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 فقدان الهويةالطائفية و  ل الىل  من نظام الم   :نينوى سهل مسيحيو 
 

لتنظيم شؤون غير منها خطوة ك ،لملةاستحداث نظام اب قامت الدولة العثمانية      
بين  ا  وسيط يعدالنظام  اذ كان، عثمانيفي المجتمع ال  دماجهمتمهيدا ال ،المسلمين في الدولة

 والقتل  ، والذي تحول بمرور الزمن الى التهميش واالقصاءالدولة واهل الملل االخرى 
 .والتهجير

الدينية  لالقليات كبير تحول نظام الملة الى خطر   يةومن هنا نهدف الى دراسة كيف      
والسيما المسيحيين، اذ تم استغالله استغالال كبيرا من قبل الدول االستعمارية لتكريس 

لمشرق عامة ومسيحيي نينوى خاصة، وتوافرت الطائفية التي انعكست اثارها على مسيحيي ا
فضال عن دراستنا الهم السبل ، الدولة الوطنيةالعوامل المالئمة الستغاللها في غياب 

التي تضمن بقاء مسيحييو سهل نينوى في مناطقهم التاريخية من خالل توفير  التنموية
 عناصر التنمية الشاملة.

Abstract 
Christians of the Nineveh Plain: From The Millets system to 

communalism and the loss of identity 

         The Ottoman Empire introduced the system of Millets, as a 

step to regulate the affairs of non-Muslims in the state, In 

preparation for their Assimilation into Ottoman society, as the 

system was a mediator between the state and the people of other 

Millets, which over time turned to marginalization, exclusion, killing 

and dislodgment. 

         Hence, we aim to study how the millet system has turned into a 

major danger for religious minorities, especially Christians, as it has 

been greatly exploited by colonial states to Perpetuating 

communalism, whose Impact have been reflected on the Christians 

of the East in general and the Nineveh Christians in particular, and 

the appropriate factors are available for their exploitation in the 

default of the national state, as well as Our study of the most 

important development avenues that ensure the survival of the 

Christians of the Nineveh Plain in their historical regions by 

providing elements of inclusive development. 
 مقدمة
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 العثماني العهد فيعامة ومسيحيي الموصل خاصة   شرق مال مسيحيي عنحديث  ال إن       
، منها إنطلقتو  نشأت فيها اّلتي الشرق  وأرض المسيحّية بين العالقة توضيح يستدعي

 إلى ادت التاريخّية كماتراالت سيما وان للمسيحّية، المشرقّية األصول على الضوء طيسلوت
 أّنك عرف إذا عجب ا يتشّدق بعضهم فأصبح الغربيين، من العديد أعين في الصورة التباس

 مالزم اإلسالم مفهوم أنّ  ويعتبرون  واإلسالم، العروبة بين يخلطون  ألّنهم "عربي -"مسيحي
 مع ا الديانتين مهد هو الشرق  أنّ  من بالرغم للغرب، مالزم المسيحّية مفهوم بينما للشرق،
 التي ضطهاداتاال رغم، الشرق  في متأّصلة لمسيحّية، فا المقّدسة ألراضيهما والحاضن
 أن قبل ترّسخت وفيه إنطلقت، الشرق  فمن  :المشرقّية نشأتها بحكم وذلك ومازالت، واجهتها
 . (1)العالم في أرجاء تنتشر
اذ  األول الميييالدي القرن  بداية منذق " بالد مابين النهرين" العرا في المسيحية انتشرت       
وتلميذيييه  ادي مييارو ، " االثنييي عشييرتومييا " احييد تالميييذ السيييد المسيييح مييار  ينالرسييولحمييل 

التجييار اللذين كانا من جماعة السبعين رسوال، وان التبشير تم عن طريييب بعيي   اجاي وماري 
عديييدة دخلت من طرق ،و فاسسوا اولى الجماعات المسيحية  اليهود القاطنين في بالد النهرين

 . (2) منها مدينة الرها واربيال) اربيل( والمناطب الجنوبية في العراق
 ظل في والعلوم الفلسفة حركة في مهما إسهاما   على مر التاريخ المسيحيون  أسهم لقد       
 أخرى  ولغات واليونانية للرومانية والشروحات الترجمات من ، فكثير(3)ةميالاإلس العربية الدولة

 والطيي  الفلسييفة فييي وإسييهامهم مؤلفيياتهم ناهيييك عيين جهييودهم علييى رئيسييي بشييكل اعتمييدت
. ممييا  (4)وإدارتهييا بنائهييا فييي فشيياركوا لهييم العربييية كممثييل الدوليية مييعوا تعامل، و األخرى  والعلوم

ميين ، اعطى الحضارة العربية قدرتها على استيعاب العلوم والفنون والصناعات واالدارة ...الييخ 
الحضارات المختلفة منها الفارسية واليونانية والقبطية ، ومن هنا فييان هييذخ الخدميية االنسييانية 

 .(5)مسيحية متينة -اساس عالقات اسالمية شكلت
السالجقة " األعاجم وصول مع بعد فيما والرئيسي خف ت   المهم الدور اال ان هذا        
الدور  ترك تحجيم وقد اإلسالمية،-العربية الدولة سلطة إلى "والفرس البويهيون  -االتراك
معهم  التعامل بدأ هنا ومن ،المسيحي الوجود على العميب أثرخ الدولة داخل بالمجمل العربي
بمصير  الدولة داخلهم مصير  وأرتبط، وُبناتها مواطنوها أنهم يفترض التي الدولة داخل كأقلية
كان هذا نتيجة حتمية لتخلي المسلمون في العهود و  .  (6) هفصل يمكن ال بشكل كافة العرب
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بالتعددية وعدم التمييز التي اقرها االسالم في العهد النبوي، االسالمية الالحقة عن االعتراف 
واجتروا القيم القبلية والعصبية التي لفظها االسالم، دون ان يهتموا بالنقلة النوعية التي 
حدثت عندما اقر المسلمون بحقوق الشعوب التي اخضعها لسلطانه في الحفاظ على 

 .(7)وطراز حياتها  معتقداتها
 ""الطائفية المستقرة  system  "The Milletsلل  نظام الم  مسيحيو المشرق و ل:المحور االو

 الميالدي الى عصر القرن الرابع عشر منذ مر مسيحيو المشرق بأصع  الظروف      
ن ثم السيطرة م وم1258بعد سقوط بغداد على يد المغول عام ، سيما  النهضة العربية
لذلك اذ عرف العثمانيون بالعنجهية والفساد االداري والتمييز ،  ةالعربي لبالدالعثمانية على ا

الدين في كنائسهم القليلة او اديرتهم البعيدة يسجلون مالحظاتهم وتاريخهم  انكمش رجال
بخوف ورهبة معتمدين في العراق على مساعدة االهالي وتعاون القرى المسيحية في شمال 

عاشت ف.(8)ن حتى بداية دعوتهم للنهضة العربيةوسوريا وجبل لبنا " سهل نينوى "العراق
ساهمت و  ،، ولم يعد الشرق االوسط مركز العالم في العلم والفنحالة من الجهل البالد العربية

في استمرارية مرحلة الجهل  عليهاالوالة العثمانيون  المفروضة من قبلالضرائ  الباهضة 
وكان وضع المسيحيون اكثر سوءا من المسلمين ووصفت هذخ المرحلة بمرحلة الجمود 

