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من أقواهلم  
 

وال يستطيعون  ،اآلخرينال خيالطون األماكن العامة إىل األماكن اخلاصة. فبدأ املسيحيون ينسحبون من  ،"يف السنني األخرية
ا هناك متييز وتقييد للحرايت إمن ؛فاملسألة ليست فقط بسبب وجود العنف .ب يف التعاملص  لوجود تع ،العيش بصورة طبيعية

ْسم احلكومة العراقية( وليم وردة)" ا.أيضً  ، كما يف الدولةيف اجملتمع  : انطق اب 
 

رًا،العراق متص ْعل  "هناك من يريد ج وسنقف ضد هذا التوجه  ا.واحدً  ولوانً  اواحدً  اومذهبً  اواحدً  اقومية واحدة ودينً  م  يض ح  
هم الدفاع عن يعلو  .نتزعي  أن  ى بل جيبط  عي  ال  ق  احل وا؛ إذويقاوم ق واأن يب نيعلى املسيحي. بكل ما نستطيع من قوة

 (وزة العلمية يف النجف األشرفأستاذ يف احل :السيد جواد اخلوئي)" .من حقوقهم ق  وهذا ح ،والدفاع عن وجودهم ،حقوقهم
 
ن إ مثتنشئة جيل منفتح ومنظم.  ختدم اجلميع وتعمل على ،املسيحي مشاركات وطنية عدة يف اجملاالت املختلفةن و   كم  لل  "

فنحن حنب  .رة يف الشارعث   ية مؤ ، إذ كانت هلا مواقف وطنًة فرتةعق  و ق  ن كانت متأابملرجعية بعد  أشب ه  صبحت أالكنيسة 
 نْ لك ،فالعقيدة اثبتة .جلمود الديينرجوا من حالة اخي  ن أبملسلمني اواننا ان... وأريد أن أقول إلخء  حنب حىت أعداو  ،الوطن

الكاردينال )" .ىل الناسإصاهلا يإ رادي  وما الفكرة اليت  ،يعتمد على فهم ما املطلوب من اآلية ،هناك جانب متحرك من الدين
 : بطريرك الكنيسة الكلدانية( لويس ساكو

 
 : انئب إيزيد ي (صائب خدر" ).عضالصابئة، وهكذا دواليك؛ ألن  األقليات يرتبط بعضها ب ب"إذا هاجر املسيحيون ي لحق هبم 

 
 األغط ي ةوتشرتي املواد و  ،التربعات معت  ورأينا الكنائس  ،"املسيحيون استعادوا األمل من خالل املظاهرات املطلبية األخرية

د  أ ،اكو يف ساحة التظاهرملساعدة الشباب املتظاهرين... كذلك مشاركة الكاردينال س " .يف هذه املرحلة م  ملبادرة األهاها ج 
 : رج ل أعمال مسيحي ومدر  ب على املواط نة( فاروق فؤاد)
 

 قة، وانشطة يف جمال حقوق اإلنسان(: وزيرة عراقية سابابسكال وردة" )."د ور املسيحيني بدأ ابالضمحالل بسبب صعود الطائفية
 

وهناك أوامر  ،من علماء اإلقليم لكيف ذ ىوً ىل أهلها، وهنالك فتإبل الوزارة إلعادة األراضي واملمتلكات ق  من  م ل  "هناك ع
العالقات والتعايش  : مديرشبنديمريوان نق)" .اآلن حىتذ تلك األوامر ف  نت  مل  -لألسف اي- ولكن .خالء األراضيإبقضائية 

  (ردستانو إقليم كيف يف وزارة الشؤون الدينية 
 
ر لواء آم  : ن موسىعامر مشعو ) ".من خالل إضعاف أمنهم يف بقية املناطق ،تميع املسيحيني يف كوردستان جيري"
 (نينوى راساتح  
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 املقدمة
 

 يف السياق
ه الديكتاتورية تْ مح ك  لد بمن منذ نشأته يف الربع األول للقرن العشرين، تقل العراق نا ،2003العام يف 

م القانون بشكل واضح ة وحكيىل بلد يعتمد الدُيقراطية والتعددإ ،واحلزب الواحدكم الشخص الواحد ح  و 
ت ع  وتراج ،االستقرار م  عد اقع؛ إذ سادعلى الو  اإجيابي   ا أن اإلجيابية على الورق مل تنعكس متامً ال  إيف دستوره. 

يشهد العراق  أيًضا. "شع  دا" حرب من بينها ،البلد صراعات عسكرية متعددة دشه، و األوضاع االقتصادية
وعلى طريقة  ،حزابني واألي   على السياس شعبية عارمة ة   عن نقمرب   عي   ،يف اترخيه افريدً  اشعبي   اراكً ح  منذ شهرين 

ان عبء عدم االستقرار هذا  كفللتدخالت اخلارجية.  ض  رفعن ىل الدُيقراطية، و إإدارة البالد منذ انتقاهلا 
ن بقي م  ي س عْ و  ،اد كبرية منهمعدأىل هجرة إى أد  ما  ؛ني وعلى مستواهم املعيشيعلى كل العراقي اجد   اكبريً 

اليت فشلت يف أتمني  ،عيةمان من منظومات بديلة عن الدولة والقوى األمنية الشر منهم لطلب احلماية واأل
 العدالة واملساواة واحلماية وحكم القانون للمواطنني العراقيني. 

 كوهنال   فيها، ع ًفاما سبق مضا ، فقد كان أتثري كل-ي ةاملسيح األقلية ن بينهام  و -أما األقليات العراقية 
م النفوذ بني الكبار، ومل س  قات  صة و ص  على طاوالت احملا مل تد لنفسها مكاانً  حيث ض عًفا، اتاحللق أكثر

. من هنا، 2003 عام نذمن احلكومات اليت حكمت م ي   لدى أ ي ةً تكن محايتها واحلفاظ على وجودها أولو 
اليت حتميها وحتافظ  لقواننياو  يف السياسات انقصً و ، وجوداي   ال خطرً ك   شت  كبرية ابتت   ةً األقليات هجر  شهدت
 ؛امستمر   اأمني   اسية، وخطرً جتماعي األساشبكة األمان اال ب  وغيا ،اقتصادية صعبة اوضاعً وأ، عهاو  على تن

 أبنائها، من أوضاع الها تدفع الثمن غاليً ع  ج ،غري مباشر وأبشكل مباشر  تلك األقليات مع استهداف
 . همرواحأ حىت ،همرزاقأو  موإمكاانهت

 

 املنهج البحثي
 إىل هتدف هذه الدراسة إىل تقدمي رؤية واضحة عن وضع املسيحيني يف العراق اليوم، وعن نظرهتم

 ،ارتكزت الدراسة على منهجية متعددة اجلوانب وقد هم للمستقبل.ق عتو أنفسهم وأوضاعهم، وعن رؤيتهم و 
 ،تقدمي األولوايت واملقرتحات العملية املناسبةو ، وأْْشل لواقعا عن ة  صور  أصد ق  هبدف تضمني اخلالصات 

 : ما أييت شملت املنهجيةفبناًء على القراءة الدقيقة هلذا الواقع. 
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  العراق يف السنوات األخرية. اليت تعاجل موضوع املسيحيني يف ،املوجودةوالدراسات برز األدبيات أ ة  مراجع -1
 خاصة. األقلية املسيحيةو  ،يات عامةعىن مبوضوع األقلت  برز القوانني اليت أو  ،الدستور العراقي د   موا ة  مراجع -2
 ،عراقيةية دقيا اتمع شخصي فريق البحث امليداين يف العراق اهار جْ أ ،معم قة ةشخصيمقابلة  ةعشر  اثنيت   -3

 ،املتنوعة راء والفئاتآليعكس ا على حنواختيار الشخصيات  فجرى. ةب  وقري وضاع املسيحينيأب م ضطل عة  
ن كلدان، و ن ضمنهم مسيحيم  كان و والنجف.  ،والبصرة ،ونينوى ،ربيلأو  ،بغداد م ثل: واملناطق املختلفة

انئب،  :كان منهم  ،صختصاحقل اال . يفن ةوس ة،وشيع ون،يزيديإ أيًضاو ؛ وأرمن ،سراينو ن، و أثوريو 
ن و لو مسؤ و  مي،موظف حكو و مسؤول عسكري، و قام، م  قائو سم احلكومة، اب  متحدث و وزيرة سابقة، و 

ر اللقاء(، ذ  عت   عندل اهلاتف )جريت املقابالت مباشرة أو من خالفأ  ن يف اجملتمع املدين. و ن، وقياديو ديني
 .أجوبتهم يف التقريرو  إدراج أمسائهم على موافقتهم اخلطية الشخصيات   قد مو 

ا:  نقاش س يت  جل -4 بغداد )للمشاركني  :يت  يف مدينفريق البحث امليداين يف العراق  أ ْجراُه 
 . فضم ت اجللستانان(ردستو قليم كإنينوى و و وقرقوش )للمشاركني من املوصل  ،(هوجنوب العراق من وسط

ني م   ظفني عاومو  ،ملدينامنظمات اجملتمع و الكنائس من خمتلف  قلياتمن الناشطني يف جمال األ ةً جمموع
 من السيدات. مقبواًل  اعددً و  ،نيي   سابقني وحال

م الدراسة أبرز األفكار اليت د   قت  ، سابًقان املصادر املختلفة املذكورة عنتهاء من مجع املعلومات بعد اال
 ذلك تسعى بعد مث ل هذا الواقع من جوانبه املختلفة،ل   حت  و  ،اُيكن استخالصها عن وضع األقليات وواقعه

وبناًء على دراسة الواقع وحتديد  ،مفيد. يف اخلتام وضروري وما ه ولتحديد األولوايت بناًء على معادلة ما ه
األقلية و  ،لتحسني واقع األقليات عامة يف العراق، للسنوات املقبلةم الدراسة مقرتحات عملية د   قت   ؛األولوايت

 خاصة.  ةسيحيامل

 

 قاتو   عاملم 
o من اخليارات  د   احلىل إى د  أما  ا؛جد  كانت الفرتة الزمنية املخصصة لتنفيذ البحث حمدودة   :ضيق الوقت

 يف اإلمكان أن كان  ،واسع النطاق ي  ستطالع رأا تنفيذيق الوقت بضسمح يلم ف. املطروحة للمنهجية
ضيق  إن   مثدوات البحث األخرى. أهلم ط و أن ت يتيس رالذين ال  ،جيدة عن رأي عموم الناسيعطي فكرة 

حبسب العمل عليهم  ، وتقسيمأكثر من ابحث على يد البحث امليداين يف العراق أوج ب إجراءالوقت 
 ،اجلنوب مع )الوسط ني جغرافيتنيت  البحث منطق نطاق ، وأن يشملاجلغرايف واقعوال الوقت واخلربة ت واف ر

 كت ب   البحث  أم ا. والشمال(
فرة يف السنوات املتو امبراجعة األدبيات  احدُهأقام  :ناابحث ، فك ل  ف بهامل
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 لوضع املسيحيني. قانوين دستوري والم اآلخر مبراجعة اإلطار الاوق ،ي العراقي   مسيحاألخرية حول 

o ث  إجياد البا  ،ابحث للقيام مبهام خمتلفة أكثر من دإجيا إىل واحلاجة ،ضيق والوقت رغم :ني املناسبنيح 
 ،م  ملهاابتكليف الواملقابلة و ختيار اال جرىني، م ل  ني احملتش ح  ومقابلة املر لعراق ا إىل صعوبة االنتقال رغمو 

لديهم و خلربة الكافية، اب متعونيتني ث  إجياد ابح ة  إىلاحلاج وه ،راختيد مهمة االق  ع ما وأيًضا عد.ب  عن 
اصل بشكل إجيايب مع املشاركني القدرة على التو  ُيلكونو األقليات فيه،  ْضع  واقع العراق وو لخلفية معرفية 

ص النقاط وتوجيه ية على استخالبقدرة حتليل وُيتازونحلقات النقاش، ويف  قابالت الشخصيةيف امل
ث  كان على البا  أيًضاالنقاش بشكل مفيد.   كت ب ي نيني ح 

 ووْضع   العراق أبحوالى دراية وان علي ك  أن  امل
  العلمي.  ين يف حبثهماز  نحام  وان ك  دون أن ي ،قليات فيهاأل

o  القيام هبذا البحثة وعلى مدى فرت  أكتوبر،/شهد العراق منذ تشرين األول :ستقرةاملغري األوضاع، 
متام البحث. إ ا عنأساسي   و  قًاعم  ل ك  ش ر  ااستقر  م  إىل عد أد اي   ا،كبريً   اسياسي   اصراعً و  ا،واسعً  اشعبي   اراكً ح  
تعديالت متعددة ما أدى إىل  ة ؛األول وي   لهمق  نت   م  وعدالباحثني واملشاركني  ة  كان ال بد من إعطاء سالمف

مكانية اجتماع فريق دون إالوضع  ل  سوء  حا وقد. وطريقة إمتامه ،البحث امليداين إجراءيف توقيت 
 . ثال  م  أمر غري  وهذا .بتواصل مستمر وتنسيق عرب اإلنرتنت عن ذلكعيض ت  واس ،البحث بشكل دوري
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 مراجعة األدبيات
 

داعش واجلرائم ال يت  وةقت نام ي لكن   ،موضع اهتمام اموضوع األقل ي ات يف الش رق األوسط كان دائمً 
تابعة، ال سي ما من ملابظى حت  إحدى اجلماعات ال يت  فاملسيحيون وضعت القضي ة حتت اجملهر. ،ارتكب تها

سيحي ني يف العراق من خالل تركيبة ستلقي الض وء على دور امل ،هذه املراجعة األدبي ة البحثي ةو اإلعالم الغريب. 
، لص عود على الوجود املسيحيتداعيات هذا ا تتناول، مث ي سبق صعود داعشذوالت مييز ال   ،الن ظام الس ياسي

 ونوع احلكم الذ ايت. ،للعودة حتماالت املستقبلي ةواال ،والبشمريغا ،عبظل  الد ور الس لب للحشد الش   يف

من خالل  ،اب موضوع مسيحي ي العراق وغريهم من األقل ي اتر  قا "،بوتيك"مريايم و "عبد الر ازق"عمر 
يعتمد على  2003ع بعد عام ب  أن  الن ظام املت    مع ،اإلضاءة على غياب دورهم يف احلياة الس ياسي ة يف البالد

 "،هيوزأم ا "إيرين  .1جلميع مكو انت اجملتمع -اي  على األقل  نظر - التمثيل من أجل ضمان ،وات طائفي ة وإثني ةك  
 فت  

 
حبقوق إداري ة  انتتمت ع ت نياعرتف ابألشوري ني والكلدان كأقل ي    ،2005ر  عام ق  شري إىل أن  الد ستور العراقي امل

