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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

إن االختالف وو شأنن بييعأو وموجأوي اأو المجتمأس اال،سأا،وم ووأو موجأوي م،أ  
أول اليشرية وال سييل إللغائهم ووو مصير لمثراء وسيب لمرقو اإل،سا،و إ ا ما تم إرساء 

يش اأو المجتمأسف اأالوجوي اال،سأا،و جيأر جأيير يتسأمية شالتعأايشش إن لأم يكأن مييأ التعا
وجأأأوين مأأأن اجأأأل اآلخأأأر ومأأأس اآلخأأأرم و لأأأص رن التعأأأايش ال يمكأأأن تصأأأورن خأأأارج اأأأن 
العأأأيشم إ  ييسأأأ  سأأأيال التعأأأايش ماتافأأأال أساسأأأيا لاىأأأم الواقعأأأة اإل،سأأأا،ية واىأأأم التاا أأأل 

اإل،سأأان الأأ ا يشأأاركه الفيأأاة ويتساسأأم معأأه اال،سأأا،و يعأأين ا،اتافأأال لع،سأأان  مأأ  أخيأأه 
اضأأاء الفريأأة الاسأأييم إ  يتفأأيي مع،أأ  الوجأأوي يوصأأاه  بأأاء  مأأ  أسأأا  أن أخأأال  
يأأيا  لسيمتىأأا اإلثياتيأأة التأأو  التعأأايش السأأممو التاا ميأأة وأأو يمثايأأة إ أأالء لميأأيأ الفيأأاة واث

ام اختياراتأأأه تسأأأوم  مأأأ  تمجيأأأي االلتفأأأام يأأأالوجوي  أأأن بريأأأ  االقتأأأراب مأأأن اآلخأأأر وافتأأأر 
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وأسمويه او إج،اء تجرية الفياةم رن كل فياة خالقة مع،اوأا التعأايش ارصأيل الضأامن 
 ف(1)لموجوي اال،سا،و او الكون

كأأأان التعأأأايش السأأأممو موجأأأويال يأأأين المكو،أأأات  2003قيأأأل افأأأتالل العأأأرا   أأأام 
 لأأص  االجتما يأأة العراقيأأة يشأأكل  أأامم والموصأأمية يشأأكل خأأاالم لكأأن يعأأي افتاللأأه يأأيأ

التعأأأأايش يضأأأأعف ياعأأأأل يولأأأأة االفأأأأتالل ارمريكيأأأأة ويول أخأأأأر  إقميميأأأأة وجيأأأأر إقميميأأأأة 
فاولت ش  الصف العراقو من أجل تمرير مخبباتىا وتفسي  مصالفىام ويعي افتالل 

فأأاول  لأأص الت،ظأأيم ضأأرب  2014ت،ظأأيم يا أأش اإلروأأايو لميي،أأة الموصأأل اأأو ف يأأران 
  تىجيأأأأأر المسأأأأأيفيين والشأأأأأيصم وسأأأأأيو التعأأأأأايش السأأأأأممو ياخأأأأأل الميي،أأأأأةم اعمأأأأأل  مأأأأأ

اري يأأأيياتم وأ أأأيم العييأأأي مأأأن أي،أأأاء الميي،أأأة وسأأأجن ةخأأأرينم وقأأأام ي،شأأأر ثسااأأأة الفسأأأي 
 والكراوية يين مكو،اتىا ييالل من ثسااة التعايش والمفية التو كا،ت يي،ىمف

ويعي السضاء  م  ت،ظيم يا ش اإلروايو وتفرير ميي،ة الموصل مأن قيضأته يأيأ 
لسأممو يعأوي تأيريجيال يأين أي،أاء الموصألم لك،أه مأا  ال يواجأه يعأ  التفأييات التعايش ا

ويتبمأب يعأأ  ارمأور والفمأأول الضأرورية مأأن أجأل تفسيسأأه يالشأكل الصأأفييم ووأ ا مأأا 
 سيتم التبر  إليه او و ا اليفثف

 أهمية البحث: 

تيأأر  أوميأأة اليفأأث مأأن أوميأأة موضأأو  اليفأأث  اتأأهم فيأأث يعأأي التعأأايش السأأممو 
أوم ارمور التو تسع  جميس المجتمعات لتفسيسهم وم،ىا مجتمع،ا الموصموم اييون من 

وجأأأوي التعأأأايش الفسيسأأأو يأأأين مكو،أأأات المجتمأأأس ال يمكأأأن الفأأأييث  أأأن ارمأأأان والسأأأالم 
 واإل مار والتبور والتسيم ،فو اراضلف

 فرضية البحث:

                                                           

 انتلرا  انًجتًعلا،، يجهلة فلٙ انطلهًٙ انتعاٚش نثقافة انفكرٚة خانذ عبذ االنّ عبذ انطتار، االضص (1)

 .311، ص2116(، 3-2انعربٙ، جايعة بغذاد، انعذد) انعهًٙ
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اتىا  م  أسا  لم تشىي ميي،ة الموصل م،  السيم فيوث ات،ة أو اقتتال يين مكو،
اليين أو البائاة أو السوميةم يأل كأان سأكا،ىا متعايشأون ومتأ لاون ايمأا ييأ،ىمم لكأأن يعأي 

 مأل  لأص الت،ظأيم  مأ  إثأارة الاأتن  2014يا أش اإلروأايو لمميي،أة  أام  ت،ظأيم افتأالل
 يين أي،اء الميي،ة ومكو،اتىام وسع ل من أجأل إشأا ة ثسااأة الفسأي والكراويأة والت،أاار ايمأا

ياإلضأااة  -إيجاي تفييات ومعوقات لمتعايش السأممو يأين مكو،اتىأاإل   يي،ىمم مما أي 
كالبائايأأأة السياسأأأية  2003لممعوقأأأات التأأأو يأأأيأت يأأأالظىور يعأأأي افأأأتالل العأأأرا   أأأام 

ارمر الأ ا يأات يتبمأب اليفأث  أن فمأول لمواجىأة تمأص التفأييات  -والعوامل الخارجية
ا مأأن أجأأل إ أأاية ي،أأاء التعأأايش السأأممو يأأين مكو،اتىأأا والمعوقأأات ومفاولأأة التغمأأب  ميىأأ

  م  أس  صفيفة وسميمة كما كا،ت  ميه سايسالف

 إشكالية البحث: 

تسوم إشكالية اليفث الرئيسية فول مي  إمكا،ية تفسي  التعأايش السأممو الفسيسأو 
يأأأأين المكو،أأأأات االجتما يأأأأة لميي،أأأأة الموصأأأأل يعأأأأي تفريأأأأر الميي،أأأأة مأأأأن ت،ظأأأأيم يا أأأأش 

ليفأث وأ ن يوم ومفاولة إ اية التعايش  م  مأا كأان  ميأه سأايسالم وتثيأر إشأكالية ااإلروا
  ية تسايالتم من أومىا:

 ما وو أير  معوقات التعايش السممو او ميي،ة الموصل؟ف -
مأأا وأأو فجأأم التأأنثير الأأ ا خماأأه ت،ظأأيم يا أأش اإلروأأايو  مأأ   مميأأة التعأأايش  -

 السممو او الموصل؟ف
 يمكن من خاللىا ي،اء وتفسي  التعايش او الموصل؟فما وو أوم الفمول التو  -

 منهجية البحث:

 تم اال تماي أث،اء كتاية و ا اليفث  م  الم،ىج التفميمو والم،ىج االستسرائوف 
 هيكمية البحث: 

ثالثأأة ميافأأث رئيسأأيةم اضأأالل  أأن المسيمأأة والخاتمأأةف إلأأ   تأأم تسسأأيم وأأ ا اليفأأث
سأمموم وت،أأاول الميفأث الثأأا،و معوقأات التعأأايش ت،أاول الميفأأث ارول ماىأوم التعأأايش ال
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السأأممو اأأو الموصأألم اأأو فأأين ت،أأاول الميفأأث الثالأأث التعأأايش السأأممو اأأو الموصأأل 
 )متبميات وفمول(ف

 املبحث األول
 التعايش السلمي )املفهىم واألسس(

 املطلب األول
 املفهىم

اخأأأأأأل تعأأأأأأي ماأأأأأأرية التعأأأأأأايش مأأأأأأن الماأأأأأأريات المىمأأأأأأةم و لأأأأأأص لوجأأأأأأوي اراأأأأأأراي ي 
المجتمعاتم يل إن و ن المارية وو ارسم  لتواجي ي،و اإل،سان ضمن اليائرة اإل،سا،ية 
الوافأية السأايرة  مأ  الي،أأاء اإل،سأا،و المتضأامنف كمأا أن وأأ ن الماأرية ال تخأال مجتمعأأال 
يون ةخرم يل وو لكل المجتمعاتم واإل،سان يكون يبييعتأه متعايشأال مأس اآلخأر ضأمن 

 ف(1)قةم،اوج الفوار السيا

والتعأأايش لغأأةل مشأأت  مأأن كممأأة تعايشأأوام أا  اشأأوا  مأأ  ارلاأأة والمأأويةم وم،أأه  
التعايش السمموم و ايشه أا  اش معهم والعيش مع،ان الفياةم وما تكون يه الفياة مأن 

 ف(2)المبعم والمشرب واليخل

العالقأأأة يأأأين ،أأأو ين مأأأن ارفيأأأاء يسأأأتايي إلأأأ   أمأأأا التعأأأايش اصأأأبالفال ايشأأأير 
من اآلخرم كما يع،و أية تاا الت ثايتأة وبويمأة ارمأي يأين ،أو ين أو أكثأر مأن  كالوما

ار،أأأأوا  الفيأأأأةم إ  تكأأأأون مايأأأأية أو فياييأأأأة أو ضأأأأارة رفأأأأيوما أو جميعأأأأالم واأأأأو فالأأأأة 
استخيام المصبمي يمع،ان الواسأس ان،أه يسأم  تعأايشم أمأا يمع،أان الضأي  ايسأم  ت،ااعأال 

فالأة العأيش إلأ   كان مخيرالم االتعايش السممو يشير جاليأال إ ا كان مجيرال أو تعاو،يال إ ا 
                                                           

ة انعهلٕو يُٗ حكًل،، يفٓلٕو انتعلاٚش انطلهًٙ ٔيعٕ ايلّ فلٙ انعلرا ، يجهلة انعهلٕو انطٛاضلٛة،  هٛل (1)

 .336، ص2116(، 52انطٛاضٛة، جايعة بغذاد، انعذد)

-636ص ، بللس ضللُة،2يجًللا انهغللة انعربٛللة، انًعجللى انٕضللٛف،، دار انفكللر نهرباعللة، انقللاْر ،   (2)

، َقسً عٍ: حًذاٌ ريضاٌ يحًذ، انتعاٚش انطهًٙ فلٙ انعلرا  بلٍٛ انٕا لا ٔانرًٕاسدراضلة 641

(، 36صمس، دراضا، يٕصهٛة، جايعة انًٕصم، انًٕصم، انعلذد)اجتًاعٛة يٛذاَٛة فٙ يذُٚة انًٕ

 .8، ص2112َٛطاٌ 
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المشأأأترص التأأأو تجمأأأأس يأأأين مجمأأأأو تين أو أكثأأأر تختمأأأأف  رقيأأأال أو يي،يأأأأال أو اكريأأأال  أأأأن 
يعضأأىا الأأيع م مأأس افتأأرام كأأل مجمو أأة لمعتسأأيات المجمو أأة أو الجما أأات ارخأأر م 

