التحوالت الدستورٌة الحدٌثة فً العالم العربً
فً الحك بالمساواة والحرٌات الدٌنٌة والثمافٌة

اعداد
الماضً  /طارق زٌادة
نائب رئٌس المجلس الدستوري بالجمهورٌة اللبنانٌة
بحث ممدم الى الملتمى العلمً العاشر التحاد المحاكم والمجالس الدستورٌة العربٌة
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لمعالجة التحوالت والتطورات الحدٌثة فً العالم العربً فً الحك بالمساواة والحرٌات
الدٌنٌة والثمافٌة نبدأ بتمهٌد عام مع محاولة لضبط المصطلحات والمفاهٌم المستخدمة
فً البحث  ،ثم نعالج فً لسم أول  :الحك فً المساواة فً الدساتٌر العربٌة الحدٌثة
ثان  :الحرٌ ات الدٌنٌة  ،وفً المسم الثالث  :الحرٌات الثمافٌة  ،وفً لسم
وفً لسم ٍ
رابع  :أجتهاد المجلس الدستوري اللبنانً فً هذه المضاٌا والمسائل  ،ونختم
بخالصة عامة  :عن الحداثة الدستورٌة فً العالم العربً .
تمهٌد عام :
أوال ً ٌ :مر العالم العربً منذ خمس سنوات فً تحوٌالت عمٌمة وتطورات متسارعة
واحداث هامة  ،نشؤت عن أزمة بنٌوٌة أساسٌة تهز أركان المجتمعات العربٌة ،
ناجمة خصوصا عن مخالفات الماضً المرٌب منه والبعٌد والمتعلك بالهوٌة المومٌة
والدٌنٌة  ،وصراع التراث والحداثة  ،وعن الصدام مع الؽرب  ،ابان الفترة
االستعمارٌة وفً اعمابها  ،فً محاولة السٌطرة على ممدرات العالم العربً  ،وعن
نشوه دولة اسرائٌل الدٌنٌة والعنصرٌة فً صمٌم الوطن العربً  ،وعن لٌام انظمة
حكم عربٌة تذرعت خصوصا بالمضٌة الفلسطٌنٌة لتمٌٌم سلطات استبدادٌة ضربت
عرض الحائط بمبدأ المساواة وبالحرٌات العامة وبالحموق االساسٌة ومن الحرٌات
الثمافٌة والدٌنٌة .
ومن هنا تؤتً أهمٌة البحث فً حك المساوة وبالحرٌات الثمافٌة والدٌنٌة  ،إذ لم ٌعد
ٌكفً التداول فً الحرٌات والحموق السٌاسٌة  ،دوم الذهاب بعٌدا فً أزمة فً
المجتمعات العربٌة الكٌانٌة المتمثلة اٌضا فً تؤثٌرات الثمافة والدٌن وما ٌتفرغ علٌهم
من حموق وحرٌات  ،ذلن أن انظمة الحكم العربٌة  ،وخاصة بعد الحرب العالمٌة
الثانٌة  ،حاولت بوسائل متعددة  ،بعضها لسري  ،تطبٌك نظام االنصهار الوطنً ،
وهو مفهوم مركب صعب تحدٌده أال فً ضوء دراسات تارٌخٌة وسٌاسٌة والتصادٌة
وثمافٌة واجتماعٌة  ،ولكنه ٌعنً دستورٌا تطبٌك لانون واحد على كل المواطنٌن
المنتسبٌن الى شعب واحد ٌعٌش فً دولة واحد ووجود لضاء واحد ٌفصل فً كل
الخالفات الناجمة عن تطبٌك ذلن المانون الواحد  ،وبما ان المانون هو بنٌة فولٌة
تكون فوق بنٌة تحتٌة ٌتولد عنها ،فإن وجود لانون واحد ٌعنً وجود بنى تحتٌة
موجوده ومشتركة انبثك عنها ،وإال كان المانون حرفا ً جامدا ً ٌولد مٌتا ً ؼٌر لابل
للتطبٌك .اذا اصطدم بفرولات مجتمعٌة ولؽوٌة وثمافٌة ودٌنٌة متنوعة ولم ٌؤخذها
بعٌن االعتبار.
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والوالع أن البنى التحتٌة لكثٌر من المجتمعات العربٌة كانت تتمٌز خاصة بؤنها لائمة
على انظمة ذات جذور دٌنٌة ٌمكن ارجاعها الى العهود االسالمٌة المبكرة ،إذ أن
الشرع االسالمً هو شخصً ؼٌر اللٌمً  ،فكان ال بد من تحدٌد العاللات مع اتباع
الدٌانات االخرى ضمن الدولة التً انتشرت على رلعة واسعه كانت والعة سابما فً
نضام االمبراطورٌتٌن البٌزنطٌة والفارسٌة ووجود اعداد كثٌرة من ؼٌر المسلمٌن
ضمن حدود الدولة  ،مما استدعى وضع مجموعه من المواعد الفمهٌة منحتم حرٌة
ممارسة الشعائر الدٌنٌة واالحتفاظ بموانٌن االحوال الشخصٌة  ،االمر الذي تكسره
نصوص معظم الدساتٌر العربٌة الحدٌثة  ،واذا كان هذا النظام لد حفظ طٌلة لرون
الوالءات المدٌمة  ،اال انه بالممابل عمل على حفظ حرٌة اهل الكتاب ولبولهم فً
الدولة  ،مع تطوٌر هذه النظام اال نظام "الملة" الذي ترن االمر رجال الدٌن فً كل ما
ال ٌمت فً الى النظام العسكري والسٌاسً  ،مما حدا بطبمة االعٌان  ،من مسلمٌن
ومسٌحٌن  ،الى معارضة حركة االصالحات(التنظٌمات) التً بدأت فً السلطة
العثمانٌة فً سنة  ، 9381والتً كانت ترمً الى تحدٌث البنٌة السٌاسٌة
واالجتماعٌة للدولة بعد االحتكان بالمبادئ الدستورٌة الؽربٌة  ،اال ان التوازن
التملٌدي "الملل" أختل بعد صدور خط هماٌون عام  9381مع انحالل الرجل المرٌض
والتؤثٌ ر الفكر العربً والتنافس بٌن االرسالٌات التبشٌرٌة والصراع على المصالح
بٌن الدول الكبرى.

أعمب انهٌار السلطنة العثمانٌة لٌام االنتدابات ونشوء الدول األمم Etats nations
على الشكل الؽربً مع اإلبماء على المإسسات الدٌنٌة والطائفٌة والتبشٌرٌة مما
ٌتعارض مع تجارب الدٌممراطٌات الؽربٌة ،وأدت التطورات التً حدثت بعد الحرب
العالمٌة الثانٌة إلى اختالل أنظمة الحكم العربٌة ،والولوع فً األزمات المصٌرٌة
المعٌشة اآلن ،وإلى بروز فكرة إلامة دولة دٌنٌة ،مما ٌتعارض مع مفاهٌم اإلسالم
ذاته ،ومع التطلع إلى حداثة دستورٌة عربٌة توائم بٌن متطلبات الدخول فً العصر
فً احترام كرامة اإلنسان العربً وحرٌاته وحموله األساسٌة وتراثه اإلنسانً الفنً .
ثانٌا :أن هذه الموائمة والمالءمة بٌن الحداثة الدستورٌة العربٌة والتراث العربً

3

الفنً فً احترام كرامة اإلنسان" :ولمد كرمنا بنً آدم"" ،ال إكراه فً الدٌن"،
"وأمرهم شورى بٌنهم"" ،هو الذي جعلكم خالئؾ فً األرض" ،إن هللا ٌؤمر بالعدل
واإلحسان" ،وحدٌث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :ال تجتمع أمتً على ضاللة ،و"ٌد هللا مع
الجماعة" ،و"الخٌر فً أمتً إلى ٌوم المٌامة" ،مما دعا الفمهاء إلى المول بتؽٌر
األحكام بتؽٌر الزمان و المكان ،وإن السلطة شائعة فً األمة التً تتولى تدبٌر أمورها
عن طرٌك اإلجماع الذي هو تمظهر إرادتها ،وإن مماصد األحكام فً الشرع ،بحسب
اإلمام الشاطبً ،تحمٌك مصالح العباد  ،كما أكد ابن المٌم | الجوزٌة على" :بناء
األحكام على العدل ألن هللا أرسل رسله وأنزل كتبه

