر ام ،اا  اب ا، ھ ارف 
ھا ا أي أّن ھه  أس اة اّ وف م ورد  ّت اس ه 

 )سّت ا ً ّ ّه ا  ّ ا (أم: ،ض ار،ا 
ا ما ر  ،ّ .  ست ا  ءھ ط رة إأّن ا  اھ ھ 
  .ار

  
  أو   م وع ام -٢

 ا ٢٠١٤ 
 

١٥  

 

 ًم ،ّا ا  ،ن ّ  ّمع او ا  م ّ  ھ ا ا
 ا نا  ،رة اا  ،طا و اا  ًّو ّوا:  

٣٤-١ار :وت، ١ ٤ ،ا ف، ٣ا ا، ٣ ٢ ، وان، ٥ 
٢ ، ٢ ،ّ ١ ،ما  ١ ،ز ١ ،ّرا ع اا ١

ار، ١، طّ ٣ ،ز ي، ٢ّ ون٢ا .  
١٤-٢ذروم ا :وت، ٢ ٢ ،ا ١ ، ١ ،ّ نم ١

 ،١ز ،ّرا ع اا ١ ،اط ر، ٢ّ رة٣ا   . 
٨-٣وم ا :وت، ١ ١ ،ا ١ ،فا، ١ا ى ١ ،ّ ١

 ،ما  ٢ز . 
٥-٤ذرا رم :وت، ٣ ١ ،ا ١ز . 
١-٥ا رم :وت١ . 
١-٦ّ :وت١ . 
 . وت١: ّت١-٧
٢٧-٨ّ :وت، ٦ ف، ٢ا ١ ّ نم  ،ا، ٢ م ٢ 

 ،م١ا ،ز ٢ ،ّرا ع اا ٥ ،اط ر، ٣ّ ٣ّا  . 
٢٧-٩ :وت، ٢ ا ، ٢ ١ ، ٢ ،ّ نم ر، ٤ ٢

 اع ا ١ ز، ١م  ، ا  ٦، ٣ اّ، ٣ى ا، 
ّرا . 

١ من ّ،  ١،  ٢ا، ١ اف،  ٢وت، ١: روز٨-١٠
ّرا ع اا . 

٢-١١ّ :١ ،اط ر١ّ . 
  

ه ا :  ّ  ّا  اه اھا واة ھ)را(، أم  ا
رف اا ھ ،ب اا،ه ا م  ا  ةس اأ 

 ّ ا ّه  ً ّّت ا ُ (اّ وف م ورد  ّت اس 
ھا  أّن ارة إ ط ھء  . رض ا ، ا ّ ا ا :أم) اس

  ست ارا ھ .  
  
٣-  مع ا أو  

ا ا ھ  اّم   ا  ان، م ً ا و
  ،ّوا:  

١- ما  ّا   

٢-  د ّأو م وا ا م ا:  

 -ات ام ح -ات ام ج - ات ا ث - اء ت -ادارة ب -أ
ت اا.  

ه ا :  أّن ّو رف اا ھ ب اا  ا، أم  
 ،هرة أا ا ا زارة وا روا أو ا ما  ا 

  . أس اة اّأ ً م ه 



 ا ٢٠١٤ 
 

١٦  

 

  :أّ ا ا ھ   ط ّ -ب

١-ور ّروا ّا ا ّ.  
٢-وا ا ا ت ما ّ م ظا. 

  
 وھّ  ًّط  و ، ّما ا ّ  ّا  ا واةا ھ.  

