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 (( تحديدا نينوى سهل)) الوطن في شعبنا استقرار لضمان التنموية السبل

                                                                

                                          

 التنمية في سهل نينوى   

تعرض سهل نينوى إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية وهجرة سكانه وتشتتهم بسبب سيطرة  
عصابات داعش عليه لفترة تجاوزت ثالث سنوات مما ترك اثأر سلبية على حياتهم, لذا يتطلب  
دراسته وسبل تنميته للوقوف على السبل الكفيلة إلعادة الحياة والثقة  لسكانه في توفير األمن  

وتوفير   ,ثانيا, و العمل على توفير فرص عمل  وتامين سبل العيش فيه  أول قرار واالست
وزرع األمل  من جديد   ,  ثالثاالخدمات الضرورية  وتهيئة األرضية المالئمة )البنية التحتية( 

لتقبل الوضع الجديد  لمحو اآلثار التي سببها داعش في المنطقة وما نتج عنها من تغييرات في  
ين المكونات المختلفة بعد إعادة المناطق ,حيث أحدثت شرخا كبيرا يمكن أن يؤدي  العالقة ب 

 .   رابعابمستقبل المنطقة  

شهدت منطقة سهل نينوى ولفترات طويلة العيش المشترك بين كافة المكونات وتميز سكانها   
طورية  بالنشاط والحيوية واالستقرار واستطاعوا أن يعمروا مناطقهم ويبنوا ما يشبه إمبرا

اقتصادية بمختلف أنواع األنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية معتمدين على  
 إمكاناتهم الذاتية في تهيئة الظروف المالئمة للعيش . 

طرد داعش على ما كان عليه قبل احتالل   ما وهنا البد أن نسال هل حافظ سكان السهل  بعد  
اآلخرين ؟ والى أي مدى  يمكن أن يتقبلوا فكرة تنمية  مناطقه في مستوى تفكيرهم وتعاملهم مع 

المنطقة و يساهموا فيها إلعادة بناءها للنهوض بها  ؟ وعليه البد من معرفة  مفهوم للتنمية  
سابق عهدها واإللية التي تتبع لتنمية المجتمع فيه   إلىتقدمه في إعادة الحياة  أن وهدفها وما يمكن 

في طبيعة العالقة والسلوك لهذا اإلنسان وتأثيراتها عليه محليا ودوليا وعلى مستوى  تفكيره  
 وأسلوب التعامل مع المتغيرات . 

 هدفب  سياسياً،و اقتصادياً، و اجتماعياً، المجتمع في يحدث  الذي التغيير: يعبر عنها بأنها  التنمية 
واستغاللها   المتاحة والطاقات  الموارد  ميعج استغالل خالل من الناس أحوال وتحسين تطوير

و في   . المجتمع  أفراد كافة  مشاركة على أساسي بشكل التغيير هذا ويعتمد  ،بالشكل المطلوب 

عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغيرات الهيكلية والوظيفية في   عبارة الوقت نفسه
)عملية متكاملة ذات ايضا  وهي (,1المجتمع وانبثاق ونمو كل اإلمكانيات والطاقات الكامنة فيه )

إبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهـية كل 

،  ()كبـة وعرفها ،(2)اإلفراد والتي يمكن عن طريقـها تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية(
بغيـة تلبيـة الحاجـات التنمويـة الماسـة لإلفـراد وتلبيـة   االقتصادي إعـادة توجيـه النشـاط بأنها 

احتياجـات الحاضــر دون المساس بقدرة األجيال القادمة علـى تلبيـة حاجاتهـا ، واختيـار  
المالئم ، ومنع   البيئياالهتمام األنمـاط االقتصـادية واالجتماعيـة التنمويـة التـي تتناسـب مع 

مفهوم  و  (3) .المساواة والعدالة االجتماعية تحقيق حدوث أضرار سلبية على البيئة العالمية  و 

 األهالي  من لكل الجهود  تُوّجه بمقتضاها التي العمليات  ,تعني المتحدة األمم هيئة وفق التنمية
  لمساعدتها  ,المحليّة المجتمعات  في والثقافية واالجتماعية االقتصاديّة األحوال بتحسين والحكومة

صنع القرار والعمل واإلنتاج وزرع الروح الوطنية   في واإلسهام األمم  حياة في االندماج على
 احتياجات  تأمين إلى تؤدي التي الخدمات  مستوى رفع علىتعمل و ،( 4) واإلخالص في العمل .

 فهم  في قدرته زيادة و والتعليمي، والصحي، الثقافي المستوى تحسين وعلى ورغباته، الفرد 



و يؤدي إلى   أفضل، حياة إلى للوصول فيه، يعيش الذي المجتمع أفراد  مع وانخراطه مشاكله،
االستقرار والتطور من خالل إقامة مؤسسات تنتهج النهج الديمقراطي إليصالهم إلى تحقيق  

 . (5التنمية المستدامة )

     -يمكن ان نحدد اتجاهات التنمية وفق المفاهيم األنفة الذكر: 

  لتنمية قدرات اإلنساناهتمامها بالمستوى اإلنساني لمختلف مناحي الحياة    -:األول االتجاه 

 لتحقيق العيش المريح واكتساب المعرفة  للوصول الى الموارد واستغاللها.  

أن التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد واألنشطة االقتصادية التي    -:الثاني االتجاه 

ح  التي تتي التحتية االهتمام بتطوير الهياكل و البنية  وتولد الثروة واإلنتاج لتنمية القدرات البشرية 

 . القدرات لدى كل الناسواالستفادة من المشاركة 

واستنادا  لهذه المفاهيم هل يمكن لمنطقة سهل نينوى تنهض من جديد إزاء كل ما حصل؟   
والى أي مدى يمكن    وكيف يمكن تهيئة مستلزمات التنمية فيه ؟ وكم تستغرق عملية البناء ؟

  وإعادة تاهيلة ؟لسكانه أن يفكروا بالعودة ثانية للعيش فيه  

 وألهمية دراسة  الموضوع البد من إعطاء صورة عن سهل نينوى وطبيعته واهم المكونات فيه   

هي منطقة جغرافية  ,نينوي"( دشتا د "، "ܕܢܝܢܘܐ ܕܫܬܐ)بالسريانية: " سهل نينوى

. تعدّ منطقة  الموصل مدينة شرق وجنوب شرقل وشما و العراق شمال لمحافظة نينوى تابعة

إلى الشرق. وتشتهر   والزاب الكبير ى الغرب إل دجلة سهل نينوى سهال طبيعيا بين نهري

  طيه   . كما يوجد في المنطقة عدة مرتفعات جبلية وتالل لعل أشهرهاالزراعية بخصوبة أراضيها 

