
 المقذمة

رٕفشد ِذ٠ٕخ وشوٛن ثخظٛط١خ د٠ّٛغشاف١خ ِّب 
١١ّ٠ض٘ب ػٓ غ١ش٘ب ِٓ اٌّؾبفظبد اٌؼشاق, ؽ١ش 
ئٔٙب رزىْٛ ِٓ ل١ِٛبد ِٚزا٘ت ٚاٌطٛائف اٌّخزٍفخ, 
ٚٔز١غخ ٚعٛد رؼبسة فٟ اٌّظبٌؼ ِّضٍٟ ٘زٖ 
اٌّىٛٔبد ث١ٓ ٘زٖ اٌزشو١جبد أدد اٌٝ ٚعٛد ؽبٌٗ ِٓ 
اٌزٕبفش ف١ّب ث١ُٕٙ, ٚئْ ِخشعبد ٘زٖ اٌؾبٌخ أصشد 
ثشىً عٍجٟ ػٍٝ ع١ً اٌشجبة ٚػٍٝ رٛعٙبرُٙ ٌٚٙب 
أصبس لذ رىْٛ عٍج١خ ػٍٝ ِغزمجً وشوٛن إلْ ٘إالء 

 اٌشجبة ُ٘ اٌز٠ٓ ع١شعّْٛ ِغزمجً وشوٛن.

ٚفٟ ؽم١مخ األِش ٠ّىٓ اٌمٛي ثاْ ع١ً اٌشجبة ِؼٛا 
ِغ اٌؼبٌُ فٟ طشاػٗ ٌٍزمذَ ٚاٌخشٚط ِٓ وٙٛف 
اٌزخٍف ٚاٌظالَ ٚطٕغ اٌّغزمجً, فُٙ أطؾبة 
اٌّغزمجً ٚالػج١ٓ االعبع١١ٓ فٟ فُٙ أًِ األِخ 
ٚخطش ػ١ٍٙب فٟ آْ ٚاؽذ ئرا ٌُ ٠زُ ئػطبئُٙ اٌذٚس 
اٌؾم١مٟ ٚاٌفؼٍٟ فٟ سعُ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ  فٟ اٌّغزّغ 

 اٌزٞ ٠ؼ١شْٛ ف١ٗ.

فٟ ِذ٠ٕخ وشوٛن رخزٍف سؤٜ ٚرٛعٙبد اٌشجبة 
ً ِذ٠ٕخ رؼُ ل١ِٛبد  ػٍٝ ئػزجبس ئْ وشوٛن أعبعب
ِٚزا٘ت ِخزٍفخ وّب أعٍفٕب عبثمبً, ِٓ ِّىٓ اٌمٛي أْ 
شجبة وشوٛن ٠ٛاعْٙٛ أصِبد ٚرؾذ٠بد أوضش ِٓ 
أٞ ِغزّغ أخش, ٌىٓ ِغ وً رٌه ث١ٓ فزشح ٚأخشٜ 
٠ؼطٟ شجبة وشوٛن أِضٍخ ئ٠غبث١خ ؽٛي اٌزؼب٠ش 
اٌغٍّٟ فٟ وشوٛن, اٌزٞ عٕؾبٚي اٌزغ١ٍؾ اٌظٛء 

 ػ١ٍٙب ثأخزظبس فٟ اٌظفؾبد اٌمبدِخ. 

 أسئلة البحث

ً٘ ٌٍشجبة وشوٛن لذسح اٚ أِىب١ٔخ فٟ رشع١خ  
 أعظ اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ؟

ً٘ ٠ٛعذ فٟ وشوٛن لبػذح شجبثٟ ٠ّىٓ اٌزؼ٠ًٛ  
 ػ١ٍٙب فٟ رشع١خ أعظ اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ؟

ِبٟ٘ أثشص األصِبد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌشجبة فٟ 
وشوٛن ٚاٌزٞ ٠إصش ثشىً عٍجٟ ػٍٝ ئدائُٙ 

 اٌذٚس اٌؾم١مٟ ٚاٌفؼٍٟ فٟ ػ١ٍّٗ ثٕبء اٌغالَ؟
ً٘ ٕ٘بن رغبسة فؼ١ٍخ ٚٔبعؾخ ٠ّىٓ روش٘ب ٚاٌزٞ 
وبْ ٌٍشجبة ف١ٗ دٚس ئ٠غبثٟ فٟ رشع١خ اٌزؼب٠ش 

 اٌغٍّٟ فٟ وشوٛن؟
ً٘ ٌٛعٛد طشاع اٌطبئفٟ ث١ٓ ِّضٍٟ ِىٛٔبد فٟ 

 وشوٛن أصش ػٍٝ اٌشجبة؟

 أهمية البحث

رجشص أ١ّ٘خ اٌجؾش  فٟ وْٛ وشوٛن ِذ٠ٕخ ِزؼذدح 
اٌم١ِٛبد ٚاٌطٛائف ِٚٓ اٌّغزؼبد اٌّمؼذح اٌزٟ 

