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و'�3 ��د,ر أن ��!�	� �	( �!#�3 '�	و	,� �	وا	�� أن وا'I ا��I��2 أ1دق 1ورة �!� 	�2ح و'�3 ��د,ر أن ��!�	� �	( �!#�3 '�	و	,� �	وا	�� أن وا'I ا��I��2 أ1دق 1ورة �!� 	�2ح و'�3 ��د,ر أن ��!�	� �	( �!#�3 '�	و	,� �	وا	�� أن وا'I ا��I��2 أ1دق 1ورة �!� 	�2ح و'�3 ��د,ر أن ��!�	� �	( �!#�3 '�	و	,� �	وا	�� أن وا'I ا��I��2 أ1دق 1ورة �!� 	�2ح ، ، ، ، """"'!�3ط 7
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 أ��� 1وره،  و'�3 7
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        ....��د,ر  ��ط�ء �!� زا�ر �د	� �( ط,!� #	�	� ا�	ظر,�، و��#� ��ر �!� أ#��ذ,�ــ( ا����,زة��د,ر  ��ط�ء �!� زا�ر �د	� �( ط,!� #	�	� ا�	ظر,�، و��#� ��ر �!� أ#��ذ,�ــ( ا����,زة��د,ر  ��ط�ء �!� زا�ر �د	� �( ط,!� #	�	� ا�	ظر,�، و��#� ��ر �!� أ#��ذ,�ــ( ا����,زة��د,ر  ��ط�ء �!� زا�ر �د	� �( ط,!� #	�	� ا�	ظر,�، و��#� ��ر �!� أ#��ذ,�ــ( ا����,زة
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  مقدمة

الكل وهي مسة التعدد والتنوع البشري اليت حتياها الشعوب مثة حقيقة يتفق عليها 

  .واتمعات،  أو ما يطلق عليها بالصفة الفسيفسيائية للشعوب

ففي عديد من الدول واملناطق من العامل هناك مجاعات بشرية خمتلفة فيما بينها كل منها 

ى موروثها التارخيي والعقائدي  وكذا تسعى حماولة حتاول إثبات وجودها عن طريق احلفاظ عل

  .إلثبات متايزها عن باقي اتمع، ويصطلح على هذه اجلماعات البشرية باألقليات

وتطرح مشكلـة األقليات اليوم مشكلة املستوى احلضـاري ألي كيان سياسي أو 

  .1جمتمعي

تقاس حضارة الدول  "له وهو األمر الذي عرب  عنه الزعيم اهلندي املهامتا غاندي بقو 

  ".بطريق معاملتها لألقليات 

سيما وأن احلديث عن أقلية من األقليات ال يعين أا مسألة ثانوية أو فرعية باعتبار أا 

، وبالتــايل فاملوضوع جيب أن يؤخذ على حممل "سكان الدولة "تتعلق مبصري جزء من اجلماعة 

بوحدة الدولة ومتاسك سكاا واحلفاظ على أمنها  اجلد واألمهية، ملا لذلك من عالقة وثيقة

  2.واستقرارها

وموضوع األقليات ليس باملوضوع اجلديد، بل هو موضوع قدمي متتد جذوره من التاريخ 

الغابر، إال أن دراسة هذا املوضوع بأبعاده السياسية والثقافية واالجتماعية مل جتد هلا ذلك 

عالقات ال  عد التطور الذي شهدته البشرية على صعيداحلضور إال يف القرن املاضي، وذلك ب

 .الدولية

                                                 
  .194.، ص2001هيثم مناع، اإلمعان يف حقوق اإلنسان، دار األهايل للطباعة والنشر، الطبعة األوىل  1
  .77.ص ،2002الطبعة الثانية، جانفي  بريوت، حدة العربية،عبد السالم بغدادي، الوحدة اإلفريقية ومشكل األقليات، مركز دراسات الو  2
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هو يف النصف الثاين من القرن املاضي وهو ما حناول  املوضوعو الرتكيز األكرب الذي ناله 

  . استعراضه يف رسالتنا هذه

فلقد احنصر االهتمام اإلنساين بعد احلرب العاملية األوىل يف نطاق محاية وضمان حقوق 

مثلما كان احلال قبل إنشاء عصبة األمم، حيث مل يكن الرأي العام الدويل متقبال بعد األقليات 

وبالتايل مت منح عصبة األمم مهمة اإلشراف على محاية . لفكرة حقوق اإلنسان بصفة عامة

حقوق األقليات، وذلك يف ضوء إدراك اجلماعة الدولية أن مشكلة األقليات كانت من أهم 

والذي كان وليد التسويات اإلقليمية اليت .ىل اندالع احلرب العاملية األوىلاألسباب الذي أدت إ

على حدود عديد من الدول، فصارت هذه الدول  تضم أقليات  1919أقرها مؤمتر باريس 

  1.ختتلف عرقيا أو لغويا أو دينيا عن باقي أفراد الشعب

ير فكرة حقوق ويف هذا السياق نشري إىل أن العصبة قطعت خطوات كبرية قصد تطو 

األقليات على الصعيد الدويل، وذلك حنو توفري محاية دولية فعالة وناجعة حلقوق األقليات وإلقاء 

  2.املزيد من الضوء على مشكلة األقليات

وبالرغم من االهتمـام الذي أبدته عصبة األمم على نظام محاية حقوق األقليات، إال أن 

فقد اقتصر نظام . لعيوب اليت شابت هذا االهتمامذلك كان عرضة النتقادات عديدة نتيجة ل

احلماية على بعض األقليات فقط ال سيما يف شرق ووسط أوروبا، وظل هذا التدخل مرنا 

 .بإرادة الدول العظمى آنذاك حسب أهدافها ومصاحلها

                                                 
 .28.، ص1977 ،331وحيد رأفت، القانون الدويل وحقوق اإلنسان، الة املصرية حلقوق اإلنسان، الد 1
ولية، كلية العلوم السياسية حتليل ظاهرة نزاعات األقليات، دراسة منوذج القضية الكردية، رسالة ماجستري يف العالقات الد عبد احلكيم عموش ، 2
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مة الدول اليت كانت ملز ( وبالتايل فتطبيق نظام محايتها مل يكـن مرضيا للطرفيني املعنيني 

  . (1ذا النظام، واألقليات اليت كان يعنيها هذا النظام 

وميكن تلخيص احلكم على نظام العصبة بالقول أن نظـامه يف احلماية كان له هـدفان 

أوهلما محاية األقليات يف ضوء التغريات اليت وقعت يف أوروبا وهو هدف إنساين، أما الثاين 

جتنب النزاعات بني الدول وحفظ السالم الدويل  فتمثل يف تدويل مشكلة األقليات عن طريق

و قد أخفق . وهذا األخري هو هدف سياسي بالدرجة األوىل. بعد جتربة احلرب العاملية األوىل

  2. النظام يف حتقيق هذا اهلدف الثاين بينما حقق جناحا ال يستهان به فيما يتعلق باهلدف األول

اليت حاولت إعادة بناء هيكلتها وفق نظام ليـأيت بعد ذلك دور منظمة األمم املتحدة 

  .قانوين تبنته بغية حتقيق السلم واألمن العامليني

و مع موجات املشاعر القومية والتحررية اليت صاحبت إنشائها، إضافة إىل ذلك مبدأ 

كل هذه العوامل ساعدت يف ظهور مشكلة األقليات بصفة . حق تقرير املصري الذي أقرته

  .اتسمت باحلدية

واليوم أصبحت ظاهرة األقليات تعرب عن ملمح من مالمح الدولة احلديثة، بل وملمح 

إذ تكاد تكون ظاهرة األقليات هي السبب املباشر وراء اندالع .هام من مالمح االستقرار العاملي

    العديد من الصراعـات الداخلية إىل حد مت إحصـاء عدد الصراعات اية الثمانينات

  
                                                 

1 BOKATOLA Isse Omanga, "L'organisation des nations unies et la protection des minorités", Edition 

Bruylant, Belgique, 1992, p.53.  
  .30.، ص1986، 42 املعاصر، الة املصرية للقانون الدويل، العدد محاية األقليات يف ظل التنظيم الدويل، عزت سعد السيد 2
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صراع داخلي على  111صراع من إمجايل  36استأثرت األقليات ب  1991وحىت سنة 

  1.مستوى العامل 

ففي إفريقيا السوداء اليت .واليت كان مردها إىل التباينات العرقية واملذهبية اليت تلون العامل

إثنية تتكلم  2200دولة وتوجد يف مقابلها  54مليون نسمة، توجد ا  750يناهز سكاا اليوم 

العدد من اللغات، ويف آسيا أكرب قارات العامل من حيث تعداد السكان يعيش فيها  مبثل هذا

 2000إثنية وينطقون بأكثر من  2000مليار نسمة، يتوزعون بدورهم على أكثر من  3.5حوايل 

 215فإندونيسيا مثال اليت تعد رابع أكرب دولة يف العامل، ويقطنها . لغة، ويعتنقون ديانات شىت

إثنية ولغة، واليوم  100بلد  لغة والفيليبني 365إثنية وينطقون  300يتوزعون على  مليون نسمة

  2.لغة 6700إثنية و 8000العامل ككل توجد فيه حوايل 

ويأيت موضوعنا هذا ضمن ورقة حبثية  نتناول فيها موضوع األقليات من خالل رصد 

كيف مت التعامل مع هذا   معامله ضمن إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وذلك إلبراز

مبعىن أن دراستنا سوف تكون دراسة يف نطاق موضـوع حقوق . وفق هذا القانون املوضوع

اإلنسان، إال أن ذلك ال يعين استبعاد اإلشارة إىل القانون الدويل العام، فمثل هذه املواضيع 

اجلانبية، نظرا  يكون الباحث فيها جمربا لالستدالل ذا القانون ولو من باب االستطرادات

للحاجة اليت تتطلبها النصوص القانونية يف حتليلها ومعرفة مدى قيمتها اإللزامية، وهذا بغية تقدمي 

  .صورة واضحة حول كل نص قانوين  ليستويف حتليله بصورة عميقة وواضحة

 

 

 
                                                 

1 www.annabaa.org 
 www.arabrenewal.net  حممد حمفوظ ،األقليات وجدليات الوحدة واحلرية، 2
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تكون ونظـرا للسعة اليت يتصف ا املوضوع، ولتنوع الرؤى اليت تناولته، فإننا حاولنا أن 

  .سنة إنشاء املنظمة األممية إىل يومنا هذا 1945دراستنا مقتصرة على امتداد زمين ميتد من سنة 

مبعىن أن هذه الورقة البحثية هي حمصورة من جهتني، جهة قانونية وهي القانون الدويل 

  .إىل الوقت احلايل 1945حلقوق اإلنسان، وجهة زمنية هي من سنة 

ع ليس جمرد اختيار عابر بقدر ما هو إدراك لقيمة هذا و قد كان اختيارنا للموضو 

خصوصا يف السنوات األخرية اليت ال يزال فيها الصراع  املوضوع و أمهيته على الصعيد الدويل،

ومثال ذلك بروز حماوالت تقسيم العراق بعد احلرب األمريكيـة عليه .قائما يف أكثر من ناحية

رار النـزاع بني الطـوائف اللبنانية، بروز بعض النـزاعات يف استم واملبين على أسس طائفية وعرقية،

بعض الدول كالصـراع بني املسلمـني و األقبـاط مبصر، مشكل األقليات األفريقية يف السودان، 

  .ومعاناة األقلية العربية يف األهواز بإيران وواقع األقلية الشيشانية املسلمة  يف روسيا

يكتسب حيويته اليت هي يف تصاعد نتيجة بؤر التوتر اليت ال و بالتايل فاملوضوع ال يزال 

و إن كان بعض املناطق ال يزال فيها الصراع ناعما وكامنا مل . تزال قائمة يف عديد من الدول

  .ينفجر بعد

يضاف ملا قلناه مجلة أسباب كانت الدافع لنا وراء البحث يف هذا املوضوع نوجزها يف 

  : النقاط التالية

سيما وأنه من املشكالت اليت  أرقت البشرية  عتعقيد اليت يتميز ا هذا املوضو مسة ال -1

  .وتسببت يف حدوث حروب وكوارث يف إحناء متفرقة من العامل
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ضحية  12310000عن مقتل  1991و  1956حيث أسفرت نزاعات األقليات بني عامني 

  1.شخص وهدر مئة مليار دوالر  7300000وتشريد 

بأن تكون هذه الرسالة حماولة متواضعة لتحسيس من هلم اهتمام مبوضوع إميانا منا  -2

) النصوص القانونية(حقوق اإلنسان أن ظاهرة األقليات ال جيوز أن تدرس حبضور املبادئ 

  ).تطبيق هذه النصوص( وغياب الثوابت 

  .ومن مث يستوجب النظر هلا بصفة إنسانية قبل النظرة القانونية 

ا مبثابة ورقة تقييمية لواقع األقليات يف عاملنا اليوم، ومن مث رصد أن تكون رسالتن -3

  .مدى االهتمام الدويل ذا املوضوع، واستخراج نقاط الفشل والنجاح اليت رافقت هذا االهتمام

  :السابقة كان متضمنا يف السؤال التايل بومنطلق األسبا 

  اإلنسان لألقليات؟  ما هي احلقوق اليت كرسها القانون الدويل حلقوق       

حبكم الظروف التارخيية والسياسية اليت تسببت هلا يف أن تعيش حالة قلق و ذلك    

لذا فهي يف حالة توتر دائم تزداد مع القمع والبطش يف . وخوف على مصريها ومستقبلها

  . ظل بعض األنظمة االستبدادية اليت تضرب بعرض احلائط مبادئ وقيم حقوق اإلنسان

ألشد خطرا عندما حياول نظام االستبداد توظيف األقلية مبفهومها االثين والطائفي وا     

واليت تنجح بسبب النظرة التمييزية الضيقة من جمتمع األكثرية .والقومي مبواجهة األغلبية

  .واليت يغلب عليها نظرة تقوم على أساس مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة

    

  

                                                 
 .17.ص ،1994سعد الدين إبراهيم، امللل والنحل واألعراق، مهوم األقليات يف الوطن العريب، مركز ابن خلدون ،القاهرة ،  1
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أن اإلجابة على هـذا اإلشكال بكل أبعاده ال بد هلا من املرور و اجتهت رؤيتنا حنو    

   :مبحورين هامني مها

  .مـفهوم األقليات واألساس القانوني لحمايتها: األول -

  .حقـوق األقليات والحـماية الدوليـة لها: الثـاني -

هرة وكان استعراضنا للفصـل األول يبدأ من تسليط الضوء على هذا املوضوع باعتباره ظا

قانونية قائمة بذاا وترتبط ا عديد من املفاهيم ذات الصلة، وباملقابل ختتلط ا عديد من 

  .املفاهيم نتيجة لتقارب األوضاع بني هذه الظاهرة وظواهر أخرى 

تقدمي  علىوضمن هذا الفصل حاولنا إبراز أن األقليات قد تصل ا درجة املعاناة حىت 

  .هاكات اليت تتعرض هلا ولو بصفة غري مباشرةو هو أحد االنت. تعريف هلا

وكان لتباين مواقف الدول من مسألة األقليات واالعرتاف ا حضوره يف هذا الفصل 

ومن مث حتديد األساس . بغية توضيح طابع العالقة اليت تربط األقليات بالدولة اليت ينتمون إليها

  . القانوين حلماية اجلماعات األقلية

ين فكان أكثر حتديدا وحاولنا فيه إظهار مجيع حقوق ومطالب  أنواع  أما الفصل الثا

  .وحماولة تدعيم هذا الكشف جبملة نصوص قانونية سواء كانت عاملـية أو إقليمية.األقليات

و من مث تقييم هذه النصوص و إبراز هل استطاعت جتاوز احلرب الذي وقعت به لتصل 

  .لرقابة الدولية على ذلكمن خالل تقييم ا.إىل حيز التطبيق أم ال

ليكون ختام هذا الفصـل احلديث عن موضوع، صار احلديث عنه مرافقا للحديث عن 

  و أفردنا له مبحثا مستقال .األقـليات ومطالبها وهو مبدأ احلـق يف تقرير املصيـر
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 واأليديولوجية ةباعتباره موضوعا ال زال يثري الكثري من املضاربات القانونية والسياسي

  .واستعراض مدى جناح هذا املبدأ يف حل مشكل األقليات بكل أنواعها

كل هذا وذاك تطلب منا منهجية حاولنا الربط فيها بني التحليلي الوصفي  واملقارن، 

وبغية أن تكون الدراسة يف شكل . واليت نرى أا هي املناسبة يف مناقشة مثل هذه املواضيع

لنوعني ومجعهما وذلك باستعراض النصوص والوقائع وغريها متوازن ال بد من السري على هذين ا

  .وكل ما له صلة باملوضوع وحماولة حتليله وإسقاطه على الواقع
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  الفصل األول

  مفهوم األقليات واألساس القانوني لحمايتها

يعترب موضوع األقليات من املواضيع املتعددة األوجه يف الدراسات، فهو ليس مقتصرا  

انونية فقط، فهو حمط اهتمام جوانب عديدة منها االجتماعي والسياسي على الرؤية الق

   .واالقتصادي، وهو ما مينح املوضوع تشعبا كبريا

و جيعل من ضرورة فهم املصطلح يف إطاره القانوين بالغ األمهية، لتسهل فيما بعد 

  .احلديث عن املواضيع ذات الصلة

عامل تسهل من فهمه وفهم ما يرتبط فاملدخل املنطقي ألي موضوع يكون بطريق وضع م

   .به

و رغم الرتديد املتكرر هلذا املصطلح يف احملافل الدولية والنصوص القانونية سواء كانت 

الزالت  هدولية أو إقليمية، وسيطرته على جانب كبري من التغطية اإلعالمية، إال أن مسألة تعريف

  .تالقي صعوبات شأا شأن محاية أفراده

هنا إىل أن مصطلح األقلية  قال حملاولة وضع مقاربة هلذا املوضوع، نشريو قبل االنت

ارتبطت به عديد من املفاهيم، واليت قد خيتلط لدى البعض معناها ويعترب أن هلا نفس مدلول 

  .القومية، العرقية، العنصرية، الطائفية: األقلية ومن هذه املصطلحات

    :بينما هلا معاين خمتلفة نستعرضها أوال 
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فالقوميـة هي صلة اجتماعية وعاطفية تقوم بني األفراد نتيجة متاثلهم يف خاصية أوعدد  

  1. من اخلصائص تشعرهم بوحدة املصري وتدفعهم للعمل املشرتك حنو حتقيق مصاحل جمموعام

  .كما هو احلال عند دعاة القومية العربية

معينة، حبيث جيعل ذلك االنتماء مييز  أما العرقية وتعين الشعور باالنتماء جلماعة عرقية 

شخصا عن اآلخر، فهي تقوم على أساس األصل واالحندار املشرتك، وتلتقي باألقلية يف هذا 

2.الشعور الذي تقوم عليه بعض األقليات العرقية
  

وانطالقا من الفكرة السابقة عرف البعض اجلماعات العرقية أا جتمع بشري يرتبـط 

وحدة (أو ثقافية ) كوحدة األصل أو الساللة (م بروابط فيزيقية أو بيولوجية أفـراده فيما بينه

ويعيش هذا التجمع يف ظل جمتمع سياسي أرحب مشكال إلطار ).اللغة أو الدين أو الثقافة

ويكون أفراد هذه التجمع مدركني .ثقايف حضاري مغاير لإلطار الثقايف احلضاري لباقي اتمع

وذاتيتهم، عاملني دوما من أجل احلفاظ على املقومات يف مواجهة  لتمايز مقومات هويام

  3.عوامل الضعف والتحلل

                                                 
 .157.شبلي العيسمي، عروبة اإلسالم و عامليته، املشار إليه يف عبد السالم بغدادي، املرجع السابق، ص 1
يف القانون الدويل،  مرابط رابح، آثر اوعات العرقية على استقرار الدولة، املشار إليه يف  قليل نصر الدين، احلماية الدولية لألقليات، رسالة ماجستري  2

 .07.، ص2002حلقوق،جامعة اجلزائر ،كلية ا
  .55.، ص1999القاهرة،أمحد وهبان، الصراعات العرقية و استقرار العامل املعاصر،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  3
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أما العنصرية وترتبط بذلك اإلحساس الذي يستشعره األفراد بتفوقهم على غريهم بفوارق 

ويكرس هذا الشعور واقعا من خالل منحى . بيولوجية، سواء كانت هذه الفوارق حقيقة أو ومهية

 .يسلكه هؤالء األفراد، يف سبيل إثبات وجودهم، وفرض سيطرمالعنف الذي 

  

  

لذلك يرى كثري من الفقهاء أن الدعوة القومية ترتبط بالعنصرية يف أا تدفع بأفرادها إىل 

اضطهاد أفراد قوميات ختتلف عنها، سيما إذا كانت هذه القوميات تشكل أقلية بالنسبة هلذه 

1القومية
. 

هذا املصطلح جبانب املعتقد الديين املشرتك لألفراد،لذا جند أن  أما الطائفية فريتبط

  .2األقليات اليت تقوم على أساس ديين عادة ما يصطلح عليها بالطائفة

لذا فالطائفة يتشكل تكوينها من جمموعة دينية أكرب منها، ويرتبط أعضاء هذه الطائفة        

ل يظهر جليا فيما هو عليه واقع الطوائف و لعل املثا. برابطة مذهبية تكون أساسا لقيامها

 ).الكاثوليك والربوتستانت(، والطوائف املسيحية )السنة والشيعة( اإلسالمية 

أما املهمشون فمصطلح معمم ومتداول يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ومن ضمنها 

ها جتمعها صفات ويقصد به فئات اجتماعية بعين. بطبيعة احلال الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان

وهذه الفئات هي املرأة والطفل وذوي ) التهميش(عامة يف خمتلف اتمعات البشرية 

االحتياجات اخلاصة، إضافة إىل األقليات القومية والدينية والعرقية، وبشكل عام فهذه الفئات 
                                                 

1 Albert Memmi, "Racisme", Encyclopédie universels, Tomme19, p.438. 
2 Jean Seavy, "Sectes et société", Encyclopédie universels, Tomme20, p.440. 
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تعاين بشكل متفاوت من الضعف والتهميش اتمعي والسياسي، هضم ومصادرة حلقوقها 

ياسية واملدنية واالجتماعية واالقتصادية، حمدودية حصتها من الثروة الوطنية، وذلك حبكم الس

  1.هامشية دورها وضعف تأهيلها وعدم قدرا على منافسة الفئات املتنفذة يف اتمع

  

  

ومن خالل املقارنة بني خمتلف التعاريف الواردة أعاله جند أا تتقاطع فيما بينها باعتبار 

العناصر املكونة لكل مفهوم ميكن أن جنده ضمن املفهوم األخر، وميكن لكل هذه  أن أغلب

  .مع واقع األقليات املفاهيم أن تتطابق أحياناً يف حاالت حمددة 

و يأيت هذا الفصل لنوضح فيه جانب الصورة الصحيحة هلذا املفهوم، خصوصا وأنه أمر 

ايل فالبد من ملمح يقودنا إلبراز صيغة واقع أصبح يفرض وجوده على الساحة الدولية، وبالت

  . تعامل الدول مع هذا الواقع، وكيف مت بناء وتبين األساس القانوين حلماية أعضاء األقلية

  المبحث األول

  مفهوم األقليات

املغزى من إجياد تعريف قانوين لألقليات يربر من ناحية أنه ال ميكن احلديث عن  لعل

  . فة الواضحة ملاهية اجلماعة املراد محايتهامحاية مجاعة معينة، دون املعر 

  2.فتعريف األقلية أوال هو املقدمة املنطقية والضرورية إلضفاء احلماية عليها

                                                 
 www.rezgar.comصالح عبد العاطي، األقليات وحقوق اإلنسان يف اتمع العريب،  1
  .07.، ص1994األقليات يف القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، وائل أمحد عالم، محاية حقوق   2
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والبحث عن تعريف عاملي ملصطلح األقليات حيظى اليوم باهتمام أكثر منه يف املاضي        

  1.ا ذات الصلةاألمر الذي جعل النقاش حول هذا املوضوع يوضح عديد من القضاي

  

  

 

  

  المطلب األول

  مدى صعوبة تعريف  األقليات

قد يبدوا هذا املصطلح سهًال، وال مشكل يف معاجلته، غري أن هذا الرأي خيتلف عندما 

نغوص يف متابعات هذا املصطلح، فمحاولة إجياد تعريف لألقليات يأخذ نواحي متعرجة 

  .ر السهل وهلذا األمر ما يربرهوعميقة، لذا فإجياد تعريف متفق عليه ليس باألم

  الفرع األول

  .تعريف مصطلح األقليات

مل خيلوا موضوع األقليات من مضاربات إيديولوجية وسياسية واجتماعية بل وحىت لغوية، 

  .فتعددت التعريفات حبسب وجهة نظر كل باحث يف هذا املوضوع

دخل    األنثروبولـوجي فتعددت التعريفات االجتماعية والسياسية لألقلية، معتمدة امل 

  . Ethnic Groupsواـموعات اإلثنية Race يهتم مبفـهوم العرق والذي 
                                                 

  .12.، ص18األمم املتحدة ، حقوق األقليات، صحيفة الوقائع، منشورات األمم املتحدة، رقم  1
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الثقافية وتاريخ األعراق الرئيسية والسالالت وهذا املدخل قد  أي الرتكيز على التماثالت 

  1.وتربيرات عنصرية خمتلفة ينجم عنه نظريات

وكل ما جاء فيه هو مصطلح " ألقليةا"ففي معجم لسان العرب مل يرد فيه ذكر مصطلح 

  2.القلة وهو خالف الكثرة

  

فمصطلح األقليات يف نظرها يشمل كل مجاعة تستشعر  ةأما املوسوعة األمريكي

  3.إحساسها بالتدين وسوء املعاملة والتمييز اجتاهها من قبل أعضاء اتمع

ك يف واحد أوأكثر أما اجلانب السياسي فتعريف األقلية فيه، يقصد ا كل مجاعة تشرت 

من املقومات الثقـافية أو الطبـيعية أو عدد من املصاحل اليت تكرسها تنظيمات وأمناط خاصة 

اسي ييز السينتيجة التم اآلخرينمايزهم يف مواجهة بتي عنشأ لدى أفرادها و يو ، لللتفاع

  .تضامنهم ، مما يؤكدضدهم االقتصاديو  االجتماعيو 

ة ال خيلو من مدلوالت سياسية، انطالقا من تعريف لذا فاملصطلح حبسب هذه الرؤي

  4.على أا صراع بني أقليات منظمة" السياسة"البعض ل 

العرف  مصطلح سياسي جرى يفهي يف منظور الرؤية السياسية " األقليات"كلمة   و

الِعرق أو اللغة  الدويل، يُقَصد به جمموعة أو فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث

 وتشمل مطالب األقليات عادة املساواة مع األغلبية .الدين إىل غري ما تنتمي إليه األغلبيةأو 

                                                 
  .16.ص، 2002الطبعة األوىل،  دار الفكر املعاصر، ،أزمة األقليات يف الوطن العريب، إبراهيمعلي حيدر  1
  .08.، ص1990لسماك ، األقليات بني العروبة واإلسالم، دار العلم للماليني، الطبعة األول، حممد ا 2
  .78.عبد السالم بغدادي، املرجع السابق، ص 3
 .78.عبد الوهاب الكيايل، موسوعة السياسة ، املشار إليه يف عبدالسالم بغدادي، املرجع السابق، ص 4
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االعتقاد  املدنية والسياسية، مع االعرتاف هلا حبق االختالف والتميز يف جمال يف احلقوق

حتاول التعبري عن أعضاء واليت   - يف كثري من األحيان –وتتأسس قيادات لألقليات .والقيم

:ية من خالل األمور التاليةاألقل
1   

جذورها التارخيية، ومزاياها ومربرات  تفسري لألقلية اليت تنتمي إليها عن إعطاء -

 ؟"ماذا نريد"؟ وضمناً عن سؤال "َمن حنن" وجودها، لتساعد األقلية على اإلجابة على سؤال

 .بينها جتميع عناصر األقلية وإقامة روابط  -

  .األقلية املعربة عن خصوصيةتبين الرموز الثقافية   -

يات على أا ـفمحكمة العدل الدولية الدائمة عرفت األقل ،أما من وجهة النظر القانونية

ا أصلها العرقي ودينها ة، وهلـش يف دولة واحدة أو يف منطقة معينـجمموعة من األشخاص تعي

الدين أو اللغة أو التقاليد  اخلاصة ا، وهي  متحـدة من خالل هوية العنصر أو هاولغتها وتقاليد

على تقاليدهم وعلى شكل عبادم وضمان  احملافظةرض غب بينهم ضامن فيما ـل شعور بالتيف ظ

  2.العرقيلروح وتقاليد أصلهم  املوافق تعليم وتربية أبنائهم 

كانت هلا عدة حماوالت للوصول إىل   ،التمييز ومحاية األقليات ملنع أما اللجنة الفرعية

األمر الذي جعلها تصنع أكثر من عنصر يف تعريف مصطلح  ،دقيق ملصطلح األقليةتعريف 

  3: الواجب توفرها يف مجاعة ما حىت تعترب أقلية هي األقلية وأهم هذه العناصر

                                                 
 /www.islamonline.net،نظـرات تأسيسية يف فقه األقليات 1

 
 .108.، ص1976بشري الشافعي، القانون الدويل العام يف السلم واحلرب، مكتبة اجلالء اجلديدة، الطبعة الثالثة،  2
  .16.وائل أمحد عالم، املرجع السابق، ص 3
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لية مجاعــة غــري مســيطرة، ألن اجلماعــات املســيطرة ال يشــملها مصــطلح ـكــون األقــ .1

 .األقلية

 .زها جبالء عن بقية الشعبمتي خصائصلية لعناصر أو ـلك األقمتٌ  .2

ضرورة أن تتضمن األقلية عددا معقوال من األفراد تستطيع من خالله احملافظة  .3

 .تقاليدها على

  .ووالء األقلية لدولتها اليت تعيش فيها إخالصضرورة  .4

لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان املتعلقة "وجاء يف مشروع الربوتوكول اإلضايف 

جلنة املسائل القانونية وحقوق اإلنسان التابعة "املقرتح من "أعضاءها باألقليات الوطنية و 

  :APCE "(1(للجمعية الربملانية لس أوروبا 

  :أن عبارة أقلية وطنية هي جمموعة من األشخاص يف الدولة والذين 

  .يقيمون على إقليم هذه الدولة .1

اجلنسية، اإلقامة يرتبطون بعالقات وثيقة ودائمة ذه الدولة عن طريق املولد،  .2

  .الدائمة

يشكلون بصورة واضحة عددًا أقل من سكان الدولة أو يف ناحية من هذه  .3

  .الدولة

 .ختتلف عنها لدى باقي السكان.. يظهرون خصائص إثنية، دينية، لغوية .4

                                                 
دويل والعالقات الدولية، كلية احلقوق، جامعة ، رسالة ماجستري يف القانون المشكلة محاية األقليات يف ضوء القانون الدويلفوراري العيدي مجال،  1

  .20.، ص2001اجلزائر، 
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 .ميتلكون هوية ثقافية خاصة م .5

يف مشروعها  1"ناللجـنة األوروبية الدميقـراطية عن طريق القانو "ويف نفس السياق،ذهبت 

إن األقلية : "إجياد تعريف للمصطلح بقوهلا 1991فيفري  08التفاقية محاية األقليات املؤرخة يف 

هي مجاعة أقل عددًا من باقي سكان الدولة، واليت ميلك أعضائها الذين هلم جنسية هذه 

وحترك هؤالء  الدولة، خصائص إثنية أو دينية أو لغوية خمتلفة عن تلك اليت هي لباقي السكان،

  2".األعضاء بإرادة احلفاظ على ثقافتهم، تقاليدهم، دينهم، لغتهم 

ويربر هذا االختالف يف تعريف مصطلح األقلية من وجهات النظر السابقة لكون معىن 

األقلية ال يتطابق يف كل مكان وعلى مر العصور، فهو يتسلم دائما الظرف التارخيي والسياسي 

ك أن األقليات ليست دائما على املستوى ذاته من القوة والنفوذ إىل وذل.الذي يعطيه شحنته

  3.السلطة وال على املستوى ذاته من التطور االجتماعي

وبالتايل فإن تعدد الزوايا اليت ميكن أن ينظر من خالهلا إىل ذلك املصطلح هو أنه ميكن 

نية وعلى هذا نشأت مشكلة دراسة هذا املفهوم من وجهة النظر السياسية واالجتماعية والقانو 

  4.األقليات كمشكلة هلا جوانبها السياسية واالجتماعية والقانونية

                                                 
هيئة استشارية تتعاون مع الدول األعضاء يف الس األورويب ومع " جلنة البندقية"املعروفة أيضا باسم " اللجنة األوروبية للدميقراطية من خالل القانون"  1

ويتألف أعضاء اللجنة من خرباء مستقلني يف القانون الدستوري، وقضاة احملاكم . والشرقيةالدول غري األعضاء، وال سيما دول أوروبا الوسطى 
قراطيات الدستورية، وأعضاء جمالس نيابية، و مسؤولني حكوميني كبار يتولون إجراء البحوث ويعطون آراءهم يف القانون الدستوري واإلصالح يف الدمي

كز على أوروبا الوسطى والشرقية وعلى جمموعة الدول املستقلة؛ فان بعض نشاطها امتد إىل جنوب إفريقيا وعلى الرغم من أن نشاط اللجنة يرت . الناشئة
  /http://www.pogar.org/arabicأنظر  .ودول أخرى

2 Fabienne Rousso-Lenoir,  " Minorité et droits de l'homme: l'Europe et son  double" Bruylant, 

L.G.D.J, Paris, 1994, p.04. 
 .15.، ص1979برهان غليون، املسألة الطائفية ومشكلة األقليات، دار الطليعة، بريوت،   3
 .42.، ص2001حممد أمحد عبد الغفار، املائدة املستديرة حلل مشكلة جنوب السودان و األقليات يف القانون الدويل العام، دار هومة، اجلزائر،   4
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ملسألة إجياد تعريف عاملي  اويف احلقيقة فإن األمر الذي يتفق عليه معظم الذين تصدو 

ملصطلح األقلية على حنو يغطي مجيع أشكاهلا يف الدولة، هو بالتأكيد على صعوبة االجتماع 

يف  حمدد وثابت لألقلية، وهذه الصعوبة مردها إىل تداخل أسباب عديدة حالت دون على تعر 

  .أن جيد هذا املصطلح التعريف الذي يشمل كل جوانب هذا املوضوع، ويكون مرضيا للكل

ويف النقطة التالية سنحاول إبراز أهم الصعوبات والعوائق اليت حالت دون إجياد تعريف       

  .شامل لألقليات

  ع الثانيالفر 

  إشكالية إيجاد التعريف القانوني لألقليات

، تفشل كل "سيزيف"تعريف األقليات تقف كصخرة   ةيرى بعض املختصني أن مسأل

  1.مساعي الباحثني والفقهاء يف الوصول إىل تعريف هلذا املصطلح

وإىل يومنا هذا كل اجلهود يف إجياد تعريف عاملي مقبول باءت بالفشل بل أصبح  من 

ة الباحثني جمرد انتقاد كل تعريف مقرتح، واألكثر من ذلك أصبح العمل والبحث يف موضوع عاد

  .األقليات مسته التعقيد والصعوبة

أحد مقرري اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات يقـر بذلك، " كابوتوريت"وهاهو 

الصعوبة اليت يتصف ا  حيث أكد أنه ال الفقه وال املؤسسات الدولية استطاعت إزاحة تلك

هذا املصطلح، وأكثر من ذلك اعرتف هو بفشله يف مسعاه إلجياد تعريف على الرغم من أن 

                                                 
1 Rousso-Lenoir, op.cit., pp.50-51. 
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هذا املوضوع له من املراجع ما يساعد على ذلك، ويقصد باملراجع االتفاقيات واملعاهدات 

  1..وقرارات اهليئات الدولية

سية وعقائدية ودولية حالت دون و عليه فهذه الصعوبة وإن كان منشأها خلفيات سيا

  :حتقيق التوصل لتعريف شامل، إال أن هناك عدة أسباب أخرى نوجزها يف النقاط التالية

  

  

  

إذ أنه يف كل دولة هناك أقلية وأغلبية،يضاف : عدم سهولة حتديد معىن األقلية -1

 .لذلك تعدد الزوايا اليت ميكن النظر من خالهلا إىل هذا املصطلح

  2.دراسة هذا املوضوع من وجهة النظر السياسية واالجتماعية والقانونية أي أنه ميكن 

إذ أنه حلد الساعة مل : تباين االجتاهات الفقهية واملعايري املعتمدة يف تعريف األقليات -2

يتفق الباحثون على معيار واحد ومرد ذلك للنسبية اليت متيز هذا املصطلح، وبالتايل فهو عرضة 

بفعل عوامل عديدة، كاالندماج ضمن األغلبية العددية يف الدولة أواهلجرة أو  للتغري باستمرار،

االرحتال عن الدولة إىل مناطق أخرى أو بفعل التهجري القسري، أو بفعل االنفصال عن الدول 

وتأسيس كيان مستقل أو االندماج بدولة أخرى جماورة، مما يتغري معه وضع األقلية داخل الدولة 

  3.املعنية

                                                 
1Francesco Capotorti, "Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, 
religieuses et linguistiques", Nations Unies, New York, 1991, p.05. 

