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 ومبدأ حیادیة الدولة  األقلیات في سوریا
 

 1د. نائل جرجس

 ملخص تنفیذي

تتعدد األقلیات في سوریا وتتنوع أثنیاً ودینیاً، وھذا ما یُفترض أن یشّكل غنًى ثقافیاً، غیر أّن سوء إدارة التنوع وغیاب  
دولة المواطنة سبَّب أرضاً خصبةً للتدخالت الخارجیة بأسم "حمایة األقلیات" أو لمساندة بعضھا، فضالً عن االنتھاكات  

ت التي تأخذ أبعاداً طائفیةً وعرقیةً. وقد أثّرت العوامل التاریخیة والسیاسیة والتشریعیة  الجسیمة لحقوق اإلنسان والنزاعا 
واالقتصادیة واالجتماعیة في أوضاع األقلیات وحّدة االنتھاكات التي تتعرض لھا ومدى اندماجھا. مع ذلك تعود أبرز  

ریا إلى تأثیر الدین واألبعاد الطائفیة على شكل أسباب تدھور أوضاع األقلیات واذدیاد االحتقان الدیني واألثني في سو
الدولة، من ناحیة، وھیمنة نظام استبدادي أیدلوجي عروبي على الحكم، من ناحیة أخرى. فقد أسھَم استمرار تدخل الدین 

وبالتالي  لة دومبدأ حیادیة الوتوظیفھ في السیاسة والتشریع، فضالً عن غیاب الحریات العامة والتعددیة السیاسیة إلى غیاب 
المواطنة الحاضنة للتنوع الدیني واألثني والقائمة على المساواة، وھذا ما أّدى الحقاً إلى تفّجر الوضع كما تشھد علیھ 

تسلّط ھذه الورقة الضوء على أبرز مظاھر غیاب دولة المواطنة في سوریا، السیما  . 2011الساحة السوریة منذ عام 
  العرب، من ناحیة أخرى.  ھ غیر المسلمین، من ناحیة، وغیرالتمییز القانوني الذي تعّرض ل

 
1أكادیمي سوري األصل/من أبناء بلدة مرمریتا، أكمَل دراستھ في كلیة الحقوق/جامعة دمشق قبل أن یلتحق بجامعة غرنوبل الثانیة/فرنسا إلتمام 

واألوروبي وشھادة الدكتوراة في حقوق اإلنسان بدرجة مشرف جًدا مع  دراساتھ العلیا، حیث حصَل منھا على شھادة ماجستیر في القانون الدولي
عربیة  العلمیة في مجالتونُشَر لھ كتابین والعدید من المقاالت  الدولیة المؤتمرات بالكثیر من لجنة المناقشة. شاركَ  كافة أعضاء تھنئة من

وأجنبیة. حّرر تقاریر واستشارات للعدید من المنظمات الحقوقیة غیر الحكومیة العاملة على منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا،  
في مجال حوار األدیان في جامعة جنیف.  كمدّرس جامعي في كلیة الحقوق/جامعة باریس الجنوبیة، وكذلك كباحث عملَ  كما  
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 قدمة م .١

التي تعّد من    ألقى التنوع الدیني والعرقي بظاللھ على مناحي الحیاة السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة والقانونیة في سوریا 
.  ھذا ویمكن التمییز بشكل أساسي بین األقلیات غیر المسلمة واألقلیات غیر العربیة.  2أغنى دول المنطقة العربیة باألقلیات 

یشّكل كورد سوریا أكبر أقلیة  ، حیث  على صعید التنوع األثني، یمكن أیضاً تقسیم األقلیات العرقیة إلى أكراد وغیر أكراد ف
، یتبع أغلبھم اإلسالم السني ومنھم من أتباع األقلیة الیزیدیة وقسم أقل من المسیحیین  3% من السكان10حوالي البعرقیة  

والعلویین. بینما یتبع بقیة المواطنین من المنتمین إلى أقلیات أثنیة غیر عربیة إلى تركمان وسریان وآشوریین. أّما على  
للتشریع    معن األغلبیة بتفسیرھ  یختلفون  نممأولھا    :ز بین نوعین من األقلیات الدینیة، فیمكن أیضاً التمییصعید التنوع الدیني

ن إلى غیر الدیانة اإلسالمیة كالمسیحیین والیھود والبھائیین. ومن  ی، وثانیھا المنتمییناإلسالمي كالشیعة والدروز واإلسماعیل
الذین یُجبرون    واألیزیدیین  محظور كشھود یھوا والبھائیینبین ھذه األقلیات الدینیة ما ھو معترف بھا بشكل رسمي وما ھو  

سوریا،    ھذا وتفرض.  4على االنتساب في أوراقھم الثبوتیة الشخصیة إلى الدیانات المعترف بھا بخرق واضح ألبسط حقوقھم 
تغییر الدین إلى غیر اإلسالم،    وتحظرعلى جمیع مواطنیھا،    وأحیاناً الطائفي  يالدیناالنتماء  كما بقیة دول العالم العربي،  

وفي ھذا أیضاً انتھاك واضح لمبدأ الحریة الدینیة الذي یشتمل بالضرورة على حریة اإلیمان أو عدم اإلیمان، حریة االنتماء  
. وفي  5أساس اإلنتماء الدیني  أو عدم االنتماء إلى دین أو طائفة معینة وبالتأكید حق تغییر الدین وعدم التعرض للتمییز على 

التمییز بین فئة أولى من ا  المؤمنین المتدینین سواء من المسلمین أو من غیر    المواطنینإطار عدم اإلیمان، یمكننا أیضاً 
ة  أنظم  علیھم  تقرضن إلى دیانة معینة؛ وبالتالي  یعلى أنھم منتم  عاملونیُ   ھمولكن  ،المسلمین، والفئة الثانیة من غیر المؤمنین

ویتبین مما أشرنا إلیھ أعاله تبعیة بعض المواطنین  .  ال یؤمنون بھا 6في مجال األحوال الشخصیةدینیة    قوانین و  تعلیمیة
یمكن أن نطلق علیھ   ما  ، األمر الذي یعّرضھ لنوعین من التمییز، أوالمسیحيألكثر من أقلیة في الوقت نفسھ كالكردي  

. وتطبّق  7التمییز المزدوج، على أساس الدین بصفتھ غیر مسلم وعلى أساس األثنیة التي ینتمي إلیھا بصفتھ غیر عربي
،  وبالتالي تُنتھك مبدأ حیادیة الدولة  سم دین األغلبیة وانتمائھم العرقي، تشریعات مبنیة على التمییز الدیني واألثني سوریا، بأ
 ھ أدناه. نكما سنبیّ 

 
أي  "بـ   8االتفاقیة الدولیة للقضاء علي جمیع أشكال التمییز العنصري  بحسب ما جاء في   "التمییز العنصري"یقصد بتعبیر

تمییز أو استثناء أو تقیید أو تفضیل یقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني ویستھدف أو 
االعتراف بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة أو التمتع بھا أو ممارستھا، علي قدم المساواة، في  یستتبع تعطیل أو عرقلة  

وتؤّكد العدید من  . 9"المیدان السیاسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي میدان آخر من میادین الحیاة العامة
 إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمین مییز كما ھو الحال في الصكوك الدولیة لحقوق االنسان على ضرورة استئصال الت

 
لدى    "شعور االنتماء"، ویرى فریق العمل المعني بحقوق األقلیات في األمم المتحدة بأن  "األقلیة "لمصطلح   محدد تعریف إلى الدولي القانون یفتقر 2

 Définition des minorités, Groupe de travail sur »األشخاص إلى أقلیة معینة أمٌر أساسيٌّ في تحدید انتسابھم إلى ھذه األقلیة.  
les minorités », document E/CN.4/Sub.2/AC.5/ 1996/WP.1, 14 février 1996, p. 5.   ،وبذلك تكون رغبة الشخص

ؤخذ على ھذا التعریف عدم إمكانیة تعمیمھ، والسیما في منطقة المشرق نیف االنتماء من عدمھ إلى أقلیة ما. ویُ بحسب ھذه التعریف، حاسمة لتص 
إلى اعتبارات الدول ولیس إلى شعور االنتماء ھذا. ویمكنفیالتي یعود التصنیف   من   مجموعة على  "األقلیة"إطالق مصطلح   عام بشكل ھا غالباً 

 ثقافیة، أو اجتماعیة أو عرقیة أو  لغویة  أكانت سواء صفات مشتركة، بینھم تجمع ما، دولة في مھیمن غیر سي سیا أو عددي وضع في األشخاص
برھان غلیون، المسألة الطائفیة ومشكلة األقلیات، المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، الدار العربیة  األقلیة، أنظر    تعریفإلخ. للمزید عن  
 ومابعدھا. 33، ص 2012بیروت، الطبعة الثالثة، للعلوم ناشرون، 

، متوفر  2009نوفمبر    /تشرین الثاني  26أنظر تقریر ھیومان رایتس ووتش، إنكار الوجود: قمع الحقوق السیاسیة والثقافیة لألكراد في سوریا،   3
  https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004على الرابط: 

ع في سوریة،    ،العرقیة والدینیة في سوریاللمزید عن المكونات   4 متوفر    ،20/06/2012،  مبادرة اإلصالح العربيأنظر حسان عباس، إدارة التنوُّ
 reform.net/ar/node/501-https://archives.arab :  على الرابط على

  كما تتبع ھذه الحریة حقوق مختلفة كممارسة الشعائر الدینیة وعقد االجتماعات الدینیة وبناء أماكن العبادة وترمیمھا، إلخ. 5
 على جمیع القضایا المتعلقة بالعائلة بما فیھا الزواج والطالق والحضانة والنفقة والمیراث.  األحوال الشخصیةتشتمل  6
 أنظرأدناه.  7
المتحدة   8 لألمم  العامة  الجمعیة  قرار  بموجب  واالنضمام  والتصدیق  للتوقیع  وعرضت  (د  2106اعتمدت  في  20- ألف  المؤرخ  كانون    21) 

 . 1965األول/دیسمبر 
   .االتفاقیةولى من المادة األولى من ھذه أنظر الفقرة األ 9
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دینیة ولغویة أقلیات  إثنیة وإلى  أو  قومیة  أقلیات  لعام    إلى  المادة  ف.  10)1992(إعالن األقلیات  الفقرة األولى من  تفرض 
على الدول "أن تتخذ، حیثما دعت الحال، تدابیر تضمن أن یتسنى لألشخاص المنتمین إلى أقلیات   من ھذا االعالن  ةالرابع

ممارسة جمیع حقوق اإلنسان والحریات األساسیة الخاصة بھم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمییز وفي مساواة تامة أمام  
المساواة أمام القضاء    إلىاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  العھد الدولي الخمن    14المادة  الفقرة األولى من  وتدعو  القانون".  