 ومرتفعات تحيط بالقوش والشيخان .   وجبل مار دانيال  مقلوب جبل عين الصفرة 

تتمثل  مكونات عديدة  من ان التركيبة السكانية لسهل نينوى والتي تعد عراق مصغر بما يحويه 
 )المسيحيين والعرب والشبك وااليزيديين والكاكئية (   ب 

 موقع سهل نينوى في محافظة نينوى ( 1)خارطة 

 

 

  4228شماال و 3600على إحداثيات  الموصل في شمال العراق ومركزها تقع محافظة نينوى 
تعد ثاني أكبر و كم مربع  . (  32308 )شرقا  وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة بحدود 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84


ثالث بوابة العراق الشمالية حيث ترتبط ب  هيكم. و  400أكثر من   بغداد  وتبعد عن العراق مدن
. وتضم  دهوك، صالح الدين( مما أعطاها مركز تجاري مرموق  محافظات رئيسية )اربيل ،

 وحدات إدارية تشمل أقضية )الحمدانية وتلعفر وتلكيف والبعاج والشيخان والحضر  (.

أن مجموع سكان لواء الموصل   م1920 إحصاء أجرته السلطات قبل إبريل/نيسان عام  وفق

 نسمة.   378ألف و   350حالياً( كان   وصالح الدين أربيل  وأجزاء من  ودهوك )محافظة نينوى 

 : ( 1كما موضح بالجدول)  وقد توزع السكان وفقاً للمجموعات الدينية التالية

 1920( نسب وأعداد السكان في نينوى  1جدول )

 المجموع  ديانات اخرى   اليهود  المسيحيين  الشيعة   السنة   الفئة 

 100 8.6 2.2 14.5 4.9 68.8 النسبة  

 350.387 30.170 7.735 50.670 17.180 244.71 العدد

 

 التقسيم اإلداري  لمحافظة نينوى ( 2)خارطة 

 
يبلغ عدد سكان محافظة نينوى حاليا ثالث ماليين ونصف المليون نسمة، حيث إشارة وزارة  

م بلغ بحدود  2011التخطيط ان المسح الميداني سجل ان عدد سكان المحافظة لعام 
وسكن الغالبية منهم  % من عدد سكان العراق 9نسمة ويشكلون نسبة أكثر من  3521000

نسمة وكانت تسكن في هذه المدينة قبل   1800000د سكانها داخل مدينة الموصل حيث بلغ عد 
% والتركمان  12واألكراد بنسبة % من العرب 70أكثر من  مكونات أساسية فيها  2014أحداث 
%  4% من السكان والشبك بنسبة 5من  أكثر المسيحيين الذين كانت تقدر نسبتهم  و% 8بنسبة 

كانت تشكل نسبة المكونات فيها الثلث من  ونسبة قليلة من االيزديين داخل الموصل . حيث 
مثل تركز   سكان المدينة ، بينما يتوزع البقية من المكونات في األقضية والنواحي التابعة للمدينة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84


المسيحيين في قضاء الحمدانية والتي تشمل الغالبية منهم في )قره قوش ،برطلة ،كرمليس وبعض  
وقضاء تلكيف ويشمل )مركز  بهنام الشهيد ( في ناحية النمرود حيث يوجد  دير مار العوائل

تلكيف ،باطنايا ،تل أسقف ،باقوفا ،أشرفية ،ألقوش( ,وناحية بعشيقة وقضاء الشيخان في مركز 
وكوكجلي  وبعض القرى في بعشيقة   بزواياالشيخان ،بينما الشبك في قرى الحمدانية وبرطلة ، 
قة سنجار أما التركمان فكانوا يتمركزون في  ،وااليزيديين يتمركزون في بعشيقة وقرى ألقوش ومنط 

تلعفر والرشيدية وبعض القرى من الحمدانية وفي مدينة الموصل بينما يتوزع اآلخرون على  
 االقضية.  المـدن و

تشمل مدن سهل نينوى قضاء الحمدانية )مركزه قره قوش( وقضاء تلكيف ومركزه تلكيف وقضاء  
 الشيخان ومركزه عين سفني. 

فمن  حيث التركيب الجيولوجي يتراوح عمر التكوينات فيه  , تتميز المنطقة بالخصائص الطبيعية 
الزمن الجيولوجي الثالث والرابع وينكشف فيه تكوين البختياري األسفل على السطح وطبقة   إلى

ان   (. اما طبوغرافية المنطقة تتباين باالرتفاع حيث 6رقيقة من الصخور الرملية والطين ألسلتي)
م فوق مستوى البحر الى ارتفاعات الجبال التي تحيطها وتتوسطها وهي تعد  280اقل ارتفاع لها 

جزء من هضبة أشور التي يغلب عليها طابع التموج وتظهر مجموعة من التالل بموازاة السهل 
ها أن إال ،( 7) كم مربع92الفيضي على امتداد النهر عند منطقة النمرود وتبلغ مساحته تقريبا 

تتميز في معظم جهاتها بأراضي شبه سهلية تأخذ باالنحدار التدريجي من الشمال الشرقي نحو 
يقابلُه  و ويمتاز السهل الفيضي بترٍب طموية جيدة الصرف وقريبة من مصدر المياه الجنوب ،  

تكرار الفيضانات وتعرض سكان بعض قراه إلى كوارث الفيضانات المدمرة التي تخرب ما عمره 
م نهايًة لتوقف الفيضانات على قرى السهل 1986وقد كان إلنشاء سد الموصل سنة  (8)السكان،

وتعد ترب منطقة سهل نينوى   ,الفيضي في حين ما يزال نهر الزاب الكبير مصدرًا لتلك الكوارث 
من الترب الجيدة للنشاط الزراعي حيث يالحظ فيها الترب السوداء وما يسمى بترب الجيرنوزم في  

نطقة الشيخان و منطقة تلكيف وعلى امتداد السهل إلى ناحية القوش يالحظ فيها ترب خصبة م
 (. 9جيدة الصرف وتستخدم الزراعة فيها بنطاق واسع )

