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الفهرست

ـ المقدمة

ـ القسم االول ) اوضاع حرية الدين والمعتقد لالقليات الدينية المعترف بها(.

1- )حدود حرية الدين أو المعتقد في العراق(

اوال: االعتراف وحماية حرية المعتقد في العراق واقليم كردستان: 
1 - حرية المعتقد واألعتراف، 2- نظام االعتراف الرسمي في الدستور العراقي 2005، 3-واقع االعتراف 
حرية  حماية   -5 المعتقد،  وحرية  والدولة  الدين  بين  4-العالقة  كردستان-العراق،  اقليم  في  الدينية  باالقليات 

المعتقد في التشريعات العراقية. 

ثانيا : اآلثار القانونية واألجتماعية المترتبة على التحول الديني:
1ـ تحليل اسباب التحول الديني،2- التحول الديني وتقبل األخر المختلف دينيا، 3- اآلثار القانونية  المترتبة 
على التحول الديني،4- اآلثار االجتماعية المترتبة على التحول الديني،5 - التحول الديني حسب قانون االحوال 

المدنية.  

ثالثا : اسلمة القاصرين عند تحول أحد الوالدين الى االسالم

2ـ انتهاكات حرية الدين أو المعتقد لإليزيديين:
االعتراف الرسمي )القانوني(، االعتراف االجتماعي )القبول االجتماعي(، االعتراف من قبل المؤسسة الدينية 
القاصرين،  اسلمة  على  المرتبة  االجتماعية  النتائج  األيزيديين،  القاصرين  وأسلمة  الديني  التحول  االسالمية، 

أسباب التحول الى االسالم في المجتمع األيزيدي، حوار مع شيروان آل اسماعيل.



3ـ انتهاكات حرية الدين أو  المعتقد للمسيحيين: 
للمسيحيين،  الدينية  الحقوق  على  وتأثيرها  والدولة  الدين  بين  العالقة  طبيعة  )القانوني(،  الرسمي  االعتراف 
االعتراف على المستوى االجتماعي، االعتراف االجتماعي والتمييز، االعتراف االجتماعي والصور النمطية، 
فقدان الثقة على المستوى االجتماعي، التحول الديني وأسلمة القاصرين المسيحيين، حالة التمييز إلسباب دينية 
ضد المسيحيين، حدود حرية الدين والمعتقد للمسيحيين في العراق، حوار مع البطريرك مار روفائيل االول 

ساكو. 

4ـ انتهاكات حرية الدين أو المعتقد للمندائيين: 
مصاعب امام القبول الشعبي )االعتراف االجتماعي(، حاالت التحول الديني في المندائية ومصاعبها، تحديات 
االختالط بين المندائيين، المندائيون ال يملكون ارضا لممارسة طقوسهم الدينية، الغاء مشروع المتحف المندائي، 
القانوني  المستويين  على  بالمندائيين  االعتراف  االسالمية،  الدينية  المؤسسة  قبل  من  بالمندائيين  االعتراف 

والشعبي )االجتماعي (: حوار مع كنزبرا »سلوان الخماس« رئيس الطائفة المندائية في السويد.

القسم الثاني : االقليات الدينية  التي تواجه تحديات في مجال االعتراف الرسمي

5- حدود حرية المعتقد لليهود 
حدود حرية الدين والمعتقد لليهود في العراق، حوار مع الدكتور خضر سليم البصون. 

6- حدود حرية المعتقد للبهائيين 
االبنية التي تحظى باهمية دينية للبهائيين، حدود حرية الدين أو المعتقد للبهائيين في العراق. حوار مع »سرمد 

مقبل« ممثل البهائيين في اقليم كردستان. 

7- حدود حرية المعتقد للزرادشتيين 
المرشد  العراق.حوار مع  للزرداشتيين في  العراق  المعتقد في  أو  الدين  بالزرداشتية، حدود حرية  االعتراف 

الروحي للديانة الزرادشتية في العراق »بيير لقمان حاجي« 

8- حدود حرية المعتقد للكاكائيين 
الكاكائيون وتحديات االعتراف، االتجاه االستقاللي لكاكائيي حلبجة، التمييز الديني ضد الكاكائيين.  

التوصيات
أوال – الدولة، ثانيا: حوار االديان، ثالثا: التعليم، رابعا: وسائل االعالم، خامسا: اجراءات التسجيل وحيادية 

الدولة، سادسا: الحق في اختيار الدين والتحول الديني، سابعا: االطفال، سابعا: االطفال. 
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المقدمة

يتناول تقرير «حرية الدين اأو املعتقد للأقليات الدينية يف العراق» ق�صايا بالغة احل�صا�صية تت�صل باإنتهاكات حقوق االقليات، ويركز هذا 
التقرير على انتهاكات احلق يف حرية الدين اأو املعتقد، وهو التقرير الثالث ح�صب الرتتيب، اإذ عالج االأول انتهاكات حقوق االقليات يف 

العراق على نحو �صامل، يف حني ركز الثاين على اجلوانب ال�صيا�صية متناوال امل�صاركة ال�صيا�صية للأقليات يف العراق.

منهجية التقرير: تبنى التقرير مفهوما وا�صعا حلرية الدين اأو املعتقد يف اإطار منظومة حقوق االإن�صان، ي�صمل حرية الفرد 
يف اعتناق ما ي�صاء من اأفكار دينية اأو غري دينية. ومبا اأن الفهم الذاتي للب�صر لذاتهم يف جمال الدين واملعتقد يكون متنوعا جدا، لذا 
ينبغي ان تف�صر حرية الدين واملعتقد على نحو وا�صع، وهذا ما اأ�صارت اإليه اللجنة املعنية بحقوق االإن�صان، وهي جلنة تقوم باالإ�صراف على 
تنفيذ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، وتت�صكل من 18 خبرياً يجري انتخابهم من الدول االأطراف يف العهد، اإذ ف�صرت 
اللجنة هذا احلق على نحو وا�صع ي�صمح بحماية «املعتقدات التوحيدية، وغري التوحيدية، واالإحلادية وكذلك احلق يف عدم االإعلن عن 
ا للجنة الفرعية  اأي دين اأو معتقد». فقد �صبق يف درا�صة ُن�صرت يف العام 1٩٦٠، اأن اأ�صار اأركوت كري�صنا �صوامي، الذي كان اآنذاك مقرًرا خا�صً
العقائد  الدرا�صة بحيث ي�صمل، ف�صل عن خمتلف  املعتقد  ي�صتعمل يف هذه  اأو  الدين  «م�صطلح  اأن  اإىل  االأقليات،  التمييز وحماية  ملنع 

التوحيدية، معتقدات اأخرى مثل اللاأدرية، وحرية الفكر، واالإحلاد، والعقلنية)1).
يف مقابل هذا الفهم الوا�صع للحق يف حرية الدين اأو املعتقد، ي�صي الواقع العراقي بتبني مفهوم ح�صري حلرية الدين اأو املعتقد يح�صره 

يف بع�ص االديان ال�صائدة. كما تبنى الد�صتور العراقي 2٠٠5 اال�صلم بو�صفه دين الدولة وم�صدر الت�صريع اال�صا�صي.
ومن وجهة نظر التقرير، فاإن تاأييد املفهوم الوا�صع حلرية الدين اأو املعتقد، والعمل على حمايته يعك�ص على نحو منا�صب احرتام و�صع 
جميع الب�صر بو�صفهم اأ�صحاب حقوق مبوجب كرامتهم االإن�صانية.  لذا ينبغي التاأكيد على على اأن حرية الدين اأو املعتقد ت�صمل على 
االأقليات،  داخل  واالأقليات  ال�صغرية،  اأو  الكبرية  الطوائف  واأع�صاء  التقليدية،  التقليدية وغري  املعتقدات  اأو  الديانات  اأتباع  مت�صاٍو  نحو 
ا اأال ين�صى حقوق املراأة،  واالأ�صخا�ص الذين يغريون دينهم اأو يعيدون تغيريه، واملن�صقني اأو غريهم من االأ�صوات الناقدة. وعلى املرء اأي�صً

التي مازالت ال حتتل �صوى مراكز مهّم�صة داخل كثري من التقاليد الدينية)2).

)1) �صعد �صلوم، التنوع يف الوحدة- التعددية وتعزيز املواطنة احلا�صنة للتنوع الثقايف يف العراق، موؤ�ص�صة م�صارات، بغداد، 
 .2٠15

الوثيقة  بيلفلدت،  هايرن  املعتقد،  اأو  الدين  بحرية  املعني  اخلا�ص  املقرر  تقرير  العامة،  اجلمعية  املتحدة،  االأمم   (2(
AlHRCl1٩l٦٠ بتاريخ 22 دي�صمرب 2٠11.
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اأو�صاع  االأقليات الدينية مثل امل�صيحيني واملندائيني واالأيزيديينلالتي اأفرد  تحديات ومعوقات: �صوف يتناول التقرير 
لها التقرير الق�صم االول منه، يف حني خ�ص�ص الق�صم الثاين للأقليات التي تواجه حتديات يف جمال االعرتاف، مبا يف ذلك، اقليات غري 
معرتف بها، اأو ت�صبو اىل االعرتاف بها، مثل الزردا�صتيني، الكاكائيني، البهائيني، اليهود، ف�صل عن تناوله ق�صايا بالغة احل�صا�صية مثل 

التحول الديني واأ�صلمة القا�صرين لدى حتول احد الوالدين اىل اال�صلم.
اأو املعتقد، وحاالت التمييز على  اأبرز التحديات التي تواجه حقوق االأقليات الدينية يف ممار�صة حرية الدين  اأن يعك�ص  يحاول التقرير 
ا�صا�ص ديني، واالنتهاكات التي قد تكون دوافعها دينية، ويتطرق اىل ق�صايا االعرتاف باالقليات الدينية، وحدود حرية الدين اأو املعتقد 
واال�صكال املختلفة من التمييز �صد االأقليات الدينية، مثل اإجراءات الت�صجيل الر�صمية اأو القيود التي ال مربر لها  او االجراءات املعقدة 
عند بناء دور عبادة اأو عند اإبراز الرموز الدينية. ف�صل عن تاأثريات مظاهر التع�صب، والتهديد بالعنف اأو بارتكاب اأعمال العنف، و�صيادة 

ال�صور النمطية واالأفكار امل�صبقة، والتي هي ذات �صلة بتوليد العنف اأو �صرعنته �صد االأقليات الدينية. 
وما كان لهذه اجلهود ان تثمر يف وقت قيا�صي جلمع هذا الكم من املعلومات و اجراء مقابلت يف مع نا�صطني وزعماء دينيني يف الب�صرة، 
مي�صان، بغداد، اربيل، ال�صليمانية، حلبجة، كركوك، لوال امل�صاعدة النادرة لكل من ممثلي االديان يف ديوان اوقاف امل�صيحيني واالأيزيديني 
وال�صابئة املندائيني يف بغداد، وال �صيما ال�صيد �صرياون ا�صماعيل مدير اوقاف االأيزيديني، وال�صيدة نادية فا�صل مديرة اوقاف املندائيني، 
املر�صد الروحي للديانة الزراد�صتية «بيري لقمان حاجي» الذي وفر وخلل يومني فر�ص اللقاء مع اتباعه من الزراد�صتيني يف معبده 
ال�صغري املقام يف ال�صليمانية، و«رجب عا�صي» من كاكائيي كركوك الذي رتب لنا فر�ص اللقاء مع الكاكائيني يف كل من كركوك، وا�صطحبنا  

اثناء املقابلت يف ال�صليمانية وحلبجة الغرا�ص كتابة هذا التقرير.

سعد سلوم
كانون الثاني 2016
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1
حدود حرية الدين أو المعتقد 

في العراق

اوال: االعتراف وحماية حرية المعتقد في العراق واقليم كردستان 

1-حرية المعتقد واألعتراف

 يستخدم مقرر حرية الدين واملعتقد يف االمم املتحدة »هاينر بيالفلدت« مصطلح »االعرتاف« مبعاني ثالثة 
تتصل مبختلف مستويات وضع األطار املفاهيمي حلرية الدين او املعتقد وتنفيذها، وهو ما  سوف نعتمده يف 
تقريرنا مبا يتيح مرونة يف تقييم اوضاع حرية الدين واملعتقد يف العراق على حنو يشمل مستويات متعددة من 

التحليل ومن القضايا املتصلة بأوضاع االقليات الدينية يف البالد))(.
)-املعنى االول واالهم هو »االعرتاف« مبعنى االحرتام الواجب لوضع مجيع البشر بوصفهم اصحاب حقوق يف 
جمال حرية الدين او املعتقد، وهو وضع ينبع يف نهاية املطاف من الكرامة املتأصلة يف مجيع افراد االسرة 
البشرية. وهو معنى قد يبدو صعب التحقيق يف معظم بلدان الشرق االوسط، ومنها العراق، اذ ان نطاق فهم 

حرية الدين واملعتقد يكون ضيقا وحصريا، وال يتطابق مع الفهم الواسع حلرية الدين واملعتقد.
الدينية  القانونية، الذي حتتاجه الطوائف  الثاني بضرورة ان تقدم الدولة وضع الشخصية  2- يتصل املعنى 
او العقائدية لتكون قادرة على اختاذ اجراءات قانونية مجاعية. ويتطلب احلصول على هذا الوضع القانوني 
عموما اخلضوع لبعض »اجراءات االعرتاف« االدارية، اليت ينبغي ان تصمم حبيث ال تسبب اي عوائق ال مربر 
هلا، اما حبكم القانون او حبكم الواقع، للحصول على وضع الشخصية القانونية املطلوب.  ويزداد هذا املعنى 
صعوبة وتعقيدا يف حال حظر بعض االديان او عدم االعرتاف بها كما هو حال البهائية اليت تواجه حظرا 
تشريعيا منذ زمن نظام البعث، أو يف حال وجود فيتو من قبل بعض الطوائف الدينية الرمسية ضد طوائف 

أخرى توصف بكونها »وافدة« أو غري معرتف بها )الكنائس االجنيلية على سبيل املثال(.
3- يتعلق املعنى الثالث مبراكز الوضع املميز، اليت ترتبط يف غالب االحيان مبزايا عملية من قبيل االعفاء 
من الضرائب واالعانات املالية، اليت تتمتع بها بعض الطوائف الدينية او العقائدية يف العديد من الدول. ويف 

))( حول هذا االستعمال حلرية الدين واملعتقد وفقا للمعاني الثالث ينظر : تقرير املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، 
هاينر بيالفلدت، اجلمعية العامة، جملس حقوق اإلنسان، الدورة التاسعة عشرة، وثيقة االمم املتحدة A/HRC/9)/  بتاريخ 

.20(( December  22
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هذا السياق، يستعمل ايضا بوجه عام مصطلح »االعرتاف«. ومن وجهة نظرنا يرتبط هذا املعنى ايضا يف حال 
كان هناك دين دولة رمسي للدولة يكفل له وضعا متييزيا، على حساب حقوق بقية االقليات الدينية. أو يف 

حالة وضع مركز متييزي لطائفة دينية تنتمي اليها النخب املمسكة بزمام السلطة.
وكل االبعاد الثالثة الواردة اعاله مهمة لتنفيذ احلق يف حرية الدين او املعتقد. غري انها تنطوي على نتائج 

خمتلفة لدور الدولة. 

2-نظام االعتراف الرسمي في الدستور العراقي 2005

مشل نظام االعرتاف الرمسي يف ظل الدستور التعددية الدينية والقومية واملذهبية، اذ اشارت م 3 من الدستور 
األقليات  حقوق  إىل  ثانيا   )2( املادة  أشارت  وقد  واملذاهب«،  واألديان  القوميات  متعدد  بلٌد  »العراق  ان  اىل 
الدينية يف بقوهلا: »يضمن هذا الدستور احلفاظ على اهلوية اإلسالمية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن 
كامل احلقوق الدينية جلميع األفراد يف حرية العقيدة واملمارسة الدينية، كاملسيحيني، وااليزديني، والصابئة 

املندائيني«. 
وينشأ تساؤل حول ذكر بعض االقليات الدينية باالسم، فهل مت ذكر هذه االقليات الدينية على سبيل احلصر 
ام املثال؟ وقد ميكن عد ذلك  حتديدا حصريا لإلقليات الدينية اليت يعرتف بها الدستور من خالل االشارة 
اليها باالسم أو ذكرها صراحة، واال ملا كان الدستور قد ذكرها او خصص مادة للتعريف بالتعددية الدينية 
املوجودة يف البالد. ولكن قد يكون ورود  أسم هذه االقليات على سبيل املثال ال احلصر، ويظل االمر مفتوحا 

حسب االجراءات القانونية اليت يتم فيها تسجيل مجاعات دينية حسب احلقوق اليت كفلها الدستور.
وبرغم عدم وجود طلب تفسريي هلذه املقاربة امام احملكمة االحتادية حلد هذه اللحظة، اال ان عدم ذكر 
االقليات باالسم أثار خماوف االقليات اليت مل يرد ذكرها يف الدستور، لذا  قد يكون من املستحسن ذكر 

بقية االقليات يف اي تعديالت دستورية هلذه املادة مثل: البهائيني والكاكائيني على سبيل املثال. 
 من جهة ثانية، فإن ذكر بعض االقليات الدينية بالتحديد يستقيم مع االعرتاف الرمسي بطوائف حمددة هي : 
املسيحيون )4) طائفة رمسية( مع االيزيديني )االمويون اليزيدية كما كان يسميهم القانون( وطائفة الصابئة 
حسب  نص نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية )الطوائف الدينية املعرتف بها رمسيا يف العراق رقم 32 

لسنة )98)( الذي اعرتف بالطوائف التالية))(: 
طائفة الكلدان. )
الطائفة االتورية. 2
الطائفة االثورية اجلاثيليقية. 3
طائفة السريان االرثوذكس. 4
طائفة السريان الكاثوليك. 5
طائفة االرمن االرثوذكس. 6
طائفة االرمن الكاثوليك. 7
طائفة الروم االرثوذكس. 8
طائفة الروم الكاثوليك. 9

طائفة الالتني. 0)
الطائفة الربوتستانتية واإلجنيلية الوطنية. ))
الطائفة اإلجنيلية الربوتستانتية االثورية. 2)
طائفة االدفنتست السبتيني. 3)
الطائفة القبطية االرثوذكسية. 4)
طائفة االمويني اليزيدية. 5)

))(  نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية )الطوائف الدينية املعرتف بها رمسيا يف العراق رقم 32 لسنة )98)(



طائفة الصابئة. 6)
الطائفة اليهودية. 7)

اما الطائفة االسرائيلية )تغري امسها اىل املوسوية بعد تأسيس اسرائيل(، اليت يذكرها القانون بأسم الطائفة 
اوقاف  وهناك  رمسيا،  بها  املعرتف  الطوائف  من  انها  رغم  هلا،  اي ذكر  من  الدستور  فقد خال  اليهودية، 
وممتلكات تعود ليهود عراقيني يعيشون يف اخلارج ويف الداخل ايضا. وهو امر ال يرتك تفسريا سوى إن صفحة 
»يهود العراق« قد طويت مع عدم وجود اي ممثل رمسي للطائفة يف العراق سياسيا كان ام دينيا، وجتنب 

النخب السياسية اخلوض يف مناقشة مصري اقلية مل يتبقى منها سوى بضعة افراد. 
نرى ان االعرتاف الرمسي  باالقليات الدينية يف العراق ال يتجاوز ما ذكره الدستور يف مادته الثانية فقرة 
2، ومن عالماته تشكيل ديوان اوقاف الديانات الثالث، الذي كان حيمل تسمية ديوان اوقاف املسيحيني 
والديانات االخرى، ثم عدل ليصبح ديوان اوقاف املسيحيني وااليزيديني والصابئة املندائيني))(، اذ ال يوجد حلد 
االن ممثلون للبهائيني او اليهود او الكاكائيني يف هذا الديوان. وقد يكون الوضع خمتلفا على صعيد جتربة 
اقليم كردستان، مع صدور قانون رقم )5( لسنة 5)20 حول )محاية حقوق املكونات يف كوردستان-العراق(. 
 ونرى اخريا، ان العمل على تشريع حلقوق االقليات يرد فيه حتديد مجاعات االقليات يف العراق ضمن معايري 

متفق عليها يعد الوسيلة االنسب لرفع اللبس حول ذكر االقليات يف دستور العراق االحتادي. 

3-واقع االعتراف باالقليات الدينية في اقليم كردستان-العراق

يبدو االعرتاف باالقليات الدينية يف اقليم كردستان، امشل نطاقا، سواء يف الدستور الذي اعرتف باالقليات 
الدينية مع ذكر هلا باالسم، او من ناحية ذكرها يف »قانون رقم 5 لسنة 5)20 حول محاية حقوق املكونات 
باجملموعات  االعرتاف  على  ثانيا  الفقرة   ( املادة  يف  على  نص  والذي  العراق«    – كوردستان  اقليم  يف  
الدينية والطائفية )املسيحية وااليزيدية والصابئة املندائية والكاكائية والشبك والفيليني والزرادشتية وغريها( 

بوصفهم من مواطين كردستان العراق)2(.
 او حتى من ناحية تعيني ممثلني ومديريات للمسيحيني، االيزيدية، البهائية، املندائيني، الزرادشتية، واليهود، 
يف وزارة االوقاف. وبهذا الصدد  يقدم الناشط يف جمال الدفاع عن حقوق االقليات  »خضر الدوملي« تصورا 

عن واقع االعرتاف باالقليات الدينية يف اقليم كردستان ميكن تقسيمه بني ثالث اجتاهات لالعرتاف : 
- االعرتاف يف الدستور : بات االعرتاف جبميع املكونات  »الدينية والقومية واالثنية« واردا يف  مسودة الدستور 
مع تعيني ممثلني ومديريات للمسيحيني، االيزيدية، البهائية، املندائيني، الزرادشتية، واليهود، يف وزارة االوقاف 
يف حكومة االقليم، ومشاركتهم يف الفعاليات الرمسية للوزارة ومنح امليزانية للفعاليات واالعمار، مع بعض 
التحفظ حول االعرتاف بالكاكائية، اليت مل يتضح بعد الصورة الواجب التعامل معهم، اذ ما يزال هناك  
عدم اتفاق داخل الكاكائيني بني من يعلن انهم ميثلون دينا مستقال، وبني من يعلن انهم مسلمون، على الرغم 

من ان حكومة االقليم منحت  دعما للمراكز الثقافية  الكاكائية. 
- االعرتاف على مستوى التشريعات : يتمثل يف ورود مجلة احلقوق والضمانات املهمة يف احلماية وتنمية احلقوق 
الثقافية والدينية واللغوية واهلوية، يف قانون محاية املكونات يف اقليم كوردستان )قانون رقم 5 لسنة 5)20 – 
قانون محاية حقوق املكونات يف كوردستان – العراق(، اذ توسعت احلقوق وورد اسم مجيع املكونات فيها،  
وتأكيدا على اربع جماالت مهمة يف تنمية احلقوق ومحايتها : حرية االعتقاد وممارسته، احلفاظ على اهلوية 

واللغة والثقافة ، احلد من التمييز واملشاركة والتنمية ومنع التغيري الدميوغرايف.  
املكونات،  بضرورة ضمانة حقوق  مستوى شعيب  على  هناك حراك  اذ  الشعيب،  املستوى  على  االعرتاف   -
والدعوات الشعبية بالتضامن  بعد الكوارث الكبرية اليت تعرضت هلا االقليات الدينية واالثنية يف حمافظة 

))(  ينظر  قانون رقـــــم )58( لــسـنة 2)20 )قانــــون ديـــوان اوقاف الديانات املسيحية وااليزيدية والصابئة املندائية(
)2(  قانون رقم )5( لسنة 5)20 )محاية حقوق املكونات يف كوردستان-العراق(،  الصادر بقرار رئاسة اقليم اقليم كوردستان-

العراق، رقم 9 لسنة 5)20. 
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نينوى، ونزوحهم اىل االقليم، ومن عالماته احتضان النازحني من االقليات املختلفة بعد ان غزو داعش ملناطقهم  
منذ  شهر آب ))(4)20. 

يتعلق  مستوى  عن  فضال  االعرتاف،  من  املستويات  بهذه  يسرتشد  ان  عليه  االعرتاف  واقع  ان  الواضح  من 
باالعرتاف على مستوى املؤسسة الدينية االسالمية، وهو ما يعد أمرا بالغ التعقيد واحلساسية جتاه اقليات تعد 
مارقة  يف منظور الشريعة االسالمية، وبالتالي سوف يتفاوف واقع االعرتاف حسب االقلية الدينية املعنية ومدى 

تطابقها مع منظور االديان االبراهيمية او املقبولة وفق الشريعة االسالمية.

4-العالقة بين الدين والدولة وحرية المعتقد
تبنى الدستور الدائم لعام 2005 دينا رمسيا للدولة هو »االسالم«)2(، والذي ميثل  دين اغلبية السكان، وجعل 
من احكامه مصدرا اساسيا للتشريع. ويف هذا السياق ينشأ سؤال عن »حيادية الدولة« فهل تبين الدولة لدين 
رمسي يعين انها لن تكون حيادية ازاء بقية االديان اليت تعتنقها االقليات الدينية يف البالد، او انها ترتب 
امتيازات للدين املعرتف به كدين رمسي على حساب بقية االديان واملعتقدات الدينية؟ وهو ما يتصل باملعنى 

الثالث لالعرتاف الذي ذكره املقرر اخلاص حلرية الدين واملعتقد يف االمم املتحدة.
قد يرى البعض يف تبين دين رمسي للدولة متييزا ضد االقليات يف حال تشريع قانون حيمي االقليات، ولكنه قد 
يتعارض مع ثوابت االسالم. إذ »جيوز ملركزية االسالم أن تؤثر سلبا على جمموعة حقوق االقليات غري املسلمة 
وغريها من الفئات الضعيفة، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، حق التدين، التعبري، واملساواة امام القانون، احلق 

يف املشاركة يف شؤون احلكم، احلق يف املشاركة يف عمل خيتاره بنفسه، وحقوق اآلسرة وحقوق املرأة«)3(
وهو ما اتضح بشكل ال لبس فيه يف ما يتعلق باجلدل حول املادة 26 يف قانون البطاقة الوطنية املوحدة واليت 
تنص على اسلمة القاصرين يف حال حتول احد الوالدين اىل االسالم، فلدى اعرتاض زعماء االقليات الدينية 
وممثلي االقليات يف الربملان حول هذه املادة والطلب بالغاءها، استخدمت حجة موافقتها للدستور الذي ينص 

على ان دين الدولة هو االسالم وهو مصدر التشريع االساسي.
وايضا ميكن طرح تساؤل حول تعارض طقوس ومعتقدات بعض االقليات الدينية مع احكام الدين االسالمي، 
او حرية الفرد يف اعتناق مذهب فكري او ديين، وبالتالي ينشأ تعارض مع ما ورد يف املادة 43 من الدستور 
اليت تكفل حرية املعتقد بالنسبة التباع كل دين أو مذهب. واملادة 42 اليت كفلت لكل فرد حرية الفكر 

والضمري والعقيدة.
كما ان املشرتكات الدينية بني االسالم واالديان السماوية االخرى واليت تشكل عادة نظاما لالخالق واآلداب 
العامة يعكس قواسم مشرتكة مل جيد صداه يف املادة 2 من الدستور، لذا هناك اقرتاح بتعديل هذه املادة 
لتعكس القيم املشرتكة جلميع االديان يف العراق، حبيث تصبح املادة 2 أوال )أ( ال جيوز سن قانوٍن يتعارض 

مع املمارسات واملعتقدات الشائعة جلميع االديان السماوية يف العراق.
ومثل هذا االقرتاح أذا مت تبنيه سيخفف من االعالن الصارم لدين االغلبية بوصفه دين الدولة الرمسي، ويفسح 
الثقافية  البنية  االغلبية على  لدين  املطلقة  الوصاية شبه  وثقافاتها خارج  ملعتقدات اجلماعات  هامشا أكرب 
للبالد، وهو ما يصعب تصوره حاليا يف ظل هيمنة احزاب االسالم السياسي وسطوتها داخل مؤسسات الدولة، 

والدور املؤثر واحلاسم للمرجعيات الدينية االسالمية يف معظم القضايا املصريية اليت متس مستقبل البالد. 

5- حماية حرية المعتقد في التشريعات العراقية 
لسنة 969)   )(((( رقم  العقوبات  قانون  ومنها  الدينية،  لألقليات  تقدم محاية  أن  التشريعات  بعض  حاولت 
وتعديالته )املادة 372 منه(، لكن مثل هذا التشريع النافذ مل يتضمن محاية لألقليات غري املعرتف بها مثل 

))(  مقابلة مع خضر الدوملي، اربيل، تشرين الثاني 5)20.
)2(  )املادة 2  أواًل: اإلسالم دين الدولة الرمسي، وهو مصدٌر أساس للتشريع(
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البهائيني، أو يقدم محاية خاصة ألقليات أخرى مثل اليهود، فقد نصت املادة املذكورة على محاية للمعتقدات 
الدينية لألقليات على النحو اآلتي))(: 

محاية املعتقد الديين: من خالل نص الفقرة أوال من م 372/أ على جتريم “من اعتدى بأحد طرق العالنية على 
معتقد أحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها”.

محاية الشعائر الدينية: من خالل نص الفقرة أوال من املادة 372/ب اليت جرمت من يشوش على إقامة الشعائر 
الدينية أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.

محاية األبنية والرموز املقدسة: من خالل نص الفقرة أوال من م 372/ج على جتريم “ كل من خرب أو أتلف 
أو شوه أو دنس بناء معّدا إلقامة شعائر طائفة دينية أو رمز أو شيء آخر له حرمة دينية”.

محاية الكتب املقدسة: من خالل نص الفقرة أوال من املادة 372/د اليت جرمت “من طبع  أو نشر كتابا 
مقدسا عند طائفة دينية إذا حرف نصه عمدا حتريفا يغري معناه أو إذا استخف حبكم من أحكامه أو شيء 
من تعاليمه”. ومن اجلدير بالذكر أن منطوق املادة يشمل السخرية من األديان واالستهزاء بها، فحرية التعبري 

وإن كانت مكفولة دستوريا، إال أنها حمددة حبكم القانون، ومن ضمنها حدود هذه املادة.
احلماية من اإلهانة: من خالل نص الفقرة أوال من املادة 372/هـ اليت جرمت “من أهان علنا رمزا أو شخصا 
هو موضع تقديس أو متجيد أو احرتام لدى طائفة دينية” واإلهانة هنا هي الطعن أو االزدراء أو التسفيه أو 

االفرتاء، وكل ما يشكل التطاول أو التعدي.
احلماية من السخرية والتقليد: من خالل نص الفقرة أوال من املادة 372/د اليت جرمت “من قلد علنا نسكا 
أو حفال بقصد السخرية منه”، وتقليد احلفل الديين يعين حماكاته بقصد السخرية هلدف الرتفيه أو التسلية 

أو ألي أهداف أخرى تسفه منه.
الطرق  “من تعرض بإحدى  املادة 372/ اليت جرمت  ثانيا من  الفقرة  للذات اإلهلية: من خالل نص  التعرض 
العلنية للفظ اجلاللة سبا أو قذفا بأي صيغة كانت”. وهذه املادة تتضمن محاية الدين اإلسالمي وبقية األديان 

السماوية اليت تعرتف بوجود اهلل. )2(
من املهم أن تطّور التشريعات العقابية حبيث تشمل احلماية ضد التمييز من خالل إيراد عقوبات رادعة ال سيما 

يف ضوء عدم صدور تشريع خاص ملنع التمييز، وال سيما حاالت التمييز على اساس ديين.
 ويف الواقع فإن النص الوحيد الذي يرد يف التشريعات الوطنية حول عدم التمييز هو أمر سلطة اإلئتالف 
املؤقتة رقم 7 خبصوص قانون العقوبات رقم ))) لسنة 969) والذي نصت مادته الرابعة على أنه “يتعني على 
مجيع األشخاص الذين يؤدون مهام حكومية، أو يشغلون مناصب عامة مبن فيهم مجيع العاملني يف الشرطة 
واملدعني العامني والقضاة ان يطبقوا القانون دون حتيز يف أداء مهامهم الرمسية، ولن ميارس التمييز ضد أي 
شخص بسبب نوعه أو بسبب انتمائه العرقي أو لون بشرته أو لغته أو انتمائه الديين ورأيه السياسي أو جنسيته 

أو أصله اإلنثي أو االجتماع أو موقع مسقط راسه”)3(. 

ثانيا : اآلثار القانونية واألجتماعية المترتبة على التحول الديني 

1 - تحليل اسباب التحول الديني
ال توجد احصائيات متوفرة يف العراق عن حاالت التحول الديين، بل ان هذه احلاالت حتاط بسرية تامة خوفا 
من ردود االفعال على مستوى اجتماعي جتاه من يقدم على تغيري دينه، فضال عن اخلوف من االتهام بالردة عن 

االسالم اذا ما مت التحول عن االسالم اىل ديانة اخرى)4(.

دراسة مقارنة، منشورات احلليب  ))(  للمزيد من التفصيل انظر: عمار تركي السعدون، اجلرائم املاسة بالشعور الديين – 
احلقوقية، بريوت، 3)20 ص 94-84.

)2(  أضيفت هذه املادة مبوجب تعديل جملس قيادة الثورة املنحل يف العام 995)، وهي ما تزال نافذة لعدم إلغائها.
)3(  أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم 7 خبصوص قانون العقوبات رقم ))) لسنة 969)،  الوقائع العراقية ، رقم العدد :3978 

بتاريخ:3)/2003/08
)4(  انظر بعض االمثلة اليت يذكرها األب نويل فرمان السناطي يف مقاله عن البطاقة الوطنية واملنشور يف موقع بطريركية 

html.8095/http://saint-adday.com/permalink : بابل للكلدان على الرابط التالي
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وعلى الرغم من وجود العديد من حاالت التحول الديين، اال انها مل تعلن بشكل رمسي، او تثري جدال واسعا 
يف وسائل االعالم، اال يف حالة واحدة استثنائية تتلخص بإقدام رجٌل أربعيين على تقديم طلب لتغيري ديانته 
إىل البوذية. ولعل مرد ذكرها يف وسائل االعالم تعود اىل حتوله من االسالم اىل اعتناق دين من االديان غري 
املعروفة يف العراق اوال، وثانيا تقدمه اىل احملكمة لطلب تغيري ديانته بسبب ما يقول انه اضطهاد ديين. لكن 
طلب  فاملدعي  الشكلية”.  “اجلوانب  استكمال  لعدم  الدعوى  رّد  احملكمة،  الشخصية يف  األحوال  قاضي 

الشكوى ضّد مدير دائرة االحوال املدنية، وكان عليه أن خياصم وزير الداخلية إضافة إىل وظيفته.))(
ويف حاالت عديدة يرفض القائمون على الدين املعين قبول حتول شخص اخر اىل ديانتهم، اما لكونها ديانة 
غري تبشريية مثل املندائية او االيزيدية، او بسبب اخلوف من ردود االفعال، كما هو يف حالة التحول من 
االسالم اىل ديانة اخرى كاملسيحية، وقد ذكر لنا رجل دين مسيحي رفيع املقام يف مدينة البصرة، إن هذه 
احلاالت وصلت اىل املئات، لكن مت رفضها من قبل الكنيسة إلسباب ترتواح من عدم الرغبة يف إثارة غضب 
احمليط االجتماعي لألغلبية املسلمة، وما قد يثريه ذلك من امكانيات ردود افعال ال ميكن التنبوء بها، مرورا 
من عدم التأكد من رغبة املتحولني الذين قد تكون اسباب حتوهلم ليست ذات صلة مباشرة بتغري القناعات 
الدينية، بقدر ما ختفي اسباب اخرى متنوعة، منها رد الفعل على التشدد الديين السائد، او الرغبة يف تقديم 

اللجوء اىل بلد خارج العراق يقدم ضمانات للحماية ضد االضطهاد ألسباب دينية.)2(
وهناك حاالت للتحول الديين تتم إلسباب اخرى، وحسب رصد احد الناشطني األيزيديني)3(، فإنه قد حصلت 
حالة حتول ديين قبل مخسة سنوات يف منطقة سنجار، اذ حتول عدد من العوائل االيزيدية اىل االسالم، نتيجة 
متردهم على عشريتهم، وإلسباب هلا عالقة بضمان بعض املصاحل اليت تربطهم  مع عدد من العوائل املسلمة، 

وقد نتج عن ذلك رحيلهم عن قضاء سنجار.
وكانت هناك شكاوى من االيزيديني عن حصول حاالت من التبشري باملسيحية يف صفوف اإليزيديني يف احد 
خميمات النازحني يف مدينة دهوك، عندما شكل عدد من املسيحيني مقرا هلم بهدف التبشري, وحسب املعلومات 
املتوفرة استمروا عدة أسابيع ومتكنوا من اقناع عدد قليل لتحويلهم اىل مسيحيني، لكن اجلهات الرمسية منعتهم 
من ذلك)4(. يف حني ينكر القس ارا بدليان راعي الكنيسة املعمدانية االجنيلية ان يكون مثل هذا قد حصل، 

مبينا ان نشاط بعض الكنائس االجنيلية يف خميمات األيزيديني كان إلغراض خريية خالصة)5(.
وقد حيصل التحول ألسباب عاطفية لدى اقرتان شخصني ورغبة احدهما يف التحول اىل دين االخر، بسبب 
وجود موانع للزواج يف حال البقاء على الدين االصلي. وهنا تثار مسألة محاية من يتحول دينيا، وهو حتد يف 
غاية الصعوبة، اذ إن من الصعب جدا محاية املتحول دينيا بسبب ما قد يتعرض له من نبذ اجتماعي او حتى 
استهداف بالقتل من قبل جمتمعه الديين االصلي، وعلى حد تعبري احد املراقبني “اذا كان الشخص يتعرض 
يغري  او  االجتماعي،  يألفه حميطه  ما  يرتدي مالبس خمتلفة عن  بسبب مظهره، عندما  اجتماعية  لضغوط 
تسرحيه شعره، فكيف إذا  اقدم على تغيري دينه. ، لذا غالبا ما يقرتن التحول الديين مبغادرة املدينة اليت 
كان يقيم فيها الشخص الذي اقدم على هذا القرار”)6(. فضال عن احتمال تكفريه ومن ثم توفري مربر لالعتداء 
عليه او قتله، وهناك حاالت عديدة يذكرها املراقب لعدد من الشباب املسلمني حتولوا اىل مسيحيني يف اوربا  
الغراض اللجوء واحلصول على اقامة،  وتعرضوا اىل هجوم من قبل رجال الدين داخل البالد ومت نعتهم بالردة 

والكفر، فكيف بشخص يتحول يف بالد املسلمني اىل ديانة أخرى«)7(. 

