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 جوهىريت العراق

 وزارة التعلين العلي والبحث العلوي

 جاهعت ديالى

 كليت القانىى والعلىم السياسيت
 

 احلديثت حقىق االقلياث واالثنياث يف الدولت العراقيت 

 حبث قدهتهُ الطالبت )شهد عيضى محد (

 اىل جملش كليت القاًىى والعلىم الضياصيت /قضن العلىم الضياصيت

 وهى جزء هي هتطلباث ًيل شهادة البكلىريىس يف العلىم الضياصيت

 شرافأب

 د.حضي تركي عوري
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ن َذَكٍر ﴿ ا َخَلْقَناُكم مِّ اُس إِنَّ َها النَّ َيا أَيُّ

وًبا َوَقَباِئَل َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشعُ 

ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاَّ

َ َعلِيٌم َخِبير  ﴾َّللاَّ

 

 صدق اهلل العظيم 

 
 (31) سورج احلجزاخ االٌح   
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 إىل هي ٌسعذ قليب تلقٍاىا 

 إىل روضح احلة اليت ذنثد أسكى األسىار

 أهً

 إىل رهش الزجولح والرضحٍح 

 إىل هي دفعين إىل العلن وتو اسداد افرخار

 أتً

 إىل هي ىن اقزب أيلّ هي روحً

 إىل هي شاركين حضي أالم وهبن اسروذ عشذً وإصزاري

 اخوذً

وشاركين مهوهًإىل هي آًسين يف دراسيت   

 ذذكاراً وذقذٌزاً

 أصذقائً

 إىل ىذه الصزح العلوً الفيت واجلثار

 كلٍح القاًوى و العلوم السٍاسٍح 
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 شكر و تقدير

الحمد هلل والشكر لربي خالقي الباري عز وجل الذي نور قلبي وعقلي للعلم والمعرفة و وفقني     
ألكماؿ دراستي وعلى النبي األمي سيد الكائنات محمد )صلى اهلل عليو وسلم ( وآلو الطيبين 

َأْوزِْعِني َأْف َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي َربِّ  ﴿وصحابتو الغر الميامين وبعد امتثااًل لقولو سبحانو وتعالى

 ﴾نَأنْػَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَل َصاِلًحا تَػْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَؾ الصَّاِلِحي
والعلـو  (. ال يسعني إال أف اتقدـ بخالص الشكر والتقدير الى كلية القانوف 99)سورة النمل االية 

السياسية فسم العلـو السياسية و أود أف أقدـ خالص شكري وتقديري وأمتناني الى مشرفي ) 
لي من نصائح وتوجيهات وكذلك أتقدـ بالشكر د.حسن تركي عمير ( الذي كاف دعمًا وسندًا 

الجزيل الى كل أساتذتي في قسم العلـو السياسية ىذا القسم المعطاه ىذا القسم الذي طالما  
اف صرحًا زاخرًا بالعلم والمحبة لطالما كاف مدعاة للحب والتقدير وكاف مثمرًا من خالؿ علميتو ك

الكبيرة ، كل الشكر واالمتناف الى رئيس قسم العلـو السياسية : ـ.د رائد صالح علي ، على 
جهوده المبذولة في سبيل تطوير الواقع العلمي للقسم والكلية ، كما اتقدـ بخالص شكري 

ديري الى االستاذ المبدع : ـ.د. سامي احمد صالح ، لجهوده المبذولة في ارشادي الى امور وتق
عدة في ىذا البحث كما ال انسى من الشكر و االمتناف اف اشكر اخوتي واحبائي و زمالئي في 
قسم العلـو السياسية المرحلة الرابعة الذين كانوا سندًا و مرشدًا لي في صياغة ىذا البحث تلك 

..وكذلك اشكر لشموع المضيئة التي كانت وال زالت نورًا يشع في قسم العلـو السياسية ا
صديقتي وحبيبتي )حنين ىادي رشيد( التي وقفت الى جانبي وشاركتني في كل افراحي واحزاني 

. تحية احتراـ وتقدير لكم كما اني ال انسى امي واخوتي التي لطالما كانوا السند ربي يحفظها لي
لمسيرتي العلمية واخص بالذكر منهم اخي مرواف الذي ساندني و وقف بجانبي في كل  الواعظ

 ىذه المحن والظروؼ التي مريت بها ربي يحفظُو .) وشكراً شكراً لكم (. 
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 قائمة اتويات

 الصفحة  العنواف  ت

 1 املقدمة 9

 2 االمهية واملشكلة  2

 3 اهداف واملنهجية  3

 4 اهليكلية  4

 (11-5) املبحث األول  5

 (11-12) املبحث الثاين  6

 (23-11) املبحث الثالث  7

 24 اخلامتة  8

 (21-25) قائمة املصادر  9
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 المقدمة 

مصطلح يمكن أف يأخذ اكثر من معنى حسب  –األقلية كجماعة داخل المجتمع األنساني      
المجاؿ أو التخصص الذي يتناولُو سواء كاف ىذا المجاؿ قانونياً أو سياسيًا أو أجتماعياً ... ورغم 
أف األقلية مصطلح قديم إال أنُو يتأثر بنوع الدراسة فقد أثار الجدؿ و األىتماـ بهذا المصطلح 

انية من االقليات واقعيًا على سطح حياة كثير من وسط العديد من المهتمين بالقضايا األنس
المجتمعات وبالذات الدوؿ الحديثة االستقالؿ ألنها مرتبطة بالوحدة الوطنية وكياف الدوؿ 
الجديدة وىذه المشكلة تخفي داخلها صراعات حقيقية أخرى مثل الصراعات الطبقية او 

عرقية أو أثنية خلق اهلل الناس مختلفين االجتماعية واالقتصادية والمختلفة التي تظهر كصراعات 
وما كاف  "أثنيًا واجتماعيًا وثقافيًا ولغويًا ولكنهم في االساس امة واحدة كما جاء في القرأف الكريم 

فأختلفوا ولوال كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيو يختلفوف " الناس إأل أمة واحدة 
نسانية حيث يمكن القوؿ بأف كل االمم بها اقليات أو فأختالفهم على تعدادُه ال يلغي الوحدة األ

جماعات وىذه األقليات او الجماعات متعددة و متميزة الواحدة عن االخرى سواء كانت ىذه 
األقليات أجتماعية أـ مهنية أـ جغرافية وىي ليست دائمة على المستوى ذاتُو من القوى أو من 

 من التطور االجتماعي والثقافي . النفوذ الى السلطة وال على المستوى ذاتو 
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 أىمية البحث

