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 دراسة مقارنة في الشريعة اإلسالمية وما عليه القوانين السودانية : حقوق اإلنسان األساسية

 

 *بدر الدين عبد هللا أبكر محمد

 

: تناول البحث حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية وما عليه القوانين السودانية، متناوالً الملخص

والقانون، مركزاً في هذه الدراسة على حقوق اإلنسان األساسية. في ذلك التعريف بمفهوم الحق في اللغة واالصطالح 

م 1948متناوالً هذه الحقوق في دراسة تفصيلية مقارنة بين الشريعة اإلسالمية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

وق األساسية ومقارنة ذلك بما عليه العمل في القوانين السودانية المعمول بها. وقد هدف البحث إلى ضبط وبيان الحق

التي يمكن أن يتمتع بها اإلنسان باعتباره إنساناً، مستصحباً ما هو معمول به في السودان مقارنة ذلك بما نصت عليه 

األدلة الشرعية )القرآن الكريم والسنة النبوية( وما جاء به اإلعــالن العالمي لحقوق اإلنسـان. ومن أهم النتائج أن 

ولها الجدل الكثير اليوم قد نصت عليها الشريعة اإلسالمية )القرآن الكريم والسنة النبوية( حقوق اإلنسـان والتي يثار ح

منذ أكثر من أربعة عشر قرناً وكذلك تضمنتها القوانين السودانية متماشية في ذلك مع الشريعة اإلسالمية والقوانين 

ما يثار من أحاديث حول حقوق اإلنسان الدولية الخاصة بحقوق اإلنسـان. ومن أهم التوصيات يجب التصدي لكل 

بإثبات أن هذه الحقوق موجودة في ديننا الحنيف وقوانيننا السودانية التي استمدت منه وأن يكون التصدي بالكتابة 

واإلعالم بمختلف وسائله والبحوث المتخصصة والندوات والمؤتمرات، حتى نبين للجميع وجود حقوق اإلنسان في 

 نيننا الوطنية.ديننا وكذلك في قوا

 : حقوق االنسان، الشريعة اإلسالمية، القوانين السودانية.الكلمات المفتاحية

 

The Right of Human in Islamic law And Bester Ericsson 

BadrEldin A. A. Mohammed 

Abstract: The study took the right of human in Islamic law and the Sudanese statute 

according talk bester concepts of the right in speech and talk, bester Fours on the basic 

right of human in derails comparing between Islamic law and international advertisement 

for the human right in 1948 according to the Sudanese statues such as Sudan Republic 

Rule in 2005 and the criminal law in 1991. The study aims to control the human basic 

right which interest the human as human according to the (Quran and sunna) and the right 

of international advertisement. The human rights which make un argument today has been 

indicated by Quran and sunna Since fourteen century according to Islamic law and Bestor 

Ericson of human rights. The argument of human right should be stopped because the 

human right has been existed in, Sudanese statues with in writing and advertisement in 

order to prevent ethers that the human right is being exists in our retegion and our national 

law. 

Keywords: The Right of Human, Islamic law, Bester Ericsson. 
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 المقدمة: 

صبح  سان وحرياته من األهمية بمكانة فالتطرق له والغوص فيه وفي مفرداته أ شك أن حقوق اإلن ال 

العالم اليوم بهذا المصطلح والذي أصبح أداة في يد القوة العظمي  انشغالضرورة ملحة خاصة وأن 

 تستخدمه كالسيف للنيل من الدول التي ال تتماشى معها ومع وتوجهاتها.

طلح حيزاً كبيراً من مؤس     س     ات الدولية المعتبرة فاألمم المتحدة ومجل  االمن وقد أخذ هذا المص     

وأجهزة اإلعالم المختلفة المس     موعة والمرئية حيث أص     بحت تعقد المؤتمرات بالتوص     ل إلي آلية 

ن منذ  تحفظ لإلنس   ان حقوقه مع يقيننا نحن المس   لمون بص   فة عامة أن هذا المص   طلح قد ش   ر    ودو  

عش   ر قرناً وذلك بما جاء به س   يدنا محمد )ص   لي هللا عليه وس   لم( والذي كان هدف أكثر من أربعة 

سنا أن نغوص في  سان حقه في الدنيا وكذلك في اآلخرة ولذا آلينا علي أنف سالته هو كيف يحفظ لإلن ر

هذا المص   طلح بدراس   ة دقيقة وذلك عبر العنوان حقوق اإلنس   ان في الش   ريعة االس   المية والقوانين 

نتبين  م وذلك لكي نثبت أو1948عالن العالمي لحقوق اإلنس   ان ة مع األخذ في االعتبار اإلالس   وداني

 االتي: 

 هل دستورنا وقوانيننا السودانية تحفظ لإلنسان حقوقه؟/1

 هل تتماشي قوانيننا السودانية مع الشريعة االسالمية في حفظ حقوق اإلنسان؟ /2

 نية من التشريعات العالمية الخاصة بحقوق اإلنسان.ما هو موقف القوانين والدساتير السودا /3

 

 أهمية الموضوع:

تكمن أهمية الموضو  باعتبار أن حقوق اإلنسـان من المسائل التي ذَا َ صيتُها في اآلونة األخيرة  /1

خاصة وقد أولتها المنظمات الدولية أهمية خـاصة عبر األمم المتحدة ومجل  األمن.. وصارت من 

 يمكن التدخل بها على سيادة الدول بمسمى )انتهاك حقوق اإلنسان(. األسباب التي

على حقوق اإلنسان  باالطال قضاة ووكالء نيابة والمختصين عموماً( تمكين أهل االختصاص ) /2

في السودان عبر قوانينه المعمول بها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان وما عليه الشريعة اإلسالمية 

 فيما يتعلق بحقوق اإلنسان.

جمع التطبيقات المتشابهة للحقوق األساسية لإلنسان في الشريعة والقوانين السودانية وما عليه  /3

 وق اإلنسـان.اإلعالن العالمي المتعلق بحق

 

 أسباب اختيار الموضوع:

االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان مما دعا في كثير من األحيان للتدخل العسكري في الدول الكبرى  /1

 بحجة انتهاك لحقوق اإلنسان وذلك بموافقة من منظمة األمم المتحدة عبر مجل  األمن.

كبة ذلك للشريعة اإلسالمية واإلعالن العالمي إبراز مدى التزام دولة السودان بحقوق اإلنسان وموا /2

 لحقوق اإلنسان.

قلة الدراسات المتعلقة بحقوق اإلنسان في السودان خاصة المقارن بين الشريعة اإلسالمية  /3

 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وما عليه العمل في القوانين السودانية.

 

 أهداف البحث:

ساسية في الشريعة اإلسالمية وما عليه اإلعالن العالمي لحقوق ضبط مفهوم حقوق اإلنسـان األ /1

 اإلنسان والقوانين السودانية.

بيان وتوضيح الحقوق األساسية التي بمكن أن يتمتع بها اإلنسان باعتباره إنساناً فيما هو معمول  /2

 اإلنسـان. به في السـودان مقارنة ذلك بالشريعة اإلسالمية وما عليه اإلعالن العالمي لحقوق 
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ص ... جمع كل ما يتعلق بحقوق اإلنسان األساسية في بحث محكم وميسر حتى يفيد أهل االختصا /3

 خاصة وأنه يحوي الجانب القانوني والجانب الشرعي والجانب الدولي.

 

 منهـج البحث:

ا مع رهآليات إلى سوعزو امن خالل أن ما يصلح لهذا البحث هو منهج التحليل الوصفي االستقرائي 

در الرجو  للمصـا، وبوية الشريفة من مصادرها األصليةتخريج األحاديث الن، وبيان أرقامها

 استخالص أهم النتائج والتوصيات.، وصلية مع عدم إهمـال المعاصر منهاوالمراجع األ

 

 مشكلة البحث:
كبة ذلك تكمن مشكلة البحث في توضيح وإظهار مدى التزام دولة السودان بحقوق اإلنسان ومدى موا 

لقرآن ( ونصوص الشريعة اإلسالمية )ا1949)اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  للمواثيق الدولية

كات حقوق هاالكريم/ السنة النبوية( حتى تتمكن من حماية هذه الدولة من كل تدخل يأتي من جانب انت

 اإلنسان.

 

 أسئلة البحث:

لتشريعات اما الحقوق األساسية لإلنسان في الشريعة اإلسالمية والقوانين السودانية وما عليه  /1

 (؟م1949الدولية )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

صوص الشرعية هل هناك توافق فيما يتعلق بحقوق اإلنسان في القوانين السودانية المعمول بها والن /2

 الدولية؟وما عليه التشريعات 

 ما معنى حق اإلنسان في الحياة واألمن وحماية حياته الخاص؟ /3

 هل هناك قيود واردة على حرية التنقل داخل األراضي السودانية؟ /4

لدولية وأحكام اة الفكر والتعبير عن الرأي في السودان، وهل يتوافق ذلك مع المواثيق ما مقدار حري /5

 الشريعة اإلسالمية؟

 ها في ذلك؟بهل لكل إنسان في السودان أن يختار الدين الذي يعتنقه، وما رأي القوانين المعمول  /6

 

 البحث:خطة 

 .  المبحث األول مفهوم الحق في اللغة واالصطالح والقانون/1

 المبحث الثاني حق اإلنسان في الحياة واألمن وحماية خصوصياته . /2

 المبحث الثالث حق اإلنسان في المساواة والتنقل . /3

 المبحث الرابع حق اإلنسان في حرية الفكر والتعبير عن الرأي . /4

 المبحث الخام  حق اإلنسان في العقيدة والتدين . /5
 

 المبحث االول: مفهوم الحقوق أو الحق في اللغة واالصطالح والقانون: 

تعني الص  واب والعدل والمس  تقيم والقويم ا يقال لمرافق الدار حقوقها وحققت األمر  الحق في اللغة:

بذلك من غير مش اركة نحو  اختص اص هأحقه إذا تيقنته أو جعلته ثابتاً الزماً وقولهم هو أحق بكذا أي 

 (1)بحالة أي ال حق لغيره فيه.زيد أحق 

تس   تعمل للداللة علي معاني متعددة فهي تس   تعمل  اإلس   الميوأما كلمة الحق في االص   طالح الفقهي 

ية وحق  له من إلتزام علي آخر كحق الراعي علي الرع ما ينبغي أن يكون  ما للش      خا أو  يان  لب

  (2) ه.الرعية علي الراعي كما تستعمل بمعني األمر الثابت المحقق حدوث

                                                 
 ( 1)أحمد بن محمد بن علي المغربي الفيومي ، المصباح المنير ، ج1 ، ط مصطفي الحلبي وأوالده ، مصر ، د:ت ، ص 28، 156 .  

