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 :البحث ملخص
يدور موضوع البحث حوؿ الدراسات احلديثة اليت تتناوؿ االمن وسبل ربقيقو يف اجملتمعات ادلتعددة، وسبثل الدراسات     

االمنية اليت قدمتها مدرسة كوبنهاجن إحدى اىم واكرب ىذه الدراسات حيث اهنا تعد ظلوذجا رائداً يف ىذا اجملاؿ السيما 
او بعدًا جديدًا لألمن وىو "االمن اجملتمعي"، كما يرـو الباحث االستفادة من ىذه الدراسات االمنية  واهنا تطرح مفهوماً 

واغلاد بعض احللوؿ وادلعاجلات لتحقيق االمن اجملتمعي يف زلافظة نينوى اليت ابتت تشهد توترات وهتديدات واضحة ألمنها 
وما حدث من قتٍل وهتجٍَت واعتداءاٍت على جزٍء كبَت من ( 4102اجملتمعي، السيما بعد سيطرة تنظيم داعش عاـ )

 مكوانت اجملتمع فيها. 
 : االمن، االمن اجملتمعي، زلافظة نينوى، االقليات، الدراسات االمنية احلديثةالكلمات ادلفتاحية

Abstract:  
      The topic of the research revolves around modern studies that tackles 

security and ways to achieve it in multiple societies. Security studies 

presented by the Copenhagen School represent one of the most important 

and largest of these studies as they are considered a pioneering model in 

that field, especially  they present a new concept or dimension of security 

which is " social security". The research aims to take advantage of these 

security studies and find some solutions and treatments to achieve social 

security in Ninawa Governorate, which is now witnessing  tensions and 

blatant threats to its social security, especially after the ISIS control in 2014 

and what following of killing, displacement, and attacks that occurred on a 

large part of the components of the community.  

Key words: security, community security, Ninawa governorate, minorities, 

modern security studies.  

 ادلقدمة
يعد األمن من أكثر ادلفاىيم اليت شهدت تطوراً كبَتاً يف السنوات األخَتة، إذ شهد إضافة ابعاد ومفاىيم جديدة 

وسلتلفة، وقد اضافت الدراسات االمنية احلديثة بعداً جديداً دلفهـو األمن وىو البعد اجملتمعي، والذي دبوجبو ينتقل زلور 
وسبثل زلافظة نينوى رلاالً واسعاً إىل مستوى ادلكوانت اجملتمعية داخل الدولة الواحدة،  االىتماـ األمٍت من مستوى الدوؿ

ؽلكن من خاللو تطبيق ودراسة األفكار احلديثة حوؿ األمن اجملتمعي، السيما وأهنا تضم عدداً كبَتاً من ادلكوانت 
 ها.واالقليات اليت تعرضت لتحدايت كبَتة ىددت بشكل واضح األمن اجملتمعي في

تنبثق أعلية البحث من احلاجة إىل اغلاد معاجلات وسبل حللحلة ادلعضلة األمنية اجملتمعية اليت ابتت  اوال: أمهية البحث:
تعاين منها زلافظة نينوى، السيما بعد سيطرة تنظيم داعش عليها ووقوع انتهاكات عديدة حبق مجيع ادلكوانت وخصوصاً 

 االنقساـ والشعور ابلظلم االجتماعي لديهم. ابناء االقليات، شلا تسبب يف تعميق
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تتمثل اشكالية البحث يف عدـ ادراؾ الكثَت من الدراسات واالحباث التقليدية ادلتعلقة ابألمن أبف اثنيًا: اشكالية البحث: 
ودورىا يف النسق وحدة التحليل يف الدراسات األمنية تغَتت من الدولة إىل ادلكوانت اجملتمعية بفعل تغَت ادلفاىيم دلكانتها 

اجملتمعي، وكانت ودلا تزؿ ترى أبف األمن يتحقق من خالؿ القوة. ولذلك فإف البحث ػلاوؿ معاجلة ىذه االشكالية، 
وربليل ما تقدـ من افكار تقليدية، وسرب غور االمن اجملتمعي وفق الدراسات االمنية احلديثة، وكيفية توظيف الدروس 

 عي يف زلافظة نينوى، من مث األمن الشامل للدولة.ادلستفادة لتحقيق االمن اجملتم
ينبثق البحث من فرضية مفادىا: أف األمن اجملتمعي يف زلافظة نينوى يرتبط أساساً هبوايت اثلثًا: فرضية البحث: 

عبَت عن اجلماعات واالقليات ادلوجودة فيها وبعالقاهتا مع بعضها البعض، فكلما كانت االقليات يف احملافظة قادرة على الت
 ىويتها وقادرة على احملافظة عليها، تعاظم ادراكها بتحقيق امنها اجملتمعي، ومن مث ربقيق األمن الشامل وادلستداـ فيها.

والثبات الفرضية اعاله مت استخداـ مناىج عدة وىي ادلنهج الوصفي وادلنهج التارؼلي فضال عن رابعاً: منهجية البحث: 
 ادلنهج التحليلي.

 ربدد البحث على النحو اآليت:ود البحث : خامسًا: حد
 4112اقتصرت حدود البحث الزمانية على دراسة االمن اجملتمعي يف زلافظة نينوى منذ عاـ  احلدود الزمانية: -0

 ومابعدىا مع الًتكيز على ادلدة الزمنية اليت سيطر فيها تنظيم داعش على احملافظة وماتالىا.
حث ادلكانية على دراسة االمن اجملتمعي يف زلافظة نينوى وربديدا يف سهل اقتصرت حدود الباحلدود ادلكانية:  -4

 نينوى.
اقتصرت حدود البحث البشرية وضع ادلسيحيُت وااليزيدية فضاًل عن الشبك والًتكماف وامنهم احلدود البشرية:  -2

 اجملتمعي يف احملافظة.
  تعلقة ابألمن، السيما االمن اجملتمعي.اقتصرت حدود البحث ادلعرفية على الدراسات ادل احلدود ادلعرفية: -4

 سادسًا: حتديد ادلصطلحات: االمن اجملتمعي
يعد االمن اجملتمعي من ادلفاىيم ادلستحدثة يف علم السياسة وقد عرفو الباحث وادلفكر "وايفر" على انو قدرة رلتمع ما      

 (.001، ص4102احملتملة واحلقيقية )سليم، الثبات على مساتو االساسية يف مواجهة الظروؼ ادلتغَتة والتهديدات 
قابلية وقدرة اجلماعات داخل اجملتمع على إعادة إنتاج أظلاط خصوصياهتا ادلتعلقة ابذلوية  كما يعرفو ابري بوزاف أبنو"     

اجملتمعي++  الوطنية واللغوية والدينية، فضاًل عن العادات والتقاليد يف إطار او ضمن شروط مقبولة لتطورىا، كما اف االمن
يعٍت خلق توازف فعلي بُت اخلصوصيات الثقافية والدينية والعرقية واللغوية وضرورة بناء االندماج القومي للمواطنُت من 

 (.21، ص2، ع4102خالؿ خلق رلتمع تعددي عادؿ)امسهاف، 
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تمع اهنا يف عالقة متكافئة يرى الباحث اف االمن اجملتمعي ىو حالة تشعر فيها مكوانت اجملالتعريف االجرائي للباحث: 
مع ادلكوانت االخرى واف لغتها وتراثها وتقاليدىا مصانة  والتتعرض اىل حاالت ادماٍج قسرية من قبل ادلكوانت االخرى 

 الكربى وادلسيطرة يف اجملتمع.
تناوؿ  مت تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث، وكل مبحث مت تقسيمو اىل عدة مطالب، إذ سابعًا: هيكلية  البحث: 

ادلبحث االوؿ: التأصيل النظري دلاىية االمن و مت تقسيمو اىل ثالثة مطالب وصف االوؿ: منها ماىية االمن،  ووصف 
اما ادلبحث الثاين فإختص دبوضوع  ،كما اىتم  الثالث: دبفهـو ادلعضلة االمنية اجملتمعية  ،الثاين: مفهـو االمن اجملتمعي

وقسم اىل مطلبُت تناوؿ االوؿ: دراسة االقليات يف زلافظة نينوى بينما تناوؿ  الثاين: االمن اجملتمعي يف زلافظة نينوى 
(، اما ادلبحث الثالث: تناوؿ ادلعاجلات واحللوؿ اليت ؽلكن 4112دراسة واقع االمن اجملتمعي يف زلافظة نينوى بعد عاـ )

تحقيق االمن اجملتمعي فيها، كما مت تقسيمو اىل ثالثة استنباطها من الدراسات االمنية احلديثة وتطبيقها يف زلافظة نينوى ل
مطالب، تناوؿ االوؿ: تعزيز اذلوايت ومحاية اخلصوصيات الثقافية، وتناوؿ الثاين: بناء ثقة افراد االقليات ابحلكومة، اما 

 الثالث:  فتناوؿ التأكيد على دور االطراؼ الفاعلة يف اجملتمع يف ربقيق االمن اجملتمعي.
 األولادلبحث 

