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محاية التهوع
يف العراق
"برنامج توسيع المشاركة من خالل المجتمع المدني"
"حممة شباب ضد التمييز"
ُيعنى الكتاب بمناقشة قضية األقميات في العراق ،التي تعتبر من أخطر
القضايا التي تواجه بناء الدولة المدنية ،وتشكل التحدي األكبر أمام
العممية السياسية ،وتعزيز حقوق اإلنسان والسمم األهمي في العراق.
بتوفير الضمانات لحماية وجود األقميات وهويتها القومية واإلثنية
والثقافية والدينية والمغوية ،وتهيئة الظروف الكفيمة بحماية هذا التنوع.
وأن تُسن القوانين والتدابير األخرى المالئمة لتحقيق تمك الغايات.
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برعاية السيد سميـ الجبكرم رئيس مجمس النكاب ،عقدت صباح
اليكـ الخميس  2014/11/27الجمسة الحكارية المكسكمة (نحك
حماية التنكع في العراؽ) ،في القاعة الدستكرية بمبنى المجمس،

بالتعاكف مع المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني.

كفي بداية الجمسة نقمت السيدة شذل العبكسي مستشار السيد
رئيس مجمس النكاب لشؤكف منظمات المجتمع المدني ،تحيات

سيادتو إلى المشاركيف في الجمسة ،متمنيان ليـ التكفيؽ كالنجاح،

كدعـ كمساندة السيد رئيس المجمس لممقررات كالتكصيات التي

ستخرج مف الجمسة ،كتحكيميا الى قكانيف كق اررات بيدؼ

تشريعيا ،داعية إلى الكقكؼ بجد لغرض إتخاذ ق اررات تتعمؽ
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بحماية التنكع العراقي ككنو أحد لبنات القكة التي يمتاز بيا
الشعب العراقي.

كأكدت رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية (النائبة
تافكة أحمد) في كممتيا( ،إف األقميات في العراؽ تعاني
إضطيادان مزدكجان ،فباإلضافة إلى المعتقدات اإلجتماعية
كالخمفيات المكركثة المتراكمة التي ال تعامؿ أفراد األقميات

بمساكاة مع الطكائؼ الكبيرة اك االغمبيات ،فإنيا مف جية اخرل
تككف عرضة لإلستيداؼ بشكؿ كبير مف قبؿ الطكائؼ ،كذلؾ
إلختالفيـ عف ديف أك عرؽ االغمبيات.

كأضافت (إف اإلستيداؼ المستمر ليذه الطكائؼ طيمة السنكات
الماضية ،أدل إلى نزكح الكثير منيـ إلى خارج مناطؽ تكاجدىـ
كخارج العراؽ طمبنا لألمف كالحياة).

كأعمنت (النائبة تافكة) عف إستعداد المجنة لمتعاكف مع جميع
المنظمات غير الحككمية كجميع لجاف المجمس إليجاد البناء
الرصيف الذم يحفظ لمعراؽ تنكعو كلجميع مكاطنيو حقكقيـ
الدستكرية.

مف جيتو قاؿ (النائب أرشد الصالحي) رئيس لجنة حقكؽ

اإلنساف النيابية في كممتو (إ ف عمؿ لجنتو ينصب في الحفاظ
عمى التنكع العراقي مف خالؿ تشريع القكانيف التي تضمف
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الحقكؽ السياسية كالثقافية كالتعميمية لممككنات المختمفة التي
يتألؼ منيا الشعب العراقي.

كأضاؼ الصالحي (إف المجنة ماضية قدمنا بيذا اإلتجاه الذم
سيسيـ في إشاعة ثقافة التعايش السممي كالتسامح ،كصكالن الى
مجتمع يؤمف بالتعددية كالمساكاة كقبكؿ اآلخر).

كبيف (النائب محسف السعدكف) نائب رئيس المجنة القانكنية

النيابية في كممتو (إ ف المجنة تركز في عمميا لممرحمة القادمة في
التشريعات التي تستطيع مف خالليا إدانة الجرائـ التي إرتكبيا
تنظيـ داعش االرىابي ضد المككنات العراقية ،كاعادة اإلعتبار
ليـ كتعكيضيـ عف الخسائر التي تعرضكا ليا عمى أيدم ىذا

النظاـ البائد.
كأعرب عف إستعداد المجنة القانكنية إلستالـ جميع المقترحات
كالتكصيات التي ستخرج بيا الجمسة ،لتنظيميا في مشاريع
قكانيف تنصؼ المككنات العراقية التي تعرضت إلى إنتياكات.
كأكضح (السيد كامؿ مدحت) في كممة "المبادرة المدنية
لمنظمات المجتمع المدني" أف ىذه المبادرة تتطمع إلى مناقشة
قضية األقميات في العراؽ التي تعتبر مف أخطر القضايا التي

تكاجو بناء الدكلة العراقية ،كتشكؿ التحدم األكبر أماـ العممية
السياسية ،داعينا إلى معالجة كالتصدم بجرأة كمسؤكلية لممؼ
8

األقميات ،كباإلتجاه الذم يمكف الدكلة كمؤسساتيا لتكفير
الضمانات لحماية كجكد األقميات كىكيتيا القكمية كاإلثنية

كالثقافية كالدينية كالمغكية ،كتييئة الظركؼ الكفيمة بتعزيز ىذه
اليكية ،كاف تسف القكانيف كالتدابير األخرل المالئمة لتحقيؽ تمؾ
الغايات.
كعرضت خالؿ الجمسة عدة أكراؽ عمؿ تقدـ بيا باحثيف كخبراء
قانكنييف ،حيث قدـ (السيد سعد سمكـ) كرقة عمؿ بعنكاف "إبادة

التنكع" ،كقدـ (السيد كليـ كردة) كرقة عمؿ بعنكاف "مناىضة
التمييز كالتركيج لثقافة التسامح كالعيش المشترؾ كالالعنؼ"،

كما قدـ (السيد فارس كماؿ نظمي) كرقة عمؿ بعنكاف "تعزيز قيـ
المكاطنة كاليكية الكطنية" ،كقدـ القاضي (ىادم عزيز) كرقة
عمؿ بعنكاف "نحك تشريع لحماية كتعزيز التنكع".

كجرت مناقشة ألكراؽ العمؿ التي قدمت مف قبؿ السادة النكاب
كممثمي منظمات المجتمع المدني.
http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Press.aspx
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السيد رئيس مجمس النكاب الدكتكر سميـ الجبكرم المحترـ
السيدات كالسادة أعضاء مجمس النكاب المحترميف
الضيكؼ الكراـ
في بداية تمكز الماضي ،أعمنت ( )105منظمة مجتمع مدني

ناشطة مف كؿ محافظات العراؽ كاقميـ كردستاف ،إطالؽ مبادرة
مدنية تحت شعار" :تحقيؽ السمـ األىمي كالمجتمعي لدحر
اإلرىاب كضماف بناء الدكلة المدنية الديمقراطية" ،تسعى
لمكاجية األزمة األمنية كالسياسية الخطيرة كما نتج عنيا مف

تداعيات تيدد األمف كاإلستقرار.
تتطمع المبادرة المدنية اليكـ كمف تحت قبة البرلماف إلى مناقشة
قضية األقميات في العراؽ ،كىي كاحدة مف أخطر القضايا التي
تكاجو بناء الدكلة العراقية كتشكؿ التحدم األكبر أماـ العممية
السياسية.
يزخر تأريخنا المعاصر بالعديد مف الشكاىد المكثقة عف الككارث
كاإلضطيادات كاإلنتياكات الجسيمة التي تعرض ليا الكرد
كالتركماف كالكرد الفيمييف كالمسيحييف كاأليزيدييف كالصابئة
كالبيائية.
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إف المعاناة كالمأسي اإلنسانية لألقميات جاءت نتيجة سياسات
األنظمة التي تكالت عمى الحكـ منذ  ،1921كاإلرىاب منذ

 2003كحتى الكق ت الراىف ،قد تختمؼ بيذه الدرجة أك تمؾ،

لكنيا تمتقي في منيج كاحد ىك (عدـ اإلعتراؼ باآلخر كحقو
بالتنكع كالمساكاة أماـ القانكف كالمشاركة في الشأف العاـ).
غف تراجيديا األقميات في العراؽ لـ تنقطع سيما بعد اليجمة
الظالمية اإل رىابية المجرمة عمى المكصؿ كتمدد داعش في
صالح الديف كاألنبار كديإلى ككرككؾ ،إذ كاجو المسيحيكف
حممة تشريد ،كتعرض اإلزيديكف إلى إبادة كسبي النساء ،كما
كاجو التركماف في تمعفر نفس المصير ،فيما قاسى الشبؾ
األمريف كىجركا قس ار إلى سيؿ نينكل .كمع أف داعش تستيدؼ
ّ
العراؽ كطننا كشعبنا لكنيا تضع األقميات عمى سمـ أكلكياتيا

لمتصفية كاإلبادة.

كبالكقت الذم تشيد فيو المبادرة المدنية بالجيد الكطني العسكرم

كالمدني لمتصدم لداعش كطردىا مف األراضي العراقية بالتنسيؽ
مع التحالؼ الدكلي ،كلكي يحظى العراؽ بسمـ مستقر كدائـ ،ال
بد مف التصدم بجرأة كمسؤكلية لممؼ األقميات ،كباإلتجاه الذم
يمكف الدكلة كمؤسساتيا لتكفير الضمانات لحماية كجكد األقميات
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كىكيتيا القكمية كاإلثنية كالثقافية كالدينية كالمغكية ،كتييئة
الظركؼ الكفيمة بتعزيز ىذه اليكية ،كأف تسف القكانيف كالتدابير

األخرل المالئمة لتحقيؽ تمؾ الغايات ،إستنادنا لمدستكر النافذ،
كالمكاثيؽ كالعيكد الدكلية التي كقع عمييا العراؽ كأصبحت جزنء
مف منظكمتو التشريعية الكطنية.

أممنا كبير بمجمس النكاب بدكرتو الحالية ػ دكرة التغييرػ ػ أف يضع
حقكؽ األقميات كحمايتيا عمى جدكؿ أعمالو ،كاعتبارىا مف
األكلكيات التي ال يمكف ترحيميا إلى دكرة الحقة.
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السيد رئيس مجمس النكاب المحترـ
السيدات كالسادة الحضكر
السالـ عميكـ

بقدر سعة العراؽ كتنكع طكائفو كاثنياتو ككؿ فرد يتنفس ىكاءه
كيشرب مف مياىو.
بإسمي كبإسـ لجنة مؤسسات المجتمع المدني ،نرحب بالسيدات
كالسادة النكاب كممثمي المنظمات غير الحككمية في المبادرة
المدنية لمنظمات المجتمع المدني كجميع الضيكؼ.
كانت بالد ما بيف النيريف ،أقدـ الحضارات كأعرقيا ،كعمييا
عاشت أقكاـ متعددة كمتنكعة ،كلحسف الحظ إحتفظ لنا التاريخ

بديانات كأعراؽ كمذاىب كقكميات تعايشكا عمى مدل التاريخ،
فعمييا كجدت أقدـ المعابد كاألديرة ،كفييا الزالت تعيش ديانات
أصيمة تضرب بعمؽ التاريخ فتنافسو أصالة كعراقة كلنا مف
الشكاىد مف ذلؾ الكثير الكثير.
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فكاف مف نعـ اهلل عمينا كجكد ىذا التنكع ،كاف تضاءؿ في
العراؽ فمـ كلف يتضاءؿ دكره في بناء ىذا البمد ،كرفعة شأنو ،ما
داـ الجامع ليذا الطيؼ الكاسع مف أبناء كطننا ىك المكاطنة.

فمثمما نص الدستكر العراقي في مادتو الثالثة (العراؽ بمد متعدد
القكميات كاألدياف كالمذاىب) كىك يقر إق ار نار ال لبس فيو عمى

التنكع في العراؽ ،فإنو أيضا ينص في مادتو الرابعة
عشر(العراقيكف متساككف أماـ القانكف دكف تمييز بسبب الجنس

أك العرؽ أك القكمية أك األصؿ أك الديف أك المذىب أك المعتقد
أك الرأم أك الكضع اإلقتصادم أك اإلجتماعي)

كىذا النص الذم كرد في بداية فصؿ الحقكؽ ما جاء إال ليبيف

أف الحقكؽ الدستكرية لممكاطف العراقي ىي لجميع المكاطنيف،
كعمى ىذا فأف المكاطف العراقي لو حؽ عمى الدكلة أف تضمف
حقكقو كحرياتو في التشريع كالتنفيذ كالمراقبة ،كلذلؾ حظر

الدستكر العراقي كؿ كياف أك منيج يتبنى العنصرية أك اإلرىاب
أك التكفير أك التطيير الطائفي أك يحرض أك يركج أك يميد أك
يبرر لو كما كرد في المادة السابعة مف الدستكر العراقي النافذ،
كما ذلؾ إال لمحفاظ عمى حقكؽ المكاطف الدستكرية كمف أكليا
الحؽ في الحياة كاألمف كالحرية كما كرد في المادة الخامسة
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عشر مف الدستكر ،كبالحفاظ عمى حقكؽ المكاطف تُبنى الدكلة
كيتماسؾ كيانيا.

نجتمع اليكـ كاياكـ لنناقش مسألة ميمة ،كىي كيؼ نحافظ عمى
ىذا التنكع كذلؾ إستجابة لطمب (المبادرة المدنية لمنظمات
المجتمع المدني) التي عممت سابقا كال تزاؿ تعمؿ عمى ضماف
حقكؽ المكاطف كالدفاع عف مصالحو ،فالمنظمات غير الحككمية

ىي القاطرة التي تسحب المجتمع لينمك كيتطكر ،فعمييا يقع
كاجب كبير كليا منا كؿ التقدير ...كنحف كاياىا نعمؿ سكية
ألجؿ خدمة الفرد العراقي كالمجتمع العراقي بكؿ أطيافو

كتنكعاتو.

كلعؿ مف أىـ أدكار المنظمات غير الحككمية أف تدافع عف
القيـ كالمثؿ العميا المستمدة مف النصكص الدينية التي تدعك الى

التسامح كاأللفة كالتعايش المشترؾ ،كمف المكاثيؽ الدكلية التي
تحث عمى تعزيز إحتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية
لجميع الناس ،بال تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الديف أك
العرؽ كما نصت عميو (المادة األكلى) مف اإلعالف العالمي

لحقكؽ اإلنساف ،ككما أكدت عمى ذلؾ العيديف الدكلييف
الخاصيف بحقكؽ اإلنساف ،كالبركتكككالت الممحقة بيا،

15

كاالتفاقيات ،مثؿ اإلتفاقية الخاصة بمنع التمييز كالتفرقة
العنصرية كمنع اإلبادة الجماعية.

