
 المقدمة 

بما أن مدٌنة طوزخورماتو تعتبر إحدى المناطك 
المتنازع علٌها وتعانً من الخالفات بٌن مكونات 
هذه المدٌنة، ومن مخرجات هذه الخالفات تورٌط 
الشباب فً التناحر والصراع وأعمال العنف، ثم 
أخذت شكالً من أشكال التخندق الطائفً وأستغالل 

 شرٌحة الشباب كولود لهذا النزاع.

لمد حاول هذا البحث التركٌز على األسباب التً 
دفعت الشباب وبصورة واسعة الى التورط و 
المشاركة فً الخالفات الطائفٌة، بالتالً تعمٌد 

 الوضع المجتمعً ما بٌن مكونات طوزخورماتو.

طوزخوماتو أو أسمها الحمٌمً باللغة الكردٌة 
)خورماتوو( و تم اضافة )طوز، تووز( فً عصر 
الدولة العثمانٌة، إن مدٌنة طوزخورماتو من الناحٌة 
اإلدارٌة تابعة الى محافظة صالح الدٌن، لكن من 
الناحٌة التارٌخٌة كانت تابعة لمحافظة كركون، 
أغلبٌة سكانها تتكون من الكورد و التركمان، من 
الناحٌة األدارٌة تتكون من ناحٌة )سلٌمان بن، 

 نوجول، آمرلً(.

 أسئلة البحث 

ٌا ترى ماهً مستوى مشاركة الشباب فً 
 الصراع الطائفً فً لضاء طوزخورماتو؟

ما هً طبٌعة الصراع والخالفات فً لضاء 
 طوزخورماتو؟

ماهً أسباب توجه الشباب نحو التعصب 
 والتخندق الطائفً فً هذه المدٌنة؟

ٌا ترى هل هنان عاللة بٌن ظاهرة البطالة 
وعدم إستمرار األلتصادي من جهة مع 
مشاركة الشباب وإنضمامهم الى مثل هذه 

 المجموعات من جهة اخرى؟

ماهً آلٌات الفعالة التً ستبعد الشباب عن 
التشدد والتعصب، بالتالً إبعادهم وإنماذهم 

 من التورط فً إطار الصراع الطائفً؟

 هدف البحث 

نرٌد أن نعرف أسباب مشاركة شباب طوزخورماتو 
فً الصراع الطائفً، وبدالً من أن نجد شرٌحة 

بٌن حاملً التفكٌر الحداثوي و السلم    الشباب من
المجتمعً، نراهم ٌساهمون فً إطالة الصراعات 
الطائفٌة العبثٌة التً ستجلب الَهدْم وخراب فً بنٌة 

المجتمع، لذلن نرٌد أن نصل الى المعالجات الجدٌة 
التً ٌجب أن نؤكد علٌها فً أعمالنا، وذلن ألجل انماذ 
الشباب من المعادالت الطائفٌة التً ستهدد مستمبل 

 االجٌال.

 أهمية هذا البحث 

ٌمكن اإلحساس بظاهرة الصراع الطائفً فً مدٌنة 
طوزخورماتوو بسهولة، وأوضح دلٌل هً الصدامات 
وإستمرار فتٌل إنفجار األزمة، والتً تثبت بشكل 
واضح بأن الشباب هم األغلبٌة فً هذه المصادمات 
الدموٌة، لذا من المهم جداً أن نموم بتشخٌص وتحدٌد 
األسباب وماهً المعالجات، لكً نضع حداً نهائٌاً 

 لمخاطرالطائفٌة على الشباب ومستمبلهم.

 طرق جمع المعلومات 

ألجل إنجاز هذا العمل المٌدانً، تم تسلٌط الضوء على 
شخص وذلن من بٌن مجموع  23مجموعة تتكون من 

 21المكونات الموجودة فً هذه المدٌنة، واعمارهم بٌن 
 عاما .46 –

 العينة

العٌنة المختارة ، هم من شباب مدٌنة طوزخورماتو 

شخصاً من مجموع مكونات هذه المدٌنة،  23وٌضم 

عاماً.اي عٌنة لصدٌة تم  46  –  21أعمارهم ما بٌن 

 استخدامها.

 اإلطار العام للبحث 

الموضوع: هذا البحث هو حول أسباب مشاركة شباب 
ً بأن هذه  طوزخورماتو فً الصراع الطائفً، علما

 الشرٌحة تشكل األغلبٌة.

