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پێشەکی

  کریســتیانەکان لەعێراقــدا لەبارێکــی ناهەمــوارو ســەختدا دەژیــن، لەالیــەن هەنــدێ گرووپــی تونــدڕەو و 
الیەنەکانــی تــر رووبــەڕووی کۆچبــەری و ئاوارەیــی بوونەتــەوە، ئــەو الیــەن و گرووپانــەی بەبیــرو هــزری 

تونــدڕەوی تیــرۆر پاڵپشــتکراون کــە ســەرچاوەکانیان بــزر و نادیــارن.

ــێ  ــەر دەســەاڵتدا ب ــەوە لەخــۆ دەگــرێ و دەریدەخــات کــە کریســتیانەکان لەبەرامب ــەوە ئ ــەو توێژن   ئ
الیــەن بوونــە و بەدرێژایــی مێــژوو کەوتونەتــە بارێکــی مرۆڤایەتــی پــڕ مەینــەت و ناهەمــوار، ئەگــەر 
بەرابردوویانــدا بچینــەوە پێیانوایــە ئــەوان رەســەنترین ره چه ڵه كــن لــە عێــراق، لەبەرئــەوەی ئایینــی ئــەوان 
کۆنتریــن ئایینــە، بۆیــە خۆیــان بــەو واڵتــە بەســتۆتەوە، خــاك خاکــی ئەوانــە لــە ســه رده مه  دێرینه كانــه وه  
ئینتیمــای نیشــتمانی ئــەو واڵتەیــان هەیــە، ئــەوان لەســەر خاکــی خۆیانــن و لەواڵتــی خۆیانــدا دەژیــن، 
پێیانوایــە ئــەوان هــەن و بوونیــان هەیــە کــە تاوەکــو ئێســتاش هەڵســوکەوتێکی هاونیشــتمانیانەیان لەگەڵــدا 
ــاوازی و  ــەو جی ــی و رەســەنایەتی و هــزری خواپەرســتی، پرســیاری ئ ــەرووی ئاین ــەت ل نەکــراوە بەتایب
رەفتارانــە دەکــەن بەتایبــەت ئــەو جــۆرە کــرده وە توندوتیژیانــەی کــە هاونیشــتمانەکانیان لەبەرامبەریانــدا 
دەیکــەن، لەدابیــن نەکــردن و فەراهەمنەکردنــی پێداویســتیە هەنووکەیەکانیــان سەرســام مــاون، وەك 
هاواڵتیــەك و هاونیشــتمانیەك لەبــاوەش ناگیرێــن و بــەردەوام بەســتەملێکراوی و مافخــوراوی ماونەتــەوە 
و لەالیــەن هەنــدێ گرووپــی تونــدڕەوی نادیــارو هێــزی چەکــداری نەناســراوه وه  هەڕەشــەیان لێدەکــرێ، 
یەکســانی و هاوســەنگی لەمــاف و ئەرکەکانیــان وەك ئەوانــی دیکــە نەمــاوە کــە ئەمانــەش هەمــووی 
لەپێنــاو  فەرمانــڕەوای ســێبەر رووبــەڕوو دەکرێنــەوە، کەواتــە کریســتیانەکان  لەالیــەن دەســەاڵت و 
مانــەوەدا دەجەنگــن، بۆیــە بەنزمتریــن و ئاســانترین ئامــرازو ئــارەزووی ژیــان بۆمانــەوەی خۆیــان رازیــن، 
ئەمــەش بوەتــە سەرمەشــق و هــزری ژیانــی هەمــوو کریســتیانێكی بــێ توانــاو بێهێــز لەبەرامبــەر دوژمنــان 

ــدا.  و نەیارانی

لێــرەدا کریســتیانەکان لــە هــەوڵ و کێبڕکێــی مانــەوەدان، دەســتیان گرتــوە بــە نزمتریــن و ئاســانترین 
ئامــرازی ژیــان لەپێنــاو ئامانجێــك ئەویــش مانــەوە لەســەر خــاك و زێــدی بــاب و باپیرانیــان و هەروەهــا 
ــە کــە  ــان، ئەمــەش بەشــێوازێکی ئاشــتیانەو و لێبوردنخوازان ــەرەکان و نەیارانی ــەوەی رکاب بەرەنگاربوون
ــزو  ــکات و هێ ــەالوازی ب ــە هەســت ب ــی کریســتیان ک ــەر مرۆڤێک ــی ه ــە ئەولەویات ــەك بوەت وەك بیرۆکەی
توانــای لەبەرانبــەر دوژمــن و نەیارانــدا نەمابــێ، لەهەمانکاتیشــدا ناچاربــوون بــەو ژیانــەی کــە بەودوایانــە 
هەمــوو بنەمایەکــی ژیانــی ئاســوودەیی پــڕ بەهــای لەدەســتدابێ، جــا چ لەوکاتانــەی کــە کەوتنــە ژێــر رکێفــی 
داعــش یاخــود لەکاتــی هەاڵتنــدا بــۆ ئــەو شــوێنانەی هەندێــك ئارامتــرو دڵنیاتــرن، نزمتریــن و ئاســانترین 
ــەڕووی مردنێکــی  ــەوە کــرد کــە رووب ــەدا هەســتیان ب ــدا دەســتەبەر دەکــرێ، لەومیان ــی تێ هــۆکاری ژیان
لەســەرەخۆ دەبنــەوە لەســەر خاکــی خۆیــان یاخــود ئەوکاتــەی لــە هەاڵتنــدان بــەرەو شــوێنێکی ئارامتــر را 
دەکــەن، بۆیــە تووشــی داڕمانێکــی ســەختی دەروونــی بوونــەوە هەمــوو ئــاوات و مەبەســت و ئامانجیــان 
لەســەر دەستگەیشــتن بەشــوێنێکی حەوانــەوەی ئارامتــر بنیــات دەنــا و هەڵیاندەچنــی کــە بتوانــن ژیانێکــی 



كریستیانەكان.. رووبەڕووبوونەوەی دوای داعش 4

ئاســوودە تێــدا وەدەســت بێنــن و ئاســۆیەکی روونــاك بــۆ منداڵەکانیــان دەســتەبەربکەن و ئایندەیــەك بــۆ 
ــە  ــۆ دەرەوه ی واڵت ک ــە ب ــدەران و کۆچکردن ــەرەو هەن ــە ب ــش رووکردن ــن ئەوی ــات بنێ ــوێ بنی ــەوەی ن ن

لەوێــدا ژیانێکــی ئاســوودەو ئاســایی لەباوەشــیان دەگــرێ.

  لەژیانــی کریســتیانەکان لــە عێراقــدا کۆچــڕەوی و ئاوارەبــوون تاوەکــو ئێســتاش بەردەوامــە، بــۆ 
ــەی  ــەت ئەوان ــدا هــەن بەتایب ــەو کەســانەی کــە لەدەوروبەریان ــان و ئ ــی خۆی پاراســتن و ســەالمەتی گیان
ناتوانــن لەژیانــدا لەســەرپێی خۆیــان بوەســتن، بەجارێــك دەســتیان لەمــاڵ و موڵــك و نیشــتمانەکەیان 
هەڵگرتــوە، ئــەم کۆچبەریــە بوەتــە بیرۆکــەی هەمــوو تاکێکــی کریســتیان و دەیــەوێ لەگــەڵ ئــەو بارودۆخــە 
خــۆی بگونجێنــێ پێــی وایــە هەندێجــار لەکۆچــڕەوی و ئاوارەییــدا باوەشــی ئــەو شــوێنانە خۆشــترو 
گەرمتــرن و هەســتێکی ئــارام و دڵنیاکــەرەوە پــێ دەبەخشــی بیــر لــە گەڕانــەوە بــۆ واڵتەکــەت ناکەیتــەوە و 

ــاڵ. ــاڵ و بیرۆکەیەکــی ت ــە خەی ــان دەکەیــت و دەبێت لەبیری

ــن کێشــەی ســەدەی  ــدا و بەدیارتری ــی کریســتیانەکانە لەعێراق  ئەمــە راســتیەکی حاشــاهەڵنەگری ژیان
بیســت و یەکــەم دەناســرێت، بۆیــە پێویســتە رێکخــراوە مرۆییــەکان و خێرخوازیەکانــی حکوومــی و 
ناحکوومــی هەرچــی لەتوانایاندایــە بیــر لــەو کۆمەڵگایانــە بکەنــەوە کــە ئــاوارەن و لەســەر خاکــی خۆیــان 

ــەر واڵت و نیشــتمانەکەیان دەســوێتەوە. ــۆ ســۆزیان بەرامب ــی نام ــاون، لەواڵتان نەم
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یەکەم: چوارچێوەی گشتی توێژینەوە

یەکەم: کریستیانەکان لەپێناو مانەوەدا دەجەنگن

کریســتیانەکان لەعێراق)بــەر لــە هاتنــی ئیســام ئەوانــە خەڵکــی رەســەنی ئــەم واڵتــەن وەك هــەر 
کریســتیانێکی دیکــەی لــە واڵتــە عه رەبیەکانــدا دەژیــن، بەشــێکی گرنگــی توێــژی عەرەبیــن و پێکهاتەیەکــی 
نەتەوەیــی عەرەبــن، ))لەواڵتەکــەم لــە عێراقــدا لــە شــاری بەغــدا لەدایــك بــووم و تێیــدا گەورەبــووم هیــچ 
هەســتم بەجیــاوازی لەنێــوان ئایینــەکان و مەزهەبــەکان نەدەکــرد()1( ئەوانــە خۆیــان بــە خەڵکــی ره ســه نی 
ئــەو ناوچانــە دەزانــن کــە جێیانهێشــتوە((. ئەگــەر بەمێــژووی کریســتیانەکانی رۆژهەاڵتــدا بێینــەوە بۆمــان 
ــەوەی بەشــداری بزووتنــەوە  دەردەکــەوێ کــە کریســتیانەکان کەمتــر هاوبەشــی حوکمڕانیــان کــردووە ل
نەبــوە  راســته وخۆیان  هاوبەشــی  ئەگەرچــی  بکــەن،  لەرۆژهەاڵتــدا  ئەدەبــی و هەســتانەوە  و  فیکــری 
لەبەڕێوەبردنــی واڵت، دەبینیــن کــە زۆربــەر فەرمانڕەوایەکانــی عێــراق هــەر لەســەردەمی ئیســامی 
یەکەمــەوە تاوەکــو قۆنــاغ و حوکمــی عوســمانیەکانی ئــەو دواییــە، کریســتیانیەکانیان وەك ئەمینــداری 
نهێنــی پارێــز و ئەمینــداری ســەندوق و کارمەنــدی ســادەیان بەکارهێنــاون. کریســتیانەکان لە هەســتانەوەی 
یەکەمــی عــەرەب پشــکیان هەبــووە بەتایبــەت لــە ســەردەمی ئەمەویــەکان و عەباســیەکان بەشــداربوون بــۆ 
گواســتنەوەی رۆشــنبیری و کلتوور و فەلســەفەو زانســتی یۆنانی و نووســین و بەعەرەبیکردنی کە بووە 
پاڵنەرێکــی بەرهەمــدار لــە پێشــوەچوون و گەشــەکردنی زانســت لــە دونیــای عــه ره ب، هەروەهــا پشــکیان 
ــۆزدە و دەســتپێکی ســەدەی بیســتەم(  ــە هەســتانەوەی دووەمــی عەرەبــی )کۆتایــی ســەدەی ن هەبــووە ل
ــە بەشــداریکردنی  ــی و رۆشــنبیری نەوەســتا بەڵکــو ل ــی ئەدەب ــە بەرهەمەکان ــا ل ــەو هەســتانەوەش تەنه ئ
ــدا  ــە رۆژهەاڵت ــدو بنەماکانــی فیکــری و رێکخســتنی رەوتەکانــی نەتــەوەی عەرەبــی ل سیاسیشــدا تێیپەڕان
دامەزرانــد.( )1(. بــەاڵم لەعێراقــدا لەســەدەی یەکەمــدا زۆربــەی هــەرەزۆری دانیشــتوانەکەی لەپێکهاتــەی 
کریســتیان و جوولەکــەو مەجووســی و مانۆیــی بــوون کــە هەندێکیــان پــت و ســەنەمیان دەپه رســت، 
ئــەوکات کریســتیانەکان ژمارەیــان لەهەموویــان زیاتــر بــوو ئــەوەش ئــەوە دەســەلمێنی کە ئــەوان بەردەوام 

کۆمەڵکوژکــراون و هێرشــی لەناوبــردن و لەناوچوونیــان بــۆ كــراوه . 

ئایینــی کریســتیانەکان لەناوەڕاســتی ســەدەی یەکەمــی زایینیــدا لەعێــراق پەیدابــوو، ئەوکاتــەی عێــراق 
لەژێــر فەرمانڕەوایــی فارســەکان دابــوو. هەرچەنــدە بۆچوونــی جیــاواز هــەن لەســەر چۆنیەتــی هاتــن 
ــە  ــەوە دەســەلمێنن ک ــان ئ ــدا زۆربەی ــەاڵم لەکۆتایی ــراق، ب ــە عێ ــی کریســتیانەکان ل ــەوەی ئایین و باڵوبوون
موژدەبــەران رۆڵێکــی کاراوبەرچــاو و کاریگەریــان هەبــووە لــە باڵوکردنــەوەی ئــەو ئایینــە بەتایبــەت 
لەزۆربــەی ناوچــە جیاجیاکانــی عێــراق، کەواتــە ئــەم هەنگاوەیــان پەیــڕەو نەریتێکــی کــۆن و گشــتگیر بــووە. 
هەمــوو ســەرچاوە مێژوویەکانــی کریســتیانیش لێــی بــەری نیــن و لــە واڵتانــی رۆژهه اڵتــدا پەیکــراوە، 
ئــەوەش ئــەوە دەســەلمێنێ کــە ئاینــی مەســیحیەت لــە واڵتانــی رۆژهــه اڵت لەنێویانــدا عێــراق و باشــووری 
ــۆ  ــەوە نزیکــن پاداشــتەکەی ب ــەو ســنوورانەی لێیان ــران ئ ــاوای ئێ ــی باکــوور و رۆژئ ــا و ناوچەکان تورکی



كریستیانەكان.. رووبەڕووبوونەوەی دوای داعش 6

موژدەبــەران دەگەڕێتــەوە لــە نێویانــدا )تۆمــای نێــردراو- مارئــادی – مارئاجــی و مارمــاری( لەگــەڵ 
هەنــدێ لەنێردراوەکانــی تــر و قوتابیەکانیــان ئەمەشــیان پەیڕەوکــراوە بــە پشــت بەســتن بەفەرمــوودەی 
حەزرەتــی مەســیح کــە دەفەرمــوێ: )بەســەر زەویــدا بــڕۆن و مــوژدە بەتێکــڕای خەڵــك رابگەیەنــن( کەواتــە 
لەبنەڕه تــدا ئاینــی مەســیحیەت لــە عێراقــدا نێردراوەیــی بــووە( لــەرووی ئایینیــەوە مەســیحیەت دووه م 
گەورەتریــن ئایینــە لەعێراقــدا لەدەســتووری هەمیشەییشــدا دانــی پێدانــراوە. دان بەهەبوونی کریســتیانەکان 
ــی  ــی ســریانی و زاراوەکان ــەن. کریســتیانەکان بەزمان ــە خوداپەرســتی بک ــان هەی ــراق و بۆی ــراوە، لەعێ ن
تــر لەتــەك زمانــی ئەرمەنــی دەدوێــن و دەئاخــاون، چەنــد زاراوەیەکــی خۆجێــی تریــش بەکاردەهێنــن 
لەوانــە زاراوەی ئارامــی کــە لەســەردەمی حەزرەتــی مەســیح بۆیــان ماوەتــەوە، )ســۆرث( گەورەتریــن 
ــش کەنیســەیەکی  ــدا( ئەوی ــۆش، )بەغی ــو شــاری قەرەق ــە نێ ــی ناوەڕاســت دەکەوێت کەنیســەیە لەرۆژهه اڵت
پــاك و پیــرۆز و گەورەیــە. ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ ســەرژمێری 1947 بۆمــان دەردەکــەوێ ژمــارەی 
کریســتیانەکان )149( هــەزار کــەس بــووە واتــە بەرێــژه ی)3.1٪( لەکــۆی ژمــارەی دانیشــتوانی عێــراق 
بــوون کــە ئــەوکات ژمــاری دانیشــتوانی عێــراق )4.5( ملیــۆن کــەس بــوون. ســاڵی 1980 کریســتیانەکان 
ژمارەیــان گەیشــتە ملیۆنێــك کــەس، بــەاڵم ئــەو ژمارەیــە بــەردەوام رووی لەدابەزیــن کــرد ئەویــش بەهــۆی 
کۆچــڕەوی بــۆ دەرەوەی واڵت تاوەکــو ســاڵی 1992 دیســان رێژه کــە زیاتــر رووی لەنزمــی کــرد، ســاڵی 
2003 ژمــارەی کریســتیانەکان بــەر لــە رووخانــی رژێمــی ســەدام گەیشــتبووە )1.200.000( هــەزار کــەس، 
بــەاڵم وەك دەبینیــن ئــەوڕۆ )ســاڵی 2018( ژمارەیــان لــە)500.000( کــەس تێناپــەڕێ ئەویــش بەپێــی ئــەو 

