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املقدمة
التسامح الديين
هػػل العػػبلج اظتميّػػل الػػخي مػػن اببلل ػ ػ ابحبػػة وال ػلائـ
والتخلص من اظتاضي األليم إب رادة قليػة وببػخاً للغ ػ والكػر
يف إيخاء اآلابرين والشعلر ابلتعػا و والرزتػة واضت،ػاف ،كمػا أبػ
الطريق للشعلر ابلسبلـ والسعادة يف أرواح،ا وزتاية أبفس،ا من
األانبيػ ػػة و ل ػ ػ الث ػ ػ ر وكػ ػػح مػ ػػا يلسػ ػػلس ب ػ ػػرورة كػ ػػب حب،ػ ػػا
وتساػت،ا ،ألب،ا أوذي،ا يف اظتاضي ،كما أبػ الرحلػة الػص تنػ ب،ا
اىل عامل اضت اظتت،امي وغًن اظتشروط واطتروج من ال لمات اىل
ال،ػػلر والفػرار مػػن ػػبلؿ اظتاضػػي سػلاء كػػاف هػػخا ال ػػبلؿ ل،ػػا أو
لشخص آابر.
أما من ال،احية العملية ،يُعد لفظ التسام  ،هل دعم لتلك
اظتمارسات واألفعاؿ الص حت ر التمييل العرقي والديين والطػاففي
بٌن األدايف واظتخاه والتسام مػ األقليػات الدي،يػة واالرت ػاء
ظتس ػ ػػتلى ع ػ ػ ٍ
ػاؿ م ػ ػػن اظتب ػ ػػادئ واألاببلقي ػ ػػات الفعلي ػ ػػة ،اظتتمثل ػ ػػة
ابالحرتاـ واضت واظتعاملة ابظتثح ،والت كيد عل مفاهيم أساسية
مثػػح الت ػػر والتعدديػػة أو اظتدبيػػة واح ػرتاـ فكػػر اآلابػػر وعػػدـ
التعن ضد رتاعات أو ؽتارسات أابرى؛ ألف ذلك سػيددي
اىل فػػرز ب ػػاـ فكػػر جديػػد ملػػيء ابضت ػػد والكراهيػػة ينػػع مػػن
اببلل ػ حت ي ػػق التػ ػلازف يف اختمع ػػات اظتختلف ػػة فكػ ػرايً وع اف ػػدايً
ومػػخهبياً ،وأجلذج ػاً عل ػ ذلػػك مػػا مػ َػر ب ػ الع ػراؽ يف السػػ،لات
اظتاض ػػية م ػػن ا ػ ػر ٍ
اؼ سياس ػ ػ ٍي أدى إىل بػ ػروز وت ،ػػامي األفك ػػار
176

احرف ػػة ال ػػص كاب ػػب س ػػبباً للتطا ػػًن الط ػػاففي والعرق ػػي واإلابدات
اصتماعية والتمييل عل اعتلية يف ؼتتلو م،ا ق العراؽ.
ويتكلف الب ث من مب ثٌن لكح مب ث ثبلثة مطال :
 -1اظتب ػػث األوؿ  :التس ػػام ال ػػديين اظتفا ػػلـ واألبع ػػاد ودور
األيديلللجيات الع،فية واإلقرار ابلتعددية والت،لع.
 -2اظتب ػػث الثػػا : :إابدة الكػػرد والشػػيعة واإليليػػديٌن واطتادتػػة
واظتنادر اظتراج .
الكلمات اظتفتاحية :التسام الديين -األيديلللجيات -الع،فية
 اإلابدة اصتماعية.املطلب األول

املبحث األول

التسامح الديين  :املفهوم – التسامح يف الدايانت

السماوية

التسامح لغةً :

ه ػػل شت ػ ػ َ يس ػػم شت ػ ػاً وشتاح ػ ػةً كم ػػا ه ػػل متس ػػام ومفعػ ػػل
متسام في أي تسام الشخص يف األمر ،مبعىن تساهح في
والتسمي  :السًن الساح (.)1
كم ػ ػػا ذُك ػ ػػر يف لس ػ ػػاف الع ػ ػػرب  :أف التس ػ ػػام ِ م ػ ػػن م ػ ػػادة
السماحةٌ اصتلد.
ماح و َّ
( َشتَ َ ) َّ
الس ُ
وشتاحاً  :جاد ورجح شتَْ وإمرأة شت ة
وشتُ َ شتاحةً َ
َ
( )2
وبساء ِشتاح ،كما أييت مبعىن اظتساهلة ،أي تساػتلا تساهللا .
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فمػ ػػن ابػ ػػبلؿ تلػ ػػك التعريفػ ػػات اظتػ ػػخكلرة يف ق ػ ػلامي اللغػ ػػة
ومعػػاجم الفلسػػفة قػػد تبػ ّػٌن أف التسػػام مبع،ػػا األاببلقػػي ،هػػل
ملقػػو فكػػري وع لػػي يدكػػد علػ قبػػلؿ اظتلاقػػو األابػػرى مامػػا
كاف رأياا ملاف اً ل،ا أو ؼتالو (.)3
كمػ ػ ػ ػ ػػا أف التسػ ػ ػ ػ ػػام هػ ػ ػ ػ ػػل تررتػ ػ ػ ػ ػػة للمنػ ػ ػ ػ ػػطل البلتيػ ػ ػ ػ ػػين
) ،(Tolerentiaأي مبعػػىن التسػػاهح .وفي ػ عػػدة معػ ٍ
ػاف م،اػػا
سػػللؾ فػػرد يت مػػح أي هقػػلـ عل ػ ح لق ػ دوف اعػػرتاض م ػ
امتبلك ػ ال ػػدرة عل ػ ي،ب ػ ألي إسػػاءة واسػػتعداد التػػاـ لت بػػح
اآلراء األابرى حىت وإف كابب ؼتالفة أو عل ابط (.)4
أمػػا يف اللغػػة االبكليليػػة فت ػػمن التسػػام مع،ػ ّػٌن ؼتتلفػ ّػٌن،
األوؿ :ه ػػل ) (Toleranceأي مبع ػػىن االس ػػتعداد الت ػػاـ للف ػػرد
لت ملػ ػ ػ ػ ػ ِ ع ػ ػ ػ ػػادات وت الي ػ ػ ػ ػػد ؼتالف ػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػ ػ  ،واظتع ػ ػ ػ ػػىن اآلاب ػ ػ ػ ػػر:
) (Tolerationوه ػػل م ػػاعفة التس ػػام ال ػػديين ب ػػدر أك ػ
وقبػ ػػلؿ اآلراء الدي،يػ ػػة والعبػ ػػادات اظتختلفػ ػػة واظت،اق ػ ػة للمعت ػ ػػد
السافد يف الببلد ،وهخا ما عمح ب يف ال روف اظتاضية م،خ ل رف
السػػادس عشػػر ،يف الػػدوؿ الغربيػػة لنػػد اضتػػروب الػػص ػػاد ا
تلك الدوؿ،،والص كابب تتميل ابلطاب الديين والعرقي واباصػة
(( اضتروب بٌن الكاثلليك وال وتستابب)) (.)5
ألف التسام قد قُسم لطب ات بٌن تلك الطلافو ورف ام
التاـ للتسام بٌن الخين يتمتعلف مبميلات ُعليا كالثروة والتعليم
م الخين يفت روف لتلك اظتلااي؛ لخلك أُقر التسام ابظتعىن العاـ
بػػٌن رتي ػ األ ػراؼ ،ب،ػػاءً عل ػ مػػا فعلت ػ الثػػلرة الفربسػػية م ػػن
ػػعارات هػػي اضتريػػة واظتسػػاواة واإلابػػاء وحتلل ػ اىل حػ ٍػق صتمي ػ
ال،اس(.)6
التسامح اصطالحاً :
إف للتسػػام مع ػ ٍ
ػاف متع ػػددة وألف ػػاظ ؼتتلف ػػة رتيعا ػػا تتمث ػػح
ابالحرتاـ اظتتبػادؿ والت ػدير والػلائـ والعػدؿ واللسػطية والتسػاهح
والعفل والرزتة واألابلة اإلبسػابية ،وغًنهػا مػن ال ػيّم الرفيعػة لػخا
ف ػ ػػد ع ػ ػ ّػرؼ ال ُكتّ ػ ػػاب والب ػ ػػاحثلف التس ػ ػػام اص ػ ػػطبلحاً بع ػ ػػدة
تعريفات م،اا ما عرف .
عبد الرزتن بدوي  :هل قبلؿ وجاات ال ،ر ماما كابب

