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بسم اهلل الرضبن الرحيم 

يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى 
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم 

  ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّو َعِليٌم َخِبيرٌ 

سىرة الحجراث {13}

 صدق هللا العظين
 



 

 

 

 

 

 شك  وتقدك  

 

للمتكر  نتوجه بالششك الجزدل  خالص التتــــــقدك إلى األستــــاذ ا
 موفق الطيب الشكدف على قبوله اإل ـــــــكاف  صبـــــــــكه معــــــي

 اللناائ  التوجييات التي ققمـــيا  ـــــيلل فتـــكة إعقاا اللمذـــكة  
ذلا  ديــــعلي  في  ما اللتـار إ   أ نتتقر بععيي ا متلاأ إلى  
ذل  ساوموي الشكار    اامشي اا  نبكاسا للعلي  سكجا ديض  

ذلا  ديـــــــــوولي   أ  . ذي اا علا  لف خيكاار ب سبل المياة جز
اء األســـــكة الجامعـــــــيل عامل   ســـــــــكة ذليل  ــــــــــــــــ شك ذافــــــــل  عض 

 الشـــــــكدعل بجـــــــــــــــــــــــامعل احلق ارادل خاصل



 

 

 

 

 

 

 ااءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه
. إلى ر ح  القي الليقى رحله اا وعالى..

التي وعبب في وكبيتي   نجاحي الوالقة  إلى   ر الملوأ  
. الشكدلل  

إلى رفيتل القرب الز جل اللييالل على صبك ا  اعليا  

.  رـــــا إســـــمك مميــــــــ ع.إلى إخووي   بلااي عبق الشافي  

نودا  سانقي  ـــــــإلى ذل من مق لي دق العوأ ماادا  مع
  جعلي عاالتي  صققـااي  إلى ذل زمماي في اللشوار  

القراسي الجامعي  

... اعاة المكدل  لف وميلى  إل
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  أ

المقدمة 

كشعوبا كقبائل كالصبلة كالسبلـ على أشػػػػرؼ ا،احلمد هلل رب العادلُت خالق البشر صورا كألواف       
ضم ىػػذا العادل الفسػػػػػيح خلػػػػق كثػػػػَت متعدد ،ادلرسلُت سيػػدنا زلمد كعلػػى آلو كصحبو كسلم 

 يىا أىيػُّهىا النَّاسي }:،سػػػنة اللػو الكػػونية قػػػاؿ تعػاذل األقطػػػػاب تنوعت أصػػولو كثقافاتو ك لغاتػػو كديػاناتو
لىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّو أىتٍػقىاكيٍم  ًإنَّا خى

زبلوا أم دكلة من دكؿ العادل سنة إذليػػة التػي ال، من سػػورة احلجرات13اآلية { ًإفَّ اللَّوى عىًليمه خىًبَته  
احلديث عن رلتمػػػػعات زبػػػػلوا من ،كمن أقليات متعددة األعػػراؽ كالثقػػػػافات كالديانات كاللغػػػات 

أك تنػػتمػػػي تارؼليا دلػػػراحل متػػػقدمة ، ىي ضربا مػػػن اخلياؿ أجناسها، كثقافاهتمتنػػوع كتداخل شعػػػوهبا 
. جدا من عمر البشرية 

كؽلنحها قوة كخصوصية كحيوية ،تعدد األقليات كتنوعها يفسح رلاال لثراء الرافد الثقايف للمجتمعات 
اليت تضمن لؤلقليات احلق للتمتع دبمارسة ثقافتها ،بفضل ما حظيت بو  من رلاؿ كاسع من احلقوؽ 

منها حضارة كادم الرافدين ،ىذا التنوع الذم رافق احلضارات البشرية األكذل ،داخل كياف صباعتها ،
كما ،ذل أجناس سلتلفة عمرىا عديد الشػػػػػػعوب اليت تنػػػتمي ػػػػػمن ع،اليت صبعت يف زلطات تارؼلية ،

اليت امتدت على مساحات كاسعػػة حىت ،يف اإلمرباطورية اآلشورية نتيػػػجة انتصاراهتا العسكرية  
فتداخلت شعوب ك ثقافات سلتلفة ضمن ،كصلت حدكد الفراعنة غربا كاخلليج العريب جنوبا 

.  اإلمرباطورية الكبيػػرة

     فتػػػربز ا لنا صػػػورة األقلػػػيات أكثر فاعلية كحضور يف اجملتمػػػعات ادلتحػػػػضرة دلا منحت من حقػػػػوؽ 
كفق اآلليات كالضمانات الدكلية كاإلقليمية كالدساتَت الوطنية ، ،دلمارسات ثقافػاهتا ادلتعددة كادلتنوعة 

ارسات التمييز من ممرغم بعض ،اليت تضبط  قواعد ادلمارسة داخل النسيج اجملتمعي داخل الدكلة 
  .كاالضطهاد الذم تعيشو األقليات 
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األقليات كادلمارسة الثقافية الضوابط كادلشركعية ،ىذا عنواف ادلوضوع الذم : تحديد الموضوع 1-
ارتأيت أف أتناكؿ التعريف دبصطلحي األقلية كالثقافة كالتعريج على أىم احلقوؽ كصورىا اليت منحتها 

القوانُت الدكلية ،كالشريعة اإلسبلمية ،خصوصا ما تعلق األمر منها بادلمارسة الثقافية ادلنضوية يف 
ادلمارسات الدينية ،كالتواصل اللغوية  ،كادلمارس الثقافية ذات اخلصوصية احملضة باألقلية، ىذه احلقوؽ 

 القانونية ،اجملسدة يف ادلواثيق كادلعاىدات الدكلية ،كالشريعة اإلسبلمية ةالبد ذلا من مشركعية ادلمارس
يليو ضوابط ىذه ادلمارسة كتقييدىا ،مراعاة للنظاـ العاـ أك األخبلؽ العامة أك األمن القومي حسب 

 .ربديد القانوف ،كضوابط الشريعة اإلسبلمية

ما ىي حقوؽ : تتلخص مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت التالية :تحديد اإلشكالية- 2*
 األقليات الثقافية يف ادلواثيق الدكلية ضوابطها كمشركعية شلارستها ؟

كحىت يتسٌت لنا التحكم يف سلتلق جوانب ادلوضوع ارتأيت ذبزئة اإلشكالية الرئيسة إذل رلموعة من 
 :األسئلة الفرعية على النحو التارل 

 ما مفهـو األقليات كادلقصود من احلقوؽ الثقافية ؟ .1
 ما ىي صور احلقوؽ الثقافية ؟ .2
 ما ىي مشركعية ادلمارسة الثقافية األقليات يف ادلواثيق الدكلية كالشريعة اإلسبلمية؟  .3
 ما ىي األساس كاآلليات لضبط ادلمارسة لؤلقليات؟ .4

تكمن أعلية ادلوضوع من خبلؿ ارتباطو بإحدل ادلسائل، األكثر تعقيدا كبركزا على : أىميتو3-
ادلستول الدكرل ك اإلقليمي من جهة،كمن جهة أخرل الوضع احلساس لؤلقليات كانتشارىا يف العديد 
من دكؿ العادل ،إذ دل تعد مسألة داخلية دلا زبلفو من نزاعات، فهي ترفض العيش ربت راية األغلبية 

كتريد أف يفسح ذلا اجملاؿ دلمارسة حقوقها الثقافية كالدينية كاللغوية، كىذا باستقبللية أك اندماج داخل 
الدكلة اليت تنحدر منها ، مع احًتاـ قواعد مشركعية ادلمارسات اليت تسمح هبا الصكوؾ الدكلية أك  

.  الدساتَت الوطنية ،لتلبية لطموحاهتا كدرء للنزاعات الداخلية أك التدخبلت اخلارجية 
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حق األقليات يف ادلمارسة الثقافية الضوابط } ما دفعٍت الختيار موضوع: أسباب اختيار الموضوع 4
 {بُت الشريعة كالقانوف- دراسة مقارنة - كادلشركعية 

 :عدة أسباب منها

زلاكلة ادلعرفة كالرغبة يف التخصص يف قضايا األقليات يف العادل كدراستها دراسة مفصلة كطرؽ - 
 .تأثَته كتأثرىا 

  القانوشل كالشرعي للحقوؽ األقليات ؽزلاكلة إعطاء صورة  كاضحة  كشاملة للش- 

 كالنصوص الشرعية الضامنة دلشركعية ةالوقوؼ على دراسة ادلواثيق الدكلية كادلعاىدات اإلقليمي- 
 .ادلمارسة كادلقيدة ذلا يف آف كاحد

 :يهدؼ البحث إذل األىداؼ التالية:األىداف المرجوة -  5

 البحث عن ادلكانة اليت ربتلها فئة األقليات يف ادلنظومة الدكلية من خبلؿ استعراض احلقوؽ 1
 .ادلعًتؼ هبا يف ادلواثيق الدكلية كالشريعة اإلسبلمية  

 . تسليط الضوء على صور احلقوؽ الثقافية األقليات يف ظل ادلواثيق الدكلية ك الشريعة اإلسبلمية 2

  معرفة احلقوؽ العامة كاحلقوؽ اخلاصة لؤلقليات 3 

  معرفة آليات مشركعية ادلمارسة الثقافية لؤلقليات 4

  إبراز قيود كضوابط ادلمارسة الثقافية لؤلقليات  5

ادلنهاج الذم سلكتو يف إعداد ىذه ادلذكرة ىو ادلنهاج ادلقارف، بُت نصوص  : المنهاج المتبع6
 .ادلواثيق الدكلية اإلقليمية كالدكلية من جهة ،كالنصوص الشرعية من جهة أخرل

ككذا ادلنهاج االستقرائي الذم يهدؼ إذل صبع كاستقراء األفكار، كاحلقائق اجلزئية اجلاىزة من الوثائق 
اليت مت صبعها كالنصوص القانونية كالشرعية كادلواثيق الدكلية ،كما إنٍت استطردت مناىج أخرل 

 .استجابة دلتطلبات الدراسة كدبا يناسب طبيعتها 
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إف الدراسات السابقة اليت سبكنت من االطبلع عليها كذلا عبلقة بعنواف :الدراسات السابقة  - 7
 :البحث كلو جزئي ىي 

 حقوؽ األقليات يف ادلواثيق الدكلية كالشريعة اإلسبلمية ،كأصل الدراسة مذكرة لنيل شهادة  1
ماجستَت يف القانوف الدكرل ،من جامعة  د الطاىر موالم سعيدة كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية  قسم 

 ،تناكؿ فيها الطالب حقوؽ األقليات يف الصكوؾ الدكلية كادلعاىدات 2011/2012احلقوؽ سنة 
األقلية كالشريعة اإلسبلمية ، كىو ما خدـ حبثي من ناحية ربديد دكر ادلواثيق الدكلية يف ضباية حقوؽ 

 .األقلية  كتشريع ادلمارسة 

 احلماية الدكلية حلقوؽ األقليات كأصل الدراسة مذكرة لنيل شهادة ماسًت يف احلقوؽ، زبصص 2
جامعة زلمد خضَت - قانوف دكرل عاـ كحقوؽ اإلنساف كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية قسم احلقوؽ 

، تناكلت فيها الطالبة أنواع األقليات حسب األسباب ادلنشئة ذلا  2015/2016السنة - بسكرة- 
 .كحقوؽ كمطالب األقليات ،كىو ما خدـ حبثي من ناحية معرفة بعض من صور حقوؽ األقليات 

،حبث متخصص كلية احلقوؽ جامعة البصرة  احلقوؽ الثقافية لؤلقليات يف القانوف الدكرل العاـ 3
تناكؿ الباحث فيو معٌت احلقوؽ الثقافية كأنواع احلقوؽ الثقافية لؤلقليات ،كىو ما استقيت منو صبلة 

 .  من ادلعارؼ كاحلقوؽ الثقافية لؤلقليات كمضامينها يف القانوف الدكرل العاـ 

 قلة ،الصعوبات اليت اعًتضت حبثي كاف أعلها طبيعة ادلراجع كطريقة استغبلذلا :الصعوبات -  8
كإف كجدت فإهنا تكوف يف جوانب ربت مظلة حقوؽ ،الدراسات  ادلتخصصة  يف موضوع األقليات 

فئة خصوصا تتناكؿ صلب ادلوضوع اليت ة ادلراجع خاصة ػػػػػػص يف فئػػػػػػ النق،اإلنساف  بشكل فضفاض 
  ادلقاالت اإللكًتكنية ككذالك اعتماد،شل للبحث يف احلقوؿ ادلعرفية األخرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىذا ما دفع،الكتب 

لئلجابة على اإلشكالية السابقة قسمت حبثي إذل ثبلثة مباحث ،ػلتوم كل : خطة البحث- 9
ربت عنواف اإلطار أدلفاىيمي لدراسة مفهـو األقليات : مبحث إذل ثبلث مطالب ،فادلبحث األكؿ

كادلقصود من احلقوؽ الثقافية بدكره جزء إذل مطلبُت  أدرج ربت كل منهما بفركع ، ادلطلب األكؿ 
فقد خصص دلفهـو األقليات لغة كاصطلحا الفرع األكؿ األقلية لغة ،الفرع الثاشل األقلية اصطبلحا يف 

فكاف احلديث فيو عن تعريف احلقوؽ الثقافية :القانوف الدكرل كالتشريع اإلسبلمي ،أما ادلطلب الثاشل
تعريف الثقافة :تعريف الثقافة لغة ،كالفرع الثاشل :الذم بدكره اندرجت ربتو ثبلث فركع  الفرع األكؿ
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اصطبلحا كتعريف اجليل الثاشل للعهد الدكرل اخلاص  باحلقوؽ الثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية 
الفرع الثالث تطرؽ احلديث فيو عن مفهـو احلقوؽ الثقافية يف الشريعة . ـ16/12/1966كالثقافية 

فتم فيو عرض صور احلقوؽ الثقافية اليت مت تفريعها إذل ثبلث ،األكؿ :فادلطلب الثالث .اإلسبلمية 
منها حق األقليات يف التمتع بثقافتها ،كالفرع الثاشل احلق يف التواصل اللغوم ،كالفرع الثالث احلق يف 

مشركعية ادلمارسة الثقافية لؤلقليات ،فخصصتو لدراسة مشركعية :أما ادلبحث الثاشل .ادلمارسة الدينية 
ادلمارسة الثقافية لؤلقليات بدكره قسمتو إذل ثبلث مطالب تناكلت يف ادلطلب األكؿ األدلة العامة 

األدلة العامة :لؤلقليات الذم بدكره جزء إذل فرعُت األكؿ األدلة العامة يف القانوف الدكرل كالفرع الثاشل
يف الشريعة اإلسبلمية ،فادلطلب الثاشل عن األدلة اخلاصة لؤلقليات ، فرع إذل ثبلث فركع األكؿ احلق 

يف التمتع بالثقافة اخلاصة ،الفرع الثاشل احلق يف استخداـ اللغة ،الفرع الثالث احلق يف استخداـ 
 الثالث فاحلديث فيو عن ادلمارسة الثقافية كصورىا يف اإلسبلـ الذم فرع لفرعُت بأما ادلطل.اللغة

األكؿ منو معاىدة صلراف ،الفرع الثاشل معاىدة أىل القدس ،فادلبحث الثالث تعرضت فيو إذل ضوابط 
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػمن ثبلث مطالب ادلطلب األكؿ ربدثت فيو  عن مشركعية ادلمارسة تادلمارسة الثقافية لؤلقليا

الثقػػػػػػػػػػػػػافية ،كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناكلت يف ادلطلب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثاشل امتناع قصد الضرر،كتطرقت يف ادلطلب الثالث إذل عدـ 
 .التناسب 

 

 

 

 

 

 

 



  لدراسة مفهـو األقليات كادلقصود من احلقوؽ الثقافيةأدلفاىيمياألكؿ اإلطار  ادلبحث

 

 

 

           الحقوق الثقافيةن والمقصود ماإلطار ألمفاىيمي لدراسة مفهوم األقليات:المبحث األول
 تا وم األقلي           مفو :المطلب األول

وق الثقافية قصود من الح         المق :المطلب الثاني

افية لغة                  وق الثق           تعريف الحق:الفرع األول 

ريف الحقوق الثقافية اصطالحا           تع:الفرع الثاني

" ث.ج.أ.ح.د.ع "تعريف الحقوق الثقافية للجيل الثاني:الفرع الثالث

. ريعة اإلسالمية          ة في الش       وق الثقافي          ىوم الحق           مف: الفرع الرابع

ة            افي           ور الحقوق الثق         ص: المطلب الثالث

ق األقليات في التمتع بثقافتها           ح:الفرع األول

وي             ل اللغ       واص       ق في الت        الح:الفرع الثاني

ارسة الدينية            ي المم          ق ف         الح:الفرع الثالث
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  اإلطار ألمفاىيمي لدراسة مفهوم األقليات والمقصود من الثق    افة :المبحث األول
ذه ػػػػػػػصر قػػػػػػػكال تقت،قيدا ػػػػػػػػػػػتمن أكثر ادلسائل  تع يعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ربديد مفهـو األقليات بشكل منضبط 

رفية ػػػػػػػػػػقوؽ ادلعػػػػػػػػػػـ احلػػػػػػػػػػمشل معظػػػػػػػػػػػتد لتػػػػػػػط بل متػػػػػة فقػػػػػػػػػػػػػػػػػات القانوشلػػػػػػػػػػػذل الدراسػػػػػػػػػػبات عػػػػػػػػػػػػػػالعق
.  االجتماعية كاإلنسانية ادلعنية بظاىرة األقليات

إلػػػػى تعػػػػريف زلػػػػدد كمقبوؿ ،د حتػػى اآلف ػػػػػػػػػػاصر يفػتقػػػػػػػدكرل ادلعػػػػػػػػػػػػػػػػالحظ إف القانوف اؿػػػػػػػػ       كادل
ػي أصػػػػدرهتا األمم ادلتحدة يف ىذا اجملاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػفالضمانات الدكليػ،عموما دلصطلح األقليػػػػػػػػػػػػػات 

 كعلى ربديػد عدد من االلتزامات ادللػقاة على ،ة هباشلػػػوؽ األقليات ادلعحقر على بيػػػػػػاف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقتص
ة أخرل تستخدـ مصطلح ػػػػػػػػػػػ  كشبة صكوؾ دكرل،ريف لؤلقلػػػػية عمػوماػػػػػػػػػػػػػدكف إدراج أم تع،عاتقها 

تلف الصكوؾ الدكلػػػػػػية ذات الصلة ػػػػػػػػػػػػػػير إذل سائر الطػػػػػوائف ادلشمولة دبخػػتػػػػػش،ية ػػػػػػػػػػػػاألقليات القـو
ة، إف مصطلح األقلػػػػػػػػية يف رلػػػاؿ القانوف الدكلػػي ػػػػػػػػػطلح األقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تعريف دلصأم طي ػػكدكف أف تع

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات من حركيػػتع بو األقلػػػػػػكذالك دلا تتم،ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كغػػػػػػَت احملددة بػدؽػػ ادلصطلحات الغامضمػػػػػػػػػن
ػػادة ػػػػػػػػصف يف العػػػػػػػػػم ال تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػير ،فهػػػػػػػػػػػػػػػات اجتػػػػػػماعية دائبػػػػة التطػػػور كالتغػػػػػػػػكية ذبعػػػلها كائنػكدينامي
ية ذاتػػها ،كما أهنا تتطور بصورة مسػػػتقلة سبػػػػاما عن بعضها ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزات كاخلصائص اخلارجػػػػػػػػػػػػػػػبادلػػػػػػمي

عوبات الفنػػػػػػية كالقانونية ادلػػػػػػػشار إليػها ػػػػػرغم الصػػػػػػػ كب،البعض كفػػػػي سياؽ اخلاص بكل رلموعة منها
لة من احملددات ػػػػ،فقد كانت ىنالك زلاكالت عديدة إلغلاد تعريف لؤلقليات من خػػػػبلؿ اعتماد جم

 (1") "كادلعايَت اليت تسمح بالتعرؼ على األقليات كربديدىا
مفهـو األقليات   :األولالمطلب 

ات يتأثر باألكضاع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسل األقليػػػػػػػػػػػػػانع، فمعادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامع اجلعريف ػػػػػػػػػػػػىنػػػػػػاؾ صعوبة بالغة يف ربديد الت
ية أك لغوية ػػػػػػػػػاليت تفرز أقليات أثن،كرات االجتماعية ادلًتتبة على ذالك ػػػػػاسة ادلختلفة كالتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسي

م كاالجتػػػػػماعي ػػػػػػػتويات القوة كالنفوذ ك الوعػػػػػي السياسػػػػػػػتلف  فػػػػػيها مسػػػػػية تخػػػػػػاؼػػػة أك ثقػػػػػػػػػػػػػأك قومي
د طرح ػػػػػػػػػػػػػػػػسبة للدكؿ يظهر ذلك جليا عػنػػػػػػ، فحػػػساسية مصػػػػطلح األقلية بالن(2)مػػن أقلية إذل أخرل

                                                           
غزكؿ زلمد حقوؽ األقليات يف ادلواثيق الدكلية كالشريعة اإلسبلمية مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف الدكرل جامعة سعيدة   1

2011/2012  . 
غزكؿ زلمد حقوؽ األقليات يف ادلواثيق الدكلية كالشريعة اإلسبلمية مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف الدكرل جامعة سعيدة  2

2011/2012  . 



اإلطار ألوفاهيوي لدراست هفهىم األقلياث والوقصىد هن الحقىق الثقافت :الوبحث األول 

 

 

7 

ة من شانو انو ػػػػػػػػػػػتراؼ الدكلة باألقليات كمنحػػػها ىذه التسميػػػػػا فاعتومسألة حقوؽ األقليات كمعانا
   1"(مبدأ حقوؽ األقليات كضباتيها)يعز

  األقلية لغة  :الفرع األول
لو قليػػػػػػػػػبل ، كالقلة ػػػػػػػػػكيقػػػػاؿ أقلو جع (قلي يقلي قليل  )ة ىي يف األصل من كلمة ػػػػػػػ      أقلية يف اللغ

ح عن ػػػػػػػػػػػػػؿ ك قبلؿ ،بالفتػػػػفهو قلي كقد يقل قلو كقبل، ةثرػػػػػػػػ خبلؼ الكؿكالقلثرة ،ػػػػػػػػػػػخبلؼ الك
 2.كلمة أقلية  اف العريبػػػػػػػػكلػػػػػم ترد يف لس،ػػيل ػػػػػػػػػػػػعلو قليبل كأقل أتى بقلػػػػػػػػػػج:لو ػػػػػػكقل،ابن جٍت 

الًَّذينى يىظينُّوفى }  أما االستعماؿ القرآشل فقد كردت يف أكثر من آية يف القرآف الكرصل قولو تعاذل
قيو اللَّوً  ٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثَتىةن بًًإٍذًف اللًَّو كىاللَّوي  أىنػَّهيٍم ميبلى مىعى الصَّاًبرًينى  كى

ائًنىةو ًمنػٍهيٍم ًإالَّ قىًليبلن ًمنػٍهيٍم }:كقولو تعاذل ،من سورة البقرة( 249){ كىالى تػىزىاؿي تىطًَّلعي عىلىى خى
بُّ اٍلميٍحًسًنُتى  من قل يقل فهو ، من سورة ادلائدة (13){فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍصفىٍح ًإفَّ اللَّوى ػلًي

يصغر عنو ،كقـو قليلوف : كيقاؿ ىو يقل عن كذا ،كالقلة كالكثرة يستعمبلف يف األعداد،قليل 
خساس :،أقبٍلء ،كأقلو 

كىاذٍكيريكا ًإٍذ أىنٍػتيٍم قىًليله ميٍستىٍضعىفيوفى يف اأٍلىٍرًض زبىىافيوفى أىٍف يػىتىخىطَّفىكيمي النَّاسي فىآىكىاكيٍم }:    قاؿ تعاذل
 ،كقد يكٌت هبا األنفاؿ من سورة (26)كىأىيَّدىكيٍم بًنىٍصرًًه كىرىزىقىكيٍم ًمنى الطَّيِّبىاًت لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى 

ككذالك أف ما ،  من سورة سباء(13 ){كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدمى الشَّكيوري }عن العزة اعتبارا لقولو 
كعليو فاألقلية يف ادلفهـو اللغوم تدكر حوؿ ،3(كقللت لو العطاء جعلتو قليبل ،يقل يعزك جوده 
أما اصطبلحا فقد ظهرت عدة زلاكالت يف الفقو الدكرل لتحديد معٌت ،ادلعيار العددم 

 .األقليات
 
 
 

                                                           
1

. خنيش أحبلـ احلماية الدكلية حلقوؽ األقليات مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف احلقوؽ قانوف دكرل عاـ ك ك حقوؽ اإلنساف 
2015/2016.  