ــداوە(. ــراق ئەنجامیان ســەرژمێریەی کــە کەنیســەکانی عێ

شــوێنی کریســتیانەکانی عێــراق بەتایبــەت ئەوانــەی لەدەشــتی نەینــەوادا دەژیــن زۆربــەی دانیشــتوانی 
ئــەو ناوچەیــە پێکدەهێنــن، ســنووری جوگرافــی ئــەو ناوچەیــەش لــە شــارۆچکەی تەلکێفــەوە دەســت 
ــەزای شــێخان و  ــدێ شــوێنی ســەر بەشــارۆچکەی ق ــە باکــووری موســڵ و هەن ــدەکات تاوەکــو دەگات پێ
ناحیــەی بەعشــیقەی ســەربە موســڵ، شــارۆچكەی حەمدانیــە دەکەوێتــە رۆژهــەاڵت و لەوێــوەش تاوه كــو 
دەگاتــە ســنوورەکانی شــاری هه ولێــر، کریســتانەکان تێیــدا دەژیــن، ئــەو شــوێنانەش بەشــێکی زۆری 
دەکەوێتــە ئــەو ناوچانــەی مــاددەی )140( ی دەســتووری عێــراق دەیانگرێتــەوە. کریســتیانەکان بەشــێکی 
گرنــگ و ره ســه نی ئــەو شــوێنانە پێکدەهێنــن و بەدرێژایــی مێــژوو تێیــدا ژیــاون و چەندیــن دێــرو کەنیســە 
و پەرســتگای کۆنیــان لەوێــدا هەیــە. بــۆ وێنــە کەنیســەی)مەریەمی داوێنپــاك لەقەرەقــۆش. )بەغیــدا( ئــەو 
ناوچەیــە یەکێکــە لــەو ناوچانــەی بوونێکــی مێــژووی پێکهاتــەی کریســتیانەکان وەك گەلێکــی ره ســه ن 
دەســەلمێنی، تایبەتمەنــدی ئــەو ناوچانــە بەئاســەوارو شارســتانیەتیان دیــارە و مێــژوو گەواهیــان بــۆ ئــەدا، 
چەندیــن دێــرو کەنیســەی کۆنــی وەك کەنیســە کۆنەکــەی مەریەمــی داوێنپــاك لــە قەرەقوشــو )بەغیــدا( و 
هەروەهــا دێرماربەهنــام و خوشــکەکەی ســارە لــە رۆژهەاڵتــی موســڵ، دێرمارمەتــی لــە باکــووری موســڵ 
چیرۆکەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتای ســەدەی چوارەمــی زایینــی کــە چەندیــن ئاســەواری کۆنــی تێدایــە 
تاوەکــو ئێســتاش لێکۆڵینــەوەی لەســەردەکرێ و لەوانەیــە بەدەیــان جــار گرنگتربــن لەوانــەی تاوەکــو 
ئێســتا تێیــدا دۆزراوەتــەوە، کریســتیانەکان لەعێــراق لەپــاش رووداوه كانــی 2013 رێژه یــان کەمدەبێتــەوەو 
دەبنــە کەمایەتیەکــی بچــووك. کریســتیانەکان لەژێــر هەڕەشــەدان گوایــا ئاینەکەیــان پەیوەســتە بــە رۆژئــاوا 
بــاوە، پیشــەی  ئــەوان  لــەالی  لەعێراق)وادەڵێــن( هەروەهــا بەهــۆی پیشــەی  و بەهێــزی هاوپەیمانــان 
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فرۆشــتنی شــەراب و خواردنــەوە روحیــەکان وایلێکــردوون بکەونــە ژێــر فشــارو هەڕەشــەی گرووپــە 
ــه ڕووی چەندیــن جــۆری  ــراق رووب ــدڕەوەکان، هــەر لەســەرەتای ســاڵی 2003 دا کریســتیانەکانی عێ تون
ســتەم و چەوســانەوە بوونەتــەوە، ئــەو پێکهاتەیــە رووبــه ڕووی دڕەندەتریــن تاوانــی بەرنامــە بــۆ داڕێــژراو 
بوونەتــەوە کــە ئاســتی مافــی مرۆڤیــان تێپەڕانــدووە و هەندێــك لــەو تاوانانــە گەیشــتوونەتە ئاســتی 
کۆمەڵکــوژی و تاوانــی دژ بەمــرۆڤ و مرۆڤایەتــی، ئــەو تاوانــەش هەمــوو پێکهاتــەو کەمــە نەته وەییەکانــی 

عێراقــی گرتــەوە بەتایبــەت لەســەرەتای ســاڵی 2003دا و ئــەو ئاســەوارەی لێکەوتنــەوە:

وێرانکردنی پەرستگاکان و ژێرپی نانیان.	 

کوشــتنی بەکۆمــەڵ بەتایبــەت ئــەو کۆمەاڵنــەی ســەردانی ئــەو پەرســتگایانە دەکــەن و لەدەوروبــەری 	 
هــەن.

رفاندنــی ســەرکردەکان و پیاوانــی ئایینــی و هاواڵتیانــی ســڤیل و منــداڵ و ژن و بەبارمتەگرتنیــان 	 
لەبەرامبــەر پــارە یاخــود کوشــتنیان.

ئیســامکردنی زۆرەملێ لەڕێی بەکارهێنانی شــێوازی هەڕەشــەو کوشــتن و دەســتدرێژی و مارەبڕینی 	 
بەزۆر.

ــر پەرەیســەند  ــە ســااڵنی)2004-2005-2006( دا زیات ــوو تاوەکــو ل ــەردەوام ب ــارە ناهەمــوارە ب ــەو ب ئ
ــەدژواری  ــوە کارەســاتەکانی ســەر کریســتیانەکان ب ــوو تاوەکــو ســاڵی 2007 لەوێ لەســەریان و توندترب
کــە  دەناســرێ  کارەســاتانە  ئــەو  دەســتپێکی  بــە  لەموســڵ  کریســتیانەکان  پێکرد)کارەســاتی  دەســتی 
ره نگدانەوەیەکــی ســلبی لەســەر گەنجەکانــی کریســتیان جێهێشــت و هۆشــداری بەهەموانــدا کــە دەســتپێکی 
پێکەوەژیانــی کۆمەاڵنــی  ئیــدی  ئــەو ســەردەمەیە،  یەکــەم گەمــەی  تایفەگەرییــەو  نوێــی  ســەردەمێکی 
ناوشــار و هەروەهــا لەنێــوان تاکەکانیــدا نەمــاوە. ئــەو پەیوەندیــە کۆمەاڵیەتیــەش لەبەینچــوو کــە لەپێشــدا 
له نێوانیانــدا هەبــوو، ژیانــی رێڕه وێکــی تــری پەیکــردوە و ئاســۆیەکی دیاریکــراوی نەمــا، بــاری ژیــان 
دژوارتربــوو، رفانــدن و تۆقانــدن و هه ڕه شــه و کوشــتن وردە وردە ســەریهەڵدا تاوه كــو ســاڵی 1914 
ــی )داعــش(  ــن و تێپەڕبوون ــۆ هات ــۆکاری ســەرەکی ب ــرد، ه ــی و كۆچــڕه وی دەســتی پێک ــی ئاوارەی گرفت
بەنێــو شــاری موســڵ لــە 10ی حوزەیرانــی هەمــان ســاڵدا دەگەڕێتــەوە، نزیکــەی ملیــۆن و نیوێــك خەڵکــی 
ئــەو شــارە مــاڵ و شــوێنی خۆیــان جێهێشــت تووشــی كۆچــڕه وی بەکۆمــەڵ بــوون، بــەدوای شــوێنی ئــارام 
و ئاســوودەدا ڕایــان دەکــرد و لەنێویانــدا کەمینــە ئایینیــەکان لــەو مەینــەت و کۆچڕەویــە پشــکی ســەرەکیان 
ــوو،  ــە تازەخورمات ــەرو شــەبەك ل ــە تەلەعف ــەوا و تورکمــان ل ــە دەشــتی نەین بەرکــەوت، کریســتیانەکان ل
شــوێنی ئــەوان بــووە مەیدانــی شــەڕوو پێکــدادان، واتــە کۆچــی گــەورەی کریســتیانەکان لــە 2014 وە 
دەســتی پێکــرد پــاش ئــەوەی کــە )داعــش( دەســتی بەســەر شــاری موســڵ و دەوروبــەری داگــرت و هەمــوو 
ــاوات و ئومێــدی گەنجانــی ئــەو پێکهاتەیــەی لەناوبــرد، ناچــار داوای پشــتیوانی نێودەوڵەتیــان کــرد بــۆ  ئ
ئــەوەی بیانپارێــزن لــەوەش دڵنیابــوو کــە هەمــوو ئاواتەکانیــان ژێــر بەزەیــی رەشــەبای زەمانــە، بۆیــە ئــەو 
قۆناغــە بەقۆناغێکــی گرنگــی كۆچــڕه وی کریســتیانەکان ئەژمــار دەکرێــت بەتایبــەت کــە هەمــوو موڵــك و 
مــاڵ و شارســتانیەتیان کەوتــە دەســت )داعــش( شارســتانیەتیان لەناوبــردن، بــەوەش رانەوەســتان تاوەکــو 
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هەمــوو ئــەو شــوێنانەی بەهــەزاران ســاڵە کریســتیانەکانی تێــدا دەژیــان بەزۆرملــێ پێیــان بەتــاڵ کــردن و 
تەنگاویانکــردن و بەڕووتــی و پێخواســی روو لــە هەرێمــی کوردســتان بکــەن. ئێســتاکە ئــەوان خراپتریــن 
ــر  ــن، و بی ــاری کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و دەروونــی تێدەپەڕێن ــان بەســەر دەبــەن و ناهەموارتریــن ب ژی
لــەوە دەکەنــەوە کــە واڵت بــەرەو هەنــدەران جــێ بهێڵــن و ناچــار لەشــوێنێکی ئــارام و نادیــار ئۆقرەبگــرن. 

کریســتیانەکان رووبــه ڕووی جۆرەهــا هه ڕه شــه و تــرس و تۆقانــدن دەبنــەوە )ئاگاداریــان کــردوون کــە 
توندوتیــرژی لــە دژیــان بەکاردەهێنــن، ئــەو هەڕەشــانه  لەرێــگای باڵوکــراوەو تەلەفۆنــی دەســتی و چوونــە 
ســەرماڵەکان یاخــود رووبــەڕوو پێیــان راگه یانــدوون(، یەکــێ لــە وتەبێژانــی ئەنجومەنــی کەمینەکانــی 
ــان راگه یانــدوە کــە بچــن  ــد: پێشــنوێژو وتارخوێنــی مزگەوتەکانــی موســوڵمان بەخەڵکیی عێراقــی رایگەیان
موڵــك و ماڵــی کریســتیانەکان بکــڕن لەبەرئــەوەی ئــەوان عێــراق جــێ دەهێڵــن هەروەك چــۆن جوولەکەکان 
عێراقیــان جێهێشــت. تونــدڕەوەکان چەندیــن باڵوکــراوەی هه ڕه شــه ئامێزیان فــڕێ ئەدایــە دوکان و ماڵــی 
کریســتیانەکان و هه ڕه شــه ی کوشــتنیان لێ دەکردن یان ئەوەتا ببن بەئیســام و جلوبەرگی موســوڵمانان 
لەبەربکــەن و ریشــیان درێــژ بکــەن و ژنەکانیــان رووپــۆش بپۆشــن یــان دەبــێ کــۆچ بکــەن و ماڵەکانیــان 
ــەدا ئاســەواری بەســەر کریســتیانەکاندا جێهێشــتوە  ــەو شــەڕو پێکدادان ــەی ئ ــەوەی لەمیان ــن، ئ جــێ بهێڵ
بەگەورەتریــن و دژوارتریــن ئاســەواری دەروونــی ئەژماردەکرێــن کــە بەســەر مرۆڤــدا تێدەپــەڕێ، چونکــە 
هه ڕه شــه یەکی راســته وخۆ بــوو لەســەر ژیــان و ژیانــی خێزانــی و مــاڵ و موڵکیــان و ئومێــد و ئاینــدەی 
نەوەکانیــان بەگشــتی. جەنــگ خــۆی لەخۆیــدا مــرۆڤ رادەچڵەکێنــی و کاردانــەوەی دەبــێ و تووشــی 
حەپەســان و دڵەڕاوکــێ دەبــێ لەتــەك ئــەو فشــارە البەالیەنــەی لەئاکامــی جەنگــدا دروســت دەبــن، بــاری 
جەســتەیی و دەروونــی مــرۆڤ ناجێگیــر دەبــێ کــە لەوانــەی تووشــی چەندیــن جــۆری نەخۆشــی ببێتــەوە 
و بەئاســتەم چارەســەربکرێت، ئــەو بەریەککەوتنــەی لــە دەرەنجامــی جەنــگ هاتووتەئــاراوە لەوانەیــە 
هۆکارەکــەی بــەزۆر دەرکــردن بــێ لەســەرماڵ و موڵــك و زێــدی بــاب و باپیــران یاخــود کوشــتنی 
بەئەنقەســتی کەســێك لــە خــزم و خێــزان و دۆســتان له كاتێكــدا تــۆ خەریکــی دەربازکردنــی خێزانەکەتــی 
لەدەســتی تونــدڕەوەکان ئەمــەش بارێکــی زۆر قورســە و قورســترە لــەوەی کــە ســەربازێك لەژیانــی 
ســەربازیدا تووشــی دەبــێ جگــە لــەو زەرەرو زیانــەی کارا دەبــن لەســەر نەمانــی ژێرخانــی واڵتەکــەت، 
بگــرە هــەر لەتــۆڕی ئــاو و کارەبــاو پەیوەنــدی تاوەکــو دەگاتــە جوولــەی وەبەرهینــان و رێڕەوەکانــی تــری 
ــوو  ــەو هەم ــووری واڵت بەگشــتی. ئ ــێ لەســەرباری ئاب ــەوەی ســلبیان دەب ــە راســته وخۆ کاردان ــان ک ژی
ــی  ــی ســەرەکی کۆچــڕەوی و ئاوارەی ــە هۆکارێک ــدا بوون ــگ ســەریان هەڵ ــی جەن فشــارانەی لەدەرەنجام

کریســتیانەکان و ناچاربوونیــان بــۆ ئــەوەی روو لەشــارەکانی هەرێمــی کوردســتان بکــەن.

 ئێمــە گەیشــتینە ســاڵی 2018 و خۆمــان لەبەرانبــەر بــاری ســەخت و ناهەمــواری ژیانــی کریســتیانەکان 
دیتــەوە کــە چــۆن ناوچەکانــی خۆیــان جێهێشــتوەو بــەزۆر لێیــان داگیرکــراوە و ناچــار خۆیــان لەژیانێکــی 
ســەختی ئاوارەیــی گونجانــدوە لــە دەوروبــەری شــارەکانی هه ولێــرو دهــۆك و هەنــدێ ناوچــەی ئارامــی 
ســنووری ئیــداری پارێــزگای نەینــەوا. ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ دەستنیشــانکردنی شــوێنی کریســتیانەکان 
دەردەکــەوێ کــە ئــەوان لــە شــارەکانی )بەغدا-موســڵ- دهــۆك- هه ولێر-میســان- بابــل- بەعقوبــە- 
حەبانیــە- کەرکــووك و هەنــدێ شــوێنی تــری پارێزگاکانــی باکــووری عێــراق کــە وردە وردە تێیانــدا 
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ــوون.  ــر جێگیرب ــی ت ــك لەناوچەکان ــرو دهــۆك و هەندێ ــەوەو لەشــارەکانی هه ولێ کەمبوون

لــەو توێژینــەوەدا چاومــان بڕیوەتــە ئــەودوو شــارە لەبەرئــەوەی مافــی کریســتیانەکانی تێــدا پارێــزراوە، 
هەرچەنــدە ئــەوان تووشــی شکســتی دەروونــی بوونەتــەوە، بــەاڵم لــەو دوو شــارە هەســت بەجــۆرێ 
لەژیانــی پــڕ لەخۆشەویســتی و رێزگرتــن دەکــەن، کــە حکومەتــە یــەك لــەدوای یەکەکانــی بەغــدا و الیەنــە 

فەرمیەکانیــان ســتەمیان لەبەرامبــەردا کــردوون. 

کریستیانەکان لە رووی ئایینیەوە بۆ چەندین مەزهەب پۆڵین دەکرێن

شوێنکەوتوانی کەنیسەی کاثۆلیکی: لەکلدان و سریانی و رۆم و التینی و ئەرمەن پێك دێن.. 1

شوێنکەوتوانی کەنیسەی ئارثەدۆکسی)یاقوبیەکان( لە سریان و رۆژئاواییەکان و ئەرمەن و ڕۆم پێکهاتوون.. 1

شــوێنکەوتوانی کەنیســەی رۆژهه اڵتــی ئازاد)نەســتۆریەکان( لــە کۆنــە ســریانیە رۆژهه اڵتیــەکان و . 1
ئاشــوریەکان پێكهاتــوون.

