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اضطهاد الدولة وحق األقليات في تقرير املصير

فضل عبد الغني)1(

: املقدمة
ً

أول

الدولي؛	ألن	 القانون	 في	األهمية	على	صعيد	 أمر	غاية	 بها	 يتعلق	 إن	معالجة	قضايا	األقليات	وما	
هذه	القضية	مرتبطة	بقضايا	ومفهومات	عدة	بصورة	حساسة،	من	مثل	مفهومات	احترام	الحريات	
التعامل	 ب	 تسبَّ ولطاملا	 والسيادة،	 املصير،	 وتقرير	 واالنفصال،	 الدولة،	 ومفهوم	 اإلنسان،	 وحقوق	
الخاطئ	مع	األقليات	في	حدوث	نزاعات،	وتدخالت	إقليمية	ودولية،	وتوظيف	لألقليات	داخل	الدولة،	

وحروب	داخلية	ودولية،	ومن	ثم	تهديد	األمن	والسلم	املحلي	واإلقليمي	والدولي.

تحاول	هذه	الورقة	معالجة	قضية	حساسة،	وهي	مدى	مسؤولية	الحكومات	عن	مطالبة	األقليات	
في	البلدان	التي	تحكمها	بحق	تقرير	املصير،	وتأثير	ذلك	في	مبدأ	سيادة	الدولة.	ولتحقيق	هذه	الغاية	
	من	التعريف	بصورة	موجزة	بمفهوم	األقليات	داخل	الدولة،	ثم	حقوق	هذه	األقليات،	وأخيًرا	 ال	بدَّ

مطالبة	األقليات	بحق	تقرير	املصير،	وارتباط	ذلك	مع	سيادة	الدولة.

ثانًيا: موجز عن مفهوم األقليات ضمن الدولة

دائًما	 فهناك	 أجمع،	 العالم	 دول	 مستوى	 في	 تنوًعا	 معظمها	 ومجتمعاته	 العالم	 شعوب	 تشهُد	
جماعات	بشرية	تحاول	أن	تثبت	وجودها	عبر	املحافظة	على	موروثها	التاريخي	والديني	واللغوي،	وليس	
هناك	تعريف	قانوني	متفق	عليه	لكلمة	)أقلية)2)(	في	القانون	الدولي،	وذلك	ألسباب	عدة	من	أبرزها	
إلى	آخر	نتيجة	أسباب	تاريخية	أو	 الطابع	املتغير	لألقليات،	أي	إن	أوضاع	األقليات	تختلف	من	بلد	
سياسية	أو	اجتماعية،	وبموجب	املادة	27	من	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	والسياسية،	فإن	
األشخاص	املستفيدين	من	الحقوق	هم	الذين	ينتمون	إلى	)أقليات	إثنية	أو	دينية	أو	لغوية(،	وأضاف	
إعالن	حقوق	األقليات	تعبير	)أقليات	قومية(،	وال	يكاد	يوجد	أقلية	قومية	ليست	في	الوقت	ذاته	أقلية	

)1)		حقوقي	وباحث	سوري،	مؤسس	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان.

)2)		مكتب	مفوضية	األمم	املتحدة	السامية	لحقوق	اإلنسان،	حقوق	األقليات:	املعايير	والتوجيهات	الدولية	للتنفيذ،	ص2،	

https2//:u.pw/FiEmY
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إثنية	أو	لغوية،	وهذه	املادة	تشمل	جميع	من	يعيش	ضمن	والية	الدولة،	سواء	كانوا	مواطنين	أم	غير	
مواطنين.

ا: التطور القانوني الخاص باألقليات في ظل هيئة األمم املتحدة ومدى فاعليته
ً
ثالث

في	املرحلة	األولى	عّدت	األمم	املتحدة	حقوق	األقليات	جزًءا	ال	يتجزأ	من	حقوق	اإلنسان،	ولذا	خال	
ذكرها	من	أي	اتفاقات	أو	معاهدات	أو	مقرر	خاص	بهم،	وكانت	أول	إشارة	إلى	األقليات	في	املادة	27 
بشأن	 املتحدة	 األمم	 إعالن	 ويعد	 	،(3(1966 والسياسية	 املدنية	 بالحقوق	 الخاص	 الدولي	 العهد	 من	
ِسس	الفريق	العامل	لألمم	

ُ
حقوق	األقليات	1992	الوثيقة	املرجعية	األولى	الخاصة	باألقليات)4)،	ثم	أ

وأن�سئ	 	،2005(6( األقليات	 شؤون	 في	 مستقل	 خبير	 ن	 وُعّيِ 	،1995(5( في	 باألقليات	 املعني	 املتحدة	
الحكومات	 في	فضح	ممارسات	 اآلليات	 )7)2007،	وقد	أسهمت	هذه	 األقليات	 املعني	بحقوق	 املحفل	
التزام	 في	مقدمتها	 الدولي	 القانون	 في	 املهمة	 املبادئ	 تنتهك	حقوق	األقليات،	وفي	إرساء	عدد	من	 التي	

الدول	بإلغاء	القوانين	التي	من	شأنها	أن	تهدد	الحقوق	األساسية	لألقليات	أو	تعديلها.