 .(9)واالنحطاط
، منذ عهد السلطان  في الدولة العثمانية منحا جديدا المسيحييناخذت اوضاع       

لذلك قام باستحداث  ،الحتوائهم تحت حكمهانتيجة  ،م1481-1451العثماني محمد الثاني
 الذي ،  )system   The Millets  )10ملت – نظام الملل  نظام خاص بهم اطلب عليه

ر تضمن انتخاب الرؤساء الدينين من قبل افراد الملة نفسها على ان يقترن تعيينهم بصدو 
من خالل اشارتها الى العثمانية وردت كلمة الملة  في السجالت و  .)11(براءة سلطانية

ذكرت كلمة طائفة التي لعام للسجالت الطابع ا وهو .1)2(مايسمى ب"فخر الملة المسيحية" 
فكان مصطلح الطائفة االقرب لما يسمى الملة ، وقد ظهرت كلمة الملة في  ،واستخدمتها 

رعايا  القرن التاسع عشر الميالدي بمعنى الطائفة التي تعتنب دينا غير االسالم وتطلب على
  .)13(الدولة العثمانية الذميين 

جاء ف ،واوين العربية الرسمية ه في الدلم يتم استخدامالملة يتضح من ذلك بان نظام      
باختيار  االستقاللهم حق منحهم يتمل الدولة في المسلمين غير شؤون  لتنظيمه حداثاست
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رؤساءهم الدينين، وحب ممارسة شعائرهم الدينية وشؤونهم الخاصة في التعليم والقضاء 
الفرمانات واالوامر ، اذ يقوم رئيس كل ملة باستقبال  همئوالضرائ  تحت اشراف رؤسا

هم ءالسلطانية ويبلغ بها جماعته ويتابع تنفيذها وفي المقابل ، فان اتباع الملة يبلغون رؤسا
الدينين بمطالبهم وفب موافقة سلطانية ، وجعل السلطان محمد الفاتح نظام الملة جزءا من 

ل الذمة اال استمرار تاريخي وقانوني لمصطلح اه وهو بنية الدولة ووضع لها قواعد واسس
   . )14(ان االخير تعبير عن الخبرة العربية بينما الملة تعبير عن الخبرة العثمانية

تمنح بموجبه ، الحكم الذاتي واالستقالل المحلي نظام الملل نوعا منالبع  عد        
او الحاخام الرئاسة الدينية على اتباعه عالوة على ذلك فانه  البطريركالرئيس الديني للملة 

يتولى سلطات الحكم على افراد ملته ويقتصر دور الحكومة على ارسال الموظف المسؤول 
عن جباية الضرائ  بزيارة الملة مرة واحدة كل عام يعود بعدها الى العاصمة استانبول حامال 

في  مثال   القاعدة االدارية فقد اعترفت الدولة العثمانيةواخذا بهذخ  ،جمعه من االموال اليه ما
اسوة  الدنيويةومنحت بطريركهم مار شمعون الرئاسة لة كم   شوريينالقرن التاسع عشر باأل

قسم نظام الملل رعايا الدولة العثمانية الى وعليه  .1)5(ى برؤساء الملل العثمانية االخر 
مسلمين يدفعون الزكاة ورعايا من غير المسلمين يدفعون الجزية، فكانت دولة ضد القومية 

 أساس على يتم لم نيهامواط بين التمييز أن وذلك .1)6(وقائمة على اساس الدين او الملة 
 السائد هو الملل هلالح مصط فكان  ، الملة أو الدين أساس على يتم كان وٕانما العرق،
وهذخ كانت جزء  .1)7(العقيدة أو الدين في الدولة عن يتميزون  الذين أولئك على فقط للداللة

تنمو في الشرق  هيئةمما فسح لها المجال لتصبح  ،لهامن الحياة االجتماعية الهامة 
االوسط عبر القرون لتفي بحاجات الشعوب التي كانت تضفي االنسجام مع المصالح 

شكل  ،النه العثمانية للدولة القوي  البيروقراطي الطابع مما سمح باعطاء .)18(المتضاربة 
 المسترجع االجتماعي النظام فكرة الدينية كونه قائم على بالمجتمعات االهتمام في كبيرا نقصا
 .(19)المسبب الوجود على ووقف الوسطى العصور في
ضح اكثر في العهود الالحقة تواسلوب تعاملهم ي العثمانيينالساسة  ضبابية بدات      

المواطنين  تهميش بعد السيما الطائفية من المزيد الى االنطالق نقطة لتكون لسقوطها 
 تلك تحولتف، االغلبية يشكلون  الذين مواطنيهم قبل من( االقليةاالصليين الذين عدوا بي )

 دخول مع الكثيف السياسي استخدامها تزامن،  سياسية ظاهرة إلى دينية ظاهرة من الطائفية
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 عربية دول إقامة على وفرنسا بريطانيا وساعدت ،والتفكك االنحدار مرحلة الدولة العثمانية
 في اإلمبريالية القوى  تدخل فسهلت ؛وقبلية واسرية  طائفية عصبيات خلفية على حديثة
 مرتبة من بالسكان االنتقال عن وعجزها ، ضعفها مرحلة في الجامعة المركزية الدولة غياب
 وذلك كبيرة؛ أمل بخيبات الحقا أصيبت المواطنة، والتي مرتبة إلى والقبائل الطوائف رعايا
 : عديدة منها موضوعية تساؤالت يطرح
 نجحت وهل ؟ متفجرة طائفية العثماني إلى الملل نظام ظل في المستقرة الطائفية تحولت كيف

 دعوات  ورف  الدموية، والمجازر والتهجير، والمصادرة، والنفي، والقتل، البطش، سياسة
 الحقوق  في رعاياها بين تساوي  عصرية عثمانية دولة بإقامة التركي للعنصر الخاضعة القوى 

 .)20(؟  والتتريك الطورانية عنوة عليهم تفرض أن دون  من والواجبات،
وحتى  في القرن التاسع عشر ان المسألة الطائفية منذ تكريسهاوالجواب على ذلك       

تقدم مقاربة تاريخية،  1918-1914انهيار الدولة العثمانية نهاية الحرب العالمية األولى
وتحلل األسباب الكامنة وراء تحول نظام الملل العثماني أو الطائفية المستقرة إلى طائفية 

نتيجة وك ،"نينوى سهل  مسيحيي "هممتفجرة، تحولت إلى عصبيات مذهبية مدمرة تهدد مستقبل
 )21(العثماني واألوربي للمنطقة العربية، ظهر اهتمام المفكرين القوميين ينكمات االحتالللترا

بالعمل على محاوالت إيقاظ صورة الماضي لدى الشعوب العربية، إال إن صبغتهم القومية 
نظر إلى األمة بأنها امة واحدة متجانسة مكونة من أصل واحد، و اصطبغت بصبغة دينية، 

ومن ثقافة مشتركة واحدة، أما ما يبدو من فوارق واختالفات بين أبناءها فنظر إليها بأنها 
عرضية زائفة ، وقد أدى هذا اإلنكار للتمايز، إلى أن أصبحت فكرة التنكر  ليست سوى فوارق 
، المجتمع، وتجاهل لواقع التعدد واالختالف في  لمسيحي سهل نينوى لهوية  للذاتية الثقافية 

فبدال من النظر إلى انقسام المجتمع إلى فئات اجتماعية، وجماعات إثنية واديان ومذاه  
على انه واقعة تاريخية، يتعين البحث في عملية تجاوزها في إطار  ومتحدات إقليمية مغلقة