ل ٌموم الناس بالمسط وهو العدل ،فإذا ظهرت إمارات الحك ولام العمل وأسفر صبحه
بؤي طرٌك فتم شرع هللا ودٌنه ورضاه وأجرة وهللا تعالى لم ٌحصر طرق العدل ألن
هللا أرسل رسله وأنزل كتبه لٌت الناس بالمسط وهو العدل ،فإذا ظهرت إمارات الحك
ولامت أدلة العمل وأسفر صبحه بؤي طرٌك فتم شرع هللا ودٌنه ورضاه وأجره ،وهللا
تعال لم ٌحصر طرق العدل وأدلته وإماراته فً نوع واحد وأبطل ؼٌره من الطرق
التً هً ألوى منه وأدل وأظهر ،بل بٌن فٌما شرعه من الطرق أن ممصودة إلامة
الحك والعدل ولٌام الناس بالمسط ،فؤي طرٌك استخرج به الحك وعرؾ العدل وجب
الحكم بموجبها وبمماضاتها والطرق أسباب ووسائل ال ترد لذواتها وإنما المراد
ؼاٌاتها التً هً المماصد" ،كما وأن الفمٌه نجم الدٌن الطوفً ( 178هجرٌة) اعتبر
المصلحة مفعلة من الصالح وهو كون الشًء على هٌئة كاملة بحسب ما ٌرد ذلن
الشًء له وهً بحسب العرؾ السبب المإدي إلى الصالح والنفع ،وبحسب الشرع
السبب المإدي إلى ممصود الشرع لنفع المخلولٌن وانتظام أحوالهم.
لمد ركزنا على هذه المفاهٌم لنخلص أنه لٌس من صٌؽة معٌنة للحكم فً المرآن
والسنة ،وأن اإلسالم دٌنا ودنٌا ولٌس دٌن ودولة وأن المسإولٌة هً فردٌة إذ" :كل
نفس بما كسبت رهٌنة"" ،وكلكم راع وكلكم مسإول عن رعٌته  ،وأن اإلسالم
اعترؾ بسائر األدٌان وتابعها فً كل ما لم ٌخالفها فٌه .وٌستتبع ذلن أن ال دولة
دٌنٌة فً اإلسالم ،كما ٌبدو جلٌا من "دستور المدٌنة وان ما ٌرد فً معظم الدساتٌر
العربٌة الحدٌثة من أن اإلسالم دٌن الدولة ودٌن رئٌس الدولة" ،ال ٌعنً بشكل من
األشكال أن الدولة العربٌة الحدٌثة هً دولة دٌنٌة إذ أن الدولة الدٌنٌة هً دولة
ثٌولراطٌة ،فً حٌن أن الدساتٌر العربٌة التً أشارت.
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الى اإلسالم وإلى أن الشرٌعة مصدر أساسً من مصادر التشرٌع كانت تإكد كما
سٌرد ،على احترام مبدأ سمو الدستور وسٌادة المانون والمساواة بٌن المواطنٌن
وبالفعل فإن هنان فرلا بٌن الشرٌعة والتشرٌع ،إذ الشرٌعة نهج فمهی والتشرٌع
مصدر موضوعً وإجرائً ،فالشرٌعة إذن هً لواعد كلٌة ،والتشرٌع لواعد إجرائٌة
وعندما ٌمول دستور عربً حدٌث بؤن الشرٌعة مصدر من مصادر المانون أو المصدر
الرئٌسً للتشرٌع فهو ٌضع لواعدها الكلٌة فً دائرة اهتمام المشرع عند التشرٌع
والماضً عند االجتهاد ،ولكن ال ٌحلها محل التشرٌع الواضح الصرٌح المنصوص
عنه دستورا ولانونا من مثل أنه لو ألؽً لانون مدنی عربً أحكام الشفعة فً المانون
العماري ،فال ٌعود بوسع الماضً أن ٌلجؤ إلى األحكام الفمهٌة فً الشفعة لٌطبمها ،كما
وال ٌمكن إعمال مبدأ الحسبة لٌسمح ألي كان بؤن ٌدعً مكان النٌابة العامة متذرعا
بؤن الشرٌعة مصدر من مصادر المانون .وتعزٌزا لما سبك بٌانه فانه ٌجب أن نراعً
أمرٌن أساسٌٌن
الؾ :عدم إسماط المفاهٌم الواردة فً التراث محل المفاهٌم الواردة فً الدساتٌر
العربٌة ،إذا ال ٌمكن علمٌا وموضوعٌا مثال إحالل "الشورى" مكان"الدٌممراطٌة" وال
"البٌعة" مكان "االنتخابات العامة" وال "الرعٌة" محل المواطنة.
باء :ضبط المصطلحات الدستورٌة المستعملة ،بحٌث ال تطفً الشعارات السائدة فً
الخطاب المستعمل ٌومٌا على المعانً العلمٌة والموضوعٌة المواعد الدستورٌة
والمانونٌة ،وال ٌجري الخلط بٌن الشرٌعة والتشرٌع ،وبٌن المصدر المٌمً والمصدر
اإلجرائً إذ األخٌر مثال هو حصرا المانون الوضعً الصادر عن السلطة التشرٌعٌة
(البرلمان أو مجلس الشورى) .وعدم الخلط بٌن الحر و ؼٌر العبد فً التراث،
واإلنسان الحر فً الدساتٌر التً استوحت شرائع حموق اإلنسان والمواطن الحدٌثة.

المسم األول  :الحك فً المساواة فً الدساتٌر العربٌة الحدٌثة :
تنص المادة األولى من اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان ()9143/91/91
على ما ٌلًٌ" :ولد جمٌع الناس أحرار ومتساوٌن فً الكرامة والحموق.
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كما تنص الفمرة األولى من المادة الثانٌة من ذات اإلعالن على اآلتى:
لكل إنسان حك التمتع بجمٌع الحموق والحرٌات المذكورة فً هذا اإلعالن  ،دونما
تمٌٌز من أي نوع وال سٌما التمٌٌز بسبب العنصر ،أو اللون او الجنس أو اللؽة أو
الدٌن أو الرأي سٌاسٌا وؼٌر سٌاسً ،أو األصل الوطن االجتماعً ،أو الثروة أو
المولد أو أي وضع آخر".
لمد أوردنا هذٌن النصٌن من اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان الصادر عن منظمة
األمم المتحدة الذي ٌعتبر جماع ما توصل إلٌه الفكر اإلنسانً بصدد المساواة بٌن
البشر.
والوالع أن كل الدساتٌر العربٌة الحدٌثة أوردت نصوصا مستوحاة من اإلعالن
العالمً لحموق اإلنسان أو مشابهة له فٌما ٌتعلك بالمساواة من ذلن نص المادة /11/
من الدستور الجزائري:
"كل المواطنٌن سواسٌة أمام المانون وال ٌمكن التذرع بؤي تمٌٌز ٌعود سببه إلى
المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرؾ آخر شخصً أو
اجتماعً".
ونصت المادة / 18 /من دستور اإلمارات العربٌة المتحدة على التالً:
جمٌع األفراد لدى المانون سواء ،ال تمٌٌز بٌن مواطنً االتحاد بسبب األصل أو
الموطن أو العمٌدة الدٌنٌة أو المركز االجتماعً".

