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 شكر و تقدير
 
( حتت عنوان "عودة النازحني بطريقة سلمية" RID -أجنز هذا البحث ضمن اطار مشروع )معهد األصالح للتنمية 

األيطالية حتت عنوان " نينوى: جسر للتماسك  (Un Ponte Per) و مبشاركة و ضمن اطار برنامج منظمة 
لذا نتوجه بشكرنا لكافة هذه املنظمات. وكذلك  (. UNDPاألجتماعي والتعايش والسالم"، بدعم من منظمة )

نشكر كل الشخصيات و اجلهات اليت شاركوا يف تزويدنا باملعلومات أو تعاونوا معنا يف مجع املعلومات و قدموا لنا 
التسهيالت. و نشكر أيضا السيد )أكرم مايي( و اآلنسة )تريفة حامد صويف( لكونهم من املتعاونيني الرئيسيني 

   مجع املعلومات و تلخي  و تنقي  املواد املتممعة.للباحث يف
 
 

 صويفد يدانا سع
 

 صالح للتنمية معهد اال
 

 وردستان، عراقكم يل، اقلبيار
 ٦١٠٢مارس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 

 
 آفاق العودة مابني الصراع والسالم:

 دراسة ميدانية حول الصراع والعيش املشرتك بني مكونات نينوى بعد ظهور )داعش(
 

 صويفد يدانا سع
 

 

 
 املستخلص

وننيات  القضايا اخلالفية ذات الطابع اإلثين والديين بنيني مك  العراق واملنطقة، برزت جمموعة من مع ظهور )داعش( يف
، ()زمار :راعات التارخيية بعد أن مت إبعاد )داعش( عن مناطق تابعة حملافظة نينوى مثلاملنطقة، وعادت للحياة الص

سنمار(. لقد صنيارت مسنيةلة العنييش املشنيال والعنيودة      )وكذلك  (سنوني)، و )وانه(، املعروفة ايضًا ب(وانكي)، (ربيعة)
السلمية للنازحني من املسائل الواقعة ضمن األجيندا اليومية. وتهدف هذه الدراسة اىل التوصل لفهنيم لننيوع والسنيباب    

وعنيودة   ام والتعنيايش املشنيال  ر اىل ان الوئني ي يف تلك املناطق. ونتائج الدراسة تؤشمالصراعات، وألساسات التعايش السل
 النازحني بشكل سلمي )ألماكن سكناهم( مسالة حساسة ومعقدة لألسباب التالية: 

 

نينيني تكوننينيت لنينيدى 3نينيني طنينيرًا تسنينييي سنينيكاني كنينيبي يف املنطقنينية.  2نينيني العالقنينية بنينيني ا موعنينيات صنينيارت ياضنينيعة للتسنينييي .  1
( اعنيات )اإلثنينية والدينينية   اجلمأصنيبحت  ، وة األمنينية نيني ظهنيرت بشنيكلا منيا املعضنيل     4. ةضنيحي العقلينية  ذهنية/ موعات ا

 .ني االفتقار اىل اخلدمات األساسية، وغياب فاعلية املؤسسات، وغياب فرصة العمل بشكلا واسع5. ة و مستعدةتةهبم

 
منين هننينيا، فنينيون  نينياوالت التوصنينيل للسنينيالم تواجنينيه حتنينيديًا كنينيبيًا. ولقنينيد توصنينيلت هنينيذه الدراسنينية إىل عنينيدد  منينين التوصنينييات  

ي هلذا التحدي والنشاء أرضية تضمن التعنيايش السنيلمي املشنيال. وألجنيل تنفينيذ التوصنييات ينبسنيي        واملقاحات للتصد
وجود درجة عالية من احل  باملسؤولية. وجيب على كل منين حكومنية العنيراق وحكومنية اإلقلنييم، واملنظمنيات الدولينية        

 وترسيخهما، ومن ضمنها: واملنظمات املدنية، أْن تعمل على مجلة  من الربامج اهلادفة للسالم واملصاحلة 

 
نيني تفعينيل املؤسسنيات    3 ،نيني تعنيويا املتضنيررين و اكمنية املنيذنبني     2 ا العالقنية منيا بنيني اإلقلنييم وبسنيداد،     ني َحْسم القضاي1

اخلالفنيات حنيوم ملكينية األراضنيي      لتسويةة ني تةسي  مؤسس4  اخلدمات األساسية،األمنية واملؤسسات التى تقوم بتةمني
ني زيادة حضنيور املنظمنيات   6 ة التوعية وذلك لتقريب ا موعات فيما بينها واىل بعضها.ني التدريب وأنشط5 والعقارات،

 الدولية.
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 املقدمة
ننينيوى، كنينيذلك تهنينيدف اىل فهنينيم أسنينيباب تهنينيدف هنينيذه الدراسنينية اىل التعنينيرف علنينيى طبيعنينية األزمنينية بنينيني مكوننينيات  افظنينية ني 

هنيذه الدراسنية عنين    ان التعنيايش املشنيال. ونتننيع    راعات، وأييًا تهدف اىل استثمار هذا الفهم يف اجياد سبيلا لضنيم الص
استخدام أي نظرية ُمْسَبَقة وأكادميينية يف التحقنيق منين ظنياهرة الصنيراع وتقنينيات التقلينيل منين النزاعنيات: بنيْل إن  هنيذه            

أى انننيا نرينيد أْن    الدراسة تنطلق يف الفح  والتحليل واالستنتاج من منطلق ومنين وجهنية نظنير سنيكان تلنيك املنطقنية.      
ينينيرى أهنيل نيننيوى والننينياس العنياديون واملسنيؤولون والناشنينيطون حنيالتهم بةنفسنيهم، وكينيني  َتصني  املكوننينيات         نعنيرف، كيني   

عالقاتها فيما بينها، وكي  يرون افاق التعايش، وكنيذلك كيني  ينظنيرون اىل عنيودة الننيازحني ملننياطقهم، واىل اي منيدى        
 ي.مميكن اجناز )هذه العودة( باألسلوب السل

 
إجنيراء هنيذه الدراسنية علنيى تلنيك املننياطق النييت مت حتريرهنيا منين سنيلطة منيا يسنيمى بالدولنية              من الناحينية امليدانينية، مت   

اإلسالمية يف العراق والشنيام )داعنيش(. ولقنيد اسنيتندت هنيذه الدراسنية يف حتليالتهنيا واسنيتنتاجاتها علنيى املعلومنيات النييت            
 يفء منينين املعلومنينيات جنينيز ، كنينيذلك، مت احلصنينيوم علنينيى(سنينينوني)، و (ربيعنينية)، و (واننينيه)، و (ُزم نينيار)تنينيوفرت وعمعنينيت منينين 

هنال حينيث إن عنيددًا كنيبيًا منين      .(مع وجود عقبات أمنية أمام كش  بعا املعلومات) و "شاريا" "ماوهرك"خميمات 
سكان تلك املناطق مازام يعيش يف تلك املخيمات يف اقليم كوردستان وما زالوا عاجزين عن العنيودة ألمنياكنهم اخلاصنية    

ستعانة بطرق عديدة جلمع البيانات، منها اجراء املقابالت مع شخصيات منين تلنيك   بهم ألسباب متنوعة. ولقد نت اال
( 30)املناطق، ومسؤوليها، وناشطيها )انظنير قائمنية اءنياء الشخصنييات النييت جنيرت معهنيم املقنيابالت النييت بلني  عنيددها            

اعنية الاكينيز   )أي مج (. وقد مت أيضًا اجراء مخ  مقابالت مع جمموعة الفوكاس كروب1مقابلًة كما يف امللحق رقم )
( على أساس املنطقة، و علنيى أسنياس ا موعنية، منيع توزينيع اسنيتمارات اسنيتبيان )وبلني  عنيدد هنيذه االسنيتمارات            للمقارنة
ت (، كما نت أيضا االستفادة من الوثنيائق واملعلومنيا  2مائتني وسبع عشرة استمارة، كما يف امللحق رقم ) 212مبمموع 

عنى أوض ، لقد استخدمنا كافة البياننيات النييت رأيناهنيا وءعناهنيا وتنيوافرت لننيا فنيى        املتداولة واملتوافرة حتت اليد؛ مب
(، هننيال  3املعلومنيات املتنيوافرة )ويف امللحنيق رقنيم )    ة عن هذه البياننيات و  سيتم إظهار حتليل النتائج املتستقااملنطقة. و

 يالصة تعطي فكرة عن املادة اخلام اليت جاءت منها املعلومات(.
 