2
 1977 11ابن منظور لساف العرب دار أحياء الًتاث العريب بَتكت الطبعة األكذل ج 

 292 بَتكت ص4الفَتكز ابادم القاموس احمليط دار العلم للمجتمع ج 3
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 . األقلية اصطالحا: الفرع الثاني
ػػػػػياؽ ػػػػػػػػ      زبتلف كتتعدد تعريفات األقلية حسب بؤرة االىتػػػػػػػماـ التػػي ينطلق منها الػػػػػػتعريف كالسػ

كسوعة السياسية األقليػػة على ػػػػػػػػػػػػػفقد عرفػػػت ادل،1.(الذم يندرج فيو كالوظيفة اليت يراد لو أف يقـو هبا
رلموعة من سكاف قطر أك إقليم أك دكلة ما زبالف األغلبية  يف االنتماء العرقي أك اللغوم أك "أهنا 

. 2" ا سياسيا كطبقيا شليزا قف بالضركرة موأف يكوفالدينػي ،دكف 
صباعة من األفراد الذين :"ا ػػػػػػػػػػػػػسباعية األقػػػػػػػػػػلية بأنوػػػػػة للعلـو االجػػػػػػػػػػػػػػػػػكما عرفت ادلوسوعة الدكرل     

كىػػػػػػػم يعانوف من ،ا أك دينيا أك من نقص يف لغويا ػػة أفراد اجملتػػػػػمع عرقيا أك قوميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتميزكف عن بقي
 3".ة ؼلضعوف لبعض أنواع االستبعاد كاالضطهاد كادلعاملة التمييزية ػػػػػػكة كمن مثػػػػػػػػػػػػػنقص نسػػيب يف الق

ع اجتماعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصباعات ذلا كض:"األقليػػػػػػػػػات على أنػػها ،ية ػػػػػػػػػػػػػػكعة األمريكػػػػػػػػػارت ادلوسػػػػػػػػػػػ     كأش
ؿ من ػػػػػػػدرا أؽػػػػػػػػػػػػػكسبتلك ؽ،ع نفسو ػػػػػػػػػػػػطرة يف اجملتمػػػػػػع اجلماعات ادلسيػػػػػػؿ من كضػػػػػػػػػػػػػداخل اجملػػػتمع أؽ

مع ػػػػػػػػػػطرة يف اجملتػػػػػػػػػػػماعات ادلسيػػػػػػػػػػباجلة ارفػػػػػػػػػؿ من احلػػػػػػقوؽ مقػػػػػػػػػػػػػػارس عػػددا أؽػػػػػػػػػػػكمت،القوة كالنػػػػػػػفوذ 
 . 4"كغالبا ما ػلـر أفراد من االستمتاع بامتيازات مواطٍت الدرجة األكذل ،

الية ػػػػػػػػػػػ يف كاحد أك أكثر من ادلػػػػػتغَتات الت،بػيةلػػػػكعة بشرية زبتلف عن األغمػات ىي أية مجػ   فاألقلي
كالعربة ىي يف إذا ما كاف أم من ىذه ادلتغَتات يضػػػػفي ،اللة ػافة أك السػػػػػػػػػػغة أك الثقػػػػػػػػػػالدين أك الل:
كف سػػػػػػلوكها كمواقػػػػفها ػػػػػػاقتصادية حضارية تل،ػنة قسمات اجتماعية ػػػػػػػػػػػػػكعة بشػػػػػػػػرية معيػػػػػػػػػػػػذل رلمػػػػػػػع

 ،يات فئات من رعايا دكلة من الدكؿػػػػػػػػػػػػكبالتارل فإف األقل،معية رئيسية ػػػػػػػػيف مسائل رلت،ية ػالسياس
 5" مي من حيث العرؽ أك اللوف أك اللغة أك الدين إذل غَت ما تنمي أغلبية رعاياىا ػػتنت

  مصطلح األقلية في القانون الدولي: أوال 
مات يف ىذا ادلػػػػػػػػجاؿ  مازاؿ مصطلح األقلية يعاشل ػػػبالرغم من العمل الدءكب الذم بذلتو ادلنظ   "

ث تعددت احملاكالت الفقػػػػهية الساعية لتعريف األقلية كبياف داللتها على صعيد ػػػػػػػػمن الغموض ،حي

                                                           
جنائي جامعة تبسة  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسًت قسم قانوف لؤلقلياتاحلماية اجلنائية . صياد مرصل 1

2015/2016 
   244ص.1990 ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر بَتكت 3/موسوعة السياسة اجلزء االكؿ ط.عبد الوىاب الكيارل  2
  51 ك50ص.1986ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر بَتكت  (د ط)ادلعجم النقدم لعلم االجتماع . سليم حداد 3
 . 124ص .2002عماف .دار الفرقاف . بُت الشريعة كالقانوف اإلنسافزلمدغنجورم حقوؽ  4
  125ادلرجع نفسو ص0 زلمد غنجور 5
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عريف خاص كزلدد يف ىذا ػػػػػػػػػػػػعريفات دل تصلح كحدىػػا لتػػػػػػػػػػػػإال أف ىذه الت،النظػػػػاـ القػػػانوشل الدكرل 
ريف مقبوؿ ػػػػػػ فغياب تع،كؿ دكف ضباية األقليات ػػػػػػػذا التػػػعريف ال يحػػػػػػػػػػػػػػياب مثل قػػػػػػػػػػػػػ غكأف ،ػػػػػػػػػػالش
كما دلصطلح األقلية ليس ظػػػاىرة منػػػػعزلة أك فريدة يف القانوف الدكرل العاـ ،كال يعد سببا حلرماف ػػػػػػػػعم

كؿ ػػػ الق،فمخػػػػػػػػػػػػػػتصر دكرل ػػػاألقليات من الضمانات ادلقررة دكليا حلماتيها دبقتضى أحكاـ القانوف اؿ
ىية اليت اعتنت ػة كالفقػػػػػػػػة كالقضائيػػػػػػػػػػػػػديد من ادلػػػػػػػػػػحاكالت الدكرلػػػػػػػػػدكرل عرؼ العػػػػػػػػىو أف القانوف اؿ

. 1"بإغلاد تعريف لؤلقلية سواء على صعيد العادلي أك اإلقليمي 
تعريف المحكمة الدائمة للعدل الدولي :1

اية حقوؽ األقلػػػػيات ػػة حبمػػػػػػػػػػػة األمم ادلتحدة اخلاصػػػػػػػػػة ادلنعقدة يف حقبػػػػػػػـ ادلعاىدات الدكرلػػػػػػػػ    رغ
األقليات " أك"األقليات العرقية "ؿ ػػػػػػػػػػػػػػيرات مثػػػػػتعب،اـ ػػػػػدكرل العػػػػػػػػػانوف اؿػػػػػػػػػػػػػـ القػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػأدخلت يف مع

قصود باألقلية يف ظل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد ادلػػػػريف ػلػػػػػػػػػػػػػإال أنػػػػها دل تضػػػػػع أم تع" األقليات القومية " أك"الدينػػية 
اءة ػػػكرة كإضػػػػػػػاح ىذه الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ الدكرل بإيضػػػػػػػػػقامت احملكمة الدائمة للع،غياب مثل ىذا التحديد 

عدد من جوانبها  
ركط ػكادلتعلق بش، 15/09/1923اريخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أشارت احملكمة ادلذكورة يف رأيها االستشارم الصادر بت

 ؼلتلف سباما عن ،نة ال يعد أجنبياػػػػػػػػػػػػػػػية معيػػػػػمي ألقلػػػػػػػػػػػػػػػبأف الشخص ادلنت"اكتساب اجلنسية البولندية 
دم الذم ؼلتلفوف عن أغلبيػػػػػة ػشل اإلقليم البولنػػػػػػػػػػػػػػػػػػية يشمل سائر قاطػػػػػػػػكأف مصطلح األقل،يب ػػػػػػػػػػػػػػػػػاألجن

. 2"السكاف بالعرؽ أك اللغة أك الدين
 1932/02/04ادر يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف ر أيها الصػػػػػػػػػػػػػػػػػل أكثر دؽػػػػػػػػػػػػػػػلقد أخذ اجتهاد ادلػػحكمة منح    

ديُت التابعُت إلقليم ػػػػػػػػلغة البولن،خاص اآلخػػػػػرين من أصل أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديُت كاألشػػػػػػػػػػػبشأف معامػػػػػػػلة البولن،
سل الضيق لتنػػػػػػػػػتهي إذل نتيػػػجة مؤداىا أف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة بُت األقػػػػػػػليات بادلعػػػػحيث فرقت احملك" دانزينغ"

يتمتعوف حبماية حريتهم كحياهتم ،ر مواطػػػػػٍت الدكلة ادلعنية ػػػػػػمُت إذل األقليات من غيػػػػػػػادلنت"ألشخاص
كحبريتهم يف شلارسة شعائرىم دياناهتم ،بينما تتمتع ،حدة ػػػػػػػػػػطة عصبة األمػػػػػػػػم ادلتػػػػػػػػػػػػػمكفولة ذلم بواس

فتػػػػػتمتع ،خاص ادلنتػمُت إليها من مواطٍت الدكلة ادلعنية ػػػػػػػػػػأم األقليات اليت األش،سل ػػػػػػػػػػػػػاألقليات بادلع
                                                           

  مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف الدكرل كالعبلقات اإلسبلمية يف ادلواثيق الدكلية كالشريعة األقلياتغزكؿ زلمد حقوؽ  1
 الطاىر موالم سعيدة /الدكلية  جامعة د

 دار الثقافة للنشر كالتوزيع عماف االردف 1 ط2احلقوؽ احملمية ج .القانوف الدكرل حلقوؽ االنساف . زلمد يوسف العلواف 2
 453 ص 2007
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قوؽ األخرل مثل ادلساكاة يف احلقوؽ ػػػػػػة األكذل بعدد من احلػػػػػػػػػػػػػػنوحة للفئػػػػػػػػػػإضافة إذل الضمانات ادلم
 1.ادلػدنية كالسياسية كاحلق يف التعليم األساسي باللغة اخلاصة هبا

      يظهر من التعريف السابق الذم تبنتو احملكمة يف الرأيُت السابقُت أهنا دل تعاجل سػول اجلوانب 
كقػد تصدت احملكمة ذلذا األمر يف ،طرؽ للجوانب ادلػػػػػوضوعية ادلتصلة بو ػػػكدل تت،الشػػػػكلية للمػػفهـو 

فأعلنت أف، ، يف القضية ادلتعػػػلقة دبدارس األقليات يف سليزيا العليا 1928ادر علم ػػػػػػػػػػػحكمها الص
ة عرقية أك دينية كربديد مدل سبتعو باحلقوؽ الناذبة عن ػػػػػص إذل األقليػػػػػػػػػػػمسألة ربديد انتماء الشخ"

. 2"خص إذل األقليات كىي مسالة كاقع كليست مسالة إرادة زلصنة ػػػػػػػػػػػأحكاـ انتماء الش
ابقة اليت كردت يف قضاء احملػػػكمة الدائمة للعدؿ أف ػػػػػػػػاكالت السػػػػػػػػػػضح من رلمل ادلحػػػػػػػػ   يت   

كقد قدمت احملكمة تعريفها ،مة ػػػػػػػػطور عمل احملكػػػػػػػػػقد تػػطور تدرغليا بت" ة ػػػػػػػػػاألقلي"موضوع تعػػػريف 
 بشاف ىجرة 1930ماال لؤلقلية يف رأيها االستشارم الصادر عاـ ػػػػػثر مشوال كاكتػػػػػػػػػاألكسػػػع كاألؾ

األقليػػػػػة ذبمػػػػعا من األشخاص "عدت احملكمة ،اجلماعات البلغارية، اليونانية ،ففي ىذا الرأم 
غة أك يتمتعوف ػػػػػػف أك ؿػػػػػػػػػػػػة أكدمػػػػػػػػػػػػرؽ أك لغػػػػػػػػػػػػػػوف لعػػػػػػػػػػكينتم،قة ما ػػػػػػػػػػػػػػػيعيشوف يف دكلة كمنط

دين  ػػػػػػػػػػاصة هبم هبذا العرؽ أك اؿػػػػػػػػػػػػكية اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ الوػػػػػػػػػػدركف من خػػػػكينح،د خاصة هبم ػػػػػػػػػػقارلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت
كلتحقق ،ػػم كلغتهم ػػػػػػػػػػما بينهم مع طبيعة عرفوػػػػػػػػػػطوف يفػػػػػػػػػػػػا يرتبػكم،أك اللغة أك بػػهذه التقاليد 

 3".كرة عن التعاكف الوثيق فيما بينهم ػػػػػػص
 . التعريفات المدرجة في االتفاقيات الدولية:2
حيث صلد ،ية باألقػػػػليات تضػػػمنت تعريفات خاصػػػة باألقلػػػػية ػػػػػكعة من الصكوؾ ادلعنػػػػػػىناؾ رلم    

 الصادرة على اجلمعية الربدلانية جمللس أكركبا كادلػػػػػػػتعلقة دبشركع بركتوكوؿ 1201كصية رقم ػػػػػػػػػػمثبل الت
ات قومية تضمنت على تعريف فحواه أف ػػػإضػػػػايف للمعاىدة األكركبية حلقوؽ اإلنساف ادلنػػػػتمُت ألقلي

: رلموعة األشخاص يف دكلة ما"األقلية القومية عبارة عن 
. مقيمُت على إقليم ىذه الدكلة كمواطنُت ذلا -1
يتمتعوف بركابط قدؽلة كقوية كدائمة مع ىذه الدكلة  -2
. ثقافية دينية ،أك لغوية خاصة أك متميزة ،يتحلوف بصفات أثنية -3

                                                           
 32-3 ص 15 رقم 7/ احملكمة الدائمة للعدؿ الدكرل السلسلة ب 1
 32 3 ص15رقم /احملكمة الدائمة للعدؿ الدكرل السلسة ا 2
 23- 21 – 19ص .17احملكمة الدائمة للعدؿ الدكرل السلسة ب رقم  3
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يشكلوف عددا كافيا كلكنهم أقل عددا من باقي سكاف الدكلة أك من أحد إقليمها -4
يرتبطوف معا بإرادة للحفاظ على العناصر ادلكونة للهوية ادلشًتكة خاصة ادلتعلقة بثقافتهم أك -5

 1"تقاليدىم كعادهتم أك بديانتهم أك لغتهم 
ة ػػػػػػػػػػػم اخلاص دبعاىدة أكركيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعها الرسمػػػػت جلنة فينػػػػػػػػػيا تعريف لؤلقلية يف مشػػػػػػػػػػػػػػػػػ         كما قدـ
ريف األقليػػات يف مشركعيها الرمسي اخلاص دبعػػػػػاىدة أكركبية حلماية األقليػػػػات ػػػػػػػػػػػػتع،حلماية األقػػػػػػػليات 

 العقود بُت دكؿ أكركبا ،ائية خاصة معاىدات حسن اجلوارػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات الثنػػػػػػػػػإضافة إذل العديد من ادلعاه،
  2.الشرقية كالوسطى يف إطار ىيػػػػػػػػئات االستػػػقرار األكريب كاليت تتضمن تعريفات زلددة ألقليات معينة

عددا ،تارين من اللجػػػػػنة الفرعية دلػػػػػنع التمػػػػييز كضباية األقلػػػػػػػيات ػػػػػػػػػػػػػػا من ادلقررين ادلخػػػػػػػ     قدـ أيض
كابوتويت "عريف الػػػػػذم قػػدمو ػػػػػػف ىذه التعريفات ىو التػػػػػػػػػػكمن بػي،ات دلفهػػػػـو األقػػػػػػػػػلية ػػػػػػػػػػػمن التعريف

ين إذل األقليات ػػػػػػػاص ادلنتػػػمػػػػػػػػػػػػػأف ضباية حقػػػػػػوؽ األشخػػػػػػػػػػ بش،1977اـ ػػػػػػػفػػػػػي تقريره ادلػػػػقدـ ع"
من الناحيػة ، لة أدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة ربػػػػػػتل مرتبػػػػػػػػػػػػم جمػػػػػة قػػػػػػػػػػػػرلػػػػػػػػػاألؽ:"ية ػػػػػػػػػػػػػػػػػدينك اؿأ،كية ػػػػػػػػػػػأثنية أك لغ

طر كمتمتعػػُت ػػػػػع غَت مسيػػػػػػػػػػػا يف كضػػػػاؤهػػػػػػػػػػػػكف أعضػػػػػيك،كاف ػػػػػػػػػارنة ببقية السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددية مقػػػػػػػػػػالع
دينية ىي صباعة ك أ،لػػػغوية   أك،ةػػػىا كيتميزكف خبصائص أثٍتػػػػػػػية الدكلة ادلوجودين على إقليمػػجبنس
ع ػػػػػػػػػػػػػػاؤىا يف كضػػػػػػػػكف أعضػػػػػ  يك،ددية مقارنة ببقية السكاف ػػػػػػػػػػػػػػػؿ مرتبة أدسل من الناحية العػػػػػػػػػػربت

 ك أ،ةػػػػػائص أثٍتػػػزكف خبصػػػػػػىا كيتػميػػػػػػػػػة الدكلة ادلوجودين على إقليمػػػػػػػػػػغَت مسيطر كمتمتعُت جبنسي
كمػػػا يظػػػػهركف بشكل ،كاف ػػػػة السػػػػػػػػػػز هبا بقيػػػػػػػػػم يتميػػػػػػػػػػػػػػػية زبتلف عن تلك التػػػػػػػػػػػػػػلغػػػوية ،أك دين

 3".ضمٍت شعورا بالتضػامن ىدفو احملافظة على ثقافتهم كتقاليدىم أك ديانتهم أك على لغتهم 
نستخػػػلص أف ،رركف اخلاصوف ػػػػػػػػػا ادلقػػػػػػػػػات اليت اقًتحوػػػػػػػػػػػػلف التعريفػػػػػػػػالع على سلتػػػػػػػػػػػػػػػػػباالط     
ا أقلية ػػػػػػػػػػػػػ بأنو،اعة ماػػػػػػػػػػػمن عددا من العػػناصر اليت تسمػػػح بتوصيف جمػػػػػػػػػػػػػػػػـك األقلية  يتضػػػػمفو

دد من خصائص اليت باتت ػػػػػػؽ عػػػػػػػػػػػػػػؽػػػػػػػػ البػػػػػد من تح،ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحىت يتسٌت كصػػػػػف صباعة ما باألقلي
. 4زلػػػػػل اتفاؽ بُت العاملُت يف رلاؿ حقوؽ األقليات 

                                                           
 25ص 2011/2012مسية بريك ضباية األقليات أماـ القضاء جلنائي الدكرل مذكرك ماجستَت جامعة الشيخ العريب التبسي 1
 . 26مسية بريك ادلرجع السابق ص  2
 15صياد مرصل ادلرجع السابق ص 3
 29مسية بريك ادلرجع السابق ص  4
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كصل إذل تعريف ػػػػػػػػػػػػػػػػت،دل تئات الدكلية ػػػػالؿ ىذه التعريفات السابقة صلـز القوؿ أف اذليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن خ    
ة ػػػػػػػػػللجناة أك ػػػػػكوؾ الدكرلػػػػػػػػػػػػػػة أك الصػػػػػػػػػػػػػػػدؿ الدكرلػػػػػػػػػػسواء زلكمة الع،حل األقػػػػػػلية ػجامع مانع دلصط

 1.الفرعية كاليت تػػكلل جهػػودىا بالنجاح يف التوصل إذل تعريف دقيق
. األقلية في التشريع اإلسالمي:ثانيا

يىا أىيػُّهىا }: قاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػاذلشرػػػػػػػػػػػػػػ إذل الب القرآشلابػػ يف اخلطرأمر مقركاـ كالشعوب ػػػػػػػ     إف تعدد األؽ
لىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو  كيٍم ًعٍندى اللًَّو ػػػػػػػ شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ أىٍكرىـى كأنثى كجعلناكمالنَّاسي ًإنَّا خى
اءى رىبُّكى جلىىعىلى النَّاسى ػػػػػػ كىلىٍو شى }. كرة احلػػػجراتػػػػػػػاآلية من س( 13)أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىًليمه خىًبَته 

.  من سورة ىود 118اآلية  {أيمَّةن كىاًحدىةن كىالى يػىزىاليوفى سليٍتىًلًفُتى 
كىلىٍو شىاءى اللَّوي جلىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدىةن كىلىًكٍن ييًضلُّ مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىلىتيٍسأىلينَّ عىمَّا } 

.  من سورة النحل 93اآلية {كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى 
الؼ الديٍت كحده ػػػػػػػػػػػػػتبار االختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات باعػػػػػػػػػػػػػظر إذل حػػػػقوؽ األقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقو اإلسبلمي قد فػػػػإف الف   
ق من غلبة أحكاـ الدين ػػػػػػػػػكما يرتب،م ػػػػػػػػػػكل ادلعيار الدينػػػػػػػػػع معيػػػػار لؤلقليات سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد يضػػػػػػػػػفبل يك،

الـ ػػػػػػػػػػف اإلسػػة أخر ل يدمػػػػػػػػػػػػػػػكمن جو،كاـ ادلخالفة لو ػػػػػػػػػػين أك غلبة األحػػػػػػػػػػػاإلسبلمي يف إقػػػػليم مع
ية كنػػػبوية،كلدل ػػػػػػكؿ قرآفػند إذل أصػػػػػػػػػػػػػكذالك يست،اس ػػػرقي يف التمػػػػػػيز بُت النػػػػذ بادلػػػعيار العػػػػػػػػػػػػػػػػػاألخ
جيب ػما ؽلكنو من ربريك األمور لكي يست ائلػػػػػؾ من األدكات كالوسػػػػػػػػػػػػػػػقو اإلسبلمي دكف شػػػػػػػػػػػػالف
ذر ػػػػػػػأف  من كجوب التهيب كاحلػػػػػذا الشػػػػػػػهتاد يف قجػػػع ما يصػػػػادفو من االػػػػػػػػػػػ ـ،اشػػػػػػػػػػع ادلعػػػػػػػػػػػػػػػللواؽ

كىًمٍن آىيىاتًًو خىٍلقي السَّمىاكىاًت  }اذلػػػػػػػػػػػػػػػكلو تعػػػػػػػػداقا لقػػػػػػػػػػػمص2،كاحلرص على أصوؿ الفكر اإلسبلمي 
ؼي أىٍلًسنىت ىيىاتو لًٍلعىاًلًمُتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػً كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى  من سورة 22اآلية {كيٍم كىأىٍلوىاًنكيٍم ًإفَّ يف ذىًلكى آلى

الرـك  
شر من حيث  اختبلفهم يف اللغة ػػػػػػػػػػرؽ  بُت أبناء البػػػػػػػػػػػػػػػار بوجود الفػػػػػػػػػػػالـ يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      صلد أف اإلس

سم البشر ػػذا االختػػػػبلؼ ال يقػػػػػػػػػػػػػػػػػق،إال أف قػػػػػػػػنن اهلل يف خلقػػػػػػػػػػػػػنة من سػػػػػػػػػػػػػػػػكيعترب ذالك س،كاللوف 
يق ارباد ػػػػػػػػػػػػػػػشكاؿ يعإير أم ػػػػػػػػػػػػػػػػػكال يث،يازات أفػػػػػضل من األخرل ػػػػكؽلنح إحداىا مزايا كامػػػت،طبقات 

ـ البشر إذل مسلػػمُت ػػػػإف الفقو اإلسبلمي يعترب تقسي،اكف كاجتماع ىؤالء مع بعضهم البعضػػػػػػػػػػػػػػػػػكتع
                                                           

  458زلمد يوسف علواف ادلرجع السابق  1
 9غزكؿ زلمد ادلرجع السابق ص  2
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ذا اللفظ غَت ػػػكا إذل إثارة مشكلة األقلػػػػػية ،كهػػيار الوحيد الذم يدعػػػػػػػػػػدبثابة ادلع،ر مسلمُت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكغي
اء ػػػػػػػػػػػػير ادلستعمل عند الفقوػػػػػػػػ إظلا التعب،دثة ػػػػػػػػػػػػػػكىو من التعابػػػػَت ادلستح،متداكؿ يف الفقو اإلسبلمي 

ا  ػػػػػػالمية،كمػػػػػػػػػػػػػؿ الذمػػػػػػة جزءا من الرعية اإلسػػػػػػػػػػم يعػػػػترب أهػػػػظاـ اإلسبلـػػػػػػػػػ ،أف الن1"أىل الذمة"ىو 
ية كإف ػػػسػػػػػػػػػياسية أك اجلنػػػػػػػػػػػػػػػػية السػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا من الناحػػػػػػـ أصبحػػػػػػػػػػؤالء أنوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ إذل قػػػػػػػػػػػػػظر اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين
ما ػػػػػػػػػػػػػػكأحواذلم الشخصػػػػية كيكونوف كادلسلمُت يف،ائدىم ػػػػػػة الشخصية على عقػػػػػػػػػػػلوا من الناحيػػػػػػػػػػػػػػظ
 2. كما عليهم من كاجبات،ػػػقوؽ ػػػػػػػػػػػػػػػـ من حػػػػػػػػػػػػػػلو

فبل حرج من ، كادلشاركة يف اجملتمع االختبلطمو االجػػػػػتماعي على أساس االـ يقيم نظػػػػ    إف اإلس
 كالواقع أف ما تقدـ ،د ادلسلمػػػػػػػػػػػغل غَت ادلسلم عػنػػػػػػػػػػاب أك يشتػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػغل عػػػػند أهػػػػػػػػػأف يشت

ات الديػػػػنية منػذعصر النيب صلى اهلل عليو كسلم دل تكػن معػػزكلة ػػػفاألقلي،ىو من ادلسلمات الفقػػهية 
رم التعامل بُت األفراد يف شؤكف احلياة بغض النظر عن الدين السيما ػػعن اجملػػتمع ادلسلم بل كاف يج
 3.يف رلاؿ التجارة كالتعامل ادلارل 

المقصود من الحقوق الثقافة  :المطلب الثاني
ذا مدعاة لبلختػبلؼ بُت العلماء يف ػػػػػػػكقد كاف ق،ف مفهـو الثقافة من أكثر ادلفاىيم تعقيدا إ     

خدمها ػػػػػػكاست،فمن العلماء من استخدمها ليصف سلوكا لطبقة اجتماعية معينة ،تعريف ماىية الثقافة 
عبَت عن ػػػػػػػػزبدمو فريق ثالث للػػػتػػػػػػػػ كاس،لق كاإلبداع ػػػػػػػػػالبعض اآلخر ليعرب عن طػاقة اجملتمع على اخل

. تػػػػول تعليمي أك ثقايف معُت ،كمن العلماء من اعترب الثقافة مرادؼ دلفهـو احلضارة ػػػػػػػمس
تعريف الحقوق الثقافية لغة   :الفرع االول

بضم القاؼ مكسرىا ،كتطلق (ثقف)عربية مأخوذ من الفعل الثبلثي ػػػػػػػ       أصل الثقافة يف اللغة اؿ
كادلعارؼ ،كالعلم ،كسرعة التعلم ،م تعٍت احلذؽ ،كالفطنة ،كالذكاء ػػػػػػػػفو،ة على معاشل عدة ػػػػػػػػػػيف اللغ

. كالفنوف،كالتعليم ،
مء ػالش كىو إقامة درء،كالفاء كلمة كاحدة إليها يرجع الفرع ،كالقاؼ ،الثىاء " ثقف"}قاؿ ابن فارس

 4.{كذلك أف يصب علمان ما يسمعو على استواء ،كرجل ثقف لقف
                                                           

  390 -389 ص1992 الكتاب ادلصرم القاىرة 1صباؿ الدين زلمد زلمود اإلسبلـ كادلشكبلت السياسية ادلعاصرة ط  1
 10غزكؿ زلمد ادلرجع السابق ص  2
  289-287ص2006عدناف السيد حسُت العبلقات الدكلية يف االسبلـ ادلؤسسة اجلامعية للدراسات بَتكت  3
  بتصرؼ382ص1 معجم مقاييس اللغة ج4
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اؿ ؽكم.........رجل ثفق لقف إذا كاف ضابطا دلا ػلويو قائما بو:كت ػػػػػػابن الس}:كيف هتذيب اللغة
 1.{كىو سرعة التعلم ،ثقف الشيء :

ؼ ػػؼ ،كثقػػؿ ثقػػػػػػػػػػػػػػػحذقو ،كرج:كفةي ػػػػػػػػػػػػػػػػػثقافاي،كثق  ك،ثقف الشيء ثقفان :ثقف }:كعند ابن منظور 
حذقتو ،كثقفتو :فت الشيء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثق:ابن دريد ...........ؼ ػػػػػػػػػػػػثق:الوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػعوه فقػػػػػػػػحاذقفهم ،كأتب:

ٍلفىو فىًإمَّا تػىثٍػقىفىنػَّهيٍم يف احلٍىٍرًب فىشىرٍِّد هًبًٍم مىنٍ  }:قاؿ تعاذل ، بو تإذا ظفر ـٍ يىذَّكَّريكفى ػػي ـٍ لىعىلَّوػػػػػػػػي خى
 األنفاؿ  57ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاآلم{

مثل ضخم ،كمنو ادلثاقفة :كثقف الرجل ثقافة أم  صار ثقفان مثل :كثقف أم ،صار حاذقان خفيفا ن
ذك فطنة كذكاء ،كادلراد أنو ثابت ادلعرفة :كىو غبلـ لقن ثقف أم ،تعب تعبان أم صار حاذقان فطنان 

 2". دبا ػلتاج إليو
كحذؽ ،بة يف مهارة ػػػػػػػبط ادلعرفة ادلكتسػػػػػػػػػػػػػػرعة التعلم ،كضػػػػػػػػػػػػالفهم كس،الفهم :فالثقافة يف اللغة ىي 

 3كفطنة ،
الحقوق الثقافة اصطالحا  : الفرع الثاني

ظرية ،كذالك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة أهنػػػػػػا الرقي فػي األفػػػػػكار النػػػػػػػػقلػثؿطبلحية ػػػريفات االصػػػػػػػػػػػػػػػ     صلد من بػػُت التع
مة ،كالرقي كػػذلك يف ػػػػػضايا التاريخ ادلوػػػػػػاطة بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسية ،كاإلحػػػػػػػػػػػػانوف ،كالسيػػػػػػػػػػػػػػػيشمل الرقي يف الق
ػػلـو كادلػػػػعارؼ ػػػػػػػلة العػػػػػػػػػػػػػصبػػػػ"  كقيل ، 4اؿ ذلك من االذباىػػػػات النظريةػػكمث،لوؾ ػػػػػػػاألخػػبلؽ أك الس