ا ارسا  يست،ي ماىأوم وقيرة و ن الجما ات  م  فل خالااتىا يصورة سمميةم و م  و 
التعايش  مأ  و أو ارشأخاال أو الجما أات يأنن لىأا وويأات يي،يأة أو  رقيأة أو اكريأة 

صرا ات  ،ياأة أو إل   مختماةم مس اإلقرار ينن اختالف الىويات و ا ال ي،يغو أن يسوي
يمويأأة يأأأين فأأأاممو وأأأ ن الىويأأأات أاأأأرايال كأأا،وا أم جما أأأاتم االتعأأأايش  يأأأارة  أأأن إقامأأأة 

يأين اث،أين أو أكثأر مأن الجما أات المختماأة الىويأة التأو تعأيش اأو تسأارب يشأمل   القة
أكثر من مجري  يش يعضىم يجا،ب اليع  اآلخرم ويشمل يرجة معي،أة مأن االتصأال 
والتاا أأأأل والتعأأأأاون يمكأأأأن أن يمىأأأأي لتفسيأأأأ  المصأأأأالفة  مأأأأ  أسأأأأا  السأأأأالم والعيالأأأأة 

 ف(1)والتسامي

تعايش ال ا شا  او و ا العصرم وايتيأ رواجه واث ا يقس،ا او ميلول مصبمي ال  
إلأأأأ   مأأأأس ظىأأأأور الصأأأأرا  يأأأأين الكتمتأأأأين الشأأأأرقية والغرييأأأأة المتأأأأين كا،تأأأأا تسسأأأأمان العأأأأالم

معسكرين مت،أافرين قيأل سأسوب جأيار يأرلين وا،ىيأار االتفأاي السأوايتو السأاي م ،جأي أن 
ماأاويم تتضأارب جممة من المعأا،و مفممأة يإل   اليفث او ميلول و ا المصبمي يسوي،ا

  -:(2)المعا،و اآلتيةإل   ايما يي،ىام ولكن يمكن تص،ياىا

أيأأأييولوجو: يفمأأأل مع،أأأ  الفأأأي مأأأن الصأأأرا م أو تأأأروي   -أوالل: مع،أأأ  سياسأأأو
الخالف العسائأيا يأين الأيولم أو العمأل  مأ  افتوائأهم أو الأتفكم اأو إيارة وأ ا الصأرا  

 ه ضرورات الفياة المي،ية العسكريةفيما ياتي ق،وات لالتصالم ولمتعامل ال ا تستضي

 القات يين الفكومات والشعوب ايما يي،ىام له إل   ثا،يال: مع،  اقتصايا: يرم 
 صمة يالمسائل السا،و،ية واالقتصايية والتجاريةف

                                                           

علاو  بعلذ األٔل فٙ انعقذ انعرا  فٙ انطهًٙ نهتعاٚش انعاية احًذ شكر حًٕد انصبٛحٙ، انطٛاضا، (1)

-162ص ،2114(، 44،  ضللاٚا ضٛاضللٛة،  هٛللة انعهللٕو انطٛاضللٛة، جايعللة انُٓللرٍٚ، انعللذد)2113

163. 

،ٔ: عبٛر ضٓاو، يفٕٓو انتعاٚش انطهًٙ ٔدٔرِ فلٙ يحقٛل   163سً يٍ: انًصذر َفطّ، صُٚظر   (2)

 ،2111(، 4انٕحللذ  انٕيُٛللة، حٕنٛللة انًُتللذٖ، انًُتللذٖ انللٕيُٙ ألبحللا  انفكللر ٔانثقافللة، انعللذد)

 .144-143ص
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فضأأارا: ويشأأمل تفييأأيال مع،أأ  التعأأايش الأأيي،و أو  -ثسأأااو -ثالثأأال: مع،أأ  يي،أأو
ية أوأأل ارييأأان السأأماوية والفضأأارات المختماأأة اأأو الفضأأارام والمأأراي يأأه أن تمتسأأو إرا

العمل من أجل أن يسأوي ارمأن والسأالم اأو العأالمم وفتأ  تعأيش اإل،سأا،ية اأو جأو مأن 
 اإلخاء والتعاون  م  ما ايه من الخير ال ا يعم ي،و اليشر جميعال يون استث،اءف

يصأأورة رايعأأال: مع،أأ  اجتمأأا و: ويع،أأو أن تعأأيش الجما أأات مأأس يعضأأىا الأأيع  
م،يمجة وب،يالم فيث ت وب الىويات الار ية او الىويأة الوب،يأة الجامعأةم ووأو ال،سأي  
لمتارقة الع،صرية ال ا تجعل ايه الجما ات  اياتىا وقوا،ي،ىأا و،ظمىأا كفأواج  تاصأمىا 

  ن جيروا من الجما اتف

 املطلب الثاني
 األسس
  -:(1)مةم ووخمسة أس  مىإل   يمكن السول ينن التعايش السممو يست،ي

ارسأأا  ارول/ اإلراية الفأأرة المشأأتركة: يفيأأث تكأأون الرجيأأة اأأو التعأأايش ،ايعأأة 
من ال اتم وليست ماروضأة تفأت ضأغوب أي أال كأان مصأيروام أو مروو،أة يشأروب مىمأا 

 تكن مسيياتىاف

ارسأأا  الثأأا،و/ التاأأاوم فأأول اروأأياف والغايأأاتم فتأأ  ال يكأأون التعأأايش اارجأأال 
مأأوم أو ال يفسأأ  اائأأية لمبأأراينم يفيأأث يكأأون السصأأي ارساسأأو مأأن مأأن أا مأأيلول  م

التعايش وو خيمة اروياف اإل،سا،ية السامية وتفسي  المصالي اليشرية العميأا والفيمولأة 
يون قيأأأام الفأأأروب وال، ا أأأاتم وري  العأأأيوان والظمأأأم واالضأأأبىاي الأأأ ا يمفأأأ  يأأأاراراي 

ت التو تضيس ايىا فسأو  الشأعوب  مأ  والجما اتم واست،كار كل السياسات والممارسا
 أا مستو  من المستوياتم ومفارية الع،صرية والعرقية والبائايةف

                                                           

، ٔ:حًذاٌ ريضاٌ يحًذ، يصذر 336-338ص ُٚظر  سً يٍ: يُٗ حكً،، يصذر ضب  ر رِ، (1)

 ، 145، ٔأٚضاً: عبٛر ضٓاو، يصذر ضب  ر رِ، ص13-12ص   ر رِ،ضب
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ارسأأا  الثالأأث/ التعأأاون  مأأ  العمأأل المشأأترص مأأن أجأأل تفسيأأ  اروأأياف المتاأأ  
  ميىام وواسال لخبب الت،اي  التو يضعىا البراان الراجيان او التعايشف

تعأأأايش يأأأنبر مأأأن االفتأأأرام المتيأأأايلم ومأأأن الثسأأأة ارسأأأا  الرايأأأس/ صأأأيا،ة وأأأ ا ال
المتيايلة فت  ال ي،فرف التعايش  ن الخب المرسوم را سيب من ارسأيابم وفتأ  ال 
تغمب مصمفة برف  م  مصمفة البرف الثا،وم مىما تكن اليوا و والضغوبم و لأص 

لأأ  السأأير المشأأترص مأأن الإلأأ   يأأنن يأأتم االفتكأأام يائمأأا سأأيم والميأأاي  السواسأأم المشأأتركة واث
 التو ال خالف  ميىا وال ، ا  فولىاف

ارسا  الخام / االتاا   م  إفالل الفوار ييالل من الصرا م وال ا يعي مفا ال 
الستمرارية التعايش السممو يين المكو،ات المختماةم وكل  لص لن يتفس  إال يوجوي ييئأة 

ا أل البييعأو يأين المكو،أات ييمسرابية تمثل مسرفال لمتعايش السمموم و لص لضمان التا
  المختماةف

خالصأأة السأأولم إن التعأأايش يع،أأو وجأأوي ا،سأأجام وألاأأة يأأين الجما أأات المتعايشأأة 
ينرايتىام رجم تياين ا،تماءاتىم السومية واليي،ية والم وييةم وتوجىاتىم وأاكارومم ولكن او 

م والمصأأالي المسايأأل تجمعىأأم قواسأأم مشأأتركة متمثمأأة يأأالعيش المشأأترص  مأأ  ار  وافأأية
والمصير المشتركينم وقيأام التعأايش  مأ  تاعيمىأا وتغمييىأا  مأ  الخالاأات واالختالاأات 
اضأأالل  أأن م،ظومأأة قيميأأة اجتما يأأة تسأأوم  مأأ  التأأ ام اربأأراف يميأأيأ االفتأأرام المتيأأايل 

  ف(1)لفرية الرأا وبر  التاكير والسموصم يعييال  ن سياسة التىميش والسىر والع،ف

 انياملبحث الث
 ما بعد داعش معىقات التعايش السلمي يف املىصل

مرفمأأة مأأا يعأأي  لسأأي ثيأأت تاريخيأأال أن التعأأايش السأأممو وكيايأأة إشأأا ته  اعميأأال اأأو
مضأن  وبويأل وشأا م فيأث أن  الائأات المتفاريأة ياخأل اليولأةم وأو  مأل يأين  الصأرا

يشأكل  ئج سأميية تأيثروالسومية وما يتولي م،ىأا مأن ةثأار و،تأا الصرا ات اليي،ية والبائاية
                                                           

 .336يُٗ حكً،، يصذر ضب  ر رِ، ص (1)
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ين تمأص الائأاتم خاللىا تفسي  التعأايش السأممو يأمن كن يم معراة المية التوكيير  م  
لمىمأأأة مأأأن مأأأا كا،أأأت مأأأن يون شأأأص أكثأأأر تعسيأأأيال كا،أأأت الفأأأروب بويمأأأة ارمأأأي كم اكممأأأا

إن  مميأأة رأب الصأأي  م والتعأأايش السأأممو يسومأأون يأأنجراء  مميأأة المصأأالفة والتسأأامي
ي ل جىأوي إل   ضي يعضىم اليع  تفتاج لمتفارية ال ين مارسوا الع،فربراف اين اي
إل اية ويكمة وي،أاء المجتمأس مأن ماسص إبار  ام وأسا  مت من أجل العثور  م يرة كي

 لمالجىأات التأو كا،أت اأو ،أ ا   يائأم ومأي  شأعوروم يأار يناالفساسية الماربة ي جيييم
يي،ىم ما والف ر الشيييين إل اية المفمة اي والفسي والكراوية تجان يعضىم تتبمب الفيبة

ير  ير ما يسم  يالتعايش السممو ضمن الوبن الوافي من خالل إ باء ارولوية لمعاي
 ف(1)الوب،ية  م  فساب المصالي السياسية والبائاية والعرقية الضيسة الوفية

ا  تغييأر ال،ظأام السياسأو اأو العأر و م  الرجم من مرور وقأت بويأل ،سأييال  مأ  
مكو،اته  ينم ال ي ال ماىوم التعايش السممو ي2003إثر االفتالل ارمريكو لمعرا   ام 

مأأن يسأأوم يتشأأجيس التعأأايش السأأممو واث أأاية ي،أأاء العراقأأو يجأأي الشأأعب لأأم ضأأعياالم فيأأث 
جأأأراء ال، ا أأأات الع،ياأأأةم يأأأل  مأأأ  ال،سأأأي  تأأأم  المجتمأأأس العراقأأأو المأأأيمر ،اسأأأيال وماييأأأال 

