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  واقع األقليات يف العراق وانعكاسه على
 (*)لسياسيا االستقرار  عدم

 

 عمر فرحان حمد خضر حميدان.د حازن صباح 

 طالب ماحستير حامغة تكريت /كلية الغلون السياسية

                    
 المقدمة

ُتعد مسألة األقميات ذات طبيعة عالمية, بمعنى عدـ اقتصارىا عمى دولة أو قارات     
نما ىي مسألة قديمة وحديثة في  معينة, بأنيا كذلؾ ليست بالحديثة أو المستحدثة, وا 
آف واحد فيي جديدة بإلحاحيا المستمر عمى التحميؿ السياسي نظرًا الرتباطيا بمسائؿ 

ف كثيرة أىميا االستقرار السي اسي لمدوؿ التي تتواجد فييا أعداد كبيرة مف األقميات. وا 
مسألة األقميات كانت وال تزاؿ في ظؿ المجتمعات المتعددة مف القضايا التي تتسـ 
بالحدة والخطورة, إذ أف إصرار شعب الدولة عمى تصنيؼ نفسو في إطار مجاميع 

ر مشكمة تسمى "مشكمة مختمفة, سواء كانت قومية أو دينية, يؤدي بالتالي إلى إقرا
األقميات" وتزداد المشكمة تعقيدًا حيف يتعامؿ القائموف عمى السمطة مع تداعيات ىذه 
المشكمة وكأنيا تخص مصير جزء مف مجتمعو, بينما القضية ىي قضية المجتمع 
ف البحث عف آلية لتحقيؽ االنسجاـ المجتمعي ليس أمرًا مقصورًا عمى أفراد  ككؿ, وا 

ي قضية حساسة ال بد مف التآلؼ والتكاتؼ بيف أفراد األكثرية واألقمية األقمية, بؿ ى
 إليجاد المخرج المناسب ليا ولغرض تحقيؽ االندماج االجتماعي.

تسميط الضوء عمى دور األقميات وتأثيرىا عمى االستقرار السياسي :  هدف البحث
اء عميو, وذلؾ لمعراؽ, ووضع الحموؿ الواجبة مف أجؿ الحد مف ىذا التأثير والقض

يكوف مف خالؿ إتباع الطرؽ السممية وطريؽ الحوار المتبادؿ ما بيف النظاـ واألقميات 
 وما بيف األقميات نفسيا.

                                                           
 جامعة تكريت .خضر ، كلية العلوم السياسيو، مستل عه رسالة الماجستير للطالب : عمر فرحان  ( *)
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يقوـ البحث مف اجؿ بموغ اىدافو عمى فرضية أساسية مفادىا: أف : فرضية البحث
بمد, مستندٌة بذلؾ لألقميات في العراؽ دورًا اساسيًا وكبيرًا في عدـ االستقرار السياسي لم

 عمى العديد مف الفرضيات.
 إف العراؽ بمد متنوع إثنيًا, لتعدد قومياتو وأديانو التي سكنت العراؽ منذ القديـ. .1
ىناؾ دور واضح وأثر بارز لتعدد وتنوع األقميات في عدـ استقرار الدولة العراقية,  .2

 .2003وخاصة بعد العاـ 
وواسعًا بيف ما جاءت بو الدساتير العراقية ويفترض البحث أف ىناؾ تباينًا واضحًا  .3

مف مواد متعمقة بحقوؽ األقميات مف جية وبيف عممية التطبيؽ  2003بعد عاـ 
 ليذه الحقوؽ مف جية أخرى.

ويفترض البحث أف أزمة اليوية ىي أحد األسباب التي مف شأنيا التأثير عمى  .4
 االستقرار السياسي لمبمد.

لوحدة الوطنية ىي مف أىـ الوسائؿ التي مف شأنيا أفترض البحث أف عممية بناء ا .5
 الخروج بالبمد مف مأزؽ التعدد وعدـ االستقرار السياسي.

توزعت ىيكمية البحث إلى ثالث مباحث فضاًل عف المقدمة  :هيكمية البحث
 المبحث األوؿ: مفيـو األقمية )اطار نظري مفاىيمي(. والخاتمة وىي كاآلتي:

 المطمب الثاني: مفيوـ األقمية اصطالحًا. األوؿ: مفيوـ األقمية لغًة. المطمب     
المطمب  .2003المبحث الثاني: حقوؽ األقميات في دساتير العراؽ ما بعد عاـ 

      .2004األوؿ: حقوؽ االقميات في قانوف إدارة الدولة لممرحمة اإلنتقالية لعاـ 
المبحث  .2005لعراؽ الدائـ لعاـ المطمب الثاني: حقوؽ األقميات في الدستور ا

المطمب األوؿ:  الثالث: األثر االجتماعي لألقميات عمى االستقرار السياسي لمعراؽ.
      إشكالية التنوع والتعدد المجتمعي في العراؽ وتأثيره عمى االستقرار السياسي.

شكالية اليوية الوطنية العراقية. ث: بناء المطمب الثال المطمب الثاني: األقميات وا 
  الوحدة الوطنية.
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 المبحج األول 

 مفىون األقلية )اطار هظري مفاويمي(

 المطمب األول: مفهوم األقمية لغة  
( ىي خالؼ اأَلكثرية , والجمع : أقميات, طائفة مف الناس تجمعيـ (1)األقمية مف )َقؿَّ

 .(2)وأكثر عدداً رابطة المغة أو الديف أو الجنسية ويعيشوف مع طائفٍة ُأخرى أعظـ شأنًا 
( واشتقاقاتو في أكثر مف موضع مف القرآف الكريـ, وعادًة ما       وقد ورد لفظ )َقؿَّ

, }... َفَسَيْعَمُموَف َمْف (3)كاف يرد مقرونًا بالكثرة, } ...ِممَّا َقؿَّ ِمْنُو أو َكُثَر ... {
 . (4)َأْضَعُؼ َناِصرًا َوَأَقؿُّ َعَددًا{

 الثاني: مفهوم األقمية اصطالحا   المطمب
مصطمح األقمية, في استخداماتيا الثقافية واالجتماعية الحديثة والمعاصرة,      

مصطمح وافد مف المفاىيـ الغربية التي وفدت إلى واقعنا الثقافي واالجتماعي منذ 
لذلؾ ىو  االحتكاؾ بيف حضارتنا اإلسالمية والحضارة الغربية في العصر الحديث .

مصطمح محمؿ بالمعاني والظالؿ ) العنصرية _ االثنية _ والعرقية ( التي إرتبط بيا 
في الثقافة الغربية, عندما استخدـ لمتعبير عف )األفراد الذيف يعتبروف أنفسيـ أو 
يعتبرىـ اآلخروف مشتركيف في بعض السمات والخصائص التي تميزىـ عف بعض 

ستطيعوف في إطاره تطوير سموكيـ الثقافي التجمعات اأُلخرى في مجتمع ي
 .(5)الخاص(

                                                           
, دار المعارؼ, القاىرة, 4( ابف منظور, لساف العرب, تحقيؽ عبداهلل عمي الكبير وآخروف, المجمد(1

 .3726, ص1981
 .109, ص1992, دار العمـو لممالميف, لبناف, 7( جبراف مسعود, معجـ الرائد, ط(2
 . 7( سورة النساء, اآلية (3
 .24سورة الجف, اآلية  ((4
5 , مكتبة الشروؽ 1عمارة, االسالـ واألقميات الماضي .. والحاضر.. والمستقبؿ, طمحمد ( (

 . 7, ص 2003الدولية, القاىرة, 
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وتعرؼ موسوعة السياسة األقمية بأنيا "مجموعة مف سكاف قطر أو اقميـ أو دولة      
ما تخالؼ األغمبية في االنتماء العرقي والمغوي أو الديني, دوف أف يعني ذلؾ 

  .(1)بالضرورة موقفا سياسيًا أو طبقيًا متميزا"
واألقمية لدى البعض ىي مجموعة فرعية ضمف المجتمع األكبر والتي يكوف ليا      

أفراد يخضعوف لإلعاقة بشتى أشكاليا مف تمييز وتحُيٌز وفصٌؿ عنصري, أو 
. كما يشار (2) عمى يد مجموعة فرعية ُأخرى, وعادة ما يسمى باألغمبية االضطياد

ضيالت مختمفة عف غالبية السكاف, أو إلييا عمى أنيا تمؾ الجماعات التي تمتمؾ تف
ىي مجموعات ذات أصوؿ ثقافية ومجتمعية مختمفة, أو ىـ أولئؾ األفراد الذيف تكوف 

. وعرؼ الفقيو القانوني اإليطالي (3)ليـ خمفية عرقية مختمفة عف بقية السكاف
عددية )فرانسيسكو كابونوري( األقمية بأنيا "جماعة أو مجوعة مف األفراد مف الناحية ال

أقؿ عددًا مف بقية سكاف البالد ليا خصائص ثقافية وتاريخية ودينية ولغوية متميزة 
. وتعرفيا الموسوعة األمريكية بأنيا "جماعة ليا وضع اجتماعي (4)عف بقية السكاف"

داخؿ المجتمع أقؿ مف وضع الجماعات المسيطرة في المجتمع نفسُو, وتمتمؾ قدرًا مف 
عددًا أقؿ مف الحقوؽ ومقارنة بالجماعات المسيطرة في المجتمع, القوة والنفوذ وتمارس 

وغالبًا ما ُيحـر أفراد األقميات مف االستمتاع الكافي بإمتيازات مواطني الدرجة 

                                                           
, المؤسسة العربية لمدراسات والنشر, 1, ط1( عبد الوىاب الكيالي, موسوعة عمـ السياسة, ج(1

 .245, ص1979بيروت, 
(
2
) Naira Marmaryan , Minority Concept and Related issues , Scientific 

University of Rousse , volume 49 , Series 5.2 , 2010 , p3.                 