ؼتتلفػ ػػة ابابػ ػػتبلؼ الت،ػ ػػلع الفكػ ػػري والع افػ ػػدي ،ألف التسػ ػػام
ي ابح التعن (.)7
أم ػ ػػا م ػ ػػا أ ػ ػػار إليػ ػ ػ د الس ػ ػػيد عب ػ ػػد ال ػ ػػرزتن يف تعري ػ ػػو
للتسام  ،فال التلافق بٌن اظتختلفػٌن يف الػدين والع يػدة وسػافر
األمػلر األابػرى ؽتػا ػق التػلازف والعدالػة واظتسػاواة بيػ،ام بعيػداً
عن التدابح يف دوهنم وحتمح مساوفام (.)8
كمػا عرفػ الػػدكتلر د عبػػد اعتػادي حسػػٌن  :هػػل االحػرتاـ
اظتتب ػػادؿ ب ػػٌن ال ،ػػاس بعي ػػداً ع ػػن رتيػ ػ االابتبلف ػػات ومس ػػميا ا
سلاء دي،ية أو اجتماعية أو فطرية (.)9
ويف تعري ػػو آاب ػػر للتس ػػام ؿ ج ػػلف دك ػػب  :ه ػػل ابتع ػػاد
اإلبسػاف عػن التعنػ واظتلاقػو اظتتطرفػة وعػػدـ التفرقػة والتمييػػل
بٌن األفراد واصتماعات؛ ألف هخ اظتلاقو هي عك ما يدعل
إلي التسام (.)10
كمػا ذكػر أ ػػرؼ عبػد اللهػاب  :نف التسػػام هػل ملقػػو
اثب ػػب يت ػػمن ت ب ػػح اآلراء األاب ػػرى الن ػػادرة م ػػن الغ ػػًن مام ػػا
كابب ملاقفاا سلاء كابب ملاف ة أو ؼتالفة للرأي(.)11
وعػ ػ ّػرؼ عبػ ػػد اظتػ ػػ،عم أزتػ ػػد الػ ػػدردير التسػ ػػام  :أب ػ ػ ت بػ ػػح
اإلبسػػاف آلراء اآلاب ػرين مامػػا كػػاف اابػػتبلفام ابل ػػيم والع ػادات
والت اليد والع يدة الدي،يػة واظتخهبيػة ،مػ عػدـ ال ػرورة ابظتلاف ػة
هبا وإعطاء لآلابرين أف يُع عن آرافام وفق ما يعت دوف(.)12
وبعػػد ذكػػر هػػخ التعريفػػات يتبػػٌن ل،ػػا أف التسػػام هػػل مػػن
أه ػػم ال ػػااي ال ػػص ت ػػدعل اىل التع ػػاي الس ػػلمي وبب ػػخ الع ،ػػو
والتطػػرؼ والعػػي م ػ اظتخػػالو ابلػػدين أو اظتػػخه أو اظتعت ػػد
وع ػػدـ اظتس ػػاس أو اإلض ػ ػرار س ػ ػلاء ك ػػاف ابل ػػدين اإلس ػػبلمي أو
ال ػ ػػدايانت األاب ػ ػػرى ،وال ػ ػػدعلة اىل ػتارب ػ ػػة التعن ػ ػ ػ واإلك ػ ػ ػرا
واالضطااد والتعاي السلمي بٌن رتي األدايف (( إما أخ لك
يف الدين أو ب ًن لك يف اطتلق)) (.)13
التسامح يف اإلسالم :

التسامح يف القرآن الكرمي :
ال كح أف اإلسػبلـ اضت،يػو قػد دعػا اىل التسػام واعتػ
من األس الثابتة يف الدين اإلسبلمي وقد ذكر أف من واج
اظتسػػلمٌن هػػل التعػػاوف فيمػػا بيػػ،ام والت ػػامن والت ػلاد حتػػب رايػػة
177
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اإلس ػػبلـ؛ ل ػػخا ف ػػد س ػ ّػن ل ،ػػا األمثل ػػة ال ػػص ض ػ ػرهبا اإلس ػػبلـ يف
التسػام مػ اظتخػػالفٌن مػػن الياػػلد وال،نػػارى ،وأكػػد تعػػاىل
ذلك يف كتاب الكرمي ب لل (( الَ إِ ْكَرا َ ِيف ال ِّدي ِن )) (.)14
كمػػا بػػٌن تعػػاىل أف الرسػػاالت السػػماوية الػػص جػػاء هبػػا
األببي ػػاء (عل ػػيام الس ػػبلـ) قب ػػح ال ،ػػا األك ػػرـ (ص) ه ػػي اضت ػػق،
وأ ػ ػػار ع زوج ػ ػػح اىل ذل ػ ػػك ب ػ ػػلؿ (( إِ َّف ال ػ ػ ِّدين ِع ،ػ ػػد ا ِ
َ َ ّ
ا ِإلسبلَـ وما اابتػلَ َّ ِ
ِ
اب  .)15( )) ...وابلرغم
ْ ُ ََ َْ َ
ين أ ُْوتُلاْ الْكتَ َ
و الخ َ
مػػن بطػػبلف تلػػك الػػدايانت وعػػدـ أح يتاػػا؛ ف ػ ف االسػػبلـ مػػا
اختخ ملقو التسام معاا والتعاي حتب راية اإلسبلـ اضت،يو
م ػ إق ػرار بعػػدـ ص ػ ة اظتعت ػػدات اظتخالفػػة و كيػػد عل ػ أف
الدين اضتق هل اإلسبلـ(.)16
وقػػد أ ػػارت كتػ الف ػ والتفاسػػًن اىل ق ػػية عػػدـ اإلكػرا
يف ال ػػدين علػ ػ أهن ػػا م ػػن ال لاع ػػد األساس ػػية يف اإلس ػػبلـ وم ػػن
أركاب ػ الع يمػػة ،ألف اإلسػػبلـ ال ليػػل الػػدابلؿ إلي ػ ابإلك ػرا ،
وأكػػد علػ أف تكػػلف دعػػلة اظتخػػالفٌن ابضتكمػػة واظتلع ػػة لبيػػاف
اضتق من البا ح(.)17
أم ػػا م ػػا بي،ػ ػ ال ػػرآف الك ػػرمي م ػػن ص ػػفات ع يم ػػة كالع ػػدؿ
واإلحسػػاف هػػي ق ػػااي أساسػػية يف التعامػػح مػ اظتخػػالفٌن لبيػػاف
شتاحػ ػػة اإلسػ ػػبلـ وعدل ػ ػ يف التعامػ ػػح م ػ ػ أص ػ ػ اب الػ ػػدايانت
األابػػرى مػ عػػدـ اطتلػ بػػٌن هػػخ اظتعاملػػة وبػػٌن التمسػػك اب
تعاىل ورسلل الكرمي(( )18ص) حيث قاؿ تعػاىل (( َال يػَْ،ػ َاػا ُك ُم
َّ ِ
ين َملْ يػُ َ اتِلُلُك ْم .)19( )) ...
ا َُّ َع ِن الخ َ
ومػػن األس ػ األابػػرى الػػص أكػػد علياػػا ال ػػرآف الكػػرمي هػػل
عػ ػػدـ التعػ ػػرض ألص ػ ػ اب الػ ػػدايانت واظتعت ػ ػػدات األابػ ػػرى أو
االستالاء هبم وإعطافام اضترية الكاملة ظتمارسة دي،ام وعػادا م
وت اليدهم وضماف زتايتام م عدـ التعػدي علػ ال ،ػاـ العػاـ
الخي كمػ اإلسػبلـ ،ورفػا البا ػح واضتػد مػن ابتشػار ؛ ألف
اإلسػػبلـ يعلػػل وال يعلػ علي ػ  ،كمػػا أف اظتسػػلمٌن لػ علػػيام
أف يثبت ػ ػلا اضت ػ ػػق يف ببلده ػ ػػم ،وال ػ ػػاء عل ػ ػ الب ػ ػػدع والش ػ ػػعافر
()20
اضتػَ هق َوَزَه َػق الْبَا ِ ُػح
اظت ،رفة  .كمػا قػػاؿ تع ػػاىل (( َوقُ ْػح َجػاء ْ
إِ َّف الْبَا ِ َح َكا َف َزُهلقاً )) (.)21

