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 مجهولة جاباتإتنتظر مفتوحة سئلة : أ فاقآلالتحديات وا
 

 
 

 
 :  بحث مقدم للمشاركة في مؤتمر ينظمه

 المستقبليةمركز يونان هوزايا للدراسات 
 

 
 
 

   : مالحظة مهمة
قمنا    ية،سباب فن  أل  هنعقادإ، وبسبب تأخر  2018/كتوبرألى المؤتمر في  إنتهاء منه وتقديمه  إلا  متأملينعداد هذا البحث  إا قد عملنا على  ن  ك  

 ،نينوى  سهل طقةمن في تسع بلدات من صليةأل سكناهم ا أماكنلى إ ،قة بحركة عودة المهجرين المسيحيينحصائيات المتعل  إلرقام واألبتحديث ا
  إبقاء دنا وتعم   .2020/في نيسان (NRC –عمار نينوى إآخر تحديث منشور على موقع )لجنة  وفق ،المتضررة همور د   وكذلك حملة تأهيل

وفي الغالب    .التغييرات التي حصلتمهمة لمعرفة  ، كوسيلة  آخرجدول  حصائيات و إ  ضافةإو   ،(2018/ يلولأ)تحديث    ةول السابقاحصائيات والجدإلا
ب( الفارق ، ن )أــــــــــ، بينما يوضح الجدولي(Bold + Italic) بالخط المائل والبولد هوجعلنا ،...(لىإ ر العدد لى ذلك بكلمة )تغي  إ في المتن رناش  أ

  (.2020/نيسان ،2018/ يلولأ) يثيندبين التح 
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 داءــــــــــــــــــــــــــــهإلا

  : المرحوملى روح إ

 وزايا ـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــيونالملفان 

 

   الذي 
 
 :   ا عن نينوى قال يوم

 ... نوى كانت النور يف عامل الظالم ني   ، يف البدء    " 

  ... " عانت الظالم يف عامل النور    ، نينوى   ، يف األلف الثالث   و 
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 : الملخص التنفيذي
 ، الديني واللغوي،في تنوعه الحضاري، الثقافي ر،نموذجا لعراق مصغ   ه عتبر حيث ن" سهل نينوى "عن  ا البحثفي هذ

المعقل ،  يموغرافيد، وقد يكون الوجود الومتواصل    ل  تأص   ا ما تاريخي  شوري السرياني )المسيحي(، وجود  آل فيه الوجود الكلدو ويشك  
المدن  عظم واحدة من أ  ،محافظة نينوى وفي العراق الفيدرالي، ضمن المناطق التابعة للحكومة المركزية في  ،خيرألاألهم وا

 ة.قاسييات ا ويجابه تحد  د  ا مهد  صبح وجود  أ ه، لكن  شوريينآلالتاريخية لوالعواصم 
 قلية الكلدانية السريانيةألعلى ا ينز رك  م   ياتها،أقل   بكل    المنطقة تواجهه وما وضاعاأل ستعراضإ الغالب فيهنا،  نحاول

 .ا ومجهول  د  الذي نراه معق  ومستقبلها سئلة حول مصيرها ألا من ان نثير عدد  أونحاول  ".المسيحية"شورية اآل
 تخضعها  لكن    تاريخي ا،  منطقة أقليات  عتبارهابإ  التاريخ،  تجابه  الجغرافيا  ن  أ  وكيف  ،المنطقة  ةجغرافي    واقع  عن  البحث  نستهل

 ...ة هذا الصراع ؟ وتصبح ضحي   ،غلبياتأ صراع ل
ستعراض مشكلة الحدود إداري، ومن خلل إلالمنظور السياسي وامقاربة للمنطقة من تقديم  ،ولألفي الفصل ا نحاول ثم  

ة المشاركة ونبين ماهي  .  غلبياتألالممثلة ل  المتنفذة   الموازين بين القوى ر  وتغي    ،المختلفة  راداتإلا لتنازع التها المستمرة، تبع  وتحو  
ا ما خصوص   ،قتصاديإلالقرار السياسي واوعدم مشاركتهم الفعالة في صناعة   ،بناء المنطقةأل  الحقيقيوالتمثيل السياسي غير 

 هم الخاصة.شؤوندارة إيتعلق بشؤونهم و 
دارية إلليات ااآل  إحدى  قد تكون   ،سهل نينوى   في  صلييناأل  انبالسك    الخاصة"  المدن  مجالس"  يهنسم    ما  تأسيس  ن  بأ  ونعتقد

نهم ؤو ش  منحهم القول الفصل في الكثير من القضايا التي تمس  و   ،تفعيل مشاركتهم في صناعة القرار السياسيتساهم في  لالة  فع  ال
 ساسيةألوتقديم الخدمات ا ،الحياتية اليوميةدارة شؤونهم إو  ،وهويتهم راضيهم التقليدية وتراثهم الثقافي أوفي حماية  ،الخاصة
 المهمة.

 كافةالعيش المشترك" بين ليات آعادة بناء الثقة و إ ن البحث عن "، دو "غير ممكن"هذا  كل   ن  إ نغفل لم  نحن ذلك، مع
بين العودة :  في خياراتها ةقليألتوازن والصعب الذي تواجهه هذه امجتمعات المنطقة، ودون البحث في الصراع غير الم

في ضوء عوامل القوى  ؟ خارج البلد الكاملةأم الهجرة  في مناطق التهجير؟  البقاء؟ أم  صليةألأماكن الوجود استقرار في إلوا
 النادرة.الطاردة الكثيرة والجاذبة 

منا  الثاني،  الفصل  في التي بدأت   ،عمارإلعادة اإ ستعراض حملة  إخلل    ومن  اإلقتصادي.  المنظور  من  للمنطقة  مقاربة  قد 
الوطنية والمحلية،   المنظمات  المنظمات الدولية بالمشاركة مع  تلعبهلعبته و (، ورغم المحاولت والدور الذي 2017بعد العودة )

 قفديدا، تللسخسواق )بألمثلة أمقارنات و منا وقد   .اا وصعب  ي  ما زال مترد  قلية أللهذه اقتصادي إلن الوضع اأننا نعتقد أ ل  إ
، ا ومستقبل  ا، حاضر  تاريخي    لمياه والزراعة في هذه المنطقةلستراتيجية  إلالدور واألهمية اوبي نا    !!!  لما قبل وبعد داعش  ،وبعشيقة(

 ستفادة منه. إلوأهمية حماية التراث الثقافي والى غنى إضافة إ
ا إستعرضناه ما على بناء  " والتوصيات ستنتاجاتاإل" من جملةهذه، ب دراستنا ختتمناإ ثم  سئلةاأل من بعدد لحقناهاوأ ،آنف 

فيها جرت  لمراحل ،المنطقةحداث في ألللكثير من مجريات االي توث ق  الدراسةهذه ليها في متن إر ش  ن   لم  ختامية ملحظاتو 
ةوخ ،عمارإلوجهود حملة ا ،ية المسيحيةقل  ألفيما يخص حركة عودة السكان من اهم ألوا .تغييرات مهمة ومتسارعة تأهيل  اص 

للتحليل و  ،مورألتقييم امتابعة و كوسيلة مهمة في ساسية، وهو ما نراه ضروريا أل، وبقية المرافق والخدمات االدور المتضررة
 رها البحث.من خلل متابعة المؤشرات المختلفة التي يوف   ر والدروسب  ستخلص الع  إو  ،المستقبلي
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 : المنهجية
، هي نتاج المتابعات، المشاركات، الزيارات والمعايشة الميدانية التي قمت وما زلت أقوم بحث ال اهذ  دةماغالبية 

صحاب القرار أكاديميين و ألالمباشرة مع المهتمين وا اللقاءات  ت عشرافي  ،2003/عاممنذ مشاركتي  من خلل  هاب
همومهم  و حياتهم  شؤون    في   ،مواطنينمع  المباشرة  و النقاشات  أ   ،وغيرهم  المحليينوالدينيين    السياسيين والمدنيينوالقادة  
  وطن وورش العمل داخل الوالبرامج  المؤتمرات ، وكذلك جتماعيإلل اووسائل التواص علمإلومتابعتهم عبر ا ،اليومية

ةوخارجه، خ شكل عام، سواء من خلل قليات في العراق بألوضاع في سهل نينوى واألالمتعلقة بمناقشة وتدارس ا  اص 
تحالف ، ومن ثم عملي ضمن شبكة 2005/منذ  قليات(ألا لحقوق ا)حالي   في مركز نينوى للبحث والتطوير عملي

فعاليات   وحضوري   لى مشاركاتي المستمرةإضافة  إ ،  2010/منذ   ها في  ا مؤسس    اعتباري عضو  إب   (AIM)  قليات العراقية ألا
 زميل   قليات، ل سيما بعد قبوليألومنتديات ومحافل ا نسانإلجتماعات مجلس حقوق اإمم المتحدة و ألا ومؤتمرات 

، وثم  2010/عاممنذ  OHCHRمم المتحدة ألفي ا نسانإلمفوضية العليا لحقوق امكتب الالتابع ل "قليات أللبرنامج ا "
  2016في ا ، ولحق  2015 -2014بين األقليات تحالف قليم كوردستان( لشبكة إمدير مكتب )نينوى و  مي لمهام تسن  

بمهام مدير البرامج في منظمة  ليفي ، وبعدها تكلحقوق األقليات  مركز نينوى لممثل أعله دارة الشبكة إكعضو مجلس 
  2019/ولألتشرين ا، وعملي منذ  وما زلت   2016/من سبتمبر  إبتداء    نسانية في العراقإلللمساعدات ا  CAPNIني  كاب

مع  Ethno-Religious Minority Community Advisor -ثنية الدينية إلقليات األقضايا ا بصفة مستشار
مريكية  ألمن الوكالة ا  مريكية التي تنفذ مشروعا ممولا ألا  Management Systems International - MSIمنظمة  

وقد  ."قليات في العراق ألضطهاد اإ ستجابة لجينوسايد و إلنتعاش واإل"احول  ى في سهل نينو  USAIDللتنمية الدولية 
قليات ألا ةتصميم مشاريع لمساعد ثلثة نماذج للتعلم منها في ك ،ديدا، الشيخان وتللسقفخب بلدات ختار المشروع إ

بما    ، ثنية والدينية في هذه المنطقةإل واقع المجموعات استشارة للمنظمة عن  إل. بينما تتمثل مهامي في تقديم ا وتمكينهم
 .المشتركات والمقسمات و أ مؤثرات وعوامل النزاع والتصادم  وعن جتماعية،إلوافيها القضايا الثقافية، السياسية 

يع في المنطقة عن  البرامج والمشار دارة عشرات إو  عداد وتصميم إ  لت بمسؤولية تكف   حيث ، السنوات طوال هذه ف
صا مع المجموعة الدولية  خصو ، مع مؤسسات متخصصة ومنظمات محلية ودولية مختلفة )قليات ألقضايا وحقوق ا

في مشاريع    عمليو   ،USIP  مريكيألالسلم امع معهد  األقليات  ذها تحالف  ، والمشاريع التي نف  (MRGقليات  أللحقوق ا
 منظمة  وكذلك مع  ،مركز نينوى مهامي في  ضمن    قتصاديةإلالتنمية ا التطوير و مشاريع    وأ نسانية  إلتقديم المساعدات ا

CAPNI...   تقارير البحوث و الوكتابة  ،ميدانيةالدراسات عشرات الوالمشاركة في نخراط إلا لكانت سبب   هاهذه كل
ا و ، حلقات نقاشيةورش عمل و  والمشاركة في  من المتبقي  خراآل والجزء .هذا البحث  صدرا لمعلومات مكانت أيض 

 ،مشابهة هدافوأ  أعمال ذات ودولية محلية ومنظمات  مؤسسات  معنا شاركتها ودراسات  تقارير هي، البحث  ات بيان
 .ةالدراس لهذه الخام المادة وكانت 

 
 



6 
 

 :   ةــــــــــــــــــــــــمالمقد  
 : مجهول مصيربحث عن الو  التاريخ بمواجهة االجغرافي:  سهل نينوى 

داري  إول بشكل ، افق عليها رسمي  دارية مت  إد المصطلح السياسي لمنطقة جغرافية غير محددة بحدو سهل نينوى، 
وشرق  لى الشمال وشمال شرق إالواقعة  ،الثلث قضية ألكونها تشمل اعلى ا تفاق ضمني  إل رغم ان، تنظيمي معي   -

 ا بمركز قضاء الموصل داري  إلى ناحية بعشيقة التي ترتبط  إة  ضاف، إهي : تلكيف، الشيخان والحمدانيةو مدينة الموصل،  
شور آ لى جانب إشورية آلمبراطورية اإلالعريقة، وواحدة من أهم عواصم امحافظة نينوى، المدينة التاريخية  قلب 

 .(2و 1رقم ) تينطرينظر الخأ ،لنمرود( ودور شاروكين )خورسباد(ا(، وكالح )ا)الشرقاط حالي  
رقاء السياسيين في العراق  المناطق التي يطلق عليها الف  وسط  نها واقعة  إ،  البقعةكبر لهذه  ألالمشكلة او   سنوات،  منذ 

فاصلة بين حكومتي بغداد وأربيل. وبينما تتبع  حدودية مناطق  تقع في كونها، المتنازع عليها"" ، تسمية2003بعد 
والمركزية  فيها    المحليةدارتها من الحكومة  إفترض  ت  و   ،محافظة نينوى   حدود اليوم،  لى  إ  الشكل القانونيا وبداري  إغالبيتها  
التغييرات وعرضة للكثير من  بشكل كبير،  ا  د  ، معق  اا تمام  كان مختلف    2003رض ومنذ  ألالواقع على اإل  أن     ،في بغداد 

بسكانها حيث تنوعهم    ،، وهو ما جعل المنطقةمنيةألوا  رية والسياسيةكسالعالجغرافية،    – دارية  إلا  ود حد التحولت في الو 
  .ما زال مجهول   وتواجه مستقبل  ، جتماعية صعبةإقتصادية و إسياسية،  ايعيشون ظروف ،غوي الحضاري والثقافي والل

 : غلبياتألصراع ا بين منطقة أقليات :  سهل نينوى 
ثنية، دينية، مذهبية ولغوية متنوعة، إتسكنه منذ القدم، أقليات  ،  رنموذج لعراق مصغ    معروف بكونهال  سهلهذا ال

اليوم بتسمياتهم المتعددة من  المعروفين  شوريين آل، كا (صليةأل الشعوب اللعراق ) صليينأل السكان ا ن م م  ن ه  بينهم م  
زين  يزيديين المتمي  إلوكذلك ا .مختلف الكنائس المسيحية المشرقيةلى إوالمنتمين دينيا  ،(شوريينآلا ،السريان ،)الكلدان

  التي سكنت المنطقة خلل فترات تاريخية   قليات أللى بقية اإضافة  إ  .جموعات العرقية والدينيةا عن بقية الما وديني  ثني  إ
الواقعة ضمن  جيوب الزوايا و البعض  د فيكر لالعرب وا وجود  لى جانب إمثل الشبك والكاكائيين والتركمان،  ،متعاقبة
 . السهل منطقة

 ،2003/لكنها منذ ، بشكل خفين إمنطقة تنازع و  ية،ماض وعقود  سنوات  منذ  كانت  مارب   هذه، قليات األ منطقة
تقاسم  و  الحدود  وصراع على ،دارة والحكم الرشيد إلأساسه الفشل في التوافق وا ،علن وخطيرم  نزاع لى منطقة إتحولت 

  لون غالبية سكان نينوى الذين يمث   ،ةالسن   عرب تحديدا بين الو ، بين القوى الكبيرة والمتنفذة ل سيما  ،السلطة والثروات 
يعكس في  . صراع  1992/قليم كوردستان الناشئ منذ إفي  غلبيةاأل لون الذين يشك  د كر لوبين ا ،المحافظات الشماليةو 

بغالبيتها   قليمإلا مةحكو ، وبين شيعية وسنية – غلبية عربيةأ ذات  ه تنازع بين حكومة بغداد عتبار إ ب ،شملأل صورته ا
ن  إف  ، ومن جهة ثالثة  .قليميةإلبتدخلت ومصالح الدول ا  ن المنطقة متأثرة أيضاإف  ،ومن جهة ثانية  .من جهةردية  لكا

بمفاهيم التعايش   حتضان التعددية، وأخل  إلأرضية غير مناسبة    د  أوج  وعدم تطورها،    في المنطقة  وضاعألستقرار اإعدم  
 ان الثقة بين مكوناتها المختلفة. وفقد  ،المشترك
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لى أشكال من  إحيان ألافي الكثير من  تطورستقرار المستمر، إامة من اللأدخل المنطقة في دو  الصراع،  هذا
 ،نهاء الوجود إو  لى التهديد إ ،اا وفردي  جماعي   ،السكان ضت حياةعر   ،خطيرة أحداث  وقوعقتتال، و إلأعمال العنف وا

اء كانت في سو  ،والتطوير مشاريع التنمية  غابت عنها لذا  . لة بدرجة كبيرةهم  شة وم  بقاء المنطقة مهم  في إبت وتسب  
نسان  إل ق احقو  تمس   نتهاكات كبيرةوحصلت إ .جتماعيإلالتعليمي واأو قتصادي إلاو داري أإلالجانب السياسي أو ا

  ضدهم،  لمنهجي التمييز ا وممارسة، ووجودهم ، بما في ذلك سلمتهم البدنيةقليات ألساسية لهؤلء السكان من األا
قصائهم من المشاركة إم و لى تهميشهإضافة إللى الخطر، باإ جتماعيةواإل الثقافية وخصوصيتهم هويتهم وتعريض 

 .  السياسية الفعالة والحقيقية في الحياة العامة
للمنطقة منذ   ( داعشتنظيم دولة الخلفة اإلسلمية في العراق والشام )جتياح إكانت  المراحل أخطر لعل

،  2016عام ول ألواخر تشرين اأ ولحين تحريرها في  ،ألكثر من سنتين ونصف سيطرتهوبقائها تحت ، 2014آب/
انه أبشع الرتكب بحق  إ وقد   الجينوسايد. نسانية و إلحرب وضد اترقى لدرجة جرائم  ،جرائم السهل وسك 

وجعلهم   ستثناء،إأقلياتها دون و  مكوناتها واقع وحياة كل  في رأث   نينوى، سهل في المأساوي  الوضع  هذا نتاج  ن  إ
بحثنا    زننا نرك  إف،  بهذه الورقةفيه    نشاركالذي سخصوصية المؤتمر  مر بألولكن بقدر تعلق ا  .جميعا ضحية لنزاع أكبر

الواقع  هم ما نتج عن هذاأل ستعراض إفيما يلي و  .شوريين(آل )الكلدان السريان ا المسيحي -شوري آلا ن على المكو  
دة عن آفاق وحلول في مقابل أجوبة محددة ومقي   ،تثير الكثير من التساؤلت المفتوحةنتائج وتداعيات، تحديات، من 

في ر بل شك والمؤث   ،صيل في موطنه التاريخي بسهل نينوى ألهذا المكون ا مصيربالتالي لو  ،ومعالجات لحاضر
 مستقبل وجوده في كل العراق.