رزطٍت اٌذساعخ, ٚوزٌه ٠غزٙذف ٘زا اٌجؾش دساعخ ٚالغ 
اٌشجبة ِٚؾبٌٚخ ِؼشفخ أثشص األصِبد اٌزٞ ٠ٛاعٙٛٔٗ, 
ٚاٌزٞ ٠شً ؽشوزُٙ فٟ ثٕبء اٌغالَ, ؽ١ش أْ ٚعٛد 
اٌظشاػبد اٌؾضث١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ لذ ٠ىْٛ ِإصش ػٍٝ اٌشجبة 

 فٟ وشوٛن ثشىً عٍجٟ.

ٚعٕؾبٚي وزٌه ث١بْ ِب٠ّىٓ ٌٍّٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ 
ٚثبٌزؼبْٚ ِغ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ل١بَ ثٗ ألعً أثشاص اٌذٚس 

 اٌؾم١مٟ ٚاٌفؼٍٟ ٌٍشجبة.

اٌّغبّ٘خ اٌزٟ عزؾذصٙب ٘زٖ اٌذساعخ, ٟ٘ ِؾبٌٚخ رغٍؾ 
ػٛء ػٍٝ دٚس اٌشجبة ٚوزٌه عؼً أطؾبة اٌمشاس 
ػٍٝ ث١ٕخ ثّشبوً اٌشجبة ٚأثشص األصِبد اٌالرٟ ٠ؼبْٔٛ 

 ِٕٙب, ألعً رٛع١ُٙٙ ثزغبٖ ِؼ١ٓ.

 طرق جمع البيبنبت

 اٌّمبثالد اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ 

 الفئة المستهذفة

رُ اٌزشو١ض ػٍٝ فئٗ اٌشجبة فمؾ, ؽ١ش صُ ئعشاء 
اٌّمبثالد اٌفشد٠خ ِغ ِغّٛػخ ِٓ إٌبشط١ٓ ِٓ وً 

 ِىٛٔبد وشوٛن, ٚوزٌه ِمبثٍز١ٓ عّبػ١ز١ٓ. 

 أبرز تحذيبت وصعىببت البحث

وبٔذ ٕ٘بن ثؼغ اٌؼشال١ً اٌزٟ ٚػؼذ ِٓ لجً 
اٌغٙبد اٌّؼ١ٕٗ, ٚوزٌه اٌّضب١ٌخ اٌّفشؽخ ف١ّب ٠زؼٍك 
ثجؼغ اإلعبثبد ِٓ اٌشجبة فىبْ ِٓ طؼت اٌٛطٛي 

 ػٍٝ اٌؾمبئك اٌٛالؼ١خ.

ٚاٌظؼٛثخ األخشٜ رزؼٍك ثى١ف١خ اٌزٛاطً ِغ اٌشجبة 
ٚئلٕبػُٙ ثاعشاء اٌّمبثالد ِؼُٙ ٚوزٌه آ١ٌخ عّؼُٙ فٟ 

 اٌّمبثالد اٌغّبػ١خ.

القسم االول:ـ أبرز األزمبت التي يىاجههب 
 الشببة كركىك

ـ األصِخ اٌّزؼٍمخ ثشؼٛس اٌشجبة ثبٌؼغض اٌزٞ ٠إدٞ 1
اٌٝ فمذاْ اٌضمٗ ثبٌٕفظ ٚاٌٝ فمذاْ اٌضمخ ثبٌىجبس ٚوزٌه 
فمذاْ اٌضمخ ثبٌطجمخ اٌغ١بع١خ, ؽ١ش ٠شب٘ذ ع١ً اٌشجبة 
ئْ وً اٌشؼبساد اٌزٟ رشفؼٙب اٌؾىِٛبد اٌّزؼبلجخ ٚوً 
اٌزؼؾ١بد اٌزٟ ٠مذِٛٔٙب ٌُٙ ٌُ رغبُ٘ ثشىً فؼٍٟ فٟ 
خٍك اٌجٕبء اٌزٞ وبٔٛا ٠ؾٍّْٛ ثٗ ٚال ؽزٝ اٌزٞ ٚػذٚا 

 ثٗ, ِّب عؼٍُٙ ٠فمذْٚ اٌضمٗ ثبٔفغُٙ.