التسامح يف السنة النبوية املطهرة :
أما التسام يف الس،ة ال،بلية اظتطارة ،ف د ضرب ل،ا ال رآف
الكػ ػػرمي أروع األمثلػ ػػة يف التسػ ػػام والسػ ػػبلـ يف العبلقػ ػػات بػ ػػٌن
ال،ػػاس فاألببيػػاء الػػخين أرسػػلام تعػػاىل لؤلمػػم السػػاب ة دتيػػلت
عبلقا م ابلعدؿ والسبلـ التسام والت لي ابألاببلؽ اضتميػدة
وااللتػ ػلاـ ابألماب ػػة ،واالبتع ػػاد ع ػػن ال ل ػػم واالض ػػطااد ،وإرس ػػاء
العدؿ والتسام دوف التمييل يف اصت ،أو العرؽ(.)22
ػلؿ فَػِذَا
وي ػلؿ تعػاىل يف كتابػ الكػػرمي (( َولِ ُك ِّػح أ َُّم ٍػة َّر ُس ٌ
َجاء َر ُسلُعتُْم قُ ِ َي بػَْيػَ،ػ ُام ِابلْ ِ ْس ِ َوُه ْم الَ يُ ْلَ ُمل َف )) (.)23
وابتػػاـ مػػا قدم ػ تعػػاىل ظتلػػة ببي،ػػا الكػػرمي د (صػػل
عليػ وآلػ وسػػلم) إذ كػاف مثػػاالً ع يمػاً للتسػػام وإقامػة العػػدؿ
بٌن ال،اس ففي الس،لات األوىل مػن بػلوؿ ال ػرآف الكػرمي ،أسػلم
الكث ػ ػ ػػًن م ػ ػ ػػن الكف ػ ػ ػػار الب ػ ػ ػػارزين وت ػ ػ ػػدملا الن ػ ػ ػػفلؼ األوىل يف
اعت،ػػاقام لئلسػػبلـ كمػػا أ ػػارت ل،ػػا األحاديػػث ال،بليػػة للسػػللؾ
اظتتسم ابلعدؿ والتسام والرزتن ،وم،اػا مػا أكػد تعػاىل يف
ِ ِ
ٌن )) (.)24
كتاب الكرمي ب لل (( َوَما أ َْر َس ْلَ َ،
اؾ إَِّال َر ْزتَةً لّْل َعالَم َ
كما أف الع لد الص أبرماا الرسلؿ الكرمي (ص) م العديد
من الطلافو اظتختلفة كاليالد وال،نارى ما هي إال دليػح علػ
تس ػ ػػام اإلس ػ ػػبلـ وبب ػ ػػخ للع ،ػ ػػو والتط ػ ػػرؼ وحت ي ػ ػػق اللح ػ ػػدة
االجتماعية الص أسساا ال،ا األكرـ (ص) (.)25
املطلب الثاين

التسامح يف الدايانت السماوية :

التسامح يف اليهودية :

يخكر علمػاء الغػرب يف اضتػديث عػن التسػام  ،ال ،ػر بعػٌن
االعتبار ق ية إقناء اليالد وتػرحيلام؛ لػخا ف ػد أصػب مفاػلـ
التس ػ ػػام أو التسػ ػ ػػاهح أي مبع ػ ػػىن ،التسػ ػ ػػاهح السياس ػ ػػي يػ ػ ػػا
التعددي ػػة الدي،ي ػػة؛ ألف التس ػػام ق ػػد داب ػػح اليالدي ػػة آتيػ ػاً م ػػن
اطتارج بدايةً من اإلسبلـ ،ومن اظتسي ية يف العنلر اضتديثة.
(*)

فمػػن ه،ػػا ف ػػد عػ ّػرؼ ال وفيسػػلر زابػػك
نب التسام بغياب اضطااد الدولة(.)26
ومن اببلؿ امتياز التسام قد بُ ّم وض اليالد يف الكثػًن
األراضػػي وم،اػػا هابسػػبلرغ
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لليالد يف الدوؿ األوروبية يف ال رف التاس عشر عل الرغم من
اظت اومػة الػػص تعػػرض عتػػا ،إال أبػ سػػرعاف مػػا تلسػ هػػخا اظتفاػػلـ
ليشمح ح لؽ األقليات عملماً.
وعل ػ الػػرغم مػػن اتسػػاع ف ػػد تعػػرض مفاػػلـ التسػػام اىل
ابت ػػادات ػػديدة ،ومػػن اببلل ػ قػػد تعػػرض الياػػلد عتقػػلـ مػػن
اصت ،ػػاحٌن السياسػ ػي ٌّن اليم ػػٌن واليس ػػار ،ف ػػاألوؿ ك ػػاف لتف ػػيل
التسػػام اصتمػػاعي عل ػ أبػ ابػػدماج رتػػاعي ،أمػػا الثػػا :وذلػػك
العتماد مبدأ من التسام ال يتلافق م الدولة اظتسي ية(.)27
التسامح يف املسيحية :

إف اختمعات اظتعاصرة هي اليلـ نم اضتادة اىل التسػام
والتفػاهم للتخفيػو مػن حػدة النػراعات اظت،تشػرة بػٌن الشػعلب
واصتماعػػات ،فالتسػػام هػػل مفاػػلـ قػػد بػػرز يف ال ػػرف السػػادس
عش ػػر يف ملاجا ػػة النػ ػراعات ب ػػٌن الكاثللي ػػك وال وتس ػػتابب.
فالتسام هل لي اطتلؼ أو ال عو ،بح هل االحرتاـ وقبلؿ
اآلاب ػػر وع ػػدـ االع ػرتاض عل ػ ث افت ػ وع يدت ػ  ،ب ػػح ه ػػل قيم ػػة
تتمثح ب بلؿ التعددية وعدـ التامػي وإبكػار الع،ػو والتسػل
والتعن وإقناء اآلابر(.)28
وتشػػًن الدايبػػة اظتسػػي ية اىل أف التسػػام يف اظتفاػػلـ الػػديين
هل عك التعن الديين والتمييل الع،نػري الػخي ي ػلـ علػ
ال ػ ػػرفا ال ػ ػػا ظتمارس ػ ػػات دي،ي ػ ػػة ومعت ػ ػػدات أاب ػ ػػرى ؼتالف ػ ػػة
للمعت ػػدات ال ػػص يتب،اه ػػا اإلبس ػػاف ،فكلم ػػة التعن ػ ه ػػي م ػػن
العنبية وهي بنرة الرجح صتماعت ماما كػاف ملقفاػا ،وبتعبػًن
آابر أف اظتتعن الديين هل الخي يدمن نح ية وص ة الػدين
الخي ي،تمي م رف لؤلدايف األابرى(.)29
أمػػا مػػا يت ػػم ُُ ،رأي الك،يسػػة اليػػلـ هػػل مػػا ي ػرا الراه ػ
وأف تُفت أبلاب التسام علػ منػراعياا وأف الشػخص الػخي
ي،تمي صتماعة اليسلع ل أف يكلف متساػتاً عل هنج معلم
الخي يدعل للتسام والتساهح؛ ألف هخ النفات تعلز ث افة
العي اظتشرتؾ والسبلـ بٌن الشعلب(.)30

املطلب الثالث

األبعاد السياسية :

التعددية والتنوع يف إدارة الشرائح :