تعاني األقميات في العراؽ إضطيادا مزدكجنا ،فباإلضافة إلى
المعتقدات اإلجتماعية كالخمفيات المكركثة المتراكمة التي ال

تعامؿ افراد األقميات بمساكاة مع الطكائؼ الكبيرة أك األغمبيات؛
فإنيا مف جية اخرل تككف عرضة لإلستيداؼ بشكؿ كبير مف

قبؿ الطكائؼ ،كذلؾ إلختالفيـ عف ديف أك عرؽ األغمبيات،
ال عف قمة أعدادىـ كتراكـ التمييز ضدىـ كعدـ إستطاعتيـ
فض ن

الدفاع عف أنفسيـ ،فشيدنا اإلستيداؼ المستمر ليـ طيمة

السنكات الماضية ،مما أدل إلى نزكح الكثير منيـ خارج مناطؽ
تكاجدىـ األصمية ،كخركج العديد منيـ خارج العراؽ طمبا لألمف
كالحياة ،كبمغ ىذا اإلستيداؼ ذركتو إباف ىجكـ كياف داعش
اإلرىابي عمى أجزاء كاسعة مف مناطؽ العراؽ ،كجميعنا شاىد

الصكر المؤلمة كالتداعيات الخطيرة مف جراء ىذا اإلرىاب
اإلجرامي األعمى ،كاألعداد الكبيرة مف الشيداء كالجرحى،
كاإلذالؿ المستمر لمف بقى منيـ في مناطؽ تكاجد ىذا الكياف
ال عف إجبارىـ لتغيير دياناتيـ ،كسبي النساء
اإلرىابي ،فض ن

كاألطفاؿ ،كاألفعاؿ األخرل التي يخجؿ الضمير اإلنساني مف
ذكرىا.
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فكاف ال بد لنا مف كقفة إلستعادة كرامة األقميات الميددة،
كضماف حقيـ بالحياة كممارسة دياناتيـ كعقائدىـ بحرية ،كتكفير
كؿ إحتياجاتيـ الحياتية ،كعمى رأس تمؾ األكليات ىي إرجاعيـ

إلى مناطقيـ ،كتكفير أمنيـ كمعيشتيـ الكريمة ،فضالن عف
العمؿ عمى تأسيس نظاـ كتشريع قكانيف تضمف المعاممة عمى
قدـ المساكاة بيف كؿ أفراد المجتمع ،حتى لك إستمزـ ذلؾ

تشريعات مرحمية تضمف مشاركتيـ كاشراكيـ عمى غرار "الككتا"،
حتى نصؿ إلى مساكاة كعدالة إجتماعية لكؿ أبناء شعبنا
كنؤسس لثقافة مجتمعية عادلة تعتمد المكاطنة كقيمة عميا.

كنحف في لجنة مؤسسات المجتمع المدني عمى أتـ اإلستعداد

لمتعاكف مع كؿ المنظمات غير الحككمية المعنية ،ككؿ المجاف
في مجمس النكاب ،إليجاد ىذا البناء الرصيف ،الذم يحفظ

لمعراؽ تنكعو ،كلجميع مكاطنيو حقكقيـ الدستكرية.
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السيد رئيس مجمس النكاب المحترـ
السيدات كالسادة المحترمكف
إف مف دكاعي سركرنا اف نمتقي بكـ في ىذه الجمسة الحكارية،
لنضع ُنصب أعيننا ما يتعرض لو العراؽ اليكـ مف ىجمة شرسة
مف قبؿ عصابات داعش اإلرىابية كالعصابات المنظمة ،اليدؼ
منيا تفتيت مككناتو كالقضاء عمى تنكعو الذم يفخر بو العراؽ
عمى مدل تاريخو الطكيؿ.

إف كافة اإلتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية الصادرة مف المنظمات
الدكلية كمنذ بداية القرف الماضي ،أكدت عمى حقكؽ األشخاص
المنتميف إلى أقميات قكمية أك إثنية أك أقميات دينية كلغكية،

يساىـ في اإلستقرار السياسي كاإلجتماعي لمدكؿ التي يعيشكف
فييا ،مف خالؿ حؽ التمتع بثقافتيـ الخاصة ،كالمجاىرة بدينيـ،
كاقامة شعائرىـ ،كاستخداـ لغتيـ ،باإلشتراؾ مع باقي المككنات
األخرل.

كما كأف الدستكر العراقي لـ يغفؿ عمى حؽ المكاطنة كالتعايش
السممي ،حيث تضمف في العديد مف بنكده األسس السميمة
لمحكـ الديمقراطي ،كحقكؽ اإلنساف ،كحقكؽ مككنات الشعب
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العراقي ،حيث أنصفيا ألكؿ مرة كاعترؼ بيا كمككف أصمي مف
مككنات ىذا الشعب ،مما يجعمو متمي ناز عمى الدساتير التي

سبقتو ،إذ إنو ساكل بيف العراقييف في الحقكؽ كالكاجبات لجميع
مككنات الشعب العراقي ،كضمف الحفاظ عمى اليكية اإلسالمية
لغالبية الشعب العراقي ،كما يضمف كامؿ الحقكؽ الدينية لجميع
االفراد في حرية العقيدة كالممارسة الدينية ،كما نصت المادة

( )14مف الباب الثاني (العراقيكف متساككف أماـ القانكف دكف
تمييز بسبب الجنس أك العرؽ أك القكمية أك األصؿ أك المكف أك
الديف أك المذىب أك المعتقد أك الرأم أك الكضع اإلقتصادم أك

اإلجتماعي).

لذا فأف التعايش السممي كحماية نسيج العراؽ كتنكع أطيافو ال
يتـ بكجكد القكانيف كالتشريعات ،كانما بمقدار العمؿ بيا ،لترتقي
لمدكلة الديمقراطية التي تعتمد مبدأ المكاطنة أساسنا ليا ،كالتي ال

تنمك كال تنضج إال في بيئة سياسية ديمقراطية ،كفي ظؿ مناخ
سياسي يتسـ باإلنفتاح كيؤمف بالتعددية كالمساكاة كقبكؿ اآلخر،
كيؤمف بحؽ الجميع بالتعايش السممي بعيدان عف ركح الصراعات

كالمنازعات الفئكية ،كاف الحفاظ عمى ىذا التنكع المكزائيكي ال
تتـ إال عبر إصدار تشريعات كقكانيف قابمة لمتطبيؽ ،شريطة أف
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تتعاكف األغمبية السياسية في مجمس النكاب العراقي عمى إصدار
مثؿ ىذه التشريعات.

كمف المؤسؼ اف نرل ما يتعرض لو العراؽ اليكـ ،حيث يعيش
في ظؿ ظركؼ قاسية ،أثرت بشكؿ كاضح عمى نسيجو

اإلجتماعي ،مما ترؾ أث نار تجمى بكضكح مف خالؿ نزكح العديد

مف المكاطنيف مف ديارىـ كمدنيـ كقراىـ ،كالذم خمؼ ثقالن كبي نار
أماـ الدكلة العراقية كالمنظمات الدكلية كالمحمية لمساعدة ىذه

العكائؿ التي تعرضت ألبشع كسائؿ إنتياؾ حقكؽ اإلنساف.
إنطالقان مف ىذه التركة الثقيمة أماـ لجنة حقكؽ اإلنساف النيابية،
فإنيا تعمؿ عمى الحفاظ عمى ىذا التنكع مف خالؿ تشريع

القكانيف التي تضمف الحقكؽ السياسية كالثقافية كالتعميمية
لممككنات المختمفة التي يتألؼ منيا الشعب العراقي ،كاف المجنة
ماضية قدمنا بيذا اإلتجاه الذم سيسيـ في إشاعة ثقافة التعايش

السممي كالتسامح ،كصكالن إلى مجتمع يؤمف بالتعددية كالمساكاة

كقبكؿ اآلخر.

ختامان نتمنى لمجميع العيش بأماف في مجتمع يسكده السالـ.
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تضع الكرقة البحثية حرب التطيير التي تقكدىا داعش ضد
التنكع في العراؽ بكصفيا لحظة مفصمية تكازم أحداث (/11
سبتمبر) التي كاجيت الكاليات المتحدة ،كىي مف ثـ تشكؿ

لحظة لممراجعة الشاممة بقدر تشكيميا تيديدان ليكية الدكلة/األمة.

كىي كاف كانت تمثؿ حرب إبادة مف منظكر قانكني دكلي ،كمف
ثـ تصبح مسكغنا لطمب التدخؿ الدكلي مف قبؿ مجمس األمف

بناء عمى صالحياتو ،كفقنا لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ
المتحدة؟ .تستدعي أيضا مسكغان لترتيب العالقة بيف المجتمع

كالدكلة كفؽ أسس جديدة تغاير لحظة التأسيس التي أعقبت
اإلحتالؿ األميركي لمعراؽ ،كتقتح باب المراجعة لتاريخ العالقة

بيف المجتمع كالدكلة في العراؽ المعاصر ()2003 -1921
مف زاكية إدارة التنكع.
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كبذلؾ سيككف ىناؾ مستكياف لممعالجة ،األكؿ يتناكؿ التكييؼ
القانكني ألفعاؿ داعش ،كالثاني ينشغؿ بإجراء مراجعة لمبنية

الثقافية السائدة كالتي كانت آخر مخرجاتيا أفعاؿ داعش.

يرل الباحث أف تعريؼ جريمة اإلبادة الجماعية لعاـ ()1948
ينطبؽ عمى األفعاؿ التي تقكـ بيا داعش ،إذ حددت المادة
الثانية مف اإلتفاقية األفعاؿ التي تشكؿ جريمة اإلبادة
الجماعية ،كالتي تستيدؼ األقميات التي أطمقت عمييا اإلتفاقية

تسمية جماعة قكمية أك إثنية أك عنصرية أك دينية.
تعني اإلبادة الجماعية أينا مف األفعاؿ التالية ،المرتكبة عمى
قصد التدمير الكمي أك الجزئي لجماعة قكمية أك إثنية أك
عنصرية أك دينية ،بصفتيا ىذه:
(أ) قتؿ أعضاء مف الجماعة.

(ب)إلحاؽ أذل جسدم أك ركحي خطير بأعضاء مف الجماعة.
(ج)إخضاع الجماعة ،عمدان ،لظركؼ معيشية يراد بيا تدميرىا
المادم كميان أك جزئينا.

(د)فرض تدابير تستيدؼ الحؤكؿ دكف إنجاب األطفاؿ داخؿ
الجماعة.

(ق)نقؿ أطفاؿ مف الجماعة ،عنكة ،إلي جماعة أخرل.
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كلكف األىـ مف ذلؾ أف تعريؼ ىذه األفعاؿ كجريمة بمكجب
القانكف الدكلي ،ال يقتصر عمى األفعاؿ المرتكبة ،بؿ يتعداه إلى

التخطيط أك التآمر إلرتكابيا ،أك التحريض أك دفع اآلخريف إلى
إرتكابيا ،أك الضمكع أك اإلشتراؾ في أم عمؿ مف أعماليا.
لكف تاريخ اإلبادة في عالقة المجتمع العراقي بالدكلة يحتؿ
مساحة زمنية تعكد الى تأسيس العراؽ المعاصر المعمد بإبادة

اآلشكرييف ( ،)1933كتيجير ييكد العراؽ (،)1951-1950
كالكرد الفيمييف في (السبعينيات) ،كابادة االكراد كالشيعة
(ثمانينيات كتسعينيات القرف الماضي) ،أك تاريخ عراؽ اإلحتالؿ
األميركي بعد العاـ ( )2003المكشكـ بإنتياكات األميركييف
كحركبيـ الصغير لإلبادة ،أك تكجيو الجيش لحرب إبادة
مككنات ،كحرب القاعدة إلبادة الشيعة التي أعمنيا الزرقاكم منذ

العاـ ( .)2006كمف ثـ سكؼ تحاكؿ الكرقة البحثية تحميؿ
سيركرات اإلبادة في مخرجاتيا المؤثرة عمى التنكع في العراؽ مف
منظكر تاريخي متصؿ.
كستحاكؿ الكرقة تحميؿ مناخات الكراىية الذم شجعت عمى

إنقساـ إثني كاضح في البالد ،كشكمت أرضية ميدت لحصكؿ
ىذه اإلبادة ،فيؿ يمكف أف نعد نخبنا سياسية تتاجر بالكراىية،
كتعمؿ عمى تعبئة األنا ضد اآلخر جزء مف جريمة اإلبادة
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الجماعية التي تحدث في العراؽ؟ ،كىؿ يمكف سحب تاريخيا
إلى أعكاـ ماضية كاجيت فيو كؿ جماعة إثنية حرب إبادة
صامتة أك معمنة ،مباشرة أك غير مباشرة؟.

تنطمؽ الكرقة مف أىمية إجراء مرجعية تاريخية لمبدء بنقطة
شركع جديدة ،لكي نتجنب كارثة الشيريف الماضييف ،كنؤسس
لما ىك دائـ ،كلكي نكاجو الكارثة مف خالؿ صياغة حساسية
جديدة ،عمينا أف نككف صريحيف في تحميؿ بيئتنا الداخمية التي

كانت كما تزاؿ مييئة إلرتكاب جرائـ إبادة في كؿ ليمة؟.
ال سيما كاف سماسرة اليكيات القاتمة ما يزالكف يتحرككف مف

حكلنا ،كيركجكف لبضاعتيـ في سكؽ التطيير العرقي كالطائفي،
نخب سياسية يمكف كصفيا بنخب "البزنس" الطائفي ،كرجاؿ
ال
ديف كاف ليـ دكر فاعؿ في نسج خطاب كراىية مزمف ،فض ن
عف كجكد أدكات اإلبادة لمعقكؿ كالقمكب كاألجساد معا،

ميميشيات مف كؿ نكع ،جماعات مسمحة ،بمقنة كسائؿ اإلعالـ،
مشفكعة بصمت المجتمع الدكلي ،ككجكد بيئة إقميمية داعمة.
كيؼ نمنع اإلبادة في المستقبؿ؟

كتنشغؿ الكرقة اخي نار في التفكير في كيفية مع اإلبادة في
المستقبؿ ،كىي ال تغفؿ في ىذا السياؽ جيكد األميف العاـ

لألمـ المتحدة السابؽ "ككفي عناف" كالذم قدـ في عاـ ()2004
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الخطكط العريضة لخطة عمؿ ذات خمس نقاط لمنع اإلبادة
الجماعية .شممت ىذه الخطة إنشاء منصب المستشار الخاص

المعني بمنع اإلبادة الجماعية الذم تشتمؿ كاليتو عمى أف يعمؿ
بمثابة آلية لإلنذار المبكر فيما يتعمؽ بالحاالت التي يمكف أف
ينجـ عنيا إبادة جماعية.

كفي رسالة مكجية إلى رئيس مجمس األمف َّ
عدد األميف العاـ
مسؤكليات المستشار الخاص المعني بمنع اإلبادة الجماعية عمى

النحك التالي :
 -جمع المعمكمات المتاحة ،كبخاصة مف داخؿ منظكمة األمـ

المتحدة ،بشأف اإلنتياكات الكاسعة النطاؽ كالجسيمة لحقكؽ
اإلنساف كالقانكف اإلنساني الدكلي كذات الدكافع اإلثنية كالعرقية،
التي قد تؤدم إلى حدكث إبادة جماعية إذا لـ يتـ منعيا أك
كقفيا.

 القياـ بدكر آلية لإلنذار المبكر لألميف العاـ ،كمف خاللولمجمس األمف ،بتكجيو إىتماـ أعضائو إلى الحاالت التي يحتمؿ
أف تسفر عف حدكث إبادة جماعية.