 ( 2). نواف كنعان ، حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية ، والدساتير العربية ، أثراء للنشر والتوزيع ط1 2008م ، ص 7 
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ل   وا اِلَحقا ب اِلبَاط  وقد ورد لفظ الحق في القرءان الكريم في مواض  ع كثيرة منها قوله تعالى )َواَل تَِلب س  ُ

 (1)َوتَِكتُُموا اِلَحقا َوأَِنتُِم تَِعلَُموَن(. 

ل  َوتَِكتُُموَن اِلَحقا  َم تَِلب ُسوَن اِلَحقا ب اِلبَاط  تَاب  ل    (2) َوأَِنتُِم تَِعلَُموَن( وقوله ا يَا أَِهَل اِلك 

شخا معين دون الك ستئثاري الذي يثبت ل صود بالحق هو الحق اال افة، ويري بعض الفقهاء أن المق

 فالملكية حق حيث يتفرد بالملكية عليشئ معين لشخا أو أشخاص معينون. 

للكافة مثل حق  أما حق االفراد في أس     تعمال الطرق العامة فيعتبر حرية مثل حرية التنقل ألنه يثبت

  (3) التقاضي وحق تولي الوظائف العامة.

 

 المبحث الثاني: حق اإلنسان في الحياة واألمن وحماية خصوصياته: 

 أوالً: حق اإلنسان في الحياة: 

الفرد جزءاً مقدراً من حركة الكون ككل يتدرج  إن حق اإلنس   ان في الحياة حق طبيعي ينش   أ إلعتبار

وصورة مع الوجود كله ولهذا من يهدر حياة إنسان فكأنما أهدر حياة الناس جميعاً ولهذا فإن الشرائع 

 (4)كلها تحمي حياة اإلنسان وتحرم أفعال االعتداء عليه. 

ن فض      ل في إيجاده وكل ويعتبر حق الحياة الحق االول لإلنس      ان وهو منحه من هللا تعالي لإلنس      ا

إعتداء عليه يعتبر جريمة في نظر األس      الم وهي في نظر االس      الم هبة من هللا تعالي وحق مقدس 

ومحترم يجب حفظه ورعايته وعدم االعتداء عليه حيث جاء في الحديث الش   ريف )كل المس   لم علي 

فجعله أعز خلقه وحماه وقد ميز هللا س  بحانه وتعالي اإلنس  ان  (5)المس  لم حرام دمه وماله وعرض  ه( 

ا ب غَِير  نَِف و أَِو  َرائ يَل أَناهُ َمِن قَتََل نَِفس  ً ِن أَِجل  ذَل َك َكتَِبنَا َعلَى بَن ي إ س  ِ ادو ف ي أيما حماية قال تعالي )م  فَس  َ

يعًا َوَمِن أَِحيَاَها فََكأَناَما أَِحيَا النااَس جَ  يعًا( اأِلَِرض  فََكأَناَما قَتََل النااَس َجم  فقد ش     به الخالق س     بحانه  (6)م 

وتعالي أن قاتل النف  أومن أستحل القتل بغير سبب من قصاص أو جناية أو فساد في االرض كقاتل 

الناس جميعاً وهذه داللة قاطعة تؤكد القيمة اإلنس       انية وحرمتها وأنه لي  ألحد الحق في أنتزاعها 

يتُُكِم( وهذه اآليات وغيرها تدلل ويتضح ذلك في قوله تعالي )َوهُ  (7)سوي خالقها  ي أَِحيَاُكِم ثُما يُم  َو الاذ 

علي أن قتل اإلنس  ان الواحد يعادل قتل ذلك الحش  د الالنهائي من البش  ر الذين عاش  وا أو س  يعيش  ون 

ومجمو  ذلك فوق تص  ور العقل وطاقة العدد إذن لي  هناك قطعاً تقديراً وحفاظ وحماية أس  مي من 

فاظ والحماية لحياة البش    ر الفرد فض    الً عن الجماعة. وقد كفل االس    الم حق الحياة هذا التقدير والح

لإلنس  ان منذ ميالده وحتيأنتقاله لرحاب هللا بل أكثر من ذلك قرر له االس  الم حقوقاً قبل أن يولد حيث 

سقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه حرام وال  ستبين فإ شمل الحمل الم يحل ذهب العلماء بأن حق الحياة ي

 (8)لمسلم أن يفعل ألنه جناية علي حي ولذلك وجبت فيه الدية إن نزل حياً والقرة أن نرسل ميتاً.

وقد ص   ان االس   الم كرامة اإلنس   ان حتي بعد موته وأعتبر حرمة الميت واجبة ش   رعاً وكلف أقارب 

لتش     هير والتمثيل الميت والمجتمع واالمة والدولة حماية جثمان الميت بذمته وفقاً ألحكام دينه ومنع ا

                                                 
 ( 1) . اآلية 42 سورة البقرة .

 ( 2) . اآلية 71 سورة آل عمران .

 ( 3) . د/ محمد ميرغني خيري ، نظرية التعسف في استعمال الحق ، 1972م ، ص 47.

 ( 4) ميرغني النصري ، مبادئ القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ، الدار السودانية للكتب ، ط2 2006م ، ص 258 ..

 ( 5) أخرجه البخاري في صحيحه ، ج4 ، ص 1986 حديث رقم 2564. . 

 ( 6) اآليــة 32 ، سورة البقرة .

 ( 7) نواف كنعان ، حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية والدساتير العربية ، مرجع سابق ، ص 32.

 ( 8) الشيخ محمد شلتون ، اإلسالم عقيدة وشريعة ، ط5 1977 ، ص 323.
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به ولو كان من االعداء كما أوجب وفاء الدين علي الميت من تركته قبل الوص    ية والميراث حتي ال 

  (1) تبقي معلقة بذمته.

( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس    ان ما يؤكد هذا الحق في الحياة حيث نا 3وقد جاء في المادة )

)لكل فرد في الحياة والحرية والس  المة الش  خص  ية( ويكمل حق الحياة من االذي الجس  ماني وإتالف 

س    المة االطراف اإلنس    ان وأن القانون يحمي هذه الس    المة ويحرم االفعال التي تكون أعتداًء علي 

إن كان العرب قد عرف حق الحفاظ علي الحياة حديثاً علي أنه من حقوق اإلنس     ان فإن  (2)اإلنس     ان

 اإلسالم قرره ومارسه قديماً قبل اربعة عشر قرناً. 

ضاء وحقها في الح شرية من الق سية الحفاظ علي النف  الب سالم علي أهمية وقد ياة فالنف  وقد أكد اال

دد لحماية هذا ماً أو عدواناً أو تعريض سالمة البدن للخطر وتمثل ذروة التشمخلوق حرم هللا قتلها ظل

ذي الحق في اإلس      الم في نو  العقوبة التي يجب أن توقع علي من يتعادل عليه وهي القص      اص ال

 أعتبرته الشريعة اإلسالمية بمثابة ضمان لحماية الناس فجاء في القرآن الكريم 

اص  َحيَ  اقُوَن( )َولَُكِم ف ي اِلق ص     َ اُص ف ي  (3)اةٌ يَا أُول ي اأِلَِلبَاب  لَعَلاُكِم تَت وقوله تعالي )ُكت َب َعلَِيُكُم اِلق ص     َ

والتحريم في اإلس  الم لقتل النف  البش  رية بغير حق لم يقتص  ر فقط علي قتل النف  للنف   (4)اِلقَتِلَى( 

وبة المنتحر تس  اوي عند هللا عقوبة بل حظر علي اإلنس  ان أن يعتدي علي نفس  ه أو يؤذيها لذا فإن عق

َ َكاَن  (5)قاتل النف  حيث أن الخالق أرحم بالعبد من نفس  ه  َا ُكِم إ نا  حيث قال تعالي: )َواَل تَِقتُلُوا أَِنفُس  َ

يًما(  )وقد ربط النبي )صلي هللا عليه وسلم( حق الحياة بأعظم الحرمات وأقدس المقدسات  (6)ب ُكِم َرح 

دا  أعلن النبي )ص   لي هللا عليه وس   لم( للناس كافة أن حرمة دم المس   لم كحرمة أعظم ففي خطبة الو

 (7)المقدسات عند المسلمين

النف  البش   رية  أما القانون الس   وداني لم يذهب بعيداً عن القراءات والس   نة النبوية فيما يتعلق بحماية

 : حيث أحاطها السياج من الحماية حيث نا علي حماية النف  من القتل

 يعد القتل عمداً إذا قصده الجاني أو قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لعقله.  /1

من يرتكب جريمة القتل العمد يعاقب باالعدام قصاصاً فإذا سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة ال  /2

  (8) تجاوز عشر سنوات دون المساس بالحق في الدية.

ب الموت قد أرتكب بقص     د أحداث الموت فكل فعل يقوم به فالقتل يعد عمداً إذا كان الفعل الذي س     ب

الجاني بنية أحداث الموت ويحدث الموت فعالً يعتبر قتالً عمداً كمن يطلق النار علي آخر مس      تهدفاً 

ص    دره أو رأس    ه فمات المجني عليه فأن الجاني يكون قد ارتكب جريمة القتل العمد ألنه قص    د من 

  (9) موت.الفعل تسبيب الموت وقد تحقق ال

وكذلك ش  رح القص  اص وص  ورة في الش  ريعة عقوبة الجاني بمثل فعله ويكون للقتل والجرح ويكون 

علي النف  وم  ا دونه  ا ف  إذا وقع علي النف  ك  ان قتالً وإذا وقع علي م  ا دونه  ا ك  ان عن النفوس 

                                                 
 ( 1) د/ محمد الزحيلي ، حقوق اإلنسان في اإلسالم ، ط2 2004م ، ص 13.

