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 ملخص البحث 

ظاهرة التنوع  والعراق أحد البلدان التي تعيش القدم ،التعددي ة ظاهرة مالزمة للمجتمع البشري منذ  إن        
اتختتذ  و  ،منتتذ القتتدم ..،ةثقا ي تتو  وطائفي تتة، وقومي تتة، ة،ديني تتو ة، عرقي تتو ة، إثني تت: واالختتتالف  تتي متتور متعتتددة

وازداد   التتتي طتترأ   تتي مطلتتع الت تتعينيا ة ة والدولي تتة واإلقليمي تتا جديتتدة  تتي ظتتو التطتتورا  الداخلي تتأبعتتاد  
ا بعتتد االحتتتالو ا مريرتتي للعتتراق عتتام   م(. وجتتاه هتتذا البحتتي لت تتليط الضتتوه علتت  التعددي تتة 3002وضتتوح 

وخاتمتتة.  أربعتتة مباحتتيو   تتي مقدمتتة وزعتت  متتادة البحتتي .والعنتتف واثارهمتتا  تتي المجتمتتع العراقتتي المعامتتر
ا ومف تتتوم االثني تتتة ، نواع تتتاالتعددي تتتة وأالمبحتتتي ا وو: مف تتتوم  تنتتتاوو  بتتتين معنتتت  التعددي تتتة لًتتتة وامتتتطالح 

 لنموذجتتا وموازنتتة العتتراق  تتي المجتمعي تتة التعددي تتة الثتتاني: متتفا  وبتتين المبحتتي، والعرقي تتة والقومي تتة والتتدين
 العتراق  تي ا قليتا  واقتع:  ، ودرس المبحتي الثالتي وبعده( م3002 عام قبو العراق  ي التعددي المجتمع
 العنتتتف ، وتطتتترق المبحتتتي الرابتتتع إلتتت :(م3002 عتتتام بعتتتد متتتا لحقوق تتتا الد تتتتوري ة القانوني تتتة البيئتتتة وتحليتتتو

إن   هم تا :أ متن الت  مجموعتة متن اال تتنتاجا  بحتيتومتو الد تتوري ا.  عالجت  و تبو أ تباب  المجتمعي،
ا العراق من الدوو المتنوعة اثني تيعد و . التعايش مع اآلخر  ي القدرة عدم تعني ال التعدديا  أو االختال ا 

رض العتراق أبين تا وتعايشت  علت   ديتان والمتذاه ، التتي امتزجت   يمتانتيجة ضم  عدد من القوميتا  وا 
 تتي مراحتتو مختلفتتة متتن تتتاري   عمووقتتد ا تتت،ثتتر التنتتوع االثنتتوفرا ي  تتي ا تتتقرار العتتراق أ ف ال تتنين.منتذ اآل

ة( ة ومذهبي تة وديني تراع اثني بين مرونا  الشع  العراقي قومي  مو  ،العراق رورقة للوموو ال   دة الحرم 
الت  القومي تة، والتدين، نتمتاه االن من ج وطني بعيد عتن تبلور لحد اآليلم  م(،3002ازداد  حدت  بعد عام 

ثني، وخلق   جوة ة عند المجتمع العراقي  ررة التنا س اإلرر   قوا  االحتالو ا مريري   واإلثني ة والطائفة،
ة لثقا تة الالعنتف  تي العتراق الضمانا  الد تتوري   عل  الرفم من اعطاه بناه المجتمع الواحدأ ي الثقة بين 

 بتتارادةة المتضتتمنة لضتتمانا  الالعنتتف علتت  الفعتتو المتتوثر تبقتت  مرهونتتة قتتدرة النمتتود الد تتتوري   إال أن 
ة ة القانوني  ال  نقطة التحوو االيجابي واتخاذ العقالني  رادة المجتمع حينما يمو الطر ان ا  ال لطة ال يا ي ة و 

الو تائو  عماووا تت،  وومول ا ال  تنظيم للمجتمع والدولة قائم عل  حرتم المو  تا  و تيادة حرتم القتانون
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دارة المتراع  تي مجتمتع تعتددي رتالمجتمع إ عتن توزيتع الثتروا   ضتال   أو ة  تواه  تي تتداوو ال تلطةال لمي  
، ةواقتمتادي   ،ةة شاملة  يا ي  ال بتنمي  إ ذلك يتحققوال ة  ا ي  ن ان وحريات  ا ن حقوق اإلالعراقي بما يضم

، اة رضائي  ة العراقي  ة الوطني  ن ذوبناها  ي ال وي  أة ، تشعر جميع مرونا  المجتمع العراقي بة وحضاري  وعلمي  
 ا.  وليس ق ري  

Summary 
         Diversity has been an inherent phenomenon of human society since 

ancient times, and Iraq is one of the countries that experience diversity and 

diversity in multiple forms: ethnic, racial, religious, sectarian, national, cultural 

and historical. It has taken on new dimensions in light of the internal, regional 

and international developments that have taken place in The early nineties and 

became clearer after the US occupation of Iraq in 2003.This research is intended 

to highlight the diversity and violence and their impact on contemporary Iraqi 

society. The research material was distributed in an introduction, four chapters 

and a conclusion. The second topic: the characteristics of pluralism in Iraq and 

the balance of pluralistic society model in Iraq before and after 2003. The third 

topic: The reality of minorities in Iraq and analysis of the constitutional legal 

environment for their rights after the year (2003). The fourth topic dealt with: 

Community violence, its causes and ways of treating it constitutionally. The 

research reached a number of conclusions, the most important of which are: The 

differences or pluralism do not mean the inability to coexist with the other. Iraq 

is a diverse country ethnically as a result of the inclusion of a number of 

nationalities, religions and sects, which merged with each other and lived on the 

land of Iraq for thousands of years. The impact of ethnographic diversity on the 

stability of Iraq has been used at various stages in the history of Iraq as a card to 

reach power, and ethnic conflict between the components of the Iraqi people 

(national,religious and sectarian)intensified after 2003.The American occupation 

forces in Iraqi society have dedicated the idea of ethnic rivalry and created a gap 

in trust among the members of one society despite the constitutional guarantees 

of a culture of nonviolence in Iraq. However, the ability of the constitutional 

texts to guarantee non-violence to the influential act remains dependent on the 

will of the political authority and the will of the society To the point of positive 

transformation and take the legal rationality and access to the organization of 

society and the state based on the rule of institutions and the rule of the rule of 

law  and the use of peaceful means, whether in the circulation of power or the 

distribution of wealth, as well as the management of conflict in a pluralistic 

society such as the Iraqi society, guaranteeing human rights and fundamental 

freedoms and can only be achieved through comprehensive political, economic, 

scientific and cultural development, all components of Iraqi society feel that 

they belong to the national identity of Iraq. 
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 المقدمة:
ة إن  التعددي ة ظاهرة مالزمة للمجتمع البشري منذ عرف هذا المجتمتع ظتواهر التبتادو ال تلعي والملري ت      

ة. وُتعبتتتر االختال تتتا  أو والعرقي تتتة والديني تتتة والثقا ي تتتة الخامتتتة وظ تتتور الدولتتتة  ضتتتال  عتتتن التمتتتايزا  اإلثني تتت
ة ة واالعتقتتادا  الديني تتة والتجمعتتا  االثني تتة والبتترامج االقتمتتادي  المتعتتددا  عتتن ذوات متتا  تتي ال ويتتا  الثقا ي تت

بشتر ة بًيتة التعتارف بتين الة ل ا جوانب تا االيجابي توا نظمة ال يا ي ة وفيرها. رما أن التعددي ة ظاهرة طبيعي  
فيتر أن متا قتد يظ تر يتتراهع للتبعض  تي ذا   .(2)((َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعااَرُُوا)) عمال  بقول  تعتال 

ة للتعددي تتة ب تتب  متتا ترشتتف عنتت  متتن تنتتا ر واختتتالف لتتيس ب تتدف التنتتاحر الوقتت  علتت  أنتت  جوانتت   تتلبي  
ََُحِسْبُتْم َأنََّماا َخَلْقَنااُكْم لذي ذرر  ي محرم ايات   والتمادم بو لتجعو من البشر محو اختبار من الخالق ا َأ

 .(1)((َعَبثًا
ال يخفتت  علتت  أحتتد أن العتتراق أحتتد البلتتدان التتتي تعتتيش ظتتاهرة التنتتوع واالختتتالف  تتي متتور متعتتددة:     
ة التطتورا  الداخلي ت..، منتذ القتدم، واتختذ  أبعتاد ا جديتدة  تي ظتو  ةوقومي ت ة،وطائفي ت ة،ة، وديني تة، وعرقي  إثني  

ا بعتتتد  ة التتتتي طتتترأ   تتتي اآلونتتتة ا خيتتترة، بتتتده ا متتتن متتتطة والدولي تتتواإلقليمي تتت لتتتع الت تتتعينيا  وازداد  وضتتتوح 
 م(.3002عام 
والديني تتتة، والطائفي تتتة والقومي تتتة  تتتي العتتتراق ، أهميتتتة خامتتتة علتتت   ة والعرقي تتتة ،ارت تتتب  التعددي تتتة االثني تتت     

 ي ظو ما طرحت  المتراعا  الطائفي تة والقومي تة التتي شت دها مجتمعنتا علت  المعيدين العملي وا راديمي 
ة ة؛ لتذلك جتاه هتذا البحتي لي تلط الضتوه علت  ظتاهرة التعددي تة المجتمعي تعشر  تنة الماضتي   خم ةامتداد ال

مقدمتتتة وأربعتتتة مباحتتتي وخاتمتتتة  ضتتتال  عتتتن  بتتتين تتتي العتتتراق عبتتتر العمتتتر الحتتتديي. وزعتتت  متتتادة البحتتتي 
ا ومف تتوم  التومتيا . تنتاوو المبحتتي ا وو: مف توم التعددي تة وأنواع تتا،  بتين معنت  التعددي تتة لًتة وامتطالح 

ة  تي العتراق وموازنتة والقومي ة والدين، وبين المبحتي الثتاني: متفا  التعددي تة المجتمعي ت، والعرقي ة ، ة االثني  
واقتتع ا قليتتا  :  ودرس المبحتتي الثالتتي م( وبعتتده ،3002تعتتددي  تتي العتتراق قبتتو عتتام لنموذجتتا المجتمتتع ال

 :إلتت  م(،وتطتترق المبحتتي الرابتتع3002ة لحقوق تتا متتا بعتتد عتتام ة الد تتتوري   تتي العتتراق وتحليتتو البيئتتة القانوني تت
اعة وتر تي  ة وأثرها  تي إشت، و اعلية الضمانا  الد توري   العنف المجتمعي، أ باب  و بو عالج  د توري ا

ثقا تتة الالعنتتف  تتي العتتراق. اعتمتتد البحتتي علتت  الرثيتتر متتن الممتتادر المتنوعتتة تفامتتيل ا ثبتت   تتي قائمتتة 
  الممادر. 
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 املبحث األول
ة
ّ
 وأنواعها مفهوم التعددي

ا
ا
 واصطالح

ا
ة لغة

ّ
: معىن التعددي  أوًلا

ة1
ّ
 .املعىن اللغوي للتعددي

تتتد د (     تتتدد ( الشتتتيه وأحمتتتاه و عح يعتتتود أمتتتو التعددي تتتة للداللتتتة إل  عتتتدح( وتعنتتتي ح تتت  وأحمتتت  ، و عح
ة لحقيقتة التعددي تة اللًتوي  تي طياتت  بعتض المالمتص الومتفي    يحمتو المعنت رتذلك. (3)الشيه جعلت  ذا عتدد

ة تعنتي  ي اللًة اإلنرليزي تو  ،(4)ة، أو أن هذا الشيه ليس منفرد ا، أو وحيد امن حيي أن ا تعني عدم الواحدي  
 .(7)ة  ي ا معدة المختلفةأن هناك تعدد ا وعدم أحادي   Pluralismرلمة 