المناخ الحار وقد أضفى هذا الموقع على المناخ المنطقة بعض   إقليممنطقة الدراسة ضمن  تقع
ت مناخ قاري يتميز بمعدالت حرارية ومطرية الصفات والخصائص المناخية التي جعلت منها ذا

درجة   34و  مئوية 5(1,28معينة ويتراوح  معدل الحرارة السنوية العليا في المنطقة الدراسة بين )
مئوية ، وتتأثر األمطار الساقطة على   5( 8,12. أما معدل درجات الحرارة الصغرى هي )مئوية 

منطقة الدراسة بالمنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط. اذ تبدأ األمطار بالسقوط في  



بداية شهر تشرين األول ثم تصل قمتها في شهر شباط . ويبلغ معدل سقوطها في هذا الشهر 
  ( ملم ، 54,6بة النسبية ) ( ملم ومعدل الرطو  425_  300( ملم ومعدلها السنوي ) 51,7)
تسود الرياح الشمالية الغربية المعتدلة السرعة لمعظم أيام السنة ولكنها تشتد في فصل الشتاء و 

مع مرور المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط، أما في فصل الصيف فتكون الرياح  
 (.10) .الشمالية الغربية معتدلة السرعة

   -اإلدارية لسهل نينوى بالمناطق  التالية : تتمثل الوحدات 

بين دائرتي عرض  تقع ، كم مربع  1155وتبلغ مساحته مركز قضاء الحمدانية  قره قوش 
، ناحية برطلة  (  11)ويشمل قضاء الحمدانيةشرقًا، ( 432344) وخط الطول شماال  (361712)

  إن التي تقع شمال شرق قره قوش ، وناحية النمرود التي تحدها من جهة الجنوبي الغربي ، كما 
 كانت أيضا من  نواحي القضاء.   2003ناحية ألكلك الملغاة بعد عام 

 ( مناطق سهل نينوى 3خارطة) 

 

شمااًل ،   36 21 40كم ، عند دائرة عرض  20شرقي مدينة الموصل على بعد  تقع   -:برطلة
مع   2014ويبلغ عدد سكانها وفق تقدير   شرقـًا  وهي مدينة صغيرة ،    43 22 30وخط طول 

 ( . 12ألف نسمة و أراضيها جيدة للزراعة  ألنها غرينية حديثة ) 63قراها 

شماال وخط طول   365570ناحية تقع جنوب مدينة قره قوش على خطي طول  -: النمرود 

شرقا  واغلب سكانها من العرب وتحوي على دير مار بهنام في مركز الناحية   431939

وعمر كان واثأر النمرود   سلطان  قرية منها الخضر والمخلط وبالوات وخرابه 36وتشمل 

 التاريخية .   

( و فلكيًا  2كم 511ود اإلدارية لقضاء الموصل بمساحتها البالغة ) ضمن الحد تقع    -: بعشيقة
° و  36` 35" 0° ( شمااًل وبين دائرتي عرض )43`  30" 0° و 43` 10" 0بين خطي طول)  

وتشكل ألف نسمة , 137  2014(  ,بلغ عدد سكانها وفق تقديرات 13)° ( شرقاً 36` 25" 0



جغرافيًا قضاء الشيخان من الشمال الغربي وقضاء  الناحية موقعًا جغرافيًا متميزًا ، اذ يحددها
 تلكيف من الشمال الغربي وقضاء الموصل من الغرب ومن الجنوب قضاء الحمدانية 

شرقا  وبلغ عدد  437900شماال و  360557تقع على خطي طول  بلدة عراقية   -:تلكيف
بلغ عدد سكانها   نينوى  ومركز قضاء في محافظة(الف نسمة   120سكان القضاء بحدود) 

كلم شمال شرق   18حوالي  نينوى  وتبعد خرائب  ألف نسمة (  35بحدود ) 2014حسب إحصاء 
  كيبا تلكيف باللغة أآلرامية هو تل  أسمشرقها وتشغل ارض منخفضة محاطا بالهضاب , معنى 

 (,وتشمل قرى باطنايا وتل اسقف وبقوقا واشرفية 14)أي تل الحجارة

شماال   367328على خطي طول وشمال مدينة الموصل  العراق بلدة تقع في شمال  -:ألقوش
على سفح جبل ألف نسمة  64بحدود  2014شرقا وبلغ عدد سكانها في تعداد  430939وخط 

، ومن ثم   1924-  1918ي ارتبطت بقضاء الموصل يسمى باسمها وهو امتداد لجبل  بيث عذر 
وحدودها من الشمال   1970قضاء تلكيف  إلى ،وبعدها ضمت  1970- 1925قضاء الشيخان 

جبال ألقوش ومن الجنوب سهل مترامي األطراف ومن الشرق قرى االيزيدية ومن الغرب قرية 
  516بحدود  1949وية العامة ما أجرته دائرة التس ب بندوايا وقرى كردية وايزيدية ومساحتها حس

  ( 15) م ،600م وعن مستوى سطح البحر  250كم ،ارتفاعها عن تلكيف 

خطي الطول  علىو تقع مدينة عين سفني في شمال مدينة الموصل   )عين سفني(  -:الشيخان 
كم وهي مركز قضاء الشيخان. واسم عين سفني   45بعد  شرقا  433501شماال و  366942

عين الطوفان الموجودة فيها ال   أيين وسفنه, كلمة عين تعني الينبوع، يتكون من مقطعين: ع 
(,وتضم أهم ضريح يؤم إليه  16).يزال تتدفق منها المياه وتكفي لري األراضي الزراعية فيها

االيزيدية وهو ضريح أو معبد اللش وهي مركز االيزيدية إضافة إلى المسيحيين والمسلمين  
كم عن الشيخان ويقطنها  12تقع شمال شرق الموصل وهي تابعة للشيخان وتبعد  باعذراوتتبعها 

لطبيعية البد من معرفة .وبعد معرفة المعطيات اااليزديين وهي المقر الرئيسي لإلمارة االيزيدية
 . التركيبة السكانية لمنطقة سهل نينوى .