شــوێنکەوتوانی کەنیســەی پرۆتستاتی)کەنیســەی ئاشــووری ئینجلیکانــی( ئەوانــەش لــەو ئاشــووریانەی . 1
لــە کەنیســەی رۆژهەاڵتــی جیابوونەتــەوە، لەگەڵیانــدا هەنــدی پرۆتســتانتی ســریانی کــە ســەر بــە کەنیســەی 
)ئەلســەبتەین( لەتــەك هەنــدێ پرۆتســتانتی تــر کــە ســەرچاوەیان بــۆ هەنــدێ تایفــەی جیاجیــا دەگەڕێتــەوە.

دووەم: کێشەی توێژینەوەکە

  باســی پەنابــەران بوەتــە بابەتێکــی گرنگــی زۆربــەی توێژینــەوەکان، بوەتــە کێشــە زەقەکانــی بەرچــاو 
دواســاتانەدا  لــەو  کــە  بەتایبەتــی  لەعێــراق  و  بەگشــتی  ناوەڕاســت  رۆژهه اڵتــی  کۆمەڵگاکانــی  لەنــاو 
خەڵکەکــەی لەســەر لێــواری شــەڕوپێکدادان و کوشــتن و کۆچبــەری بەرنامــە داڕێــژراو کــە لەالیــەن 
هەنــدێ گرووپــی تایفــی و ئاینــی و مەزهەبــی جیاجیــا بەرێوەدەچــێ. ئــەو ناســەقامگیریەی کۆمەاڵنــی 
خەڵکــی عێــراق بەدرێژایــی مێــژوو بەخۆیــەوە دەبینــی کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی خســتە بەرامبــەر گەورەترین 

ــراق ــری عێ ــی ت ــەری کریســتیانەکان و کەمایەتیەکان کێشــەی کۆچب

ئــەوەی کریســتیانەکان پێیوەدەناڵێنــن و پاڵنــەرو هۆکارەکانــی کۆنتــرۆڵ ناکرێــن، بارێکــی ســەختتری 
هێناوەتە ئاراوە و وایکردووە کە کریســتیانەکان دیســان روو لەکۆچکردن بکەن و بەرەو دەرەوەی واڵت 
بــڕۆن، کریســتیانەکان پــاش ئــەوەی زێــدی خۆیــان جێهێشــت و روویــان لــە ناوچە ئارامەکانــی پارێزگاکانی 
باکــووری عێــراق کــرد و هەرچەنــد رێكخــراوە مرۆییــەکان پێداویســتی ژیانیــان بــۆ فەراهەمکــردن و 
ــە  ــری ل ــی رێگ ــان، نەیانتوان ــات کردی ــەوەی لەدەســتیان ه ــدا ئ ــی زۆریان ــش هەوڵ ــە خۆجێییەکانی حکومەت
بیرۆکــەی واڵت جێهێشــتن بگــرن و ئــەو بیرۆکەیــە بــووە بــژاردەی هەمــوو تاکێکــی ئــەو کۆمەڵگایانــەی 
تووشــی ســتەم و دەربــەدەری بــوون. لــەو توێژینــەوە هەوڵــی ئــەوە ئەدەیــن الیەنێــك دەستنیشــان بکەیــن 
لەســەر ئــەو هەمــوو مەینــەت و ئاســتەنگانەی بەســەر کریســتیانەکاندا هاتــووە کــە زیاتــر لــە توێژینەوەیــەك 
دیراســەتێك لــە خــۆ دەگــرێ بــۆ ئــەوەی ئــەو راســتیانە بزانیــن کــە بــەدەوری کۆمەڵــگای کریســتیانەکاندا 

دەســووڕێتەوە بەتایبــەت ئەوانــەی ئێســتاکە ئــاوارەن. 
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سێیەم: ئامانج و مەبەستی توێژینەوە

بــۆ دیاریکــردن و راوه ســتان لەســەر گرنگتریــن کێشــەکانی کریســتیانەکان لەکاتــی ئاوارەیــی تووشــی 
دەبــن، هەوڵمانــدا گرنگترینیــان بدۆزینــەوە کــە بــەرووی کریســتیانەکان بوەتــەوە و ئــەو ئاســتەنگ و 
بەربەســتانەی کــە الیەنــە نادیــارەکان بۆیــان دێننــەوە بــەردەم و دەیانکەنــە بەربەســت کــە پەیوەســتن 
بەژیانــی ئــەوان. لەهەنــدێ بــاری تــری ئاوارەییاندا)نێــوان جەنگــی عێــراق و ئێــران( ئەوکاتــەی ژیانگەکانیــان 
نێــوان  ئاوەدانیەکانیــان بەدرێژایــی ســنوور تووشــی هێــرش بوونــەوەو ببوونــە مەیدانــی شــەڕی  و 
دوو دەوڵــەت، کریســتیانەکان تووشــی کۆچــڕەوی و ئاوارەیــی بوونــەوەو بــەدوای شــوێنێکی ئــارام و 
دڵنیاکــەرەوە گــەڕان، ئــەو دیاردەیــە زیاتــر ســەری هەڵــدا بەتایبــەت پــاش رووخانــی رژێمــی ســەدام 
ــدا تووشــی هه ڕه شــه و کوشــتن و  ــارە کریســتیانەکان تێی ــراق کــە دووب حوســێن ســەرۆکی پێشــووی عێ
ــەو  ــدا وێرانکــردن و لەبەینبردنــی پەرســتگاکانیان و ســڕینەوەی ئ ــەوە، لەتەکیان ــدن بوون رفانــدن و تۆقان
شارســتانیەتەی کە چەندین ســاڵە پاراســتوویانە. ژمارەی قوربانیەکانیان گەیشــتە)439( شــەهید و)6231( 
خێزانیــش ئاوارەبــوون کــە دواجــار کەنیســەی )ســەیدە نەجات(یــان تەقانــدەوەو وێرانیانکــرد و)54( کەســی 
تێــدا کــوژران و)66( کەســی دیکــەش برینداربــوون کەبــوە هــۆی کۆچــڕەوی بەشــێکی زۆری خێزانــەکان و 
پەنابــردن بــۆ هەرێمــی کوردســتان و هەنــدێ شــوێنی ئــارام لەدەشــتی نەینــەوا و دەرەوەی واڵت. ئێســتاکە 
ــراق  ــە عێ ــەوەی ژمــارەی کریســتیانەکان ل ــاش ئ ــدرێ پ ــە)500.000( هــەزار کــەس دەخەمڵێن ــان ب ژمارەی
ــی کریســتیانەکان  ــەو ســەرژمێرییەی ســەرۆك تایفەکان ــی ئ ــو بەپێ گەیشــتبوە)1.500.000( ملیۆنێــك و نی
رایانگەیاندبــوو، ئەمــەش زەنگێکــی مەترســیدارە کــە کریســتیانەکان لــە مەترســیدان، دەکــرێ ئــەوە بڵێیــن 
کــە کریســتیانەکان لەعێــراق بریتیــن لەکۆمەڵێــك مرۆڤــی هه ڕه شــه لێکراو، ئەمــەش لەچەندیــن راپۆرتــی ئــەو 
کەســانەی لەسەرتاســەری دونیادا هاتوون و ســەردانی کریســتیانەکانیان کردوە، ئەوەیان ســەلماندوە کە 
ئاســتی دژواری دەســتدرێژیان بــۆ ســەر خەڵکــی ســڤیل چەنــدە، بەتایبــەت بۆســەر ئەوانــەی ژیانــی ئاســایی 
ــان  ــەرەو زانکۆکانی ــان یاخــود ب ــازاڕ و دوکان و بەرژەوەندیەکانی ــە ب ــان دەچن ــان بەســەردەبەن و ی خۆی
ــن.  ــر فشــاری هه ڕه شــه دا دەژی ــە ژێ ــی هەمــوو عێراقیەکانیــش بەوشــێوەیە ل بەڕێدەکــەون لەکاتێکــدا ژیان
بەڵگەکانیــش بــۆ ئــەوە دەچــن کــە هــۆکاری ئــەو گــەف و دەســتدریژیان بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە هەنــدێ 
کــەس پابەنــدی ئایینێكــی جیــاوازن، ئەوجــۆرە رۆشــنبیریەش بــاڵو بــووەوەو بەشــێوەیەك تــرس و تۆقاندن 
و بــێ متمانەیــی لەنێــوان تاکــی کۆمەڵــگای عێراقیــدا نەهێشــت. لــە تەممــووزی 2004 دا Behtel وێنەیەکــی 
پێشکەشــی حکومەتــی بەریتانیــا کــرد تێــدا نیشــانیدا کــە لەمانگــی رابــردوو دوو خۆشــکی ئاشــووری کــە 
کاریــان لــە کارگەیەکــی کوتەڵــی کۆنکریتــی لــە دەرەوەی شــاری بەســرەدا دەکــرد بەگوللــە هەردووکیــان 
کــوژران و هــۆکاری كوشــتنەکەش تەنهــا لەســەر ئەوەبــوو کــە ئــەو دوو خوشــکە کریســتیان بــوون و لــە 
گەلــی ئاشــووری بــوون، خێزانەکەیــان لــەوە دڵنیابــوون کــە هــۆکاری كوشــتنەکەیان تەنهــا لەبەرئــەوە بــووە 

کــە ئایینەکەیــان کریســتیانیە.

 توێژینەوەکەمــان پێداویســتیەکی هەنووکەییــە بــۆ الیەنــە حکومیــەکان و رێكخــراوە مرۆییــەکان وەك 
تێڕوانینێــك لەســەر ژیانــی ئــەو کریســتیانانەی ئــاوارەن لەعێــراق و ئــەو راگواســتنەوە زۆرەملێیانــەی بــە 
بەرنامــە رووبه ڕوویــان دەکرێنــەوە و لەشــوێنی ژیانــی پێشــوویان هەڵیاندەتەکێنــن و هەڵیادەکڕێنــن و 
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ــد  ــان باســی چەن ــە دەکــرێ توێژینەوەکەم ــار کــۆچ بکــەن، بۆی ــارام و نادی ــەرەو شــوێنێكی ئ بەناچــاری ب
بابه تێــك لەخۆبگــرێ:

1- هۆکارەکانی کۆچبەری لە عێراق بۆ واڵتانی ئه وروپایی و ئەوانی تر.

2- رۆڵــی حکومــەت و الیەنــە فەرمیــەکان و رێكخــراوە مرۆییــەکان لــە پاڵپشــتیکردنی کریســتیانەکان و 
راوه ســتان لەتەکیــان بــۆ ئــەوەی بیرۆکــەو ســیمای کۆچــڕەوی لەبیربکــەن و واڵتــی خۆیــان جــێ نەهێڵــن.

کەمپەکانــی  دەرەوەی  لەنــاوەوەو  ئــاوارەکان  کریســتیانە  ژیانــی  بەیانکردنــی  و  3- روونکردنــەوە 
ئاوارەیــی و ئــه و ئاســتەنگ و بەربەســتانەی دێنــە پێشــیان و لەتوانــای ئەوانــدا نییــە به دیــار بخرێــن.

4- چۆنیەتــی ژیانیــان لەنــاو کەمپــەکان و رۆڵــی رێكخــراوەکان لــە دابینکردنــی پێداویســتیەکانی مــاددی 
و مەعنــەوی و دڵدانەوەیــان لــەو مەینەتانــەی تووشــیان بــوە.

5- دابینکــردن و دەســتەبەرکردنی پێداویســتیەکانی ژیانــی ئاســوودەیی و فەراهەمکردنــی پێداویســتیە 
بنەڕه تیــەکان و ئامــرازی خۆشــگوزەرانی و گەشەســەندن و پێگەیانــدن بــۆ کریســتیانەکانی ئــاوارە.

ئەمانــەو هەندێکــی تــر پێداویســتین، دەبــێ لــەو توێژینــەوە بەدیاربخرێــن و بەرژەوەندی کریســتیانەکانی 
ئــاوارەی تێدا بەرجەســتەبکرێ.

چوارەم: راییکردنی توێژینەوە

توێژینــەوەو  ئەدەواتــی  کۆمەڵێــك  لەســەر  توێژینەوەکەمــان  پرســیارانە.  ئــەو  وەاڵمدانــەوەی  بــۆ 
لــەو  به شــێك  بەدەرەنجامەکانــی،  گەیشــتن  بەمەبەســتی  بــووە  گەاڵڵــە  بەرنامەبۆدانــراو  رێكارەکانــی 
ســەبارەت  تایبەتمەندیــەکان  الیەنــە  راپۆرتانــەی  ئــەو  لەگــەڵ  کۆنەکانــن  ســەرچاوە  توێژینەوانــە 
ــی  ــەکان و کۆمەڵگاکان ــاو کەمپ ــۆ ن ــان ب ــدا ســەردانی مەیدانی ــردوون لەنێویان بەکریســتیانەکانیان ئامادەک
کریســتیانەکان لەئاوارەییــدا تێیــدا دەژیــن بەتایبــەت لەشــاری هه ولێــر و دهــۆك، لەنووســینەوەی ئــەو 
توێژینــەوەدا بەشــێوەیەکی گشــتی بارمــان خستووتەســەر ئــەو رێــكارو ئالیەتانــەی زانیاریەکانــی پــێ 
کۆدەبێتــەوە لەوانــە دیــداری راســته وخۆ و پڕکردنــەوەی ئــەو فۆرمانــەی بــۆ کۆکردنــەوەی زانیاریــەکان 
ــۆ  ــەر ب ــری جیاجیاشــمان گرتەب ــی ت ــد رێگایەک ــە، چەن ــی توێژینەوەک ــن بەناوەڕۆک ــراون و تایبەت ئامادەک

ئامادەکردنــی ئــەو توێژینەوەیــە لەوانــە:

1- دەستنیشانکردنی کێشەکان

ئێمــە وەك دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی هەمــوو هەوڵێکمــان بــۆ ئــەوە بــووە خۆشــی و ئاســوودەیی 
بخەینــە نێــو دڵــی ئــەو مرۆڤانــەی لەهــەر کوێــی دەوروبەرمــان بــن و بەهەرچۆنێــك بێــت، بۆیــە بەئەرکــی 
خۆمــان زانــی بەتایبــەت کــە ئێمــە بــەردەوام لەخزمەتــی مرۆڤایەتــی دایــن، کێشــەو ئــازاری کریســتیانەکان 
ــن  ــووە ســووکیان بکەی ــازارەی تووشــیان ب ــەت و ئ ــەو مەین ــاری ئ ــە دەرەوە و ب ــەوان بێنین ــەی ئ لەبازن
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ــەوەی هەســتمان بەکێشــەکانیان کــرد دەســتمان بەڕووپێوێکــی مەیدانــی  ــەوە، پــاش ئ ــان دووربخەین ولێی
کــرد بــۆ ئــەوەی لەنزیکــەوە لەئــازارو مەینــەت و کێشــەکانیان تێبگەیــن بەتایبــەت لەنــاو کەمپــی ئاوارەیــی 
و دەرەوەی کەمپــەکان، لەگــەڵ ئــەوەی کــە زانیمــان کێشــەکانیان یەکجــار زۆرن توانیمــان گردبوونــەوەو 
کۆنگــرەی پێویســتیان بــۆ ســازبدەین و دەنگــی ئــەوان لەرێــگای توێژینــەوەو ئــه و گردبوونــه وه  کۆنگرانــە 
ــی تریشــەوە  ــی و خێرخوازی..لەالیەک ــی و ئاوارەی ــەکاری مرۆی ــدن ب ــەی تایبەتمەن ــەو الیەنان ــە ئ بگەیێنین

پشــتمان به ســت بــه  کۆمەڵێــك توێژینــەوە کــە ئــەو بابەتانــە لەخۆدەگــرێ:

- کۆچی بەزۆرەملێ.

- مەینەت و ئازارەکانی ئاوارەیی بەتایبەت کریستیانەکان.

ــی و  ــری و رۆشــنبیری و مەزهەب ــەی فیک ــەو دوژمنکاریان ــداو ئ ــگا لەبەرامبەریان - هەڵوێســتی کۆمەڵ
ــەوە. ــان دەبێت ــە رووبه ڕووی ــی ک سیاســی و ئایین

- ئەو ئاستەنگانەی رووبه ڕوویان دەبێتەوە لە دەرەنجامی بیرکردنەوەی ئایینی.

2-بەردەستکردن و پیادەکردنی راپرسی

پــاش ئــەوەی لەســەر کێشــەو مەینەتەکانــی ئاوارەکانــی کریســتیانەکان راوەســتاین و لێــی تێگەیشــتین 
و دیراســەتی ژیانــی ئەوانمــان کــرد و لــەچ بارێکــدا دەژیــن، هەڵســاین بەپەیکــردن و پیادەکردنــی فۆرمــی 
راپرســی کــە لــە حــەوت بــوار پێکهاتــوە و بیرۆکــەی )ماســلۆ( شــمان لــە دابینکردنــی پێداویســتیەکان 

ــوە: ــەم دوو بەشــە ســەره کیە پێکهات ــدا ل خســتەبەرچاو. فۆرمــی راپرســی لەبنەڕەت

1- زانیاریــە گشــتیەکان: تێیــدا چەندیــن زانیــاری تایبەتیمــان کۆکــردەوە وەك)رەگــەز- تەمــەن- کارو 
پیشــە- زمــان- بــاری کۆمەاڵیەتــی(.