اليت أردنا أْن نصل اىل فهم خبصوصها، فهي تتةل  من نوع الصراع وأسنيبابه، و كيفينية معاجلتهنيا، أو كيفينية      سائلأما امل
التعامل معها، من وجهة نظر املكونات نفسها، وما هو دور الالعبني يف تطبيع الوضع وعملية صنيناعة السنيالم، وأيضنيًا    

ن الواض  ان اجنيراء هنيذه الدراسنية حنيوم هنيذه القضنيايا       وم توفي ضمانة لعودة النازحني بشكل سلمي  والتعايش معًا.
والتساؤالت ويف هذا الوضع األمين اخلطي والالمستقر، أمُر صعب بل هو حتّد هائنيل ألن  تلنيك املننياطق مازالنيت قواطنيع      
للعمليات القتالية، مع انها حتررت من قبضة )داعش(. وبرغم كنيل هنيذه اخلطنيورة، كاننيت احملاولنية جنيادًة حقيقينية يف        

(. وتكمنين أهمينية هنيذه    2116ع البيانات واملعلومنيات الالزمنية وينيالم فنياة قصنيية يف الشنيهرين األولنيني منين عنيام )         مج
، عنين طرينيق طنيرح    ات نيننيوى، بنيل نضنيي اىل منياهو أبعنيد     الدراسة إنها أكثر من  اولة لفهم حالة الصراع بنيني مكونني  

ينية، وضنيمان عنيودة الننيازحني بشنيكل سنيلمي اىل       جمموعة من التوصنييات واملقاحنيات لعنيالج القضنيايا اإلشنيكالية واخلالف     
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أماكنهم هنال عدد من التوصيات اليت ميكنين ان تصنيب  اساسنيًا لمَعمنيل ُيطنية وسياسنية مسنيتقباًل للمهنيات ذات العالقنية،          
وكنيذلك ميكنين ان تصنيي نتنيائج هنيذه       االت الدولينية. ، منظمات ا تمع املدني، و الِوكني املؤسسات احمللية و الوطنية مثاًل:

أداًة ومصدرًا حتت َيد اولئك النيذين يرغبنيون يف صنينع السنيالم يف املنطقنية. وأينييًا، ميكنين ان يكنيون فهنيم ننيوع           الدراسة 
الصراعات وآفاق حلوهلا يف بعا مناطق نينوى، فرصًة وأماًل لقرآءة  شامملة حوم مسةلَة النزاعات وعالجهنيا يف العنيراق   

 واإلقليم.
 

 
 اخللفية والسياق

افظة نينوى اءًا ذكرته كافَة وسنيائل اإلعنيالم يف العنياذ، وذلنيك ألنهنيا وبشنيكل مفنياجي        ( صارت  2114يف حزيران )
وبهذا الشنيكل،   (.مواقعها واسلحتها لمقوات )الدولة اإلسالمية ، وقد تركت القوات العراقية(داعش)وقعت حتت سيطرَة 

هنيا، وتبعنيث رسنيالَة الرعنيب اىل     فرصة ذهبية لتلنيك القنيوة السريبنية أن ننيارس وتطبنيق اينيديولوجيتها اخلاصنية ب        أتاحت
( والسنيبب هنيو إن يف   عنيش داأرضنييًة ُمناسمنيبًة لتطبينيق سياسنية )    املناطق القريبة منها واىل العاذ مجيعنيًا، ألن يف نيننيوى   

نينوى مكونات دينية واثنية متنوعة تعيش َمعًا، وان داعش نفسنيه قنيام علنيى عنيدد ممنين األساسنيات الدينينية املتشنيددة         
اأُلينينيرى. هلنينيذا، شنينياهدنا تلنينيك القنينيوة تلمنينية اىل اكثنينير ردود األفعنينيام عنفنينيًا ضنينيد ا موعنينيات اإلثنينينية  النينييت ُتننينياهما األدينينيان 

والدينية اأُليرى اليت ختتل  عن اإلسالم السين املذهب. وباألي  فونهم قد جربوا اكثر الوسائل دمويًة ضد الكنيورد  
وحبكنيم   لاكمنيان، والشنييعة الكنيورد، أي الشنيبك((.    اليزيديني واملسيحيني، واملسلمني الشيعة ))الشيعة العرب، والشنييعة ا 

يف املنطقة يضي  ُبْعدًا إثنيًا و قومينيًا اىل   (داعش)فون ظهور )داعش( ميثلون العرب ذوي املذهب السين، كون اغلبيَة 
 والواض  من قبل جميء داعنيش اىل املنطقنية، اننيه اصنيالً     األزمات وجمموعَة اخلالفات القدمية، ويعيد احياء الصراعات.

وبعنيد   (، جمموعة من الصراعات اإلثنية والدينينية والسياسنيية وغيهنيا.   1221كانت توجد منذ تةسي  العراق سنة )
(، كانت هنالك يف األجواء أزمات من هذا النوع، وكاننيت تظهنير حبسنيب    1225أن مت احلاق والية املوصل بالعراق سنة )

ث يف السنيتينيات والسنيبعينيات منين    لى سنيبيل املثنيام نظنيام البعني    ع السياسات اليت اتبعتها احلكومات املتعاقبة يف العراق.
 القرن العشرين، اتبع سياسَة التعريب بشكل واسع جدًا، وهلذا السبب تعمقت جذور الصراعات اإلثنية يف املنطقة.

 
َمسنيؤولي  (، كانت املوصل تبدو كةنها َقلعَة البعثيني ألن جنيزءًا كنيبيًا ممنين    2113قبل سقوط نظام صدام ُحَسني عام )

ننياء همنيوم أمريكنيا ضنيد     ًا َنمال صدام اىل تلك املديننية اث لقد جل النظام البعثي العسكريني واألمنيني، من أهالي املوصل.
ث وة العالقنية الوثيقنية بنيني نظنيام البعني     العراق. والحقًا َلقَي جنال صدام مصرعهما يف تلنيك املديننية. وهنيذا ينيدم علنيى قني      

ث تقوم على اسنياس  بنية القومينية العربينية، كمنيا إَن      وم إن آيدولوجيا حزب البع. واملعلواملوصل. وهو اثباٌت على ذلك
املنيذه  وهنيو املتوقنيع منين نظنيام      على األسنياس اإلثنيين و   ا، اتبع نظام البعث سياسة التمييز. لمذشكاَل سنيَااختذ العراق 

ن بعنيد انهينيار نظنيام البعنيث،     ولكني  ث، ومامت تطبيقة يف نيننيوى مت تطبيقنيه ايضنيًا يف احملافظنيات العراقينية األينيرى.      البع
ث السابق، ولقد كان هذا َردَة فعلا ضنيد التميينيز   د العرب السنة وُمناصري نظام البعض شاهدنا إنتهاج سياسَة التمييز

 الذي كان جيرى يف املاضي ضد اجلماعات اإلثنية والدينية املتنوعة األيرى.

 
ُحَمنيًة وذريعنيًة   ث املخلنيوع، قنيد صنيار    ي  مؤازري حزب البعني الُسنة، وباأل ان تهميش مكون كبي يف املنطقة، أي العرب

بشنيكلا جينيد و    )داعنيش( ويبنيدو إن هنيذه احلالنية إسنيتفاد منهنيا       ألجل استساللهم يف استعادة السلطة.للبحث عن أي يطة 
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 صنيار عتهم، ولذلك لي  عمبيًا إن أغلبية من ُأجِرَيت امُلقابالت معهم يؤينيدون النيرأي القائنيل ان معظنيم ان    ا ملنفروجت هل
  .)داعش(لواء حزب البحث املخلوع التحقوا حتت 

ت موجة النزوح بوعاه األمنياكن األينيرى يف   أعلى املوصل، امسك مبحافظة نينوى ايضًا، ثم بد )داعش(بعد ان سيطر 
القوات الكوردية لنيبعا األمنياكن منين     حتريربعد و العراق، لكن معظم النازحني اعهوا حنو مناطق اقليم كوردستان، 

هنيذه املنيرة ظهنيرت    ، يف مشنيام غنيرب املوصنيل،    (سنينوني )، (واننيه )، (ربيعنية )، (زمنيار )رى ق ُمدن و ومنها: َة )داعش(قبض
زوح معظم املواطنني العرب السنة من هنيذه األمنياكن اىل املوصنيل علنيى     زوح جديدة وخمتلفة ومعاكسة، وهي نموجُة ن

 وجه اخلصوص.

 
اليومينينية،  عمنينياماألجنينيدوم مسنينيةلةح حساسنينية وهنينيي يف  ية للننينيازحني واألن فنينيون مسنينيةلة التعنينيايش امُلشنينيال والعنينيودة السنينيلم  

درجييًا، وهنالك حديث يدور اآلن عنين قنيرب اسنيتعادة مديننيَة     ت )داعش(ويصوصًا يف وقت  تؤيذ فيه املناطق من يد 
وينبسي اجياد عمليَة مصاحلة سياسية واجتماعية وتربوية واسنيعة لتضنيميد جراحنيات تلنيك      .)داعش(املوصل من َيد 

وضمان التعايش السلمي. َوُهنا، منين الضنيروري أن يكنيون لنيدى الالعنيبني الرئيسنييني       طقة وملنع حدوث اعمام الثةر، املن
احملليني والدوليني شعور عاما باملسؤلية، وينبسي أن يكون هذا الشعور واضعًا لكي ُيساهم يف صنع السالم، ولكنين ألجنيل   

، جينيب أن نفهنيم وضنيع األزمنيات وأن نعلنيم منين منظنيور مكوننيات         أن ننظر بشكل موضوعي و واقعي اىل مسةلَة املصاحلة
 املنطقة أي نوع من املصاحلة ميكن َلُه أن يكون ُمتاحًا.

