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أفكار قابلة للمناقشة 
المتحدة من الجانب اإلنساني الى قيادة قوات إقليمية  ومساراألممحان اآلن لتغير عمل  -1

قة منط( ينشأ في مناطق المتوترة في العالم  تحت الشرعية الدولية والقانون الدولي مثال 
)   إفريقاالشرق األوسط ، البحر الكاريبي ، جنوب شرق أسيا ، جنوب الصحراء في قارة 

.األمن والسالم الدوليين إلستبداد
عسكري لكل المناطق  100,000عن  اليقلحجم القوات المزعمة إنشائها يجب أن  -2

) .’ البرية ، الجوية ، البحري( المذكورة أعاله مجهزة بكافة األسلحة 
يشترك في هذه القوات كافة الدول اإلقليمية مناصفةً وحسب حجم السكان والنسبة  -3

.المئوية 
التمويل على أن يكون الحجم األكبر من الدول الصناعية الكبرى فضالً عن التمويل  -4

.الذاتي من دول األعضاء 
يتم وضع القوانين الوضعية لعمل هذه القوات في الدول والتدخل السريع في الدول  -5

.إلخماد األعمال اإلرهابية والظواهر المسلحة 
لحجم الخسائر المالية واألرواح  من جراء األعمال اإلرهابية الذي يقدر بأكثر  إستقرا -6

مليار دوالر في العراق وسوريا ، يحفز المجتمع الدولي اإلسراع في إنشاء  500من 
.القوة الدولي هذه في المناطق المذكورة أعاله 

حجم إنشاء هذه القوات اإلقليمية من حيث التمويل بالمقارنة مع الخسائر المادية  -7
.  واألرواح ضئيلة 



:الدولة العراقية والمجتمع
 واإلتحادالخارطة السياسية الذي وضعها كل من فرنسا وبريطانيا  -1

في منطقة الشرق االوسط لم  1916سايكس بيكو سنة  إتفاقيةالسوفيتي 
يكن منصفاً بحق القوميات ومنها القومية الكردية

نحن في المؤتمر نناقش موضوع الهجرة القسرية ، تأسست الدولة  -2
لم يكن إنشاء الدولة العراقية برغبات مكونات  1921العراقية عام 

القسري  اإلندماج( الشعب العراقي  ومنها الشعب الكردي وإنما كانت 
للدولة العراقية ) 
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:الموقع 
نواحيال في: الدولة شخصية رسم في االساسية العناصر من الموقع يعد

الموقع ديع كما ، السياسية ثم ومن واالجتماعية ، واالقتصادية ، الطبيعية
موقعال يتسم ذلك الى يضاف ، المناخية الظروف على المؤثرة العوامل من

سيةالسيا قيمته أن االخرى،غير الطبيعية العناصر كبقية بالثبات
المستهدفة أوالَ،والتقنيات الزمن بتغير:مستمر تغير في، واالستراتيجية

 ً : ليةالتا المحاور حول المجاور الموقع ودراسة إختصار يمكن ،لذلكثانيا
وبالتالي يالداخل الدولة وضع على الجوار لموقع الجيوبوليتيكي التأثير-1

. إستقاللها على
السياسة وعلى ةالسياسي الطائفة الجوارعلى لموقع الجيوبوليتيكي التأثير-2

. للدولة الخارجية
، يةاإلقتصاد ، القوة حيث من العراق لقوة الجيوبوليتيكي اإلنحدار-3

. ) ايران ، تركيا(الجوار دول مع مقارنةً  السكان ، العسكرية
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حيث شهد العقد السابع 
تهجير القومية 
المحافظات  الكردية،بإتجاه

