األقهيات اندينية يف انعراق
بني خطر اإلرهاب

وأزية املشاركة انسياسية

أ.و .د .شاكر عبد انكريى فاضم
جايعة دياىل
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املقديـــــة
إف ما يواجهو اجملتمع العراقي من أخطار العنف والال استقرار قد جعل األقليات
الصغَتة فيو تواجو حتديات جسيمة تتمثل يف خطر اإلرىاب والتهميش السياسي  ,وقد
أضحت ىذه ادلخاطر هتدد ىذه األقليات يف وجودىا  ,يف األمن واالستقرار والسالـ
وادلستقبل  .إذ يالحظ أف ىذه األقليات دتثل احللقة األضعف يف ادلعادلة السياسية اليت

حتكم النظاـ السياسي يف العراؽ بعد عاـ  , 2003وىي اليت عاشت وسامهت يف
حضارة العراؽ منذ آالؼ السنُت .
ويهدؼ البحث إُف دراسة ىذا الواقع  ,والبحث عن الصيغ ادلؤطرة والضامنة
لتمتعها حبقوقها  ,دلا ديثلو ىذا األمر من أمهية بالغة ,إذ ىنالك ذتة أخطار زلدقة ذلذه
األقليات وهتديد لوجودىا ومعوؽ لتطويرىا وتنميتها .ويف كل األحواؿ  ,تشكل األقليات
اآلف جزءا من ادلشهد االجتماعي والسياسي العراقي  ,ومن الضروري ذلا  ,يف إطار
عملية سياسية تتبٌت الدديقراطية كمنهج يف احلكم  ,أف يكوف ذلا إمكانية رؤية مطالبها
تتحقق وحقوقها مصونة .
ويهدؼ ىذا البحث أيضاً إُف التأكيد على أف ذتة عالقة وثيقة بُت مفهومي حقوؽ

اإلنساف وحقوؽ األقليات  ,إذ أف كليهما يأتياف يف سياؽ مسعى يهدؼ إُف توفَت

الضمانات اليت تكفل الكرامة سواء أكاف ذلك للفرد أو جلماعة متمتعة هبوية متمايزة ذلا
خصوصية ما  ,لغوية  ,قومية  ,أثنية  ,دينية  ,.. ,إُف جانب اجلماعات اإلنسانية األخرى
يف اجملتمع .
وسيتم البحث يف ذلك ضمن ثالثة مباحث أساسية ىي :
أوالً  -حتديد مفهوـ األقلية وحقوؽ األقليات .

ثانياً  -مفهوـ اإلرىاب وخطره على األقليات يف العراؽ .
ثالثاً  -األقليات وأزمة ادلشاركة السياسية .

انباحث
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املبحث األول

حتديد يفهىو األقهية وحقىق األقهيات
األقلية يف اللغة ىي خالؼ األكثرية  ,واجلمع أقليات  )1(.أو ىم من قل عددىم
عن غَتىم  ,وىي رتاعة شليزة بدينها أو عرقها أو لوهنا أو لغتها  ,تعيش يف رلتمع يفوقها
عددا  ,أو خيالفها يف اخلصائص وادلميزات ويعٍت مفهوـ األقلية وجود انقساـ داخل

اجملتمع  ,وتفرعو على األقل إُف فرعُت احدمها أكرب من اآلخر  ,أو من الفروع األخرى -

حاؿ وجود عدة أقليات (.)2

وقد عرفت اللجنة الفرعية حلقوؽ اإلنساف التابعة لألمم ادلتحدة األقلية بأهنا :
رتاعات متوطنة يف رلتمع تشًتؾ بتقاليد خاصة  ,وخصائص أثنية أو دينية أو لغوية
معينة ,ختتلف بشكل واضح عن تلك ادلوجودة لدى بقية السكاف يف رلتمع ما ,وترغب
يف دواـ ااحمافظة عليها(.)3

ووفقا لذلك  ,ينضوي حتت مفهوـ األقليات أمناط وأنواع سلتلفة منها ؛ األقلية
العرقية واألقلية الدينية واألقلية اللغوية واألقلية الثقافية واألقلية اإلقليمية ...اٍف .ولقد
بذلت ادلنظمات الدولية جهودا حثيثة لضماف حقوؽ األقليات  ,وألمهية ذلك يف حبثنا
سيتم التطرؽ ذلا على النحو اآليت :
أوالً  -اجلهود قبل عهد عصبة األمم :

إف زتاية حقوؽ اإلنساف وحقوؽ األقليات ظاىرة جديدة بالنسبة للقانوف الدوِف

العاـ  ,يف مدرستو التقليدية  ,إذ كانت زتاية تلك احلقوؽ من صميم اختصاص كل
دولة ,وليس من حق اجملتمع الدوِف التدخل فيما يعترب من شئوهنا الداخلية .لكن ذلك َف
دينع من توفر جهود مبكرة يف ىذا اجملاؿ  ,ففي مطلع القرف العشرين تبٌت األستاذ
الفرنسي روجيو نظرية جديدة مبقتضاىا ؛ جيوز لدولة ما أف تتدخل دفاعا عن اإلنسانية يف
( )1المعجم الوسٌط  ,ج1وج , 2ص. 656
( )2د .احمد خلٌل احمد  ,المفاهٌم األساسٌة فً علم االجتماع  ,ص . 22
( ) 3د  .دمحم مورو  " ,استخدام األقلٌات فً الصراع مع العالم اإلسالمً " فً www.Albayan.co.uk/files/articleimages/takrir/ :
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شئوف دولة أخرى إذا وقع منها اضطهاد صارخ ألقلية تقيم يف ىذه الدولة  .أو إذا
نشأت عن سوء معاملة الدولة لفئات من رعاياىا  ,إحلاؽ ضرر مبصاٌف دولة أخرى  ,فمن
حق ىذه األخَتة أف تتدخل زلافظة على مصاحلها اليت وقع عليها الضرر.
( أمثلة على ذلك ,شكوى الواليات ادلتحدة األمَتكية من معاملة روسيا ورومانيا لليهود
من رعايا الدولتُت معاملة أدت إُف مهاجرهتم إُف الواليات ادلتحدة  ,األمر الذي ترتب

عليو اإلضرار مبصاٌف تلك الدولة )(.)4

وشلا الشك فيو أف تبٍت نظرية التدخل دفاعا عن حقوؽ اإلنساف وحقوؽ األقليات,

على الرغم من طابعها اإلنساين  ,إال أهنا زتلت وراءىا  ,ومنذ نشأهتا  ,أبعاداً سياسية .
وتتمثل ىذه األبعاد يف(: )5

 -1نظرية التدخل دفاعا عن اإلنسانية ,أسهمت يف بلورة نظرية حقوؽ اإلنساف
واألقليات  ,من ناحية ولكنها كانت ختفي وراءىا مآرب وأىداؼ استعمارية  ,من ناحية
أخرى  ,إذ أف القواعد طبقت يف الدوؿ اليت سلخت من الدولة العثمانية ,مثل  ,بلغاريا,
ورومانيا ,وصربيا ,ومونتينجرو .وأيضا تدخلت الواليات ادلتحدة يف أمريكا الوسطى
وجزر الكارييب حبجة قسوة اإلدارة وفسادىا ىناؾ .
 -2لعبت احلركة االشًتاكية األوربية دورا ىاما يف ترويج فكرة زتاية حقوؽ األقليات ,
إذ كانت تكثر األقليات يف اإلمرباطورية النمساوية – اجملرية  ,ففي مؤدتر احلزب
االشًتاكي النمساوي الذي انعقد عاـ  ,1899طلب ألوؿ مرة أف تتحوؿ اإلمرباطورية
النمساوية اجملرية إُف دولة متعددة القوميات  .أثر ىذا الفكر على األحزاب االشًتاكية

الروسية اليت اختذت قرارا يف مؤدترىا السري عاـ  , 1907بضرورة زتاية حقوؽ الشعوب
اليت تكوف أقليات ضمن أغلبية السكاف .
 -3لعبت احلركة اليهودية دورا يف نشر فكرة زتاية حقوؽ األقليات ,إذ كاف اليهود
ديثلوف أقليات تعرضت لالضطهاد يف أوربا ادلسيحية قبل احلرب العادلية األوُف  ,ولكن
احلركة الصهيونية عدت ذلك إجراء غَت كايف فتبنت فكرة قياـ دولة يهودية خاصة هبم .
( )4د .بطرس غالً  " ,األقلٌات وحقوق اإلنسان فً الفقه الدولً " ,ص.11
( )5المصدر نفسه  ,ص . 12 – 11
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 -4وكاف ىناؾ عامل آخر ىو سياسة حق تقرير ادلصَت الذي كاف من شعارات احللفاء
يف احلرب العادلية األوُف وأحد ادلبادئ األربعة عشر للرئيس األمريكي ولسن ,وكاف من
وراء ىذا الشعار مآرب سياسية  ,إذ أف اإلمرباطوريات الروسية والنمساوية اجملرية
والعثمانية كانت كل منها حتتوي على عشرات من األقليات القومية والدينية واللغوية
وادلناداة حبق تقرير ادلصَت ذلا كاف ديثل رغبة يف سرعة تفكك ىذه اإلمرباطوريات ,
وتعجيل النصر للحلفاء .
ثانياً -حقوؽ األقليات يف عهد عصبة األمم :

عندما قامت عصبة األمم َ ,ف يذكر مبدأ زتاية األقليات يف ميثاقها  ,إال بالنسبة

للدوؿ ادلهزومة أو الدوؿ اليت ظهرت نتيجة لتفكك اإلمرباطوريات ادلهزومة  .وأعفيت
الدوؿ ادلنتصرة من ىذا النظاـ الذي ذكر يف ادلادتُت ( )86و( )93من معاىدة فرساي.