 

 
 مكونات نينوى، موزايك معقد

، يبل  مليونني ونصني   )داعش(نينوى واحدة من  افظات العراق الواسعة، كان عدد سكانها قبل احتالهلا من طرف 
مكوننينيات اثنينينية ودينينينية متنوعنينية، وتوصنيني  احياننينيًا بةنهنينيا عنينيراُق ُمَصنينيَسر. ألن فيهنينيا كافنينيَة   ملينينيون انسنينيان. تعنينييش فيهنينيا 

وآشنينيوريون، الاكمنينيان، الشنينيَبك، املسنينيلمون، اليزينينيديون،   قينينية: العنينيرب، الكنينيورد، الكلد التكويننينيات اإلثنينينية والدينينينية العرا 
ضها البعا بشكلا معقد ومتدايل، مثاًل: وتتقاطع اهلويات اإلثنية والدينية مع بع املسيحيون، الكاكيون، واملندائيون.

سنيين، مسنييحى    تركمنياني ركمنياني شنييعي،   ين، كنيوردي يزينيدى، كنيوردى كاكنيائى، ت    عربي سين، عربي شيعي، كنيوردي سني  
عوبًة حينمنيا تنيديل اهلوينية القبائلينية يف شنينايا      يصي فهنيم تعقينيدات اهَلوينية أكثنير صني      أحيانًا، كلدانى، مسيحى آشوري.

لقبائل واإلرتباط العشنيائري منيازام قوينيًا مسنييطرًا حتنيى األن، علنيى سنيبيل املثنيام إن فهنيم هوينيَة           اإلنتماء. أَلن عالقات ا
قنيوم ينظنير معظمهنيم اىل أنفسنيهم بصنيفة انهنيم منين        إْذ ممن حيث الدين، إنهم شيعة، و كالشبك أمر صعب ولي  سهاًل، 

ان، وهنال جزُء آير يرى نفسنيه  األمة الكوردية، ويف الوقت نفسه يوجد بني الشبك جزء يرى نفسه من ضمن الاكم
 ى(، وُهني ، جرجنيرى ىكركنير انهم من العرب، ويف ُزمار، اذا َجَرت اإلشارة اىل الكورد، فنيون اللفنيا النيذي يشنيي إلنييهم هنيو )      

)العرب( حني اإلشارة اىل القومية العربية، فنيون  )ربيعة(، وبدم أن يتم استعمام لفا وكذلك يف  قبيلُة كورديةح كبية.
و تبنيادم  ل دايك نيننيوى يتمثنيل يف تني   يني م هو )ُشم ر(، وهنيم قبيلنيةح عربينيةح. هنالنيك تعقينيٌد أينير يف موزاي      اللفا املتداو

، مثاًل نرى الكوردى الُسين والكوردي اليزيدي والكوردي الشبكي يرتدون املالب  التقليدينية العربينية،   يةثقافالرموز ال
ويزَداد هذا املوزاينيك تعقينيدًا    هم يتكلمون باللسة الكوردية.يف تلك املنطقة يرتدى الناس األزياء التقليدية العربية لكن

 أضافيًا حني يةتي فوق هذا كله هويَة اإلنتماء السياسي، وسيةتي احلديث على هذا اجلانب الحقًا.
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باإليتالف. ُيشكل العنيرب األغلبينية املنظنيورة داينيل      لقد توزعت مكونات نينوى على األقضية والنواحي بشكلا يتميز
أما الكورد فهم األغلبية مشام مديننية املوصنيل ومشنيام  افظنية      .املوصل وما حوهلا ويف جنوبي  افظة نينوىمدينة 

كمنيان تسنيكن يف قضنياء تلعفنير.     هل املوصل. وكذلك فنيون أغلبينية الا  افة السكانية املسيحية فموقعها يف سثنينوى. أما الك
الشنيك، تتواجنيد   وبمللحوظة تاكز يف سنمار وأطرافها. افتهم اثيت نهر دجلة لكن كفون فموجودون على ضيأما اليزيد

دايل مدينة املوصل كافة املكونات بنسب متفاوتة. أما توزيع املكونات يف املناطق اليت مت حتريرهنيا النييت جنيرت فيهنيا     
ب، : بهنيا عنير  (ربيعنية ) : بها كورد، وبها عرب.(زمار) ها عرب.توجد فيها كورد، و توجد في(: وانه) هذه الدراسة فهي: 

 يون، وبها عرب.(: بها كورد يزيدسنونى) وبها كورد.
 

 
 نوع الصراعات وأطرافها

لو الحظنا التوزيع الدميوغرايف، اإلثين/ الديين/ الَقَبلي للمكونات يف نينوى، سنتوصل بسهولة اىل نوع الصراعات، ألن 
 شاحناتاملت أية أزمة أو صراع مبعزم عن وليس اليت أْسَلفنا فيها احلديث. نزاعات تقع على أساس تلك اهلوياتأغلب ال
عنى آير، أن  كافة أالزمات اليت يعانى منها أهالي املناطق تلك هي جزء من أزمنية أكنيرب وصنيراعا أضنيخم     ة، أو مبالسياسي

وهذا هو الصراع السياسى بني الكورد واألطراف العربية اليت أحيانًا نثلنيها احلكومنية املركزينية وأحياننيًا أينيرى ميثلنيها       
تتشنيكل اطنيراف الننيزاع منين الكنيورد السنينة/ الكنيورد        و احياننيَا اينيرى العنيرب الشنييعة. اي بعبنيارة اينيرى،        لعرب الُسنين ة ا

املشنياكل غائبنية بنيني الكنيورد     / العرب الشيعة، من جهة أيرى. لي  معننيى هنيذا إن    اليزيديني من جهة، والعرب السنة
عرب الشيعة والعرب السنة، لكنين املعننيى هنيو ان اخلالفنيات كاننيت      ني والكورد االسالم، أو ان املشاكل غائبة بني الاليزيدي

موجودة يف السياق اخلاليف بني الكورد والعرب، ويف كنيل عصنيرا خمتلني  حتنيت سنيلطة اولئنيك الالعنيبني النيذين ميسنيكون          
نطقنية  ويف أدناه، يالصة عن أهم املوضنيوعات اخلالفينية، ونربزهنيا هننيا ألن  سنيكان تلنيك امل       .بزمام امور اللعبة السياسية

يتداولون احلديث بشةنها. ويبدو ان  هذا النوع من األزمات واخلالفنيات موجنيودة عمومنيًا يف  افظنية نيننيوى ويف سنيائر       
أحناء العراق لكن ظهورها يربز بنسب متفاوتة يف كل منطقة. على سبيل املثام، الصنيراع النيديين يف سنينمار ومناطقهنيا     

وقوي. وهذا واض  نامًا، يعود بسنيببه اىل حضنيور دياننيات متنوعنية يف      ويف سنوني ويف سهل نينوى، بارٌز بشكل شديد 
 تلك األماكن.

 
وينبسي ان نتذكر ان  هذه الصراعات يف معظم أالحيان تتقاطع مع بعضنيها وتتنيدايل فيمنيا بينهنيا وختنيتلا. لنيذا، فنيون        

 ل هلا:ذلك تزداد العقبات أمام إجياد احلمالم  هذه األزمات معقدة وب

 
يف املنطقة. ان انتماء االنسان اىل القومية الكوردينية أو القومينية العربينية أو     ى أساس إثين جذوٌر تارخييةراع عللصني ا1

سواهما هو أمٌر يارج عن إرادة الفرد، وهذا االنتماء هو الذي حيدد مصي الفرد ونوع حياته اليت ستصنيطب  بصنيبسة   
 .قنيد يكنيون مربوطنيًا فقنيا بهوينية الفنيرد يف حنيادث  منيا         رة والضنيرر اناة يف اخلساانتمائه القومي. ان  الفوز بالرب  أو املع

تمنيائهم للهوينية العربينية،    ايا بسبب انتمائهم للهوية الكوردية، أو أيضًا بسبب انال كثٌي من الناس الذين صاروا ضحهن
ًا. بيتني رب سنيوى مخسنيني   ، َفَلْم َيَتَبق  من العوانهايا هلذا السبب. لقد كادت املوصل ختلو من الكورد. أما يف ا ضحفصارو