(
3
) Martin Kahanec and other , Ethnic in the European Union: An Overview, 

Institute for the Study of Labor, University of Bologna, December 2010, 

p5. 
, مركز دراسات 2عبد السالـ ابراىيـ البغدادي, الوحدة الوطنية ومشكمة األقميات في أفريقيا, ط ((4

 .81, ص2000الوحدة العربية, بيروت, 
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. أو ىي تمؾ الجماعات المتواجدة داخؿ المجتمعات والتي يمارس ضدىـ (1)األولى"
 .(2)التمييز والتيميش

 المبحج الثاهي

 2003في دساتير الغراق ما بغد عان  حقوق األقليات

ُيعد الدستور الوثيقة األىـ في حياة أي شعب ليس ألنُو يػنظـ العالقػة بػيف الحػاكـ      
والمحكوـ فحسب بؿ ألنُو يحتػوي عمػى القػيـ السياسػية واالجتماعيػة المعبػرة عػف اليويػة 

القيـ الديمقراطية  الجمعية لمشعب. كما أف قياـ أي نظاـ ديمقراطي يحتاج دستورًا يتبنى
وينص عمى الحقوؽ والحريػات الشخصػية والحمايػة القانونيػة الالزمػة لترسػيا ىػذه القػيـ 

 وصيانتيا.
ال بػػد لنػػا مػػف معرفػػة  2003ليػػذا قبػػؿ البػػدء بػػالتطرؽ لمدسػػاتير العراقيػػة بعػػد العػػاـ      

" معنػػى الدسػػتور, حيػػُث أجمػػع معظػػـ فقيػػاء القػػانوف الدسػػتوري عمػػى أف كممػػة "دسػػتور
نمػػا ىػػي ذات أصػػؿ فارسػػي, دخمػػت إلػػى المغػػة العربيػػة عػػف  ليسػػت ذات أصػػؿ عربػػي وا 
طريؽ المغة التركيػة, ويعنػي بكممػة الدسػتور األسػاس أو األصػؿ, كمػا يقصػد بيػا أيضػًا 

. ومعنى الدستور مػف الناحيػة االصػطالحية ىػو )مجموعػة (3)معنى اإلذف أو الترخيص
وتنظػػػػيـ ممارسػػػػتيا وانتقاليػػػػا والعالقػػػػة بػػػػيف القواعػػػػد المتعمقػػػػة بتبيػػػػاف مصػػػػدر السػػػػمطة 

القابضيف عمييا وكذلؾ تمؾ المتعمقة بالحقوؽ والحريات العامة فػي الدولػة سػواء وجػدت 
 . (4)ىذه القواعد في صمب الوثيقة الدستورية أو خارجيا(

                                                           

( 1 األمازينغ ومفيـو األقمية, قسـ البحوث والدراسات, انظر عمى شبكة المعمومات الدولية  (
 )االنترنت(,

cc41a7fac58c-bc28-430a-9801-www.aljazeera.net/specialfiles/pages/5ec40869     
(

2
) Ulrike Sehuerkens , Ethnic, Racial and Religious Minorities , Focle des Hautes 

Ftudes en Sciences Sociales, vol 5, Paris, France, Date (None), p2.   
(, دار الحامػػػد 2007_1991حميػػػد, االصػػػالحات الدسػػػتورية فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة )احػػػاـز صػػػباح  ((3

 .23, ص2012لمنشر والتوزيع, عماف, 
, مجمػػػة دراسػػػات دوليػػػة, جامعػػػة 2005قػػػيس جمػػػاؿ الػػػديف, الحقػػػوؽ فػػػي الدسػػػتور العراقػػػي الػػػدائـ  ((4

 .68, ص2008, العراؽ, 38بغداد, العدد

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/5ec40869-9801-430a-bc28-cc41a7fac58c
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 المطلب األول
 حقوق األقليات في قاهون ادارة الدولة للمرحلة االهتقالية 

 2004لغان 

بػػدأت  8/3/2004د صػػدر قػػانوف إدارة الدولػػة العراقيػػة لممرحمػػة اإلنتقاليػػة فػػي عنػػ     
مرحمػػة جديػػدة مػػف التطػػور الدسػػتوري والسياسػػي فػػي العػػراؽ ورغػػـ تػػزامف ىػػذه المرحمػػة 
الجديدة مع وقوع العراؽ تحت اإلحتالؿ األمريكي البريطاني, الذي شكؿ المتغير األوؿ 

لقػانوف قػد إكتسػب أىميػة كبيػرة فػي حينػو, ألنػُو في حاضر العػراؽ ومسػتقبمو. فػإف ىػذا ا
رسػـ المالمػػح الدسػتورية والسياسػػية لمسػتقبؿ العػػراؽ وأمنػو واسػػتقراره وتقدمػو عمػػى أسػػس 
جديدة مف خالؿ تبنية مجموعة مػف القػيـ والمبػادئ والقواعػد والمصػادر والػنظـ, واألىػـ 

ر التػي صػدرت منػذ عػاـ تبنيو لحقوؽ األقميات بشػكؿ أكثػر تميػزًا وتفصػياًل عػف الدسػاتي
الدسػتور الممكػي, ومػا أعقبػو مػف صػدور دسػاتير الجميوريػة العراقيػة حتػى عػاـ  1925
 .(1)وصدور قانوف إدارة الدولة لممرحمة اإلنتقالية 2003
وبالحػػديث عػػف حقػػوؽ األقميػػات فػػي ىػػذا القػػانوف, فقػػد سػػاوى القػػانوف بػػيف االسػػالـ      

وبيف غيره مف األدياف المنتشرة في العػراؽ قبػؿ الػنص عمػى كونػو ديػف الدولػة الرسػمي, 
 1925مخالفًا بذلؾ ممارسة دستورية قديمػة تعػود لعيػد القػانوف االساسػي العراقػي لعػاـ 

نصت في مجمميا عمى تصّدر عبارة أف )االسالـ ىػو ديػف وما تاله مف دساتير مؤقتة 
أف ال يػػؤثر سػػف ىػػذا  2004, حيػػُث اشػػترط قػػانوف ادارة الدولػػة لعػػاـ (2)الدولػػة الرسػػمي(

 .(3)القانوف عمى )....اإلسالـ أو غيره مف األدياف والطوائؼ وشعائرىا(
, ىػػػو تمػػػؾ لكػػػف المثيػػػر لمجػػػدؿ, والػػػذي يػػػدعـ فرضػػػية الدسػػػتور المكتػػػوب اميركيػػػاً      

( الفقرة )أ( مف القانوف, فيذه الفقػرة 7االشارات الخفية التي تقرأ مف بيف سطور المادة )

                                                           
( سحر محمد نجيب, اإلتجاىات الجديدة في قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة اإلنتقالية "دراسة (1

, 2008العراؽ, , 35, العدد, 10مقارنة في الدساتير العراقية", مجمة الرافديف لمحقوؽ, المجمد
 .147ص

 )أ(.( الفقرة 7, المادة )2004قانوف ادارة الدولة لممرحمة االنتقالية لعاـ  (2)
 ( الفقرة )أ(.3المصدر نفسو, المادة )(3) 
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وبعد مقدمتيا الشكمية المعتادة بصدد اعتبار االسالـ دينًا رسميًا لمدولة الجديدة, ذىبػت 
إلى حظر تشريع اي قانوف )يتعارض مع ثوابػت اإلسػالـ المجمػع عمييػا وال مػع مبػادئ 

. فػػػػإرادة المشػػػػرع (1)مقراطيػػػة والحقػػػػوؽ الػػػػواردة فػػػػي البػػػػاب الثػػػػاني مػػػػف ىػػػػذا القػػػػانوف(الدي
الدسػػػػتوري اتجيػػػػت نحػػػػو مسػػػػاواة االسػػػػالـ بمبػػػػادئ الديمقراطيػػػػة والحقػػػػوؽ, حيػػػػُث يثػػػػار 
التساؤؿ ىنا عف الحالة التي تتعػارض فييػا مبػادئ االسػالـ مػع مفػاىيـ الديمقراطيػة, ال 

مف النصوص المطمئنة حوؿ أف ىذا القانوف سيعمؿ  اجابة يقدميا القانوف سوى المزيد
عمػػػى احتػػػراـ )... اليويػػػة اإلسػػػالمية لغالبيػػػة الشػػػعب العراقػػػي, ويضػػػمف كامػػػؿ الحقػػػوؽ 

 .(2)الدينية لجميع األفراد في حرية العقيدة والممارسات الدينية(
بػػؿ ذىػػب الػػبعض إلػػى اعتبػػار المػػادة )السػػابعة( مػػف القػػانوف ضػػد اإلسػػالـ, وذلػػؾ      

 :(3)ألسباب اآلتيةل
جعؿ اإلسالـ مصدرًا عاديًا كباقي المصادر اأُلخرى, مع العمـ إف اإلسالـ مف  .1

 الثوابت وىو منياج األمة.
جعػػؿ اإلسػػػالـ مصػػػدرًا لمتشػػريع خػػػالؿ المرحمػػػة االنتقاليػػة, فػػػال غػػػرو إف يكػػػوف  .2

 اإلسالـ مصدرًا خالؿ المرحمة االنتقالية وما بعدىا إلى األبد.
ف فيػػو نػػواقص كثيػػرة مػػف حيػػُث اإلدارة فيػػو لػػـ يبػػيف كيفيػػة إدارة إف ىػػذا القػػانو  .3

المػػوارد, وىػػؿ األراضػػي العراقيػػة لمعػػراقييف أـ لمدولػػةال فقاعػػدة اإلسػػالـ مػػف ىػػذه 
الناحية قوؿ إف األرض لمػف أحياىػا, فكػؿ فػرد لػو حػؽ اسػتغالؿ األرض ولكػف 

 تحت إشراؼ الدولة".

                                                           

 ( الفقرة )أ(.7المادة ) المصدر نفسو,(1) 
  ( الفقرة )أ(.7المصدر نفسو, المادة )(2) 
في  14/3/2004نظرة قانونية في قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية, ندوة عقدت يـو  (3)

 راتيجية, أنظر عمى شبكة المعمومات الدولية )األنترنت(,الفرات لمتنمية والدراسات االست مركز
managing.html-www.fcdrs.com/nadawat/gov  

http://www.fcdrs.com/nadawat/gov-managing.html
http://www.fcdrs.com/nadawat/gov-managing.html
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( مػف القػانوفال ىػؿ 7ثـ مػا ىػي الثوابػت التػي تحػدثت عنيػا الفقػرة )أ( مػف المػادة )     
ىي الثوابت التي أجمػع عمييػا المسػمموف وفقيػائيـال ومػا ىػي المبػادئ الديمقراطيػة التػي 

 .(1)ال يمكف سف قانوف يتعارض معياال إف ىذه العبارة بحاجة إلى توضيح
لوا )تفػػػادي القػػػوؿ أف االسػػػالـ ىػػػو المصػػػدر ويبػػػدو أف واضػػػعي ىػػػذا القػػػانوف حػػػاو      

 .(2)الرئيسي لمتشريع وما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج(
وبتغييػػر شػػكؿ الدولػػة مػػف مركزيػػة بسػػيطة الػػى فيدراليػػة مركبػػة, يكػػوف قػػانوف إدارة      

قػػػد أحػػػدث أعمػػػؽ تبػػػدؿ سياسػػػي ال يمػػػس أركػػػاف السػػػمطة وطريقػػػة  2004الدولػػػة لسػػػنة 
ممارستيا فحسب, بؿ يتعداه ليشمؿ عالقة المكونات القوميػة والدينيػة والعرقيػة والمغويػة 

أجياؿ العراقييف السابقة عمى النظر اليػو ككػٍؿ ال يقبػؿ واألثنية بالوطف كمفيـو اعتادت 
أي شػػكؿ مػػف اشػػكاؿ التقسػػيـ اإلقميمػػي, ولعػػؿ المشػػّرع )الػػذي ىػػو اآلف غربػػي الجنسػػية 
عمػػى األرجػػح وأميركػػي تحديػػدًا( قػػد فطػػف لحجػػـ الصػػدمة التػػي مػػف الممكػػف أف يسػػببيا 

