هبدأ التساهح
يف إطاز املىاثيق الدوليت
و التشسيعاث العساقيت النافرة

م.م عبد الباسط عبد السحين عباس
جاهعت دياىل
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املقدهـــــت
إف ظبة التنوع ىي من أىم مواطن قوة اعبنس البشري ،وأف اػبطر الذي يهدد
ىذا التنوع يتمثل يف أف تنحو النزعة البشرية اؼبيالة إىل إقامة اغبواجز إىل تأكيد وجودىا
والفصل بُت الناس ربت مسميات من قبيل ( كبن) و( ىم)،وال هبدر بتنوع الديانات

واللغات والثقافات واالثنيات يف عاؼبنا أف تكوف سببا لنشوب الصراعات ()1واذا كاف
التسامح يتسق مع احًتاـ حقوؽ اإلنساف ،واف اؼبرء حر يف تبٍت قناعاتو اػباصة و أف
يتبٌت اآلخروف قناعاهتم أيضاً وفقا إلعالنات منظمة اليونسكو ،فضال عما أكده العهد
الدويل للحقوؽ اؼبدنية والسياسية لعاـ ، 1966على أف لكل فرد اغبق يف حرية التفكَت،
واؼبعتقد والدين( اؼبادة  )18وحرية الرأي والتعبَت ( اؼبادة ، )19لكن كيف يبكن
للمبادئ والقيم اؼبذكورة آنفاً أف ذبد طريقها للتطبيق بُت اجملتمعات اؼبختلفة يف العامل،
خاصة يف وقت تتنامى فيو األصولية الدينية والتشدد العرقي والثقايف؟
وعلػػى الصػػعيد الػػداخلي فػػأف التحػػوؿ الػػذي ػػهده العػػراؽ بعػػد عػػاـ ،2003ومػػا
تطلبو من سن دستور جديػد وتشػريعات تالئػم الوعػع الػديبقراطي اعبديػد ،وبطبيعػة اغبػاؿ
فأنػػو ال يبكػػن الوصػػوؿ إىل أعلػػى مسػػتويات الديبقراطيػػة إال مػػن خػػالؿ بنػػاء الفػػرد فكريػػا
وغرس وتعزيز روح التسامح والعيش اؼبشًتؾ ونبذ التعصب بكل أنواعو.
ودبػػا أف التسػػامح يبكػػن أف ينػػزع فتيػػل النزاعػػات ا تملػػة ،ويبكػػن أف يسػػاعد علػػى
اغبيلولة دوف نشوء نظريات التفوؽ العرقي أو الثقايف واف يسػاعد اجملتمعػات علػى التغلػب
تدرهبيا على التحيزات والصور النمطية السلبية الراسخة منذ زمن بعيد ،جاء ىػذا البحػ
ليكػػوف عونػػا وإسػػهاماً يف تكػػريس وتعزيػػز اؼببػػدأ والتصػػدي غبػػاالت عػػدـ التسػػامح علػػى
( ( )1إذ تشٌر بعض المصادر انه فً عام  1995كان ٌفر ما ٌقارب العشرٌن ملٌونا من البشر جراء الصراعات القائمة على أساس عرقً
وطائفً فً كل أنحاء العالم ،وقد دمرت الصراعات العرقٌة جمهورٌة ٌوغسبلفٌا السابقة ،وتهدد أٌضا ً الجمهورٌات التً خلفت االتحاد السوفٌتً
،وتوجد صراعات متزاٌدة فً الشرق األوسط وجنوب شرق آسٌا ،وتتفشى فً الكثٌر من بلدان أوروبا الغربٌة النزاعات العدائٌة للحد من
الجماعات المهاجرة من دول العالم الثالث) حمدي عبدالرحمن حسن،الصراعات العرقٌة والسٌاسٌة فً أفرٌقٌا ،مجلة (قراءات افرٌقٌة)،العدد
األول،أكتوبر ، 2006،نقبل عن كردستان سلم سعٌد،اثر التعددٌة االثنٌة على الوحدة الوطنٌة فً العراق،منشورات مركز كردستان للدراسات
اإلستراتٌجٌة،السلٌمانٌة،العراق،2002،ص.60
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الصعيدين الػدويل والػداخلي مسػتندين بػذل إىل ؿبػددات التعريػف دبوعػوع البحػ  ،مػن
خالؿ توعػيح أنبيتػو وأىدافػو ،وربديػد إ ػكاليتو ،وإلقػاء الضػوء علػى الدراسػات السػابقة
اؼباسػ ػ ػ ػة دبوعػ ػ ػ ػوعو أف وجػػدت ،ورسػػم منه ػ ػ ػ ػو ،وبن ػ ػ ػ ػاء خطتػ ػ ػ ػو متنػػاولُت ىػػذه ا ػػددات
وفقا لآليت:
أنبية البح  :ال

أف التسامح أعحى ؿبورا أساسيا يف حياة البشر على اؼبستويُت

الدويل والوطٍت خصوصا واف العامل اؼبختلف أصبح وجها لوجو بفعل العوؼبة وتسارع

أحداث التعصب والدوغماتية( )2اليت هدهتا  ،وما زالت ،أكثر بقع اؼبعمورة يف السنوات
القليلة اؼباعية ،فضال عن التحوؿ الديبقراطي الذي هده العراؽ بعد  2003والًتكة
الثقيلة اليت خلفتها األنظمة االستبدادية السابقة وما زبللها من إقصاء وهتميش ألغلب
مكونات اجملتمع اليت أثرت سلباً على النسيج االجتماعي ،فبا يتطلب األمر البح
إمكانية وعع اسًتاتي ية واعحة وؿبددة اؼبعامل للتصدي عبميع حاالت الال تسامح .
أىداؼ البح  :إف أىداؼ ىذا البح

يف

ىو الوقوؼ على أوجو القصور يف اؼبواثيق

الدولية والتشريعات العراقية اليت تناولت موعوع التسامح ،سعيا ؼبعاعبة القصور
التشريعي فالكماؿ التشريعي يهيئ للوئاـ ويساىم يف منع الصداـ الف الوقاية عرورية
لتهيئة جو من التسامح .
إ كالية البح  :إف إ كالية البح تتمثل يف التساؤالت عما إذا كانت ىناؾ ؿبددات
واطر قانونية للتسامح؟ وما موقف اجملتمع الدويل(اؼبتمثل هبيئة األمم اؼبتحدة) منو؟ .وإذا

كانت الدساتَت ىي الضامنة للحقوؽ واغبريات كافة على اؼبستوى الوطٍت ،فهل أف
دستور صبهورية العراؽ لعاـ  2005كاف عامنا بصورة كافية للتسامح ،وفقا للمعايَت
الدولية؟

( )2الدوغماتٌة تعرٌب لكلمة ، Dogmatismوهً تعنً الوثوقٌة أو التوكٌدٌة،وهً تعنً أٌضا ً االعتقاد الجازم والٌقٌن المطلق دون استناد إلى
براهٌن ٌقٌنٌة،وانكار االخر ورفضه بأعتباره على باطل.والدوغماتٌة لٌست مذهبا فلسفٌا أو دٌنٌا،وانما هً سمة وطرٌقة تفكٌر تتسم بها أي فرقة
أو مذهب أو فلسفة تزعم امتبلك الحقٌقة المطلقة بشكل شامل ،وال تقر بأنها قد تحتمل شٌئا من الخطأ أو النقص،وتقطع بأن ما بحوزها من
معارف ومعتقدات ،ال ٌقبل النقاش وال التغٌٌر  ،حتى وان تغٌرت الظروف التارٌخٌة أو السٌاقات المكانٌة واالجتماعٌة.
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ودبا أف التشريعات الوطنية ىي مفصلة للمبادئ الدستورية وىي الضماف األكثر
فاعلية للحقوؽ واغبريات ،فهل أف التشريعات العراقية النافذة كانت مكرسة ؼببادئ
التسامح ؟ أـ أف ىناؾ قصوراً تشريعاً يف ىذا اعبانب؟

منه ية البح  :سوؼ نعتمد يف دراستنا على اؼبنهج التحليلي ،وذل

بتحليل نصوص

اؼبواثيق الدولية ،فضال عن مواد دستور صبهورية العراؽ لعاـ  2005والتشريعات العراقية
األخرى النافذة ،واليت سوؼ نستند إليها يف دراستنا.

الدراسات السابقة :إف اغلب الدراسات السابقة مل تتناوؿ موعوع التسامح من الناحية

القانونية ،وجل اىتمامها تركز على التسامح الديٍت فقط ،مثل كتاب (اؼبسيح يف اإلسالـ)
ؼبؤلفو ميشيل اغباي

،وكتاب اإلسالـ والغرب (األنا واألخر) ؼبؤلفو ؿبمد عابد اعبابري

وىناؾ من كتب يف اؼبوعوع بأسلوب السرد التارىبي والرؤية اؼبستقبلية الختالؼ
اغبضارات والثقافات حسب وجهة نظره الشخصية ،ككتاب ( صداـ اغبضارات )ؼبؤلفو
صامؤيل ىنتغتوف ،وكتاب ( هناية التاريخ) ؼبؤلفو فرانسيس فوكاياما وىي صبيعا مل تكن
دراسات قانونية ،أما كتاب (اثر التعددية االثنية على الوحدة الوطنية يف العراؽ) ؼبؤلفتو
كردستاف سامل سعيد فهي دراسة اقرب لعلم االجتماع منو إىل القانوف.
ؿبتوى خطة البح  :ربقيقا لطبيعة ىذا البح  ،وتطبيقاً ألىدافو  ،وإعماال إل كاليتو،
وإبرازاً ؼبنه يتو ،فأف ىذا البح جاء على مبحثُت وخاسبة  ،فحواىا على النحو األيت:

اؼببح األوؿ :ماىية التسامح وموقف اجملتمع الدويل منو
اؼبطلب األوؿ :ماىية التسامح.