 وهذه ليست سوى أمثلة.
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ني الدين اساُس آير للصراعات ويتشابه كثيًا مع اخلالفات العرقينية ويتحنيد معهنيا ولكنين بسنيبب كنيون أغلبينية الكنيورد         2
وأغلبية العرب هنال يف تلك املنطقة من املذهب الُسنِّي، يقل دور الدين كموضوعا لألزمات بينينهم. ويف الوقنيت نفسنيه،    

طهاد نطقة للداللنية علنيى الوقنيوع حتنيت االضني     يف تلك املواحملسوسة ة ياليزيديني واملسيحيني مثاالن من األمثلة احل فون 
 املنيذهب النيذي أبنيدى    السنيين ح هنيذا السنيؤام نفسنيه: ملنياذا إمتننيع )داعنيش(       وهننيا يطنير   ننية خمتلفنية.  ابسبب االنتماء اىل دي

 تفسييف نظري،  ذه الوحشية ذاتها إزاء املسيحيني يف املوصل؟الوحشيَة إزاَء اليزيديني يف سنمار وسنوني، عن إبداء ه
املسنييحيني حسنيب االسنيالم هنيم منين أهنيل الكتنيب السنيماوية ولكنين           كنيون  َا اذا رجعننيا املسنياَلة اىل  قاصنير تكون هذه املسةلة 

إحصنياؤهم   اليزيديني ليسوا من أهل الكتب السماوية. ألي  السبب يعود اىل ان اليزيديني من الناحية االثنينية جينيري  
مثل الكورد، وإن  العرب السنة من الناحية السياسية يف يالف  وصراع ضد الكنيورد مننيذ تنيةريطا طوينيل؟ هنيذا املوضنيوع       

 حباجة  إىل املزيد من التعمق واملزيد من الدراسات.

 
ملواضنيع واملناسنيبات   ني من الواض  ان العالقات الَقَبلي ة مازالت مسيطرة بشكلا كبي يف تلك املنطقنية. ويف العدينيد منين ا   3

يتم تصسي اهلوية االثنية واهلوية الدينية وجيري تضخم حمم اهلوية القبائلية. ففنيي زمنيار ويف ربيعنية، بنيداًل منين أْن      
حتى تلك ا موعات النييت تةسسنيت   ، (مشري)أو  (جرجرى)يوص  شخٌ  ما بةنه كوردي أو إنه عربي، يقام عنه إنه 

وات ونزاعنيات  اهننيال عنيد   .يزينيديون والشنيبك، فنيةن هم ُيْنَظنير إلنييهم بصنيفتهم قبائنيل       يتهم على بنية  دينية، مثاًل: الهو
، ازدادت )داعنيش( لكن بعد وصوم  عديدة بني سكان املنطقة بسبب قضايا ملكية األرض وقضايا ذات طابع إجتماعي.

( التحقنيت  واننيه )هذه القضايا والنزاعنيات وعنيادت للحينياة واصنيطبست بصنيبسة  إثنينية وسياسنيية فعلنيى سنيبيل املثنيام، يف           
، ألنهم كانوا سابقًا يف ننيزاعا منيع قبائنيل الكنيورد حنيوم ملكينية األراضنيي اذ إن  قسنيمًا منينهم          داعش(ال) القبائل العربية ب

 ومناطق غيها. (زمار)كانوا يسكنون يف أراضا ميلكها َمالَّكون من القبائل الكوردية. كما إن  هنالك حاالت مشابهة يف 

  
لكيتها يف تلك املنطقة مرتبطة بشكل وثيق مع النزاعات اإلثنية والقبائلية وقْد أسنيلفنا االشنيارة   ني قضايا األراضي وم4

 َظَهَر نوعان اثنان من قضايا ملكية األرض: )داعش(اىل ذلك. لكن بعد وصوم 

 
ني أ ني كان هنال ضرر قديم قد وقع سابقًا يف إطنيار عملينية التعرينيب، حينيث كاننيت األراضنيي قنيد صنيودرت منين املنيواطن           

الذين ليسوا من القومية العربية ومت إعطاؤها للمواطنني من القومية العربية، وآالن صارت األراضي بيد الكنيورد ألن   
 اولئك العرب تركوا املنطقة.

 
، فنيون  العنيرب النينيذين تركنيوا قنيراهم لكنينيونهم منين املسنينياندين      للوجنينيود  )داعنيش( انا منين العالقنينية منيع   ننينيوٌع ثني  َظَهنيرت ب ني   

ا قراهم حتت الضسا، صارت أراضيهم حاليًا حتت سيطرة الكورد، إن اخلالفات النامجة عن ملكينية  أو تركو )داعش(م
األراضي ظاهرة عامة ومشولية يف املنطقة، وعلى املستوى السياسي ارتبطت هذه اخلالفات مع قضنيية األرض واحلنيدود   

لكوردينية النييت رحلنيت عنين املننياطق النييت       بني الكورد والعرب. عمومنيا، صنيارت األراضنيي والعقنيارات النييت نلكهنيا األسنير ا       
ات اليت ميلكها العرب النيذين  ، حتت تصرف العرب. والعك  صحي  أيضًا، أي ان األراضي والعقار)داعش(يسيطَر عليها 

 ا األماكن اليت تقع يف منطقة سيطرة الكورد، صارت يف يد الكورد وحتت تصرفهم.غادرو
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هم ثنينية، ألنهنيا مكنيان عمنيع الننياس والتقنيائ      هلا أهميتهنيا يف العالقنيات اال   عمل()سوق ال تسويقو ال ةيتمارعامالت الني امل5
عيشة الناس وتنيةمني احتياجنياتهم. يف زمنين البعنيث، كنيان منين الصنيعب علنيى املنيواطنني النيذين           مصدر ملباإلضافة اىل إنها 

قطنياع اخلنياص، كاننيت    وحتنيى يف ال  ليسوا من العرب، وباألي  كان صعبًا على الكنيورد أْن ينيتم تنيوظيفهم يف املؤسسنيات.    
، ثنيم بعنيد طنيردهم،    )داعنيش( توضع أمامهم العراقيل. ومازام وجود الكورد يف هذه املؤسسات أمرًا نادرًا. وبعنيد جمنييء   

َرَحَل الكثيون من املوظفني العرب عن هذه املناطق. ويف  ل هنيؤالء املنيوظفني جنياء متطوعنيون كنيورد متربعنيون بنيال        
النييت ختضنيع    ثنية وسنيبعون عنيرب، رحلنيوا اىل املوصنيل،     نال مائة مدرس. منهم ثالكان ه (وانه)مقابل مللء الفراغ ففي 

كوردينيًا متطوعنيًا متربعنيًا يف  نيل أولئنيك النيراحلني، وتوجنيد هنيذه          مدرسنياَ حاليًا. آالن، يوجد سبعون  )داعش(لسلطة 
راقينية بتوظيني    ومنيؤيرًا قامنيت احلكومنية الع    احلالة نفسها ولكن بنسب  تزيد أو تنينق ، يف أكثرينية املننياطق األينيرى.    

عنين السنيلطة    (زمنيار )كنيذلك يتحنيدث عنيرب     الكادر العربي بشنيكلا أكثنير ويتحنيدث الكنيورد حالينيًا عنين التميينيز ضنيد هم.        
الكوردية وإنها ننعهم من فت   التهم التمارية ويف الوقت ذاته يتمكن الكنيورد هننيال منين فنيت   التهنيم التمارينية       

ي يتعمق شيئًا فشيئًا، إذ إنه مننيذ عنيام كامنيل، غنياب تنفينيذ املشنياريع       بشكل سهل وطبيعي. ان الصراع ذا الطابع التمار
اخلدمي ة وافتقرت املؤسسات اىل امليزانية الضرورية وغابنيت التخصيصنيات املالينية، لنيذلك انقطعنيت حركنية السنيوق، ولنيو         

 توفرت أية فرصة للعمل فونها يتم َمْلؤها وإشساهلا عن طريق العالقات االثنية.