 جلميع اجملموعة الربملاني ة"إىل ذلك، أشارت  ةإضاف .2اولكن  تطبيق هذه املواد  ال يزال غائبً  ،ني ةولغوي ة ودي
قد استبعد إمكاني ة  ،ن  توزيع املناصب احلكومي ة بني الس ن ة والش يعة واألكرادأ إىل ، "ألحزابا

يقرتن غياب املشاركة مع فشل الد ولة يف محاية املسيحي ني من الت مييز و  .3مشاركة املسيحي ني بناءً على جدارهتم
اخنفض  فقد براون وهيوز ودافيز وفرنسيس، إىل ابلن سبة . أم ا4خالل املعارك مع داعش ال سي ماوالعنف، 

 هج ر.صفهم من   إن   ، حيثتقريًبا 300،000ىل إعدد املسيحي ني يف العراق من حوال املليون ونصف املليون 

ر الط ائفي ت  خالل فرتة الت و  ،ج ر قبل ظهور داعشه  من املسيحي ني قد  اكبريً   اتدر اإلشارة إىل أن  قسمً 
ي ي حكانت حتتضن معظم مسي  ، إذعلى ذلك اصارخً  مثااًل  وت عترب بغداد .2003 عام يف العراق ما بعد

                                                           
1 Abdul Razek, O., & Puttick, M. (2016). Majorities and Minorities in Post-ISIS Iraq. Contemporary Arab 
Affairs, 9(4), pp. 565-566 
2 Hughes, E. (2017). Nationalism by Another Name: Examining Religious Radicalism from the Perspective 
of Iraq's Christians. The Review of Faith and International Affairs, 15(2), p. 38 
3 APPG. (2019). Commentary on the Current State of Freedom of Religion or Belief. London: All Party 
Parliamentary Group for International Freedom of Religion or Belief, p. 39 
4 Abdul Razek, O., & Puttick, M. (2016). Majorities and Minorities in Post-ISIS Iraq. Contemporary Arab 
Affairs, 9(4), pp. 565-566 
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 . ويشد  د6القادة املسلمني املعتدلني من محاية املسيحي نيع ن  م، الوضع املتوت ر بني الس ن ة والش يعة أيًضا .5العراق
ن أقدم اجملتمعات املسيحي ة يف م  ن  املسيحي ني يف العراق هم إإذ  ،على فظاعة هذه املأساة "دافيز"فيليب 

ت األشوري ة والكلداني ة القدُيةو  ،العامل جون " يشري على صعيد أكثر إجيابي ة،و  .7يعود وجودهم إىل اإلمرباطوراي 
 ،2014من سهل نينوى عام  الذين هج رهتم داعش من %46ل اإىل عودة حو  "نيوتنجون "و "بونتيفكس

م  ل من انحية أخرى، .8لكن  املخاطر ما زالت موجودة احلكومة مسؤولي ة  اثبت حبيب" ق ف  سأ  "اخلور  ُي 
على نسبة  اما ينعكس سلبً  ؛اخلدمات ق فرص عمل وأتمنيخ لْ إبعادة اإلعمار و  ،تنفيذ وعودها عنالت قاعس 

 .9العودة

 وأاستغالهلم  من أجل ،الض وء على استهداف داعش للن ساء واألطفال املسيحي ني أْلق ت "رابن ةسار "
منهجي  ء  ت كقضاص ن  ف  . هذه األفعال فيهم إخضاعهم وغرس شعور اخلوف وأ ،بيعهم كعبيد وأ اغتصاهبم

يني ة للمجموعةنصاعني املعلى "الكف ار" غري   تنظيم أن   ،عبد الر ازق وبوتيك أوضحيف حني  ،10للمعتقدات الد 
إال  أن  هيوز ورابن وأوزبورن  .11معظمهم اختار املغادرة وأن   ،داعش خري  املسيحي ني بني دفع اجلزية واملغادرة

 حىت   ،ابملغادرة أو القتل اإنذارً  وج ه تبل  ،عرض هذا اخليارت  داعش يف معظم األماكن مل  ، ألن  عارضوا ذلك
 ق  ًرىو  دنإخالء م جرىما كان الواقع، هْ مو  .12اعمدً  د اختيار، اجلزية كانت مرتفعة جفرضي ة اال قيام عند إنه

"هوما و "براون"إيليا  وقد فص ل .13مثل املسيحي ني يف املوصل وقراقوش ،ابلكامل من األقلي ات الس اكنة هبا
العائالت املسيحي ة من سهل نينوى عقب غزوة  من الفاآلج رت عشرات ه  حيث  ،األحداث "حيدر

                                                           
5 Brown, E. (2016). Persecution of Christians in Muslim Majority Countries. Journal of Ecumenical Studies, 
51(2), p. 201; Hughes, E. (2017). Nationalism by Another Name: Examining Religious Radicalism from the 
Perspective of Iraq's Christians. The Review of Faith and International Affairs, 15(2), p. 38; Davies, P. 
(2015). The Plight of Iraq's Ancient Christian Communities. Washington Report on Middle East Affairs, p. 45 
6 Ellis, K. (2018). Secular Nationalism and Citizenship in Muslim Countries. Pennsylvania: Palgrave 
Macmillan, p. 141 
7 Davies, P. (2015). The Plight of Iraq's Ancient Christian Communities. Washington Report on Middle East 
Affairs, p. 45 
8 Pontifex, J., & Newton, J. (2019). Persecuted and Forgotten? A Report on Christians Oppressed for their 
Faith. Brooklyn: Aid to the Church in Need, p. 11 
9 Francis, B. (2019, September) End of Christians in Iraq (Nihayat Masi7iyyi al Iraq) Retrieved from Daraj 
Media: https://daraj.com /  العراق؟-مسيحي   -نهاية/   
10 Raben, S. (2018). The ISIS Eradication of Christians and Yazidis: Human Trafficking, Genocide, and the 
Missing International Efforts to Stop It. Brazilian Journal of International Law, 15(1), p. 240 
11 Abdul Razek, O., & Puttick, M. (2016). Majorities and Minorities in Post-ISIS Iraq. Contemporary Arab 
Affairs, 9(4), p. 570 
12 Raben, S. (2018). The ISIS Eradication of Christians and Yazidis: Human Trafficking, Genocide, and the 
Missing International Efforts to Stop It. Brazilian Journal of International Law, 15(1), pp. 242-243; Hughes, 
E. (2017). Nationalism by Another Name: Examining Religious Radicalism from the Perspective of Iraq's 
Christians. The Review of Faith and International Affairs, 15(2), p. 39; Osborne, E. (2019). Intending the 
Worst: The Case of ISIS's Specific Intent to Destroy the Christians of Iraq. Pepperdine Law Review, 46, p. 
571 
13 Abdul Razek, O., & Puttick, M. (2016). Majorities and Minorities in Post-ISIS Iraq. Contemporary Arab 
Affairs, 9(4), p. 570

https://daraj.com/نهاية-مسيحيي-العراق؟
https://daraj.com/نهاية-مسيحيي-العراق؟
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يني ة والث قافي ة.ود   ،داعش أن  أفعال داعش ترقى إىل مستوى  "براون" ويضيف ن ست ودم رت املواقع الت ارخيي ة والد 
 .14اإلابدة واجلرائم ضد  اإلنساني ة

ب  أوزبورن ذريك يإرابن و سارة   ليت تنطبق على هذه احلالة: اوحد دا عناصر اإلابدة  ،أبعد من ذلك إىل اه 

  
 
والت دمري املمنهج للمواقع  ،ابقدوفقرات يف جمل ة  ،خطاابت البغدادي :تة يفب  ث"ني ة تدمري املسيحي ة" امل

يني ة والث قافي ة للمسيحي ني   .الد 

  
 
والط رد للس كان  ،لت هديداتوا ،القتل املنهجي :تة يفب  ث"الت هديدات اجلسدي ة واألفعال العنفي ة" امل

  .كما حصل مع مئة ألف شخص على األقل  يف املوصل  ،املسيحي ني

 م  ى متعذً "أ 
 
ورفض إيصال الط عام  ،ألمالكومصادرة ا ،الط عام ةسرق :ت يفب  ثد لظروف حياة اجملموعة" امل

  .هم يف الص حراءك  ر ت  ع املسيحي ني لنقلهم و ومجْ  ،واملياه

  
 
ستعباد افًة إىل االإض ،عزل الر جال عن الن ساء على نطاق واسع :يف تب  ث"منع حاالت احلمل" امل

  .جنسلل إماء  غتصاب وبيع الن ساء كواال

 ق سْ "الن قل ال 
 
غالل اإلانث منهم يف اجلنس، والذكور يف الست ،ت يف خطف األوالدب  ثري لألطفال" امل

  .15احلرب

لوقف أعمال  ،ل من األمم املت حدةخ  أي  تد ب  غيا "رابن انتقدت "سارة هذه األدل ة الص ارخة، ل   وسط ك
والر ؤساء العاملي ني ال ذين مل  ،نتقاد ْشل اإلعالم الغريببة من قبل داعش ضد  املسيحي ني. هذا االك  العنف املرت

م تعر ضوا لنفس الوحشي ة واملمارسات ، معهتمام ال يت أعطيت لليزيدي نيريوا املسيحي ني نفس درجة االي ع    .16أهن 

 عترب أن  األسباب ليست ديني ةت  ال يت  "هيوز"إيرين تها ض  عر  ،أخرى جلرائم داعش ضد  األقل ي ات ة  مقارب
، الد ين ابناءً على معايري طائفي ة صارمة. إذً  ،: الر غبة يف إقامة دولة ديني ة متجانسةأيًضا، وهي بل قومي ة فقط،

كل  جمموعة ال   أيًضا بل ،استهدف املسيحي ني حصرً ي  ، الت طهري مل ذلكنتماء الوطين. وبختبار لالاستخدم كي  
على الت خي ل الش يعي املتمث ل ببعض  كذلك  ينطبق ،تقع داخل الت خي ل الس ين  لشكل الد ولة. املنطق ذاته

                                                           
14 Brown, E. (2016). Persecution of Christians in Muslim Majority Countries. Journal of Ecumenical Studies, 
51(2), p. 201; Haider, H. (2017). The Persecution of Christians in the Middle East. University of Birmingham. 
Birmingham: Knowledge for Learning and Development, p. 7 
15 Raben, S. (2018). The ISIS Eradication of Christians and Yazidis: Human Trafficking, Genocide, and the 
Missing International Efforts to Stop It. Brazilian Journal of International Law, 15(1), pp. 245-247; Osborne, 
E. (2019). Intending the Worst: The Case of ISIS's Specific Intent to Destroy the Christians of Iraq. 
Pepperdine Law Review, 46, pp. 562-569 
16 Raben, S. (2018). The ISIS Eradication of Christians and Yazidis: Human Trafficking, Genocide, and the 
Missing International Efforts to Stop It. Brazilian Journal of International Law, 15(1), pp. 244-245 
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وي ة ويربط اهل   ،على هذه القراءة "إيليسل كاي" . وي بين  17اح الحقً ض  كما سيو   ،جمموعات احلشد الش عب
يف ظل  غياب دولة قوي ة توف ر اخلدمات و لمشكلة. لكجذور   ،جتماعي ةقتصادي ة واالالط ائفي ة بتدهور األوضاع اال

 .18الطائفي ة وأاإلثني ة  وأبلي ة ق  ال ممبجموعته االستنجاد ر  ين إىلالن اس مضط سيظل   للمواطنني،

إىل  ،نيوتنجون و  ،بونتيفكسجون و  ،حيدرهوما  يشري معظم اهلجمات نف ذهتا داعش، يف حني أن  
خالل املناسبات  وهتديدهم، لعبته بعض جمموعات احلشد الش عب يف مضايقة املسيحي ني خاص ة الذيالد ور 
يني ة ن عام ي العائدنيبعض امليليشيات الش يعي ة ما زالت تضايق املسيحي   أن   بونتيفكس ونيوتن . ويضيف19الد 

 ،مسيحي ة ض  وسرقة أرا ،التجارية اململوكة من مسيحي ني ل   حام  نة للل  ويرتافق ذلك مع مقاطعة غري مع ،2019
يتوازى مع خوف من خالاي داعش  وذلكسرتاتيجي ة يف مناطق مسيحي ة. إوبناء مقامات شيعي ة يف أماكن 

مع  ،ضد  الوجود املسيحي يف العراق امستمر   اضغطً  ةعم  هذه العوامل جمتفشك ل ت حتت األرض.  وجودةامل
 .20وجود الكنيسة إىل ه ضربة قاضيةج   و ت  خماوف من أن  جولة جديدة من العنف قد 

الت طر ق إليها من قبل اجملموعة  جرى ،ردستان العراقو املضايقات واملمارسات نفسها ضد  املسيحي ني يف ك
اذ القرارات يف اإلقليماألقت الض وء على غياب أي  دور للمسيحي ني يف  ، اليتألحزابا جلميع الربملاني ة  .21خت 

 ؛بيل هجوم داعش على سهل نينوىق  نسحاب قو ات البشمريغا اإىل  "أوهرينغ "أومتار ويف نفس الس ياق، أشار
يف حماولة للت صد ي  ،22من جهة أخرى أيًضا األكرادو والبشمريغا  ،ا أضر  ابلعالقة بني املسيحي ني من جهةم

عتماد املتصاعد للكنيسة إىل اال "هيوز"إيرين  فلف ت ت .للقضاء على الوجود املسيحي يف العراق ،هلذه اجلهود
يهدف إىل  ،استخدام املعتقد الد يين للص مود يف وجه هذه املأساة ، وإىل أن  الكلداني ة على فكرة الش هادة

 .23اق واحلفاظ على وجود الكنيسةي ني على البقاء يف العر حتشجيع املسي

                                                           
17 Hughes, E. (2017). Nationalism by Another Name: Examining Religious Radicalism from the Perspective 
of Iraq's Christians. The Review of Faith and International Affairs, 15(2), pp. 36-39 
18 Ellis, K. (2018). Secular Nationalism and Citizenship in Muslim Countries. Pennsylvania: Palgrave 
Macmillan, p. 192 
19 Haider, H. (2017). The Persecution of Christians in the Middle East. University of Birmingham. 
Birmingham: Knowledge for Learning and Development, p. 6; Pontifex, J., & Newton, J. (2019). Persecuted 
and Forgotten? A Report on Christians Oppressed for their Faith. Brooklyn: Aid to the Church in Need, p. 
29 
20 Pontifex, J., & Newton, J. (2019). Persecuted and Forgotten? A Report on Christians Oppressed for their 
Faith. Brooklyn: Aid to the Church in Need, p. 11 
21 APPG. (2019). Commentary on the Current State of Freedom of Religion or Belief. London: All Party 
Parliamentary Group for International Freedom of Religion or Belief, p. 39 
22 Oehring, O. )2017( Christians and Yazidis in Iraq: Current Situation and Prospects  .Germany: Kondrad 
Adenauer Stiftung, p. 30 
23 Hughes, E. (2017). Nationalism by Another Name: Examining Religious Radicalism from the Perspective 
of Iraq's Christians. The Review of Faith and International Affairs, 15(2), p. 41 
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عبد الر ازق وبوتيك أن  أحداث عام  الباحثان بعد أكثر من عقد من الت مييز وغياب الد ولة، يعتقد
طلب الل جوء يف البلدان ل  ن يغادرون العراق بشكل منتظم يكثري   ، وأن  ةف  دفعت املسيحي ني إىل احلا 2014

