
 مقذمة البحث :

اإلٔغبْ ٘ٛ غب٠خ وً رٕظ١ُ لبٟٔٛٔ، ٚئْ اٌؾىِٛبد  

ٚإٌّظّبد ع١ّؼٙب ٚعذد ٌزؾم١ك أ٘ذاف ٌٚؾّب٠خ 

وشاِخ اإلٔغبْ ٚرٛف١ش ا٢ِٓ ٚاألِبْ ٌٗ ٚرعّٓ أفعً 

اٌغجً ٌؾ١برٗ اٌّؼ١ؾ١خ، ٚئْ ؽمٛق اإلٔغبْ اٌزٟ ٠زّزغ 

ً ٚ٘زٖ اٌؾمٛق ٠ؼزشف ثٙب ػٍٝ  ثٙب ٌّغشد وٛٔٗ ئٔغبٔب

ئٔٙب ٌإلٔغبْ ثغط إٌظش ػٓ عٕغ١زٗ اٚ د٠بٔزٗ اٚ 

 ألصٍٗ اٌؼشلٟ اٚ اٌمِٟٛ اٚ ٚظؼٗ اإلعزّبػٟ .

اٌؼشاق ٠عُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّىٛٔبد ِضً اٌّغ١ؾ١١ٓ 

ٚاأل٠ض٠ذ٠ٓ ٚاٌىشد ٚاٌؼشة ٚاٌؾجه ٚاٌزشوّبْ ٚاٌىبوئ١خ 

ٚغ١شُ٘، ٠ٚؼذ ِٛظٛع األل١ٍبد ٚاٌّىٛٔبد ِٓ 

اٌّٛاظ١غ اٌؾغبعخ وٛٔٙب رزطٍت رؼبِالً خبصبً ِٓ ؽ١ش 

ِٕؼ ؽمٛلٙب ٚئِز١بصارٙب داخً اٌٛغٓ ٌخٍك ٔٛع ِٓ 

اإلغّئٕبْ ٚاٌؾؼٛس ثبإلٔزّبء رغبٖ ٘زا اٌجٍذ. أْ اٌؼذ٠ذ 

ِٓ ٘إالء اٌّىٛٔبد رّشوضٚا فٟ عًٙ ١ٕٜٔٛ اٌزبثغ 

ٌّؾبفظخ ١ٕٜٔٛ وبٌّغ١ؾ١١ٓ ٚاأل٠ض٠ذ٠ٓ ٚاٌؾجه 

ٚاٌزشوّبْ ٚاٌىبوئ١خ. ٠ّٚزبص عًٙ ١ٕٜٔٛ ثأساظٟ 

صساػ١خ خصجخ ٚرشث١خ اٌّٛاؽٟ ٚصساػخ اٌض٠زْٛ 

ٚإٌّبغك ا٢صش٠خ وّب ٠ّزبص ثٛعٛد أعطٛي ٌٍٕمً اٌجشٞ 

ٌٕمً اٌجعبئغ ٚإٌّزغبد إٌفط١خ ٚؽشوخ رغبس٠خ ػب١ٌخ 

 اٌّغزٜٛ .  

٠ؼبٟٔ عىبْ عًٙ ١ٕٜٔٛ فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٓ ئظطٙبد 

ػٍٝ ٠ذ اٌغّبػبد اإلس٘بث١خ اٌّزطشفخ اٌزٟ ٌٚذد 

ٚرشػشػذ ثأؽعبْ ِغزّؼبد ػشال١خ ِخزٍفخ، ٚأ٠عبً 

ِٓ رٙغ١ش ٚلزً ٚعجٟ ثبعُ اٌطبئف١خ، ٚلذ ئٔؼىظ رأص١ش 

٘زا اٌٛالغ ػٍٝ ؽش٠ؾخ اٌؾجبة ثؾىً ٚاظؼ، ؽ١ش 

ػبٔٛا ِٓ أصِبد وض١شح اٌزٟ أػطذ ئٔطجبػب عٍج١ب، 

ٚؽ١ش وٛٔذ ثذا٠خ ػصش رىْٛ ف١ٗ اٌطبئف١خ ٟ٘ اٌالػت 

اٌٛؽ١ذ فٟ اٌغبؽخ. ٚا٢ْ اٌؾ١بح ثذأد رأخز ِغبس أخش 

غ١ش ِؾذد اٌّؼبٌُ ٚثبألخص ثؼذ ل١بَ اٌزٕظ١ُ اإلس٘بث١خ 

داػؼ ثبٌزغ١١ش اٌذ٠ّغشافٟ ٌّٕبغك عًٙ ١ٕٜٔٛ ثؼذ 

ِغبس ٠غذٚ ف١ٗ  ٤١٠٢اٌؼبؽشح ِٓ ؽض٠شاْ ِٓ ػبَ 

اٌفىش اٌطبئفٟ ٚثبألخص ث١ٓ اٌؾجبة ٚغٍجخ اٌغبِؼبد 

 ٚرؾذ٠ذاً عبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ .

