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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص

تتطــرق هــذه الورقــة إلــى موضــوع االعتــراف الدســتوري بحقــوق األقليــات فــي الــدول العربيــة التــي باشــرت 
عمليات االنتقال الديمقراطي، وذلك من خالل دراسة مقارنة بين النصوص الدستورية الجديدة في املغرب، 
تونس ومصر. وتندرج هذه الدراسة في إطار إدارة املسألة الدستورية في هذه البلدان، وأيًضا في إطار معالجة 
موضوع الحماية القانونية والدستورية املخصصة لألقليات، وبخاصة أن أغلب دول الربيع العربي تصر على 

إنــكار التنــوع العرقــي والدينــي واللغــوي. 

وتحــاول الدراســة اإلجابــة عــن تســاؤل يتعلــق بمــدى نجــاح الدســاتير الجديــدة فــي هــذه الــدول فــي تعزيــز 
الحقــوق الفرديــة والجماعيــة ألقلياتهــا وحمايتهــا، ومــدى قدرتهــا علــى التأســيس ملشــاركة سياســية حقيقيــة 

لألفــراد املنتميــن إلــى أقليــات بمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى إنجــاح عمليــة االنتقــال الديمقراطــي.

وتصــل الورقــة إلــى خالصــة مفادهــا ضعــف الحصيلــة الدســتورية فــي موضــوع الترســيخ الدســتوري 
لحقــوق األقليــات وبخاصــة فــي كل مــن تونــس التــي تحتضــن أقليــات دينيــة وعرقيــة مختلفــة ومصــر التــي تشــكل 
األقليــة القبطيــة نحــو ُعشــر ســكانها. أمــا بخصــوص الحالــة املغربيــة فــان املعالجــة الدســتورية لهــذا املوضــوع 
تبدو مشجعة نسبًيا باالعتراف أول مرة باللغة األمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، على الرغم من 

أن هــذا االعتــراف لــم يترجــم بعــد علــى أرض الواقــع.

اإلصــالح الدســتوري / حقــوق األقليــات / التنــوع اإلثنــي / الحريــات الدينيــة/  املفتاحيــة:  الكلمــات 
الديمقراطــي. االنتقــال 
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مقدمة

تعــد األقليــات مــن املوضوعــات التــي تتصــدر قائمــة البحــوث والدراســات املتعلقــة بالجماعــات اإلثنيــة 
وبالقضايــا وثيقــة االرتبــاط لتشــعبها وحساســيتها وأهميتهــا، درجــة أن هنــاك مــن يفتــرض أن دراســة األقليــات 
تلي في أهميتها دراســة الحروب)1). وتندرج دراســة األقليات أيًضا في إطار الدراســات التي تهدف إلى تعزيز فرص 
ــا بالصراعــات 

ً
الســلم واألمــن فــي العالــم، فعلــى مــدار 5.000 ســنة اندلــع نحــو 14.000 حــرب كان كثيــر منهــا مرتبط

اإلثنيــة والعرقيــة)2).

وإذا كانــت الصراعــات اإلثنيــة بيــن جماعتــي األقليــة واألغلبيــة تعــد ظاهــرة دوليــة لــم تســتثِن حتــى الــدول 
املتقدمــة، فإنــه مــن املؤكــد أنهــا تظهــر أكثــر فــي املجتمعــات التقليديــة نظــًرا إلــى بســاطة تركيــب بنياتهــا وضعــف 
انصهارهــا الذاتــي))). وهــو مــا ينطبــق بوضــوح علــى البلــدان العربيــة التــي تحتــل فيهــا العشــيرة والقبيلــة مكاًنــا بــارًزا 

فــي معظــم مجــاالت الحيــاة.

وعلى الرغم من املســاهمة الكبيرة لألقليات في بناء اقتصاد الدول العربية وصناعة تاريخها، كما هو حال 
ــًرا  نوبيــي مصــر وأقباطهــا وأقليتهــا الشــيعية التــي يرجــع إليهــا الفضــل فــي بنــاء مدينــة القاهــرة وجامــع األزهــر، كثي
مــا يجــري اضطهادهــا أو تهميشــها بمنهجيــة مــن دون ســبب موضوعــي، بــل فقــط لكونهــا أقليــات، حتــى مــن دون 
أن تشــكل أدنــى خطــر علــى وحــدة الدولــة أو نظامهــا السيا�ســي القائــم. فــي هــذا اإلطــار، يمكــن القــول إنــه غالبــا مــا 
تنكر الدول العربية وجود أقليات على أرضها، وتتملص بذلك من التزاماتها الدســتورية والقانونية تجاه هذه 
الجماعــات، درجــة رفضهــا القاطــع اســتخدام مصطلــح )األقليــات( لوصــف الجماعــات اإلثنيــة املوجــودة علــى 

ترابهــا، وعــّد ذلــك مــن املحظــورات التــي ال تجــوز مناقشــتها. 

ويمكــن القــول إن انتهــاك األنظمــة السياســية لحقــوق أقلياتهــا وســوء إدارتهــا للتنــوع اإلثنــي ســاهما بشــكل 
أو بآخــر فــي بــروز ثــورات الربيــع العربــي وتأجيجهــا. وقــد كانــت املجموعــات اإلثنيــة حاضــرة بدرجــات متفاوتــة فــي 
املســيرات والتظاهــرات، وســاهمت بذلــك فــي ســقوط األنظمــة األوتوقراطيــة أو إجبارهــا علــى القيــام بإصالحــات 
سياســية ودســتورية، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى حركــة 20 فبرايــر فــي املغــرب التــي كان حضــور األمازيــغ فيهــا 
مؤثــًرا)4)، وهــو مــا تجلــى بوضــوح فــي املطالــب التــي عرفتهــا الحركــة وكان مــن بينهــا االعتــراف الدســتوري باللغــة 

األمازيغيــة، وهــو مــا تحقــق بالفعــل فــي دســتور 2011.

)1) فــي هــذا اإلطــار يعتقــد موايــال تشــيمبي )Mwayila Tshiyembe( أن التوتــرات والنزاعــات الداخليــة املرتبطــة باألقليــات تمثــل األصــل الحقيقــي 
.Mwayila Tshiyembe, Le droit de la sécurité internationale )Paris : L’Harmattan, 2010(, p. 12 :والعميــق للحــروب بيــن الــدول. فــي

)2) جان بكتيه، القانون الدولي اإلنساني: تطوره ومبادئه، )جنيف: معهد هنري دونان، 1984(، ص 84.

)))  برهان غليون، املسألة الطائفية ومشكلة األقليات، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2012(، ص 105-104.

)4)  عــادل عبــد الغفــار وبيــل هيــس، األحــزاب اإلســامية فــي شــمال أفريقيــا: تحليــل مقــارن بيــن املغــرب وتونــس ومصــر، )الدوحــة: مركــز بروكنجــز، 
2018(، ص 20.
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فــي هــذا الســياق، تــروم هــذه الورقــة معرفــة مــدى اســتفادة األقليــات مــن موجــة اإلصالحــات الدســتورية)5) 
التــي أطلقهــا الربيــع العربــي، وبخاصــة فــي ظــل اســتحالة تأســيس دولــة الحــق والقانــون مــن دون احتــرام حقــوق 
األشــخاص املنتميــن إلــى األقليــات))). وفــي الحقيقــة، فإن قضيــة األقليــات كانــت حاضــرة فــي املناقشــات التــي 
ســبقت إعــداد الدســاتير الجديــدة، فــكان أول اختبــار صعــب واجهــه كّتــاب الدســاتير انفجــار قضيــة الهويــة 
بوصفهــا أثــًرا مباشــًرا لســقوط األنظمــة الســلطوية)))، وهــو مــا فتــح بــاب النقــاش فــي شــأن محــددات االنتمــاء 

الوطنــي، ومســألة الدولــة املدنيــة، ومنزلــة الشــريعة اإلســالمية فــي صناعــة القانــون.)8)

وقد جرى اختيار دول املغرب )دستور 2011(، ومصر )دستور 2014))9)، وتونس )دستور 2014(، بوصفها 
نمــاذج لتقويــم مــدى احتــرام الدســاتير الجديــدة لحقــوق األقليــات وتعزيزهــا كمــا هــو متعــارف عليــه فــي القانــون 
الدولــي. فــكل هــذه الــدول تضــم أغلبيــة مســلمة ســنية، وكلهــا تضــم أغلبيــة عربيــة، وتقــع كلهــا فــي منطقــة شــمال 
ا بوجود مجموعات إثنية مهمة )األمازيغ واألقباط(، فإن اختيار 

ً
أفريقيا. وإذا كان اختيار املغرب ومصر مسوغ

تونــس التــي تضــم مجموعــات عرقيــة ودينيــة غيــر بــارزة بقــدر الدولتيــن األخرييــن، يســّوغه الفضــول والتطلــع إلــى 
معرفــة مــدى مــوازاة الترســيخ الدســتوري لحقــوق األقليــات التونســية للنجاحــات التــي حققتهــا الثــورة أو مــا 
يعرف باالستثناء التون�سي، وبخاصة أن الدستور التون�سي الجديد هو الوحيد الذي أعّدته جمعية تأسيسية 

منتخبــة.

)5)  يحيــل مفهــوم اإلصــالح الدســتوري علــى تغييــر مهــم فــي النســق الدســتوري لدولــة مــا، ويهــدف هــذا التغييــر إلــى إحــداث تحســينات لتطويــره بالحــد 
مــن اختالالتــه وفــق مقتضياتــه. فــي:

Olivier Duhamel & Yves Mény )dir.(, Dictionnaire Constitutionnel, )Paris: PUF,1996(, p.1044.

)))  الوثيقة الصادرة عن اجتماع كوبنهاغن، منظمة األمن والتعاون األوروبي OSCE، 29 يونيو 1990.

ــا، ولكــن غــداة ســقوط نظــام بــن علــي ســنة 2011 
ً

)))  ينطبــق هــذا األمــر علــى تونــس التــي كانــت تبــدو قبــل الثــورة مــن البلــدان األكثــر انســجاًما وتعايش
بــرزت إلــى الســطح أســئلة كانــت مكبوتــة تتعلــق بالديــن والهويــة واللغــة. فــي:

عي�سى جابلي، »ما أبرز األقليات التي تعيش في تونس؟«، حفريات، )2/)2019/0، شوهد في )2020/05/0، في:
https//:www.hafryat.com/ar/blog/

)8)  حســن طــارق، »دســتورانية مــا بعــد انفجــارات 2011: قــراءات فــي تجــارب املغــرب وتونــس ومصــر«، املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، 
08/01/)201، شــوهد فــي 2020/01/14، فــي:     

https//:www.dohainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/art((8.aspx

)9)  يعــد دســتور 2012 املعطــل أول دســتور ملصــر بعــد الثــورة. وقــد اتســمت عمليــة صــوغ دســتور2014  بتعييــن جميــع أعضــاء لجنــة الخمســين 
ــا لدســتور 2012 الــذي أعّدتــه جمعيــة تأسيســية. فــي:

ً
املكلفــة بإعــداد الدســتور )ليــس بينهــم معارضــو االنقــالب( ، خالف

»دســتور بالغلبــة: نظــرة مقارنــة بيــن دســتور 2012 ومشــروع دســتور 2014«، وحــدة الدراســات السياســية، املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة 
السياســات، 2014، ص )، شــوهد فــي 2020/05/02، فــي:

tQ0P8/wp.u2//:sptth

https://www.hafryat.com/ar/node/7733
https://www.hafryat.com/ar/node/7733
https://www.hafryat.com/ar/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://www.hafryat.com/ar/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://www.hafryat.com/ar/blog/
https://www.dohainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/art738.aspx


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

6

أهمية البحث وأهدافه

تعــد حقــوق األقليــات مــن مجــاالت حقــوق اإلنســان األكثــر أهميــة، فهــي مــن املوضوعــات التي تكت�ســي طبيعة 
إنســانية كبيــرة إضافــة إلــى طبيعتهــا القانونيــة والسياســية، وتنــدرج ضمــن الدراســات التــي تهــدف إلــى ضمــان 
االســتقرار السيا�ســي وتأســيس ديمقراطيــة حقيقيــة وشــاملة فــي الوطــن العربــي. فعلــى الرغــم مــن أن مصطلــح 
)األقليــات( يحجــب أحياًنــا البعــد الحقيقــي للموضــوع، إذ يتبــادر إلــى ذهــن كثيريــن حــاَل ســماعه أن مســألة 
األقليــات ثانويــة وال تتعلــق إال بمصيــر جــزء صغيــر مــن ســكان الدولــة، يؤكــد الواقــع أن هــذه املشــكلة تخــص كل 
الجماعــات املكونــة للدولــة. وهــو مــا ينطبــق بوضــوح علــى البلــدان العربيــة، مــع أنهــا تتميــز بمســتويات عاليــة مــن 
التجانــس الدينــي واللغــوي والثقافــي، لكــن قضايــا األقليــات لــم تطــرح فــي أي حقبــة مــن حقــب التاريــخ العربــي 

بالحــدة والخطــر اللذيــن تطــرح بهمــا اليــوم. 