ميكن اضتديث عن التعددية وآليا ا وعبلقتاػا ابلدمي را يػة،
فالتعدديػػة هػػي غتملعػػة إج ػراءات م ،مػػة يسػػتطي مػػن اببلعتػػا
اإلبساف مبختلو مستلايت ِ أف يع ّ عن أهدافػ وي ،ػح مشػاكل
اىل ال ػػدوافر اضتكلمي ػػة .فم ػػن اب ػػبلؿ ذل ػػك ميك ػػن اإل ػػارة اىل
تعريو العددية.
 يف اظتلسلعة السياسية  :هي مفالـ لي ايل ،يعت د أف اختمعبػػارة عػػن روابػ سياسػػية وغػػًن سياسػػية ذات منػػا مشػػروعة
وؼتتلف ػػة تتميػ ػل ابلتع ػػدد واالاب ػػتبلؼ وي ػػددي اىل تلزيػ ػ اظت ،ػػاف
وحت يق اظتشاركة السياسية(.)31
أما التعددية يف اللغة  :فاي من لف ة العِ َّػدةُ  :وتعػين اصتماعػة،
قلّ ػ ػػب أو كثُ ػ ػػرت ،وي ػ ػػاؿ رأي ػ ػػب ِع ػ ػ َّػدةُ رج ػ ػػاؿ ِ
وع ػ ػ ػ ّدة بس ػ ػػاء،
والعديد  :الكثرة(.)32
والتعددي ػػة السياس ػػية  :ه ػػي م ػػن اظتن ػػطل ات اظتس ػػتخدمة
حديثاً وذات حلة وثي ة مبنطل الدمي را ية الغريب .وقد بي،ب
اختمع ػ ػػات اإلبس ػ ػػابية أف التعددي ػ ػػة السياس ػ ػػية ه ػ ػػي رتاع ػ ػػات
اجتماعي ػ ػ ػػة تتب ػ ػ ػػىن آراء ؼتتلف ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػن بع ػ ػ ػػاا دااب ػ ػ ػػح اختمػ ػ ػ ػ
الشامح(.)33
كم ػ ػػا تت ػ ػػمن التعددي ػ ػػة أ ػ ػػكاالً ؼتتلف ػ ػػة م،ا ػ ػػا سياس ػ ػػية
واجتماعي ػػة أو ث افي ػػة وه ػػي وس ػػيلة لت ،ػػيم اضتي ػػاة العام ػػة وف ػػق
أس ػ ػ مش ػ ػػرتكة واح ػ ػرتاـ متب ػ ػػادؿ صتمي ػ ػ االياه ػ ػػات الفكري ػ ػػة
والع افدي ػ ػ ػػة لتك ػ ػ ػػلف ػ ػ ػػر اً أساس ػ ػ ػػياً للعملي ػ ػ ػػة الدمي را ي ػ ػ ػػة يف
اختمعات اضتديثة.
كما ترتب هبا أملر سياسية م،اا اضت لؽ واضترايت ،فمعىن
اضتري ػ ػ ػػة ه ػ ػ ػػل االس ػ ػ ػػت بلؿ وملاجا ػ ػ ػػة ال س ػ ػ ػػر واإلك ػ ػ ػرا وال ل ػ ػ ػػم
والتسػ ػػل  ،وإف اضتري ػ ػػة السياس ػ ػػية كمػ ػػا ت ػ ػػ،ص اظتلاثي ػ ػػق الدولي ػ ػػة
ضت ػػلؽ اإلبس ػػاف ه ػػي ح ػػق اظتش ػػاركة واظتس ػػاواة لك ػػح إبس ػػاف يف
ابل ػ ػػق وتك ػ ػػلين إرادة عام ػ ػػة م ػ ػػن أج ػ ػػح إدارة الش ػ ػػدوف العام ػ ػػة
للدولة(.)34
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وميكن اإل ارة اىل أف التعددية واإلقرار هبا ذات صلة وثي ة
ابل ،ػػاـ الػػدمي را ي وآلياتػ ِ ،ومػػن اببللػ ي ػػمن حريػػة تشػػكيح
األحػلاب واظت ،مػػات السياسػػية ويػػدمن اضت ػػلؽ العامػػة وحػرايت
اإلبسػػاف ،ويػػددي اىل صػػياغة ب ػرايت سياسػػية واقعيػػة هػػدفاا
إبعػػاد السياسػػيات عػػن األيػػدللجيات الع،فيػػة واإلقػرار ابلتعدديػػة
والت،ػػلع وي ،ػ اضتػػروب واإلابدات اصتماعيػػة وقيػػادة الػػدوؿ اىل
بر األماف(.)35

املبحث الثاين
إابدة الكرد والشيعة واإليزيديني

اإلابدة لغةً واصطالحاً :
 -اإلابدة :

تتميػ ػ ػػل اختمعػ ػ ػػات الفاعلػ ػ ػػة بت،ػ ػ ػػلع االياهػ ػ ػػات واألفك ػ ػ ػػار
والرؤى ،وهخ من النفات اظتميلة الص تدؿ عل فاعلية الع ح
وثراف واستثمار لل رية الب،اءة ،الص تدعل اىل تطلير اختمعات
وب،اء أفرادها.
أمػػا اختمعػػات ال ػػعيفة ف ػػد يكػػن فياػػا االابػػتبلؼ والت،ػػلع
س ػػبباً رفيسػ ػاً البتشػ ػار الفلضػ ػ وتكػ ػري اصت ػػداؿ ابلبا ػػح ،إذ
يس ػػع اظتختلف ػػلف م ػػن اب ػػبلؿ اصت ػػداؿ إىل إثب ػػات آراءه ػػم وإف
كابػ ػ ػ ػػب ابا ػ ػ ػ ػػة؛ لػ ػ ػ ػػخا ف ػ ػ ػ ػػد تبتل ػ ػ ػ ػ بعػ ػ ػ ػػا األُمػ ػ ػ ػػم بفكػ ػ ػ ػػرة
( أي ػػديلللجيا ) وه ػػي فك ػػرة ت ػػرفا ك ػػح اآلراء اظتلج ػػدة وحت ػاوؿ
السيطرة عل اختم ابضتديد وال،ار وإف األيديلللجيا هي فكرة
مشللي ػػة يك ػػلف ص ػػاحباا غ ػػًن ق ػػادر علػ ػ العبلق ػػة مػ ػ اإلبس ػػاف
اآلابػر إال مػن ابػػبلؿ ال ػلة والع،ػو والتسػػل  .فكابػب السػػب
الرفيسػػي لل ػػروب العاظتيػػة واإلابدات اصتماعيػػة فمػػن ابػػبلؿ مػػا
ببٌن معىن اإلابدة .لغة واصطبلحاً.
ذُكر أف ّ
فػ ػػاإلابدة لغ ػ ػةٌ  :أابد ،يبييػ ػػد ،إابدة الشػ ػػيء هلك ػ ػ وق ػ ػ
علي (.)36
أابدهم  :أي أهلكام(.)37
اإلابدة اصطالحاً :

اإلابدة اصتماعية هي من جرافم ال ابلف الدويل اظتاددة
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لل ،ػػاـ ،أي أهن ػػا ابتا ػػاؾ للمن ػػا العام ػػة احمي ػػة حت ػػب قلاع ػػد
ال ابلف ،وقد عرفاا الباحثلف تعريفات عدة م،اا :
 -1نهنػػا الفعػػح الػػخي ي،ػػتج ع،ػ إابػػبلالً ب لاعػػد ال ػػابلف العػػاـ
كم ػػا ت ػػددي اىل اإلضػ ػرار ابظتن ػػا ال ػػص لمعا ػػا ال ػػابلف وم ػػن
اببلعتا يست ق فاعلاا الع اؿ(.)38
 -2ويف تعريػو آابػر لػئلابدة  :هػي فعػح أو امت،ػاع إرادي غػػًن
ػ ػػرعي ي ػ ػػددي للمخالف ػ ػػة نحك ػ ػػاـ ال ػ ػػابلف ال ػ ػػدويل واظتس ػ ػػاس
ابظتنل ة الدولية ويكلف العدواف علياا جديراً ابصتلاء اصت،ػافي،
بشرط أف تكلف هخ اظتنل ة وحيلية للقماعة الدولية(.)39
كما ُعرفب اإلابدة اصتماعية بتعريفات جديدة نهنا :
 كح من أ كاؿ ال،لاع أو اضترب الع،يفة بٌن قلات مسل ةوغتملعات مدبية فاعلة اعتدؼ من هخ اضترب هل تدمًن هخ
اخملعات.
 كمػػا ُعّرفػػب  :اإلابدة  :هػػي عمػػح ت ػػلـ ب ػ ق ػلات مسػػل ةضد غتملعات مدبية اجتماعية مبختلو وسافح ال تػح والع،ػو
واإلكرا .
ويف تعري ػػو آاب ػػر  :ه ػػي سلس ػػلة أح ػػداث وحش ػػية ،دتت ػػد عل ػ
بطاؽ واس  ،ؼتلفة عدداً هافبلً من ال ااي(.)40
فمػػن ابػػبلؿ هػػخ التعريف ػات تت ػ ت ػػدمات مامػػة تتعلػػق
ابإلابدة اصتماعيػػة وهػػي ،االع ػرتاؼ بعػػدـ التكػػافد بػػٌن الف ػػات
اظتت اربػػة م ػ االبت ػػاد التػػاـ ل ػػية ال ػػلؿ نف اإلابدة اصتماعيػػة
اسػ ػػتث،افية اب ػ ػارج ال،طػ ػػاؽ العػ ػػادي لل ػ ػلاهر االجتماعيػ ػػة؛ ألف
اإلابدة ه ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػلاع م ػ ػ ػػ ،م ع،ي ػ ػ ػػو بش ػ ػ ػػكح اضت ػ ػ ػػرب ،كم ػ ػ ػػا أف
اظتسػػتادفٌن هػػم رتاعػػات اجتماعيػػة مدبيػػة ذات ػػاب سػػلمي
غًن مسل .
وال ػػك أف الش ػع العراقػػي مػػن الشػػعلب الػػص تعرضػػب
لػ ػ ػػئلابدة اصتماعيػ ػ ػػة إابف ال ،ػ ػ ػػاـ الػ ػ ػػدكتاتلري البافػ ػ ػػد وبس ػ ػ ػػب
سياسػػات اللحشػػية الغا ػػية وػتاربت ػ لل ػرايت واست نػػاف مػػن
ف ػػات مامػػة مػػن الشػػع العراقػػي ف ػػد ػ ّػن ال ،ػػاـ البعثػػي يف
الثمابي،يات من الع د اظتاضي زتلة إابدة رتاعيػة وتطاػًن عرقػي
دتثلػػب بف ػػة مامػػة مػػن أب،ػػاء ػػعب،ا العراقػػي وهػػم األكػراد حيػػث
دوب ػ ػػب ه ػ ػػخ اإلابدة واعت ػ ػ ػ ت جرمي ػ ػػة دولي ػ ػػة س ػ ػػقلاا ري ػ ػ ػ
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اإلبس ػ ػػابية ،إذ أدت اىل قت ػ ػػح و ق ػ ػػًن اآلالؼ م ػ ػػن كردس ػ ػػتاف
العراؽ.
وم ػػن اب ػػبلؿ م ػػا ذك ػػر ،فاظتب ػػث الث ػػا :ي س ػػم اىل ثػ ػبلث
مطال ػ ػ  ،تتعلػ ػػق ابإلابدة اصتماعي ػ ػػة الػ ػػص تع ػ ػػرض عتػ ػػا الش ػ ػػع
العراقػي يف الشػػماؿ واصت،ػػلب ،وكػػخلك مػا تعػػرض لػ اإليليػػديٌن
من قبح داع اإلرهايب.
املطلب األول