2- زانیاریــە تایبەتیــەکان: لەحــەوت بــواری جیاجیــا پێکهاتــووەو شــێوازی هەرەمیمــان بەکارهێنــا 
و  دەرەوەی واڵت خســتە ســەری  بــۆ  هــۆکاری کۆچبەریشــمان  و  پێداویســتیەکانیان  بــە  ســەبارەت 

)بەغــدا(. ناوەنــدی  حکوومەتــی  لەبەرامبــەر  هەڵوێســتیان 

لەکۆتایی ئەو توێژینەوەش ئەو فۆرمانە بەتێروتەسەلی شی دەکەینەوە.

3- كۆمەڵگای توێژینەوە

ئــەو نموونەیــەی توێژینەوەکەمــان لەســەری بنیاتنــاوە بریتییــه  لەچەنــد نموونــەو وێنەیەکــی هەرەمەکــی 
مەبەســتدار، کــە چەندیــن جــۆر تەمەنــی جیاجیــای تیــدا گەاڵڵەبــووە، مەبەســتداریش بــووە بــەوەی کــە ئێمــە 
ئــەو ئــاوارە کریســتیانانەی لــە نــاو کەمپــەکان و دەرەوەی کەمپەکانــدا دەژیــن وەك نموونــە هێناومانــە نێــو 

ناوەڕۆکــی توێژینەوەکە. 
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4-ماوەی پڕکردنەوەی فۆرمی راپرسیەکە

هــەر لــە دەســتپێکی توێژینەوەکــە و مــاوەی کۆکردنــەوەی زانیاریــەکان و تۆمارکردنــی نزیکــەی شــەش 
مانگــی خایانــد و کارەکــەش بــە ســێ قۆناغــدا دابەشــکرا وەك ئــەوەی لەخــوارەوە باســی دەکەیــن:

1- قۆناغــی هێنانــە پێشــەوەی کێشــەکان و کەرســتەی توێژینەوە)ئەوماوەیــە لەســەرەتای ســاڵی 2018 
دەســتی پێکــرد تاوەکــو ســەرەتای مانگــی شــوباتی هەمــان ســاڵ(.

2- قۆناغــی راپرســی و پڕکردنــەوەی فۆرمــەکان و الیەنــی مەیدانــی )ئــەو قۆناغــەش مانگێکــی خایانــد 
ــەکان هەڵســان  ــدا تیم ــی نیســانی 2018( تێی ــو ســەرەتای مانگ ــی شــوبات تاوەک ــە دەســپێکی مانگ ــەر ل ه

ــۆك. ــر و ده ــە شــاره كانی هه ولێ ــەوەی کریســتیانەکان ل بەســەردانی شــوێنی حەوان

3- قۆناغــی توێژینــەوەو شــیکردنەوە.)ئەو قۆناغــەش لەســەرەتای مانگــی چــواری 2018 دەســتیپێکرد 
و دوو مانگــی خایانــد(.

5-شوێنی جوگرافی

توێژینەوەکە ناوچەیەکی گەورەی لەخۆگرت کە ئاوارە کریستیانەکانی تێدا دەژین، وەك:

1- شاری هه ولێر

لێــرە لەشــاری هه ولێــر ئــاوارە کریســتیانەکان لەنــاو کەمپەکانــدا دەژیــن، کەوتوونەتە نزیك شــارۆچکەی 
عەینــکاوە کــە نزیکــەی 400 خێزانــی تێــدا داڵــدە دراوە زۆربەیــان خەڵکــی موســڵ و دەوروبــەرن جگــە لــەو 
ــگای هەرشــەم و  ــە کۆمەڵ ــر نیشــتەجێکراون لەوان ــی هه ولێ ــە لەناوچــە جیاجیاکان ــەو ئاواران ــەش ئ کەمپان

هەندێکیشــیان لەنــاو شــارۆچکەی عەینــکاوە دانیشــتوون.

2- شاری دهۆك

لەســنووری پارێــزگای دهــۆك کەمپێکــی تایبــەت بەئــاوارەی کریســتیان نیــە، دابەشــکراون بەســەر 
ســنووری ئیداری ئەو شــارە کە هەندێکیان لەناو ئەو کەمپانەی نزیك شــار نیشــتەجێکراون، بەشــێوەیەکی 
گشــتی ئــاوارە کریســتیانەکان لــە ســنووری شــاری دهــۆك لــەو ناوچانــە جێگیرکراون)ســیجی، هڤریســکی، 
کەمپــی داودیــە، گونــدی تنــی، گونــدی ئــەرادان، کۆمەڵــگای قــەدەش، ناوچــەی سەرســه نگ( لێــرەدا بۆمــان 

دەردەکــەوێ کــە توێژینەوەکەمــان تەنهــا ئــەو دوو شــارەی گرتووتــەوە.

6-چۆنیەتی و شێوازی توێژینەوە

بۆمــان دەرکــەوت  بەســت،  پێناســەکراو  بەرنامــەی ســەرژمێری  بــە  پشــتمان  توێژینەوەیــەدا  لــەو 
کــە رێــژه ی راســتیەکانی دەگاتــە 76٪ ئــەو رێژه یــەش گەورەیــە بــۆ تێچــوون و پێداچوونــەوەی ئــەو 
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توێژینەوەیــە کــە الیەنــی مرۆیــی لەخۆدەگــرێ و کێشــەکانی کۆمەڵــگا روون دەکاتــەوە جــا چ تایبــەت بــێ 
بەکریســتیانەکان یاخــود کۆمەڵگایەکــی میــوان بەتایبــەت کــە راپرســیەکە پشــت بەچەنــد پرســیارێکەوە 

دەبەســتێ و دەستنیشــانی راوبۆچوونــی وەاڵمــدەرەوەکان ده کات.

پێنجەم: توێژینەوەكانی پێشوو

لێــرەدا چەندیــن دیراســات هــەن بــاس لــە کێشــەکانی ئــاوارەو کۆچبەرەکانــی ناوچــە جیاجیاکانــی 
کــردوون و  لەشــوێنی خۆیــان هەڵکەنــدراون و دەربەدەریــان  کــە چــۆن بەزۆرەملــێ  دونیــا دەکــەن 
رایانگواســتوونەتەوە و ئاوارەبــوون. لەنێــوان ئــەو دیراســاتانە بینیمــان کۆمەڵێــك توێژینــەوە هــەن لەوانــە:

یەکــەم: کۆچــی بەزۆرەملــێ لەعێــراق )دیراســەتێکی جــووری لەســەر کۆچبەرانــی بــۆ قــەزای خانەقیــن( 
توێــژەر )أ.م.د. حەســەن محەمــەد حەســەن( لەکولێــژی ئادابــی زانکــۆی ســلێمانی.

ئــەو باســە چەنــد میحوەرێکــی لەخۆگرتــووە، تێیــدا الیەنــی چاوپێداهێنــان و ســەیرکردن، الیەنــی 
ــن پەیوەســتەکانی  ــژەر راوەســتاوە لەســەر گرنگتری ــی راپرســی، توێ شــیکردنەوەو هەڵســەنگاندنی فۆرم
ــن، دەریخســتوە کــە  ــدا دەژی ــاو خاکــی عێراق ــەی لەن ــەو نەتەوان ــۆ توێژێــك ل ــێ ب کێشــەی کۆچــی زۆره مل
کۆچــی زۆره ملــێ شــتێکی نــوێ نییــە لەعێــراق، بــەاڵم شــێوازی ئێســتاکەی نوێیــه ، روونیکردووتــەوە کــە 
دەرهاوێشــتەی جــۆرە سیاســەتێکن ســیمای ســەرکوتکردن و ســتەم و چەوســانەوەیان پێوەدیــارەو 
پەیــڕەوی دەکــەن، جــا چ لەالیــەن دەســەاڵتی بااڵبــێ یاخــود نێوەنــدە چەکــدارەکان كــه  هێزیــان هەیــە، 
توێــژەر هۆکارەکانــی گەڕاندۆتــەوە بــۆ کەســانێك یاخــود کۆمەڵێكــی دیارکــە فشــاری کۆچبــەری بــۆ 
بەرژەوەنــدی الیەنێکــی نادیــار بەکاردێنــن بەســوود وەرگرتــن لــەو بۆشــاییە سیاســی و ئابــووری و 
ــان  ــە رۆڵێکــی بەرچاوی ــۆ شــێواندنی ئارامــی و ئاســوودەیی واڵت ک ــەوش ب ــەوە ئ ئاسایشــیەی کەوتووت
ــوە و لەســەر  ــن وەرگرت ــەی ناوچــەی خانەقی ــەو کۆچبەران ــەکاری. توێژەکــە نموونەیەکــی ل ــە لەخراپ هەی

توێژینــەوەی ئەنجامــداوە و گەیشــتووتە کۆمەڵێــك دەرەنجــام لەوانــە: 

1-ئــەوەی ســەلماند کــە هــەر چــوار بــواری کۆمەاڵیەتــی و ئابووری و ئاسایشــی و دەروونی کاریگەری 
راســته وخۆ و ناراســتەوخۆیان خستووتەســەر دانیشــتوان بــۆ ئــەوەی شــوێنی خۆیــان جــێ بهێڵــن و روو 

لەشــوێنێکی ئارامتــر بکەن.

2-هۆکاری تریش هەن کە زیاتر کاریگەرترن لەسەر کۆچبەران.

هەروەها کۆمەڵێك راسپارده شی دیارکردوون

1- پێویســتە دەوڵــەت و الیەنــی بەرپرســیار گرنگــی بەبابه تــی ئاسایشــی بــدات چونکــە فاکتەرێکــی 
بنچینەیــی هەمــوو جوواڵنەوەیەکــی لەنــاو واڵت و دەرەوەیدایــه .

2-  بەدواداچوون بۆ ئەو الیەنانە بکات کە ئەو بابەتانە باڵو دەکەنەوەو لەدژیان بوەستێتەوە

3- هەوڵــی قەرەبوکردنــەوەی زیانــی مــاددی و مەعنــەوی خێزانــە کۆچبــەرەکان بکاتــەوە کــە بەهــۆی 
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کوچــڕەوی پێیــان گەیشــتوەو راســپارده کانی تریــش لەبەرچاوبگــرێ.

ــب  ــێ-4، د. فیلی ــەی سیاســەتی کۆچــی زۆره مل ــی، کورت ــاش لێبووردەی ــی: پ ــی عێراق دووەم: پەنابەران
بەشــی  پەنابــەران،  دیراســاتی  ســەنتەری  دووەم 2009،  کانوونــی  الضحــی شــطی،  د.نــور  مارفلیــب، 

دیراســاتی گەشــەپێدانی نێودەوڵەتــی لــە زانکــۆی ئۆکســفۆرد.

ئــەو راپۆرتــە جەخــت لەســەر هەنــدێ کێشــەی بنەڕەتــی دەکاتــەوە کــە رووبــه ڕووی پەنابەرانــی 
کارەســاتی  پێیوایــە  راپۆرتەکــە  ناوخۆیــی،  کۆچبەرانــی  ئــاوارەو  هەروەهــا  دەبــن  واڵت  دەرەوەی 
ــراق،  ــا بەبارودۆخــی عێ ــی دونی ــی هاتن ــەڵ بەزەی ــەڕی ئاســتی خــۆی، لەگ ــوون گەیشــتووتە ئەوپ ئاوارەب
ــگا  ــەو کۆمەڵ ــی ئ ــان و تێکەڵ ــەوە واڵتەکەی ــارە بگەڕێن ــی دووب ــی عێراق ــە ئاوارەکان ــەوە ک ــەوە دەکرای بیرل
مەینەتبــارە ببنــەوە کــە شــەڕی ناوخۆیــی تێــدا نەبڕاوەتــەو و ئابووریەکــی نادیاریشــی هەیــە و بــاری 
ئەمنــی و ئاسایشیشــی ناجێگیــرە، هەروەهــا راپۆرتەکــە ئامــاژە بــەوەدەکا کــە زۆر دوورو ئه ســتەمە 
پەنابەرانــی عێراقــی لــەدەرەوەی واڵت بــەو ژمــارە زۆرە بگەڕێنــەوە، ژمارەیەکــی زۆری ئــەو کۆمەڵــە 
عێراقیانــەی لەژێــر بارگرانــی ژیانێکــی ســەخت لــە واڵتانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت خۆیــان چەســپاندوە و 
ئاوارەیــی لەنێوخــۆی عێــراق پاڵنەرێکــی دیکــەی کۆچبەریــە بــۆ دەرەوەی واڵت و شــوێنی دوور هەروەهــا 
ــان ودەزگا  ــە گەرەنتیەکانــی کۆچبــەری و پەنابــەری لەســەر دەوڵەت راپۆرتەکــە بەبــێ زیدەڕۆیــی بــاس ل
و  ورد  دیراســەتکردنێکی  بــۆ  رایاندەســپێری  و  دەکات  ناحکومیــەکان  رێكخــراوە  و  تایبەتمەندیــەکان 
ــەری  ــەوەی لەســەرهەڵدانی کێشــەی کۆچب ــە وەك ئ ــارو حوکمــی هەڵ ــی بری ــە دەرکردن ــەوە ل دوورکەوتن

ســاڵی 2006و2007 پەیدابــوو.

ئیتــر ئــەوە ســەلمێندرا کــە هەرچەنــد ژمــارەی پەنابــەران رووی لەهەڵکشــان بــێ ئــەوا ژمارەیەکــی زۆر 
کــەم دەگەڕێنــەوە عێــراق. راپۆرتــی کۆمســیۆنی بــااڵی کاروبــاری پەنابــەران بــەم دواییــە)2009 ج( ئامــاژەی 
بەوەکــرد کــە هیــچ نیازێــك لــەالی عێراقیــەکان بەدیناکــرێ بــۆ گەڕانەوە بــۆ واڵتەکەیان لەژێــر باروزروفێكدابێ 
ئەمــەش چەنــد پرســیارێکی تەنگەتــاو و ناچــاری خســتە بەردەمــی کۆمیســیۆن ســەبارەت بــەو جوواڵنــەوەو 
چاالکیانــەی لەنێــو عێراقــدا هەیەتــی گوایــا بەفەرمــی ئامادەیــە بــۆ گەڕاندنــەوەی بەشــێکی زۆری ئــاوارەکان 
وەك خــۆی نــاوی لێناوە)ژمــارە زۆرەکــەی پەنابــەران(. لێــرەدا جێــی سەرســوڕمانە کــە پەنابەرانــی عێراقــی 
ــر فشــارو  ــە ژێ ــد کەوتوونەت ــە هەرچەن ــان نیی ــچ نیازێکــی گەڕانەوەی ــی ناوەڕاســت هی ــی رۆژهه اڵت ــە واڵتان ل
بارگرانــی نەبوونــی دەرامــەت و بێــکاری و خراپــی بــاری تەندروســتی و خوێنــدن، لەکاتێکــدا هەســت بەئارامــی 
و ئاســوودەیی دەکــەن و وەك میوانێکــی کاتــی و ســەردانکەرێك ســەیردەکرێن. ئــەو راپۆرتــە کورتــە بنەمــا 
ئەساســیەکان دەستنیشــان دەکات کــە وەك پێویســت دەبــێ لەبەرچاوبگیــرێ بەتایبــەت لەالیــەن بڕیــاردەرە 
راپۆرتەکــەش  مەبەســتی  مرۆڤایەتــی.  تــۆڕی  و  کۆچبــەری  دەزگاکانــی  و  حکومەتــەکان  سیاســیەکانی 
ــە شــیکردنەوەو  ــی ل ــراو، بەتێروتەســەلی پێویســتە وردبین ــۆ سیاســەتێکی دیاریک ــێ ب ــە پاڵپشــت ب ــەوە نیی ئ
ــە دەســتێوەردان و هەماهەنگــی لەگــەڵ ئــەو هەمــوو دەوڵەتانــەی  روونکردنەوەکانیــدا بکــرێ و بەشــداربێ ل
کــە عێراقیــەکان روویــان تێکــردوون و بــەدوای ئارامــی و ئاســوودەی گــەڕاون، راپۆرتەکــە هۆشــداری دەدا 
ئەگــەر بنەمــا ئەساســیەکان بەپاڵپشــتی سیاســەتێکی دیاریکــراو دەستنیشــان نەکرێــن ئــەوا لەماوەیەکــی کەمــدا 

حکومەتــەکان تووشــی بارێکــی تــری تەنگەتــاوی دەبنــەوە و پێشــوازی لــێ ناکــرێ.
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ــوون و مەترســیەکانی  ــی ئاوارەب ــەوارەو گەورەی ــە ق ــە دان ب ــە ک ــەو هەنووکەیی 1-پێویســتیەکی بەپەل
لەعێراقدابنــێ لەوانەیــە راگواســتن و کۆچبــەری بەکۆمــەڵ دووبــارە ببێتــەوە بەهــۆی ئــەو کێشــانەی تاوەکو 

ئێســتا چارەســەریان بــۆ نەدۆزراوەتــەوە بەتایبــەت لەهەنــدێ ناوچه كانــی باکــوور لەعێــراق.