ِٚٛالؼٙب ِب لجً دخٛي   ٤١٠٢ئْ عبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ رأعغذ ػبَ 

داػؼ وبْ فٟ لعبء اٌؾّذا١ٔخ اٌزبثغ ٌغًٙ ١ٕٜٔٛ  ٚثؼذ اٌزغ١١ش 

اٌذ٠ّغشافٟ  فٟ رٍه إٌّطمخ فمذ رُ اعزؾذاس ِٛلغ ثذ٠ً فٟ ثٍذح ػ١ٓ 

وبٚا اٌزبثؼخ ٌّؾبفظخ  اسث١ً ٚرعُ و١ٍز١ٓ و١ٍخ االداسح ٚااللزصبد 

ٚو١ٍخ اٌزشث١خ ثفشٚػٙب ؽ١ش رؾزعٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطٍجخ ثّخزٍف 

اٌّىٛٔبد )اٌّغ١ؾ١١ٓ، األ٠ض٠ذ٠ٓ، اٌؾجه، اٌزشوّبْ، اٌىبوئ١خ، 

اٌؼشة، اٌىشد( ِٚٓ ِٕبغك ِخزٍفخ ِٓ ػشالٕب اٌؾج١ت. سؤ٠خ عبِؼخ 

اٌؾّذا١ٔخ عبِؼخ فز١خ رغؼٝ اْ رىْٛ سافذاً ِؼشف١بً ِٚشوضاً ثؾض١بً ػٍٝ 

 اٌصؼ١ذ اٌّؾٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ .

 أسئلة البحث:

ً٘ ٕ٘بٌه ئٔؼذاَ صمخ  ث١ٓ اٌطٍجخ  فٟ عبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ ثؼذ دخٛي 

داػؼ ؟ ِٚب ٟ٘ أعجبة ئٔؼذاَ اٌضمخ ؟ ٚو١ف ٠إصش ِغزٜٛ ئٔؼذاَ اٌضمخ 

 ػٍٝ اٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ ث١ٓ اٌطٍجخ ؟

 أهمية وهذف البحث:

اْ ِٛظٛع اٌؼاللبد اإلعزّبػ١خ ٚاٌفىش اٌطبئفٟ ث١ٓ اٌؾجبة أؽذ  

اٌّٛاظ١غ اٌّّٙخ ٚرٌه إلُٔٙ اٌغ١ً اٌمبدَ ٚثٕبح اٌّغزّغ، ٚوزٌه 

رؼزجش دساعخ رأص١ش داػؼ ٚاإلظطٙبد ظذ ِىٛٔبد عًٙ ١ٕٜٔٛ 

ثصٛسح خبصخ ٚئسرجبغٙب ثأصبسح اٌطبئف١خ ٚرعؼ١ف اٌؼاللبد 

اإلعزّبػ١خ ث١ٓ اٌؾؼت ثصٛسح ػبِخ ٚث١ٓ اٌؾجبة ثصٛسح خبصخ، 

أؽذ اٌّٛاظ١غ اٌّطشٚؽخ اٌزٟ رض١ش اإل٘زّبَ .ٚئْ عجت ئخز١بسٞ 

ٌغبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ وؼ١ٕخ ثؾش ٠ؼٛد ٌىْٛ اٌغبِؼخ رعُ اٌؼذ٠ذ ِٓ 

اٌطٍجخ ثّخزٍف اٌّىٛٔبد ٚئْ ئٔؼذاَ اٌضمخ ٚٚعٛد اٌفىش اٌطبئفٟ ث١ُٕٙ 

ً ػٍٝ اٌؼاللبد اإلعزّبػ١خ ٚلذ ٠ٌٛذ ِض٠ذاً ِٓ اٌزٛرش  لذ ٠إصش عٍجب

ٚاٌزؼصت ٚلذ ٠ٕزمً رٌه اٌزأص١ش اٌٝ اٌّغزّغ اٌّؾ١ػ ثُٙ. ٚئْ ػًّ 

ِضً ٘زٖ اٌذساعخ لذ ٠غبُ٘ ثؾىً وج١ش فٟ رؾخ١ص األعجبة اٌشئ١غخ 

اٌزٟ رمف ٚساء ئٔؼذاَ اٌضمخ ٚرؾ١ٍٍٙب ٚدساعزٙب، ٚوزٌه ٌٍؾذ ِٓ ٘زٖ 

األصِخ ػٓ غش٠ك ؽّالد اٌّذافؼخ  لجً سعٛع اٌؼٛائً اٌٝ ِٕبغمُٙ 

 .ٚلذ اِزٍئذ لٍٛثُٙ ثبٌّؾجخ ٚاٌضمخ ٚاٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ 

٘زٖ اٌذساعخ رّضً ئظبفخ ػ١ٍّخ ٌألدث١بد اٌغبثمخ ٚئٔٙب رٛظؼ ٌٍغٙبد 

اٌّخزصخ فٟ ٘زا اٌّغبي أ١ّ٘خ اٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ ٚاٌؼاللبد األعزّبػ١خ 

 فٟ عبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ.