ؿ, فقػّدـ تطمينػًا الطرح المفاجئ لموضوعة الفيدراليػة فػي خضػـ فوضػى مػا بعػد االحػتال
دسػػتوريًا يرقػػى إلػػى درجػػة )الشػػرط( الػػذي يمنػػع أي تفسػػير فئػػوي لمدولػػة االتحاديػػة بقولػػو 
)ويقػػػػـو النظػػػػاـ االتحػػػػادي عمػػػػى أسػػػػاس الحقػػػػائؽ الجغرافيػػػػة والتاريخيػػػػة والفصػػػػؿ بػػػػيف 

 .(3)السمطات وليس عمى أساس األصؿ أو العرؽ أو االثنية أو القومية أو المذىب(
لفيدرالية التي إعتمػدىا قػانوف إدارة الدولػة لممرحمػة اإلنتقاليػة ال تضػمف إف صيغة ا     

الوحػػػدة الوطنيػػػة لمبمػػػد, فتوزيػػػع السػػػمطة فػػػي ىػػػذه الفيدراليػػػة يجػػػري عمػػػى أسػػػس عرقيػػػة 
ومذىبيػػػػة وقوميػػػػة, ىػػػػذه الصػػػػيغة جػػػػرت بػػػػالبالد إلػػػػى الصػػػػدامات وأججػػػػت الصػػػػراعات 

 .(4)أمف البمد واستقراره الداخمية في العراؽ, وما انطوا عميو مف تأثير عمى
                                                           

حميد حنوف خالد, قراءة في قانوف ادارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية, مجمة العمـو القانونية,  (1)
 .13, ص 2005العراؽ, , 1, العدد20جامعة بغداد, المجمد

 .13المصدر نفسو, ص (2)
 (.4, مصدر سبؽ ذكره, المادة )2004قانوف ادارة الدولة لممرحمة االنتقالية لعاـ  (3)
ر محمد نجيب, االتجاىات الجديدة في قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة اإلنتقالية "دراسة سح (4)

 .165مقارنة في الدساتير العراقية", مصدر سبؽ ذكره, ص
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وعػػاد القػػانوف ليؤكػػد مبػػدأ التسػػاوي المجػػرد فػػي الحقػػوؽ والواجبػػات ودونمػػا التفػػات      
لألصػػػؿ او العػػػرؽ او الطائفػػػة او الػػػديف او القوميػػػة او المػػػذىب, مػػػع التػػػذكير بػػػالحظر 
ة الػػػدائـ عمػػػى المعاممػػػة التمييزيػػػة المسػػػتندة ألي نزعػػػة او نبػػػرة عنصػػػرية )العراقيػػػوف كافّػػػ

متسػػاووف فػػي حقػػوقيـ بصػػرؼ النظػػر عػػف الجػػنس أو الػػرأي أو المعتقػػد أو القوميػػة أو 
الػػػديف أو المػػػذىب أو األصػػػؿ, وىػػػـ سػػػواء أمػػػاـ القػػػانوف ويمنػػػع التمييػػػز ضػػػّد المػػػواطف 

 .(1)العراقي عمى أساس جنسو أو قوميتو أو ديانتو أو أصمو(
قرار الحرية الدينية وممارسة الشعائر والطقوس وت      حريـ اإلكراه بصددىا )لمعراقي وا 

الحػػػػػؽ بحّريػػػػػة الفكػػػػػر والضػػػػػمير والعقيػػػػػدة الدينيػػػػػة ِوممارسػػػػػة شػػػػػعائرىا ويحػػػػػـر اإلكػػػػػراه 
, كمػػػا منػػػع القػػػانوف أي نػػػوع مػػػف التمييػػػز او التعسػػػؼ او التيمػػػيش السياسػػػي (2)بشػػػأنيا(

ي القػػائـ عمػػى أسػػاس الخمفيػػة الدينيػػة او القوميػػة او االعتقاديػػة او العرقيػػة ضػػد أي عراقػػ
بغرض التأثير عمى نتائج التصويت فػي االنتخابػات )ال يجػوز التمييػز ضػّد أّي عراقػي 
ألغراض التصويت في االنتخابات عمى أسػاس الجػنس أو الػديف أو المػذىب أو العػرؽ 

 .   (3)أو المعتقد أو القومية أو المغة....(
ورية مػػا فتئػػت ولممػػرة األولػػى فػػي تػػاريا العػػراؽ الدسػػتوري, تبػػرز عػػدة ظػػواىر دسػػت     

 -تتفاعؿ سمبًا وايجابًا في واقع األقميات العراقية, نذكر منيا:
يجري الكالـ عف وجود )شعب عربي( ُيعد جػزءًا مػف )األمػة العربيػة( بػداًل مػف  .1

الحديث عف )أقميات( تتالحـ عمػى ارضػية األخػوة الوطنيػة مػع القوميػة الكبػرى 
)العػراؽ بمػػد متعػّدد القوميػػات  السػاحقة فػي البمػػد )العربيػة(, حيػػُث جػاء مػا نصػػو

 . (4)والشعب العربي فيو جزء ال يتجزأ مف األمػػػػػة العربية(
التوسػػع الكبيػػر فػػي مػػنح األقميػػات العرقيػػة والقوميػػة والدينيػػة والمذىبيػػة حقوقيػػا  .2

الثقافية, باإلشارة ابتداًء إلى تحوؿ المغة الكردية الى لغة رسمية بجانب العربية 
                                                           

 (.12, مصدر سبؽ ذكره, المادة )2004قانوف ادارة الدولة لممرحمة االنتقالية لسنة  (1)
 )و(. (, الفقرة13المصدر نفسو, المادة ) (2)

 (, الفقرة )ب( .20المصدر نفسو, المادة )(3) 
 (, الفقرة )ب(.7المصدر نفسو, المادة )( (4
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كالصػػػحؼ والمخاطبػػػات والتقاضػػػي والوثػػػائؽ والعمػػػالت  فػػػي كافػػػة المجػػػاالت,
والجػػوازات والطوابػػع, فضػػاًل عػػف لغػػات األقميػػات اأُلخػػرى )المغػػة العربيػػة والمغػػة 
الكرديػػة ىمػػا المغتػػاف الرسػػميتاف لمعػػراؽ, ويضػػمف حػػّؽ العػػراقييف بتعمػػيـ أبنػػائيـ 

ميميػػػػػػة بمغػػػػػػة األـ كالتركمانيػػػػػػة أو السػػػػػػريانية أو األرمنيػػػػػػة فػػػػػػي المؤّسسػػػػػػات التع
الحكوميػػة وفػػؽ الضػػوابط التربويػػة أو بأّيػػة لغػػٍة ُأخػػرى فػػي المؤسسػػات التعميميػػة 

 . (1)الخاّصة(
السماح باستعادة الجنسية العراقيػة لمػف اسػقطت عنػو ألسػباب دينيػة او طائفيػة  .3

او عنصػػػػرية بػػػػالنص عمػػػػى أنػػػػُو )يحػػػػّؽ لمعراقػػػػي ممػػػػف أسػػػػقطت عنػػػػو الجنسػػػػية 
 .(2)أف يستعيدىا(ألسباب دينية أو عنصرية أو طائفية 

إقرار المحاصصة الطائفية والتوزيػع العرقػي والقػومي لمقاعػد البرلمػاف )السػمطة  .4
التشػػػػػريعية( دوف اي اىتػػػػػداء بتعػػػػػداد سػػػػػكاني رصػػػػػيف ومقبػػػػػوؿ لتحقيػػػػػؽ معنػػػػػى 

( مػف القػانوف, مػع بقػاء 30)التوزيع العػادؿ( الػوارد فػي الفقػرة )ج( مػف المػادة )
الػػػػواردة فػػػػي نفػػػػس الفقػػػػرة, )تنتخػػػػب  الغمػػػػوض يكتنػػػػؼ معنػػػػى كممػػػػة )اآلخػػػػريف(

الجمعية الوطنية طبقًا لقانوف االنتخابات وقانوف األحزاب السياسية, ويستيدؼ 
قػػانوف االنتخابػػات تحقيػػؽ نسػػبة تمثيػػؿ لمنسػػاء ال تقػػؿ عػػف الربػػع مػػف أعضػػاء 
الجمعيػػػػة الوطنيػػػػة, وتحقيػػػػؽ تمثيػػػػؿ عػػػػادؿ لجماعػػػػات العػػػػراؽ كافّػػػػة وبضػػػػمنيا 

 .(3)ف واآلخريف(التركماف والكمدوآشوريي
ىكػػذا يػػرى أف العػػراؽ لػػـ ُيعػػد حسػػب ىػػذا الدسػػتور جػػزءًا مػػف األمػػة العربيػػة أي أف      

ىػػذا القػػانوف سػػما ومسػػح عروبػػة العػػراؽ عمػػى الػػرغـ مػػف أف أغمػػب سػػكأنُو عػػرب وىػػذه 
حقيقػػػػػة تاريخيػػػػػة وحضػػػػػارية وجغرافيػػػػػة, فوجػػػػػود أقميػػػػػات ُأخػػػػػرى قوميػػػػػة كانػػػػػت كػػػػػاألكراد 

دينيػػػة كالمسػػػيح وااليزيديػػػة والصػػػابئة, ال يمغػػػي الطػػػابع العربػػػي والتركمػػػاف والشػػػبؾ, أو 

                                                           

 (. 9, مصدر سبؽ ذكره, المادة )2004قانوف ادارة الدولة لممرحمة االنتقالية لعاـ (1) 
 ( الفقرة )د(. 11المصدر نفسو, المادة )(2) 
 (, الفقرة )ج(.30المصدر نفسو, المادة )(3) 
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يػػراف وتركيػػا فػػرغـ وجػػود أقميػػات كثيػػرة فييػػا إال  لمعػػراؽ أو عروبتػػو, ومثػػاؿ ذلػػؾ سػػوريا وا 
أنػػػُو لػػػػـ يمغػػػي المكػػػػوف األساسػػػػي ليػػػا. فأصػػػػبحت أرض العػػػػراؽ مكانػػػًا لصػػػػداـ أو لقػػػػاء 

لتػػي أرادوا واضػػعوا ىػػذا الدسػػتور لشػػعوب تنتمػػي إلػػى أمػػـ وقوميػػات مختمفػػة ألف الفكػػرة ا
ىػػي إقامػػة المجتمػػع العراقػػي عمػػى أسػػاس التعػػدد ولػػيس التوحػػد األمػػر الػػذي سػػوؼ يفػػتح 
المجاؿ عمى المدى البعيد لتدخؿ الغير وبالتالي تفسا المجتمع العراقي مف الداخؿ كؿ 

 .(1)حسب اتجاىاتو وانتماءاتو القومية والدينية أي دويالت قومية أو دينية
ومػػف خػػالؿ ذلػػؾ يمكػػف القػػوؿ بػػأف كػػؿ ىػػذه األمػػور مػػف الطبيعػػي إنعكاسػػيا عمػػى      

الوضػػػػع العػػػػاـ لمبمػػػػد, وسػػػػبب مباشػػػػر فػػػػػي زعزعػػػػة االسػػػػتقرار بشػػػػتى أنواعػػػػو ) أمنػػػػػي, 
 اقتصادي, إجتماعي وسياسي(.