))(  تفاصيل اخلرب يف : حمكمة يف بغداد ترد دعوى من عراقي يطلب حتويل ديانته إىل »البوذية«، واي نيوز. متوفر على الرابط: 
84647/http://hathalyoum.net

)2(  مقابلة مع رجل دين مسيحي يف البصرة، كانون االول، 5)20.
)3(  نتكتم على ذكر اسم الناشط بناء على رغبته.

)4(  مقابلة مع موفق حممد، عضو شبكة صحفية استقصائية، اربيل تشرين الثاني 5)20
)5(  مقابلة مع القس ارا بدليان، راعي الكنيسة املعمدانية االجنيلية، بغداد، كانون االول 5)20.

)6(  مقابلة مع موفق حممد، عضو شبكة صحفية استقصائية، اربيل تشرين الثاني 5)20.
)7(  املصدر نفسه.
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ويؤكد ناشطون زرداشتيون على اهمية تبين املفهوم الواسع حلرية الدين أو املعتقد، حبيث يضمن هلم احلق 
يف اختيار الدين، واحلق يف التحول الديين، وهذه مشكلة تواجه الزرداشتيني الذين على الرغم من حتوهلم 
من االسالم اىل الزرداشتية ما تزال اوراقهم الثبوتية تثبت هويتهم االسالمية على الرغم من حتوهلم الديين))(. 

2-التحول الديني وتقبل األخر المختلف دينيا
ويف دراسة ملؤسسة مسارات لقياس تقبل التنوع الديين لدى فئات عمرية خمتلفة يف العراق، توصلت الدراسة 

اىل نتيجة ان  الفئة العمرية 20-30 عاما، هم االكثر تقبال لألخر. 
ركزت الدراسة على درجة التقبل لدى الفئات العمرية 20-30، 30-40، 40-50 عاما. مت الوصول اىل 200 
. وتوصلت  العراق  مشارك بشكل مباشر، يف عشرة ورش، عقدت كل ورشة يف حمافظة من حمافظات 
التنفيذ اىل 357 شخص يف 3) ورشة عقدت يف كل من بغداد والديوانية والنجف واملوصل  الدراسة بعد 

وكربالء واربيل والناصرية وميسان)2(.
تبني، وحسب استمارة االستبيان اليت وزعت على املشاركني، قبل وبعد، االستهداف يف الربنامج، ان اميانهم 
حبق االخر يف ممارسة شعائره وتقاليده ومعتقداته، قد تغريت مبعدل 73% لدى الشباب بعمر 20_30 عاما،  
بينما تغريت بنسبة 58% عند املستهدفني بعمر 30_40 سنة، بينما تغريت بنسبة 45% عند املستهدفني بعمر 
40_50 عام . وبالنتيجة فأن قرابة 66% من املستهدفني تغريت قناعاتهم بضرورة )احرتام حرية الدين واملعتقد 

لدى االخر املختلف دينيا( وحسب املوضوعات التالية :   
)-  تقبل االخر املختلف دينيا : وصلت نسبة تقبل اتباع الديانات االخرى 83% لدى الفئة العمرية بني 20 – 30 
عام وأخنفضت اىل قرابة 38% عند الفئة العمرية بني 30 – 40 عاما، وبينما تعود لرتتفع وتصل اىل 65% عند 

الفئة العمرية بني 40- 50 %.  وهذا مؤشر على تراجع التسامح وتقبل االخر كلما تقدم العمر بالشخص. 
2-  التحول الديين : بلغت نسبة استعداد تغيري الدين عند املسلمني من الفئة العمرية 20_30 عاما 48% اذا 
ضمنوا العيش يف مكان : اكثر امنا من بالدهم، واكثر تقبال من الناحية االجتماعية  للتحول الديين، اما 
اذا توفرت هذه اخليارات يف بالدهم، فستكون لديهم النسبة نفسها من االستعداد. بينما بلغت النسبة %34 
للفئة العمرية بني 30-40 عاما, واخنفضت اىل 7)% عن الفئة العمرية 40-50. وهذا له عالقة برغبة الشباب  
يف التغيري واستعدداه خلوض جتارب جديدة، فضال عن رغبتهم يف اهلجرة واستعدادهم للتخلي عن هويتهم 
الدينية يف سبيل ذلك، فضال عن ان كبت احلريات الذي واجهوه بسبب منط العيش املغلق دينيا، وردهم 

اسباب النزاع حوهلم اىل التشدد الديين يعد من االسباب املباشرة لالستعداد للتحول الديين.
3-  الزواج من اتباع دين أخر : توصل االستبيان اىل ان 68% من الفئة العمرية20-30 ال جيدون مشكلة 
بالزواج من دين ثاني، وقرابة )3% مل جيدوا مشكلة يف إحتفاظ الشريك بدينه او مذهبه املغاير. ووافق %34 
من الفئة العمرية 30-40 على الزواج  من دين اخر، واشرتط  68% منهم ترك الشريك لدينه. بينما وافق %56 

من الفئة العمرية 40-50 على الزواج من دين اخر لكن 80% منهم اشرتطوا ترك الشريك لدينه.
4-العمل حتت سلطة رئيس من دين أخر : وافق قرابة 92% من الفئة العمرية 20_30 على العمل حتت ادارة 

مدير من دين اخر، و 52% من الفئة العمرية 30-40 , و)7% من الفئة العمرية 50-40.

3-اآلثار القانونية المترتبة على التحول الديني
مل جيّرم قانون العقوبات النافذ )قانون العقوبات رقم ))) لسنة 969) وتعديالته(  من يرتد على اإلسالم، 
بل تطرق فقط إىل من ميس شعائر االخرين أو يعرضهم إىل اخلطر يف املادة 372 منه، لكن قانون االحوال 
املدنية النافذ رتب بعض اآلثار يف اجلوانب الشرعية، فاملرتد ال يّرث، وأن عقد زواجه الذي ابرم على اساس 

اسالمه يفسخ، وأوالده يسجلون باسم احد االبوين املسلم.
اذ تنص املادة الثامنة عشرة من قانون االحوال املدنية على ان«اسالم احد الزوجني قبل االخر تابع إلحكام 

))(  مقابلة مع احملامي غازي حممد صاحل ،  متحول دينيا من الزرادشتية اىل االسالم، السليمانية، كانون الثاني 6)20.
)2(  نتائج استبيان مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية اخلاص بربنامج )حرية الدين واملعتقد يف العراق(، بغداد، 4)20. 
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الشريعة يف بقاء الزوجية او التفريق بني الزوجني«. واملقصود بالشريعة يف النص املتقدم هو الشريعة االسالمية 
استنادا اىل الفقرة )2( من املادة االوىل من قانون االحوال الشخصية. 

فإذا، اسلمت الزوجة وحدها، ويف االمكان استئناف احلياة الزوجية حبكم العقد السابق، الذي ال سبب   
البطاله، عرض على الزوج  خيار اعتناق االسالم، فان اسلم اقرا على زواجهما، واذا رفض  فرق القاضي 
بينهما، اذ ان املسلمة ال حتل لغري املسلم حسب الشريعة االسالمية، ويكون سبب التفريق هو رفض الزوج 

التحول اىل االسالم. 
قبل  الزوج  على  االسالم  بوجوب عرض  القول  اىل  قراراتها  من  الكثري  التمييز يف  وقد اجتهت حمكمة   
احلكم بالتفريق، اذ قضت يف هذا الشأن بأنه اذا اعتنقت الزوجة الدين االسالمي وبقي زوجها على دينه 
املسيحي وطلبت احلكم بالتفريق، فليس للمحكمة ان تقضي بالتفريق قبل عرض االسالم على الزوج )املدعى 
عليه(، ويف حالة تعذر تبلغه، عليها ان تعرض االسالم عليه مبوجب كتاب ينشر يف الصحف احمللية حتدد فيه 

مدة مناسبة لالجابة عليه سلبا او اجيابا ثم تصدر احملكمة حكمها على ضوء ذلك))(. 

4-اآلثار االجتماعية المترتبة على التحول الديني
تبدو الصعوبات واآلثار االشد يف اجلانب االجتماعي عند من يتحول اىل دين أخر، اذ يواجه من حتول من 
دين اىل اخر اىل النبذ االجتماعي من قبل عائلته او عشريته وحميطه االجتماعي القديم، ويواجه صعوبات يف 
التكيف مع احمليط االجتماعي والديين اجلديد، الن االمر ال يتعلق مبجرد اعتناقه دينا مغايرا، بل انتقاله من 

مجاعة دينية اىل أخرى. 
ويؤكد الدكتور” آدم بيدار” استاذ الالهوت يف جامعة صالح الدين يف اربيل هذه النتيجة، اذ يقول “ يواجه املسلم 
الذي يتحول إىل املسيحية كما يواجه املسيحي الذي أسلم حتديات النبذ من قبل اجملتمع، و غالبا ما يرتتب 
عليه نتائج مثل التفرقة بني املرء وزوجه و عدم التوارث اخل”. ويؤيد هذه النتيجة حسب بيدار رجال الدين  سواء 
يف املنابر اإلسالمية واملسيحية، الن ذلك يعد ردة عن الدين االصلي يرتتب عليها خروج الشخص من اجلماعة، 
وحسب التصور اإلسالمي لدى أغلب املسلمني، فإن هوالء جيب قتلهم والتفرقة بينهم وبني أزواجهم، والولد يتبع 
خري األبوين دينا وهو اإلسالم كما هو شائع يف الفقه اإلسالمي، لكن  من ناحية عملية ال توجد حاالت قتل 

بسبب التحول الديين، لكن النتيجة االكثر شيوعا هي التفريق بني الزوجني”)2( 
يف حني يرى مشرق عباس مدير بيت االعالم العراقي يف السليمانية، إن التحول الديين جيب ان يتم بناء على 
قناعات، وقد حيدث كثريا وعلى حنو ضيق بسبب التفكري واجلهد لدى الباحثني عن احلقائق الروحية، وهو 
امر مشروع وجيب ان يتم ضمانه قانونا، لكنه يف رأيه قد يتحول اىل ظاهرة سلبية  حني يتحول اىل ظاهرة 
مجاعية ملفتة لالنظار بسبب ردة فعل جتاه التشدد الديين او التعصب القومي او لتوظيف االزمات اليت مير بها 
اجملتمع لنشر دين خمتلف، ويشري الناشط االعالمي بشكل خاص اىل نشاط بعض الكنائس العاملية يف اوساط 
النازحني مطلقا على ذلك تسمية “التبشري الصامت”، و هو يعتقد ان هذا الوقت ليس وقتا للتبشري والتحول الديين، 

بقدر ما هو زمن فاصل للحفاظ على التنوع الديين، خاصة بالنسبة لألقليات الدينية اليت متثل ثقافات ألفية)3(.

5-التحول الديني حسب قانون االحوال المدنية
نصت الفقرة )2( من املادة العشرين من قانون االحوال املدنية على انه: »جيوز لغري املسلم تبديل دينه وفقا 
الحكام هذا القانون«.  من هذه املادة يتضح ان القانون ينطوي على منح حق وحرمان من احلق، اذ منح احلق 

))(  القرار املرقم 3246/ شخصية/ 86/85 يف 986/8/26)م، جمموعة االحكام العدلية، العددان الثالث والرابع، 986)م، 
ص )0). نقال عن  القاضي بشار امحد اجلبوري، الوجيز يف شرح مواد االحوال الشخصية لغري املسلمني يف القانون العراقي،  

مكتبة اجليل العربي، املوصل،  ط2 لسنة 0)20.
)2(  مقابلة مع د-ادم بيدار، استاذ الالهوت يف جامعة صالح الدين، كانون االول 5)20.

)3(  مقابلة مع مشرق عباس، مدير بيت االعالم العراقي، السليمانية، كانون الثاني 6)20.
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لغري املسلم يف تغيري دينه ومنع املسلم من حرية تغيري دينه وعلى النحو التالي :
مينح القانون خيار تغيري الدين لغري املسلم، الذي له حق تبديل دينه اىل االسالم او اي دين من االديان املعرتف 

بها )هناك حاالت للتحول من االديان غري التبشريية  مثل املندائية واأليزيدية اىل املسيحية(
 مل مينح القانون املسلم  احلق يف تغيري او تبديل  دينه،  اذ  يعد ذلك ردة ال تبيحها  الشريعة االسالمية اليت 

هي دين الدولة الرمسي حسب الدستور. 
كذلك نصت الفقرة )2( من املادة احلادية والعشرين من قانون االحوال املدنية على انه: »يقع تبديل الدين   
يف حمكمة االحوال الشخصية او حمكمة املواد الشخصية كل حسب اختصاصه، وميكن تبديل االسم 
اجملرد من قبلها اذا اقرتن بتبديل الدين، وال خيضع تبديل االسم يف هذه احلالة الجراءات النشر املنصوص 

عليها يف الفقرة ))( من هذه املادة وينفذ القرار واحلجة الشرعية الصادرة بهذا الشأن يف السجل املدني«.
إشهار  اي  االسالم،  اىل  الدين  تبديل  مسالة  يف  بالنظر  الشخصية  االحوال  ذلك ختتص حمكمة  وعلى   
االسالم، واصدار قرار او حجة شرعية بذلك، كما ختتص حمكمة البداءة بالنظر يف مسألة تبديل الدين 

من واىل غري االسالم، واصدار قرار او حجة بذلك))(.

ثالثا: اسلمة القاصرين عند تحول أحد الوالدين الى االسالم
يرتتب على التحول الديين، موضوع يف غاية احلساسية ما يزال ميثل احد اكثر املوضوعات إثارة للنزاع حول 
ضمان حرية املعتقد لالقليات الدينية غري املسلمة يف العراق،  وهو موضوع  »اسلمة القاصرين«، وهو ما يعده 
ممثلوا االقليات الدينية انتهاكا حلريتهم الدينية،  بسبب حتول القاصر اىل االسالم تبعا السالم احد ابويه، 

دون اختياره. 
ويف مثل هذا احلالة تتضح أثار منها  إن انتهاك احلق يف حرية الدين أو املعتقد يؤثر على حقوق األطفال وأولياء 

أمورهم، فقد يواجه اآلباء خطر فقدان حضانة أطفاهلم.
والتحدي االخر الذي ينبع مباشرة من هذا االنتهاك يتعلق مبدى منح القاصر احلق يف العودة اىل دينه السابق 

اذا بلغ سن الرشد املعرتف به قانونا.
وعلى ما يبدو فإن هناك انقسام يف موقف القضاء العراقي  حول منحه هذا احلق بني اجتاهني :

االول مينحه هذا احلق عند بلوغه سن الرشد : اذ مينح الصيب الذي اسلم تبعا السالم احد ابويه  احلق يف 
العودة اىل دينه السابق، ومن مطالعة قرارات حمكمة التمييز السابقة، جند انها قررت مبدأ مفاده جواز رجوع 

القاصر، الذي اسلم تبعا السالم احد ابويه، عن االسالم بالشروط االتية:
)ـ ان يكون اسالم القاصر قد مت بالتبعية، اي تبعا السالم احد ابويه، اي ان ال يكون القاصر قد اشهر 
اسالمه بنفسه، او ولد بتاريخ الحق العتناق ابوية او احدهما الدين االسالمي، النه يف احلالة االخرية يكون 
مسلما منذ والدته النه ولد البوين مسلمني او اب مسلم او ام مسلمة، اي ان اسالمه كان اصيال ال بالتبعية.

2ـ ان يبلغ القاصر سن الرشد، واملقصود بسن الرشد هنا هو امتام سن الثامنة عشرة، فالعربة يف هذه احلالة 
هي ببلوغ سن الرشد القانوني، ال سن البلوغ الشرعي، الن تبعية الصغري يف الدين ملن اسلم من ابويه تستمر 

مادام قاصرا ولو بلغ البلوغ الشرعي.
3ـ ان خيتار القاصر الرجوع عند بلوغه سن الرشد مباشرة، ويف فرتة قصرية، ال تبلغ حدا من السعة يفرتض 

معها اسقاطه حق االختيار)2(.
االجتاه الثاني ال مينح هذا احلق للقاصر:  اذ يقضي هذا االجتاه بعدم جواز رجوع القاصر الذي اسلم تبعا 
ان هذا  ويبدو  االسالم.  ردة مينعها  يعد  ذلك  الرشد، الن  بلوغه سن  عند  االسالم،  ابويه عن  احد  السالم 

))(  للمزيد ينظر  القاضي بشار امحد اجلبوري، الوجيز يف شرح مواد االحوال الشخصية لغري املسلمني يف القانون العراقي، 
املصدر السابق.

)2(  القاضي بشار امحد اجلبوري، الوجيز يف شرح مواد االحوال الشخصية لغري املسلمني يف القانون العراقي،  مكتبة اجليل 
العربي، املوصل،  ط2 لسنة 0)20
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االجتاه هو السائد حاليا. و قد أخذ هذا االجتاه بالسيطرة على موقف القضاء منذ اعالن احلملة االميانية يف 
تسعينيات القرن املاضي واليت تضمنت اسلمة الدولة، وبالتالي عكست حتوال يف اجتاه القضاء يتناسب مع 

تغري التوجه االيديولوجي للدولة يف فرتة البعث. 
ومن اهم االمثلة هو تبين اهليئة العامة حملكمة التمييز هذا االجتاه يف قرار هلا صدر باالكثرية، وهو القرار 
املرقم 8)3/ هيئة عامة/99 يف 4)/2000/2م . وقد اشار القرار اىل ان احلق يف الرجوع اىل الدين االصلي 
كان يستند اىل كتاب ديوان الرئاسة املرقم ف/33963/9 يف 988/9/25) الذي جييز للصغري الذي اعترب 
مسلما باسالم احد ابويه الرجوع اىل دينه السابق ان هو اقام الدعوى خالل سنة واحدة من تاريخ بلوغه سن 
املرقم 0777) يف  الرئاسة  ديوان  الغي مبوجب كتاب  الكتاب قد  ان هذا  الرشد، وقد وجدت احملكمة 
5/8/)، 994) وجاء يف هذا الكتاب انه يعتمد يف تغيري ديانة الصغرية الذي عد مسلما  تبعا السالم والديه 
على ما تقرره االحكام الشرعية ولدى الرجوع اىل هذه االحكام وجد انها تقرر قاعدتني االوىل انه اذا اسلم 
احد االبوين صار اوالده الصغار مسلمني بالتبعية والقاعدة االخرى ان من صار مسلما سواء كان اسالمه 

اصيال او بالتبعية فال جيوز له الرجوع عنه الن تلك ردة متنعها احكام االسالم وتعاقب عليها.))(
وقد تبنى قانون البطاقة الوطنية املوحدة ما ينص على اسلمة القاصرين لدى حتول احد االبوين اىل االسالم، 

اذ نصت القانون الذي صوت  عليه جملس النواب )27 تشرين األول 5)20(، على املادة - 26 
اوال- جيوز لغري املسلم تبديل دينه وفقًا للقانون .

ثانيا- يتبع االوالد القاصرون يف الدين من اعتنق الدين اإلسالمي من األبوين. ثالثا- يقع تبديل الدين املنصوص 
املواد  الدين يف حمكمة  بتبديل  ذلك  اقرتن  اذا  اجملرد  االســم  وتبديل  املادة  هذه  من  )اواًل(  البند  عليه يف 

الشخصية وال خيضع فــي هــذه احلالة للنشر.)2(
وقد ارسل جملس النواب قانون البطاقة الوطنية اىل رئيس اجلمهورية للمصادقة عليه بعد التصويت عليه يف 
جملس النواب باألغلبية املطلقة، إال ان الرئيس معصوم طلب بتاريخ 7)-))-5)20 إعادة مشروع القانون اىل 
جملس النواب إلعادة النظر باملادة 26” مثار االختالف واعرتاض ممثلي االقليات يف الربملان والزعماء الدينني 
عقدته  الذي  املؤمتر  ومنها  القانون،  تغيري  باجتاه  تضغط  مؤمترات صحفية  واقامة  ضغوط  بعد  لالقليات، 
االقليات  فيه ممثلوا  اعلن   والذي  املندائي،  املعرفة  بيت  يف  وااالعالمية  الثقافية  للتنمية  مسارات  مؤسسة 
امام وسائل االعالم رفضهم القاطع لالجتاه الذي تبناه هذا القانون. كما طلب البيان الذي صاغته مؤسسة 
مسارات ووقع عليه ممثلوا االقليات املطالبة بالتدخل اللغاء املادة 26 من قانون البطاقة الوطنية ا كما طلب 
من املرجعيات الدينية التدخل ايضا، واشار البيان انه خبالف ذلك سيضطر ممثلوا االقليات اىل رفع دعوى 

قضائية للمحكمة االحتادية العليا للطعن باملادة املذكورة.
وبعد اعادة القانون من قبل الرئيس صوت الربملان، الثالثاء )7) تشرين الثاني 5)20(، على قرار يقضي باختاذ 
اإلجراءات الكفيلة بتعديل املادة 26 يف قانون البطاقة الوطنية. وتضمن التعديل  منح القاصر بعد بلوغه سن 
البلوغ القانوني اي 8) سنة، حق االختيار امام القاضي على اختيار  االسالم او دينه االصلي. واكد عضو 
جلنة االوقاف والشؤون الدينية النيابية النائب بدر الفحل ان املقرتح ارسل للمرجعية الدينية العليا اليت ميثلها 

آية اهلل السيستاني إلخذ رأيها به)3(. 

))(  القرار املرقم 8)3/ هيئة عامة/99 يف 4)/2000/2م ، جملة القضاء، االعداد الثالث والرابع، )200م، ص228ـ 230 نقال 
عن القاضي بشار امحد اجلبوري، الوجيز يف شرح مواد االحوال الشخصية لغري املسلمني يف القانون العراقي،  مكتبة اجليل 

العربي، املوصل،  ط2 لسنة 0)20.
)2(  نص القانون متوفر يف موقع جملس النواب العراقي على الرابط التالي :

http://www.parliament.iq/details.aspx?LawN=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%
A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%80%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%80%D8%A9

)3(  السومرية نيوز تكشف عن مقرتح تعديل قانون البطاقة الوطنية املرسل للسيد السيستاني، على الرابط التالي :
http://www.alsumaria.tv/news/152318/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9 -
%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-
%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD -%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84 -
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وقد أثار هذا الرفض من قبل زعماء االقليات، وطلبهم تبديل هذه املادة مواقف من بعض القيادات الدينية 
االسالمية، اذ أكد  املرجع الديين حممد اليعقوبي أن املادة 26 من قانون البطاقة الوطنية املوحدة موافقة 
عدم  القوانني  يف صحة  يشرتط  الذي  للدستور  الغاءها خمالفة صرحية  يف  وان  اإلنسان  وحلقوق  للدستور 
خمالفتها لثوابت االسالم ومن ثوابت االسالم أن الصغري يتبع بالديانة أحد والديه اذا كان مسلمَا، فإذا بلغ 
سن الرشد فله ان خيتار الديانة اليت يقتنع بها إذ )ال إكراه يف الدين( كما نطق القرآن الكريم))(. ودعا 
املرجع اليعقوبي “أعضاء الربملان اىل عدم ارتكاب خطأ تارخيي باخلروج عن ثوابت االسالم وان ال ينساقوا 

وراء الضغوط السياسية واملصاحل املتبادلة فيقرّروا إلغاء هذه الفقرة)2(”.
اما بالنسبة ملواقف الزعماء املسيحيني، فقد اعلن البطريرك ساكو يف موعظته مبناسبة عيد امليالد الغاء 
االحتفال بالعيد، منوها اىل ان من بني اسباب ذلك شعور املسيحيني بالتمييز املمنهج ضدهم يف مواضيع منها 
اسلمة القاصرين، اذ قال “ وبالنسبة الينا حنن املسيحيني كان هذا العام هو األسوأ، فقد عانينا كثريا من 
الفكر املتشدد امُلمنهج ضدنا، خاصة االكراه يف قانون البطاقة الوطنية املوحدة، وحماوالت فرض احلجاب 
على املسيحيات، واستيالء بعض امليليشيات على دور املسيحيني، وقيام جمهولني بانتهاك مقابر مسيحية يف 

كركوك”)3(. 
ويرى الناشط »وليم وردا« رئيس حتالف االقليات العراقية، إن أحكام املادتني )20،2 من قانون االحوال املدنية  
رقم 65 لسنة 959) املعدل 972)، واليت متسان العراقيني غري املسلمني، ختالفان الدستور يف حرية املعتقد 
ومبادئ املساواة اليت كفلها الدستور يف العديد من مواده واليت سبق االشارة اليها. فاملادة 20 تنص على جواز 
تبديل غري املسلم لدينه واملادة )2 ، الفقرة 3 من القانون ذاته اليت تنص على ان يتبع األوالد القاصرون يف 
الدين من اعتنق الدين االسالمي من االبوين«  وهذا ما مت نقله نصا ليصبح املادة 26 يف قانون البطاقة الوطنية 
مثار اجلدل.  وفضال عن خمالفتها الدستور، فإنها تتعارض مع احكام القوانني النافذة لكون القاصر غري 
مكتمل االهلية القانونية، فاملادة 46 من القانون املدني العراقي تعترب من مل يبلغ سن الرشد )8)سنة( ناقص 

االهلية، فكيف جيوز له القيام بالتصرفات  القانونية اليت تؤهله لتغيري دينه)4(. 

#%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/ar
))(  مرجع ديين رافضا اعرتاض األقليات: إلغاء املادة 26 من قانون البطاقة املوحدة خطأ تارخيي، شفق نيوز على الرابط : 

http://www.ara.shafaaq.com/39924
)2(  املصدر نفسه.

)3(  رسالة ميالد 5)20 هي الرجاء، موعظة البطريرك لويس ساكو يف عيد امليالد، متوفرة على الرابط :
http://saint-adday.com/permalink/8263.html

)4(  مقابلة خاصة مع  وليم وردا، رئيس حتالف االقليات العراقية، بغداد، كانون االول 5)20.
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انتهاكات حرية الدين 
أو المعتقد لإليزيديين

االعرتاف الر�صمي )القانوين) : يعد االأيزيديون ذكر ا�صم ديانتهم يف الد�صتور العراقي للعام 2٠٠5 املادة )2-2) اعرتافا 
ر�صميا بهم مل يحظوا به �صابقا، ف�صل عن متثيلهم يف ديوان اوقاف الديانات الثلث التابع ملجل�ص الوزراء يف احلكومة 
كرد�صتان  اإقليم  حكومة  يف  الدينية  وال�صوؤون  االوقاف  وزارة  يف  االيزيدية  ل�صوؤون  عام  مدير  هناك  ان  كما  االحتادية، 
العراق، ون�ص قانون رقم 4 حلماية املكونات يف اقليم كرد�صتان العراق ل�صنة 2٠15 على االعرتاف باالأيزيدية يف مادته 
االوىل فقرة 2 كاأحدى املجموعات الدينية)1)، واالعياد الر�صمية للأيزيديني معرتف بها مثل  عيد راأ�ص ال�صنة االيزيدية  
الذي يعد عطلة ر�صمية يف جميع دوائر االقليم، كما تدر�ص مادة »االيزيدياتي« للطلبة االيزيديني يف املدرا�ص التي فيها 
اغلبية من االأيزيديني )يف �صاريا مبحافظة دهوك على �صبيل املثال)، كما حتظى املراكز الثقافية التى تعنى بالثقافة 

والرتاث االيزيدي بالدعم الر�صمي من قبل حكومة االقليم)2).
)القبول  اجتماعي  �صعيد  على  االعرتاف،  من  االأخرين  بامل�صتويني  متعلقة  االأيزيديني  تواجه  التي  ال�صعوبات  لكن 
االجتماعي من جمتمع االغلبية امل�صلمة) وعلى �صعيد املوؤ�ص�صة الدينية اال�صلمية )الزعماء الدينيون امل�صلمون ال�صنة 

وال�صيعة).
االعرتاف االجتماعي )القبول االجتماعي): كثريا ما ي�صاء فهم معتقدات االأيزيديني وتو�صع حتت مر�صد الت�صكيك، 
وتربز طبقات من ال�صور النمطية واالأحكام اجلاهزة على هذه اجلماعة الدينية املغلقة.  وكانت الطبيعة االنطوائية 
للديانة االأيزيدية ووجوب كتم موروثها الديني خوفا من اال�صطهاد، وحفظ اأ�صرار الديانة لئل تتف�صى بني معتقدي 
االأديان االأخرى، وكون امل�صدر الوحيد للو�صول اإىل حقيقة هذه الديانة هو علم ال�صدر والرتاث ال�صفاهي �صببا يف �صيوع 

افكار خاطئة وتنميطات ما تزال �صائدة يف نظرة النا�ص عنهم.
يعبدون  فهم  ال�صيطان،   عبادة  على  تقوم  ديانة  كونهم   هي   واأخطرها،  االأيزيديني  عن  النمطية  ال�صور  ا�صهر  ولعل 
بو�صفهم  االأيزيديني  معتقدات  عن  ال�صائعة  واالأخطاء  االأوهام  جميع  م�صدر  الظاهرة  هذه  عند  وتقع  ملك،  طاوو�ص 
يعبدون ال�صيطان/اإله ال�صر، ولتطوير الوعي بفكرة اأنهم يعبدون اهلل )ازدا-خودا) بو�صفه م�صدر اخلري وال�صر، ال بد 
من التحرر اأوال من مرجعية االأديان التوحيدية ال�صامية ونظرتها للإله بو�صفه م�صدرا للخري املطلق )االإله االإيجابي)، 

))(   فقرة 2 من املادة ) من قانون رقم 4 حلماية املكونات يف اقليم كردستان العراق لسنة 5)20. 
)2(  مقابلة مع خريي بوزاني، مدير  عام شؤون االيزيدية يف وزارة االوقاف والشؤون الدينية يف حكومة إقليم كردستان العراق، 

اربيل، كانون االول 5)20.
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اأما ال�صر فياأتي من اخلارج )العدو)، يف حني ال ترى امليثولوجيا االأيزيدية االلوهية املتمثلة يف طاوو�ص ملك ك�صيطان 
االأيزيدية  بل هو االإله الكامل يف خريه و�صره، اإذ ال وجود ملفهوم ال�صر اخلال�ص يف فل�صفة االأيزيدية، بل اإن للخري وال�صر 

منبعا واحدا، واهلل هو م�صدر كل �صيء يف الديانة االأيزيدية)1).
ف�صل عن انت�صار ا�صاطري ر�صختها درا�صات امل�صت�صرقني والباحثني العرب عن ممار�صة االإباحية يف اأثناء اأعياد االأيزيديني. 
او النظر اليهم بو�صفهم فرقة ا�صلمية من�صقة يعتقدون االإمامة يف يزيد بن معاوية، من هنا جاءت ت�صميتهم بالعربية 

»يزيدية« ولي�ص اأيزيدية كما يطلق االأيزيديون على انف�صهم االن، وقد تبنوا تقاليد خا�صة اأف�صدت جوهر اإ�صلمهم)2).
وي�صكل الت�صدي لهذه ال�صور النمطية عن طريق تعديل املناهج الدرا�صية العامة والتعريف باملعتقدات الديانة االيزيدية، 
وتعريفها عن طريق و�صائل االعلم العامة احدى املهام امللقاة على عاتق الدولة من اجل مقاومة التمييز  �صد االيزيديني 

وتر�صيخ القبول االجتماعي بهم. 
االعرتاف من قبل املوؤ�ص�صة الدينية اال�صلمية : حاول االأيزيديون احل�صول على احلد االدنى من انتباه املوؤ�ص�صة الدينية 
اال�صلمية من خلل اأدانة افعال تنظيم داع�ص  �صد االأيزيديني، وجنحوا يف ذلك بعد جهود ا�صتمرت اكرث من عام ون�صف 
بعد اجتياح داع�ص ملحافظة نينوى، اذ جنحت الناجية االأيزيدية نادية مراد يف مقابلة �صيخ االزهر االمام احمد الطيب)))، 
لكن ادانة �صيخ االزهر ل�صلوك داع�ص بو�صفه خمالفة جلميع ال�صرائع ال�صماوية ال يعد مبثابة فتوى للعرتاف بالديانة 
االأيزيدية بقدر ما كان يدين �صلوك التنظيم االرهابي �صدها وحماولة الدفاع عن �صمعة ال�صريعة اال�صلمية التي يدعي 

التنظيم انه يقوم بتطبيقها. 
العراق  كرد�صتان  يف  اال�صلمي  الدين  علماء  احتاد  رئي�ص  حتريك  خلل  من  ومدنيون  ايزيديون  نا�صطون  حاول  كما 
وجترمي  االجرامي  داع�ص  �صلوك  الدانة  االأزهر  قبل  من  فتوى  على  احل�صول  الكردي  �صعيد  ال�صيخ  اهلل  عبد  الدكتور 

وحترمي �صبي االأيزيديات، وهو ما  يرقى اىل م�صاف اعرتاف بالديانة االأيزيدية)4).
وكذلك وجه رئي�ص احتاد علماء الدين اال�صلمي يف كرد�صتان العراق الدكتور عبد اهلل ال�صيخ �صعيد الكردي �صوؤاال اخر 
اىل هيئة  دار االفتاء العام يف اململكة االردنية، ويف جل�صة ملجل�ص االفتاء والدرا�صات اال�صلمية قرر املجل�ص بتاريخ ٩-11-

2٠15 ان ما تقوم به داع�ص غري جائز ومناق�ص لل�صريعة اال�صلمية)5). وال يتجاوز هذا القرار ما تقدم من ما �صدر عن 
االزهر من قرار ادانة ل�صلوك داع�ص دون جتاوز ذلك للعرتاف باالأيزيدية كديانة حتظى بالقبول او االعرتاف من قبل 

املوؤ�ص�صة اال�صلمية ال�صنية. 
العليا يف النجف، فقد حترك ق�صم ن�صاء االقليات يف موؤ�ص�صة م�صارات، نحو النجف  ال�صيعية  اما عن املرجعية الدينية 
اال�صرف يف العراق، للح�صول على ادانات ل�صلوك داع�ص، واي�صا االعرتاف باالأيزيدية كديانة توحيدية، ومت احل�صول 
على فتوى �صفوية من قبل اآية اهلل ا�صحق الفيا�ص للعرتاف باالأيزيدية كدين توحيدي، وهو ما يت�صمن اول اعرتاف 
من مرجعية دينية ا�صلمية باالأيزيدية، وهناك حترك من الق�صم للح�صول على فتاوى االعرتاف من قبل املرجعيات 

الدينية ال�صنية داخل العراق)٦).

))(  سعد سلوم، االيزيديون يف العراق، الذاكرة، اهلوية، اإلبادة اجلماعية،  منشورات Un ponte per، العراق، 2016، 
ص31-32.

)2(  سعد سلوم، مائة وهم عن االقليات يف العراق، مؤسسة مسارات، بغداد، 5)20.
https://www.youtube.com/watch?v=cBap99InJKI : 3(  املقابلة متوفر على اليوتيوب على الرابط التالي(

)4(  مجهورية مصر العربية، وزارة العدل، دار االفتاء املصرية، مكتب املفيت، كتاب رقم 33 بتاريخ 8-))-5)20.
)5(  قرار رقم 9)2 )5/9)20( حول »حكم ما تفعله داعش من السيب( صادر عن  دار االفتاء العام يف اململكة االردنية اهلامشية 

بتاريخ 9-))-5)20.
)6(  مقابلة مع االمرية  امية بايزيد امساعيل، قسم نساء االقليات يف مؤسسة مسارات، بغداد، كانون االول، 5)20.



التحول الديني وأسلمة القاصرين األيزيديين
هناك  حاالت عديدة من  التحول الديني من االأيزيدية اىل اال�صلم ما بني الرجال والن�صاء من االأيزيديني، وال ميكن 
هذه  يقدرون  االأيزيديني  والنا�صطني  االأيزيدية  املنظمات  بع�ص  لكن  التحول،  هذا  حول  دقيقة  ارقام  على  احل�صول 
احلاالت باملئات يف �صفوف االأيزيديني. ويرتتب عليها اآثار قانونية الإن قانون االحوال ال�صخ�صية وال�صريعة اال�صلمية 
ميتد نطاقها لتحكم العلقة الزوجية على �صبيل املثال يف حالة ا�صلم احد الزوجني من حيث بقاء الزوجية من عدمه. 

