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اإلحلاد يف اإلعالم التفاعلي ما بني الرتويج والتصدي دراسة يف إطار قواعد القانون...
امللخص

تعد ظاهرة اإللحاد من بين الظواهر التي انتشرت في اغلب المجتمعاات أثااا ت الجاد واو ثااهابوا أموامات انتشاا هاى أمادا انالمااد ا فاراد
أإيماانو بوااا ااالما الشااها

ااهم

مااهو أمااا هادا ا نتشااا باادثت تإلاارد تلااى الفلااا اإللحادياات سلاب العلاان معااد ث

شهكات التواصت ا جتمامي أالتلهولوجلا الحديثت مالترأ ج لفلا الملحدين محاألت اات ا
مهوا أالمر الدي اامد ملب هادا ا اات ا

فئت الشها

هاو تعارش الشاها

انا

تت ا مال اار ت الم ل اات سذ

فئات مإلتلفت مان ثفاراد المجتماا االما

سلاب الفلاا الالر هات المهتشارة ملاب ا نترنا

االما تلاى التاي

تثياار الش ا وات وااو الاادين أظوااو ه أ فتااتن بوااا عااعال الهفااود أعااعال الث افاات الديهلاات أا جتماعلاات أالعلملاات ثأ ثألئااى الاادين يعااانو ماان
ظاارأل أص اادمات شإلا االت ماص اات ااالما ظ اارأل اله اام ااات الم االحت أم ااا يترتااب مليو ااا م اان ثا ااا ال تاات أالتش اار د أاله اااأ أاللج ااو أالج ااو

أالحرما

لتتمازد بدلى الاها

الواائت التي اول

الهف الت أا جتماعلات أالشإلاالت أالمهلات أالع اكر ت ماا انادفا الشاها

أانقلااده أ ا تلاى الفلاا

أتواجاد

المر ملب الملحدين متمثلت مالمالم التفاملي أأاائله التواصللت ليلعب هادا اإلماالم بادلى دأ ا فاامال فاي نشار اإللحااد

س ان ااه أم اان ذات المه اار أج اادت وم ااالت توعل اات سمالمل اات موجو اات ع ااد ثفل ااا اإللح اااد ف ااي محاأل اات للتا اادي لو ااده الظ اااهرة ال اال لت أالتوعل اات
ممإلاطرها لدلى بد من الت اؤ وو ماهلت دأ اإلمالم التفاملي في نشر اإللحاد أاات ا
في تحاين الشها

الملحدين أثهملت الواائت اإلمالملات الحديثات

أتوميتو أ شف وقل ت الملحدين أتعا ا الث افت الديهلت الااحلحت أالفلار ال اوي أالو اول واو جادأا ال واماد ال انونلات

الدأللاات فااي هاادا ال االا ماان ويااح مواجواات اإللحاااد أعااهال ال يئاات اإلمالملاات ا للترأنلاات مهااات دامماات ثأ متاااديت لواادا الفلاار هاادا مااا ااايت

تهاأله في محثها مأذ هللا.

Abstract:
Atheism is among the phenomena that have spread in most societies and have caused controversy about its
causes and factors of spread, the extent of individuals' indulgence and belief in them, especially young
people, and with this spread these atheistic ideas began to come out into the open after they were
characterized by absolute secrecy, as social networks and technology contributed The modern by
promoting the ideas of atheists and trying to attract different groups of society members, especially the
youth group, and what helped this polarization is the exposure of young people to strange ideas spread on
the Internet, especially those that raise suspicions about religion and its appearance and mesmerizing Its
weak souls and weak religious, social and scientific culture, or those who suffer from special personal
circumstances and trauma, especially the circumstances of armed conflicts and the consequences of killing,
displacement, displacement, asylum, hunger and deprivation, so that psychological, social, personal,
security and military causes blend with the rush of young people and their drive behind these ideas, The
means that facilitated the issue for atheists were represented by interactive media and its communicative
means, so that this media plays an active role in spreading atheism, but from the same platform I found
media awareness campaigns directed against ideas of atheism in an attempt to A response to this negative
phenomenon and awareness of its dangers, therefore it must be asked about the role of the interactive
media in spreading atheism and attracting atheists, and the importance of modern media in immunizing and
educating young people and revealing the truth of atheists and promoting the correct religious culture and
good thought, and stand on the feasibility of international legal rules in this context from Where facing

املقدمة

مانب المجتما الدألي أ عاني من مشكالت أازمات ثيرة ناتجت اغل وا من الت دم التلهولوجي الما في الع دين ا مر نى مالرغ من اوولت
ما ت دمه هده الواائت أت ويلوا لغلب مت لهات العلش ا ا ااتالال ععال الهفود لوا أتحو ت ااتإلداموا ا يجابي الب ال ي هو ما
لت من قلمت هدا الت و ى أمن هده المشكالت أام رها ا ها
الفتلات الااليرات إلشها

أالت رل أالف اد أانتشا الجر مت ماو أاشكا مإلتلفت أامرها هو تت

غهت أوشلت لدا مرتلب الجر مت التي ودا

عر اً ملب المجتما هو ا لحاد.

في  2019/6/6في محافظت دهوك العراقلتى للن ام رها أاكث اًر

اوال :اهمية البحث :تتمثت اهملت الهحح في تاايد انتشا ظاهرة ا لحاد أبشكت غير م و في ظت ا زدها ا مالمي الدي اإلر لودا
الالرش أالدي شكت م و ة غير متهاهلت ت تودل ا فراد مكافت م تو اتو أا افاتو

الما الشها

أا طفا مهو أبالمص في العال

ا االمي في ظت وملت م تودفت عد الدين ا االمي م اد تشو ه صو ة ا االم أالم لمين.
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ثانيا :اشكالية البحث :ترتلا اشكاللت الهحح وو ععف اأ غلا

الدأ ال انوني الضامال لل يئت ا للترأنلت المكونت لألمالم التفاملي

ماو ته الحديثت تاامهاً ما تهاين دأ هدا ا مالم بين الترأ ج أالرد
أالتع ير من اآل ا أا فلا أالتي ااتالل

أا ار الهظ ال انونلت الدأللت مهوا أالدامللت محر ت الدين أالمعت د

مشكت ال ي فلما يإلص هدا الموعو .

ثالثا :منهجية البحث :امتمدنا في محثها هدا ملب المهوج التحليلي للهاوص ال انونلت الدأللت التي تهاأل

ور ت الدين أالمعت د أور ت

التع ير من الرثي أتلى التي تتعلق مال يئت ا للترأنلت اعافت الب تحليت ناوص معض ال ار ات الدأللت ذات الشأ .
مها محث ها الب مهحثين تهاألها في ا أ مفووم ا لحاد أا مالم التفاملي في م ل ين اما المهحح الثاني ف د تهاألها

رابعا :هيكلية البحث:

فله مو ف ا مالم التفاملي من ا لحاد من ويح الترأ ج أالرد

تضمه

العديد من ا اتهتاوات أالم تروات.