نكماش  إل نحسار واإل، هي ا المسيحي  -شوري السرياني آسمة الحضور الكلدو  أصبحت  ،على مدى قرون طويلة
  ل  أ مل ألفهل علينا العمل وا .كل ها منطقة الشرق  بل في ،ليس في أغلب مناطق العراق ،نتهاءإل ومن ثم ا ،شيئا فشيئا

 . (2و ) (1رقم )  يننظر الجدولأ   يواجه "سهل نينوى" ذات المصير وكيف ؟
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 ولألم اــــــــــــــــــــــــــــالقس
 

 داري إلالمنظور السياسي وا:  سهل نينوى  -1
 

 :متحركة رمال:   نينوى  سهل حدود:  1-1
هم  أل ا(، في الجانب اا، ربما متفق عليه سياسي  ا ول دستوري  داري  إ)غير المتشكل  سهل نينوى الحدود الرسمية ل

مع  ، لى ناحية بعشيقة(إضافة ، إ)تلكيف والشيخان والحمدانية الثلث منها، هي حدود محافظة نينوى بأقضيتها 
، ا السهلمتحركة وغير الثابتة لهذ ن مشكلة الحدود الإوعليه ف .العراقردستان قليم كإ محافظتي دهوك وأربيل في

ة بحكومة بغداد، مة المحلية في نينوى المرتبط قليم وبين الحكو إلختلل موازين القوى بين اإختلف و إب دوم ا رتبطت إ
رتباطها إو  ،و الخارجيةأ وما تلها، سواء الداخلية منها  1991سنة/حداث التي شهدتها المنطقة ألوبمدى تأثير ا

 هذا الشأن. في قليمي والدولي إلبالتدخل ا
رقم من الدولي ألمجلس ا بقرار ، قد تحددتأعلهحديدا مع األقضية الثلث تو قليم الناشئ، إلا حدود فأولى

ا  بالتعاون مع حليفتيها بريطانيمريكية، ألحالف بقيادة الوليات المتحدة ا ، ونفذته قوات الت1991/ في نيسان (1)(688)
ق ي بالمناطنشاء ما سم  إوقامت ب ،اي  ا جو  عندما فرضت على الطيران العراقي حظر  ، (مشروع القرار)صاحبة  وفرنسا

 /ا في الجنوب عند خط العرضزرق، ثم لحق  ألي أيضا بالخط اسم  ، كما 36/اآلمنة في الشمال عند خط العرض 
 داراتها من المنطقة الشمالية بالكامل. إدما قامت الحكومة العراقية بسحب عن رض أل. وقد ترسخت الحدود على ا32

  قتطاع إ  بضمنها  الجديد،  قليم اإل  مع  نينوى   محافظةحدود    خارطة  على  تحصل  التغييرات  بدأت   التحول،  هذا  مع
بينما في   .مر الواقعألقليم بحكم اإلت لسيطرة ام  وض   ،شيخانال لقضاء  التابعة  أتروش وناحية  بالكامل  عقرة قضاء

ا للمناوشات ، وتبع  2003– 1991يلة الفترة ما بين ربما بسيطة ط ،ظلت الحدود عرضة لتغييرات  ،خرى أمناطق 
ا أكبر في الحدود حصل عندما تحركت . لكن تغيير  قليمإلقوات او حكومة صدام  لتي كانت تقع بين قوات  والمواجهات ا

بعد بداية   ،قليم وسيطرت على بلدات وقرى أخرى تابعة لمنطقة سهل نينوى )بينها مركز قضاء الشيخان(إلقوات ا
دارة إكرد، خلل مناقشات كتابة قانون  لدفع  باا  . بذلك، كان هذا سبب  2003/ 20/3مريكية على العراق في  ألالضربة ا

قليم لن تعود لما قبل إلن حدود اأصرار على  لإل،  2004– 2003نتقالي(  إلنتقالية )الدستور اإل الدولة العراقية للمرحلة ا
كما   دائمالعراقي الا في الدستور  لحق  ( منه، و 58ا في هذا القانون وفق المادة )بيته فعلي  ث.  وذلك ما تم ت3/2003/ 20

لة أمتعلقة بمعالجة مسال( 58بينما أبقى المادة )  ،نتقاليإل مواد القانون ا ألغى كافة والذي ، منه (143جاء في المادة )
ضمن المادة  ،المتنازع عليها"ـ "ــالحدود بين بعض المحافظات )أهمها كركوك ونينوى(، ومعالجة المناطق المسماة ب

 . 2007/لزام تنفيذها مع نهاية عامإالدستور ب  نص  م تنفذ رغم  ( التي ل140الخلفية )
أما وفق الدستور الجديد  . هي نفسهانينوى لمحافظة دارية إلحدود اال كانت  ا،ورسمي   انظري   المرحلة، هذه لحد 

وفق المادة  اها لحق  حل  ليات آعلى  الدستور نص   فترض وجود مشاكل عالقةإو  ،رسمها بشكل مختلف تضم نفقد 
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قليم وسيطرته على  إلن تأثير األا، ويختلف أكثر بمرور الزمن، ا تمام  رض كان مختلف  أللكن الواقع على ا .(140)
  أقضية  كز الى مركز مدينة الموصل، ناهيك عن مر إتى متد ويمتد أبعد من ذلك، وتوغل ح، إالكثير من المناطق

ا  دارات. كل ذلك كان سبب  إلا في مختلف اا ونفوذ  ا وأمني  قتصادي  وإ  اي  سياس و   ا الحمدانية وتلكيف وسنجار وغيرها، عسكري  
ستقرار عدم اإلوتقود للمزيد من  ،؟ رادتهإن يفرض أن يستطيع : م   أكثر، تتنازع علىبل  ،رادتينإدارتين و إفي بروز 

هذه  وقود الضحية و  قليات كانواألورها، ودائما سكان المنطقة من ا وتط تهاوتنمي هاخدماتفي المنطقة، وعلى حساب 
 كثيرة.  أخرى اردة في مناحي، والساخنة في الب ،الحرب 

د والعباد، ليس البل أمور لكل الرشيد  والحكم دارةاإل في وفشلها المتنفذة، القوى  بين والصراع توافقالل   مسألة
برأي الكثير  و   ،دون وجود معالجات حقيقية وفعالة  تلتها،  ماو   2003/ستمرت منذ إوالتي    ،في كل العراقفي نينوى، بل  

قصائها على حساب أخرى، وعدم قبولها إالمهمة التي قادت لتهميش فئات و  سباب أللين، كانت واحدة من امن المحل  
كبر عندما سيطر هذا التنظيم  ألي أوجدت أرضية ملئمة لظهور داعش، فكانت الكارثة اللواقع المفروض، وبالتال

ا على عدة محافظات عراقية بضمنها كامل محافظة نينوى، وعاث في أرضها فساد    2014وآب/  في حزيرانرهابي  إلا
  ، قليات في سنجار وتلعفر وسهل نينوى ألا خاصةمكوناتها العرقية والدينية و رتكب بحق مختلف سكانها و إا، و وتدمير  

 أفظع الجرائم التي يندى لها جبين البشرية. 
 وكذلك ختفت،إ قد  كانت  المركزية للحكومة التابعة العراقية القوات  نفإ المناطق، هذه على داعش سيطرة مع

م  العا في كانت  مما أبعد  حتى وداخلها ردستانك قليمإ حدود  على   سابقة مناطق لىإ الكردية شمركةيالب قوات  نسحبت إ
رت قد تحركت وتغي   ،نينوى" مرة أخرى ن حدود "سهل إن التحولت الحدودية المستمرة، ف. وبالعودة للحديث ع2003

عادت وفرضت سيطرتها على   "،شمركةيالباإلقليم "بشكل كبير، لكنها لم تدم على هذه الحال لفترة طويلة، ألن قوات 
ردستان،  قليم كألن السيد مسعود البارزاني رئيسا  وقد كا .حينهفي   يهاستولى علإبعض المناطق التي كان "داعش" قد 

تفاق  إ: "إن الحدود الموروثة من قائل   2015/شباط/7فة "الحياة" اللندنية، نشر يوم لصحي اتهءلقاحدى إح في صر  
د ل  ،"ل أو بينهان الحدود الجديدة في المنطقة ت رسم بالدم داخل الدو إبيكو هي حدود مصطنعة، و  -سايكس  عدم   يؤك 

 نسحاب "داعش" منها. إالبيشمركة بعد قوات نسحاب من المناطق التي سيطرت عليها إلقليم لإلستعداد اإ
  تصل  لمسافة خندق حفر هوو  الحدود، هذه على ضخم مشروع بتنفيذ  قليماإل سلطات  قامت  الفترة هذه خلل

ا  ا، مرور  العراقية غرب  يمتد من منطقة سنجار عند الحدود السورية  ا،  أمتار تقريب    3  وعمق  بعرض   كيلومتر،  1400  لىإ
يرانية  إلشمال محافظة واسط عند الحدود العراقية افي مدينة خانقين  ليها، وينتهيإمناطق سهل نينوى المشار  افةبك

فبينما كانت   .افع الحقيقية وراء ذلكوفي موازاته بناء ساتر ترابي، تساؤلت حول الدو   ،الخندقهذا  ا. وقد أثار حفر  شرق  
رهابي  إل عية وعسكرية ضد هجمات التنظيم ادفا ل تؤكد أن حفره جاء ألسباب أمنية بحتة، ولدواع  السلطات في أربي

تدفع لحفر ود مقاصد سياسية جغرافية قليم، يؤكدون وجإلالمعارضين لسياسات ا اصةوخ ،"داعش"، كان مراقبون 
ومرة أخرى كمحاولة لفرض  ،ا""المناطق المتنازع عليه اصة فييهدف لرسم حدود جديدة وخ الخندق، وأن اإلقليم

  مر الواقع.أل سياسة ا
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  بين  اتفاق  إ هناك  نأ ا واضح   بدا المناطق،  أغلب وتحرير ،2016/أكتوبر في  الموصل ستعادة إ معارك بدء مع
  ، وقد تنسحب من بعضها  "،البيشمركةاإلقليم "اوزها قوات لن تتج  معينة خطوط حول قليم،اإل  وحكومة المركزية الحكومة

  لغاية و   ،2014  / يونيو/10دخول "داعش" إلى الموصل في  وتحتفظ بغيرها من التي سيطرت عليها في الفترة ما بين تاريخ  
 .2016/كتوبرفي أ  تاريخ عمليات التحرير

  جديدة   بتحولت   ايض  أ  أتيا   قد   الرئيسيين،  المعادلة  طرفي   بين   الجديدة   السياسية   تفاقاتواإل   العسكرية  التغييرات  نفإلذا  
عمليات التنقل   لى ما يستتبع ذلك من تعقيدات في إضافة إ قليم،واإل  نينوى  سهل مناطق بين الفاصلة الحدود شكل في 

 لسكان المنطقة مع بقية المناطق. ، جتماعي والنفسي إل التجاري واو  قتصاديإل او  والتواصل السياسي 
سهل نينوى، كانت بعد مرور سنة  حول والتحرك المستمر لحدود ، في مسألة التاألنخيرة لحد أل وا خرى األ  المحطة

ا و ،  الموصل  عمليات تحرير   ء من بد   واحدة ، 2017/يلولأ  /25ردستان في  قليم كإستقلل  إل ستفتاء  إجراء  إ  ن تم  أبعد    تحديد 
فرضت  القوات العراقية بعملية عسكرية  قيام    وكانت من نتائجه،  اودولي    ا إقليمي    اوواجه رفض  لذي رفضته الحكومة المركزية،  ا

  ضمنها تقع ضمن "المتنازع عليها"، ب ،ة مناطق أخرى في نينوى وغيرهاستعادإوتبع ذلك  .كركوكالسيطرة على مدينة  بها
 .2003/لى ما كانت عليه في إقليم إل عادة الحدود مع اإ غالبية مناطق سهل نينوى و 

المسيحية  للديموغرافية  مضاف آخر  تسبب بتقسيم ا، جتماعي  إ ا و نفسي   ، اسياسي  ، اداري  إ ،مهمةأخرى من ناحية  الخندق )
ا حتى داخل  ن يتجزأوا أيض  أمر أل ويصل ا ،وبين الدول نفسها ،بين عدة دول ،المتبقية، والتي تعاني التجزئة منذ قرون 

ر وحفر الخندق، قد أتى قامة الساتإن إف ،قتصادياإو  .لصغيرة الواحدةووصل الى البلدة االمدينة الواحدة، بل تجاوز ذلك 
ويتسبب  ، صحابها من المسيحيين وبقية األقلياتأل المملوكة  راضي الزراعيةأل ونمات من االد آلف قتطاع إعلى حساب 

 قتصادية كبيرة(. إفي خسائر 
 سئلة األ  أصعب من  اواحد   تثير  نينوى،  سهل في  والجغرافية دارية اإل  الحدود  على  المستمرة  والتغيرات  التحولت  هذه

   ماذا سيكون مصير هذه الحدود. ؟ ا ا وسياسي  قانوني   ، اا، جغرافي  داري  إطقة المن وتبعية مصير  عن ، مفتوحة زالت ما التي 
 ؟. المنطقةفي  آخر تغيير مع أي  مور ألليه ا إ ما الذي ستؤول  ،ستستقر؟هل من تغيير آخر قادم؟ وعالم

..  .!!!ا سوء   الوضع تزيدس  ،نالتكه   لى إ رتهانواإل  القادمة المجهولة الخطوة نتظاروإ" أعلم هللا"  عبارة نأ دمؤك  
ن سهل نينوى مصطلح حضاري  إ: "  السلم سمعان الخديدي عبدثاري  آل الباحث ا  وبحسب   نذكر،  نأ  ا جدا   المهم   من  أخيرا،و 

مبراطورية  إل ها، ويمثل المجال الحيوي لقلب ادجلة والفرات وشهرزور والسند والنيل وغير ، أسوة بسهول مثل اليس جديد  
صطلح سياسي ليحدد  وليس م ،ستيطان اإلنسان منذ العصور الحجرية القديمة إفهو مهد  ، ربعةأل شورية وعواصمها اآل ا

"  ثنوغرافي لسكانه وموقعه وتضاريسهإل ثني واإل ر بسبب التنوع انه عراق مصغ  إ  ، قضية كما يتصور البعضأ  ةجغرافيا بثلث
، "١٤ص١٩٩٩/شورآقوة " كتابه في  ساكس هاري  منهم ،قطاعات ثلثة إلى  البعض مهيقس  )  الخديدي ويضيف.. .(2)

  ، اه الغرب حتى سنجار ومركزه نينوى تجإ ول محصور بين الزاب األعلى بأل ا: وهي  ، اا رابع  فيما يضيف آخرون قطاع  
ما الرابع فيمتد  أ، كركوكا/رابخ أ وجبال حمرين وعاصمته سفل والثالث بين الزاب األ  ،ربيلأوالثاني بين الزابين وعاصمته 

  بونا وعماد ألبير  أمنهم    ،الة والباحثينشورية. وقد ذكره بعض الرح  آل لعاصمة اشور اآلى الضفة الغربية لدجلة وعاصمته  ع
 ... (بو الصوف أ عبدالسلم وبهنام 
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 :  المتاحة داريةإلا –ارات السياسية الخيو ، راداتإلا صراع:  نينوى  سهل:  1-2
رادات إدارت متنازعة، و إ  بسبب وجود   2003/، والمستمرة منذ موم افي سهل نينوى والعراق ع  ستقرارإحالة الل  ن  إ

وغياب دور القانون،   ،الحكومي ضعفالوفي ظل  أعله(، )كما أشرنا  ذات مصالح متضاربة ،وأجندات متصارعة
ا في أوضاع سيئةأبقت المنطقة عوامل وما تزال، كانت ... هذه ستمرار التمييز والعنف العرقي والطائفيإو  بل  ،جدا

بادة إلى حملة إ هاتعرض سكان إذ  ، 2014في/ إليها بعد دخول داعش  وارث إنسانية وإقتصادية وك آسيلى مإوقادت 
هذه كانت واحدة من    آلف األشخاص...  هجير قسري لمئات وت  ،فرديوعمليات قتل جماعي و   ،وتطهير عرقي وثقافي

وفعاليات   جتماعية وثقافيةإسياسية ومنظمات ومؤسسات دينية و   سباب الرئيسية التي دفعت جهات مختلفة من أحزاب ألا
 لما تعانيه كل المنطقة.   ،منيةأدارية و وإسياسية وخدمية  حلولب طالب ت  لنخبوية، 

 في محافظة ستحداث بإ للمطالبة تطورت  ثم المحلية، الذاتية دارةاإل أشكال من بشكل بدأت  قد  المطالبات كانت 
ا إ ت تضمنو  ،مكوناته لكل نينوى  سهل قامة إالمطالبة ب، 2014/بعد  مة حكم ذاتي، وكانت آخرهاقاإقليم و إنشاء أيض 

 .  الخاص بإقليم كردستان 1991لسنة  688قرار مجلس األمن   على غرار منطقة آمنة تحت الحماية الدولية
دة  رؤية  وجود   عدم  هي  المطالبات،  هذه  ختلفإ  سباب أ  أهم  نإ نات   يخدمقد    مشترك  لمطلب   موح   ،السهل  كافة مكو 
أو  واء من داخل أو من خارج المنطقة،س ،والمرجعيات الداعمة لهذه التوجهات جندة ألف اختلإ هواألساسي  هومرد  
 ..قليات سهل نينوى.أخرى من  أبين أقلية و   أو  ين(لمسيحي اقلية الواحدة )كما هو حال  ألالفعاليات غير المتفقة بين امن  

مثار جدل هي    ،رتباطهإمسألة شكل نظام الحكم وتبعيته و   نإواحد، ف  ومطلب   داري إ  خيار  على  تفاقاإل   حال  في  وحتى
  قليمإ أو محافظة ستحداث إ عن فالحديث .. ا.ن المكون الواحد أيض  ضم ف المكونات وبين تنوع الفاعلين بين مختل

 يكون  وأ ،ربيلأ أم بغداد   مع انسيكون  هل ؟أو المحافظة  قليماإل هذين  رتباطجهة إ عنتساؤل   مباشرة يلحقه مستقل،
 ...؟التطبيق   ك ممكنلذ  وهل ؟  مستقل  أحدهما 
 ضافةإ واضحة، ورؤية  طريق لخارطة  فتقادها وإ نظرية،و  ضبابية المطالب  هذه لبقاء المهمة، خرى األ  سباب واأل

  المسائل  تعقيدات  هي والدولية، قليميةاإل المصالح مختلفو  المحليين الفاعلين بين والتوجهات  جندات األ ختلفإ لىإ
ةليم، خ قإلليات تأسيس المحافظة واآو  والدستورية القانونية جغرافية ل  في ظل أوضاع سياسية معقدة، وفي بقعة اص 

تفاقات السياسية  إلمنية والعسكرية، واألباقية تحت رحمة موازين القوى ا  ما زالت و  ،دارية والجغرافيةإلا هاتثبت حدود 
 . (3) ومصالح القوى المتنفذة

تزداد تعقيدا لعدة عوامل  دارية  إلن خيارات مطالباته ا إشوري السرياني في المنطقة، فآلدو الك  المكون   يخص   فيما  أما
 : اآلتي  نها، ممضافة

 لكن  ا...وتاريخي   اداري  جغرافي ا وإ ،ادائم   كان كما نينوى  مع امرتبط   بقائهوإ بغداد، مع المقترح الحكم نظام رتباطإ -أ
عب والمترابطة  جزأ، بتجزئة الديموغرافية األخيرة المتبقية لهذا الشلتجزئة الم   اترسيخ  يعني ذلك : أل  لءتتسا راء  آ

وما لهذه التجزئة من تأثيرات سلبية عميقة في قطع التواصل بين الكثافة السكانية  ،؟ قليمإلبين سهل نينوى وا
 :خراآل  والسؤال.  شعبنا يتعقد فيها الترابط والتواصل ؟  زر متباعدة لمناطقج  وزيادة تأسيس    ،؟  المتبقية لهذا المكون 
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؟، المطلوب   الزمني  والمدى  ،؟ األخرى   مكونات وال  المسيحي  المكون   بين  المتضررة  الثقة  بناء  عادةإ   مكانيةما مدى إ
 ... ؟ حقوقهم على والتجاوز والظلم القتل عمليات   من صابهمأ ما سبب ب

ا جابه ي  لكنه  ردستان،ك قليمبإ ،المستحدث  داري اإل الهيكل رتباطإ -ب  هل يخدم المسيحيين فك  : ف بتساؤلت عدةأيض 
ني على مدى أكثر شوري السرياآن تجربة المكون الكلدو أوهل  ،؟ ينوى رتباطهم التاريخي والحضاري مع مدينة ن إ

  ...؟ هي تجربة مشجعة ،رض  والوجودألومدى ضمان حقوقهم في ام، قلي إلسنة في ا 25من 
  مدى ما  : عدة بأسئلة يجابه  خراآل هلكن   ،(قليمإ أو ذاتي حكم) المستقل الحكم نظام أشكال من بشكل المطالبة -ت 

 .ودولية داخلية رادات إ تتنازعها  منطقة فياألكثر،  داريةواإل السياسيةو  والدستورية القانونية  وتعقيداته ،؟ واقعيته
نسانية، إل ا، وله مبرراته اوملحا ا ضروري  ما زال هل نينوى، فرغم كونه س في آمنة لمنطقة الدولية الحماية خيار اأم   -ث 

ف  ، ل سيما بعد القوية والقانونية والسياسية المنطقة، في  الدينيةقليات األ"داعش" بالضد من  طبيعة جرائمتكش 
ن حدة  يبدو أاليوم ا. لكن ا وعسكري  حماية المواطنين أمني  قليمي في إلالمركزي وا أيهالفشل الحكومي بجز  مقابل

خرى، وربما ليس  ألقل بالنسبة للمنظمات والدول األت )في اقل  ا أيض   ها ومبررات ،المطالبات بهذا الخيار قد خفت 
 ،لهذه المرحلةا قل عسكري  ألفي ا ،ن داعشأل (، لماذا ؟سهلبناء الأصحاب المصلحة المباشرين من ألبالنسبة 

لتقاء  إ، وعدم مذكورة آنف ابسبب تعقيداته ال ،ا ليس سهل التحقيقكان مطلب   الخيارهذا ن أل نتهائه، و إعن علن أ  
رؤية وبرنامج عمل  خرى بسبب التشتت، وعدم وجود هدف و أهذا من ناحية، ومن ناحية  .مصالحها المختلفة
 المطالبين بهذا الخيار.   الحقيقيين للمعنيينليات المدافعة الناجعة آفتقادهم لوسائل و إداء و ألمشترك، وضعف ا

قبل  خر آلبعد داعش )بعضها ا شكلة من أبناء المنطقةالم القوات المحلية  من خلل الحماية الذاتية  يخص  وفيما
ة    ،مجتمعاتهمكرة  تفضيل المسيحيين لعس  عدم  ،من بينها  ،عدة  ا تساؤلت فهي تجارب تثير أيض    ذلك(، المعارضة وخاص 