 التأصيل النظري دلاهية األمن
يعد مفهـو األمن من ادلفاىيم اليت القت اىتماماً كبَتاً من قبل الباحثُت والدارسُت، السيما يف العقود الثالث 
ادلاضية ويعود ىذا االىتماـ إىل تعدد ابعاد ورلاالت األمن الذي مل يعد زلصوراً يف اجملاؿ العسكري فقط، بل تعداه إىل 

ورلاالت اخرى سياسية واقتصادية وانسانية وبيئية، فضالً عن اجلانب اجملتمعي والذي سيتم تناولو بشيء من  جوانب
 التفصيل يف ىذا ادلبحث، على النحو اآليت:

 ادلطلب األول: ماهية األمن
واألماف دبعٌت  قبل الدخوؿ يف تعريف مفهـو األمن البد من تعريفو لغًة،  فاألمن يف اللغة ىو من "أَِمن األمانة 

(، فاألمن يعٍت أف 01، ص4101)الطائي،  أِمنُت فأان آمن وآمنت غَتي من األمن واألماف، واألمن ىو ضد اخلوؼ"
يكوف اإلنساف سليماً وبعيداً عن األذى، فال يوجد أحد آمن ابلكامل، فاحلوادث ترد يف أي وقت، وادلوارد االقتصادية قد 

س عملهم وتبدأ احلروب والنزاعات ولكن األكيد ىو أف احلاجة إىل اإلحساس بوجود االمن تكوف قليلة واندرة، ويفقد النا
 (.82، ص4112)غريفتش واوكاالىاف،  قيمة انسانية اساسية وشرط أساسي للعيش بشكل زلًـت

كما إف األمن يعٍت يف االصطالح التحرر من التهديد، ويرى بعض احملللُت يف ذلك شرطًا مطلقاً، فإما أف 
يكوف ادلرء آمنًا وإما اف ال يكوف، كما اهنم ينظروف إىل االمن على أنو أمر نسيب، فهناؾ درجات سلتلفة من األمن، ومن 
ادلمكن النظر إليو بوصفو أمر موضوعي وذايت يف آٍف واحد، فادلوضوعي يشَت إىل واقع احلاؿ، فيما إذا كاف الشخص 

أما الذايت فيشَت إىل تصور ادلرء عن الوضع ورغبتو، ال يف التحرر من التهديد مهددًا فعاًل وتتوافر لو احلماية الكافية، 
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(، و درجت األحباث واغلب والدراسات اليت تدور حوؿ 461، ص4111)روبنسوف، فحسب، بل يف الشعور ابحلرية
و العدـ، وقد عَد الدولة على ربليل مصطلح األمن حيث الدرجة )العالية أو ادلتدنية(، وليس من حيث الوجود التاـ أ

األمن أترؼلياً، قيمة جوىرية وىدفاً تسعى اليو الدوؿ، وكاف ىذا ادلوقف يف كثَت من االحياف ضمنيًا ومفًتضًا وليس ظاىراً 
 (.680، ص4112ومصرحاً بو )ايفانز ونوينهاـ، 

م وعالقاهتم اليت وبذلك يكوف األمن اذلدؼ األوؿ لألفراد وللشعوب وللدوؿ، وىو ؽلثل احلافز األوؿ لنشاطاهت
هتدؼ إىل حفظو والقضاء على التهديد، كما أنو ويف عصر ادلعلوماتية مل تعد الدوؿ وعمليات سباؽ التسلح ىي ادلهدد 

 الوحيد لألمن بل ظهرت قضااي جديدة، على مستوى االفراد واجملتمعات بدأت تشكل هتديداً كبَتاً لألمن.
 سة كوبنهاجنادلطلب الثاين: األمن اجملتمعي وفق مدر 

يف معهد كوبنهاجن الحباث  0121سبثل مدرسة كوهباجن احد اىم ادلدارس االمنية يف العامل، ونشأت عاـ 
السالـ وقدمت اىم الدراسات االمنية واضافت ابعادًا جديدة لألمن، وضمت ىذه ادلدرسة العديد من الباحثُت ومن 

واخروف، ويعد البعد االجتماعي لألمن )األمن اجملتمعي( احد اىم ابرزىم "ابري بوزاف" و"اويل وايفر" و"ليٍت ىانسُت" 
 (.41ص ،061،ع4104الطروحات النظرية اليت قدمتها مدرسة كوبنهاجن وإبشراؼ ابري بوزاف )قوجلي، 

إذ انطلق )ابري بوزاف( يف دراستو دلفهـو األمن اجملتمعي من إعادتِو صياغة مفهـو اجملتمع، فبداًل من أف يقدـ 
تمع  بوصفِو نظامًا من العالقات ادلتبادلة يربط األفراد فيو بثقافة مشًتكة، يتجو بوزاف ضلو تبٍت مفهـو سلتلف ويعد اجمل

اجملتمع يف االساس متمحورًا حوؿ اذلوية، وانو يتشكل من رلموع األفكار وادلمارسات اليت ربدد األفراد  بوصفهم أعضاء 
تمعي عند بوزاف يتمثل بقدرة اجملتمع يف احملافظة على ثقافتو ولغتو وىويتو ودينو يف يف رلموعة اجتماعية، كما وإف األمن اجمل
(، فضاًل عن قدرة اجلماعات على إعادة إنتاج 620، ص4102-4104)امينة،  ظل وجود التهديدات احملتملة أو الفعلية

يف إطار شروط مقبولة لتطورىا، لذا وضمن ىذا  أظلاط خصوصيتها يف اذلوية الوطنية والدينية ويف اللغة، والعادات والتقاليد
النوع من األمن)اجملتمعي(، يقع على عاتق كل دولة القضاء على ثالثة مسائل رئيسة: اخلوؼ، اجلوع، وادلرض الذي يواجو 

 عنو، االفراد، ولكن ذلك اليتحقق بعملية الدولة وحدىا، بل ىو عملية مشًتكة بُت ابناء اجملتمع الواحد وبُت ادلسؤولُت
 (.42، ص4108-4106)عبد الرزاؽ،  فالقدرة على التعاوف بُت السلطة وافراد اجملتمع يعد شرطاً أساسياً لتحقيق األمن

وأدت ىذه األفكار إىل مزيد من التمييز بُت أمن الدولة ادلستند على محاية السيادة، وأمن اجملتمع الذي يستند 
مدرسة كوبنهاجن وعلى رأسهم )بوزاف( إىل عَد اجملتمع مرجعًا لألمن مستقالً  على محاية اذلوية، األمر الذي دعا أبنصار

 (.20، ص4102)قوجلي،" موضع هتديد مقابل "السيادة -كقيمة-بذاتو ومقابالً للدولة، واىل عِد "اذلوية"
عة من االشارة إىل ويؤكد بوزاف أف األمن اجملتمعي يعٍت "أمن اجلماعات داخل الدولة، وىو يرتبط دبا ؽُلِكنُّ اجلما

نفسها بضمَت "ضلن" يف مقابل اآلخر الذي شكل هتديدًا موضوعيًا ذلذه اذلوية )أي ضلن( واليت قد تكوف )أمة، أقلية، 
 (.21، ص4106-4101)خضراوي،" اثنية، مجاعة دينية وغَتىا(
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اجملتمعي، لكنو من  وؽلكن القوؿ انو ورغم أتكيد )ابري بوزاف( على دور اجلماعات داخل الدولة على األمن
جهة اثنية يؤكد على أف األمن اجملتمعي يظل مرتبطًا ابلدولة حبيث انو ال يقوض امنها ولكن يساىم يف اعطاء دفعة كبَتة 
للدراسات االمنية، وىذا ما يؤكد على اف بوزاف بقي وفيًا للطرح الدواليت الواقعي)النظرية الواقعية(، فقد كاف ىدفو من 

من ليشمل األمن اجملتمعي ىو االبقاء الدائم على الوحدة السياسية)الدولة( واحملافظة على استقرارىا، يف توسيع قطاع األ
 (.21، ص4106-4101)خضراوي،  ظل نظاـ دويل فوضوي

وهبذا فإنو ؽلكن تلخيص نظرة بوزاف لألمن اجملتمعي يف انو يتمثل يف قدرة اجلماعات داخل الدولة على حفظ 
وتعزيزىا، ويف قدرة الدولة على محاية خصوصية رلتمعها وىويتو، فتحقيق األمن اجملتمعي  ،والدينية واالثنية ىويتها الثقافية

ىو مسألة مشًتكة بُت الدولة من جهة واجملتمع من جهة اخرى، ولكن يبقى اذلدؼ األساس ىو ربقيق استقرار الدولة  
 ككل.