 
منتشنيرة بشنيكلا واسنيع هننيال، فةغلبينية      يف أزمات تلك املنطقة، آلن النزوح ظاهرة  موضوٌع حساس ني مسةلة النازحني6

ا حتنيت  ردستان، وأغلبية العنيرب النيذين صنيارو   نزحوا اىل إقليم كو )داعش(الكورد الذين صارت مناطقهم حتت سيطرة 
ا يسنيكنون يف  عنيرب النيذين صنيارو   اىل وجنيود عنيدد منين ال   سيطرة السنيلطة الكوردينية نزحنيوا إىل املوصنيل، وهنيذا باإلضنيافة       

خميمات يف اإلقليم، وحبسب املعلومات املتوفرة مبدئيًا فون هؤالء العرب حالينيًا النيذين يسنيكنون يف املخيمنيات يف اإلقلنييم      
النيذين يسنيكنون    (واننيه )عاجزون عن العودة اىل مناطقهم التى ختضع آالن للسلطة الكوردية. ويتحدث عنيرب منطقنية   

نال معوقات ننع رجوعهم ملناطقهم اليت صارت حتت سنييطرة الكنيورد. هننيال بعنيا العنيرب      ان ه (ماوةكر)يف خميم 
بنيني حنيدود سنيوريا والعنيراق، كمنيا       صنيورون   )زمار(. أنهممن أهالي تلك املنطقة وحسبما جاءت املعلومات من عرب 

ديون، يعمنيزون  يني هنال جزء آينير منين الننيازحني، وبنياألي  اليز     .انهم ممنوع عليهم ا ىء اىل طريق حدود اإلقليم
عن الرجوع ملناطقهم بسبب الوضع األمين، واالفتقار اىل اخلدمات، ويراب قراهم ونواحيهم وقصباتهم، وهكنيذا ننيرى   
هنا ان  مسةلة رجوع النازحني ذات بعد اجتماعي واقتصادي وسياسي، ولذلك توجد حاجة ملحة إلرادة قوينية لصنينع   

 يف هذا الشةن.  لسالم وباالضافة لذلك، ينبسي ان يتوفر برنامج وتديُل دوليا
 

 
 التغيري السكاني

على امتداد التاريط، شهدت هذه املنطقة ُجملًة من التسييات السكانية )الدميوغرافية( الكبية، وسنال احلديث عنين  
فهذه الكيفية هلنيا   ة حدوث ظاهرة التحوم السكاني.كيفية جمىء املكونات اىل املنطقة، لكننا سنحاوم فقا إبراز كيفي

تةثيها على العالقات السائدة بني ا موعات اإلثنية والدينية. وسنال احلديث عنين اهلمنيرات الطبيعينية إىل املنطقنية     
حلنيد آالن بسنيبب احلنيروب أو بسنيبب سياسنيات      النص  الثاني من القرن العشرين  بل سنتحدث عن تلك اليت حصلت يف

أى عام بنيدء ممارسنية سياسنية التعرينيب.      1261ت املتعاقبة. يتحدث الكورد عن انهم كانوا األغلبية حتى عام احلكوما
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كانت نتيمة التعريب هي إنقاص نسبة الكورد وزيادة نسبة املكون العربي بشنيكلا ملحنيوظ، ولقنيد اسنيتمر هنيذا اإلعنياه       
  أالماكن اىل مثانني باملائة.، وقد وصلت نسبة العرب يف بعا 2113حتى انهيار نظام البعث عام 

 

( متقاربنية وبشنيكل عنيام    واننيه ويف ) (زمنيار )نظام البعث، إنقلبت اإلعاهات فصارت نسبة الكورد والعنيرب يف   بعد انهيار
علنيى املنطقنية ثنيم بعنيد أْن قامنيت القنيوى الكوردينية بتحرينير          )داعش(إزداد عدد الكورد يف املناطق كافة، وبعد سيطرة 

 (واننية )يف يوجنيد   لعرب تتناق  بشكل ملحوظ. فلقد ايتفنيى العنيرب منين سنينونى / سنينمار، و     املنطقة، صارت نسبة ا
لكنينهم   (ربيعنية )كمنيا تناقصنيت نسنيبة العنيرب يف      ،% منين العنيرب  25  حوالييوجد يف )زمار(   و من العرب، %11فقا 

 مازالوا هم األغلبية هنال، وكان األمر كذلك منذ األساس. 

 
منيوم علنيى األقلينيات، فضنياًل عنين يلنيق       كننيوع منين اهل   و تفسنير   السياسنيية  عادالتتحويل املب سكانيتسيي الالهذا اويقوم 

تظهنير منيع كافنية اننيواع املشنيك ت      ان قضنيية التننيازع علنيى ملكينية األرض ُنيوذُج       اخلصومات وسوء آلفهم بني املكونات.
من النزاعنينيات يف ، تبقنينيى قضنينيية ملكينينية األرض موضنينيوعًا حيمنينيل أهمينينيًة ياصنينية ضنيني)داعنينيش(واآلن وبعنينيد زوام  اآلينينيرى.

املنطقة. ويسيطر الكورد اآلن على تلك األراضي اليت كانت قد جرى منحها للعرب يف إطار عمليات التعريب يف العهود 
 صارت اآلن حتت سيطرة األطراف الكوردية. )داعش(املاضية. كما ان األراضي اليت ميلكها العرب الذين التحقوا ب

 

 
 تأريخ التعريب: الذاكرة اجلمعية

ارتباط مباشر حبزب البعث، لكنه استثمر اسنيتثمارًا كنيبيًا فيمنيا بنيني اولئنيك النيذين يف املاضنيي كنيانوا          )داعش(لي  لل
إْذ ان  .تنازعنية اجلماعنيات امل  عننيد ، علنيى األقنيل   بنيني األثنينني  لقد ظهر نوُع من العالقة التكافلينية   يؤيدون حزب البعث.

بالطريقة ذاتها بتمثيل مصاحل العنيرب السنينة حتنيى     )داعش(وم حزب البعث كان ميثل مصاحل العرب السنة، مثلما يق
 ولو كان معه مؤازرون أجانب.

 
كان الكورد يةملون يف مس  آثار ألضرار اليت أحلقها بهنيم حنيزب البعنيث، ومنيازام هنيذا املطلنيب حاصنيرًا اآلن عنين طرينيق          

منيرتبا منيع الصنيراع القنيديم بنيني      ، بشنيكلا أو بنيرير،   )داعنيش( الكورد منيع   صراع. إن  )داعش(القضية اليت تولدت عن 
لتعرينيب النيذي   ، أْن خيلصوا ويزحيوا آثار ا)داعش(الكورد والعرب البعثيني، وهكذا فون الكورد يةملون عن طريق أزمة 

ه األنظمة على املنطقة منذ قرنا، وكذلك يةمل الكورد انهم سيسنيتطيعون اجينياد احللنيوم للخنيالف علنيى املننياطق       مارست
يف الدستور العراقي، وهنيي سنيابقًا كنيان املفنيروض التوصنيل هلنيا بنيالطرق القانونينية          141ًا اىل املادة املتنازع عليها استناد

مت تعرينيب هنيذه    ))لقنيد  ومبوجب املفاوضنيات، لكنهنيا أيفقنيت يف التوصنيل للحنيل. وأدىل مسنيؤوُم كنيردٌي بهنيذا التصنيري :         
اؤوا بنيالعرب، أسنيكنوهم علنيى األرض    املنطقة يف زمن البعث واحلكومات العراقية. جرى التعريب بةشنيكام متنوعنية. جني   

زامنيًا  ء عشرات ا معات السكنية لتكنيون ح ، قاموا ببناقاموا بتعيني املوظفني العرب هناالكوردية واألمالل الكوردية، 
أمنيًا على حدود املدن الكوردية وفيما حوهلا. بْل إن  إقامة سد املوصل كان ضمن اطار عملية التعرينيب، ألن  احلكومنية   

وكنيان العنيرب النيذين    (( زية أرادت أْن تعزم املناطق الكوردية يف غرب دجلة عن املناطق الكوردية يف شنيرق دجلنية.  املرك
راضيهم كومتينياز  وأ، وكانوا ينالون أمالل الكورد (اصدقاء صداًمعملية التعريب يطلق عليهم لفا ) جاؤوا ضمن إطار

 نة يف أي وظيفة.هلم. واذا ذ يكن الكوردي معهم، فونهم ميتنعون عن تعيي
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كان يوجد أيضًا اسلوب إضايف يف التعريب، وهو تسميل )غي العرب( بصفة )العرب( يف الوثائق الرءية. وإذا اعنياض  

كانت القراءة باللسة الكوردينية ممنوعنية، وكاننيت املناسنيبات      جراء، فون حياته ستواجه املصاعب.أحُد منهم على هذا اإل
ب قويًا اىل درجة كنيبية حتنيى صنيار قسنيم كنيبي منين القبائنيل الكوردينية يرتنيدون األزينياء           الكوردية ممنوعًة، كان التعري

ا يتخاطبون باللسة العربية. هنالنيك اننيواع اضنيافية كنيثية منين التميينيز واالضنيطهاد،        اصة بالعرب، وصاروالتقليدية اخل
صار جنيزءًا منين النيذاكرة اجلمعينية. ان     إْنَبَنْت على أساس اهلوية، لكن ما أوردناه جزُء مازام أهل املنطقة يتحدثون به و

إننيه ورينيث حنيزب البعنيث وإن      )داعنيش( يعيد إحياء تلك الذكريات، لذلك صارت النظرة التلقائية على  )داعش(ظهور 
 .)داعش(العرب السنة هم تلقائيًا مع 

 
ينيرى تنظنير للعنيرب    يوجد نوُع من التعميم الشامل واحلكم امُلْسبق يف هذه العالقات وهذه الصنيراعات، فا موعنيات اآل  

ننيوع   كمان. لكن هنالاعداد من الكورد وأعداد من الا أيضًا )داعش(، لكن يوجد مع )داعش(السنة مجعيًا كةنهم مع 
، وهكنيذا فنيون العنيرب النيذين     داعش(الني )مؤينيدين م  املوصل كىلالراحلني العرب ينظرل: مثاًل،  اآلستقطابي من التصني 