  ت ي فقدان الثقة بحكوم نتيجةمت ذلك، و قد حت   ما بعد داعش ظروفالذا ما كانت إو  .التي تبديها المرجعيات الكنسية
قد أخذ طابع الصراع  كاديمي سعد سلوم "ألالحماية المطلوبة، فتشكيل هذه القوات كما يذكر اقليم بتوفير إلالمركز وا

اسية الكبرى  ا عن تصدعات داخلية وتوظيف سياسي من قبل التيارات السيكاشف   ،أقلية من جهةالسياسي داخل كل 
 كافةخرى، ويفتح الباب ل أمن جهة  مستقبل  من الصراعات الداخلية  قليات بمزيد ألد اوعلى نحو يهد   ،د لعرب والكر ل
 .(4) النفوذ حول المناطق المتنازع عليها"نواع النزاعات بين القوات المسلحة لمختلف المكونات من أجل بسط أ

، في سهل نينوى  المسيحية ل القوات المسلحةيتشك  وجهات النظر حول ختلفإل، خرى ألسباب المهمة األومن ا
  حزاب السياسية ألختلف توجهات اإهي مختلفة ب بل  ،مشتركة ذات أهداف ورؤيةهي عدم توحدها في جبهة واحدة 

حزاب أللعرب والكرد الداعمة للكبر ألجندات المرجعيات السياسية ا أختلف توجهات و إهم أل وا ،بتشكيلهاالتي قامت 
دارة قوات إحت سيطرة الحكومة المركزية و خرى ت أقليم، و إلتشكيلت تحت سيطرة البيشمركة واالمسيحية، فبعضها 

 الحشد الشعبي. 
البية الفعاليات  ظلت غ  ميليشيات عسكرية، ليست الصيغة المفضلة التيكبها تشكلت هذه القوات  الصيغة التي  إن   

تتبع قوات الجيش  و  حمايتهاتتولى مسؤولية ، وهي تشكيل قوات من أبناء المنطقة ها وتتفق عليهاإليالمسيحية تدعوا 
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المسيحي    كانت قد تشكلت ضمن تجربة وزير الماليةالحراسات التي    شملت لم    هن هذ إالنظامية، ومؤكد    منألوا  والشرطة
اقات الحكومية النظامية  ا خارج السيتشكلت أيض  نها  أل، و 2005منذ عام  "سركيس آغا جان"    قليمإلي حكومة افالسابق  
 بينما تتولى مهامها في مناطق سهل نينوى.  ،قليمإلوتتبع ل

المجتمع المسيحي  صفوف  ختلفات ثم خلفات بين  أحدثت إ  وتبعياتها،لت، أهدافها  ختلف طبيعة هذه التشكيإن  إ
د ع  لم ت    فرد، والتي  1300أكثر من    هاومثال الحراسات البالغ عدد ..  وبين بقية المكونات من جهة أخرى.وبينه    ،نفسه

  ،سياسيةالخلفيات الهو  لعدم عودتها وضح أللة وكرمليس مثال واضح، والسبب اقوش( وبرط هديدا )قر خلى بإليوم ل
)نقاط   في سيطرات ة يبينما تشترك مع القوات المسيح تحادية.إل خاضعة لسيطرة الحكومة ا ن المناطق اليومأعتبار إب

من الوارد  ،خيرتينألن القوتين ا إمع ذلك ف  .للحشد الشعبي الشيعي من الحشد الشبكي التابعة قوات ، مشتركة تفتيش(
قتصادية الموجودة إلجتماعية واإلالخلفيات الدينية، الثقافية وا  القضايا ذات  من  وعلى الكثير  ،ا خلفات مأن تقع بينه

ة أ  .أصل    بل من الحشد الشعبي الشيعي،  ، دعومةليست فقط م ،لى هذه القوات كونهاإن المسيحيين ينظرون وخاص 
 من خلل تدخلها في الشأن الداخلي العراقي وتوافقها مع الحكومة الدينية في بغداد. )إيران( قليمية إمن دولة و 

 سيحيين ممن ال  كبرألا  جابة العدد إعند  و   .(5)مريكي"ألنظمه "معهد السلم ا  ستبيانإفي    هذه النظرة ممكن ملحظتها
كثر فاعلية  ألالمجموعات المسلحة هي الطريقة االقوات و  نأ ذا ما كانوا يعتقدون إ:  عن سؤال في منطقة الحمدانية

 واختار ، إ%47هي  كبر  ألكانت النسبة اف  ...؟  للتقدم السياسي  يحتاجه مكونهم  اعم  وتحديدا    ،؟  لتحقيق أهداف سياسية
ود مجموعة مسلحة أو ولم يختر "وج ،"وجود قيادة مدنية قوية"منهم % 30ختار إقليمي"، بينما إ"وجود دعم دولي أو 

   ..%.15ل ما نسبته  إقوة عسكرية" 
 

 : منقوصالشكلي و ال: السياسيالمشاركة والتمثيل :  1-2
 

 في السلطات التشريعيةتمثيلها أهمية قليات، و أللمجتمعات ا "المشاركة السياسية الحقيقية والفعالة" مفهوم يشكل
، ل ومشاركتهم في عمليات صنع القرار  قليمية والوطنية،إلا، وعلى مختلف مستوياتها المحلية، التنفيذية والقضائيةو 

فيما يتعلق بمشاركتهم   اصةخو  ، حقوقهمأركان ضمان ا من ي  ا أساس ركن   ...سيما تلك التي تؤثر في شؤونهم الخاصة
نبغي المشاركة الفعالة ي"  قليات ألتقلة المعنية بقضايا ا وعن هذه المشاركة تقول الخبيرة المس.  مجالت الشؤون العامـة  في

تساهم   تخذت في سبيل ضمان المشاركة الفعالة لألقليات ألمجتمع. كما أن التـدابير الـتي اأن تمنح لألقليات دورا  في 
الظـروف لمـشاركة اعات. وبالتالي، فإن تهيئة الهدف المتمثل في الوقاية من النز في تخفيف التوترات، ومن ثم خدمة 

من جوانب  اأساسي   ابل جانب   ،ليس بمثابة شرط قانوني فحسب  ،األقليـات مشاركة فعالة ينبغي أن تنظر إليه الدول
 .(6) "الحكم الرشيد 

 تخاذ جملة تدابيرإ، ينبغي  ضمان المـشاركة الفعالـة لألقليات في عمليات ومؤسسات صنع السياسات والقرارات ول
بحيث ، شكلية ومنقوصة أو فعالة غير ن تكون أمن ن يعيقها أ مقابل تذليل ما يمكن  ،هذه المشاركةلتعزيز ليات آو 
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 كما وقد  .مدى شرعية الممثلين السياسيين لألقليةوينبغي النظر في    .على القرارات المتخذةتأثير جوهري    عليها يترتب  
بصفة   هاتمس   والقرارات المتعلقة بقضايابالسياسات حقوق إجرائية خاصة أو حق النقض فيما يتعلق ت منح األقليات 

 . وغير مباشرة مباشرة خاصة
شوري  آالكلدو   –نهم المجتمع المسيحيبضمسهل نينوى  في    صليةألوالشعوب ا  قليات ألمجتمعات ا   أين:    هو  السؤال

هي مشاركة  ،من خلل مقاعد الكوتافي البرلمان الوطني  ن مشاركتهم سواءإ ا هل حقا  .؟  ليات آلا من هذه  ،السرياني
 ... ؟ نها مجرد مشاركة رمزية وتجميليةأأم  ،؟  قضية والنواحيألأو في مجالس المحافظات وا ،؟ فعالة

ة المسيحيين  و تجارب مشاركة ممثل على كل ،ابعمت من أي    ،بسيطة بنظرة العليا  التشريعية لهيئة في اخاص 
، ليس فقط  ن وجدت(إقضائية )أو  تشريعيةية أو تنفيذ سواء كانت  دنى ألا (، وكذلك في بقية الهيئات )مجلس النواب 

، ن هذه المشاركة تفتقد للكثير من الضمانات أ   سيلحظ،  2003/منذ العراق    بل وعلى مستوى   ،سهل نينوى على صعيد  
لتكون مشاركة رمزية  وتحولها جههااتو الكثير من العقبات ف ، والتدابير التي تتطلبها كي تكون فعالة، وبعكسها ليات آلا

 ...ل  إليس 
قلية، على قرارات ألهذه ا ممثلو تأثير جوهري لمشاركة  من هل : ليهإ ذهبناثبات ما إل التساؤل عما يلي ويكفي

في تحسين   ،تلك القرارات  أو تساهم، في سهل نينوى، بحيث ساهمت  بالذات  خصوصا التي تهم شؤونهم ،وسياسات 
 ...؟  ظروفهم وتغيير أوضاعهم

  ول  قانوني جراءإ هناك ليس. ؟ وتوجهاتها مصالحها قلية،األ هذه أصوات  حقيقة  يمثلون   ،نتخابهمإ يتم  نمم   ،هل
من شؤونهم، وممكن أن تكون   ايمس ببساطة شأن  ي قرار  أل  حق النقض "الفيتو"  المنطقةفي  قلية  ألايمنح ممثلي    اري،د إ

 الدينية والثقافية.ثنية، إل ارض والوجود وخصوصياتهم األجوهرية ومصيرية تتعلق ب قضية
د  عله،أ  وما ذكرناه مجتمعهم  ن أ سيحيين يرون % من الم74ن أظهر ت   إذ  ،(7)دراسة معهد السلم السابقة يؤك 
كما   . ا في المنطقةجتماعي  إو أا سياسي   ون مهمش بأن هم سؤال عن مدى شعورهم  لى جابوا عأعندما  ،مستبعد ومهمش

مكونات من  قبل دارتها من إ ت ما تم ذا إقضاء قد تمثل مصالحهم دارة الإن إبون نهم ل يعتقد أ ب ،% منهم52جاب أ
 .. مكونهم.غير 

 : رض ألعلى ا صورة الواقع، أدناه مثلةألابعض وقد تعكس 
  ن فازوا بالمقاعد الخمسة المخصصة ، كم مم  2018/يارأخيرة التي جرت في ألنتخابات البرلمان العراقي اإفي  -أ

من بقية   سواء في سهل نينوى أو صوات تمثلهمأقد فازوا ب ،؟ المسيحية(حرى أل)ا شورية السريانيةآقلية الكلدو ألل
من ناخبين من خارج مجتمعاتهم،   هاتم ضخ  صوات التي ألعتبار، نسبة اإلآخذين بنظر ا .؟ مناطق العراق

وهذا ما حصل منذ سنوات في  .؟ غلبيات لألذة من بقية المجتمعات الممثلة بتوجيه وتأثير أحزاب سياسية متنف
 !!.! (ت جد و  ذا إ) وزارية كابينة ةالوزير المسيحي في أي  ختيار إساس يتم ألوعلى هذا ا .قليم كردستانإنتخابات إ

 ...؟ فهل هذا تمثيل حقيقي وفعال 



15 
 

تخصيص مشروع  نوقشف من عشرة أعضاء، المؤل   ، مجلس ناحية برطلةجلسات  إحدىفي و  ،2010/في -ب
سنة،   1400ن كنيسة جديدة لم تبنى فيها منذ ما يقارب أ إذ كنيسة في مركز المدينة،قطعة أرض لبناء 

ل   اهذو   !!.  مسيحيين  4مسلمين مقابل    6كانوا    عضاءأل ا  ن  أل  ،، لماذا ؟ ت بالضدذلك وصو  المجلس    رفضف
 إثنية   أقلية  ،تضمن   كيف:    هوالوجوبي  نما التساؤل  إقلية،  ألبية على حساب الغأللغاء حق اإيعني المطالبة ب 

ن  أستطيع عندما ل ت ،، أبسط حقوقهاصليين ألالتاريخية وهي من سكانها ا منطقتها في تتجذر ولغوية دينيةو 
ليات  اآلفهي ل تمتلك الحق ول  ،ن و خر آليقرر عنها ا حينو  ،ساسية ؟ألحتياجاتها اإر شؤونها الخاصة و تقر  

ر  كيف    .؟  وديموغرافيتهاخصوصيتها    هويتها،  على  الحفاظ  يمكنها  كيف  .؟  المناسبة لنقض ذلك  تها مشارك تتقر 
 فعالةالمشاركة تكون ال كيفو  .؟ بشؤونها الخاصة ،قلألفي ا ،تعلقالتي تفي صناعة القرارات والسياسيات 

 ... ؟
أكبر وأهم البلدات و ز قضاء الحمدانية، مركقوش( وهي  هديدا )قر خوفي مدينة ب ، برطلة عن بعيدا ليس -ت

االمسيحية في   صليين  ألسكانها ا  وهمسريان،  % مسيحيين  97نسبة سكانها أكثر من  حيث  ،  السهل والعراق مع 
، حيث تأسست 2003/منذ  ثنيات وأديان العراق.إوقبل كل  ينلف السنآلى إوتاريخهم فيها موغل  ،اأيض  

تشكيلة المجلس البلدي في  ، ففي قضية والنواحيألافي  و كما تسمى )المجالس البلدية(أالمجالس المحلية 
ثل كل  ن المجلس المنتخب يمأل  ،؟  ا ما يفوق عدد غير المسيحيين عدد المسيحيين، لماذادائم    ،مركز المدينة 

ن إبالتالي فو (، والكلك الملغاة برطلة والنمرودالتابعة للنواحي الثلث ) اه وقر  هبلداتمركزه، و سكان القضاء ب
في مركز  القضاء )بينما هم  القضاء مجتمعين يفوق بكثير عددهم عدد غير المسيحيين على مستوى كل

ن  إ قوش حتى و  هضاء عن سكان قر ر كل سكان القن يقر  أن الوارد مف نتيجةلبية المطلقة في المركز(، بالغألا
ديدا القرار خقدور أهل بمولن يكون ب! ، مثل  !!للكهنة ةجديد او دار  أاضلة بين بناء كنيسة مر بالمفألتعلق ا

قلية ألغلبية واألصوات في حساب األعلى من بقية اأرتفع بتلن    أصواتهم  نأل  ،نفسهم من خلل ممثليهمأعن  
 (. بمدينتهم بقياس العشرات من القرى المحيطةوأقلية  ،غلبية في المركزأ )هم 

 سوق إلنشاء  قوش(قطعة أرض في بخديدا )قره تخصيص مناقشة  ،2011/ عام في: أمثلة أخرى كنماذج  -ث
ألن أهدافها بدت  .؟ قت كل المعارضة من مجلس محافظة نينوى، لماذاكانت مسألة لعليها،  خضراوات

  نفس وفي ... !!!  إحتلل جزء من مدينة الموصل( )رب ما ظن  أن ها إنفصالية أو المذكورغامضة للمجلس 
قوش(  هديدا )قر خدار للراهبات في مركز ب بناء على الموافقة تحصل لم الحمدانية، قضاء مجلس في، العام

لتركيبة فعل  مجلس غير الممثل هذا الألن  ،%، لماذا ؟97 ونسبتهم فيها حالي ا أكثر من باألصلالمسيحية 
 !...!! في ذات المنطقةمقابل ذلك، يشترط الموافقة أيضا  على بناء جامع أو حسينية  ه،السكان في مركز 

 . ؟!!!.. ؟؟ اإلجراءات والممارسات والمواقفهذه  قودت ذاما لىإ
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 :  "دنم  مجالس " إستحداث
التي    قضيةألدن" في مراكز النواحي وام    سنشاء "مجالإستحداث وإوم على أساس تشريع قانون يسمح بتق  فكرة  هي

لس، االمج  هالممثلين في هذ نتخاب  إ، بصيغة تضمن  نةثنية، دينية ولغوية معي  إ  تاريخية  قليات أبشكل خاص  تتمركز فيها  
والسياسات المتعلقة بالقضايا    ت حق صناعة القراراوبالتالي منحهم  ،  قليةألوعن نفس ا   أو البلدة  من سكان نفس المركز

القرار عنهم. بينما تكون من صلحيات المجالس في    سكان كل المنطقةتدخ ل  ، دون  هم الخاصةمباشرة شؤون  التي تمس  
ن العامة القرارات المتعلقة بالشؤو تخاذ إ ،المنتخبة من جميع سكان الناحية أو القضاء )مثال المجالس الحالية(البلدية 

لطرق قامة مشاريع اإبناء المستشفيات، و  المواطنين بشكل عام، مثال الخدمات العامة من جميع قضايا  التي تمس  
... بينما تكون ، وغيرهااء والماء التي تغذي كل المنطقةبو مشاريع الكهر أالقضاء،  أنحاءالعامة الرابطة بين كل 

وحق تضمنه الكثير من  ،لية مقبولةآ"مجالس المدن". وهي  من صلحية ،المشاريع على مستوى البلدات المعنية
نية  قلية المعألا ،من خللها ،صلية، بحيث تستطيعألقليات والشعوب األاهدات الدولية المتعلقة بحقوق االمواثيق والمع

 التي تشكل هوية وغنى لكل المنطقة.    ،خصوصيتها وهويتها الثقافية المتميزةها التاريخية التقليدية، و الحفاظ على أراضي
القانونية  – اسية، الدستورية ليات السي آلما ا .؟ قليات(أل م )ا هأنفسمن المعنيين  قبول   تلقى الفكرة هل:  السؤال

 والمشاركة  التمثيل حول ،عام بشكل ستنتاجواإل ...؟ جل تنفيذهاأللعمل عليها من  ،فضلألعلمية اإلدارية واإلوا
ستشارية، إمجالس وهيئات تمثيلية، تشاورية و نتخابات ووجود  إلمثل قوانين ا  ،ليات الضامنةآليجاد اإا بمتعلق  يبقى  الفعالة،

والجزائية المطلوبة في حال عدم المتابعة والتطبيق،  جرائية إلقوم بتذليل العقبات، والوسائل اجراءات التي تإلاكذلك و 
 ..قلية نفسها.ألتعلق بالشؤون الخاصة لكمنح حق النقض "الفيتو" للقرار الذي ي

 
 : والعيش المشترك الثقة بناء عادة: إ 1-4

  العيش المصالحة و ، تتعلق بسهل نينوى ول مصير الوجود المسيحي في خرى، حألواحدة من القضايا المهمة ا
ةخ ،مفهوم التعايش قد تضرر بدرجة كبيرة نأعتبار إب ،مختلف المكونات  بين المشترك بعد سيطرة داعش على  اص 

وليس مع زوال  ،بسهولة محوهاتوقع ل ي  وتداعيات  اكان لهذه الهجمة آثار  فترة تزيد على السنتين ونصف، و ل سهلال
بناء مستقبل  ظر تتن  ،رافيا والتاريخ والمصالحلجغفي اء الثقة بين المجتمعات المشاركة عادة بناإ ن إو  .اداعش عسكري  

عادة إ و وسلم مجتمعي جتماعي إتماسك  ترسيخل ،متوسطة وبعيدة المدىو  قريبةومشاريع ، تحتاج لبرامج جديد  مشترك
 متبادلة.الثقة الجسور تأسيس 
 

 :  نهامة وبمقاربات مختلفة، ن تكون شاملأ مشاريع مقترحة يفترض 
دارة وصناعة القرارات دون إلاضع معالجات لمشاركة جميع المكونات في مفاصل الحكم و و :    داريةإلا  –السياسية   -أ

 خرى. أتهميش مكون على حساب مكونات    وأقصاء أو إ تمييز
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 الخدمات  توفيربشكل ل تمييزي، و  والبلدات وتطوير كافة القرى  إعمار عادةوإ  التحتية، البنية  بناء:  قتصاديةاإل-ب 
 . ي للجميعمتساو و  عادل بشكل العمل فرص و  العامة

وتدابير فعالة لتنفيذ  رادعة جراءات إوضع األهم التمييز ومنع خطاب الكراهية، و حظر  قوانين تشريع:  القانونية -ج
 والمحاسبة.ن تتضمن آليات للمراقبة والمساءلة أ، و هذه القوانين وتطبيقها

جراءات إمن خلل مختلف  ،نتهاكات إلات نتيجة التجاوزات واالمجتمع هذه ورثته ما معالجة:  نتقاليةاإل العدالة -ح
شكال المتنو عة من إصلح  أل الجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر و لقضائية وغير القضائية، و نتقالية اإلالعدالة ا

 المؤسسات ذات العلقة.
نها قوانين  م ل بطرق مختلفةتحص  التيالمسيحية،  المناطق في اخصوص   الديموغرافي، التغيير عمليات  منع -خ

من والعسكريين من خارج المنطقة،  ألرارات أصدرتها الحكومات السابقة منحت أراضي لمستفيدين من رجال اوق
من عمليات ترهيب   أو ،قليميةإخرى أجندات مدعومة من قوى داخلية و أموال بألستخدام وضخ اإو من خلل أ

 خرى صلبة. أستخدام أدوات قوة ناعمة و إوترغيب و 
من   ،على الصعيد المجتمعي ضمن مشاريعتضمينها والعمل عليها ترى النور دون ل يمكن أن هذه المعالجات 