 التركيبة السكانية  لسهل نينوى  

في عين سفني وبعشيقة وبحزانى وحطارة و باعذرة والمهد    وجودهم يتركز  اليزيديين  -أول : 

ليبلغ مجموعهم   الف نسمة  76في الشيخان وبلغ عددهم  40173ويبلغ عددهم  مناطق أخرى

  الضريح  حيث  اللش هي األساسي  الديني ومركزهم  قِبلتهم (2كما موضح بالجدول ) 116173

 .  ( 17).العراق بشمال  مسافر بن  عدي  للشيخ  المقدس

 توزيع االيزيدية منطقة الدراسة( 2جدول )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4


 عدد السكان   القرية  ت 
 2000 مجمع مهد  1
 2500 باعذرا  2
 1800 حطارة  3
 1123 دوغاتا  4
 2750 شاريا  5
 30000 بعشيقة وبحزانى  6
 76000 الشيخان  7

 
 116173 المجموع 
 

يسكن التركمان في شمال محافظة نينوى ابتداًء من قضاء تلعفر مروراً   :التركمان(ثانيا )

خان، نمرود، النبي يونس، فضال عن   شيربالقصبات والقرى المحيطة بمدينة نينوى كالرشيدية، 

عدد التركمان في محافظة نينوى تقدر بحوالي   إنوتشير التقديرات  (18) خمسون قرية تركمانية،

قتل وخطف، فيما اتجه اغلب  إحداث نة نزوحاً جماعياً وغيرها من شهدت المدي.ألف نسمة 80

ويتواجد التركمان   .سكانها نحو محافظات الوسط والجنوب ال سيما كربالء والنجف وبابل

ألف   4غالبيتهم في ناحية النمرود وبعض القرى حيث يصل  عددهم  في سهل نينوى بحدود 

 نسمة . 

قرية موزعة على عموم المنطقة كما موضح بالجدول حيث كان   50يتمركزون في الشبك  -:ثالثا

التركز األكبر في قرية بزوايا التي كانت سابقا مركز ناحية وألغيت فيما بعد وألحقت بناحية  

يا ومن ثم تليها كل من قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة وقرية بايبوخ التابعة لناحية  بعشيقة إدار

وهم أقلية مسلمة الهوية غالبيتهم    الخصبة في سهل نِينَوى أيًضا. و ارتبط الشبك بأرضهم بعشيقة .

مكونات  ، معلقرون المشتَرك التعايش . وِللشَّبَك تاريخ من من الشيعة وهناك عدد قليل من السنة

عن حجمهم  أما،  في منطقة سهل نِينَوى. كالمسيحيِّين واإليزيديِّين والكاكائيِّين المنطقة 

تشير على أن عددهم   تقديرات الديموغرافي ال توجد إحصائية رسمية ألعداد الشبك لكن هناك 
  قدموا الشبك بأن  يعتقد و  (19) الشبك  لغةشبكية الغالبية  تتحدث  , َشبََكي ألف  400أالن يتجاوز 

  ويتوزع ( 20) الملكي العهد  وفي  عشر  السابع القرن أواخر في إيران من نينوى سهل منطقة إلى

 وتلكيف والحمدانية الموصل أقضية في قرى عدة  في الشبك
 .  (3)كما موضح بالجدول ومخمور،  وتلعفر وسنجار وبعشيقة الشيخان

 

 

 ( اعداد الشبك في منطقة سهل نينوى  3جدول )

عددالسكا القريةعدد  القريةعدد  القريةعدد  القريةعدد  القرية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%86_(%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%B1


 ن  السكان  السكان  السكان  السكان 
علي   19000 بازوايا 

 رش
 13000 بايبوخ  3000 بازكرتان  13000 شاقولي 4000

طبرق  10000 كوكجلي
 زيارة 

شيخ   1000
 امير

 11000 خرسباد  3500 باصخرة  10000

جليو  5000 الزهراء 
 خان 

بدنة   3000
 ص,ك

 300 جمجي  2000 قره تبة  1300

 10000 باريما  1300 ترجلة  500 المفتية  2500 اللك 5000 الغدير
خزنة   3000 طهراوة

 تبة 
ابو   300 النجفية  7500

 جربوعة 
 9000 النوران  6000

طوبزا  2000 باشبيتة 
 وة

زهرة   8000
 خاتون 

 2300 اوتوخراب  4000 الدراويش 800

منارة  
 شبك

هنكي  4000
 جة

 2400 السماقية  1500 العباسية  6000 كبرلي 1400

 1200 بالوات  5000 تليارة  300 اشقلعة 550 ترجلة  150 كانونا 
بئر   15000 فاضلية 

 حالن 
شخشير  200

 ة
كوراقريبا  140

 ن 
 2800 سطيح  6000

شهرز  200 بساطلي 
 اد

 100 كنهش  3500 خرابة  450 طواجنة  1000

 

شرق وجنوب بسهل نينوى الواقع ويتمركز المسيحيون في محافظة نينوى   المسيحيين -رابعا :

هي قضاء الحمدانية الذي يتمركز فيه  أقضية  ويتألف من ثالثة  شرق الموصل وشمالها 

، الشيخان وتشير التقديرات وقراها بأغلبية كلدانية  ، قضاء تلكيفبأغلبية سريانية   المسيحيون

  بعد ان  نسمة ألف 200تقدر بنحو  في الوقت الحاضر  بأن عدد المسيحيون في محافظة نينوى

 . 2003,وتحولت هذه المنطقة لتجمع المسيحيين في العراق بعد   .كان يقارب المليون ونصف

الف  36ومركز تجمع المسيحيين في العراق كانت قبل داعش اكثر من  إداريةوقره قوش كوحدة 

  10نسمة يضاف اليهم المسيحيين الذين لجاوا اليها من مناطق مختلفة واستقروا فيها اكثر من 

دقيقة لعدد المسيحيين في قره قوش وحسب ما تداولت بعض المصادر  إحصائية يوجد نسمة وال

الف نسمة   15الف نسمة وبرطلة  5الف نسمة قبل داعش .وفي كرمليس بحدود  50انهم قاربوا 

الف نسمة بعد ان هاجر اهلها الى دول اجنبية مختلفة منذ فترة طويلة وباطنايا بحدود  5وتلكيف 

وبعشيقة وبحزاني  الف نسمة  15الف نسمة والقوش بحدود  10ل اسقف بحدود الف نسمة وت 7

وتهديدهم من الفئات المتطرفة لم   2003الف نسمة وداخل مدينة الموصل وبعد احداث  12بحدود 

الف نسمة ,نزح معظمهم الى اربيل   13يبقى فيها اال اعدادا قليلة من مختلف الطوائف وبحدود 



نسمة وقضاء   2500اما باقوفا ومشيرفة فعددهم قليل جدا بحدود .وقره قوش ومناطق اخرى 

 (.  4وكما موضح بالجدول)الشيخان يتواجد فيه المسيحيين داخل القصبة .