أف موضوع حقوؽ األقليات أصبح قضية تتولى عناية أكبر وتأتي أىمية البحث ىذا من حقيقة     
اننا اذا ما أمعنا النظر في كتب السوسيولوجية ) علم االجتماع ( نجد ا ناي دراسة بعناويين خاصة 

وربما   مثل أقليات أو مجموعات انثولوجية و بالتاكيد فأف ذلك لم يأتي اعتباطًا بل لُو ما يبررهُ 
الضعانات الدولية التي تمثل في شكل دراسات للمنظمات الدولية أو كانت كل الحلوؿ 

االتفاقيات غير فاعلة في حماية األقليات أذ بقيت العديد من األقليات مضطهدة في بعض بقاع 
العالم إأل أف ىذا ال ينفي بعض الحلوؿ قد قدمت وفقًا للقانوف واالمم المتحدة حققت نتائج 

 ابية كحالة كوردستاف العراؽ .ايج

 

 

 

 مشكلة البحث

    

بما اننا نعيش في عالم يحتوي ما يقارب عشرة الف جماعة متميزة من ضمنها الجماعات     
( دولة وكونها جميعًا 233) أمة ( موزعة على ما يقارب ) 5333 -3333األثنية و وجود مابين 

ئص مشتركة . حيث تبرز مشكلة البحث من مجتمعات لها ىوية مشتركة نابعة من مجموعة خصا
والفترات التي  9929خالؿ كيف كانت حقوؽ األقليات في الدولة العراقية منذ تأسيسها عاـ 

 تلتها وسوؼ احاوؿ اف احل ىذه المشكلة ضمن المباحث التي تحدثت عنها . 
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 أىداؼ البحث

 

 يهدؼ البحث الى :   

وبشكل فعاؿ في تطوير الحياة األقتصادية أف األقليات الدينية في العراؽ ساىمت  (9
 واألجتماعية والسياسية .

حوؿ كيفية تحسين الحماية لجميع األقليات وتعزيز حقوقهم األقتصادية واالجتماعية  (2
 والسياسية والثقافية في العراؽ .

 

 
 

 منهجية البحث
   

 -من أجل الوصوؿ الى ىدؼ البحث لذا تطلب من الباحث أستخداـ عدة مناىج :       
أستعملنا ىذا المنهج للحصوؿ على انواع من المعرفة عن طرؽ الماضي  -المنهج التأريخي : (9

من خالؿ أستعراض بعض الحقوؽ لألقليات واألثنيات الحاضرة والسابقة من خالؿ األطالع 
 اث ودراسات لها عالقة بالبحث . على ماىو متوفر من ابح

حيث تم استخداـ المنهج الوصفي وذلك لوصف حقوؽ األقليات  -المنهج الوصفي :  (2
 واألثنيات وبما يتطلب من أقرار الحقوؽ لتلك األقليات والقوميات في مجتمعنا .
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 ىيكلية البحث

 

فظاًل عن المقدمة على ثالث ينطلق منها البحث ستوزع الهيكلية في ضوء االشكالية الذي       
مباحث وخاتمة سيتناوؿ المبحث األوؿ ) مفهـو حقوؽ األقليات و أألثنيات في العهد الملكي ( 
قد قسم الى مطلبين يتناوؿ المطلب األوؿ ) مفهـو الحق والمفاىم ذات الصلة ( أما المطلب 

الثاني ) حقوؽ األقليات في الثاني ) حقوؽ األقليات في العراؽ في العهد الملكي ( أما المبحث 
الدساتير المؤقتة ( قسم الى مطلبين المطلب األوؿ ) حقوؽ األقليات و أألثنيات في العهد 

( أما  2334الجمهوري ( أما المطلب الثاني ) حقوؽ األقليات في قانوف ادارة الدولة لعاـ 
دي ( قسم الى مطلبين المبحث الثالث ) حقوؽ األقليات واألثنيات في العهد الجمهوري األتحا

( أما المطلب الثاني )  2335المطلب األوؿ ) حقوؽ األقليات واألثنيات في دستور عاـ 
 الضمانات الدستورية والقانونية لحقوؽ األقليات واألثنيات (.
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 المطلب األوؿ 

 مفهـو الحق والمفاىيم ذات الصلة 

 مفهـو الحق التعريف بو لغة واصطالحاً 

 لغة :الحق 

من وبمعنى الصدؽ كقولو النبي صلى اهلل عليو وسلم : "  (9)الحق نقيض الباطل وجمعُو حقوؽ     
، أي أف الرؤيا ىنا صادقة وليست باطلة و وردت بمعنى الحظ والنصيب  (2)" رأني فقد رأى احلق

 (3)والحق وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة والقانوف ىو الذي يقرر ىذه المصلحة .

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لساف العرب ، لفظو حقق.أبن منظور ،  (9)
 .6996صحيح البخاري ، كتاب التعبير  (2)
(3)

محمد حسن فتح الباب محمد ، الحقوؽ السياسية لألقليات في الفقو األسالمي والنظم  
 . 953، ص 2336الدستورية المعاصرة ، دار النهضة العربية للنشر ،
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 :الحق أصطالحاً 

أي  (9)بمعنى الثبوت والوجوب في قولو تعالى " لقد حق القوؿ على أكثرىم فهم ال يؤمنوف "     
ثبت و وجب عليهم ويطلق على الحقوؽ المالية في قولو تعالى " والذين في أموالهم حق للسائل 

والحق اصطالح قانوني يعني  (3)والحق بأنو أختصاص فيما يقصد لو شرعًا  ( 2)والمحرـو " 
ة أو القدرة التي يقررىا القانوف لشخص ويكوف لو بمقتضاىا ميزة القياـ بعمل معين وأىم ما السلط

يميز الحقوؽ انها قدرة على عمل شيء والحماية القانونية التي تكفل احتراـ وحماية ىذه القدرة 
في مواجهو الغير فكل حق يقابلو واجب يفرضو القانوف على كل األشخاص والحقوؽ على أنواع 

االنتخابات وحق الترشيح وحقوؽ خاصة والحقوؽ المالية التي تقررىا قواعد ياسة مثل حقوؽ س
 (4)المعامالت .

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( . 4القرآف الكريم ، سورة يونس ، اآلية ) (9)
 ( . 24القرآف الكريم ، سورة المعراج ، اآلية ) (2)
 . 953ذكره ، صمحمد حسن فتح الباب محمد ، مصدر سبق  (3)
(4)

عبد الوىاب الكيالي ، الموسوعة السياسية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة الرابعة  
 .553، ص  2339، 
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 األقلية لغة :

أف القلة خالؼ الكثرة والقل خالؼ الكثر وقد قل يقل قلة وقاًل فهو قليل وقللُو و أقلة أي     
قل القلة مثل الذؿ والذلة والقلل القليل وقـو قليلوف وأقالء وقلل جعلُو قلياًل وأقل اتى بقليل وال

 (9)يكوف ذلك في قلة العدد ودقة الجثة .