وٌنص دستور جمهورٌة مصر العربٌة فً الدٌباجة على:
خامسا :المساواة وتكافإ الفرص بٌن الجمٌع" كما وتنص المادة  /1/منه على ما
ٌلً:
ٌموم النظام السٌاسً على مبادئ الدٌممراطٌة والشورى والمواطنة التً تسوى بٌن
جمٌع المواطنٌن  ..واحترام حموق اإلنسان وحرٌاته".
وتنص المادة  94/من الدستور العرالً على التالً:
6

"العرالٌون متساوون أمام المانون دون تمٌٌز بسبب الجنس أو العرق أو المومٌة أو
األصل أو اللون أو الدٌن أو المذهب أو المعتمد أو الرأي أو الوضع االلتصادي
واالجتماعً"
وكذلن نص المادة  /1/من دستور المملكة األردنٌة الهاشمٌة على:
"األردنٌون أمام المانون سواء فً الحموق والواجبات وإن اختلفوا فً العرق
أو اللؽة أو الدٌن.
وتنص المادة /11/من دستور دولة الكوٌت على التالً:
"الناس سواسٌة فً الكرامة اإلنسانٌة ،وهم متساوون لدى المانون فً الحموق
والواجبات العامة ،ال تمٌٌز بٌنهم فً ذلن بسبب الجنس أو األصل أو اللؽة أو الدٌن".
وٌنص البند  -ج  -من ممدمة الدستور اللبنانً على أن:
البنان جمهورٌة دٌممراطٌة برلمانٌة ،تموم على احترام الحرٌات العامة  ،وفً
طلٌعتها حرٌة الرأي والمعتمد ،وعلى العدالة االجتماعٌة والمساواة فً الحموق
والواجبات بٌن جمٌع المواطنٌن دون تماٌز وتفضٌل".

وتنص المادة السابعة من الدستور اللبنانً على أن :
كل اللبنانٌٌن سواء لدى المانون وهم ٌتمتعون بالسواء بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة
وٌتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بٌنهم .
وتنص المادة /97/من المرسوم السلطانً رلم  11/919فً سلطنة عمان على:
المواطنون جمٌعهم سواسٌة أمام المانون وهم متساوون فً الحموق والواجبات
العامة ،وال تمٌٌز بٌنهم فً ذلن بسبب الجنس أو األصل أو اللون اللؽة أو الدٌن أو
المذهب أو الموطن أو المركز االجتماعً .
أما دستور المملكة المؽربٌة فمد نص على ما ٌلً:
الفصل الخامس :جمٌع المؽاربة سواء أمام المانون.
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الفصل الثامن :الرجل والمراة متساوٌان فً التمتع بالحموق السٌاسٌة".
ونص دستور مورٌتانٌا فً مادته األولى (الفمرة الثانٌة على أن :
الجمهورٌة تضمن لكل المواطنٌن بدون تمٌٌز فً األصل أو العنصر أو الجنس أو
الوضع اإلجتماعً ،المساواة أمام المانون.
أما دستور فلسطٌن فمد نص فً المادة  /1/منه على التالً:
الفلسطٌنٌون أمام المانون والمضاء سواء ال تمٌٌز بٌنهم بسبب العرق أو الجنس أو
الدٌن أو الرأي السٌاسً أو اإلعالة .
ونص دستور دولة لطر على اآلتً:
المادة  : /84/المواطنون متساوون فً الحموق والواجبات العامة.
المادة  ;/88/الناس متساوون أمام المانون ،ال تمٌٌز بٌنهم فً ذلن بسبب الجنس أو
األصل أو اللؽة أو الدٌن
أما دستور جمهورٌة السودان فمد نص فً المادة  81منه على :
)ٌ(1حظر الرق واالتجار بالرلٌك بجمٌع أشكاله وال ٌجوز استرلاق أحذر أو إخضاعه
للسخرة.
)(3الناس سواسٌة أمام المانون ،ولهم الحك فً التمتع بحماٌة المانون تمٌٌز بٌنهم
بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو العمٌدة الدٌنٌة أو الرأي السٌاسً أو
األصل العرلً".

وفً المادة  /81/من ذات الدستور جري النص على أنه:
"(1):تكفل الدولة للرجال والنساء الحك المتساوي فً التمتع بكل الحموق المدنٌة
والسٌاسٌة واالجتماعٌة والثمافٌة وااللتصادٌة بما فٌها الحك فً األجر المتساوي
للعمل المتساوي والمزاٌا الوظٌفٌة األخرى.
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"(2):تعزز الدولة حموق المرأة من خالل التمٌٌز اإلٌجابً" .
"(3):تعمل الدولة على محاربة العادات والتمالٌد الضارة التً تملل من كرامة المرأة
ووضعٌتها".
المادة /88/من دستور الجمهورٌة العربٌة السورٌة األخٌر فً بندها وتنص الثالث
على ما ٌلً :
"المواطنون متساوون فً الحموق والواجبات وال تمٌٌز بٌنهم فً ذلن بسبب الجنس
أو األصل أو اللؽة أو الدٌن أو العمٌدة".
وٌنص دستور الجمهورٌة التونسٌة على اآلتً:
الفصل التاسع :على الدولة حماٌة حموق المرأة  ..وضمان حموق الفئات ذات
االحتٌاجات الخصوصٌة .

الفصل العاشر :كل المواطنٌن متساوون فً الحموق والواجبات وهم سواء أمام
المانون"
الفصل الثانً والعشرون :المواطنون متساوون فً الحموق والواجبات أمام المانون
دون تمٌٌز بؤي شكل من األشكال".
الفصل الثامن والعشرون :تضمن الدولة حماٌة حموق المرأة ودعم مكاسبها
باعتبارها شرٌكا حمٌمٌا مع الرجل فً بناء الوطن وٌتكامل دورهما داخل األسرة
تضمن من الدولة تكافإ الفرص بٌن المرأة والرجل فً تحمل مختلؾ المسئولٌات.
تضمن الدولة المضاء على كل أشكال العنؾ ضد المرأة.
الفصل الثالثون :تحمً الدولة ذوي اإلعالة من أي شكل من أشكال التمٌٌز"
ونص دستور الجمهورٌة الٌمنٌة على األحكام التالٌة:
"المادة " :89النساء شمائك الرجال ولهن من الحموق وعلٌهن من الواجبات ما
تكفله وتوجٌه الشرٌعة وٌنص علٌه المانون".
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المادة " :49المواطنون جمٌعهم متساوون فً الحموق والواجبات العامة.
أمام هذه النصوص الواضحة ال ٌسع الباحث الدستوري إال اإلعالن عن حداثتها وعن
تماشٌها مع مجرى اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان وسائر شرع حموق اإلنسان
والمواطن التً تمٌزت به األعصر الحدٌثة وكذا الشرع اإلللٌمٌة المتنوعة ،مع إبداء
المالحظات التالٌة:

مالحظة األولى  :أن اإلعالن الواضح عن المساواة بٌن المواطنٌن بل وبٌن الناس و
 ،ال ٌؽنً عن حسن التطبٌك ولؤلسؾ أن التطبٌك سًء فً معظم العربٌة وهو من
األسباب التً أدت إلى أحداث الربٌع منذ عام  ،1199وهذا ما ننتظر من تمارٌر سائر
الوفود العربٌة و هذا المإتمر بٌانه وخاصة فً لرارات المحاكم والمجالس الدستورٌة
العربٌة واجتهاداتها بصدد هذا الموضوع.
المالحظة الثانٌة :إنه بالثانٌة :إنه بالرؼم من أن معظم الدساتٌر العربٌة الحدٌثة
نصت بؤشكال متماربة أحٌانا ومتباٌنة أحٌانا أخرى عن أن" :دٌن الدولة اإلسالم" أو
"دٌن رئٌس الدولة اإلسالم" ،أو "أن الشرٌعة هً مصدر أساسً للتشرٌع" ،وكل
هذا ٌعنً أن اإلسالم فً هذه الدول هو مرجع لٌمى إال أنها حرصت كما بٌنت
النصوص اآلنفة الذكر المتعلمة بالمساواة أن ال تمٌٌز بسبب الدٌن أو المذهب أو
العمٌدة أو الرأي ،وهذا ٌإكد بما لٌس فٌه شن أن الدولة العربٌة الحدٌثة فً مختلؾ
أنحاء العالم العربً لٌست دولة دٌنٌة تٌولراطٌة ،وإنها تعتمد المساواة بٌن المواطنٌن
انطاللا من المواطنة وحموق اإلنسان العامة وحرٌاته األساسٌة.
المالحظة الثالثة :أن تعابٌر كل المواطنٌن سواء لدى المانون أو كل الناس سواسٌة
أمامه ،تشمل بكل تؤكٌد الرجال والنساء ،إال أن بعض الدساتٌر العربٌة أحسنت بالنص
على المساواة بٌن الرجال والنساء فً الحموق والواجبات ،وخاصة على المساواة فً
الحموق السٌاسٌة وتمٌٌز المرأة إٌجابا بالكوتا ،وفً المساواة والتكافإ فً األجر
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للعمل المتساوي ،وفً المضاء على كل أشكال العنؾ ضد المرأة ،وفً محاربة كل
األعراؾ والتمالٌد والعادات الضارة التً تملل من كرامة المرأة ووضعٌتها.