الوسطى والجنوبية من 
العراق، وبعدها في فترة 

الثمانينات قام الحكومة 
العراقية بتدمير وتهجير 

أربعة آالف  أكثرمنسكان 
قرية الى مجمعات سكنية 

تم بنائها خصيصاً 
للنازحين،  باإلضافة الى 

حمالت األنفال السيئة 
الصيـت الذي راح 
 180ضحيتها أكثر من 

 1988ألف كردي عام 





استمر قمع القوات  
العسكرية العراقية ضد 
االكراد في حمالت إبادة 

 حلبجهجماعية في مدينة 
حيث قصف القوات 
العراقية المدينة عام 

التي راح ضحيتها  1988
من  5500أكثر من 

 استمر نظام.سكان المدينة 
صدام حسين في قمع 

الثورة الكردية في آذار 
talaatbo@Gmail.comعام 



 في حسين صدام نظام استمر
  عام آذار في الكردية الثورة قمع

  العراقي الجيش تقدم 1991
 الجماهيرية االنتفاضة إلخمادة

 مدن في حسين صدام نظام ضد
 " ودهوك وأربيل السليمانية

  جماعية هجرة في ذلك وتسبب
 الحدود الى المدن هذه من

  بلغ الذي االيرانية العراقية
 والحدود نازح 000,110

 عدد بلغ الذي العراقية التركية
 نازح 000,330 النازحين



ازحي. انية للن ن ونتيجة تردي الحالة اإلنس
ات  ارعت الوالي ة ، س اطق الجبلي ي المن ف
ران  ع اي يق م ة وبالتنس دة االمريكي المتح

مجلس  لحث.خرى’أوتركيا وفرنسا ودول 
انية  ة إنس مته  كارث ا اس رك م ن للتح األم
ع  ببها قم دولي س ن ال لم واألم دد الس ته
اذ  ل اتخ ا يعج عب مم راق لش ة الع حكوم
ة  ن التابع س األم ن مجل ي م راء دول اج

م ية  لالم انية وسياس رورة إنس دة ض المتح
ي الخامس .حتمية  واجتمع مجلس األمن ف

ام  ان ع هر نيس ن ش درت  1991م واص
رار  س  688الق رات مجل منت فق وتض

راق ن للع لح " األم ف المس ف العن بوق
ديم  ة تق ات الدولي ماح للمنظم والس
ة وة لحماي  المساعدات للنازحين وتشكيل ق

س  كم.النازحين رار مجل تضمنت فقرات ق
ران   األمن الدولي إقامة منطقة  حظر الطي

يم  36شمال خط العرض  ذي يشمل إقل ال
رى  دن وق كان م اد س م ع تان ث كوردس
ار  ك إلعم د ذل اطقهم بع ى من يم ال اإلقل

نظام الدكتاتور صدام حسين  مادمره



 نظام قام 1991 عام في .
 عسكرية بحملة حسين صدام
 الجنوبية المدن سكان ضد
 ةالجماهيري  اإلنتفاضة لقمع
 القوات باستخدام فيها،

 والجوية البرية العسكرية
 اعمال "ذلك عن نتج وقد
 ضد وتهجير وإعتقال قتل

 بمنطقة تلتها ثم السكان،
 خط جنوب طيران حظر

  خط وبعدها 32 العرض
 في الشيعة لحماية 33

الجنوب



:2014-2003المرحلة الثانية 
تعد الهجرة القسرية من المشاكل 
االجتماعية المعقدة التي واجهت 
وتواجه المجتمع العراقي والتي 

األسر العراقية  بعد  اآلفشملت 
الغزو األمريكي للعراق  في عام 

،حيث أحتل العراق وحسب 2003
المفوضية السامية  أحصائية

 1/3/2005لشؤون الالجئين في 
المرتبة الخامسة بين دول العالم في 

النزوح 



2006 -2-18) ع(أحداث تفجير مرقد اإلمامين العسكرين 

والسياسة  االضظهادبسبب 
التعسفية والعنف الطائفي 

وزارة  أشارةواإلرهاب، وقد 
 إرتفاعالهجرة والمهجرين الى 

 عدد النازحين داخلياً بين عامي
بسبب العنف   2006-2007

الطائفي بعد تفجير مرقد 
وقدر )  ع(اإلمامين العسكرين 

 المنظمة الدولية للهجرة انه بين
نزح  2008وايلول  2006

عراقي جديد  مليونمليون  1,6
 مما يرفع العدد الكلي للنازحين

مليون عام  2,8الى 



2012المحافظات عدد العوائل النازحة و افرادها لعام 
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2014-4-10العراق بعد 
اث  كبير بعد األحد إرتفاعسجل اعداد النازحين داخلياً 

 2015- 2014وخاصة بين عامي   10/6/2014
حيث  وجد العراقيون انفسهم امام حقيقة مريرة ، 
ة فعصابات االرهاب المتمثلة بتنظيم الدولة اإلسالمي
في العراق والشام   قد سيطرت على مساحات 

فمن . شاسعة من العراق ، وعاثت في االرض فسادا
الذبح واالغتصاب وسبي واستعباد النساء والسلب 
والنهب، الى تفجير البيوت وصوالً الى التهجير 

