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أظهــر البحــث االطــار المفــاهیمي لألقلیــة مــن خــالل بیــان مفهــوم األقلیــة وأنواعهــا المختلفــة، 
ق األقلیات التي تتمتع بها في ظل القانون الدولي، مع التركیـز علـى حقـوق األقلیـات ًفضال عن  حقو

فـــي الدســـاتیر العراقیـــة، ومـــن ثـــم بـــین البحـــث وضـــع األقلیـــات فـــي محافظـــة نینـــوى ومـــا عانتـــه مــــن 
إنتهاكـات شـملت جوانـب الحیــاة جمیعهـا، إذ وصـلت هــذه اإلنتهاكـات إلـى حــدود جـرائم ضـد اإلنــسانیة 

 . دة الجماعیة ومعالجة اإلنتهاكات التي تعرضت لها األقلیات في محافظة نینوىوجرائم اإلبا
The Situation of Minorities of Ninawa Governorate: 

Violations and solves 
Asst. Lect. Shahabaa Hikmat Elias 
Abstract 
         We are reviewing this search the Conceptual Framework of the 
Minority through the definition of the concept of the minority and its 
different types as well as rights of minorities, Which it enjoys under 
international law with its branches of public rights and private rights, In 
addition to minority rights in Iraqi constitutions, We have made clear the 
situation of minorities in Ninewa Governorate and suffered violations All 
aspects of life, and that these violations have reached the limits of crimes 
against humanity and crimes of genocide and to address abuses committed 
against minorities in Ninewa Governorate. 

 
تتمیــز مـــسألة األقلیـــات بمكانـــة مهمـــة وبـــرزت فـــي العدیـــد مـــن الدراســـات األكادیمیـــة وخاصـــة 
الدراســات الــسیاسیة، إذ أصـــبحت هــذه المــسألة تطـــرح وبقــوة علــى مـــستویات مختلفــة منهــا الـــسیاسیة، 

سائل التــي تحظــى بالبحــث والدراســة، إذ إحتلــت األقلیــات ًفــضال عــن  الدولیــة وبهــذا أصــبحت مــن المــ
اهمیـــة خاصـــة بعـــد تزایـــد الـــدعوات المحلیـــة والدولیـــة بـــضرورة حمـــایتهم واإلهتمـــام بهـــم فـــي محافظـــة 

                                         
 .ة العامة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة الموصلمدرس مساعد، قسم السیاس *
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نینوى، ویعد وضعهم ومكانتهم في أي مجتمع من المؤشـرات المهمـة التـي تـدل علـى تـآخیهم وتـآلفهم، 
 أبنـاء هــذا المجتمــع خاصـة بعــد مــا أثبتـوا دورهــم الفعــال فــي ًفـضال عــن  تحقیــق الـسلم المجتمعــي بــین

  . محافظة نینوى على األصعدة جمیعها
 

یحتــل موضــوع األقلیــات أهمیــة كبیــرة فــي كــل المجتمعــات خاصــة تلــك التــي تتمیــز بتنوعهــا 
دولـــة، ٕالــدیني والمــذهبي والقــومي وبـــات هــذا الموضــوع یتعلـــق بتوجهــات تمــس أمـــن واســتقرار كیــان ال

فضال عن موضوع األقلیات وهو من المواضیع المهمة فـي مجـال حقـوق اإلنـسان فـي العـراق بـصورة 
عامـــة وفـــي محافظـــة نینـــوى بـــصورة خاصـــة، إذ إن أغلـــب اإلنتهاكـــات التـــي تعرضـــت لهـــا األقلیـــات 

لـك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عملت علـى المـساس بحقـوق األقلیـات وحریـاتهم الدینیـة والثقافیـة وذ
  .من خالل ممارسة أنواع من التطهیر العرقي والتهمیش

 
  -:یسعى البحث إلى التوصل إلى مجموعة من األهداف منها 

  .العمل على إعطاء تعریف دقیق وواضح لمفهوم األقلیات - ١
 .بیان أنواع األقلیات وذلك لوجود أقلیات مختلفة -٢

 . عن  حقوق األقلیات في الدساتیر العراقیةًمعرفة حقوق األقلیات في القانون الدولي ، فضال -٣

معرفــة االنتهاكـــات التـــي تعرضـــت لهــا األقلیـــات فـــي محافظـــة نینــوى، وتوضـــیح المعالجـــات لهـــذه  -٤
 .اإلنتهاكات
 

علــى الــرغم مــن وجــود اإلطــار الــدولي الــذي یتمثــل بالقــانون الــدولي الــذي یحــوي علــى الكثیــر 
ً، فــضال عــن  اإلطــار الدســتوري الــذي یتمثــل بالدســتور العراقــي واللــذان مــن المواثیــق والعهــود الدولیــة

یعمالن على حمایـة وصـون حقـوق األقلیـات، إال أن ذلـك لـم یمنـع مـن تعـرض األقلیـات فـي محافظـة 
  .نینوى إلى مجموعة كبیرة من اإلنتهاكات التي تمس حقوقها بصورة مباشرة

 
ٕإســـتنادا إلـــى أهمیـــة وأهـــداف وا شـــكالیة البحـــث اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا علـــى المـــنهج التـــاریخي ً

والوصفي والتحلیلي، فیأتي المنهج التاریخي لعرض الخلفیات التاریخیة لألقلیـات وحقوقهـا فـي القـانون 
ًالـــدولي مـــن خـــالل العهـــود واإلتفاقیـــات الدولیـــة، فـــضال عـــن  تسلـــسل حقـــوق األقلیـــات فـــي الدســـاتیر 

أما المنهج التحلیلي فیوضـح اإلنتهاكـات . اقع األقلیات في محافظة نینوىالعراقیة والمنهج الوصفي لو
  .التي تعرضت لها األقلیات في محافظة نینوى
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ًإقتضى العمل تقسیم البحث على ثالثة مباحث، فضال عن  المقدمة والخاتمة ذكر فیهـا اهـم 

قــسم إلــى مطلبــین تنــاول األول مفهـــوم النتــائج، تــضمن المبحــث األول اإلطــار المفــاهیمي لألقلیــات و
األقلیة في حین یتطرق الثاني إلى انـواع األقلیـات وخـصص المبحـث الثـاني حقـوق األقلیـات وتـضمن 
ًمطلبــین أیــضا تنــاول المطلــب األول حقــوق األقلیــات فــي القــانون الــدولي أمــا الثــاني فقــد تطــرق إلــى 

ثالـث فعـالج وضــع األقلیـات فــي محافظـة نینــوى حقـوق األقلیـات فــي الدسـاتیر العراقیــة وامـا المبحــث ال
ًوقــسم إلــى مطلبــین أیــضا تنــاول األول إنتهاكــات حقــوق األقلیــات فــي محافظــة نینــوى وتنــاول الثــاني 

  .المعالجات لضمان حقوق األقلیات في محافظة نینوى
 

ذات صدى واسع لدى العدید من الدارسین یعد موضوع األقلیات من المواضیع المهمة و  
ًوالباحثین في میادین علم السیاسة وعلم االجتماع، فضال عن  اهتمام القانون الدولي؛ لذا یتضمن 

  .هذا المبحث مطلبین المطلب األول مفهوم األقلیات والمطلب الثاني أنواع األقلیات
 

ًید مفهوم األقلیة عبر تعریفها لغة واصطالحانحاول في هذا المطلب تحد   ً.  
 

تعود لفظة اقلیة في اللغة إلى مادة قلل، اذ تم تنظیمها من خالل معاني عدة ، إذ یأتي   
في حین یشیر المعنى الثاني إلى ذهاب البركة قال أبو عبیدة في " القلة ضد الكثرة"األول بمعنى 

وأیضا على حد تعبیر ” الربا وان كثر فهو إلى قل وان كثر فلیست له بركة“د تفسیر ابن مسعو
فضال عن المعنى الثالث فیقصد به " القل والقلة كالذل والذلة بمعنى انه ممحوق البركة"الزمخشري، 

  .)١ ("القل من الرجال الخسیس الدین"الدنیة والضعف قال في اللسان 
مصدر صناعي من أقل، من قل عددهم "تعني األقلیة وفي معجم اللغة العربیة المعاصر   

ًعن غیرهم، عكسها األكثریة، جماعة ممیزة بدینها أو عرقها أو لونها تعیش في مجتمع یفوقها عددا 
  .)٢ ("ویخالفها خصائص وممیزات

وهكذا نرى من خالل بیان مفهوم األقلیة لغة إنها تدل في أغلب المعاني على مفهوم القلة   
  . بخالف الكثرة، أي ما یدل على معیار العددالتي تكون
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مجموعة من سكان قطر أو إقلیم أو دولة ما تخالف : "عرفت الموسوعة السیاسیة بأنها  

ًاألغلبیة في االنتماء العرقي أو اللغوي أو الدیني، دون ان تعني ذلك بالضرورة موقفا سیاسیا أو  ً
  .)٣ ("ًزا، ویستخدم هذا المفهوم أحیانا بمعنى طبقي سیاسي أیضا كأن یقال أقلیة حاكمةًطبقیا متمی
جماعة من : "اما الموسوعة الدولیة للعلوم االجتماعیة فقد أشارت إلى مفهوم األقلیة بأنها  

ًاألفراد الذین یتمیزون عن بقیة أفراد المجتمع عرقیا أو قومیا أو دینیا أو لغویا وهم یعانو ً ً ن من نقص ً
وقد عرفتها ". نسبي في القوة ومن ثم یخضعون لبعض أنواع االستعباد واالضطهاد والتمییز

جماعات لها وضع اجتماعي داخل المجتمع اقل من وضع الجماعات "الموسوعة األمریكیة 
ة المسیطرة في المجتمع نفسه، وتمتلك قدرا اقل من القوة والنفوذ وتمارس عددا اقل من الحقوق مقارن

بالجماعات المسیطرة في المجتمع، وغالبا ما یحرم أفراد األقلیات من االستمتاع الكافي بامتیازات 
  .)٤ ("مواطني الدرجة األولى

هي جماعة یرتبط أفرادها فیما بینهم " إلى أنها تعني " الموسوعة البریطانیة"في حین ذهبت   
عقیدة االثنیة كما یشعر هؤالء األفراد بأنهم من ثنایا وروابط معینة حال وحدة األصل أو اللغة أو ال

الموسوعة " ، في حین عرفتها )٥ ("مختلفون بصدد هذه الروابط من اغلبیة سكان دولتهم بصلة العرق
تلك التي تكون اقل هیمنة من الناحیة العددیة بحیث ال یكون لها اال "على انها " الفرنسیة الروس

  .)٦("القلیل من األصوات
 ما تقدم ومن خالل تعریفات األقلیة في المعاجم والموسوعات كافة التي تتمثل ًوبناء على  

بالموسوعة والسیاسیة اضافة الى الموسوعة الدولیة للعلوم االجتماعیة والموسوعة البریطانیة 
والفرنسیة نرى انها تركز على توفیر العناصر الذاتیة التي تتمثل بالعناصر الثقافیة واالجتماعیة 

ًشمل العرق والقومیة والدین وغیرها من العناصر وهي ترتبط بالمعیار الذاتي فضال عن  والتي ت
  .المعیار العددي أي الكمي فیما یتعلق بالموسوعة الفرنسیة

وفي الوقت نفسه اهتمت األمم المتحدة بمسألة األقلیة من خالل تشكیل اللجنة الفرعیة   
وقد عرفت هذه اللجنة األقلیة بأنها . )٧(١٩٦٦ام لمحاربة التمییز العنصري وحمایة األقلیات ع

جماعة تابعة داخل شعب ما تتمتع بتقالید وخصائص إثنیة أو دینیة أو لغویة معینة یختلف بشكل "
  .)٨ ("واضح عن تلك الموجودة لدى بقیة السكان، فنرغب في دوام المحافظة علیها

في تحدید تعریف " كوا كبوتورتيفرانسیس"فضال عن تقدیم المقرر الخاص لألمم المتحدة   
مجموعة تمثل أقلیة عددیة مع باقي سكان الدولة یوحدون في وضعیة غیر مسیطرة، "األقلیة وهي 

یتمتع أعضاؤها الذین هم من مواطني تلك الدولة من الناحیة العرقیة والدینیة واللغویة بخصائص 
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ة ضمنیة شعورا بالتضامن اتجاه مختلفة عن تلك التي یحملها باقي السكان ویظهرون ولو بصور
  .)٩(االحتفاظ بثقافتهم وتقالیدهم ودینهم ولغتهم 

یتبین لنا من خالل تعریفات اللجنة الفرعیة لمحاربة التمییز العنصري وحمایة األقلیات   
ًفضال عن المقرر الخاص باألمم المتحدة، انهم ركزوا على عنصر العدد أي ما یعرف بالمعیار 

لى الخصائص الثقافیة واالجتماعیة وكذلك حصر أهداف هذه األقلیة في الحفاظ العددي إضافة إ
  .على هویتها وغلبة الطابع القانوني علیها

نیفین "وهناك مجموعة تعریفات الباحثین العرب فیما یخص مفهوم األقلیة منها تعریف   
افیة والطبیعیة وفي عدد جماعة تشترك في واحد أو أكثر من المقومات الثق"فقد عرفتها بأنها " مسعد

من المصالح التي تكرسها تنظیمات وانماط خاصة للتفاعل وتنشأ لدى أفرادها وعي بتمایزهم في 
مواجهة اآلخرین، نتیجة التمییز السیاسي واالجتماعي واالقتصادي ضدهم مما یؤكد تضامنهم 

اسي جرى في العرف بأنها مصطلح سی"فقد أشار إلى األقلیة " صابر طعمیة"، اما )١٠("ویدعمه
الدولي، یقصد به مجموعة أو فئات من رعایا دولة من الدول تنتمي من حیث الجنس أو اللغة أو 

  .)١١ ("الدین إلى غیر ما تنتمي الیه أغلبیة رعایاها
یغلب علیها طابع أو " نیفین مسعد وصابر طعمیة"هكذا نرى من خالل تعریفات كل من       

  .الل مساهمة األقلیة في مراكز صنع القرار السیاسي في السلطةالمدلول السیاسي أي من خ
  )١٢(:من خالل التعریفات المذكورة انفا تبین