 :أألقلية أصطالحاً 

 مجموعة من سكاف قطر أو اقليم أو دولة ما تخالف األغلبية في االنتقاء العرقي أو اللغوي أو   
الديني دوف اف يعني ذلك بالضرورة موقفًا سياسيًا وطبقيًا متميزًا ويستخدـ المفهـو احيانًا بمعنى 
طبقي سياسي كاف يقاؿ أقلية حاكمة وعلى الصعيد الدولي فأف بياف حقوؽ األنساف أكد على 

لغة أو ضرورة أحتراـ حقوؽ األنساف والحريات االساسية للناس جميعًا دوف تميز بين الجنس أو ال
  (2)الدين .

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، 2333لبناف ،  –، دار صادر للباعة والنشر ، بيروت  92أبن منظور لساف العرب ، المجلد  (9)

 . 983ص

 .245ص-244عبد الوىاب الكيالي ، مصدر سبق ذكره ، ص (2)   
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 األثنية لغة :

في مجموعة بشرية لها خاصيات مميزة تعددىا الثقافة المشتركة والهوية وىي تربط أعضائها مع    
البعض عادة على اسس مشتركة ثقافية ولغوية ودينية أو سمات سلوكية أو بيولوجية وحوؿ بعضهم 

( الى Elrnosالفرؽ بين مفهـو العرقية وبين األثنية فأنو في اللغة العربية نقلت الكلمة األجنبية )
لح أثنية اللغة العربية بترجمتين حيث ترجمت حرفياً الى أثنية ودليالً الى عرقية ويقل استعماؿ مصط

  (9)( الى العرقية بداًل من أثنية. Ethnicityمن طرؽ الباحثين العرب عكس العربية تترجم )

 :األثنية اصطالحا

األثنية ىم األفراد الذين يعدوف انفسهم بأف ىناؾ خصائص مشتركة بينهم من الناحية الجمعية     
أنو األساس الرئيسي للتمييز بين دة في المجتمع و التي ميزتهم عن غيرىم من الجماعات الموجو 

المواطنة أو الدين أو سمة جسدية تسهل مالحظتها في لوف البشرة ومالمح الوجو وأف الجماعة 
األثنية ىي كياف جماعي أعضائو يشتركوف بخصائص أساسية كالدين واألصل أو التأريخ و العنصر 

لف عن اآلخرين المنتمين سمات ثقافية اجتماعية خاصة و الوعي بأنهم يشكلوف جماعة تخت
 (2)لنفس المكانة .

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، 9أبن فاضل فليب ، قاموس المصطلحات القانونية )فرنسي عربي ( ، مكتبة لبناف ناشروف ،ط (9)

 .  253، ص2334بيروت ، –لبناف 

قيس النوري ، أثنيات وأقليات العالم رؤى انثروبولوجية في واقع مشكالت األثنيات واألقليات في   (2)
  .24، ص2392العراؽ ،بغداد ، بيت الحكمة ،
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 المبحث األوؿ

 المطلب الثاني

 حقوؽ األقليات في العراؽ في العهد الملكي

وصدر أوؿ دستور لها عاـ  9929الدولة العراقية الحديثة تأسست رسميًا في عاـ أف      
ولم ينص علة الغاء التمييز بسبب الجنس مع أنو في المادة السادسة اشار الى عدـ  9925

لحقوؽ أماـ القانوف واف اختلفوا في القومية أو الدين أو اللغة وقد وجود فرؽ بين العراقيين في ا
بينت االدارة الملكية لما كانت األسس الدستورية تقضي بوجود موازنة مستقرة بين القوة التنفيذية 
والقوة التشريعية وىذه المؤازرة تتطلب وجود احزاب برلمانية ذات مبادئ معينة وغايات معروفة 

ادث قد برىنت على أف المجلس النيابي بحالتو الحاضرة لم يكن فيو من ولما كانت الحو 
األحزاب ما يمكن اعتباره محققا للموازنة المطلوبة ولما كاف لدى الحكومة من األمور الخطيرة 
المتعلقة بمصالح الشعب الحيوية كالمعاىدة العراقية اإلنكليزية و االتفاقيتين المالية والعسكرية 

الوطني مما يدعو الى مراجعة األمة لمعرفة رغباتها وإفساح المجاؿ لها فقد وقضية الدفاع 
    (9)أرادتي الملكية .أصدرت 

كانت الحكومة العثمانية تعتبر الديانة األيزيدية فرقة من الفرؽ األسالمية وتطبق بحق أبناء 
وحاولت أجبارىم  األيزيدية أحكاـ الشريعة االسالمية لذلك نظرت اليهم كنظرتها الى المسلمين

على تقديم الخدمة للدولة العثمانية حالها حاؿ المسلمين لهذا كانت ترفض قبوؿ البدؿ النقدي 
  (2)على الخدمة في الجيش وىو البدؿ الذين كانوا يحوزوف اخذه من األمم غير المسلمة .

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لمى علي فرح الظاىري ، الديمقراطية شبو المباشر وتطبيق مظاىرىا في بعض الدساتير المعاصرة  (9)

 .966، ص 2393بيروت ، –، لبناف 
 .  929، ص 9984عبد الرزاؽ الحسني ، األيزيديوف في حاضرىم وماضيهم ، بغداد ،  (2)
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شًر عن طريق ضباحها السياسيين في العراؽ ولقد سعى البريطانيوف أف يحكموا العراؽ حكمًا مبا
ولكن أندالع ثورة العشرين أثرت سلبًا على الجانبين العسكري وأألقتصادي  لسلطات االحتالؿ 
البريطاني وتم تشكيل أوؿ حكومة عراقية مؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب قبل برسي كوكس 

ا تبحث عن ملكيًا ال جمهوريًا و وقع المندوب السامي البريطاني في العراؽ ثم بدأت بريطاني
 23االختيار على األمير فيصل بن الحسين شريف مكة وتم اعالف تأسيس المملكة العراقية في 

واف بياف موقف وقد اختلفت مواقف الشعب العراقي بكافة اطيافو القومية والدينية  9929أب 
االيزيديوف من احداث تلك الحقبة التي شاف فيها الدولة العراقية بوصفهم أقلية دينية في العراؽ 
وأف االيزيديوف ىم كورد من الناحية القومية وتم االتفاؽ في مؤتمر القاىرة الذي عقد برئاسة ونشن 