أمو ف ال وامد ال انونلت الدأللت من ا لحادى أامتتمها الهحح مإلاتمت

املبحث االول مدخل ممهد يف مفهوم االحلاد واالعالم التفاعلي
يعد ت من ا لحاد أا مالم التفاملي من بين المواعلا التي وظي

كان

بد ااات م تفلضت أالتي تهاأل

ت مهوما من جوانب مإلتلفت اوا

نف لت اأ اجتماعلت اأ امالملت اأ انونلت...الخ ا مر الدي اافر مهه تعدد أتهاين المفاهل المع اة للت مهوما أنظ ار لهملت تلى

المفاهل في موعو محثها توجب مليها الو ول مهد مفووم ت من ا لحاد أا مالم التفاملي مشي من التفايت أ ا تي:

املطلب األول مفهوم االحلاد واسبابه

"الالم أالحا أالد ا اصت يد ملب ميت من اات امت :ي ا الحد الرجاتى اذ ماا مان طر اه الحاق أا يماا أاامي اللحاد لناه مائات فاي اواد

جااان ي الجااد

–ال اار-ى الملتحااد هااو الملجااأ ااامي باادلى

ذاتوااا مهوااا "ماان

الالجا يمياات اللااه"1ى امااا اصا الواً أ د معاادة معاااني س انوااا تاايدي سلااب الالاياات

ياايمن بوجااود الإلااالق جاات ماااله أا اللااو أجااد بااال مااالق أالمااادة ا زللاات هااي الإلااالق أالمإللااو فلكفاارأ مالرااات أبالهعثاات

أ جحدأ مالديا "2ى اأ هو "الميت من الحق أالعدأ مهه فلما يتعلق مأاما هللا تعالب ثأ بيته الحرام ثأ مآياته اللرام في د لتوا ثأ فاي مان
3
َّ ِ
ين ُيْل ِح ُدأ َ ِفي َآي ِات َها َي ْإلَف ْو َ َمَل ْيَها ثََف َمن ُيْلَ ب ِفاي الَّهاا ِ َم ْياَر ثَم
تها ملله" ى ثأ "العاد الجائر من ال ادى أمهه و هللا ما أجت((ِس َّ الد َ
آمها يوم اْل ِقل ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ير)) 4ى ثي يجو أ أ عادلو مان الح ان أمهاه اامي اللحاد لناه فاي ناولات ألاو
امت ْ
ام َمُلوا َما ش ْئتُ ْ ِسَّن ُه ِم َما تَ ْع َمُلو َ َما َ
َّمن َيأْتي ً َ ْ َ َ َ
كا م تقلما للاا عار حاً ي اا الحادت ألحادت"5ى ف اد ذ ار ثواد الملحادين المعاصار ن اذ ا (ثناا

ثنلار أجاود سلاه أللهاي

ثؤمان بوجاود

سله)ى اذ ا لحاد هو اللفر ماهلل ثأ الشى في هللا ما ا ار الفاً معدم انلا ا دلت الع للت أالعلملات للان الظااهر هاو مادم ا يماا بوجاود الاه

أ شااتمت ملااب اات اناوا اللفاار أاصااله المياات أالعاادأ ماان اأاماار أاوكااام هللا أالتجاارؤ ملااب اات ثأ معااض مااا نوااب مهااه ااوا ااا ماان طر ااق
َّ ِ
ين َ َفا ُرأا
الل اا ثأ اليااد فاال عن مالادين ااوا ااا ذلاى مهااد الم االمين ثأ الم الحيين ثأ اليوااود ثأ ثي معت ااد امارى تأكياادا ل ولااه تعلاب((ِس َّ الاد َ
له أاْله ِاد أمن ي ِرد ِف ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللاِ أاْلم ْ ِج ِد اْل َح َار ِم َّال ِدي َج َعْل َهاهُ لِ َّله ِ
ظْل ٍ ُن ِد ْ ُه ِم ْن َم َدا ٍ ثَلِل ٍ )) 6ى ف دلى
له ِمِإْل َح ٍاد ِم ُ
ف ِف َ َ َ َ ْ ُ ْ
اد َا َوا ً اْل َعاك ُ
ا ُّدأ َ َم ْن َا يت َّ َ َ
َأَ ُ
كفر – ف و اً -عال ً -زند ت...الخ من ذلى ن تهتج:
ت تإلدم مدة مفردات للد لت ملله للهوا تاب في المعهب ذاته سلحاد -ا

-1ا ا لحاد
-2ا الملحد

ي تار ملب الشر عت ا االملت بت أا د في ت الشرائا أالمعت دات اذ هو فلر مت رل.

يتعمق فلما ي وله بت يتو ف مهد اهوائه الشإلالت التي يراها هو ثأ يتاو أجودها.

-3ال ب الرئل ي في هده الحالت يكمن في ما يعانله الشإلص من ظرأل نف لت ثأ ا تااديت ثأ وتاب امهلاهى ثأ ملاب العكا

اد يكاو فاي

وا ت ناد ه الرفاه ا هاً لدلى.

في ازدياد هده الظاهرة أانتشا ها مشكت ملهي ا اتالال ال ال ي للت او التلهولاوجي أالثاو ة المعلوماتلات أانحارال معاض

 -4ا ال ب الرئل

ا مالم من القلام بدأ ه الفعا ا يجابيى فثمت موا ا الحاديت تتواجد اليوم ملب شهكت ا نترن
في وين ا ااها

ا لحاد ثيرة مهوا ملب ا يت المثا

-1يعت د الملحد مانه

مشكت ملهي.

الحار:

توجد براهين أادله تي د أجود اله متاف مجملا صفات اللما مالرغ من د الميمهين مليو أبأدلت أ وانين.

-2ان تشا الشر أال يد أالف ر أال تت في الحلاة دليت ملب مادم أجاود الاه يجماا باين ال اد ة الم ل ات أالعلا الالمتهااهي ات ذلاى يتعاا ش ماا
صفت العد الم لق لإلله ما يدمو .

-3اذا ااا ا لااه اماات الااافات مااا الحاجاات ماان مل ااه لللااو اذا لا تلاان لااه غهاات ثأ واجاات فوااو واال أغفااو
أالمالفرة ت مل ه لللو .



 

اات ملااق اللااو لماان الروماات
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 -4أبعض مهو يتم ى محجت ا له الشإلاي الدي يإلاتص مشاعب ثأ بث افات معيهات ثأ مكاا معاين فلحاب أ كاره أ فار أ الضاب...الب غيار
ذلى من صفات الهشر بت ا له مجرد اا و ة اوتاجوا الهشر ديماً.