ِشىٍخ اٌجطبٌخ اٌزٟ رضداد ٠ِٛب ثؼذ ٠َٛ, ِّب ٠خٍك  -2
أصِخ ػٕذ اٌشجبة ٠ٚغؼٍُٙ فٟ ثؼغ اٌؾبالد ٠ٕخشؽْٛ 
فٟ ِغّٛػبد ٚاٌزٕظ١ّبد اٌّزطشفخ ٚ٘زا ِب ٠ضػضع 

 األِٓ اٌّغزّؼٟ ٠ٚؼ١ك ثٕبء اٌغالَ فٟ وشوٛن.
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ـ اصِٗ ا٠ٌٛٙخ اٌزٟ رٕشٝء ِغ ػذَ لذسح اٌشجبة ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ 3
رارٗ اٌغذ٠ذح أٚ ػٍٝ فّٙٙب اٚ اٌزؼب٠ش ِؼٙب, فّٓ إٌبؽ١خ 
اإلعزّبػ١خ رجشص األصِخ ِٓ ؽ١ش ٔطبق اٌؼاللبد اإلعزّبػ١خ اٌزٟ 
٠ىٛٔٛٔٙب ٚاٌزٟ ٌذ٠ُٙ ِٚٓ خالي ِشبػشُ٘ ٚئرغب٘برُٙ ٔؾٛ ٘زٖ 
اٌؼاللبد فٟٙ رزغُ ثبٌزٕٛع ٚػذَ اٌزشو١ض أٚ اٌزشزذ فٟ اٌّشبػش 
ٚ٘ٛ ِب ٠ٌٛذ أصِٗ ا٠ٌٛٙخ, فأْ ٘ذٖ االصِخ رٌٛذ طشاػبد 
اإلعزّبػ١خ ٚاإللزظبد٠خ ٚطشاػبد ل١ِٛخ ٚد١ٕ٠خ, ِّب ٠إصش ػٍٝ 

 اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ فٟ وشوٛن. 

ـ األصِخ اٌّزؼٍمخ ثبإل٘زّبَ ثبٌشجبة ٚئّ٘بي اٌشبثبد اإلٔبس, فاْ 4
ِغزّغ وشوٛن ِغزّغ سعٌٟٛ )روٛسٞ( ٚ٘زا ِب ٠ؼذ ِٓ 
اٌّؼٛلبد اٌىج١شح رٛاعٙٙب اٌشبثبد ٚخبطٗ فجّب ٠زؼٍك ثذٚس٘ٓ 
وم١بد٠بد, ؽ١ش ػبدح ِب٠زُ ئػطبئٙٓ دٚس صبٔٛٞ فٟ وً ِغبالد 

 اٌؾ١بح ٚ٘زا ِبرغجت ٌٙٓ ثبإلؽجبؽ.

ـ األصِخ اٌّزؼٍمخ ثبألٔمغبَ اٌّغزّغ اٌٝ عّبػبد د١ٕ٠خ, 5
ٚعّبػبد اٌمج١ٍخ اٌمبئّخ ػٍٝ أعبط إٌغت, ٚعّبػبد أخشٜ 
رزخذ ِٓ اٌم١ِٛخ أعبط ٌٙب, ٌزٌه رشٜ اٌشبة ٠زخجؾ ث١ٓ اٌمج١ٍخ 
ٚاٌم١ِٛخ ٚاالعبط اٌذ٠ٕٟ ٚاٌزشزذ فٟ اٌٛالءاد أٚ ئصدٚاع١خ 
اٌّشعغ, وزٌه ٔشٜ اٌشبة ال٠غزط١غ ئرخبر لشاساد اٌظبئجخ 
ٚخبطخ فٟ فزشاد إٌضاع ٌٛعٛد صأر١شاد عٍج١خ ػ١ٍٗ ِٓ اٌغٙبد 

 اٌزٞ ٠ذ٠ٓ ٌٗ ثبٌٛالء.

ـ األصِخ اٌّزّضٍخ ثٛعٛد أعظ اٌّفبػٍخ ث١ٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ ػِّٛبً 6
ً ٚػذَ اٌّغبٚاح ث١ُٕٙ فٟ اٌٛظبئف ٚػذَ ِٕؼ  ٚاٌشجبة خظٛطب

 فشص اٌؼًّ ئال رجؼبً ٌٍٛالءاد اٌم١ِٛخ اٚ اٌؾضث١خ اٚ اٌذ١ٕ٠خ.

ـ األصِخ اٌّزّضٍخ ثبٌؼظج١خ اٌغب١ٍ٘خ اٌّزغشدح ِٓ اٌم١ُ ٚاٌؼبداد 7
 إٌج١ٍخ.

ـ اٌّشىٍخ اٌّزّضٍخ ثأىبس ِجذأ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد 8
ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ, ٚئلزظبس٘ب ػٍٝ اٌّمشث١ٓ ِٓ اٌطبئفخ أٚ 
اٌمج١ٍخ أٚ اٌؼشق ٚخبطخ ف١ّب ثزذخً األؽضاة اٌغ١بع١خ ٚفشع 

 ٔفٛد٘ب فٟ وً ش١ئ.