وكذلك تطال اأثارها االوالد القا�صرين الذين ي�صلمون تبعا الإ�صلم احد الوالدين.
املتحول  للم�صلم يعر�ص  بالن�صبة  التحول للأيزيدية  اوال الن  اأيزيدي،  امل�صلم اىل  اأي حتول  العك�ص،   وال ميكن ت�صور 
للحكم بالردة، وهناك مفارقة عامة يف التحول الديني لل�صلم، الإن االأيزيدية ديانة غري تب�صريية ال تقبل حتوال من 
بقية االديان اليها، وتنطبق  هذه القاعدة على املندائية اي�صا، لذا فاإن من يتحول اىل اال�صلم �صوف يفقد قدرته على 
الرجوع مرة ثانية اىل ديانته اال�صلية، الن اجلماعة الدينية �صوف ترف�ص هذه العودة، وقد يعر�صه هذا للقتل داخل 
بحكم  )قبل حتوله لل�صلم) مرتدا  اال�صلي  لدينه  عند رجوعه  يعد  فاإنه   ثانية  الديني. من جهة  او�صاط جمتمعه 

ال�صريعة االأ�صلمية، الإنه ا�صبح م�صلما، ومن ثم ي�صبح يف ماأزق مركب. 
ومع ذلك، فاإن احلالة التي تثري اعرتا�ص االأيزيديني لدى حتول احد االأيزيديني اىل اال�صلم، تكمن يف حتول االطفال 
بعدم  االأيزيديون  يطالب  هنا  ومن  التحول،  هذا  يف  ارادة  لهم  تكن  مل  وهوالء  الزوجني،  احد  ا�صلم  عند  القا�صرين 

حتويلهم اىل اال�صلم، او منحهم حق االختيار.  

النتائج االجتماعية المرتبة على اسلمة القاصرين
امراأة من منطقة  القا�صرين، فقد تزوجت  بالن�صبة للطفال  التحول  النتائج املرتتبة على هذا  اأيزيدي  نا�صط  يروي 
بع�صيقة من رجل م�صلم، بعد ا�صت�صهاد زوجها االأيزيدي اثناء احلرب العراقية االيرانية يف ثمانينات القرن املا�صي، وقد 
حتولت لل�صلم، ونتج عن ذلك حتول اوالدها الثلثة اىل اال�صلم تبعا ال�صلم والدتهم،  وح�صب ال�صجل ال�صرعي لدى 

الوقف ال�صني باأ�صهار ا�صلمها، و�صل القرار اىل دائرة االحوال املدنية بتغيري الديانة يف �صجلتها، و�صجلت اوالدها.
وعند بلوغهم ال�صن القانونية حرموا من اختيار الرجوع اىل ديانتهم اال�صلية، لذا  تزوج االول من اإيزيدية دون ت�صجيل 
اما االخ  باإ�صم عمه،  ابنته  بت�صجيل  له، وقام  تبعا  اوالده كم�صلمني  املخت�صة خوفا من ت�صجيل  املحكمة  زواجه بعقد يف 
الثاين فلم يجد خيارا �صوى الهجرة اىل املانيا لكي ي�صتطيع الزواج من دون خيار ا�صلمة اطفاله، اما الثالث فيع�صق فتاة 

منذ اكرث من خم�ص �صنوات وال ي�صتطيع الزواج  منها، خوفاً من ان يزج هو وفتاته يف  مع�صلة ال خروج منها)1). 
وقد وثق النا�صط االأيزيدي ح�صام عبد اهلل ق�صة االبن االول لوؤي الذي تزوج من اأيزيدية، يقول ح�صام »تبداأ  املفارقات التي 
تنطوي عليها ق�صة لوؤي ال�صاب االأيزيدي ذي االعوام الثمانية والثلثني منذ العام 1٩٩4،  بزواج والدته االإيزيدية الديانة 

من �صابط يف اجلي�ص العراقي ال�صابق بعد ا�صت�صهاد زوجها االيزيدي االول عام 1٩8٦ خلل احلرب العراقية االيرانية.
 ومبوجب القانون، فاإن لوؤي واأخوته اأ�صبحوا م�صلمني بعد ان اعتنقت اأمهم الديانة اال�صلمية، فتقطعت روابط االأ�صرة 
وبقي لوؤي واخوته يف كنف جده يف منطقة ال�صيخان التي كانت وقتها حتت �صلطة احلكم الذاتي للكراد، فلم يقم احد 

مبمار�صة �صغوط قانونية من اجل تغيري بطاقته ال�صخ�صية، وحتويله اىل م�صلم.
 وبعد �صنوات تزوج لوؤي من ابنة عمه االأيزيدية، ولو مل تكن قريبة له ما كان باإمكانه ان يتزوج، الإن اأي عقد ر�صمي للزواج 
�صيثبت انه قد ا�صبح م�صلما يف �صجله الثبوتي، ومن ثم ال ميكنه الزواج من اأيزيدية، لذا مل يكن من خيار لديه �صوى 
الزواج خارج القانون وبدون عقد زواج ر�صمي، وبداأت التعقيدات االأخرى مع والدة ابنته االوىل عام 2٠٠٦، والتي اأطلق 
عليها ا�صم »ورود«، فلدى ذهابه اىل دائرة االحوال املدنية لت�صجيلها، اخربوه ان قيده ا�صبه باملرقن باإ�صعار، فهو مل يقم 

)1(  مقابلة مع عدي كروز، ناشط في  رابطة التآخي و التضامن األيزيدية، اربيل، كانون االول، 2015.
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بتحديثه منذ �صقوط النظام ال�صابق، فاأخربهم بالق�صة، فاأخربه املوظف امل�صوؤول انه ال بد من ت�صجيله كم�صلم  لتتمكن 
ابنته من احل�صول على بطاقة �صخ�صية.

ومبا اأن ت�صجيلها باأ�صمه �صوف يرتتب عليه ت�صجيلها كم�صلمة تلقائيا، لذا ا�صطر اىل اأن يتخلى قانونيا عن ابوته، ف�صجل 
ابنته باأ�صم عمه، وا�صبح الو�صع حمريا، اإذ ان ابنته ا�صبحت »ابنته بايولوجيا، وابنة عمه قانونا«. 

الدرا�صة ب�صبب م�صايقة االطفال لها، و�صخرية  التي مل تكمل عامها االول مبقاعد  املاأ�صاة اىل االبنة »ورود«  وانتقلت 
املجتمع بكونها غري م�صجلة باإ�صم ابيها احلقيقي . لوؤي اليوم يعد العدة للهجرة اىل خارج البلد، والإنه بل هوية فاإن 
اإذ ال ي�صتطيع ا�صت�صدار جواز �صفر، وبهذا لي�ص امامه �صوى طرق الهجرة غري االآمنة،  �صوف  معاناته مل تنتهي بعد، 
ينتظره موج البحر لكي يتخل�ص من ماأزقه القانوين، م�صطحبا زوجته، و ابنة عمه، »ورود« لكي ي�صتطيع ا�صتعادتها 

كاأبنة، وان ي�صتطيع احلفاظ على دينه اال�صلي دومنا م�صا�ص«)1)
وتروي املحامية االأيزيدية »عالية بايزيد ا�صماعيل«، واملتخ�ص�صة بق�صايا االحوال ال�صخ�صية يف املو�صل، خربتها يف هذا 
املجال، اذ تقول »كان من الطبيعي ان يلجاأ يل العديد من غري امل�صلمني يف ق�صايا التحول الديني، ومن الذين يريدون ان 
ي�صتخدموا خيارهم يف اختيار الدين اال�صلي عند بلوغهم ال�صن القانونية 18 �صنة، وكانت امل�صكلة اال�صا�صية تتعلق باحلق 
يف ا�صتخدام هذا احلق، اذ ان جمرد مرور �صن البلوغ القانونية دون ا�صتخدامه، ولو بتجاوز ذلك بيوم واحد فقط ودخول 
ال�صخ�ص �صن 1٩ عاما، فاإن حقه ي�صقط، النه وفق القانون يعد مرتاخيا عن ا�صتخدامه، يف حني ان كثريا من النا�ص 
يجهلون انهم ا�صل ميلكونه، او ي�صعرون باحلرج من معرفة االأيزيديني االأخرين انهم ا�صبحوا م�صلمني. اال ان هذا 
احلق نف�صه قد �صلب من النا�ص يف اوا�صط الت�صعينيات، وكانت اأخر دعوى ق�صائية اقمتها ل�صالح احد االأيزيديني الذين 
ا�صلمت امه وتزوجت من رجل م�صلم و�صجل هو واخوانه الق�صر م�صلمي الديانة، فلجاأ يل الإ�صتخدام خياره القانوين، 
برد حمكمة  تفاجاأت  لكن  اخليار،  ا�صقاط  مدة  وقطع  الدعوى  باجراءات  وبا�صرت  للتو،  �صنة   18 �صن  بلغ  قد  كان  فقد 
البداءة عري�صة الدعوى، فطعنت بالقرار لدى حمكمة التمييز الذي �صادق على القرار املحكمة حتى علمت باأن افراد 

االقليات امل�صلمة مل يعودوا ميلكون هذا احلق، وان قرارا من جمل�ص قيادة الثورة �صدر بتجريدهم من هذا احلق«)2)
وح�صب النا�صط االأيزيدي »ح�صو هورمي« رئي�ص موؤ�ص�صة االأيزيديني يف هولندا، يوجد ما يقرب من 1٠٠ ملف الأ�صخا�ص 
احد  قيام  نتيجة  كم�صلمني  الر�صمية  الوثائق  يف  ت�صجيلهم  مت  اأو  ديانتهم،  تغيري  على  اجربوا  االأيزيدية  الديانة  من 
وتنقطع  اطفالهن  معهن  ي�صطحنب  اال�صلم  اىل  االأيزيديات  الن�صاء  بع�ص  حتول  ولدى  االإ�صلم،  باعتناق  الوالدين 
اخبارهم عن جمتمعهم اال�صلي،  وي�صرب هورمي العديد من االمثلة عن ن�صاء من منطقة بع�صيقة. كما ي�صرب هورمي 

امثلة عديدة عن الع�صرات ممن ا�صلموا ومت ت�صجيل ا�صماء اطفالهم كم�صلمني من بع�صيقة و�صنجار واملو�صل))). 

أسباب التحول الى االسالم في المجتمع األيزيدي
املراأة  تعتنق  حينما  عاطفيا  التحول  �صبب  يكون  فقد  االأيزيدية،  �صفوف  يف  اال�صلم  اىل  للتحول  عديدة  ا�صباب  هناك 
ارتباطهن  ب�صبب  ا�صلمهن  وي�صهرن  قا�صرات  منهن  وق�صم  م�صلم،  رجل  من   زواجها  قبل  او  بعد  اال�صلم  االأيزيدية 
بعلقات عاطفية مع �صباب م�صلمني، ويف كثري من هذه احلاالت تهرب القا�صرة مع ال�صاب امل�صلم لغر�ص الزواج. ولدى 

املحامية  االأيزيدية »عالية بايزيد ا�صماعيل« ملحظتان حول هذه احلاالت : 
ان الفتاة االأيزيدية القا�صر مل تخرت التحول اىل اال�صلم، اال ب�صبب ارتباطها عاطفيا ب�صاب م�صلم وترغب يف الزواج . 1

منه، واذا كانت الفتاة القا�صر متنع من العديد من املعاملت واتخاذ القرارات لكونها ال متلك االرادة الكاملة قانونا، 
لعدم متتعها بالوعي اللزم او ال�صعور بامل�صوؤولية، فما بالك بقرار م�صريي مثل التحول من دين اىل اأخر. 

))(  مقابلة مع حسام عبد اهلل مدير املنظمة األيزيدية للتوثيق، اربيل، كانون االول 5)20.
)2(  مقابلة مع احملامية عالية بايزيد امساعيل، املانيا، كانون االول، 5)20.

)3(  مراسالت مع حسو هورمي، رئيس مؤسسة األيزيديني يف هولندا، تشرين الثاني، 5)20. مت التحفظ على امساء النساء إلسباب واضحة.
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ان عقود الزواج للقا�صرات عموما ال تتم اال مبوافقة وح�صور ويل اهلها، ولكن اال�صتثناء هنا اذا كانت الفتاة القا�صر . 2
اأيزيدية وزوجها م�صلم، اذ ي�صرتط عليها القانون ا�صهار ا�صلمها  اوال، اما عن �صرط موافقة الويل وح�صوره عقد 
الزواج لدى املحكمة، فل يعتد به وال يعترب �صرطا ا�صا�صيا لعقد زواجها، الإن القا�صي الذي ا�صهر ا�صلمها والذي 
اهلها  وبحق  الفتاة  بحق  اجحافا  االأيزيدية  املحامية  نظر  ذلك يف  .ويعد  امرها  هو ويل  �صي�صبح  زواجها،  �صيعقد 
ي�صر  نحو  على  االأ�صلمية  ال�صريعة  حتكيم  ل�صالح  االأيزيدي  الديني  للمعتقد  وا�صح  انتهاك  ذلك  ويف  وعائلتها، 
بحقوق الفتاة االأيزيدية القا�صر، وي�صري هذا اي�صا على الفتاة القا�صر من االقليات الدينية غري امل�صلمة االخرى: 

امل�صيحية واملندائية اي�صا)1). 
وقد اأكد نا�صط ايزيدي ان كثريا من هذه احلاالت التي يتم فيها الزواج من  فتيات ايزيديات قا�صرات، تعد -من وجهة 
يتمكن  وال  امل�صلمة،  العربية  و  الكردية  الع�صائر  افراد  بع�ص  ميار�صها  خطف  حاالت  مبثابة  االأيزيدي-  املجتمع  نظر 
ذويهن من اإ�صتعادتهن، ب�صبب دخولهن اال�صلم، وحينئذ حتى لو كانت الفتاة قا�صرة ي�صبح القا�صي مبثابة وليها فيقوم 

بتزويجها،  ف�صل عن ان �صن البلوغ يف ال�صريعة اال�صلمية هو 15 �صنة، اأي دون �صن البلوغ املقررة قانونا 18 �صنة)2).  
م�صلمني  قبل  من  واغت�صاب  خطف  »عمليات  بكونها  العمليات  هذه  مثل  هورمي«  »ح�صو  االأيزيدي  النا�صط  وي�صف 
الإيزيدات ثم تزويجهن منهم و اإ�صهار اإ�صلمهن، و ا�صبح دور القانون مبثابة حماية املغت�صب، وانتهكت حقوق القا�صرة 
الرغم من كل  املدنية  كم�صلمة خلل فرتة وجيزة، على  لها بطاقة االحوال  اذ ت�صرف  ب�صرعة،  ا�صلمتها  التي يجري 
االجراءات املعقدة التي يواجهها املواطنون يف مثل هذه احلاالت لو مل ترتبط بالتحول اىل اال�صلم«. ويروي هورمي 
ق�صة الطفلة االأيزيدية »�صيمون دواود ا�صماعيل« التي تعد من ا�صهر الق�ص�ص يف هذا ال�صياق، والتي قام فيها –ح�صب 
هورمي- �صخ�ص م�صلم هو »ح�صن ن�صراهلل« بخطف �صيمون البالغة من العمر 11 عاماً  بتاريخ ٠٩ – ٠1- )2٠1 من امام 
دارها يف جممع �صيخكا التابع لناحية القو�ص �صمال املو�صل. وقد اأثار احلادث غ�صب املجتمع االأيزيدي واعرت�ص رجال 
الدين وامل�صوؤولني االيزيديني، و�صدر بيان عن املجل�ص الروحاين وامري االأيزيديني يف العامل »حت�صني بك« دعا �صلطات 
اقليم كورد�صتان العراق اىل »حما�صبة خمتطف الفتاة وعدم التهاون معه وتطبيق القانون عليه«. ولكن مل يرتتب على 

كل ذلك عودتها ملجتمعها االأيزيدي الذي فقد فتاة �صغرية للأبد))).

))(  مقابلة مع احملامية عالية بايزيد امساعيل، املانيا، كانون االول، 5)20.
)2(  مقابلة مع عدي كروز، ناشط يف  رابطة التآخي و التضامن األيزيدية، اربيل، كانون االول، 5)20.

)3(  مراسالت مع حسو هورمي، رئيس مؤسسة األيزيديني يف هولندا، تشرين الثاني، 5)20. 
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حوار مع شيروان آل اسماعيل
مدير عام أوقاف األيزيدييين في ديوان 
اوقاف المسيحيين واأليزيديين والصابئة 

المندائيين

ما هي اهم مهام مديرية اوقاف األيزيديني يف ديوان اوقاف الديانات الثالث؟  •

درجاتهم  بكافة  االأيزيديني  الدين  رجال  و�صوؤون  احتياجات  مبتابعة  تنح�صر  االأيزيدية   االوقاف  ديوان  مهام  اهم 
ومراتبهم، واملهام االخرى تتعلق باملزارات واملعابد واملراقد االأيزيدية من :  �صيانتها  وترميمها و واإعادة تاأهيلها وتاأثيثها 
وجتهيزها مبا حتتاج اليه، وان�صاء وبناء قاعات خم�ص�صة الغرا�ص التجمعات الدينية والثقافية واالجتماعية كاإقامة 
الفعاليات، وهذه  الع�صائر وغريها من  او جتمعات  الندوات  او  املحا�صرات  القاء  او  الدين  اجتماعات رجال  او  التعازي 
العامة ال�صتح�صال  البلدية  واذا تطلب االمر مفاحتة دوائر  ا�صغالها اي مبالغ مالية،  القاعات ت�صتخدم جمانا مقابل 
االرا�صي الن�صاء القاعات عليها و املدار�ص الدينية عليها وت�صجيلها با�صم الوقف، ومفاحتة دوائر الكهرباء لغر�ص مد 
وجتهيز املزارات التي تفتقر خلدمة الكهرباء الوطنية اىل ان يتم جتهيز معظم املزارات بهذه اخلدمة، وجتهيز املعابد 
باملولدات الكهربائية ومادة الكاز ومفاحتة اجلهات املعينة لغر�ص تزويدهم بهذة املادة وفقا لل�صعر الر�صمي، ومفاحتة 
اجلهات املخت�صة لتعبيد ومد الطرق املو�صلة اىل املعابد واملزارات، ويف هذا ال�صياق مت ان�صاء عدد من طرق املوا�صلت 

لهذه املعابد واملزارات. 
قيامنا  املدر�صية، ف�صل عن  بامل�صتلزمات  االأيزيدية  الديانة  مادة  فيها  تدر�ص  التي  الدينية  املدار�ص  بتجهيز  نقوم  كما 

بت�صديق عقود الزواج وا�صدار كتب تاأييد للأيزيدييني اىل املحاكم املخت�صة عند احلاجة.

ما هي هذه املدراس الدينية األيزيدية اخلاصة، وكيف تقومون بتقديم الدعم هلا؟  •

املدار�ص الدينية لليزيديني  هي مثل مدار�ص التعليم الديني للم�صيحيني، تقام يف ف�صل ال�صيف واثناء متتع الطلب 
بعطلتهم ال�صيفية، ويتلقى  االطفال بني ٦ اىل 1٠�صنوات تعليما دينيا ايزيديا باالقوال واالدعية االيزيدية ومعتقدات 
الدين اال�صا�صية، ويتعرفون على االعياد واملزارات املهمة للأيزيديني. يلتزم االطفال باللبا�ص االبي�ص الذي ميثل الزي 

االيزيدي التقليدي، ويقوم بالتعليم متطوعون من رجال الدين، وال �صيما من طبقة القوالني. 
من اهمها  مدر�صة بحزاين الدينية  يف مزار بري بوب، ومدر�صة بع�صيقة الدينية يف مزار �صيخ حممد،  يواظب الطلب 
على ح�صور الدرو�ص فيها ليومني يف اال�صبوع وملدة �صهرين. بعد اجتياح داع�ص لبع�صيقة وبحزاين انتهى امر املدر�صتني،  
وتوجد مدر�صة اخرى هي مدر�صة ختارة الدينية يف مزار حاجي فري�ص.  وبعد ازمة النزوح الهائلة كر�صت مدر�صة دينية 
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يف جممع الن�صرية  لتدري�ص اطفال النازحني االيزيديني واهايل املنطقة القريبة. كانت املديرية تقوم بدعم هذه املدار�ص 
باثاث كامل وقرطا�صية.  وهذه االخرية يتم دعمها من قبل مديرية االأيزيديني يف ديوان اوقاف الديانات الثلث لغر�ص 
�صراء ملب�ص خا�صة )الزي االأيزيدي  وجتهيزهم بالنفط االبي�ص الإغرا�ص التدفئة، اذ تفتح املدر�صة ابوابها يف ال�صتاء 

لعدم وجود مدار�ص الغلب االطفال بعد تركوا الدرا�صة يف مناطقهم .

ما العالقة ما بني مديرية األيزيدية يف ديوان االوقاف التابع للحكومة االحتادية، ومديرية االيزيديني   •
يف وزارة االوقاف يف حكومة اقليم كردستان؟ وما حدود عمل كل منهما يف مناطق انتشار األيزيديني؟

ال توجد علقة مبا�صرة، مديرية االيزيديني  تابعة لوزارة االوقاف يف حكومة اقليم كرد�صتان تعمل �صمن حدود االقليم 
وتدخل �صمن ميزانية االقليم، وال اعتقد انها قامت بعمليات ترميم و�صيانة للمزارات واملراقد لعدم تخ�صي�ص ميزانية 
لها من قبل حكومة االقليم للقيام بهذه االعمال،  اما مديرية االأيزيدية يف ديوان اوقاف  الديانات الثلث يف بغداد 
فهي تابعة ملجل�ص الوزراء العراقي، وتكون �صلحياتها و�صلطتها واعمالها �صمن مناطق نفوذ احلكومة االحتادية، مبا 
ومزاراتهم   االأيزيديني  انت�صار  مناطق  اكرث  فاإن  لذا  �صنجار.  ق�صاء  مثل  نينوى  حمافظة  يف  االأيزيديني  مناطق  فيها 
ومراقدهم ومعابدهم  تقع �صمن حدود احلكومة االحتادية، بن�صبة 85%،  وت�صملها اعمال مديريتنا، اما بقية مناطق 

االأيزيديني فتقع �صمن حدود اقليم كرد�صتان-العراق مثل  مناطق �صاريا  وخانكي وناحية باعذرا. 

هل تنال املعابد واملزارات األيزيدية االهتمام الكايف من قبل احلكومةاالحتادية من خالل التخصيصات   •
املالية وغريها من أوجه الدعم املختلفة؟

اوقاف  املزارات وجميع م�صاريع  الواقع هناك ميزانية خم�ص�صة تعك�ص االهتمام من قبل احلكومة االحتادية بهذه  يف 
االأيزيديني، لكن ميزانية الديوان  تتاأثر بحجم ومقدار امليزانية العامة للدولة، وهي تختلف من �صنة اىل اخرى، ففي 
اما يف  االعمال،   بالكثري من  القيام  املديرية  من خللها  ا�صتطاعت  كانت هناك تخ�صي�صات جيدة  ال�صابقة  ال�صنوات 
ال�صنتيني االخريتني فقد تراجع حجم التخ�صي�صات، ولو ا�صتطعت تقدير هذه التخ�صي�صات يف �صوء طموح مديرية 

اأوقاف االأيزيدين، لقلت انها  دون  م�صتوى الطموح باملقارنة مع حجم  خطط املديرية. 

املسلمة يف  الدينية لالغلبية  النخب  العالقات مع  وترسيخ  االديان  ما دوركم يف جمال احلوار بني   •
العراق؟ 

نقوم بزيارات دورية لرجال الدين امل�صلمني من خمتلف املراجع الدينية ال�صيعية وال�صنية، ون�صارك يف الفعاليات الدينية 
التي يتم دعوة املديرية اليها، ونقوم باإ�صدار بيانات خمتلفة يف املنا�صبات الدينية،  واذا كان من مهام الوقف دعم بع�ص 
من التجمعات او الندوات الثقافية والدينية التي يقيمها افراد او رجال دين  للتعريف باالأيزيدية او تر�صيخ التعاي�ص، 

فاإنها تقوم بدور يعزز احلوار مع ممثلي املكونات الدينية االخرى.   

يف ضوء الصور النمطية عن األيزيديني، واجلهل التام بعقائدهم الدينية، ما  دور االوقاف يف التعريف   •
بالديانة األيزيدية؟ 

تعد  التي  الف�صائيات  او  ال�صحافة  واللقاءات االعلمية مع  اللقاءات واالجتماعات،  العديد من  املديرية يف  م�صاهمات 
بالديانة  بالتعريف  الذي يقوم  املوقع االلكرتوين للديوان  بالديانة االيزيدية، كذلك ميكن مراجعة  فر�صة للتعريف 
االأيزيدية ب�صكل عام، كذلك تقوم املديرية باأ�صدار كتب ومن�صورات عن االأيزيدية، اذ تقوم املديرية �صمن اهدافها بدعم 
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معار�ص  يف  املطبوعات  بهذه  امل�صاركة  وتتم  الديوان،  نفقة  على  واملوؤلفات  الكتب  لطبع  االأيزيديني،  والباحثني  الكتاب 
الكتب ، حيث يتم عر�ص كافة اال�صدارات اخلا�صة بالديوان والتي تخ�ص االيزيديني، وكذلك من خلل التقومي ال�صنوي 
بالتاريخ  اذ ن�صدر تقوميا �صنويا  الر�صمية  يف بغداد واالقليم.   الذي يوزع على اجلهات  االأيزيدية  للعياد واملنا�صبات 

ال�صرقي املعتمد للديانة االيزيدية يف كل عام من �صهر ني�صان ال�صرقي ويوزع  لغر�ص التعريف مبنا�صباتنا الدينية. 
الدبلوما�صية  البعثات  ابواب  املديرية لطرق  ،  حتركت  بتاريخ )/2٠14/8  داع�ص   �صنجار من قبل  كارثة احتلل  وبعد 
وق�صية  اجلماعية،  االبادة  ق�صية  ملتابعة  املتحدة  واالمم  امل�صرتكة  العمليات  قيادة  عن  ف�صل  العراق،  يف  وال�صفارات 

املخطوفات االأيزيديات يف يد داع�ص. 

كيف يتم ضمان ممارسة الشعائر األيزيدية، وهل تتم ممارستها يف اماكن خاصة ام ميكن ممارستها   •
يف كل مكان؟

يف الواقع تتم ممار�صة  �صعائرنا الدينية  يف معبد الل�ص وبع�ص االماكن الدينية اخلا�صة االخرى كاملزارات االأيزيدية ، 
ومتار�ص بكل اأمان وحرية ، فهي تقع �صمن مناطق انت�صار االأيزيديني، لكن ال ميكن �صمان حرية ممار�صتها لو كانت هذه 
ال�صعائر متار�ص يف غري هذه املناطق. على الرغم من ان �صلة االأيزيديني ال حتتاج اىل موقع خا�ص ملمار�صتها جماعيا، بل 

يكتفي امل�صلي بالتوجه اىل ال�صم�ص والدعاء اىل اهلل، يف �صوء ان اهم �صلوات االأيزيديني : �صلة ال�صروق و�صلة الغروب.

كيف ميكن تعزيز حرية املعتقد لأليزيدين على مستوى احلكومة االحتادية؟  •

نقطة البداية من وجهة نظري تتمثل بتبني �صيا�صات تت�صدى لكل متييز �صد االأيزيديني على ا�صا�ص ديني،  ان تر�صني 
مكانة االأيزيدية كدين معرتف به، ال يتم مبجرد ذكره يف الد�صتور، بل من خلل تعزيز االح�صا�ص بال�صعور بامل�صاواة بني 
امل�صلمني وبقية االقليات الدينية غري امل�صلمة مثل االأيزيديني، وهو ما �صيعزز مكانة الديانة االأيزيدية باحلفاظ على  
كرامة  معتنيقها وحقوق االفراد، كذلك هناك نقطة جديرة بالذكر تتعلق بو�صع احلكومة االحتادية اماكن االأيزيديني 
اما على  اولويات اهتمامها حيث اغلب مناطق االيزيديني ت�صهد اهماال وا�صحا و�صعفا يف م�صتوى اخلدمات.  �صمن  
الديانة  حقيقة  لن�صر  ر�صمية  ارادة  هناك  تكون  ان  دون  تنجح  ان  ميكن  ال  جهودنا  فاإن  باالأيزيدية،  التعريف  م�صتوى 
االيزيدية عرب املناهج الرتبوية، وهذا امر ايجابي يرتك اأثره لي�ص على االيزيديني فح�صب، بل يرتك اأثره على م�صتقبل 
التعاي�ص ال�صلمي  بني املكونات العراقية املختلفة، وتعزيز ثقافة قبول االأخر وال�صعور اجلماعي بالوالء للوطن الواحد 

الذي يت�صاوى فيه اجلميع . 
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انتهاكات حرية الدين

 أو المعتقد للمسيحيين

االعرتاف الر�صمي )القانوين): يعد امل�صيحيون ذكر ا�صم ديانتهم يف الد�صتور العراقي للعام 2٠٠5 املادة )2-2) اعرتافا 
ر�صميا بهم على م�صتوى الد�صتور، كما  يذكر نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية )الطوائف الدينية املعرتف بها 

ر�صميا يف العراق رقم 2) ل�صنة 1٩81). 14 طائفة م�صيحية يعدها من الطوائف املعرتف بها ر�صميا يف العراق.
 ف�صل عن متثيلهم يف ديوان اوقاف الديانات الثلث التابع ملجل�ص الوزراء يف احلكومة االحتادية والذي يحمل ت�صمية 
اأوقاف امل�صيحيني واالأيزيديني وال�صابئة املندائيني، واعطاء اولوية لت�صمية امل�صيحيني يف ا�صم الديوان داللة على كونهم 
اجلماعة الدينية االكرب عددا بعد االغلبية امل�صلمة، كما ان هناك مدير عام ل�صوؤون امل�صيحيني  يف وزارة االوقاف وال�صوؤون 
الدينية يف حكومة اإقليم كرد�صتان العراق، ون�ص قانون رقم 4 حلماية املكونات يف اقليم كرد�صتان العراق ل�صنة 2٠15 على 

االعرتاف بامل�صيحية يف مادته االوىل فقرة 2 كاأحدى املجموعات الدينية يف اقيم كرد�صتان)1). 
تاأ�ص�ص ديوان اوقاف امل�صيحيني واالأيزيديني وال�صابئة املندائيني  ح�صبما يقول  رئي�ص ديوان اوقاف امل�صيحني واالأيزيديني 
وال�صابئة املندائيني اال�صبق »عبد اهلل النوفلي«  بعد عملية التغيري )2٠٠ يف زمن جمل�ص احلكم العراقي، وملا ف�صل االأخري 
يف حتديد من يكون وزيرا للأوقاف، ب�صبب اخللف حول �صوؤال من اأي مذهب ا�صلمي �صيكون؟ جرى التو�صل اإىل حل 
اإلغاء الوزارة، وتاأ�صي�ص ثلثة دواوين ح�صب املذاهب الفقهية، ديوان الوقف ال�صيعي وديوان الوقف ال�صني،  بديل وهو 
وديوان لغري امل�صلمني، اطلق عليه ت�صمية »ديوان اأوقاف امل�صيحيني والديانات االأخرى« . وعلى الرغم من اأن القانون مل 
ي�صرتط اأن يكون رئي�ص الديوان م�صيحيا، لكن قانون جمل�ص احلكم حدد اأن يكون النائب من طائفة امل�صرق االآ�صورية، 
واإن كان هذا االأمر قد تغري الحقا، ون�ص القانون اجلديد للديوان على عدم حتديد اأي انتماء ديني اأو كن�صي م�صبق. اأما 
الرئي�ص فغري حمدد، برغم اأن رئي�ص الديوان االأول كان م�صيحيا وكذلك رئي�صه الثاين. وهناك مديرون عامون الأوقاف 

االأديان كل منهم يتبع ديانة من الديانات الثلث)2). 
واذا كان قانون اأوقاف امل�صيحيني واالأيزيديني وال�صابئة املندائيني للعام 2٠12 مل يورد حتديدا لرئي�ص الديوان، فاإنه اأ�صار اإىل 
جمرد اقرتاح ا�صمه من جمل�ص الوزراء بعد تر�صيحه من مرجعيات االأديان الثلثة. وحدد »للديوان وكيلن كل منهما بدرجة 
وكيل وزير، اأحدهما لل�صوؤون الدينية والثقافية، واالآخر لل�صوؤون االإدارية واملالية، على اأن يراعى التوازن بني املكونات الدينية 

))(  فقرة 2 من املادة ) من قانون رقم 4 حلماية املكونات يف اقليم كردستان العراق لسنة 5)20. 
)2(  مراسالت مع رئيس ديوان اوقاف املسيحني واأليزيديني والصابئة املندائيني االسبق عبد اهلل النوفلي )مقيم حاليا يف اسرتاليا(. 

كانون االول 5)20.
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يف الديوان«)1). وبح�صب »النوفلي« فاإنه باعرتاف منظمات اأجنبية واأوروبية، التوجد دولة اإ�صلمية يف ال�صرق االأو�صط تخ�ص�ص 
لغري امل�صلمني، مثلما يخ�ص�ص يف العراق. فالدولة بح�صب راأيه ال حتدد االأوقاف برقم حمدد للميزانية، اإذ يقع على االأوقاف 

التخطيط بعد تقدمي الطوائف الحتياجاتهم، فرتفع بعد حتويلها اإىل م�صاريع ليتم تقدميها لوزارة التخطيط)2).

))(  قانون أوقاف املسيحيني واأليزديني والصابئة املندائيني رقـــــم )58( لــسـنة 2)20
)2(  مراسالت مع رئيس ديوان اوقاف املسيحني واأليزيديني والصابئة املندائيني االسبق عبد اهلل النوفلي )مقيم حاليا يف اسرتاليا(. 

كانون االول 5)20.



طبيعة العالقة بين الدين والدولة 
وتأثيرها على الحقوق الدينية للمسيحيين 

يرى نا�صطون م�صيحيون ان الن�ص على كون اال�صلم دين الدولة الر�صمي يف الد�صتور ي�صكل قيدا على حرية املعتقد 
للقليات الدينية ومن �صمنها امل�صيحيون، وي�صبح الدين الر�صمي هو امل�صدر اال�صا�صي للقوانني التي ي�صمل تطبيقها 
اتباع الديانات االخرى دون ايلء اعتبار اذا كانت تتوافق مع �صرائعهم الدينية اأم ال، وب�صكل اكرث حتديدا  فاإن الن�ص 
على دين ر�صمي للدولة هو اال�صلم، يجعل من حدود احلرية الدينية منح�صرا يف »حرية عبادة ووممار�صة ال�صعائر فقط 
» ح�صبما يقول وليم وردا رئي�ص حتالف االقليات العراقية، وي�صيف »هناك اختلف  بني حرية املعتقد واحلرية الدينية، 
فحرية املعتقد يق�صد بها ان يعتنق االن�صان الدين اأو املعتقد الذي يرغبه او يريده، وان يكون حرا يف ممار�صة �صعائره يف 
ال�صر اأو العلن، كما انه حر يف ان ال يعتنق اأي دين ، كما ال يجوز ان يجرب على ممار�صة �صعائر وطقو�ص خمالفة لدينه او 
اميانه . اما احلرية الدينية، فهي حمددة ح�صريا يف حرية الدين وحرية االختيار للدين، وبهذا اي�صا ميكن ت�صميتها 
حرية ال�صمري. ويف العراق يجرد الفرد من حرية اختيار الدين، احلرية  الدينية يف العراق هي طريق ذو اجتاه واحد  

يو�صع يف خدمة الدين الر�صمي »اال�صلم« وهناك م�صادرة وا�صحة حلرية ال�صمري، ال �صيما حرية الفكر«)1).
ان وجود مواد د�صتورية مقيدة للقوانني، ترتكز على ال�صريعة االأ�صلمية يوؤثر على احلرية الدينية الفراد االقليات الدينية، 
وعلى حرية املعتقد للم�صيحيني، وتتجلى يف بع�ص القوانني واملواد، فمثل احكام قانون االحوال ال�صخ�صية ذي العدد 188 
ل�صنة 1٩5٩ املعدل، فان  املادة الثانية منه ي�صري اىل �صريان اأحكام القانون على العراقيني كافة اال من ا�صتثني منهم بقانون 
خا�ص، وحيث ان غري امل�صلمني يف العراق ال ميلكون قانونا خا�صا ينظم احوالهم ال�صخ�صية، لذا عمليا فاأن ن�صو�ص هذا 
القانون ت�صري عليهم يف جميع االحكام التي تخ�ص االأهلية والزواج واالنحلل والن�صوز وبيت الزوجية وبيت الطاعة والنفقة 
وح�صانة الطفل والت�صرف بالو�صية واأحكام املرياث . يف الوقت الذي تختلف على �صبيل املثال ولي�ص احل�صر اأحكام الو�صية 
يف القوانني الكن�صية للم�صيحيني عن مثيلتها يف قانون االحوال ال�صخ�صية النافذ ، وكذلك فيما يتعلق باحكام املرياث 
وطريقة تق�صيم االرث  وانتقال اأموال الرتكة ، ح�صب اأحكام ال�صريعة اال�صلمية . واي�صا م�صاألة ان يرث امل�صلم لغري امل�صلم 
وعدم جواز العك�ص، االمر الذي يعد خمالفا للد�صتور واأحكام املادة 14 التي توؤكد م�صاواة العراقيني امام القانون دون متييز 

ب�صبب اجلن�ص اأو العرق اأو القومية اأو االأ�صل واللون اأو الدين اأو املذهب اأو املعتقد اأو الراأي)2). 

