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Terrorist Organizations and 

Their Impact on Community 

Peace Salah Al-Din Province 

in Iraq | An Analytical Study 
   

A B S T R A C T       

The aim of this research is to identify the impact of terrorist 
organizations, especially on the community ladder, the most 

prominent conflicts between communities and tribes in Salah al-

Din governorate, and the organization of the preachers, as well 
as the internal conflicts caused by the organization, urging the 

role of civil society institutions in restoring community peace in 

Salah al-Din governorate. The researcher reached a descriptive 
analytical approach. Finally, the research reached a series of 

results: The organization of the armed advocate worked to create 

and fabricate many differences between the Iraqi sects, the Iraqi 

tribal and tribal alliance with the internal and external alliances, 
The Iraqi government must issue legal legislation that would 

limit the average weapon, the need to bypass the different sects 

and political parties and the different interests of their own 
interests and to benefit the public interest of the country, support 

the community organizations Civil society, and the 

effectiveness of its programs to raise awareness and spread a 

culture of peaceful coexistence and the importance of 
maintaining community peace in the governorate. 
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التنظيمات اإلرهابية وتأثيرها في السلم  

المجتمعي محافظة صالح الدين بالعراق 

 دراسة تحليلية |  انموذجا 

  
    

سيييييما  اع  يهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير التنظيمات اإلرهابية ال 
في السيييييلج الم،تمعير  ابرر التيييييراعات بيو الشاار   العظيييييارر  محافظة  ييييي   
اليديو  ييو تنظيج  اع ر  ذيذليل التييييييييييييييراعيات اليدا ليية التي تسيييييييييييييي ي  فيهيا تنظيج 
 اع ر    ر مؤسيييييسيييييات الم،تمي المداي في اسيييييتعا ي السيييييلج الم،تمعي  محافظة 

حليلير  تا ييييييي  البحث في  ييييييي   الديوم اسيييييييتندج البافث المنه  الا ييييييي ي الت
النهاية إلى م،ماعة مو النتار ؛  هي: ان تنظيج  اع  الُمسييييييييييييلق عم  على  ل  
 افتعال الكثير مو الن فات بيو طاار  العراقييور اتحا  العظيييارر  الئبار  العرا ية 
مي التحال ات الدا لية  النارجية بهدف م،ابهة قاى تنظيج  اع   فتييييييييييير ت دم  

رت  على المدن العرا يةر ذما اسيييييييييييييي ر البحث عو م،ماعة مو في العراق  سيييييييييييييييش
التا يييييييات؛ هي: على الحلامة العرا ية ان ُتتييييييدر تظييييييرنعات قااااية مو  ييييييأاها 
فتييييير السييييي   المتاسيييييار وييييير ري ت،ا ر الشاار   انف ا  السيييييياسيييييية  الدينة 

،تمي المنتل ة لمتيالحها النا ية  ثيثار المتيلحة العامة لل   ر  عج منظمات الم
المداير  فاعلية برام،ها النا ةر رنا ي الاعي  اظر ث افة التعاي  السلمي  اهمية 

 الح اظ على السلج الم،تمعي  المحافظةم
 

  ,2019 J.F.A© جامعة تكريت |كلية اآلداب 
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 : االطار العام للدراسةاألول:  مبحثال ❖
 المقدمة: •

إلى إفداث تغيير سياسي  اجتماعي في بلدان العالجر  نلان فرض  االرهابيةتسعى التنظيمات 
هذا التغيير مو   ل السيشري الملااية  ال اي  العن   التهديد عو طرن  تنظيماتهج العسلرنة 
 تكانو جي  متاف  ل رض اإلرا ي ال سرنة على الم،تمي عو طرن  ت ني م هاج ال،ها م  مو 