 -تقديـ تكصيات إلى مجمس األمف ،مف خالؿ األميف العاـ،

بشأف اإلجراءات الكفيمة بمنع اإلبادة الجماعية أك كقفيا.
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 إقامة إتصاالت مع منظكمة األمـ المتحدة بشأف األنشطةالتي ينبغي اإلضطالع بيا لمنع اإلبادة الجماعية كالعمؿ عمى
تعزيز قدرة األمـ المتحدة عمى تحميؿ كادارة المعمكمات المتعمقة
بأعماؿ اإلبادة الجماعية أك الجرائـ المتصمة بيا.
كمف جيتو جمع

المستشار الخاص المعني بمنع اإلبادة

الجماعية قائمة بعالمات اإلنذار التي تشير إلى تعرض مجتمع

مف المجتمعات لخطر اإلبادة الجماعية أك الفظائع المشابية.
منيا ما يتصؿ مباشرة بكجكد أقميات دينية اك عرقية ،كاألخرل
ليا عالقة بكضع الديمقراطية في البمد المعني ،كاإلفتقار إلى
سيادة القانكف مثؿ:

 أف تككف لمبمد حككمة شمكلية أك قمعية ال تقبض عمى زماـالسمطة فييا إال جماعة مييمنة.

 -أف تككف جماعة أك أكثر مف الجماعات اإلثنية أك الدينية

ىدفان لمتمييز ،أك تستخدـ كبش فداء لتحميميا مسؤكلية الفقر أك
غيره مف المشاكؿ اإلجتماعية التي تكاجو البمد حاليان.

 -أف يكجد إعتقاد أك نظرية تقكؿ بأف الجماعة المستيدفة أقؿ

مف مستكل البشر ،فيي "تجرد مف اإلنسانية" أعضاء ىذه
الجماعة كتبرر إرتكاب العنؼ ضدىـ .كتنشر الرسائؿ كالدعاية
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التي تدعـ ىذا اإلعتقاد مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ أك في
التجمعات "تجمعات الكراىية" ك"رسائؿ الكراىية"

 -أف يككف البمد في حرب أك أف تسكده بيئة مف عدـ إحتراـ

القكانيف يمكف أف تحدث فييا المذابح بدكف أف تالحظ بسرعة أك
تكثؽ بسيكلة
 -أف يكجد قبكؿ متزايد لإلنتياكات المرتكبة ضد حقكؽ اإلنساف

لمجماعة المستيدفة أك أف يكجد تاريخ مف اإلبادة الجماعية
كالتمييز ضدىا .كيؤدم ىذا إلى اإلعتقاد بأنو إذا أفمت اآلخركف
بأرتكاب اإلبادة الجماعية في الماضي ،فمف يككف ىناؾ عقاب
ىذه المرة.

التعمـ مف دركس الماضي
كمف خالؿ تفحص التجارب الدكلية المقارنة يتضح أف عمميات
اإلستيداؼ الجماعية غالبنا ما ُيخطط ليا بإحكاـ ،فقبؿ أف يشرع
المحرضكف عمى اإلبادة الجماعية يشيعكف التعصب كالكراىية

كيصنفكا شرائح مف السكاف
ليييئكا بذلؾ البيئة المكاتية لمعنؼ،
ّ
عمى أنيا مف اإلرىابييف كاإلنفصالييف كالمجرميف كالخكنة.

كال تزاؿ ىناؾ مؤسسات سياسية تستخدـ ىذه الممارسات حتى
ىذا اليكـ عمى النحك التالي :تشمؿ الممارسات إلقاء الخطب
التي تنـ عف الكراىية ،كاذالؿ فئة معينة مف السكاف في كسائؿ
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اإلعالـ ،كتشكيو سمعة األفراد المنتميف إلى فئات محددة ،كانكار
جرائـ اإلبادة الجماعية كالفظائع المرتكبة في الماضي ،مشكمة

بذلؾ الركف اإليديكلكجي لسياسة التيميش التي تتبعيا الدكلة،
كعادة ما يقترف ذلؾ بإنتياؾ الحقكؽ السياسية لفئة معينة ،مثؿ
(إنعداـ حرية التعبير كالصحافة كالتجمع كالتيميش السياسي).
النذر ،كاف لـ تكف شاممة ،قد ت ّشكؿ مجمكعة
كىكذا ،فإف ىذه ُ
معينة مف العالمات عمى المستكل السياسي.
كترل حككمة أرمينيا (التي كاجو شعبيا اكؿ إبادة في التاريخ
الحديث) ،في إطار المنطؽ نفسو ،أف مصادرة الممتمكات

كتدميرىا ،كالمجاعات التي يصنعيا اإلنساف ،كالحرماف مف
الغذاء أك الماء أك الخدمات الطبية ،مثمما ّبيف ذلؾ المستشار
النذر عمى الصعيديف اإلجتماعي
الخاص ،تشكؿ مجمكعة مف ُ

كاإلقتصادم.

كبناء عمى ذلؾ ،فإف تدمير الممتمكات الثقافية كالمكاقع الدينية
النذر
كطمس معالـ اليكية الثقافية ،أمكر تندرج ضمف نطاؽ ُ
عمى المستكل الثقافي ،كلكف ىذه اإلنتياكات بمجمميا بحاجة
ألف تككف منيجية الطابع كمتكاترة مف حيث الكقكع لكي تعتبر

ُنذ ار عمى حدكث حالة إبادة جماعية.
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مف الميـ جدان أف نشير إلى إنو ال يمكف نشر ثقافة التسامح

كالعيش المشترؾ كالالعنؼ ،ما لـ تكف ىناؾ مناىضة حقيقية
لثقافة التمييز كممارسات اإلقصاء كالتيميش ،أك اإلستعالء
القكمي أك الديني أك الطائفي في العراؽ ،مع إنني ال أميؿ إلى
إستخداـ كممة (التسامح) بالرغـ مف ككنيا كممة محببة ،إلى
جانب جماليتيا اإلجتماعية كاألخالقية ،إال إف إستخداميا

لتكصيؼ الحالة العراقية المطمكبة تعني أف ىناؾ مخطئيف ينبغي
الصفح كالعفك عنيـ في إطار (عفا اهلل عما سمؼ) ،ككأف
اآلخريف معصكميف مف الخطأ ،بينما في الحقيقة إف الجميع

إرتكب أخطاء ،لذلؾ إف الكضع في بالدنا يقتضي غير ذلؾ،
أم يقتضي إستخداـ مصطمح (المصالحة) ،آخذيف بنظر

اإلعتبار ليس ىناؾ مالئكة كشياطيف في الحالة العراقية ،كىكذا
فنحف مدعككف إلى قبكؿ مبدأ النضاؿ مف أجؿ العيش المشترؾ
في إطار التنكع الذم تأسست عميو حضارة العراؽ ،كلكف منيجنا

ميدانيان مف ىذا النكع يقتضي منا معالجة اإلشكاليات التي
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مازالت قائمة في أكضاعنا بالكثير مف األسئمة التي لـ تجد حتى
اآلف إجابات ناجعة ليا ،كىي إشكاليات يمكف إدراجيا بما يأتي:
اإلشكالية األولى

في ذلؾ تكمف باإلرث الثقيؿ مف ثقافة التمييز بيف المككنات
العراقية في منيج طبقي كتقسيمي كفي إطار ديني كطائفي
كاثني بفعؿ سياسات النظاـ السابؽ ،ك قد تحكؿ ىذا اإلرث إلى
قناعات ما زاؿ بعضيا يعيش في نفكس بعض الزعامات

كالقيادات العراقية.
اإلشكالية الثانية
عدـ القدرة عمى المصالحة مع الذات ،كعدـ قدرة ساستنا
اإلجابة عمى سؤاؿ يعشعش في رأس أم مكاطف فينا  ...إلى

أيف بمدنا؟ أم مصير؟ ىؿ نحف مجمكعة مككنات تتصارع فيما
بينيا ،أـ في الحقيقة لنا دكلة كمؤسسات ينبغي أف تحتضف
الجميع؟

في حيف التحدم األكبر ما زاؿ قائمان ،كانو ليس في عدـ قدرتنا
عمى إجراء المصالحة الحقيقية مع ذكاتنا دكف إجترار الماضي

كمآسي التاريخ ،بؿ عدـ التعمـ مف أخطائنا كغياب الشجاعة في

اإلعتراؼ بيا كقبكؿ مبدأ النضاؿ مف أجؿ العيش المشترؾ مع
كؿ ما يعنيو ىذا المبدأ مف آماؿ كآالـ ،كمف تضحيات كتنازالت
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متبادلة ،عمى أف يرسـ لو مشركع كاضح لبناء مجتمع كدكلة
تخدـ الجميع ،مشركع ال يسمح ألم أحد أف يتفرج كجراح شعبنا
العراقي مفتكحة عمى الدـ كالخكؼ كالقمؽ ،مشركع يفتش في

ضكء ما يجرم عف مستقبؿ العراؽ كمستقبؿ أجيالو ،مشركع
يؤكد إف كحدتنا الكطنية ىي ضماننا جميعنا ،مشركع يؤكد كيؤمف

باف كحدتنا الكطنية ىي الضمانة لنا جميعا.
اإلشكالية الثالثة:

التعاطي اإلنتقائي مع مجمكعة النصكص التي كردت في
الدستكر الدائـ ،بؿ كحتى في أدبيات بعض المككنات السياسية،
كلمتذكير فقط أشير إلى البنكد ( 41ك  43ك  49ك )125
الداعية إلى إزالة كؿ ما يمنع تمبية حقكؽ المككنات العراقية

(األقميات) في حرية األحكاؿ الشخصية ،كحرية الشعائر الدينية،
كالتمثيؿ الخاص بمجمس النكاب ،كبإدارات الدكلة ،كالحقكؽ
اإلدارية ،كالثقافية ،كالتعميمية ،لمقكميات كالمككنات المختمفة.

كالعبرة األساسية ىنا ،ىي في مدل كجكد ناصية تطبيؽ ليذه
المكاد ،عمى أف تقترف بضمانات حقيقية لممارستيا مف قبؿ
المكاطنيف.
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اإلشكالية الرابعة:
النقص القائـ في المساحة اإلعالمية المخصصة لثقافة مناىضة
التمييز .كقد يرد عمي أحد ىنا ليقكؿ ىناؾ عشرات الصحؼ

كالمجالت ،ككسائؿ إعالـ أخرل ،كاذاعات كفضائيات كمكاقع
أنترنت مسخرة اآلف لمتعاطي بشأف حقكؽ المككنات العراقية.
كلكف أسأؿ كـ ىي كسائؿ اإلعالـ التي تكرس مناىضة التمييز؟

أنا أزعـ بأني متابع نشط لمشأف اإلعالمي العاـ ،ككذلؾ دراستي
األكاديمية ،كثقكا إف النسبة األكبر مف األنشطة اإلعالمية
تركج لمثقافة
تستحكذ عمييا أفكار المككنات الكبيرة التي ّ
الحصصية.

إف كاحدة مف أخطر اإلشكاليات التي تقيد مناىضة التمييز
تكمف في السياسات اإلعالمية المعتمدة ،القائمة عمى تككيف
متاريس إعالمية تركج لبعض المككنات عمى حساب كجكد

كىكيات كحقكؽ البعض اآلخر.

كىكذا فإف استنتاجاتي المتكاضعة التي تكصمت إلييا إننا مع
األسؼ لـ نصنع في العراؽ حتى اآلف رأم عاـ كطني حقيقي

لمناىضة ثقافة التمييز.
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اإلشكالية الخامسة:
إفتقاد المنظمات السياسية المؤثرة في الحدث العراقي إلى
إمتالكيا برامج كاضحة في تعزيز مناىضة التمييز ،كبقدر ما

يتعمؽ األمر باألقميات .كأنا ىنا ال أتحدث عف المسيحييف فقط،
لي أف أسأؿ :ىؿ يمكف لخبرة تكنكقراطية منيا أف تتسمـ إحدل
الحقائب الك ازرية ذات االختصاصات المينية؟ ككـ ىك عدد
المدراء العاميف مف ىذه األقميات في الك ازرات كالمؤسسات

المختمفة؟.
اإلشكالية السادسة:
القصكر في نظرة المككنات العراقية الكبيرة إلى مفيكـ حقكؽ
اإلنساف ،حيث يعتقد البعض منيا إنيا تأتي في إطار التضامف
كالشفقة ،بؿ كالمكاساة لممككنات صغيرة العدد ،في حيف ىي

كاجب كطني أساسي ال يمكف التنصؿ عنو بأم ذريعة كانت،
ألف مثؿ ىذا التنصؿ يمس الكحدة الكطنية بالصميـ ،كىك

محاكلة إللغاء الحقيقة التاريخية كالحضارية التي حكمت العراؽ،
كال بد أف تحكمو اآلف كفي المستقبؿ ،بأف حضارتو قامت عمى
التنكع ،كاف األصالة التي يتميز بيا تستمد حضكرىا مف ىذا

التنكع.
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اإلشكالية السابعة:
تستمد ىذه اإلشكالية حضكرىا مف عدـ كجكد خط بياني كاضح
كمتصاعد في التكجيات الكطنية العامة إلعتماد ثقافة التنكع

بأفضؿ السبؿ كالكسائؿ الممكنة ،كيعكد ذلؾ بالدرجة األساس
إلى تسارع األحداث كتبدليا ،كما تفرض مف ضغكط آنية عمى
األقميات ،كتغيير في القناعات ،األمر الذم تسبب بالنتيجة

النيائية بإنعداـ الرؤية الكاضحة لمعمؿ الحقكقي إزاء تطكر
األحداث عمى الصعيد الكطني.
كمف ىنا نستطيع أف نشخص كيؼ تحكلت ثقافة حقكؽ
اإلنساف ،كتحكلت النظرة إلى عمؿ إغاثي كحقكقي آني بعد غزك
المجاميع اإلرىابية إلى مدينة المكصؿ في ( ،)2014/6/10كما

ترتب عمى ذلؾ مف متغيرات حادة مع تطكر األحداث ،في
سيطرة المجاميع عمى مدف كبمدات في سيؿ نينكل ،كىك الكضع

الذم دفع الكثير مف الميتميف بمكضكع حقكؽ اإلنساف إلى
اإلنصراؼ نحك إغاثة النازحيف الذيف تعرضكا إلنتياكات خطيرة
عمى يد ىذه المجاميع اإلرىابية.
اإلشكالية الثامنة:

افتقاد الكسط المعني بتطبيؽ ثقافة حقكؽ اإلنساف إلى الخبرة
الميدانية ،كالمفردات العممية لتطبيؽ ىذه الحقكؽ ،إذ ما زلنا مع
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األسؼ ضمف التكصيؼ الذم يقكؿ (أننا في طكر التجربة
كالتجريب) ،كليس في إمتالؾ مفردات تطبيقية كاضحة يمكف

العمؿ بمكجبيا ،ثـ أننا في ثقافة الحقكؽ المدنية لـ نمتمؾ حتى
اآلف كسائؿ فاعمة لمتطبيؽ يمكف ليا أف تغير في قناعات
الناس ،مع مالحظة ميمة أنو ال تكجد لدينا تشريعات قانكنية
تحاسب الذيف يخمكف بمبادئ حقكؽ اإلنساف.
اإلشكالية التاسعة:

كتتعمؽ بحالة اليأس كالقنكط كاإلحباط التي تعصؼ بنفكس
مككنات األقميات نتيجة تراكـ كارتفاع كتيرة اإلنتياكات التي
تتعرض ليا.