اؼبطلب الثاين :موقف اجملتمع الدويل من حرية التسامح.
اؼببح

الثاين :عمانات مبدأ التسامح يف دستور صبهورية العراؽ  2005والتشريعات

العراقية األخرى ذات الصلة.
اؼبطلب األوؿ :عمانات حرية التسامح يف دستور صبهورية العراؽ 2005
اؼبطلب الثاين  :التشريعات العراقية األخرى ذات الصلة وعمانات حرية التسامح.
اػباسبة  :وفيها أىم نتائج ىذا البح والتوصيات.
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املبحث األول

هاهيت التساهح وهىقف اجملتوع الدويل هنه
إف البح يف ماىية التسامح يتطلب ربديد مفهوـ التسامح وبياف مركزه القانوين،
وعند ربديد الفكر والسلوؾ اؼبراد ضبايتو وتعزيزه وفقا للمعطيات القانونية ،يتطلب األمر
اػبوض يف موقف اجملتمع الدويل منو واؼبتمثل هبيئة األمم اؼبتحدة من خالؿ ىيئاهتا
ووكاالهتا اؼبتخصصة  ،وىذا ما سوؼ تناولو يف مطلبُت على النحو اآليت:
املطلب األول  :هاهيت التساهح

لقد بدأ التسامح دينيا ،وقدمت لو رؤى فلسفية ،مث اكتسب بفعل تنامي ظاىرة

التعصب بعدا قانونيا واىتماما واسعا من قبل اجملتمع الدويل ،وأصبح اؼبرتكز األساسي
لتقدـ حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية يف األنظمة الديبقراطية.
إذ أف مفهػػوـ التسػػامح ( )TOLERATIONظهػػر يف القػػرف ()18-17
ميالدي لتفادي تداعيات اغبروب والصراعات بُت اؼبذاىب واألدياف واالذباىػات الفكريػة
والفلسفية اؼبختلفة اليت هدهتا أوروبا إباف القروف الوسطى ،ومػن اجػل التوصػل إىل صػي
مناسبة تضمن حقػوؽ اإلنسػاف وحريػة الػرأي والتعبػَت بشػكل متسػاو عبميػع أفػراد الشػعب
وذل بعد إقصاء سلطة الكنيسة وإهناء دور رجاؿ الدين يف اغبياة السياسية(.)3

وإذا مل يرد ذكر التسامح لفظا يف القراف الكرمي ،إال أف ما يفيد عليو أو ما يقاربو أو

يدؿ على معناه قد جاء حُت سبت الدعوى إىل  :التقوى والتشاور والتآزر والًتاحم
والتعارؼ والعفو والصفح واؼبغفرة ،وكلها من صفات التسامح مؤكدة حق االختالؼ بُت

البشر(.)4

( )3ماجد الغرباوي  ،التسامح ومنابع البلتسامح  ،ص.20
( )4عبدالحسٌن شعبان((،قٌم التسامح فً الفكر العربً اإلسبلمً المعاصر))،مجلة تسامح،ص.25-9
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إف التسامح الديٍت ليس اعبانب األوحد أو األىم من جوانب التسامح ،فهناؾ
أيضاً جوانب أخرى عديدة تتمثل يف التسامح السياسي واالجتماعي والثقايف
واالقتصادي ،وغياب ىذه األنواع من التسامح ،وأحياناً احدىا أو تغييبو ،قد يكوف سببا

يف اندالع االعطرابات أو اؼبعارؾ ،واالذباه كبو التعصب أو العنف الديٍت (.)5
وقد اقًتنت فكرة التسامح بالفيلسوؼ (فولتَت) اليت حب

فيها وروج ؽبا ودافع

عنها ،إذ يعترب األب الروحي ؽبا ،ويقوؿ يف تعريفو للتسامح ( انو نتي ة مالزمة لكينونتنا
البشرية  ،إننا صبيعاً من نتاج الضعف ،كلنا ععفاء وميالوف للخطأ ،لذا دعونا يسامح
بعضنا البعض ونتسامح مع جنوف بعضنا البعض بشكل متبادؿ ،وذلكم ىو اؼببدأ األوؿ
لقانوف الطبيعة ،اؼببدأ األوؿ غبقوؽ اإلنساف كافة) (.)6

وعلى عكس االطالقية اليت نادى هبا فولتَت يرى البعض أف ىناؾ حدودا للتسامح
إذ أف التسامح يف نظرىم ال يعٍت معونة اؼبسيء على االستمرار يف اإلساءة  ،وال
التسامح دبوقف قبوؿ سليب  ،انو إبداع عالقة إنسانية مع اػبصم (.)7

ويف خضم ىذه التعاريف يستلزـ األمر ربديد اؼبركز القانوين ؼبفهوـ
(التسامح)،فإذا كانت اغبرية تعرؼ تقليديا على أهنا عدـ اػبضوع لسلطة أعلى ،أو بأهنا
القدرة على القياـ بعمل أو االمتناع عن عملو .فاغبرية ىي القدرة على ((التقرير الذايت))
حي

ىبتار اإلنساف دبقتضاىا سلوكو الشخصي دوف إكراه .وفبا يبيز اغبرية يف الفكر

القانوين أهنا سلطة يبا رىا الشخص يف مواجهة ذاتو

(.)8

( )5دمحم المجذوب،مبدأ التسامح الدٌنً ومناهضة العنف فً االتفاقٌات الدولٌة،مقال منشور على موقع ثوابت عربٌة.
( )6سمٌر الخلٌل واخرون ،التسامح بٌن شرق وغرب،دراسات فً التعاٌش والقبول باالخر ،ص.66
()6روجٌه غارودي  ،فً سبٌل حوار الحضارات ،تعرٌب :عادل العوا  ،ط ، 6ص.152
( )2دمحم ٌوسف علوان ودمحم خلٌل موسى،القانون الدولً لحقوق اإلنسان( المصادر ووسائل الرقابة) ،ص.11وللمزٌد انظر:دمحم سعٌد المجذوب،الحرٌات
العامة وحقوق اإلنسان،ص 2وما بعدها.
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أما اغبق فهو ميزة يبنحها القانوف لشخص وربميها طرؽ قانونية فيكوف لذل
الشخص دبقتضى تل اؼبيزة أف يتصرؼ يف ماؿ اقر القانوف باستئثار بو باعتباره مالكا لو

أو باعتباره مستحقا لو يف ذمة الغَت ( .)9ويعرفو البعض بأنو مركز رعي أو قانوين من
أنو أف ينتفع بو صاحبو أو غَته ،فهو مادي إذا كاف مدركا بإحدى اغبواس اػبمس

الظاىرة  ،وإال فمعنوي ،وعاـ إذا مل ينفرد باالنتفاع بو فرد أو فئة معينة ،وإال فخاص(.)10
وال

بأف قواعد القانوف يف تنظيمها عالقات األفراد يف اجملتمع ولغرض عبط

السلوؾ االجتماعي فأهنا أف قررت حقا ألحد األطراؼ فستقرر بالضرورة واجبا على
الطرؼ اؼبقابل تلزمو باحًتاـ ىذا اغبق ومنع التعدي عليو ففكرتا اغبق والواجب فكرتاف
متالزمتاف يف الفكر القانوين توعح إحدانبا األخرى وربددىا إذ أف اغبق ال يتقرر
لشخص إال يف مواجهة خص آخر يتحمل بالواجب اؼبقابل والواجب ال ينشأ إال إذا
وجد حق يقابلو (.)11

وعليو فالتسامح ليس حقا فاغبق يقابلو التزاـ وال التزاـ على الطرؼ االخر يف أف

يقبل التسامح مع من ظلمو .وىو اقرب للحرية( .)12وىو حرية خاصة تقوـ على الفضيلة

وا بة والسماح (.)13

ووفقا ؽبذه اؼبعطيات القانونية فنحن مع الرأي الذي يعترب التسامح حرية وليس حقاً.

( )9عبدالباقً البكري وزهٌر البشٌر،المدخل لدراسة القانون ،ص.224
( )10مصطفى الزلمً،حقوق اإلنسان فً االسبلم  ،ص. 6-6و وٌمكن حصر استعمال كلمة الحق فً فكرتٌن اساسٌتٌن:أ-الحق هو ما ٌكون متطابقا مع
قاعدة محددة،ومن ثم ٌكون واجبا شرعٌا وقانونا،وٌكون بالتلً مستحقا،الن القوانٌن واالحكام تأمر به،أو النه مطابق للرأي على الصعٌد االخبلقً.ب-
الحق ما ٌكون مسموحا به،مباحا بالقوانٌن المكتوبة أو االحكام المتعلقة باالفعال المعتبرة  ،أو مباحا بشكل اخبلقً الن العمل المقصود اما أن ٌكون
صالحا،واما أن ٌكون محاٌدا اخبلقٌا ،.انظر :رضوان زٌادة،مسٌرة حقوق اإلنسان فً العالم العربً،ص.15
( )11عبد الباقً البكري وزهٌر البشٌر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.220
( )12سهٌل حسٌن الفتبلوي  ،موسوعة القانون الدولً( )3حقوق اإلنسان  ،ص .166
( )13عروبة جبار الخزرجً،القانون الدولً لحقوق اإلنسان  ،ص .362
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ىذا وقد دخلت حرية التسامح مبادئ حقوؽ اإلنساف مؤخراً ،بالنظر ؼبا تعانيو
اجملتمعات اإلنسانية والشعوب من مشكالت وفواصل اجتماعية يتطلب نبذ سياسة
الصراع وإحالؿ سياسة الوفاؽ والتصاحل .ولعل مشكلة التسامح تنبع من كونو ينطوي
على نقيضو ،الالتسامح الذي يستلزـ التعصب وما يؤدي إليو من عنف ومن عدـ
استقرار وردبا يصل األمر إىل مستوى اغبروب.
وإذا كاف التسامح اصطالحا يعود إىل تطور الفلسفة الغربية يف القرنُت السابع

عشر والثامن عشر ،وخباصة ما ظبي بفلسفة التنوير ،وذل

بعد بروز وتطور النزعة

اإلنسانية اؼبعتمدة على العقل يف مواجهة الالىوت والغيبيات ،فأف ىذا اؼبصطلح راج يف
السنوات األخَتة  ،حي

اعتمد اؼبؤسبر العاـ لليونسكو يف دورتو الثامنة والعشرين،

باريس 16،تشرين الثاين /نوفمرب 1995،اعالف مبادئ بشأف التسامح حي

حدد يف

اؼبادة األوىل منو معٌت التسامح ،واليت جاء فيها :
 -1إف التسامح يعٍت االحًتاـ والقبوؿ والتقدير للتنوع الثري لثقافات عاؼبنا وأل كاؿ
التعبَت وللصفات اإلنسانية لدينا .ويتعزز ىذا التسامح باؼبعرفة واالنفتاح واالتصاؿ
وحرية الفكر والضمَت واؼبعتقد .وانو الوئاـ يف سياؽ االختالؼ ،وىو ليس واجبا
أخالقيا فحسب ،وإمبا ىو واجب سياسي وقانوين أيضاً ،والتسامح ،ىو الفضيلة اليت
تيسر قياـ السالـ ،يسهم يف إحالؿ ثقافة السالـ ؿبل ثقافة اغبرب.