2-گەڕاندنــەوەی بەهەڵــە لەوانەیــە ئــاوارەکان و پەنابــەران دووبــارە دەســت بەکۆچبــەری مەترســیدار 
بکــەن بەتایبــەت بــۆ ئــەو شــوێنانەی نایانــەوێ میوانــداری بکــەن، بۆیــە نابــێ هەوڵــی ئەوەبــدرێ پەنابــەران 

و ئــاوارەکان بەزۆره ملــێ بگەڕێندرێنــەوە واڵتــی خۆیــان.

3-ئــەو بۆچوونانــە واقعــی نیــن بــۆ گەڕانــەوەی بەکۆمەڵــی پەنابــەران و ئــاوارەکان بــێ ئــەوەی 
لەالیــەن حکومەتەکانیــان بەرنامەیەکــی گەرەنتــی هەبــێ بــۆ پاڵپشــتی کردنیــان کــە ئەویــش پێویســتی 
ــەو  ــی رۆژان ــی دەرامەت ــی کار و دابینکردن ــەوەی هەل ــە دۆزین ــە ل ــە چارەســەرکردنی کێشــەکانەوە هەی ب

تــر. گێڕانــەوەی مومتەلــەکات و پێشکەشــکردنی خزمەتگــوزاری 

4-لێرەدا پێداویســتی هەن بۆ دانانی هەندێ رێوشــوێنی مســۆگەر بۆ پاراســتنی عێراقیەکان لەدەرەوەی 
ــە  ــە، بۆی ــەوەی کــە چارەســەرێکی کاتی ــە کێشــەیەك جگەل ــك نابێت ــی پەنابەرێ ــن و داڵدەدان واڵت، وەرگرت
ــە  ــی پەیوەســتکردن ب ــەوە لەســەر چۆنیەت ــدارەکان پێویســتە رێوشــوێنێك بدۆزن لەســەر دەزگا پەیوەندی
حکومەتەکانــی واڵتانــی رۆژهه اڵتــی ناوەڕاســت بــۆ داڕشــتنی بەرنامەیەکــی تــەواو و پتــەو دیراســەتکراو 

لەکاتــی پێویســتدا پیــادەو پەیڕەوبکــرێ.

 5-هەرچەنــدە هەنــدێ لەدەوڵەتــان وەرگرتنــی عێراقیەکانیــان لەســەر خاکــی خۆیــان پــێ ناخۆشــە، 
بــەاڵم هیــچ بەدیلێکــی تــر نییــە جگەلــەو بەرنامەیــەی جێکردنــەوە و نیشــتەجێکردن نەبــێ، لەکاتێکــدا ئەگــەر 
بیانــەوێ خۆیــان لــە جیاکردنــەوە و پاشگوێخســتنی پەنابــەران لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دووربگــرن، ئەو 
گوێپێنەدانــەو جیاکردنەوەیــە فاکتەرێکــی یارمەتیــدەرە بــۆ ئــەوەی پەنابــەران روو لەتۆڕەکانــی نافەرمــی 

کۆچبــەری بکــەن کــە مەترســیدارن.

شەشەم: بیردۆزی توێژینەوەو بیردۆزی ماسلۆ

لــەو توێژینەوەیــەدا پشــتمان بەبیــردۆزی ماســلۆ بەســتوە کــە بــە سێكۆشــه ی پێداویســتیەکان)هرم 
بنەڕەتیانــەی  پاڵنــەرە  ئــەو  بیردۆزە)تێگەیشــتن لەخەســڵەتەکانی مــرۆڤ و  ئــەو  الحاجــات( ناســراوە، 
پاڵنەرێــك  تاوەکــو  بــن  ئــارام  یاخــود  جووڵەبکــەن  ناتوانــن  مرۆڤــەکان  هــەن،  مرۆڤــدا  لەخەســڵەتی 
لەپشــتەوەی نەبــێ، ئــەو فاکتــەرو پاڵنەرانــەش بەپێــی ویســتەکانیان جیــاوازی و کاریگــەری هەیــە، ئاســتی 

پێداویســتیەکانی بەهــۆی پاڵنەرێــك پەیــدا دەبــن بیــردۆزی ماســلۆیە:

1 ـ پێداویســتی فســیۆلۆجی: بریتیــن لــەو پێداویســتیە بنەڕەتیانــەی بۆمانــەوەی ژیانــی مرۆڤــەکان 
کاریگــەرن ئەمانــەش خودیــن و لەمرۆڤــدا هەن)فطریــة( و بەخاڵــی دەســتپێکی تێربــوون لەپیداویســتیەکان 
ئەژماردەکرێــت. ئەمــەش لەهەمــوو مرۆڤێکــدا هەیــە، جیاوازیەکــەش ده گه ڕێتــه وه  بــۆ رادەی تێربوونــی 
ئــەو مرۆڤانەوبەپێــی پێداویســتیەکانی. هەوڵــدان بــۆ و دەســتهێنانی ئــەو پێداویســتیانە بەئەندازەیەکــی 
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ــی داوە. ــەو کەســەی هەوڵ ــدی ئ ــی رەزامەن ــە جێ ــراو دەبێت دیاریک

2-پێداویســتی ئاســوودەیی و ئاســایش: ئەمــەش دەگەڕێتــەوه  بــۆ ئەنــدازەی تێربوون لەپێداویســتیەکانی 
فیســیۆلۆجی چونکــە گرنگــە بۆتاکــی مــرۆڤ لەبەرئــەوەی هــەوڵ ئــەدا بــۆ به دەســتهێنانی دڵنیایــی و 
ئاســوودەیی بۆخــۆی و منداڵەکانــی هەروەهــا لەهەوڵەکانــی بــەردەوام دەبــێ بــۆ دابینکردنــی دەســتموزدو 
هەســت  مــرۆڤ  تاکــی  ئەگــەر  پەیدادەبــن،  کارکردنــدا  لەدەرەنجامــی  مەترســیانەی  لــەو  پاراســتنیان 
ــێ  ــی دەب ــاری دەروون ــە ب ــك ل ــەوە و جۆرێ ــەوا تووشــی بیرکردن ــەکات، ئ ــەو پێداویســتیە ن ــی ئ بەنەبوون
و کاردانەوەیەکــی ســلبی لەســەرکاروباری ئیدارەکــەش دەبینــرێ، بۆیــە هەســت بەگرنگــی پێداویســتی 
ئاســوودەیی و ئاسایشــی دەکات بــۆ ئــەوەی هزرێکــی بەهێــزی بیرکردنــەوەی دەســتکەوێ پێشــوەچوون 

ــاراوە. ــە کرێکارانــی تــر بهێنیتــە ئ لەنێــو خۆیــداو ل

3-پێداویســتیە کۆمەاڵیەتیــەکان: مــرۆڤ لەسروشــتی خویــدا کۆمەڵگاییــە حــەزدەکات لەرێــگای ئینتیمــاو 
بەشــداریکردنی بیروبۆچوونــەکان و ئــەو هەســت و ســۆزەی رێــڕه وی ژیــان بەڕەوپێــش دەبــن لــە الیــەن 
ــۆ  ــدا دەکات هەلێــك و فرســەتێکی باشــە ب ــك ئیشــی تێ ــەوکارەی کرێکارێ ــێ، ئ ــەوە خۆشەویســت ب ئەوان
وەدەســتهێنانی ئــەو پێداویســتیە لەرێــگای گرێــدان و پتەوکردنــی پەیوەنــدی دۆســتایەتی لەگــەڵ کرێکارانــی 
تــر، توێژینەوەکانیــش ئەوەیــان دەرخســتوە ئەگــەر ژینگــەی کارکــردن نەتوانــی پێداویســتی کۆمەاڵیەتــی 
دەســتەبەربکات جیــاوازی لــە راگرتنــی ئاســتی دەروونــی لەنێــو کرێــکاران دێنیتــە ئــاراوە و کێشــەی 
کارکــردن پەیــدا دەبــن و کاردانەوەیــان دەبــێ و دابەزیــن و الوازبوونــی بەرهــەم و هەروەهــا رێــژەی 
نەهاتنــە ســەرکاری کرێــکاران زیــاد دەبــێ لەوانەیــە هەندێکیــان کارەکــە جێبهێڵــن و ئــەو رێکخســتنە 

ــۆ وەدەســتهێنانی ئامانجــەکان. ســەرکەوتوو نەبــێ ب

ــان: بــاوەڕی و هەســتکردنی کرێــکار بــەوەی کــە لەالیــەن ئەوانــی تــرەوە رێــزو  4-پێداویســتی رێزلێن
ــەو  ــەو پێداویســتیە، تاکــی مــرۆڤ هەســت ب ــرێ، هەســت بەکەســایەتی خــۆی دەکا ل ــێ دەگی ئیحترامــی ل
گرنگیــە و بەهــای تواناکانــی دەکا و بــۆ پێکانــی ئامانجی پرۆژەکان ســەرکەوتوو دەبێ، ئەو بەرێوەبەرانەی 
پێداویســتی رێزلێنــان پــەی دەکــەن وزەبەخشــێکن بــۆ پێشــوەبردنی ئاســت و توانــای کرێــکاران لەبەرامبــەر 
ــان  ــەوە و الوازی ــەکان کەمدەکات ــای تاک ــەوەش توان ــەی ئ ــان، پێچەوان ــکان و دەستخســتنی ئامانجەکانی پێ

دەکا و کێشــەی البــەال لەنێــوان تــاك و رێکخســتنەکان دەنێتــەوە. 

 5-پێداویســتی خودڕەســی: وەدەســتهێنانی ویســتە بااڵکانی تاکی مرۆڤە لەوەی کە مرۆڤ چی دەوێ، 
ئــەوەش قۆناغێکــە کــە مــرۆڤ دەیــەوێ بگاتــە ئاســتێکی بــااڵو نــەوازەو نایــاب لەبەرامبــەر ئەوانــی تــردا و 
کیانێکــی ســەربەخۆی هەبــێ، پێداویســتی ســەربەخۆبوون بەگرنگترینــی ئــەو جــۆرە پێداویســتیە ئەژمــار 
ــش  ــەن ئەوی ــەڵ پێشــوەچوونی تەم ــدا هەســتی پێدەکــرێ و لەگ ــە قۆناغــی منداڵی ــت، ئەمــەش هەرل دەکرێ
زیاتــر پێــدەگا کــە دەســپێکی ســەربەخۆییە و لــە پشــت بەســتن بەکەســانی تــر ئــازاد دەبــێ. تاکــی مــرۆڤ 
ــە توانــاو هۆپەکانــی لەکارکردنــدا  هەمیشــە ســەیری ســەربەخۆبوون دەکات بــۆ ئــەوەی هەرچــی هەیــە ل
ــەرو فاکتەرێکــی کارا  ــەو پێداویســتیە کــه  وەك پاڵن ــەو بابەتەمــان خســتووتە ســەر ئ ــە ئ ــێ. ئێم بەکاریبێن
لــە کۆچکردنــی کریســتیانەکان بــۆ دەرەوەی واڵت کــە ئایــا هەڵوێســتیان لەبەرامبــەر حکومەتــی بەغــدا و 

پەرلەمانەکــەی چــی دەبــێ لەکاتێکــدا کریســتیانەکان نوێنەریــان لەنــاو ئــەو پەرلەمانــەدا هەیــە.
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كارمەندانی دەزگا لە كاتی توێژینەوەكە
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دووەم: شیکردنەوەی زانیارییەکان

یەکەم: زانیارییە گشتییەکان

ئــەو بەشــە لــە کۆمەڵێــك پرســیار پێکهاتــووە جەخــت لەســەر کۆمەڵێــك بابەتــی پەیوەســت بەزانیارییــە 
تایبەتیــەکان دەکاتــەوە و ئــەو کەســانەی وەاڵمــی پرســیارەکان ئەدەنــەوە. ئــەو زانیاریانــەش لــەم بابەتانــە 

پێکهاتــوە:

1-  ژمــارەی بەشــداربوان: ژمــارەی ئــەو کەســانه ی وەاڵمــی توێژینەوەکەیــان داوەتــەوە گەیشــتە)307( 
ــدا  ــوون، تێیان ــر جیاوازب ــە تەمەنیشــیان لەیەکت ــاواز ک ــن ناوچــەی جی ــەس دابەشــکراون بەســەر چەندی ک
ــەزی  ــەردوو رەگ ــەی بەشــداربوان لەه ــەاڵم زۆرب ــر، ب ــی ت ــوو لەســەرەوەی پەنجــا ســاڵی تەمەنەکان هەب

نێــرو مــێ لەســەرەوەی پەنجــا ســاڵی بــوون.

2- شــوێنی نیشــتەجێبوون: کۆمەڵێــك لــەو کریســتیانانە بەشــداربوون کــە لــە شــوێنی جیاجیــا لەهەرێمی 
کوردســتاندا دەژیــن، ئــەوان دابەشــکراون لەنێــوان پارێــزگای هه ولێــر و دهــۆك و هەنــدێ ناوچــەو گونــدو 
شــارۆچکەو کۆمەڵــگای نیشــتەجێبوونی تــر لەگەڵیانــدا ئــەو کەمپانــەش کــە لەشــاری هه ولێــر تایبەتکــراون 

بەنێشــتەجێکردنی کریســتیانەکان وەك ئــەوەی لــەو خشــتەیەدا ئامــاژەی پێکــراوە:

خشتەی ژمارە)1(

%ژمارەیانشوێنی نیشتەجێ
154.9باخمتی
258.1سیجی

31.0ئەو خێزانانەی لەشوقەکانی ناوشاری دهۆكدا دەژین
123.9 مسیریك

13644.3خێوەتگای ئاشتی لەعەینکاوە
4213.7کۆمەڵگای هەرشەم لە هه ولێر

5016.3ناوچەکانی تر
247.8هوریسكی

307100.0کۆی گشتی
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3-رەگەز:

ــه زن وەك  ــە هــەردوو ره گ ــەوەی فۆرمــی راپرســی کــردووە ل ــەی بەشــداریان لەپڕکردن ــەو رەگەزان ئ
لــەو خشــتەیەدا دەبینیــن کــە رێــژه ی نێــر لــە رێــژه ی مێینــە زیاتــرە، لەنێــوان بەشــداربوانی راپرســی )182( 

نێرینــە بەرامبــەر)125( مێیینــە.

خشتەی ژمارە )2(

%ژمارەیانره گه ز

18259.3نێرینە
12540.7مێیینە

307100.0کۆی گشتی

4-تەمەن:

و)21-30(و)31- لە)15ساڵی-20ســاڵی(  جیاوازبــوون،  توێژەکانــدا  لەنێــو  بەشــداربوان  تەمەنــی 
40( و)41-50(و)50 بەســەرەوە( ئــەو هەمــوو توێژانــە بەرێژه یەکــی جیــاواز وەاڵمــی پرســیارەکانیان 
داوەتــەوە، ئــەوەی جێــی ســەرنجە ئــەو تویژانــەی تەمەنیــان گەورەتربــوون زیدەتربــوون لەوانــەی وەاڵمــی 
پرســیارەکانیان داوەتــەوە، بــۆ وێنــە: لەســەرەوەی پەنجــا ســاڵی بەرێــژەی)32.6( وەاڵمیــان هەبــووە، 
لــەدوای ئــەوان لەنێــوان)31-40( بەرێــژه ی )31.3( بــوو، )41-50( رێــژه ی)16.3( بــوون. کــۆی ئــەو توێــژە 

ــە: ــی ک ــەوه  دەگەیێن ــەش ئ ــە گەیشــتە )80.2( ئەم گەوران

1- گەنجەکان لەنێو کۆمەڵگای کریستیانەکاندا نەماون روویان لەواڵتانی دەرەوە کردووە.
2- کۆمەڵگای کریستیانی وەك کۆمەڵگایەکی زیندوو و گەنج لە عێراقدا نەماوە.

3- ئــەو توێــژەی ماوەتــەوە زۆربەیــان لــە توانایانــدا نییــە کــۆچ بکــەن بەتایبــەت کــە هیــچ هۆکارێــك نییــە 
بــۆ مانەوەیــان لەعێراق.

4- کۆمەڵگای کریستیانی رووبه ڕووی لەناوچوون و نەمان بوەتەوە.
خشتەی ژمارە )3(

%ژمارەیانتەمەن
20-15103.3
30-214916.0
40-319631.3
50-415016.3

9932.2سەرەوەی 50 ساڵ
30499.0کۆی گشتی
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5-بڕوانامەی خوێندن:

ئاســتی خوێنــدەواری بڕوانامــەی بەشــداربوان لــەو راپرســیە جیــاوازن، لەنێویانــدا نەخوێنــدەوار هەیــەو 
ــژه ی بەشــداربوانی  ــە بەشــداربوون، رێ ــۆم و بەکالۆریۆســیان هەی ــەی دیبل ــەی بڕوانام ــەو خوێندەواران ئ

خــاوەن بڕوانامــەکان گەیشــتە )29.1٪( ئەمــەش رێژه یەکــی کــەم نیــە.