إال أف التطبيق العملي ذلذا النظاـ  ,وضع يف رلموعة من ادلواثيق الدولية من أمهها(:)6

 -1معاىدات خاصة مسيت مبعاىدات األقليات  ,وأبرمت بُت احللفاء ادلنتصرين وكل من
يوغسالفيا ورومانيا واليوناف وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا .
 -2نصوص خاصة حبماية األقليات  ,وضعت يف معاىدات الصلح اليت أبرمت مع
الدوؿ ادلهزومة وىي النمسا وبلغاريا واجملر وتركيا .
 -3نصوص خاصة حبماية األقليات  ,وضعت يف معاىدات ثنائية أبرمت بُت بعض
الدوؿ  ,مثال ,بُت تشيكوسلوفاكيا وبولونيا عاـ  ,1921وادلعاىدات بينهما عاـ

,1925أو مثل ادلعاىدة اليت أبرمت بُت أدلانيا وبولونيا عاـ . 1922
 -4تصرحيات صدرت من جانب واحد من بعض الدوؿ  ,عندما انضمت إُف عصبة
األمم فقد تعهدت مثال كل من فنلندة وألبانيا والعراؽ باحًتاـ حقوؽ األقليات  .وقررت
زلكمة العدؿ الدولية الدائمة يف رأي استشاري ذلا عاـ  , 1935إف تلك التصرحيات
ملزمة للدولة اليت أصدرهتا .

( )6د .بطرس غالً  " ,األقلٌات وحقوق اإلنسان فً الفقه الدولً " ,ص . 12
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تلك الوثائق الدولية ادلختلفة  ,كانت تضمن لألقليات مساواهتا مع األغلبية أماـ
القانوف ,وتضمن كفالة احلرية الدينية للجميع على قدر ادلساواة و وتضمن ذلا حق
استعماؿ لغتها اخلاصة ,وزتاية تراثها الثقايف واحلفاظ على عاداهتا .وعندما اهنارت عصبة
األمم باندالع احلرب العادلية الثانية اهنار معها نظاـ زتاية األقليات .ولقد امتاز القانوف
الدوِف لألقليات بأنو كاف مشوشا وغَت فاعل ,فكونو مشوشا ألنو عجز عن إجياد توازف
بُت منطق االستقالؿ الذايت وحق تقرير ادلصَت ,اليت يفًتض أف تتمتع هبا األقليات ,من

جهة ,ومبدأ السيػ ػػادة الت ػ ػػامة يف مفهومه ػ ػػا التقليػ ػ ػدي ,من جهة أخػ ػ ػػرى ,وغػ ػ ػػابت
آلي ػػات لتطبيقو.
ثالثاً -حقوؽ األقليات يف عهد األمم ادلتحدة :

َف ينص ميثاؽ األمم ادلتحدة على اختصاصات زلددة للمنظمة الدولية فيما يتعلق

حبماية حقوؽ األقليات  .إذ أف االجتاه بعد احلرب العادلية الثانية  ,كاف يدور حوؿ الًتكيز
على حقوؽ اإلنساف بدال من حقوؽ األقليات  ,ولكن ادلسار لتوفَت إطار قانوين دوِف
يقوـ هبذه الغاية أخذ يتطور كثَتا .ويرجع ذلك إُف ازدياد حاالت انتهاؾ حقوؽ اإلنساف
واليت ,يف أكثر األحياف  ,يكوف مرجعها انتمائو إُف رتاعة اجتماعية أو عرقية أو دينية
خاصة  ,أكثر شلا يرجع إُف كونو إنساف  .كذلك جلأت الكثَت من األقليات إُف استثمار
ادلتغَتات الدولية ,يف العقد األخَت من القرف العشرين ومطلع القرف الواحد والعشرين,

حلمايػ ػ ػػة حقوؽ أفػ ػ ػرادى ػػا مستثمرة التضػ ػ ػػامن الفئػ ػػوي أو العرقي أو الديٍت أو الثقايف .

نتيجة للمتغَتات اليت حصلت يف أوربا بعد تفكك االحتاد السوفييت ومنظومة
الدوؿ األوربية الشرقية  ,فأف جهدا واضحا للدفاع عن حقوؽ األقليات يف اإلطار
األوريب بدأ يتطور ؛ إذ أسهم اجمللس األوريب يف وضع قانوف أوريب لألقليات فلقد وافق
على وثيقتُت ىامتُت حوؿ مشكلة األقليات مها  :ادليثاؽ األوريب للغات ااحملية واألقلوية
( .)1992واالتفاؽ – اإلطار حلماية األقليات القومية ( .)1994والذي أصبح ساري
ادلفعوؿ عاـ  ,1998وكاف دلنظمة األمن والتعاوف يف أوربا جهودىا يف ىذا اجملاؿ؛ فمثال
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يف مؤدتر كوبنهاجن  1990ادلخصص للبعد اإلنساين مت إلحلاح بقوة وتفصيل على حقوؽ
األقليات .ومت تعيُت مفوض سامي للمنظمة خاص لألقليات القومية عاـ .)7(1992

وانطالقاً من أىدافها يف تعزيز حقوؽ اإلنساف واحلريات األساسية ,فقد أذترت
جهود األمم ادلتحدة عن عدد من النصوص القانونية كإطار حلماية حقوؽ األقليات,
منها؛ اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف ,واتفاقية منع جردية إبادة األجناس وادلعاقبة عليها,
واالتفاقية الدولية للقضاء على رتيع أشكاؿ التمييز العنصري  ,والعهد الدوِف اخلاص

باحلقوؽ ادلدنية والسياسية ,والعهد الدوِف اخلاص باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية
والثقافية  ,واإلعالف ادلتعلق بالقضاء على رتيع أشكاؿ التعصب والتمييز القائمُت على
أساس الدين أو ادلعتقد  .وإعالف األمم ادلتحدة بشأف حقوؽ األشخاص ادلنتمُت إُف

أقليات قومية أو اثنيو واُف أقليات دينية ولغوية عاـ .)8(1992

وهتدؼ رتلة ادلساعي القانونية والدولية حلماية حقوؽ األقليات إُف التأكيد على
أف زتاية األقليات ىي مسألة أساسية لالستقرار واألمن وللدديقراطية والسالـ ,ومن
واجب أي رلتمع تعددي ودديقراطي حقيقي أف حيًتـ اذلوية االثنية والثقافية واللغوية
والدينية لكل فرد ينتمي إُف أقلية ,ليس ذلك فحسب ,بل وكذلك خلق الظروؼ الكفيلة
بإتاحة التعبَت عن ىذه اذلوية وصوهنا وإمنائها ,وأف خلق مناخ التسامح واحلوار ضروري
للسماح للتنوع الثقايف كي يكوف مصدرا للثراء لكل رلتمع ال لالنقساـ.
ويف ظل ادلتغَتات الدولية يزداد أمهية احلديث عن مكانة ووضع األقليات يف

اجملتمعات التعددية .فاحلركات ادلطلبية األقلوية ,اليت تعم العاَف وتنتشر عربه ,تتكاثر يف
بنية اجملتمعات ادلدنية بطريقة معربة  ,وتطرح حىت أساس الدولة للمناقشة.
فلقد رصد ذلك الكاتب ,جوزيف ياكوب بقولو  " :إذا كاف القرف العشروف ,ىو
قرف هناية اإلمرباطوريات (العثمانية ,النمساوية ,اذلنغارية ,اجلرمانية ,الروسية,)... ,
وتفكك الكيانات ادلتعددة القوميات (االحتاد السوفييت ,يوغسالفيا ,تشيكوسلوفاكيا

...اٍف ) ,فإف ىذا القرف قد شهد أيضا بروز الدعوات القومية  ,وانتصار الدولة القومية
( )6جوزٌف ٌاكوب  ,ما بعد األقلٌات بدٌل عن تكاثر الدول  ,ص . 22-62
(www.ochr.org/documents/publications/guideminoritiesar.)2
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ادلطلقة يف أوربا وتعميمها على الكوكب .وسيكوف القرف الواحد والعشروف ,من جهتو,
قرف حتطيم الدوؿ – األمم ,وحتوذلا ادلؤسسي والبنيوي وأقلمتها ,وأثننتها ,واالعًتاؼ
بالتمايزات ,مبا فيها تلك الطائفية والفئوية .كانت الدولة ,حىت عهد قريب ,دتارس التمثل
القومي ,أما اليوـ ,فهي دتارس التطهَت القومي ,كانت يف األمس تبتلع ىي اآلف تقصي(.)9