على أّن "الناس جمیعا سواء أمام القانون ویتمتعون دون أي تمییز بحق متساو في التمتع بحمایتھ"، كما    26وتؤكد مادتھ  
ن أو الرأي سیاسیا  توجب بأن یحظر القانون جمیع أشكال التمییز "ألي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدی

 أو غیر سیاسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غیر ذلك من األسباب".  
 
خاصة    االستبداد في المجتمعات العربیة،   أھم أسباب عرقلة الدیمقراطیة وانتشاریعّد غیاب المساواة بین المواطنین من  و

التمییز بین العدید من شرائح وفئات المجتمع وخاصة المسلم وغیر المسلم، المرأة  التي تتسم تشریعاتھا بتكریس  سوریا  
البعثي أو المنتمین إلى الطائفة   والرجل، العربي وغیر العربي وكذلك بین فئات أخرى كما ھو الحال بین البعثي وغیر 

یم العالي، وإن كان ھذا النوع األخیر من  العلویة وغیرھم من أتباع الطائفة السنیة كما في سلك الشرطة والجیش ومنح التعل
لھ من أثر  كان  لما    الذي شھدتھ سوریا إلى اندالع االنتفاضة الشعبیةالتمییز    وھكذا أسھمَ   .التمییز غیر مقنن في التشریعات

یز عن  على تغییب العدالة والشعور بالظلم لدى بعض شرائح المجتمع التي تتعرض للتمییز. وبالتالي ال تقل خطورة التمی
دولة المواطنة والقانون وتحقیق السالم المستدام    ء ، حیث الیمكن بناغیرھا من االنتھاكات الجسیمة والمختلفة لحقوق االنسان

 .  بشكل تام دون استئصالھ
 
النظام  واجھھا  یأھم التحدیات التي  ، كالدیتیة واألثنیة، فضالً عن احترام التعددیة  ستئصالھإمسألة مكافحة التمییز و  برز الیومت

فالبّد من إعادة صیاغة التشریعات المعمول بھا حالیًا  .  سوریاشھدھا  تستفرزه التغیرات السیاسیة الحالیة التي  السیاسي الذي  
لحقوق  مع مراعاة ما ورد في االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان وخاصة مبدأ عدم التمییز، وذلك من أجل تعزیز احترام ھذه ا

ستقّدم ھذه  .الثقافیةوالسیر قدًما نحو بناء دول دیمقراطیة مدنیة قائمة على مبدأ المساوة التامة بین مواطنیھا وعلى التعددیة 
  القسم) وغیر العربیة (ولاأل  القسممعالجة وضع األقلیات غیر االمسلمة (السیما من خالل  الدراسة تحلیالً للواقع السوري  

وقائمة   بانتقاد الوضع الراھن مع المطالبة بدولة وطنیة حاضنة لجمیع مكونات الشعب السوري الورقة) قبل أن نختم نيالثا
   . على المواطنة، السیما المساواة التامة بین مواطنیھا واحترامھم خصوصیتھم الثقافیة

  
  

 
المرة األولى التي یتم . ویذكر بأنّھا  1992كانون األول/دیسمبر    18المؤرخ في    47/135اُعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 10

د  بمجموعة من الحقوق األساسیة ألبناء األقلیات فإنھ یؤكّ فیھا اعتماد صك دولي خاص بحقوق األشخاص المنتمین إلى أقلیات. وإذ یقّر ھذا اإلعالن  
 .بنفس الوقت في مادتھ الثامنة على ضرورة تأمین المساواة في السیادة بین الدول، وسالمتھا اإلقلیمیة واستقاللھا السیاسي
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 السوریة الدولة غیر المسلمین في منظومة : القسم االول .٢

المسلمینسنعالج   الدستوري  وضع غیر  المكرّ تبیان  لننتقل بعدھا إلى    )١  .٢(  على الصعید  سة أبرز التشریعات الداخلیة 
 .  )٢ .٢ ( النتھاك حقوقھم والتمییز ضّدھم

 
 في الدساتیر السوریة  دینال ١ .٢

  درج ولم یُ   والدولة الدین بین  بوضوح  منھا أيٌّ  یفصل لم ف  ، من نصوص ذات طابع دیني الُمتعاقبة السوریّة الدساتیر لم تخلو
القائم على المساواة بین المواطنین، من ناحیة،  نون الوضعي  ابالقالسوریة األخیرة  یتراوح تأثّر الدساتیر  ف.  بھا علمانیة الدولة

  أو الدستور الحالي   1973تشتمل العدید من المواد الدستوریة، سواء أكان في دستور  ف .  ، من ناحیة أخرىالدینيالتشریع  بو
ینّص الدستورالسورّي الحالي، بنّص مماثل  وبما فیھا الدینیة.    العامة  التمتع بالحریات  لضمان، على نصوص  2012  لعام

وتكفل حّریّة القیام بجمیع شعائرھا على أن ال یُخّل ذلك   تحترم الدولة جمیع األدیان، أن"، على  1973تقریباً لدستور عام  
من الدستورالحالّي على أّن حّریّة االعتقاد مصونة وفقاً للقانون. ویبدو   42وتضیف الفقرة األولى من الماّدة    ".مبالنظام العا

ھذا النّص ضعیفا مقارنة مع ما ورد عن الحریة الدینیة في دساتیر دول عربیة أخرى كلبنان الذي ینّص دستوره في المادة 
 السوري الدستور  یضمن ال واألردني، اللبناني ینلدستوركل من ا ل وفي خالف  مطلقة″.حریة االعتقاد  ″ التاسعة على أن 

 الدیني.   التعلیم حّریّة
 
، للدولةاً  دین  اإلسالم   ، على أنّ ةالعربی  منطقةال ینّصا، وبخالف أغلب دساتیر ال  األخیرین   الدستورین السوریین  صحیح أنّ  

في نفس ھذه المادة   ینّصا أّن دین رئیس الدولة ھو اإلسالم. وكال ھذین الدستورین    كالھما تُشیر إلىالمادة الثالثة من    غیر أنّ 
إّن ھذه النصوص الدستوریة ذات المرجعیة اإلسالمیة لھا أكبر األثر في  .  "مصدر رئیسي للتشریع"على أّن الفقھ اإلسالمي  

 الدینیة ومبدأ المساواة في احترام الحق في الحّریّة فتؤثّر  غیر الُمسلمة، لألقلیات سیاسیةالمدنیة وال انتھاكات الحقوق تكریس
بین وغیر الُمسلمین بین وكذلك  الفقرات . وال11المرأة والرجل  الُمسلمین  بالشریعة الُمتعلّقة تتوافق  أو   اإلسالمیة بالفقھ 

ً  مّما المواطنین، بین المساواة مثل أخرى،  دستوریة أحكامٍ  مع للتشریع كمصدرٍ  وضعا ً   یخلق   في یؤثّر ُمعقّدا قانونیا
عن أحكام قضائیة متناقضة أحیاناً بحسب تفسیر القاضي وتوجھاتھ، السیما  ، ویسفر  البالد  في  تشریعي القضائّي وال االستقرار

،  197312السابق الذي صدر عام  ، كحال الدستور  الحالي  ویضمن الدستور السوري  ھذا  .في مجال األحوال الشخصیة
 والتنّوع الوطنیّة الوحدة على حمایة الدیباجة . وتؤّكد 33و    26و    19و    18وأیضا في المواد   دیباجتھ في المساواة مبدأ

وسیادة  وتكافؤ والمساواة االجتماعیة والعدالة اإلنسان وحقوق العاّمة والحّریّات الثقافيّ  والُمواطنة   القانون. الفرص 
في الفقرة الثالثة   33وتدعو المادة    .العاّمة الوظائف تولّي في  متساوون المواطنین فإنّ   26ب الفقرة الثانیة من الماّدة  وبموج

 أو اللغة أو األصل  الجنس أو بسبب ذلك في بینھم تمییز ال والواجبات، الحقوق حیث منكافة  المواطنین بین  المساواة إلى
المواطنین. وبالتالي یجب   الفرص بین تكافؤ مبدأ الدولة تكفل أن على الماّدة نفس من الفقرة الرابعة أوالعقیدة. وتنصّ  الدین