 ( 2)  د/ ميرغني النصري ، مبادئ القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ، مرجع سابق ، ص 258 ..

 ( 3)اآلية 179 ، سورة البقرة 

 ( 4)اآلية 178 ، سورة البقرة . 

 ( 5) د/ نواف الكنعان ، حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية ، مرجع سابق ، ص 24 . 

 ( 6) اآلية 29 ، سورة النساء .

 ( 7)  د/ محمد أبو زهرة ، تنظيم اإلسالم للمجتمع ، 1975 ، ص 30 .

 ( 8) المادة 130 القانون الجنائي 1991م .

 ( 9) عبد هللا الفاضل ، شرح القانون الجنائي 1991م ، ط9 2012م ، ص 223 .
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لإلنتقام  والحكمة منه أن حب االنتقام من طبيعة البش      ر فإن لم يفعل لص      احب الدم بدمه فإنه يلجأ

قه  يه عن ح لدم أو المجني عل نازل ولي ا قد المجتمع واأل من في المجتمع حتي أذا ت كذا يتفرط ع وه

في القص   اص فأنه يكون قد تنازل عن طيب نف  فال يلجأ إلي االنتقام وال تتوارث االحفاد بين أفراد 

 م قبولها: 1991لسنة ( في القانون الجنائي السوداني 128وقد نصت عليه المادة ) (1)المجتمع. 

 القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله. /1

 يثبت الحق في القصاص أبتداء للمجني عليه ثم ينتقل ألوليائه.  /2

في حالة القتل يكون القص   اص باالعدام ش   نقاً حتي الموت ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به إذا  /3

سباً  سان علي حياة األخر بل ولم يكتف  (2)رأت المحكمة ذلك منا شر  بأن يحرم فعل يعتدي به إن الم

 (3) أن يحمي اإلنسان من أن يصيب نفسه بما يمكن أن يسبب موته هو فيعاقب بالشرو  في االنتحار.

سجن مدة ال تجاوز  سيلة يعاقب بال سه بأي و شر  في االنتحار بمحاولة قتل نف حيث نا بقوله )من ي

وقد نا حتي علي حماية الجنين داخل رحم أمه بنص    ه )من  (4)معاً(  س    نة أو الغرامة أو العقوبتين

يرتكب فعالً يؤدي إلي موت جنين في بطن أو أن يفض      ي إلي أن يولد ميتاً أو أن يموت بعد والدته 

شجن مدة  سيم يعاقب بال ضرر ج ضرورياً إلنقاذ حياة األم أو حمايتها من  وذلك دون أن يكون الفعل 

  (5) الغرامة أو بالعقوبتين معاً وذلك دون المساس بالحق في الدية(.ال تجاوز سنتين أو ب

 ثانياً: حق اإلنسان في االمن: 

 (6)في اللغة من أمن أمناً وثق وأركن أليه وأمن إطمأن ومنه سلم وأمن شخا إئتمنه واألمن األمان. 

االعتداء عليه ويعني في اإلص  طالح حماية الش  خا في نفس  ه وماله وعرض  ه وكفالة س  المته ومنع 

وقد  (7)أو التحقير من ش   أنه أوتعذيبه أو إض   طهاده س   واء كان ذلك من الدولة أو من أفراد المجتمع. 

ضه وماله فال يجوز االعتداء  صه وعر شخ سالمة  سالمية  سالم لكل فرد يعيش في الدولة اإل كفل األ

ن والطمأنينة للفرد وجعل علي الفرد س      واء من قبل الفرد أو من قبل الدولة كما كفل األس      الم األم

قال تعالي  (8)األمن في الجو  والخوف أكبر ش      أنان أس      اس      يان أمتن هللا تعالي بهما علي عباده 

 ) ِن َخِوفو ِن ُجو و َوآََمنَُهِم م  ي أَِطعََمُهِم م  كما أوجب لالسالم للمحافظة  (9))فَِليَِعبُدُوا َربا َهذَا اِلبَِيت  *الاذ 

شة والقذف ومنع االعتداء علي المال الذي علي العرض والمال فم نع االعتداء علي االعراض بالفاح

صب وكل أعتداء علي المال  سرقة والن سبباً في تنمية المجتمع ومن ثم فقد حرم هللا ال سالم  إعتبره اال

العام وأوجب توقيع العقوبات الرادعة علي من يعتدي علي المال س     واء بالحد أو التعزير قال تعالي 

َا ( )َوا َن  بَا نََكااًل م  يَُهَما َجَزاًء ب َما َكس  َ قَةُ فَاِقَطعُوا أَِيد  ار  ُق َوالس  ا ار  وأقرت الش  ريعة اإلس  المية  (10)لس  ا

حق اإلنسان في الدفا  عن نفسه عند تعرضه ألي إعتداء سواء كان هذا االعتداء موجه إلي الدين أم 

رد أن يدفع العدوان الذي يوجهه إليه غيره أو يهدده بأي النف  أم العقل أم العرض أم المال فيباح للف

َتدَى َعلَِيُكِم(  ِثل  َما اِع ِيه  ب م  َتدُوا َعلَ َتدَى َعلَِيُكِم َفاِع  األمنوحق  (11)نو  من األذي قال تعالي )فََمن  اِع

                                                 
 ( 1) د/ بدرية حسونة ، شرح القسم العام في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ، ص 215.

 ( 2)المادة 128 ، القانون الجنائي 1991م . 

 ( 3) عبد هللا الفاضل ، شرح القانون الجنائي لسنة 1991م ، مرجع سابق ، ص 246..

 ( 4) المادة 129، القانون الجنائي السوداني 1991م

 ( 5) المادة 137 ، القانون الجنائي 1991م.

 ( 6) د/ نصار سيد أحمد وآخرين ، المعجم الوسيط ، دار أحياء التراث العربي ، ط1 2008م ، ص 70.

 ( 7) د، إسماعيل ، دعائم الحكم في الشريعة اإلسالمية والنظم الدستورية المعاصرة ، د ط 1980 ، ص 91 .

 ( 8)د/ نواف كنعان ، حقوق األنسان في اإلسالم – مرجع سابق ، ص 26 . 

 ( 9)اآليتان 3 ، 4 سورة قريش . 

 ( 10) اآلية 38 ، سورة المائدة.

 ( 11) اآلية 194 ، سورة البقرة.
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الش    خص    ي والحرية والش    خص    ية حق جوهري وهام ألنه الحق المباش    ر الذي يمكن اإلنس    ان من 

ممارس    ة حقوقه األس    اس    ية األخري وإذا ص    ودر هذا الحق فإن الحقوق األخري تتعطل وال يوجد 

شاطاته  شرة كل ن سان أو أعتقاله تحفظياً أو إدارياً يحرمه من مبا ضور معلي لها حيث إحتجاز اإلن ح

سية  وبالتالي سا سالموقد أوجد  (1) .األخرىمن التمتع بحرياته األ ضمانات التي  اإل بعض المبادئ وال

 قررها كحق االمن الفردي من أهمها:

مبدأ ش   خص   ية المس   ئولية الجنائية وذلك يعني أن الفرد ال يس   أل جنائياً عن عمل غيره وال يوجد  /1

َرةٌ  ش      خا بجريرة آخر وقرر القرآن الكريم في كثير من آياته ُر َواز  ذلك منها قوله تعالي )َواَل تَز 

ِزَر أُِخَرى(  و 
كما أكدت الس    نة النبوية هذا المبدأ حيث قال النبي ص    لي هللا عليه وس    لم )ال يوخذ  (2)

 (3)الرجل بجريرة أبيه وال بجريرة أخيه(. 

يه عليه وهو ما مبدأ ش      رعية الجرائم والعقوبات وهي تعني أنه ال عقوبة علي ذنب إال بعد التنب /2

وقد وردت آيات كثيرة تؤكد هذا المبدأ منها قوله تعالي  (4)يس      مي )ال جريمة وال عقوبة إال لقانون 

ب يَن َحتاى نَِبعََث َرُسواًل(    (5))َوَما ُكناا ُمعَذ  

مة مبدأ عدم االثر الرجعي للقوانين الجنائية ذلك أن األفراد ال يش      عرون باألمن والطمأنينة الالز /3

لممارس     تهم لحقوقهم ولحرياتهم إذا تعمدت مس     ائلتهم عن أفعال وأعمال كانت مباحة وقت أرتكابها 

سالمية كاملة في االثر  سهولة أن يخرج بنظرية إ ستطيع ب سباب النزول ي ومن يتتبع القرآن الكريم وأ

شريع الجنائي يجب أن يكون له أثر رجعي لل قوانين الجنائية الرجعي ويدرك أن القاعدة العامة في الت

وأن االس    تثناء هو أن التش    ريع الجنائي يجب أن يكون له أثر رجعي كلما ما كان ذلك في مص    لحة 

 (6)المتهم. 

قذف فمن يرمي  حد ال عان هو  ية الل بل نزول آ عام ق كان الحكم ال قد  عان ف ما ورد في الل لك  ثال ذ وم

زوجته بالزنا يعد قاذفاً فال فرق بين أن يكون قد رمي زوجته أو عير زوجته وقد طبقت قاعدة اللعان 

 (7)بأثر رجعي يدل علي حد القذف. 

عبء االثبات علي عاتق المدعي ويترتب علي ذلك  مبدأ قرينة البراءة ومقتض     ي هذا المبدأ ألغاء/4

أن تعير الشك لصالح المتهم وأساس هذه القاعدة قوله صلي هللا عليه وسلم )إدرءوا الحدود بالشبهات 

 (8)فأن كان له مخرج فأخلوا سبيله فأن األمام أن يخطي في العفو خير من أن يخطي في العقوبة(. 

ضاً في االعالن العالمي ل سان في المادة )وجاء أي سان أو تقيد 20حقوق اإلن ( ال يجوز القبض علي إن

حريته أونفيه أو عقابه بغير موجب شرعي وال يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أن يخضع 

ما ال يجوز ألي فرد أن يخض      ع  ية ك ية للكرامة اإلنس       ان ناف مذلة أو الم عامالت ال ألي نو  من الم

ة اال برض  اه ش  ريطة عدم تعرض ص  حته وحياته للخطر كما ال يجوز س  ن للتجارب الطبية أو العلمي

  (9)القوانين االستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية. 