وديكن تفسَت ذلك  ,بأنو يف ظل ىيمنات مركزية مزدوجة  ,فمن جهة  ,ىناؾ
مركزية دولتيو منسوخة ,بشكل مشوه  ,عن منوذج الدولة ادلركزية القابضة على كل

األطراؼ  ,وادلمسكة بكل جوانب احلياة العامة  .ومن جهة ثانية  ,ىناؾ مركزية ىويوية,

عرقية أو دينية  ,جتهد عبثا البتالع كل ادلكونات الفسيفسائية  ...ويف ظل ىذه ادلركزية,
ال تضرر القوميات واألقليات  ,وهتدر حقوقها وتنتقص من ىوياهتا فحسب  ,بل وتنتهك

حقوؽ اإلنساف وهتدر كرامتو بغض النظر عن انتمائو االثٍت أو الديٍت(.)10

ويبدو واضحاً أف ىذا احلاؿ ينطبق على منطقتنا العربية وعلى بالدنا يف ظل
النظم الشمولية  .وىذا شلا يستوجب على الدوؿ أف تعيد النظر يف بنية نظمها
ودساتَتىا ,مبا يسمح مبنح صيغ وىياكل ووضعيات خاصة بتلك ادلكونات (األقليات) ال
يتنكر حلقوقها وىوياهتا .

( )9جوزٌف ٌاكوب  ,مصدر سبق ذكره  ,ص . 12
( )10المصدر نفسه  ,ص . 11- 10
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املبحث انثاني

يفهىو اإلرهاب وخطره عهى األقهيات يف انعراق
األعماؿ اإلرىابية أحلقت أذى جبميع أبناء الشعب العراقي  .ولكن يف ىذا
البحث سيتم الًتكيز على األذى الذي حلق باألقليات يف العراؽ  ,دلا لو من خطر يهدد
وجودىا ومصَتىا  ,وسنتناوؿ ذلك يف زلورين ؛ أوذلما  :البحث يف مفهوـ اإلرىاب .

وثانيهما  :خطره على األقليات يف العراؽ  ,وىي جزء ومكوف حيوي من شعب وحضارة
وتاريخ العراؽ .
أوالً – يف مفهوـ اإلرىاب :

من الصعب حتديد تعريف دقيق لإلرىاب  ,وادلشكلة ليست جديدة  ,فمنذ عاـ

 1978حاوؿ " والًت الكور " يف مؤلف حوؿ اإلرىاب أف حيصر تعريفات اإلرىاب
فوجدىا بلغت (  ) 109مائة وتسعة تعريفات  .وَف تكن تلك القائمة كاملة يف حينها ,
ومازالت ناقصة حىت اآلف  .فالفقو َف يقدـ إذف تعريفا دقيقا لإلرىاب  .بل أف الباحثُت
يتفقوف على أف تعريف العمل اإلرىايب عمل زلفوؼ بادلخاطر مادامت جردية اإلرىاب

مستعصية على كل تعريف(.)11

ولقد بذلت جهود دولية واسعة لتحديد مفهوـ اإلرىاب  ,ولكن على الرغم من

ذلك َ ,ف ينجح اجملتمع الدوِف يف التوصل إُف تعريف قانوين زلدد لإلرىاب دينع التفسَت
الكيفي واالنتقائي دلا ىو إرىايب وما ىو دفاع شرعي ومقاومة شرعية  .إذ َف تتمكن األمم
ادلتحدة حىت اآلف من االتفاؽ على صياغة معاىدة منوذجية وشاملة لتعريف اإلرىاب ,
والسبب يعود للخالفات السياسية وغَت السياسية بُت الواليات ادلتحدة األمريكية وبعض
الدوؿ األوربية الكربى مع الدوؿ النامية والسيما مع الدوؿ العربية واإلسالمية نظرا
الختالفها حوؿ التكييف القانوين لبعض أعماؿ العنف  .فاألعماؿ اليت دتارس يف إطار

( )11كارٌن رودٌه " ,استحالة التعرٌف الموضوعً لإلرهاب " ,ص . 55
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مقاومة االحتالؿ تراىا بعض الدوؿ أعماؿ مقاومة مشروعة تطبيقا حلق تقرير ادلصَت ,يف

حُت تراىا دوؿ أخرى – من زاوية مصلحتها – أعماال إرىابية(.)12

وعلى الرغم من عدـ وجود تعريف حىت اآلف متفق عليو لإلرىاب  ,إال أف
العمل قد جرى على إطالؽ اصطالح اإلرىاب على كافة األعماؿ اليت تنطوي على إثارة
حالة من الرعب واخلوؼ سواء كانت األىداؼ سياسية  ,أو اجتماعية  ,أو اقتصادية ,أو

إعالمية  ,أو شخصية ...اٍف(.)13

غَت أف عدـ وجود تعريف زلدد متفق عليو لإلرىاب َ ,ف دينع من حتديد عدة

أسس تعد من مكونات العمل اإلرىايب  .فقد طرح األمُت العاـ لألمم ادلتحدة يف تقريره
ادلقدـ للجمعية العامة يف شأف اإلرىاب الدوِف عاـ  , 1972عدة أسس تعد من

مكونات العمل اإلرىايب وىي(: )14

 -1الرعب وىو نتيجة الفعل اإلرىايب .
 -2ضحايا مقصودين لذواهتم  ,أو كوسيلة إلرىاب آخرين .
 -3أىداؼ أولية زلددة وموجهة ذلا أفعاؿ اإلرىاب مثل ( الشعب  ,السلطة ..اٍف ) .
 -4استخداـ العنف بطرؽ متباينة وسلتلفة .
 -5غاية هنائية وىي حتقيق أغراض سياسية .

وختتلف جردية اإلرىاب عن غَتىا من اجلرائم األخرى يف النواحي اآلتية(: )15

 -1إف اإلرىاب ىو وسيلة وليس غاية .

 -2إف الوسائػ ػػل ادلستخدمة عديدة ومتنوعة وتتميز بطابع العنف وختلق حالة من الفزع
واخلوؼ .
 -3احلديث عن جردية اإلرىاب ال يثار إال إذا كاف ىناؾ مشكلة سياسية أو موقف معُت
وبتعبَت آخر ىناؾ فريقاف سلتلفاف  ,وغالبا ,ما تكوف أسباب سياسية ذلذه اجلرائم.
 -4عدـ مراعاة حقوؽ األقليات  ,وعدـ مراعاة حقوؽ الشعوب يف تقرير مصَتىا .
( ) 12د .عبد علً دمحم سوادي  " ,الجهود الدولٌة لتحدٌد مفهوم اإلرهاب "  ,ص . 56
( ) 13د .منتصر سعٌد حمودة ,اإلرهاب الدولً جوانبه القانونٌة ووسائل مكافحته فً القانون الدولً العام والفقه اإلسالمً  ,ص. 46
( )14المصدر نفسه  ,ص . 46
( )15د .عبد علً دمحم سوادي  ,مصدر سبق ذكره  ,ص . 55
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 -5عدـ احًتاـ حقوؽ اإلنساف ومن احلقوؽ اجلوىرية لإلنساف حقو يف احلياة .
 -6غالبا ما يكوف ادلدنيُت وخصوصا النساء واألطفاؿ ىم الضحايا األكثر تضرراً
بالعمليات اإلرىابية وىم ادلستهدفوف بشكل مباشر يف معظم العمليات اإلرىابية .
ويكتسب اإلرىاب صفة الدولية أي يعد اإلرىاب دوليا لعدة أسباب منها ؛
اختالؼ جنسية الضحايا أو اختالؼ جنسية اجلناة ؛ أو وقوع الفعل اإلرىايب يف أكثر من
دولة كأف يقع اإلعداد يف دولة والتنفيذ يف دولة ثانية  ,ويهرب اجلناة لدولة ثالثة ؛ أو

وقوع الفعل على مصلحة دولية مثل النقل اجلوي الدوِف( .)16وأف اإلرىاب يف بعده
الدوِف خيتلف اختالفا جوىريا عن جردية العدواف ألف األخَتة تقع ضد سالمة األراضي
واالستقالؿ السياسي للدوؿ  ,بينما اإلرىاب ىو جردية تقع ضد سالمة األشخاص
وحقوقهم وحرياهتم األساسية وأطرافها ال يكونوف إال أفرادا أو رتاعات ومنفذوىا ال

يكونوف إال أفرادا(.)17

وديكن األخذ بالتعريف الذي يرى يف اإلرىاب  :انو عمل من أعماؿ العنف غَت
ادلربرة ,ال تقرىا األدياف واألعراؼ والتقاليد والقوانُت الداخلية أو الدولية  ,كوهنا تقصد
ضرب أىداؼ مدنية وعلى ضلو عشوائي دوف دتييز  ,فضال عن سعيها إلشاعة حالة