 -2إف التسامح ال يعٍت اؼبساواة أو التنازؿ أو التساىل بل ىو قبل كل يء ازباذ
موقف اهبايب فيو إقرار حبق اآلخرين يف التمتع حبقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية
اؼبعًتؼ هبا عاؼبيا .وال هبوز بأي حاؿ االحت اج بالتسامح لتربير اؼبساس هبذه القيم
األساسية .والتسامح فبارسة ينبغي أف يأخذ هبا األفراد واعبماعات والدوؿ .
 -3إف التس ػػامح مس ػػؤولية تش ػػكل عم ػػاد حق ػػوؽ اإلنس ػػاف والتعددي ػػة ( دب ػػا يف ذلػ ػ
التعدديػػة الثقافيػػة) والديبقراطيػػة وحكػػم القػػانوف .وىػػو ينطػػوي علػػى نبػػذ الدوغماتيػػة ،
واالستب ػ ػداديػ ػ ػة ويثب ػ ػت اؼبع ػ ػ ػايَت اليت تنػ ػ ػص عليػ ػ ػها الصكػ ػ ػوؾ الدولية اػباصة حبقوؽ
اإلنساف.
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 -4ال تتعارض فبارسة التسامح مع احًتاـ حقوؽ اإلنساف ،ولذل فهي ال تعٍت تقبل
الظلم االجتماعي أو زبلي اؼبرء عن معتقداتو أو التهاوف بشأهنا ،بل تعٍت أف اؼبرء حر
يف التمس

دبعتقداتو وانو يقبل أف يتمس

اآلخروف دبعتقداهتم .والتسامح يعٍت

اإلقرار بأف البشر اؼبختلفُت بطبعهم يف مظهرىم وأوعاعهم ولغاهتم وسلوكهم
وقيمهم ،ؽبم اغبق يف العيش بسالـ ويف أف يطابق مظهرىم ـبربىم ،وىي تعٍت أيضاً
أف آراء الفرد ال ينبغي أف تفرض على الغَت.
ويالحظ من خالؿ ىذا التعريف الذي وععتو اليونسكو ؼبفهوـ التسامح ،بأنو

يرتكز على ركيزتُت أساسيتُت إال ونبا اغبضارة والثقافة ،فهو تقريب بُت اغبضارات
اؼبتنوعة وربا ي صدامها ،واالحًتاـ والقبوؿ والتقدير للثقافات اؼبتنوعة واؼبختلفة واليت
ىي نتاج اغبضارات اؼبتنوعة .فبا يستلزـ األمر أف نبُت اؼبقصود هبذين اؼبفهومُت  :إذ
تعرؼ اغبضارة بأهنا كل جهد يقوـ بو اإلنساف لتحسُت ظروؼ حياتو سواء أكاف اعبهد
اؼببذوؿ للوصوؿ إىل تل الثمرة مقصودا أـ غَت مقصود ،وسواء أكانت الثمرة مادية أـ
معنوية ،ويرتبط ىذا اؼبفهوـ للحضارة ا د االرتباط بالتاريخ ،الف التاريخ ىو الزمن،
والثمرات اغبضارية أياً كاف مستواىا ربتاج إىل زمن لكي تطلع وتظهر ،أي إهنا جزء من

التاريخ أو نتاج جانيب للتاريخ(.)14

أما الثقافة فيقصد هبا قابلية الفرد أو اعبماعة إلدراؾ اؼبن زات اغبضارية
واستحساهنا ،كما يستعمل كذل للتعبَت عن اؼبستوى اغبضاري للفرد ،فيقاؿ انو مثقف.

أو للداللة على حضارة معينة فيقاؿ :الثقافة الصينية أو اليونانية أو غَت ذل (،.)15وابرز
مفهوـ للثقافة وأوسعها انتشارا ذل
(( الثقافة ىي ذل

الذي قدمو (ادوارد تيلور) الذي ذىب إىل أف

الكل اؼبعقد الذي ينطوي على اؼبعرفة والعقائد والفن واألخالؽ

والقانوف والعرؼ وغَت ذل

عضوا يف اجملتمع))(.)16

من القدرات واؼبقومات اليت يكتسبها اإلنساف باعتباره

( )14دمحم حمزة اسماعٌل الحداد،المجمل فً االثار والحضارة االسبلمٌة  ،ص.22
( )15هانً سلٌمان الطعٌمات  ،حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة ،ص .226
( )16دمحم عابد الجابري،اإلسبلم والغرب ( االنا واالخر ) ،ص.191
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وإذا كانت اغبضارة ظاىرة إنسانية عامة ؛ مادامت كل أجناس البشر متحضرة،
وما من عب إال ولو مستواه اغبضاري ،فأف الثقافة زبتلف من حضارة إىل أخرى ،بل
وزبتلف على مستوى أقطار اغبضارة الواحدة .وعليو  ،فهي معيار اػبصوصية والتفريق
بُت اغبضارات والشعوب .إهنا ا يط الذي يكوف من صبلة مقومات تعكس حضارة معينة،
الذي يتحرؾ يف نطاقو اإلنساف اؼبتحضر.
والتسامح كما يصفو األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة باف كي موف ( أف التسامح ال

يعٍت عدـ اؼبباالت أو القبوؿ باآلخرين على مضض .لكنو أسلوب حياة يقوـ على
التفاىم اؼبتبادؿ واحًتاـ اآلخرين ،وعلى اإليباف بأف التنوع العاؼبي أمر يتعُت األخذ بو
وليس اػبوؼ منو )

(.)17

وىذا يقودنا إىل القوؿ؛ أف التسامح يعٍت أف اؼبرء حر يف التمس دبعتقداتو وانو
ال يعًتض على سبس

اآلخروف دبعتقداهتم ،والف االختالؼ من طبيعة األ ياء ،فال بد

من اإلقرار باختالؼ البشر بسلوكهم وقيمهم وأوعاعهم ولغاهتم وثقافاهتم  ،وذل يقود
إىل اإلقرار حبقهم بالعيش بسالـ ودوف عنف أو ترىيب أو سبييز ألي سبب كاف؛ دينيا أو
لغويا أو قوميا أو ثقافيا أو سياسيا .واف التسامح ىو االعًتاؼ باآلخرين وتقديرىم
،والقدرة على العيش مع اآلخرين واالستماع ؽبم ىو األساس السليم ألي ؾبتمع مدين
وللسلم .واف السعي لنشر ثقافة التسامح ىو من قبيل اغباجة اؼبلحة لذل

 ،خاصة

وأهنا من صميم ما تدعو إليو األدياف السماوية ،فضال عن اتساقها وفلسفة العالقة بُت
البشرية صبعاء ،وفق أواصر ا بة واإلخاء والسالـ.

( )16رسالة االمٌن العام لبلمم المتحدة بمناسبة الٌوم الدولً للتسامح فً  16تشرٌن الثانً /نوفمبر ،2009منشورة على موقع االمم
المتحدةwww.un.org:
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املطلب الثاني  :هىقف اجملتوع الدويل هن حسيت التساهح

لقد أصبحت حقوؽ اإلنساف يف السنوات األخَتة دبثابة قضية العصر ،كوف

اجملتمع الدويل قد تيقن بأف اغبفاظ على كرامة اإلنساف و ىت حقوقو بات من الضروريات
بل حىت من األولويات ،وؼبا كانت الكرامة اإلنسانية ليس ؽبا حدود ،فأف حرية التسامح
كانت معنية هبذا االىتماـ وضباية األفراد وصوف كرامتهم من قبل اجملتمع الدويل وفقا

ؼببادئ التسامح.

وبالنظر لتزايد حدة عدـ التسامح يف كثَت من بقع العامل يف عصرنا الراىن ،فقد
ربوؿ التسامح من ؾبرد فضيلة أخالقية إىل موقف قانوين ذبسد من خالؿ اىتماـ اجملتمع
الدويل بو ،وىذا ما سوؼ نتناولو على النحو التايل:
إف ميثػػاؽ األمػػم اؼبتحػػدة لعػػاـ  1945يؤكػػد يف ديباجتػػو أف فبارسػػة التسػػامح ىػػي
إحدى اؼببادئ اليت هبب تطبيقها لبلوغ الغايات اليت تنشدىا األمم اؼبتحدة يف سبيل منع
نشوب اغبرب وصوف السلم .ويف اإلعالف العػاؼبي غبقػوؽ اإلنسػاف الػذي اعتمػد دبوجػب
قػ ػ ػػرار اعبمعيػ ػ ػػة العام ػ ػ ػػة لؤلمػ ػ ػػم اؼبتحػ ػ ػػدة 217ال ػ ػ ػػف (د )3-اؼبػ ػ ػػؤرخ يف  10ك ػ ػ ػػانوف

األوؿ/ديسػػمرب  .)18(1948قبػػد يف نػػص اؼبػػادة( )2/26مػػن اإلعػػالف تشػػَت إىل انػػو مػػن
عػ ػػمن أىػ ػػداؼ الًتبيػ ػػة ىػ ػػو تنميػ ػػة التفػ ػػاىم والتسػ ػػامح والصػ ػػداقة بػ ػػُت صبيػ ػػع الشػ ػػعوب
واعبماعػػات العنصػػرية أو الدينيػػة ،ويالحػػظ أف ىػػذه اإل ػػارة اػب ولػػة للتسػػامح مػػن دوف

إفػػراد مػػادة مسػػتقلة لػػو ومػػن غػػَت الولػػوج بصػػورة تفصػػيلية ومعمقػػة يف ثنايػػاه ووعػػع األطػػر
القانونية لو ،ردبػا يرجػع السػبب يف ذلػ إىل اغبقبػة الزمنيػة الػيت وعػع فيهػا اإلعػالف  ،أو
عدـ تبلػور فكػرة كاملػة ألعضػاء األمػم اؼبتحػدة آنػذاؾ كبػو أنبيػة التسػامح .وعلػى الػرغم
مػػن ذلػػ ف ػػأف اغلػػب م ػػواد اإلعػػالف الع ػػاؼبي غبقػػوؽ اإلنس ػػاف وخاصػػة م ػػا تعلػػق منه ػػا؛
باؼبساواة وعدـ التمييز وحرية التعبَت وحرية الفكر واؼبعتقد والدين ،كلها تصب يف منابع
التس ػػامح .واغب ػػاؿ ذات ػػو م ػػع العه ػػد ال ػػدويل للحق ػػوؽ اؼبدني ػػة والسياس ػػية ال ػػذي اعتمدت ػػو

اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة دبوجب قرارىا  2200الف (د )21-لعاـ .)19(1966
( )12لئلطبلع على نص اإلعبلن كامبل انظر :ماهر صبري كاظم،حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة والحرٌات العامة  ،ص.150-143
( )19لئلطبلع على النص الكامل للعهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ٌمكنك زٌارة :موقع االمم المتحدةwww.un.org :
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غػ ػػَت أف تزايػ ػػد مظػ ػػاىر عػ ػػدـ التسػ ػػامح  ،وأعمػ ػػاؿ العنػ ػػف ،واإلرىػ ػػاب ،وكراىيػ ػػة
األجانػ ػػب ،والنزاعػ ػػات القوميػ ػػة العدوانيػ ػػة ،والعنصػ ػػرية ،ومعػ ػػاداة السػ ػػامية ،واالسػ ػػتبعاد
والتهمػػيش والتمييػػز عػػد األقليػػات الوطنيػػة واإلثنيػػة والدينيػػة واللغويػػة والالجئػػُت والعمػػاؿ
اؼبهاجرين والفئات الضعيفة يف اجملتمعات وتزايد أعماؿ العنف والًتىيب اليت ترتكب عد
أ خاص يبارسوف حقهم يف حرية الرأي والتعبػَت ،كػل تلػ األعمػاؿ دعػت اليونسػكو إىل
اعتماد (إعالف مبادئ بشأف التسامح) لعاـ  ،1995ألجل ازباذ التدابَت االهبابية الالزمة
لتعزيػػز التسػػامح الف التسػػامح لػػيس مبػػدأ يعتػػز بػػو فحسػػب ولكنػػو أيض ػاً عػػروري للسػػالـ

وللتق ػػدـ االقتص ػػادي واالجتم ػػاعي لك ػػل الش ػػعوب ،وفق ػػا ؼب ػػا ج ػػاء يف ديباج ػػة اإلع ػػالف.

ويالحظ على ىذا اإلعالف انو حدد معػٌت التسػامح بصػورة دقيقػة ،كمػا أسػلفنا ،ونػص يف
اؼبادة الثانية منػو علػى دور الدولػة يف تكػريس التسػامح مػن خػالؿ العػدؿ وعػدـ التميػز يف
التشػػريعات وبإنفػػاذ القػػوانُت ،وانػػو ينبغػػي علػػى الػػدوؿ اؼبصػػادقة علػػى االتفاقيػػات الدوليػػة
القائمة بشأف حقوؽ اإلنساف ،وانو بدوف التسامح ال يبكن أف يكوف ىنػاؾ سػالـ ،وبػدوف
السالـ ال يبكن أف تكوف ىناؾ تنمية أو ديبقراطية ،وسعيا إىل إ راؾ اعبمهػور ،والتشػديد
على أخطار عدـ التسامح وألجل تعزيز نشر التسامح ،اعترب يوـ السادس عشر من هر
تشرين الثاين/نوفمرب من كل سنة يوما دوليا للتسامح وفقا للمادة السادسة من اإلعالف.
وبعد ذل  ،اخذ التسامح اىتماما أوسع يف أروقة األمم اؼبتحدة ،ففي عاـ
 1995ازبذت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة قراراىا ( 213/49سنة األمم اؼبتحدة
للتسامح)والذي أكدت فيو أف التسامح ىو األساس السليم ألي ؾبتمع مدين

وللسلم( .)20وكذل

قرارىا ( )151/53لعاـ  (1999متابعة سنة األمم اؼبتحدة

للتسامح)  ،والذي أكدت فيو مرة أخرى أف التسامح ىو األساس السليم ألي ؾبتمع
متحضر وللسالـ ،كما أعربت عن تقديرىا للدوؿ األعضاء اليت أقامت مشاريع
واالع ػ ػطالع بأنش ػ ػ ػ ػ ػ ػطة تػ ػ ػ ػ ػرمي إىل ت ػ ػ ػعزيز التس ػ ػ ػامح وعدـ العنػ ػ ػ ػف والسيما من خالؿ
التعليم(.)21

( )20وثٌقة االمم المتحدة. A/RES/49/213:
( )21وثٌقة االمم المتحدةA/RES/53/151:
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كما أف إعالف األمم اؼبتحدة بشأف األلفية  ،أكد على أف ىناؾ قيما أساسية
معينة ذات أنبية حيوية للعالقات الدولية يف القرف اغبادي والعشرين ،ومن ىذه القيم ،
التسامح إذ هبب على البشر احًتاـ بعضهم البعض بكل ما تتسم بو معتقداهتم وثقافاهتم
ولغاهتم من تنوع ،وينبغي إال ىبشى فبا قد يوجد داخل اجملتمعات أو فيما بينها من
اختالفات ،كما ال ينبغي قمعها ،بل ينبغي االعتزاز هبا باعتبارىا رصيدا شبينا للبشرية،
وينبغي العمل بنشاط على تنمية ثقافة السالـ واغبوار بُت صبيع اغبضارات وفقا لنص

الفقرة السادسة/أوال من اإلعالف(. )22

ويف قرارات اعبمعية العامة ذات الصلة ،أكدت اعبمعية العامة يف قرارىا
 149/16لعاـ  ( 2007اعبهود العاؼبية من اجل القضاء التاـ على العنصرية والتمييز
العنصري وكراىية األجانب وما يتصل بذل

من تعصب والتنفيذ الشامل إلعالف

وبرنامج عمل ديرباف ومتابعتها) يف نص الفقرة اغبادية عشرة من القرار على تش يع صبيع
الدوؿ على أف تدرج يف مناى ها التعليمية وبراؾبها االجتماعية على صبيع اؼبستويات،
حسبما يلزـ ،التوعية جبميع الثقافات واغبضارات والديانات والشعوب والبلداف
والتسامح ازائها واحًتامها( .)23كما أكدت اعبمعية العامة على الشيء ذاتو دبوجب

قرارىا  220/62يف  29فرباير .)24(2008

كما أكدت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف قرارىا  240/65يف 5نيساف /ابريل
 2011على أنبية التسامح وأكدت على صبلة من األمور اليت تسهم يف التسامح بُت
الشعوب ،والالفت للنظر يف ىذا القرار أف اعبمعية العامة أكدت على أف الرياعة ىي
رافدا من روافد التسامح بُت الشعوب  ،إذ اعتربهتا لغة عاؼبية ،يبكن أف تسهم يف تثقيف
الشعوب بشأف القيم اؼبتمثلة يف التنوع والتسامح ،كما ورد ذل

يف ديباجة القرار.

وأكدت يف اؼبادة التاسعة منو على عرورة أف وبظر القانوف أية دعوة إىل الكراىية القومية
أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل ربريضا على التمييز أو األعماؿ العدائية أو العنف.
كما أكدت يف اؼبادة الثالثة عشر على تش يع صبيع الدوؿ على أف تدرج يف مناى ها
( )22وثٌقة االمم المتحدة A/RES/55/2
( )23وثٌقة االمم المتحدة A/RES/61/149
( )24وثٌقة االمم المتحدة A/RES/62/220
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التعليمية وبراؾبها االجتماعية على صبيع اؼبستويات ،حسب االقتضاء ،التعريف جبميع

الثقافات واغبضارات والديانات والشعوب والبلداف والتسامح إزاءىا واحًتامها(.)25

ويف قػػرار اعبمعيػػة العامػػة لؤلمػػم اؼبتحػػدة  226 /66لعػػاـ (2012تشػ يع اغبػػوار
والتفػػاىم ب ػػُت األدي ػػاف والثقاف ػػات م ػػن اج ػػل الس ػػالـ) وال ػػذي أك ػػدت في ػػو عل ػػى تشػ ػ يع
األنش ػػطة الرامي ػػة إىل تعزي ػػز اغب ػػوار ب ػػُت األدي ػػاف والثقاف ػػات م ػػن اج ػػل تعزي ػػز االس ػػتقرار
االجتماعي واحًتاـ التنوع وتوخي االحًتاـ اؼبتبادؿ بُت إفراد ـبتلف اجملتمعات ا لية ومن

اجل هتيئة بيئة مؤاتية على الصػعيد العػاؼبي وأيضػا علػى الصػعيد اإلقليمػي والػوطٍت وا لػي
لتحقيق السالـ والتفػاىم .كمػا أف اعبمعيػة العامػة ومػن خػالؿ قراراىػا ىػذا ،دعػت الػدوؿ
األعضػػاء إىل مواصػػلة تعزيػػز اؼبصػػاغبة مػػن اجػػل اؼبسػػاعدة علػػى عػػماف ربقيػػق سػػالـ دائػػم
وتنمية مستدامة ،بطرؽ تشمل ازبػاذ تػدابَت للمصػاغبة واالعػطالع بأعمػاؿ اػبدمػة العامػة

والتش يع على العفو والًتاحم بُت األفراد(.)26

ويف ىذا اإلطار دد األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة(باف كي موف) على عرورة فبارسة
كل فرد التسامح الفعلي يوما بعد يوـ وذل من اجل تعزيز التفاىم اؼبتبادؿ بُت األفراد
والشعوب والبلداف غَت أف فبارسة مفهوـ التسامح هبب إال يقتصر على التعايش
السلمي ،رغم أنبيتو البالغة ،بل هبب أف تستند إىل فهم حقيقي يعززه اغبوار والتفاعل

االهبايب مع اآلخرين(.)27

( )25وثٌقة االمم المتحدة A/RES/65/240
( )26وثٌقة األمم المتحدة .A/RES/49/213
( )26رسالة األمٌن العام لؤلمم المتحدة بمناسبة الٌوم الدولً للتسامح فً  / 16تشرٌن الثانً  ، 2011منشورة على موقع األمم المتحدة .
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ىذا ويالحظ من خالؿ تل

النصوص ،أف اىتماـ اجملتمع الدويل حبرية التسامح

كاف باإل ارة إليو من خالؿ ميثاؽ األمم اؼبتحدة لعاـ  ،1945مث باإل ارة اػب ولة اليت
تضمنها اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف لعاـ  1948والعهد الدويل للحقوؽ اؼبدنية
والسياسية لعاـ  ،1966إال أف االىتماـ اغبقيقي واألوسع كاف من خالؿ إعالنات
وقرارات اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة وإعالنات منظمة اليونسكو واليت ليس ؽبا قوة
ملزمة من الناحية القانونية ،وانو مل يتوصل اجملتمع الدويل غبد اآلف إىل اتفاقية دولية

ملزمة خاصة بالتسامح ،وردبا يعود السبب يف ذل إىل تعقد اؼبوعوع وحساسيتو.