فــي هــذا اإلطــار يهــدف البحــث إلــى دراســة مــدى اهتمــام دســاتير الــدول العربيــة -التــي باشــرت عمليــات انتقــال- 
بحقــوق أقلياتهــا، ويســعى إلــى إبــراز أهميــة االعتــراف القانونــي واملؤسســاتي بالحقــوق املدنيــة والسياســية ألفــراد 
هذه الفئات، بوصفه خطوة ضرورية في طريق حل الصراعات الداخلية والتأســيس الســتقرار داخلي حقيقي 

ودائــم ينعكــس إيجاًبــا علــى نجــاح العمليــة الديمقراطيــة.
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مشكلة البحث

يمكــن صــوغ املشــكلة الرئيســية للدراســة فــي التســاؤل اآلتــي: هــل نجحــت دســاتير الــدول العربيــة موضــوع 
الدراســة فــي تعزيــز الحقــوق املدنيــة والسياســية والثقافيــة ألقلياتهــا وحمايتهــا بمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى إنجــاح 
عمليــة االنتقــال الديمقراطــي؟ ولتفكيــك هــذه املشــكلة فإنــه مــن املهــم اإلجابــة عــن األســئلة الفرعيــة اآلتيــة: هــل 
تؤســس الدســاتير الجديــدة فــي هــذه الــدول ملشــاركة سياســية حقيقيــة لألفــراد املنتميــن إلــى أقليــات؟ هــل يمكــن 
اإلقرار بتجاهل دساتير هذه الدول الحقوق الجماعية ألقلياتها؟ هل تؤسس دساتير دول املغرب ومصر وتونس 
-ذات األغلبيــة املســلمة- ملمارســات تمييزيــة بحــق أقلياتهــا؟ هــل لّبــت هــذه الدســاتير املطلــب الرئي�ســي لألقليــات 
املتمثل في االعتراف بهم مكوًنا أساسًيا من مكونات هوية الدولة وكيانها؟ ثم إلى أي حد نجحت هذه الدول في 

تفعيــل نصوصهــا الدســتورية املرتبطــة باألقليــات بمــا يضمــن ترجمتهــا علــى أرض الواقــع؟
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فرضية البحث

تنطلق الدراسة من فرضية ضعف الحصيلة الدستورية في موضوع الترسيخ الدستوري لحقوق األقليات 
وبخاصــة فــي كل مــن تونــس )التــي تحتضــن أقليــات دينيــة وعرقيــة مختلفــة( ومصــر )التــي تشــكل األقليــة القبطيــة 
نحــو 10 % مــن ســكانها(. أمــا بخصــوص الحالــة املغربيــة فــإن الدراســة تفتــرض أن املعالجــة الدســتورية لهــذا 
املوضــوع تبــدو مشــجعة نســبًيا، مــن خــالل االعتــراف أول مــرة باللغــة األمازيغيــة لغــة رســمية إلــى جانــب اللغــة 

العربيــة.
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املفهومات املستخدمة واملقاربة املنهجية

ال بــد مــن اإلشــارة فــي البدايــة إلــى أن البحــث يهتــم أساًســا باألقليــات املهمشــة أو املضطهــدة، وهــو مــا يجعــل 
األقليــات املؤثــرة سياســًيا أو املهيمنــة اقتصادًيــا التــي تحظــى بكامــل حقوقهــا بعيــدة مــن جوهــر البحــث، مثــل 
األقليــات املوريســكية فــي املغــرب)10). ومــن املهــم أيًضــا التأكيــد أن أنــواع األقليــات املعنيــة بهــذه الدراســة هــي 
األقليــات الدينيــة والعرقيــة واللغويــة الــواردة فــي املــادة )2 مــن العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية لســنة 

))19، التــي تعــد مــن أبــرز املصــادر القانونيــة فــي موضــوع ضمــان حمايــة األقليــات. 

ولقــد فرضــت طبيعــة موضــوع البحــث توظيــف مجموعــة مــن املناهــج علــى غــرار املنهــج الوصفــي التحليلــي 
الــذي ســيكون اســتخدامه مفيــًدا فــي وصــف مجموعــة مــن النصــوص الدســتورية املرتبطــة بالحقــوق الفرديــة 
والجماعيــة لألقليــات وتحليلهــا، وهــي تتعلــق أساًســا بالدســتور املغربــي لســنة 2011 والدســتورين التون�ســي 
واملصري الصادرين في 2014. وســيكون من الضروري اســتخدام املنهج املقارن، إذ ســيوظف في تحديد أوجه 
التشــابه واالختــالف، فــي مجــال الحمايــة القانونيــة لألقليــات، بيــن دســاتير الــدول العربيــة موضــوع الدراســة قبــل 

ثــورات الربيــع العربــي وبعدهــا.

)10)  يعتقد بعضهم أن الجماعات اإلثنية قليلة العدد واملهيمنة اقتصادًيا وسياسًيا ال تحتاج إلى الحماية املخصصة لألقليات، بل على العكس 
تنتهك أحياًنا بشــدة مبدأ احترام إرادة األغلبية، وهو ما يجعلها خارج دائرة األقليات مع توفرها على املعايير الكالســيكية املتعارف عليها في تعريف 

األقليات. في: عبد الســالم إبراهيم بغدادي، الوحدة الوطنية ومشــكلة األقليات في افريقيا )بيروت: د.ن، 2000(، ص )1. وأيضا:

Francisco Capotorti, Etude des droits des personnes  appartenant aux minorités, )New-York: 1979(, p. 102.                                    
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: مشكلة تعريف األقلية في القانون الدولي 
ً

أول

قبــل الخــوض فــي مســألة االعتــراف الدســتوري بحقــوق األقليــات فــي الدســاتير الجديــدة للــدول موضــوع 
الدراســة، ال بــد مــن تحديــد مفهــوم األقليــة فــي القانــون الدولــي حتــى يمكــن تحديــد الجماعــات املعنيــة بهــذه 
الحقــوق. وهــو األمــر الــذي ال يبــدو هيًنــا بســبب غيــاب تعريــف مقبــول علــى نطــاق واســع لألقليــات. وهــو مــا يظهــر 
جلًيــا مــن خــالل اســتعراض نــص املــادة )2 مــن العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية ســنة ))19 التــي جــاء 
فيهــا: “ال يجــوز فــي الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم األشــخاص املنتســبون إلــى 
األقليــات املذكــورة مــن حــق التمتــع بثقافتهــم الخاصــة أو املجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره أو اســتخدام لغتهــم، 
باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم« )مكتبة حقوق اإلنسان). فإذا كانت هذه املادة قد شكلت قفزة 
نوعيــة فــي مســار ضمــان الحمايــة القانونيــة لألقليــات مــن خــالل تنصيصهــا علــى مجموعــة من الحقوق املحورية 
الخاصــة بهــذه الفئــة، فإنهــا فــي املقابــل حملــت ثغــرات كثيــرة أكثرهــا وضوًحــا عــدم تحديدهــا للجماعــات املعنيــة 

بالحقــوق الــواردة فيهــا.

 على نطاق واسع، بل حتى في وجود 
ً

وال يكمن االختالف فقط في تحديد تعريف قانوني لألقلية يكون مقبوال
ــا خاصــة لفائــدة 

ً
مصطلــح )األقليــة( ذاتــه، فمــع أن مجموعــة مــن الــدول تبنــت إجــراءات تمنــح مــن خاللهــا حقوق

جماعات إثنية ولغوية)11)، ترفض القوانين الداخلية ألغلب هذه الدول منح هذه الجماعات صفة )أقليات()12)؛ 
 تــرى أن مصطلــح )الجماعــات الثقافيــة( بإمكانــه التعبيــر بشــكل أفضــل مــن مصطلــح )األقليــات 

ً
فالفلبيــن مثــال

القومية( الذي يكرس برأيها فكرة التقسيم العددي))1). وفي أوروبا الشرقية يعد مصطلح )القوميات( الوحيد 
 la« /)املســتعمل للداللــة علــى األقليــات؛ ففــي رومانيــا يســتخدم الدســتور الرومانــي تعبيــر )القوميــة املتعايشــة

nationalité cohabitante«، بافتراض أن مصطلح )األقلية( يكرس هيمنة األغلبية على األقلية.)14)

وتكمــن صعوبــة التوصــل إلــى تعريــف قانونــي مقبــول علــى نطــاق واســع، فــي التنــوع واالختــالف الكبيريــن بيــن 
األوضــاع التــي توجــد عليهــا األقليــات، كونهــا تعكــس فــي النهايــة تاريــخ التنــوع الحيــوي البشــري. فمــن جهــة، هنــاك 
أقليــات تعيــش مجتمعــة فــي مناطــق محــددة تماًمــا بشــكل منفصــل عــن الجــزء املهيمــن مــن الســكان )اإلباضيــون 
فــي جزيــرة جربــة بتونــس( وهنــاك أقليــات أخــرى موزعــة فــي جميــع أنحــاء الدولــة )األمازيــغ فــي املغــرب(، ومــن جهــة 
أخــرى، نجــد أن لــدى بعــض األقليــات إحساًســا قوًيــا بالهويــة الجماعيــة والتاريــخ املشــترك ورغبــة حقيقيــة لــدى 
أفرادها في الحفاظ على خصائصهم املميزة، فيما ال يوجد لدى أقليات أخرى إال تصور مجتزأ ومحدود لتراثها 

)11)  كثيرا ما تتعمد هذه الدول التأكيد أن منح هذه الحقوق، جماعية كانت أو فردية، هو ألفراد هذه الجماعات وليس لهذه الجماعات بذاتها. 
فــي: فــؤاد أعلــوان، »حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة: املفهــوم والتصنيــف«، مجلــة حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة، مــج 4، العــدد2 )2019(، 

ص 20. 

)12)  غالًبا ما ترفض جماعات )األقليات( بدورها وصفها بهذا املصطلح، اعتقاًدا منها أنه يمثل انتقاًصا من قيمتها ويحمل معنى قدحًيا في حقها، 
على الرغم من أنها تحمل شروط هذا الوصف وتتوفر فيها جميع املعايير املستخدمة في تعريف األقلية. 

))1)  األمر نفسه في بلجيكا حيث تحل عبارة )الجماعات الثقافية( مكان مصطلح )األقليات(.

(14(  Capotorti, pp.8,102 .
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املشــترك.

لــذا يــرى بعضهــم أنــه يجــب الفصــل بيــن حمايــة األقليــة وتعريــف األقليــة، حتــى وإن كان الهــدف مــن تعريــف 
األقليــة تحديــد الجماعــات املعنيــة بهــذه الحمايــة، ألن األمــر يتعلــق بتعريــف ال يمكــن الوصــول إليــه؛ فمفهــوم 
األقليــات مرتبــط بالســياق الــذي توجــد فيــه، وبذلــك حتــى املعاييــر املحــددة ملفهومهــا هــي معاييــر تتغيــر بحســب 
الحالة. وهو ما يجعل املشكلة الحقيقية ال تكمن في تعريف األقلية، بوصفها مشكلة مغلوطة، وإنما في اختيار 

معاييــر االنتمــاء إلــى جماعــة األقليــة.)15)

وتتلخص املعايير التقليدية لتعريف األقلية في القانون الدولي في املعيار العددي، املعيار املوضوعي واملعيار 
الذاتــي، وتكــون حاضــرة فــي أغلــب التعريفــات القانونيــة الخاصــة باألقليــات؛ فــأي تعريــف يجــب أن يتضمــن -فــي 
الوقت نفسه- عوامل موضوعية مثل وجود قومية أو إثنية أو لغة أو ديانة مشتركة بين أفراد جماعة األقلية، 
وعوامــل ذاتيــة كإقــرار األفــراد أنفســهم بكونهــم يشــكلون أعضــاء ضمــن أقليــة معينــة تتقاســم خصائــص مميــزة، 

إضافة إلى العامل العددي املتمثل في قلة عدد أفراد الجماعة مقارنة بباقي ســكان الدولة.

يزداد اإلشكال املفهوماتي تعقيًدا حينما يطالب بعض الباحثين -انسجاًما مع تطور القانون الدولي واتساع 
منزلــة حقــوق اإلنســان فــي العالــم- بضــرورة ربــط تعريــف األقليــة -إضافــة إلــى املعاييــر الكالســيكية الســابقة- 
باألوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تعيشــها الجماعــة وأيًضــا بوضعيــة حقــوق اإلنســان فــي 
املناطــق التــي تســكن فيهــا؛ فأحياًنــا قــد نصطــدم بأغلبيــة عدديــة تعيــش فــي وضــع شــبيه بوضــع األقليــة، مثــل مــا 
عاشــه الســود ســابًقا فــي نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا، وقــد نجــد جماعــة تتوفــر فيهــا كل املعاييــر 
التقليديــة، لكنهــا تعيــش رفاًهــا اقتصادًيــا يجعلهــا فــي غنــى عــن إجــراءات الحمايــة القانونيــة الدوليــة املخصصــة 
للجماعــات املصنفــة أقليــات، وهــو مــا ينطبــق علــى الجماعــات املوريســكية واليهوديــة فــي املغــرب وتونــس ومصــر.

هكــذا ال يأخــذ مفهــوم األقليــة معنــاه الحقيقــي إال بمراعــاة عالقــة الجماعــة بالســلطة، وبخاصــة أن األقليــة 
 الوقــوف عنــد الســؤال 

ً
عموًمــا هــي نتــاج لهــذه الســلطة، فقبــل الشــروع فــي دراســة املعايــر التقليديــة، ينبغــي أوال

اآلتي: هل توجد هذه الجماعة في وضعية هيمنة أم ال؟ ويظهر معيار )الهيمنة( بوضوح في تعريف قدمه املقرر 
الخــاص للجنــة الفرعيــة ملنــع التمييــز وحمايــة األقليــات فرانسيســكو كابوتورتــي )Francesco Capotorti( ســنة 
))19، وجاء فيه أن »األقلية هي جماعة يقل عددها عن باقي ســكان الدولة، ذات وضع غير مهيمن، يتصف 
أعضاؤهــا، بوصفهــم مواطنــي تلــك الدولــة، بخصائــص إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة مختلفــة عــن خصائــص باقــي 
الســكان، ويظهــرون، ولــو ضمنًيــا، شــعوًرا مــن التضامــن يرمــون منــه إلــى املحافظــة علــى ثقافتهــم أو تقاليدهــم أو 
ديانتهــم أو لغتهم«.))1)ويبقــى هــذا التعريــف الــذي صيــَغ ملســاعدة الــدول علــى تطبيــق مقتضيــات املــادة )2 مــن 
 مــن طــرف فقهــاء القانــون الدولــي 

ً
العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية، األقــرب إلــى الكمــال واألكثــر قبــوال

حتــى الوقــت الحالــي.

وبغــض النظــر عــن األســباب املؤديــة إلــى غيــاب تعريــف متفــق عليــه لألقليــة، فــإن هــذا األمــر يطــرح مشــكلة 

(15(  François Rigaux, »Mission impossible : La définition de la minorité,« Revue trimestrielle des droits de l’homme, n°. 30 
)Avril 1997(, p. 174.

(1((  Capotorti, p. 102.
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حقيقيــة؛ إذ ال يمكــن تفكيــك إشــكالية تتعلــق بموضــوع األقليــات فــي ظــل غيــاب تعريــف موحــد ومقبــول علــى 
نطــاق واســع لهــذه الفئــة. وعلــى الرغــم مــن أن بعضهــم يــرى أن عــدم االتفــاق علــى تعريــف املفهوماتــي فــي العلــوم 
االجتماعيــة والقانونيــة والسياســية، يعــّد أمــًرا عادًيــا فــي ظــل تعــدد أبعادهــا وتعقيــد الظواهــر املرتبطــة بهــا))1)، 
فاســتمرار الغمــوض الــذي يلــف مفهــوم األقليــة يعــد غيــر مقبــول لتأثيــره الســلبي فــي مســألة التمييــز بيــن األقليــات 
وغيرهــا مــن الجماعــات اإلثنيــة، وهــو مــا يعــوق تحســين األوضــاع السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة لجماعــات 
األقليــات، إذ تســتغل مجموعــة مــن الــدول هــذا األمــر فــي إنــكار وجــود أقليــات علــى ترابهــا، والتملــص بذلــك مــن 

التزاماتهــا السياســية والقانونيــة والدســتورية تجــاه هــذه الفئــة مــن الجماعــات.