ا2
ا
ة اصططالح

ّ
علت  المتعيد االمتطالحي، تتعتدد التعريفتا  المقدمتة لمف توم التعددي تة، :  . مفهوم التعددي

أشااكال الااروج ااجتماعييااة ُااي  تعاادد     يتتذه  معجتتم الممتتطلحا  االجتماعي تتة إلتت  أن التعددي تتة تعنتتي:
  .(0)((نطاق كل جماعة، وتعدد الجماعات داخل المجتمع وتعدد الجماعات نفسها

ما  الناحياة ااجتماعيياة تعناي وجاود    أما معجم الممتطلحا  ال يا تي ة  يعترف التعددي تة علت  أن تا     
ثنيياة واقتصااديي دينييا مؤسسات وجماعات غير متجانسة ُي المجتمع المعاصر يكو  لهاا اتتماماات ة ة وا 

ة التي تحظى بها جماعات ااستقالليي    :ة التعددي ة بأن اوتعرف المو وعة البريطاني   .(7)((ة متنوعةوثقاُيي 
  .(7)((ة واألقليات العرقييةوااتحادات العماليي ، والنقابات المهنية ، معينة ُي إطار المجتمع مثل الكنيسة 

التعددي تتة، مف تتوم متتراوي بمتتا يعنيتت  ذلتتك متتن  إن التتدرتور جتتابر  تتعيد عتتوضوعلتت  جانتت  أختتر يشتتير      
 إلتتتت  با  تتتتاس ت تتتتدف رمتتتتيًة ال يا تتتتي ة ، علتتتت   تتتتبيو المثتتتتاو، لتشتتتتارة إلتتتت  التعددي تتتتةعمال ا تتتتتة إمرانيتتتت

تتا الشتتعبي، ال تتخط امتمتتاد  متتا برتتو الشتتامو بمعناهتتا ال يا تتي ة التعددي تتة عتتن للتعبيتتر عموي تتت مثلمتتا تمام 
 . (9)نف  ا عن التعبير  ي القوع را ة بحق اإلقرار من إلي  ترمي
القتانون والدولتة.  ، بمجتاو Jean Yves calves  وقتد تتعلتق التعددي تة، رمتا يترع جتان إيفتز رتاليفز      

ي ا جانب   ة وتبررها أو تر ض ا الدولة هي التي ت بغ الشرعي    عتن طريتقا بالن بة لوضتع تعتد دي معتي ن وتنح 
 ،  تي Crawford Young ررا تورد يونتغ وهنتاك متن يترع التعددي تة، رتت.ةا داة القانوني تعماو التقنتين با تت

 يحتتتدد بمتتتورة قاطعتتتة حتتتدود يعالقات تتتا بالدولتتتة القومي تتتة ذا  ال تتتيادة والنظتتتام ال يا تتتي القتتتائم  ي تتتا، والتتتذ
التتي  تتي يتشترو من تا المجتمتع،الجماعتا  المختلفتة ال التفاعو، بًض النظر عن طبيعة هذا التفاعو، بتين

 ة،ة أو الطائفي تتة، ومتتن حيتتي أوضتتاع ا االجتماعي تتة واالقتمتتادي  اللًوي تت العرقي تتة أو ا تتبتتاين متتن حيتتي أمتتول
 .(26)ومفاهيم ا ال يا ي ة

التذي ي تتند  Dunleavy and O'Leary وأوليتري وهناك التعريف الفل في للتعددي ة، رما يترع دنليفتي    
تت مبتتدأ واحتتد. ومتتن ثتتم  تتان التعددي تتة هنتتا هتتي  ا تتتحالة   تتم الحقيقتتة عتتن طريتتق جتتوهر واحتتد أوا إلتت  أ ا  
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أي ان ا ،  المعتقدا  والمو  ا  والمجتمعا  أن يرون هناك تعدد  ي ياالعتقاد ال ائد بأن هناك أو ينبً
 .(22)ةمن الواحدي   عل  النقيض

هتتتو أوو متتتن متتتاي مف تتتوم التعددي تتتة والمجتمتتتع المتعتتتدد  تتتي  Vernival  يرنيفتتتاو االقتمتتتادي  د  عتتتويُ      
متا بتدأه  يرنيفتاو  M.J. Smith النمتف ا وو متن القترن العشترين. ثتم طتور عتالم االجتمتاع م. .  تميي

التتبعض علتت  أن مف تتوم التعددي تتة، مف تتوم  يتترع رمتتا ة.وحتتاوو متتيافة نظريتتة عامتتة عتتن  التعددي تتة الثقا ي تت
ة متعددة ذا  ممتالص ة وفير  يا ي  المجتمع عل  أن  يترون من روابط  يا ي   ينظر إل  Liberal ليبرالي

يقمتد بالتعددي تة . و (21)متباينة ومشروعة ومتفرقة بما يحوو دون تمررز الحرم ويحقق المشاررة  ي المنتا ع
وُاي  مشروعية تعدد القوى واآلراء السياسيية، وحقها ُي التعايش، وُي التعبير عا  نفساها،   ال يا تي ة

 .(23)((..المشاركة ُي التأثير على القرار السياسي ُي مجتعها
ظهااار مااا  مظااااتر الحداثاااة م   ويقمتتتد بالتعددي تتتة ال يا تتتي ة رمتتتا يراهتتتا محمتتتد عابتتتد الجتتتابري بأن تتتا       

وجود مجال اجتماعي وُكري يمارس الناس ُيه " الحرب " بواسطة السياسة، أي بواسطة .. ، السياسيية
اإلقرار بوجود التناو،،    :عر ت ا الدرتورة ثناه  واد بأن او . (24)(( والنقد وااعتراض واألخذ والعطاءالحوار 

أ تتاض وأفنتت  التتدرتور و . (27)((وأ  تااذا التنااو، يترتااب عليااه اخااتالو المصااال  وااتتمامااات واألولويااات
 ااعتااراو بوجااود تنااو، ُااي نهااا مصااطل  يعنااي أوًا إ:  حمتتد متتدقي التتدجاني مف تتوم التعددي تتة عنتتدما قتتاوأ

ا احترام تذا التنو، وقبول يفصل وجود عدة دوائر انتماء ُيه ضم  الهوية الواحدة، وبقي ثانيً  مامجتمع 
يترتب عليه م  خالو أو اختالو ُي العقائد واأللسنة والمصال  وأنماط الحياة وااتتمامات وم  ثم  ما

تعبيار عا  ذلاح بحرياة ُاي إطاار مناساب التعدديياة السياسايية ا أيجاد صيغ مالئمة للاألولويات وبقي ثالثً 
ة واختالو ُي المصاال  واخاتالو ُاي التكويناات ااجتماعيياة تعني اختالو ُي اآلراء والطروحات الفكريي 

 .(20)((ةة أو ااقتصاديي أو الديموغراُيي 
ة
ّ
ا: مفهوم اإلثني

ا
 ثاني
ة، الم تتاهمين  تتي بلتتورة مف تتوم دينتتاميري لتثني تتمتتن أوائتتو Frederic Barth  ريتتديريك بتتاري د  عتتيُ      
ة فير ثابتة، أعضاوها يتًيترون ة بنظره ال تعبر عن مجموعا  جامدة وثابتة بو هي تجمعا  بشري   اإلثني  

 ن عضتتتتويت ا وحتتتتدودها مرتبطتتتتة بتتتتالتًيرا  التتتتتي تطتتتترأ علتتتت  ا وضتتتتاع  ؛  علتتتت  المتتتتدع الزمنتتتتي البعيتتتتد(
ة تولد وتورد وتنتقو  ي نطاق التفاعتو والتعامتو بتين متناع القترار أن ال وية اإلثني   بارياالجتماعي ة. وأرد 

ة: الرلمتة الفرن تي   Anthony Smith انتتوني  تميي التدرتوروي تخدم ال و تيولوجي البريطتاني . (27)والفرد
قعتتة ليمتتف جماعتتا  تشتتترك  تتي أ تتاطير معينتتة عتتن أمتتل ا ومنحتتدرها، رمتتا إن تتا تتترتبط بر  Ethnic ةاثنيتت

ة المشتتررة وبوجتود إح تاس بالتضتامن بتين معظتم أرض معينة، وتمتاز  تي ا قتو بتبعض العنامتر الثقا ي ت
ة عتتتن القتتتوم،  تتتالقوم جماعتتتة ذا  ثقا تتتة مشتتتتررة والتتتوعي باالنتمتتتاه المشتتتترك هتتتو متتتا يميتتتز اإلثني تتت ،أ رادهتتتا

 .(27)ا مو، لرن ا تفتقر إل  التضامن وأ اطير مشتررة عن
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والتي تعن  رلمتة أمتة،  Ethnosمشتقة من رلمة  Ethnicityة أن اإلثني   Panikosيقوو بانيروس و       
 .(29)ة وا مة، ويقمد ب ا جماعة متن ا  تراد ل تم  تما  مشتتررةوان  ال يوجد اختالف بين الجماعة اإلثني  

المجتماع يتماايع عا  كال قطاا، ما  ((:علت  أن تا  اإلثني تة الجماعتة  UNICCO واليون رمنظمة عرف وت
علت  أن تا  ةوتعر  تا المو توعة البريطاني ت. (16)))ةاآلخري  بواسطة الثقاُة أو اللغة أو الخصاائص الطبيعييا

،  اللًتتةو ربتتر تجمع تتم روابتتط مشتتتررة متتن العتترق، أة أو  ئتتة متتن ا  تتراد  تتي إطتتار مجتمتتع جماعتتة اجتماعي تت
ة يشتترك أ رادهتا  تي ويعر  تا  تعد التدين إبتراهيم علت  أن تا عبتارة عتن جماعتة بشتري   .(12)والقومي ة أو الثقا ة

 .(11)ةة الج ماني  ا مو والمالمص الفيزيقي  مثو ي  ما  أخرع أالدين، و و اللًة و التقاليد، و العادا ، 
يترتون متن   Ethnic Populationيهتي عبتارة عتن شتع  إثنت Ethnic Groupة وعلي ،  الجماعة اإلثني  

أ راد يومفون ويمنفون  ي  ئا  من قبو الشع  عامة وعادة  من قبو أعضاه الجماعة أنف  م عل  أن ا 
وتعمتو  ،ةة وثقا ي توخمتائد أو  تما  تنظيمي ت، اا مميتز   لور  و  ،اا  ريد  ة ذا  طابع محدد، تظ ر تاريخ  ثني  إ

  .(13)نتيجة لذلك بطريقة مختلفة عن اآلخرين
ا:
ا
ة  ثالث

ّ
ة Ethnicityالعرقي

ّ
 Ethnic Group  واجلماعة العرقي

علتتت  انتتت  رتتتو ممتتتطف متتتن طيتتتر وخيتتتو ونحتتتو ذلتتتك والجمتتتع  (العتتترق يعتتترف معجتتتم الممتتتبا  المنيتتتر    
هتتتو أمتتتو رتتتو شتتتيه، رتتتو (العتتترق ويتتتذه  معجتتتم الو تتتيط إلتتت  نفتتتس المعنتتت  حيتتتي يقتتتوو أن  ،(14)أعتتتراق

 .(17)رذلك الجبو الًليظ الذي ال يرتق  لمعوبت   ممطف من طير وخيو ونحو ذلك من معاني
مجموعة م  البشر يشتركو  ُاي عادد   بأنت  ويذه  معجم الممطلحا  ال يا ي ة إل  تعريف العرق    

ويعر ت  . (10) ((ة واحادةة علاى ُارض إنهام يمتلكاو  موروثاات جينيياة أو الفيعيائييام  الصفات الجسمانيي 
ة مشتركة تقررتا ة تتميع بصفات بيولوجيي يطلق على مجموعة سكانيي  اصطالج:  دينرن ميشيو عل  انت  

عل  ان  ممطلص بيولوجي، ولرن متع انتقالت  (العرق ويذه  قاموس المورد ليعرف .(17) ((ةالعوامل الوراثيي 
 .(17)إل   روع العلوم االجتماعي ة ا خرع ت ب   ي الخلط واالختالف حوو مضمون 