لمالحظة الرابعة ،أحسنت صنعا بعض الدساتٌر العربٌة الحدٌثة التً نصت بوضوح
على المساواة بٌن ذوي اإلعالة وسواهم من المواطنٌن وعلى حماٌة حموق االولٌن
األولٌن ضمانا لتلن المساواة و طرٌك التخلص من العملٌة االجتماعٌة السائدة فً
بعض البٌئات العربٌة من حٌث النظرة الدونٌة ؼٌر االنسانٌة الى المعولٌن
مهنٌة ؼٌر
المالحظة الخامسة :تفرد الدستور التونسً فً الفصل /17/منه على أن" :كل أشكال
التطبٌع مع الصهٌونٌة والكٌان الصهٌونً ٌعالب علٌه بمانون وهذه إشارة مهمة إلى
الطابع العنصري للكٌان الصهٌونً.
المسم الثانً  :الحرٌات الدٌنٌة فً الدساتٌر العربٌة الحدٌثة
نصت المادة  /93/من االعالن العالمً لحموق اإلنسان على ما ٌلً:
لكل شخص حك فً حرٌة الفكر والوجدان والدٌن ،وٌشمل هذا الحك حرٌته فً تؽٌٌر
دٌنه أو معتمده ،وحرٌته فً إظهار دٌنه أو معتمده بالتعبد  ،وإلامة الشعائر
والممارسة والتعلٌم ،بمفرده أو مع جماعة ،وأمام المؤل أو على حدة.
نص الدستور الجزائري بالتضاب" :فً المادة  /81/منه على أن ال مساس بحرمة
حرٌة المعتمد ،وحرمة حرٌة الرأي".
أما دستور جمهورٌة مصر العربٌة فمد نص فً المادة  /48/منه" :حرٌة االعتماد
مصونة ،وتكفل الدولة حرٌة ممارسة الشعائر الدٌنٌة وإلامة دور العبادة لؤلدٌان
السماوٌة ،وذلن على النحو الذي ٌنظمه المانون".
وٌالحظ أن هذه المادة حرصت على حل إشكالٌة مزمنة تتعلك بحرٌة إلامة دور
العبادة ،وإن كانت المادة عموما أشارت لؤلدٌان السماوٌة دون سواها بصدد الحرٌات
الدٌنٌة.
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كما نصت المادة  /8/من الدستور المصري على أن أحكام نظام الشخصٌة للمسٌحٌٌن
والٌهود ولضاٌاهم الدٌنٌة واختٌار لادتهم الروحٌٌن مصدرها الرئٌس مبادئ
تشرٌعهم
وفً اإلمارات العربٌة المتحدة نصت المادة  /81/من الدستور على اآلتً :حرٌة
المٌام بشعائر الدٌن طبما للعادات المرعٌة مصونة على أال ٌخل ذلن بالنظام العام ،أو
ٌنافً اآلداب العامة".
ونص الدستور العرالً فً مواد متعددة على مسؤلة الحرٌات الدٌنٌة نوردها فٌما ٌلً
تباعا :
المادة " :91العتبات الممدسة والممامات الدٌنٌة فً العراق ،كٌانات دٌنٌة وحضارٌة
وتلتزم الدولة بتؤكٌد وصٌانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرٌة فٌها".
المادة " :49العرالٌون أحرار فً االلتزام بؤحوالهم الشخصٌة حسب دٌاناتهم أو
مذاهبهم أو معتمداتهم أو اختٌاراتهم ،وٌنظم ذلن بمانون".
المادة " :41لكل فرد حرٌة الفكر والضمٌر والعمٌدة".
المادة " :48أوال :اتباع كل دٌن أو مذهب أحرارا فً :
أ -ممارسة الشعائر الدٌنٌة ،بما فٌها الشعائر الحسٌنٌة.
اب -إدارة األولاؾ وشإونها ومإسساتها الدٌنٌة وٌنظم ذلن بمانون.
ثانٌا  :تكفل الدولة حرٌة العبادة وحماٌة أماكنها".
اما دستور المملكة األردنٌة الهاشمٌة فمد نص فً عدة مواد على مسؤلة الحرٌات
الدٌنٌة وما ٌتعلك بها نوردها كالتالً:

المادة " :94تحمً الدولة حرٌة المٌام بشعائر األدٌان والعمائد طبما للعادات المرعٌة
فً المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافٌة لآلداب".
المادة " :918للمحاكم الشرعٌة وحدها حك المضاء وفك لوانٌنها الخاصة و األمور
اآلتٌة:
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 -9مسائل األحوال الشخصٌة للمسلمٌن.
 -1 -1لضاٌا الدٌة إذا كان الفرٌمان كالهما مسلمٌن أو كان أحدهما ؼٌر مسلم
ورضً الفرٌمان أن ٌكون حك المضاء فً ذلن للمحاكم الشرعٌة.
 - -8األمور المختصة باألولاؾ اإلسالمٌة تطبك المحاكم الشرعٌة فً لضائها
أحكام الشرع الشرٌؾ .
 -4المادة " :913مجالس الطوائؾ الدٌنٌة هً مجالس الطوائؾ الدٌنٌة ؼٌر
المسلمة التً اعترفت وتعترؾ بالحكومة بؤنها مإسسة فً المملكة".
 -8المادة  -9 :911تتؤلؾ مجالس الطوائؾ الدٌنٌة وفما ألحكام الموانٌن التً
تصدر خاصة بها وتحدد فً هذه الموانٌن اختصاصات المجالس المذكورة
بشؤن مسائل األحوال الشخصٌة واألولاؾ المنشؤة لمصلحة الطائفة ذات
العاللة أما مسائل األحوال الشخصٌة لهذه الطائفة فهً مسائل األحوال
الشخصٌة للمسلمٌن الداخلة فً اختصاص المحاكم الشرعٌة1 .
 - -1تطبك مجالس الطوائؾ الدٌنٌة األصول واألحكام المتعلمة بمسائل األحوال
الشخصٌة التً ال تعتبر من مسائل األحوال الشخصٌة للمسلمٌن الداخلة فً
اختصاص المحاكم الشرعٌة ،على أن تنظم تشرٌعات هذه المجالس شروط
تعٌٌن لضاتها وأصول المحاكمات أمامها.