البقنياء يف   اٌر إليهم بنظنيرة الشنيك واإلرتينياب، وهكنيذا فنيون العنيرب النيذين قنيررو        ظحوا قادمني للمخيمات يف اإلقليم يننز
ٌر إىل قسم منهم بصفة مؤيدين لألطنيراف الكوردينية، وقسنيم منينهم مشنيكول      ناطق اليت حتررت على يد الكورد، ينظامل

 : (ربيعة)فيهم. وقد قام مواطن عربي من 
علنيى مجينيع    لو كان األمر بينيدي أننيا، لقضنييتُ    قتلوا إبين. )داعش(أنا شخصيًا،  .)داعش("لي  كل مواطن عربي مع 

 قتاًل." داعش(ال)
 

 
 لنازحنيالسلمية لعودة الآفاق التعايش املشرتك و

توجد بعا اخلصومات واخلالفات والتمييز، تةسست على يلفية االنتماء اإلثين. ولكن ال ُيوجد صراع كنيبي حقيقنيي   
ىل جنب يف املناطق اليت مت حتريرها، حيث ان شكاًل من أشكام التصنيفية قنيد   بني تلك املكونات اليت تعيش معًا جنبًا ا

وإمنيا بسنيبب الظنيرف األمنيين      )داعنيش( حصل، مبعنى ان القسم األعظم من العرب قْد رحلوا عن املنطقة إما ألنهم منيع  
، فقنيد  (سنينونى )يف أغلبيًة عربينية. أمنيا    (ربيعة)وإما بسبب احتمام تعرضهم للتحرش. ومع هذا، ما زالت األغلبية يف 

تناقصنيت نسنيبة العنيرب فوصنيلت اىل      (زمنيار )( ما زام هننيال عنيرب بنسنيبة عشنيرة باملائنية ويف      وانهزام العرب ولكن يف )
 ، كانت نسبة العرب هنال أكثر من نص  السكان.)داعش(%. ولكن قبل 25

 
 حتريرها هم يف موقع يبعنيدهم  ادرة األراضي اليت متاولئك العرب الذين امتنعوا عن مس هذه الدراسة ان ُتظهر نتائج

عن النزاع مع الكورد، أو انهم يرفضون ان يتنازعوا ضد الكورد، اذ انهم بشكلا من األشنيكام قنيد تنيةقلموا منيع األغلبينية      
الكوردية اليت نسنيك بزمنيام األمنيور. هننيال قسنيم منين هنيؤالء العنيرب ارتنيبا والؤهنيم منيع األحنيزاب الكوردينية احلاكمنية               

طي الكوردسنيتاني، و حتنيى اآلن منيا زام منيدراء الوحنيدات اإلدارينية )باسنيتثناء سنينونى( منين          وباألي  احلزب الدميوقرا
التننياف  منيع    راع أوعرب البنياقني هننيال عنياجزون عنين الصني     ومن حيث ميزان القوى واحلمم، فون ال القومية العربية.

علنيى عكني     )داعش(هم لنيل الكورد. ولذلك اتبع هؤالء العرب إسااتيمية التةقلم منيع الوضنيع السنيائد فنيةعلنوا معارضنيت     
 .)داعش(أولئك العرب الذين انطلقوا حنو مدينة املوصل ليديلوا يف صفوف 
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، أنهنيم يعتقنيدون بنيةن    لكن الطرفني معًا )أي الطرف العربي والطرف الكوردي( يتخوفون من خماطر عنيودة الننيازحني   

يعيشنيون حالينيًا يف   لعنيرب النيذين   الننيازحون ا العنيرب، سنيواء   الننيازحون  نشنيوب صنيراع عنيني  عننيد عنيودة      هنالك أحتمام 
، حينيث ان هنالنيك الكنيثي منين عنيرب املوصنيل       )داعنيش( صل منين قبضنية   وامل كوردستان أم يف حالة حتريرخميمات إقليم 

، وهننيال  داعش(الني )وقد اضطر عدُد من هؤالء اضنيطرارًا إىل إظهنيار النيوالء م    ،)داعش(وعرب املنطقة خيضعون لسلطة 
 (سنمار)، وهنال بعا اجلماعات وباألي  هنال الكورد اليزيديون يف داعش()عدد من العرب والؤهم احلقيقى مع 

مان السنة، ألنهنيم حسنيب منيا يقولنيه اليزينيديون،      السماح بعودة العرب السنة والاكيرفضون رفضًا قاطعًا  (سنونى)ويف 
حيل ان نسنيتطيع يومينيًا   أحد اليزيديني ))مست قام قتلوا آالالف من اليزيديني وايتطفوا آالالف من اليزيديني أيضًا.

 .ا دون أْن ينالوا جزاءهم العادًم(ان ننظر اىل وجوه جالَّدي اوالدنا وقتلة أبنائن
 

يعربنيون عالنينيًة عنين يشنييتهم منين رجنيوع        (ربيعنية ) و (سنينونى )و  (هوانني ) و (زمنيار )أن  املسؤولني الكورد يف مننياطق  
. وحالينيا جينيري تطبينيق اجنيراءات     )داعنيش( ا يؤينيدون  العرب وباألي  اولئك الذين حتوم حوهلم الشبهات بنيةنهم كنيانو  

أمنية ُمشد دة مع العرب. مثاًل، يتعذر على عرب خميمات النازحني ان يذهبوا اىل أمنياكنهم إالَّ اذا حصنيلوا علنيى إجنيازة     
 وكذلك بالنسبة للعرب الباقني يف املناطق اليت مت حتريرهنيا، ممننيوع علنييهم    ياصة تصدرها اجلهات األمنية املختصة.

قنيام أحنيد الننيازحني العنيرب:      زيارة األماكن واملناطق اآليرى إالَّ بوجازة أمنية تصدر عنين اجلهنية األمنينية ذات العالقنية.    
لكنين   (( ، لكن حلد آالن أنتظر صنيدور املوافقنية. لقنيد إنهنيدمت دارننيا هننيال.      وانه))أنا جاهز للعودة اىل قرييت يف ناحية 

اءات أمنية ويضيفون ما زالت هذه املنطقُة ساحًة للحرب وما زام اخلطنير  املسؤولني الكورد يقولون ان هذه جمرد اجر
قائمًا أْن يندلع القتام جمددًا، كما ان  هنال احتماًم تسريب املعلومات يف هذا الوسا ما زام احتمااًل قائمًا. وفضاًل عن 

بل ألسباب سياسية. بعبارة آيرى،  هذا، يبدو إن  الكورد يكرهون رجوع النازحني العرب، لي  فقا لألسباب األمنية
إن الكورد يرفضون اعادة بناء احلالة اليت تكون فيها األغلبية للعنيرب. ان الكنيورد بهنيذه الطريقنية يرينيدون أْن ميسنيحوا       

 آثار سياسة التعريب.

 
يف وهنا تصب  مسةلة رجوع العرب موضوعًا حساسًا من الناحية السياسية واالجتماعية ومن الصنيعب تطبينيع الوضنيع    

أمنيا علنيى املسنيتوى     الساسنيية ينبسنيي وجنيود وسنياطة وحتكنييم؛     غياب الضنيمانات وغينياب اهلنيدوء. ولنيذلك، فمنين الناحينية       
ايا. ومن الضروري يف هذا املسعى أْن تكون هنال عملينية  اكمنية،   جتماعي فينبسي وجود تهيةة نفسية ألهالي الضحاال

ها يتوجنيب أْن حتصنيل وينيتم ءاجراؤهنيا قبنيل عنيودة       وتعويا، وبرامج توعية وبرامج تدريب علنيى التعنيايش. هنيذه كلني    
 النازحني، وبعد عودتهم.

 
 شنيهور، و  3حنيوالي   )ربيعنية( يف بقنيي   شنيهور، و  3فاة  (زماربقى يف )( و ةيومًا يف ناحية )وان 21فاة  )داعش( بقى

ات واخلصنيوم قينيدات  التع منين شهور هنال. ومع ان هذه ُمَدة قصية إالَّ انها تركت جمموعنيًة   4حواىل  (سنوني)يف بقى 
وحنيدها   (سنينوني )يف  )داعنيش( العميقة سياسيًا واجتماعيًا رمبا سوف حتتاج اىل عشرات األعنيوام لعالجهنيا. كاننيت آثنيار     

( مائة ومثانني ألني   181,111( دارا سكنية، ونزوح سكانها البال  عددهم )2811( قتياًل و خمطوفًا، هدم )1241)
. يتحدث الكورد اليزيديون يف املنطقنية عمومنيًا عنين ابنيادة     ي(سنون)ىل أطراف ( عائلة ا4211إنسان. وآالن، عاد فقا )

وبالشكل  (وانه)مخسمائة دار، ويف  (زمار)أربعمائة دار، ويف  (ربيعة)ضدهم. لقد هدموا يف  )داعش(مجاعية ارتكبها 
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ه األمنياكن، باإلضنيافة   نفسه مت هدم عشرات الدور، وهذا فضاًل عن قتل عدد كبي بنسبة متفاوتة يف كل مكان فى هنيذ 
اىل تشريد عدد كبي آير، مع ممارسة أعمام السلب والنهب، واالضطرار للنزوح، مع خترينيب أكثنير منين نصني  القنيرى      

 وهدمها.