-5نشأة الفرد في اارة
ثأ اكت ا

تيمن بوجود ا له ثأ ثرة د اات اللتاب ال اامت للملحادين محياح تولاد هاده ا فلاا لاديو أتعااز مال يئات المهشاأة لوا

ذلى من ت ال يئت المحل ت بو .

-6ا الت و في الثو ة المعلوماتلت الما ما ي ح ملب شهكات التواصت ا جتمامي من ش وات أشووات تأمد مشاهابها الاب هادا الم اال دأ
أجود امت فاملت لتحاين هده الموا ا من ذلىى اذ اصهح
ذلى من ا اها

ههاك موا ا يديرها ملحدأ

ها الدين يدمو نارة المظلاومين ماثالً الاب غيار

ا جتماعلت أال لاالت أا مهلت أا تاااديت.7اماا الالديهلات فواي تعهاي " فا ض جملاا ا دياا أمادم ا يماا بواا للونواا صاها

أنتاااد فلااري مشااري ألاال

ماان مهااد الااه"ى لاادلى يمكاان ال ااو ا

اات ملحااد ماان الممكاان ا يكااو

عاامهو الملحاادأ أها الاادين يرفضااو أجااود اي الااهى يضااال الااب الااال ديهيااين الالاد اات الاادين
عمن الم ائت العلملت ألل

ديهااي ألاال

العكا

بوصااف الالديهيااين ماان

يتإلاادأ مو فااً معيهااا بوصااف ا ماار يهااد د

لوا اهملت ماله هت لإلن ا اما الربوبيو الدين يعت دأ ا ههاك وة م يرة للعاال مماا

يحما ت معهاب الإلاالق ثأ

ا له .اما انوا ا لحاد فوي نومين ا لحاد ال وي الدي يهفي أجود ا له مشكت اطا أهو ما ي لق ملله ماإللحااد الموجاب الادي مموجهاه يهفاي
الملحد أجود هللا أالهو الثاني هو ا لحاد الضعلف ثي ال الب ثي مدم ا مت اد بوجود ا له.

املطلب الثاني تعريف االعالم التفاعلي

يعرل ا مالم لالت مانه هو الت للغ أا بالغ اي اإلياا

ي ا بلال

ال وم بالغاً اي اأصلتو الشي الم لو أال الغ ما بلالى اي أصلى

أفي الحديح "بلالوا مهي ألو ثيت" اي اأصلوها غير أاملموا ا مر ن أايضا "فلي لغ الشاهد الالائب" اي فللعل الشاهد الالائب

أ عرل

8

اص الوا مانه " نشر المعلومات أا مها أا فلا أاآل ا بين الهاد ملب أجه يع ر من ميولو أاتجاهاتو أقلمو م اد التأاير" .
9

اما التفامت ف د جا في معاج اللالت العربلت مانه من ا صت اللالوي فعت الشي فعال أفعا اي ممله أافتعت الشي اي امتل ه أانفعت دا

تأار مه انه اطا اأ انقهاعا فوو مهفعت أ ا تفامال اي اار ت مهوما في ا مر أ را الهاوثو ا التفامت يعهي مرات أمتل ي أمن اه
ماائاه ا اتجامت أا تاا التفاملي هو الدي يت فله تهاد ا دأا ا تااللت أ يدي الب ا تاا أا تفا الجمامي من مال التهاد

الحر لآل ا دأ تدمت اأ تأاير من مااد اأ وا ما جلت امرا

10

في وين يشير ما لح التفامللت الب د ة جواز "الوايلت ا مالملت"

ملب محاأ ة مشاللله أ شير للحوا بين الوايلت أجموو ها أجا مفووم التفامللت معد التالير الدي وات في أاائت ا مالم ا للترأنلت

أا مدة مالت و ويح اصهح يدمب مالمالم التفاملي الدي ي مح للجموو مأ يلعب دأ المتل ي أالمرات بدات الو  .11اما مفووم
ا مالم التفاملي فوو يعهي "ممللت الدمج اآلني ثأ المتأتيى في ثالو

ا تاا أالتواصتى بين المرات أالمرات سللهى أتلو المادة ثأ

الراالت هي محو هدا ا لدمجى مالرش توصيت الفلرة ثأ اإل ها بواى ثأ ا اتد اك وولواى أ شمت الإلدمت الملح ت مأي أايلت سمالملت
م ومت ثأ مرئلت ثأ سللترأنلت تتلح للجموو ث يشا ك برثيهى أهو بودا يشمت صفحت ال ار في ت م ومت أتع يهاتو ملب موادها في

موا عوا اإلللترأنلت ما يشمت مشا ات الجموو في ال رامج المرئلت أاإلذاعلتى أمدامالته في امات المحاعرات أالهدأات"
أاائت ا مالم التفاملي ما توفره الشهكت العهل وتلت من ت ل ات مثا ال ر د ا للترأني مهتديات اله اش المدأنات الفل
ان تالرام تلالرام يوتيو

اكايب ماي ا ل

12

أمن اه

بوك تو تر

أالو كي...الخ.

املبحث الثاني موقف االعالم التفاعلي والقانون الدولي من االحلاد

تهاين الدأ ا مالمي في مواجوت ا لحاد ما بين أاال ناشر أم ت ب له أما بين ونه أايلت فاملت في التادي لإللحاد أالملحدين من
مال التوعلت أالتوجله أ شف م اصد الملحدين

ما تهايه

اهملت دأ ال وامد ال انونلت الدأللت التي ت ر ور ت المعت د أالدين أفق ما هو

محدد انونا أتلى التي تضهال ا اتإلدام ال لمي لل يئت ا مالملت أا للترأنلتى أللو ول مهد ذلى اه

املطلب االول االحلاد يف االعالم التفاعلي
اصهح

أاائت ا مالم الما التفامللت مهوا في ايامها هده من اكثر الت هلات التي يمتللوا ا ن ا

المهحح الب الم الب ا تلت.
د ة أ وة أم و ة من ويح التأاير في

ا افت ا فراد أتاليير اتجاهاتو أتويئتو لت ت ا فلا

أل يعد ا ن ا اليوم ااير بيئت اجتماعلت محددة تتمثت في ا ارة أالمد ات أالمجتما

المحلي بت اصهح يعلش في مض مال متاا

تتدفق من مالله العديد من التلا ات الفلر ت أا جتماعلت أا تااديت المتهومت في

مااد ها أالمتهايهت في اهدافوا أقلموا أاتجاهاتوا فلت ما تفرزه هده الت هلات من تلا ات ايجابلت اأ ال لت اصهح
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مال

ما ت دمه أت ثه أاائت ا مالم أا تاا

أالمعت دات

الحديثت

13

أ شى مأ

اإلنترن

يعد من ث وا هده الواائت في التع ير من الفلا

الما ما الت و الوائت لت هلات أمدمات التواصت م ر الشهكت العهل وتلت المر الدي ثك وا الشورة أا نتشا الوااا بين