  .42.حممد أمحد عبد الغفار، املرجع السابق، ص  2
  .07.عبد السالم بغدادي، املرجع السابق، ص 3
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إذ أصبح من املتعارف عليه أن بعض الفئات : االستعمال املتباين هلذا املصطلح -3

تطلق على  نفسها أقليات، وتعترب نضاهلا نضال أقليات ...) كالنساء، املعوقني( االجتماعية 

  1.بغية حتصيل دعم سياسي وإيديولوجي

األقليات مدلوال عدم استقرار وضع األقليات تارخييا وقانونيا واجتماعيا، مما مينح  - 4

االنسجام  نخمتلفا حسب اختالف الزمان واملكان، فتوجد أقليات حققت درجة عالية م

مثل ما (والتكامل مع األغلبية يف جمتمعاا، فتتمتع بذلك بكامل احلقوق وتلتزم بكل الواجبات 

قـليات فهذا يكسبها وضع خاص ومتميز عن األ...) هو احلال يف النموذج السويسري واملاليزي 

األخــرى اليت تعيش حالة االضطهاد السياسي  واحلرمان االقتصادي والتهميش االجتماعي هذا 

  .من جهة

باهلوية اجلماعية قائم على تاريخ مل  يومن جهة أخرى حيدوا بعض األقليات شعور قو   

شرتك، تنسه األجيال أو مدون، بينما ال حتتفظ أقليات غريها سوى بفكرة مشتتة عن تراثها امل

وهذا ما يؤثر على مطالب هذه األقليات، ويصعب مبوجبه وضع تعريف ميكن على أساسه وضع 

معيار حمدد ومنضبط يسهل معه الوصول إىل حل مشكلة وضع تعريف أقليات اليت مل جتد احلل 

  2.حلد اآلن

غالبا ما تلجأ إليها الدولة يف إعالناا : ارتباط هذا املصطلح مبصطلحات بديلة -5

اجلماعات "اموعات الثقافية أو "أو " القوميات الوطنية"كمصطلح   الوطنية الرمسية ومواثيقها

وجلوء هذه الدول إىل هذه املصطلحات البديلة " ... اجلماعات العرقية"أو اللغوية أو " الدينية
                                                 

1 Alain Fenet, "le droit et le droit et les minorités ; analyses et textes", Bruylant, Bruxelles, 

1995, p.53. 
 .5-4.ص  املرجع السابق، عبد احلكيم عموش، 2
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 سببه تلك احلساسية اليت تستشعرها الدولة من مصطلح األقلية، واليت تسهر حماولة لتجنبه

  1.والتنكر لوجوده

القومية الوطنية، ألنه من  مبل أن هذه الدول جتعل من مفهوم األقليات مواجها ملفهو 

  2.أو مذهبية أو إثنية أو لغوية ةاملكونات األساسية لكل قومية وطنية هويات متعددة إما ديني

يت يتطلبها و عليه يصبح هذا املفهوم يتسم  بالصعوبة والتعقيد، نظرًا لطابع الشمولية ال

 وعموما نقول أن .تعريفه، وعليه فإن أي جزئية قد يغفلها الباحث تعرضه النتقادات عديدة

 

التعريف املقرتح ال بد أن يكون خاليا من كل خلفية سياسية وعقائدية تفسد مضمونه 

  .وتسيء إليه 

  .لذا فالنظـر إليه ال بد أن يكون من زاوية إنسانية سليمة

  الفرع الثالث

  اهات الفقهية في تحديد مفهوم األقلياتاالتج

تباينت االجتاهات الفقهية يف حتديد معيار يعتمد عليه يف وضع تعريف لألقليات والفقه 

  : الدويل اليوم مستقر على ثالث معايري وهي

  .املعيار العددي، املعيار املوضوعي واملعيار الشخصي

قلية تكون على أساس الناحية حيدد أنصار هذا االجتاه أن األ :المعيار العددي -1

  و هم يرون أن     ". املعيار الكمي"الكمية للمجموعة، لذا يدعى أنصار هذا االجتاه بدعاة 
                                                 

1 Jean Yangoumalé, "qu'est ce qu'une Minorité", Le monde Diplomatique, N°454, 

Janvier1992, p.15. 
 .23.، ص1990ن، نظام الطائفية من الدولة إىل القبيلة، مطبعة املركز الثقايف العريب، بريوت، الطبعة األوىل، برهان غليو   2
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عبارة األقليات تذكر أوال بتجزئة جمموعتني داخليتني على األقل تكون إحدامها أكثر  

املعيار العددي  فالتـعاريف اليت بنيت على هذا األساس تقتصر فقط على. عددا من األخرى

   1.وتستبعد األقلية اليت تكون يف وضع مسيطر يف الدولة

أن األقليات جيب أن تقل عدداً عن بقيه السكان الذين ميثلون األغلبية ولكن وهم يرون 

قد تكون هناك حاالت ال متثل فيها أي مجاعة أغلبية، وحيدث أن يكون حجم األقلية على 

 خصائصها املميزة، وغين عن القول أنه ال جيوز أن  درجة من الكرب تسمح هلا بتكوين

 

 

 

تتعرض أية أقلية، مهما كان صغر حجمها ألي شكل من أشكال املعاملة السيئة 

أوالتمييز وأن أفرادها جيب أن يتمتعوا باألحكام العامة حلقوق اإلنسان املنصوص عليها يف 

   2.القانون

سم يف مدى قوة وضعف الصراع والتنافس ويعترب البعض أن هذا املعيار هو الفصل احلا

فارتفاع النسبة العددية لألقلية يولد لديها إحساسا بالقوة . القائم باستمرار بني األقلية واألغلبية

النسبية جتعلها أكثر استجابة لطموحات أبنائها الدين يبالغون يف تعبريهم عن الذات ويبالغون 

لما تدنت نسبة األقلية يف اتمع كان الطرفان يف املطالب اخلاصة لألقلية، وعلى العكس ك

أقرب إىل العقالنية يف املواقف والسلوكيات، ففي صفوف األقلية تتحكم ) األقلية واألغلبية(

                                                 
1 http://www.annabaa.org 

 .،املرجع السابق األقليات وحقوق اإلنسان يف اتمع العريبصالح عبدالعاطي، ٍ  2
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ويف صفوف األغلبية يكون االطمئنان على الذات أكرب . النظرة الواقعية ويضمحل دور املغالني

  1.فيزداد االستعداد للتعايش والتسامح

يار العددي أساس ملعاجلة وضع بعض األقليات املتواجدة يف دول أخرى، كما هو واملع

حال األفريقية واألسيوية يف أوروبا وأمريكا، ويف هذا  السياق، جند أن عديد من الكتاب أخذ 

  .2ذا املعيار يف معاجلته لوضع األقليات يف أوروبا وأمريكا

 A.M""ف احملكمة العليا يف اهلند يف قضية كما أن هذا املعيار مت االستناد عليه من طر 

Patroni-ves-kenaman  فاعتربت أنه يف حالة عدم وجود تعريف خاص لألقليات، جيب

 األخذ باالعتبار العددي، ومفاد رأيها أن أي مجاعة دينية أو لغوية يكـون تعدادها أقل مـن 

  واسطة من جمموع شعب الدولة، جيب أن تضمن هلا حقوقها األساسية ب50%

  

، واعتمدته أغلب املوسوعات 4واملعيار أخذت به شرحية كبرية من الفقهاء3.الدستور

  .وكان احلاضر األبرز يف امللتقيات اليت عقدت يف هذا اإلطار

  :إال أنه صوبت له عدة انتقادات أمهها 

أنه استحدث تعريفا غري جامع، إذ أخرج بعض األقليات اليت هلا اهليمنة والسيطرة  .1

، حيث شهد العامل حاالت عديدة ألقليات ناضلت حىت أصبحت هي املسيطرة ةاألغلبي على

                                                 
1 http://www.annabaa.org 

  .80.بغدادي ،املرجع السابق،ص م، املشار إليه عبد السال17/01/1989جريدة األهرام،القاهرة،  فهمي هويدي، فقه األقليات، 2
 .05.قليل نصر الدين، املرجع السابق، ص 3
فضال عن  ةيعترب هذا االجتاه هو االجتاه التقليدي فيما يتصل بتعريف األقلية ويتمثل أنصاره يف فريق يعتد به من املنشغلني بالدراسات االجتماعي و 4

 .77.ص ، املرجع السابق،أنظر  أمحد وهبان. لفيف ال يستهان به من فقهاء القانون الدويل
3 Collette Guiltaum, " sur la nature de Minorités", Revue l'homme et la société, N 77-78, 
Juillet –Décembre, 1985, p.103.  

ساس عددي يؤدي إىل عدم ظهور أي أقليات أن كل تعريف يقوم على أ. 2

 3ومن مت فالتعريف على هذا  النحو غري جامع .جديدة مستقبال 
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 يعلى احلكم يف كل من بوروند ياألمر الذي أفقد األغلبية هيمنتها ومثال ذلك سيطرة التوتس

 .ورواندا وخضوع أغلبية اهلوتو هلم

 

 وك أن هذا التعريف القائم على معيار عددي يكون يف غالبه غري دقيق ومشك .2

أن هذا التعريف القائم على معيار عددي يكون يف غالبه غري دقيق و مشكوك فيه   .3

وغري مضمون العواقب، ففي أغلبية احلاالت تكون أغلبية السكان يف وضع أقلية سوسيولوجية 

 1949ديسمرب  27وهذا ما أكده األمني العام لألمم املتحدة يف إحدى مذكراته املؤرخة يف 

، إذ اعترب انه ال يؤخذ بالتعريف االصطالحي لألقلية "تصنيف األقلياتتعريف و "بعنوان 

 4. بإعطائها معناها احلريف

 

 

ومن مث كانت قناعة بعض الباحثني أن املعيار العددي معيار مظلل، قد ال يوصل اىل 

نتائج متوخاة، ويف كثري من األحيان يؤدي بالباحث إىل الوقوع يف متناقضات ومفارقات هو يف 

  . عنهاغىن

وذلك انطالقا من رؤيتهم القائلة بأّن األخذ ذا املعيار من شأنه أن تكون له خطورة 

وتتمثل هذه اخلطورة يف جمافاته يف بعض األحيان ملا هي عليه صورة  عند االعتماد عليه،

واستدلوا بأنه إذا  كانت هناك مجاعة . التفاعالت السياسية بني اجلماعات بعضها البعض

على الوضع السياسي، ومن مت العوائد االقتصادية، فان ذلك سيكون مربرا لوصفها مسيطرة 

                                                 
4 

BOKATOLA, op.cit., p.13 
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جبماعة مسيطرة وليس مجاعة أقلية، لذا فهم يرون أن معيار املوقع من السلطة السياسية البد من 

  1.األخذ به مثلما هو حال األقلية العلوية احلاكمة اليوم يف سوريا

فقط على األمهية الدميغرافية لألقليات بقدر ما  ومن مث فال جيوز أن ينصب االهتمام

  . يؤخذ بعني االعتبار وزا السياسي واالقتصادي واالجتماعي

ويف هذا املعىن داللة واضحة تعكس لنا أن بعض األقليات رغم قلة عددها إال أا متثل 

ورواندا والتغرين  يف  ييف بوروند يموقعا مهيمنا يف الكثري من الدول، كاملوارنة يف لبنان، والتوتس

  2.إثيوبيا

 أو أن أقلية اليونان ،ال ميكن أن نقول أن مصري يهود العراق مماثل ملصري يهود املغربف

  .ورثوذكس يف تركيا مثلها مثل األقلية اليونانية يف ألبانياالروم األ

 

 

ت هناك أجزاء من عاملنا وحىت قارات منه حيث حرية تعبري وعمل األقليا ويف احلقيقة

 مثل وضع اهلنود األصليني يف أمريكا أو(تتعرض ألية محالت تصفية أو إبادة عرقية  مضمونة ومل

  3).السكان األوائل يف اسرتاليا

دون االنتباه إىل وضع األقلية السياسي  ياألخذ باملعيار العدد هومن هذا املنطلق فان

األقلية  نويبقى احلديث ع واالقتصادي واالجتماعي، ال يعطي للموضوع  صدقتيه املطلوبة،

  .بثقل سيطرا السياسية جتاوزاً للواقع وتفريغا للحقيقة من حمتواها

                                                 
  .282.ص ،1988أفريل  ،92عدد حوار علمي حول األقليات واالستقرار يف الوطن العريب، جملة السياسة الدولية، دة،وليم سليمان قال 1
  .24.، ص2003دار وائل للنشر، الطبعة األوىل،  ،األقليات واألمن القومي العريب دهام العزاوي،  2
 http://arabic.tharwaproject.com سامر الالذقاين، مفهوم األقلية،  3
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    : المعيار الموضوعي -2

ظهر هذا االجتاه الذي تبىن فكرة النظر لألقليات مبفهوم موضوعي من خالل حتديد 

الدولة ختتلف عن  فيعرف هذا االجتاه األقلية بأا جمموعة من األفراد داخل.ماهية األقليات

األغلبية من حيث اجلنس أو العقيدة أو اللغة، ويعتقد هذا الرأي بوجـود أقليات وطنية وأخـرى 

  1.أجنبية ولكـل منها حقوق خمتلفة

وعليه يرى بعض الباحثيـن أنه علينا اإلقرار بأن األقلية تتميز خبصوصية اجلنس أواللغة أو   

   2.الديانة أو الثقافة

األقلية حسب أنصار هذا الرأي على وجه العموم ينصرف إىل أي طائفة لذا فاصطالح 

من البشر املنتمني إىل جنسية دولة بعينها، مىت متيزوا عن أغلبية املواطنني املكونني لعنصر 

.السكان يف الدولة املعنية من حيث العنصر أو اللغة أو الدين
3

  

  

  

وا فكرة السيطرة واهليمنة، إذ أكدوا أن وحماولة من أنصار هذا االجتاه تدعيم رأيهم أضاف

األقلية تعد كذلك إذا كانت غري مسيطرة أو غري مهيمنة، وتكون معرضة لالضطهاد وسوء 

  .املعاملة لكي تنشأ مشكلة أقليات تكون جديرة باحلماية

                                                 
  .43.ص املرجع السابق، الغفار، حممد أمحد عبد 1
  . 523.ص ،1976 سنة الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القانون الدويل العام، حممد حافظ غامن، 2
  .46.ص ،1985 اجلزء األول، اإلسكندرية،، الدار اجلامعية أصول القانون الدويل العام، احلميد، حممد سامي عبد  3
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وهذا  االجتاه بذاته مل يسلم من االنتقاد رغم حماوالت تدعيمه بعدة معايري، ومن أهم 

ات املوجهة إليه هو اقتصار اعتماده على الدين أو اجلنس أو اللغة، وإمهال األسس االنتقاد

  1.أخرى كالعدد مثًال واعتبارات أخرى

بل أن أغلب االنتقادات اليت وجهت له كانت عبارة عن أسئلة مل جتد هلا حلد اآلن 

ب  أن تكون إجابة فمثال، إذا كان معيار اللغة أساس لوصف مجاعة معينة باألقلية، فهل جي

  2اللغة املكتوبة أو حمكية فقط ؟ وهل جيوز وصف اللهجة بأا لغة ؟

نفس اإلشكال وجه ألساس الدين، فهل جمرد طقوس وشعائر متوارثة يقوم ا عدد معني 

من األفراد تكفي العتبارهم أقلية، وهل إذا وجدت مجاعة ال تؤمن بأي دين يف الدولة يعتنق 

ينا، فهل ميكن النظر إىل تلك اجلماعة على أا أقلية دينية رغم أنه ال دين أغلبية سكاا دينا مع

هلا؟وعموما هل يقتصر مفهوم الدين يف االستناد إىل كتاب مساوي أم ميتد ليشمل أديان أخرى 

؟وهل إن كان هناك مذاهب تندرج حتت دين واحد ومعتقد واحد فهل يطلق على هذه 

   3.املذاهب مصطلح أقليات

  

  

                                                 
  .46.ص ،السابقاملرجع  سامي عبد احلميد،حممد  1

2 Capotorti,op.cit., p.79. 
3Ibid, p.80.                                                                                                                                                      
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التايل بقي هذا املعيار غري كاف لتحديد مفهوم األقلية وصح لنا أن نصف هذا و ب

املعيار بأنه معيار فضفاض، فهو غري كاف إلعطائنا مفهوم حمدد لألقلية، واالستناد عليه كفيل 

  .بإعطائنا نتائج متضاربة وخالية من الدقة

  :المعيار الشخصي -3

د هذا االجتاه أن نشأة وجود األقليات حتدث ومفا. ويصطلح عليه البعض باملعيار الذايت

عندما توجد الرغبة من أعضائها يف صياغة معتقداا الشخصية اليت يتميزون ا عن باقي 

  1.اموع فضال عن والئها هلذه اموعة

فاألقليات حسب هذه االجتاه غالبا ما تكون واعية بتلك املقومات املشرتكة، اليت حتقق 

داخلي، والتمايز يف التفاعل اخلارجي، لذلك يعتربون أن األقليات هي نتاج هلا التضامن ال

عمليتني متكاملتني، األوىل هي استقطاب كل من يشرتك معها يف تلك املقومات والثانية هي 

  2. استبعاد  كل من خيتلف  معها فيها

نتماء، وهم بذلك يشبهون األقلية على أا كالعملة ذات الوجهني أحدمها الشعور باال

   3.واألخر هو الشعور بالتمايز

وهو ما اعتمدته جلنة حقوق اإلنسان يف إحدى  تقاريرها بضرورة محاية األقليات، إذ 

رأت فيهم أا جمموعات مستضعفة ترغب يف املساواة يف املعاملة مع األكثرية وذلك حىت حتافظ 

  4.على خصائصها اليت متلكها

                                                 
 .44.ص السابق، عاملرج حممد أمحد عبد الغفار، 1

2 www.annabaa.org 
  .6. ص ،1976سنة  ،6العدد  ،السنة الثالثة جملة قضايا عربية، وطن العريب،، حنو دراسة سوسيولوجية لوحدة األقليات يف الإبراهيمسعد الدين  3
  . 339.ص ،1982ديسمرب  ،3العدد  العلوم القانونية واالقتصادية، جامعة اجلزائراألقليات وحقوق اإلنسان، جملة  أبو بكر أمحد باقدر، 4

عمليتني متكاملتني، األوىل هي استقطاب كل من يشرتك معها يف تلك املقومات 

 2والثانية هي استبعاد  كل من خيتلف  معها فيها
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يف أوقات األزمات أو يف حالة شعور األقليات حبصول وغالب ظهور هذا املعيار يكون 

  .ديد يعرضها أو يعرض وجودها للخطر

ورغم أن أنصار هذا االجتاه يرون أن هذا املعيار الذي يعتمدون عليه، يتسم بالقوة كونه 

  .يرتبط باملشاعر واإلرادة، واليت تكسب أفراده قناعات كافية بضرورة التضامن والتحالف

مل جيعل له من حصانة ضد انتقادات وجهت إليه وبينت مدى هشاشته  إال أن ذلك

  1:وأبرز هذه االنتقادات هي

أن االعتماد على املشاعر واإلرادات ال يعكس حقيقة األمر، فمثل هذه املسائل تبقى * 

  .مسائل نوايا وليست مسائل قانونية يعتد ا

أصحابه يف تناقض أحيانا ، ألنه مث إن االعتماد على هذا الرأي ذا الطرح، جيعل    

بناءا على هذا املعيار فإنه يتم استبعاد أشخاص وأفراد وجدوا أنفسهم وبدون اختيار ضمن 

أقليات معينة أو ما يطلق عليه باالنتماء الالإرادي، فالفرد يأيت إىل الدنيا فيجد نفسه يف أسرة 

  .معينة مل يكن له أي دور يف اختيارها

االندماج اليت تشهدها األقليات يف جمتمعاا ينقص من حدة الوالء حالة االنصهار و * 

واالنتماء لألقلية، ويقلل من فكرة التمييز عن األكثرية، كما هو احلال يف الواليات املتحدة 

  . األمريكية والربازيل واألرجنتني وماليزيا

                                                 
 ،1990اإلسكندرية ،سنة ارف،ـمنشأة املع ة اإلسالمية،ـيل العام مع املقارنة بالشريعدو ـليات يف القانون الـركز الدويل لألقـامل السيد حممد جرب ،  1

  .91.ص
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واحد من املعايري و بناءا على ما سبق نقول فإن أي مفهوم لألقلية يستند على معيار   

السابقة لن يكون مفهوما شامال وكامال، وبالتايل فاحلل يكمن يف ضرورة اعتماد مفهوم يقوم 

  .على أساس املعايري الثالثة جمتمعة

وهو ما حاول  بعض الباحثني القيام به من خالل تقدمي مقرتح لتعريف األقلية، حيث   

األقلية هي اجلماعة أواجلماعات العرقية :"فيه أن يشمل هذا التعريف كل املعايري  السابقة وجاء 

ذات الكم البشري األقل يف جمتمعها، واليت تتمايز عن غريها من السكان من حيث الساللة أو 

السمات الفيزيقية أو اللغة أو الدين أو الثقافة، ويكون أفرادها مدركني ملقومات ذاتيتهم 

، وغالبا ما تكون هذه اجلماعة أو اجلماعات يف ومتايزهم، ساعني على الدوم يف احلفاظ عليها

وضع غري مسيطر يف ذلك اـتمع،كما يعاين كثري منها بدرجات متفاوتة من التميـيز 

    1"واالضطهاد واالستعباد يف شىت قطاعات اتمع السياسية و االجتماعية واالقتصادية

ضعه أحد أعضاء اللجنة وكان هذا التعريف متقاربا بصفة كبرية مع التعريف الذي و  

األقلية مجاعة من املواطنيـن يف دولة :"بقـوهلا  1985الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات يف عام 

ما يشكلون أقلية عددية، ويكونون يف وضع غري مسيطر يف هذه الدولة، وهلم خصائص إثنية أو 

عـور بالتـضامن فيما دينية أو لغوية ختتلف عن خصائص أغلبية السكان،ويكون لديهم ش

                                                 
 .89.أمحد وهبان، املرجع السابق، ص 1
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بينهم،يشجعـه وجود ولو ضمين إرادة مجاعية للبقاء كجماعة متميزة وهدفهم هو حتقيق املساواة 

   1"مع األغلبية يف الواقع ويف القانون

  

  المطلب الثاني

  مقومات تحديد جماعة أقلية

  2: لعدة أسباب أمهها يتفق كثري من الفقهاء أن األقليات تظهر

جانب بعضها البعض يف منطقة واحدة، وختتلف  إىلسكانية تعيش  وجود جمموعات -1

حيث جيري ضم هذه اموعات  .املذهبية عند تأسيس الدولة أوالدينية  أويف انتماءاا القومية 

مقارنة باألغلبية املختلفة عنها، مثال  أقلياتيف كيان سياسي واحد، تصبح فيه بعض اجلماعات 

 أغلبية(، إيران )كلدو آشوريني،  تركماناعرب، أكرادا،  مسيحيني،، صابئة، شيعة، سنة(العراق 

 وقوميات فارسية وتركية كبرية وأخرى صغرية كالكردية والعربية والرتكمانية سنية ، أقلياتشيعية

، دروز، عرب(لبنان  ،)مسلمني وأقباط(مصر  ،)رمنية وزرادشتيةأو  يهوديةوأقليات  والبلوشية

  .بيةو واآلسيوية واألور  اإلفريقية، ويف العديد من الدول ..)مسيحيني وأرمنشيعة و ، سنة مارونيني،

جماور كما جرى لعرب األسكندرونة يف تركياوعرب  إقليماحتالل  أوقيام دولة بضم  -2

أوإقليم كوسوفو من  النمسا إىل، والبوسنة اليت ضمت إسرائيل، ودروز اجلوالن يف إيراناحملمرة يف 

  . قبل يوغسالفيا

                                                 
 .19-18.وائل أمحد عالم، املرجع السابق، ص 1
 http://www.demoislam.com ،"األقلياتحقوق  و اإلسالمالدميقراطية و  :األقلياتمحاية حقوق " ،صالح عبدالرزاق 2
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 لترتك أراضي أو أقاليم كانت خاضعة هلا لفرتات طويلةعن  ام دولة ما باالنسحابقي -2

للدولة اجلديدة اليت تسيطـر  كأقليات ختتلف عـن السكان األصلييـن  سكـان فيها

األقليات الرتكية يف  أواملسلمة،  األقليةكما حدث يف اهلند حيث وجدت   .عليها

  .واليونان وألبانيابلغاريا 

  

مما  خيتلف عن دين األكثرية جمموعة من أهل البالد األصليني دين آخر قاعتنا -4

كما حدث يف اندونيسيا والفلبني والصني وماليزيا ونيجرييا وغريها حيث   .حيوهلم اىل أقلية دينية

  .اإلسالماعتنقت جمموعات سكانية 

ل منها بشرية معينة من الوطن األم إىل بلد آخر ألي سبب كان جيع هجرة جمموعات -5

الغربية وأمريكا وكندا  أوروباكما هو احلال يف األقليات املسلمة يف . أقلية يف البلد اجلديد

      . وأسرتاليا وبلدان أمريكا الالتينية

ويبدو أنه لفهم واقع األقليات وبلورة معاجلة علمية هلذا املوضوع يفرتض بنا فهم 

ح جانب هام من الصورة املطلوبة سيما مقومات حتديدها، ومن خالل فهم هذه املقومات يتض

وأن توضيح دعائم هذا التحديد من شأنه حصر املوضوع أكثر يف حيز يساعد على استيعاب 

وهذه الدعائم تتجلى يف تصنيف األقليات سواءا من ناحية خصائصها املميزة، أو . هذه الصورة

جانب والسكان األصليني من ومن مث يتطلب ذلك استبعاد فئات األ. من ناحية موقعها اجلغرايف

 .مفهوم األقليات

  الفرع األول
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  تصنيف األقليات من حيث خصائصها المميزة 

إن ما مييز هذه اخلصائص ارتباطها باجلانب املعنوي العقائدي والفكري للجماعة، 

فمجمل هذه اخلصائص تكمن يف أفكار يتبناها أعضاء هذه اجلماعة، لذا ميكن تصنيف 

 .موضوع اخلصائص إىل أقليات دينية ولغوية وعرقية أو عنصرية وأقلية قوميةاألقليات من حيث 

  

    1مبعىن أن هذا التصنيف يكون تبعا لطبيعة االختالف عن األكثرية 

  :وبالتايل فتصنف األقليات حبسب ذلك إىل 

وهي مجاعة سكانية ترتكز هويتها على أساس استخدامها لديانتها   : األقليات  الدينية * 

ويوجد اليوم    2.صلية، واليت ختتلف عن دين األغلبية أو ختتلف عن الدين الرمسي للدولةاأل

يف عاملنا املعاصر الكثري من اتمعات متعددة الديانات أو املذهب الديين  ومن هذه اتمعات 

  3...، الصني، بورماعلى سبيل املثال نذكر لبنان، مصر ،السودان ، اهلند، الفيليبني

مل يعد تصنيف األقليات عندها وفق معيار الدين  ةقابل جند أن اتمعات األوروبيوبامل 

وذلك لتبنيها خيار العلمانية الذي يرفض كل متييز ديين .رغم وجود مجاعات دينية فيها 

  .أوعقائدي

                                                 
، جملة دراسات إسرتاتيجية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث نسيادة الدول يف ضوء احلماية الدولية حلقوق اإلنساباسيل يوسف باسيل،  1

  .135.، ص2001، سنة49اإلسرتاتيجية، العدد 
  .26.وائل أمحد عالم، املرجع السابق، ص 2
  .97.أمحد وهبان، املرجع السابق، ص 3



 
ا	 �� ا�ول         

                    
                                             � "�م 
�"#$���	 
 ا�����ت و ا�&�س ا	�����

 

 

34 

مبعىن أن أساس هويتها . 1وهي اليت تتكلم لغة خمتلفة عن باقي السكان :األقلية اللغوية* 

  .دامها للغتها األصليةهو استخ

وهي مجاعة سكانية ختتلف عن باقي السكان :األقلية العرقية أو العنصرية  •

غالبا ما تستشعر هذه اجلماعة ذاا بأا معزولة ال لسبب .بفوراق بيولوجية

  واضح سوى ألا ترى 

  

لية وهو ما يالحظ كنموذج يف وضع األق. أا أقلية يف عددها اجتاه اجلماعة األغلبية

  2.الزجنية يف جنويب موريتانيا

وهي ختتلف عن األقليات األخرى بأن هلا إقليما خاصا ا، فهي : األقلية القومية * 

  .تتميز بارتباطها بشكل ملزم بإقليم حمدد

و هو األمر الذي جعل البعض يعترب أن هلا بعدا سياسي يتجلى من خالل شعورها  

         3.م يف سعيها لتحصيل كيان سياسي مستقلاجلماعي بوحدة باالنتماء والذي يرتج

وتظهر أمهية هذا التقسيم يف نوع املطالب اليت تنادى ا كل أقلية فعلى سبيل املثال  

ترتكز مطالب األقلية اللغوية يف حقها يف استعمال لغتها يف احلياة اخلاصة والعامة، وكذلك يف 

ليت ترتكز مطالبها حول حقها يف إظهار دينها وجود مدارس خاصة ا خبالف األقلية الدينية ا

  .وممارسة شعائرها حبرية والدعوة لدينها دون قيود أو حواجز

                                                 
   .135.ص ل يوسف باسيل، املرجع السابق،باسي 1
  .184-183.أمحد وهبان، املرجع السابق، ص 2
  .15.األقليات يف العامل العريب، املرجع السابق، ص: سعد الدين إبراهيم، حنو دراسة سوسيولوجية  للوحدة العربية  3
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األمر الذي يسهم  يف توفر جو من االستقرار السياسي واالجتماعي والثقايف لتلك 

احلق يف  الدول اليت يعيشون فيها، لذا فمنح احلقوق املتمثلة يف التمتع الثقافة واللغة وتطويرها ،

واملؤسسات التعليمية الثقافية إدارتـها، التحكم يف املناهج والتعليم بلغتها اخلاصة،  سإنشاء املدار 

احلق يف ضمانات التمثيل السياسي وإقامة شعائر دينية، وحرية التعبري عن معتقداا دون ديد 

بشأن حقوق كل هذا من شأنه ضمان تعزيز الدميقراطية لذا جاء اإلعالن ... أو ضغط

األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية واثنية وأقليات دينية ولغوية واملعتمد واملنشور مبوجب قرار 

  ، جاء 1992ديسمرب  18املؤرخ يف  47/135اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

  

ملزما بذلك حيث أوضح يف نص املادة األوىل منه أنه على الدول القيام بكل ما لديها 

يل محاية وجود األقليات وهويتها القومية و االثنية والدينية واللغوية وضرورة يئة الظروف يف سب

  .الكفيلة بتعزيز هذه اهلوية

، فمنح األفراد األقليات حق التمتع 1وبنفس القوة يف التعبري جاء مضمون املادة الثانية 

رًا وعالنية، وذلك دون بثقافتهم اخلاصة وممارسة دينهم اخلاص واستخدام لغتهم اخلاصة س

  .تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز كما أقر هلم حق املشاركة السياسية بكل أبعادها

                                                 
  :جاء يف نص املادة ما يلي  1

احلق يف ) املشار إليهم فيما يلي باألشخاص املنتمني إىل أقليات(و إثنية وإيل أقليات دينية ولغوية يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أ. 1
التمتع بثقافتهم اخلاصة، وإعالن وممارسة دينهم اخلاص، واستخدام لغتهم اخلاصة، سرا وعالنية، وذلك حبرية ودون تدخل أو أي شكل من 

  .أشكال التمييز
  .إىل أقليات احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة فعليةيكون لألشخاص املنتمني . 2
يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات احلق يف املشاركة الفعالة على الصعيد الوطين، وكذلك على الصعيد اإلقليمي حيثما كان ذلك مالئما، . 3

  .ة اليت ينتمون إليها أو باملناطق اليت يعيشون فيها، على أن تكون هذه املشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطينيف القرارات اخلاصة باألقلي
  .يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات احلق يف إنشاء الرابطات اخلاصة م واحلفاظ علي استمرارها. 4
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وبالتايل فاتمع الدويل كان و ال يزال يدرك أمهية احلفاظ على خصائص األقليات 

ات، باعتبارها إحدى مقومات حتديد مجاعة أقلية ولطاملا كان منشأ الصراع حول موضوع األقلي

  .هو حني التعرض خلصائصها الذي ترى فيه ديداً لكينونتها ووجودها

  

  

  

  

  الفرع الثاني

  تصنيف األقليات من حيث توزيعها الجغرافي

وقد يتساءل البعض عن السر وراء أن يكون التوزيع اجلغرايف كأحد عوامل تصنيف 

التواجد اجلغرايف لألقلية األقليات، ومن مث كأحد مقومات حتديد مجاعة أقلية، وهنا نقول أن 

  .ميرتبط ارتباطا وثيقا بأعضائها كحالة ارتباط األقليات مبعتقده

وغالبا ما يكون االرتباط باألرض ميثل قسما كبريا من عقيدة األقليات إن مل نقل أنه  

  .يكون هو موضوع نضاهلا

                                                 
فظوا على استمرار اتصاالت حرة وسلمية مع سائر أفراد مجاعتهم ومع األشخاص لألشخاص املنتمني إىل أقليات احلق يف أن يقيموا وحيا. 5

املنتمني إىل أقليات أخرى، وكذلك اتصاالت عرب احلدود مع مواطين الدول األخرى الذين تربطهم م صالت قومية أو إثنية وصالت دينية 
 .أولغوية، دون أي متييز
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قليات من حيث والتوزيع اجلغرايف لألقلية قد خيتلف من أقلية إىل أخرى فهناك تقسيم لأل

  1.وجودها يف دولة واحدة أو أكثر، وتقسيم آخر من حيث وجودها داخل الدولة الواحدة

فالتقسيم األول فيندرج ضمنه وجود أقليات تدخل بالكامل يف االختصاص اإلقليمي  

  .أي امتداد بشري يف أي دول أخرى ةلدولة ما، ومن مث فليس هلذه األقلي

  :وهي ثالثة أنواعوأقليات تتوزع على عدة دول 

أقلية تتوزع على دولتني متجاورتني أو أكثر مثلما هو حال األكراد املوجودين  .1

  .بالعراق و تركيا وإيران

 .أقلية تتوزع على دولتني غري متجاورتني أو أكثر .2

 .وبعضها األخر غري متجاور اأقلية تتوزع على عدة دول بعضها متجاور  .3

  

غرايف لألقليات يف الدولـة الواحدة يندرج من ضمن أما التقسيم الثاين فإن الوجود اجل

  2:حاالت مخس وهي

  .أقلية تشكل فعليا أو تقريبيا السكان الوحيدين يف قسم من الدولة* 

  .من الدولة) قسم(أقلية تشكيل اجلزء األكرب من سكان قطاع * 

  .صغريا من سكان هذا القسم اأقلية تتوطن يف قسم من الدولة تشكل جزء* 

                                                 
  .33.وائل أمحد عالم، املرجع السابق، ص 1
  .34.ص ،نفسهاملرجع  عالم، أمحد وائل  2
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ة أعضائها يعيشون جزئيا يف قسم من الدولة، وجزئيا موزعني ضمن القسم الباقي أقلي* 

  .من الدولة

  . أقلية تتوطن يف أقسام خمتلفة وعديدة من الدولة ولكن بنسب خمتلفة يف كل قسم* 

  1:وهناك من نظر ملسألة التقسيم اجلغرايف بنظرة أخرى وهي كالتايل

مليون من  06طقة حمددة وكمثال عنهم سكان من أقليات متثل اجلزء األعظم من �

  .1979سبانيا وحصلوا على احلكم الذايت عام إ الكاتاالن يسكنون منطقة كاتالونيا يف

  .مثل الكورسيكيني يف جزيرم ،أقليات تشكل أكثرية سكان منطقة ما �

وقد  ،نسبة ضئيلة من سكاا أقليات موجودة يف منطقة معينة، لكن ال تشكل إال �

يف جبال   (Ladins) مثل الالدين حلالة نتيجة تطور تارخيي بطيء أو حدث تارخييتكون هذه ا

معاهدة فرساي بعد تفكيك إمرباطورية  الدولوميت الذين مت ضمهم رغم إرادم إىل ايطاليا يف

  .مقاطعة الدولوميت من سكان %4وهم ميثلون حوايل . هنغاريا-النمسا

ويشكلون البؤرة، بينما بقية د ة معينة من البلأقليات عدد من أفرادها ثابتني يف منطق �

  .)يداخل شتات(ألفراد مبعثرين على كامل أراضي الدولة ا

 دون شتات وطين وجيب) بؤر متعددة(أقليات موجودة يف عدة مناطق من البلد  �

يف  18000 وكمثال هنا ميكن أن نذكر اليهود يف مشال أفريقيا. متييز هذه احلالة عن سابقتها

  .وجزيرة جرباللمغرب  الكبرية  الذين يتواجدون فقط يف املدنو ... يف تونس 6000 املغرب،

                                                 
 .املرجع السابق سامر الالذقاين، مفهوم األقلية، 1 
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وموجودين يف املدن  أقليات مبعثرة على كامل الرتاب الوطين دون بؤر حمددة، �

األقليات ال ميكن دائما حلها  وهذا املثال هام ألنه يوضح أن قضايا. واألرياف مثل الغجر

  .مابإنشاء إدارة حملية يف منطقة 

  .لرتاب الوطيناعلى جزء من  أقليات مبعثرة �

  .نواألرم أقليات مبعثرة على عدة دول مثل الباسك واألكراد �

وبناء على ما سبق فإن أمهية التقسيم اجلغرايف يف تصنيف األقليات ضمان حلقوقها مثل 

إقامة ما هو احلال يف األقليات املوزعة على عدة دول، فيضمن هلا حقها يف تواصل أعضائها و 

وباملقابل فبناءا على هذا التقسيم غالبا ما تزداد مطالب هذه األقليات املتواجدة . عالقة بينهم

  1.يف منطقة معينة من الدولة واليت قد تصل إىل حـد املطالبــة  باالنفصال

  الفرع الثالث

  استبعاد فئات األجانب والسكان األصليين من مفهوم األقليات

حدد مفهوم األقليات بكل وضوح كان أن مت استبعاد فئات  يف سبيل أن يت        

  عديدة من مفهوم األقليات، نظرا لكون هذه الفئات قد تتعرض ملا تعرض له األقليات األمر 

  

الذي تعاين منه  هالذي يسبب خلطا عند البعض، انطالقا من كوا تتقاسم الوضع نفس

  . صلينياألقليات وهذه الفئات هي  األجانب والسكان األ

                                                 
  .34-33.وائل أمحد عالم ،املرجع السابق،ص 1
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  1. فاألجانب كما هو متعارف عليه هو كل فرد يوجد يف دولة ال يكون من رعاياها

املتعلق حبقوق اإلنسان  40/144هذا كما جاء يف نص املادة األوىل من اإلعالن رقم و 

  1985.2ديسمرب  13لألفـراد الذين ليسـوا مـن مواطنـي البلـد الـذي يعيشون فيـه واملـؤرخ يف 

هذا التعريف ميكــن احلكم على اعتبار األجانب من األقليات أواعتبارهم  وبناءا على

  .صنف جديد من األقليات هو جمانبة للصواب

فكما هو متعارف عليه ال توجد أقلية أجنبية وأخرى وطنية، ألن األجانب هلم نظام 

لوماسية مث أن خاص حبمايتهم نظمته قواعد القانون الدويل، ومن تلك األنظمة نظام احلماية الدب

هؤالء األجانب هلم دولة يتبعون هلا تتوىل محايتهم ومتابعة شؤوم، وإذا ما فتح الباب على هذا 

فإن ذلك من شأنه  إثارة مشاكل قانونية ال حصر ) أن األجانب من األقليات(الرأي ومت تقبله 

  .هلا

قليات واضحا واعترب أنه مقرر اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األ" كابوتوريت"لذا كان 

  . املهاجرة وأبنائهم ضمن مفهوم األقليات تال ميكن إدخال اموعا

وذلك انطالقا من اعتبار أن هلذه اجلماعات املهاجرة نظام محاية خاصة ا، أما مضمون 

  3.من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية فهو موجه إىل رعايا الدولة فقط 27املادة 

                                                 
 .127.، ص2005وائل أنور بندق، األقليات وحقوق اإلنسان، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  1

 

مع إيالء املراعاة الواجبة للشروط الواردة يف املواد الالحقة، علي أي فرد " أجنيب"ض هذا اإلعالن، ينطبق مصطلح ألغرا :"وجاء يف نص املادة مايلي . 2
 "يوجد يف دولة ال يكون من رعاياها

 
3 Capotorti, op.cit., p.12. 

ينية أو لغوية، أن حيرم األشخاص املنتسبون إىل األقليات ال جيوز، يف الدول اليت توجد فيها أقليات اثنية أو د :"وجاء صياغة املادة على النحو التايل 
  ".تهماملذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو ااهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشرتاك مع األعضاء اآلخرين يف مجاع
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سكان األصليني فإن املسافة الفاصلة بينهم وبني األقليات يف نظر البعض تكاد أما ال

تنعدم، وبالتايل فالفارق بينهما فارق دقيق إال أن ذلك مل حيل دون التوصل إىل خصائص متيـز 

  .األصليني عن األقليات  نالسكا

   1:إحصائه فتوصل إىل اخلصائص التالية" جوليان بروجر"وهو ما استطاع 

  .درون من سكان أصليني لإلقليم املستعمرينح )1

يعيشون حياة بدوية أو شبه بدوية، وميارسون زراعة ذات جمهود عملي كبري  )2

 .وإنتاج ضعيف

 .جيهلون معىن الرتكيز السياسي وخيتارون القرارات باإلمجاع )3

 ).نفس اللغة أوالدين، نفس الصلة بإقليم معني(ميتلكون خصائص أقلية وطنية  )4

 .عية غري مهيمنة باملقارنة مع اتمع املسيطريوجدون يف وض )5

 .لديهم نظرة خمتلفة للعامل ليست مادية بل ما مييزها هو الطابع الروحي )6

 .يرفضون عوامل و وسائل التطور اليت يفرزها اتمع املسيطر )7

  

  

 املتعلقة بشأن 169و جاء هذا التعريف موافقا ملا أوردته املادة األوىل من االتفاقية رقم 

الشعوب األصليني والقبلية يف البلدان املستقلة واملعتمدة من طرف املؤمتر العام ملنظمة العمل 

  1991.1سبتمرب  05الدولية واليت بدأ العمل ا يف 

                                                 
1  - Alain fenet, op.cit., pp.19-20. 