اإلخكة أعضاء مجمس النكاب ،الخالصة مف كؿ ذلؾ إف التمييز

ىك القاسـ المشترؾ الذم ما زاؿ يقيد الفعاليات كالنشاطات
الثقافية الكفيمة بتطيير الساحة السياسية كاإلجتماعية مف ىذا
اإلرث المؤلـ .كأجد إف مجمس النكاب المكقر ىك المعني حقا

بتعزيز التكجيات في نشر ثقافة الشراكة الكطنية لعامميف
أساسييف:

األكؿ :ألنو يمثؿ كؿ العراقييف.
الثاني :ألنو مؤسسة تشريعية.
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كاقترح ىنا تأليؼ فريؽ عمؿ يضع باإلعتبار تفسيرات لمدستكر
ممزمة تشريعينا ،بما يصكف حقكؽ كؿ األقميات العراقية ،مع

إسقاط جرمء لمنزعات الحصصية ،كال يمكف أف يتحقؽ ذلؾ إال
بأعتماد منيج ديمقراطي مفتكح يقكـ عمى الكفاءة كاألىمية
األخالقية كالكطنية ،ككذلؾ العمؿ عمى تشريع القكانيف ذات
العالقة بحماية حقكؽ المككنات الصغيرة كحماية كجكدىـ.

أما بالنسبة لمنسخة األسرع لمكاجية األكضاع الحالية ،فأف
ال أمنينا كاسعنا ،يتـ بمكجبو إعطاء المزيد مف
الكضع يتطمب ح ن

اإلىتماـ لتطيير المناطؽ التي سيطر عمييا المسمحكف
اإلرىابيكف ،كتككيف مالذات آمنة لألقميات بالقدرة األمنية الذاتية

تحت سمطة الدكلة.
كبالنسخة األسرع أيضا ،يككف رأم األقمية في المنطقة التي

تتكاجد فييا ،ىك الحؿ بشأف مكضكع المناطؽ المتنازع عمييا
بيف حككمتي اإلقميـ كالحككمة اإلتحادية بعد تطييرىا مف
العناصر اإلرىابية.
أنني أعتقد جازمنا بأف مجمس النكاب أماـ مسؤكلية أخالقية
ككطنية كاعتبارية مف أجؿ أف يضع إستراتيجية عمؿ كطني،

يقكـ عمى بناء ثقافة لممصالحة ،تأخذ بنظر اإلعتبار معالجة
اإلشكاليات التي أشرت إلييا ،أما كيؼ يككف ذلؾ ،فأنني لست
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في مكقع يممي عمى مجمس النكاب ما ينبغي عممو ،كلكني أزعـ
بأنني قد أككف عنص نار مفيدنا في صياغة تصكرات كطنية لتطبيؽ
حقكؽ جميع المككنات العراقية.

سادتي كأخكتي :إف تخكفاتي كبيرة أف يصاب العراؽ بالنكع
الثاني مف التصحر بعد حالة التصحر التي أخذت تأكؿ مف
أرضو ،إف مخاكفي تصب اآلف ضمف عنكاف (التصحر

الديمكغرافي) فقد تككف البالد خالية مف نعمة التنكع السكاني إذا
ما إستمرت الحالة عمى ما ىي عميو اآلف ،مع مالحظة أنو ال
يجكز أف نسقط مف الكاقع ،إف العيش المشترؾ ىك المفتاح،
كمالحظة أخرل ،إف جينات األقميات العراقية تحمؿ أعمؽ

الجينات الكطنية إلى جانب الجينات األخرل.
إف اإلستعالء عمى اآلخر دينينا أك قكمينا أك مناطقينا ،ىك بحد
ذاتو مصد نار مف مصادر اإلساءة لمتنكع كثقافة التضامف.
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السادة رئيس كأعضاء مجمس النكاب المحترميف:

تحية عراقية مدنية خالصة:

بإحتالؿ مدينة المكصؿ في ( 9حزيراف  ،)2014كخركج أجزاء
كبيرة مف محافظات (نينكل كصالح الديف كديالى كاألنبار) عف
سمطة الحككمة اإلتحادية في بغداد ،ككقكعيا في قبضة

الجماعات المسمحة القادمة مف ثارات التأريخ كغرؼ التعذيب
تحكؿ حاسمة في تأريخو
كاإلعداـ ،يككف العراؽ قد بمغ نقطة ّ
السياسي المعاصر ،فالدكلة العراقية اليكـ باتت تقؼ برمتيا أماـ

إحتماؿ التفكؾ كالحرب األىمية أكثر مف أم كقت مضى.

إف الكارثة المصيرية التي تعصؼ بالعراؽ اليكـ ىي تمظير
غير مباشر لتراكـ مريع ألزمات أخالقية عصفت بالسمكؾ

السياسي لكؿ أنكاع السمطات التي حكمت العراؽ خالؿ أكثر مف
نصؼ قرف ،كلـ تجد ليا حالن كلك جزئيان حتى اليكـ.
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كتؤمف المبادرة المدنية أف إنقاذ العراؽ كيانان كىكي نة ،كحماية

ػشرع بيا دكف التمسؾ
تنكعو الثقافي كالبشرم ،ال يمكف أف ُي َ
ببديييتيف أساسيتيف تغذم إحداىما األخرل ،كال غنى عنيما ألم
إصالح فاعؿ منتظر ،ىما:
 إتخاذ مبدأ المكاطنة معيا نار كحيدنا في أداء السمطاتالثالث ،القضائية كالتشريعية كالتنفيذية.

ِّ
المكحدة لمككنات المجتمع
 إنبعاث اليكية الكطنيةكفئاتو.
كما نؤمف أف إنفاذ ىاتيف البديييتيف إلصالح أكضاع البالد

المتدىكرة عمى نحك غير مسبكؽ ،منكط بآليتيف كاقعيتيف
متفاعمتيف جدليان :إحداىما "دكلتية" تتعمؽ بتفعيؿ عمؿ مجمس

النكاب التشريعي كالرقابي ،كاألخرل مجتمعية تتصؿ بالعمؿ

الثقافي بعيد المدل لتطكير الكعي اإلجتماعي لدل الجماىير
بقيـ العدؿ كالحرية كالتسامح كاإلحتجاج اإليجابي.
كدكف الخكض في سجاؿ أكاديمي حكؿ أصؿ كدالالت ىذيف
المفيكميف (المكاطنة كاليكية الكطنية) ،فإننا في المبادرة المدنية

نتبنى رؤية كاقعية كاجرائية ليما ،نابعة مف خالصة عممنا
المدني في كافة مياديف العمؿ الرقابي كاإلصالحي كالتكعكم
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كالتمكيني ،مع مختمؼ فئات الشعب كمؤسسات الدكلة طكاؿ
أكثر مف إحدل عشرة سنة ،نمخصيا بالسطكر القادمة.
مبدأ الـمـواطـنة

• في منظكرنا ،ال يكجد معيار عقالني مكحد يككف جدي نار بتحديد
عالقة الفرد بالدكلة كالمجتمع سكل ككنو "مكاطنان" أم إنساننا ذا

حقكؽ كمسؤكليات محددة ضمف إطار قانكني يكفر الحرية
كالعدالة اإلجتماعية .أما معايير الجنس أك ِ
العرؽ أك الديف أك
العقيدة ،فيي ىكيات فرعية مشركعة ،لكنيا ال تصمح إلعتمادىا
معيا نار مكحدان لمقيمة البشرية العميا ،فيي ال تعدك ككنيا

تفاضالت كتفضيالت شخصية بحتة ال تحقؽ إمتيا ناز لفرد عمى
حساب فرد آخر ميما كاف حجـ الجماعة الفرعية التي ينتمي

إلييا.
ال لدل الفرد حيف يصبح مدنينا في
• تتحقؽ ركح المكاطنة فع ن
جكىره كسمككو ،أم تنتفي لديو فكرة التعصب أك التحامؿ حياؿ
اآلخر المختمؼ عنو دينينا أك ِعرقينا أك طبقينا أك فكريان .كمف

المؤكد أف تحقيؽ مبدأ المكاطنة يتطمب كعيان تأريخينا تراكميان لدل

الفرد مف جية ،كنضجنا مؤسساتينا لدل الدكلة مف جية أخرل.

• لكف العراؽ يشيد اليكـ نككصنا مريعنا إلى ىكيات ما قبؿ
كعي الفرد العراقي بأىمية دكره
المكاطنة،
ْ
مسخت إلى حد كبير َ
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المدني المكاطني ،كحشرتو في أتكف صراعات مصطنعة،
فأصبحت معايير الديف كالطائفة كالعشيرة كالعرؽ كالمنطقة ،ىي

المحركة لسمككو ،كالمحددة لقيمتو ،بتأثير الدكلة كالمجتمع معنا،
دكف أف يعني ذلؾ بالضركرة إزالة دكافعو المتأصمة إلعادة إنتاج

ىكيتو الكطنية التي ليا دينامياتيا المكضكعية الكامنة.
• قيـ المكاطنة تبرز كتسكد كمما إشتدت النزعة الكطنية في
البمداف الخارجة لتكىا مف الدكتاتكرية ،كالعكس صحيح أيضنا،

أم كمما تراجعت اليكية الكطنية ،إنحسر معيا الكبرياء الكطني،
مفتتنا قيـ المكاطنة فردينا كمجتمعيان كدكلتينا .كىذا ما يحدث اليكـ
في العراؽ بسبب التدييف السياسي الذم يقكـ عمى عقيدة

اإلستئثار بالحقيقة كالزمف كالمصير ،كال يرل في اليكية الكطنية
إال عائقنا أماـ مشركعو األساطيرم .فال فرصة أبدنا إلزدىار مبدأ
المكاطنة في ظؿ أسممة الدكلة ميما كاف نكع كحجـ اآلليات

"الديمقراطية" التي تمارسيا السمطة ،كال معنى أبدان لصندكؽ

ينتج ساسة فاسديف.
إنتخابي ُ
• إلى جانب كافة المككنات العراقية ،تدفع األقميات الدينية
كالعرقية ثمننا باىضنا إضافينا لتغييب مبدأ المكاطنة ،بسبب

إفتقارىا لقدرة التأثير السياسي كاإلعتبارم ،لمبقاء كالتكيؼ كسط
محيط طارد ،يمارس التمييز كاإلقصاء إلى أقصى الحدكد.
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الهوية الوطنية
• في منظكرنا ،اليكية الكطنية ىي كعي الفرد كاقتناعو بإنتمائو
إلى جماعة تاريخية تكفر لو إطا نار عقمينا إلشباع حاجتو إلى
األمف النفسي ،كلتنظيـ إدراكاتو لمعالـ ،كتفاعالتو معو ،كتقييماتو

لو ،كلمسعي نحك إنجاز أىداؼ مشتركة ،دكف أف يتعارض ذلؾ
مع أىدافو الفردية ،كانتماءاتو الفرعية الخاصة بالديف أك الطائفة

أك العرؽ ،كبذلؾ فاليكية الكطنية ليست خيا نار ركمانسينا بؿ

ضركرة إجتماعية تطكرية تحقؽ أشد إقتراب ممكف مف اليكية
البشرية المشتركة لبني آدـ القاطنيف في كياف جغرافي -سياسي
معيف.
• كؿ األحداث كالمكاقؼ األزماتية التي أحاطت بالفرد العراقي
خالؿ السنكات المنصرمة ،باتت تدفع بأتجاه تفكيؾ ىكيتو

الكطنية إلى كالءات أك ىكيات فرعية ال عقالنية ،متصارعة
بتأثير نزعة األحزاب الدينية الحاكمة لتشكيؿ المجتمع عمى
شاكمتيا ،أم محاكلة تطييفو قس نار عبر إخراجو مف اليكية

ِ
السنة كالشيعة-
المتعايشيف -أم
المسممة المسالمة بمذىبييا
ّ
كادخالو في ىكية تأسممية متعصبة بمذىبييا المتصارعيف .ىذا
قيـ
الصراع المصطنع أشاع عمى نحك كاسع في الحياة اليكمية َ
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الكراىية كاإلستئثار كالتفكؽ الزائؼ ،كاحتكار الحقيقة كالتكفير
كالتخكيف حياؿ اآلخر ميما كانت ىكيتو ،فكاف أف أصبحت
األقميات الدينية كالعرقية كحتى الفئات المستضعفة إجتماعينا
ككبش فداء
كالنساء كالفقراء ،ىدفان سيالن ليذه الكراىية المنتشرة،
َ
مناسب ي ِ
سقط عميو مجتمع األكثرية إحباطاتو كخيباتو.
ُ

• يحيمنا المشيد العراقي الحالي بقكة إلى حقيقة أف التديف الزائؼ
أصبح الدينامي َة النفسية المركزية التي تمارس بيا اليكية الطائفية

كظيفتيا اإلجتماعية ،إذ تسكد الغرائز الفجة عمى العقؿ
المستنير ،كتتفكؽ النزعة اليدمية عمى النزعة البنائية في عمكـ

كيشرَع ُف الفساد في مقابؿ تسفيو النزاىة،
الدكلة كالمجتمعُ ،
كيجرم تجذير عجز اإلنساف كعدميتو كاغترابو عف ذاتو كعالمو،
كتُمحى عمى نحك منظـ ذاكرتو الثقافية -التأريخية اآلنية
بد َؿ بذاكرة تعصبية عف ماض خرائبي كىمي.
كالمستقبمية ،لتُستَ َ

• كلذلؾ ،فالمجتمع العراقي ضحية لكؿ ما حدث كيحدث اليكـ،
إذ جرل تزييؼ كعيو ،كىدـ ثقافتو السياسية ،كشفط أمكالو عبر
تعميتو بخالفات فقيية سطحية عمرىا عشرات القركف ،لينكفيء
درجنا
عمى نفسو فاقدنا أم فاعمية في التأثير في األحداث ،بؿ ُمستَ َ

ضد إرادتو إلى ككارث كمآسي ال حدكد ليا ،ليؤكد إرتيانو لقكل
عمياء تقكده مف مذبح إلى مذبح كتجعمو ىازمنا لذاتو .كليس
43

آخر ىذه اليزائـ سقكط محافظات بكامميا بيد الجماعات
التكفيرية المتكحشة ،بسبب تداعي النزعة الكطنية لمقكات األمنية
مف جية ،كفشؿ السمطة كالدكلة في صيانة اليكية الكطنية لفئات
غير قميمة مف سكاف تمؾ المحافظات مف جية أخرل ،ممف باتكا
ضحايا لصراع غير منصؼ بيف نظاـ سياسي ال يريد النجاح،
كارىاب ديني فاشي يريد فرض أساطيره الدمكية.

كتبعنا لما تقدـ ،فإف مظاىر تقكيض مبدأ المكاطنة كاليكية
الكطنية ،أك أساليب إعالئيما ،يمكف تحديدىما بما يأتي مف
تشخيصات كتكصيات:

مقكضات المكاطنة كاليكية الكطنية في العراؽ
 -1بنية النظام السياسي

• الدكلة في العراؽ ،ما تزاؿ تتصرؼ بعقمية عسكريتارية
إستعالئية مكركثة مف الحقبة السياسية السابقة ،ككأنيا ىي سبب
كجكد المجتمع ال العكس .إنيا دكلة المغانـ كالمكارـ ،تكره
التخطيط كالزمف كالشفافية ،تقدس اليدر كالتبذير كالترىؿ،
تمارس الفساد المالي كالسياسي كاإلدارم إلى أقصاه ،بمسميات
الفضيمة كالديف كالكاجب كالكطنية .ككؿ ىذا دفع الناس إلى مزيد
مف اإلغتراب عف كجكدىـ اإلجتماعي ،فأمسكا كارىيف لدكلتيـ،
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كفاقديف الكعي بأىمية مكاطنتيـ ،كعازفيف عف التمسؾ بيكيتيـ
الكطنية كمحتميف بكالءات فرعية ما قبؿ المدنية ،لصيانة

كجكدىـ الفيزيقي فحسب ،بعيدنا عف إعتناؽ أم مشركع كطني

أك إنساني ذم معنى كغاية.