نص دستور دولة الكوٌت فً مادته  /88/على اآلتً
حرٌة االعتماد مطلمة وتحمً الدولة حرٌة المٌام بشعائر األدٌان طبما بادات
المرعٌة على أال ٌخل ذلن بالنظام العام أو ٌنافً اآلداب".
وأشار الدستور اللبنانً ،منذ إصداره فً العام  9111فً المادة  /1/منه
على أنه ٌضمن
"حرٌة االعتماد مطلمة والدولة بتؤدٌتها فروض اإلجالل هلل تعالی تحترم جمٌع
األدٌان والمذاهب وتكفل حرٌة إلامة الشعائر الدٌنٌة تحت حماٌتها على أن ال
ٌكون فً ذلن إخالل فً النظام العام وهً تضمن أٌضا لؤلهلٌن على اختالؾ
مللهم احترام نظام األحوال الشخصٌة والمصالح الدٌنٌة".
وحرصت المادة  /91/المعدلة من الدستور اللبنانً على إعطاء رإساء
الطوائؾ المعترؾ بها لانون حك مراجعة المجالس الدستورٌة لمرالبة
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الدستورٌة الموانٌن فً ما ٌتعلك حصرا باألحوال الشخصٌة وحرٌة المعتمد
وممارسة الشعائر الدٌنٌة وحرٌة التعلٌم الدٌنً.
أما فً سلطنة عمان فمد نص المرسوم السلطانً رلم  11/919على ما ٌلً :
المادة " :13حرٌة المٌام بالشعائر الدٌنٌة طبما للعادات المرعٌة مصونة على
أال ٌخل ذلن بالنظام العام أو ٌنافً اآلداب.
وٌنص الفصل السادس من الدستور المؽربً على أن :اإلسالم دٌن الدول
والدولة تضمن لكل واحد حرٌة ممارسة شإونه الدٌنٌة.
وٌنص الفصل التاسع عشر من ذات الدستور على أن الملن ..." :له صٌا
حموق وحرٌات المواطنٌن والجماعات والهٌئات ...

كما وأن دستور فلسطٌن نص على ما ٌلً:
المادة " 93حرٌة العمٌدة والعبادة وممارسة الشعائر الدٌنٌة شرٌطة عدم
اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة.
وحرص دستور جمهورٌة السودان على التوسع مسؤلة الحرٌات الدر وما
ٌتعلك بها ،بالنظر للتنوع الدٌنً وخاصة لبل انفصال جنوب السودان إذ أورد
التالً:
 )9(-9جمهورٌة السودان دولة  ...تتعاٌش فٌها العناصر واألعراق واألدٌان".
( )8السودان وطن واحد جامع تكون فٌه األدٌان مصدر لوة وتوافك وإلهام".
( (-4-ب) األدٌان والمعتمدات والتمالٌد واألعراؾ هً مصدر الموة المعنوٌة
واإللهام للشعب السودانً".
-1تحترم الدولة الحموق الدٌنٌة التالٌة :
أ -العبادة والتجمع وفما لشعائر أي دٌن ومعتمد ،وإنشاء أماكن لتلن األؼراض
والمحافظة علٌها
د-كتابة وإصدار وتوزٌع المطبوعات الدٌنٌة.
ه -تدرٌس الدٌن أو المعتمد فً األماكن المناسبة.
ز -تدرٌب أو تعٌٌن أو انتخاب أو استخالؾ الزعماء الدٌنٌٌن المناسبٌن حسبما
تتطلبه ممتضٌات ومعاٌٌر أي دٌن أو معتمد.
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ح -مراعاة العطالت واألعٌاد والمناسبات وفما للعمائد الدٌنٌة.
ط .االتصال باألفراد والجماعات فٌما ٌتعلك بؤمور الدٌن والعمٌدة على
المستوٌٌن المحلً والعالمً".
" -83لكل إنسان الحك فً حرٌة العمٌدة الدٌنٌة والعبادة ،وله الحك فً إعالن دٌنه
أو عمٌدته أو التعبٌر عنها عن طرٌك العبادة والتعلٌم والممارسة أو أداء شعائر أو
االحتفاالت وذلن وفما لما ٌتطلبه المانون والنظام العام ،وال ٌكره أحد على اعتناق دٌن
ال ٌإمن به أو ممارسة طموس أو شعائر ال ٌمبل بها طواعٌة".

المادة :981
"(د) تراعً المحاكم عند ممارستها سلطاتها التمدٌرٌة فً تولٌع العموبات على ؼٌر
المسلمٌن المبدأ الراسخ فً الشرٌعة االسالمٌة أن ؼٌر المسلمٌن من السكان ال
ٌخضعون للعموبات الحدٌة المفروضة وتطبك علٌهم عموبة تعزٌرٌة وفما للمانون".
ولد أنشؤت جمهورٌة السودان مفوضٌة خاصة لحموق ؼٌر المسلمٌن فً المادة 987
من الدستور.
ونص دستور الجمهورٌة العربٌة السورٌة األخٌر فً المادة الثالثة منه على ما ٌلً:
" -8تحترم الدولة جمٌع األدٌان وتكفل حرٌة المٌام بجمٌع شعائرها على أن ال ٌخل
ذلن بالنظام العام.
 -4األحوال الشخصٌة للطوائؾ الدٌنٌة مصونة ومرعٌة
ونص الفصل الرابع من دستور جمهورٌة تونس على أن:
|الدولة راعٌة للدٌن ،كافلة لحرٌة المعتمد وممارسة الشعائر الدٌنٌة حامٌة
للممدسات ،ضامنة لحٌاد دور العبادة عن الدعاٌة الحزبٌة".
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الفصل ٌ" :/81/ختص رئٌس الجمهورٌة  ... :تعٌٌن مفتً الدٌار التونسٌة".
وٌنص دستور الجمهورٌة الٌمنٌة فً المادة  /1/منه على ما ٌلً:

"تإكد الدولة العمل بمٌثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمً لحموق اإلنسان ومٌثاق
جامعة الدول العربٌة ولواعد المانون الدولً المعترؾ بها بصورة عامة".
أن النصوص الدستورٌة العربٌة الحدٌثة ،آنفة الذكر المتعلمه بالحرٌات الدٌنٌة تمتضً
إبداء المالحظات األساسٌة التالٌة :المالحظة األولى :لم تؤت هذه النصوص على حرٌة
تؽٌٌر الدٌن أو المعتمد ،خالفا ً للنص الصرٌح من المادة  /93/من اإلعالن العالمً
لحموق اإلنسان ،لكً ال تصطدم بمسؤلة أحكام "الردة" المتباٌنة فً الفمة اإلسالمً،
ولو أنها أكدت بمعظمها على أن حرٌة االعتماد مطلمة أو أنه ال ٌجبر أحد على اعتناق
دٌانة ال ٌإمن بها .ولو أن حرٌة تؽٌٌر المذهب أو الطائفة فً العالم العربً ضمن
الدٌن الواحد ال تثٌر أي اعتراض لانونً جدلً.
المالحظة الثانٌة :ركزت الدساتٌر العربٌة الحدٌثة على حرمة أماكن العبادة المختلفة
وإلامة هذه األماكن وعلى حرٌة ممارسة الشعائر الدٌنٌة ،وٌالحظ بهذا الصدد التمدم
الحاصل فً دول الخلٌج العربً الصؽرى من حٌث السماح بإلامة الشعائر الدٌنٌة لؽٌر
المسلمٌن ،والترخٌص بإلامة أماكن عبادات ضمن حدود مفهومة عموما .إال أنه
ٌالحظ أٌضا بصدد هذه الحرٌات والتضٌٌك على الترخٌص بإلامة أماكن عبادة لؽٌر
المسلمٌن أو إعادة ترمٌم المدٌم منها ،مما ٌثٌر االنتماد ،األمر الذي أدى إلى تطور
إٌجابً بهذا الصدد باجراءات إدارٌة أكثر لٌونة.
المالحظة الثالثة  :أن بعض نصوص الدساتٌر المتعلمة بحرٌة العمٌدة وحرٌة ممارسة
الشعائر الدٌنٌة ،أشارت إلى األدٌان السماوٌة دون سواها ،مما ٌحد من تلن الحرٌات
بالنسبة ألتباع الدٌانات ؼٌر السماوٌة وفً حٌن أن النص المرآنً كان لد شمل ضمن
نطاق أهل الكتاب اتباع أدٌان أخرى من ؼٌر اتباع األدٌان السماوٌة الثالثة أي من
ؼٌر أهل الكتاب.
المالحظة الرابعة :اتبعت النصوص الدستورٌة العربٌة عموما بشؤن األحوال
الشخصٌة لؽٌر المسلمٌن من المواطنٌن وجهة نظر الشرع اإلسالمً الشخصً ؼٌر
اإلللٌمً ،تاركة لهم تطبٌك عاداتهم وأعرافهم بشؤن اختٌار الرإساء الروحٌٌن
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وتعٌٌنهم ولوانٌن أحوالهم الشخصٌة ومحاكمهم الروحٌة الخاصة ،ولو أن النصوص
المانونٌة لبعض الدول العربٌة نصت على تطبٌك أحكام األحوال الشخصٌة اإلسالمٌة
الشرعٌة عند اختالؾ المذهب بٌن متخاصمٌن ؼٌر مسلمٌن مما ٌثٌر االنتماد وٌدعو
إلى التعدٌل المانونً بهذا الصدد ،وترن األمر مثال للمحاكم النظامٌة حرصا على
ضمانات الحموق والحرٌات الدٌنٌة.
المالحظة الخامسة  :أن الدساتٌر العربٌة التً تطبك أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة على
مواطنٌها ،بما فٌها الحدود  ،حرصت على النص بؤن العموبات الحدٌة ال تطبك على
المواطنٌن ؼٌر المسلمٌن بل تطبك العموبة التعزٌرٌة أو بتعبٌر آخر العموبات
المنصوص عنها لانونا.
المالحظة السادسة  :أن اٌراد تعبٌر اإلسالم دٌن الدولة لم ٌمنع الدستور التونسً من
النص صراحة فً األحكام الختامٌة.
الفصل الثالث على" :الصفة المدنٌة للدولة".
ونعتمد أن هذا ٌنطبك على معظم الدساتٌر العربٌة رؼم عدم النص الواضح.
المسم الثالث  :الحرٌات الثمافٌة فً الدساتٌر العربٌة الحدٌثة:
تنص الفمرة األولى من المادة األولى من االتفالٌة الدولٌة للمضاء على جمٌع أشكال
التمٌٌز العنصري التً اعتمدتها الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة على ما ٌلً:
 -9وفً هذه االتفالٌةٌ ،مصد بتعبٌر "التمٌٌز العنصري" أي تمٌٌز أو استثناء
تمٌٌد أو تفصٌل ٌموم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل المومً
االثنٌن ٌستتبع تعطٌل ،وعرللة االعتراؾ بحموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة
التمتع بها أو ممارساتها على لدم المساواة فً المٌدان السٌاسً أو االلتصادي
االجتماعً أو ثمافً أو فً أي مٌدان آخر من مٌادٌن الحٌاة العامة".