 ( اعداد المسيحيين في منطقة سهل نينوى  4جدول )

 العدد المنطقة   ت 

 الف   50اقل من  قره قوش  1

 5000 كرمليس  2

 15000 برطلة   3

 5000 تلكيف   4

 7000 باطنايا   5

 10000 تل اسقف   6

 15000 القوش  7

 12000 بعشيقة وبحزاني  8

 13000 الموصل  9

 2500 باقوفا ومشيرفة    10

 الف نسمة  140ما يقارب  المجموع   11

 

 

  ئي – كاكه فهمي “ المعاصر  الباحث  وهو إليها المنتمين أحد  تعريف بحسب  الكاكائية -خامسا :

  و  الجنوبية كردستان  في أفرادها معظم يقيم  كبيرة  كوردية  عشيرة أو  جماعة :)هي (21)” 
  وكردستان  هورامان، و  السليمانية  و  اربيل و  وجلوالء  مندلي  و  خانقين  و  كركوك  في  خصوصا

 . ب زها سربيل و  ن كرما شا  و  صحنه   و   شيرين قصر في  الشرقية

ويكون تركزهم في منطقة سهل نينوى بقرى وردك وتل لبن وكزكان وزنكل ورية المجيدية  

 (.5وفق الجدول ) الف نسمة  11ويبلغ عددهم بحدود  

   في سهل نينوى   توزيع الكاكائية  ( 5)جدول

   ت 
 

 عدد السكان  القرية

 3000 وردك   1

 2500 تل لبن   2

 2500 كزكان   3

 1000 زنكل   4

 2000 مجيدية  5

 11000 المجموع   6

 

يتركز معظمهم في قضاء الحمدانية وتحديدا في ناحية النمرود وبعض القرى   العرب -سادسا :

 في تلكيف والشيخان 



 , وشهد سهل نينوى  دعوات لجعله محافظة او إقليم والبعض دعا إلى ضمه إلقليم كردستان 

اعتبرت منظمة األمم المتحدة في تقرير صادر عن مكتب حقوق اإلنسان، أن التنظيم المتطرف  

 -هي: جرائم دولية ثالث ارتكب 

 اإلبادة الجماعية  -:1

 الجرائم ضد اإلنسانية   -: 2 

 جرائم حرب ووثق التقرير انتهاكات واسعة ارتكبها التنظيم ضد أقليات دينية  -:3 

 

 سهل نينوى بعد طرد داعش 

ان الحديث عن عودة كاملة لسكان نينوى يتطلب منا الوقوف على الظروف التي رافقت إعادة  
ر في للمنطقة من جهة بين  المناطق وطرد عصابات داعش منها والتوافق والصراع الدائ

وكان يتأمل  مكونات سكان سهل نينوى وتامين الظروف المالئمة لعودتهم  من جهة أخرى . 

سكان سهل نينوى بعد طرد داعش من مناطقه أن تعود األمور إلى سابق عهدها ويعود سكانه  

لنية  خالفات وصراعات ع ت تصاعد ليمارسوا نشاطهم بحرية وأمان واستقرار ولكن الذي حصل 

في شمال العراق، تارة بين مكونات  اإلستراتيجيةوخفية للسيطرة على منطقة سهل نينوى 

 أربيل للسيطرة عليها، إضافة إلى التدخالت الدولية فيها.  المنطقة ، وأخرى بين حكومتي بغداد و

  وى في سهل نِينَ المسيحي الشبكي  نشا صراع للسيطرة على إدارة المنطقة وبات يهدد التواجد   

قد يودي إلى تفتيت المنطقة  واألرض النفوذ صراع على  بروز  و ثانيا السلمي التعايش  و أوال

ع النَّازحين والمهاجرينومن اجل . ثالثا  , على العودة من المكونات  توفير بيئة آمنة، تُشّجِ

وااليزيدين منهم  البد اإلشارة هنا أن أعدادا كبيرة من سكان سهل نينوى وباألخص المسيحيين 

هاجر إلى خارج العراق وتوزع المهاجرين في دول عديدة هروبا من الواقع المرير ومن اجل  

الحصول على مكان امن يوفر لهم العيش الرغيد اعتقادا منهم انه ال أمل يرجى في إعادة األمور  

طقة من سكانها  إلى سابق عهدها والزال نزيف الهجرة مستمر ينبأ بكارثة إنسانية وإفراغ المن

األصلين  بسبب هذا الصراع وسيطرة ميلشيات مسلحة بدعم خارجي, وهذا األمر يجب الوقوف  

 عنده ومعالجته حفاظا على األرض وتاريخ المنطقة وارثها الحضاري  ومعالجته يتم من خالل : 

 اتخاذ إجراءات حاسمة من الدولة  وحصر السالح بيدها وفرض القانون   -:1

 لمنظمات والمجتمع الدولي بدورها  في إيقاف التجاوزات .قيام  ا -:2

توفير مستلَزمات حوار شبكّيٍّ   وإلعادة بناء الثِّقة بين الجانبَين،  يكون هناك تطبيع أن   -:3

 بعيدا عن التدخل الخارجي. مسيحّيٍّ بشأن األُسس المشتَركة إلدارة سهل نِينَوى

تحداث وحدات إدارية مستقلة للغالبية من الشبك في  تطبيق اإلجراءات التي اتخذتها في اس -:4 

خلق نسبة سكانية  مناطقهم  ومنع التجاوز على مناطق المسيحيين ,وتسعى  بعض األطراف على 

ويخلق نوع من التنافر  ودول خارجية . ألحزاب  مواليةٍّ  للمنطقة  شيعية داخل الهيكل السياسي

 بين المكونات.