• النظاـ السياسي الحالي جرل تشييده عمى أساس المحاصصة
الطائفية كالعرقية ،المستندة في جكىرىا عمى فكرة إف الطائفة
كِ
العرؽ ىما ما يحدداف ىيكمية الدكلة كبنية السمطة ،بمعزؿ عف
معايير الكفاية كالنزاىة كالخبرة المستندة جميعنا إلى مبدأ

المكاطنة .كلذلؾ ،فال مكاف حقيقي أك مؤثر لألقميات الدينية
كِ
العرقية في العممية السياسية الجارية ،إذ أصبحت الكثرة "الكمية"
ال األفضمية "النكعية" ىي المرجع في تحديد النفكذ كالييبة
كالمنافع اإلجتماعية .كىكذا أصبح الجميع رعايا أك أتباع ،ال
مكاطنيف بالمعنى المدني المنشكد ،كىنا تدفع األقميات السكانية

ثمنان مضاعفنا ،إذ يصبحكف أتباعان ثانكييف ألتباع رئيسييف.

• عمى الرغـ مف المأساكية اليائمة التي رافقت عممية النزكح
السكاني الجماعي بعد قياـ تنظيمات مسمحة إرىابية باحتالؿ
أجزاء كاسعة مف محافظات (األنبار كنينكل كصالح الديف)
خالؿ العاـ الحالي  ،2014فقد الحت في األفؽ فرصة ذىبية
أماـ صانعي القرار السياسي في العراؽ ،إلتخاذ إجراءات
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لكجستية كاقتصادية كقانكنية كسياسية تعمؿ عمى تطميف ىؤالء
النازحيف نفسينا ،كاشعارىـ بككنيـ "مكاطنيف" في دكلة تعمؿ ما

بكسعيا لحمايتيـ كتزكيدىـ بأسباب الطمأنينة المستقبمية التي
باتكا يفتقركف إلييا في بالدىـ .لكف الفرصة أُىدرت كما أُىدرت
آالؼ الفرص عمى مدل السنكات العشرة الماضية ،فتكرست
عممية "تشطير" المجتمع العراقي إلى مككنات صارت تتمترس

أكثر مف ذم قبؿ خمؼ ىكياتيا الثانكية ،كصار الحمـ الجديد
لمعظـ أفراد األقميات النازحة ىك الحصكؿ عمى لجكء جماعي
يدر دماءىـ أك تُستباح ممتمكاتيـ كأعراضيـ
في بمد أجنبي" ،ال تُ َ
فيو".
 -2غياب العدالة االجتماعية
• الديمقراطية نظاـ حكـ يسعى تدريجينا إلشباع حاجات الناس
األساسية لمخبز كالحرية ،كقد أثبتت التجارب البشرية أف إنحسار

العنؼ اإلجتماعي بأنكاعو ،بالتزامف مع اإلنتعاش اإلقتصادم
كانخفاض مستكيات الحرماف ،يمكف أف يشحذ الكعي السياسي
(الجماىيرم كالنخبكم) بجدكل القيـ الديمقراطية ،كيعمؿ عمى
تعزيز مشاعر اليكية الكطنية لمناس بكصفيـ مكاطنيف في دكلة

تحترـ آدميتيـ .أما ما يحدث في العراؽ اليكـ ،فيك إختالؿ
بنائي ككظيفي في العالقة بيف رؤكس المثمث الثالثة :الفقر
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كالعنؼ كالتحكؿ الديمقراطي .فالفقر كالعنؼ (بما يتضمنو مف
إستياء كانتقاـ مف اآلخر المتمايز دينينا أك عرقينا أك طبقينا) بات
أحداىما يغذم اآلخر في متكالية ىندسية متصاعدة ،فيما

إستحاؿ "التحكؿ الديمقراطي" المنشكد إلى آليات إنتخابية ركتينية
خاكية ،ليستمر إفقار الناس ككأد حاضرىـ كمصادرة مستقبميـ،
كتفتيت ىكيتيـ الكطنية عبر حقنيـ بمصؿ التعصب كالكراىية.

• يعاني العراؽ اليكـ مف إستغالؿ إقتصادم كاستالب ديني،
ك ِ
المذيف ىما أسكأ ما أنتجتو البشرية عبر تأريخيا الطكيؿ .فاألكؿ
ِ
يسكغ اآلالـ بأسـ
ُيفقر بأسـ "الضركرات" الدنيكية ،كالثاني ّ
"الضركرات" الغيبية .كقد تبمكر اإلستالب الديني بكضكح في
عممية المحاصصة السياسية ذات الطابع الطائفي كالعرقي
المشار إلييا قبؿ قميؿ .أما اإلستغالؿ اإلقتصادم ،فال يتضح

بجالء إال إذا نظرنا إلى مصطمح الفقر بكصفو مفيكمنا بشرينا
مركبنا ،يتصؿ بتدىكر كؿ مناحي الحياة اإلجتماعية كاإلقتصادية

كالصحية كالتعميمية كالثقافية ،كال يقتصر عمى معطيات رقمية
بسيطة ،تتصؿ بمستكيات الدخؿ أك بتكافر فرص العمؿ فحسب.

إف المؤشرات المممكسة المتاحة اليكـ تؤكد تدىك نار مضطردنا في
كؿ مستكيات الكضع البشرم في العراؽ ،إستم ار نار لسنكات
الحصار ( ،)2003-1990كال تكجد أم عالمات كاقعية عمى
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حدكث تطكر نمائي مف أم نكع ،بؿ إف تبخر ثركات البالد بنار
الفساد السياسي كالمالي ،كغسميا بشتى األساليب "القانكنية" في

الخارج كالداخؿ معنا ،إنما يجعؿ مف الفقر مفيكمنا إجتماعينا
متجذ انر بعمؽ ،في بنية مجتمع بات ييركؿ كراء لقمة العيش،
دكنما أم عاطفة كطنية جامعة ،أك غاية إنسانكية سامية ،فكؽ

أرض تكتنز أضخـ ثركات العالـ قاطبةن.

• كبدعكل مكافحة ىذا اإلختالؿ في العدؿ اإلجتماعي ،صادؽ
مجمس الكزراء عمى ستراتيجية مكافحة الفقر في (/11/24
 )2009في ضكء إتفاقية تعاكف بيف ك ازرة التخطيط كالبنؾ

الدكلي ،في كقت بمغت فيو نسبة الفقر ( )%23مف مجمؿ عدد
سكاف العراؽ آنذاؾ .ككاف مف بيف بنكد ىذه الستراتيجية ،إعتماد
خصخصة شركات القطاع العاـ ،كىك إجراء يعني في جكىره
بيع القطاع العاـ (أم ِ
الممكية العامة لممجتمع) بأسعار بخسة
كرمزية لتجار الحرب الطائفية كحيتاف الفساد كأمراء الميميشيات.
فخصخصة اإلقتصاد دكنما قاعدة إقتصادية متينة ،كدكنما
إستقرار سياسي ،كدكنما نظاـ شامؿ لمضمانات اإلجتماعية ،ال
تعني أكثر مف نيب ما تبقى مف الماؿ العاـ كتسميمو دفع نة
كاحدة لألقمية الجشعة المقتاتة عمى سحت الحركب كاألزمات

كالفساد .كبالفعؿ فقد إرتفعت نسبة الفقر لتصؿ إلى ( )%30في
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عاـ  .2014كىذا عامؿ تقكيضي رئيسي آخر لفكرة الكطف
كالكطنية كالمكاطنة.

• بعد أف تـ قدح الصراع الطائفي في العراؽ ،جرت إدامتو عبر
مأسستو ضمف ما يسمى باإلقتصاد السياسي لمحركب األىمية.
كليس أكثر مف دكلة نفطية ريعية فاشمة كالعراؽ جرل تقكيض
مؤسساتيا عمى يد اإلحتالؿ األمريكي ،يمكف أف تقدـ أسكاقان

"مستقرة" كمكّلدة لمعنؼ الطائفي المقتات عمى أمكاؿ الفساد الذم
أصبح بحد ذاتو اقتصادنا سياسينا "آمننا" كراسخنا ،بؿ كقاد نار بدكره
عمى تكليد بنى مجتمعية فكقية متمثمة باألفكار التعصبية،

كالسمككيات اإلقصائية ،كاليكيات القاتمة لمكطف ،كاستبداؿ مبدأ
"المكاطنة" بالكالء "لمطائفة" ،بكصفيا جميعنا الضامف المؤكد
إلستمرار إقتصاد العنؼ كازدىار أسكاقو.
توصــيات إجــرائـية
نناشد مجمس النكاب لممارسة كظيفتو الدستكرية في صيانة كحدة
العراؽ كسيادتو كىكيتو الكطنية كمعناه الحضارم كاإلنساني،
عبر إتخاذه لمجمكعة مف اإلجراءات العاجمة:

ال :إجراءات تشمؿ عمكـ الكضع العراقي
أك ن

49

-1يدعك مجمس النكاب لمؤتمر مصالحة كطنية شامؿ برعاية
األمـ المتحدة ،يضـ كؿ األطراؼ المتصارعة ميما كانت

تكجياتيا السياسية أك العشائرية ،إلى جانب تمثيؿ حقيقي
لمتيارات المدنية كالمثقفة كالعقالنية في العراؽ بما فييـ خبراء
أكاديمييف في العمكـ االجتماعية .كيستثنى مف المؤتمر
الجماعات اإلسالمكية اإلرىابية الرافضة أصالن لفكرة كجكد
العراؽ بخارطتو الحالية.

-2يتـ إعالف المصالحة الكطنية بضمانات مف األمـ المتحدة
كعدد مف الدكؿ الكبرل الراعية ،عبر كثيقة تأريخية إصالحية

يتـ تدكيف التزامات جميع األطراؼ فييا ،مع جدكؿ زمني بتنفيذ
اإلصالحات السياسية كاالجتماعية كالقانكنية المتفؽ عمييا ،بما
يضمف تحقيؽ إطمئناف نفسي كاؼ لدل الجميع.

-3عند المباشرة بتنفيذ كثيقة المصالحة اإلصالحية ،تستقيؿ

الحككمة الحالية ،ليقكـ مجمس النكاب فك انر بتأسيس حككمة
عراقية جديدة مؤقتة تتضمف خبراء تكنكقراط مف كؿ المحافظات

بمعزؿ عف أم محاصصات حزبية أك طائفية.

-4تحقيؽ تقارب فكرم بيف المرجعيات الدينية العميا ذات الصمة

مف المذىبيف ،إلى حد تأسيس ىيأة مشتركة تمارس عمميا

50

التصالحي بيف كؿ األطراؼ في عدد مف المدف العراقية المتفؽ
ال).
عمييا (بغداد كسامراء كالرمادم كالنجؼ مث ن

-5إعالف خطة كطنية لمكافحة الفساد عمى مستكييف :مستكل
مباشر آني ،يتضمف إصالحات إدارية تحتية جذرية ،كاجراءات
قضائية فكقية جريئة ،كمستكل ثقافي ستراتيجي غير مباشر
يتضمف إعادة ىيكمة نظـ التعميـ كاإلدارة كفؽ رؤية مدنية محددة
لشكؿ الدكلة.

-6تفعيؿ المادة ( )30مف الدستكر الخاصة بسف قكانيف
الضماف الصحي كاإلجتماعي:

(أكالن :تكفؿ الدكؿ لمفرد كلألسرة -كبخاصة الطفؿ كالمرأة-
الضماف اإلجتماعي كالصحي ،كالمقكمات األساسية لمعيش في

حياة حرة كريمة ،تؤمف ليـ الدخؿ المناسب ،كالسكف المالئـ .

ثانينا  :تكفؿ الدكلة الضماف االجتماعي كالصحي لمعراقييف في
حاؿ الشيخكخة أك المرض اك العجز عف العمؿ أك التشرد أك

اليتـ أك البطالة ،كتعمؿ عمى كقايتيـ مف الجيؿ كالخكؼ
كالفاقة ،كتكفر ليـ السكف كالمناىج الخاصة لتأىمييـ كالعناية

بيـ ،كينظـ ذلؾ بقانكف)).
-7

إنتياج فمسفة اقتصادية-إجتماعية محددة كشاممة،

تتضمف تمكيؿ الدكلة لممشاريع الصغيرة كالمتكسطة ،بما يقمؿ
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مف معدالت البطالة كينشط إقتصاد السكؽ ،دكف اإلخالؿ بمبدأ
الضماف اإلجتماعي كحماية الدكلة لمفرد ،كسف كتنفيذ قانكف

متطكر كصارـ لمضرائب ،يشمؿ النشاط المصرفي كالصناعي
كالتجارم كالزراعي ،كيستثني ذكم الدخؿ المحدكد ،كفؽ آليات
تراعي عدالة تكزيع الدخؿ؛ كالتخفيؼ مف أزمة السكف بطريقة
البناء العمكدم ،عبر إستثمارات يجرم تقييدىا بأقساط مريحة
مدعكمة مف الدكلة لصالح الفقراء.

ثانينا :إجراءات تشمؿ األقميات كالنازحيف

-1إصالح شامؿ لمنظكمة القكانيف العراقية التي تمارس التمييز

كاإلضطياد ضد المرأة كأبناء األقميات في مسائؿ االعتناؽ
الديني كالزكاج كالطالؽ كالنسب كاإلرث ،بما يضمف إنفاذ المادة
( )14مف الدستكر التي تنص عمى(( :العراقيكف متساككف أماـ
القانكف دكف تمييز بسبب الجنس أك العرؽ أك القكمية أك األصؿ

أك المكف أك الديف أك المذىب أك المعتقد أك الرأم أك الكضع
اإلقتصادم أك اإلجتماعي)).
-2تشريع قانكف لتنظيـ الحقكؽ اإلدارية كالسياسية كالثقافية
كالتعميمية لمختمؼ المككنات العراقيةِ ،
الجميع (األكثريات
يعام ُؿ
َ
كاألقميات العددية) بمعيار حقكقي كاحد نابع مف مبدأ "المكاطنة"
بمعناه المساكاتي لدل الفرد بكصفو إنسانان أكالن قبؿ أف يككف
52

عضكان في جماعة سكانية ،طبقان لممادتيف ( )125ك( )14مف

الدستكر.

-3تخصيص مناصب سيادية لممثمي األقميات ،سكاء في

القضاء أك مجمسي النكاب كالكزراء أك رئاسة الجميكرية أك
األجيزة األمنية ،ليس عمى أساس المحاصصة اإلثنية الضيقة،
إنما عمى أساس الكفاءة التكنكقراطية التي يمتمككنيا بكصفيـ
عراقييف ،ما يسيـ في تفتيت حاجز التيميش كعقد اإلقصاء

لدييـ ،كيعزز لدييـ مشاعر اإلنتماء كالمسؤكلية كالكطنية تجاه
بمدىـ.

-4إعتبار المناسبات الرئيسة لدل كافة الطكائؼ الدينية غير

المسممة ،عطالن رسمية ،يجرم اإلحتفاء بيا عمى المستكييف

كيشرع مجمس النكاب ذلؾ بقانكف ،إذ يكفؿ
الشعبي كاإلعالمي.
ّ
الدستكر العراقي تكفير األرضية القانكنية ليذا القانكف بحسب
ال عف إنو أقر مبدأ المساكاة في الحقكؽ
المادة ( ،)12فض ن

كالكاجبات بيف جميع العراقييف.