ابية التي ظهرت   ل الع د الثااي مو ال رن الحا ي  العظرنو ها تنظيج ا شر التنظيمات االره
) اع  االرهابي( الذي اتنذ ال ت   التدمير  الس ي  سيلة لتح ي  غايات   اهداف ر ف د ارتك  ا ظي 
ال،رارج  ح  اهالي المناط  التي سيشر عليها في العراقر  ا بق يمث  وغشا سياسيا  اجتماعيا 

 فدي ال    الاطنية رمما ا ى الى الته،ير ال سري   تظرند مئات االف مو العراقييو   مما اثر على
مو مداهج  مساكنهج الى مناط  امن ر  عم  التنظيج االرهابي الى تم ن  ذافة الر ا ا االجتماعية 

 يدت   الدينية التي ذاات ت،مي بيو ملااات الم،تمي العراقي المافد م  ذ ر المسلميو المنال يو لع
مما جع  العراق يااج  العديد مو التحديات التي ت   اماج ت دم  سياسيا  اقتتا يا  رع ع امن ر 
 مو ابرر تلل التحديات تحال مسار ال رار العراقي بيد محا ر اقليمية    لية مما ساعد على 

ذ  قشاعات   ال االمار في العراق الى ماهي علي  االنر ها ت ظي ال سا  اال اري  المالي في  
 الد لة المنتل ةر  س   تلل االرمات التي يااجهها ال لد في اآل اة ان يري مو جرارج ال ت   الته،يرم

 قد ا تل ت الر ايات في ا   ظهار هذا التنظيج فمنهج مو ذذر  اا  مؤامري على االس ج 
ل  اتي،ة التنل   المسلميور  ا ار ا ر ن ان س   ظهاره ها  جا  ال يئة الم رمة  الحاونة 

االجتماعي  الث افي  الديني لدى البعض  ا ار ا ر ن الى ان هذا التنظيج ها افد اسلحة االفت ل 
االمرنلي  ان جذ ر المؤامره على العراق امتدت منذ رمو طان  في العراق  المتمث ) الحتار 

ه التنظيج  هذا ما فت   االفت ل(الف اره اقتتا يا  ث افيا  تهيئت  الي،ا  ارض  تب  لمث  هذ
فع    بينما ذذر قسج ا ر لظهار  اع  ها االفت ل االمرنلي للعراق  ما  ل   هذا االفت ل 

 .(1)مو تدمير  ام  لك  مراف  الحياي 
 مشكلة البحث: •

سهج ظهار تنظيج ) اع ( في عدج است رار المنش ة العريية  ظل  عاج  العراق  ظل  ا
 ى الى ت ظي ظاهري العن  الشار ي  االثني في ال   ر  اإلوافة الى ما  هده العراق اما  ؛   اص

 مالعظاررنة إلى ال تووافة إمو ااتظار للس    ظهاره في غير محل  
 تساؤالت البحث: •

 يسعى هذا البحث لإلجا ة على عد  مو انسئلة  هي: 
 ؟ تأثير  اع  على السلج الم،تمعي  محافظة     الديو ما -1
  ييو تنظيج  اع ؟ابرر التراعات بيو الشاار   العظارر  محافظة     الديو    ما -2
 ؟   ر مؤسسات الم،تمي المداي في استعا ي السلج الم،تمعي  محافظة     الديو  ما -3
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 أهمية البحث: •
 ت رر اهمية البحث مو   ل:

الضاء على  افدي مو ابرر ال ضايا ال،دلية التي  غلت سافة البحث العلمي في  تسليا -
دانر  ما تس     ل العالج  العراق  تا ار لما لها مو تأثيراٍت متناعة على ذافة ال ل

 في  تنظيج  اع  في العراقم
تنا ل  افدي مو ا شر الظااهر السياسية  انمنية التي  هدها الم،تمي الد لي في العظر  -

سناات ان يرير  ان ال،اهر انساسي الذي ُيحا ل ذلل التنظيج اللع  علي   التغير في  
 اإلرهابية س يً  ل م ها جع  التشرف ال كري منهً،ا لدى الظبا  متنذ مو انعمال