االعتراف على المستوى االجتماعي: 
ت�صمية  يرف�ص  امل�صيحي  اخلطاب  اأخذ  امل�صيحيني،  وممتلكات  بيوت  على  داع�ص  مقاتلوا  خطه  الذي  »نون«  حرف  بعد 
امل�صيحيني بـ«الن�صارى«، وهي ت�صمية يعدها امل�صيحيون منطوية على  متييز، ب�صبب اقرتان ت�صمية »ن�صارى« يف خطب 
»الن�صراين«  اأ�صبح  ثم  ومن  ذمة«.  »اأهل  بو�صفهم  متاما  �صلبية  ب�صحنة  املتطرفة  االإ�صلمية  اجلماعات  ومن�صورات 
اإن�صانا من درجة اأدنى، تفر�ص عليه اجلزية يف املناطق التي ت�صيطر عليها اجلماعات االإ�صلمية امل�صلحة، كل ذلك جعل 
لكونهم غري  اأدنى  بدرجة  اأي و�صف يختزلهم  االبتعاد عن  ويحاولون  الت�صمية،  تدريجيا من هذه  ينفرون  امل�صيحيني 

م�صلمني، ويعر�صهم للتجريح واالإ�صاءة))). 

))(  مقابلة مع رئيس حتالف االقليات العراقية وليم وردا، بغداد، كانون االول 5)20.
)2(  مقابلة مع وليم وردا رئيس حتالف االقليات العراقية وليم وردا، بغداد، كانون االول 5)20.

املصدر نفسه.
)3(  سعد سلوم، هل املسيحيون نصارى، صحيفة املدى، بغداد، العدد 3038 لسنة 4)20.
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االعرتاف االجتماعي والتمييز: ي�صكو امل�صيحيون من ا�صكال معينة من التمييز على م�صتوى اجتماعي، ومنها ما يرقى 
اىل متييز �صامت، اأي غري مقرتن بو�صائل �صغط مبا�صرة ووا�صحة، لذا جتد الن�صاء امل�صيحيات يلب�صن احلجاب ب�صبب 
�صغوط اجتماعية اأو خوفا من خمالفة الثقافة ال�صائدة، وعلى الرغم من عدم وجود  قيود ر�صمية على  االطفال امل�صيحيني 
الت�صدد  فاأنه يف ظل تنامي  املدار�ص احلكومية، لكن وح�صب ما يلحظ »وليم ورد«  الدينية يف  يف ممار�صة معتقداتهم 
اال�صلمي وما يقرتن به من تع�صب ديني، ووجود تيارات احزاب ا�صلمية متنفذة، فاإن  هناك �صغوطات  وممار�صات 

متييزية على االطفال والطلبة امل�صيحيني من قبل بع�ص ادارات املدار�ص او التدري�صيني، من ا�صكالها: 
• ا�صماعهم كلم  مي�ص اميانهم الديني ومعتقداتهم•
• ال�صغط على البنات ب�صكل مبا�صر او غري مبا�صر يف لب�ص احلجاب اأو فر�ص زي عليهم ال يتنا�صب وثقافاتهم واخلقهم•
• فر�صت بع�ص ادارات املدار�ص  اأو بع�ص التدري�صيني على الطلبة امل�صيحيني ح�صور در�ص الدين اال�صلمي)1). •

وب�صبب تخوف بع�ص الطلبة امل�صيحيني  من مواجهة هذه ال�صغوط وما يرتتب عليها من نتائج فاإنهم يقومون مب�صايرة  
اجلو الثقايف ال�صائد يف بيئتهم او مدر�صتهم ، لذلك  ت�صطر الن�صاء والطالبات امل�صيحيات اىل لب�ص احلجاب يف كثري من 

االحيان، كما ال تتوفر اية �صمانات حلماية حرية املعتقد للأطفال يف املدار�ص)2) . 
االعرتاف االجتماعي وال�صور النمطية: يتطلب االعرتاف على امل�صتوى االجتماعي مبا يعزز القبول ال�صعبي  ال�صروع 
ال�صور  وا�صتمرار  الدينية  االقليات  وبقية  بامل�صيحيني  فاجلهل  اخلاطئة،  واالأفكار  امل�صبقة  االأحكام  من  طبقات  باإزالة 

النمطية وت�صويه االآخر ي�صتعمل مربرا للتمييز �صدهم وا�صتهدافهم وانتهاك حقوقهم، و�صلبهم اإن�صانيتهم.
وتتمحور  جمموعة من االأ�صاطري واالأوهام عن امل�صيحيني حول طبيعة معتقداتهم الدينية ومكانة التوحيد يف اللهوت 
امل�صيحي، وتن�صج اأوهام حول طبيعة علقتهم بالغرب امل�صيحي. ويف الواقع ال ميكن اخت�صار نظام االعرتاف بامل�صتوى 
الر�صمي القانوين يف الد�صتور او الت�صريعات او مب�صتواه ال�صيا�صي من خلل منح كوتا يف الربملان، اإذ يتطلب االعرتاف 
لكي يوؤكد امل�صاواة وانعدام التمييز على امل�صتوى االجتماعي االو�صع ت�صحيح ال�صورة النمطية وامل�صوهة عن امل�صيحيني 

وبقية االأقليات الدينية.
وتبدو خطورة النتائج املرتتبة على بع�ص هذه ال�صور النمطية  من ربطها مبا يحدث من حتوالت �صيا�صية يف البلد، 
مثل حماولة حتميل م�صيحيي العراق جزءا من م�صوؤولية االحتلل االأمريكي، ا�صتهدافهم كونهم يعتنقون دين املحتل، 
وذلك من دون النظر اإىل طبيعة االختلفات بني امل�صيحية ال�صرقية والغربية، والتوظيف ال�صيا�صي للديني يف ال�صراع 

بني الغرب وال�صرق))).
 وبغية اإزالة هذه ال�صور النمطية ال بد من حراك ثقايف وا�صع لت�صحيح هذه ال�صور، فتح�صني التمثيل وامل�صاركة ال�صيا�صية 
لي�ص كافيا من دون العمل على اإزالة االأفكار اخلاطئة وامل�صوهة عن م�صيحيي البلد، وينبغي الرتكيز على تغيري املناهج 
الدرا�صية على نحو يعرف باالأقليات ودورها ومبا ميثل �صكل من االعرتاف من جهة، وحماولة الإزالة اللب�ص وت�صحيح 

االأفكار اخلاطئة وال�صور النمطية.
فقدان الثقة على امل�صتوى االجتماعي: مع ات�صاع نطاق عدم الثقة املتبادلة بني امل�صلمني وامل�صيحيني يف االعوام االخرية، 
و انت�صرت خطابات اال�صتفزاز والكراهية الدينية  لتعرب احلدود، وت�صل اىل جتمعات العراقيني خارج البلد، مثال ذلك 
االزمة التي ح�صلت بني امل�صيحيني الكلدان وامل�صلمني ال�صيعة  يف ديرتويت/مي�صغان، وهي املنطقة التي متتاز برتكز 
من اجلالية العراقية، تتلخ�ص ق�صة االزمة يف تقدمي ال�صيعة طلبا ر�صميا لبناء جامع  »مركز ديني ا�صلمي« يف منطقة 
�صرتلنك هايت�ص، وهي منطقة ت�صكنها اغلبية من الكلدان، واعرت�ص الكلدان على بناء اجلامع يف منطقتهم وت�صاعدت 

))(  املصدر نفسه.

)2(  املصدر نفسه.
)3(  سعد سلوم، املسيحيون يف العراق، مؤسسة مسارات، بغداد، 4)20، ص393.
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حدة االزمة مع تبادل االتهامات بني الطرفني يف ال�صحف واالذاعات، وانتقد الكلدان خطبة امام وخطيب مركز الزهراء 
اال�صلمي ال�صيعي يف ديرتويت �صيد ح�صن قزويني، وو�صفوها انها خطبة  تنطوي على خطاب عن�صري)1). 

هذه االزمة تبني �صرورة التحرك عاجل الإعادة بناء الثقة بني الطرفني، وان دور رجال الدين حموري يف اية حماولة 
على هذا ال�صعيد، وان ي�صطلع االعلم بدور م�صوؤول يف هذا ال�صياق. ومثال ذلك حترك املجل�ص العراقي حلوار االديان، 
وهو اطار موؤ�ص�صي مدين ي�صم ممثليني وموؤ�ص�صات معنية بتعزيز التنوع يف العراق، جلمع امل�صيحيني الكلدان وامل�صلمني 
ال�صيعة يف مي�صغان يف الواليات املتحدة لغر�ص مد ج�صور التوا�صل وواأد اخللف قبل ا�صتفحاله وحتوله اىل اأزمة تهدد 

العلقات اال�صلمية امل�صيحية داخل وخارج العراق)2).

التحول الديني وأسلمة القاصرين المسيحيين 
هناك حاالت عديدة من  التحول الديني من امل�صيحية اىل اال�صلم ما بني الرجال والن�صاء من امل�صيحيني، وال ميكن احل�صول 

على ارقام دقيقة حول هذا التحول، لكن بع�ص املنظمات امل�صيحية والنا�صطني امل�صيحيني يقدرون هذه احلاالت باملئات. 
اآثارا قانونية الإن قانون االحوال  ومثل ما يحدث لبقية االقليات الدينية يف حال التحول الديني، فاإن التحول يرتب 
ال�صخ�صية وال�صريعة اال�صلمية ميتد نطاقها لتحكم العلقة الزوجية على �صبيل املثال يف حالة ا�صلم احد الزوجني 

من حيث بقاء الزوجية من عدمه. وكذلك تطال اأثارها االوالد القا�صرين الذين ي�صلمون تبعا الإ�صلم احد الوالدين. 
املعتقد، النها  انتهاكا  للحق يف حرية  العراقية تعد  االقليات  وهذه احلاالت ح�صب ما يذهب وليم وردا رئي�ص حتالف 
تتناق�ص وتتقاطع مع مواد الد�صتور العراقي التي توؤكد على حرية املعتقد )املادة الثانية ، ثانيا . واملواد 7)، 41، 42)، كما 

انها تتناق�ص مع القاعدة التي اقرتها  ال�صريعة اال�صلمية والتي توؤكد على مبداأ » ال اكراه يف الدين«))). 
الد�صتور، ال بد من ا�صلح  التي ت�صمنها  الت�صريعات واحلقوق  التي تت�صمن تعار�صا بني  وملواجهة مثل هذه احلاالت 
النظام القانوين جلعله اكرث  انفتاحا على ما تت�صمنه ال�صكوك واالتفاقيات الدولية ال�صامنة حلرية املعتقد، ، وهناك 
مقاربتان بهذا ال�صدد: االوىل هي ا�صدار قانون احوال �صخ�صية خا�ص باالقليات غري امل�صلمة، والثاين يتمحور حول 

ا�صلح قانون االأحوال ال�صخ�صية احلايل. 
ومن وجهة نظر وليم وردا، فاإنه » لي�ص من احلكمة ا�صدار قوانني مدنية خا�صة للم�صيحيني الإن ذلك يرتتب عليه 
لقوانني  الدولة  خ�صوع  تكر�ص  التطبيقية،  الناحية  من  معقدة  عملية  وهي  خا�صة،  �صخ�صية  احوال  حماكم  ان�صاء 
، وي�صعف االندماج يف  بناء نظام مواطنة مت�صاوية  الدينية، وتوؤدي يف نهاية املطاف اىل تعميق اخللل يف  الطوائف  
من  اخليار  هذا  ويورد  الت�صريعية،  املنظومة  باإ�صلح  تتمثل  مقاربة  اف�صل  ان  اىل  وردا  يذهب  لذا  الواحد«  املجتمع 
2٠12 �صمن حملتها ال�صلح  عام  التي عقدت موؤمترين  االن�صان   خلل خربته وعمله يف منظمة حمورابي حلقوق 
املنظومة القانونية العراقي، من خلل »اإجراء تعديلت يف قانون االحوال ال�صخ�صية النافذ 188 لعام 1٩5٩ املعدل 
، خا�صة تلك املواد التي تعاين منها املكونات غري امل�صلمة ، من خلل ا�صافة باب خا�ص بغري امل�صلمني على القانون 
النافذ ، يت�صمن القواعد واالحكام التي تخ�ص االحوال ال�صخ�صية لغري امل�صلمني يف املو�صوعات التي تخ�ص اال�صرة 
من  اعتمادها  يتم  ان  بعد   ، وغريها  والتبني  والو�صية  والرتكة  املرياث  واحكام  الطفل  وح�صانة  والطلق  والزواج 

علماء وفقهاء الدين والقانونيني من املكونات غري امل�صلمة«)4).
يف حني يرى امل�صاور القانوين ماهر �صعيد متي، وهو احد اخلرباء الذين �صاركوا يف كتابة قانون احوال �صخ�صية خا�ص 

))(  انظر مقال سيار اجلميل، الكلدان العراقيون األمريكيون يف ديرتويت.. املنجزات التارخيية واملشكالت اجلديدة، صحيفة 
املدى، العدد 3529 بتاريخ 2)-2)-5)20.

)2(  مقابلة مع السيد جواد اخلوئي، عضو اجمللس العراقي حلوار االديان، النجف االشرف، كانون الثاني 6)20.
)3(  مقابلة مع وليم وردا رئيس حتالف االقليات العراقية وليم وردا، بغداد، كانون االول 5)20

)4(  مقابلة مع وليم وردا  رئيس حتالف االقليات العراقية وليم وردا، بغداد، كانون االول 5)20
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بامل�صيحيني)1)، ان االخري هو اخليار االف�صل من خيار تعديل قانون االحوال ال�صخ�صية، النه �صيت�صمن معاجلة جميع 
على  ي�صري   1٩5٩ ل�صنة   188 رقم  ال�صخ�صية  االحوال  قانون  بينما  بدقائقها،  واالحاطة  ال�صخ�صية  امل�صيحني  احوال 
امل�صيحيني  يف جوانب عدة  مثل: احل�صانة والنفقة واحكام املرياث واحلقوق الزوجية والعدة . و�صوى ذلك من احكام 
بيان  الكن�صية ح�صب  باملحكمة  املخت�صة  املحكمة  ت�صتاأن�ص  والتي  الطلق  ا�صلمية تطبق عليهم عدا ما يخ�ص  �صرعية 

املحاكم ل�صنة 1٩17«. 
ويرى متي انه لرفع الغنب حاال عن امل�صيحيني  وبقية االقليات الدينية يف هذا اجلانب، ال بد من رفع دعوى امام املحكمة 
االحتادية، الإن اأ�صلمة القا�صرين من امل�صيحيني عند ا�صلم احد الوالدين  واأحكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية 
املحكمة  امام  الطعن  املت�صرر  وباإمكان  د�صتورية،  الوطنية يخالف )1 مادة  البطاقة  قانون  املادة 2٦ من  احكام  وكذلك 

االحتادية، ولهذا قدم امل�صاور متي »كلي�صة »م�صودة دعوى تنتظر �صاحب امل�صلحة ليقدمها امام احلكمة االحتادية)2). 

حالة التمييز إلسباب دينية ضد المسيحيين
تعد ق�صية »األيك�ص واركي�ص« الق�صية االأبرز التي تتعلق بالتمييز الديني �صد امل�صيحيني بعد العام )2٠٠، و�صبب متيزها 
اأنها و�صلت اإىل الق�صاء العراقي الذي وجد نف�صه والأول مرة يف مواجهة التزامات العراق باالإطار  و�صهرتها يعود اإىل 
الدويل املناه�ص للتمييز الذي ان�صم اإليه العراق من خلل التوقيع على اتفاقية مناه�صة التمييز العن�صري، وهي اأي�صا 
اأول ق�صية يطلب فيها  اإىل الق�صاء اأحد الروؤ�صاء الثلثة للدولة )رئي�ص اجلمهورية، رئي�ص الوزراء، رئي�ص الربملان) 

ممثل يف رئي�ص الربملان.
اآذار 2٠1٠ باإق�صاء امل�صت�صار امل�صيحي الوحيد  اإياد ال�صامرائي بتاريخ 15  وتتلخ�ص الق�صية بقيام رئي�ص جمل�ص النواب 
للربملان العراقي )م�صت�صار الربملان ل�صوؤون االأمن الوطني األيك�ص واركي�ص) من وظيفته))) قبل �صاعة من انتهاء والية 

جمل�ص النواب العراقي، وتعيني �صخ�ص اآخر من املكّون الذي ينتمي اإليه ال�صامرائي.
وتعّد الدعوى الق�صائية التي رفعها »واركي�ص« االأوىل من نوعها يف تاريخ العراق املعا�صر التي اأقامها على خلفية اإق�صائه 
من من�صبه، والتي رد فيها اإق�صاءه اإىل اأ�صباب تتعلق بالتمييز لكونه من االأقلية االأرمنية العراقية، وبح�صب واركي�ص فاإن 
رئي�ص جمل�ص النواب اإياد ال�صامرائي اأق�صاه  من من�صبه يف ال�صاعات االأخرية من واليته من دون اأ�صباب، فل توجد �صده 

جلنة حتقيقية وال حالة غياب  خلل اداءه مهام وظيفته.
واالأمن، وعمل كم�صت�صار  ال�صيا�صة  الربيطانية يف  �صهادٍة من جامعة مان�ص�صرت  »واركي�ص« حا�صل على  اأن  بالرغم من 

للربملان ل�صوؤون االأمن الوطني منذ العام )4)2٠٠٦.
وبعد اأن علم »واركي�ص« باإق�صائه قّدم كتاب تظلم اإىل رئي�ص جمل�ص النواب م�صرياً اأن اإق�صاءه مت ب�صبب كونه م�صيحيا، 
ومل يكن الأي �صبب اآخر خ�صو�صاً اأن �صريته املهنية مل يتخللها اأي تق�صري)5) اإال اأن ال�صيد »اإياد ال�صامرائي« مل يقم باأي رد 
على تظلم »واركي�ص« ال�صيما اأنه اأ�صبح خارج الربملان، ما دفع االأخري اإىل اللجوء اإىل الق�صاء ورفع دعوى يتهم بها رئي�ص 

جمل�ص النواب »اإياد ال�صامرائي« بالتمييز �صده. 

))(  نص القانون منشور يف مالحق كتاب: سعد سلوم-املسيحيون يف العراق  مؤسسة مسارات، بغداد، 4)20.
)2(  مراسالت مع املشاور ماهر سعيد ميت، واملقيم حاليا يف تركيا، كانون الثاني 6)20.

)3(  كتاب صادر عن الدائرة اإلدارية يف جملس النواب العراقي رقم ))7/ 429 بتاريخ 5) آذار 0)20 واملتعلق  بإعفاء املستشار 
األمين يف الربملان »أليكس واركيس« من مهاّمه النتفاء احلاجة إليه. )ملف املستشار األمين السابق يف الربملان “أليكس 

واركيس”، أرشيف مؤسسة مسارات(.
)4(  مقابلة خاصة للباحث مع املستشار األمين السابق يف الربملان »أليكس واركيس« بتاريخ 5)-3-6)20.

)5(  كتاب تظلم رفعه السيد »اليكس واركيس« إىل السيد رئيس جملس النواب أو من يقوم مقامه بتاريخ 7)-3-0)20)ملف 
املستشار األمين السابق يف الربملان »أليكس واركيس«، أرشيف مؤسسة مسارات(.
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وقد انتهت اجلل�صة االأوىل لعدم ح�صور ممثل عن ال�صامرائي، والأجل جمع معلومات تخ�ص وجود حالة متييز عن�صري 
اأّدت اإىل االإقالة من املن�صب. وعقدت حمكمة الكرخ ثاين جل�صة للنظر يف الدعوى ح�صرها حمامي الدفاع الذي قدم 
اأع�صاء  الدعوى، وطالبت بح�صور كل من  اإجراءات  ال�صري يف  وقررت  الطلب  رف�صت  املحكمة  لكن  الدعوى،  برّد  طلبا 
جمل�ص النواب ال�صيخ خالد العطية عن االئتلف الوطني، وعارف طيفور عن التحالف الكرد�صتاين، وحممود امل�صهداين 
رئي�ص الربملان االأ�صبق، وال�صيخ خلف العليان للإدالء ب�صهاداتهم بخ�صو�ص ما جرى يف اآخر �صاعة من انتهاء �صلحيات 

هيئة رئا�صة الربملان)1).
انتهت جلنة حتقيقية برملانية اإىل اأن رئي�ص جمل�ص النواب ال�صابق اإياد ال�صامرائي مار�ص التمييز الديني �صد م�صت�صار 
من م�صت�صاري املجل�ص ينتمي اإىل الديانة امل�صيحية، اأي بعبارة اأخرى فاإن جلنة من داخل الربملان اأثبتت واقعة التمييز 
التي تعّد خرقا للد�صتور من هرم ال�صلطة الت�صريعية يف البلد. فقد ت�صكلت جلنة حتقيقية يف الربملان العراقي باالأمر 
االإعفاء غري �صحيح  اأمر  اأن  اللجنة  وقد وجدت  املو�صوع،  للتحقيق يف ملب�صات   2٠1٠  -12-15 7)٩ يف  رقم  الديواين 

وخمالف للقانون والنظام الداخلي ملجل�ص النواب الأ�صباب عّدة منها: 
• التي • الثلث  ال�صنوات  »واركي�ص« خلل  امل�صت�صار  اأداء  يتنافى مع تقومي  واركي�ص  ال�صيد  اإن عدم احلاجة خلدمات 

�صبقت قرار اإعفائه كان بدرجة »جيد جدا«، وكان تقومي ال�صنة االأخرية يحمل توقيع اإياد ال�صامرائي.. 
• جاء • املن�صب  واإلغاء  النواب،  ملجل�ص  التنظيمي  الهيكل  يف  املثبتة  املنا�صب  من  الوطني  االأمن  م�صت�صار  من�صب  اإن   

خمالفا لن�ص املادة )٩/�صاد�صا) من النظام الداخلي ملجل�ص النواب.
•  ف�صل عن ان قرار االإعفاء مل يتوافق عليه اأع�صاء جمل�ص رئا�صة الربملان، اإذ حتفظ عليه  النائب االأول لرئي�ص •

املجل�ص )ال�صيخ خالد العطية) . 
• يف • تع�صفا  اللجنة  عّدته  ما  وهو  الرئا�صة،  وهياأة  املجل�ص  عمل  من  االأخري  اليوم  يف  حدث  االإعفاء  قرار  اأن  واالأهم 

ا�صتعمال احلق؛ الأنه يفوت الفر�صة للطعن بقرار الرئي�ص اأمام املجل�ص. ويف الفقرة )ح) من تقرير اللجنة اإ�صارة اإىل 
اأن اختيار التوقيت للإعفاء يثري امورا كثرية اهمها ان اال�صتبدال جرى على ا�صا�ص التمييز الديني لكون املوما اإليه 

م�صيحيا، ويف هذا اإخلل مببداأ التوازن الوراد يف النظام الداخلي)2).
الوطني وتو�صيات  االأمن  ل�صوؤون  النواب  اإىل وظيفته مبهام م�صت�صار جمل�ص  »واركي�ص«  ال�صيد  باإعادة  اللجنة  واو�صت 
اأكرث من عامني  اأمام رئي�ص جمل�ص النواب. وعلى الرغم من مرور  اأخرى متعلقة بالق�صية، وتعر�ص هذه التو�صيات 
على �صدور التقرير الربملاين، اإال اأن جلنة حقوق االإن�صان يف جمل�ص النواب، مل ت�صدر اأي تعليق عن م�صمون التقرير. 

وقد امتنعت رئا�صة جمل�ص النواب ممثلة بال�صيد »اأ�صامة النجيفي« عن اإعادة ال�صيد »واركي�ص« اإىل عمله بدعوى عدم 
اأمره، فهو ال يعرف و�صعه  وجود ح�صة للمكون امل�صيحي يف هيكل م�صت�صاري الربملان. وتركت »واركي�ص« يف حرية من 
الوظيفي حتى االآن، على الرغم من مرور �صنوات على التمييز الذي حّل به، و�صدور تقرير جلنة التحقيق الربملانية التي 

اأو�صت باإعادته اإىل اخلدمة، وهي تو�صية حظيت مبوافقة هيئة رئا�صة جمل�ص النواب باالإجماع))).
رفع ال�صيد واركي�ص كتابا اإىل رئي�ص جمل�ص النواب »اأ�صامة النجيفي« بو�صاطة النائب يونادم كنا، طالَب فيه الك�صف عن 
ملب�صات التزوير ب�صاأن الكتاب املرقم 441 بتاريخ 1٦-)-2٠1٠ والذي نتج عنه اق�صاءه عن عمله،)4) ومل يح�صل على رد، 

))(  التفاصيل من اوراق الدعوى اليت رفعها السيد »اليكس واركيس« )ملف املستشار األمين السابق يف الربملان »أليكس 
واركيس«، أرشيف مؤسسة مسارات(

)2(  جملس النواب، الديوان- حمضر اللجنة التحقيقية املشكلة باألمر الديواني رقم 937  بتاريخ 2)-3-))20. )ملف املستشار 
األمين السابق يف الربملان »أليكس واركيس«، أرشيف مؤسسة مسارات(.

)3( مقابلة خاصة للباحث مع املستشار األمين السابق يف الربملان »أليكس واركيس« بتاريخ 5)-3-6)20
)4(  كتاب موجه إىل رئيس جملس النواب بواسطة النائب يونادم كنا، بتاريخ )3 متوز ))20)ملف املستشار األمين السابق يف 

الربملان »أليكس واركيس«، أرشيف مؤسسة مسارات(
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ثم رفع بتاريخ 15-12-2٠14 كتابا جديدا يطالب فيه برفع الغنب عنه على وفق تفا�صيل دعوته ومرافقاتها، ولكن مل 
يتخذ اأي�صا اأي قرار ب�صاأن طلبه اجلديد ح�صب واركي�ص.)1)

اتخذ ال�صيد واركي�ص خطوة اأكرث جراأة بطلب فتح حتقيق خا�ص بتاريخ 18-4-2٠15 عرب جمع تواقيع من اأع�صاء الربملان 
العراقي، وتو�صل اإىل جمع توقيع 7٠ نائبا وافق على فتح التحقيق اخلا�ص بق�صيته لك�صف ملب�صاتها)2)، ولكن انتهى به 

االأمر اإىل طريق م�صدود.  
اإمكانية تورط �صخ�صيات متنفذة يف ق�صايا  واإن   ال�صائد،  التمييز  ال�صوء على طبيعة  اأن ق�صية واركي�ص تلقي  ال �صك 
التمييز  ملكافحة  ت�صريع خا�ص  االأهمية مبكان �صدور  اأن من  لذا  اأمرا م�صتبعدا،  اإىل حل  الو�صول  التمييز، قد يجعل 

بجميع اأ�صكاله، وت�صكيل حمكمة خا�صة تنظر بق�صايا التمييز.  

))(  مقابلة خاصة مقابلة خاصة للباحث مع املستشار األمين السابق يف الربملان »أليكس واركيس« بتاريخ 8)-5-4)20
)2(  نسخة من الطلب مع توقيع 70 نائبا يف الربملان العراقي )ملف املستشار األمين السابق يف الربملان »أليكس واركيس«، 

أرشيف مؤسسة مسارات(.
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حدود حرية الدين والمعتقد للمسيحيين في العراق

حوار مع البطريرك مار روفائيل االول ساكو 
رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

• ما هي حدود احلديث عن حرية الدين واملعتقد للمسيحيني •
يف ظل التحوالت العنيفة اليت تشهدها املنطقة؟

وقتل  لهم  وتكفري  امل�صيحيني  �صد  ومتييز  �صغوط  من  يحدث  ما 
لهم على اأ�صا�ص هويتهم الدينية، يخالف الن�ص القراآين، اإذ اخلطاب 
القراآين يتوجه للم�صيحيني بكونهم اأقرب النا�ص مودة للذين اأمنوا، 
فكيف ميكن اأن ُيتو�صل بالن�ص القراآين لل�صغط على امل�صيحيني. وقف 
الر�صول،  حياة  يف  ح�صور  لهم  وكان  كدين،  االإ�صلم  مع  امل�صيحيون 
وكان يحيط به م�صيحيون ن�صروه مثل خديجة، وكان ورقة بن نوفل 

م�صيحي اأي�صا، وهما اأول من دعم و�صند االإ�صلم، وا�صتقبل ملك م�صيحي اأول املهاجرين امل�صلمني، ولوال ذلك ملا قاوموا، 
وفيما بعد �صمح الر�صول للم�صيحيني بال�صلة يف اجلامع، اليوم ال يجوز اأن تدخل كني�صة اأو حتى ال ي�صجعون على اأن 
توؤدي عمل يف الكني�صة.هذا اخلطاب لدى اخوتنا امل�صلمني يجب اأن يتغري، وي�صبح خطابهم معتدال، دون تخوين اأحد، 

فمن نحن حتى ندين النا�ص على عقيدتهم؟ العقيدة  من اهلل هو يديننا كلنا، ال بد من اأن نعي�ص مبحبة و�صدق. 

• من • القاصرين  اسلمة  االسالمية من موضوع  الشريعة  اىل  يستند  الذي  القانوني  املوقف  وماذا عن 
املسيحيني؟ 

جميع الكتب املقد�صة للأديان تعزز احلرية الدينية، ففي امل�صيحية نحرتم حرية االآخر واختياره، فالذي يريد تغيري دينه 
اأو معتقده، فاخليار له، ال يوجد يف امل�صيحية حكم للردة، ففي النهاية اهلل هو الذي يقيم االإن�صان، ال يبنى الدين على 
الوراثة، الدين اختيار، اختار عن قناعة، والتزم بالدين واالإميان، ويف االإ�صلم جتد هذه احلرية اإذ )ال اإكراه يف الدين) 

وهذا يجب اأن يحرتم.  

• باخلروج عن • يتهمكم  أو  الشرك  او  بالكفر  ينعتكم  الذي  املتطرف  الديين  تواجهون اخلطاب  كيف 
التوحيد؟

اخلطاب الديني املتطرف يثري ذعر امل�صيحيني، اذ تن�صب عليهم من بع�ص الدعاة يف اجلوامع اأو�صاف امل�صركني والكفار 
وال�صليبيني، فمن هو امل�صرك؟ ومن هو ال�صليبي؟. لقد كان يق�صد بت�صمية امل�صرك »الوثني« من قري�ص الذين مل يقبل 
ر�صالة االإ�صلم، والكفار هم الذين حاربوا الر�صول، نحن موؤمنون وموحدون اإمياننا باهلل واحدا اأحدا، وهناك »الثالوث« 
وال نق�صد به ثلثة اآلهة. اإمنا هو تعبري فل�صفي الهوتي، واأي�صاً جَت�صد امل�صيح )امل�صيح ابن اهلل) ال نق�صد به اأنه ولد على 
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اأ�صا�ص علقة تنا�صلية، بل هو كلمة اهلل اأو روح اهلل جت�صدت يف اإن�صان ا�صمه »ي�صوع« كما بالن�صبة للم�صلمني جت�صدت يف 
كتاب ا�صمه »القراآن« الكرمي الذي يحمل كلمات اهلل. 

 ال يوجد م�صيحي يعبد ثلثة اآلهة، الثالوث لي�ص ثلثة اآلهة، بل اهلل هو واحد. وهذا الواحد عندما يحب االإن�صان يبعث 
له كلمته، وهذه الكلمة تتج�صد يف ي�صوع، وهو ينقل كلمة اهلل يف حياته وتعاليمه. كما موجود يف اال�صماء احل�صنى، اإن 
هلل ت�صعة وت�صعني اأ�صما، وهي على تنوعها وتعددها �صفات يف الذات االإلهية، فذات اهلل ب�صيطة غري مركبة، برغم تعدد 
باإله  نوؤمن  وا�صح،  اإمياننا  قانون  امل�صيحيني.  اإميان  تقومي  يف  االلتبا�ص  هذا  اإزالة  يجب  .لذلك  واحدة  تبقى  �صفاتها 
واحد هو فاطر ال�صموات واالأر�ص، وهناك اختلفات كثرية يف االأخلقيات والقانون والفقه وبع�ص التفا�صيل، وهو اأمر 
مت�صور وطبيعي حتى يف الديانة الواحدة عند اختلف التاأويلت فتظهر طوائف داخل الدين الواحد، لذلك امتنى على 

امل�صلمني اأن يقطعوا الطريق عن املتطرفني الذين يكفرون ويخونون االآخر.

• ما هي املسؤولية امللقاة على عاتقكم لتعزيز احلوار الديين مع الدائرة االوسع مع رجال الدين املسلمني؟•

ال خل�ص بدون حوار، لكن قبل ذلك يجب اأن نتحدث عن مفهوم اآخر ي�صبق احلوار، اإنه مفهوم »الثقة«، بناء الثقة مهم 
من اأجل احلوار، واللقاءات بني القادة الدينيني تعزز الثقة، اأنا مثل التقي بعلماء الدين م�صلمني، �صيعة و�صنة، كثريا، 
هناك ثقة الأنه اأي�صاً هناك معرفة، فاأنا در�صت الفقه االإ�صلمي، ولدي معرفة به كما اأعرف اللهوت امل�صيحي، بدون 

معرفة االآخر ال ميكن اأن حتاوره. 
طابع  ذات  براغماتّية  اعتبارات  باالأ�صا�ص  تفر�صه  ال  اأمر  وهو  احلوار،  م�صتلزمات  من  االآخر  واإميان  ودين  لغة  معرفة 
، بل ي�صتند، قبل كّل �صيء، اإىل اأُ�ص�ٍص الهوتيِّة مرتبطة باالإميان. اليهود وامل�صيحيون وامل�صلمون يوؤمنون باإله واحد،  �صيا�صيٍّ
خالق جميع الب�صر. هذا م�صرتك بني الديانات ال�صماوية. وهناك نقاط اختلف، اإذ لو كان الكل مت�صابه فلماذا تكون 

االأديان متعددة اذن؟
يجب ان نقبل االختلفات من اأجل فهم االآخر ونعمق نقاط التقارب وامل�صرتكات، يجمعنا مع امل�صلمني تاريخ طويل من 
التعاي�ص، ع�صنا معا 14٠٠ �صنة، وكانت هناك حوارات يف زمن االأمويني والعبا�صيني، واأ�صهم امل�صيحيون من خلل بيت احلكمة 
يف ترجمة العلوم اليونانية اإىل العربية وال�صريانية، وعندما جاء امل�صلمون فاحتون من �صبه اجلزيرة العربية كانت غالبية 

ال�صكان من امل�صيحيني، يف املدار�ص واملوؤ�ص�صات، وقد راأى امل�صيحيون وقتها يف االإ�صلم يد اهلل  للتخل�ص من الظلم.

• ما مسؤولية رجال الدين يف خلق حوار يعزز احلرية الدينية؟  •

هناك م�صوؤولية تقع على رجال الدين امل�صيحيني يف عمل مقاربات لتو�صيح امل�صرتكات بيت االأديان، وقد كتبت ون�صرت 
درا�صات عن مثل هذه املقاربات يف زمن العبا�صيني، كانت م�صاهمات الهوتية بني امل�صلمني قدمها امل�صيحيون ل�صرح االإميان 
امل�صيحي بطريقة يفهمها امل�صلم، ودعوا هذا ال�صرح بـ«علم الكلم«. علينا اأن نب�صط املفاهيم وننقلها للأجيال اجلديدة، 
اهلل  اإىل  نظرته  فمثًل  والفقه،  الت�صريع  ولي�ص  االإميان  ويقدم  ومفهوم،  جيد  باأ�صلوب  االإ�صلم  يقدم  اأن  امل�صلم  وعلى 
وللإن�صان وللثواب والعقاب هذه هي امل�صرتكات مع امل�صيحية وبقية االأديان. اأما القوانني فقد و�صعت من اأجل االإن�صان.

• اي منوذج من العالقة بني الدين و الدولة يكفل حرية املسيحيني الدينية برأيكم؟ •

-ال خل�ص اإال ببناء »دولة مدنية«، دولة ال تعزل الدين كما يفعل الغرب، اإمنا حترتمه يف ظل ف�صل الدين عن ال�صيا�صية، 
فالدين ثابت، بناء عقائدي يقوم على الثبات، اأما ال�صيا�صة فتتغري ح�صب امل�صالح، وهناك دول تخو�ص حروبا طويلة ثم 
تلقي ال�صلح وتت�صالح الأن امل�صالح تتغري، ال�صيا�صة تتغري والدين ال يتغري.  ولرجال الدين دورهم يف ممار�صة ون�صر 
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اإميانهم بطريقة حترتم االآخر، من دون انتقا�ص، اإمنا يف ظل حرية دينية. ال توجد دولة دينية يف العامل كله، قد يقول 
البع�ص هناك الفاتيكان، لكن كم عدد �صكان الفاتيكان، اإنه يتكون من عدد من رجال الدين ال يتجاوز االألف. وباإمكان 
اإخوتنا امل�صلمني اأن ي�صيدوا فاتيكانا �صغريا يف االأزهر ال�صريف اأو يف قم اأو النجف. اأما اأن تكون دولة دينية فهذا ال يجوز، 
اإذ �صوف ي�صوه الدين. ال�صيا�صة تتعرث، يف حني تتجلى الروح يف الدين، وهو ما مينح معنى للحياة. انظروا اإىل جتربة 
امل�صيحيني يف القرون الو�صطى، لقد خربت حماكم التفتي�ص امل�صيحية، واليوم اأن�صح امل�صلمني بقراءة تاريخ امل�صيحيني 

حتى ال يقعوا يف االأخطاء نف�صها. 