الرعب والفوضى العارمة على حساب االستقرار واألمن والسيادة(.)18

ولقد اختلفت اآلراء بصدد تفسَت أسباب اإلرىاب  ,وعموما توزعت ىذه اآلراء
بُت مدرستُت أساسيتُت  ,األوُف  :مدرسة الصور النمطية ؛ ترى أف مكونات تراث وتقاليد

وقيم بعض الشعوب تؤدي دورا يف الدفع ضلو اإلرىاب  ,وأصحاب ىذه ادلدرسة ذوو
اجتاىات سياسية وأيديولوجية ترمي إُف وصم العرب وادلسلمُت باإلرىاب .
والثانية :ادلدرسة السياسية ؛ وترى أف احتكار الواليات ادلتحدة األمريكية لقوة
كونية مهيمنة يف السياسة الدولية  ,جعل القوى ادلنافسة أماـ خيارين  ,إما القبوؿ باذلزدية
أو الدخوؿ يف نطاؽ حرب غَت متكافئة  ,واف عجز القوى ادلنافسة وادلعادية للواليات
( )16د .منتصر سعٌد حمودة  ,مصدر سبق ذكره  ,ص . 42 – 46
( )16د  .عبد علً دمحم سوادي  ,مصدر سبق ذكره  ,ص . 55
( ) 12رائد صالح علً  ,السٌادة بٌن مٌثاق األمم المتحدة والتطبٌق العملً دراسة فً التنظٌم الدولً بعد الحرب الباردة  ,أطروحة دكتوراه (غٌر
منشورة ) ,ص . 346
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ادلتحدة عن الدخوؿ يف مواجهة مباشرة معها  ,جعلها تلجأ إُف أسلوب دعم اجلماعات
اإلرىابية ادلعادية للواليات ادلتحدة سرا وىو ما حيصل يف العراؽ  .باإلضافة إُف ذلك ,
ىناؾ مدارس أخرى يف تفسَت أسباب اإلرىاب منها  ,مدرسة تأثَت العودلة ومدرسة صداـ

احلضارات(.)19

ثانيا – خطر اإلرىاب على األقليات يف العراؽ :

وما يهمنا ىنا من بياف مفهوـ اإلرىاب ىو ارتباط عناصره الرئيسية بانتهاكاتو

اخلطَتة حلقوؽ اإلنساف األساسية واضطهاده حلقوؽ األقليات يف العراؽ .العراؽ يف
تكوينو بلد تعددي إذ يضم قوميات وأدياف ومذاىب متعددة تتعايش على أرضو منذ
آالؼ السنُت  ,والبد من اإلشارة  ,إُف أف معظم الدوؿ تتألف شعوهبا من رتاعات
متنوعة  ,إذ نادرا ما جتد يف دولة رلتمعا أحادي الدين أو اللغة أو الثقافة  ,ووفقا
دلعطيات البحث العلمي  ,ال يوجد مشكلة يف التعدد  ,حبد ذاتو  ,ولكن ادلشكلة تربز
عندما خيفق النظاـ السياسي يف استيعاب ذلك التعدد .
تتوزع األقليات يف العراؽ ,بصورة عامة ,إُف نوعُت من األقليات مها ؛ األقليات
القومية واألقليات الدينية  .األقليات الدينية ىي  ,الصابئة ادلندائية واإليزيدية واليهودية
وادلسيحية والكاكائية والشبك  .من ادلعلوـ أف ادلسلمُت يشكلوف غالبية السكاف يف
العراؽ يقدر حبواِف  , %97والباقي من الديانات األخرى .

أفرز اإلرىاب آثارا خطَتة على األقليات ديكن إيرادىا على النحو اآليت :

 -1أفقدىم األمور األساسية يف حياهتم  ,األمن واالستقرار والسالـ وادلستقبل  .فلقد
أصبحوا ىدفا مستمرا لألعماؿ اإلرىابية  .ومشل ذلك رتيع األقليات بطبيعة احلاؿ .
 -2أحلق ضحايا أبرياء بأعداد كبَتة من أبناء األقليات  ,إذ قتل منهم إعداد كبَتة نتيجة
األعماؿ اإلرىابية  .وتشَت األرقاـ إُف انو قد بلغ رلموع القتلى من ادلسيحيُت 841
قتيل  ,منهم  648قتلوا على يد مسلحُت رلهولُت  ,واف  127منهم قتلوا أثناء
انفجارات  ,واف أعلى نسبة لقتل ادلسيحيُت كانت للمدة من ( 2007 – 2004أي
( )19رائد صالح علً  ,السٌادة بٌن مٌثاق األمم المتحدة والتطبٌق العملً,مص\ر سبق ذكره ,ص. 346 – 346

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

155

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

خالؿ أعلى سنوات العنف يف العراؽ )  ,واف نسبة الكفاءات منهم بلغت حواِف

 .)20(%16وكشفت تقارير منظمات حقوقية بأف حالة األقليات ىي يف حالة مستمرة
من االنتهاكات  ,ففي عاـ  2011مت تأشَت ( )30حالة اختطاؼ ألبناء األقليات ,
وأطلق سراحهم مقابل فدية  .و( )40حالة قتل ضد اإليزيديُت  .فيما دعا الشبك إُف
تشكيل قوات أمنية من أىاِف ادلناطق اليت تقطنها غالبية شبكية حلمايتها من اذلجمات
اإلرىابيػ ػ ػػة .والتقاريػ ػ ػػر يف معلومػ ػ ػػاهتا تكشف انػ ػ ػػو كلمػ ػ ػ ػػا فرض القانػ ػػوف نفسو كلما قلت

االنتهاكات(.)21

 -3ومت تسجيل ( ) 61حالة ىجوـ على كنائس مسيحية خالؿ ادلدة من – 2004
 . 2011ومت تسجيل ( ) 196حالة اختطاؼ ضد مسيحيُت وىذا الرقم ال يشكل إال
جزء من احلقيقة  ,فهناؾ حاالت كثَتة ال يتم اإلبالغ عنها(.)22

 -4إف األعماؿ اإلرىابية اليت استهدفت األقليات دفعت إعداداً كبَتة جدا على اذلجرة
إُف خارج العراؽ أو داخل العراؽ  ,فحسب بيانات ادلفوضية السامية لشؤوف الالجئُت ,

إف أبناء األقليات يشكلوف  % 30من رلموع الالجئُت العراقيُت يف سوريا واألردف وبقية
دوؿ العاَف  .ويشَت تقرير األمم ادلتحدة  2010بأف من رلموع مليوف وستمائة ألف
الجئ عراقي يف اخلارج ىناؾ أكثر من  %40منهم مسيحيُت  .وأف أكثر التقديرات
تقدر عدد ادلسيحيُت بأنو وصل اآلف إُف حواِف نصف مليوف نسمة  .بعد أف كاف عددىم
وفقا إلحصاء  , 1987مليوف وأربعمائة ألف نسمة  .وكذلك الصابئة كاف عددىم قبل

عاـ  2003يقدر ب  50ألف نسمة  ,بينما يقدر اآلف بعشرة آالؼ نسمة تقريبا(.)23
وشلا الش ػ ػػك فيػ ػ ػػو أف ىذه األرقػ ػػاـ تشَت إُف تنامي ختوؼ األقليات على وجودىم .

( ) 20تقرٌر منظمة حمورابً لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان لألقلٌات فً العراق لعام  , 2011ص . 14
( )21المصدر نفسه  ,ص . 15
( )22المصدر نفسه  ,ص . 19
( ) 23تقرٌر منظمة حمورابً لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان لألقلٌات فً العراق لعام  ,2011ص. 26
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وشلا جتدر اإلشارة لو أيضاً  ,إف األعماؿ اإلرىابية ال تقتصر على أعماؿ العنف ,

بل قد تكوف بأساليب قولية أو ذات أبعاد اجتماعية  ,فقد يسمع أبناء األقليات كالما
يدخل الرعب يف نفوسهم  ,فعلى سبيل ادلثاؿ  ,ذكر احد ادلسيحيُت الساكن يف احد
مناطق التوتر  ,بأهنم فرضوا عليو أف جيرب امرأتو أف ترتدي احلجاب  ,ودينوف عليو بالقوؿ:

ازتد هللا انك باؽ على قيد احلياة(.)24وبال ريب فأف ذلك يؤدي إُف فقداف األقليات

ألمنهم ويساىم يف ىجرهتم إُف خارج العراؽ أو داخلو  .ويدلل على خطورة اإلرىاب

على وجود األقليات ومستقبلهم .