لكن،	على	الرغم	من	التطور	الحاصل	كله،	وهو	تطور	مهم	وفي	االتجاه	الصحيح،	إال	أن	نظام	األمم	
	كبير	عن	إلزام	كثير	من	الدول	اإليفاَء	بالتزاماتها	تجاه	حقوق	األقليات،	 املتحدة	ما	يزال	عاجًزا	إلى	حّدٍ
تنطبق	على	 الرئيسة	جميعها	 اإلنسان	 وإعالنات	حقوق	 اتفاقات	 في	 املتضمنة	 الحقوق	 	 أنَّ وصحيح	
أفراد	األقليات،	لكنني	أرى	أن	مبادئ	حقوق	اإلنسان	األساسية	من	مثل	مبدأ	املساواة،	وعدم	التمييز،	
األمم	 إعالن	 أما	 األقليات،	 حقوق	 لضمان	 وحدها	 تكفي	 ال	 يماثلها،	 وما	 الجماعية،	 اإلبادة	 وتجريم	
	
ً

املتحدة	بشأن	حقوق	األقليات	1992	فهو	إعالن	غير	ملزم،	ولم	يضع	آليات	رقابة	ومحاسبة،	فضال
على	أنه	طلب	من	أجهزة	الدولة	أن	تطبق	مواد	اإلعالن،	ولكن	ماذا	إذا	كانت	أجهزة	الدولة	نفسها	هي	
التي	تنتهك	حقوق	األقليات	على	نطاق	واسع؟،	أخيًرا،	فإن	إعالن	حقوق	األقليات	يخاطب	األقليات	

)3)		مكتب	مفوضية	األمم	املتحدة	السامية	لحقوق	اإلنسان،	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	والسياسية،	املادة	27،	

https2//:u.pw/DHUJD

الجمعية	 قرار	 بموجب	 املعتمد	 ولغوية،	 دينية	 أقليات	 وإلى	 إثنية	 أو	 قومية	 أقليات	 إلى	 املنتمين	 األشخاص	 بشأن	حقوق	 إعالن	 	 	(4(
العامة	135/47	املؤرخ	18	كانون	األول	1992.

 https://2u.pw/pk0tl	،اإلنسان	لحقوق	السامية	املفوضية	باألقليات،	املعني	السابق	العامل	الفريق		5)(

 https://2u.pw/yyAwn	،)2005	/آب	)1/	األقليات	قضايا	في	
ً
)6)		رئيس	حقوق	اإلنسان	في	األمم	املتحدة	يعين	خبيًرا	مستقال

 https://2u.pw/jdj1R	،األقليات	قضايا	منتدى	15/6،	رقم	اإلنسان	حقوق	مجلس	قرار		7)(

https://2u.pw/pk0tl
https://2u.pw/yyAwn
https://2u.pw/jdj1R
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من	مواطني	الدولة،	لكن	ماذا	عن	األقليات	املحرومة	من	الجنسية،	كما	هو	حال	أكراد	سورية	على	
سبيل	املثال	الذين	حرمهم	نظام	حكم	األسد	من	الجنسية؟.	

واملنتهكة	لحقوق	 املخالفة	 الدول	 تردع	 إجراءات	عقابية	 إلى	 املتحدة	جميعها	 األمم	 آليات	 تفتقر	
األقليات،	باستثناء	مجلس	األمن	الدولي،	لكن	مجلس	األمن	ُمهيَمن	عليه	هيمنة	تامة	من	قبل	الدول	
دائمة	العضوية	التي	تتغلب	مصالحها	على	القانون	الدولي	ومبادئ	حقوق	اإلنسان،	وقد	فشل	مجلس	
ميانمار)8)،	 في	 الروهينغا	 مثل	 العالم،	من	 بلدان	عدة	حول	 في	 األقليات	 في	حماية	 كبيًرا	 	

ً
األمن	فشال

األكراد)9)،	رواندا)10)،	البوسنيين	في	سبيرنتسا)11)،	الروما	حول	أوروبا)12)،	وغير	ذلك	كثير.

رابًعا: واجبات الدولة تجاه األقليات

 1992 األقليات	 حقوق	 بشأن	 املتحدة	 األمم	 إعالن	 من	 والرابعة)14)	 األولى)13)	 املادتان	 تحدد	
تجاه	 الدول	 واجبات	 عن	 األولى	 املادة	 وتحدثت	 باألقليات،	 الدولة	 عالقة	 في	 أساسية	 محددات	
أن	 الدول	 ))على	 أنه	 ذكرت	 حيث	 )مجموعات(،	 بوصفها	 بل	 فحسب	 أفراًدا	 بوصفها	 ال	 األقليات،	
تقوم،	كل	في	إقليمها،	بحماية	وجود	األقليات	وهويتها	القومية	أو	اإلثنية،	وهويتها	الثقافية	والدينية	
واللغوية،	وبتهيئة	الظروف	الكفيلة	بتعزيز	هذه	الهوية((،	))تعتمد	الدول	التدابير	التشريعية	والتدابير	
تتخذ،	 أن	 الدول	 ))على	 األولى:	 الفقرة	 الرابعة	 املادة	 وفي	 الغايات((،	 تلك	 لتحقيق	 املالئمة	 األخرى	
إلى	أقليات	ممارسة	جميع	حقوق	 حيثما	دعت	الحال،	تدابير	تضمن	أن	يتسنى	لألشخاص	املنتمين	
اإلنسان	والحريات	األساسية	الخاصة	بهم	ممارسة	تامة	وفعالة،	دون	أي	تمييز،	وفي	مساواة	تامة	أمام	

كانون	 	19( بنغالديش«،	 في	 مهملة	 ميانمار،	 في	 اضطهدت	 روهينجا:	 االنهيار:	 على	وشك	 »نحن	 ميانمار:	 الدولية،	 العفو	 منظمة	 	 	(8(
 https://2u.pw/Ifp5m	،)2016	ديسمبر	األول/

)9)		منظمة	العفو	الدولية،	»إيران:	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	ضد	األقلية	الكردية«،	)يوليو	/	تموز	2008(،	

https2//:u.pw/rY0lP 

 https://2u.pw/MSZXO	،»القتل	من	يوم	100	رواندا:	»إبادة	�سي،	بي	بي		10)(

  https://2u.pw/ih4F5	،»الصادمة	قصصهم	أكثر	عن	البوسنيون	تكلم	كيف	»سريبرينيتشا:	البلقان،	في	االنتقالية	العدالة		11)(

https://2u.pw/gsVal	،سينتي	غجر/	روما/	الدولية،	األقليات	حقوق	مجموعة		12)(

أقليات	دينية	ولغوية،	املعتمد	بموجب	قرار	الجمعية	 إثنية	وإلى	 أو	 أقليات	قومية	 إلى	 املنتمين	 	إعالن	بشأن	حقوق	األشخاص	 	(13(
العامة	رقم	135/47	املؤرخ	18	كانون	األول	1992،	املادة	1.