إذ أف اؼبعاىدة تضفي ضباية فعالة أكثر غبرية التسامح .الف اؼبعاىدة اؼبربمة إبراما
صحيحا تلزـ صبيع الدوؿ اليت أبرمتها يف كل ما جاء فيها وذل بالتطبيق للقاعدة العامة
اليت تقضي بتقييد اؼبتعاقد بتعاقده ،وللدولة اؼبنظمة إىل اؼبعاىدة ،كافة اغبقوؽ واؼبزايا

وتتحمل كافة األعباء اليت تقررىا اؼبعاىدة بالنسبة ألطرافها(.)28

( )22علً صادق ابو هٌف  ،القانون الدولً العام  ،ط،16منشأة المعارف  ،االسكندرٌة  ،1992 ،ص 556و563
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املبحث الثاني

ضواناث حسيت التساهح يف دستىز 5002
والتشسيعاث العساقيت ذاث الصلت

على الرغم من أف القانوف الدويل ىو الذي وبدد ويبلور حقوؽ اإلنساف
وحرياتو األساسية يف صيغة قواعد دولية ،إال أف القانوف الوطٍت ىو الذي ينقلها من
حالتها النظرية الساكنة إىل اغبالة التطبيقية اؼبتحركة ويزودىا باألدوات التنفيذية اليت

تضمن التمتع هبا كما تقرر ؽبا عند صياغتها (،)29وعليو سوؼ تناوؿ يف ىذا اؼببح مدى
كفالة دستور صبهورية العراؽ  2005غبرية التسامح ومدى تكريسها يف التشريعات

العراقية ما بعد عاـ  2003يف مطلبُت:

املطلب األول  :ضوانــــاث حسيـــــت التســاهح يف دستــــىز مجهىزيــــت

العساق لعام .5002

إف الوثيقة الدستورية ال تتضمن ،يف الغالب ،قواعد تتعلق بتنظيم فبارسة

السلطة فقط ،بل توجد جبانب ىذه القواعد نصوص تتعلق حبقوؽ وحريات اؼبواطنُت
وبواجبات الدولة ذباه ىؤالء اؼبواطنُت ،ومثل ىذه النصوص أما أف تتصدر الدساتَت

بشكل ديباجة أو أهنا تكوف جزءا أو بابا من أبواب ىذه الدساتَت(. )30

إف إيراد ىذه اغبقوؽ واغبريات يف الدساتَت ما ىو إال عمانة من اجل ضبايتها

على الصعيد الوطٍت()31وىكذا جاء دستور  2005ليعلن عن اغبقوؽ واغبريات العامة
اليت يتمتع هبا العراقيوف كأفراد وصباعات ،مستلهما ىذه اغبقوؽ من سنن السماء ومن

مست دات علم وحضارة اإلنساف(.)32

( )29لمى عبدالباقً العزاوي،القٌمة القانونٌة لقرارات مجلس االمن الدولً فً مجال حماٌة حقوق اإلنسان ،ص.333
( )30منذر الشاوي ،القانون الدستوري،ج،2ط ،2ص.140
( )31رٌاض عزٌز هادي،حقوق اإلنسان( تطورها -مضامٌنها – حماٌتها)  ،ص.102
( )32اثٌر ادرٌس عبدالزهرة  ،مستقبل التجربة الدستورٌة فً العراق  ،ص.202
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إذ جاء الباب الثاين من الدستور ليعلن عن اغبقوؽ واغبريات اليت يتمتع هبا
اؼبواطن العراقي .األمر الذي يستدعي تسليط الضوء على مواد ىذا الباب ،فضال عن
الديباجة ،لكي نستقري مدى كفالة دستور  2005غبرية التسامح يشكل كاؼ من
عدمو .فعلى الرغم من عدـ وجود نص صريح ؼبصطلح التسامح يف ديباجة دستور
،2005إال انو ورد فيها تأكيد على عدة عناصر أساسية تسهم يف ب روح التسامح بُت
أطياؼ اجملتمع العراقي كافة ونبذ الالتسامح إذ جاء يف الديباجة ما نصو (...لنصنع
عراقنا اعبديد ،عراؽ اؼبستقبل ،من دوف نعرة طائفية ،وال نزعة عنصرية ،وال عقدة

مناطقية ،وال سبييز ،وال إقصاء.)...ونرى بأف التنوع االثٍت يف العراؽ ىو احد األسباب
اليت دعت إىل وعع ىذا النص يف ديباجة الدستور ،إذ أف العراؽ ىو من الدوؿ اليت
تتنوع فيو اعبماعات واألقليات القومية والوافدة فضال عن التنوع الديٍت واؼبذىيب(.)33
وكاف من الضروري النص على ىذه اؼبرتكزات األساسية بعد التحوؿ الديبقراطي الذي
هده العراؽ بعد عاـ ،2003وتداعيات إفرازات األنظمة االستبدادية السابقة وما
زبللها من إقصاء وهتميش ألغلب مكونات اجملتمع فضال عن عدة حروب إقليمية  ،وما
خلف ذل

من ترسبات أثرت سلبا يف النسيج االجتماعي حي

جاء يف قرار اعبمعية

العامة لؤلمم اؼبتحدة ( )141/52يف اعبلسة العامة  70يف  12كانوف الثاين 1997
طلبت من حكومة العراؽ أف تكف فورا عن فبارستها القمعية اؼبوجهة عد األكراد
العراقيُت يف الشماؿ ،واآل وريُت والشيعة والًتكماف وسكاف منطقة األىوار اعبنوبية ،

واجملموعات العرقية والدينية األخرى(.)34

لذل كاف البد من التفاىم والتسامح والعيش معا يف سالـ ألجل بناء اجملتمع
الديبقراطي اعبديد .إذ أف الديبقراطية ىي نتي ة من النتائج اؼببا رة لفكرة التسامح،

( )33فالعراق ٌتكون من قومٌتٌن رئٌسٌتٌن هما العرب والكورد،فضبل عن اقلٌات قومٌة اخرى مثل التركمان واآلشورٌون والكلدان واألرمن وعلى
الرغم من أن المسلمون ٌمثلون غالبٌة سكان العراق إال أن هناك ا قلٌات دٌنٌة اخرى وهم المسٌحٌون والٌهود واالٌزٌدٌون والصابئة وللمزٌد
انظر:كردستان سالم سعٌد،مرجع سبق ذكره، ،ص 136وما بعدها.
( )34لبلطبلع على نص القرار ٌمكنك زٌارة.www.un.org:
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وىذا النص يتطابق من حي

اؼبضموف مع ديباجة إعالف مبادئ التسامح الذي اعتمده

اؼبؤسبر العاـ لليونسكو لعاـ .1995
وإذا كانت فبارسة التسامح ال تتعارض مع احًتاـ حقوؽ اإلنساف وىي ال تعٍت
تقبل الظلم االجتماعي أو زبلي اؼبرء عن معتقداتو وانو يقبل أف يتمس

اآلخروف

دبعتقداهتم وىو اإلقرار بأف البشر ـبتلفُت واف أراء الفرد ال ينبغي أف تفرض على الغَت،
وفقا ؼبا نصت عليو اؼبادة األوىل من إعالف اليونسكو بشأف لتسامح لعاـ ،1995فإف
ىذا يتطابق ونصوص دستور صبهورية العراؽ  2005إذ نصت اؼبادة الثالثة منو على أف

( العراؽ بلد متعدد القوميات واألدياف واؼبذاىب  ،)....وىو تكريس واعح ؼببدأ
التعددية الذي تقوـ عليو حرية التسامح .لذا يكتسب التسامح أنبية خاصة إذا كاف
الناس ذوي القناعات الدينية واأليديولوجية والسياسية اؼبختلفة يرغبوف يف أف يعيشوا معا
يف ؾبتمع ديبقراطي تعددي .مث جاءت اؼبادة السابعة من الدستور لت فف منابع
الالتسامح وسبنع كل عمل من أنو أف يؤجج روح البغضاء والكراىية وتبٍت األفكار
العنصرية وإلغاء اآلخر وفرض آراء على اآلخرين بل ذىبت إىل بعد من ذل حُت منعت
كل كياف أو هنج وبرض أو يبهد لتل األفكار إذ نصت على أف ( وبضر كل كياف أو
هنج يتبٌت العنصرية أو اإلرىاب أو التكفَت أو التطهَت الطائفي ،أو وبرض أو يبهد أو
يب د أو يروج أو يربر لو .)...كما يالحظ من ىذه اؼبادة أهنا جعلت اإلرىاب نتي ة
حتمية لعدـ التسامح وذل من خالؿ البند ثانيا واليت ألقت على الدولة مسؤولية ؿباربة

اإلرىاب وذل بالنص على أف ( تلتزـ الدولة دبحاربة اإلرىاب جبميع أ كالو  ،وتعمل
على ضباية أراعيها من أف تكوف مقرا أو فبرا أو ساحة لنشاطو) .فبا يؤكد ذل

على

الًتابط الوثيق بُت عدـ التسامح واإلرىاب.
وإذا كػػاف عػػدـ التسػػامح يت سػػد يف هتمػػيش الفئػػات اؼبستضػػعفة ،واسػػتبعادىا مػػن
اؼبشػػاركة االجتماعيػػة والسياسػػية وفبارسػػة العنػػف والتمييػػز عػػدىا وفقػػا ؼبػػا جػػاء يف اؼبػػادة
الثانيػػة مػػن إعػػالف اليونسػػكو بشػػأف التسػػامح لعػػاـ  ، 1995وىػػو مػػا أكػػدت عليػػو أيض ػاً

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

526

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

منظمػ ػػة األمػ ػػن والتعػ ػػاوف األورويب إذ اعت ػ ػربت أف ضبايػ ػػة حقػ ػػوؽ اإلنساف(خاصػ ػػة حقػ ػػوؽ
األقليات االثنية والقومية)ما زالت عامال رئيسا لضماف االستقرار(.)35