يتشكلون من أفراد يعتربون أنفسهم سكانا أصليني، وينظر هلم كذلك من  )8 

  .طرف جمموعتهم
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ويعتربونه احملور  األساسي ملطالبهم  والسكان األصليون كما هو معلوم يقدسون األرض،

 اليت ال يـمكن التنازل عنهاأواستبداهلا ببديل آخر، وتعتبـر األرض من  املواضيع.وجوهر نضاهلم

بل إنه يف الغالب ما يرتبط تقديس معتقدهم الديين حول األرض واليت يعتربوا  مصدر رزقهم 

  .2وذلك ملا حتتويه من ثروات زراعية أو حبرية وغريها 

عالن األمم إ"الطبيعة املتميزة لعالقة الشعوب األصلية بأراضيها قد نوه ا أيضًا و  

  :ونص على ما يليعلى األخص،  25 وذلك يف املادة3" املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

ة احلق يف حفظ وتعزيز عالقتها الروحية واملادية املتميزة باألراضي يللشعوب األصل"

  واألقاليم واملياه والبحار الساحلية وغريها من املوارد اليت ظلت، بصفة تقليدية، متتلكها 

  

  

أوحتتلها أو تستخدمها على حنو آخر، واحلق يف االضطالع مبسؤولياا يف هذا الصدد 

  ".حنو األجيال املقبلة

                                                 
  :جاء يف نص املادة  1

  :االتفاقية علي تنطبق هذه. 1 
، الشعوب القبلية يف البلدان املستقلة، اليت متيزها أوضاعها االجتماعية والثقافية واالقتصادية عن القطاعات األخرى من اتمع الوطين) أ(

  واليت تنظم مركزها القانوين، كليا أو جزئيا، عادات أو تقاليد خاصة ا، أو قوانني أو لوائح تنظيمية خاصة،
عوب يف البلدان املستقلة، اليت تعترب شعوبا أصلية بسبب احندارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما جغرافيا ينتمي الش) ب(

ظمها إليه البلد وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم احلدود احلالية للدولة، واليت، أيا كان مركزها القانوين، ال تزال حتتفظ ببعض أو بكامل ن
  .ماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية اخلاصة ااالجت

  .يعترب التعريف الذايت بشعوب أصلية أو قبلية معيارا أساسيا لتحديد اموعات اليت تنطبق عليها أحكام هذه االتفاقية. 2
د ترتبط ذه الكلمة مبوجب القانون يف هذه االتفاقية بأا ترتب أي آثار فيما يتعلق باحلقوق اليت ق" شعوب"ال جيوز أن تفسر كلمة . 3

 .الدويل
2 Bokatola, op,cit., pp.11-12. 

 www.un.org؛E/CN.4/2006/79)( ،1994ديسمرب 23 املؤرخ 49/214رقم قرار واملعتمد من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بال 3
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أفراد، جبميع حقوق مجاعات أو  والفعلي،األصلية احلق يف التمتع الكامل  لشعوبول

قوق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حل ميثاقاإلنسان واحلريات األساسية املعرتف ا يف 

  .اإلنسان والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

و حتتل مسألة حقوق السكان األصليني مكانة هامة يف القوانني الدولية وبلغت مبلغ 

  .القانون الدويل العريف وهي بذلك ملزمة بشكل عام

  1:و يعرتف القانون الدويل حبقوق السكان األصليني يف األمور التالية

   :احلق يف تقرير املصري  -1

و احلق يف تقرير املصري بالنسبة للسكان األصليني يعين احلق يف السيطرة على مؤسسام 

و أقاليمهم ومواردهم ونظمهم االجتماعية وثقافتهم بدون أي هيمنة أو تدخل من اخلارج 

  .عالقتهم مع اتمع املهيمن والدولة على أساسي يقوم على املوافقة ةوحقهم يف إقام

هذا احلق  حبسب ما جاء يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب و بالتايل ف   

  :األصلية  يتحقق من خالل األمور التالية 

هلــــــا احلــــــق يف تقريــــــر مركزهــــــا السياســــــي، وهلــــــا احلريــــــة كــــــذلك يف حتقيــــــق تنميتهــــــا *       

  2.االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لــذايت يف املســائل املتصــلة بشــؤوا الداخليــة احلــق يف االســتقالل الــذايت، أو احلكــم ا*      

  3.واحمللية، فضال عن سبل ووسائل متويل تلك املهام االستقاللية

                                                 
جلنة التنمية املستدامة بوصفها  التحضريية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الدورة ورد هذا ضمن ورقة حوار مقدمة من أعضاء جمموعة  السكان األصليني يف  1

   www.un.org،.06.ص،E/CN.17/2002/PC.2/6/Add.3، فرباير 08-يناير  28التحضريية الثانية 
  .املادة الثانية من اإلعالن 2
 .املادة الثالثة من اإلعالن 3
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ملكية أقاليمهم وأراضيهم ومواردهم اليت توارثوها من فرتة طويلة والسيطرة عليها  -2

 .وإدارا

تمعات الشعوب فالعالقة باألرض وكل الكائنات احلية حتتل مكانًا مركزيًا يف جم     

والذي يتبعه " كيبات"فعلى سبيل املثال، يوفر نظام ملكية األراضي املعروف باسم . األصلية

 االنتماء إىل مكان وإىل مجاعة متميزة ريتيسليف نيبال، أداة  "اللمبو"السكان األصليون من 

رب عنها وأي منصهر يف الثقافة ومع"ويفيد مرجع من املراجع أن كيبات .وهذه ال تنفصل عن ذاك

 ."تعد على كيبات يعترب ديداً لذات وجود اللمبو بوصفهم مجاعة مستقلة داخل اتمع

وقد بدأ اتمع الدويل لعدد من األسباب املختلفة، يستجيب للشعوب األصلية يف  

وجيري استنباط . إطار فلسفة ومنظور عاملي جديدين فيما يتعلق باألراضي واألقاليم واملوارد

شى اري جديدة تستند يف جانب منها إىل القيم اليت عربت عنها الشعوب األصلية واليت تتممعاي

 1.مع منظور وفلسفة هذه الشعوب حول عالقاا باألرض واألقاليم واملوارد

  .تطبيق قانوم العريف -3

  .متثيل أنفسهم عن طريق مؤسسام اخلاصة م -4

  .على استصالح أراضيهم  املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية -5

  . التحكم يف معارفهم التقليدية وتقاسم األرباح النامجة عن استخدامها -6

االستفادة من مجيع احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية -7

  .بال متييز بسبب منشئهم األصلي أو هويتهم األصلية

                                                 
 E/CN.4/Sub.2/1999/18،www.un.org ،"باألرض  االشعوب األصلية وعالقته:إلنسان والشعوب األصليةحقوق ا"أيريكا أيرين دايس،  1
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برز حلقوق السكان األصليني واليت جاءت مفصلة يف احملاور السابقة تعد العناوين األ و   

  .العقدين الدوليني للسكان األصليني يف العامل

أول عقد دويل للسكان  1993ديسمرب /كانون األول  21فقد أعلنت اجلمعية العامة يف  

األصليني يف العامل، دف تعزيز التعاون الدويل حلل املشاكل اليت يواجهها السكان األصليون يف 

و أعلنت العقد الدويل ). 48/163القرار (جماالت مثل حقوق اإلنسان والبيئة والتنمية والتعليم 

، دف تعزيز التعاون الدويل يف تلك ااالت، مبا يف 2004ديسمرب /كانون األول  20الثاين يف 

  ).59/174القرار (ذلك التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ديسمرب /كانون األول  16د بل إن اجلمعية اعتمدت يف ومل يقتصر األمر عند هذا احل  

شراكة “برنامج عمل العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل واعتمدت موضوع  2005

وناشدت اتمع الدويل بأسره ). 60/142القرار (موضوعا للعقد ” من أجل العمل والكرامة

الثاين للشعوب األصلية يف العامل من خالل مجلة تقدمي الدعم املايل لربنامج عمل العقد الدويل 

أمور، منها تقديـم التربعات لصندوق التربعات للعقد الثاين، وحثت مجيع احلكومات ومنظمات 

الشعوب األصلية املعنية على اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتيسري اعتماد مشروع إعالن األمم 

  1.ب وقت ممكناملتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يف أقر 

و اليوم على مستوى هيئة األمم املتحدة هناك اجتاه عام يعترب الشعوب األصلية 

  واألقليات جمموعتني خمتلفتني، وكرتمجة لذلك االجتاه أنشئ فريقان للعمل لدى اللجنة الفرعية 

  

  

                                                 
1 http://www.un.org/arabic/conferences/ 
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ملنع التمييز ومحاية األقليات أحدمها يهتم بالسكان األصليني، والفريق اآلخر متخصص 

  1. دراسة موضوع األقلياتيف

وهو املوقف الثابت اليوم  على مستوى اهليئة األممية، فاالجتاه العام سار حنو اإلقرار 

بوجود اختالف بني األقليات والسكان األصليني، اختالف يثبت من خالله خصوصية كل 

  2.مجاعة، وهو املعمول به حاليا

السكان األصليني نظرًا الرتباطهم  ويف هذا السياق فإن هناك عدة مناطق يتواجد ا

... التارخيي ا ونذكر من ذلك الواليات املتحدة األمريكية، كندا، أسرتاليا، اسكندنافيا، سيربيا

أو أم يشكلون إحدى . دوهلم مثل بوليفيا، غواتيماال، والباراغواي وقد يكونون األغلبية يف

  .، الوس و البريوااجلماعات املتفرقة عدديا يف دولة مثل اإلكوادور

وترتيبًا على تعريفنا السابق خيرج األجانب والالجئون والعمال املقيمون يف دولة ما من 

تعريف األقليات، ألنه ال تتوافر فيهم عنصر املواطنة من جهة، ومن جهة أخرى هم حمل حلماية 

صليني باعتبارهم قانونية أخرى يقدمها القانون الدويل، وخيرج من هذا التعريف أيضا السكان األ

  .مقيمني يف أراضي الدولة منذ غابر الزمان

  المبحث الثاني

  موقف الدول من مسألة  االعتراف باألقليات

من املسائل والقضايا املتعلقة باألقليات واليت تعترب شائكة وحيوية يف آن واحد هو موقف 

  يزال قائما  الدول من مسألة االعرتاف باألقليات، وخصوصا اجلدل الكبري الذي ال

                                                 
  .73.األمم املتحدة، املرجع السابق، ص 1
 .04.ص املرجع السابق، فورار العيدي مجال، 2
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عند طرح قضايا وحقوق األقليات، هو الصراع القائم بني املدافعني واملشككني ويركز 

أحد االنتقادات الرئيسية لطرح قضايا األقليات، بأن طرح األمر للنقاش يضعف الشعور باملواطنة 

، وعدم ويذهب أصحاب االنتقاد إىل أن الرتكيز على األقليات ميكن أن يفاقم مشاعر االنفصال

االنتماء يف صفوف اجلماعات األقلية، مما يزيد من عزلتهم عن بقية اتمع، ويزيد يف تغذية 

ويرى فريق آخر ضرورة إثارة . الشكوك الطائفية واإلثنية املوجودة بني األقلية واألكثرية يف املنطقة

ة يف مجيع هذا األمر من منطلق إحالل الدميقراطية وحقوق اإلنسان كون األهداف املعلن

   1.الدساتري ومواثيق حقوق اإلنسان تشري إىل أن مجيع املواطنني متساويني أمام القانون

ويري فريق ثالث من مناصري حقوق األقليات بأن هذا القلق يعد مشروعًا أول األمر،  

لكنه خيطئ النقطة اجلوهرية وهي احلاجة للتحرك إىل ما وراء االعتبارات العمومية، املتصلة 

ألن أفكار . وذلك باجتاه تبين برامج عمل أكثر حتديدًا وملموسية.شاكل األقليات يف املنطقةمب

املواطنة واملساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص، لن تكتسب وجوداً واقعيًا حقيقيًا من غري أن يتم 

ن، ويؤكدون بأنه تناول مسألة التوترات الطائفية واإلثنية املتزايدة اليت تقّسم الناس يف بعض البلدا

ال ميكن كسب فرد من أفراد اجلماعات املضطهدة، على أساس وعود عمومية غائمة حول 

  .حقوق املواطن، كما ال ميكن وضع ذكريات وتاريخ االضطهاد والتهميش جانباً ذه البساطة

وتزداد هذه املسألة تعقيدًا بفعل حقيقة أن النخب احلاكمة يف بعض البلدان، واملنحدر 

  ضها من أقليات متارس سلطة استبداد، سلطة ال حترتم حقوق اإلنسان عموماً، بذريعة أن بع

  
                                                 

  .، املرجع السابقتمع العريبيف ا اإلنسانوحقوق  األقليات صالح عبدالعاطي، 1
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هذه هي الطريق الوحيدة لضمان احلفاظ على حقوق جمتمعاا احمللية احملددة، وأحيانا 

بذريعة منع التدخل األجنيب، ومن الطبيعي أن من شأن أوضاع من هذا القبيل تغذية انعدام 

الواضح أن ال سبيل ملعاجلة أي من هذه القضايا  ات األقلية وبني األغلبية، ومنالثقة بني مجاع

  1.بدون طرحها للنقاش

و هو املوضوع الذي حييلنا إىل استكشاف كيفية تعامل الدول مع موضوع االعرتاف، 

من خالل طرح كل اآلراء املتباينة ومن مث تبيان مدى انعكاس هذا املوضوع على مسألة انتساب 

 .رد إىل األقلية وهل لذلك من معامل توضحهالف

  المطلب األول

  اعتراف الدول بوجود أقليات في إقليميها

من احلقائق اليت ال بد من اإلقرار ا هو أن مسألة االعرتاف باألقليات تعد مشكال 

يضاف لعديد املشاكل اليت تعاين منها األقليات، والزال مسعى االعرتاف باألقليات مل حيقق 

  .تغاه يف كثري من األحيانمب

أبعاده مع املوقف العقائدي  لسيما وأن هذا املوضوع خيتلط فيه املوقف السياسي بك

  .اتهدبكل خلفياته وتعقي

وبنظرة عامة لواقع الدول يف تعاملها مع األقليات املتواجدة ا، جند أن هناك دوًال أقرت 

كان البعض الدول موقف سليب اجتاه بوجود أقليات وكفلت هلا حقوقها اخلاصة، باملقابل  

  .االعرتاف باألقليات فلم تعرتف ا

  
                                                 

 ، املرجع السابقيف اتمع العريب اإلنسانوحقوق  األقليات صالح عبدالعاطي، 1
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وأن األمر وصل عندها إىل أكثر من ذلك، فنجد الغياب الرهيب ألي إشارة يف النظام 

  1.القانوين توحي بوجود هذه األقليات

وترى كثري من احلكومات أن االعرتاف السياسي باألقليات وما يرتتب عليه من حقوق 

اجبات، يستهدف تقسيم الدولة واتمع، كما يعرضها إىل مطالبات قد متس سيادا، مثل وو 

  .احلكم الذايت وتقرير املصري وما شابه

وهلذا السبب مت وضع مشكلة األقليات يف مصاف القضايا املصريية، ويف إطار مواجهة 

للنيل من هذه الدولة  االستعمار والقوى اخلارجية، ونظر إليها كمحاولة من جانب هذه القوى

  .أو تلك

ومبعىن آخر وضعت مشكلة األقليات على نفس مستوى املشاكل الكربى اليت واجهت 

يقمع ال هوادة ) من قريب أو بعيد(و لذلك فوجه أي نقاش يتصل ذه املشكلة .الدولة احلديثة

شكلة بأم كما وصمت األدبيات أو األشخاص الذين جترءوا باحلديث أو إثارة هذه امل. فيه

  .للنيل من أمن وسالمة اتمع خونة يسعون

بيد أن اجلهود الكبرية اليت بذلتها الدول يف هذا اال، مل حتل مع ذلك دون تفجر 

  .كما أن النقاش حوهلا وإن مل يظهر على السطح فإنه مل يتالش.قضية األقليات بني حني وآخر

إبعادها لعقود عن أي إمكانية للحل و كان من نتائج عدم االعرتاف باملشكلة أن مت 

  .بصورة حقيقية وجادة، ومن مث دفعها إىل اختاذ أشكال سياسية وجمتمعية أكثر تعقيداً 

  

                                                 
  .Capotorti, op.cit., pp.13-14أنظر  .مثال حكومة تايالند ترى أن مفهوم األقلية جمهول عندها 1
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فمثال الربازيل ال تعرتف بوجود األقليات إثنية أو لغوية، بل أن مسألة  عدم االعرتاف 

ة ترى عدم جدوى وصلت إىل دول حقوق اإلنسان فيها مصانة وحمرتمة، فاململكة املتحد

االعرتاف باألقليات ما دامت حقوقها كلها مكفولة وخصوصياا مضمونة وحمرتمة، بينما دول  

  1.كالنرويج  تنكر أي وجود لألقليات على أساس خصائص ثقافية

وبني هذين املوقفني املتناقضني ظهر موقف وسط تبنته بعض الدول، واتسم اعرتافها 

كه باعث سياسي واملتمثل يف رغبة هذه الدول حتقيق أكرب قدر بالضمين، وإن كان موقفها حير 

من االستقرار وجتنب كل ما من شأنه زعزعة أمنها، فعمدت إىل بعض اإلجراءات اإلدارية 

  2.وبعض القوانني التنظيمية اليت تكفل بعض الصالحيات ألفراد األقليات

ها يف سبيل إقناعها لذلك قد ترضخ  بعض الدول ملطالب األقليات وتعمل على إرضائ

بالتنازل عن دعاويها االنفصالية، ومثل هذا احلل التوفيقي الذي ينبين على التعاطف على األقلية 

وحياول االستجابة لبعض تطلعاا خيدم بعض مصاحل الدولة بصورة ال توفرها احللول اليت تتسم 

 رفع راية العصيان املسلح بالتشدد وعدم التسامح، ألن ذلك التشدد قد يكون دافعا لألقلية إىل

  3.واستنـزاف قوى الدولة يف صراع ختسر من ورائه الكثري

اليت  ويلز، فكان احندار اللغة الويلزية،وهو ما اضطرت إليه اململكة املتحدة يف مقاطعة 

احلل يف زيادة استعمال هذه اللغة  ومتثل .من موروثهم الثقايف جزءاً حيوياً منهم يعتربها الكثريون 

                                                 
  .37.فوراري العيدي مجال، املرجع السابق، ص 1

2 Capotorti.op.cit., p.102. 
 .107.إمساعيل صربي مقلد، اإلسرتاتيجية السياسية والعالقات الدولية، املشار إليه يف  أمحد عبد الغفار ، املرجع السابق ،ص 3
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 الويلزية كما ظهرت شاخصات الطرق يف ويلز باللغتني اإلنكليزية وف ،ااالت الرمسية يف

  .صدرت اإلعالنات احلكومية املتعلقة بويلز باللغتني

  

 مع" لغة على قدم املساواة"على قانون يعترب الويلزية رمسيًا  1993الربملان يف  كما وافق

  ". اللغة الرمسية"اإلنكليزية ولكنها ليست 

أرضت غالبية الويلزيني وأمخدت بالتأكيد  ومن الواضح أن هذه اإلجراءات وغريها قد

استفتاءًا إلنشاء برملان يف ويلز كان  1997احلكومة يف  احلركة الوطنية، لدرجة أنه عندما أجرت

، ومل يأبه نصفهم %50.3ووافق الويلزيون بأغلبية بسيطة  الكثريون قد فقدوا اهتمامهم،

  1.بالتصويت

ويرى الكثري أن املشكلة األساسية يف منطق إنكار وجود األقليات هو إنكار حقوقهم 

على أساس منطق مغلوط يفرتض بغري حق وجود تعارض بني مفهوم حقوق األقليات ومفهوم 

  .املواطنة الكاملة الذي يرتكز على احلق يف املساواة وعدم التمييز

يسا بدائل لبعضهما البعض، ولكن يكمل  ل فمفهوم األقليات ومفهوم املواطنة الكاملة

  2:كل منهما اآلخر، وذلك لسببني هامني

ألن منظور األقليات يعتمد يف أساسه على تواجد األقليات يف جمتمع متكامل : أوال

  .حيـث يتمتع أفراد كل أقلية سواء بشكل منفرد أو مجاعي خبصوصيتهم

                                                 
     http://arabic.tharwaproject.com ،برايان ويتيكر ، العامل العريب ومسائل األقليات 1

  .، املرجع السابقيف اتمع العريب اإلنسانوحقوق  األقليات صالح عبدالعاطي، 2
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ات والفروق يرون الوطن كشيء يف حني أن كل أفراد اتمع وبغض النظر عن اخلصوصي

  .األقليات يقـوم على تكامل اتمع ال تفكيكه   أي أن مفهـوم. أكرب ينتمي إليه اجلميـع

يف حني أنه جيب أن يتمتع مجيع األفراد باملواطنة الكاملة فإنه يلزم على الدولة أن    :ثانيا

ذين هلم خصوصية معينة من تقوم بتدابري للتأكد من أن املساواة لن تنقص من حق األفراد ال

  . ذه املواطنة الكاملة  التمتع

فعلى سبيل املثال جيب على الدولة أن توفر الظروف املالئمة اليت تسمح ألفراد األقليات 

باملشاركة يف احلياة العامة مثل االس النيابية وغريها من النشاطات العامة، وذلك عن طريق 

روع طبقا للقانون الدويل وليس منحة تعطى أومتنع بواسطة التمييز اإلجيايب الذي هو حق مش

  .احلكومة

واليوم مع تزايد االهتمام العاملي الذي حظي به موضوع األقليات خصوصا مع تصاعد 

وترية اخلطاب الدميقراطي حبقوق اإلنسان على املستوى العاملي، كان للمجتمع الدويل أن أقر 

أقليات وذلك ضمانا حلمايتها وباخلصوص تلك األقليات بالتزامات على الدول اليت توجد ا 

  .اليت تتمسك بقوة بتمايزها واملرتبطة ارتباطا وثيقا ويتها

  الفرع األول

  التزامات الدول اتجاه األقليات

يف سياق احلديث عن هذه النقطة  يربز أول إشكال قد  يتبادر إىل الذهن وهو ملاذا مل 

  .سألة األقليات وهل كان هذا التغييب مقصودا؟يتطرق ميثاق  األمم املتحدة مل
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: وهو ما أجاب عنه األمني العام السابق لألمم املتحدة الدكتور بطرس بطرس غايل بقوله

  على اختصاصات معينة ملنظمة األمم حبماية األقليات،  صأن ميثاق األمم املتحدة مل ين"

  

  

  

  

ن وحرياته األساسية فقط ومحاية ووردت يف امليثاق نصوص تتعلق حبماية حقوق اإلنسا

   1".األقليات تكون يف إطار واسع وأمشل وهو محاية حقوق اإلنسان 

فقد جاء يف ميثاق هيئة األمم أن شعوب األم املتحدة تؤكد إمياا باحلقوق األساسية 

من امليثاق كان واضحا من حيث التأكيد على  56ونص املادة . لإلنسان وكرامة الفرد وقدرته

زام الدول التعهد بالعمل الفردي أو اجلماعي يف التعاون مع هيئة األمم لتحقيق االستقرار الت

والرفاهية الضروريني لقيام عالقات صداقة وسالم، وشيوع ثقافة احرتام حقوق اإلنسان وحرياته 

  .األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين

ل ينحصر ضمن ثالث دوائر للقانون الدويل حلقوق واليوم أصبح واقع التزامات الدو 

  2:اإلنسان وهي

                                                 
  .12.ص ،1975جانفي  ،39العدد جملة السياسة الدولية، األقليات وحقوق اإلنسان يف الفقه الدويل، بطرس بطرس غايل،  1
  .140.باسيل يوسف باسيل، املرجع السابق، ص 2
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والذي ورد يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية وإعالن : مبدأ عدم التمييز -1

حقوق األقليات وإعالن القضاء على التمييز املبين على الدين أو املعتقد وأحكام االتفاقية  

  .ي واتفاقية اليونيسكو ملناهضة التمييز يف ميدان التعليمالدولية للقضاء على التمييز العنصر 

ويتخذ موضوع التمييز العنصري أبعاًدا مقلقة أكثر عند احلديث عن التمييز ضد 

األقليات يف أي جمتمع كان بسبب اختالف انتماءام العرقية أو القومية أو الدينية، كونه يقوم 

ها، وتركز على حرمان األقلية من التمتع حبقوقها على سلطة بدائية تؤمن بعنف األغلبية وتعسف

  .األساسية كأفراد، ومنعها من ممارسة ثقافتها وحقوقها اجلماعية

  

  

لقد شكلت قضية التمييز العنصري وما أدت إليه من كراهية عرقية ترمجت جبرائم بشعة 

  عانت اإلنسانية جراءها لعدة قرون، إحدى أهم الدوافع للبحث عن قواعد دولية 

إنسانية تضمن ختليص البشرية من منط التفكري الذي أجاز التمييز بني الناس على أساس 

  .مكانتهم االقتصادية أوانتماءام العرقية والقومية والدينية 

االستقرار العاملي،  كما رأى اتمع الدويل بالتمييز العنصري خطرًا حقيقًيا يهدد األمن و

  .اإلنسانيةباإلضافة لكونه إهانة للكرامة 

واعتبار إرادة الشعب هي : توفري حق املشاركة السياسية يف إدارة الشؤون العامة للبالد - 2  2

  .ورية تقوم على مبدأ املساواةمنطق سلطة احلكم عرب انتخابات نزيهة ود
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ويقصد باملشاركة السياسية يف أوسع معانيها، اشرتاك مجيع أعضاء اجلماعة ومبختلف   

انتماءام اإلثنية واإلقليمية واالجتماعية يف احلياة السياسية العامة، أو ادخاهلم يف دائرة اجلماعة 

  1.م بشكل كاملالسياسية وعدم اقتصارها على قلة، حبيث يتمتع املواطنون مجيعا مبواطنيته

  .2من اإلعـالن العاملـي حلقـوق اإلنسان 21وهذا كما جاء يف نص املادة       

  3.العهـد الدويل للحقـوق املدنية والسياسية 25وتكرر يف  نص املادة 

توفري حق الشعوب يف تقرير مصريها ومركزها السياسي حبرية، واختيار نظامها  -3

ىل لكل من العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان وهو األمر ذاته كما ورد يف املادة األو : السياسي

  1.الذي  تسعى له بعض األقليات

                                                 
1 HIJادي، اNOP مRSJاNTUص ،WPXSJا YZ.278.  
  :وجاء يف نص املادة مايلي 2

  . لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية-1
  . لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة يف بلده -2
جلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقرتاع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت إرادة الشعب هي مناط سلطة احلكم، وجيب أن تت -3

  . السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت
 

  : وجاء يف نص املادة ما يلي  3 
  : وق التالية، اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع ا دون قيود غري معقولة، احلق2يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة 

  .أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية) أ(
  .صويت السري، تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبنيأن ينتخب وينتخب، يف انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقرتاع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالت) ب(
  .أن تتاح له، على قدم املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده) ج(

 
   :تنص املادة األوىل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  1

مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي وهى . جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها.   أ       
  واالجتماعي والثقايف

تعاون جلميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها اخلاصة، التصرف احلر بثرواا ومواردها الطبيعية دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات ال.  ب   
  .وال جيوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة. القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل االقتصادي الدويل

م املشمولة على الدول األطراف يف هذا العهد، مبا فيها الدول اليت تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واألقالي.  ج     
 .الوصاية، أن تعمل على حتقيق حق تقرير املصري وأن حترتم هذا احلق، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدةب

  :تنص املادة األوىل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  4
ا السياســي وحــرة يف الســعي لتحقيــق جلميــع الشــعوب حــق تقريــر مصــريها بنفســها، وهــى مبقتضــى هــذا احلــق حــرة يف تقريــر مركزهــ .1

  .منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف
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ونشري هنا إىل أن الدوائر الثالثة املذكورة سالفا تفرعت جبزئيات تولدت عنها عدة 

 .اتفاقيات وصكوك دولية هو ما سنتعرض له بالتفصيل يف الفصل الثاين من هذا املوضوع

  الفرع الثاني

  عة التزام المفروض على الدول اتجاه األقلياتطبي

لقد أثار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عموما جدًال فقهيا حول مدى متتع نصوصه   

 بقوة اإللزام من عدمها، فالبعض يرى أا متثل قيمة أدبية وسياسية، أما البعض اآلخر فأنكر 

 

 

 

ين إمنا يقوم بالضرورة على عنصرين مها التوجه األول فأكد هؤالء على أن كل التزام قانو 

  .عنصر املديونية وعنصر املسؤولية

وذلك بغية تفسري الطبيعة القانونية اخلاصة بالتوصيات الصادرة من املنظمات الدولية  

وبالتايل فهذه التوصيات تعترب ديون ال تتضمن مسؤولية ومن مث ال تسأل الدولة إذا رفضت 

من قبلتها تعذر عليها العدول عن هذا القبول، واعتربت استجابتها  االستجابة هلا بداءة، ولكن

                                                 
جلميــع الشـــعوب، ســعيا وراء أهـــدافها اخلاصــة، التصـــرف احلــر بثرواـــا ومواردهــا الطبيعيـــة دومنــا إخـــالل بأيــة التزامـــات منبثقــة عـــن  .2

وال جيــوز يف أيــة حــال حرمــان أي . لقــانون الــدويلمقتضــيات التعــاون االقتصــادي الــدويل القــائم علــى مبــدأ املنفعــة املتبادلــة وعــن ا
  .شعب من أسباب عيشه اخلاصة

علــى الــدول األطــراف يف هــذا العهــد، مبــا فيهــا الــدول الــيت تقــع علــى عاتقهــا مســئولية إدارة األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت  .3
 . م هذا احلق، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدةواألقاليم املشمولة بالوصاية أن تعمل على حتقيق حق تقرير املصري وأن حترت 
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تنفيذا اللتزام قانوين ويرتتب على ذلك املسؤولية الدولية يف حالة إخالل الدول بالتوصية اليت 

    1.قبلتها

من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  27وبناء على الكالم السابق فإن املادة 

كانت حمط حتليالت عديدة ومتباينة   2سابق، بل حىت الصياغة احلرفية للمادةأثارت اإلشكال ال

  .مردها إىل التباين والتمايز يف فهم مدلول عبارا

ال "فالبعض رأى أن االلتزام الوارد من قبل الدول يف هذا النص هو التزام سليب مفاده 

 3.قوقها الثقافية والدينية واللغويةأي امتناع الدول اليت توجد ا أقليات عن حرماا من ح" جيوز

ومعىن هذا الكالم أن جمرد االعتماد احلريف على املعىن يربز أن االلتزام املرتتب لن يكون 

  اخلاص وهذا ما أشار إليه املقرر سوى و اجب عدم عرقلة االستفادة من احلقوق املقررة

عىن السابق وبالتايل فهذه الدول إذ الحظ أن أغلبية الدول يبىن  مفهومها على امل" كابوتوريت"

  ملزمة بالسماح لألفراد املنتميـن هلذه األقـليات من االستـفادة من موروثهم الثقايف 

  

وممارسة ديانتهم والتحدث بلغتهم، ولكن ال يستتبع ذلك أن أعضاء األقليات هلم احلق 

  4.أن يطالبوا الدولة باختاذ إجراءات تتصف باإلجيابية

ال حيقق حىت مبدأ التمييز بني   27لنا احلكم أن هذا االلتزام الوارد يف املادة وبالتايل جاز 

األغلبية واألقلية، ويربز هذا احلكم أن جمرد اإلنفراد ذه املادة قد يؤدي إىل عدم االنسجام بينها 

                                                 
  .137.حممد سامي عبد احلميد، املرجع السابق، ص  1
 .39.ص ،سبقت اإلشارة إىل هذه املادة، أنظر  2
  .297.السيد حممد جرب، املرجع السابق، ص 3

4 Capotorti, op.cit., p.38. 
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ء  وبني مواد العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت هي مقررة للكل سوا

  .كانوا أغلبية أم أقلية

يتضح أا ال تشكل ضمانة كافية حلماية األقليات بصفة  27وعليه فإن املادة 

  1:وخصوصا يف إفريقيا لعدة أسباب أمهها عامة

أن مسألة التزام الدولة السليب، أي جمرد عدم املنع يأخذ يف أفريقـيا بعدا آخرا، ذلك / 1

ارة طابع إرادي، بقدر ما تفرضه وحتتمه عوامل موضوعية أن غياب الدعم املادي ليس له يف الق

و . قاهرة، جتعل الدولة عاجزة عن توفري أدىن احلاجات الضرورية لألغلبية ذاا فضال عن األقلية

إن كان هذا العامل ال يشكل أبدا حجة لتربير الوضعية املأساوية اليت حتياها بعض األقليات يف 

  .ط عليها أفريقيا من جراء القمع املسل

حالة عدم االستقرار اليت تشهدها هذه الدول واليت وجدت يف املادة الرابعة من العهد  / 2

  ، خمرجا لتربير خمالفتها التزاماا بدعوى  حالة اخلطر 2الدويل للحقوق املدنية والسياسية

  

                                                 
، 2004،جامعة اجلزائر،احلقوق  مذكرة ماجستري يف القانون الدويل ،كلية ،القانون الدويل مسالة األقليات يف إفريقيا من منظور مرابط كرمي، 1

  .34- 33.ص
 :املادة الرابعة من العهد  الدويل للحقوق املدنية والسياسية 2

لعهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود اليت يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رمسيا، جيوز للدول األطراف يف هذا ا. 1
ملرتتبة عليها مبقتضى يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى ا

  .و اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعيالقانون الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أ
  .18و  16و  15و  11و ) 2و  1الفقرتني ( 8و  7و  6ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد . 2
ملتحدة، على أية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا، عن طريق األمني العام لألمم ا. 3

  .وعليها، يف التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته. باألحكام اليت مل تتقيد ا وباألسباب اليت دفعتها إىل ذلك
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فريقية العام املهدد لوجود الدولة، والذي استلزم إعالن حالة الطوارئ يف أغلب الدول اإل