  . یمكن القول ان األقلیات عبارة عن مجموعة موجودة داخل مجتمع الدولة التي ترتبط بها- ١
  . تتمیز األقلیات بخصائص ثقافیة واجتماعیة خاصة بها- ٢
  .من الشعور المتبادل بالذات بینهمیرتبط أفرادها بنوع - ٣
 ال یمكن اعتبار األقلیات هي كل جماعة صغیرة داخل جماعة كبیرة وال یشیر بالضرورة لفظة - ٤

  .األكثریة أو االقلیة إلى مفهوم عددي
عبارة عن مجموعة من األفراد یرتبطون فیما بینهم بروابط "ومن هنا فإن تعریفي لالقلیة هي   

راد المجتمع، ویجمعهم رابطة الدین أو العرق أو القومیة ویوحدهم هدف مشترك معینة تختلف عن أف
  ".ومباشر اال وهو الحفاظ على هویتهم وتراثهم الثقافي واالجتماعي

 
  ".الساللیة"تقسم األقلیات إلى أنواع عدة، منها اللغویة والدینیة و القومیة والعرقیة   

 تعد األقلیات اللغویة من الجماعات الفرعیة من سكان دولة معینة والتي :قلیات اللغویةاأل: أوال
  .)١٣(تتكلم في الغالب لغة مخالفة عن لغة األم أو هي لغة االغلبیة
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ویطلق علیها أیضا مفهوم األقلیة والتي تختلف عن األغلبیة من مواطني الدولة في اللغة   
غة األكثریة المنتشرة في الدولة، فاللغة هنا هي المرتكز واللسان وتتحدث بلغة تختلف عن ل

ومن أهداف هذه األقلیات هو التمسك والحفاظ على " أقلیة لغویة"األساسي لألقلیة لهذا سمیت بـ
لغتها األصلیة من خالل المحادثة والكتابة ویتم االعتراف بها من قبل الدولة من خالل جعلها كأحد 

األقلیة االمازیغیة في "فقرة في الدستور من اجل االحتفاظ بها مثل لغات الدولة وأیضا تخصیص 
وهنا تنبع أهمیة اللغة بوصفها ركیزة من ركائز التنشئة االجتماعیة المهمة من . )١٤("شمال إفریقیا

ًاجل ترسیخ مبادئ القیم وقواعد السلوك في المجتمع من خالل التخاطب والتفاهم هذا فضال عن ان 
سیلة من وسائل التعبیر عن هویة جماعة معینة، وهنا تأتي أهمیة اللغة، إذ تعتبر اللغة تعتبر و

  .)١٥(مرتكز أساسي لها في المجتمع
 ان الدین عنصر من العناصر المهمة في حیاة الشعوب والجماعات :األقلیات الدینیة: ثانیا

وع األقلیات الدینیة فان المتعددة، اذ یعمل على تنظیم جمیع نواحي الحیاة، وقدر تعلق الدین بموض
االشكالیة تثار عندما یكون هناك اختالف دیني بین أفراد المجتمع وذلك عن طریق المعتقدات 
الخاصة بها التي یجعلها مختلفة عن االخرى ففي الهند مثال تعیش الدیانة اإلسالمیة إلى جانب 

والهندوسیة وغیرها، فعلى الرغم الدیانة المسیحیة والیهودیة فضال عن الدیانات الوضعیة كالبوذیة 
ِمن تعد الدیانات سواء أكانت دیانات سماویة أم وضعیة فانها لم تلغ الدیانات االخرى فمثال ان  ً
ِالدیانة المسیحیة لم تلغ الدیانة الیهودیة وهذا عمل على بقاء تنوع وجود الجماعات التي تختلف في 

حال على األقلیة المسیحیة في لبنان والعراق وینطبق ال. )١٦(معتقداتها عن الجماعات االخرى
وسوریا، وتعد األقلیات الدینیة من أصعب االنواع بسبب حساسیة األفكار واألمور الدینیة وما 
تتعرض له االقلیة الدینیة من ظروف واعتبارات من الرضى والقبول واالضطهاد حسب تواجدها 

  .)١٧(ودرجة العدل المنصفة لها
قلیات الدینیة نوع من األقلیات التي یكون لها وضع خاص ومعین في أي وهكذا نرى ان األ  

دولة من دول العالم، وذلك بسبب االعتبارات والمخاوف التي ترتبط بهذه األقلیات، إذ نجد لكل 
  .أقلیة دینیة لها مجموعة من المعتقدات واالفكار الدینیة التي تمیزها عن الدیانة االخرى

هي مجموعات عرقیة تختلف عن األغلبیة في المجتمع " وتعرف بأنها :یةاألقلیات القوم: ثالثا
  .)١٨("ًولكنها تنخرط عادة في القوى السیاسیة الحركیة التي تعمل على المستوى القومي

یقوم مفهوم القوم محل "وفي معجم المصطلحات السیاسیة والدبلوماسیة تعني القومیة بأنها   
 قدیما مكانة محددة على ان القبیلة واألمة تدالن على معنى سیاسي القبیلة فیما أعطى لمفهوم األمة
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سوسیولوجي مشترك فالقبیلة هي التي تقبل كل أبنائها أو أفرادها بدون تمییز كأنهم جماعة واحدة 
وكذلك هي األمة كاألمم التي تحتضن أبنائها، ومن القوم تشتق القومیة بمعنى كل جماعة یجمعها 

  .)١٩("واحد أو تاریخ أو اعتقاد سیاسي ودینيأمر مشترك أو مكان 
وهناك من یرى أن األقلیات القومیة تعد االكثر اندماجا وتعایشا من أي أقلیة اخرى، وهنا   

تكمن اهمیة هذا النوع من األقلیات وذلك نتیجة التأثیر الذي تمارسه في وحدة الدولة وتالحمها 
قومیة دولة اخرى، وهناك مجموعة من المقومات والسیما إذا كانت هذه األقلیات لها ارتباط ب

والخصائص التي تتمتع بها هذه األقلیات والتي تكون متداخلة فیما بینها من أهم هذه الخصائص 
هي اللغة والتاریخ والثقافة فضال عن وحدة االقالیم كما هو الحال في قضیة كشمیر بین الهند 

ع من األقلیات ال یمكن تجاوزها وذوبانه في وباكستان، وتأسیسا على ما تقدم فان هذا النو
المجتمعات التي تكون متواجدة فیما بینها نتیجة الممیزات التي تتمتع بها والتي تؤهلها بان تكون 

  .)٢٠(امة قائمة لوحدها، وغالبا ما تطالب هذه األقلیات بحقها في تقریر المصیر
 التي تتواجد وتنتشر في الدول ومن اجل ذلك تعد األقلیات القومیة من أكثر األقلیات  

بصورة عامة وذلك بسبب الدور الذي تؤدیه في وحدة الدولة وبنائها لهذا ال یجوز اهمال هذا النوع 
من األقلیات وانتهاك حقوقها من قبل الدولة نتیجة لما تتمتع به األقلیات من اعتبارات وممیزات ال 

  .یمكن إنكارها
وهي عبارة عن مجموعة من األفراد التي تتمیز عن األغلبیة من : "یةالسالل"األقلیات العرقیة : رابعا

مواطني الدولة الواحدة في العراق فكل مجموعة بشریة یشعر أفرادها بأنهم من أصل واحد یطلق 
، وهم یختلفون عن باقي مواطني الدولة بمجموعة من الصفات "أقلیة عرقیة أو ساللیة"علیها تسمیة 

 وتشكیل الجمجمة، وطبیعة الشعر، كما یذكر علماء االجناس البشریة إذا فهي الذاتیة كلون البشرة،
مشتركة تحددها عوامل " بیولوجیة"مجموعة من المواطنین تتمایز عن باقي مواطني الدولة بممیزات 

وراثیة من هذه األقلیات هي األقلیة الكردیة في تركیا وسوریا والعراق، فضال عن األقلیة االمازیغیة 
  .)٢١(لمغرب العربيفي ا

وال توجد عروق نقیة بشكل كامل، ألنه النعدام السند العلمي أو التأصیل التاریخي یعترف   
بتمیز اعراق معینة على اعراق اخرى، وان التمییز والفروق التي توجد في المجتمع ال تعود إلى 

سیة الموجودة في المجتمعات ٕالعوامل العرقیة وانما تعود إلى العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والسیا
كلها، وعلى الرغم من ذلك فان مصطلح العرقیة موجود على المستوى النفسي وتمارس على ارض 
الواقع؛ الن الطابع العام للمجتمعات في الوقت الحاضر تصف نفسها على اساس الطابع الخارجي 
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ي في جنوب إفریقیا اذ ًسواء أكان مجتمع عرقي ام ال، وقد عمل هذا على ظهور التمییز العرق
  .)٢٢("االغلبیة"سیاسة التمییز العنصري ضد الجماعة السود" األقلیة"انتهت الجماعة البیض 

وهكذا نرى ان أنواعها من حیث النشأة التي تتكون من اقلیات لغویة ودینیة فضال عن   
ت تختلف عن اذ تتمیز كل واحدة منها بخصائص وممیزا" الساللیة"األقلیات القومیة والعرقیة 

  .االخرى، وكذلك تختلف من ناحیة التأثیر في المجتمع لكنها ترتبط جمیعها من حیث أصل النشأة
اما فیما یخص أنواع األقلیات في العراق بصورة عامة فیعد العراق من البلدان التي تحتوي   

احدة منها على مجموعة من األقلیات واالثنیات واالدیان والمذاهب والعشائر والقبائل ولكل و
خصائص ومقومات تتمیز بها من لغة وشعائر وطقوس وتقالید وعادات ترتبط فیما بینهم وتجعلهم 

وتتمیز الدولة العراقیة بصفة التعددیة االثنیة والعرقیة والدینیة  ،)٢٣(یتمیزون عن غیرهم من االقلیات
ة والدینیة والمذهبیة على من خالل احتوائها على مجموعة من األقلیات والمكونات القومیة والقبلی

الرغم من هذا التنوع نجد ان أفراد الشعب العراقي یجمعهم انتمائهم وتوحدهم الوطني، وهذا ال 
ینقص من انتمائهم القومي والمذهبي والدیني والقبلي، وبناء على هذا یتطلب من الدولة احترام كل 

زمات من اجل ممارسة جمیع األقلیات هذه االنتماءات واالهتمام بها وتعمل على تسهیل كل المستل
حقوقها السیاسیة والثقافیة فضال عن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، وعلى الرغم من تمیز العراق 
ٕبالتنوع الدیني والمذهبي والعرقي فان هذا التنوع في العراق ال یعد حالة خاصة أو استثناء وانما یعد 

  .)٢٤(عراقیةهذا التنوع عامل قوة في بناء الدولة ال
وفي الوقت نفسه فأن االقلیات في العراق تقسم على أساس رابطة الدم وهم العراقیون العرب   

ًواألكراد والتركمان والسریان فضال عن األقلیات القبلیة والعشائریة فضال عن األقلیات القائمة على 
االیزیدیة فضال عن الدیانة رابطة المعتقد وهي تشمل العراقیون معتنقي الدیانة المسیحیة والدیانة 

  .)٢٥(الصابئة المندائیة
 

 وهي واحد من األقلیات الذین سكنوا في محافظة نینوى وبالذات في منطقة سهل :الشبك: أوال
 البعض منهم انهم نزحوا قبل میالد سیدنا محافظة نینوى مع االختالف في كیفیة الوصول اذ یرى

بألف سنة من منطقة شمال بحر قزوین وهم ما یعرف عنهم بجماعات " علیه السالم"المسیح 
، وهناك من یرى انهم من اصول كردیة وهم من سكنة نینوى القدماء، اما البعض "العرق األبیض"

صغرك "مال التركي في عهد السلطان االخر یؤكد انهم من اصول تركیة والقبائل النازحة من الش
فضال عن ان الشبك تعني االختالط والتشابك مع مجموعات عرقیة ضمن " . بیك السلجوقي

  .)٢٦(االعراق المتعددة في المنطقة، ویعد الدین اإلسالمي هو المعتقد الدیني للشبك
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ع قراهم ویسكن الشبك في منطقة سهل نینوى من الساحل األیسر لمحافظة نینوى، وتتوز  
التي تبلغ حوالي خمسة وسبعون قریة في صورة شكل هالل یمتد من الضفة الغربیة لنهر الخوصر 
من ناحیة تلكیف إلى الضفة الشرقیة لنهر الزاب الكبیر عند ناحیة النمرود وبین الضفتین یتوزع 

  .)٢٧ ("قراقوش"الشبك في مناطق برطلة وبعشیقة وقضاء الحمدانیة 
 وهي من األقلیات العرقیة التي تأتي بعد العرب والكرد، واالقلیة التركمانیة هم من :التركمان: ثانیا

قبائل االوغوز الذین جاؤوا من آسیا الوسطى الناطقة بالتركستانیة وتحدیدا من منغولیا موطنهم 
األصلي، وقد سموا بالتركمان بعدما أعلنوا إسالمهم وعملوا على تأسیس أكثر من دولة وامارة وان 
قبائل التركمان لم تهاجر من مواطنها األصلیة دفعة واحدة حیث استمرت عدة سنوات بعدما اعتنقوا 

ویعد التركمان من االوائل الذین . )٢٨(الدین اإلسالمي نزحوا إلى العراق واالناضول وبلدان الشرق
. )٢٩(راقيسكنوا ارض العراق وقد أصبحوا من أهم األقلیات العراقیة وجزء مهم من المجتمع الع

یسكن التركمان محافظة نینوى ابتداء من قضاء تلعفر من القرى التي تحیط محافظة نینوى 
ًكالرشیدیة، شریخان، النمرود ومنطقة النبي یونس، فضال عن  تواجدهم بشكل أكبر في محافظة 

  .)٣٠(كركوك
شیر الدراسات إلى ان  وهي من األقلیات الدینیة الرئیسة في محافظة نینوى وقد ت:المسیحیون: ثالثا

كان یعیش في المنطقة " كورلیس سلیم"المسیحیة كان منتشرا في المنطقة العربیة وقد ذكر المطران 
العربیة مسیحیون ملكیون وروم واحباش، فضال عن القبائل العربیة التي تدین بالدیانة المسیحیة، 