 
 المطلب الثاهي

 2005حقوق األقليات في الدستور الغراقي الدائن لغان 

لقد حاوؿ الدستور العراقي التوفيؽ بيف مبدأ ديف أغمبية العػراقييف اإلسػالـ وحقػوؽ      
األقميػػػات العراقيػػػػة الدينيػػػػة, بحيػػػُث ال يػػػػتـ أي تعػػػػارض بينيمػػػا, )فصػػػػحيح أف الدسػػػػتور 
اعتػػرؼ بػػأف اإلسػػالـ ىػػو ديػػف الدولػػة الرسػػمي, وأنػػُو ال يجػػوز سػػف قػػانوف يتعػػارض مػػع 

كنو عاد بعدىا وقاؿ في موقع أخػر أنػُو ال يجػوز كػذلؾ سػف , ل(2)ثوابت أحكاـ اإلسالـ(
, وأخذ الدستور بالذكر أنُو ينبغي الحفاظ عمى (3)قانوف يتعارض مع مبادئ الديمقراطية

اليويػػة اإلسػػالمية لغالبيػػة الشػػعب لعراقػػي, كمػػا ويضػػمف كامػػؿ الحقػػوؽ الدينيػػة لجميػػع 

                                                           
( سحر محمد نجيب, اإلتجاىات الجديدة في قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة اإلنتقالية "دراسة (1

 .159مقارنة في الدساتير العراقية", مصدر سبؽ ذكره, ص
 ( أوال, الفقرة )أ, ب(.2, المادة )2005الدستور العراقي الدائـ لعاـ  (2)
 .( أوال, فقرة )ج(2المصدر نفسو, المادة ) (3)
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ييف واآليزيػػػػػػدييف والصػػػػػػابئة األفػػػػػػراد فػػػػػػي حريػػػػػػة العقيػػػػػػدة والممارسػػػػػػة الدينيػػػػػػة كالمسػػػػػػيح
 .(1)المندائييف

وقد حرص الدستور العراقي عمى ضماف التعدد القومي والديني والمذىبي وىو      
تأكيد واضح عمى وجود المكونات المختمفة في العراؽ وعمى االعتراؼ بالحقوؽ 

فيو المتساوية لمجميع ومنع التمييز ألي سبب كاف وضماف الحقوؽ والحريات, فقد ورد 
أف )العراؽ بمد متعدد القوميات واألدياف والمذاىب, وىو عضو مؤسس وفعاؿ في 

, وكذلؾ )يضمف (2)جامعة الدوؿ العربية وممتـز بميثاقيا, وجزء مف العالـ اإلسالمي(
ىذا الدستور الحقوؽ االدارية والسياسية والثقافية والتعميمية لمقوميات المختمفة 

. (3)واالشورييف, وسائر المكونات اأُلخرى, وينظـ ذلؾ بقانوف(كالتركماف, والكمداف 
شارتو إلى أف الحقوؽ تنضـ بقانوف, أي ضمف مجمس النواب  ومف خالؿ ىذا النص وا 
حيُث تسيطر عميو الكتؿ الكبيرة, وبما أف الحقوؽ لـ تثبت في الدستور مباشرتًا, فيذا 

 يؤكد تيميش المكونات األساسية اأُلخرى.
وقد أشار الدستور العراقي في أحد مواده عمى أف )العراقيوف متساووف أماـ  ىذا     

القانوف دوف تمييز بسبب الجنس أو العرؽ أو القومية أو األصؿ أو الموف أو الديف أو 
, وىذه المادة لو (4)المذىب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي(

وعدـ تركيا حبرًا عمى ورؽ, لفتح المجاؿ بشكؿ واسع يجري تطبيقيا عمى أرض الواقع 
أماـ أبناء األقميات لممشاركة ومساواتيـ أماـ القانوف, بغض النظر عف الجنس او 
الديف أو المذىب او المعتقد. أي عدـ التفرقة في المعاممة بيف ابناء الشعب العراقي 

 واحتراـ رغباتيـ وخصوصيتيـ الدينية.
                                                           

(, ثانيًا. ونصيا ) يضمف ىذا الدستور الحفاظ عمى اليوية اإلسالمية 2المصدر نفسو, المادة )(1) 
لغالبية الشعب العراقي, كما ويضمف كامؿ الحقوؽ الدينية لجميع األفراد في حرية العقيدة 

 والممارسة الدينية, كالمسيحييف, واإليزدييف, والصابئة المندائييف(.
 (.3المادة ) ,المصدر نفسو( (2
 (.125, مصدر سبؽ ذكره, المادة )2005( الدستور العراقي الدائـ لعاـ (3

 (.14المصدر نفسو, المادة ) (4)



 

 

88 

 محلة تكريت للغلون السياسية

 محلة علمية دورية محكمة 

 4الغدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1437 ربيػ االول– 2015 كاهون االول

ISSN:  2073 _ 1140 

 

                   2015لسنة  2077رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

االقميات السياسية فقد أشار الدستور إلى أف تكويف مجمس النواب وضمانًا لحقوؽ      
يجب أف )يراعي تمثيؿ سائر مكونات الشعب فيو(, وىذه إشارة واضحة إلى ضرورة 
وجود تمثيؿ لكافة المكونات العراقية منيا القومية )الكرد والتركماف والشبؾ(, والدينية 

 .(1)()المسيحييف والصابئة المندائييف واإليزيدييف
عمى الرغـ مما ذكر في الدستور فاألقميات القومية والدينية الصغيرة لـ تمبى      

طموحاتيا ولـ تمثؿ في البرلماف تمثيؿ حقيقي يعكس أىمية ىذه المكونات ومشاركتيا 
البرلمانية التي جرت في عاـ  في تاريا العراؽ عمى مر العصور, ففي اإلنتخابات

عكست تيميش األقميات بإستثناء شخصيات منيا ترشحت ضمف  2010و 2005
إئتالفات حزبية أوسع, مما أدى إلى ضياع حقوقيا ومصالحيا بعد أف أصبحت تحت 
وصاية الكتؿ الكبيرة التي اندرجت ضمنيا, وكذلؾ في لجنة إعداد الدستور التي تألفت 

األقميات بخمسة أعضاء مف )التركماف, األشورييف, المسيحيوف عضوًا مثمت  71مف 
واأليزيديوف( مما ترؾ فجوة كبيرة في تمثيؿ األقميات إنعكست بدورىا عمى حقوؽ 

 .(2)2005األقميات والضمانات الدستورية ليا في الدستور العراقي لعاـ 
ويضمف الدستور العراقي الجديد ألتباع الديانات والمذاىب في العراؽ حرية      

دارة االوقاؼ وشؤونيا ومؤسساتيا الدينية وتكفؿ الدولة حرية  ممارسة الشعائر الدينية وا 
. وفيما يتعمؽ باألحواؿ المدنية لألقميات ينص الدستور (3)العبادة وحماية اماكنيا
يف أحرار في األلتزاـ بأحواليـ الشخصية حسب دياناتيـ أو العراقي عمى أف )العراقي

 .(4)مذاىبيـ أو معتقداتيـ أو أختياراتيـ, وينظـ ذلؾ بقانوف(
وقد أشار الدستور العراقي إلى المغة الرسمية في العراؽ وىي المغة العربية      

ر الدستور والكردية, ولـ يغفؿ حؽ االقميات في إستخداـ لغتيـ والتعمـ بيا, حيُث أق
                                                           

 (.49المصدر نفسو, المادة )(1) 
, مجمة العمـو القانونية 2003منى جالؿ عواد, األقميات وحؽ المواطنة في العراؽ بعد عاـ ( (2

 .411, ص2013, العراؽ, 18, العدد5المجمدوالسياسية, جامعة تكريت, 
 (.43) , مصدر سبؽ ذكره, المادة2005الدستور العراقي الدائـ لعاـ  (3)
 (.41المصدر نفسو, المادة ) (4)
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إستخداـ المغات التي تتحدث بيا األقميات القومية والدينية في المؤسسات الرسمية 
والخاصة حيُث ُيشير الدستور عمى )حؽ العراقييف بتعميـ أبنائيـ بالمغة األـ 
كالتركمانية والسريانية واألرمنية وغيرىا في المؤسسات التعميمية الحكومية وفقا 

أي لغة ُأخرى في المؤسسات التعميمية الخاصة(, وُيشير أيضًا لمضوابط التربوية, أو ب
عمى أف )المغة التركمانية والمغة السريانية لغتاف رسميتاف في الوحدات اإلدارية التي 
يشكموف فييا كثافة سكانية(, وكذلؾ )لكؿ إقميـ أو محافظة إتخاذ أي لغة محمية ُأخرى 

 .(1)ذلؾ بإستفتاء عاـ( لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانيا
وعمى الرغـ مما ذكرُه الدستور العراقي مف حقوؽ لألقميات بشكؿ كبير جدًا, إال      
ال زالت االقميات القومية والدينية الصغيرة في العراؽ الجديد تعاني التيميش أنُو 

فضال عف استمرار استيدافيـ مف قبؿ االرىاب والعصابات  السياسي واالداري
انعكست عمى األقميات اكثر مف باقي  حيُث أف أعماؿ العنؼ والتطرؼ والتطرؼ,

في المعادلة السياسية المكونة مف  المكونات اأُلخرى لكونيـ الحمقة األضعؼ واألسيؿ
وفقا لنظاـ  أطراؼ قوية ىـ األغمبية وليـ حصة األسد في كؿ مفاصؿ الدولة

بحار, بعيدًا عف معايير الكفاءة في ديمقراطية ال المحاصصة القومي والسياسي والديني
ف ضغوطًا تعاني منيا  والنزاىة واالخالص في توزيع المناصب والمسؤوليات وا 

األقميات فيما يتعمؽ بحقوقيـ وتقرير مصيرىـ والحصوؿ عمى حقوقيـ القومية 
منذ  لمحفاظ عمى ىويتيـ حيثُ  المشروعة كشركاء أساسييف في الوطف والدينية

فقدوا اشياء أساسية في حياتيـ وىي األمف واالستقرار  الصغيرة االحتالؿ والمكونات
 .(2)والسالـ والمستقبؿ المضموف والحقوؽ

                                                           

 ( أواًل, رابعًا, خامسًا.4المصدر نفسو, المادة ) (1)
عـ حالة حقوؽ ( انطواف الصنا, حقوؽ األقميات في العراؽ, بحث قدـ في المؤتمر الموسع لد(2

اإلنساف في العراؽ الذي أقامتو الجمعية العراقية لحقوؽ اإلنساف في الواليات المتحدة األمريكية, 
 . أنظر عمى شبكة المعمومات الدولية )األنترنت(,2011/تموز/23والية ميشيغاف, 