ضغط املسيحي ة الجمموعات  أم ا .24يعود قد منهم قلياًل  ااإلشارة إىل أن  عددً األوروبي ة أو الوالايت املت حدة، مع 
تتضم ن املطالبة إبقليم يتمت ع اليت و  ،للن ظام السياسي ما بعد داعش ارؤيته تحد دف ،غرتابالعراقي ة يف اال

أعلنت  ، سهل نينوىمن جهة، بعض األحزاب املسيحي ة احمللي ة يففابحلكم الذ ايت لألقل ي ات يف سهل نينوى. 
من جهة أخرى، أعلن و . 121يف املاد ة  ذلك ما حد د الد ستورحسب دعمها لقيام منطقة مسيحي ة 
بسبب غموضه وعدم وضوح اجلهة الد ولي ة ال يت ستتكف ل بتأمني  ،كهذا  قرتاحالمسيحي ون آخرون معارضتهم 

نقسام وزايدة الش رخ بني اجلماعات تعزيز االلو  ،وعدم معاجلة األسباب األساسي ة للت مييز احلاصل ،األمن
بل اجملتمع ق  ل على غريه من ض  ن مفو   كم  ك  ،ظهر املسيحي ني لباقي العراقي نيي   ؛ مااملختلفة يف سهل نينوى

ضد  املسيحي ني كان  -ااترخيي  - "إن  التمييز :على الن قطة األخرية ابلقول "إيليسوقد زاد "كايل  .25الد ول
جتماعي والت فضيل يف فرص اهلجرة والوضع اال ،من خالل ربط الوجود املسيحي ابملصاحل الغربي ة ري رب   

عن احلماية الد ولي ة مقابل صالحي ات  ختل ت ،قرتاحنسخة أخرى من االهناك و  .26"قتصادي األفضلواال
 .27واسعة للحكم الذ ايت

دتالكنائس املسيحي ة  يني ة واحلقوق املتساوية وطال كهذا،  قرتاحاليف رفضها  احت  بت بضمان احلر ي ة الد 
ممث لي الكنائس الكاثوليكي ة والكلداني ة والس رايني ة  ت  ْثن  هذه املقاربة مل  .28جلميع املواطنني من خمتلف الد ايانت

الوطنية لمساعدة من احلكومات لوتوجيه نداء  ،عن دق  انقوس اخلطر ،كسي ةذ الكاثوليكي ة والس رايني ة األرثو 
 .29والوكاالت الد ولي ة

                                                           
24 Abdul Razek, O., & Puttick, M. (2016). Majorities and Minorities in Post-ISIS Iraq. Contemporary Arab 
Affairs, 9(4), p. 572 
25 Abdul Razek, O., & Puttick, M. (2016). Majorities and Minorities in Post-ISIS Iraq. Contemporary Arab 
Affairs, 9(4), pp. 574-575; Oehring, O.  (2017 ) Christians and Yazidis in Iraq: Current Situation and 
Prospects  . Germany: Kondrad Adenauer Stiftung, p. 31; Wirya, K., & Fawaz, L. (2017). The Christians: 
Perceptions of Reconciliation and Conflict. Erbil: Middle East Research Institute, p. 6 
26 Ellis, K. (2018). Secular Nationalism and Citizenship in Muslim Countries. Pennsylvania: Palgrave 
Macmillan, p. 182 
27 Abdul Razek, O., & Puttick, M. (2016). Majorities and Minorities in Post-ISIS Iraq. Contemporary Arab 
Affairs, 9(4), pp. 574-575; Oehring, O.  (2017 ) Christians and Yazidis in Iraq: Current Situation and 
Prospects  . Germany: Kondrad Adenauer Stiftung, p. 31 
28 Abdul Razek, O., & Puttick, M. (2016). Majorities and Minorities in Post-ISIS Iraq. Contemporary Arab 
Affairs, 9(4), pp. 574-575; Oehring, O.  (2017 ) Christians and Yazidis in Iraq: Current Situation and 
Prospects  . Germany: Kondrad Adenauer Stiftung, p. 31 
29 Francis, B. (2019, September) End of Christians in Iraq (Nihayat Masi7iyyi al Iraq) Retrieved from Daraj 
Media: https://daraj.com العراق؟/ -مسيحي   -نهاية/   
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 ،عتماد على امليليشيات املسيحي ة حلفظ األمنال سي ما أن  اال ،ال يزال اهلاجس األمين موضع اهتمام
كن ُي " إىل أن  مثل هذا الطرحأوهرينغ"أومتار  فأشارشك  بسبب قل ة املوارد والقو ة البشري ة للد فاع.  ع  موض

ي  خول الدكتنظيم   ،يات مسؤولة عن مهام  حمد دة وحمدودةإذا كانت امليليش ،تطبيقه فقط ع املسيحي ة ض  
 ،-ردستانو إم ا مع الد ولة العراقي ة املركزي ة أو إقليم ك-والكنائس. هذا يرتافق مع حتالف هذه امليليشيات 

بسبب انعكاسه الس لب لق املسيحي ني ي  قْ  ،الن فوذ ما بني الد ولة واإلقليم يفالت نافس وأيًضا عتماد عليها. واال
ائمة لذاعن إمكاني ة اندالع صراع عسكري بني الط رفني.  فضاًل  ،على املطالب احلياتي ة ، عودة املسيحي ني الد 
 .30ستمرارابلت وازي مع إعادة اإلعمار وأتمني مقو مات البقاء واال ،مرتبطة ابلقلق األمين

أن   ومع قبل ظهور داعش. إىل ما ذلك عودوي ،طويلةاملسيحي ون يف العراق يتعر ضون للت مييز منذ سنني 
ني ليس لديهم قو ة أتثري حقيقي ة إال  أن  املسيحي   ،الن ظام الس ياسي يضمن املشاركة ملختلف مكو انت اجملتمع

يف حني أن  أعداد  ،ألمنالقرار. هذا يرتافق مع غياب الد ولة عن تقدمي اخلدمات األساسي ة وضمان ا يف
إىل مستوى  وال يت ترقى ،كبتت  إن  اجلرائم اليت ار  .املسيحي ني كانت تتضاءل بشكل بليغ قبل صعود داعش

 ابطت جزئي  ر  ذه اجلرائم، ال يت هخطورة  مث إن   لوجود املسيحي يف العراق.ا إىل هت ضربة قوي ةج  قد و  ،اإلابدة
نتقادات اأد ت إىل  ؛ئفي لشكل الد ولةجتماعي ة والت خي ل الط اتصادي ة واالقابألوضاع االو  ، بلابلت طر ف الد يين

ت بعض ميليشيات احلشد الش عب مارسامل ا كانواسعة تاه عدم حتر ك اجملتمع الد ول حلماية األقل ي ات. أيضً 
مدت الكنائس على ت  عبة، اعالظ روف الص   هيف حماولة ملواجهة هذو املسيحي ني.  يف سلب   ر  أث ،والبشمريغا

اإلعمار  ة  إعاد ع اوضو م   ا، ما داماألثر سيبقى حمدودً  ن  ولك .لبقاءا على خطاب الش هادة لرفع عزُية املسيحي ني
 . د  عب  ا جل  عاي  مل  ط ه،وشرو  احلكم الذ ايت ة  وإمكاني  

  

                                                           
30 Oehring, O. )2017( Christians and Yazidis in Iraq: Current Situation and Prospects  .Germany: Kondrad 
Adenauer Stiftung, p. 37; Francis, B. (2019, September) End of Christians in Iraq (Nihayat Masi7iyyi al Iraq) 
Retrieved from Daraj Media: https://daraj.com العراق؟/ -مسيحي   -نهاية/   
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 اإلطار الدستوري والقانوين
 

 

  يف الدستور العراقي :و ًل أ
ناه يف املواثيق أ ل فْ الذي ، اهلالعاملي  ف  التزم التصني، قلياتيف تعامله مع األ، النافذن دستور العراق إ

 .كادُييةسب له من الناحية األُي   وهذا أمر .اللغوية والقوميةو  قليات الدينيةىل األإذ قام بتقسيمهم إالدولية، 
ن عرض رح عدة إشكاليات ط ؛ ماافً نصم  مل يكن  قلياتعاطي الدستور مع األت   أن  كمن يف ت  لكن املشكلة 

 اآلتية:يف النقاط  بعضها

 

 "انتو   مبصطلح "مك "اتل  ي  قأتبديل مصطلح " 
واستبدله مبصطلح ، اعً شائ د و لي اا ل حً كونه مصط  مع، قليات"غفل الدستور استخدام مصطلح "األأ  

 ةً ضافإ، نير ت  اليت جاء فيها املصطلح م ابلديباجة ابتداءً ، ليه يف سبعة مواضع خمتلفةإشار أالذي  ،انت"و   كامل"
، والقوات املسلحة، جملس النوابجمالس ومؤسسات )مثل انت داخل و   ىل ذكره يف مواد تتعلق بوجود املكإ

 .31لوطين لدولة العراقام ل  لهم الع  ث   ُي وأبنْ  ،ضرورة احلفاظ على حقوقهمبو ، (وجلنة تعديل الدستور

عتمد هذه املقاربة ت ، فإن  رثناء صياغتهم للدستو أ ازً جناإاعتربوا ذلك ، السياسيني وخاصة، همن بعضأ مع
ة وهتميش ي  دونب   األقلية مع تعاطيا للرً مرب    لكونه، قليةنبذ مصطلح األل ض   يفالذي ، على اجلانب العاطفي

بكثري يف محاية  م  هأب آخر النظر عن جان ض  غ أنه ال جيوز ال  . إيف بعض البلدان احلال وكما ه  ،قصاءإو 
دراسات وحبوث  بعد قلياتاستخدام مصطلح األ ر  قأالذي ، اجلانب القانوين ووه، قلياتحقوق األ
وحتديدها  األقلية يفتوص ون اهلدف من استخدام هذا املصطلح هأ :هاد  فام   ة  وانطلق من فكر ، مستفيضة

 أكرب ا من حتقيق املساواة بينها وبنيية متكينهب  غْ  ا؛جيابي  إ هاييز حىت مت وأ، ضافية هلاإقرار حقوق إ مث ،أو اًل 
 .ايً من الناحية السياسية اثن ةً هيمن أكثر ها وأ ،ادً اجملموعات عد

، امبباركتهو ة ر  احل ارادهتإب -سفلأل اي-جرى الذي و ، قليات العراقية من هذا املصطلحن تريد األإ

                                                           
 ،كانت مقبولة من معظم الدايانت  إنْ و وهي  .ابخلط الكويف العريب ،ابت ُيمل عبارة "هللا أكرب" ي  م العراقع ل  كر أن الي ذْ  31

 ين والثقايف املوجود يف العراق. ابلضرورة عن التنوع الديرب   عت  وال  ،التوجه اإلسالمي للدولة ل بوضوحث   هنا متأإال 
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 هااليت التزمو ، اهتا املواثيق الدولية هلر  قأجيابيات اليت اإل اىل حرماهنإ -مد البعيدعلى األو - ي ابلنتيجةد   سيؤ 
 .اي  عملو ا ي  تشريعو  اي  ها دستور ل  تفعي م لز م  نه أما يعين  ؛اي  رمس تصديقها رْب العراق ع

ىل إُيتاج يف الغالب و ، تت   مشىًن له معو ، انت" فيه ضبابية كبريةو   مصطلح "املك إن  ف، من جانب آخر
ما  ؛اضً يأاته ي  غلبأو بل ، سباته فحل  ي  قأليست  انت" العراقو   ن "مكأعلى اعتبار ، ثناء استخدامهأتوضيح 

 .انت صغرية العدد"و   مكو  انت كبرية العددو   ل "مكاقي نْ كأ،  غري مألوفة نةي  استخدام توصيفات معوجب ي
يد القانون الدول حلقوق ضافية على صعإأية حقوق  ب عليهت  مصطلح "مكوانت" ال ترت  ن  أ، ىل ذلكإف أ ض  
 .نساناإل

 ت ْر  ن أية حماولة مل أ ذ يبدوإة، ي  صلعترب املسيحيني من الشعوب األي   ص   ىل غياب نإتدر اإلشارة أيًضا 
 .ابريً كا  صً نق ي عد   وذلك لي املسيحيني آنذاك لتثبيت ذلك يف الدستور،ث   بل ممق  من 

 

 رها بشكل صريحذ ك  و واللغوية والقومية قليات الدينية قرار ابألاإل 
 ، حيثفقط ث  منهار على ثالماقتصر األو ، قليات الدينيةت األك ر  ذ  العراق ا من دستوريً اثن/2ن املادة إ

املمارسة الدينية، كاملسيحيني، و فراد يف حرية العقيدة يضمن كامل احلقوق الدينية جلميع األو " :جاء يف املادة
فضل، ال سيما لبعض أكره كان ذ   أن   ال  إا، ي  بديه د  عي  كان   نْ وإمر هذا األ .ني"ي   ئة املندائبالصاو ، يزيدينياإلو 

رف ا حب  قً هذا التعداد كان مسبو  ن  أ معو . يزيديني والصابئة املندائيني، كاإلأو ل مر ةذكرها  جرىقليات اليت األ
حرى أية ابأل وأ- نو   مك ي   أ ق   ن حم   فإنه، هتم على سبيل املثال ال احلصرك ر  أن املادة ذ  مبعىن، "فالكا"
 أو غفال ذكر "اليهودية،إ ن  إف ،عليهو  .بشكل واضح ال لبس فيه، امسه يف دستور البالد ر د  ي أنْ  -ةل  ي  قأ

 .ظر عن أية تربيراتالن ض   على التهميش بغ ل  يد ر  أم وه ،البهائية" وأالزردشتية  أو ،الكاكائية

اللغة و "اللغة الرتكمانية  ن :أ، ا من الدستورعً راب/4دت املادة أك  ، قليات اللغويةقرار ابألن حيث اإلم  
قرار بلغات هذا اإل .ثافة سكانية"كلون فيها  ك   دارية اليت يشاين يف الوحدات اإلأ ْخر  السراينية لغتان رمسيتان 

-ت اقليواقع األ ن  إ ؛ إذضمونهفرغ النص من مي   اشرتاط "الكثافة السكانية" ن  لك، جيايبإأمر  قلياتاأل
وذلك ، املناطقمن  ي   يف أ اريبً تقل كثافة سكانية ك   شتال  اهنأ بتي  ثْ  ،-ا الكلدان السراين اآلشورينيصً خصو و 