أقليات	دينية	ولغوية،	املعتمد	بموجب	قرار	الجمعية	 إثنية	وإلى	 أو	 أقليات	قومية	 إلى	 املنتمين	 	إعالن	بشأن	حقوق	األشخاص	 	(14(
العامة	رقم	135/47	املؤرخ	18	كانون	األول/	ديسمبر	1992،	املادة	4.

https://2u.pw/Ifp5m
https://2u.pw/rY0lP
https://2u.pw/MSZXO
https://2u.pw/ih4F5
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القانون((،	ويمكن	تركيز	ما	ورد	في	اإلعالن	من	واجبات	الدولة	األساس	تجاه	األقليات	في	خمسة	محاور	
رئيسة:

	حماية	الوجود	املادي	لألقليات	بما	في	ذلك	التراث	الثقافي	والديني	واللغوي،	بما	يشمل	عدم		. 
استبعادها	أو	نقلها،	والوجود	املعنوي	عبر	حمايتها	من	اإلهانة	أو	خطاب	الكراهية	والعنف.

عدم	التمييز	ضد	األقليات.. 	
عدم	استيعاب	األقليات،	بل	تعزيز	هويتها.. 	
اعتماد	تدابير	تشريعية	مالئمة	لألقليات،	ويكون	ذلك	عبر	املشاورة	واملشاركة	مع	األقليات،	. 	

تحقق	هذه	التدابير	جميع	ما	ورد	في	اإلعالن،	وتشتمل	على	عقوبات	في	حال	مخالفتها.
األقليات	وحق	تقرير	املصير،	وأهمية	املشاركة	الفعالة:. 	

	الشعوب	في	تقرير	مصيرها	ثابت	في	القانون	الدولي،	وبصورة	خاصة	في	املادة	1	املشتركة	بين	 إن	حقَّ
العهدين	الدوليين	الخاصين	بحقوق	اإلنسان،	وينطبق	على	الشعوب	األصلية	وعلى	الشعوب	الواقعة	
تحت	االحتالل	أو	االستعمار	األجنبي،	أما	في	حال	األقليات،	فلم	يشر	إعالن	األمم	املتحدة	بشأن	حقوق	
األقليات	1992	إلى	حق	املجموعات	في	تقرير	املصير،	حيث	عّد	اإلعالن	حقوق	األشخاص	املنتمين	إلى	
فهي	 الشعوب،	 أما	حقوق	 إطار	جماعي،	 في	 إال	 بها	 التمتع	 يمكن	 ال	 كان	 وإن	 فردية،	 ا	

ً
أقليات	حقوق

حقوق	جماعية،	ولكن	هذا	ال	يمنع	أن	يطالب	األشخاص	الذين	ينتمون	إلى	أقلية	قومية	أو	إثنية	بحق	
تقرير	املصير	عندما	يتصرفون	بوصفهم	مجموعة،	وفي	هذه	الحال	يعّدون	شعًبا	ال	أقلية.

وعلى	الرغم	من	أهمية	حقوق	األقليات	التي	وردت	في	إعالن	1992	كافة،	أرى	أن	مطالبة	األقليات	
ا	عضوًيا	بحق	املشاركة	تحديًدا	الذي	أكده	إعالن	1992	في	املادة	2 

ً
بحق	تقرير	املصير	ترتبط	ارتباط

ر	األقليات	عن	هويتها	ووجودها،	وتضمن	بقاءها	 3،	فمن	خالل	املشاركة	تعّبِ
في	الفقرة	2	والفقرة	)15)

وفي	 والوطني،	 املحلي	 املستويين	 في	 السيا�سي	 القرار	 في	صناعة	 املشاركة	 تكون	 أن	 ويجب	 وحمايتها،	
الحساسة	 النقطة	 وفي	هذه	 وُينَتخب،	 ينتِخب	 أن	 في	 الحق	 كافة،	وبصورة	خاصة	 الدولة	 مؤسسات	
تحديًدا	يجب	التأكيد	أن	األقليات	ال	تتمكن	غالًبا	في	األنظمة	الديمقراطية	التي	تعتمد	نظام	األغلبية	
آلية	تخصيص	مقاعد	مخصصة	 	مناسًبا،	وأظن	أن	

ً
يمثلها	تمثيال الحصوَل	على	عدد	من	األصوات	

أيًضا	 للنساء	 معينة	 نسبة	 مناسب،	وتخصيص	 	 باألغلبية	حلٌّ االنتخاب	 نظم	 إطار	 لألقليات	ضمن	
أمر	جوهري،	والهدف	من	اتخاذ	إجراءات	خاصة	لصالح	األقليات	ليس	إعطاءها	مركًزا	امتيازًيا،	بل	
ألن	األقليات	غالًبا	ما	تكون	في	حال	من	الضعف،	وتأتي	اإلجراءات	الخاصة	لتعزيز	وضعها،	ولجعلها	
بمستوى	األغلبية	ذاته،	وال	تكفي	املشاركة	السياسية	فقط	بل	يجب	أن	تكون	مشاركة	فعالة	تمنح	

أقليات	دينية	ولغوية،	املعتمد	بموجب	قرار	الجمعية	 إثنية	وإلى	 أو	 أقليات	قومية	 إلى	 املنتمين	 	إعالن	بشأن	حقوق	األشخاص	 	(15(
العامة	رقم	135/47	املؤرخ	18	كانون	األول/	ديسمبر	1992،	املادة	2.
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ممثلي	األقليات	سلطات	اتخاذ	قرارات	مؤثرة	في	حياة	مجتمعاتهم،	وهذه	املشاركة	هي	التي	سوف	تقود	
عددية،	ومبني	على	الحوار	والديمقراطية،	وعندما	تشعر	األقليات	 صف	بالتَّ إلى	مجتمع	متماسك،	ويتَّ
تنخفض	 كله،	فسوف	 املجتمع	 السيا�سي	ضمن	 التغيير	 في	 واإلسهام	 بمصيرها	 التحكم	 على	 بقدرتها	

املطالبة	بتقرير	املصير	واالنفصال	إلى	حدودها	الدنيا،	بل	ربما	تزول.