 كافة.   حظر التمییز بین المواطنین استناداً إلى ھذه النصوص الدستوریة بما یشمل استئصالھ أیضاً من القوانین
 

 
ة ونبذ التمییز على أساس اللون أو اللغة أو األصل  یُجمع الكثیر من المفكرین اإلسالمیین والكتّاب على أّن الشریعة اإلسالمیة تضمن حق المساوا 11

 الشریعة.   اإلثني، بینما تبقى قضیة عدم التمییز على أساس الدین والجنس مثار جدل ویسیر االتجاه الغالب على ترسیخ ھذا النوع من التمییز بمقتضى
 صیاغتھ أعیدت كما بالدستور السوري العمل تعلیقُ  جرى دوق  .الفرنسيّ  االنتداب ظلّ  في وذلك ، 1928العام في سوريّ  دستورٍ  أّول صدر 12

 الجمھوریة إقامة وبسبب المتكّررة، العسكریة االنقالبات ذلك في بما االستقرار السیاسي،  انعدام بسبب ، 1946االستقالل في العام بعد مّرات عّدة
ً  الفترة، لتلك نّصٍ  أھمَّ  1950 العام دستور ویبقى وجیزة. لفترة ومصر سوریة من كل والتي جمعت 1958 العام في المتّحدة العربیّة  لتبنّیھ نظرا

 ً  حقوق أحكامھ على تركیز وبسبب ، 1949العام من نوفمبر /الثاني تشرین من والعشرین السادس في التأسیسیة الجمعیة من طرف دیمقراطیا
ھذا بخالف ما یدعو إلیھ العدید من المثقفین   یومنا في  للتطبیق مناسب غیر فھو ، 1950 العام دستور أھّمیة رغم لكن  .الشعب وُسلطة المواطنین

، كما سنبینھ أدناه  في سوریة الُمسلمة وغیر العربیة غیر األقلیّات على تأثیرا  واإلسالم بالعروبة التزامھ یُشّكل أّوالً: عدیدة. ألسباب السوریین، وذلك
 التزامات یُكّرس  جدید دستور صیاغة الیوم ینبغي اإلنسان، وبالتالي لحقوق  الدولیة  المواثیق على سوریا مصادقة قبل وتبنّیھ  صیاغتھ جرت ثانیاً:

 الذي  القسريّ  االختفاء بینھا ومن الحاكمة، الدكتاتوریة ظلّ  في اإلنسان لحقوق انتھاكات ُممنَھجة سوریا في حدثت المواثیق، ثالثاً: بھذه سوریة
األجھزة تعقیداتھ من زادت استمرار وذلك الدستوريّ  المستوى على صونُھا ینبغي بعینھا حقوق ھنالك فإن لذا األمنیة، حصانة  انتھاكھا،   لمنع 

على    یجب أن ینسجم الدستور المقبل مع التطورات الحالیة التي تشھدھا سوریا بما یسھم بالترسیخ لعقد اجتماعي جدید بین السوریین یقومرابعاً:  
 صون حقوقھم وكرامتھم وتجنب تكرار األحداث المأساویة الحالیة.  
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مرعیة″، وذلك وبخالف  الشخصیة للطوائف الدینیة مصونة وفي مادتھ الثالثة على أن ″األحوال  أیضاً  ینّص الدستور الجدید  
الذي خال من ھكذا نّص. وجاء ھذا النّص لیعزز ما ھو معمول بھ في سوریا من ناحیة التعددیة الدینیة  1973دستور عام 

لزواج المدني. ففي سوریا، كما في العدید لسة  والتشریعیة في مجال األحوال الشخصیة، ولیعطل من إمكانیة اعتماد مؤس
من البلدان المجاورة، یوجد قوانین تنظیم أسرة ومحاكم خاّصة بكل من الُمسلمین والمسیحیین والدروز وخاصة في مجال  

 .  كما سنبینھ أدناه وآثارھما الزواج والطالق 
 

سمو   دأمب، السیما  13لقة بأھمیة شرعة حقوق االنسانلنصوص متع  البّد أخیراً من التأكید على أّن تضمین الدستور السوري
سیكون لھ أكبر األثر في إضعاف النصوص الدستوریة والتشریعیة األخرى المنضویة على  ،  القانون الدولي على الداخلي
ُ ھذا و.  14تمییز دیني بین المواطنین  ، بینما  15الداخليشیر بعض الدساتیر العربیة صراحة إلى سمو القانون الدولي على  ت

ال یعترف الدستور السوري الجدید، كحال السابق، بسمو المواثیق الدولیة و  تمنح دساتیر أخرى االتفاقیة الدولیة قوة القانون.
إلى العھد   الذي انضمت بموجبھ سوریا،  3المرسوم التشریعي رقم    ھذا وقد جعل.  16الُمصاَدق علیھا على القوانین الداخلیة 

وھو أمر غیر  ، ھذا العھد بمنزلة التشریع الداخلي.  1969نیسان/أبریل   21بالحقوق المدنیة والسیاسیة في    الدولي الخاص
كاٍف حیث تسمو االتفاقیة في ھذه الحالة فقط على القوانین السابقة إلقرارھا أّما القوانین الالحقة؛ فتلغي بنودھا عند التعارض  

تا  .بینھما بعد  بمقتضى المبدأ القانوني  فتُعدُّ القوانین الصادرة  الستبعادھا  مبرراً  معھا  ریخ إقرار المعاھدات والمتعارضة 
القائل بأّن أحكام القوانین الالحقة تلغي القوانین السابقة في حال التعارض بینھما. ھذا وقد أقّرت الغرفة المدنیة في محكمة  

تأسیساً على أن الدولة قد التزمت دولیاً بتطبیقھا، وإنما    النقض في أحد قراراتھا بأّن "المحاكم الوطنیة ال تطبق المعاھدات
باعتبارھا أصبحت جزءاً من قوانین الدولة الداخلیة. وإذا وجد تعارض بین أحكام المعاھدة وأحكام قانون داخلي، فإن على  

جد بعض القوانین التي . كما تو 17المحكمة الوطنیة أن تطبق أحكام المعاھدة الدولیة مرجحة حكمھا على القانون الداخلي" 
على  25یُشار فیھا صراحة إلى مسألة العالقة مع المنظومة الدولیة كما ھو حال القانون المدني السوري الذي تنّص مادتھ  

عدم سریان أحكام المواد السابقة أوالمخالفة لمعاھدة دولیة نافذة في سوریا، إضافة إلى أن قانون أصول المحاكمات في  
منھ على أن: "العمل في القواعد المتقدمة ال یخل بأحكام المعاھدات المعقودة والتي تعقد بین    311المادة    سوریا قد نّص في

 سوریة وغیرھا من الدول في ھذا الشأن." 
 
 غیر المسلمین والتشریعات السوریة ٢ .٢ 

، كالتجاریة والمدنیة الوضعیة  القوانینكحال بقیة دول المشرق العربي، تتسم المنظومة التشریعیة السوریة بوجود العدید من  
سكسونیة والسویسریة   -والجنائیة، ذات األصول األجنبیة. فھذه المنظومة القانونیة شدیدة التأثّر ببعض التشریعات األنجلو

نّصت العدید من قوانین سوریا على المساواة بین المواطنین دون تفرقة على أساس الدین  بالتالي  .و18والفرنسیة واأللمانیة
ذلك،   مع  البحتة.  الدینیة  الدولة  نظام  في  اعتماده  یمكن  الذي ال  األمر  الجنس،  لھاإلسالمي  فقھال  دّ عیأو  لما  مكانة    ،  من 

ا  یتوجبأحد أركان النظام العام في سوریا وبالتالي    دستوریة، التفسیر    شعائر األدیان معلحریة الدینیة وممارسة  توافق 
ل التوحیدیة  وھكذا.  فقھال  اھذ التقلیدي  األدیان  لغیر  الترخیص  أو  اإلسالمي  الدین  بغیر  التبشیر  في    الیجوز  بھا  المعترف 

 
̎عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثیقھا واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    اللبناني على أّن لبنان الدستور دیباجة نصُّ ت 13

 . 1990وقد تّم إدراج ھذه الفقرة بموجب التعدیل الذي طرأ على الدستور عام  .  "اءوتجسد الدولة ھذه المبادئ في جمیع الحقوق والمجاالت دون استثن
أن تترافق عبارة "الدور الدیني للشریعة أو للفقھ" في الدساتیر بنصوص متعلقة    ستورینبغي من أجل الحدّ من تأثیر النصوص الدینیة على الد 14

ة یتّم إعمال  بحقوق االنسان، كأن یُنّص على أّن "تُشّكل المبادئ الُمشتركة بین الشریعة اإلسالمیة وحقوق اإلنسان مصدراً للتشریع"، وفي ھذه الحال
 ة. ھذه المبادئ في حال عدم تعارضھا وحقوق المواطن

"الحقوق السیاسیة لإلنسان في الدساتیر العربیة"، في: حقوق  الصادق شعبان،  أنظر على سبیل المثال دستور المملكة المغربیة. أنظر أیضاً،   15
  .165-164ص  ،1989االنسان: دراسات تطبیقة عن العالم العربي، المجلد الثالث، دار العلم للمالیین، بیروت، 

 104و    71السوري بالتطرق في مواده إلى صالحیة مختلف األجھزة الحكومیة في المصادقة وإقرار المعاھدات. أنظر المواد  یكتفي الدستور   16
  . 2012من الدستور الحالي لعام  107و   75والمواد  1971من دستور عام 

. أنظر التقریر الدوري 1981لعام    053منشور في مجلة "المحامون" ص    1980كانون األول/دیسمبر    21، تاریخ  366/1905قرار رقم   17
. كما تؤّكد 39، الفقرة  2004تموز/یولیو    CCPR/C/SYR/2004/3  ،5الثالث، الجمھوریة العربیة السوریة، اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان،  

خلي أمام لجان األمم المتحدة، كما أقّره  مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداالحكومة السوریة، كغیرھا من الحكومات العربیة، باستمرار على  
للجنة مناھضة التعذیب. ومع ذلك ینبغي التشكیك بالمصداقیة    44، أثناء الجلسة  2010صراحة وزیر العدل السوري، في الرابع من أیار/مایو  

 .  النظام السوريتكبھا ر یوبعنصر حسن نیة في التطبیق على المستوى المحلي، والسیما في ظّل االنتھاكات واسعة النطاق التي 
 50، ص  1981دار النھضة العربیة، القاھرة،   أنظر عبد الرازق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء األول، الطبعة الثالثة، 18

 .ومابعد
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، السیما رئاسة الجمھوریة كما  كما یتعرض غیر المسلمین للتمییز في تبوء بعض المناصب الریادیة في الدولة  .االسالم
 ذكرنا أعاله. 