ًوتعد منطقة الحیرة مثاال حیا لهذا الدین، وأصبحت العقیدة ا لمسیحیة هي الدین األساسي للعراقیین ً
قبل ظهور اإلسالم وهناك مذاهب عدة للدیانة المسیحیة في العراق وهي الیعقوبیة والكلدانیة 

اذ یتمركز . )٣١(واألشوریة، اما عن تركیز اماكنهم فهم موجودون بصورة اساسیة في محافظة نینوى
انیة والشیخان وفي والوقت نفسه المسیحیون بصورة أساسیة في قضاء تلكیف وقضاء الحمد

  .)٣٢(ینتشرون في أغلب المحافظات العراقیة
 وهي من األقلیات المذهبیة في محافظة نینوى وتعد من الدیانات الوضعیة القدیمة :األزیدون: رابعا

وتعود جذورها التاریخیة إلى أكثر من ثالثة ألف سنة وتتمركز األقلیة االیزیدیة بصورة خاصة في 
القدیمة من " نردم"وتشیر االبحاث ان تسمیة األقلیة االیزیدیة جاءت من مدینة . )٣٣( نینوىمحافظة

وتعد . )٣٤(محافظة نینوى وقد وردت كلمة یزدم في الكتابات السومریة المكتوبة بالخط المسماري
  .)٣٥(ًمنطقتي سنجار والشیخان المركز الرئیس لهم، فضال عن  بعض نواحي وقرى بعشیقة
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بصورة "ومحافظة نینوى " بصورة عامة"سا على ما تقدم نجد ان الدولة العراقیة وتأسی  
تتعایش فیها جمیع األقلیات ابتداء من األقلیات المذهبیة والدینیة التي تتمثل بالدیانة " خاصة

هذا المسیحیة واألزیدیة، فضال عن األقلیات العرقیة والدینیة التي تتمثل باألقلیة التركمانیة والشبكیة و
التنوع میزة من میزات التنوع المذهبي في محافظة نینوى وهذا یشیر إلى تعایش واندماج أفراد هذه 

  .األقلیات مع األقلیات من أفراد وسكان المحافظة
 

حفظ القانون الدولي حقوق االقلیات كافة وكذلك حفظت الدساتیر العراقیة حقوقهم ، سنبین 
  :ي القانون الدولي والدساتیر العراقیة في مطلبین وعلى النحو اآلتيذلك ف

 
تتمتع األقلیات بشكل عام بمجموعة من الحریات والحقوق التي كفلتها القوانین الدولیة   

 حال األغلبیة من أفراد الدولة السیما القانون الدولي االنساني، إذ یتمتعون بمعیار المواطنة حالهم
التي ینتمون الیها، ونجد المرتكز القانوني لهذه الحقوق والحریات في الوثائق الدولیة الصادرة عن 

فیشیر نص اعالن األمم المتحدة الخاص بشأن حقوق االشخاص المنتمین إلى  ،)٣٦(األمم المتحدة
على الدول ان " "١"الفقرة " ٤" في المادة ١٩٩٢ اقلیات قومیة أو اثنیة أو اقلیات دینیة ولغویة لسنة

تتخذ حیثما دعت الحال تدابیر تضمن لألشخاص المنتمین إلى أقلیات ممارسة جمیع حقوق 
اإلنسان والحریات األساسیة الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة دون أي تمییز في مساواة تامة امام 

  .)٣٧("القانون
ن الحقوق بصورة عامة منها حق الحیاة، والحق في الحریة لهذا تتمتع االقلیات بمجموعة م  

ًالدینیة، و حق المشاركة في تدبیر الشؤون العامة، وحق الخصوصیة ، فضال عن  الحق في ابداء 
  .الرأي والتعبیر وحق التنقل واالقامة

زة وهو الحق الذي یضمن ویحفظ لإلنسان حیاته ویتم ذلك عبر منع السلطان واجه:  حق الحیاة-١
الدولة واالفراد التعرض لحیاته، لهذا ال یسمح بأنهاء حیاة اإلنسان وكذلك بالنسبة للدولة ال یحق لها 

وهنا تكمن اهمیة هذا الحق؛ ألنه من الحقوق المهمة التي یمتلكها . )٣٨(ان تنهي حیاة االنسان
ص علیها القانون اإلنسان، وعند فقدان هذا الحق عند موت اإلنسان تصبح الحقوق االخرى التي ن

الدولي والقوانین الوطنیة لصالح اإلنسان غیر مهمة لهذا یعد حق الحیاة المرتكز األول الذي یقوم 
على اساسه القانون الدولي ویعمل على منح الحقوق المدنیة والسیاسیة فضال عن الحقوق الثقافیة 

  .)٣٩(واالجتماعیة لصالح أي انسان في العالم
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ٕاة لإلنسان لم یقتصر على عدم التعدي والمساس به وانما یقوم أیضا وان احترام حق الحی  
على التزام الدولة بمنع الحاق أي اعتداء علیه من جانب الدولة اتخاذ االجراءات الضروریة كافة 

  .)٤٠(لتوفیر العقاب على من ینتهك هذا الحق
  )٤١(:نمن االعالن العالمي لحقوق اإلنسا " ٥"وتأسیسا على ذلك نصت المادة  

لیس في هذا العهد أي حكم یجوز تأویله على نحو یفید انطوائه على حق الي دولة أو جماعة  "- ١
أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القیام بأي عمل یهدف من الحقوق أو الحریات المعترف بها في 

  ".هذا العهد أو إلى فرض قیود علیها أوسع من تلك المنصوص علیها فیه
ي قید أو أي تضییق على أي من حقوق اإلنسان األساسیة المعترف بها ال یقبل فرض أ "- ٢

والنافذة في اي بلد تطبیقا لقوانین أو اتفاقیات أو أنظمة أو أعراف بذریعة كون هذا العهد ال یعترف 
  ".بها أو كون اعترافه بها في أضیق مدى

أحد أو جهة ومن خالل هذه النصوص المواد یعد حق الحیاة حق مصون وال یجوز ألي   
ًاالعتداء علیه أو االنتقاص من هذا الحق؛ ألنه یعد حقا مقدسا في األدیان والتشریعات والقوانین  ً

  .جمیعها
 ان الحریة الدینیة لها معنیین یشیر المعنى األول حق الفرد ان : الحق في الحریة الدینیة-٢

ن بدین معین انطالقا من حریة یختار المعتقد الذي یریده، والمعنى الثاني الحق في عدم األیما
  .)٤٢(إمكانیة اختیار الدین الذي یرغب به

من اعالن األمم المتحدة بشأن حقوق االشخاص " ١"الفقرة " ٢"وهذاما اشارت الیه المادة   
المنتمین إلى اقلیات قومیة أو اثنیة أو اقلیات دینیة ولغویة المشار الیهم فیما یلي باالشخاص 

الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، واعالن وممارسة دینهم الخاص، واستخدام "ت المنتمین إلى اقلیا
  .)٤٣ ("لغتهم الخاصة سرا وعالنیة، وذلك بحریة ودون تدخل أو أي شكل من اشكال التمییز

وتأسیسا على ذلك ال یجوز ان یتعرض أي انسان بسبب معتقده أو دینه ألي تعدي أو   
ه في الحریة الدینیة، وهذا ما اكدته جمیع المعاهدات واالتفاقیات اكراه من شأنه ان ینتقص من حق
االلتزام بإعطاء الحریة الالزمة لألقلیات العرقیة والمذهبیة في . الدولیة بعد الحرب العالمیة األولى

على ان الرعایا البولندیین " والتي نصت ١٩١٩ممارسة شعائرها الدینیة ومنها معاهدة فرساي عام 
ق ممارسة الدیانة والعقیدة الخاصة بهم على نحو ال یخل بالنظام واآلداب العام ودون یتمتعون بح

  .)٤٤("تمیز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین
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ًوهكذا نرى انه ال بد من توفیر الحریة للجمیع سواء أكانت عرقیة أم دینیة أم أثنیة ممارسة   
  .قلیات في ممارسة حقها في الحریة الدینیةشعائرها الدینیة وهذا یتطلب توفیر الضمانات لهذه األ

ویقصد به حق األفراد أو الجماعات االشتراك في :  حق المشاركة في تدبیر الشؤون العامة-٣ 
تسیر وادارة شؤون الدولة ویعد النظام الدیمقراطي من أفضل النظم الذي یضمن حق المشاركة وهذا 

ن العبث واالستغالل واالعتداء علیها، ومن النظام یعمل على حمایة وصون الحقوق والحریات م
أهم هذه الحقوق التي نصت علیها المواثیق الدولیة التي تتعلق بالحقوق السیاسیة منها المشاركة في 
إدارة الشؤون العامة عن طریق االنتخاب والترشیح وفق مبدأ المواطنة وحق االشتراك في تولي 

  .)٤٥(الوظائف العامة في البلد الذي ینتمي الیه
یكون "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة " ٢٥"وهذا ما ذهبت الیه المادة   

  )٤٦ (":٢"لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمییز المذكورة في المادة 
  .ٕ ان یشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة واما بواسطة ممثلین یختارون بحریة-أ

 في انتخابات نزیهة تجري دوریا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بین ُ أن ینتخب وینتخب- ب
  .الناخبین وبالتصویت السري وتضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین

  ". ان تتاح على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده-ج
 المنتمین إلى اقلیات الحق في یكون لألشخاص" "٣"الفقرة " ٢"ًونصت ایضا المادة   

المشاركة الفعالة على الصعید الوطني، وكذلك على الصعید االقلیمي حیثما كان ذلك مالئما في 
القرارات الخاصة باألقلیة التي ینتمون الیها أو بالمناطق التي یعیشون فیها، على ان تكون هذه 

  .)٤٧("المشاركة بصورة ال تتعارض مع التشریع الوطني
ًأكیدا على ما جاءت به المواد والنصوص التي تضمنتها المواثیق الدولیة والتي تنص وت  

على حق األقلیات في تسییر الشؤون العامة وتعمل على ضمان مشاركتها في شؤون الدولة عن 
  .طریق تولیهم الوظائف العامة وهذا بما یتفق مع النظام والتشریع الداخلي للدولة

 ما یتعلق بحقوق األفراد من خالل حرمة الدم اذ ال یجوز ألي احد  وهو كل: حق الخصوصیة-٤
انتهاك حرمة مسكنه أو أسرته وكل ما یتعلق بحیاة األفراد الخاصة، وهذا ما أكدته المواثیق 

، وهذا مااكده العهد الدولي الخاص )٤٨(واالتفاقیات الدولیة الخاصة بحریات وحقوق االنسان جمیعها
من العهد الدولي الخاص بالحقوق " ١"الفقرة " ٩"سیاسیة من خالل المادة بالحقوق المدنیة وال
لكل فرد الحق في الحریة وفي األمان على شخصه وال یجوز توقیف أحد أو "المدنیة والسیاسیة 
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اعتقاله تعسفا، وال یجوز حرمان أحد من حریته إال ألسباب ینص علیها القانون وطبقا لإلجراء 
  .)٤٩("المقرر فیه

 وتعني ممارسة الفرد حقه في التعبیر عن رأیه فهناك حق حتى : الحق في إبداء الرأي والتعبیر-٥
  .)٥٠(لو لم یتم السماح واالعتراف به

ومن المتفق علیه انه ال یجوز فصل شخصیة الفرد وحقه في التعبیر عن رأیه؛ الن التعبیر   
التعبیر عن الرأي یكون في البدایة عبارة عن الرأي یعد بمثابة المرآة العاكسة لشخصیة الفرد؛ ألن 

عن فكرة داخلیة ثم تتطور إلى ان تصل إلى مرحلة التعبیر عنها بمظهرها الخارجي، وهذا ما 
ینطبق على األقلیات واذا حرمت من حقها في التعبیر عن رأیها فكأنما حرمت من حق الحیاة الن 

ید لها فمثال األقلیة اللغویة تعبر عن لغتها حق األقلیات في التعبیر عن رأیها یعد المتنفس الوح
  .)٥١(واالقلیة الدینیة تعبر عن دینها واالقلیة العرقیة تعبر عن انتمائها

لكل شخص "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اذ جاءت " ١٩"وهذا ما تشیر الیه المادة   
دون أي تدخل واستقاء األنباء الحق في حریة الرأي والتعبیر ویشمل هذا الحق حریة اعتناق األداء 
  .)٥٢ ("واألفكار وتلقیها واذاعتها بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة

 وتعني حریة األفراد في التنقل واختیار مكان اقامتهم داخل حدود : الحق في التنقل واإلقامة-٦
ودة الیها بما في ذلك بلدهم الدولة التي ینتمون الیها فضال عن حقهم في المغادرة من البالد والع

االصلي وهذه الحریة تنظم بقوانین وانظمة وفق ما یتماشى مع النظام العام والمصلحة الوطنیة 
  .)٥٣(للدولة

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حریة " ٢- ١"الفقرة " ١٣"ولهذا نصت المادة   
ویحق لكل فرد ان “ته داخل حدود كل دولة لكل فرد حریة التنقل واختیار محل اقام"التنقل واإلقامة 

  .)٥٤("یغادر ایة بلد بما في ذلك بلده كما یحق له العودة الیه
 

 ١٩٢٥ًتضمنت الدساتیر العراقیة مجموعة حقـوق لألقلیـات سـنذكرها ابتـداء مـن دسـتور عـام 
  .٢٠٠٥وانتهاء بدستور عام 

 ویعــد دســتور ١٩٢١ انــشأت دســاتیر كثیــرة فــي العــراق بعــد تأســیس الدولــة العراقیــة عــام وقــد
 بمثابــة وثیقــة دســتوریة اساسـیة عنــد تأســیس النظــام الملكــي واسـتمر العمــل بــه الــى تغییــر ١٩٢٥عـام 

، وقـد صـدرت دسـاتیر عـدة فـي هـذه الحقبـة الزمنیـة ١٩٥٨النظام الملكي الـى النظـام الجمهـوري عـام 
 اي بعـــد تحـــول النظـــام ٢٠٠٣ ، ولكـــن بعـــد عـــام ١٩٩٠ انتهـــاء بدســـتور ١٩٢٥مـــن دســـتور ابتـــداء 

 وقــد ٢٠٠٥الــسیاسي فــي العــراق صــدر قــانون ادارة الدولــة العراقیــة للمرحلــة االنتقالیــة بدســتور عــام 
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وان مـــسألة االقلیـــات لـــم تظهـــر . )٥٥(تناولـــت هـــذه الدســـاتیر مـــسألة حقـــوق االنـــسان والحریـــات العامـــة
ذلـك ألن العـراق یتمیـز كغیــره . )٥٦(یـدة أو مفاجئـة فـي العــراق وانمـا جـاءت منـذ زمـن طویــلبـصورة جد

مــن البلــدان بتنوعـــه وتعــدده المــذهبي وهـــذا انعكــس علــى الحیـــاة العامــة فــي العـــراق اذ نجــد االقلیـــات 
وبمختلــف انواعهــا عملــت وبــشكل مباشــر فــي ازدهــار الحیــاة االجتماعیــة والثقافیــة فــضال عــن الحیــاة 

قتــصادیة والــسیاسیة وذلــك مــن خــالل مــساهمة ابنائهــا فــي النــشاطات المختلفــة وبهــذا یكــون العــراق اال
ًمن اكثر الدول تنوعا باالدیان والمذاهب قدیما وحدیثا  ً)٥٧(.  