أو
أو
أو
أو

كما وتنص الفمرة الثانٌة من المادة الثانٌة من ذات االتفالٌة على ما ٌلً:
 -1تموم الدول األطراؾ ،عند التضاء الظروؾ ذلن ،باتخاذ التدابٌر الخاصة
والملموسة الالزمة فً المٌدان االجتماعً والمٌدان االلتصادي والمٌدان الثمافً
والمٌادٌن األخرى لتؤمٌن االنماء الكافً والحماٌة الكافٌة لبعض الجماعات العرلٌة أو
لؤلفراد المنتمٌن إلٌها ،على لصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحموق
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اإلنسان والحرٌات األساسٌة .وال ٌجوز فً أٌة حال أن ٌترتب على هذه التدابٌر،
كنتٌجة لذلن ،إدامة أٌة حموق متفاوتة أو مستملة تختلؾ باختالؾ الجماعات العرلٌة
بعد بلوغ األهداؾ التً أتخذت من أجلها".
حرصت الدساتٌر العربٌة الحدٌثة على النص بشكل أو بآخر على عروبة الدول
والشعوب دون أي معنى عنصري أو عرلً مما استدعى إحالل اللؽة العربٌة مكانها
السامً فً دساتٌر الدول العربٌة ،سواء بالمول أنها "أرض عربٌة" أو "جزء من
األمة العربٌة" أو جزء من الوطن العربً الكبٌر" أو "عضو مإسس جامعة الدول
العربٌة" أو "دولة عربٌة أو دولة عربٌة إسالمٌة أو شعب عربً" أو على أن البلد
"عربً الهوٌة واالنتماء".
ٌراجع بهذا الصدد دٌباجة الدستور الجزائري ،والمادة األولى من الدستور المصري،
والمادة السادسة من دستور اإلمارات العربٌة المتحدة والمادة الثالثة من الدستور
العرالً ،والمادة األولى من الدستور األردنً ،والمادة األولى من الدستور الكوٌتً،
وممدمة الدستور اللبنانً (الفمرة ب) ،والمادة األولى من المرسوم السلطانً العمانً،
والدستور المؽربً فً التصدٌر وممدمة الدستور المورٌتانً والمادة األولى من
دستور فلسطٌن ،والمادة األولى من الدستور المطري ،والمادة األولى من الدستور
السوري ،والدستور التونسً فً التوطئة ،والمادة األولى من الدستور الٌمنً.
وتجلت الحرٌات الثمافٌة فً الدساتٌر العربٌة الحدٌثة خاصة بالمولؾ من اللؽة
العربٌة األم ومن اللؽات التً تتكلم فٌها ألوام أخرى كاألكراد واألمازٌػ وسواهم مما
سٌؤتً بٌانه ،ألن اللؽة هً وعاء الفكر والثمافة والحضارة.
وبالفعل فإن دستور الجزائر نص فً مادته الثالثة على أن:
المادة  :8اللؽة العربٌة هً اللؽة الوطنٌة الرسمٌة"
المادة  8مكرر :تمازٌؽت وهً كذلن لؽة وطنٌة".
أما دستور مصر فمد نص فً المادة الثانٌة على أن:
"اللؽة العربٌة لؽتها الرسمٌة"
ونص فً المادة الثانٌة والعشرٌن على التالً:
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"وتحمً الدولة المماومات الثمافٌة والحضارٌة واللؽوٌة للمجتمع وتعمل على تعرٌب
التعلٌم والعلوم والمعارؾ".
كما ونصت المادة السابعة من دستور اإلمارات العربٌة المتحدة:
ولؽة االتحاد الرسمٌة هً اللؽة العربٌة".
أما دستور العراق فمد حرص على إٌراد توضٌحات عدٌدة بشؤن اللؽتٌن العربٌة
والكردٌة وسائر اللؽات التً ٌتكلم بها أبناإها وذلن كالتالً:
"المادة  :4أوال  :اللؽة العربٌة واللؽة الكردٌة هما اللؽتان الرسمٌتان للعراق.
وٌضمن حك العرالٌٌن بتعلٌم أبنائهم باللؽة األم كالتركمان والسرٌانٌة  ،واألرمنٌة،
فً المإسسات التعلٌمٌة الحكومٌة ،وفما للضوابط التربوٌة ،أو بؤٌة الؽة أخرى فً
المإسسات التعلٌمٌة الخاصة
ثانٌاٌ :حدد نطاق المصطلح لؽة رسمٌة ،وكٌفٌة تطبٌك أحكام هذه المادة بمانون
ٌشمل:
أ -إصدار الجرٌدة الرسمٌة باللؽتٌن.
ب -التكلم والمخاطبة والتعبٌر فً المجاالت الرسمٌة كمجلس النواب ومجلس الوزراء
والمحاكم والمإتمرات الرسمٌة بؤي من اللؽتٌن.
ج -االعتراؾ بالوثائك الرسمٌة والمراسالت باللؽتٌن وإصدار الوثائك الرسمٌة
بهما.
د -فتح مدارس باللؽتٌن وفما للضوابط التربوٌة.
ه -أٌة مجاالت أخرى ٌحتمها مبدأ المساواة ،مثل األوراق النمدٌة  ،وجوازات
السفر ،والطوابع
ثالثا :تستعمل المإسسات واألجهزة االتحادٌة فً إللٌم كردستان اللؽتٌن.
رابعا :اللؽة التركمانٌة واللؽة السرٌانٌة لؽتان رسمٌتٌن أخرٌان فً الوحدات اإلدارٌة
التً ٌشكلون فٌها كثافة سكانٌة.
خامسا :لكل إللٌم أو محافظة اتخاذ أٌة لؽة محلٌة أخرى لؽة رسمٌه إضافٌة  ،إذا
ألرت ؼالبٌة سكانها ذلن باستفتاء عام".
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وأورد دستور المملكة األردنٌة الهاشمٌة فً المادة الثانٌة منه " :واللؽة العربٌة
لؽتها الرسمٌة".
ونصت المادة  /91/منه على أنه:
ٌحك للجامعات تؤسٌس تراعً األحكام العامة المنصوص برامجها وتوجٌهها".
مدارسها والمٌام علٌها لتعلٌم أفرادها على أن علٌها فً المانون وتخضع لرلابة
الحكومة فً
ونص دستور الكوٌت فً المادة الثالثة منه على أن:
لؽه الدولة الرسمٌة هً اللؽة العربٌة".