ارة ػػػػػػػػػػػػػػاحلض"ارؼ يف كتػػػػػػػػابو ػػػػػػػػػػػػػػػػكر نصر زلمد عػػػػػػػػػيذكر الدكت،ك5"ذؽ هبا ػػػالتػػي يطلب احل،كالفنػػػػػوف 
اه األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػربية ،فاالتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذل الع "Culture"مة ػػػػػػػػػ أف ىناؾ اذباىُت يف ترصبة كل،الثقافة ادلدينة

فوف هبا،كقد ربتويها الكتب كمع ػػنوف يتعلمها الناس كيثقػػػػػػػػػػيعرفها بأهنا ادلعارؼ كالعلـو كاآلداب كالف
. ذالك ىي خاصة بالذىن 

                                                           
 ـ دار 2001. 1ط. 81ص  .9 مرعب جضزلمد عو: منصور هتذيب اللغة  ربقيقأبو اذلركم األزىرمبن  زلمد بن اضبد 1

. إحياء الًتاث العريب بَتكت 
بتصرؼ . 19 ص  9ج.1977/دار احياء الًتاث العريب بَتكت  . ابن منظور لساف العرب 2
اضبد زلمد عاشور  تعريف الثقافة لغة كاصطبلحا شبكة االلوكة    3
. ـ 2001.مؤسسة الرسالة ط .9أضواء على الثقافة اإلسبلمية  ص .نادية شريف العمرم  4
  .36ص . ق1424الرياض 3ط مقدمات يف الثقافة اإلسبلمية  . مفرح بن سليماف القوسي 5
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 .Culture 1: فيػػػػػػػعرؼ احلضػػػػارة مقابلػػػػػػة لًتصبة :  اه الثاشل ػػػػػػػػػػػػأما االتج
 2."الػػعلـو كادلعارؼ كالفنػوف اليت يطلب احلذؽ فيها "ا ػػػػافة بأنوػػػػػػػػػػػػػػػػـ الوجػػػػػيز الثقػػػػػػػػػػػػػ ادلعجىارؼػػػػػػػػػػػػػكيع
ىي رلموعة من الصفات اخللقية "ثقافة يصفو بالعلمي فيقوؿ ػػػػػػػػػػػػػكيصػػػػف ملك بن نيب تعريفا للػػػػ    

ح الشعوريا العبلقة اليت تربط سػػلوكو ػػػرد منذ كالدتو كتصبػػػػػػػػػػػػػاعية التػػػػي تؤثر يف الفػػػػػػػػػػػػػػػكالقػػػػػػيم االجتم
ذل التطػػػورات الػػفردية أما ػػػافة أكثر داللة عػػػػػػػػػػػػػػػككلمػػػة ثق3"بأسلوب احلياة يف الوسط الذم كلد فيو 

ق عاـ تسمح بالتمييز بيػػػػػػػػن فرد ػػػػػػػػقافة بوجػػػػػػػػػػػكرات اجلماعية ،كالثػػػػػػػػػػػػػارة فتدؿ على التطػػػػػػػػػػػػػػكلمة حض
ير عليو الناس يف حياهتم إظلػػا يعتمد على طبيعة الثقافة السائدة يف ػػػػػػػػػػػػكآخر،إف األسػػػػػلوب الذم يػػػػس

مع ،مع بعػػػػػػػض اآلثار الػػػػػػػػيت تًتكها العوامل اجلػػغرافية ك البيولوجية ،كىنا تربز أعلية الثػػػػقافة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجملت
ػٌت عػنو فػي الدراسة اليت هتدؼ إذل التعرؼ على احلياة االجتماعية للناس كتفسَتىا ػػػػػػػػػػػكعػػػػػنصر ال غػ

ـك الثػػػػقافة ؽلكن أف يزكدنا بطرؽ لتفسَت كفهم السلوؾ ػػيانا أف مفوػػػػػقد أحػػػػػػػػيف أمريكا يع، ككفهمها 
يزة ػػػػػػػػػية ادلمػػػػػػػػاط الشخػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض أزلػػػػػػػػػات، ببعػػػػـ ،كاإليديولوجيػػػػػػػالقػػيكتقد ػػػػػسػػػػػػػػػاؽ ادلعاتاإلنساشل ،ك

كفسكي فوصف ػػػػػػػػػػػػػػػأما مالُت،رية ػػػػػػػػػػػعد ركث بندكت ظلوذجا ألصحاب ىذه النظمك،ثقافات بعينها لل
أداة فعالة تنقل اإلنساف إذل كضع أفضل ،كضع يواكب ادلشاكل كاألطركحات اخلاصة "الثقافة بأهنا 

 4." ق ،كذالك يف ضوء تلبيتو حلاجاتو األساسيةػػػػػػػػػاليت تواجهو يف اجملتمع  أك يف بيئت
ذالك الكل ادلركب "ث عرفها بأهنا ػػػريف تايلور حيػػػػػػػ للثقافة صلد تعاريف  المرجعية         التعمن       
درات ػػػػػػػػػػػػادات ،أك أم ؽػػانوف ،كالعػػػػػػػػػبلؽ ،كالقػػػػػػػػػػػػمشل عػلى ادلعرفة ك ادلعػتقدات كالػفن كألخمالػػذم 

 5."أخرل أك عادات يكسبها اإلنػساف بصفتو عضوا يف اجملتمع 

                                                           
 2 عماف طاإلسبلميادلعهد العادلي للفكر .دراسة لسَتة ادلصطلح كداللة ادلفهـو .ادلدينة .الثقافة .زلمد عارؼ احلضارة ا نصر 1
  29 – 27 ـ ص 1994–  ق 1414/
. 2004/مكتبةالشركؽ الدكلية .ادلعجم الوسيط . زلمد خاؼ اهلل اضبد.عطية الصوحلي .عبداحلليم منتصر .ابراىيم انيس  2

  .98ص 
 . 48ص .1984 .4سوريا ط.دمشق .دار الفكر .ترصبة عبد الصبور شاىُت .مشكلة الثقافة .مالك بن نيب  3
دمشق .الكتاب العرب  ترصبة قاسم ادلقداد من منشورات ارباد.مفهـو الثقافة يف العلـو االجتماعية .دكشل كوش  4

  24ص.2002
  50 ص 1991 /1اجلزائر ط.ادلؤسسة الوطنية للكتاب  .قكمصطلحا تمفاىيم علم االجتماع الثقايف  .مزلمد السويد 5
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اة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلية احليػػػػػػػػػػػػػػػف شمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تعبػػػػػػػػػػػػػػػػػرر تايلور أف الثػػػػقاؼػػػػػػػػػػػػػػم يقػػػػػػػػػػػػػؼ الوصػػػػفػػػػػذا التػػػػعرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو
ػػبة ،كبالتارل فهي ال تنشػػػأ عن ػػػػػػػػػكىػي مكتس اعيػػػػػػػػػػػػػيز ببػػػػعدىا اجلمػػػػػػػػػػػػػػػاف ،كتتمػػػػػػػػػػاالجتماعية لئلنس

. عريف ال يتطرؽ إذل كظيفتها يف اجملتمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوراثة البػػػػػػيولوجية ،لكنو هبذا الت
قافة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالث: " ـ1989يف العاـ (األنسكو)الف مكسيكو ػػلو إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالذم ضبػػػػػػ" الثػػػػػػػقافة"تعريف    

كرية ػػيـو على أهنا صبيع السمات الركحية كادلادية كالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ؽلكن أف ينػػػػػػظر إليها اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبعناىا الواس
ة اجتماعية بعينها ،كىي تشمل الفنوف كاآلداب  كطرائق ػػػػػػية اليت سبيز رلتمعا ن بعيػػنو أك فئػػػػػػػػػاطفػػػػػػػػكالع

أما على صػعيد ،"تقدات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كادلعػاسية لئلنساف كنظم القيػػػػكؽ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمل احلقػػػػػػػػػػػاحلياة كما تش
اف قدرتو على التفكَت يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف الثقافة ىي اليت سبنح اإلنػػػس"قافة فاإلعبلف يشدد على ػػػػػكظائفية الث

النية كالقدرة على النقد ػػػػػػػػػػػلة يف العقػػػػػػػػػػػػيز باإلنسانية ادلتمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت ذبػػػػعل منو كائػػػػنان يتمػػػػػػػػذاتو ،كىي اؿ
م كسيلة ػػػػػػػػػػػار ،كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كظلارس االخيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدم إذل القيػػػػػػػػػػػػػػػػم،كعػػػػن طريقها نوػػػػػػػػػػػػػػكااللػػػػػتزاـ األخبلؽ

ػادة النظر يف ػػػػػػػػكامل ،كإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللتػػػػػعبَت عن نفسػػػػػػو،كالتػػػػػػػعرؼ على ذاتو كمػػشركع غَت مت افػػػػػػػاإلنس
 1.ث دكف توافو عن مدلوالت جديدة كإبداع كأعماؿ يتفوؽ فيها عن نفسوػػػػػػػػػػػإصلػػػػػازاتو كالبح

ـ ادلػػػفهـو إذل ثبلثة معاشل سلتلفة بقدر ما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ اإلدلاـ دبوضوع الثقافة بتقسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سابَت فيحػػأما
 :ىي متكاملة يف االستعماؿ 

. ىو أم عنػػػػػػصر مػػػػػوركث اجتمػػػػػاعيا فػػي حياة اإلنساف  : المعنى األول
 ة كتقليدية إذل حد ما عن التهػذيب الفردم، تقػػـو على معػػقوؿػػػػػػػفكرة مثارل: المعنى الثاني

اسا من رلػػػػموعة من ردكد الفػػػعل ػػػكوف أسػػػػػادلعلومات ،كاخلربات ادلعػػينة اليت مت سبثلها ،كلكنها تت
. تقر إذل حد بعيدػػػػػػػػػكمدعمة بًتاث مس،قة اجتماعية ػػػػػػػػالتػػػػي تتمتع بتأييد طػببرزكازية اؿ

ددة ػػارية ادلحػػػػاة كادلظاىر احلضػػات عن احليػػػػػػػػػػػػػػػػكجو،امة ػػػػػػػػػػػػػػػػاىػػػػػات العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالتج : المعنى الثالث
 2.اليت تعطي لشعب معُت مكانتو ادلتميزة يف العادل 

أم ادلَتاث ،ب معُت ػػػػػػػػياة لدل شعػػػػػػػػػػػػػؽ احلػػػػػػػػػػػػػػػػػا رلػػػػموعة طرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػبأنو"     كيعرفها كبليد كلوكهوف 
أك اجلػػػػزء الذم خلػػػقو اإلنساف ،صل عليو الفرد من رلموعػتو التػػػػػػي يعيش فيها ػػػػاالجػتماعي الذم يح

                                                           
يف الثقافة كادلثقف يف الوطن العريب الوثائق الرئيسية إلعبلف مكسيكو بشاف الثقافة .. كاقع الثقافة كمستقبلها .زلمد الرميحي  1

  284 – 267 ـ ص 1982 سبوز 26.مكسيكو 
 .189ص .1975 .1 ج 4/ط .البناء االجتماعي اذليئة العامة للكتاب . اضبد ابو زيد 2
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أكىي طريقة يف التفكَت كالشعور كادلعتقدات كإهنا ،ياتية ػػػطو كىي اليت ربدد األسػػػػػػاليب احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف زلي
 1. أك يف الكتب أك يف ادلواد كاألدكات ،معلومات اجلماعة البشرية سلزكنة يف ذاكرة أفرادىا

اعر ػػػػكاألفػػػػكار كادلش،صل ألظلاط السلوؾ كاألدكات ػػػػػػتنظ"أما لزرل ىوايت فقد عرؼ الثقػػػافة على أهنا 
ػػياء التػػػي تعملها ،أما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاآلالت كاألش، كيقصد باألدكات 2.التػػػي تعتمد على استػػخداـ الرموز 

كقد عرفها ،اىات كالقيم ػػػػػػػػػاعر االتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بادلشػػػػػػػػػػػػػػػػكقص،ارؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػتقدات كادلعػػػػػػػػػػػػػػػػاألفكػػار فهي ادلع
سب كلنتػػػائج ذلك السلوؾ يشًتؾ يف مكوناهتا اجلزئية ػػػػػسلػػػوؾ ادلكتػػػػػػػػػػػػػػػػػبأهنا تنػػػػػػظيم لل"رانف لينتوف 

." أفراد رلتمع معُت كينتقل عن طريق ىؤالء األفراد
 الخاص بالحق    وق االقتصادية اني للعهد الدولي            قوق الثقافية للجيل الث        تعريف الح:: أوال

  .16/12/1966واالجتماعية والثقافية 
احل ادلًتتبة ػافية كاحلق يف العلـو كاحلق يف ضباية ادلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل فرد التمتع باحلػػػػقوؽ الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلق ؿ   " 

كتتصل ،د الثقافة كالعلـو كالتمتع هبا ػػػػاركة يف فوائػػػػػػفل ىذه احلقوؽ احلق يف ادلشػػػػػػػػػػػكتك،على التأليف
 من 15دلادة ا يتضػػػػػػػػػػػح منتذا ما ػػػػػػػػػػػػكه،شرم  ػػػػػػػػػػػ الب اإلبداعرفة كالفهم كػػػػػػعي كراء ادلعػػػػػػػػػػػػبعملية الس

: ف من حق كل فرد أالعهد الدكرل تقر الدكؿ األعضاء يف ىذا العهد ب
. أف يشارؾ يف احلياة الثقافية -    أ
.  يتمتع بفوائد التقدـ العلمي كبتطبيقاتو أف-ب 

شل من ػػػػػػػحل ادلعنوية كادلادية ادلرتبة على أم إنتاج علمي أك أديب أك ؼصأف يستفيد من ضباية ادل-ج
. تأليفو 

ماعي كترتبط ارتباطا كثيقا باحلق يف التعليم كاحلق يف ػػػتعد ىذه احلقوؽ جزءا مهما من التناغم االجت
غبلؿ احلقوؽ الثقافية لتربير ادلمارسات اليت تطبق التميز ػػػػػكال غلوز است،احلرية الفكر كالوجداف كالدين

 3."حبق فئات أك تنتهك حقوؽ اإلنساف األخرل 
مفهوم الحقوق الثقافة في الشريعة اإلسالمية   :الفرع الثالث

قافة اإلسبلمية ،كدل يوجد حتػػى اآلف تعرؼ زلدد ػػػػػػػػػػػػػػثلل       تعددت تعار يف العلماء كادلفػػػكرين 
ماء كادلفكرين ،كمن ىنا ػػػػػػ إظلا ىي اجتهادات من بعض العل،متفق عليو دلصػػػػطلح الثقافة اإلسبلمية

                                                           
مرجع سابق .نصر زلمد عارؼ  1
 44/45 ص1960التطور الثقايف يف رلتمعنا االشًتاكي مكتبة القاىرة احلديثة .فارس خليل  2
  .inlo@esc-et.netموقع - احلقوؽ الثقافية-الشبكة العادلية للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية   3
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: ؤالء العلماء كادلفكرين فقيل ػػػات قػػػػػػػػػػتبعا ن لتعدد اذباه سلتلفة ؼتعار مفقد تعددت ذلذا ادلصطلح 
كقواـ ،كقواـ كجودىا ،دد مبلمح شخصيتها ػػػػػػػػػػفهي اليت تح،ة اإلسبلميةػػػػػػػػػػػػػػػػػػإهنا الصورة احلية لؤلـ)

 1.كربدد اذباىها فيو ،كىي اليت تضبط سَتىا يف احلياة ،كجودىا
زامها ،كتراثها ػػػػػػػػػػػػػػػإهنا عقيدهتا اليت تؤمن هبا ،كمبادئها اليت ربرص عليها ،كنظمها اليت تػعمػػػل على الت

علم "، أك 2" شارػػػػػػػػػكفػػكرىا الػػذم تود لػػػػػو الذيوع كاالنتػػػػػػ،ياع كاالندثارػػػػػػػػػالذم زبشى عليو من الض
 . 3" كليات اإلسبلـ يف نظم احلياة كلػها بًتابطها 

ية اإلسػػبلمية اليت تقـو على عقيدة التوحػػػػيد ،كعلى ػىػػػي الشخػص"     كالثقػػػافة اإلسبلميػػػػػة كذالك 
ة ػػػػػػػػػػػادر اإلسبلميػػػػػػػػػػصادلقاة من ػػػػػػػػػػػػػة ادلستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشلػػػػػػػػػػػالؽ اإلصلػػػػػػػػػػػػػػريعة اإلسبلمػػػػػية ،كاألخػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطػػػػػبيق الش

دل ػا ىي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بأنوػػػػػػػػػقافة اإلسبلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن أف نعػكصل،4"اسية،كىي الكتػػػاب كالسنة ػاألس
 5" د الًتاث اإلنساشل فيها ػػػػػػػكالفكر ،كنق،صل ػػػػػػػػنػػػػػػػهج اإلسبلـ الشمورل يف القبادل

ريعة جامعة اإلماـ زلمد ػػػػػػػػػػػػػػػاه طلبة من علماء الثقافة اإلسبلمية بكلية الشػػػػػػػػػػػػػػػػتعريف ارتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىذا اؿ
.  بن مسعود بالرياض 

 .ية صور الحقوق الثقاف :المطلب الثالث
اف السيما التنوع الثقايف كالتشجيع ػػػػكؽ الثقافية من األمور األسػػػػػػاسية يف حياة اإلنسػػػػػػػػػ     تعد احلق

حىت كلو انضوت ربت كشلارستها بُت األقليات،ددة ػػػػػػػػافات ادلتعػػػػػػػػػػػ بُت الثقاالنسجاـ ق كشرػػػػػػػػػػػعلى ف
سبع ما أف يفرض بالقوة أفكاره كأرائو على ػػػكوف ما يف مجػػػػػػػػػػػػفبل يصػػح دل،دػػػػػػػػػػػػػػعي كاحػػػػػػػػػػمتمجيج ػػػػػػػػنس
 كالكفء عن  اإلساءة لآلخرين يف ،كر ػػػػػرأم كالفػػػػػػػػػػػػػػػتوحػػة للػػػػػػػػػػاحة مفػػػػػػػػػػػػػػرين كبل تبقى السػػػػػػػػػػػػػػاآلخ

كؽ ػػذل بيانو من حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذا ما يتج،كتقاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىم ارىم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كأفك كشلارستػػػػػػػػػػػػػػػهم الديػػػػػػنيةعقائدىم
. ثقافية يف الفركع التالية 
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 . حق األقليات في التمتع بثقافتها :الفرع األول
تلفة لؤلشخاص ادلنتػػػمُت إذل أقليات ىذا احلق كتعد ػػػػػػؽ الدكلية ادلخػػػػػػػػػػػػػػكوؾ كادلواثيػػح الصػػػػػػ     سبن

كيبدكا أف ،ىا ػػػػػػػػػػصوصيتكخكية األقلػػػيات ػػػة لوػػػػػػػػػار احلماية الدكرلػػػػػػػػػػػػصرا أساسيا كجوىريا فػي إطػػػػػػػػػػػػػػػػعن
يزة ذلوية ػافة بوصفها تشمل سائر العناصر ادلكػونة كادلمػات يتعامل مع الػػثقػػػػػػػػػػػانوف الدكرل لؤلقليػػػػػػػػػػػػػالق

قافتهم ػػػػػيزىم عػػػػن سػػػائر السكاف فيػػما يتصل بثػػػػػػػػػػػػػػوير كتعػػػزيز العناصر التػػػػي سبػػػػػػػػػػػػػػػػاألقلية احلق يف تط
 1.كتعليمهم كأخبلقهم كفنوهنم كآداهبم ، كأظلاط حياهتم كطرائق عيشهم ،كالتقاليد كالعادات 

فإنو ال ؽلكػػػػن ألم شخص ،كصية ػػػدكرل على أف الثقػػافة تتسػػػػػم بالنسػػبية كاخلصػػػػػػػ    كيسلم الفقو اؿ
فحػػػق األشػػػػخاص ،يش ػػػػػػػػػػػيد للعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف يفرض ثػقافتو عػػػػنوة على الغَت بوصفها النمط األمثل كالوح

ع بثقػػػافتهم يعػٍت تأسيسا على ىذه الفكرة أف ىؤالء األشخاص ػػػػػػػػػػػػػػػػادلنتمػػػُت إلػػػػى األقليػػػػات يف التمت
لقة ،كدكف أم سبييز بُت ثقافتهم ػػػػػػػػمتع هبا حبرية مػػطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق يف اختػػػيار ثقػػػػػػافتهم كيف التػػػػػػػػػػػػػػػػؽللكوف احلػ

ػػػػق يف التعبػػػػػَت عن كجودىم أالثنػي بوصفهم ػػػػػػكثقػػافة سػػػػائر السكاف داخل الدكلة ،كما ؽلػػػػلكوف احل
 2.أحد ادلكونات احلضارية كالثقافة للعادل 

اكاة بُت الثػػػقافات ادلخػػػتلفة كقػػػد ػػػػػػػػػػاؼ أيضػػػػا أف القػػانوف الػػدكرل ادلعاصر يقػػػػر فكػػرة ادلسػػػػػػػػػػػػػ    كيض
 ـ 1966ػػػػكو عػػاـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامة الثقافية سندىا يف إعػػػبلف اليونسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجدت فػػػكرة ادلسػػػاكاة فػي الك

كما أقرت اللجنة األفريقػػػية  حلػقوؽ اإلنساف كالشعوب ،اكف الثقػػػايف الدكلػػػي ػػػػػػػػػػاخلػػػاص دببػػػادئ التػػػع
ػػػنوع التػػػػعددية كرتبػػػت على الدكؿ األطػػػراؼ يف ادليثاؽ اإلفريقي حلقوؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامح الدكلة إزاء التػػػػػػػػػػػتس

اية ىػوية اجلماعات اليت زبتلف ػػحلم،اذ التدابَت البلزمة  ػػػػػػػػعوب التزاما بوجوب اتخػػػػػػػػػػػػػػػػكالش،اإلنسػػاف 
 3.عن تلك اليت تتمتع هبا األغلبية أك اجلماعة ادلعينة داخل الدكلة 

 . الحق في التواصل اللغوي:الفرع الثاني
الذلا األشخاص ادلنتمُت إذل أقلػػػيات خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يعبػػػػر من ػػػػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سبثل اللغة األداة الرئيس    

كما أهنا أداة للػػػػػػتواصل بينهم ،كمية ؽية أك اؿػػػػػػػػػىم أال ثنػػػػػػػػػػػػػػػػيتهم الػػػػثقافية كعن ىويتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػن خصوص
يات ػػػػػػقوؽ اللػػػػػغوية لؤلقػلػ كذلذا السبب عوجلػػػت احل،كاء ػػػػػػىم كرلتمعهم على حد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداخل صباعت

                                                           
 30صياد مرصل مرجع سابق ص  1
   169سعد الدين إبراىيم تأمبلت يف مسالة األقليات مركز ابن خلدكف للنشر القاىرة ص 2
  484 .483 ادلرجع السابق ص أدلوسي  خليلزلمد يوسف علواف كد زلمد 3
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مة األمػػن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن تقرير دلنظػػػػػػػػػكقد تض "1،بعناية فائقة يف الصكوؾ الدكلية ادلتعلقة حبماية األقليات 
 ـ ىذه الفكرة 1999ة أعد يف ػػغوية لؤلقليات القػػػػوميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ اللػػػػػػػػػػػػػحوؿ احلق،عػػػاكف األكركيب ػػػػػػػػػػػػكالت
كؽ األقليات بشكل عاـ ،يف ضماف ػػػػػػػػػػكية كحقػػػكتساعد احلقوؽ اللغ.....".ق ػػػػػػػػػػػػػاء يفػػػػػػػػػػػث جػػػػػػػػػػػحي

كغها دكف أدسل اختبلؼ ػػػػػػع هبا األغلبية كبلػػػػػػػػػػػػػػػػم تتمتػػػػػػػػكؽ التػػػػػػػػتع باحلقػػػػػػػػات على التمػػػػػػػػػػػػػقدرة األقلي
ػية حبقػػػوؽ اإلنسػػػاف أف حق األفراد ادلنتمُت  إذل ػػػػػحيػث أكضحت اللجػػنة ادلعن،2.".........أك سبايز

عن ين اص متميز ػػػػػػػػػػاـ  كاخلػػػػػػػػػػػػىم على الصعيدين العػػػػما بُتػػػػػػػػػ يف،هتمػػػػػػػػػػػػػػػػػخداـ لغػػػػػػػػػػات يف استػػػػػػػػأقلي
كؽ اللغوية لؤلقليات تشمل بوجو ػػقوؽ اللػػػغوية األخػػػػرل احملمية دبػػػػوجب العهد ،فإذا كانت احلقػػػػػػػاحل

ة األغلبػػية ػػػػػػىا من الذكباف فػي لغػػػػػػػػػػة كضبايتػػػػػػػػػػػػػعلى أساس اللغػػػػػػػػػليات،ييز بُت إال ؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاـ عدـ التم
اصة يشػػػػمل حرية األشػػػخاص ػػػػػػػػػػػػػداـ  لغتهم اخلػػػػػػػػػػػػىا يف استخػػػػػػدكلة فإف حقػػػػػػػػػػػػػػػأك اللػػغة الرسػػمية لل

كفػػػي ،اصة ػػػػػػػػهم اخلػػػػػػػػػػػػاصة يف عبلقتػػػػػػػهتم اخلػػػػػػػػخداـ لغػػػػػػػػػػػػػيار استػػػػػػػات يف اختػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُت إذل أقليػػػػػػػػادلنت
ؽ حػػػػػػػػبيق ػػػػػػػػػػلطات العامة كلعل أىم تطػػػػػػػػػػػ كيف العػػػبلقة مع الس،ائل االتصاؿػػػػػػػػػاالجتػػماعات كيف كس

كؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزبداـ لغػػػػتهم يف  العػػػػبلقة مع السلطات يشمل حقهم يف احلصػػػػػػػػػؤالء األشخاص يف اسىػػػػ
اب احملاكمة باللغة اليت ذبرم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فهم كاستيعػػػػػػػػعلى زلاكمة عادلة بلغتهم إذا دل يكونوا قادرين عل

ػػػػليم ػػػػػػػػػػػػػػػػخداـ لغتهم يف التعػػػػػػػػػػػػػػػخاص ادلنتػػػػػمُت إذل أقلػػػػيات يف استػػػؽ األشػػػػافة إذل ذلك حػػػػػػػفيها إض
ـ ربت إدارهتم كإشرافهم كالصػػػػػػحف كاإلذاعػػػػػػة ػػػػػػة بوػػػػػػػػػكبإمكانية إنشػػػػاء كسائل اتصاؿ خاص،

كالتلفاز ،كىي نتائج باتة مستقرة كمسلم هبا يف معظم الصكوؾ الدكلية  ادلتعلقة حبقوؽ 
 3."األقليات

الحق في الممارسة الدينية   :الفرع الثالث
    ال يعٍت مفهـو الدين يف القانوف الديانات التقليدية فقط ،إظلا يشمل ادلعتقدات كاإليديولوجيات 
صبػيعا ،ككذالك الديانات ادلستحدثة من غَت الديانات اإلذلية أك السمػػػاكية ،كحػػىت الػذين ال يومنوف 