العم  على تاويق الع قات  انسبا  التي ا ت إلى تأج  الاوي السياسي  انمني في  -
الشار ي في ال تري ان يري منذ اهاية االفت ل انمرنلي للعراق  العراق  رنا ي التنندق

  ياا ر ظهار تنظيج  اع م
 أهداف البحث:  •

 لى:إيهدف هذا البحث 
 التعرف على تأثير  اع  على السلج الم،تمعي  محافظة     الديوم م1
التعرف على ابرر التراعات بيو الشاار   العظارر  محافظة     الديو  ييو  م2

 تنظيج  اع م
التعرف على ابرر التراعات الدا لية التي تس   فيها تنظيج  اع  في محافظة  م3

     الديوم
التعرف على   ر مؤسسات الم،تمي المداي في استعا ي السلج الم،تمعي  محافظة  م4

     الديوم
 منهج البحث: •

 انهداف التي الذي يتااف  مي ط يعة البحث اتبي البافث المنه  الا  ي التحليلير 
فيعم  هذا البحث على تا يف  ييان السلج الم،تمعي في محافظة     الديو ر يسعى إليها

 عد تااجد تنظيج  اع   ظهاره  العراق  استي ر  على  عض المحافظات  ذلل مو   ل المنه  
نها  يعد طر  ال،اا  النظري للماواع يلان هناك م،ماعة مو النتار  التي تس ر ع ر الا  ي

 مالدراسة  نتج ذلل مو   ل المنه  التحليلي
 مصطلحات البحث:  •

  السلم المجتمعي : 
ي تد  السلج االجتماعي ها العم  على إ باع تلل االفتياجات ال شرنة  الش يعية لك  
إاسان  التي ينت  عنها االاس،اج  التأل  بيو الناس فتى يت  اإلاسان إلى فالة مو الهد ء 
 الت اهجر  ذلل يتااف  مي ال شري التي  ل  هللا بها اإلاسان الذي يمي   ش يعت  إلى ا ذ العن  
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راهية  العد ان  الح در فكافة تلل المظاعر  ما يتبعها مو ممارسات هي منافية  مُعاكسة ل شري  الك
اإلاسانر فاإلاسان  ش يعت  ذارو اجتماعي ُيح  ان يتعاي  في س ج مي مو فال ر ذما ُيعرف 

 رارق  السلج الم،تمعي:  أا  النتي،ة التي اس رت عنها الممارسات الديم راطية  فرنة التع ير بيو
الم،تمي ومو الد لةر  هي اتي،ة منشئيةر  هذا السلج الم،تمعي تستند عليها ال اي الدا لية لل    

 م(2) ذلل في عد  مو الناافي االقتتا ية  التنمانة 
 داعش: 

ر  ها  افًدا مو "تنظيج الد لة اإلس مية في العراق  الظاجإن ل ظ  اع  هي ا تتار لي "
التنظيمات الُمسلحة الذي يتبي ال كر  المنه  السل ي ال،ها ير  نذذر اعضاء التنظيج ااهج يعملان 
جاهديو على تح ي  اهداف التنظيج  التي تتمحار فال إعا ي الن فة اإلس مية  تش ي  الظرنعةر 

عد  مو المناط  في   التااجد الرريس نعضار  في العراق  سارنار  ن روان سيشرتهج على
ال لديور ذما اا  يتااجد  ظل  اق  في جنا  اليمو  لي يا  سيناء  التامال   مال   رق اي،رنا 

 م(3) ياكستانر  ان رعيج ذلل التنظيج ها ابا  لر الُبغدا ي 
 الثاني: اإلطار النظري: مبحثال ❖
 السلم الُمجتمعي في ُمحافظة صالح الدين: •

تتمي  محافظة     الديو باجا   رارق ُمتعد ي  عد  مو الشاار   انف ا  الدينية 
 السياسيةر  ال اميةر  قد ذان الُم،تمي العراقي يعي  في فالة مو الاراج  الس ج  التماسل بيو 
الملااات انساسية المنتل ة للم،تمي العراقي في المحافظةر إال ان الم،تمي قد تعرض إلى  رخ 