• هل يتمسك املسيحيون مببدأ »املواطنة« بوصفه ركيزة لضمان حريتهم الدينية؟ •

اأن  اأقبل  املواطنة«، فاأنا مواطن عراقي لدي حقوق وواجبات، ال  اأجل »دولة  امل�صيحيون، نوؤمن ونقبل ونعمل من  نحن 
اأكون مواطنا من الدرجة الثانية ب�صبب اإمياين، هذا غنب، وال يجوز. اأقبل اأن اأكون جزءا من الثقافة العربية االإ�صلمية، 
لكن ال اأقبل اأن تفر�ص علَي ال�صريعة االإ�صلمية، وال اأطيق العي�ص يف دولة تفر�ص ال�صريعة امل�صيحية، االإميان علقة 

�صخ�صية، علقتي مع ربي، اأنا وربي، يف حني علقتي مع االآخرين ميكن اأن تنظمها الدولة. 
احلل الوحيد هو العودة لقيم املواطنة، ال�صني وال�صيعي والكردي والرتكماين وامل�صيحي وال�صبكي يندجمون حينها يف 
الوطن، اأما اإذا بنينا الدولة على املحا�ص�صة والفئوية انتهى الوطن ومات، لقد خلق امل�صتعمر دويلت من دون اأن يكون 
هناك م�صروع مواطنة، ولذا اأ�صبحنا نقف فوق بركان مهياأ للنفجار بعد عقود طويلة من خلق دولنا. اجلميع بحاجة 

اإىل الوطن من اأجل اأن يكون لهم كيان خا�ص، لكن ال وجود للوطن من دون املواطنة. 
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4
انتهاكات حرية الدين أو 

المعتقد للمندائيين

امل�صيحيني  اوقاف  ديوان  يف  متثيل  وللمندائيني   ،2-2 مادته  يف   2٠٠5 للعام  العراقي  الد�صتور  يف  املندائيني  ذكر  ورد 
واالأيزيديني وال�صابئة املندائييني، كما  تعد املندائية  احدى الطوائف الر�صمية التي مت االعرتاف بها يف نظام ملحق 

نظام رعاية الطوائف الدينية )الطوائف الدينية املعرتف بها ر�صميا يف العراق رقم 2) ل�صنة 1٩81).
لكن االعرتاف الر�صمي لوحده غري كاف من دون م�صتويني اأخرين من االعرتاف لهما �صلة بالقبول من قبل املجتمع 

الوا�صع الفراد االقلية الدينية ومعتقداتها، وهما: االعرتاف من قبل املوؤ�ص�صة الدينية، واالعرتاف االجتماعي او ال�صعبي. 
وهناك �صعي دائم من قبل رئا�صة الطائفة املندائية للح�صول على فتوى من قبل املرجعية الدينية العليا بالديانة املندائية 
كديانة توحيدية، ال �صيما بعد ترجمة كتاب »كنزا ربا« الكتاب املقد�ص للمندائيني اىل اللغة العربية، اما االعرتاف ال�صعبي 
فيقرتن بالت�صدي الإزالة جمموعة من ال�صور النمطية ل�صائدة عن املندائيني، والتي ت�صبب يف كثري من االحيان متييزا 
�صدهم و توؤثر على م�صتويات القبول االجتماعي لهم من قبل االغلبية امل�صلمة. وكثريا ما حتدث انتهاكات �صد االقليات 
الدينية من قبل اجلهات الفاعلة من غري الدول يف مناخ �صيا�صي ي�صوده االفلت من العقاب، على خلفية االنت�صار الوا�صع 

للأحكام امل�صبقة  وال�صور النمطية التي ميكن ان تقدم تربيرا او ت�صجيعا على مثل هذه االنتهاكات. 
فاإن  اجلارية،  باملياه  طقو�صهم  وارتباط  تب�صريية  غري  جماعة  وكونهم  املندائية  للمعتقدات  اخلا�صة  الطبيعة  وب�صبب 
اماكن عبادتهم لها و�صع خا�ص وت�صيد يف اماكن قريبة من �صفاف االنهار، كما ان لهم مقابرهم اخلا�صة، و يرتبط 
انزعاج املندائيني يف عدم متلكهم ار�صا للعبادة قرب هذه االماكن، وتعر�ص بع�ص ممتلكاتهم للنتهاكات مثل تدني�ص 
املقابر او التجاوز عليها، وهذه التجاوزات ال تنتهك حقوق موؤمن وحيد فح�صب، بل كذلك جمموعة االفراد التي ت�صكل 

اجلماعة املرتبطة باملكان املعني. 
و�صوف يناق�ص هذا الف�صل انتهاكات حرية املعتقد للمندائيني، واهم ال�صور النمطية التي يواجهونها وتوؤثر على مدى 
تقبلهم اجتماعيا )االعرتاف االجتماعي) وي�صرح ظروف ترجمة كتابهم املقد�ص »كنزا ربا« اىل العربية ومدى تاأثريه 
على مدى تقبلهم من قبل املوؤ�ص�صة الدينية كديانة توحيدية )االعرتاف من قبل املوؤ�ص�صة الدينية) وحتديات ممار�صة 

طقو�صهم ومعتقداتهم، ومو�صوعات متثل انتهاكا حلقوقهم الدينية مثل ا�صلمة القا�صرين.
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مصاعب امام القبول الشعبي )االعتراف االجتماعي(

العديد من  اىل  توؤدي  والتي  ت�صاق �صدهم،  التي  والتلفيقات  واالأ�صاطري  النمطية  ال�صور  املندائيون جملة من  يواجه 
ال�صور  هذه  وت�صكل  التب�صريية،  الدينية غري  اجلماعة  لهذه  الفهم  �صوء  قرون من  نتاج  وهي  الديني،  التمييز  حاالت 

واال�صاطري جدارا من امل�صاعب يف تقبلهم دينيا واجتماعيا، ومن اهم هذه ال�صور النمطية :
• عبادتهم النجوم، والكواكب، ومن ثم نفي التوحيد عن معتقداتهم وعّدهم ديانة وثنية، ولهذه ال�صور نتائج وخيمة •

اذا كثريا ما تربر التمييز واالعتداء عليهم. اأ ويقوم هذا االتهام على �صوء فهم تاريخي ب�صبب خلطهم، مع عبادات 
جماعات اأخرى، ف�صل عن عدم فهم طبيعة معتقداتهم بحدِّ ذاتها، فاملندائيون ال يتجهون يف �صلتهم نحو النجم 
القطبي لغر�ص عبادته، اأو بو�صفه قبلة لهم، بل يتجهون اإليه يف ال�صلة واأثناء ممار�صة ال�صعائر الدينية االأخرى 
اإليه  تعرج  الذي  الكون  من  املقد�ص  املكان  هذا  يف  )اجلنة)  االأنوار  عامل  باأن  يعتقدون  لكونهم  ال�صمال،  جهة  نحو 

النفو�ص يف النهاية لتنعم باخللود اإىل جوار ربها، وي�صتدل على اجتاه ال�صمال بالنجم القطبي جغرافيا)1).
• اإ�صاعة اأفكار غريبة عن طقو�صهم، مثل خنقهم احليوانات بداًل من ذبحها، كما يفعل امل�صلمون، اأو اليهود، وامل�صيحيون.  •

وهو ما يرتتب عليه نتائج اجتماعية مثل عدم م�صاركتهم الطعام. يف حني يعرف املطلعون على الدين املندائي ان 
ذبح احليوانات لديهم يخ�صع لطقو�ص معقدة.  

النظرة التمييزية، التي ترتتب على ما �صبق من اأتهامات،  تخ�صعهم حل�صار اجتماعي جتعل االآخرين الي�صافحونهم، 
والي�صاركونهم الطعام بو�صفهم »اأجنا�صا«، مع ان املندائية ديانة تقوم على النظافة وتقدي�ص »املاء اجلاري«)2). 

لذا، يعد العمل على تغيري هذه ال�صور النمطية عنهم عن طريق ن�صر معتقداتهم، وال �صيما اإن للمندائيني كتاب مقد�ص 
اأ�صمه »كنزا ربا« اأي الكنز العظيم، ويحتوي  من وجهة نظر املندائيني على �صحف اآدم، ونوح، و�صام، وغريهم من االأنبياء 
االأولني. وفيه �صورة خا�صة عن النبي يحيى، ويبداأ ببوثه »�صورة« التوحيد، ودّون الكتاب باللغة االآرامية »اللهجة املندائية« 
وهي لغة الدين املندائي)))، ال�صيما مع حر�ص املندائيني على هذه املعتقدات، و�صورتهم لدى االآخر. ويف هذا ال�صياق  يعد 
دعم  الدولة لطباعة كتابهم املقد�ص »كنزا ربا« مهما، وت�صكو ال�صيد »نادية فا�صل مغام�ص«، مديرة اوقاف املندائيني يف 
ديوان اوقاف الديانات الثلث من عدم وجود تخ�صي�صات مالية كافية من قبل الدولة، بحيث ال ي�صتطيع املندائيون من 
طباعة ن�صخة متوا�صعة معدة للتداول اليومي من كتابهم املقد�ص)4). لذا من االهمية مبكان، اعادة طبع »كنزا ربا« يف 

ن�صخة �صعبية رخي�صة مثل الن�صخ املتوفرة للقراآن واالجنيل.
مع االخذ بنظر االعتبار، ان جمرد اإ�صدار كتاب مقد�ص لديانة اإحدى االأقليات بلغة االأغلبية ال يعد كافياً، ما مل ترافقه 
حملة وا�صعة للتعريف بهذا الدين،  فلي�صت جمرد ترجمة الكتاب املقد�ص للمندائيني اإىل اللغة العربية ون�صره كافية 
لوحدها لتغيري ال�صور النمطية واالأحكام اجلاهزة، ما مل يتغري ال�صياق االجتماعي والثقايف امل�صوؤول عن ثقافة التمييز، 
وما مل يتم اخلروج عن التحديد احل�صري حلرية الدين واملعتقد، يف بع�ص االأديان ال�صائدة. ف�صل عن اهمية التعريف 

مبعتقداتهم يف املناهج الدرا�صية على نحو يت�صدى ملا �صبق من �صور منطية.

لكي ال يتحول املندائيون اىل متحف الذاكرة، جريدة املدى البغدادية، ع 3204   ))(  للمزيد انظر: سعد سلوم، مياه احلياة – 
بتاريخ 0-29)-4)20.

)2(  للمزيد ينظر: سعد سلوم، مائة وهم عن االقليات يف العراق، مؤسسة مسارات، 5)20.
)3( غضبان الرومي الناشي، تعاليم دينية ألبناء الصابئة، دار اجلاحظ، بغداد، 972)،ص0).
)4(  مقابلة مع نادية فاضل مغامس، مديرة اوقاف املندائيني يف بغداد، كانون االول 5)20.
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حاالت التحول الديني في المندائية ومصاعبها

ال يوجد طلق يف الديانة املندائية، امنا هناك تفريق ي�صبه الزواج الرجعي يف اال�صلم، اأي ي�صتطيع الزوج بعد ا�صلح 
ذات البني ان ترجع له زوجته، لكن مبهر جديد. اما اذا ا�صلم احد الزوجني فيح�صل الطلق ب�صبب خروج من ا�صلم من 
الدين املندائي، فاالخرية ديانة غري تب�صريية ال ت�صتقبل من خارجها، كما ان من يعتنق دينا اخر يخرج من اجلماعة 
الدينية، ويحدث ذلك يف احلاالت التي يتزوج فيها م�صلم من مندائية غري متزوجة، اما اذا ا�صلمت فتفرق عن زوجها، 

ولي�ص ذلك ح�صب القانون املدين العراقي فح�صب، بل حتى �صمن ال�صريعة املندائية.
االميانية  احلملة  بعد  الت�صعينيات،  فرتة  خلل  وتريتها  ارتفعت  اال�صلم  اىل  املندائية  من  للتحول  حاالت  وهناك 
وال�صغوط االجتماعية التي بداأ املندائيون يتعر�صون لها نتيجة هذه احلملة  فتح الباب امام الدعاة واملنابر لل�صاءة اىل 
املندائيني او عد ديانتهم ديانة غري توحيدية)1)، لذا مع هذا التحول ا�صبح اوالد هوالء املتحولني م�صلمني ح�صب قانون 

االحوال املدنية الذي ميتد نطاقه لي�صمل االقليات غري امل�صلمة يف حال ا�صلم احد الزوجني. 
كذلك بالن�صبة للحاالت ال�صائدة للتحول ال�صباب عاطفية حني تتزوح امراأة مندائية من م�صلم، فهي بهذه احلالة حتى 
لو �صمح لها وفق ال�صريعة اال�صلمية ان تبقى على دينها، لكن لكون ديانتها غري تب�صريية وال ميكن ان تقر الزواج من 

خارج اجلماعة، فاإنها �صوف تخرج تلقائيا من اجلماعة الدينية لتدخل يف جماعة دينية اخرى. 
اذ ان �صحيفة القيد يف دائرة  وتبدو ال�صعوبة يف حال وجود اوالد يتحولون اىل اال�صلم ب�صبب ا�صلم احد الوالدين، 
النفو�ص التابعة للجن�صية العامة ت�صجل هذا التحول حنى بالن�صبة للبناء. وحني يحاول احد منهم يف امل�صتقبل الرجوع 
اىل دينه اال�صلي او يحاول االقرتان مع زوجة او زوج من افراد دينه اال�صلي يواجه عقبة قانونية حتول دون امتامه هذا 

الزواج)2).
اال�صلية،  الدينية  جلماعته  االنتماء  على  واملواظبة  الطقو�ص  باداء  ا�صتمر  لو  حتى  زواجه  يقرون  ال  املندائيون  وحتى 
املندائية«  �صورة �صحيفة  ال�صرعية  الزواج تطلب منه »املحكمة  املثال ويف حال طلبه  فبالن�صبة للمندائيني على �صبيل 
القيد للتاأكد من ان طالب الزواج مندائي او ال يزال كذلك، وللتاأكد من احلالة االجتماعية الن املندائية  ال تقر بتعدد 
الزوجات، وحني ي�صجل حتوله لل�صلم نتيجة ا�صلم احد الوالدين ال ميكن له ان يتزوج من مندائية.  لذا يف العديد 
من احلاالت  املماثلة ي�صطر ال�صخ�ص لكي يتزوج  من مندائية ان يهاجر اىل اخلارج، وتقوم  املحكمة بن�صيحته بذلك 

لعدم  توف توفر  خيار اخر امامه))).
وحتى لو منح ال�صخ�ص حق اختيار دينه يف �صن البلوغ، فاأن هناك م�صاعب نا�صئة عن التحول الديني،  فالفتاة لها احلق 
وفقا لل�صريعة اال�صلمية ان تتزوج عندما ت�صل اىل عمر 15 عاما، اي قبل �صن البلوغ القانوين 18 عاما، وقد يجري 
تزويجها من م�صلم قبل منحها حق االختيار عند البلوغ، كما ان الذكر وفقا لل�صريعة اال�صلمية يجب ان يتم ختانه،  فاذا 
مت ختنه،  ال ميكن ان يتم قبوله ثانية يف يف الدين املندائي، الن املندائية ال تقر اخلتان، فاالن�صان ح�صب الديانة املندائية 
خلق يف اح�صن تقومي، فل يجوز �صرعا التدخل يف هياأته او خلقه. و ويف احلاالت القليلة التي يقر بها على هذا الفعل 
يكون ذلك ال�صباب طبية، اذ يتم فح�صه قبل الزواج من قبل احد امل�صاعدين، و من دون الفح�ص ال ميكن ان يقر زواجه، 

وعدا ذلك، يجب ان يقدم تقريرا طبيا يذكر فيه  الدواعي ال�صحية للختتان)4).

))(  مقابلة مع عضو اللجنة املشرفة على ترمجة الكتاب املقدس كنزربا اىل العربية، السيد نزار ياسر احليدر، الواليات 
املتحدة.

)2(  مقابلة مع رفاه حسني باهر باحثة اجتماعية يف احملكمة الشرعية املندائية، كانون االول 5)20
)3(  املصدر نفسه.
)4(  املصدر نفسه.
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تحديات االختالط بين المندائيين

بقية  مع  االجتماعي  االختلط  للمندائيني  تتيح  التي  للمكنة 
اأفراد اجلماعة اهمية خا�صة ذات با�صتمرار اجلماعة وحتقيق ال�صلة 
غري  اجلماعة  افراد  بني  الداخلي  الزواج  طريق  عن  والتوا�صل 
االقبال  وترية  ترتفع  االجتماعية  االندية  توفر  مع  اذ  التب�صريية، 
على الزواج نتيجة االختلط بني اجلن�صني، اما يف حالة عدم وجودها 
مع  �صيما  ال  معقدة،  اجتماعية  بظروف  حماطا  االختلط  ي�صيح 

�صعوبة اللقاء يف مكان عام.
اما االختلط اثناء اداء الطقو�ص واملرا�صيم الدينية  اخلا�صة باالعياد  

مثل العيد الكبري الذي ي�صادف يف �صهر متوز وعيد االزدهار )العيد ال�صغري يف �صهر اذار) واعياد اخرى فهو ال يوفر 
ار�ص  »املندى« يف  الدينية يف  املوا�صم  اثناء  التي توفر االختلط   املنا�صبات  اأن  �صوى فر�ص حمدودة، ي�صاف اىل ذلك 
التعميد )يف بغداد)  ال توفر فر�صة حل�صور جميع العائلت املندائية ب�صبب  �صوء االو�صاع االمنية، وامل�صافة البعيدة 

للمكان عن �صكن العديد من العائلت املندائية. 
افراد  الطائفة يف االعياد  الزوراء، ويجتمع  التعارف يف بغداد« يف مدينة  »نادي  ناد اجتماعي هو  وقد كان للمندائيني 
واملنا�صبات واالعرا�ص والكرنفاالت ويختلطون بع�صهم، لكن مع اغلق النادي ال يتوفر االن مكان للختلط ، ف�صل 
عن زيادة معدالت الهجرة  التي ادت اىل قلة من يتقدمون للزواج. وبقي التعارف عن طريق و�صائل التوا�صل االجتماعية 

اخليار املتاح للجميع، وهو ما يرتتب عليه اختيار ال�صريك بدون فرتة اختبار الزمة لتلءم ال�صريكني)1).

المندائيون ال يملكون ارضا لممارسة طقوسهم الدينية

اإذا كان املاء مقد�صاً يف جميع االأديان القدمية، واحلديثة، فاإن املندائية جتعل للماء قد�صية 
الذي  املاء  املاء اجلاري فح�صب،  بل  املندائيني،  لدى  »مقد�ص«  ماٍء  كلُّ  لي�ص  ولكن  عظيمة، 
ترف�صه  والذي  وامليت  الراكد،  املاء  فهناك  »يردنا«،  عليه  والذي يطلق  بنف�صه،  نف�صه  ينقي 
املندائية، ويرمز اإىل املوت، والظلم. اأما املاء اجلاري »يردنا« فيحمل جميع �صفات احلياة، 
�صفات  من  تعّد  وهي  والعوامل  احلياة،  وانبثاق  اخللق  عملية  يف  عظمى  رمزية  اأهمية  وله 

اخلالق املقد�صة والعظيمة)2).
وتقام طقو�ص التعميد عند املندائيني يف املياه اجلارية »يردنا« كما ان معابدهم يجب ان ت�صيد 
مل�صقة ل�صفاف االنهار، وال ميكن �صمان حرية معتقدهم وحمايته دون العناية بنظافة هذه 

املياه وعدم تلويثها من جهة  و دعم بناء منادي لهم قرب االنهار يف اماكن انت�صارهم.
و تواجه املندائيني م�صكلة خمالفة ت�صييد هذه املعابد على �صفاف االنهار، لكونها تعد من 

»حمرمات النهر«، ويرتتب على تنفيذ  تعليمات منع الت�صييد يف هذه املناطق حرمان املندائيني من متلك هذه االرا�صي، 
وال ي�صمح لهم ببناء من�صاأت قوية وثابتة للعبادة، بل ي�صرتط  بناء من�صاأت متحركة و�صهلة التفكيك والرفع، كما هو حال 

اأر�ص التعميد يف بغداد حتت ج�صر اجلادرية، لكونها من حمرمات نهر دجلة. 
))(  مقابلة مع اعضاء جملس شؤون الطائفة املندائية يف بغداد، كانون االول 5)20.

الصابئة  املندائي، مندي طائفة  التعميد  رموز  بعض  دراسة حتليلية الهوتية يف  املصبتا:  الرتميذا عالء  كاظم نشمي،    )2(
املندائيني، بغداد، 998)، ص )4

ت�صميم مندي يف �صوق ال�صيوخ

ت�صميم املتحف املندائي
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وقد حاولت رئا�صة الطائفة التحرك من اجل متلك هذه االر�ص، خوفا من فقدانهم اياها يف اية حلظة، وتوجه وفد 
مندائي رفيع  للقاء رئي�ص الوزراء »حيدر العبادي«، وتراأ�ص الوفد الري�ص امه »�صتار جبار احللو«  رئي�ص الطائفة املندائية 
مع اع�صاء من جمل�ص ال�صوؤون وجمل�ص العموم باملندى بتاريخ 2٠15/7/22، وقدموا  طلبا الإ�صتملك هذه االر�ص التي 
يعدها املندائيون املعلم االبرز املقد�ص لهم يف العراق، وفيه ت�صكلت ذاكرة توطنهم يف بغداد بعد انتقال رئا�صة الطائفة اىل 
العا�صمة يف خم�صينيات القرن املا�صي، كما انها وبعد هذه العقود ا�صحت مكانا ي�صعرون فيه بقدر من االمان ملمار�صة 

طقو�صهم بحرية. 
املندائيون اعرتا�صهم  لكن مل ي�صدر حتى وقت كتابة هذا التقرير اي رد فعل ايجابي من قبل رئا�صة الوزراء، ويقدم 
وفق املنطق التايل الذي تلخ�صه »نادية فا�صل« مديرة اوقاف املندائيني يف بغداد بالقول »هل من امل�صتحيل على الدولة 
ميثلون  وهم  العا�صمة،  يف  عقود  طوال  طقو�صهم  املندائيون  عليها  اقام  التي  الوحيدة  االر�ص  قطعة  متليك  العراقية 
ثقافة عمرها اكرث من الفي عام يف البلد، يف حني ان هناك دورا وعقارات خا�صة ميتلكها متنفذون �صيا�صيون، وملكت 
لهم باأ�صعار رمزية، و�صفارات دول �صيدت على �صفاف االنهر وحتت اجل�صور يف املحرمات يف مناطق متفرقة من بغداد، يف 

املنطقة اخل�صراء وكرادة خارج وحتت ج�صر الطابقني و يف اجلادرية والكاظمية والقاد�صية وغريها«

الغاء مشروع المتحف المندائي

وب�صبب هذه ال�صروط والتقييدات  مت الغاء اأ�صخم م�صروع الن�صاء متحف لل�صابئة املندائيني على اأر�ص التعميد، قامت 
باأعداد ت�صاميمه يف العام )2٠1٠ – 2٠11) ال�صيدة نادية فا�صل مغام�ص )ت�صغل من�صب مدير عام اوقاف املندائيني يف 

بغداد) عندما  كانت تعمل مهند�صة اأ�صت�صارية لديوان اوقاف الديانات امل�صيحية وااليزيدية وال�صابئة املندائيني.
ال�صروط املطلوبة بان يكون بناء متحركا و�صهل  اأعداد ت�صاميمه ح�صب  امل�صروع قد مت  »اأن  ال�صيدة نادية فا�صل  تقول 

التفكيك من الهياكل احلديدية،  ومت تخ�صي�ص مبلغ 5٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مليون دينار لتنفيذه يف ذلك احلني«. 
لكن اأمانة بغداد طالبت رئا�صة الطائفة بتقدمي �صند االر�ص لغر�ص امل�صادقة واملوافقة على ا�صدار اإجازة البناء، ولكن 
الطائفة املندائية حمرومة من متلك االر�ص حلد هذه اللحظة، او على االقل يتوفر خيار باإن يتم تخ�صي�ص ملكيتها 

لديوان اوقاف الديانات الثلث، لذا الغي العمل بامل�صروع. 
هذا على الرغم من ان املندائيني وبعد فح�صهم عائدية االر�ص لتبني اجلهة التي تعود لها ملكيتها، تبني  لهم بعد اأجراء 
امل�صح املوقعي لها، انها ال تعود الي جهة من جهات الدولة، وفاحت ديوان اوقاف الديانات الثلث اأمني العا�صمة بغداد 
وقتذاك ال�صيد �صابر العي�صاوي، بالكتاب املرقم 1٠5 يف 2٠1٠/٦/22 الإ�صتح�صال ا�صتثناء خا�ص لهذه احلالة واملوافقة 
على ا�صدار اإجازة البناء لغر�ص تنفيذ امل�صروع، ومتت موافقته بهام�ص خطي. و ا�صدر امرا لق�صم الت�صاميم الهند�صية 
يف امانة العا�صمة باأجراء اللزم، لكن م�صوؤول ق�صم الت�صاميم رف�ص اعطاء اجازة البناء خمالفة للقوانني التي لديهم 
بالرغم من �صدور موافقة امني العا�صمة باال�صتثناء، اىل اأن اأنتهت ال�صنة املالية وعادت تخ�صي�صات امل�صروع اىل الدولة، 
وبذلك خ�صرت الطائفة  املندائية امكانية اطلق م�صروع الن�صاء متحف يحفظ تراثها واأرثها الذي يعد جزء من ثرورة 

العراق التعددية، وامكانية ان يطلع العامل هذه الثقافة االلفية.)1) 

))(  مجيع املعلومات املتقدمة عن مشروع املتحف مصدرها مقابلة السيدة نادية فاضل مغامس )هي االن تشغل منصب مدير عام 
اوقاف املندائيني يف بغداد( بغداد، كانون االول 5)20.



51 انتهاكات حرية الدين أو المعتقد للمندائيين

االعتراف بالمندائيين من قبل المؤسسة الدينية االسالمية

اأربع  ا�صتغرق العمل على ترجمة الكتاب املقد�ص للمندائيني »كنز ربا«  قرابة 
وال�صياغة  العربية،  اإىل  املندائية  املبا�صرة من  الرتجمة احلرفية  �صنوات بني 
االأدبية والتدقيق، وال�صلمة الفكرية، واخلط اليدوي، واالإخراج، والت�صميم، 
والطباعة، والتوزيع. وملعرفة اال�صباب التي حدت باملندائيني لرتجمته، ومدى 
اأثره يف تقبل االغلبية امل�صلمة للمندائيني واأثره على موقف املرجعيات الدينية 
االأ�صلمية، كان هذا احلوار مع ال�صيد نزار يا�صر احليدر، ع�صو اللجنة امل�صرفة 

على ترجمة الكتاب املقد�ص كنزا ربا،  واملقيم  حاليا يف الواليات املتحدة.

• اجلريء • القرار  الختاذ  املندائيني  دفعت  اليت  االسباب  اهم  ما 
بأن يصدر، وينشر الكتاب املقدس للمندائيني بالعربية، أي بلغة 

أخرى غري  لغته االصلية ؟ 

كان من نتائج احلملة االإميانية التي تبناها نظام البعث بعد حرب اخلليج يف ت�صعينيات القرن املا�صي ف�صح املجال الئمة 
اجلوامع، وخطباء اجلمعة وبت�صجيع من الدولة دعمها للتوجه الديني، وت�صجيع احلملة االإميانية،  فاأ�صبحت هناك 
ف�صحة لرتويج االأفكار الدينية املتطرفة، ودعوة املجتمع اإىل تبني االأفكار االإ�صلمية احل�صرية، وت�صجيع الغلو بتطبيقها 

حتى و�صلت االأمور اإىل تكفري غري امل�صلمني، والطعن بدياناتهم.
�صلوك  يف  توؤثر  اخلطب  هذه  وبداأت  واالأيزيديني،  وامل�صيحيني،  ال�صابئة،  تكفري  اإىل  اجلوامع  اأئمة  بع�ص  ومتادى    
بع�ص النا�ص يف ال�صارع، فاأخذوا مب�صايقة املندائيني، واأتباع الديانات غري امل�صلمة يف اأرزاقهم، ووظائفهم، ويف املدار�ص، 

واجلامعات، وعلى االأوالد، والن�صاء. 
وكانت هناك �صغوط اجتماعية على ال�صابئة العتناق الدين االإ�صلمي، وال�صيما على الن�صاء املندائيات من خلل الزواج 
منهن، وال�صغط عليهن بتغيري الديانة، ف�صًل عن �صغوط اجتماعية ب�صرورة ارتداء احلجاب، والت�صييق على حرياتهن، 
وو�صل االأمر بالتهديد باختطافهن، وهناك حاالت قد �صهدناها ال�صتغلل �صعف احلالة املادية لعوائلهن، ب�صبب ظروف 

احل�صار االقت�صادي ال�صيئة التي مرت بالبلد اآنذاك.

• إذن نستطيع القول إن من اهم أسباب ترمجة الكتاب املقدس إىل اللغة العربية، الردُّ على املتطرفني، •
وإثبات وحدانية الدين املندائي؟ 

كانت احلجة التي يطلقها اأ�صحاب الدعوات الدينية االإ�صلمية املتطرفة هي جهلهم مبعتقدات الدين ال�صابئي املندائي، 
هم  هل  كتاب؟  اأ�صحاب  باالأ�صل  هم  وهل  ال�صابئة؟  كتاب  هو  ما  مثل:  اتهامات،  �صيغ  يف  الت�صاوؤالت  يطلقون  وكانوا 
موحدون؟ ومن هو نبيهم؟ وما هو احللل لديهم، وما هي حمرماتهم؟ وما فل�صفة دينهم؟ وهل تتقاطع معتقداتهم مع 

مفاهيم الدين االإ�صلمي؟
وكانوا ال يجدون اأجوبة على ت�صاوؤالتهم الكثرية، فيطلقون االتهامات، زادها جهل معظم ال�صابئة املندائيني باالإجابة 
عن هذه االأ�صئلة الأنهم ال يفقهون قراءة كتبهم الدينية بعد اأن حتولت لغتهم، واأبجديتهم، وكتابتهم االآرامية املندائية 
اإال نفر من املندائيني، وبع�ص رجال الدين، بن�صب  اإىل طل�صم ولغة ت�صتعمل فقط يف الطقو�ص الدينية، وال يجيدها 

متفاوتة.
وكان املندائيون يرددون قراءة الن�صو�ص املندائية، وال يفهمون م�صامينها، ولذلك كانوا يواجهون �صعوبات جمة بالرد 
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يتناق�ص على  املندائية كان  اللغة  يتقنون  الذين  اأن عدد  ب�صاأن معتقداتهم وطقو�صهم، وثوابتهم، ال�صيما  االأ�صئلة  على 
نحو خطري ينذر بتل�صي هذه اللغة وانقرا�صها، فهي لغة غري حمكية يف البيوت، ف�صل عن اأن املندائيني يتحدثون يف 

حياتهم اليومية اللغة العربية الدارجة، وبلهجة جنوبية �صميمة، الأن اأغلبيتهم من �صكان تلك املناطق.

• من • الدينية  املرجعيات  موقف  يف  اجيابي  تأثري  هلا  كان  املقدس  الكتاب  ترمجة  أن  تعتقدون  هل 
معتقدات الديانة املندائية، وأسهمت يف توضيح ماغمض لدى هذه املرجعيات عن املندائية، ومعتقداتها 

التوحيدية؟

ا�صتطاعت اللجنة امل�صرفة على الرتجمة اإي�صال ن�صختني من الكتاب املقد�ص »كنزا ربا« اإىل �صماحة ال�صيد علي ال�صي�صتاين، 
وال�صيد حممد �صعيد احلكيم، بو�صاطة �صديق تطوع لتلك املهمة، وقد اأرفقت اللجنة مع كلِّ ن�صخة ر�صالة حمبة، وتقدير 

واإهداء لل�صيدين اجلليلني، حاملة معان عميقة من التاآخي، واالحرتام،  والتقدير. 
وبعد �صهرين تقريباً طلب منا ال�صديق نف�صه الذي تطوع الإي�صال الن�صختني اللقاء مبمثلي مرجعية النجف االأ�صرف 
اأجاب فيه وفد ال�صابئة املندائيني  يف داره الواقعة يف بغداد/ منطقة الزوية، وحدد يوم و�صاعة اللقاء. كان اللقاء ودياً 
ال�صلم، وموقفهم من  عليه  بالنبي يحيى  املندائيني، وعلقتهم  اأ�صل  ب�صاأن  النجف  املرجعية يف  اأ�صئلة  على جمموعة 
مو�صوعي التنجيم والتوحيد، وقد اأجاب وفد الطائفة عن اأ�صئلتهم ب�صكل تف�صيلي، و�صل�ص م�صتعيناً بن�صو�ص �صريحة 
من الكتاب املقد�ص، ما اأكد لوفد املرجعية اأن الدين املندائي هو جذر التوحيد االأول، وكتابه املقد�ص يعود اإىل �صحف اآدم 
عليه ال�صلم، واأن اآخر اأنبيائهم هو النبي يحيى عليه ال�صلم، وهم موحدون يوؤمنون باهلل الواحد االأحد، ويحرمون عبادة 
االأوثان، والكواكب، والنجوم وال ي�صركون به، وبعد مناق�صات دامت اأكرث من �صاعتني اأبدى وفد املرجعية اإعجابه الكبري 
بالكتاب، وعاتبوا ممثلي الطائفة على تاأخرهم يف اإجناز الرتجمة قبل هذا الوقت، كي يف�صحوا عن حمتواه، ويبينوا 
التوحيدية،  ديانتهم  تنتق�ص من  األ�صق بهم من تهم وخرافات، وق�ص�ص ملفقة  املندائيني ما  دينهم، ويجنبوا  حقيقة 

وو�صعهم يف مو�صع ال�صك، االأمر الذي ف�صح املجال للتحري�ص �صدهم من متطريف امل�صلمني.

•  هل وصل الكتاب باملثل إىل مرجعيات دينية أخرى يف دول اجلوار، أو دول إسالمية تؤثر مرجعياتها •
الدينية يف عموم املسلمني يف العامل؟

اإيران، واأهديت ن�صخة  حر�صت اللجنة، وجازفت يف ذلك الوقت باإي�صال ن�صخة من الكتاب املقد�ص اإىل مرجعية قم يف 
من الكتاب �صخ�صياً اإىل ال�صيد »علي اخلامنئي«، ومرجعية يف قم االإيرانية عن طريق اأحد االإخوة املندائيني من حملة 

اجلن�صية االإيرانية، والذي يعمل يف دبي.
اإىل املراكز االإ�صلمية، وال�صخ�صيات الدينية ال�صيعية وال�صنية املوؤثرة، واأبدى اجلميع  اأهدينا كثريا من الن�صخ  كذلك 
اإىل �صيخ االأزهر ال�صريف يف القاهرة ال�صيخ »حممد  اإي�صال ن�صخ من الكتاب  اإعجابهم مب�صمون الكتاب، كما ا�صتطعنا 

طنطاوي«، وحتى اأننا اهدينا ن�صخاً اإىل روؤ�صاء الدول العربية، وال�صخ�صيات الثقافية على م�صتوى العامل العربي. 

• املندائيني يف • وتقبل  العربية يف مدى احرتام  اللغة  املقدس إىل  الكتاب  تأثري ترمجة  تقيمون  كيف 
اجملتمع االسالمي؟ 

اأثرت الرتجمة واتاحة الكتاب باللغة العربية ايجابيا يف تقبل غري املندائيني للدين املندائي، ورفعت من درجة االحرتام 
للمندائيني، بعد اأن متكن املندائيون من تقدمي ديانتهم ومبادئها للآخرين، واإ�صباع ف�صولهم، مع اأن الدين ال�صابئي 
املندائي دين غري تب�صريي، ومن ثم الهدف لي�ص الدعوة له بقدر ما يت�صمن ذلك التو�صيح. واالآن وبعد اأن اأ�صبح بيد 



53 انتهاكات حرية الدين أو المعتقد للمندائيين

اجلميع كتاب املندائيني مرتجماً اإىل العربية، واأ�صبحت ن�صو�صه متاحة ومعلنة، مل تعد حكراً على املندائيني، ورجال 
القول  العربي، ن�صتطيع  العراق، والعامل  امل�صلمة يف  الدين، وبلغة قدمية مهددة باالنقرا�ص، بل يتوافر بلغة االأغلبية 

باخت�صار: اإن الرتجمة خففت من حدة االتهامات املوجهة للمندائية.

• كيف ميكن تلمس نتائج الرتمجة للعربية يف ضوء صدور بعض فتاوى تكفري املندائيني، واستهدافهم •
ألسباب دينية، وهل كان للرتمجة تأثري اجيابي يف اصدار فتاوى تشجع على محاية اتباع هذا الدين 

التوحيدي؟ 

لقد �صدرت فتاوى �صد املندائيني بعد تدهور الو�صع االأمني، وانهيار موؤ�ص�صات الدولة يف اأعقاب احتلل العراق )2٠٠، 
لكن معظم هذه الفتاوى �صدرت عن بع�ص رجال الدين الذين ال ميثلون اخلط االأول للمرجعيات، بل هم غري خمولني 
باالإفتاء، ومل ت�صدر اأي فتوى �صلبية من املرجعيات الدينية العظمى يف النجف االأ�صرف �صد ال�صابئة املندائيني، وهذا 
املرجعية  من  واملندائيني  املندائية،  الديانة  تخ�ص  فتوى  اأي  ت�صدر  مل  نف�صه  الوقت  يف  لكن  لها،  يح�صب  ح�صن،  �صيء 
العظمى يف النجف حترم التعر�ص لهم، وتعرتف بكونهم ديانة موحدة كتابية، وحترم امل�صا�ص بهم تبعا لذلك  وتدعو 

للتعاي�ص معهم، ووجوب حمايتهم من اأي اعتداء.
هذا بالرغم من مطالبة الطائفة ممثلة ب�صخ�ص رئي�صها الروحي الري�ص اأمه »�صتار جبار حلو«، الأكرث من �صت مرات 
�صخ�صياً من ال�صيد علي ال�صي�صتاين، وال�صيد حممد �صعيد احلكيم بعد اأن زارهم بالنجف االأ�صرف، وطلب منهم اإ�صدار 
فتاوى بهذا ال�صاأن، مل تكن هناك ا�صتجابة، وما �صدر من فتاوى كانت حتمل م�صامني عامة حت�ص على التاآخي، واحرتام 
جميع العراقيني من دون متييز، واعتبار ما يح�صل من حوادث، وتعر�ص لي�ص موجهاً لدين، اأو مذهب معني، واإمنا �صمل 
جميع العراقيني، لكننا كنا ن�صتهدف الأ�صباب دينية، ولكونهم يعتقدون بكوننا غري موحدين، لهذا كنا نحتاج اإىل فتوى 

من اأجل حماية اأنف�صنا.  
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االعتراف بالمندائيين على المستويين القانوني والشعبي )االجتماعي (

رئيس  الخماس«  »سلوان  كنزبرا  مع  حوار 
الطائفة المندائية في السويد

• هل ميكن ان تقدم لنا تصورا عن املندائيني يف السويد: •
ديانتهم معرتف  اعدادهم، هل  ما  بدأت هجرتهم،  متى 

بها رمسيا يف السويد، وهل لديهم منادي ؟

يقدر عدد املندائيني يف ال�صويد وفق االح�صاء االخري ل�صنة 2٠15  بحدود ٩5٠٠ مندائي متوزعني على حمافظات ال�صويد 
من �صماله اىل جنوبه. وقد بداأ املندائيون بالهجرة اىل ال�صويد وب�صكل كثيف يف مطلع الت�صعينات من القرن املن�صرم، 
بالرغم من ان هناك ب�صعة عوائل قد هاجرت خلل ال�صبعينات والثمانينات من القرن املا�صي، واملندائية ديانة معرتف 
بها يف ال�صويد منذ العام )2٠1 والفرادها حقوق دينية ا�صوًة باالديان االخرى، وللمندائيني منديان يف ال�صويد االول يف 

حمافظة �صاندفيكن والثاين يف حمافظة  واربرو والثالث قيد االن�صاء يف لوند. 