  ...).السودان، رواندا، مصر، سرياليون، الكونغو( 

أن املشهد السياسي للدول اإلفريقية يف غالبيته تعود السيطرة فيه جلماعات أقلية / 3

  .وبالتايل فهي صاحبة القرار، لذا فال جدوى من محايتها

  المطلب الثاني

  المعايير الفقهية اتجاه انتساب الفرد إلى أقلية

ل اليت ال زالت مثار جدل يف إطار موضوع األقليات ومحايتها، مسألة من املشاك  

انتساب فرد ما إىل أقلية معينة، ويف احلقيقة تباينت اآلراء إزاء هذه املسألة فاجته البعض إىل 

األخذ بتصريح الفرد عن موقفه  اجتاه أقليته، واعترب أن ذلك هو الفيصل يف هذه 

موقفه معربًا أن مميزات الفرد هي أساس انتساب الفرد إىل  وباملقابل كان لرأي آخر.القضية

و الغاية من انتساب الفرد إىل األقلية هو سعيه للحصول على احلماية اليت ال بد أن .األقلية

  .تكفلها له الدولة

وسنحاول استعراض كال املوقفني وإبراز ما هو الرأي الراجح بناءا على األدلة واملعايري 

  .ل طرفاليت تقدم ا ك

  

  

  الفرع األول

  )تصريح الفرد(المعيار الشخصي 
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ومنطلق هذا املعيار يكون من التعبري الصادر عن اإلرادة الصرحية للفرد فهذا األخري له  

كامل احلرية يف إعالن انتمائه من عدمه، فتصريح الفرد هو األساس لبناء عالقته مع األقلية اليت 

  .1يريدها

الن ونية الشخص بانتمائه ألقلية ما شريطة أن يكون هذا وبالتايل فهو يعتمد على إع

اإلعالن صادرا دون إكراه، ومبلء إرادة الشخص، فهذا اإلعالن ينبغي األخذ به للحكم على ما 

  2.إذا كان الشخص ينتمي ألقلية أم ال

إذ استغرب إمهال عامل االثنية أو الدين " كابوتوريت"وهذا األمر انتقده املقرر اخلاص 

  3.تأكيد فقط على اللغة  واالسموال

تتجلى يف أن للفرد حرية االختيار وتبعا " كابوتوريت"ولعل قيمة التصريح حسب املقرر 

لذلك فله احلق يف أن يفضـل اندماجه يف األغلبية أو يرفض احملافـظة على لغـته وثقافته وبالتايل ال 

  .اعةجيوز منعه من ذلك، بسبب التفسري الضيق ملبدأ تضامن اجلم

وشهد هذا املعيار تطبيقا له يف احلالة اليت يفتقد فيها الفرد معايريه املوضوعية ولكنه 

  يصرح بانتمائه إىل أقلية ما، من منطلق اعتناقه لدينها أو اختياره لغتها كأداة للتحدث 

  

  

  

                                                 
1 Bokatola, op.cit., p.21. 

  .29.صوائل أمحد عالم، املرجع السابق،  2
3 Capotorti, op.cit., p.15. 
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أوالتعلم، إال أن ذلك ال مينع اجلماعة حقها يف منع هؤالء األفراد من االنتساب رغبة 

  1.ها يف احلفاظ على خصائصها ودرء أي حماولة للتغلغل أو السيطرة عليهامن

وما وجه هلذا املعيار من نقد أنه معيار غري ثابت، وقد يستغله البعض حتت وطئة 

  2. الضغوط لالنـدماج يف أقليـة ما، ال عـالقة له بـها وذلك بغية  حتصيـل احلمايـة أومزايا ما

  .لي على هذا املعيار قد ال يؤدي إىل نتائج مرجوةوبالتايل فإن االعتماد الك

 الفرع الثاني

  )مميزات الفرد(المعيار الموضوعي 

فاالنتماء لألقلية بناء على هذا املعيار يتطلب توافر صفات وخصائص معينة يف 

لذا فصفة التباين  والتمايز . الشخص يعتمد عليها لتحديد مدى صدقية انتماء الفرد من عدمه

د األقليات وباقي الشعب ال بد أن تكون جلية وواضحة وذلك من حيث اجلنس والدين بني أفرا

  .ومىت توفرت هذه التباينات موعة بشرية جاز وصفها باألقلية. واللغة والثقافة

و هو يتطلب حتديد عضوية الشخص يف أقلية ما من خالل التأكد من وجود صفات 

ودها وحتققها يف الشخص نفسه، ومن ذلك عن وج فوخصائص ميـكن التحقق منها بالكش

  3.اسم الشخص و أصله واللغة اليت يتحدث ا ولغة اآلباء وكذلك دين العائلة

  

  

                                                 
 .12.مي، املرجع السابق، صمرابط كر  1
 .40.ص املرجع السابق، فوراري العيدي مجال، 2
 .29.وائل أمحد عالم، املرجع السابق، ص 3
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ويبدو أن هذا املعيار يظهر أنه حيمل يف طياته مقاربة ملا هو مطلوب إال أن ذلك مل 

  .يرتكه مبنأى عن االنتقادات اليت وجهت له

يدوه مل يعد هلا  ذلك احلضور الطاغي، واملثال معيار فبعض األسس اليت انطلق ا مؤ 

         ".      اإلثنيـة"الذي مت استبداله من قبل األمم املتحدة مبصطلح بديل هو " العرق"

، وهذا االستبدال 1950وهذا يف الدورة الثالثة للجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات يف سنة 

ية من التداخل أو االلتباس الذي ميكن أن حيدثه مع النظريات للمصطلح كان مرده إىل اخلش

  1.العرقية كالنازية مثال

لذا فإن االعتماد على هذا املعيار من شأنه أن تكون نتائجه جمانبة  للحقيقة ونتائجه 

غري سليمة، فمن ناحية االسم قد حيمل الشخص امسا شائعا ضمن األفراد األغلبية وقد 

   2.ة ومع ذلك فهو ليس من أفرادهايتحدث بلغة األغلبي

وهو ما يؤكده الواقع املعاصر من أن الفرد قد ينتمي ألقلية ما، لكنه يف نفس الوقت 

 .يستخدم لغة األكثرية كما هو حال األقلية الرببرية يف دول املغرب العريب

 الفرع الثالث

  الرأي الراجح

 ممن االنتساب إىل أقلية ما، رغكـال املعيارين مل يكن وافيا بالدرجة اليت متكن فرد 

  .احلجج اليت حاول أنصار كل موقف تسويقها

                                                 
1 Capotorti, op.cit., p.36. 

  .32.وائل أمحد عالم، املرجع السابق، ص  2
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يقرتح حال خاصا يتمثل يف أن االنتماء ألقلية ما " كابوتوريت"وهو األمـر الذي جعل 

  : 1ميكن تأسيسه على أحد األسس التالية

  : حسب تعريف مينحه القانون -1

هو الذي حيدد انتماء الفرد من عدمه كما هو احلال يف دولة النرويج، إذ أن القانون 

ويف النمسا مثال جند أن احملاكم هي املختصة يف تقرير مسألة انتماء الفرد بناءا على املعيارين 

  .، مع تفضيل املعيار الذايت يف حالة الشك)املوضوعي والشخصي(

  .أو حسب اإلرادة الشكلية اليت يبديها الفرد -2

 ...)ألصل، االسم ا(أو حسب الصفات املوضوعية  -3

و ضمن هذه املضاربات ظهر اجتاه ثالث كانت دعوته تتضمن األخذ باملعيارين معاً 

  .وليس أحدمها للوصول إىل حكم حقيقي بالنسبة لتحديد انتماء الشخص ألقلية ما

فالتصريح وحده ليس كافيا ما مل يكن مقرونا بأدلة تثبته، ومؤسس على حقائق من 

ائص املطلوبة يف الشخص إذ ال يكون مثال شخص أبيض يدعى انتماءه شأا إثبات تلك اخلص

  .إىل أقلية سوداء والعكس

وعليه فهذا التصريح ال بد أن يكون مرتكزه حقائق تثبته، وليس جمرد عبارات الرغبة يف 

   2.االندماج

                                                 
1
 Capotorti, op.cit., p.22. 

2 Bokatola, op.cit., p.24.  
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وتظهر أمهـية هذا الرأي التوفيقي يف أنه من شأنه حل ملشكل التجاذب  بني الفرد 

 . تهوأقلي

 

أي بني رغبة الفرد يف االنتماء والرفض الذي قد يتلقاه من مجاعته فال يكون للجماعة 

  .من بد سوى القبول به والتسليم له

  1.األمر الذي يرتتب عليه دخول هذا الشخص حتت ضمانات محاية حقوق األقليات

 المبحث الثالث

  األساس القانوني لحماية األقليات

رن املاضي، احتل موضوع األقليات مكانة كبرية، وارتفع سقف مع النصف الثاين من الق

االهتمام العاملي به، خصوصاً مع تزايد الصراعات الداخلية العنيفة بني األقليات  بعضها البعض 

وأصبحت مسألة األقليات بكل عناوينها ومسمياا احلاضر  أو بني األغلبية وجمموعة األقليات

إلعالم والقانون، وأصبحت احلاجة إىل محاية األقليات الشغل األقوى يف ميادين السياسة وا

و بداية لذلك كان البد من توضيح . الشاغل للهيئات احلقوقية وعلى رأسهم األمم املتحدة

 .األساس القانوين الذي تبىن عليه هذه احلماية

 المطلب األول

  حقوق اإلنسان كفرد أساس لحماية األقليات

                                                 
  .33.السابق،ص وائل أمحد عالم، املرجع  1
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موقفهم من أن النظرة حلقوق اإلنسان تنبثق من كوم أفراداً دعاة هذه االجتاه يتخلص 

وذه الفلسفة ظهر االجتاه الداعي إىل تطبيق حقوق األقليات من . يشملهم نظام احلماية

  1.خالل محاية حقوق اإلنسان بصفة  عامة

 

، نالحظ تأثــري النظـرة 1948ألنه بالنظر إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 

. فهذا النص يتضمن حقوقا لألفراد سواء كانوا أقليات أم غريها. لفردية يف محاية األقلياتا

وبالتايل يستفيد األفراد املنتمني إىل أقليات من احلقوق الواردة يف هذا اإلعالن ليس بصفتهم 

اجلماعية بل بصفتهم الفردية، فهذه الرؤية حلقوق اإلنسان تعكس مدى االعتقاد بأا متنح 

ألفراد يف كل مكان وزمان دون متييز وبغض النظر عن انتماءام العرقية أو الدينية أواللغوية أو ل

، وبالتايل خنلص إىل أن هذا اإلعالن جاء خاليا من كل إشارة إىل أن محاية حقوق ...غريه 

  2.األقليات تكون مبنظور مجاعي  

اآلتية اليت أقرها اإلعالن العاملي باملبادئ -ألفراد األقليات–ومع ذلك البد من االعرتاف 

 :3حلقوق اإلنسان

  .كل إنسان أينما وجد، له احلق أن يعرتف بشخصيته القانونية •

                                                 
 .91.حممد أمحد عبدالغفار، املرجع السابق، ص 1

2 Alain fenet ,op.cit., p.55. 

  www.hrw.org،1948ديسمرب /كانون األول  10املؤرخ يف  )3-د(ألف 217اعُتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة  3
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كل الناس سواسية أمام القانون وهلم احلق يف التمتع حبماية متكافئة  •

دون أي تفرقة، كما أن هلم مجيعًا احلق يف محاية متساوية ضد أي متييز خيل ذا 

  .د أي حتريض على متييز كهذااإلعالن، وض

ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه  •

ولكل شخص احلق يف محاية القانون من . أو مراسالته أو مساس بشرفه ومسعته

  .مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت

وحيق . لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل إقامته داخل حدود كل دولة •

  .ن يغادر أي بلد، مبا يف ذلك بلده، كما حيق له العودة إليهالكل فرد أ

لكل فرد احلق أن يلجأ إىل بالد أخرى أو حياول اللجوء إليها هرباً من  •

ما مل يكن حمكومًا جبرائم غري سياسية، أو بأعمال تناقض أغراض . االضطهاد

  .األمم املتحدة ومبادئها

رمان شخص من جنسيته لكل فرد حق التمتع جبنسية ما، وال جيوز ح •

  .تعسفاً أو إنكار حقه يف تغيريها

لكل شخص احلق يف حرية التفكري والضمري والدين ، ويشمل هذا  •

احلق حرية تغيري ديانته أو عقيدته وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم واملمارسة وإقامة 

  .الشعائر والطقوس ومراعاا سواء أكان ذلك سراً أم مع اجلماعة
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كامًال، وإىل   اف الرتبية إىل إمناء شخصية اإلنسان إمناءجيب أن د •

تعزيز احرتام اإلنسان واحلريات األساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني 

  .مجيع الشعوب واجلماعات العنصرية أو الدينية

و يشمل هذا احلق اعتناق . لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري •

ء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت اآلراء دون تدخل، واستقا

  .دون تقيد باحلدود اجلغرافية

لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات واجلماعات  •

  .وال جيوز إرغام أحد على االنضمام إىل مجعية ما. السلمية

لكل فرد احلق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة  •

ولكل شخص احلق نفسه الذي لغريه يف . بوساطة ممثلني خيتارون اختياراً حراً  وإما

و إرادة الشعب هي مصدر سلطة احلكومة ويعرب . تقلد الوظائف العامة يف البالد

عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية جتري على أساس االقرتاع السري وعلى 

  .اثل يضمن حرية التصويتقدم املساواة بني اجلميع، أو حسب أي إجراء مم

خصوصًا إذا دعت احلاجة إىل محاية حقوق  -أي االجتاه الفردي-ويستدعي ذلك 

  .األقليات من خالل محاية حقوق اإلنسان بصفة عامة

ويف هذا السياق فان احلقوق السابقة يتمتع ا كل البشر بصفتهم الفردية وليس 

و بالتايل فجميع هذه احلقوق باستثناء احلق . اجلماعية، وهذا ما ينعكس على األقليات كذلك
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يف تقرير املصري هي حقوق فردية، وغالب املواثيق واملعاهدات تتفق على أن املستفيد من هذه 

  .احلقوق واحلريات هو الفرد واملواطن

من العهد الدويل  27ويتجلى  موقفهم أكثر يف رؤيتهم  للحقوق املقررة يف املادة 

اسية، واليت يرون أا ال تعدوا أن تكون حقوقا فردية ، وذلك انطالقا من للحقوق املدنية والسي

  .وبالتايل املادة ال تتضمن حقوقا لألقلية بصفتها اجلماعية". األشخاص املنتمني لألقليات"عبارة 

يف مالحظاا الـعامة حول  1994وهو األمر الذي أشارت له جلنة حقوق اإلنسان سنة 

، وهذه املالحظة اليت تقدمت ا "متنح حقوقا خلواص"أن هذه األخرية  حيث ذكـرت 27املـادة 

، "األفراد"جلنة حقوق اإلنسان مل تزل الغموض بصفة ائية، إذ مل تنص صراحة على مصطلح 

  1.واكتفت بذكر اخلواص الذين ال يستبعد أن يفهم منهم أن يكونوا أشخاصا معنوية خاصة

لالتفاقية الدولية ملنع إبادة اجلنس "من خالل نظرم  ويؤكد أنصار  هذا االجتاه رأيهم

مما يدل على أن " اإلبادة الثقافية"يف تعدادها حلاالت  اإلبادة و أنواعها مل تتضمن  2:البشري

 2 .تقوم على أساس فردي -حسب رأيهم–حقوق األقليات 

ألمم بالتايل فإن منح حقوق فردية لألقليات قد طغى على خمتلف أعمال منظمة او 

املتحدة واملنظمات املختلفة يف أوروبا، وهذا لتخوف الكثري من الدول  من أن منح حقوق 

  .مجاعية لألقليات من شأنه أن يفسر على أنه اعرتاف هلا بالشخصية القانونية الدولية

                                                 
1 Christakis Théodore, " le droit à l’autodétermination en dehors des situations de 

décolonisation ", la documentation française, Paris, 1999, p.555. 
  www.hrw.org،1951جانفي 12،ودخلت حيز التنفيذ يف 1948ديسمرب9واملعتمدة من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  2

3 Rufin Jean Christophe, minorités, nationalités, états, Revue politique étrangère, N03, 1991, 
p.634. 

 92.أمحد حممد عبد الغفار، املرجع السابق،ص 4 
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األمر الذي قد يؤدي إىل بروز دعوات االنفصال و إنشاء كيانات مستقلة خاصة 

  3 باألقليات

تباط الوثيق الذي حياول أصحاب هذا املوقف مده بني حقوق األقليات وهذا االر 

  4وحقوق اإلنسان كفرد له ما يربره عندهم وهو كالتايل

أن االتفاقية الدولية ملنع إبادة اجلنس البشري عندما تطرقت حلاالت اإلبادة  وأنـواعها / 1

 .وم على أساس فرديمل تتضمن اإلبادة الثقافية مما يـدل على أن حقوق األقليات تق

 

أن  الدولة املعينة هي صاحبة احلق األصلي يف محاية حقوق اإلنسان داخل إقليمها / 2

وأن هلا اختصاصا استثنائيا على إقليمها ملا هلا من سيادة، ومن مث فإن أجهزا القضائية هي 

 داخل الدولة مواطنني مصاحبة الوالية على مواطنيها يف حالة انتهاك حقوق األقليات باعتباره

  .   متارس عليهم اختصاصها الشخصي واإلقليمي

وال يفهم مما سبق أن هذا املوقف ينكر جانب املطالبة اجلماعية باحلقوق الفردية واألمر  

واملتعلق   ، 1990مارس  26املؤرخ يف  167/1984كان واضحًا يف قرار جلنة حقوق اإلنسان رقم

  .1بصيادي اللوبيكون يف كندا 

باعتبارها حقوقا فردية، ميكن أن  27رت هذه اللجنة أن احلقوق املقررة يف املادة أق إذ

من طرف جمموعة أفراد يكونون  -إذا اقتضت احلاجة-تكون حمال للطعن أمام اللجنة مقدما 

 .ضحايا ملمارسات نتجت عن طريق املس حبقوقهم

 المطلب الثاني

                                                 
 40www.un.org,(A/45/40)وثيقة األمم املتحدة رقم  لوبيكون ضدا كندا ، ، 167/1984انظر الرسالة رقم  1

باعتبارها حقوقا فردية، ميكن أن  27أقرت هذه اللجنة أن احلقوق املقررة يف املادة  إذ

 من طرف جمموعة أفراد يكونون -إذا اقتضت احلاجة- تكون حمال للطعن أمام اللجنة مقدما 

 ضحايا ملمارسات نتجت عن طريق املس حبقوقهم
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  الحقوق الجماعية لألقليات أساس لحمايتها

  . هذا الفريق إىل أن فكــرة محاية األقليات مرتكز على أساس احلقوق اجلماعية هلااجته 

 1:ذلك أن األقلية يف نظرهم ال تعرف إال بإحدى املواقف الثالث

 

 

استخدام صفة ما ثقافية وجسمانية موروثة يف مجاعة ما لرتتيب مكانة أو وضع / 1

اسي، ومعاملة اجلماعة اليت تنطبق عليها هذه خاص أقل تساويا مع بقية اتمع املدين أو السي

  .الصفة عموما معاملة غري متساوية

إنكار حق مجاعة ما من الناس يف التعبري احلر عن ذاا القومية أو الدينية أو الثقافية / 2

  .على أساس من املساواة مع غريها

مبا يف ذلك إنكار حق مجاعة ما من الناس يف املشاركة يف اإلدارة شؤون بالدها / 3

املشاركة يف صياغة التوجهات العامة، اليت يتم فيها تعريف هوية الدولة واألساس القيمي تمع 

قومية أو (سياسي ما تعريفاً قوميا أو مدنيا أو دينيا واحدياً، مما يؤدي إىل استثناء مجاعات معينة 

عريف هوية الدولة واتمع من هذا التعريف وبالتايل من حق املساواة يف املشاركة يف ت) دينية

  .السياسي

أصبح االجتاه احلايل هو السائد وأصبحت النظرة  1945وبناء على ما سبق فإنه منذ عام 

اجلماعية هي النظرة الطاغية فيما خيص موضوع احلماية، واستدالال على ذلك فإن احلماية 

                                                 
  .195.هيثم مناع، املرجع السابق، ص 1
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 موعة هلا ثقافة مشرتكة جديرة املقررة لثقافة األقليات ال ميكن اعتبارها حقا فرديا بل حقا

  1.باحلماية

  2:واحلماية الدولية لألقليات تتجلى يف صورتني  1945وبالتايل فمنذ العام  

  .عقد اتفاقيات دولية بني الدول لتنظيم حقوق أقليات معينة يف مناطق معينة: األوىل 

  .حقوق اإلنسانأعمال املنظمات العاملية واإلقليمية، وغري احلكومية يف جمال : الثانية

         

 

  3: ويربر ذلك بعدة أسباب نوجزها فيما يلي     

أنه مع اية احلرب العاملية الثانية، دخل النظام السياسي الدويل مرحلة جديدة مل  -1

السيما بلدان آسيا (يسمى  بالعــامل الثالث ما يألفها من قـبل، وهي اخنراط معظم شعوب  

ا، بعد أن كانـت مستعمرات تابعة للقوى األوروبية أو   يف إطار دول خاصة )وإفريقيا

كيانات تعيش يف إطار تنظيمات قبلية أو طائفية أو إقليمية بعيدة عن طابع الدول املعاصرة 

.  

، واليت مل تتطابق يف أكثـر )دولة 150أكثر من  (قيـام عدد هائل من الدول  -2

  لة الواحدة قد تضم عدة مجاعات اثنية األحوال مع حدود اجلماعات االثنية، مبعىن أن الدو 

                                                 
  .460.السيد حممد جرب، املرجع السابق ص  1

 .19.عبد السالم بغدادي، املرجع السابق، ص  2
  .76.عالم، املرجع السابق، ص أمحد وائل 3
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ذلك ألنه من النادر جدا أن جند دوال معاصرة متجانسة متاما من الناحية اللغوية أو      

الدينية أو القومية وغري ذلك باستثناء دوليت كوريا الشمالية واجلنوبية اللتني تتمتعان بتجانس  

فإن معظم الشعوب تعاين من وجود مشاكل أما القاعدة . كامل، وبعض األمثلة النادرة األخرى

  .نابعة من وجود األقليات أو تعدد اجلماعات اإلثنية

 1979املشـروع الذي وضعته اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحـاية األقليات سنة  -3

والذي  ،"مشروع االتفاقيـة الدولية حلمايـة جمموعات األقليات الوطنية أوالعرقية "حتت اسم 

الرابعة منه على حرية جمموعات األقليات يف تنمية شؤوم االقتصادية  تؤكد املادة

واالجتماعية والثقافية، دون ما متييز مباشر أو غري مباشر يف هذه النشاطات  كما تنص 

 املادة الثامنة منه على أن جرمية إبادة اجلنس البشري ضد جمموعات األقليات

األقليات حق  15/2روع يف نص املادة كما يعطي املش.جرمية ضد اإلنسانية تعترب 

     1.اللجوء إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة لكي تقرر شرعية دعواهم يف حق تقرير املصري 

يف سياق ما سبق يرى البعض أن فرتة ما بعد اية احلرب العاملية الثانية تعد البداية       

خاصة وقد كانت تسويات احلرب العاملية  احلقيقة الهتمام التحليل السياسي بظاهرة األقليات،

  .واملشاكل املرتبطة ا الزالت ماثلة يف األذهان

فنجد الباحثني وقد اعتنوا بتحديد نطاق الظاهرة وبيان مقوماا وركائزها والتأكيد على 

أن التنوع اللغوي أو الديين أو العرقي أو القومي ال ميثل يف حد ذاته خطرا على االستقرار 

سي للدولة املعنية، إمنا يفعل ذلك تسييس هذا التنوع واختاذه سندا ملطالب معينة، ألن مثل السيا

هذا التسييس يضع الدولة أمام أحد خيارين أحدمها االستجابة هلذه املطالب اليت قد تكون 
                                                 

 .95 -94.، املرجع السابق، صرأمحد حممد عبد الغفا 1
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فاحتة الستنزاف مواردها، واآلخر إمهال هذه املطالب وتعريض استقرارها السياسي للخطر، إذا 

 1.كرت يف انتزاعها بالقوة ما ف

لذا يستفاد من الكالم السابق وهو تكريس واقع النظرة اجلماعية حلقوق األقليات، أن 

ألعضاء هذه األخرية احلـق يف استعـمال لغتهم  اخلاصة وثقافتهم و إنشاء مدارس خاصة م 

هم وإتباع تعاليمها يستخدمون فيها اللغة اليت خيتاروا، كما أن هلم احلق يف إعالن عن ديانت

وغريها من احلقوق اهلامة األخرى كحق املشاركة السياسية والعمل السياسي والنقايب و اجلمعوي 

  ...وحرية التعبري وحرية التفكري واحملاكمة العادلة 

  

  

  

  

املؤسسة هلا كانت  -األمم –ومن خالل ميثاق األمم املتحدة يتبني بوضوح أن الدول 

وهناك " …الة السائدة يف عاملنا هي أن الدول قوامها فسيفساء من الشعوب احل"واعية متامًا أن 

  2. " ...مجاعات هي األقليات لكل منها مساا اخلاصة

" حنن شعوب األمم املتحدة"وتبعًا هلذا الوعي فإن امليثاق يف أول كلمة له يتحدث عن 

األمم، وهو واع متامًا بأن  –ول رغم أن املوقعني ميثلون الد" دول األمم املتحدة"وال يقول حنن 

إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احرتام املبدأ "احلفاظ على السلم واألمن يستلزم 

                                                 
  .19.األقليات واالستقرار يف الوطن العريب، املشار إليه يف عبد السالم بغدادي، املرجع السابق، ص نيفني سعد، 1
 .01.رجع السابق، صاألمم املتحدة، امل 2
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حتقيق  و ...الذي يقتضي التسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها

ة واإلنسانية وعلى تعزيز احرتام يـلثقافحل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية وا

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعًا والتشجيع على ذلك إطالقًا بال متييز بسبب 

  1. اجلنس أو اللغة أو الدين أو اللون

ع التشجيع على احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب م

بعضهم بالبعض   ترابطوالتشجيع على إدراك ما بني شعوب العامل من  اجلنس أو اللغة أو الدين

ويكفلون تقدم هذه الشعوب يف شؤون السياسة واالقتصاد واالجتماع والتعليم كما يكفلون 

كل ذلك مع مراعاة االحرتام الواجب لثقافة هذه ،  بإنصاف محايتها من ظروف اإلساءة

  .الشعوب

باحلقوق املتساوية لألفراد والشعوب واألقليات داخل التمتع  ويف إشارة هامة نقول أن

  بية بفضل احرتام الكرامة املتأصلة يف و بية مثًال عمق الرغبة يف الوحدة األور و الدول األور 

  

وتعمق االجتاه . أعضاء األسرة البشرية واحلقوق املتساوية لألفراد والشعوب واألقليات 

ق بدون أي متييز بسبب اللغة أو الدين أو اجلنس حنو الوحدة كلما تعمق اإلقرار ذه احلقو 

بية صادقت يف وقت واحد تقريبًا على اتفاقية و وهكذا فإن الدول األور . أواألصل القومي 

  .ةبية وعلى امليثاق املتعلق حبقوق الشعوب واألقليات املختلفة داخل الدولة الواحدو الوحدة األور 

مقاربة للواقع واملنطق، وما تضمنه من تكريس إال أن هذا الرأي رغم ما حيمله من       

مستويات عليا من احلماية، إال أن ذلك مل مينع بعض الفقهاء من الدعوة بضرورة األخذ برأي 

                                                 
1 www.aphra.org 
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وسط بني االجتاهني، ألنه إذا سلمنا باالجتاه األول على إطالقه  فإننا دم نظام محاية األقليات 

   .ن بصفة عامة من أساسه اعتمادا على محاية حقوق اإلنسا

و إذا سلمنا باالجتاه الثاين على إطالقه فإن من شأن ذلك أن يهدر النظام العام للدولة 

  .وهو أمر ينايف مبادئ و أهداف األمم املتحدة

وعلى هذا األساس كان اهتمام األمم املتحدة حبقوق األقليات متعدد النواحي ومثال 

  1:ذلك

وهي جهاز فرعي  1947مييز ومحاية األقليات عام إنشاء اللجنة الفرعية ملكافحة الت* 

  .تابع  للجنة حقوق اإلنسان

إعالن حقوق األشخاص  1992لعام  135/ 74تبنت اجلمعية العامة يف قرارها  •

  : املنتمني إىل أقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية والذي نص على ما يلي

  

  .   واحلـريات اإلنسانية املعرتف ـا عامليا حـق األقليات يف التمتع بكـل حقوق اإلنسـان* 

التأكيد على أن تتمتع األقليات حبقوق خاصة ال خيالف مبدأ املساواة املنصوص عليه * 

  .يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

حق األقلية يف التمتع بكل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعرتف ا *       

  .عامليا

  
                                                 

لطبعة األوىل، أمحد أبو الوفا، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة  األمم املتحدة والوكاالت  الدولية املتخصصة، دار النهضة العربية، ا  1
 .67.، ص2000
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  الثانيالفصل 

  حقوق األقليات والحماية الدولية لها

إن صعود مشكل األقليات على السطح، وبروزه كأم نقاط بؤر التوتر القابلة لالنفجار  

كل حلظة، جعل من النظرة الدولية هلذا املوضوع تتغري بعد أن كان البعض حياول تصنيفه ضمن 

هنية السياسية اليت حتكم  هذه مشكل داخلي سببه  تلك املشاحنات اليت ترسبت نتيجة الذ

أو نتيجة رواسب تارخيية يتم استحضارها يف كل حلظة لتربير ممارسات معينة، أو نتيجة . البلدان

  .    سوء التشريع يف النظام القانوين للدولة

األقليات بصفة التدويل،  عإال أن هذه النظرة سرعان ما تغريت، واصطبغ بذلك موضو 

يكن وليد الصدفة أو ظروف عادية بل جاء بعد عدة انتهاكات مست وهذا األمر األخري مل 

حقوق اإلنسان عامة واألقليات خاصة األمر الذي أدى إىل حتوهلا من جمرد مشكلة داخلية إىل 

  .مشكلة دولية

العامل بعد اية احلـرب العاملية الثانية،  افالوعي الدويل وحالـة اهلدوء النسبية إىل شهده

تجه أكثر فأكثر إىل هذا املوضوع ال سيما مع تصاعد موجات املطالبة باحلرية جعل األنظار ت

  .والعدالة واملساواة اليت أصبحت السمة األبرز اليت تلون مطالب احلركات السياسية والقانونية

يضاف إىل ذلك أن اإلعالن العاملي اخلاص حبقوق األفراد املنتمني ألقليات قومية أوإثنية 

نية والصادر عن جلنة حقوق اإلنسان، واللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية لغوية أو دي أو

 كان هو ذروة  18/12/1992عليه من اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ   األقليات، واملصادق

   العطاء القانوين الدويل ملسألة األقليات، فهو األكثر وضوحاً وختصصاً، ويعترب ثورة



 
         
ا	 �� ا	'��

                                                     
                                               )��ق 
 ا�����ت و ا	���$� ا	�و	�� 	"�

 

 

78 

 لدويل، فهو ينص يف أحكامه على واجب احلكومات يف الدول اليتحقيقية يف القانون ا

واإلجراءات  مساعدا على محاية وتطوير ثقافتها، استصدار التشريعات: حتوي األقليات على

الضرورية لذلك، حق األقليات يف إجراء التواصل بينها وبني جمموعاا املتواجدة يف دول أخرى، 

اذ القرار فيما يتعلق بشؤوا ومبناطق تواجدها، ويف حق التدخل حق األقليات يف املشاركة واخت

للمجتمع الدويل يف محاية وإنقاذ هذه األقليات يف حال تعرضها النتهاكات خطرية يف مصاحلها 

 .وحقوقها األساسية

وهذا اإلعالن يعد يف نظر البعض انطالقة إنسانية، وخطوة يف طريق تقدم املسرية  

وإن من واجب اتمع الدويل السعي لتفعيل هذه اإلعالنات  الة واملساواة،اإلنسانية حنو العد

وذلك بتطبيق آليات عملية لتنفيذها . وعتقها من دائرة النصوص إىل رحاب الواقع والتطبيق

عليها يف خمتلف الدول، وإال فإا ستبقى حربًا على ورق، وهذه مسؤولية  وجلان مراقبة دائمة

ألمم املتحدة لتنفيذ ومراقبة تنفيذ ما تصدره من قوانني، وإال فإا ستكون  جادة تقع على عاتق ا

دون  يزرع األحالم واآلمال لدى األفراد والشعوب، ودفعهم وحتريضهم للتحرك واازفة، كمن

  1.أن تقدم هلا يد املساعدة

توضيح و بالتـايل بعد أن تبلورت معامل هذه احلقوق واكتشفت إلزامية محايتها كان البد 

 هذه املعامل، من خالل معرفة مضمون هذه احلقوق وحماولة ربطها بنصوصها القانونية وإبراز

  .اآلليات اليت متارس هذه احلقوق

فكان ذلك يتطلب إعادة تقييم ملـا هو عليه الواقع الدويل، وهو ما حناول استعراضه  

  .واإلشارة إليه يف هذا الفصل
                                                 

1 http://www.ado-world.org 
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  المبحث األول

  حقوق األقليات

كن تعريف حقوق اإلنسان بأا املعايري األساسية اليت ال ميكن للناس من دوا أن ـمي 

ن حقوق اإلنسان هي أساس احلرية والعدالة والسالم، وإن من شأن أل. يعيشوا بكرامة كبشر

  1.أن يتيح إمكان تنمية الفرد واتمع تنمية كاملةها احرتام

اع من أجل احلرية واملساواة يف كل مكان من د جذور تنمية حقوق اإلنسان يف الصر ـمتت و

يوجد األساس الذي تقوم عليه حقوق اإلنسان، مثل احرتام حياة اإلنسان وكرامته، يف  و. العامل

  .أغلب الديانات والفلسفات

، البشرية أرقتمن املشكالت اليت  اإلنساينعلى مر التاريخ  األقلياتحقوق وقد كانت 

بتقدم  إالومل يتم وضع حد هلذه املآسي . متفرقة من العامل أحناءوتسببت يف حروب وكوارث يف 

يف  اإلنسانحقوق  وانتشار مبادئ ،تبين النظم السياسية الدميقراطية ،بسط احلريات ،البشرية

   2. العامل أحناء

ومن البديهي أن ال ختتلف النظرة اإلنسانية لألقليات كجنس بشري مثله مثل باقي 

نطلق حقوقهم يكون نفس حمتوى مجيع حقوق البشر، وهذا كحقوق عامة ومن مث فإن م. البشر

  .وأخرى خاصة ختصهم كأقليات

وعليه فإن اجلانب اإلنساين البد أن يكون العنوان األبرز يف أي عالقة مع األقليات قبل  

  .احلديث عن أي استثناءات يف احلقوق ختصها كأقليات

                                                 
1   www.amnesty-arabic.org                 

 .13.املرجع السابق، ص األمم املتحدة، 2
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عد من املمكن االلتفاف حوهلا وليس من وحقـوق األقـليات هي حقوق مشروعـة، مل ي

وأن احلالة القانونية ألي أقلية ال ميكن أن ختتزل إىل . مصلحة أية حكومة مسؤولة التنكر هلا

صفة تنقص من قيمة املنتمني إليها بسبب اخلصائص اليت متيزهم عن األشخاص املنتمني إىل 

نسجم عندما تسود العدالة واملساواة يف األغلبية، فكال اجلماعتني يشكالن معا نسيج اتمع امل

  .أوصاله ويف ظل  تكريس التعددية 

  المطلب األول

  .الحقوق العامة والحقوق الخاصة

انطالقا من فكرة حقوق اإلنسان باعتبارها امتيازات تتصل طبعا بكل كائن بشري، 

املي يتمتع ا مجيع يتمتع ا اإلنسان ويضمنها القانون وحيميها، وانطالقا من اعتبارها مشرتك ع

البشر، بغض النظر عن عرقهم أو لوم أو جنسهم وهي حقوق كلية غري قابلة للتجزئة أو 

  .االنتقاص

ويكون مرتكز . ارتبطت مسـألة حقوق األقليات مبسائل حقوق اإلنسان مفهوما وممارسة 

ة، وهي ما يعرف هذه الرابطة هو  املساواة يف مجيع احلقوق املكفولة بنصوص املواثيق الدولي

  .باحلقوق العامة اليت يشرتك فيها كل البشر سواء دون متييز

  الفرع األول

  1الحقوق العامة لألقليات

                                                 
85.وائل أمحد عالم، املرجع السابق، ص 1  
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  1.وهي ما تعرف باحلقوق اليت يتساوى فيها أفراد األقليات يف التمتع ا مع باقي األفراد

  

كل الكائنات   وبالتايل فمن الثابت أن قواعد حقوق اإلنسان دف إىل محاية وتكرمي

  1.البشرية مبا يف ذلك بالضرورة األقليات

  2:وكاستطراد جانيب نشري إىل أن احلقوق العامة ختتلف عن احلقوق اخلاصة يف أمرين مها

احلقوق العامة هي اليت تتمتع ا أفراد األقليات بصفتهم أفراد الدولة اليت هم  -1

  .د األقليات بوصفهـم أعضاء يف أقليةمواطنون فيها أما احلقوق اخلاصة فيتمتع ا أفرا

احلقوق العامة يتأثر ا أفراد األقليات بصفام الفردية، إال أا ال تؤثر على وجود  -2

  . األقلية كجماعة متميزة يف الدولة

1948ومن ذلك احلقوق املقررة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر سنة 
3     

قررها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية واملتضمنة ضمن  ويضاف له مجلة احلقوق اليت

  4:احملاور التالية

احلق يف احلق يف املشاركة أيا كان نوعها سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية،  

احلق يف احلرية ، احلق بالتحرر من التعذيب واملعاملة الغري إنسانية واملهينة أو العقوبة، احلياة

                                                 
 
  .66.أمحد أبو الوفا، املرجع السابق، ص  1
 .87. ص املرجع السابق، عالم،أمحد وائل   2
 .62.أنظر الفصل األول من املذكرة ،ص 3
 2200لألمم املتحدة  ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامةالعهد الد 4

  1976www.hrw.orgمارس /آذار 23: تاريخ بدء النفاذ.1966ديسمرب/كانون  16املؤرخ يف ) 21-د(ألف 
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احلق يف ، ة الرأياحلق يف حري، احلق يف حرية االجتماع واالحتاد، احلق يف حماكمة عادلة، واألمان

  .احلق يف احلرية من التمييز، و احلق يف اللجوء، احلق يف اخلصوصية، عالج فعال

  

من  والثقافية واالجتماعية االقتصادية اخلاص باحلقوق العهد الدويلكذا ما تضمنه 

  1:حقوق أمهها

احلق يف حرية تشكيل ،  احلق يف االستفادة من التقدم العلمي ،احلق يف التعليم

احلّق يف  احلّق يف الغذاء ،احلقّ يف املسكن الالئق ،حق العمل و احلقوق أثناء العمل، عياتاجلم

احلق يف امتالك األراضي  ، احلق يف حياة عائلية، االجتماعي الضماناحلق يف ،  بيئة صّحّية

وى معيشة ـاحلّق يف مست ، أعلى مستوى ممكن إحرازه للّصّحةاحلق يف  ،املمتلكات وغريها من

  .حلق يف التنمية، وااةـاحلق يف احلي، احلق يف املياه والصرف الّصحيو   مالئم

وعلى أي حال تبقى احلقوق املكفولة للبشرية بنصوص املواثيق واملعاهدات هي ذاا 

عزهلا عنها، وبالتايل فمن حق األقليات طلب حتقيق السقف األعلى حقوق األقليات وال ميكن 

  .من هذه احلقوق، ألا حقوق بشرية تشرتك فيها مجيع ثقافات البشر

  الفرع الثاني

  الحقوق الخاصة لألقليات

ودف هذه احلقوق إىل احلفاظ على الصفة اجلماعية ألعضاء األقلية، وذلك عن طريق 

األقلية وتنمية اخلصائص املميزة هلا وجتدر اإلشارة إىل إعطاء مثل  هذه احلفاظ على وجود وهوية 

                                                 
 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  والثقافية يةواالجتماع االقتصادية اخلاص باحلقوق العهد الدويل 1

 www.hrw.org ،1976يناير /الثاين كانون  3: تاريخ بدء النفاذ، 1966ديسمرب /كانون األول  16املؤرخ يف ) 21-د(ألف  2200
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احلقوق اخلاصة ال يعد متييزا باملقارنة مع باقي السكان، بقدر ما يعد وسيلة للحفاظ على ذاتية 

  .1األقلية اخلاصة وعاداا وتقاليدها

  

احلق يف حتديد اهلوية،  احلق يف الوجود،: وهذه احلقوق تتلخص يف العناوين األربعة التالية

  .احلق يف منع التمييز، احلق يف تقرير املصري 

  : الحق في الوجود-1

ويقصد به  احلق يف وجود األقلية كجماعة متميزة يف اتمع وعدم ممارسة األعمال 

دف إىل  القضاء كليا أو جزئيا على األقلية، ويتعلق احلق يف الوجود باجلماعات وليس 

حق مجاعي وليس حقا فرديا وعليه فهو خيتلف عن احلق يف احلياة الذي هو حق  باألفراد، فهو

فردي ويعىن أساسا حبماية األفراد عن طريق منع تعدي الواقع على روح أي منهم، إال أن هذا 

  2.احلق ال ميتد إىل محاية اجلماعات مبنع التعدي الواقع عليها

األولوية  املتعلقة باألقليات وهو ما  ويعترب احلق يف الوجود كأحد أهم ااالت ذات

3"غاي مكدوغال"حاولت التأكيد عليه املقررة واخلبرية املعنية بقضايا األقليات 
.  