اي  عد االفت ل انمرنلي للعراقر  قد را  انمر  عد   ال تنظيج  2003دمة ذ يري منذ عاج   
ر  قد تج تتفية انالف مو المعارويو لتنظيج  اع   فلمهج 2014 اع  للما   في ف نران 

في العراقر ف د استند ا في فلمهج إلى م دا ال ت   التنانفر  قد اسُ ر عو تلل الممارسات عد  
 م(4)ر مو النارفيو الذيو اات لاا إلى ال لدان الم،ا ري ا  محافظاٍت ا رى ك ي

التعاي  السلمي  ا ى ذلل إلى  وي  يعد سيشري تنظيج  اع  على محافظة     الديو
مرٍي ا رى  عد ااتهاء االفت ل انمرنلي للعراقر  قد بذل تنظيج  اع   شر    في  الم،تمعي السلج  

 تأجي  الن فات الع اردية   ج  تدمير الم،تمي العراقي  تغذيت   العن   التشرفامو  جهٍد مضني  
 الدينية   ر  استغ ل ذلل التناع الشار ي الذي تظهده محافظة     الديو  الم،تمي العراقي 

الفتعال ع مية ذافة الاسار  الما ية  اإل استندج التنظيج في تح ي  تلل انهداف ر  قد(5)كامً  
 يترت  على ما  انرمات الشارفيةر  رنا ي التراعات الدا لية بيو العظارر  محافظة     الديور  

  تسليج  مو تنبا السياسييو اظًرا لكان  الرهج انساسي ها لما يتبعان مو طار ة  ليس للد لةر ذلل  
همية للغة الحاار  التاا   اية ا يعير ن    يعرفان  ال   م،ماعة مو المتشرفيو الذيو اللم اليد السلشة  

ر  قد ا،حت  اع  في تح ي  ذلل  المنش ة فيث ا بق ما يسا  المحافظة  ت    الراي اآل ر
 م (6)فا ية الرايارها   التدمير   ال ت   اإل ها
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 اع  قد سعت ال،ها  المحلية المنتل ة إلى   يعدما تج تحرنر المحافظة مو يد تنظيج
إلى  المتنا مة في محافظة     الديو  الشاار  العظارر  عت  لسلج الم،تمعيل ثي ة إعدا  

  : اهمها ؛بنا  عدياثي ة ال  قد تضمنت تللر التا يي عليها  االلت اج بتن يذ ذافة بنا ها
  في المحافظةم  المااطنيو إلى  يارهج ذافةعلى عا ي  العم  م1

البحث عو    مو ق   تنظيج  اع  اإلرهابير  متير المنشافيو عوالكظ  التح ي     م2
 اماكو جثث الظهداء مو وحايا عتا ات  اع م

 لسما   عا ي التنظيمات اإلرهابيةالت اج العظارر  م دا فسو ال،اار فيما بينهج  عدج ا  تعهد   م3
 م(7)

 مت ،ير المنارل  سرقة ممتلكاتها إقامة الدعا ى الكيدية التي تنصالتعهد  عدج  م4

 وي واا ا   ذلل الم،لس  نتالى  ر  المتااجدي في المحافظةعظارر   اص  التظلي  م،لس   م5
 السلج  سيئة تضر  م دا التعاي  السلمير ع اية تترفات مُ  ذلل بهدف العرف العظاررير 

 الم،تمعيم

 رالمناط عدج إغ ق الشرق  ا       الماقعة على  ثي ة السلج الم،تمعي  العظارر  ذافة  الت اج م6
 م عدج ات  ا اط الت تي  الاهمية

بداع   غيرها مو التنظيمات مو ابنارها المرتبشيو    برارتهاالت اج العظارر  تعهدها  إع ن   م7
 م (8)اإلرهابية 