ثل ظلطان للعيش كأسلوب للتفكَت ػػػدكرل فالػػػػػػػػػدين ؽلػػػػػػػػػػػػػػػـ مشمولوف حبماية القانوف اؿػػػػػػػػػػػبوجود اإللو فو
 4.كالتعامل مع العامل 
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 من العهد 27:ػات فقد نصت ادلادة ػػػػػػػػيػػػػػق الدكليػػػة حػػػػػق ادلعتػػػػقدات الدينػػػػػػػية لؤلقليػػػػػػػػػػكفػػػػػػػلت ادلواث
مو ػعلى حق األقليات باجلهر بدينػػػهم كشلارسة تعارل،اسية ػػػػػدنية كالسيػػػػػػػػػػػػقوؽ ادلػػػػػػػػػػػػالدكرل اخلاص باحل

لكل شخص يف حرية التفكَت )الف العادلي حلػػػػػػػػقوؽ اإلنسػػاف على انو ػػػػػػػػ من اإلع18ذا ادلادة ػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ
كحريتو يف إظهار دينو ،نو أك معتػقده ػػػػػػػػػػػػػػػػَت دمػػػػػػؽ يف تغػػػػػػػذا احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمل قػػػػػػمَت كالدين كيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الض

تو كأماـ ػػػػػاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرده أك مع جمػػػػػػػػػارسة كالتعليم دبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كادلم،ائرػػػػػة الشعػػػػػػػبد كإقاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك معػػػػتقده بالتع
ػػناؽ  ألم فكر كدين  ػػػػػرية يف االعتػػػػػػػػػػػػت لكػل شخص حػػػػػػػػػػػػػادة أعطػػػػػػػػػػػػػػ فهػػذه ادل1(ال كعلى حدة ػػػػادل

د ػكؽ،ائره دبفرده أك مع اجلماعة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شعػػػػػػػػتو حرية شلارسػػػػػػػػػػػتقد  كأعطػػػػػػػػػػير الدين أك ادلعػػػػػػػػككذلك تغ
يل ػػػػػػػػػػػػػػياسية كجاءت بتفصػػػػػقوؽ ادلدنية كالسػػػػػػاص باحلػػػػػػػػػد الدكرل اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ من العو18ادة ػػػػػػػػػػأيدت ادل
ػػات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة لؤلقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد بالنسػػػػػػػػػػػػؽ ادلعتػػػػػػاية حػػػػػػػػػػػػمة كاألساسية حلمػػػػػػػػػػػكاد ادلوػػػم من ادلػػػػػػػػػػػػػػػأكثر ،كه

 2.إذ أشػػػػارت الفػػػػقرة األكذل منها صراحة  إذل استفادة اجلماعة من ىذا احلق 
ات يف اجلهر بديانتهم كيف إتباع ػػػقلػػيلؤلمُت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ األشخاص ادلنتػػػػػػػػػػػػػكص مضموف حػػػػػػػأما خبص     

داف كالفكر كالػػػػدين ادلعتػػػػرؼ بو ػػػػػػػػػػػػػؽ يف حرية الوجػػػػػػػػػقة بينو كبُت احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة عبلقة كثيػػػػػػػػػػػفث،تعاليمها 
 فاألشخاص الذين ينتػػػػموف إذل أقليػػػػػػػات يتمتعوف هبذا احلػق ،كؽ اإلنساف ػػػػػػػػػػػػػػػػػيف القػانوف الدكرل حلق

ة بديانتهم ػػػػػػػقوس اخلاصػػػػػػػػػػػائر كالطػػػػػػػػػػػػػػػػكيف االشػًتاؾ الطوعي بإقامة الشع،باختيار ديانتهم حبرية تامة 
رين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األشػػػػخاص اآلخػػة أك باالشػػػػًتاكي ـػػػػػػػػػكرة فردمػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك معتقداتػػػػػػػهم ،كباجلهر كاإلفصاح بص

ىم أك معتقداهتم  كما ينطوم ػػػػػػياة العامة أـ اخلاصة عن ديانتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ذاهتا سواء يف احلػػػػػادلنتمُت لؤلقل
ثل يف عدـ جواز فرض دين ما قسر على األشخاص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذا احلق على جانب سليب أك مانع يتم

افة إلػػػى ما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباإلض3،ـ ػقي تعاليم دين آخر غَت ديانتوػػػػػػػػػػػذل تلػػػػػػػػػأك إجبارىم ع،ادلنتمُت ألقلية ما 
يانو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الػػػػذم يرتضػػػػػػػػيار التعليم الدينػػػػػػػػػؽ الوالدين يف اختػػػػػػػؽ أيضا حػػػػػػػػذا احلػػػػػػػػػػػػػػػيتضمن ق،سبق 
 كيف ،الؿ ػػػػػهتا حبػػػػرية كاستقػػػػػػػػػػػػة بإدارة الشؤكف الدينية جلماعػػػػػػػػػػػاـ األقليػػػػػػػػػػػػػـ ،كاحلػػق يف قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألبنائو

 . 4إنشاء مؤسسات كمدارس دينية خاصة باألقلية كربت إشرافها

                                                           
1

  اإلنساف العادلي حلقوؽ اإلعبلف من 18ادلادة  
 2003 /3منشة ادلعارؼ اإلسكندرية ط . د الشافعي زلمد بشَت قانوف حقوؽ اإلنساف مصادره كتطبيقاتو الوطنية كالدكلية 2
  199/200ص.
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يتضح مػػػػم تقدـ أف احلق يف الدين أك ادلعتقد من احلقوؽ ادلهمة يف ذاتو ،ألنو ؽلنح الفرد يف       
افة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية كإدارهتا باإلضػػػػػػػػػػػتكػػوين عقيدتو أك دينو ،ككذلك يعطيو احلق يف أنشاء ادلؤسسات الدينػ

دـ إكراه أم شخص ػصل أكالدىم  ،كعػػػػػػػػػػػػػػإذل حق الوالدين أك األكصياء القانونيُت يف اختيار تعل
ة عقيدتو ،لذا ػػػػعلى دين أك معتقد معُت أك إجباره على تلقي تعاليم دين آخر أك منعو من شلارس

فإف انتهاؾ ىذا احلق يؤثر على ثقافة الفرد كعلى ثقافة األقلية كأنو يؤثر على احلقوؽ األخرل كافة 
 1.......ادلدنية كالسياسية كاالجتماعية 

 من العػػػػػػػػػػهد الػػػػػػػػػدكرل للحػػػػػػػقوؽ ادلدنية 18      كقد نصت الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة األكذل من ادلػػػػػػػػػػػػادة 
كيشػػػػػػػػػػػػػمل كذالك حريتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف ..}:كالسػػػػػػػػػيػػػاسية على صور حرية االعتػػػػػػقاد ،حيث جاء فيػػػػػػػػها 

أف يدين بدين ما ،كحريتو يف اعتػػػػػػػػػػػػػػػػناؽ أم ديػػػػػػػػػػػػن أك معتػػػػػػػػػػػػػقد ؼلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره ،كحريتػػػػػػػػػػػػػػػػو يف إظهار 
دينو أك معتقده بالتعػبد كإقػػػػػػػػػػامة الشعػػائر كادلمارسة كالتعليم ،دبػػػػػػػفرده أك مػػػػػػػػػػع صبػػػػاعة ،كأمػػاـ ادلػؤل 

   2{أك على حدة 
 :كعليو ؽلكن حصر صور حرية ادلعتقد اليت أشارت إليها ىذه الفقرة يف "
 حرية تغيَت الدين -
 3."بناء دكر العبادة  (التعبد)حرية شلارسة الشعائر الدينية -
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 .الممارسة الثقافية لألقلياتمشروعية  :المبحث الثاني
ح ػػػػػػػػػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػاف إذ أصبػػػػػػػػػػػنقطػػػػة ىامػػػػػػة فػػي رلاؿ حق،سبع الدكرل باألقليات ػػػػػػػػػػػػػػبر اىتمػػاـ ادلجػػػػػػػػػػػػػػيعت"

كؽ ػػػػػػػحيػث تبلورت حػػػق،كؽ اإلنساف ػػػػػػػػػػػػات كاحًتاـ حقػػػػػػػػػػبلـز بيػػن ضباية األقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىنػػػػاؾ نوع من الت
دكرل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة موجػهة إذل اجملتمع اؿػػػػػػػػا أدل إذل تبٌت نصوصا كاضحػػػػػػػػػػ مم،حػػػػػػػػػكل كاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بشػػػػػػػػػػػػػػػػػاألقلي

بػػح ػػػػػػػػػػات كحقوقها كبالػػػتارل أصػاية األقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اجل ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ،ػػلها ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك األسرة الدكرل
( 1 .)"ؿ من اجملاؿ الداخلي إذل اجملاؿ الدكرلػػػػكعا انػػػتقػػػػػػػػػػػػموض، آلياتاية ػػػػػػماـ دبوضوع حمػػػػػػػػػػػػػػػػػاالىت

مارسة الثقافية ال بد من الًتكيز على النقاط اليت زبدـ ػػػػػػػػػػػػػػية للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف إطار دراسة مشركعية األقل"
ة ػػػػػػكذلك بالوقػػػػػوؼ على األدلػػػ(2.)"ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػكد الدكلية حلماية األقليػػػػػػػػػػػػػػػك الًتكيز على اجلو،ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدراس

. اصة يف القانوف الدكرل كالشػػػػػريعة اإلسػػػبلميةػػػػػػػالعامة كاألدلة اخل
. األدلة العامة  :المطلب األول

 في القانون الدولي :الفرع األول
انونيػة اليت تضػػمن احلقػػػػوؽ ػػػػػػكص القػػػػػػديد من النصػػػػػػػػػػبالرجوع إذل نػػظاـ القانوشل الدكرل صلد الع

ػػػػوعة ػػػػػػػػػ اجملممعش ػػػػيرة التػػي تعيػػػػػرية الصغػػػػػػػػػموعات البشػػػػػػػػػػحلماية ادلج،اسيػػػػة ػػػػػػػحريات األسػػػػػػػػػكاؿ
اطا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ،ترتبط ارتبػػػػا ععػػػػريات أنواػػػػقوؽ  كاحلػػػػػػػػمل ىػػػذه احلػكتش،كل األغلػػبيػػػة ػػػػػػػػػػػػػالتػػػػي تشػ

: ثل كاآليت ػػػػػػػػػػػيت تتمػػػػػػػػػػا ك اؿػػػػػػػػػػػػػػػػاف كدؽلومتوػػػػػػػػػػػػػػػاة اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػقا حبيػػػػػػػػػػػػػػكثي
إال أنو ،كده ػػػػػػػػػرغم أف ىذا احلق ىو حق طبيعي كيتماشى كحػػػياة اإلنساف ككج :الحق في الحياة-1

عود ػعلػػػػػػقة بذالك ،كمػػة ادلتػػػػػػػػػػؽ الدكرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كاىتمػػػت بو كل ادلواثي،افػػػػػػػػػػػاعتػػػرب أكؿ حػػق من حقوؽ اإلنس
ما بينتو كقائع احلياة من قياـ بعض األنظمة احلاكمة إذل إىدار ىذا احلق إذل ماـ ػػػػػػػػػػػػىذا االىت بػػػػػػػسب

من 3ت عليو يف  ادلػػادة ػػػػػػػػػفقد اىتمت ادلواثيق الدكلية كنص،3ألسباب عنصرية أك عقائدية أك سياسية 
د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالعػػو،4 (قػػ علػػػػى شخصاألمافلكل فرد حق يف احلياة كاحلرية كيف )ػػاف نسالف العالػمي اإلػػػاإلع

ياة ػػػػػػػػاحلػػػق يف احل)مػػػػػنو على أف /6 فقدنصت ادلادة ،ياسيةػػػػػػػػػػػػػػػػػقوؽ ادلدنية كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدكرل اخلاص باحل

                                                           
  48،ص2005دار الثقافة للنشر كالتوزيع عماف ، (ط.د)علي زلمد صاحل الدباس كعلي زلمد أبو زيد،حقوؽ اإلنساف كحرياتو ،1
الطالبة صياد مرصل احلماية اجلنائية األقليات مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسًت زبصص قانوف 2

 2015/2016جنائي
 .38 ،ص2ـ ج1998 بَتكت ،دار العلم للمبليُت 2/حقوؽ اإلنساف ،ط– زلمد شريف بسيوشل ،كآخركف 3
. من اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف  /3 ادلادة 4
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د من ػػػػػػػؽ ،كال غلوز حرماف احػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف أف ػلػػػػػػػمي ىذا احلػػػػػػػػػػػذل القػػػػػػػػػػػػػػػػاف،كعػػػػػػػػػػؽ ملـز لكل إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح
ت ػػػػػػػألغي)كؽ اإلنساف  ػة حلمػػػػاية حػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػاقيػػػػػػػػة األكريبػػػػػػػػػػػ من االتف2مادة ػػػػػػػػػػػػػػػذا اؿػػػػػػػػػػػؾك1(حيػػاتو تعسفا 

 1983نة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لس06قا لربكتوكػػػوؿ  رقم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضاء كرلػػػػػلس أكربا كفػػػػػػػػػػػػػعقوبة اإلعػػػػػداـ يف دكؿ األع
.   من االتفاقية األمريكػية حلقوؽ اإلنػساف 4ت على احلق يف احلػياة ادلادة ػػكما نص (

الحق في الحرية والسالمة الشخصية 2

ة ػػػػػػػرية كسػػػػػبلـػػػػػػػػػػػي الكػػرامة كاحلػػػػػػػػػػػػػػػػػق فػػػػػػػػاحلإذل ػارت معظػػم الوثائق الدكليػػػة ك اإلقليػػػمية  ػأشػػػ     
ص على ػػػيت تنػػػػ اؿ3ادة ػػػمت ادلػػػػ نظ1948اف  لسنة ػػػسػقوؽ اإلفػػػػػم حلػػػادلفػػػفي اإلعبلف الع،الشخص 

ػذا ػػ على ق9ص ادلادة ػك تن"خصو ػػػػػػػػاف على شػػػػػػػػػػػػرية كاألـػػػػػػػػػػػاة كاحليػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ يف احلػػػػػػػػػػػػػػػػكل فرد حػػػػػػؿ"أف
ة حلقوؽ اإلنساف ػػػػػػػػػػاقية األكريبػػ كيف االتف،2"نفيو حجزه أك ال غلوز اعتقاؿ أم إنسػػػاف أك"ؽ ػػػػػػػػػػػػػػػاحل
.   نصت على ىذا احلق 5 ك3ت ادلػػادة ػػػ نص1948نة ػػػػػػػػػػلس

 على.5كادلادة 3كاد منػػػػػػػػػػػػت ادلػ نظم1969اف لسنة ػػػػػػػػقوؽ اإلنسػػػػػػػػػػأما االتفػػػػاقية األمريكػػػية حل      
 1984مرب  لسنة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشر من ديسػػػػػػػػػػامة لؤلمػػػم ادلتػػػحدة فػي العػػػػذالك ىػػػػذا كأقرت اجلمػػػػعية العػػػ

أك ادلهنية   ة التعذيب كغػػػػَته من ضركب ادلعاملة القاسية أك إال إنسانيةػػية مناىػػػضػػػػػػػػػػاتفاقػػػ
اف ػػػػػػػػػػػػػػكد اإلنسػػػػماعي كيتمثل حبتػػػػمية كجػػىراف األكؿ اجتػة اإلنساف مظحيا:  ةالحق في الخصوصي3

 ،ائم يف ذاتوػ فرد ؽقاتو اخلػػػػاصة باعتبارػػػػػػم يتمثل حبػػيػػػ كاألخر شخ،يف رلتمع منػػػػػظم ػلػػػػػػكمو القػػانوف 
انة حرمة ادلنزؿ من ػػػػػػػػػػػػػث أف صيػػػػػػػػػػػحي،لو خصوصياتو ك إسراره كىو ما يطػػػػػلق عليو احلق يف اخلصوصية

خص ػػػػػػػػػػػػػػم فيو الشػػػػػػػػػػػاف أف ينصرؼ إذل كل مكاف يقيػػسػػػػػػػػػػية، دبكاف حيث ال خصوصية ألم إفػػػػػػػػاألىم
راد ػػػػػػػػػػػػػػػػية كلذلك كجب على السلطات أال تقتحم مساكن األؼػػػػػػػفة عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػواء بصورة دائمة أك بص

أما بالنػػػػسبة لسػػػرية ادلراسبلت فَتاد هبا عػدـ ،شها إال كفقا لئلجراءات اليت حددىا القانوف ػػػػػػػػػػػػػػػػكإال تفتػ
انوف   ػػػػػػػػػػػػػعددة أك مصادرىا إال كفقا ألحكاـ القػػػػػخصية بصورىا ادلتػػػػػػػػجواز االطبلع على ادلراسبلت الش

ية كاإلقليػمية ػػػػػػػػػػػػػؽ كاالتفاقيات الدكؿػػػػػػػػػػػػػق ادلواثيػػػػػػػد أكلتػػػػػػػػػػية فقػػػػػػػػػػػية احلق كاحلػػػػػرية يف اخلصوصػػػػػػػػػنظرا ألىمك
ال يػػػجوز ")كؽ اإلنساف على أنو ػػػػػػػػػػػػػالف العالػمي حلقػػػػػػػػػػػ من اإلع12اذ نصت ادلادة ،حة ضػػػػية كاػػػػػػػػػػػػأىم

ػػرتو أك مسكػنو أك مراسبلتو ػػػػؤكف أسػػػػػػػػػػػػم شػػػػػػػػػػأكفػ،ػاصة ػػػػػػػػػػيف فػػي حػػػياتو اخلػػػػػػػػػػتعرض احد لتدخل تعػػػس
                                                           

 .من العهد الدكرل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية /6 ادلادة 1
 10ادلؤرخ -3د - الف217 من اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف اعتمد مصدر رمسيا بقرار اجلمعية العامة 9ك3/ ادلادة 2

  1948ديسمرب
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يو  القانوف من مثل ذالك ػػػػػـػػػػػؽ فػػػػي أف يحػػػػػػػكلكػػػػػػل شخػػػػػص حػػػػػ،تو ػػػػػػػػػػػرفو كمسعػػػػػػػػػػػػػكال حلمبلت سبس ش
د الدكرل للحقوؽ ػػػػػف العػػػػػػػػوػػػػػػػػػػـ/9ادة ػػػػػػػاه نفػسػػػػو تناكلت ادلػػػػػػػػػػػكيف االتػػػج1"دخل أك تلك احلمبلتػػػػػػػػػالت

اف على ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فرد احلق يف احلرية ،كاألـػػػػػػلك"ث نصت على ما يلي ػػػػؽ حيػػػػذا احلػػػػػػ قادلدنية كالسياسية
كز تعرض أم شخص ، على ضلو ػػػػػال يج) أنو من العهد ذاتو تنص على17ككذا ادلادة 2(....شخصو 

التو ،كال ألم ػػػػػػػػػػأك مراس،تو ػػػؤكف أسرتو أك يبػػػػػػػػدخل يف خصوصياتو أك شػػػػلت،ؿير قانوشل ػػيف أك غػػػػػػػػتعس
 3(ة سبس شرفو أك مسعتو ػضببلت غَت قانوشل

 حرية اإلقامة والتنقل – 4
ػػػذا األصل ػػػػػ كه،كيراد حبرية اإلقامة أف يكوف للمواطن احلرية يف اإلقامة يف أم جهة كمكاف يريد       

فة ػ يف حاالت ػلددىا القانوف كألسباب يقدرىا ادلشرع كبص،العػػػػاـ كلكػػن غلوز تقييد األصل العاـ 
استثنائية ،كأما حرية الػػتنقل فيػراد هبا حق انتقاؿ الشخص من مكاف إذل آخر كاخلركج من الببلد 

كحق التنقل ىو حق نسػػيب كليس مطلقا ،ييد أك منع إال كفقا للقانوف ػػ من دكف تقإليهػػػػػػػاكالعودة 
. ظيم ذالك احلق حسب كل بلد مع ما يتبلءـ كمصلحتها الوطنية  ػػػلطة التشريعية تنػػػػحيث غلوز للس

كعدـ تقييده  إال ،امة كالتنقل ػػػػػػػػالة حق اإلؽػت االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية على كفػػػػػػػػػكقد نص       
 مػػن اإلعبلف العادلػػػػي حلقػػوؽ اإلنساف 13ذا ما نصػت على ادلادة ػػػػػػػػكه،انوف ػػػػػػػقػػػا ألحكػػػػػاـ القػػػػػػػكؼ

 22 كادلػػػادة 4"ةحػػػػػػػػػػػػػػػػدكد الدكؿق داخل ػػػػؿ إقامتػػػػػػػػيار محػػػػػػػؽ يف حػػػػرية التػػػنقل كيف اختػػػػػػػلكل فرد ح"
ياسية ،فكاف ػػػػػػػقوؽ ادلدنية كالسػأما العهد الدكرل اخلاص باحل"،من االتفػػػاقية األمريكي حلقوؽ اإلنساف 

اـ ػػػػػػػػػػػػػػاية النظػػػػػػػػػػػػػركرية حلمػػػػػػتكوف ض،حيث أجاز كضع قيود ذلا ،أكثر تفصيبل يف بياف حرية التنقل 
ىد الدكرل ػػا يف العػػػػػػػرين ادلنصوص عليوػػػػػػػػػػػػػػػالؽ كحريات اآلخػػػػػػػػػالعاـ ،اك الصحة العامة ،أك األخ

ذل ػػػػػػػػػلكل فرد ع) منو 12ادة ػػػػػػػقد جاء يف ادلػػػػػػػػػػؼ،5"ذه القيود ػػػػػػػانوف كل دكلة أمر ربديد قؽرؾ ػػػػػػػػ،كت
لكل فرد ،تو مػػػػاف إقاكػػػقل فيو ،كحرية اختيار ـػػػػػػػػػانوشل داخل إقليم دكلة ما حق حرية النتػػػػػػػػػػػػػضلو ؽ

كد ػػػػػة قيػػػػكرة بأمػػػػػػػػكؽ ادلذؾػػػػػػػػػػػػػيد احلقػػػػػػكز تقيػػػػػػػػػػػده ،ال يجػػػػػػػد دبا يف ذالك بلػػػػػػػادرة أم بلػػػػػػػػػػػػػحرية مغ
أك النظاـ العاـ أك ،كمي ػػػػػػػػػػػاية األمن القػػػػػػػػػىا القانوف ،كتكوف ضركرية حلمػيير تلك اليت ينص علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ

                                                           
.  من اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف 12 ادلادة 1
 .من العهد الدكرل للحقوؽ ادلدنية كالسياسية /9 ادلادة 2
  من العهد الدكرل للحقوؽ اإلنساف17 ادلادة 3
 اإلنساف العادلي حلقوؽ اإلعبلف من 13ادلادة 4
  من القانوف األمريكي حلقوؽ اإلنساف22ادلادة 5
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ية مع احلقوؽ ػػػػكتكوف متماش،رياهتم ػػكؽ اآلخرين كحػػػػػػػػػػػامة ،أك حقػػػػػػامة أك اآلداب العػ العادلصلحة 
 1(كز حرماف أحد تعسفا من حق الدخوؿ إذل بلدهػػػػػاألخرل ادلعًتؼ هبا يف ىذا العهد ال يج

.  حق الجنسية  –5
 إذل ءادلواطنػػػػػػػة كاالنتمػػػػػػام سبنحو صفة ػػرد بدكلة ما ،كىي التػػػػػة القانونية اليت تربط الفػاجلنسية ىي الرابط

ىا بػػػػػػالػػػػػيت يتطل،كؽ األساسية ػػتع باحلقػػػفل للفرد التمػية ىي اليت تكػػػػ فضػػبل عػػػن ذلك فإف اجلنسقفػػػػػػكط
كقد ،مع الدكرل ػتػػفرد احلماية يف ادلجػػػػػػػػيد الذم  يوفر للػػػػػػػػيل الوحػػػػػػػػػػة ىي السبػػانو اإلنساشل ك اجلنسيػػػكيػػ

ؽ كاالتفاقيات الدكلية اليت ػػػػػػػاـ بالغ من ادلواثيـيرىا باىتػػػػػػػحظي حق اجلنسية كاحلرماف منها ككذالك تغي
أف لكل " الف العلمي حلقوؽ اإلنساف ػػػػػػػػ من اإلع15ادةػػػػػػػػػإذف نصت ادل،صدرت عن األمم ادلتػػػػػػػحدة 

شخص من جنسيتو كال من حقو يف تغيَت  فا حرماف أمسػػػػكز تعػػػكال غلػػ،سية ما ػػػػػػػتع جبنػػػػػػػفرد حق التػم
ية ػػػػػػػػد الدكرل اخلاص حبقوؽ ادلدنػػػػػ من العو24من ادلادة / 3ؽ يف الفقرة ػذا احلػػػػػػػػػػمث تقرر ق2"جنسػػػػيتو 

 3.(لكل طفل حق يف اكتساب اجلنسية) أف نصت على إذكالسياسية 
 . في الشريعة اإلسالمية:الفرع الثاني

ألهنا فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ،من أىم القيم اليت يعتز هبا اإلنسػػػاف يف ىػػػذه الدنيا احلرية        
ز هبا عن سػػػائر ادلخػػػػلوقات كإذا كانت ػػػػػػيت سبيػػػػػػػػػت كىي اؿ،افػػػػػػػػػدس حقوؽ اإلنسػػكألهنا تعتػػػرب من أؽ

قق لو ىػػػػذه اإلرادة إال يف منػػاخ حكال تت،صد ػاحليوانات زلكومة بغرائزىا يظل اإلنساف ذا إرادة كقػ
رر مبدأ احلرية ػػػػػػػػرعا كعرفا،كمن ىنا جاء اإلسبلـ ليقػػػػرية الكامل كداخل احلدكد ادلتعارؼ عليها شػػػػػاحل

اس ػػػػػػػػػػػػػم أسػػػػػػػػاف كهػػػاإلؽلػػاحلرية يف بدأ ػػػرر ـػػػػػػػػراه يف الدين تقػػػػػػػػيف أصل العقيدة ذاهتا ،فآية نفي اإلؾ
اف بو أك عدـ اإلؽلاف خليػق بو ػػػػػػػػػػػػطاه اهلل إرادة كحرية يف اإلصلػػػػػػػػػػػػػاف الذم أعػػػالف اإلنس،احلريات كلػػػها 

اؽ ادلفاىيم ػػػػػػأال يذؿ لبشػػر مهما تكن مكػانػػػتو ،كأف عليػػػػو أف ػلرص على سبتعو باحلرية الكاملة يف نط
 4."اإلنسانية التػػي ربمي حريات الناس قاطبة 

 

                                                           
 انظر ىاشل سليماف*الدكرل اخلاص باحلقوؽ ادلنية كالسياسية،من العهد /12: ادلادة1
  من االعبلف العادلي حلقوؽ االنساف 15ادلادة2
 العهد الدكرل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية23/3 ادلادة 3

عمر اضبد الفرجاشل أصوؿ العبلقات الدكلية يف اإلسبلـ دار إقرأ للطباعة كالًتصبة كالنشر كاخلدمات اإلعبلمية مكتب اجلماىَتية 3
.  طرابلس برقيا اإلسبلمية 2682ص ب 
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  :الحرية الدينية:أوال
أم حق الفرد يف اختيار عقيػػػػدتو بعػػػػيدا عن كل أكػػػره ،كلقػد ضمنت الشريعة لئلنساف  ىذه "     