• اىل اي حد هناك اعرتاف باملندائية كديانة توحيدية يف العراق. وما هي عالمات هذا االعرتاف؟•

هناك جانبان يف هذا االعرتاف: االول على م�صتوى ر�صمي وعلماته ما ذكر يف الد�صتور، والثاين �صعبي وعلماته تت�صح 
يف ال�صلوك االجتماعي مع املندائيني. وبالن�صبة للول فقد اعرتف الد�صتور العراقي بالديانة املندائية ومت ذكرها يف 
الد�صتور �صمن قائمة االديان املعرتف بها ر�صميا، وهناك متثيل للمندائيني يف ديوان اوقاف الديانات الثلث وممثل يف 
الربملان العراقي وكوتا يف جمل�ص حمافظة بغداد. لكني اعتقد  هذا االعرتاف لوحده ال ميكن ان يحقق طماأنة او �صمانة 
حلرية الدين للمندائيني دون اجلانب الثاين املتعلق باالعرتاف ال�صعبي، وهو ما مل يح�صل عليه املندائيون حتى هذه 
اللحظة، واق�صد بذلك عدم احرتام معتقدات املندائيني او مراعاتها على النحو اللزم، والتمييز الديني الذي يتعر�ص له 
املندائيون ب�صبب معتقداتهم، كذلك عدم اعرتاف املرجعيات الدينية اال�صلمية بالديانة املندائية علنا، كدين توحيدي. 

• ما هي اشكال واوجه انتهاكات حرية املعتقد للمندائيني يف العراق برأيكم؟•

التمييز الديني  يبداأ مع املندائي من حميطه االجتماعي اال�صيق و�صوال اىل اعلى م�صتويات هرم ال�صلطة،  وقد �صمعت 
�صهادات وق�ص�ص من مندائيني جلاأوا اىل ال�صويد، وكانوا يواجهون  التمييز من خلل التعامل اليومي يف ال�صارع وال�صوق 
اليه من خلل مو�صوع »النجا�صة«، و�صيوع ال�صور النمطية مثل ان  املندائي هي النظرة  والعمل. فاأول �صدمة تواجه 
املندائيني ال يقومون بذبح احليوانات بل يقومون بقتلها بطرق اخرى مثل اخلنق او ما�صابه،  او انهم يتزوجون يف املاء، 
واالهم بالطبع هو عد اال�صلم مرجعية مطلقة وبو�صفه خامت االديان فعلى افراد االقليات الدينية غري امل�صلمة اتباعه، 
اتباع دين هام�صي غري معرتف به، و�صكل �صغوطا كبرية ا�صطرت  املندائيني عقدة نف�صية بو�صفهم  وهو ما وّلد عند 
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العديد منهم الختيار الهجرة كخيار نهائي بحثا عن مكان يتم فيه كفالة احرتام حرية الدين واملعتقد .

• كيف ميكن برأيك التصدي هلذه الصور النمطية واالوهام الشائعة عن املندائيني وتصحيحها؟ •

التعليم واملناهج الدرا�صية  لها اهمية حا�صمة يف هذا ال�صياق،  فواحد من اهم م�صادر ا�صطهاد املندائيني كامن يف طبيعة 
التعليم واال�صاليب الرتهيبية واالق�صائية التي حتتويها مناهج تدري�ص الدين اال�صلمي التي ما تزال حتمل ت�صورات 
وتتبنى تف�صريات خاطئة، مثل و�صف املندائيني  بعبدة الكواكب والنجوم وان كتابهم املقد�ص هو الزبور ولي�ص »كنز ربا« 
على الرغم من ترجمة الكتاب للعربية وتوفره ملن يطلبه. وقد كانت هناك جهود مندائية حثيثة وحترك من قبل رئا�صة 
الطائفة لت�صحيح تلك املناهج، ولكن ال بد من تبني خطوات اكرث عملية بتعريف املندائية يف املناهج الدرا�صية اي�صاـ 

ولي�ص ت�صحيح االفكار اخلاطئة عنها فح�صب. 

• ان تقدمه من خالل جتربتك وخربتك • الذي ميكن  العراق. ما  كزعيم ديين مندائي يقيم خارج 
كتوصية حلماية حرية املعتقد للمندائيني يف الغراق؟

- انا كمهاجر ال ا�صتطيع ان ان�صح املندائيني الذين يواجهون ا�صطهادا دينيا بعدم الهجرة، لكن جل ما ميكنني فعله 
مكونات  بقية  مع  التعاي�ص  و مد ج�صور  النا�ص  بحب  ي�صتمروا  وان  ومعتقدهم  دينهم  على  يحافظوا  باأن  التو�صية  هو 
وال�صدق  االأمانة  حول  تتمحور  التي  املندائي  الفرد  �صخ�صية  وجوهر  طبيعة  يعك�ص  وهذا   املختلفة،  العراقي  املجتمع 
وال�صفاء وال�صلم وحب االخر حتى وان كان االخر ال يحرتم حقوقنا، كما او�صي قيادتنا الدينية داخل العراق  باالكثار من 
القدا�صات  )الرباخات ) والكرنفاالت و فتح املدار�ص الدينية لتعليم املندائية وتعليم اللغة املندائية. وبذل ن�صاط او�صع يف 

جمال احلوار مع االديان االخرى، ادعو احلي العظيم ان يحفظ ديننا ويحفظ العراق 

• ما أثر موضوع اسلمة القاصرين على حرية املندائيني الدينية؟•

- ان اجتاه امل�صرع العراقي لل�صتمرار مبو�صوع »ا�صلمة القا�صرين« وفق قانون البطاقة الوطنية املوحدة، لهو �صنف من 
�صنوف اال�صطهاد الديني و اجبار االخر. وهو من وجهة نظرنا يوفر �صببا اخر للق�صاء على ممثلي الثقافة املندائية 
التي متثل فعل  معتقدات �صعوب ا�صلية تعي�ص منذ ع�صرات القرون يف البلد، و�صتدفع من تبقى للهرب وترك الغايل 
والنفي�ص وراءهم، الن االن�صان املندائي ال ميكن له ان يتخلى عن دينه، فالدين الي�صاهّيه �صيء. انه �صلوك ازدواجي من 
النخب احلاكمة يف العراق، فمن جهة يعرتفون باملندائية يف الد�صتور، ومن جهة ثاين ي�صدر ت�صريع ي�صرق منا فلذات 
قلوبنا  من االطفال الذين يجري ا�صلمتهم ق�صرا، ال قيمة للعرتاف القانوين وان يكون لنا ممثل يف الربملان، يف حني 

يبقى دين الدولة هو اال�صلم وهو امل�صدر اال�صا�صي للت�صريع.





الدينية   االقليات  الثاني:  القسم 
مجال  في  تحديات  تواجه  التي 

االعتراف الرسمي
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5
حدود حرية المعتقد 

لليهود 

جتاوز الد�صتور العراقي للعام 2٠٠5 ذكر اليهود �صمن االقليات الدينية يف العراق م2-2، وعدم وجود متثيل لليهود يف 
باليهودية  ر�صمي  اعرتاف  هناك  يعد  مل  انه  يبدو  ما  وعلى  املندائية،  وال�صابئة  واالأيزيديني  امل�صيحيني  اوقاف  ديوان 

كاأحدى االديان الرئي�صة يف العراق، ال �صيما مع عدم وجود ممثليني لهذه الديانة يف العراق.
العجمان« عن وجود عراقيني من  العظيم  »عبد  النيابية  الدينية  وال�صوؤون  االأوقاف  رئي�ص جلنة  لكن مع ذلك، ك�صف 
الديانة اليهودية يف البلد ميار�صون طقو�صهم بعيداً عن ال�صغوط، فيما بني اأن ممثلني عنهم عقدوا اجتماعات داخل 
اإعداد وثيقة  اأن »ممثلني عن اليهود العراقيني قد ح�صروا ل مجل�ص النواب خلل  الربملان العراقي. واأ�صاف العجمان 
النيابية  االجتماعات  يف  �صاركوا  املمثلني  »هوؤالء  اأن  مو�صحا  النيابية«،  اللجنة  عملتها  التي  العراقي  املجتمعي  ال�صلم 

بخ�صو�ص الوثيقة واأدلوا مبواقفهم)1). 
ومع هذا احل�صور الرمزي لليهود يف احدى اأن�صطة الربملان االحتادي، فاإن الو�صع يف اقليم كرد�صتان العراق يعد اأبرز 
على �صعيد التمثيل والن�صاط، اإذ اإن هناك متثيل ر�صميا لليهود يف وزارة االوقاف وال�صوؤون الدينية يف اقليم كرد�صتان، 
ومت هذا التمثيل الر�صمي بناء على االمر الوزاري رقم 181 وفق القانون رقم 5 اخلا�ص بحقوق االأقليات والذي �صدر 
اليهود يف  االأوقاف خلدمة  وزارة  بالتن�صيق مع  وللممثلية مهمة تقدمي م�صاريع  برملان كرد�صتان.  ني�صان 2٠15 عن  يف 
املنا�صبات الر�صمية اخلا�صة بهم، وجاء يف االأمر الوزاري ت�صمية كل من »�صريزاد عمر مام �صاين« و »�صريكو عثمان عبد 

اهلل«، وهما يهوديان من مواطني اإقليم كرد�صتان، ممثلني لليهود يف وزارة االأوقاف)2).
وهناك توا�صل بني يهود كرد�صتان يف ا�صرائيل واقرانهم املقيمون يف اقليم كرد�صتان ويزورونهم ب�صكل دائم ح�صب ممثل 

))(  ألوقاف النيابية: هناك يهود يف العراق ميارسون طقوسهم وممثلون عنهم حضروا للربملان، السومرية نيوز على الرابط:
http://www.alsumaria.tv/news/137884/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%
D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%
D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-
% D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 9 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 2 -

#%D9%8A%D9%85%D8%A7/ar
http://aliraqnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7% الرابط:  على  متوفر  االوقاف  يف  لليهود  ممثلية  كردستان/    )2(
D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%85%
D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-

/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7
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الطائفة اليهودية يف اإقليم كرد�صتان)1). واو�صح »�صريزاد عمر مام �صاين« مدير ممثلية اليهود الكرد يف وزارة االأوقاف 
وال�صوؤون الدينية يف اإقليم كرد�صتان، ان عدد العوائل اليهودية الكردية يف اإقليم كرد�صتان بلغ اأكرث من ٠)4 عائلة، وهناك 
عوائل يهودية كردية كثرية اأخرى يف اإ�صرائيل بداأت ومنذ العام 1٩٩1 بالعودة اإىل اإقليم كرد�صتان.  ويطالب مام �صاين 

حكومة اإقليم كرد�صتان اأن ت�صيد �صمن اإمكانيتها معابد يهودية يف االإقليم مرة اأخرى.)2)

))(  اجلالية االسرائيلية يف كردستان )يهود كردستان( موقع اسرائيل باللغة العربية، على الرابط التالي :
http://www.israelinarabic.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9
%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%83
http://: 2(  متني امني، هل يتمّكن يهود “الفرهود” من استعادة حقوقهم يف كردستان؟ موقع ارفع صورتك على الرابط(

4373/www.irfaasawtak.com/archives
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حدود حرية الدين والمعتقد لليهود في العراق

حوار مع الدكتور خضر سليم البصون

يعد الدكتور خ�صر �صليم الب�صون، احد ابرز النا�صطني يف الكتابة 
عن حقوق اليهود العراقيني،  وهو ابن ال�صحايف اليهودي العراقي 
العام  يف  العراق  من  عائلته  مع  غادر  الذي  الب�صون  �صليم  ال�صهري 

)1٩7 بعد ان بلغت ال�صغوط اأ�صدها من قبل نظام البعث اأنذاك. 

• ملاذا مل يتم ذكر يهود العراق ضمن االقليات الدينية •
لعام  العراقي  الدستور  يف  العراق  يف  بها  املعرتف 
وااليزيديني  املسيحيني  ذكر  من  الرغم  على   2005

واملندائيني؟

حني �صن الد�صتور العراقي كان عدد اليهود قليل جدا )ال يتجاوز 
ا�صابع اليد)، رمبا مل ير امل�صرعون معنى لذكرهم، لكن من الناحية 

القانونية ال ي�صتثنيهم  الد�صتور الن املادة 2-2 تتحدث بطريقة غري ح�صرية حتى وان ذكرت بع�ص االقليات الدينية، 
كامل�صيحيني،  الدينية،  واملمار�صة  العقيدة  االفراد يف حرية  الدينية جلميع  احلقوق  كامل  ي�صمن  الد�صتور  ان  تقول  اذ 

وااليزيديني، وال�صابئة املندائيني.
لكن بالن�صبة للت�صريعات، فهناك قطعا �صيا�صة الهمال ق�صية يهود العراق، فقانون اجلن�صية العراقية 2٠٠٦ على �صبيل 
اليهود  معظم  العراقية.  اجلن�صية  على  احل�صول  او  ا�صتعادة  امكانية  من  واوالدهم  العراقيني  اليهود  ا�صتثنى  املثال 
القانون رقم )1) ل�صنة )1٩5٠) والقانون رقم )12) ل�صنة  العراقية عنهم مبوجب احكام  ا�صقطت اجلن�صية  العراقيني 
هذه  عن  تخلوا  من  او  اجلن�صية  امل�صقطة  اوالد  ح�صول  احقية  ي�صثني    2٠٠٦ العراقية  اجلن�صية  قانون  لكن   ،(1٩51(

اجلن�صية مبوجب القانونني اعله  من احل�صول عن اجلن�صية، ملاذا؟. لي�ص هناك �صبب منطقي يربر ذلك.

• اذا كان املوقف الرمسي للدولة العراقية بعد 2003 غامضا بشأن الوجود اليهودي كما هو واضح يف •
الدستور او متجاهال كما أشرت اىل قانون اجلنسية، هل هناك مستويات أخرى من االعرتاف تعملون 

عليها؟

اعتقد ان اخر علمات االعرتاف بالوجود اليهودي يف العراق يتمثل باحلفاظ على الذاكرة، ولهذا كنت ادعوا بقوة اىل 
احلفاظ على  االأر�صيف اليهودي العراقي الذي مت انقاذه من اقبية بناية املخابرات العامة يف منطقة املن�صور ببغداد، 
وقد مت �صحنه اإىل الواليات املتحدة لتاأهيل ما ميكن تاأهيله، واالأر�صيف ي�صم اكرث من 27٠٠ كتاب وع�صرات االآالف من 

الوثائق التي مت ويتم ت�صويرها وترقيمها.
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ومعظم ما يت�صمنه االأر�صيف من ملفات وكتب وخمطوطات ا�صتولت عليه االجهزة االمنية وم�صوؤويل البعث يف ال�صبعينيات 
والثمانينيات من القرن املا�صي، ويت�صمن االر�صيف امللفات ال�صخ�صية واملرا�صلت يف مدر�صتي فرنك عيني و�صما�ص يف 
منت�صف ال�صبعينيات حينما اأممت واطلق عليها مدر�صة النظامية،  ومن املعابد اليهودية التي كانت مغلقة، ون�صخ من 
كتب  كانت يف  بيوتنا التي اأغلقناها حينما تركنا العراق، وكتب ومرا�صلت الطائفة من كني�ص مئري طويق يف عام  1٩84.

مع العلم ان هناك الكثري من ا�صفار التوراة  Torah Scrolls التي ت�صتعمل يف الكن�ص نزعت من �صناديقها الثمينة  
والكتب الدينية واملخطوطات ترقد يف �صراديب املتحف العراقي واملكتبة الوطنية وهي اثمن بكثري مما يت�صمنه االر�صي.

• ما الذي ميثله هذا االرشيف بالنسبة للهوية اليهودية العراقية، ولكم كأقلية دينية متميزة؟•

هذا ار�صيف يتحدث عن حياتنا نحن االأحياء من االجيال اليهودية التي غادرت العراق 1٩5٠-1٩51، ويتحدث عن حياة 
اأهلنا،  وهو ميثل هويتنا، لذا نحن ال نريد ان نفرط فيه او نرتكه ليقبع يف مكتبة اأو متحف يف  بلد ال ي�صمح لليهود 
بزيارته، خ�صو�صا اأن معظم يهود العراق يعي�صون يف اإ�صرائيل. وهذا ميثل راأي قطاعات وا�صعة من يهود العراق املتفرقني 
على ارجاء املعمورة،  يف نيويورك ولو�ص اأجنلو�ص، يف تورنتو ومونرتيال، يف لندن واأم�صرتدام، يف تل اأبيب ورامات غان 
واأور يهودا وبتاح تكفا، اليهود العراقيون غا�صبون من احتمال عودة ”االأر�صيف اليهودي العراقي“ اإىل العراق بعد ان مت 

نقله اىل الواليات املتحدة.
 نحن نريد ا�صتعادته الإنه يروي ق�صتنا، ال يهمنا انهم دّن�صوا بيوتنا و �صرقوا كل ما فيها من ممتلكات لن ن�صتطيع اأن 
ن�صتعيدها، ولكن الكلمة املكتوبة هي ملكنا اإاّل اذا دمرت. ال �صيما واإن الغاء الهويات م�صتمر يف العراق، التغيري الدميوغرايف 
م�صتمر، حمو الكلمات العربية وحتويل مزاراتنا الدينية اإىل مزارات اإ�صلمية م�صتمر. لذا نطالب باحلفاظ على على ما 
تبقى لنا وما ميثل ذكرياتنا. اإن ا�صرتجع العراق هذا االأر�صيف، من ي�صمن لنا اإن ال يقوم املتطرفون االإ�صلميون يوما 

ما بحرق كتابات الكفار. وبالتايل الق�صاء على اأخر ما تبقى لنا: الذكريات.

• هل تعتقد ان هناك قبوال واسعا  لعودة اليهود اىل العراق، او على االقل تقبلهم اجتماعيا بعد عقود •
من القطيعة والتشويه ؟

هناك علمات ايجابية نقراأ عنها يف و�صائل التوا�صل االجتماعي، لكن الذاكرة ما تزال حتمل ق�ص�صا ال ميكن ن�صيانها 
ب�صهولة، لقد ن�صاأت يف و�صط متييزي باأمتياز،  واىل هذه اللحظة وبعد ان فارقت العراق، قبل اأكرث من اأربعني عاما  ال 
اأزال اأتاأمل ملا يجري هناك، ومنذ ان كون وعيي كنت ا�صعر باأننا اأقلية وجالية م�صطهدة، وو�صل االمر اىل نقطة حرجة يف 
نهاية ال�صتينات  اأوائل ال�صبعينات بعد اأن ُقتل الع�صرات من اليهود من دون اأي ذنب ارتكبوه. كيف اأ�صتطيع اأن اأن�صى اأين 
يهودي »خمتلف« عن بقية ال�صعب. لقد ن�صاأت واليهود يو�صفون بكل ال�صور النمطية امل�صينة، وكانت ال�صحافة واالعلم 
تروج للكاذيب وت�صوه �صورتنا، اأخذ البعثيون اأخوتنا، عذبوهم واأعدموهم، اختطفوهم وقتلوهم. ثم �صرقوا ممتلكاتنا 

بل �صرقوا تلمودنا وم�صاحفنا، �صرقوا خمطوطات حاخامينا، حتى ا�صتولوا على ملفات مدر�صتنا. 

• العراقية • احلكومة  تطالبون  واليت  العراق  يهود  لدى  املقدسة  الدينية  واملناطق  املعابد  ابرز  هي  ما 
باحلفاظ عليها؟ 

هناك �صل�صلة من املراقد ذات االهمية الدينية  التي نطالب باحلفاظ عليها، وعندما نتكلم عن احلفاظ نعني اي�صا املعامل 
اليهودية كالكتابة العربية يف هذه اال�صرحة ولي�ص فقط ان يحافظ عليها الوقف ال�صيعي او ال�صني. باال�صافة اىل ذلك 
هناك الع�صرات من بيوت العبادة )كن�ص) يف بغداد واملدن االخرى. كذلك مقابر اليهود، لكن من اهم القبور  ذات االهمية  
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الدينية يف العراق يتمثل مبا يلي )1):
• قرب النبي ح�صقيل )الكفل – بابل)•
• قرب عزرا ه�صوفري)العزير –مي�صان) •
• قرب يو�صع الكاهن الكبري يف الكرخ •
• قرب غاون ا�صحيق ا�صحق  منطقة �صوق حنون •
• قرب النبي دانيال و رفقائه يف كركوك قرب القلعة •
• قرب النبي يونا يف املو�صل )دمر من قبل داع�ص) •
• قرب النبي ناحوم يف القو�ص.•

• هناك ممثل رمسي لليهود يف وزارة اوقاف حكومة كردستان، هل ميكن ان حيدث هذا بالنسبة لتمثيل •
اليهود يف احلكومة االحتادية؟

لي�ص هناك وجود فعلي لليهود يف العراق. رمبا اذا اعرتفت احلكومة العراقية  بحق اليهود العراقيني الذين يعي�صون 
خارج العراق )او ممثليهم) يكون معنى لتمثيلهم يف اأي امور متعلقة بهم؟

• ما ابرز مطالبكم بالنسبة للحفاظ على من تبقى من اليهود داخل العراق؟•

نطالب ب�صلمتهم اأوال، اإن عددهم ال يتجاوز الع�صرة، فهل من امل�صتحيل احلفاظ على اأخر دليل على الوجود اليهودي 
يف العراق؟، مع االخذ بنظر االعتبار ان هناك رمبا املئات من )اليهود /امل�صلمني)، واق�صد هوالء الذين ينحدرون من اأم 

يهودية  واأب م�صلم اأو م�صيحي. 
 

))(  هناك مصدر يتناول هذه االمكنة بتفاصيل اكثر هو :
 Tombs of saints and synagogues in Babylonia,  edited by Zvi Yehuda, Babylonian Jewry Heritage

 . 2006 ,Center, Research Institute of Babylonian Jewry
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 حدود حرية المعتقد 

للبهائيين 

مل يذكر الد�صتور العراق للعام 2٠٠5 البهائيني �صمن االقليات الدينية املعرتف بها م2-2، كما ان  نظام ملحق نظام رعاية 
الطوائف  ل�صنة 1٩81) مل يذكرهم �صمن  العراق رقم 2)  بها ر�صميا يف  املعرتف  الدينية  الدينية )الطوائف  الطوائف 
املعرتف بها ر�صميا يف العراق، بل ان البهائية حمظورة قانونا منذ العام 1٩7٠ مع �صدور قانون حترمي الن�صاط البهائي، 

واىل حد حلظة كتابة هذا التقرير ما تزال ت�صريعات حظر البهائية �صارية ومل تلغ على الرغم من خمالفتها للد�صتور.
كان البهائيون منذ تاأ�صي�ص الدولة العراقية جزء من البنية الدينية للمعتقدات املعرتف بها ر�صميا، فالدليل الر�صمي 
الديانات  العراق ف�صل عن ممثلي  االجتماعية يف  املكونات  كاأحد  العراقية ٦)1٩ يذكرهم  الداخلية  وزارة  ال�صادر من 
االخرى)1). و يف اإح�صاء العام 1٩57 ذكرت ثلثة اأديان رئي�صة هي؛ االإ�صلم، وامل�صيحية، واليهودية، واأدرجت ثلثة عقائد 
دينية هي؛ ال�صابئة، وااليزيدية، والبهائية.  ومع انقلب البعثيني )1٩٦ حددت حرية الدين واملعتقد فتم اإلغاء العقود 
امل�صجلة ملحافل البهائية، واأ�صدرت بعدها يف ني�صان 1٩٦5 اأمراً بغلق املحافل البهائية، وو�صع اليد على ممتلكاتها يف جميع 

اأنحاء العراق ا�صتناداً اإىل قانون ال�صلمة الوطنية رقم )4) ل�صنة 1٩٦5 )2).
ويف العام 1٩7٠ �صدر القانون رقم 1٠5 واملعروف بقانون حترمي الن�صاط البهائي والذي حكم بال�صجن على من يروج 
للبهائية، اأو االنت�صاب الأي حمفل اأو جهة تعمل على ن�صر البهائية اأو الدعوة اإليها باأي �صكل من االأ�صكال، واإغلق جميع 
املحافل البهائية، واإيقاف ن�صاطها، وت�صفية اأموالها وموجوداتها، واأن حتتفظ دوائر االأمن بجميع م�صتنداتها ووثائقها، 
اأي ن�صاط بهائي يف  اأ�صدل ال�صتار ب�صكل قانوين على  ويعاقب املخالف باحلب�ص مدة ال تقل عن ع�صر �صنوات))). وهكذا 
العراق، وعد هذا الدين حركة �صيا�صية معادية على خلفية ال�صراع العربي اال�صرائيلي واقتداء مبا فعله عبد النا�صر يف 

م�صر بحق البهائيني، حتى العام 1٩7٩ والذي حول احلكم من ال�صجن اىل احلكم باالعدام)4). 
ولتنفيذ �صيا�صة حظر البهائية �صدر قرار من مديرية االأحوال املدنية املرقم 58) يف 1٩75/7/24 القا�صي بتجميد قيود 
ممار�صة  يف  وحريتهم  البهائيني  هوية  هددت  ومعنوية  مادية  اآثار  ترتبت  وقد  املدنية.  االأحوال  �صجلت  يف  البهائيني 

معتقداتهم مثل:

))(  دليل اململكة، الدليل الرمسي للعراق لسنة 936)، دنكور للطبع والنشر، بغداد، 936)، ص722.
)2(  قانون السالمة الوطنية قانون السالمة الوطنية رقم )4( لسنة 965)،الوقائع العراقية، العدد:)07) بتاريخ:965/02/06)

)3(  القانون رقم 05) لسنة 970) حول حتريم النشاط البهائي نشر يف الوقائع العراقية عدد 880) فى 8)-970-5)
)4(  القانون رقم ))4)( تعديل قانون حتريم النشاط البهائي رقم )05)( لسنة 970)، الوقائع العراقية عدد )274 لسنة 979)
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عدم ت�صجيل عقود الزواج يف �صجل االأحوال املدنية.. 1
عدم تزويد البهائي بهوية االأحوال املدنية، اأو �صورة قيد من ال�صجل.. 2
ت�صور . ) وميكن  املدنية.  االأحوال  هوية  على  ح�صولهم  عدم  ثم  ومن  اآبائهم،  �صجل  يف  اجلدد  املواليد  ت�صجيل  عدم 

املدار�ص  اإىل  والدخول  �صفر، واحل�صول على وظيفة حكومية  البهائي من جواز  ما يرتتب على ذلك من حرمان 
واجلامعات والت�صرفات العقارية مثل بيع و�صراء امل�صاكن واالأملك االأخرى، وغريها من الت�صرفات التي تتطلب 

من املواطن اإبراز هوية االأحوال املدنية)1).
واأدخل البهائيون ال�صجن ب�صبب ما كان البهائيون يخ�صونه من التف�صري التع�صفي للقانون وال�صيما كلمة »ن�صاط بهائي« 
التي قد يجري تف�صريها كيفيا، فدخل �صباب و�صابات ال�صجن ملجرد اأن ا�صماءهم ذكرت ب�صبب تلبيتهم حفلة عيد ميلد 

اإحدى البهائيات، فقد عّد جتمعهم »ن�صاطا«. 
بالرغم عدم وجود متثيل �صيا�صي للبهائيني حاليا )ب�صبب حترمي معتقداتهم الدينية العمل ال�صيا�صي) اال اأن مطالبهم 

وا�صحة يف اإلغاء هذه القوانني اجلائرة ومنحهم حرية الدين واملعتقد املكفولة د�صتوريا.
وعلى الرغم من تعر�صهم لتع�صف ال�صلطة خلل مرحلة احلكم البعثي مل يتخلوا عن معتقداتهم، اذ جمدت ملكيتهم 
اإىل  وابنيتهم االإدارية وموؤ�ص�صاتهم بعد �صدور قانون ال�صلمة الوطنية يف �صتينيات البعث، وتوالت م�صادرة املمتلكات 

حني �صدور قرار حترمي البهائية يف بداية ال�صبعينيات)2).

االبنية التي تحظى باهمية دينية للبهائيين

اإيران،  بعد نفيه من  الكرخ  بغداد يف جانب  البهاء يف  �صكنه  الذي  البيت  العراق؛  للبهائيني يف  املقد�صة  املراكز  اأهم  من 
وحديقة الر�صوان التي قام باإعلن الدعوة فيها. )يقال اإن حديقة الر�صوان يف موقع مدينة الطب حاليا يف بغداد على 
�صفاف نهر دجلة). ويحتفل البهائيون بعيد الر�صوان متجيًدا لذكرى اإعلن بهاء اهلل دعوته يف هذه احلديقة على مدى 

12 يوما من �صهري ني�صان/اأبريل، واأيار/مايو.
وف�صل عن اأن البهائيني مل ي�صرتدوا اأبنيتهم االإدارية، ومل يحوزوا على االعرتاف الر�صمي بهم بو�صفهم اإحدى االأقليات 
الدينية كما ورد يف املادة 2 من الد�صتور العراقي، اأو املادة 125 منه، فقد تعر�ص املبنى الوحيد الذي يعد مزارا مقد�صا 
لهم للهدم، واملتمثل ببيت البهاء يف بغداد، اأو ما يعرف بكعبة البهائيني. ففي �صهر متوز )2٠1  هدم ”البيت االأعظم“ 
كما ي�صميه البهائيون، بيت بهاء اهلل يف بغداد، الذي يحمل االآن ا�صم ح�صينية ال�صيخ ب�صار، على الرغم من اأن بيانا ر�صميا 
عده اإحدى املباين الرتاثية يف بغداد،  وهو البيان رقم 42 ل�صنة 2٠11 الذي �صدر باإم�صاء وزير الثقافة العراقي �صعدون 

الدليمي، ون�صر يف الوقائع العراقية العدد 4224  بتاأريخ 2٠11-12-2٦))).
البيت الذي يقع يف حي الطلئع يف الكرخ حملة 212 هدم على نحو خمالف للقانون، اإذ يعد من املواقع االأثرية يف بغداد على 
وفق قانون االآثار النافذ املرقم 55 ل�صنة 2٠٠2، وهو يحيل البهائيني اإىل تاأريخ طويل من النزاع حول ملكية البيت، و�صوال 
اإىل تخليهم عنه بعد اأن اأعطوا اأولوية لل�صالح العام على م�صاحلهم اخلا�صة، وال�صيما بعد اأن كادت ق�صية البيت التي اأثريت 

على م�صتوى  ع�صبة االأمم ان متنع العراق من القبول ع�صوا جديدا يف املجتمع الدويل يف ثلثينيات القرن املا�صي)4). 

))(  اجلمهورية العراقية، وزارة الداخلية )سري(  قرار من مديرية األحوال املدنية املرقم 358 يف 975/7/24)) قيود البهائيني 
يف سجالت األحوال املدنية(.

)2(  سعد سلوم، البهائيون  يف العراق البعثي : من التشويه العلين اىل سياسة احلظر، ، صحيفة املدى العدد 3332  بتاريخ 8 
نيسان لسنة 5)20.

20(3 http://www.al-monitor.  3(  علي معموري، البهائّية.. أقلّية غري معرتف بها يف العراق، صحيفة املونيتور ) اغسطس(
com/pulse/ar/originals/2013/08/iraq-bahais-persecution-religious-minority.html#ixzz3tFTr11gv

)4(  للمزيد: سعد سلوم، البهائيون والدولة العراقية : كتابة تاريخ غري رمسي،  احللقة االوىل، صحيفة املدى العدد 3324 لسنة 5)20.
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حوار مع »سرمد مقبل« ممثل البهائيين في اقليم كردستان

• ما تأثري متثيلكم للبهائيني يف وزارة االوقاف والشؤون الدينية يف اقليم كردستان؟•

كانت هذه مبادرة اإيجابية من حكومة اإقليم كرد�صتان، ان يكون هناك متثيل ر�صمي لبهائيي كرد�صتان لدى وزارة االوقاف 
وال�صوؤون الدينية يف االقليم،  وال �صك اإن ذلك هذه اخلطة كانت ترجة عملية للقانون رقم )11) ل�صنة 2٠٠7 ) قانون وزارة 

االوقاف وال�صوؤون الدينية الإقليم كورد�صتان – العراق) ، والذي  ن�ص على اأهداف الوزارة ومنها :-
• »توثيق الروابط بني خمتلف الديانات واملذاهب والطوائف يف كورد�صتان – العراق« يف املادة الثانية ) �صاد�صاً) .•
• »االإهتمام ب�صوؤون االديان والطوائف واملذاهب يف االإقليم مبا يحقق روح الت�صامح بني االأديان وتاأمني التوا�صل فيما •

بينها.« 
املادة الثانية )عا�صراً).

• »ت�صجيع عقد املوؤمترات لتكري�ص ثقافة احلوار والتعاي�ص ال�صلمي بني االأديان« .•
املادة الثانية )خام�ص ع�صر). علماً اأن فقرة االأ�صباب املوجبة لهذا الت�صريع ت�صري اىل »تر�صيخ الروابط ال�صحيحة والتاألف 
واملحبة بني االأديان واملذاهب ..... تقوية الروابط بني االأديان واملذاهب«. وقد كانت الوزارة تتحرك لتطبيق القانون بعقل 
مفتوح على مكونات املجتمع يف االإقليم، ومن جراء ذلك ح�صل )التمثيل الر�صمي) لعدد من املكونات، ومنها البهائيون .

• هل كان هناك تأثري اجيابي  لقانون محاية املكونات يف اقليم كردستان لسنة 2015؟•

اعتقد ان وزارة االوقاف كانت تقراأ م�صامني قانون حماية حقوق املكونات يف اإقليم كورد�صتان – العراق رقم )5) ل�صنة 
اأو عدم ذكره) بقراءة ايجابية  اإ�صماً  2٠15 بروح  من االنفتاح، حيث كان التعامل مع املكونات )بغ�ص النظر عن ذكرها 
واحد،  لفرد  كانت  لو  حتى  مهم  الدينية  احلقوق  ومنح  االأقليات،  من  العديد  �صملت  التي   (1( املادة  من  ثانياً  للفقرة 

نلحظ هنا اإن القانون املذكور ي�صري اىل ذلك ومثال على ذلك :-
• »ت�صمن احلكومة للفرد الذي ينتمي اىل مكون حق امل�صاواة وتكافئ الفر�ص .... »الف�صل الثاين املادة ))) اأواًل .•
• »يحق لكل فرد اإبراز هويته الدينية .... وربط اإنتمائه مبكون معني ، وهذا احلق الف�صل الثاين املادة )4) اواًل .•

االوقاف  وزارة  اأن  علماً   ، الدولية)  )ال�صرعة  من  املذكور  القانون  فقرات  �صياغات  اقتبا�صات  ملحظة  ميكن  اإنه  علماً 
وال�صوؤون الدينية يف االإقليم تعترب تنفيذها ملمثليات املكونات تطبيقاً للقانونني املذكورين اأعله ، وبالتايل تعترب الوزارة 
اأن عملية ممثليات االأقليات تعترب عموماً خطوة لرعاية تلك االأقليات، وميكن اأعتباره اعرتافاً ن�صبياً بال�صخ�صية املعنوية 

للأقليات عموماً.

• األخرى، وحقكم يف ممارسة • التشريعات  النسيب على حقوقكم يف  االعرتاف  يؤثر هذا  ان  هل ميكن 
الطقوس الدينية علنا ؟ 

بالطبع، لهذا االعرتاف انعكا�صاته االيجابية على اأي ت�صريعات اأخرى اأو يف تاأثريها  يف قانون البطاقة الوطنية املوحدة. 
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ويف نف�ص الوقت ميكن اإعتبار قانون املكونات رقم )5) لعام 2٠15 اأ�صا�صاً اأو م�صتنداً لرعاية االأماكن املقد�صة واملزارات لكل 
االأقليات والتي تزخر بها مناطق ومدن وقرى وفيايف االإقليم.