Issue 11 

 جأثير دخىل داعش علً جذني مسحىي الثقة بين الطلبة في جبمعة الحمذانية
 
 

   اينبس محمىد علي 

 March 2017                 الطائفية في العراق
                                                                                                       

S
p

e
cia

l re
p

o
r
t        ص

خا
تقرير 



 منهج البحث:

أُعزخذِذ ِٕٙغ١خ )ِغّٛػبد اٌزشو١ض( وٛع١ٍخ ٌٍجؾش ٚئرّبَ اٌذساعخ، 

ٚئْ عجت اخز١بس غش٠مخ ِغّٛػبد اٌزشو١ض ٘ٛ ٌغشض عّغ االساء 

 ٚٚعٙبد إٌظش ِٚؼشفخ االعجبة اٌّّىٕخ .

رغبُ٘ ٘زٖ اٌطش٠مخ فٟ عّغ ػ١ٕبد ِٓ اٌطٍجخ   ِغّٛػبد اٌزشو١ض

اٌّزٛاعذ٠ٓ فٟ عبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ ِٚٓ ع١ّغ اٌّشاؽً ٚاٌزٞ ٠زشاٚػ 

( عٕخ  ٚاْ وً ِغّٛػخ رؾزٛٞ ػٍٝ ػذد ٤٢_٠1أػّبسُ٘ ِب ث١ٓ )

ِٓ اٌطٍجخ راد ِىْٛ ِؼ١ٓ، ٚفٟ ٘زا اٌجؾش رُ ػًّ ِغّٛػز١ٓ 

 ٌٍزشو١ض.

رعُ خّغخ غالة ٚخّظ غبٌجبد راد اٌذ٠بٔخ  -:المجمىعة االولً 

 اٌّغٍّخ ثّخزٍف اٌطٛائف ٚاٌّىٛٔبد وبٌؾجه ٚاٌزشوّبْ ٚاٌىشد.

رعُ خّغخ غالة ٚخّظ غبٌجبد راد اٌذ٠بٔخ  -:المجمىعة الثبنية  

 .اٌّغ١ؾ١خ 

ِٚغ ا٢عف فٍُ ٠ىٓ ٕ٘بن غٍجخ ِٓ اٌذ٠بٔخ األ٠ض٠ذ٠خ ٌؼذَ سغجزُٙ 

 ثبٌّؾبسوخ .

ٚرُ غشػ عجؼخ أعئٍخ سئ١غ١خ ئظبفخ ئٌٝ غ١ش٘ب ِٓ األعئٍخ اٌفشػ١خ رُ 

غشؽٙب خالي إٌمبػ راد صٍخ ثبٌطبئف١خ ٚاٌفىش اٌّزطشف ٚأعجبة 

ئٔؼذاَ اٌضمخ فٟ عًٙ ١ٕٜٔٛ ثصٛسح ػبِخ ٚعبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ ثصٛسح 

خبصخ، أِب ِٓ ٔبؽ١خ اٌصؼٛثبد فمذ رّضٍذ فٟ صؼٛثخ اٌؾصٛي ػٍٝ 

ِؼٍِٛبد ؽم١م١خ ٌؾغبع١خ اٌّٛظٛع، ئظبفخ ئٌٝ صؼٛثخ اٌؾصٛي 

 ػٍٝ اٌّٛافمبد فٟ ئلبِخ ِغّٛػبد رشو١ض.

 نحبئج جحليل مجمىعبت الحركيز :

 -المقذمة:

ثؼذ ئعشاء ِغّٛػبد اٌزشو١ض ِٕٚبلؾخ اٌّؾبسو١ٓ ِٓ غالة ٚغبٌجبد 

عبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ ِٓ ع١ّغ اٌّىٛٔبد ٚاٌطٛائف  ثب٢ساء ٚاألفىبس 

ً فٟ رذٟٔ ِغزٜٛ اٌضمخ ث١ٓ اٌطٍجخ فٟ  ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ أصجؾذ عججب

عبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ ٚؽغت اإلعبثبد اٌّزفبٚرخ رج١ٓ ئْ اإلٔغبْ ثطج١ؼزٗ 

ثؼ١ذاً ػٓ اٌفىش اٌطبئفٟ ٚاٌز١١ّض فٙٛ ئٔغبْ ئعزّبػٟ ٌٚذ ١ٌؼ١ؼ فٟ 

ِغزّؼبد ِٓ اٌجؾش ٚئْ اٌزؼبْٚ ٚاٌّؾجخ ِغشٚصاً فٟ عٛأؾٗ ِب ٌُ 

 ٠زؼشض ٌغٍت ؽمٛلٗ ٚرؾط١ُ أؽالِٗ ٚثٕبء ِغزمجٍٗ.