الهاد لدلى ا دم الملحدأ ملب ت إلير هده الوايلت لهشر الفلر ا لحادي أالتشكلى بوجود هللا أع المي دين لو مأنشا مهابر أموا ا لو
من مالله اذ امت موا ا الحاديت ثيرة ملب شهكت ا نترن

ت دم موادا متالت مالظاهرة ا لحاديت أتما د دأ ا دمو ا لوا معض هده الموا ا

عها ة من مدأنات شإلالت للهوا ميارة في المشود ا لحادي أبعضوا تاما لميا ات أهي اشد تأاي ار

14

المتديهين أالملحدين" م ر الشهكت العهل وتلت

شهكت ا نترن

15

لعت ابرزها "الرام ت الدأللت لالير

تض جمعلات أمهظمات أامضا مت ومين يعملو ملب مدمت العمت ا لحادي من مال

في جملا ا نحا العال أ عمت هدا ا تحاد ملب ابراز ضايا الملحدين أمشاكلو أا ت الدفا مهو أ رتهال هدا ا تحاد مموا ا

اعافلت ملب شهكات التواصت ا جتمامي للتواصت بين افراده أنشر ا لحاد ملب ن ا

اأاا مهوا الفل

بوك تو تر ا ن تالرام

أاليوتيو ...الخ دلى ههالى العدي د من الموا ا المتإلاات مالفلر ا لحادي أالداممت له تما د دأ ا دمو ا أامالملا من مال نشر الاو
أالم اطا أا مالنات الإلاصت مالملحدين أت دي برامج ماصت مهوا مثا "شهكت ا لحاد العربي"

ملب ا نترن

16

ألعت ا نعكاد ا م ر نتشا ا لحاد

هو أجود موا ا الحاديت موجوت الب ا طفا مهوا مو ا "اطفا بدأ اله" أهو مو ا ي تودل ا طفا الاالا أالمراه ين

أالوالدين أ دم التوجيوات أا شادات أالمواد ا لحاديت

17

أههالى مهتديات ت دم الدم أا شاد أالهاائح لمن يهض اليوا أ علن من الحاده

ابرزها "مهتدا العر التهو ري".18أ دأ ا ايجاد الرأامال ا جتماعلت ا لحاديت مات

م ألت

ضلت مومت مهد ثير من الملحدين أاصهح

يحرص مليوا فثمت شعو متاايد مهده مأهملت تالديت نامت ا نتما أما ا ق ذ ره من موا ا أاااليب دمايت أنشر أما يهتج من ماللوا من

كتب أافالم أاغاني لوا تما د بال شى دأ ا ت لعلاً عإلما ما أا ا ا لحاد أ إلفف والت الح االت أالممانعت اتجاهه
الدمايت لإللحاد م ر اللووات الدمائلت في الشوا

بت اتها االو

اأ بوعا العها ات ا لحاديت ملب الهاصات حملت "ماص ا لحاد" في بر انلا مثال

أامتماد االو الترأ ج لوا أنشرها من مال الموا ا التفامللت ت ذلى ااو مشكت فعا في ات ا انتشا ا لحاد .أما انتشا ا نترن

19

مما

يه وي ملله من مإلاطر أما يوفره من اشكا تواصت اللترأنلت وديثت متمثلت ماإلمالم التفاملي مشكله فضا ً أااعاً مالاً ملب المتامعت
أالمراقهت ما توظلفوا في نشر ا لحاد من مال أاائله المتهومت اوا ان شهكات تواصت اجتماعلت تشكت موجه ا افي مالغ التأاير ويح
يجل

الهاد اامات طوا اماموا يوملا ونوا جاذمت الب ود معيد أالملحدين يهفدأ من ماللوا بتإل لال أنشاط أتر يا متهعين ا الو

الار ح تا ة أالرماي تا ة امرا ام ان

موا ا تهاد أنشر الم اطا المرئلت أالتي اشورها اليوتيو

اذ يشكت مرتاديوا اكثر الم تإلدمين

للشهكت أ عمد الملحدين من ماللوا الب بح الم اطا التي تيصت لإللحاد اأ ت ر مهه متإلدين لوا مهاأ ن اأ لمات د للت مشتورة يكثر

محح الشها

مهوا فإذا و

امامو تلى المرئلات الم مومت دفعو وب ا ات ال الب مشاهدتوا .20ملله يتضح الدأ ال ل ي الدي لعهه

ا مالم مامت أالتفاملي مهه ماصت في دم ا لحاد أالملحدين من مال توفير الواائت الفعالت لهشر فلره أالتوعلت مه أاات ا

المتأار ن

ممن يرغ و ما نضمام له اذ هي لو م اوت شااعت اله ا مابرة للحدأد دأ الت يد محدأد مالاما أالمكا اأ المضمو بوايلت غير
ماععت للر امت

بت يمكن ااتالاللوا تح

م مب ور ت المعت د اأ الرثي أالتع ير أتح

غ ا ال انو أم مب و و ا ن ا .

املطلب الثاني االعالم التفاعلي كوسيلة رادعة للفكر امللحد

تعد أاائت ا مالم التفامللت اليوم ماد ا موما من مااد التوجله أالتثقلف أالتوعلت في اي مجتما أهي ذات تأاير

ير في جماهير

المتل ين أالمتفاملين معوا أالدين في الالالب يكونو متهايهين في اهتماماتو أتوجواتو أم تو اتو الفلر ت أا كاديملت أا جتماعلت ا مر

الدي يجعت هدا ا مالم امانت أم يأللت فالميا ت ا مالملت الميا ت التربو ت من ويح اارها في تشكيت بهلت المجتمعات أ ا مالمحوا
أ د تفو مأارها الميا ت التربو ت نتلجت موامت مدة مهوا ط لعت المادة التي ت دموا أمدا مهاا توا لهوا المتل ين اعافت الب تهو اشكا
الواائت ا مالملت أمراف توا لفراد المجتما في ت أ

أمكا معك

الميا ت التربو ت.21أ مكن ال و ا ا مالم التفاملي أفق ا نفتا

المعلوماتي أالعالملت يشكت اال ذأ ودين فوو ي اه في تشكيت افلا الماليين من الهشر أبالتالي ييار في آ ائو أم ائده أمن ا

افعالو أتارفاتو أاكثر ا لهاد تأا ار مه ه الشها

أا طفا

أذلى لعدم اات ال افلا ه أاد اك ما ترمي الله معض المداهب أالتوجوات

لدا أجب ا ت وم اجواة ا مالم مأمداد برامجوا بد ت أامانت أامالص مما يهااب شر عتها ا االملت من مال بح الع يدة الاحلحت أالمهوج