ػائل اإلكراه ،كيف الوقػػت نفػػػػػسو دل تدخر كسػػػػعا يف ػػػػػػػػػػػػؤكليتو ،فمػػػػػػنعت كل كسػػػػػػػػػػػاحلرية كثػػػمرة دلػػس
دة كربمػػيل األفراد ػػػػػػػػين على إقامػػػػػة العػػػػػػقيػػػػػػػػػػػة الرباهػػػػػػػػكإقاـ،ىار احلق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكيد على ضركرة إظػػػػػػػػػػػػػػػػالت

سؤكلية صػػػػػيانتها كالدفاع عنها ،كمنع الفتنة عن معتػنقيها كلو بالقوة كاالجتهاد يف إحباط ػػػػػػػػػػػكاجلماعة ـ
ال إكراه يف الدين )"بار آية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػق على اعتػػػػػػػػػػير كالفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتكاد ذبمع كتب التفس،سلططات خصومها

ق فهو ال غلَت إكراه ػػػػػػػػػػمساحتكا عظػػػػػيما من أركانو ػكاعد اإلسبلـ ،كركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة كربل من ؽػػػػػػػػؿ قاعػػػػػػػسبث (
كىمىا }انو ػػػػػػػػػػػػػيقوؿ سبػػػح1" ،كال يسمػػػح ألحد أف يكره أىلو على اخلركج منو ،أحد على الدخوؿ فيو 

عىلي الرٍِّجسى عىلىى الًَّذينى الى يػىٍعًقليوفى  قيًل اٍنظيريكا مىاذىا يف ػػػػػػػػػػػسو أىٍف تػيٍؤًمنى ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو كىيىجٍ ػػػػػػػػػػػػػػكىافى لًنىفٍ 
 من سورة 100/101اآلية{كفى ػػػػػػػػػػػػػذيري عىٍن قػىٍوـو الى يػيٍؤًمني ػػػػػػػػػػػي اتي كىالنٌ ػػػػػػػػػػػػػشل اآٍلىمى ػػػػػػػػػػالسَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا تيغٍ 

.   يونس
ؽ ػػيز بُت احلػػػػػػػػػػػذم صلػػػػػػػػػ اؿ،ػػقلػػػػػػػلق العػػػػػػػػػػػػػاذل منػػػػح اخلػػػػػػشَت ىذه اآليات أف اهلل سبحانو كتعت          

اس ػػػػيدة السليمة فالنػػػػػػػػػػػػكد اهلل كعلى العقػم تربىن على كجػػػػػػػين التػػػػػػكالبػػػػػػػاطل كأكدع يف الػكوف الرباه
ط تتحػػػقق حرية اإلنسػػػاف كمن مث ػػػػػذا فقػػػػػػػػػػػتاركه ألنفسهم كبوػسلَتكف يف أف يسلػػكوا الطريق الذم اخ

يعنا أىفىأىٍنتى تيٍكرًهي  :}اذل ػػػػػػػػػػػػػػتعقاؿ يكػػػوف االختيار حرا  ىمىنى مىٍن يف اأٍلىٍرًض كيلُّهيٍم صبًى كىلىٍو شىاءى رىبُّكى آلى
ح عن إكػراه ػػػػىذه اآلية فيها هني كاض. يونسمن سػػػػورة 99اآلية {يىكيونيوا ميٍؤًمًنُتى  النَّاسى حىىتَّ 

جػػائهم فػي الدين ػػػػػػػػػػػػػػػػػده ىوالقادر على قسػػػػػر النػاس كإؿػػػالق كحػػػاس للدخوؿ يف الدين كاف اخلػػػػػػػػػػػػػػػالن
 .لق العناف للتفكَت احلر كاستخبلص النتائج الصحيحة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى يطػػػػػػح،كدكف سواه

  :حرية التفكير :ثانيا
ذل ػػػػػػػػػػػػػكص الػػػػػدالة عػػػػػكالنص،كَت ألف ىػػػذ سبػػػػػيل لتلك ػػػػػػػػػػػػػػػػع عن حرية اإلؽلاف حرية التفػػػػػػػػػػركيتف       

ًؼ اللٍَّيًل }:قولو تعاذل ،ق كثَتة منها ػػػدعوة إرلػػػػػػرية التفػكَت كاؿػػػح ٍلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ًإفَّ يف خى
ٍلًق  ىيىاتو أًليكرل اأٍلىٍلبىاًب الًَّذينى يىٍذكيريكفى اللَّوى ًقيىامنا كىقػيعيودنا كىعىلىى جينيوهًبًٍم كىيػىتػىفىكَّريكفى يف خى كىالنػَّهىاًر آلى

ا بىاًطبلن سيٍبحىانىكى فىقً   من 190/191اآلية {نىا عىذىابى النَّاًر ػػػػػػػػالسَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض رىبػَّنىا مىا خىلىٍقتى ىىذى
كىيف أىنٍػفيًسكيٍم أىفىبلى تػيٍبًصريكفى  (20)كًقًنُتى ػػػػػػػ كىيف اأٍلىٍرًض آىيىاته لًٍلمي }:أيضا كؿ ػػػػػػػػػػكيق،كرة آؿ عمراف ػػػػػػػػػػػػػػس

                                                           
  . 1993اغسطس /آب .بَتكت /1ط/شيخ راشد الغنوشي احلريات العامة يف الدكلة اإلسبلميةاؿ1
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اًء رًٍزقيكيٍم كىمىا تيوعىديكفى  (21) اًء كىاأٍلىٍرًض ًإنَّوي حلىىقٌّ ًمٍثلى مىا أىنَّكيٍم ػػػػػػػػػػػػفػىوىرىبِّ السَّمى  (22)كىيف السَّمى
  من سورة االحقاؼ23 20اآلية  {( 23)تػىٍنًطقيوفى 

ػدمو يف التدبَت كالتفكَت ،كمن مث كجب عليو أف يستخدـ ػػػػػػػػػػػػمناط تػكرصل اإلنساف العػػػقل الذم يستخػػ"
يت كانت كما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدة كحدىا ىي اؿػػػأف اآلراء الس،عقلو يف النظر حىت يرتقي يف سلم العبودية خلالقو 

كريا ساديا كعػػػػػػػػػػػسياسػػػػػيا كاقتص،ػاة ػػػػػػػػػر يف ىػػػػذه احليػػػػػعو البشػػػػػػػػدـ صنػػػػػػػػػداع كتقػػػػػػػػػػػػػزاؿ كراء  كل إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
اعة األدبية كألف اإلسبلـ ديػن ػػػػػر كىذه ألآلراء ال ربيا  يف مناخ تظللو احلرية كالشجػػػػػػػػػاألـ،كاجتماعػػػػػيا 

ق كاجبا ػػػػػػػريػػػة الرأم يفػػػػػػػػػم عن ادلنكر كانت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ كالنوػػػػػػػػػػػػػاحلياة ادلتطورة ادلتجددة كدين األمر بادلع
 1"مقدسا 
يرة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسػػػػلم عن التفكَت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلنا ادلثاؿ الواضح من تاريخ اإلنسانية مػن س      

فخرج رسوؿ ):ياؽ حديثو عن موقعة بدر الكػػػػربل ػػػػػػػػػػػػػيقػوؿ ابن ىشاـ يف س،السليم كالرأم السديد 
فقػػػاؿ احلباب بن ...اهلل صلى اهلل عليو كسلم يبادرىم إذل ادلاء حىت إذا جاء أدسل ماء من بػػػدرنزؿ بو

س أف نتػػػػػقدمو ،كال ػػػػػػػػػػػػػػػأريت ىذا ادلنزؿ ،أمنزؿ أنػػػػزلكو اهلل رل- يا رسوؿ اهلل– ادلنذر بن اجلموح 
يا رسوؿ اهلل إف :فقػػػػػاؿ ، يدةػػػػػػػػػػػبل ىو الرأم كاحلػرب كادلك:قاؿ  (نتػأخر عنو ،أـ ىو احلرب كادلكػػػػيدة 

مث تغور ماء كراء من القلب مث ،ـك فػػػػتنزلو ػػػاس حىت تأيت ماء من القػػػػػػػػػػػػػػػػض بالنػػػػػػػػػػػػػػػىذا ليس دبنزؿ فأنو
فقػػػػػاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو .فنػػػػػشرب كال يشربوف ،ـك ػػػػمث نقاتل الق،تػبٍت عليو حوضا فنملؤه ماءا 

. 2(لقد  أشرت بالػػػػرأم فنهض كمن معو من الناس : كسلم
الـ فهو يوجب األخذ بالرأم ادلصيػػػػب ماداـ يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػكحرية الرأم تظل أعلى منزلة يف مفهـو اإلس     

كإبػػػػداء  (كشاكرىم يف األمر)ىي عن ادلنػػػكر ػػػػركؼ كالنػػػػار األمر بادلعػػػػػػػػػػػكيف إط،ع العاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائرة النػػػػػف
دل ػػػػػػػرم بل يعتربه كاجبا دينيا ،ال يتخلص ادلسػػػرؼ الفكػػقبػػيل الت يعػػػػد من ػبلـ  الػػػػػػرأم يف اإلسػػػػػػػػػػػػاؿ

. من تبعاتو إال إذا أداه على الوجو األكمل 
 : العدالة في اإلسالم:ثالثا

ق يف ػػػػث أتباعحاية خاصػػة كػاىتم اإلسبلـ اىتماما خاصا بنشر العدؿ بُت النػاس صبيعا كأكاله عن      
كاـ ىذا الدين كركنا ػػػػػػػدالة ؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعترب ػػػػػػػػػػػأكػػثر من موضع يف القرآف على كجوب االلتزاـ بو ألنو يع
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ف األفراد كاجلماعات ػػػػػػلو أساسا للعبلقات يبػػػػػػػػػػػػػػػكلو كمن مث جعػػػػػػػػػػػػال من أكصػػػػػػػينا  من أركانو كاصػػػػرؾ
قد كاف  أكؿ ما قػػػرره  اإلسبلـ حفظا لكياف اجملتمع ػػػػػػكؿ،دكظلا نظر إذل اعتبارات مادية أك عقدية 

رآف الكرصل كحذر من مقابلو الظلم  حىت ػػعػػػػػػٌت بو الق،اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف النػػػػػػعدؿ يبػػػػػػػػػػػػػػػػػالبشرم ،كىو مبدأ اؿ
ًجًد احلٍىرىاـً أىٍف ػػػػػػػػػػػػػػدُّككيٍم عىًن اٍلمىسٍ ػػػػػػػػػػػػػػآىفي قػىٍوـو أىٍف صى ػػػػػػػػكىالى غلىٍرًمىنَّكيٍم شىنى }: مع األعداء قاؿ اهلل تعاذل 

ًديدي ػػػػػػكا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى شى ػػػػػػػػػي ٍدكىاًف كىاتَّقػػػػػػػػػػػػاكىنيوا عىلىى اإٍلًمثًٍ كىاٍلعي ػػػػػػػػػديكا كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربِّ كىالتػٍَّقوىل كىالى تىعى ػػػتػىٍعتى 
ػاف ػػػػػػػػػر بالعدؿ كاإلحسػػػػػػػػػػػػػػػػػأف اهلل ياـ): أيضاكقاؿ.كرة ادلائدةػػػػػػػػ من سػػػ2:ة ػػػػػػػػػػػػػػػ اآلم{(2)اًب ػػػػػػػػػاٍلًعقى 

.  من سورة النحل90آلية ا(
شر بالعدؿ ادلطلق الذم ػػػػػػكامة على البػػػػػػػػػػػة ادلسػػػػػػلمة القػػكمن ادليثاؽ الذم كاثق اهلل بو األمػػ"      
ىول ػػػػػػػػػػة أك اؿػػػػػػػػػػػػػػربة ،أك ادلصػلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثر بالقػػػػػػػػػػػػػػػكال يت،ػػػػنآف ػػػػػػػػػػػػػكدة كالشػػػػػػػػػػػػػيل ميػػػزانو مع ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػالصل
كالشعور ............. عن سائر ادلؤثرات توحاؿ األحواؿ ،كالعدؿ ادلنبثق من القياـ هلل كحده دبنجاػيف

 1" برقابة اهلل خبفايا الصدكر 
 (الغدو والرواح)حرية التنقل :رابعا

فر داخل بلده كخارجو دكف عوائق سبنع بالغػػػػػدك ػػػػػػاف حرا يف السػػػػػػػػػػكادلقصود هبا أف يكوف اإلنس       
كطلػػػػػب الرزؽ ،رية من الكسب كالعمل ػػػػػػػػػػػػياة البشػػػػػػحق إنسػػػاشل طبيعي ،تقتضيو ظركؼ احلكىوكالركاح 

ـي اأٍلىٍرضى ػػػػػػػىيوى الًَّذم جىعىلى لىكي  ):نة قاؿ تعاذل ػػػػػػػػاب كالسػػػػػػػػقرير ذالك يف الكتػػػػػػػػػػػػػػػاء تػػػػػػػػكالعػػػػلم كج
كال ،لكػػػكرة ادلػػػػػػػػػ من س15اآلية (15)كري ػػػػػػػػػػػػي ًق النُّشػػػػػكا ًمٍن رًٍزًقًو كىًإرلىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذىليوالن فىاٍمشيوا يف مىنىاًكًبهىا كىكيل

كف ػػػػػػػم اهلل عنو يف طاعػػػػؿ عمر بن اخلطاب رضػػػػػػػحة راجحة ،كما فعػػفر إال دلصلػاف من السسؽلنع اإلف
ين الناس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكألجػػػػل سبك.اـ الذم بو الوباء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر إذل ببلد الشػػػػػػػػحُت منع الناس من الس،عمواس 

رقات ػػػػػػػػػافرين ،كالًتبص ذلػػػم يف الطػػػػػػػػػػػػػتداء على ادلسػػمػن الػػػتمتع حبرية التػنقل حػـر اإلسػػبلـ االعػػػ
ًإظلَّىا جىزىاءي الًَّذينى ػليىارًبيوفى قاؿ تعاذل ،اس ػػػػػػػػػػػػػػػػقػػوبة علػى الذين يقػػطعوف الطػػػػريق كيركعوف الػػنػػػػزؿ عػػػػػػػػػػػ،كأنػ

ـٍ كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ػػػػػػػػكا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديوً ػػػػػػػػػػػي ادنا أىٍف يػيقىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّبػػػػػكلىوي كىيىٍسعىٍوفى يف اأٍلىٍرًض فىسى ػػػػػػػػػاللَّوى كىرىسي 
نٍػيىا كىذلىيٍم يف اآٍلىًخرىًة عىذىابه عىًظيمه  ؼو أىٍك يػينػٍفىٍوا ًمنى اأٍلىٍرًض ذىًلكى ذلىيٍم ًخٍزمه يف الدُّ  33 اآلية (33)ًخبلى

 .من سورة ادلائدة
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 : حرية التعلم :خامسا
قت بو مصػػػػلحة ادلسلمُت ػػػػػػػكمنحو حرية السػػػػػػعي يف ربصليو ،كدل يقػػيده شيئا منو ،شلا تعل طلب العلم 

اقػٍرىٍأ بًاٍسًم رىبِّكى الًَّذم  }عرفة فػي احلياة ،نزلت آيات القرآف الكرصل ػػػػػػية العػػػػػػػلم كادلػػػػػػػك ألعلػ،ديػػػػنا كدنيػػػػػا 
ٍنسىافى ًمٍن عىلىقو  (1)خىلىقى  ـي  (2)خىلىقى اإٍلً ـى ػػػػػػػػى عىلٌ  (4)الًَّذم عىلَّمى بًاٍلقىلىًم  (3)اقػٍرىٍأ كىرىبُّكى اأٍلىٍكرى
ٍنسى  قاؿ رسػػػػوؿ اهلل :نو ،أنو قاؿ ػػكعن ايب ىريرة رضي اهلل ع،كرة القلمػمػػن س{5دلٍى ػػػػػػػػػػػافى مىا دلٍى يىعٍ ػػػػػػػػػػػاإٍلً

. 1"ػػاـ مػػػن نار ػػػػػمو،أجلم يػػػػػـو القيمة بلجػػػػػػػمن سئل عن علم يعلمو فكت:صػػػػػلى اهلل علػػػػيو كسلم
ىذا يف العػػػػػلم الذم يلزمو تعليمو إياه ،كيتعُت فرضو عليو ،كمن :كقاؿ أبو سليماف اخلطايب        

الـ ػػػػػد باإلسػديث عوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلموشل ما اإلسبلـ ؟ككػػػػػػػمن يرل رجبل ح:رأل كافرا يريد اإلسبلـ ،يقوؿ 
كشل كيف أصلي ؟ككمن جاء مستفتيا يف ػػػػػػػػػعلم:قد حػػػػضر كقتها،يقوؿ ،الة  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ػلسن الص،

ركرة ػػػػػػػػػػػػػػفإنو يلـز يف ىذا األمر يف نوافل العلم اليت ال ض،كأرشػػػػػدكشل .أفتوشل :حبلؿ أك حراـ يقوؿ 
 2."بالناس إذل معرفتها ،كاهلل أعلم 

دـ فيها ،ككره ذلم القعود عن قػػػػػػػػػػػػػػػناس أبواب ادلعرفة ،كحثهم على كلوجها كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلسبلـ فتح لل    
كمن اجل ذلك كاف على الدكلة ،ار ػػػارة كالرفاىػػية كاالزدهػػػػػػػػػػػػػػالعلم كالتخلف عن قػػػػافلة احلض

 كتضمن لكل فرد حػػػػقو يف ذلك ألف ىذا احلػق ،اإلسػػػبلمية ،أف تيسر سبل التعليم للناس كافة 
. كسائر احلقوؽ األخرل ،مضموف لكل فرد من رعاياىا 

 : الحرية السياسية:سادسا
ة أدائها ػػػػػػػ كمراقب،كم كانتخػػػػػػػػاهبا ػػػػػػػػيار سلطػػػػة احلػػػػػػػػػػػػػػػػاف يف اختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحق اإلنس:كيقصد هبا "       

رعو ،كحولت ظهرىا عن ػػػػػػػػػػػػػج اهلل كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفت عن منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعػػػػزذلا كإذا انػػػػح،قدىا ػػػػػػػػػػػػػػكزلاسػػػػبتها ،كف
ككظائفػػػػػػها الكػػثَتة ،ألف ،اركة يف القياـ بأعباء السلطة ػػػػػكما أنو ػلػػػػػق لو ادلش،الح ػػػػجادة احلػػػػػق كالص
ئة دكف أخرل ػس حكرا على أحد ،أك كقفا على فػػػػػػػػػػػػػػػايا الدكلة ،كرلػػػػػػترؾ بُت رعػػػػػالسلطة حػػق مش

كب عنو من أىل احلل كالعقد كىم أىل الػػػػشورل ػػػػػق ،أك من ينػػػػػقديتم بنفس،كاختػػيار اإلنسػػاف للسلطة 
بدأ،أمػػر ادلوذل تبارؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ادلػػػػدا  لوػػػػػػػػػػػػػػػػػير من األمور ،كتأكيػػػػػػػػػػالذين ينوبوف عن األمػػػػػة كلها يف كث

                                                           
 صحيح - 266 -1/97سنن ابن ماجو 1
  (306ص/1)شرح السنة للبغوم 2



 هشروعيت الووارست الثقافيت لألقلياث: الوبحث الثاني 
 

 

31 

 بأف يشػػػػػػػػاكر ،كىو الذم ال ينػػػػػطق على اذلػػػػػول ،كتعاذل ،رسولو صلوات اهلل كسػػػبلمو عليو 
 1".ـ ،كأال يرـب أمرا دكهنم ػػين يف أمورهػػػػػػػػػػػػػػػػػادلسلم

سبحانو :كقاؿ ، آؿ عمراف157:غفر ذلم كشاكرىم يف األمر اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاعف عنهم كاست:قاؿ تعاذل 
.  الشورل38:اآلية {كأمرىم شورل بينهم }كتعاذل 

 ء على إصباع ذ بناػػػػػػػػػػػػػػػػالـ أف يأخػػػكرل عند ادلصطفى عليو الصبلة  كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف أساس الش     
اؿ ذالك ما حػػػػػدث يف غزكة بدر الكربل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتم مثػػػػػػػػػأك استقرت علػػيو أغليب،حابة ػػػػػػػػػػػػػأصبع عليو الص

كما .نذر بن اجلموح  ػػػػػػػػػػػػحايب اجللػػػػيل خباب بن ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعركة مػػػع الصػػػػػقصة اختيار ادلكاف ادلبلئم للم
. حدث يف شأف أسرل بدر 

 األدلة الخاصة :المطلب الثاني
ة كالسياسية الذم اعتػػػػمد كعرض للتوقع ػػػػػػػػػػػػػػػكؽ  ادلدشلػػػػػػػػػػػجاء العهد الدكرل اخلاص باحلق"        
- د) الف 2200معية العامة لؤلمػم ادلتػػحدة ػػػػػػػػػػػماـ دبوجػػػب قرار جاء العػػػهد الدكرل قرار اجلػػػػػػػػػػػكاالنض
ال "ص على أف ػػػ منو اليت تن27ادة ػػػػػػػػػػػػراحة كذلك يف ادلػػػػػػػػػػػيات صػػػػػػػػ بذكر األقلػ1966ادلؤرخ  ( 21

غلوز يف الدكؿ اليت توجد فيػػػها أقليات أثنية أك دينية أك لغػػوية،أف ػلـر األشخاص ادلنتسبوف إذل 
ائره أك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك اجملاىرة بدينهم كإقامة شعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ادلذكورة من حق التمتع بثقػػػافتهم اخلاصػاألقلي

 2"تراؾ مع األعضاء مع األعضاء األخرىُت يف صباعتهم ػػػػػػػاستخداـ لغتهم باالش
 ؿػػػػػػػػػػػػػات بشكػػػػػػػمػػػػػػكية األقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين أف العهد قد تناكؿ احلقوؽ التالية ادلرتبػطة بوػػػػػػػػػػػػػػكمن نص ادلادة يتب"

 :مباشر ،كاعًتاؼ هبا بالنسػػبة لؤلشخاص ادلنتمُت إذل ىذه األقليات كىي 
احلق يف التمتع بالثقافة اخلاصة  :أكال 
احلق يف اإلعبلف عن الدين كشلارستو  :ثانيا 
 3."غة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ اللػػػػػػػػػػؽ يف استخػػػػػػػػػاحل: ثالثا

 الحق في التمتع بالثقافة الخاصة:األولالفرع 
ثػػػػقافة بوصفها تشمل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم رلاؿ ضباية األقلػػيات يتعامل مع اؿػػػػػيرل أف القانػػػػوف الدكرل كؼ     

ػتع بالثقافة داال على سبتع األفراد ػػػػػػزة لؤلقلية فيػػػػغدك احلق يف التمػػػػػػػػمػػػػػكنة كادلمػػػػػػػػػسائر العناصر ادلك

                                                           
  ـ2011/ق1432ق – 1/ بن نايف الشحود مفهـو احلرية بُت اإلسبلـ كاجلاىلية طعلي1
  العهد الدكرل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية27ادلادة 2
 ( ملخص )تطور احلماية الدكلية حلقوؽ األقليات يف إطار األمم ادلتحدة .ـ سعد سلـو 3
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زىم عن غَتىػػػػم من اجلماعات ػػػػػؽ يف تطوير كتعزيز العػػػناصر اليت سبيػػػػػية باحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادلنتمُت إذل األقل
كال ؽلػػػكن 1"ـ ػػػػكهنم كآدابوػػػػػػػػػػػػـ كفنػػػػػػػػػػػػػػـ كأخبلقوػػػػػػػػػػػػىم كتعليموػػػرؽ عيشػػػػػػػػػػػػػيات كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادات األقلػػػػػػكع
ة ػػػػػػراد األقليػػػػػػػػػاعية بُت أؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقات اجلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار العػػػػػػػػػػػػػػؽ إال يف إطػػػػػػػػػػػػػػػذا احلػػػػػػػػػػل لوػػػػػػػػػػػػػور أم معنػػتص

ين كال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط ثقايف معػػػػػػاء اجلماعة يف شلارسة نشػػػػػػػػػػػراؾ أعضػػػتػػػػػػػضي باشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعتو يقػػػػػػػ،فهو بطب
الؿ االشًتاؾ ػػػػػػػرين ،فالفرد يتػػػػمتع باحلق من خػده دكف اآلخػػػػػػػػػػػػػػػق لوحػػػػػػػػػػػػيع الفرد أف ؽلارسػػػػػػيستط

. 2" العلمي كاإلفادة من شباره كنتائجو ادلساعلة بالتقدـمع الثقافية كيف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي يف حيػاة اجملتػػػالط
 من العػػػػهد الدكرل اخلػاص باحلقػػػػوؽ 27ػػػادة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقد كرد النص على ىذا صراحة يف ادل       

ال غلوز يف الدكؿ اليت فيها أقليات أثنية أك دينػػػػػية  أك )ل أنو ػة كالسياسية إذ نصػػت علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادلدشل
ػػتع ػػػػػػذكورة من حػػػػق التمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ادلػػػػػػػػػػموف إذل األقليػػػػػػػخاص ادلنتػػػػػػػػػػػػػػػـر األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكية ، أف يحػػػػػػػػػػلغ

ارسة ىػػػػذا ػػػػػػػػػػػ،إف مم(ضاء اآلخرين يف صباعتهم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراؾ ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباالش.....بثقافتهم اخلاصة 
دم للدكؿ اليت تضم صباعات ػػكل التحػػػػػػػار الذم يشػػػػػػػػػػػاعة ادلعيػػػػػػػػػػػػػاحلق ضمن مفػػػهـو اجلم

يكوف القبوؿ هبا أكثر صعوبة من حقوؽ األفراد بسبب  فحػػػػػقوؽ األقليات غالبا ما،األقليات
 3.ية كادلؤسساتية ػػػػارتكازىاعلى اجلماع

ة ػػػػػػػػػػػػػالؿ ادلؤسسات الثػػػػقايفػػػػػػػػػػق يكػػوف من خػػػػػػػػإف شلارسة األفراد ادلنتمُت إذل أقليػػات ذلذا احلػػػػ      
ػػعى إذل ػػػػاـ مثل ىذه ادلؤسسات كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قد عملت على قي،كف الدكلةػػػػػػػػػػػػيت يفًتض أف تكػػػػػػاؿ

رىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػظلا كغيػػػػػػػػػػػػكادلسارح كالسي،الـ ػػػػػػػػهتا كمثل كسائل اإلعػػػػػيػػػػػػػا كتنمػػػػػػػػػػل كجودهػػػػػػػػػػػػظة علػػػػاحملاؼ
ايف عػػػند األقليات جاء النص على حق ادلشػػػاركة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلها ادلوركث الثقػػػػيت ػلتػػػػػػػػػة اؿػػػػػػػػػة ادلكافػػػػمػػػػػ،كألىم

 منو 1ادة ػػػػػػػػػػػت ادلػػػػػػػ إذنص1966ػػػرب ػػػػػػػػ نوفم3يونسػػػكو يف ػػػػػػػؤسبر العػػػػادلي للػػػػػػػػػػػػافية يف ادلػػػػػػػػػػػيف احلياة الثق
قافات ػػػتشػل كل الث. 2. -ىا ػػػػػػػىا كاحملافػػػػػظة عليػػػمة غلب احًتاـػػػػرامة كقيػػػػػػػػافة ؾػػػػػػػػػػػ لكل ثق1.-)على 
راث الذم يشػًتؾ فيػػػػػو ػػػػػػػػػجرءا من الت،ير  متبػػػػادؿ ػػػػىا من تباين كتأثػػػػػػػػػىا من تنوع خصب كدبا يفػػػػػدبا يف
 (.عا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشر صبيػػالب