خامًسا: اضطهاد الدولة لحقوق األقليات عامل أسا�سي للمطالبة بتقرير املصير

ثمة	مناٍح	عدة	تنتهك	فيها	الدولة	حقوق	األقليات،	وهذا	يؤدي	إلى	خلق	حال	من	الخوف	والتفكك	
وعدم	االستقرار،	والرغبة	في	مغادرة	هذه	الدولة	أو	املطالبة	بحق	تقرير	املصير،	وبحكم	ذاتي،	وربما	
فة	على	تجنب	الوقوع	في	مثل	هذه	االنتهاكات،	وسوف	نورد	

َّ
باالنفصال،	وعلى	الدول	العمل	بصورة	مكث

أبرزها	مراعاة	لحجم	الورقة:

االجتماعية	. 	 األقليات	 أوضاع	 في	 العنصرين	 هذين	 أثر	 ينعكس	 املساواة)16):	 وعدم	 التمييز	
واالقتصادية	والجغرافية	بصورة	سلبية	كثيًرا.

ن	مواد	. 	 قصور	القوانين	والتشريعات:	قد	تحرم	األقليات	من	املساواة	أمام	القانون،	وربما	تتضمَّ
الدستور	أو	القوانين	أحكاًما	تمييزية	تجعل	األقليات	مواطنين	درجة	ثانية؛	ما	يجعل	حقوقهم	
شبه	معدومة،	وبحسب	تقرير	األمين	العام	الذي	أحال	فيه	إلى	الجمعية	العامة	تقرير	املقررة	
الخاصة	ريتا	إيزاك	عام	2013،	فإن	كثيًرا	من	دول	العالم	ليس	لديها	أحكام	مناهضة	للتمييز	في	

د)17). ستبعد	أو	تقيَّ
ُ
قوانينها،	وحتى	عندما	توجد،	فإن	أحكام	حقوق	األقليات	كثيًرا	ما	ت

ضعف	املناهج	التعليمية	وانتشار	خطاب	الكراهية:	تمنع	بعض	الدول	أي	إشارة	إلى	األقليات	. 	
وثقافته،	 لتاريخها	 متعمدة	 إساءة	 عملية	 السلطات	 تمارس	 ربما	 بل	 التعليمية،	 مناهجها	 في	
الوصول	 من	 األقليات	 حرم	

ُ
ت وقد	 خارجية،	 جهات	 بمواالة	 اتهامها	سياسًيا	 ذلك	 يشمل	 وقد	

التعليمية	ووسائل	اإلعالم	 املناهج	 الكراهية	عبر	 انتمائها،	وخطاب	 العالي	بسبب	 التعليم	 إلى	
الرسمية	والخاصة	يعد	عنصًرا	رئيًسا	في	تحويل	األقليات	)اآلخرين(	إلى	كبش	فداء،	وتصويرهم	

على	أنهم	سبب	الكوارث	في	املجتمع	والدولة.
قبل	جهات	. 	 من	 أو	 الدول	 قبل	 من	 أعمال	عنف	 اندالع	 الوطنية)18):	 املصالحة	 وفقد	 العنف	

 https://2u.pw/faYBZ	،اإلنسان	لحقوق	السامية	املفوضية	األقليات،	ضد	التمييز	مكافحة		16)(

 https://2u.pw/mB3LU 64	.الفقرة	،)A/HRC/22/49(	،إيزاك	ريتا	األقليات،	بقضايا	املعنية	املستقلة	الخبيرة	تقرير		17)(

 https://2u.pw/yuHut		،»العنيف	الصراع	بعد	»املصالحة	واالنتخابات،	للديمقراطية	الدولي	املعهد		18)(

https://2u.pw/faYBZ
https://2u.pw/mB3LU
https://2u.pw/yuHut


الدراساتالعدد الثامن عشر- كانون الثاني/ يناير 2022

140

	األقليات،	وإهمال	عملية	التسوية	واملصالحة. فاعلة	من	غير	الدول	ضدَّ
تقويض	املشاركة	السياسية	واالجتماعية:	أرى	أن	الحقوق	السابقة	جميعها	تتوقف	بصورة	. 	

ا	مسبًقا	لها	جميًعا،	ولضمان	ذلك	يجب	على	
ً
رئيسة	على	هذا	الحق،	بل	هذا	الحق	يعد	شرط

ل	العراقيل	القائمة	أمام	مشاركة	فاعلة)19).	 ِ
ّ
كثير	من	دول	العالم	أن	ُيذل

األحيان	 بعض	 وفي	 القالقل،	 وإثارة	 وتفككه،	 املجتمع،	 إضعاف	 في	 املمارسات	 هذه	 بت	 تسبَّ لقد	
األقليات	من	 الشمولية	وجود	 الحكم	 أنظمة	 إقليمية)21)،	وقد	تستغل	 أو	حروب	 نزاعات	داخلية)20)	
أجل	توظيفها	في	مواجهة	األغلبية،	أو	توظيف	األغلبية	لسحق	األقليات	وتحميل	األقليات	مسؤولية	
بأنها	لم	تقم	بأي	مجهود	يذكر	 	مثل	هذه	الدول	لم	تكتف	 الكوارث	السياسية	واالقتصادية،	أي	أنَّ
عن	 وإضعافه	 بنفسه،	 املجتمع	 إشغال	 إلى	 بل	عمدت	 األقليات،	 انتهاكات	حقوق	 ملعالجة	مشكالت	
املطالبة	بحقوقه	وحرياته،	وهدفها	الرئيس	هو	البقاء	في	السلطة	ألطول	مدة	ممكنة،	ولو	كان	ذلك	

على	حساب	تقويض	الدولة	واملجتمع.