ال و أالعمت ملب تح يق ا من الفلري في ال الد ا االملت أن د العهف أالت رل أالاللو أالدموة الب مهوج ا متدا أالتواال أوح الفرد
أالمجتما ملب ت ر ر الح و أا امت الحدأد أالاجر من الفواوش أاللهائر أ ت ما يدمو الب الرذيلت أالحح ملب الفرائض أالفضائت مما يح ق



 



اإلحلاد يف اإلعالم التفاعلي ما بني الرتويج والتصدي دراسة يف إطار قواعد القانون...
الع وديت هلل أ هشر ا من بين الهاد ملله بد ا يكو ا مالم امالماً هادفاً يحا

الفضائلات أالموا ا المتوتلت التي ت عب إلغ ار

ا جلا مالهاطت أالاد بو في موالى الفتهت أالمهلر أجره الب أه ا لحاد.22كدلى المتأمت في اقها الشها

أموا عه

ملب ا نترن

التفامللت ونه من اه أاائت ا مالم في العار المعلوماتي فوو يإللق فل ار بد من ا يعمت جاهدا ملب ااتالالله ااتالال ناجحا أمثم ار
في ص ت افلا ه مما يإلدم ديهو أمجتمعو

اي ا يكو اداة اجتماعلت تإللق المثت أالقل الاحلحت أتههه مالمإلاطر التي يتعرش لوا

المجتما أ إلر أداة تهشئت اجتماعلت تح ق التواصت ا جتمامي من مال التع ير من الث افت ال ائدة أاللشف من الث افات الفرعلت
أمحا بت ا فلا أالعادات المهحرفت اعافت الب ت هي م ألت ت و

أال راهين من مال

ا فلا

الم ت ا

المهحرفت أتاحلحوا د

القلام مجملت من الفعاللات ا مالملت أبرامج التلفاز أمهتديات الحوا أاله اش ال ها

أصفحات اجتماعلت مشابوت لتلى التي لدا الملحدين تتها نف

23

ماإل ها

أبلا

ا دلت

أمن المو انشا موا ا

المهوج ال ائ ملب التوعلت أا شاد أالهاح أالودايت أالرد ملب الش وات

أ ا ال يت امام المشكلين بوجود هللا اعافت الب انتاد ب ارمج متإلاات مالمو الديهلت أا امت ومالت توعلت امالملت أااعت اله ا من
مال ت إلير د ة ا نتشا ال ر ا في موا ا التواصت ا جتمامي معدم ا نجرال أ ا افلا ا لحاد أالت ليد ا ممب لوا.

املطلب الثالث موقف القانون الدولي من االحلاد
من المعلوم ا

وامد ال انو الدألي فل

للت ان ا أبدأ تمييا جملت من الح و أالتي مهوا ور ت المعت د أالفلر أالدين أالتي في الالالب

ت تهد الب ت من ور ت الرثي أالتع ير أأعا جملت من ال يود المحددة انونا أالتي تلفت ا اتإلدام أالتمتا ا مثت بوده الح و

أمن

المه ي ا ي تهد الملحدأ الب و و و هده في نشر ضيتو اأ ا فاا مهوا أبدأ اي تإلول ونو يما او و ا ط لعلا شأنو شأ
اي ان ا امر للن متب ما ثاي ااتعما هدا الحق مشكت يضر مالهظام العام اأ امن المجتما اأ يضر مح و ا مر ن مهدها ف ال يمكن
د الم ي ا هدا ا ار أ د في مدة مواايق أامالنات دأللت مالملت أا للملت بدث من ا مال العالمي لح و ا ن ا الدي نص ملب "
ِ
ِ
ور ته في تاليير ديهه ثأ معت دهى ِِّ
الحق ِِّ
وق في ِِّ
أور ته في سظوا ديهه ثأ معت ده
الدينى أ شمت هدا
ُّ
للت شإلص ٌّ
ور ت الفلر أالوجدا أ ِّ
ِّ
مالتعُّد أإ امت الشعائر أالمما ات أالتعلل ى ممفرده ثأ ما جمامتى أثمام المأل ثأ ملب ودة" 24اي انه يمكن لي شإلص ا يعتهق الفلر
الدي ييمن مه وتب لو ا هدا الفلر الحاداً أله التع ير مهه مكت ور ت أف اً للمادة  19من هدا ا مال

دلى جا العود الدألي الإلاص

25

مالح و المدنلت أال لاالت للعترل محق الفلر أالوجدا أالدين أدأ اي اكراه أمدم امضا هدا الحق ا لل يود المحددة مموجهه ا انه
اأ د ااتثها هام فلما يإلص ا طفا اذ ام ب لآلما اأ ا أصلا وا أجوده ور ت تأمين تربلت اأ ده ديهلا أملقلا أف ا ل هامتو

الإلاصت

26

أهو ما اا ملله ت من الميثا العربي لح و ا ن ا

27

أا تفاقلت ا مر كلت لح و ا ن ا

28

هدا ا اتثها شكت مال اما

لحمايت ا طفا من الموا ا أال رامج ا لحاديت الموجوت لو غير ا الميثا ا فر ي لح و ا ن ا شأنه شأ ا مال العالمي لح و
ا ن ا ل يع ي هدا ا اتثها اي اهملت أل يو د له اي ذ ر اذ ا ر وق الع يدة أمما ات الشعائر الديهلت مشكت مام اوا

ا صاوب

29
ور ت تلو ن الجمعلات و و ا م ل ت ى ل َّ مما اتوا د تتعا ش
ور ت التِّع ير أ ِّ
لحر ت المعت دى تُعت ر ِّ
هدا الحق طفال ام مالالاً .أمالفا ِّ
الضرأ ي ثولانا فرش معض ال يود من ثجت تح يق تواز بين هده الح و التي د تتعا ش ما
ثولانا ما و و اآلمر نى ألدا د يكو من ِّ

الدألي للح و
معضوا الهعضى للن أف ا للعود
مثت هده ال يود في ِّ
ودها الدنبى فل و هدا العود مثال ث ِّ
المدنلت أال ِّ ِّ
ِّ
لاالتى يجب ث ْ ته ب ُ
ِّ ِّ
محددة مال انو فح بى بت يجب ثيضا ث ْ تلو عرأ ت من ثجت اوترام و و اآلمر ن
ثيت يود ملب ور ت التِّع ير يجب ث ِّ تلو
ِّ
العامت 30ا ا المحكمت ا أ بلت لح و ا ن ا ثت ا
العامت ثأ اآلدا
الاحت
أامعتو ثأ لحمايت المن ال
ِّ
ِّ
العام ثأ ِّ
ومي اأ الهظام ِّ
ِّ
ماإلاا ة الب ا مر ن أفي ار تا إلي
الم الهات مالتعدديت أالت امح أااعت ا فق د تات الب الم الهت محر ت التع ير وتب لو ت
صد مهوا مام  1976ر ت ا "ور ت التع ير