-5يقكـ مجمس النكاب بتكجيو الك ازرات المعنية ،كك ازرة الثقافة

كك ازرة اإلعمار كاإلسكاف ،لتنظيـ ميرجانات كمؤتمرات
متخصصة بثقافات األقميات ،كاقامة التماثيؿ كالنصب التذكارية
لرمكز كأحداث كشخصيات تستحؽ اإلعالء كالتمجيد.
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-6يكعز مجمس النكاب عبر لجانو المتخصصة ،إلى ك ازرتي
التربية كالتعميـ العالي ،بتأسيس أك دعـ تأسيس مدارس
كجامعات تتخصص بثقافة األقميات العراقية المتنكعة .كما

يترتب عمى ك ازرة التربية إدخاؿ مناىج جديدة في مراحميا
الدراسية المختمفة ،تتضمف "تأريخ األدياف" ك"فمسفة األدياف" عمى
أسس مكضكعية معمكماتية بعيدة عف التبشير أك تخطئة اآلخر،

بما يضمف ألتباع جميع الديانات العراقية اإلطالع عمى التراث
الفكرم لبعضيـ البعض ،دكنما إنحياز لديف عمى حساب آخر،
كبما يقكم قيـ التسامح كالتعايش كالتشارؾ.

-7يتكلى مجمس النكاب إصدار تشريع بعنكاف "قانكف حماية

النازحيف" ،يتضمف ممارسة تمييز إيجابي لصالح كافة
الجماعات كاألقميات التي نزحت أك ُى ّجرت مف مناطؽ سكناىا
األصمية داخؿ العراؽ بسبب العمميات العسكرية ،يتضمف جممة
مف اإلجراءات الداعمة مادينا كمعنكيان ليـ بما يؤكد ليـ أنيـ

تحت حماية الدكلة ريثما تنتيي أزمتيـ ،كاف قيمتيـ المجتمعية
كاإلنسانية مصانة ضمف إطار اليكية الكطنية التي تكحدىـ ببقية

أطياؼ الشعب العراقي .كمف بيف ىذه اإلمتيازات المقترحة التي
ستضاؼ إلى كاجبات الدكلة األساسية في إغاثتيـ كايكائيـ
كاطعاميـ كتطبيبيـ ،ما يأتي:
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أ-إعتبارىـ مكاطني شرؼ بما يمنحيـ أفضمية نسبية مؤقتة عمى
غيرىـ مف المكاطنيف ،كحصكليـ عمى ركاتب تعكيضية منتظمة،

كحصص تمكينية إضافية ،كضماف صحي مجزم ،كاعفاء جزئي
مف ديكنيـ لمدكلة ،كقبكؿ أبنائيـ في المدارس كالجامعات عمى
نحك إستثنائي ،كتزكيدىـ بكثائؽ ثبكتية محؿ المفقكدة.
ب -منح كؿ عائمة ميجرة أك نازحة سند تمميؾ عقار فك نار في أم
كتخير العائمة بعد إنتياء الحرب
منطقة أخرل آمنة مف العراؽّ .
بيف العكدة الى مسكنيا األصمي أك اإلستفادة مف العقار الجديد.

ت -تخصيص مبالغ تعكيضية مجزية منذ اآلف (تدفع آجالن) لكؿ
فرد أك عائمة يثبت أف ممتمكاتيـ قد جرل نيبيا أك تدميرىا خالؿ

العمميات العسكرية.
ث -إستحداث كساـ بتسمية "كساـ اليكية العراقية" يمنح لكؿ فرد
نازح أك جرل تيجيره داخؿ العراؽ بسبب العنؼ الطائفي أك
العمميات العسكرية بيف القكل األمنية كالجماعات التكفيرية.
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خــاتـمــة

ِ
المفتتة
يستمر العراؽ اليكـ ،كبتأثير العممية السياسية الطائفية
لنسيجو اإلجتماعي ،بإنقياده األعمى إلغراء نزع ىكيتو الكطنية

ال أف إحتكار
كاإلفتتاف بيكيات طائفية مدججة باألسمحة ،متجاى ن
العنؼ كانفاذ القانكف ىما مف حؽ الدكلة كحدىا سكاء كانت دكلة
فاعمة أك عاجزة.

كلذلؾ فإف رسالتنا ىي:
ال يكجد إختراع بشرم أعز كأغمى في قيمتو كجدكاه مف إختراع
الدكلة المدنية بكؿ مثالبيا كنكاقصيا القابمة لإلصالح عمى
الدكاـ ،بكصفيا أفضؿ أنكاع العقد اإلجتماعي التي خمص إلييا
العقؿ البشرم حتى اليكـ .كال كجكد أك إستم اررية ليكية كطنية
مستقرة كفاعمة كمتطكرة كمسالمة كحامية لمتنكع ،دكنما إطار
دكلتي مدني يتبنى مبدأ المكاطنة معيا نار كحيدنا كنيائينا لتحديد

الحقكؽ كاإللزامات الخاصة بكؿ فرد في إطار عالقتو بالمجتمع
كالدكلة.
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الكؿ يدرؾ حجـ المخاطر الناتجة عف النزاع اإلثني كالديني
كالطائفي ،في بمد يتكزع أفراده بيف المككنات تمؾ ،مع إنعداـ

سيادة القانكف ،كغياب الدكلة ،كسيطرة األغمبية الممسكسة

بالدكغما ،غير المتحمسة لترتيب العالقة مع تمؾ المككنات ،مع
صراحة النصكص القانكنية كالقكاعد الدستكرية التي تمزـ الكؿ

بإ عادة ترتيب العالقات عمى أساس المكاطنة ،مف خالؿ التطبيؽ
السميـ لمنصكص التشريعية .كعمى كفؽ ىذا الكاقع ال بد مف
كضع الحمكؿ التي تيدؼ إلى حماية كتعزيز التنكع ،كقد يككف
التشريع خطكتو األكلى.
الموضوع األول  -تشريعات الدولة العراقية لموضوعات التنوع
بغية الكصكؿ إلى رؤيا تشريعية ليذا المكضكع ،ال بد مف
اإل طالع عمى الجيد التشريعي لمدكلة العراقية منذ تأسيسيا في
عشرينات القرف الماضي – أك قبمو  -إلى يكمنا ىذا ،كبياف
فيما إذا كاف ذلؾ الجيد يؤسس لترتيب العالقات بيف المككنات،
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كيؤدم إلى تمتعيا بثقافاتيا الخاصة أك المجاىرة بدياناتيا أك
السماح ليا بإقامة شعائرىا مف عدمو .كقد تكزعت تمؾ

التشريعات تحت العناكيف التالية:

التسمسل الزمني لتشريعات التنوع
القانكف األساسي العثماني

التشريع المبكر لمكضكعات التنكع

تناكلو القانكف األساسي

العثماني ( ،)1908 – 1876الذم إعتبر السمطنة العثمانية
بمنزلة الخالفة اإلسالمية الكبرل ،كاف حضرة السمطاف ىك
حامي الديف اإل سالمي بحسب الخالفة ،كحاكـ جميع التبعية

كيطمؽ لقب عثماني عمى كؿ فرد مف أفراد التبعية
العثمانيةُ ،
العثمانية بال إستثناء مف أم نكع أك ديف أك مذىب ،البنكد (،3
 4ك )8مف القانكف األساسي.

ضمف النصكص الدستكرية تمؾ بدأ التأسيس لمتمييز ضد

المككنات األخرل ،الت ي تظير مالمحيا عمكية السمطاف
اإل سالمي عمى الغير ،كيظير ذلؾ بكضكح بنص البند ()17

منو عمى( :العثمانيكف جميعيـ متساككف أماـ القانكف ،كما أنيـ
متساككف في حقكؽ كظائؼ المممكة ما عدا األحكاؿ الدينية

كالمذىبية) .كمف آثار النصكص تمؾ أ ف شيادات الجنسية
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لمعراقييف ال زالت تحمؿ الصفة العثمانية إلى يكمنا ىذا ،األمر
الذم أخضع التبعيات األخرل ،كعمى كجو الخصكص التبعية

اإليرانية إلى التعسؼ كالقير .كليس بعيدنا عف الباؿ ما قاـ بو

النظاـ الساب ؽ ،كعند بداية الحرب العراقية اإليرانية مف حمالت
التيجير بإلقائيـ عمى الحدكد كبأعداد كبيرة جدان.

بياف المحاكـ 1917

أصدر القائد البريطاني الجنراؿ (كليـ مارشاؿ) بصفتو القائد

العاـ لجيكش بريطانيا العظمى بياننا ُسمي (بياف المحاكـ) ،إذ
تضمنت المادة ( )11صالحية المحاكـ المدنية لمنظر في
الدعاكل المتعمقة بالزكاج كالطالؽ كالكصية كالمناسبات العائمية

كالحجر كاإلرث كاليبة كالكقؼ ،كالمعبر عنيا بالمكاد الشخصية،
كىذا التعبير يعني األحكاؿ الشخصية لغير المسمميف ،إذ ال زالت
محاكـ المكاد الشخصية كعمى كؿ األراضي العراقية تطبؽ ىذا

البياف إلى يكمنا ىذا.
اإلرادة الممكية في  / 1أيار1922 /
أصدرت اإلرادة الممكية – كبعد تأسيس الحكـ الكطني – النظاـ
المؤقت إلنتخابات المجمس التأسيسي العراقي ،كالمسمى

إختصا نار (نظاـ اإلنتخابات) ،الذم نص في مادتو الثالثة عمى:
(يتألؼ المجمس التأسيسي مف مائة نائب مكزعة عمى( :العشائر
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القاطنة في لكاء ....ثانينا – الييكد القاطنيف في بغداد كالبصرة

ككرككؾ .ثالثنا –  ...المسيحييف القاطنيف في المكصؿ (،)2
كبغداد ( ، )2كالبصرة (.)1
القانكف األساسي 1925
لمطكائؼ المختمفة حؽ تأسيس المدارس لتعميـ أفرادىا بمغاتيا
الخاصة كاإلحتفاظ بيا ،عمى أف يككف ذلؾ مكافقان لممناىج

العامة التي تعيف قانكننا -المادة (السادسة عشرة) منو .كىذا

يعني أ ف ذلؾ التعميـ يجب أف يخضع لفمسفة الدكلة كىيمنتيا،
كأ ف الطكائؼ مقيدة بالفمسفة تمؾ ،كال يجكز تجاكزىا.
التشريعات المتعمقة بالطائفة الييكدية

إف التشريعات الكطنية التي تناكلت الطائفة الييكدية تمثمت
بقانكف إدارة الطائفة المكسكية رقـ ( )77لسنة  ،1933الذم

أُلغي بالقانكف المرقـ ( )167لسنة  .1963أما التشريعات
األخرل الصادرة بعد سنة  - 1948كىي تشريعات عديدة ،-
فكانت تتضمف مكاضيع إسقاط الجنسية ،كادارة األمكاؿ المجمدة،
كسكاىا مف التشريعات األخرل ذات الصمة بالمكضكعيف
المذككريف.

المسيحيكف
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صدرت تشريعات عديدة تناكلت المسيحييف بطكائفيـ المختمفة،
إذ صدر مرسكـ أنظمة الطكائؼ رقـ ( )24لسنة  ،1930كنظاـ
طائفة األرمف األرثكذككس رقـ ( )36لسنة  ،1930كنظاـ
الطائفة اآلشكرية .بعدىا صدر التشريع المرقـ ( )87لسنة
 1936المتضمف منح محاكـ البداءة صالحية النظر في دعاكل
األحكاؿ الشخصية لطائفة األرمف األرثكذككس ،كقانكف إدارة

الطائفة اآلشكرية رقـ ( )78لسنة  .1971إال أف ممحؽ نظاـ
رعاية الطكائؼ الدينية ،لمطكائؼ المعترؼ بيا رسمينا في العراؽ،

إعترؼ بػ( )17طائفة فقط ،تاركنا مككنات أخرل مف دكف

إعتراؼ رسمي .كالطكائؼ المعترؼ بيا ىي –1( :طائفة
الكمداف /كاثكليؾ -2 ،الطائفة اآلشكرية /كاثكليؾ –3 ،الطائفة
اآلشكرية /الجاثيميقية – 4 ،طائفة السرياف األرثكذككس–5 ،
طائفة السرياف الكاثكليؾ –6 ،طائفة األرمف الكاثكليؾ–7 ،

طائفة األرمف األرثكذككس –8 ،طائفة الركـ الكاثكليؾ–9 ،
طائفة الركـ األرثكذككس –10 ،طائفة الالتيف /كاثكليؾ-11 ،
الطائفة البركتستانتية االنجيمية –12 ،الطائفة اإلنجيمية

البركتستانتية اآلثكرية –13 ،طائفة األدفنست السبتييف–14 ،
الطائفة القبطية األرثكذككسية) ،كألكؿ مرة تكرد التشريعات
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العراقية اإلعتراؼ بطائفتي –15( :طائفة األمكييف اإليزيدية،
 –16طائفة الصابئية) ،كأخي نار برقـ ( -17الطائفة الييكدية).
خالصة التشريعات
بعد مراجعة لتمؾ التشريعات يظير طغياف الجانب اإلدارم عمى
مضامينيا ،فضالن عف األحكاـ التي تنظـ األكقاؼ ،أك معالجة

مسألة الترافع أماـ المحاكـ المدنية قدر تعمؽ األمر باألحكاؿ

الشخصية ،رغـ أف الدساتير الالحقة إعتبا نار مف دستكر 1958

حتى الدستكر الحالي ،تنص عمى أ ف العراقييف متساكييف أماـ
القانكف مف دكف تمييز بسبب الديف كالطائفة كالقكمية ،إال أف

تمؾ النصكص بقيت ساكنة عمى الكرؽ الذم كتبت عميو .كلـ
تستطع تمؾ التشريعات أف تحد مف التمييز تجاه المككنات أك

ال عف أف المكركث الثقافي لمغالبية رسخ
رفع الييمنة عنيا ،فض ن
عمكيتيا المصحكب بالشعكر بدكنية تمؾ المككنات.

إال أف المشرع العراقي بدالن مف أف يبادر إلى المساكاة كالغاء
التمييز ،إنعطؼ سنة  1972إلى التمييز تشريعان ضد األدياف

األخرل مف خالؿ قانكف األحكاؿ المدنية رقـ ( )65لسنة

.1972
القانكف  65لسنة 1973
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كرد في نص المادة الحادية كالعشريف( :3/يتبع األكالد
القاصركف في الديف مف أعتنؽ الديف اإلسالمي مف األبكيف)،

كىذا يعني أف أم مف األبكيف يعتنؽ الديف األسالمي ،فإف
أكالدىـ القاصركف –كتمقائيا– يصبحكف مسمميف مف دكف األخذ
باإلعتبار أف ىؤالء ال أىمية لدييـ إلختيار الديف اإلسالمي لعدـ
بمكغيـ سف الرشد ،فضالن عف أف فرض الديف اإلسالمي بيذه

الطريقة يعد كرىنا ،خالفنا لمنص القرآف الكريـ [ال إكراه في

الديف.]..