من الوحدة التي تقبل بالتنوع داخلها، تراخ يكتفي بتوجيه اإلدانات األخالقية لها، دون القيام 
  . )22( بدراسة عملية دقيقة لتشكلها وكيفية تجاوزها

مشكالت لم تكن موضع  العالم في برزت 1945-1939الثانيةبعد الحرب العالمية و        
دوله أنظمة سياسية ال، ولم يكن مستغربا أن تتبنى ولمكوناتها لعربياهتمام أول لدول العالم ا

مأخوذة من أسيادها االمبرياليين القدامى أو عن أولئك الذين قاموا بغزوها وإخضاعها، ولهذا 
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نظريا، بما يوحي بقيام جمهوريات برلمانية باإلضافة إلى   كان العالم يحفل على نحو متزايد
شكلت تداعيات و تحت حكم حزب قائد واحد،  الشعبيةلية من أنظمة الحكم الديمقراطية أق

ومنطقة اإليديولوجية على مستوى العالم أهم المتغيرات الرئيسة السياسية الحرب الباردة أولى 
 . )23( المشرق العربي

ادى غياب الفكرة الوحدوية والقيادة الحكيمة والصراع الحاد على السلطة واالنقسام      
السياسي والجغرافي وظهور االشخاص او االحزاب على حساب الوطن، وظهور االنجازات 

هويته الوطنية  المسيحيمكون الالفردية متعالية على االنجازات الوطنية العامة الى فقدان 
النسيج االجتماعي، كون انجازات اي مكون من المكونات هي انجازات البلد دى الى تفكك اام

وهي تعكس الهوية الوطنية وهذا الخلط الفكري ادى الى انعكاسات سلبية ونتائج سيئة، ومن 
فاالحتالل . )24(ليرافقه صراعا دمويا ،هنا بدا الصراع الفكري البعيد كل البعد عن الموضوعية

 كان عامال الداخلي األمن وقوى  العراقي الجيش حلّ  رافقه من  وما  2003للعراق عاماالمريكي  
 الطائفية بفرض سّيما ال واإلرهاب،  والعنف الفوضى وانتشار الدولة، هيبة إضعاف في أساسيًّا
 الشرائح من العديد دفع الذي األمر ،االحتالل قبل من معتمدة كصيغة المحاصصة ونظام

 والعشائرية والطائفية واإلثنية الدينية  :الدولة قبل ما لمرجعيات اللجوء إلى االجتماعية
 عوالتروي الصدمة نظرية لتظهر، لها وداعمة حامية لتكون  وغيرها، والعائلية  والمناطقية

 تفشي وبالتالي  التركي ، وإعادة التفكيك والتي ادت الى  الخالقة الفوضى نظرية بعد وفيما
 ،عاما16منذ  أكثر منذ مستمرة تزال ال التي واإلرهاب والعنف والتطرُّف التعص  ظواهر
 حزيران 10 في للموصل داعش احتالل كان وقد .عديدة رءوس ولها مختلفة أشكاال واّتخذت
 والعنفوهذا ادى الى اتشار التطرف  والوهن الضعف حالة استمرار على دليل خير  2014

عدم بلورة المنظور المعرفي الذي على ضوئه تتحدد المقاصد  بسب .)25(ضد المسيحيين
كل ذلك  .)26(  والتراث خلب فوضى فكرية  متداخلة مع الموروثل االمر الذي ادىوالغايات 

، لى فشل االنظمة الحاكمةا الذي ادى االنعزال السياسي ها، رافقنينوى  يمسيحي انعكس على 
 تواصل االزمات، لالتطرف والعنفوصوال الى االشكال الجديدة من الهمجية متمثلة في 

 . )27(الواحدة تلو االخرى  تالحقهم
الخالف الكبير بين الكتل والتي ف، لتفتيت الدولة العراقيةكانت تلك االسباب مقدمات        

كل طائفة تدافع عن ملتها ،  صبحادى الى ان ت، كانت حكوماتها تقوم على اساس طائفي
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االنسحاب  وصل الى ذروته بعدمما مهد الطريب لفقدان السلم االهلي وانتشار االرهاب 
 .)28( 2011االمريكي من العراق عام 

واالرهاب  ضد مسيحي  ان النزعة الماضوية للخطاب الديني ادت الى تنامي العنف      
ا للماضي يعيد انتاج مقولة الفقهاء ويبحث في فتلك النزعة الزمته وجعلته اسير نينوى ، 

الماضي عن حلول لمشكالت الحاضر والمستقبل متوجسا من التغييرات المجتمعية قلقا من 
التغييرات المستقبلية غير منفتح على ثقافة العصر وتغييراته، فتمجيد الماضي والتغني 

ء لحظات مضيئة في التاريخ مع باألمجاد والمأثر واالنتصارات والرموز واالبطال عبر انتقا
تجاهل تام أللف عام من مظالم واستبداد وانقسامات وحروب اهلية  ظنا بان اي نقد للتاريخ 
هو نقد للدين مع انه تاريخ بشر حافل بما يوج  النقد والنق  والتصحيح وال قداسة لألفراد 

اذ هو مشكوك  ،المختلف لآلخرمهما عظمت مكانتهم واعمالهم، االمر الذي ولد اقصاء 
بعقيدته ولومه واتهامه مما يصور على انه مؤامرة على المسلمين او غزو ثقافي او عولمة، 
او حتى ارهابا بانه جاء كرد فعل للغزو االمريكي للعراق ولذلك يلتمس مبررات عديدة قد تكون 

 إلى انتميااللتين   وداعش القاعدةلتاتي  .  2)9(...الخاو اجتماعية او دينية او ثقافية  اقتصادية
 ويجملها نفسها الرئيسية األفكار تشاركانلت الجهادية السلفية عليها يطلب التي نفسها  العائلة

 بينهما، الفارق  ويحدد " هللا حكم" ي ب  الدولة حكم استبدال وملّخصها اإلسالمية باليوتوبيا
المحلية  السنية الجماعات في داعش انغمس حين في للحدود، عابر سري  تنظيم فالقاعدة

 أي الدولة، مفهوم إطار داخل وعمل والتي اثرت بصورة كبيرة على مسيحيي نينوى وسهلها،
 الحالة لتوصيف جرجس المؤرخ فوزي  وينحت ،السني – الشيعي االنقسام في متجذر أنه

ا  . )30(اإلقليمي التنافس عن كتعبير " الجيوطائفية"هو و  الداللة عميب مصطلح 
التي  ،لى الهوية في الموصل تالحب مسيحيهاوالقتل عسلسلة من االغتياالت  بدأت     

مسيطرة ال هي الطائفية فيه تكون  جديد عصر ببداية الجميع أنذرتالتي  الكوارث أولى عدت
 ولم الواحدة المدينة أبناء بين ظاهرا   االجتماعي االندماج يعد ، ولمعلى المشهد السياسي 

 المعالم، محدد غير آخر مسارا   تأخذ بدأت الحياة وكأن ، كانت كما قائمة العالقات تلك تعد
 أصعبها كان سريعة بوتيرة تتصاعد للمسيحيين والقتل الخطف حاالت بدأت 2007 عام ففي