القسم الثبني: أبرز التجباة النبجحة حىل التعبي  السلمي في 
 كركىك

ـ أثشص رغشثخ اٌزٟ أوذ ف١ٙب أً٘ وشوٛن ػٍٝ ِمذاس رفب١ُٔٙ 1
ٚػٍٝ سغجزُٙ فٟ رٛؽ١ذ أؽش اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ, وبْ ٚلٛفُٙ 
ً ِٓ ثذء ٘غَٛ رٕظ١ُ داػش  ً ِٚؼ٠ٕٛب ِٚغبػذرُٙ ٌٍٕبصؽ١ٓ ِبد٠ب
اإلس٘بثٟ ػٍٝ ِٕبؽك ِخزٍفخ فٟ اٌؼشاق ػٍٝ ٚعٗ اٌؼَّٛ 

 ٚثؼغ ِٕبؽك فٟ أؽشاف وشوٛن ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص.

ـ اٌزؼؾ١بد اٌزٟ لذِٙب اٌشجبة اٌّزطٛػْٛ وبٔٛا اَ اٌؼغىش٠ٓ 2
ِٚٓ وبفخ اٌطٛائف ٚاٌم١ِٛبد ٚاألد٠بْ فٟ وشوٛن ٌظذ ٘غَٛ 

وبْ ِضبالً  2201/02/16اٌذاػش اٌإلس٘بثٟ فٟ طجبػ اٌغّؼخ 
ٌٍزؼب٠ش اٌغٍّٟ ٚرغشثخ فش٠ذح ِٓ ٔٛػٙب, ؽ١ش أٗ فٟ ٘زا ا١ٌَٛ 
اٌغ١ّغ ٚلف طفبً ٚاؽذاً ٌشد اٌٙغَٛ ٚوزٌه سفغ اٌشجبة ثؼذ طذ 
اٌٙغَٛ أػالَ وً اٌم١ِٛبد ٚشؼبساد وً اٌطٛائف ١ٌأوذٚا ِمذاس 

 رؼبُٚٔٙ ٚٚلٛفُٙ عٕجأ اٌٝ عٕت فٟ أٚلبد األصِبد ثبٌزؾذ٠ذ.

  َٛعّؼ١خ األًِ اٌؼشال١خ فشع وشوٛن لبِذ ٚال رضاي رم

ثّغبّ٘خ فؼ١ٍخ فٟ رشع١خ أعظ اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ فٟ 

وشوٛن, ِٚٓ ئؽذٜ ٔشبؽبرُٙ ل١بُِٙ ثزجٕٟ ِششٚع ثأعُ 

ٚاٌزٞ وبْ  2/12)شجبة وشوٛن ػذ اٌؼٕف( فٟ ػبَ 

٘زا اٌّششٚع ثزؼبْٚ ِغ سئ١ظ أعبلفخ اٌى١ٕغخ اٌىٍذا١ٔخ 

اٌىبص١ٌٛى١خ اٌجطش٠شن ٠ٌٛظ عبوٛ ٚوزٌه اٌٛعٙبء اٌذ١١ٕ٠ٓ 

اٌّغ١ٍّٓ ٚثّشبسوخ اٌشجبة ِٓ وً اٌفئبد ٚاٌّزا٘ت 

ٚاٌم١ِٛبد ٚاألد٠بْ, ؽ١ش أدخٍٛا اٌشجبة ثذٚسح ٌّذح صُ 

ثؼذ رٌه رُ ػمذ إٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد ثٙزا اٌشأْ, ٚثؼذ٘ب 

دفغ اٌشجبة ٌٍؼًّ ا١ٌّذأٟ ٚاٌفؼٍٟ فٟ اٌٛالغ ؽ١ش لبِٛا ثضسع 

اٌشزالد إٌجبر١خ فٟ ٠َٛ اٌغالَ اٌؼبٌّٟ, ٚوزٌه لبِٛا 

ثبإلعزج١بْ ؽٛي اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ, ٚوزٌه رؼبِٛا ِغ رٚٞ 

ػؾب٠ب اإلس٘بة ٌٚفزٛا ئٔزجبٖ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ؽٛي ِشبوٍُٙ 

ٚوزٌه لبِٛا ثؼذ ئؽذٜ اإلٔفغبساد فٟ وشوٛن ثزٕظ١ف 

اٌشٛاسع, ٚوزٌه ئ٠ظبي طٛد أطؾبة اٌّؾالد ٚئلبِٗ 

اإلػزظبَ إلعً اْ رغبُ٘ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ فٟ ؽً ِشبوٍُٙ, 