الجماعي، ونزوح مئات اآلالف من المواطنين من 
محافظات الموصل وكركوك و ديالى وصالح الدين 

والحمدانية  وتلكيفواألنبار واألقضية سنجار 
في  اإليزيديون. وغيرها ، الى باقي مناطق العراق

قضاء سنجار  فالشيعة من التركمان والعرب في 
وغيرها،   طوزخورماتووقضاء   نينوىتلعفر وسهل 

قد نالوا القسط األوفر من هذا التهجير والنزوح، 
  واإليزيديونوالقتل على الهوية وكذا الحال مع الشبك 

 وتحولت مناطقهم الى.  نينوىوالمسيحيين في سهل 
للمعارك وموطن للتكفيرين ساحات 



األفراد عددالعوائل عددالديانة
 

%

576,1222,967,97986,812مسلم

15,64963,5221,858مسيحي

683340,009صابئي

47,577238,9726,990يزيدي

29,609148,0494,331مذكور غير

%669,0253,418,856100الكلي المجموع
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تدهورت األزمة الراهنة في 
العراق الى نزاع داخلي مسلح 
مسبباً آثار مأساوية على األداء 
التنموي في العراق من خالل 

تدمير واسع لكل من رأس المال 
 واإلقتصادي واإلجتماعيالبشري 

،لتصل الى خسائر غير قابلة 
لإلحتمال لالجيال الحالية 

والمستقبلية.   في العراق قام 
وزارة التخطيط بتكليف لجنة 
بتدقيق وتوحيد األضرار التي 
ن لحقت بمؤسسات الدولة للفترة م

بلغ  2016لغاية  2004حزيران 
الكلفة الكلية لألضرار الذي لحقت 
بالوزارات والمحافظات من جراء 

األعمال اإلرهابية والعمليات 
مليار   31العسكرية  أكثر من 

Šýì†

%$مليار  مليون  ألف  دوالر الجهات

046518353095,04  الوزارات

 غير الجهات

 المرتبطة

بالوزارات

63347643314,54

0,42 215927132  المحافظات

89492160131100يةالكلفة اإلجمال



المبالغ الذي صرفت للنازحين من قبل وزارة الهجرة والمهجرين 
  العراقي بالدينار المبلغ  المادة اسم

 

  مليون/$ المبلغ

216,000,000,000171,428,571االيواء

456,481,980,000362,287,285  المنح

95,039,500,00075,428,174  اإلغاثة

767,521,480,000609,144,031  المجموع



2016لغاية  2003عدد القتلى المدنيين من 
عدد القتلى  السنوات 

12,133 2003

11,736 2004

16,583 2005

29,451 2006

26,036 2007

10,271 2008

5,376 2009

4,167 2010

4,162 2011

4,622 2012

9,852 2013

20,281 2014

17,578 2015

16,407 2016

178,592 المجموع 



والفساد  اإلرهاب: مخرجات الهجرة القسرية 
ظاهرة االرهاب هي ظاهرة عالمية ليست متعلقة بالمسلمين بل تتحرك في كثير من دول العالم بخفاء 

إن تحليل أية ظاهرة علمياً البد من إرجاعها الى أسبابها الموضوعية وتلمس نتائجها .وسرية تامه 
.به  والمؤثرتتفحص العوامل المؤثرة من خالل الترابط بين األثر والمؤثر 

:الفساد 
: يليويمكن تحديد اآلثار السياسية للفساد بما 

 ويضعف شرعية الدولة وسلطتها ويمهد لحدوث اضطرابات وقالقل. النظام العام  إختالليتسبب في -1
.تتهدد األمن واالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي في الدولة 

 ويفقد الفساد األنظمة التي تتمتع.يعرض شرعية النظام الديمقراطي والسياسي للتآكل المستمر -2
.بالديمقراطية والشفافية احترام مواطنيها 

.لشراء الوالءات السياسية  مباشرةيؤدي الى خلق حالة من النفاق السياسي كنتيجة مباشرة -3
يتسبب الفساد وسوء توزيع وتخصيص الموارد في زيادة حاالت العنف واالنقسامات في المجتمع -4

. وفي إضعاف االستقرار السياسي ويساهم في تعطيل جهود االصالح السياسي واالجتماعي والسياسي
يسيء الفساد لسمعة الدولة كما هي حالة العراق وتقييم منظمة الشفافية الدولية ويقلص فرص  -5