                                                 
 ( 1) د/ ميرغني النصري ، مبادئ القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ، مرجع سابق ، 259 ..

 ( 2) اآلية 18 ، سورة فاطر ..

 ( 3) أبو الحسن بن أبي بكر سليمان ، مجمع الزوائد ومجمع الفوائد ،ج6 ، حديث رقم 10701 ، ص 283..

 ( 4) د / خالد عبد المجيد ، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بين الشريعة اإلسالمية والقانون ، د ط 1970م ، ص 39.

 ( 5) اآلية 15، سورة اإلسراء ..

 ( 6) د / نواف كنعان ، حقوق اإلنسان في اإلسالم والمواثيق الدولية ، مرجع سابق ، ص 28.

 ( 7) محمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص 182 ..

 ( 8) أخرجه أبي شيبة ، كتاب الحدود ، ج5 ، ص 511 ، حديث رقم 28494 . .

 ( 9) المادة 20 ، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
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ن الجنائي ( من القانو4ونجد أن القانون الس      وداني قد تحدث عن األثر الرجعي للقانون في المادة )

 م بنصها: 1991

 مة. بق القانون الذي كان معموالً به وقت أرتكاب الجري( يط2علي الرغم من حكم المادة ) /1

االص      لح  في حالة الجرائم التي لم يص      در فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو /2

 للمتهم. 

حيث نجد المشر  في  (1)يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد /3

م علي 1983خروجاً علي االص    ل عدم س    ريان القانون بأثر رجعي فجعل قانون هذه المادة وض    ع 

الرغم من إلقائه علي ما وقع تحت ظله من وقائع غير أن المش      ر  من ناحية أخري يض      ع قاعدة 

ثت في  حد قائع  نت الو كا جب التطبيق حتي وإن  حالي ولي  الملغي هو الوا قانون ال عل ال أخري تج

تا بال قانون الملغي و قد ظل ال يد  جد قانون ال لة أن يكون ال حا قانون وهي  باألثر الرجعي لل مل  لي يع

 (2) تضمنت نصاً أصح للمتهم كأن يرفع التجريم أو أن يخفف العقوبة.

 ثالثاً: حق اإلنسان في حماية خصوصياته: 

أكد االس   الم علي حرمة الحياة الخاص   ة وذلك في مجال حمايتها لإلنس   ان وخطر التدخل في ش   ئون 

اد الخاص  ة وتتبع عوراتهم فقد قال النبي )ص  لي هللا عليه وس  لم( )أنك إن إتبعت عورات الناس األفر

أفس  دتهم أو كدت أن تفس  دهم(. ولذلك نجد أن األس  الم يعاقب كل من يلوث عرض غيره كذباً وبهتاناً 

ألن تلويث العرض كذباً يعتبر جريمة تم  ش  رف الش  خا وتمتهن كرامته وهي باالض  افةإلي ذلك 

نَات  ثُما لَِم  (3) مثار للعدوان والبغض  اء وإش  اعة الفاحش  ة بالس  ما . يَن يَِرُموَن اِلُمِحص  َ قال تعالي )َوالاذ 

قُوَن(. يَأِتُوا ب أَِربَعَة  ُشَهدَاَء فَاِجل دُوُهِم ثََمان يَن َجِلدَةً َواَل تَِقبَلُوا لَُهِم َشَهادَةً أَبَدًا َوأُولَئ َك ُهمُ    (4) اِلفَاس 

والقانون كذلك يحمي حريات اإلنس  ان وخص  وص  ياته وأس  رته س  واء أكانت تتعلق بس  معة اإلنس  ان 

وش   رفه أو تتعلق بس   رية مراس   الته ومحادثاته ومهمة القانون في هذا المض   مار هي فرض الجزاء 

علي كل تدخل أو بغرض بغير مشرو  في هذه الخصوصيات واالعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 

سفي في حياته مادته الثا صيات بالنا التالي )اليعرض أحد التدخل تع صو شر يقرر حرفه الخ نية ع

الخاص  ة أو أس  رته أو مس  كنه أو مراس  الته أو محمالت علي ش  رفه وس  معته ولكل ش  خا الحق في 

وتبر  عن حق حماية الحياة الخاص      ة حقان  (5).حماية القانون من قبل هذا التدخل أوتلك الحمالت

 هما: 

لمس  كن وتعني أن لكل إنس  ان مس  كناً يجد فيه الس  كينة والطمأنينة والراحة ومن حق كل إنس  ان أن أ/حرمة ا

يأمن في مس    كنه بحيث ال يجوز دخوله أو أقتحامه أو تفتيش    ه أال في حاالت ووفقاً لالجراءات التي يحددها 

يَن آََمنُوا اَل تَِدُخلُوا القانون وقد نهي القرءان عن دخول البيوت إال بعد إس      تئذان أهلها قال تعالي )يَ  ا أَيَُّها الاذ 

ُكِم َخِيٌر لَُكِم لَعَلاُكِم تَذَكاُرو َن( وقد نهانا نبينا عليه أفضل بُيُوتًا َغِيَر بُيُوت ُكِم َحتاى تَِستَأِن ُسوا َوتَُسل  ُموا َعلَى أَِهل َها ذَل 

)يامعشر المسلمين ال تتبعوا عورات الناس الصالة وأتم التسليم عن التجس  وتتبع عورات الناس حيث قال 

 (6) فإن من تتبع عورة أخيه تتبع هللا عورته ومن تتبع هللا عورته يفضحه ولو في جوف بيته(.

 

                                                 
 (1) المادة )4( القانون الجنائي 1991م ..

 ( 2) عبد الفاضل عيسي ، شرح القانون الجنائي لسنة 1991م ، ط0 2012م ، ص 28 ..

 ( 3) د/ نواف كنعان ، حقوق اإلنسان في اإلسالم والمواثيق الدولية ، مرجع سابق ، ص 29 .

 ( 4) اآلية 4 ، سورة النور .

 ( 5) ميرغني النصري ، مبادئ القانون الدستوري ، مرجع سابق ص 264.

 ( 6) اآلية 27 ، سورة النور.
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 ب/ حرية المراسالت وسريتها: 

تعتبر المراسالت من األُمور الخاصة باإلنسان فهي مكمن أسراره ومن ثم فال يجوز لغير مصدرها 

صياته وإعتداء علي ومن وجهت إليه  صو سان في خ ساس بحق اإلن شكل م اإلطال  عليها ألن ذلك ي

حق ملكية ما تض  منته تلك المراس  الت من أفكار وأس  رار وفد دعم ذلك المبدأ قوله )ص  لي هللا عليه 

 (1)وسلم( )من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم لهم أن يفقؤا عينه( 

ن علي )وال يعرض أحد لتدخل تعس      في في حياته وقد نا كذلك االعالن العالمي لحقوق اإلنس      ا

الخاص  ة أو أس  رته أو مس  كنه أو مراس  الته أو لحمالت علي ش  رفه وس  معته ولكل ش  خا الحق في 

سارت القوانين  اإلسالميةوعلي نهج الشريعة  (2)حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت 

)ال يجوز إنتهاك خص  وص  ية أي ش  خا وال م 2005الس  ودانية حيث جاء دس  تور الس  ودان لس  نة 

 (3) يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو االسرية في مسكنه أو في مراسالته إالوفقاً للقانون(.

: )من ينتهك 166أما القانون الجنائي الس      وداني فقد نا علي أنتهاك الخص      وص      ية في المادة 

شخا بأن يطلع عليه في بيته دون إذنه أو يقوم دون  صية  صو صنت عليه خ شرو  بالت وجه حق م

أو باالطال  علي رس     ائله أو أس     راره يعاقب بالس     جن مدة ال تجاوز س     تة أش     هر أو بالغرامة أو 

  (4) بالعقوبتين معاً(

 

 المبحث الثالث: حقوق اإلنسان في المساواة والتنقل: 

 أوالً: حق اإلنسان في المساواة: 

الس     ماوية قبل الش     رائع  األديانس     اس     ية التي أكدتها يعد مبدأ المس     اواة بين الناس من المبادئ األ

الوض  عية فقد قرر اإلس  الم حق المس  اواة بين الناس في الكرامة والحقوق وعدم التمييز بينهم بس  بب 

اللون أو العنص   ر أو الجن  أو اللغة ال فض   ل ألحد علي أحد إال بالتقوي والعمل الص   الح فالكل من 

د وآخر بس     بب العقيدة أو الفكر أو الفقر أو الغني أو الحس     ب أو آدم وآدم من تراب فال فرق بين فر

َل  (5)المركز االجتماعي  َبائ  عُوًبا َوقَ َناُكِم ش      ُ ِن ذََكرو َوأُِنثَى َوَجعَِل َناُكِم م  ا َخلَِق نا اُس إ  نا َها ال قال تعالي )أَيُّ

َا  أَتِقَاُكِم(  ِندَ  أكد النبي )ص   لي هللا عليه وس   لم( ذلك الحق بقوله )الناس  وقد(6)ل تَعَاَرفُوا إ نا أَِكَرَمُكِم ع 

وأيض  اً قال )أيها الناس أن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم آلدم وآدم من تراب  (7)كأس  نان المش  ط( 

لعربي علي عجمي وال عجمي علي عربي وال أس   ود علي أحمر  ال فض   لإن أكرمكم عند هللا أتقاكم 

إال بالتقوي إال هل بلغت، اللهم فأش      هد أال فا ليبله الش      اهد منكم  وال أحمر وال أحمر علي أس      ود

 والمساواة بين الناس تتفر  لفرو  منها:  (8) الغائب(.

 المساواة أمام الشرع والقانون والقضاء:  /1

حيث كان اإلس  الم رائداً في تقرير حق المس  اواة أمام القانون القض  اء ويعامل الناس جميعاً علي قدم 

ة من حيث الحقوق والواجبات ومن حيث المس   ئولية والجزاء فال تمييز علي أحد في تطبيق المس   اوا

                                                 
 ( 1) رواه أبوداؤد في سننه.

 ( 2) صحيح مسلم ، كتاب اآلداب ، باب تحريم النظر في بيت غيره ، حديث رقم 4023 ..