إابدة الكرد

ولل ػػديث عػػن اإلابدة اصتماعيػػة الػػص تعػػرض عتػػا الكػػرد مػػن
قب ػػح ال ،ػػاـ الباف ػػد ،الب ػػد التط ػػرؽ ب،ب ػػخة ؼتتن ػػرة ع ػػن الش ػػع
الكردي وأماكن ابتشارهم.
فمعىن كرد يف اظتعػاجم الكرديػة .هػي اسػم صتيػح مػن الكػرد،
يل ب الشقاع واصتسلر والغيلر(.)41
أم ػ ػػا أمػ ػ ػػاكن ابتشػ ػ ػػارهم فاػ ػ ػػم يعيشػ ػ ػػلف يف ب عػ ػ ػػة جغرافيػ ػ ػػة
متقابس ػ ػ ػػة بطابعا ػ ػ ػػا اصتبل ػ ػ ػػي ويتلزع ػ ػ ػػلف س ػ ػ ػػكابياً يف اظت ،ػ ػ ػػا ق
اضتدوديػ ػػة للع ػ ػراؽ وتركيػ ػػا وإي ػ ػراف وسػ ػػلراي وأرمي،يػ ػػا وأذربيقػ ػػاف،
حيػػث ت ،سػػم هػػخ الب عػػة اىل ثبلثػػة أقسػػاـ ،ال سػػم األوؿ هػػل
اظت،ط ػػة اصت،لبيػػة الشػػرقية مػػن تركيػػا ،وقسػػماا الثػػا :يتكػػلف مػػن
م،ط ص غرب أرمي،يا وغرب إيراف ،أما ال سم الثالث فال مشاؿ
العراؽ ،حيث سكن الكرد يف كردستاف العراؽ واختخوا من هخا
اإل ار الطبيعي مل ،اً عتػم .كمػا تلسػعب م،ػا ق ابتشػارهم مػن
اصت ،ػػلب اىل الش ػػماؿ عل ػ مس ػػاحة كب ػػًنة م ػػن اضت ػػدود العراقي ػػة
اإليرابية ،ابتداءً من م،ديل حىت أذربيقاف الشرقية(.)42
ل د تعرض ال ُكػرد يف مشػاؿ العػراؽ اىل إابدة رتاعيػة م ،مػة
مػػن قبػػح ال ،ػػاـ البعثػػي النػػدامي ،أدت اىل قتػػح اآلالؼ مػػ،ام
بٌن ايد ومعاؽ ومغيّ  ،فبعد ابتااء ال ،اـ البافد من اضترب
العراقيػ ػػة اإليرابيػ ػػة ،أوكػ ػػح مامػ ػػة إابدة الشػ ػػع الكػ ػػردي لعلػ ػػي
حسن اخيد مبقلرتٌن ذات اب ع،نري قلمي.
ف ػ ػػاألوىل أ ل ػ ػػق عليا ػ ػػا غت ػ ػػلرة األبف ػ ػػاؿ ،وق ػ ػػد بف ػ ػػخت ع ػ ػػاـ
 1988يف كردسػ ػ ػ ػػتاف الع ػ ػ ػ ػراؽ حيػ ػ ػ ػػث كابػ ػ ػ ػػب عل ػ ػ ػ ػ سػ ػ ػ ػػب
مراحح(.)43

 اظترحلػػة األوىل  :يف م،ط ػػة ( سػػركلل وبركلػػل ) وكابػػب مػػد اثبلثة أسابي .
 اظترحل ػػة الثابي ػػة  :ت ػػدمًن م،ط ػػة ( ق ػػر داغ) واس ػػتمرت ه ػػخاضتملة ذتابية أايـ.
 اظترحلة الثالثة  :اعتقلـ عل م،ط ة ( كرمياف ) يف كركلؾ. اظترحلة الرابعة  :اعتقلـ عل م،ط ة حلض اللاب النغًن. اظترحلػػة اطتامسػػة  :تػػدمًن ال ػػرى الكرديػػة اللاقعػػة يف اظت،ػػا قاصتبلية حاف ة أربيح.
 اظترحلػة السادسػػة  :ف ػػد مشلػػب تػدمًن م،ط ػػة (هبػػدي،اف) وقػػداستمرت قرابة ما يليد عن عشرين يلماً.
وق ػ ػػد ا ػ ػػرتكب هب ػ ػػخ العملي ػ ػػة ق ػ ػلات مكلب ػ ػػة م ػ ػػن اضت ػ ػػرس
اصتماػػلري والفيل ػػٌن األوؿ واطتػػام  ،إضػػافة اىل قػلات اصتػػي
الش ػػعا وال ػػدفاع ال ػػل ين ،وق ػػد ُ ػػكلب ه ػػخ ال ػ ػلات حي،ا ػػا
ضتماية أب،اء ال ،اـ وبلدا م .وكػاف ضػ ية هػخ العمليػات قتػح
اآلالؼ م ػػن األبػ ػرايء وت ػػدمًن ع ػػدد كب ػػًن م ػػن ال ػػرى واظت ػػدارس
واظتراكل(.)44
اجملزرة الثانية ( حلبجة ) :

ويف م،تنو آذار من عاـ َّ 1988ن علػي حسػن اخيػد
وبتلجيػ ػ مبا ػػر م ػػن ص ػػداـ حس ػػٌن هقلمػ ػاً ع،يفػ ػاً ابألس ػػل ة
الكيميافية عل بلدة حلبقة يف ج،لب إقليم كردستاف واسػتمر
هخا اعتقػلـ مػدة ستػ سػاعات وقػد أدى اىل إابدة مػا ي ػارب
ستسػة آالؼ ػخص وإصػابة عشػرة آالؼ ػخص ،وقػد كػاف
ه ػػخا اعتق ػػلـ األكث ػػر دملي ػةً وع،ف ػاً ظت ػػا ابلف ػ ُ م ػػن أض ػرار س ػػي ة
أضت ػ ػػب نب ،ػ ػػاء الش ػ ػػع الك ػ ػػردي أ ػ ػػدها ابتش ػ ػػار األم ػ ػ ػراض
السر ابية واإلعاقة(.)45
كم ػػا اس ػػتادؼ ال ،ػػاـ الباف ػػد األقلي ػػات الدي،ي ػػة يف إقل ػػيم
كردستاف بعمليات قًن قسري م ،مة ،كاف اعتدؼ األساس
م،اا هل التغًن الدميلغرايف الخي َع َمد ال ،اـ عل تطبي .
أم ػػا اظتلق ػػو ال ػػدويل فل ػػم يك ػػن ملبيػ ػاً للطم ػػلح ،ف ػػد فش ػػح
اختمػ ػ ال ػػدويل يف ت ػػدمي اضتماي ػػة للش ػػع الك ػػردي فل ػػم تك ػػن
ه،اؾ إجراءات رادعة ظت ،ال ،اـ البافد مػن اسػتخداـ األسػل ة
الكيميافيػػة ابلػػرغم مػػن أف الكثػػًن مػػن ال ػ ااي قػػد أُرسػػللا اىل
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أورواب لعبلجاػم ،وكػػخلك البيػاانت النػ فية و لػ االسػػتغاثة
من األمم اظتت دة .بػح كابػب الػدوؿ األوروبيػة متلافػة البتنػار
العػ ػ ػراؽ علػ ػ ػ إيػ ػ ػراف مػ ػ ػ ع ػ ػػدـ رغبتا ػ ػػا يف تع ػ ػػليا من ػ ػػاضتاا
االقتنادية للخطر من اببلؿ االتفاقيات الدوليػة ،فكابػب ردة
الفعح هي النمب يا غتلرة حلبقة(.)46
املطلب الثاين