جيب علينا :"واألمر ذاته  عرب عنه األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف عنان بقوله 

  .4" ماعيةمحاية األقليات ألا أكثر الفئات املستهدفة بأعمال اإلبادة اجل

                                                 
 .67.أمحد أبو الوفا، املرجع السابق، ص 1
 .123.، ص1992، قانون حقوق اإلنسان، مكتبة اجلالء اجلديدة، املنصورة، بشري الشافعي 2
 E/CN.4/2006/74،www.un.org،"األقليات: تقرير بعنوان فئات حمددة من اجلماعات واألفراد"غاي مكدوغال،  3
  .  17.ملشار إليه يف التقرير السابق صوا مبناسبة الذكرى العاشرة لإلبادة اجلماعية اليت حدثت برواندا 2004خطاب كويف عنان يف أفريل  4
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ومن االتفاقيات اليت كفلت هذا احلق هي اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة 

من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، واليت تعترب اليوم كمرجع  1948عليها اليت صدرت سنة 

بالرغم من وما مييز هذه االتفاقية أنه .أساسي ألي معاهدة أو قانون مضموما احلق يف الوجود

عدم إشارا الصرحية لألقليات إال أن املادة الثانية منها أحيت فكرة اجلماعات القومية أو 

العرقية أو الدينية، فاألمر يتعلق حبماية اجلماعات اإلنسانية سواء  أكان يصدق عليها وصف 

    1أقلية أم ال

ستها هذه االتفاقية وبالتايل تستطيع األقليات االستفادة من إجراءات احلماية اليت كر 

  2.لضمان وجودها

وضمن هذا اإلطار نشري إىل أن اإلعالن العاملي بشأن األشخاص املنتمني إىل أقليات 

، قد أكد يف مادته األوىل على قيام الدول كل يف 3قومية أو إثنية وإىل أقليات لغوية أو دينية

  4.إقليمها حبماية وجود األقليات

                                                 
يا على وحسب أحكام املادة الثانية من االتفاقية بقصد بإبادة اجلنس البشري أي فعل من األفعال اآلتية ،واليت ترتكب بقصد القضاء كليا أو جزئ 1

  :مجاعة بشرية بالنظر إىل صفتها الوطنية أو اجلنسية أو الدينية 
  .قتل أعضاء هذه اجلماعة *
  .أو نفسيا ااالعتداء اجلسيم على أفراد هذه اجلماعة جسماني*
  .إخضاع اجلماعة عمدا لظروف معيشية من شأا القضاء عليها ماديا كليا أو جزئيا*
  .اختاذ وسائل من شأا إعاقة  التناسل داخل هذه اجلماعة *
  .نقل الصغار قسرا من مجاعة إىل مجاعة  أخرى*

2 Bokatola, op.cit. p.170. 

 www.hrw.org ،1992ديسمرب،  18واملؤرخ يف  47/135اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألم املتحدة رقم  3 
  : جاء يف نص املادة ما يلي 4
ة واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة على الدول أن تقوم، كل يف إقليمها، حبماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية والديني .أ

  .بتعزيز هذه اهلوية
 .تعتمد الدول التدابري التشريعية والتدابري األخرى املالئمة لتحقيق تلك الغايات. ب
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ة لألقليات شرط بديهي وضروري لتمتعها ببقية احلقوق، إذ أنه واحلـق يف الوجود بالنسبـ

بالقضاء على األقلية فإن ذلك يعين أن احلقوق املعطاة هلا مل يعد هلا معىن، إذ أن هذه احلقوق 

  1"ةوجود األقلي"ستكون منعدمة احملل وهو 

و نقصد به حق األقلية يف أن حتدد هويتها من خالل : الحق في تحديد الهوية-2

  .خصائصها املميزة واليت قد تكون خصائص ثقافية أو لغوية أو دينية

من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية تعترب األساس القانوين الوحيد حلق  27واملادة 

األقلية يف حتديد هويتها، وقد نصت هذه املادة على ثالثة حقوق لألقليات وهي حق األقليات 

قلية يف اإلعالن عن دينها وممارسة شعائرها وحق األقلية يف استخدام يف التمتع بثقافتها وحق األ

  2.لغتها

هم األفراد املنتمني  27إال أنه جتدر اإلشارة إال أن أصحاب احلقوق الواردة يف املادة 

  3.لألقليات وليس األقليات نفسها، فالقانون الدويل ال يعرتف لألقلية بالشخصية الدولية

  :نسبة حلق األقلية يف حياة ثقافية خاصة بال :أوال         

يف حقيقة األمر فإن هذا احلق يثري الكثري من الغموض، نظرا لوضع هذا احلق جبانب 

و        اللـغة والـدين، األمر الذي يوحي أن هذين العنصرين ال يدخالن يف جمال الثقافـة خاصة

قشات احلامية اليت دارت أثناء صياغة تعود جذور هذا اإلمهال يف توضيح هذا اإلشكال إىل املنا

  فهذه التحفظات تعكس مدى  ، وبالتايل1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 

                                                 
  .92.وائل أمحد عالم، املرجع السابق، ص 1

   39سبقت اإلشارة إىل مضمون هذه املادة يف الصفحة  2
  .181.، صالسابق ععالم، املرج أمحد وائل  3

3 Capotorti, op.cit., p.150.                                                                                                            
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باملادة هي االثنية والدينية واللغوية، وذكر هذه احلقوق اللغوية  ةو أن األقليات املعني

قليات األخرى ليس هلا والدينية ميكن فهمه على أنه مقتصر فقط على األقلية االثنية، فهل األ

  3احلق؟ 

و تعود جذور اإلمهال يف توضيح هذا اإلشكال إىل املناقشات احلامية اليت دارت أثناء 

، و بالتايل فهذه التحفظات تعكس مدى 1948صياغة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 

  14:مشاعر القلق احمليطة بفكرة احلقوق الثقافية وذلك لألسباب التالية

تثري احلقوق الثقافية حججا عن النسبية الثقافية وهي حجج تستخدم  قد -1

  .الثقافة للدفاع عن انتهاكات حقوق اإلنسان

يصعب التعريف اإلجرائي ملفهوم احلقوق الثقافية ألن هذه احلقوق مرتبطة  -2

 .مبفهوم الثقافة وهو هدف متحرك

ه االهتمام يوج" كماليات"احلقـوق الثقافية كانت يف نظر حمرري اإلعالن  -3

 .إليها بعد إحقاق احلقوق األخرى

تثري احلقوق الثقافية ذاك الطيف املخيف من اهلويات اجلماعية الذي  -4

  .خيشى بعض الناس من أنه يهدد الدولة القومية

ونظرا للمكانة اليت حيتلها املوروث الثقايف عند األقليات،كان للمنظمات الدولية       

  .أن أولت اهتماما ذا املوضوع وعلى رأسها منظمة اليونيسكو

                                                 
4

 www.un.org/arabic/esa/hdr/2004،"احلرية الثقافية يف عاملنا املتنوع"والذي صدر بعنوان  2004البشرية لعام  ةتقرير التنمي 
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يف اتمعات " التنوع الثقايف"فلطاملا تكررت مطالبها لتكريس ما يصطلح عليه ب      

وبني الشعوب، وهو األمر الذي ترجم من خالل اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف 
1   

  :به حسب ما جاء يف االتفاقية يقصد" التنوع الثقايف"و مصطلح 

تعدد األشكال اليت تعرب ا اجلماعات واتمعات عن ثقافتها، و أشكال التعبري هذه " 

  .يتم تناقلها داخل اجلماعات واتمعات وفيما بينها

وال يتجلى التنوع الثقايف فقط من خالل تنوع أساليب التعبري عن الرتاث الثقايف للبشرية  

  ى أيضا من خالل تنوع أمناط إبداع أشكال و إثرائه ونقله بواسطة أشكال، بل يتجل

التعبري الفين وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع ا، أيا كانت الوسائل والتكنولوجيات   

   2"املستخدمة ففي ذلك 

ولعل التعريف السابق يستفاد منه أن هذا احلق يتضمن نشر املؤلفات واإلبداعات،      

تشجيع ثقافة  األقليات من خالل تسهيل انشاء جمالس ترمجة الكتب إىل لغة  األقليات، 

الفنون، إقامة النشاطات واملهرجانات واملعارض وكذا تشجيع الفولكلور اخلاص بتلك 

اجلماعات، تسهيل وسائل التواصل وتبادل الثقافات خصوصا ما ارتبط  مع اجلماعات ذات 

  .املوروث اللغوي والديين املشرتك

                                                 
      www.unesco.org،2007مارس  18،ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2005أكتوبر 20اعتمدها املؤمتر العام لليونيسكو بتاريخ  1
  .السابقة املادة الرابعة من االتفاقية 2
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جيسد املسامهة يف التماسك " التنوع الثقايف"يات من خالل إقرار لذا فاحرتام حقوق األقل

1.االجتماعي، ويعزز الظروف الكفيلة باالستقرار السياسي واالجتماعي والسلمي 
 و           

  2:وتتمثل فيما يليالثقافية  لتكريس التعدديةبناء عليه تشكل املسائل التالية قاعدة 

 النسبية دةاجلِ الثقافية ليست ظاهرة جديدة على الرغم من اإلقرار بأن التعددية *         

ذلك أن وترية التعددية الثقافية حادة وجتربتها مكثفة يف القرن احلادي والعشرين، ومل . مصطلحلل

  .تسلم من تأثريها إال جمتمعات وبلدان قليلة جدا

 ليست التعددية الثقافية مسألة اختالف فحسب، كما أا تُفهم على غري*  

حقيقتها عندما جيري السعي إىل حتقيقها كسياسة تقوم على فصل جمتمعات حملية معينة 

  .وعزهلا

  إمنا هي جزء من خارطة الطريق و . هدفا يف حد ذاا التعددية الثقافيةليست  •

  

سياقات مرتبطة التعددية الثقافية تندرج دائما يف  حنو جمتمع متحضر، كما أن رحلة

هي جتارب  على سبيل املثال فتجارب التعددية الثقافية يف بريطانيا. حمددةبأماكن وجتارب ثقافية 

وختتلف عن مثيالا يف بلدان أخرى مثل كندا أو أسرتاليا أوماليزيا أو  ،نفرد ا بريطانيات

  .اإلمارات العربية املتحدة

تقع احلاجة امللحة إىل إدارة التنوع على مجيع مستوياته يف صلب التعددية * 

ة تتعلق ـفالتعددية الثقافي ومن مث اال،قافية، ويضطلع التعليم بدور بالغ األمهية يف هذا الث
                                                 

 .19.غاي مكدوغال،املرجع السابق،ص 1
  www.mce-ad.org ،   يف القرن احلادي والعشرين ثقايفالتعددية الثقافية والتواصل ال ،إلدر اللورد 2
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الف واحرتامه املتبادل،  وبضرورة إجياد أرضية مشرتكة ـبول املتبادل لالختـيف آن معا بالق

  .لذلك

ال تتطلب التعددية الثقافية التسامح مع اآلخرين فحسب، بل تستلزم أيضا إجياد * 

  .       بني اتمعات احمللية واألفراد على مجيع مستويات اتمعثقايفل التعاون والتواصل السب

  :احلق يف إعالن وممارسة الشعائر الدينية اخلاصة : ثانيا 

  1: ويندرج ضمن هذا احلق 

  .حرية أداء الشعائر واملناسك الدينية •

 .ان أخرىعدم اإلكراه على تبين عقائد أخرى أو ممارسة شعائر أدي •

 .احلق يف إقامة أماكن للتعبد ومدارس دينية لتلقي معتقدام •

  

اإلعالن العاملي بشأن القضاء على مجيع أشكال "وهذه احلقوق وردت مفصلة يف     

 . 2"التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين واملعتقد

ضرورة محاية و  واملادة السادسة منه كانت واضحة اإلشارة إىل موضوع اجلماعات و   

  3.احرتام معتقدها الديين

                                                 
1 Capotorti, op.cit., p.79. 

   www.hrw.org،1981نوفمرب /تشرين الثاين 25املؤرخ يف  36/55ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  اعتمد 2
  

  :لفكر أو والوجدان أو الدين أو املعتقد، فيما يشمل، احلريات التاليةيشمل احلق يف حرية ا 3
  حرية ممارسة العبادة أو عقد االجتماعات املتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن هلذه اإلغراض،) أ(
  حرية إقامة وصيانة املؤسسات اخلريية أو اإلنسانية املناسبة،) ب(
  مال القدر الكايف من املواد واألشياء الضرورية املتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،حرية صنع واقتناء واستع) ج(
  حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه ااالت،) د(
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  :احلق يف استعمال اللغة اخلاصة : ثالثا 

  1:وبدوره فهذا احلق يتفرع جلملة حقوق أمهها

  .حق استعمال هلجات األقليات أثناء ممارسة نشاطهم  -1

حق إقامة وسائل إعالم خاصة ا، ومن مث يكون هلا احلق يف النشر واإلعالن  -2

 .بلغتها اخلاصة

 .ق يف إنشاء مدارس يتم فيها تعلم لغة األقليةاحل -3

  

  

  

الدول االعرتاف باهلويات  الثقافية " غاي مكدوغال" على هذا األساس طالبت املقررة

للناس، وذلك بضرورة  أن يكونوا أحرارا يف التعبري عن هويام دون التعرض للتمييز ضدهم يف 

   2.املناحي األخرى من حيام

                                                 
  حرية تعليم الدين أو املعتقد يف أماكن مناسبة هلذه األغراض،) هـ(
  ، من األفراد واملؤسسات،حرية التماس وتلقى مسامهات طوعيه، مالية وغري مالية) و(
  حرية تكوين أو تعيني أو انتخاب أو ختليف الزعماء املناسبني الذين تقضي احلاجة م لتلبية متطلبات ومعايري أي دين أو معتقد،) ز(
  حرية مراعاة أيام الراحة واالحتفال باألعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده،) ح(
  .ة وإدامة االتصاالت باألفراد واجلماعات بشأن أمور الدين أو املعتقد على املستويني القومي والدويلحرية إقام) ط(

 
1Deverennes  fornanel, "Parler ou non parler :les droits de personnes appartenant à des 

minorités linguistique ", E/CNU/sub.2/A.5/1997.Genève  

  16.،ص2004لبشرية لعام تقرير التنمية ا 4
  .28.غاي مكدوغال، املرجع السابق، ص 2

ة يف بناء جمتمعات أكثر اندماجا اعتربها و نظرا لألمهية اليت حيتلها موضوع احلرية الثقافي

 4 جزء حيوي من التنمية البشرية ألا متكن اإلنسان من اختيار هويته -احلرية الثقافية -التقرير
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الدولية اليت حتمي حقوق الطفل تلزم الدول باختاذ اخلطوات الضرورية  كما أن االتفاقيات

من  30للقضاء على املمارسات التقليدية أو الثقافية الضارة باألطفال وهو ما نصت عليه املادة 

  1989.1اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

 اختيار لذا فحماية اهلوية الثقافية واالجتماعية وتعزيزها، مبا يف ذلك حق األفراد يف

وحق تلك اجلماعات يف                 .اموعة االثنية أو اللغوية أو الدينية اليت يرغبون يف االقرتان ا 

غاي "إثبات هويتـها اجلماعيـة ورفض الذوبان قسـرا، كل هذا كان حبسب رأي املقـررة 

  2.من االهتمامات الواسعة لألقليات يف مجيع أحناء العامل" مكدوغال

بناءا على ما سبق  فما على هذه الدول  سوى توفري التدابري اليت تسهل متتع األقليات و 

حبقوقها الواردة يف هذه املادة، لذا  فهذه األخيـرة مطالبة بأال تتدخل بأي  قانون يعيق حق 

ذه األقلية يف ممارسة دينها أو ثقافتها أو لغتها، وكذا توفري الظروف اليت تؤدي إىل جعل ممارسة ه

  .احلقوق يف استطاعة مجيع أفراد األقلية

  

  

  

  :الحق في منع التمييز -3

                                                 
،تاريخ بدء  1989نوفمرب  20املؤرخ يف  44/25اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1

  www.hrw.org ،1990  ديسمرب 02النفاذ 
توجد ا أقليات اثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليني ، الجيوز حرمان الطفل املنتمي لتلك  يف الدول اليت:"وجاء يف نص املادة  

  ".ل لغتهاألقليات أو ألولئك السكان األصليني من احلق يف التمتع مع بقية أفراد اموعة بثقافته،أو االجهار بدينه،وممارسة شعائره،أو استعما
  .08.جع نفسه ،صغاي مكدوغال، املر  2
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. نص ميثاق األمم املتحدة على مبدأ عدم التمييز وتكرر هذا التأكيد يف أكثر من مادة 

  .بداية من الديباجة وإىل حمطات كثرية من مضمون هذا امليثاق كلها أقرت مبنع التفرقة والتمييز

واد مرجعا لعدة اتفاقيات دولية عقدت هلذا الغرض، ونظرا وبذلك أصبحت هذه امل

جاء واسعا ومتضمنا " التمييز العنصري"لالرتباط الوثيق بني األقليات وهذا املوضوع فإن تعريف 

لكل األعمال التمييزية سواء كانت قصدية أم ال، وسواء تقرر جناحها من عدمه، بل األكثر من 

ت اليت ميكن أن تعترب أقليات فال يهم الباعث على التمييز ذلك فإن التعريف غطى كل اجلماعا

االتفاقية الدولية للقضاء "وهذا ما تضمنه تعريف . مادام يوجـد على أرض الـواقع متييـز فعلي 

أي تفرقة "واليت عرفت التمييز يف مادا األوىل على أنه  1"على مجيع أشكال التمييز العنصري

لية على أساس العرق أو اللون أو واقعة امليالد واألصل اإلثين أو أو استثناء أو تقييد أو أفض

العرقي واليت يكون غرضها أو أثرها إبطال أو إفساد االعرتاف أوالتمتع أو ممارسة حقوق اإلنسان 

واحلريات األساسية على قدم املساواة يف ااالت السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو 

  ".جمال آخر من ميادين احلياة العامة الثقافية أو يف أي 

أن العديد من انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية " غاي مكدوغال"وترى املقررة 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية تقوم على التمييز والعنصرية و اإلقصاء على أساس اخلصائص 

  2.الضحية  ةاالثنية أو الدينية أو القومية أو العرقية للمجموع

ويف غالب األحيان ما يكون انتهاك حقوق األقليات مرتبط بالتمييز القائم على أساس 

، إذ 2004اهلويات العرقية أو اللغوية أو الدينية، وهو ما ذهب إليه تقرير التنمية البشرية لسنة 

                                                 
كانون   21املؤرخ يف ) 20-د(ألف  2106اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  1

 www.hrinfo.net،1969يناير /كانون الثاين  4: بدء النفاذ ختاري1965ديسمرب، /األول
  .08.غاي مكدوغال، املرجع السابق ،ص 2
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مليون فرد من األقليات عرضة للتمييز نتيجة سياسيات متييزية  750أكد هذا األخري وجود 

واليت رأى التقرير أا نادرا ما . ة مباشرة خصوصا يف جماالت الصحة والتعليم والدخلحكومي

تكون مستويات التنمية البشرية أو تقدماا موزعة بصورة عادلة يف بلد ما، ويف أحيان كثرية 

  1مل جمموعات دينية وعرقية ولغوية

فقر خصوصا تلك اليت وتربز الصورة السابقة بوضوح يف أن احتمال تعرض األقليات لل

تواجه متييزا أو اقصاءا على نطاق واسع أكرب بكثري من احتمال أن تتعرض له جمموعات 

والوقائع بديهية ودامغة، فأفقر الطوائف يف كل منطقة تقريبا هي األقليات املعرضة للتمييز .أخرى

  .أو العنف أو اإلقصاء منذ أمد بعيد

رد النقص يف الدخل أو الكفاح اليومي لتأمني ويشمل الفقر يف هذا السياق أكثر من جم

الكفاف، إذ أن اتمعات احمللية الفقرية عادة ما تكون أقل قدرة على املشاركة الفعالة يف  صنع 

القرار السياسي، أو الوصول إىل آليات العدالة عند انتهاك حقوقها، كما تعاين عدم املساواة مع 

  2اية الصحية وفرص الشغل وحيازة األراضيغريها يف احلصول على التعليم والرع

جمال التعليم على سبيل املثال جند أن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  ففي

1960أقرت اتفاقية ملنع التمييز يف جمال التعليم يف سنة " اليونيسكو"
واملادة األوىل منها   . 3

   .كانت واضحة اإلشارة و الداللة ملوضوع اجلماعات

  

                                                 
  .35.،ص2004تنمية البشرية للعام تقرير ال 1
  .13.غاي مكدوغال، املرجع السابق، ص 2
  www.unesco.org، 1962ماي  22ودخلت حيز التنفيذ يف 1960ديسمرب  14صادق عليها املؤمتر العام لليونيسكو يف  3
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وهو ما يعين أن األقليات باعتبارها مجاعة ال جيوز أن تكون عرضة للتمييز يف جمال 

   1.التعليم

اإلعالن العاملي بشأن القضاء على مجيع أشكال "ويف جمال املعتقد الديين جند أن 

، اعترب التمييز يف هذا اإلطار هو كل 2"التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين واملعتقد

أو استثناء يقوم على أساس الدين أو املعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص ميز 

االعرتاف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع ا أو ممارستها على أساس من 

  3.املساواة

اإلعالن األخري جند أن البعض يعتربه صورة تعكس مدى إمعان اموعة الدولية يف  و

ألن أمهية هذا اإلعالن . ء على التمييز العنصري بكافة أشكاله ومهما كان مصدرهسعيها للقضا

تكمن يف كونه يعاجل انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان واليت تتخذ أحيانا مظهر جرائم ضد 

  4.اإلنسانية، األمر الذي يتعرض معه السلم و األمن الدوليني للخطر

   

                                                 
  :ال جيوز : وجاء يف نص املادة مايلي  1 

  أي شخص أو مجاعة من األشخاص من االلتحاق بأي نوع من أنواع التعليم حرمان *
  .أو يف أي مستوى

  .تقييد أي شخص أو مجاعة من األشخاص بنوع معني من التعليم أدىن مستوى من سائر أنواع التعليم األخرى*
غري تلك اليت جتيزها أحكام املادة الثانية من هذه إقامة أو االحتفاظ بأنظمة أو مؤسسات تعليمية منفصلة ألشخاص أو جلماعة من األشخاص *

  .االتفاقية
 .معاقبة أي شخص أو مجاعة من األشخاص بظروف تكون غري متمشية مع كرامة اإلنسان* 

  .85.سبقت اإلشارة إليه يف ص 2
  .cd اRUbن 2/2اXIJدة 3
  .281.ان، دار الكتاب اجلديد، الطبعة الثانية، بريوت، دون سنة طبع، صساسي سامل احلاج، املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب الزمان واملك 4
  .08.املرجع السابق ، ص غاي مكدوغال، 5
  

من أن العديد من انتهاكات احلقوق املدنية " غالغاي مكدو "وهو ما تؤكده املقررة  

والسياسيـة واالقتصادية واالجتماعـية والثقافية تقوم على التمييـز والعنصرية و اإلقصاء على أساس 

 5الضحية  ةاخلصائص االثنيـة أو الدينية أو القومـية أو العرقـية للمجموع
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تؤيد االنفصال والتمييز، كما أن مناهضة انطالقا من أن حقوق األقليات  ال      

  التمييز باعتباره مطلب هام يف نظر األقليات، إال أن ذلك يف حد ذاته ال يعد ضمانة كافية    

  

انطالقا من أن حقوق األقليات ال تؤيد االنفصال والتمييز، كما أن مناهضة التمييز 

  .ذاته ال يعد ضمانة كافيةباعتباره مطلب هام يف نظر األقليات، إال أن ذلك يف حد 

حقوق األقليات ال تقتصر فقط على مناهضة التمييز بل تشمل القضايا املتعلقة  ألن 

باجلهات اليت قد تسعى لتعزيز هويتها وصوا، و ال ميكن أن تكون هناك مساواة حقيقية ما 

زيا مع احلفاظ على مل تتح لألقليات فرصة املشاركة التـامة والفعالة يف مجيع مناحي احلياة  توا

  1.هويتها

وبنظرة عامة يف  بعض مناطق  العامل جند أن بعض األقليات تعاين من التمييز 

  .واالضطهاد بدرجات متفاوتة، ويف قطاعات اتمع املختلفة من سياسية،اجتماعية،واقتصادية

   2:ومن أمثلة األقليات اليت تعاين من هذه األوضاع السيئة جند

من تعداد  % 17.6واليت تشكل ما يربو على :يف اهلند األقلية املسلمة •

السكان هناك، وتتعرض هذه األقلية لشىت مظاهر التمييز واالضطهاد من مجاعة 

ذلك فضال عن جلوء السلطات اهلندية املستمر إىل استخدام العنف .اهلندوس األغلبية

 .بشىت صوره يف مواجهة املسلمون يف والية جامو وكشمري

                                                 
 .20.غاي مكدوغال، املرجع السابق، ص 1
 .91- 90.أمحد وهبان ،املرجع السابق، ص 2
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يف الصني، والذين يعانون من االضطهاد ) سكان التبت(تبتية األقلية ال •

والتمييز يف شىت ااالت االجتماعية والسياسية والثقافية من جانب مجاعة اهلان اليت 

 .متثل مجاعة األغلبية يف الصني

  

 

األقلية التاميلية يف سريالنكا، واليت تسكن اإلقليم الشمايل والشرقي من  •

) األغلبية(، حيث  مينح الدستور السريالنكي، الطائفة السنهالية )ااقليم جافن(اجلزيرة 

كافة االمتيازات، إذ تعترب لغتها هي اللغة الرمسية للبالد جبانب االجنليزية، وخبالف ذلك  

 .حيرم التاميل من كافة حقوقهم السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية

ن أقليات تتمتع باملساواة مع األغلبية كاألقلية وباملقابل نشري هنا إىل مناذج أخرى م

الفرنسية يف كندا، واليت ختتلف عن باقي الشعب الكندي من حيث الساللة واللغة ، وهي تقطن 

   1.إقليم كيبيك

باإلضـافة إىل أقليات سويسرا وبلجيكا وأقليات الدولة املاليزية وهذه األخرية تعد   

لمي من مجيع النـواحي مبا فيها اجلـانب العقائدي، فماليزيا تعد النموذج املتمـيز يف التعايش الس

   .مثاال متميزا للتنوع الفكري والديين والسياسي 

وتكاد تكون الدولة اإلسالمية الوحيدة اليت ا أقليات غري مضطهدة، كما أا الدولة 

انتحارية أوحروب اإلسالمية الوحيدة اليت ال يوجد فيها إرهاب أو سيارات مفخخة أو عمليات 

                                                 
 .92.أمحد وهبان ،املرجع نفسه، ص 1
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داخلية بني طوائفها وذلك لتبنيها خيار الدميقراطية وخيار التسامح العقائدي واليت جتلى من 

   .خالل حرية الديانة واملعتقد 

و هو ما جعل القانون الدويل يسعى لتحقيق التكامل بني األغلبية واألقلية يف الدولة 

  .الواحدة وذلك عن طريق منع التمييز

ياسة التكامل دف إىل توحيد اجلماعات املختلفة واحملافظة على هويتها سيما و أن س

  . اخلاصة يف وحدة واحدة

  

  1:و دف سياسية التكامل من خالل منع التمييز إىل حتقيق أمرين مها

  .احرتام كل أشكال االختالفات العرقية الواضحة  -1

كانت مجاعتهم ضمان نفس احلقوق والفرص واالمتيازات لكل املواطنني أيا   -2

  . اليت ينتمون إليها

وإذا حاولنا تقييم الواقع احلقيقي فإن املنظمات الدولية استطاعت حتقيق تقدم يف جمال 

منع التمييز بكل أشكاله، غري أن هذا التقدم جيب أال يعترب خامتة املطاف، ألن التمييز ليست 

أحيانا مسألة حياة أو موت مسألة نصوص قانونية، وإمنا هو طريقة تفكري وأسلوب حياة و 

  2.بالنسبة لبعض اجلماعات

  الحق في تقرير المصير -4

                                                 
  .149.وائل أمحد عالم، املرجع السابق، ص 1
واإلقليمية،  د شريف بسيوين وحممد سعيد الدقاق وعبد العظيم وزير، منع التمييز ومحاية األقليات يف املواثيق الدولية، دراسات حول الوثائق العلميةحمم 2

  .322.، ص1989الد الثاين، دار العلم للماليني، الطبعة األوىل، جوان 
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بعض أنه عندما ذكر ميثاق األمم املتحدة حق الشعوب يف تقرير مصريها مل يكن  يرى

فمشكلة . القصد إعطاء هذا احلق لألقليات ملفهوم انفصاهلا عن الدولة، وتكوين دولة مستقلة

داد امليثاق ومل تكن حمل نقاش ونظر من جانب الدول عند وضع األقليات مل تبحث عند إع

   1.امليثاق

وهذا ما أكدته هذه الدول عند وضعها للمادة األوىل من اتفاقييت حقوق اإلنسان 

العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية، والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية (

حق تقرير املصري وعلى ضرورة أال حيدث خلط بني هذا احلق  واللتان نصتا على ). 2والثقافية

  .وحقوق األقليات

وأن حق تقرير املصري جيب أن ال ميارس على حنو حيطم وحدة األمة أو يقسمها وصيغت 

من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على حنو ال يتعارض مع هذا املفهوم وال  27املادة 

  3. االنفصاليتضمن أي حق لألقلية يف

نظرة يكون منطلقها وضوح كيفية . لذا ال بد أنه ينبين التعاطي مع هذا احلق بنظرة موازنة

التعامل مع هذا احلق وذلك على أساس أن التمتع حبق املصري يكون لعموم الشعب أقلية 

فالشعب كله عليه أن يناضل من أجل حتقيق هذا املكسب، وهذا الفهم هو ما حتاول . وأغلبية

ألنه إذ فهم حق تقرير املصري على أنه حق االنفصال عن الدولة فإن األمر . الدول أن تتبناه

يتحول إىل طابور خامس ويصبح الصراع هو سيد املوقف بدل التعايش السلمي الذي ترجوه 

  . الدول والشعوب

                                                 
  .198.ص املرجع السابق، عالم، أمحد وائل  1

  

2
 . Xxy.53رة إsItd uJن اXIJدcqr ، أHno اklmJ اjول ، صefTg ا 

  .10.ص القاهرة ، دار النهضة العربية، ،)حق الشعوب يف تقرير املصري (جعفر عبدالسالم، من أوراق القضية الفلسطينية  3
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ث و سنحاول التفصيل يف هذا املوضوع بكل جوانبه وإبراز الصورة احلقيقية له يف املبح

  .الثالث من هذا الفصل

  المطلب الثاني

  مطالب األقليات

مما ال شك فيه أن مطالب األقليات خمتلفة وليست كلها واحدة، فمنطق املطالبة لكل 

  أقلية خيتلف باختالف وضعها السياسي أو االجتماعي أو الثقايف أو اجلغرايف وتتزايد هذه 

متركزها اجلغرايف وهو ما يصطلح عليه التباينات أكثر يف مطالب األقليات املختلفة يف 

  .باألقليات املتشتتة واألقليات املركزة

  الفرع األول

  مطالب األقليات المشتتة

األقليات املشتتة على أا األقليات اليت يتوزع أفرادها يف إقليم الدولة " بال سرود"عرف 

  1.الواحدة أو أقاليم عدة دول

هو احلرية واملساواة مع باقي الشعب خصوصًا وأن  والعنوان األبرز ملطالب هذه األقليات

هذه املطالب غالبا ما حتاول اجلماعات األقلية إرجاعها إىل واقع الظلم واحلرمان واالنتهاكات 

  .    اليت يتعرضون هلا

  2:وتتلخص مطالب هذه األقليات يف نقطتني رئيسيتني مها

                                                 

1 Yves Plasseraud, "les minorités", éditions Montchrestien, Paris, 1998, p.55. 
2 Bokatola, op.cit., p.26.  
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ها وعدم قطع عالقاا بتارخيها احلفاظ على هويتها من خالل احلفاظ على تراث :أوالً  

  .وتوفري اجلو املناسب ملمارسة شعائرها التعبدية وعاداا وتقاليدها

محايتها من كل ضرر أو عنف تتعرض له على مستواها الشخصي أو على حقوقها  :ثانيا

  .وحرياا

ت  ووفق هذا الفهم فإن األقليات غالبا ما تسعى للمطالبة  بإدراج لغتها يف كافة جماال

  1.احلياة السياسية والثقافية وذلك يف الصحافة واإلدارة أو غريها

  

إال أن الواقع حيدث بغري ذلك، فتوفري لغات األقليات ال يزال أمر غائب يف التعليم 

الرمسي بالنسبة ملناهج الدراسة أو استعماهلا يف األنشطة السياسية، شأن ذلك شأن النشاط 

  .بل إن املوقف تشدد أكثر خصوصا مع األقليات الدينية احلزيب والتمثيل يف الربملان،

ودينية جند أن دستورها ال يفرد عناية خاصة هلذه 2فرتكيا مثًال كدولة ذات أقليات عرقية  

  .األقليات فهي تكاد تكون شبه مغيبة

منه هي املادة الواحدة اليت تعىن حبقوق األقليات وإن كان ذلك بصورة غري  10فاملادة 

إذ تنص تلك املادة على املساواة جلميع األشخاص أمام القانون دون أي متييز بصرف مباشرة 

النظر عن اللغة أو العرق واللون أو اجلنس أو الرأي السياسي أو املعتقد الفلسفي أو الديين أوأي 

وخالفا هلذه املادة ال توجد قوانني حلماية األقليات أو أي ضمانات للحيلولة . معطيات أخرى

  3.تعرضها للتمييزدون 
                                                 

1 Ibid., p.26. 
  .األقلية الكردية مثال هي منوذج لألقليات املشتتة فهم يتواجدون يف تركيا والعراق وإيران 2
 www.diwanalarab.comخالد سليمان، مسرية حقوق الدينية يف تركيا،     3
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وبالتايل فالواقع الدويل يربز أن غالب األقليات اليت هي من هذا النوع عرضة لالضطهاد 

السياسي، وما نسمعه من دعاوى عن وجود محاية هلذه األقليات هو من باب االستهالك 

  . السياسي واإلعالمي ال غري

  الفرع الثاني

  مطالب األقليات المركزة

زة يظهر مدلوهلا، فهذه األقليات يرتكز أفرادها أو معظمهم يف ولعل من مصطلح املرك

  .العددية يف املناطق اليت تشغلها ةإقليم معني وحمدد من الدولة مبعىن أن تكون هلا األغلبي

  