را  التدع بيو  لى افدي مو ا لى اهتمامات الحلامة العرا ية  المحافظة ها العم  ع
 بهدففي مرفلة ما  عد  اع      الُمتالحة الم،تمعيةر  ذلل  الم،تمي المنتل ة   الشاار   طراف  ان

في المحافظة طار عاج إ مما ُي،د تاطيد السلج الم،تمعيفي الم،تمي    تع ن  التعاي  السلمي
في اآلثار السل ية  ذافةر  العم  على تتحيق هيللة الم،تمي  يناءه مو جديد إلعا ي نؤسس 

في جرامية عمال اإللعديد مو ان  ل ارتكا تنظيج  اع   ال،ااا  المنتل ة  المحافظة  التي  ل ها
قد تس   النرا  الذي  ل   ر   س ي  فرض سيشرت  على المحافظة  ثجبار المااطنيو لمبايعت 

 م (9)في المحافظة  عدما تج تحرنرها   دان س   العي  التنظيج  
 الفات األجهزة األمنية والعشائرية ضد داعش:تح •

ل د  هدت محافظة     الديو م،ماعة مو التحال ات العظاررنة لغرض  فدي الت  
 الاقاف باج  التنظيج االرهابي ) اع (  ت،سد ذلل مو   ل العديد مو الل اءات  المؤتمرات 

للمحافظة  التي اس رت عو العديد العظاررنة التي ع دت في االقضية  الناافي  ال تبات التا عة 
مو االت اقات منها عا ي النارفيو الى  يارهج  افتااء النارفيو مو المناط  التي   يت تحت سيشري 
) اع (   ا ة قضاري الحان،   الظرقاط  ال تبات التا ع  لها  اس رت الل اءات عو تكانو 

ارذتهج في عمليات تحرنر مدينة ت،معات عظاررنة مسلحة لم اتلة   ايا  اع  اوافة إلى مظ
تكرنتر  مثاال على الت فج  التكات  ها ما قامت    العظارر في اافية العلج الذي ا بق مثاال 
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يحتذى    في االمو  الت فج العظارري  التماسل الم،تمعي  او اء طا ي السلج الم،تمعي في 
 م (10)جميي ترذي ت  العظاررنة  

الحظد  قد ا بق التحال  الذي اظأ ما بيو ال اات انمنية العرا ية  العظارر  ُيسمى  
محافظة     الديو  تحرنر مناط  في  رق  جنا   ال  العظارري الذي  استشاع تحرنر ذثير مو

 م (11)( 2015ما تب ى مو اراويها مو ايدي  اع    ل عاج ) 
 مساادي قاات انمو للا ال  الظرقاطكما ساهمت المحافظة  الحظا  العظاررنة مو تحرنر 

اات ال،ي   العظارر مو  سا سيشرتها على قرى ملحال  تلال الباج قتملنت إلى الما     
ال رى  تللتأميو ر  ان  ال ا عميري   ل  العلي  المسحل  الم،معات  العيو ال يضاء  النم 

 م(12) الما    سرعة اك ر ساعد قاات التحال  على الا ال إلىقاط المحيشة  الظر 
 في ال داية قد بدا   اال ت اءر  ماق  العظارر العرا ية في م اتلة  اع   الذي  هده  فاالا ساج

إلى  جا  التتدي ل ف  غل  ال عامات العظاررنة السنية في العراق ا اجماع بيو   ا بق هناك
نظهد النسي  االجتماعي   م  انراوي العرا يةر  طر ه مو محافظة     الديوتنظيج  اع  على  

ذ  ملااات الظع  العراقي في مااجهة بيو  عا ي الث ة ماإ ن اآل  السلج الم،تمعي  العراق العراقي
 م (13) اإلرهابيةااااع التنظيمات 

 الصراعات الداخلية في العراق:  •
 جا   راعاٍت  ا لية بيو العراقييو؛ ما بيو اسباٍ  تتعد   تتناع انسبا  التي ا ت إلى 