إابدة الشيعة

بعد ابتااء حرب اطتليج الثابية يف  28باط عاـ 1991
واهنيػ ػ ػػار ب ػ ػ ػػاـ البعػ ػ ػػث أمػ ػ ػػاـ ق ػ ػ ػلات الت ػ ػ ػػالو وؼتاوف ػ ػ ػ مػ ػ ػػن
التػػداببلت اطتارجيػػة ،زمػػب أوضػػاع العػراؽ الداابليػػة ؽتػػا أدى
ابتفاض الشيعة يف اصت،لب ضد ال ،ػاـ البعثػي والفػرار اصتمػاعي
من اصتي وبعا األجالة األم،ية َسبّ إهناؾ اضتكلمة داابلياً
ف ػ ػ ػػررت اضتكلم ػ ػ ػػة اىل ابف ػ ػ ػػا قلا ػ ػ ػػا يف اصتبا ػ ػ ػػات األاب ػ ػ ػػرى
وس باا اىل بغداد ضتمايتاا(.)47
ومػػن ت تلسػػعب االبتفاضػػة يف اظت،ػػا ق اصت،لبيػػة مػػن العػراؽ
ح ػػىت امت ػػدت اىل وس ػػط ِ ،حي ػػث ف ػ َّػد الس ػػلطة س ػػيطر ا علػ ػ
ػتاف ػػات الكػػلت واببػػح وك ػرببلء وال،قػػو وال،اص ػرية وميسػػاف
واظتثػػىن والديلابيػػة عػػدا أج ػلاء قليلػػة مػػن ػتاف ػػة البنػػرة لسػػيطرة
الفرق ػػة اآللي ػػة ( )51عليا ػػا إض ػػافة للج ػػلد م ػػر ال ي ػػادة العام ػػة
لل لات اظتسل ة داابح ػتاف ة البنرة(.)48
دارت اال تباكات الع،يفة ج،لب العراؽ ،كما اببب حالػة
الكر الشعا لل ،اـ البعثي بسب لم ِ و غياب وهخ علامح
أساس ػ ػػية لبلبتفاض ػ ػػة العفليػ ػ ػة ،مػ ػ ػ وج ػ ػػلد حتش ػ ػػيدات ل ػ ػ ػلات
اظتعارض ػػة متمثل ػػة ب ػ ػلات اخل ػ األعلػ ػ ( ب ػػدر ) يف األحػ ػلاز
وقنر رين وغًنها من اظت،ا ق األابرى(.)49
تس ػػارعب األح ػػداث وابتش ػػرت ػ ػرارة الث ػػلرة ض ػػد ال ،ػػاـ
الػػدكتاتلري بعػػدما كابػػب بػػدايتاا مػػن سػػاحة سػػعد يف ػتاف ػػة
البنرة إذ قاـ أحد اصت،لد ب رب جدارية لرفي ال ،اـ اظت بلر؛
ؽتػػا أدى لتشػػقي العديػػد مػػن أف ػراد اصتػػي العراقػػي العافػػد مػػن
الكليػػب للتعػػاوف م ػ أب،ػػاء الشػػع اظت،ػػتفا ضػػد الدكتاتلريػػة
كمػ ػػا دتيّػ ػػلت هػ ػػخ االبتفاض ػ ػػة بسػ ػػرع اح ػ ػػداثاا وابت اعتػ ػػا م ػ ػػن
ػتاف ػ ػ ػ ػػات اصت ،ػ ػ ػ ػػلب واللسػ ػ ػ ػ ػ اىل احاف ػ ػ ػ ػػات الش ػ ػ ػ ػػمالية يف
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السػليمابية وأربيػػح وذلػػك بسػػب الرغبػػة الشػػعبية إلسػ اط ب ػػاـ
اضتكم الدكتاتلري(.)50
كما أف للمرجعية الدي،ية يف ال،قو األ رؼ دوراً كبًناً يف
دعػػم هػػخ االبتفاضػػة مػػادايً ومع،ػػلايً ،ف ػػد ُ ػػكلب صتػػاف مدلفػػة
م ػ ػػن رج ػ ػػاؿ دي ػ ػػن لت ػ ػػلفًن كاف ػ ػػة ال ػ ػػدعم للثػ ػ ػلار وعلػ ػ ػ ؼتتل ػ ػػو
األصػػعدة ،كمػػا وجا ػلا نف تتػػلىل ػتاف ػػة الديلابيػػة ماػػاـ قيػػادة
االبتفاضػػة يف ػتاف ػػات الف ػرات األوس ػ وذلػػك ظت ػػا تتمت ػ ب ػ
هخ ال يادة ووجلد اطتلين االسرتاتيقي من الػدابابت واظتدفعيػة
وابقي أبلاع األسل ة.
وم ػػن ّت عم ػػد ال ،ػػاـ الباف ػػد حي،ا ػػا اىل اس ػػتغبلؿ اظتلاف ػػة
االمريكيػ ػػة عل ػ ػ السػ ػػماح يف اسػ ػػتعماؿ الطػ ػػافرات اظتروحيػ ػػة –
السمتية ،والسيما اللالايت اظتت دة األمريكيػة ل مػ االبتفاضػة
وال ػػاء عل ػ ػ ثلاره ػػا ف ػػد واف ػػب أمريك ػػا عل ػ ػ ذل ػػك ف ػػاـ
ب نػ ػػو اظتػ ػػدف العراقيػ ػػة ابلطػ ػػافرات والػ ػػدابابت وكػ ػػخلك زتلػ ػػة
اإلعدامات الص الب الرجاؿ وال،ساء وحىت األ فاؿ(.)51
وعلػ الػػرغم مػػن ذلػػك فػ ف اصتمي ػ ال ي،سػ هػػخ اظتلاقػػو
الرجللية والت يات الص بُخلب والدماء الص أُسيلب من أجػح
ملاجاػػة ال لػػم والدكتاتلريػػة وابتػلاع اضت ػػلؽ اظتسػػللبة سػلاء كػػاف
ذلك يف ابتفاضة اصت،لب أو ابتفاضة الشماؿ.
املطلب الثالث

إابدة اإليزيديني
اإل يلديٌن اففة قلمية دي،ية عتم لغتام وعباد م اطتاصة هبم
م ،ػػخ ح ب ػػة ليل ػػة اال أهن ػػا تغ ػػًنت مب ػػرور ال ػػلمن .ت ػ ػ م ،ػػا ق
سػػك،اهم يف األج ػلاء الشػػمالية مػػن الع ػراؽ وحتديػػداً يف ق ػػافي
الشػػيخاف وسػػ،قار يف ػتاف ػػة بي،ػػلى وكػػخلك يتلزعػػلف يف تركيػػا
وسلراي وجلرجيا وأرمي،يا ،ولغتام اظتتداولة هي الكردية والعربية،
وال يلجد عدد إحنافي دقيق ألعدادهم ،حيث ي در عػددهم
خبمسػػمافة ألػػو بسػػمة مػػلزعٌن يف اظت،ػػا ق الشػػمالية وكردسػػتاف
العراؽ كما يتميلوف ب اهرة ابغبلؽ غتتمعا م ،ابلفاً من الغرابء
وما تعرضلا إلي من اضطااد و لم(.)52
أمػػا مػػا تعرض ػلا إلي ػ مػػن إابدة ف ػػد أحا ػػب هبػػخ الطاففػػة
ػػروؼ قاس ػػية وإابدات رتاعي ػػة وإره ػػاب و ق ػػًن واغتن ػػاب،
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حي ػ ػػث تعرضػ ػ ػلا اىل إابدة علػ ػ ػ ي ػ ػػد ت ،ػ ػػيم ال اع ػ ػػدة يف م،ط ػ ػػة