185.html-swww.ihrsusa.net/detail  

http://www.ihrsusa.net/details-185.html
http://www.ihrsusa.net/details-185.html
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وعمى صعيد المناصب الميمػة فػي الجيػاز التنفيػذي )الحكومػة( أقصػيت األقميػات      
مف المناصب الميمة أو السيادية التي كانت ساحة لمعركة الكتؿ الكبيػرة ولػـ يعػيف أي 
منيـ بصػفة محػافظ أو نائػب محػافظ حتػى فػي المنػاطؽ التػي يشػكموف فييػا ثقػاًل عػدديًا 

ناصب الميمة يمكف أف تؤثر بإتجاه تغيير واقعيـ نحو وبالتالي حرمت األقميات مف الم
 .(1)األفضؿ
وتـ اقصاء االقميات مف مواقع صنع القرار والوظػائؼ الميمػة والحساسػة والقياديػة      

واالمنيػػة والعسػػكرية فػػي الدولػػة بسػػبب انتمػػاءىـ لػػديف أخػػر او قوميػػة ُأخػػرى وال ينتمػػوف 
ادريف عمػى حمايػة انفسػيـ ومنػاطؽ تواجػدىـ لمكتؿ السياسية الكبيرة  مما جعميـ غيػر قػ

بسػػبب انعػػداـ ثقػػتيـ بقػػوات الشػػرطة واالمػػف المتواجػػدة فػػي منػػاطقيـ والتػػي تػػدير االمػػور 
حسب اىػواء وتوجييػات الكتػؿ واالحػزاب التػي تنتمػي الييػا وبعضػيا تكػوف مخترقػة مػف 

عراقػػي , وىػػذا ينػػافي مػػا جػػاء فػػي نػػص الدسػػتور ال(2)قبػػؿ االرىػػاب والتطػػرؼ والعصػػابات
)أف تتكوف القوات المسمحة العراقية واالجيزة االمنية مػف مكونػات الشػعب العراقػي, بمػا 
يراعي توازنيػا وتماثميػا دوف تمييػز او إقصػاء, وتخضػع لقيػادة السػمطة المدنيػة, وتػدافع 
عف العراؽ, وال تكػوف اداًة لقمػع الشػعب العراقػي, وال تتػدخؿ فػي الشػؤوف السياسػية, وال 

 .(3)تداوؿ السمطة(دور ليا في 
أما العوامؿ التي وقفت عائقًا أمػاـ المشػاركة الفعميػة لألقميػات فػي الحيػاة السياسػية      

 .(4)وعدـ حصوليا عمى ما كانت تطالب بو ووفقًا لالستحقاقات الدستورية ىي
نظػػػػػاـ المحاصصػػػػػة التػػػػػي تأسسػػػػػت عميػػػػػو العمميػػػػػة السياسػػػػػية وحرمػػػػػت بػػػػػذلؾ   -1

المكونػػػات مػػػف التنػػػافس عمػػػى مقاعػػػد البرلمػػػاف الشخصػػػيات المنتميػػػة إلػػػى ىػػػذه 
 والجياز التنفيذي )الحكومة(.

                                                           

مصدر سبؽ ذكره, , 2003األقميات وحؽ المواطنة في العراؽ بعد عاـ منى جالؿ عواد,  (1)
 .411ص

 انطواف الصنا, حقوؽ األقميات في العراؽ, المصدر السابؽ. (2)
 ( أواًل )أ(.9, مصدر سبؽ ذكره, المادة )2005الدستور العراقي الدائـ لعاـ (3) 

 .412, صالمصدر السابؽ ( منى جالؿ عواد,(4
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( 100000قػػانوف االنتخابػػات الػػذي نػػص عمػػى تخصػػيص مقعػػد واحػػد لكػػؿ )  -2
 نسمة كاف عقبة كبيرة أماـ ما ُيعد إنصافًا في تمثيؿ األقميات.

دـ لػػذلؾ يمكػػف اإلشػػارة إلػػى أف السػػاحة السياسػػية فػػي العػػراؽ ظمػػت تعػػاني مػػف عػػ     
االسػػػػتقرار السياسػػػػي نتيجػػػػًة المشػػػػاحنات والصػػػػدامات بػػػػيف ممثمػػػػي األقميػػػػة واألغمبيػػػػة, 
واعتراضػػيـ عمػػى عػػدـ إعطػػائيـ أي مػػف المراكػػز الميمػػة والتػػي تميػػؽ بتػػاريا ووجػػودىـ 
عمى أرض العراؽ طيمة كؿ السنيف ومشاركتيـ الميمة والفعالة فػي التطػورات التػي مػر 

 بيا العراؽ حتى يومنا ىذا.
إف التركيػز فػي الدسػتور العراقػي الجديػد عمػى حقػوؽ األقميػات العراقيػة يقػدـ الوجػو      

الحضػػػاري لمعػػػراؽ أجمػػػؿ تقػػػديـ, فػػػالعراؽ ارض ُعرفػػػت منػػػذ التػػػاريا بالتعدديػػػة وسػػػكنيا 
موزاييػػؾ كبيػػر مػػف المعتقػػدات واألديػػاف والعقائػػد التػػي نبتػػت فػػي أرضػػو, وقػػدمت افكارىػػا 

يوف مف أبنائيا في تقديـ العمػـ والمعرفػة لمعػالـ أجمػع, مف األرض العراقية, وساىـ عراق
ومع ذلؾ فثّمة خوؼ مف أف تتصدر بعض النواقص عند تطبيؽ بنود الدستور العراقػي 

دخالػػػو فػػػي التطبيػػػؽ العممػػػي, كمػػػا حػػػدث مػػػع دسػػػاتير الدولػػػة العراقيػػػة السػػػابقة, وليػػػذا  وا 
الدينيػػة والمذىبيػػة وتصػػوف  ينبغػػي الػػنص عمػػى أف تحتػػـر الدولػػة العراقيػػة الفتيػػة التعدديػػة

أماكف العبادة لممسمميف والمسيحييف والييود والصابئة المندائية واأليزيدية, وتكفؿ حريػة 
 .(1)الرأي واألعتقاد والعبادة وفقًا لمقانوف

مػػف خػػالؿ ذلػػػؾ يمكػػف القػػػوؿ, بػػأف قػػػانوف إدارة الدولػػة العراقيػػػة لممرحمػػة االنتقاليػػػة      
, قػد نصػا بشػكؿ واضػح وصػريح عمػى كافػة 2005وكذلؾ الدستور العراقي الدائـ لعػاـ 

الحقػػػوؽ والحريػػػات لألقميػػػات, كػػػالحقوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية والحقػػػوؽ الثقافيػػػة والحقػػػوؽ 
مؾ األقميات, وكذلؾ عدـ ذكرىـ كأقمية واستخداـ بدؿ عنيػا المتعمقة باستخداـ المغات لت

مفػػردة المكػػوف, ولكػػف بقيػػت أغمػػب ىػػذه الحقػػوؽ المنصػػوص عمييػػا فػػي الدسػػاتير حبػػرًا 
 عمى ورؽ, إذف فالسبب يكمف في آلية التطبيؽ وليس في آلية النص عمى الحقوؽ.

                                                           
1 طارؽ حمو, األقميات الدينية العراقية في الدستور العراقي الجديد, مجمة الحوار المتمدف, ( (

 .2007, العراؽ, 1861العدد
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 المبحج الثالج

 ي للغراقاألثر االحتماعي لألقليات على االستقرار السياس

 المطمب األول
 إشكالية التنوع والتعدد المجتمعي في العراق وتأثيرُه عمى االستقرار السياسي

 

ُتعد ظاىرة التعددية االجتماعية, ظاىرة مالزمة لممجتمعات البشرية, حيث تمتد      
األنساف وجود  جذورىا مع طوؿ تاريا العالقات االجتماعية لإلنساف, ومنذ أف إكتشؼ

جماعات ُأخرى تشاركو وتزاحمو في العيش, ىذا جعمو يشعر بالتمايز واالختالؼ عف 
الجماعات اأُلخرى, لذا فالتمايز واإلختالؼ ىو أمر طبيعي وقد الـز اإلنساف منذ 

 نشأتو.
يعيش العراؽ حالة فريدة مف نوعيا فيو بمد متعدد القوميات واألدياف والمذاىب      

ذا الكؿ المركب وسط محيط إقميمي متنوع تمتد بعض قومياتُو عبر حدود ويستقر ى
العراؽ ليشكؿ تداخؿ إثني ُمعقد مع دوؿ الجوار الجغرافي, يقابؿ ذلؾ إف األنظمة 
السياسية في دوؿ الجوار الجغرافي لمعراؽ في الغالب أنظمة غير ديمقراطية وبعضيا 

تدخالت دوؿ الجوار الجغرافي تيدد  تتعارض إيديولوجيًا فيما بينيا, لذلؾ أصبحت
االستقرار السياسي ليذا البمد وتميد ألحداث تغيرات سياسية قائمة عمى أساس 

 . (1)أثني
لقد أدت ظاىرة تعدد األقميات في العراؽ دورًا مؤثرًا في حالة عدـ االستقرار      

السياسي ألف ىذه التعدد لـ يدار وفؽ مبدأ الحقوؽ, وحؽ المشاركة لمجميع وفؽ 
منطؽ اإلدارة السممية لالختالؼ, ولذلؾ حاولت الدولة دائمًا السيطرة عمى مفاصؿ 

قامة تجانس فوقي وصير  قسري قابؿ لإلنفجار تحت أي ظرؼ تضعؼ المجتمع وا 

                                                           

( 1 أياد عايد والي البديري, التركيب األثنوغرافي لسكاف العراؽ وتحميؿ أثرُه في بناء الدولة  (
العراؽ, , 1, العدد13االنسانية, جامعة القادسية, المجمد  واستقرارىا, مجمة القادسية لمعمـو

 .145, ص2010
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فيو قوة السمطة, لقد غيبت ىذه الطريقة القسرية لخمؽ التجانس االجتماعي والتوحيد 
 .(1)السياسي )شبكة المؤسسات الوسيطة بيف الفرد والسمطة(

, إلى أف العراقييف لـ يكونوا شعبًا واحدًا أو جماعة سياسية ويشير حنا بطاطو     
واحدة, ولكف ىذا ال يعني اإلشارة فقط إلى وجود الكثير مف األقميات العرقية والدنية 
في العراؽ, كاألكراد والتركماف والشبؾ واأليزيدييف والصابئة وآخريف, فالعرب أنفسيـ 

يتشكموف, إلى حد بعيد, مف جممة مف الذيف يؤلفوف أكثرية سكاف العراؽ كانوا 
المجتمعات المتمايزة والمختمفة في ما بينيا والمنغمقة عمى الذات, بالرغـ مف تمتعيـ 

 .(2)بسمات مشتركة
وقد شكؿ التنوع الديني والقومي أحد مقومات العراؽ وأصبح سمة مف سمات      

, ويعد ىذا 1921يثة عاـ المجتمع العراقي  المعاصر منذ تأسيس الدولة العراقية الحد
التنوع أحد عوامؿ عدـ االستقرار السياسي, بسبب عدـ التوافؽ بيف مكونات المجتمع 
نتيجة لعدـ توفر الديمقراطية التي تتيح ليذا التنوع أف يشكؿ عاماًل إيجابيًا في استقرار 