ته ق ملب ا فلا ا يجابلت اأ ا فلا غير الميذيت اأ ما يأتي مهوا ملب ا يت

الالمها ة بت ته ق ايضا ملب ا فلا التي ت ي أتادم أتامج اي شر حت من ال كا ".31هدا ال ار أفر ومايت لألشإلاص الدي ي ومو

ماإلاا ة لألديا ا مرا تح

م مب ور ت التع ير الم ل ت أمير دليت ملب ذلى الراوم اللا كاتير ت الم يئت للراو محمد صلب هللا ملله

أال ألإلاالم أالم لمين.ا ا المجل

ا االمي في ثأ با اصد ال لا العالمي من و و اإلن ا في اإلاالم لعام  1981الدي ل يجا

لي اود ازد ا المعت دات الديهلت لألمر ن اأ ال إلر ت مهوا اأ التحر ض مالنلت ملب العدا عدها اأ ا اتإلفال مالمشامر الديهلت
لألمر ن

32

اي انه مهح واانت ماصت للمعت دات الديهلت بوصفوا تإلتلف من غيرها من المعت دات ا مرا أبين مامي  1999أ 2011

أب لب من الدأ ا االملت مشكت ااااي اصد ت الجمعلت العامت لألم المتحدة ألجهت ا م المتحدة لح و ا ن ا أمجل



 

وو
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ا ن ا

في ا م المتحدة ال لت من ال ار ات لمواجوت تشو ه ا ديا

هدا ال ار ات تعرع

لموجت شديدة من ا نت ادات بدموا انوا

تتعا ش ما ور ت التع ير أ ونوا جا ت هتلجت للتعاب أالتحامت الدي ازداد ويهوا عد الم لمين مموما أماصت في الالر

مامت الم لمين ماإل ها

أأص

ا ا هده ال ار ات ل تأتي بهتلجت ممللت أاا ت ما تجاه الإلاط .33ل ته ب ا مو ملب والوا مشأ ور ت

التع ير أما د ته وي ملله من انتواكات أااا ات لألديا

ا مرا

الما معد وملت الراوم اللا كاتو ت أا اا ات الموجوت للدين

ا االمي مامت أللراو محمد صلب هللا ملله أال ماصت ويح اصد ت المحكمت ا أ بلت لح و ا ن ا مام 2018وكما ضائلا ما

تهد د عمن ور ت التع ير هدا ال ار جا دمما للحك الااد في الهم ا عد ايدة نم اأ ت

ا اا ة للراو محمد صلب هللا ملله أال

وك مليوا مالالرامت بتومت ا اا ة للراو اللر مام 2009

34

يأتي ار المحكمت هدا م ترشداً مما ثكده ميتمر الم المتحدة لح و

اإلن ا المهع د في فييها  1993في م الهت الحكومات ماتإلاذ التدابير المهااهت لمواجوت ثشكا التعاب العهاري أمدم الت امح الديهيى

أثيضاً الميتمر العالمي الثالح لمهاهضت العهار ت أالتمييا العهاري أ راهلت الجانب أثشكا مدم الت امح المرا المهع د بد با مام

 .2001أتأال ا ملب ار مجل

( )18/16أالإلاص ممكافحت التحر ض ملب اللراهلت أالتمييا أالعهف م ب الدين

و و اإلن ا

أالمعت د بوصفه سنجا اًز ما اًز في سطا ما ت دله الم المتحدة من جوود لمكافحت التحر ض ملب اللراهلت أالتمييا أالوص أالعهف م ب
الدين أالمعت د .ملله يمكن ال و ا انتشا ا لحاد مشكت مام اوا ا من مال ا مالم التفاملي ام بواائت امرا تاامن ما تمتعه

مالحاانت ال انونلت اللافلت أملب الم توا الدألي اذ انه يهد د عمن مفووم ور ت المعت د أالفلر أور ت التع ير ا انه يمكن ت ييد هدا الحق
معد م ااه مالمن العام أالمالحت العامت أبما
كراهلت ا جانب اأ مدم الت امح الديهي

دلى

يضر مالمر ن اأ ي ي لو

الما ا

ا يه وي ملب تمييا مهاري اأ يحض ملب

ت ري هده الحر ت مشكت م لق في والت اذا ا الشإلص الم تودل من المحتوا

ا لحادي طفال اذ ا ت دير امر ديانته أمعت ده يعود لمن هو م يأ مهه اما له ام أصلا ملله لتعمت هده ال وامد ال انونلت أبشكت متوازي

ملب عما وق الملحدين في بيئت امهه لو للتع ير من ثيو ا لحادي ألت يده مالو

ذاته مما ي ر ه ال انو أته ب هده الحالت اأ تلى

محال لإلالل أجوات الهظر و ب ما ت ر ه الجوات المعهلت بت دير ما اذا ا هدا الفعت اأ ذاك يشكت انتواك من مدمه.

اخلامتة

توصلها في نوايت محثها الب جملت من ا اتهتاجات أالم تروات أالمتمثلت ما تي:
اوال :االستنتاجات

 -1انتشا الموا ا ا لحاديت اوا مشكت مهظ أم ل

ام مشكت مشوائي فردي من مال أاائت ا مالم التفاملي.

 -2مكن ا مالم التفاملي اللثير من ا شإلاص من امال الحاده دأنما اي تإلول ما انه شجا ملب اات ا

معلومات أبرامج أامو امرا من الفلر ا لحادي ل تلن في متهاأ يده اام اً.

امر ن مما أفره لو من

 -3لعب ا مالم التفاملي دأ ا مادأجا فلما يإلص ا لحاد فوو أاال ناشر أم ت ب أموجه للفلر ا لحادي أفي الو

ذاته هو أايلت

ومائلت عده من طر ق ااتإلدامه للتوعلت أا شاد أالرد ملب الش وات أالتشكلى الااد من الملحدين مالدلت أال راهين.
 -4غلا

اأ لت التواجد ا االمي في ا مالم التفاملي لمواجوت المد ا لحادي اأ الرد ملب ما يهشر من مالله من تشكلى اأ تشو ه للدين

ا االمي أما يتداأ فله من ااا ات لشإلص الراو محمد صلب هللا ملله أال .