عر ية  طارفية  ينيةر  اسباٍ  اجتماعية  اقتتا يةر إال ان اهج اسبا  تأج  تلل التراعات ها 
الشار ي  الديني افد اهج  عدج قدري العراقييو على ت،ا ر اال ت فات الشارفيةر فهذا اال ت ف

الدا لية بيو العراقييور ذما ااها ساهمت تأجي  التراعات  في ظل  مبا ر العاام  التي ساهمت 
تلل التراعات ب   ت تعلها في الكثير مو  غذيا مي  جا  قاى  ارجية تاستمرارها   تاً   في

 م(14)تظهدها ال    لمتالق سياسي   غيرها  يانفيان لكي تب ي على فالة عدج االست رار الت
ر فإن التراع الديني لج بيو االكرا   الحلامة العرا ية   الن اع ماال ضية الكر ية    فض  عو

جديد في رنا ي التراعات الدا لية  الشارفية بيو العراقييور هذا  استثناء الن ف يلو ذا تأثير 
العراق يظهد تناًعا ذ يًر في الشاار  الدينيةر  يدا    الشار ي ما بيو السنة  الظيعةر فيث ان 

ر إال ان تلل انقليات وعي ة  ظل  ي،ع  منها غير مؤثري على الدينيةيات  الم،تمي العديد مو انقل
 قد تس     ال  اع  العراق  سيشرت  على اج اء ذ يره   ر  (15)مظهد التراعات الدا لية  العراق  

العرييةر   ر  تدا لها مي  اقي ارمات المنش ةاا   ارجيً  تظع ها  ا ليً   الشارفية  انرمة  من  إلى تضنج
 راع للب اء  السيشري على إلى  اات  عو اال ت ف ال كري  ي تحال التراع مو  راع ايديالاج

 الديني ان ر الذي اتنذ  مو العن  لغة بداًل مو الحاار مما جع  في اهاية المشاف اال ت ف
 م (16) امًرا ثاااًنا

  ر ذ ير في تأجي  التراعات الدا لية  العراق  لدينية  االسياسية   ف ا   ان  ذان لبعضكما  
 م (17)  ظل  منظجم ممارسات الترهي  في العراقفي ال    اتي،ة ممارستهج م،ماعة مو 
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دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق السلم المجتمعي والتعايش السلمي في صالح  •
 الدين: 

نية ا  محلية إن الهدف مو  جا  مؤسسات الم،تمي المداي  أ لالها المنتل ة مو  ط
 ثقليمية ا    لية ها تح ي  م،ماعة مو انهداف العامة التي تسعى إليها ذافة تلل المؤسساتر 
 مو ابرر تلل انهداف ها تمليو المااطو للمظارذة  االانراط في م،تمع ر ذما تعم  على 

ر الذي تلعب  تحسيو مستاى معيظة ال ر ر  نت ا ت البافثيو  المااطو العا ي في النظر إلى الد  
مؤسسات الم،تمي المداير  قد يلان هذا الت ا ت ااتً،ا عو اال ت ف في فهج م هاج مؤسسات 
الم،تمي المداير  المؤسسات التي يملننا اعتبارها  افدي مو مؤسسات الم،تمي المداير تحالت 

بيو تلل  وقاي واغشة فئيئيةر  م هذه المؤسسات مي التشار الذي طرا على السافة الد لية إلى
 ترجي  رما ذ ر عمل   تاسي  ا بق  ح،ج المؤسسات اإلقليمية  المنظمات الد ليةالمؤسسات 

ت اع  هذه المنظمات مي افتياجات الم،تمي  مؤسسات الم،تمي المداي إلى ف،ج اهمية   ر ال
ااها  ذذلل لك الد ر الرنا ي الذي تعم  في  للتأثير في رنا ي مستاى التنمية المحلية للم،تمي 