 فقـــد ١٩٢٥امـــا فیمـــا یخـــص دســـتور العـــراق أو مـــا یـــسمى القـــانون االساســـي العراقـــي لعـــام 
راقیین امــام القــانون وان اختلفــوا فــي القومیــة أو الــدین أو ال فــرق بــین العــ"علــى ان "٦"نــصت المــادة 

للطوائــف المختلفــة حــق تأســیس المــدارس لتعلــیم افرادهــا بلغتهــا الخاصــة " "١٦"امــا المــادة . )٥٨("اللغــة
فــي حــین اشـــارت . )٥٩("واالحتفــاظ بهــا علــى ان یكــون ذلــك موافقــا للمنــاهج العامــة التــي تعــین قانونــا

ن متــــساوون بــــالتمتع بــــالحقوق المدنیــــة والــــسیاسیة وانمــــا علــــیهم مــــن الواجبــــات العراقیــــو" "١٨"المــــادة 
والتكــــالیف العامــــة ال تمیــــز بیــــنهم فــــي ذلــــك بــــسبب االصــــل واللغــــة أو الــــدین، والــــیهم وحــــدهم یعهــــد 

یكـون انتخـاب النـواب بقـانون تعـین فیـه كیفیـة " "٣٧"والمـادة . )٦٠("بالوظائف المدنیـة كانـت ام سیاسـیة
  .)٦١("ب والتصویت السري في إنتخابهم ووجوب تمثیل االقلیات المسیحیة والموسویةترشیح النوا

 قــد عملــت علـــى ضــمان حقـــوق ١٩٢٥وتأسیــسا علــى مـــا تقــدم نجــد ان مـــواد الدســتور عـــام 
ًاالقلیـات مــن ناحیــة تمــتعهم بحقــوقهم المدنیــة والــسیاسیة، فــضال عــن المــساواة وكــذلك لهــم الحریــة فــي 

علیم افرادها مبـادئهم ولغـتهم وهـویتهم إال أن الممارسـة الـسیاسیة لـم تعطـیهم تأسیس مدارس من اجل ت
  .ًحقوقهم قیاسا بالواجبات التي فرضت علیهم

یقــوم الكیــان العراقــي علــى اســاس " "٣"، اذ نــصت المــادة ١٩٥٨أمــا مــا یخــص دســتور عــام 
ب واالكــراد شــركاء فــي مــن التعــاون بــین المــواطنین كافــة بــاحترام حقــوقهم وصــیانة حریــاتهم ویعــد العــر

" ٩"فـي حـین اشـارت المـادة. )٦٢("هذا الوطن ویعد هذا الدستور حقوقهم القومیة ضمن الوحـدة العراقیـة
المواطنون سواسیة امام القانون في الحقوق الواجبات العامـة وال یجـوز التمییـز بیـنهم فـي ذلـك بـسبب "

  .)٦٣("الجنس أو االصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة
علــى المــساواة وعــدم التمییــز علــى ان هــذا الدســتور تنــاول " ٩" الــرغم مــن نــص المــادة علــى
  . العرب واالكراد دون ذكر االقلیات االخرى: هویتین هما

العــراقیین لــدى القــانون ســواء " "١٩" المؤقــت، فقــد نــصت المــادة ١٩٦٣ نیــسان ٤امــا دســتور 
ي ذلـك بـسبب الجـنس أو االصـل أو اللغـة أو وهو متساوون في الحقـوق والواجبـات العامـة ال تمییـز فـ
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الدین ویتعاون المواطنون كافة في الحفاظ على كیان هذا الوطن بما فیهم العـرب واالكـراد، ویقـر هـذا 
  .)٦٤("الدستور حقوقهم القومیة والوطنیة ضمن الوحدة العراقیة

ایـضا تـنص  مـن خـالل فحـوى المـادة ١٩٥٨بدسـتور عـام " ٣"هذه المادة تتطـابق مـع المـادة 
  .على القومیتین العرب واالكراد دون ایضا ذكر االقلیات الدینیة والمذهبیة واالثنیة االخرى

العــراقیین لــدى القــانون ســواء وهــم " "١٩" المؤقــت نــصت المــادة ١٩٦٤فیمــا یخــص دســتور 
و متساوون في الحقوق والواجبات العامـة ال تمیـز بیـنهم فـي ذلـك بـسبب الجـنس أو االصـل أو اللغـة أ

الدین ویتعاون المواطنون كافة في الحفاظ على كیـان هـذا الـوطن بمـا فـیهم العـرب واالكـراد ویقـر هـذا 
  .)٦٥("الدستور حقوقهم القومیة ضمن الوحدة العراقیة

العراقیــون متـــساوون فـــي الحقـــوق " "٢١" المؤقــت اذ اشـــارت المـــادة ١٩٦٨ امــا دســـتور عـــام 
 بـــسبب الجـــنس أو العـــرق أو اللغـــة أو الـــدین ویتعـــاونون فـــي والواجبـــات امـــام القـــانون ال تمییـــز بیـــنهم

الحفاظ على كیان الوطن بمـا فـیهم العـرب واالكـراد ویقـر هـذا الدسـتور حقـوقهم القومیـة ضـمن الوحـدة 
  .)٦٦("العراقیة

یتكـــون الـــشعب " "ب"الفقـــرة " ٥" المؤقـــت نـــصت المـــادة ١٩٧٠فـــي حـــین اشـــار دســـتور عـــام 
همـا القومیـة العربیـة والقومیـة الكردیـة ویقـر هـذا الدسـتور حقـوق الـشعب العراقي من قومیتین رئیـستین 

" أ"الفقــرة " ١٩"المـادة . )٦٧("الكـردي القومیـة والحقـوق المــشروعة لألقلیـات كافـة ضـمن الوحــدة العراقیـة
المواطنـون سواسـیة امــام القـانون دون تفریـق بــسبب الجـنس أو العـرق أو اللغــة أو المنـشأ االجتمــاعي "

  .)٦٨("ینيأو الد
 لـم یـذكر ١٩٧٠ وحتـى عـام ١٩٢٥ومن هنا یمكـن القـول أن الدسـاتیر الموضـوعة منـذ عـام 

سوى قومیتین هما العربیة والكردیة دون ذكر القومیات األخرى الموجودة في الدولة، وعلى الـرغم مـن 
ة أو ذلــك أكــدت مــواد تلــك الدســاتیر علــى المــساواة بــین المــواطنین بغــض النظــر عــن العــرق أو اللغــ

  .الدین
یعمــــل "الفقــــرة ثانیـــا " ٢٢" نــــصت المـــادة ١٩٩١امـــا مـــشروع دســــتور جمهوریـــة العــــراق عـــام 

المجتمـــع علـــى تأكیـــد قـــیم التـــآلف االجتمـــاعي العلیـــا بمـــا یمنـــع تـــرویج االفكـــار والمنـــاهج الطائفیـــة أو 
ــــشعوبیة ــــة أو ال  الحقــــوق المواطنــــون متــــساوون فــــي" "٣٨"وكــــذلك المــــادة . )٦٩("العنــــصریة أو االقلیمی

  .)٧٠("والواجبات في الحقوق والواجبات امام القانون ویتمتعون جمیعهم بحمایة من غیر تمییز
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تــنص علــى التــرابط االجتمــاعي بــین مختلــف " ٢٢"مــن خــالل هــذه المــادتین نجــد ان  المــادة 
تــشیر " ٣٨"الطوائــف العراقیــة فــي نفــس الوقــت یمنــع تــرویج االفكــار العنــصریة والطائفیــة امــا المــادة 

  .ایضا على المساواة
 فیمـــا ٢٠٠٤ امـــا فیمـــا یخـــص قـــانون ادارة الدولـــة العراقیـــة المؤقـــت للمرحلـــة االنتقالیـــة لعـــام

ودیمقراطــي تعــددي ویجــري " فــدرالي"نظــام الحكــم فــي العــراق جمهــوري ، اتحــادي " "٤"یخــص المــادة 
تقاســم الــسلطات فیــه بــین الحكومــة االتحادیــة والحكومــات االقلیمیــة والمحافظــات والبلــدیات واالدارات 

لفـــصل بـــین الـــسلطات ویقـــوم النظـــام االتحـــادي علـــى اســـاس لحقـــائق الجغرافیـــة والتاریخیـــة وا" المحلیـــة
، وهـــذا یـــشیر علـــى ان )٧١("ولـــیس علـــى اســـاس االصـــل أو العـــرق أو االثنیـــة أو القومیـــة أو المـــذهب

  .العراق یتمیز بالتعدد المذهبي والعرقي والقومي وهي سمة من سمات المجتمع العراقي
وهــذا یــدل انــه مــن حــق االقلیــات فــي الحفــاظ علــى هویتهــا مــن خــالل لغتهــا وهــذا مــا نــصت 

  .وحقها استخدامها في المؤسسات التعلیمیة وفق ضوابط معینة" ٤"یه المادة عل
ًاالســـالم دیــن الدولـــة الرســمي ویعـــد مــصدرا للتـــشریع وال " " أ"الفقــرة " ٧"وفیمــا یتعلــق بالمـــادة 

یجـوز سـن قـانون خـالل المرحلـة اإلنتقالیـة یتعـارض مـع ثوابـت االسـالم المجمـع علیهـا وال مـع مبـادئ 
، ویحتــرم هـذا القــانون الهویـة االســالمیة لغالبیـة الــشعب العراقـي، ویــضمن كامـل الحقــوق الدیموقراطیـة

  .)٧٢("الدینیة لجمیع األفراد في حریة العقیدة والممارسة الدینیة 
العراق بلد متعدد القومیات والشعب العراقي فیه جـزء ال یتجـزأ مـن " " ب"الفقرة " ٧"اما المادة 

كـــل مـــن یحمـــل الجنـــسیة العراقیـــة یعـــد موطنـــا "اذ نـــصت " أ"الفقـــرة " ١١"دة والمـــا. )٧٣("االمـــة العربیـــة
ًعراقیا وتعطیه مواطنة كافة الحقوق والواجبات التي یـنص علیهـا هـذا القـانون وتكـون المواطنـة اساسـا 

اللغــة العربیــة واللغــة الكردیــة همــا " "أ"الفقــرة " ٩"فــي حــین ذهبــت المــادة  ،)٧٤("لعالقتــه بــالوطن والدولــة
لغتـــان الرســـمیتان للعـــراق ویتـــضمن حـــق العـــراقیین بتعلـــیم ابنـــائهم اللغـــة االم كالتركمانیـــة والـــسریانیة ال

واالرمنیة في المؤسسات التعلیمیة الحكومیة وفقا للضوابط التربویة أو بأیة لغـة اخـرى فـي المؤسـسات 
  .)٧٥("التعلیمیة الخاصة

 متعــدد المــذاهب واالدیــان والقومیــات وتأسیــسا مــا تقــدم فــان هــذه المــواد تؤكــد ان العــراق بلــد
ایضا اشارة الى مبدأ المـساواة للجمیـع المـواطنین العـراقیین كـل مـن لـه الجنـسیة العراقیـة بغـض النظـر 

  .عن الجنس أو المذهب أو العقیدة
 فقـــد تنـــاول هـــذا الدســـتور حقـــوق االقلیـــات مـــن ٢٠٠٥امـــا فیمـــا یخـــص دســـتور العـــراق لعـــام 

عـن ان هـذا الدسـتور یعـد بمثابـة حقـوق االقلیـات وان المـساس أو تجاهـل جمیع نواحي الحیاة، فضال 
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أو خــرق حقــوق االقلیــات بفقــد الدولــة احــدى ســماتها االساســیة ألنهــا قائمــة علــى اســاس الدیمقراطیــة 
  .)٧٦(المحایدة وقد تناول هذا الدستور حقوق ووضع االقلیات من مبدأ المواطنة

ق بلـد متعـدد القومیـات واالدیـان والمـذاهب وهـو عـضو العـرا"اذ نصت " ٣"وقد اشارت المادة 
مؤسس وفعال من خالل هذه المواد یحظر اسـتخدام أو إتبـاع نهـج یعمـل علـى نـشر أفكـار طائفیـة أو 
عنــصریة مــن شــأنه أن یــؤثر علــى القومیــات واألقلیــات بــصورة مباشــرة ویعمــل فــي الوقــت نفــسه مــن 

العراقیــون متــساوون أمــام "، إذ نــصت "١٤"المــادة ، فــي حــین أشــارت )٧٧("إنتقــاض حقــوقهم وحریــاتهم
القــانون دون تمییــز بــسبب الجــنس أو العــرق أو األصــل أو اللــون أو الــدین أو المــذهب أو المعتقــد أو 

  .)٧٨("الرأي االقتصادي أو اإلجتماعي
تشیر هذه المادة إلى مبدأ المساواة بین العراقیون جمیعهم دون أي تمییز وبغـض النظـر عـن 

  .فات االخرىاالختال
العراقیـون أحـرار فـي االلتـزام بـأحوالهم الشخـصیة حـسب دیانـاتهم "فقـد نـصت " ٤١"أما المادة 

: تــنص" ٤٢"، أمـا فیمــا یخـص المــادة )٧٩("أو مـذاهبهم أو معتقــداتهم أو اختیـاراتهم ویــنظم ذلـك بقــانون
اتبــاع كــل دیــن أو : ًوالأ" " ٤٣" فــي حــین ذهبــت المــادة )٨٠("لكــل فــرد حریــة الفكــر والــضمیر والعقیــدة"