))1)  إبراهيم حسنين توفيق، ظاهرة العنف السيا�سي في النظم العربية، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992(،  ص 9).
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ثانًيا: األقليات قبل الربيع العربي )إنكار دستوري وتهميش سيا�سي(

ــِرم الحــد األدنــى 
ُ
إن اإلجابــة عــن أســئلة مــن قبيــل: هــل حمــل الربيــع العربــي األقليــات إلــى بــر األمــان؟ أو هــل احت

مــن حقــوق األقليــات فــي دســاتير الــدول بعــد مباشــرة عمليــات االنتقــال الديمقراطــي؟ أو هــل جــرى االعتــراف بهــم 
دســتورًيا وقانونًيــا مقوًمــا أساســًيا مــن مقومــات هويــة الدولــة ووجودهــا؟ تفتــرض بالضــرورة الرجــوع إلــى مــا قبــل 
 من التهميش والتمييز في مجاالت كثيرة من الحياة. وإذا كانت 

ً
الربيع العربي، إذ عاشــت األقليات مســاًرا طويال

الــدول موضــوع الدراســة مســؤولة بالخصــوص عــن ممارســة )التمييــز الرســمي( فــي حــق هــذه الجماعــات، فــإن 
جماعة األغلبية مارست بدورها بوساطة أفرادها )تمييًزا غير رسمي( ال تقل أهميته عن التمييز الذي مارسته 

أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها.

وقبــل كل هــذا، عانــت األقليــات فــي هــذه الــدول إنــكاًرا شــبه تــام لهويتهــا وثقافتهــا ودورهــا فــي صناعــة تاريــخ 
الدول التي توجد فيها. وهو ما يعد خطًرا ليس فقط ألن عدم االعتراف يعد أشد قسوة من االضطهاد، ولكن 
ألن اعتــراف دســاتير الــدول بأقلياتهــا يكت�ســي أهميــة خاصــة بوصــف طابعــه القانونــي واملؤسســاتي الــذي يترتــب 

عليــه منــح هــذه الجماعــات كامــل حقوقهــا الفرديــة والجماعيــة)18).

املغرب: تعريب الهوية األمازيغية– 1

يتميــز املغــرب بالتعــدد الثقافــي والتنــوع اإلثنــي، حيــث يضــم أقليــات دينيــة وعرقيــة ولغويــة كثيــرة مثــل اليهــود 
واملســيحيين والبهائييــن والشــيعيين، لكــن تبقــى األقليــة األمازيغيــة املجموعــة اإلثنيــة األبــرز فــي البــالد. وإذا كان 
مسلًما به أن األمازيغ هم الشعوب األصيلة للمغرب، وهو ما أقرته املذكرة الخاصة بالحقوق اللغوية والثقافية 
األمازيغية التي طرحت في املؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في فيينا )199، إذ أشارت بوضوح إلى أن األمازيغ هم 
الســكان األصليــون ملنطقــة شــمال أفريقيــا)19)، فإننــي أميــل مــع ذلــك إلــى عــّد األمازيــغ أقليــة لغويــة بمفهــوم القانــون 
الدولــي مــن دون أن ينــزع عنهــا هــذا صفــة شــعوب أصيلــة وذلــك لســببين اثنيــن؛ األول هــو أن نســبة الناطقيــن 
باألمازيغيــة فــي املغــرب ال تتجــاوز )2 % اســتناًدا إلــى نتائــج اإلحصــاء العــام للســكان لســنة )20)2014، وثانًيــا أن 

مجموعــة كبيــرة مــن املناطــق التــي يعيــش فيهــا أفــراد هــذه الجماعــة ال تعــرف مظاهــر حيــاة الســكان األصلييــن.

 التــي تعتــرف رســميا بمجموعــة مــن 
ً

)18)  باســتثناء دول قليلــة ال تجــد حرًجــا فــي االعتــراف دســتورًيا بأقلياتهــا بشــكل صريــح وواضــح كهولنــدا مثــال
األقليات )Cédric Polere, » Minorité ethnique «, Millénaire 3, Janvier 2002, p. 16.(، وهنغاريا التي ينص دستورها لسنة 1990 في الفقرة 
األولــى مــن املــادة 8) علــى أن »األقليــات يتقاســمون ســلطة الشــعب وهــم عناصــر مكونــة للدولــة«، فــان أغلــب الــدول ترفــض بشــكل عــام العتــراف 
بأقلياتهــا، مثــل الدســتور التركــي لســنة 1982 بتعدياتــه لغايــة ســنة 2011 الــذي يؤكــد فــي مادتــه الثالثــة أن الهويــة اللغويــة الوحيــدة فــي تركيــا 

هــي التركيــة: »دولــة تركيــا بأمتهــا وأراضيهــا كيــان غيــر قابــل لانقســام ولغتهــا هــي اللغــة التركيــة«.

)19) عبد املجيد السخيري، »القضية األمازيغية وحقوق االنسان: في نقض النظام الرمزي السائد »، نوافذ، العدد 149 )تموز/ يوليوز 2011(، 
ص 54.

(20(  » RGPH 2014 en tableaux «, HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN )HCP(, 2020, vu le 072020/08/, in : http://rgphentableaux.
hcp.ma/Default1/
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وتلــزم اإلشــارة بدايــة إلــى أن وضــع األمازيــغ بوصفهــم أقليــة أصيلــة »minorité autochtone« ال يمكــن أبــًدا 
 يتحــدث األمازيــغ 

ً
مضاهاتــه بوضــع األكــراد الذيــن تعرضــوا ملختلــف أشــكال االضطهــاد اللغــوي والثقافــي، فمثــال

املغاربــة بحريــة اللغــة األمازيغيــة فــي كل األماكــن العامــة، وهــم أحــرار فــي ارتــداء مالبســهم واالســتمتاع بأنمــاط 
فنونهم التي تعبر عن ثقافتهم وتاريخهم، لكن كل هذا ال يمنع من اإلقرار بانتهاك مجموعة من الحقوق اللغوية 

لألمازيــغ فــي املغــرب، تحولــت فــي إثرهــا هــذه الجماعــة مــن أغلبيــة لغويــة إلــى أقليــة لغويــة.

فاللغــة األمازيغيــة عانــت ومــا زالــت تعانــي التهميــش والنظــرة الدونيــة؛ وعلــى بالرغــم مــن تداولهــا شــفاهًيا، فــي 
الفضاءات العامة، فإن استخدامها ينحصر في األغلب في املجاالت واملوضوعات الحميمية في إطار العائلة أو 
القبيلة أو في بعض املدن التي يوجد فيها األمازيغ بكثرة)21)، حّد أنه لم يسمح لها بدخول الجامعة املغربية إال 

فــي 2007، علــى الرغــم مــن أن لغــات أجنبيــة مثــل الفارســية والعبريــة حظيــت بهــذا األمــر منــذ مــدة طويلــة.

وقــد ســعت الدولــة املغربيــة منــذ االســتقالل إلــى محاصــرة اللغــة األمازيغيــة مــن خــالل مجموعــة مــن 
اإلجــراءات منهــا إضعــاف البــث باللغــة األمازيغيــة فــي اإلذاعــة املركزيــة الــذي ظــل ال يتجــاوز حــدود تغطيــة %)1 
مــن التــراب الوطنــي، فــي مقابــل هيمنــة البــث باللغتيــن العربيــة والفرنســية وتقويتــه، وحظــر إنتــاج برامــج ناطقــة 
باللغــة األمازيغيــة فــي التلفزيــون املغربــي مــا يقــارب 44 ســنة منــذ انطالقــه فــي 1962، ثــم منــع اســتعمال حــروف 

)تيفينــاغ))22) فــي املجــال العمومــي، وذلــك حتــى )23)2003.

هكذا تحولت األمازيغية التي تشكل الهوية األصلية لسكان املغرب، إلى تابو سيا�سي شديد الحساسية بل 
إلــى أكبــر تابــو فــي املغــرب املعاصــر، مــن يقتــرب منــه ينعــت بعديــم الوطنيــة ويتهــم بخلــق الفتنــة وتهديــد اســتقرار 
البــالد وتقويــض التماســك االجتماعــي، حتــى أن كلمــة )أمازيغيــة) كانــت محظــورة االســتعمال منــذ االســتقالل 
حتــى 1990 تقريًبــا، وكانــت تعــّوض بمصطلحــات فضفاضــة مثــل )التــراث الثقافــي) أو )الثقافــة الشــعبية).)24) 

وقــد رافــق تهميــش األمازيغيــة بوصفهــا ثقافــة ولغــة، إنــكار دســتوري مطلــق لوجودهــا، فمنــذ أول دســتور 
ــا 

ً
للبــالد بعــد االســتقالل 2)19، وطــوال دســاتير 0)19، 2)19، 1982، 1992، و)199، لــم تجــِر اإلشــارة إطالق

)21)  تصــل نســبة عــدد الناطقيــن باألمازيغيــة )بلهجاتهــا الثــالث( فــي مدينــة الحســيمة التــي تمثــل مركــز الريــف املغربــي الــى 89.8 %، وتقــارب فــي مدينــة 
أكاديــر الواقعــة جنــوب املغــرب 55.5 %، وتناهــز فــي مدينــة خنيفــرة التــي تقــع فــي األطلــس املتوســط 52.5 %. فــي:

 » RGPH 2014 en tableaux «, op.cit.                                                                                                                                                                                   

)22)  اســتخدم األمازيــغ أبجديــة )تيفينــاغ( )ⵍⵎⴻⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ( فــي منطقــة شــمال أفريقيــا فــي عصــور مــا قبــل امليــالد لكتابــة لغتهــم وأداء 
طقوســهم الدينيــة. وفــي ثمانينيــات القــرن املا�ســي اعتمــد حــرف تيفينــاغ لكتابــة األمازيغيــة فــي الجزائــر، وهــو مــا حــدث أيًضــا فــي املغــرب بعــد مصادقــة 
ــا رســمًيا وحيــًدا لكتابــة اللغــة األمازيغيــة فــي العاشــر مــن شــباط/ فبرايــر )200، واضًعــا بذلــك حــًدا للنقــاش الدائــر 

ً
امللــك محمــد الســادس عليــه حرف

بين النخب األمازيغية املطالبة بكتابة األمازيغية بالحرف العربي، والتيارات الفرانكفونية، املعادية للعربية، املتمسكة بكتابة األمازيغية بالحرف 
الالتينــي. ويعتقــد بعــض النــاس أن اســتعمال الحــروف العربيــة لكتابــة اللغــة األمازيغيــة كانــت ستســهل تعلــم األمازيغيــة أكثــر وستســاهم فــي انتشــارها 
مقارنة بحروف تيفيناغ. في: عبد القادر الفا�سي الفهري وآخرون، لغة الحق والقانون، )الرباط: منشورات معهد الدراسات واألبحاث والتعريب، 

2014(، ص 129؛ »تيفينــاغ.. الحــرف األمازيغــي«، الجزيــرة، 9/25/)201، شــوهد فــي 2020/08/05، فــي:
https//:www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/

))2)  أحمــد عصيــد، سياســة تدبيــر الشــأن األمازيغــي باملغــرب بيــن التعاقــد السيا�ســي وسياســة االســتيعاب، )الربــاط: مطابــع IDGL، 2009(، ص 
.24-2(

)24)  املرجع نفسه، ص 27،12.

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/others/2015/6/14/أفريقيا
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/الجزائر
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/9/25/
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إلــى أي مكونــات أخــرى للهويــة املغربيــة باســتثناء الهويــة العربيــة اإلســالمية. لكــن بارقــة أمــل حملتهــا ســنة 2001 
بعيــد اعتــالء امللــك محمــد الســادس العــرش، حيــن أســس املعهــد امللكــي للثقافــة األمازيغيــة للنهــوض بالثقافــة 

ــا ضمنًيــا باألمازيغيــة. 
ً
واللغــة األمازيغيتيــن، وهــو مــا شــكل اعتراف

مصر: التمييز على أساس الدين – 2

دأبت مجموعة من الحكومات املتعاقبة في مصر، على معاملة األقباط والشيعة)25) وغيرهم من األقليات 
الدينيــة بوصفهــم مواطنيــن مــن درجــة أدنــى))2). وقــد تعرضــت هــذه الجماعــات النتهــاكات خطــرة طالت حقوقهم 
األساســية وحرياتهــم العامــة، لكــن النصيــب األكبــر منهــا هــو مــا تعــرض لــه األقبــاط بوصفهــم األقليــة الكبــرى فــي 

البــالد إذ يمثلــون نحــو 10 % مــن الســكان.

وعلــى الرغــم مــن مســاهمتهم الفاعلــة فــي تطــور الدولــة املصريــة ونموهــا فــي مجــاالت شــتى، ووجودهــم الســابق 
على حلول اإلســالم في مصر -فقد امتدت الحقبة القبطية ســتة قرون كاملة اعتنق فيها املصريون املســيحية 
بيــن ســنتي 0) و41) مــن امليــالد- فقــد عانــى األقبــاط التجاهــل الكامــل لتاريخهــم الــذي هــو فــي الوقــت ذاتــه تاريــخ 
الدولــة املصريــة، بســبب برامــج وزارة التربيــة والتعليــم فــي أثنــاء تدريــس التاريــخ ألبنــاء مصــر. وهــو التجاهــل الذي 
شــمل أيًضــا التعاليــم الدينيــة املســيحية، فالتلميــذ القبطــي يعلــم كل �ســيء عــن الديــن اإلســالمي، بينمــا يجهــل 
التلميــذ املســلم كل �ســيء عــن الديــن املســيحي)27). وهــو مــا يزيــد مــن حــدة التعصــب والعنــف الطائفــي، ويناقــض 
إعــالن األمــم املتحــدة الخــاص باألقليــات الــذي نــص علــى أن »تشــمل برامــج التعليــم املعرفــة بتاريــخ األقليــات 

املوجــودة فــي الدولــة وثقافتهــا وعاداتهــا”)28). 