مارس	أبشع	أنواع	الظلم	واالستغالل	واالضطهاد	بحق	األقليات،	فعلى	
ُ
وما	زالت	دول	عدة	في	العالم	ت

الروهينغا	مواطنين	 بحوالى	مليون	من	مسلمي	 يعترف	 ميانمار)22):	ال	 في	 في	والية	راخين	 املثال:	 سبيل	
من	قبل	األغلبية	البوذية	في	الدولة	البوذية،	على	الرغم	من	أن	الروهينغا	مقيمون	في	ذلك	البلد	منذ	
وفي	 في	عام	2018)23)،	 الروهينغا	 لغالبية	 2012،	وتشريد	 عام	 في	 أعمال	عنف	 في	 ب	 تسبَّ ما	 أجيال؛	
سورية:	أصدرت	الحكومة	السورية	املرسوم	الجمهوري	التشريعي	رقم	)93(	)إحصاء	الحسكة	1962) 
1962،	وذلك	في	عهد	رئيس	الجمهورية	ناظم	القد�سي،	وبموجب	هذا	املرسوم	 23	آب/	أغسطس	 في	
خسر	حوالى	120	ألف	كردي)24)	الجنسية	السورية،	وما	رافق	ذلك	من	معاناة	اجتماعية	واقتصادية	
لحق	 وما	 والهرسك)26)،	 والبوسنة	 رواندا)25)،	 في	 إبادة	جماعية	 من	 ما	حصل	 ذلك	 وقبل	 وسياسية،	

4EDCc/pw.2u//:https	،د	الفقرة.	،)A/65/207(	املعتقد	أو	الدين	بحرية	املعني	الخاص	للمقرر	مؤقت	تقرير		19)(

Zmxq0/pw.2u//:https	،»والهرسك	»البوسنة	الدولية،	األقليات	حقوق	مجموعة		20)(

cFn7I/pw.2u//:https	،»1994	رواندا	»إبادة	البريطانية،	املوسوعة		21)(

https://2u.pw/U8pkL	،)2017	أيلول	)6	ميانمار؟«،	في	يحدث	وماذا	الروهينغا	هم	»من	الغارديان،		22)(

SZ1VO/pw.2u//:https،»2018	ميانمار	»أحداث	ووتش،	رايتس	هيومن		23)(

 https://2u.pw/5WYIB	،2	الفقرة	1996(،	األول	)تشرين	املكتومين«،	»الكرد	سوريا،	ووتش،	رايتس	هيومن		24)(

 https://2u.pw/WdH2b	،)2011	أيار	)17	اإلبادة«،	حدثت	كيف	»رواندا:	�سي،	بي	بي		25)(

https://2u.pw/hjAmp	،»البوسنة	في	»اإلبادة	هيوستن،	في	الهولوكوست	متحف		26)(

https://2u.pw/U8pkL
https://2u.pw/5WYIB
https://2u.pw/WdH2b
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باليهود	في	أوروبا)27)،	واألقلية	اإليزيدية	في	العراق	مؤخًرا)28)،	واألشوريين	في	سورية،	وغيرهم	كثير.	

سادًسا: التداخل بين السيادة ومسؤولية الحماية وحق تقرير املصير

السيادة،	وتعني	القدرة	على	تنظيم	األمور	الداخلية	والخارجية	دون	تدخل	أو	سيطرة	من	الخارج،	
واتخاذ	قرارات	فاعلة	في	ما	يتعلق	بالسكان	واملوارد	املوجودين	في	إقليم	الدولة)29)،	لكن	السيادة	ال	
ذرع	بها	الرتكاب	انتهاكات	حقوق	 تعني	أبًدا	بأن	للدولة	أن	تفعل	ما	تشاء	بشعبها،	وال	تستطيع	مطلًقا	التَّ
الصعيد	 وعلى	 الداخلي	 الصعيد	 على	 مقيدة	 هي	 بل	 أبًدا)30)،	 مطلقة	 ليست	 السيادة	 	 إنَّ اإلنسان،	
وفي	 الدولية،	 واالتفاقات	 واملعاهدات	 املتحدة	 األمم	 بميثاق	 الدولة	 التزامات	 وتقيدها	 أيًضا،	 الدولي	
التدخل	 يلغي	 أو	 يعارض	 ما	 املتحدة	 األمم	 ميثاق	 يوجد	ضمن	 اإلنسان،	وال	 مقدمتها	قضايا	حقوق	
في	 التزاماتها	 في	 الدولة	 لصالح	حماية	حقوق	اإلنسان،	ومن	ضمنها	حقوق	األقليات،	وعندما	تفشل	
تقوم	 عندما	 أو	 الحرب،	 أو	جرائم	 اإلنسانية	 	 الجرائم	ضدَّ من	 حمايتها	 وفي	 األقليات،	 تأمين	حقوق	
الدولة	بنفسها	في	ارتكاب	هذه	األنماط	من	الجرائم،	وتكون	األقليات	مهددة	بخطر	التشريد	أو	اإلبادة؛	
يكون	 وال	 واجًبا	وضرورة	قصوى،	 الحماية	 مبدأ	مسؤولية	 إلى	 تطور	 الذي	 اإلنساني	 التدخل	 يصبح	
أبًدا	من	 السيادة	 تمكن	 أن	 يجب	 ا	ال	

ً
إذ الداخلي،	 والشأن	 الدولة	 للحديث	عن	سيادة	 هناك	مجال	

إفالت	الحكومات	والسلطات	التي	تمارس	الجرائم	ضد	اإلنسانية	وجريمة	اإلبادة	بحق	األقليات	من	
العقاب.