 ( 3) المادة 512 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

 ( 4) المادة 27 ، دستور جمهورية السودان االنتقالي 2005م.

 ( 5) المادة 166 ، القانون الجنائي 1991م.

 ( 6)د/ نواف كنعان ، حقوق اإلنسان في اإلسالم ، مرجع سابق ، ص 32 . 

 ( 7) ا اآلية 13 ، سورة الحجرات ..

 ( 8) أخرجه الشهاب القضاعي في سنده ، ج1 ، ص 145 ، حديث رقم 195.
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أحكام الش   ر  والقانون ومن األمثلة قص   ة المخزومية التي س   رقت فتقدم الص   حابي أس   امة بن زيد 

ليش    فع عنها فقال له النبي )ص    لي هللا عليه وس    لم( )أنما أهلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا س    رق فيهم 

الش  ريف تركوه وإذا س  رق فيهم الض  عيف أقاموا عليه الحد وأيم هللا لو أن فاطمة بنت محمد س  رقت 

أما المس  اواة أمام القض  اء فقد ض  رب اإلس  الم أرو  األمثلة في العدل واإلنص  اف  (1) لقطعت يدها(.

ا  َولَِو عَ  َهدَاَء و  ط  ش   ُ يَن ب اِلق س   ِ ام  يَن آََمنُوا ُكونُوا قَوا لَى والمس   اواة بين الناس حيث قال تعالي )يَا أَيَُّها الاذ 

ُكِم  يَن آَ  (2)أَِنفُس    نَََُن قَِومو وقال أيض  اً )يَا أَيَُّها الاذ  َمناُكِم ش  َ ط  َواَل يَِجر  َهدَاَء ب اِلق س  ِ ا  ش  ُ يَن و  ام  َمنُوا ُكونُوا قَوا

لُوا ُهَو أَِقَرُب ل لتاِقَوى(.  لُوا اِعد    (3)َعلَى أاَلا تَِعد 

غيرهم من حيث القض  اء أو الحاكم أو  ومض  مون حق المس  اواة في اإلس  الم اال يميز أش  خاص علي

إجراءات المرافعة أو قواعد اإلثبات وتطبيق النصوص وتنفيذ األحكام وكان األصل في الديمقراطية 

في اإلس     الم أن القض     اء ينأي عن تدخل الوالي بل لم يحدث أن جمع الش     خا الواحد بين وظيفة 

  (4)تنفيذية والقضائية. القضاء ووظيفة إدارية وهو مبدأ الفصل بين السلطتين ال

 المساواة في تولي الوظائف العامة:  /2

المس  اواة في تقلد الوظائف العامة دون تمييز يكون س  ببه الواس  طة أو المحس  وبيات بل  اإلس  المكفل 

يكون التمييز أس    اس    ه الكفاءة والقدرة علي تولي المنص    ب لخدمة البالد والعباد والمعيار بإخالص 

سئولية وبمعني أخ سب ألن تقلد الوظائف العامة تلك وم سب في المكان المنا ضع الرجل المنا ر أن يو

يُن( (5)للجميع كل حسب تأهله ومقدرته وكفاءته  يُّ اأِلَم  وقد  (6) قال تعالي )إ نا َخِيَر َمن  اِستَأَِجِرَت اِلقَو 

قدرة ول فاءة وال مة هو الك عا ظائف ال يار لتولي الو جب األس      الم أن يكون االخت حة أو ي  المص      ل

والواس  طة والهوي ويري ش  يخ األس  الم ابن تيمية أن الوالي قد يتأثر في تعيين عماله بمودة أو قرابة 

أو عداوة تؤدي إلي أس      تبعاد األص      لح فيكون بالتالي قد فات أمانته وخرج بالس      لطة عن حدودها 

غيره خيراً منه  وقد روي النبي )ص   لي هللا عليه وس   لم( )من أس   تعمل رجل وهو يجد (7).الش   رعية

 وأعلم منه بكتاب هللا وسنة نبيه فقد خان هللا ورسوله وجميع المؤمنين(. 

وكان س    يدنا عمر يتطلب ش    روطاً القوة والهبة والتواض    ع والرحمة بالناس فيؤثر عنه أنه قال أريد 

جٌل من نه ر كأ كان  كان أميرهم  نه أميرهم وأذا  كأ كان  كان في القوم ولي  أميرهم   (8)هم رجالً إذا 

منه )الناس سواسية  31والدستور السوداني أوفي بحق المساواة بين المواطنين حيث جاء في المادة 

أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تميز بينهم لس  بب العنص  ر أو اللون أو الجن  

( نص   ت علي 32ك المادة )أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي الس   ياس   ي أو األص   ل العرقي( )وكذل

سية واإلجتماعية  سيا ساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية وال ساء الحق المت )تكفل الدولة للرجال والن

والثقافية واإلقتص  ادية بمالها الحق في األجر المتس  اوي للعمل المتس  اوي والمزايا الوظيفية وجاء في 

مام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية العالمي لحقوق اإلنس      ان )كل الناس س      واس      ية أ اإلعالن

متكافئة فيه دون أي تفرقة ولكل ش   خا الحق في أن يلجأ إلي المحاكم الوطنية إلنص   افه من أعمال 

                                                 
 ( 1) أخرجه األلباني في غاية المرام ، ص 313.

 ( 2)أخرجه البخاري في صحيحه ، حديث رقم 6788، باب كراهية الشفاعة في الحد ، ص 1170 

 ( 3) اآلية 135 ، سورة النساء ..

 ( 4) اآلية 42 ، سورة المائدة .

 ( 5) د/ عثمان خليل ، الديمقراطية اإلسالمية ، د ط 1978 ، ص 41.

 ( 6) د/ نواف كنعان ، حقوق اإلنسان في اإلسالم والمواثيق الدولية ، مرجع سابق ، ص39.

 ( 7) اآلية 26 ، سورة القصا .

 ( 8) أبن تيمية ، السياسة الشرعية في أصالح الراعي والرعية ، د ط ، 1970 ، ص 8 .
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فيها أعتداء علي حقوقه األساسية التي يمنحها إياه القانون ولكل إنسان الحق علي قدم المساواة التامة 

حكمة مستقلة نزيهة نظراً عادالً للفصل في حقوقه وإلتزاماته مع األخرين في أن تنظر قضيته أمام م

 (1) وأي تهمة جنائية توجه أليه.

 ثانياً: حق اإلنسان في التنقل: 

داخل بلده حيث يش    اء يخرج منه  يقص    د إمكانية تغيير الفرد لمكانه وفقاً لمش    يئته والذهاب والمجئ

ويعود إليه دون أن تحده عوائق أو نمنعه قيود واإلس   الم أعطي الناس الحرية في أن يس   افروا حيث 

يش   اؤوا في أرجاء المعمورة وكفل حرية االنتقال س   واء داخل الدولة أومن مكان آلخر أو بين الدول 

وقد تكون الس  فر ألداء فريض  ة  (2)غير ذلك.  وإليها بالس  فر والعودة إال إذا إقتض  ت المص  لحة العامة

ي  الحج أو الجهاد في س    بيل هللا أو يقص    د الدعوة إلي هللا وقد يكون لطلب الرزق قال تعالي )ُهَو الاذ 

وُر(  ِزق ه  َوإ لَِيه  النُّش   ُ ِن ر  ب َها َوُكلُوا م  وا ف ي َمنَاك  لض   مانات ومن أهم ا (3)َجعََل لَُكُم اأِلَِرَض ذَلُواًل فَاِمش   ُ

التي جاء بها اإلس   الم لممارس   ة حرية التنقل والس   فر تأمين طرق الس   فر بوض   ع عقوبة رادعة لمن 

يقطع الطريق للمس    افرين أويتعرض لمن يس    تخدمها بالس    لب والنهب أو الترويع حيث رتب أش    د 

ي العقوبات الحدية التي تعرف بالحرابة وش   ر  تخفيف بعض العبادات علي المس   افرين كاإلفطار ف

رمض   ان لمن س   افر س   فراً ش   رعياً وإباحة قص   ر الص   الة الرباعية إلي ركعتين والجمع بين ص   الة 

  (4)الظهر والعصر في وقت أحدهما. 

ين الدولية ونجد أن القوانين الس  ودانية قد س  ارت علي نهج الش  ريعة اإلس  المية وبما جاءت به القوان

 . 42م في المادة 2005لحقوق اإلنسان حيث نا دستور 

العامة  لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية أختيار مكان إقامته ألس  باب تقتض  يها المص  لحة /1

 والسالمة وفقاً لما نظمه القانون. 

 (5) لكل مواطن الحق في مغادرة البالد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة /2

 

إلنس   ان في مادته الثالثة عش   ر )لكل فرد وقد أكدت ذلك ش   عوب العالم في اإلعالن العالمي لحقوق ا

حرية التنقل وإختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة ويحق لكل فرد أن يغادر أي محل بلد بما في 

ذلك بلده كما يحق له العودة إليه وأن لكل فرد حق إلتماس ملجأ في بلدان أخري والتمتع به خالص     اً 

 (6)من االضطهاد. 

 

 نسان في الفكر والتعبير عن الرأي: المبحث الرابع: حق اإل

تعني حرية الفكر والتعبير صراحة أو داللته عما يدور في خاطر اإلنسان أو يجول في خلده باللسان 

أو بالقلم بياناً للحق وإبداء للنص  ح في كل ما يحقق النفع العام ويص  ون مص  الح الفرد والمجتمع ذلك 

حرية الفكر منذ أكثر من ألف  اإلسالميةث أقرت الشريعة حي (7) كله في إطار اإللتزام بأوامر الشر 

                                                 
 ( 1) سليمان الطماوي ، عمر بن الخطاب وأصول السياسة واإلدارة الحديثة ، د ط 1986م ، 271 .

 ( 2) المواد 7 ، 8 ، 10 ، من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

 ( 3) د. نواف كنعان ، حقوق اإلنسان في اإلسالم والمواثيق الدولية ، مرجع سابق ص 42..

 ( 4) االية 15 ، سورة الملك .

 ( 5) عبد هللا محمد حسين ، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ، مرجع سابق ، ص 146 ..