  
  ارة آ  ، ،ً ا امو  ات

  
 ھ ّإ ّما ا ّ  ّا أّن ا ،اا  ،ّم ّا 

  
 ،م ا  إ ر ا  ا اأّن ھ و

  
 ،ّا  واةوا ّاطا  ا ھ ّإ ھوا ا رة إا  أّن و  

  
 ھ ا ول ا م ھ ّما ا ّ أّن و،ّا ّ

  
،ّا  م ا سأ  ن ّإ ول ا ما اأّن ھ و

  
  ھوا ا رة إا  ،ّا  ا ر أي م ،ّا  ن ّ 

 ً ،ْوا ھ ،اطا ه مو و  مي أا اھط ا ّما ا ّ ،
اما  ا ءة. اط ا  ّم إ م ّ ّ  طا وھ.  

  

 ا  ا  م  اخم وزارة ا١٤/٢/٢٠١٤أ   زواج  نأول   

 ا ٢٠١٤ 
 

١٧  

 

 *  ط ا ا ھ  س؟ت ا  ا رة إا زا  

 خ ھ  إخاج ُ ارة إ ا  ت اسھ  أّن  أزال
  ؟" د " دي ا ا

ا  َتَووا ت م ا رة إا سزاا  ر ،ءا
 ظا اتإ   ُّ"ھر" ا" : د  " أو"ون د".  

ا اأن ھ يا نب وم انم ا ا رة إا إزا
ا ُِّ  ،د م و " / "  "ھا "اج اإ  .  

ارة إ ا  ت اس ج  د و  دخل ھ  أّن  أزال
 و ،أو ا ؟اس اا    ُّ  

 ،وااط ء  اس ھ إا م ت إزا ارة إ ا ط ،ًنّ 
ا  ،دو أو دا ط  م اا  ،ست ا د  

  .إ أو ا إ أ ادن

 أّن  أزالھا رة إا   ست ا  أ وا  ث ن  ا
ُّست ا  ون ط  أو وا ؟  

وأ  و  ، ّن ،نا ُاّدة او  ًداھ إ  يا ھن ا
 ُرِّ او. ثا  ن ا ّن ا ُن ا م ِّر أو م ّا  ث م 

،ّّاا إ  يا ھن ا  نرث وا رث من ا م.  
  

ء م ت اس ھ إاإاء إزا ارة إ او  و ّ اال ا ،نّ 
  اطواا  ،دو دا ، أو ط  م ا ت د 

  . اي م د  ارث م ُمرِّ اد ا   ھ، وو ّن إن اس، 
  

 ظ ھ  أّن  أزال ارة إ ا  ت اس   ام 
  ا ا ام ل  وظ   ت او؟

 ،ّن مَ إ  ،ً ،ْوا ھ ،اطا ه مو و   ھوا ا رة إا أ
اما  ا م اي أا اھط ا ّما ا ّ . طا وھّ ّ

ت ل، و أت اا ا ھا ام ،ً أ م ّم إ  ط اءة
 أن ر ذ ً، وھ   م ما  اظ م ل ا ،نّ مو  أ

 داريول اا.  

 ّأ  ھ تط ا ارإزا    ست ا  ا رة إ
ھ  إزا ارة إ ا  ت اس ااط  اخل إارك وا ام، و

  اظ ا؟

  



 ا ٢٠١٤ 
 

١٨  

 

  
ت ظامم ت اسأزاا ارة إ اص ما أّن 
وظ ما مرك وا )وا ا وظ  م( ، م ً ط  و

د إرة ا  إات اوروم ھءُر،  ات ُمِظ ا
دا  ُظه اھ إ م ا اھ  ، ً نأ  ،ًُ  ّن ط ، ّو

ھ   ،ھُ  أ ُ ن  ، ضأن  ُ وأن   واوا ًا
 ً صأو را ،  يا م .ّأ  م م مط 

د أم ال ات ھء اظ ىة  ط م   ردّ ، وم ث  ى ھه
أ ارة  ّن مَ أإ ، وأ، ھ ر ارة .أن د  دوا  ي

 ا ّ ،ً ،ْوا ھ ،اطا ه مو و   ھوا ا إ ّما
اما  ا م اي أا اھط ا .  ّم إ م ّ ّ  طا وھ