 م (18) الاسيا بيو الد لة  المااطو

امًاا  اوًحا في عد  مؤسسات الم،تمي المداي  ال،ها  الم ذ لة قد  هدت الع ا  الماوية  
مو ق   تلل المؤسسات  الد ر الرقابي الذي ت اج   ر  ايًضا مدى تأثيرها على الراي العاج  المااطنيو 

على ذافة  تلل المؤسسات تأثير  اسية  اال ت ف الث افير ظل  عاج مهما تعد ت ات،اهاتهج السي
المستانات الد ليةر السيما في المسارات التي اظمتها منظمة االمج المتحدي فال التنمية  ف اق 
االاسان  ال يئة  غيرهار   طنية  ا ة في إطار الظراكات  المساهمات في التنفيف مو التحديات 

 .(19) رها على الظر ف الحياتية للمااطنيواالقتتا ية  االجتماعية  تأثي
 قد بذلت العديد مو منظمات الم،تمي المداي العم  على رفض اسالي  التعام  النا ة 

في الم،تمي العراقي  المحافظة  طاار   عا ي الس ج  االست رار بتنظيج  اع ر  العم  على إ 
ور  تعايظ   سلم    لتي تس  ت فياتحديات  ال  المنتل ةر فيث ان المحافظة قد  اجهت العديد مو

 .(20)   ل السناات الماوية الم،تمعي
 قد اقامت العديد مو منظمات الم،تمي المداي المؤتمرات  الارش التدرن يةر  مراك  اإليااء 

الذي  مظر ع تع ن  االادماج الم،تمعي الدعج الن سي للمتضررنو مو تنظيج  اع ر  مثال ذلل 
ن الهدف ر الار ة التدرن ية التي اقامتها المنظمة في المحافظةر  قد ذامنظمة سند ل ناء الس جت نت   

ر  عم  ال راام  على تع ن  االادماج الم،تمعي في محافظة     الديومو براام  تلل الار ة 
 م(21) عرض عدي ت نيات تسهج في ف  المظاك  التي تتعرض لها محافظة     الديو

في ي على عات  منظمات الم،تمي المداي إعا ي التأهي  الم،تمعي  الن سي للمااطنيو في 
لهجر  تأهيلهج ا سًيا فتى يلاااا قا رنو على العا ي إلى ممارسة م   انالمحافظة  العم  على إعا ي  

 فياتهج الش يعية التي ذاات عليها ق   سيشري  اع  على المحافظةر  تعم  تلل المنظمات على
االجتماعية  الن سية التي تعرض لها انفرا  منه،ية لمااجهة المظل ت    ت وي آليات  استراتي،يا
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اآلثار التي تس   فيها مااجهة  المتضررنو مو إرها  تنظيج  اع  لهجر ذما تعم  المنظمات على  
هج ا مو    الت سيج هيف  ذلل التنظيج مو فرقة  عدج ث ة بيو ذافة انطرافر  فئات  طاار  الم،تمير

ا اعة   ر فأقامت المنظمات العديد مو ال اعليات  ال رام  التي تهدف إلىالعراق  التي تااج المظاك   
 م (22)بيو العراقييو ر   المااطنة 
 نتائج البحث: 

عم  تنظيج  اع  على  ل   افتعال الكثير مو الن فات بيو طاار  العراقييو  ل د م1
قييو في ف قاى العراالمنتل ة المتعايظة في محافظة     الديور  ذلل بهدف إوعا

 س ي  تيسير سيشرت  على المناط م

حد ا على الرغج مو تلل اال ت فات النا بة بيو العظارر  الئبار  العرا ية إال ااهج قد ات م2
مي التحال ات الدا لية  النارجية في س ي  م،ابهة قاى تنظيج  اع   فتر ت دم  في 

 العراق  سيشرت  على المدن العرا يةم

ل د تج تحرنر محافظة     الديو مو  بضة  اع  بتحال  قاى انمو العراقي مي  م3
  العظاررنةمالحظا  الظع ية 