لسأأاء المأأوم  مأأ  اربأأراف ارخأأر  سأأواء كا،أأت مشأأاركة أم واويأأ التسوقأأس خمأأف فجأأج ة واث
الضيسة  م   مشاركة او العممية السياسيةم والسعو ،فو تفسي  المصالي السياسيةير ج

 ين مكو،أاتصفيي أن  ممية تفسي  التعايش السأممو الفسيسأو يأ ينمفساب يماء العراقي
 لأم واث اية اإلصأالح المسا يةيع  الوقتم إال أن جىوي إل   الشعب العراقو قي يفتاج

الم يي من ار  م مسايل  لص إ ا تضاارت  تكن كااية وميثرةم وو ا ما تسيب او إفياث
لسأاء المأوم  الجىوي الفسيسية  م  ي،أاء المجتمأس يأيالل مأن الوقأوف  مأ  أخبأاء اآلخأرين واث

 ف(2)يشجس  م  تفسي  التعايش السممو ويالتالو تج يرن او العرا  اان  لص

 التعايش السممووم معوقات أكن تفييي يم خالل استسراء الوضس او العرا م منو 
 :يمويشكل  امم والموصل يشكل خاالم يما  او العرا 

                                                           

، 2113فٓٛم جبار جهبٙ، انًصانحة انٕيُٛة فٙ انعرا  دراضة ضٛاضٛة حٕل انٕضا انعرا ٙ بعذ  (1)

 .18-14ص ،2114خاَٙ، دْٕك، 

 .18انًصذر َفطّ، ص (2)
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 البائاية السياسية: -1

والعمل  م  ار  ويم،تىا السياسأية إ تماي البائاة إل   وو م،ىج سياسو يشير
تخيام الت،أو  العرقأو والأيي،و والتعصب ضي البوائف ارخر م ووو او الوقت ،اسهم إس

لتفسيأأ  أوأأياف سياسأأية واقتصأأايية وثساايأأة كالمفااظأأة  مأأ  مصأأالي وم ايأأا مكتسأأية أو 
اإلصأأرار  مأأ  تفسيأأ  تمأأص المصأأالي ل  مأأاء وأي،أأاء بائاأأة معي،أأة اأأو مواجىأأة البوائأأف 
ارخأأأر م والبائايأأأة يىأأأ ا المع،أأأ  وأأأو إسأأأأتخيام الأأأيين يوصأأأاه وسأأأيمة لتفسيأأأ  أوأأأأياف 

يعأأأيش أ مأأأة سياسأأأية  2003لسأأأي يأأأات المجتمأأأس العراقأأأو يعأأأي التغييأأأر يعأأأي  أأأام  ي،يويأأأةم
معسأأأية وأفتسا،أأأال بائايأأأال فأأأايال سأأأاومت ين كائىأأأا  وامأأأل متعأأأيية م،ىأأأا مأأأايرتيب يموروث،أأأا 
سأأساب  الاكأأرا والسياسأأوم وم،ىأأا مأأا يتعمأأ  يارفأأياث التأأو شأأىيوا العأأرا  يعأأي التغييأأر واث

ن قيأل الواليأات ارمريكيأة وفماائىأام ووأ ا الواقأس أصأيي ال،ظام العراقو وافتالل العرا  مأ
 ف(1)يشكل تفييال كييرال يعي  تفسي  التعايش السممو يالعرا 

ا،عأأأيام اال،أأأيماج إلأأأ   إن ا،عأأأيام التماثأأأل مأأأايين اليولأأأة والمجتمأأأس اأأأو العأأأرا  أي 
سأية يعأي الت،شأئة السياسأية الخابئأة التأو مارسأتىا السأمبة السياإل   يي،ىمم والسيب يعوي

م والتأأأو ي،يأأأت  مأأأ  أسأأأ  بائايأأأة وقوميأأأة و رقيأأأةم مت،اسأأأية وفأأأية العأأأرا  2003 أأأام 
الوب،يةم فيث وجيت اربراف المكو،أة لمعمميأة السياسأية اأو ترسأيخىا لتمأص ارسأ  أو 
اال،سسأأامات مصأأأمفة لىأأأام و لأأأص مأأأن خأأالل  القأأأة البائايأأأة السياسأأأية يالسأأأمبة والثأأأروة 

م ومأأا تأأ ال 2003  السياسأأية العراقيأأة التأأو جأأاءت يعأأي  أأام ف إ  ا تسأأيت السأأو (2)وال،اأأو 
تعتسيم أن سياسة المفاصصات تمثل استفساقال وب،يأال لممكو،أات االجتما يأة التأو كا،أت 
مضبىية او  ىي ال،ظام الساي م وتعويضال لىا  ما لفسىا من أضرار او تمأص الفسيأةم 

 ا تأأأم رسأأأم الخريبأأأة السياسأأأية لأأأ لص ال مجأأأال لمت،أأأا ل  ،ىأأأا أو التاأأأريب يجأأأ ء م،ىأأأام لأأأ
الجييية  م  أسا  المكو،ات االجتما ية ال  م  أسا  االتجاوات الاكريأة والسياسأيةم 

                                                           

 .148-144ص ٙ، يصذر ضب  ر رِ،احًذ شكر حًٕد انصبٛح (1)

، يجهة انًطتقبم انعربٙ، 2113يٓذ٘ جابر يٓذ٘، اشكانٛة يعثر انذًٚقرايٛة فٙ انعرا  بعذ (2)

، َقسً عٍ: يُٗ 146، ص2112، 35، انطُة 415ير س دراضا، انٕحذ  انعربٛة، بٛرٔ،، انعذد 

  .344حًذ٘ حكً،، يصذر ضب  ر رِ، ص



   (3232) لعاما(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

78 

أكأأأرايففإل (م ممأأأا أضأأأعف الشأأأعور  -سأأأ،ة -أا ا تمأأأاي ،ظريأأأة يولأأأة المكو،أأأات )شأأأيعة
يالمواب،أأأة وجم أأأب الأأأوالءات الار يأأأة كالعشأأأيرة والبائاأأأة  مأأأ  الأأأوالء لمأأأوبنم ووأأأو ارمأأأر 

 ف(1)ل ا يات يىيي التعايش السممو او اليميا

 :المسيسة االجتما ية التعييية -2

إن الفسيسأأة التأأو ال إخأأتالف  ميىأأا وأأو أن العأأرا  يمأأي متكأأون مجتمعيأأال مأأن ألأأوان 
بيأأف متعأأييةم واركثأأر م،أأه أن اإل،تمأأاءات السوميأأة ايىأأا تيايا،أأات يي،يأأة وم وييأأةم ممأأا 

والواقس أن كالل من اليعي الم ويو والسومو والعشائرا  يجعل الخريبة المجتمعية متياي،ةم
اأأأأو العأأأأرا  قأأأأي تأأأأم تسأأأأيي  يعأأأأ  جوا،يأأأأهم امأأأأم يعأأأأي ينخأأأأ  يعأأأأيال خالصأأأأال متعمسأأأأال يكأأأأون 
اإلخأأتالف مأأأي اة لسأأأوة اليولأأأة يسأأير مأأأا أصأأأيي اإلخأأأتالف متغيأأرال متعمسأأأا  يشأأأر ية العمأأأل 

تعمأ  ياليعأي   بالمأا جمأاالسياسو وقيوله من قيل كل أو يع  العراقيينم يل وجأاب اإل
 ف(2)جتما و يين العراقيينالسياسو لعختالف اال

 سياية الىويات والوالءات الار ية: -3

تيأأأأأارات مختماأأأأأة  ات خمايأأأأأات إلأأأأأ   إن صأأأأأعوي يعأأأأأ  الشخصأأأأأيات الم،تميأأأأأة 
ت،أامو الفأ  البأائاوم ااأو سأييل يسائىأا إلأ   وايييولوجيات بائاية وقومية ضأيسةم أيت

يمأأأأج  ،اصأأأأروا اأأأأو إلأأأأ   ىأأأأا السياسأأأأية اتجىأأأأت وأأأأ ن التيأأأأارات والسأأأأو واسأأأأتمرار ويم،ت
ميسسأأات اليولأأة السياسأأية وارم،يأأة واالقتصأأايية والثساايأأة واأأ  ميأأيأ المفاصصأأة أو مأأا 
تسأأأم  الييمسرابيأأأة التوااسيأأأةم افأأأل الأأأوالء لىأأأ ن التيأأأارات والسأأأو  السياسأأأية مفأأأل الأأأوالء 

صأأأيفت وأأ ن الأأأوالءات الار يأأأة تشأأأكل لمأأوبنم وياتأأأت الىويأأأة الوب،يأأة وأأأو الضأأأفيةم وأ
يييالل  ن الىوية الوب،ية التو يجب أن تشكل ارسا  أو المرجأس لمجميأس يغأ  ال،ظأر 
 أأأن أا وويأأأة أو متغيأأأر ار أأأو ضأأأي م ويعأأأي افأأأتالل العأأأرا  أصأأأيي المأأأوابن العراقأأأو 
ييفث  ن تواير الفماية خارج إبأار اليولأة وميسسأاتىام امأم يجأي مأن ممجأن يىأرب إليأه 

                                                           

ة انٕيُٛة: انعقذ ٔيعانى انررٚ ، يٍ  تاب: انخٛارا، األيرٚكٛة انًقبهة َذٚى انجابر٘، انًصانح (1)

 ،2116فٙ انعرا ، )يحرر(: حطٍ عبذ انهرٛف انبساز، دار انًأيٌٕ نهُشر ٔانتٕزٚا، عًاٌ، 

 . 345-344 ص ، َقسً عٍ: يُٗ حًذ٘ حكً،، يصذر ضب  ر رِ،54-53ص

 .144صاحًذ شكر حًٕد انصبٛحٙ، يصذر ضب  ر رِ،  (2)
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االرتياب يالىويات الار يةم ووو مأا أفأيث خمأالل إل   الظمم ال ا يواجىه جير المجوءمن 
واضفال او الي،ية االجتما ية أثر تنثيرال يالغال او فيوث العييي مأن المشأكالت وار مأات 
التو ياتت تعي  ،جاح السياسات العامة الىاياة لتفسي  التعايش السممو وي،اء االستسرار 

 ف(1)لعرا   مومال والموصل خصوصال المجتمعو او ا

وتكمأأأن خبأأأورة سأأأياية الأأأوالءات الار يأأأة البائايأأأة والسوميأأأة  مأأأ  الأأأوالء لمأأأوبنم 
وتىييأأأيوا لمتعأأأايش السأأأممو اأأأو العأأأرا   مومأأأالم والموصأأأل خصوصأأأالم مأأأن أ،ىأأأا تعيأأأ  

االتجان اآلخر  م  أ،ه ،سي  إل   باقات اإل،سان الروفية ياتجان وافيم او فين ت،ظر
يي لىام ات،شن  ،ي  لأص ت،اقضأات  سميأة وروفيأة يأين االتجأاوينم واأو فأال ا،يعأاث ومى

وأأأ ن الت،اقضأأأات ان،ىأأأا سأأأتولي  ،يئأأأ   الع،أأأف والع،أأأف المضأأأايم اضأأأالل  أأأن أن الأأأوالءات 
البائايأأة والسوميأأة تتمأأي  يميأأا  ال،  أأة التعصأأأيية وتجعأأل الاأأري يسأأيم والءن الكمأأو لمسأأأيم 