 األسببة الرئيسة الحي جسببث في إنعذام الثقة

ثؼذ األصِبد ٚاإلظطٙبداد اٌزٟ رؼشض ئ١ٌٙب اٌّٛاغٓ أصجؾذ ؽ١برٗ 

ظّٓ ئغبس ِؾذٚد ِٓ اٌزخٛف ٚاٌؼٕصش٠خ ٚاإل٠ّبْ ثبٌفىش 

اٌطبئفٟ .ِٚٓ خالي ئعبثبد اٌطٍجخ اٌّغ١ؾ١١ٓ رج١ٓ ثاْ اٌفىش اٌطبئفٟ 

ٚاألفؼبي اٌزٟ ر١ٙظ اٌفىش اٌطبئفٟ ٚاٌطبئف١خ اٌزٟ رؼشض ٌٙب غالة ٘زٖ 

اٌغبِؼخ وبٌمزً ٚإٌٙت ٚاٌغجٟ ٚاٌزٙغ١ش اٌمغشٞ ٚاٌظشٚف األ١ِٕخ 

ً ٠ؾزً اٌّشوض االٚي ِٓ أعجبة رذٟٔ ِغزٜٛ  اٌغ١ش اٌّغزمشح وبْ عججب

اٌضمخ. ٚوزٌه اٌّغٍّْٛ فمذ رٛؽذٚا فٟ األعبثخ ثأْ اٌفىش اٌطبئفٟ ٟ٘ 

١ٔشاْ رؾشق اٌضمخ ٚاٌزؼبْٚ ٚاإلٔغغبَ. ػذد ِٓ اٌطٍجخ اٌّؾبسو١ٓ فٟ 

ِغّٛػخ اٌزشو١ض ِٓ اٌّىْٛ اٌّغ١ؾٟ روشٚا ثأْ: اإلظطشاة األِٕٟ ٚػذَ 

اٌؾؼٛس ثبألِبْ ٘ٛ اٌغجت اٌزٞ عؼً اإلٔغبْ ٠فىش ثبٌفىش اٌطبئفٟ ٚ٘زا عؼٍٗ 

أوضش رؾزساً ِٓ ثم١خ اٌّىٛٔبد. ؽ١ش روش اٌطٍجخ اٌؾجه ٚاٌزشوّبْ اٌّغ١ٍّٓ: 