منابر المؤسسات و  علم والتواصلإل وسائل ا  إستخدامواصل لبناء سلم مستدام، و ليات الحوار والتآخلل برامج تعتمد 
و من خلل أقوانين وتشريعات ملزمة  صيغةب ،لى الصعيد الحكوميخرى عأو جتماعية، الثقافية والدينية وغيرها. إلا

ا ال فع  دور لها  التيالمناهج الدراسية  .. .خر المختلفآلواحترام الديموقراطية إنسان و إل شاعة مفاهيم حقوق اإفي جدا
ن ترى أكيف لها  ،اريعهكذا مش إليجاد  رادة الحقيقيةإللرغبة وال وفاقدة حكومات عاجزة: في ظل  السؤال الصعب 

وبالتنسيق والعمل مع منظمات  ، تجاهإلبرامج عمل في هذا ا ،واذا كان لبعض المنظمات الدولية المهتمة. ..النور؟
  !!...؟  االمرجوة في مديات ل تطول كثير   نتائج الحقيق ليات المطلوبة لتعزيز دورها وتآلا ما ،محلية

 
 :المجهول في مواجهة صراع غير متوازن  والبقاء أم الهجرة ؟ العودةبين :  2-6

  
، فحسب   ، ليس فقط من سهل نينوى والعراق(السريان  شوريينآلاو ، وبينهم )الكلد عموما  ن هجرة المسيحيينأ  مؤكد ال

صلية،  أل ا  يحي بشكل عام في مواطنه، والمهددة للوجود المسالبارزة الظواهرهي واحدة من  ،  وسطألالشرق ا  بل من كل  
دتها أحيانا،  ح كانت تخف وأكثر. قرن من الزمانمنذ ل هي مستمرة ، بخيرةأللسنوات اوهي ليست بجديدة أو وليدة ا

، القومي والديني ضطهاد إلوا الظلمكللهجرة الدافعة والعوامل الطاردة الظروف  قست حيثما  كثيرة اأحيان   زادت  هالكن
ربما كانت الهجرة  ..  وطان لعقود طويلة.ألميزة هذه ا  اغالب    ، وهيوالحروب المستمرةقتصادي  إلضطراب السياسي واواإل

لم تكن  إنها  ،اسبابها، جغرافي  أحد أهم ربما أو ، 2003/ قل لحد عامألهي ا ،ا ببقية مناطق العراقمن سهل نينوى قياس  
يرانية العراقية  إل خلل الحرب ا  اصةحيث كانت لسنوات طويلة خ  وتركيا،  يرانار كإجو ال  دولمن    مع أي     يةحدود منطقة  
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العلقات  نأكما و  ،ممنوعة الهجرة الرسمية كانت ألن   م الظروف الصعبة،هن ا للكثيرين الفارين من جمنفذ   ،وما بعدها
ن هذه العلقات مع  أل   كانت قليلة،  التواصل لسكان سهل نينوى مع بقية المسيحيين في المناطق الشماليةجتماعية و إلا

عسكريين  ورا في مساعدتهم للهروب وخصوصا لللعبت د ا م بقية مجتمعات المسيحيين في كركوك وبغداد وغيره
 ، سترالياأوربية وأميركا و ألول امتداداتهم في الد إنينوى و ن المهاجرين من سكان سهل إ. لهذا فوالمهددين في حياتهم

 لقلة الهجرة.آخر ا كانت أقل بكثير من مسيحيي بقية المحافظات، وكان هذا سبب  
  ،أمام الكلن الحدود الجغرافية والسياسية أصبحت مفتوحة خاصة أ  ،2003/ا بعد ختلف كثير  إلكن هذا الواقع، 

ق الهجرة رغم صعوباته  وألن ح   ،ا المختلف كثير    خرفي نقل صورة العالم اآل  أكبر  ادور    انلعبي   اأخذ   ،علم والتكنولوجياإلوا
ا  أصبح  ،ورابع عبر بلد ثالث  غلب المهاجرينأ ومرور  ، قتصادية والنفسيةإلاو الفنية  . وبسبب الظروف ارسمي  متاح 

ن ناحية، قد سهل نينوى مضة التي بدأت تواجهها المنطقة، ففاق الغامآلوا  ،ستعرضناها أعله(إ)كما  الصعبة والمعقدة  
لى إتحول  ، قد ومن ناحية ثانية . زدادت أعداد المهاجرين منه بشكل ملحوظإو  ،لى بقية المناطق في العراقإنضم إ

ا ل البصرة وبغداد ومن داخل الموصل، وتحديد  مث للمهجرين والفارين من بقية المحافظات  اآمن   املذ  منطقة مستقبلة و 
 العراق.  حتقان الطائفي في كل  إلوا حدة الصراع ت شتد إ حين 2007– 2006بعد 

رهابي في  إل جتياحه من قبل تنظيم "داعش" اإفراغه بالكامل، بسبب إو  لسهلالتهجير القسري لكل سكان ا أما
اريخ وحاضر ومستقبل كل ل نقطة تحول كبيرة وعلمة فارقة في تشك  فظع الجرائم، ألرتكابه إو  ،2014وآب/ حزيران
في المنفى ألكثر   همئ، وبقا موالحجر من جذوره تسببت بقلع البشر اث الدراماتيكية والكارثية، حد أل ألن هذه ا ،المنطقة

 : ة لى أقسام ثلثإنقسموا بشكل عام فإ  أمام خيارات صعبة،، وضعتهم ما يملكون كل من سنتين ونصف وخسارة 
 ...ن يعملون على ذلكو والمتبق قرارها  نفذت   وأغلبيتها الهجرة، وقررت  أمرها حسمت  ،أولى فئة -أ

و  أ بعمل  أفرادها رتباط إلأو  ،ما سيأتي به الغد ل انتظار  في ام  إ التهجير، مكان  في نتظار،اإل قررت  ،ثانية فئة -ب 
فون  ن يصن  عداد مم  ألوربما ضمن هذه الفئة بعض ا.  لى منطقة يجهل مصيرهاإمصلحة ما يفضلونها على العودة  

علما ان في مناطق التهجير  ..لى بلد ثالث.إالهجرة بغاية  لجئين ل مهجرين، كونهم يستقرون اليوم في بلد ثان  
ربما و ،  تي خضعت لسيطرة داعشكل البلدات ال  في ة  المئات من العائلت التي لم تعد الى مناطق سكناها الصلي

(  500وبقدر معرفتنا فان هناك أكثر من )قررت الستقرار او ما زالت تنتظر، فعلى سبيل المثال ل الحصر، 
عائلة فقط من رعية الكنيسة السريانية الرثوذكسية في الموصل ما زالت تعيش في دهوك، وهكذا الحال بالنسبة  

   في عنكاوا وغيرها. لمئات العائلت 
)لكن ل أحد   والبقاء فيه  السهل  لىإ  لعودةعلى ا  امصرا   زال  وما  غالبيتها عادت بإصرار، وبعضها أصر    ثالثة،  فئة -ت 

 ..؟(.  يعرف كم سيطول بقائهم
كمحاولة   بالعمل والدراسة والملكية  الخاصة  ممتعلقاته  تصفية بعض   ون يحاولمن  مالثانية والثالثة، ربما  الفئتين  وبين  

ن هذا هو واقع إ وللحقيقة ف  .ون ا أو بعده وحيثما يجهز للهجرة غد    منفسه أ   ون اليوم بالهجرة كل شئ، لذا يهيئ  روايخس  لئل  
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قليات أل، وهو كذلك بالنسبة لبقية اداعش  نكبةب  مباشرة  غير المتأثرةحتى في بقية مناطق العراق    ،المسيحيينجميع    حال
 . (8)خصوصا غير المسلمةأيضا 

أحلها شديد المرارة  ختيار بين خيارات إلا قسوةو  نقسام الناسإة أظهرت بوضوح، مدى عد ميدانية دراسات 
العودة   . وفيامتاح    اخير  أو   امحتوم    اخيار  لهم  أصبحت    لكنها  ،الحل  ليست بالنسبة للكثيرين  الهجرة  كون    رغمف  ،والصعوبة

ي  تمن    حتىقتصادية، و إلاو   والعوامل النفسيةل فكرة الغربة،  وصعوبة تقب  رض  ألتباط با إلر الكن    ،لتحسن الظروفآفاق  ل  
نبت مل الضعيف ألاو  النفس بين  قت في المنطقة الوسطى ل  وع   . والبقاء ون للعودةتجعل البعض يصر  الظروف،  حس 

 ...!!!تجاه تمضي إزالت مترددة في أي فئة ما  ،الخيارين الصعبين
 ي  أ! ف لصالح البقاء الجاذبة القليلةتصارع تدفع للهجرة، عوامل طاردة كثيرة  ،أو الهجرة ءبين فكرة العودة والبقا

منية  أل صعدة السياسية، ا ألمختلف اعلى  يمر ل تتحسن فيه ظروف السكانيوم  ، وكللى األولىإعامل يضاف 
ضعاف هذا إلنفق المظلم، ستكون عوامل مضافة في نهاية هذا الودون أي ضوء يلوح  جتماعية،إل قتصادية واإلوا

 نهائه في سنوات غير طويلة.إالوجود والتهديد ب
من  فقطشهر  بعد مرورأي  ،2014عام /حث والتطوير خلل شهر أيلولفي دراسة أجراها مركز نينوى للب

يزيديين( في عدة مناطق من دهوك وأربيل، أجاب إلمهجر من )المسيحيين وا  4000من    التهجير القسري، شملت أكثر 
%  42ل لى مناطقهم في حال تحريرها من داعش وبوجود حماية دولية، بينما فض  إلعودة في ابرغبتهم % 56 حوالي

ستبيان منها للفترة  إلذت مرحلة انف  ، (10)قليات العراقيةألتحالف الدراسة بينما في .. .(9)حوالأللى الخارج بكل اإالهجرة 
% من المشاركين  48بلغت قرروا الهجرة  نهمأممن أجابوا ب ن نسبة المسيحيينإ، ف2016/ ب آ/15 –حزيران /15من 
 ...%20بلغت نسبة المترددين  فيما جابوا بأنهم لن يهاجروا، أ  %32مقابل  ،ستبيانإلفي ا

ين للنوايا السكانية  سح  بإجراء م  قامت  ، قد  ”Aid to the Church in need (ACN)“كانت  وفي الوقت نفسه،  
والثاني في  ،2016/في تشرين الثاني األول:  ت إلى أربيل من المناطق المتضررةلألسر المسيحية التي فر  

كانت الحالة حيث    ،األصلية  مناطقهم من المستطل عين العودة إلى  %  28.3أراد    األول،  ستطلعاإل. وفي  2017/شباط
٪ منهم  41، أشار الثانيستطلع اإليات القتالية جارية. وفي متابعة العملالمحررة ل تزال هشة و  ة األمنية في المنطق

  ، ادة أخرى في النوايازيالدراسة    توقعت ٪ قالوا إنهم يدرسون ذلك. و 46و  ،األصلية  مناطقهمإلى أنهم يريدون العودة إلى  
(11) "شباطود إعادة البناء في أوائل  التقدم الحاصل في تل أسقف،حيث بدأت جه  ،حالما تشاهد األسر النازحة في أربيل

.  
ن  إلى أ حصائيات إلتشير اوبدء العودة التدريجية،  ،سهل نينوى رب السنتين على تحرير بعد مرور ما يقاواليوم 

اطق وحتى في أفضل المن .)لم تتغير النسبة بين فترتي كتابة الدراسة(% 45 حوالي هينسبة الذين عادوا، جمالي إ
نكبة  مجموع العائلت التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل  من  %  48  ألـــ  تتجاوز  لمالتي سجلت نسبة عودة جيدة ف

  29 ل  إليوم لم تعد إلى احيث  ،كما في باطنايا أو تلكيف  ،اليها صفر  إدا المناطق التي ما زالت العودة داعش. فيما ع
 داعش. نكبة عائلة قبل   800ألـــــ عائلة من مجموع كان يقارب 
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من  عائلة( 83لى باطنايا )إو  ،( عائلة57أكثر من )لى تلكيف إ فقد عادت ،رقام قليالً األيرت هذه اليوم قد تغ  
دار متضررة  1005من بين  ادارً  366عادة تأهيل إتم فيها و  داعش،نكبة كانت موجودة قبل  عائلة 950 بين

ساسية في مجال الصحة والتربية  أل شغيل عدد من الخدمات والمرافق اعادة تأهيل وتإلى إضافة إ ة،نواعها الثالثأب
 ...والماء والكهرباء والخدمات البلدية وغيرها

بأس   ن نسبة لإف، ورغم كل الظروفضطراد نسبة المهاجرين بمرور الزمن. لكن إلى إ، تشير األرقام بوضوح
يكونون   هملعل    ،له لهؤلءفع  ا يمكنالسؤال عم  يتحت م  لذا    ..والصراع من أجل البقاء  ة على العودةبها كانت وما زالت مصر  

قدم مجموعة  ألحضاري نساني والإل اتواصل الوتحافظ على ، صليينألوسكانها االمنطقة لى إ الحياةتعيد البذرة التي 
سئلة المهمة ألربما يكون من ا ...ا مجهول  ، بينما تواجه مصير  سنةلف آلسبعة تاريخها يمتد  سهلبشرية تعيش في ال

  أيضا في نفس الوقت. الصعبةو  ،اجدا 
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 م الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــالقس
 

   والتنموي  قتصادياإل  المنظور:  نينوى  سهل -2
 
 : وعودة المهجرين عماراإل  عادةإ:  2-1

تضمنت قد ، وقمنا بتنفيذها، كانت AIM قليات العراقيةألاها تحالف ا ، والتي تبن  ليها أعلهإر المشافي الدراسة 
ت لا وكالمحلية، الوطنية والدولية و  نظمات للم ممكنالور د  عن الرة، الجلسات البؤرية المصغ  للنقاش من خلل  سؤال  

 ؟...  المنتظر بالمقارنة مع الدور الحكومي ر،ن تقوم به بعد التحريأ ،و حتى المجتمع الدوليأالمتحدة،  ممألا
 اأن تلعب هذه المنظمات دور   نتظارهمإبستثناء، إ( دون 23) لـأابات المشاركين في جميع الجلسات جإأجمعت 

وهذا  دي الثقة بالحكومة بأن تقوم بذلك.فاق ينما همب وتقديم الخدمات، عادة البناءإ ستقرار و إل تحقيق امكانية إفي ا مهم  
قد  ،والمحلية  الدولية وبالشراكة والتنسيق مع الوطنية  المنظمات لى اليوم، فإهذه المناطق و  منذ تحريربالفعل ما حدث 
ساسية  ألرغم كون المسؤولية ا،  االتمويل المتوفر لها، بينما ما زال الدور الحكومي غائب    بحسب ا  ا جيد  لعبت وتلعب دور  

تي ل يمكن للحكومة حتياجات ال اإللمنظمات في سد الفجوات وتلبية ن تساهم بقية المؤسسات واأو  ،الدولةعلى عاتق 
 ..زمات والكوارث.ألا في حال اها، خصوص  ن تقوم بأ

!  القسري  والتهجير تعرضهم لعمليات القتلفي  سب بهاوت  ! كومة بالكامل في حماية مواطنيهافشل الحيكفي  لم
مناطقهم  ى لإن طواعية و ثم يعود المواطن ! كثر من سنتين ونصفأل يرعن مساعدتهم وهم في التهج  زت عج بل

تهم  ومختلف ممتلكا  بيوتهم عادة تأهيل إ وعليهم أيضا أن يتحملوا  ! ة مساعدة من الحكومةي  أ وان يتلق  أصلية دون ألا
م وهو الحال حتى بالنسبة للقطاع العا !!! شيءوما زالت الحكومة ل تساهم بأي  .ومصالحهم الخاصة التي فقدوها
مم المتحدة، ألت ا وكالويل المنظمات الدولية و ليوم، يأتي من خلل تمإلى انجازه إ والخدمات العامة، فحتى ما يتم 

  مريكية للتنمية الدولية ألخبار عن محاولة دخول الوكالة األوتتوارد ا . UNDPنمائي إلمم المتحدة األبرنامج ا  اصةخ
 نينوى. سهل قليات في أللبقوة لتنفيذ مشاريع 
عبر التنسيق مع دوائر   بماليين الدوالرات  وتقوم بتنفيذ مشاريع ،بقوة مريكيةألا الوكالةدخلت  اليوم، فعالً 

   خرى وطنية.أة و ومع منظمات وشركات أمريكي ،مم المتحدةألخرى مع وكاالت اأو  ،حكومية
كافة  ، وشمل  داعش، كان هائل  تنظيم  حتلها  إالتي  المناطق    كل  صاب  أالذي  المادي   ن حجم الدمارإالمعروف،  

لى إضافة إالحضارية والدينية المختلفة، و  ثارية التاريخيةآلوربما أكثرها قيمة المواقع ا والخدمات العامة، ات القطاع
المناطق   هذا، وهي  ففي النموذج موضوع البحث .  محتوياتهاكافة    الدور والممتلكات الخاصة وسرقةضرار ب ألالتدمير وا

حتياجات التي قامت بها مختلف  إل ضرار واأل، تقدر دراسات تقييم ا فقط )دون الموصل( هل نينوى المسيحية في س
 : (12)تيآل كا  ،الكنائس المحليةبالتنسيق مع  المنظمات المحلية والدولية العاملة في هذا المجال
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  ، (15011ير العدد الى  )تغ    وسرقت محتوياتها  صابها الضررأسكنية )دور خاصة بالمواطنين(    وحدة  13555 -أ
ن  فت  ضرارهذه األن  أا علم    :  تويات سبشكل عام ضمن ثلث م ص 

A  :    دارًا... (1040لى )إالعدد ر تغي    - (1234)عددها   رة بالكاملبيوت مدم 
B  :   دارًا... (3292لى )العدد إر تغي    - (3155 )عددهاو أجزاء منها أبيوت محروقة بالكامل 

 C :   دارًا... (10679لى )العدد إ تغي ر  - (9166بيوت متضررة جزئيا )عددها 
ومدن   بلدات قرى و كل  ا في  متضررة جزئي  مدمرة أو محروقة أو    ،كنسيةوقاف  أو   ودير ومركز ديني  يسةكن   363 -ب 

 .. .سهل نينوى 
 ...دارس والدوائر الخدمية المختلفةوالمالمراكز الصحية ك حكومية ممتلكات عامة من بنايات  140 -ت 
 ...( مليون دولر250لى )إا بمبلغ يصل تقريب   ،عادة تأهيل البيوت فقطإ  تكاليف رت د  ق   -ث 

ا،  دار   5549:  صنافها الثلث كانأب ،2018/يلولأ/3عيد تأهيله من البيوت المتضررة لغاية أ ا مجموع ما أم  
بينما    ،% من المجموع الكلي(53  ا بنسبةدارً   7948لى  إر  )تغي    % فقط41  كافة  الدور المتضررة  ونسبتها من مجموع

داعش،  تنظيم  عائلة كانت تعيش في مناطق سهل نينوى التي سيطر عليها    19752عائلة من مجموع    8931عادت  
ن  أل، و عائلة عائدة  9030لى  إعدد  الر  )تغي    %45  حواليكانت  ن نسبة العائلت العائدة لغاية هذا التاريخ  إ وبالتالي ف
  20152لى  إتغييره    قد تم    ،موجودة في منطقة السهل في التحديث الجديدي للعائالت المسيحية التي كانت  الرقم الكل  

العائالت ن مجموع الزيادة في عدد  أمع مالحظة  ..  .(%45  حوالي  ومقدارها  هيت كما  يبقن نسبة العائدين  إفعائلة،  
عائلة )فارق العائالت بين  (99)  هو، 2020/نيسان/6وآخر تحديث في  ،2018/يلولأ/3العائدة للفترة ما بين 

لى إ 40500ر بالنقصان بين )قد تغي   التحديثين شخاص بينألفارق عدد اهو  بينما الغريب ،(8931و  9030
 ...NRCعمار نينوى إ( بحسب موقع لجنة 37017
ما يعني  لى النصف، إالمناطق ما زالت لم تصل  جمالية في كل  إلن نسبة العودة اأعتبار إلخذنا بنظر اأذا إو 

  عادة تأهيل نصف العدد الكلي من البيوت وهو إ ساسية في هذه المرحلة ستكون ألة االحاج ن أفتراض إلمكانية ا إ
  ، ععادة البناء في هذا القطاإ ن أما يعني ، أخرى  ادار   1230حوالي ستكون لبناء الحاجة المتبقية ف دار ا. (6777)

بالشراكة والتنسيق مع المنظمات عادة التأهيل تحملتها المنظمات الدولية إ % من تكاليف 100ن أا ا. علم  متقدم نسبي  
 .!!!... ن تساهم الحكومة بدينار واحد في هذه التكاليفأدون  ،المحلية

إلى هذه الفترة    كل  (، وبعد مضي  2018/كتوبرأ)  عداد الدراسةإلولى  ألالمالحظة أعاله خالل المرحلة اسجلنا  
 دارًا،  (2617زاد بمقدار )  عائلة فقط، بينما عدد الدور المعاد تأهيلها  (99)في مقابل زيادة عودة    ،2020مايس/

أكثر من حاجة العائالت بل    ،م بشكل جيداع متقد  عادة البناء في هذا القط  إن  أ  ما يؤكد بقوة مالحظتنا السابقة،وهو  
 ..العائدة.