 ف(2) م  فساب والن لوب،ه والتصورات البائاية والسومية

 اآلثار السميية لمماضو وت،امو روح اال،تسام: -4

إن لكل جما ة ياخل المجتمس العراقو تاريخىا الممي  او تعايشىا مس الجما ات 
ارخأأر  مأأن خأأالل إيراكىأأا لبييعأأة ثسااتىأأا وتاريخىأأا تجأأان الجما أأات ارخأأر م ويشأأكل 

الأأص شأأكاو  فسيسيأأة مأأن قيأأل جما أأات ضأأي خأأاال أث،أأاء ال، ا أأات الفاصأأمة يي،ىأأام اى،
أخأأر  ،تيجأأة لجأأرائم أرتكيأأت ضأأيوا سأأواء اأأو الماضأأو أو اأأو الفاضأأرم ومأأس  لأأص اأأنن 

تيرئة سافتىا وتعظيم تاريخىام وكثيرال ما تصور م،ااسيىا كن ياء إل   كل جما ة تسع 
أمأام لىأمف االماضأو ومأا يتركأه مأن تأيا يات والرجأو  إليأه يأين اتأرة وأخأر  يشأكل  سيأة 

التعايش السمموم اكااأة الجما أات المشأاركة يالعمميأات العيائيأة لىأا ةالمىأا ال،اتجأة  أن 
ضراوة تمص العمميأاتم ويالتأالو تشأكل تراثأال يأ ر  اأو  سأول ارجيأال السايمأة  يأر  كروأا 

 ف(3)مرارال وتكرارال 

                                                           

 .181انًصذر َفطّ، ص (1)
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لسي شىي العرا  أفياث  ،ف شييية  مأ  مأيار  سأوي بويمأة م،أ  تشأكيل اليولأة  
إفأأأتالل يا أأأش إلأأأ   ووصأأأوالل  2003مأأأرورال يأأأنفتالل العأأأرا   أأأام  1921لعراقيأأأة  أأأام ا

م ممأا اأر  فالأة مأن الت،أاار يأين 2014لميي،ة الموصل واجأ اء أخأر  مأن الأيالي  أام 
تمأأص الجما أأأاتم مأأن خأأأالل ياأأأس تمأأص الجما أأأات لعأأيم تسيأأأل الأأأرأا ارخأأر  مأأأ  أسأأأا  

ل الخالاات يالع،ف ولي  يالفوار والتاأاوم المواب،ة والتعايش السممو وقيول ارخرم وف
شأا ة ييئأة مأن الع،أف  يغية     ة السمم ارومأو وتم يأ  ال،سأيج اإلجتمأا و العراقأوم واث
والصرا  واإلفتراب يين أي،اء اليمي الوافي مما ويي التعايش والسمم اروميينم اكان ،تيجة 

ييأأال ومع،ويأأالم ويالتأأالو أصأأيي  لأأص أن ياأأس العراقيأأون خأأالل تمأأص ارفأأياث ثم،أأال ياوظأأال ما
الماضأأأأو ارلأأأأيم جأأأأ ءال ال يتجأأأأ ا مأأأأن الفاضأأأأر والمسأأأأتسيلم وأصأأأأيي سأأأأموص إلأأأأ   ال،ظأأأأر

 ف(1)الجما ات واسال لىو  و ا الماضو ارليم

 العوامل الخارجية: -5

م كمأأا سأأجمىا 2003إن مأأن أوأأم ال،تأأائج الرئيسأأة لالفأأتالل ارمريكأأو لمعأأرا   أأام 
ال،ظام السياسو العراقوم إ  لم تكن  م  السافة السياسية العراقية المراقيونم وو ا،ىيار 

أيأة قأوة أو كيأأان سياسأو مىيأأن لتأولو  مأأام السأمبة اأو العأأرا م ولأو يصأأورة ج ئيأة يأأييالل 
 أأن ال،ظأأام السأأاي ف ويسأأيب االفأأتالل والتخأأيب يأأالمواقف و شأأوائية التفركأأات ال،اتجأأة 

م لأ لص جأرت مفأاوالت لممأ   لأص الاأراام  ،ه أصيفت و،الص فالة مأن الاأراا السياسأو
وتسأأأار ت وتيأأأرة الت،أأأاا  يأأأين السأأأو  وارفأأأ اب السياسأأأية التأأأو أي أأأت تمثيمىأأأا لمبوائأأأف 
والسوميات العراقية فول صياجة ال،ظام السياسو الجيييم ارمر ال ا أوجي مجمو ة مأن 

 ف(2)الم    واإلشكاليات الصعية لمختمف السو  والاا مين ياخل العرا 

 ولم تسف اإليارة ارمريكية  ،أي فأي اسأساب ال،ظأام السياسأو العراقأوم يأل  مأيت 
اتخأأأا  قأأأرارات كا،أأأت ،تائجىأأأا كارثيأأأة  مأأأ  العأأأرا  والعأأأراقيينم م،ىأأأا: فأأأل الجأأأيش إلأأأ  

العراقو والميسسأات ارم،يأة واإل الميأةم اشأىي اليمأي إثأر  لأص جيوشأال مأن العأابمين  أن 
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  اإلروأاب العأالموم وأجىأ ة االسأتخيارات اإلقميميأة العملم ويأات سأافة ماتوفأة أمأام قأو 
 -وايمأأا يشأأىي العأأرا  وكأأ ا فالأأة مأأن الاوضأأ  واال،ىيأأار -والعالميأأةف وار،كأأ  مأأن  لأأص

أخأأ ت أمريكأأا تبمأأ  تىييأأياتىا لأأيع  يول الجأأوار العراقأأوم وتم، أأو يشأأر  أوسأأب جييأأي 
ييأأي مأأيبن لال،ظمأأة تسأأوين الفريأأة وتفكمأأه الييمسرابيأأةم ممأأا يأأوفو يشأأكل أو يأأنخر يتى

لأأ  جا،أأب  لأأص كا،أأأت السأأو  السياسأأية العراقيأأة الفالمأأة يالسأأأيبرة  اإلقميميأأة المسأأتييةم واث
 مأأ  الفكأأم ت،أأ ر خصأأومىا يالتىييأأي والو يأأيم اكأأان مأأن البييعأأو أن تتفأأرص وأأ ن السأأو  
الياخميأأة والخارجيأأة لمواجىأأة وأأ ن التىييأأياتم خصوصأأال وأن و،الأأص واقعأأال مغريأأال يأأي ووم 

ثمارن أوجيتأأأه لىأأأم اإليارة ارمريكيأأأة وقواتىأأأا المفتمأأأة اأأأو العأأأرا ف لأأأ لص اسأأأي أسأأأار السأأأت
تاكيأص ارجمييأة العرييأة اأو المجتمأس إلأ   التغيير ال ا قايته أمريكا وفمااءوا او العأرا 

،ظام بائاو مسي م ومما  اي من تعمي  و ن ار مة البائاية وو ارج،يات إل   العراقو
التو ياتت تتعامل مس العراقيين ومس المجتمس العراقو كبوائف مرتيبة  ارقميمية واليولية

ينج،أيات مت،و أأةف لأأ لص اسأأي كا،أأت ال،تأأائج التأأو تمخضأأت  أأن أفأأتالل الواليأأات المتفأأية 
لمعأأرا  تأأياس ،فأأو تاتيأأت بأأائاو خ تأأه ارج،أأيات اأقميميأأة واليوليأأة و مأأ  رأسأأىا الواليأأات 

 ف(1)المتفية ارمريكية

 رواب:الع،ف واإل -6

إن مشأأكمة الغيأأاب الكامأأل لأأروح المجتمأأس الأأوب،و تىأأيي يسأأاء المواب،أأة يأأ اتىا اسأأي 
قيأأام ت،ظيمأأات إرواييأأة جييأأية إلأأ   أاأأر  تخمأأو السأأمبات الفاكمأأة  أأن مىامىأأا الرئيسأأة

تفت مسميات  ية كان من أير وا )ت،ظيم يا ش اإلروأايو(م واأو ظأل اإلخاأا  الكييأر 
قيي الفكومات السائمةم وسمي ل،اسه ياإل،تشأار لييكأي لمفكومات ار  اإلرواب سمبته و 

وجأأوين يسأأوة وال يجعأأل مأأن الفكومأأات مجأأري سأأمبة مسيأأية يمخأأابر اإلروأأابم ااإلروأأاب 
أصيي وليي الممارسات الخابئة لمفكومة و،تيجة سياية ،ظرية)ضمان إسترياي الفسأو (م 
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السأأمبة وتأأولو  ووأأو ،ظريأأة تأأر  أن أاضأأل بريسأأة لفمايأأة الفسأأو  وأأو يالسأأيبرة  مأأ 
 ف (1)إيارة شوين اراراي ييل اليولةم ووو ،ىج يتي،ان اإلرواييين لفماية الفسو  الاريية

وجمأأة شرسأأة يعأأي إفتاللأأه أختتمأأت إلأأ   لسأأي تعأأر  ارمأأن الأأوب،و اأأو العأأرا  
،تيجأأأأة توجأأأأه الفركأأأأات  2014ف يأأأأران  10يسأأأأسوب ميي،أأأأة الموصأأأأل يرامأأأأا تيكيأأأأة اأأأأو 

العأرا  يعأي الصأرا  المريأر اأو سأوريةم وأي  سأسوب إلأ   ريةاإلسالمية المتبراة او سو 
فأأيوث اجأأوة كييأأرة اأأو إلأأ   إ،ىيأأار سأأريس اأأو السأأوات ارم،يأأةم فيأأث أي إلأأ   الموصأأل

اإليارة ارم،يأأة المعأأية إليارة ارمأأن الأأوب،و العراقأأو اأأو قيأأاية الموصأألم والتأأو إ،عكسأأت 
ت ارخأأأر  كصأأأالح الأأأيين يشأأأكل مياشأأأر  مأأأ  ،ظأأأام السيأأأاية والسأأأيبرة  مأأأ  المفااظأأأا

وار،يأار وييأال  وكركأأوصم ويالتأالو ،جأي أن التفأأييات الكييأرة التأو واجىىأأا العأرا  كا،أأت 
 ف(2)وما  الت لىا أثر كيير لفي وقت،ا الفالو  م  التعايش السممو

 السممو: التعايش لعممية الموجىة السياسية والسا،و،ية الميسسات جياب -7

 أيأر  مأن السياسأية الميسسأات قيأل مأن الواضأي والسياسأ التوجيأه جيأاب يمثأل
 اركثر جيية المعضمة وتعي ياخل الياليم م السممو التعايش  ممية تعي  التو المشاكل

 أن الميسسأية أو والج ريأة الي،يوية التغيرات تستبيس ال مشكمة المضمارم ووو و ا او
 تاأوي   مميأة اتم إنالميسسأ تمأص قيأل مأن الواضأفة السأميمة ال،يأة تتواار ما تعالجىا
 شأربال  يشأكل ال السأممو التعأايش إشأا ة ثسااأة يمىمأة لمسيأام سياسأية ميسسأة أو جىأة

 صأالفةيمكأن تبييسىأا  مأ  أر  الواقأسم وتفسيأ  الم تعأايش سياسأة لوضأس أساسأيال 
 تي ل التو الكييرة وال،ية الفسيسية والجىوي اليقي  التوجيه العرا  ما لم يتواار او الوب،ية
 والمكو،أات اربأراف كااأة قيل من مستييمة جىوي أن تتيعىا يجب والتو أوليةم كخبوة
وأ ا اإلبأارم  اأو والمع،أوا المأايا والأي م واإلرشأاي التوجيأه تسأييم أجأل الصأمة مأن  ات