ويرى اغلب الباحثُت أف األمر اخلطَت أيضا  ,ىو أف األقليات اليت تغادر العراؽ
ال تفكر بالعودة حىت لو حتسن الوضع األمٍت فهي " ىجرة الال عودة " بالنسبة للغالبية
منهم  ,وىو ما يضع تكرار سيناريو هتجَت يهود العراؽ أماـ األذىاف  ,إُف احلد الذي
بات فيو من الواضح أف ادلسيحيُت وبقية األقليات الدينية  ,سائروف على الطريق نفسو,
وبالتاِف فقداف جزء من الذاكرة العراقية ال ديكن تعويضو  ,فضال عن اآلثار اإلنسانية

الرىيبة اليت رافقت مثل ىذا التهجَت(.)25

وباإلضافة إُف العامل األمٍت وراء الذي يقف وراء ىجرة األقليات  ,فأف ىناؾ
أسبابا أخرى ال تقل أمهية عن العامل األمٍت  ,رمبا ستبقي طريق اذلجرة مفتوحا أماـ من
بقي من أبناء األقليات ومن بينها ؛ عدـ توفر األمن ؛ وغياب ضمانات التطبيق احلقيقي
للنصوص الدستورية والتشريعية اليت تكفل عدـ التمييز ضد األقليات ؛ وىيمنة ثقافة

رلتمعية تقوـ على التمييز واجلهل باآلخر  .ويتبُت من كل ذلك أف اإلرىاب قد فاقم
األخطار أماـ األقليات يف العراؽ .

( )24المصدر نفسه  ,ص . 2
(www.khoyada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=194 )25
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املبحث انثانث

األقهيات وأزية املشاركة انسياسية
تعد مشكلة األقليات يف العراؽ عالمة على اإلشكاليات العديدة اليت يواجهها
عمل النظاـ السياسي يف العراؽ  ,إذ تعاين من ضعف التمثيل السياسي يف احلكومة
والربدلاف  .إف االستقرار بكل جوانبو يأيت من جوىر عمل النظاـ السياسي  ,وال جوىر
معاىف من غَت تنمية سياسية سليمة تعاًف كل األزمات السياسية ومنها أزمة ادلشاركة  ,أي
أف النظاـ السياسي يبدأ مبعاجلة نفسو فهو الداء وىو الدواء  .ووضع األقليات يف العراؽ
ال يكفي فيها ادلعاجلات الدستورية  ,على أمهيتها العالية  ,إمنا ادلسألة انتمائية ووجودية .
وسيتم معاجلة ىذه اإلشكالية من خالؿ زلورين أوذلما  :مكانة األقليات يف النصوص
الدستورية  .وثانيهما  :واقع ادلشاركة السياسية لألقليات .
أوالً  -مكانة األقليات يف النصوص الدستورية :

تنشأ أزمة ادلشاركة  ,عندما تأخذ رتاعات جديدة بادلطالبة بإشراكها يف احلكم

على ضلو أو آخر  ,ولذلك فإهنا يف الوقت نفسو تنطوي على أزمة شرعية  ,وتشكل
هتديدا دلركز اجلماعة احلاكمة  ,وعلى األخص إذا بدت ىذه األخَتة وىي ال تستجيب

إُف مطاليب القوى الصاعدة(.)26وشلا الشك فيو  ,أف التغَتات اليت حدثت يف اجملتمع
العراقي وىيكلية الدولة واجتاه بٌت النظاـ السياسي ضلو ادلمارسات الدديقراطية وما أفرزتو

من التوافقية وااحماصصة السياسية  ,أدت إُف تزايد شعور األقليات بضآلة أو غياب دورىا
يف القرار السياسي و تصاعد مطالبها يف زيادة إشراكها يف احلكم .
تؤكد االتفاقيات والعهود الدولية ادلعنية حبقوؽ اإلنساف  ,ومنها العهد الدوِف
اخلاص باحلقوؽ ادلدنية والسياسية  ,الذي يضع التزاما على الدوؿ ادلوقعة عليو بالنص
على أف  :إف الدوؿ اليت توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية ال جيوز حرماف
أشخاص ىذه األقليات من حقوقهم من التمتع حبقوقهم الثقافية اخلاصة أو اجملاىرة
( )26د  .صادق األسود  ,علم االجتماع السٌاسً أسسه وأبعاده  ,ص .469 – 462
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بدينهم وإقامة شعائره أو استخداـ لغتو اخلاصة( .)27ومن جهتو نص الدستور العراقي لعاـ
 , 2005على رتلة ىامة من احلقوؽ أفادت األقليات  ,فادلادة (  ) 2ضمنت يف فقرهتا
الثانية  :كامل احلقوؽ الدينية جلميع األفراد يف حرية العقيدة وادلمارسة الدينية,
كادلسيحيُت ,واإليزديُت ,والصابئة ادلندائيُت(.)28

كما أكدت ادلادة (  ) 4يف الفقرة (أوالً) على حقوؽ األقليات يف استخداـ
لغاهتا  :حق العراقيُت بتعليم أبنائهم باللغة األـ كالًتكمانية  ,والسريانية  ,واألرمينية يف

ادلؤسسات التعليمية احلكومية  ,وفقا للضوابط الًتبوية  ,أو بأية لغة أخرى يف ادلؤسسات
التعليمية اخلاصة .ويف فقرهتا( رابعا) جعلت  :اللغة الًتكمانية واللغة السريانية لغتاف

رمسيتاف أخرياف يف الوحدات اإلدارية اليت يشكلوف فيها كثافة سكانية(.)29

ولقد شددت ادلادة (  ) 41يف نصها على أف  :العراقيُت أحرار يف االلتزاـ
بأحواذلم الشخصية  ,حسب دياناهتم أو مذاىبهم أو معتقداهتم أو اختياراهتم  .وضمنت

ادلادة (  : ) 42لكل فرد حرية الفكر والضمَت والعقيدة(.)30

وتضمنت ادلادة ( )125من الدستور :احلقوؽ اإلداريػ ػة والسي ػ ػاسي ػ ػة والثقافي ػ ػ ػة
والتػػعليػػمي ػػة للقوميػ ػ ػػات ادلختػ ػ ػ ػػلف ػػة ك ػ ػػالػػًتكمػ ػػاف ,والك ػػلداف واآلشوريُت ,وسائر

ادلكونات األخرى (.)31

والبد من التأكيد  ,على أف النصوص الدستورية والقانونية اليت تنص على زتاية
حقوؽ األقليات يف غاية األمهية  ,لكنها ال تكفي لوحدىا  ,إذ تتطلب شروطا عملية
لتطبيقها  ,وعلى وجو اخلصوص  ,عملية سياسية  ,وثقافة اجتماعية قادرة على استيعاب

سلتلف ادلكونات واجلماعات االجتماعية  .إذ ال ديكن الركوف إُف الطابع القانوين
للمساواة فحسب  ,بل جيب التأكيد يف العوامل اليت جتعل ادلساواة بُت ادلواطنُت مساواة
حقيقية  ,إُف جانب كوهنا مساواة قانونية .
( ) 26العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  ,على الرابطwww.umn.edu/humants/arab/b003.htm :
( )22دستور جمهورٌة العراق لعام . 2005
( )29المصدر نفسه .
( )30المصدر نفسه .
( )31دستور جمهورٌة العراق لعام . 2005
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ويف بعض األحياف  ,فأف النصوص القانونية  ,اليت شرعت حلماية األقليات  ,قد
تكوف قاصرة عن أداء ىذه ادلهمة  .فعلى سبيل ادلثاؿ  ,يشَت تقرير وزارة حقوؽ اإلنساف
لعاـ  , 2011إُف نص قانوين يتضح منو ضآلة العقوبة ادلوجهة دلن يعتدي على
األقليات ,ادلادة ( ) 732من قانوف العقوبات العراقي  111لعاـ  , 1969ونصها " :
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة سنوات وبغرامة ال تزيد على 300دينار على :
أ -من اعتػ ػػدى بأحػ ػػد ال ػطػػرؽ العل ػػني ػػة على معت ػػقد ألحػ ػػد ال ػػطوائف الدينية أو حقر من
شعائرىم .

ب -من تعمد التشويش على إقامة طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديٍت أو تعمد
منع أو تعطيل إقامة أي شيء من ذلك .
ج -من خرب أو اتلف أو شوه أو دنس بناء معبد إلقامة شعائر طائفة دينية أو رمزا أو
شيء آخر لو حرمة دينية"(.)32

أوجدت القواعد الدستورية  ,بٌت سياسية تعتمد السمات االثنية – الطائفية ,
وقد عززت ىذا االجتاه باستخداـ تصنيفات بدائية للهوية اجلماعية بتنظيم السلطة
السياسية حوؿ خطوط أثنيّة – طائفية  .وقد كاف ذلك واضحا منذ رللس احلكم االنتقاِف

 , 2003وحىت تفاصيل العملية السياسية القائمة اآلف  ,ادلبنية على نظاـ ااحماصصة ,
أي التوزيع النسيب للمواقع بالقياس إُف حجم ادلكونات.
ترتب على ىذا الواقع نتيجتُت رئيسيتُت  :أوالمها  :تقدمي الوالءات الفرعية

الطائفية واإلثنية والقبلية على حساب اذلوية الوطنية والوالء للوطن  .وثانيهما  :توليد
اإلحساس لدى طوائف ورتاعات معينة يف اجملتمع العراقي بأهنا أصبحت مهمشة ,
وبالتاِف إشاعة أجػ ػػواء من اإلحب ػ ػػاط  ,ولقد كانػ ػ ػػت األقليػ ػ ػػات الديني ػ ػػة ابػ ػ ػػرز من يع ػ ػ ػػاين
من ذلك.