كلقد كانت التطبيقات القضائية كبقرار حكـ مف الييئة العامة

لمحكمة التمييز ( /201ىيئة عامة )1976 /قد إستقرت
أحكاميا كلعقكد عديدة عمى (أ ف الصبي الذم أسمـ تبعنا إلسالـ
أبيو ،يحؽ لو العكدة إلى دينو السابؽ إذا تحققت شركطيا كىي
البمكغ كالعقؿ كاإلختيار ) ،إال أف الحممة اإليمانية التي أطمقيا
النظاـ السابؽ أ لزمت محكمة التمييز عمى إعتبار مف يركـ
العكدة إلى ديانتو السابقة مرتدنا يجب معاقبتو ،كتأصؿ األمر

لدل محكمة التمييز حاليا تحت ضغط المكركث الديني عمى

ال في العديد
ذات المبدأ لذم أطمقتو الحممة اإليمانية آنذاؾ ،متمث ن

مف أحكاميا ،كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ (الحكـ المرقـ /285
شخصية أكلى )2008 /في ( )2008 / 12 / 31كالذم جاء
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فيو نصان( :المدعي صار مسمما تبعنا لديانة كالده ،كحيث أف مف

صار مسمما لديانة كالده سكاء بصفة أصمية أك تبعية ،أم تبعا
لديف أحد األبكيف كما ىك الحاؿ في الدعكل مكضكع التدقيقات

التمييزية ،ال يجكز الرجكع عف أسالمو ،إذ أف ذلؾ يعد بمثابة
الردة التي منعيا اإلسالـ كعاقب عمييا .)...
العقيدة البيائية التي عقكبتيا اإلعداـ

لـ يكتؼ المشرع بإعتبار الرجكع إلى الديف السابؽ ردة معاقب
عمييا كىي دعكل لمقتؿ بحكـ قضائي ،إال أف المشرع ذىب أبعد

مف ذلؾ ،إذ إعتبر العقيدة –التي كفمتيا دساتير الدنيا– جريمة
تصؿ عقكبتيا إلى اإلعداـ ،كىك ما نص عميو القانكف

رقـ( )105لسنة ( )1970الذم إعتبر العقيدة البيائية جريمة
تصؿ عقكبتيا إلى اإلعداـ حسب ما نص عمييا القانكف

المذككر.

الموضوع الثاني -المرجعية التشريعية إلصدار قانون حماية
وتعزيز التنوع
قانكف عراقي ينص عمى :

(– 1تتعيد كؿ دكلة طرؼ في ىذا العيد بإحتراـ الحقكؽ
المعترؼ بيا فييا ،كبكفالة ىذه الحقكؽ لجميع األفراد المكجكديف
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في إقميميا ،كالداخميف في كاليتيا ،دكف أ م تمييز بسبب العرؽ،
أك المكف ،أك الجنس ،أك المغة ،أك الديف ،أك الرأم السياسي أك
غير السياسي ،أك األصؿ القكمي أك اإلجتماعي ،أك الثركة ،أك

النسب ،أك غير ذلؾ مف األسباب ).
(تتعيد كؿ دكلة طرؼ في ىذا العيد ،إذا كانت تدابيرىا
التشريعية كغير التشريعية القائمة ال تكفؿ فعالن أعماؿ الحقكؽ
المعترؼ بيا في ىذا العيد ،بأف تتخذ طبقنا إلجراءتيا الدستكرية

كألحكاـ ىذا العيد ،ما يككف ضركرة ليذه األعماؿ مف تدابير
تشريعية كغير تشريعية.

( لكؿ إنساف ح ؽ في حرية الفكر كالكجداف كالديف .كيشمؿ ذلؾ
حريتو في أ ف يديف بديف ما ،كحريتو في إعتناؽ أم ديف أك
معتقد يختاره ،كحريتو في إظيار دينو أك معتقده بالتعبد كاقامة

الشعائر كالممارسة كالتعميـ  ،بمفرده أك مع الجماعة ،كأماـ
المالء أك كحده).
(ال يجكز حرماف األشخاص المنتسبيف إلى أقميات إثنية أك
دينية أك لغكية ،مف التمتع بثقافتيـ الخاصة ،أك المجاىرة بدينيـ

كاقامة شعائرىـ ،أك إستخداـ لغتيـ ،باإلشتراؾ مع األعضاء
اآلخريف في جماعتيـ).
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المكاد ( ،18 ،2ك )27مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ
المدنية كالسياسية ،كالذم أصبح قانكنا عراقينا ،كجزء مف النسيج

التشريعي العراقي ،بالتصديؽ عميو بالقانكف برقـ ( )193لسنة
( )1979كنشر في الجريدة الرسمية ،كىذا القانكف يتمتع بحماية
دستكرية عمى كفؽ أحكاـ المادة ( )13مف الدستكر.
(– 2يضمف ىذا الدستكر الحفاظ عمى اليكية اإلسالمية لغالبية

الشعب العراقي ،كما كيضمف كامؿ الحقكؽ الدينية لجميع األفراد
في حرية العقيدة كالمم ارسة الدينية  ،كالمسيحييف  ،كاإليزدييف،
كالصابئة المندائييف) ،المادة ( /2ثانيان) مف الدستكر.

 (– 3تكفؿ الدكلة حماية الفرد مف اإلكراه الفكرم كالسياسي

كالديني) ،المادة ( /37ثانيان) مف الدستكر.

 (– 4لكؿ فرد حرية الفكر كالضمير كالعقيدة) ،المادة ( )42مف

الدستكر.

ىذه مجمكعة مف النصكص القانكنية الدستكرية التي يجب التقيد
بمضامينيا كفحكاىا كقكاعدىا اآلمرة ،مف أجؿ إعتمادىا
كمرجعية تشريعية مف أجؿ إصدار تشريع يحمي كيعزز التنكع،

خاصة كأف العراؽ أماـ تعيد دكلي سبؽ التصديؽ عميو كممزـ
بتنفيذه ،كأقصد نص المادة ( )2/2مف العيد الدكلي الدكلي
الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ،كىك التعيد بأتخاذ التدابير
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بشأف التدابير التشريعية كغير التشريعية التي ال تكفؿ أعماؿ
الحقكؽ الكاردة في العيد المذككر.

يضاؼ إلى ذلؾ ما نص عميو ميثاؽ األمـ المتحدة كالذم ينص
عمى ( :تعزيز إحتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمناس
جميعا ،كالتشجيع عمى ذلؾ إطالقا بال تمييز بسبب الجنس أك
المغة أك الديف  ،)....المادة (األكلى )3 /مف الميثاؽ.

أخي نار كليس آخ نار ،اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،إذ نصت
المادة الثانية منو عمى( :لكؿ إنساف حؽ التمتع بكافة الحقكؽ

كالحريات الكاردة في ىذا اإلعالف ،دكف أم تمييز ،كالتمييز

بسبب العنصر أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف .) ...

ىذه مجمكعة مف التشريعات الغالب منيا ممزـ ككاجب النفاذ،
كالتي يمكف إعتمادىا لبدء عممية تشريعية مؤسسة لقانكف جدير

باإلعتبار ،ييدؼ إلى حماية كتعزيز التنكع ،كيستند في أغمب
نصكصو عمى أحكاـ كمبادمء كانت كال زالت تشكؿ جزء مف
النظاـ التشريعي العراقي ،خاصة كأف تمؾ النصكص سكاء كاف
مصدرىا القانكف الدكلي أـ الدستكر ،تصدر مف معيف كاحد ىك

الحقكؽ كالحريات ،كتصب في مكاف حيث يكجد اإلنساف ،لذا
فأف المرجعية التشريعية النافذة في العراؽ تفتح الطريؽ عمى
مصراعيو لمبدء في عممية التحضير لنشؤ المشركع ما دامت
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الحاجة لظيكره متحقؽ فعالن ،خاصة كأف مادة نصكصو
المقترحة متكفرة بشكؿ كاضح ككفير في النظاـ التشريعي

الع ارقي ،كبذلؾ فانو سكؼ يكفر عمى القائميف بالعممية التشريعية
كالصياغة القانكنية الكثير مف الجيكد ،كيسيؿ الكصكؿ إلى
الغاية المنشكدة.
الموضوع الثالث -المباديء واألحكام التي يتضمنها التشريع
بعد اإلطالع عمى المرجعية التشريعة المطمكبة لكتابة مشركع
القانكف ،سكاء كانت نصكص قانكنية أ ـ نصكص دستكرية ،كما
تحتكيو مف مبادمء كأحكاـ ،نشير إلى الغالب منيا لكي
يتضمنيا مشركع القانكف ،حماية لمتنكع كتعزي ناز لو ،كعمى الكجو

اآلتي:

 – 1حظر التمييز :يجب أ ف يتضمف التشريع نصنا يحضر

التمييز ضد أم مككف مف مككنات الشعب العراقي ،عمى إعتبار

أف الدستكر أرسى قاعدة دستكرية كاجبة التطبيؽ عمى جميع
العراقييف ،بقطع النظر عف معتقداتيـ ،كىذا يؤسس لمبدأ
المساكاة بيف المكاطنيف بأعتبارىـ سكاء أماـ القانكف ،كاقرار ىذا

المبدأ ما ىك إال تطبيؽ ألحكاـ الفصؿ األكؿ مف الباب الثاني
مف الدستكر.
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 – 2مبدأ الفصؿ بيف تمتع الشخص بحقكقو المدنية كبيف معتقده
الشخصي ،ألف إختالؼ األدياف يجب أ ف ال يؤدم إلى إختالؼ
في األىمية ،كىذا ما ترسخو القاعدة الدستكرية الكاردة بنص

المادة ( )14مف الدستكر ،االتي نصت عمى( :العراقيكف
متساككف أماـ القانكف دكف تمييز .)...
 – 3حظر – كبنصكص جازمة – أية محاكلة تيدؼ إلى دمج

أك إصيار أ م مككف مع مككف الغالبية ،أك تغيير األكضاع
اإلثنية أ ك المغكية لتمؾ المككنات ،ألف ذلؾ يتقاطع مع أحكاـ
الفصؿ الثاني مف الباب الثاني مف الدستكر.

 – 4األخذ بنظر اإلعتبار إنتماء المككنات لمبيئة التي نشأت
فييا كترسخت بمكجبيا عادتي ا كتقاليدىا كمعتقداتيا الشخصية،
عند التفكير في رسـ حدكد إدارية جديدة ،بغية الحيمكلة دكف

إنتزاعيا مف بيئة المنشأ.

 – 5أ ف يحكـ حرية المعتقد النص الدستكرم كبقية القكانيف
المشرعنة لذلؾ ،بما في ذلؾ العيكد كاإلتفاقيات الدكلية المصادؽ
عمييا مف قبؿ العراؽ ،كالتي أصبحت جزء مف نسيجو

التشريعي ،كمف دكف تغميب المكركث الثقافي عمى نص الدستكر
كالتشريعات تمؾ.
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 – 6أعماؿ المب دأ الدستكرم في (تكافؤ الفرص) مف دكف تمييز
بسبب الجنس أك العرؽ أك القكمية أك األصؿ أك المكف أك الديف

الرم.
أك المذىب أك أ

 – 7كضع نص ال يعتبر بمكجبو اإلبف القاصر مسممان إذا أسمـ

أحد كالديو ،ألف ذلؾ يخالؼ قاعدة شرعية إسالمية( :ال إكراه
في الديف).

 – 8كضع نص في القانكف يسمح لممككنات الحؽ بالمجاىرة
بأديانيـ كاقامة شعائرىا.
 – 9إدراج نص يسمح لتمؾ المككنات مف إستخداـ لغاتيا في
كافة نشاطاتيا ،بما في ذلؾ النشاطات الثقافية مف قصة كركاية

كشعر كفنكف تشكيمية كمسرح كسكاىا مف األنشطة المماثمة
األخرل.

 – 10تكفير الح ماية الالزمة لممككنات تمؾ مف اإلعتداءات

كاإلرىاب ككسائؿ القير التي تكاجييـ بسبب إنتمائاتيـ اإلثنية أك
الدينية أك المغكية.
 – 11إعتبار التراث الثقافي لتمؾ المككنات ،جزء ال يتج أز مف

التراث الثقافي العراقي ،كايحاد السبؿ الالزمة لحماية ذلؾ التراث
مف اإلعتداء أك التشكيو أك التيميش.

70

 – 12إيجاد النص القانكني المطمكب لممحافظة عمى لغات
المككنات تجسيدنا لنص المادة ( )4م ف الدستكر التي تنص
عمى( :المغة العربية كالمغة الكردية ىما المغتاف الرسميتاف في
العراؽ ،كيضمف حؽ العراقييف بتعميـ أبنائيـ بالمغة األـ،
كالترك مانية ،كالسريانية ،كاألرمنية ،في المؤسسات التعميمية
الحككمية ،كفقان لمضكابط التربكية .)..

 – 13المرأة المنتمية إلى أحد المككنات ،تتمتع بالحقكؽ
كالحريات الكاردة في (الفصؿ األكؿ) مف (الباب الثاني) مف

الدستكر ،كيحظر التمييز ضدىا بصفتيا إمرأة أكالن ،كمف ذلؾ

المككف ثانيان.

 – 14إتاحة الفرص الكاممة ألبناء المككنات لممشاركة في
الشؤكف العامة كالتمتع بالحقكؽ السياسية ،بما في ذلؾ حؽ

اإلنتخاب كالتصكيت كالترشيح .المادة ( )20مف الدستكر.

 – 15جبر الضرر كا زالة الحيؼ الذم تعرضت لو تمؾ
المككنات ،جراء األعماؿ اإلرىابية ،بأعتماد برنامج لمعدالة
اإلنتقالية ،تكضع أسسو كطريقة تككينو كتنفيذه بنصكص
تشريعية مناسبة ،كينص عمى ذلؾ ضمف اإلحكاـ اإلنتقالية.

 – 16كضع أحكاـ عقابية لكؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذا المشركع.
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الموضوع الرابع -هيكمية المشروع
 نقترح أ ف يتضمف المشركع ديباجة ترد في مقدمتو ،تبيفالتككيف اإلجتماعي لمشعب العراقي .كحيث أنو كجد كتشكؿ بيذه

الصيغة مف المككنات ،فال بد كالحالة ىذه مف إيجاد تشريع
يحترـ ىذه الحالة كيؤمف الحريات كالحقكؽ لكؿ المككنات ،كبرت
تمؾ أـ صغرت ،كعمى كفؽ أحكاـ الدستكر كاإلتفاقيات كالعيكد
الدكلية المصادؽ عمييا مف قبؿ العراؽ.

 يتككف المشركع مف فصكؿ ،يتضمف فصمو األكؿ التعاريؼالضركرية إضافة إلى األىداؼ.
 -تتضمف بقية الفصكؿ المكاضيع التي أشير إلييا أعاله

بالمبادمء كاألحكاـ ،مكزعة حسب المتطمبات التشريعية.
 -كجكد نصكص إنتقالية.

 -ضركرة كضع نص يتضمف عدـ العمؿ بأم نص قانكني

يتعارض كأحكاـ ىذا  ،بغية التخمص مف النصكص المتناقضة،

كالتي قد تفرغ المشركع مف مضمكنو ،كتحكؿ دكف تطبيؽ
أحكامو.

كما نرل مف الضركرم إعتماد العممية التشريعية ليذا القانكف،
كصياغتو القانكنية عمى كفؽ المبادمء المينية المعركفة عالميا،

كالتي تبدأ:
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 بحسف تحديد الحاجة ليذا القانكف كالتحضير المتقف لو. تحضير خمفيات قكاعد النص الدستكرم. صياغة النص. إقرار النص. كضع النص مكضع التنفيذ النص. -الرقابة عمى حسف تنفيذ القانكف.

كلغرض الكصكؿ إلى نص تشريعي يتفؽ مع المعايير المطمكبة
لمنص السميـ نرل:
 -اأف يككف النص سميمنا مف أ جؿ سيكلة تفسيره إذا تطمبت

الحاجة ذلؾ.