                                                           
بشاف التنوع الثقايف الذم اعتمده ادلؤسبر العاـ لليونسكو يف دكرتو احلادية كالثبلثوف باريس .اعبلف اليونسكو العادلي 1
  367الوثائق العلمية ص .اجمللد االكؿ .زلمود شريف بسية يف . يف د 2001نوفمرب2

 . 485مصدر سابق ص.زلمد خليل .زلمد يوسف علواف كد.د 2
 . 137 ص 2010بَتكت .دار النهار للنشر .رياض شفيق شيا حقوؽ االقليات يف ضوء القانوف الدكرل الطبعة االكذل 3
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مده ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصرم الػػػذم اعتػػػػػػػػػػػػػػػكو بشػػػأف العنصػػر كالتحيػػػػػز العنػػػػػػػػػػػد إعػػػػبلف اليونسػػػػػػػػكمػػػػػػػا يؤؾ    
نص ادلادة ػػػػقافية فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ على احلػػػػق يف اذلػػػوية الث1978 نوفمرب27كو يف ػػػػػػػػػػػاـ لليونسػػػػػػػػػػػػػػػادلؤسبر الع

ىم كاجب ػػنهم أيضا من أف يعػػػًتفوا بأف عليػبل سبكػػ....إف الثقافة )الف على ػػػػػػػػ مػػػػن اإلعػػػػ5/1
ىا ػػػػػػػػػمية حياتػػػػػػػػػػػكفػػػي تن،ة اجلماعات يف أف تكوف ذلا ىويتها الثقافية اخلػػػػاصة ػراـ حػػق كػاؼػػػػػػػػػاحت

م كالدكرل ،كذالك عػػػلى أسػػػاس أف من ػػػػػػػػػػػػػػػػػارين الوطنػػػػػػػػزىا داخل اإلطػػػػػػػم سبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػالثػػػػػقايف
ل القيػػػم التػػي ػفػػػاظ علػػػػػػػػػػػػػػىا احلػػػػػػػػػرر بنفسػػػػػػها كدبػػػػلء حريتػػػػػػػػػػػػػػػاعة أف تقصبػػػػفق علػيو أف لكل ػػػػػػػػػػػػادلػػػت
 1.(ىا كالقياـ دبا تراه مناسبا من تكيف ذلذه القيم أك ثراء ذلا ػػػػػكمات األساسية ذلويتػػػػػػػػبرىا من ادلقػػػػػػػتعت

:  فيما يلي الصفات كؽلكن تعداد ىذه 
 يف ادلشاركة يف احليػاة الثقافػية يف الػػدكلة دبا يعػػنيو ىػػذا ادلصػػطلح من الشموؿ كبأكجو األنشطة 1

 . (كدكر الغرض ، كمعارض الكتب ،كادلسارح)الثقافية كػافة يف الدكلة 
مل كذلك فرض تسػػػهيبلت أماـ ادلنتفعُت ػػػكيش،بيقاتوػػػػػػػػػػػػػػػنافع التػػػقدـ العلمي كتطػػػػػػػػػػػػػتع مبػػػػػػػػػػ التم2

يضات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أك منح زبفػػػػػدارس كالكليػػػػػػػػػػػبة ادلػػػػػػػػػانات لطلػػػػػػػػػػػبالػػػػػتقدـ العلمي دبا يف ذلك منػػػح إع
دعػػُت كالعمل على ػػػػػؿ درجة عالية كأكادؽلػػػية كمتابعػػػة النشػػػاطات اإلبداعػػػية كتكرصل ادلبػػػػػػػػػػػػمعينة تص

. اقات عن طريق صقلها دبخػتلف كسائل العلم كادلعرفة ػػػػػػػػػػػفيز ىػػػذه الطػػػػػػػػػػػتح
شل ػػػػأك الف،كاألدبػػػػي،ميػػػػػػػػنوية كادلادية الناذبػػػػة عن اإلنتاج العلػػػػػػػاية ادلصاحل ادلعػػػػػػػػػػػػـبحػػاع ػػػػػػػػػػػ االنتفػػػ3

ػػػل ذالك بتشريع قوانُت ربمي ادللكية الفكرية كحػػػػقوؽ الطبػػػػػػع لكل ػػػػػػػػػػػػػػكسبث،فو ػػػالذم يػػقـو ىو بتأرل
. كرة كأشكػاذلا كاإلبداع البشرم  ػػػػػػػػػػػػػػػػص
ػػػػاط الثقايف كتعدد صوره كعليها يف ىذا اجملاؿ بالذات أف ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تلػػػػتـز الدكؿ باحًتاـ حرية النش4

كرم معُت حبجج كاىية  ؼتعمل على احلد من حرية نشاط 
ية ػػػػػسات الثػػػقافية كادلؤسسات العلمػػػػػػػػػػػػػ ادلؤساألفراد أكاؿ الثػػػػقايف كالعلمي بيػػػػػن ػػػػػػػػػ تشجيع االتص5

ػػػات كاف تعمل ادلؤسسات احلكومية مثل ىذا ػػكسن التشريعات اليت تسمح بتناكؿ ادلعلومات كالبعثػ
 2"الشق 
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 الحق عن اإلعالن عن الدين وممارستو:الفرع الثاني
ق باالنتماء إذل معتقد دينػػػػػي تاعػػػػفؽاف الفكرم كػػػػػػػػػػػماء اإلنسػػػػػػػك ػلدد انتػػػػػأما مصطلح الدين فو     

  من،ب اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف ػػػػػقة دكلية صدرت عقػػلو كثيػػػػػػػػع دل تخػػػػػػػػػكيف الواؽ،دد ػػػػػػػػػػػػػمح
ؽ فػػػػػػي ػػػػػػػػنصت على أف لكػػل شػػػػخص احل)18ىا ادلادة ػػف أىمػػػػػػػػػػة  ـكػػػػػرية الديٍتػػػػػػػػػػػػػػػعلق باحلػػػػػػػػػادة تتػػػػػػػػػػـ

راب ػػػػػرية اإلعػػػػػػػػػير ديانتو أك عقػػيدتو كحػػػػػػػػػمل ىذا احلق حرية تغػػػكر كالوجداف كالدين ، كيشػػػاحلرية الف
ادة ػػػػػػػػكادل1.(أل أك على حده ػػػػػػػفرده أك مع اجلماعة ،كأماـ ادلػعليم كادلمارسة كإقػػػامة الشػػعائر مبػعنها بالت

اس ػػػػػػػز القائمُت على أسػػػػػػػػػػػمػػػػػػػع أشكاؿ التعصب كالتميػػػػػاء على صبػػػػيػػػػػػػاص بالقضػػػػ من اإلعبلف اخل6
ر اليت ربدد حرية الدين أك ػػػػػػػكعة من األشكاؿ أكالعناصػػػػػلت رلمػرة مشػػػػػتقد كاألخيػػػػدين أك ادلعػػػػػػػاؿ
. تقد ػػػػػػػػػػادلع

كن رسػػػػم صورة كاضػػػحة عن ضماف احلرية الدينية لؤلقلػػػػيات اليت ػػػػػػػػػمن خبلؿ مػػػا تقدـ صل      
دكد ػرية كحػػػػػػػػػػذه احلػػؽ بعنػػػاصر ىػػػػػػػػػػػػػىػػد السيػػػػػما مػػػا يتعػػػلػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ27ادة ػػػػػػػػػػػػػػػجاءت هبػػػػػا ادلػػػ

من جػػػػهة ثانية ؽلكن اإلشارة إذل ،كحػريات األقليات الديػػنيػة كادلشاكل اليت تواجو تطػػػبيق ىذه احلقوؽ 
فيو ذبػػػػد  إذ أف الوضػػػع اذلامػشي الذم ،لػػػياتػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ االيػجايب لػلدكلة حبػػػقوؽ األؽػػػػػػػػػػػػػػػػأعلية االلت

ة إذا كانت ىذه ػػػػػػػػػػػػػػػهتا خاصػػػػػػػ دياف،هتا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثقاؼ،اهتا ػػػػػػػػػػػػػػلغ،ىديد ػػػػػػػػػاألقليات نفسػػها يعرضها إذل ت
قافػػػية ادلعػػًتؼ هبػػا يف الدكلة ،كمن مث يصبح ػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػة الثػػػػػػػػػػػػػػػػتلف أك تكػػػوف خارجة عن النبػػػػػػػػػػالعناصر زبػػػ
ىديد ػػػػػػػػذه العنػػػػاصر بالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاية ذلا أمرا جوىريا ،ليس من خػػػػػبلؿ عػػػدـ تعرض الدكلة ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقدصل حم

 ادلعنية باحلقوؽ إليها اللجنةك ما ذىبػػػػػت ػػػػػػػػ،كه2.ايتها ػػػػابية حلمػػػػػػػػػػػػػػػاذ إجراءات ايجػػػػػػػػػػػػػػبل من خبلؿ اتخ
ـ مػػن أف ػػػػػػػل الرغػػػػػػػػػػػػػعل"ق ػػػػػػػػػ ذىبػػت إلػػى اف.27ادة ػػػػل ادلػػػػػػػػػػػػها علػػػػػػػاسية يف تعلػػػيقػػػػػػػػػػػػة كالسيػػػػػػػػػػادلدشل
درة ػػد بدكرىا على ؽػػػػػػػـػىا تعتػػػػػػػفإف.ػػقوؽ فردية ػػػػػػػم حػػػػػػػػػق27ب ادلادة ػػػػػػػونة دبوجػػػػػػػػػػػػػػػوؽ ادلصػػػػػػػػػػػاحلق
قد يتعُت على ػػػػػػػػبناء على ذالك ؼ،فاظ على ثقافتها أك لغتها أك دينها ػػػػػػية على احلػػػػػػػػػاعة األقلػػػػػػػػػػػجم

متع ػػػػػػػػػػػػػػقوؽ أفرادىا يف التػػػػػػػػػػكف حػػػػػػكص اذ تدابيػػػر اغلابية حلماية ىوية أقلية من األقلياتػػػػػػػػػالدكؿ اتخ
ة شعائر دينهم ،كذالك باالشػػػػػًتاؾ مع أبناء ػػػػػػػػػػػكيف شلارس،ا ػػػػػػػػكر ىمػػػػػىم كيف تطػػػػػػػػػػػػػػػػىم كلغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػبثقافت

 3"صبػػػػػاعتهم اآلخرين

                                                           
 .من اإلعبلف العلمي حلقوؽ اإلنساف /18ادلادة 1
 8ـ سعد سلـو مرجع سابق ص 2
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 الحق في استخدام اللغة:الفرع الثالث
اص ادلنػػػػػتموف إذل ػػػػػػػػػػػػػبر من خػػػػػبلذلػػا األشخػػػػػػػػػػة األداة الرئيػػػػػسية اليت يعػػػػػػػػػػػػػإذا كانػػػػػػت اللغ    
ة ػػػػػػػػػكؽ  ادلدشلػػػػػػػػػدكرل  اخلاص حلػػقػػػػػػػد اؿػػػػػػػػػ من العو27اف ادلػػػػػادة ػػػػػػػػػػػ ؼ،ىم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات عػن ثقافتػػػػػػػاألقلي
دكلة ػػػػػار اؿػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إطػػػػػػػايف للجماعة داخقػػػػاس الثػػػػػػػػا تشػػكل األسػػػػة ألنوغػػػػػمل اللػػػػػػػػػػػة تشػػاسيػكالسي

يػػػا ػاكاة  كعدـ التميز كحده ال يػعد كاؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،فإف مبدأ ادلسةكعبلقتها بثقافة األقليمية اللغػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكألىػػػ،
ـك احلاجة إذل ػػػػػرية ،كتػقػػمُت لؤلقليات بادلستول ذاتو ادلتػػػػاح ألفراد األكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف سبتع األفراد ادلنتػػػػػػلض

. راؼ لؤلقليػػػات دبعاملة تفضيلية تكفل ذلا احلفاظ على خصوصياهتا كمن بينها اللغة ػػػػػػػػاالعت
كية لؤلقليات القومية ػػػػػػػكؽ اللغػػػػػػػػػػحػػػػوؿ احلق مة األمػػػػن كالتعػػػػاكف األكريبػػػػػػػػػرير  دلنظػػػػػػػكقد عرب تق    

ا ػػػػػػػػائوػػكية كإزلػػػػػػػػؽ يف احلػػػػػفاظ على قػػػػػػػػييز كاحلػػػػال من احلق يف عدـ التمػػػػػػػػػػػؾ"عن ذالك إذ جاء فيو إف 
تراـ الكرامة اإلنسانية ػيفة األساسية لقانوف حػػػػػػػقوؽ اإلنساف كىي احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسهػػماف يف القياـ بالوظ

كتساعد احلقوؽ اللغوية كحقوؽ األقليات بشػػكل عاـ ،يف ضماف قدرة األقليات على التمتع هبا .....
 1"األغلبية كبلوغها دكف أدسل اختبلؼ أك سبايز 

د الدكرل اخلاص باحلقػػػػػوؽ ػػػػػػػػػػػ من العو27ة يف استخداـ لغػػػتها كرد يف ادلػادة ػػػػػػػػؽ األقليػػػػػػػػػػفح     
دكرل اخلػػػاص باحلقوؽ ػػػػػػػػػػػػد اؿقىا العػػػػػػػػيق الدكلية ،منػػػػػػػره من ادلواثػػػػػػػػػػػػػاسية كغيػػػػػػػػػػػػػػػادلدنية كالسي

ـ ادلتحدة إذل ػ من إعبلف األـ3/ ؼ13ير ادلادة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثقافيػػة إذ تشػػػػػػػػػػػاالقتصادية ك االجتماعية كاؿ
ىذه ادلادة ػػؽ قناعتهم ،ؼػػػـ على كؼىػػػػػػػة أبنائػػكتأمػػُت تريب،دارس أبػػنائهم ػػػػػػػػػػػػػار ـػػػػػػػػػػحرية اآلباء يف اخيت

ص ػػػػػػػػػػتن،اػػػػػػػػػػيت يتحدثوف بوػػػػػػػػػػغة اؿػػػػػػػػػدراسػػػة باللػػػىوا أكالدىػػػم للػػػػػػػػػػػػاء يف أف يوجػػػػػػػػػػػػػػػػؽ لآلبػػم احلػػػػػػػتعط
اء ،أك األكصياء عند كجودىم ػػػػػػػػرية اآلبػػراـ حػػػػػػػػػػىد باحتػػػػػػػػػػػػػػتتعهد الدكؿ األطراؼ يف ىذا العػػػ)ادلادة 

د ادلدارس ادلختارة دبعايَت ػػػػػػػة تقيػػػػػػػػػػػػػػػػ،يف اخػػػتيار مػػدارس ألكالدىػػم غػػػَت ادلدارس احلكومية ،شريط
ا ػػػػػػػؾ األكالد دينػػػػيا كخلقيػػػػػػػػػػػين تربية أكلئػػػػػػػػػػىا أك تقرىا الدكلة ،كبتأـػػػػػػػػػػػػعليم الدنيا اليت قد تفرضػػػػػالت

اص ػػػحدة اخلػػػػػػـ ادلتػػػالف األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إعػػػ ـ1قرة ػػػػػؼ/انية ػػػػػػػػادة الثػػػا ادلػػػػأـ.2(كفقا لقنػػػاعتهم اخلاصة
رية ػػػػػة كذلك بحػػػػػػػػػخداـ لغتػػػػػهم اخلاصة سرا كعبلشلػػػػػػػػػػػاست"ىم يف ػػػػػػػػػػػعن حق1992ات ػػػرلػػػكؽ األؽػػػحبػػق

 3"كدكف تدخل إم شػػكل من أشكاؿ التمييز

                                                           
  .488 سابق ص مرجع.كد زلمد خليل موسى .د زلمد علواف 1
 . من االتفاقيات الدكلية اخلاصة باحلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 13/3ادلادة 2
علي جبار كريدم  مرجع سابق . د.ـ. ا3
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نة ػػد من طرؼ جلػػػػػػػ الذم اعػػػتم1992اؽ األكريب للغات اإلقليػمية أك لغات لعاـ ػػػػػػػػػػػأما ادليث     
 يعد ىذا ادلػػػيثاؽ من االتفاقات اخلاصة 28/02/1998فاذ يف ػػػالوزارة جمللس أكربا ،كدخل حػػػيز الن

ة حبماية اذلػػػػوية لؤلقلػػػػيات كيعترب ىذا ػػػػػػػػػػػػػػاليت أبرمت يف ظل منظمة رللس أكركبا كاليت ىي خاص
ػػقافية لؤلقليات ،فهػػػو ػلاكؿ التوفيػػػػػػػق بُت اللغات ػادليثاؽ أىم نص يف أكركبا يقـو حبمػػػػاية اذلوية الث

ديد من ادلػػواد يف األجزاء ػثاؽ العػػػػػػػػة ،كقد تضػػػمن ىذا ادليػػػػػػػػػػكلغات األقليات داخل الدكؿ األكركيب
بارىا جزء من الًتاث ػػػػػػػكية كاعتػػػػػػػػػػػػػػػأك اجلػػػػو،لية ػػػػػػاألخرل على كجو اخلصوص االعًتاؼ بلغات األؽ

أك ،ة ػػػػػة أقليػػػػػػػػؿ لغػػػػػػػػػػػػػػابع لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراؼ بالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ عليو  كاالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب احلفػػػػػػػالثقػػػػػػػايف األكركيب ،يج
ػة الدراسات كاألحباث ػػػػػػػػػػػػػػػعلى ذلك كنػػص على ترقيػ ير التقسيمات اإلدارية للدكؿػػػػػػجهوية كعدـ تأث

مات اإلدارية للدكؿ على ذلك كنص على ػػػػػدـ تأثَت التقسيػػػػػػػػػىػػوية كعػػػػػػػػػحوؿ اللغات األقلية أك اجل
عات كادلعاىد ػػػىوية   يف اجلاـػػػػػػػػػية أك اجلػػػػػػػػػػػػػػات األقلػػػػػػػػػػػػػاث حوؿ اللغػػػػػػػػػػات كاألبحػػػػػػػػػػػترقػػػػية الدراس

اؽ جاء ػػػػػػػػػػػ،تشجع كتسهيل استعماؿ شفهي ككتايب ذلذه اللغات يف احلياة العامة ،كبتارل فإف ىذا ادليث
قص الذم كانت تعاشل ػػػػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػة لؤلقليات يف أكركبا كلسػػػػػػػػػػػػػكية الثػػػػػقايفػػػػػػػػافظ كيرقي الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكي يح
 1950ية لؤلقليات يف االتفاقية األكركبيػػػػة حلقوؽ اإلنسػػػػػاف كاحلريات األساسية ؿ ػػػػػػػىوية الثقاؼػػػػػػػمنو اؿ

 1.الت ادللحقة هبا ػػػكالربكتوكو
 : الممارسة الثقافية في اإلسالم :المطلب الثالث

ير من األشخاص ػػػػػػػحا على اجلميع ،كيعػػػػيش فيو الكثػػػػػػػػمع اإلسبلمي رلتمعا منفتػػػػػػػػػيعترب اجملت      
قد الديٍت كالعقائدم،كيضم ادلسلػػمُت كغَت ادلسلمُت من أىل الكػػتاب  من ػػػػػػػالذين ؼلتلفوف يف ادلعت

تراـ اآلخػػرين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كقد أكجب اإلس"رل ،ػػػػػػػػػػػػاع الديانات األخػػػػػػػػػػػيهود كنصارل ،كأتب
بار أك إكراه على دخوؿ ػػانية ،دكف إجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة يف اإلنسػػػػػػػػػػػىم كإخػػػػػػػػػػػػػػ،كاحًتاـ خصوصيتهم ،كمعاملت

يات كحرياهتم يف صدر اإلسبلـ بُت الرسوؿ صلى اهلل ػػػػػػػػػػالة االحػػػًتاـ حلقوؽ األقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككف2."اإلسبلـ 
ػػتبلفاهتا من جػػػهة أخرل ،من ػنية باخػػػػػػػػػػػػػػػػائو من بعده من جهة  كاألقليات الدمػػػػػعليو كسلم كخلف

أىل -ترؼ لؤلقليػػػػػات ػػػػػػػػػػػيت تعػػػػػػػػػػػبر ضػػػمانا من الضمانات اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اليت تعتػػػػػػػػػػخبلؿ العهود كادلواثي
زاعات أك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كقوع النػـ احلماية البلزمة ،يف كػػػل األزمنة كخاصة أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحلػػػػقوؽ كتوفر لو- الذمة

كيتجلى ذلك من خبلؿ كثيقة ادلدينة .ىا ػػػػػدكلة اإلسبلمية من طرؼ صبيع طوائفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اؿػالفنت داخ
                                                           

  .2002/2003.رسالة ماجستَت يف القانوف الدكرل كلي احلقوؽ جامعة اجلزائر . قليل نصر الدين احلماية الدكلية لؤلقليات 1
  2010اكتوبر/03عاتكة  البوريٍت  غَت ادلسلمُت يف اجملتمع اإلسبلمي  مقاؿ اكرب موقع عريب بالعادل  2
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كعهد صلراف ىػػذا النمػػػوذج  من معاىػػػػدة الرسوؿ صلى اهلل "ىا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػػػػػػاليت ابـر
لتتجلى لنا صورة احلقوؽ اليت ضمنها .1ع نصارل صلراف ػػػػػتاب ،ـػػػػػػػؿ الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع أه–عليو كسلم 

اإلسبلـ ألىل الذمة داخل اجملتمع اإلسبلمي من التاريخ اإلسبلمي للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 
 .كالصحابة الكراـ

معاىدة نجران :الفرع األول 
راف كحاشيتها جػػػػػػوار ػػػػػكلنج..."– صلى اهلل عليو كسلم – اىدة الرسوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقد جاء يف مع    

كاذلم ،كأنفسهم ،كملتهم ،ك غائبػػهم أسقػفيتو ، ك ال ػػػػػػػػػػػػػاللػػػػو كذمػػػة زلمد النيب رسوؿ اهلل على أـ
ـ رىبيىػة ك ال دـ اجلاىلية ،ك ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىن من كهانتو ،كليس عليوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىػػب من رىبانػػػيتو ،كالؾ

ىم النصف غَت ػػػػػػػػػػػىم جيش ،كمن سػأؿ منهم حقا فبُتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال يطأ أرض.ػلشػػػركف كال يعػشركف 
ظادلُت كال مظلومُت كمن أكل ربا من ذم قبل فذميت منو بريػػػئة ،كاليؤخذ رجل منهم بظلم آخر 

لو بأمره ما ػػػػػػػتى يأيت اؿػػػػػػػػػػكؿ اهلل حػػػػة زلمد النيب رسػػػػػػػػػػاب جوار اهلل ،كذـػػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػػػػػكعلى ما يف ق.
 2". ...حوا ما عليهم غَت مثقلُت بظلم ػػػػػػػػػحوا كأصلػػػػػػػػػػنص

كضع رلموعة – ذل اهلل عليو كسلم ػػػػػػػػص–اىدة أف الرسوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيستخلص من خبلؿ ىذه ادلع"    
راف كعبلقتهم بالدكلة اإلسبلمية اليت ينتموف إليها ،كفق عقد ػػػػػػػػػػػتنظيم حياة نصارل نجػػػػػػػػػػػػػػػمن القواعد لل

دكه مع الرسوؿ الكرصل فقد أعطاىم األماف ادلؤبد كالكامل على أنفسهم ،كدينهم ك ػػػػػالذمة  الذم عق
ب منهػم ككػػما منحهم ئغااؿاضر كمن ػػػػػػػػػػػػػػػيع احلػػػػػػػػػمل اجلمػػػػػػػػػػأموذلم  كبيعهم ،كأف ىذا األماف يش

يهم نػػػػػػػػػار أساقفتػػهم ك رىباػػػػػػػػػػيف اخيت– حاب األغلبية ػػػػػػػػػأص– مُت ػػػػػؿ من ادلسلػػػػػػػػاحلػػػػرية دكف تدخ
ع ػػػػػػػػػػذ أحد بذنب اآلخر ،إال أنو قد منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ال يؤخػػػػػػػػػػـ العدؿ كاألنصاؼ ،كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،كما أقاـ فيو
افة ػـ كػػػػػػػػػػقبللية   كمنحت لوػػػػػػػػػػػػػػػػػػادلمارسات كالربا كرغم أف االتفاقية كفلت ذلم االست عليهم بعض

 3."مانات التػػي تكفل ذلم األمن كالسبلـ يف أرضهم ،حىت إقامة العدؿ بينهم ػػػػػػػػالض
اية األقليات الدينػػية يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػكيتضح أف الرسوؿ صلى اهلل علػػػػيو كسلػػػػم قد أسس لقواعد حم     

مانات الكفيلة باستمرار األقلية كبقائػػػػها ، كذالك من ػػػػػػػػػػػػاجملتمع اإلسبلمي ،كذالك بتوفَت كافة الض

                                                           
 . ينقسم سكاف صلراف إذل قسمُت أحداعلا مسيحية كاألخرل كثنية 1
  176 ،175 نص الوثيقة كامبل يف مرجع سابق للدكتور زلمد ضبيد اهلل ص 2
الطاىر بن اضبد ضباية األقليات يف ظل الصراعات ادلسلحة بُت الفقو اجلنائي اإلسبلمي كالقانوف الدكرل اإلنساشل دراسة / ط3

  ق1430/1431. ـ2009/2010مقارنة مذكرةلنيل ادلاجستَت يف الشريعة كالقانوف جامعة احلاج خلضر باتنة  
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قوماهتا الدينية كخصائص حيػػػػاهتا ك ادلتمثلة فػػي التمسك بدينها كإقامة ػػػػػػػػػػػػػػخبلؿ احملافظة على ـ
 معاىدة أف كمػػا ،اـ بينهم رغم اختبلؼ دينهم ػػػػػػػػػػػػػػػشعائرىا ،كعدـ الظلم كالعدكاف ،فالعدالة ستق

كلهم اقركا ما ،طيلة عػػهد اخللفاء الراشدين – بوفاة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم –صلراف دل تنتهي 
قوقهم كضماف ػػػػػػألىػػل الذمة من حرية دينية كضباية كاملة حل– صلى اهلل عليو كسلم –اقر بو زلمد 
شلا يساعد على توفَت مناخ  ،رىم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل عليػػػهم من ادلسلمُت أك غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء أك الظػػػػػػػػػػػػػػػعدـ االعت

كل ؿبادؿ ػػػػػراـ ادلتػػػػػػػايش بُت ادلسلمُت كادلخالفُت يف الدين على أساس االحتػػػػػػػػػيساعد على التع
 1".د يف دينو كحريتو الشخصية ػػػػػػػػػػكاح

 معاىدة أىل بيت المقدس:  الفرع الثاني
ؿ الذمة مع نصارل ػػػاب رضي اهلل عنو مع أهػلو عػمر بن اخلطػػػػػػػػػػػػػػق على ذلك ما فععػػػػػػكقد تبػ    

حيث كقػػػع ،ـ  العقود اليت  أبرمت مع أىل الذمػػػة ػػػػػػػػػػػػػىد من أهػػػػػػػػػكيعترب ىذا الع،دس ػػػػػػػػػبيػػػت ادلق
ىذا ما أعطػى "ائرىم كشلا جاء فيو ػػػػػػػػػػػػة كحرمة معابدىم كشعػػا نص على حريتػػػهم الديٍتػػػػػػػػػمعػػػهم صلح