( )32وزارة حقوق اإلنسان  ,أثر اإلرهاب على حقوق اإلنسان فً العراق عام  , 2011بغداد  , 2011 ,ص . 66

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

160

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

ففي االنتخابات  ,اليت تنظم الختيار رئيس الدولة  ,ورئيس احلكومة  ,وادلمثلُت
أو النواب على مستوى السلطة التشريعية وادلمثلُت على مستوى اجملالس ااحملية وادلمثلُت
يف سلتلف ادلواقع يف األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع ادلدين ,وىي من ادلظاىر
الرئيسية من مظاىر ادلشاركة السياسية للشعب يف احلياة السياسية ,قد مت تنظيمها بنظاـ
االنتخايب يشجع على االنقساـ االجتماعي والفئوي .
وشلا الشك فيو ,إف األنظمة االنتخابية متعددة .ولكل نظاـ انتخايب مساتو

وخصائصو ولو اجيابياتو ولو سلبياتو  ,وىناؾ عالقة تأثَت متبادؿ ما بُت النظاـ االنتخايب
وبُت النظاـ احلزيب وبُت النظاـ االنتخايب وبُت النظاـ السياسي  .ولقد اعتمد يف العراؽ
نظاـ التمثيل النسيب كنظاـ انتخايب يف انتخابات الربدلاف العراقي وعلى مستوى اجملالس
ااحملية يف ااحمافظات .وىو نظاـ شجع على تأسيس عملية سياسية قائمة على نظاـ
ااحماصصة ( تقاسم السلطة )  ,ومن ادلعلوـ أف األنظمة االنتخابية ديكن أف تلعب دورا
قويا يف تعزيز كال من الدديقراطية والتنظيم الناجح للصراع .غَت أف التطبيق العملي ذلذا
النظاـ يف العراؽ ,قد افرز نتائج خطَتة أضرت باجملتمع العراقي وبالعملية الدديقراطية يف
آف معاً .
ثانيا – واقع ادلشاركة السياسية لألقليات :
يهدؼ ىذا البحث إُف اإلحاطة ببعض القضايا النظرية ادلتصلة بدراسة ادلشاركة

السياسية  .ومن ىنا  ,فإنو أوالً  :يعرض ادلشاركة السياسية باعتبارىا أحد معايَت التنمية

السياسية ,وثانياً  :يعرض ادلشاركة السياسية لألقليات ,على ادلستويُت القانوين والعملي.

 – 1ادلشاركة السياسية كمدخل للتنمية السياسية  :إف اتساع ادلطالبة بادلشاركة
السياسية ,دتثل أحد ادلالمح األساسية للتحديث السياسي والتنمية السياسية  ,ومها نتاج
مرحلة االنتقاؿ من اجملتمع التقليدي إُف اجملتمع احلديث  .وقد عرؼ التحديث من
الناحية التارخيية  :بأنو عملية التحوؿ يف اجتاه األنساؽ االقتصادية واالجتماعية
والسياسية يف أوربا الغربية وأمريكا الشمالية ومنط تغَتىا يف الفًتة من القرف السابع عشر
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حىت التاسع عشر( .)33مث انتشرت إُف بالد أوربية أخرى  ,كما انتشرت يف القرنُت التاسع
عشر والعشرين – إُف قارات أمريكا اجلنوبية وآسيا وأفريقيا  .وقد تركز جانب ىاـ من
التعريفات اليت وضعها علماء االجتماع والسياسة الغربيوف للتحديث حوؿ عالقة
اإلنساف بالبيئة – أساساً  .فعرؼ بأنو  :العملية اليت ديكن مبقتضاىا مواءمة ادلؤسسات
النامية تارخيياً  ,مع الوظائف ادلتغَتة باضطراد واليت تعكس التزايد غَت ادلسبوؽ يف ادلعرفة

اإلنسانية  ,شلا يسمح لإلنساف بالسيطرة على البيئة اليت يعيش فيها  ,وىو ما صحبتو

الثورة العلمية  .ويرى البعض أف التحديث ىو عملية التوسع السريع يف السيطرة على

الطبيعة من خالؿ التعاوف الوثيق بُت البشر(.)34

وقد بٌت بعض ادلنظرين تصوراهتم يف التمييز الكالسيكي بُت التقليدية واحلداثة,
استناداً إُف السمات اذلامة واحلامسة يف كل منهما ففي اجملتمع التقليدي نالحظ السمات

الثالثة اآلتية(: )35

أ -سيادة قيمة التقليدية ذاهتا ,أي أف الناس يتجهوف إُف ادلاضي ,ويفتقروف إُف القدرة
الثقافية على التوافق مع الظروؼ اجلديدة.
ب -نسق القرابة ىو اإلطار ادلرجعي احلاسم لكل ادلمارسات االجتماعية  ,لكونو
الوسيلة األوُف اليت من خالذلا تنظم كل العالقات االقتصادية  ,والسياسية  ,والقانونية .
فموقع اإلنساف يف نسق القرابة  ,وبالتاِف يف اجملتمع يورث وال يكتسب .
ج  -ألعضاء اجملتمع التقليدي مدخل عاطفي  ,وخرايف يف النظر دلا حوذلم .
بينما يقوـ اجملتمع احلديث على مسات سلتلفة دتاماً ىي -:

أ -تستمر تقاليد الناس يف البقاء  ,ولكنهم ليسوا عبيداً ذلا  ,وىم يتحدوف أي شيء
يبدو غَت ضروري أو يعوؽ تقدمهم الثقايف ادلستمر .
ب -موقع اإلنساف يف االقتصاد  ,والسياسة واجملتمع يكتسب من خالؿ العمل الشاؽ
والدافع القوي لإلصلاز وال تقرره القرابة .
( )33اندرو وبستر  ,مدخل إلى علم اجتماع التنمٌة  ,ص . 120
( )34د .أسامة الغزالً حرب  ,األحزاب السٌاسٌة فً العالم الثالث  ,ص .31
( )35اندرو وبستر ,مصدر سبق ذكره  ,ص . 116 – 116
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ج -أعضاء اجملتمع احلديث يتصفوف باالبتكار واالستعداد للتغلب على العقبات اليت
جيدوهنا يف طريقهم وخاصة يف شؤوف العمل  ,شلا يعكس روحاً قوية للتنظيم ,ومدخالً
عقلياً وعلمياً يف االجتاه ضلو العاَف .

د -أيضاً تتسم اجملتمعات احلديثة بدرجة عالية من التمايز والتخصص فيما يتعلق بأنشطة

األفراد واألبنية ادلؤسسية  .وال يتحدد التجنيد لتلك األنشطة وادلؤسسات يف اجملتمعات
احلديثة بأي إطار ثابت من عالقات "القرابة" أو الطائفية أو اإلقليمية أو بطبقة

اجتماعية ,ويرتبط ىذا كلو بنمو مؤسسات مثل "األسواؽ" يف احلياة االقتصادية
و"التصويت" و"النشاط احلزيب" يف السياسة  ,والتنظيمات واآلليات البَتوقراطية يف معظم

ادليادين العامة(.)36

وبالنسبة للتنمية السياسية  ,فإهنا كمدخل للتعريف هبا –فإهنا دتثل إسهاـ علم
السياسية يف نظرية "التحديث"  ,اليت تقامستها كافة فروع العلوـ االجتماعية واليت طرحت
افًتاضاهتا النظرية الواسعة حوؿ اجملتمعات ادلتخلفة .
ويف سياؽ عملية التنمية السياسية يواجو اجملتمع ما اصطلح على تسميتو بػ أزمات
التنمية السياسية  ,أي تلك األزمات اليت حبلها يتم حتقيق التنمية السياسية  ,واليت ىي
تنطوي بصورة أساسية على ست أزمات تعرض كلها بصورة رلتمعة يف آف واحد وبآثار
سلتلفة ,ولكنها تتطلب أف تعاًف كلها على التعاقب يف اجملتمع .وىذه األزمات الست
ىي :أزم ػ ػ ػة اذلوي ػ ػة ,أزمػ ػ ػػة ادلشروعية ,أزمػ ػ ػػة ادلشاركة ,أزمػ ػ ػػة االندماج ,أزمػ ػ ػػة التغلغل,
أزمػ ػ ػػة التوزيع(.)37

( )36أسامة الغزالً حرب  ,مصدر سبق ذكره  ,ص . 32 – 31
( )36د .صادق األسود  ,مصدر سبق ذكره  ,ص . 411
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ويتحدث دارسو التنمية السياسية عن تسلسل أو سياؽ حل ىذه األزمات ,وأثر
ذلك على التطور التارخيي للتنظيم السياسي .إال أف وجهات نظرىم ختتلف يف األولويات
اليت تتشكل منها ىذه األزمات  .جانب من ىذه األزمات طابعو السياسي  ,األخر طابعو
اقتصادي واألخر طابعو تقٍت .إال أف ىذه اجلوانب رتيعها مرتبطة الواحدة باألخرى بل
أحياناً يتوقف وضع حل ألزمة التعرض ألزمة أو أزمات أخرى  .وىذا شلا حيمل النظاـ
أكثر من طاقتو  .فكلما كاف النظاـ أماـ العديد من األزمات كلما قلت إمكانياتو للحل

يف األزمة(.)38

يهمنا منها يف ىذا البحث أزمة ادلشاركة  .أف أزمة ادلشاركة تنشأ عندما تأخذ
رتاعات جديدة بادلطالبة بإشراكها يف احلكم على ضلو أو أخر  .وذلك فإهنا يف الوقت
نفسو تنطوي على أزمة شرعية ,وتشكل هتديداً للنخبة احلاكمة  ,وعلى األخص  ,إذا َف
تستجب إُف مطاليب تلك القوى .