 لألبأراف واقعيأال  وأياال  المتفاريأة اربأراف ال،ىأائو يأين الاصأل مسأنلة يسيأت وبالمأا
 يعأ  وا أن  مأيىم جأيال  الصأعب مأن اسأيظل عأايشالت جسأور ي،أاء  مميأة اأو المشأاركة
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 والخيأرات الميروسأة والخبأب والواضأي المسأتمر السياسأو التوجيأه وجأوي يون التعأايش
 مجأال اأو السياسأية الميسسأات قيأل مأن يأي م ال يي مأن توااروأا التو الميرية اإل،سا،ية

 ف(1)الصرا  يعي ما مرفمة او السالم ي،اء

 السأممو التعأايش  مميأة تشأجيسإل   تسع  التو يةالسياس الجىة جياب ظل واو
 الو راء ومجم  الرئاسة يمجم  المتمثمة الجىة الت،اي ية وخاصة العراقيةم المكو،ات يين

 العراقأوم الشأعب أي،أاء لكااأة ياليرلمأانم الأ ا يمثأل أساسأال  المتمثمأة التشأريعية والجىأة
 ،ر  التعايشم فيث مجال او ارولية الخبوات  ن أصالل  الفييث الصعب أصيي من

 أيأر  من وو الميسسات تمص ياخل والتماسص والتواا  التوجيه وجياب الوضوح  يم أن
 المأ را العراقأو والوضأس تت،اسأب مالئمأة سياسأة تعأايش ي،أاء وراء تسف التو المعوقات

 والتسأويات الكيييأة السضأايا  مأ  الوقأوف وأو و،الأص مأا كثيأر مأن ارفيأانم وكأل اأو
 جىأة مأن يأي ال العراقيأةم و ميأه الوفأية فيأاة  مأ  تأيثر التأو يأر السأميمةج السياسأية
 وي،يغأو أن العراقأوم المجتمأس ياخأل السأممو التعأايش  مميأة توجيأهإلأ   تسأع  سياسية
 وضأس أجأل مأن والأو راء الرئاسأة مجمسأو مأس يالتعأاون اليرلمأان وأو الجىأة تمأص تكأون

 لتنويأل تيريييأة يورات واأتي سأالممال مجأال اأو الخيأرة يأ وا واالتصأال خبأب مالئمأة
 مكو،أات كااأة مأس ماعم ياالتصاالت واقس خم إل    لص يعي المبمويةم والسعو الكواير
 الخأب المرسأوم  أن وأ ن العمل سياسة خروج  يم يضمن ال ا يالشكل العراقو الشعب

 ف(2)العرا  او الفسيسو السممو التعايش تج ير ياتجان لىا

 ية:سموص ال،خية السياس -8

وأأأ ن ال،خيأأأة التأأأو كأأأان يعأأأول  ميىأأأا أن تمعأأأب يورال  -ان أياء ال،خيأأأة السياسأأأية 
اأأأا الل ومىمأأأال اأأأو اسأأأتسرار اليمأأأي وتشأأأكل  ،صأأأرال مأأأيثرال اأأأو تفييأأأي المسأأأارات الصأأأفيفة 

أضأأف  جأأ ءال مأأن المشأأكمةم يأأل يصأأ،س المشأأكمةم ايأأيالل مأأن أن تتراأأس  -لفركأأة المجتمأأس
الاأات السييمأأة والبارئأة التأأو أار تىأا سياسأأات ال،ظأأام  أن السضأأايا الج ئيأة وتتجأأاو  الخ
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السأأاي  وارفأأياث التأأو أ سيأأت سأأسوبهم وتتفأأر  مأأوابن االلتسأأاء والمصأأالي المشأأتركةم 
توفيأأأأي المجتمأأأأس وتفسيأأأأ  إلأأأأ   وتسأأأأرأ ارفأأأأياث يموضأأأأو ية ومسأأأأيولية  اليأأأأةم وتسأأأأع 

و تواجىىام ييل كأل التعايش السممو ويمورة الموقف الصفيي إ اء التفييات الجسيمة الت
ثأأارة  وامأأل   لأأصم أخأأ ت تمعأأن اأأو ا تمأأاي سياسأأة التخ،أأي  البأأائاو والخبأأاب الائأأوا واث
التارقأأأأأة وتيأأأأأايل االتىامأأأأأاتم اضأأأأأالل  أأأأأن تغميأأأأأب المصأأأأأالي الشخصأأأأأية والف ييأأأأأة  مأأأأأ  

تأن يم الواقأس المجتمعأو وا،عكأ  سأميال يالتأالو  مأ  إلأ   المصالي الوب،يةف كل  لأص أي 
تعأأايش السأأممو اأأو العأأرا   امأأة والموصأأل خاصأأةم وأسأأي  اأأو ،ىايأأة واقأأس سياسأأات ال

ارمر خيمة مجا،ية ر ياء المجتمس العراقو والموصمو لمعيأث يمسيراتأه ومأوارين الماييأة 
 ف(1)واليشرية

  يم وجوي ييئة سياسية مالئمة لمتعايش السممو: -9

ل، ا أأأات لسأأأي يأأأات مأأأن المتعأأأارف  ميأأأه يأأأنن اجمأأأب المجتمعأأأات التأأأو م قتىأأأا ا 
إيجأأاي ييئأأة سياسأأية إلأأ   الياخميأأةم وتفأأاول ترسأأي  الييمسرابيأأة وافتأأرام التعيييأأةم تسأأع 

مالئمأأة تعمأأل  مأأ  إفتضأأان كااأأة اراكأأار الي،أأاءة والمشأأاريس الممىأأية لي،أأاء الأأوبن واأأ  
أسأأموب ،أأاجي لم،أأس تكأأرار ال،أأ ا  مجأأييالم ويخصأأوال الشأأنن العراقأأوم االييئأأة السياسأأية 

ا يأأات وارصأأرار  مأأ  الفصأأول  مأأ  أكيأأر قأأير مأأن الم ايأأا السياسأأية تعتمأأي  مأأ  التج
ياخأأأل اليولأأأة  مأأأ  فسأأأاب اربأأأراف ارخأأأر  المشأأأاركة اأأأو العمميأأأة السياسأأأية مت،اسأأأين 
لمأأا ا وأأم موجأأويين أصأأالل  مأأ  السأأافة السياسأأية العراقيأأة؟ ولمأأا ا تأأم ا،تخأأايىم؟ ومأأا ا 

ية التوا ،أأات يأأين الكتأأل واربأأراف اأأو  مأأيىم ان ياعمأأوا يعأأي إ،تخأأايىم؟م ممأأا اثأأار إشأأكال
ا،عأيام التوااأ  والتعأاون السياسأو مأن أجأل الخأروج يمشأرو  إلأ   العممية السياسأية وأيت

وب،و يكون الركي ة ارساسية لي،اء المجتمس العراقوم مما ولي صرا ات واختالاات جيأر 
ممأأأا تأأأنخرت ميأأأررة  رضأأأت اإلسأأأتسرار السياسأأأو والمجتمعأأأو العراقأأأو لمخأأأابر كييأأأرةم اك
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اربأأأأراف السياسأأأأية اأأأأو توفيأأأأي صأأأأاواىا كممأأأأا أثأأأأرت سأأأأميال  مأأأأ  التعأأأأايش السأأأأممو اأأأأو 
 ف(1)الموصل يشكل خاال والعرا  يشكل  ام

 املبحث الثالث
 التعايش السلمي يف املىصل )متطلبات وحلىل(

مأن  ت،فأير يي،ىأام ايمأا متعاراأة و وائأل ييأوت مأن الموصأمو يتكأون المجتمأس
 الييوتأات ووأ ن  لأصم وجيأر وتركمأان وكأوري  أرب مأن مختماأةم وقوميأات  ريسة أصول

  ميىأا ،شأنت التأو الموصأمية وويتىأا  مأ  الفاأاظ اأو العريسة ما الأت تجتىأي الموصمية
  ن وي عيوم والوئامم لمسالم يفيىم التو تمثمت الىوية تمص وأجيايوام ةيائىا  ن وورثتىا

ثارة والشجار االختالف  .(2)عوائ وال المشكالت واث

 أومىأا  أية لعأل لعوامل تيعا العرا  او المىمة المين من الموصل ميي،ة وتعي 
  ميه تيل ال ا التاريخو والفضارا ومورثىا ال را ية أراضيىا وخصوية البييعة ثروتىا
  لص من الجغرااوم واالوم  ن موقعىا التاريخيةم اضال الكتب ت،اقمته وما اآلثار شواوي

 واال،سأجام والتعايش من مي ات التسامي  ية تاريخية فسب خالل ي،ةالمي  ن   رف ما
 المسأممين تعأايش السأيما وارقميأات المختماأةم والمأ اوب وارييأان السوميأات يأين

 ف(3)ج،بإل   ج،يا واري يييين والتركمان والشيص والعرب واركراي والمسيفيين

اليي،يأة  أو الم وييأة أو السوميأة اآلخأرين خصوصأيات وافترام السممو إن التعايش
 لأم إ  الموصأمو م،أ  السأيمم المجتمأس تميأ  يىأا التأو المظأاور أيأر  كأان مأن العرقية أو

 اأو فأيثت قوميأة أو م وييأة أو قوميأة أو بائايأة السأرون الماضأية ات،أة تأاري  يسأجل
 أو لغير المسممينم المسممين افترام أو  يم جيرومم  م  العرب الموصل يسيب تجاو 

 الموصمو خصائال المجتمس أير  من والشيائي المفن أيام التعاون  لصم يل كان جير
                                                           

فٓٛم جبار جهبٙ، يصذر ، ٔ: 345يُٗ حًذ٘ حكً،، يصذر ضب  ر رِ، ص سً يٍ:  ُٚظر (1)

 .21ضب  ر رِ، ص
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 www.nooncenter.orgانذٔنٛة )االَترَٛ،(:       

 .4حًذاٌ ريضاٌ يحًذ، يصذر ضب  ر رِ، ص (3)
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 لمموصل خير شان ،اير فصار أيام الموصل أول يين والتعاون التكاتف ومي اتهفف ولعل  
 يىأم والجىأي الضأي  ويمأ  كثيأرام ال،أا  أفأوال المين وضاقت ،ا ت إ   لصم  م  يليل
 ياضأل الفصأار وأ ا كسأر مأن اروأالو تمك،أوا نلكأ قيألم مأن ييمغأون لأم  ظيمأا ميمغأا

 ف(1)يي،ىم ايما وت،اصروم تعاو،ىم

 الوييأة العالقأات - مأ  سأييل المثأال-الموصأمو  المجتمأس  أن كما   رف أيضأال 
  م  أو الك،ائ  ورجال الموصل  مماء مستو   م  سواء المسممين والمسيفيينم يين

 والمسأاكين الاسأراء مسأا يات ،أتاكا وارسأرم ومسأتو  العأائالت الاأريا المسأتو 
 اأو تجمأس كمأا وارييأرة الميسورين اأو الك،أائ  من تجمس الميي،ة أي،اء من والمفتاجين
كا،أت  التأو التاجيأرات اإلرواييأة يالأيم لضأفايا التيأر  فمأالت ومثمىا والجوامسم المساجي
 ارمريكو االفتالل يعي ارم،و الوضس ا،االت يسيب واآلخر الفين يين الميي،ة تضرب
 ف(2)2003 ام