إن	السيادة	هي	مسؤولية)31)	في	الوقت	نفسه،	ويتوجب	على	الدول	ذات	السيادة	أن	تعزز	سيادتها	
حقوق	 واحترام	 التمييز	 وعدم	 كافة،	 الجماعات	 واحترام	 واملساواة	 املشاركة	 تشجيع	 خالل	 من	

)27)		ليزا	موسز	ليف،	»مقدمة،	دراسات	الهولوكوست	واإلبادة«،	املجلد	33،	العدد	1،	ص	3-1،

 https//:doi.org/10.1093/hgs/dcz012

)28)		ماجد	حسان	علي،«		الجدل	حول	هوية	األقليات	الدينية	في	العراق:	تبلور	الهوية	اإليزيدية	بعد	عام	2003«،	املجلة	البريطانية	
 https://2u.pw/P5l6l	،)2019(	،األوسط	الشرق	لدراسات

  https://2u.pw/bboty	،)2014	الثاني	تشرين	)6	اإلنسان«،	وحقوق	الوطنية	»السيادة	الدولية،	العفو	منظمة		29)(

الثاني	 )17	تشرين	 التي	تواجه	سيادة	الدولة	من	ناحية	دعم	حقوق	اإلنسان،	 انترناشونال	ريالشنز،	التحديات	 	آدم	هول،	إي-	 	(30(
،)2010

https2//:u.pw/evlRQ

)31)		س.	بانديراج،	»السيادة	كمسؤولية:	تأمالت	في	الوضع	القانوني	ملسؤولية	الحماية،	املجلة	الصينية	للقانون	الدولي«،	املجلد	15،	
https://2u.pw/cqvUl	،815-795	ص	2016،	ديسمبر	األول/	كانون	4،	العدد

https://doi.org/10.1093/hgs/dcz012
https://2u.pw/P5l6l
https://2u.pw/bboty
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األقليات،	هذه	كلها	عناصر	أساس	في	السيادة	املسؤولة،	وهي	أدوات	فعالة	في	تحقيق	تماسك	الدولة،	
بل	في	إسهام	هذه	الدولة	ذات	السيادة	املسؤولة	في	املساعدة	في	نهوض	دول	أخرى	من	أجل	اإليفاء	

بالتزاماتها،	ومنع	وقوع	الجرائم	ضد	اإلنسانية،	وجريمة	اإلبادة.

في	 العامة	 الجمعية	 أمام	 ألقاه	 الذي	 خطابه	 في	 املتحدة	 لألمم	 السابق	 العام	 األمين	 أوضَح	 لقد	
54	ضرورة	إعادة	النظر	في	مفهوم	السيادة،	ليلبي	تطلعات	الشعوب	لالستفادة	من	الحريات	 دورتها	
األساسية،	ويضع	حًدا	للجرائم	الفظيعة	التي	ترتكبها	الدولة	بحق	املدنيين،	وكيف	تكون	العالقة	بين	
أكد	 األلفية،	 بذكرى	 العامة	 للجمعية	 الذي	قدمه	 تقريره	 اإلنساني،	ففي	 والتدخل	 السيادة	 مفهوم	

أنه)32):

ُل	حًقا	اعتداًء	غيَر	مقبول	على	السيادة،	فعلى	أي	نحٍو	ينبغي	علينا	
ّ
))إذا	كان	التدخل	اإلنساني	يمِث

أن	نستجيب	لحالة	شبيهة	برواندا	أو	بسريبرينيتسا	-لالنتهاكات	الجسيمة	واملنهجية	لحقوق	اإلنسان	
التي	ت�سيء	إلى	كل	مبدأ	من	مبادئ	إنسانيتنا	املشتركة((.	وأشار	إلى	أنه:	))من	املؤكد	أنه	ما	من	مبدأ	

قانوني،	حتى	مبدأ	السيادة	نفسه	يمكن	أن	يحمي	الجرائم	ضد	اإلنسانية((.

في	الجمعية	 الكبيرة	 2000	أعلنت	حكومة	كندا	مع	مجموعة	من	املؤسسات	 أيلول/	سبتمبر	 وفي	
ل	وسيادة	الدول،	وفي	أيلول/	2001	أصدرت	 العامة	لألمم	املتحدة	إنشاء	اللجنة	الدولية	املعنية	بالتدخُّ

اللجنة	تقريرها	األول)33)،	وأشارت	إلى	مبدأين	أساسين،	وهما:

سيادة	الدولة	تنطوي	على	املسؤولية،	وتقع	على	عاتق	الدولة	نفسها	املسؤولية	الرئيسة	عن	. 	
حماية	سكانها.