يف ىذا السياؽ فإف ىناؾ رتاعات عديدة حتاوؿ الوصوؿ إُف السلطة ومراكز
صنع القرار ومنها األقليات  .وعندما تطالب رتاعة األقليات بادلشاركة يف احلكم
والسياسية على ضلو أو أخر  ,فإهنا تلج من باب الدخوؿ إُف اجملتمع احلديث بأنساقو
القيمية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية .
 – 2ادلشاركة السياسية لألقليات :
لقد طبق العراؽ نظاـ (الكوتا) يف دتثيل األقليات يف الربدلاف  ,وفقا للنظاـ االنتخايب بعد

عاـ  ,2005وأصبح رللس النواب حيتوي عددا من ادلقاعد لألقليات  ,وعلى الرغم من
ذلك  ,فأف دورىا ضئيل يف العملية السياسية حيث أشر على العموـ عدـ فاعلية ,يف
ادلشاركة السياسية .

( )32د .حسان دمحم شفٌق العانً  ,المالمح العامة لعلم االجتماع السٌاسً  ,ص . 100
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وفقا لنظاـ توزيع ادلقاعد النتخاب رللس النواب رقم  21لسنة  , 2010فاف
كوتا ادلكونات قد مت حتديد مقاعدىا ب (  ) 8مقاعد من رلموع مقاعد الربدلاف البالغة

(  ) 325مقعدا  ,ومت توزيعها كما يلي(: )39

أ -ادلكوف ادلسيحي  5مقاعد ( بغداد  1مقعد  ,أربيل  1مقعد  ,نينوى  1مقعد ,
دىوؾ  1مقعد  ,كركوؾ  1مقعد .
ب -ادلكوف االيزيدي  1مقعد ( نينوى ) .
ج -ادلكوف الشبكي

 1مقعد ( نينوى ) .

د -ادلكوف الصابئي

 1مقعد ( بغداد ) .

أما عدد ادلقاعد ادلخصصة لألقليات يف رلالس ااحمافظات (كوتا) ,يف انتخابات عاـ
 ,2013فقد بلغت (  ) 9مقاعد ,من رلموع مقاعد رلالس ااحمافظات على عموـ
العراؽ البالغة (  .) 447ومت توزيعها كما يلي :
 بغداد ( ) 4مقاعد  ,توزعت بواقع مقعد واحد لكل من ادلكونات اآلتية :ادلسيحيُت ,الصابئة ,الكرد الفيليُت ,الًتكماف .
 نينوى ( ) 3مقاعد  ,توزعت بواقع مقعد واحد لكل من ادلسيحيُت  ,وااليزيديُت,والشبك .
 -البصرة مقعد واحد للمسيحيُت .

 -واسط مقعد واحد للكرد الفيليُت(.)40

( )39المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات – مجلس المفوضٌن  ,نظام توزٌع المقاعد النتخاب مجلس النواب رقم  21لسنة . 2010
( )40المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات – مجلس المفوضٌن  ,نظام توزٌع المقاعد رقم  12لسنة . 2013
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ويبدو واضحا من األرقاـ أعاله ,ضآلة دتثيل األقليات يف الربدلاف ورلالس
ااحمافظات ,وذلك يعود آللية العملية السياسية ادلعتمدة يف العراؽ القائمة على التمثيل
النسيب وااحماصصة .ويف ضوء ادلعادلة السياسية القائمة يف العراؽ اآلف مت هتميش
األقليات الدينية سياسيا ,إذ تقامست ادلكونات الكبَتة السلطة وادلنافع .ومن ادلفيد
اإلشارة إُف أف كل ادلكونات كبَتىا وصغَتىا تعاين من مشكلة بسبب ااحماصصة الطائفية
وإشكالية الدديقراطية الطائفية ,ولكن حجم اخلطر على األقليات كاف كبَتاً جداً ,إذ أف

وجودىا ذاتو مهدد.

ولكن يبدو أف نظاـ الكوتا غَت كايف لضماف زتاية األقليات سواء من
االضمحالؿ أو من االنتهاؾ السياسي  .ولقد اتسمت ادلشاركة السياسية لألقليات
بالسمات اآلتية :
 – 1مت اختيار شلثلي األقليات على أسس شخصية وليست على أسس الكفاءة أو من
التكنوقراط  ,معٌت ذلك  ,إف يتم زلاباة األقلية من خالؿ تقريب شخص  ,ورمبا مع
مصادرة حقوؽ األقلية .
 – 2التناحر بُت األقليات  ,ويتم استخدامهم يف الصراعات السياسية بُت الكتل
األكرب .فعلى سبيل ادلثاؿ  ,خصص مقعد واحد للمكونات "كوتا األقليات" يف مفوضية
االنتخابات  ,أثار تنافسا حادا بُت األقليات  ,فيما بعد كاف من حصة الًتكماف  .وكاف
باإلمكاف منح ادلكونات أكثر من مقعد .

 – 3توظيف األقليات الصغَتة يف الصراع السياسي بُت ادلكونات الكبَتة  .وديكن
مالحظة ذلك وشكوى األقليات منو ,بوجو خاص  ,يف قضية ادلناطق ادلتنازع عليها ,
وىي ادلناطق اليت يًتكز فيها غالبية األقليات من اإليزيديُت والشبك والكلدو آشور
والسرياف واألرمن والصابئة  ,وىي خاضعة للمادة  140من الدستور  ,جعلها معرضة
للشد واجلذب فيما بُت الكتل السياسية  ,شلا حرمها من استحقاقاهتا ادلدنية واخلدمية
وادلشاركة السياسية احلقيقية  ,ومن الطبيعي ستكوف األقليات الدينية ىي األكثر تضررا
من ذلك  .وكذلك فإهنا أصبحت مناطق خاضعة للمساومة فيما بُت الكتل السياسية
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الكبَتة  ,وكاف تلك القليات ملكا خاصا هبم يتصرفوف باستحقاقاهتم السياسية واجلغرافية

حسبما تتطلبو مصاٌف تلك الكتل(.)41

 – 4األقلية  ,غالبا ما تكوف  ,منقسمة سياسيا بُت أكثر من حزب ديثلها  ,شلا يؤدي
ذلك إُف أضعاؼ التمثيل السياسي لألقليات  .ففي األقلية الواحدة تتعدد التنظيمات
السياسية  ,فمنهم اليساري ومنهم القومي ومنهم ادلتدين ومنهم الليرباِف  .فكيف ديكن
للكوتا أف حتل ىذه ادلشكلة  ,وال تكوف سببا لألزمات بُت أبناء األقلية الواحدة  .وىناؾ

نواب لألقليات يف قوائم الكتل الكربى  ,أي ضمن األكثرية السياسية  ,فهل ىؤالء

ديثلوف كتلهم الكربى أـ ديثلوف مكوهنم األقلي ؟ ىذه إشكالية مهمة تواجو األقليات يف

مشاركتهم السياسية(.)42

ومن اجلدير باإلشارة  ,إف التغَتات السياسية اليت حدثت يف النظم العربية
وأنتجت صعود التيارات اإلسالمية  ,قد وضع األقليات أماـ حتد كبَت  ,فهناؾ ختوؼ
لدى األقليات الدينية أف يتحوؿ التغيَت إُف لوف واحد ورلاؿ للصراعات الدينية .
خصوصا مع ازدياد ثقافة التمييز على أسس دينية وطائفية يف البلداف العربية  ,واف
حركات التغيَت طرحت بقوة ىواجس وسلاوؼ األقليات .
كثَتا ما استخدمت األنظمة العربية التنوع الديٍت والطائفي والعرقي كفزاعة
لشعوهبا ,فعادة ما كانت ىذه األنظمة تثَت مشكالت مفتعلة – دينية وطائفية وعرقية –
لتخويف شعوهبا وإيهامهم بأهنم غَت مؤىلُت للدديقراطية  ,فالسلطات االستبدادية