جماعة م  النااس تعايش ُاي مجتماع أشامل،    يعر  ا محمود أبو العنين أن تا العرقي ة:الجماعة أما      
تتمثال ُاي ااعتقااد بانحادارتم ما   شاتركة تاربط أُرادتاا بعضاهم بابعضوتعتقد الجماعة بوجود رواباط م

 .(19) ((ة مشتركة كاللغة أو الدي  أو التقاليد ع  اشتراكهم ُي خصائص ثقاُيي أصل مشترح، ُضاًل 
ة 

ّ
ا: القومي

ا
 رابع

ة لغة:  1
ّ
متن : القتْوميي  و  ،ا م من تو  إلت  قحتْوم :وقحومي   ، ممدر قامح  ا م:قحْوم القومي ة من رلمة  نإ.القومي

ر ة ا م مون تي من تو    :والقومي ة ، يْومن بوجو  معاونت  لقوم  وم اعدت م عل  جل  المنفعة ود ع المضح
ووحتتتتتدة التتتتتتاري   ،واللًتتتتتة ،عاطفي تتتتتة تْنشتتتتتأ متتتتتن االشتتتتتتراك  تتتتتي التتتتتوطنمتتتتتلة اجتماعي تتتتتة وهتتتتتي  ، إلتتتتت  قحتتتتتْوم
 .(36)وا هداف
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ا: 2
ا
ة اصطالح

ّ
تدُ   يْرتر  :  القحتْوميي   والفْرترُ  ،الوطني: يعني القْوميي  من حيي االمطال   أن .القومي  القومي تة ُيمحجِّ
ُيدحا يعُ  ْن ا وح تو ، و ي (32)عح  معت  متاحب  رتو  متا يتعل تق بأم تت  علت ال يا ة: هي مبدأ  يا ي  اجتمتاعي  ُيفضِّ

 واه مم ا يتعل ق بًيرها
ة نشتأ  متع مف توم ا متة  تي ة  يا تي  القومي ة هي إيديولوجية وحررتة اجتماعي تو  ،(31)

المتيالدي،  ة( ي أواخر القرن الثامن عشرة والثورة الليبرالي  الثورة البرجوازي  و ة، عمر الثورا  الثورة المناعي  
 .(33)لدرجة إنشاه دوو عل  أ اس ال وية القومي ة الميالدي التا ع عشر وتطور   ي القرن

ا: 
ا
ينخامس

ِّ
    الد

1:
ا
ين لغة

ِّ
 وا حْديانُ .(37) اهلل ب  ُيعبد ما لجميع ا م  :  والدِّينُ  الدِّيانة: والدِّينُ  .(34)أحْدُين    :الجمع .معىن الد

ي ةُ  ي ةُ  :ال  ماوي ي ةُ  اليح ودي ْ المُ  واْلمح يحي ين  و  ،(30)واإلي بادحةي، دي : بيأحْحرامي العي دي الدِّيني . يحْلتحزيُم بيقحواعي  جمع: أحْديان 
ل ةي، العحقيدحةي، ْ الميي   الدِّيانحةي  الش ريعحةي، المي ْ المُ (( الدِّيُن اإلي ْندح الل  ي اإلي هو الدِّين  ي الل ًة و .(37) ((إين  الدِّينح عي

 .    (37)اعتنق واعتقد بفرٍر ما أو مذهٍ  ما و ار  ي ريراب  وعل  هداهمن الفيعو دحانح أي 
ا: 2

ا
ين اصطالح

ِّ
ا الدِّين  ي االمطال    و جملة المبادئ التي تدين ب ا أم ة  من اُ مم اعتقاد ا .معىن الد أم 

، والدِّين  ي االمطال  الش رعي  اإل المي  هو  اال ت الم والت  ليم هلل بالو  حداني ة وا  راده بالعبادة أو عمال 
، واعتقاد ا ، و عال   . (39)قوال 

 املبحث الثاني
 صفات 

ّ
ة اجملتمعي

ّ
 قبل العراق يف التعددي اجملتمع لنموذجا وموازنة يف العراق ةالتعددي

 وبعده (م2002 عام
: صفات اجملتمع العراقي ومميزاته  ثالي مميزا  وهي ول  ع العراقي برون  تعدديتمف المجتما:  أوًلا

عل  ا: تمنيف اجتماعي : تباينا  تتمتع بدرجة متفاوتة من الثبا  ال تتبدو رتبدو الرأي العام، ثاني  أوال  
ة ضمن مو  ا  تحتي   تعدديا ا: تنظيم هذه ال، وثالث  والطائفي العرقيو  ، والقومي،اللًويو  ،الديني ا  اس

 .(46)ة وفيرهاواجتماعي   ،ةتربوي  و  ،ةديني  
 واللًوي تتتة، وا يديولوجي تتتة، الديني تتتة، االنق تتتاما  بفعتتتو مجتتتزأ أمتتتبص العتتتراق  تتتي التعتتتددي المجتمتتتع إن     

 وو تتائو تنتتتظم بداخلتت  ا حتتزا  ال يا تتي ة، ومجموعتتا  الممتتالص، وأختتذ ، ..العرقي تتةو  والثقا ي تتة والج وي تتة،
والمجتمتع  .(42)لت  المميتزة االنق تاما  أ تاس التطوعي تة، علت  والجمعيتا  والجامعتا ، والمدارس، اإلعالم،
ة مًلقة تشمو رتو من تا هويتة لفيرنيفاو يترون من جماعا  ثقا ي   ا للميافة الرئي ةو ق    ي العراق التعددي

ة فيتتر ال تلتقتتي تلتتك الجماعتتا  إال  تتي ال تتوق و فتتراض اقتمتتادي   إذخامتتة وتت تتم بأن تتا جماعتتا  مًلقتتة 
ة لتيس وقد ذه  م. . ميي  ي تطويره لمقوال   يرنيفاو إل  مجرد وجود االختال ا  الثقا ي   .(41)ةشخمي  

ة، بتتو اشتترط ضتترورة أن تحتتوي االختال تا  بتتين الجماعتا  علتت  اختال تا   تتي ا للقتوو بوجتتود العددي ترا ي ت
االختال تا  إلت  حتدوي بو أرثر متن ذلتك أن تتودي  ة، وال يا ي ة.ة، الديني ة، االقتمادي  المو  ا  التعليمي  
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الق تتتتتر  عتتتتتن طريتتتتتقتعتتتتتارض بتتتتتين الجماعتتتتتا  وبعضتتتتت ا التتتتتبعض علتتتتت  نحتتتتتو يمنتتتتتع وحتتتتتدة المجتمتتتتتع إال 
   م(.3002.وهذه الحقيقة أمبح  واقعي ة  ي العراق ال ي ما بعد عام (43)واإلرراه

ا: موازنة ل
ا
 بتأنالقتوو يمرتن ه : وبعطد (م2002 يف العطراق قبطل عطام نموذجا اجملتمع التعطدديثاني

م( ونمتتتوذ  متتتراع عنيتتتف بعتتتد 3002قبتتتو عتتتام   ن تتتبي  تتتي العتتتراق هتتتو نمتتتوذ  ا تتتتقرارنمتتتوذ  التعددي تتتة 
واال تتتقرار أو  المتتراع العنيتتف نمتتوذجي بتتين درا تتة موازنتتة (1م(.ويبتتين الجتتدوو اآلتتتي رقتتم 3002عتتام  

 م( وبعده.  3002المجتمع العراقي قبو عام   ي التوازن الن بي
 (44)عراقي المعامرال ع ي المجتم المراعو  اال تقرار يبين نموذج وازنةم (1جدوو رقم 

 م1663العنيو بعد  نموذج الصرا، م1663قبل  التواع ااستقرار أو نموذج  وجه المقارنة
قوي م  الجماعات المستقرة  تنظيمي تيكل أساس المجتمع

 والمستقلة والوسيطة بي  الفرد والدولة
 التي غالًبا ما تستعمل الشدة ُي سياستها

تش م  الجماعات غير تنظيمي تيكل 
ا م  الجماعات التي المستقرة يضم معيجً 

تعيش داخل وحدة سياسية واحدة تتمسح 
 كل منها بثقاُتها ولغتها ودينها وأُكارتا

 ةالسمة الرئيسيي 
 للمجتمع

تجانس ثقاُي على صعيد القيم والمعتقدات 
السياسيية العليا، وتباينات متحركة مرتبطة 

 والعالقات ااجتماعييةبالرأي العام 

ة أو ة أو عرقيي تعدد ثقاُي وتباينات لغويي 
لها حدود مرسومة تتميع  قوميية طائفية أو

 بالثبات
نمط العالقات 
 ااجتماعيية

مستقر عالقات تعاو  وانسجام وتواع  
 بي  الجماعات ااجتماعيية

نظام تدريجي جامد للعالقات بي  الجماعات 
يقوم على التناُس المحض دو  ضوابط 

لك  ا يمتلح  يؤم  بالمشاركة أو بالمساواة
 قدرة ومقومات تنفيذتا على أرض الواقع

 طبيعة السلطة
 ُي العراق

 محدودة ُئة أو جماعة أيدي ُي مركعة
سياسيية  اسييما ذات توجهات

 متجانسة)نظام الحعب الواحد(

 موععة بي  الجماعات والقوى السياسيية
 على أسس طائفيية وقوميية وعرقيية

 أساس التكامل
 ااجتماعي

االتعام بالقيم المشتركة واإلحساس 
باانتماء المجتمعي بي  النخب واحترام 
 حكم القانو ، واالتعام بالعمل التدريجي

ا لغياب القيم ا نظرً وضً ة بل مفر ليس طواعيي 
 المشتركة واإلحساس باانتماء المجتمعي

 سواء بي  النخب أو المواطني 
على آلية الحفاظ 

 العام النظام
التكامل والتماسح ااجتماعي الذي ينبع 

 م  ااتفاق والرضا
أو  ضبط الصرا، بواسطة الجماعة السائدة

 التواُقات السياسيية
أسلوب تغيير 
نمط العالقات 

ااجتماعيية      
 السائدة

ة التغيير يتم باستخدام الوسائل السلميي 
 ةالقانونيي 

التغيرات ُي الهيكل ااجتماعي تفترض 
التغيرات السياسيية والتي تتم دائما 

 باستخدام العنو



9 
 

الديني تتتة، و ة، اللًوي تتتو ت تتتم بقتتتدر ربيتتتر متتتن التمتتتايزا  العرقي تتتة، يالتعتتتددي  العراقتتتي ولمتتتا رتتتان المجتمتتتع      
، والمذهبيتتتة...ال . والتتتتي تتميتتتز نتيجتتتة لتتتذلك باحتتتتدام المتتتراع بتتتين الجماعتتتا  الرئي تتتة المرونتتتة للمجتمتتتع 

ة إلت  نمتتوذ  التعددي تة المتوازنتتة بمتا تمثلتت  متن ترامتتو تفترض ضترورة تحول تتا متن نمتتوذ  التعددي تة المتتراعي  
وأهميتتة احتضتتان ا قليتتا  وتتتو ير بيئتتة الم تتتدامة متتن ج تتة،  ةوقتتدرة علتت  تحقيتتق متطلبتتا  التنمي تت وطنتتي

 .م( من ج ة ثانية3002قانوني ة د توري ة ضامنة لحقوق ا بعد عام 
 ثالثاملبحث ال

ة البيئة وحتليل واقع األقليات يف العراق
ّ
ة القانوني

ّ
 (م2002 ما بعد عام حلقوقها الدستوري

: خارطة التوزيع اجلغرايف لألقليات يف العراق بعد عام   (م2002 أوًلا

 عام ا قليا  إحدع ا هداف الرئي ة للعنف الذي اجتا  العراق بعد االحتالو ا مريري للعراق دتع      
الدولة ما ي م  بت مع اجتيا   م(3024عام   العنف إل  نقطة تحوو مفملية ذلك، وقد ومو م(3002 