قليات لغوية أن أ، اجلدير ابلذكر ومن هم.محالت اهلجرة املتتالية اليت طالتو  ،غرايفو الدُيبسبب عمليات التغيري 
  ن.و والصابئة املندائي ،رمناأل :منها على سبيل املثال، طار هذه املادةإيف  ليهاإشارة غفال اإلإ جرى خرىأ

 وأقليم إ ل   "لك ن :أب تر  قأبعد من ذلك، حني أىل إ 4 ا" من نفس املادةسً ذهبت الفقرة "خام أيًضا
ن وجود إ. "م  ستفتاء عات غالبية سكاهنا ذلك ابر  قأذا إضافية، إ ي ةً رمس ةً خرى، لغأحملية  ة  ية لغأحمافظة اختاذ 
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دستور مسود ة  أن ال  إ. شبه مستحيل التطبيق العملي هلذا النص يبدو ن  لكشادة به، فرض اإلي  هذا النص 
األرمن ف ْنص  أ ،اسً خام/2 املادة يف (2014لسنة  6رقم ) هاللغات الرمسية في قانون أيًضاو  ،تانسكورد  قليمإ

خرى كالرتكمانية اللغات العراقية األو الكوردية و تطوير اللغتني العربية و "دعم  :فيهاإذ جاء ، والصابئة املندائيني
 ". الصابئة املندائيةو رمنية األو السراينية و 

الثقافية و السياسية و دارية حلقوق اإلابت ر  قأبرز املواد اليت أمن ، يف الدستور العراقي 125املادة  د  عت   أيًضا
للقوميات " اآلتية:لصيغة ابمرة جديدة قليات ت األك ر  هنا ذ ألكن املشكلة  .لألقليات القومية، التعليميةو 

ىل إقسيم املسيحيني تن ا أبمً لع   ،خرى"سائر املكوانت األو ، اآلشورينيو الكلدان و ، كالرتكماناملختلفة  
ى إىل د  أيف الدستور، ألنه  ما ورد و أسأن، كان من ان منفصلتان قوميتاوكأهنم جمموعت ،"آشوريني"و "كلدان"
. لذا، "راينس   الذكر "غفل أ  ر أن الدستو  ،ىل ذلكإف أ ض   .ضعافهاإت املواقف السياسية و ت  م وبداية تشذتشر ال

قليات أاملادة غفلت أ أيًضا .افذىل الدستور النإا دً يف القوانني اليت صدرت استنا ،هموققحل غ بًنا هذاانعكس 
 يف حني يبدو أن   ،فقط قلية دينيةأعتبارهم اب يزيديةمر فيما خيص اإلت األم  حسو  ،رمنكاأل  خرىأقومية 

ساس لصحة أن ال أو ، قوميو ن ديين و   أبهنم مك ، فقد اند وايزيدينيالعديد من اإل . أم اربت كورديةت  تهم اعي  قوم
 .ياسية لكال الطرفنيمساومات سو على مصاحل  هم حبسب رأي بعضب ين  هذا الدمج الذي ، الكورد يف دجمهم

م تشريع قانون خاص يوضح بسبب عد، لة ابلشكل املطلوبع  ىل بقاء هذه املادة غري مفإ، شارة هنادر اإلت
 ".م ذلك بقانونظ  ني  " :أنْ الذي اقتضى يف هنايته ، الدستوريطار هذا النص إتفاصيل احلقوق الواردة يف 

 

  قلياتالمتيازات اخلاصة ابأل زم بر أ 
ة ش  مت تعابري هد  ستخهنا األكن املشكلة ، قلياتا لألقً ت حقو لتثب  يف الدستور  جاءت بعض العبارات

لكن دون ، نةي  يف سلطات مع انتو   كاملشراك مجيع إ ر  قأبعضها  إن   مث. ى"ع  راي  " :ثلم  ، لزامليس فيها صفة اإل
تكوين جملس النواب  يفطار احلديث إيف  49جاء يف املادة  ما :مثال على ذلك ز  بر أ .توضيح وأحتديد 
رض أدة لضمان حتقيق ذلك على د  ة حمي  لكنه مل أيت آبل، ى متثيل سائر مكوانت الشعب فيه"ع  راوي  " :العراقي
ًباد د   مل ُيو ، الواقع ىل قانون إمر األ بل إنه أحال   قليات،ألضمن استقرار نظام كوات اي  لكي  قليةأاثبتة لكل  ن س 

 .ُهيةلضمان البالغ األقليات هذا ااأل خسر ت ،وبذلك .تعديله بسهولة جيرين أكن االنتخاابت، الذي ُيْ 
 :كرذ  ب، اي   قو انً عطت ضماأ، "ارابعً "يف الفقرة  "الكوات النسائية"ىل إت ر ق  ن املادة ذاهتا حني تطأ، قةر  املفاو 

 . "النواب عضاء جملسأعدد  من ربعالعن  ل  للنساء ال تق ل  "نسبة متثي
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حرار يف االلتزام ألعراقيون "ا :41املادة  ما جاء يف ،قلياتقرارها لألإ جرىخرى اليت من االمتيازات األ
ن أ ويبد. م ذلك بقانون"ظ  ني  و ، اختياراهتم وأمعتقداهتم  وأمذاهبهم  وأحسب دايانهتم ، أبحواهلم الشخصية

 امللحدين وألالدينيني ا بل حىت ال، من احلرية ةً مساح قلياتاألو العراق  ب  عطت مذاهأقد  املذكورة آنًفااملادة 
 اي  ظاهر  ارً مأ إال  ليس  ت  احلر  ي ة ،لياقاأل ْنح  م ن  أ ،لكن يف احلقيقة .هتم"ااختيار  وأ" أورد ت تعبري: حني، أيًضا
، ساسية للدستورمن املبادئ األاليت وردت ض، "أأو اًل//2"دة أبحكام املادة ي  ألن تلك احلرية ستكون مق، فقط

 41ن املادة أىل إشارة اإل تدرو  .سالم"حكام اإلأقانون يتعارض مع ثوابت  ن  "ال جيوز س :اليت جاء فيهاو 
هنا أعتبار اب ،االنتقاداتة للكثري من ضت املادر  تعف. املواد اخلالفيةألهنا بقيت من ، م بقانون حىت اآلنظ  نت  مل 

على النسيج  ْلًباس سمر سينعكاألهذا أن و ، دايانتو ىل مذاهب إتكريس تقسيم الشعب العراقي  إىل تؤدي
 .االجتماعي

ن احلقوق الفردية ألذلك  ؛ابملسيحيني ص  يف الدستور خا ص  ال يوجد ن ،على صعيد احلقوق الفردية
الباب الثاين من دستور  أم الغوي. و الأو الديين أالنظر عن االنتماء القومي  ض   قرارها للفرد كمواطن، بغإ جيري

 ابحلرايت. الثاينو حلقوق، خاص اب منهما ولاأل :نيل  ىل فصإاحلقوق واحلرايت، وانقسم  ، فتطر ق إىلالعراق
 :ألقلياتاب ىن  عت   اليت ،احلقوق واحلرايت ما ذ كر من برزم ن أو 

 

 من احلقوق                                           

 طننياملساواة وعدم التمييز بني املوا ق  ح. 
 من واحلريةيف احلياة واأل ق  احل. 
 يف تكافؤ الفرص ق  احل. 
 يف املشاركة السياسية ق  احل. 
 مها ي  ق  سرة و لزام الدولة احلفاظ على كيان األإ

 .خالقية والوطنيةالدينية واأل
 

   غراض  ألإال  يف امللكية وعدم جواز نزعها  احلق
ر ظْ مقابل تعويض عادل، مع ح ،املنفعة العامة

 .ك ألغراض التغيري السكاينل  التم
 ايتها و جبأو تعديلها أرض الضرائب والرسوم ر ف  ظْ ح

 .طار القانونإعفاء منها، خارج و اإلأ

 

 

 

 رايتمن احل                                          

o نسان وكرامتهصيانة حرية اإل. o  لديينكراه الفكري والسياسي وامحاية الفرد من اإل. 

o مي، حرية التعبري واالجتماع والتظاهر السل
 .و اآلداب م  ابلنظام العا ل  خي  مبا ال 

o ة حزاب السياسيكفالة حرية أتسيس اجلمعيات واأل
 .ليهاإو االنضمام أ
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 اآليت:فتشمل  ، مباشرة ابحلرية الدينيةىن  عت  ا املواد الدستورية اليت م  أ

  و أو معتقداهتم أذاهبهم و مأضمان احلرية لكل العراقيني، يف التزام أحواهلم الشخصية، حسب دايانهتم
  .اختياراهتم

 حرية الفكر والضمري والعقيدة.  
 ممارسة الشعائر الدينية أْتباع كل   دين يف حرية. 
 

للحقوق ني ي  لد و  ين الد  العهو  ،نسانرعة الدولية حلقوق اإلش   املبادئ العامة لل ر  قأن الدستور قد أظ ح  املال
سب لواض ر  مأوهذا  .ديةاقتصجتماعية واالاملدنية والسياسية وللحقوق اال ا ا كبريً صً نق د  سي  عي الدستور، و ُي 

بني الدستور ذاته والتشريعات  اُهيتهأل س  سلت  و  ،د بوضوح مكانة املواثيق الدوليةد   مل ُيون الدستور ل ك  فيه، 
 .آنًفااليت تتعارض يف بعض األحيان مع احلقوق املذكورة  ،القانونية النافذة

 

 ذكره الدستوري  مل ما  م  هأ  
 ،طار احلقوق الفردية(إيف   احلياةيف ق  يف الوجود )الذي يقابل احل ق   احل ىلإشارة اإل الدستور العراقي لف  غأ

جماعة متميزة يف ك  تفظ خبصوصياهتاحتن أضمانة يف  األقليات الذي يعطي، حد احلقوق اجلماعيةأ وهو 
عمال اليت من األ ةً محاي ،قلياتلأل ق   هذا احل ر  كذ   نحُي   أيًضا .السكان ابقيذات هوية خمتلفة عن ، جمتمعها
، ابدة الثقافيةاإل م  جرائ -عيةابدة اجلماىل جرائم اإلإ ةً ضافإ- يشمل ذلكو  .عليهاالقضاء و ابدهتا إىل إهتدف 

 .قليةشديدة اخلطورة على وجود األ د  عت  اليت 

ون ك   تأال  قليات يف األ ق  ح، طار الدستورإجدر محايتها يف اليت كان األ خرىمن احلقوق اجلماعية األ
من االتفاقية الدولية  1طار املادة إيف  الذي ورد، التمييز مبعناه الواسع وه، املراد ابلتمييز هناو .  للتمييزال  حم  

 وأتقييد  وأاستثناء  وأرقة فْ ت    ي  "أ :ت التمييز أبنهر ف  اليت عو  ،شكال التمييز العنصريأللقضاء على مجيع 
ساسية على احلرايت األو نسان ممارسة حقوق اإل وأالتمتع " :يؤدي إىل عدمكان ساس  أ ي   أعلى  ،"فضليةأ
 ".جمال آخر من ميادين احلياة العامة ي   يف أ ...دم املساواةق  

ت ب  ثم   رْي وإن كان غ ،تقرير املصريو الذايت  ماحلك ، حق  بل األقلياتق  طرح من ت  من احلقوق األخرى اليت 
ممارسة القضاء و صدار القوانني إ ومنها ،الستقالل ابلشؤون الداخليةاب ق  هذا احلل ث  تميو . يف القانون الدول

 و 
 
 همعترب بعضي  . الدفاعو  املتعلقة ابلسياسة اخلارجية ر  مو األ للحكومة املركزية، رتكت   يف حني، التنفيذية م  هاامل
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، اي  لغو  وأا ي  دين وأا كان ي  قوم، حيث يكثر التنوع، ال سيما يف دولة كالعراق، فضل اخلياراتأهذه الطريقة من 
حلركات التمرد اليت قد تقودها  د   لوضع حو ، راضيهاأسالمة و مثل للمحافظة على وحدة البالد األ ل  ألنه احل

تقرير  ق   ممارسة حو  ،الستقالل التام عن الدولةا من للمطامع اليت قد تنشأ د   ا لوضع حضً يأو ، قلياتبعض األ
 ارزً ف  و  ،بني أهل البلد الواحدنقسام وزايدة لال اتكريسً  كهذه  ، في عترب خطوةاآلخر همبعض أم ا .املصري اخلارجي

ت الفئوية على حساب اهلوية اي  و ه  لل ا، وتعزيزً ةط ن ي  واس طائفية أو إثنية بشكل يتعارض مع املأ س  هلم على 
   الوطنية. 

 

  يف القوانني العراقية :ااثنيً 
 النافذ 2016لسنة  3قانون البطاقة الوطنية رقم  
عالمية كبرية لدى صدوره إدث ضجة أ حْ  ؛ إذقلياتالقوانني اليت ختص األ م   هأمن  هذا القانون د  عي  
 :نيي ت  من انح، ة يف العراققليات الدينيهم من األغري  و  ا ضد املسيحينيحً التمييز فيه واض ويبدو ، أخريًا

عين العبارة ابملفهوم ت  و  .للقانون"ا فْ قً "جيوز لغري املسلم تبديل دينه و  القانون:  منأو اًل /26جاء يف املادة  -أ
قانون العقوابت العراقي  ومل ا كان .بق  نه سيعاإف، قام بذلك إنْ و  . دينهري   ن يغأ له ن املسلم ال جيوزأ، املخالف

 ؛ا خيص هذه املسألةا صرُيً ص  ال تتضمن ن، بقية القوانني ذات العالقةو ، النافذ 1969لسنة  111رقم 
 .سالميةحكام الشريعة اإلأمن ضالوارد  ،"ةر  د  ال" ىل احلكم الشرعي اخلاص بإاللجوء  جيرين أن البديهي م  ف
دت املساواة بني أك   اليت، من الدستور 14ا ألحكام املادة فً نه جاء خمالأ، ما نالحظه على هذا النصو 

، العراق هااليت التزم الدوليةواثيق ىل اخلرق الواضح للعديد من املإضافة إ، سبب كان ي   أل، املواطنني العراقيني
ل اخلاص ابحلقوق املدنية و  د  من العهد ال 18ال سيما املادة ، نسان يف تبديل داينتهاإل ق  ضمن حت  اليت و 
سالمي ن اعتنق الدين اإلم  والد القاصرون يف الدين "يتبع األ :نأ، من املادة ذاهتا يةثانالجاء يف الفقرة  -ب  .السياسيةو 

سيؤدي ، ليهإالدافع و  كان سببه أاي  ، سالمإلابداينته  تبديلين و  بحد األأقرار  أن  هذا يعين  .ين"و  بمن األ
، والدولئك األأا يف حياة ي  ساسأا نً ن ركأهنا نالحظ و  .لقائيت  بشكل  والده القاصرينأمة كل أ ْسل  ىل إابلنتيجة 