أف  البنية االجتماعية في العراؽ, يضاؼ إلى ذلؾ أدى ىشاشة بناء الدولة العراقية
 .(3)تصبح مكونات المجتمع تتمركز حوؿ ىويات فرعية, اثنية وقومية ودينية

إف تعدد مكونات المجتمع العراقي ىو أمر طبيعي كما ىو الحاؿ في بقية بمداف      
العالـ, إال أف المؤشرات دلت عمى فقداف التماسؾ واالنسجاـ بيف مكونات المجتمع في 

مف عدـ االستقرار السياسي, وأفرز نظـ سياسية  ظؿ نظاـ اجتماعي, مما أفرز حالة

                                                           
عمي حسف الربيعي, تحديات بناء الدولة العراقية "صراع اليويات ومأزؽ المحاصصة الطائفية", ( (1

, 2007, لبناف, مارس 337مجمة المستقبؿ العربي, مركز دراسات الوحدة العربية, العدد
 .91ص

2 عراؽ "الطبقات االجتماعية والحركات الثورية مف العيد العثماني حتى قياـ حنا بطاطو, ال ((
 .31, ص1990, مؤسسة األبحاث العربية, بيروت, 1الجميورية", ترجمة عفيؼ الرزاز, ط

, رسالة 2003مظير عزيز األحمدي, التغيرات السياسية واالجتماعية في العراؽ بعد عاـ ( (3
انوف والعمـو السياسية, األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ, ماجستير غير منشورة, كمية الق

 .144, ص2003
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وثقافية مارست وغرست قيـ سمبية, األمر الذي نتج عنو تصدع الوحدة الوطنية وكياف 
. فالمشكمة التي تواجو المجتمع العراقي (1)الدولة وشؿ مؤسسات البناء االجتماعي

بوصفو مجتمعًا تتعدد أقمياتُو ومكوناتُو ىي مشكمة التعايش والتوافؽ السممي بيف أقمياتُو 
ومكوناتُو, وغياب السمطة القائمة عمى شرعية الكفاءة والفاعمية نتيجة وقوعيا فريسة 

يجية لنقؿ التعاضد المحاصصة في تقاسـ مراكز السمطة إضافة إلى غياب االسترات
العصبوي إلى توافؽ سياسي مف خالؿ تنمية وتعزيز عالقات اجتماعية قائمة عمى 

 .(2)المصالح المشتركة
وال تثير التعددية القومية أو اإلثنية أو الدينية أو المغوية مشكمة ألية دولة, إال      

ميا استخداـ عندما تتداخؿ مع اعتبارات قانونية وسياسية, يساء بسببيا أو في ظ
الدستور والقانوف سياسيًا, إذ تبدأ عندىا التكوينات المجتمعية التي ال يتـ االعتراؼ بيا 
وبمواطنييا أو عمى األقؿ اإلنتقاص مف مواطنييا قياسًا إلى مجموعات ُأخرى داخؿ 
شاعة فكرة  الدولة يجري تقديميا عمييا العتبارات الوالء, تبدأ ىذه التكوينات بتبني وا 

الفيا عف باقي تمؾ المكونات, وبقدر ما تتصاعد سمبية السياسات والقرارات اخت
الحكومية تجاىيا, تتصاعد سمبية مواقفيا منيا وصواًل إلى لحظة مطالبتيا باالنفصاؿ 
عندما تبمغ تمؾ السياسات والقرارات درجة المساس بكرامة تمؾ الجماعات وقيميا 

ختالؼ وتيميش القومية أو اإلعتقادية أو الثقافية بس بب ما تمارسو ضدىا مف تمايز وا 
نكار لمحقوؽ عمى أسس دينية وأثنية ولغوية ثقافية قصاء وا   .(3)وا 

                                                           

ناظـ نواؼ الشمري, ظاىرة عدـ االستقرار السياسي في العراؽ وتداعياتو العربية واالقميمية,  (1)
 .8, ص2011, العراؽ, 18المجمة السياسية والدولية, الجامعة المستنصرية, العدد

الربيعي, تحديات بناء الدولة العراقية "صراع اليويات ومأزؽ المحاصصة الطائفية", ( عمي حسف (2
 .92مصدر سبؽ ذكره, ص

ياسيف محمد حمد وعبد الجبار عيسى, التعامؿ مع األقميات في إطار إدارة التنوع "دراسة مقارنة  (3)
, 2014, العراؽ, 24لعددبيف العراؽ واليند", المجمة السياسية والدولية, الجامعة المستنصرية, ا

 .6ص
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ولكف يبدو إف الذي جعؿ التعددية القومية والدينية في العراؽ تتحوؿ إلى أزمة      
طار بنيوية في ىيكمية النظاـ السياسي ىو نمط التعاطي بيا, فبداًل مف أف تستند إلى إ

تناغمي وقواعد مقبولة لمعبة, قامت عمى مباراة )صفرية( تمغي اآلخر وال تقبؿ بأي 
منطؽ توافقي, بحيث تحولت ىذه التعددية اإلثنية إلى محفز لصراع شامؿ ال سيما 
عندما إرتبطت بالشعور بػػػػ)المظمومية التاريخية( مف بعض األطراؼ فيما ارتبطت 

يميش مف قبؿ أطراؼ ُأخرى, وىو ما يعني أف التعددية بشكاوى اقتصادية وشعورًا بالت
االجتماعية والثقافية المرتبطة باليوية تأثيرًا أعمؽ في العادة مف حيث القدرة عمى 
التعبئة االجتماعية, ال سيما في المجتمعات التي لـ تستكمؿ بعد مشروع بناء األمة أو 

عكاساتيا السياسية تكوف أوضح الدولة القومية بمفيوميا الحداثي, وبالتالي فإف ان
 .(1)وأشمؿ طالما إنيا تتحفز مف خالؿ ما يعرؼ باإلنتماءات األولية

وعمى الرغـ مف أف التعددية اإلثنية أمر أصيؿ في واقع حياة المجتمع العراقي,      
فإف لإلحتالؿ األمريكي وما مارسو عمى الشعب مف سياسات إستعمارية )فرؽ تسد( 

حدة التعددية القومية والدينية إلى الدرجة التي أصبحت بيا ىذه أسيمت في زيادة 
التعددية بعد أف عمؿ المحتؿ إلى تحويميا إلى إنقسامية, أحد أىـ أسباب الحروب 
والنزاعات والصراعات الطائفية في المجتمع العراقي, إذ أف التحوؿ مف التعددية إلى 

تمثمت بإنييار مفيوـ المواطنة وىي اإلنقسامية كانت لو كمفة اجتماعية عالية جدًا 
خسارة خطيرة تمس المبرر والمسوغ الدستوري لوجود دولة موحدة, إذ عمد المحتؿ 

 .(2)عمى العمؿ عمى إيقاظ الفتف بيف مكونات الشعب العراقي وبطرائؽ شتى
إف مف أىـ سمبيات التعددية, تقسيـ البنية السياسية واالجتماعية باالستناد الى      

التقاليد واالعراؼ واليويات الفرعية, باعتبارىا حقائؽ طبيعية ينبغي التعبير عنيا 
باعتبارىا تعبر عف أىداؼ الفئات االجتماعية, األمر الذي يخمؽ صعوبات تعرقؿ 

                                                           

عماد مؤيد جاسـ, التوزيع االسترضائي لمسمطات وأثره في االستقرار السياسي في العراؽ, بحث  (1)
 .7, ص2010مقدـ إلى المؤتمر السنوي األوؿ لكمية القانوف والسياسة, جامعة ديالى, 

رسوؿ مطمؽ, التنوع االثني في العراؽ "سوسيولوجيا التعدد في الوحدة", مصدر سبؽ ذكره,  (2)
 .457ص



 

 

96 

 محلة تكريت للغلون السياسية

 محلة علمية دورية محكمة 

 4الغدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1437 ربيػ االول– 2015 كاهون االول

ISSN:  2073 _ 1140 

 

                   2015لسنة  2077رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

وحدة وطنية تستند عمى اليوية السياسية الوطنية التي  عممية االندماج الوطني وخمؽ
 .(1)تعبر عنيا المواطنة الواحدة

 المطلب الثاهي

 األقليات وإشكالية الىوية الوطهية الغراقية

 

إف اليوية الوطنية تشكؿ أبرز وأىـ القضايا في الوقت المعاصر بالنسبة لممواطف      
في العراؽ, ألنيا تتعمؽ باالستقرار السياسي  والوطف في آف واحد لكؿ البمداف وال سيما

ف التكويف المتعدد لطبيعة الشعب العراقي وعدـ  واالقتصادي واالجتماعي والقانوني, وا 
تكيؼ السمطات الحاكمة معيا بشكؿ يضمف األمف واالستقرار لمبمد وإِلتصافيا 

ف ىوية وطنية بالشمولية والمركزية المفرطة في اإلدارة أدت بالنتيجة إلى عدـ تكوي
 . (2)موحدة تجمع العراقييف عمييا في فترة ما قبؿ االحتالؿ األمريكي

أزمة اليوية في العراؽ ىي قبؿ كؿ شيء أزمة حرية وأزمة وعي وأزمة تفاىـ  إف     
وحوار مع اآلخر, بمعنى آخر ىي أزمة مواطنة لـ تتبمور وأزمة دولة لـ تنضج, وأزمة 

نسانيتو . واليوية العراقية ليست إشكالية (3)نظاـ سياسي يتجاوز عمى حقوؽ المواطف وا 
, بؿ أنيا قيمة مفتقدة, أو أنيا كانت مفتقدة عمى أقميات وأكثريات كما يصفيا البعض

مدى زمني طويؿ, فاليوية الوطنية العراقية كانت ولـ تزؿ في أزمة, أزمة اليوية 
القومية وأزمة اليوية الدينية أو باألحرى )الطائفية(, لقد وصؿ األمر ولـ يزؿ عند 

أنفسيـ بتسميات ُأخرى  الكثير مف العراقييف أف يقولوا بأنيـ غير عراقييف, بؿ يسموف

                                                           

, مصدر 2003مظير عزيز األحمدي, التغيرات السياسية واالجتماعية في العراؽ بعد عاـ  (1)
 .145سبؽ ذكره, ص

مجمة جامعة كركوؾ عدناف قادر عارؼ زنكنة, اليوية الوطنية في الدولة العراقية الموحدة,  (2)
 .94, ص2014العراؽ, , 9, العدد6لمدراسات اإلنسانية, جامعة كركوؾ, المجمد

( 3 ىيفاء أحمد محمد, إشكالية اليوية الوطنية العراقية, مجمة دراسات دولية, جامعة بغداد,  (
 .10ص, 2012العراؽ, , 53العدد



 

 

97 

 محلة تكريت للغلون السياسية

 محلة علمية دورية محكمة 

 4الغدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1437 ربيػ االول– 2015 كاهون االول

ISSN:  2073 _ 1140 

 