الم،تمي المداي التي عليها ج ء  هناك ع ء ذ ير ي ي على عات  منظمات  مؤسسات م4
ك ير مو مسؤ لية استعا ي تاارن السلج الم،تمعي في محافظة     الديور  العم  على 

 التلق بيو انطراف المنتل ة مو الشاار م

 توصيات البحث: 
فتر الس   المتاسا  مو  أاهاقااااية تدر تظرنعات على الحلامة العرا ية ان تُ  م1

 لظرطة في الد لة ف امال،ي   ا الث ي  بيد 

 م سلحةالمُ   المليظيات الشارفية  غير الشارفيةر التنظيمات ظف م2

استعا ي  المحافظة    الم،تمعيسلج الفماية العم  على  وي التدابير المنتل ة في س ي   م3
 .الاراج االجتماعيعلى 

ف طراتحديد ذافة انال رمة التي تضمو جراءات اإل ان تتنذ ذافةعلى الحلامة العرا ية  م4
في  راكها في عملية متالحة فئيئية تضمو  ا  على ان يتجالمعنية في الم،تمي   الشاار   

 .النهاية رجاع السلج الم،تمعي للمحافظة

 ثيثار متالحها النا ة الشاار   انف ا  السياسية  الدينة المنتل ة لور ري ت،ا ر  م5
  المتلحة العامة لل   م

ث افة  رنا ي الاعي  اظر ،تمي المداي  رنا ي   رها فيلعم  على  عج منظمات الما م6
   اهمية الح اظ على السلج الم،تمعي  المحافظةم  التعاي  السلمي

تع ن  ااتمار   بدال مو ر تع ن  هانت  الاطنية المنتل ةبناء الث ة بيو ملااات الظع   م7
  الشار ي سااء اكان ااتماًء  ينًيا ا  سياسًيام
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الناص  ح  الن اعات  ال ااان  إلى ي،  االفتكاجفي فالة  جا  ا اعات  ا لية ُمسلحة  م8
الم،تمعي في هج مؤ رات است رار السلج الدا لية الُمسلحةر فيث ان ذلل ها  افٍد مو ا 

 .ال   

في محافظة     الديو تح ي  العدالة االجتماعية  لىان تعم  ع العرا ية على الحلامة م9
عا ل مو الندمات ال  هااتي  فتال المحافظة على  مو   ل المظارذة في الثر ي   ذلل  

 .العامة المراف  

    الخاتمة

 اع   ما تحررت مو  بضة تنظيج عدإن المرفلة التي تمر بها ُمحافظة     الديو 
الم،تمعي إلى ما ذان علي  في ساب  عهده  ما يتمي     مو ت فج  تاارج سلج  ال  إلى إعا يتحتاج  

طراف جميي انر  على  مبا ري  املة للاراج االجتماعينتج ذلل مو   ل      بيو الشاار  المنتل ةر
 يناء  المحافظة مري ا رى  عمارإ عا ي إلر المؤسسة الدينية  السياسية  مؤسسات الم،تمي المداي 

 ليس ف ا تعانض ان ياء الما ية التي تج تدميرها  ال نى التحتيةر تنظيج مو ال  مرهما  تعانض 
الم،تمعي في العراقر  العم  النسي      النا ةاسااية   اإل جتماعيةالع قات ا ثاما ايًضا استعا ي ال

متآل  مو ذافة تلل الشاار   منتل  النسي  الم،تمعي فتى ال تظعر بناء جي   طني على 
مسؤ لية فماية امو  است رار   أاها ُمهمظة ا  ُمستبعدي مو المظهد السياسي لل   ر  غرسطار ة ما  

 العم  م في ذلل ال،ي ر  ذذلل غرس الاالء للعراق في   ليس للشار ة التي ينتمي إليهاالعراق 
على ف  ذافة الن فات التي ظهرت على السافة مؤ ًرا فيما بيو العظارر المنتل ة  المحافظة 

 م اللت اج بتن يذ تلل المعاهدات  الاثار  ا
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