  .ط اءة
  

ص ا أم ما  ُوا وت ا ا ًأو ط ًد  وأ   ،
  ان أّن إ ُب اا  رف اا ھ اّت و  ورد م

  .م ھا اد١٦و ١٥و١٤اء ما ات ا  -اس
  

***  
  

ھا رة إا   دي  اجإخ  

  

  

 ا ٢٠١٤ 
 

١٩  

 

  ات ھخُ اته اھ ھ ق، وا ا؟ھ  

 . وا  ة اا)  ا رة إا سإزاّت ا ( ة اوا)
ّا راا  واج اي )اق اا اھ  ،ر وا ّ بم اإ ھ ،

 و س اا موإ ا ى اا  م اض اأ إزا ھ
اطا . ّطدرة ا ا ا در إ ا ،ّا ع ان م ا م؟ ھ

  رك ف ا ا وھ ،ا اطب اد اّوا ا ر اّ ون م
 ا  و  و  آ   ان  . ا ھت أى ومّن

  ف اء . اأ   امن ا ف ةه ال إّن ھ ھ  
ماا ا و رم  نا ّ ر ك  ،دما .  إ  إّن م

و اط ھ اف اّول م أطاف او  ا ل ھا اق إّ ھ ام ل ا
وھء  ا  من  أ اّ أو اّ أو ا  ،ّم . ا وادارة

ّوا ّموا ّرت اا  وا ھ  ً  ،مم ّإّن . ط ھ 
  ھ  ر أو ّ  ،اطا ّون وة اّ ،م    

 و.  

***  

م وزارة اأ ا لر ٤/٢/٢٠١٤   زواج  نأول   

  



 ا 

٢٠ 

  ھ  د  إزا ارة إ ا  ت اس؟ 

 َّ فس، وت ا د م ا رة إا درة إزا اھ  
 طوت وا  درةه اھ

ارة إ ا م د  زاا
 ط وم ت ا  را

  ا وم  

  

اط وج و ،سا م ا رة إا إزا  

ا ا م إ:  

  

secularist.org   
/ ٠٣٥٨٧٣٤٦  

Email:
Facebook page: 

Twitter page: 
  :    ا ك

-  ا ة ا

ھ  د  إزا ارة إ ا  ت اس؟ 

 وا    ُم َّ فس، وت ا د م ا رة إا درة إزا
ھه ادرة  وت واط  واءات وورت ا حاطر م م اطت 

 َُ   ا  أ اد ا ءإ م ازا
 اطي م  را  ط وم ت ا  را

طر اإط ، ا م ا أو ًھ 

   زا ارة إ ا م ت اس

facebook.com/naamlelmouwatana  

: اط وج و ،سا م ا رة إا إزا

facebook.com/groups/anamouwaten

م إ ا ا ُ  أزاا ارة إ ا م ت اس ا

 :ط أ   

facebook.com/groups/anashateb

 ا ر ا  secularist.org
/٠١٣٨٧٥٧٧ھ و-  ارو   -وت : اان

وإ ا :info@secularist.org  Email:
Facebook page: facebook.com/CivilSocietyMovement

Twitter page: twitter.com/CivilSocietyMov
   دمد اا  ر" ا "ك ا    

 ا- facebook.com/groups/tawasolmadani

٢٠١٤ 
 

 

 

 ھ ا س؟ وت ا  ا رة إا إزا  د  ھ

 وا  
اطر م م اطت 

ّا.  َُ  
 ي ماط و.  ُت اس
  ھواطر اإط 

  :اك

 زا ارة إ ا م ت اس:  اك* 

facebook.com/naamlelmouwatana

:م اك* 

facebook.com/groups/anamouwaten/

 ُ  أزاا ارة إ ا م ت اس ا

: م اك* 

facebook.com/groups/anashateb/

اان

facebook.com/CivilSocietyMovement

   دمد اا  ر
ups/tawasolmadani/