 ة مدرسة كوبنهاجنادلطلب الثالث: ادلعضلة االمنية اجملتمعية يف رؤي
قدمت مدرسة كوبنهاجن ومن خالؿ مفكريها البارزين، امثاؿ )اويل وايفر( و)ابري بوزاف(،طرحًا جديداً، سبثل 
يف عِدىا اف اجملتمعات ؽلكن أف تواجو العمليات نفسها اليت تؤدي إىل نفس نوع وعملية التفاعل السليب للمعضلة االمنية 

ة اجملتمعية ربدث، عندما تؤدي جهود احدى اجلماعات لزايدة امنها اجملتمعي )تعزيز بُت الدوؿ، وأف ادلعضلة األمني
ىويتها( إىل اشاعة اخلوؼ يف اجلماعات االخرى، بشكل يدفعها إىل زايدة امنها اجملتمعي، وىكذا تستمر احللقة ادلفرغة ما 

نهاية، ويعود السبب يف حدوث ىذه ادلعضلة بُت اجلماعات، حبيث تؤدي مساعي  زايدة األمن إىل انقاصو وتقليلو يف ال
إىل أف دافع األمن لدى مجاعة معينة )خاصة األقلية( ؽلكن أف يكوف كبَتًا لدرجة انو ينتج سلوكًا )شبو اابدي( ذباه 

 (.22،ص4102)قوجلي،  اجلماعات اجملاورة، أو ذباه الدولة نفسها
، يعٍت اهنا تتمحور حوؿ ما ؽلكن جملموعة من اإلشارة إىل كما اف القوؿ أف ادلعضلة األمنية تتمحور حوؿ اذلوية  

نفسها بضمَت ضلن "ضلن ابناء ادلهاجرين يف فرنسا، ضلن االكراد يف تركيا، وضلو ذلك"، لكن التحدي يتمثل يف تطور 
كبَتاً   مسارىا فهي عملية تفاعلية مستمرة للتحكم ابدلطالب وإشباع حاجات معينة، حيث يؤدي اإلدراؾ والفهم دوراً 

ومهماً، ومن مث فإف ادلسار التفاعلي قد يتطور ويؤدي إىل معضلة امنية رلتمعية إذا أصبحت اذلوية اساسًا وجوىراً للصراع 
ويتضح ذلك يف تغليب  ،على ادلصاحل وسندًا للهيمنة أو حىت سندًا لبنية العالقات القائمة مع ابقي ادلكوانت اجملتمعية

التعاونية، وىذا اباللتجاء إىل ادلكوانت اجملتمعية، بدؿ مؤسسات الدولة ادلشروعة، بوصفها  مظاىر "االان" على ادلظاىر
)زقاغ،  إطارًا للصراع من أجل البقاء، وبعِدىا الضماف الوحيد لألفراد للحصوؿ على احلماية يف مناخ يسوده اخلوؼ

 (.012، ص1ع،،4100
ية"، فعندما يدرؾ االفراد أف احلكومة غَت قادرة أو اهنا تفتقد كما أف ادلعضلة األمنية اجملتمعية ىي معضلة "إدراك

اإلرادة حلماية اجلميع، فإهنم سيلجأوف إىل شكل تنظيمي آخر وىو اجملموعة االثنية، بوصفو إطار يتكفل ابلدفاع عنهم يف 
رلموعة اثنية لتعزيز وجو التهديد اخلارجي الذي يستهدؼ بقاءىم واستمرارىم، ويف ظل مأزؽ مثل ىذا فإف زلاولة أي 
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حسب -امنها، سيتم تفسَتىا من قبل اجلماعات االثنية األخرى على اهنا حركة عداء ابذباه التصعيد، ومثل ىذه احلركة 
تزيد من فرص التعبئة ألغراض غَت دفاعية)ىجومية( وتقوي احتماالت احلرب الوقائية، إذ تشن رلموعة اثنية  -رأي بوزاف

ادلناطق اليت يسكنها افراد اجلماعة االثنية نفسها، وذلك حبجة الدفاع عنها قبل أف يقـو اخلصم  اذلجـو هبدؼ محاية بعض
، 4101)مصطفى،  بتصفيتها وىو ما يؤدي إىل حرب شاملة، وىذا ما ابرزتو ذبربة )البوسنة( فيما بعد احلرب الباردة

 (.048ص
 الثنية عند ابري بوزاف أبربع مرتكزات اساسية ىي:وبناًء على ما تقدـ ؽلكن ربديد مرتكزات ادلعضلة االمنية ا

 (22، ص4108-4106)عبد الرزاؽ،
الفوضى: اليت تتمثل يف ضعف السلطة ادلركزية وضعف اخلدمات العامة والربامج االجتماعية ادلختلفة، شلا يؤدي إىل  .0

 إنتاج تصور لبيئة شبو فوضوية.
وؼ من فقداف ىوية اجلماعة االثنية، واخلوؼ من قمع وطمس اخلوؼ وانعداـ الثقة بُت االطراؼ: والذي يشمل اخل .4

 جزء من التقاليد واالعراؼ االثنية للجماعة، فضاًل عن اخلوؼ من التطهَت واالابدة العرقية.
التباري بُت اجلماعات حوؿ ادلوارد وحوؿ توفَت األمن وفق منطق "اللعبة الصفرية"، لذلك فإف زايدة مستوى أمن  .2

 ي إىل اطلفاض مستوى أمن اجلماعة )ب(، وىو ما يسمح بشكل كبَت يف حدوث الصراع االثٍت.اجلماعة )أ( يؤد
سوء الفهم، فتدفق ادلعلومات ادلغلوطة وادلشوشة ؽلكن أف يؤثر على موقف اجلماعة االثنية، كما ػلتمل أف تلجأ إىل  .2

 القوة كرد فعل عن تلك ادلعلومات.
 ادلبحث الثاين

 ة نينوىاألمن اجملتمعي يف حمافظ
تعد زلافظة نينوى من أغٌت احملافظات العراقية من حيث تكوينها اجملتمعي والثقايف فهي تضم عددًا كبَتًا من 
اجلماعات واالقليات فإىل جانب العرب واالكراد ىناؾ ادلسيحيوف وااليزيدية والشبك والًتكماف والكاكائيوف، ومنذ عاـ 

ينوى تدىوراً ملحوظاً وازدادت حدتو عاماً بعد آخر حىت وصل إىل ذروتو بعد ـ( شهد األمن اجملتمعي يف زلافظة ن4112)
ـ(، وسنحاوؿ يف ىذا ادلبحث التعرؼ على التكوين 4102سقوط ادلوصل وسيطرة تنظيم داعش على احملافظة يف )

ـ( 4112منذ عاـ ) االجتماعي وعلى االقليات يف زلافظة نينوى، فضاًل عن التعرؼ على األمن اجملتمعي وربدايتو  فيها
 وحلد اآلف.

 ادلطلب األول: األقليات يف نينوى
قبل احلديث عن االقليات يف نينوى البد أف ضلدد ما ادلقصود ابألقليات، فاألقلية ىي "مجاعة أقل عددًا من 

مسات اثنية، بقية سكاف الدوؿ، ويف وضع غَت مسيطر من الناحية السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، ؽللك أفرادىا 
دينية أو لغوية زبتلف عن تلك اليت ؽللكها االغلبية من السكاف، ويظهروف ولو ضمنياً، حسًا ابلتضامن هبدؼ االحتفاظ 
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، سلتلفوف ومتساووف،  بثقافتهم وتقاليدىم ودينهم ولغتهم" (، ويرى برىاف غليوف أبف األقلية سبتاز 1، ص4102)سلـو
يوحدىا يف مواجهة االغلبية، دوف أف يلغي انقساماهتا واختالفاهتا الداخلية ونزاعاهتا بوجود حس ابلتضامن الداخلي الذي 

اخلاصة يف الظروؼ الطبيعية اليت ال تتسم بطابع ادلواجهة، ويظهر ىذا التضامن يف أوقات األزمات االجتماعية السيما 
(، كما اف لألقليات مخس 241، ص4، ع4102)محدو،  حُت يصبح الصراع على السلطة صراعًا من أجل البقاء

 (04، ص0124:)رلر، صفات اساسية تتمتع هبا وىي
 تتكوف من أجزاء داخل رلتمع الدولة اليت تنضوي ربت لوائها.  .0
سبتاز بصفات عضوية وثقافية خاصة هبا، كما اهنا تنظر اىل األجزاء ادلسيطرة يف اجملتمع الذي تعيش بداخلو   .4

 ا.على اهنا رباوؿ التقليل من قيمته
حىت يف حالة عدـ وجود بعض اخلصائص الثقافية أو البيولوجية اخلاصة والواقعية، فإف العضوية داخل االقليات  .2

 تنتقل ابلوراثة عرب االجياؿ.
تكوُّف السمات اخلاصة ادلشًتكة بُت افراد االقليات نوعاً من الشعور ابلعجز او النقص، ينتج عنو وجود مشكلة  .2

 ينهم.يف الشعور ابلذات فيما ب
 يتجو افراد "االقليات" عادًة إىل التزاوج الداخلي فيما بينهم. .1

 -واليت ينطبق عليها التعريف الذي تقدـ فضاًل عن الصفات ادلشًتكة-وؽلكن تقسيم االقليات يف زلافظة نينوى 
 إىل أربعة أقساـ:

 أواًل: ادلسيحيون
أبهنم يتوزعوف اثنيًا ما بُت: كلداف، وارمن،  عند احلديث عن ادلسيحيُت يف العراؽ بشكل عاـ البد من توضيح

، سلتلفوف  وسرايف، وآشوريُت، كما ينقسموف مذىبيًا إىل: مسيحيُت ارثدوكس، وكاثوليك، واصليليُت، وبرتستانت )سلـو
(، أما عن ادلسيحيُت يف زلافظة نينوى ربديدًا فهم ينقسموف اىل عدة اقساـ: القسم األوؿ 28، ص4102ومتساووف، 