ً ػٍٝ أسٚاؽٕب ِّب ٠غؼٍٕب أوضش  ثأؼذاَ األِبْ ٔىْٛ أوضش رؾزساً ٚخٛفب

ػٕصش٠خ ٚألً ئٔذِبعبً ِغ غ١شٔب ِٓ اٌطٍجخ راد اٌّىٛٔبد ٚاألد٠بْ األخشٜ 

ِضٍُٙ ِضً غالة اٌىشد، فمذ وبٔذ اعٛثخ اٌطٍجخ ٟ٘ ثأْ اإلظطشاة األِٕٟ 

ٚػذَ اٌؾؼٛس ثبألِبْ ٘ٛ عجت رخٛفٕب ٚلٍخ ئٔذِبعٕب ؽفبظبً ػٍٝ أسٚاؽٕب. وّب 

ٚئْ اٌطٍجخ اٌؼشة اٌّغٍّْٛ روشٚا: لٍخ سٚػ اٌزٛػ١خ ٚئٔزؾبس اٌفىش اٌطبئفٟ 

ٚال ٠ٛعذ ِٓ ٠ّؾٟ ٘زا اٌفىش ثبٌزٛػ١خ ٚاٌّإرّشاد ِّب عؼً األِش أوضش 

صؼٛثخ األِش اٌزٞ عؼً ئٔؼذاَ اٌضمخ ٠غٛد ث١ٓ اٌطٍجخ فٟ اٌغبِؼخ، ؽ١ش ئْ 

أغٍج١خ اٌطٍجخ ِٓ اٌذ٠بٔز١ٓ اٌّغٍّخ ٚاٌّغ١ؾ١خ ِٚٓ ع١ّغ اٌّىٛٔبد ٠ؼزجشْٚ 

رغ١ّخ األل١ٍبد ٟ٘ ئٔىبساً ٌؾمٛلُٙ، رغ١ّخ رغؼٍُٙ ِٓ اٌذسعخ اٌضب١ٔخ ث١ٓ 

ً ػٍٝ رغ١ّخ  اٌّٛاغ١ٕٓ فُٙ ثؾبعٗ ألثغػ ؽمٛلُٙ، ٚأوضش اٌطالة ئػزشاظب

األل١ٍبد ُ٘ اٌؾجه ٚاٌزشوّبْ فمذ روشٚا: ثأُٔٙ  أوضش إٌبط رعشساً ٚأوضش 

ً ؽ١ش ؽشِٛا ِٓ أثغػ ؽمٛلُٙ ٟٚ٘ اٌغىٓ داخً ِذ٠ٕخ  إٌبط ؽشِبٔب

اٌّٛصً وُٛٔٙ ِٓ األل١ٍبد، أِب اٌىشد فزوشٚا ثاْ أغٍت ؽمٛلٕب لذ ٔؾصً 

ػ١ٍٙب فٟ ئل١ٍُ وشدعزبْ ٌٚىٓ ارا وبٔذ ِٓ ِذ٠ٕزب وٕٛٔب ِٓ اٌّٛصً أفعً 

ثىض١ش ٚئْ ٘زٖ اٌؾمٛق رزؾمك ثؼذ أْ ٔزخٍص ِٓ رغ١ّخ األل١ٍبد. أِب 

اٌّغ١ؾ١١ٓ ث١ٕٛا ثٙزٖ اٌزغ١ّٗ لذ ٔؾصً ػٍٝ ؽمٛلٕب فٟ ثٍذاْ اٌغشة وٛٔٙب 

أوضش رطشلبً ٌٙزٖ اٌفئبد ِٓ اٌّغزّغ. ٘زا ٚوبٔذ أعٛثخ اٌطالة اٌؼشة ثؼذَ 

األ١ّ٘خ وُٛٔٙ ال ٠ّضٍْٛ عضء ِٓ ٘زٖ األل١ٍبد فُٙ ِىْٛ ِٓ األغٍج١خ، وّب 

ٚروش اٌطٍجخ اٌؾجه ٚاٌزشوّبْ ٚاٌّغ١ؾ١ْٛ ثأْ: ؽشِبْ األل١ٍبد ِٓ دٚسُ٘ 

ٚؽمٛلُٙ اٌغ١بع١خ اٌّزوٛسح فٟ اٌذعزٛس ٚدٚسُ٘ فٟ اٌذٚائش ٚاٌّإعغبد 

اٌؾى١ِٛخ  وُٛٔٙ ظّٓ أثٕبء ٘زا اٌجٍذ وً رٌه عؼٍُٙ ظّٓ ئغبس ِؾذد ِٓ 

 اٌزخٛف ٚػذَ اإلٔغغبَ .

وّب ٚئْ ػذد ِٓ اٌطٍجخ اٌّغ١ؾ١١ٓ روشٚا ثأْ فشصخ اٌؼ١ؼ ثٙزا اٌجٍذ ثصٛسح 

رذػٛ ٌٍغٍُ اإلعزّبػٟ ظئ١ٍخ عذاً ٚئْ ثٕبء اٌضمخ ٚرؾم١ك األِٓ ٚاٌزؼب٠ؼ 

اٌغٍّٟ ِٓ عذ٠ذ فٟ اٌغبِؼخ أِش ١ٌظ ثبٌغًٙ فمذ ٚصفٛا اٌؾبي ثزٌه اٌؾٍُ 

اٌصؼت إٌّبي ٚثبألخص ثؼذ رذ١ِش ِٕبغمُٙ  ٚاإلعزالء ػٍٝ ِّزٍىبرُٙ ِٓ 

لجً داػؼ اإلس٘بثٟ ف١ّب عؼً اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغ١ؾ١١ٓ ٠فىشْٚ ثبٌٙغشح  اٌٝ 

ثٍذاْ اٌغشة ِٓ أعً ثٕبء ِغزمجٍُٙ ثؼ١ذاً ػٓ اٌّخبٚف ٚاإلظطٙبداد 

ٚرؾط١ُ األؽالَ. ئال ئْ ثؼط ِٓ اٌطٍجخ اٌؾجه اٌّغ١ٍّٓ ٠ؾ١شْٚ ثأْ 

اٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ ١ٌظ ثبٌصؼت ٚرٌه ػٓ غش٠ك اٌزٛػ١خ ٚؽّب٠خ اٌؾمٛق 

ً ِٓ أثٛاة اٌغٍُ اإلعزّبػٟ ٚاٌّؾجخ  ٚاٌزغبٚٞ ث١ٓ أثٕبء اٌجٍذ لذ ٠ىْٛ ثبثب

ٚاٌزؼبْٚ، وّب ٚوبٔذ أعٛثخ اٌىشد ر١ًّ ثبٌٕظش اٌٝ اٌغبٔت االِٕٟ ٚئْ ئٔؼذاَ 

اٌضمخ عججٗ ٘ٛ ئٔؼذاَ األِٓ ٚثزؾم١ك األِٓ ع١ؼ١ؾْٛ رؾذ عمف ِٓ اٌضمخ 

ٚاٌزّبعه اإلعزّبػٟ ِضٍُٙ ِضً اٌطٍجخ اٌزشوّبْ، ٚوزٌه وبٔذ أساء اٌطٍجخ 

اٌؼشة اٌّغ١ٍّٓ ثبْ رؾم١ك اٌضمخ ٠ىْٛ ثزٛف١ش األِبْ ِٚٛاعٙخ األػذاء ِغ 

 ثؼط ٚثٕؾش سٚػ اٌٛػٟ اٌضمبفٟ .
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ِٓ ٔبؽ١خ  األصبس اٌزٟ ٠غججٙب ئٔؼذاَ اٌضمخ ث١ٓ اٌطٍجخ فمذ ٌٛؽع ئْ ػذد 