 سهلل الموصل مدينة منعودتهم  طريب فياستاذ جامعي و  طالب خمسة اختطاف حادثة
وننا كو  عصابات، قبل من المدينة داخل حافالت نقلهم  الى التعرض تم، اذ  بغديدا - نينوى 
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،  الدينية رموزهمالس  والشتم لهم ولو  للضرب منهم الكثير تعّرضعيان للحادثة فقد  أ  شهود
 بعد فيما المطالبةتمت و  مجهولة لجهة اقتيادهماذ تم ، ان يتدخل أي احد  لمساعدتهم دون 

ليكون تفكيرهم االول بعد دفع الفدية  ،رواحهما على حفاظلل كاهلهم أرهقت تعجيزية بجزية
 . )31(الهجرة الى الخارج

 االستهداف مشاريع فتزايدت ،واألجداد اآلباء أرض الى وصلت حتى األطماع تزايدت     
 كان مهما المنطقة ديموغرافية تغيير على أصّرت جهات عدة من مدعومة مكونات لحساب
 من للحد كفيلة المناطب هذخ في األصيل المسيحي المكون  محاوالت كانت وبالمقابل ، الثمن
 وفي للمسيحيين، الحكومي الدعم غياب ظل في جدا   ضئيلة بنسبة ولكن، بهممآر  تحقيب
 برطلة أولها عدة مسيحية لمناطب المجتمعية الطبيعة اختلفت االستهدافات هذخ ضوء

 إلى بقي ممن شبابها من الكثير دفع مما مسيحية أقلية ذات بلدات الى وتحولت وتلكيف
 التنموية كالمشاريع الحياة بمقومات بدعمهم ،المحلية الحكومة فضال عن اهمال ، الهجرة
 من أجمل بمظهر والنواحي االقضية اظهار جواز عدم بحجة واالستثمار التحتية والبنى

 تمنع التي المعوقات من الكثير تعاني زالت وما كانت نينوى  محافظة ان علما   ، المحافظة
  . )32(عديدة سنوات منذ منها عانت التي األمنية لألوضاع نظرا   فيها مشروع أي اكمال

 الراهنة معطياتلوفقا ل نينوى  سهل مسيحيي ستقرار: الُسبل التنموية ال:  نيالثاالمحور 
مجتمعا بال بناء بسب  انهيار العالقات  2003انتج انهيار الدولة العراقية في نيسان     

مجتمع العراقي قبل نظامه بين السلطة والمؤسسة والدولة، في مشهد كرس انهيار ال
نينوى الى انعدام التواصل على محافظة االرهابي ادى سيطرة تنظيم داعش كما  .)33(السياسي

اصحاب الفكر وانعزالهم ، فضال عن تمزيب وحدة المجتمع وحدوث خلل االجتماعي، وانطواء 
زعزعة االمن وانتشار و في التركيبة الثقافية واالجتماعية، ومن ثم توقف عجلة التنمية ، 

ثقافة عدم  شيوعفضال عن انتشار افكار وسلوكيات تخالف المجتمع ، و الخوف، االرهاب، 
والسيما المسيحيين، ومن ثم التاثير السلبي على الجان  االقتصادي للبلد  االعتراف باالخر

 . )34(ككل  الذي ادى الى تفكك المجتمع
 نينوى، سهل من مسيحيي قراالع في البقاء ختارواا من تقلقا التي القضيةان     

 من داعش تنظيم يد على ماعانوخ بكل العراق ُكردستان اقليم في بأربيل عنكاوة في والالجئون 
 أدركواف ،العائدين سالمة تأمينُ و  لعودةا هي اإلنسانية ضد وجرائم عرقي وتطهير إبادة جرائم
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 نم خيبتهم بعد لتحقيب،ل ابالق مشروعا تبدو المثال  دولية بحماية آمنة نطقةم إقامة أنّ 
 أبسطب لقياما لىع وقدرتها ،لعراقيةاوعدم جدية الحكومة  تهجيرهم ملتبسة بعيد دولية وعود

 يف ،سلحةالم لفصائلا قادةو  سؤوليهام نأ لكذ ،حقوقهمو  واطنيهام ياةح فظح يف اجبتهاو 
 من مدنيينال ستقبلم يالءإ ون د نم ستثمارخال سعيو  )تحرير الموصل( اإلنتصارب هوز  الةح

 بياترو الفاتيكان دولة سكرتير اكدخ وهذا ما . )35(ستحقه ي لذيا إلهتماما لّ ك المسيحيين،
 جنوب باري  مدينة الذي عقد في  الشرقية الكنائس لرؤساء لقاء  في   الحكومة رئيس بارولين
 ليسوا الشرق  مسيحيي إن " الشرق اذ ذكر بي في ودورهم المسيحيين وضع لبحث إيطاليا،
 الجماعات كباقي الحقوق، في متساوون  مواطنون  هم وإنما حماية، إلى بحاجة وليسوا أقلية،

 الحضور كان حاسما البابا وعندما خاط ". وإنساني حضاري  ريادي دور وأصحاب والطوائف،
 حماية إلى اللجوء" أسماخ ما منطب خالله رف  فيه لبس ال موقفا مرة ألول معلنا ، وجازما
 عن الكفّ  "بي وطال  ،الحوار من بديل ال وأن وبالسيف، بالسالح يستقوون  الذين" األقوياء
  . )36(شعوبه وعن عنه، خارجة ومصالح لغايات األوسط الشرق  استعمال

ماهي هو: وانطالقا من مبدا الحضور المسيحي في الشرق، فالسؤال الذي يطرح نفسه 
 ي في سهل نينوى؟المسيحالمكون الواج  توفرها لضمان بقاء  التنموية السبل

 بانواعها مشكالت المتعلقة بالتنميةلالشاملة لالتنمية  الجواب على ذلك هو من خالل توفير 
والتي كما موضح في المخطط االتي ،..الخ، .واالجتماعية والثقافية االقتصاديةالسياسية و 

 بالتفصيل. سنتناتي على ذكرها
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قيام الدولة القانونية، تلك التي تخضع الهيئات ل االساس السياسية التنمية يعد جوهر      
والسياسية للقانون، كما يخضع فيها الحاكم والمحكوم لقواعد قانونية معروفة مسبقا  الحاكمة 

ر بنية األحزاب وفكرها، على نحو وتطو  ، وبالتالي تتحد مراكزهم القانونية على نحو واضح
، قصاء االتضعها في موقع احتكار السلطة و يجعلها تتخلى عن األطروحات والشعارات التي 

 سهل نينوى نسيب مع مقتضيات البنية االجتماعية والمحددات الثقافية للمجتمع في التو 
السياسية، وإتاحة  الفرصة لدعم هذخ المشاركة من خالل ضمان الحرية تاحةال ،خاصة

هم في قضايا مجتمعاتهم للتعبير عن آمالهم، وطموحاتهم، ورأي المجال أمام المكون المسيحي
تحقيب مبدا المواطنة والمساواة والمشاركة في ادارة الحكم وتولي  بهدف.3)7( ومشكالته
 تعبيرا او تمثيال لطرف سائد وهوسيما وان الحكومات السابقة كانت ، ليالعاالمناص  

سيما وان المسيحيين يرفضون اقامة دولة خاصة بهم وهذا مالمسناخ في عرض .)38(االغلبية
سقوط الموصل ( وتحديدا بعد 1918-1914)نهاية الحرب العالمية االولى بعد سابب لهم ،ف

اذ نجد  استتاب االمن بفترة قصيرةانتصار بريطانيا على الدولة العثمانية، و  عق  1918عام 
ل عمانوئيطل  الى البطريرك يوسف بارسال الجنرال ليجمان الحاكم السياسي للموصل قيام 