خطيط والعمل يجري بينما الت  منها،  وقاف التابعة لها، فقد تم تأهيل عدد جيد ألللكنائس وا  لنسبةوهكذا الحال، با
بنية  ألن المدارس، وعدد ل بأس به من اكبر م ألعادة تأهيل النسبة اإ لقطاع العام، فقد تم  فيما يخص او   .لتأهيل المتبقي
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ويجري العمل في العديد من مشاريع الماء والكهرباء والخدمات البلدية، وغالبية    .صحيةمراكز    خرى بينهاألالحكومية ا
 .. قل نسبة.ألما زالت االحكومية  موالأللغ تساهم بها المنظمات، بينما االمبا

ن المساهمة  ألسنة والنصف بين مرحلتي عمل هذه الدراسة، من حيث حصل خالل اا ا طفيفً ن تغييرً أنعتقد ب
 ...الحكومةفيها وهناك بعض مشاريع الخدمات العامة تساهم  ،د زادت قليالً الحكومية ق

حاني ،الجدولين )أ ، ب( أدناه رئيسية من   واقع( م9المتضررة في ) دورجمالي للإلالعدد ابحصائيات إ وض 
 منازل العدد الكلي من اليتضمنان  ت الضرر الثلث، كماوضمن تصنيفامناطق تمركز المسيحيين في سهل نينوى، 

بعد التحرير  ، وعدد العائلت العائدة2014/ي، وعدد العائلت في كل بلدة قبللى العدد الكلإالمعاد تأهيلها ونسبتها 
، يمكن تقسيمها ةالتسع  البلدات و .  ..وعدد السكان الكلي من العائدين  ،ل بلدةوعدد أفرادها في ك  ،لى العائلت إونسبتها  

الكائن  وجميعها تتبع قضاء تلكيف    ،تللسقف، باقوفا، باطنايا ومركز مدينة تلكيفاألولى هي :    -  ات مجموع ثلث  لى  إ
ة مباشرة بمركز قضاء الموصل المرتبط بعشيقة    لناحية  تينبحزاني وبعشيقة التابعهي :    الثانيةو   ..الموصل.  مدينةشمال  

ن  أ عتادت  إ ا  تاريخي    ها يفصل بينهما شارع رئيسي، لكن   بلدة واحدةل  إليست  )واداريا(    ميداني ا ى شمالها الشرقي، و ال  قع تو 
 إداري ا إلى ة بعا توهي  ،سوكرمليبرطلة و  (قوش هقر ) ديداخب: هي ف أما المجموعة الثالثة ..تكون قريتين متباعدتين.

ا تتبع له قصبة كرمليس ه  ز  رك  ديدا م  خقضاء الحمدانية حيث مدينة ب   ثانية الاإلدارية هي الناحية  برطلةبلدة ، بينما أيض 
الشهيدين  قع الدير الشهير)ي  مركزها  فيبخديدا، و مدينة  شرق  الكائنة    لى جانب ناحية النمرود إالتابعة لقضاء الحمدانية،  

 ..(.ةسار أخته بهنام و 
تشرين من فترة تسليم البحث والتي كانت مقررة في ولى ألكنا قد أعددناه خلل المرحلة ا ،الجدول )أ( أدناه

في  أعددناه بينما الجدول )ب( ف . 2018/يلولأ/3في  عمار نينوى إ حصائيات لجنة إلآخر تحديث عن  ،2018/ولألا
 ...2020/نيسان/6نينوى في  عمار إ حصائيات لجنة إلتحديث عن آخر ، و 2020/يارأ
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نسبتها  
 % 

المعاد  
 تأهيلها 

السكان   ة البيوت المتضرر 
 العائدين 

نسبتها  
 % 

العائالت  
 العائدة 

 

العائالت  
قبل   
2014 

 ت البلدة 
C B A  الكلي 

 1 تللسقف  1450 1065 73.45 5313 1287 69 95 1123 879 68.30

 2 باقوفا  91 42 46.15 252 108 5 0 103 42 38.89

 3 باطنايا  950 0 0.00 0 967 520 105 342 0 0.00

 4 تلكيف  800 29 3.63 87 800 231 56 513 15 1.88

 5 بحزاني  400 160 40.00 780 310 60 70 180 179 57.74

 6 بعشيقة  630 327 51.90 1495 580 50 195 335 394 67.93

 7 برطلة 3500 1278 36.51 5850 1813 94 347 1372 991 54.66

 8 كرمليس  820 330 40.24 1073 754 89 241 424 358 47.48

 9 بغديدا  11111 5700 51.30 25,650 6936 116 2046 4774 2619 37.76

 المجموع الكلي  19752 8931 45.21 40,500 13555 1234 3155 9166 5549 40.93

 
 NRCموقع  :المصدر(/2018/يلول/أ3:  خر تحديثآحصائيات تأهيل الدور وعودة المهجرين )إ  الجدول )أ(

 

 نسبتها % 
المعاد  
 تأهيلها 

السكان   البيوت المتضررة 
 العائدين 

نسبتها  
 % 

العائالت  
   العائدة

العائالت   
قبل  

2014 
 ت البلدة 

C B A  الكلي 

سقف لتل 1450 1016 70.07 4064 1287 69 95 1123 919 71.41  1 
 2 باقوفا  91 45 49.45 255 108 5 0 103 42 38.89
 3 باطنايا  950 75 7.89 238 1005 520 105 380 366 36.42
 4 تلكيف  1200 57 4.75 144 1200 30 50 1120 90 7.50
 5 بحزاني  400 190 47.50 760 340 60 70 210 238 70.00
 6 بعشيقة  630 368 58.41 1382 685 50 195 440 545 79.56
 7 برطلة 3500 1509 43.11 7070 2296 94 347 1855 1774 77.26
 8 كرمليس  820 340 41.46 1200 754 89 241 424 500 66.31
 9 بغديدا  11111 5430 48.87 21900 7336 123 2189 5024 3474 47.36
 المجموع الكلي  20152 9030 44.80 37013 15011 1040 3292 10679 7948 52.93

 
 NRCالمصدر: موقع (/2020/نيسان/6:  خر تحديثآالمهجرين )الدور وعودة تأهيل  حصائياتإ الجدول )ب(
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 :   الجدولين )أ( و )ب( بين ستنتاجاتإقراءات و 
إلى  تابعةالبلدات، فيما عدا البلدات ال في كلعنه في )أ( في الجدول )ب(  زداد عددهاإ:  بيوت المتضررةال (أ

  تلكيف في  اأم   ا في الجدولين وبين التاريخين. ثابت  بقي  ،كرمليس()تللسقف، باطنايا و  وهي ،لكنيسة الكلدانيةا
وكذلك عدد العائلت الكلي التي كانت  ،1200لى إ 800من  ،المسجلة المتضررة للبيوت  الكلي العدد  رفتغي  

قام التي تم  ر أل تحديث وتصحيح لل  إ ليس  هذاو ، 1200لى إ 800وبنفس الرقم  2014/موجودة في البلدة قبل
البيوت المتضررة  مجموع رتفع إ ،عام وبشكل .NRCعمار نينوى/ إ لجنة  من قبلولى ألالمراحل ا جمعها في 

التي سيطرت  في التسع بلدات من سهل نينوى  ،15011لى إ 13555من ة، صنافها الثلثأب  والمسجلة للتأهيل
  ...2014/عليها داعش منذ 

  ، (2020/نيسان – 2018/يلولأ ) التاريخين بين الفترة خلل  تأهيلها  تم  التي الدور عدد  يكون  ن أ الطبيعي  من (ب 
  في أكبر زيادة و . ا جديدة( دار  2399) مقدارب(  7948)لى  إ (5549)من كل ي ا  زداد إسنة ونصف، قد  ل تمتد  وهي

برطلة  وبالدرجة الثانية في  دار ا، ( 855ديدا )خفي بلدة ب ألولىالدرجة ا كان ب ،المؤهلة في هذه الفترة الدورعدد 
لمنظمات قد وصلتها حيث لم تكن ا  دار ا  (366)لى  إ  (صفر)من  باطنايا    يبالدرجة الثالثة فو ا،  ( دار  402بمقدار )

بينما لم يتم   ،: بعشيقة، كرمليس، تلكيف، بحزاني، ثم تللسقف ا بقية البلدات ذا تباع  كوه .ولىألفي المرحلة ا
ونسبتها    المؤهلةر  الدو   حيث   من  ولىاأل  بالدرجة  تأتي  بعشيقة  نأ  هنا  والملحظ  ...باقوفاجديدة في    ة دار  ي  أتأهيل  

، ثم تللسقف وبحزاني وكرمليس %77تليها برطلة بنسبة  ،%80لى إور المتضررة تصل لى العدد الكلي للد إ
ا بالعدد الكلي ديدا قياس  خا تعتبر نسبة الدور المؤهلة في ببينم  .%( على التوالي66و  70و  71بالنسب )
دور المؤهلة تأتي تلكيف في آخر القائمة من حيث الو   .%  50قليلة مقارنة مع غيرها وهي ل تتجاوز    ،المتضرر

  ر ادا  1200فقط من مجموع    ا( دار  90ليوم هو )إلى ان مجموع ما تم تأهيله  أعتبار  إ % ب8وهي ل تتجاوز نسبة  
 ،(1200( عائلة من مجموع ) 57)  ولى تلكيف وه إمسجلة كمتضررة، وهو ما ينطبق على عدد العائلت العائدة  

 حسب وب  !(،سباب والمعالجات !!ألويحتاج للبحث في ا  ،خطرألقد يكون المؤشر ا  )وهذا  % فقط4.75ي بنسبة  أ
وما زال لها    .الدور المتضررة في بلدة تلكيفكثر المنظمات التي قامت بتأهيل  أن منظمة )كابني( هي  إف  ،علمي
لمانيا( لتأهيل عدد آخر، على أمل عودة المزيد من العائلت  أع مستمر وممول من منظمة )كاريتاس/مشرو فيها 

مع العدد الكلي للبيوت  مقارنة   ،المعاد تأهيلهاكلية للدور ال النسبة نإ بالذكر، جدير حيثما كان ذلك ممكنا.
 تقريبا.   %52 إلىوصلت  ،اليوملى إسهل نينوى  فيلمسجلة في كل المناطق المتضررة ا

ديدا( في المقدمة، خن تكون )ب أفمن الطبيعي  لى بقية بلدات سهل نينوى،إعدد العائلت العائدة  يخص  ما اأم   (ت 
مجموع العائلت العائدة   نإلى أ( NRCحصائية )إ، حيث تشير آخر المنطقةها أكبر المدن المسيحية في كون

لت  لى تللسقف( التي قل فيها عدد العائإضافة إالوحيدة ) نها البلدةإ، لكن المثير هنا ،عائلة (5430) بلغ ليها إ
بين فترتي التحديث  الفارق الزمني  نأا علم   .( عائلة270ول والثاني بمقدار )ألا  ينالتحديث   ةالعائدة بين فتر 
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فهي بحاجة كبيرة رقام صحيحة، ألذا كانت هذه اإا، و ا، وهي فترة طويلة نسبي  شهر   18لى إيصل )الجدولين( 
 !...سباب ودراستها !!ألص التمحي

 :  رقامألهذه الى إتقود هي التي  ،و بالتشارك مع بعضهاأبشكل فردي  ،تيةآل سباب األن أحد اإبرأينا، 
نتقالهم إستقرار العائلت و إعدم  أو    نها فنيةم سباب كثيرة  أل  ،قةد برقام  ألا   صعوبة ضبط، ل يكون هذا مجرد خطأ  نأ -1

 ...وبالعكس صلي والتهجيرألبين محل السكن ا 
 قد الواقعفي  لكنها ديدا،بخ لىإ عادت  عتبارهابإ  تسجيلها تمقد  العائلت هذه  نوإ صحيحة، رقاماأل تكون  أن -2

  ...السكنين بين  تنتقل  وهي القسري  التهجير مكان لىإ فترة بعد  عادت 
ع قد الواقفي  لكنها ديدا،بخ لىإ عادت  عتبارهابإ  تسجيلها تم قد  العائلت هذه  نوإ صحيحة، رقاماأل تكون  أن -3

 ..لى خارج البلد.إسافرت بعد فترة 
 سبابأ ليهاإ يضاف ماورب  ، 3و 2 النقطتين سباب أ من مزيج  هي النهائية والمحصلة صحيحة، رقاماأل تكون  نأ -4

 ...خرى أ
كبر تجمع بشري أعله في  أ ن المؤشر  إ صحيحة، ف (NRCحصائيات )إ  نأنفترض    ننا أل و   حوال،األ  من  حال  بأي

لدعم وتنفيذ المشاريع  وتقديم ا  ،تخاذ التدابير المطلوبةإالمعالجات و   مناقشةبحاجة للتدارس و للمسيحيين في سهل نينوى،  
  عتبارإب  فراد العائدينألا مجموع إلى أيضا ينسحب  وهذا جداد.ألباء واآل رض ابأجل صمودهم وتشبثهم أل الضرورية 

ن هذا مؤشر أوالحقيقة    ا.فرد     3750بفارق    (21900)لى  إ  (25650)بين الفترتين من    ديدا قد قل  خن عددهم في بأ
بما   ،قصى حد أفراد كألا  عدد   بالمقابل  ن يتناقص أ  ض كان يفتر   ،(270العائلت بمقدار )ن تناقص عدد  أل ،  إثارة    أكثر

 كثرأالتناقص كان بهذا  لكن    .ا( فرد  4.5ديدا هو )خفراد العائلة الواحدة في بأعتبرنا معدل  إ   ذاإ(،  1170ل يزيد عن )
ضافة إ   السفر قد شمل عائلت بالكاملن  أ قد يكون    ،بحسب رأينا  ،سباب ذلكأأحد مدلولت و   ن  إأضعاف، و ثلثة    من

 .   ..خرى أعائلت بين ن مفراد ألكبيرة من اأخرى عداد أ لى إ
 ،جمالي للعائدين في كل البلدات إلعلى العدد ا نعكسإ قد ديدا،بخ في عام بشكل فراد واأل العائلت  عدد  تناقص 

ا. (37013)لى إ (40650) من يث د نخفض عددهم في آخر تحإف ختلف  إلا يكن ن ذلك لم أويبدو  فرد 
  2019/جمالي للسكان للعائدين في آب إلن العدد األى  إعمار  إلحصائيات لجنة ا إحيث تشير    نخفاض الوحيد،إلوا

ا،41890) وبلغ ،على مستوى لهأ وصل قد كان  ل قد حص اتذبذب   نأ ، مما يعني (9230) عدد العائلت و  ( فرد 
 لنا فيبدو تللسقف، في العائلت  أعداد  قلة أما !...سباب !!ألنتباه وأهمية دراسة ا إلكثر من مرة، يسترعي ا أل

  لى باطنايا وربما مناطق غيرها، وقد يكون من بينها أيضا عائلت إن من بينها التي عادت  أالسبب واضحا، حيث  
   هاجرت خارج البلد.

كبر التي  ألامقابل الصعوبات والتحديات    ،يخص برطلةفيما  يجابية  إلبعض المؤشرات ا ن هناك  إفديدا،  خب   بعكس  -ث 
 ثنية والدينية، إلخصوصيتها ا في ها و على أرضغرافي ليات التغيير الديمو فيما يتعلق بعم اصة وخ ،تواجهها البلدة

المسجلة عن المدينة  حصائيات إلفا .تمينوهو ما لم يكن متوقعا بالنسبة لي وللكثيرين غيري من المتابعين والمه
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يضا  أنما  إ ،  ا( دار  783نتائج جيدة في جهود تأهيل الدور بفارق زيادة )لى  إ  ،ليس فقطتشير    ،مقارنة بين الفترتين
وزيادة نسبة   ،عائلة (231زيادة )( ب1509) لىإ (1278)من  ،في عدد العائلت العائدة اس بهأل ب زيادةلى إ

كانت البلدة الوحيدة  إذ فراد العائلة الواحدة، أيضا معدل أ وهذا شمل  %.( 43.11) لى إ (36.51)من العودة 
  4.5رتفع من إ) ،بقية البلدات لين )الفترتين(، كما حصل في بين الجدو  هذا المعدللم ينقص فيها  ،)كرمليس(

ا  4.6لى  إ لى مناطق سكناهم  إلعائدين  افراد  ألللعائلت واكون الهجرة أقل بالنسبة  حد مؤشرات  أ  عتبري  وهذا    .(فرد 
ما زالت نسبة العائدين   البلدات التيفهي بين ونتيجة الصعوبات المذكورة   ،ن برطلةأصلية. مع ذلك يلحظ ألا
     ليها بعيدة عن النصف. إ

، وربما تنطبق بشكل ما على بلدات أخرى،  بحزانينجدها في تغييرات تتعلق ببلدة  ،خرى ألامهمة الملحظة ال - ج
نلحظ   ،( عائلة عائدة30ادت أيضا )، وز )الفترتين(  ( بين الجدولين59تم زيادة تأهيل الدور بمقدار ): حين    وهي

هذا مؤشر يثبت  ،وفي تحليلنا .(760 – 780( شخص )20اقص بمقدار )ن العدد الكلي للسكان العائدين تنأ
فرادها والعدد أنها تعود بأقل عدد من  إ عتبارها عادت، بينما الحقيقة  إ بلكثير من العائلت  جل احصائيات تسإلان  أ
ظروف قد جزأت العائلت ن هذه الألى خارج البلد، ما يعني إو يهاجر أا يبقى في مناطق التهجير م  إخر آلا

بسبب الظروف الصعبة   ستقرار،إلالعائلة ل قفطمئنان وحسم مو إلخرى هي عدم األوالمسألة ا .بشكل كبير
 ..حالة مفروضة.ما زال التذبذب في قرار العوائل فوغموض المستقبل، 

   : مهمة مالحظات
  تمركزهم  مناطق في ،السريانية شوريةالكلدوآ قليةاأل من المهجرين وعودة عماراإل عادةإ  عن السابق الحديث  كل -1

دة عتبار بعشيقة وبحزاني بلإ ب ثمان، هي صلباأل ) التسع البلدات  على فقط قتصرإ نينوى، سهل في صليةاأل
عليها داعش وتضررت بشكل كبير، بينما سهل نينوى أشمل وأوسع، ومن ضمن ذلك  ت التي سيطر واحدة(، 

عدد من القرى التابعة لى قضاء تلكيف و إلقوش التابعة أقضاء الشيخان وبعض القرى المحيطة، وناحية مركز 
لى القرى  إضافة إ ،(وبندوايا ، عين بقرى وكرماوابيروزاوا، داشقوتان، كرنجوكجمبور، الشرفية، نها )م ،للناحية

  رقم انظر الخريطة  ، والفاف والبركة(كي، ومغارةير دير ما متي وهي )مبعشيقة والقريبة من ناحية لى إالتابعة 
 ...من ملحق البحث  (3( والجدول رقم )3)

، غيره  وأ  بحث   هكذا  يحتاجها  التي  حصائيات واإل  رقاماأل  على  للحصول  معتمدة،  حكومية  مؤسسة  وأ  جهة  توجد   ل -2
عمار نينوى الكنسية  إ ستمرار لجنة إحصائيات التي نشرتها وتنشرها بإلعلى اعتمدنا إ في الغالب قد نما إو 
(Nineveh Reconstruction Committee - NRC) ن  إن نجد أ ي حتمللذلك  .لكتروني إلعلى موقعها ا
ن أوكذلك ل يشترط  .ستقرارإلعة وعدم افي ظل تغييرات سري وخاصة ،ن تكون دقيقةأدائما ط رقام ل يشتر ألا

  – شلما مؤسسة تتبنى المثال، سبيل فعلى ..خرى.أحصائيات لمؤسسات ومنظمات إبشكل دقيق مع  تتوافق
Shlama Foundation حصائيات عن السكان في كل البلدات المسيحية ومحاولة إجمع  ،في أحد مشاريعها

شهر ل  (13)لكترونيإلر تحديثين موجودين على موقعها اوفي آخ  .را، وتقوم في هذا المنحى بجهد مقد  تحديثها دائم  
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 5200كان    2018/ذارآن عددهم خلل  إ،  مثل  ،  ديداخلى ب إعن السكان العائدين  نشرت  ،  2020/كانون الثاني
ن عدد سكان فكا، 2020/شهر كانون الثانيفي  لشلما، خيرألأما التحديث ا .(23300) أفرادها عدد  عائلة

 . ..قائممقامية قضاء الحمدانية كان هذه اإلحصائية مصدرو  ،نسمة  (28000) ديداخب
   

   : متردي ومقلق : قتصادياإل الوضع: 2-2
المؤكدة العقبات  الكثير من في تقليل  ساهمنسانية، قد إلالمنظمات المساعدات المقدمة من التمويل وا ذا كانإ

أسهمت في التقدم النسبي في هذا  وربماعادة تهيئة المساكن، إ يما يخص لى مناطقهم، فإ لتواجه العائدين  التي كانت 
ا أمام  ا كبير  يشكل عائق  مقلقا و ما زال  ،قتصادي لعموم المناطقإلن الوضع اإف ...يعد السكن يشكل أزمة ولم ،القطاع