أعطاىم أمانا ألنفسػػػػهم كأمواذلػػػػم ككنائسهم "ر ادلؤمنُت ألىل ايلياء من األماف ػػػمر أميػػػػػاهلل عبد اهلل ع
دـ كال ػػػػػػػػػػػػػىم كال توػػػػػػػكن كنائسػػػػػػػػػػػىا ،إنو ال يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىا كسائر ملتػػػػػػػػمها ،كبريئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،صػػلباهنم ك سقي

مء من أمواذلم كال يكرىوف على ػػػػػػػف شػػػػػػػػػىا كال من حيػػػػػزىا كال من صليػػػػبهم ، كال ـػػػػػػػػػػػػػػػػػتنػػتقص من
 2.ىود ػػػػػػػػد من ارلػػػػػػػىم أحػػػػػػػػػىم كال يضار احد مػػػػنهم كاليسػػػكن بأيليا معػػػػػػدينػػػػ

باف كضبايتهم من ػػػػػػػػػػفقد ضمنت ذلم األماف ألنفسهم كأمواذلم ،كدكر عبادهتم من كنػػػػائس كصل    
كؿ إذل الدين ػػػػػػػىم على الدخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن إكراهػػػػػػػػػػػػػػػػػدة بأنػو ال صلػػػػػػػػػػػػػػػػػىدت ادلعاهػػػػػػػػػػػػػػ كتع،هتاػػـرأم انتهاؾ حل

د ىػذه ادلعاىدة ػػػػػللنصارل ،كنج صػػػػػػػػىا كزبصػػػػػػػػىود يفػػػػػػػػػػكما تعهدت بعدـ إسكاف اليػػ،اإلسبلمػػي 
قػػداهتم ،كذلك من خبلؿ ػػػػػػاية أىل ادلدينة ،كما حرصت على ضباية دينهم كمعتػػػػػحرصت على حم

. عدـ إكراىهم على تغيَت دينهم أك التعرض الماكن عبادهتم كرموزىا 
دـ التجريح ػػػػػػػػػػة ،كاحًتامها كعػػػػػػػػػػػػػاعرىم الديٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػعرض دلشػػػػػػػدـ اؿػػػػػػػػػػفرض اإلسبلـ على أتباعو عػػ"

بُّوا اللَّوى ػػػػػػػػكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو فػىيىسي ػػػػػبُّوا الًَّذينى يىدٍعي ػػػػػػػػػػكىالى تىسي }:يقػوؿ تعاذلبػػذـ أك النيػػػػل من معتػػقداهتم ،
انيوا يػىٍعمىليوفى ػػػػػي ـٍ مىٍرًجعيهيٍم فػىيػينىبِّئػػػػػػػػ عىمىلىهيٍم مثيَّ ًإذلى رىبِّوً ػو ةػػػػػػػػػا ًلكيلِّ أيَـّ ػػػػػػػػػَّ ًر ًعٍلمو كىذىًلكى زىيَّنػػػػػػػػعىٍدكنا ًبغىيٍ  ىيٍم دبىا كى

يف ببلد اإلسػبلـ (أىل الذمة)غَت ادلسلمُت ػػػػكما ضمن اإلسػػبلـ ؿ، من سػػػػػػػػػورة األنعػػػػػػػػػاـ(108){
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ـ حرية ػػػػػػػػػػػػا أتاح لوػػػػػػػػ كم،ىم ػػمعػػػػػػػػػػػػػػـ أك رلتػلوػػسػهم أك أهػػػػػػػػػػػػػما يضر بأنفػػػػػػػػـ إال علػػػػػعلم كالتعليػػػالت
ندىم ػػػػػػػػػػػدل كالعبادة عػػػنائس كدكر العػػىم كتعلػيم ناشئػػتهم يف الكػػػػػػـ كتاريخػػػػػػؤكف دينوػػػدل شػػؽ تػػػػػػػػػػح

خلف ػػػػػػػػذ التػػػػػػػػػػػػػـ كنبمػػػػىم يف تقػػػدـ األػػػعلما يس،جػػػػػتمع ػػػػػراد ادلػػػػػػتول أؼسػػػػػػػاء مبػػػػػػػػػػعلم كاالرتقػػػػػػػ،كالت
دـ الًتكيج  ػػػػػبع كمقيد ىم يف التػػػػػػعلم كالتعلػيم ،مشركط ػػػػػػػػػػػػزة كالقػػػػػػػوة للػػػػػدكلة ،لكن حقػػػػػػػػػػػؽ العػكػلق

ة العبادة كضماف ػػػػػالـ لغػػػَت ادلسلمُت شلارسػػػػالقي كما ضمن اإلسػػػػػي كاألخملئلحلاد أك التحػػػػلل الد
طورم ػػػالنس)ػو كيقربو احد البطارقة ػػػػػػػػػػػػػار،كىذا يًتجمػػػػػػػػػػػػػير تضيػػػق كال حصػػػػػػػػػػػػػػػ من غ،المة دكرىاػػػػػػػسػ

قائبل – فة فارس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئيػػػػػػس أساؽ– ػػػػراف ريفػػػػا ردشػػَت ػػػحُت بعػػػػث رسالة غلى مطػػ(ياؼ الثالث
كف حق ػا يشػاىدكف ما أنتم عليو كىم بينكم ،كما تعلمػػطاف الدشلػػػػػػػإف العػػػػػرب الذين منحهم اهلل سلػػػ)

فوف على ػػدة ادلسيحية بل على العكس يعطػػػػػػػػاربوف العقػػيػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال يحػػػػػػػػػػع ذلك فوػػػػػػػػػـك،العػػػػػػػػلم 
. 1"(م الرب كغلودكف بالفضل على الكنائس كاألديارػػػػػػػػػكيكػػرموف قسسنا كقديس،ديننا
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ضوابط الممارسة الثقافية  : المبحث الثالث
 ارتباطا  كذلا افية كؽلارسػها يف كاقعو كمعػػػاشو ،ػػػػػػػػػػػػػػػػ        من حق كل فرد يف أف يشارؾ يف احلػػػػػياة الثق
ية حلقوؽ اإلنساف ،كبالتػػػػارل ،فإف ػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ الدكؿػػػػػػػػػػػػػػػكثيػػػقا بالتمتػػع باحلقوؽ األخرل ادلعًتؼ هبا يف الصك

 15من ادلادة  (أ) 1رة ػػػػػػػكجب الفقػػػػػػػػػػمبالتػػػػػػػػػزامهم   أف ينفذكا  علػيهمجب كيها ػػػػػػػػػػػعلادلصادقة الػػدكؿ  
ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػاركتػػػػػػػػػػػػػؽ كل فرد يف مشػػػوابط علػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػكد  كضػػػػػػػػػػػػػركؼ ، فرض قيػػػػػػػػػػػـز يف بعػض الظػػػػػػػػػػػػػػػكقػػػػد يل.

 1. يف احلياة الثقػػػػافية كيف حالة شلارستو السلػػػػبية ،اليت تفضي إذل انتهاؾ حقوؽ اإلنساف
 . مشروعية الممارسة:  المطلب األول

ػػية،بل ػػػػرياهتم األساسػػػػػػركعية قمػػة الضمانات القػػػػػػػانونية حلماية األفراد كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽلػػػػثل مػػبدأ ادلش"        
ػػم يف ػػػػػػػػػػكالعػػػػامل األىػ،شرعيػػػتها كطة السياسية يف الدكلة ػػػػاب السلػػػػيد الكتسػػػػػػػػػػػػػػإنو يعػػػد األسػػػاس الوح

ل غدت الدساتَت ػقراطية حتػػػػػػػػػػػػػمة الدصلػػػاـ يف تلك األنظػػػػػػػػػػػػػلب قػػػػػػػػػػػػىو مطػػػػػػػاهتا ،لذا ؼػػػػػػػرارىا كثبػػػػػاسػػتق
كع الدكلة ػػػػػػيق مبدأ خضػػػػػػػد على تطبػػػػػػػػػػمنو مػػػن نصػػػوص تؤؾػػػػػضػػػػػػػػػمة دبا تتػػػػػػػػػػيف تلك األنظ،ف ػػك القواشل

. 2" للدؽلقراطية كضمانة أكيدة حلرية الرأم العاـ اللقانوف تأكػػيد
ىا من خبلؿ مبػػػدأ ادلشػػػػػركعية ػػػػػػػػػػػػػ أف السلػػػػطة يف الدكلة تكتػػػػسب شرعيػػتشلا سػػػػػػػبقضػػػػح ػػػػػػيت     

:   كذالك يف الػػػػدكلة الدؽلقراطية اليت تتضمن قوانينها حقوؽ األقليات اخلاصة فيما يلي 
 منع ما يصدر عن سلطات الدكلة كأجهزهتا ادلختلفة من قرارات تتصادـ مع احلقوؽ كاحلريات اليت 1

منحها الشارع لؤلفراد كاجلماعات ،ذلك أف ىذه احلقوؽ كاحلريات قد اكتسبت ضباية شرعية كقانونية 
بإقرار الشارع ذلا ،كإقرارىا إظلا يكوف حبكم كليس ألم صاحب سلطة أف يعارض حكما من أحكاـ 

. الشرع فيما يصدر عنو من قرارات 
طيع الدكلة مثبل أف تقيد احلريات دبوجب قرارات فردية ،كال أف تصادر حقا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعلى ىذا ال تست     

مع ،كتقدير ػػػػػػػػػػػػػػػترؾ جلميع أفراد اجملتػػػػػػػػػػػعامة ،أك الصػاحل العاـ ادلشػػػػػثابتا لفرد أك صباعة ،الف احلريات اؿ
دؿ  كادلشركعية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ العكىاد كالتقنُت ،ػذالك كتقريره إظلا يكوف ذليئة تشريعية قوؽلة قادرة على االجت

   3.كتفتخر بتطبيق قوانينها على  الكافة دكف سبييز بُت افرد شعبيها ك لو كانوا أغلبية  أك أقلية 

                                                           
 7 ص 2009 نوفمرب20-2 كاألربعوفاجمللس االقتصادم كاالجتماعي  الدكرة الثالثة  1
 380/390ص/ د كرصل كشاش 2
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 الشاىد من خبلؿ ىذا أف مشركعية ادلمارسة الثقافية ، زبضع دلا زبولو القوانُت الدكلية ك اإلقليمية  
 .للممارسة أك تقييدىا   ضماناك ادلصادر الوطنية كيف مقدمتها الدساتَت

 . ضمانات ممارسة الحقوق الثقافية من خالل وثائق األمم المتحدة:أوال
بع دلواد ادليثاؽ يدرؾ أنو دل يتضمن أية نصوص صرػلة تتعلق حبقوؽ ػػػػػػػػادلتت: ميثاؽ األمم ادلتحدة  – 1

يات غلب تطبيقو من ػػاألقليات كضباتيها ،شلا دعا جانبا من الفقو إذل القوؿ أف نظاـ ضباية حقوؽ األقل
ظمة ففي الفقرة ػػػػػػػػػ منو على أىداؼ ادلن1خبلؿ ضباية حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ،كقد احتوت ادلادة 

بغة االقتصادية كاالجتماعية ػػػػػػػػػػػػػػػػتعاكف الدكرل على ادلسائل الدكلية ذات الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػربقيق اؿ) تنص على 3
اف كاحلريات األساسية للناس صبيعا كالتشجيع ػػػػػػػػػػػػػكالثقافية كاإلنسانية ، كعلى تعزيز احًتاـ حقوؽ اإلنس

 ،كمن 1(بب اجلنس أك اللغة ،أك الدين كال تفريق بُت الرجاؿ كالنساءػػػػػػػػػػػػػػػػعلى ذلك إطبلقا ببل سبييز بس
يع يف العادل احًتاـ حقوؽ اإلنساف ،كاحلريات األساسية للجميع ػػػػيش)أجل ذلك تعمل ادلنظمة على أف

كؽ ػريق  بُت الرجاؿ أك النساء ،مراعاة تلك احلقػػػػػػس أك اللغة اك الدين كال تفػػػػػػػػػػيز بسبب اجلنػػػػػػػػػػػػػػػببل سبي
اثرىا ػػػػػػػػػػػػػػلنت راػػػػػػػػػػػػػػل قاصرة نظػػػػػػػػػػصوص اليت ذكرناىا إال أهنا تبقػػػػػػػػػرغم احتواء ادليثاؽ على تلك الن2(فعبل

. ك زلدكديتها ،كعليو كانت احلاجة ماسة ،يف إطار األمم ادلتحدة 
الة ػػػػػػػػػػػػػداده أثَتت مسػػػػالف عند إعػػػػػػػػػق يف اإلعؿكػػػػػػػػػػػػكما ؽلكن ؽ":ساف ػػػػػػاإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلف- 2

ؽ األقلية يف ػػػػػػػػػػػلق حبماية حػػػػػػػع نص يتعػػػػػػػػػػػػػػػع إذل كضػػػػػػ تتعلق حبقوؽ األقليات ،كسعي اجلميضمن مادة
ثلي الدكؿ أف عدـ ػبر بعض ممػػػػػػػػػػقافية ،كاعتػػػػػػػػػػػاهتا الثػػػػػػػػػىا كاحلفاظ على مدارسها كمؤسسػػػػػػػػػاستخداـ لغت

لُت آخرين عارضوا االذباه ػػػػإال أف شلث،ض من رلاؿ اإلعبلف ػػػػػػػػػػيات سوؼ ينقػػػػػػػػنص اإلعبلف على األقل
الف ،فإنو لن يوجد ػػػػػػػػػػػػػػػييز اليت ينص عليها اإلعػػػػػػػػػػػػػابق على أساس انو يف ضوء نصوص عدـ التمػػػػػػػػػػػالس

ير إذل أف اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف ػػػػػػػػػػػػ ىذا كنش،يات ػػػػػز حلماية حقوؽ األقلػػػػػػػػػػػػػػػظاـ شليػػػػػحاجة لن
ب العنصر أك ػػػػػػػػػػػػرية كادلساكاة كعدـ التمييز بسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحلق يف احل:يبدأ جبملة من ادلبادئ األساسية منها

   .3"اللغة ،أك الدين ىذا ما يستشف من ادلادة األكذل من اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف 
 

                                                           
 6ط- ـ  2008اجلزائر .احملتويات كاآلليات ،دار علومة –حقوؽ اإلنساف يف القانوف كالعبلقات الدكلية – قادرم حسُت / د 1
  128ص/
  288ـ ص1900/ ق1420الوسيط يف القانوف العاـ ،بَتكت ،الدارة اجلامعة ،– زلمد اجملدكب . د2
 219/ الطاىر بن اضبد ادلرجع السابق ص3
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 :االتفاقية الدكلية للحقوؽ ادلدنية كالسياسية - 3
 ىذه االتفاقية ىي الوثيقة الوحيدة اليت خصصت مادة تتعلق حبقوؽ األقليات إفمن ادلبلحظ        

فل ضباية الًتاث الثقايف ػػ من العهد الدكرل للحقوؽ ادلدنية كالسياسية تك27صراحة يف ادلادة 
موف إذل أقليات ػػػػػػػػػػػػػكاللغوم كالديٍت لؤلقليات حيث تقرر أنو ال غلوز إنكار حق األشخاص الذين ينت،

ىم يف التمتع ػػػػػػػػػػػتراؾ مع اآلخرين من صباعتػػػػػػػػػػ يف دكلة ما يف االش، أك دينية أك لغوية،عنصرية
.  الهنا كإتباع تعاليمها أك استعماؿ لغتهمػػػ أك إع،بثقافتهم

إعبلف األمم ادلتحدة حلقوؽ األشخاص ادلنتمُت إذل أقليات قومية أك أثنية  ىذا اإلعبلف تضمن  – 4
 :حقوؽ األشخاص ادلنتمُت إذل األقليات ادلختلفة نذكر منها 

 حق األقليات يف ضباية كجودىا كضباية ترقية ىويتها  1-
..... حقها يف التمتع بثقافة خاصة كإظهار ديانتها ،كاستخداـ لغتها سرا كعبلنية 2- 

ضمانات الممارسة الثقافية لألقليات من الصكوك اإلقليمية  : ثانيا
ساف أكدت ىذه االتفاقية على حقوؽ عديدة منها  ػػػػػػػػػػة حلماية حقوؽ اإلفػػػػػػػػػػػػػػػ االتفاقيات األكركيب-1

 14ادة ػكاحلق يف احلياة كاحلق يف التفكَت كالضمَت كالعقيدة كحرية التعبَت،كأشارت إذل األقليات يف ادل
ييز أياف كاف ػػػػػػػاقية دكف متػػػػػػػػػػتع باحلقوؽ كاحلريات ادلقررة يف ىذه االتفػػػػػػػػػػػػيكفل التم)  انوص علىػاليت تن
كمي أك ػػػػػػػػػػػػيره أك األصل القػػػػػػػغة أك الرأم السياسي كغػػػػػػػػػػ أك الل،يدةػػػػػػػػػػػػػػػأك العراؽ أك اللوف أك العق،النوع 

. 1 (اء إذل أقلية قومية أك الثركة أك ادليبلد أك أم كضع آخر ػػػاالجتماعي أك االنتم
. ادليثاؽ اإلفريقي حلقوؽ اإلنساف -2

 يعٍت عدـ سبتع األقليات باحلقوؽ إال أنو ال ،خبصوصػػػػػػػػػيةإلشارة إذل موضوع األقليات ا غيابرغم     
ية يف موضوع ضباية األقلية كمثاؿ ػػػػػػػم بالغة األىمػػػػػػػػػػػػػػػذا ادليثاؽ قػػػػػػػػػػالوردة فيو ،فمجمل قواعد كمبادئ ق

ية كحرية التعبَت كنشر اآلراء ػػػػػيز كحرية ادلعتقد كحرم ادلمارسة الدينػػدأ ادلساكاة  كعدـ التميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذالك مب
افية للجماعة كضباية ػػػػػػػػػػػػػػاركة يف احلياة الثقػػػػػػػػػػػػػػؽ يف التجمع حق ادلشػػػػػػػػػػػػػػػؽ يف إنشاء اجلمعيات كاحلػػػػػػػػكاحل

  2.ك ضباية حق الطفل 

                                                           
 اإلنساف من االتفاقية األكركبية حلقوؽ 14 ادلادة 1
  .1986 اكتوبر21 كدخل حيز التنفيذ يف 1981أعد يف .ادليثاؽ اإلفريقي حلقوؽ اإلنساف كالشعوب  2
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 على نص 2004مل ادليثاؽ العريب حلقوؽ اإلنساف ادلعدؿ ػػػػػػػػػػػػػاشت:ادليثاؽ العريب حلقوؽ اإلنساف  -3
خاص ادلنتػػػمُت ػػػػػػػػػػػال غلػػوز حرماف األش) الذم نص على 24يتناكؿ حقػوؽ األقليػػػات كىو نص ادلػػػادة 

 1(لؤلقليات من التمتع بثػػػػػقافتها كاستخداـ تعالػػػيم دينػػػها ك ينظػػػم القانوف التمػػػػتع هبػػػػذه احلقوؽ 
يف ا يكوف مؤطر،كقى فاعبل كمؤثرا ػػػػػػػػػػافية األقليات يبػػػػػركعية ادلمارسة الثقػػػػػػػػكمن ىنا ؽلكن القوؿ أف مش

ادلواثيػػػػػػػػػػػػػػق كادلعاىدات الدكلية كترعاىا الدساتَت الوطنية اليت قرىا تين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػإطار مؤسسايت  مشرعن بقواف
 .ذالك تكفل االيت بدكره كمواثيقها ادلعاىدات الدكلية بدكرىا تسَت كفق 

  امتناع قصد الضر  :المطلب الثاني  
 البلداف  يف أكطانػػػػػها أكشػػػػػػػػػػاليت تعػي،افية لؤلقلػػػػيات ػػمارسة الثقادلػركعية ػػػػال يعٍت إقرار مبدأ مش       

ية ، أف ػػػػمية كالوطنػػػػػػػػػػػكقها اخلاصة اليت ضمنتها ادلواثيق كادلعاىدات الدكلية ك اإلقليػػػػػػػػػػػػػػػػػعلى  شلارسة حق
ات ػػػػػػػػة لؤلغلبية آك لؤلقليػػػػػػػير آبوػػػػػػػػب مذاقػػها أك مزاجها غػػػػػػػػػػرط أك حسػػػػد ك ال شػػػػسبارسها من غَت  قي

اية كاخػػػص ػكؽ كرعػػػف حػػقػػػػػػػػػػلتو الصكوؾ الدكلػػية كاإلقلػػػيمية ـػػكنة للنسػػػػيج اجملتمػعي ، رغػػػػم ما شمػػػادلك
ذه ادلواثيق على ػػػػػػػػػػد أف قػػػػػػػػعي للدكلة  نجػػج اجملتمػػػػػػػػػػػػحديد ادلمارسات الثقافية داخل نسػػػيػػػعلى كجو الت

دية اليت يسلم هبا ػػػػػػػػػػػػػػػامة  كالقيم التقليػػػػػػػػػػػػاية لآلداب العػػػػػػػػزيز كحمػػػػػػػػػاختػػبلفها كضعت ضوابط كقيػػػود  تع
. مع احمللي،كاحلريات العامة ككذالك  ال هتدد الوحدة الوطنية ػػػػػػػػػاجملت

حرية االعتػػػػػػػػػػػقاد كفلتها ادلواثيػػػػػػػػػػق الدكليػػػػػػػػة كادلعاىدات اإلقليمية كالدسػػػػاتَت :"قيود حرية االعتقاد - 1
،لكن كضعت ذلو قيػػػػػػود يفرضها القانوف كتكوف ضركرية حلماية السبلمة العامة، أك النظػػػػػػػػػػػػاـ العاـ  أك 

 من العػػػػػػػػػػػػػهد الدكرل للحقوؽ ادلدنية 18ادلادة /3الصحة العامة أك اآلداب العامة ،كهبذا نصت الفقرة 
ال غلوز إخضػػػػػػػػػػاع حريػػػػػػػػػػة اإلنسػػػػػاف يف إظهار ديػػنو أك معتػػقده إال للقػػػػػػيود اليت "على انو  كالسيػػػػػػػػاسية 

يفرضها القانوف ك تكوف ضػػػركرية حلماية السػػػبلمة العامة أك النظاـ العػػاـ ،أك الصحة العامة أك اآلداب 
 من نفس العهد على أف 20كما نصت ادلادة .2"العامة أك حلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ اآلخرين كحرياهتم األساسػػػػػػػػية 

 :التقيػػػػػػػػػػػػػػيد بالقانوف ؽلكن من حظر من األفعاؿ اآلتية 
 .أية دعاية للحرب -

                                                           
  ـ 2004 من ادليثاؽ العريب حلقوؽ اإلنساف ادلعدؿ 23ادلادة  1
  من العهد الدكرل للحقوؽ ادلدنية كالسياسية18 من ادلادة 3/ ؼ2
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 أية دعوة للكراىية القومية ،أك العنصػرية أك الدينػػػػػية اليت تشكل ربريضا على التمػػييز أك العػػػػػػػػػداكة أك -
 1."العنف 

 من االتفاقية األكركبية حلقوؽ اإلنساف 9ادلادة /2فقد نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الفقرة :أما على ادلستول اإلقليمي -
زبضع حرية اإلنساف يف إعبلف ديانتو أك عقيدتو  فقط للقيود احملددة يف القانوف كاليت تكوف "على أنو 

ضركرية يف رلتمع دؽلقراطي لصاحل أمن اجلمهور كضباية النظاـ العاـ كالصحة كاآلداب العامة أك حلماية 
 2".حقوؽ اآلخرين كحرياهتم 

أما ادليثاؽ العريب حلقوؽ اإلنساف كالشعػػػػػػػػػػػػػوب فقد مػػػػػػػػػػػػنع فرض أية قيود سواء على حػػػػرية اإلنساف يف 
 أك على شلارسة شعائره الدينيػػػػػػة دبفرده أك غَته إال 3اختيار عقيدتو ،إال دبا ينص عليو التشػػػػػػػػػػػػريع النافذ 

للقيود اليت ينص عليها القانوف كاليت تكوف ضػػػػػركرية يف رلتمع متسامح ػلًـت احلريات كحقوؽ اإلنساف 
 .أك حلماية حقوؽ اآلخرين كحرياهتم األساسية 

خاصة شلارسة الشعائر التعبدية - أما يف اإلسػػػػػػػػػبلـ فإف كانػػػػػػت ىنػػػػػػػػػاؾ قيػػػػػػػػػػػػػػػػود على احلرية الدينيػػة ،-
 فإظلا ترجع إذل رفع  ما يًتتب على ىذه احلػػػػػػػػػػرية من إخبلؿ بالدين اإلسبلمي ،أك مساس –كإظهارىا 

 بعد أف –كيف ذلك استأنف  اإلماـ مالػػك قولو .حبرماتو كمشاعر أتباعو ،أك فتنة ادلسلمُت عن دينهم 
إال أف يظهركا ذالك يف ديار ادلسػػػػػػػلمُت كيدخلوف عليهم -:.....أقر أىل الذمة على شلارسة شعائرىم 

كمن ذالك منعهم من دخوؿ احلـر ادلكي ،خببلؼ .4الضرر ،فيمنعهم السلطاف من اإلضرار بادلسلمُت 
حـر ادلدينػػػػػػػػػػة فبل ؽلنع من دخولو لرسالة أك ذبارة أك ضبل متاع ،كمنعهم من إظهار شعائرىم يف احملافل 

 .ك األسواؽ
      فإذا سبػػػػػػػػػػػػػػػت مراعاة ذالك كانتفػػػػػػػػػػػػػى إحلاؽ الضرر بادلسلػػػػػػػػػػػمُت ،فبل يضر اإلسبلـ أف سبارس غَت 

،  كلكن ال تكن خصما اكن مسيحيا أك إسرائػػػػػػػػػػيلي:"أتباعو شعائرىم ،ككما قاؿ زلمد الغزارل 
  5...."لئلسبلـ كنبيو كأتباعو تتمٌت ذلما لشر كتًتبص هبم الدكائر 

                                                           
1

 دراسة مقارنة بُت القانوف الدكرل حلقوؽ اإلنساف كمقاصد الشريعة –ادلشركعية كالصور –موفق طيب شريف   احلريات العامة .د 
  158ص  /2017 .1/دار الكتاب العريب ط/اإلسبلمية 

  من االتفاقية األكركبية حلقوؽ اإلنساف2الفقرة  /9 ادلادة 2
    2004 مارس 23 من ادليثاؽ العريب حلقوؽ اإلنساف تونس 30من ادلادة /1 الفقرة 3
موفق /د..دراسة مقارنة –ادلشركعية كالصور –احلريات العامة  * 392ص/14،جكاألسانيدالتمهيد دلا من ادلعاشل : ابن عبد الرب4

طيب شريف مرجع سابق 
  74 اإلنساف بُت تعاليم اإلسبلـ كإعبلف األمم ادلتحدة ص حقوؽ5
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     كفيما يلي ظلاذج من أقواؿ الفػػػػػػػػػػػػػقهاء يف ضماف حرية شلارسة الشعائر الدينية لغَت ادلسلػػػػػػػػػػػػمُت يف 
 نقل الطحاكم احلنفي إصباع ادلسلػػػػػػمُت –إذا انتفى ضررىم عن ادلسلمُت تقيدا .-أرض اإلسبلـ 