العراقأو يشأكل  أامم ولممجتمأس الموصأمو يشأكل  لممجتمأس الاسياسأائو الواقأس إن
 العأالمم يول معظأم مجتمعأات اأو السأائية السا أية الييمغراايأة  أن يشأ  يكأاي ال خأاالم

 شأعوب مأن مأن خمأيب مكو،أة اىأو جميعلأا وم،ىأا مجتمعأات الأيول المجأاورة لمعأرا م
متياي،أة  يي،يأة قوميأة ومأ اوب أصأول وأفيا،لأا وثسااأاتم يمم،ظومأات قأ  ات وجما أات

 اسأتسبايات مأن جأيام إال أ،ىأا ال تعأا،و كمأا يأات يعأا،و المجتمأس العراقأو والموصأمو
 وويتأه الوب،يأة اأو تنكأل ومأن متااقمأةم بائايأة فأايةم ومأن افترايأات قوميأة وم وييأة

ةثار سميية كأان مأن أير وأا م وما خماه من (3)ارمريكو لالفتالل تعرضه يسيب الجامعة
 ت،ظيم يا ش اإلروايوف

 جاوأيال   مأل  لأص الت،ظأيم الموصأل لميي،أة يا أش اإلروأايو ت،ظأيم ايعأي افأتالل
 المسأيفيين ااستىيف الموصموم المجتمس مكو،ات يين الروايب االجتما ية تاكيص  م 

 الستلم أو  يةالج ويين -ي  مون كما -اإلسالم يين وممتمكاتىمم وخيروم أموالىم وصاير
                                                           

 انًصذر َفطّ. (1)

 ير س ٌَٕ نهذراضا،، يصذر ضب  ر رِ. (2)
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 المسيفيون اىجر الشر يةم المسائل و ن او وأفكام الاسىاء اإلسالم تعاليم ي لص مت،اسيال 
من  أيضا ي،جوا لم والمسممون ،ساءومم وسي  أموالىم و،ىب اري يييينم وقتل الموصلم

 ا يةمواالجتم والثسااية العممية الكااءات إ يامإل   اإلروايو الت،ظيم ياير إ  الات،ةم و ن
 يراعأوا ال فتأ  سأجو،هم ظممأات اآلالفم وفأي  ةخأرين اأو وشأري مأ،ىمم المئأات استأل

 . (1)الظالمة التعساية وسياسته الت،ظيم ضي ثورة يسويوا أو الف م كممة يسول مريوسى

 ال وامأية جامأية ميي،أة أو كييأرم سجنإل   الموصل تفولت وضفاوا ليمة ويين
 والتسامي المفية من الموصمو  اش  ميىا الموابن التو السيم تمص اضا ت ايىام فياة

 يا أش ت،ظأيم صأارمة أصأيروا أوامأر مفمىأا وفمت السمموم والتعايش والتعاون والموية
 المجتمأسم ائأات يأين والتأياير والتسأابس والتبأرف واليغضأاء التعصأب ،شأر  مأ  تعمأل
 وجواسأي  رنمو ،اصأ الت،ظأيم مأن واتىأام رييأة موضس والجميس أمرنم او مشكوص االكل

 لكالمىأم يتسأمعون ميي،أة الموصألم وأ قأة وشأوار  وأسأوا  مساجي او يا ش م،تشرون
 التاكيأر اأو الجمعأو ضأيا  العسألإلأ   أي  الأ ا ارمأر وسأك،اتىمم فركأاتىم ويراقيأون

 مأن يبأش والخأالال يال،جأاة أمأالل  الاريا التاكيرإل   والمجوء الموصموم الموابن  ،ي
رواب  لص الت،ظيم  ف(2)واث

 مأن ويأالت الفأالو والسأرن الماضو السرن خالل العالم العييي من يول لسي  ا،ت
 ومواريوأا و،ىأب لثرواتىأا لمجتمعاتىأا ويمأار واوضأ  ضأفايا مأن خماتأه الفأروبم ومأا

 م،ىأام يتبييأ  المتخماأة الأيولم  أيا معظأم تمأص او الفل جاء فت  البييعية وتييييوام
 الالئفأة ميأاي  م،ىأا ت،بمأ  التأو ارساسأية يأ ةالرك وجعمىأا السأممو ميأاي  التعأايش

 ار   مأ  وتبييسأه المصأبمي و ا استخيام كان فيث وأركا،ىام يكل تااصيمىا اليولية
 المتفضأر يول العأالم جميأس اأو والسأالم ارمأن السأتتياب م،ىأا ماأر ال الواقأس ضأرورة
 وتج،أب  و،يأ واال يوأار والرقأو يأالتبور والباقأات الشأعوب ال،شأغال و أين م،بمأ 

 ي،أاء ويالخصأوال واإل مأار الي،أاء ،فأو قأيمال  والمضأو والصأرا ات المشاكل والفأروب

                                                           

 ر س ٌَٕ نهذراضا،، يصذر ضب  ر رِ.ي (1)

 انًصذر َفطّ. (2)
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يعايوأا الأ ات اإل،سأا،ية  المجتمأس مأن تجعأل التأو والعسييأة الاكريأة المموثأات كأل مأن واث
 ف(1)وال، ا ات الصرا ات تممين اال،سا،و مجتمعال 

ء وتفسيأأ  التعأأايش لأأ ام يجأأب  مي،أأا أن ،فأأ و فأأ وا تمأأص الأأيول و،عمأأل  مأأ  ي،أأا
مواكية تمص إل   السمموم و،عتمين كنسمويال أساسيال او فيات،ا المجتمعيةم ل،سع  يعي  لص

الت،موية لممجتمسم ومفاولة المفا  يىا او مجاالت الي،أاء -اليول او مسيرتىا ال،ىضوية
 والتبور واإل مارم ل،تمكن يالتالو من العيش يرخاء واستسرار وسالمف

اى،الأأص  أأيي مأأن المتبميأأات والفمأأول والوسأأائل المىمأأة التأأو إ ا مأأا  واأأو الفسيسأأةم
ي،اء وتفسي  التعايش السممو او ميي،ة إل   بيست يالشكل الصفييم ان،ىا سوف تسوي،ا

 م(م من أومىا:الموصلم )والعرا  يشكل  ا

وجأأأوي اإلراية الفسيسيأأأة الصأأأايقة لأأأي  سياسأأأيو وأفأأأ اب ميي،أأأة الموصأأأل يشأأأكل  -
شأأكل  أأامم لتفسيأأ  التعأأايش السأأمموم اتأأواار وأأ ن اإلراية يعأأي خأأاالم والعأأرا  ي

ضأأرورة ال ج،أأ   ،ىأأا مأأن أجأأل الشأأرو  اأأو تفسيأأ  وترسأأي  قأأيم  لأأص التعأأايشم 
ايأأأيون وجأأأوي التعأأأايش السياسأأأو سأأأيكون ارمأأأل اأأأو وجأأأوي التعأأأايش المجتمعأأأو 

 ضئياللف

ء مفااظأة وثسااية وسياسية وأم،يأة مأن أي،أا ة واجتما يةتشكيل خاليا أ مة تريوي -
مجايىة وتصفيي مأا خماأه ت،ظأيم يا أش  ممية ل،ي،و  تعمل  م  وضس خبب 

لشخصأية الباألم والمراوأأ م واليأال م وكيايأأة  واكأأرا ،اسأو اإلروأايو مأن يمأأار
 ف(2)يمجىم او المجتمس تنويل و ن الشرائي إل اية

ضأأأرورة إ أأأاية ي،أأأاء واث مأأأار ميي،أأأة الموصأأأل التأأأو تعرضأأأت لأأأيمار كييأأأر جأأأراء  -
ت،ظأأيم يا أأش اإلروأأايو لىأأام ويجأأب أن يكأأون  لأأص تفأأت إشأأراف لج،أأة  افأأتالل

                                                           

فاضم عباش انًحًذأ٘، دٔر انتعاٚش انطهًٙ فٙ يحقٛ  انٕحذ  انٕيُٛة، انًجهة انطٛاضٛة  (1)

 .83، ص2116(، 32-31ٔانذٔنٛة،  هٛة انعهٕو انطٛاضٛة، انجايعة انًطتُصرٚة، انعذد)
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يوليأأة مفايأأية تشأأكل مأأن قيأأل ارمأأم المتفأأيةفف وو،أأا يجأأب مأأن اراضأأل أن يأأتم 
العراقيأأة  ات السأأمعة الجيأأيةم والمشأأىوية يالكاأأاءة اأأأو  توظيأأف شأأركات الي،أأاء)

الي،أأأأاءم مأأأأن الخيأأأأرة العراقيأأأأة اأأأأو  لالسأأأأتاايةالموصأأأألم   مميأأأأات الي،أأأأاء واث مأأأأار
اريأأأأيا العاممأأأأة العابمأأأأة  أأأأن العمأأأألم سأأأأواء  ولتشأأأأغيل أكيأأأأر قأأأأير ممكأأأأن مأأأأن

لصأأأأالي ارج،أأأأيات  اسأأأأتغاللىم مميأأأأة  مى،يسأأأأين أو  مأأأأال ك،أأأأو  مأأأأن مساومأأأأة
 ف(1)(الم،ظمات اإلروايية مستسيال اإلقميمية واليوليةم وتج،ييوم لصالي

وليأأةم لمعمأأل اأأو اليالمفميأأة واإلقميميأأة و المجتمأأس المأأي،وم  ميسسأأات تاعيأأل يور -
قامأأة الأأيورات التنويميأأة لمشأأيابم وارباأأالم وال،سأأاءم لأأ ر  ارمأألم  الموصأألم واث

 .(2)والثسة يالمستسيل

 إيارة تفسأن لأم التأو الااسأية السياسأية الشخصأيات مأن ضأرورة الخأالال -
 او مسيرات ارمور ياستالم لىم السماح وأوممت فسو  أي،اءوام و يم الموصلم
ء أكا،وا من مجم  المفااظة أم من ،وايىا ال ين يمثمو،ىا او فف سوا(3)المفااظة

 اليرلمانم ويكون  لص  ن بري   يم تنيييوم وا،تخايىم مرة ثا،يةف

المسأاواة  بريأ  اأو الجأاي والتعامأل اإلروأاب م،أايس تجايأف الفكومأة يجب  مأ  -
شأا ة والعيالأة البوائأف  ةراء وافتأرام اآلخأر وقيأول السأممو التعأايش ثسااأة واث
 اليي،يأة مسيسأاتىم  مأ  والمفااظأة واالجتما يأة اليي،يأة وشأعائروم والمأ اوب

 ف(4)والف يية السياسية توجىاتىم والعسائييةم وافترام

 مفاريتىأا تأي و التو المغرضة اإل المية الجأىات م،س ومفاسأية  م  التركي  -
ن أ،ىأا او فأي المالو واإليارام والاسأاي اإلرواب مثل اجتمأا ية مرضية لظواور
 يين أي،اء والعرقية البائاية والارقأة الات،ة  ر  الخالف وتفأاول ،ساب  م  ترك 
والمكو،أاتم ،اويأأص  أن  الائأات يعأ  مصأالي  مأ  الخأأوف يفجأة اليأأمي
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 السأممو التعأايش ميأيأ  أن اليعأأي كأل يعيأية سموكيأأات ا،تأأىاج  مأ  تفريضأأىا
 ف(1)الوب،و ارمأن والفااظ  م 

 والس،ا أة الكاممأة الصأايقة الرجيأة اربأراف المجتمعيأة من برف لكل يكون أن -
 الثأنر لغأة  ن السالاة وااليتعاي ارخباء او السيما اآلخرين مس التسامي  م 