، عراقلمحا ظة نينوع ثاني أربر مدن ال ISIS)  أو (داعش  ( ومختمرهاة  ي العراق والشاماإل المي  
  .، وديال  وررروكومال  الدين ،ا نبار محا ظا  و يطرت ا عل  مناطق أخرع  ي

تجل   ي  م تويا  من التطرف العنيف فير م بوقة،  ي العراق مناطق نفوذ داعش  ش د     
لحرية الدين والمعتقد طال  ا قليا  ة وانت ارا  مجموعة من المور الفظيعة من عمليا  اإلعدام العلني  

، واالتجار الجن ي ،واالفتما  ، والتعذي  ،، وحاال  الخطف ا إل  اإل المفير الم لمة لتحويل م ق ر  
والنتيجة الحا مة والواضحة . (47)والن   وتدمير الممتلرا  الخامة التي تعود لأل راد والطوائف الديني ة

را ي لألقليا  عن طريق ال جرة وف، وتراجع الوزن الديم المأ اة هي اضمحالو التنوع  ي المجتمع تلكل
ة المتنوعة للمجتمع را ي  وفوالقتو وعل  نحو ي دد بخطر االنقراض لبعض ا قليا  ويًير الترريبة الديم

  .المناطق المختلطة وال ي ما  ي
تحمو طابع االنتفاض ضد  يا ة عدم ( ال ويا  ا ربر ذا ران  الرفبة  ي التخلد من  طوة ا  و      

،  ان ا م(3002-2232  ة المعامرةخالو عمر الدولة العراقي   ، واإلدما  الق ري والتذوي  ، االعتراف
ا عن الرفبة  ي ة م تقلة، تعبير  شراو مختلفة من إعادة تعريف الجماعة عل  أ اس هوية إثني  أتتمثو  ي 

 نجد لدع االيزيديين والرارائيين  ا رراد(، ال نة،  بين الجماعا  ا ربر الشيعة،االبتعاد عن المراع 
  ن ا ال ؛ ا لالعتراف ب م ر ويا  م تقلة ال تب ط يدي ا تح  جنا  جماعة ربرعوالشبك والتررمان نزوع  

 تود االنعتاق من  ضاه المراع عل  ال لطة بين الجماعا  الربرع، و ي محاولة لتفوي   رمة
وبشرو مختمر،  ان التنوع القومي  .(40)ا تثمارهم رورقة  ي المراع العربي الرردي أو ال ني الشيعي

  :رطة يمرن ر م ا راآلتياوالديني واللًوي يتررنا أمام خ
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ا ما بين يمرن تحديد هوية م يحيي العراق عل  أ اس إثني ومذهبي،   م متنوعون إثني  : المسيحيو .1
ا إل  م يحيين أرثوذرس، وراثوليك، وريين، وينق مون مذهبي  ثو ريان، وا  ورلدان،،  م يحيين: أرمن

ن رانوا ينتشرون  ي مناطق مختلفة من العراق وفيرهم، وبروت تان ، وانجيليين ، لرن تمررزهم  وهم وا 
 .(47) (، والمومو    و نينوع ا  ا ي  ي بًداد، وأربيو  منطقة عينراوة(

، وعبر المومو،   ي شماو العراق  ي قوس يمتد من تلعفر فر  المومويعيشون : التركما .2
التررمان ثالي الجماعا   عد  يُ و ورفري، وخانقين.   وز خورماتوطوأربيو، والتون روبري، وررروك، و 

وفالبيت م العظم  من الم لمين ال نة والشيعة، يما يدين  ، العرقي ة الرئي ة  ي العراق بعد العر  وا رراد
 .(47) ي(الراثوليرالمذه  خر من م بالديانة الم يحية ا ق م
العمارة ، ويشرلون ثقا ة ال ي ما  ي مدينة يعيشون  ي بًداد وجنو  العراق  : المندائيو  الصابئة.3
ا خالو أرثر من عشرين قرن   العراقتوال  عل  أرض  التي نة عابرة للتحديا  واالمبراطوريا  وا دياألفي  

 .(49)ة  ي العراقبذلك من أقدم ممثلي ا ديان التوحيدي   من الزمن، وهم
 ،فر  المومو، و ي منطقة الشيخان شرق المومو(رم225 يتمررزون  ي جبو  نجار: اايعيديو .4

 .(76)العراق ي  ينوهم من أقدم الجماعا  العرقي ة والديني ة  ي العراق، وجذور ديانت م تعود إل  االف ال ن
ا قليا  التي تعيش  ي شماو العراق منذ ما يقار  خم ة قرون، وهم م لمون إحدع : الشبح.5

، يعيشون مع بقية  ةة والرردي  ويتحدثون لًة تتميز عن العربي   ، فالبيت م من الشيعة وق م من م  نة
 .(72)نينوع ي منطقة   و نينوع  ي محا ظة ، وااليزيديين والرارائيين ، ا قليا  الديني ة رالم يحيين 

، يتمررزون  ي قرع جنو  شرق  من ا قليا  الديني ة التي تنتشر  ي شماو العراق: الكاكائيو .6
ة التي تحيط ة والرمزي  ؛ ب ب  الًموض وال ري   اا ربير  بشأن م اختال    ، ويختلف المورخون والباحثون ررروك
 .(71) عن تداخو ا ديان والمذاه   ي عقائدهم،  ضال   عقائدهم

 ،ينتشرون عل  طوو خط الحدود مع إيران  ي جباو زارروس و ي مناطق من بًداد: الفيليو  الكرد.7
ة التي تجمع م با رراد، إال أن م إذ عل  الرفم من المقوما  اإلثني  ؛ متعددة  رة مرربة من عناموهم أقلي  

 عن تميز  ضال   يتميزون عن م باالنتماه للمذه  الشيعي  معظم ا رراد  نة عل  المذه  الشا عي(،
 .(73) (ةة والزازاري  ة والب دياني  ة  ال وراني  ة( عن بقية الل جا  الرردي  ة والبختياري  ة الفيلي  ل جت م  اللوري  

 المعامر، العالم  ي الحديثة الديانا  إحدع يعتنقون المًرع، الديني ة ا قليا  وهم من : البهائيو .8
 اإلخفاه ب ب  دقيق؛ بشرو أعدادهم عن تمور لدينا وليس العراق، من متفرقة مناطق عل  يتوزعون
 .(74)إش ارها ومخا ة لل وي ة الذاتي

 من قليلة قلة  يعيش اليوم أما ا و ط، الشرق  ي الي ودي ة الجاليا  أربر يضم العراق ران: اليهود.9
 دليو اخر ويمثلون التقديرا ، اخر حد عل  أشخاد  تة يتجاوزون ال خاد، بشرو بًداد  ي الي ود
 .(77)العراق عام  ي(3500 أرثر من ا تمر الذي الي ودي الوجود تالشي عل 
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 جيه وقد متعددة، أ ريقي ة أموو من تنحدر عرقي ة أقلي ة هم: ةأُريقيي  أصول م  العراقيو .01
 هو من   ناك العراق، جنو   ي مختلفة أمارن اإل المي، وا توطنوا التاري  مراحو عبر بأجدادهم

 اشتق ومن ا -(اليمن مقابو العربي البحر  ي جزيرة زنجبار إل  ن بة - وزنجباري ،(النوبة بالد من نوبي
 وبعض م فانا، من هو من وهناك الزنج ، بثورة المعرو ة ثورت م خالو ال ود ب  عرف الذي ،(زنجي  ا م
 العراق. جنو   ي أخرع ومدن البمرة محا ظة  ي حالي ا( ويتررزون أثيوبيا الحبشة بالد من

ا:
ا
  البيئة حتليل ثاني

ّ
  ةالقانوني

ّ
 األقليات حلقوق ةالدستوري

  األقليات حلقوق القانوني اإلطار.1
ة ة وال يا ي ة واالقتمادي  عل  مجموعة وا عة من الحقوق المدني   م(3005لعام  ند الد تور العراقي   

ترا و الفرد  وترفو الدولة، (70)الم اواة وعدم التمييزة،  قد ند عل  الحق  ي واالجتماعي ة والثقا ي  
وبًية التمدي  ي ريان  يا ي يتبن  التمييز  ذلك، وتتخذ إجراها   اعلة لضمان ،(77)لجميع العراقيين

 رتاب أو التكفير أو التطهير الطائفي،ة أو اإل كل كيا  أو نهج يتبنى العنصريي الد تور:   حظر العنمري
 .(77) ((..وتحت أي مسمى كا  ،..أو يمجد أو يروج أو يبرر له أو يحرض أو يمهد

 :ال يا ي ة  ي المشاررة ال يا ي ة والتمتع ب ائر الحقوق لألقليا  رما ند الد تور عل  الحق     
 ونساء، حق المشاركة ُي الشؤو  العامة، والتمتع بالحقوق السياسيية، بما ُيها حق للمواطني  رجاًا   

لكل ُرد حرية :  ة الدين والعقيدة بالحق  ي حري   الد تور . وأقر(79) ((واانتخاب والترشي التصويت 
ة حسب دياناتهم أو العراقيو  أحرار ُي االتعام بأحوالهم الشخصيي   .وأن(06)((الفكر والضمير والعقيدة

المعتقد وحمايت ا اذ نم  المادة ة عل  حري   الد تور ردأرما . (02) ((مذاتبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم
 :(01)يأت( عل  ما ي42 

 :أوال: اتباع رو دين أو مذه  أحرار  ي
 .ةممار ة الشعائر الديني ة، بما  ي ا الشعائر الح يني  . أ

 .إدارة ا وقاف وشوون ا ومو  ات ا الديني ة، وينظم ذلك بقانون .  
  (التي ( 3 تحظ  هذه المواد بدعم من ند المادة .أمارن ا وحماية العبادة ةحري   الدولة ترفو ا:ثاني  

لذلك وعل  و ق ما ؛ علي ا  ي الد تور تند عل  عدم تشريع أي قانون يتعارض مع الحقوق المنمود
ة  ن تشريعا  للتأرد من تنفيذ ة، يج  عل  ال لطة التشريعي  جاه  ي الد تور العراقي، وااللتزاما  الدولي  

 .رامواحترام هذه ا ح
ة الرمسي اًلعرتاف نظام.2

ّ
 (30)للدستور وفقا بالتعددي

الد تور أشار ذ إ ة،شمو نظام االعتراف الر مي  ي ظو الد تور التعددي ة الديني ة والقومي ة والمذهبي       
 االعتراف مجاو  ي الد تور تبن وقد  ،(04)((واألديا  والمذاتب العراق بلد متعدد القوميات  إل  أن
الديني ة  ا قليا  حقوق إل  أشار إذ وقومي ة، ديني ة أقليا  بين يميز مرر  منح  با قليا  الر مي
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 كامل ويضم  العراقي ، كما الشعب لغالبيية اإلسالميية الهويية على الحفاظ الدستور تذا يضم :  بقول 
كالمسيحيي  ، واايعيديي  ، الدينيية ،  والممارسة العقيدة حريية ُي األُراد لجميع الدينيية الحقوق
 الدستور تذا يضم )) :بقوله القوميية األقليات حقوق على الدستور ونص .(07)((المندائيي  والصابئة
 واآلشوريي ، كالتركما ،والكلدا  المختلفة للقوميات اإلداريية،والسياسيية،والثقاُيية،والتعليميية الحقوق
ة التي تشير إل  بقية الرفم من ذلك،  ان ن اية المادة الد توري  عل  و  .(00)((األخرى المكونات وسائر

ة  ماه ا قليا  ال يتضمن قائمة حمري  أشارة إل  أن ما ذرر  ي الد تور من إالمرونا  تنطوي عل  
تتضمن الجماعا  التي ينبًي تو ير الحماية ل ا، بو إن ا تند عل  أن جميع المرونا  تتمتع بالحماية 

 .(07)ةة أم إثني  قليا  ديني   واه أران  أ
  األقليات حقوق على وأثرها والدولة الدين بني العالقة طبيعة.3