ِٓ اٌطٍجخ ٚاٌطبٌجبد ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌّغ١ؾ١١ٓ وبٔٛا أوضش ؽشصبً 

ػٍٝ ِغزمجٍُٙ ِٚغزٛاُ٘ اٌذساعٟ، ؽ١ش روشٚا ثأْ ئعزّشاس اٌؾبي 

ٔز١غخ ٌٍّغزّغ اٌّزٛرش اٌزٞ  األدٔٝ  لذ ٠غؼً اٌزؼ١ٍُ فٟ ِغز٠ٛبرٗ

خٍفٗ ئٔؼذاَ اٌضمخ ٚلٍخ سٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ 

اٌؾّذا١ٔخ .وّب أؽبسٚا ثأْ اٌطٍجخ راد اٌفئخ اٌؾجبث١خ ُ٘ األوضش رأص١شاً 

ػٍٝ ػٛائٍُٙ ِٚغزّؼبرُٙ ٚثبٌزبٌٟ فمذ ٠ىْٛ ٕ٘بن رفى١ه ثبٌٕغ١ظ 

االعزّبػٟ ث١ٓ اٌطٍجخ ٚاٌؼٛائً ٚاٌّغزّؼبد اٌّؾ١طخ ثُٙ، ؽ١ش روش 

اٌطٍجخ اٌّغ١ؾ١١ٓ ثأْ أغٍت اٌّؾبوً اٌزٟ رؾذس فٟ اٌغبِؼخ وبْ 

عججٙب ٘ٛ ػذَ اإلٔذِبط ٚػذَ ٚعٛد سٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطٍجخ ٚئْ 

٘زٖ اٌّؾبوً رإصش عٍجبً ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ، وّب ٚوبٔذ أساء اٌطٍجخ 

اٌؾجه فٟ ؽبٌخ ئٔؼذاَ اٌضمخ ٚاٌزّبعه اإلعزّبػٟ ٚرفى١ه اٌؼبئٍخ 

اٌغبِؼ١خ عٛف ٠مً رؾغ١غ اٌطبٌت اٚ اٌطبٌجخ ٌٍذٚاَ ٚاإلٌزضاَ ٚؽت 

ً ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ، أِب ثبٌٕغجخ ٌٍطٍجخ  اٌذساعخ ٚ٘زا ٠إصش أ٠عب

اٌىشد ث١ٕٛا ئُٔٙ ػٍٝ ئعزؼذاد ثٕؾش سٚػ اٌضمخ ٚاٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ 

ٚرؾغ١غ اٌطٍجخ ٚرؾف١ضُ٘ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ِغ ثؼط ِٓ أعً ِغزٜٛ 

رؼ١ٍّٟ أفعً، ٘زا ٚوبْ غٍجخ اٌؼشة ٚاٌزشوّبْ ٠ٛافمْٛ ئخٛأُٙ 

فٟ أسائُٙ ثاعزؼذادُ٘ ٌشفغ ِغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ ٚئْ ئٔؼذاَ اٌضمخ ٚلٍخ 

اٌزؼبْٚ ٚؽً األصِبد داخً اٌغبِؼخ وٍٙب رُذٟٔ ِٓ ِغز٠ٛبد اٌطٍجخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ .

 

 الحىصيبت:

ػٍٝ اٌؾىِٛخ اٌؼشال١خ فٟ اٌّشوض رٛف١ش األعٛاء األ١ِٕخ إٌّبعجخ  

ِٓ خالي ٔؾش اٌمٛاد األ١ِٕخ ِٓ عىبْ عًٙ ١ٕٜٔٛ ؽصشاً، ٚٔؾش 

اٌٛػٟ اٌّغزّؼٟ ث١ٓ عىبْ إٌّطمخ ٚئصذاس لشاس ثاٌغبء رغ١ّخ 

األل١ٍبد ؽزٝ ال ٠ؾؼشْٚ أثٕبء األل١ٍبد ثأُٔٙ ِٛاغْٕٛ دسعخ صب١ٔخ، 

ٚئػطبء دٚس أوجش ألثٕبء إٌّطمخ فٟ اٌٛظبئف اٌؾى١ِٛخ ٌىٟ ٠زٕغٝ 

ٚصسع اٌّؾجخ  ،ٌُٙ دٚس فٟ سعُ ع١بعخ اٌجٍذ ؽغت ِب ٠ىفٍٗ اٌذعزٛس

ٚاإلؽزشاَ اٌّزجبدي ِٓ خالي رٕظ١ُ ِإرّشاد ٌٕضع اٌفىش اٌّزطشف 

ٚرذػٛ ٌٍّؾجخ ٚاٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ ٚئلبِخ ِؾبس٠غ رؼش٠ف١خ ػٓ األل١ٍبد 

ٚؽمٛلُٙ، ٚرغ١١ش إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ِٓ اٌّشاؽً اإلثزذائ١خ ثّٛاظ١غ 