 -5أفر ال انو الدألي ومايت لفئت الملحدين مما عمهه لو من ور ت الرثي أالتع ير أور ت الفلر أالمعت د شأنو شأ اي ان ا امر ا مر
الدي دفعو الب ااتالال هده الحمايت الب امعد ود د يات اولانا الب ا اا ة الب ا مر ن اأ الع ار بو .
 -6تدبد

المو ف الدألي تجاه ما ياد من الملحدين أالجوات التي ت ف أ ائو من ا ا م يئت تم

نجده يحفظ ور ت الرثي أالتع ير وتب أا

ان

مالديا أالمعت دات ا مرا فتا ة

ته وي ملب ااا ة اأ تجر ح لألمر ن اأ ديانتو أتا ة امرا ياهف هده اإلاا ة عمن

التحر ض ملب اللراهلت أ التمييا العهاري أ مهعوا.
ثانياً :المقترحات

 -1اهتمام المجتمعات ا االملت مالجانب ا مالمي الما الحديح مهوا متمثال مالمالم التفاملي أت إليره لإلدمت ال ضلت ا االملت من
مال ا امت برامج ديهلت تومو ت ا شاديت توت م ضايا الدين ا االمي أبوجود هللا ت تودل مالد جت ا ألب الشها

أالمراه ين اعافت الب

ال رامج المإلاات لألطفا .
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 -2تفعيت الر امت ا ار ت ملب ما يتعامت معه افراد ا ارة من برامج أمحتوا امالمي ما عما التوجله ال لل أالتربلت الاحلحت لضما
تهشئت ديهلت

تهجرل أ ا مد ا لحاد.

 -3كدلى ايال ا هتمام لر امت المحتوا ا مالمي ملب ا نترن

بدلى أوظر المحتوا ا لحادي فيوا.

أالواائت ا مالملت ا مرا في الدأ ا االملت من ت الجوات المعهلت

 -4التر يا ملب جانب الرد ال انوني في الدأ ا االملت من مال أعا الحد الفاصت بين ور ت التع ير أالمعت د أبين ما يشكت ااا ة
للدين ا االمي أمحااهت الم يئين.

 -5اما فلما يإلص الجانب الدألي فمن ا ألب ا يهتهه المجتما الدألي الب ما تشكله الحر ت الم ل ت من م و ة أما تمهحه من مجا
لإلاا ة الب ا مر ن أمعت داتو أاديانو
أما يوصفو مه من ا ها

كافت.

الما تجاه الم لمين في الدأ غير الم لمت أما يتعرعو له من تمييا مجحف أااا ات مديدة

ت ذلى يهعك

الها ملب ا من الدألي اذ بد من عما التواز أالتمتا العاد مالح و أالحر ات للهاد

 -6دموة الدأ الب م د ميتمر دألي يب م ر ا مالم التفاملي لي ين مإلاطر هدا المتت د أالفلر المت رل ملب جملا مفاصت الحلاة ا مهلت
أا ن انلت أا جتماعلت أالتعللملت.

املصادر واملراجع

القران الكريم

اوالً :المعاجم:
 .1ابي الح ين اومد بن فا د بن ز ر اى معج م ايل
ثانياً :الكتب:

 .1اومد مالد طحا

اللالتى د5ى دا الفلرى بالمكا نشرى .1979

مالصت العتاد في مواجوت ا لحاد ط 1شهكت ا لو ت دأ اهت نشر.

 .2ا مام محمد الإلضر و ينى ا لحاد -ااهامه – طهائعه -مفاادهى ت دي محمد ابراهل الشيهانيى مكتهت ابن تلملت ى اللو ى .1986
 .3د .عوا مفلح العلي د .ما فب يواف د .نيرمين ملدأ اومد مدمت الب أاائت ا مالم ا للترأني أالفضائي ط 1دا
الحامد ا د .
 .4د .صالح بن م د العا ا بن مثما اهديى ا لحاد -أاائله أم ره أا ت مواجوته-ى دا الليلوةى.2012
 .5د .صالح بن م دالعا ا بن مثما

ا لحاد أاائله -أم ره أا ت معالجته ط 1مهشو ات دا الليلية ل ها

 .6د .م د الر از محمد الدللمي أاائت ا مالم أال فت ط 1دا الم يرة للهشر أالتوز ا ا د

.2012

 .7م دهللا بن صالح العجيري ميللشلا ا لحاد -مدمت لفو ا لحاد الجديد ط 2تلو ن للد ااات أا محا
ال عوديت.
 .8ملي م د الفتا

هعا

ا مالم أالمجتما د.ط دا اللازأ ي ا د

 .1اويلي ملت التفامللت في الموا ا ا مها ت الجاائر ت -د اات تحليللت لمو عي الشرأ اأ
جامعت محمد بوعلال – الميلت -للت العلوم ا ن انلت أا جتماعلت الجاائر .2015

 .2براين أ تاكر مر بال

 2014الممللت العربلت

.2014

ثالثاً :الرسائل واالطاريح:

رابعا :االبحاث والدوريات:

.2012

ين أالهوا اأ

 :ا لحاد أور ت المعت د في الشر ا أاال ملحق مجلت الملحدين العر

ين -االت ماج تير

العدد .2015 36

 .3وامد اشرل همداني ا مالم ا االمي ماائاه أمعالمه محح مهشو في مجلت ا عوا للعلوم ا جتماعلت أا االملت مر ا
الشلخ زايد ا االمي جامعت بهجا

هو ماك تا

المجلد  XXXIIالعدد .XLVII

 .4د .و ين م د مواد الدللمي دأ ا مالم في تعا ا ا من الفلري من الشها

محح مهشو في مجلت جامعت ا نها للعلوم ا االملت

المجلد  6العدد.2015 23
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.5

م دهللا الالامدي التوافق أالتهافر بين ا مالم الت ليدي أا مالم ا للترأني أ ت محثلت م دمت الب ندأة ا مالم أا من

يها

ا للترأني جامعت نايف العربلت للعلوم ا مهلت .2012

مام اً :ا مالنات أالمواايق الدأللت:

 .1ا مال العالمي لح و ا ن ا لعام .1948
 .2العود الدألي الإلاص مالح و المدنلت أال لاالت لعام .1966
 .3ا تفاقلت ا مر كلت لح و ا ن ا لعام .1969
 .4الميثا ا فر ي لح و ا ن ا لعام .1981
 .5ال لا العالمي من و و اإلن ا في اإلاالم لعام .1981
 .6الميثا العربي لح و ا ن ا لعام .2004

اادااً :الموا ا ا للترأنلت:

 .1الرام ت الدأللت للملحدين م ر اإلنترن
.2

 https://www.atheistalliance.orgتا خ الا ا ة .2019/6/11

الث افت ا االملتى مفووم ا لحادى م ا

.2019/6/11
محمد

 .3د.