وما ميكن تلمسه يف الواقع احلايل أن هذه األقليات تكون على حالتني إذا ما حاولنا 

  1:النظر هلا من زاوية سياسية وهي

  .اجلماعة املسيطرة قليات يف دولة قومية حتت سلطةأ )1

والديانات  أقليات يف دولة قومية، لكن حيادية بالنسبة ملختلف الثقافات )2

  .واللغات وسياسات اجلماعات املشكلة هلذه الدولة

األوىل للحفاظ على صفاا املميزة ودفاعا عن حقها باالختالف،  تكافح أقليات الفئة

وينطبق ذلك على األقليات العرقية أو القومية . حقها بالوجود نويف حاالت متطرفة ع

  ...الدينية املالحقة، األقليات اللغوية املقموعة املضطهدة، اجلماعات

                                                 
  .سامر الالذقاين، مفهوم األقلية، املرجع السابق 1
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اجلنوبية الذين هم ضحايا حرب إبادة ما زالت  ميكن أن نذكر هنا اهلنود يف أمريكا و

  .مستمرة إىل اآلن

صراع مع الدولة  من تصنيفنا ألا ليست يف حالة ختتلف حال األقليات يف الفئة الثانيةو 

  .وهي ال ميكن تصنيفها كأقليات حقيقية. اليت حتكمها

ألنّه من ) إال عدديا طبعا(فرنسا مثال  وبالتايل ال ميكننا الكالم عن أقليات دينية يف

  .على قدم املساواةم كله الناحية القانونية يعامل فيها أتباع الديانات

تعـد أشد وأقسى من  -أي املركزة-ن املختصني أن مطالب هذه األقلياتويصنف كثري م

  نظـرا ألن األقلية اليت ترتكز يف منطقـة معيـنة . منظور الدول اليت ينتمون إليها

  

  

من الدول تزداد لديها حدة املطالبة باحلكم الذايت لإلقليم ويزداد لدى األقلية من هذا 

  1.يغري أفراده باملطالبة باالنفصال عن الدولة األم النوع الشعور القومي الذي أحيانا

واهلدف من حماولة االنفصال هذه هو احملافظة على ذاتية األقلية وتدعيمـها، وهذا ال 

يكون ممكننا إال إذا كانت األقلية مركزة يف جزء معني من إقليم الدولة اليت ترغب يف االنفصال 

  .عنها

قليات جنحت يف تشكيل أحزاب ومجعيات تطالب والواقع يكشف أن عددا كبريا من األ

  2.باالنفصال أو على األقل بقدر كبري من االستقالل واحلكم الذايت

  ). الشيشان -األكراد (كما هو احلال يف حركات االنفصال يف تركيا وروسيا 
                                                 

 .34.ص ، ع السابقاملرج عالم، أمحد وائل 1
 .165.، ص1993،أكتوبر 114مصر العدد  مركز الدراسات السياسية ، األقليات القومية و أزمة السالم العاملي ،جملة السياسية الدولية ، البديع ، أمحد عباس عبد 2
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و ال يفهم مما سبق أن طلب االنفصال يكون هو مستهل مطالبها، بل تسبقه متهيدات 

سكان هذه املناطق تتجه مطالبهم بداية حنو حتصيل اعرتاف رمسي بوجودهم ومن ومقدمات، ف

  .مث على الدولة تقبل اختالفهم ومتٌيزهم عن باقي السكان

وتوفري اجلو املناسب لتكون حيام العامة بكل جمالا السياسية واالجتماعية والثقافية 

ميز واملثال جلي وواضح يف قضية إقليم متوافقة مع هذا االختالف والت... واالقتصادية وغريها

إال أن أصوات سكانه .الباسك يف إسبانيا، إذ بالرغم من اخلصوصية اليت يدار ا هذا اإلقليم

  .املطالبة باالنفصال مل تنخفض بعد بل هي يف تصاعد مطالبة باالستقالل

ويل لفكرة وتعترب مثل هذه احلاالت السبب يف عدم تبين اتمع الدويل والقانون الد

نظرا ملا يكون له من تداعيات على اخلريطة السياسية الدولية . االنفصال يف األمثلة السابقة

  .حبسب نظرة اتمع الدويل

  

وهذا ال يعين أن دعاوى االنفصال تكون هي اللغة الوحيدة هلذه األقليات، بل يكون 

رقية أو مذهبية يف اتمع ال يؤدي ووجود أقلية دينية أو ع. للغة اإلدماج نصيب يف هذه العالقة 

  .بالضرورة إىل قيام معضلة سياسية أو إىل بداية حرب أهلية

أقليات ..... أقليات نشطة سياسيًا وأخرى مستكينة" حيث يرى البعض  بأن هناك

وعلى شخصيتها الذاتية وأخرى أكثر استعداداً " الألقالوي"تسعى إىل اإلبقاء على الشعور 

  1"السياسي - االندماج االجتماعيملستوى عال من 

  1: وذلك عندما تتوفــر الشروط التالية
                                                 

 .32.، ص1987غسان سالمة، اتمع والدولة يف املشرق العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  1
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أن تكون كل من األقلية واألغلبية راضية عن هذا التزاوج العنصري مبعىن أال يكون  -1

  .األمر موضع حتفظ أو اعرتاض من جانب أي منهما

على أن . ون فيهاأن يربهن أفراد هذه األقلية على والئهم كمواطنني للدولة اليت يعيش -2

وجعلهم ال حيسون بأم مواطنون . يقرتن ذلك مبنحهم حق املعاملة املتساوية مع أغلبية املواطنني

  .من الدرجة الثانية

أن يضعف الشعور لدى األقلية بضرورة احلفاظ على كياا الثقايف املتميز  -2

غلبية يف بوتقة وأن يتالزم مع ذلك االستعداد لالنصهار مع األ. يف مواجهة األغلبية

 .ةمشرتك

  

  

  المطلب الثالث

  مقارنة بين مبدأ المساواة وعدم التمييز ومفهوم حماية األقليات

من بني التساؤالت اليت اعرتضت اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات هو إذا ما  

  2.زكانت هناك عالقة بني مفهوم محاية األقليات ومفهوم مبدأ املساواة وعدم التميي

                                                 
 .105.أمحد حممد عبد الغفار، املرجع السابق، ص  1
  .55.، املرجع السابق، صعزت سعد السيد  2
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. و استقر النقاش حول وجود بعض نقاط االتفاق وباملقابل توجد بعض التباينات بينهما

األمر الذي يستفاد منه أن فكرة املساواة وعدم التمييز لوحدها ال ميكن  أن توفر محاية فعالة 

  .1موعة األقليات

  الفرع األول

  أوجه الشبه بين المفهومين

بني مفهوم املساواة وعدم التمييز من ناحية ومفهوم  يف حقيقة األمر ال ميكن الفصل

محاية األقليات من ناحية أخرى، وهذا ما تأكد يف عديد من الوثائق الدولية فميثاق األمم 

املتحدة أكد يف أكثر من مادة على مبدأ املساواة ومنع التمييز بسبب اجلنس أو العرق أو اللغة 

األعضاء واجب العمل كل على حدة للوصول إىل بل ويضع على عاتق كل الدول . أو الدين

  .احرتام احلقوق واحلريات األساسية واحلريات ويندرج ضمن ذلك بالطبع حقوق األقليات

 1948واألمر ذاته تكرر يف املادة الثانية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر سنة 

قوق واحلريات املذكورة يف هذا لكل إنسان حق التمتع جبميع احل: "واليت نصت على ما يلي 

  ". اإلعالن دومنا متييز من أي نوع

ال سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيي 

  ....  أو غري السياسي أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر 

                                                 
  .113.ص املرجع السابق، فوراري العيدي مجال، 1
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ادة الثانية من العهد الدويل للحقوق املدنية لريد ذكره مرة أخرى يف نص  امل

وتصبح  الدعوة إىل عدم التمييز واملساواة مرافقة حلماية األقليات سواء بنصوص عامة 1والسياسية

  . يكون موضوعها غالب األفراد أو نصوص خاصة يكون موضوعها األقليات

منع التمييز  1981 فمثال امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املنعقد يف نريويب

و ليعود يف نص املادة الثالثة ويشري إىل ضرورة املساواة أمام القانون . وأشار إىل ذلك يف ديباجته

  2.جلميع األفراد الذين جيب أن تتوفر فيهم محاية متساوية أمام القانون

ز إذن املالحظة العامة اليت خنلص إليها أن كال من مفهوم مبدأ املساواة وعدم التميي

  3.ومفهوم محاية األقليات مرتبطني بإحكام

وبالتايل فانه ال ميكن احلديث عن أي محاية لألقليات، ما مل تكن هناك سلسلة 

  .إجراءات تتخذ على هذا الصعيد

  .وذلك عن طريق إعداد مشروعات وإعالنات مواثيق دولية تستهدف محايتها

                                                 
  :جاء يف نص املادة مايلي  1
فراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف ا فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األ. 1

أو الثروة، أو دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، 
  .النسب، أو غري ذلك من األسباب

كانت تدابريها التشريعية أو غري التشريعية القائمة ال تكفل فعال إعمال احلقوق املعرتف ا يف هذا العهد،   تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا. 2
  . بأن تتخذ، طبقا إلجراءاا الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا هلذا اإلعمال من تدابري تشريعية أو غري تشريعية

  : تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد. 3
بأن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعرتف ا يف هذا العهد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص ) أ(

  يتصرفون بصفتهم الرمسية،
ة، أو أية سلطة خمتصة بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتص) ب(

  أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوين، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
 .بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصاحل املتظلمني) ج(
  .320.حممد شريف بسيوين وحممد سعيد الدقاق وعبد العظيم وزير، املرجع السابق، ص  2
  .58.ص املرجع السابق، السيد، عزت سعد  3
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ل إىل املساواة بني أفراد األقلية وبالتايل فحماية األقليات تنطلق من منع التمييز لتص

واألغلبية، مبعىن أن هذه اإلجراءات تعترب أحد أوجه محاية األقليات، وعليه فاملفهومني حتكمهما 

  .عالقة  تبعية وال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر

  الفرع الثاني

  أوجه االختالف بين  المفهومين

ومني، إال أن ذلك ال يعين غياب مع إقرارنا السابق بوجود شيء من الرتابط بني املفه

  .بعض التباينات بينهما

فالنصوص اليت أعدا اللجنة الفرعية توضح الفرق األساسي املوجود بني حماربة التمييز 

  .ومحاية األقليات

ففعل التمييز يعترب كتصرف ينكر على بعض األفراد املساواة مع باقي الشعب، وعليه 

سائل خاصة من أجل القضاء على عدم املساواة يف املعاملة فللحد من هذا األمر جيب اختاذ و 

  .واحلقوق

عن إجراءات تكون يف  ةوهو عبار  وباملقابل فإن محاية األقليات مضموا عمل اجيايب

  1.صاحل األقليات، كأن يتم إنشاء مدارس خاصة ا واعتماد لغتها يف بعض املعامالت

مع كال املفهومني، ويزداد هذا االختالف و يستفاد مما سبق وجود اختالف يف التعاطي 

ففكرة املساواة وعدم التمييز مؤداها عمل سليب . أكثر بالنظر إىل طبيعة الفعل يف كليهما

ومضموا ضمان احلد األدىن من املعاملة الشريفة واملساواة عن طريق منع أي فعل من شأنه 
                                                 

  .Bokatola, op.cit., p.189: يفاملشار إليه " أشكال و أسباب التمييز"مذكرة األمني العام لألمم املتحدة بعنوان  1
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ليت تقضي بوجوب توفري كل ظروف وهذا خبالف محاية األقليات ا. هلا يف املعاملة ةاإلساء

  .احلماية هلا

حيث اعترب أن فكرة املساواة وعدم التمييز تتضمن " كابوتوريت"وهو ما توصل إليه املقرر 

وباملقابل فكرة محاية األقليات تتضمن إجراءات . فكرة التساوي يف املعاملة مع مجيع أفراد اتمع

   1. خاصة لصاحل أعضاء  األقليات 

ذا الرأي أكثر بالنظر إىل صنف كل أقلية، فاألقليات اليت هلا رغبة يف االندماج ويتأكد ه

أما األقليات . ضمن اجلماعة املسيطرة غالبا ما تسعى إىل طلب املساواة مع باقي أفراد اتمع

األخرى ذات املطالب االنفصالية أو اليت ال ترغب يف االندماج مع جمتمع األغلبية فمطالبها 

ضوع حتقيق املساواة لتصل إىل املطالبة حبقوقها اخلاصة كلها،   وبالتايل فمبدأ املساواة تتعدى مو 

وعدم التمييز يف نظر األقليات األوىل يعد صلب مطالبها وأساس لنضاهلا بينما يبقى لألقليات 

  .الثانية جمرد مقدمة لسلسلة مطالب تتواىل قد تصل إىل حد االنفصال

  المبحث الثاني

  لدولية لألقلياتالحماية ا

مع اكتساب موضوع األقليات االهتمام الدويل، خصوصا مع تزايد وترية اخلطـاب 

  .الدميقراطي ودعاوى احلرية والتحرر مع املتغريات العاملية يف القرن املاضي 

خصوصا حقوق األقليات واليت أصحبت جزءا ال و مت الرتكيز على حقوق اإلنسان 

  . ستقرار العاملييستهان به يف سبيل حتقيق اال

                                                 
1 Capotorti, op.cit., p.43. 
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وبذلك طفا موضوع األقليات على السطح، ومت االلتفات إليه كموضوع له وزنه 

  .اإلسرتاتيجي يف السياسة العاملية

وبعد أن أقر اتمع الـدويل حقوق األقليات، كان البد من توفيـر اجلو املناسب هلا لكي  

  . تتمتع ا

ذي من أجله عقدت عدة اتفاقيات بعضها ذلك عن طريق توفري احلماية هلا، األمر ال و

  .ذات طابع دويل واآلخر إقليمي

و مع إلقاء الضوء على طول هذه احلقبة املمتدة لنصف قرن ميكن لنا توجيه نظرة  

  .تقييمية هلذا املوضوع ومدى جناح الرقابة الدولية يف احرتام حقوق األقليات

  

  المطلب األول

  النصوص الدولية لحماية األقليات

ن الثابت أن قواعد األمم املتحدة دف إىل محاية وتكرمي كل البشر مبا فيهم األقليات م

أن شعوب األمم املتحدة تؤكد إمياا  باحلقوق "وهذا ما ورد يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة 

  ".األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره

تحدة يف محايته لألقليات جيب وهو ما جعل البعض يذهب إىل القول أن نظام األمم امل

  1.تطبيقه من خالل محاية حقوق اإلنسان بصفة عامة

                                                 
 .287.ص املرجع السابق، السيد حممد جرب،  1
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وبالتايل فجميع النصوص اليت وردت مبا فيها املعاهدات كانت مرجعيتها األوىل ميثاق 

  .األمم املتحدة وهو ما حناول استعراضه يف مناذج النصوص التالية

  الفرع األول

  النصوص العالمية لحماية األقليات

تعددت النصوص القانونية بداية من النصف الثاين من القرن املاضي وتنوعت واتسمت 

  :بعضها بصفة التدويل وأمهها

  :1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  -1

1مارس  23، ودخل حيز التنفيذ يف 1966ديسمرب  16والصادر بتاريخ 
وتعتبـر  1976

  .حقوق األقليات بصفـة واضحة    ومـحددة منه أول مادة تشيـر إىل 27املـادة 

وأشارت هذه املادة إىل مجلة حقوق عديدة منها احلق يف حياة ثقافية خاصة واحلق يف   

  .إعالن ممارسة الشعائر الدينية اخلاصة واحلق يف استعمال اللغة اخلاصة

حقوقا واألقليات تستفيد من هذه املادة كما تستفيد من باقي مواد العهد الذي تضمن 

عديدة، كاحلق يف احلياة، احلق يف اخلصوصية، احلق يف حماكمة عادلة، حرية التفكري، حرية 

  .الوجدان واملعتقد الديين، حترمي التعذيب بكل صوره وإنكار العبودية جبميع أشكاهلا

وعلى الرغم من األمهية اليت تكتسبها هذه املادة، إال أا تعكس احلد األدىن من احلقوق  

نوحة  لألقليات يف ظل منظمة األمم املتحدة واليت مت التوصل إليها بصعوبة بعد مفاوضات املم

  .شاقة نتيجة حساسية مسألة األقليات

                                                 
1 www.hrinfo.net 



 
         
ا	 �� ا	'��

                                                     
                                               )��ق 
 ا�����ت و ا	���$� ا	�و	�� 	"�

 

 

111 

على هذه املادة فيعترب أن " بطرس بطرس غايل"ويعلـق األميـن العام السابق لألمم املتحدة 

لتمييز الذي كان له دور سليب أمهيتها تكمن يف الدفاع عن حقوق األقليات خارج إطار مبدأ ا

وبالتايل تعد هذه املادة كمرجع هام وأساسي . يف عدم اعتماد نصوص خاصة حبماية األقليات

  1.لضمان ومحاية األقليات

  . 1966العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -2

 يتم إال بعد عشر ، إال أن تنفيذه مل1966ديسمرب  16كان اعتماد هذا العهد بتاريخ 

  03/01/1976.2سنوات أي يف 

واملضمون العام هلذا العهد يتجلى يف إقراره ملبدأ محاية احلقوق االجتماعية واالقتصادية 

والثقافية دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو غريها من أسباب 

هذا العهد ومواد أخرى، واليت متكن األفراد املنتمني التمييز وهذا ما أشارت إليه املادة األوىل من 

  .إىل أقليات من االعتماد عليها واملطالبة ذه احلقوق وفق مبدأ عدم التمييز

 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -3

ديسمرب  10صدر هذا اإلعالن يف شكل الئحة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف      

حماولة يف اجتاه تكملة النصوص املتعلقة حبقوق اإلنسان الواردة يف ميثاق  ، ويعترب أول1948

   3.األمم املتحدة

                                                 
  .14.، صبطرس بطرس غايل، املرجع السابق  1

2 www.hrw.org 
  .114.ص ،2002 دار هومة، حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية، قادري عبد العزيز، 3
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كما يعترب هذا اإلعالن ذو قيمة سياسية وأدبية ال يستهان ا فضال على أنه أسهم يف 

  .إصدار الكثري من االتفاقيات الدولية اليت اعتربته مرجعا هلا

فراد كلها دون استثناء مبا فيها احلقوق االقتصادية هو و إن  أشار إىل مجيع حقوق األ

  واالجتماعية والثقافية إال أنه مل يشر إىل حقوق األقليات بالتخصيص، ومرد ذلك إىل أن جلنة 

  

صياغة مشروع اإلعالن قررت إدراج مادة تتعلق حبماية األقليات يف املشروع التمهيدي 

وق اإلنسان إلجراء دراسة مستفيضة وكاملة هلذا لإلعالن، لكنها ارتأت تفويض األمر للجنة حق

وذلك باالتفاق مع اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات بوصفها اللجنة . املوضوع

  1.املتخصصة يف ذلك

فهذا اإلعالن سلط الضوء على مجلة احلقوق العامة لألقليات، وعليه يعترب اللبنة األوىل 

ملة حقوق األقليات اليت أقرا عديد من االتفاقيات الدولية واألساسية من البناء الكلي جل

  .واإلقليمية

  1948االتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها  -4

جانفي  12، ودخلت حيـز التنفيذ بتاريـخ 1948ديسمرب  09صدرت هذه االتفاقية بتاريخ 

1951.2 

الصرحية للجماعات القومية والعرقية أو الدينية، لكن دون وما مييز هذه االتفاقية إشارا  

  .اإلشارة إىل وصف األقليات
                                                 

  .34.صعزت سعد السيد، املرجع السابق،  1
2 www.hrw.org 
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وأدانت هذه االتفاقيات يف املادة الثانية منها كل عمل يهدف إىل إبادة اجلنس البشري، 

بقصد القضاء على مجاعة بشرية حتت عنوان جنسي أو ديين أو حىت وطين، ومل تقتصر فقط 

دا لتشمل كل األفعال املعاقب عليها ومن ذلك إبادة اجلنس البشري، أو على اإلدانة بل تع

االتفاق بقصد اإلبادة، أو التحريض املباشر والعلين على ارتكاب فعل اإلبادة والشروع يف إبادة 

  ...اجلنس أو االشرتاك فيه 

  

فادة  من وال يعين من أن عدم إشارة هذه االتفاقيات إىل األقليات حيرمها حقها يف االست

وعليه فاألقليات هلا احلق يف االستفادة من هذه االتفاقية سيما وإذا . نصوص هذه االتفاقية

  .اعتربنا أن كل األفعال اليت أدانتها هذه االتفاقية النصيب األكرب من ضحاياها هي األقليات

  1:المؤتمرات العالمية لمناهضة التمييز العنصري -5

وتناولت  1978أوت  14- 25وذلك يف الفرتة املمتدة من  فاملؤمتر األول عقد يف جنيف،

من إعالن برنامج العمل الصادر عن املؤمتر مسألة محاية األشخاص املنتمني  20الفقرة 

لألقليات، وجاء يف اية هذه الفقرة أنه يتعني على الدول تعزيز حقوق األشخاص املنتمني 

  .لألقليات واحرتام خصوصياا وضمان حريتها

ملقابل ضمان سيادة البلدان اليت يعيشون فيها وسالمة أراضيها واستقالهلا السياسي وبا

  .وعدم التدخل يف شؤوا الداخلية

                                                 
 .141.صباسيل يوسف باسيل، املرجع السابق،  1
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 1982أما املؤمتر الثاين فعقد بعد أربع سنوات من انعقاد املؤمتر األول وذلك يف عام 

األشخاص املنتمني من اإلعالن الصادرة عنه مسألة محاية  21وبنفس املكان، وتناولت الفقرة 

  .ألقليات بنفس الصورة اليت أقرها املؤمتر األول

  ):1960(التمييز في مجال التعليم  ةاالتفاقية الدولية الخاصة بمكافح -6

) اليونسكو(اعتمدت هذه االتفاقية يف إطار املنظمة الدولية للرتبية و الثقافة والعلوم 

  1. 1962نة و دخلت حيـز التنفيذ س 1960ديسمرب  04بتاريخ 

  

  

ذه املنظمة منذ إنشائها تعهدت بنص مادا األوىل باحلفاظ على السلم واألمن وذلك ـفه

بتوفيق التعاون بني األمم عن طريق الرتبية والتعليم والثقافة بغية ضمان االحرتام الشامل والعادل 

  2.واللغة حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية للجميع دون متييز يف العرق واجلنس واللون

ونصت املادة اخلامسة من هذه االتفاقية على ضرورة االعرتاف حبق األقليات الوطنية يف 

ممارسة أنشطتهم التعليمية اخلاصة م، مبا يف ذلك إقامة املدارس وإدارا فضال عن استخدام 

  3.لغتهم اخلاصة تبعا للسياسة التعليمية

                                                 
1 www.unesco.org 

 .315.، املرجع السابق، ص الدقاق وعبد العظيم وزير حممد شريف بسيوين وحممد سعيد  2
  :وجاء يف نص املادة اخلامسة  3
  :توافق الدول األطراف يف هذه االتفاقية علي ما يلي -1
هم والتسامح جيب أن يستهدف التعليم حتقيق التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وأن ييسر التفا) أ(

  والصداقة بني مجيع األمم واجلماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود األمم املتحدة يف سبيل صون السالم،
تقيمها من الضروري احرتام حرية آباء التالميذ أو أولياء أمورهم الشرعيني، أوال، يف أن خيتاروا ألبنائهم أية مؤسسات تعليمية غري تلك اليت ) ب(

فلوا طات العامة بشرط أن تفي تلك املؤسسات باحلد األدىن من املستويات التعليمية اليت تقررها أو تقرها السلطات املختصة، وثانيا يف أن يكالسل
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عقد التأسيسي للمنظمة فإنه خيول هلا حق ومبوجب هذه االتفاقية باإلضافة إىل نصوص ال

االشرتاك يف محاية األقليات حىت أصبح أمينها العام يقدم يف كل مناسبة ملخصا حول اهتمام 

  1.اليونسكو باألقليات يف ميادين الرتبية والتعليم والثقافة

 

   :1992إعالن حقوق األقليات عام  -7

 18املؤرخ يف  47/135مبوجب القرار صدر إعالن حقوق األقليات عن اجلمعية العامة 

، حيث كانت يوغسالفيا أول دولة 1978، وتعود فكرة هذا اإلعالن إىل سنة 1992ديسمرب 

دعت إىل هذا املشروع، األمر الذي جعل جلنة حقوق اإلنسان تؤسس أول جلنة غري رمسية 

الذي اتصفت به هذه وأوكلت هلا مهمة اإلعداد هلذا املشروع، إال أن طابع اإلمهال والتكاسل 

حيث جاء هذا  1992اللجنة حال دون صدوره يف مدة زمنية قريبة، فتأخر ذلك إىل سنة 

  2.مواد )09( اإلعالن متضمنا لتسع

واألشخاص املنتمني لألقليات حبسب هذا اإلعالن هم مواطنني كاملي احلقوق أسوة 

الب اإلعالن احلكومات مبثالئهم من املواطنني، ولتحقيق هذه احلقوق بشكل فعلي فقد ط

                                                 
إجبار أي شخص أو  وال جيوز. ألبنائهم، بطريقة تتفق واإلجراءات املتبعة يف الدولة لتطبيق تشريعاا، التعليم الديين واألخالقي وفقا ملعتقدام اخلاصة

  جمموعة من األشخاص علي تلقي تعليم ديين ال يتفق ومعتقدام،
استخدام  من الضروري االعرتاف حبق أعضاء األقليات الوطنية يف ممارسة أنشطتهم التعليمية اخلاصة، مبا يف ذلك إقامة املدارس وإدارا، فضال عن) ج(

  :مية لكل دولة وبالشروط التاليةأو تعليم لغتهم اخلاصة، رهنا بالسياسة التعلي
ادة أال ميارس هذا احلق بطريقة متنع أعضاء هذه األقليات من فهم ثقافة ولغة اتمع ككل، أو من املشاركة يف أنشطته، أو بطريقة متس السي" 1"

  الوطنية،
  أال يكون مستوي التعليم أدين من املستوي العام الذي تقرره السلطات املختصة،" 2"
  .يكون االلتحاق بتلك املدارس اختياريا أن" 3"
 .من هذه املادة 1تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية باختاذ كافة التدابري الضرورية لضمان تطبيق املبادئ املنصوص عليها بالفقرة . 2

1 www.unesco.org 
2 Rousso-Lenoir, op.cit., p.61.  
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مراعاة ذلك يف تشريعاا الوطنية وعرب إجراءات إدارية حكومية لضمان وجود األقليات وهويتها 

الثقافية والدينية واللغوية مع ضمان مشاركة أفراد األقليات يف احلياة الثقافية والدينية والسياسية 

  ... واالجتماعية واالقتصادية والعامة 

املشاركة تتسم بالفعالية مع ممارسة مجيع احلقوق واحلريات اخلاصة على أن تكون هذه 

      .1م ممارسة تامة وفعالة دون متييز ويف مساواة تامة أمام القانون

   1993المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان عام  -8

، وتضمن معاجلة 1993جوان  25 - 14عقد هذا املؤمتر يف فينا يف الفرتة املمتدة مابني 

  2.وق األقليات والتداخل بينها وبني احتماالت املساس بسيادة الدولحلق

  

وحاول هذا املؤمتر اإلشارة إىل أن تعزيز االستقرار السياسي واالجتماعي للدول ال يتأتى 

وبالتايل أكد على الدول أن تضمن . إال عن طريق محاية حقوق األشخاص املنتمني لألقليات

كانية ممارسة مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ممارسة  لألشخاص املنتمني لألقليات إم

كاملة وفعلية وخالية من كل ضغط أو ديد أو مصادرة أو متييز شرط أن تكون بقدم املساواة 

  .مع القانون

وليست النماذج السابقة هي النصوص الدولية الوحيدة اليت كفلت محاية األقليات بل 

  :ات اليت ال حصر هلا ومثال ذلكهناك عديد من النصوص واملعاهد

                                                 
 .25.صاألمم املتحدة، املرجع السابق،  1
  .142.صباسيل يوسف باسيل، املرجع السابق،  2
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وهي اللجنة املكلفة مبتابعة  1996التوصية العامة للجنة القضاء على التمييز عام  -

  . تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة

اإلعالن العاملي بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على  -

قد أو الدين واملعتمد واملنشور على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة أساس املعت

 .1998نوفمرب  25واملؤرخ يف  36/55رقم 

 .قرارات اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات -

هذا ومل يقتصر األمر على نصوص ذات طابع عاملي بل كان للتوجه اإلقليمي نصيب من 

  .نصوص واالتفاقياتطرح بعض ال

  

  

  

  الفرع الثاني

  النصوص اإلقليمية لحماية األقليات 

كان لبعض اجلهات اإلقليمية أن حاولت  تدعيم موضوع محاية األقليات وذلك  جبملة 

 :نصوص قانونية متثلت يف اتفاقيات ومواثيق، وأمهها

  :االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان -1
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ودخلت حيز التنفيذ  1950نوفمرب  04تفاقية يف روما وذلك يف كان مقر اعتماد هذه اال

  1953.1يف سبتمرب 

يكفل : (اليت نصت على ما يلي 14وأشـارت هذه االتفاقـية إىل األقليـات يف الـمادة 

التمتع باحلقوق واحلريات املقررة يف هذه االتفاقية دون متييز أيا كان كالنوع أوالعرق أو اللون أو 

اللغة أو الرأي السياسي وغريه أو األصل القـومي أو االجتمـاعـي أو االنتماء إىل أقلية  العقيدة أو

  2).قومية أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر

وأكدت هذه االتفاقية على حقوق عديدة كاحلق يف احلياة، وحرية التفكري والضمري 

 إضافة عدة بروتوكوالت إضافية إىل و قد مت...وحرية التعبري ومنع التعذيب واالضطهاد ةوالعقيد

واحلق ) 01من الربوتوكـول  01املادة (عدة حقوق مل يرد ذكرها يف االتفاقية وهي احلق يف امللكية 

من  02املادة (وحرية التنقل واختيار حمل اإلقامة ) 01من الربوتوكول  02املادة (يف التعليم 

  3....06وكول ومنع عقوبة اإلعدام يف الربوت). 04الربوتوكول 

ورغم األمهية اليت تكتسيها هذه االتفاقية، إال أن بعض الدول مل ترى فيها حتقيق األمل 

  .املنشود باحلفاظ على حقوق اإلنسان بالصورة املطلوبة

و هو ما حاول وزير اخلارجية الفرنسي تربيره بالقول أن هذه االتفاقية مل تأت مبا كنا 

   4.ا أن نقرها على حاهلانتوقعه ونتمناه، ولكن من واجبن

                                                 
1 www.hrw.org 

 .270.صعالم، املرجع السابق، أمحد وائل   2
 .317.حممد شريف بسيوين وحممد سعيد الدقاق وعبد العظيم وزير ، املرجع السابق، ص  3
 .218.،ص1989عة الثانية، حممد أمني ميداين، النظام األورويب حلقوق اإلنسان، دار الفكر العريب، بريوت، الطب  4
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السابقة الذكر كانت هي املادة الوحيدة اليت  أشارت إىل األقليات إال أن هذا   14فاملادة 

فجميع  النصوص تكرس جانب . ال يعين أن النصوص األخرى هي مبنأى عن متتع األقليات ا

  .قوي من احلماية لألقليات

  :الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب -2

 1986أكتوبر  21، ودخل حيز التنفيذ يف 1981جوان  28مث إعداد هذا امليثاق يف 

، كما صادقت عليه باقي الدول اإلفريقية اليت كانت 01/03/1987وصادقت عليه اجلزائر يف 

  13/01/1999.1آخرها اريرتيا يف 

خصوصا إذا  واملتصفح لبنود هذا امليثاق يتلمس الغياب التام ألي إشارة  ملوضوع األقلية

سيما وأن غالبية الدول  ،اعتربنا أن الدولة اإلفريقية كانت ترى نفسها غري معنية  ذا املوضوع

  .اإلفريقية زمام السيطرة يف احلكم هو بيد اجلماعات األقلية

وغياب اإلشارة إىل موضوع األقليات ال يعين عدم متتع األقليات باحلقوق الواردة فيه 

  :هذا امليـثاق هي بالغة األمهية يف موضـوع محاية األقلية ومثال ذلك فمجمل قواعد ومبـادئ

  

  

مبدأ املساواة وعدم التمييز، حرية املعتقد وحرية املمارسة الدينية، حرية التعبري ونشر 

اآلراء، احلق يف إنشاء اجلمعيات واحلق يف التجمع، حق املشاركة يف احلياة الثقافية للجماعة 

  .محاية حق الطفل

                                                 
1 www.hrinfo.net 
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  :لحقوق اإلنسان ةاألمريكي ةاالتفاقي -3

ضمت هذه االتفاقية الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية ومت اعتمادها يف سان 

وتتكون االتفاقية  1978جوان  18ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ  1969نوفمرب  22خوسيه بتاريخ 

  1.من ديباجة واثنني ومثانني مادة

ثاق اإلفريقي يف أا مل ختصص أيا من موادها ملوضوع وتلتقي هذه االتفاقية مع املي

تتعهد الدول األطراف يف هذه : األقليات وان كانت نصت على منع التمييز فأكدت على أن

االتفاقية باحرتام احلقوق واحلريات املعرتف ا يف هذه االتفاقية بأن تضمن لكل األشخاص 

والكاملة لتلك احلقوق واحلريات دون متييز بسبب  اخلاضعني لوالياا القانونية املمارسة احلرة

العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو غري السياسية أو األصل 

  2.القومي أو االجتماعي أو الوضع االقتصادي أو املولد أو أي وضع اجتماعي آخر

 وحق االجتماع وحق تكوين كما تضمنت االتفاقية حرية الضمري وحرية الفكر والتعبري

اجلمعيات وحق املشاركة يف احلكم واالستفادة من هذه احلقوق، وهي جلميع األفراد سواء كانوا 

أقلية أم أغلبية إال أن االستفادة من هذه احلقوق لألفراد تكون بصفتهم الفردية وليست بصفتهم 

  .اجلماعية، فاالتفاقية تضمن حقوقا لألفراد وليس اجلماعات

  

  مشروع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان - 4

                                                 
  .280.ص املرجع السابق، عالم،أمحد وائل   1
  .36.عزت سعد السيد، املرجع السابق، ص 2
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مارس  11مت إعداد هذا املشروع تنفيذا للقرار الصادر عن جملـس اجلامـعة الـعربية يف 

مارس  31اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، وقد أصدر جملس اجلامعة قرارًا يف  بواسطة 1979

  1.ي قرار بشأن نفاذ املشروعبإحالة املشروع إىل الدول العربية وحىت اآلن مل يتخذ أ 1983

من هذا امليثاق تقضي  بأنه ال جيوز حرمان األقليات من حقوقها يف  29مضمون املادة 

  .التمتع بثقافتها أو إتباع ديانتها

ونص املادة ال يضيف أي جديد لألقليات سوى أنه يضع على عاتق الدول التزام سليب 

  .     التمتع بثقافتها أو إتباع تعاليم دينهابعدم وضع العراقيل أمام األقليات ومنعها من 

ومن هذا املنطلق فهو ال يلزم الدول بتسهيل متتع األقليات حبقوقها كبناء املدارس، وحق 

  .ةاملشاركة املطلوب يف احلياة السياسية والثقافية واالجتماعي

دى و نشري هنا إىل أن هذا املشروع ليس وحده الذي كان مآله الفشل، بل األمر تع

ليشمل مجيع املشاريع العربية ذات الصلة، بل حىت املشاريع اإلسالمية كانت كذلك رغم 

  .تعددها

  2:فاليوم هناك عدة مشاريع إسالمية لوضع اتفاقية إسالمية حلقوق اإلنسان و مها

  .وثيقة حقوق اإلنسان يف اإلسالم املقدمة من األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي .1

الصادر عن الس " حقوق اإلنسان يف اإلسالم"ملي حلقوق اإلنسان عن البيان العا .2

 .اإلسالمي األورويب

  .و تشرتك هاتني الوثيقتني يف أما مل تصدق عليهما كل الدول اإلسالمية بعد
                                                 

1 http://www.arableagueonline.org 
  .281.ص املرجع السابق، عالم،أمحد وائل   2
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و ال يقتصر الصعيد اإلقليمي على ما ذكر سابقا فقط بل كانت هناك من اإلعالنات 

  :صلة ومن ذلكواملواثيق واملعاهدات ذات ال

  .1989البيان اخلتامي لقمة فيينا * 

  .1990البيان اخلتامي لقمة كوبنهاغن * 

  .1990ميثاق باريس ألوروبا اجلديدة * 

  .1990اجتماع تريانا * 

  .1991إنشاء مركز للوقاية و التنبأ بالنزاعات بفيينا * 

  .فيهاوهذا األخري ساهم يف التنبأ بالنزاعات اليت تكون األقليات طرفا 

  .1992البيان اخلتامي لقمة هلسنكي * 

  .)05/11/1992 ( ةامليثاق األورويب للغات األقلية و اجلهوي* 

  .1995ميثاق االستقرار يف أوروبا سنة * 

  .)10/12/1994(االتفاقية األوروبية اإلطار  حلماية األقليات الوطنية * 

نسان اليت نصت عليها خنلص مما سبق إىل أن األقليات يتمتعون جبميع حقوق اإل

االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان، كما ويتمتعون حبماية القوانني 

  و نفس األمر مع احلقوق اخلاصة واليت . والتشريعات احمللية يف بلدام باعتبارهم مواطنني فيها

  .وقهمدف إىل احلفاظ على وجودهم وهويتهم، مبا يضمن هلم ممارسة فعلية حلق
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وعلى الرغم من احلماية الدولية واإلقليمية حلقوق األقليات اليت الحظناها ممثلة يف مجلة 

االتفاقات واإلعالنات السابقة كان البد من نظرة تقييمية ملدى متتع األقليات حبقوقها ومدى 