 إدارة األوقــــات - ممارســـة الـــشعائر الدینیـــة بمـــا فیهـــا الـــشعائر الحـــسینیة، ب-أ: مـــذهب أحـــرار فـــي 
  .)٨١("تكفل الدولة حریة العبادة وحمایة أماكنها: ًوشؤونها ومؤسساتها الدینیة وینظم ذلك بقانون، ثانیا

مان حقــوق األقلیــات المدنیــة  عمــل علــى ضــ٢٠٠٥ویمكــن القــول أن الدســتور العراقــي لعــام 
  .ًوالدینیة، فضال عن  الحقوق السیاسیة من خالل المواد التي تتطرق عنها

 
محافظة نینوى محافظة عریقة عاشت وتعیش فیها أقلیات عدة، وسنذكر في هذا المبحث 

  : يوضع هذه األقلیات في مطلبین وعلى النحو اآلت
 

ً     واجهــــت االقلیــــات فــــي محافظــــة نینــــوى انتهاكــــات عــــدة، أثــــرت ســــلبا علــــى واقعهــــم االجتمــــاعي 
ًواالقتــصادي والــسیاسي وانعكــست ســلبا علــى التعــایش بــین المكونــات المختلفــة فــي المحافظــة وتمثــل 

  .ً بإختالفها، فضال عن  تعرضها الى التهجیر القسريتلك االنتهاكات الحرمان من الحقوق
  :الحرمان من الحقوق االنسانیة: ًأوال

 تنظــیم الدولــة اإلســالمیة –ًاصــبحت االقلیــات فــي محافظــة نینــوى هــدفا للجماعــات المــسلحة 
ــــداءات ممنهجــــة وذو نطــــاق واســــع ضــــد -"داعــــش"  التــــي اســــتمرت بارتكــــاب جــــرائم وانتهاكــــات واعت

محافظة وعدم إعترافهم بالقانون االنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق االنـسان وقـد االقلیات في ال
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تــصل هــذه االنتهاكــات الــى مــستوى مــا یعــرف بجــرائم حــرب أو جــرائم ضــد االنــسانیة وجــرائم االبــادة 
 )٨٢(.الجماعیـــة، وشـــملت علـــى عملیـــات القتـــل والخطـــف واالعـــدام وممارســـة العنـــف الجـــسدي ضـــدهم

ــــة القاســــیة وتعرضــــت األق ــــوائح التعــــذیب وضــــرب مــــن ضــــروب المعامل ــى نــــوع مــــن انــــواع ل ــــات الــ لی
 .)٨٣(والالنسانیة والمهینة وهي تمس جمیع جوانب الحیاة

 حزیــــران ١٠ فــــي -"داعــــش" تنظــــیم الدولــــة اإلســــالمیة –وقــــد قامــــت المجموعــــات المــــسلحة 
عـــد ســـیطرتها علــــى  بتهجیـــر المـــسیحیین الـــذین یـــسكنون هـــذه المحافظــــة منـــذ آالف الـــسنین ب٢٠١٤

نینوى، وأدى هذا الـى فـرار مئـات العـائالت المـسیحیة الـى القـوى المتاخمـة لـسهول نینـوى أو للمنـاطق 
الخاضعة لحكومـة كردسـتان، بعـد مـا اصـدر الجماعـات المـسلحة بیانـا ومیثاقـا علـیهم بـدفع الجزیـة أو 

ینـــة ولجـــأت الـــى  عائلـــة مـــن المد٤٠٠ تمـــوز فـــرت نحـــو ٢٠تعرضـــهم للـــصلب أو قطـــع الـــرأس وفـــي 
ًمواقــع مختلفــة فــي دهــوك واربیــل بحیــث اصــبحت نینــوى فارغــة تمامــا مــن المــسیحیین، وأثنــاء هــروبهم 

 تنظـیم الدولـة –جردوا من ممتلكاتهم وقد تعرضوا الى االعتداء الجـسدي مـن قبـل الجماعـات المـسلحة
ألقلیـــات غیـــر ً، فـــضال عـــن مـــا تعـــرض إلیـــه المـــسیحیین تعرضـــت كـــذلك ا)٨٤( -"داعـــش"اإلســـالمیة 

 علــــى نینــــوى، -"داعــــش" تنظــــیم الدولــــة اإلســــالمیة –المــــسلمة ومنــــذ ســــیطرة المجموعــــات المــــسلحة 
اصبحوا اكثر عرضة لمجموعة من القیود التي فرضتها هذه المجموعـات علـى المجتمعـات المـسیحیة 

" ن"حرف ًوهــذا عمــل علــى اثــارة المخــاوف والقلــق، فــضال عــن  قیــامهم بطــالء العقــارات المــسیحیة بــال
وتعنــي نــصراني وهــي كلمــة تــستخدم لإلشــارة للمــسیحیین، وبــسبب هــذه المعوقــات عمــل الــى مغــادرتهم 

  .)٨٥(للمدینة بصورة نهائیة
ًامـــا فیمـــا یخـــص المجتمـــع االزیـــدي فقـــد كـــان ایـــضا موضـــع لإلســـتهداف الممـــنهج مـــن قبـــل 

ت جــــسیمة لحقــــوق  وتعرضــــت النتهاكــــا-"داعــــش" تنظــــیم الدولــــة اإلســــالمیة –المجموعــــات المــــسلحة
االنـسان فمنــذ البدایــة فـرض علــیهم خیــارین إمــا اعتنـاق االســالم أو المــوت، ممــا عمـل هــذا علــى اخــذ 
االزدیین الرجال امام ما یعرف بالمحـاكم الـشرعیة وارغـامهم علـى اعتنـاق االسـالم أو مواجهـة العقـاب 

  .)٨٦(وان الذین رفضوا تغییر دینهم جرى إعدامهم مباشرة
 معظمهــم مــن ٢٠١٤ آب ٢ شــخص بتــاریخ ٢٠٠.٠٠٠علــى فــرار مــا یقــاربوقــد عمــل هــذا 

 مـنهم، كمـا قامـت الجماعـات المـسلحة بمطـاردة وقتـل واختطـاف مـن ٣٠٠االزدیـین وایـضا الـى مقتـل 
ـــذین رفـــضوا اعتنـــاق االســـالم، وبحلـــول  ـــذین بقـــوا وال  ٤٠٠ ادى الـــى مقتـــل ٢٠١٤ آب ٤االزدیـــین ال

  .)٨٧(شخص على االقل منهم في سنجار وحدها
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، إذ قامـــــت ٢٠١٤ایلـــــول " ٣"ًوقــــد تعرضـــــوا أیـــــضا الـــــى عملیـــــات قتـــــل بـــــشكل ممـــــنهج فـــــي 
 سـنة ١٢في قریة قینیة وكان من بیـنهم اطفـال صـغار بعمـر " ٨٥-٦٥"المجموعات المسلحة باعدام 

 رجـال مـنهم وخطفـوا زوجـاتهم وهـذا ٦٠ ایلول من العام نفسه، قامت الجماعات المسلحة بقتـل ٤وفي 
 مــنهم فــي قریــة كوجــو، ٨٠ تــم االبــالغ عــن مقتــل ٢٠١٤ ایلــول عــام ١٥یــة حــردان فــي كــان فــي قر

وجــاء ذلــك مــن اجــل القــضاء علــى الهویــة والثقافــة االزدیــة واستئــصال المــواطنین انفــسهم مــن الــوطن 
  .)٨٨(الذي یسكنوه منذ قرون طویلة

اعمـــال وفیمـــا یخـــص االنتهاكـــات التـــي تعـــرض لهـــا الـــشبك فقـــد وقعـــوا ایـــضا ضـــحیة ألســـوأ 
العنف، اذ عملوا على تهجیرهم من مناطقهم وذلك من خـالل عملیـات الخطـف والتهدیـد الممـنهج مـع 

 تــم قتــل ٢٠١٤ تمــوز ٢١، وفــي یــوم )٨٩("رافــضة"والــذي یعنــي " ر"التعلــیم علــى ممتلكــاتهم بــالحرف 
ــــى االقــــل مــــن الــــشبك فــــي حــــین اضــــطر آخــــرون الــــى تــــرك ممتلكــــاتهم جــــراء هــــذه ١٦٠واســــر   عل
  .)٩٠(كات وهاجروا الى شمال وجنوب العراقاإلنتها

كمـــا كـــان للتركمـــان نـــصیب مـــن االنتهاكـــات، إذ تعرضـــوا الـــى القتـــل والتهجیـــر اســـوة ببـــاقي 
 علــى -"داعـش" تنظـیم الدولــة اإلسـالمیة – حزیـران ســیطرت المجموعـات المـسلحة ١٦االقلیـات ففـي 

ى التــي یــسكنها االالف مــن تركمــان مدینــة تلعفــر وفــي منطقــة ذات اغلبیــة تركمانیــة فــي محافظــة نینــو
العراق، وبعـد سـقوط تلعفـر شـهدت المنطقـة عملیـات قتـل جمـاعي وانتهاكـات واسـعة لحقـوق االنـسان، 

 ٢٣ً شخـــصا مـــنهم وان هـــؤالء المختطفـــین تـــم اعـــدامهم فـــي وقـــت الحـــق بتـــاریخ ٤٠اذ تـــم اختطـــاف 
 تــم ٢٠١٤ تمــوز ٧قــراهم، وفــي عائلــة وقــد امــروا بمغــادرة " ٩٥٠"ًحزیــران هــذا، فــضال عــن تــم تبلیــغ 

 ١٠٠ اب تـم قتـل ٧ شخص مـن التركمـان فـي الرشـیدیة وحـسب المعلومـات الـواردة فـي ٤٠اختطاف 
  .)٩١(شخص من التركمان

ًفــضال عــن هــذه االنتهاكــات، فــإن االطفــال والنــساء مــن االقلیــات كــان لهــم النــصیب االكبــر 
یـة الحكومیـة والمـدارس، فكـان االطفـال بحـسب ًمنها، فغالبا ما كان یـتم احتجـازهم فـي سـجون أو االبن

ًالتقاریر الدولیة یتم تجنیدهم حتى سن الرابعة عشر قـسرا واسـتخدامهم فـي العملیـات االنتحاریـة فـضال  ً
  .)٩٢(عن ذلك فإن االطفال قد استخدموا في محافظة نینوى لمسك نقاط التفتیش

شــد أنــواع التعــذیب والمعاملــة أمــا فیمــا یخــص النــساء مــن جمیــع االقلیــات، إذ تعرضــت الــى ا
الالإنــسانیة منهــا الـــى االعتــداءات الجنـــسیة واالغتــصاب أثنــاء احتجـــازهن بینمــا تـــم اجبــار االخریـــات 
على الزواج من مقاتلي المجموعات المسلحة أو بـیعهن فـي سـوق الرقیـق، وقـد وصـفت منظمـة االمـم 



  - دراسة االنتهاكات والمعالجات –واقع االقلیات في محافظة نینوى 
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نــساء جــرائم ضــد االنــسانیة ومخالفــة المتحــدة لحقــوق االنــسان الجــرائم التــي ارتكبــت ضــد االطفــال وال
  .)٩٣(للقوانین الدولیة

 تنظـیم –ًفضال عن  هذه االنتهاكات التي وردت وتم ارتكابها مـن قبـل المجموعـات المـسلحة 
ـــة اإلســـالمیة  ، فقـــد كانـــت هنـــاك حملـــة منظمـــة للقـــضاء علـــى هویـــة وتـــاریخ وثقافـــة  -"داعـــش"الدول

خاضــعة لــسیطرة المجموعــات المــسلحة، إذ تــم تــدمیر االثــار االقلیــات الدینیــة والعرقیــة فــي المنــاطق ال
وغیرهــا مــن المواقــع ذات االهمیــة التاریخیــة والثقافیــة والدینیــة مــن مراقــد ومــساجد وكنــائس وهــي تعــد 
ذات اهمیة للمسیحیین واألزیدیین والشبك والتركمان، وهي تعـد بمثابـة تطهیـر ثقـافي لجمیـع االقلیـات، 

م تـدمیر تمثـال الـسیدة مـریم العـذراء فـي كنیـسة الطـاهرة الفوقانیـة وحـرق  ت٢٠١٤حزیران عام ١٠ففي 
كنیـــسة فـــي حـــي الوحــــدة ومـــن ثـــم تـــم االســــتیالء علـــى كنیـــسة الكلـــدان الكاثولیــــك فـــي حـــي الــــشرطة 

أي تفجیـــر ) النبـــي یـــونس(ًواســـتعمالها كقاعـــدة، فـــضال عـــن نهـــب الكنـــائس وتـــدمیر قبـــر النبـــي یونـــان 
ًموقعـا مقدسـا فـي الـدیانات المــسیحیة والیهودیـة واالسـالمیة، فـضال عــن  جـامع النبـي یـونس ویعـد هــذا  ً ً

تــدمیر مواقــع تابعــة للــشبك منهــا تفجیــر مــسجد الــسادة فــي قریــة الــسادة ومــسجد الكــوكجلي فــي قریــة 
كوكجلي ومزار قولیرش في قریة طبق زیارة، ومزار االمام زین العابدین فـي قریـة علـي رش، أمـا فیمـا 

كمـان فقـد تـم تـدمیر ضـریح ابـن االثیـر واشـعال النـار فـي ضـریح االمـام العبـاس فـي یخص مواقـع التر
قریة القبة، أمـا فیمـا التـراث المـادي والروحـي لألقلیـة الیزیدیـة فقـد تـم تـدمیر الخـضر الیـاس وهـو مـزار 
ًتاریخي ومكـان عبـادة للمـسیحیین واألزیـدیین، فـضال عـن  معبـد االخـوات الـثالث فـي بعـشیقة، ومـزار 

وبهــذا یكــون تــدمیر للهویــة . یــدي فــي ســنجار الغربیــة، ومــزار الــشیخ مخیفیــة، ومــزار الــشیخ حــسناز
  .)٩٤(الدینیة والثقافیة لألقلیات في محافظة نینوى