 ( 6)المادة 42 ، دستور السودان االنتقالي 2005م . 

 ( 7) المواد 13 ، 14 ، من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
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وأربعمائة س   نة فدعت إلي التفكير والتعبير عن الرأي في أوس   ع نطاق يهدف تحقيق الخير الرش   اد 

وإعمال العقل والفكر فيما يخا ش      ئون الدين والدنيا وأعتبرت أن أعظم الفض      ائل التي يجب أن 

والخرافات والتقاليد والعادات الجاهلية واإلحتكام إلي عقله  ماألوهايتحلي بها الفرد هي تحرره من 

شئ إال بعد أن يفكر فيه بعقله وال تتيح له  سان أن يؤمن ب شريعة لإلن سمح ال شئ فال ت وتفكيره في كل 

وك  ذل  ك نج  د كثير من  (1)أن يقول مق  االً أو يفع  ل فعالً إال بع  د أن يفكر فيم  ا يقول ويفع  ل ويعقل  ه 

تحض الناس علي إس      تخدام العقل وتحرير الفكر في كل ما تقع عليه أبص      ارهم وما  االياتالقرأنية

س  معته أذانهم ليص  لوا من وراء ذلك إلي معرفة الخلق ويس  تطيعوا أن يميزوا بين الحق والباطل قال 

اتو ل قَِومو يَتَفَكاُروَن(  َك آَلَي  َ ِذُكُرونَ  (2)تع  الي )إ نا ف ي ذَل    يَن ي  َ ذ  ا َوقُعُودًا َوَعلَى وق  ال تع  الي )ال  ا ام  ً َ ق ي  َ َا  

ِبَحانََك(  اًل س    ُ َماَوات  َواأِلَِرض  َربانَا َما َخلَِقَت َهذَا بَاط  ِم َويَتَفَكاُروَن ف ي َخِلق  الس    ا فهذه االيات  (3)ُجنُوب ه 

وغيرها دليل علي حرص اإلس      الم علي حرية التفكير وهي في نف  الوقت دعوة إليقاظ العقل إلي 

اء مهمته وتحكيم الفكر في ظواهر الكون ليتوص     ل اإلنس     ان بفطرته الس     ليمة إلي حقيقة اإليمان أد

كما كانت حرية الفكر متاحة لكل إنس     ان دون تمييز في  (4)وس     لوك الطريق المؤدي إلي س     عادته 

شاء من أحكام ويكتب أو  شاء وينتقد ما ي يؤلف الجن  أو اللون أو الدين فكان لكل واحد أن يقول ما ي

الكتب في س     ائر أنوا  العلوم س     واء أكانت دينية أو أدبية أو أجتماعية أوفي علوم الفلك أو الطبيعة 

 (5) دون أن يكون عليه قيداً أو قيباً إال أذا كان ذلك يهدد أو ينتهك النظام العام أو السالمة العامة.

بعد  األحكامة في إس    تنباط وقد دعا اإلس    الم إلي االجتهاد وأعتبره مص    دراً من المص    ادر الش    رعي

القرآن الكريم والس   نة الش   ريعة وحث علي ممارس   ة حرية الفكر تحقيقاً لمص   الح البالد والعباد فمن 

طأ  هاده حتي وإن أخ هد أجر وثواب علي أجت طأ فللمجت له أجر إذا أخ له أجران و هد وأص       اب ف أجت

 بإنكار أو فيما يؤدي إلي الفكر فاإلس     الم فتح باب الكفر أمام الناس علي مص     راعيه إال في ذات هللا

أصل من األصول الدينية المعلومة بالضرورة كاأليمان باهلل في العقائد وكوجوب الصالة من الفرو  

سالمية إال فيما يكون مؤدياً إلي الخروج عن العقيدة  شريعة اإل وهكذا ال حظر علي حرية الفكر في ال

شمل ما ورد بالكتاب  سلمون والعبادات أما ما دون الدينية وهي اإليمان وي سنة وما أجمع عليه الم وال

  (6)ذلك فال قيود عليه. 

وقد أقر النبي )صلي هللا عليه وسلم( حرية الفكر واالجتهاد فيما لم يرد فيه نا في القرآن الكريم أو 

هللا الس    نة النبوية وذلك أثناء حياته ومما يؤكد ذلك ما روي لنا معاذ بن جبل أن رس    ول هللا )ص    لي 

عليه وس   لم( لما بعثه إلي اليمن قال: )كيف تقض   ي إذا عرض عليك القض   اء، قال أقض   ي بكتاب هللا 

قال فأن لم تجد في كتاب هللا قال فبسنة رسول هللا قال فإن لم تجد في سنة رسول هللا؟ قال أجتهد رأي 

سول هللا لما  صدره وقال الحمد هلل الذي وفق ر سول هللا علي  ضرب ر سول هللا(.وال آلو ف ضي ر  ير

(7) 

ويدلنا التاريخ اإلس   المي علي أن حرية الفكر في اإلس   الم هي التي أدت إلي نش   أة علم التوحيد وهو 

العلم الذي يبحث في وحدانية هللا الذي ال شريك له في ذاته أو صفاته أو أفعاله وما يتعلق بالصلة بين 

                                                 
 ( 1) د / صبحي المخمصاني ، أركان حقوق اإلنسان ، 1989م د ط ، ص 142 .

 ( 2)د/ عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، ص 29 

 ( 3) اآلية 13 ، سورة الجاثية .

 ( 4) اآلية 191 ، سورة آل عمران .

 ( 5) د/ نواف كنعان ،حقوق اإلنسان في اإلسالم والمواثيق الدولية ، مرجع سابق ص 51 ..

 ( 6) إحسان الكبايلي ، السالمة الشخصية وحقوق الدفا  في اإلسالم ، بحث منشور بمجلة الحقوق ، الكويت 1983م ، ص 188.

 ( 7) د/ عبد الحكم حسن محمد عبد هللا ، الحريات العامة ، ص 441.
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ختياره وما يتعلق بالنبوات والحاجة ا ةنه له حريمجبور علي ما يعمل أو أهللا واإلنسان من ناحية أنه 

والجزاء فيها إلي غير ذلك كله من المش       اكل  خرىاألوالمرس      لين وما يتعلق بالحياة  األنبياءإلي 

 (1)الفلسفية الدقيقة. 

مص      راعيه للعقل أن يص      ول ويجول في أنحاء ما خلق هللا في كون  وكل ما ذكر يفتح الباب علي

وإنس   ان وحيوان وأش   جار وما للبش   ر من عقائد ليص   ل إلي الحقائق العلمية المتعلقة بالحياة أو الدين 

  (2)دون تقيد أعمي لنظريات علمية مسبقة ربما تكون باطلة سار عليها الناس تقليداً لآلباء واألجداد. 

إلي ممارس   ة حرية الرأي والتعبير عبر الطرق الس   لمية البعيدة عن أش   كال العنف  الماإلس   وقد دعا 

علي كل مسلم أن يعبر عن رأيه عن الظلم  اإلسالمفال تهديد وال إكراه وال إجبار وأوجب  واإلرهاب

 س    تدالالً االد والعباد وغيرها من المنكرات واإلض    رار بالدين والب األموالواالنتهاك للحقوق ونهب 

بقوله )ص  لي هللا عليه وس  لم()الس  اكت عن الحق ش  يطان أخرس( وأن النبي )ص  لي هللا عليه وس  لم( 

ش  اور أص  حابه في الحروب ونحوها وش  اورهم يوم أحد أن يقعدوا في المدينة أو يخرجوا إلي العدو 

ية كما مارس الصحابة حر (3)فأشار جمهور المسلمين في الخروج وشاورهم يوم بدر ويوم الحديبية 

وتبادلها بين المهاجرين واألنص  ار لما  اآلراءالرأي وخير دليل ثقيفة بني س  اعدة حيث نمت مناقش  ة 

ناس وحينما تولي أبوبكر الخالفة قال: أذا رأيتموني علي حق فأعينوني وإذا  يه ص       الح البالد وال ف

ج يث و فاروق عمر ح هاهو ال طل فقوموني، و با ناس: من رأي مرأيتموني علي  مه لل نكم في  ه كال

عوجاج فليقومه فقال رجل وهللا لو رأينا فيك إعوجاج لقومناه بس      يوفنا فقال عمر ال خير فينا أن لم إ

 (4) تقبلها.

 ليست مطلقة بل مقيدة بضوابط منها:  اإلسالموحرية الرأي في 

سالمية أو /1 شريعة اإل ستخفاف بال ستخدم حرية الرأي علي اال ضد نظام  ال ت شعب  الدعوة إلثارة ال

الحكم وتزيين الرذيل   ة واالنحالل الخلقي وتن   اول الن   اس بفحش القول والخوض في أس      رارهم 

َن اِلقَِول  إ الا َمِن ُظل َم(  ُ اِلَجِهَر ب السُّوء  م  َا بُّ    (5)وأعراضهم وذلك لقوله تعالي )اَل يُح 

لتي ام نش    ر األهواء والبد  والنهي عن المجادلة عدم مس    اس حرية الرأي بحقوق اآلخرين وعد /2

 تؤدي إلي العداوة والبغضاء والفتنة والفرقة بين المسلمين. 

  عدم أبداء الرأي فيما يمثل قذفاً في حق األخرين. /3

( )لكل مواطن حق ال 39م نا علي هذه الحريات في المادة )2005ونجد أن دستور السودان لسنة 

يقيد في حرية التعبير والتلقي ونش  ر المعلومات والمطبوعات والوص  ول إلي الص  حافة دون مس  اس 

  (6)العامة وذلك لما يحدده القانون(  واألخالقبالنظام والسالمة 

اهل هذا الحق بل وض  ع له ض  وابط حرص  اً من المش  ر  علي عدم أثارة وأن القانون الجنائي لم يتج

( منه 63النعرات والفتن ولتأمين الس     المة العامة حيث أفرد باباً كامالً أس     ماه الفتنة فجاءت المادة )

                                                 
 ( 1) د/ محمد يوسف موسى ، اإلسالم وحاجة الناس إليه ، د ط 1978م ، ص 63.

 ( 2) د/ مهدي رزق هللا أحمد ، حقوق اإلنسان في السنة والسيرة ، ص 179 .