وانس ػ اما مػػع مػػا ذكػػر وتالفيػػا غبػػاالت عػػدـ التسػػامح وتكريسػػا ؼببػػادئ التسػػامح
وتعزيزى ػػا  ،ج ػػاء دس ػػتور  2005ليكف ػػل صبي ػػع اغبق ػػوؽ اإلداري ػػة والسياس ػػية والثقافي ػػة
والتعليمي ػ ػة عبميػ ػػع القوميػ ػػات اؼبختلفػ ػػة يف الع ػ ػراؽ  ،كمػ ػػا ورد ذل ػ ػ يف اؼبػ ػػادة اػبامسػ ػػة
والعش ػػروف بع ػػد اؼبائ ػػة وال ػػيت نص ػػت عل ػػى أف ( يض ػػمن ى ػػذا الدس ػػتور اغبق ػػوؽ اإلداري ػػة
والسياسػػية والثقافيػػة والتعليميػػة للقوميػػات اؼبختلفػػة كالًتكمػػاف  ،والكلػػداف واآل ػػوريُت،

وسائر اؼبكونات األخرى )...،
ىػػذا ويالحػػظ مػػن خػػالؿ تلػ النصػػوص الدسػػتورية أهنػػا تضػػمنت مفهػػوـ التسػػامح
الػػذي أ ػػارت إليػػو اإلعالنػػات والقػػرارات الدوليػػة ،وتأسيس ػاً علػػى مػػا تقػػدـ فػػأف دسػػتور

 2005يعد كافال غبرية التسامح بدرجػة تتفػق واؼبعػايَت الدوليػة واف مل يػنص صػراحة علػى
مصػػطلح التسػػامح ،علػػى غػػرار مػػا نصػػت عليػػو بعػػض الدسػػاتَت العربيػػة ومنهػػا علػػى سػػبيل
اؼبثػػاؿ ،دسػػتور سػػلطنة عمػػاف لعػػاـ 1996يف اؼبػػادة الثانيػػة عشػػرة منػػو والػػيت جػػاء فيهػػا
( التعاعد والًتاحم صلة وثيقة بُت اؼبواطنُت وتعزيز الوحػدة الوطنيػة واجػب ،وسبنػع الدولػة
كل ما يؤدي للفرقة أو الفتنة أو اؼبساس بالوحدة الوطنية )وكذل مػا نصػت عليػو مقدمػة
الدستور اللبناين واليت أعػيفت عػاـ  1990والػيت نصػت علػى أف (ال ػرعية ألي سػلطة
تناقض ميثاؽ العيش اؼبشًتؾ) ،وكاف األجػدر أف يػنص عليػو صػراحة ويسػتفيض يف ربديػد

ح ػ ػ ػدوده وأبعػ ػ ػ ػاده دبػػا يتػ ػ ػ ػالءـ مػػع وعػ ػ ػع ال ػ ػ ػعراؽ اعب ػدي ػ ػ ػد و(التحػػوؿ الػػديبقراطي)

()36

الذي هده.
( )35دمحم ٌوسف علوان ودمحم خلٌل موسى،مرجع سبق ذكره،ص .50
(ٌ )36ستخدم المصطلح حال ٌا لٌعنً (( عملٌات دٌمقراطٌة )) وحٌنا اخر لٌعنً((المرحلة االنتقالٌة)) للحكومة من حكومة غٌر دٌمقراطٌة إلى مختلف
اشكال تقاسم السلطة والحكم والمساءلة العامة فً انظمة حكم جدٌدة.ولكن فً الحالتٌن ٌ،مٌل التحول الدٌمقراطً إلى معنى العملٌة،وهو من ثم ٌمثل
سلسلة من التطورات.هو اذا ً عملٌة انتقالٌة نحو الوفاء ببعض معاٌٌر الدٌمقراطٌة أو هو وفق ما ٌقوله،هدسن ((،Hudson،العملٌة التً تصبح من
خبللها ممارسة السلطة اقل تعسفا واقل استثناء لآلخرٌن)) ٌنظر :خٌري عبدالرزاق جاسم،العملٌة السٌاسٌة فً العراق،ص .35
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املطلب الثاني  :ضوانــــاث حسيت التساهح يف التشسيعاث العساقيت

األخسي ذاث الصلت .

إف كفالػة الدسػتور غبريػة التسػامح قػد ال يكػوف كافيػا مػن دوف إصػدار تشػريعات

وطنيػػة أخػػرى تعػػاذ ذات األمػػر مػػن أوجػػو عػػدة سػػعيا لتعزيزىػػا وتكريسػػها  ،فطبقػػا للهرميػػة
القانونيػػة والػػذي يشػػكل الدسػػتور (القاعػػدة الدسػػتورية) علػػى رأس ىػػذا اؽبػػرـ ليػػأيت القػػانوف
بقواعػػده ليفسػػر ويطبػػق مػػا نػػص عليػػو ىػػذا الدسػػتور إذ أف ترسػػيخ التسػػامح يػػرتبط بػػإرادة
الفرد يف التسػامح وارتبػاط ىػذه اإلرادة بػاإلرادة السياسػية اعبماعيػة علػى مسػتوى الدولػة،
لذا فقػد جػاء قػانوف مكافحػة اإلرىػاب رقػم  13لسػنة  ،2005ليكػوف صػماـ أمػاف عػد
حاالت عدـ التسامح وألجل توفَت أرعية خصبة للتعػايش السػلمي ونبػذ التعصػب عنػدما
عد إثػارة الفتنػة الطائفيػة واالقتتػاؿ الطػائفي مػن قبيػل األعمػاؿ اإلرىابيػة ،وفقػا ؼبػا جػاء يف
اؼبادة( )4/2منو واليت نصت على انو يعد من األفعاؿ اإلرىابية ( العمل بالعنف والتهديد
على إثارة فتنة طائفية أو حرب أىلية أو اقتتاؿ طائفي وذل بتسليح اؼبػواطنُت أو ضبلهػم
على تسليح بعضهم وبالتحريض أو التمويل).وعلى الرغم مػن أف قػرارات اعبمعيػة العامػة
لؤلمػػم اؼبتحػػدة نصػػت علػػى ( وجػػوب أف وبظػػر القػػانوف أيػػة دعػػوة إىل الكراىيػػة القوميػػة أو
العنصرية أو الدينية اليت تشكل ربريضا على التمييز أو العداء أو العنف)(.)37

إال أننػػا قبػػد قػػانوف العقوبػػات العراقػػي رقػػم  111لسػػنة  1969اؼبعػػدؿ  ،اقتصػػر

بالنص على اعبرائم اليت سبس الشعور الديٍت فقط دبوجب اؼبادة( )38( )372منو .ومل قبد
ما يشَت إىل جرائم التحػريض علػى الكراىيػة عػد األفػراد أو اعبماعػات أو جػرح ػعورىم
( )36انظر على سبٌل المثال :قرار الجمعٌة العامة لبلمم المتحدة( ( ) 220/62الجهود العالمٌة من اجل القضاء التام على العنصرٌة والتمٌٌز العنصري
وكراهٌة االجانب وما ٌتصل بذلك من تعصب والتنفٌذ الشامل العبلن وبرنامج دٌربان ومتابعتها)وقرارها ( )149/61والذي حمل ذات العنوان.
( )32تنص المادة  362من قانون العقوبات العراقً رقم  111لسنة  1969المعدل على انه(ٌ - 1عاقب بالحبس مدة التزٌد على ثبلث سنوان:أ من
اعتدى باحدى طرق العبلنٌة على معتقد الحدى الطوائف الدٌنٌة أو حقر من شعائرها.ب من تعمد التشوٌش على اقامة شعائر طائفة دٌنٌة أو على حفل
أو اجتما ع دٌنً أو تعمد منع أو تعطٌل اقامة شًء من ذلك.ج من خرب أو اتلف أو شوه أو دنس بناء معدا القامة شعائر طائفة دٌنٌة أو رمزا أو شٌئا
اخر له حرمة دٌنٌة.د من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند طائفة دٌنٌة إذا حرف نصه عمدا تحرٌفا ٌغٌر من معناه أو إذا استخف بحكم من احكامه أو شًء
من تعالٌمه.ه من اهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقدٌس أو تمجٌد أو احترام لدى طائفة دٌنٌة.و من قلد علنا نسكا أو حفبل دٌنٌا بقصد السخرٌة
منهٌ – 2.عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على ثبلث سنوات كل من تعرض باحدى طرق العبلنٌة للفظ الجبللة سبا أو قذفا باٌة صٌغة
كانت).
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ألسباب عرقية أو قومية أو اثنية،فبا يعد ذل قصورا تشريعيا حباجػة للمعاعبػة ،خاصػة واف
الكثػػَت مػػن القػػوانُت اعبنائيػػة يف العػػامل قػػد أوردت ذل ػ يف نصوصػػها  ،ومنػػو علػػى سػػبيل
اؼبثاؿ :ما هن و اؼبشػرع السويسػري يف اؼبػادة  261مػن قػانوف العقوبػات السويسػري لعػاـ
،1937والػػيت تػػنص علػػى اؼبعاقبػػة علػػى ربػػريض اعبمهػػور علػػى الكراىيػػة أو التمييػػز عػػد
األفراد أو اعبماعات ألسباب عرقية أو اثنية أو دينيػة .وكػذل مػا جػاء يف اؼبػادة ()130
من القانوف اعبنائي األؼباين لعاـ  1971واليت تنص على انو ( أي خص يهاجم الكرامػة
اإلنسػػانية لآلخ ػرين حبي ػ يعكػػر السػػلم العػػاـ بػػأف وبػػرض علػػى الكراىيػػة عػػد جػػزء مػػن
السكاف أو يدعو إىل العنف أو التػدابَت التعسػفية عػدىم أو يسػبهم أو يعرعػهم للتحقػَت
بسوء نية أو يقذفهم  ،يعاقػب بػاغببس الػذي ال تقػل مدتػو عػن ثالثػة أ ػهر وال تزيػد علػى
طبػػس سػػنوات) .ىػػذا وذبػػدر اإل ػػارة إىل أف قػػانوف إعػادة اؼبفصػػولُت السياسػػيُت رقػػم 24
لسػػنة  2005اؼبعػػدؿ وقػػانوف مؤسسػػة الس ػ ناء السياسػػيُت رقػػم  4لسػػنة  2006والػػيت
نصت األسباب اؼبوجبة لتشريعهما ىو ألجل إنصاؼ روبة تعرعت لالعطهاد السياسي
والعرقػػي واؼبػػذىيب  ،وتعرعػػهم إىل اغبػػبس أو السػ ن واالعتقػػاؿ وانتهػػاؾ حقػػوؽ اإلنسػػاف
بسػبب معارعػػتهم بػػالرأي أو بالعقيػػدة أو االنتمػػاء السياسػي مػػع النظػػاـ السػػابق ،وىػػذا أف
دؿ علػػى ػػيء فإمبػػا يػػدؿ علػػى نبػػذ الدوغماتيػػة واالسػػتبدادية واإليبػػاف بالتعدديػػة وقبػػوؿ
اؼبختلف على اعتبار انػو مػا كػاف فبنوعػا أصػبح مسػموحا بػو وفقػا لقاعػدة ( إذا زاؿ اؼبػانع
عاد اؼبمنوع).وكل ذلػ يعتػرب تكريسػا غبريػة التسػامح وتعزيػز الوئػاـ يف سػياؽ االخػتالؼ.