 -أف يككف النص كاضحنا كقريبنا مف فيـ المكاطنيف لو ،ألف

النص الغامض يككف عرضة لمتفسيرات المختمفة كاألحكاـ

المتناقضة.

 تكافؽ نصكص المشركع مع النصكص الدستكرية ،لكي اليككف عرضة لمطعف بو بعدـ الدستكرية .كمنسجمان مع حقكؽ

اإلنساف الكاردة في اإلتفاقيات الدكلية المصادؽ عمييا مف قبؿ
العراؽ.

 -مالئمة الن ص لمحاجات كالمطالب التي قاـ مف أجميا النص.

73

في حالة إنجاز مسكدة القانكف يقترح نشرىا في كسائؿ اإلعالـ
المختمفة كعرضيا عمى الجميكر ،لتمقي المقترحات كاألفكار

التي يمكف أ ف تسيـ كتغني النصكص بما ىك افضؿ ،كعقد
الندكات ككرش العمؿ ،لينتيي إقرار المسكدة في مؤتمر ينظـ
ليذا الغرض ،كذلؾ لتالفي األخطاء كاإلشكاالت التي كقعت بيا
العديد مف التشريعات التي كتبت في الخفاء بعيدة عف الشفافية

كاحتكا ار لممعمكمة ،مما جعميا تشريعات ممسكخة عرضة لمنقد
كالتعديؿ.
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2014

السيد رئيس مجمس النكاب المحترـ
السيدات كالسادة أعضاء مجمس النكاب المحترميف
تحية طيبة
إلحاقان بنتائج الجمسة الحكارية (نحك حماية التنكع في العراؽ)

التي عقدتيا المبادرة المدنية برعاية السيد رئيس المجمس ،في
( )2014/11/27في القاعة الدستكرية بمبنى المجمس،
كمشاركة رؤساء لجنة مؤسسات المجتمع المدني كلجنة حقكؽ
اإلنساف كالمجنة القانكنية ،كعدد مف مستشارم المجمس ،كممثميف

عف ك ازرتي الداخمية كحقكؽ اإلنساف ،ككذلؾ ممثميف عف ()16
منظمة مجتمع مدني محمية ،كمنظمات دكلية كسفارات أجنبية،
كعدد مف الباحثيف كالمختصيف؛
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كالحاقان بحكارات كلقاءات سبؽ أف عقدتيا المبادرة المدنية في
مجمس النكاب بدكرتو السابقة؛

نضع أمامكـ رسالتنا ىذه المتضمنة حصيمة لنقاشاتنا كحكاراتنا
معكـ ،مرفقة برؤانا كمقترحاتنا العممية لحماية ىذا التنكع كاغنائو
ضمف إطار اليكية الكطنية الكاحدة ،آمميف التفاعؿ اإليجابي
معيا عبر إيجاد اآلليات القانكنية كاإلجرائية المناسبة لتحقيؽ

أىدافنا المشتركة.

تؤكد المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني ،الى حقيقتيف
مكضكعيتيف ،مف شأنيما إنقاذ العراؽ كياننا كىكي َة ،كحماية

تنكعو الثقافي كالبشرم ،تغذم أحدىما األخرل ،كال غنى عنيما
ألم إصالح فاعؿ منتظر ،كىما:
-1إتخاذ مبدأ المكاطنة معيا نار كحيدنا في أداء السمطات الثالث

القضائية كالتشريعية كالتنفيذية ضمف إطار دستكرم كقانكني .أما
معايير الجنس أك ِ
العرؽ أك الديف أك العقيدة فيي ىكيات فرعية
مشركعة ،يستمزـ حمايتيا في أطار التعددية كالتنكع ،لكنيا ال
تصمح معيا انر لتكحيد البشر.

ِّ
المكحدة لمككنات المجتمع كفئاتو
-2إستنياض اليكية الكطنية

ضركرة إجتماعية تطكرية تحقؽ أشد إقتراب ممكف مف اليكية
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البشرية المشتركة لبني آدـ القاطنيف في كياف جغرافي -سياسي
معيف.

لكف الكقائع تشير إلى أف العراؽ بات اليكـ يشيد نككصنا مريعنا

كعي الفرد
مسخت إلى حد كبير
إلى ىكيات ما قبؿ المكاطنة،
ْ
َ
العراقي بأىمية دكره المدني المكاطني ،كحشرتو في أتكف
صراعات مصطنعة ،فأصبحت معايير الديف كالطائفة كالعشيرة

كالعرؽ كالمنطقة ىي المحركة لسمككو كالمحددة لقيمتو .كتدفع
المككنات الدينية كالعرقية ذات األقمية العددية ثمننا باىضنا

إضافينا لتغييب مبدأ المكاطنة ،بسبب إفتقارىا لقدرة التأثير
السياسي كاإلعتبارم لمبقاء كالتكيؼ كسط محيط طارد يمارس

التمييز كاإلقصاء إلى أقصى الحدكد ،كصار الحمـ الجديد
لمعظـ أفراد ىذه المككنات ىك الحصكؿ عمى لجكء جماعي في

يدر دماؤىـ أك تُستباح ممتمكاتيـ كأعراضيـ
بمد أجنبي "ال تُ َ
فيو".
نناشد مجمس النكاب لممارسة كظيفتو الدستكرية عبر اتخاذه
لمجمكعة مف اإلجراءات التشريعية كالسياسية العاجمة ،التي نراىا
حاسمة لصيانة كحدة العراؽ كسيادتو كتنكعو الثقافي كىكيتو

الكطنية كمعناه الحضارم كاإلنساني ،كىذه االجراءات المقترحة
ىي:
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-1اتخاذ كؿ اإلجراءات السياسية العاجمة لالسراع بتحرير
المناطؽ التي تسيطر عمييا الجماعات اإلرىابية عبر دعـ الجيد

التعبكم لمقكل األمنية الرسمية ،كحصر السالح بيد الدكلة كمنع
عسكرة المجتمع ،كتأميف عكدة النازحيف إلى مناطقيـ كبحماية
مؤسسات الدكلة ،كتحرير األيزيديات كالمسيحيات ككؿ
المختطفيف كاألسرل ،كالمباشرة منذ اآلف باإلستعداد التشريعي

كالسياسي كالمكجستي لمرحمة ما بعد األزمة الحالية .كما إف
مجمس النكاب مطالب بممارسة دكره الرقابي المطمكب لتحسيف
عمميات غكث النازحيف المتمكئة كالقاصرة لحد اآلف عف إيجاد

ظركؼ إنسانية مالئمة نسبيان لمئات اآلالؼ مف العكائؿ العراقية

التي تعيش أكضاعنا مأساكية خارج اإلطار التنظيمي لمدكلة.

-2مف األىمية بمكاف إنجاز عدالة إنتقالية تقكـ عمى تصفية

ممفات عالقة كانت سببنا إلستشراء سياسة التمييز كالتيميش

كاإلقصاء ،أدت إلى فقداف ثقة المكاطنيف بأجيزة الدكلة ،كمسببنا
لعدـ اإلستقرار السياسي خالؿ األعكاـ الماضية ،مثؿ ممؼ

المعتقميف ،كممؼ العفك كقانكف مكافحة اإلرىاب ،كقانكف
المساءلة كالعدالة ،كاتساع ظاىرة اإلفالت مف العقاب لمجناة

ال لتحقيؽ المصالحة الكطنية بشكؿ جدم.
كاإلرىابييف ،كصك ن
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-3إصدار تشريع فكرم بعنكاف (قانكف حماية النازحيف) ،يقرر
ال مف أشكاؿ
بأف ما تعرضكا لو ىك جريمة ضد اإلنسانية كشك ن
اإلبادة الجماعية .كما يتضمف ممارسة تمييز إيجابي لصالح
كافة الجماعات كالمككنات التي نزحت أك ُى ّجرت مف مناطؽ
سكناىا األصمية داخؿ العراؽ بسبب العمميات العسكرية ،عبر
جممة مف اإلجراءات التعكيضية الداعمة مادينا كمعنكيان ليـ بما

يؤكد ليـ أنيـ تحت حماية الدكلة ريثما تنتيي أزمتيـ ،كاف
قيمتيـ المجتمعية كاإلنسانية مصانة ضمف إطار اليكية الكطنية
التي تكحدىـ ببقية أطياؼ الشعب العراقي .كمف بيف ىذه
اإلجراءات المقترحة ما يأتي:

أ-إجراء إحصاء سكاني فكرم لمعكائؿ النازحة في كافة أنحاء
العراؽ بسبب اإلرىاب المباشر أك العمميات العسكرية غير

المباشرة ،كتزكيدىـ بيكيات تعريفية ذكية خاصة تتضمف قاعدة
معمكماتية بأكضاعيـ الديمكغرافية المستجدة.
ب -إستنادان ليذا اإلحصاء ،يجرم إعتبارىـ مكاطني شرؼ بما
يمنحيـ أفضمية نسبية مؤقتة عمى غيرىـ مف المكاطنيف،
كحصكليـ عمى ركاتب تعكيضية منتظمة ،كحصص تمكينية

إضافية ،كضماف صحي مجزم ،كاعفاء جزئي مف ديكنيـ
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لمدكلة ،كقبكؿ أبنائيـ في المدارس كالجامعات عمى نحك
إستثنائي ،كتزكيدىـ بكثائؽ ثبكتية محؿ المفقكدة.

ت  -تأسيس صندكؽ غكث النازحيف بتمكيؿ أساسي مف مكازنة
الدكلة العراقية ،مع دعـ مقنف مف كاردات الضرائب كتبرعات
القطاع الخاص اإلستثمارم ،كاسناد مف المجتمع الدكلي ،ىدفو
تكفير بنية مالية كافية لمحقكؽ التعكيضية المترتبة لصالح
النازحيف بمكجب ىذا القانكف.

ال) لكؿ
ث -تخصيص مبالغ تعكيضية مجزية منذ اآلف (تدفع آج ن
فرد أك عائمة يثبت أف ممتمكاتيـ قد جرل نيبيا أك تدميرىا خالؿ

العمميات العسكرية.

ج-تخصيص نسبة محددة في ميزانية الدكلة لغرض إعادة
إعمار كتنمية المناطؽ المنككبة التي كانت مسرحنا لمعمميات
اإلرىابية كالعسكرية.

ح -إستحداث كساـ بتسمية "كساـ اليكية العراقية" يمنح لكؿ فرد
نازح أك جرل تيجيره داخؿ العراؽ بسبب العنؼ الطائفي أك
العمميات العسكرية بيف القكل األمنية كالجماعات اإلرىابية.

-4تأليؼ فريؽ عمؿ لتشريع (قانكف لحماية التنكع كتجريـ

التمييز) ،يستند إلى أحكاـ الدستكر العراقي كاالتفاقيات الدكلية
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لحقكؽ اإلنساف التي ىي بحكـ القانكف الكطني في العراؽ.
كيتضمف القانكف المقترح ما يأتي:

أ-حظر التمييز ضد أم مككف مف مككنات الشعب العراقي،
كحظر أم محاكلة إلدماجو أك صيره ضمف أم مككف ،أك
تغيير أكضاعو األثنية أك المغكية.
ب -إعتماد مبدأ الفصؿ بيف تمتع الشخص بحقكقو المدنية كبيف
معتقده الشخصي ،ألف إختالؼ األدياف يجب أف ال يؤدم إلى

إختالؼ في األىمية.
ت -تثبيت مبدأ حرية المعتقد لدل المككنات ذات األقمية العددية،
كالمجاىرة بشعائرىـ الدينية.

ث -تكفير الحماية لتمؾ المككنات كالعناية بتراثيـ كبيئتيـ
كممتمكاتيـ الثقافية كمكاقعيـ الدينية كاستخداـ لغاتيـ ،كحظر أم
طمس يصيب معالـ ىكيتيـ الثقافية ،كاعتبار تراثيـ الثقافي جزنء
ال يتج أز مف التراث الثقافي العراقي.

ج-تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص مف خالؿ التشريعات كالسياسات
كمشاركة ممثمي تمؾ المككنات في الشؤكف العامة ،كفي تكلي
المناصب العميا في الدكلة ،سكاء في القضاء أك مجمسي النكاب

كالكزراء أك رئاسة الجميكرية أك األجيزة األمنية ،ليس عمى
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أساس المحاصصة اإلثنية الضيقة ،إنما عمى أساس الكفاءة
المينية كالخبرات السياسية التي يمتمككنيا بكصفيـ عراقييف.

ح-جبر الضرر كازالة الحيؼ الذم تعرضت لو تمؾ المككنات
جراء األعماؿ اإلرىابية ،بأعتماد برنامج لمعدالة اإلنتقالية.
خ-إعادة النظر بمفردات جميع الكثائؽ كالمعامالت الرسمية

التعريفية بالمكاطف كالمكاطنة العراقية كبما يتضمف التخمص مف

الفقرات الدالة عمى اليكيات الفرعية.

د-إعتبار المناسبات الرئيسة لدل كافة الطكائؼ الدينية غير
المسممة ،عطالن رسمية ألتباعيـ ،يجرم اإلحتفاء بيا عمى
المستكييف الشعبي كالرسمي.

ذ-إصالح المناىج الدراسية كطرؽ التدريس كعمى األخص في
مكاد التاريخ كالتربية الدينية كالتربية الكطنية كالمغة العربية ،بما

يعزز ثقافة التنكع كالتسامح كالتعايش كالتشارؾ في أذىاف كسمكؾ
النشأ الجديد عمى إختالؼ مككناتيـ كمشاربيـ.
-5القياـ بإصالح شامؿ لمنظكمة القكانيف العراقية التي يمارس
بعضيا التمييز كاإلضطياد ضد المرأة ،كأبناء المككنات ذات
األقمية العددية في مسائؿ اإلعتناؽ الديني كالزكاج كالطالؽ

كالنسب كاإلرث ،بما يضمف إنفاذ المادة ( )14مف الدستكر التي
تنص عمى مساكاة جميع العراقييف أماـ القانكف ،فضالن عف
82

المكاد ( )43ك( )49ك( )125الداعية إلى إزالة كؿ ما يمنع
تمبية حقكؽ المككنات العراقية (األقميات) في حرية الشعائر
الدينية كالتمثيؿ الخاص بمجمس النكاب كبإدارات الدكلة كالحقكؽ
اإلدارية كالثقافية كالتعميمية لمقكميات كالمككنات المختمفة.
-6

االعالف عف تنفيذ فاعؿ كشفاؼ لمخطة الكطنية

لمكافحة الفساد ،ككضع ألية لممراقبة كالتقييـ ،بمشاركة منظمات

المجتمع المدني.
-7

تحريؾ دعاكل قضائية ضد كافة المسؤكليف المدنييف

كالعسكرييف المعنييف باليزائـ العسكرية التي أدت إلى إجتياح

كاستباحة قكل اإلرىاب التكفيرية لعدد مف محافظات كمدف كقرل
كأرياؼ العراؽ ،كمقتؿ كفقداف العديد مف أبناء القكات المسمحة
كالمدنييف.

إف الثقة التي منحيا شعبنا لمجمس النكاب تتطمب اليكـ ،أكثر
مف أم كقت مضى ،عمالن جدينا كمكثفان لحماية التنكع األثني

كالقكمي كالديني كالمذىبي كالثقافي في مجتمعنا ،كبناء دكلة
المكاطنة كالعدالة .كبدكرنا سنكاصؿ العمؿ في دعـ كؿ جيد
فاعؿ في ىذا اإلتجاه.

83

84