والقومي ة  ،والطبيعة التعددي ة الديني ة ،ةبالتعددي ة اللًوي  م( 3005لعام   اعترف الد تور العراقي     
، لرن   ي الوق    ي أرثر من موضع ا لألقليا  الديني ة والقومي ة، ومنص حقوق   ة للمجتمع العراقيوالمذهبي  

ذات  اعترف بدين ر مي للدولة  اإل الم( وتبن  مقاربة للعالقة بين الدين والدولة تلقي بظل ا عل  ضمان 
وهو ممدر  ذ ند الد تور العراقي عل  أن اإل الم دين الدولة الر مي،؛ إالتعددي ة  ي المجتمع العراق

مثو هذه  .(07) ((جوع س  قانو  يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالمعلى أا ي  رما ند أ ا ي للتشريع،
 عن امرانيا  الحجر ،  ضال   المادة تجعو من الحقوق التي منح  لألقليا  مجرد ا تثناه عل  قاعدة

 ريف يمرن تمور تشريع قانون يحمي ا قليا  ويند عل  هذه الحقوق وتجريدها من مضمون ا،  مثال  
يجوع   عل  الم اواة وعدم التمييز ضد ا قليا  الديني ة، ولرن  قد يتعارض مع ثواب  اإل الم، إذ 

ا على مجموعة حقوق األقليات غير المسلمة وغيرتا م  الفئات ة اإلسالم أ  تؤثر سلبً لمركعيي 
مام القانو ،الحق ُي المشاركة أالضعيفة،بما ُي ذلح،على سبيل المثال،حق التدي ،التعبير، والمساواة 

 .(09)((ُي شؤو  الحكم، الحق ُي المشاركة ُي عمل يختاره بنفسه،وحقوق اآلسرة وحقوق المرأة
حرام الدين أحوو إمرانية تعارض طقوس ومعتقدا  بعض ا قليا  الديني ة مع  ا يمرن طر  ت اوووأيض  

، أو حرية الفرد  ي اعتناق مذه   رري أو ديني، وبالتالي ينشأ تعارض مع ما ورد  ي  اإل المي
التي  (43 ة المعتقد بالن بة التباع رو دين أو مذه . والمادةمن الد تور التي ترفو حري  ( 42 المادة

أن المشتررا  الديني ة بين اإل الم وا ديان   ضال  عن ذلك  .ة الفرر والضمير والعقيدةرفل  لرو  رد حري  
ا لألخالق واآلدا  العامة يعرس قوا م مشتررة لم يجد مداه  ي ال ماوية ا خرع والتي تشرو عادة نظام  

لتعرس القيم المشتررة لجميع ا ديان  ي  لذا هناك اقترا  بتعديو هذه المادة ؛من الد تور( 3 المادة
وأضعف  خطوط االنق ام داخو بعض جماعا  ا قليا  من  عاليت م وتأثيرهم للوموو إل   .(76)العراق

تمثيو  يا ي  عاو مثو الررد الفيلين الذين ظ ر  عدة تعبيرا   يا ة ل م عل  شرو أحزا  أو حررا  
واحد، ونزوع  لور م التمويتي للتوزع بناه عل  محددا  أو جمعيا  لم تتأطر ضمن ج م تمثيلي 
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ورذلك الحاو بالن بة للتررمان الذين وجدوا  . ةة لألحزا  الشيعي  ة ومذهبي  ة لألحزا  الرردي  متنوعة إثني  
ة خير طريق للوموو إل  اعتراف ب م رمرون ة شيعي  ا مع مررزة ال لطة والتحالف مع أفلبي  المضي قدم  

ة ال يمرن التنازو عن ا  ي من ج ة، ويمنح م بطاقة رابحة ازاه طموحا  رردي   رأقلي ةيتجاوز الوضع 
 أما بالن بة للم يحيين، قد ظل  ا حزا  التي تمثو الطوائف .كما  ي رررو مناطق م المتنازع علي ا ال  ي  

ة بلورة رموز  يا ي  وعدم ، ة المختلفة تعيش حالة من الدوار ال يا ي و ط مراعا  ربرع الم يحي  
محاولة ( الرلدو اشوري ال رياني لذا ران تعبير الشع   ؛ موحدة للج م الم يحي داخو العملية ال يا ي ة

ا بين راثوليك وأرثوذرس ومذهبي  ، شوريين و ريان اا بين رلدان و ة متوزعة إثني  لضم جماعا  م يحي  
 .(72)ةالعراقي   ة هي ا طوو بين الجماعا وبروت تان   ي ت مية تخيلي  

ة لم يرد ذررها  ي ة وديني    قليا  قومي  ، نجد أن تمثيو ا قليا  لم يرن شامال    ي ضوه ما تقدم     
لذا أخذ أ راد  ؛ ا مثو بقية ا قليا ا ورمزي  الد تور مثو الب ائيين والرارائيين وال ود، أو ران تمثيل ا ضعيف  

 .ت دف إل  ر ع درجة  عاليت م ومشاررت م  ي الحياة العامة ةا قليا  عل  عاتق م تروين أطر مو  ي  
 املبحث الرابع

ا ،العنف اجملتمعي
ا
 أسبابه وسبل عالجه دستوري

 سبابهشكاله وأأوًلا : ماهية العنف وأ

، اا جديدة بو وخطيرة جد  أبعاد    ي التاري  المعامر أخذ  ة ، لرن ي تاري  البشري   قديمةالعنف ظاهرة      
يخلو مجتمع من المجتمعا  من العنف وأن تفاوت   ال ، ويرادي دد العديد من المجتمعا  والبشروبا  

  ناك العنف ال يا ي الذي يمار    ،ا تجليا  شديدة االختالفران للعنف دائم  و  .(71)درجات  وأشرال 
الحرام، أو العنف بمفت  مقاومة ضد ال لطة، وهناك العنف رعنمر من عنامر الحرو  أو الحرو  

وهناك العنف اإلجرامي الذي  –داخو ا  رة مثال   –، وهناك العنف  ي المحيط الشخمي  ةا هلي  
يحتو العنف ال يا ي  .(73)ة  با  شعوري   ة، وهناك العنف العفويي ت دف الحموو عل  منفعة  ردي  

ا من جان   رد أو االرراه ببعض موره أو ب ا جميع   ا تخدامالمعامر، ويقمد ب   العراقا  ي ا بارز  مران  
جو تحقيق أهداف تقع  ي أا رانوا أم جماعا  أم مو  ا  من  راد  أخرين اجماعة أو مو  ة ضد 

رها  شرو من اإل د  يعو  .(74)ه المتمثو  ي ال لطة والدولة، وبمفة خامة  ي مررز  المجاو ال يا ي
 .(77)م(3002بعد عام  العراقشراو العنف  ي أ

 ي اللًة و  .(70)ةرها  عل  ممار ة العنف والت لط واالرراه والق ر والعدواني  ا يطلق لفظ اإلعموم       
من شأن  إشاعة الذعر والرع  بين  ما المي  ان  يعني االزعا  أو الخوف والفزع ورو ة والفرر اإلالعربي  

وهو عنف مقرون وهذا ما تعرض ل  العراق وما يزاو ،  .(77)الناس بًية حمل م عل  الطاعة والخضوع

http://dem-society.com/2016/02/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8/#_ftn18
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الذي رها  إن جرائم اإلمن ا :  عديدةبخمائد  يرهاباإلالعنف تتميز جرائم و  .(77)بعنمر  رري
 رادها ال  أرثر من دولة أا ما ينتمي عمابا  رثير  من منع جماعا  من الناس، أو يتعرض ل  العراق 

ن الو ائو التي ت ت، و  مما يجعو نشاط ا شديد النفاذ والخطورة واحدة،  ي  رها  ي اقتران جرائم اإل عموا 
وت ميم  ،والمباني ،والج ور ، ةون ف الخطوط الحديدي   من شأن ا نشر الرع  والذعر راالنفجارا  العراق

وهو بذلك يمرن النظر الي  عل   .(79)ا عامة شاملةأخطار   تولد ضال  عن ان ا وبئة ا مياه الشر  ونشر 
ا و ن ا رذلك تقع تح  طائلة العقا  طبق  ؛ ة مخالفة للقانون الدولي العام  ا ي  أة  اس ان  جريمة دولي  أ

 .(76)لقوانين  ائر الدوو
 العالم   يلخد الدرتور رياض عزيز هادي  ي رتاب ة ة واالجتماعي ة والثقا ي  أما ا  با  االقتمادي      

 :(72)الثالي وحقوق اإلن ان(أ باب ا متنوعة للعنف هي
ي ت تتتتان ب   ي الحقتتتوق  التفاو   ي توزيع الثروا  والمداخيو هو عامو رئيس للعنف وترجمة لخلو الأ. 

ا مع هبوط موشرا  نف تتحرك معود  ة ، رما أن الية العاالقتمادي   وضتتاعو ي الواقع االجتماعي وا 
 .(71)ة وتدهور معدال  التوازن  ي توزيع الثروةالتنمي  
الت ميش االجتماعي واالقتمادي لقطاع من ال ران را قليا  مثال  والذي يترا ق مع تزايد الوعي  . 

ة ة والالعقالني  لي  للنزعا  االنفما مواتي ة أو الديني ة أو فيرها يودي ال  خلق ظروف ثني  بالخموميا  اإل
 العنيفة.

ال (.قد طبع  تاري   المجموعا  ال يا ي ة... قيم الالت امص  ي م تويات  المختلفة العائلة، القبيلة، . 
و يطرة  ،خر  ي االختالفوعدم قبوو اآل ،وال  ال يمنة واال تعمار ،ل  العنف الماديإد  أو ، ةالبشري  

وهذه ا  با   ي معظم ا تنطبق  .(73)قم  درجا  عدم الت امصأوهو ، منطق القوة وال يمنة والعنف 
عل  الوضع العراقي وما تخلل  من موجا  عنف ضرب  أ س المجتمع العراقي وباعد  بين مرونات  
ا عميقة تحتا  إل  وق  طويو لري تلتئم ويتعا    القومي ة، والديني ة، واإلثني ة، والطائفي ة..، وترر  جراح 

 العراقي.من ا المجتمع 
ا 

ا
ا: العنف اجملتمعي يف العراق وآليات عالجه دستوري

ا
 ثاني
 ،القوميا  ازاها طويلة ب ب  ممار ا  ا نظمة ال يا ي ة المتعاقبة عان  العراق من العنف حقب       

 عن واقع التخلف االجتماعي واالقتمادي والثقا ي  ضال   والطوائف والخموم ال يا يين، ،وا ديان
  م   ي تجذير االنق ام المجتمعي والعنف أوالتي  ، جنبيالعراقي رنتيجة لوقائع االحتالو ا للمجتمع 

وبين تلك المرونا  و لطة الدولة من ج ة أخرع. إن  شو ا نظمة  ،من ج ة االجتماعي ةبين المرونا  
العراقي وم اهمت ا  ي  ي إدارة المراع  ي المجتمع التعددي  ة(ة والجم وري   الملري   ال يا ي ة المختلفة

ا من البناه والتروين االجتماعي أدع ال  أن يرون العنف جزه   بمورة مباشرة أو فير مباشرة تأجيج 
مما عزز ، والنف ي   راد المجتمع مع  قدان رو  الت امص والقدرة عل  الحوار مع اآلخر والشك  ي النوايا
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 حل  محل ا  ،ة والواله المجتمعيالرو  الوطني   الو، واضمحوا تبداد حرام ا ، من هيمنة  لطة الدولة 
ما للد اع عن تلك التروينا  اتجاه  لطة أم تخدمة العنف ..، ةوالطائفي ة والعنمري   ، القومي ة االنتماها 

ما لل يمنة  ، .. أ رة وأقبيلة  وأطائفة، أو عشيرة أو دين،  أو ةقومي  أو  من قبو  ئة واال تحواذالدولة، وا 
 .(74)ة ا خرعالمرونا  المجتمعي  عل  

ومحاوال  ال يطرة عل   ،ةالمراعا  ال يا ي ة والفرري   للعراق رثرة ال يا ي المعامر التاري وش د       
و ائو  ع تلك الج ا ن ترون لدأو إدامة االحتفاظ ب ا بشت  و ائو القتو والتدمير دون أال لطة والحرم 