ومهما تكن جيدة ومتطورة،   ،ن وجود المساكن لوحدهاأل  زدهار المنطقة وتطورها،إمكانية إ ب  طمأنتهاو  وائلرار العستقإ
حقق السكن اآلمن  لن ي   ،لتحقيق الدخل المناسب  ،قتصادية وتجارية نشطةإوسوق  ،من دون توفر فرص العمل

عندما  ،قليم السيد سركيس آغا جانإلسبق في حكومة األعادة تجربة وزير المالية اإ ن من و لذا يخشى كثير  والمستقر.
لزمن عندما لم  لكن بمرور ا ،من المناطق الساخنة ربةااله وائلسكان مئات العإلن الدور م  من الحاجة،بناء أكثر  تم

  لغالبية لم االنسبي، ف مان ألرغم توفر او  قتصاديإلفرص العمل والتطوير اك  ،خرى المرافقة للسكنألتتوفر المقومات ا 
الوضع   الكثير من المتابعين،  وويعز  .قتصادية(اإلخرى غير أ سباب أهناك  مؤكد ت الهجرة )لفض   بل  ،ارر ستق إل قرر ات
ءقتصادي الإلا  : نهام ،لى أسباب عدةإ ،ل نينوى سهتمركز المسيحيين في في مناطق   اصة ، وخسي 
، بسبب  المتوسطة والصغيرةو  سواق والمحلت الكبيرةألوا ستثمارية الكبيرةإلالمشاريع ا الكثير من  وتوقف فقدان (أ

 داعش.عناصر قبل تدميرها وسرقتها من 
  عدم  أو خراآل النصف هجرة بسبب  ،النصف يقارب  ما  لىإ( المسيحية المناطق في) السكان عدد  نخفاض إ (ب 

 . نحتى اآل عودتهم
 ،نخفاض حركة البيع والشراء في هذه المناطقإو  قلة التواصل، المنطقة، مما يؤثر في مكونات  بين الثقة تضرر (ت 

ن  ألو أسباب السابقة ألل أربيل أو دهوك، وألى الموصل إيلهم للذهاب وتفض  ،داعشنكبة بعكس ما كانت قبل 
 سعار أقل.ألا

 وصرفها خلل فترة التهجير. هالي لمدخراتهمأل ا خسارة بسبب   قتصادية،واإل التجارية الحركة ضعف (ث 
  ا طويل المدى.ستثمار  إتطلب ت ل   بسيطة ستهلكيةإ مواد  تداول في والتجارية  قتصاديةاإل الحركة قتصارإ (ج
 . القطاع الخاص  في عمالعلى حساب ضعف األ  يشكلون نسبة كبيرةالحكومية  القط اعات  في ن العاملو  زال ما (ح
ثقة  الستثمارهم في مناطق التهجير، وضعف إو أ، الكبار والمستثمرين موالاأل رؤوس مالكي من الكثير هجرة (خ

 بسبب الخوف من المستقبل المجهول.  ،حتى بالنسبة لمن عادواستثمار إلاب
 . قتصاديةاإل وضاعاأل سوء في امهم   امحور   يشكل ما وهو العمل، فرص  لقلة تقود   السابقة سباب األ (د 
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وتنفذ برامج    أهمية كبيرةلية العاملة في المنطقة، أن توليه  المنظمات الدولية والمحوفي هذا الجانب أيضا، تحاول  
قروض  وأ ح ن  من خلل م  ، صليةأل لى مناطقهم اإل بأس به، في مساعدة العائدين  اتلعب دور  أنها الحقيقة هي و  ه.في

صغيرة ومتوسطة. وبذلك توفر فرص عمل   جديدة  نشاء مشاريع إلستعادة مشاريعهم السابقة أو  إل ،  امع    ح وقروض ن  أو م  
نشاء مشاريع  إكومة من خلل الح  تدخ لدون  ،المنظمات فقط اتغطيه أن ومن الصعب  ،جيدة، لكن الحاجة كبيرة

 ...مهمة
 

   : يقةـــــديدا وبعشخــــــــبو  قفـواق تللســـــأس:  2-3
 : داعش للدراسة قبل وبعدحاالت 

في سهل   شوريين السريانوآالكثير من مناطق الكلد األوضاع الصعبة وغير المستقرة، التي كانت تسود رغم 
ديدا خقف، ب ستللمثال  قتصادي كان أفضل بكثير، بل في مناطقإلالوضع احيث ، قبل مرحلة داعشحتى  ،نينوى 

قتصادية  إنتاجية و إومناطق سواق نشطة أ لىإتحولت قد  كانت فعل   ...النقاشلبحث و لكنماذج التي نأخذها  ،وبعشيقة
 الزراعية.  اصةبالكثير من المنتوجات وخ ،مناطق أبعد في العراق سواق القريبة، بلألليس فقط ا ،تغذي
بل من مختلف  ،لف، ليس فقط من سكان البلدةآل، يقصده انشط مركز تجاري لى إتحولت قد انت ك : تللسقف  •

في المتوسط موقعها الجغرا  :  نهامألسباب عدة،   المحيطة بها وحتى البعيدة عنها،  يزيدية والعربيةإلالبلدات والقرى ا
ءالوضع األمني السو  ،سعار في دهوكألبين دهوك والموصل، مقابل غلء ا ل داخل الموصل، ي   ناس ال ففض 

وفرة و ، فيها سواقأللة بسبب وسع امفض  المعروفة دائما و التي كانت الموصل كس بع ،تللسقفأسواق التسوق من 
من مناطق قريبة من دهوك ومن  بدأت تستقطب زبائن قد  ن تللسقف كانت أ حتى  سعار. ألالخيارات، ورخص ا

ن القرى ألوالممتلكات، و موال  ألا، بسبب فقدان السكان لرؤوس ار الوضع كثير  تغي    داعشنكبة  بعد  .. و داخلها أيضا.
ا قتصادي  إا  ومورد  مل  لذا فقدت تللسقف عا .يجاد البديل خلل مرحلة سيطرة داعشإل  يطة عملت حوالبلدات الم

 . ..ستقرارهاإساهم بقوة في تطور المنطقة و ا، كان ي مهم  
ة تجاري  اسوق   كانت قد أصبحت الحكومية فيها، الدوائر كافة  ووجود ،قضاءعتبارها مركز إب :( قوش هقر بخديدا ) •

مان النسبي فيها، مقارنة مع أل، لتوفر ا المحيطة والقرى  مختلف البلدات  من تنشط فيها حركة البيع والشراءكبيرة، 
 الدواجن  فيها مشاريع وحقول وجد بلدة ت ومن ناحية أخرى كانت أكبر فضل.الموصل، وعدم وجود بديل آخر أ

المحلية، بل في نينوى وبقية المحافظات  األسواق يزليس في تجه ،(، بذلك كانت تساهممشروع 200)حوالي 
نشطة المتوارثة ألقدم اأعتباره إ ، حالها كبقية بلدات سهل نينوى بة بهشهور نتاجها الزراعي المإلى إضافة إا، أيض  

بقية مشاريع و   حقول الدواجن  : تم تدمير وسرقة كل    داعش  هجومبعد  و   ...زراعة الحنطة.  اصةوخ  ،عن جد   افيها أب  
ا عدد قليل الثروة الحيوانية، وبدأ  ة من المنظمات ا. وقل  ن يأخذ وقت  أعادة تأهيلها، ول بد لذلك إ ب من المالكينجدا

مع   الثقةفيما يؤثر تضرر  تأهيل مشاريع مماثلة، والتي تحتاج لميزانيات كبيرة.دعم في  ت أو تساهمساهم
لمدينة اأسواق فاض أعداد من كانوا يرتادون نخبإكنتائج ألعمال داعش،  (قوشه قر بخديدا )يطة بالمجتمعات المح
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وعدم عودة ما يقارب   ،داعش  سيطرةسكان المدينة نفسها بسبب الهجرة بعد    نقصانلى جانب  إمن بقية المكونات،  
التابعة لقضاء الحمدانية   قرى ترابي والخندق الفاصل بين النشاء الساتر الإن إ ف ،من ناحية ثانية. منهم نصفال
ة قرى  ا من القرى ه كما هو، يقتطع عدد  ؤ وبقا ،ردستان خلل الحرب مع داعشقليم كإخرى الملحقة بألوا   وخاص 

لة، سواء كانت سواق بديأقادت الكثيرين للبحث عن  سباب وغيرهاألديدا. هذه اخويمنع التواصل مع ب ، الكاكائية
قتصادية إو كانت ألى مركز المدينة، إالتي تواجهها في الوصول  و الدينيةأ، السياسية منيةألبب التعقيدات ابس

ثنية وطائفية إسباب  ألأو كانت مقصودة  سعار،  ألرتفاع ا إوربما  وخياراتها،  اض قيمتها  ف نخإالسوق و محضة لتضرر  
حهم بالضد من مصالح خرى خارج المنطقة تخدم مصالأيجاد أسواق بديلة  إلكمحاولة    ،طراف ألمن بعض ا  وسياسية 
فت صدفة ، تعر  لمانياألى إنا متوجه أو  ،سطنبول بتركياإفي مطار  2019/ 26/5بتاريخ .. .دينة وشقيقاتهاهذه الم

لته بعد هجرتها بسبب ستقرت عائإكا حيث  ير لى أمإا  ه  كان متوج    ديدا(خرياضيات من بلدة ب   سمدر  )  خضر  ستاذ ألبا
:  ولألا : ذكر لك على هذا مثالين: أا وقال دني تمام  بدأت أناقش معه هذه الفكرة ألسمع رأيه، فأي  هجمة داعش. 

ية )اليوم جميعهم كانوا يأتون من قرية وردك الكاكائتدريس ثلث وجبات من الطلب  قوم ب أداعش، كنت  نكبة  قبل  
، ديداخالكاكئية، كانت صيدلته في مركز بصدقاء من أل: كنت أعرف أحد ا ثاني.. ال(.بخديداوردك مقطوعة عن  

 . ..ها في برطلة )حيث النشاط أكثر(أعاد فتح ،داعشنكبة بينما بعد 
داعش بعكس سابقه،   سيطرةفيما بعد    قتصاديإلالوضع اتأثر  ل يختلف الوضع عن سابقتيها، من حيث    :  بعشيقة •

من   نتاج الكثيرإ تدخل في    اأساسي    اكانت مصدر    التي  لف أشجار الزيتون آ   هي جفاف  ،سباب الرئيسةألاومن بين  
. ن وأخرى الطرشي، صناعة الصابو   نتاجإصناعة زيت الزيتون،  :  ل  مث،  خرى ألو التحويلية اأ الصناعات التكميلية  

شتهار إلى جانب إمعمل.  (100أكثر من ) عددها ان ، حيث ك)الطحينية( وكذلك تدمير وسرقة معامل الراشي
 ،وكذلك وجود معامل الحلن الحجري  .حتكارهم للمنتوجإ( و نتاج المشروبات الكحولية )تحديدا العرق إ المنطقة ب

حتى خارج للخبرات المتميزة في هذا المجال، جعلتهم منافسين أقوياء ووفرت لهم فرص عمل جيدة    ئهامتلك أبناإو 
الخاصة نشطة الزراعية والصناعية التقليدية  أل ان هذه  إ،  خرى ألا  المسألة المهمة..  موصل.المنطقة وتحديدا داخل ال

، لةمكم  خرى  أتوسيع دائرة النشاط لتشمل أنشطة  قتصادي( في  إنشاط  أي     ا )كما هو حالكانت سبب  بعشيقة،  بسكان  
نتاج كميات إ نتيجة  ،لحلوةافتتاح معامل إ : مثل، المزيد من فرص العملوبالتالي تفعيل حركة السوق وتوفير 

طرون ن يض و منتجنتاج الطرشي حيث كان الإ ستخدامه في إلكميات كبيرة من الملح ستهلك إكبيرة من الراشي، و 
 ... نشطةأل وهكذا بالنسبة لبقية ا .من مدن الجنوب  ئهلشرا

 
 : وتطورها ستراتيجية في مستقبل المنطقةأعوامل  : ةــــــــــوالزراعاه ـــــــالمي:  2-4

ذا كان  إحتى سنوات قريبة، و  بقت كذلكربما و ا كانت عصب الحياة في سهل نينوى، ن الزراعة تاريخي  أمؤكد 
لى التخطيط  إفتقاد  إل، واةودعم الحكوم  هتمامإ قلة  يكون من بينها   قد سباب  ألخيرة،  ألفي السنوات ا  ر قليل  تغي  قد  ع  الوض

هتمام  إلأكثر من ا ،ه السكان للعمل في بقية القطاعات زدياد توج  إوكذلك  .هذا القطاع المهم والحيوي  السليم لتطوير



31 
 

ن  في أ   والمشكلةهم،  ألايلعب الدور    في هذه المناطقساس للزراعة  أك  ار المياه من عدمهن توف  إ  ،لكن الواقع  بالزراعة.
بعض تعتمد كما  .لم تعد مضمونة التي مطار ألتعتمد في الغالب على ا المنطقة تفتقر لمصادر مياه دائمية ووفيرة، 

، الحراري  حتباسإلرت بظاهرة اقد تأث   ،والعالم مع ا ن المنطقة كبقية مناطق العراقإوالمعروف  .بارآل اراضي على ألا
لى سهل إهالي ألوما حصل بعد عودة ا .الزراعي نتاج المنطقة إفي وأخذ يؤثر بشكل ملحوظ مطار ألتساقط ا قل  و 

 وكان السبب   محاصيلهم،حصاد  ن من  و لم يستطع الكثير إذ    ،ا  واضح  كان مثال  ،  2018و    2017خلل السنتين  نينوى  
 .(41)"مطارألة سقوط ا"قل   الرئيسي هو
حتياجات  إل، وعدم تجهيزهم با 2014/ عاممنذ  نتاجهمإتهم بعد تسويق لمستحقا ستلم الفلحين إن تأخر إكما و 

ن إو  نتاجهم.إ نخفاض إعباء الفلحين و أ دوية الوقائية، قد ضاعف ألسمدة واألويل واأ مثل الكاز ،الزراعية المدعومة
ما يقارب ن يروي أ له والمخطط ،مشروع ري الجزيرة الشرقي"روائية "إلكمال واحد من أهم المشاريع اإو عدم أتوقف 

سباب قد تكون سياسية  أل،  (51)تلكيف وبعشيقة وبرطلة والحمدانية والنمرود في  راضي الزراعية  أل الربع مليون دونم من ا
ن المشكلة ليست أغير    .المطلوبة  ستدامةإلقلق ول يوفر مقومات ا م    في وضعبقي المنطقة  و بسبب الفشل الحكومي، ي  أ

تنتهي مشاكلها منذ   التي تتكرر ول تنفكلى مياه الشرب  إ  ،بل تتعداها وربما بدرجات أسوأ  ،على مياه الري مقتصرة فقط  
تقع خارج مراكز بل  ،، ليست تحت سيطرة وتحكم أبناء المنطقةالرئيسةوالتحكم ن مصادر التغذية أ اصةسنوات، وخ

عندما تخضع مصائر الناس    سوأألسوأ من ذلك، فاأتى  وح  ،بالقطعد الدائم  مما يجعلها عرضة للتهديالمسيحية،  البلدات  
وما   فكار والمعتقدات.ألالرؤى وافي    ف ختلاإلجتماعية، نتيجة  إلمعادلت سياسية ودينية و   ،ومصادر دخلها ومعيشتها

حتى  المياه حيث تم قطع  ،ليهإنذهب مثال لما  خير  ، 2014/آب /6في  بخديدالى تلكيف و إداعش  عند دخولحدث 
، في تلكيف(  ، خاصةامبكر  نذرت الناس  أت )ربما حينها كانت ضارة نافعة و هذه البلدا  داخل  لىإقبل وصول داعش  يام  أب
ي منطقتي خواجا خليل وقرية الكبة، بينما مصدره لمياه الشرب في تلكيف يقع ف ين مصدر التغذية الرئيسأعتبار إب

ن الحاجة لمصادر مياه إسباب، فألتكن ا اأي   .بخديدا ق شر نية يأتي من منطقة السلمية في جنوب في قضاء الحمدا
بنظر    هاخذ أأولوية ضرورية يجب  لها  في مختلف مناطق سهل نينوى،   ،و للشرب أسواء للري    ،نةدائمة، مستقرة ومؤم  

ية تام ة، عتبار إلا  المنطقة.في البحث عن مستقبل مختلف لهذه وبجد 
 

 :  ؟ 2014 –  2003 أم تتكرر تجربةهل تأتي بثمار؟ ف  : ة تصل المنطقةــــطائلوال ــــ أم:  2-5
، وليس من الحكومة  من خارج البلد   منطقةالتصل    جيدةن أموال  أ  ،رض ألقائع على ا الو   تشير  بل  ،خبارألتتداول ا

مايك  مريكي ) ألعلن نائب الرئيس اأ بعدما  خاصة المتحدة،مم ألووكالت ا  الدولية هي في غالبيتها تمويل المنظمات 
بتنفيذ   ن تقومأو ، (16)(ليكمإالمساعدة قادمة  قولأل)اليوم جئت  قليات ألا  مساعدة، بنس(، عن قرار الوليات المتحدة

مريكية  أللى الوكالة اإن المهمة جرى توكيلها  أوواضح    .قليات ألات المحلية العاملة بين ا مع المنظمبشكل مباشر  مشاريع  
وخاضعة   ،دارة المساعدات الخارجيةإعن  ومسؤولة امستقلة فني   ،وهي وكالة تابعة للحكومة، USAID للتنمية الدولية

ن الوكالة قررت أ  والواضحفذ مشاريعها في مختلف دول العالم،  وتن  ،تصل ميزانيتها سنويا مليارات الدولرات لسياساتها،  
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مم  ألقليات، وكالت األل : المنظمات المحلية من خلل قنوات ثلث  ،تنفيذ المشاريع المخطط لها في سهل نينوى 
 أبناء المنطقة. بمع شركات خاصة  و مريكية منفذة أمنظمات وشركات (،  UNDPاصة المتحدة )خ

موال أو من أسواء من حكوماتها  ة الممولةمن المنظمات الدولينما الكثير إو  USAIDمر ل يقتصر على ألاإن  
عادة تأهيل الدور إل سواء ،بمليين الدولرات  ل  لى المنطقة وهي تصرف أمواإ قد دخلت بزخمل .المتبرعين وغيرها

تعليمية وغيرها تهتم  و مشاريع صحية و أ  ،صحابها وتوفر سبل العيشأل  المشاريع التي تدر دخل    و تنفيذ أوالمؤسسات،  
 جتماعي والتعايش السلمي.إلبالتماسك ا 
بينها أوراق   وراق التي أحتفظ بها،أل من الملفات وا وتصفية الكثيرحاول ترتيب مكتبتي الخاصة، أيام كنت أقبل 

ركتها  مشا  ت تم  سم المركز  إة بعد  ، ومن بين ما عثرت عليه ورقة م  و في مركز نينوى للبحث والتطويرمتعلقة بعملي كعض 
،  2008 /ذارآسهل نينوى في الذي كان يزور  ،CASCAكا ير شوري السرياني في أمآلمع وفد المجلس الكلداني ا

قليات في ألدة ان تصل لمساعفي أ الحديث كان  .دولر عشرة مليينصة برأي المركز حول توزيع مبلغ والورقة خا
من خلل تأسيس   المنطقة قترحها لدعمإكان المركز قد  ،فكار مشاريعبأكما وعثرت على قائمة طويلة  .سهل نينوى 

  . السكان المحليينوحاجات  صاص وخبرات ختإلى إستناد إلن تؤسس باأوالمفترض  ،المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
ا، وراق المهمةألن بين اوم حتياجات إميدانية غطى فيها  –دراسة بحثية أعد قد  2005/كان المركز في بداية أيض 

حتياجات سهل إتقييم )حصائيات والتكاليف الدقيقة عن إلرقام واألصفحة، معززة با( 114)مختلف القطاعات في 
الدراسة في أكثر  قدمت  . مقره يومئذ واشنطن ،DP SI(71)مشروع تعزيز الديمقراطية في العراقبالشراكة مع  ،(نينوى 

لى إ ،موال المخصصةألن تصل اأ ئه تنظيم حملة مدافعة للمطالبة بمن محفل، وعلى أساسها حاول المركز مع شركا
لى واقع إوراق ألأعادتني هذه ا .. منظماتهم ومؤسساتهم المحلية. قليات ومن خلل ألبناء اأالمستهدفين الرئيسيين من 

 :   ، من بينهاسئلةألزت لدي الكثير من اسنة، وحف   15- 14ما قبل 
 ،؟؟ وبشكل مباشر  منطقة، ستصلها فعل  ال وأقليات  المحلية المجتمعات  لمساعدة إيصالها المخطط موالاأل هل (أ