 ( 3) عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص 33 .

 ( 4) د/ نواف كنعان ، حقوق اإلنسان في اإلسالم والمواثيق الدولية ، مرجع سابق ، ص 55 .
 ( 5) د/ محمود يحيى حسني ، الحق في صيانة العرض في الشريعة اإلسالمية والقانون الجنائي المصري الوضعي 1983م ، ص 21 .

 ( 6) المادة )39( ، القانون الجنائي 1991م ..
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بنص  ها )من يدعو أو بنش  ر أو يروج أي دعوة لمعارض  ة الس  لطة العامة عن طريق العنف أو القوة 

  (1) سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً. 3سجن مدة ال تجاوز الجنائية يعاقب بال

 

صها )من يعمل علي إثارة الكراهية أو  األمنمنه للحفاظ علي  64وكذلك جاءت المادة  االجتماعي بن

سان وبكيفية  سبب أختالف العرق أو اللون أو الل ضد أي طائفة، وبين الطوائف ب اإلحتقار أو العداوة 

 (2) ام للخطر يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.تعرض السالم الع

أو تقرير مع العلم  إشاعةأو  علي ضابط آخر تبعتها )من ينشر أو يزيع أي خبر 66وقد نصت المادة 

 ً صيا سالم العام أو أنتقا سبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً لل صداً ي صحته قا من هيبة الدولة  بعدم 

 (3)يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً( 

وحرية الرأي ال معني لها إذا لم تكن هنالك حرية للتعبير عن هذا الرأي حيث أن حرية الرأي تعني 

ية الرأي هو  عددة ولكن جوهر حر ياة المت ئل الح له رأي في مس       ا في حق اإلنس       ان في أن يكون 

عن طريق التعبير عن ذلك الرأي بالوس  ائل المختلفة س  واء المكتوب أو المس  مو   باآلخرينإتص  الها

أو المرئي منها وينبثق من حرية التعبير عن الرأي حرية الحوار والجدل والمناقش      ة وتبادل الرأي 

ية أم أتص  ل علي المس  تويات كافة س  واء أتص  ل ذلك بالقض  ايا العامة س  ياس  ية أم إقتص  ادية أم إجتماع

  (4) والتاريخ. واألدببقضايا الفن 

منه علي حرية الرأي والتعبير بنص    ها  19العالمي لحقوق اإلنس    ان فقد نا في المادة  اإلعالنأما 

دون  اآلراء )لكل ش      خا حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويش      مل هذا الحق حريته في إعتناق

 (5) عتبار للحدود.اإلي االخرين بأي وسيلة ودونما  اونقله واألفكار األنباءمضايقة وفي ألتماس 

 المبحث الخامس: حق اإلنسان في االعتقاد والتدين: 

سان  سالم مبدأ عرفته األديان والمعتقدات علي طول تاريخها وهو حرية اإلن سى اإل  ي أختيارفلقد أر

ل وقلب عقيدته وقد توالت اآليات القرآنية دالة عليه نص      اً وتالوة وفي نف  الوقت مرس      خة له عق

إلسالم ووجدان اإلنسان المسلم مجددة له وعلي أساسها تصوره ونظرته إلي أخر سواء خارج دولة ا

ر وعدم كأو داخلها وفي حرية معه أو س     لمه ومنع اإلكراه في إعتناق اإلس     الم وحربه اإليمان والف

 التعصب ضد العقائد األخرى. 

وتعني حرية العقيدة حق األفراد في أختيار معتقداتهم الدينية والتمسك بها وهو أصل مستمد من قوله 

َن اِلغَي  (  ِشدُ م  ين  قَِد تَبَياَن الرُّ ( (6)تعالي )اَل إ ِكَراهَ ف ي الد   ين  ينُُكِم َول َي د  ضح ويت (7). وقوله تعالي )لَُكِم د 

من اآليات أن الش    ريعة اإلس    المية عندما أقرت حرية العقيدة لم تكتفي بذلك بل عملت علي حمايتها 

عدماألوليبوس      يلتين:  قاد و ما  : إحترام حق الغير من إعت خالف  ما ي ناق  هه علي إعت قده. اإكرا عت

ختيار اعية وناعه بالعدول عن عقيدته طواالثانية: مجادلة ص    احب العقيدة المخالف بالحس    ني فإن إق

                                                 
 ( 1) المادة )39( من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م.

 ( 2) المادة 64 ، القانون الجنائي 1991م.

 ( 3) المادة 66 ، القانون الجنائي 1991م ..

 ( 4) ميرغني النصري ، مبادئ القانون الدستوري والتجربة الديمقراطية في السودان ، مرجع سابق ، ص 263.

 ( 5)د/ عبد هللا محمد حسين ، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ، مرجع سابق ، ص 146 

 ( 6) اآلية 266 ، سورة البقرة.

 ( 7) اآلية 6 ،سورة الكافرون ..
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دون ض    غط وال إكراه فال حرج في ذلك وإن ظل علي عقيدته فال يجوز التأثير عليه بما يحمله علي 

  (1) تغييرها وهو غير راضي.

مارس       ة  بادة التي تتيح للفرد م ية الع ناً وحر ناً معي قد دي يدة التي تتيح للفرد أن يعت ية العق وتعتبر حر

ق والحريات العامة في النظام اإلس   المي بل هي أول حرية الش   عائر الخاص   ة بدينه في مقدمة الحقو

 األولينادي بها اإلس     الم وطالب بحمايتها والدفا  عنها ولم يجبر أحد علي ترك معتقده منذ اللحظة 

للدعوة اإلس  المية فقد أعطي كل فرد أن يدين بما يش  اء أو أن يعتنق من العقائد ما يريد ثم عمل علي 

الس      بق علي كل األنظمة والتش      ريعات في كفالة  لإلس      الموبهذا كان  (2)ه. كفالة هذا الحق وحمايت

سلطة ومنح مخالفيه في  الحرية الدينية ألهل األرض لم يعرف لها نظير ولم يحدث أن أنفرد الدين بال

وحرية االعتقاد مرتبطة بالعقل  (3)س     الم. البقاء واالزدهار مثل ما وض     ع اإل االعتقاد كل أس     باب

واالختيار والقناعة الشخصية لإلنسان ألن اإليمان الصحيح يكون نتيجة إقنا   اإلرادةوالفكر وحرية 

ِن َوَمِن  اَء فَِليُِؤم  ِن َرب  ُكِم فََمِن ش    َ عقلي فيكون علي رض    ا وقناعة وإرادة حرة قال تعالي )َوقُل  اِلَحقُّ م 

وقد كفلت الشريعة اإلسالمية حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين ولغير المسلمين (4)َشاَء فَِليَِكفُِر( 

سلمين  سالم لغير الم علي أن يتم ذلك كله في حدود النظام العام ورعاية اآلداب العامة ولذلك ترك اإل

ش سة العبادات التي تتفق مع عقيدتهم ويحافظ علي بيوت العبادة التي يمارس فيها  عائرهم حرية ممار

ويحرم علي المس      لمين اإلعتداء علي بيوت العبادة وهدمها أو تخريبها س      واء في حالتي الس      لم 

العام المقر  لألص   لويتفر  عن حرية العقيدة حرية المجادلة والمناقش   ات الدينية تنفيذاً  (5)والحرب. 

َي أَ  تَاب  إ الا ب الات ي ه  لُوا أَِهَل اِلك  ِنُهِم( بقوله تعالي )َواَل تَُجاد  يَن َظلَُموا م  وتدلنا كتب السيرة (6)ِحَسُن إ الا الاذ 

علي حرية االعتقاد وها هو عمر بن العاص بعد فتحه مص      ر قال )هذا ما أعطي عمرو بن العاص 

علي أنفس    هم وملتهم وأموالهم وكنائس    هم وص    لبهم وبحرهم وبرهم ال يدخل  األمانأهل مص    ر في 

وأن يقيموا ش  عائره بش  رط أال ألهل الكتاب أن يعتنقوا دينهم  إلس  الماعليهم ش  ئ في هذا وهكذا س  مح 

 (7)يفعلوا ما يعتبر كفراً أو شركاً باهلل تعالي

حرية العقيدة لغير المس  لم وتتيح لهم كذلك حرية التعبد علي مقتض  ي ما يدينون  اإلس  الموهكذا يكفل 

س   هم الدينية وأن يقارنوا بين عقيدتهم فلهم أن يعلنوا عن دينهم ومذهبهم وعقيدتهم وأن يباش   روا طقو

واألخالق الفاض      لة وأقرت الش      ريعة  واآلدابفي حدود النظام العام  األخرىوغيرها من العقائد 

قال تعالي )َولَِواَل دَِفُع  األديانأماكن العبادة للناس جميعاً دون تمييز بين  احترامتبعاً لذلك  اإلس    المية

َا  َكث يًرا( َا  النااَس بَِعَضُهِم ب   دُ يُِذَكُر ف يَها اِسُم  ُع َوب يٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساج  َمِت َصَوام   (8)بَِعضو لَُهد  

من تعاليم  اإلس  الميةم لم يكن بعيداً عما جاءت به الش  ريعة 2005ودس  تور الس  ودان االنتقالي لس  نة 

كل دين كما منع إجبار الناس علي وأداء شعائرها حسب ما يقتضيه  األديان اعتناقفيما يتعلق بحرية 

صت المادة  األديان اعتناق شعائر إال طواعية حيث ن سة ال سان الحق  38وممار ستور )لكل إن من الد

ها عن طريق  ته أو التعبير عن يد نه أو عق له الحق في إعالن دي بادة و ية والع لدين يدة ا ية العق في حر

                                                 
 244ص م،9881يوط ية الصادرة عن جامعة أسلمحات عن حقوق اإلنسان في اإلسالم ، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونعبد الواحد محمد وافي، )1 (

 ( 2) د/ عبد هللا محمد حسين ، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ، مرجع سابق ، ص 161 . 

 ( 3) الشيخ محمد الغزالي ، حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة 1999م ، د.ط ، ص 63.

 ( 4) اآلية 29 ، سورة الكهف . 

 ( 5) الشيخ أحمد هديري ، نظام الحكم في اإلسالم ، د ط 1975م ، ص 95 

 ( 6) اآلية 146 ، سورة العنكبوت .