ق بالمنطقة يشير إلى كارثة حقيقية في البنية التحتية لسهل نينوى  إن حجم الدمار الذي لح      

 -*:خالل قراءة المشهد الذي تعرضت له المنطقة وكما يلي  وهذا يتضح من 



( دار سكني وان البيوت المتضررة فيها 6939أن عدد الدور في قره قوش الكلية كان ) قره قوش •

% 29,49( منزل وبنسبة  2046%, والمنازل المحروقة )68,8( دار سكني وبنسبة 4774بلغ )

( شقة سكنية متضررة    283% وعدد الشقق )  1,6( دار وبنسبة 116وعدد الدور المهدمة كليا ) 

عمارات السكنية المهدمة والمحروقة والمحالت التجارية التي تجاوزت اكثر  فضال عن عدد من ال

( كنيسة والزالت كنيسة   9( محل تجاري أما عدد الكنائس فغالبيتها محروقة وعددها ) 150من) 

( مدارس ,وجميع األديرة محروقة 5القيامة وكنيسة سركيس وباكوس مدمرتان, وطال التدمير )

ي ودير مار بهنام في النمرود ومنها مدمرة جزئيا والبعض منها كليا , ومنها دير يوحنا الديلم

عن باقي المناطق فقد تضرر منها   ألتقل أضراراوشهدت قرية كرمليس القريبة  من قره قوش 

 ( دار محروق ,96( دار و) 290)

%   8ة ( دار سكني وبنسب180نقال عن  احد اآلباء الكهنة أن عدد الدور المهدمة )  منطقة برطلة  •

( محل مهدم والبقية  15) ( دار سكني والمحالت التجارية  30من العدد الكلي والمحروقة )

متضررة والكنائس مهدمة مثل كنيسة مريم العذراء والمحروقة كنيسة مار كوركيس وعدد من  

المدارس تضررت بنسب مختلفة  , كما لوحظ أضرار كبيرة في قرى الشبك التابعة لناحية برطلة 

 منارة شبك  وعلي رش وطهراوة وشاقولي وخزنة تبة  وغيرها ,مثل 

تعرضت قرى الشبك والكاكائية التابعة لناحية النمرود مثل وردك وكزكان   ناحية النمرود  •

والمجيدية وقريطاغ وكبرلي وغيرها  إلى إضرار جسيمة  تمثلت في نهب وحرق وهدم للدور 

لم يكن محصورا في منطقة معينه آو طائفة أو قومية والمحالت فيها . ومن هنا نستدل ان التدمير 

 معينة وإنما شمل معظم المناطق وجميع الطوائف والمكونات في منطقة سهل نينوى . 

 

ومن مصدر مقرب جدا من لجان التعمير فيها وهو السيد رعد طارق حيث قال  منطقة بعشيقة  •

( ألف نسمة   30( نسمة ومركز الناحية بلغ) 137000بحدود)  2014بلغ عدد سكانها الكلي عام 

دارسكن متضرر   1150عائلة  إن عدد الدور المتضررة أكثر من  19500أما عدد األسر فيها 

  تها دار و وتم سرق 500( دار هدم جزئي وعدد الدور المحروقة  475( هدم كلي  و) 175منها )

بمحتويات الكنائس الثالث فيها  وتعرضت المزارات الدينية لاليزيديين والقبب  بها  ووالعبث 

أما عدد القاعات التي كانت  اديني ا( مزار31الدينية  إلى التدمير والنهب والحرق وبلغ عددها )

( قاعات وعدد محالت الراشي المهدمة كليا   9ية والرسمية  بلغت) تستخدم للمناسبات االجتماع 

( معمل متضرر للصناعات المختلفة والمحالت التجارية  27( معمل و)25مع سرقتها بلغ) 

 محل تجاري  26المهدمة بلغت 

باطنايا وتل أسقف وباقوبا والشرفية والقوش وقرى  مدينه تلكيف و الذي يضم قضاء تلكيف •

ويبلغ الحجم السكاني فيه   عيدة وتقع بالقرب من سد الموصلية وانه التي هي بوناح  االيزيدية

الف نسمة   فقد وشهد ما شهدته  المناطق األخرى حيث  تعرض إلى تدمير في البنية 122بحدود 

التحتية  وحرق الدور فيها مع قرى باطنا يا وتل أسقف و باقوفا ,وبلغت نسبة الدور المتضررة 

 %. 3والمحروقة  % 8فيها أكثر من  

البد من االشارة هنا ان قضاء الشيخان التابع لسهل نينوى كان اثناء سيطرة داعش تحت حماية   •

 اقليم كردستان ولم يتم التعرض له 

وتأسيسا على ذلك ووفق المعطيات المذكورة هل يمكن النهوض بسهل نينوى من جديد ؟ وهل  

 سابقا ؟ وهل يمكن ألهله المهجرين بالعودة أليه ؟  يمكن إنشاء مشاريع تنموية تعيد ه إلى ما كان 

إليجاد أرضية مشجعة لمستقبل سهل نينوى   وداعمة أمينهعلينا التفكير الجدي بوضع خيارات 
لتحقيق التنمية المطلوبة لدعم االستقرار وإعادة الثقة من خالل العمل  والرؤية التي نراها فاعلة

 \ بين كل مكوناته من خالل اإلجراءات التالية .الجاد والمثمر وجعله نموذجا للتعايش السلمي 



خاص بمنطقة سهل نينوى لوضع الخطط الكفيلة بإعادة تأهيل البنية   إنشاء مجلس أعمار:  أوال
   -التحتية من خالل : 

رسم السياسات ووضع خطط تنموية واقعية بعد دراسة متكاملة لواقع حال المنطقة   -:1
ليتسنى  موارد بشرية تتمثل باإلنسان في سهل نينوى والموارد الطبيعية الواإلمكانيات المتوفرة من 

بعيدة المدى خطط بوضع خطط شاملة قصيرة المدى يمكن تنفيذها بأقرب وقت  و  للمجلس 
 طقة. للنهوض بالمن

سواء كانت  من مصادر متعددة  توفير رؤؤس األموال المطلوبة لتحقيق التنمية المنشودة  -:2
هذه األموال مصدرها من الحكومة أو المنظمات أو رؤوس أموال خاصة  ألبناء المنطقة أنفسهم  

األموال الممنوحة  مع ي التعامل فإن يكون هناك شفافية  من خالل تشجيع القطاع الخاص .
 ذهبت هذه األموال وبإشراف مباشر من المجلس  .كيف وأين 

تأسيس مركز بحثي  متخصص للدراسات يتولى رسم صورة مستقبل سهل نينوى يضم   -:3 
متخصصين من االكاديمين واالقتصاديين والمهندسين  ورجال القانون. وتهيئة الدراسات المطلوبة 

 ة الجدوى االقتصادية للمشاريع التي يتطلبها مشروع األعمار.لكل منطقة ومتطلباتها ودراس 
يشكل المجلس لجان متخصصة لتنفيذ آلية األعمار وكل لجنة تتولى مسؤولية معينة منها    -:4