 " رد االخير فكاندولة للمسيحيين في شمال العراق  بإقامة مفاتحا اياخ توما بطريرك الكلدان 
نريد دولة بل نريد االمن والسالم ، ثم اذا كان لنا دولة من اين لنا ان  نحن المسسيحيون ال

نحن بريطانيا  نجمع كل تكاليفها ...ثم هل اخذت راي اخوتنا بهذا االمر؟" قال له لجمان:
العظمى نصرف لكم كل التكاليف ثمن اخوتك؟ قال البطريرك ان التكاليف تدفعونها فهذا مؤقت 

.. واخوتنا هم المسلمون النهم معنا ويشاركونا االرض والخيراتيات.ولكم فيها غايات وغا
 .)39(الباديه" هذا الكالم حمل الحاكم نفيه الى  نحن نرف  ذلك

 بل مدنية، دولة ببناء ال يرغ  ، السياسي القرار صانع بان العراق حاليا في مانراخ إن       
 عندما لذلك ،همقاسات ووفب السياسية النخبة مقاسات وفب القائمة القانونية الدولة يريد

 يمكن ال اآلخر، الشيء أما التهم، أنواع بجميع متهما يصبح المدنية بالدولة يطالبهم الشع 
في غياب ولكن . )40(االخرى  التنمية مجاالت باقي في خلل وجود مع المدنية الدولة بناء

نشر قوات حفظ السالم  قترح، ن للدستورالتوافب واالرادة العراقية الداخلية لحل النزاعات وفقا 
قائد القوات ، وهذا ما أشار اليه الحلول في ظل اجواء عدم الثقة كإحدىالمتحدة  لألممالتابعة 

نشر تلك " قائال انه اقترحب 2003االمريكية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو بعد عام 
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اال ان هذا يتطل  رفع طل  من قبل الحكومة العراقية الى وات بعد خروج القوات االمريكية، الق
ال عن ان اال ان هذا االمر لم يتم ، فض "للحصول على الموافقات الرسمية  (41)مجلس االمن

  . )24(مجلس االمن لم يقترح رسميا نشر تلك القوات 
ادية إر  بصورةفي سهل نينوى فإنها تتحقب التنمية االجتماعية فيما يخص اما ى        

يتم من خاللها انات والموارد المادية والبشرية تفعيل الطاقات واإلمكلمخططة هادفة وبناءة 
تغييرات في  إلحداثاستنفار جهود الدولة وقطاعها العام والجماهير وقطاعها الخاص 

المجاالت االجتماعية كالتعليم، والصحة، واإلسكان والضمان االجتماعي، كذلك بالنظم، 
تشجيع وتفعيل ما هو مثمر و والقيم، والتقاليد، والعادات واالتجاهات والمورثات االجتماعية 

، نظر المجتمع وإزالة ومعالجة ما يقف منها عقبة في سبيل التطور والتقدممنها من وجهة 
تعديل نظام القيم واالتجاهات بما يتناس  مع الطموحات التنموية للمجتمع من خالل تعزيز و 

تأهيل القوى البشرية وإعدادها للعمل في القطاعات المختلفة وعلى كل و ، قيمة العمل واإلنتاج
العمل على استقاللية و ، يدها بالمعارف والمهارات والقيم الالزمة للعملالمستويات وذلك بتزو 

توفير الضمانات و االسرية عم الحياة ، ودالمجتمع المدني وتفعيل دورخ في الحياة العامة
عن طريب استغالل إمكانات وموارد البيئة المحلية المتاحة أو  االجتماعية الالزمة ألفرادها
استراتيجّيات عمل  مناسبة ،  من خالل اعتماد. )43(هة أعباء الحياةالتي يمكن إيجادها لمواج

ه نحو تحسين البيئة الداخلّية للمجتمع، و ، إلى معّدل النمّو االقتصاديّ  للوصول  التوجُّ
العتماد على الجهود االقتصادّية الذاتّية؛ لتحقيب با والقطاع االقتصادّي المحلّي ، وتطويرهما

زة لتطبيب الّتخطيط في المؤّسسات االقتصادّية المهتّمة بمتابعة الّتنمية  االقتصادّية المعزّ 
زة لدور الّصناعة، وال النمّو االقتصادّي باستمرار حرص على استغالل الموارد واإلمكانات المعزّ 

والّزراعة، والّتجارة المحلّية، حس  ما يطلبه الواقع االقتصادّي من استخدام الوسائل واألدوات 
االستفادة من الّتكنولوجيا، واألجهزة اإللكترونّية و التي تتيح نهوض أنواع األعمال كاّفة . 

م دعما  مناسبا  للتنمية االقتصادّية، عن طريب االستثمار في اإلمكانات، المتطّورة؛ فهي تقد ّ 
يعد اذ  .)44(والطاقات العلمّية والمعرفّية المتنّوعة، مّما يساهم في تطوير العديد من المجاالت 

اذ يذكر المؤرخ  ةيالزراعالتنمية التي تتوفر فيها مقومات سهل نينوى من اهم المناطب 
كانت قديما ...تمتد على  يحيط الموصل سهوال   "سليمان صايغ بانهالكبير القس الموصلي 

تزينها ورود وازهار ذات مرافب واسعة فسيحة البسة من الخضرة حلة زمردية ...سواحل دجلة 
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زيادة اإلنتاج، ورفع و من البطالة بتوفير فرص العمل،  للتخلص. )45( "لك الفضاءتعطر ذ
مستوى المعيشة، وذلك بإيجاد الحلول المناسبة لزيادة االستثمارات ، وعلى الصعيد 

تنمية العنصر البشري وزيادة قدراته ومهاراته وتحقيب  بشريةتحاول التنمية الفاالجتماعي 
، والحرص الرفاهية، وزيادة الوعي والثقافة لدى المواطنين، ومحو األمية، وذلك بنشر المعرفة

بوضع خطة للتنمية  قيام الحكومةمن خالل  على زيادة الخبراء والعلماء وأصحاب الكفاءات.
تستند إلى إستراتيجية واقعية وقابلة للتحقيب وتأخذ بنظر االعتبار قدرات الدولة المتاحة من 

وليس  وخصوصيته في كل منطقة، ملبية لحاجات حقيقية للمجتمعو  موارد مالية وبشرية،
الخطة التي تتجاهل الحريات العامة وحقوق اإلنسان بمفهومها الشامل فرد شعارات، مج

السياسي والمدني واالقتصادي واالجتماعي والثقافي تكون خطة غير مكتملة األركان ألن 
عد ولذا تُ .)46(التنمية االقتصادية ال تتم في مجتمع مغلب ومقيد ويفتقد للحريات األساسية

نظرا لما تدرخ من الخيرات  ارضا زراعية عمرانيةنينوى في سهل  لواسعةية اسهلاالراضي ال
يزاولون فالحة االراضي وتربية الحيوانات الداجنة، وسكانه   االهالي،فالوفيرة والغالل الكثيرة 

بانها سب   ون يعلم مالنه ما لديهم بأعزقبل كل مزارعين وفالحين يعتنون بارضهم اعتناء 
االسواق  لتزويديقومون بخزن البع  من مؤونه ، وبيع الفائ  م، و ومصدر رزقه محياته