 اإلقتصاديةالحصول على المساعدات والمعونات المالية ، مما ينعكس سلباً على خطط التنمية 
. واإلجتماعية

 بالكفاءة والخبرة وارتقائهم إلى أعلى اليتمتعونيوفر الفساد البيئة المناسبة لتقلد أشخاص -6
. المناصب في النظام والحالة يطبق على العراق 



من خالل تقديمها ثالث نماذج للدول كما موضح في الجدول    Caty clement  كاتىأما 
 كليمنت

ً  القوية الدولة المنهارة الدولةأزمة في الدولةنسيا

قادرة على إدارة 1.
الصراع وفرض 

و. األمن
ية قدرة البنى التحت2.

 على تقديم الخدمات
.األساسية

 على جزء كبير من3.
و.إقليمها

لفترة زمنة دائمة 4.

غير قادرة على إدارة 1.
و.األمنالصراع وفرض 

غير قادرة على تقديم 2.
الخدمات االجتماعية 

ية وتوفير البنى التحت
.األساسية

على مناطق محددة من 3.
و.إقليمها

لفترة قصيرة من الزمن4.

غير قادرة على إدارة 1.
و.األمنالصراع وفرض 

غير قادرة على تقديم 2.
الخدمات االجتماعية 

ة وتوفير البنى التحتي
.األساسية

عاجزة عن السيطرة على 3.
و.إقليمهاجزء كبير من 

لفترة طويلة من الزمن4.



العراق في قائمة الدول الفاشلة 
ة صندوق السالم ومجلة السياسفي ضوء مؤشرات الدولة الفاشلة التي يعدها  

والمرتبة الثالثة  2005الخارجية االمريكية ، تنقل العراق ما بين المرتبة الرابعة في 
: األتيوعلى النحو :  2014عشر في 

"  جاء العراق في المرتبة الرابعة عالمياً بعد كل من 2006و 2005في عامي -
"السودان" و" الكونغو"و " كوت ديفوار

التي  وادنالساحتل العراق المرتبة الثانية في قائمة الدول الفاشلة بعد  2007عام -
.تصدرت القائمة

ان تراجع العراق إلى المرتبة الخامسة بعد كل من الصومال والسود 2008عام -
(.وزمبابوي وتشاد

.احتل العراق المرتبة السادسة 2009عام -
.لسابعةتراجع تصيف العراق في قائمة الدولة الفاشلة إلى المرتبة ا 2010عام -
().ترجع إلى المرتبة التاسعة 2012و  2011عام -

.جاء العراق في المرتبة الحادية العشر 2013وفي عام -
.  جاء العراق في المرتبة الثالثة عشر 2014وفي عام -



الدولة الفاشلة  مؤشرت
تسلسل

السنة المجموع
الضغوط 

الديموغرافيى 
الالجئون 

والمشردون 
 المشاكل بين
المكونات

هجرة 
البشر

التنمية غير 
المتوازية

 الفقر والتدهور
االقتصادي شرعية الدولة

الخدمات 
العامة حقوق االنسان

المنظومة 
االمنية

الفصائل 
السياسية

التدخل 
الخارجي

13 2014 102.2 8.0 8.5 10.0 8.0 8.1 7.0 8.7 7.7 8.7 10.0 9.6 7.9

11 2013 103.9 8.3 8.8 10.0 8.3 8.4 7.3 8.6 7.6 8.6 10.0 9.6 8.5

9 2012 104.3 8.0 8.5 9.7 8.6 8.7 7.7 8.4 7.8 8.3 9.9 9.6 9.0

9 2011 104.8 8.3 9.0 9.0 8.9 9.0 7.0 8.7 8.0 8.6 9.5 9.6 9.3

7

2010

107.3 8.5 8.7 9.3 9.3 8.8 7.6 9.0 8.4 9.1 9.5 9.6 9.5

6 2009 108.6 8.7 8.9 9.7 9.1 8.6 7.6 9.0 8.4 9.3 9.7 9.6 10.0

5 2008 110.6 9.0 9.0 9.8 9.3 8.5 7.8 9.4 8.5 9.6 9.9 9.8 10.0

2 2007 111.4 9.0 9.0 10.0 9.5 8.5 8.0 9.4 8.5 9.7 10.0 9.8 10.0

4 2006 109.0 8.9 8.3 9.8 9.1 8.7 8.2 8.5 8.3 9.7 9.8 9.7 10.0



: ماتقدمفي ضوء 
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 الجماعات بين  الدولة في الحكم لمؤسسات السياسية السلطة توزيع يتم حيث المركزية السلطة في المشاركة-1
 في  ةالعرقي  المجموعات مختلف من أصوات لوجود ضمان توفر حيث نفسها، على المنقسمة  المجتمعات في