ال طابية بتفقًن ابت ػاري راح ضػ يت ( )888مػلا ن إيليػدي
وإض ػ ػػافة اىل اصترحػ ػ ػ  ،ويف ع ػ ػػاـ  2814س ػ ػػيطر ت ،ػ ػػيم داعػ ػ ػ
اإلرهايب عل اظت،ط ة السك،ية لئليليدية وقتػح ػل ( )4888مػن
الرجاؿ وال،ساء واأل فاؿ.
كمػ ػػا قػ ػػاملا ابلسػ ػػا واالغتنػ ػػاب وااليػ ػػار هبػ ػػم بػ ػػٌن الػ ػػدوؿ
اخاورة ،وإجبارهم عل اعت،اؽ الدين اإلسبلمي(.)53
بعػ ػػدها اسػ ػػتمرت هػ ػػخ السياسػ ػػة اللحشػ ػػية البشػ ػػعة إبابد ػ ػػم
وػتاولة مس هليتام الدي،ية واالجتماعية والتارخيية بطرؽ ؼتتلفة،
وق ػػد أُح ػػدثب ت ػػارير دولي ػػة عدي ػػدة ،علػ ػ حت ػػرمي ه ػػخ األعم ػػاؿ
واعتبػػار هػػخ اإلابدة مػػن أبش ػ ج ػرافم العنػػر .وإف أهػػم مػػا ركػػل
علي هػخ الت ،ػيم هػل ابطػو األ فػاؿ وتػدريبام بػدبياً وعسػكرايً
وتعليمام عل زتح واستخداـ ؼتتلو أبلاع األسل ة واظتتفقرات
ومشاهدة عمليات الخب وقط الرؤوس ،وتغًن مسار فكرهم ل
التلجي الع افدي والفكري الداعشي ،واعتدؼ من ذلك هل ي ة
جي ػػح يك ػػلف ق،اب ػػح ملقلت ػػة بي ػػد الت ،ػػيم يف تس ػ ّػًنِ إلع ػػادة ال ت ػػح
والدمار وإدامت (.)54

اخلامتة
الب ػ َّػد ل ،ػػا بع ػػد التفاص ػػيح ال ػ ػص ذُك ػػرت يف ي ػػات الب ػػث
اظتلسػلـ (( ابلتسػام الػديين ودور يف كػب رتػاح األيػػديلللجيات
الع،فية اظتف ية لئلابدة اصتماعية )) أف بلجل أهم ال،تافج واظتبلم
اظتامة عتخا الب ث.
إف مفا ػػلـ التس ػػام م ػػن اظتف ػػاهيم ال ػػص حتم ػػح دالل ػػة إلابي ػػة
و ػػرط مثػػايل ضتػػح الن ػراعات سػلاء كابػػب ع افديػػة أو ص ػراعات
سياس ػػية ،كم ػػا إف مفالم ػ ق ػػد تط ػػلر وابت ػػح م ػػن مرحل ػػة الت ػػديّن
والػػدفاع عػػن حريػػة اظتعت ػػد اىل الػػدافرة السياسػػية وحػػح اطتبلفػػات
فيا ػػا ،فم ػػن ال،احي ػػة ال ،ري ػػة يعط ػػي التس ػػام اس ػرتاتيقية ضتم ػػح
حري ػػة ك ػػح واح ػػد يف اظتعت ػػدات وال ػػيم و ػػرؽ الع ػػي اظتختلف ػػة
تتطػػابق م ػ حريػػة اصتمي ػ وت لي ػػح اإلك ػرا للسػػلطة ،حػػىت أص ػػب
التسػام ع،ػلاانً ؽتيػلاً ضتريػػة الفكػػر وال ػػمًن .كمػػا أصػػب ب فكرتػ
حػػق ك ػػل :يف حري ػػة التفك ػػًن واالجتم ػػاع ،كم ػػا ي ػػددي دوراً كب ػًناً
وابرزاً يف إهناء التسل والتامي وال لم والدكتاتلرية .أمػا م َّػر بػ

الع ػراؽ يف اضت ػ اللم،يػػة اظتاضػػية مػػن تس ػلّ وقم ػ لل ػرايت يف
مش ػاؿ الع ػراؽ وج،لب ػ قػػد َولَّػػد سػػي حركػػات جااديػػة م،اضػػلة
قارعب ال لم واالستبداد البعثي الدكتاتلري ال معي ،كاف هػدفاا
ال اء عل هخا التسل وبشر اضترايت يف ؼتتلو أ اء العػراؽ،
إال أف ه،الك أسباب رفيسية قد أدت اىل قم هخ االبتفاضات
وإابدة ػػعب،ا يف إقل ػػيم كردس ػػتاف واللسػ ػ واصت ،ػػلب ،م،ا ػػا ع ػػدـ
وجػػلد اتفػػاؽ وت،سػػيق لل يػػادات العامػػة واالبت ػػاؿ وتشػػكيح قيػػادة
علي ػاً لبلبت ػػاؿ اىل بغػػداد وإس ػ اط ب ػػاـ اضتكػػم فياػػا ،ف ػبلً عػػن
ع ػػدـ التلاف ػػق والت،س ػػيق م ػ رج ػػاؿ االبتفاض ػػة يف كردس ػػتاف لف ػػت
ريق تلاصح يرب اظت،ا ق الشمالية ابصت،لبيػة عػ الكػلت ودايىل
واباب ٌن والسليمابية ،وعدـ قياـ اظتعارضة يف اطتارج بتلفًن غطػاء
سياسي للثلار والتعريو نهداؼ ثػلر م ومسػت بلاا اإللػايب ،مػ
التدابح اطتارجي ظتعاوبة الطاغية صداـ والسماح لطافرات ب نو
اظتدف العراقية وال اء عل الثلار واسػتمرار مسلسػح الػدـ وال لػم
والطغياف عتخا ال ،اـ.
واضتمد يف البدء واطتتاـ والنبلة والسبلـ عل ابًن األانـ
وآلػ الكػراـ سػػب ابك ال علػػم ل،ػػا إال مػػا علمت،ػػا إبػػك أبػػب العلػػيم
اضتكيم.

املصادر واملراجع

اوالً :القرآن الكرمي

اثنياً :الكتب

اإلابدة اصتماعي ػػة – مفالما ػػا وتطلره ػػا ،م ػػارتن ػػل ،تررت ػػة ػتي ػػي ال ػػدين
زتي ػ ػ ػػدي ،ط1438 ،1هػ ػ ػ ػ 2817 -ـ ،العبيك ػ ػ ػػاف لل،ش ػ ػ ػػر،
السعلدية.
أص ػػلؿ ال ،ػػاـ االجتم ػػاعي يف اإلس ػػبلـ ،د الط ػػاهر ب ػػن عا ػػلر ،ط،1
1421هػ 2881 -ـ ،دار ال،فاف  ،االردف.
اإليليدي ػػة ح ػػافق وق ػػااي وأس ػػا ًن ،زه ػػًن ك ػػا م عب ػػلد ،ط ،1اظتدسس ػػة
العربية للدراسات وال،شر ،بًنوت2885 ،ـ.
ب،ل إسرافيح ،د .د ،طاوي ،ال اهرة ،ط1968 ،1ـ.
ري األكراد ( ،)2815 – 637أ .د .د سايح ّلش ،دار
ال،فاف  ،ط1436 ،1هػ 2815 -ـ.
ري األكراد اضتديث ،ديفيد مكدوؿ ،تررتة :راج آؿ د ،دار الفػارايب،
بًنوت ،ط2884 ،1ـ.
ري األكراد ،د سعيح ّلش.
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تربلايت اظت البشري ،د عبد اعتادي حسػٌن ،ط ،1دار الفكػر للطباعػة
وال،شر ،عماف ،األردف.2883 ،
التسام االجتماعي بٌن الرتاث والتغًن ،أ رؼ عبد اللهاب.
التس ػػام االجتم ػػاعي ب ػػٌن الػ ػرتاث والتغ ػػًن ،أ ػػرؼ عب ػػد الله ػػاب ،مرك ػػل
الب لث والدراسات االجتماعية ،ال اهرة.
التسام السياسي ،هليدا عديل ،ال اهرة ،مركل ال اهرة للدراسات ح لؽ
اإلبساف2888 ،ـ.
التعددي ػػة الع افدي ػػة وملق ػػو اإلس ػػبلـ م،ا ػػا ،د .يلس ػػو ال ط ػػا ،:دار
التدمرية ،ط1431 ،1هػ 2818 -ـ.
التعن ػ والتسػػام  ،حسػػن ح،فػػي ،بػػًنوت دار أم ػلاج للطباعػػة وال،شػػر،
1993ـ.