 
تُدخل في  . و19السوري اإلرث الثقافي لألقلیات الدینیة غیر المسلمة بما في ذلك تاریخھم ولغتھم  النظام التعلیميیتجاھل  

في  ،  ي أو المسیحيتبعیة التالمیذ إلى كل من الدین األسالممادة التربیة الدینیة اإللزامیة التي تختلف بحسب    النظام التربوي
  غیر المسلمین یتلقى  ف،  وترتبط األنظمة التربویة أیًضا بشكل وثیق بالدین اإلسالمي.  غیر التوحیدیة  ظّل تجاھل أتباع األدیان

تُشیر باستمرار إلى التعالیم اإلسالمیة، وتتضمن آیات  التي    لتاریخ واللغة العربیةا تربیة ذات میول إسالمیة من خالل مواد  
تدریسھا وتحفیظھا إلى الطالب بصرف النظر عن دینھم. كما تُبرز كتب التاریخ الفتوحات اإلسالمیة بصورة   تم قرآنیة ی

على التعایش الدینيإیجابیة، وفي المقابل تظھر سلبیة الحروب الصلیبیة ونكبتھا على األمة اإلسالمیة . ، مما یؤثّر سلبیاً 
ن مراًرا أثناء سردھم لتاریخ الحروب الصلیبیة، ویستخدمون بعض العبارات ذات ویُشیر مؤلفو ھذه الكتب إلى المسیحیی

ویُدّرس في كلیات الحقوق والقانون إعجاز القرآن وجانبھ الروحي،   ."عدو هللا"  و  "كافر"النزعة اإلسالمیة المتطرفة، مثل  
ھو فقط الجانب القانوني    -من بینھم غیر مسلمین  -ویتم تحفیظ اآلیات القرآنیة غیبًا، في حین أن ما یعني الطالب كقانونیین  

 .20في مجال األحوال الشخصیة بشكل خاص للدین اإلسالمي والمطبّق
 تعدد ف  سوریا.  غیر المسلمین فيأبرز أوجھ التمییز ضّد  المستقاة من الدین،    ،تشتمل منظومة األحوال الشخصیة السوریة

یھود شرائعھم الدینیة الخاصة ق على المسیحیین والیُطبّ تبعاً لالنتماء الدیني للمواطنین، حیث  تشریعات األحوال الشخصیة  
 یة الدرزأتباع الطائفة  ن للتشریعات المستقاة من الشریعة اإلسالمیة، وھناك أیضاً قوانین خاصة بمی، بینما یحتكم المسلبھم

لتشریعات، تتنوع المحاكم الدینیة بحسب تبعیة المواطنین الدینیة والطائفیة، فتوجد المحاكم  باإلضافة إلى ھذه افي سوریا.  
للمسلمین.   والشرعیة  للدروز  والمذھبیة  للمسیحیین  قوانین  الروحیة  على  الشرعیة  والمحاكم  اإلسالمیة  الشریعة  تھیمن 

عندما یكون  للدروز    والمذھبیةللمسیحیین    الكنسیةیتم تقیید واستبعاد اختصاص المحاكم  واختصاص المحاكم غیر المسلمة. ف
. فاالختصاصات الممنوحة للمحاكم غیر  21ینعقد حینھا االختصاص للمحاكم الشرعیةحیث  أحد أطراف الدعوى مسلماً،  

، في حین  22من قانون األحوال الشخصیة السوري   308التتضمن سوى بعض القضایا المحددة بموجب المادة    الشرعیة
مثل النیابة عن القاصرین والحجر على السفیھ والمجنون    غیر المسلمینالنظر حتى بقضایا    سلطةیكون للمحاكم الشرعیة  

  .23وذي الغفلة، واإلرث والنسب ونفقة األقارب 
من قانون األحوال   48الزواج بمسلمة وذلك بمقتضى المادة    لغیر المسلم، بینما الیحق  بكتابیةسلم عقد قرانھ  ھذا ویجوز للم

عتبر األطفال المولودون عن عالقة  تو  الشخصیة السوري التي تنّص صراحة على أّن زواج المسلمة بغیر المسلم باطل
أتباع الطائفة الدرزیة للسماح لھم بعقد    .مماثلة غیر شرعیین كما تفرض المحاكم السوریة الشرعیة تغییر المذھب على 

شھدت العدید من االجتھادات القضائیة تمییزاً ضد المرأة المسیحیة في حال نشوب خالف  قد  والزواج مع الطرف المسلم.  
و منھا  الحضانة  تُنزع  حیث  األطفال،  حضانة  بخصوص  المسلم  زوجھا  دیناَ"مع  الوالدین  "ألشرف  . وفي حال  24تُعطى 

للدیانة اإلسالمیة، فأطفالھ یتبعون دیانتھ الجدیدة تلقائیا، وتُسقط الحضانة عن الطرف   غیر المسلمیناعتناق أحد الزوجین  
األبوین  "إلحاق الولد بدین أمھ وھو اإلسالم ألنھ أشرف   بـالمسیحي في حال إسالم زوجھ. فقررت المحكمة الشرعیة بدمشق  

. كما یتبع األطفال 25دیناً (....)"، كما اعتبرت بأن الزواج باطل وطالبت بتفریق الزوجین واعتبار معاشرتھم غیر شرعیة
المولودون من أب مسلم وأم كتابیة إلزامیاَ للدیانة اإلسالمیة، حتى فیما إذا كان ذلك یخالف إرادة األھل الذین ال یستطیعون 

 
 .  1967أنظر أدناه بخصوص تأمیم المدارس المسیحیة في العام  19
، 2018أغسطس  /آب  24،  جیرون للمزید، أنظر نائل جرجس، األنظمة التعلیمیة في المشرق العربي ومستقبل التعددیة الدینیة والدیمقراطیة،   20

  https://geiroon.net/archives/132909متوفر: 
 . 1954آب/أغسطس  17، تاریخ 266أنظر قرار محكمة النقض السوریة رقم  21
 . 1953سبتمبر /في أیلول 59صادر بالمرسوم التشریعي رقم  22
لبعض الطوائف ال من قانون األحوال الشخصیة السوري.تجدر اإلشارة بأنھ قد ُسمح  535أنظر المادة   23 مسیحیة تطبیق تشریعات غیر  مؤخراً 

، وضعي 1949أیار/مایو    18والصادر بتاریخ    84إسالمیة، السیما قي مجال المیراث. ھذا وعلى الرغم من أّن القانون المدني السوري، رقم  
الورثة، وتحدید أنصبائھم في  إلى أّن "تعیین    836بأغلبھ، فقد ورَد فیھ ذكر للشریعة اإلسالمیة في بعض مواده. فتُشیر الفقرة األولى من المادة  

 876مادة اإلرث، وانتقال أموال التركة إلیھم، تسري في شأنھا أحكام الشریعة اإلسالمیة والقوانین الصادرة في شأن اإلرث واالنتقال". وتُضیف ال
تسري النصوص    -1ألولى منھ على أّن: "بأنّھ : "تسري على الوصیة أحكام الشریعة اإلسالمیة والقوانین الصادرة في شأنھا". كما تنّص المادة ا

تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا أو في فحواھا.   التي  القاضي 2التشریعیة على جمیع المسائل  ـ فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ، حكم 
الطبیعي وقواعد العدالة".. وتضیف   بمقتضى مبادئ الشریعة اإلسالمیة، فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، وإذا لم یوجد، فبمقتضى مبادئ القانون

 بأنھ : "یسري في شأن المفقود والغائب األحكام المقررة في قوانین خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشریعة اإلسالمیة".  34المادة 
 .  301 ، قرار244الغرفة الشرعیة، أساس   -1981نیسان/أبریل لعام  6أنظر على سبیل المثال قرار محكمة النقض السوریة في  24
 . 2000تشرین األول/أكتوبر   18بتاریخ  104، رقم قرار 2205قرار رقم أساس  25
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دیانة أخرى غیر اإلسالم ألوالدھم  تربیة  26اختیار  الزوجان  یختار  أن  . وبالنتیجة، الیمكن في إطار ھكذا زواج مختلط 
انتھاك لبعض بنود  أوالدھھم في غ الدین اإلسالمي أو اختیار نظام تعلیمي غیر إسالمي لھم في المدارس، وذلك في  یر 