                   2015لسنة  2077رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

. ومنذ قياـ الدولة (1)وكأنو لـ يستنكؼ فقط ىوية العراؽ, بؿ يمغي وجودىا عنده
فإنيا لـ تنجح في بناء ىوية وطنية جامعة تجمع  ٢ٕٔٔالعراقية المعاصرة عاـ 

مكونات الشعب المختمفة, ورغـ رفع الشعارات القومية خالؿ الحقبة األكبر مف تاريا 
صرة, إال أف ىذه اليوية لـ تستطع اف تجمع العراقييف, وكاف تنوع وتعدد البالد المعا

ف محاولة فرض ىوية  األقميات في مجتمعنا معوقًا لتعزيز ىذه اليوية وترسيخيا, وا 
واعتماد  ٖٕٓٓقومية كانت عقبة أماـ إنشاء اليوية الوطنية العراقية, وأف التغيير بعد 

ف افتقاد اليوية الوطنية الجامعة ألقت نظاـ المحاصصة الطائفية, قد عقد اإل شكالية وا 
 .(2)بظالليا عمى االستقرار السياسي واالجتماعي لمبالد

ولعؿ المتتبع لجذور إشكالية اليوية في المجتمع العراقي يرى إف السبب األوؿ      
لى اآلف يكمف  في ىذه األزمة منذ نشوء الدولة العراقية في عشرينيات القرف العشريف وا 
في غياب دولة موحدة تتمكف مف تمثيؿ ىوية عراقية موحدة تنصير في داخميا جميع 

 .(3)التنوعات والتفرعات القومية والدينية والمغوية والعرقية
إف االرتياب مف تفكؾ اليوية وضعؼ روح المواطنة يعود في كثير مف االحياف      

عي عنيا, وعدـ القدرة إلى عدـ الوعي االجتماعي بيا, وضعؼ آليات الدفاع الجم
عمى التعاطي مع اآلخر المختمؼ بشكؿ ديمقراطي, وذلؾ بسبب ما ينتابيا مف عجز 
حباط عف إقامة التوازف بيف األنا واآلخر, وبخاصة في أوقات األزمات والتحديات  وا 
المصيرية كما نرى ذلؾ في بمدنا, الذي يمر بمرحمة انتقاؿ صعبة ومعقدة بعد عاـ 

لى تحديات وردود أفعاؿ مختمفة وىواجس عميقة مف الخوؼ ويتعرض إ 2003
المركب عمى اليوية, بحيث يتعدى ذلؾ إلى الحديث عف أزمة ىوية وانقساميا. غير 
أف الخوؼ عمى اليوية ىو ليس مف ذات اليوية, بقدر ما ىو مف خارجيا, ألنيا 

زماف نتيجة إعراض لواقع موضوعي وعالقات اجتماعية تتداخؿ فييا عوامؿ ال
                                                           

 .41, ص2010, مركز دراسات األمة العراقية, جنيؼ, 1سميـ مطر, يقظة اليوية العراقية, ط (1)
  .2ىيفاء أحمد محمد, إشكالية اليوية الوطنية العراقية, مصدر سبؽ ذكره, ص (2)
أفراح جاسـ محمد, إشكالية اليوية في المجتمع العراقي, مجمة القادسية لمعمـو اإلنسانية, المجمد  (3)

 .182, ص2013العراؽ, , 2لعدد, ا16
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التاريخي بالمكاف الجغرافي لتكوف تركيبة مجتمعية ليا مظاىرىا وخصائصيا المختمفة, 
 .(1)التي أثرت بعمؽ في تشكيؿ نمط الثقافة وسمات الشخصية في العراؽ

وال نستطيع إنكار أف لمتيميش الذي وقع عمى الطوائؼ واألقميات أثرًا كبيرًا في      
ات والتفاؼ أتباعيا مما جعؿ مف ىذه اليويات الفرعية تقوية بنى ىذه الطوائؼ واألقمي

تشكؿ بدياًل عف اليوية الوطنية التي كاف يجب أف يكوف تشكميا مظمة لمجميع بصرؼ 
ومف خالؿ تعرضو  2003العراؽ بعد عاـ و النظر عف أي متغير عرقي أو ديني, 

ة والشرعية لالحتالؿ والتدمير في بناه التحتية جميعًا وتعرض مؤسساتو القانوني
لمتدمير, فقد دخؿ مرحمة الخطر, وأصبحت وحدتو الوطنية ميددة بالشظي وغابت 
ىويتو الوطنية, تحت عناويف اليويات الفرعية القومية والدينية والطائفية ودخؿ في 
مرحمة مقدمات الحرب األىمية الطائفية, كما وقد ساىمت القوى السياسية بمختمؼ 

 .(2)ة الوطنيةاتجاىاتيا عمى تفتيت اليوي
ولذلؾ فإف "إشكالية اليوية" في العراؽ لـ ُتعد مرتبطة بالعوامؿ والقوى الداخمية      

فحسب, بؿ مرتبطة بعوامؿ وقوى خارجية, عبر استخداميا معايير مختمفة في تحديد 
ىويات أقميات ومكونات المجتمع العراقي, فتجعؿ كؿ جماعة فرعية تستقطب مشاعر 

الفرعية عمى حساب اليوية الوطنية, وىو ما انعكس في تحديدىا ليوية الوالء ليويتيا 
أجزاء مف ىذه المكونات بداللة انتماءاتيا القومية)األكراد, التركماف وغيرىـ(, وتحديدىا 
ليوية جزء آخر مف ىذه المكونات بداللة انتماءاتيا الدينية )المسيحييف, الصابئة, 

 (3)اإليزيدييف(

                                                           

ابراىيـ الحيدري, ىؿ يبحث العراقيوف عف ىوية, جريدة الشرؽ األوسط, الشركة السعودية  (1)
 .2004يونيو  3, 9319لألبحاث والنشر, العدد

, 13, مجمة دراسات إقميمية, جامعة الموصؿ, العددحبيب صالح ميدي, دراسة في مفيـو اليوية(2)
 .9, ص2009العراؽ, 

عمي عباس مراد, إشكالية اليوية في العراؽ.. األصوؿ والحموؿ, مجمة المستقبؿ العربي, مركز  (3)
 .91ص ,2011, لبناف, آب390دراسات الوحدة العربية, العدد
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ف وجود إ ما يؤدي إلى "أزمة ىوية", وىي حالة مف التوتر والتمزؽ الوجداني,     
عدد مف القوميات كالكردية وأقميات قومية ُأخرى كالتركماف والشبؾ وآخروف, ال يمنع 
مف تحديد ىوية العراؽ, وذلؾ ليس إفتئاتًا عمى احد أو تغواًل عمى حقوقو التي ينبغي 

فميس ذلؾ منحة أو ىبة أو ىدية مف أحد, بؿ ىو إقرار بواقع  تأمينيا واحتراميا كاممة,
الحاؿ مثمما ىو وجود أدياف ُأخرى إلى جانب الديف اإلسالمي, مثؿ المسيحية, 
واليزيدية, والصابئية التي نص عمييا الدستور, ال يمنع مف اإلقرار باليوية اإلسالمية 

رية, فيناؾ الكرد والبموش فمثال إيراف ىي بالد فارس, رغـ أف الفرس ليسوا أكث
والعرب, والتركستانييف واالذرييف وغيرىـ, وتركيا بمد األناضوؿ مع وجود أقميات كبرى 
مثؿ الكرد واألرمف والعرب وغيرىـ, ومثمما ىو األمر في العراؽ يستوجب حاًل 

عالف حقوؽ األقميات لعاـ   1992ديمقراطيًا, إنسانيًا وفقًا لممبدأ القانوني الدولي وا 
وباالنسجاـ مع المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف, وذلؾ بتحديد عالقتيا مع شقيقيا 

 .(1)الشعب العربي
وبما أف كوف المجتمع العراقي مجتمع ممؿ ونحؿ وىو ما يمثؿ عنصرًا أساسيًا      

في بنائيا االجتماعي وتكوينيا التاريخي أسيـ في أف يعيش أفراد ىذا المجتمع في 
الؿ التكوينات العرقية والدينية التي ينتموف إلييا أي أننا نرى الوطف مف أوطانيـ مف خ

خالؿ ىذه التكوينات ال أف نرى ىذه التكوينات مف خالؿ الوطف, وبذلؾ فإف حمقة 
االنتماءات األضيؽ مف الدولة مثؿ االنتماء لممحور القومي أو الديني وغيرىا أصبحت 

لمدولة, فالمواطف بات يعرؼ مف خالؿ  مف القوة بحيث أخذت تتنافس مع الوالء
طائفتو ال مف خالؿ وطنو مما يخمؽ أزمة في اليوية تتمحور مظاىرىا في ضعؼ 
عالقة المواطف بدولتو, وتفضيؿ المواطف االنتماء إلى الحمقة األوسع لالنتماء سواء 

 .(2)كاف قومية أو دينية عمى االنتماء لدولتو
                                                           

( عبد الحسيف شعباف, المشيد العراقي الراىف: االحتالؿ وتوابعو في ضوء القانوف الدولي, مجمة (1
 .63, ص2003, لبناف, 279اسات الوحدة العربية, العددالمستقبؿ العربي, مركز در 

ابتساـ محمد عبد, دور الثقافة السياسية في تشكيؿ اليوية الوطنية في عراؽ ما قبؿ وما بعد  (2)
 .146, ص2008, العراؽ, 35االحتالؿ, مجمة الدراسات الدولية, جامعة بغداد, العدد
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اليويات الفرعية واالنتماءات الضيقة يعني ضعفًا  إف ضعؼ اليوية الوطنية أماـ     
في البناء الدستوري والسياسي لمدولة, وذلؾ يدفع بشكؿ أو بآخر "المواطف" باإلقتناع 
بأف وطنو ليس لكؿ المواطنيف بؿ ىو ساحة صراع لتمؾ اإلنتماءات الضيقة لمحصوؿ 

ماء الديني والقومي ألف عمى مكاسب ومغانـ فيو, وعميو فاف المواطف يتجو باتجاه اإلنت
ف عدـ التناسؽ واالنسجاـ (1)ذلؾ في رأيو أكثر قوة وحصانة مف اإلنتماء الوطني . وا 

بيف تمؾ االنتماءات دوف الوالء لمدولة يخمؽ حالة مف عدـ التوازف التي قد تدفع نحو 
حالة مف التصادـ ما بيف ىذه الوالءات واالنتماءات تصؿ أحيانًا إلى رفع إحدى 

موعات السالح ضد الدولة, وىذا ما نراه واضحًا في العراؽ ما بعد االحتالؿ. المج
وحتى الوقت الحاضر تكمف في غياب  ٢ٕٔٔلذلؾ فإف أزمة الدولة العراقية منذ عاـ 

الدولة الممثمة ليوية عراقية مشتركة وواضحة بإمكانيا صير التنوعات المختمفة 
 .(2)ولغويةلمشعب العراقي مف دينية وقومية وطائفية 