رايف الكاثوليك(، وىم من الطوائف ادلسيحية اليت تنتمي إىل )السراينية القدؽلة(، و يتواجدوف يف احملافظة يف بعض )الس
القرى يف )قره قوش(، مركز قضاء احلمدانية، ويف برطلة ويف بعشيقة يف قرية )مَتكي( التابعة للناحية، وايضاً يف بعض القرى 

دير أثري مشهور ابسم الشهيد القديس "هبناـ" ويعرؼ لدى األىايل بدير "مار  التابعة لقضاء سنجار، وذلذه الطائفة
هبناـ"، اما القسم الثاين فهم )السرايف االرثدوكس(، وىم أيضًا طائفة تنتمي إىل السراينية القدؽلة وسبثل إحدى سالسل 

ـ يف العراؽ ثالثة )ابرشيات( اثنتاف منها يف االسرة السامية اليت استوطنت العراؽ واعتنقوا ادلسيحية منذ ظهورىا، وذلم اليو 
أما القسم الثالث )االرمن( فهم قلة يف احملافظة وال  ،ادلوصل وواحدة يف بغداد وذلم دير واحد يف نينوى وىو )دير مار ميت(

لقوف على يوجد إال بعض العوائل داخل ادلدينة وخارجها، اما القسم الرابع واآلخَت فهم ادلسيحيوف )اآلثوريوف(، ويط
انفسهم )اآلشوريوف( وىم من )اآلراميُت( القدماء ويتواجدوف داخل احملافظة بنسبٍة ضئيلة يف بعض األقضية والنواحي 



ىمجلةىدراداتىموصلوة
ىتعنىىببحوثىالموصلىاالكادوموةىفيىالعلومىاالندانوةى،مجلةىدوروةىرلموةىمحكمة

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0442رجب -2120ذباطىى،(75العددى)ى،مجلةىدراداتىموصلوة

 

 
(89) 

، 02، ع4116)ويسي وكنعاف،  وبنسب سلتلفة يف )الشيخاف، سنجار، تلكيف(، إىل جانب الثقافات الفرعية األخرى
 (.61ص

 اثنياً: األيزيدية
قدـ اجلماعات العرقية والدينية يف العراؽ وجذور داينتهم تعود إىل آالؼ السنوات يف بالد ما األيزيدية ىم من أ

بُت النهرين وتسمية ىذه اجلماعة أاثرت لبسًا عن طبيعة معتقدىم فػكلمة )ئيزي( أيزي يعٍت هللا و)ئو زادي( يعٍت اخلالق 
االيزيديوف على انفسهم االسم )ايزيدي( دبا معناه من  ابللغة الكردية وكلمة االيزيدي تعٍت عبد اخلالق، وبذلك يطلق

، سلتلفوف ومتساووف،  ، 4102)خلقٍت( وليس يزيدي نسبًة إىل )يزيد بن معاوية( كما ىو شائع لدى بعض الناس )سلـو
( كم غرب ادلوصل، ويف منطقة الشيخاف، ويف بعض القرى والنواحي 001(، ويتمركز االيزيديوف يف جبل سنجار )21ص
(، وتعد الداينة االيزيدية من بُت 44، ص4101)سلـو واخروف،   قضاء تلكيف وانحية بعشيقة يف زلافظة نينوىيف

 (84- 80، ص ص4104)العجلي،  الدايانت اليت مل تكشف عن اسرارىا وبقيت غامضة نوعا ما لألسباب اآلتية:
يخ، كالتعذيب والتشريد والسلب، ووصل ىذا االضطهاد الذي كانت تتعرض لو ىذه الطائفة الدينية، وعلى مر التار  .0

 األمر إىل حد التصفيات اجلسدية.
 زلاولة ربويلهم عن دينهم إبستخداـ الوسائل ادلختلفة غَت ادلشروعة ألجل ادخاذلم يف الداينة االسالمية أو ادلسيحية. .4
قتلهم، وكما أدعى بعض نشر بعض ادلغالطات عن داينتهم، حىت عدىم البعض مسلمُت ارتدوا عن االسالـ وغلوز  .2

 رجاؿ الدين ادلسيحي نفس الدعوى، شلا جعل االيزيديوف يكتموف ويعزلوف أسرار داينتهم عن اآلخرين.
 اثلثاً: الرتكمان

( عاـ، 0111ينحدر الًتكماف يف أصوذلم من قبائل "اوغوز" الناطقة ابلًتكية وقد بدأوا ابلتوطن يف العراؽ منذ )
اعة اثنية يف العراؽ )بعد العرب والكرد(، وىم يعيشوف يف قرى ومدٍف اماؿ العراؽ يف تلعفر والًتكماف ىم اثلث اكرب مج

(، والًتكماف مسلموف لغتهم الًتكمانية 61، ص4111)اتنيجا،  وادلوصل والتوف وكركوؾ وطوزخورماتو وكفري وخانقُت
ة أخرى فإف الًتكماف ال يؤلفوف "كتلة رلتمعية" تعود إىل اللغة الًتكية )القدؽلة(، ولكنها تكتب أبجبدية عربية، ومن جه

حوؿ مدينة ادلوصل أو داخلها كما ىو حاؿ العرب أو الكرد بل يتوزعوف يف القرى القريبة، واليت اصبحت بفعل عامل 
ف، التطور ضمن اطار ادلدينة، كما اهنم يتواجدوف يف قضاء تلعفر فضاًل عن قرى سلتلفة تضم اضافة اليهم الشبك والباجوا

ويف بعض القرى يصعب التفريق بُت الًتكماف وبُت الشبك والباجواف عند من ال يستطيع التمييز بُت لغة الشبك ولغة 
 (.60-61، ص ص4116)ويسي وكنعاف،  الًتكماف

 رابعاً: الشبك
 يسكن الشبك يف العراؽ منذ ما يناىز مخسة قروف، وىم يف الواقع مسلموف، ويتحدثوف لغة خاصة هبم تتميز
عن العربية والكردية، وىم يعيشوف مع األقليات الدينية االخرى مثل ادلسيحيُت وااليزيديُت يف منطقة سهل نينوى، كما اف 
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%( من الشيعة اإلمامية )األثٍت عشرية(، والباقوف من السنة، وعلى الرغم من انقسامهم 81غالبيتهم )اي ما يقرب 
وسي خاص من )العرفاف والتصوؼ(، وذلك لتأثرىم أترؼليًا ببعض الطرائق ادلذىيب، فإهنم يتشاركوف دبَتاث عقائدي طق

 (.41، ص4101)سلـو واخروف،  الصوفية
(، حيث 4112ويتوزع الشبك على عدٍد من القرى يف سهل نينوى، وللشبك سبثيل سياسي برز بعد العاـ )

والشخصيات العشائرية البارزة، وطلبة من (، وضم رلموعة من ادلثقفُت 4112أاير ) 41تبلور أوؿ كياف سياسي ذلم يف 
، سلتلفوف ومتساووف،  الشباب الذين أخذوا على عاتقهم سبثيل الشبك وإبراز ىويتهم ادلستقلة  (.21، ص4102)سلـو
 (3222ادلطلب الثاين: األمن اجملتمعي يف حمافظة نينوى بعد عام )

وادلكوانت ادلختلفة، فهي موطن، ادلسيحيُت،  إف زلافظة نينوى ىي زلافظة ذبمع عددًا كبَتًا من االقليات
وااليزيديُت، والشبك، واالكراد، والعرب، وقد تعرض امنها اجملتمعي للعديد من االنتهاكات، ؽلثل اوذلا زلاوالت التعريب 

ة، شلا ساىم اليت فرضتها األنظمة السابقة اليت حكمت العراؽ فضاًل عن، نقل القبائل العربية هبدؼ تغيَت الًتكيبة السكاني
(، 4112يف ىشاشة التماسك االجتماعي، وكلها ظواىر تفاقمت يف السنوات اليت اعقبت تغَت نظاـ احلكم بعد عاـ )

(، وعلى الرغم من اف تصرػلات العديد 4102ومهدت اجملاؿ لنجاح تنظيم )داعش( يف بسط سيطرتو على ادلنطقة  عاـ )
ا كانت جيدة ومقبولة قبل سيطرة )تنظيم داعش(، اال اف ىناؾ العديد من من اجلماعات النازحة على اف العالقات بينه

العوامل اليت ساعلت يف ىشاشة النسيج واالمن اجملتمعي، ويصعب على ادلدنيُت التعبَت عنها  يف بيئة القمع ادلوجودة يف 
من مناطقهم، إما بتنفيذ  العراؽ، ويتضح من اتريخ النزوح يف نينوى  وجود ظلط مستمر إلقتالع  السكاف ادلدنيُت

وكانت عمليات النزوح ادلتعددة لألقليات من مدينة ادلوصل دبثابة بداية ذلجرة االقليات شبو  ،سياسات حكومية او حزبية
 .(kheder and others, 2015, p10()4102الكاملة من نينوى بعد سيطرة تنظيم داعش عليها يف عاـ )