وإضافــة إلــى هــذا، انُتهكــت الحقــوق املدنيــة والسياســية لألقبــاط، بحيــث لــم يــرأس أي قبطــي املؤسســات 
السيادية مثل مؤسسة القوات املسلحة)29)، واألجهزة األمنية، ووزارتي الداخلية والخارجية، إضافة إلى عدم 
تقلــد األقبــاط مجموعــة مــن املناصــب العليــا؛ فالقبطــي ال يمكــن أن يتقلــد منصــب رئيــس جامعــة، وال يمكــن أن 

)25)  زادت معاناة املصريين الشيعة الذين يقدر عددهم بنحو أربعة مايين شخص مع نجاح الثورة اإلسامية في إيران 1979، واستضافة 
الرئيس املصري الســابق أنور الســادات للشــاه حتى مماته، ما زاد من العداء بين إيران ومصر ومن ثم من تشــديد الحصار على شــيعة مصر الذين 

ازدادت أوضاعهم سوًءا بعد تصاعد نفوذ الشيعة في العراق والبحرين بعد حرب الخليج الثالثة )200.

))2)  عبد الغفار وهيس، ص 21.

))2)  سعد الدين ابراهيم، األقليات واملرأة في العالم العربي )القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية، )200(، ص 24-22.

)28)   املادة الرابعة من إعالن األمم املتحدة الخاص باألقليات لسنة 1992.

)29)  سنة )199 صرح )مصطفى مشهور( املرشد األعلى لإلخوان املسلمين آنذاك أن على األقباط أن يدفعوا للدولة الجزية ألنه ال يمكن الوثوق 
فيهم للخدمة في الجيش. في:

Moataz El Fegiery, Islamic Law and Human Rights: The Muslim Brotherhood in Egypt, )Newcastle: Cambridge Scholars Pub-
lishing, 2016(, p. 146.
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يصبح عميًدا إلحدى كليات اآلداب ألنه ال يحفظ القرآن)30). وفقط في 2018 عُينت الدكتورة القبطية )منال 
عــوض ميخائيــل) فــي منصــب املحافــظ )محافــظ دميــاط( أول مــرة فــي تاريــخ مصر)31).

وقد عانى األقباط أيًضا -وما زالوا- هزالة تمثيلهم في املجالس املحلية والوطنية، فغالًبا ما امتنع )الحزب 
الوطنــي الديمقراطــي) الحاكــم فــي مصــر حتــى ثــورة 2011، عــن ترشــيح األقبــاط لعضويــة املجالــس الشــعبية 
املنتخبة، وحتى في املرات التي سمح فيها بذلك تميزت هذه املشاركة بضعفها كما حدث في 2005، حين رشح 
الحزب الحاكم أربعة أقباط فقط النتخابات مجلس الشعب، نجح منهم واحد فقط هو يوسف بطرس غالي 

الــذي تقلــد منصــب وزيــر املالية)32).

وفــي املجــال الدينــي يتطلــب بنــاء كنيســة أو حتــى ترميمهــا إصــدار مرســوم رئا�ســي مــن رئيــس الجمهوريــة وهــذا 
مظهــر آخــر ملظاهــر التمييــز، ولتوضيــح هــذا األمــر أكثــر نســوق الواقعــة اآلتيــة. فــي )195 تبــرع املحامــي القبطــي 
)عدلي دوس( ألفراد إحدى قرى )املنيا( بقطعة أرض لبناء كنيسة تعهد بتمويل بنائها. توفي املحامي في )200 
مــن دون تحقيــق حلمــه لعــدم حصولــه علــى موافقــة رئيــس الجمهوريــة، لكــن الطريــف أن املحامــي القبطــي كان 
قــد تبــرع فــي التاريــخ نفســه بقطعــة أرض مســاوية لســابقتها مــن حيــث املســاحة مــن أجــل بنــاء مســجد للمســلمين 
مــن أفــراد القريــة، وقــد حــدث ذلــك بعــد بضعــة شــهور فقــط))))، بينمــا مــا يــزال أقبــاط القريــة ينتظــرون بنــاء 

كنيســتهم بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن.

ومــع ذلــك كلــه، اتســم الخطــاب الرســمي بالرفــض القاطــع لوصــف أقبــاط مصــر ب)األقليــة)، وبإنــكار تــام 
ا طائفًيا عنيًفا، 

ً
لوجود أي مشكلة تخص هؤالء على الرغم من أن اإلحصاءات تؤكد وقوع أكثر من 120 حادث

 أمنًيــا واســع النطــاق بيــن أيلــول/ ســبتمبر 1972 وتشــرين األول/ أكتوبــر 2005، أي بمعــدل 
ً

مــا اســتدعى تدخــال
 عــن املواجهــات واألحــداث الطائفيــة املحــدودة. وكان مــن يــرى عكــس ذلــك 

ً
يقــارب أربــع أحــداث ســنوية، فضــال

مــن املصرييــن يتهــم بأنــه مدفــوع مــن جهــات خارجيــة بغــرض زعزعــة االســتقرار الداخلــي)34). 

تونس: التجانس الذي يحجب التنوع– 3

تبــدو تونــس بلــدا متجانســا نســبًيا مقارنــة باملغــرب ومصــر وبخاصــة فــي ظــل غيــاب أقليــة بــارزة، فاألغلبيــة 
العظمــى مــن ســكان الدولــة تتشــكل مــن العــرب عرقًيــا وتعتنــق اإلســالم الســني ديًنــا. إال أن هــذه الصــورة تحجــب 

)0))  إبراهيم، ص 16،21،22.

((1(  Denise Ammoun, » Égypte : la première femme copte gouverneure, « Le Point, 052018 /09/, vu le 202020/0(/, in :
 https://www.lepoint.fr/monde/egypte-la-premiere-femme-copte-gouverneure-05-09-2018-2248578_24.php

)2))  إبراهيم، ص ).

)))) املرجع نفسه، ص 23،16.

)4))  املرجع نفسه، ص 15،19. 

https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/denise-ammoun
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فــي الحقيقــة التنــوع الكبيــر للبلــد)5))، علــى الرغــم مــن ترويجهــا املســتمر مــن جانــب الحكومــة التونســية منــذ 
االستقالل، وترسيخها من دستور تونس 1959 بجميع تعديالته حتى 2008، إذ تؤكد ديباجته ومادته األولى 

أن الهويــة العربيــة/ اإلســالمية هويــة وحيــدة للدولــة)))).

هكذا، تتشكل تونس من فسيفساء متنوعة من األقليات العرقية والدينية، وأهمها األمازيغ)))) والتونسيين 
الســود فــي جنــوب البــالد الفقيــر، واليهــود)8)) واإلباضيــون)9)) الذيــن يوجــدون بكثــرة فــي جزيــرة جربــة التــي تعــد 
 ناجًحــا للتعايــش الدينــي، إضافــة إلــى املســيحيين والبهائييــن ومجموعــات صغــرى مــن املســلمين الشــيعة 

ً
مثــاال

والصوفيــة، مــن دون نســيان الالدينييــن أو امللحديــن. 

وقــد أدت سياســات النظــام السيا�ســي فــي مرحلــة مــا بعــد االســتعمار -بــدًءا بحكــم بورقيبــة االســتبدادي ثــم 
نظــام بــن علــي- إلــى تهميــش دور املجموعــات اإلثنيــة التــي تقــع خــارج اإلطــار الضيــق للهويــة العربيــة/ اإلســالمية/ 
الســنية.)40) وقــد كان الجــزء األكبــر مــن اســتثمارات الدولــة ومشــروعات بنيتهــا التحتيــة يتركــز فــي عاصمــة البــالد 

واملناطــق الســاحلية، فيمــا لــم يشــهد جنــوب البــالد وغربهــا تطــوًرا يذكــر)41).

وبخصــوص األقليــات الدينيــة، ومــع وجــوب اإلقــرار بأنهــا حظيــت بهامــش مــن الحريــة)42)، مقارنــة باملغــرب 
ومصــر، فقــد ذلــك نالــت نصيبهــا مــن التمييــز وعانــت التضييــق علــى حريتهــا الدينيــة، وهــو مــا يظهــر فــي املــادة 
الخامســة مــن دســتور تونــس لســنة 1959 التــي وإن أكــدت ضمــان حريــة املعتقــد وحمايــة القيــام بالشــعائر 

الدينيــة، فإنهــا اشــترطت فــي املقابــل أال يخــل ذلــك باألمــن العــام. 

وتظــل العرقيــة قضيــة شــائكة فــي تونــس إذ تبــدو الحكومــات التونســية مصــرة علــى عــدم االعتــراف بوجــود 
األمازيــغ بوصفهــم أقليــة أصيلــة ذات هويــة خاصــة. هكــذا كان ردهــا علــى لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري 

)5))  سيلفيا كواتريني، تقرير الهوية واملواطنة في تونس: وضع األقليات بعد ثورة 2011، )اململكة املتحدة: مجموعة حقوق األقليات الدولية 
MRG، 2018(، ص 5.

))))  جاء في ديباجة الدستور التون�سي لسنة 1959 ما يلي: »إن هذا الشعب مصمم على تعلقه بتعاليم اإلسالم وبانتمائه إلى األسرة العربية..«

))))  يبلــغ عــدد األمازيــغ نحــو 500 ألــف، أي %5 مــن ســكان تونــس، وال يتحــدث اللغــة االمازيغيــة ســوى %2 منهــم، ويعيــش أغلبهــم فــي قبائــل الجنــوب 
التون�ســي بمطماطــة وتمــزرط وزراوة وتاجــوت. فــي: 

»حقوق األقليات في تونس«، مبادرة اإلصالح العربي، 28/08/2018، شوهد في 29/04/2020، في:
https//:archives.arab-reform.net/en/node1(42/ 

)8))  يعد اليهود أقدم األقليات في تونس، وتذكر تقارير غير رسمية أن عددهم يقارب حاليا 2000 نسمة يعيش ثلثهم في العاصمة، في حين يعيش 
الثلثان في مدينة جربة. 

)9))  يتبــع اإلباضيــون املذهــب اإلبا�ســي، وقــد كانــوا يمثلــون غالبيــة املســلمين فــي جربــة فــي وقــٍت مــا، ولكــن بحلــول القــرن الثامــن عشــر أصبحــوا أقليــة 
فــي الجزيــرة. معظــم االباضيــة فــي جربــة مــن األمازيــغ ومازالــوا يحافظــون علــى التقاليــد والثقافــة األمازيغيــة. 

)40)  كواتريني، ص 4.

(41(  Aleya Sghayer, »The Tunisian Revolution: The Revolution of Dignity«, in Ricardo Larémont )ed(, Revolution, Revolt, and 
Reform in North Africa. The Arab Spring and Beyond, )London/New York: Routledge, 2014(, p. 31.

)42)  جابلي، مرجع سابق.

https://www.hafryat.com/ar/node/1810
https://www.hafryat.com/ar/node/1810
https://www.hafryat.com/ar/node/1810
https://www.hafryat.com/ar/node/1810
https://archives.arab-reform.net/en/node/1342
https://www.hafryat.com/ar/node/7583
https://www.hafryat.com/ar/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://www.hafryat.com/ar/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A
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CERD في )200، أكدت تونس أنها تعترف بأصول البالد األمازيغية، إال أن سكان تونس استوعبوا مجموعات 
مــن أماكــن أخــرى فأصبحــت البــالد مندمجــة عرقًيــا))4). وفــي اإلطــار نفســه، أكــدت تونــس فــي تقريرهــا األخيــر ســنة 
)200 املوجه إلى لجنة حقوق اإلنسان التابعة لهيئة األمم املتحدة )HRC( أن األمازيغ ال يشكلون أقلية ذات 
طابــع خــاص لكونهــم مواطنيــن مندمجيــن كلًيــا فــي النســيج االجتماعــي. وردت لجنــة حقــوق اإلنســان أن مجتمــع 
األمازيــغ كان يطالــب بحمايــة  ثقافتــه ولغتــه وتعزيزهمــا)44)، لكــن تونــس رفضــت ذلــك زاعمــة عــدم وجــود أقليــات 

عرقيــة فيهــا، بعكــس بلــدان أخــرى، فــي إشــارة ضمنيــة إلــى املغــرب والجزائــر حيــث يوجــد األمازيــغ بكثــرة)45). 

ومــا تــزال مشــكلة التمييــز العنصــري قائمــة فــي تونــس فــي إطــار األقليــات العرقيــة، علــى الرغــم مــن أن الدولــة 
التونســية ألغــت العبوديــة ســنة)184 . هكــذا يواجــه التونســيين الســود))4) تمييــًزا يظهــر فــي االســتخدام اليومــي 
لكلمــات مثــل )الكحلــوش( و)العبــد( لإلشــارة إلــى شــخص ذي بشــرة ســوداء، وهــو مــا تتقاســمه تونــس مــع مصــر 
واملغــرب. كمــا يعانــي هــؤالء إقصــاء فــي ســوق العمــل ومحدوديــة الوصــول إلــى التعليــم العالــي، إضافــة إلــى غيابهــم 
بصــورة واضحــة عــن السياســة واإلعــالم ومجــاالت أخــرى مــن الحيــاة العامــة. وفــي جنــوب تونــس بالخصــوص، 

يبــدو الوضــع مثيــًرا للقلــق، حيــث يعيــش مجتمــع الســود أحياًنــا فــي مناطــق منعزلــة، مثــل قريــة القصبــة.))4)

))4)  ترســخ الدولــة التونســية، مــن خــالل ترويجهــا لالندمــاج العرقــي، للهويــة العربيــة هويــة وحيــدة لتونــس. وهــو مــا نجحــت فيــه باتخــاذ مجموعــة 
مــن اإلجــراءات، نذكــر منهــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر حظــر اســتخدام األســماء غيــر العربيــة بموجــب املنشــور عــدد 85 املــؤرخ فــي 12 كانــون األول/ 
ديسمبر 5)19 الذي يعادي هوية الشعب األمازيغي وأصوله التي تدعي الحكومة التونسية االعتراف بها، إذ ينص بصريح العبارة على منع األسماء 
التــي ال عالقــة لهــا بالهويــة العربيــة، وهــو مــا كان يجبــر األمازيــغ علــى تســجيل مواليدهــم باســتخدام أســماء عربيــة، قبــل أن يصــدر قــرار بإيقــاف العمــل 
بهــذا املنشــور فــي تمــوز/ يوليــو 2020. ونتيجــة إلجــراءات طمــس الهويــة األمازيغيــة أصبحــت )الشــلحة( لغــة مهــددة باالنقــراض، حيــث ال يتجــاوز عــدد 
املتحدثين بها في الوقت الحاضر 50 ألف شخص موزعين في واليات مدنين وتطاون  وقابس وتونس، وهو الوضع الذي ساهم فيه حظر هذه اللغة 

األمازيغيــة فــي خــالل حقبــة بورقيبــة. فــي: كواترينــي، ص 21.