ولتربية  ت ارضهم كثيرة على مر االجيال،لذلك كانت غال المحلية السيما محصول الحبوب،
الماشية نصي  في توفير الحاجات االساسية من سمن ولبن وصوف ولحم للسكان ، فضال 

حياكة والنجارة وصنع الفراء واللباد لسد لللصناعة كا مزاولتة البع  االخر منهم عن 
ومن سكانه من يزاولون المهن الحرة  ،ال عن حاجات القرى المجاورة للسهل ضف محاجته

ومنهم من انخرط في سلك الدولة بالوظائف العامة من معلمين ومدرسين ومهندسين واطباء 
ب الرفاهية، حقتقدراته ومهاراته وت تزدادشري و تنمية العنصر البوبذلك تتحقب  .)47(ومحامين 

ضمان توفير رأس المال الكافي لتمويل فضال عن الوعي والثقافة لدى المواطنين،  يزدادو 
جميع نشاطات وعمليات تحقيب التنمية، فبال ميزانية وتمويل ستبقى خطة التنمية حبرا على 

يج  توافر الموارد البشرية من كفاءات انه ورق ومن االستحالة أن ترى النور، باإلضافة إلى 
قطاع خاص  رة تنه  بالمسؤولية وتتبنى القيام بالمهام التنموية بنجاحوأيدي عاملة ماه

ويعمل من أجل  المال لدعم المنتج المحلي ويوفر رأس  وطني وقوي يتمتع باستقاللية مالية
.. فأي خطة تنمية ال يتحقب لها النجاح إال إذا كان القطاع مواطنيهاتحقيب مصالح الدولة و 



13 
 

 غياب ، كما انعن تنمية المجتمع الذي يعمل فيهتماعية الخاص يؤمن بمسئوليته االج
يزيد من التحديات التي قد تعرقل عملية التنمية الشاملة وذلك بسب  تشابك  الدعم الحكومي

وتداخل المصالح الدولية وخصوصا في مجال التجارة وحركة رأس المال والتخطيط 
تقارير برنامج االمم المتحدة االنمائي الى اجراء االبحاث  اليه دعتوهذا ما .)48(االقتصادي

التنموية حول مواضيع الموارد البشرية ودورها في التنمية كما ورد في احد هذخ التقارير 
توصية تدعو الى ))اصدار تقرير دوري حول حالة الوضع البشري يغطي تغير الواقع البشري 

من المتفب  "ورد انه  1988ة العامة صدر عام في كافة ارجاء العالم. وفي تقرير للجمعي
عليه االن على نطاق واسع ان تنمية الموارد البشرية تؤكد على ان البشر هم في المرتبة 

تم اال من يال  في سهل نينوى  فان تخفيف معاناة الشرائح االجتماعية الفقيرة.لذا )49("االولى
قر بانه يمثل عدم القدرة على اشباع خالل توزيع الدخل، واذا كان المفهوم السائد للف

الحاجات االساسية فقد تطور هذا المفهوم ليشمل الحرمان من حب االختيار الذي يمثله 
التعليم والصحة والمشاركة السياسية وهذا يعني ان مفهوم الفقر ال يعني مجرد نقص الدخل 

 .)50(بل توسع ليعني قصور القدرة االنسانية
من  التراث في تعزيز اإلقتصاد وإنعاشه ةساهممن خالل مفتتحقب  التنمية الثقافية اما       

،  السياحية زيادة معدالت التنميةل وخاصة  للسياح من خارج البالد ةتأهمي خالل اظهار
وزيادة تداول النقد األجنبي، وزيادة الخبرات التدريبية والتي تساهم في تعزيز التنمية 

هوية واإلنسانية الخاصة بالشعوب المختلفة، لرمزا  ل ، كونه يعداإلقتصادية واإلجتماعية
ا، والتي تعتبرخ رمزا  للمعرفة والقدرات التي توصلت لهاذ  )المسيحيون(المكونات وخاصة 

تعزيز  و ،رمزا  مرتبطا  باألماكن الثقافية التي ال يمكن التخلي عنهاو  تناقلته وأعادت تكوينه
أّنه يساعد على استمرارية  ، فضال عن انهوابط ما بين الماضي والحاضر والمستقبلالر 

زيادة التماسك اإلجتماعي لالمجتمعات، وتغيير هيكل المجتمع ليصبح أكثر سموا  ورفعة 
والمساعدة على تعزيز السالم ما بين الجميع، وذلك من خالل دورخ في تعزيز الثقة والمعرفة 

أقسام التراث الثقافي ،فرف اليونيسكو بأهمية زيادة الوعي حول التراث، المشتركة، كما وتعت
     . )51(المادية وغير المادية المعالم األثريةسيما من أهم األماكن التي يج  المحافظة عليها 

 خاتمةال 
 توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات ابرزها: من خالل دراستنا   



14 
 

اذ استمر المسيحيون يعدون مواطنون من الدرجة انه الوجود اساس لمبدا المواطنة  -
مهمة  التاريخ، فضال عن انالثانية على الرغم من امكانياتهم وكفاءتهم ويشهد لهم بذلك 

بتلك المهمة السهلة والتي يمكن  ليست مسار الحكومة العراقية لتحقيب مبدا المواطنةتغيير 
تأهيل العقل في ل بحاجة المسألة الن ، فيهاحلها بمجرد قل  أو اسقاط أنظمة الحكم 

 االخر.كون قادرة على درء سلبيات التحول باتجاخ تغيير تل المجتمع العراقي 
( دون ، او البشريةأن تحقيب تنمية واحدة فقط )االقتصادية، أو السياسية، أو االجتماعية  -

 .نوى سهل نياالخريات لن يكون سبيال  إلى التغيير المنشود في 
االستعانة بالدول المتقدمة و المنطقة،  في التنموية المشاريع بدعم المتحدة االمم تقوم ان -

، واستثمار المناطب االثرية في المنطقةزراعيا وصناعيا لتشجيع شركاتها لغرض االستثمار 
، فيها، فضال عن توفر عامل االمن مقومات وعناصر السياحة توفربعد الدينية سياحيا سيما 

 البنائه.جديدة  عمل فرص ويوفر،  االمر الذي يؤدي الى تطوير سهل نينوى 
 

جوزيف ابو نهرا، المسيحيون وهياجس الحريية فيي العهيد العثمياني، الميؤتمر اليدولي خطياب الجماعيات  (1)
المسيييحية فييي الشييرق االدنييى فييي زميين التحييوالت ، مركييز الشييرق المسيييحي للبحييوث والمنشييورات، جامعيية 

  .1، ص 2013يوسف، بيروت، القديس 
  httpcerpoc.blogs.usj.edu.lbfiles201302abounohra.pdf   

سيهى رسيام، المسييحية فيي العييراق بيدايتها وتطورهيا اليى يومنيا هييذا، ترجمية نيافع توسيا وسيهى رسييام،  (2)
 .78-77، ص ص 2017االردن،  مطابع دار االدي ،

كثيرة هي المصادر التي تناولت دور الفكر المسيحي فيي بنياء الحضيارة المشيرقية، وقيد أسيه  العلمياء  (3)
في الغرب بصورة  خاصية بلغياتهم المختلفية فيي الحيديث عين نشيأة دور المراكيز الفكريية ليدى المسييحيون، 