. الوطنية الحكومة
 الجماعة لدى  باألمن الشعور لتعزيز  للمحافظات األقليمي المستوى على  السلطة تقاسم في المشاركة-2

 أوسيطرة نية،والدي ،واالثية، العرقية المجموعات من لكل الفدرالية القبيل، هذا من ترتيبات عن وينتج العرقية
 جميع على اويبالتس السلطة لتوزيع معروف ترتيب أفضل تعد الفيدرالية فأن وهكذا مناطقها، على رسمية غير

. المناطق
 تضمن بطريقة أي عادلة بصورة العسكرية الدولة مؤسسات تشكل بكيفية وتتعلق العسكرية السلطة تقاسم-3

العراقي الشعب مكونات لكل عادل تمثيل
. زيعهاتو و الموارد علي بالسيطرة تتعلق النها مستقرة سليمة لتسوية االقتصادي  السلطة تقاسم-4  
 تعطي التيو السياسية، الالمركزية هي السلطة لتقاسم معروف نموذج أفضل هو والذي الفيدرالية توضيح إن  

 و المختلفة الحكم وياتمست بين الموارد السلطة توزيع ويتم الوطنية السياسية المؤسسات في األقليم لتمثيل الفرصة
-: طرق ستة خالل من السياسي النظام في تؤثر الفدرالية أن البعض يرى

. الحكومي العمل نطاق على قيوداً  القانون بحكم يؤسس– أوالً 
 ً . السياسي النظام في النقض حق يمتلكون الذين الالجئين عدد يزيد– ثانيا

. السياسة والتهيئة للتنظيم متعددة ساحات يخلق – ثالثاَ◌ً 
 ً ً  ويوسع الديمقراطي التمثل أنماط يشكل – رابعا . السكان يلتمث حساب على االقليمي التمثيل نطاق عموما

 ً . إقليمي أساس على الفاعلة والجهات األقليم بين السلطة توزيع – خامسا
واالقتصادية بين السكان الذين يعيشون في االتحاد الفيدرالي المصادرالماليةيؤثر تدفق –سادساً 



:المقترحات 
 تجري دالواالعت اآلخر وقبول الرأي وحرية التسامح الى ترتكز الديموقراطية قيم  منظمومة ترسيخ -1

ً  حمايتها .ومؤسساتها دستوريا
 يفتخف خطواتها اولى ، جديد سياسي نظام لقيام  واالحزاب لإلنتخابات جديدة  قوانين اصدار--2

 العراق، في مالحك لمؤسسات السياسية السلطة بتوزيع والقيام ، المذهبية أو الطائفية وإنهاءالصراعات
 لدى منباأل الشعور لتعزيز ، للمحافظات اإلقليمي المستوى على ، السلطة تقاسم في بالمشاركة
 جميع لىع بالتساوي السلطة لتوزيع معروف ترتيب أفضل تعد الفيدرالية فأن وهكذا ، المواطنين

  العراق في المناطق
 إعادةو ، العراقية المحافظات بين عادل بشكل والتنمية االعمار وإعادة ، للموارد العادل  التوزيع-3

.لعراقيةا الدولة مؤسسات في المسترشي واإلداري المالي الفساد على والقضاء مناطقهم الى النازحين
 الى هاوتقسيم والقرى والنواحي واألقضية المحافظات مستوى على اإلدارية التقسيمات مراقبة-4

 مراقبة ليتم السكان عن معلوماتية قاعدة بناء خالل من سكاني احصاء واجراء ، صغيرة مكانية وحدات
ً  السكان تحركات . اإلدارية الوحدات داخل أمنيا

ً  العراقي الجوار دول مع الدولية الحدود ضبط-5  وإعادة جويةو برية دفاعية بأنظمة وتسليحها إلكتونيا
. الخارج من العراقين المهجرين

 المانحة لوالدو الحكومية غير والمنظمات المتحدة لالمم التابعة  الدولية المنظمات مع العالقة ترسيخ-6
 النازحين ودةع لتسيهل المتضرر المناطق بناء إعادة خبراتها،في من لإلستفادة االقتصادية والتكتالت

N إليها