كأصبعوا على أنو ليػػػػس :"على حرية أىل الذمة يف أكل اخلنازير كاخلمر كغَته شلا ػلل يف دينهم ،فيقوؿ
لئلماـ منػػع أىل الذمة من شرب اخلمر كاكل حلم اخلنازير كازباذ ادلسػػػػػػػاكن اليت صاحلوا عليها ،إذا 

 1"كاف مصرا ليس فيو أىل اإلسبلـ أم يف ببلدىم اليت فيها الكثرة 
 :عدم التناسب   :المطلب الثالث 

من تعارض - األقليات -      نظرا دلا ربدثو إطبلؽ احلريات دلمارسات للناس كاجلمػػػػػػػػػػػػػاعات 
كتضارب يف مصاحلهم ،كانطبلقا من التعػػػػػػػػرض للضػػػػػػػػػػػػػرر بفعل ىذه احلػػػػريات خاصة إذا ما تعلق 

األمر منها جبانب األمن العاـ كالسكػػػػػػػػػػينة العامة  األمػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػومي ،كمراعػػػػػػػاة للحػػػػػػػػػػقوؽ كاحلريات 
 .كاآلداب العػػػػػػػامة .  العامػػػػػػػػػػة 

       كىذا ما يتجلى يف تلك القيود الػػػػػػػػػػػػػيت كضعتػػػػها القوانُت الدكلية ،اإلقليمية ، كالدساتَت الوطنية 
،لتنظيم ادلمارسات  الثقافية خصوصا دخل اجملتمع ،دبا ػلقق توازف ادلصاحل كاستقرار اجملػػػػػػػتمع كنفي 
ا للتعسف يف استمل احلق الذم قد يفضي فكػػػػػػػػػثػَت من األحياف إذل إحلاؽ الضرر  الضرر عنو كحدن
بالغَت ،فإظهار الدين أك ادلعتقد الذم يشمل صبلة من ادلمارسات تتجلى صػػػػورىا يف العبادات اليت 
تتمثل يف الطقوس كبناء أماكن العبادات ،كإظػػػػػػػػػػهار الرموز كاالحتػػػػػػػػػفاؿ باألعػػػػػػػػػػػياد ،كأياـ الراحة  

 ادلػػػػػبلبس كأغطية الرأس ،كاستعماؿ لغة زلددة ، ءكإظهار الشػػعائر ادلمثلة يف قواعد الغذاء ،ك ارتدا
ىػػػػػػػػػػػػذه ادلمارسػػػػات الثقافية مشركعة بنصوص القانوف الدكلية كاإلقليػػػػػمية يتم تقػػػيػػػػػػػػػػػػيدىا إذا مورست 

بطريقػػػػة تعسػػػػػػػػفية أك ذباكزت ضوابطها القانونية ادلشركعة ، فتمنع دلا ػلقق توزف ادلصاحل كاستقرار 
 .اجملتمع 

       فهذه األكلويات ال ؽلكن ربديدىا إال من خبلؿ فقو ادلوازنات الذم يستبُت بو تفاكت ادلصػػػػاحل 
كتفاكت ادلفاسد ككيف ترتب ادلصاحل كادلفاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بناء على ما بينها من تفػػػػػػػػاكت كلئن كاف ذلك يف 

الشك شاف الوقاية خَت من العبلج بل ىي أساسيػة 2."جانب التشريع فهو كذلك يف جانب التنػػػػػػػػفيذ
،شلا يعٍت أف ضباية النػػػػػػػػػػػػػظاـ العاـ من كل ما يتهدده دبػػػػػػػػػػػنع كمراقبة كل ما من شأنو اإلخبلؿ دبقتضػاتو 
أفضل كخػػػػػػػػػػػػػػَت من أسلوب الردع كالزجر لكل من أخل بالنظػػػػػػػاـ العاـ ،رغم تكامل األسلوبُت معا يف 

                                                           
  233/اختبلؼ الفقهاء ص:الطربم  1
2

 24ص / ـ2004/ ق1425ا ،/عبد اجمليد زلمد السوسوة فقو ادلوازنات يف الشريعة اإلسبلمية دار القلم للنشر كالتوزيع ط/د 
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كحدة اذلدؼ كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاية ،كذلذا تشيد ادلواثيػػػػػػػق الدكلية ك اإلقليمية بأعلية التنظيم ادلسبق حلدكد شلارسة 
  1.احلريات حىت يعرؼ األفراد مىت تنتهي  حرياهتم كتبدأ  شلارسة اآلخرين 

     فالعهد الدكرل للحقوؽ ادلدنية كالسياسية كضع قيػػػػػػػػػػػػػػودا للممارسة الدينيػػػػػة ،أنو ال يػجوز إخضاع 
حرية اإلنساف يف إظهار دينػػػػػػػػػػو أك معتقده ،إال للقيود اليت يفرضها القػػػػػػػانوف كالػػػػػػػػيت تكوف ضػػػػػػركرية 

حلمػػػػػػػػػاية السبلمة العامة أك النػػػػػػػػػػظاـ أك الصحة أك اآلداب العامة أك حقوؽ اآلخػػػػػػػرين كحرياهتم 
األساسػػػػػػػػػػية،أما ادليػػػثاؽ اإلفريقي  حلقوؽ اإلنساف كالشعوب فقد نصت فػقػػػػػػػػرتو الثامنة على أنو ال 

فمػػػػػػػػػىت  غلػػػػػػػػػوز تعريض أحد إلجراءات تقيد شلارسة ىذه احلريات إال دبا يفرضو القانوف كالنظاـ العاـ، 
تعارضت ادلصاحل  ك أطلـر شرط االنقياد للقػػػػػػػػػػػانوف فإف السػػػػػػػػػػػػلطة تتدخل حلػػػػػػػػفظ النظاـ داخػػػػػػػػػل 

 .اجملتمع بًتجيح ادلصلحة العامة  على اخلاصة أك تغليب الضرر العاـ على الضرر اخلاص موازنة 
 كغطاء الرأس، يعد من التنوع الثقايف لؤلقليات فإف شلارسػػػػػػػػػػػتها غلب م      فإذا كاف اللباس التقليد

أف يراع فيها االحتشاـ ، يف الببلد اإلسػػػػػػبلمية بالنسبة ألىل الديانة ادلسيحية ،فخركج األقلية يف 
  غَت  زلتشمة يف األعياد أك ادلناسبات خاصة يف فصل الصيف ،فأف ىذا يكوف سػػػػػػػػػػببا يف  ةالبلبس

 باآلداب األخبلؽ العػػػػػػػامة ،فيمػنع من ىػػذا التػػصرؼ كتقيػػػػػػػػػػػد ؿاضلبلؿ اجملػػػػػػػػػتمع ادلسلم كإال خػػػػػػػػػػػػبل
نفس الكبلـ يقاؿ عن قرع .حرية ادلمارسة الف مصلػػػػػػػػػحة حفظ اجملتػػػػػػمع أكذل من مصلحتهم  اخلاصة 

األجراس للكنيسة بأصوات صاخبة من غَت ضابط كقت ،اك يف مناسبات ك أعياد ادلسلمُت   بقصد 
التػػػػعدم على حرية ادلسلمُت ،أك نشر التنػػػػػػصَت كالصلباف ربت غطاء األكاشل الفػػػػػػػػػػخارية كاحللي فهذه 

كمسػػػػػػػػػػػاس حبرمة الدين فيػػػػػػػػػقدـ .ادلمارسػػػػػػػػات تؤدم بدكرىا إذل فتنة ادلسلمُت كأبنائهم عن دينهم 
 .    الضرر العاـ على الضرر اخلاص أك ادلصلحة العامة على اخلاصة

     أما يف اإلسبلـ فإف كانت القيود على احلرية الديػػػػػػػػػػػػػػنية ،فإظلا ترجع إذل رفع ما يًتتب على ىذه 
احلرية من إخبلؿ بالدين اإلسبلمي ،أك مساس حبرماتو كمشاعر أتباعو ،أك فتنة ادلسلمُت عن دينهم 

كفيػػػػما يلي ظلػػػػػػػػػػػاذج من أقواؿ الفقهاء يف ضماف حرية شلارسػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػعائر الدينية لغيػػػػػػػػػػػر ادلسلمػُت يف 
 .ارض اإلسبلـ 

 

                                                           
 كاحلضارة اإلنسانية العاـ على شلارسة احلريات دراسة مقارنة  كلية العلـو النظاـعلياف بوزياف  رسالة دكتورة اثر /الطالب 1

 174 ص 2006/2007/   جامعة كىراف اإلسبلمية
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إذا زنا أىػػػػػػػػػػػػل الذمة أك شربوا اخلمر فبل يعرض ذلم اإلماـ ،إال أف يظػػػػػػهركا ذالك :"      قاؿ مالك 
،فكل 1"يف ديار  ادلسلمُت كيدخلوف علػػػػػػػػيهم الضرر ،فيمنػػػػػػػػػعهم السػػػػػلطاف من اإلضرار بادلسػػػػػػػػػػػػػػلمُت 

ما يطلبو اإلسػػػػػػػػػػػبلـ من غَت ادلسلمُت أف يراعوا مشاعر ادلسلمُت كحرمة دينهم ،فبل يظهركا  شعائرىم 
كصلباهنم يف األمصػػػػػػػػار اإلسبلمػػػية ،كال ػلدثوا كنيسة يف مدينة إسبلمية دل يكن ذلم فيها كنسية من 

قبل ،كذلك دلا يف ،اإلظهار  كاإلحػػػػػػػػػػػداث من ربد للشػػػػػػػػػػػػػػػػعور اإلسبلمي شلا قد يؤدم إذل فتنة 
   2"كاضطراب 

كحبفظ نظاـ األمة كحفظ نظاـ العادل كاسػػتدامة صبلحو بصبلح ادلهيمن عليو شلثبل يف النوع    "
 داإلنساشل دبا يضبط تصرفات الناس يف شبكة العبلقات االجتماعية دبا ؽلنح  ك يعصم من التفا س

 3"كالتهالك
 

                                                           
 كزارة الشؤكف كاألكقاؼ اإلسبلمية 1679 /2 من ادلعاشل كاألسانيد طأ يف ادلوطاالتمهيد دل- :عمر بن عبد اهلل –ابن عبد الرب  1
  152/موفق طيب شريف ص/ د-احلريات العامة   *392ص/4ادلملكة ادلغربية ،ج.
  153ص/مرجع سابق  –  ىاادلشركعية كصور- احلريات العامة- موفق طيب شريف /د 2
 43/ ص –مرجع سابق -  رسالة دكتورة  اثر النظاـ العاـ على شلارسة احلريات علياف بوزياف 3
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:        الخاتمة

االختبلؼ سنة كونية ،كاختبلؼ ألسنػػػػػػػػػػػػػػػػتكم كألوانكم  اجملتمعات شعػػػػػػػػػػػوبا ك قبائػػػػػػل تعددت ثقافاهتا 
كأعرافها، ك خصائصها اللغوية كالدينية كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقية اليت تشكل عوامل مهمػػػػػػػػػػػػػػة لبنػػاء ثقافتها 

كشلارستها ،الذم ضمنتو ادلواثيق كادلعاىػػػػػػػػػػػػدات الدكلية  كالشريعة اإلسبلمية دكف سبييز بُت أقلية كأخرل 
، فهي حقوؽ إنسانية عامة تضمن سبػػػػػػػػػػػػػػػػتع األفراد هبا كاحلق يف احلياة كاحلق يف استعماؿ اللغة 

كالثقافة كشلارستها ،فادلواثػػػػػيق الدكلية دل تنص صراحة على حقوؽ األقليات إال يف حاالت نادرة كربت 
مسات خاصة سلتلفة دينينا أك اثنيا أك ثقافيا ،كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب كراء ذلك انتػػفاء كجود تعريف موحد صريح 

 .ذلذه الفئة من اجملتمع 

            لذا بات من الضػػػػػػػػػػركرم على الدكؿ ،أف تأخذ بعػػػػػػػػػػػُت االعتبار ما أقرتو ادلعاىدات الدكلية  
ألىل الذمة أك - كمواثيقها من حقوؽ لؤلقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كماضلتو الشػػػػػػػػػػػػػػػريعة اإلسبلمية من حقوؽ كحريات

فليس للدكؿ أف ربد من احلػػػقوؽ كشلارستها اليت ضمػػػػػػػػػػػػػػػػنها القػػػػػػػػػػػػػػانوف ككفلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها الشػػػػػػػػػػػػػػريعة - العهد
كبصورة أخص  احلقوؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثقافية اليت سبيػػػػػزىا عن باقي األقليات كاجملتػػػػػػػػمع رغم ادلفارقات يف ظركؼ 
معيشتها حسب األمصار ك األقطار كسياستها،كمػػػػػػػػػػػػػدل تأثَت ذلك على سبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األقلػػػػيات  دبمارسة 

 .حقوقها الثقافية كمطالبتهم بتلك احلقوؽ 

 :كعليو توصلت إذل صبلة من النتائج أعلها 

 .عجز اذليئات الدكلية إذل التوصل اذل تعريف زلدد كمدقق دلصطلحي األقلية كالثقافة1

  اختبلؼ األقليات باختبلؼ الصفات ادلنشئة ذلا2

 اإلسبلـ سابق إذل رعاية حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية اإلنساف كالبقاء على دينو كاف ال يكره على تركو كما ضبى حرية 3
 .العبادة كسبلمة دكرىا 

 قاىتماـ اجملتمع الدكرل دبسالة األقليات كضباية حقوقها على ادلستول الدكرل ك اإلقليمي ك اعتػػػػػػػػػػػػػراؼ4
 . ببعضها 

 التأكيد على مراعاة احلقوؽ الثقافية لؤلقليات من خبلؿ فتح ادلدارس اليت ربافظ على لغتهم 5
 .كتعليمها  ألبنائهم كإقػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة ادلهرجانات كفتح قنوات إعبلمية كمػػػجبلت ربظى دبورثهم الثقايف 
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 . فقهاء اإلسبلـ كملوكهم حرصوا على رعاية أىل الذمة كحراسة حقوقهم 6

 ضركرة تشجيع الدكؿ غلى االنضماـ إذل االتفاقيات الدكلية اليت توفر احلماية لؤلقليات كالسعي إذل 7
لبلنضماـ للعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهد الدكرل للحقوؽ ادلدنية كالسياسية للقػػػػػػػػػػضاء على أشكاؿ التمييز ككذا معاىدات 

 .خاصة حلماية األقليات الثقافية خصوصا

 : فيما يلية بعد سرد النتائج نعرج إذل التوصيات اليت توصلت إليها شلثل:التوصيات

 مطالبة الدكؿ كادلنظمات الدكلية على  ضركرة االتفاؽ على تعريف جامع مقبوؿ لؤلقليات غلمع 1
 صبيع األطراؼ 

 تأكيد تضمُت دستور كل دكلة على مبادئ أساسية كمبدأ  ادلساكاة كعدـ التمييز بُت األقليات  2
 .كضماف حقوقهم الثقافية على كجو اخلصوص 

   عدـ تقيد حرية ادلمارسات لؤلقليات  بدافع  مشركعة 3

 منح احلقوؽ اليت اقرىا اجملتمع الدكرل كنادت هبا اإلعبلنات اخلاصة حبقوؽ األقليات كتطبيقها  ك 4
 .أنشاء األدكات البلزمة ألداء ىذه ادلهمة 

عادليا - أىل الذمة- غلب اعتماد احلقوؽ اليت منحتها الشريعة اإلسبلمية لئلنسػاف فضبل عن5
 .كإقليميا

جعل األقليات يف صدارة األكلويات  للدكلة كفتح اجملاؿ دلمارسة ثقافاهتم كلغاهتم كشعائرىم الدينية 6
 .كذلك دبرافقها جبميع مكوناهتا  

 يتعُت على الدكؿ اإلسبلمية االلتزاـ بقواعػػػػػػػػػػػػػد الشريعة اإلسبلمية كاالحتكاـ بنصوصها طادلا أرادت 7
 . االستقرار كاألمن يف رلتمعها مهما اخػػػػػػػػػػتلفت أجناسهم أك أدياهنم أك ألواهنم كلغاهتم 

 ـ2019 مام 24 ق ادلوافق ؿ1441 رمضاف 19سبت بعوف اهلل كحسن عونو يـو 
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 قائمة المصادر والمراجع

 كتب الشريعة: أوال

 القرآف الكرصل بركاية حفص * 

 :  الحديث-أ-

  ق1403/ـ1933 دار إحياء الكتب 1 شعيب االرناؤكط كزىَت الساكسي سنن ابن ماجو ج1

 :التفاسير-ب -

  ق1385 دار الشرؽ 4السيد قطب يف ظبلؿ القرآف ج2

 السير -ج -

  دار الصحابة للًتاث بطنطا 1 ابن ىشاـ السَتة النبوية ج3 

  :المعاجم والمصطلحات:ثانيا

  1977 /11 ابن منظور لساف العرب دار إحياء الًتاث العريب بَتكت ج1-

  بَتكت 4 الفَتكزابادم قاموس احمليط دار العلم للمجتمع ج2-

  دار الفكر 1اضبد فرس زكرياء ابو احلسُت معجم مقاييس اللغة العربية ج3-

مكتبة –ادلعجم الوسيط .عبد احلليم منتصر عطية الصواحلي زلمد خلف اهلل اضبد . إبراىيم انس 4-
  2004الشركؽ الدكلية 

 ـ دار احياء 1/2001 ط9 زلمد بن اضبد بن األزىرم اذلركم ابو منصور هتذيب اللغة  ج5-
 الًتاث العريب بَتكت
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  كتب القانون:ثالثا 

 الشافعي زلمد بشَت قانوف حقوؽ اإلنساف مصادره كتطبيقاتو الوطنية كالدكلية منشة ادلعارؼ 1
 2003 /3/اإلسكندرية ط

  ـ 1900/ق1420الدار اجلػػػػػػػامعة .زلمد اجملدكب الوسيط يف القانوف العاـ بَتكت 2- 

   2013 /1/ زلمد ثامر حقوؽ اإلنساف االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية مكتبة الفيض ط3-

   1989 .2/ بَتكت دار العلم للمبليُت ج2/حقوؽ اإلنساف ط. زلمد شريف بسيوشل 4-

 دار الثقافة للنشر 1ط .2كاحلقوؽ احملمية ج. زلمد العلواف القانوف الدكرل حلقوؽ اإلنساف 5-
  2007كالتوزيع عماف األردف 

 ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر بَتكت 3ط  /1موسوعة السياسة ج. عبد الوىاب الكيارل 6-
1990  

ط دار الثقافة للنشر /علي زلمد صاحل الدبس كعلي زلمد ابوزياف حقوؽ اإلنساف كحرياتو د7-
  2005كالتوزيع عماف 

حقوؽ اإلنساف يف القانوف كالعبلقات الدكلية احملتويات كاآلليات دار علومة – قادرم حسُت 7-
  2008اجلزائر 

  ـ2010دار النهار للنشر بَتكت 1/رياض شفيق شيا حقوؽ األقليات يف ضوءالقانوف الدكرل ط8-

 (متخصصة)كتب دراسات مقارنة و:رابعا

  ـ1975 .1ج .4/البناء االجتماعي اذليئة العامة للكتاب ط.  اضبد ابوزياف 1-

 الكتاب ادلصرم القاىرة 1/ صباؿ الدين زلمد زلمود اإلسبلـ كادلشكبلت السياسية ادلعاصرة ط2-
مفهـو الثقافة يف العلـو االجتماعية  ترصبة قاسم ادلقداد من منشورات ارباد . دكشل كوش199213

  2002الكتاب العرب دمشق 
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مفهـو الثقافة يف العلـو االجتماعية  ترصبة قاسم ادلقداد من منشورات ارباد الكتاب . دكشل كوش3-
 2002العرب دمشق 

  2001دار ادلعارؼ اجلزائر 1/ط . زلمد الغزارل حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ 4-

 دراسة مقارنة بُت القانوف الدكرل – ادلشركعية كالصور –موفق طيب شريف احلريات العامة 5-
  2017 .1/حلقوؽ اإلنساف كمقاصد الشريعة اإلسبلمية دار الكتاب العريب ط

  .2002دار الفرقاف عماف . زلمد غنجور حقوؽ اإلنساف بُت الشريعة كالقانوف 6-

 . ق1424 الرياض 3مقدمات يف الثقافة االسبلمية ط7- 

 4/دمشق سوريا ط.ترصبة عبد الصبور شاىُت دار الفكر  . مشكلة الثقافة – ملك بن نيب 8-
1984 

اجلزائر . ادلؤسسة الوطنية للكتاب ق مفاىيم علم االجتماع الثقايف كمصطلحا ت– زلمد السويدم 9-
 . ـ1/1991

يف الثقافة يف الوطن العريب الوثائق الرئيسية العبلف . زلمد الرميحي  كاقع الثقافة كمستقبلها 10
  .1982 سبوز 26مكسيكو بشاف الثقافة 

  ـ2001 .10/أضواء على الثقافة االسبلمية مؤسسة الرسالة ط. نادم شريف العمرم 11 -

دط ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر بَتكت .ادلعجم النقدم لعلم االجتماع . سليم حداد 12-
1986  

ادلؤسسة اجلامعية للدراسات بَتكت .  عدناف السيد حسُت العبلقات الدكلية يف اإلسبلـ 13-
2006  

 عمر اضبد الفرجاشل أصوؿ العبلقات الدكلية يف اإلسبلـ دار اقرأ للطباعة كالًتصبة كالنشر 14-
 . برقيا اإلسبلمية 2682.ب .كاخلدمات اإلعبلمية مكتب اجلماىَت ص 

  .1/1432/2011/ط. علي بن يايف الشحوف مفهـو احلرية بُت اإلسبلـ كاجلاىلية 15-
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 -1/ عبد اجمليد زلمد السوسوة فقو ادلوازنات يف الشريعة اإلسبلمية دار القلم للنشر كالتوزيع ط16-
  ـ2004

 1960التطور الثقايف يف رلتمعنا االشًتاكي مكتبة القاىرة . فارسي خليل 17- 

 صاحل بن حسُت العابد حقوؽ غَت ادلسلمُت يف ببلد اإلسبلـ ككالة ادلطبوعات كالبحث 18-
 العلمي كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة بالسعودية 

  1993 سأغسط/ بَتكت آب 1/احلريات العامة يف الدكلة اإلسبلمية ط. راشد الغنوشي 19-

 .المعاىدات واالتفاقيات الدولية: خامسا 

  .1945 ديسمرب 10 اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف ادلؤرخ يف 1- 

  1948 ديسمرب16 العهد الدكرل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية ادلؤرخ يف 2-

  2004 مام 23 ادليثاؽ العريب حلقوؽ اإلنساف ادلؤرخ يف 3- 

  03/09/1953 االتفاقية األكركبية حلقوؽ اإلنساف 4- 

   22/12/1969االتفاقية األمريكية حلقوؽ اإلنساف كادلعتمد بتاريخ 5-

 1945 جواف 26 ميثاؽ األمم ادلتحدة ادلتحدة يف ادلؤرخ يف 6-

 الرسائل واألطروحات:سادسا

 الطاىر بن اضبد ضباية األقليات يف ظل الصراعات ادلسلحة بُت الفقو اجلنائي اإلسبلمي 1- 
كالقانوف الدكرل اإلنساشل دراسة مقارنة لنيل ماجستَت يف الشريعة كالقانوف جامعة احلاج خلضر باتنة 

2009/2010  

 الدكرل مذكرة ماسًت جامعة الشيخ العريب التبسي م  مسية بريك ضباية األقليات أماـ القضاء اجلنائ2-
2011/2012  
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علياف بوزياف رسالة دكتورة اثر النظاـ العاـ على شلارسة احلريات دراسة مقارنة كلية العلـو 3-
 2006/2007اإلنسانية كاحلضارة اإلسبلمية جامعة كىراف 

 صياد مرصل احلماية اجلنائية لبلقليات مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسًت قسم 4-
  2015/2016جنائي جامعة تبسو 

 قليل نصر الدين احلماية الدكلية لبلقليات رسالة ماجستَت يف القانوف الدكرل كلية احلقوؽ جامعة 5-
  ـ2002/2003اجلزائر 

خنيش  أحبلـ احلماية الدكلية حلقوؽ األقليات مذكرة النيل شهادة ادلاسًت يف احلقوؽ  قانوف دكرل 6-
   2015/2016عاـ كحقوؽ اإلنساف جامعة بسكرة 

غزكؿ زلمد حقوؽ األقليات يف ادلواثيق الدكلية كالشريعة اإلسبلمية مذكرة لنيل ماجستَت يف 7-
  2011/2012القانوف الدكرل جامعة سعيدة 

 المقاالت والدوريات :سادسا

مدخل اذل علم الثقافة اإلسبلمية رللة جامعة اإلماـ زلمد بن سعود .  عبد الرضباف الزبيدم 1-
 . ق1410زلـر  /02اإلسبلمية عدد 

جامعة البصرة رللة .احلقوؽ الثقافية لؤلقليات يف القانوف الدكرل العم . علي جبار كريدم 2-
  25/2017دراسات البصرة 

 :الموقع االلكتروني :سابعا

 – موقع – احلقوؽ الثقافية –الشبكة العادلية للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية -1
inlo@eslet.net. 

 عاتكة البوريٍت غَت ادلسلمُت يف اجملتمع اإلسبلمي مقاؿ من اكرب موقع عريب بالعادل 2-
ezehra.info.net                           

      

mailto:inlo@eslet.net
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 أ ادلقدمة
اإلطار أدلفاىيمي لدراسة مفهـو األقليات كادلقصود من احلقوؽ :المبحث األول

 الثقافية
6 

 6مفهـو األقليات  :ادلطلب األكؿ 
 7األقلية لغة :الفرع األكؿ  
 8األقلية اصطبلحا  :الفرع الثاشل 

 13ادلقصود من احلقوؽ الثقافية  :ادلطلب الثاشل 
 13تعريف احلقوؽ الثقافية لغة  :الفرع األكؿ 
 14احلقوؽ الثقافية اصطبلحا  :الفرع الثاشل 

 17مفهـو احلقوؽ الثقافية يف الشريعة اإلسبلمية :الفرع الثالث 
 18ادلطلب الثالث صور احلقوؽ الثقافية  

 19حق األقليات يف التمتع بثقافتها  :الفرع األكؿ 
 19احلق يف التوصل اللغوم  :الفرع الثاشل

 20احلق يف ادلمارسة الدينية  :الفرع الثالث 
 23المشروعية في ممارسة الحقوق الثقافية لألقليات :المبحث الثاني 

 23األدلة العامة :ادلطلب األكؿ 
 23يف القانوف الدكرل   :األكؿالفرع  

 26  اإلسبلميةيف الشريعة :الفرع الثاشل
 31األدلة اخلاصة  :ادلطلب الثاشل 

 31احلق يف التمتع بالثقافة اخلاصة   :األكؿالفرع  
 34احلق يف اإلعبلف عن الدين كشلارستو  :الفرع الثاشل

 35احلق يف استخداـ اللغة  :الفرع الثالث
 36 اإلسبلـادلمارسة الثقافية يف :ادلطلب الثالث

 37معاىدة صلراف  :األكؿالفرع 
 38معاىدة أىل القدس :الفرع الثاشل



 الفهرس
 

 

56 

 40الضوابط في ممارسة الحقوق الثقافية لألقليات :المبحث الثالث
 40مشركعية ادلمارسة :ادلطلب األكؿ 
 43امتناع قصد الضرر :ادلطلب الثاشل

 45ناسب ػػػػػػػػػػػعدـ الت:ادلطلب الثالث 
 48خاسبة 

 50 قائمة ادلراجع
 55 الفهرس

 57ادللخص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