ما يتعلق بالبنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات واإلنتاج بكل أشكاله الزراعي والصناعي  
 والتجاري 

كل دوري لتقييم أداء لجان األعمار والوقوف على السلبيات والمعوقات يقوم المجلس وبش   -:5
      ومحاولة تذليلها مباشرة  

 -طلب :توي   الجانب األمني -:  ثانيا

سهل نينوى جزء من العراق ويتأثر كليا بالوضع االمني له وهذا يتطلب من الدولة ان   -:1
قامة دولة مؤسسات ودولة قانون تحترم المواطن وتتيح له فرص العمل دون تمييز إلزالة  تسعى إل

 الشعور لديه بأنه مضطهد وغير مقبول ومن جهة أخرى لتنمية روح اإلبداع ورعاية الكفاءات .
تحقق األمن واألمان و االستقرار واستقاللية القرار  إلعادة الثقة لدى أبناء المنطقة  ان ي -:2

بالبقاء وعودة المهجرين مما يشجع الشركات المحلية واالجنبية  والمساهمين للعمل في المنطقة  
 وبخالفه  تبقى عملية العودة مستحيلة. 

ن تتولى االجهزة األمنية النظامية  وا ها حصر السالح بيد تتخذ الدولة خطوات فاعلة ل  -: 3 
 من جيش وشرطة  مهمات حفظ النظام . 



تشجيع أبناء المنطقة لالنخراط في األجهزة األمنية للقيام بحفظ األمن أوال وتوفير فرص  -:4
 وان تكون مسؤولية حفظ النظام محصورة بيد ابناء المنطقة . عمل للعيش لهم ثانيا .

   للقيام بتنمية حقيقية يتطلب  -: السياسي اإلداري و الجانب -: ثالثا 

توفر اإلرادة السياسية من قبل الحكومات سواء كانت محلية أو مركزية لتامين المتطلبات  -:1
كوادر إدارية كفوءة ومتخصصة في مجال األعمار غير خاضعة إلرادات  الكفيلة للتنمية من 

يلة بتنفيذ إجراءات التنمية بحرية ودون وتوفير السبل الكف خططلتتمكن من وضع  وأحزاب سياسية 
تاثيرات من هذه الجهة او تلك وتستثمر األموال الممنوحة في مجاالت التنمية وتكون قادرة على  

 تجاوز المعوقات التي تواجهها 

  وتجاوز الروتين في التعامل وانهاء االساليب  القضاء على الفساد اإلداري والمالي -:2 
 ل . البيروقراطية في العم

أهالي   االيدي العاملة من  الكوادر االدارية والهندسية و مراعاة الخصوصية في اختيار -:3
 المنطقة . 

 -: الجانب االقتصادي يتطلب -: رابعا 

تتطلب التنمية وضع خطط على المستوى الفردي للنهوض بواقعه ومعالجة المعانات والمشاكل 
 -قد ان ذلك يتحقق من خالل:التي تواجهه وبناءه إنسانيا واقتصاديا ونعت

فتح باب االستثمار األجنبي في المنطقة وتشجيع أهاليها بدعمهم ماديا في إنشاء مشاريع   -:1
إستراتيجية ويراعى في ذلك تكافئ الفرص وتوزيع عادل للمشاريع حسب طبيعة كل منطقة  

المحلية في   واإلمكانيات المتاحة وبناء معامل ومصانع ومشاريع زراعية تسد حاجة السوق 
المنطقة وتوفر فرص عمل كافية الستيعاب األيدي العاملة وتشجيع القطاع الخاص وان يكون  
الهدف إسعاد  المواطن من خالل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتشجيع روح المبادرة والمشاركة في 

 القرار في العمل لكل العاملين.
في المنطقة وتشريع قوانين تقلل من الروتين   فتح المجال أمام المهجرين الستثمار أموالهم -:2 

وتسهيل اإلجراءات اإلدارية للحصول على فرص االستثمار سواء باألرض التي يقام عليها  
 المشروع او سهولة تداول السيولة النقدية .وتوفير مناخ مالئم لعودة سكان المنطقة المهجرين . 

هناك مبدأ في التنمية إن بناء أي مصنع يعني بناء مدينة متكاملة لما يتطلبه من بناء   -:3
إنشاءات وطرق ومراكز خدمات ومخازن ومرافق خدمية ملحقة بالمشروع  , ان إقامة مثل هذه  



المشاريع تحقق زيادة فرص العمل وتمتص البطالة وتشجع االستقرار وتعمل على تطوير البنية  
 -وعليه يجب العمل على ما يلي : التحتية. 

الثروة الحيوانية لتربية الدواجن وتربية العجول والماشية واالبقار    بمشاريع   االهتمام -ا:
حقل دواجن  90وإحياءها ألنها كانت منشاة باألساس ففي قره قوش مثال كان هناك اكثر من 

حقول لتربية االسماك   و    10حقل لتربية العجول واكثر من   25قبل سيطرة داعش واكثر من 
 إقامة مشاريع زراعية مماثلة في منطقة تلكيف الشيخان وبرطلة  والقرى التابعة لها. 

إنشاء معامل للتعليب للمنتجات الزراعية فيها ومعامل االلبان لالستفادة من المنتجات    -: ب
 الحيوانية والزراعية   

في الحمدانية وإمكانية إقامة معمل آخر  تطوير مصنع لأللبسة الجاهزة الموجود حاليا   -:ج
مماثل في منطقة تلكيف وأخر في الشيخان   والتفكير الجدي في إنشاء معمل للنسيج يستوعب  

 األيدي العاملة من كال الجنسين . 
التي تشتهر فيها  الراشي و دعم مشروع زيت الزيتون في بعشيقة واالهتمام بصانع الطرشي  -: د

 المنطقة وصناعة المشروبات الروحية لسد حاجة المنطقة .
في  المواد الغذائية والمونه كون المنطقة تشتهر في زراعة محاصيل الحبوب  مصانعانشاء  -ه:

 .اساس للغذاء في المنطقة  مختلف مناطق سهل نينوى والتي تعد مصدر
 إنشاء مراكز تسويقية للمحاصيل الزراعية واألعمال التجارية.  -: و 
تشجيع صناعة المواد اإلنشائية ومواد البناء كالبلوك والكاشي والجص والزجاج والسيراميك    -: ز

 بمختلف أنواعها بما يشجع التعمير والتطور العمراني.  
تشجيع القطاع الخاص إلنشاء مرافق سياحية على الطرق الرئيسية  بين مدن وقرى السهل   -:ح

سية التي تربط مدن السهل وإنشاء فنادق وكازينوهات  كإنشاء أكشاك نظامية على الطرق الرئي
 ومتنزهات داخل المدن الكبيرة .