ٚوزٌه ِشاساً ٚرىشاساً ٔضٌٛا ٌٍشٛاسع ٚلبِٛا ثزٛص٠غ اٌٛسٚد 

ِغ اٌىزبثخ ػ١ٍٙب )ال ٌٍؼٕف ٔش٠ذ اٌغالَ(. ٚلذِٛا عٍّخ ِٓ 

اٌّمزشؽبد ٚػٍّٛا ػ١ٍٙب ِٕٚٙب )صسع اٌّؾجخ ٚاٌغالَ فٟ سٚػ 

األؽفبي ِٓ اٌّذاسط ِٚٓ ِشاؽً اإلثزذائ١خ, فزؼ اٌّشاوض 

اٌضمبف١خ ٌٍشجبة, ِخبؽجخ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ؽٛي ِٕغ ئعز١شاد 

ٚث١غ أٌؼبة األعٍؾخ إلؽفبي, ٚغٍك ِؾالد اٌزٟ رج١غ األعٍؾخ, 

ٚػًّ سؽالد اٌزشف١ٙ١خ ٠زُ عّغ وً األد٠بْ ٚاٌّزا٘ت 

ٚاٌم١ِٛبد, رشو١ض ػٍٝ لؼب٠ب ٚؽبالد اإلٔزٙبن ٌؾمٛق 

اإلٔغبْ ٚاالل١ٍبد, ئلبِخ دٚساد ٚإٌذٚاد ؽٛي اٌغالَ فٟ 

وشوٛن فٟ اٌىٕبئظ ٚاألد٠شح ٚاٌغٛاِغ ٚاٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ 

ٚاٌزشو١ض ػٍٝ عبِؼخ وشوٛن ثأػزجبس٘ب رؼُ أُ٘ فئخ ئال ٟٚ٘ 

فئخ اٌشجبة ِٚٓ ِخٍزف اٌّزا٘ت ٚاٌم١ِٛبد ٚاألد٠بْ. ئعزّش 

٘زا اٌّششٚع اٌزٞ وبْ ٌٗ طذٜ ٚاعغ عذاً ٌّذح ػبَ ِٕٚٗ 

ئٔجضك ِغّٛػخ ِذافؼْٛ ػٓ ؽمٛق اإلٔغبْ فٟ وشوٛن ٚاٌزٟ 

رؼُ خ١شح شجبة وشوٛن ٔبشط١ٓ ِٚزطٛػ١ٓ ُٚ٘ وزٌه ِٓ 

وً اٌم١ِٛبد ٚاٌّزا٘ت, ٚال صاٌٛا ٠ؼٍّْٛ. ثشٚػ اٌفش٠ك 

 اٌٛاؽذ إلعً رشع١خ أعظ اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ فٟ وشوٛن.

 القسم الثبلث: ثؤثير الطبئفية على الشببة في كركىك 

إن العنف الطائفً فً كركون هو نتٌجة تضارب مصالح لبعض   
السٌاسٌٌن الذٌن ٌرون فٌه خدمة لمصالحهم لتفعٌل لرارهم داخل 
العمل السٌاسً على المواطن فً كركون بأخص فئه الشباب. إن تنوع 
العرلً والدٌنً والثمافً فً كركون ووجود تجاذبات المصالح 
السٌاسٌة بٌن ممثلً المكونات أدت الى تعمٌك حدة النزاع والتنافر بٌن 
المكونات، مما أثر بشكل مباشر على سلوكٌات الشباب وفً إنتمائهم 
وسلوكٌاتهم، حٌث ٌطغى على تصرفاتهم عدم تمبل األخر على أساس 
المواطنة والتعاٌش السلمً ولبول األخر وحل خالفاتهم بالعنف ولٌس 
بالتفاهم، مما ٌؤدي الى زعزعة السلم األهلً وتمزٌك النسٌج 
اإلجتماعً وإشاعة بٌئة من العنف والصراع بٌن الشباب فً كركون 
وخاصة فً أولات التً تتضارب مصالح فٌما بٌن من ٌمثل هؤالء 
الشباب.حٌث إن ضعف الوعً السٌاسً وتضارب المصالح السٌاسٌة 
أدت الى الطائفٌة فً الخطاب والسلون وعادةً الشباب هم الذٌن 
ٌمودون هكذا حران.ان المحاصصة الطائفٌة لها أثر مباشر فً إنعدام 
الثمة بٌن االطراف السٌاسٌة واألحزاب والشخصٌات السٌاسٌة وبالتالً 

، حٌث أن الدول الحدٌثة تموم على إساس أثر على النسٌج اإلجتماعً
المواطنة والتكافؤ فً الفرص، لكن فً العراق وكركون كنمودج تحول 
اإلستحماق االنتخابً الى اإلستحماق الطائفً بأسم اإلستحماق الوطنً برزت 

على الشباب وأعاق دورهم فً .كل ذلن أثر بذلن نظرٌة المؤامرة الطائفٌة
كل مجاالت الحٌاة فً ولت الذي البد أن ٌكون لشباب دور فعلً فً صنع 