يها هليةكوهنم عدُيي األ  معسوف يتغري   ،عند بلوغهم سن الرشد غري اإلسالماختاروا  إ ن  هنم أ، و أو انق ص 
ضرورة التفرقة بني االرتداد عن  وار  قأ ن كبار علماء املسلمنيأمع العلم  ،"الردة"عقاب ا مً سيواجهون حتف

ن القاصر مل يصبح أو ، ُيان بهاإلو سالم بني اإل ان هنالك فرقً أ افو اضأو ، عيت  ب  سالم الالرتاجع عن اإلو سالم اإل
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 ق  ُي ،بذلكو  .ار  ونه مضطل ك  ، وراقه الثبوتية كتحصيل حاصلأا يف مً صبح مسلأ وفه .اد  مرت د  عي  ا حىت نً مؤم
  .32ادً ارتدا د  عي  ن ذلك ال أو ، ىل دينهإطلب العودة ي  ن أ، حني بلوغه سن الرشد له

  ،مر قد يثري االستفزازأ ي   اج أدر إيتحاشى لا من قانون البطاقة الوطنية، يً اثن/26اقرتاح تعديل املادة  جرى
 : اآليتلوجه اقرأ املادة على ت  ح ل ابلذات. جاء التعجيل املقرت  ني  ىل دين معإيشري  نْ كأ

  والده القاصرين".أتغيري داينة  ،ين داينتهو  بحد األأ"ال يستتبع تغيري 

 : كما أييتت  ءفجا ،سباب املوجبة هلذا التعديلأما األ

ت ص  اليت ن ،ا ملبادئ حرية الفكر والضمري والعقيدةقً كراه يف الدين، وتطبيا بقاعدة منع اإل ذً خأ"
ا لقيم التسامح والتعايش خً النافذ، وترسي 2005من دستور مجهورية العراق لعام  42عليها املادة 

ا عً واليت تشرتك م ،د املكوانت الدينية املتعايشة يف العراقد  لمي بني مكوانت العراق، وابلنظر لتعس   ال
 .33ع هذا القانون"ر  يف هذه املسألة، فقد ش

قليم  إ الكوات املسيحية يف برملان يفيه من نواب ن   بت  رغم  ،2015 سنة النور منذ ي  ر   أن هذا االقرتاح مل ال  إ
داء نواب الكوات أضعف  إىلقد يعود السبب و عرتض عليه حىت الكتل ذات التوجه الديين. ت  كوردستان، ومل 

 .اههملون االبتعاد عن املواضيع اليت قد تثري أية حساسية تض   الذين يفاملسيحية، 

 

 1959لسنة  188حوال الشخصية النافذ رقم قانون األ 
ال يصح و ، ةي  تزوج كتابين أللمسلم  ح  "يص ه:نأعلى ، سابًقاليه إمن القانون املشار  17تنص املادة 

ا ما مً ُهل متاأو ، سالميإلحكام الشرع اأىل إقد استند  ن هذا النصأ ويبد .زواج املسلمة من غري املسلم"
 ض   اليت تؤكد املساواة بني البشر بغ، ُهاله ما جاء يف املواثيق الدوليةإىل إ ةً ضافإ، خرىليه الدايانت األإذهب ت  

 .هم الديينئالنظر عن انتما

 ناءً ب  نحون احلقوق ُي  و ، ىل فئات حبسب معتقداهتمإقسمون ي  ن املواطنني أ، من خالل هذا النص ويبد
ون مصاحل ك  ن تأمبجرد  فإنه ،اي  غلبية متساوون مبدئاألو قلية بناء األأن أ ومع .ليهاإعلى الفئة اليت ينتمون 

هذه  إن   .غلبيةن ترجح الكفة اليت فيها األأفمن الطبيعي  ؛خرىأقلية يف كفة يم األق  و  ،ةف  يف ك وق ي مها غلبيةاأل

                                                           
، 2011، (بال دار النشر) يل:(. أرب2ط) انً بوين ديالقرآن وقاعدة الولد يتبع خري األبراهيم الزملي، إد. مصطفى  32
 .48ص
 .ا، من قانون البطاقة الوطنيةيً اثن/26قانون تعديل املادة  قرتاحا ايقو،. مىن د 33
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قانون  ن  "ال جيوز س :هنأتنص على اليت  ،أ/أو اًل /1املادة تها الدستورية من ي  شرع ت كسب، قوانني التمييزيةال
كثر من أون ل ك   ،وهي مادة مقبولة ومفهومة حىت يف املواثيق الدولية .سالم"حكام اإلأيتعارض مع ثوابت 

خاصة  ،وحرايهتمفراد األن تتعارض مع حقوق أهنا ال جيب أ ال  إ ،سالممن الشعب العراقي يعتنقون اإل 90%
 ألغلبية.ا إىل من ال ينتمون

 منعلى نسبة أتلكون هنم ُيأ أيْ ، ن للمسيحيني يف جملس النواب العراقي مخسة مقاعدأ، من املعروف
 ل  لك كُي   ،رد الفيلية(و ك  الو  ،بكالشو ، الصابئة املندائيةو ، يزيديةخرى )اإلون املكوانت األل ك  ، مقاعد الكوات

يحيني ستة مقاعد )مخسة منها فللمس، قليميف برملان اإل أم ا ا.مقعدً  329صل أن م  ، ا فقطدً ا واحدً مقع امنه
مكاهنم تقدمي إ يف  أنهذا يعين ا.مقعدً  111صل أن م  رمن( ومقعد واحد لأل ،للكلدان السراين اآلشوريني

 .اي  ا يسار ج هً مل تو حت  ك اليت ال سيما تل، خرىحماولة حشد الدعم من الكتل الربملانية األو ، مشاريع القوانني
نتيجة طبيعية لطريقة  وداء الذي يبداأل وهو، لكوات املسيحيةل  داء الضعيف كمن يف األت  لكن املشكلة 

 .اقً ليها الحإاليت سنتطرق و  ا،انتخاهبو  اترشيحه

 

  املناطقو يف السياسات  اثلثًا:
ا صً ن نصو أو ، ا على القانونفً ل التفاك   اليت نرى أهنا تش، توجد العديد من املشاكل يف السياسات املتبعة

لكنها يف  ،قلياتاية حقوق األمح صلحةدرجت ملأ  هنا أ فيها فرتضي  و ، دراجها يف القوانني النافذةإ جرىنة ي  مع
شرتط ت   ،د من القواننين العديأ :مثال ذلك. قلياتغلبية على حساب األرضاء األإىل إالواقع كانت ترمي 

لكن املشكلة  ،يف ظاهرها دً ا جيرً مأ وهذا قد يبدو  .طياف الشعب العراقيأمن كل  نةي  عن مؤسسة مو  تتك نأ
حزاب جند أن األ ،بذلكو  .ك القواننيمن تل ي   طار أإحتديدها يف  جي ْر  مل ، قليةل األث   ن ُيم  ة اختيار ي  ن آلأ

 وأة دينية ي  و ه  مل ُي  ممن  ،دهاي   يؤ  وأ اي  ليها سياسإن ينتمي م   لتلك املناصب ني   عت   وأح ش   ر ت   اليتهي ، الكبرية
أن النص  للعموم ظهري   ني، يف حمرقلية ذاهتا مل تستفد من األنالحظ أن األ ،هنا. قلياتحدى األقومية إل
 .قلياتاألفظ حقوق ح  قد  القانوين

يف  ص  قد ن ،(2015لسنة  5رقم )انت يف كوردستان و   قانون محاية حقوق املك :ما سبقعلى  املثال
املشاركة يف السلطة التشريعية  ق  هلم ح ، أو اًل:جل ضمان حقوق املكوانتأن م  " :هنأ على منه 6املادة 

املشاركة  ق  هلم ح، لون فيها كثافة سكانيةك   يف املناطق اليت يش :ايً اثن .ق القوانني النافذةو فْ قليم التنفيذية لإلو 
يف بلدة حىت  ،لكن .اي  جيابإ ون النص يبدإ ."ق القوانني النافذةو فْ ، داريةاإلو دارة املؤسسات احلكومية إيف 

 احلاكم ردستاينو لدُيقراطي الكايقوم احلزب ، غلبية املسيحيةذات األ، ربيلأنكاوا( التابعة حملافظة ع  مثل )
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 فلم ،تعديل تلك املمارساتملطالبات بأما ا املذكورة.رية ااإلدصب انامل واشغلي  ل ،الني لهم و   ختيار مسيحينياب
املصداقية و الثقة  ما أدى إىل فقدان ؛تطبيق ي   دون أوعود ت بب ل  قو  -حوالفضل األأيف -أو ،  صاغيةانً آذا ْلق  ت

 . قلية احملكومةاألو غلبية احلاكمة بني األ

الذي  ،(1992لسنة  1الوطين رقم )قانون اجمللس  دستانر و قليم كإقانون االنتخاابت يف  :مثال آخر
صص مخسة خت   :أو اًل " :هااليت جاء في، مكر رة 36طار املادة إيف  ا من املقاعد للمسيحينيدً ص عدص  قد خ

ص مقعد واحد ص  خي :اثً اثل ...ن املذكورو   حو املكش  ر م  مقاعد للكلدان السراين اآلشوريني يتنافس عليها 
ن التصويت هلذه أكمن يف ت  كالية شلكن اإل، شاد بهي   ر  مأهذا . ن املذكور"و   املكحو ش  رمن يتنافس عليه مر لأل

رً ن كان مقتأبعد و ، املقاعد  .قليمانت اإلو   مك ل  ك  توسيعه ليشمل جرىقد ، ا على املسيحيني وحدهمص 
 صلما ُيو  .الكوات املسيحيةلي ث   ر مميف اختيا ةشاركاملهلم  ق  ُي، قومية وأدين  ي   أ إىل ن كل املنتمنيإف ،بذلكو 

ن م  بل يفوز ابملقاعد  ،ونؤ ن يشاسمح هلم ابختيار مي  ال  ،لناخبني املسيحينيا من العدد القليلأن هو  افعلي  
ى يف االنتخاابت وهذا ما جر  .، سواء أكانت كوردية، سنية، أو شيعيةحزاب الكربىألاهو مدعوم من 

 .قليماإلعلى مستوى  اليت وأالوطنية  ء  سوا، خريةاأل

بل الناخبني املتمتعني ابخلصوصية ق  ن م   ،نو   ي كل مكش ح  انتخاب مر مبدأ ظهرت مطالبات تقوم على 
 -منفرد ين وجمتمع ني- اقرتاح منح نواب )الكوات( جرى أيًضا. ارً حص ن نفسهو   اللغوية للمك وأة ثنياإل وأالدينية 

ليه، يف حال وجود إن الذي ينتمون و   مصاحل املك س  مت  االعرتاض على القرارات اليت  يف)الفيتو(، نقد ال ق  ح
 ،زيد االنعزالية والتطرفوي ،رز الشعب إىل فئاتي  فْ ونه ل ك   ا،ترحيبً  ق  لي  قرتاح مل  أن هذا االال  إ .34ر لذلكمرب   
 انت الشعب. و   ل من التفاعل الدُيقراطي بني خمتلف مكل   ويق

 ،(1992لسنة  11رقم  من القرار 2ىل نص املادة إا دً استناالقانون )ن أىل إ ا لفت النظرينبغي هن
لتعليمات الصادرة عن احلكومة او نظمة األو القرارات و عمل ابلقوانني ي   أال   احلق  يف يعطي إقليم كوردستان

 . طين لكوردستان العراق"الو بل اجمللس ق  قليم من ايهنا يف اإلر  قرار مشروعية سإ بعد إال  " :املركزية

 

                                                           
 .لكوردستان الوطين لس، من قانون اجمل36قانون تعديل املادة  قرتاحا ايقو،. مىن د 34
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 رأي أصحاب املصلحة
 

 

  مع ،فيا البالد املتنوعةن يف جغراو صليأمنا هم سكان إو  ؛ن ليسوا طارئني على املشهد العراقيو املسيحي
هو البوصلة اليت  ،جودهم اليوماجلواب عن التحدايت اليت تعرتض و  إال  أن .قلية عددية اليومأ أهنم ي عتربون

 ة ما بعد التحول الدُيقراطي.حقب إىلو  ،كامن اخللل والضعف يف منظومة الدولة العراقية احلديثةم   إىل ت شري

ن التهديدات العامة واختالفها ع ،ملعرفة عوامل التهديد للمجتمع املسيحي م اكان هذا البحث مه
و اجلماعات أرد املسيحي الف مصادر تلك التهديدات واملخاوف اليت تعرتض أيًضا ملعرفةو  ،لعموم سكان البالد

ن م   مث إنه .أخرى إىل طقةمن من نياالندماج والتقبل اجملتمعي للمسيحي ىوقياس االختالف مبستو  ،السكانية
معرفة اخلطوات اليت من و  ،وعدة لذلك التند   وامله ،الضروري معرفة السياسات العامة احلامية للتنوع الديين

ن تلعبها تلك اجلهات أكن ُيْ  دوار اليتواأل ،واجلهات الفاعلة ،العراقشأهنا احلفاظ على الوجود املسيحي يف 
 .ردية وجلسة النقاش(ة للمقابالت الفد  ستمارة املع)مراجعة اال دد  لتحسني واقع ذلك الوجود امله

 ،ةد  سباب عوذلك أل .دراساتسني ملثل هذا النوع من الم   ومتح ،جاابتعطاء اإلإ يف يند   جا نو املشارككان 
يصال هذه ن سبل إلعوالبحث  ،العراق يف ن املسيحيو   وجود خوف حقيقي على استمرار وجود املك :منها

 ،خرىأداين أمن  مهالذين  حىت ،ضج لدى خمتلف املشاركنين  و  ي  هناك وع .ىل خمتلف اجلهاتإالرسالة 
 ر الرغبةف   و ت  ن املسيحي و و   اجه املكو ت  اليت  وحجمها، بنوع التحدايت ،اجللسة احلوارية أْم يفيف املقابالت  ء  سوا
 ،حباط لدى اجلميعاك نوع من اإلهنأيًضا العراق.  يف ضمن بقاء التنوعي  ة هذه املشاكل مبا د  التقليل من ح يف

ن املسيحي وقضاايه ليس و   فاملك .زمةتتناسب مع مستوى األ ،عيةم  جود جهود رمسية حىت جمتو  س م  لعدم تل
هي  ،ة العاملة على هذا املستوىاملنظمات احمللية والدولي إن   ، حىتيوال الشارع العراقولوايت احلكومة أمن 

 يف ن املسيحيو   ضع املكو ن س  حت يف ،ملعطاء األإ يف ن يساهمأكن دث التغيري الذي ُيْ حت ْ وال  ،حمدودة
 العراق.