 .  27الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان وخاصة اتفاقیة حقوق الطفل 
 

أو    المسیحیةدیانة أخرى ك  اعتناق االسالم، بینما الیجوز للمسلم اعتناق  مكن لغیر المسلمكحال أغلب دول العالم العربي، ی
القیود التي تعرفھا بقیة الدول اإلسالمیة في  بعض  عن اإلسالم في سوریا إلى    "نیالمرتد " یتعرض  و.  الدرزیة أو البھائیة

التغییر العودة إلى دینھ األصلي، كما  ر دینھ لإلسالم أو یُفرض علیھ ھذا  الذي یغیّ   لمسیحيوالیحق ل.  28ةالعربی  المنطقة
. ومع ذلك تختلف األحكام القضائیة بحسب المحكمة أو 199129تؤكده الفتوى الصادرة عن مفتي دمشق السابق في العام  

دعوى حسبة إلبطال وثیقة    بحسب مزاج القاضي طالما أّن التشریعات فضفاضة وتحتمل التأویل. وفي إطار ذلك، أقیمت 
المسیحي الدیانة بحجة أنھ لم یسلم عن عقیدة إنما لغایة شخصیة ھي الزواج من امرأة مسلمة،  30المدعي علیھإشھار إسالم  

المحفوظ لدى   المذكورة في السجل  بالموافقة على إبطال وثیقة اإلشھار وتدوین ذلك على أصل الوثیقة  فقضت المحكمة 
المختص بتدوین مضمون ھذا اإلبطال على قیود المدعى علیھ دیوان المحكمة الشرعیة بدمشق وإلزام أمین السجل المدني  

ق عن زوجتھ المسلمة وال یستطیع بذلك االستفادة . وبالتالي عاد المدعي علیھ إلى دینھ المسیحي وفي ھذه الحالة یفرّ 31أصوالً 
المحكمة د قرار  یؤكّ ة أخرى،  من المزایا التي یمنحھ إیاھا الدین اإلسالمي وقد تحرمھ منھا قوانینھ الكنسیة. وفي قضیة حسب

، عدم قبول عودة المسیحي المتأسلم إلى دیانتھ األصلیة وتأكید رّدتھ.  28/6/2012الشرعیة الثالثة بدمشق، الصادر بتاریخ  
، وقضى بثبوت رّدة "لعدم وجود مبرر إللغائھا"فقد رفض القاضي الشرعي في ھذه المحكمة إبطال وثیقة إشھار إسالم  

المدعى علیھ عن اإلسالم بعد أن تحقق من استمراره بممارستھ للشعائر الدینیة المسیحیة. وفي قرار الحكم تّم إلزام أمین 
من كلمة إسالم الموجودة على    Xالسجل المدني المختص في مصیاف "بوضع إشارة   على حقل دیانة المدعى علیھ بدالً 

ن". وبالتالي وعلى خالف القرار األول، جرى في ھذا القرار األخیر معاقبة المتأسلم وتركھ من  خانتھ واعتباره غیر ذا دی
ً  مطبق غیر المرتد  قتل"لھ، حیث أّن  كقصاص دین دون  .  32" في سوریا، وھو ما أشار إلیھ صراحة قرار الحكمحالیا

 
تحرم المرأة الكتابیة أو األوالد المختلفین بالدیانة  ا  ، كم33وتجدر اإلشارة إلى رفض المحاكم الشرعیة قبول شھادة غیر المسلم

، ب من قانون االحوال الشخصیة السوري الذي أشار 246  المادةبأحكام    وذلك عمالً مع مورثھم من حقھم في المیراث،  
التعددي في مجال األحوال  من المؤكد أن ھذا النظام    . ھو من موانع االرث صراحة إلى أّن اختالف الدین بین المسلم وغیره 

لالشخصیة یضمن استقاللیة تشریعی اة وقانونیة  ویُ بعض  المسلمة  غیر  الشریعة اإلسالمیة في شؤون جنّ لفئات  بھم تطبیق 
ى حقوق حّریّة  ب انتھاكات لمبدأ المساواة بین الُمسلمین وغیرالُمسلمین وبین النساء والرجال إضافة إلأسرھم، و لكنھ یسبّ 
والفكر و بھا .  الضمیراالعتقاد  المؤمنین  غیر  على  الدینیة  التشریعات  كتطبیق  عدیدة  النظام  ھذا  مساوئ  كالعلمانیین    إّن 

 ً للطائفیة   یُضاف إلى ذلك ما تسببھ ھذه التشریعات الدینیة من تكریٍس   .والمنتمین إلى أقلیات دینیة غیر معترف بھا رسمیا
الدولة الواحدة   مواطنياطنین، وكذلك تفكك المجتمع نتیجة لتطبیق قوانین مختلفة على  ولھیمنة المؤسسات الدینیة على المو

 الستقرار القانوني.   ازعزعةً بمما یتسبب 

 
من   124في المادة    جاءَ وقد    الصریح، یُلَزم القاضي بالرجوع إلى أحكام المذھب الحنفي المقنّنة في كتاب قدري باشا.  القانوني  غیاب النصّ   إنّ  26

 . "األوالد الذین یولدون للمسلم من الكتابیة ذكوراً كانوا أو إناثاً یتبعون دینھ"كتاب قدري باشا: 
 .كما أّكدت بنود ھذه االتفاقیة على ضرورة إعطاء مصلحة الطفل األھمیة القصوى  من االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل. 14أنظر المادة  27
شرق العربي" الیعني على اإلطالق فرض أو تحدید ھویة عربیة عامة لھذه المنطقة الغنیة بمكوناتھا غیر العربیة. مإّن استخدام مصطلح "ال  28

 منطقة كإیران وتركیا. ھذه المن  األخرى وبالتالي یستثني بعض الدول غیر العربیة فیُشیر ھذا المصطلح إلى دول المشرق ذات الغالبیة العربیة، 
. للمزید من التفاصیل راجع محمد زھیر عبد الحق،  1991فر غبشوقة في شھر تشرین الثاني/نوفمبر  صصدرت ھذه الفتوى عن الشیخ أحمد   29

 .40، ص 1994، دمشق، دار المجدالدلیل الشرعي للقاضي والمحامي، 
 بدمشق. األول الشرعي القاضي عن الصادرة 1999تشرین األول/أكتوبر  14 تاریخ  148رقم اسالم  اشھار وثیقة 30
 . 5153عن المحكمة الشرعیة االولى بدمشق في الدعوى أساس رقم  26/5/2003الصادر بتاریخ  482أنظر القرار رقم   31
 . ، قرار غیر منشور28/6/2012، بتاریخ  652قرار ، 6782المحكمة الشرعیة الثالثة، دعوى حسبة، أساس  32
، برفض سماع شھادة المسیحي في قضیة رّدة شخص مسیحي آخر 2012المحكمة الشرعیة الثالثة بدمشق ذلك عندما قررت، عام  فقد رفضت  33

الثالثة، دعوى حسبة، أساس  . أنظر  عن اإلسالم ، قرار غیر منشور. ھذا وینّص 28/6/2012، بتاریخ  652، قرار  6782المحكمة الشرعیة 
یشترط في صحة عقد الزواج حضور شاھدین رجلین،   "1-على مایلي:  38، في مادتھ 2009مشروع قانون األحوال الشخصیة، المعلّق منذ عام 

  .في زواج المسلم بالكتابیة حین الضرورة، عاقلین، بالغین، سامعین اإلیجاب والقبول، فاھمین المقصود بھما  أو رجل وامرأتین مسلمین، أو كتابیین
تجوز شھادة الذمي إذا كانت الزوجیة كتابیة، حین الضرورة ولكن ال یثبت الزواج إذا    -3  .تجوز شھادة أصول وفروع الزوجین أو أحدھما  -2

 ."دتھ الكتابیةجحده الزوج المسلم، ویثبت إذا جح 
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 ةمنظومة الدولة السوریغیر العرب في : القسم الثاني  .٣

الدول العربیة األخرى كمصر والسعودیة. یبقى تأثیر الدین اإلسالمي على منظومة الدولة السوریة قلیالً فیما اذا قارناه مع  
للنظام السوري إلرتباطھ بالطائفة العلویة التي تترّكز السلطة بشكل أساسي بأیدي المنتمین    "الالدیني"التوجھ  ھذا  یعود  و

،  یین٪ من المواطنین السور12. ھذه األقلیة، التي تتبع أو تُلحق نفسھا بالمذھب اإلسالمي الشیعي، تشّكل حوالي  34إلیھا
لذلك عمَل   حیث ینتمي غالبیة مواطني سوریا إلى اإلسالم السنّي.  استمداد شرعیتھا بالحكم من أساس دیني  یصعب  وبالتالي
للدولة السوري  النظام   النزعة اإلسالمیة  أ،  35على استبعاد  العربیة یدلوجیة  على حساب تأصیل  إلیھا    القومیة  التي جذبت 

األقلیات الدینیة غیر المسلمة، السیما المسیحیین العرب الذین أسھموا في التأصیل للفكر القومي العروبي الذي أسفر عن  
  ) ٣.١(  دساتیر سوریا المتعاقبة   وضع غیر العرب في   السابق، سنسلّط الضوء على  قسمالكحال  .  36تراجع التأثیر اإلسالمي

  .)٢ .٣( تبیان القوانین والمراسیم ذات الصلة على مستوى التشریعات الداخلیةقبل أن ننتقل إلى 