 المرار ودور فً كل مفاصل الحٌاة.
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 ثبنيآ : التىصيبت

 

ثؼذ اإلعزىّبي ِٓ اٌذساعخ ٚوزٌه رٛطً اٌٝ ثؼغ إٌزبئظ اٌزٟ لذ 
رف١ذ اٌجؾش ٔؼّذ اٌٝ رمذ٠ُ عٍّخ ِٓ اٌزٛط١بد اٌزٟ لذ رغٕٟ 

 اٌذساعخ ٚف١ّب ٠ٍٟ أثشص اٌزٛط١بد:ـ

ـ الثذ ِٓ خٍك صمبفخ اٌؾٛاس ٚاإلؽزشاَ اٌّزجبدي ث١ٓ وبفخ 1
 اٌم١ِٛبد ٚاٌّزا٘ت ٚاألد٠بْ ِٓ أعً ثٕبء اٌغالَ فٟ وشوٛن.

ـ رجٕٟ ِشبس٠غ اٌزٟ رمَٛ ثغّغ اٌشجبة ِٓ اٌفئبد ٚاٌّزا٘ت 2
ٚاالد٠بْ اٌّخزٍفٗ وٟ ٠ؼٍّٛا ِؼب ثشٚػ اٌفش٠ك اٌٛاؽذ اٌزٞ ٠غبُ٘ 

 ٘زٖ اٌّشبس٠غ ػٍٝ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ فٟ رشع١خ اعظ اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ.

ـ ئػطبء اٌشجبة اٌذٚس االوجش فٟ طٕغ اٌمشاس اٌغ١بعٟ فٟ ِذ٠ٕخ 3
 وشوٛن, ِضالً 
ئلبِخ ثشٌّبْ شجبثٟ ِظغش ألعً رشغ١ؼُٙ ػٍٝ اٌجٕبء 
اٌذ٠ّٛلشاؽٟ ٚوزٌه رذسث١ُٙ ؽٛي و١ف١خ ئداسح اٌذٌٚخ ثبإلػزّبد 

 ػٍٝ أعظ اٌّٛاؽٕخ.

ـ  ػشٚسح ل١بَ إٌّظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚثبٌزؼبْٚ ِغ اٌؾىِٛخ 4
اٌّؾ١ٍخ فٟ وشوٛن ثّشبس٠غ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٌخٍك فشص اٌؼًّ, 
ألٔٗ ػبدح ِب رىْٛ اٌجطبٌخ أؽذ األعجبة اٌّشغؼخ ٌٍشجبة فٟ 
اإلٔخشاؽ فٟ عّبػبد ٚاٌزٕظ١ّبد اٌّزطشفخ ٚلذ رىْٛ ئس٘بث١خ 

 ا٠ؼبً, ٚٚػغ اٌؼشاق اٌؾبٌٟ خ١ش شب٘ذ ػٍٝ رٌه.

ـ ئػزّبد ثشٔبِظ رط٠ٛشٞ ٌفئبد اٌشجبة اٌغ١ش اٌّزؼٍُ ِٓ خالي 5

ِؾبسثخ أال١ِخ ٌذٜ ٘زٖ اٌفئخ اٌّّٙشخ فٟ اٌّغزّغ ٚثبٌزؼبْٚ ِغ 

 إٌّظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ.

 

 

 اٌّشاعغ:

 

رؼش٠ف  اٌشجبة ؽغت ِب الشرٗ عّؼ١ٗ اٌؼبِٗ ٌالُِ اٌّزؾذٖ -1
ٚاخزد ثٗ عبِؼٗ اٌذٚي اٌؼشث١خ ))ُ٘ اٌفئخ اٌغىب١ٔٗ اٌزٟ رجذء 
أػّبس٘ب ِٓ اٌغٓ اٌخبِغٗ ػشش ألجٍٙب أٚ ثؼذ٘ب ثم١ًٍ ٠ّٚزذ 
اٌٝ فزشٖ اٌٝ اٌفزشٖ اٌض١ِٕٗ رمذس ثؼششٖ عٕٛاد اٞ رٕزٟٙ 

 ثزٌه فٟ اٌغٓ اٌخبِغٗ ٚػشش٠ٓ أٚ الً اٚ اوضش ثم١ًٍ ((. 
دمحم ػضّبْ ٔغبرٟ,اٌّذ٠ٕٗ اٌؾذ٠ضٗ ٚاٌزغبِؼ اٌٛاٌذ٠ٓ,ثؾش -2

 2ؽؼبسٞ ِمبسْ,اٌمب٘شٖ ,داس إٌٙؼٗ اٌؼشث١ٗ,ؽ
 59,ص1974,

رؼشف اٌظشاع ػٍٝ أٔٗ :ـ)ؽبٌٗ ِٓ ػذَ االسر١بػ اٚ اٌؼغؾ -3
إٌفغٟ إٌبرظ ػٓ اٌزؼبسع أٚ ػذَ اٌزٛافك ث١ٓ سغجز١ٓ أٚ 