 ...؟ شوري آلكما يقول المثل ا ،(!!!  ذيله ل  إ من الثور  همولن )يصل ،خرى أأم تذهب بقنوات 
 ، هل لخلفل ت ؟ وبعد سنوات عندما نلتف اا ملحوظ  تغيير   ،فيذهاتن حال في ،لها المخطط المشاريع حدث ست   هل (ب 

تتكرر و ،  القليلل  إ ول يتحقق من النتائج موال ستصرف ألن ا أ؟ أم  رض ألا ونتائج قد تحققت على اأثر  سنرى 
 . ..؟ 2003/السنوات الطويلة الماضية ما بعد  تجربة

مع    بالتأكيد سبابها المرتبطة  أكانت    اا )أيا ر  قتنعت مؤخ  إلم، قد  والعا  وربياأل  تحاد األ  دول  وبقية  كاير أم  نأ  ،فعل    هل (ت 
صلية؟  ألبقائها وحمايتها في مناطقها اإهو محاولة  ،قليات ألفضل لمساعدة هذه األن السبيل اأمصالحها(، ب

  ...؟ العمل مباشرة مع منظماتها المحليةوضمان 
؟ وحملة المدافعة بهذا   راكدةالمياه ال  بعض  كت حر   قد  ،التعامل من الشكل بهذا المتكررة المطالبات  تكون  هل (ث 

 يكون الوقت قد تأخر  ل  أالبرنامج وفق ما مخطط له، نتمنى ذا ما تم تنفيذ إ؟ و  تجاه قد حققت بعض أهدافهاإلا
 ...؟ بشكل خاص   ني يوالمسيح  ،قليات بشكل عامألنقاذ وجود اإل ،اكثير  
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ين عن مركز نينوى  ل  ممث    ،لي أدد يوسف زمي، أنا و في مدينة دهوك، كان لنا 2019/كتوبرأفي  : ا مالحظة مضافة الحقً 
تحدثنا  لى العراق،  إعهد الحريات الدينية في واشنطن، كان في زيارة  مدير م  /مع السيد جيريمي باركر  قليات، لقاء  أل لحقوق ا

ومرة   ! !! ثر المطلوب أل ظهر اقد ل ت   ،سهل نينوى المخصصة ل موالأل اكل ن أمن  تخوفنا أوضحنا ، و عن هذا الموضوع 
ن الوكالة  من إعلن عنه أ  ما ألن  ! !! حقيقيةن نرى المنطقة متطورة وفيها تنمية أد ل تتحقق النتائج المنتظرة في خرى قأ
. وفعل  مريكية هي التي تقوم بالتنفيذأل ن الشركات اأبل  ، ل يتم ، لى شركات ومنظمات محليةإعمال أل مريكية ستعهد باأل ا

 :  عتقادإل لهذا ا قل هناك سببين أل يجة مشابهة، وفي الى قناعة بنتإ ا للتوصل أفضى النقاش بينن
ن نسبة  أفهذا يعني  دوليين،  و أ أمريكان  هم  الموظفين  من كبير عدد  ويكون  بالتنفيذ،  مريكيةاأل  الشركات  تقوم  عندما  (أ

رتفاع نسبة  إلى إضافة إكادر المحلي، ا، بسبب الفارق الكبير بين ما يتقاضاه الكادر الدولي والالرواتب سترتفع كثير  
وربما  %  35زيد عن  ن هذه المصاريف قد تإف  ،وبهذا  .غير محليةذا ما المنظمة والشركة دولية  إ  داريةإل المصاريف ا

طالما  المشروع،    من تحقيق أثر فعلي  بمشروع ما، وبالتالي ل تساهم  لجمالي المبلغ المخصص  إ% من  50تصل لحد  
 هي مصاريف غير مباشرة. 

لتوفير وتجهيز المواد التي تحتاجها المشاريع    ،من نفس المنطقةمجهزين  و   محلية  شركات  مع  التعاقد  يتم  ل   الغالب  في  (ب 
من األثر المباشر.    اتذهب لخارج المنطقة، ول تكون جزء  موال  أل خرى من اأوهذه نسبة    .سباب كثيرة( أل )  هاالمنفذة في 

ن يتم تدويرها في  أ  ،مبالغ مخصصة لمنطقة ومشروع ماستثمار  إل قتصادية  إل دة من أفضل الطرق ان واحأفالمعروف  
 كبر.  أل ثر األ ا ،ستثمرةممكن من المجالت والقطاعات، حينها سيكون للمبالغ الم عدد   كبر في أنفس المنطقة 

  لها، رغم حددة ن مبالغ كثيرة ل تستثمر بشكل مباشر في الغايات المإيحصل في الحالة موضوع الدراسة،  بينما ما 
من    موال المخصصة، وما يذهب لفائدة المنطقة بشكل مباشر يتحدد في المخرجات والمنتجاتأل ما نسمعه عن ضخامة ا

التي تدفع للكادر  دارية  إل من الرواتب والمصاريف اموال البسيطة  أل وبعض ا  ،مات النهائية الناتجة عن المشروع السلع والخد
 ساس. أل حتياجات كبيرة باإل ن اإو  ،هائل ن الدمارإدون أن ننسى  ة،المهرة وغير المهر  داري وللعاملينإل المحلي ا

جراءات المتابعة  إل سلوب، كونهم معرضون أل لى هذا اإمريكية يتذرعون بلجوئهم أل ن موظفي الوكالة اأالجدير ذكره، 
 يفضلون  هم لذا  .آجل   أم عاجل   ،لة عن نتائج ومخرجات مشاريعهمء  والمسا ،مريكيةأل والمراقبة المؤكدة من الحكومة ا

 ،دارية لضمان نتائج أفضلإل أكبر، وتمتلك الخبرات الفنية واالتعاقد والعمل مع شركات أمريكية حيث تعمل بمهنية وحرفية  
ل بل وحتى التخوف من  قل مهنية، أل لمحلية، ذات الخبرات القليلة واالمنظمات والشركات ابأكثر من التعاقد والعمل مع 

 في المنظمات والمؤسسات العراقية الحكومية وغير الحكومية.  الفساد المستشري 
 ية منطقة رمادية؟ أ؟ وأن ل تتوفر بينهما  بيض فقطأل سود واأل ختيار بين اإل ذا ما كان سيبقى علينا اإ :السؤال

مور بالحكم  أل ن يدير ا، وأبشؤونه الخاصةاإلهتمام  بقى على صاحب الدار، هو من عليه بالنهاية سي :  المغزى قد يكون و 
ساس المصالح  أن التعاون على  أالعصيبة، و   في الظروفعون  اللمن يمد يد    ن ينسى تقديم الشكرأالرشيد لمصلحته، دون  

 . مبدأ موجود ومقبول على المستوى المحلي وعلى مستوى العلقات الدولية ،المتوازنة، المشتركة والمتبادلة
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 :  وتوصيات ستنتاجاتإ -3
  : ة الطريقــــوخارطهداف ألرسم ا

منطقته التاريخية في سهل في  صيل ألالسرياني ا  شوري آو الشعب الكلد تواجه  كبيرة وصعبة ن تحديات أ واضح (1
  حلول على المدى   بشكلن تكون  أ، و ي تحتاج معالجات مختلفةفه  ،جل مواجهتهاألو   .على أصعدة مختلفة و   نينوى،
  اليومية، حياتهم في لبقاء،على ا المصرين تدعم ومرحلية، آنية معالجات .. .المتوسط والبعيد ، القريب  ،اآلني

  تمنح   خرى .. وأ.الجسدي والماديوتحمي وجودهم    الكريم  العيش  لقمة   تكسبهملئقة و   عمل  فرص   على   بحصولهم 
  سية توفر خدمات أساو  مناطقهم قتصادي فيإلالتطوير اتعزز  معالجات  خلل من  ،مختلفة بأوضاع ملاأل

رض والهوية ألور التي تمس شؤونهم الخاصة في امألسياسية تمنحهم القول الفصل في اوتدابير  ...ومزدهرة
ريعات وقوانين ومعالجات  . والعمل على تشوالحفاظ على هويتهم الثقافية  الشؤون العامة لمناطقهم ومصالحهمدارة  إو 

ساس  أة يسودها حكم القانون وتقوم على  في منطقة ودول  ،مل بمستقبل آخر مختلفأل مد التي قد تمنح ا ألطويلة ا
  نسان.إل قراطية والحرية، ومفاهيم حقوق اتحترم فيه قيم الديمو مشترك، العيش الالمواطنة و 

  ماسة بحاجة     بفعالياته الفاعلة،ممثل    شوري السرياني آالكلدو الشعب  ف،  أعله  (1في )  جل العمل على المعالجات أل (2
وغيرها في   تهمنطق ي فهداف حماية وجوده وتطوير أوضاعه أ ورسم  ترتيب أولويات واضحةو لخارطة طريق، 

مهما كانت بسيطة    ،بناء المشاريع"يعلمنا علم وفن "  واذ ..  .ةوالبعيد   ة، المتوسطةالقريب  الوطن بمدياتها  كافة أرجاء
أو معقدة، صغيرة أو كبيرة، قصيرة، متوسطة أو بعيدة المدى، على المستوى الفردي والشخصي، أو على مستوى  

" : The Goal – ن يتم تحديد "الهدف العامأولى الخطوات أن إ، أو غيرها دولة منظمة، مؤسسة أو حزب، أو
المقترح، ول   خلل المشروعمن ن يتحقق فقط أ تحقيقه، ل يشترط البعيد المراد الرؤية والحلم و  البيان العام، وهو

جهات مختلفة ومتعددة    ،نما قد تساهم وتتشارك في ذلكإو   ،من خلل جهود جهة معينةول    ،المحددة  خلل فترته
:   "Objectives –هداف الثانوية أل "اعدد من  تحديد  يتم ثم ومن.. .تتحقق لها نفس المصلحة من هذا الهدف

روع القدرة على  وفي الغالب يكون لواضعي المش ق عادة خلل فترة المشروع المنظورة،قن تتح أ وهي المفترض 
.. هداف.ألدوات المساهمة في تحقيق هذه األتحدد الوسائل واوغالبا ما  و بالمشاركة مع آخرين،  أتحقيقها بذاتهم،  

رضه التاريخية في  على أ  المسيحي  –  شوري آلستمرار الوجود اإ"  يكون   نأ  ممكن  العام  الهدف  نإ  تفقنا،إ  ما  فاذا
  ولوياتنا أ نفإ لذا!!!...  والرفاهية"بالحرية والكرامة ساسية والعيش أليضمن له حقوقه ابشكل سهل نينوى، 

ن تحدد أالمذكورة سابقا، و اعي المعالجات  ن ير أيجب  لى واقع  إوالعمل لتحويله    لتحقيق هذا الحلم  وأهدافنا الثانوية
 كل هدف وفق المديات المختلفة. تحقيقفي دوات التي تساهم ألالوسائل وا

 
 :   ، والتوازن في معادالت صعبةالجمع بين 

  اصة وخ ،ن تعمل الفعاليات المختلفةأ  كان من الطبيعيعلى مدى سنوات طويلة،  السابقتين،  للنقطتين ستكمال  إ .1
لى السلطة والتمثيل في هيئاتها التنفيذية والتشريعية  إللوصول  ،شوريةآلالكلدانية السريانية ا السياسية حزاب ألا
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ء يفاإللزام الحكومة لإل التمثيل في هذه السلطات يفترض فمن خل .ائية العليا وغيرها من المستويات والقض
  ها المشروعة، وهو وحقوق ها ق مطالبتحقي ضمان و ، شورية السريانيةآقلية الكلدو ألبواجباتها ومسؤولياتها تجاه ا

كم نجح   ،السؤالكن ل ،!!مشروعة" القومية الالوطنية و العمل لتحقيق حقوقنا الخطاب الفضفاض الذي تم تبنيه "
بمقاعد ومناصب ل بأس بها، لكنها لم  ،  مفاصلعدة  وسيلة فشلت، فرغم التمثيل في    نهاإالحقيقة    .هذا المسعى؟

. وكم من  ستراتيجي البعيد إلول ا   ،يس على المستوى القريب والمنظورل  ،الحياة اليومية لهذا الشعب ر من واقع  تغي  
: المؤكد   .لى القاعدة( ؟إعلى  أل لية )من اآلتباع هذه اإن  هل المطلوب التوقف ع  ،نماإ  ؟  الحقوق والمنجزات تحققت 

على أهداف قد تكون  فقط، و  تجاهإللعمل بهذا افي ا هو التركيز! لكن الخطأ ! فهي تبقى مطلوبة دائما ،كل
أفراد الشعب بقوته اليومي  دعم و  ،تفاصيل الحياة اليوميةهمال إ على حساب بعيدة، يصعب ويطول تحقيقها، 

ساس ألالدعم والمساندة، قد ل يبقى با دون هذا  هنألآخر مختلف،  ألجل تمكينه من البقاء والصمود أمل بغد  
ول للمعادلة مجرد ألل يبقى الطرف اف.. من خلل الهدف العام البعيد.يوما ا ليتمتع بالحقوق التي ستتحقق شعب  

تساعد التي ساسية اليومية ألحتياجات ا إلعلى حساب تحقيق ا  ،هداف فضاضة غير مؤطرةأ حلم وشعارات و أ
ا يقدم لنا من  لكن بالمقابل أل نغرق في تفاصيل الطرف الثاني للمعادلة، بم  .رضهأ  ء علىالمواطن وتدعمه للبقا

وله كل  ،صل البلد أحتى مما تبقى من قضية شعب هو  ،ن قوى ناعمة قد تسحب البساطأجزئيات قد تنسينا 
 تقبلي في هذه البقعة. الحق التاريخي والجغرافي والمس

: بقدر أهمية التركيز دائما   من الضروري تحقيق التوازن فيها، وهي  أخرى  بمعادلة للتفكير  تقودنا السابقة النقطة .2
وعدم تشجيعها للتنصل من  ، والقيام بمختلف واجباتها تجاه المواطنين ،مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتهاعلى 

  ،مسؤولياتها  كتفاء بذلك، ألن فشل هكذا حكومات وتنصلها منإلعدم ا ،  لكن المهم أيضا  ستبداله.إمهامها ودورها و 
قلية قد واجهت ألتأتي هكذا حكومة، قد تكون هذه اوحالما بسط الخدمات، قد يطول ويطول، ألعدم تقديمها و 

لذا من الضروري تبني مبادرات مجتمعية تعالج قضايا أساسية تعجز الحكومة عن تلبيتها، وتقديم  ! !!النهاية 
بقاء في ستغناء عنها، لدعمه من أجل الصمود والإلفراد هذا الشعب ومؤسساته األ يمكن مساعدات مهمة ل 

 المثال.. دوار.أله اهذ ستمرار المدافعة ووسائل الضغط على الحكومة لتحمل إنتظار يوم آخر مختلف، مع إ
 ، عشدا  هجوم من  نينوى  سهل في  مواطنيها حماية في فقط ليس ،العراقية الحكومة فشلت  عندما:  الواضح

تقم   خلقية، وهي لم ألنسانية واإل ية وادستور ال هابسط مسؤولياتأولى و أابه للجرائم المروعة بحقهم، وهي رتكإو 
ةكثر من سنتين ونصف من أخلل  ، بما ندر(ل  إبمساعدتهم ) ت كذلك ز نها عجإ، فر القسري التهجيماكن أو  مد 

ة تأهيل  عاد إ نت المنظمات الدولية تبصلية، و ألاهم الى بيوتهم وأماكن سكنإا مساعدتهم للعودة طوعي  في تماما 
ناس لتقوم  نتظر الإساسية. ماذا كان قد حصل لو ألالدور المهدمة والمتضررة والمدارس وغيرها من الخدمات ا

 !!!...؟؟؟الحكومة بهذا الدور 
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 : ةــــــر مطلوبــــــــــــــراءات وتدابيـــــــجإ
، وبما يدعم ويعزز الوجود داري، المفترض أن يكون عليه "سهل نينوى"إلبخصوص شكل الحكم والتنظيم ا .1

ما   ...قليمإلو اأرتباطه مع المركز إليات آو  ووضعية، من جميع النواحي  ،فيه "المسيحي"شوري السرياني آالكلدو 
سلسلة منهجية من الدراسات  راء متباعدة ومشتتة، لذا الحاجة ضرورية وملحة لعقد آلزالت الصورة ضبابية وا

ي الفعاليات التختصاصيين القانونيين والسياسيين ومختلف إل بحضور اموسع مؤتمر لى إقد تفضي  ،والحوارات 
  .!!! لى رؤية مشتركة ووضع خطة مدافعة للعمل على تحقيق تلك الرؤيةإتمثل هذا المكون، ألجل التوصل 

مؤسسات وفعاليات تمثل  و   لى خلفات وتقاطعات بين قوى إا ما تتحول وتقود  التي غالبفات  ختلإلرغم التشتت وا .2
يجاد إو خلق العمل لضروري من الشوري في سهل نينوى، آلالسرياني ارائح الشعب الكلداني مختلف فئات وش

ووجود  دنى على قضايا جوهرية تمس مستقبل ألالحد اة(، تتفق بل نقول موحد ) رضية ورؤية مشتركة ومتقاربةأ
ا، وضروري  جميع.هذا المكون وتهم مصلحة ال  طالما ركزنا وبحثنا عن   ،ن هذا ممكن أ يمان بإل القناعة واأيض 

 ختلفات فقط.إلوليس ا ،المشتركات 
الحاجة ضرورية وملحة لضمان التمثيل والمشاركة السياسية الحقيقية والفعالة لمسيحيي سهل نينوى في مختلف   .3

نتخابي، وأهمية  إلوليس فقط في القانون ا ،المستويات، من بينها ضمان هذا الحق دستورياكافة  ت وعلىالهيئا
تكون المشاركة والتمثيل  كي تقود ل ،نتخابات إلليات اآجراءات و إوكل ما يتعلق ب ،لينتخابات الحا إلتعديل قانون ا 

  ،المجالس  كل  حق النقض )الفيتو( في    ،قليات ألا  قلية وكل  ألن يستتبع ذلك منح هذه اأ . و ينوفعال   ينالسياسي حقيقي 
 عند البت في القرارات التي تمس شؤونهم الخاصة.    ،وعلى مختلف المستويات 

 في  بشكل كبير ة والمؤثرةمن القضايا الحساس أشكال مختلفة، واحد الذي يحدث بصور و ، التغيير الديموغرافي .4
ليات وتشريع قوانين وتفعيل  آ فالبحث عن    ،عليه  .رضه التاريخيةأ  على في سهل نينوى و مصير ووجود هذا الشعب  

يجب   ،أو الحد منهاوتغيير ديموغرافيتها  ،راضيأل ستيلء على اإلوايقاف التجاوزات المستمرة إبهدف  ،تنفيذها
شوري آالكلدو  –ن المهتمين بقضية الوجود المسيحيالفعاليات والناشطي مختلفن تكون من أولويات عمل أ

 السرياني.  
لتكون مسؤولة    دن"،م  "مجالس    تمنح المسيحيين حق تأسيسجراءات وتدابير خاصة  إ   العمل على تشريع قانون أو .5

من حق  ،مثل  ، ا. فل يكون تاريخي   مسيحيةدات والقرى الوصنع القرارات المتعلقة بمراكز البل ،دارة شؤون إعن 
نهم يمثلون النواحي  ألديان ألثنيات واإله من مختلف ائحيث غالبية أعضا  ،المجلس البلدي لقضاء الحمدانية

(، بينما هي مدينة  قرقوش - بخديداشؤون تمس مركز القضاء )أن يقرروا مصير و  ،الثلث وكل القرى التابعة له 
 . (تقريبا  %98غلبية المطلقة )ألما زال المسيحيون يشكلون فيها ا تاريخية مسيحية و 

)الكلداني شوري آلالمكون اود ومستقبل وحقوق طرح قضية وجفي هذه المرحلة  ،من المناسب أكثر هنإ ،برأينا .6
  ه كونا، و صلية في سهل نينوى والعراق عموم  ألعتباره من الشعوب اإ المسيحي، من منطلق    –(  شوري آلالسرياني ا

ومع المؤسسات الدولية   ،ن نعمل لتشريع قانون خاص في البرلمان العراقيأثنية، دينية ولغوية متميزة، و إأقلية 
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في  لضمان وجودنا وحقوقنا  ،ن تؤطر مطالباتناأصلية" للعراق، و أل"الشعوب ايقر كوننا أحد  ،مم المتحدةألوا
من منطلق ضمان الحقوق   .لخإ  ...اللغة والتراث والهوية وحق العملراضي والممتلكات والثقافة و ألحماية الوجود وا

ارة للتعددية والتنوع  الغنى التاريخي والحضاري لكل العراق، وخسارته خس ،قليات ألع بقية الشعب أصيل يمثل م 
 نساني العالمي.    إلالوطني وا

سباب التراجع الكثيرة  أن الخلل و إ ا صيل، يبدو واضح  ألاجع في قضية وحضور هذا المكون ابعد سنوات من التر  .7
لياتها الفعالة آو  "المدافعة" الصحيح لفكرة فهمالفي ا غالب  بينما تكمن العقدة  يتم تشخيصها وتأشيرها بوضوح،