 الدساتیر السوریةفي   العروبة ٣.١
تأثیر العربیة أو  یعود  المراحل    القومیة  الدولة السوریةالعروبة إلى  لتأسیس  فقد األولى  المملكة  "ب  1920میت عام  سُ   ، 

العربیة الملكتي  لا  ،"السوریة  األول ترأسھا  وقتھا   فیصل  األتاسي  وقام  في  بھاشم  المنعقد  السوري  المؤتمر    6ترأس 
"، دون اإلشارة إلى العربیة لغة رسمیة"  بأنّ   مادتھ الثالثة  تضمن فيمشروع دستور    حیث أعدّ آذار/مارس من نفس السنة،  

الذي اقتصر    1930وقد شھدت فترة االنتداب الفرنسي اعتماد دستور عام    .37 كالكردیة أو السریانیة  األخرىسوریا  لغات  
الذي   ،195038دستور عام  ، غیر أّن  من دون إطالق صفة العربیة على الدولة الناشئة  "على ذكر "الجمھوریة السوریة

أّما المادة األولى  (...)". على العبارة التالیة "نحن ممثلي الشعب السوري العربي مرتین  تھمقدمفي ، نّص أعقب االستقالل 
 ُ فت المادة منھ،  وتعتبر  العربیة"  األمة  من  جزء  السوري  "الشعب  وأّن  دیمقراطیة"  عربیة  جمھوریة  "سوریة  أّن  إلى  شیر 

دون   الرسمیة،  اللغة  ھي  العربیة  بأّن  في    ذكرالرابعة  العروبي  القومي  األیدیولوجي  الطابع  یبرز  كما  األخرى.  اللغات 
المتعلقة بقسم الیمین من طرف رئیس الجمھوریة    75، ومنھا ما جاء في المادة  1950دستور عام    نصوص متعددة من 

   ."ةالذي یجب أن یلتزم فیھ بالعمل "على تحقیق وحدة األقطار العربی
 

ع صھري ودمجي لكافة قاطني ھذه المنطقة في الدساتیر التي اعتمدت الحقاً  وأفكار القومیة العربیة كمشر  استمرت ھیمنة
جاءت العروبة وعربیة المتحدة".  عھد الوحدة مع مصر، وإعالن "الجمھوریة الفترة االنقالبات العسكریة وأیضاً في  إبان  

، الذي قادتھ مجموعة  "من آذارثورة الثامن " على إثر االنقالب العسكري، المعروف باسم 1963عام  في أشد أوجھھا بعد 
  ت من الضباط البعثیین والسیما الرئیس الراحل حافظ األسد. فاعتمدت ھذه السلطة الجدیدة بعض الدساتیر المؤقتة التي ھیمن

، أي 2012والذي استمر العمل بھ حتى عام   1973كان آخرھا دستور عام  ، علیھا أفكار حزب البعث العربي االشتراكي
مواد یدلوجیا الحزب الحاكم العدید من  طبعت إف  .سلطة األسد   م من تاریخ انطالق االحتجاجات الشعبیة ضدّ لى ما بعد عاإ

، السیما المادة األولى التي اشتملت على مصطلحات "عروبیة" عدیدة منھا "دولة اتحاد الجمھوریات  1973دستور عام  
مادتھ    طاحتسوري"، "الوطن العربي"، "االمة العربیة". كما أالقطر العربي ال "الجمھوریة العربیة السوریة"، " العربیة"،

بنّصھا صراحة على أّن "حزب البعث العربي االشتراكي ھو الحزب القائد في المجتمع    ممكنة  تعددیة سیاسیة بأیة  الثامنة  
 ".والدولة ویقود جبھة وطنیة تقدمیة تعمل على توحید طاقات جماھیر الشعب ووضعھا في خدمة اھداف االمة العربیة

ربي قومي اشتراكي علمي التفكیر  من ھذا الدستور، "إلى انشاء جیل ع  21ویھدف نظام التعلیم والثقافة، بحسب المادة  
الوحدة والحریة واالشتراكیة   النضال من اجل تحقیق اھداف امتھ في  بتاریخھ وارضھ معتز بتراثھ مشبع بروح  مرتبط 

بأن "الثقافة القومیة االشتراكیة اساس بناء المجتمع العربي االشتراكي الموحد وھي تھدف الى   23وتعتبر المادة   (....)".

 
 مع ذلك تجدر اإلشارة إلى معارضة الكثیر من العلویین للنظام السوري مثل منذر ماخوس ووجدي مصطفى وحسان عباس.  34
لتمییز  فلم تنّص دساتیر سوریا في ظّل حكم األسد على أّن االسالم دین الدولة، بخالف أغلب الدساتیر العربیة، ویتعرض أتباع الطائفة السنیّة   35
الذي یعاقب باإلعدام كل منتسب لتنظیم   1980لعام    49كما استصدَر نظام األسد القانون رقم    لقمع شدیدین، السیما في إطار تجمعاتھم الدینیة.و

 جماعة اإلخوان المسلمین في سوریا، بینما نشطت حركات االسالم السیاسي في العدید من الدول العربیة األخرى خالل العقود الماضیة.  
ول طالل سلمان، في مقالتھ "الصحافة وأزمة الخطاب المسیحي المعاصر"، بأّن اآلباء المؤسسین للعروبة ھم من المسیحیین. أنظر مسیحیّو  یق 36

 . 104، ص 2013المشرق الیوم، العدد الثاني عشر بعد المائة، آذار/مارس 
تموز/یولیو   24ب الفرنسي في سوریا ووصول القوات الفرنسیة إلیھا في  مشروع الدستور ھذا لم یتم اعتماده نتیجة لبدء مرحلة االنتدا  غیر أن 37

 .1920عام 
 .1949نوفمبر / تشرین الثاني  26تّم تبنّیھ من طرف الجمعیة التأسیسیة المشّكلة دیمقراطیاً في 38



11 
 

لزم بالعمل  تفالمتعلقة بالقسم الدستوري،    م االخالقیة وتحقیق المثل العلیا لالمة العربیة (....)". أّما المادة السابعةتمتین القی 
ھذا االلتزام على القوات المسلحة ومنظمات    "لتحقیق اھداف االمة العربیة في الوحدة والحریة واالشتراكیة". وقد انسحبَ 

، "عن سالمة ارض الوطن وحمایة اھداف الثورة في الوحدة والحریة 11بحسب المادة    الدفاع االخرى التي تكون مسؤولة،
 ."، "باسم الشعب العربي في سوریا134وحتى األحكام القضائیة تصدر، بحسب المادة  .واالشتراكیة

 
یولوجیا النظام البعثي  على أید ،  2012الذي اعتمده نظام األسد في الشھر الثاني من عام    ،حافَظ النّص الدستوري الجدید وقد  

المادة الثامنة التي كانت تُشیر الى أّن "حزب البعث ھو إلغاء  الحاكم وعلى طریقتھ في إدارة السلطة وذلك على الرغم من  
: "تعتز الجمھوریة العربیة السوریة بانتمائھا العربي، وبكون بأنّ   ة الدستور الجدید مقدمفجاء في  القائد للدولة والمجتمع".  

شعبھا جزءاً ال یتجزأ من األمة العربیة مجسدة ھذا االنتماء في مشروعھا الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون 
ویكرر الدستور السوري المصطلحات العروبیة الواردة في    ".العربي بھدف تعزیز التكامل وتحقیق وحدة األمة العربیة

وتؤّكد الحضارة العربیة" "الدور العربي السوري"، "قلب العروبة".  مثل "أخرى  ، بل ویضیف علیھا  1973دستور عام  
المادة الرابعة بأن "اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة"، دون اإلشارة إلى اللغات األخرى والحقوق الثقافیة للناطقین بھا.  

ال السابعة  المادة  القََسمأّما  بمضمون  أی  ،الدستوري  خاصة  استمدت صیاغتھا  إلى فقد  إشارة  في  السابق  الدستور  من  ضاً 
وھكذا لم یكن لألقلیات غیر العربیة أیة حقوق ثقافیة معترف بھا  .  "ضرورة العمل من أجل تحقیق "وحدة األمة العربیة

أیدلوجیا العروبة طاغیة على دساتیر سوریا المتعاقبة، السیما من خالل اعتبارھا جمیع المواطنین أیضاً  دستوریاً، بل كانت  
 أیضاَ على سیاسة السلطات السوریة وتشریعاتھا الداخلیة، كما سنبینھ أدناه.  كعرب، وھو ما انعكسَ 

 
 غیر العرب والتشریعات السوریة   ٢ .٣

 ، فضالً عن تغییب االعتراف الصریح بالحقوق الثقافیة واللغویة العروبة  اأیدلوجیالنصوص الدستوریة المصبوغة ب  د تأثیرامتّ 
مناحي الحیاة التشریعیة والسیاسیة واالجتماعیة وحتى االقتصادیة. فقد كان أھم مالمح العقود لیشمل كافة    ،لغیر العرب

ضدّ الماضیة   أیضاً    التمییز  ولكن  أساسي،  بشكل  العرب  أو    ضدّ غیر  البعثیین  الحاكم وألیدلوجیتھ غیر  للنظام    المؤیدین 
ن تعلم لغتھم وأحیاناً التخاطب بھا، باإلضافة إلى تعرضھم ألوجھ تمییز عدیدة شملت قد ُحرم األكراد والسریان مف .  العروبیة

باللغات غیر العربیة،    المطبوعاتنشر  في إطار العمل والتعلیم وضّدھم  المناصب العامة والتمییز  وتولي    مشاركتھم السیاسیة
أكتوبر من  تشرین األول/  5اإلحصاء الذي تّم في    وقد أّدى.  آالف األكراد من الجنسیة السوریة  عشرات  حرمانفضالً عن  

وقد أُسقطت أیضاً الجنسیة    .39من الجنسیة السوریة كردي    ألف  15  ال  قرابة  تجرید   إلىفي محافظة الحسكة،    9621عام  
بلدان  لیكتسبھا على اإلطالق بذریعة دخولھم سوریا من االسوریة عن الكثیر من األكراد الحقاً ألسباب سیاسیة، ومنھم من لم  

واالستفادة من خدمات الدولة العامة كما في    والسفر  وبذلك ُحرم ھؤالء من أبسط حقوقھم األساسیة ومنھا التملكمجاورة.  لا
الموالید الجدد الذین  كذلك  كالوفاة و  سجیل الواقعات المدنیة في السجالت الرسمیةوتوالتوظیف  وإبرام العقود    مجال الطبابة

قد فُرض التجنید و  .على الرغم من والدتھم وأبائھم على األراضي السوریة  بدروھم عاشوا من دون جنسیة وقیود مدنیة
األسد  بشار مشكلة إال جزئیاُ عندما أصدرَ الولم تُعالج االلزامي أو ما یُعرف بخدمة العلم على الكثیر من معدومي الجنسیة. 