األمير فيصل بن وبشكل نهائي على ترشيح  9929أذار  29تشرشل وزير المستعمرات في 
ولما تألفت الحكومة الملكية العراقية التي ورثت الحكم في العراؽ  (9)الحسين ملكًا على العراؽ 

( من 93من العثمانين نهجت نهجًا أخر أزاء األقليات غير المسلمة في العراؽ فنصت المادة )
ره المألوفة في العراؽ قانونها األساسي على اف األسالـ دين الدولة الرسمي وحرية القياـ بشعائ

على اختالؼ مذاىبو محترمة ال تمس وتضمن لجميع ساكنين البالد حرية االعتقاد التامة وحرية 
القياـ بشعائر العبادة وفقاً لعاداتهم ىذه المادة من الدستور العراقي تؤكد مساواة الحكومة العراقية 

 (2) على ضرورة احتراـ بقية األدياف غير المسلمة في الدولة .

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الحديثة من التأسيس حتى األستقالؿ ، متاح على قادر سليم شمو ، األيزيديوف والدولة العراقية  (9)

 .. http://www.gilgamish.orgالرابط 
 .97، ص 2333اربيل ،  –كاظم حبيب ، االيزيدية ديانة قديمة تقاـو نوائب الزمن ، العراؽ  (2)

http://www.gilgamish.org/
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وبعد خضوع العراؽ لالحتالؿ البريطاني ومن ثم قياـ ثورة العشرين تم تشكيل الدولة العراقية عاـ 
اجتمع مجلس الوزراء بناء على  9929تموز  99على اساس الحكم الملكي وفي  9929

س الحكومة العراقية المؤقتة لغرض اعالف اسم االمير فيصل بن الحسين ملكًا على اقتراح رئي
 9929آذار 23عرش العراؽ فوافق المجلس باالجماع وأصدر قرارًا بذلك وتم تتويج فيصل في 

ملكًا على العراؽ وقد القى بهذه المناسبة خطابًا وعد بتحقيق اماني الشعب العراقي وتعهد باف 
بو ىو العمل على اختيار المجلس التاسيسي الذي يصنع دستور استقالؿ البالد  اوؿ عمل سيقـو

السياسية واالجتماعية وبأعالنُو ىذا جعل العراؽ اماـ على قواعد الديمقراطية ويعين اسس الحياة 
 (9)مفترؽ طرؽ بين عهدين عهد االحتالؿ وعهد االستقالؿ والتحرر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ياسين محمود عبابكر ، دور االنتخابات البرلمانية في عملية التحوؿ الديمقراطي في العراؽ بعد  (9)

 .75ص -74، ص 2393، اربيل  –، مطبعة الحاج ىاشم ، العراؽ  2333
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 المبحث الثاني

 المطلب األوؿ

 حقوؽ األقليات و األثنيات في العهد الجمهوري

لقد قاـ مجلس الوزراء بأقرار مشروع الدستور المؤقت بعد اف اضاؼ اليو مادتين فقط    
األولى وتتعلق بالنص على اف االسالـ دين الدولة الرسمي وىو اجراء على قدر كبير من 

تموز المؤقت بشكل ينسجم مع الواقع  27الهمية وادخلو مجلس الوزراء كنص في دستور 
انية ىو اضافة نص للدستور المؤقت ينص على اف القوات المسلحة في االجتماعي للبالد والث

الجمهورية العراقية ملك الشعب ومهمتها حماية سيادة البالد وسالمة اراضيها . فنصت 
المؤقت على اف الدولة العراقية الجمهورية مستقلة  9958تموز  27من الدستور ( 9المادة )

لى انتقاء العراؽ الى االمة العربية وجاء ىذا النص  ( ع2ذات سيادة كاملة و اكدت المادة )
كرد فعل لحالة التجزئة التي عمت الوطن العربي نتيجة السيطرة والنفوذ االجنبي ونصت 

( من الدستور على اف يقـو الكياف العراقي على اساس من التعاوف بين المواطنين  3المادة )
رب واالكراد شركاء في ىذا الوطن ويقر ىذا كافة باحتراـ حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر الع

الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية واف الشعب العراقي يكوف من قوميتين 
رئيسيتين ىما العرب واألكراد مع ضماف حقوؽ األقليات األخرى من التركماف واألشوريين 

و أف النظاـ الجديد نظر الى التعبير القومي الكردي وخاصة واف االقليات غير  (9)وااليزيدين .
ستقدـ األكراد الفارسية في ايراف تشكل حوالي نصف السكاف خوؼ من اف التنازالت التي 

سوؼ يطالب بها وتتوزع ىذه األقليات على حدود أيراف فاالكراد والعرب يقعوف على الحدود 
ثالث من ىذه الحاالت األكراد والتركماف والبلوجيوف تعززت صالت التركية والسوفيتية وفي 

 (2)القربى عبر الحدود كونهم اقلية سنية في ايراف .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .79،ص2334عد ناجي الجدة ، التطورات الدستورية في العراؽ ، بغداد بين الحكمة ر  (9)

 .494، ص2334بيروت ، –ديفيد مكدوؿ ، تاريخ األكراد الحديث ، دار الفارابي للنشر ، لبناف  (2)
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متغايرة وال يقتصر األمر على وجود فوارؽ ثقافية فالمجتمع الكردي مجتمع مؤلف من عناصر 
بين منطقة واخرى بل يتعداه الى وجود فوارؽ كبرى داخل المنطقة الواحدة نفسها فهناؾ عميقة 

مجاميع سكاف تختلف عن األغلبية في اللغة والدين او طراز المعيشة و قد تعتبر ىذه المجاميع 
ها او قد تعتبرىا األغلبية أقلية قد تعتبر ىذه المجاميع نفسها او قد تعتبرىا األغلبية اقلية  نفس

كردية او حتى غير كردية فاألقليات المسيحية واليهودية ال تعد كردية رغم اف لدى ىذه االقليات 
لغتهم  من الوجهة الثقافية الكثير من السمات المشتركة مع المسلمين بل اف الكردية قد تكوف

االـ وىناؾ طوائف ىرطوقيو تعيش بين ظهراني الكرد مثل العلوية واىل الحق والكاكائية واأليزيدية 
يحرصوف على اما االيزيديوف فكانوا في وضع مختلف فمن جهة ما كانوا يعدوف مسلموف وكانوا 
ين نظرا النهم تشديد ىويتهم المتميزة ومن جهة اخرى اقرب الى الكرد         من غالبية المسيحي

يتكلموف الكردية وتأثرت األثنية الكردية خالؿ القرف العشرين بعوامل اجتماعية واقتصادية 
وسياسية اما االكراد الذين رفظوا األنصهار في تركيا والعراؽ وايراف فهم يختلفوف عن بعضهم 

 (9)البعض اكثر من أسالفهم .