خشتەی ژمارە)4(

%ژمارەیانجۆری بڕوانامە
154.9نەخوێندەوار
8226.7ناوەندی
7022.8ئامادەیی
5016.3دیبلۆم

5116.6بەکالۆریۆس
3812.4بڕوانامەی بااڵ
30699.7کۆی گشتی

6-باری کۆمەاڵیەتی:

زۆربــەی بەشــداربوانی ئــەو راپرســیە خێزانداربــوون و بەرێــژه ی)81.4( کــە هەندێکیــان بێــوەژن 
ــێ  ــە ب ــە ئەوان ــی ک ــەوە دەگەیێن ــەڵ کــۆی گشــتی، ئەمــەش ئ ــەراورد لەگ ــە بەب ــە رێژه یەکــی کەم ــوون ک ب

سەرپەرشــتن و کەســێك نییــە هاوکاریــان بێــت لەبەڕێوەبردنــی کاروبــاری ژیانیــدا.

خشتەی ژمارە)5(

%ژمارەیانباری کۆمەاڵیەتی
4314.0زگورتی و سەڵت

25081.4خێزاندار
72.3تەاڵق دراو
62.0بێوەژن
.13هی تر

307100.0کۆی گشتی

7-فەرمانبەری و کارو پیشە:

بەشــێکی زۆری بەشــداربوانی راپرســی کاری ئــازاد دەکــەن بــۆ پەیداکردنــی پارووێــك نــان پێــی بژیــن، 
بەشــێکی کــەم کارو و پیشــەی فەرمییــان هەیــە واتــە فەرمانبــەرن. ئــەوەی ئێمــە تێبینیمــان کــرد ئــاوارەکان 
بــەردەوام بــەدوای کاردا دەگەڕێــن، بەهــؤی نالەبــاری بــاری ئابــووری بــەردەوام لەســەر کارێــك نامێننــەوە، 
ئەمــەش بــۆ ئــەوان هاندەرێکــی گەرەنتــی نییــە بــۆ مانــەوەی ئــەوان، بۆیــە بــەدوای فرســەتێکی کۆچكردنــدا دەگەڕێن 
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و نایانــەوێ لەشــوێنی خۆیــان بمێنــن، بۆیــە لەرێــگای ئــەو توێژینەوەیــە داوا دەکەیــن ســوود لەبەهــرەو توانــای 
ئــەو ئاوارانــە وەربگێــرێ و لەگــەڵ ئــەو گۆمەڵگایــەی لێــی میــوان دەبــن تێکەڵیــان بکــەن و بیانگونجێنــن بــۆ ئــەوەی 

ــاو دەچــێ. ــان لەن ــاو بەهرەی ــەو توان ــدا ئ ــگاو کەمپەکان ــە خیوەت ــان ل ــێ، مانەوەی ســوودی گشــتیان هەب

خشتەی ژمارە)6(

%ژمارەیانکار و پیشە
5919.2کارمەندی حکومی

18159.0کاری ئازاد
62.0سەربازی

پەککەوتوو، 
خانەدار

5417.6

72.3وەاڵمی نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

 

8-ئاستی ژیان:

ئــەو کریســتیانانەی لــە شــوێنی پێشــووی خۆیــان ماونەتــەوە لەخراپتریــن باری ژیاندا دەژیــن و بەرێژه ی)38.4( 
لەدۆخێکــی زۆرخــراپ ژیــان بەســەردەبەن لەوانەیــە هەندێکیــان مامناوەنــدی بــن، ئەمــەش مانــای ئەوەیــە کــە 

دەســەاڵتداران گوێیــان پێنــادەن و پێداویســتیەکانیان بــۆ فەراهــەم ناکــەن تــا بتوانــن لەگەڵیــدا بژیــن.

خشتەی ژمارە )7(

%ژمارەیانئاستی ژیان
11839.1خراپ

18059.6مامناوەندی
41.3باش

302100.0کۆی گشتی
5وەاڵمی نەداوەتەوە

307کۆی گشتی

9-شوێنی نیشتەجێی پێشوو:

ــن، شــوێنی  ــدا دەژی ــەکان و دەرەوەی ــو کەمپ ــر و دهــۆك لەنێ ــزگای هه ولێ ــە پارێ ــەو کریســتیانانەی ل ئ
پێشــوویان لــە )بەرتللــە و حەمدانیــە و قەرەقــۆش( بــوە. بەشــەکەی تریــش لەنێــو شــاری موســڵ و 
لەپێشــدا لەشــوێنی ره ســه نایەتی  بــاری مرۆییــان وەك خــۆی  دەوروبــەری دەژیــان، مانــای ئەوەیــە 
ــه   ــاوە ك ــەو شــوێنانەدا نەم ــی ل ــەوە، ئاســایش و دڵنەوای ــاوا بەئاســانی و ئاســوودەیی ناگەڕێت ــدا ئ خۆیان
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هاندەریــان بــێ بــۆ گەڕانەوەیــان. رێــژه ی دانیشــتوانی کریســتیانەکان لە شــاری موســڵ)58.3( بوو لەپێشــدا 
لەشــارۆچکەی حەمدانیــەش رێژه یــان)10.7( بــوو کەئێســتا وەك خــۆی نەمــاوە و ئێســتاکە لەســنوری 

ئیــدارەی پارێــزگای هه ولێــرو دهۆكــدا دەژیــن.

خشتەی ژمارە)8(

%ژمارەیانشوێن
196.2بەرتللە
.13بەسرە
103.3باشیقە
196.2بەغدا

.13تەلسقۆف
.13تەلسقۆف
.13تەلکێف
31.0تەلکێف
.27تەلکێف
3310.7حەمدانیە
31.0شنگال

299.4قەرەقۆش
.27کەرکووك
41.3کرملیس
17958.3موسڵ

307100.0کۆی گشتی

01-زمانی ئاخاوتن:

و  کەمــە  ژمارەیــان  کــە  دەزانــن  ئینگلیــزی  زمانــی  هــەن  کریســتیانەکاندا  ئاوارەکانــی  لەنێــوان 
ــەوەش دەگــۆڕێ ئاشــووری  ــی نەت ــن و بەپێ ــك دەزان ــی دای ــان زمان ــدا هەمووی ــژەی)5.05٪( لەکاتێک بەرێ
ــن و  ــی دەزان ــی عەرەب ــەاڵم بەشــێکی زۆری زمان ــەن، ب ــك قســە دەک ــی دای ــی بەزمان ــی و ئەرمەن و کلدان

87٪(یــە. رێژه یــان) 
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خشتەی ژمارە)9(

%ژمارەیانئاخاوتن
26787.0زمانی عه ره بی
216.8زمانی ئینگلیزی
175.5زمانی ئینگلیزی
.27زمانەکانی تر
307100.0کۆی گشتی

دووەم : شیکردنەوەی زانیارییە تایبەتەکان:

ــادا  ــد شــوێنێکی جیاجی ــاوارە کریســتیانەکان لەچەن ــك پرســیارمان ئاراســتەی ئ ــەوەی کۆمەڵێ ــاش ئ پ
کــرد، بۆچەنــد میحوەرێــك دابەشــمانکردن، لــە هــەر میحوەرێكیــش هەوڵمانــدا بگەینــە کۆمەڵێــك دەرەنجــام 
کــە  میحوەرکــردەوە  حــەوت  دابەشــی  هەواڵنەشــمان  ئــەو  دەســتمانکەوێ،  پرســیارەکان  لەمیانــەی 

یەکەیه کــەی بــاس دەکەیــن.

تەوەری یەکەم: الیەنی بەڕێوەچوون و جومگەکانی ژیان:

لــەو میحــوەرەدا لەچۆنیەتــی پەیداکردنــی بژێــوی رۆژانەیانمــان کۆڵیــەوەو ئــەو خۆراکــە وشــکانەی بــۆ 
ئــاوارەکان لەنێــو کەمپــەکان و دەرەوەیــدا دابەشــدەکرێن، هەندێکیــان زۆر بــەوردی وەاڵمەکانیــان داینــەوە 

کــە بــەم شــێوەیەبوون.

ئایــا پێتوایــە ئــەو کەرســتەو خــۆراك و پێداویســتیانە گەرەنتیــن بــۆ دابینکردنــی ژیانێکــی ئــارام و 
ئاســوودە؟

خشتەی ژمارە)10(

%ژمارەیانوه اڵمه كان

وەاڵمیان داوەتەوە

13744.6بەڵێ

9129.6نەخێر

7624.8تاڕادەیەك

30499.0کۆمەڵێك وەاڵم

31.0بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوە

307100.0کۆی گشتی

لێــرەدا پرســیاری ئەوەمــان لێکــردن کــە ئایــا پێتانوایــە ئــەو کەرســتەو خــۆراك و پێداویســتیانە گەرەنتین 
بــۆ دابینکردنــی ژیانێكــی ئــارام و ئاســوودە؟ لەوەاڵمیانــدا دەرکــەوت کــە دابینکردنــی خۆراك و پێداویســتیە 
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هەنووکەییــەکان گەرەنتیــن بــۆ ژیانێکــی ئــارام و ئاســوودە لــەو شــوێنە نوێیانــەی لێــی نیشــتەجێ کــراون، 
ئەمــە وەاڵمــی )137( کــەس بــوو لەکــۆی)307( کــەس، بــەاڵم ئەوانــی تــر وەاڵمەکانیــان بەوشــێوەیەبوو کــە 
ئەگــەر بــە بەردەوامیــش دابیــن بکرێــن ناگاتــە ئــەو ئاســتەی گەرەنتــی بداتــە ژیانێکــی ئــارام و ئاســوودە، 
بەڵکــو ژیانــی ئاســوودەییان بەهەنــدێ پرســیار گرێــدا کــە زۆر دوورن لــە خــۆراك و پێداویســتی، پێیــان 
وایــە شــتی گرنگتــر هــەن پێویســتە بــۆ کریســتیانەکان بێتــە ئــاراوە بــۆ دابینکردنــی ئاســوودەیی، دەبــێ ئــەو 

بابەتانــەش دڵنیاکەرەوەبــن، ئەمــە وەاڵمــی )167( کــەس بــوە. 

ئەو خۆراك و کەرستەو پێداویستیانەی بۆیان دابین دەکرێ ئەو پرسیارەمان خستنەڕوو:

ئایا خۆراکە سەرەکیەکان بۆ بژێویت دەستت دەکەوێ؟

خستەی ژمارە)11(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

11236.5بەڵێ
10935.5نەخێر

8527.7تاڕادەیەك
30699.7کۆی 

.13بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

307100.0کۆی گشتی

ــە دەســت  ــە ســەرەکیەکانیان ل ــاوارەکان خۆراک ــەوێ بەشــێکی زۆری ئ ــەو خشــتەیەدا دەردەک وەك ل
ــر( کــە  ــان بە)نەخێ ــەی وەاڵمی ــژەی ئەوان ــەکان دەســت ناکــەوێ. ئەگــەر رێ دەزگاکان و رێكخــراوە مرۆیی
رێژه کەیــان)35.5( بــووە لەگــەڵ ئەوانــەی وەاڵمەکانیــان بە)تاڕادەیــەك( کــە رێژه کەیــان)27.7( بــوە، لێــرەدا 
بۆمــان دەردەکــەوت کــە ژمارەیــان زۆر زیاتــرە لەوانــەی کــە دەڵێــن خــۆراك و پێداویســتیمان لەنێــو 
کەمپــەکان و شــوێنی ئــاوارەی دەســت دەکــەوێ. ئــەوەش کاری رێكخــراوە مرۆییــەکان دەخاتــە ژێــر 
ــوی  ــەی پێداویســتیەکانی بژێ ــەکان زۆرب ــو ئێســتا دەزگاو رێكخــراوە مرۆیی ــۆ تاوەک ــا ب پرســیارەوە، ئای
ژیانیــان بــۆ دابیــن نەکــردون، لەکاتێکــدا زۆربــەی ئــەو ئاوارانــە کریســتیانن بەبــەراورد لەگــەڵ ئاوارەکانــی 
تــر کــە رێژه کەیــان زۆر کەمتــرە؟ کــوا رۆڵــی کۆمەڵــگا کریســتیانەکان لەفەراهەمکردنــی پێداویســتیە 
ناهەموارەیــان  بــارە  ئــەو  لەگــەڵ  پێداویســتی ســەرەکین؟  کــە  براکانــی خۆیــان  بــۆ  هەنووکەییــەکان 
ــر  ــەدەن، پرســیارمان بەشــێوەیەکی ت ــی پێداویســتیەکانیان ئ ــی دابینکردن رێكخــراوە خێرخــوازەکان هه وڵ

دووبارەکــردەوە. 
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ئایا پێتان وایە دابینکردنی خۆراك و کەرستەی بژێوی بوەتە یەکەم و گرنگترین پێداویستی ئاوارەکان؟

خشتەی ژمارە)12(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

17256.0بەڵێ
6220.2نەخێر

7022.8تاڕادەیەك
30499.0کۆی

31.0بێ وەاڵمواڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

لەوەاڵمــی ئــەو پرســیارەدا دەرکــەوت کــە )172( کــەس بەرێــژه ی)56.0( وەاڵمیــان بــە بەڵــێ بــوو، واتــە ئــەو 
رێكخــراوە خێرخوازیانــە بەشــێوەیەکی رێكوپێــك تەنهــا چاویــان بڕیوەتــە دابینکردنــی پێداویســتیە هەنوکەییەکانــی 
ئــاوارەکان، لەگــەڵ ئەوەشــدا نەیانتوانیــوە دڵنیابــن لەکارەکانیــان بەشــێوەیەکی بنەڕەتــی. لێــرەدا پرســیارێکی 
ــی پێویســتیان  ــەکان بەشــێوەیەکی گشــتی و کریســتیانەکان بەشــێوەیەکی تایبەت ــا مرۆڤ ــە دێتەپێشــەوە، ئای دیک
بەهیــچ شــتێکی تــر نییــە جگەلــە پێداویســتی بژێــوی؟ ئایــا ئــەوان پێویســتیان بەبابەتێکــی ترنیــە بــۆ گەشەســەندن 
ــێ لەگــەڵ  ــێ و هاوتاب ــۆ فەراهــەم ب ــان ب ــەن و ژینگه یەکــی گونجاوی ــان بەرەوپێــش بب ــدن و بیروهزری و پێگەیان
ویســتی مرۆڤایەتــی؟ بۆیــە وای دەبینیــن کــە تەنهــا گرنگــی دانــی رێكخــراوە خێرخــواز و مرۆییــەکان بەالیەنــی 

خــۆراك و جەخــت کردنــەوە لەســەری، چەنــد کاردانەوەیەکــی ســلبی بــەدوای خۆیــدا دەهێنــێ:

1-دابەزینی کەسایەتی مرۆڤ وای لێبێ تەنها چاو ببڕێتە خواردن و خواردنەوه .
2-گرنگی نەدان بەالیەنی تر لەژیان لەوانە پەرەپێدانی کەسایەتی و گەشەکردنی بیروهزرەکانی.

3-مــرۆڤ لەوکاتــەدا دەگــۆڕێ بــۆ کەســێك ناتوانــی پشــت بەخــۆی ببەســتی و بەتەمــای کەســانێکی تــرە 
بەتایبــەت کــە دڵنیایــە لــەوەی پێداویســتی بژێــوی رۆژانــەی بــۆ دابیــن دەکــرێ.

4- داخــوازی و پێداویســتی مــرۆڤ زۆر و جیــاوازن، بۆیــە دەبــی ئەوانــەی گرنگــی بەئــاوارەکان دەدەن 
دەبــێ وەك مــرۆڤ ســەیریان بــکا.