م واليفأأث أولويات،أاترتيأب  إ أايةاليأي مأن العمأل  مأأ  ا فف(2)الفسأايات وتصأاية
الجميأأس  تسأأتو ب الت،اقضأأات اليي،يأأة والسوميأأةم وتسأأتجيب لبموفأأات  أأن صأأي 
ولعأل الصأيغة الاضأم  و،أا وأو المجتمأس المأي،و الأ ا يتصأف  مايشكل متساو 

 ال وفااظ واستجايته لمضرورات االجتما ية والسياسية واليي،يةم يسيرته االستيعايية
م يشأكل  أامم والموصأمية يشأكل خأاال جميس الائات العراقيأة  م  خصوصيات

اأو  أ مأةلمخأروج مأن أا  لمأي،وفي السيم التو يعتميوا المجتمأس اأوالتسامي وو 
اأأأو الفسأأأو   التكأأأاا ء أسأأأا السأأأومو  مأأأ   أوكأأأل فأأأاالت الصأأأرا  الأأأيي،و 

 ف(3)والتىميش سياسات اإلقصاء ن  السياسية والعسييية يعييال 

ارساسية لميي،أة  والمكو،ات اربراف يين مستمر وفوار و،اص اتصال يكون أن -
 اسأتخيام الوسأائل  أن اليعأي كأل ييتعأي سأمميلا فأوارلا يكأون أن الموصألم  مأ 

 والسيول الرضا  م  اربراف تسوم لكل مسيولة ،تائجإل   الوصول يغية الع،ياةم
 ف(4)ارساسية وركي ته السممو التعايش المتيايلةفف االفوار يعي أسا  والس،ا ة

 مأن اري،أ  الفأي  مأ  التوااسيأة الوسأب يأالفمول اربأراف جميأس قيأول يجأب -
 اآلخأرين وبموفأات مصأاليإلأ   العامأة وال،ظأر لمصأمفةا يفسأ  يما المبالب
 ف(5)الخاصة وبموفاته مصالفهإل   ايه ي،ظر ال ا يالمسيار

                                                           

 .64، صنطاب اانًصذر  (1)

 .14حًذاٌ ريضاٌ يحًذ، يصذر ضب  ر رِ، ص (2)

شًخٙ جبر، دٔر يُظًا، انًجتًا انًذَٙ فٙ انًصانحة انٕيُٛة، شبكة انًعهٕيا،  (3)

 www.ahewar.orgانذٔنٛة)االَترَٛ،(: 

 .14حًذاٌ ريضاٌ يحًذ، يصذر ضب  ر رِ، ص (4)

 .15انًصذر َفطّ، ص (5)
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لميين اإلسالمو الف،يأف اأو السأالم  تاعيل يور رجال اليين لترسي  السيم الثايتة -
والتكايريأأة التأأو أراي  ر ىأأا  واإلرواييأأة السأأيم العيوا،يأأة واقأأتال وارمأأن وارمأأانم 

 ف(1)يم يا ش اإلروايوت،ظ

اإل،سأانم مأن خأالل التنكيأي  مأ  يوروأا اأو  تاعيل يور العشائر او  مميأة ي،أاء -
االجتما وم وال،خوة ارصأيمة اأو مسأا ية  ترسي  وتاعيل قيم الشىامةم والتكاال

 .(2)واررامل واليتام  الاسراء والمعيمينم

شأراص والجرف  والمعوقين واريتام و ء يعوائل الشىيا االوتمام - ضفايا اإلروابم واث
اأأأأأو  االجتما يأأأأأةموالعمأأأأأل والشأأأأأيون  االجتما يأأأأأةكالر ايأأأأأة م ميسسأأأأأات اليولأأأأأة

والأأأأ ين يعيشأأأأون تفأأأأت خأأأأب الاسأأأأرم وتاعيأأأأل يور  تخصأأأأيال رواتأأأأب لممعأأأأيمين
المجتمأأس المأأي،و التأو تىأأتم يىأأ ن الشأأرائيم  ميسسأة الشأأىياء الرسأأمية وميسسأات
 ف(3)مشاكمىم لمتايعة  وائل الشىياء وتميية وفل

فصر السالح ييي اليولة وأجى تىا ارم،ية الوب،ية اسبم وتجأريم كأل مأن يفمأل  -
أو تصأأأريي قأأأا،و،وم يعسويأأأات السأأأالح خأأأارج ،بأأأا  تمأأأص ارجىأأأ ةم ويأأأيون إ ن 

و لأأص لمأأأا يسأأييه ا،تشأأار السأأأالح خأأارج ،بأأأا  اليولأأأة مأأن خبأأر كييأأر  مقاسأأية
  م  التعايأش وارمن المجتمعوف

 مأس التعامأل أجأل مأن المرك يأة الفكومأة  مأ  لمضأغب ووسأائل سأيل إيجأاي -
 المفااظأة مأس مكا،أة يت،اسأب  أايالل  واقعيأا  مميأا ،ي،أو  تعأامالل  مفااظأة

 إقصأائىام أو تىميشأىا و أيم واليي،يأة واالقتصأاييةم االجتما يأة وخصوصأياتىا
 ف(4)2003يعي  ام جاءت التو السايسة الفكومات أخباء من واالستااية

                                                           

 ، يصر ضاب .جاضى َٕٚص انحرٚر٘ (1)

 نًصذر َفطّ.ا (2)

 انًصذر َفطّ. (3)

 ير س ٌَٕ نهذراضا،، يصذر ضب  ر رِ. (4)
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كأأن السأأول إن  مميأأة ،شأأأر وتفسيأأ  ثسااأأة التعأأايش السأأممو يأأأين يشأأكل  أأامم يم -
خبايأأأات وشأأأعارات تأأأي و لمتعأأأايش إلأأأ   أي،أأأاء ميي،أأأة الموصأأأل ال تفتأأأاج اسأأأب

والتسامي مس اآلخر المختمفم وت،يي يثسااة التميي  والكراوية و يم التسامي و،ي  
س واقأأأأإلأأأأ   تفويأأأأل تمأأأأص الخبايأأأأات والشأأأأعاراتإلأأأأ   اآلخأأأأرم يأأأأل تفتأأأأاج أيضأأأأال 

 مممو م ومفاولة تسييم خيماتىا لجميس مكو،ات المجتمس يال استث،اءف

ويشكل  امم يمكن السول ينن ي،اء وتفسي  التعأايش السأممو اأو الموصأل يتأأوقف 
 م  جممة من العوامل والمتبمياتفف اي،اء التعأايش السأممو ياتأر  المشأاركة والتعأأاون 

ف تمص المكو،أات يجا،أب السأرارات التأو يين المكو،ات االجتما ية لممجتمسم ووجوب وقو 
التعأاون والشأراكة مأن أجأأل الفاأاظ  مأ   مأنتنتو كثمأرة و،تأاج لأ لص التعأاونف إ ن اليأي 

 ال ا ووو المجتمعيأةم المكو،ات و ن يين والتواا  ارساسو مسومات التوا ن االجتما و
 الخصأأوصية  ات المجتمعأات اأو واالسأتسرار السأمم ارومأو إقامأةإلأ   يأيورن يسأوي

 تعأأي مأأن التأأو التعيييأأةم وأأ ا مأأن جىأأةم ومأأن جىأأة أخأأر م اأأنن تع يأأ  لغأأة الفأأوار
وافتأرام  المجتمأسم أي،أاء يأين السأممو والتعايش التااوم أس  الفسيسيأة لتشكيأل الميخأالت

شأا ة الفضأارا الت،أو  الوب،يأة العراقيأةم  الىويأة التسأاميم وتع يأ  ثسااأأة والثسأأااوم واث
 تسأىم وأ ن الماأريات كأل وتىميشأهم ارخر البأرف ماايوأا إقصاء التو المعايلة ورا 
المجتمأس العراقأو  مكو،أات يأين السممأأو التعأايش إسأتراتيجية ي،أأاء وتفسيأ  تكأري  اأو

 ي،أاء أجأأل مأن وقومياتأأه بوائاأأه يكأأل يشأكل  أامم والمجتمأس الموصأأمو يشأكل خأاالم
 ف(1)السممو الفسيسو الي،اء شوالتعاي ارمن وارمان يسوين موفأي فر مجتمس

                                                           

 .28-24ص ذاٌ ريضاٌ يحًذ، يصذر ضب  ر رِ،حً (1)
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 الخاتمة
ات  أأأيي مأأأن االسأأأت،تاجإلأأأ   تأأأم التوصأأأل مأأأن خأأأالل مأأأا تسأأأيم  كأأأرن اأأأو اليفأأأث 

 والتوصيات المىمةم من أير وا:

 تمي  يىا التو المظاور أير  كان يعي من اآلخرين وافترام السممو إن التعايش -
 أو م وييأة أو يأةقوم أو بائايأة ات،أة التأاري  يسأجل لأم إ  الموصأموم المجتمأس
 افتأرام أو  أيم جيأرومم  مأ  العأرب يسأيب تجأاو  الموصأل اأو فأيثت قوميأة

 والشأيائي المفأن أيأام التعأاون  لأصم يأل كأان جير لغير المسممينم أو المسممين
 ومي اتهف الموصمو خصائال المجتمس أير  من

وافأأتالل  ال،ظأأام السأأاي   مأأ  الأأرجم مأأن مأأرور وقأأت بويأأل ،سأأييال  مأأ  سأأسوب -
اأأال ضأأعياالم مكو،اتأأه  ينم ال يأأ ال ماىأأوم التعأأايش السأأممو يأأ2003عأأرا   أأام ال
يجأأأي وأأأ ا ولأأأم  مفيأأأاة الشأأأعب العراقأأأو يظاللىأأأا  مأأأ  مسأأأوتركأأأة الماضأأأو ت ت الأأأ

الشعب من يسوم يتشجيس التعايش السأممو واث أاية ي،أاء المجتمأس العراقأو المأيمر 
 فجراء ال، ا ات الع،ياة ،اسيال وماييال 

 جاوأيال   مأل  لأص الت،ظأيم الموصأل لميي،أة يا أش اإلروأايو ظأيمت، يعأي افأتالل -
 ااسأتىيات الموصأموم المجتمأس مكو،أات يأين الأروايب االجتما يأة تاكيأص  مأ 

 كمأأا قتأأل  لأأص الت،ظأأيم الوفشأأو وممتمكأأاتىمم أمأأوالىم وصأأاير المسأأيفيين
 مأن وأ ن أيضأا ي،جأوا لأم والمسأممون ،سأاءومم وسأي  أمأوالىم و،ىب اري يييينم

 سأجو،هم ظممأات اآلالفم وفأي  ةخأرين اأو وشأري مأ،ىمم المئأات استأل ت،أةمالا
 وسياسأته الت،ظيم ضي ثورة يسويوا أو الف م كممة يسول مريوسى يراعوا ال فت 

 الظالمةف التعساية

يجب  مي،ا أن ،ف و ف و اليول التو  م  الرجم من كو،ىا خاضأت العييأي مأن  -
أ،ىأأا جعمأأت مأأن تبييأأ  التعأأايش  الفأأروب و م أأت الاوضأأ  اأأو مجتمعاتىأأام إال