ونصت المادة  /91/منه على التالً:
"تصون الدولة التراث اإلسالمً والعربً وتسهم فً ركب الحضارة العالمٌة" .وفً
لبنان نص الدستور فً المادة العاشرة على أن:
"التعلٌم حر ما لم ٌخل بالنظام العام أو ٌنافً اآلداب أو ٌتعرض لكرامة أحد األدٌان
والمذاهب وال ٌمكن أن تمس حموق الطوائؾ من جهة إنشاء مدارسها الخاصة على
أن تسٌر فً ذلن وفما لؤلنظمة العامة التً تصدرها الدولة فً شؤن المعارؾ العمومٌة
كما ونصت المادة  99منه على أن:
"اللؽة العربٌة هً اللؽة الوطنٌة الرسمٌة .أما اللؽة الفرنسٌة فتحدد األحوال التً
تستعمل بها بموجب لانون".
أما دستور سلطنة عمان فمد نص فً المادة الثالثة منه على التالً :لؽة الدولة
الرسمٌة هً اللؽة العربٌة".
وجاء فً تصدٌر دستور المملكة المؽربٌة ما ٌؤتً ..." :لؽتها الرسمٌة هً اللؽة
العربٌة".
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كما ونص دستور مورٌتانٌا فً المادة السادسة منه على أن :اللؽات الوطنٌة هً
العربٌة والبولر والسومانكه والولوؾ ،اللؽة الرسمٌة هً العربٌة".
ونصت الفمرة الثالثة من المادة الرابعة من دستور فلسطٌن على أن:
"اللؽة العربٌة هً اللؽة الرسمٌة"
أما المادة  /14/فمد نصت فً الفمرة الرابعة على أنه:
"تلتزم المدارس والمإسسات التعلٌمٌة الخاصة بالمناهج التً تعتمدها السلطة
الوطنٌة وتخضع إلشرافها".
كما ونص دستور دولة لطر فً المادة األولى منه على أن ....." :لؽتها الرسمٌة هً
اللؽة العربٌة".
وٌنص دستور جمهورٌة السودان على التفصٌالت التالٌة فً المادة األولى منه:
)"8- (1جمٌع اللؽات األصلٌة السودانٌة لؽات لومٌة ٌجب احترامها وتطوٌرها
وترلٌتها.
)(2اللؽة العربٌة هً اللؽة المومٌة األوسع انتشارا فً السودان.
( )3تكون العربٌة ،باعتبارها لؽة رئٌسٌة على الصعٌد المومً ،واالنكلٌزٌة اللؽتٌن
الرسمٌتٌن ألعمال الحكومة المومٌة ولؽتً التدرٌس والتعلٌم العالً.
(ٌ )4جوز ألي هٌئة تشرٌعٌة دون مستوى الحكم المومً أن تجعل من اي الؽة لومٌة
أخرى لؽة عمل رسمٌة فً نطالها ،وذلن إلى جانب اللؽتٌن العربٌة واإلنكلٌزٌة.
)(5ال ٌجوز التمٌٌز ضد استعمال أي من اللؽتٌن العربٌة أو اإلنكلٌزٌة
فً أي مستوى من مستوٌات الحكم أو فً أي مرحلة من مراحل التعلٌم .أما المادة
 /47/من ذات الدستور فمد نصت على أنه:
ٌكون للمجموعات العرلٌة والثمافٌة الحك فً أن تنعم ثمافتها الخاصة وتطورها
بحرٌة ،وللمنتمٌن لهذه المجموعات الحك فً أن ٌمارسوا معتمداتهم وٌستخدموا
لؽاتهم وٌراعوا أدٌانهم وأعرافهم وٌنشئو أطفالهم فً إطار تلن الثمافات واألعراؾ".
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ونص الدستور السوري فً المادة  /4/منه على أن:
"اللؽة العربٌة هً اللؽة الرسمٌة للدولة" .أما المادة  /1/منه فمد نصت على أنه:
ٌكفل الدستور حماٌة التنوع الثمافً للمجتمع السوري بجمٌع مكوناته وتعدد روافده،
باعتباره تراثا وطنٌا ٌعزز الوحدة الوطنٌة فً إطار وحدة أراضً الجمهورٌة العربٌة
السورٌة".
ونص الفصل األول من دستور تونس على أن:
"...العربٌة لؽتها.........
وورد فً األحكام الختامٌة :الفصل الثالث :ال ٌمكن ألي تعدٌل دستوري أن ٌنال من
الطابع الجمهوري للنظام والصفة المدنٌة للدولة ،ومن اإلسالم باعتباره دٌن الدولة
واللؽة العربٌة باعتبارها اللؽة الرسمٌة ،ومن مكتسبات حموق اإلنسان وحرٌته
المضمونة فً هذا الدستور".
أما دستور الجمهورٌة الٌمنٌة فمد نص فً المادة  1منه على أن:
"اللؽة العربٌة لؽتها الرسمٌة"
إن ما سبك ٌستدعً بشؤن الحرٌات الثمافٌة فً الدساتٌر العربٌة الحدٌثة المالحظات
األساسٌة التالٌة:
المالحظة األولى :تراوحت موالؾ الدساتٌر العربٌة الحدٌثة من المسؤلة اللؽوٌة بٌن
التوسع بإٌراد التفاصٌل الدساتٌر العرالً والسودانً والمورٌتانً) وبٌن مولؾ
االكتفاء بؤن اللؽة العربٌة هً اللؽة الرسمٌة (وهو مولؾ معظم الدساتٌر العربٌة)،
ومولؾ ثالث بٌن بٌن ٌنتهج منهجا معتدال ووسطا باالعتراؾ بلؽة أخرى إلى جانب
اللؽة العربٌة الدستور الجزائري مثال بالنسبة لؤلمازٌؽٌة.
وٌبدو أن هذه المسالة متعلمة خاصة بتعدد األللٌات اللؽوٌة والثمافٌة والعرلٌة فً
دول مثل العراق والسودان ومورٌتانٌا التً توسعت أحكامها الدستورٌة فً إٌراد
التفاصٌل بهذا الشؤن ،وبٌن دول أخرى تجاهلت الموضوع بشؤن لؽة أللٌة كبٌرة
نسبٌا فٌها (سورٌا بالنسبة لؤلللٌة الكردٌة ،فً حٌن معظم الدول العربٌة لٌست لدٌها
مشكلة أللٌات ثمافٌة ولؽوٌة ،وإن كان
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االتجاه المستمبلً ٌشٌر إلى إلرار مثل هذه الحرٌات (لٌبٌا ،المؽرب(.
المالحظة الثانٌة  :تفردت جمهورٌة السودان بجعل اللؽة اإلنكلٌزٌة لؽة رسمً فً
البالد إلى جانب اللؽة العربٌة األكثر انتشارا لومٌا ،وهذا ٌعود من جهة المفعول األثر
االستعماري الماضً ،ومن جهة أخرى للتورد المبلً واالتنً فً السودان ،وخاصة
لبل انفصال الجنوب ولٌام دولته المستملة.
المالحظة الثالثة :ألرت الكثٌر من الدساتٌر العربٌة بنصوص واضحة حرٌة التعلٌم
وإلامة المدارس الخاصة لبعض الجماعات ضمن نطاق المانون وتحت توجٌهاتها،
وٌبدو أن هذا االتجاه عام وال تضٌٌك علٌه إال فً حدود النظام
العام.
المالحظة الربعة :أن الملٌل من الدساتٌر العربٌة نص خاصة على الحرٌات الثمافٌة
خارج النطاق اللؽوي) ،وربما ألن النص على مثل هذه الحرٌات فً الدساتٌر عامة
هو مسؤلة جد حدٌثة ،إال أن معظم الدساتٌر العربٌة أشارت إلى المواثٌك الدولٌة