لەالیەکــی تــرەوە رێــژەی)43٪( پێچەوانــە ســەیری دەکــەن، ئــەو ژمارەیــەش لەژمارەکانــی پێشــوو کەمتــرە 
لەوانــە وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بــۆ ئــەوە بگەڕێتــەوە کــە هەنــدێ لــە پێداویســتیەکانی ناومــاڵ )جگــە لەخــۆراك( بــۆ 
ئــاوارەکان دابیــن بکــرێ، بۆیــە ئەگــەر بەوشــێوەیەش بــێ مانــای ئــەوە نــادا کــە گرنگیان بــە هەموو پیداویســتیەکانی 
تــری ئــاوارەکان داوە بەتایبــەت الیەنــی خۆشــگوزەرانی، لەالیەکــی تریشــەوە ئــەوەی پەیوەســتە بــە دابینکردنــی 
ــۆ ئاشــکرا  ــرەدا ئەوەمــان ب ــاواز هــەن، لێ ــی جی ــەوە بەشــێوەیەکی یەکســان، دیســان بۆچوون خــواردن و خواردن
دەبــێ کــە کریســتیانەکان ئایینێکــی جیاوازیــان هەیــە لەنــاو کۆمەڵگایــەك کــە زۆربەیــان موســڵمانن وجیاوازیــەك 
ــە  ــاش نیی ــوی، پێشــیان ب ــە بەشــە خــۆراك و پێداویســتیەکانی بژێ ــەرووی دەستگەیشــتن ب ــادا نەکــراوە ل لەنێوانی
جیــاوازی لەنێوانیانــدا بکــرێ ســەبارەت بــەو خــۆراك و پێداویســتیەی کــە بەســەریاندا دابــەش دەکــرێ، وەاڵمــی 
ئــەو پرســیارە)49.8( وەاڵمیــان داوەتــەوە کــە یەکســانن. لەبەرامبــەردا کۆمەڵێــك لەوەاڵمــدەرەوەکان وەاڵمــی 
ئەوەیــان داوه تــه وه  کــە یەکســان نیــن، ئــەوەش ئامــاژە بــۆ ئاوارەکانــی تــر دەکات کــە کریســتیان نیــن، بۆئــەوان 
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خــۆراك و پێداویســتی باشــتر لەالیــەن هەنــدێ رێكخــراوی تایبــەت بەهــاوکاری ئاوارەکانــی موســڵمان دابیندەکــرێ 
وەك ئــەوەی لــەو خشــتەیدا دەردەکــەوێ، پرســیارەکەش بەوشــێوەیە ئاراســتەی کریســتیانەکان کــرا:

ئایا پێتان وایە بتوانن لەگەڵ پێکهاتەکانی تر بەشێوەیەکی یەکسان خواردن و خواردنەوە وەدەست بێنن؟ 

خشتەی ژمارە)13(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

15349.8بەڵێ
9430.6نەخێر

5818.9تاڕادەیەك
30599.3کۆی 

.27وەاڵمی نیەوەاڵمیان نەداوەتەوە
100.0کۆی گشتی

لێرەدا دەمانەوێ هەندێ خاڵی گرنگ باس بکەین

1- پێویســتە لەســەر رێكخــراوە خێرخــوازی و مرۆییــەکان بەیەكچــاو ســەیری هەمــوو ئــاوارەکان بکــەن 
جــا چ کریســتیان بــن یاخــود لــە نەتــەوەکان و ئایینــەکان و خواپەرســتەکانی دیکــە.

2- لەبەرئــەوەی ئاوارەکانــی کۆمەڵــگای نیشــتەجێکراو خــاوەن داب و نەریتێکــی تایبەتــن و پێیــەوە 
پابەنــدن، بۆیــە لەســەر الیەنەکانــی تایبەتمەنــد پێویســتە رێــز لــەو دابونەریتانــە بگــرن و گرنگیــان پــێ بــده ن 

و هه وڵــی ئــەوە تایبەتمەنــدی خۆیــان لەدەســت بــدەن.
3- لەســەر ئەو الیەنانەی ئاوارەی کریســتیانەکانیان لەباوەشــگرتوە و سەرپەرشــتیان دەکەن، پێویســتە دەرگای 
ــەو  ــێ. ب ــان بکــەن دانەخــەن و کراوەب ــەوێ هاوکاری ــەو کەســانەی دەیان ــەرووی ئ ــان ب ــگاکان و هاوکاریەکانی خێوت
شــێوە الیەنــی بەرپــرس دەتوانــی بــە کاردانەوەیــە کــی ئاســان و شــتێکی ســادە و ســاکار دڵنەوایــی و ئاســوودەیی 
بخاتــە نێــو دڵــی ئــاوارەکان لەهــەر کــوێ وچ کەســێك بــن، ئەمــەش دەمانباتــە ســەر ئــەو پرســیارە: ئایــا ژیــان لەنــاو 

خێوەتــگادا ئاســوودەییه  و دڵنەوایــی لەهەمــوو بوارێکــدا بــۆ دەڕەخســێنێ؟ وەاڵمەکانیــان بــەم شــێوەیەبوو:

خشتەی ژمارە )14(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

7825.4بەڵێ
16654.1نەخێر

6019.5تاڕادەیەك
30499.0کۆی 

31.0بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی
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 لــەو خشــتەیە نیشــانیداوە کــە زۆربــەی ئــاوارەکان لەشــوێنی نیشــتەجێ، خێوەتگابێ یاخــود ناوچەیەکی 
تــر هەســت بەئارامــی و دڵنەوایــی ناکــەن. رێــژه ی ئــەو کەســانەی وەاڵمیــان بــە )نەخێــر( بــوو گەیشــتە)166( 
کــەس واتــە بەرێــژه ی)54.1٪( ئــەو رێژه یــەش گەورەیــە بەبــەراورد لەگــەڵ ئەوانــەی هەســت بەئارامــی و 
دڵنیایــی لەهەمــوو رووێکــەوە دەکــه ن، ئەمانــەش رێژه یــان)25.4٪( ئــەو ژمارەیــەش چارێگــی بەشــداربوانی 

راپرســیەکەن، لەمیانــی ئــەو پرســیارە دەرکــەوت:

1-بەشــێوەیەکی گشــتی ئــاوارەکان هەســت بــە دڵنەوایــی لەنــاو خێوەتــگاکان و ئــەو شــوێنە نوێیانــەی 
ــۆ  ــدرێ و ب ــۆ ئەنجامب ــەوەی ب ــەو توێژین ــوو ئ ــی ناکــەن.. ئەمــە پاڵنەرێــك ب ــری نێشــتەجێبوونی ئاوارەی ت
ڕای گشــتی لــەو بــوارەدا روون و ئاشــکرا بکرێتــەوە، هــۆکاری ئەمــە ئایــا ئــەو کاردانەوانــە چیــن کــە 

بەوشــێوەیە هەســتی پــێ دەکــەن. 

2-بەشــێکی کــەم لەوانــەی وتیــان هەســت بەئارامــی ودڵنەوایــی لەنــاو خێوەتــگادا دەکــەن، لەپێشــدا 
لەبارێکــی ســەخت و مەینەتبــاردا ژیــاون و لەکاتــی دواندنیانــدا بــەدی دەکــرێ کــە چــۆن تووشــی مەترســی 
ــاو  ــەوه ی ئێســتاش لەن ــردوون، ئ ــەکان هه ڕه شــه یان لێک ــەن و گروپ ــدا الی ــەوە و لەهــەر چرکەیەک بوونەت
ئــەو کۆمەڵگایــە دێتەبەرچاویــان شــتێكی نوێــە و ژیانــی پێشــوویان لەبیردەباتــەوە و هەســت بەجۆرێــك لــە 

دڵنەوایــی دەکــەن، دەزانــن ئــەو دڵنەواییــە کاتیــە و بــە تێپەڕبوونــی کات لــەم ژیانــەش بێزاردەبــن. 

3-لەســەر الیەنــە پەیوەندارەکانــە بــەدوای ئالیەتێــك و رێگایەکــی نوێتــر بگەڕێــن ئــەو ئاوارانــە دڵشــاد و 
دڵنــەوا بــکات، بــەر لــه  هــەر شــتێك ئەوانــە مرۆڤــی باشــن و پێویســتیان بــە چاودێریەکــی دەروونــی بــاش 
لەپێــش هەمــوو شــتێکەوە هەیــە. ئــەو وەاڵمــەی دابینکردنــی ئاســوودەی و دڵنەوایــی بــۆ پرســیارێکی دێکــە 
راماندەکێشــێ کــە ئایــا پێتــان وایــە ئــەو رێكخــراوە خێرخوازیانــە پێداویســتی تایبــەت بەئێــوە دابیــن ده كــه ن؟

خشتەی ژمارە)15(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

5818.9بەڵێ

14446.9نەخێر

10534.2تاڕادەیەك

307100.0کۆی گشتی

لەوەاڵمدانــەوەی ئــەو پرســیارە دەرکــەوت کــە)46.9٪( وەاڵمیــان بــە )نەخێــر( داوەتــەوە بــەدوای ئــەوان 
ــە  ــێ ک ــەوە دەگەێن ــەوە. ئەمــەش ئ ــەك، یاخــود جاربەجــار( داوەت ــان بە)تاڕادەی ــژه ی )34.2٪( وەاڵمی بەرێ
داخوازیــەکان و پێداویســتیکانی ئــاوارەکان جیــاوازو جۆراوجــۆرن و پەیوەنــدی بەکەســەکانەوە هەیــە 
پەیوەنــدە  هــەر  تریشــەوە  لەالیەکــی  هەیــە.  ئاوارەییانــەوە  نیشــتەجێبوونی  لەنــاو خێوەتــگاو شــوێنی 
بەخــودی مــرۆڤ و ئــەوەی پەیوەســتە پێــی. بــۆ وێنــە هەنــدێ کــەس لەناوچەکانــی دووره دەســت دەژیــن، 
داخــوازی و پێداویســتیەکانیان جیاوازتــرە لەگــەڵ ئەوانــەی کــە لەنێوشــاردا دەژیــن، بۆیــە داوا لە رێكخراوە 

ــدارەکان دەکەیــن: ــە پەیوەن خێرخوازیــەکان و الیەن
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ــی رۆشــنبیری،  ــەت الیەن ــۆ ئــاوارەکان لەبەرچاوبگیــرێ بەتایب ــدی ب ــك تایبەتمەن 1- پێویســتە کۆمەڵێ
کۆمەاڵیەتــی و وەزیفــی و بەپێــی ئاســتی ئــاوارەکان فەراهــەم بکــرێ بــۆ ئــەوەی بتوانــن دڵنەوایــی و 

ئاســوودەی بــۆ ژیانێکــی پــڕ لەبەهــاو خۆشــگوزەرانی وەدەســت بێنــن.
1- دەبــێ هەمــوو پێداویســتیەکانیان بــۆ بەردەســت بکــرێ تەنهــا لــە ســەر بژێــوی نەوەســتن، هەوڵــی 
ئــەوە بــدرێ لەگــەڵ کۆمەڵــگای میوانــدار تێکــەڵ بکرێــن و بیانگونجێنــن بــۆ ئــەوەی کۆمەڵگایەکــی هــاوکارو 

هەماهەنگیــان لەنێوانیانــدا دروســت بــێ و هــاوکاری یەکتربکــەن.
2- پێداویستیەکانی ئاوارەکان جیاوازن بەپێی پێکهاتەی کەسایەتیان و جۆری ئەو مرۆڤانە.

تەوەری دووەم: خۆپێگەیاندن

بەتایبــەت  هەیــە  مرۆڤەکانــدا  خــۆدی  لــە  کــە  دەوەســتین  دووەم  گرنگیدانــی  لــە  میحــوەرەدا  لــەو 
ئــاوارەکان، چونکــە الیەنێکــی گرنگــە بــۆ خۆدروســتکردن و خۆپێگەیانــدن و گەشــە بەئــاوات و ویســتەکانی 
ــەرەو  ــی ب ــەردەوام هەوڵ ــەت کــە مــرۆڤ ویســت و ئاواتــی زۆرە لەقۆناغێكــدا ناوەســتێ و ب ــدات بەتایب ب
پێشــوەچوون ئــەدا، بۆگەیشــتن بەقۆناغــی ئــەو گرنگیدانــە، پێویســتە مــرۆڤ بیــر لەخۆپێگەیانــدن بکاتــەوەو 
لەئاســتێکدا رانەوەســتێ و خــودکارو خــودڕەس بــێ. لەهەمــوو ئــەو شــتانە دوورکەوێتــەوە کــە دەبنــە رێگــر 
لەســەر پەرەپێدانــی کەســایەتیەکی خــۆی، ئــەوەی ئێســتاکە بەربەســتن لەبــەردەم ئاوارەکانــی نــاو خێوەتــگا 
ــان  ــو خــودی خۆی ــن لەنێ ــەوە و بتوان ــان تاقــی بکرێت ــان بێخــن و بەهرەکانی ــێ وەکاری ــە دەب ــە، بۆی بێکاری
ــی چێشــتوویانه   ــە ئازارومەینەتەکان ــەو رێگای ــن ل ــە بەخــۆ و خۆدروســتکەربن، بتوان کەســایەتیەکی متمان
لەبیریــان بچێتــەوە و رۆڵیــان هەبــێ لەخۆپێگەیانــدن و خۆگونجانــد لەگــەڵ کۆمەڵــگاو ســەردەمێکی نوێــدا. 
بــۆ روونكردنــه وه ی ئــەو بابەتــە ئــەو پرســیارەمان ئاراســتەی ئــاوارەکان کــرد کەئایــا ئەوژیانــە نوێیــەی 
لەنــاو خێوەتــگا بەســەری دەبــەی مەینەتەکانــت لەبیردەباتــەوە وەك ئــەوەی لەمــاڵ و زێــدی خــۆت 
دەژی؟ وەاڵمدانەوەیــان ئــەوە بــوو کەهەســت بــەوە ناکــەن ئــازارو مەینەتەکانیــان لەبیرچــێ. ئەمــەش 

ــەوە. ــەو خشــتەیەدا روونکراوەت ــوو وەك ل ــان ب ــژه ی)65.5٪( وەاڵمەکانی بەرێ

خشتەی ژمارە )16(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

6019.5بەڵێ
20165.5نەخێر

4314.0جاربەجار
30499.0کۆی

31.0بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

ئــەو ئاوارانــە لەژیانــی نوێــی خۆیانــدا شــتێکی ئەوتــۆ نابینــن ئازارومەینەتەکانیــان لەبیربباتــەوە و 
هەســتیش بــەوە ناکــەن گوایــان لەنێــو ماڵەکانــی خۆیانــدان بۆیــە باوەڕیــان وایــە ژیــان لەنێــو خیوەتــگاکان 
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تەنهــا قۆناغێکــی کاتیــە لەنێــوان گەڕانــەوە بــۆ زێــدی خۆیــان و کۆچکــردن بــۆ دەرەوەی واڵت، بۆیــە 
گرنگــی بــەم ژیانــە ماندووکــەرە نــادەن کــە قورســایەکی زۆری بەســەریانەوە هەیــە. ئەمــەش وایکــردوە 
پەیوەســت بەزێــدی خۆیــان بــن کەهیــچ ئۆمیــد و پاڵنەرێــك لەئــارادا نییــە بــۆ گەڕانەوەیــان، وەك زیندانیــەك 
ماونەتــەوە لەنێــوان ئــاوات و ئومێــدی گەڕانــەوە و دابیــن نەکردنــی ئــەو داخــوازی و پێداویســتیانەی 

کاریگــەرن بــۆ گەڕانــەوە بــۆ ســەر زێــدی باپێرانــی خۆیــان. ئەمــەش ئــەوە دەگەیێنــی:

1- ئــەوان زیاتــر پەیوەســت بــن بەشــوێنی خۆیــان و بەئاواتــی گەڕانەوەبــن ئەگەرچــی زەحمەتێکــی 
زۆریــان کێشــاوە.

شــوێنە نوێیەکــەی ئێســتایان هــاوکارو هاندەرنییــە بــۆ گەڕانەوەیــان بەڵکــو کات بەســەردەبەن و 	 
بەئومێــدی ئــەوەن رۆژێــك لــە رۆژان بگەڕێنــەوە ســەر زێــدی بــاب و باپیرانیــان.

ــۆ 	  ــەوە ب ــەوەش دەمانگێڕێت ــەوە، ئ ــەت جیانابن ــەوە، ق ــان ماونەت ــەی لەگەڵی ــازارو مەینەتان ــەو ئ ئ
خاڵــی پێشــوو لــە کاری رێكخــراوە مرۆیــی و خێرخــوازەکان لەگرنگیدانیــان بــۆ لەبیرکردنــی رابردوویــان 

ئەویــش بەتێکەڵبــوون لەگــەڵ ئــەو کۆمەڵگایانــەی میوانداریــان دەکــەن.

گرنگیــدان بەالیەنــی تەرفیهــی و خۆشــگوزەرانی کــەوا لەمــرۆڤ بــکات ئازارەکانــی رابــردوو 	 
لەبیربــکا.