السأأممو اأأو مجتمعاتىأأا الركيأأ ة ارساسأأية التأأو ا،بمسأأت م،ىأأا مأأن أجأأل الأأتخمال 
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مأأن ويأأالت تمأأص الفأأروب التأأو خاضأأتىا وأروسأأت مكو،اتىأأا المجتمعيأأةفف ل،سأأع  
مفاولة مواكية تمص اليول او مسيرتىا الت،موية لممجتمسم من أجأل إل   يعي  لص
 ريمة مميوا الرخاء واالستسرار والسالمفيالتالو يفياة ك التمتس

ي،يغأأأو أن تسأأأأوي قأأأيم المجتمأأأأس المأأأي،و ياخأأأأل المجتمأأأس الموصأأأأموم ووأأأو قأأأأيم:  -
 االفترام والتسامي والتعايش والتعاون والتكاال والت،اا  الشريف السمموف

إن ي،أأاء التعأأايش السأأممو اأأو ميي،أأة الموصأأل ياتأأر  المشأأاركة والتعأأاون يأأين  -
ةم ووجوب وقوف تمأص المكو،أات يجا،أب السأرارات التأو تأنتو مكو،اتىا االجتما ي

كثمرة و،تاج ل لص التعاونف إ  اليي مأن التعأاون والشأراكة مأن أجأل الفاأاظ  مأ  
 المجتمعيأةم المكو،أات وأ ن يأين والتوااأ  ارساسأو مسومات التوا ن االجتمأا و

 ايىاف واالستسرار السمم ارومو إقامةإل   ييورن يسوي ال ا ووو

شأأكل  أأامم يمكأأن السأأول يأأنن  مميأأة ،شأأر وتفسيأأ  ثسااأأة التعأأايش السأأممو يأأين وي
خبايأأات وشأأعارات تأأي و لمتعأأايش إلأأ   أي،أأاء ومكو،أأات ميي،أأة الموصأأل ال تفتأأاج اسأأب

والتسامي مس اآلخر المختمفم وت،يي يثسااة التميي  والكراوية و يم التسامي و،ي  اآلخأرم 
واقس مممو م ل،أتمكن يالتأالو إل   ات والشعاراتتفويل تمص الخبايإل   يل تفتاج أيضال 
 التعايش السممو الفسيسوفإل   من الوصول
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 المصادر
 المعاجم:

 فم يال س،ة2مجمس المغة العرييةم المعجم الوسيبم يار الاكر لمبيا ةم الساورةم ج -
 الكتب:

م 2003راقأو يعأي اىيل جيار جميوم المصالفة الوب،ية او العأرا  يراسأة سياسأية فأول الوضأس الع -
 ف2014خا،وم يووصم 

الخيأأأارات ارمريكيأأأة المسيمأأأة اأأأو العأأأرا م إ أأأياي وتفريأأأر: فسأأأن  يأأأي المبيأأأف اليأأأ ا م يار المأأأنمون  -
 ف2009لم،شر والتو يسم  مانم 

 الدوريات:

  أام يعأي ارول اأو العسأي العرا  او السممو لمتعايش العامة افمي شكر فموي الصييفوم السياسات -
 ف2017(م 47ضايا سياسيةم كمية العموم السياسيةم جامعة ال،ىرينم العيي)م ق2003

فميان رمضان مفميم التعايش السممو او العرا  يين الواقس والبموح_يراسة اجتما ية مييا،ية او  -
 ف2012(م ،يسان 36ميي،ة الموصل_م يراسات موصميةم جامعة الموصلم الموصلم العيي)

 التأراث المجتمعأاتم مجمأة اأو السأممو التعأايش لثسااأة الاكريأة تارم االسأ خالي  يي االله  يي السأ -
 ف2016(م 3-2العريوم جامعة يغيايم العيي) العممو

 ييأأر سأأىامم ماىأأوم التعأأايش السأأممو ويورن اأأو تفسيأأ  الوفأأية الوب،يأأةم فوليأأة الم،تأأي م الم،تأأي   -
 ف2011(م 7الوب،و ريفاث الاكر والثسااةم العيي)

ا  المفمأأأأياوام يور التعأأأايش السأأأأممو اأأأو تفسيأأأأ  الوفأأأية الوب،يأأأأةم المجمأأأة السياسأأأأية ااضأأأل  يأأأ -
 ف2016(م 32-31واليوليةم كمية العموم السياسيةم الجامعة المست،صريةم العيي)

م،أأأ  فكمأأأتم ماىأأأوم التعأأأايش السأأأممو ومعوقاتأأأه اأأأو العأأأرا م مجمأأأة العمأأأوم السياسأأأيةم كميأأأة العمأأأوم  -
 ف2016(م 52العيي)السياسيةم جامعة يغيايم 

م مجمة المستسيل العريأوم مركأ  2003مىيا جاير مىيام اشكالية تعثر الييمسرابية او العرا  يعي -
 ف2012م 35م الس،ة 405يراسات الوفية العرييةم ييروتم العيي 

 الدولية لممعمومات )االنترنيت(: الشبكة

المعمومأأات  م شأأيكة،تىأأاء مأأن يا أأشسأأيل ي،أأاء الميسسأأات واإل،سأأان يعأأي االجاسأأم يأأو،  الفريأأرام  -
 www.mcsr.net          اليولية )اال،تر،يت(:

http://mcsr.net/news284
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ة المعمومأأأأأأأات شأأأأأأأمخو جيأأأأأأأرم يور م،ظمأأأأأأأات المجتمأأأأأأأس المأأأأأأأي،و اأأأأأأأو المصأأأأأأأالفة الوب،يأأأأأأأةم شأأأأأأأيك -
 www.ahewar.org           اليولية)اال،تر،يت(:

المعمومأات  والتوجىأاتم شأيكة اراكأار ...يا أش يعأي الموصأمو جتمأسمركأ  ،أون لميراسأاتم الم -
 www.nooncenter.org      اليولية )اال،تر،يت(:
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 :ـمخــــصــالمـ
إن االخأتالف وأو شأنن بييعأو وموجأوي اأو المجتمأس اال،سأا،وم ووأو موجأوي م،أأ  

ا ما تم إرسأاء أول اليشرية وال سييل إللغائهم ووو مصير لمثراء وسيب لمرقو اإل،سا،و إ 
ميأيأ التعأايش اأو المجتمأسف اأالوجوي اال،سأا،و جيأر جأيير يتسأمية شالتعأايشش إن لأم يكأأن 

 وجوين من أجل اآلخر ومس اآلخرف
السياسأأو العراقأأو ال،ظأأام  و مأأ  الأأرجم مأأن مأأرور وقأأت بويأأل ،سأأييال  مأأ  سأأسوب

و،اتأأأأه مك ينم ال يأأأأ ال ماىأأأأوم التعأأأأايش السأأأأممو يأأأأ2003وافأأأأتالل العأأأأرا   أأأأام  السأأأأاي 
يجأي وأ ا ولأم  مفيأاة الشأعب العراقأو يظاللىأا  مأ  مسأوتركة الماضو ت تاال  الضعياالم 

الشأأعب مأأن يسأأوم يتشأأجيس التعأأايش السأأممو واث أأاية ي،أأاء المجتمأأس العراقأأو المأأيمر ،اسأأيال 
لساء الموم  جراء ال، ا ات الع،ياةم يل  م  ال،سي  تم التسوقس خمف فجج وماييال  واوية واث

مشأأأاركة اأأأو العمميأأأة السياسأأأيةم يأأأر ارخأأأر  سأأأواء كا،أأأت مشأأأاركة أم ج  مأأأ  اربأأأراف
 ينفالضيسة  م  فساب يماء العراقي والسعو ،فو تفسي  المصالي السياسية

صأيات وارمأور المىمأةم مأن  أيي مأن التو إلأ   لسأي توصأم،ا مأن خأالل وأ ا اليفأث
 أير وا:

مأأرا  السبيعأأة والائويأأأة العمأأل  مأأ  ت،سيأأة الييئأأأة االجتما يأأة لميي،أأة الموصأأل مأأأن أ -
 الضيسة وفاالت اال،غال  واال،كااء واال،بواءف 

يجأأب إصأأالح السياسأأات التعميميأأة والتريويأأة واالجتما يأأة واالقتصأأايية والثساايأأة التأأو  -
 ي،يغو أن تسىم او تع ي  خيار التعايش السمموف

ميي،أة ارساسأية ل والمكو،أات اربأراف يأين مسأتمر وفأوار و،أاص اتصأال يكأون أن -
 الع،ياةف استخيام الوسائل  ن اليعي كل ييتعي سمميلا فوارلا يكون أن الموصلم  م 

 المبالأب مأن اري،أ  الفأي  مأ  التوااسيأة الوسأب يالفمول اربراف جميس قيول يجب -
 العامةف المصمفة يفس  يما
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 بريأ  اأو الجأاي والتعامأل اإلروأاب م،أايس تجايأف العراقيأة واجأب الفكومأة  مأ  -
شا ة مساواة والعيالةال  اآلخرف وقيول السممو التعايش ثسااة واث

يشكل  امم يمكن السول إن  ممية ،شر وتفسي  ثسااة التعايش السممو يأين أي،أاء  
خبايات وشعارات تي و لمتعايش والتسامي مس اآلخر إل   ميي،ة الموصل ال تفتاج اسب

إل   مي و،ي  اآلخرم يل تفتاج أيضال المختمفم وت،يي يثسااة التميي  والكراوية و يم التسا
واقأأأس مممأأأو م ومفاولأأأة تسأأأييم خأأأيماتىا لجميأأأس إلأأأ   تفويأأأل تمأأأص الخبايأأأات والشأأأعارات

 مكو،ات المجتمس يال استث،اءف
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ABSTRACT : 

 Differentiation is a natural matter that exists in human 

society since the very beginning of mankind and there is no way 

to ignore it. It is a source of wealth and a reason for human 

betterment if the principle of coexistence in society is established. 

Human existence is unworthy of the name "coexistence" if its 

existence is not for, and with the other. 

 Nevertheless, long time has elapsed since the fall of the 

former Iraqi political regime and the occupation of Iraq in 2003, 

the concept of peaceful coexistence among its constituents 

remains weak, and the legacy of the past continues to cast a 

shadow over the lives of the Iraqi people, and this people has not 

been able to find who promote peaceful coexistence and 

reconstruction of Iraqi society, which is psychologically and 

materially devastated due to violent conflicts, on the contrary, it 

has been confined behind flimsy pretexts and blaming the other 

parties, whether or not they were participating in the political 

process, and the pursuit of narrow political interests at the expense 

of the blood of Iraqis. 

 As a result, we have concluded a number of important 

recommendations and things, as follows: 
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-Working to purify the social environment of the city of 

Mosul from the diseases of the rupture and narrow factionalism 

and cases of closure, retreat and autism.  

-Educational, social, economic and cultural policies must be 

reformed, which should contribute to the promotion of the option 

of peaceful coexistence. 

-There should be constant communication and dialogue 

among the parties and the basic components of the city of Mosul, 

with a peaceful dialogue, far away from the use of violent means. 

- Compromises must be accepted by all parties on minimum 

demands for the sake of public interest. 

- The Iraqi government has a duty to dry up the sources of 

terrorism and to deal seriously with the path of equality and 

justice and to promote a culture of peaceful coexistence and 

acceptance of the other. 

 - In general, it can be said that the process of spreading and 

achieving a culture of peaceful coexistence among the people of 

Mosul does not only need letters and slogans calling for 

coexistence and tolerance of the other, condemning the culture of 

discrimination, hatred, intolerance and rejection of the other, but it 

also needs to turn those letters and slogans into concrete reality, 

trying to offer its services to all components of the society without 

exception. 