 المحصلة النهائية 

فالهدف من هذا البحث المٌدانً هو لمعرفة هل أن 
الصراع الطائفً هو السبب فً أن ٌكون الشباب 
األغلبٌة المشاركة، أي أن المحصلة النهائٌة للمعلومات 
ستجعلنا أن نتجه نحو المعالجات، وذلن ألجل تغٌٌر 

 مسار الصراعات الى السالم واإلستمرار الدائمً.

من أجل منالشة و بحث هذه المحاور لام الباحث بتارٌخ 

 23بعمد إجتماعاً حوارٌاً مع المجموعة  21/22/3127

شخصاً وتم تسلٌط الضوء وبشكل مستفٌض على جمٌع 

النماط المطروحة، وأخٌراً الوصول الى محصلة هامة، 

 وتتمثل فً مجموعة من األسباب الداخلٌة و الخارجٌة .
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 القسم االول : األسباب الخارجية 

 

ٌتم إستعمال الشباب كوسٌلة ألجل حسم األهداف الحزبٌة -2
 والمومٌة والدٌنٌة ومصالحها الضٌمة.

توزٌع التربٌة والتعلٌم على أساس طائفً وفئوي، بحٌث -3
أن لكل )لومٌة ودٌن ومذهب( مدرسة خاصة بها، وهذا 

له    سٌجعل الطفل ٌركز على الفكر الطائفً و ٌتحمس
لكً ٌكون عضواً فاعالً فٌه، لذلن وعندما ٌكبر سٌكون 

 جاهزاً وٌتم إستعماله بسهولة.

إنخفاض مستوى الوعً بسبب عدم وجود مؤسسة ثمافٌة -4
ومناخ مالئم، وذلن ألجل تربٌة الشباب، ولهذه األسباب 
وبالذات المستوى الثمافً الناضج، سٌجعل الوصول 
الى هؤالء الشباب سهالً  وإستغاللهم فً الصراعات 

 وحمل السالح.

ضرورة وجود منظمات المجتمع المدنً المحلٌة التً لها -5
أهمٌتها الكبٌرة فً مجال جمع الشباب فً إطار 
منظمات إنسانٌة وتوعوٌة، بالتالً توحٌدهم بدالً من 

 تشتتهم وتشظً افكارهم.

إن تربٌة الشباب فً إطار الحزب السٌاسً والدٌنً، -6
بالتالً على اإلختالف والتنافر والتنالضات، سٌجعل 
هؤالء الشباب مستعدٌن لضرب الجهة اآلخرى التً 
تتخالف معها، أي إرتكاب األعمال الدموٌة فً إطار 

 عنصري.

تأثٌرات الخطاب الدٌنً المذهبً التمٌٌزي والخطاب -7
ً للتهٌج  الحزبً الضٌٌك والمتحٌز، الذي سٌمثل خطابا

 ومحاولة مسح وإنهاء بعضهم البعض.

عدم وجود ظروف ومناخ مالئم للشباب الذي سٌمهد -7

األرضٌة لكً ٌفكروا بأنفسهم ومستمبلهم، خصوصاً فً 

ظل اإلفتماد الى األماكن المالئمة التً ستساعدهم على 

 إفراغ وإطالق هواٌاتهم ورغباتهم و تحمٌمها.

 

 القسم الثاني : االسباب الخارجية

 

الجمٌع متفمون على أن األٌادي الخارجٌة تلعب دوراً -2

ً وتعرلل جهود المواطنٌن بكل مكوناتهم لكً  سلبٌا

ٌتجهوا الى معالجة مشاكلهم بأسالٌب سلمٌة، أوعلى 

األلل منع إنتشار العنف والتدخالت الخارجٌة، أي إن 

العمل والتدخل الخارجً مازال مستمراً ألجل خلك 

المشاكل، من تدخالتهم السافرة فً شؤون المواطنٌن 

الذٌن ٌنتمون الى مدٌنة واحدة، خصوصاً وأن لسم منها 

تتحرن وتنفذ بإٌعازمن بعض جهات )حزبٌة، دٌنٌة، 

 مذهبٌة(.

لم تحاول أٌة مؤسسة حكومٌة أو حزبٌة لحد اآلن التوجه -3

نحو إٌجاد المعالجات السلمٌة للمشاكل لكً تمنع 

إنتشارها على االلل، أي أن المؤسسات الحكومٌة 

الثمافٌة ال تبالً لما ٌحصل على األرض، بمعنى 

إنها بعض األحٌان تتعامل وكأنها لٌس لها أٌة صلة 

 بالمشكلة أبداً!!