نياء حضيارة منطقتنيا، وقاموا بدراسات معمقة تناولت جوان  مهمة من هذا العطاء الفكري الذي أسيهم فيي ب
د أولئييك  وال سيييما الحضييارة العربييية فييي عصييرها الييذهبي فييي القييرون الثييامن والتاسييع والعاشيير للميييالد. وأكيي 
العلماء بأن الفكر المسيحي ليس دخييال  عليى آداب منطقتنيا المشيرقية، بيل هيو أدب أصييل نيابعب مين تيراب 

ته غّطت مساحات واسعة من صيفحات الفكير واألدب هذخ المنطقة وليس دينيا  مسيحيا  فحس ، وإنما مجاال
والفين، وخيياض أيضييا  أبييواب الفلسييفة والعليوم علييى إثيير نقييل الفكييري اليونياني القييديم إلييى اللغتييين السييريانية 

، الميدارس السيريانية ودور المتيرجمين السيريان فيي نقيل الفلسيفة اليونانيية، جوزيف شابو والعربية، ينظر:
  :بكة المعلومات الدولية )االنترنت(، على الموقعنص المقال متاح على ش

 https://www.syrian-orthodox.com/article ؛     

https://www.syrian-orthodox.com/article.php?id=43
https://www.syrian-orthodox.com/article.php?id=43
https://www.syrian-orthodox.com/article
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قيراءة جدييدة  فيي مينهج  المسييحية واثرهيا فيي الفكير التياريخي العربييإطالل سيالم حنيا ،الميدارس الفكريية 
المييؤتمر الييدولي: قييراءات فييي المييدارس الفكرييية التاريخييية العييالمي  وقائع اعمييالالمييؤرخين الييرواد السييريان،

 .269، ص 2019دراسات فكرية وتحليلية مقارنة، انقرة، 
، كيييانون الثييياني، 8مجلييية طلقييية تنيييوير، العيييدد جمييييل نييياجي، العيييرب المسييييحيون والمشيييروع القيييومي،  (4)

                                                                  www.qawmi.com .2، ص2015
سيمير عبيدة، السيريان قييديما وحيديثا، المعهيد الملكيي للدراسييات الدينيية، دار الشيروق للنشير والتوزيييع،  (5)

 .64، ص 1997االردن،
                 www.qawmi.com.    2جميل ناجي، العرب المسيحيون والمشروع القومي، ص (6)

    
بيين فيي تحدييد مفهيوم التعدديية فيي المشيرق إطالل سالم حنا، اثر مدونات االور ،حيدر جاسم الرويعي  (7)

، القياهرة، 1العربي قراءة جديدة وفقا للمعطيات الراهنة، المؤتمر الدولي الثياني التيراث العربيي واالسيالمي،ج
 .482، ص2018

 .142فؤاد يوسف قزانجي، اصول الثقافة السريانية في بالد ما بين النهرين، دار دجلة، بغداد، ص  (8)
توما جليك وصبحي إكسوي، تاريخ السريان في بيالد النهيرين، ترجمية احميد سيليمان االبيراهيم  محميد   (9)

 .302سوريا، د.ت، ص -يوفا، مطبعة سيماق، القامشلي
(10)  Stanford Shaw and Ezel Kural Shaw, History of Ottoman Empire and 

Modern Turkey, New York, 1978, p13. 
، 1969، القييياهرة، 1914-1864العزييييز محميييد عيييوض، االدارة العثمانيييية فيييي واليييية سيييوريا عبيييد  1)1(

 ؛123،ص1979؛ ليلى الصباغ ، المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني، دمشب، 308ص
Benjamin Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire: The 

Abridged Edition , 2014,P15. www.rienner.com. 
 بمثابية عيالمهم داخيل المسييحيين الساسانية اإلمبراطورية ملوك اعتبر ، الميالدي الخامس القرن  في  1)2(

 الالحقية اإلسيالمية اإلمبراطورييات اعتبرت  وبالمثل. الزرادشتية األغلبية مع بالتعايش لهم سمح، اذ  الملة
االحتفياظ عليى  ميع مليةال بمثابة ، واليهود المسيحيين وخاصة ، المسلمة غير األقليات األوسط الشرق  في

المعتميييدون:  اليييدينيون  القيييادة عليهيييا يشيييرف ، وقييييمهم المجتمعيييية فيميييا يخيييص دييييانتهم حقيييوق بعييي  ال
 ،ينظر :للتفاصيل

Emrah Sahin, Ottoman Institutions, Millet System: 1250 to 1920: Middle 

East, May,2012,   https://www.researchgate.net/publication/311680222 
عبد العزييز محميد الشيناوي، الدولية العثمانيية دولية اسيالمية مفتيرى عليهيا، مكتبية االنجليو المصيرية،  )13(
 .68، ص1974، القاهرة، 1ج

http://www.qawmi.com/
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نموذجيية"، محمد علي بيود،" وضع وحقيوق االقلييات فيي الدولية العثمانيية: دراسية وثائقيية تاريخيية    )14(

                                                                   www.isravakfi.org 21, ص2016مجلة دراسات بيت المقدس، 
، الدار 1999-1921عبد المجيد حسي  القيسي، التاريخ السياسي والعسكري لالثوريين  في العراق  )15(

 .10، ص2004العربية للموسوعات، بيروت، 
(16) Khaled Abdelkader El-Jundi1 , CHRISTIANS IN THE OTTOMAN 

PERIOD, Route Educational and Social Science Journal, Volume 4(6), 

October ,2017, p 420. 
األناضيول  واليية فيي الكياثوليكي الفرنسيي ملكياوي، التبشيير سليمان حنان هياجنة، عبدالرحمن إيمان )17( 

، 41ا ، مجلة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعيية، ميجنموذج التعليمي النشاط -عشر التاسع القرن  في
 .733، ص 2013، الجامعة االردنية، 2ملحب 

 .109ص ،1968،دار الشروق،القاهرة،2العثماني،طاحمد عبد الرحيم مصطفى، في اصول التاريخ  )18(
(19) Sara Barbierim, Ottoman Millet System and National-Cultural Autonomy. 

A Distance Dialogue, European Consortium for Political Research 41st Joint 

Sessions, University of Mainz, 11-16 March, 2013,p6. 
  om  online.c-east-https://middleالمتفجرة الطائفية إلى الملل نظام.. العثمانية الدولة  )20(
العديد من الكتاب والمفكرين الذين أثروا الفكر القيومي العربيي بدايية ظهيور التييارات الحديثية فيي  هناك )21(

الفكر القومي الذي ارتبط بمفهوم االمة الواحدة التي لها هوية سياسيية تجميع افرادهيا روابيط اللغية واالرض 
ة دروزة، مختيارات قوميية، مركيز حميد عيز م اريخ والمصير الواحد، للتفاصيل:والدين والمصالح المشتركة والت

 .ت دراسات الوحدة العربية، بيروت، د,
بيين االطروحيات القوميية واالسيالمية ، دراسية مين محمد عمر ابو عنزة ،واقع اشكالية الهوية العربية : )22(

منظييييور فكييييري، رسييييالة ماجسييييتير)غير منشييييورة( مقدميييية الييييى كلييييية االداب والعلييييوم بجامعيييية الشييييرق 
 .47ص، 2011االوسط،

التياريخي فيي تنيامي  –،إطالل سالم حنا، أثر التوظيف اإلعالمي للينص اليديني  حيدر جاسم الرويعي  )23(
العنف الفكري، وقائع اعمال المؤتمر الدولي العنيف فيي الخطياب االعالميي بيين التصيعيد والتكيريس للحيوار 