القومية في اغلبية دوؿ العالم اال اف الواقع الذي اف ىناؾ تنوع لألقليات الدينية او المذىبية او 
مر بو دولة العراؽ قرف وليس عقود مضى بسبب فرض األنظمة الدكتاتورية والمتطرفة بسبب 

تهميش واقصاء دور األقليات من ضمنها األقلية الكثير من التركماف والتي من خاللها ادى الى 
تت بعد ذلك فيما يخص حقوؽ األقليات في معاىدة الدينية األيزيدية ومن اىم المعاىدات التي ا

التي تقوؿ األلتزاـ بحماية حقوؽ األقليات مع منحهم حق تقديم الشكاوى الى  9923سيفر 
 (2)محكمة العدؿ الدولية .
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مارتن فاف بروينسن ، األكراد وبناء األمة ، معهد الدراسات االستراتيجية للنشر ،بغداد بيروت  (9)

 .62ص  -5، ص2336،
 .287، ص 2392بغداد ،  –وعد حمد مطو ، واقع األقليات و األثنيات في العراؽ ، العراؽ   (2)
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ة ىي الكياف أنو الهاجس الذي يوحد كل الحركات كذلك بالنسبة لألكراد فأف األولوية المطلق
الكردية النخبة الكردية والمثقفين األكراد و الجمهور الكردي وتكوف اللغة الكردية لغة رسمية مع 
اللغة العربية في المناطق التي غالبية سكانها من األكراد وتكوف اللغة الكردية لغة التعليم وتدرس 

س التي تدرس باللغة الكردية كما تدرس اللغة الكردية في بقية انحاء اللغة العربية في كافة المدار 
العراؽ كلغة ثانية في الحدود التي يرسمها القانوف واف مشاركة اخواننا األكراد في الحكم وعدـ 
التمييز بين الكرد وغيرىم في تقلد الوظائف العامة ويتكوف الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين 

عربية والقومية الكردية ويقر ىذا الدستور حقوؽ الشعب الكردي والقومية وحقوؽ ىما القومية ال
ضمن الوحدة العراقية تكوف اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في األقليات كافة 

  (9)المنطقة الكردية .

بعض القبائل الكردية النصرانية أو الشيعية المذىب وتوجد أقلية تركمانية مهمة توجد في العراؽ 
يبلغ تعدادىا ما يقارب مليوف نسمة أضافة الى األشوريين وىم مسيحيوف محتفظوف بلغتهم 
األرامية االصل غير أف األقليات المسيحية ال توجد األ في مصر والسوداف وفي منطقة المشرؽ 

فلسطين ( وفي العراؽ نجد بعض الطوائف المسيحية التي لم  –لبناف  –سوريا  –العربي) العراؽ 
تعترب حتى االف وىذا شأف األشوريين الذين يتكلموف السريانية أما األقليات اليهودية التي كانت 
ذا أىمية كبيرة سيما في المغرب العربي والعراؽ ويشكل المذىب الشيعي بفرعيو الرئيسيين الزيدية 

 (2)في العراؽ ولبناف وأىم طائفة أسالمية غير سنية في العالم العربي .ن واألثني عشرية في اليم
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، 9996سعد البزاز ، األكراد في المسألة العراقية ، المملكة األردنية الهاشمية عماف ،  (9)

 .947ص -94ص
 -798، ص 2336لبناف ،  –جورج قـر ، انفجار المشرؽ العربي ، دار الفارابي للنشر بيروت  (2)

 . 799ص
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 المطلب الثاني

 2334أدارة الدولة لعاـ حقوؽ األقليات في قانوف 

أف قانوف ادارة الدولة فهو قد سن وصدر في ظل ظروؼ أنهيار النظاـ السياسي السابق الذي       
كما انو عمل كانت لو موافقة السلبية من األكراد والتركماف ومن العرب المناىضين للنظاـ ايضًا  

قوس ولذلك اشار في الديباجة على كتب المشاعر الدينية والطائفية وما يتصل بها من رموز وط
الى استرداد الشعب لحريتو ورفض العنف واألكراد وفي المادة الرابعة رسم القانوف مالمح نظاـ 

يعد (9).الحكم في العراؽ كما انو عد األسالـ دين الدولة الرسمي ومصدرًا للتشريع المادة السابعة
لمزمع انشاؤُه والسياسة الفعالة الذي نتج ىذا القانوف الوثيقة الرسمية األولى للنظاـ السياسي ا

عنها ىذا القانوف رسمت لنفسها ىدفًا محددًا ىو تشارؾ الجميع في صياغة وثيقة عمومية وأف 
ىذا القانوف ىو الوحيد في تأريخ العراؽ المعاصر الذي تشارؾ في صياغتو جميع الطوائف 

لم يشهد تأريخو استقرار حقيقيًا منذ  العراقية وىو حدث لو مدلوالتو بالنسبة لبلد مثل العراؽ
فػأف قانوف أدارة الدولة جسد الخيار الوحيد القائم  9998خروجو من يد العثمانيين في عاـ 

العراقية والممكن وبالنسبة لألكراد والشيعة وىما الطائفتاف األكثر تضررًا من سياسات األنظمة 
ًا بين الطريق الى استعادة األستقالؿ وىذا المتعاقبة فػأف القانوف يجسد في جوىرة ربطًا محكم

القانوف يسعى قانوف ادراة الدولة العراقية للمرحلة األنتقالية واف المرحلة األنتقالية نعني المرحلة 
حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم اف  2334حزيراف  33التي تبدأ من 

وف ملزماً في انحاء العراؽ كافة ويدوف استثناء وال يجوز ىذا القانوف يعد القانوف االعلى للبالد ويك
تعديل ىذا القانوف اال بأكثرية ثالثة ارباع اعضاء الجمعة الوطنية واجماع مجلس الرئاسة كما 

اليجوز اجراء اي تعديل عليو من شأنو اف ينتقص بأي شكل من شكاؿ حقوؽ الشعب العراقي  
اًل وينتهي سرياف نفاذ ىذا القانوف عند تشكيل حكومة نص قانوني يخالف ىذا القانوف يعد باط