( بدأت تتعرض لتهديدات واستفزازات وعمليات 4112االقليات ومنذ عاـ )ففي اجملاؿ األمٍت ؽلكن القوؿ: أف 
ادليليشيات والعصاابت االرىابية، وقد طاؿ األمُر كل اجلماعات واالقليات فادلسيحيوف تعرضوا للتهديد خطف من قبل 

والقتل واخلطف شلا حدى هبم إىل االنتقاؿ من داخل مدينة ادلوصل إىل األطراؼ يف احلمدانية وبرطلة، وغَتىا من ادلناطق 
نسبة ذلم، وحىت يف سهل نينوى تعرض ادلسيحيوف إىل مضايقات من اليت تشكل مناطق تركز للمسيحيُت وتعد اكثر أمناً ابل

، 4111)اتنيجا،  قبل االحزاب الكوردية، وتعرض ادلسيحيوف للعديد من التهديدات وادلمارسات القسرية هبدؼ صهرىم
(، ووصلت التهديدات إىل مستوى الذروة عند سيطرة تنظيم داعش على زلافظة نينوى وما حدث من هتجَت 61ص

 سري للمسيحيُت من احملافظة وسرقة منازذلم وشلتلكاهتم.ق
( اعلنت مجاعات ارىابية متطرفة جواز قتل 4112أما االيزيديوف فكانت معاانهتم اكرب من غَتىم فمنذ عاـ )

االيزيديُت وبدأت عمليات قتل واستهداؼ ألبناء الطائفة االيزيدية وخالؿ شهرين فقط )ايلوؿ وكانوف األوؿ( عاـ 
(، كما واستمرت اعماؿ 61، ص4111)اتنيجا،  ( آخرين ألعماؿ عنف11( ايزيداًي وتعرض )41( قتل )4112)

العنف ضد االيزيديُت حىت وصلت اىل أعلى مستوايهتا عند سيطرة تنظيم داعش على احملافظة وقتلهم لعدد كبَت من 
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ؿ. والشكل اآليت يبُت عدد االشخاص االيزيدية ووضعهم يف مقابر مجاعية، إضافة إىل سيب نساءىم وخطف األطفا
 ادلستهدفُت وحجم االضرار اليت تعرضت ذلا الطائفة االيزيدية على يد تنظيم داعش:

 )عدد االشخاص وحجم االضرار اليت تعرضت ذلا الطائفة االيزيدية على يد تنظيم داعش( (0الشكل)
  111111 عدد االيزيديُت قبل اذلجمات االرىابية   
  261111 زيديُت النازحُت بعد اذلجـوعدد االي   

 0412 عدد القتلى
 4821 عدد االيتاـ

 4216إمرأة و 2122)منهم 6208 عدد ادلخطوفُت        
 رجل(

  62 عدد ادلزارات ودور العبادة ادلدمرة

 62 عدد ادلقابر اجلماعية
إمرأة  0011شخص)منهم 2411 عدد االشخاص الذين مت ربريرىم

 اطفاؿ 0202رجل و 228و
إمرأة  0214شخص )منهم  2008 عدد االشخاص ادلخطوفُت واليعلم مصَتىم

 رجل( 0661و
 (.                                                   1، ص4102ينظر: )ادلفوضية العليا حلقوؽ االنساف، 

( حبوايل 4112) والشبك كذلك كاف ذلم نصيب من اعماؿ العنف حيث يقدر عدد القتلى منهم منذ عاـ
(، وقد مت استهدافهم من قبل ادليليشيات يف ادلناطق ادلتنازع عليها يف زلافظة نينوى هبدؼ هتجَتىم، ومثلهم مثل 0211)

(، إذ وردت تقارير حوؿ 4102ابقي االقليات االخرى عاىن الشبك من اقتحاـ داعش للموصل وسهل نينوى عاـ )
 ضال عن نزوحهم وهتجَتىم اىل احملافظات الشيعية يف وسط وجنوب البالدتعرض الشبك إىل مذابح وعمليات خطف، ف

 (، وفيما يلي عدد الشبك الذين مت استهدافهم من قبل تنظيم داعش:028، ص4102)بوتك واخروف، 
 )عدد الشبك ادلستهدفُت من قبل تنظيم داعش( (4الشكل)

  411111 عدد ادلهجرين
  042 القتلى

 إمرأة( 48)منهم 046 ادلخطوفُت
                           (.1،ص4102ينظر:)ادلفوضية العليا حلقوؽ االنساف،  
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( والًتكماف ضحية ألعماؿ ادليليشيات اليت 4112ومل يسلم الًتكماف كذلك من اعماؿ العنف، فمنذ عاـ ) 
ا على )تل عفر( دبحافظة نينوى تسعى إىل هتجَتىم عن طريق الًتويع والقتل، ومع اقتحاـ قوات داعش االرىابية وسيطرهت

قاموا إبحراؽ عدد كبَت من ادلنازؿ وادلواشي واحملاصيل وبتفجَت اجلوامع الشيعية، شلا تسبب يف نزوح عدد كرب من 
 (، وفيما يلي عدد الًتكماف الذين مت استهدافهم من قبل تنظيم داعش :028، ص4102الًتكماف)بوتك واخروف، 

 ستهدفُت من قبل تنظيم داعش()عدد الًتكماف ادل (2الشكل)
 161111 ادلهجرين
 241 القتلى

 طفل 411إمرأة و 611 ادلخطوفُت
                              (.1،ص4102 ،ينظر:)ادلفوضية العليا حلقوؽ االنساف،

من االقصاء أما من اجلانب السياسي والقانوين فيمكن القوؿ أف االقليات يف زلافظة نينوى تعرضت إىل نوع       
والتهميش، فمن الناحية العملية ؽلكن القوؿ إف ادلشاركة السياسية أو التمثيل السياسي لألقليات، ىو سبثيل رمزي أو غَت 
مؤثر وسط صراع الكتل الكربى، فيتعُت على شلثلي االقليات التعاوف أو مد جسور عالقات مع احدى الكتل الكربى، شلا 

عُت يف ادلواقف السياسية إلحدى الكتل الكربى، اكثر من كوهنم شلثلُت لقضااي اقلياهتم جعل شلثلي االقليات رلرد اتب
، سلتلفوف ومتساووف،  ومعربين عنها (، كما أف قانوف محاية االقليات اليزاؿ يف ادراج رللس النواب 12، ص4102)سلـو

صرػلاً للتمييز العنصري، والتزاؿ االجراءات ادلتبعة  ومل يتم اقراره حلد االف، كما اف القوانُت اجلنائية الزالت ال تشمل حضراً 
لنبذ خطاب الكراىية ال ترتقي للمستوى ادلطلوب، وال يعد نشر االفكار اليت تتضمن التمييز العنصري والكراىية جرؽلة 

 (.1، ص4102يعاقب عليها القانوف )ادلفوضية العليا حلقوؽ االنساف، 
ليات مل يكن افضل من بقية اجلوانب فعمليات التهجَت القسري اليت تعرضوا ذلا، كما اف اجلانب االقتصادي لألق     

فضاًل عن موجة نزوح االقليات اذلائلة من زلافظة نينوى، أدت إىل نتائج اقتصادية سيئة جداً ابلنسبة ألبناء االقليات، فقد 
فضاًل عن خسارهتم دلنازذلم وشلتلكاهتم خسر الكثَت من ابناء االقليات فرص عملهم واطلفضت مدخوالهتم بشكل كبَت، 

%(، وبعبارة أخرى فإف واحداً من بُت كل اربعة افراد 22%( إىل حوايل )42وازدادت نسبة الفقر بُت االسر النازحة من )
 (.26، ص4102)مفنت،  من النازحُت ىم فقراء حالياً 

عليهم ظلم اجتماعي كبَت يتمثل  ابلتفاوت  يف أما من اجلانب االجتماعي فإف أبناء االقليات يروف إهنم وقع       
، 4102)عبد هللا واخروف،  احلقوؽ، ووجود حالة من التمييز لصاحل فئات معينة من اجملتمع بعكس فئات اخرى

(، وقد كاف للنزوح اثر كبَت يف تعزيز االنقسامات بُت سلتلف االقليات النازحة، البل وداخل اجلماعة الواحدة 028ص
 عن حالة االستقطاب العاـ بُت االقليات واالكراد من جهة، والعرب السنة من جهة اخرى، كما ازداد ايضاً، فضالً 

الشعور لدى االقليات خبيبة االمل نتيجة إلنعداـ احلماية ذلم خالؿ سيطرة تنظيم داعش، شلا دفع االقليات اىل السعي ضلو 
 ذا مايشكل ربٍد كبَت لألمن اجملتمعي يف احملافظة. تكوين ميليشيات خاصة للحماية على اسس عرقية ودينية وى
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يضاؼ اىل ذلك تنامي االحساس لدى االقليات بوجود خلل اجتماعي جعلها تشعر ابإلحباط وبعدـ قدرة اجملتمع     
لة على استيعاهبا بشكل كامل، وىذا ما دفع االقليات إىل نوع من االنعزاؿ وزلاولة االلتفاؼ حوؿ قيادهتا بشكل خلق حا