 
 المطلب الثالج

 بهـاء الوحــدة الوطهيــــــــة

ُتعد الوحدة الوطنية ألي شعب قاعدة االرتكاز لمبناء الحضاري والتقدـ والتطور      
يفقد الشعب المرتكزات األساسية ألمنو واستقراره,  بياوالتنمية في المجاالت كافة وبغيا

وقدرتو عمى احتواء األزمات الناشئة عف االختالفات العرقية والدينية والطائفية, وعمى 
ىذا األساس فأف قيادات الشعب الوطنية يكوف ىاجسيا الدائـ الحفاظ عمى الوحدة 

ذ مف خالليا رياح الفرقة لكي ال تنف نياالوطنية, وسد كؿ الثغرات والمنافذ في جدرا
والتباعد واالنقساـ أو تكوف مداخؿ لنفوذ الدوؿ اأُلخرى, والعبث بمقدرات الشعب 

                                                           

قابؿ اليوية الفرعية, مجمة كمية التربية األساسية, حاـز مجيد أحمد الدوري, اليوية الوطنية م (1)
 .304, ص2013العراؽ, , 14جامعة بابؿ, العدد

 .148ابتساـ محمد عبد, المصدر السابؽ, ص (2)
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ومصالحو وخصوصياتو وتأليب مكوناتو عمى بعضيا في محاوالت إليجاد مواطئ قدـ 
 .(1)ليا لمتدخؿ في شؤونو الداخمية وتسمؿ مصالحيا وأىدافيا غير المشروعة

قضية ) الوحدة الوطنية( العراقية ُتعد مف أعقد المشكالت منذ تأسيس الدولة      
العراقية الحديثة, ويعود ذلؾ ألسباب عديدة أبرزىا: التكويف السياسي, والتكويف أالثني 
والديني والقومي الذي حدد طبيعة ىذا الكياف, كما عمدت النظـ الحاكمة التي عرفتيا 

د طويمة واتسمت سياستيا في األعـ األغمب بالشمولية والمركزية الدولة العراقية لعقو 
المفرطة, سببًا أساسيا في عدـ أيجاد الحموؿ الحقيقية لمشكمة )الوحدة الوطنية( مف 

( إذ كاف ىناؾ دائمًا جزءًا كبيرًا مف مكونات ٖٕٓٓ( وحتى العاـ )٢ٕٔٔالعاـ )
المتالحقة لمقوة المسمحة لقمع أي الشعب العراقي ميمشًا ومغيبًا واعتماد الحكومات 

تيديد يمس وجودىا في السمطة أو تحسبو تيديدًا لموحدة الوطنية حسب فيميا, 
وبالتالي لـ تكف تقاليد الحوار والتوافؽ جزءًا مف سياسات العراؽ الحديث, ثـ عادت 

 إنيياروما رافقو مف  ٖٕٓٓقضية )الوحدة الوطنية( تطرح نفسيا مف جديد بعد عاـ 
مؿ لمؤسسات وأجيزة الدولة والذي أتاح الفرصة كاممة لمكونات الشعب األساسية كا

واألقميات أف تعبر عف نفسيا وآماليا ومطالبيا وتتطمع لبناء الدولة العراقية الجديدة 
 .(2)وفقًا ألسس تحفظ ليا حقوقيا

والتنوع فالمشكمة األساسية في العراؽ ىي البد مف الجميع اإليماف بأف االختالؼ      
بمختمؼ انواعو ودرجاتو آية مف آيات اهلل وسنة كونية, ويندر أف تجد مجتمعًا او دولة 
بال تنوع أو تعدد ديني أو لغوي أو إثني, الا, وال تسميـ باإلفتراضات التي تذىب أف 
التعدد ينتج بالضرورة والءات متعددة واف التنوع يفضي حتمًا إلى اإلنقساـ, عكسًا مف 

الؿ مشاىد محسوسة وممموسة فأف التعدد الديني والثقافي والعرقي والمغوي ذلؾ ومف خ
                                                           

عبير سياـ ميدي, مفيـو الوحدة الوطنية وطرؽ تعزيزىا في العراؽ, المجمة السياسية والدولية,  (1)
 .1ص, 2014اؽ, العر , 22الجامعة المستنصرية, العدد

عبير سياـ ميدي, مفيـو التعايش السممي ودوره في تحقيؽ الوحدة الوطنية.. العراؽ أنموذجًا,  (2)
العراؽ, , 7, العدد1مجمة حولية المنتدى, المنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة, المجمد

 .181ص, 2011
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ال يمنع الوالء الموحد وال يحوؿ دوف بناء ىوية مشتركة, بؿ أف االنتماء لمثوابت العامة 
والتمسؾ بالمشتركات الجامعة يتجذر ويتعمؽ إذا وضع التنوع والتعدد في إطاره 

وحدة, كما أف الوحدة ليست توقفا عف التنوع كما السميـ, فالتنوع ليس انقطاعا عف ال
في عبارة أحد المفكريف, ومف ىنا فإف الوحدة الوطنية كمفيوـ وممارسة ال تعني إلغاء 
نما تعني وببساطة شديدة إنجاز  التعدد أو التنوع وال تعني الذوباف أو االدماج, وا 

وىو مقدور عميو  الوحدة مف خالؿ التنوع, وتحقيؽ التعددية ضمف إطار الوحدة,
ومعموؿ بو في كثير مف الدوؿ التي تجعؿ مف التعدد والتنوع عامؿ إيجابي وعنصر 

 .(1)محفز في تعزيز التوافؽ الداخمي والتعايش األىمي
خالص عمى تنمية الشعور       فمتأكيد وبناء الوحدة الوطنية يجب العمؿ بجد وا 

شعار أبناء الجماعات الوطنية بّأنيـ جزء ال يتجزأ  الوطني لدى مكونات المجتمع, وا 
مف نسيج الوطف الذي يضـ أبناء العراؽ بمختمؼ أطيافيـ وانتماءاتيـ وّأنيـ جزء 

ف والؤىـ وارتباطيـ بالعراؽ, وأف يكوف حيوي وفاعؿ في بناء الوطف, وأف يكو 
التصرؼ وفؽ دوافع الوحدة الوطنية ووحدة البالد وأمنيا, وأف يتحسس الجميع بأف 
األمف ألبناء الشعب بمختمؼ طوائفو ومذاىبو وقومياتو, وأف تحد مف التدخالت 
 اإلقميمية مع حماية حدود الوطف, والسالـ االجتماعي مع الرفاه المادي والثقافي

 .(2)واالجتماعي إف يتحقؽ فّإنو خطوة كبيرة في بناء الوحدة الوطنية
إف تحقيؽ الوحدة الوطنية في مجتمع تتعدد فيو الثقافات يتطمب غرس قيـ      

مشتركة لعموـ المجتمع بشكؿ ال تتصادـ مع القيـ الفرعية لكؿ جماعة اجتماعية أو 
ع ككؿ, وىذا يتطمب جيودًا تمغييا وأف تصيرىا في بوتقة واحدة لصالح المجتم

متواصمة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا بشكؿ يضمف العدالة التوزيعية ويضمف إيصاؿ 
الحقوؽ وتوفير الحريات األساسية لفئات المجتمع كافة دوف تفضيؿ فئة عمى ُأخرى 

                                                           
كة المعمومات الدولية جماؿ الديف أبو عامر, الوحدة الوطنية مفاىيـ وآليات, أنظر عمى شب ((1

  post_8734.html-www.anjabba.blogspot.com/2011/04/blog         .)األنترنت(
إشكالية بناء اليوية الوطنية العراقية, مجمة دراسات دولية, جامعة الموصؿ,  فائز صالح ألمييبي, (2)

 .16, ص2009, العراؽ, 13العدد

http://www.anjabba.blogspot.com/2011/04/blog-post_8734.html
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 ويتطمب أيضًا تعاونًا متباداًل بيف النظاـ السياسي بضمانة الحقوؽ والحريات لممجتمع
مف جية, والمجتمع بفئاتو المتعددة بتعاونو مع النظـ السياسي وتفضيؿ فئاتو المتعددة 
اإلنضواء تحت لواء اليوية الوطنية مع الحفاظ عمى اليوية الفرعية وعدـ تفضيؿ ىذه 
االخيرة عمى اليوية الشاممة, ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ بناء ثقافة سياسية موحدة لعمـو 

 .(1)المخرجات السابقة لمنظاـ السياسيالمجتمع ترتكز عمى كؿ 
مف خالؿ ىذا يمكف القوؿ, بأف الوحدة الوطنية تمعب دورًا أساسيًا في عممية بناء      

الدولة العراقية الجديدة, وداعـ أساسي لالستقرار السياسي, لكونيا عامؿ ميـ في إلغاء 
لغاء اليويات الفرعية مف خالؿ صيرىا في ىوية وطنية جامعة تحتوي  التعدد وا 

 ش.الجميع دوف تمييز أو تيمي
  

                                                           
ليث عبد الحسف الزبيدي وزيد عدناف محسف, الثقافة السياسية وبناء الوحدة الوطنية بيف مؤشرات  ((1

, 2014, العراؽ, 36-35العدداألداء وعممية التقييـ, مجمة قضايا سياسية, جامعة النيريف, 
 .99ص
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 الخاتمة

 

تمعب األقميات دورًا أساسيًا في استقرار أو عدـ استقرار الدولة, فتشكؿ عاماًل      
يؤدي إلى االستقرار أو إلى إشاعة االضطرابات التي مف شأنيا التأثير عمى استقرار 
الدولة, وأف شدة تأثير األقميات عمى االستقرار السياسي, تختمؼ وتتبايف تبعًا لمكانة 

مية مف حيث الموقع الجغرافي الذي تعيش فيو, وعدد سكانيا بالنسبة ألعداد سكاف األق
الدولة, وكذلؾ درجة الوعي والثقافة لدى سكاف ىذه األقميات, ومدى التماسؾ 
واإلنسجاـ ما بيف أفراد ىذه األقميات, كؿ ىذه األمور تمعب دورًا كبيرًا مف شأنو أف 

مد إلى نزاعات داخمية طويمة ال تحمد عقباىا, وما يزعزع االستقرار السياسي ويجر الب
ليا مف دور في تفكيؾ الوحدة الوطنية, وزيادة الوالءات واالنتماءات الداخمية عمى 
شاعة اليويات الفرعية داخؿ الدولة وترؾ اليوية الوطنية  الوالء لموطف الواحد, وا 

أجؿ توفير الحماية الجامعة, وذلؾ مف خالؿ البحث عف بدائؿ بمعزؿ عف الدولة مف 
وكؿ مستمزمات العيش الواجب توفيرىا, ىذا يكوف في وقت تكوف فييا الدولة ضعيفة 
جدًا, بحيث تكوف غير قادرة عمى حماية مواطنييا وتمبية أبسط الحاجات وتفير الحياة 
الكريمة ليـ. كؿ ىذه األسباب تدعـ الفرضية التي تؤكد عمى أف األقميات في العراؽ 

 كبيرًا في عدـ االستقرار السياسي لمبمد. تمعب دوراً 
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