برودة الحدث، حداث بردود أفعال آنية، تتلشى بعد فترة قصيرة من أل فما يجري هو التعامل مع اوالصحيحة. 
مراعاة كل  الجهات والفعاليات المناسبة و  تصال والمتابعة المستمرة مع إلالتخطيط والتواصل واهو المطلوب  بينما

 طلوبة في عمليات الضغط والتحشيد.العناصر الم
اصل حياة بمعنى غياب السلطات المحلية عن القيام بدورها في الكثير من مفأي الفشل والفراغ الحكومي القائم،  .8

قد  ن تحاول لعب دورأخرى لتحاول ملئ هذا الفراغ، و أفعاليات ومؤسسات  انن يقود أالمواطنين، من الطبيعي 
جال لطرح أفكار عن مجالس ويفسح الم ،والتعقيد  ختصاصها، فيزيد التداخلإو أمهامها ضمن ل يكون من 

  أو  ،(ل  مؤسسات دينية )كالكنيسة مثدوار بين ألن يتم تبادل اأ(، و )مثال   دارة شؤون البلدات والقرى إلمحلية 
دارة وحوكمة بائسة في  إجود و لتقود  باب كلها أسو ، السلطات المحليةو  المجالسوبين  ،ميليشيات أمنية وعسكرية

 المنطقة. 
ن تكون السياحة  أو  ،ولويات ألن تكون من اأ، مطلوب بكل أنواعه هتمام بالتراث الثقافي في المنطقة وحمايتهإلا  .9

جيال  أللى جانب قدسية حمايته ونقله لإا لفرص العمل والدخل الجيد، ا مهم  مصدر  والعمل على تطويرها الثقافية 
 .كل ه لعالملالقادمة والتعريف به 

 عتماد الذاتي، أولوية مهمة أخرى. إلو البحث عن مصادر بديلة لأفي المنطقة،  توفير مصادر للمياه  .10
وى، كانت المشاريع  في سهل نين  2017صلية/ أللى مناطق السكن اإمع بداية العودة من مناطق التهجير القسري    .11

  ا لتوفير فرص العمل وكسب لقمة العيش  مهم  التي ساعدت المنظمات في تأسيسها، عامل   اصةوخ ،الصغيرة
ا في  ن ذلك لم يعد ولن يكون كافي  أ قتصادية. غير إوعدم وجود سوق سم بصعوبة مالية ت  إ  ، في وضع  اليومية

من  ط ومقصود مخط  في ظل تنافس قوي  اصةخ ،عمال ريادية مزدهرةأ قتصادية متطورة و إحال التفكير بسوق 
قل نراهما ضرورين في المدى ألن بديلين في اصبحت صعبة، لكأ، والبدائل اقليمي  إ ا و خرى مدعومة محلي  أقوى 

  : المنظور
التي  ،لبيع المنتوجات الزراعية والحيوانية وغيرها ،مستوى المنطقة سواق المحلية وعلىألكتفاء با إلعدم ا : ولاأل

خرى على  ألالمحافظات اوفي  خارج المنطقةبديلة سواق أيجاد إ  نما ضرورةإنتاجها سكان سهل نينوى، و إيمتاز ب
 .. ا.ذا كان ممكن  إلى الخارج إوحتى  ،مستوى العراق
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نتاج سلع إفي  ،التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورةمن القصوى ستفادة إلامكانية إ هتمام بإلوا البحث  :الثاني 
    يصعب التنافس عليها. جة أساسية وتعتبر ذات حا ،ل تتوفر في المنطقة تقديم خدمات هم  ألاو 

، فعاليات وشخصيات  مع قوى، مؤسسات  علقات ضرورة مراجعة المواقف والبرامج، والبحث عن بناء تحالفات و  .12
 . وعلى صعيد كل الوطن، مع تلك التي تشارك هذا المكون رؤية ومصالح مشتركة ،في المنطقة

 لدىتربوية/المدرسية يلء الضرورة المطلوبة للعمل على مراجعة المناهج الإن إلمديات بعيدة، ففي مجال العمل  .13
من كل ما فيها من تشويه وتغييب  بغاية العمل على تشذيبها قليم، من المهام الضرورية، إلحكومتي بغداد وا

 اتعريف  تضمينها  ساسأعدادها على إ لى أهمية إضافة إ . خرى أقلية أقلية بالضد من مكون و أساءة من مكون و إو 
يف بالدور الحضاري،  لى جانب أهمية التعر إوكونه غنى ونعمة وليس نقمة،    ،ق الموجود في العراقبالتنوع الخل  

ن تقوم المناهج بالتركيز على  أبناء هذا الوطن، و في ثنيات عراقية ساهمت إقليات و ألنساني إلاريخي واالت
 خر المختلف. آلا   قبولنسان و إلحترام قيم الديموقراطية وحقوق اإوعلى  ختلفات والخلفات،  إلوليس ا  ،المشتركات 

يعيشون  اليوم أصبحوا العراق،  كل% من الكلدان السريان الشوريين سواء في سهل نينوى او في   80أكثر من  .14
ارتباط قوية بالرض  و   تفاعل   علقات ومشاعر  كبيرة ممن لهمنسبة  بين هؤلء    في المهاجر ومختلف دول الشتات،

ولدى الكثير منهم امكانيات وطاقات بشرية،  والثقافة والمجموعة البشرية التي ينتمون اليها بالصل، والوطن 
في التواصل مع مناطقهم للمساهمة  ، وهم على استعداد لممارسة هذا )الواجب والحق(كبيرةاقتصادية و وعلمية 

هذه   وتقويةوالمشاركة في الدعم بطريقة ما، لذا من الضرورات المهمة ان يتم تنظيم وتفعيل اليات التواصل 
يتم تنفيذ مشاريع عملية وبما يخدم مصلحة المتشبثين في ارض الباء والجداد وكذلك الجسور، وعلى اساسها 

 مشتتين في المهاجر.  ال
 
 :ررــــــــــــــــــتتك رى ــــــــــأخ ئلةـــــــــــــــأس -4

  بنسبتهم   انهائي    يقارن   ولم  يقابل  لم  ا،وبارز    امتميز    ادور    للمسيحيين  كان  العراق،  تاريخ  طول  على  نهإ  ا،جيد    معروف .أ
  :  السؤال.. .ومتميزة مضافة قيمة لهم أعطى قد  ،والمهني والعملي العلمي الحضاري، تميزهم نإ  بل السكانية،

و سيبقى لهم  أ  ،قل عدد تبقى لهمأ؟ وحتى ب   ستعادتهإل؟ ما المطلوب للحفاظ عليه أو  ن كانوا قد فقدوا هذا الدورإ
 !!...! في العراق

على  قدرتها عدم في الحكومة ومسؤولية داعش،نكبة  بعد و  قبل قليات،األ وكل المسيحيين بحق المرتكبة الجرائم .ب 
أرض  من علىم وجوده نهاءبإ ويهدد  ،عددهم في مخيف لتضاؤل قاد  مما حقوقهم، وضمان وجودهم حماية

؟   خفاقإلو أن يتم تحميلها مسؤولية هذا اأ ،ما المطلوب عمله لتتحمل الحكومة : السؤال ...جداد ألباء واآلا
؟ وماذا يمكن   وفق منظور القانون الدولي والقوانين المحلية ،ن تعتبر كل الجرائم المرتكبة ضدهمأوماذا يمكن 
 ...؟ اا ودولي  حلي  نسانية مإل خلقية واألونية، اوتحمل المسؤولية القان ،قرار بهذه الجرائمإلعمله ليتم ا 
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 ل صيل،األ المكون  هذا وحقوق  وجود  بضمان والمطالبة لمدافعةا ليات آ نأ ،2003/عام ومنذ  اواضح   أصبح .ت 
  وكيف   آخر،  بعد   ايوم    الشعب   هذا  قضية  تشهده  الذي  التراجع  مدى   تثبت   رض األ  على  النتائج  نأ   بل  ا،نفع    تجدي
 ...؟ هذا الواقعر تغي   ،ليات جديدةآ؟ وهل من أفكار و  Bفهل من خطة   ؟ مجهول   مصيره يصبح

 
 :خصية ـــــــــــــــــــــامية شــــــــــخت اتــــــــــمالحظ -5

لى جانب صفته الدينية  إثنية )القومية(  إلوحقوقه بصفته ا طرح قضية شعبنا، وجوده    اجد    والضروري   المهم   من     -أوالا 
ا  مليهإينتمي    لذينقليم الإل وارض  ألابشكل أساس ب ثنية ترتبط  إلن الحقوق ا ألوليس الدينية لوحدها،    ،)مسيحي(

وحماية ذاته، هويته  ن يمارس ويترجم حقوقه، ويتمكن من تعزيز أ يستطيع  ،فقططارها إوفي  ،هذا الشعب 
 وثقافته. 

  عن هوية، أرض، تاريخ وحضارة  رةوالمعب  شورية" هي التسمية الصحيحة آلن "ابأ قناعتنا الشخصية و  يمانناإ   -ثانًيا
لسرياني أو  شوري اآخرى )الكدلو ألا م التسميات نستخد ستخدمنا و إ ،في هذه الورقة نناإذا الشعب، مع ذلك فه

بناء هذا  أكبر عدد ممكن من أتفاق بين إليساعد ذلك في التوافق وا(، حيثما شوري آلالكلداني السرياني ا 
ختلف التسميات،  منحن شعب واحد ب : ولىألان نركز على نقطتين جوهريتين، أ  ،ولكن يهمنا أكثر .الشعب 

ز على جوهر  ن نرك  أ :الثانية  ...عية، السياسية والكنسية المختلفةجتماإلالتاريخية، اللغوية، ا أسبابهالها 
الثقافة، التي ستقود في النهاية  مقومات في اللغة والهوية و هذه ال وتقوية نعمل على تنمية و  ،محتوى المسمىو 

 لتقوية المشتركات على حساب المختلف.
تكون    نأما نسعى له ونتمناه    .كثر مما يقدم أجوبةأ  ،سئلةأليثير جملة من ا  ،ذا كان البحث كما عنوانهإذر  نعت   -ثالًثا

 جوبة ومعالجات.أ لنقاش يأتي ب سئلة المطروحة مدخل  ألا
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :   مالحظة* 
أعمل ، ستشارةإلوتقديم الخبرة وا ،قلياتألدارة مركز نينوى لحقوق اإا لمجلس مديرً تطو ًعا لى عملي إضافة إ

ودوام جزئي بصفة مستشار قضايا ، في العراق نسانيةإلللمساعدات ا CAPNIبرامج منظمة ل ابدوام كامل مديرً 
 .. مريكية.أل( اManagement Systems International - MSI) الدينية مع منظمةثنية إلالمجتمعات ا
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 .2013/العراق
(5) United State Institute of Peace (USIP), advancing the role of Iraqi minorities in 
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 المالحق:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (: محافظات العراق1خارطة رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 أقضية سهل نينوى (: 2رقم ) خارطة
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 2016 – 2014مناطق سهل نينوى الخاضعة لسيطرة داعش  (:3خارطة رقم )
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 على مدى قرن من الزمان  الشرق (: االنحسار واالنكماش المسيحي في عموم 1جدول رقم )

 
 
 
 

 عدد المسيحيين السنوات
 )بشكل عام(

الى العدد الكلي  %
 للسكان

 المصدر

1917 60,000  British Data for Mesopotamia  

 الحصاء السكاني للعراق 2.77 78,792 1920

 الحصاء السكاني للعراق 3,10 149,565 1947

 الحصاء السكاني للعراق 3,25 206,206 1957

 الحصاء السكاني للعراق 8,6 1,400,000 1987

 (1)تقديري  2,2 637,000 2008

  (2)تقديري  1,3 450,000 2014

2020 150,403 0,37 Shlama foundation project 
 

 في العراق على مدى قرن من الزمان  )المسيحي( ( : أنحسار الوجود الكلداني السرياني االشوري 2جدول رقم )

(1)  United States (US) International Religious Freedom Report 2008 estimates the Christian population as 

550,000 to 800,000 people. Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) reports that there are 500,000 to 700,000 

Christians in Iraq (RFE/RL 17 Apr. 2008). 

(2)  Christian leaders in 2014 estimated 400,000 to 500,000 . 

 https://www.shlama.org/population: االحصائيات مصدر

 2017 1970 1920 الدولة
% 6 العراق   4 %  1 %  
% 15 تركيا   8 %  2 %  

% 33 سوريا   10 %  10 %  
% 77 لبنان   62 %  39 %  

% 12 فلسطين   5 %  2 %  
% 19 مصر   16 %  10 %  

https://www.shlama.org/population
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عدد العائالت  المالحظات
2020 

ع. العائالت 
 ت القضاء الناحية القريةالبلدة /  2014

يقع ضمنها دير مار بهنام وسارة وتسكن فيه  عدة  
 عائالت باستمرار 

قرة قوش /   بغديدا  11111 5430
 المركز

 الحمدانية

1 

 2 كرمليس  820 340 تتبع اداريا مركز القضاء / قرة قوش 

قرية شبكية، والناحية   16مركز الناحية وتتبع لها 
 Shlamaبحسب احصائية )الثالثة هي النمرود. 

foundation 3800كان  2014( عدد العائالت في 
 3 برطلة / المركز برطلة 3500 1509

عدد   ( Shlama foundationبحسب احصائية )
 1100كان  2014العائالت في 

 تلكيف  1200 57
 المركزتلكيف / 

 تلكيف

4 

( عدد  Shlama foundationبحسب احصائية )
 1100كان  2014العائالت في 

 5 باطنايا  950 75

 6 باقوفا  91 45 وصلها داعش لكن لم يبقى فيها طويال 

سيطر عليها داعش مرتين لفترات قصيرة، لكن دمر  
 الكثير 

 تللسقف  1450 1016

 القوش 

7 

 8 القوش  1700 1015 لم يصلها داعش 

 9 جمبور 60 40 الرقم تقديري لم يصلها داعش / 

 10 الشرفية  90 30 لم يصلها داعش لكن االغلبية هاجرت 

 11 بندوايا  40 50 لم يصلها داعش وهي قرية ضمن اراضي القوش 

 12 بيروزاوا 50 68 لم يصلها داعش 

 13 داشقوتان  38 22 لم يصلها داعش 

 14 كرماوا 37 17 لم يصلها داعش 

 15 كرنجو  40 22 لم يصلها داعش 

 16 عين بقرى  70 50 لم يصلها داعش 

بعشيقة وبحزاني  بعشيقة  630 368 بعشيقة وبحزاني ادارايا بلدة واحدة 
 المركز /

 الموصل 

17 

 18 بحزاني  400 190 مع بعشيقة تشكل مركز الناحية 

سكانها لفترة بسبب  لم يصلها داعش لكنها خلت من 
 قربها 

 ميركا 55 50

 بعشيقة

19 

لم يصلها داعش لكنها خلت من سكانها لفترة بسبب  
 قربها 

 20 ا مغار  41 38

لم يصلها داعش لكنها خلت من سكانها لفترة بسبب  
 قربها 

 21 البركة  57 50

لم يصلها داعش لكنها خلت من سكانها لفترة بسبب  
 قربها 

 22 الفاف  53 50

اداريا ما زالت تابعة للموصل ولكن امنيا تخضع الدارة  
االقليم، لذا الكثير من الدوائر موزعة بين االدارتين،  
 والعديد من القرى التابعة لها تتبع اليوم الدارة االقليم . 

 24 الشيخان عين سفني عين سفني  200 140

)لجنة اعمار نينوى(، تقدر عدد العائالت للعام  وفق 
بلدات التي سيطرت عليها داعش فقط بـ   9في  2014

 عائلة.    20150
 25 المجموع  22701 10672

 
 2020 و  2014 بين نينوى سهل  في االشوريين  السريان  الكلدان العائالت  عدد(:  3جدول رقم )

وبعض القليل من االرقام قد ال تكون دقيقة كفاية وانما هي ,(Shlama Foundationواخرى ارقام )( NRCاعتمد الجدول على احصائيات ) مالحظة:

 5و  4.5اشخاص، وقبل ذلك كان بين  4 - 3.8الواحدة بعد التهجير بين ، علما باننا نقدر عدد افراد العائلة تقديرية
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 االضرار 

 

 العائدية

 

 المنطقة 

 

 اسم الكنيسة او الموقع 

 

 ت

 1 الطاهرة الكبرى بخديدا السريان الكاثوليك حرق بالكامل مع سرقة المحتويات

حرق بالكامل مع تدمير جزئي وسرقة 

 المحتويات

 كنيسة مار بهنام وسارة بخديدا السريان الكاثوليك
2 

 3 مار زينا بخديدا السريان الكاثوليك حرق وتدير اجزاء من الكنيسة 

 4 مار يوحنا بخديدا السريان الكاثوليك تدمير برج الكنيسة واضرار بالقبة

 5 مار افرام بخديدا السريان الكاثوليك تخريب وتدمير الكنيسة بالكامل

 6 مار يعقوب المقطع بخديدا السريان الكاثوليك تخريب وسرقة المحتويات

 7 مار كوركيس بخديدا السريان االرثوذكس تخريب وسرقة المحتويات

 8 مارت شموني  بخديدا السريان االرثوذكس تدمير وحرق

 9 مار سركيس وباكوس بخديدا السريان االرثوذكس اضرار متنوعة 

 10 مقر المطرنية بخديدا السريان الكاثوليك تخريب وسرقة المحتويات

الكهنةدار  بخديدا السريان الكاثوليك سرقه وتخريب  11 

 12 معهد مار افرام بخديدا السريان الكاثوليك سرقة المحتويات وحرق المكتبة

 13 دار مار بولس للخدمات الكنسية بخديدا السريان الكاثوليك تم احداث اضرار جسيمة به وتحويله الى جامع

 14 مقبرة بخديدا بخديدا السريان الكاثوليك تم تجريف القبور

منه وسرقة محتوياتهتفجير اجزاء   15 دير مار بهنام الشهيد ناحية النمرود السريان الكاثوليك 

 16 دير مار يوحنا الديلمي بخديدا السريان االرثوذكس أضرار كبيرة وسرقة محتوياته

 17 مارت شموني  برطلة السريان االرثوذكس حرق وتدمير اجزاء منها وسرق مختوياتها

وسرقة محتوياتهاحرق وتدمير اجزاء منها   18 مريم العذراء  برطلة السريان االرثوذكس 

 19 مار كوركيس برطلة السريان الكاثوليك حرق بالكامل وسرقة المحتويات

 20 مركز مار متى للخدمات الكنسية برطلة السريان االرثوذكس اضرار كبيرة وسرقة المحتويات

الكاثوليكالسريان  اضرار كبيرة وسرقة المحتويات  21 مركز مار كوركيس الثقافي برطلة 

 22 مقر المطرانية برطلة السريان االرثوذكس تدمير اجزاء منه وسرقة محتوياته

 23 مار ادى الرسول كرمليس الكلدان حرق وسرقة المحتويات

 24 مريم العذراء كرمليس الكلدان حرق وسرقة المحتويات

 25 مار كوركيس كرمليس الكلدان حرق وسرقة المحتويات

 26 مزار القديسة بربارة كرمليس الكلدان حرق وسرقة المحتويات

 27 دير الراهبات الدومنيكان كرمليس الكلدان حرق وسرقة المحتويات
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 28 روضة الشهيد فرج رحو كرمليس الكلدان حرق وسرقة المحتويات

مار يوسف الثقافيمركز  كرمليس الكلدان حرق وسرقة المحتويات  29 

 30 مريم العذراء  بعشيقة السريان الكاثوليك تدمير جزئي وسرقة المحتويات

 31 مارت شموني  بعشيقة السريان االرثوذكس تدمير جزئي وسرقة المحتويات

 32 مار كوركيس بعشيقة / بحزاني السريان االرثوذكس تدمير جزئي وسرقة المحتويات

المحتوياتتدمير جزئي وسرقة   33 مار كوركيس بعشيقة السريان االرثوذكس 

 34 روضة الشهيد مار كوركيس بعشيقة السريان االرثوذكس تدمير بالكامل

 35 قاعة نجم المشرق بعشيقة السريان االرثوذكس تدمير بالكامل

 36 قاعة الزيتونة بعشيقة السريان الكاثوليك تدمير بالكامل

محتوياتاضرار وسرقة   37 مارت شموني  تلكيف المشرق االشورية  

 38 القلب االقدس تلكيف الكلدان اضرار كبيرة وسرقة المحتويات

 39 مار يوحنا تلكيف الكلدان اضرار وسرقة محتوياتها

 40 مار بولص تلكيف الكلدان اضرار وسرقة محتوياتها

 41 مار كوركيس تلسقف الكلدان اضرار وسرقة المحتويات

 42 مار يعقوب تلسقف الكلدان اضرار وسرقة المحتويات

 43 مارت شموني  تلسقف الكلدان اضرار وسرقة المحتويات

 44 مار قرياقوز باطنيا الكلدان اضرار وسرقة المحتويات

 45 دير مار اورها باطنايا الكلدان اضرار وسرقة المحتويات

كوركيسمار  باقوفة الكلدان اضرار وسرقة المحتويات  46 

 
 الكنائس واالديرة والمؤسسات الكنسية المتضررة في منطقة سهل نينوى (: 4جدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