اٌزغبِؼ ٚاٌّؾجخ ٚاٌغالَ ثؼ١ذاً ػٓ ِٛاظ١غ اٌزبس٠خ١خ وبٌؾشٚة 

ٚعفه اٌذِبء ِٓ أعً رؾم١ك ػجبسح األخٛح فٟ اٌخٍك. ٚثزٛف١ش 

ٚرطج١ك ٘زٖ اٌزٛص١بد ِٓ لجً اٌؾىِٛخ اٌّشوض٠خ ِٕٚظّبد 

اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ع١ٕطٍك ع١ً عذ٠ذ ِٓ أثٕبء عًٙ ١ٕٜٔٛ ثغ١ّغ 

غٛائفٗ ِٚىٛٔبرٗ ِٚٓ ظُّٕٙ غالة ٚغبٌجبد عبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ ٠ؼٍٛ 

فٟ عّبئُٙ اٌضمخ اٌّزجبدٌخ ٚاٌؼ١ؼ ع٠ٛبً ِغ اٌجؼط ثأِٓ ٚأِبْ ٚعالَ 

ً ِزغبْٚٚ  ِٚؾجخ ثؼ١ذاً ػٓ اٌطبئف١خ اٌّم١زخ، إلُٔٙ ٠صجؾْٛ ع١ّؼب

ثبٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد ٚوٍُٙ أثٕبء اٌجٍذ اٌٛاؽذ ٚعٕشٜ غبلبد اٌغ١ً 

 اٌصبػذ ٔؾٛ اٌزمذَ ٚئصد٘بس اٌجٍذ .

 

 الحىقعبت 

 

ثؼذ ئوّبي إٌزبئظ ٚاٌؾصٛي ػٍٝ األعٛثخ اٌّطٍٛثخ فّٓ اٌّزٛلغ ثأْ 
اٌؼاللبد عزىْٛ أفعً ثؼذ ٌٍؼًّ ثبٌزٛص١بد اٌّزوٛسح أػالٖ ٚاٌغٍُ 
اإلعزّبػٟ ع١زؾمك ِب دِٕب ٔطّؼ ٌزٌه، ثبٌزٛػ١خ ٚئػطبء اٌؾمٛق 
ٚظّبْ ؽّب٠خ اٌّٛاغٓ عٕجٕٟ أػّذح ِٓ اٌضمخ ٚاإلٔذِبط ٚاٌزغبِؼ 

 ٚاٌّؾجخ ٚٔؾمك اٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ ث١ٓ ع١ّغ أثٕبء اٌؼشاق اٌؼظ١ُ .

 

 الخبجمة 

 

ثؼذ ئعشاء ِغّٛػبد اٌزشو١ض ٚأخز أساء ٚأعٛثخ اٌطٍجخ ِٓ أغٍت 
اٌّىٛٔبد ٚاألل١ٍبد فٟ عبِؼخ اٌؾّذا١ٔخ رج١ٓ اْ ٕ٘بن ئٔؼذاَ صمخ ث١ٓ 
ً ػٍٝ ػاللبرُٙ اإلعزّبػ١خ ٚرؼب٠ؾُٙ  اٌطٍجخ ثبٌؾىً اٌزٞ ٠إصش عٍجب
اٌغٍّٟ، ٚوزٌه رأص١شٖ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚ٘زا ؽذس ثؼذ دخٛي 
اٌزٕظ١ُ اإلس٘بثٟ داػؼ ػٍٝ ِٕبغك عًٙ ١ٕٜٔٛ ٚاإلعز١الء ػٍٝ ؽمٛق 
اٌفشد ٚعٍت ِّزٍىبرٗ. اٌفؼً اٌزٞ أؽبغ اٌغ١ّغ ثاغبس ِٓ اٌؾزس ٚػذَ 
اٌضمخ ثبألخش٠ٓ. وّب ٚرج١ٕذ األعجبة ِٓ خالي أعٛثزُٙ ثأْ اٌظشٚف 
األ١ِٕخ اٌغ١ش ِغزمشح ٚخطٛسح ؽ١بح أغٍت األل١ٍبد ٚاٌّىٛٔبد ٌٚذد 
رفى١ش غبئفٟ ٚػٕصش٠خ ٚػذَ اٌضمخ ٚوزٌه عٍت اٌؾمٛق عٛاء وبٔذ 
ؽمٛق أ١ِٕخ اٚ ع١بع١خ، عججبً الٔؼذاَ اٌضمخ ٚلذ أؽبسٚا ثأْ رغ١ّخ األل١ٍبد 
د١ٌالً ػٍٝ عٍت اٌؾمٛق وُٛٔٙ ثٙزٖ اٌزغ١ّخ ٠ىْٛٔٛ ثبٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ث١ٓ 
اٌّٛاغ١ٕٓ، أِب ِٓ ٔبؽ١خ اٌزأص١ش فاْ ئٔؼذاَ اٌضمخ ث١ٓ اٌطٍجخ فٟ اٌغبِؼخ 
٠إصش ػٍٝ ِغزٛاُ٘ اٌذساعٟ ٚلٍٗ رؼبُٚٔٙ ػٍٝ ؽً األصِبد. وّب ٚاْ 
ئٔزؾبس اٌفىش اٌطبئفٟ ٚئٔؼذاَ اٌضمخ أصش ػٍٝ ِؾ١طُٙ ٚػٛائٍُٙ ٚثبٌزبٌٟ 

 اصجؾٛا ظّٓ ِغزّغ رغٛدٖ اٌطبئف١خ ٚلٍخ اإلٔذِبط ٚعٛء اٌزؼبْٚ .