عدم وجود منظمات مجتمع مدنً )على المستوى -4

الداخلً والخارجً( التً تعمل من أجل مساعدة 

شباب هذه المدٌنة وتوعٌتهم أو المٌام بتمدٌم بعض 

الخدمات وجمعهم على منبر واحد، لكً ٌطرحوا 

 أراءهم وإٌجاد الحلول التً ستعالج مشاكلهم.

 التوصيات 

 اوال:على المستوى الداخلً  

إبعاد ٌد األحزاب والدٌن والمومٌة عن إستعمال -2

 الشباب ألجل تحمٌك أهدافهم ومخطاطاتهم.

توحٌد التربٌة والتعلٌم وإبعادها عن التمٌٌز والتفرلة -3

 و إلحامها فً العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة.

بذل الجهود ألجل توعٌة الشباب عن طرٌك -4

 المؤسسات الثمافٌة الحكومٌة.

منع خطابات الطائفٌة التً تخلك و تفجر الفتنة فً -5

 المجتمع الواحد.

إٌجاد مناخ ترفٌهً جٌد للشباب لكً ٌنشغلوا -6

برغباتهم و ٌبتعدوا عن الصراع الدٌنً والمذهبً 

 والحزبً.

 ثانٌا: على الصعٌد الخارجً 

ابعاد التدخالت الخارجٌة التً تعمل من أجل خلك -2

الفتنة والمشاكل فً المدٌنة، ألجل خلك األرضٌة 

 المناسبة نحو إجراء المعالجات الجذرٌة.

دعوة كبار رجال الدٌن والمذاهب وكذلن األحزاب -3

لكً ٌتجهوا نحو مساعدة هذه المدٌنة ووضع حد 

للمشاكل والخالفات، بإعتبارهم إحدى الجهات 

 الرئسٌة التً تسببت فً هذه األحداث.

دعوة المنظمات الداخلٌة فً داخل كردستان وخارجها 

ألجل العمل فً مجال إنماذ الشباب وعدم إستعمالهم 

 فً الحروب والصراعات الدموٌة والعبثٌة.  
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، مذا  3114سنوات من التغٌٌر الذذي حصذل فذً الذعذراق  بعد” 

الى إنجاز عملٌة "التحول الدٌممذراطذً"  العرالٌون ٌتطلعونٌزال 

حذٌذاة كذرٌذمذة،  المشروعة فًوبناء "دولة مدنٌة" تحمك تطلعاتهم 

تحترم التنوع على اسذاس لذاعذدة الذمذواطذنذة.وهذنذان جذمذلذة مذن 

التحدٌات التً تواجه هذا المسعى والطموح المشروع للعرالٌذٌذن، 

هذه التحدٌات لدى الجٌل الجدٌذد مذن الشذبذاب  سبٌل مواجهةوفً 

تذم إنشذاء عذنذصذر . الذٌن كانوا خمٌرة التغٌٌر فً العالذم الذعذربذً

تعلٌمً مبتكر فً برنامج "كلنا مواطنون" ٌذركذز عذلذى الذتذغذلذب 

مثل "العملٌة الطائفٌة" التً تذعذد الذتذحذدي  هذه التحدٌاتعلى مثل 

وبذذلذن  فذً الذعذراق،االساسً التً ٌواجه بناء دولة "المواطنذة" 

سٌركز البرنامج على إشران الشباب فذً مذرالذبذة والذدفذاع عذن 

حموق اإلنسان،وحموق األللٌات، وخاصة الحرٌة الدٌنٌة من أجذل 

والذعذنذف فذً  التوتذرات الذطذائذفذٌذةتعزٌز المواطنة وتفادي ومنع 

العراق، فضال عن السعً إلى تذحذسذٌذن اإلطذار الذمذانذونذً الذذي 

بٌن جمٌذع الذنذاس بذغذض الذنذظذر عذن  ٌضمن المساواةٌنبغً أن 

الدٌن أو الخلفٌة العرلٌة.وٌحاول هذا  المذنذشذور ان ٌذركذز عذلذى 

نشر التمارٌر والدراسات والبحوث والمماالت التً تنتجها الشباب 

ضمن البرنامج ،اسهاما من الشباب لتمذدٌذم الذرؤى والذتذوصذٌذات 

اٌمانا ببناء مجتمذع افضذل مذبذنذً عذلذى حذمذوق الذمذواطذنذة دون 

 “.تمٌز .
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