 (2)منتخبة وفقاً لدستور دائم .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .239ص ، 2392د. شعراف العجيلي ، واقع مشكالت األثنيات واألقليات في العراؽ بغداد ،  (9)
فريد اسرد ، المسألة الكردية بعد قانوف ادارة الدولة العراقية ، الطبعة الثانية ، مكتبة مديولي  (2)

 .972ص -9،  ص 2336،



21 
 

ية الوطنية في مسائل األقتراحات أف قانوف الدولة العراقية قد اعتمد بتقيد أحقية أعضاء الجمع
التشريعية الخاصة بالميزانية على اعتبار أف االساس في العمل النيابي سوؼ ينجو الى األسراؼ 
في طلب األعتمادات المالية وأخذ بو قانوف أدارة الدولة العراقية للمرحلة األنتقالية اذ حصل ىذا 

الميزانية اماـ البرلماف الجمعية الوطنية وفقاً القانوف حق مسؤولية السلطة التنفيذية في موازنة 
( وأف قانوف ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية قد ابتعد عن ظاىرة التوازف في عمل 33للمادة )

السلطتين السياسية التشريعية والتنفيذية عن طريق منح السلطة التنفيذية حق حل البرلماف ولكن 
العراقية قد منح مجلس الرئاسة حق نقض اي تشريع يصدر من جانب اخر فأف قانوف أدراة الدولة 

ابالغ مجلس الرئاسة من عن الجمعية الوطنية خالؿ مدة ال تتجاوز الخمسة عشر يومًا من تأريخ 
قبل مجلس رئيس الجمعية الوطنية واف ىذا القانوف قد اعتمد على النمطية الرئاسية كنظاـ سياسي 

الخلط بين النظاـ البرلماني والنظاـ الرئاسي في اقرار قانوف ادارة  وابتعد عن النمطية البرلمانية واف
الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية انما يراد بُو وضع شراكة حقيقة لكافة المكونات السياسية في 
العراؽ لبناء عملية سياسية دستورية لها القدرة على استيعاب المؤسسات الدستورية والسياسية  

 (9)ؽ وبناء الية سياسية جديدة تعتمد على نمطية الشراكة الديمقراطية في العراؽ .كافة في العرا

كذلك شهدت العقود الثالثة األولى بعد تأسيس مملكتو الحديثة تطورًا ملحوظا في مجاؿ 
التعددية الحزبية غير اف بدايات ىذا التطور كانت تعود الى عقود سابقة على ىذا التأسيس الى اف 

اي تنظيم سياسي المعنى الحديث وفي اعقاب األنقالب  9938العراؽ لم يشهد قبل عاـ 
اسست في بعض المدف العراقية فروع كجمعية االتحاد والترفي  9938عثماني عاـ الدستوري ال

غير اف السنوات التالية شهدت صراعات جسيمة وخطيرة فقد عملت والحزب المعتدؿ 
على كسر شوكة العشائر ومحاولة كسب شيوخها على 9936الحكومات وخصوصًا بعد عاـ 

 (2)انوف اللزمة .حساب مصالح ابناءىا من خالؿ قوانيين مثل ق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(9)
 ، متاح على الرابط  حاـز الشمري ، التكييف الدستوري للنظاـ السياسي العراقي للمرحلة األنتقالية 

www.mcsr.net 
(2)

 .233د. شمراف العجلي ، مصدر سبق ذكره ، ص 

http://www.mcsr.net/
http://www.mcsr.net/
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ىذا القانوف الدارة شؤوف العراؽ خالؿ المرحلة االنتقالية الى حين قياـ حكومة منتخبة تعمل أقر 
في ظل دستور شرعي دائم سعيًا لتحقيق ديمقراطية كاملة واف ىذا القانوف يحتـر الهوية األسالمية 

الدينية واف لغالبية الشعب العراقي ويضمن كامل الحقوؽ الدينية بجميع االفراد العقيدة والممارسة 
بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيو جزء ال يتجزأ من االمة العربية واف اللغة العربية  العراؽ

والكردية ىما اللغتاف الرسميتاف ويضف حق العراقيين بتعليم ابناءىم بلغة االـ كالتركمانية أو 
بط التربوية وللعراقي الحق سريانية او األرمينية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضواال

واف ىذا  (9)بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرىا ويحـر األكراه بشأنها. 
القانوف ىو الذي حدد مسارات العمل السياسي في العراؽ لحين انجاز الدستور الدائم وقياـ 

ب( المرحلة االنتقالية -( من الفقرتين )أ2حكومة عراقية دائمة ومنتخبة وقد نصت المادة )
حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور  2334حزيراف  33في بالمرحلة التي تبدأ 

ئم كما ينص عليو ىذا القانوف االنتقالي كما حددت طبيعة المرحلة االنتقالية والتي تتألف من دا
 33مرحلتين األولى تبدأ بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 

ابات والثانية تبدأ بعد تأليف الحكومة العراقية االنتقالية والتي تتم بعد اجراء انتخ 2334حزيراف 
الجمعية الوطنية وتنتهي عند تأليف حكومة عراقية وفقًا لدستور دائم وينص القانوف على اف نظاـ 
الحكم في العراؽ اتحادي ديمقراطي تعددي كما اكد على اف النظاـ الفيدرالي يقـو على اساس 

 (2). المباديء الجغرافية والفصل بين السلطات وليس على اساس العرؽ أو القومية أو المذىب
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د. محمود شريف بسيوني ، الدساتير العراقية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوؽ الدستورية الدولية ،   (9)

 .966ص – 965، ص2335كلية الحقوؽ جامعة دي بوؿ ،
شورش حسن عمر ، حقوؽ الشعب الكردي في الدساتير العراقية ، مركز كوردستاف للدراسات  (2)

 .379ص،  2335الدولية ، 
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 المبحث الثالث
 المطلب األوؿ

 2335حقوؽ األقليات واألثنيات في دستور 
نص على جملة ىامة من الحقوؽ أفادت األقليات فالمادة  2335اف الدستور العراقي لعاـ      

( ضمنت في فقراتها الثانية كامل الحقوؽ الدينية لجميع األفراد في حرية العقيدة والممارسة 2)
( في فقرتها أواًل على حقوؽ األقليات 4يحيين واأليزيدين كما أكدت المادة )الدينية كالمس

واألثنيات في استخداـ لغاتها حق العراقيين بتعليم أبنائها باللغة األـ كالتركمانية والسريانية 
واألرمينية في المؤسسات التعليمية الخاصة وفي فقرتها رابعًا جعلت اللغة التركمانية واللغة 