اأما مو�صوع املمار�صات الطق�صية الدينية للمرء فاأن الديانة البهائية يف الواقع ال حتوي اإال على عدد حمدود جداً منها، 
ولكن باملقابل فاأن البهائي ميار�ص دينه ويرتجم اميانه على �صكل خطوات خدمة جمتمعية تطوعية ال حتتاج يف الواقع 

اىل �صخ�صية قانونية اأو موافقات حمددة كونها حق وواجب على جميع املواطنني.

• ما هي اخلطوات اليت تتخذونها حاليا إللغاء التشريعات اليت حتظر الديانة البهائية يف العراق؟•

ترتبت م�صاكل على قوانني حظر الن�صاط البهائي يف �صبعينيات القرن املا�صي )واملطلوب ح�صد اجلهود لرفعها ت�صريعياً)، 
وقد انح�صرت �صلبياتها تطبيقياً يف االآثار املرتتبة على املن�صور ال�صري ملديرية العامة للحوال املدنية رقم )58)) لعام 
1٩75 والذي �صمح للموظف امل�صوؤول بامكانية �صطب واإ�صتبدال حقل الديانة للبهائيني اىل م�صلم اأو م�صيحي، مع العلم 

اأن املن�صور املذكور قد الغي اإدارياً، ولكن اآثاره مازالت قائمة، غري مزالة.

• ما موقف دستور اقليم كردستان من االعرتاف بالبهائية؟•

اإن املجتمع يف االقليم قد �صهد حراكاً يف  من حيث الواقع مل ي�صتكمل  د�صتور االقليم  من حيث اإعادة ال�صياغة، علماً 
املجتمع املدين واالأكادميي والقانوين ملواكبة وم�صورة اإعادة �صياغته، حيث يو�صح املعنيني بال�صياغة اأن الكتل ال�صيا�صية 
ايجابية يف  د�صاتري  اىل جتارب  وي�صتند  بالتنوع  يعنى  مدنياً،  ع�صرياً  د�صتوراً  يكون  اأن  املبداأ  للربملان متفقة من حيث 
املنطقة مثل د�صتور تون�ص وم�صر، وكذلك ال�صرعة الدولية، ومبدئياً هناك اهتمام مبو�صوعة االقليات . وعند �صدور 

ذلك الد�صتور �صيكون لكل حادث حديث .
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7
حدود حرية المعتقد 

للزرادشتيين 

لي�صت هناك اية ا�صارة عن وجود زردا�صتي يف العراق عدا ما ذكره الدليل الر�صمي للعراق ل�صنة ٦)1٩ الذي ا�صار اىل وجود 
عدد قيل من »املجو�ص« يف العراق، وهي الت�صمية التي كانت تطلق على معتنقي الديانة الزردا�صتية)1).

وقد عاد الزردا�صتيون للظهور ب�صكل علني يف اقليم كرد�صتان يف عام 2٠15 مع احياء اعيادهم، واملطالبة ببناء معابد لهم 
الداء الطقو�ص الدينية، مع �صعي الإحياء عدد من املعابد املندثرة واإعادتها اإىل احلياة واملطالبة باالعرتاف بهم ر�صمي، ال 
�صيما بعد ان ا�صبح لها ممثل ر�صمي يف وزارة االوقاف يف االقليم. واالعرتاف بهم �صمن املكونات الدينية يف قانون حماية 

املكونات يف اقليم كرد�صتان العراق 2٠15 )2).
امل�صيحية،  اليهودية،   : انت�صرت عامليا  التي  اديانه الثلث  ال�صرق االو�صط  الزردا�صتية ديانة �صائدة قبل ان يعرف  كانت 
اال�صلم، وهذه الديانة التي يبلغ عمرها  اكرث من 5٠٠) عاما تعود للظهور من جديد يف �صرق قلق، ففي الوقت الذي 
تواجه فيه  بلدان ال�صرق االو�صط خماطر زوال تنوعها الديني، ال �صيما يف �صوريا والعراق، فاإن الظروف التي جنمت عن 
ظهور داع�ص وتهديده التنوع الديني، قد �صهلت من جانب اأخر عودة ديانة كانت قد اختفت عن الوجود مدة خم�صة ع�صر 

قرنا منذ دخول اال�صلم اىل العراق))). 
االعرتاف بالزردا�صتية: كان يف تاأ�صي�ص املجل�ص االعلى للزردا�صتية واعلنه يف اربيل عا�صمة اقليم كرد�صتان، علمة على 

ظهور اأطر موؤ�ص�صية جديدة الأديان تعلن عن نف�صها الأول مرة ر�صميا، وب�صكل علني يف العراق. 
والزراد�صتية من الديانات القدمية ل�صعوب املنطقة، ومنها ال�صعب الكردي، وما يزال اتباعها يعي�صون يف كرد�صتان العراق، 
اأعلن عن عودة الزردا�صتية يف مرا�صم خا�صة جرى احلديث فيها عن تاريخ ظهور هذه الديانة التي �صميت بهذا  وقد 
اال�صم ن�صبة اإىل موؤ�ص�صها زراد�صت، والتعاليم التي �صدرت عنه يف كتابه امل�صمى »االأفي�صتا«، الذي يحتوي على فل�صفتها، 

ويوجد اأتباع هذه الديانة يف الهند، واإيران، واأفغان�صتان، واأذربيجان)4).
و�صرح لقمان حاجي كرمي، رئي�ص منظمة زند )املجل�ص االأعلى للزراد�صتية)، اأن الهدف من تاأ�صي�ص هذا املجل�ص يتمثل 

))(  دليل اململكة، الدليل الرمسي للعراق لسنة 936)، دنكور للطبع والنشر، بغداد، 936)، ص722
http://www.perleman.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD- :2(  متوفر يف موقع برملان كردستان على الرابط التالي(

Yasa&id=2015
)3(  سعد سلوم، هكذا تكلم زرادشت يف كردستان، صحيفة املدى، بغداد، العدد 3546 بتاريخ 3)-)-6)20.

)4(  عبداجلبار العتابي، جدل يف العراق حول تأسيس جملس الديانة الزرادشتية، على الرابط اآلتي:
http://www.cnn.idu.net/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid=33153
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يف اإعادة الكرد اإىل مبادئهم االأ�صا�صية، يف اإ�صارة اإىل اأن لديهم اأفكاراً واإبداعات، وكانت لهم فل�صفتهم واجلانب الروحي 
اخلا�ص بهم وتعاليمهم التي هي جزء من »االأفي�صتا«، ) تعاليم زراد�صت). واأ�صار اإىل اأن عملهم �صيكون مدنياً، مو�صحا 
اأن هذه املنظمة لن متار�ص اأي عمل �صيا�صي اأو حزبي اأو حكومي،  موؤكدا اأن »جمل�ص الزراد�صتية ي�صعى الإعادة بناء املواقع 
الديانة الزراد�صتية بالتعاون مع حكومة االإقليم واملنظمات االإن�صانية واخلريية، فهي ديانة تعود الأكرث من ثلثة اآالف 

�صنة يف كرد�صتان«.)1)
بتاريخ  العراق،  يف  الزارد�صتية  للطائفة  االعلى  املجل�ص  قرر  اذ  كرد�صتان،  اقليم  يف  اعيادهم  الزراد�صتيون  احيا  وقد 
)2٠12/12/1، احياء عيد »امليهربان« اخلا�ص بالطائفة الذي حل يف 25 من �صهر كانون االول2٠15، وي�صتمر اىل ال�صاد�ص 
باللغة  عليه  يطلق  الذي  والعظمة  والعهد  ال�صوء  اله  املهر  اله  ميلد  عيد  وهو  كرد�صتان،  اقليم  يف  الثاين  كانون  من 

اللتينية ميرتا)2). 
معبد)   12( خرائط  للزراد�صتيني  االأعلى  املجل�ص  اأعدَّ  اإذ  بـ»اآت�صكاه«  املعروفة  معابدهم  الإعمار  الزراد�صتيون  ويخطط 
زراد�صتي تقع يف مناطق جنوب كرد�صتان يخططون الإعمارها.  وقد اعلنت وزارة االأوقاف وال�صوؤون الدينية يف االإقليم  
ا�صتعدادها مل�صاعدة الزراد�صتيني وفق القانون رقم 11 لربملان كرد�صتان الذي ي�صمن حق العبادة وحرية الدين واعتناق 

الديانات واملذاهب واملعتقدات))). 
ومع كل هذه الفعاليات واملظاهر، مل ي�صل االعرتاف بالزراد�صتية اىل م�صتوى ر�صمي كديانة لها ممثلوها الدينيني، اإذ 
ان جمرد ذكر الزراد�صتيني كاأحدى املكونات الدينية والطائفية يف قانون حماية املكونات ال يرتب و�صع قبول م�صاو لبقية 
االديان، من مظاهره االعرتاف باملمثليني الدينني لهذا الدين مثل بيري لقمان حاجي على �صبيل املثال)4). وقد نظمت 
موؤ�ص�صة م�صارات للتنمية الثقافية واالعلمية موؤمترا ملواجهة خطابات الكراهية يف ٠)-1-2٠1٦ دعت فيه املمثل الر�صمي 
للزراد�صتية ومر�صدها الروحي بيري لقمان حاجي، واعلنت عن ان�صمامه ر�صميا للمجل�ص العراقي حلوار االديان، كممثل 
ر�صمي للديانة الزردا�صتية، ويعد مثل هذا التحرك بداية للعرتاف بوجود ممثلي هذه الديانة على �صعيد املوؤ�ص�صات 

العاملة يف جمال الدفاع عن التنوع وحرية املعتقد. 

))( جملس زرادشتيي كردستان: نسعى لبناء معابد الزرادشتية ونشر مفاهيمها باإلقليم، السومرية نيوز-أربيل، على الرابط 
اآلتي: 

http://www .alsumaria .tv/news/131702/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D8
%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%
AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84/ar

http://sdhnews.com/archives/14421 : 2(  الطائفة الزارادشتية تطالب مبعبد هلا بكردستان العراق، متوفر على الرابط التالي(
)3( اآل لطيف، الصراع داخل الديانات منحها احلياة: الزرادشتية تعود إىل كردستان، متوفر على الرابط : 

/http://www.niqash.org/ar/articles/society/5014
)4(  مقابلة مع املرشد الروحي للديانة الزرادشتية يف العراق »بيري لقمان حاجي«، السليمانية كانون الثاني 6)20.
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حدود حرية الدين أو المعتقد في العراق للزرداشتيين في العراق

حوار مع المرشد الروحي للديانة الزرادشتية 
في العراق »بيير لقمان حاجي«

• ما حدود االعرتاف بالديانة الزرادشتية اليوم يف اقليم •
كردستان؟

الدينية يف  املعتقدات  كاأحدى  الزردا�صتية  بالديانة  هناك اعرتاف 
اقليم كرد�صتان يف قانون حماية املكونات يف اقليم كرد�صتان، وهذا 
ر�صمي  ب�صكل  نبداأ  ان  على  �صجعنا  ما  وهو  وايجابي،  جديد  �صيء 
بعد  الزراد�صتيني  ميثل  الذي  املكان  هذا  الإفتتاح  هنا  اىل  ونعود 

الدينية، وهذه خطوة  وال�صوؤون  االوقاف  وزارة  للزردا�صتية يف  ر�صمي  املا�صية، كذلك هناك ممثل  القرون  غياب طوال 
اخرى من االعرتاف الر�صمي، لكن هذه اخلطوات لي�صت كافية، بالن�صبة لنا، لكي نتحرك بحرية، اذ مل تعرتف وزارة 
االوقاف اىل حد هذه اللحظة بهذا املكان كدار عبادة للزراد�صتية، ونحن نطالب بذلك  اأ�صوة  باجلوامع والكنائ�ص لكي 

يكون هناك مكان عبادة يدل على وجودنا، وينال احلماية القانونية بو�صفه كذلك. 
ومنذ ايلول  2٠15 زرت مقر وزارة االوقاف وال�صوؤون الدينية يف اقليم كرد�صتان 12 مرة، وقابلت وزير االوقاف وال�صوؤون 
الدينية خم�ص مرات، وطلبت  ان يتم االعرتاف بنا ر�صميا من الوزارة، اأي ان يعرتفوا مبركز الثقافة والرتاث الزراد�صتي 
كمكان ميثل الزردا�صتيني من الناحية الدينية، على الرغم من انه معرتف به كمنظمة غري ربحية، اذا مل ي�صل االعرتاف  
بنا كزردا�صتية اىل درجة منحنا معبدا، الداء الطقو�ص، او  على االقل االعرتاف بهذا املكان كمعبد ومركز ديني.  على 
الرغم من اإن افتتاحه  كان بح�صور وزارة االوقاف وال�صوؤون الدينية، وقدمنا له يف يوم االفتتاح مذكرة اىل وزارة االوقاف  

بتاريخ 2٠-12-2٠15 لطلب االعرتاف به.

• ببقية • دينيا  مساواتكم  اىل  االن  حلد  يصل  مل  بالزرادشتية  القانوني  االعرتاف  ان  ذلك  من  نفهم 
االديان، ما اوجه  املساوة  اليت تطالبون بها؟.

االعرتاف  كذلك  للزردا�صتية،  عبادة  كدار  فيه،  ان�صاءه  مت  الذي  ال�صغري  واملعبد  املكان  بهذا  االعرتاف  اأوال  نطالب 
املثال  �صبيل  على  فاأنا  وغريهم،  واالأيزيديني  وامل�صيحيني  امل�صلمني  الدين  برجال  اأ�صوة  الزردا�صتيني  الدين  برجال 
فرن�صا،   يف  الزردا�صتية  املدر�صة  من  الزراد�صتي  اللهوت  يف  �صهادة  على  حا�صل  الزردا�صتية   للديانة  روحي  كمر�صد 
درجة  ارفع  الزردا�صتية، وهي  للديانة  الدينية  الرتاتبية  الدينية يف  الدرجات  اوىل  »بيري« وهي  درجة  وح�صلت على 
يف  �صهادة  على  احل�صول  عن   ف�صل  معقدة،  اجراءات  خلل  ذلك  ومت  العراق،  داخل  �صخ�ص  عليها  يح�صل  دينية 
اللهوت الزردا�صتي يجب ان  يتم تر�صيحي  ر�صميا لتمثيل الزردا�صتية، وان يتم اختياري من قبل املجل�ص الزردا�صتي، 

داخل معبد الزراد�صتيني يف ال�صليمانية
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وهو ما مت على نحو ر�صمي من قبل املجل�ص الزردا�صتي، لكن وزارة االوقاف مل تعرتف بتمثيلي الديني للزردا�صتية 
حلد االن، على الرغم من انني اعمل على ذلك. 

• ما اهم االماكن املقدسة للزرداشتيني واملعابد ذات القيمة التارخيية يف االقليم، وهل تطالبون بها •
ايضا؟

لقد ف�صح لنا املجال للمطالبة برتميم املعابد الزردا�صتية القدمية �صمن امل�صاريع املقدمة اىل وزارة االوقاف وال�صوؤون 
الدينية يف اقليم كرد�صتان، ونعد ذلك جزء من االعرتاف بنا، مع العلم باإن هناك معابد زردا�صتية مت ترميمها منذ �صنوات 
ب�صبب قيمتها التاريخية، ولي�ص لقيمتها الدينية،  اما بالن�صبة اىل الئحة االماكن املهمة لدينا، فت�صمل مواقع مهمة 
دينيا يف دربنديخان، نطالب باال�صراف عليها على نحو مبا�صر، اأي ان ت�صبح معابد حتت ا�صرافنا وادارتنا. واالخرية تقع 

�صمن الئحة لعدد املواقع الزردا�صتية التي لها قيمة دينية  ي�صل اىل  اكرث من ٠٠) موقع يف اقليم كرد�صتان.
ويف مقدمة هذه املواقع ذات االهمية الدينية، قرب نبينا يف جبل بريمكرون، وللإ�صف مت حتويله اىل منطقة �صياحية 
ترفيهية، وهو يبعد عن ال�صليمانية م�صافة كم واحد، ويوجد مكان مقد�ص اخر هو قرب »كي خ�صرو : يطلقون عليه ت�صمية  
ت�صمية »دوخما«، وكان يف ال�صابق معبدا، وهو بالن�صبة لنا موقع مقد�ص ومبارك، ويقع  قريبا من م�صيف دوكان وي�صمى 

االن »قزقابان«. 

• هل هناك معدالت عالية للتحول الديين من االسالم اىل الزرادشتية  يف نطاق اقليم كردستان وبني •
االكراد؟ 

هو لي�ص حتوال من دين اىل اأخر، بل اف�صل ا�صتخدام تعبري اخر اكرث دقة هو الرجوع اىل الدين اال�صلي او ا�صتعادته، 
وقد كنت قبل  ايام  يف خانقني لزيارة عدد من العوائل التي اعتنقت الديانة الزردا�صتية، وكانوا قد جاءوا اوال لزيارتي 
هنا يف املعبد يف ال�صليمانية، ثم حددنا موعدا لزيارتهم، فزرتهم هناك، وقمنا بطق�ص �صد احلزام داللة على الدخول اىل 
الزراد�صتية، و�صكلوا جمل�صا زردا�صتيا يف تلك املنطقة. اذ ان لدينا االن جمل�صا زراد�صتيا يف كل مدينة فيها زردا�صتيون يف 
كرد�صتان، واملجل�ص عبارة عن مقر يوؤمه عدد ممن املوؤمنني يهتمون بامور العقيدة والديانة ولبناء العلقات مع املوؤمنني 

االخرين يف منطقهم وغريها من املناطق.
عن طريق طق�ص �صد حزام الزردا�صتية، وهو مقابل لتلوة ال�صهادة عند امل�صلمني والتي يدخلون على اثرها اىل اال�صلم،  
ويكون باأن نقوم بلفه ثلث مرات حول اخل�صر، وهنا يح�صل لديه ما نطلق عليه »التثبيت«، اأي انه ثبت على الزردا�صتية، 
ومل يتحول من دين اىل اأخر. كما قمنا يف هذا املعبد بطقو�ص عقد  الزواج  من جديد وفق الطريقة الزراد�صتية ملتزوجني 
ح�صب ال�صريعة اال�صلمية،  اأذ جاء خم�ص عر�صان جدد اجرينا لهم الطقو�ص الزراد�صتية للزواج، اما ال�صاد�ص فكان رجل 

وامراأة ولديهم اطفال، �صبق ان تزوجوا وفق ال�صريعة اال�صلمية، لكننا اأعدنا تزويجهم وفقا للطقو�ص الزراد�صتية. 

• ما ردود افعال االوساط االسالمية على اعالنكم اجمللس االعلى للزرادشتية وتأسيسكم معبدا ملمارسة •
الطقوس الزرداشتية واالشراف على حتول املسلمني اىل الديانة الزرداشتية؟

نحن ال نثري �صجيجا وال نهدد احد، ودعوتنا ذات طبيعة �صلمية وتوؤكد على قيم ال�صلم واملحبة، لكن مع ذلك نحتاج  
اىل االعرتاف القانوين يف الد�صتور، والدعم الر�صمي املادي واملعنوي لكي ن�صبح يف موقف قوي ازاء املت�صددين من رجال 
الدين، ال �صيما وانهم بداأوا يبثون االكاذيب واالتهامات الباطلة من خلل امل�صاجد لت�صويه �صمعتنا، مثال ذلك االدعاء 
اأباحيون ونبيح زنا املحارم وما �صابه ذلك من اال�صاطري لكي يفر�صوا ح�صارا اجتماعيا علينا، ويف هذا حتري�ص  باأننا 
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امام  ال�صليمانية ببث هذه االفرتاءات علنا  اللطيف احمد يف  الدكتور عبد  املل  مبا�صر �صدنا، وبتاريخ 7-1-2٠1٦ قام 
من  حتى  ايجابي،  نحو  على  معنا  يتعاطون  النا�ص  ان  القول  اود  لذا  قتلنا،  على  مبا�صر  حتري�ص  هذا  ويف  اجلمهور،  

امل�صلمني، لكن بع�ص رجال الدين املت�صددين كفرونا علنا، وهوالء يجب على الدولة ان تقف يف وجههم .
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حدود حرية المعتقد 

للكاكائيين 

يواجه الكاكائيون م�صاكل يف عدم االعرتاف بهم كاأقلية دينية، ويعود عدم االعرتاف ال�صباب لها علقة بالبنية الداخلية 
للجماعة، اكرث من كونها اهماال من قبل الدولة، اذ ان الكاكائية دين يقوم على ال�صرية والكتمان، واعلن الدين على 

نحو يتطلب االعرتاف واال�صرتاك يف الفعاليات الر�صمية قد يكون فيه خمالفة ال�صول العقيدة.
ف�صل عن ال�صراع الداخلي بني تيارين داخل الكاكائية : االول يرى باأن  الكاكائية دين م�صتقل واأنهم غري م�صلمني، 
اإقليم كرد�صتان، و�صمان  االأديان االأخرى يف م�صودة م�صروع د�صتور  الكاكائية كدين م�صتقل مع  اإ�صم  بكتابة  ويطالبون 
حقوقهم يف قانون حماية املكونات يف االقليم، يف حني يوؤكد التيار االخر على هوية الكاكائيني اال�صلمية، ويعملون بجد 

على اإحباط حماوالت التيار االأخر. 
واىل ان يح�صم هذا اجلدل داخل الكاكائية، �صيكون من ال�صعب التحرك اىل املربع الثاين املتعلق باالعرتاف الر�صمي 
بالكاكائية كدين م�صتقل يف الد�صتور، او منحهم متثيل م�صتقل يف وزارة االوقاف وال�صوؤون الدينية يف اقليم كرد�صتان، 
وما يرتتب على ذلك من حقوق االقليات االخرى مثل منحهم كوتا على �صعيد احلكومة االحتادية او على �صعيد حكومة 

اقليم كرد�صتان العراق.

الكاكائيون وتحديات االعتراف 

ي�صكل الكاكائيون مثاال اأخر للتحديات املرتبطة مب�صتويات االعرتاف املختلفة: االعرتاف القانوين الر�صمي، االعرتاف 
االجتماعي، االعرتاف الديني. 

كمكون  الكاكائيني  اىل  اأ�صارة  اية  على   2٠٠5 االحتادي  العراقي  الد�صتور  يحتوي  ال  الر�صمي،  القانوين  امل�صتوى  فعلى 
ديني، كما ال يوجد يف د�صتور اقليم كرد�صتان، اأ�صارة مماثلة اي�صا اىل الكاكائيني كمكون ديني، وال يوجد حلد االن ممثل 
للكاكائيني يف وزارة االوقاف وال�صوؤون الدينية يف اقليم كرد�صتان على الرغم من وجود مفاو�صات حول اختيار ال�صخ�ص 
الذي ميثل الكاكائيني، ويعود ذلك ب�صبب رئي�ص اىل ال�صراع داخل الكاكائيني بني فريقني، يعلن اولهما الكاكائية اقلية 

دينية م�صتقلة عن اال�صلم، بينما يتم�صك الثاين بكونهم م�صلمني. 
وعلى �صعيد التمثيل الر�صمي يف موؤ�ص�صات الدولة،ال يوجد ممثل للكاكائيني يف الربملان االحتادي او برملان االقليم، او 
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احلكومة  االحتادية او حكومة االقليم او يف جمال�ص املحافظات، لعدم وجود كوتا خا�صة بالكاكائيني، لكن يف قانون رقم 
)5) ل�صنة 2٠15 )حماية حقوق املكونات يف كورد�صتان-العراق) مت ذكر الكاكائيني كاأحدى املجموعات الدينية والطائفية 

يف اقليم كرد�صتان العراق.
ومن الوا�صح ان الكاكائيني قد مت�صكوا طوال القرون املا�صية بكونهم فرقة �صوفية ا�صلمية يف نوع من »التقية« حفاظا 
على وجودهم وحياتهم، واأتاح لهم الت�صوف ان يحتفظوا بنظام معتقداتهم يف الباطن يف حني يظهرون �صكل اأ�صلميا 

يتقبله امل�صلمون من حولهم.
عند  املقد�صة  املناطق  اهم  احد  هورامان  جبل  يف  قربه   يعد  الذي  الربزجني  اإ�صحق  ال�صلطان  يقد�صون  والكاكائيني 
الكاكائيني، وقد ولد ح�صب التقومي اال�صلمي بتاريخ ٦75 هجرية، يف قرية »برزجنة« التابعة حللبجة )مت االعرتاف بها 

كمحافظة بعد ان كانت ق�صاء تابعا ملحافظة ال�صليمانية). 
ولكل الفريقني: املنا�صرين لل�صتقلل الديني واملوؤيدين لكون الكاكائيني م�صلمني حججه وا�صانيده، لكن من الوا�صح 
كما هو  بجوارهم،  فيها  م�صلمون مت�صددون  يتواجد  ينت�صرون يف مناطق  الكاكائيني م�صلمني  بكون  يتم�صكون  ان من 
حال الكاكائيني يف كركوك او يف املو�صل او حتى يف كلر يف ال�صليمانية، ويف هذا ال�صياق يذكر »اأكو �صاوي�ص« ممثل كوتا 
الكاكائيني يف حمافظة حلبجة. »حني حتاجج الكاكائيني الذين يتم�صكون بكونهم م�صلمني، �صوف جتد ان اهم احلجج 
تتعلق بكونهم يعي�صون يف مناطق خطرة، وهناك خوف من ان يطلق عليهم ت�صمية »كفار«، وال �صيما واإن تنظيم داع�ص 
يعد الكثري من امل�صلمني املخالفني لها كفرة، فكيف واحلال بغري امل�صلمني«)1)، ويذكر »كوران ادهم« قائم مقام حلبجة 
ال�صابق، اإن ما يقرب من 2٠٠ كاكائي، لقوا م�صرعهم يف كركوك على يد تنظيم داع�ص االرهابي، وعمليات التفجريات على 
يد اجلماعات االرهابية املت�صددة دينيا. وي�صيف ادهم اىل اننا ال ن�صتطيع اأن نف�صل عن هذا اجلدل، كون  الكاكائية عقيدة 
تقوم على الكتمان، وهو ما يوؤثر على اعلنها كديانة م�صتقلة، ويوؤثر هذا بدوره على ق�صية االعرتاف القانوين واملطالبة 
باحلقوق، ال �صيما وان الكاكائية مثل بقية املعتقدات ت�صم مت�صددين ال يريدون تعرف االخرين على معتقداتهم، التزاما 

منهم بالتف�صري احلريف للعقيدة)2).  

االتجاه االستقاللي لكاكائيي حلبجة
يف حني ال تتوفر حلد االن اح�صائية دقيقة عن  عدد 
من يوؤيد كون الكاكائيني م�صتقلني او من يعدون 
التوجه  متييز  ميكن  ذلك  مع  م�صلمني،  انف�صهم 
اال�صتقليل لدى �صكان حلبجة من الكاكائيني، وهو 

ما ي�صتحق وقفة ملعرفة ا�صبابه.
تكون التجمع ال�صكاين للكاكائيني يف مركز مدينة 
�صكنية  جممعات  يف  ا�صكانهم  مت  ان  بعد  حلبجة، 
احلدود  قرب  اجلبل  يف  مناطقهم  عن  وترحيلهم 
مع ايران يف نهاية ال�صبعينيات، وكان  الكاكائيون  

يرون يف ذلك اأ�صارة لل�صتعداد للحرب مع ايران يف وقت مبكر، واي�صا البعادهم عن مناطق ال�صراع مع احلركة القومية 
الكردية التحررية، اأو الإ�صعافها))).

))(  مقابلة مع أكو شاويس  ممثل كوتا الكاكائيني يف  جملس حمافظة حلبجة، حلبجة، كانون الثاني 6)20. 
)2(  مقابلة مع »كوران ادهم« قائم مقام حلبجة السابق، السليمانية، كانون الثاني 6)20.

)3(  مقابلة مع ناشطني كاكائيني، حلبجة، كانون الثاني، 6)20.

كاكائيون من حلبجة



و بعد تهجريهم من قراهم اال�صلية التي �صكنوها لقرون، وكانوا ميار�صون فيها طقو�صهم الدينية بحرية ن�صبية، ومنها 
قرية هاورمان، ا�صتقروا يف مناطق املجمعات ال�صكنية يف مركز املدينة واختلطوا بامل�صلمني، لكنهم االن يعودون اىل قراهم 
يف رحلة عك�صية. ال �صيما بعد ان مت  تعبيد طريق ي�صل اىل هذه القرية  من مركز املدينة، وجراء ذلك �صيدوا ما يقرب 
من خم�صني بيتا،  يقول ال�صاعر الكاكائي »رم�صان همريخان �صاكرم« لو توفرت خدمات جيدة  يف هورامان مثل املياه 

والكهرباء لرجع معظم الكاكائيون اىل مناطقهم اال�صلية والتي ت�صم ابرز مناطقهم املقد�صة«.)1)
وقد �صهدت  حلبجة انتخابات داخلية للكاكائيني الختيار من ميثلهم يف الكوتا، ويف�صر �صاوي�ص هذا االجتاه لدى كاكائيي 
حلبة بالقول »اكرثية الكاكائيني يف حلبجة يقولون باأنهم م�صتقلون عن اال�صلم، لكونهم من النخب املتعلمة وحاملي 
اقل  االجتماعي  اإن حميطهم  كما  الدينية،   للجماعة  امل�صتقل  التمثيل  اهمية  روؤية حول  ال�صهادات اجلامعية، ولديهم 
وال  الدينية،  الناحية  من  من�صجمني  جتدهم  لذا  افعالها،  ردود  من  يخافون  م�صلمة  اغلبية  بجوارهم  لي�ص  او  ت�صددا 
ين�صطرون اىل �صطرين خمتلفني يف االعلن عن هويتهم الدينية، كما ان هناك �صببا اأخر �صديد االهمية يتمثل بكون  
م�صدر او منبع الديانة الكاكائية قريب من مدينة حلبجة، وهنا اهم االماكن املقد�صة للكاكائية،  او تقع بالقرب من 
هنا، مثل قرب �صلطان ا�صحق الربزجني الذي يقع داخل احلدود االيرانية، لكنه قريب من مناطق تركز الكاكائيني داخل 
ال�صيا�صية احلديثة ق�صمتها بني  والدينية لكن احلدود  الناحية اجلغرافية  العراقية، وهي منطقة واحدة من  احلدود 

دولتي العراق وايران«)2). 
بالرغم من كونها مكانا  ت�صمية »جم خانة«)))، وهي  او اجلامع، يطلق عليها  الكني�صة  دار عبادة  مثل  الكاكائيني  لدى 
طاهرا، فقد تكون بيتا عاديا، لكي ال جتذب االنتباه، يقول �صاوي�ص »لي�ص لدينا امكانية مالية قوية البراز هذه االمكنة 
كدور عبادة خا�صة بالكاكائيني، فالتخ�صي�صات حمدودة، ويجب ان يتم االعرتاف بها اوال كدور عبادة، ولن يتم ذلك دون 
اعلنها كدار عبادة وهذا ما نتجنبه« وي�صيف »اأذا كان االعرتاف ي�صمح لنا باالهتمام مبناطقنا املقد�صة، ال �صيما مع عدم 
وجود تخ�صي�صات مالية لرتميمها او جلعلها م�صاوية من حيث االهمية باماكن ورموز بقية االديان،  فاأن فل�صفة ديننا 

تقف حائل احيانا دون اوجه االعرتاف املختلفة«)4). 
وح�صب اح�صاء �صابق ملوؤ�ص�صة م�صارات مب�صاعدة منظمات ونا�صطيني كاكائيني، فقد قدر عدد الكاكائيني الذين يعي�صون 
يف حلبجة اىل ما يقرب من 45٠ عائلة كاكائية يعدون انف�صهم م�صتقلني عن اال�صلم، وهم يعدون انف�صهم من �صللة 
ومل  للغزو  ين�صاعوا  مل  »�صاوي�ص«  تعبري  حد  على  اأو  للعراق،  اال�صلمي  الغزو  ي�صتتهم  مل  الذين  القدماء  الكاكائيني 
هذه  طوال  الكاكائية  عقيدتهم  بنقاء  واحتفظوا  املنطقة،  حكم  على  تعاقبوا  الذين  الوالة  الإوامر  ب�صهولة  ي�صتجيبوا 

القرون. 
وي�صرب �صاوي�ص مثاال لذلك، اإذ انه عندما دخل اال�صلم املنطقة، بحدود �صنة 18 هجرية، فقد قاومه الكاكائيون، وما 
ارغامهم على  اجل  االن�صاري« منت�صبا يف حلبجة،  وح�صلت حينها من  »عبيد اهلل  اال�صلمي  قائد اجلي�ص  يزال قرب 
اعتناق الدين اجلديد ابادة لكل من رف�ص الدين اجلديد او قاومه، وعلى �صعيد مت�صل يذكر �صاوي�ص  بفخر مماثل 
وداللة على احل�ص اال�صتقليل العايل لكاكائيي حلبجة، انهم قاوموا االحتلل االنكليزي، الذي مل ي�صتطع الدخول اىل 

هذه املناطق ب�صبب مقاومتهم)5).
وخلل لقاء مع كاكائيني يف حلبجة ابدوا جمموعة من امللحظات ذات ال�صلة باأختلفهم عن جمهور امل�صلمني، ومنها 
لتقبل  �صردقا   ين�صبوا  او   امليت،  روح  على  القراآن   لقراءة  م�صلم  ي�صتدعون مل  ال  فهم  الوفاة،  االختلف يف طقو�ص 

))(  مقابلة مع الشاعر والكاتب “رمضان همريخان شاكرم”، قرية هاورمان، كانون الثاني، 5)20.
)2(  مقابلة مع أكو شاويس  ممثل كوتا الكاكائيني يف  جملس حمافظة حلبجة، حلبجة، كانون الثاني 6)20.

)3(  كلمة جم خانة تعين »موقع التجمع«، وهي كلمة مركبة من )مجع. جم( وكلمة )خانة(
)4(  مقابلة مع أكو شاويس ممثل كوتا الكاكائيني يف  جملس حمافظة حلبجة، حلبجة، كانون الثاني 6)20.
)5(  مقابلة مع أكو شاويس ممثل كوتا الكاكائيني يف  جملس حمافظة حلبجة، حلبجة، كانون الثاني 6)20.
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التعزية وقراءة �صورة الفاحتة على روح امليت، على العك�ص من بقية املناطق االخرى التي يحاول الكاكائيون فيها م�صايرة 
جريانهم واقرانهم من خلل اجراء طقو�ص عزاء ا�صلمية)1).

لكن االهم ح�صبما يقول »رجب كاكه يي« ان الكاكائيني يختلفون عن بقية االديان االخرى وخا�صة اال�صلم باأميانهم 
بتنا�صخ االرواح، اإذ يوؤمن الكاكائيون باإن هناك روحا �صاحلة تتج�صد عرب االزمنة، لذا نعد ال�صخ�صيات اال�صلمية املقد�صة 

وغريها من �صخ�صيات االديان االخرى جت�صيدا لهذه الروح ال�صاحلة)2).
انف�صهم، وي�صرب  امل�صلمني  املقد�صة لدى  اال�صلمية  ال�صخ�صيات  تقدي�ص  الكاكائيون عن  يتورع  ال�صبب ال  لهذا  ورمبا 
الدين  اوالدنا  يدر�ص  »اذ  امل�صلمني،  مع  املختلطة  املدرا�ص  يف  م�صكلة  لديهم  لي�ص  الكاكائني  ان  هو  اأخر،  مثاال  �صاوي�ص 
اال�صلمي او يتعلموا القراآن، نحن نحرتم االديان االخرى، ونعد انبياءهم مقد�صني لدينا اي�صا، ولي�ص حمرما لدينا 

االطلع على اديان اأخرى«))). 
يحتفظون  يزالون  فما  امل�صتقلة،  الدينية  هويتهم  عن  االعلن  يف  الكاكائيني  حذر  وعدم  هذه،  االنفتاح  بوادر  مع  لكن 
املت�صدد »جند اال�صلم« له  التنظيم اال�صلمي  �صاوي�ص »حني كان   امل�صلمة، يقول  التعامل مع االغلبية  بطابع حذر يف 
نفوذ داخل حلبجة كان الكاكائيون حذرين جدا، اما االن فلديهم قاعة منا�صبات اجتماعية خا�صة، لكن من ال�صعب ان 
يبنوا دور عبادة حلد االن، لكن املهم انهم بداأوا يتم�صكون مبوقفهم امل�صتقل حتى لو ادى ذلك اىل قتلهم، مع ذلك ما 
يزالون ميار�صون  طقو�صهم بخفية حلد االن، الن ديننا تقوم فل�صفته على الكتمان، فعبادة اهلل يف النهاية تتطلب نوعا من 
اخللوة، وال ميكن للموؤمن تاأديتها من اجل ان يراه النا�ص، لكني مع ذلك اعتقد ان ا�صاءة فهم امل�صلمني هو عامل حا�صم، 

ولو كنا يف بلد اوربي اكرث انفتاحا ملا ترددنا يف ممار�صتها علنا«)4).