(44(   UN Human Rights Committee( HRC(, Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the Cove-
nant: Fifth Periodic Report: Tunisia, no. CCPR/C/TUN/5, )New York : 25/04/2007(, para. 398.

)45)  كواتريني، ص 12.

))4)  ال توجــد أرقــام رســمية عــن عــدد التونســيين الســود فــي البــالد. لكــن وفًقــا لجمعيــة )آدم( للمســاواة والتنميــة، يمثــل الســود مــا بيــن 10 و 15 فــي 
املئــة مــن إجمالــي الســكان. فــي:

Saloua Ghrissa, »De la coexistence culturelle et religieuse en Tunisie: l’exemple de la communauté noire,« in: Tunisian Asso-
ciation Defending Individual Liberties, Libertés Religieuses en Tunisie )Tunis: 2015(, pp. 23-24.

))4)  كواتريني، ص )2.

https://www.refworld.org/publisher/HRC.html
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ا: حقوق األقليات في الدساتير الجديدة 
ً
ثالث

يعد إقرار حقوق األقليات في الدساتير الجديدة للدول التي باشرت عمليات االنتقال الديمقراطي ضرورًيا 
خصوًصا مع صعوبة بناء ديمقراطية حقيقية وشاملة من دون االعتراف دستورًيا بهذه الحقوق التي يصنفها 
بعــٌض ضمــن الفئــة العليــا للقواعــد اآلمــرة للقانــون الدولــي التــي ال يجــوز انتهاكهــا)48). وتشــكل الحقــوق الــواردة فــي 
املادة )2 من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية الحد األدنى من الحقوق الواجب ترسيخها دستورًيا، 
وهي الحق في التمتع بالثقافة، الحق في املجاهرة بالدين وإقامة الشعائر الدينية ثم الحق في استخدام اللغة، 

مع التنصيص على التمتع الفردي والجماعي بهذه الحقوق. 

ويتطلــب الترســيخ الدســتوري لهــذه الحقــوق -قبــل كل �ســيء- اعتــراف الــدول بهويــة األقليــات وبوجودهــا 
بوصفهــا مكوًنــا أساســًيا مــن مكونــات الدولــة، ثــم إقرارهــا بوضــوح مبــدأ عــدم التمييــز الــذي يشــكل اللبنــة 
األساســية ملنظــور منظمــة األمــم املتحــدة فــي مجــال حمايــة األقليــات)49). وفــي هــذا الصــدد، مــن املهــم اإلشــارة إلــى 
عــدم التعــارض املبدئــي بيــن إقــرار حقــوق األقليــات الجماعيــة ومبــدأ املســاواة الــوارد فــي اإلعــالن العالمــي لحقوق 
اإلنسان، وذلك بموجب املادة الثامنة من إعالن األمم املتحدة الخاص باألقليات. وهو ما يشكل رًدا على كثير 

مــن الــدول التــي تقــف ضــده بحجــة تعارضهــا مــع مبــدأ املســاواة.

العتراف بهوية األقليات ووجودها – 1

إذا كان لــكل هويــة ثوابتهــا ولــكل هويــة قيمهــا التــي ســاهمت فــي تأسيســها، فــان القاســم املشــترك بينهــا يتمثــل 
فــي كونهــا ســتبقى أكبــر وأعظــم محــرك للســلوك البشــري، حتــى أن مجموعــة مــن الباحثيــن وفقهــاء القانــون 
الدولي، يعتقدون أن موضوعات الهوية واألقليات ستحتل في العقود املقبلة صدارة األحداث في جميع أنحاء 
العالــم)50). وتعــد الهويــة الثقافيــة)51) مــن أهــم الحاجــات النفســية غيــر املاديــة للجماعــات، ويمكــن أن تكــون 
أيًضــا مصــدًرا مــن مصــادر الصــراع املتزايــد داخــل املجتمعــات، وألنهــا تختــزل مجموعــة مــن العالقــات اإلنســانية 
والقيــم البشــرية، فهــي »النــداء الوحيــد الــذي يجتــذب مــن تعلمــوا ومــن لــم يتعلمــوا فــي املــدارس، ويجعلهــم 
يســعون إليــه بطريقــة تلقائيــة »)52). ل غرابــة إذن أن تســبق املطالــب الثقافيــة لحــركات األقليــات -فــي كثيــر 

مــن الحــاالت- مطالبهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة. 

)48)  التوصيات الصادرة عن لجنة التحكيم املنبثقة عن مؤتمر السالم في يوغوسالفيا املنعقد سنة 1992.

)49)  كورت فالدهايم، األمم املتحدة وحقوق اإلنسان، )القاهرة: مطابع الشعب، القاهرة 8)19(، ص 4)-5).

)50) جوزيف ياكوب، ما بعد األقليات: بديل عن تكاثر الدول، حسين عمر )مترجم(، )بيروت: املركز الثقافي العربي، 2004(، ص 14. 

)51)  يرى )صامويل هنتنغتون( أن عناصر الهوية الثقافية الوطنية أربعة وهي: العرق، اللغة، املذهب الديني والثقافة، لكنه يضيف عنصًرا آخر 
هو عداء اآلخر الذي يراه عامل تدعيم لهذه الهوية . 

)52) املهدي املنجرة، الحرب الحضارية األولى: مستقبل املا�سي وما�سي املستقبل، )الرباط: منشورات العيون، 1991(، ص 9)0-2)2.
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فــي هــذا اإلطــار، تنــص املــادة األولــى مــن إعــالن األمــم املتحــدة الخــاص باألقليــات علــى ضــرورة التــزام الــدول 
بحمايــة »وجــود األقليــات وهويتهــا القوميــة أو اإلثنيــة، وهويتهــا الثقافيــة والدينيــة واللغويــة، وبتهيئــة الظــروف 
الكفيلــة بتعزيــز هــذه الهويــة”، وهــو األمــر الــذي ال يمكــن تحقيقــه إال باعتــراف دســتوري وقانونــي صريــح مــن هــذه 

الــدول بهويــة هــذه الجماعــات ووجودهــا.

وقــد كانــت األقليــات تأمــل فــي تتويــج اإلصالحــات السياســية والدســتورية التــي عرفتهــا دول املغــرب ومصــر 
وتونــس، بصــوغ دســاتير ديمقراطيــة جديــدة تقطــع مــع املمارســات الدســتورية الســابقة املتمثلــة فــي اإلنــكار شــبه 

التــام لوجودهــا. 

بالنســبة إلــى تونــس، علــى الرغــم مــن وجــود عــدٍد مــن التحديــات الخِطــرة، أنجــز املجلــس الوطنــي التأسي�ســي 
اإلســالميين  بيــن  كبيــرة  باختافــات  الدســتور  إلعــداد  الســابقة  املراحــل  تميــزت  وقــد  ــا. 

ً
حديث دســتوًرا 

واملحافظيــن مــن جهــة، والليبرالييــن والعلمانييــن مــن جهــة أخــرى، مــا عّقــد املفاوضــات حتــى أنــه لــم يكــن مؤكــًدا 
أن األطــراف املتفاوضــة ســتصل إلــى اتفــاق نهائــي. وبالفعــل، انهــارت املفاوضــات تماًمــا فــي حزيــران/ يونيــو)201، 
ولــم ينقذهــا إال تدخــل منظمــات املجتمــع املدنــي التــي قــادت مفاوضــات غيــر رســمية بيــن األطــراف السياســية، 
ليلجــؤوا فــي النهايــة إلــى الحلــول التوافقيــة وتبنــي املقاربــة البراغماتيــة)53). وقــد أثــر هــذا األمــر ســلًبا فــي االعتــراف 

الدســتوري بحقــوق األقليــات.

ــا ألقلياتــه الدينيــة 
ً
ويختلــف الدســتور التون�ســي عــن دســتوري مصــر واملغــرب مــن حيــث عــدم اإلشــارة إطالق

أو العرقية، وتأكيد الهوية العربية اإلســالمية هوية وحيدة، وهو ما أشــير إليه مرتين في ديباجته: »وتعبيًرا عن 
تمســك شــعبنا بتعاليــم اإلســالم ومقاصــده، ومــن حركاتنــا اإلصالحيــة املســتنيرة املســتندة إلــى مقومــات هويتنــا 

العربيــة اإلســالمية« ثــم أيًضــا »وتوثيًقــا النتمائنــا الثقافــي والحضــاري إلــى األّمــة العربيــة واإلســالمية«.

ة، 
ّ
ويظهــر هــذا األمــر جلًيــا فــي الفصــل األول مــن دســتور 2014 الــذي جــاء فيــه: »تونــس دولــة حــّرة، مســتقل

ذات ســيادة، اإلســالم دينهــا، والعربيــة لغتهــا، والجمهوريــة نظامهــا”، مــع التنصيــص علــى عــدم جــواز تعديــل هــذا 
الفصــل لقطــع الطريــق علــى كل اعتــراف مســتقبلي بــأي مكــون آخــر عــدا املكــون العربــي/ اإلســالمي. وقــد بقيــت 

املــادة نفســها حرفًيــا وبالترتيــب نفســه كمــا وردت فــي دســتور 1959.

لكــن حالــة التوافــق بيــن املحافظيــن والليبرالييــن التــي ميــزت الدســتور التون�ســي الجديــد، تظهــر جليــة فــي 
التنصيــص فــي الفصــل الثانــي علــى أن “تونــس دولــة مدنيــة” مــع التأكيــد أيًضــا علــى عــدم جــواز تعديــل هــذا 
الفصــل. وبخــالف دســتور 1959 الــذي لــم يتطــرق إلــى هــذه املســألة، فإن الترســيخ الدســتوري للطابــع املدنــي 

للدولــة يعــد شــيًئا إيجابًيــا ألنــه يضمــن بشــكل أو بآخــر حمايــة األقليــات الدينيــة بالخصــوص.

وتبــدو معالجــة الدســتور املصــري لهــذه املســألة أفضــل مقارنــة بنظيــره التون�ســي، وهــو مــا يظهــر مــن خــالل 
إشارة ديباجته إلى الديانة املسيحية ووجود املسيحيين منذ القدم: »وعلى أرضها احتضن املصريون السيدة 
العــذراء ووليدهــا”، وكــذا أيًضــا فــي تأكيدهــا علــى دور املســيحيين فــي الثــورة املصريــة، فقــد جــاء فيهــا: »وثــورة 25 
كانــون الثانــي/ ينايــر- 0) حزيــران/ يونيــو، فريــدة بيــن الثــورات الكبــرى فــي تاريــخ اإلنســانية، بكثافــة املشــاركة 
الشــعبية، وبمباركــة األزهــر الشــريف والكنيســة الوطنيــة لهــا..«، وهــو مــا يعــد إيجابًيــا جــًدا وبخاصــة فــي ظــل 

))5) زيد العلي، »دستور تونس الجديد: تحليل سياقي«، سياسات عربية، العدد 18)كانون الثاني/ يناير )201(، ص 120.
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غيــاب إشــارة واضحــة إلــى املســيحيين فــي ديباجــة دســتور )54)2012 املعطــل، وإنــكار تــام لهــم فــي ديباجــة دســتور 
1)19 بتعديالتــه حتــى 2007.

إضافــة إلــى ذلــك، فقــد نصــت املــادة 50 مــن دســتور مصــر 2012 بوضــوح علــى أن املكــون القبطــي مقــوم 
أسا�ســي مــن مقومــات الحضــارة املصريــة: “تــراث مصــر الحضــاري والثقافــي، املــادي واملعنــوي، بجميــع تنوعاتــه 
ومراحله الكبرى، املصرية القديمة، والقبطية، واإلسالمية، ثروة قومية وإنسانية« وهو اعتراف مهم بالهوية 
القبطية ودور األقباط في صناعة تاريخ مصر. في مقابل ذلك أكد الدستور املصري الهوية العربية/ اإلسالمية 
للدولة في مادته األولى، وُرســخ ذلك بوضوح في املادة الثانية التي نصت على أن املصدر الرئي�ســي للتشــريع هو 

مبــادئ الشــريعة اإلســالمية. 

إال أن التحــول الكبيــر فــي مســألة االعتــراف باألقليــات، تمثــل -خصوًصــا- فــي الدســتور املغربــي لســنة 2011. 
فقد نصت ديباجته، أول مرة منذ االستقالل حتى دستور )199، على األمازيغية بوصفها مكوًنا أساسًيا من 
مكونــات الهويــة املغربيــة جنًبــا إلــى جنــب مــع املكــون العربــي/ اإلســالمي: “اململكــة املغربيــة دولــة إســامية ذات 
ســيادة كاملــة، متشــبثة بوحدتهــا الوطنيــة والترابيــة، وبصيانــة تاحــم وتنــوع مقومــات هويتهــا الوطنيــة، 

املوحــدة بانصهــار كل مكوناتهــا، العربيــة/ اإلســالمية، واألمازيغيــة«. 

وإذا كانــت ديباجــة دســتور )199 قــد نصــت علــى أن »امللكــة املغربيــة.. هــي جــزء مــن املغــرب العربــي الكبيــر«، 
فان ديباجة دستور 2011 قد استبدلت بعبارة »املغرب العربي الكبير« عبارة »املغرب الكبير« وحذفت كلمة 
)العربــي(: فأصبحــت »اململكــة املغربيــة، الدولــة املوحــدة، ذات الســيادة الكاملــة، املنتميــة إلــى املغــرب الكبيــر..«. 
وهــو اعتــراف ضمنــي بالوجــود األمازيغــي مكوًنــا أساســًيا مــن مكونــات املجتمــع ليــس فقــط فــي املغــرب بــل فــي شــمال 

أفريقيــا.

لكن االعتراف الواضح والصريح باألمازيغ هو الذي تجلى في الفصل الخامس من الدستور الذي أقر اللغة 
األمازيغية لغة رسمية للدولة في خطوة رائدة في مستوى الدول العربية. وهو ما ينسجم تماًما مع ضرورة تمكين 

األقليات من الحقوق الضرورية للحفاظ على هويتهم الثقافية، املتعلقة أساًسا بممارسة اللغة وتعليمها.)55)

وقــد اتســم صــوغ هــذا الفصــل بغيــاب الدقــة والوضــوح: »تظــل العربيــة اللغــة الرســمية للدولــة. وتعمــل 
الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد األمازيغية أيًضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيًدا 
، الغاية من استخدام كلمة )تظل)))5)، ثم ملاذا 

ً
ا لجميع املغاربة بدون استثناء..«. فا يدري املرء، مثال

ً
مشترك

)54)  لم يطبق دستور 2012 سوى ) أشهر بعد انقالب عسكري جرى بترحيب بعض فئات الشعب، بعد ذلك تشكلت لجنة مكونة من 10 خبراء 
في القانون الدستوري وقضاة اقترحت دستوًرا عرف تغييرات كبيرة مقارنة بدستور 2012، وقد رفعت عملها إلى اللجنة مكونة من 50 عضًوا. 