حيث	يتعرض	السكان	ألذًى	خطير	نتيجة	لحرب	داخلية	أو	عصيان	أو	قمع	أو	إخفاق	الدولة،	. 	
يتنحى	مبدأ	عدم	 به،	 تجنُّ أو	 األذى	 قادرة	على	وقف	 أو	غير	 راغبة	 املعنية	غير	 الدولة	 وتكون	

	محله	املسؤولية	الدولية	عن	الحماية. التدخل	لتحلَّ

	مفهوم	السيادة	من	قبل	عدد	من	الدول،	وبصورة	خاصة	السلطات	الدكتاتورية،	لتبرير	 لقد	اسُتغلَّ
عمليات	قمع	األقليات،	وإقصائها،	وانتقاص	حقوقها،	وانتهاك	حقوق	اإلنسان،	بحجة	أن	ما	تقوم	به	
	رعاياها	شأن	داخلي،	وال	يحق	ألحد	التدخل	فيه،	وهي	من	ثم	تستخدم	مبدأ	 الدولة	أو	الحكومة	بحّقِ
السيادة	القانوني	في	غير	نطاق	اختصاصه،	وعندما	تقمع	حكومة	دولة	ما	استناًدا	إلى	مبدأ	السيادة	
األقليات،	وتحرمها	حقوقها،	وال	تعترف	بها،	فمن	حق	تلك	األقليات	اللجوء	إلى	آليات	األمم	املتحدة	
واآلليات	اإلقليمية	املتخصصة	بحماية	األقليات،	وفي	حال	ضعف	تلك	اآلليات	وعدم	تمكنها	من	ردع	

 https://2u.pw/lHQIO		:للمزيد		32)(

https://2u.pw/3K44S	،)2001	ديسمبر	األول/	)كانون	الدولة«،	وسيادة	للتدخل	الدولية	اللجنة	»تقرير	الحماية،	مسؤولية		33)(

https://2u.pw/lHQIO
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تلك	الدولة	عن	ممارساتها	املستمرة	في	حق	األقليات،	يجب	على	املجتمع	الدولي	مسؤولية	حماية	تلك	
األقلية،	ويصبح	من	حق	تلك	األقلية	املطالبة	بتقرير	مصيرها،	ويجب	دعم	حقها	في	هذا	االتجاه،	وقد	
)35)2017	إلى	 )34)2016	وفي	عام	 أشار	تقرير	األمين	العام	عن	حق	الشعوب	في	تقرير	مصيرها	في	عام	

أنه:

))يقع	على	عاتق	جميع	الدول	التزام	بتعزيز	إعمال	الحق	في	تقرير	املصير،	واحترام	هذا	الحق	وفًقا	
د	أنه	))يجب	أن	تمتنع	الدول	عن	التدخل	في	الشؤون	الداخلية	

َّ
ألحكام	ميثاق	األمم	املتحدة((،	وأك

للدول	األخرى	والتأثير	بذلك	تأثيًرا	سلبًيا	في	ممارسة	الحق	في	تقرير	املصير.	وسيسهم	التنفيذ	الفعال	
يمنع	 وبذلك	 واالستقرار،	 والسالم	 اإلنسان	 من	حقوق	 أكبر	 بقدر	 التمتع	 في	 املصير	 تقرير	 في	 للحق	

نشوب	النزاعات((.

،	وضعف	تطبيق	آليات	األمم	
ً
إن	الدولة	املنتهكة	لحقوق	األقليات	هي	املتسبب	الرئيس	واملباشر	أوال

املتحدة	ثانًيا،	ولو	كان	آلليات	األمم	املتحدة	ذراًعا	تنفيذية	رادعة	ومدافعة	عن	حقوق	اإلنسان،	ملا	
تجرأت	دول	العالم	معظمها	على	ممارسة	االنتهاكات	واضطهاد	األقليات،	إن	ميثاق	األمم	املتحدة	قد	
أعطى	مجلس	األمن	وحده	صالحيات	شمولية	تجعل	منه	سلطة	مهيمنة،	حيث	يتمتع	مجلس	األمن	
في	حماية	 بالفشل	 تاريخ	مجلس	األمن	حافل	 بميزة	فرض	عقوبات	وتطبيقها	ومتابعتها،	ولكن	 وحده	
ب	دائًما	مصالح	الدول	الخمس	دائمة	العضوية	على	القانون	الدولي،	وحقوق	 ِ

ّ
حقوق	اإلنسان،	ألنه	ُيغل

اإلنسان،	لقد	فشل	مجلس	األمن	في	حماية	مئات	األقليات)36)	التي	تعرضت	الضطهاد	من	دولها.	

سابًعا: التوصيات

بناء	على	كل	ما	سبق	فإن	هذه	الورقة	تو�سي	بـ:

األفراد		.  حقوق	 على	 ز	 ِ
ّ
ويرك األقليات،	 بحقوق	 ُيعنى	 ملزم	 دولي	 اتفاق	 إيجاد	 على	 العمل	 	

والجماعات،	ومن	املمكن	االستفادة	من	التقدم	الذي	حققه	النظام	األوروبي	لحقوق	اإلنسان	
في	مجال	حقوق	األقليات.

تنبثق	عن	االتفاق	لجنة	متخصصة	ملراقبة	االنتهاكات	بحق	األقليات،	والتحقيق	فيها،	إضافة	. 	
بيانات	 اللجنة	 األقليات،	حيث	تصدر	هذه	 بشؤون	 املعني	 الخاص	 املقرر	 استمرار	عمل	 إلى	

https://2u.pw/Wmm58  (A/71/229(	،املصير	تقرير	في	الشعوب	لحق	العالمي	اإلعمال	عن	العام	األمين	تقرير		34)(

https://undocs.org/ar/A/72/317 (A/72/317(	،املصير	تقرير	في	الشعوب	لحق	العالمي	اإلعمال	عن	العام	األمين	تقرير		35)(

https://2u.pw/FKCui	،»بورما	»ميانمار/	الدولية،	األقليات	حقوق	مجموعة		36)(

https://undocs.org/ar/A/72/317
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دين	ممارسات	الدولة	وانتهاكها	حقوَق	األقليات،	
ُ
وتقارير	عاجلة	بحسب	الضرورة،	تنتقد	وت

نشر	تلك	البيانات	عبر	وسائل	اإلعالم	املحلية	والدولية	من	أجل	فضح	ممارسات	تلك	الدولة.
ُ
وت