ودبػػا أف فكػػرة التسػػامح تقػػوـ علػػى عػػدـ الل ػػوء إىل الثػػأر أو االنتقػػاـ أو العنػػف ،وإتاحػػة
الفرص االقتصادية واالجتماعية لكل خص دوف أي سبييز ،فكل اسػتبعاد أو هتمػيش إمبػا

يؤدي إىل اإلحباط والعدوانية والتعصب وىذا األمر يقع على عاتق الدوؿ وفقػا ؼبػا نصػت
عليػػو اؼبػػادة الثانيػػة مػػن إعػػالف اليونسػػكو لعػػاـ ،1995لػػذا جػػاء قػػرار اإلصػػالح السياسػػي
للمرحلة القادمة رقم( )44لسنة .2008
ليؤكد على إ اعة روح التسامح ونبذ العنف وليؤكد انو بدوف التسامح ال يبكن
أف يكوف ىناؾ سالـ ،وبدوف سالـ ال يبكن أف تكوف ىناؾ ديبقراطية وىذا ما نصت
عليو الفقرة (ذ) منو واليت جاء فيها ( استيعاب اجملاميع اؼبسلحة اليت ألقت السالح أو
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اؼبستعدة إللقائو واليت أبدت أو تبدي االستعداد لاللبراط يف العملية السياسية من خالؿ
برنامج وطٍت متفق عليو).
إذ ال ىبتلف اثناف باف اغبوار وسيلة ىامة كي نفهم بعضنا بعضا ،إذ بو تتكرس
قيم التواصل والتفاىم وىو يبد واقع الوحدة الوطنية باؼبزيد من اغبيوية والفاعلية ،الف
اغبوار اؼبفتوح على كل القضايا واألمور والذي يدار بشفافية ونزاىة كفيل بإجالء حقائق
الوحدة الوطنية وتقويتها فالتحديات اليت تواجو أي ؾبتمع تلزـ بتعميق خيار اغبوار طريقا

وحيدا ،لتمتُت الداخل  ،وذباوز اؼبخاطر اليت تواجهو يف ـبتلف اجملاالت .

وإذا كانت القوانُت عرورية لتكريس حرية التسامح ،لكنها ليست كافية
ؼبواجهة التعصب يف اؼبواقف الفردية ،فغالبا ما يكوف التعصب نتي ة لل هل واػبوؼ؛
اػبوؼ من اجملهوؿ اؼبتمثل باألخر ،ومن الثقافات واألمم والديانات األخرى .كما يرتبط
التعصب ارتباطا وثيقا بشعور مفرط بالثقة بالنفس والغرور ،سواء كاف خصيا أو وطنيا
أو دينيا ،وىي مفاىيم تدرس وتعلم يف سن مبكرة ،لذل البد من التشديد أكثر من قبل
على توفَت اؼبزيد من التعليم حوؿ التسامح والعيش مع اآلخر( .)39كما أكدت اؼبادة

الثالثة من إعالف اليونسكو للتسامح لعاـ 1995على دور اؼبدارس واعبامعات يف تعزيز
التسامح إذ نصت يف فقرهتا الثانية على انو ( التسامح عروري بُت األفراد وعلى صعيد
األسرة واجملتمع ا لي  ،واف مهمة تعزيز التسامح وتكوين اؼبواقف القائمة على االنفتاح
وإصغاء البعض للبعض والتضامن ينبغي أف تبذؿ يف اؼبدارس واعبامعات وعن طريق
التعليم غَت النظامي ويف اؼبنزؿ ويف مواقع العمل .)...،وىو ما أكدت عليو صبيع قرارات

اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة واليت سبقت اإل ارة إليها  ،إال أننا مل نلمس اىتماما يف
التشريعات العراقية على دور التعليم يف نشر ثقافة التسامح وعلى صبيع اؼبستويات  ،فبا
يعد ذل قصورا تشريعيا حباجة للمعاعبة .

( )39منشورا ت االمم المتحدة االلكترونٌة بعنوان ،تعزٌز التسامح ،موقع االمم المتحدة.
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اخلامتـــــــت
لقد حاولنا من خالؿ ىذا البح

أف كبدد اإلطار القانوين للتسامح من خالؿ

اإلعالف الذي تبنتو منظمة اليونسكو والذي حددت فيو التعريف الدقيق للتسامح،
وخلصنا إىل أف التسامح يعٍت أف اؼبرء حر يف التمس
سبس

دبعتقداتو وانو ال يعًتض على

اآلخروف دبعتقداهتم ،والف االختالؼ من طبيعة األ ياء  ،فال بد من اإلقرار

باختالؼ البشر بسلوكهم وقيمهم وأوعاعهم ولغاهتم وثقافاهتم ،وذل

يقود إىل اإلقرار

حبقهم بالعيش بسالـ ودوف عنف أو ترىيب أو سبييز ألي سبب كاف؛ دينيا أو لغويا أو

قوميا أو ثقافيا أو سياسيا .كما استطعنا أف ندلل على أف التسامح ىو اقرب للحرية منو
إىل اغبػ ػ ػ ػق الف اغبق يقابلو التزاـ وال الت ػ ػ ػزاـ على الط ػ ػ ػ ػرؼ اآلخ ػ ػر يف أف يقبػ ػ ػل التسامح
مع من ظلمو.
مث حددنا موقف اجملتمع الدويل من حرية التسامح و الحظنا أف اىتماـ اجملتمع
الدويل حبرية التسامح كاف باإل ارة إليو من خالؿ ميثاؽ األمم اؼبتحدة لعاـ  ،1945مث
باإل ارة اػب ولة اليت تضمنها اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف لعاـ  1948والعهد
الدويل للحقوؽ اؼبدنية والسياسية لعاـ ،1966إال أف االىتماـ اغبقيقي واألوسع كاف من
خالؿ إعالنات وقرارات اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة وإعالنات منظمة اليونسكو ،
خصوصا يف السنوات األخَتة لؤلسباب اليت أوردناىا طي حبثنا ،واليت ليس ؽبا قوة ملزمة
من الناحية القانونية .

وعلى اعبانب اآلخر استطعنا أف ندلل على أف نصوص دستور صبهورية العراؽ

لعاـ  2005تضمنت مفهوـ التسامح الذي أ ارت إليو اإلعالنات والقرارات الدولية،
واف مل تنػ ػص صراحة علػ ػ ػ ػى مصطلح التسامح ،علػ ػ ػ ػ ػى غ ػ ػ ػ ػ ػرار مػ ػ ػ ػ ػ ػا نصت عليو بعػ ػ ػ ػض
الدساتَت العربية .
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كما حللنا التشريعات العراقية األخرى ذات الصلة واليت صدرت بعد التحوؿ
الديبقراطي الذي هده العراؽ ،أي ما بعد عاـ  ،2003وبينا أوجو الكماؿ وأوجو
القصور التشريعي اليت حباجة للمعاعبة.
ومن كل ذل فإف أىم النتائج اليت توصل إليها البح ىي:
 -1عدـ وجود اتفاقية دولية خاصة حبرية التسامح على عكس أكثر اغبريات اليت
تضمنها العهد الدويل للحقوؽ اؼبدنية والسياسية لعاـ  ،1966ونعزو سبب ذل ردبا إىل

تعقد وتشاب اؼبوعوع وحساسيتو.

 - 2إف دستور صبهورية العراؽ لعاـ  2005تضمن نصوصا عاعبت التسامح وكانت
مطابقة ألكثر اإلعالنات والقرارات الدولية اػباصة بالتسامح ،وبذل

يعد دستور

 2005كافال غبرية التسامح وفقا للمعايَت الدولية.
 -3عاذ قانوف العقوبات العراقي رقم  111لسنة  1969اعبرائم اليت سبس الشعور
الديٍت ومل يتضمن أي نص يعاذ جرائم التحريض على الكراىية أو جرح مشاعر األفراد
أو اعبماعات ألسباب قومية أو عرقية أو اثنية فبا يعد ذل قصورا تشريعيا .
 - 4مل نلمػػس اىتمامػػا يف التشػريعات العراقيػػة علػػى دور التعلػػيم يف نشػػر ثقافػػة التسػػامح
وعلػػى صبيػػع اؼبسػػتويات ،فبػػا يعػػد ذل ػ قصػػورا تش ػريعيا حباجػػة للمعاعبػػة .فغالبػػا مػػا يكػػوف
التعصػػب مت ػػذرا يف اعبهػػل واػبػػوؼ مػػن اجملهػػوؿ ومػػن اآلخػػر ومػػن الثقافػػات والػػديانات
األخػػرى ،كمػػا يػػرتبط التعصػػب ارتباطػػا وثيقػػا بشػػعور مفػػرط بالثقػػة بػػالنفس والغػػرور .وىػػي

مفػػاىيم هبػػب أف تػػدرس وتعلػػم يف سػػن مبكػػرة .فػػالتعليم ىػػو احػد أفضػػل السػػبل للحيلولػػة
دوف التعصػػب عػػن طريػػق الكشػػف عػػن أوجػػو التشػػابو بػػُت النػػاس ونشػػر االحػًتاـ الواجػػب
ألوجو التباين .
وتأسيسا على ما تقدـ فإف الباح يوصي بااليت :
 -1على اعبمعية العامة لؤلمػم اؼبتحػدة تبػٍت اتفاقيػة خاصػة حبريػة التسػامح لكػي تكػوف
ملزمػػة مػػن الناحيػػة القانونيػػة  ،وعلػػى أف تبػػذؿ للمنظمػػات غػػَت اغبكوميػػة والنا ػػطُت يف
حقوؽ اإلنساف اعبهود الكبَتة غب اجملتمع الدويل لتبٍت ىذه االتفاقية .
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 -2نوصي بأجراء تعػديالت علػى نػص اؼبػادة  372مػن قػانوف العقوبػات العراقػي رقػم
 111لسػػنة  ، 1969لكػػي يػػتم التوسػػع فيهػػا لتشػػمل أي دعػػوة للكراىيػػة القوميػػة أو
اء
العنصرية أو الدينية ،بػ ػ ػ ػ ػ ػدءاً من اػبط ػ ػ ػاب الديٍت ومروراً بوسػ ػ ػائل اإلعػ ػ ػ ػ ػ ػالـ وانته ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
باػبطاب العاـ .
 -3دعػػوة وزارة التعلػػيم العػػايل والبحػ العلمػػي ووزارة الًتبيػػة بضػػرورة تعلػػيم التسػػامح
وقيمة داخل اؼبنظومة الًتبوية بإدخاؿ كراس خاص حبرية التسامح يدرس مع مػادة حقػوؽ