ًأن هــذه االنتهاكــات التــي تعــرض لهــا المــسیحیون واألیزیــدیون، فــضال عــن الــشبك والتركمــان 
الدســـتور التـــي ذكـــرت مـــن خـــالل عملیـــات القتـــل مخالفـــة لمبـــادئ وحقـــوق القـــانون الـــدولي االنـــساني و

  .والخطف واالعتداء علیهم والتي تمس جمیع جوانب الحیاة من مختلف النواحي
  :التهجیر القسري : ثانیا

 حزیــران ١٠لقــد احــدثت االعمــال العدائیــة فــي العــراق موجــة نــزوح هائلــة وســط المــدنیین فــي 
" ٢.٨٣٤.٦٧٦"ي للنــازحین داخــل العــراق بـــ، إذ قــدر العــدد االجمــال٢٠١٥ نیــسان ٢٥ وحتــى ٢٠١٤

 ملیـون طفـل، وكـان ذلـك فـي محـافظتي نینـوى واالنبـار، اذ بلـغ عـدد النـازحین ١.٣ًشخصا من بیـنهم 
" ٤٣٥.٩٠٠"فــضال عـــن صــالح الـــدین " ٩٠١.٥٦٠"واالنبـــار " ١.٥٤٧.٧٨٩"مــن محافظـــة نینــوى 

  .)٩٥(ن اجزاء اخرى داخل البالدوقد شملت هذه االرقام االشخاص الذین نزحوا داخل محافظاتهم ع



  شهباء حكمت الیاس. م.م

  >>  
  

)١٨٩( 

 

 أدى الــى قیــام عملیــات وموجــات ٢٠١٤حزیــران ١٠وبعــد الــسیطرة علــى محافظــة نینــوى فــي 
االشـوریون وكلـدان "نزوح وتهجیر واسعة بدأ بها غالبیة السكان المسیحیین التي تمثل كل مـن االقلیـة 

 وان قـــــضاء  شـــــخص مــــن نینــــوى،٥٠٠٠٠٠اذ وصـــــل عــــدد المهجــــرین " وطوائــــف مــــسیحیة اخــــرى
-٤٠٠٠٠الحمدانیة الذي یسكنه اغلب المسیحیون تم تهجیـرهم بالكامـل، إذ شـهد تهجیـر ونـزوح مـن 

ــد عملیــــة الحمدانیـــة تلتهــــا قـــضاء تلكیـــف اذ بلــــغ عـــدد النــــازحین بـــاكثر مــــن ٥٠٠٠٠  شـــخص ، وبعـ
  .)٩٦( شخص توجه معظمهم الى اربیل والسلیمانیة ودهوك٢٠٠٠٠

أت مجتمعـات مــن المجموعـات العرقیــة فـضال عــن االبنیــة  بــد٢٠١٤ اب عـام ٢ًوابتـداء مــن 
بأكملهــا بــالفرار مــن المنــاطق التــي اســتولت علیهــا المجموعــات المــسلحة بمــا فــي ذلــك قــضاء ســنجار 
َوزمار وناحیة ربیعة في تلعفـر، فـضال عـن  قـرى سـهل نینـوى، إذ فـر عـشرات االالف مـن اإلیزیـدیین  َ ً

جه معظم نحو منطقـة جبـل سـنجار التـي تقـع شـمال سـنجار مـن وایضا من افراد التركمان والشبك وتو
، وكـــان یبلـــغ عـــددهم حـــوالي )٩٧(ناحیـــة القحطانیـــة وقـــد فـــر اخـــرون الـــى دهـــوك فـــي اقلـــیم كردســـتان

 اذ توجــه باتجــاه جبــل ســنجار ممــا ادى الــى حــدوث كارثــة انــسانیة الســیما فــي ظــل عــدم ٥٠٠.٠٠٠
حــرارة الجـو لعــدة أیـام لهــذا لـم یــستطیع الـبعض مــنهم ، فقـد تعرضــوا الـى وجـود طعـام ودواء أو المــأوى

ًتحمل هذه الظروف الجویة القاسیة فتوفى جزء منهم على الجبل، فـضال عـن أن المعونـات االمریكیـة 
 ٣٠٠٠وكــذلك الحــال بالنــسبة للــشبك والتركمــان اذ عمــل علــى نــزوح ، )٩٨(والعراقیــة لــم تكفــي إلنقــاذهم

ـــة الـــشبك نحـــو محافظـــات الـــشمال و الجنـــوب وبغـــداد وكـــذلك الحـــال بالنـــسبة للتركمـــان ادى الـــى عائل
  .)٩٩( شخص الى محافظات الشمال٢٠٠.٠٠٠ عائلة تركمانیة اي ما یبلغ ٣.٢تهجیر 

وتـأتي " ٥٧٧٥٨٤"اما فیمـا یخـص عـن ایـواء هـؤالء النـازحین تـأتي محافظـة بغـداد، اذ تـأوي 
، "٤٠١٢٨٠"ركــوك یوجــد حــوالي ًنازحــا امــا فــي محافظــة ك" ٤٢٦٩٦٦"بعــدها محافظــة دهــوك بقــدر 
  .)١٠٠(نازح" ١٦١٧٢٤"ًنازحا اما في السلیمانیة " ٢٨٤٣١٠"ًفضال عن  محافظة اربیل 

وهي تعد من اقوى موجات النزوح التي یشهدها العراق بصورة عامـة ونینـوى بـصورة خاصـة، 
حــق البقــاء فــي لهــذا تعــد عملیــات التهجیــر والنــزوح إنتهــاك لحقــوق االقلیــات وحریــاتهم وحرمــانهم مــن 

  .مواطنهم وقراهم، وهذا تطهیر عرقي وقضاء على هویة االقلیات في محافظة نینوى
 

ٕیتطلـــب ضـــمان حقـــوقهم وانـــصافهم مجموعـــة مـــن المعالجـــات الحقیقیـــة تـــؤدي إلـــى إســـتقرار 
  .قلیاتمحافظة نینوى، ومن ثم التعایش بین األ

اصــبح لالقلیــات جمــیعهم مخــاوف نتیجــة االنتهاكــات واالضــرار التــي لحقــت بهــا فــي مجــال 
مبــادئ العــیش المــشترك وصــعوبة قبــول االخــر، نتیجــة لهــذه المخــاوف كــان البــد علــى الحكومــة مــن 
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اتبـــاع نهـــج جدیـــد یقـــوم علـــى اســـاس روح المواطنـــة البعیـــدة عـــن االنتمـــاءات الـــضیقة والقیـــام بمنـــاهج 
  .)١٠١(ة تقوم على اساس المواطنةمصالح

وذـلك البــد مــن اهتمـام واحتــرام حقــوق االقلیـات التــي تتــسم بـاختالف هویــاتهم االثنیــة والدینیــة 
ًواللغویـــة والتـــي  تعـــد عنـــصرا مهمـــا مـــن العناصـــر فـــي بنـــاء الدیمقراطیـــة وضـــمان حقـــوق االشـــخاص  ً

فـــراد وهـــذا یعمـــل بـــدوره علـــى تحقیـــق المنتمـــین الیهـــا وهمـــا یمـــثالن اإلقـــرار بكرامـــة ومـــساواة جمیـــع اال
  .)١٠٢(االستقرار والسلم في المجتمع

ــــة فــــي تــــوفیر الحمایــــة لألقلیــــات عبــــر الدســــتور  وهنــــا یــــأتي دور الحكومــــة المركزیــــة والمحلی
والقـوانین والعمــل علـى تــوفیر االطـار المؤســساتي لحمـایتهم،  وذلــك مـن خــالل رفـع التجــاوزات العامــة 

  .)١٠٣(والشاملة لوجودهم
فیمـا یخــص الجانـب التــشریعي، العمـل علــى اصــدار قـانون  حمایــة االقلیـات الدینیــة والعرقیــة 
استنادا الى باب الحقوق والحریات في الدسـتور العراقـي فـضال عـن حـث وتـشجیع الحكومـة والبرلمـان 
علــى تــشریع قــانون بتجــریم الممارســات المــسلحة ضــدهم واعتبارهــا جــرائم ابــادة جماعیــة وجــرائم ضــد 

نــسانیة، فــضال عــن هــذا العمــل علــى انــضمام العــراق الــى میثــاق رومــا االساســي اي الــى المحكمــة اال
وبمـــا أن . )١٠٤(الجنائیـــة الدولیـــة وذلـــك إلمكانیـــة مالحقـــة كـــل مـــن ســـاهم فـــي جـــرائم االبـــادة الجماعیـــة

ة العــراق طــرف اساســي ومتعاقــد فــي العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتــصادیة واالجتماعیــة الثقافیــ
ًفــضال عــن  اتفاقیــة القــضاء علــى جمیــع اشــكال التمییــز العنــصري فــإن هــذه االتفاقیــات والمعاهــدات 
تفـــرض علــــى العـــراق التزامــــات منهــــا اتخـــاذ تــــدابیر وتـــشریعیة وقــــضائیة وكــــون الهـــدف منهــــا حمایــــة 

 قــد االقلیــات مــن الكراهیــة والتمییــز القــائم علــى اســاس دینــي أو اثنــي أو لغــوي واالعمــال العنــف التــي
تلحق بها من خالل الغاء أو تعدیل القوانین واالعـراف والممارسـات الـساندة التـي تـشكل تمییـزا ضـدها 
ًفضال عن  حمایـة حـق المـشاركة فـي الحیـاة الثقافیـة والدینیـة واالجتماعیـة مـن خـالل تحقیـق مـشاركة 

لتـي ینتمـون الیهـا أو فعلیة على الصعید الوطني واالقلیمي فـي االمـور واالجـراءات الخاصـة باألقلیـة ا
  .)١٠٥(مناطق سكناهم

على الرغم ما تضمنه الدستور العراقي الـدائم مـن مـواد المـساواة وتكـافئ الفـرص التـي نـصت 
اآلنفـــة الــذكر فـــي المبحــث الثـــاني حقــوق االقلیـــات فــي الدســـتور العراقــي، اال أنـــه " ١٤"علیهــا المــادة 

 لهـــذا یتطلـــب مـــن الحكومـــة والبرلمـــان اتخـــاذ یؤشـــر عـــدم وجـــود تقـــدم فـــي مجـــال التـــشریعات القانونیـــة
  .)١٠٦(الخطوات الجادة لتمثیل االقلیات في مواقع اتخاذ القرار وخاصة في المناصب الرسمیة للدولة
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امــا فیمــا یخــص الجانــب التربــوي فالبــد مــن رفــع اي اشــارات ســلبیة فــي منــاهج التعلــیم ضــد 
ئم مـع االرتقـاء بواقـع االقلیـات وابـراز دورهـم االقلیات وذلك من خالل اعـادة صـیاغة المنـاهج بمـا یـتال

الحـــضاري والبنـــاء فـــي قـــوة الدولـــة وارســـاء مبـــادئ الدیمقراطیـــة فیهـــا وتحیـــق مـــساهمتهم فـــي المجتمـــع 
  .)١٠٧(العراقي

امـــا فیمـــا یخـــص الجانـــب االقتـــصادي فالبـــد مـــن الـــسعي الـــى اعتمـــاد اســـتراتیجیة اقتـــصادیة 
االقلیـــات التـــي تمثـــل منـــاطق المـــسیحیین والـــشبك وطنیـــة مـــن اجـــل النهـــوض ودعـــم منـــاطق ســـكنى 

واالزدیـــین وذلـــك بإنـــشاء وتعمیـــر البنـــى التحتیـــة وبنـــاء المـــشاریع والمـــصانع ودعـــم الزراعـــة فـــي هـــذه 
كـذلك العمـل علـى تعزیـز مبـدأ الكفـاءة مـن . )١٠٨(المنـاطق التـي كـان لهـا النـصیب االكبـر مـن التـدمیر

ئــك الـذین فقــدوا منـازلهم وســبل كـسب عیــشهم مـن خــالل خـالل تقــدیم التعویـضات وجــرد االضـرار ألول
وضع بنود محددة في الموازنة تعمل على تعمیر المنـاطق بمـا یتناسـب وحجـم االضـرار التـي اصـابت 
ًمنــاطقهم فــضال عــن  العمــل علــى اعــادة ملكیــة االقلیــات الدینیــة فــي المنــاطق التــي هجــروا منهــا مــن 

 احتیاجــات ومــساعدات تتناســب مــع االضــرار الموجــه قبــل المجموعــات المــسلحة والعمــل علــى تقــدیم
  .)١٠٩(الیهم وهذا یعمل على اعادتهم الى منازلهم واراضیهم

ــــى المــــصالحة  ــــسلم مــــن اجــــل الوصــــول ال ــــد مــــن اعتمــــاد اســــتراتیجیة التــــسامح وال كــــذلك الب
علــى االجتماعیــة التــي تعمــل بــدورها علــى اســتقرار االقلیــات التــي تقــوم مــن خــالل هــذه االســتراتیجیة 

، لهـذا البـد مـن التأكیـد علـى روح التـسامح والتعـایش )١١٠(اعادة بناء الثقة بـین مكونـات المجتمـع كافـة
ًالسلمي بین مكونات االقلیات في محافظـة نینـوى وتماشـیا مـع التوجهـات الداعیـة الـى نبـذ الفرقـة التـي 

ر لمراقـد دینیـة مـساجد كانت نتیجة لظروف مرت بها مـدینتنا مـن اعمـال ارهابیـة وقتـل وتهجیـر وتفجیـ
وكنـــائس وغیرهـــا، ونتیجـــة لـــذلك كـــان البـــد مـــن وضـــع خطـــة عمـــل للتثقیـــف تـــشتمل بعقـــد المـــؤتمرات 
والنــدوات والــدورات التــي تؤكــد علــى مبــدأ التعــایش الــسلمي بــین جمیــع االقلیــات فــي محافظــة نینــوى، 

حـــوار بـــین فـــضال عـــن الـــى دعـــم مؤســـسات المجتمـــع المـــدني فـــي مجـــال نـــشر الـــسلم المجتمعـــي وال
  .)١١١(االدیان

      والبد من تخـصیص فـرق لحمایـة اطفـال ونـساء االقلیـات وضـحایا العنـف المـستند علـى الجـنس 
ــــة  ــــدعم للمنظمــــات غیــــر الحكومی ــــادة ال ــــد مــــن مالجــــئ النــــساء واالطفــــال وعبــــر زی عبــــر اقامــــة المزی