في	حال	لم	تلتزم	الدولة	املعنية	على	الرغم	من	صدور	بيانات	اإلدانة،	والتقارير	املوثقة	النتهاكات	. 	
تتضمن	 أن	 فيجب	 واسع،	 نحو	 على	 االتفاقية	 مواد	 انتهاك	 في	 واستمرت	 األقليات،	 حقوق	
لها	فرض	عقوبات	سياسية	واقتصادية	وقانونية	بحق	الدولة	املنتهكة	من	 االتفاقية	مواد	تخّوِ
دون	الرجوع	إلى	مجلس	األمن،	أي	إن	االتفاقية	يجب	أن	تتضمن	قوة	إلزام	ذاتية،	وإلنجاز	هذه	
العقوبات	يجب	أن	تتمكن	االتفاقية	أن	تطلب	من	أعضائها	جميعهم	مقاطعة	الدولة	املنتهكة	
املنتهكة	 للدولة	 حليفة	 دول	 رفض	 حال	 وفي	 واقتصادية،	 سياسية	 مقاطعة	 االتفاقية	 مواَد	
ذلك،	بإمكان	االتفاقية	الطلب	من	بقية	دول	العالم	املصادقة	عليها	شملهم	بالعقوبات	أيًضا،	

ا	لالتفاقية،	وتشجيًعا	على	خرق	موادها.
ً
ألن	تأييد	دولة	منتهكة	يعد	انتهاك

يجب	أن	تتمتع	االتفاقية	بسلطة	تقدير	حجم	العقوبات	ومدتها،	وذلك	تبًعا	لنوعية	االنتهاكات	. 	
التي	مارستها	الدولة	وحجمها،	وترفع	العقوبات	أو	تخفض	أو	تلغى	بناًء	على	مدى	التزام	الدولة،	
آلية	معينة	 التابعة	لالتفاقية،	ويتم	االتفاق	على	 التحقيق	 إلى	لجنة	 املهمات	 وقد	توكل	هذه	
بعد	 العقوبات	بصورة	فورية	 تطبق	 أن	 األغلبية،	ويجب	 بأصوات	 تكون	 قد	 القرارات	 لتمرير	
االتفاقية	 تتمتع	 أن	 يجب	 كما	 املنتهكة،	 للحكومة	 جدية	 رسالة	 ترسل	 كي	 االنتهاكات	 ثبوت	
بسلطة	تعليق	عضوية	أية	دولة	تنتهك	أحكام	االتفاقية	بصورة	واضحة،	ومتكررة،	وفي	حال	

عدم	االلتزام	يجب	طردها	من	االتفاقية،	والتشهير	بها.
يجب	أن	تتمتع	االتفاقية	بقوة	قانونية،	كأن	تتمكن	من	إحالة	الدول	التي	تمارس	فيها	انتهاكات	. 	

الجنائية	 املحكمة	 إلى	 انتهاكاتها	 وملف	 حرب،	 وجرائم	 اإلنسانية	 ضد	 جرائم	 ل	 ِ
ّ
شك

ُ
ت واسعة	

الدولية	من	دون	املرور	عبر	مجلس	األمن،	وذلك	ألن	كثيًرا	من	الدول	لم	تصادق	على	ميثاق	
على	 الدولة	 األمن	 مجلس	 يحيل	 أن	 من	 	 بدَّ ال	 الحال	 هذه	 وفي	 الدولية،	 الجنائية	 املحكمة	
حقوق	 وليس	 املصالح،	 تحكمه	 األمن	 مجلس	 ولكن	 الدولية،	 الجنائية	 املحكمة	 اختصاص	

األقليات.

وأخيًرا،	فإن	إعالن	األمم	املتحدة	بشأن	حقوق	األقليات	1992	يشير	إلى	أنه:	))ال	يجوز	بأي	حال	
تفسير	أي	جزء	من	هذا	اإلعالن	على	أنه	يسمح	بأي	نشاط	يتعارض	مع	مقاصد	األمم	املتحدة	ومبادئها،	
بما	في	ذلك	املساواة	في	السيادة	بين	الدول،	وسالمتها	اإلقليمية،	واستقاللها	السيا�سي((،	وأن	مسؤولية	
أهداف	 لتحقيق	 أداة	 الناس	ال	 لها	حياة	 تتعرض	 التي	 التهديدات	 إلى	مواجهة	 يهدف	 ))مبدأ	 الحماية	
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سياسية،	كمزيد	من	االستقالل	السيا�سي	أو	تقرير	املصير	أو	االستقالل	لفئات	معينة	داخل	البلد.	
ال	 إنه	 أي	 االنفصالية(()37)،	 املطالب	 من	 مزيد	 لتحقيق	 أساًسا	 نفسه	 التدخل	 يكون	 أن	 ينبغي	 وال	
حقوق	األقليات	وال	مبدأ	مسؤولية	الحماية	هما	املسؤوالن	عن	مطالبة	األقلية	بحق	تقرير	مصيرها،	
الدولة،	بل	تقع	املسؤولية	 إقليم	 الذي	قد	يهدد	سالمة	 أو	االنفصال	 الذاتي	 بما	يشمل	ذلك	الحكم	
:	الدولة،	ثانًيا:	عدم	وجود	آليات	تطبيق	ملزمة	في	معاهدات	وإعالنات	األمم	

ً
الرئيسة	على	جهتين:	أوال

املتحدة	باستثناء	مجلس	األمن	الدولي،	وعلى	دول	العالم	احترام	حقوق	األقليات،	وتعزيزها	لتجنب	
االضطرابات	والنزاعات	واملطالبة	بحق	تقرير	املصير.	

أقليات	دينية	ولغوية،	املعتمد	بموجب	قرار	الجمعية	 إثنية	وإلى	 أو	 أقليات	قومية	 إلى	 املنتمين	 	إعالن	بشأن	حقوق	األشخاص	 	(37(
العامة	135/47	املؤرخ	18	كانون	األول/	ديسمبر	1992.	