الهشا ي

اإلاا ة

لله ي

ملب المو ا ا للترأني www.manhal.net/art/s/20396/ :تا خ الا ا ة

متا

لل

محمد

ور ت

 https://www.alittihad.ae/wejhatarticleتا خ الا ا ة .2019/6/14

تع ير

ما

مهشو

ملب

المو ا

 .4مهتدا الملحدين العر التهو ريىhttps://plus.google.com/communities/117457850617621671508

ا للترأني
تا خ الا ا ة

.2019/6/11
 .5مهتدا شهكت اإللحاد العربي ى  /https://www.il7ad.org/vb 7012تا خ الا ا ة .2019/6/11
 .6مو ا ثطفا بدأ سله في الشهكت  .www.kidswithoutgod.comتا خ الا ا ة .2019/6/11

ملب المو ا ا للترأني

 .7ناصر بن اعيد بن الف ال لفى ظاهرة ا لحاد في المجتمعات ا االملتى محح مهشو
.https://yaqeen.net/web3/images/pdf/bookى تا خ الا ا ة .2019/12/7

اهلوامش
 -1ابي الح ين اومد بن فا د بن ز ر اى معج م ايل

اللالتى د5ى دا الفلرى بالمكا نشرى 1979ى ص236

 -2د .صالح بن م د العا ا بن مثما اهديى ا لحاد -أاائله أم ره أا ت مواجوته-ى دا الليلوةى بال مكا نشرى2012ى ص.12
-3

الث افت ا االملتى مفووم ا لحادى م ا

متا

ملب المو ا ا للترأني www.manhal.net/art/s/20396/ :تا خ الا ا ة

.2019/6/11
 -4او ة فال ى اآليت .40
 -5ا مام محمد الإلضر و ينى ا لحاد -ااهامه – طهائعه -مفاادهى ت دي محمد ابراهل الشيهانيى مكتهت ابن تلملت ى اللو ى 1986ى
ص .4

 -6او ة الحجى اآليت 40ى أفي المعهب ذاته يهظر :او ة الهحتى اآليت .103
-7ناصر بن اعيد بن الف ال لفى ظاهرة ا لحاد في المجتمعات ا االملتى محح مهشو

ملب المو ا ا للترأني

.https://yaqeen.net/web3/images/pdf/bookى ص7-5ى تا خ الا ا ة 2019/12/7
 -8يها م دهللا الالامدي التوافق أالتهافر بين ا مالم الت ليدي أا مالم ا للترأني أ ت محثلت م دمت الب ندأة ا مالم أا من ا للترأني
جامعت نايف العربلت للعلوم ا مهلت الر اشى  2012ص.5

 -9د .م د الر از محمد الدللمي أاائت ا مالم أال فت ط 1دا الم يرة للهشر أالتوز ا ا د



 2012ص.50

 



اإلحلاد يف اإلعالم التفاعلي ما بني الرتويج والتصدي دراسة يف إطار قواعد القانون...
 -10د .عوا مفلح العلي د .ما فب يواف د .نيرمين ملدأ اومد مدمت الب أاائت ا مالم ا للترأني أالفضائي ط 1دا
الحامد ا د

ص .221-220

 -11ملي م د الفتا

هعا

ا مالم أالمجتما د.ط دا اللازأ ي ا د

 2014ص .247-246

 -12اويلي ملت التفامللت في الموا ا ا مها ت الجاائر ت -د اات تحليللت لمو عي الشرأ اأ

ين -االت ماج تير

ين أالهوا اأ

جامعت محمد بوعلال – الميلت -للت العلوم ا ن انلت أا جتماعلت الجاائر  2015ص .51

 -13وامد اشرل همداني ا مالم ا االمي ماائاه أمعالمه محح مهشو في مجلت ا عوا للعلوم ا جتماعلت أا االملت مر ا
هو ماك تا

الشلخ زايد ا االمي جامعت بهجا

المجلد  XXXIIالعدد  XLVIIص.213

 -14م دهللا بن صالح العجيري ميللشلا ا لحاد -مدمت لفو ا لحاد الجديد ط 2تلو ن للد ااات أا محا

 2014الممللت العربلت

ال عوديت ص.37

 -15يهظر :الرام ت الدأللت للملحدين م ر اإلنترن  https://www.atheistalliance.orgتا خ الا ا ة .2019/6/11
 -16يهظر :مهتدا شهكت اإللحاد العربي ى  /https://www.il7ad.org/vb 7012تا خ الا ا ة .2019/6/11
 -17يهظر :مو ا ثطفا بدأ سله في الشهكت  .www.kidswithoutgod.comتا خ الا ا ة .2019/6/11
 -18يهظر :مهتدا الملحدين العر التهو ري7012ى

 https://plus.google.com/communities/117457850617621671508تا خ الا ا ة .2019/6/11

 -19م دهللا بن صالح العجيري مرجا اابق ص .40-39
 -20د .صالح بن م دالعا ا بن مثما
 -21ملي م د الفتا
 -22اومد مالد طحا

هعا

ا لحاد أاائله -أم ره أا ت معالجته ط 1مهشو ات دا الليلية ل ها

 2012ص.61-60

مرجا اابق ص .14-11

مالصت العتاد في مواجوت ا لحاد ط 1شهكت ا لو ت دأ اهت نشر ص .97-96

 -23د .و ين م د مواد الدللمي دأ ا مالم في تعا ا ا من الفلري من الشها

محح مهشو في مجلت جامعت ا نها للعلوم

ا االملت المجلد  6العدد 2015 23ص.357-349
 -24المادة  18من ا مال العالمي لح و ا ن ا لعام .1948

ِ
الحق ِِّ
وق التمتُّا ِِّ
ور ته في
محر ت الرثي أالتع يرى أ شمت هدا
ُّ
للت شإلص ُّ
 25نا المادة  19من ا مال العالمي لح و ا ن ا ملب " ِّ
امتها اآل ا دأ مضاي تى أفي التماد النها أالفلا أتلِِّيوا أن لوا سلب اآلمر نى مأيَّت أايلت أدأنما امتها للحدأد"
 -26المادة  18من العود الدألي الإلاص مالح و المدنلت أال لاالت لعام .1966
 -27المادة  30من الميثا العربي لح و ا ن ا لعام 2004
 28المادة  12من ا تفاقلت ا مر كلت لح و ا ن ا لعام .1969
 -29المادة  8من الميثا ا فر ي لح و ا ن ا لعام .1981

 -30المادة  19من العود الدألي الإلاص مالح و المدنلت أال لاالت لعام .1966
 -31براين أ تاكر مر بال

 :ا لحاد أور ت المعت د في الشر ا أاال ملحق مجلت الملحدين العر

العدد  2015 36ص.159

 -32المادة  12من ال لا العالمي من و و اإلن ا في اإلاالم لعام .1981
 -33براين أ تاكر مرجا اابق ص .160
-34

د.

محمد

الهشا ي

اإلاا ة

لله ي

محمد

لل

ور ت

تع ير

ما

مهشو

ملب

المو ا

ا للترأني

 https://www.alittihad.ae/wejhatarticleتا خ الا ا ة .2019/6/14



 