 ( 7) د/ علي عبد الواحد وافي ، حقوق اإلنسان في اإلسالم ، د ط 1398 هـ ، ص 228 

 ( 8) اآلية 40 ، سورة الحج 
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العبادة والتعليم والممارس   ة وأداء الش   عائر أو االحتفاالت وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام 

 طواعية(. الإأو ش    عائر ال يقبل االعتقاد بها  يؤمن به أو ممارس    ة طقوس وال يكره أحد علي دين ال

(1)   

حيث جاء في  األدياناعاة وقد أمن الدس تور كذلك علي حق المجموعات في ممارس ة المعتقدات ومر

من الدس      تور )يكون للمجموعات العرفية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافتها الخاص       ة  47المادة 

وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارس      وا معتقداتهم ويس      تخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم 

  (2) .واألعرافوأعرافهم وينشؤا أطفالهم في إطار تلك الثقافات 

نائي الس      وداني  قانون الج ما ال ية التي نا 1991أ لدين ية ا هذه الحر ية  ما كد علي ح قد أ ها عم ف لي

 هو الباب الثالث عشر أسماه الجرائم المتعلقة باألديان.  الدستور فأفرد باباً كامالً 

 منه )من يس       ب علناً أو يهين بأي طريقة أياً من األديان أو ش      عائرها أو 125وقد جاء في المادة 

معتقداتها أو مقدس  اتها أو يعمل علي إثارة ش  عور االحتقار والزراية بمعتنقيها يعاقب بالس  جن مدة ال 

 (3)تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما ال يتجاوز اربعين جلدة.

منه )من يخرب أو يدن   127وش      ملت حماية هذه القانون حتي أماكن العبادة فقد جاء في المادة 

اً للعبادة أو أي ش   ئ يعتبر مقدس   اً لدي أي طائفة من الناس أو يعترض أو يش   و  علي أي مكاناً معد

  (4) أجتما  ديني يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.

حرية االديان والمعتقدات الدينية وأقرت كذلك  وبذلك نجد أن الس   ودان عبر دس   توره وقانونه إحترم

المواثيق الدولية حرية الفكر واالعتقاد وممارس  ة الش  عائر الدينية وعدم التمييز ض  د أي ص  ورة في 

ص  ورها حتي أص  بح خطر التمييز ض  د االش  خاص أو المجموعات علي أس  اس ديني يش  كل قاعدة 

شعوب وقد تم  ستقرة ومعترف بها في كافة الدول وال ستوي الدولي في م تكري  تلك القاعدة علي الم

 لإلعالناإلعالن العالمي لحقوق اإلنس  ان علي أنه )لكل ش  خا حرية الدين ويش  مل هذا الحق طبقاً 

قامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سراً أم مع الجماعة وأنه ال يجوز إ المذكور حرية االعتقاد و

  (5) فرض الدين علي االخرين بالقوة.

 

 الخاتمة: 

يدنا محمد والمرس   لين س    األنبياءالحمد هلل الذي بنعمته تتم الص   الحات والص   الة والس   الم علي خاتم 

وعات عليه أفض  ل الص  الة وأن التس  ليم.... وبعد فقد تناولت بالدراس  ة موض  وعاً يعتبر من الموض  

ن مق اإلنس  ان الجديرة بالدراس  ة خاص  ة وأن العالم كله اليوم أص  بح يتحدث عنه وقد أص  بحت حقو

لتي االمصطلحات الفضفاضة التي لي  معايير وضوابط دقيقة بل أصبحت سيوفاً مسلطة نحو الدول 

سنا أن نتناول هذا الم سة النظام العالمي الجديد ولذا آلينا علي أنف سيا شي مع  سة ال تتما ضو  بالدرا و

ص      طالح لحق في اللغة واال: مفهوم ااألولالدقيقة فقد تم تناوله فقط في خمس      ة مباحث... المبحث 

ي فوحماية خص      وص      ياته )ما يعرف  واألمنوالقانون... المبحث الثاني: حق اإلنس      ان في الحياة 

 القانون بإنتهاك الخصوصية(. 

                                                 
 ( 1) المادة 38 ، دستور جمهورية السودان االنتقالي 2005م 

 ( 2) المادة 47 ، دستور جمهورية السودان االنتقالي 2005م .

 ( 3) المادة 125 ، القانون الجنائي 1991م.

 ( 4) المادة 127 من القانون الجنائي 1991م.

 ( 5) نواف كنعان ، حقوق اإلنسان في اإلسالم والمواثيق الدولية ، مرجع سابق ص 146.
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المبحث الثالث حق اإلنس      ان في المس      اواة والتنقل والمبحث الرابع حق اإلنس      ان في حرية الفكر 

م  حق اإلنس     ان في العقيدة والتدين... باالض     افة للخاتمة والتعبير عن الرأي وأخيراً المبحث الخا

 والنتائج والتوصيات. 

 

 أوالً: النتائج: 

عبر القرآن الكريم  اإلسالميةحقوق اإلنسان التي تثير الجدل الكثير اليوم قد نصت عليها الشريعة  /1

 والسنة النبوية منذ أكثر من أربعة عشر قرناً.

من عند هللا ولي  لإلنس     ان حق في إيجاده وأن القانون الس     وداني قد حق الحياة لإلنس     ان منحه  /2

 حمي النف  البشرية وأحاطها بسياج منيع حفاظاً علي حياتها بتشريعه للمواد التي تؤكد ذلك.

النبوية وكذلك أقر لإلنس  ان الدفا   واألحاديثالقرآنية  اآلياتكثير في  األمنأفرد اإلس  الم لجانب  /3

تتعطل  األخرىعن نفس     ه عند تعرض أمنه للخطر وأذا هدد هذا الحق أو زعز  فأن جميع الحقوق 

ومن بعدها  اإلس    الميةوال يوجد حض    ور فعلي لها وتأكيداً أو تدعيماً لهذا المبدأ فقد أقرت الش    ريعة 

 وعدم األثر الرجعي للقوانين.  القانون مبادئ شخصية المسئولية الجنائية والعقوبة

أكدت جميع الش  رائع الس  ماوية علي حماية الحياة الخاص  ة لإلنس  ان وذلك لتأكيد طمأنينته ولذلك  /4

 القانون وتدعيماً لذلك فقد نصا علي حرمة إنتهاك المسكن والمراسالت وجعلت عقاباً لمن ينتهكها.

اآليات نس     ان في المس     اواة وقد نص     ت حترمت الش     ريعة اإلس     المية والقانون حق اإلاكذلك  /5

وأفردت المواد التي تؤكد ذلك ومن ذلك المس  اواة أمام الش  ر  والقانون والقض  اء وتولي  واألحاديث

 الكفاءة والقدرة ولي  الواسطة والمحسوبية. األخيرةالوظائف العامة وقد أوجبا في 

والتعبير عن الرأي وما يؤكد ذلك والقوانين الس     ودانية حرية الفكر  اإلس     الميةأقرت الش     ريعة  /6

 م.2005القرآن وأحاديثه )صلي هللا عليه وسلم( والمواد الواضحة في دستور 

إختار اإلسالم لإلنسان حرية أختيار عقيدته بَيات واضحة ال لب  فيها وكفل الحرية الدينية ألهل  /7

علي ذلك وكذلك أفرد لها  االرض لم يعرف لها مثيل في ذلك الدس     تور والقوانين الس     ودانية مؤكدة

 الكثير فيما يتعلق باالعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

 

 ثانياً: التوصيات: 

يجب التص  دي علي ما يثيرون مص  طلح حماية حقوق اإلنس  ان بأن هذه الحقوق موجودة في دنيا  /1

بة  تا يه التص       دي عبر الك  عالمواإلالحنيف وعبر قوانين التي أخذت من هذا الدين وأن تكون إل

 بمختلف وسائله وعبر الدراسات المتخصصة والندوات والمؤتمرات. 

سانية وأنه لي  ألحد إنهاء حياة آخر إال عبر الطرق القانونية أو /2 دفاعاً عن  التأكيد علي القيمة اإلن

النف  والتأكيد علي تشريع القصاص الذي تخلو كثير من القوانين الغربية والتي تثير الجدل حول 

 حقوق اإلنسان وتدعي ذلك.حماية 

ألن ما ثبت لنا في خالل هذه  ىن تولي جانب األمن األهمية القص  ويجب علي الدول أن تجعل وأ /3

 مدعمه بذلك. واألحاديثأوالً تم يعده تأتي جميع الحقوق وجاءت اآليات  األمنالدراسة بأن 

محادثاته إال إذا  مراس  الته أوحماية حياة اإلنس  ان الخاص  ة وعدم التجس    والتتبع في مس  كنه أو  /4

 واألحاديثواالس    تقرار ألن اآليات  األمنرتكاب الجرائم ويعمل علي زعزعة اكان يخش    ى منه 

 واضحة النهي عن ذلك إال بإستثناءات.



 

 2018 (29) 9مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا،  -أماراباك 64

 

 

 

حماية  حرية التنقل من حقوق اإلنس    ان األس    اس    ية ولكن يجب أن تقيد بض    وابط الص    حة العامة وذلك /5

نتقال الوبائيات وأيض      اً حظر مرتكبي الجرائم من الس      فر والهروب من أن المواطني البلد المعين من 

 تطالهم يد العدالة.

س     ن قوانين أو مواد تض     بط بحد كبير حرية الفكر والتعبير عن الرأي وذلك ألن الكثير من كتاب اليوم  /6

ال يجب الخوض فيه كالمساس بحقوق اآلخرين واالداب العامة والمساس بكرامة ووحده  يتحدثون عن ما

 البلدان مما يساعد علي التفكك ويساعد كذلك االعداء علي النيل من البلدان.

يجب علي المجتمع المس  لم وحكام المس  لمين أال يس  تكينوا لما يس  مي بحرية االعتقاد يجب مجادلة معتنقي  /7

رى بالتي هي أحسن وأن توظف اإلمكانيات نحو ذلك الغرض وعدم اللجوء للتعصب تأسياً الديانات األخ

 بما كان يفعله نبيناً محمد عليه أفضل الصالة والسالم. 
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