  .فعالية احلماية الدولية هلا

  المطلب الثاني

  تقييم مسألة حماية األقليات

اهلامة اليت احتلها مشكل األقليات على الصعيد العاملي من خالل احلضور  املكانة رغم

الذي فرضه هذا املوضوع، وبعد الثقل الذي أصبح يتميز به على ساحة األحداث العاملية، بل 

كان البد من تقييم مدى جناح العناية الدولية .وأصبح له التأثري البالغ على واقع السياسة الدولية

بعد أن احتل صدارة املواضيع ذات األمهية البالغة، وقبل التطرق إلطار الرقابة  ذا  املوضوع

  .الدولية يف هذا اال، البد من تقدمي تقييم واقع األقليات ومدى جناحها يف حتقيق مكاسبها

  األول عالفر 

  تقييم واقع األقليات في ظل البيئة الدولية الراهنة

ليت تتميز ا شعوب العامل، كما ال ميكن إنكار أن ال ميكن إنكار الصفة الفسيفسائية ا

النصف الثاين من القرن املاضي قد تغريت به العديد من األفكار واملفاهيم اليت كانت سائدة 

وبرزت عديد من القضايا واملسائل املهمة على سطح عامل القانون مثل قضايا حقوق اإلنسان 

  .عموما واألقليات خصوصا
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أن بعض األقطار الزالت حترم مواطنيها من أبسط حقوقهم خصوصا وما أثبته الواقع 

وباستثناء أوروبا اليت استطاعت حل . األقليات، حتت مة عدم الوالء أو ضعف الوالء للدولة

أغلب مشاكل األقليات وليس كلها، إال أن باقي دول العامل الزالت   الصورة الثابتة هي الغياب 

  .ية حقوق األقلياتالتام ألي تقدم يف جمال محا

والدليل اجللي والواضح هو بروز العديد من النـزاعات ومناطق التوتر املرتبطة مبوضوع 

وغريها كما هو احلال يف الصني .... األقليات بسبب صراعات عنصرية ومذهبية ودينية ولغوية

 وغورننا(وأذربيجان إقليم ) منطقة  الشيشان(، روسيا )إقليم التبت ومناطق عديدة أخرى(

، البوسنة واهلرسك بني املسلمني والصرب وبني املسلميـن والكـروات، دولة السودان )باخاكار 

إقليم  (، اهلند )الطائفة الرتكية واليونانية(، قربص )األقـليات األفريقية وصراعها مع القبائل العربية(

  ) ...إقليم التاميل(، سريالنكا )كشمري و البنجاب

دة هي ظاهرة األقليات غري األوروبية يف أوروبا كاألقليات وظهرت اليوم حالة جدي

األسيوية واألقليات اإلفريقية خصوصا املسلمة، وما أصبحت تتعرض له من انتهاكات جسيمة 

  .2001سبتمرب  11أصبح هلا حضورها الطاغي يف اإلعالم خصوصا بعد أحداث 

يف الدول ذات الرتكيبة  و الصراع احلاصل يف مناطق األقليات، ال جيد له حضورا إال

اإلثنية أو العقائدية أو ذات الرتكيبة العرقية، فاليوم غالب األقليات الدينية يف العامل تقع ضحايا 

فباكستان مثال رأت فيها منظمـة العفـو الدولية يف تقـرير .للعنف الطائفي النابع من دوافع دينية
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أا مل  تأخذ موضوع محاية  2006أفريل  13والصادر بتاريخ  ASA 33/010/2006هلا رقم

  1. األقليات على حممل اجلد

والدليل حسب تقرير املنظمة أن قوانني الكفر القائمة على التمييز واليت حترم التبشري 

  2.واملمارسات الدينية من جانب األمحديني

وبنفس الدرجة من االضطهاد والتمييز الديين تتعرض له كذلك األقلية السنية يف إيران 

سيما األفراد ذوي األصول العربية والذي دانت فيه أغلب تقارير منظمة العفو  الدولية ذلك، 

وغالبا ما ضمنت هذه األخرية مطالبتها  احلكومة اإليرانية إىل وقف عمليات اإلعدام وضمان 

يف إشارة إىل . محاية مجيع األشخاص املعتقلني من التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة

  .لية العربية هناك، واملمارسات الفظيعة اليت يتعرض هلا عرب األهوازاألق

واالضطهاد الديين حسب تقارير املنظمات احلقوقية مل يعد مقتصرا على األقليات اليت 

تنتمي إىل دولة معينة، بل تعداه ليشمل األقليات اليت تقيم يف غري أوطاا كما هو جار مع 

اليت أصبحت عرضة لالضطهاد سواء من جانب رمسي أو شعيب األقليات املسلمة يف أوروبا و 

فلغاية اليوم ال تزال تسجل عدة انتهاكات أمهها محالت التفتيش اإلجبارية، االعتقال التعسفي، 

وغريها واليت يدرجها الغرب ضمن موضوع مكافحة اإلرهاب، بينما ترى ... املراقبة والتجسس

نظمة العفو الدولية أا انتهاك صارخ حلقوق األقليات فيها املنظمات احلقوقية وعلى رأسهم م

  .والعيش املشرتك

                                                 
1 www.amnesty.org/arabic 
2 www.amnesty.org/arabic 
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وليس فقط اجلانب الديين هو احلاضر األقوى، فاألقليات العرقية كان هلا نصيب من 

االضطهاد واملثال طائفة الروما يف سلوفينيا وهو ما أشارت إليه منظمة العفو الدولية يف تقريرها 

، 2006نوفمرب  16بتاريخ  EUR 68/002/2006الوثيقة رقم  املاضية يف ةالصادر السن

واعتربت أن هذه الطائفة ال تزال تعاين العزلة على كل األصعدة وخصوصا على صعيد التعليم 

باإلضافة إىل تدين وضعهم االقتصادي واالجتماعي الذي حيول دون حصوهلم على برنامج 

  .تعليمي مطلوب ومتكامل

تركيا، اليت أثبتت فيها بعض الدراسات الصادرة عن بعض ونفس املثال ينعكس على 

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يظهر شكال  27اهليئات األوروبية أن تعاطي تركيا مع املادة 

من أشكال االنتهاك اجلوهري لتلك املادة، وذلك عن طريق حصر األقليات اليت ميكن أن 

عرتف ا الدستور الرتكي أو معاهدة لوزان للسالم تستفيد من تلك املادة ضمن احلدود اليت ي

األمر الذي يشكل انتهاكا ملبدأ القائل بضرورة التحديد املوضوعي لألقليات وعدم . فقط

  .إمكانية حصرها مبا ترتئيه احلكومات الوطنية وتشريعاا

كية أما بل إن الدستور الرتكي نص يف املادة الثالثة منه على أن لغة تركيا هي اللغة الرت 

  1.تعليم اللغات األخرى فيحدد من جانب القانون

إىل صدمة متييزية قاسية عندما  2002كما أن األقلية األرمينية يف تركيا تعرضت عام 

أصدرت وزارة التعليم الوطين نشرة طالبت فيها بإدراج قضية اإلدعاءات الكاذبة واملزعومة حول 

هذه املزاعم يف حصص مادة  بتفنيدبت هذه الوزارة ما يعرف باإلبادة اجلماعية لألرمن، وطال

                                                 
 .17.، ص1995روبيت، أقليات يف خطر، ترمجة جمدي عبد احلكيم وسامية الشامي، مكتبة مدبويل، القاهرة، جار تيد 1
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التاريخ، وأعلنت عن مسابقة تدعو الطلبة إىل التنافس عرب كتابة مقاالت لدحض املزاعم 

  1.املكذوبة حول إبادة مجاعية لألرمن

وهي األقليات " األقليات الدونية"وما يشهده الواقع الدويل اليوم هو بروز مصطلح 

  حيتويها، وتسعى ليس  مل بدونية، وهي تطالب بدجمها باموع القومي الذياحملّقّ◌رة واليت تعا

  

بل تطالب أيضا بالدمج  فقط إىل إلغاء قوانني التفرقة والتمييز مثل التفرقة العنصرية،

املنبوذين يف اهلند الذين يشكلون  وكمثال عن ذلك نذكر طبقة. االقتصادي والسياسي الفعلي

ألغى رمسيا هذه الطبقة  1950اهلندي عام  صحيح أن دستور االحتادو . مليون نسمة 100حوايل 

يعين أن أفراد هذه الطبقة حصلوا على حقوق  وحىت منع استعمال هذه التسمية، لكن هذا ال

بينهم أعلى نسب من األمية فاملنظمات احلقوقية سجلت . املواطنة الكاملة إال على الورق

مقابل  %52(كبريا من الربوليتاريا  ويشكلون جزءاً  %)69.5بينما املعدل الوطين هو  85.3%(

 2. عليهم وعلى مناطق سكنهم كما أن هناك حوادث متزايدة من االعتداءات  %).26

حالة "بعنـوان  3"منظمة امـوعة الدولية حلقوق األقليات"واليوم يف  تقرير أعدته 

ر أن األقليات تعيش يف اخلطوط أظه. 2007وصدر يف مارس  "2007األقليات يف العامل للعام 

األمامية للحرب على اإلرهاب، وهو ما مت تلمسه يف املناطق اليت تتعرض فيها األقليات 
                                                 

 .خالد سليمان، مسرية حقوق الدينية يف تركيا، املرجع السابق 1
2 http://arabic.tharwaproject.com 

 ،Minority Rights Group International األقلياتاموعة الدولية حلقوق   3

العامل ، وتعزيز التعاون والتفاهم  أحناءيف مجيع  األصلينيوالسكان  واللغويةاالثنيه والدينية  األقلياتهي منظمة غري حكوميه تعمل على ضمان حقوق -
 بلد 50منظمة يف  150من  أكثرالتجمع يعمل مع . التوعيةدريب ، ونشر ، والت حلماية حقوق األقليات ترتكز على الدعوة أنشطتها. بني اتمعات

، وصفة مراقب لدى اللجنة ) ايكوسوك(املتحدة  لألمم، التجمع تتمتع مبركز استشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي  إدارتناجملس . تقريبا
 www.minorityrights.org .،والشعوب اإلنساناالفريقيه حلقوق 
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لتهديدات كبرية كالصومال  والعراق و أفغانستان واليت اعتربها التقرير  بني أول عشر دول يف 

مع ضد األقليات من قبل العامل انتهاكا حلقوق األقليات، وكشف التقرير عن منو درجات الق

احلكومات احلليفة للواليات املتحدة األمريكية يف حرا ضد اإلرهاب كرتكيا وباكستان 

دولة من الدول احلليفة للواليات  20وإسرائيل، واعتربت هذه الدول يف أعلى قائمة  تضم 

  .قوق اإلنساناملتحدة األمريكية يف اضطهاد األقليات وانتهاك حريتها وفق القانون الدويل حل

شعوب "بعنوان " مارك التيمر"وجاء يف القسم من التـقرير الذي أعده مدير املنظمة  

أن الواليات املتحدة أصبحت تغض الطرف عن انتهاكات هلذه الدول لسجلها  "حتت التهديد

  1.يف حقوق اإلنسان مقابل مساندا يف ما تسميه احلرب على اإلرهاب 

مبا فيها  رة تنامي العداء لإلسالم يف دول االحتاد األورويبكما مل يغفل التقرير ظاه

بريطانيا نتيجة احلرب على اإلرهاب، و أصبحت األقليات املسلمة هناك عرضة النتهاكات 

صارخة حلقوق اإلنسان، بل غالبا ما تلون هذا العداء بطابع رمسي مبعىن أن احلكومات هي من 

  .متارس هذه االنتهاكات

اسبانيا ،الدامنارك " مثل ةالل تبين بعض احلكومات األوروبيوجتلى ذلك من خ

لقوانني حتد حقوق كل املواطنني ولكنها تستهدف باخلصوص األقليات املسلمة مما ..." بريطانيا

  2.وخوف  جيعلهم دوما يف اضطراب

                                                 
1 MRGI,"State of the World’s Minorities 2007", p.09-14., www.minorityrights.org. 
2 Ibid., pp.94-96. 
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وعموما فإن األقليات إىل يومنا هذا مل حتظى بكامل احلماية املقررة هلا، وال جند تدخال 

وليا إال يف القضايا املتعلقة مبصاحل الدول الكربى، أما القضايا األخرى فإن مناطق من العامل د

  .ةتشهد انتهاكات سافرة حلقـوق األقليات لكن دون تدخل دويل ولو عن طريق اإلدان

  الفرع الثاني

  تقييم الرقابة الدولية على احترام حقوق األقليات

  

  

  

الرقابة على احرتام حقوق األقليات اتسم يف غالبه  فعلى الصعيد الدويل، فإن نظام

بالفشل، ولعل بداية الفشل تنطلق من عدم الوصول إىل تعريف عاملي مقبول ملصطلح األقلية 

...) دراسة كابوتوريت، دراسة جون ديشان(رغم الدراسات العديدة واالستشارات الكثرية 

اك ميل الستبعاد أي فكرة تتعلق باحلماية وبالتايل فإن هذا األمر يعطينا انطباعا على أن هن

  .الدولية لألقليات

وعليه . فمثال اللجنة الفرعية املكلفة حبماية األقليات هي مهددة باإللغاء يف كل مرة

فغياب جهاز واحد له دور رقايب متكامل يف اإلشراف على احرتام حقوق األقليات يعد فشال 

  1.ذريعا يف نظر بعض أهل االختصاص

                                                 
  .266.ص املرجع السابق، عالم،أمحد وائل   1

منا  بيف احلقيقة فإن تقييم واقع الرقابة الدولية على احرتام حقوق األقليات يتطل

 .اإلشارة إليها على الصعيد الدويل وعلى الصعيد اإلقليمي
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إذ مت تغيري اسم اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات إىل  حدث بالفعل، وهو ما

  .1"اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان"اسم جديد وهو 

بل إن هذه اللجنة قبل تغيريها مل تفعل شيئا لألقليات، وبدل ذلك انصرفت جهودها 

  .إىل حقوقا اإلنسان عامة

 بوالغري ه اللجنة أم كانوا يعكسون مواقف حكومام، بل كانت عادة أعضاء هذ

  2.أم كانوا ميثلون سلك املوظفني يف الدولة، أو أعضاء البعثة يف هيئة األمم املتحدة

و ما سبق ذكره انعكس على كل االتفاقيات الدولية فغياب الرقابة يضعف من القوة 

  .فاقيات الدوليةاإللزامية لكل اتفاق وبالطبع هو ما حصل جلميع االت

  

فنفس الصورة السابقة انعكست على االتفاقية األمريكية , أما على الصعيد اإلقليمي

اإلنسان، واليت يعترب أساس فشلها هو أا مل تشرتط قبول الدول األطراف الختصاص  قحلقو 

  .داللجنة املركزية حلقوق اإلنسان باستالم الشكاوى من األفرا

األمريكية حلقوق اإلنسان فهو مقصور على الدول األطراف أما اللجوء إىل احملكمة 

بل إن البعض يرى أن . فليس ألفراد اجلماعة األقلية احلق يف اللجوء إىل احملكمة بطريقة مباشرة

  3.فشلها انطلق من البداية عند عدم إشارا ملوضوع األقليات متاما

                                                 
األمم  ،أنظر27/07/1999بتاريخ  1999/256الفرعية تطبيقا للقرار الصادر عن الس االقتصادي واالجتماعي رقمحيث مت تغيري اسم اللجنة  1

 www.un.org، .23.،صE/CN4/sub2/2000/1/Add.1املتحدة ،محاية األقليات ،منشورات األمم املتحدة،
2 Bokatola, op.cit., p.140. 

 .37.املرجع السابق،ص عزت سعد السيد، 3
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ق العربية سواء السياسية أوالقانونية أما مشروع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان فأغلب املواثي

مل ترى النور يف التنفيذ إىل حد اليوم، وبالتايل فالفشل كان رفيق هذا املشروع واملشاريع اليت 

  .جاءت بعده

  1.وقد حللنا سابقا عدم إمكانية جناحه, و نفس اخلطاب يوجه إىل امليثاق اإلفريقي

مي ـحلقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليأما أكثر الوسائل تقدما يف ضمان احرتام فعلي 

 . فهو بدون شك الوسائل اليت متدنا ا االتفاقية األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان

فهي بذلك تعترب أفضل االتفاقات الدولية من حيث توفريها لضمانات تكفل تنفيذها 

  2. واحرتامها من جانب الدول األعضاء

األمم  ةليات، مل نر حتركا ملموسا ملنظمورغم كثرة حاالت االنتهاك اليت مست األق

 املتحدة وعلى رأسها جملس األمن، سيما و أن موضوع التدخل ارتبط بتداخل مصاحل الدول 

 

األمر الذي حال دون إنقاذ عديد من حاالت انتهاك حقوق األقليات ولعل . الكربى

  .املثال الشيشاين يبقى أكرب شاهد

 مناذج معينة أشهرها التدخل لصاحل القضية الكردية و مل جند تدخال لس األمن إال يف

  .1991يف العراق سنة 

لصاحل أكراد العراق وجاء  1991أفريل  05يف  688حيث أصدر جملس األمن قراره رقم 

إن جملس األمن منزعج مما يتعرض له املدنيون العراقيون  من قمع يف أماكن :"يف نص القرار 

                                                 
  . 55.اHno اklmJ اjول، ص 1
  .318.حممد شريف بسيوين وحممد سعيد الدقاق وعبد العظيم وزير ، املرجع السابق، ص  2
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ليت يسكنها األكراد، مما أدى إىل نزوح مكثف لالجئني حنو احلدود متعددة بالعراق ويف املنطقة ا

أو حىت عبورهم احلدود، وأدى ذلك إىل حدوث بعض الصدامات احلدودية مما يهدد السلم 

كما طالب القرار العراق بوقف هذا القمع فورا و إقامة حوار مفتوح لكفالة ".واألمن الدوليني

  1السماح بوصول املنظمات الدولية  معاسية للجميع ، احرتام حقوق اإلنسان واحلقوق السي

و التدخل السابق يرى فيه البعض أنه من بني املعايري املزدوجة يف املعاجلة السياسية 

حبسب القرار السابق تشكل ديدا لألمن والسلم " الكردية-العراقية"لقضايا األقليات، فالقضية 

يتعرض للحالة الرتكية اليت تشهد صراعات مع فصائل  العامليني، بينما نالحظ أن جملس األمن مل

حزب العمال الكردستاين مما تسبب يف جري موجات كبرية من الالجئني كفيلة بتهديد السلم 

واألكثر من ذلك  أن القرار أشار يف الفقرة السابعة من املادة الثانية إىل ضرورة . يف املنطقة

 لقرار نفسه استخدم يف فرض حالة أمر احرتام سيادة العراق ووحدة أراضيه، وا

 

واقع سياسي يف مشال العراق حيث أصبحت املنطقة خارج سيادة الدولة املركزية وهذه 

املنطقة تتمتع حبكم ذايت، وعلى النقيض من ذلك ال جند لألقلية الكردية يف تركيا أي شكل من 

كما وردت يف الصكوك أشكال احلكم الذايت أو تنال حقوق األشخاص املنتمني لألقليات  

   2.الدولية

وما لوحظ يف السنوات األخرية أنه باستثناء احللف األطلسي وحده كان له فضل التدخل 

  .يف محاية بعض األقليات

                                                 
1 Plasseraud.op.cit., p.115. 

 .156- 155.باسيل يوسف باسيل،املرجع السابق، ص 2



 
         
ا	 �� ا	'��

                                                     
                                               )��ق 
 ا�����ت و ا	���$� ا	�و	�� 	"�

 

 

133 

يف يوغسالفيا، بناء على "البوسنة واهلرسك"وذلك يف التدخل العسكري يف قضية 

عليها األمم املتحدة، فكان من تفويض من جملس األمن بسبب حمدودية اإلمكانات اليت تتوفر 

الضروري تفويض ذلك  إىل احللف األطلسي، وأصبح هذا األخري يعمل حتت سلطة األمم 

  1.املتحدة لكن يف امليدان كان خبالف ذلك

عند  1992وقد كانت فكرة إنشاء قوات أوروبية ترجع إىل اقرتاح فرنسي وذلك يف عام 

البوسنة "قا وحدوث جمازر كبرية يف حق املسلمني يفاندالع احلرب األهلية يف يوغسالفيا ساب

أالف عسكري للتدخل الربي يف هذه  10، واقرتحت فرنسا إنشاء قوة خاصة قوامها "واهلرسك

املنطقة ولكن يف إطار اإلحتاد األورويب، لكن املشروع لقي معارضة من بريطانيا األمر الذي حال 

ق من أن إنشاء هذه القوة البد هلا من االنضواء يف دون حتققه، ألن بريطانيا كانت رؤيتها تنطل

  ألنه مع بداية األزمة حاول احللف األطلسي . إطار منظمة حلف األطلسي

  

التعاون مع االحتاد األورويب يف بعض العمليات املشرتكة تطبيقا لقرارات جملس األمن 

 Vanceت ب بفرض حصار إقتصادي وحظر بيع األسلحة ليوغسالفيا، وذلك وفق خطة مسي

Owen  2.بتفويض من جملس األمن  

                                                 
1 Javier Solana," Le role de l'OTAN en Bosnie, une nouvelle orientation", Revue de l'OTAN, 
N°02, Mars1996, p.04. 
2 Joël Rideau, "le rôle de l'Union Européenne au matière de protection des droits de l'homme", 
Recueil des cours de L'académie de droit international de la Haye, tome 265,1997.p.431. 
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ونظرا لعدم جدوى احلصار االقتصادي وبقاء األقلية املسلمة عرضة للمجازر، تغريت 

وهذا مبوجب قرارين صادرين عن جملس  Lift and strictاخلطة السابقة خبطة أخرى أطلق عليها 

  :األمن الدويل

يسمح باستعمال القوة والذي  1993وذلك يف مارس  816األول حتت رقم  -

  .لضمان استقرار احلظر اجلوي

الذي يسمح بتنفيذ ضربات جوية حلماية  1993يف أوت  836الثاين حتت رقم  -

  .املناطق اآلمنة يف البوسنة واهلرسك

واليت كانت " "سبـرينيشا"لكن أمام تطـور األوضاع يف البوسنـة واهلرسك بسقوط مدينة 

، باإلضافة إىل حماصـرة سرايـيفو وإبادة اآلالف "األمم املتحدة  معلنة كمنطقة آمنة حتت محاية

كل هذه األحداث سامهت يف التعجيل بالتدخل العسكري حللف   1995من املسلمني يف صيف 

األطلسي الذي ساهم يف إصدار قرار من جملس األمن يقضي بنشر قوات عسكرية يف البوسنة 

وفوضت ذلك إىل احللف األطلسي حتت SFOR، و اآلن تسمى  IFORواهلرسك حتت اسم 

   1.قيادة األمم املتحدة صراحة

                                                 
1 Javier Solana, op.cit., p.05. 
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من ميثاق  53/1جملس األمن مت انطالقا من نص املادة  نو هذا التفويض الصريح م

األمم املتحدة الذي منح مشروعية هلذا التدخل ومل يلق بذلك أي معارضة من اتمع الدويل 

  1.ل يف هذه القضيةلوجود إمجاع داخل جملس األمن حول التدخ

  .مث تكرر نفس املشهد لكن دون تفويض من جملس األمن، وذلك يف قضية كوسوفو

بعد أن تأكدت دول حلف األطلسي أن جملس األمن لن يتخذ قرار يف املستقبل القريب 

يمة اليت يتعرض هلا سوالذي جاء مرتافق مع احلملة اإلعالمية اليت عكست مدى االنتهاكات اجل

   .املسلمون

الصادر يف  1199وعلى وقع الضغوط اضطـر  جملس األمن إىل إصدار  القرار رقم 

والذي اعترب فيها أن .والذي يعترب من أهم القرارات الصادرة عنه يف هذه القضية 29/09/1998

و رأى بعض الفقهاء أن . الوضعية يف إقليم كوسوفو تشكل ديد لألمن والسلم العامليني

مبدأ القوة يف حل األزمة بدل املساعي الدبلوماسية اليت كان مآهلا  مضمونه يدعو لرتسيخ

  2.الفشل

فتدخلت دول احللف بعد الضوء األخضر الذي منحته إياها منظمة األمن والتعاون 

  األورويب ومع اجلدل الذي أثاره هذا التدخل، كونه مت دون تفويض من جملس األمن إال أن 
                                                 

  :وجاء يف نص املادة مايلي  1
يستخدم جملس األمن تلك التنظيمات والوكاالت اإلقليمية يف أعمال القمع، كلما رأى ذلك مالئما، ويكون عملها حينئذ حتت .1

ذن الس، أما التنظيمات والوكاالت نفسها فإنه ال جيوز مبقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغري إ. مراقبته وإشرافه
من هذه املادة مما هو منصوص عليه يف املادة  2ويستثىن مما تقدم التدابري اليت تتخذ ضد أية دولة من دول األعداء املعرفة يف الفقرة 

أن أو التدابري اليت يكون املقصود ا يف التنظيمات اإلقليمية منع جتدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إىل  107
 .اهليئة، بناء على طلب احلكومات ذات الشأن، باملسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول حيني الوقت الذي قد يعهد فيه إىل

  
2 Philippe Weckel, "cour international de justice.Affaire relatives a la licéité de l'emploi de la 

force", Revue général de droit international public (R.G.D.I.P).tome103.N°03, pp.27-28. 
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ذي تدخل لوقف النزيف الدموي الذي تتعرض له ذلك سجل كنقطة إجيابية للحلف ال

  .األقلية املسلمة هناك

ويف هذا السياق جند أن األمني العام السابق كويف عنان قد طرح إشكالية تتعلق ذا 

التدخل وذلك بقوله هل يكتسب استعمال القوة العسكرية مشروعيته إذا قامت به منظمة 

بل هل ترتك حقوق اإلنسان تنتهك مبا فيها حقوق جهوية دون تفويض من جملس األمن ؟وباملقا

  1األقليات دون تدخل؟ 

أن هذا التدخل يستمد مشروعيته من  ROSALIYN HIGGINSويف هذا اإلطار يرى الفقيه 

      2.كون قضية كوسوفو كانت تشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني

مل يكن هلا ذلك احلضور  إذن فالرقابة الدولية سواء على الصعيد الدويل أو اإلقليمي

املعول عليه، وأصبح مرتبطا مبصاحل الدول العظمى فقط، وليس خاضعا ملسائل إنسانية، األمر 

الذي انعكس سلبا على نفسية األقليات فبعد أن كانت تطالب مبجرد توفري احلماية هلا ارتفع 

  .سقف املطالب هلا ليصل إىل حد تقرير املصري

  المبحث الثالث

  المصير لألقليات نحو تقرير

                                                 
1 Frédéric Bozo, "de la bataille des Euromissiles à la guerre de Kosovo", Revue politique 

étrangères, N°03 1999, p.592. 
 
2    Jean-Marie Guéhenno, "l'OTAN", Revue de critique international, N°7.Avril 2000, p.118. 
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يرى كثريا من املختصني أن حق تقرير املصري يزداد صعوبة وتعقيدا عندما يطرح على 

  مستوى مشكل األقليات، وعندما تكون هناك أقلية وطنية داخل دولة ما، وتكون هلا أمال 

وطنية تتعارض مع أمال اجلماعة اليت تعيش معها على نفس اإلقليم، وترغب يف 

  1.ا تثور مشكلة حق األقلية الوطنية فـي االنفصال عن الـدولة األماالنفصال  وهن

هي  بالدولة قلية األ وهذا احلق جيد له ذلك احلضور عندما تكون قوة التنابذ بني عالقة

، خبالف عندما تكون القوة باحلكم الذايت أو االستقالل تطالباألقلية  ، أي أنسيدة املوقف

باالستيعاب واالندماج القانوين التام مع اموع  هنا األقلية تطالباجلابذة بينهما هي املسيطرة ف

  2.الوطين

القضية بأقلية ضحية لقوانني التفرقة كما كانت حالة السود يف  يف احلالة األوىل تتعلقو 

 07تارخيية خلقت تفرقة واقعة مثل املكسيكيني يف أمريكا وعددهم حوايل  جنوب أفريقيا أو حلالة

صحيح أن املكسيكيني .األقليات تطالب قانونيا وفعليا االعرتاف مبواطنتها ههذف. ماليني

بكامل حقوقهم الدستورية، لكن على الورق فقط، وهم فعليا مواطنون من الدرجة  يتمتعون

  .وغري ممثلني بشكل صحيح يف املؤسسات احلكومية ويف النظام االقتصادي الثانية

اسك واألكراد حيث املطالبة ليست باملواطنة لكن هو الكورسيكيني والب املثال املعاكس

 طبعاً هناك. عن اليت يعامل ا بقية املواطنني، وصوال إىل عدم املواطنة واالستقالل مبعاملة خمتلفة

                                                 
  .99.ص املرجع السابق، الغفار، حممد أمحد عبد  1

2 www.annabaa.org 
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على سبيل  تبدأ واليت الرغبة باإلفالت من السلطة املركزية، وهياحلالة،  هلذهدرجات متعددة 

.إىل االنفصاللتصل باملطالبة اللغوية  املثال
1   

لذا كان البد من إلقاء الضوء على هذا احلق وباخلصوص وفق رؤية القانون الدويل 

  .حلقوق اإلنسان، مع قياس مدى إمكانية تطبيقه على كل األقليات

  

  . ومن مت تقييم كل أشكال املطالبة باحلق يف تقرير املصري 

  المطلب األول

  الحق في تقرير المصير

قدمية راودت الفالسفة منذ قدم العصور وجتسد  ة تقرير املصري فكر مبدأ حق الشعوب يف

 11، كما ظهر يف امليثاق األطلسي ويف إعالن يالطا بتاريخ 1789أثناء الثورة الفرنسية عام 

وأتى ميثاق األمم ليؤكده رمسيا وعلى مستوى عاملي على أنه أهم مقاصد املنتظم  1945فيفري 

  2.األممي

اليت يتصف ا موضوع العالقة بني محاية األقليات  وهذا احلق كان ونظرا لإلشكالية 

البد من بيان املقصود به، وإبراز وجهات النظر املختلفة حول مدى متتع األقليات به، ومن مت  

  .تقييم مدى جناحه يف حل مشكل األقليات

  الفرع األول

                                                 
  .سامر الالذقاين، مفهوم األقلية ،املرجع السابق 1
 .65.، ص1994عبد ايد العبديل، قانون العالقات الدولية، دار األقواس للنشر، الطبعة األوىل،   2
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  مفهوم حق في تقرير المصير لألقليات

الشعوب يف أن حيكم نفسه بنفسه، ويف أن يواصل تنميته يعين حق تقرير املصري حق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بدون أي تدخل أجنيب ويضمن هذا احلق ألفراد األقليات 

  .التمتع ببقية احلقوق، فهو شرط أساسي وضروري لتمتع هؤالء األفراد حبقوق اإلنسان األساسية

  

  

العهد الدويل للحقوق (وىل من العهدين الدوليني و لقد جاء هذا متضمنا يف املادة األ

  1).املدنية والسياسية، العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لالتفاقية الدولية حلماية "أما مشروع اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات 

على منح األقليات حق تقرير  14قد نص يف املادة "  جمموعات األقليات الوطنية أو العرقية

على حقها يف اللجوء إىل اجلمعية  15/2كما ينص يف املادة . املصري و اإلنفصال عن الدولة األم

  2.العامة لألمم املتحدة لكي تقرر شرعية دعواهم يف حق تقرير املصري

وكانت أبرز هذه التطبيقات وأوضحها يف كوسوفو، حيث مت شن محلة عسكرية جوية 

   .يا لدفعها لقبول انفصال اإلقليم الذي تسكنه غالبية ألبانيةضد صرب

وعلى إثر احللول اليت طبقت يف يوغسالفيا السابقة، تشجعت بعض األقليات يف العامل 

و هكذا أصبح اليوم مثة إرث سياسي . على املطالبة حبق تقرير املصري) تيمور الشرقية مثالً (

  .يا، ليس من السهل التشكيك فيه أو اخرتاقهوقانوين وعسكري للتعامل مع هذه القضا
                                                 

�� ھ�ا ا��TJ، أHno اklmJ اjول  1 XI�qJرة إXxyا efTg53.، ص.  
 .       97.ص  املرجع السابق، الغفار، حممد أمحد عبد  2



 
         
ا	 �� ا	'��

                                                     
                                               )��ق 
 ا�����ت و ا	���$� ا	�و	�� 	"�

 

 

140 

  الفرع الثاني

  ضوابط الحق في تقرير المصير

ال يفهم من الكالم السابق أن هذا احلق يطلق فيه العنان للشعوب مبا فيهم مجاعات 

  . األقليات لتطبيقه بصورة تؤدي إىل فوضى دولية

  1.املمارسة ضوابطو عليه فال ميكن ممارسته بصورة سليمة إال إذا كانت هلذه 

  :وأهم هذه الضوابط

ال حيق موعة أقلية معينة املطالبة بالدعم يف السعي لتحقيق االستقالل واالنفصـال،  -1

إال إذا أثبت ممثلوها مبا ال حيتمل الشك أن حكومة الدولة اليت يتبعوا ال متثل كل السكان، أو 

عة، وأن جمرد وجود أعمال عنف إثنية املصدر أن األغلبية متارس سياسة إبادة مجاعية ضد امو 

  2.ال يكفي، جيب إثبات أن األغلبية مسؤولة أكثر من األقلية عن أعمال العنف

وتقيم . إذا كانت اموعة املقيمة داخل دولة ذات سيادة تشكل ثقال سكانيا معينا -2

ون أن يصل ذلك إىل يف منطقة جغرافية حمددة ميكنها أن متارس حق تقرير املصري الداخلي، د

  .حد االنفصال، واملثال على ذلك احلكم الذايت أو احمللي

مع القدرة على مواجهة وحتمل نتائج ذلك على كافة  3.توافر عوامل االستقالل القومي -3

  4.املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                 
  .314.السيد حممد جرب، املرجع السابق، ص 1
 .150.باسيل يوسف باسيل، املرجع السابق، ص 2
 .195.هيثم مناع، املرجع السابق، ص  3
  .314.السيد حممد جرب، املرجع السابق، ص 4
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  المطلب الثاني

  أشكال المطالبة بالحق في تقرير المصير

يفهم من احلق يف تقرير املصري أنه هو االنفصال، بل إن هذا األخري يعد شكال من  ال

  .أشكال املطالبة باحلق يف تقرير املصري وهو ميثل مطلب ذو صفة خارجية

أما احلكم الذايت والفيدرالية فهي متثل مطلب باحلق يف تقرير املصري لكن بصفة داخلية،  

  .ملطالبة باحلق يف تقرير املصريواألمثلة السابقة تعد هي أشكال ا

  

  الفرع األول

  االنفصال

يرى الكثري من الباحثني أن اتمع الدويل يف الوقت احلاضر يتجاهل عن عمد 

وذلك العتبارات علـمية، ) ويقصد مشكالا يف االستقالل أو االنفصال( مشكالت األقليات 

سما إىل كيانات صغرية، بسبب كثرة حيث لو فتح الباب الستقالل األقليات ألصبح العامل مق

  1.مشاكل األقليات يف العامل املعاصر

وهو ما استقر عليه اإلمجاع الدويل وذلك بالرجوع إىل اتفاقية هلسنكي املوقعة سنة 

، واليت رأت أن حق تقرير املصري ال بد أن ميارس بشكل ال ميس فيه باحلدود السياسية 1971

                                                 
  .252.، ص1988ا وأبعادها، جملة السياسة الدولية، فتحي حسن عطوة، اضطرابات التبت أسبا 1



 
         
ا	 �� ا	'��

                                                     
                                               )��ق 
 ا�����ت و ا	���$� ا	�و	�� 	"�

 

 

142 

دف إىل تقسيم وحدة الدولة كليا أو جزئيا ال تتفق ومبادئ هيئة للدولة، وأعترب أن أية حماولة 

  1.األمم

وال شك أن أي نظام دويل يوضع حلماية حقوق األقليات جيب أن ال يدعم أية حركة 

انفصالية ألقلية بل على العكس جيب أن يشجع األقلية على أن تبقى خملصة للدولة وملؤسساا 

  2.السياسية والقانونية

لرأي هو ما تسعى األمم املتحدة لتثبيته وتدعيمه، وذلك أن هذا القرار إذا مت و هذا ا

العمل به بصفة غري منتظمة ومتفق عليها، فإن من شأن ذلك أن يكون له انعكاسات سلبية 

  .على اخلريطة السياسية للعامل ومن مث على االستقرار واألمن العامليني

  الفرع الثاني 

  الفيدرالية

تعين املشاركة السياسية واالجتماعية يف السلطة، وذلك من خالل رابطة : الفيدرالية

طوعية بني أمم وشعوب وأقوام، أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية خمتلفة، أو لغات أو 

وذلك يف نظام احتادي يوحد بني كيانات منفصلة يف دولة واحدة أو  متباينةأديان أو ثقافات 

فاظ الكيانات املتحدة ويتها اخلاصة من حيث التكوين نظام سياسي واحد مع احت

االجتماعي، احلدود اجلغرافية، اللغة والثقافة، الدين إىل جانب مشاركتها الفعالة يف صياغة 

مع االلتزام بتطبيقها وفق مبدأ اخليار  ةوصنع السياسات والقرارات، القوانني الفيدرالية واحمللي

                                                 
 .320.السيد حممد جرب، املرجع السابق، ص 1
 .205.وائل أمحد عالم، املرجع السابق، ص  2
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يع السلطات والصالحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق املصاحل مبدأ االتفاق على توز  الطوعي،

  1.املشرتكة، وللحفاظ على كيان االحتاد

الفيدرالية هي نظام قانوين يقوم على أساس قواعد دستورية واضحة  :يف تعريف آخر و

تضمن العيش املشرتك ملختلف القوميات واألديان واملذاهب واألطياف ضمن دولة واحدة 

  2.القانون ةات الدستورية يف دولتديرها املؤسس

والفيدرالية كمفهوم حقوقي ونظام سياسي، هو يف الواقع، توفيق أو توليف بني ما هو 

متناقض يف بعض املفاهيم، ويف عناصر بنية النظام، أي بني االستقاللية واالندماج، وبني املركزية 

  3.رالية بني القومي وشبه القوميويف بعض األنظمة الفيد. والالمركزية، وبني التكامل والتجزئة