خرع أة ال يا ي ة، من ج ة وجعل  يترامو مع ال لطة لتحقيق التنمي  ،   دارة البالد ونفع المجتمع ور عتإ
، ة ة ومذهبي  وديني   ،ةوقومي  ، ة  رض التنوع ال راني نف   عل  مجمو الحياة ال يا ي ة ولون ا بألوان طائفي  

 .(77)ا بالمجتمعران  تتعمق مع الزمن وتزداد ر وخ  

ة عل  الدولة العراقي   را تقراثني  ي ثر بارز للترري  اإلأدور واضص و   ضال  عن ذلك ران هنالك     
ثني  قومي وديني وطائفي(عل  ال لطةٍ بعد إما ما ش ده العراق من تنا س ة، ال ي  طوو العقود الماضي  
قماه وت ميش لفئا  معينة عل  ح ا   ،وت جير، أ فر عن عمليا  قتو (م3002احتالو العراق عام  وا 

 العراقي ي المجتمع   عمف الطائفي ة التي ظاهرة ونزعة ما ش د المجتمع العراقير .(70)الفئا  ا خرع
 التمييزوتتخذ ،  والمذه وأد  ال  تق يم  وتمنيف  ال   رق ومذاه  متنازعة متناحرة تتخذ فطاه الدين 

ومن ا همية بمران، أن نقوو  .(77)الطائفي االنتماهالوطن الواحد عل  أ اس و بين أبناه الشع  الواحد 
عل  العراق ما نتج عن ا من قتو وت جير وضياع للثروا  وتًيي   الطائفي ة تداعيا بأن من أخطر 

 .(77)العلماه والمثقفين وت ديد التعددي ة والتنوع الديني والمجتمعي
ي توج  إعادة ميافة ا  س ا  ليم   ان بناه المجتمع والدولة  ي العراق بناه  وبناه  عل  ما تقدم،      

دارة المراع ة التي تجعو الدولة و لطات ا قادرة عل  إعادة بناه مجتمع ا والتفاعو مع  إيجابي  الد توري   ا وا 
ة التطبيق وتحوو دون تعدي الدولة أو ا مع ضمانا  حقيقية وواقعية، ترفو للنمود الد توري   ي   لمي  

ة تظ ر جلية عل  المجتمع ينتج عن ذلك التطبيق من اثار إيجابي   وما، خرع علي اة ا االطراف المجتمعي  
 والدولة.

،  واه الديباجة أو المواد الواردة  ي  م(3005 عل  الرفم من احتواه د تور جم ورية العراقو      
 ي التماعد  ي المجتمع العراقي ولم تفلص بعد،  ا تمر لضمانا  ثقا ة الالعنف، إال أن وتائر العنف 

 إلر اه،م(3002عام ا ي الذي جاه بعد يتلبي الطموحا  المرجوة من النظام ال   عل  م تويا  الإال
  س التعايش ال لمي والحوار المجتمعي  ي العراق.أ

العنف وم ببات   رال لحو مش ةالضمانا  الد تورية لثقا ة الالعنف، هو البوابة القانوني  وضع إن      
يمرن تأ ي     س نظام  يا ي ديمقراطي حقيقي .إن ذلك الأ لمي وبناه ووضع اليا  جديدة للحوار ال
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ا أم ا،  ي معظم ، أم اجتماعي  مالم يتم ادراك ماهية الالعنف وو ائل   ي مرا حة العنف  واه أران  يا ي  
تجد مران ا  ي التطبيق  ة اللذلك  ان العبرة  ي نمود د توري   ؛ا أم ران ذو طبيعة و مة أخرعثقا ي  
 ي حاو  ال ي ماتلك النمود وتطبيق ا،  احتراما يتم عل  ضوهه ا واقعي  الم تدرك ثقا ة الالعنف ادرار  م

 شو  بعدعادة بناه وتأ يس نظام ديمقراطي تعددي يحترم الحقوق والحريا  ، إالعراق ، و ي ظروف 
 ي الحق   العنف وانت اك الحقوق عماو ي إدارة المراع  ي المجتمع التعددي العراقي ورثرة ا ت ربير

حفظ ريان رو من المجتمع والدولة ه الخطوة الد توري ة م مة  ي وهذ .(79)التاريخية الماضي ة والحالي ة
ة من االنت اك ، وهي وظائف الدولة المعامرة عبر حماية حقوق اإلن ان وحريات  ا  ا ي  ، و  وتنميت ما

تحقيق العدالة ، وتخفيف المدام،وحماية ال يئة االجتماعي ة   ي : تتررز تلك الوظائفو   لطت ا ال يا ي ة
 .(96)ة العامةمن العنف الداخلي والخارجي، وتحقيق الر اهي  

والتي م(، 3005لعام    ديباجة ونمود د تور العراق عن طريق ايمرن تلم  التي دوا ع ال ن  إ      
ومحاولة وضع ، ة  ي العراق ة والمذهبي  ثني  والديني ة واإلاال تجابة لطبيعة التعددي ة القومي ة  هم ا:أمن 

ا  ي بوتقة المجتمع التعددي عن طريق احترام تلك التعددي ة وعدم تذويب ا وم رها ق ر   إلدارة س جديدة أ
ة قائمة عل  التعاون عل  قاعدة االعتراف بالتنوع ضمن الدولة وا تثماره  ي ميافة هوية وطني   الدولة،

 الشعب لغالبية اإلسالميية الهوية على الحفاظ الدستور تذا يضم )) :عل  التنا س والمراعوالتما ك 
، الدينيية والممارسة العقيدة حرية ُي األُراد لجميع الدينيية الحقوق كامل يضم  كما، العراقي

 المجتمع العراقي:الد تور ال  التعددي ة  ي  أشاررما .(92)((المندائيي  والصابئة، واايعيدي ، كالمسيحي 
الخشية من تمدد الدولة  اآلخر والم مالدا ع . و (91) ((ديا  والمذاتب..العراق بلد متعدد القوميات واأل  

وضمان تقييد  المفرط للق ر واالرراه، عمال اوهيمنت ا وممار ة  لطات ا بمورة مطلقة، والتوج  ال  ا ت
 ة اتجاه اختماما اختماما  ومالحيا  ال لطة المررزي  وتحديد ،وتشديد الرقابة علي ا، تلك ال لطا 

وتمثو ذلك  ي ، قاليم والمحا ظا  فير المنتظمة  ي اقليمة را طراف ال يا ي ة واإلداري  ومالحيا  ا 
يمارسها بااقترا،  والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ، السيادة للقانو    ة المختلفة:المواد الد توري  

عبر الوسائل  يتم تداول السلطات سلميًا،  ،(93)((ةباشر وعبر مؤسساته الدستوريي السري العام الم
تروين القوا  الم لحة ، وأشار الد تور إل  (94)((ة المنصوص عليها ُي تذا الدستورالديمقراطيي 

واخضاع ا ، هة من مرونا  الشع  العراقي بما يراعي توازن ا وتماثل ا دون تمييز أو اقمامني  ج زة ا وا 
تتدخل  داة لقمع الشعب العراقي واأتكو   وا  ة وتمارس م مة الد اع عن العراق لقيادة ال لطة المدني  

 .(97)((ُي الشؤو  السياسيية وادور لها ُي تداول السلطة
 االجتماعي أوالعنف وممار ات  ،  واه عل  المعيد ال يا ي  نمللحد  ةالضمانا  الد توري  ومن      

 : اآلتيةة شرال  را ة، يمرن ادراك تلك الضمانا  عبر النمود الد توري  أ أو
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ة  ي ممار ة ال لطة ولوي  يمنص ا الذي  تبني الد تور لنظام الحرم النيابي البرلماني( الديمقراطي.1
و ح  ، ة منبثقة عن  وي تطيع ا وو محا بت ا وترون ال يئة التنفيذي  ، رادة العامةللبرلمان الذي يمثو اإل

والحيلولة دون انحرا  ا وا تبداد رئي  ا بال لطة  ،واثارة م ووليت ا ال يا ي ة، عمال ا أومراقبة ، الثقة من ا 
 .(90)أو ممار ة العنف وانت اك الحقوق والحريا 

ورد   ي أ اس للتشريع و أ الم( وجعل  الد تور ممدر دين الدولة الر مي  اإل الد تور ان ذرر .3
حرام أحظر  ن قوانين تتعارض مع ثواب   عن طريقية ُيعد ضمانة د تور    ( ما،    ، الفقرا   أ

 ان رو من  وهرذا .(97)ة الواردة  ي الد تورة ومع الحقوق والحريا  ا  ا ي   الم، ومبادئ الديمقراطي  اإل
 ،عل  ال لم ة توردة( تتنا   مع العنف وهي مبادئ  امي   مبادئ الديمقراطي    الم( وحرام اإلأ ثواب  
 س الالعنف أوهي ، والعدالة خر ال  الم اواةاو فك الدماه، وتدعو من جان  ، وتحريم العنف، والحوار

 ة.ن اني  وجميع المبادئ اإل
مر يحوو دون أة، وهو عبر الو ائو الديمقراطي   التداوو ال لمي لل لطةالد تور اإلشارة إل  تضمن .2

ا  ا   أة أو التمرد والعميان الم لص، مما يرون راالنقالبا  الع رري   اال تياله عل  ال لطة بو ائو العنف
ة أو مرون اثني واجتماعي ة  ي ممار ة ال لطة وا تئثار  ئة أو قومي   تبعد الو ائو ال لمي  تة  ردي    نظمة

عودة دوامة العنف واالضط اد  ي  ما قد يودي إل خرع للمجتمع العراقي عل  ح ا  المرونا  ا 
 اق.العر 
رها  أو الترفير أو التط ير الطائفي، أو ة أو اإلحظر الد تور قيام رو ريان أو ن ج يتبن  العنمري  .4

 .(97)يحرض أو يم د أو يرو  أو يبرر ل 
، وذلك ة الدولة عن حمايت ا وعدم الم اس ب ارد الد تور عل  الحقوق والحريا ، وميانت ا وم وولي  .أ5

عالن ( وهي  ي معظم ا قد ند علي ا اإل46 -14 ي المواد   وو الحقوق(:الفمو ا  البا  الثاني: ي 
 ،واالجتماعي ة، ة والع دين الدوليين الخامين بالحقوق االقتمادي   م(1948 عاملالعالمي لحقوق اإلن ان 

القانون دون مام أ، والتي اشتمل  عل  الم اواة بين العراقيين م(1966  ة لعاموال يا ي ة والمدني   ،ةوالثقا ي  
ي أو أمو أو اللون أو الدين أو المذه  أو المعتقد أو الر تمييز ب ب  الجنس أو العرق أو القومي ة أو ا 

وعدم الحرمان من ا ، من والحرية رذلك حق رو  رد  ي الحياة وا  .(99)الوضع االقتمادي أو االجتماعي
ة وحرمة الم ارن ة الشخمي   ي الخمومي  وترا و الفرد لجميع العراقيين، والحق  (266)أو تقييدها

وقوميا  ومذاه    دياناتخاذها عقوبة أو ة وحظر ا قاط ا، ، وحق العراقي  ي الجن ي   ممونة
جراها  القمع والتط ير إأو ان النظام ال يا ي اتخذ بحق ا  ة معارضة للنظام ال يا ي،ومعتقدا   يا ي  