  .)١١٢(والخدمات للنساء
ل التـــي تتمثـــل بالجانـــب التـــشریعي وتأسیـــسا علـــى مـــا تقـــدم ومـــن اجـــل اتخـــاذ معالجـــات وحلـــو

والتربوي فضال عـن الجانـب االقتـصادي فـضال عـن اعتمـاد سیاسـة التـسامح والعمـل علـى اعـادة بنـاء 
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الثقة لألقلیات بانواعهـا المختلفـة بمحافظـة نینـوى وهـذا یعـزز مـن فـرص عـودتهم الـى مـدینتهم والعمـل 
  .على تطویر وتعمیر مناطقهم

یــة االقلیــات والحفــاظ علــى ثقافتهــا واعــادة تولیــدها وهــذا بــدوره ومــن هنــا فالبــد مــن تعزیــز هو
یساهم على تعزیز الهویة الوطنیة، فالبد مـن اتخـاذ اجـراءات لمنـع التمییـز وضـمان حـصول االقلیـات 
علــى حقــوقهم وهــذا یعمــل بــدوره علــى تحقیــق مبــدا العدالــة االجتماعیــة فالبــد مــن اشــراكهم فــي ادارة 

ً یكون لهـم شـعور باالنتمـاء للبلـد ویـساهمون فـي بنائـه واعمـاره،  فـضال عـن  الدولة بجمیع حلقاتها كي
ـــــوع والتعـــــدد الثقـــــافي لألقلیـــــات  ـــــي لموقـــــف ایجـــــابي نحـــــو التن االعتمـــــاد علـــــى مبـــــدأ التـــــسامح والتحل

  .)١١٣(والخصائص الممیزة لها كل هذا یعمل على تحقیق الهویة الجماعیة لهم
 التـــي تعمـــل علـــى ضـــمان حقـــوق االقلیـــات فـــي وتعـــد هـــذه المعالجـــات مـــن أهـــم المعالجـــات

المجــاالت كافــة ، ومــن ثــم االنتقــال الــى معالجــات أخــرى جزئیــة بعــد عــودة المهجــرین واظهــار جانــب 
التسامح واالندماج المجتمعي وعدم التمییز بین المواطنین واعطاء االقلیـات دورا فـي حمایـة منـاطقهم 

  .-"داعش" تنظیم الدولة اإلسالمیة –عات المسلحةلفترة محدودة الى حین التخلص من بقایا الجما
 

ٕیبـــین البحـــث اخـــتالف البـــاحثین حـــول تعریـــف مفهـــوم األقلیـــة وان هـــذا اإلخـــتالف جـــاء مـــن 
ًاألســاس الــذي یقــوم علیــه، فــضال عــن  اخــتالف أنواعهــا فمنهــا مــا هــي تعــود الــى اللغــة والتــي تكــون 

ب الـى الـدین التـي تتـسم بطابعهـا الـدیني الممیـز لهـا، أمـا االخیرة هي السمة الممیزة لها ومنهـا مـا تنـس
فیما یخـص األقلیـة القومیـة فتظهـر عنـدما تـشعر جماعـة معینـة باإلنتمـاء إلـى أصـل أو عـرق مـشترك 
ًیجمعهم وحدة اللغة أو اإلقلیم فـضال عـن العـادات والتقالیـد اإلجتماعیـة والثقافیـة، فـضال عـن  األقلیـة  ً

  . العامل الوراثي في تمیزها عن باقي الجماعاتالعرقیة التي تعتمد على
       وفیمــا یخــص الحقــوق التــي یتمتــع بهــا أفرادهــا فــي إطــار الــشرعیة الدولیــة مــن خــالل القــانون 
ًالــدولي الــذي نــص علــى حقــوق األقلیــات ، وكــذلك حقــوق األقلیــات فــي الدســاتیر العراقیــة إبتــداء مــن 

د األخیـــر مـــن أهـــم الدســـاتیر التـــي تناولـــت حقـــوق  إذ یعـــ٢٠٠٥ ولغایـــة دســـتور ١٩٢٥دســـتور عـــام 
  .األقلیات من مختلف نواحي الحیاة إذ عمل على ضمان حقوقها المدنیة والثقافیة والسیاسیة 

بـین البحـث ان االقلیـات فــي محافظـة نینـوى تعرضــوا الـى ابـشع صــور االعتـداء وصـلت الــى 
 االنــسانیة ، واظهــر البحــث الحاجــة مــستوى جــرائم الحــرب واالبــادة الجماعیــة وهــي تعتبــر جــرائم ضــد

الماسة لوضـع معالجـات حقیقیـة تتناسـب مـع حجـم الكارثـة التـي وقعـت علـى االقلیـات منهـا التعـویض 
المجزي واعطائهم حوافز مادیة ومعنویة، فضال عن تعزیز الثقة بین االقلیات والحكومـة ویـساهم هـذا 

  .  سلم االجتماعي في محافظة نینوى في تحقیق المواطنة وینعكس هذا ایجابیا على تحقیق ال
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تشریع قوانین صـارمة لـردع كـل مـن یـسول لـه نفـسه باالعتـداء علـى االقلیـات فـي محافظـة نینـوى  -١

  .بصورة خاصة والعراق بصورة عامة  
عقد مجالس الصلح وازالة الظن من افكار بعض االفراد في بیان ان ما حدث لـم یكـن ألهـل  -٢

 .فیهمحافظة نینوى دخل 

 .تسلیط االعالم على مناطق االقلیات إلظهارها بأنها مناطق منكوبة  -٣

البـــد مـــن العمـــل علــــى اعـــادة دمجهـــم بالمیـــدان االجتمــــاعي وزیـــادة تمثـــیلهم الـــسیاسي وهــــذا  -٤
 .یشعرهم بالدور الثقافي واالجتماعي، فضال السیاسي التي یقومون به 

خـسائر وانتهاكـات ویكـون هـذا مـن ضرورة تعوضهم معنویا ومادیا عن كل مـا لحـق بهـم مـن  -٥
 .خالل اعمار مناطقهم ومساكنهم التي هجروا منها 

 
المـدخل إلـى فقـه األقلیـات، موسـوعة فقـه األقلیـات المـسلمة فـي العـالم، : محمد عبد الغني علوان النهـاري )١(

  .١٣، ص١٩٧١ لبنان، –دار الكتب العلمیة، بیروت 
، عـــالم الكتــــب، ١، ط٣معجـــم اللغـــة العربیـــة المعاصـــرة، ج: روناحمـــد مختـــار عبـــد الحمیـــد عمـــر وأخــــ )٢(

  .٨٨٥٣، ص٢٠٠٨بیروت، 
، الموســــوعة العربیــــة للدراســــات والنــــشر، بیــــروت، ٣، ط١موســــوعة الــــسیاسة، ج: عبــــد الوهــــاب الكیــــالي )٣(

  .٤٤٤، ص١٩٩٩
  .١٥مصدر سبق ذكره، ص: محمد عبد الغني علوان النهاري )٤(
، ٣١٦٨ فـــي المواثیـــق الدولیـــة، مجلـــة الحـــوار المتمـــدن، العـــدد  وتعریفهـــا–مفهـــوم األقلیـــة : محمـــد موفـــق )٥(

ــــــــــة ١، ص٢٠١٠ ــــــــــي شــــــــــبكة المعلومــــــــــات الدولی ــــــــــشورة ف ــــــــــة من ــــــــــع    ) االنترنیــــــــــت(، مجل ــــــــــى الموق عل
www.ahewar.grg  

المركــــز القــــانوني لألقلیــــات دراســــة مقارنــــة بــــین القــــانون الرومــــاني والــــشریعة : عبــــدالعزیز حــــسن صــــالح )٦(
 .٤-٣، ص ص ٢٠١٢، كلیة الحقوق، جامعة اسیوط، )غیر منشورة(ه اإلسالمیة، اطروحة دكتورا

ــأثیر األقلیــات علــى اســتقرار الــنظم الــسیاسیة فــي الــشرق االوســط، ط: حــسان بــن نــوي )٧( ، مكتبــة الوفــاء ١ت
  .٤٣، ص ٢٠١٥القانونیة، اإلسكندریة، 

، مكتبـــة ٢ ط– ١حقـــوق اإلنـــسان فـــي اإلســـالم والمواثیـــق الدولیـــة والدســـاتیر العربیـــة، ط: نـــواف كنعـــان )٨(
  .٢١١، ص٢٠١٠ -٢٠٠٨ اثراء للنشر والتوزیع، الشارقة ، األردن، –الجامعة 

  .٤٤ – ٤٣مصدر سبق ذكره، ص ص : حسان بن نوي )٩(



  - دراسة االنتهاكات والمعالجات –واقع االقلیات في محافظة نینوى 

   
  

) ١٩٤( 

 

، كلیــة )غیــر منــشورة(تــأثیر المـسألة الكردیــة علــى االسـتقرار االقلیمــي، رســالة ماجـستیر : ویفـي خیــرة )١٠(
  .١١ – ١٠، ص ص ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤نطینة، الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة منتوري قس

  .٤١مصدر سبق ذكره، ص: حسان بن نوي )١١(
، مجلــة قــضایا سیاســیة، كلیــة )اطــار نظــري(األقلیــات واالســتقرار الــسیاسي : حــسین مــصطفى احمــد )١٢(

  .١٣٩، ص٢٠٠٩العلوم السیاسیة، جامعة النهرین، المجلد الثالث، العدد السادس عشر، 
، منــشورات ١مایتهــا فــي ظــل احكــام القــانون الــدولي العــام، طحقــوق األقلیــات وح: محمــد خالــد بــرع )١٣(

  .٤٠، ص٢٠١٢الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
تأثیر األقلیـات علـى االمـن االقلیمـي فـي منطقـة الـشرق االوسـط، اكـراد : حلیمة بو زناد، دالل احسن )١٤(

م الـسیاسیة، قـسم ، كلیـة الحقـوق والعلـو)غیـر منـشورة(سوریا نموذجا، شهادة الماستر في العلوم السیاسیة 
  .٢١١، ص٢٠١٦-٢٠١٥/  تیسة–العلوم السیاسیة، جامعة التیسي 

، كلیــة )غیــر منــشورة(الحمایــة الدولیــة لحقــوق األقلیــات، شــهادة الماســتر فــي الحقــوق : احــالم خیــنش )١٥(
  .٢٥، ص٢٠١٦-٢٠١٥ بسكرة، -الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر

  .٤١-٤٠ق ذكره، ص صمصدر سب: محمد خالد برع )١٦(
  ٢٣مصدر سبق ذكره، ص: احالم خینش )١٧(
، ) انكلیــزي–عربــي (الموســوعة المــسیرة للمــصطلحات الــسیاسیة : إســماعیل عبــد الفتــاح عبــد الكــافي )١٨(

  www.kotobarabia.com، على الموقع )االنترنیت( منشورة في شبكة المعلومات الدولیة ٥١ص
، ١٩٩٩، دار الفكــر اللبنــاني، ١الدبلوماســیة، طمعجــم المــصطلحات الــسیاسیة و: خلیــل احمــد خلیــل )١٩(

 .١٦١ص

  .٤٨-٤٧مصدر سبق ذكره، ص ص : محمد خالد برع )٢٠(
  .٢٤مصدر سبق ذكره، ص: احالم خنیش )٢١(
  .٥٠-٤٨مصدر سبق ذكره، ص ص : محمد خالد برع )٢٢(
ـــراهیم حـــسن )٢٣( ـــة، بغـــداد، : ســـعدي اب ـــة، دار الكتـــب العلمی ـــة العراقی ـــة  والهویـــة الوطنی ، ٢٠١٤الفیدرالی

  .١٦٨ص
، رســالة )اكــراد العــراق نموذجــا(األقلیــات واثرهــا فــي اســتقرار الدولــة القومیــة : فــائز عبــد اهللا العــساف )٢٤(

، كلیــة االداب، قــسم العلــوم الــسیاسیة، جامعــة الــشرق األوســط للدراســات العلیــا، )غیــر منــشورة(ماجــستیر 
  . ٢٧، ص ٢٠١٠-٢٠٠٩

  .١٨٦-١٦٨ ذكره، ص ص مصدر سبق: سعدي االبراهیم: للتفاصیل حول األقلیات ینظر )٢٥(
ـــة، ط:  دهـــام محمـــد العـــزاوي )٢٦( ـــة الكردی ـــدار العربیـــة ١ٕاالحـــتالل االمریكـــي للعـــراق وایجـــاد الفیدرالی ، ال

 .٦٩-٤٢، ص ص ٢٠٠٧ قطر ، –للعلوم، الدوحة 
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اطیاف العراق مصدر ثراؤه الوطني، دراسـة اعـدها قـسم حقـوق األقلیـات، دائـرة : قسم حقوق األقلیات )٢٧(
  .٢٥، ص٢٠١١حقوق األقلیات، وزارة حقوق اإلنسان، جمهوریة العراق، رصد االداء وحمایة 

، بحــث ٢-١اقلیــات نینــوى مــا بــین المجموعــات المــسلحة والمــستقبل، ص ص: علــي مــراد العبــادي )٢٨(
  http://www.annabb.orgعلى الموقع ) االنترنیت(منشور في شبكة المعلومات الدولیة 

  .٢٣بق ذكره، صقسم حقوق األقلیات، مصدر س: للمزید ینظر )٢٩(
  .١٧٤-١٧٣مصدر سبق ذكره، ص ص : سعدي االبراهیم )٣٠(
  .٣مصدر سبق ذكره، ص: علي مراد العبادي )٣١(
، للمزیـد مـن التفاصـیل ینظـر قـسم حقـوق ١٨١-١٨٠مـصدر سـبق ذكـره، ص ص: سـعدي االبـراهیم )٣٢(

  .١١-٥األقلیات، مصدر سبق ذكره، ص ص
  .٥مصدر سبق ذكره، ص: علي مراد العبادي )٣٣(
  .١٩ مصدر سبق ذكره، ص:حقوق األقلیات )٣٤(
  .١٨٤مصدر سبق ذكره، ص: سعدي االبراهیم )٣٥(
  .٤مصدر سبق ذكره، ص: علي مراد العبادي )٣٦(
حمایة األقلیات في ظل النزاعـات المـسلحة بـین الفقـه الجنـائي اإلسـالمي والقـانون : الطاهر بن احمد )٣٧(