ية لغتاف رسميتاف اخرياف في الوحدات األدارية التي يشكلوف فيها كثافة سكانية وقد السريان
( في نصها على أف العراقيين أحرار في األلتزاـ بأحوالهم الشخصية حسب 4شددت المادة )

( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة 42اتهم أو مذاىبهم أو معتقداتهم وضمن المادة )ديان
( من الدستور الحقوؽ األدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات  925ة )وتضمنت الماد

كالتركمانية والكلداف واألشوريين وسائر المكونات األخرى كذلك حدد دستور العراؽ لعاـ 
الحقوؽ الثقافية لألقليات في االتعليم بلغاتهم في المدارس العامة والخاصة ومراعاة  2335

  (9)عقائدىم. مناسكهم وممارسة 
والمعاملة غير انسانية ( جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي 32أف ىذا الدستور حـر المادة )

األمر الذي يمكن عدُه احدى القواعد المهمة لحقوؽ االنساف بغض النظر عن جنسُو ولقد سعت 
والعمل والصحة الدولة العراقية الى تكريس مفهـو المواطنة من خالؿ نظم وقوانيين التعليم 

 (2)والخدمات األجتماعية على اساس القاعدة المذكورة .
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شاكر عبد الكريم فاضل ، مجلة العلـو القانونية والسياسية ، جامعة ديالى كلية القانوف والعلـو  (9)

 .959، ص2393السياسية ، العدد الثاني ، 
 .233،ص2336بيروت لبناف ، رشيد الخيوف ، الدستور والمرأة ،  (2)
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نصت على اف ال فرؽ بين العراقيين في  2335السادسة من دستور عاـ وأف المادة 
الحقوؽ اماـ القانوف واف اختلفوا في القومية والدين واللغة اذ اف الدساتير العراقية لم تفي 
األقليات الدينية العراقية حقوقها المواطنية واف األقليات الدينية في العراؽ ساىمت 

ألجتماعية واألقتصادية والسياسية في البالد فمنذ تأسيس بشكل فعاؿ في تطوير الحياة ا
الدولة العراقية وأبناء ىذه األقليات يشاركوف في تيسير الحياة السياسية والمشاركة في 
ترتيب اوضاع البالد االجتماعية واالقتصادية فقد تميز العراؽ بطابعو التعددي والقومي 

لرسمي وىو مصدر اساسي للتشريع كما ال ( اآلسالـ دين الدولة ا2والمذىبي المادة )
يجوز سن قانوف يتعارض مع ثوابت احكاـ األسالـ كما يضمن ىذا الدستور الحفاظ على 
الهوية األسالمية لغالبية الشعب العراقي كما يضمن كامل الحقوؽ الدينية لجميع االفراد 

( 94بئة والمادة )حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين واأليزيدين و الصافي 
العراقيوف متساوف اماـ القانوف دوف تميز بين الجنس أو العرؽ أو القومية أو األصل أو 
المعتقد و ىذا الدستور في حاؿ مراعاة وتطبيقو يتيح المجاؿ أماـ مشاركة كافة العراقيين 

 (9)ومساواتهم اماـ القانوف بغض النظر عن الجنس والدين أو المذىب أو المعتقد .
فيو غالبية ىو المرتكز االساس لبناء نظاـ ديمقراطي اسهمت  2335واف دستور عاـ 

( والتي نصت على اف جمهورية العراؽ 9مكونات الشعب العراقي كما ورد في المادة )
دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظاـ نظاـ الحكم فيها جمهوري نيابي 

امن لوحدة العراؽ ويعترؼ بأحتواء العراؽ على برلماني ديمقراطي وىذا الدستور ض
قوميتاف وأدياف ومذاىب متعددة و وجود لغتين ىما العربية والكوردية كلغتين رسميتين في 
العراؽ ويؤكد ىذا الدستور الحقوؽ والحريات العامة لجميع المواطنين والمساواة في 

 (2)الحقوؽ والواجبات وضماف العدالة االجتماعية للجميع .
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د. طارؽ حمو ، األقليات الدينية العراقية في الدستور العراقي الجديد ، متاح على الرابط  (9)

www.gilgamish.org printarticle. 
 . 295ياسين محمود عبابكر ، مصدر سبق ذكره ، ص (2)

http://www.gilgamish.org/
http://www.gilgamish.org/
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لحقوؽ األنساف بما في ذلك عدة ولقد صادؽ العراؽ على العديد من المعاىدات الرئيسية 
معاىدات تؤثر بشكل مباشر على وضع األقليات من خالؿ التصديق على العهد الدولي الخاص 
بالحقوؽ المدنية والسياسية واألتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكاؿ التميز العنصري فقد 

باأللتزاـ بالقانوف الدولي في حماية الحقوؽ المدنية واالجتماعية والسياسية  تعهد العراؽ
جميع العراقيين  2335واالقتصادية والثقافية لألقليات العراقية ومنح الدستور العراقي لسنة 

مجموعة واسعة من الحقوؽ فهو يقدـ حماية قوية ضد التميز ويؤكد على حق المساواة في 
في جميع الحقوؽ بغض النظر عن الجنس ، العرؽ ، القومية ، األصل ، اللوف المعاملة والمساواة 

أو المذىب وسن قوانين أحواؿ شخصية منفصلة لتلبية احتياجات األقليات غير المسلمة كذلك 
يقدـ األقتراحات حوؿ كيفية تجهيز الحماية لجميع األقليات وتعزيز  2335أف دستور عاـ 

 (9)عية والسياسية في العراؽ .حقوقهم االقتصادية واالجتما
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والقانوف في العراؽ متاح على الرابط ماىر سعيد مهتي ، األقليات  (9)

www.tubemate.net 

http://www.tubemate.net/
http://www.tubemate.net/
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 المطلب الثاني

 الضمانات الدستورية والقانونية لحقوؽ األقليات واألثنيات

يواجو العراؽ تحديا كبيرا في مجاؿ الحماية القانونية لألقليات فعلى الرغم من اف القانوف     
العراقي يضم احكامًا متقدمة يمكن أف توفر ضمانات واسعة ؿ؟ألقليات إال أف ىذه األحكاـ لم 

لتصفية تستطيع القفز على الواقع االجتماعي الذي تعاني فيها ىذه الفئات من التهميش والعزلة وا
مهما يعني وجود فجوة بين النص القانوني و الواقع التطبيقي فأف مشكلة األقليات ليست في 
القانوف الموجود وانما في تجاىل سيادتو والظروؼ التي يمر بها العراؽ و أف الحقوؽ الثقافية 

ويتها أو عن ىللتخلي مكفولة لألقليات دستوريًا وقد مورست ضغوطًا كبيرة على األقليات لدفعها 
أخفاء أنتمائها بعض األقليات وبشكل خاص ذات الهوية المركبة مثل اليزيدين ىاجرت اعداد  
كبيرة من األقليات مناطقهم و أتخذت ىجرة األقليات في العراؽ شكلين األولى ىجرة قرية 

  (9)والثانية دعت اليها األوضاع األمنية المتردية .