  ؽبعز١ٓ أٚ اوضش ِٓ اٌشغجبد اٌفشد أٚ ؽبعزٗ(.
4-The Encylopedia American 

International,EDITION,Danbury, 
Connecticut:537:1992Grolier Incorporat 

دوزٛس خ١ًٍ دمحم شّبع ٚص١ٍِٗ,ٔظش٠خ االٔظّخ,داس اٌشٛؤْ   -5
 .561ـ58,ص1989, 1اٌزمبف١ٗ اٌؼبِٗ,ثغذاد,ؽ

ـذوزٛس ػٍٟ اٌٛسدٞ,ٌّؾبد االعزّبػ١خ فٟ ربس٠خ اٌؼشاق   6
, 2اٌؾذ٠ش,اٌّغٍذ اٌضبٟٔ,اٌغضء اٌخبِظ, ِىزجٗ اٌظذس,ؽ

 .411ـ4/5,ص5//2
دوزٛس خؼش ػجبط ػطٛاْ,ِغزمجً ظب٘شٖ اٌؼٕف اٌغ١بعٟ فٟ -7

اٌؼشاق,ِغٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ,ِشوض اٌذساعبد اٌٛؽذٖ 
 .45,ص6//2, 8اٌؼشث١ٗ,ث١شٚد,اٌؼذد
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وباإلختصار سنحاول أن نركز على بعض النماط الهامة المشار الٌها 
 من لبل فئة الشباب إنفسهم حول ثأثٌر الطائفٌه علٌهم...

ـ إن وجود الصراع الطائفً نتٌجه هٌمنة البعض على المراكز 1
صنع المرار وشعور بعض األخر بالتهمٌش واإللصاء ٌؤدي الى 
تموٌة التٌارات المتطرفة، وٌمنح ذلن الجماعات المتطرفة بٌئة مثالٌة 
للتعبئة والعمل. وعادةً ماٌكون الشباب فً ممدمة الفئات التً تنظم 
للجماعات المتطرفه، لذلن البد ِمن أصحاب المرار أن ٌفكروا بشكل 
جدي فً الشباب والبد أن ٌخطوا خطوات عملٌة فً إعطاء الشباب 

 دور حمٌمً فً العملٌة السٌاسٌة وإلتفات الى أبرز مشاكلهم.
ـ شعور األللٌات باألغتراب والنفور أمر ٌستوجب الولوف عنده، 2

النهم ٌعانون من مسالة اإلنتماء ومشاكل كثٌرة مما أجبر الشباب 
بالهجرة الى الخارج البلد وباألخص الشباب المتطلعٌن وأصحاب 

 كفاءات.
ـ البد من إٌجاد صٌغة لتوزٌع الموارد والسلطة بٌن فئات المجتمع 3

والمكونات والتركٌز على الشباب الن توزٌع الموارد على اساس 
الطائفٌة والمذهبٌة والحزبٌة ولٌس على إساس الجغرافً ٌزعزع 
السلم واألمن اإلجتماعً بشكل او بأخر وإن ووجود إسس معٌنة 
لمفاضلة الفئة او حزب معٌن او شخصٌات سٌاسٌة معٌنة فً 
التعٌنات كأبسط مثال فمد الشاب فً كركون الثمة حتى فً نفسه 

 ولٌس فمط بالعملٌة السٌاسٌة.
                                                 

 الخبتمة  

     

 أوأل  :االستنتبجبت  

 

ثؼذ اإلٔزٙبء ِٓ اٌذساعخ رٛطٍٕب اٌٝ ِغّٛػخ ِٓ االعزٕزبعبد 
 اٌشئ١غ١خ ف١ّب ٠ٍٟ أثشص٘ب:

 ـ ٕ٘بن ر١ٙش ؽم١مٟ ٌذٚس اٌشجبة فٟ وشوٛن.1

ـ ال رٛعذ خبطخ ٌّشبسوخ اٌشجبة فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ ٚال رٛعذ خطؾ 2
ٌٍؾى١ِٛخ اٌّؾ١ٍخ ٚاػؾخ رغط١غ اٌزؼبًِ ِغ ِشىالد اٌشجبة ٚال 

 ؽزٝ ِغ ؽّٛؽبرُٙ ٚؽبعبرُٙ.

ـ ال٠ٍّه اٌشجبة فٟ وشوٛن ِٕجشاً  ٌزؼج١ش ػٓ أسائُٙ ِٚشبس٠ؼُٙ 3
 ٚؽبعبرُٙ.