التمييز الديني ضد الكاكائيين

على الرغم من االعرتاف بالكاكائيني كاأحد املكونات الدينية يف اقليم كرد�صتان، فاإن حدود تاأثري هذا االعرتاف تظل 
بني  وتقاربا  داخليا  نقا�صا  يتطلب  ما  وهو  الدينية،  هويتهم  ب�صاأن  اجلدل  نهائيا  الكاكائيون  يح�صم  ان  دون  حمدودة، 
�صيا�صي  �صعيد  على  نتائج  من  عليها  يرتتب  وما  الهوية  حمددات  حول  الدينية  اجلماعة  داخل  املختلفني  الفريقيني 

واجتماعي وديني.
ف�صل عن ذلك، فاإن هناك متييزا �صد الكاكائيني مبني على ا�صباب دينية، يجعلهم احيانا يقعون يف ظل ح�صار اجتماعي، 
و�صعور باالغرتاب عن حميطهم االجتماعي االو�صع، ال �صيما يف املناطق التي يعي�صون فيها مع بقية امل�صلمني، وقد ر�صد 

تقرير موؤ�ص�صة م�صارات االول حول انتهاكات حقوق االقليات بع�صا من اوجه هذه التمييز)5).
كما ي�صري الكاكائيون اىل وجه اأخر من اوجه التمييز من خلل التوظيف، اذ اإن وزارة االوقاف على �صبيل املثال لديها 5٠  

موظف  يف حلبجة، ومت تعيني  2 فقط من الكاكائيني يف عام 2٠15،  ولكن مل يح�صلوا على رواتب حلد االن.
اإال انهم ال  اما  بالن�صبة للعرتاف على �صعيد ديني، فعلى الرغم من مت�صك فريق من الكاكائيني بكونهم م�صلمني، 
يعدون كذلك بالن�صبة للعديد من الدعاة ورجال الدين امل�صلمني، ولعل ابرز مثال على ذلك البيان الذي ا�صدره ووقع 
عليه جمموعة من رجال الدين امل�صلمني يف حلبجة، وميثل وثيقة اعرتا�ص �صد تويل املحامي الكاكائي »كوران ادهم« 

))(  مقابلة مع ناشطني كاكائيني، حلبجة، كانون الثاني، 6)20
)2(  مقابلة مع رجب كاكه يي، مركز كركوك جلمعية يارستان الثقافية واالجتماعية،  كركوك، كانون الثاني، 6)20.

)3(  مقابلة مع أكو شاويس  ممثل كوتا الكاكائيني يف  جملس حمافظة حلبجة، حلبجة، كانون الثاني 6)20.

)4(  مقابلة مع أكو شاويس  ممثل كوتا الكاكائيني يف  جملس حمافظة حلبجة، حلبجة، كانون الثاني 6)20.
)5(  سعد سلوم وأخرون، يف مهب الريح – تقرير انتهاكات حقوق االقليات رقم ) لسنة 5)20، مؤسسة مسارات، بغداد، 5)20.
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من�صب قائم مقام حلبجة يف بداية  العام 2٠1٠، وقد اعلن ال�صيخ حممد املفتي يف خطبة اجلمعة، انه ال يجوز ان يكون 
ويل امر امل�صلمني �صخ�صا غري م�صلم، ويق�صد بذلك »كوران ادهم«. 

وح�صب �صهادة ادهم، فاإن توليه املن�صب جاء بناء على اأمر من رئي�ص اجلمهورية العراقي »جلل الطالباين« و�صدر قرار 
امل�صلمني وثيقة  الدين  الثاين ل�صنة 2٠1٠، و قد ح�صلت  �صجة بعد ا�صدار رجال  حكومي بتوليه ذلك يف �صهر كانون 
برهم  ال�صيد  كرد�صتان  اقليم  رئي�ص حكومة  ملقابلة  ذلك  »دفعني  ادهم  يقول  االقليم،  لرئا�صة  رفعوها  التي  االعرتا�ص 
�صالح، لكنه اعرت�ص على طلبي ترك املن�صب، بحجة  ان عدم مبا�صرتي تويل املن�صب �صوف ي�صع احلكومة يف موقف 

�صعيف امام رجال الدين، لذا دفعني ذلك اىل املبا�صرة بتويل املن�صب ملدة اربع �صنوات ون�صف«)1). 
يرى ادهم ان التعبئة التي ح�صلت �صد توليه املن�صب يعود جزء منها لكونه كاكائيا، اأي انهم كانوا يعدونه غري م�صلم، 
اأخرين ا�صتخدموا هذه احلجة للتعبئة �صده، وبعد توليه املن�صب تعر�ص  ف�صل عن وجود مناف�صة حول املن�صب من 
الذي  دفعه اخريا  االمر  نف�صية واجتماعية،  والتهديد، وهو ما و�صعه يف عر�صه ل�صغوط  ملحاوالت عديدة للغتيال 

لطلب اال�صتقالة. 
يقول ادهم »كانت هناك مواقف م�صاندة يل لكنني اح�ص�صت بالتمييز على نحو قد يعطل اداءي مهامي، لذا كان قرار 
ا�صتقالتي �صخ�صيا يف النهاية، النني مل ا�صتطع خدمة النا�ص من خلل من�صبي كما اأرغب، ومل اكن مزودا باالمكانيات 

لكي اوؤدي عملي كما يجب، ومت املوافقة على احالتي للتقاعد«)2).
ما  وهو  موؤيدوه مبوقفهم،  للعلن ومت�صك  م�صتقلة خرج  ديانة  الكاكائيني  ان  يرى  الذي  االجتاه  ان  الرغم من  وعلى 
�صيرتتب عليه مطالبات متنامية من الكاكائيني، منها ما يخ�ص حماية حريتهم يف الدين واملعتقد، فاإن اجلدل داخل 
املطلب  العديد من  ارجاء  امل�صتقلة قد يرتتب عليه  الدينية  املوؤيد واملناه�ص للهوية  الفريقني  الدينية حول  اجلماعة 
واأوجه االعرتاف اىل ان حني الو�صول اىل ا�صتقرار �صيا�صي واجتماعي ميكن الكاكائيني من ممار�صة حريتهم الدينية 

من دون خماوف او حذر.

)1(  مقابلة مع »كوران ادهم« قائم مقام حلبجة السابق، السليمانية، كانون الثاني 2016
)2(  مقابلة مع »كوران ادهم« قائم مقام حلبجة السابق، السليمانية، كانون الثاني 2016



التوصيات



قليات في العراق84 المشاركة السياسية ل

التوصيات

أوال - الدولة

ت�صطلع الدولة بالدور االأبرز يف �صمان حرية الدين واملعتقد او تهديدها، فهياكل الدولة و طريقة ادرتها للتنوع الديني 
اأن تلعب دورا ايجابيا ي�صاعد على خلق ان�صجام ديني وي�صمن  اإما  و�صيا�صاتها التعليمية من ناحية الت�صميم والتنفيذ 
اأو ت�صهم يف ارتفاع معدالت التوتر الديني، كما ان تبنيها لنهج وقائي وما يرتجمه  حرية املعتقد للفراد واجلماعات 
عنه من ان�صطة و�صيا�صات وقائية  من املمكن ان ي�صهم يف مواجهة خماطر التوترات الدينية و احليلولة دون حتولها اىل 

مواجهات ينجم عنها انتهاكات حلقوق االقليات الدينية.
ف�صل عن ان التع�صب الديني لي�ص نتيجة ملزمة للتنوع الديني، بل كثريا ما يكون نتيجة لعملية ت�صيي�ص الهويات 
التي  للطوائف  اجلماعية  الدينية  بامل�صاعر  ال�صيا�صيني  القادة  لتلعب  نتيجة  يكون  و�صوحا  اأكرث  بعبارة  اي  الدينية، 
ميثلونها �صيا�صيا، وتوظيف الدين الغرا�ص �صيا�صية �صيقة، ال �صيما وان امل�صاعر الدينية تثري انفعاالت عميقة وتوؤدي 
او توؤدي عادة اىل تهمي�ص  �صيا�صي  –يف حال عدم احتوائها وال�صيطرة عليها- اىل نتائج كارثية،  يف كثري من االحيان 

للقليات الدينية، وتعر�ص افراد االقليات الدينية اىل ت�صورات خاطئة او احكام م�صبقة متحيزة. 
ف�صل عن اإن زيادة معدالت الف�صاد يقو�ص الثقة مبوؤ�ص�صات الدولة العامة، ويوؤدي اال�صتبداد واالق�صاء ال�صيا�صي اىل 
انه يف�صي اىل خلق عقلية موؤامراتية م�صككة  ا�ص�ص دينية، كما  التوتر على  العام الذي ي�صهم يف تخفيف  قمع للحوار 
تقو�ص الثقة بني اجلماعات، اأو  بني االغلبيات  وافراد االقليات الدينية.، والنتيجة االبرز لذلك انت�صار مظاهر الكراهية 

الدينية و�صحقها اي هام�ص مفرت�ص للحريات الدينية. 
لذا يو�صي التقرير مبا يلي :

العمل على اإنهاء جميع ما يحدث من اأ�صكال التمييز على اأ�ص�ص دينية، واأن يتم الت�صّدي ب�صورة كافية الإنتهاكات  . 1
حرية املعتقد ب�صرف النظر عن االنتماء الديني ملن يقوم باالنتهاك والطرف الذي تنتهك حقوقه الدينية. 

�صن ت�صريع ملناه�صة التمييز على ا�صا�ص ديني او الي ا�صباب اأخرى، فذلك مينع االنق�صام على ا�صا�ص ديني او طائفي . 2
الفردي  ال�صعور  اخرى  ناحية  من  ذلك  ويعزز  االنق�صامات،  هذه  على  التغلب  يتم  لن  ذلك  وبدون  املجتمع،  داخل 

واجلماعي مبمار�صة احلريات الدينية باأمان بالن�صبة جلميع اتباع االديان واملذاهب الدينية يف العراق.
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ينبغي ان تت�صدى الدولة ملظاهر التع�صب الديني  من خلل ت�صريعات جترم الكراهية الدينية، ف�صل عن اتخاذ  . )
االإجراءات ال�صرورية و امللئمة ملكافحة الكراهية و التمييز و اأعمال العنف و الرتويع و االإكراه او التحري�ص عليها 

و التي تنطلق من دوافع التع�صب الديني.
ان ت�صحب احلكومة العراقية التحّفظات التي ميكن اأن تكون قد اأثرت ب�صورة �صلبية على ال�صكوك القانونية الدولية . 4

املتعلقة بحماية و�صع االقليات الدينية. 
يف قانون البطاقة الوطنية املوحدة قد يوؤدي ذكر االنتماء الديني لل�صخ�ص يف وثائق الهوية الر�صمية اىل  احتمال . 5

ا�صاءة ا�صتعمال تلك البيانات او اجلنوح اىل التمييز فيما بعد على ا�صا�ص الدين او املعتقد،  لذا ينبغي املوازنة بينه 
وبني اال�صباب التي ميكن ان ت�صتدعي بوح حامل وثيقة الهوية بدينه.

يف ما يخ�ص قانون البطاقة الوطنية املوحدة، اذا كان الزما ادراج االنتماء الديني يف وثائق الهوية الر�صمية، فل بد . ٦
ان يف�صح  هام�ص اكرث مرونة ملختلف فئات االنتماء الديني، اي ال يكفي اال يتاح االختبار اال بني االديان املعرتف 
بها ر�صميا : اال�صلم، امل�صيحية، املندائية، االأيزيدية. بل ينبغي ان تتاح للفرد امكانية ذكر »دين اآخر« او اختيار خانة 
»ال دين«، ومنحه احلق يف عدم البوح مبعتقداته الدينية على االطلق، برتك اخلانة فارغة، اي جعل م�صاألة ذكر 

االنتماء الديني م�صالة اختيارية.
الغاء املادة 2٦ من قانون البطاقة الوطنية املوحدة التي توؤدي اىل اأ�صلمة القا�صرين من افراد االقليات الدينية دون . 7

اختيارهم، من خلل ادراج مواد خا�صة تعالج حاالت االقليات الدينية، او على االقل الن�ص ب�صكل �صريح على منح 
القا�صر حرية اختيار دينه عند البلوغ، دون ان يحدد �صقف زمني حمدد ملمار�صة حقه يف االختيار. 

على الدولة الغاء الت�صريعات التي جتعل وجود بع�ص الطوائف الدينية »غري �صرعي« يف اي بلد، ومثال ذلك الغاء . 8
ت�صريعات جمل�ص قيادة الثورة التي حتظر الن�صاط البهائي.

يتعني على الدول ان حتافظ على ثقافة الطوائف الدينية وذاكرتها اجلمعية، بو�صائل ت�صمل دعم م�صاريع املتاحف . ٩
واملعامل  املحفوظات  دوائر  تطوير  و  املندائي  املتحف  م�صروع  دعم  ذلك  مثال  الدينية  االقليات  ثقافات  التي متثل 
التذكارية الوطنية وحمايتها اذا كانت معر�صة للندثار ومثال ذلك اندثار املعامل الدينية للطائفة اليهودية، او 

اعادة بناء بيت بهاء اهلل يف بغداد املقد�ص لدى افراد االقلية البهائية.
ان تت�صرف  الدولة ب�صرعة لوقف اعمال العنف التي ترتكب با�صم الدين �صد افراد االقليات الدينية واماكن العبادة، . 1٠

اعمال  يرتكبون  الذين  تقدمي  العقاب، ويجب  االفلت من  لثقافة  بالت�صدي  الدولة ملزمة  فاإن  ال�صياق  ويف هذا 
العنف او يتواطوؤون على ارتكابها اىل العدالة، مهما تكن خلفياتهم الدينية او ال�صيا�صية.

على الرغم من ان اال�صلم ح�صب الد�صتور العراقي هو دين الدولة الر�صمي وثوابته م�صدر الت�صريعات اال�صا�صي، اال . 11
انه ينبغي على الدولة ان تكون »حيادية«، فلكي تلعب دور ال�صامن حلرية الدين او املعتقد جلميع االفراد اال تربط 

�صيا�صاتها باأحدى املعتقدات ب�صكل ح�صري على ح�صاب كفالتها للم�صاواة  الدينية بني جميع االفراد.

ثانيا: حوار االديان

يوؤدي تعزيز اآليات وهياكل حوار االديان الر�صمية وغري الر�صمية، وجميع اأ�صكال التوا�صل بني النخب الدينية دوراً يف 
الق�صاء على االأحكام امل�صبقة و ال�صور النمطية التي ت�صكل االأ�صباب اجلذرية للخوف من االأخر و االرتياب ال�صديد و 
الكراهية ودافعا للعنف و التمييز و ما يرافق ذلك من انتهاكات حلقوق االإن�صان املختلفة، ومنها احلق يف حرية الدين اأو 

املعتقد. 
وميكن ان يوؤدي الزعماء الدينيون دورا حا�صما يف تخفيف االحتقان الطائفي وتقليل م�صتويات االنفعاالت الدينية، من 



خلل تاأكيدهم وبو�صوح، اهمية احلق يف حرية الدين او املعتقد لكل �صخ�ص وبجميع ابعادها، وي�صمل  ذلك : احلق يف 
تبديل الدين او ابداء اراء عن اديان ومعتقدات اخرى، حتى وان كانت هذه االراء مثار خلف. 

وب�صكل عام يو�صي التقرير مبا يلي :
على النخب الدينية العمل على نزع فتيل التوترات النا�صئة عن الدعوة اىل الكراهية الدينية وكل ما ميكن ان ي�صكل . 1

حتري�صا على التمييز والعداوة والعنف، وينبغي ان يلتزم رجال الدين من خلل هياكل واآليات التوا�صل بني مثلي 
االديان على االلتزام بذلك، وتاأكيد هذا االلتزام على نحو دوري.

يقع فيه على النخب الدينية التزام �صلبي )باالمتناع) عن ا�صتخدام عبارات حتر�ص على العنف الديني وتوؤدي اىل . 2
ن�صوء مظاهر الكراهية الدينية اجلماعية، والتزام ايجابي يف التعبري بحزم وو�صوح عن �صجبهم للتع�صب والقوالب 

النمطية التمييزية وخطاب الكراهية.
ينبغي ان يكون التوا�صل بني االأفراد اأو الفئات من ممثلي االديان املختلفة على قدم امل�صاواة، اذ لي�ص هناك تراتبية . )

اأو اف�صلية لدين على اأخر،  بطرح مرجعية فئة دينية او معتقدات دينية بو�صفها في�صل ومرجعية حا�صمة يف تعيني 
حدود حرية الدين اأو املعتقد، ومثال ذلك طرح مرجعية االديان االبراهيمية بو�صفها الدائرة احلا�صمة والنهائية 
املندائية واالأيزيدية والزردا�صتية والبهائية على  اأخرى مثل  باأديان  الدين واملعتقد، فاأين ن�صع االعرتاف  حلرية 

هذا النحو،  وباملثل فاإن  دائرة اال�صلم املقفلة،  �صوف ت�صتبعد االديان االخرى االبراهيمية )اليهودية وامل�صيحية).
ان ال ي�صتبعد احلوار والتوا�صل بني اتباع االأديان اية فئة دينية، مبا فيها الطوائف التي مل يتم االعرتاف بها ر�صميا، . 4

مثل الكاكائيني والزردا�صتيني والبهائيني.
يتعني  تو�صيع الفئة امل�صتهدفة من اأية عملية للتوا�صل بني اتباع الطوائف الدينية املختلفة من خلل حتويلها من . 5

حوار وتوا�صل بني نخب دينية دينية فح�صب، اىل مبادرات للتوا�صل والتعاون بني ممثلي االديان من النخب الدينية، 
وم�صاركة الن�صاء وال�صباب، فالتوازن بني اجلن�صني وم�صاركة اجيال خمتلفة، يكفل  م�صاركة فعالة يف �صياغة مبادرات 

موؤثرة على قطاعات اأكرب من ال�صكان ت�صتجيب لتحديات حرية الدين اأو املعتقد.
غالبا ما تكون موؤمترات حوار االديان التي تعقد على نحو ر�صمي غري ذات فائدة، وال تتجاوز طابعا ا�صتعرا�صيا، . ٦

وتكون جمرد مظاهرة للقاء عابر. لذا، ينبغي ان يكون التوا�صل بني االأفراد اأو الفئات من ممثلي االديان املختلفة  
�صمن منظور طويل املدى، اأذ ان جهد احلوار الديني هو جهد تراكمي ونتائجه ال تت�صح على نحو �صريع، ولكي تكون 

ثماره م�صتدامة ميكن لتنفيذ امل�صاريع العملية امل�صرتكة اأن ي�صاعد يف حتقيق توا�صل م�صتدام بني ممثلي االأديان. 
يتعني على الدولة احرتام وحماية و تعزيز حرية التوا�صل  بني ممثلي االأديان و املذاهب، وتثمني و تطوير التوا�صل . 7

وا�صبحت  احلدود،   عابرة  ق�صايا  اأ�صبحت  املعتقد  اأو  الدين  حرية  تخ�ص  التي  الق�صايا  لكون  الدول،  حدود  عرب 
انتهاكات حرية الدين واملعتقد يف بلد ما، توؤثر على بلد جماور، ب�صبب االتنماءات الدينية والطائفية عابرة احلدود.

يتعني على النخب والزعماء الدينيني التاأكيد على امل�صرتكات بني االأديان واملذاهب، و جتريد ادعاءات املتطرفني . 8
الدينيني، الذين ال ي�صكلون �صوى اأقلية )لكنها ذات �صوت عال)، من خلل مواجهتهم علنا، وف�صح جهلهم بجوهر 

التعاليم الدينية على اختلفها، والذي يرتكز على حمبة االأخر، واالحتفاء بكرامة االن�صان. 

ثالثا: التعليم
ميكن ان ي�صكل التعليم و�صيله ا�صا�صية يف  �صمان حرية املعتقد والتدريب على الت�صامح وتعزيز حقوق االن�صان،  ويف هذا 

االطار يقدم التقرير التو�صيات التالية :
ينبغي يف �صياق �صمانات احلق يف حرية الدين واملعتقد  ان تتبنى الدولة خطة منهجية حول عد التعليم اأحد الركائز 

اال�صا�صية  يف مواجهة خطابات الكراهية وتعزيز حرية الدين اأو املعتقد من خلل 
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�صرورة و�صع مناهج تعريفية �صاملة ت�صاعد يف ن�صر ثقافة حقوق االن�صان وحقوق االقليات الدينية ب�صكل خا�ص.. 1
ف�صح الطريق امام معرفة االأخر، من خلل توفري التعليم املدر�صي قدرا من املعلومات املتعلقة بالق�صايا الدينية او . 2

العقائدية التي تخ�ص االديان االأخرى، وهو ما ينبغي توفريه يف حال وجود نق�ص يف املناهج املدر�صية االلزامية، وهو 
ما ن�صجله على املناهج الدرا�صية العراقية التي تفتقر اىل التعريف باالأخر. 

�صرورة ان يوفر التعليم املدر�صي اللقاءات اليومية بني طلب من خلفيات دينية و عقائدية خمتلفة، وهو ما يعد . )
اأمر �صروريا خلو�ص جتربة التعرف على االأخر و التنوع الديني كمعطى حياتي يومي بعيد عن االنفعالية وامل�صاعر 

الدينية ال�صلبية وتنميط االأخر وم�صاعر البغ�ص.  
زات و املفاهيم التي ال تت�صق مع حرية الدين اأو املعتقد ، . 4 على الدولة ر�صم �صيا�صات تعليمية تكر�ص الإ�صتئ�صال التحيُّ

ويعد ذلك جزء من التزامها ب�صمان حرية الدين واملعتقد لكافة مواطنيها. 
يجب اال حتتوي الكتب الدرا�صية يف املوؤ�ص�صات التعليمية على �صورة منطية اأوحتاملت قد تبعث على التمييز او . 5

التمييز  او تعديلها يف حال وجودها، مبا يف ذلك  الغاءها  دينية، وينبغي  اية جماعة  العدائية جتاه  امل�صاعر  توؤجج 
وامل�صاعر العدائية جتاه اتباع ديانات او معتقدات معينة، بل ينيغي ان ت�صهم املناهج الدرا�صية يف الق�صاء على التنميط 

ال�صلبي او االفكار امل�صبقة �صد املختلفني دينيا، اأو تبتعد عن اعطاء مركزية او اف�صلية ملعتقد دون اأخر.
وف�صل عما تقدم ينبغي اي�صا ان ت�صجع الدولة املعرفة يف املجتمع ب�صفة عامة عن تاريخ االأقليات الدينية العديدة . ٦

القائمة يف اأرا�صيها و لغاتها و ثقافاتها، واالأ�صارة اىل دورها يف �صناعة التاريخ الوطني، وعدم اأهمال مثل هذا الدور 
ل�صالح ن�صخة انتقائية من التاريخ.

اأن تنظم الدولة وتدعم مناهج وبرامج تدريبية للمعلمني  واملدر�صني لرفع وعيهم بالتحديات  يف جمال حرية الدين . 7
اأو املعتقد، و اإعادة تاأهيل اأو مراقبة اداءهم  بغية جتنب ظهور �صيا�صات تنطوي على حتامل خا�ص  �صد اية فئة او 

جماعة دينية. 

رابعا: وسائل االعالم

ميكن لو�صائط االعلم العامة واخلا�صة ان تلعب دورا ايجابيا من خلل تناول الق�صايا التي تهم جميع فئات املجتمع؛ 
ويف مقدمتها ق�صية حرية الدين اأو املعتقد، لذا يو�صي التقرير مبا يلي:

بدال من . 1 املختلفة  املحلية  املجتمعات  داخل  متعددة  وا�صوات  اىل م�صادر  على احل�صول  االعلم  و�صائل  قدرة  دعم 
ان متثل املجتمعات بو�صفها كتل متجان�صة، فبتوفريها املعلومات عن التنوع الديني يف املجتمع العراقي، وباأ�صلوب 

يراعي املعايري املهنية واالخلقية املعرتف بها، ميكن ان ت�صهم يف الق�صاء على القوالب النمطية االأحكام امل�صبقة.
ت�صجيع و�صائل االعلم على ا�صت�صافة �صناع ال�صلم ومقاطعة دعاة الكراهية من خلل عدم توفري منابر اعلمية . 2

لهوالء، اإذ ان لو�صائل االعلم املطبوعة واملرئية وامل�صموعة، وو�صائط االعلم االجتماعية اجلديدة و�صبكة االنرتنت 
دورا مزدوجا، بو�صفها �صلحا ذو حدين، فهي تثري النقا�ص املتعدد االوجه حول ق�صايا بالغة احل�صا�صية ومثرية 
للنفعاالت الدينية، وتعد ادوات رئي�صية يف ت�صجيع الدعوة اىل الكراهية الدينية والتحري�ص على التمييز او العداء 

او العنف يف بلدان كثرية، كما ميكن ان تعزز يف الوقت نف�صه الت�صامح الديني.
ينبغي ان تف�صح و�صائط االعلم العامة واخلا�صة الإفراد االقليات الدينية وللمتحولني دينيا، ولفئات اأخرى مثل . )

اللدينيني فر�صة عادلة لكي ت�صمع ا�صواتهم  وت�صبح مطالبهم جزءاً من اخلطاب العام، وهو ما ميكن بالفعل ان 
ي�صكل ت�صديا او يوفر علجا من نظريات املوؤامرة والت�صورات اخلاطئة والرهاب العام التي ت�صود املجتمع وت�صيطر 

على الثقافة العامة.
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ت�صجيع ال�صحافة املهنية، مبا فيها ال�صحافة اال�صتق�صائية من تناول ق�صايا بالغة االأهمية واحل�صا�صية متثل تابوات، . 4
كحدود حرية الدين اأو املعتقد، والتحول الديني،  ويوفر النقا�ص العام حول هذه الق�صايا االإ�صكالية  من قبل و�صائل 
اعلم حمرتفة  ومهنية، هام�صا لعر�ص املعلومات على نحو اكرث توازناً،  وتهيئة بيئة ت�صودها احلكمة يف التعامل مع 
هذه الق�صية املثرية للجدل، وهو ما ميكن ان ي�صهم يف اعطاء االأفراد ذوي القناعات الدينية املخالفة للبنية الثقافية 

ال�صائدة �صوتا يف ف�صاء النقا�ص العام الذي ت�صوده اأرغامات ال نهاية لها.

خامسا: اجراءات التسجيل وحيادية الدولة

عدم منح مركز و�صع قانوين اأو  واقعي مميز لبع�ص الطوائف الدينية او العقائدية  يف مقابل حرمان جماعات اأخرى . 1
اإقامة ال�صعائر الدينية او االحتفال  ، �صواء من حيث  من حقها يف التعامل على قدم امل�صاواة وينطوي على متييز 

باالعياد او التمتع بالعطل، وال �صيما اأفراد االقليات الدينية. 
ينبغي للدولة اأن تكفل حرية ممار�صة االأن�صطة  الدينية للطوائف الدينية او العقائدية غري امل�صجلة، بو�صف هذه . 2

االن�صطة تقع �صمن �صياق �صمان الدولة حلرية الدين او املعتقد. 
يتعني تدريب م�صوؤويل احلكومة وموظفي اخلدمة املدنية او املوظفون العموميون  تدريباً منا�صباً يف جمال معايري . )

حرية الدين واملعتقد ، بحيث ال ميار�صون التمييز الأ�صباب قائمة على اأ�صا�ص الدين اأو املُعَتَقد .
ينبغي ان تكفل الدولة اال يكون الية موؤ�ص�صة دينية اأو رئا�صة جمعية دينية من االغلبية،  بحكم القانون او بحكم . 4

الواقع، امكانية ممار�صة »حق الفيتو« او التاأثري بطريقة اخرى يف االعرتاف بحقوق اأية اقلية دينية منحها القانون 
االعرتا�ص  حق  �صمان  وينبغي  ت�صجيلها،  او  قانونا،  بها  االعرتاف  ذلك  يف  مبا  املعتقد،  اأو  الدين  حرية  يف  حقها 
الدولية  واملواثيق  لل�صكوك  او  العراقي  للد�صتور  ت�صجيلها بحيث ال يكون يف ذلك خمالفة  للأخرية يف حال عدم 

ال�صامنة حلرية الدين اأو املعتقد.
ينبغي الغاء الت�صريعات التي جترد بع�ص الطوائف الدينية او العقائدية ب�صكل تع�صفي من مراكز الو�صع القانوين . 5

الذي كانت متلكه من قبل، كو�صيلة للتحكم يف االقليات الدينية التي تعد غري من�صجمة مع البنية الثقافية للبلد او 
لتهمي�صها؛ ونذكر على �صبيل املثال القرارات اخلا�صة بحظر الن�صط البهائي.

سادسا: الحق في اختيار الدين و التحول الديني 

ان تو�صح الدولة، وعلى نحو ال لب�ص فيه، ان حق االن�صان يف املعتقد ي�صمل احلق يف اأن يختار الفرد دينه، وحقه يف . 1
التحول الديني، واحلق يف عدم التعر�ص للإكراه على التحول، اأو ان يكون االأن�صان من دون دين، وينبغي ان تقدم 
باملفهوم  املعتقد حماية غري م�صروطة. ومن دون ذلك �صوف يظل االعرتاف  الدولة لكل هذه اال�صكال من حرية 

الوا�صع حلرية الدين واملعتقد بعيد املنال، كما لن يتم حتقيقه حتى على املدى البعيد.
ان ت�صدى الدولة لهجرة املتحولني دينيا من خلل تقدميها احلماية حلقهم يف التحول الديني، اإذ غالبا ما  ي�صطر . 2

معظم االفراد املتحولني دينيا اىل اللجوء اىل بلدان اأخر حيث ي�صتطيعون العي�ص وفق قناعاتهم الدينية اجلديد، 
وخوفا من مواجهة خماطر تهدد ارواحهم وحريتهم وامنهم، ويف الواقع، ال تتوفر اح�صائيات دقيقة عن اأعداد من 
يهاجرون لهذه اال�صباب، او من يهاجرون من افراد االقليات الذي يواجهون خيار االأ�صلمة قانونا ب�صبب حتول اأحد 
الوالدين من االأ�صلم. ومن هنا، ي�صبح �صمان حرية املعتقد اأحد االأ�صكال التي حتد بها الدولة من خماطر الهجرة 

التي ت�صتنزف التنوع الديني يف البلد.
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ن تقدم الدولة خمتلف اأوجه احلماية �صد االأكراهات التي يتحملها االفراد لتغيري دينهم، او التطابق مع التوجهات . )
الدينية للأغلبية، وقد ر�صدت موؤ�ص�صة م�صارات من خلل مقابلت ا�صخا�ص متحولني عن اأديانهم تعر�ص هوالء 
ل�صعوبات يف التكيف مع حميطهم االجتماعي القدمي، و�صعوبة مماثلة يف التكيف مع املحيط االجتماعي اجلديد. 

ف�صل عن ان التحول الديني اذا ح�صل من اال�صلم اىل اديان اأخرى ال يتم االعرتاف به من الناحية القانونية، . 4
فقد يواجه املتحولون دينيا املقا�صاة اجلنائية، لكونهم وفق قانون االحوال املدنية قد ارتكبوا جرمية »الردة« التي 
ال يقرها القانون. وهو ما ينبغي العمل على الغاءه قانونا لكونه يتعار�ص مع �صمانات حرية الدين اأو املعتقد التي 

تقدمها اأو تكفلها الدولة.
ان تقدم الدولة حماية للمتحولني دينيا  الذين عادة ما يتعر�صون اىل مظاهر ال�صغط  والتمييز االجتماعي واالزدراء . 5

العام، ويف احيان كثرية التمييز املنهجي الذي يجعلهم يف و�صع نف�صي واجتماعي ال يطاق، لذا تعد حمايتهم واجبا 
يقع على عاتق الدولة والتي قد تتحلل من هذه احلماية، ومن ثم ت�صبح يف و�صع غري حمايد.

ان تذلل الدولة العقبات االدارية التي يواجهها املتحولون دينيا، وهي عقبات تقف امام عائقا امام حقهم يف العي�ص . ٦
القانونية  االأثار  من  العديد  من   اخلوف  طائلة  حتت  ذلك  ب�صبب  فيظلون  اجلديدة،  الدينية  لقناعاتهم  وفقا 
ا�صحاب  فئة  من   وا�صتبعادهم  زواجهم  وف�صخ  التعليمية،  والفر�ص  الوظائف  فقدان  مثل  واالآ�صرية  واالجتماعية 

احلق يف الوراثة، بل وفقدان ح�صانة اطفالهم. 
االأ�صلي، وبينما يجب حمايتهم . 7 املتحولون دينيا اىل �صغوط للرجوع اىل دينهم  اإمكانية الإن يتعر�ص  والإن هناك 

من االأكراهات لتبني اأو اعتناق دين ي�صاعدهم يف التكيف مع حميطهم االأجتماعي، وي�صبحوا اأكرث قبوال، ينبغي يف 
الوقت عينه حمايتهم من �صغوط الرجوع اىل دينهم اال�صلي.

ان تقدم الدولة جانبا اأخر من احلماية يتعلق باالأعرتاف بالتحول الديني، اأي ان ت�صمن الدولة حق املتحولني دينيا . 8
ت�صجيل قناعاتهم او هويتهم الدينية اجلديدة يف اأوراقهم الثبوتية اجلديدة، اذا كانت هذه الوثائق ت�صجل الهوية 
الدينية، واأن ت�صمن عدم ذكرها يف حال رغبة احد االأفراد عدم الك�صف عن هويته الدينية اأي�صا، ويف جميع االحوال 
ينبغي ان تكفل الدول عند ا�صدار الوثائق الر�صمية عدم الك�صف علنية عن دين اي �صخ�ص او معتقده �صد ارادته. 

سابعا: االطفال

�صمان ان يح�صل جميع االطفال بغ�ص النظر عن خلفياتهم الدينية على قدر مت�صاو من فر�ص التعليم، وهو ما يلقي 
م�صوؤولية على الدولة من اجل �صمن الت�صاوي  يف فر�ص نيل التعليم. 

ينبغي تدري�ص املعتقدات الدينية بطريقة نزيهة و متوازنة، من خلل اختيار املدر�صني اجليدين واملوؤهلني على تدري�صها، 
وبطريقة غري تلقينية ت�صجع االنفتاح على اال�صئلة والتعرف على املعتقدات املختلفة، وعلى نحو مت�صاو. 

ينبغي اأن جتعل الدولة من تعليم االطفال فر�صة للتدريب على زرع قيم الت�صامح وقبول االأخر لدى االجيال اجلديدة، 
فالرتكيز على التعليم يف ال�صفوف االأولية )يف املدار�ص االبتدائية) ميكن ان ي�صكل الفر�صة االأكرب امام الدولة للق�صاء 

على التع�صب و الكراهية وانت�صار ال�صور النمطية، وت�صجيع قبول التعددية و التنوع  الديني. 
ان تكفل الدولة توفري برامج تدريبية للمدر�صني على عدم التمييز على ا�صا�ص ديني او اي نوع من انواع الت�صنيف او 

التمييز، واأتخاذ مواقف متحيزة مع اية جماعة دينية او �صد اية اطفال يتبعون اأديانا ومعتقدات خمتلفة.  
دينية يف  او طقو�صا  احتفاالت  لكي يح�صر  تت�صمن ممار�صة �صغط  الإية خماطر  التعر�ص  االطفال من  ينبغي حماية 

املدر�صة �صد ارادته، او �صد ارادة والديه او الو�صي عليه. 
ينبغي اي�صا توفري ذات احلماية يف حالة اطفال املتحولني دينيا، وافراد االقليات الدينية. 
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�صمان ان يرتك االطفال حلني �صن البلوغ الأختيار الدين،  وان ال يفر�ص عليهم ان يدر�صوا دينا معينا، من دون ارادتهم 
او اإرادة اأحد والديهم.

ان ت�صجع الدولة برامج دورية لتبادل الزيارات املدر�صية الطوعية مع افراد اأخرين يف مدرا�ص خمتلفة املناطق، لكي ت�صيع 
جوا من قبول االأخر والتعرف عليه، ف�صل عن ت�صجيعها برامج خا�صة لزيارة االماكن املقد�ص للديان املختلفة واملعابد 
مثل  زيارة كنائ�ص للطلبة امل�صلمني وجوامع للطلبة امل�صيحيني و زيارة اماكن مقد�صة مثل معبد الل�ص الفراد الطوائف 

الدينية االأخرى، وان ت�صبح هذه الزيارات تقليدا متبعا، وجزء من عملية تقييم م�صتوى الطالب املعريف والتعليمي. 

ثامنا: النساء

اأكرث الفئات تهمي�صا يف العديد من التقاليد الدينية، وكثريا ما تقا�صي املراأة من ممار�صات باأ�صم . 1 تعد الن�صاء من 
التي تدعو للم�صاواة بني  الدينية  التعاليم   التاأكيد على  اأدنى، لذا ينبغي  اأو جتعلها يف مرتبة  الدين ت�صطهدها، 
اجلن�صني، وميكن ان يتلقى ذلك دفعة قوية مع تبني رجال الدين لتف�صريات الن�صو�ص الدينية التي ت�صجع امل�صاواة 

وتت�صدى للتمييز �صد املراأة.
ت�صجيع  املوؤ�ص�صة الدينية اال�صلمية ب�صقيها )ال�صني وال�صيعي) على حتقيق اأجماع على اإدانة و�صجب اأية ت�صرفات . 2

يكون  ان  وينبغي  ديني،  ا�صا�ص  على  اغت�صابهن  االإيزيديات وتربير  الن�صاء  �صبي  املراأة، مثل  انتهاكات حقوق  متثل 
موقف رجال الدين وا�صحا و�صريحا يف حترمي هذه االنتهاكات التي ال ميكن تربيرها اأطلقا، جتاه ن�صاء االقليات 

غري امل�صلمة، او جتاه ن�صاء الطوائف االأخرى داخل اال�صلم. 
اعلن الدولة، وب�صكل ال لب�ص، رف�صها الإية ت�صريعات متييزية يتم تربيرها باأ�صم الدين او التف�صري الديني، حترم . )

املراأة من حقها يف امل�صاواة، اأو ت�صطهدها، او تن�ص على تزويجها من دون اإرادتها، او قبل �صن البلوغ. 
اعطاء دور اأكرب للمراأة يف اية مبادرات للحوار بني االديان، اإذ غالبا ما يتم ن�صيان املراأة او عدم اإيلء ق�صية امل�صاواة . 4

معها اهمية يف مبادرات احلوار الديني على م�صتوى ر�صمي او على م�صتوى الهياكل غري الر�صمية.