 
 ايا، لكن من الصعوبة أن  ُندرل ماذا يعتمل يف نفسية هؤالء الضنيحايا. أعداد الضحرمبا كان من السهولة أْن نتحدث عن 

جمرد أرقام وإحصاءات بل ان هنال جمموعة من التعقيدات واألزمنيات ختتبنيىء وراء األرقنيام. هننيال     أن  هؤالء أكثر من 
حترير تلك املناطق، إن  قسمًا من اولئنيك   اثناءآالف الرغبات للثةر واالنتقام تقبع يل  هذه االحصاءات. ولقد شاهدنا 

ء علنيى بينيوت ُاننياسا آينيرين. ولقنيد أشنيار       السنيتي ت بيوتهم للنهنيب، بنيدأوا باإل  ين انهدمت دورهم أو من الذين تعرضالذ
ة(. وأضنينياف منينيواطُن كيشنينيمربذحبنيوا ثالثنينيًة وعشنينيرين فنينيردًا منين ال  منيواطُن منينين )زمنينيار( اىل قرينية مهدومنينية قنينيائاًل )ُهننينيا،   

)منيا زام داعنيش   )وأضنياف كنيوردى يزينيدى آينير قنيائاًل:      (()إن  داعش قد قتلوا من قبيلتنا واحنيدًا وسنيتني شنيهيدًا.   )آير.
هننيال مئنيات القصني  احلزيننية     (( سائنا وأطفالنا أربعة آالف فرد وما زالوا يتعنياملون معهنين كالعبينيد.   خيتطفون من ن

ابة ي والالشنيعور لنيدى سنيكان املنطقنية كسنيح     مثل هذه مازام الناس يسنيمعونها، وسنيتديل يف النيذاكرة اجلمعينية والالوعني     
 سوداء، وستحتاج اىل زمن طويل وجهد كبي ملسحها.

 

 
 تاالستنتاجات والتوصيا

يف العراق واملنطقة، برزت جمموعة منين القضنيايا والصنيراعات اإلثنينيَة والدينينية منيا بنيني مكوننيات          )داعش(بعد ظهور 
اىل  )داعنيش( طر كنيذا وبعنيد أْن اضني   املنطقة فضنياًل عنين اعنيادة إحينياء جمموعنية منين النزاعنيات واخلالفنيات التارخيينية. وه         

، صنيارت مواضنييع   (سنينمار )سنينوني( و ) ( و واننيه و ) (ربيعنية ) و (زمنيار )االنسحاب يف بعا مناطق  افظة نيننيوى، ل 
 عمنيام األجنيدوم  التعايش املشال واملصاحلة والعودة السلمية للنازحني اىل اراضيهم، مواضيع مطروحة علنيى اولوينيات   

اليومية. وتركز نتائج هذه الدراسة على املناطق اليت مت حتريرها، ويظهنير منين النتنيائج ان مسنيةلة التعنيايش املشنيال       
 النازحني سلميًا، هي مسةلة حساسة ومعقدة وذلك لألسباب التالية يف أدناه:وعودة 

 
ان  مكونات املنطقة عبارة عن موزائيك معقد حيث تتدايل اهلوية اإلثنية والدينينية و   ني تْسيي  العالقات االثنيَة:1

ننيات السنيلطة. منيثاًل:    صارت جزءًا منين تواز دًا سياسيًا والقبائلية وتتقاطع فيما بينها. يف الوقت ذاته، أَيَذت اهلويات ُبْع
الصراع الكوردي / العربي، مسنيةلة االسنيتقالم والسنييطرة العسنيكرية واإلدارينية علنيى املنطقنية، وقنيد أصنيبحت اخلالفنيات           

 يف الدستور العراقي. 141والصراعات جزءًا من قضية املناطق املتنازع عليها ذات العالقة باملادة 

 
ففنيي بعنيا املننياطق ايتفنيت نامنيًا بعنيا ا موعنيات اإلثنينية أو          ،اني كبي يف املنطقنية تسيي دميوغرايف سك ومني حص2

الدينينينية أو تننينياق  عنينيددها بشنينيكلا هائنينيل. منينيازام يف داينينيل املوصنينيل وسنينيهل نيننينيوى أعنينيداد ضنينيئيلة جنينيدًا منينين الكنينيورد       
قنيد مت اقنيتالعهم   كمان وكنيذلك الشنيبك عنين أمنياكنهم ، أمنيا اليزينيديون فل      الشيعة العرب والشيعة الا رحل واملسيحيني.

. كما ان مثانني باملائنية  (سنوني)بالكامل من مناطقهم وقْد عاد منهم فقا قسم قليل العدد إىل جممعات قرب  يا 
رحلوا عن امنياكنهم وغنياب حضنيورهم هننيال. ويف      (ربيعة)وجزء من  (سنونى( و )زمار)و  (وانه)من العرب السنة يف 
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جمموعنية  منيا بشنيكل خمنيال  للطبيعنية، سيضنيطرب وسنييتخلخل التناسنيق          العالقات ما بني اإلثنيات، حنيني تزينيد نسنيبة   
 .ينظر اليه كنوع من التهديد اهلارموني بني االثنيات و

 
كنيبي،   ءني ظهرت لدى ا موعات االثنية والدينية ذهنية التضحية. وقع على بعا ا موعات ضرر بشنيري ومبنيادي  3

اتهم وفضاًل عن ذلك مت ايتطاف نسائهم وأطفاهلم. وجينيري  باألي  اليزيديون. لقد مت سلب ونهب ممتلكاتهم وثرو
وهنيي واحنيدة منين املنيدن اليزيدينية       (سنينمار )ية من اليزيديني بني شهيد وأسي وُمَشنيرد يف  حاحلديث عن ستة آالف ض

واليت اْنهدمت فيها كافة الدور، وهذه واحدة فقا من آثار القتام هنال. كذلك صارت غالبية قرى العرب يف املننياطق  
ًا إن كافة اجلماعات االثنية والدينية، بشكلا أو برير وبنسب (، يرابسنمار) و (سنوني)( و وانهو ) (زمار)احملررة يف 

 متفاوتة، صارت ضحية احلرب والصراعات.

 
ني ظهر للوجود نوع من املعضالت األمنية بسبب اندالع العن  يف املنطقة، كنيذلك َظَهنيَر عمنيز املؤسسنيات األمنينية عنين       4

ألمن، أي ان هذه األجهزة األمنية عمزت عن احلفاظ علنيى ممتلكنيات املنيواطنني، ويف ظنيروف  مثنيل هنيذه تتضني         ضبا ا
غينياب األمنين، واالفتقنيار للهنيدوء      عننيد احلدود بني ا موعات، ألن أفراد ا تمع يلمةون للممموعات االثنينية والدينينية   

، وغينياب فاعلينية املؤسسنيات القضنيائية واألثنينية للتسنيل        لكي حيموا أنفسهم. ويف غياب دور األجهزة واملؤسسات األمنينية 
والتعبئة لكي يتمكنوا من محاية أنفسهم. ويف حالة  مثل هذه، سيسود نوع من أنواع التناف  علنيى تكنيدي  األسنيلحة    

 شمرطةيبني ا موعات. ولي  هنال جهة إثنية أو دينية تفتقر اىل التعبئة والتسل  يف املنطقة، فضاًل عن قوات الث
آينيرى قوامهنيا العنيرب السنينة املناهضنيون       )داعش(. لقد تةسست قوى مسلحة الذين يقفون فى ينادقهم صامدين ضد

 ، وتةسست قوات ياصة لليزيديني واملسيحيني، فضاًل عن قوات غيها. )داعش(م

 
د تفشنينيي البطالنينية نيني االفتقنينيار اىل اخلنينيدمات األساسنينيية، وتفشنينيي البطالنينية، وعمنينيز املؤسسنينيات وانعنينيدام فاعليتهنينيا. لقنينيد ازدا 5

والسبب هو غياب تنفيذ املشاريع اخلدمية والتمارينية يف املنطقنية مننيذ فنياة طويلنية بسنيبب احلالنية األمنينية          باملنطقة.
لذلك إلتحق عنيدد كنيبي يف الشنيباب بنيالقوات املسنيلحة       .وانعدام امليزانية. كمان إن احلكومة فشلت يف توفي فرص العمل

  لكي يضمنوا مصدر الرزق واملعيشة.