ـ ئْ رمظ١ش ٚاإلّ٘بي ٌفئخ اٌشجبة ثبألخض اٌجٕبد ٘ٛ أوضش ِٓ 4
 ئّ٘بالً ٚرمظ١شاً ِٓ اٌٌٛذ.

ـ ال رّزٍه اٌؾىِٛخ اٌّؾ١ٍخ أ٠خ اعززشار١غ١خ إلعزغالي اٌشجبة ٚؽً 5
أصِبد اٌشجبة ٚال ٠ٛعذ ِشبس٠غ ر١ّٕخ ِغزذاِخ ٠غزط١غ اٌشجبة ِٓ 

 خالٌٗ اٌؼًّ ٌزؾم١ك اؽالُِٙ ٚاِبٌُٙ ٚرطٍؼبرُٙ. 

ـ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚعٛد ٚصاسح اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ فٟ إٌظبَ 6
اٌؾىِٟٛ ث١ذ أٗ ٘زٖ اٌٛصساح الرمَٛ ثّٙبَ فؼبٌخ ٚال ٍِّٛعخ ٚال 

 رؾزؼٓ اٌشجبة اٚاٌزؼبًِ ِغ لذسارُٙ ٚؽبلبرُٙ اٌجٕبءح.

ـ فٟ عإإٌب ػٓ ٚعٛد لبػذح شجبث١خ ٠ّىٓ اٌزؼ٠ًٛ ػ١ٍٙب فٟ رشع١خ 7
أعظ اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ, ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن عٛاة ِطٍك ثٕؼُ, ٌىٓ اٌغبٌج١خ 
لبٌٛا ٔؼُ ٌذ٠ٕب لبػذح ٌٚىٓ عٙٛد اٌشجبة ِجؼضشح ١ٌٚظ ٕ٘بن عٙخ 
ؽى١ِٛخ اٚ غ١ش ؽى١ِٛخ رمَٛ ثٍُ شًّ اٌشجبة ِٓ ِخزٍف 
اإلخزظبطبد ٚئػطبئُٙ ِشبس٠غ ؽغت ؽبلبرُٙ ٚلذسارُٙ ف١ّب 
٠خض ثٕبئُٙ ٌٍغالَ فٟ وشوٛن إلعً اْ ٠ىٛٔٛا ّٔٛدط ٠مزذٜ ثُٙ 

 فٟ وً شٟء.

 



، معا  2003سنوات من التغٌٌر الذي حصل فً العععراق  بعد” 

الععى إنععجععاز عععمععلععٌععة  الععتععحععول  العععععرالععٌععون ٌععتععطععلعععععونٌععزال 

 المشروعة فًالدٌممراطً  وبناء  دولة مدنٌة  تحمك تطلعاتهم 

حٌاة كرٌمة، تحترم التنوع على اساس لاعدة المواطعنعة.وهعنعان 

جملة معن العتعحعدٌعات العتعً تعواجعه هعذا العمعسعععى والعطعمعو  

هعذه العتعحعدٌعات لعد   سبٌل مواجهعةالمشروع للعرالٌٌن، وفً 

الجٌل الجدٌد من الشباب الذٌن كانوا خمٌرة التغٌٌر فعً العععالعم 

تم إنشاء عنصر تععلعٌعمعً معبعتعكعر فعً بعرنعامعج  كعلعنعا . العربً

معثعل  هعذه العتعحعدٌعاتمواطنون  ٌركز على التغلب على معثعل 

 العملٌة الطائفٌة  التً تعد التحدي االساسً التعً ٌعواجعه بعنعاء 

وبذلن سعٌعركعز العبعرنعامعج ععلعى  فً العراق،دولة  المواطنة  

إشران الشباب فً مرالبة والدفاع عن حموق اإلنسعان،وحعمعوق 

األللٌات، وخاصة الحرٌة الدٌنٌة معن أجعل تعععزٌعز العمعواطعنعة 

والعنف فً العراق، فضال عن  التوترات الطائفٌةوتفادي ومنع 

ٌضعمعن السعً إلى تحسٌن اإلطار المعانعونعً العذي ٌعنعبعغعً أن 

بٌن جمٌع الناس بغض النظر عن العدٌعن أو العخعلعفعٌعة  المساواة

العرلٌة.وٌحاول هذا  المنشور ان ٌركعز ععلعى نشعر العتعمعارٌعر 

والدراسات والبحوث والمماالت التً تعنعتعجعهعا الشعبعاب ضعمعن 

البرنامج ،اسهاما من الشباب لتمدٌم الرؤ  والتوصعٌعات اٌعمعانعا 

 “.ببناء مجتمع افضل مبنً على حموق المواطنة دون تمٌز .

Address: Erbil, Kurdistan Region, Iraq   

Tel.:  00964(0)750 031 1454                    

Email:vanda_alarb@yahoo.com 