تأهيل البنية التحتية والخدمات في مدن وقصبات سهل نينوى وتوفير الكهرباء والماء  -: ط
وتعبيد الطرق وتوفير شركات النقل المريحة والمناسبة بين منطقة السهل والمدن المجاورة األخرى  

 حركة الناس وبأسعار مناسبة  لتسهيل 
إنشاء مناطق صناعية أو تجارية وتشجيع التجار والصناعيين  بتوفير الحاجات الضرورية  -:ي

 والمكننة والمعدات من الخارج إلنشاء المعامل والمصانع .
التي تشتهر بها المنطقة والتقليل من  معامل العلف لتوفير األعالف للمشاريع الحيوانية انشاء : ك

 . عتماد على مصادرها من خارج المنطقة اال
إنشاء أسواق حرة في المنطقة تعتمد الناتج المحلي وتسهيل حركة التسوق بين المناطق   -ك :

 دون أي تعقيدات إدارية وأمنية تحدد حركة العاملين .



إنشاء تعاونيات إنتاجية وفتح مراكز التسوق فيها وبأسعار تنافسية توفر المستلزمات  - -ل :
 .لضرورية للمواطن وبإقساط مريحة ال تثقل كاهل المواطنا

السعي إلحياء مشروع ري الجزيرة  الشرقي في نينوى الذي يوفر كمية كافية من المياه  -م :
لزراعة وإرواء مختلف أنواع المحاصيل الزراعية في المنطقة بدءا من الحمدانية مرورا ببرطلة   

صمم وجاهز للتنفيذ حال عدم تنفيذه اإلمكانيات المالية وبعشيقة إلى  تلكيف, إذ أن المشروع م
والظروف االقتصادية الصعبة إبان الحصار على العراق وهو مكمل لمشروع الجزيرة الشمالي 

 والجنوبي  . 

ان هذه اإلجراءات تعد وسائل االعتماد على الموارد المحلية وتدر دخال إضافيا لسكان سهل  
الن منطقتنا غنية بهذه الموارد وفيها من األيدي العاملة تسد نينوى وليس هذا باألمر الصعب 

 . حاجة المنطقة  
     الجانب اإلنساني واالجتماعي -خامسا :

إنشاء مجمعات سكنية في كل منطقة وبأسعار تنافسية تستوعب أعداد السكان والعوائل التي  -1
المحدود والمتزوجين الجدد إلنهاء مشكلة ال تملك سكن لها  وتهيئ السكن المالئم لذوي الدخل 

من قبل جمعيات   السكن أو الحد منها .وفي لوقت نفسه دعم المواطنين بتوزيع أراضي سكنية
مجانية من قبل  او لمن ال يملك ارض  تعاونية إسكانية وبأسعار تنافسية ال ترهق كاهل المواطن 

 الدولة ومنحهم قروض سكنية.

مية والمدارس من رياض األطفال إلى أعلى المراحل الدراسية لتوفير  تهيئة المؤسسات التعلي  -2
فرص التعلم للجميع وبما يتناسب مع المعايير العالمية من حيث عدد الطلبة في كل صف إلى 

المستلزمات الدراسية المطلوبة من مقاعد وأجهزة وكتب وتوفير الكادر التعليمي والتدريسي لكافة  
ذين لم يحصلوا على فرص عمل في التعين وبذلك نكون قد ساهمنا في  من الخريجين الالمراحل 

. والعمل على وضع برامج محو األمية ولمختلف األعمار  امتصاص البطالة من الخريجين 
إلعادة تأهيل األميين لالنخراط في ميادين العمل الن هؤالء لم تتح لهم  فرصة للتعلم بسبب  

 رية .  الوضع االقتصادي وفترة التهجير القس

االهتمام بالجانب الصحي بإنشاء مستشفيات في كل مركز ناحية وقضاء  لمعالجة المرضى  -3
وتوفير الكادر الطبي واألدوية والمستلزمات الطبية الكاملة مجانية و بأسعار رمزية ال ترهق كاهل  

ل   المواطن وتوفير مراكز صحية في  كل قرية مع كادر طبي يشرف على تقديم العالج وتقلي
 .  واستيعاب الكوادر الطبية التي لم تحصل على فرص عمل  المراجعات إلى المدن و االقضية



وضع برامج ومناهج عمل متكاملة لتطوير المرأة بفتح دورات تاهيلية لمختلف األنشطة ودعم   -4
م  مشاريع التنمية من خالل زج المرأة في ميادين العمل التي تناسب قدراتها وإمكانياتها وتساه 

 بشكل فاعل ومؤثر في تنفيذ خطط التنمية واتخاذ القرار .

فتح مراكز التأهيل للعاطلين عن العمل وإشراكهم في دورات تدريبية تؤهله في المساهمة    -5
بالقيام باألعمال الحرفية وتستوعبهم من خالل وجود مكاتب عمل خاصة تشرف على تشغيلهم  

 وتوزيعهم كل حسب عمله . 

ب رياضية  في كل مركز قضاء وناحية ومالعب صغيرة في القرى ومسابح  إنشاء مالع  -6
 وتشكيل فرق رياضية لمختلف األعمار ولكال الجنسين . 

تشجيع إقامة جمعيات ومراكز ثقافية تعني بشؤون الشباب وتشجعهم على المبادرة وإقامة    -7
اتهم مستغلين الوقت بأمور  أنشطة ثقافية وفنية تعمل على إزالة حالة الروتين والرتابة من حي 

 تطور إمكانياتهم وإقامة ندوات لتقوية العالقات فيما بينهم والتوعية باألمور الحياتية  

هكذا نرى الصورة الحقيقية إلعادة أعمار وبناء منطقة سهل نينوى للوصول الى التنمية    -8
يمة وصدق النوايا  الحقيقية وقد تكون صورة مثالية ولكن مع مرور الوقت واتخاذ إجراءات سل

والعمل الجاد يمكن ان تتحقق على مراحل ولكل مرحلة تمنح المواطن األمل والشعور باالستقرار 
 وتشجع الجميع لالستقرار وعودة المهجرين إلى ديارهم للحفاظ على تواجد السكان فيه . 
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