نساف الى لجنة حقوؽ األنساف حوؿ تحليل عمل ما ىو أف تقرير المفوضية السامية لحقوؽ األ
قائم من آليات لتعزيز حقوؽ األقليات و حمايتها وأشار التقرير على وجو الخصوص الى ثغرات 
حماية األقليات من زاوية انعداـ األليات التي تعالج الحاالت التي ال تعترؼ فيها الدوؿ بهوية 

ية من الجنسية وتحـر فيها المشاركة في الحياة السياسية احدى األقليات والتي تحـر فيها األقل
والثقافية من األستفادة من الخدمات العامة والتي ينعدـ فيها تركيز على تدابير منع النزاعات التي 

 (2)لحاالت الطوارئ .لها صلة باألقليات والمواجهة الفعالة 
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العراؽ بغداد ،  د. اسماء جميل رشيد ، حقوؽ األقليات في العراؽ نحو بناء دور فاعل ، (9)

 .475ص – 473، ص 2392
،  2399ديالى ،  –عباس فاضل الدليمي ، حقوؽ االنساف في الفكر األسالمي ، العراؽ    (2)

 .964ص
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تواصلت جهود المجلس  9948وبعد اف تم أقرار االعالف العالمي لحقوؽ االنساف      
االقتصادي و االجتماعي التابع لألمم المتحدة من اجل تقرير احتراـ حقوؽ االنساف واف العهد 
الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتضمن نصا مباشرًا لحماية األقليات 

اف تتعهد الدوؿ ( منو على 292عوادُه تستشف منها الى حد ما وتنص المادة )إال أف بعض 
األطراؼ في العهد بصفات ممارسة الحقوؽ المدونة في العهد بدوف تميز من اي نوع كاف بسبب 
العنصر أو اللوف أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو األصل القومي 

الملكية و أف ىذا العهد قد أعطى نوعا من الحماية لحقوؽ األقليات واالجتماعي أو سبب 
القومية و أف تم ذلك غير مباشر علمًا بأف ىذا العهد كونو خاصًا بالحقوؽ االقتصادية 

( منو التي جاء فيها كل الناس سواسة أماـ القانوف ولهم 7واالجتماعية والثقافية وتنص المادة )
افئة من دوف أي تفرقة كما أف لهم جميعًا الحق في حماية متساوية الحق في التمتع بحماية متك

ضد اي تميز يحل ىذا األعالف وضد أي تحريض عليو وينبغي أف يضمن لألقليات القومية الحق 
و أف ىناؾ نوعاف من  (9)في اف تستخدـ لغاتها و أف تكوف لها مدارسها الخاصة وغير ذلك .

حدىما يدخل في النطاؽ الداخلي للدولة والثاني يدخل في الضمانات لحماية حقوؽ األقليات أ
 النطاؽ الخارجي للدولة وتكفلو عصبة األمم.

الضمانات الداخلية : سعت الدوؿ الكبرى الى ألزاـ الدوؿ الخاضعة لنظاـ حماية  - أ
األقليات بتحويل قواعد القانوف الدولي الى قواعد قانونية داخلية وحسب المادة 

معاىدة خاصة بحقوؽ األقليات تتعهد الدوؿ المعينة بأقرار النصوص األولى من كل 
الواردة بوصفها قوانين اساسية أي أنو ال ينبغي أف تصدر قانونًا أو عمل تشريعي 

 مخالف ومتعارض مع ىذه النصوص .
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د. مني يوخنا ياقو ، حقوؽ األقليات القومية في القانوف الدولي العاـ دراسة سياسية قانونية ، دار  (9)

 .232، ص 2393نية للنشر و التوزيع مصر ، الكتب القانو 
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عشر من كل المعاىدات الدولية : وردت ىذه الضمانة في نص المادة الثانية الضمانات  –ب 
التي ابرمت مع الدوؿ المطبقة عليها نظاـ الحماية وقد نصت الفقرة األولى من ىذه المادة على 

أو دينية أو لغوية بنصوص المواد السابقة  أنو في حالة تأثر األشخاص المنتمين لألقليات عرقية
فأف ىذا النظاـ وأف كاف قد جاء ليخلص األقليات مما تعانيو من ويالت و ظلم و أضطهاد إال انو 

 (9)لم ينجح في تحقيق ما كاف يسعى اليو من اىداؼ وغايات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د. محمد الطاىر ، الحماية الدولية لألقليات في القانوف الدولي العاـ المعاصر ، دار النهضو  (9)

 . 55ص – 54، ص 2339العربية للنشر ، 
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 الخاتمة
 بعد الدراسة والبحث يمكن تقديم األستنتاجات األتية :      

الذي تهدده األعماؿ األرىابية تناىي تخوؼ األقليات الدينية العراقية على وجودىم  -9
المستمرة التي تستهدفهم مثلما تستهدؼ كل ابناء العراؽ من جميع المكونات ىذا 
التخوؼ يشير الى خطر حقيقي يمس صميم حياة و وجود ىذه المكونات في الحياة 
العراقية ويستلـز من الدولة والمجتمع معًا أتخاذ تدابير قانونية وسياسية و أجتماعية 

 دينية من األرىاب والعنف والتمييز على األساس الديني أو األثني . اية األقليات اللحم
ضعف التمثيل السياسي لألقليات و أرتبط ذلك بضعف الدور السياسي في ظل عملية  -2

سياسية تقاسمت الكتل والمكونات الكبيرة و ىمشت فيها الكتل والمكونات الصغيرة و 
، مما يتطلب ضماف تطبيق الحقوؽ و الحريات التي  منهم ممثلي األقليات في العراؽ

 .2335نص عليها الدستور العراقي 
أف األستقرار واألمن ضرورياف للعراؽ ولألقليات فيو لتناؿ حقوقها وحرياتها وتعميق  -3

الديمقراطية وبكل خصائصها من الفصل بين السلطات وسيادة القانوف والتعددية 
تقد ومنح األقليات الدينية حرية حقيقية في ممارسة والسياسية و الدينية وحرية المع

دياناتهم من شأف ىذه األس أف تمكن األقليات الدينية من المشاركة في الحياة العامة و 
 التمتع بحقوؽ المواطنة الكاملة .
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