ا يف خمتلف حمافظات مً عمو  نيواجه املسيحيت  التحدايت اليت أن  ،ظهر من خالل املداخالت واإلجاابتي  
عداد ع األج  رات  هو كرب ي األد   التح :اًل مثفي البصرة ف .حملافظةاسب ولوية حبختتلف األ ،لكن .متشاهبةالعراق 

 بغداد، يف . أم ابرز التحدايتأهي من  اليت القيم العشائرية والعادات والقيم د  وهتدي ،اد  ىل درجة كبرية جإ
 مستوى التعليم ين   دت  و  ،ن املسيحيو   نات للمكيالوظائف والتعي أتمنيل بضعف ث  ولوايت تتمن األأنجد ف
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فنجدها  ،خيص حمافظات الشمال ما وأم ا .خرينواملنظومة القيمية املتعلقة ابلعادات والتقاليد املختلفة عن اآل
 ومشكلة اهلوية الثقافية.  ،داريةوالوحدات اإل ،رضواأل ،غرايفو  الدُيري  تتعلق ابلتغ

 إال   .كل الشعب العراقي  فيهشرتك ي   ،نفالت األمينلتهميش واالابو هناك شعور بعدم االطمئنان  ،امً عمو 
 ،خرىوبني املكوانت األ اينهزمة الثقة بأبسبب  ،اصً خصو  ةاملسيحي األقلية ومنها ،قلياتنه يتفاقم لدى األأ

 عام شاكلهم منذملات الكنسية اجله يف حل    ملهمأىل خيبة إضافة إذة، ف   وبني احلكومة واجلهات املتن اوبينه
 ،دُيقراطيةولة حديثة ديف بناء  -كما ابقي العراقيني-مل املسيحيني أخاب  أيًضا. حىت يومنا هذا 2003

ذابت بني عرب رضة للتجاع   نفسهمأيجد املسيحيون ف .2003 يف سنة تغيريالالقانون واملساواة بعد  هاودي س  
 يف مشاكل مع ابقي األقليات.  أيًضا متور  طنيوشيعة، و  ةس ن  بني و وكورد، 

على توصيف احلال إىل  ،لنقاشا اتيف حلق ، وإنْ املقابالت الفردية ، إ ْن يفق الكثري من املستطلعنيف  وات  
ن خلفية كل شخص وخربته. انبعة م ،ختالفات يف املقاربة أو يف النظرةوإن كانت هناك بعض اال ،بعيد د   ح
 ،دتو ج   ماختالفات حيثة على بعض االءبرز األفكار املشرتكة اليت ترددت، مع اإلضاأ أييتص فيما خ   نلو 

 نة. ي  معكان هلا رمزية   ماأو حيث

 

 ن مع ابقي العراقينيو مشاكل يتشارك فيها املسيحي  -1

 صة ص  احملا وجود سيحيون امليعاين ،دم القوانني وعدم تطبيقها بشكل مناسبمع ق   :غياب دولة القانون
ة مبعناها ي  ط ن  ملواا بأدى إىل غيا ؛ ماعلى حساب األحزاب األخرى ،يف السلطة بني األحزاب القوية

سب على زعيم أو حزب ُي  أن  ا إىلأصبح مضطر   ، حيثالعالقة بني املواطن ودولته ت فت تو  ،احلقيقي
 كي ينال حقوقه. ل ة  ما،أو طائف

 والتهديد بتفكك  ،ناطقوالسيطرة على امل ،صة السياسيةص  احملا إليهي ضاف  :صراع اهلوايت والنفوذ
مشكلة  بروز ،لى ذلكع دز   تل الصغار.ق   اختلف الكبار ن  وإ ،الصغار عاىناتفق الكبار  فإن  . العراق

 قع الكثري من مناطق املسيحينيت ، حيثة والشيعةس ن  وبني ال ،يها بني األكراد والعربفع ز  املناطق املتنا
 بينها.  وأمالكهم فيما

 نتفاضة احلالية يف االقيام  إىل كان الدافع األساسي  ذلك :الفساد وهنب الثروات والنفوذ األجنيب
 ،مسهاب  ن و ظلم اآلخر ي  و  ،مسهاب  كم العراق ُي  ال سيما الشباب الشيعي الذي  ،بل الشبابق  لعراق من ا

 ل  التنمية ك م  البطالة وعدو  ر  الفق م  ع ،أية فائدة من التغيري الذي حصل، ال بل على العكس ق  وهو مل يتل
مين والتبعية ت األل  للتف ءً غطا أم ن ت، و اب النفوذ ثروات البالدز حأ تقامست   ،احملافظات. يف املقابل
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 فكار معظم الشعب العراقيأعن  ،بعيد د   ىل حإ رب   عت  نتفاضة أن اال الالفت. السياسية لدول خارجية
، قتصاديةجتماعية واالحول املطالب اال -على األقل-وقد متكنت من توحيد العراقيني  وهواجسه.

 ة احلقيقية يف العراق. ية والدُيقراطي  ط ن  يف قيام املوا ،هلم بعض األمل أعادتهنا أب فيها املشاركون صر حو 

 ؛وهمم  ُي  م وأبناء مناطقهم الذين مل لوا من جرياهنذخ  من داعش، و ين م ر  األ ذاق وان أبعد  :ت األمينل  التف 
شيات التابعة ألحزاب السلطة امليلي ر  األمن وانتشا ت فل ت   -العراقيني ك ل   ك-ن اليوم و يعاين املسيحي

دورها املنافسات ب  ت ل  ق عسكرية خاصة هبم، دخف ر  ىل خلق إوا ط ر  عضاء الكتل السياسية. وقد اضأو 
به كامل ألجهزة ش   ب  يف غيا ،(ذلك غري وأد شعب شْ ركة أو حم  شب  والتبعية لقوى كربى ) ،السياسية

 .امفقودً  162و ي ة،سب  ة أمر ا 67و ،شهيد 2000كر يوسف يعقوب أن للمسيحيني ذ  و  الدولة ومحايتها.
 ر من طائفة. موجودة عند أكث تزالال ف ،ضد املسيحينيتة زم   التفاسري الدينية املت أم ا

 ق  احلرايت العامة وحقو  ة  ثقافو اآلخر  ل  التسامح وقبو  م  قي ن  فقداي ضاف إليها  :العقلية العشائرية 
دون  ،نةي  ن يف حاالت معن العشائر أتخذ مكان الدولة ومكان القانو أباملشاركون  صر حوقد اإلنسان. 

 ألقليات بشكل خاص. اوعلى  م ،نة بشكل عاط  على املوا افعلي   ال خطرً ك   وهذا يش .ردعها جيريأن 

 لة وغياب العدا ،قتصاديةوضعف األوضاع اال ،اخلوف على املستقبلي نت ج منه  :ستقرارعدم ال
 .عه واترخيهو  ته وتنثقافو  ،ته الطبيعيةامن أغىن البلدان بثرو  ي عترب أن العراق مع، جتماعيةاال

 

 ملسيحينيمشاكل وخماوف خاصة اب -2

 ت بشدة يف السنوات ع  وهلا جذور ثقافية واترخيية، لكنها تسار  ،هي ليست حديثة :اهلجرة املستمرة
 "سم بلواب  "حد املشاركني أ ربت  . واع2003م اعدد الذين كانوا موجودين ع الثث  ىل اآلن إر د  غافاألخرية. 

ب أن اهلجرة استمرت يف بسرعة". الغري ه  يي   رغ العراق من مسيحل ف   ،"لوال تعقيدات السفارات :أنه
ن هاجر يف م  أن  المً ع   ،نتماءهم ابالر  االزدايد حىت بعد دحر داعش، بسبب فقدان املسيحيني شعو 

 اخلي مستمر بني اهلجرة والصمود. صراع د هو أن يهاجروا. يف عليهم ي لح  و  ،يةق   ملتبادفع بعائلته ي  السابق 

   ملناطقهم. غرايفو دُيالتغيري ال إىل أد اي   املسيحيني: على أمالك ستيالءالري و الق س  داخلي الزوح الن 
هذا التغيري  إن   إىل بطء العودة. اي  د  أ ،االستقرار األمين واالقتصادي ب  التعويض وغيا م  عد وأيًضا
 ت  واجه املسيحيون بشكل ممنهج اضطهادا وقد قرن.ابستمرار منذ  نستيالء ُيصالغرايف واالو الدُي

كنيسة سيدة النجاة يف   ، وتفجري  2003 عامالنظام  ال سيما منذ تغيري   ا،وترهيبً  اوتفجريات وهتديدً 
الذين شارك  عي الكثري من املسيحينيد  يو . 2014 عامىل احتالل داعش لنينوى إ، 2010 عام بغداد
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وحصرهم  ،أرضهم وأمالكهملسيطرة على ليستهدف املسيحيني  ه ًجاممن ط طًاأن خم ،يف املقابالت بعضهم
ط ط  ولكن،  .يف مناطق صغرية معزولة حتت محاية آخرين هذا ما ُيصل يف  ن  فإ ،ال مْ أ ة  كانمؤامر  أ خم 

 عليها بشكل ىًل و ت  سم   ،وال تزال الكثري من أراضي املسيحيني يف داهوك ونينوى واملوصل وبغداد الواقع.
 . رين على اسرتجاعهادوهم غري قا ،غري قانوين

 ق ونه، ما يستح -ألقلياتلية مااحلنقص فضاًل عن -ن و املسيحي مل ي عط   :التمييز يف الدستور والقوانني
ا قبل جميء هب  صحاأوكانوا  ،ني الذي عاشوا يف هذه األرض منذ آالف السننيي   من األصل مكوهن  مع

ع قوانني تتعارض مع ر   شت   ويف الفرتة األخرية، تزايد ت ممارسات   أكراد. وأمسلمني  وأاآلخرين من عرب 
 .ءاتاإلجراا من ب وغريُهمة اجملتمع وفرض احلجاْسل  نح حنو أت  و  ،قلياتهوية األ

 ل ث   ُي  ال  ،املناصب املسيحية ن أيخذم  إن   :يف الدميقراطية ص  ونق غياب املشاركة السياسية الفع الة
 م  رب معظت  اع ،هنااملنصب.  ته وأتت به إىلش ح  ل القوى واألحزاب اليت ر ث   بل ُي ،ابلضرورة املسيحيني

أو رمزية وتصبح صورية  ، كافيةقليات يف الربملان غرياملشاركني أن الكوات املوجودة لتمثيل املسيحيني واأل
 . ملوهنث   ُي مأهن فيهم ضفرت ي  ن م  عن واقع مدى هم غرابء  ي   عندما ندرك كيفية اختيار هؤالء، وإىل أ

 م يرون ندماع ال سي ما، جواسيس للغرباملسيحيني  بعضهم ي عترب :نط  بمم وتكفري  ن  ختوي  يتعاملون أهن 
ن م  يف وجهات النظر بني  برز اختالف واضح ،. هناطلبون احلماية اخلارجيةي  أو  ،مع املنظمات الدولية

عالن نينوى يت أو إبب حبكم ذال  طاي  ن م  متحدة، و وقوات أمم يرغب يف أن يرى محاية دولية مباشرة 
  ة. ر  ضم  يعتربها ن يرفض هذه الطروحات و م  ظة، و ف  حما

 بني قيادات  ايشعرون هب ة  بغ ر  الكثري من املشاركني عن رب  ع :فجوة بني اإلدارة الكنسية واملؤمنني
يف  لكنائسا ءاس )مثل بناالن حاجات عن بعيدةولوايت أالكنيسة واملؤمنني، واعتربوا أن الكنيسة لديها 

ة للكنيسة يف السياس كربأدور ب  لب ان يطم  اختلف املشاركون بني  أيًضا .ن(و املؤمن جيوع فيه وقت  
ابلشؤون  ت نادين أبو ،ياسةالس يف الكنيسة عن التدخل ف  كت  ن أبن يطالب م  و  ،بنائهاأواملطالبة حبقوق 

وحيد الكلمة واجلهود بني خمتلف تىل إاحلاجة  ،كنير ر الكثري من املشاذ ك   وقد. ااإلُيانية واإلنسانية حصرً 
 الكنائس والقيادات الروحية. 

 أ يعلى مب م   ستور العراقي بشكل عادال ص  ين يف حني :رق بني اخلطاب الرمسي واملمارساتف  ال  د 
 اكبريً   ال هتديدً ك   يش وهذا كبري.بشكل  التعددية واحلرية الدينية، ختتلف املمارسة والسياسات والقوانني 

املسيحيني  أن   فيما أييت،دول ظهر اجلفي  ، وحريتهم الدينية، وطريقة عيشهم. ملمارسة املسيحيني حلقوقهم
ممارسة دينهم والتعبري عنه بشكل حبرية  -حبسب رأي املشاركني يف املقابالت- إىل حد   بعيد يتمتعون
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تصبح أكثر  ، مثسألون عن تربية األوالد ونقل القيمي  عندما ترتاجع القناعة بعض الشيء  يف حني ،علين
ل ي ط و وتصبح سلبية ابلكامل عندما  ،ور العبادة واملؤسسات الدينيةد  عن بناء  ي سألونا موسطية عند

 . هحرية اختيار الدين أو تغيري  ر  األم

 

  ركتهم يف العمل الوطيناومش رتباطهم ابلعراقإىل اأنفسهم و  إىل نظرة املسيحيني  -3
للمسيحيني  أن نيرب معظم املشاركت  اع وقد .(نال ساكويالكارد)" أرضنا وحنن أهل البلداألرض هي "
ضطهاد والتهميش والتمييز ألهنم أصل وجودها، ولوال ضغوطات القتل واالعميقة يف هذه األرض  اجذورً 

ن م  هناك  ،ومع كل هذه التحدايت .ىل بالد أخرىإاهلجرة  يف ن يفكرم  ا كان هناك ل م   ،اتو على مر السن
 شعري  مل ا بقي منهم أحد. ل م   ،ض له املسيحيونر  عت  ا ل م  ن و   مك ي  ض أر  عت  لو و  ،ابألرض ب  ثًامتشيزال  ال

 عنه ىن  الغائبونويتم ،هلم وحيدة ةً هوييفتخرون به وجداهنم، و  يف العراق ؛ إذا بعدم انتمائهممً يو  املسيحيون
  اتريخ طويل من احلضارة اإلنسانية. وإكمال ،إلعادة بنائه ليهإ الرجوع

ال يتجزأ من جمتمعهم، و"مل  اجزءً  وافي املاضي كانف ملستقبل.ا ، ويتطل عون إىلملاضيا إىل املسيحيون ن  ُي
ن و ن أبهنم عصاميو ن معروفو . املسيحي(وليم وردة)منعزلني عن احلراك السياسي أو اجملتمعي العراقي"  ايكونوا يومً 

كان للمسيحيني مساُهات كبرية على   أيًضاللنزاهة واإلخالص.  ل  ومثا ،ن يف اجملتمعو ن وانشطو ن فع الو مسامل
 ،خدمات اجتماعية(و مساعدات إنسانية، و مستشفيات، و )مدارس، املستوى الثقايف والصحي والرتبوي 

شاركوا  . وقدالوطنيةملموسة يف القضااي يف مواجهة اإلرهاب، ومشاركة  ونري وشهداء كث ،ومواقف وطنية مؤثرة

 ؟اآلتية تاملقول على قف  واتم مدى  ي   إىل أ
موافق 
 بشدة

حمايد /  موافق
 وسط

معارض  معارض
 بشدة

  4 3 5  يتمتع املسيحيون حبرية الدين واملعتقد يف العراق

   4 6 2 ُيارس املسيحيون شعائرهم الدينية حبرية

  1 1 9 1 ريةحب م  ظهر املسيحيون رموزهم الدينية يف اجملال العاي  

   5 6 1 ما يشاؤونكدينية   ةً تربية أوالدهم تربي ق   يتمتع املسيحيون حب

 1 2  4 3 2 ات الدينية حبريةور العبادة واملؤسسد  ناء ب   ق   يتمتع املسيحيون حب

 5 2 1 3 1 ة ه حبريك  ر ت  الدين املسيحي أو  ق  ُيكن ألي شخص اعتنا
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إحياء شعائرهم.  يف أفراحهم وأحزاهنم ومناسباهتم حىت ، يفالعراق من الدايانت األخرى ء  بناأ -ويشاركون-
 ن يف انتمائهم وعاداهتم وتقاليدهم.و م عراقيإهن

طارق و ، ةكع ل  كون: الوزير كرمي ر املشار ك  ذ  ،يف اتريخ العراق م  من األمساء املسيحية اليت كان هلا أثر مه
مؤسس القوة  راشد ةاللواء خالد سار و يوسف فهد مؤسس احلزب الشيوعي العراقي، و انئب الرئيس، عزيز 

 ض  كر بعذ   أيًضاوغريهم.  ىنام برداألديب العاملي هيثم هبو ربيل، أحريري حمافظ  توما فرانسوو ة، ياجلوية العراق
ثال نيك،والوزيرة ابسكال وردة  ،ينال ساكوداملشاركني الكار  شاركات املسيحية اإلجيابية على امل لىع ث نيحدي م 

 الصعيد الوطين.  