(، إذ شهدت البٌت االجتماعية لألقليات تطوراً 21، ص4104)العجلي،  من التطرؼ العرقي والفكري وااليديولوجي
ملحوظاً، وربوؿ ِخطاهبا ضلو مزيد من أتكيد اذلوية والبحث عن اجلذور، وأتكيد حضورىا السياسي، بغية احلفاظ على 

يتالئم مع تسارع االحداث على ارض الواقع، السيما بعد أف  وجودىا وادلطالبة بسائر حقوقها، وىذا ما عكس تطوراً 
اكدت القوى الكربى )الشيعية، السنية، الكردية( حبضورىا الدؽلوغرايف القوي، أعلية مثل ىذا احلضور يف نتائج االنتخاابت 

، االقليات يف العراؽ،  اليت محلت طلبها إىل السلطة  (.02، ص 4102) سلـو
زايد الشعور لدى االقليات يف العراؽ بتهميشهم يف رلاؿ التعليم واللغة، فادلناىج الدراسية يف ادلدارس فضاًل عن ذلك  ت    

العراقية التزاؿ تغفل يف كثَت من االحياف، دراسة أتريخ وثقافة سلتلف االقليات العرقية والدينية، وعلى الرغم من ذكر 
أف الكثَت منهم يصر أف ذلك يعد غَت كاٍؼ، كما أنو على الرغم  (، غَت4104االقليات يف ادلناىج الدراسية منذ عاـ )

من أف الدستور العراقي يضمن حق تعليم االطفاؿ بلغتهم األـ، لكن عمليًا ال يطبق ىذا احلق واليعمل بو، وصرح شلثلوا 
ة ابللغة الكردية داخل الًتكماف والشبك وااليزيديُت وادلسيحيُت اكثر من مرة، ابهنم يواجهوف ضغوطًا كبَتة يف الدراس

 (.41، ص4102)بوتك واخروف،  ادلناطق اخلاضعة حلكومة كردستاف، ومن مثّ فإف لغتهم األـ معرضة للزواؿ
وؽلكن القوؿ إف ىذه التحدايت تشكل اسبااًب دافعة ادت إىل هتديد وفقداف لألمن اجملتمعي يف زلافظة نينوى وإىل     

ية ربتاج إىل حلوؿ وعالجات فورية وحامسة، وسنحاوؿ يف ادلبحث اآليت اغلاد بعض الوصوؿ  دلستوى معضلة أمنية رلتمع
احللوؿ عرب االستفادة من افكار )مدرسة كوبنهاجن وسيما ابري بوزاف( حوؿ األمن اجملتمعي أو ما ؽلكن تسميتو )أمن 

 اخلصوصيات االجتماعية واذلوايت الثقافية(.
 ادلبحث الثالث

 قيق االمن اجملتمعي يف حمافظة نينوىادلعاجلات واحللول لتح
بداية ؽلكن القوؿ إف الدراسات االمنية احلديثة قّدمت أفكاراً سلتلفة حوؿ األمن وكيفية ربقيقو، السيما إهنا ركزت على     

تمعية، اجلانب اجملتمعي وعلى اذلوايت ودورىا يف تعزيز األمن، فضاًل عن ربديدىا لكيفية تصاعد حدة ادلعضلة األمنية اجمل
وعن طريق ربليل ىذه االفكار ؽلكن ربديد رلموعة من ادلعاجلات واحللوؿ اليت ؽلكن االفادة منها لتحقيق األمن اجملتمعي 

 يف زلافظة نينوى، وسيتم تناوذلا وفقاً للمطالب اآلتية:
 ادلطلب االول : تعزيز اذلوايت ومحاية اخلصوصيات الثقافية

مة بتعزيز اذلوايت ومحاية اخلصوصيات الثقافية للجماعات واألقليات، وبصورة عادلة، من الضروري اف تقـو احلكو      
 وؽلكن أف تقـو احلكومة هبذه ادلسألة عن طريق عدة رلاالت:
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: اىتماـ احلكومة بًتاث وحضارة االقليات ادلوجودة يف زلافظة نينوى واحملافظة عليها، ودعم اقامة اجملال األول
رش تؤكد على أعلية ىذه احلضارات والتعريف هبا، فضاًل عن تضمُت مناىج التعليم شرحًا وافياً ندوات، ومؤسبرات، وو 

عنها، بشكل يعزز الشعور لدى االقليات هبويتهم وبثقافتهم ودورىم يف اجملتمع، ىذا فضاًل عن االىتماـ بًتميم ادلزارات 
 أتريخ االقليات وخصوصيتها الثقافية.والكنائس اليت تضررت يف احلقبة االخَتة ألهنا تشكل جزءاً من 

كما ويشَت البعض إىل ضرورة االستثمار يف "رأس ادلاؿ احلضاري" الذي يشكل مصدر قوة للبالد، السيما وأف 
، 4104)العجلي،  ما تتعرض لو االقليات من خطر االنقراض واذلجرة يعد هتديدًا ذلوية العراؽ وغناه الثقايف واحلضاري

 (.411ص
التأكيد على لغة االقليات ادلوجودة ابحملافظة واالىتماـ هبا، فاللغة لدى االقليات ىي مسألة : ثايناجملال ال

اساسية ووجودية؛ كوهنا تعرب عنهم وعن ثقافتهم وعن انتماائهتم. وترى اليونسكو أف يف انداثر أي لغة خسارة ال تعويض 
، سلتلفوف ومتساووف،  للبشرية عنها لألسباب اآلتية  (:02، ص4102)سلـو

تعد اللغات ادوات التنشئة االجتماعية واالتصاؿ، وهبا تتم عملية التعبَت كذلك عن ادلمارسات االجتماعية والثقافية  .0
 وايصاذلا لالخرين.

 ال ؽلكن االستغناء عن اللغات يف تنمية ادلعرفة ونقلها. .4
 اللغات شواىد، على النشاط االبداعي للبشر، وىذا بفضل تنوعها ادلذىل. .2
 اللغات تعطي الناطقُت هبا ىوية. .2
 تنطوي اللغات على ذبارب ادلاضي والثقافات واذلوايت وربمل كذلك التطلعات واحالـ ادلستقبل. .1
 ادلتكاملة بُت التنوع البيولوجي، والتنوع الثقايف، والتنوع اللغوي. -ىناؾ وعي متناـ للعالقة ادلتبادلة .6

والتمييز والتحريض ضد االقليات، وتشجيع احلوار والسيما احلوار  : ايقاؼ ومنع خطاب الكراىيةاجملال الثالث
الديٍت، عرب تعزيز األطر ادلدنية للحوار ما بُت رجاؿ الدين ادلسلمُت ورجاؿ الدين من بقية االقليات، حيث أف هتيئة 

ختلفة االسالمية، وادلسيحية، االجواء خللق حوار تواصلي عن طريق الزايرات ادلتبادلة وادلشاركة يف ادلناسبات الدينية ادل
وااليزيدية كفيل بتهيئة ارضية مناسبة لتصحيح الصورة النمطية عن اآلخر عن طريق إقامة فعاليات مشًتكة، فضاًل عن 
تشجيع رجاؿ الدين على ادلشاركة يف ادلؤسبرات الدولية وادلناسبات العادلية اخلاصة ابلتسامح واحلوار اليت تقيمها األمم 

ادلنظمات الدولية ادلهتمة ابحلوار( شلا ؽلكنهم من االنفتاح على خربة غنية تعزز خطاب االعتداؿ وزبفف من ادلتحدة )
 (.021، ص4101)سلـو واخروف، خطاب التحريض ضد اآلخر ادلختلف دينياً 

 ادلطلب الثاين: بناء ثقة افراد االقليات ابحلكومة
ومة وبقدرهتا على توفَت احلماية ذلم لذا فإف مسألة اعادة ثقة ابناء من ادلعلـو اف افراد االقليات فقدوا الثقة ابحلك

 االقليات البد اف تكوف ذلا االولوية، وإف ىذه ادلسألة تتطلب دعم احلكومة يف عدة رلاالت أعلها:
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: توفَت احلماية لألقليات عن طريق منع االعتداء عليهم، والذي يتطلب توفَت قوات اكرب من اجملال االول
طة واجليش يف مناطق تواجد االقليات، فضاًل عن كبح ادلذنبُت ومعاقبة كل من يعتدي أو يهدد أمن األقليات بغض الشر 

 النظر عن انتماءاتو.
وإف ىذا األمر يتطلب من احلكومة العراقية أف تنفذ إجراءات جادة للتحقيق والكشف عن التحقيقات يف 

االقليات ففضح العنف والكشف عن الفاعلُت ىو أوىل خطوات القضاء اعماؿ العنف واجلرائم اليت ارتكبت ضد ابناء 
عليو، وعلى احلكومة ادلركزية التدخل لدى حكومة اقليم كردستاف دلطالبتها إبجراء ربقيقات مستقلة تشمل قوات األمن 

 (218، ص4104)العجلي،  والبيشمركة واليت وجهت اليها هتم إبرتكاب انتهاكات  ابناء ضد االقليات.
: تعزيز ادلوقف السياسي والقانوين لألقليات عن طريق تطبيق الدؽلقراطية التوافقية، واحلكم من خالؿ اجملال الثاين