فــي:
Andrej Zwiter, » Le Printemps arabe: Etat d’urgence et réforme constitutionnelle, « ASPJ Afrique &  Francophonie, n°. 2 )Eté 
2014(, pp. 57-58.                                                                                                                                                                                               

)55) الوثيقة الصادرة عن اجتماع كوبنهاغن، مرجع سابق.

))5)  منار محمد باســك، دســتور ســنة 2011 في املغرب: أّي ســياق؟ ألّي مضمون؟، دراســات، املركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات، 2014، 
شــوهد فــي 18/)2020/0، فــي:

https//:www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/art(19.aspx

https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/art319.aspx
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التنصيص على حماية اللغة العربية وتطويرها علًما أنها لغة األغلبية، وأخيًرا ملاذا ُوصفت العربية بالتعريف 
)اللغة الرسمية)، بينما أشير إلى األمازيغية بغير تعريف )لغة رسمية). فهل كانت الغاية تأكيد أفضلية اللغة 

العربية وهو ما يؤكده الواقع الحالي؟ أم طمأنة األغلبية الناطقة بالعربية؟ أم هما مًعا.

وبغض النظر عن كل هذه املالحظات، فقد حقق األمازيغ بعد عقود من التهميش انتصاًرا تاريخًيا باعتراف 
دســتور 2011 بلغتهــم لغــة رســمية وبثقافتهــم مقوًمــا أساســًيا مــن مقومــات الهويــة املغربيــة إلــى جانــب املقــوم 

العربــي/ اإلســالمي. 

مبدأ املساواة وعدم التمييز – 2

لقــد شــكل اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان انعكاًســا لرؤيــة األمــم املتحــدة ملوضــوع األقليــات مــن خــالل 
مجموعــة مــن املــواد، أهمهــا املــادة األولــى املتعلقــة باملســاواة فــي الحقــوق)57)، واملــادة الثانيــة التــي تحظــر جميــع 
أشــكال التمييــز)58)، كالتمييــز بســبب العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن. فــي هــذا اإلطــار تؤكــد الفقــرة 
الثانية من املادة 19 من الباب األول من إعالن فيينا الصادر في 25 حزيران/ يونيو )199 واجب الدول املتمثل 
فــي ضمــان حــق األشــخاص املنتميــن إلــي أقليــات فــي التمتــع بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فعلًيــا 

ومــن دون أي تمييــز.

وإذا كانــت الدســاتير الجديــدة للــدول الثــالث تنــص جميعهــا علــى املســاواة فــي الحقــوق والواجبــات وتمنــع 
كل أشــكال التمييــز. فإنهــا فــي الوقــت ذاتــه ترســخ فــي بعــض فصولهــا ممارســات تمييزيــة فــي حــق أفــراد أقلياتهــا. 
 يحمــل الدســتور التون�ســي الــذي يوصــف بكونــه دســتوًرا تقدمًيــا تناقًضــا واضًحــا، فهــو يؤكــد مــن 

ً
هكــذا مثــال

جهــة املســاواة وعــدم التمييــز)59)، ومــن جهــة أخــرى يفــرض أن يكــون رئيــس الدولــة مســلًما، إذ ينــص الفصــل 
4) مــن الدســتور علــى أن »الترشــح ملنصــب رئيــس الجمهوريــة حــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تون�ســي الجنســية منــذ 
الــوالدة، دينــه اإلســالم.” وعلــى الرغــم مــن أن تونــس ال تضــم أقليــة دينيــة بــارزة)60)، فــإن هــذا األمــر يعــد غيــر 
منطقــي وبخاصــة أن الدســتور التون�ســي ينــص علــى أن تونــس دولــة مدنيــة، ويعــارض هــذا املــادة )2 مــن البــاب 
الثانــي مــن إعــالن فيينــا لســنة )199 التــي تطلــب مــن الــدول اتخــاذ التدابيــر الالزمــة مــن أجــل تســهيل مشــاركة 

))5) يقصد باملساواة ضمان القدر نفسه من الحماية والتمتع بالحقوق والحريات لألفراد والجماعات.

ا بها لآلخرين.
ً
)58) يقصد بالتمييز اختالف في املعاملة يتضمن رفض حقوق وحريات ألشخاص أو جماعات يكون معترف

)59)  نــص الفصــل21 مــن الدســتور التون�ســي لســنة 2014 علــى مــا: »املواطنــون واملواطنــات متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات، وهــم ســواء أمــام 
القانــون مــن غيــر تمييــز«.

)0))  يطــرح الســؤال حــول إمكانيــة وجــود عتبــة أو نســبة معينــة لعــدد أفــراد جماعــة األقليــة حتــى تحظــى الجماعــة قانونًيــا بصفــة )أقليــة( مــا يمكنهــا 
 أقليــة، 

ً
مــن الحــق فــي املطالبــة بحقوقهــا املدنيــة والسياســية؛ فبينمــا تــرى فنلنــدا أن عــدد أفــراد جماعــة األقليــة يجــب أن يكــون ملموًســا لتكــون فعــال

من دون أن يتجاوز طبًعا نسبة %50 من عدد سكان الدولة اإلجمالي، وتسير هولندا في الطرح الفنلندي نفسه إذ تعتقد أنه من الضروري توافر 
حــد أدنــى لعــدد أفــراد األقليــة حتــى يمكــن االعتــراف بهــا )أقليــة(، ال يحظــى، فــي املقابــل، عــدد أفــراد األقليــة فــي دول أخــرى إال بأهميــة قليلــة جــًدا؛ وهــو 
حــال الســويد التــي تــرى أن وجــود جماعــة إثنيــة أو قوميــة يتجــاوز عــدد أفرادهــا املئــة كاف لعدهــا )أقليــة(، وكذلــك الهنــد التــي أكــدت محكمتهــا العليــا 
فــي كيــراالKerala((، أن )األقليــات الدينيــة واللغويــة( التــي يضمــن الدســتور حقوقهــا هــي املمثلــة فــي الجماعــات التــي يقــل عــدد أفرادهــا عــن %50 مــن 

.Capotorti, p. 9 :أهميــة للمعيــار العــددي. فــي 
ً

مجمــوع عــدد الســكان، مــن دون تحديــد يذكــر. أمــا إيطاليــا فهــي ال تولــي أصــال
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األفــراد املنتميــن إلــى أقليــات فــي جميــع جوانــب حيــاة املجتمــع السياســية.

وفــي موضــوع آخــر -علــى الرغــم مــن أن الدســتور التون�ســي ال يشــترط فــي رئيــس الحكومــة وأعضائهــا وأعضــاء 
يلــزم الفصــالن 58 و89 هــؤالء بــأداء اليميــن الدســتورية قبــل  مجلــس نــواب الشــعب أن يكونــوا متدينيــن- 
مباشرتهم مهماتهم. وتبدأ اليمين بعبارة )أقسم باهلل العظيم أن أعمل بإخالص..)، وهو ما يعد تمييًزا في حق 
ا لتقلــد منصــب 

ً
األقليــة الالدينيــة واســتبعاًدا لهــا مــن املشــاركة السياســية، بإجبــار أفرادهــا علــى ذكــر هللا شــرط

رئاسة الدولة أو أي منصب حكومي أو الحصول على عضوية مجلس الشعب)61)، هكذا تكون حرية العقيدة 
 تطبــق علــى أرض الواقــع. 

ّ
مضمونــة دســتورًيا فــي تونــس شــرط أال

وإذا كانت نصوص الدستور املغربي الجديد تخلو من أداء اليمين الدستورية، اقتداء بالدستور الفرن�سي، 
فإن الدســتور املصــري يســاير نظيــره التون�ســي فــي طرحــه مــن خــالل املــواد 104 و 144 و165 التــي تفــرض 
أداء اليميــن الدســتورية، بالشــكل املنصــوص عليــه ســابًقا، علــى رئيــس الجمهوريــة ورئيــس حكومتــه وأعضائهــا 

وأعضــاء مجلــس الشــعب، بغــض النظــر إن كانــوا ينتمــون إلــى األغلبيــة الدينيــة أو األقليــة الالدينيــة. 

وبعكس الدســتور التون�ســي، فإن الدســتور املصري ال يتضمن في شــروط األهلية ملنصب رئيس الدولة أن 
يكون مسلًما)62)، وهو ما نص عليه أيًضا دستور 2012 املعطل على الرغم من إعداده في عهد الرئيس محمد 
مر�سي املنتمي إلى جماعة اإلخوان املسلمين. وينسجم هذا األمر مع ديباجته ومواده 4 و)63)14 و )5 التي تنص 
جميعها على املساواة في الحقوق والواجبات وتؤكد تكافؤ الفرص والحق في تقلد الوظائف من دون أي تمييز 

مــن أي نــوع.

لكن هذا الدستور يحمل باملقابل تلميًحا ألفضلية الدين اإلسالمي من خالل ديباجته: »وحين بعث خاتم 
املرســلين، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور اإلســالم، فكنا خير أجناد األرض جهاًدا في ســبيل هللا، ونشــرنا رســالة 
ا مــن خــالل تنصيــص الدســتور املصــري علــى أن مبــادئ الشــريعة اإلســالمية هــي 

ً
الحــق”. وهــو مــا يبــدو راســخ

)1))  ال يتضمن الدستور الفرن�سي سنة 1958 أي إشارة إلى أداء اليمين الدستورية لذلك تخلو مراسيم تنصيب رئيس الجمهورية الفرنسية من 
مظاهــر أداء القســم الرئا�ســي، فــي املقابــل تنــص الفقــرة األولــى مــن املــادة الثانيــة مــن دســتور الواليــات املتحــدة األميركيــة ســنة )8)1 علــى أداء رئيــس 
الدولــة قبــل مباشــرة مهماتــه لليميــن الدســتورية اآلتيــة: »أقســم جازًمــا )أو أؤكــد( بأننــي ســأقوم بإخــالص بمهمــات منصــب رئيــس الواليــات املتحــدة، 

وبأننــي ســأبذل أق�ســى مــا فــي وســعي ألصــون وأحمــي وأدافــع عــن دســتور الواليــات املتحــدة.«
‘‘I do solemnly swear )or affirm( that I will faithfully execute the Office of Presidentof the United States, and will to the best of 
my Ability, pre-serve, protect and defend the Constitution of the UnitedStates.’’
لكــن الرؤســاء األميركييــن دأبــوا منــذ أكثــر مــن قرنيــن علــى رفــع اليــد اليمنــى ووضــع اليــد اليســرى علــى اإلنجيــل، وإنهــاء القســم بذكــر هللا عبــر التلفــظ 
بعبارة )ساعدني يا هللا(  »So help me God« )غير الواردة في الدستور(، وذلك اتباًعا لعرف قام به جورج واشنطن أول رؤساء الواليات املتحدة 
األميركيــة فــي واليتــه األولــى ســنة 89)1. ويثيــر هــذا األمــر حفيظــة األقليــة الالدينيــة األميركييــن التــي تشــكل نحــو %5 مــن نســبة الســكان، فــي مقابــل 29% 

فــي فرنســا. فــي:
Klervi Drouglazet, » Pourquoi les présidents américains prêtent-ils serment sur la Bible?, « Ouest-France, 20201(/01/, vu le 
082020/08/, in : https://2u.pw/23BPo; Eugénie Bastié, » États-Unis : prêter serment devant Dieu ou être renvoyé de l’armée 
de l’air, « Le Figaro International, 10/09/2014, vu le 08/08/2020, in : https://2u.pw/o8afH

)2))  نصت املادة 141 من الدستور املصري الجديد على: »يشترط فيمن يترشح رئيًسا للجمهورية أن يكون مصرًيا من أبوين مصريين، وأال يكون 
قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى..«

))))  تنص املادة 14 من الدستور املصري على: »الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة« 

https://www.ouest-france.fr/
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/2563491
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املصــدر الرئي�ســي للتشــريع)64). وهــو يختلــف بذلــك عــن دســتوري املغــرب وتونــس اللذيــن ل ينصــان علــى 
ذلــك. 

فســر علــى أســاس أحــكام 
ُ
اإلســالمية ت الشــريعة  ويعــود الدســتور املصــري ليؤكــد فــي ديباجتــه أن مبــادئ 

املحكمــة الدســتورية العليــا، وهــو مــا يعكــس حالــة التوافقــات بيــن اإلســالميين والليبرالييــن، إذ مــن املقبــول أن 
يكــون مصــدر التشــريع دينًيــا علــى أن يكــون تفســيره مدنًيــا. ويبقــى هــذا األمــر إيجابًيــا فــي جميــع األحــوال ويصــب 
فــي مصلحــة األقبــاط وباقــي األقليــات الدينيــة مقارنــة بدســتور 2012 الــذي نصــت مادتــه 219 علــى أّن “مبــادئ 
الشــريعة اإلســالمية تشــمل أدلتهــا الكليــة، وقواعدهــا األصوليــة والفقهيــة، ومصادرهــا املعتبــرة فــي مذاهــب أهــل 

والجماعــة”.  الســنة 

وفي مظهر آخر من مظاهر ترسيخ أفضلية الدين اإلسالمي، خصص الدستور املصري في بابه الثاني الخاص 
باملقومــات االجتماعيــة للمجتمــع مــادة خاصــة باألزهــر الشــريف بوصفــه هيئــة إســالمية علميــة مســتقلة تلتــزم 
الدولــة بتوفيــر االعتمــادات املاليــة الكافيــة لــه لتحقيــق أغراضــه)65). فــي حيــن تجاهــل هــذا الدســتور اإلشــارة 

إلــى الهيئــات املســيحية. 

وفــي املغــرب، يحتفــظ الديــن اإلســالمي أيًضــا بمنزلتــه املركزيــة ضمــن مكونــات الهويــة، إذ أكــدت ديباجــة 
فيهــا. وعــادت  الصــدارة  منزلــة  اإلســالمي  بتبــوؤ الديــن  تتميــز  املغربيــة  الهويــة  أن  الدســتور املغربــي بصراحــة 
، لتؤكد تشبث الشعب املغربي 

ً
الديباجة، في إطار سياسة التوافقات التي تطبع صيغ الدساتير العربية إجماال

بقيــم االنفتــاح واالعتــدال والتســامح مــع باقــي الثقافــات. 