 امً يبقى دو  اهدووجو  ،اسياسي   ثياًل رة، ال متتلك متث   نفسهم كأقلية غري مؤ أىل إن و فينظر املسيحي ،اليوم اأم  
ف غري معرت   مهنأبيشعرون و  ،نفسهم وعوائلهمأكيفية محاية   يف فهم يفكرون .خرىأىل مظلة أحزاب إحاجة  يف
ات املخصصة هلم يف الربملان والكو  ،ف"ط  تمثيلهم السياسي "خمتف يعمدون للتجمهر يف املالذات اآلمنة.و  ،هبم
وكأن   جملال الكايف خلدمة بلدهم،ون اط  عي  ال  مهنأبو ،يشعرون ابلظلم واإلهناكفها سلب أكثر منه إجيايب. ر  أث

أبهنم مواطنون من  -اب منهموخاصة فئة الشب- ال يشعرون أيًضا .يهط   ال ُيكنهم خت ازجاجي   اسقفً  أمامهم
الشخصية املسيحية  إن   .امعةوجود دولة ج يف بسبب ضعف األمل ،احلق ة نةط  املوا أو بقيمة، ة األوىلجالدر 

م يف أهن ونير  وبعضهم، لدهمن ببو ني متمسكيمن املسيحكثري و  ،لدولة والقانون والنظاما إىل متيل بشكل كبري
لون، ويفأخرى وحياة كرُية لقمة العيشىل إ أكثر حاجة  هميش. ابلت هماهلجرة إلحساس ض  

يدركوا ينتزعوا حقوقهم، وأن بقوا ويقاتلوا و ي  أن  ،املسيحيني رفاقهم املسيحيني من ن غري  و املشارك طلب
رتبط بعضها ببعض. يليات ألن األق ،دواليككذا وه ...وغريهملحق هبم الصابئة ي  هاجر املسيحيون  نْ إأنه 

رًا"هناك من يريد العراق متص :قال السيد اخلوئي  ولوانً  اواحدً  اومذهبً  ااحدً و  ايضم قومية واحدة ودينً  ح  
 ... سنقف ضد هذا التوجه بكل ما نستطيع من قوة". اواحدً 

ولة قانون يتساوى فيها قيام د يف فقد أعادت بعض األمل للمسيحيني ،ة األخريةيرات املطلباملظاهأما 
ت املظاهرات عن رأي ج ،املواطنون ومن فساد  ،األجدادد اآلابء و ع ق  من  ل  باب خاشل من اليإذ عرب 

قي". هذا الشعار يدغدغ و"انزل آخذ ح ،"أريد وطن" ا:بسيط جد   ر  عام  ي  لديه شعا ل  السياسيني، جي
برزت و دات للمتظاهرين، رات ومجع التربعات واملساعهبدعم املظاالكنائس قامت  ،. لذلكنيعواطف املسيحي

 أيًضا .امريون مروكولذكرى سرسم، وشو دور، أهناء  :مثل ،راكأمساء مسيحية مشاركة بشكل فاعل يف احل  
ما  ؛درة األهم يف هذه املرحلة""املبا :اليت اعتربها فاروق فؤاد ،ساحة التحريرلبرزت زايرة الكاردينال ساكو 

   وتتصدى للظلم.  ،شهد للحقتو رجعية الوطنية اليت تسعى للمصاحلة والتوافق، ىل نوع من املإل الكنيسة و  ح
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 طقاملنا يفعهم ز  و ت  عدد املسيحيني و   -4
 مليون فمليون ونص ، وعددهمحمافظة 15كانوا يعيشون يف   ،1997يف آخر إحصاء رمسي عام 

حبسب )نسمة  1.876.000كانت تقديرات الكنيسة حوال   يف حني، (حبسب وليم وردة 3.5%)
 ،ألف 500و  األفً  250 بنير عدد املسيحيني د  غياب أي إحصاء رمسي، يق ، ويفاليوم .(الكاردينال ساكو

كركوك والبصرة   والباقي بني ،يف بغداد %20و ،نينوىيف  %20)ثر من نصفهم يف كوردستان كأ يعيش
 . (وأماكن أخرى

  :املشاركني رأي حبسب-برزها ذكر أن   ،ع املسيحيني يف إقليم كوردستان يعود إىل عدة عواملم  تسبب إن  

 يوجد و ، (ربيل والسليمانية)أة ا يف احملافظات الشماليي  يني تعيش اترخيحملسياهنالك جمموعة من  و اًل:أ
 قسم صغري من األكراد املسيحيني. 

  ًأن الكثري ال  إ ،نينوى ودهوك يت  مناطق مسيحية كبرية من حمافظ ضم   ،إقليم كوردستان عندما ت شك ل ا:اثني 
تساهم ردية و طات الك أن السلنيعي بعض املسيحيد  وي ،عليهام تناز ع من األراضي يف هذه املناطق 

خلدمة مشروع قومي   ،ستيالء على أراضي املسيحيني وتغيري دُيوغرافيا املنطقةيف اال ،بشكل مباشر
 كوردي. 

  ًة محاية األقلياتج  حب ،مناطق واسعة من حمافظة نينوىيف ى البشمركة ق  و  متددت السلطة الكوردية و  ا:اثلث. 
مع دخول و وتسعى لتظهريه يف كل مناسبة.  ،طات إقليم كوردستان عليهلس ر  صت   ،وهو خطاب رمسي

رتداعش  ربيل بشكل خاص، حيث أ م ، وإىلإلقليم بشكل عاأعداد كبرية من املسيحيني إىل ا ه ج  
 ،نتقاد من القوى اإلسالميةن سلطة اإلقليم تتعرض لالإ :يقول مريوان نقشبندي ومأوى. أً وجدوا ملج

ابقي البلدايت، وتساعد يف بناء  ل متايز عنكاوا عنه   وتس ،ا متارس التمييز اإلجيايب تاه املسيحينيهنأل
عي أن "سياسة محاية األقليات" هي جمرد د  ن الكثري من األصوات املسيحية تأ ال  إالكنائس يف دهوك. 

من  140يها )املذكورة يف املادة فال سيما يف املناطق املتنازع  ،غطاء لتربير متدد السيطرة الكوردية
اجلميع أن وضع املسيحيني يف اإلقليم  ر  قي   ،األراضي اخلصبة يف سهل نينوى. يف املقابلويف  ،الدستور(

س ر  ُيا ،ن املسيحي له مناطق خاصةو   "املك ا؛ إذ إن:دون أن يكون مثالي   ،هو األفضل بني كل املناطق
ذكر ي   (، يف حنيفاروق فؤاد)" ث  رًامؤ  ان له دورً أبشعر ي  فيها طقوسه وأعياده حتت محاية حكومة اإلقليم، و 

 .ذين"ف   بسبب سلوكيات املتن وجوداي   ا"ال يزال ُيمل خطرً  :أْمًناوإن كان أكثر  -أن اإلقليم  "سم بلواب  "
"ال  :املسيحي ويضيف أن ."والتمييز موجود ،ن القلق املسيحي يف اإلقليم موجودإ" :سف مىتيو  يقولو 

وال  ،تالك السالح حلماية نفسهموردي، وال يستطيع اك  ُيق له امتالك شركة حبرية دون وجود شريك  
حلزب املسيطر، كما ال ُيق له اختيار ا إىل نتماءجيوز أن يتوىل أية مسؤولية يف حكومة اإلقليم بدون اال
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اختيار النواب  يفذكر كثريون أتثري األحزاب الكوردية  أيًضاسكين يريد دون إذن احلزب".  ي   ح ي   أ
 املسيحيني وخياراهتم.  بشكل ال يعكس واقع ،سيحيني يف برملان اإلقليم وبرملان العراقامل

 ،شوارع كثرية )مثل الدورة(و ، وكانوا موجودين يف أحياء ان يف بغداد هلم وجود قدمي وعريق جد  و املسيحي
استمر مع التفجريات اليت  2006 أن التهجري القسري املمنهج منذ عام ال  . إمرت هبث  تأف ،صبغوها حبضورهم

يعي للسيطرة على املدينة. الصراع السين الش معو ، (2010 عام النجاةتفجري كنيسة سيدة )مثاًل هم تاستهدف
نية واملنازل اليت هجرها ويوجد اآلالف من الشقق السك ،فقط ي   مسيح 100.000بقي يف بغداد اليوم حوال 

يعتها بطب الدورة اختلفت كثريً ان إ" :ل وليم وردةقو يتوا من خارج بغداد. أسكن فيها الغرابء الذين ي  و  ،أهلها
 نها املسيحيون". موحضارهتا عندما هاجر 

األكرب على مر  حضورهمتستوعب ي العراق اليت كانت ي   األرض التارخيية ملسيح)أما سهل نينوى 
 ق ْسر ي  ري مستمر و وكما حدث يف مناطق عديدة من هتج اليوم أقلية. املسيحيون فيه أصبحف، (السنني

املوصل كربى مدن  أيًضا، و ملعظم املسيحيني امجاعي   ااجتياح داعش نزوحً  بسبب شهدت نينوىللمسيحيني، 
ىل الصراع العريب إ ةً إضافو علي. بشكل ف ب  ْعد  عودة النازحني  ت ْر  مل  ،رتذ ك  لظروف اليت ل نتيجةً الشمال. و 

انفيما بينها األقليات ع  وصرا  ،السين الشيعي ع  ظهر هناك الصرا ي  ردي على منطقة نينوى، و الك  امج  ر ت   ، والل ذ 
 ،ع بني املسيحيني والشبك الشيعةا ر ني عن الصم العديد من املشاركل  تك وقد عشائراي  وحزبي ا وميليشياتي ا. ت قات اًل 

  ساهم يف التغيري الدُيوغرايف.  ي  و  ،عودة املسيحيني يف االذي يؤثر كثريً 

ادرين على ترميم الكنائس قغري  ابتوا لدرجة أن املسيحيني ا،جد   ياًل يف البصرة وكركوك، ابت العدد ضئ
يف  الكربىمة. لكن الصعوبة يف اجملتمع ويساهم يف احلياة العا ابقي حاضرً  ، مع أن بعضهماليت تكاد تنهار

 لقانون. يان أقوى من الدولة ومن احمعظم األ يف نك و هي سيطرة العشائر اليت ت ،اجلنوب

،بشكل عا حبسب -التارخيية يف سهل نينوى، سكن املسيحيون  املسيحيني مناطق إضافًة إىلو  م  
حيث كانت الطوائف واألداين  ،البصرة وبغداد وكركوك(مثل: كربى املدن العراقية )  -الكاردينال ساكو

ج ثقافة ت  نأما  ؛قتصاديةبسبب وجود الشركات الكربى واملرافق اال كثيًفا  األجنب وحيث كان الوجود ،متعددة
 ،وكان املسيحيون يعيشون مع إخواهنم العراقيني كإخوة وجريان .الختالفل قابلةجتماعية معتدلة ومنفتحة و ا

أن املسيحيني يف بغداد واجلنوب يشاركون  ،نير العديد من املشاركك  . وذ املعيشي ة شؤوهنممًعا يف  يتشاركون
احتفاالت رأس السنة إذا  مظاهر غوني  لْ  نيالشيعة يف ذكرى عاشوراء، وذكر السيد اخلوئي كيف أن املسيحي

ومع  ، مع تصاعد الصراع السين الشيعيري   أن الوضع تغال  إملشاعر جرياهنم.  احرتامً ا ،تزامنت مع عاشوراء
"يف السنني  يقول وليم وردة: لديين والصراعات الطائفية واخلالفات السياسية.ارتفاع منسوب التعصب ا

كي يستطيعوا العيش   ،األخرية بدأ املسيحيون ينسحبون من األماكن واملساحات العامة إىل األماكن اخلاصة
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بل ق  من  وليس فقط ،بل اجملتمعق  بصورة "طبيعية" بسبب وجود تعصب يف التعامل ومتييز وتقييد للحرايت من 
بدل ت  اس ا"العيش معً  :أن يوسف مىتيوضح "الرتبية ابتت خمتلفة"، و  قائاًل: الكاردينال ساكو ويضيفالدولة". 

 بفرض اإلرادات وعدم احرتام اخلصوصيات الدينية والثقافية". 