ائتالؼ واسع يضم كل مكوانت اجملتمع،  وؽلنح حق النقض )الفيتو( ادلتبادؿ جلميع ادلكوانت وتستعمل االقليات ىذا 
ذلا،  فضاًل عن التمثيل النسيب يف اإلدارات وادلؤسسات )الوزارات واإلدارة  احلق بوصفو محاية من اضطهاد االكثرية العددية

فضاًل عن السعي إىل تضمُت الدستور قوانُت  ،(241، ص4، ع4102)محدو،  الذاتية للمناطق اخلاصة بكل مكوف(
 (:221، ص4104)العجلي،  تعزز محاية االقليات وعلى النحو اآليت

 لالنتهاكات اليت ربدث لألقليات. ربديد دور احملاكم يف  التصدي .0
 استحداث او تعديل تشريعات جديدة،  ؽلكن اف تضع حداً حلالة التمييز القانوين ضد األقليات. .4
 اعطاء دور اكرب لألقليات يف صياغة القوانُت اليت تًتجم ادلواد الدستورية ادلتعلقة ابالقليات. .2
 ادلتعلقة حبقوؽ االقليات، ويف إطار القانوف العراقي.دمج ادلعاىدات اليت وقعت عليها احلكومة العراقية و  .2

: العمل على ربسُت الوضع االقتصادي لألقليات، وىذا ما ػلتاج إىل إعادة بناء البٌت التحتية دلناطق اجملال الثالث  
لعودة إىل مناطق األقليات واليت اهنكتها معارؾ التحرير من سيطرة تنظيم داعش، فعوائل االقليات النازحة لن يرغبوا يف ا

 سكناىم دوف توفر اخلدمات االساسية مثل الصحة والتعليم والبلدية وغَتىا.
كما غلب على احلكومة العراقية أف تتعامل جبدية أكرب فيما يتعلق ابلنازحُت وتوفَت مستلزمات العودة، فضاًل عن     

)مفنت،  احلكومة أف تغطي الفعاليات واألنشطة اآلتية ضرورة إعادة بناء البٌت التحتية، وتوفَت اخلدمات األساسية غلب على
 (:21، ص4102

 .انشطة وبرامج تدر الدخل دلشاريع متوسطة وصغَتة، لضماف احلماية االقتصادية واالستقرار، وإعادة االندماج .0
حاب انشطة خاصة ابدلعاقُت  وذوي االحتياجات اخلاصة، والفئات اذلشة من االيتاـ واألرامل وادلطلقات، واص .4

 األمراض الزمنة.
 أنشطة وبرامج فاعلة من اجل توفَت احلماية القانونية، فضالً عن إصدار الواثئق، وإعادة ادلمتلكات. .2
 اقامة أنشطة وبرامج فاعلة إلكماؿ الدراسة، والعودة  لالنتظاـ يف ادلؤسسات التعليمية. .2



ىمجلةىدراداتىموصلوة
ىتعنىىببحوثىالموصلىاالكادوموةىفيىالعلومىاالندانوةى،مجلةىدوروةىرلموةىمحكمة

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0442رجب -2120ذباطىى،(75العددى)ى،مجلةىدراداتىموصلوة

 

 
(83) 

، وعلى ضلو خاص اولئك الذين مت تدمَت شلتلكاهتم، تنفيذ مشاريع لتوفَت السكن للمتأثرين ابلنزوح وعلى ادلدى الطويل .1
 أو تعرضت للتفخيخ، والتخريب، واحلرؽ.

فضاًل عن ذلك فإنو البد من القوؿ أف مثل ىذه اجلهود إلعادة البناء االقتصادي تتطلب توجيو اكرب للموارد 
 من قبل الدوؿ وادلنظمات الدولية، من قبل احلكومة العراقية ضلو ىذه ادلناطق، إضافة إىل احلصوؿ على دعم دويل اكرب

 إلعادة أتىيل ىذه ادلناطق.
 ادلطلب الثالث:التأكيد على دور االطراف الفاعلة يف اجملتمع يف حتقيق االمن اجملتمعي

غلب أف يكوف لألفراد واجملتمع ككل دور فاعل يف ربقيق االمن اجملتمعي إىل جانب احلكومة وابلتعاوف معها، فال      
سلطة او احلكومة وحدىا اف تقـو بتحقيق االمن اجملتمعي دوف أف يكوف لألطراؼ الفاعلة يف اجملتمع دور حيوي ؽلكن لل

وكبَت، ومن اىم ىذه االطراؼ الشيوخ ورجاؿ الدين وقادة اجملتمع ادلدين ادلوثوؽ هبم، فضاًل عن النساء والشباب والشيوخ 
 ة يف اجملتمع.الذين حصلوا على التدريب الالـز واكتسبوا الثق

وؽلكن أف يساعد ىؤالء االفراد يف ربقيق األمن من خالؿ الوساطة واحلوار، السيما وأف الوساطة ىي "عملية ميسرة      
دلساعدة االطراؼ ادلتنازعة على فض وحل الصراع او النزاع وتغيَت الشكل السليب يف عالقاهتم مع بعضهم البعض"، كما 

الذي يساعد االطراؼ ادلتنازعة على اغلاد حلوؿ مشًتكة للصراع او ادلشكلة، فضال عن  وتتضمن الوساطة وجود الوسيط
ذلك فإف الوساطة تساعد على ضماف تلبية احتياجات كافة االطراؼ، وعلى اقامة عالقات سليمة وصحية بُت افراد 

يم دبساعدة الوسيط وعملية وساطة اجملتمع، كما اف للوساطة دور يف منع العنف اذا مامت حل النزاع او الصراع بشكل سل
 (02، ص4106)جكوبسوف وعلياف،  جيدة
ويؤدي احلوار دورًا اساسيًا يف ربقيق االمن اجملتمعي فهو يعطي مجيع االطراؼ الفرصة لتبادؿ وجهات نظرىم حوؿ      

واقف، وؽلكن عن طريقو القضااي ادلشًتكة، ويتم عرب تدوين االىتمامات واالحتياجات وادلخاوؼ واذلمـو بداًل من ادل
 (.21، ص4101)روبوس،  التوصل اىل بناء توافق يف االراء بُت االطراؼ ادلتنازعة وادلختلفة

ودبا اف اجراء عمليات حوار على مستوى احملافظة ككل و بُت اكثر من مجاعة واقلية ىو ليس ابالمر اذلُت والسهل فال     
ُت عن سلتلف القطاعات /الًتكيبة السكانية للمجتمع، فضاًل عن اعضاء بد من أتسيس جلاف "سالـ زللية"  تضم شلثل

اجملتمع ادلدين والتمثيل من سلتلف اجملموعات /اجملتمعات العرقية او الثقافية او الدينية، وتقـو ىذه اللجاف ابلعمل بنشاط 
وامل احملتملة اليت زبلق عالقات سلبية، على تعزيز السالـ والتعايش واالحًتاـ يف اجملتمع، فضاًل عن ربديد الصراعات والع

)جكوبسوف  كما تسعى ىذه اللجاف اىل اشراؾ اجملتمع لتحويل النزاعات بطريقة بناءة وتعزيز رسالة السالـ والتعايش
 (.42، ص4106وعلياف، 

افظة نينوى يتطلب دوراً بناًء على ما تقدـ ووفقًا للدراسات االمنية احلديثة ؽلكن القوؿ إف ربقيق األمن اجملتمعي يف زل   
فاعاًل للحكومة العراقية، من أجل تعزيز ىوايت االقليات، واحلفاظ على إرثهم التأرؼلي واحلضاري وعلى لغتهم وتقاليدىم، 
فضاًل عن دعمهم امنياً وسياسياً واقتصادايً، بشكل يعزز الثقة لديهم ابحلكومة أواًل وابدلكوانت األخرى وعالقاهتم فيها يف 
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مع اثنياً، كما يتطلب كذلك حراكًا رلتمعياً تقوده النخبة ادلثقفة والواعية، اليت ؽلكن أف تفتح افاقاً للتعاوف واحلوار بُت اجملت
 سلتلف اجلماعات واالقليات يف احملافظة، وأف تسهم يف زبفيف حدة ادلعضلة االمنية اجملتمعية فيها.

 اخلامتة
ة احلديثة أحد أىم أبعاد األمن يف الدولة، حيث انو يرتبط بشكل يعد األمن اجملتمعي وفق الدراسات االمني

أساس ابجملتمعات، واجلماعات واألقليات اليت تتكوف منها تلك اجملتمعات، وىو يرتبط إبدراؾ اجلماعات واالقليات أبف 
 كبَتة مسيطرة.  ىوايهتا وخصوصياهتا الثقافية غَت مهددة، وأهنا ال تتعرض حلاالت صهر وإدماج قسري ضمن رلموعات

وسبثل زلافظة نينوى اظلوذجاً واضحاً لألمن اجملتمعي وحاالت هتديده، السيما وأف احملافظة تتميز بتكوين رلتمعي 
تعددي، فهي تضم إىل جانب العرب واألكراد، أقليات أخرى متعددة مثل ادلسيحيُت وااليزيديُت والشبك والًتكماف، كما 

 بشكل واضح أمنها اجملتمعي، وأدخلتها يف معضلة أمنية رلتمعية. أهنا تعرضت لتحدايت كبَتة ىددت
 ومن خالؿ ما تقدـ فقد مت التوصل إىل العديد من االستنتاجات:

أف األمن اجملتمعي يف نينوى يرتبط دبدى إدراؾ االقليات أبف ذلم ىوايت واضحة ومستقلة ال يتم التعدي عليها أبي  .0
 شكل من األشكاؿ.