 

األمنيل موجنيود يف تسنييي اعنياه      وبالرغم من اخلالفات ذات الطابع املعقد، ما زام األمنيل ينيااءى يف ااُلفنيق لبننياء السنيالم.     
ان صنينع   األزمات حنو حتقيق التعايش املشال والتسام ، وهلذا فهنال حاجة ماسة لتوحيد املساعي وتظنيافر اجلهنيود.  

إلسنيتقرار املنطقنية. وهلنيذا السنيرض ينبسنيي علنيى اجلهنيات ذات        األسنياس   والسياسنيي يف نيننيوى سيصنيي   السالم االجتمنياعي  
اجات هنيذه الدراسنية امليدانينية النييت تعنيرب عنين       تالعالقة أْن تعمل يف ضوء هذه املقاحات والتوصيات الناعة عنين اسنيتن  

 توجهات وآراء أهالي املنطقة:

 
طرينيق أمنيام عقلينية الثنيةر     حني ينبسي قطع الوضمان عودة النازني برنامج تهدئة ذهنية التضحية. ألجل بناء السالم 1

ينبسي يف هذه املرحلة وكخطوة اوىل بناء واعادة اعمار القرى والنواحي واملنيدن والقصنيبات واملؤسسنيات النييت      واالنتقام.
تنينيدمرت وميكنينين للممتمنينيع النينيدولي ان ينينيدعم بشنينيكل رئيسنينيي هنينيذه العملينينية. واخلطنينيوة املهمنينية اآلينينيرى سنينيتكون تعنينيويا 

كون هلا أثرها يف تضميد اجلراحات وتلطيفها. وهنا يتوجب ان يكون للحكومة املركزينية دوُر وان  املتضررين وهذه سي
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تكون املسؤولية الرئيسية على عنياتق احلكومنية املركزينية. إن إزالنية ذهنينية الضنيحية منين دون  اكمنية جمرمنيي احلنيرب           
كمنية يف العنيراق بالتنسنييق منيع االقلنييم      وسواهم من ا رمني سيكون أمرًا صنيعبًا. لنيذلك، يتوجنيب ان تبنيدًا عملينية احملا     

 ساعدة احملكمة الدولية.ومب

 
ت بعنيدًا سياسنييًا وميكنين لالمنيم     ينيذ عالج االزمات وعنيودة الننيازحني ا   ني حسم القضايا املعلقة بني االقليم وبسداد. ان2

ني ضنيروريان حينيث إن   املتحدة واالحتاد االوروبى والواليات املمتحدة ان يكونوا الوسطاء ألن الوساطة والتحكيم الدولي
م اخلالفنيات بنيني االقلنييم وبسنيداد وبنياألي  مسنيةلة املننياطق        سني مسةلة عودة النازحني مربوطة يف نهاية املطنياف منيع ح  

ان  شنيرط بننياء السنيالم يف تلنيك املننياطق هنيو تطبينيق         .املتنازع عليها واليت تشتمل  افظة نينوى على جزء كبي منهنيا 
ناطق املتنازع عليها وهذا احلل هو حل سياسي ألن  عنيودة الننيازحني سنييكون هلنيا     الدستورية( املختصة بامل 141)املادة 

 تةثي على توافقات السلطة وتوازناتها وسيكون يف مصلحة أطراف الصراع.

 
إلقنيالم  ضنيايف  ني ازالة التمييز القانوني وااللتزام بالتمثيل احلقيقنيى واملشنياركة الصنيادقة يف العملينية السياسنيية شنيرط ا      3

ينبسنينيي مشنينياركة أبننينياء يف ادارة النينيبالد وادارة مننينياطقهم، لنينيذلك التمثينينيل احلقيقنينيي   ،ت أمنينيام التعنينيايش املشنينيالالتعقينينيدا
مطلوب على املستوى احمللي وعلى املستوى الوطين وهذا سيمعلهم جزءًا أساسيًا منين العملينية السياسنيية. لنيذلك ينبسنيي      

عيننينية وبنينياألي  العنينيرب السنينينة النينيذين جينينيري ربطهنينيم ازالنية التميينينيز السياسنينيي منينين الناحينينية القانونينينية إزاء جمموعنينية م 
. على سبيل املثام، قانون اجتثاث البعث عنيائق أمنيام فئنية كنيبية منين املنيواطنني       )داعش(القسري حبزب البعث وآالن ب
 لالخنراط بالعملية السياسية.

 
ون بهنيا  كنيي يثنيق املواطنني   ني تفعيل املؤسسات كاملؤسسات األمنية والقضائية والعدلية لكي تتمكن من إيصام ينيدماتها ل 4

ديهم ولكي ياكوا تسلي  أنفسهم ملواجهة بعضهم النيبعا وهلنيذا السنيرض يتوجنيب اجنيراء      ولكي ياكوا فرض العدم بةي
اصنينيالح اداري وقنينيانوني وهيكلنينيى واالهتمنينيام باالمكاننينيات ويتوجنينيب علنينيى حكنينيوميت العنينيراق واالقلنينييم أْن تضنينيع املوازننينيات  

وظيفنية   سنى هلا تنفيذ وظائفها وبهذا تصنيب   نيل ثقنية للمكوننيات مجيعنيًا.     الالزمة حتت تصرف السلطات احمللية ليت
املنظمات الدولية ومنظمات ا تمع املدني هو معاونة املؤسسات ذات العالقة لكي تتمكن منين اجنيراء االصنيالح االداري    

 والقانوني والتدريب الكوادرهم.

 
اليت يتمتع بها موضفو األجهنيزة كالشنيرطة وآالسنيايش    برنامج ياص لتمكني الكفاءات  :ني برنامج التوعية والتدريب5

واألمن والقضاة واحُلكام العدليني وذلنيك يف سنيبيل بننياء السنيالم والوئنيام والتعنيايش املشنيال، وكيفينية التعامنيل املنصني            
 قانونيًا يف اطار بيئة متنوعة حضاريًا.

 
قد تشكلت يف أعقاب سقوط نظنيام صنيدام   ني تةسي  مؤسسة ياصة حبسم اخلالفات بشةن األمالل وملكية العقارات. ل6

حسني مفوضية حلسم قضايا األمالل يف العراق. لكنهنيا عمنيزت عنين اجننياز أعماهلنيا حبكنيم قلنية فاعليتهنيا وافتقارهنيا اىل          
لذلك بقيت القضايا عالقة فيما خينيّ  األراضنيي والعقنيارات ولنيذلك منين الضنيروري اعنيادة تفعينيل واعنيادة           ،االستقاللية

وإالًَّ، ينبسنيي إقامنية مؤسسنية وقتينية بنيني اإلقلنييم وبسنيداد حتنيت رعاينية األمنيم املتحنيدة وتقنينيوم            تنشنييا تلنيك املفوضنيية،    
 بةعماهلا لوقت  دد وحتسم اخلالفات.



 15 

 
العنييش املشنيال والسنيالم     رضيةُتقام ا ب أنني برنامج املصاحلة الوطنية: فضاًل عن املستوى السياسي واالقتصادي، جي2

يش والسالم فهذا ضروري مبعننيى ان السنيالم عملينيُة تقنيوم علنيى مسنيتوى       ايع التععلى املستوى اإلجتماعي. ينبسي تشم
وتوجد أنشطة وبرامج ومشاريع وفعاليات عديدة ومتنوعة تشنيتمل علنيى هنيذه اجلواننيب.      ب ر وعلى مستوى ُمَصس رمَك

( وتشنيتمل  ودينينياً تبايننية اثنينيًا   مثاًل، تةسي  عمعات ثقافية مشاكة وانشطة ثقافية متنوعنية تشنيمل اجلماعنيات )امل   
وممثلى ا موعات العديدة، مع أي فعالية وأنشنيطة ععنيل    دريب وتةسي  منرب مشال للسالم وناشطيهأيضًا على الت

ا موعات يف حالة تقارب وننع التشدد والعنني  وفضنياًل عنين ذلنيك، منين الضنيروري اقامنية منيؤنر وطنيين للحنيوار بنيني            
 م والتفهم مابني اجلماعات املتنوعة واحاام يصوصياتهم.األديان والقوميات وهذا ميهد األرضية للفه

 
ور املنظمات الدولينية، فنيون قلنية حضنيورها يبنيدو اننيه متعلنيق بنيالظرف األمنيين، حينيث ان املنطقنية            حضني ينبسي زيادة 8

مازالت يف حالة قتام ولكن ميكن زيادة حضور هذه املنظمات عن طريق التنسيق مع املنظمات احمللية واالستفادة من 
يرباتها. فضاًل عن ذلك، تستطيع املنظمات الدولية تقديم جمموعة من اخلنيدمات والتوعينية األجتماعينية. ان حضنيور     
هذه املنظمات بصفة )مراقب( وكطرف ثالث سيصنيي سنيببًا ملننيع اقنيااف اجلنيرائم ومننيع العنني  منين ا موعنيات ضنيد           

  بعضها البعا.

 