جراها  الد تور ، حق التقاضي والمعاملة العادلة  ي اإل والت جير واالضط اد. رما رفو هذا البا  من
واالدانا   ، والتحقيق ،ة  ي االعتقاوجراها  التع في  وضمان حقوق المواطنين ضد اإل، ةة واإلداري  القضائي  
 .(262)ي والتوج  واالعتقادأ ي الر  نمخالفيالأو  ةمعارضالواجراها  المحارم اال تثنائية تجاه  ، ةالقضائي  
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 وال (أ   الفقرة ، هميت ا (30 ، و(وال  أ 19جاه  ي المادتين  علي   ي هذا البا  ما التأريدما يمرن  ن  إ   
هم الضمانا  أوهو من  (261)((القضاء مستقل اسلطا  عليه لغير القانو   (نم  عل  19من المادة 
رفالة للحقوق والحريا  الواردة  ي هذا ة و يادة حرم القانون وهو ة  ي دولة المو  ا  القانوني  الديمقراطي  
، مع  ا علي ا و لطة أخرعان ا تقالو القضاه  يضمن حماية لتلك الحقوق وقد يرون حار    البا  ، إذ

ا ل ا دون ممار ة العنف ال يا ي ة مما يشرو تقييد  ة( للرقابة عل  ال يئة التنفيذي  البرلمان  ال يئة التشريعي  
ضمن  حق المشاررة  ي الشوون العامة والتمتع بالحقوق   أن ا (30ما المادة أ  . ةآر بأشرال أو العنف 

ة حد ررائز العملي  أ، وهو   ون اه  رجاال   للمواطنينال يا ي ة ،بما  ي ا حق التموي  واالنتخا  والترشيص 
وممار ت ا من وعدم احترار ال لطة ال يا ي ة ، والمشاررة ال يا ي ة الوا عة ، ة وحرم الشع  الديمقراطي  

ومن ثم تضمن الم اواة وتف ص للجميع حق ، ة معينة ة أو دين أو حز  أو عقيدة  يا ي  قبو  ئة أو قومي  
 الي  العنف والتمرد والثورة أ عماودارة ال لطة ويحوو دون توج  هذه العنامر والمرونا  ال  ا تإ

ا للمجتمع ة  يو ر ذلك ا تقرار  والفرري   ،والديني ة، ا عن التعددي ة ال يا ي ةيض  أويعبر  ،لحرمان ا من المشاررة
 .(263)ة للمراع  ي المجتمع التعددي العراقيدارة ناجحة و لمي  ا  والدولة و 

سرة شكال العنو والتعسو ُي األأتمنع كل  :  موضوع العنف ومعالجت   الد تور عل  رما أرد     
عنف الممار ا  ل لو  عالجي أوجاه ر، ة همي  مر  ي فاية ا أوهو . (264)((والمدرسة والمجتمع

جراه وقائي إذ يجعو الدولة م وولة عبر إا يض  أ رة والمدر ة والمجتمع ، وهو ة عل  معيد ا مجتمعي  ال
ا  رة مرور  والتي تبدأ من ا ، ة  ي منع مظاهر العنف وممار ات  ج زت ا الرقابي  أة و جراهات ا القانوني  إ

ا ربيرة ا وي تلزم ج ود  راتيجية بعيدة المدع  ي القضاه عل  العنف تدريجي  ت بالمدر ة ثم المجتمع وهي ا
 ة .تبذو من قبو الدولة ومرونا  المجتمع ومو  ات  وهيئات  المدني  

ة التي تضمن   ي هم الضمانا  الد توري  أان ما جاه  ي  الفمو الثاني(: الحريا (: هو من رذلك      
والتي   ح  المجاو لممار ة الحريا  ،  ة الالعنف  ي المجتمع والدولة ا لثقاريد  أمحتواها وجوهرها ت

يمارس دوره  ي بناه دولة المو  ا   أني مواطن، وبدون تمييز، أي تطيع  عن طريق االمختلفة والتي 
ة و يادة حرم القانون ويضمن حقوق  وحريات  المختلفة  يحوو دون اتخاذه م ارا  معارضة القانوني  

را ة. لقد  بأشرال ا عدم اللجوه للعنف أو يحمي  من ممار ة العنف يض  أويضمن ، الدولة للمجتمع و 
بموج  قرار  الإحد أو التحقيق مع  أتضمن الفمو، حرية اإلن ان وررامت  ممونة، وعدم جواز توقيف 

نواع التعذي  أ، رما حرم  جميع  ة لل لطةة والقضائي  داري  ة اإلقضائي، لحمايت  من االجراها  التع في  
ا، حماية الفرد ورده  ابق  أ لما ا، ارماال  يض  أة، ولعو الد تور رفو ن اني  النف ي والج دي والمعاملة فير اإل

 اس العنف الممارس من قبو الدولة اتجاه مرونا  أمن االرراه الفرري وال يا ي والديني، والذي ران 
واالتجار  ،وتجارة العبيد  الرقيق(، ة والعبودي  ،خرة( الشع  العراقي .  ضال  عن تحريم العمو الق ري  ال 

  .(267)بالررامة تحطة و ن اني  والمعاملة فير اإل لالضط ادوهي مظاهر بشعة  ،طفاو وبالجنسبالن اه وا 
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 عن طريق( 27ة الواردة  ي المادة  خر ، نجد ان الد تور ورمعالجة للظواهر ال لبي  امن جان       
حريا  التعبير عن الرأي برو ، و  واآلدا يخو بالنظام العام  خالل  رفالة الدولة وبما الومن ، تحريم ا 

 (260)وحرية االجتماع والتظاهر ال لمي عالم والنشر،الو ائو، وحرية المحا ة والطباعة واالعالن واإل

ة ح   الشخمي  حوال م أحرار  ي االلتزام بأوالعراقيون ، (267)حرية االتماال  والمرا ال   ضال  عن
ا طالما ان الد تور ا مجتمعي  ا وا تقرار  . ان هذه الحريا  تو ر اطمئنان  (267)ديانات م ومذاهب م أو اختيارات م

 وقواعده والدولة ومو  ات ا ترفو حمايت ا وااللتزام ب ا وعدم خرق ا أو انت ار ا.
حرية الفرد  ي الفرر والضمير  بايرادرمو تلك الحريا  ألم يتوقف الد تور عند هذا الحد ، بو      

وحرد الدولة عل  تعزيز دور ، (226) وحرية التنقو وال فر وال رن داخو العراق وخارج،(269)والعقيدة
هداف المشروعة ة لتحقيق ا ودعم ا وتطويرها بما ين جم مع الو ائو ال لمي   مو  ا  المجتمع المدني

 س النظام الديمقراطي بما يضمن أوتر ي  ،ي العامأورقابة الر ،  وهي و ائو لتعزيز الحرم المدني(222)ل ا
تقييد الحقوق والحريا   الد تور حظر  قدخر، اة. من جان  التنفيذي    لطةعماو الأرقابة شعبية عل  

الحرية وهي ضمانة لممار ة تلك الحقوق  وأيمس ذلك جوهر الحق  ن الأبقانون عل   الإ  ي الواردة 
  .(221)م ميا  وضرورا  تحددها ال لطة ال يا ي ةأية ة تح  وامر تنفيذي  أتقييدها بقرارا  و والحريا  دون 

وهي الو ائو التي قررها الد تور  ة الالعنف : اآلليا  الد تورية لضمانا  ثقا ضال  عن ذلك  أن      
  الدولة را ة ومن لوضع تلك الضمانا  موضع التطبيق وترفو ل ا االحترام وااللتزام ب ا من قبو هيئا

 ان  البد  الية الفمو بين ال لطا  لضمان الرقابة المتبادلة وتحديد وتقييد  لطا  الدولة، هذه اآلليا :
ة ة والتنفيذيي م  السلطات التشريعيي  ة ،تتكو  السلطات ااتحاديي    من اعتماد مبدأ الفمو بين ال لطا :

 .(223) ((ساس الفصل بي  السلطاتأة ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على والقضائيي 
رد  أوهي المرون الرئيس من مرونا   لطة الدولة، وهي ال لطة القضائية التي  اآللية القضائية:رذلك 

 لطان علي م  ي قضائ م  عل  ان القضاة م تقلون ال(88رد  المادة أ(رما 87عل  ا تقالليت ا المادة  
ن ضمان ا تقالو القضاه ، وا   ي القضاه أو  ي شوون العدالة لًير القانون وال يجوز  ية  لطة التدخو

مما يعطي ل ذه  وتأثيرهاة وتدخالت ا والقضاة وضمان عدم خضوع تلك ال لطة ل يمنة ال يئة التنفيذي  
رما  .(224)ة وال يئا  والمو  ا  التابعة ل ماوالتنفيذي   ةال لطة القدرة عل  الرقابة عل  ال يئتين التشريعي  

، وبدو   نحائه كاُةأا ُي على ُي العراق ويكو  ملعمً سمى واألالقانو  األ أشار بأن : د تور ان ال
ة م مة لعدم انحراف  لطا  الدولة وتجاوزها عل  الحقوق ذلك يعد الية د توري  و . (227)((استثناء

 لثقا ة الالعنف.ا ويضمن تر يخ   ،  رادهأوتحوو دون ممار ة العنف ال يا ي ضد المجتمع و ، والحريا  
وهي هيئا  ند عل  تروين ا وانشاهها الد تور  ي  الية ال يئا  الم تقلة:رما بين الد تور      
وهيئة  ، ، والمفوضية العليا الم تقلة لالنتخابا  برزها المفوضية العليا لحقوق اإلن انأو  (103المادة 

هذه ال يئا  تضمن . (220)المنتظمة  ي اقليمالنزاهة وهيئة عامة لضمان حقوق االقاليم والمحا ظا  فير 
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وتضمن انتخابا  حرة  ليمة لنظام  يا ي ديمقراطي تعددي ، وتضمن مرا حة الف اد، حقوق اإلن ان
قاليم والمحا ظا  التي لم تنتظم  ي اقليم  عن ضمان حقوق ا ،  ضال   للتداوو ال لمي لل لطة رأ اس

 دو للثروا  وال لطة.وحقوق مواطني ا بما يضمن التقا م العا
 
ّ
:فاعلية الضمانات الدستوري  ثرها يف اشاعة وترسيخ ثقافة الالعنف يف العراق أة وثالثاا

ة لتبني ثقا ة الالعنف  ي الضمانا  الد توري   تأريدعل  الرفم من  عي المشرع الد توري  ي      
متفاعال  مع الوقائع  والثقا ي  ي العراق،ن الواقع ال يا ي واالجتماعي أال إ ،م(3005لعام  د تور العراق

نتج  ، وما ةة وفير العربي  القوع االقليمية العربي   ال وتدخ، مريري ة التي ت ب   ي ا االحتالو ا ال لبي  
مع ازدياد ن بة الف اد ،را ة  بأشرال العنف  روتأثيوازدياد  ، منيأعن ذلك من عدم ا تقرار  يا ي و 

ة تلك الضمانا   ي اطار و اعلي   تأثيربق  أرها ، رو ذلك لخاليا وتنظيما  العنف واإلا داري، وانتشار  اإل
ة تبق  دون م توع الطمو  مادام  ضيق وضئيو، إذ ان تلك الضمانا  المج دة  ي النمود الد توري  

يا ي ة رادة ال هداف التي ت ع  ال  تحقيق ا، وطالما ران  اإلهناك عوامو تعمو بالضد من الًايا  وا 
وبذلك  ضئيال  ثرها يبق  أالتي يتوقف علي ا انجازها وتحقيق ا أو تطبيق ا مترددة ومشتتة، وضعيفة،  ان 

ة دوا  التي يلق  علي ا م وولي  ة ذات ا ، وانما  ي ا  ان العي  والقمور ليس  ي النمود الد توري  
 . بالواقع ال يا ي الداخلي والدولي تتأثرا ما تنفيذها، وهي فالب  

ن ا لم تحد من تزايد موجة ووتائر أال إة ، النتائج االيجابية لتلك الضمانا  الد توري   من رفموعل  ال      
وران طابع  ، ا للعنف ، وبالتالي لم ترن تلك الضمانا  عالج  م(3002عام  العنف  ي العراق منذ

بين القوع ال يا ي ة  الف ماوضاع االحتالو والنظام ال يا ي الجديد الذي ران موضع خأ يا ي ب ب  
والتي طالب  بحق ا بعد التًيير  ي ال لطة ، ة ثني  التي مثل   ي جوهرها التروينا  الديني ة والقومي ة واإل