 .115ص ،2019المنعقد في تونس ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان،
وابية، االتجياخ عين التطيرف وعالقاتيه بالحاجيات النفسيية ليدى طلبية جامعية محمد محميود محميد ابيو د )24(

 .32،ص2012االزهر بغزة، رسالة ماجستير )غير منشورة( مقدمة الى كلية التربية، جامعة االزهر، غزة، 
عبد الحسين شعبان، التطرف واالرهاب اشكاليات نظرية وتحديات عمليية) ميع اشيارة خاصية للعيراق( ،  )25(

 .21ص ،2017االسكندرية،  مكتبة

http://www.isravakfi.org/
https://middle-east-online.c/
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زكي الميالد، من التراث الى االجتهاد، الفكر وقضايا االصالح والتجدييد ،المركيز الثقيافي العربيي، اليدار  )26(

؛ اكرم عليي مسيعد الميذعوري، الخطياب االسيالمي الواقيع 259-257، ص ص 2004البيضاء، المغرب، 
بيية، جامعية عيدن، والتجديد )رؤية معاصير(، رسيالة ماجسيتير)غير منشيورة( مقدمية  اليى جامعية كليية التر 

 .54، ص2014اليمن، 
 .16ص د.ت، د.م، ،2015رؤيا ثقافية لمجابهة التطرف والعنف، اسماعيل سراج الدين ، التحدي، )27(
 .94ص، 2011محمود الشناوي، العراق التائه بين الطائفية والقومية، هال للنشر والتوزيع، القاهرة، )28(
جمال محمد بواطنه، تجديد الخطاب اليديني المعاصير ضيرورة ملحية، الميؤتمر العيام الواحيد والعشيرون  )29(

 .7للمجلس االعلى للشؤون االسالمية، د.ت،ص
، مركييز  2فييّواز جييرجس، داعييش إلييى أييين؟: جهيياد مييا بعييد القاعييدة، ط  ،ينظيير :للمزيييد ميين التفاصيييل )30(

 .202، 201،ص ص  2016دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
. 2/5/2010تفجيييير الحيييافالت بتييياريخ  ،ليرافقهيييا2007عيييام تميييت حادثييية االختطييياف فيييي الموصيييل  )31(

 الباحثة.
 .15ص واقع شباب االقليات في العراق ،منظمة السالم والحرية في كردستان، )32(
 :2018تموز،  11، مسيحيو الشرق بين الحماية واستعادة الدور، سعد كيوان  )33(

https://www.alaraby.co.uk › opinion                                                        
، المؤتمر الدولي : اثار 2017-2014على مسيحيي نينوى    إطالل سالم حنا، التطرف الفكري وتاثيرخ )34(

 .97، ص2019وتراث نينوى ؛ عمب الماضي وافاق المستقبل، دار الحداثة للطباعة والنشر، بغداد، 
، 2018،، لبنيان39سئلة المسيتقبل،المجلد هواجس الحاضر واارق متري، مسيحيو المشرق العربي:ط )35(

   httpslcrs-politica.com › christian-of-the-east-2018-10-11 .1ص
 :2018 ،تموز 11، مسيحيو الشرق بين الحماية واستعادة الدور، سعد كيوان  )36(

https://www.alaraby.co.uk › opinion                                                        
محمييييود الشييييناوي، العييييراق التائييييه بييييين الطائفييييية والقومييييية، دار هييييال للنشيييير والتوزيييييع، القيييياهرة،   )37(

 .10،ص2012
عبد الحسين شعبان، المسيحيون والربيع العربي في اشكاليات الديمقراطية والتنوع الثقيافي فيي العيالم   )38(

 .16-15، ص ص 2012العربي،دار اراس للطباعة والنشر، اربيل، 
 .9، ص2016سهيل قاشا، سهل نينوى ومستقبل المسيحيين في العراق، دار ابعاد، بيروت،   )39(
 السياسييية، والتنمييية االقتصييادية، التنمييية) النامييية الييدول فييي التغيييير سييبل حمييو، الييدين فييداء جييوان  )40(

 https://ara.yekiti-media.org،2015, 26 مايو االجتماعية، والتنمية

https://www.alaraby.co.uk/author/2014/5/12/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/author/2014/5/12/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
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 شيهادة لنييل الدولي، مذكرة القانون  في األقليات حماية المومن، آليات عبد تسعديت ولعمامرة دريسي  (41)

 .12-11،  ص ص 2013بجاية، – ميرة الرحمان عبد السياسية،جامعة والعلوم الحقوق  كلية/ الماستر
 وقد المتحدة االمم في  الدوليين والسالم االمن حفظ عن المسؤول التنفيذي الجهاز االمن مجلس ُيعد  )42(

 الميرقم قيرارخ فيي فجياء االنسيان حقيوق  ميع يتماشيى ليميا والسيابع السيادس الفصيلين فيي الميثياق ليه خول
 الحيرب نهايية وميع ، واالنساني الدولي للقانون  واضحا انتهاكا يعد العرقي التطهير ان 1994 لسنة 941
 بيوغسيالفيا يتعليب فيميا سييما باالقلييات، االمين مجليس اهتميام تزاييد الماضيي القيرن  تسعينيات في الباردة

 ومنياطب امنية منطقية انشياء بيين قراراتيه فيي لحميايتهم اتخيذت التيي االجيراءات واتخيذت ورواند، وكوسوفو
ويسيي خاليد، مشيكلة المنياطب المتنيازع  هياتژ و ر السيابع ، ى البنيد اليى استنادا العسكري  للتدخل  جوي  حظر

فيياكولتي العلييوم  مركييز االبحيياث العلمييية والدراسييات الكوردييية، اقليييم كوردسييتان نموذجييا،-عليهييا فييي العييراق
 .312ص  ،2012االنسانية ، جامعة دهوك، 

والتنمييية السياسييية، سييبل التغيييير فييي الييدول النامييية )التنمييية االقتصييادية،  جييوان فييداء الييدين حمييو،  )43(
 https://ara.yekiti-media.org،2015, 26والتنمية االجتماعية، مايو 

(44)  https://mawdoo3.com 
 .34-33 ص ص  ،1923مصر،  ،1ج،، تاريخ الموصل، المطبعة السلفية صايغ سليمان )45(
التغيييير فييي الييدول النامييية )التنمييية االقتصييادية، والتنمييية السياسييية،  جييوان فييداء الييدين حمو،سييبل  )46(

 https://ara.yekiti-media.org،2015, 26والتنمية االجتماعية، مايو 
 .44-43سهيل قاشا، سهل نينوى ومستقبل المسيحيين في العراق، ص ص  )47(
التغيييير فييي الييدول النامييية )التنمييية االقتصييادية، والتنمييية السياسييية،  جييوان فييداء الييدين حمو،سييبل  )48(

 https://ara.yekiti-media.org،2015, 26والتنمية االجتماعية، مايو 
 الييوطن فييي البشييرية التنمييية والمضييمون، للمفهييوم نقدييية مراجعيية: البشييرية التنمييية: القصيييفي جييورج  )49(

 .87ص ،1995 العربية، بيروت، الوحدة دراسات العربي، مركز
اإلنسيانية، جامعية  رحياب إليى االقتصيادي الفكير ودعيوة المسيتدامة البشيرية التنميية كياظم, جواد أسعد )50(

 .15-14, ص ص 2002البصرة، 
(51)  https://mawdoo3.com 