املناطق يف خمتلف يتحسن  ،اليومحرية ممارستهم ملعتقداهتم  جلهة وضع املسيحينيأن  ني  تبي ،يف اخلتام
حياء خيتلف بني القرى واأل . وهذا الوضعوالعكس صحيح ،عصب القومي والطائفيكلما اخنفض منسوب الت

ن م  ن هو م  خيتلف حىت بني  ذلكك  ،يف املدن كأقلية ونن يعيشم  ذات األغلبية املسيحية )مثل عنكاوا( و 
 ، وبنيناطق الراقية واملناطق الشعبيةامل ، وبنين هو انزح من منطقة أخرىم  ني و ي   السكان املسيحيني األصل

ل  دا حىت ،املدينة والقرى احمليطة هبا )كالفرق بني قرى نينوى واملوصل( واحدة )كالفرق بني بغداد املدينة ال خ 
 املنصور(.  منطقة اجلديدة و 
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 توصياتال
 
 

 على الصعيد الدستوري والقانوين
 

 : اآلتيةمراجعة الدستور لألهداف  -1

 احلياة  ق   يفبيه ابحلشال ق  وهو احل .انت املوجودة يف العراقو   لكل املك "الوجود ق  يف"احلضمني الدستور ت
 .ابقي احلقوق عليهوالذي ترتتب  ،لدى الفرد

 أوإلغاء الدين الرمسي للدولة :)مثاًل  ي  ًنا أفضلي ًة مامع اينً د  ي ط  عت  ز بني العراقيني أو ي   تعديل كل املواد اليت مت ، 
 .(مرجًعا للتشريع الشريعة اإلسالميةك  التخلي عن اعتماد نص ا ديني ا خاًصا

  وفدراليات جديدةحمافظات  إجيادوتوضيح موضوع  ،عليهاع ز  املتنا ق  املناط اليت ت عر  ف 140تعديل املادة. 

 ل ك   شت  على القوانني والقرارات اليت قد  ،ليهم يف الربملانث   ( لرؤساء الطوائف أو ملمالفيتو) ضالنق ق   ضمان ح
 .  ا أبمورهم حصرً ىن  عت  أو  ،هلم امباشرً  اهتديدً 

 : مثل ،على آخر ن  دي ي ة  فضلأأو  ،بني املواطنني االيت تتضمن متييزً مراجعة القوانني العراقية  -2

 حرية الفرد يف تغيري داينته؛ وعدم اعتبار األوالد غري البالغني سن الرشد لناحية  ،قانون البطاقة الوطنية
 اتبعني ألحد الوالدين الذي خيتار تغيري داينته إىل اإلسالم.

 رار حق وإق ،إقرار مبدأ املساواة وعدم التمييز بني أتباع الدايانت كافةلناحية  ،قانون األحوال الشخصية
 األقليات يف تطبيق شرائعهم يف أمورهم اخلاصة كالتبين واملرياث. 

 دون أن ُيصر انتخاب  ،ليهاث   اختيار مم يف اويعطيها أتثريً  ،أيخذ برأي األقليات الذي نتخاابتقانون اال
 هنم.و   كم  ينتمي إىل  ف يم نهؤالء 

 لتأكيد حقوقهم ومحاية خصوصياهتم ،انتو   املك ق   قانون ح.  
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 ،األقلياتىل إتمني ناألفراد املوحقوق  م ،ة حبقوق اإلنسان بشكل عاي  نضمام إىل املعاهدات الدولية املعناال -3
ْلق  والسعي إىل تعديل القوانني بشكل يتناسب و  .وحقوق الشعوب األصلية طر التنفيذية لضمان تنفيذها األ   خ 

 .إخل( ...إدارة ذاتية أو ،نقد ق  ح ، أومتييز إجيايب ، أو)وسيط مجهورية

والدفع ابتاه دولة مدنية حترتم بشكل كامل حرية الدين والفكر  ،فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية -4
 .واملعتقد

 احرتام التعددية ين   مبا يتناسب مع تب ، الدين والرتبية املدنيةد يت  ال سيما ما ،املناهج التعليمية يف إعادة النظر -5
 .وتثمينها

ناًء ب  ل د  عي  أو  ،فيذنل التم  هي  دون أن  ،بني املواطنني أمام القانون يساو بشكل صحيح يد تطبيق القوانني أتكي -6
  .على الظروف أو الضغوط

 . عليها(ىل  و ت  وصيانة أمالكهم )إعادة األمالك املس ،بنائهاأمحاية كل  عنأتكيد مسؤولية الدولة  -7

 
 على صعيد املناطق/احملافظات 

 

بناء كل أيؤدي إىل إشراك  على حنووتوسيع صالحيات السلطات احمللية  ،العمل بقوانني الالمركزيةتفعيل  -8
 ن ضمنها مشروع امليزانية التشاركية. وم  القرارات،  يف منطقة

 ومساءلتهم. ومراقبة املسؤولني واملنتخبني م ،ة الفاعلة للمشاركة يف إدارة الشأن العاط ن ي  تعزيز املوا -9

 .حةل  يف املناطق اليت شهدت صراعات مس وخطواهتا، دئ العدالة االنتقاليةتنفيذ مبا -10

يها بني فع ز  مشاكل امللكية واألراضي املتنا ل   وإجراء وساطات حل ،إجراء املصاحلات يف املناطق -11
 لتسهيل العودة. ،ال سيما يف سهل نينوى ،انتو   خمتلف املك

ذ ف   وتن ،غرايف للقرىو ومن التغيري الدُي ،ستيالء على األمالكمن اال د  حت  طر إدارية وتنظيمية أ  وضع  -12
 ومعاقبة املعتدين. ، عليها ألصحاهباىل  القرارات والقوانني اليت تعيد األمالك املستو 

هبدف تثبيت  ،لشباب والنساء وأصحاب القطاعات ورجال الدينل ،تنفيذ مشاريع عابرة للطوائف -13
 .ل اآلخر والعيش املشرتكب  قت  

أمام أبناء  نتسابوفتح ابب اال ،فصائل احلشد الشعب(منها الفصائل املسلحة )و  وجوداء إهن -14
 .اجليش العراقي( وأ ،)الشرطة احمللية اىل القوى األمنية الرمسية حصرً إ املناطق
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 مناطقهم. يف التوظيف يف املؤسسات العامة يف ي ةً ولو أ ،ة  كل منطق  ء  إعطاء أبنا -15

  .هلهأمن  أحًدا مالكه أو خسرأرت د م   ملن  )بدعم د و ل (، دفع تعويضات -16

  .ىل مناطقها األصليةإالعودة  يف للعائالت اليت ترغب ،)بدعم دول( قتصاديةإجياد بعض احلوافز اال -17

 .مة واملنكوبةد  جتماعية الدينية املهور العبادة واملؤسسات االل د   ،)بدعم دول( عماراإلإعادة  -18

 
 جلماعات املسيحيةعلى صعيد ا

 

كل مشاريع   ض  لكل نضاهلم، ورف م   كإطار عا  ،دي جلميع أبنائه"د  راق دُيقراطي تعع   مبدأ "ين   بت   -19
 اهليمنة والتسلط واألحادية والشمولية. 

قرتاحات اليت تزيد من من اال ي   أ ، أوإنشاء منطقة حكم ذايت ، أوالتوقف عن طلب محاية دولية -20
 وتعل ،ز املسيحينيي   الرسالة اليت مت وأور د  لل  املقابل  والت بين   يفانعزال املسيحيني وفصلهم عن حميطهم. 

 ومحل ُهومه اجلامعة واملشرتكة. فيه، والد مج لتصاقاال إىل جملتمعهم، وتدفعهم وضرورة حاجة وجودهم

والتشبث بفكرة بناء دولة  ،اسية أو أمنية أو طائفية/إثنيةالتبعية جلهات سي وأالتوقف عن التحزب  -21
ُيكنه  وال بل ،ال ُيكن للمسيحي أن يعيش بدوهنا وهي القيم اليت ،القانون وحقوق اإلنسان واحلرايت

 قيادة النضال لتحقيقها. 

هبدف توحيد اخلطاب من الناحية  ،طر تنسيقية ال تقتصر على رجال الدين أو السياسينيأ  إنشاء  -22
 .والتحالفات والرؤى اتختالف يف السياسوترك حرية اال ،ةئي  يمية واملبدق  ال

قتصادي املسيحيني العددي واال ع  حول واق ،إجراء حبث دقيق ابلتعاون مع خرباء دوليني -23
ط إمنائي ط  على أساسه خم بىن  ل ي   ،املناطق واإلدارات الرمسية واألحزاب السياسية يفهم ت  و ز ع  و  ،جتماعيواال

 .شامل

 متثيلمن  حق قللت ،واملؤمنني من جهة أخرى ،ردم اهلوة بني املؤسسة والقيادة الكنسية من جهة -24
على األولوايت  حتديد نمبشكل شفاف، و  وإدارهتااألموال  صرفرأي الرعية وهواجسها، ومن لالقيادة 

الشعب وضمري الوطن )مبادرة الكاردينال  صوتعلى الكنيسة العراقية أن تكون  فيجب .ي  كر  شات   حنو  
 طالب الشباب اإلصالحية(م  راك الشعب و دعم احل  لساكو 
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 ،عة عن قضااي مشرتكةف  رة ومداص  انت، وشبكات مناو   جتماعي عابرة للمكابناء شبكات تعاضد  -25
 إخل. ...املشاريع اإلمنائيةو حقوق اإلنسان، و احلفاظ على البيئة، و كمكافحة الفساد، 

 

 جلماعات الدينية األخرىعلى صعيد ا
 

مشاريع  ل   ك  ض  لكل نضاهلم، ورف م   جلميع أبنائه كإطار عا "ديد  راق دُيقراطي تع"ع   مبدأ ين   تب -26
  .اهليمنة والتسلط واألحادية والشمولية

 ،ل اآلخر واحرتام حقوقه كشريكب  ع تقج  الدينية اليت تش ت  والتفسريا ،الديين املعتدل ب  اخلطا ز  تعزي -27
لة إىل جوهر الدين ت  ُي  القدسية عن كل ما ال  ع  ورف ،التخوين والتكفري والفوقية ض  رفو   .ب ص 

 .انتو   بناء خمتلف املكأقتصادية واإلنسانية بني تعزيز العالقات اجملتمعية واال -28

م ن ويعود ابلفائدة عليه وعلى كل أبنائه، و  ،يتمتع به العراق ي  زًا ممغ ىًن وهنا ل ك  دية د  أتكيد أُهية التع -29
 جيب العمل على حتقيقه.   امفيدً  اهدفً  ،اعتبار بقاء املسيحيني وغريهم من األقليات مث   

 ،عة عن قضااي مشرتكةف  رة ومداص  جتماعي عابرة للمكوانت، وشبكات مناابناء شبكات تعاضد  -30
  إخل. ...املشاريع اإلمنائيةو نسان، حقوق اإلو احلفاظ على البيئة، و كمكافحة الفساد، 
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 امللحق األول
 

 يةدفرالمقابلة أسئلة ال

 

 سة أديانمؤس  لاستطالع رأي 

 حول وضع المسيحيين في العراق دراسة

 

 

 

 معلومات عامة:

 :ةوظيفالأو  ةصفال     الكامل:  )ة(عل  سم المستطا

    الدين / الطائفة:    الجنس:     العمر: 

 ا:ي  حال اإلقامةمكان      الوالدة: مكان /  الجنسية

 

 ؟ م  قي م الوضع الحالي للمسيحيين في العراق بشكل عات  كيف  -1
 

 هم؟ دَّد  تهت  والمخاطر التي  ،المخاوف لدى المسيحيين في العراق اليوم ز  ما أبر -2
 

ما المخاوف وخاوف الخاصة بهم دون غيرهم؟ م  ما الوهذه المخاوف باقي العراقيين؟  في هل يتشارك المسيحيون -3
 المشتركة؟

 

 وإلى ارتباطهم بالعراق؟  ،العراقيون اليوم إلى أنفسهم نظر المسيحيوني  كيف  -4
 

 بهدف تحسين وضع المسيحيين؟ ،هاؤلغاإو أن قوانين محددة يجب تعديلها م  هل  -5

 

 هل يختلف وضع المسيحيين في منطقة معينة عن منطقة أخرى؟  -6
 

ي  ياج رأي قادة مجتزيهدف هذا االستطالع إلى استم ع   العراق.ن حول واقع المسيحيين في ي  ين أو دينم 

ىع أن قَّ توي   ل فيه االستطالع خالل لقاء مباشر ي جر  . وبعد أخذ موافقته/ها عل  المستط كالم   ث  الباح، يسج  

ن وتوقيعه/ها على اإلفادة واإلذن باستعمال المعلومات، يستمع الباحث للتسجيل و بأكبر المعلومات يدو 

 دقة ممكنة.

يَّر واستعمال األجوبة دون ذكر  ،جوبته واسمهأستعمال حرية امؤسسة أديان  بين إعطاءع المستطل   ي خ 

 سم. اال

 دقيقة. 45 تستغرق المقابلة مدة
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 ؟ نفسها نة عن باقي سكان هذه المنطقةيَّ هل يختلف وضع المسيحيين في منطقة مع -7

  

 مام هذه المشاركة؟أالعوائق  ز  برأما والعراقيين في العمل الوطني؟  م مشاركة المسيحيين باقيقي  ت  يف ك -8
 

 
 لمسيحيين في العمل الوطني؟الة لعَّ مشاركات إيجابية وف لىكنكم إعطاء أمثلة عم  هل ي -9

 

 رسمية؟ ن أرقامم  هل و؟ 2003 عام ما كان قبلبنة ر  في العراق مقا اما عدد المسيحيين حالي   -10
 
 

 اآلتية؟ المقوالت على تُوافق مدى أي إلى  -11
 موافق
 بشدة

 /محايد موافق
 وسط

 معارض معارض
 بشدة

      يتمتع المسيحيون بحرية الدين والمعتقد في العراق

      يمارس المسيحيون شعائرهم الدينية بحرية

      ي ظهر المسيحيون رموزهم الدينية في المجال العام  بحرية

يتمتع المسيحيون بحق   تربية أوالدهم تربيةً دينية كما 
 يشاؤون

     

يتمتع المسيحيون بحق   ب ناء د ور العبادة والمؤسسات 
 الدينية بحرية

     

      يمكن ألي شخص اعتناق  الدين المسيحي أو ت رك ه بحرية 

 

 ل:ق ب  ن م  التي يمكن القيام بها  ،من هواجسهم د   ما الخطوات العملية لتحسين وضع المسيحيين والح -12

 ؟الدولة العراقية 

 ؟المجتمع الدولي 

 ؟السلطات المحلية / سلطة اإلقليم 

 ؟الكنائس المسيحية 

 ؟األديان األخرى 

 ؟ن أنفسهميالمسيحي 

 

 

  



 
39 

 الثاينامللحق 

 

 Focus Groupئلة حلقة النقاش سأ

 

 مؤسسة أديان

 حول وضع المسيحيين في العراق دراسة

 
 

 

 دقائق( 10)                               م ؟المسيحيين في العراق بشكل عا ع  األول: ما وضالمحور 

 

 دقيقة( 15) ؟     المخاطر/المصاعب التي يواجهها المسيحيون في العراق ز  المحور الثاني: ما أبر

 

 دقيقة(  15) ؟                                   كن معالجتهام  ليات التي يجب/يوَّ المحور الثالث: ما األ

 

 دقيقة( 20)المختلفة؟     ةيَّ المحور الرابع: ما الحلول/التوصيات التي تقترحونها على الجهات المعن
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