لساف العرب ،ابن م ،لر ،دار اظتعارؼ ،اخح الراب  ،ابب العٌن.
لسػػاف العػػرب ،ابػػن م ،ػػلر ،بشػػر أدب اضتػػلزة ،قػػم – إيػراف1485 ،ه ػ -
1363هػ ،ج.4
لساف العرب ،د بن مكرـ بن علي أبل الف ح رتػاؿ الػدين ابػن م ،ػلر،
م ػ ػػادة ( َشتَ ػ ػ َ ) ،ال،ا ػ ػػر  :دار ص ػ ػػادر – ب ػ ػػًنوت1995 ،ـ،
ص ،1ج.2
ػتاضرات يف ال،نرابية ،د أبل زهرة ،دار الفكر العريب1982 ،ـ.
اظتسػ ػ ػػي ية ،د .أزت ػ ػػد ػ ػػلا ،مكتب ػ ػػة ال،ا ػ ػػة اظتنػ ػ ػرية ،ال ػ ػػاهرة ،ط،3
1967ـ.
معق ػ ػ ػػم ا للغ ػ ػػة العربي ػ ػػة اظتعاص ػ ػػرة ،د .ازت ػ ػػد ؼتت ػ ػػار عب ػ ػػد اضتمي ػ ػػد عم ػ ػػر
(1424هػػ) ،عػػامل الكتػ لل،شػػر ،ط2888 – 1429 ،1ـ،

جرمية إابدة اصت ،البشري بٌن ال،ص والتطبيق ،سلمي جااد ،دار اعتدى
لل،شر والتلزي  ،عٌن مليلة2889 ،ـ.
جرميػ ػػة العػ ػػدواف يف ػ ػػح ب ػ ػػاـ احكمػ ػػة اصت،افي ػ ػػة الدولي ػ ػػة ،اني ػ ػػو حامػ ػػد
العليمات ،دار الث افة لل،شر والتلزي  ،ط ،1األردف.2887 ،
اضت ػ ػرايت العام ػػة يف الدول ػػة اإلس ػػبلمية ،را ػػد الغ،ل ػػي ،مرك ػػل دراسػ ػػات
اللحدة العربية ،ط.1
حط ػػاـ البلابػ ػػة الش ػ ػرقية وح ػ ػػافق عػ ػػن الػ ػػلمن السػ ػػيء يف الع ػ ػراؽ و( ق ػ ػراءة
جدي ػ ػ ػ ػػدة يف ح ػ ػ ػ ػػريب اطتل ػ ػ ػ ػػيج األوىل والثابي ػ ػ ػ ػػة ) ،الل ػ ػ ػ ػلاء وفي ػ ػ ػ ػػق
السامرافي ،د.ط1997 ،ـ.
حطاـ البلابة الشرقية ،وفيق السامرافي.
داع وي،يد األ فاؿ األيليديٌن ،حسل هلرمي ،ط ،1أربيح.2819 ،
دراس ػػات معاصػ ػػرة يف عل ػػم الػ ػػ،ف الرتب ػػلي ،د .عب ػػد اظت ػػ،عم أزت ػػد ،عػ ػػامل
الكت وال،شر والتلزي 2884 ،ـ.
الدمي را ية واضترايت العامة ،اظتعاد الدويل ضت لؽ اإلبساف ،ط ،1جامعػة
دي بلؿ ،فربسا2885 ،ـ.
ضػ ػ ااي عملي ػػات األبف ػػاؿ م ػػن اظتس ػػي يٌن واإليلي ػػديٌن ،ػػارؽ جامب ػػاز،
ط ،2كلردستاف2888 ،ـ.
العدؿ والتسام يف ال رآف ،هاروف ٍن ،د.ط ،د.ت ،ص.25
عل ػػم ال ػػ،ف االجتم ػػاعي والتعنػ ػ  ،ج ػػلف دك ػػب ،تررت ػػة :عب ػػد اضتمي ػػد
صفلت ،دار الفكر العريب ،ال اهرة2888 ،ـ.
الفرم ػػاف األاب ػػًن ،حس ػػل هػ ػلارمي ،ط ،1العػ ػراؽ لب ػػاف – ك ،ػػدا ،مدسس ػػة

ج.1
معق ػػم اعتدي ػػة اضتميدي ػػة يف اللغ ػػة الكردي ػػة ،ض ػػياء ال ػػدين اب ػػا اطتال ػػدي،
حت يػ ػػق وت ػ ػػدمي  :د فكػ ػػري ،مكتبػ ػػة لب،ػ ػػاف – بػ ػػًنوت ،ط،2
1987ـ.
اظتعق ػػم اللس ػػي  ،إبػ ػراهيم من ػػطف – اح ػػد الػ ػلايد ،حت ي ػػق ،غتمػ ػ اللغ ػػة
العربي ػػة11799 ،ه ػ ػ 1968 -ـ ،ابب الس ػػٌن م ػػادة  :شتػ ػ ،
ج.1
مل ق ملسػلعة الفلسػفة ،عبػد الػرزتن بػدوي ،اظتدسسػة العربيػة للدراسػات
وال،شر ،عماف1996،ـ.
اظتلسػ ػػلعة السياسػ ػػية ،عبػ ػػد اللهػ ػػاب الكيػ ػػايل ،بػ ػػًنوت ،اظتدسسػ ػػة العربيػ ػػة
للدراسات وال،شر1998 ،ـ.
م ياكح زابك  :هل مدلو أمريكي اظتللد من أصلؿ أظتابية ،متخنص يف
البلهلت والفلسفة اليالدية .
ب ري ػػة الشخن ػػية ،د الس ػػيد عب ػػد ال ػػرزتن ،دار قب ػػاء للطباع ػػة وال،ش ػػر،
ال اهرة.

مسارات الت،مية الث افية2816 ،ـ.
الفكر الديين اليالدي ،حسن ا ا ،دار ال لم دمشق ،ط1995 ،3ـ.
فكػػرة التعدديػػة السياسػػية يف الع ػراؽ اضتػػديث ،عػػامر حسػػن فيػػاض ،مركػػل
الب لث والدراسات االسرتاتيقية ،بغداد2885 ،ـ.
يف ػػبلؿ ال ػ ػػرآف ،سػ ػػيد قط ػ ػ  ،دار الشػ ػػروؽ1425 ،هػ ػ ػ 2885 -ـ،
ط ،35ج.2
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اهلوامش

()1اظتعقػػم اللسػػي  ،إبػراهيم منػػطف – احػػد الػلايد ،حت يػػق ،غتمػ اللغػػة
العربي ػ ػ ػػة11799 ،ه ػ ػ ػ 1968 -ـ ،ابب الس ػ ػػٌن مػ ػ ػػادة  :شتػ ػ ػ  ،ج،1
ص.927
()2لسػػاف الع ػػرب ،د بػػن مك ػػرـ بػػن عل ػػي أبػػل الف ػػح رتػػاؿ ال ػػدين اب ػػن
م ،ػ ػػلر ،م ػ ػػادة ( َشتَ ػ ػ َ ) ،ال،ا ػ ػػر  :دار ص ػ ػػادر – ب ػ ػػًنوت1995 ،ـ،
ص ،1ج ،2ص.489
()3ي ،ر  :التسام االجتماعي بٌن الرتاث والتغًن ،أ ػرؼ عبػد اللهػاب،
مركل الب لث والدراسات االجتماعية ،ال اهرة ،ص.65
()4ي ،ر  :التعن والتسػام  ،حسػن ح،فػي ،بػًنوت دار أمػلاج للطباعػة
وال،شر1993 ،ـ ،ص.171
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()5ي ،ػ ػػر  :التسػ ػػام السياسػ ػػي ،هلي ػ ػػدا عػ ػػديل ،ال ػ ػػاهرة ،مركػ ػػل ال ػ ػػاهرة
للدراسات ح لؽ اإلبساف2888 ،ـ ،ص.36
()6ي ،ر  :اظتندر بفس  ،ص.37
()7ي ،ػػر :مل ػػق ملسػػلعة الفلسػػفة ،عبػػد الػػرزتن بػػدوي ،اظتدسسػػة العربيػػة
للدراسات وال،شر ،عماف1996 ،ـ ،ص.426
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INTRODUCTION:

Religious tolerance:
It is the distinctive treatment through which we receive love and harmony and get rid of the painful
past with a strong will and a rejection of anger, hatred and the West that fulfills the harm of others and
a feeling of compassion, mercy and affection, as it is the way to feel peace and happiness in our souls
and protect ourselves from selfishness and seek revenge and all that whispers with the need to curb our
love and tolerance, because we We have been harmed in the past, just as it is the journey that takes us
to the growing and unconditional world of love and out of the pain to the light and escaping from the
shadows of the past, whether this shade is for us or for someone else.
In practical terms, the term tolerance is support for those practices and actions that prohibit racial,
religious, and sectarian discrimination between religions and sects, tolerance of religious minorities,
the upgrading of a high level of actual principles and ethics, which is respect, love, and reciprocity,
and affirmation of fundamental concepts such as urbanization, pluralism, or civil Respect for the
thought of the other and not fanaticism against other groups or practices, because this will lead to the
sorting of a new system of thought full of hatred and hatred through which it is difficult to achieve
balance in different societies intellectually, ideologically and doctrinally, and an example of that is
what the Iraq in the past years of political deviation has led to the emergence and growth of distorted
ideas that were the reason for sectarian and ethnic cleansing, genocide and identity discrimination in
various regions of Iraq.
The research consists of two subjects, each of which has three requirements:
1. First topic: Understanding religious tolerance, dimensions, the role of violent ideologies and
acknowledging pluralism and diversity.
2. The second topic: the extermination of the Kurds, the Shiites, the Yezidin Holocaust, the conclusion
and the sources
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