وال يختلــف الدســتور املغربــي عــن نظيــره التون�ســي أو املصــري فــي تأكيــد املســاواة وحظــر كل أشــكال التمييــز، 
لكنــه ينــص صراحــة علــى مســؤولية الســلطات العموميــة فــي توفيــر الظــروف املواتيــة لتمكيــن األفــراد، مــن دون 
تمييــز، مــن املشــاركة فــي الحيــاة السياســية الفعليــة)))). وهــو مــا ينســجم مــع تعييــن ســعد الديــن العثمانــي رئيســا 
للحكومــة ســنة )201 فــي عقــب تصــدر حــزب العدالــة والتنميــة لالنتخابــات التشــريعية. وهــو أول أمازيغــي يتولــى 
منصًبا سياسًيا رفيًعا متجاوًزا بذلك هيمنة التيارات التقليدية العربية، لكنه ال يؤثر كثيًرا في صناعة القرار 

بمــا فــي ذلــك القضايــا املتعلقــة باألمازيغيــة.

الحريات الدينية – 3

ــى موضــوع  ــة متنوعــة يفــرض التطــرق إل ــات ديني ي ــى أقل ــدول موضــوع الدراســة عل إن توفــر كل ال
ــي  ــد الدول ــادة )2 مــن العه ــي امل ــواردة ف ــة ال ــا تعــد مــن الحقــوق املحوري ه ــة، وبخاصــة أن ــات الديني الحري
ــن  ــرة بالدي ــي املجاه ــا، ف ــا وجماعًي ــى الحــق، فردًي ــي نصــت بوضــوح عل ــة والسياســية الت ــوق املدني للحق

)4))  املرجع نفسه، املادة الثانية.

)5))  املرجع نفسه، املادة السابعة.

))))   الفصل السادس من الدستور املغربي لسنة 2011..



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

25

ــة.)67)  ي وأداء الشــعائر الدين

ــات  ي ــة لألقل ــى الحقــوق الديني ــث التنصيــص عل ــالث تتشــابه مــن حي ث ــدول ال ويمكــن القــول إن ال
ــى  ــدة، حت ــن كتــاب الدســاتير الجدي ي ــرؤى واأليديولوجيــات ب بشــكل ملتبــس وغامــض بســبب اختــالف ال
ي الفصل   ف

ً
ا. ويظهر هذا األمر مثال أن أحكام الدستور املتعلقة بها تعد ذات طبيعة متناقضة أحياًن

ــة  ــة لحري ــن، كافل ــة للدي ــة راعي ــى أن »الدول ــذي ينــص عل ــد ال ــي الجدي الســادس مــن الدســتور التون�س
ى رعاية دين األغلبية  املعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية” إذ كيف للدولة أن تحرص عل
ــة  ــة املعتقــد. ومــع أن هــذا الفصــل يعكــس حال ــى ضمــان حري ــي الوقــت نفســه تعمــل عل ــه وف ت وحماي
ــت  ــي تضمن ت ــادة الخامســة مــن دســتور 1959 ال امل ــة ب ــا مقارن ــه يعــد نًصــا متقدًم ــر الخواطــر، إال أن جب
مضمون الفصل السادس نفسه من دستور 2014 لكنها ربطت ضمان حرية املعتقد وحرية القيام 

ــة بعــدم اإلخــالل باألمــن العــام. بالشــعائر الديني

ى ضرورة التزام الدولة بمنع دعوات  ى ذلك نصت الفقرة الثانية من الفصل نفسه عل  وإضافة إل
ــا  ــا جًدا ويشــكل أساًس ًي ــا. وهــو مــا يعــد إيجاب ه ــى الكراهيــة والعنــف والتصــدي ل ــر والتحريــض عل التكفي
ــا:  ه ــا، إذ جــاء في ــا وتناقًض ــا التباًس ــة. إال أن هــذه الفقــرة عرفــت أيًض ــات الديني ــة األقلي ا لحماي دســتورًي
ــا جعــل  ــا«. وهــو م ه ــل من ــع الني ــة املقّدســات ومن ــدال والتســامح وبحماي ــم االعت ــة بنشــر قي ــزم الدول ت ل »ت
ــه  ــة زيارت اي ــي نه ــن أو املعتقــد )أحمــد شــهيد( يرى ف ــة الدي ــي بحري املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعن
ا بحماية املقدسات ورعاية الدين، إضافة  ي نيسان/ أبريل 2018 أن تعهد الدولة دستورًي ى تونس ف إل
ــة مســلًما، يمكــن أن يكــون مصــدًرا لعــدد مــن املشــكالت)68). ــى أن يكــون رئيــس الدول ــى التنصيــص عل إل

ــي ممارســة  ــرف بالحــق ف ــة االعتقــاد مطلقــة، واعت ــد فقــد رأى أن حري أمــا الدســتور املصــري الجدي
ــى  ــة األساســية بالنســبة إل ــذي يعــد مــن الحقــوق الجماعي ــادة ال العب دور  وإقامــة  ــة  الديني الشــعائر 
ــك، نصــت  ــا لذل ــون ينظــم هــذا الحــق.)69) ووفًق ــك صــدور قان ــه اشــترط ألجــل ذل ــة، لكن ــات الديني األقلي
ــا  ــاء الكنائــس وترميمه ن ــا لتنظيــم ب ــى ضــرورة إصــدار مجلــس النــواب قانوًن املــادة 5)2 مــن الدســتور عل
ــًرا. وقــد  ي ــون الــذي انتظــره األقبــاط كث ــة ممارســة املســيحيين شــعائرهم الدينيــة، وهــو القان يكفــل حري
ي تقييد الحرية الدينية  ى الرغم من أنه حمل إيجابيات كثيرة، استمر ف ي 2016، وعل صدر بالفعل ف

للمســيحيين. 

وفــي املغــرب الــذي يعــرف وجــود أقليــات يهوديــة ومســيحية وشــيعية وبهائيــة بأعــداد قليلــة، ينــص الفصــل 
الثالث من الدستور على أن »اإلسالم دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”. 
علًما أنه لم يطرأ أي تغيير على هذا الفصل إذ بقي حرفيا كما كان في دستور )199 )الفصل السادس(. وتبدو 

))))   ورد التنصيص على الحريات الدينية أيًضا في املادة الثانية من إعالن األمم املتحدة الخاص باألقليات سنة 1992.

((8(  Ahmed Shaheed, »Preliminary findings of the visit to Tunisia by the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or 
Belief, « OHCHR, 19/04/2018,  accessed on 15/05/2020, at:
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22956&LangID=E

)9))   املادة 4) من الدستور املصري لسنة 2014.
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املعالجــة الدســتورية للحريــات الدينيــة فــي املغــرب محتشــمة نوًعــا مــا مقارنــة بنظيرتهــا فــي تونــس ومصــر، فهــي لــم 
تنصص على الحريات الدينية الجماعية كممارسة الشعائر الدينية أو/و إقامة دور العبادة، واقتصرت فقط 
علــى ضمــان الحريــة الفرديــة )عبــارة تضمــن لــكل واحــد( فــي ممارســة الشــؤون الدينيــة الــذي يبقــى تعبيــًرا غامًضــا 

مقارنة بتعبير »ممارســة الشــعائر الدينية” الذي جاء في الدســتورين املصري والتون�ســي. 
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رابًعا: حقوق األقليات )العتراف الناقص(

تعد مناقشــة الحصيلة الدســتورية في مجال احترام حقوق األقليات وتعزيزها في الدول موضوع الدراســة 
مهمة ملالمسة مدى تناغم هذه الحصيلة مع أهداف ثورات الربيع العربي وقيمها)0))، ومعرفة مدى استفادة 
هــذه الجماعــات مــن عمليــات االنتقــال الديمقراطــي. فهــل اســتجابت دســاتير الــدول العربيــة للحــد األدنــى مــن 
الحقوق املنصوص عليها في املادة )2 من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية؟ ثم إلى أي درجة انعكست 
النصوص الدستورية الخاصة باألقليات على التشريعات الوطنية؟ انسجاًما مع مقتضيات اإلعالن الخاص 
بحقوق األقليات الذي ينص على ضرورة اعتماد الدول للتدابير التشريعية والتدابير األخرى املالئمة لتحقيق 

الغايات)71).

الحماية الدستورية الغائبة– 1

ال تبــدو الحصيلــة الدســتورية فــي مجــال احتــرام حقــوق األقليــات وتعزيزهــا مشــجعة، خصوًصــا فــي ظــل عــدم 
إقرار الدساتير الثالثة لتدابير إجرائية كفيلة بحماية حقوق األشخاص املنتمين إلى أقليات، أسوة بمجموعة 

مــن الدســاتير الديمقراطيــة.

ففي تونس، على الرغم من إعداد جمعية تأسيسية منتخبة لدستورها، وعلى الرغم من أن هذا الدستور 
األساســية، فإنــه لــم يعــرف تغييــرات جوهريــة  والحقــوق  الحريــات  جميــع  ويكــرس  للغايــة  تقدمًيــا  نًصــا  يعــّد 
فــي مجــال حمايــة األقليــات مقارنــة بدســتور 1959. فهــو يخلــو مــن أي إشــارة إلــى موضــوع األقليــات، مــا يفســح 
املجال لإلقصاء والتهميش. وهو ما عبرت عنه رئيسة الجمعية التونسية ملساندة األقليات بقولها إن »تجاهل 
األقليــات أخطــر مــن اضطهادهــا«.)2)) هكــذا إذن مــا يــزال عــدد مــن أقليــات تونــس الدينيــة والعرقيــة يكافــح مــن 
أجــل االعتــراف الدســتوري بــه، بمــا فيــه األقليــة األمازيغيــة التــي عبــر أحــد أفرادهــا عــن هــذا الوضــع بقولــه: »لقــد 

ن�ســي الربيــع العربــي األمازيغيــة«)))) 

أمــا فــي مصــر، علــى الرغــم مــن التــزام الدولــة بتحقيــق تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع املواطنيــن مــن دون تمييــز)74)، 
واعترافهــا بحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، مــا زال األقبــاط يعانــون التمييــز فــي القطــاع العــام واملحاكــم 

)0))  يعــد )صامويــل هنتنغتــون( الثــورة تغييــًرا داخلًيــا ســريًعا وأساســًيا فــي قيــم املجتمــع وأســاطيره املهيمنــة، وفــي بنيتــه االجتماعيــة، وفــي ممارســات 
حكومتــه وسياســاتها. 

)1))   الفقرة الثانية من املادة األولى من إعالن األمم املتحدة الخاص باألقليات.

)2))  حقوق األقليات في تونس، مرجع سابق.  

))))  كواتريني، ص )2.

)4))  املادة التاسعة من الدستور املصري لسنة 2014.
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القضائية ومن األجهزة األمنية.)75) وهو ما يبدو طبيعًيا في ظل عدم إقرار الدستور املصري لنصوص تتضمن 
تدابير صريحة لتفعيل حق األقباط وباقي األقليات في املشاركة في الحياة السياسية والعامة وتقلد الوظائف 
العامــة مثــل املــادة 11 التــي حملــت تدابيــر محــددة لضمــان تمثيــل املــرأة فــي املجالــس النيابيــة وضمــان حقهــا فــي 
تقلد املناصب العامة. وعلى الرغم من هذا فقد حمل الدســتور املصري من خالل ديباجته وبعض نصوصه 

إشــارات إيجابيــة تتعلــق باالعتــراف باألقبــاط مقوًمــا أساســًيا مــن مقومــات هويــة الدولــة. 

وفــي املغــرب، أهــم مــا حملــه الدســتور الجديــد فــي مجــال احتــرام حقــوق األقليــات وتعزيزهــا كان اعترافــه أول 
مرة منذ استقالل الدولة بالهوية األمازيغية مكوًنا أساسًيا من مكونات الهوية املغربية، وهو ما تجلى بوضوح 
فــي إقــرار األمازيغيــة لغــة رســمية إلــى جانــب اللغــة العربيــة. وإذا كان ال بــد مــن اإلقــرار بأهميــة هــذا االعتــراف، فإنــه 
ال يمثــل إال خطــوة فــي مســار طويــل ينتظــره األمازيــغ لترســيخ حقوقهــم الفرديــة والجماعيــة وترجمتهــا علــى أرض 
الواقع. وهو ما سيعزز من االستقرار السيا�سي للبالد ويجعلها في منأى عن أي توترات أو صراعات إثنية، على 

غــرار الحــراك الــذي شــهدته منطقــة الريــف فــي شــمال املغــرب أواخــر شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر ))))2016. 

تفعيل النصوص الدستورية )التحدي األكبر(– 2

فعــل النصــوص الدســتورية وتســن 
ُ
ــم ت ــات ناقًصــا مــا ل ي ــراف الدســتوري بحقــوق األقل يظــل االعت

ــة  ــي حال والدســتور. وف ــن القائمــة  ي القوان ــن  ي ب ــق  ــدف املالئمــة والتوفي ــدة به ــن تشــريعية جدي ي قوان
ــى اإلرادة  ــي وعــدم توافــره عل ــدى النظــام السيا�س ــة ل ــاب حســن الني ــى غي ــدل عل العكــس، فــإن هــذا ي
ي الوضعية السياسية واالجتماعية والثقافية لألقليات.  السياسية الالزمة إلحداث تغيير حقيقي ف

اإلصــالح  ــى  إل ــة لجــأت  ــدو أن املؤسســة امللكي ب ــي املغــرب، إذ ي ــغ ف ــى األمازي ــق هــذا األمــر عل وينطب
ــة فقــط))))، مــن  ــه، إســتراتيجية دفاعي ــة مــن أهــم مرتكزات ــراف باألمازيغي ــذي يعــد االعت الدســتوري، ال
ــن  ــر م ــغ أكث ــر األمازي ــد انتظ ــر))8)). فق ــة 20 شــباط/ فبراي ــدام )حرك ــن تحــت أق أجــل ســحب البســاط م
ــز النفــاذ.  ــي الفصــل الخامــس مــن الدســتور حي ــوارد ف ــي ال ــون التنظيم ثمــاني ســنوات لدخــول القان
ــي مجــال  ــا ف ــات إدماجه ــة، وكيفي ي لألمازيغي ــع الرســم ــل الطاب ــذي يحــدد مراحــل تفعي ــون ال ــو القان وه
ــم تتبعــه  ــراف الدســتوري ل ــا، فاالعت ًب ــر املشــهد تقري ــم يتغي ــى اآلن ل ــاة. وحت ــي مجــاالت الحي اق التعليــم وب

)5))  عبد الغفار وهيس، ص.21. 