اإلنساف لتنمية ثقافػة التسػامح لػدى الطلبػة وتطػوير منػاىج الدراسػة وطرائػق التػدريس دبػا
يتناسب وربقيق ىذه األىداؼ  .كما نوصي كلتا الوزارتُت بفتح مركػز غبقػوؽ اإلنسػاف يف
كل جامعة عراقية ويف كل مديرية عامة للًتبية  ،لكي يكوف مركزا حبثيا وحلقة تواصل مع
اؼبنظم ػػات غ ػػَت اغبكوميػػػة  ،وتب ػػٍت بػ ػرامج تنم ػػي ثقاف ػػة التسػ ػػامح داخ ػػل األس ػػرة أوالً ،

واؼبدرسػػة واعبامعػػة ثانيػػا  ،ألجػػل تكػػوين اؼبواقػػف القائمػػة علػػى االنفتػػاح وإصػػغاء الػػبعض
للبعض والتضامن .
 -4دعوة وزارة حقوؽ اإلنسػاف إىل زيػادة اىتمامهػا يف ترسػيخ ثقافػة التسػامح وذبفيػف
منابع التطرؼ واإلرىاب من خالؿ إدارة وتبٍت مشاريع وبرامج تعزز قيم التسامح وآلياتو
يف اجملتمػػع  ،وفػػتح قنػػوات تعػػاوف مشػػًتؾ يف ىػػذا الشػػأف مػػع اؼبنظمػػات غػػَت اغبكوميػػة
اؼبختصة حبقوؽ اإلنساف .
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أوالً  :الكتب

املصـــــــادز

 -1اثػػَت ادريػػس عبػػد الزىػػرة  ،مسػػتقبل الت ربػػة الدسػػتورية يف الع ػراؽ  ،دار ومكتبػػة
البصائر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بَتوت  ،لبناف . 2011 ،
 -2اضبد فاعل حسُت العبيدي  ،عمانات مبدأ اؼبسػاواة يف بعػض الدسػاتَت العربيػة ،
منشورات اغبليب اغبقوقية  ،بَتوت . 2013 ،
 -3خػػَتي عبػػدالرزاؽ جاسػػم  ،العمليػػة السياسػػية يف العػػراؽ  ،مطبعػػة البيئػػة  ،بغػػداد ،
العراؽ . 2010 ،

 -4رعػػواف زيػػادة  ،مسػػَتة حقػػوؽ اإلنسػػاف يف العػػامل العػػريب  ،اؼبركػػز الثقػػايف العػػريب ،
بَتوت  ،لبناف . 2000 ،
 -5روجيػػو غػػارودي  ،يف سػػبيل حػػوار اغبضػػارات  ،تعريػػب  :الػػدكتور عػػادؿ العػػوا ،
ط ،6عويدات للنشر والطباعة  ،بَتوت  ،لبناف . 2007 ،
 -6رياض عزيز ىػادي  ،حقػوؽ اإلنسػاف ( تطورىػا – مضػامينها – ضبايتهػا )  ،مكتبػة
السنهوري  ،بغداد . 2005 ،
 -7ظبَت اػبليل واخروف  ،التسامح بُت ػرؽ وغػرب – دراسػات يف التعػايش والقبػوؿ
باألخر  ،ترصبة  :ابراىيم العريس  ،دار الساقي  ،بَتوت  ،لبناف. 2007،
 -8س ػػهيل حس ػػُت الف ػػتالوي  ،موس ػػوعة الق ػػانوف ال ػػدويل ( )3حق ػػوؽ اإلنس ػػاف  ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع  ،عماف  ،االردف . 2009 ،

 -9عبدالباقي البكري وزىَت البشَت  ،اؼبدخل لدراسة القانوف  ،ركة العاتػ لصػناعة
الكتاب  ،القاىرة . 2009 ،
 -10علػػي ص ػػادؽ ابػػو ىي ػػف  ،القػػانوف ال ػػدويل العػػاـ ،ط  ، 17منش ػػأة اؼبع ػػارؼ ،
االسكندرية . 1992 ،
 -11عروبػػة جبػػار اػبزرجػػي  ،القػػانوف الػػدويل غبقػػوؽ اإلنسػػاف  ،دار الثقافػػة للنشػػر
والتوزيع  ،عماف  ،االردف . 2012 ،
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 -12كردسػػتاف سػػامل سػػعيد  ،اثػػر التعدديػػة االثنيػػة علػػى الوحػػدة الوطنيػػة يف الع ػراؽ ،
منشورات مركز كردستاف للدراسات اإلسًتاتي ية  ،السليمانية . 2008 ،
 -13ؼبى عبدالباقي العزاوي  ،القيمة القانونية لقرارات ؾبلػس األمػن الػدويل يف ؾبػاؿ
ضباية حقوؽ اإلنساف  ،منشورات اغبليب اغبقوقية ،بَتوت ،لبناف 2009،
 -14ماجد الغرباوي  ،التسامح ومنابع الالتسامح  ،مؤسسة اؼبعػارؼ للمطبوعػات ،
بَتوت  ،لبناف . 2008 ،

 -15مػػاىر صػػربي كػػاظم  ،حقػػوؽ اإلنسػػاف والديبقراطيػػة واغبريػػات العامػػة  ،مطبعػػة
الكتاب  ،بغداد . 2010 ،
 -16ؿبمػػد يوسػػف علػػواف وؿبمػػد خليػػل اؼبوسػػى  ،القػػانوف الػػدويل غبقػػوؽ اإلنسػػاف
(اؼبصادر ووسائل الرقابة) دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عماف  ،االردف 2009،
 -17ؿبم ػػد س ػػعيد اجمل ػػذوب  ،اغبري ػػات العام ػػة وحق ػػوؽ اإلنس ػػاف  ،ج ػػروس ب ػػرس ،
طرابلس  ،لبناف . 1986 ،
 -18ؿبمػػد ضبػػزة اظباعيػػل اغبػػداد  ،اجملمػػل يف اإلثػػارة واغبضػػارة اإلسػػالمية  ،مكتبػػة
زىراء الشرؽ  ،القاىرة . 2006 ،
 -19ؿبم ػػد عاب ػػد اعب ػػابري  .اإلس ػػالـ والغ ػػرب ( األن ػػا واآلخ ػػر )  ،الش ػػبكة العربي ػػة
لؤلحباث والنشر  ،بَتوت  ،لبناف . 2009 ،
 -20مص ػػطفى الزؼب ػػي ،حق ػػوؽ اإلنس ػػاف يف اإلس ػػالـ ،دار الس ػػالـ ،دمش ػػق س ػػوريا،
. 2007

 -21منذر الشاوي  ،القانوف الدستوري  ،ج  ، 2ط ، 2العاتػ لصػناعة الكتػاب ،
القاىرة . 2007 ،
 -22ىػػاين سػػليماف الطعيمػػات  ،حقػػوؽ اإلنسػػاف وحرياتػػو األساسػػية  ،دار الشػػروؽ
للنشر والتوزيع  ،عماف  ،االردف . 2000 ،
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ثانياً  :اؼبواثيق والوثائق والقرارات
اؼبواثيق :

 -1ميثاؽ االمم اؼبتحدة لعاـ . 1945
 -2االعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف لعاـ . 1948
 -3العهد الدويل للحقوؽ اؼبدنية والسياسية لعاـ . 1966
الوثائق :

 -1وثيقة األمم اؼبتحدة A/RES/49/213 :
 -2وثيقة األمم اؼبتحدة A/RES/53/151 :
 -3وثيقة األمم اؼبتحدة A/RES/55/2 :
 -4وثيقة األمم اؼبتحدة A/RES/61/149 :
 -5وثيقة األمم اؼبتحدة A/RES/62/220 :
 -6وثيقة األمم اؼبتحدة A/RES/65/240 :
 -7رسػػالة األمػػُت العػػاـ لؤلمػػم اؼبتحػػدة دبناسػػبة اليػػوـ الػػدويل للتسػػامح يف  16تشػػرين
الثاين . 2011 ، 2009 ،
القرارات :
 -1قرار اعبمعية العامػة لؤلمػم اؼبتحػدة (  ) 149/61لعػاـ  ( 2007اعبهػود العاؼبيػة
مػػن اجػػل القضػاء التػػاـ علػػى العنصػرية والتمييػػز العنصػػري وكراىيػػة األجانػػب ومػػا يتصػػل
بذل من تعصب والتنفيذ الشامل إلعالف وبرنامج ديرباف ومتابعتها).

 -2قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة (  ) 220 / 62لعاـ  ( 2008اعبهود العاؼبية
مػػن اجػػل القضػػاء التػػاـ علػػى العنصػرية والتمييػػز العنصػػري وكراىيػػة األجانػػب ومػػا يتصػػل
بذل من تعصب والتنفيذ الشامل إلعالف وبرنامج ديرباف ومتابعتها ) .
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ثالثاً  :الدساتَت والقوانُت

 -1دستور صبهورية العراؽ لعاـ . 2005
 -2دستور سلطنة عماف . 1996
 -3دستور اعبمهورية اللبنانية لعاـ  1926اؼبعدؿ .
 -4قانوف العقوبات العراقي رقم  111لسنة  1969اؼبعدؿ .
 -5قانوف مكافحة اإلرىاب رقم  13لسنة . 2005

 -6قانوف إعادة اؼبفصولُت السياسيُت رقم  24لسنة . 2005
 -7قرار اإلصالح السياسي للمرحلة القادمة رقم  44لسنة . 2008
 -8قانوف العقوبات السويسري لعاـ . 1937
 -9القانوف اعبنائي األؼباين لعاـ . 1971
رابعاً  :الصحف واجملالت

 -1ؾبلػػة تسػػامح تصػػدر عػػن مركػػز راـ ح لدراسػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف  ،العػػدد الثػػامن
والعشروف . 2010 ،

خامساً  :اؼبواقع االلكًتونية

 -1موقع األمم اؼبتحدة www.un.org :
 -2موقع ثوابت عربية .
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