وتبمى مسؤلة ما إذا كانت هذه الدولة العربٌة أو تلن ألرت ذلن المٌثاق الدولً أم ال
مما ٌطرح إشكالٌة األخذ به أمام المحاكم فٌها.
المالحظة الخامسة :أن إلرار الحرٌات اللؽوٌة والثمافٌة فً الدساتٌر العربٌة على
ضرورته ٌجب أن ال ٌتخذ ذرٌعة للمطالبة باالنفصال أو التجزئة أو التمسٌم مما
ٌزعزع كٌانات الدول ووحدة أراضٌها.
المسم الرابع  :اجتهاد المجلس الدستوري اللبنانً فً لضاٌا الحرٌات الدٌنٌة
والثمافٌة:
أعطً المجلس الدستوري اللبنانً أن ٌصدر لرارات عدٌدة ،رؼم لصر األمد على بدء
عمله منذ عشرٌن عاما ونٌؾٌ ،إكد فٌها على أهمٌة المساواة بٌن المواطنٌن
واحترام الحرٌات العامة والحموق األساسٌة وخاصة الحرٌات الدٌنٌة والثمافٌة ،بما
هو لبنان بلد العٌش المشترن والوحدة فً التنوع ،وأننا نورد فٌما ٌلً باختصار
خالصة بعض المرارات التً تعرضت لموضوعات البحث وبالتسلسل التارٌخً:
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 -9فً المرار رلم  1 / 9118أكد المجلس على أن أحكام الدستور المتعلمة
باستمالل المضاة تنطبك على لضاة المحاكم الشرعٌة اإلسالمٌة السنة
والجعفرٌة.
 -1فً المرار رلم  8 / 9118أكد المجلس الدستوري على أن إنشاء مجلس
لضاء أعلى لدى كل من المضائٌن العدلً واإلسالمً الشرعً ٌعتبر أحد أبرز
الضمانات الستمالل المضاء فً مفهوم المادة  /11/من الدستور.
 -8فً المرار رلم  9 / 9111أكد المجلس الدستوري على حك الرإساء
الروحٌٌن للطوائؾ اللبنانٌة بتمدٌم المراجعة أمامه فً مواضٌع األحوال
الشخصٌة وحرٌة المعتمد وممارسة الشعائر الدٌنٌة وحرٌة التعلٌم الدٌنً ،وفما
لنص المادة  /91/من الدستور.
كما أكد فً ذات المرار على أن االستعاضة عن النص المانونً بانتخاب المجلس
المذهبً للطائفة الدرزٌة بالتعٌٌن هو أمر مخالؾ للدستور فً مادته التاسعة ألن مبدأ
االنتخاب ٌشكل الضمانة األساسٌة الستمالل الطائفة الدرزٌة.
وفً المرارٌن رلم  9 / 9111ورلم  1 / 1111أكد المجلس الدستوري اللبنانً على
أن األولاؾ الخٌرٌة جزء من األحوال الشخصٌة للطوائؾ واالستعاضة عن مبدأ
االنتخاب المانونً بمبدأ التعٌٌن ٌمس بمبدأ استماللٌة الطائفة الدرزٌة الذي صانه
الدستور ونص على ضمانه فً المادة التاسعة منه ،مع ضرورة احترام النظام العام.
ولٌس من داع للتؤكٌد على أن المجلس الدستوري اللبنانً ٌستند فً لراراته إلى
ممدمة الدستور بشؤن المساواة واحترام الحرٌات والحموق األساسٌة والسٌما تلن
الواردة فً اإلعالنات والشروط الدولٌة التً ألرها لبنان وال داع الذكر خالصات تلن
المرارات الكثٌرة مع تؤكٌده الدائم على المبدا :بؤن ال سلطة تعلو فوق سلطة العٌش
المشترن ،وهذا العٌش الواحد والمشترن هو أساس المٌثاق الوطنً اللبنانً المائم
منذ االستمالل  ،9148والذي أكد علٌه وجدده اتفاق الوفاق الوطنً فً الطائؾ عام
 ،9131وكرسه الدستور اللبنانً فً ممدمته" :ي -ال شرعٌة ألي سلطة تنالض
مٌثاق العٌش المشترن...
خالصة عامة  :الحداثة الدستورٌة فً العالم العربً
دخلت معظم الدول العربٌة عصر الحداثة الدستورٌة مع التطورات السٌاسٌة
واالجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة عمب الحرب العالمٌة الثانٌة  ،وادخلت العدالة
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الدستورٌة فً صلب هذا التحدٌث مع إلرار المحاكم الدستورٌة العلٌا أو المجالس
الدستورٌة فٌها ،وكان مثٌرا لالهتمام بمضاٌا المساواة والحرٌات الدٌنٌة والثمافٌة،
مما ٌدعو إلى إبداء المالحظات األساسٌة التالٌة:
المالحظة األولى :شؽلت مسؤلة الهوٌة المومٌة والدٌنٌة والحضارٌة والثمافٌة
الدساتٌر العربٌة الحدٌثة بمعنى النص على العروبة كهوٌة لومٌة نتاج اللؽة والتارٌخ
والتراث الحضاري ؼٌر العنصري وأخذت العروبة فً النصوص الدستورٌة العربٌة
معان عدٌدة تتراوح بٌن التؤكٌد البسٌط على الهوٌة أو الذهاب إلى الدعوة للوحدة
العربٌة.
المالحظة الثانٌة ٌ :بدو اإلسالم فً النصوص الدستورٌة العربٌة الحدٌثة كمرجع
لٌمً ،مما ٌتعارض مثال مع العلمانٌة الفرنسٌة (الالئكٌة) وأٌضا مع الدولة الدٌنٌة
التٌولراطٌة ،إذ أنه مصدر من مصادر التشرٌع ،وفً اآلن عٌنة تراث وثمافة
وحضارة.
|المالحظة الثالثة  :ألرت الدساتٌر العربٌة الحدٌثة مبدأ سٌادة المانون ومساواة
المواطنٌن ومراعاة النظام العام فً الحموق والحرٌات الثمافٌة والدٌنٌة وعدم التذرع
بها لتعزٌز النزعات التمسٌمٌة واالنفصالٌة واستلهمت المبادئ الممررة فً الشرع
واإلعالنات العالمٌة مما ٌدل صراحة على األخذ بمبدأ المواطنة وبمبدأ مدنٌة الدولة
العربٌة الحدٌثة.
المالحظة الرابعة  :تماهت نصوص الدستورٌة العربٌة الحدٌثة مع االتجاهات
العالمٌة بشؤن الشخص اإلنسانً كمٌمة مطلمة وحفظ كرامته اإلنسانٌة  ،واعتباره
شخصا حرا وإلرار مبدأ اإلخاء اإلنسانً ،مما ٌدل صراحة على توجه هذه الدساتٌر
نحو حداثة متناؼمة مع النهضة المرجوة للعالم العربً برؼم مآسً الحاضر ،نهضة
لائمة على احترام الدٌمولراطٌة المرتكزة على سٌادة المانون ومساواة المواطنٌن
والمشاركة والتعددٌة والحك باالختالؾ وتعزٌز التسامح ودعم مشاركة المرأة فً
الحٌاة العامة والسٌاسٌة خاصة ،وضمان الحموق األساسٌة والحرٌات العامة ،وكل
ذلن لن ٌحصل إال بتطبٌك فعلی وصادق للنصوص وتعزٌز الثمة المتبادلة بٌن الفرلاء
السٌاسٌٌن فً البلد الواحد ،ودعم مشاركة مإسسات وهٌئات ومنظمات المجتمع
المدنً ،وإفساح المجال للمواطنٌن للمساهمة فً العمل السٌاسً واعتبار الشعب
مصدر السلطات.
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