حیث تّم بموجبھ منح الجنسیة لقسم من األكراد. وقد كان ھذا المرسوم   2011  أبریل/نیسان  7بتاریخ    149المرسوم رقم  
أكثر منھ ح ھدفھ بشكل أساسي االلتفاف على مطالب االنتفاضة الشعبیة بالحریة والكرامة لجمیع السوریینسیاسیاً    ،قوقیاً 

 على مبدأ "فرق تسد".   لقائمةوعزل مكونات الشعب السوري عن بعضھا ضمن سیاسة النظام ا
 

حزب البعث العربي االشتراكي، عقب ثورة الثامن من آذار   سیاسة وقد برزت أشّد مظاھر قمع وتھمیش االكراد في ظّل  
  منھجیة محمد طلب ھالل،    ،40ات الغابیة الكردیة. وتبیّن دراسة أعّدھا محافظ الحسكة السابقذ المناطق  في  ،  1963عام  

األكراد ملیات تھجیر قد اقترَح ھالل بھذه الدراسة أن تعمد الدولة إلى عف.  التعامل مع األكراد في منطقة الجزیرةالنظام في 
أي عدم    -االنتخاب والترشح، واتباع سیاسة التجھیل  ممارسة حقوق  و  على تجنیس األكراد ات  تقیید فرض  ، وإلى الداخل

أو معاھد علمیة في المنطقة، و"سّدِ أبواب العمل أمام األكراد حتى نجعلھم في وضع غیر المستقر المستعد   إنشاء مدارس

 
 . 1962أغسطس /آب 23الصادر بتاریخ  93المرسوم الجمھوري رقم وذلك بمقتضى  39
 . 1965عام لحزب البعث تّم تعیینھ من طرف القیادة القطریة  40
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عن "ضرب األكراد في بعضھم" وت أّما مشروع الحزام  .  41لیب العناصر العربیة ضّدھمأللرحیل في أیة لحظة"، فضالً 
واستولت الدولة على   42ضي أصحابھا أكراد لعرب "الغمر"، فقد ُسلّم بموجبھ أراالذي أّسس لھ ھالل في دراستھ  العربي

فیھا   أقامت  أّدى"أراضي أخرى لفالحین كورد عندما  مما  بالعرب  وشغلتھا  نموذجیة"  زراعیة  تغییر    قرى  إلى حصول 
 .  43دیمغرافي مخطط لھ في ھذه المنطقة

 
عن تھم تضمنت مناھج التعلیم السوریة مادة القومیة العربیة التي تروج ألیدلوجیة النظام ،  یش تاریخ غیر العربفضالً 

نظام  وعّرب  وقد أّمم  .  كما أشرنا إلیھ أعالهاألّم    غتھم لل  وغیرھم من غیر العرب  د تدریس األكرا  حرمان العروبیة، بینما تّم  
موحداً، وذل تعلیمیاً  . وقد  196744في العام    صادرك بمقتضى مرسوم  البعث المدارس، السیما المسیحیة، وفرَض نظاماً 

المدارس التي أضحت تحت رقابة وزارة التربیة في ظّل فرض نظام تربوي    بشؤون  النظامأّدى ذلك إلى تدخل أكبر من قبل  
تعریبي وكتباً للتعلیم الدیني والقومیة العربیة. وقد أساء ھذا بشكل خاص إلى المسیحیین غیر العرب، كاآلشوریین واألرمن، 

باإلضافة إلى إلغاء أیة إشارة إلى األكراد   ،45في المدارس التي أنشئتھا آنذاك البعاث التبشریة   الذین فقدوا میزة تدریس لغتھم
ً   ةمحافظ  ت، أصدر1986نوفمبر من العام  /تشرین الثاني  11  يمن كتب الجغرافیا. وف  بمنع استخدام اللغة  46الحكسة قرارا

وقتھا  بوصفھ  ،  مصطفى میرومحمد  صادر عن   47قراراً آخر  بعد بضعة سنوات  الكردیة في اماكن العمل، ما لبَث أن تبعھ
   ف إلیھ األغاني غیر العربیة في األعراس واألعیاد.یمحافظاً للحسكة، یؤّكد فیھ ھذا المنع ویض

 
تجریم أي قول أو فعل من شأنھ مناھضة تحقیق الوحدة بین األقطار العربیة   طبّقت لعقود تضّمنت تشریعات الطوارئ التي 

كل من    على معاقبة   267  في مادتھقانون العقوبات السوري بالتنصیص  بینما یستمر  .  48أو أي ھدف من أھداف الثورة 
وھي  .  "49أو بغیر ذلك أن یقتطع جزءاً من األرض السوریة لیضمھ إلى دولة أجنبیة أعمال أو خطب أو كتابات  ب"حاول  

حوكم   من  تھمة  الكثیر  أساسھا  الحقوقیین  الكرد على  الناشطین  السیما   صدرَ ،  2008أیلول/سبتمبر  وفي    .والسیاسیین، 
،  غالبیة كردیةالحدودیة والتي تشمل أماكن ذات    بیع وشراء العقارات في المناطق  الذي یقید حریة 4950رقم  مرسوم  ال

ضرورة فأُلزم بموجبھ  .  51والمتعلق بتحدید المناطق الحدودیة  2004لعام    41القانون رقم  والذي جاء لتعدیل واستكمال  
على أمنیة  الحصول  العدید   موافقات  الكورد  نّظم  وقد  معامالت.  ھكذا  ھذا    إلجراء  ضّد  والتظاھرات  االعتصامات  من 

 .  52التجمعات االحتفالیة الكردیةأغلب كحال  ، ضت للقمعوالتي تعرّ  ،المرسوم
 

أساسیا في تعزیز النزعة  وھكذا كان لھذه السیاسیات التمییزیة التي عانى منھا غیر العرب، بشكل أساسي   األكراد، دوراً 
ُ   تغییبلمشاعر السخط والظلم وللما أّدت من ذیادة    ،االنفصالیة عاملھم على قدم المساواة. وتبدو أكثر  دولة المواطنة التي ت

 
 ، متوفرة على الرابط :23، ص 1963عن محافظة الجزیرة من النواحي القومیة واالجتماعیة والسیاسیة،  دراسةھالل، محمد طلب  أنظر  41

http://www.amude.net/erebi/mihemed-taleb-hilal-lekolin.pdf  
 الفرات.  ثناء بناء سد الطبقة على نھر أراضیھم ُغمرت أ أُطلق علیھم ھذه التسمیة ألن  42
،  رووداو للدراساتمركز ، أنظر آزاد أحمد علي، الحزام (العربي) في الجزیرة السوریة، وآثاره الدیمغرافيللمزید عن الحزام العربي والتغییر  43

 ، متوفر على الرابط: 2015یونیو  /حزیران 24
 http://www.rudaw.net/Library/Files/Uploaded%20Files/arabic/hizam_alarabi_rudaw.pdf   ً أیضا فریق    أنظر 

 وما بعدھا.  38، ص 2013، السیاساتالمركز العربي لألبحاث ودراسة  األسطرة،  –التاریخ  -الواقع  :باحثین، مسألة اكراد سوریا 
، منشور في الشرق األوسط المسیحي (العدد الخاص)، 1997"مسیحیو سوریا"، المعھد العالي للعلوم الدینیة، بیروت،  انظر حبیب موصللي،   44

  .718ص ، 47المجلد 
 45aisons d’une Orient : Les r-Laurent CHABRY et Annie CHABRY, Politique et minorités au Proche 

explosion, Maisonneuve & Larose, Paris, 1984, p. 247.  
 . 25/س/1012رقم  46
 . 1989آذار/مارس  13، بتاریخ 25/ص/1865 47
وأیضاً   1965كانون الثاني/ینایر    7/ بتاریخ  6أنظر على سبیل المثال قانون مناھضة أھداف الثورة الصادر بموجب المرسوم التشریعي رقم / 48

 . 1968/ لعام 47اختصاصات محكمة أمن الدولة العلیا المنشئة بموجب المرسومرقم/
"من قام في سوریة التي تنّص على :  285العقوبات، منھا ما جاء في المادة  حوكم العدید من األكراد أیضاً بمقتضى نصوص أخرى من قانون   49