إذ يتخذ النظام الفيدرايل أشكاًال خمتلفة وفقًا لرتاكيب السكان والكيانات املتحدة  

، هذا إىل جانب تكوينات احتادية سابقة اخل…القومية، العرقية، التارخيية، اللغوية، أو الدينية 

ويوغسالفيا ) السابق( ألمم وشعوب وأقوام وأديان خمتلفة، كما يف االحتاد السوفييت

 . اوتشيكوسلوفاكي

طبعًا يف النظام الفيدرايل يكون لشعب اإلقليم حق االستقالل الذايت وحق املشاركة يف  و

إدارة الشؤون املركزية، ومثل هذا النظام موجود يف أمريكا وسويسرا واملكسيك وماليزيا وغريها من 

غة متطورة للعالقة بني الشعوب وهي تنظيم يف هلذا ميكن القول بأن الفيدرالية هي صي و.الدول

  .إدارة الدولة

                                                 
 http://www.annabaa.org حممد العيسى، الفيدرالية مناذج وخصوصيات،  1
 

 http://www.annabaa.org علي الشمري، واقع الفيدرالية ونظم االحتاد الفيدرايل،  2
 .212.، ص1968أمحد عطية، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة،  3
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و مبوجب هذا احلل متنح االستقالل الداخلي لألقلية، حبيث ميكن هلذه األخرية ممارسة 

سيادا يف حدود ما نص عليه دستور الدولة، وتنفرد كل مجاعة أقلية مبؤسساا الدستورية 

  .مع إمكانية املشاركة يف اهليئات الفيدرالية ...) ائيةهيئات تشريعية، تنفيذية، قض(اخلاصة ا 

ولعل النموذج السويسري يعترب املثال الرائد يف هذا اال، فسويسرا دولة تضم أقليات 

عديدة حتكم وفق نظام فيدرايل يساهم يف احلفاظ على هوية كل أقلية واحتفاظها بثقافتها 

دينية (يكون فعال حينما تكون هناك مجاعة أقلية  وخصوصيتها، والبعض يعترب أن احلل الفيدرايل

قبائل جنوب السودان، أو األقلية األلبانية يف  , هلا تركيز جغرايف معني مثل أكراد العراق) أو لغوية

  . 1....كوسوفو

أن  2004ويف معرض حديثه عن واقع الفيدراليات اليوم رأى تقرير التنمية البشرية للعام 

  على أا هويـة واحدة،كما هو احلال يف اسرتاليـا والنمسا  بعض الفيدراليات تـؤكد

  

تعرتف دستوريا ذه  و أملانيا، وهناك من هي ويات متعددة مثل ماليزيا وسويسرا واليت

بينما هناك دول أخرى جتمع بني االثنني، فاهلند واسبانيا تؤكدان على أما هوية قومية .اهلويات 

  2.ددية املناحي يف كياا  السياسي، مثل قبول فئات لغوية متنوعةواحدة، لكنهما تعرتفان بتع

مرجعا .وباملقابل أشار التقرير إىل فشل فيدراليات عديدة اارت يف كثري من أحناء العامل

ومثال .العرقية، وأحادية القومية" صافية"السبب إىل كون هذه األخرية حاولت خلق مناطق فرعية

                                                 
  .05.، ص1992إبراهيم، تأمالت يف مسألة األقليات، دار سعاد الصباح، الكويت، سعد الدين   1
 .50.، ص2004 متقرير التنمية البشرية لعا 2
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مل تكن الرتتيبات الفيدرالية دميقراطية ألا مجعت كيانات االحتاد  سابقا، حيث ذلك يوغسالفيا

  .باإلكراه

على البناء املتأين هلا واإلرادة السياسية -حبسب التقرير–ويعتمد جناح الفدرالية      

لتعزيز أدائها الدميقراطي، فاملهم أن يتم تبين واستيعاب االختالفات املهمة ويف الوقت نفسه 

  1. ات للوالء الوطينإرساء األساس

  الفرع الثالث

  الحكم الذاتي

 صيغة قانونية ملفهوم سياسي يتضمن منح نوع من االستقالل الذايت" يقصد به أيًضا  و

وحدها  لألقاليم املستعمرة ألا أصبحت من الوجهتني السياسية واالقتصادية جديرة بأن تقف

 الدويل طلق عليه أيضًا احلكم الذايتوقد ي ".مع ممارسة الدولة املستعمرة السيادة عليها

International autonomie دولية تعقد بني ه وهو ينشأ بواسطة وثيقة دولية، سواء كانت معاهد

  2.دولتني بشأن إقليم

 ومياً أو عرقياـم مميز قـراف إلقليـبتعبري آخر هو نظام ال مركزي، مبين على أساس االعت و

فهو يف نطاق  وهلذا. شؤونه حتت إشراف ورقابة السلطة املركزية داخل الدولة باالستقالل يف إدارة

  .والسياسية للدولة القانون الداخلي أسلوب للحكم واإلدارة يف إطار الوحدة القانونية

                                                 
 .60-51.املرجع نفسه، ص 1
 www.rezgar.comحممد بوبوش، قضية الصحراء ومفهوم االستقالل الذايت ، 2
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ويعترب هذا األسلوب  كحل توفيقي بني مبدأ الوحدة الذي تنادي به الدولة ومبدأ 

أن الدولة تسعى للحد من سلطات احلكم االستقاللية الذي تدعو له األقليات، يضاف له 

  .الذايت لألقلية خصوصا يف اال السياسي والقضائي

أشري إىل مفهوم  76و 73ويف الفصل احلادي عشر من ميثاق األمم املتحدة ويف املادتني 

  ، والتزام الدول األعضاء يف األمم املتحدة الذين يضطلعون بإدارة أقاليم مل تنل 1احلكم الذايت

  

                                                 
  :من امليثاق األممي  73جاء يف نص املادة  1

املبدأ  - الذين يضطلعون يف احلال أو يف املستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم مل تنل شعوا قسطا كامال من احلكم الذايت-يقرر أعضاء األمم املتحدة 
أقصى مصاحل أهل هذه األقاليم هلا املقام األول، ويقبلون أمانة مقدسة يف عنقهم، االلتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه األقاليم إىل  القاضي بأن

  : وهلذا الغرض. حد مستطاع يف نطاق السلم واألمن الدويل الذي رمسه هذا امليثاق
كل   -اد واالجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف ومحايتها من ضروب اإلساءة يكفلون تقدم هذه الشعوب يف شؤون السياسة واالقتص) أ(

  ذلك مع مراعاة االحرتام الواجب لثقافة هذه الشعوب،
للظروف اخلاصة ينمون احلكم الذايت، ويقدرون األماين السياسية هلذه الشعوب قدرها، ويعاونوا على إمناء نظمها السياسية احلرة منوا مطردا، وفقا ) ب(

  لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها املختلفة،
  يوطدون السلم واألمن الدويل،) ج(
املفصلة يف يعززون التدابري اإلنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق املقاصد االجتماعية واالقتصادية والعلمية ) د(

  يتعاونون أيضا هلذا الغرض مع اهليئات الدولية املتخصصة كلما تراءت هلم مالءمة ذلك، هذه املادة حتقيقا عمليا، كما
والتعليم يف األقاليم يرسلون إىل األمني العام بانتظام حييطونه علما بالبيانات اإلحصائية وغريها من البيانات الفنية املتعلقة بأمور االقتصاد واالجتماع ) هـ(

  .، عدا األقاليم اليت تنطبق عليها أحكام الفصلني الثاين عشر والثالث عشر من هذا امليثاقاليت يكونون مسؤولني عنها
 .كل ذلك مع مراعاة القيود اليت قد تستدعيها االعتبارات املتعلقة باألمن واالعتبارات الدستورية

  :من امليثاق فجاء فيها   76أما املادة 
  :املبينة يف املادة األوىل من هذا امليثاق هي" األمم املتحدة" األهداف األساسية لنظام الوصاية طبقا ملقاصد

  توطيد السلم واألمن الدويل،) أ(
أو االستقالل  العمل على ترقية أهايل األقاليم املشمولة بالوصاية يف أمور السياسة واالجتماع واالقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها حنو احلكم الذايت) ب(

اصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب اليت تعرب عنها مبلء حريتها وطبقا ملا قد ينص عليه يف شروط كل حسبما يالئم الظروف اخل
  اتفاق من اتفاقات الوصاية، 

ل والنساء، التشجيع على احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجا) ج(
  والتشجيع على إدراك ما بني شعوب العامل من تقيد بعضهم بالبعض،

وأهاليها واملساواة بني هؤالء األهايل أيضا فيما " األمم املتحدة"كفالة املساواة يف املعاملة يف األمور االجتماعية واالقتصادية والتجارية جلميع أعضاء ) د(
  .80خالل بتحقيق األغراض املتقدمة ومع مراعاة أحكام املادة يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم اإل

 www.rezgar.comمد بوبوش، مفهوم احلكم الذايت يف القانون الدويل والدستوري،حم1
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وا قسطا من احلكم الذايت الكامل مبراعاة العمل على تنمية هذه األقاليم، ومشل هذا شع

  .تقدم هذه الشعوب، وثانيهما إمناء احلكم الذايت ةأوهلما كفال:االلتزام جانبني

عرف امليثاق األوريب  كما أشارت بعض املواثيق اجلهوية إىل مفهوم احلكم الذايت، فقد

الوحدات احمللية،  قدرة "بأنه  ثةـ، يف مادته الثال(Autonomie locale) لـم الذايت احملـاحلك

من الشؤون العامة حتت مسؤولياا،  واإلقليمية الفعلية وحقها يف تنظيم وإدارة جانب كبري

الس، أو مجعيات، مشكلة ـريق جمـن طـميارس ع" قـوأن هذا احل" ولصاحل سكاا يف إطار القانون

مباشرا أو عاما، وهلذه  اواة، سواء أكانـيز باملسـويتم اقرتاع حر وسري، من أعضاء منتخبني يف

جتاهه خاضع لسيطرا أو عن طريق اأجهزة تنفيذية مسؤولة  اجلمعيات واالس أن متتلك

وجاء يف التوصية الصادرة عن املؤمتر الدائم    . 1 ألمم املتحدةمع ا اتفاقيات تربمها منظمة

وذلك حول احلكم الذايت واألقليات الوطنية  1992بأوربا سنة  ةوريللسلطات احمللية واجله

واإلتـحاد األورويب، النص على مبدأ احلكم الذايت يف بلدان االحتاد األورويب بالنسبة لألقليات 

  .خاصة على امليدان الثقايف

  

ومن الدول اليت تبنت هذا اخليار جند الصني اليت أنشأت مناطق احلكم الذايت واليت 

طلقت عليها مبناطق احلكم الذايت اإلقليمي القومي، ومن هذه املناطق منطقة منغوليا ومنطقة أ

  2.التبت ومنطقة قوانغشي

                                                 
1  

2 www.china.org.cn/arabic 
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جنوب الفيليبني " منداناو"ونفس االجتاه سلكته الفيليبني اليت منح احلكم الذايت إلقليم 

 . بعد انتخابات متت ذا الشأن 1996سنة 

كيان آخر   14ملناطق الباسك و غاليسيا و " ت حكم ذايتمجاعا"ويف اسبانيا منح وضع 

،و اعطيت هذه اجلماعات إطارا واسعا ومتباينا إىل حد كبري من سلطات احلكم الذايت ويف 

  1.جماالت مثل الثقافة والتعليم واللغة واالقتصاد

 ويف حقيقة األمر فإن هذا احلل غالبا ما تلجأ له الدول حتت وطئة الضغوط اخلارجـية،

والذي جيعل الدولة بني مطرقة الضغوط اخلارجية وسندان هواجس االنفصال الذي حتاول الدولة 

  .تفاديه

و الواقع أن أغلب مناطق احلكم . لذا فهو يعترب بالنسبة للدولة حال لتخفيف الضغوط

مثال والدليل تشري إليه تقارير منظمة العفو الدولية ف. الذايت ال تزال عرضة للمعاناة واالضطهاد

" بعنوان  1999أبريل  21والصادر بتاريخ  ASA 17/18/99يف تقرير صادر هلا  حيمل رقم 

واللذان يتمتعان باحلكم الذايت " انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف إقليم شينغ يانغ والتبت

ال تزال فقد جاء يف هذا التقرير أن األقليات يف هذا األقاليم مبا فيها املسلمة . يف مجهورية الصني

وبالرغم من النمو االقتصادي يف هذه األقاليم ال تزال . تتعرض حلمالت إبادة وإساءة واضطهاد

  .البطالة والفقر واحلرمان متفشية فيها

  

                                                 
 .66.، ص2004تقرير التنمية البشرية لعام  1
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إذن تبقى دعاوى احلكم الذايت يف مجيع غالب التجارب اليت أقر فيها، هي جمرد دعاوى 

جنب الضغوط السياسية واالقتصادية خاوية من مضموا احلقيقي، بل ويوضع هذا احلل لت

لذا البد من تفعيل هذا األسلوب من املطالبة حبق تقرير املصري وذلك عن طريق . واإلعالمية

 .رقابة دولية فعالة تضمن تطبيقه بصورة سليمة
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  ــمــةخـات

 تبقى األقليات كمفهوم وواقع قانوين وسياسي واجتماعي، وال ميكن التنكر لذلك 

دة أو ـاملفهوم بنظرة سلبية تعكس أنه مواجه ملفهوم الوح إىل هذا جيوز النظر باملقابل ال و

ألن ما أثبته التاريخ أن الوحدة القهرية ال دوام هلا، وسرعان ما يكون مآهلا االيار  .الوطنية

ة القهرية ال يكون حمتواها إال تآكل داخلي سرعان ما يؤدي إىل السقوط دبل إن الوح

  .جة للحساسية اليت تنشأ بني األغلبية و األقلية أو بني األقليات فيما بينهاوااليار، نتي

و إذا كنا اتفقنا يف مضمون هذا العرض أن أفراد األقليات يتمتعون جبميع احلقوق 

انطالقا من االرتباط الوثيق بني  موضوع ، اليت نصت عليها االتفاقيات واملعاهدات الدولية

إن ضمان ذلك يأيت ف ،ضوع حقوق اإلنسان مفهومًا وممارسةاحرتام حقوق األقليات ومو 

الدساتري " ني العادلة ـدده القوانـمن خالل تنظيم العالقة بني الفرد والدولة، وفقا ملا حت

املساواة بني  ىوالقائمة عل ،تناسبة مع املواثيق الدوليةاليت جيب أن تكون م و" والتشريعات

جود منظمات جمتمع مدين قادرة علي و  ،ستقالل القضاءمجيع أفراد الوطن أمام القانون، ا

شكال التمييز حبق األقليات، كون أوكذلك إاء مجيع  ،الدفاع عن احلقوق واحلريات العامة

  .صراع الطوائف واألقليات يورث حواجز وعوائق داخل اتمع

يف كثري من  إال أن املفارقة تكمن يف أن اآلليات احلالية ال زالت تتسم بعدم الفعالية 

  .األحيان  و ذلك بالنظر إىل مجلة االنتهاكات اليت تتعرض هلا األقليات
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وبالتايل جاز  لنا القول أن توفريمحاية ذات فعالية لألقليـات ال زالـت بعيـدة كـل البعـد 

عن التحقيق، فال زالت أشـكال التمييـز واإلقصـاء و التهمـيش عنـاوين ومفـردات مرافقـة ألي 

حلرمــان واالضــطهاد واال تــزال درجــة الشــعور بالتمــايز والتــدين و ا األقليــات  مناســبة تــذكر فيهــ

  . على كل املستويات هي العناوين األبرز لواقع األقليات يف غالب دول العامل

والدليل أن  وضع األقليات بكبسة زر يف االنرتنت  أو يف  موقـع تـابع  هليئـة حقوقيـة  

غالب مضموا اإلساءة  واالضطهاد الـذي  تتعـرض كفيل بإخراج  كثري من النتائج اليت يف 

  .هذه األخريةله 

وإذا مـــــا حاولنـــــا ربـــــط عالقـــــة األقليـــــات بـــــاألمن القـــــومي، فينبغـــــي التأكيـــــد علـــــى أن 

األقليــات تكــون هــي الســبب اجلــوهري وراء حالــة عــدم االســتقرار السياســي يف كثــري مــن دول 

وذلك عرب إثـارة العنـف املتولـد  -يةوما يرتتب على ذلك من تدخالت خارج–العامل الثالث 

األرض،املســاكن ( والنــاجم عــن التنــافس بينهــا وبــني اجلماعــات األخــرى علــى املـــوارد املاديـــة 

أو علــى الســلطة السياســية أو نتيجــة للشـعارات الــيت تعلنهــا األغلبيــة والقاضــية ...). ،الثـروات

تخدام لغتهــا كلغــة رمسيــة، وجعــل بتحديــد هويــة الدولــة وفقــا لســمتها الثقافيــة، مبــا يف ذلــك اســ

الدولــة بقـــدر املســتطاع رمـــزا وجتســيدا لشخصـــيتها الثقافيــة، وهـــو مــا يـــؤدي إىل إثــارة رد فعـــل 

  األقلية اليت سيضطر أبنائها هلذا السبب إىل اعتبار أنفسهم

   

  مقيمني أو مواطنني من الدرجة الثانية، ويزداد األمر تعقيدا إذا ما ترافق ذلك مع 
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  1.مارسات متييزية ضدهم على املستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسيالقيام مب

و ال تزال مسألة صياغة حقـوق مقبولـة لكـل األقليـات بعيـدة املنـال عـن التطبيـق، وال 

تزال املهمة صعبة أمام األمم املتحدة واهليئات التابعة هلا ما مل يتم التعامل مع املوضوع بكـل 

ورواســبها  اإليديولوجيـةو أبعادهـا و كـذا التجـرد مـن اخللفيـات جتـرد مـن التوجهـات السياسـية 

.  

احللول املقرتحة لألقليات ضمن  إطار املطالبة يف احلق بتقرير  املصري  أنكما 

الحظنا أا جمرد حلول للتملص من االلتزامات الدولية ومل تعد سوى حلول واهية الغاية 

      . منها ختفيف حدة الضغوط اخلارجية  والدولية

وعليــه فإنــه لــيس هنــاك مــن خمــرج هلــذا املــأزق إال يف إطــار دولــة دميقراطيــة  متــنح مجيــع  

  .األقليات حقوقها السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والعقائدية

ألن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن عنف األقليات واملشاكل النامجة عن ذلك ال يربز 

جتماعـية والسياسـية واالقتصادية اليت تواجهها اتمعات، يف حني إال يف أوقات األزمات اال

  يبقى األمر خافتا يف الظروف االعتيادية ويف وقت االزدهار، ألن من 

  

املعروف أن حالة النمو والتوسع االقتصادي والثقايف للنظام السياسي، تساهم إىل 

  ختلقه من فرص التقرب من  حد كبري يف تطوير حركة االستيعاب واالندماج القومي، ملا

                                                 
 .71-66.، املرجع السابق، صجار تيدروبيت 1



ا	��آ�                       *�(��
 ا	�����
 	�����ت �
 ا	����ن ا	�و	
 	���ق ا����ن

 

153 

منوذج حياة واحدة لـدى خمتلـف اجلماعـات الـيت تفتقـد تـدرجييا هلـذا السـبب تارخييتهـا 

    1.اخلاصة، وتضامنها الداخلي وتتجه حنو االندماج يف اتمع الوطين 

فالدميقراطيـــة  هــــي تــــدفع حنـــو حتقيــــق شــــيء مــــن التكامـــل والتضــــامن واالنــــدماج بــــني 

  .على أسس العدالة واملساواةة واألغلبي األقليات 

مقبـول مـع  انسـجامجتارب لبلـدان تعـيش فيهـا أغلبيـة السـكان يف وال ننسى أن هناك 

أو أكثـــر، وهـــذه التجـــارب تلخصـــت مبـــنح احلقـــوق الـــيت أقرهـــا اتمـــع الـــدويل ة أقليـــة واحـــد

، حقهـا يف حـق األقليـات يف الوجـود و املتمثلـة  .ا اإلعالن اخلاص حبقوق األقليات ىوناد

وتطويرمهـــــا، احلـــــق يف إنشـــــاء املـــــدارس واملؤسســـــات  بثقافتهـــــا اخلاصـــــة وكـــــذا لغتهـــــايف التمتـــــع 

التعليميـــة والثقافيـــة إدارـــا والـــتحكم يف املنـــاهج والتعلـــيم بلغتهـــا اخلاصـــة، احلـــق يف ضـــمانات 

ن التمثيــــل السياســــي يف الشـــؤون السياســــية للدولــــة، مـــنح االســــتقالل الــــذايت يف معاجلــــه أبشـــ

ون الداخليـــة الـــيت ختـــص األقليـــات، ومنهـــا يف ميـــدان الثقافـــة والتعلـــيم والـــدين واألعـــالم الشـــؤ 

ــــك مقــــرون بــــاألدوات الالزمــــة ألداء هــــذه و  والشــــؤون االجتماعيــــة اإلدارة احملليــــة، وتطبيــــق ذل

   .املهمات، الدميقراطية، املواطنة، بناء اتمع املدين، واحلكم الصاحل

 دميقراطية متحضـرة ومتقدمـةسويسرا مل مينع من بناء دولة فالتعدد الثقايف واللغوي يف 

  .على مجيع املستويات

                                                 
 .14.املسألة الطائفية ومشكلة األقليات، املرجع السابق،ص برهان غليون، 1
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دولــــة  وبنــــاءيف ماليزيــــا مل حيــــل دون ظهــــور منــــوذج دميقراطــــي  التعــــدد العرقــــيكمــــا أن 

   .مجيع ااالت متطورة يف

فجميع املواثيق واملعاهدات الدولية سواء الدولية أو اإلقليمية كانـت واضـحة إزاء هـذا 

  . وضوع ملا له من أمهية بالغة يف حتقيق السلم واألمن العاملينيامل

فابتـــداء مـــن ميثـــاق هيئـــة األمـــم مـــرورا بـــاإلعالن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـان  و إعـــالن 

و إعـــالن وبرنـــامج فيينـــا الصـــادر عـــن املـــؤمتر العـــاملي حلقـــوق اإلنســـان و إعـــالن  1988مـــانيال 

املعتمـــد مـــن طـــرف املـــؤمتر  الـــدويل للـــدميقراطيات العـــاملي حلقـــوق األقليـــات و إعـــالن مانـــاغوا 

 احـــرتامكلهـــا أكـــدت علـــى الصـــلة بـــني ... املســـرتدة حـــديثا وغريهـــا مـــن املواثيـــق واإلعالنـــات

         .وموضوع الدميقراطية اإلنسانحقوق 

فحالــة  النمــو والتوزيــع االقتصــادي والثقــايف للنظــام السياســي تســاهم إىل حــد كبــري يف 

يعاب واالنـــدماج القـــومي، ملـــا ختلفـــه مـــن فـــرص التقـــرب مـــن منـــوذج حيـــاة تطـــوير حركـــة االســـت

واحدة لدى خمتلف اجلماعات اليت تفتقد هلذا السبب تارخييتهـا اخلاصـة، وتضـامنها الـداخلي 

  1.و تنحو حنو االندماج يف اتمع الدميقراطي 

  

  

                                                 
  .29.برهان غليون، املسألة الطائفية ومشكلة األقليات، ص  1
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 يف أربعةشركة  200بية مؤخرًا وتناولت و وقد أظهرت دراسة أجرا املفوضية األور 

حيث بينت أن الشركات .قد حققت فوائد ملموسة" التنويع"بية أن سياسات و بلدان أور 

 ،لتشجيع اختالط األعراق، املساواة بني اجلنسني، األديان... تطبق سياسات التنويع  الىت

القصري  املعاقني جسدياً، األعمار يف أماكن العمل، ميكنها توقع حتقيق الفوائد على املديني

  1 .طويلوال

 حتسني القدرة التنافسية واالبتكار، حتسني: ومن بني الفوائد اليت ذكرا الدراسة

 فرص الدخول إىل أسواق جديدة، املزيد من إرضاء املستهلك، ختفيض نسبة الغياب عن

قائمة   وهذه. العمل، احملافظة على الكوادر املوهوبة واملؤهلة وتعزيز الصورة العامة للشركة

  .اهتمام أي مدير شركة للنظر جبدية إىل سياسات التنويع كافية جلذب

 ومل تنتشر سياسات التنويع على نطاق واسع حىت اآلن، ولكن املؤشرات احلالية

 إجيابية للغاية وهي تسري إىل املستقبل حيث يتم ختطي اخلوف من األقليات أو جتاهلها

   .ككل ستطيع تقدميها إىل اتمعوالسري حنو تقييمها بناء على إمكاناا واملنافع اليت ت

ال يعين أن الدعوة إىل الدميقراطية هي نابعة من ضغوط  التكيف مع األحداث 

العاملية بقدر ما هي  وسيلة لتجنب الشعوب صراعات و كوارث، وضرورة أن تلتفت الدول  

  .إىل حنو حتقيق انطالقة حضارية واقتصادية بدل االلتفات إىل هذه الصراعات 

                                                 
  .برايان ويتيكر ،العامل العريب ومسائل األقليات، املرجع السابق 1
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ل يتفق على ضرورة التوحد واستنكار أي حماولة للتقسيم أو التفرقة إال أننا ما فالك

نستشرفه من الواقع أن التقسيم والفرقة على أسس طائفية واثنيه أو عرقية ستصبح العنوان 

ما مل تتخذ إجراءات على الصعيد الدويل واحمللي لتجنب ذلك . األبرز للصراعات املستقبلية

.  

ويل البد من إعادة تقييم نظام الرقابة الدولية و ذلك بوضوح فعلى الصعيد الد

أما على الصعيد احمللي فالدول ملزمة بالنظر  .وصراحة، وحماولة معاجلة نقاط اخللل والفشل

إىل موضوع األقليات كظاهرة متعددة الوجوه وهلا عديد من املضامني  السياسية 

  ...واالجتماعية واالقتصادية  

اطية اليوم يف العامل يكشف أا اليوم اسم بال عنوان، وشعارات بال واقع الدميقر و 

تطبيق، وبالتايل لتكريس الدميقراطية يف حاالت وجود اجلماعات األقلية ال بد من توفري 

  :ووسائل تساعد على ذلك

املشاركة السياسية الفعالة لكل عموم الشعب،  ومراعاة متثيل ب  والبداية تكون

 األمر الذي يستوجب.ل السياسي املتناسب مع حجم تواجدها  الشعيباألقليات يف العم

تفعيل ثقافة احلوار ملا هلا من دور يف تكريس الدميقراطية احلقيقية، واليت تعترب وسيلة  

   1.برز  املشاكل ونقاط االختالف وحماولة جتنبها ألالطالع على 

أن يكون له دور فعال يف  استقاللية القضاء وضرورةليأيت بعد ذلك الدور يف       

  . واأليديولوجيةتكريس لغة القانون بعيدا عن اخللفيات السياسية 
                                                 

  .NTU.281اRSJم NOPادي، اYZHIJ اWPXSJ، ص 1
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البد أن يكون هلا حضورها، سيما و أا حرية التعبري والتفكري واملعتقد  مث إن  

وص حرية اإلعالم ملا هلا من دور يف ـ، وباخلصأصبحت مطلبا سواءا لألقليات أو غريها 

  .حقوق األقلياتفضح انتهاكات 

ذات الرتكيبة األقلية كاملؤسسة   ونظرا حلساسية بعض املؤسسات  يف الدول    

وضرورة جتنبها التدخل يف التوترات حياديتها، العسكرية و األمنية فإن ذلك يفرض عليها 

السياسي بدل التدخل  للحواراحلاصلة بني اجلماعات املكونة للدولة وترك الفرصة 

  .العسكري 

 دالة يف تقسيم ثروات البالد،ـالع حتقيقخالل   نال يغفل العامل االقتصـادي مكما 

وضرورة أن يكون لألقليات نصيب من عوائد الدولة تستفيد منه مناطقها لتنميتها وتطويرها 

 .  

وعليه من خالل حبثنا هذا ومن خالل ما اطلعنا عليه من حلول مقرتحة ملشكل 

اليت وضعتها املنظمات احلقوقية والدارسني املختصني كلها انطالقا من احللول و األقليات، 

  :دور ضمن الدوائر التاليةـل يف غالبه يـاتفقت على أن احل

حل موضوع األقليات ال ميكن أن يتم إال يف إطار دولة دميقراطية، دور اتمع 

يف املشتـرك، تعزيز املدين ومؤسساته، اإلقرار بالتعددية الثقافية والسياسية، تعزيز الوعـي الثقـا

  .فعالية الرقابة الدولية حلماية األقليات
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يتم فيها منح مجيع األقليات القومية حقوقها فالواقع أثبت أن الدولة الدميقراطية 

حقوق األقليات باعتبارهم م االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، وتكريس احرتا

ايف أو غريمها من بقية ـاسي أو ثقـأي استثناء حلق سيمواطنني متساوين يف احلقوق كافة دون 

  .احلقوق األخرى 

كما أن ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص 

اليت ميكن أن " املرجعية احلقوقية " ية وتوابعها، هيـية والثقافـة واالجتماعـباحلقوق االقتصادي

حيرتم حقوق األقليات، وما عدا ذلك لن يكون إال جمرد إعادة يصدر عنها دستور وطين 

  1.إنتاج قيم التخلف املؤسسة على قيم طائفية وعنصرية  

له دور هام، حيث تصب جهود اتمع املدين باجتاه فاتمع املدين ومؤسساته  أما

ة أو املذهبية، ـينية أو الدـة اإلثنيـظر عن اخللفيـاواة، بغض النـتكريس مفاهيم املواطنة واملس

ولكن هذا الربط بني اتمع املدين والدولة واهلوية االندماجية ليس صائبا دوما، إذ قد 

يؤدي إىل نتائج عكسية، فاتمع املدين ليس العبا مستقال عن الالعبني الرئيسيني فيه 

  .وانتماءام وثقافتهم ومصاحلهم املختلفة

                                                 
  .، املرجع السابقيف اتمع العريب اإلنسانوحقوق  األقليات صالح عبدالعاطي، 1
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هو  إن االعرتاف بالتعددية واإلقرار اف لسياسية،إقرار التعددية الثقافية واوخبصوص 

اخلطوة الدميقراطية األوىل والضرورية، اليت متهد للخطوة التالية وهي وضع تصورات نظرية 

  وحقوق  اإلنسانوآليات عملية لرتسيخ التعددية يف الواقع، ومبا يضمن حقوق 

  

تفاعل وازدهار ثقافاا اجلماعات اليت يتكون منها اتمع، ومبا يضمن كذلك منو و 

هذا من جهة، ومبا يضمن بقاء الكيانات السياسية القائمة أو تطويرها … املتنوعة

  .باألشكال املناسبة بالتوافق وباإلرادة الطوعية احلرة للجميع من جهة ثانية

ترسيخ مبادئ احلوار فيتأتى  من خالل  تعزيز الوعي الثقايف املشرتك،و أما 

م الرأي اآلخر، فضًال عن احرتام كل مجاعة للجماعات األخرى الدميقراطي واحرتا

ولثقافاا، واللجوء إىل احللول الوسط املمكنة ملواجهة القضايا اليت خيتلف عليها بني 

اجلماعات نفسها من جهة، وبينها وبني السلطة املركزية امللتزمة بضمانات دستورية وقانونية، 

  . بالدميقراطية من جهة ثانية

والذي ال حل له سوى بعدم  تعزيز فعالية الرقابة الدولية حلماية األقليات،أما 

إن اختيار هذا .تسييس موضوع محاية األقليات وضرورة التعاطي معه بكل موضوعية وحياد

جتاه االتوجه بدًال من استخدام العنف، وكذلك التزام كل مجاعة بواجباا جتاه نفسها و 

عاد اجلماعات األصغر أو األقليات القومية عن أي ج أو اجلماعات األخرى، وكذلك بابت

ممارسة انعزالية، وابتعاد اجلماعات األكرب، أو القومية األكرب، يف املقابل، عن أي ج أو 
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إن كل ذلك، سيوفر أكثر الشروط مالئمة … ممارسة عنصرية أو استعالئية متغطرسة

أية مجاعة من " استقالل"جيعل حىت من للتعايش بني اجلماعات املختلفة وثقافاا، بل و 

اجلماعات استقالًال وديًا ال تنجم عنه عداوات تؤدي إىل صراعات وصدامات وحروب 

  1.ثأرية تدور يف حلقة مغلقة ال تنتهي

 أرقتمن املشكالت اليت  اإلنساينعلى مر التاريخ  األقلياتلقد كانت حقوق 

ولن يتم وضع حد هلذه . فرقة من العاملمت إحناءوتسببت يف حروب وكوارث يف ، البشرية

 وانتشار مبادئ ،وتبين النظم السياسية الدميقراطية ،وبسط احلريات ،بتقدم البشريةإالاملآسي 

  2.العامل أحناءيف  اإلنسانحقوق 

ظهور أفكار الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحق تقرير املصري يف  ألنه اليوم مع 

أصبح من الصعب إنكار حق األقليات العرقية أو الدينية النصف الثاين من القرن العشرين 

   .وقد بدأت هذه األقليات تطالب باالعرتاف ويتها وحقوقها. يف املساواة

ظاهرة عاملية، إذ إن هذه األقليات يف مجيع دول  أصبح فالظهور السياسي لألقليات

ف بوجودها املستقل العامل النامي أصبحت أكثر تصرحيا ومطالبة حبقوقها وتسعى لالعرتا

حصينا من هذه  مل يعدوحىت الغرب . ولغاا وعرقيتها وثقافتها وحقوقها التعليمية

حصلوا  واالسكتلندينياالجتاهات، إذ إننا جند يف بريطانيا على سبيل املثال أن الويلزيني 

كما أن . على حكم ذايت وأصبحت هلم برملانام اخلاصة م خالل العقد األخري

                                                 
 ، املرجع السابقيف اتمع العريب اإلنسانوحقوق  األقليات صالح عبدالعاطي، 1
 www.rezgar.com،أزمة األقليات يف العامل العريب إىل أين شاكر نابلسي، 2
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وتواجه فرنسا ضغوطا ملنح . ونيني يف إسبانيا يطلقون اسم الدولة على إقليم كاتالونياالكتال

  أن النشاط السياسي  وأصبح يف االعتقاد. الربيتانيني والكورسيكيني حقوقهم الثقافية

  

لألقليات العرقية سيكون مألوفا يف كل العامل يف املستقبل ويعكس االجتاه حنو 

  1 .معات العرقية والدينيةالدميقراطية وحقوق ات

و أخريا أرجوا أن أكون قاربت الصواب يف التعريف بأبعاد هذه املشكلة الشائكة 

وذلك على أمل  . اليت ال تزال تلقي بتداعياا عل الساحة العاملية عموما والعربية خصوصا

مة اإلنسانية استغالهلا كورقة سياسية إىل إطار إنساين سليم حترتم فيه القي أن خترج من إطار

   .ألفراد األقليات وتصبح فيه كرامتهم جزء ال يتجزأ من الكرامة الذاتية لألغلبية

 

 

                                                 
 www.aljazeera.netغراهام فولر، األقليات يف العلم العريب، 1
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  ـلخـصـاتم

  :باللغة العربية

أصـــبحت ظـــاهرة األقليـــات تعـــرب عـــن  ملمـــح هـــام مـــن مالمـــح االســـتقرار العـــاملي، وذلـــك للتباينـــات العرقيـــة واللغويـــة 

  .والدينية اليت تلون العامل

وموضــوعنا هــذا يــأيت ضـــمن ورقــة حبثيــة نتنــاول فيهـــا موضــوع األقليــات يف إطــار القـــانون الــدويل حلقــوق اإلنســــان،  

مـن خـالل التعـرض ألهـم النصـوص الدوليـة واإلقليميـة . ضمن هذه الورقة جلملة احلقـوق الـيت أقرهـا هـذا األخـري وسن

الـــيت وضـــعت هلـــذا الغـــرض، وحماولـــة حتليلهـــا وإســـقاطها علـــى الواقـــع، واستكشـــاف مـــدى جناحهـــا يف تـــوفري احلمايـــة 

موضــوع األقليــات أصــبح  الشــأن، ســيما و أن الدوليــة لألقليــات، والــذي يتــأتى مــن خــالل تقــدمي قــراءة تقييميــة هلــذا

  .كاحلق يف تقرير املصري، التدخل اإلنساين، واألمن العاملي: يرتبط بظواهر حنياها على ساحتنا الدولية

 .األقليات، القانون الدويل حلقوق اإلنسان:  الكلمات المفتاحية

  ةباللغة الفرنسي

 Le phénomène de la minorité est devenu  une image importante qui reflète la stabilité 

internationale, en raison des différences ethniques, linguistiques et religieuses dans le 

monde. Dans cette étude, nous essayons de jeter la lumière sur le sujet de la minorité 

dans le cadre du droit international des droits de l'homme, nous enfermerons cet article 

par des droits inter approuvées par ce dernier. Par l'exposition des textes inter-

nationaux et régionaux les plus importants qui ont été développés à cette fin, et essayer 

d'analyser et en les projetant  sur la réalité, et en observant a quel point elle a réussi à 

garantir une protection international des minorités. Ceci parvient d’une évaluation de 

ce problème, surtout que ce dernier est relie à des phénomènes que nous vivons dans la 

seine internationale, comme droit à l'autodétermination, à l'intervention humanitaire, et 

à la sécurité globale.  
Les mots clés : la minorité, le droit international des droits de l'homme.  

 :باللغة اإلنجليزية

The phenomenon of minority has become to express an important image that reflects 

the international stability, because of the ethnic, linguistic and religious differences on 

the world.  

In this study, we attempt to shed light on the subject  of minority in the framework  of 

the international law of human rights, we will enclose this paper for inter rights 

approved by the this latter. Through the exposure to the most important international 

and regional texts that have been developed for this purpose, and try to analyse and 

dropping them on reality, and exploring success in providing international protection 

of minorities through reading an assessment of this matter. 

Particularly that the issue of minority has become associated with events we are living 

on the international side as the right to self-determination, the humanitarian 

intervention, and the global security. 

The Key words: the minority, the international law of human rights. 