 

 أسئلة مجمىعبت الحركيز

ِب ٟ٘ أثشص اٌؼٛاًِ اٌزٟ رإدٞ ئٌٝ رذٔٝ ِغزٜٛ اٌضمخ ث١ٓ اٌطٍجخ  
 ٚاٌطبٌجبد ؟ 

 اإلظطشاة األِٕٟ ٚػذَ اٌؾؼٛس ثبألِبْ

 اٌٛظغ اٌغ١بعٟ اٌغ١ش ِغزمش

 اٌفىش اٌّزطشف اٌطبئفٟ 

و١ف ٠ّىٓ ٌٍؾىِٛخ اٌؼشال١خ ٚاٌؾىِٛخ اٌّؾ١ٍخ ٌغًٙ ١ٕٜٔٛ صسع اٌضمخ 
ث١ٓ ع١ّغ اٌطٛائف فٟ إٌّطمخ ٚٚظغ ئعشاءاد لب١ٔٛٔخ صبسِخ ظذ 

 اٌخبسع١ٓ ػٓ اٌمبْٔٛ؟ 

 رٛف١ش االعٛاء األ١ِٕخ إٌّبعجخ 

 ئٌغبء رغ١ّخ األل١ٍبد 

 أػطبء أثٕبء إٌّطمخ دٚس أوجش ِٓ لجً 

 ً٘ رإِٓ ثبٌفىش اٌطبئفٟ ؟ 

 ً٘ ٌألل١ٍبد دٚس فٟ سعُ ع١بعخ اٌجٍذ ؽغت ِب ٠ىفً اٌذعزٛس؟ 

ً٘ أثٕبء اٌطٛائف عًٙ ١ٕٜٔٛ ٌُٙ اعزؼذاد ٌّٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد ثؼذ رؾش٠ش 
 ِٕبغمُٙ ِغ ثؼط، فبرا وبْ اٌغٛاة ال فٍّبرا ؟ 

 و١ف ٠ّىٓ أْ ٔؾمك ػجبسح أخٛح فٟ اٌخٍك؟ 

 ِبرا رزٛلغ اْ رىْٛ األصبس فٟ ؽبٌخ ٚعٛد ئٔؼذاَ اٌضمخ ث١ٓ اٌطٍجخ ؟
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، ماا  3002سنوات من التغيير الذي حصل في العراق  بعد” 

الا  ننازااز ياما اياة  الاتاحاول  الاعارالاياون ياتاطا اعاونيزال 

الاماواروياة الديممراطي  وبناء  دولة مدنية  تحمك تط عاتهم 

حااياااي ةاارياامااة، تااحااتاارم الااتاانااو  ياا اا  اسااا  لاااياادي  فااي

المواطنة.وهنان زم ة من التحديات التي توازه هذا الماساعا  

هاذ   سابايال ماوازاهاةوالطموح المورو  ل عارالايايان، وفاي 

التحديات لدى الزيل الزديد من الوباب الذيان ةااناوا راماياري 

تم ننواء ينصر تع يمي مبتاةار فاي . التغيير في العالم العربي

هاذ  برنامج  ة نا مواطنون  يرةز ي   التغا اب يا ا  ما ال 

م ل  العم ية الطائفية  التي تعد الاتاحادي اسسااساي  التحديات

وبذلن سايارةاز  في العراق،التي يوازه بناء دولة  المواطنة  

البرنامج ي   نوران الوباب في مرالبة والدفا  يان حاماوق 

اإلنسان،وحموق األل يات، وراصة الحرية الدياناياة مان  زال 

والعنف فاي  التوترات الطائفيةتعزيز المواطنة وتفادي ومنع 

العراق، فضال ين السعي نل  تحسين اإلطار المانوناي الاذي 

بين زميع النا  بغض النظار يان  يضمن المساوايينبغي  ن 

الدين  و الر فية العرلية.ويحاول هذا  المنوور ان يرةز ي   

نور التمارير والدراسات والبحوث والمماست الاتاي تاناتازاهاا 

الوباب ضمن البرنامج ،اسهاما من الوابااب لاتاماديام الار ى 

والتوصيات ايمانا ببناء مزتاماع افضال ماباناي يا ا  حاماوق 

 “.المواطنة دون تميز 

Address: Erbil, Kurdistan Region, Iraq   

Tel.:  00964(0)750 031 1454                    
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