ؤولية كبَتة يف تعزيز الشعور لدى األقليات أبف ىوايهتا زلمية وأنو ال ؽلكن التجاوز عليو وأف ىذا يقع على الدولة مس .4
 األمر غلب أف يشمل ثالثة جوانب:

 االىتماـ حبضارة واتريخ وتقاليد االقليات. -أ 
 التأكيد على اعلية لغة االقليات وعدـ انداثرىا. -ب 

 احلد من خطاب الكراىية والتمييز ضد االقليات. -ج 
رتبط االمن اجملتمعي يف نينوى أببعاد األمن األخرى العسكرية والسياسية واالقتصادية، السيما وأف ىذه األبعاد تعزز ي .2

 من ثقة االقليات ابحلكومة وبدورىا يف ربقيق األمن الشامل يف احملافظة.
موا بدور فاعل من خالؿ الوساطة الؽلكن للحكومة أف ربقق االمن اجملتمعي يف احملافظة مامل يتعاوف االفراد معها ويقو  .2

 واحلوار والسعي جبدية ضلو ربقيق ادلصاحلة اجملتمعية.
على الرغم من اعلية فكرة ربقيق االمن اجملتمعي وقابليتها للتطبيق إال اهنا قد التتناسب  يف بعض جوانبها مع اجملتمع  .1

النضج السياسي، ومن ادلالحظ يف نينوى يف زلافظة نينوى كوهنا ربتاج اىل رلتمعات  وصلت اىل مرحلة اعلى من 
سعي بعض قيادات االقليات اىل زلاولة التعبئة غَت ادلشروعة لقطاعات االقليات وتبنيها افكار ومطالب  زبل ابلوحدة 
الوطنية، كما اف احلكومة العراقية وعلى مدار سنوات اثبتت فشلها يف احتواء  االختالفات االجتماعية والثقافية يف 

هتا، واذبهت ضلو مزيد من فرض السلطة ابلقوة وخرؽ الدؽلقراطية والتقليل من حجم ادلشاركة السياسية رلتمعا
 لالقليات.
 قائمة ادلصادر
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 أواًل: القواميس وادلوسوعات
 .0، قاموس بنغوين للعالقات الدولية، )ديب، مركز اخلليج لألحباث(، ط4112 ،ايفانز، غراىاف/ نوينهاـ، جيفري .0
 .0، قاموس األمن الدويل، )ابو ظيب، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسًتاتيجية(، ط4111،ؿروبنسوف، بو  .4
، دليل ادلصطلحات العربية يف دراسات السالـ وحل النزاعات، )بغداد، مجعية األمل 4102،عبد هللا وآخروف، عمرو خَتي .2

 .0العراقية(، ط
 .0االساسية يف العالقات الدولية، )ديب، مركز اخلليج لألحباث(، ط، ادلفاىيم 4112،مارتن /اوكاالىاف، تَتي،غريفيتش .2

 اثنياً: الكتب
، الوساطة واحلوار وادلصاحلة اجملتمعية يف نينوى، ترمجة ساماف سليم وطيبة دمحم، )دىوؾ، 4106جكوبسوف، كاي براند/ علياف، كوينث، .0

 مسارات نينوى للتعايش السلمي والتماسك االجتماعي(.
 اسس تيسَت احلوار، )برلُت، مؤسسة بَتغهوؼ(. 4101،،برتروبوس، نور  .4
، سعد .2  .0، االقليات يف العراؽ..الذاكرة..اذلوية..التحدايت، )بغداد، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية(، ط4102،سلـو
2.  ، العالقات الدولية، )ابو ظيب، مركز ، االذباىات اجلديدة يف الدراسات االمنية..دراسة يف تطور مفهـو االمن يف 4102سليم، قسـو

 .0االمارات للدراسات والبحوث االسًتاتيجية(، ط
 .0، األمن الدويل يف القرف الواحد والشعرين، )عماف، دار االكادؽليوف للنشر والتوزيع(، ط4101الطائي، طارؽ دمحم ذنوف، .1
 .0اد، بيت احلكمة(، ط، واقع مشكالت االثنيات واالقليات يف العراؽ، )بغد4104العجلي، امراف، .6
، الدراسات االمنية النقدية..مقارابت جديدة إلعادة تعريف األمن، )األردف، ادلركز العلمي للدراسات 4102قوجلي، سيد امحد، .8

 .0السياسية(، ط
 .0، ادلدخل لدراسة االقليات، )القاىرة، مكتبة االصللو ادلصرية(، ط0124،رلر، مسَتة .2
 .0من ومستقبل السياسية الدولية، )السليمانية، اكادؽلية التوعية وأتىيل الكوادر(، ط، األ4101مصطفى، فرىاد جالؿ، .1

، اذباىات النزوح يف العراؽ..جغرافية االنتشار وسياسات الدعم واإلغاثة، )بغداد، مركز البياف للدراسات 4102،مفنت، امحد قاسم .01
 والتخطيط(.

 اثلثاً: البحوث والدراسات
من اجملتمعي مدخل لبناء االمن االنساين، رللة العلـو االجتماعية، ادلركز الدؽلقراطي العريب، برلُت، ، اال4102امسهاف، خرموش، .0

 (.2العدد)
، التوافقية وتعزيز ادلواطنة لألقليات يف العراؽ، رللة جامعة دىوؾ للعلـو االنسانية واالجتماعية، دىوؾ، العدد 4102محدو زلمود عزو، .4

(4.) 
دلعضلة األمنية اجملتمعية..خطاب األمنية وصناعة السياسة العامة، دفاتر السياسة والقانوف، جامعة ابتنة، اجلزائر، ، ا4100زقاغ، عادؿ،  .2

 (.1العدد )
، سعد،، .2 ، سلتلفوف ومتساووف..األطر الدولية والوطنية حلقوؽ األقليات يف العراؽ، مشروع تعزيز حقوؽ اإلنساف يف العراؽ، 4102سلـو

 بغداد.
، تطور الدراسات االمنية ومعضلة التطبيق يف العامل العريب،رللة دراسات اسًتاتيجية، مركز االمارات 4104امحد،  قوجلي، سيد .1

 (.061للدراسات والبحوث االسًتاتيجية، ابو ظيب، العدد)
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دراسات موصلية، مركز ، التوزيع اجليوثنوغرايف يف زلافظة نينوى )دراسة انثروبولوجية(، رللة 4116ويسي، موفق/ كنعاف، قصي رايض، .6
 (.02دراسات ادلوصل، جامعة ادلوصل، ادلوصل، العدد )

 رابعاً: الرسائل واألطاريح
، الدراسات االمنية النقدية، رسالة ماجستَت )غَت منشورة(، كلية العلـو السياسة واالعالـ، جامعة 4102-4104امينة، مصطفى دلة،  .0

 اجلزائر، اجلزائر.
، التحوؿ االنطولوجي يف مفهـو األمن..دراسة يف اسهامات مدرسة كوبنهاجن، رسالة ماجستَت 4106-4101خضراوي، خدغلة،  .4

 )غَت منشورة(، كلية احلقوؽ، جامعة دمحم بوقره، بومرداس.
، 0126، أتثَت ادلأزؽ األمٍت االثٍت على االستقرار الداخلي للدولة..دراسة النموذج االسباين منذ 4108-4106عبد الرزاؽ، حناف، .2

 بسكرة، اجلزائر. -طروحة دكتوراه )غَت منشورة(، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، جامعة خيضرا
 خامساً: التقارير

 ، من االزمة اىل الكارثة..وضع االقليات يف العراؽ، تقرير رلموعة حقوؽ االقليات الدولية.4102بوتك واخروف، مرًن،  .0
، ترمجة عبد اإللو النعيمي، سلسلة دراسات 4112مجاعات االقليات منذ عاـ  ، تقرير صهر ونزوح واستئصاؿ4111اتنيجا، بريتٍت، .4

 عراقية، بغداد.
يف مهب الريح..اقليات العراؽ بعد تسوانمي داعش، تقرير )انتهاكات حقوؽ االقليات(، مؤسسة  ،4101سلـو وآخروف، سعد،  .2

 مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية، بغداد.
، تقرير عن مدى إمتثاؿ العراؽ لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكاؿ التمييز العنصري، 4102االنساف، ادلفوضية العليا حلقوؽ .2

 بغداد. 
 (Reportسادسًا: المصادر االجنبية )

1- Kheder, Hewa Haji and others,2015, After ISIS Perspectives of displaced 

communities from Ninewa on return to Iraq’s disputed territory, PAX Iraq report, 

KurdishRegion-Iraq.                                                                  

 
 
 
 
 
 