))))  انطلقت حركة االحتجاجات من مدينة الحسيمة، مركز الريف، لتنتقل إلى مناطق أخرى مجاورة. ومع مرور الوقت توسعت االحتجاجات 
لتســتقطب فئــات شــعبية وعمريــة متنوعــة، وهــو مــا أضفــى عليهــا صبغــة الحــراك الشــعبي الــذي حــاز تعاطًفــا وتضامًنــا داخــل املغــرب وخارجــه فــي: 

عمر إحرشــان، حراك الريف: الســياق والتفاعل والخصائص، سياســات عربية، العدد 1) )مارس 2018(، ص 8). 

))))  يرتبــط مفهــوم اإلســتراتيجية الدفاعيــة عنــد )ميشــيل كروزيــه( بســعي الفاعــل إلــى التخلــص مــن ضغــوط بقيــة الفاعليــن، عبــر االحتمــاء داخــل 
التنظيــم والعمــل علــى توســيع هامــش حركتــه.

)8))  محمــد كولفرنــي، الربيــع العربــي واإلصــالح الدســتوري باملغــرب: قــراءة مــن منظــور الفاعليــن، سياســات عربيــة، العــدد 22 )أيلــول/ ســبتمبر 
.4( )201(، ص 
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ــراف ناقــص)79).  ــم اعت ه ــم وثقافت ه ــراف بلغت ــرون أن االعت ــغ ي ــل األمازي ــا يجع ــو م إجــراءات ملموســة، وه

ــوا  ــز، إذ مــا زال ي ــاة التونســيين الســود مــن التمي ــع دســتور 2014 اســتمرار معان ــم يمن ــس، ل ــي تون وف
ــر أحــد  ــل اإلعــالم والسياســة)80). وقــد عب ــاة مث ــر مــن مجــاالت الحي ي ــى كث ــى الوصــول إل ــن عل ــر قادري غي
ي مشــروع مســتمر«. وهو ما  ي ه ا، جنســيت التونســيين الســود عن هذا الوضع بقوله: »أنا لســت مواطًن
ــى  ــا عل ــي انعكســت إيجاًب ــن التشــريعية الت ي ــي إطــار اتخاذهــا عــدًدا مــن القوان ــة التونســية -ف جعــل الدول
ــي 9 تشــرين  ــز العنصــري( ف ــواع التميي ــع أن ــى جمي ــون القضــاء عل ــرار )قان ــى إق ــادر إل ب ــات- ت وضــع األقلي
ى الكراهية واملحرضة عليها وغيرها من األفعال  األول/ أكتوبر 2018 الذي يجرم الخطابات الداعية إل

ــي املنطقــة.)81) ــدة ف ــة رائ ــزة بوصفهــا دول ــة ممي ــي منزل األخــرى. وهــو مــا وضــع تونــس مــرة أخــرى ف

ــة التونســية،  ــات العرقي ــوق األقلي ــة حق ــة لحماي ــة حقيقي ــّد آلي ــذي يع ــد ال ــون الجدي ويحــدد القان
ى ألف دينار )نحو 00) يورو( لكل  عقوبات تراوح بين شــهر وســنة من الســجن وغرامة مالية تصل إل
ى ثالثة سنوات وبغرامة مالية تراوح بين ألف  ا. ويعاقب بالسجن من سنة إل من يقول كالًما عنصرًي

ــز العنصــري)82). ــى العنــف والكراهيــة والتفرقــة والتميي ــكل مــن يحــرض عل ــار ل ن ــة آالف دي وثالث

ى الرغم من تجاهل دستورها الكامل للهوية األمازيغية، فقد أصدرت وزارة الشؤون املحلية  وعل
ي يرسخها دستور 2014- منشوًرا  ي 15 تموز/ يوليو 2020 -انسجاًما مع مبادئ الحرية واملساواة الت ف
ي بذلك منشور 5)19 الذي كان يحظر  يسمح باستخدام األسماء األمازيغية لتسجيل املواليد، ليلغ
ــم باســتخدام  ــى تســجيل مواليده ــغ عل ــر األمازي ــا يجب ــا كان م ــو م ــة، وه ــر العربي اســتخدام األســماء غي
ــة، يضــاف  ــة األمازيغي ــراف بالهوي ــة االعت ــى بداي ــا عل ًي ــرار مؤشــًرا إيجاب ــذا الق ــة. ويشــكل ه أســماء عربي
ــة التونســية للثقافــة األمازيغيــة باحتضــان أشــغال املؤتمــر  ــى مؤشــرات أخــرى مثــل الســماح للجمعي إل
ــن عــن املجلــس  ي ــي تشــرين األول/ أكتوبــر2018 بحضــور ممثل ــي ف ــي األمازيغ الثامــن للكونغــرس العالم
ــي  ــر الحكوميــة املهتمــة بحقــوق اإلنســان))8)، وه ــي لألمــم املتحــدة واملنظمــات غي االقتصــادي واالجتماع

ــي تونــس بعــد 2011.  ــا املؤتمــر ف ه ــي يقــام في ــة الت املــرة الثاني

أمــا فــي مصــر، فقــد أصــدر رئيــس الجمهوريــة فــي أيلــول/ ســبتمبر )201 قانوًنــا بشــأن تنظيــم بنــاء الكنائــس 
وترميمهــا بنــاء علــى املــادة 5)2 مــن دســتور 2014. وهــو القانــون الــذي انتظــره الجميــع لينهــي حالــة االحتقــان 

)9))  عبد الغفار وهيس، ص 20.

)80)  حتى 2018، كان هناك مراسل تون�سي واحد ذو بشرة سوداء على التلفزيون الوطني، وممثل برملاني واحد.  في:
Sharan Grewal, »In another first, Tunisia criminalizes racism«, Brookings, 15/10/2018, accessed on 12/02/2020, at :
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/10/15/in-another-first-tunisia-criminalizes-racism/

)81)  كواتريني، ص 2،4، 24. 

)82)  الفصل 8 و9 من القانون املتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري في تونس سنة 2018.

))8)  أحمد الجدي، الكونجرس العالمي األمازيغي يعقد مؤتمره الثامن في تونس، أمان، تشرين األول/ أكتوبر 2018، شوهد في 07/08/2020، 
في:

http//:aman.dostor.org#14((1/

http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0627%u0644%u0623%u0645%u0645%20%u0627%u0644%u0645%u062A%u062D%u062F%u0629&exp=14631
http://aman.dostor.org/14631
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. علــى الرغــم مــن أن محــض إصــدار هــذا القانــون يحمــل فــي طياتــه 
ً

املســتمر التــي عرفهــا هــذا امللــف زمًنــا طويــال
 أن يوضــع قانــون عــام لتنظيــم بنــاء دور 

ً
رســالة تمييزيــة تفــرق بيــن املواطنيــن بحســب ديانتهــم، فيعــد مقبــوال

العبــادة يســاوي بيــن املواطنيــن كلهــم، لكــن مــن غيــر املنطقــي أن يخــص املشــرع بنــاء الكنائــس بقانــون خــاص. 
 يمثــل هــذا القانــون قفــزة نوعيــة ويحــد مــن التدخــالت األمنيــة التــي كانــت تتحكــم فــي الســابق فــي عمليــة 

ً
وإجمــاال

بناء الكنائس، لكنه باملقابل يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية في تقييد حق بناء الكنائس وترميمها)84). 

)84)  منتصــر علــم الديــن، قانــون تنظيــم بنــاء وترميــم الكنائــس فــي مصــر، املنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري، )02/1/)201، شــوهد فــي 
فــي:  ،2020/01/29

https://dustour.org/ 

https://dustour.org/
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خاتمة

تعكــس الحصيلــة الدســتورية فــي مجــال حمايــة األقليــات عــدم إدراك الــدول الثــالث خطــر مشــكلة األقليــات 
وانعكاســاتها الســلبية علــى جميــع الجماعــات املكونــة للدولــة، بمــا فيهــا األغلبيــة الحاكمــة التــي تتحمــل مســؤولية 
كبيرة في بروز هذه املشكلة التي تعد مشكلة األغلبية بالدرجة األولى قبل أن تكون مشكلة األقلية، فاألهم هو 
نظــرة األغلبيــة املهيمنــة واملمتلكــة للســلطة إلــى جماعــة معينــة ال نظــرة هــذه الجماعــة إلــى نفســها، حتــى أن هــذه 

النظــرة ومــا يترتــب عليهــا مــن ســلوكات وممارســات تحــدد مــا إن كانــت هــذه الجماعــة أقليــة أم ال. 

وإذا كانــت الــدول موضــوع الدراســة قــد فشــلت جميعهــا فــي التنصيــص دســتورًيا بصراحــة وتحديــد، علــى 
ضمــان احتــرام حقــوق األفــراد املنتميــن إلــى أقليــات وتعزيزهــا، والتأســيس ملشــاركتهم الفاعلــة فــي الحيــاة العامــة 
والسياســية، كما هو شــأن الدســتور البلجيكي الذي ينص على إجبارية تشــكيل مجلس الوزراء بالتســاوي من 
أغلبية )الفالماند( وأقلية )الوالون( أو الدستور العراقي الذي يؤكد ضرورة مراعاة تمثيل كل مكونات الشعب 

فــي تكويــن مجلــس النــواب، فــإن الحصيلــة الدســتورية للــدول الثــالث فــي هــذا املجــال تظــل مــع ذلــك متفاوتــة. 

فعلــى الرغــم مــن أن تونــس تعــد األكثــر نجاًحــا فــي عمليــات االنتقــال الديمقراطــي، ودســتورها التقدمــي يعــد 
نتاًجا للجنة تأسيسية منتخبة ديمقراطًيا، تجاهلت وثيقتها الدستورية حقوق أقلياتها وحاولت ترسيخ هوية 
ــا تصديــق وهــم الهويــة املطلقــة أو املتجانســة. وهكــذا لــم 

ً
وطنيــة واحــدة جامعــة، مــع أنــه لــم يعــد ممكًنــا إطالق

تستفد األقليات في تونس من اإلصالح الدستوري وبقيت خارج دائرة الربيع العربي، ودفعت ثمن التوافقات 
بين املحافظين والليبراليين ونهج سياسة )الغموض البناء( تغليًبا للمصلحة العامة. ويظهر هذا األمر بجالء في 
حرمان الدستور التون�سي غير املسلمين من تقلد منصب رئاسة الدولة في تناقض كبير مع الطابع املدني الذي 
رسخه هذا الدستور. وقد كان من شأن إفساح املجال -ولو نظرًيا- لتقلد أحد أفراد األقليات الدينية منصب 

رئاســة الدولة، أن يترجم بشــكل حقيقي مبادئ املســاواة وعدم التمييز التي ينص عليها الدســتور التون�ســي.

فــي املقابــل، حقــق الدســتور املصــري الــذي جــرى تحريــره فــي ظــروف غيــر ديمقراطيــة، تقدًمــا طفيًفــا باعترافــه 
الصريــح باألقبــاط مقوًمــا رئيســًيا مــن مقومــات الهويــة املصريــة، وإقــراره مزيــًدا مــن الحريــات املرتبطــة بممارســة 
الشــعائر الدينية، وتنصيصه على املســاواة ومنع التمييز بناء على الدين، وذلك على الرغم من إقراره الواضح 

ألفضليــة الديــن اإلســالمي.

 وتبقــى نقطــة التحــول هــي التــي عرفهــا الدســتور املغربــي املنبثــق مــن لجنــة تأسيســية معينــة، إذ ُرّســمت 
ــرف دســتورًيا بوجــود األمازيــغ وثقافتهــم وهويتهــم 

ُ
اللغــة األمازيغيــة أول مــرة منــذ اســتقالل البــالد فــي )195، واعت

جنًبــا إلــى جنــب مــع الهويــة اإلســالمية العربيــة. وبغــض النظــر عــن نيــات الســلطة الحاكمــة ومماطتلهــا فــي تفعيــل 
النــص الدســتوري وإدمــاج اللغــة األمازيغيــة فــي التعليــم واســتعمالها فــي مؤسســات الدولــة واإلدارات العموميــة 

واملحاكــم، فقــد حقــق األمازيــغ مــا لــم تحققــه األقليــات فــي تونــس ومصــر.

في النهاية، من املهم تأكيد أهمية اتخاذ الدول موضوع الدراسة تدابير ظرفية ونهج سياسات عامة مؤقتة 
تمنــح بموجبهــا األقليــات امتيــازات معينــة بقصــد النهــوض بأوضاعهــا، إلــى جانــب ســن قوانيــن تشــريعية جديــدة 
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ــا إلــى 
ً
تهــدف إلــى مالئمــة النصــوص الدســتورية وتفعيلهــا. وعلــى الرغــم مــن صمــت دســتورها وعــدم إشــارته إطالق

ــًرا فــي إصــدار قوانيــن وتشــريعات تترجــم مقتضيــات  أقلياتهــا الدينيــة والعرقيــة، فقــد نجحــت تونــس نجاًحــا كبي
الدستور وتوفر الحماية لألقليات، مثل )قانون القضاء على جميع أنواع التمييز العنصري( 2018 الذي يعد 
األول من نوعه في العالم العربي، والقرار الصادر في تموز/ يوليو 2020 الذي يسمح باستخدام أسماء أمازيغية 
لتســجيل املواليــد الجــدد، وذلــك فــي الوقــت الــذي مــا زال فيــه أمازيــغ املغــرب -الــذي يعتــرف دســتوره باملكــون 

األمازيغــي وباللغــة األمازيغيــة لغــة رســمية- يصطدمــون أحياًنــا برفــض تســجيل مواليدهــم بأســماء أمازيغيــة. 

ويبــدو تخلــف املمارســة عــن النــص فــي املغــرب وكذلــك فــي مصــر -حيــث لــم يتغيــر وضــع األقبــاط كثيــًرا بعــد 
دســتور 2014- أمــًرا طبيعًيــا ليــس فقــط بســبب الظــروف غيــر الديمقراطيــة التــي رافقــت تشــكيل الدســتورين 
املغربــي واملصــري بالخصــوص، ولكــن أيًضــا ألن منــح حقــوق دســتورية لألقليــات أو باألحــرى تقديــم )تنــازالت 
دســتورية( لهــا لــم يكــن غايــة فــي حــد ذاتــه وال إيماًنــا بمطالبهــا املشــروعة، إنمــا فقــط بغــرض احتــواء الحــركات 

االحتجاجيــة والحفــاظ علــى اســتقرار النظــام السيا�ســي. 
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