استغلت ىذا التنوع يف إيهاـ شعوهبا بأف الصيغة األمنية ىي احلل الوحيد لتجميعهم

وللحيلولة دوف تفرقهم(.)43

() 41علً سٌدو رشو  ,وضع األقلٌات الدٌنٌة والعرقٌة فً العراق رسالة إلى الرئٌس األمرٌكً على الرابط www.almothaqaf.com/index. :
()42عالء ا لخطٌب  ,كوتا األقلٌات مصدر أزمات أم ضمان لحقوقهم على الرابط االلكترونً www.imn.iq/articles/view.102/ :
( )43ابتسام الكتبً وآخرون,إلى أٌن ٌذهب العرب؟ رؤٌة  30مفكرا فً مستقبل الثورات العربٌة ,ص . 329
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لن تنجح عملية االنتقاؿ من أنظمة االستبداد إُف أنظمة دديقراطية  ,إال يف إعادة
بناء الدولة واجلماعة على ضلو حيًتـ التنوع  ,بل حيسبو غٌت للمجتمع  .وحيقق ادلساواة يف
ادلواطنة من غَت دتييز ديٍت أو اثٍت أو ثقايف  .وأماـ ذلك  ,ال تكفي ادلساواة احلقوقية ,بل
ينبغي إقامة نظم سياسية تيسر مشاركة اجلميع  ,من دوف تكريس اجلماعات الطائفية
وكأهنا كيانات سياسية  .وضماف تلك ادلشاركة حيفظ وحدة األوطاف .وقد ال تكفي
ادلساواة التامة والفعلية باحلقوؽ لضماف حسن التمثيل وتأمُت ادلشاركة السياسية ادلنصفة

يف اجملتمعات ادلتنوعة  .البد من مؤسسات أو تدابَت  ,ختتلف باختالؼ البلداف  ,تكفل
عدـ وقوع دتييز على أي فئة من الناس بسبب من انتمائها الطائفي أو االثٍت والقبوؿ
بتعدد اذلويات عند ادلواطنُت وتصاحلها يف كنف الوطنية اجلامعة  ,واُف تعزيز الشراكة يف

القيم والبٌت الرمزية الوطنية مبا يؤيد االختالط والتفاعل والتبادؿ والتعاوف(.)44

( )44ابتسام الكتبً وآخرون,إلى أٌن ٌذهب العرب؟ رؤٌة  30مفكرا فً مستقبل الثورات العربٌة ,ص . 402 – 401
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اخلامتـــــــة
بعد الدراسة والبحث ديكن تقدمي االستنتاجات اآلتية :
 -1تنامي ختوؼ األقليات الدينية العراقية على وجودىم الذي هتدده األعماؿ اإلرىابية
ادلستمرة اليت تستهدفهم مثلما تستهدؼ كل أبناء العراؽ من رتيع ادلكونات  .ىذا
التخوؼ يشَت إُف خطر حقيقي ديس صميم حياة ووجود ىذه ادلكونات يف احلياة العراقية
 .ويستلزـ من الدولة واجملتمع معا  ,اختاذ تدابَت قانونية وسياسية واجتماعية حلماية
األقليات الدينية من اإلرىاب والعنف والتمييز على األساس الديٍت أو االثٍت  .وتضمُت

ادلناىج الًتبوية والثقافية ما جيسد لغة التعايش السلمي بُت مكونات اجملتمع العراقي
وتعريف األجياؿ اجلديدة بًتاث ودور األقليات الدينية يف إغناء حضارة العراؽ
ومسامهتهم يف بنائها .
 -2ضعف التمثيل السياسي لألقليات  ,وارتبط ذلك بضعف الدور السياسي أيضا  ,يف
ظل عملية سياسية تقامست مغامنها الكتل وادلكونات الكبَتة  ,ومهشت فيها الكتل
وادلكونات الصغَتة ومنهم شلثلي األقليات يف العراؽ  .شلا يتطلب ضماف تطبيق احلقوؽ
واحلريات اليت نص عليها الدستور العراقي لعاـ  , 2005والقوانُت النافذة وتوفَت
ادلساواة وعدـ التمييز على الصعيد العملي  .وباإلمكاف القياـ بالتمييز االجيايب  ,أي فتح
فرص واسعة أماـ أبناء األقليات للمشاركة يف احلياة السياسية واإلدارية وادلهنية  ,لغرض
طمأنت سلاوفهم .ووضع اسًتاتيجيات وسياسات فعالة لعودة ادلهاجرين منهم إُف العراؽ.

 -3إف االستقرار واألمن ضرورياف للعراؽ ولألقليات فيو لتناؿ حقوقها وحرياهتا .
وتعميق الدديقراطية بكل خصائصها من الفصل بُت السلطات  ,وسيادة القانوف ,
والتعددية السياسية والدينية  ,وحرية ادلعتقد  ,ومنح األقليات الدينية حرية حقيقية يف
شلارسة دياناهتم  ,وإشاعة ثقافة رلتمعية متسازلة حياؿ التنوع  ,والتمييز بُت احلقل الديٍت
واحلقل السياسي  ,من شاف ىذه األسس أف دتكن األقليات الدينية من ادلشاركة يف احلياة
العامة والتمتع حبقوؽ ادلواطنة الكاملة .
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الكتب :

املصـــــــادر

 -1ابتساـ الكتيب وآخروف ,إُف أين يذىب العرب؟ رؤية  30مفكرا يف مستقبل الثورات
العربية ,بَتوت  :مؤسسة الفكر العريب . 2012,
 -2ازتد خليل ازتد  ,ادلفاىيم األساسية يف علم االجتماع  ,بَتوت  :دار احلداثة ,
. 1984
 -3أسامة الغزاِف حرب  ,األحزاب السياسية يف العاَف الثالث  ,الكويت  :سلسلة عاَف
ادلعرفة. 1987 ,

 -4اندرو وبسًت  ,مدخل إُف علم اجتماع التنمية  ,تررتة  :د .عبد اذلادي زلمد واِف و
د .السيد عبد احلليم الزيات  ,إسكندرية  :دار ادلعارؼ اجلامعية . 1989,
 -5جوزيف ياكوب  ,ما بعد األقليات بديل عن تكاثر الدوؿ  ,تررتة :حسُت عمر ,
الدار البيضاء :ادلركز الثقايف العريب, 2004,ص . 82-68
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 -6حساف زلمد شفيق العاين  ,ادلالمح العامة لعلم االجتماع السياسي ,بغداد  :مطبعة
جامعة بغداد . 1986 ,
 -7صادؽ األسود  ,علم االجتماع السياسي أسسو وأبعاده  ,بغداد  :جامعة بغداد ,
كلية العلوـ السياسية . 1990 ,
-8ادلعجم الوسيط  ,ج1وج , 2استانبوؿ :دار الدعوة . 1989 ,

 -9منتصر سعيد زتودة ,اإلرىاب الدوِف جوانبو القانونية ووسائل مكافحتو يف القانوف
الدوِف العاـ والفقو اإلسالمي  ,اإلسكندرية  :دار الفكر اجلامعي . 2008 ,
االطاريح :
 -1رائد صاٌف علي  ,السيادة بُت ميثاؽ األمم ادلتحدة والتطبيق العملي دراسة يف
التنظيم الدوِف بعد احلرب الباردة  ,أطروحة دكتوراه (غَت منشورة )  ,جامعة النهرين ,
كلية العلوـ السياسية . 2009 ,
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 -1بطرس غاِف  " ,األقليات وحقوؽ اإلنساف يف الفقو الدوِف "  ,رللة السياسة
الدولية ,العدد  39لسنة . 1975
 -2عبد علي زلمد سوادي  " ,اجلهود الدولية لتحديد مفهوـ اإلرىاب "  ,رللة رسالة
احلقوؽ  ,كلية القانوف – جامعة-كربالء  ,اجمللد األوؿ
 -3كارين روديو " ,استحالة التعريف ادلوضوعي لإلرىاب "  ,تررتة  :د  .عباس عبود
عباس  ,رللة الكوفة للعلوـ القانونية والسياسية  ,العدد  , 1حزيراف . 2009

الوثائق :
 -1دستور رتهورية العراؽ لعاـ . 2005
 -2ادلفوضية العليا ادلستقلة لالنتخابات – رللس ادلفوضُت  ,نظاـ توزيع ادلقاعد
النتخاب رللس النواب رقم  21لسنة . 2010
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االنًتنت :
 .1د  .زلمد مورو  " ,استخداـ األقليات يف الصراع مع العاَف اإلسالمي " يف :
www. Albayan.co.uk/files/articleimages/takrir
2.www.ochr.org/documents/publications/guideminoritiesar
3 .www.khoyada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=194

 .4العهد الدوِف اخلاص باحلقوؽ ادلدنية والسياسية  ,على الرابط:
www.umn.edu/humants/arab/b003.htm

 . 5علي سيدو رشو  ,وضع األقليات الدينية والعرقية يف العراؽ رسالة إُف الرئيس
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