 . في زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إیقاظ النعرات العنصریة أو المذھبیة"
   الكامل على الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري:  أنظر النصّ  50

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4784 
 أنظر النّص الكامل لھذا القانون مع تعدیالتھ على الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري:  51

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5595&cat=16133 
 للمزید أنظر ھیومان رایتس ووتش، مرجع سابق. 52
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  قیاً، فضالً وجھاً عر  بھا سوریا وما رافقھا من اقتتال حملَ   من خالل األحداث التي تمرّ   الكردي الیوم/الخالف العربيمظاھر  
   التیارات السیاسیة والعسكریة الكردیة باتجاه إقامة دولة قومیة كردیة لھم في سوریا. بعض عن سعي 

 
إلى التمییز المزدوج الذي یُ  . أقلیات غیر عربیة وغیر مسلمة بنفس الوقت عاني منھ المنتمین إلى  البّد من اإلشارة أخیراً 

، من  وبالبعد العروبي للدولة السوریة  ، من ناحیة،أعاله والمرتبطة بالدین  ة المذكوروأوجھ التمییز    لتقییداتع ھؤالء لضفیخ
بالنسبة لألقلیات غیر العربیة وغیر المعترف بھا في الدین اإلسالمي كحال األزیدیین ناحیة أخرى  . ویزداد األمر تعقیداً 

نظام التربیة الدینیة اإلسالمیة   ى األزیدیین . فیُفرض علألقلیة الكردیةوینتمون إلى ا  الذین یقّدر عددھم في سوریا بالمئة ألف
لشرائعھم    في المدارس وكذلك تشریعات األحوال الشخصیة اإلسالمیة، بخالف المسیحیین والدروز الذین یحق لھم االحتكام 

  ناه.الخاصة كما بیّ 
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   خاتمة .٤

والتعددیة الثقافیة والعرقیة في منظومة الدولة، من ناحیة أخرى، أمراً ذو حساسیة  إّن العالقة بین الدین والدولة، من ناحیة،  
 األطراف السیاسیة السوریة شھد  تبالغة زادھا العنف الطائفي والصراع الدیني واألثني تعقیداً في الحالة السوریة. وبالتالي، س

واضحا في إطار صیاغة التشریعات الدستوریة والقانونیة ذات ا  حتراماإّن  لصلة بالدین والتنوع األثني واللغوي.  جدالً 
 من على أساس اندماجھا بمجتمعاتھا  لحفاظ على وجودھا وتحقیقل  أساسيٌ   في ظل التحوالت السیاسیة أمرٌ  حقوق األقلیات

 المجتمعات ھذه نھضة تحقیقبما یسھم في   الثقافیة وإشراكھا في الحیاة العامة والسیاسیة، لھویاتھا واالحترام التامة المساواة
 كافة.   الوطن على أبناء  بل  ھذه األقلیات، إلى على المنتمین فقط لیس وتجاوزھا لمشكلة األقلیات بما ینعكس الثقافي وغناھا

 
الورقةوقد   ھذه  من  األقلیات  بأنّ   تبیَّن  إلى  المنتمین  حقوق  احترام  الیمكن ضمان  تجاه  مبدأ  التزام  دون  ھ  األدیان الحیاد 

لصالح تطبیق قوانین مدنیة قائمة على المساواة التامة   العروبیة  استبعاد التشریعات الدینیة واألیدیولجیةوبالتالي    والقومیات،
  ا دیمقراطیة وأن تحمل أیدلوجی   فال یمكن ألیة دولة أن تكون.  عرقیةوال  ةھم الدینیءاتبین المواطنین بصرف النظر عن انتما

الكفیل وحده باستئصال التمییز في المجتمع واحترام    المواطنةألن ذلك سیؤدي وبشكل حتمي إلى ھدم مبدأ  ؛  مھما كانت معینة  
قدم   مواطنیھ.حقوق  جمیع   اإلنسان ومعاملة جمیع مواطنیھا على  احترام حقوق  بدونھا  یمكن  التي ال  العصریة،  فالدولة 

سبّب ھكذا  و  خدماتھا للمواطنین بصرف النظر عن انتماءاتھم.   دولة المؤسسات التي تقّدم  والمساواة، ھي الدولة المدنیة أ 
  معاییر حقوق اإلنسان. وكذلك األمر بالنسبة انتھاكاً ل من مسلمین ومسیحیین وغیرھم    للسوریینل العروبة أساساً جامعاً  جع

كردیة على أساس    علویة، أو حتى   قیام دولة  في ظلّ   غیر المسلمین، والحال سیكون كذلك  للدولة الدینیة التي تمیّز ضدّ 
ومعاملتھم كمواطنین من الدرجة الثانیة. من ھنا البّد من    المقیمین فیھا  األكراد   ستؤدي إلى التمییز ضد غیر  ھا ألنّ عرقي،  

األیدلوجیات   ھذه  للدولالمؤسّ االستعاضة عن  ویھودیة وغیرھا،    ،سة  وقومجیة  إسالمویة  اإلنتماء  ھویة  بمن  على  قائمة 
واإلنساني.   منالوطني  ذلك  الحری  سیعّزز  وخاصة  اإلنسان،  حقوق  واحترام  المواطنة  القانونات  مبدأ  أمام    والمساواة 

واستئصالوالقضاء والعرقیة  الدینیة  التعددیة  احترام  یضمن  بما  تجریمھ   جمیع   ،  وحتى  التمییز  المستویین   أنواع  على 
   .الدستوري والقانوني

بالغة الدستور أحكام  تحظى  .  واألثنیة  الدینیّة األقلیّات  ذلك في  بما  اإلنسان حقوق وحمایة  القانون ُحكم ترسیخ في  بأھمیّة 
سیكون من خالل   ھا، فإّن ضمان حقوق53" نظراً لحساسیتھات"األقلیمصطلح   وإن لم یذكر الدستور السوري المقبل صراحةً 

فئتین تتعلق من رئیسیتین إدراج  الدستوریة،  بمبدأ الحقوق  وأمام حیث من المساواة أولھا  والواجبات   القانون الحقوق 
القوانین النافذة  جمیع تتوافق أن ینبغيھذا والحریة الدینیة واحترام التعددیة الثقافیة واللغویة.  ب  وثانیھا والمحاكم،  والقضاء

الدستوریة، الدستور وضع بعد  تصدر التي النصوص  السیما   مع  السابقة  الالدستوریة  القوانین  نصوص  استبعاد  یتم  وأن 
استصدار تشریعات لتجریم التمییز بین المواطنین، فضالً  من  البّد    وفي ھذا اإلطار،.  المنضویة على التمییز بین المواطنین

األقلیات  كافة  لحقوق  المكّرسة  التشریعیة  التدابیر  اعتماد  أحوال شخصیة  ، و54عن  قوانین  االتفاقیات    متوافقة مع صیاغة 
قوانین األحوال الشخصیة كما یتوجب استصدار قانون للزواج المدني مع إمكانیة المحافظة على    الدولیة لحقوق االنسان.

لكل طائفة، وبذلك یكون أمام أي شخصین راغبین بالزواج حریة االختیار ما بین القانون المدني أو الدیني أو حتى االثنین  
معا. إّن إقرار ھكذا تشریعات مدنیة مستلھمة من حاجات العصر وتنطبق على الجمیع بصرف النظر عن طوائفھم ومللھم،  

یؤمن برفعة الدین عن السیاسة، وھكذا قانون مدني یسھم في بناء الدولة المدنیة ویؤدي إلى تفعیل دور  ھو حق لكل مواطن  
تجاه   التزام مبدأ الحیاد أخیراً یتوجب    المواطنة واالنتماء إلى الوطن بدالً من الطائفة، وتعزیز التعایش الدیني وتقبُّل اآلخر. 

بالھویة الثقافیة والحقوق اللغویة لغیر العرب    الصریح  االعتراف، فضالً عن  55القومیات كحال غالبیة الدساتیر غیر العربیة 
   الغنى الثقافي في سوریا المستقبل.التعددیة وفي سوریا بما یسھم في المحافظة على 

 
ر بعض القوى الغربیة، لى الطائفة السنیة، بأّن إثارة قضیة حمایة األقلیات في سوریا یشّكل تبریراً الضطھادھم. وتبرّ إالمسلمین، السیما من المنتمین    یرى غالبیة 53

 لتطرف اإلسالمي السنّي."حمایة االمسیحیین"، ویستمر النظام السوري بإّدعائھ حمایة األقلیات في مواجھة االسیما روسیا، تدخلھا العسكري في سوریا ل
 ، متوفر على الرابط : 1992للمزید عن ھذه التدابیر وعن حقوق األقلیات، أنظر نّص إعالن األقلیات لعام  54
 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx    العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة من    27كما نّصت المادة

متع بثقافتھم  : "ال یجوز، في الدول التي توجد فیھا أقلیات أثنیة أو دینیة أو لغویة، أن یحرم األشخاص المنتسبون إلى األقلیات المذكورة من حق التبأنّھ  والسیاسیة
  الخاصة أو المجاھرة بدینھم وإقامة شعائره أو استخدام لغتھم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرین في جماعتھم."

 : ، متوفر على الرابط115اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، بدائل دستوریة لسوریا، االجندة الوطنیة لمستقبل سوریا، ص  - أنظر األمم المتحدة  55
 https://nafsprogramme.info/sites/default/files/2019-06/Constitution%20Options%20for%20Syria%20-%20Final%20-

%20Arabic.pdf   
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