 وتوزيع الثروا  وتعويض خ ائرها واالضرار التي لحق  بمناطق ا.
ة والمنظما  جنبي  ة وا بي  در العر اة والممبين الممادر الحرومي   رقام ضحايا العنف ماأاختلف        
ي لة ععلن الناطق با م الحرومة العراقي  أفي الجان  الحرومي،  قد   عالم الدولي.ة وممادر اإلالحقوقي  

 م(3011رانون ا وو 21 وحت م( 3004ني ان  5 ن عدد ضحايا العنف  ي العراق منذأالدباي  ي بيان 
اجمالي عدد الضحايا الذين  رقام تمثون هذه ا أا، وذرر جريح  ( 329122 ا وش يد  ( 69162 قد بلغ

عل  عدد للش داه  ي العراق أن أشار ال  أو ، عماو الع رريةرها  والعنف وا عماو اإلأ قطوا نتيجة 
ش د العراق  ي هذا العام ذروة  إذ ؛ اجريح  (129239 ا وش يد  (31529 حيي بلغ م(3006 ران عام

  ي مدينة  امراه .  ع(مامين الع رريينثر تفجير ضريص اإلأالعنف الطائفي 
عداد أخرع لضحايا العنف أورده المتحدي با م الحرومة مع أيناقض العدد االجمالي للضحايا الذي      

وزارة حقوق اإلن ان  ت ة .  في تقرير ر مي نشر جنبي  أة أخرع و ن قدمت ا ممادر حرومي  أ ي العراق  بق 
 عماو العنف بين عاميأا نتيجة شخم   (85194  تحدث  عن مقتو م(3009شرين ا ووت  ة  يالعراقي  
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،  مدني والباقون من الع رريين (62000 مريري قتو نحووبح   الجيش ا ،  م(3008و 3004 
بلغ  ا مريري ن عدد القتل  منذ بداية الًزوأبم( 3010  اد  وثائق نشرها موقع ويربليرس عام أو 
ة  ي الحقوقي   IRAG BODY COUNT (IBD)ما الموقع االلرتروني لجماعة أ .(227) (109000 

ن حميلة ضحايا العنف  ي العراق المحمورة أبم( 3013رانون الثاني بريطانيا  ي تقرير ل ا مدر  ي
ة حمائي  إشار   ي أو ، ا لف  أ(115.485ا و لف  أ(105.733بين   قد تتراو  ما م(3011و 3002 بين ما

 -3002 ني ان للمدة منا ازداد   ي ا وتائر العنف ترارمي   ش ر معينةأللقتل   ي حر  العراق ح   
 -3002( ضحايا العنف  ي العراق  ي المدة من  3ويبين الجدوو اآلتي رقم .(227) (م3013رانون الثاني

 م(.3013
 (م3013-3002 العراق  ي العنف ضحايا(3 رقم جدوو

 عل  للضحاياالحد ا  للضحايا الحد ا دن  التاري 
 1174 996 م3002ني ان  9

 7798 6087 م3002 ا  10
 10769 8918 م3004ني ان  35
 12806 11797 م3004يلوو أ 13
 18510 16321 م3005اذار  13

 20862 37254 م3005رانون ا وو 6

 42140 28735 م3006حزيران  38
 48242 42546 م3006 تشرين ا وو 3

 62431 57483 م3007 اذار 1
 74752 68247 م3007ا   5

 90897 82226 م3008 يارأ 3

 107594 98585 م3010تشرين ا وو  34
 114360 104594 م3011رانون الثاني  13

ما عدد أ من العدد الرلي من المدنيين، (%79 نأل  إعداد ضحايا العنف يشير أن تفميو إ     
( من العراقيين 138(من م  150ومن المحفيين ، (1400افتيال ا  قد بلغ  ة التي تمالرفاها  العلمي  

ربعة ونمف مليون يتيم ، أخلف    ان ارنتيجة لحوادي العنف والقتو ، و  خرون من جن يا  مختلفةواآل
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 نأا يض  أرقام تبين ا ، و أو حماية أو بي   مأوعيعيش من م نمف مليون  ي الشوارع من دون 
(جراه 27992( بينما قتو  م3011-3002  قد لقوا حتف م جراه اطالق النار ما بينا مدني   (60963 

طفاو بلغ عدد ا و  ة.( بوا طة هجما  جوي  5691قتو   جرعة، و متفجرا  تضم ال جما  االنتحاري  
ا  قد ران  رثر ا ت دا   ما المجموعة ا ،أ(2911 مدةبنفس ال ( نة 18 المقتولين  ي العراق تح   ن

عدد المدنيين الذين لقوا حتف م بوا طة هجما  . وران رجو شرطة (8991  قتو ؛ إذةالعراقي   الشرطة
      (. 1301طفاو من جراه تلك ال جما  وبلغ عدد الضحايا من ا ، ( 14718  ا مريري قوا  االحتالو

  ران  عامي ريا مري ربر عدد من الضحايا ب ب  قوا  االحتالوأما أرثر الفترا  التي ش د  أ      
إذ ش د ممرع أرثر من نمف الضحايا المدنيين عق  الًزو وحمار الفلوجة ؛  م(3004و3002 

 م(3002  ابيع من الًزو والتي حمل  ا م  المدمة والرع ( عامأوو ثالثة أوش د  ،  م(3004 عام
مع ( 6716باجمالي ( ضحية 219ربر من  قوط الضحايا من المدنيين وبلغ المعدو اليومي العدد ا 

مريري جور  ا مع اعالن الرئيس ا ( ضحية تزامن  7431ل  إة ومل  الخ ائر العراقي  و  ،ني ان 9يوم 
ة  قد بلً  ما االعاقا  الج دي  أ .م(3002  يار عامش ر أدبليو بوش انجاز الم مة  ي ا وو من 

( 68-48ن ضمن هذه االعاقا   م ،ةعاقة ح   تقديرا  فير ر مية لوزارة المحة العراقي  إالمليون 
من  (%80 طفاو، بينمالًام ، قرابة الربع من م من ا أطرا  م ب ب  انفجار أحد ألف شخد خ روا أ

ا مخيفة الي ت ان ب ا رقام  أعماو العنف أ نة. رذلك خلف  ( 39و15 عمارهم بينألًام تتراو  ضحايا ا 
ابق اللواه عبد الرريم خلف لت ال فير( ان معظم م من مفقودين ومًيبين، يشير قائد عمليا  بًداد ال 

ة حمائيا  الر مي  ، قرابة النمف مليون بح   اإل ة ي المقابر الجماعي   مود ن  متم  تمفيت الذين 
عن ان عدد الم جرين   ضال   .(229)حمر الدولي واللجنة الدولية لشوون الالجئينحمائيا  الملي  ا ا  و 

مم المتحدة لشوون الالجئين يقابل م قرابة المليون المليونين، بح   مفوضية ا  زاد عل ال  الخار  
ا بح   الممدر ذات . را ق ذلك تخلف ثقا ي وعلمي للمجتمع العراقي،  قد ونمف المليون م جر داخلي  

 ضحايا ( أعداد1. ويبين الشرو اآلتي رقم (216)ح   منظمة اليون رو%( ب30  ة التمي  تعد  ن بة ا 
  .(212) (م3011-م3002  من للمدة العراق  ي العنف

   (211) م(3022-م3002( أعداد ضحايا العنف  ي العراق  2شرو رقم ال
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ا ة لثقا ة الالعنف  ي العراق لم تضع حد  يدو داللة واضحة ان الضمانا  الد توري   ما تقدم ذرره، ن  إ     
ال ي ما أن الحرم  ي العراق بعد طرا  ، أران شرل  وج ت  و  اي  ألممار ة العنف ولم تحوو مجرع المراع ، 

 ، ةة ومناطقي  واثني   ، ةوديني  ، ة  س محاممة قومي  أبدأ بتشريو  مجلس الحرم( عل   م(3002عام 
 قادرة عل  وضع ال لطا  العراقي ة ولم ترن ة،ة والحروما  التالي  وا تمر   يما بعد  ي المجالس النيابي  

ة دون   عل  النمود الد توري  أواتر ، المراع  ي المجتمع التعددي العراقي إلدارةاضحة ة و ا تراتيجي  
أرض الواقع، عل  الرفم من انتقاد معظم  ئا   أو تطبيق ا  ية لنقل ا رادة ال يا ي ة الحقيقي  تو ر اإل

حقيقي ة  ي مختلف  الشع  العراقي ومرجعيات  و ي مقدمت م المرجعي ة الديني ة العليا لما يجري من مأ اة
 . جوان  الحياة، وتفشي الف اد بمختلف أنواع   ي مفامو الدولة وأفل  مو  ات ا 

 اخلامتة
 هم ا :أ من ل  مجموعة من اال تنتاجا إ بحيتومو ال

ديان والمذاه ، التي امتزج  ا نتيجة ضم  عدد من القوميا  وا ثني  إعد العراق من الدوو المتنوعة يُ . 1
مما مماهرة الف ال نين، ونشأ  بين م أوامر ا خوة و رض العراق منذ اآلأبين ا وتعايش  عل    يما

 .والحرو  زما جعلت م متوحدين  ي المحن وا 
 واتخاذ وتف م  ، محيص بشرو االجتماعي واقعنا قراهة علينا يوج  العراقي ة ال وي ة عل  الحفاظ . إن  3

ا التعددي ة اآلخر  مع وتتعامو واحدة ، تقبو وطني ة مظلة تح  االجتماعي التعدد عل  تحا ظ وقيم ا ن ج 
 قيم محو المتبادو واالحترام التقبو قيم عن طريق احالو الوطني ة الدائرة  ي داخو وتعطي  حيز ا مقبوال  

 . ا حادي والن ج التعم 

ثني رورقة للوموو ال  هذا التعدد اإل عمو، وقد ا ت اثر التنوع االثنوفرا ي  ي ا تقرار العراق حديث  أ .2
تحوو ال   و مذهبيأو ديني أتنا س  يا ي محض مًلف بًالف قومي ،  ضال  عن ظ ور  دة الحرم 

 .م(3002ازداد  حدت  بعد عام ( ..ةة ومذهبي  ة وديني  بين مرونا  الشع  العراقي قومي   يثنإمراع 
عل  و ق ثني  ي العراق ة( عمل  عل  إذراه التنا س اإلة ودولي  ة  اقليمي  ة وخارجي  هناك عوامو داخلي  . 4
 ن من ج وطني بعيد عن انتماه ا حزا تبلور لحد اآليلم ..، و و المذه أ س القومي ة والديانة والطائفة أ

 .والرتو ال يا ي ة التي تعمو و ق القومي ة والدين والطائفة
ثني، وخلق   جوة  ي الثقة بين ي  ررة التنا س اإلة عند المجتمع العراقرر   قوا  االحتالو ا مريري  .5
و أة بوجود خطر عل  قومي   المظللةة وتحذيرات ا عمال ا التخريبي  أبيانات ا و  عن طريقبناه المجتمع الواحد أ

 .مما أشعو نار الفتنة بين أبناه البلد الواحد خر ،و مذه  من الطرف اآلأطائفة 
قدرة النمود  إال أنة لثقا ة الالعنف  ي العراق ، الضمانا  الد توري   . عل  الرفم من اعطاه6

رادة ا  ال لطة ال يا ي ة و  بارادةة المتضمنة لضمانا  الالعنف عل  الفعو الموثر تبق  مرهونة الد توري  
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نظيم ة وومول ا ال  تة القانوني  المجتمع حينما يمو الطر ان ال  نقطة التحوو االيجابي واتخاذ العقالني  
ة  واه  ي الو ائو ال لمي   عماووا ت،  حرم المو  ا  و يادة حرم القانونللمجتمع والدولة قائم عل  

دارة المراع  ي مجتمع تعددي رالمجتمع العراقي بما إ عن  ضال  ، م توزيع الثروا  أ تداوو ال لطة
ة ، تشعر جميع ة وعلمي  تمادي  ة واقة شاملة  يا ي  تنمي  عن طريق ة  ا ي  ن ان وحريات  ا يضمن حقوق اإل
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