الجتماعیــــة والعلــــوم ، كلیــــة العلــــوم ا)غیــــر منــــشورة(الــــدولي االنــــساني دراســــة مقارنــــة، رســــالة ماجــــستیر 
ــــــة الــــــشعبیة،  ــــــة الدیمقراطی ــــــة الجزائی ، ٢٠١٠-٢٠٠٩اإلســــــالمیة، جامعــــــة الحــــــاج الخــــــضر، الجمهوری

  .١٣٥ص
مـن نـص اعـالن األمـم المتحـدة بـشأن حقـوق االشـخاص المنتمـین إلـى اقلیـات ) ١(الفقرة ) ٤(المادة  )٣٨(

 المــؤرخ فــي ١٣٥/ ٤٧ي قرارهــا قومیــة أو اثنیــة والــى اقلیــات دینیــة ولغویــة، اعتمدتــه الجمعیــة العامــة فــ
  .١٩٩٢دیسمبر /  كانون األول١٨

، ٢٠١٠، دار الثقافــة، عمــان، ٢، ط١القــانون الــدولي لحقــوق اإلنــسان، ط: عدویــة جبــار الخزرجــي )٣٩(
  .٢٤٧ص

، دار ١الحمایــة الدولیــة للمــرأة دراســة مقارنــة بأحكــام الــشریعة اإلســالمیة، ط: منتــصر ســعید حمــودة )٤٠(
  .٣٣-٣١، ص ص ٢٠١٠یة، الفكر الجامعي، اإلسكندر

  .٧٠مصدر سبق ذكره، ص : محمد خالد برع )٤١(
  .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) ٥(المادة  )٤٢(
  .١٣٧مصدر سبق ذكره، ص: الطاهر بن احمد )٤٣(
من إعالن األمم المتحـدة بـشان حقـوق األشـخاص المنتمـین إلـى اقلیـات قومیـة ) ١(الفقرة ) ٢(المادة  )٤٤(

  .ویة، مصدر سبق ذكرهأو اثنیة أو أقلیات دینیة ولغ
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) ١٩٦( 

 

  .٧٧مصدر سبق ذكره، ص: محمد خالد برع )٤٥(
  .١٤١-١٤٠مصدر سبق ذكره، ص ص : الطاهر بن احمد )٤٦(
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) ٢٥(المادة  )٤٧(
من إعالن األمم المتحـدة بـشان حقـوق األشـخاص المنتمـین إلـى اقلیـات قومیـة ) ٣(الفقرة ) ٢(المادة  )٤٨(

  .أو اقلیات دینیة ولغویة ، مصدر سبق ذكرهاوثنیة 
  .٣٣مصدر سبق ذكره، ص: احالم خنیش )٤٩(
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) ١(الفقرة ) ٩(المادة  )٥٠(
نظریـة الحریـات العامــة تحلیـل ووثـائق، الــدار الجامعیـة، جامعـة بغــداد، : حـسان محمـد شـفیق العــاني )٥١(

  .٧٠، ص٢٠٠٩
  .١٤٣ مصدر سبق ذكره، ص:الطاهر بن احمد )٥٢(
  .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) ١٩(المادة  )٥٣(
  .٨٠مصدر سبق ذكره، ص: محمد خالد برع )٥٤(
  .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) ٢-١الفقرة ) (١٣(المادة  )٥٥(
، للمزیـــد مـــن ١٦٧، ص٢٠١٥، دار الـــسنهوري، بیـــروت، ١حقـــوق االنــسان، ط: حمیــد حنـــون خالـــد )٥٦(

ــــانون الدســــتوري والنظــــام : ان حمیــــد المفرجــــي واخــــرونالتفاصــــیل ینظــــر احــــس النظریــــة العامــــة فــــي الق
  . ٤٤٢ – ٢١٤ص ص ، ١٩٩٠،الدستوري في العراق، كلیة القانون، جامعة بغداد

ــــات  )٥٧( ــــوق االقلی ــــى الموقــــع  ، ٨ص: حق ــــت عل ــــة االنترن ــــي شــــبكة المعلومــــات الدولی ــــشور ف بحــــث من
com.iq.edu.qu.www . 

، بحث منشور في شبكة ٨االقلیات الدینیة العراقیة في الدستور العراقي الجدید، ص: طارق حمو )٥٨(
 .www.bahzani.netالمعلومات الدولیة االنترنت على الموقع 

  ١٩٢٥من دستور العراق عام ) ٦(المادة  )٥٩(
 ١٩٢٥من دستور العراق عام ) ١٦(المادة  )٦٠(

 ١٩٢٥ق عام من دستور العرا) ١٨(المادة  )٦١(

 ١٩٢٥من دستور العراق عام ) ٣٧(المادة  )٦٢(

 .١٩٥٨من دستور عام ) ٣(المادة  )٦٣(

 .١٩٥٨من دستور عام ) ٩(المادة  )٦٤(

 . المؤقت١٩٦٣ نیسان  عام ٤من دستور ) ١٩(المادة  )٦٥(

 . المؤقت١٩٦٤من دستور عام ) ١٩(المادة )٦٦(

 . المؤقت١٩٦٨من دستور عام ) ٢١(المادة  )٦٧(

 . المؤقت١٩٧٠ستور عام من د) ب(الفقرة ) ٥(المادة  )٦٨(
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)١٩٧( 

 

 . المؤقت١٩٧٠من دستور عام ) أ(الفقرة ) ١٩(المادة  )٦٩(

 .١٩٩١الفقرة ثانیا من دستور جمهوریة العراق لعام ) ٢٢(المادة  )٧٠(

 .١٩٩١من دستور جمهوریة العراق لعام ) ٣٨(المادة  )٧١(

 .٢٠٠٤من قانون ادارة الدولة العراقیة المؤقت للمرحلة االنتقالیة لعام ) ٤(المادة  )٧٢(

 .٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة العراقیة المؤقت للمرحلة االنتقالیة لعام ) أ(الفقرة ) ٧(المادة  )٧٣(

 .٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة العراقیة المؤقت للمرحلة االنتقالیة لعام ) ب(الفقرة ) ٧(المادة  )٧٤(
 .٢٠٠٤الیة لعام من قانون ادارة الدولة العراقیة المؤقت للمرحلة االنتق) أ(الفقرة ) ١١(المادة  )٧٥(
 .٢٠٠٤من قانون ادارة الدولة العراقیة المؤقت للمرحلة االنتقالیة لعام ) أ(الفقرة ) ٩(المادة  )٧٦(

) االنترنت(حقوق االقلیات في العراق، بحث منشور في شبكة المعلومات الدولیة : شیماء الحسني )٧٧(
 www.alsabaah.iqعلى الموقع 

 .٢٠٠٥ام من دستور جمهوریة العراق لع) ٣(المادة  )٧٨(
  .٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لعام ) ١٤(المادة  )٧٩(
  .٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لعام ) ٤١(المادة  )٨٠(

  .٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لعام ) ٤٢(المادة  )٨١(

  .٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لعام ) ً ثانیا- ًأوال(الفقرة ) ٤٣(المادة  )٨٢(

، مكتـب حقـوق ٢٠١٤ كـانون االول ١٠ -اع المـسلح فـي العـراقتقریر حول حمایة المدنیین فـي النـز )٨٣(
االنــسان فــي بعثــة االمــم المتحــدة لمــساعدة العــراق، مكتــب حقــوق االنــسان فــي المفوضــیة الــسامیة لالمــم 

 .٦المتحدة لحقوق االنسان، ص

 تــشرین ٣١ ایــار ولغایــة ١١تقریــر بــشان حمایــة المــدنیین فــي النــزاع المــسلح فــي العــراق للمــدة مــن  )٨٤(
، مكتــب حقــوق )یونــامي(، مكتـب حقــوق االنــسان فــي بعثـة االمــم المتحــدة لمــساعدة العـراق ٢٠١٥الول ا

 .٢٤االنسان التابع لمفوضیة االمم المتحدة السامیة لحقوق االنسان، ص

تقریر عن االزمة الكارثیة وضع االقلیـات فـي العـراق ، جماعـة حقـوق االقلیـات الدولیـة، مركـز وقـف  )٨٥(
 .٩، ص٢٠١٤ق المدنیة، اطالق النار للحقو

، مكتـــب ٢٠١٤ ایلـــول ١٠- تمـــوز ٦تقریـــر حـــول حمایـــة المـــدنیین فـــي النـــزاع المـــسلح فـــي العـــراق  )٨٦(
حقــوق االنــسان فــي بعثــة االمــم المتحــدة لمــساعدة العــراق، مكتــب مفــوض االمــم المتحــدة الــسامي لحقــوق 

 .٢٠ص. االنسان
مــصدر  ، ٢٠١٤ ایلـول ١٠ – تمــوز ٦تقریـر حـول حمایــة المـدنیین فــي النـزاع المـسلح فــي العـراق،  )٨٧(

 . ٢٢سبق ذكره ص
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) ١٩٨( 

 

، معهــد القــانون الــدولي وحقــوق ١اقلیــات منــذ ســقوط الموصــل، ط: تقریــر بــین المطرقــة والــسندان )٨٨(
االنــسان، المجموعــة الدولیــة لحقــوق االقلیــات، منظمــة ال ســالم مــن غیــر عدالــة منظمــة االمــم والــشعوب 

 .١٢-١١، ص ٢٠١٥غیر الممثلة، 
  .١٥مصدر سبق ذكره، ص: مطرقة والسندانتقریر بین ال )٨٩(

 .١٥مصدر سبق ذكره، ص: تقریر بین المطرقة والسندان )٩٠(
 .١٥-١٤مصدر سبق ذكره، ص : تقریر عن االزمة الى الكارثة وضع االقلیات في العراق )٩١(
 .٢٠مصدر سبق ذكره، ص: تقریر بین المطرقة والسندان )٩٢(
، ٢٠١٤كانون االول ١٠ –ایلول ١١عراق، في النزاع المسلح في التقریر حول حمایة المدنیین  )٩٣(

 .٢٠مصدر سبق ذكره، ص 
للمزید من التفاصیل ینظر تقریر من االزمة الى الكارثة وضع االقلیات في العراق، مصدر  )٩٤(

- ١٦مصدر سبق ذكره، ص ص: ، وكذلك تقریر بین المطرقة والسندان١٣- ١٢سبق ذكره، ص ص 
١٩. 

 .٢١-٢٠رقة والسندان، مصدر سبق ذكره، ص ص للمزید من التفاصیل ینظر تقریر بین المط )٩٥(
 نیـسان ٣٠ – ٢٠١٤ كـانون االول ١١تقریر حول حمایة المدنیین في النـزاع المـسلح فـي العـراق  )٩٦(

مكتـــب حقـــوق االنـــسان فـــي / ، مكتـــب حقـــوق االنـــسان فـــي بعثـــة االمـــم المتحـــدة لمـــساعدة العـــراق٢٠١٥
 .٨المفوضیة السامیة لالمم المتحدة لحقوق االنسان، ص

 .١٢، ١١مصدر سبق ذكره، ص ص: تقریر بین المطرقة والسندان )٩٧(

مـصدر سـبق ذكـره، :  ایلـول١١ تمـوز ٦تقریر حول حمایة المدنیین في النزاع المسلح في العراق  )٩٨(
 .٢٢ص

 .١١-٩مصدر سبق ذكره، ص ص: تقریر من االزمة الى الكارثة وضع االقلیات في العراق )٩٩(

 .١٦-١٥المصدر نفسه، ص ص )١٠٠(

 تـشرین ٣١ ایـار ولغایـة ١١یـة المـدنیین فـي النـزاع المـسلح فـي العـراق للمـدة مـن تقریر بشأن حما )١٠١(
 .٧، مصدر سبق ذكره، ص٢٠١٥االول عام 

بحـث منـشور فـي شـبكة المعلومـات : االقلیات في العـراق بـین الواقـع والطمـوح: حمید جاسم محمد )١٠٢(
 www.fcdrs.com: الدولیة على الموقع

ـــسان )١٠٣( ـــة حقـــوق تقر: منظمـــة حمـــورابي لحقـــوق االن ـــسان عـــن حال ـــر منظمـــة حمـــورابي لحقـــوق االن ی
بحــث منــشور فـي شــبكة المعلومــات الدولیــة علــى . ١، ص٢٠١١االنـسان لألقلیــات فــي العــراق فـي عــام 

 www.hhro.comالموقع 

 .٣١-٣٠المصدر نفسه، ص  )١٠٤(
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)١٩٩( 

 

تقریــر عــن واقــع الحقــوق االقتــصادیة واالجتماعیــة : المفوضــیة العلیــا لحقــوق االنــسان فــي العــراق )١٠٥(
الثقافیـــة، ومـــدى التـــزام العـــراق بتطبیـــق مـــواد العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق االقتـــصادیة واالجتماعیـــة و

 .٣، ص٢٠١٥والثقافیة، بغداد، 

 .٣٣مصدر سبق ذكره، ص: منظمة حمورابي لحقوق االنسان )١٠٦(

 .٤-٣المفوضیة العلیا لحقوق االنسان في العراق، مصدر سبق ذكره، ص ص  )١٠٧(
،  ٣٣-٣٢اضــطهاد مــستمر القلیــات العــراق، ص ص: زالــوا مــستهدفینتقریــر ال: ممتــاز الالرانــي )١٠٨(

 www.minority.orgمنشور في شبكة المعلومات الدولیة االنترنت على الموقع 
  .٣مصدر سبق ذكره، ص: المفوضیة العلیا لحقوق االنسان في العراق )١٠٩(
 .٤مصدر سبق ذكره، ص: اقلیات العراق منذ السقوط: تقریر بین المطرقة والسندان )١١٠(
 .٤٢ص: المصدر نفسه )١١١(

 .٣٤- ٣٣اطیاف العراق، مصدر ثراءه الوطني ، ص ص : قسم حقوق االقلیات )١١٢(
 .٣٣اضطهاد مستمر ألقلیات العراق، مصدر سبق ذكره، ص: تقریر الزالو مستهدفین )١١٣(
 .٣٢-٣١منظمة حمورابي لحقوق االنسان، مصدر سبق ذكره، ص  )١١٤(
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) ٢٠٠( 

 

 