لەکاتــی خۆیــدا پرســیاری ئەوەمــان کــرد کــە لەتوانایانــدا نییــە بگەڕێنــەوە ســەر زێــدی خۆیــان؟ ئــەو 
پرســیارە لەکاتــی خۆیــدا نەبــوو چونکــە ئــەوان دەیانــەوێ بگەڕێنــەوە، بــەاڵم ئایــا کەســێك هەیــە یارمەتــی 
گەڕانەوەیــان بــدا بــۆ ســەر زێــدی خۆیــان؟ لەوەاڵمــدا دەرکــەوت بەرێــژه ی)49.8( باوه ڕیــان بەوەنیــە کــە 
ناتوانــن بگەڕێنــەوە ســەر زێــدی خۆیــان، واتــە ئــەوان دەتوانــن بگەڕێنــەوە شــوێنی پێشــوویان کــە ئەمــەش 
وەاڵمێکــی لــەڕوو و ئاشــكرایە بەواتــای ئــەوەی کــە هیــچ بەربەســتێك لەپێشــیاندانیە لەکاتێکــدا رێكخــراو 
هــەن پاڵپشــتی گەڕانەوەیــان بکــەن، بــەاڵم هــۆکارو بەربەســتیش هــەن رێگریــان لــێ بکــەن، ئــەوەش دەزانــن 
کــە ناهەمــواری هەیــەو بــاری ئاسایشــی جێگیرنیــە دەکــرێ بڵێیــن ئــەوان دەترســن لەگەڕانــەوە، لەبەرامبــەر 
ئــەو ژمارەیــە بەرێــژه ی) 42.0٪( لەوانــەی تــر کــە وەاڵمیــان داوەتــەوە، پێیانوایــە ناتوانــن بگەڕێنــەوە ســەر 
زێــدی خۆیــان بەهــۆی ئــەو دەنگۆیانــەی گوێبیســتی دەبــن و دەیبینــن رووداوه كانیــش هاندەرنیــن بــۆ 
گەڕانەوەیــان.. لەوانــە )شــەهیدبوونی کۆمەڵێــك و رفانــدن و كوشــتن لــە ناوچەکانیــان ســەرهەڵ ئــەدەن 
کــە تەنهــا کریســتیانەکانی لەهەمــوو پارێــزگاکان گرتوتــەوە )بەتایبــەت لــەم دواییــە زێڕنگرێکیــان كوشــت 
منداڵێكــی ســاواو بچووکــی کریســتیانیان رفانــد( کەواتــە پرســیار ئەوەیــە کــە ئایــا پێتانوایــە کــە ناتوانــن 

بگەڕێنــەوە زێــدی خۆتــان و کەســیش لەوبارەیــەوە یارمەتیتــان بــدات؟ 
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خشتەی ژمارە)17(

%ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

12942.0بەڵێ
15349.8نەخێر

227.2هەندێ جار
.13لەوانەیە
30599.3کۆی

.27بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

لێــردا دەردەکــەوێ لەگــەڵ ئــەوەی ئــەان توانــای گەڕانەوەیــان هەیــە بــۆ زێــدی خۆیــان بــەاڵم ژێنگەکــە 
لەبــار نییــە لەبــەر بوونــی سیاســەتێکی دیاریکــراو داوایــان لێــدەکات کــۆچ بکــەن. بۆیــە دەکــرێ ئــەو 
ــێ بــکات و لەزێــدی  پرســیارە بکەیــن کــە ئایــا سیاســەتێكی دەستنیشــانکراو هەیــە داوای کۆچکردنتــان ل

ــەوە؟ ــان بخات ــان دوورت خۆت

رێــژه ی )46.6٪( لەوەاڵمدانــەوە پێیــان وایــە ئــەو سیاســەتە لــە ئارادایــەو داوای جێهێشــتنی ناوچەکانیــان 
لــێ دەکــەن و کــۆچ بکــەن، رێژه یەکــی کەمیــش دەڵێــن نەخێــر.

خشتەی ژمارە)18(

%ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

14346.6بەڵێ
11738.1نەخێر

4314.0هەندێ جار
30398.7کۆی 

41.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

307100.0کۆی گشتی

مانای ئەوەیە:

1-زۆربــەی کریســتیانەکان هەســت بــەوە دەکــەن لەنــاو کۆمەڵــگای عێراقــی دا پاشــگوێ خــراون، 
سیاســەتێكی دیاریکراویــش هەیــە پاڵیــان پێوەدەنــی بــۆ کۆچکــردن، هەرچەندێکــی بەشــێکی کــەم باوه ڕیــان 
ــن مەترســیەکی  ــە دەزان ــەت ک ــووە بەتایب ــە الدروســت ب ــەاڵم راســتیەکی نەشــاردراوەیان ل ــە، ب ــەوە نی ب

ــە. ــدا هەی ــان لەســەر نەتەوەکەیان خەتەرناکی

2- ســەرچاوەی مەترســیەکان ئــەو الیەنانــە نیــن کــە ئــەوان ده ستنیشــانیان کــردوه ، چونکــە هەندێکــی 
ــی کریســتیانەکاندا  ــارە و لەخزمەت ــوە دی ــان پێ ــە کریســتیانانەی ســیمای توندوتیژی ــەو تایف ــۆ ئ ــەوە ب دەگەڕێت
نیــن، لەتــەك ئەوانیــش هەنــدێ ئایینــی ترهــەن بــۆ وێنــە جولەکــەکان کــە لەنێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی عێراقــدا هــەن.

3-لەســەر رێكخــراوە مرۆییــەکان پێویســتە هاندەربــن بــۆ ئــەوەی ئەو رێكخــراوه  کریســتیانانە باوه ڕیان 
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بەنەبوونــی جیــاوازی نێــوان کۆمەڵــگاکان هەبــێ ئەویــش لەرێــگای ســازدانی ســمینار و کــۆڕو کۆبوونــەوە 
و ژینگەیەکــی هــاوکاری هاوبــەش بێننــە ئــاراوە.

ئــەو تــرس و دڵەڕاوکێیــەی لەدەرەنجامــی سیاســەتێکی دیاریکــراودا هەســتی پێدەکــەن وایکــردوە 
پابەنــدی مانــەوە بــن لــەو شــوێنە نوێیانــەی تێیــدا نیشــتەجێکراون، بۆیــە ئــەو پرســیارەش دێتەگــۆڕێ کــە 
ــدا  ــەی تێی ــەو ناوچان ــت( ل ــی، رۆشــنبیری، دابونەری ــی، کۆمەاڵیەت ــە تایبەتمەندیەکانی)ئایین ــان وای ــا پێت ئای

ــزراوە؟ ــن پارێ دەژی

خشتەی ژمارە )19(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

22573.3بەڵێ

5016.3نەخێر

3210.4هەندێ جار

307100.0کۆی گشتی

ئــەوان وا ســەیر دەکــەن لەنــاو کۆمەڵــگا نوێیەکەیانــدا ئــەو تایبەتمەندیانــە پارێــزراون پێچەوانــەی شــوێن 
و زێــدی پێشــویان لەترســی ئــەوەی لەگــەڵ ئەوانــی دیکــە بەریەککــەون لەژێــر نــاوی جەنــگ لەپێنــاو 
مانــەوەدا، بۆیــە بەرێــژه ی )73.3٪( وەاڵمیــان بە)بەڵــێ( بــوو، جەخــت لەســەر پارێــزراوی تایبەتمەندیەکانــی 
خۆیــان دەکــەن، ئــەوەش تێڕوانینێکــی باشــە بــۆ دۆزینــەوەو پاراســتنی شــوێنی کەســایەتی خۆیــان لەنێــو 
ئــەو کۆمەڵگایــە نوێیــەی لەنێویانــدا دەژیــن بەتایبەتیــش ئــەوەی دەســەاڵتدارانی هــەردوو پارێــزگای هه ولێــر 
و دهــۆك لەبەرامبــەر کریســتیانە ئــاوارەکان لــەرووی مرۆییــەوە بەشــێوەیەکی گشــتی ئەنجامیانــداوە 
پێچەوانــەی ئــەو پــان و کردەوانــەی دەســەاڵتدارانی بەغــدا پیــادەی دەکــەن و چــۆن پشــتگوێیان دەخــەن. 
پرســیاری ئــەم بابەتــەش بــەو شــێوەیەبوو کــە ئایــا پێتــان وایــە دەســەاڵتدارانی بەغــدا ڕۆڵیــان هەبــێ 

لەپشگوێخســتنی ئێــوە؟

خشتەی ژمارە )20(

%ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمدانەوەیان هەیە

13544.0بەڵی
12440.4نەخێر

4314.0هەندێ جار
30298.4کۆی 

51.6بێ وەاڵموەاڵمدانەوەیان نیە
307100.0کۆی گشتی

بــۆ وەاڵمــی ئــەو پرســیاره  بەرێــژه ی)44.0٪( پێیــان وایــە دەســەاڵتەکانی بەغــدا کاریگەریــان هەبــووە 
هیــچ  دەســەاڵتداران  کــە  ئەوەیــە  پشتگوێخســتن  لــە  مەبەستیشــمان  کریســتیانەکان  لەپشتگوێخســتنی 
گرنگیەکیــان بــە کریســتیانەکان نــەداوە كــه  هەلــی کاریــان بــۆ بڕەخســێنی و بیانگەڕێنێتــەوه  زێــدی خۆیــان 
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و داخــوازی و ئاواتیــان بهێنێتــە دی، ئەمــەش وایکــردوە کــە کریســتیانەکان هەســت بــە گرنگــی نــەدان بکــەن 
ــا هەســت بەمەترســی  ــە ئای ــی ک ــەو پرســیاره  دەوروژێن ــەش ئ ــان لەســەربێ، ئەم و مەترســی بەردەوامی

نەتەوەکەتــان دەکــەن؟

خشتەی ژمارە)21(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

15751.1بەڵێ
11336.8نەخێر

3411.1هەندێ جار
30499.0کۆی

31.0بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

لێــرەدا دەردەکــەوێ کــە رێــژه ی)51.1٪( پێیانوایــە مەترســیه ك لەســەر بنمیــچ و ره ســه نی کریســتیان 
و نەتەوەکەیــان هەیــە.

ئــەو پرســیارەش پەیوەنــدی بەپرســیارەکەی پێشــوو هەیــە لــە رۆڵــی دەســەاڵت لەپشتگوێخســتنی 
کریســتیانەکان. بەشــێکی زۆری ئەوانەش پێیانوایە دەگەڕێتەوە بۆ)بیری توندوتیژی( وەك لەو خشــتەیەدا 

دیــارە. پرســیارەکەش ئەوەیــە ئەگــەر وەاڵمــەکان بە)بەڵــێ( بــن کام الیــەن ســەرچاوەی مەترســیە؟

خشتەی ژمارە )22(

%ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

299.4دەزگا حکومیەکان
11437.1بیری توندوتیژی
278.8بیری مەزهەبی

144.6هی تر
18459.9کۆی 

12340.1بێ وەاڵم وەاڵمدانەوەیان نیە
307100.0کۆی گشتی

پــاش روونکردنــەوەی پرســیارەکانی میحــوەری دووەم، گەیشــتین بــه و ده ره نجامــه ی کە کریســتیانەکان 
ناتوانــن ئــەو ئــازارو مەینەتانــە تێپەڕێنــن، هەروەهــا ناتوانــن کەســایەتی خۆیــان دروســت بکــەن، ئەمــەش 

ئــەوە دەگەیێنــی:

و  دەکرێــن  مرۆییــان  هــاوکاری  هەرچەنــدە  شــکاوەتەوە  لەنێوخۆیــدا  کریســتیانی  کۆمەڵــگای   -1
پاڵپشــتیان دەکــەن لەکاتێکــدا ئــەوان لەتوانایانــدا نییــە ئــەو قۆناغــە ناخۆشــەی تێیــدا دەژیــن تێپــەڕی بكــەن. 

2- زۆربــەی کریســتیانەکان پێیــان وایــە دەســەاڵتێك هەیــە بەئەنقەســت هــەوڵ ئــەدات کریســتیانەکان 
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پشــتگوێ بخات و لە مەیدانی سیاســی و کۆمەاڵیەتی دووریان بخاتەوە و ســەرچاوەی ئەو دەســەاڵتەش 
شــاراوەو دیارنیــە و خــۆی بــۆ زۆر بابــەت حەشــارداوە.

3- لەســەر ئــەو کۆمەڵگایانــه ی میوانداریــان دەکــەن هــاوکاری کریســتیانەکان بکــەن بــۆ تێپەڕاندنــی ئــەو 
ــوارە  ــێ لەهەمــوو ب ــی دەب ــی کۆمەاڵیەت ــەوەش پێویســتی بەلەباوەشــگرتنەوە و تێکەڵ ــە ئ ــازارو مەینەتان ئ
جیاجیــاکان و هاوکاریــان بکــەن و ئــەو پیداویســتیانەی توانــای تێکەڵبــوون لەگــەڵ کۆمەڵگایەکــی تــر بۆیــان 

دەســتڕەس بکرێــت.

ئــاوارەکان  بەردەســتی  بخاتــە  ئەوتواناخوازیانــە  پێویســتە  مرۆییەکانیــش  رێکخــراوە  لەســەر   -4
پاڵپشــت بکرێــن. لــەرووی دەروونــی و جەســتەییدا  نائومێــدی بەســەردەبەن و  لــە  بەتایبــەت کــە 

5-گرنگیــدان بەخۆشــگوزەرانی کریســتیانە ئــاوارەکان و ژینگەیەکــی گونجــاو بــۆ دەســتەبەربکرێت بــۆ 
ئــەوەی ئــازارو مەینەتەکانــی رابــردوو لەبیرکــەن.

تەوەرەی سێیەم: مرۆڤ و دەوروبەری

ئــەوەی لــەدەوری مرۆڤــدا هەیــە کۆمەڵــگاو ژینگەیــە. دەگوتــرێ کــە مــرۆڤ کــوڕی ئــەو ژینگەیــە کــە 
تێیــدا دەژی، بۆیــە پێویســتە مــرۆڤ لەگــەڵ دەورووبەرەکەیــدا خــۆی بگونجێنێ ئــەو گونجاندنەش بەرێگای 
پەیوەندیــەکان و دۆســتایەتی و خۆبەســتنەوەی بەهێــز لەنێــوان مــرۆڤ و دەوروبــەری و تاکەتاکــی 
کۆمەڵــگا دروســت دەبــێ جــا چ لــە وەچــەی خــۆی بــن یــا خەڵكــی دیکــە بــۆ روونكردنــه وه ی ئــەو پەیوەندیــە 
ئاڕاســتەی  پرســیارمان  کۆمەڵێــك  کۆمەڵــگا،  بــەرەو  خۆیانــدا  لەناخــی  کریســتیانەکان  دەرچوونــی  و 
بەشــداربووانی ئــەو راپرســیەکرد بــەم شــێوەی خــوارەوە: ئایــا پێتوایــە کۆمەڵگاکانــی عێراقــی لەســەر 
خۆشەویســتی و رێزگرتــن بنیــات نــراوە؟ رێــژه ی دیــدی کریســتیانەکانی ئــاوارە لــە بەرامبــەر کۆمەڵگاکانــی 

ــراوە. ــن بنیاتن ــراق لەســەر خۆشەویســتی و رێزگرت ــی عێ ــی )52.8٪( ئەوەیەکــە کۆمەڵگاکان عێراق

خشتەی ژمارە)23(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمدانەوەیان

16252.8بەڵێ
7825.4نەخێر

6320.5هەندێ جار
30398.7کۆمەڵێك

41.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

لــەو خشــتەیه دا ئاشــکرا دەبــێ کــە )162( لەکــۆی بەشــداربوانی ئــەو توێژینــەوە وەاڵمەکانیــان بە)بەڵــێ( 
بــوو کــە گوایــا کۆمەڵگاکانیــان لەســەر خۆشەویســتی و رێــز له یەکگرتــن دروســت بــووە کــە ئێســتا 
لەواقیعێکــی تــردا دەژیــن. لەالیەکــی تریشــەوە هەرچەنــدە کریســتیانەکان ئازاریــان کێشــاوە لەهەمانکاتــدا 
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بەچاوێکــی ئەرێنــی ســەیری کۆمەڵــگای عێراقــی دەکــەن و زۆربەیــان ئاشــتیان دەوێ و دەخــوازن لەنێــو 
کۆمەڵــگای جیــاواز بژیــن. ئــەوەش بەرامبــەر ئــەو ژمارەیــە کە)72(کــەس دەبــن پێیانوایــە کۆمەڵگاکانیــان 
لەســەر بنەمــای خۆشەویســتی و رێزگرتــن دروســت نەبــووە، ئــەو وەاڵمــەش بــۆ کاتەکانــی ئاوارەیــی و 

کۆچکــردن دەگەڕێتــەوە.

ــەوەی  ــاش ئ ــەوە، پ ــگا گێڕای ــاو خێوەت ــی راپرســی لەن ــەوەی فۆرم ــە بەشــداربوانی پڕکردن ــك ل  )یەکێ
ــەو  ــرد ئ ــرد ســەیرمان ک ــەی بانگێشــتی نانخــواردن ک ــان ئێم ــان، جیرانێکم ــدی خۆم ــەوە ســەر زێ گەڕاین
قــاب و قاچاغــەی لەماڵــی ئێمــە دزراوە و بەتــااڵن بــردراوە هەمــان ئــەو قــاپ و قاچاخــەی ئێمــەن لەپێــش 
ئێمەیــان لەســەر ســفرە دانــاوە، شــاهیدی ئەوەشــی بــۆ دایــن کــە تانکــی ئــاوی خواردنەوەمــان لەســەربان 
لەالیــەن جیرانەکەیــان دزراوە پــاش ئــەوەی بەمانگێــك کــە گەڕاوەتــەوە، و نمونــەی ئــەو چیرۆکانــە زۆرن.(

ئەگــەر کۆمەڵگاکانمــان لــە ســەر خۆشەویســتی و رێزگرتــن بنیاتنــراوە وەك ئــەوەی ژمارەیەکــی زۆر 
ئــەوە دەڵێــن کەواتــە دەبــێ:

1-بنەماکانــی خۆشەویســتی و رێزگرتــن لەنێــوان تــاك تاکــی کۆمەڵگا پتەوزێدە بکەین، بەرپرســیاریەتی 
ئەمەش دەکەوێتە ئەســتۆی دەســەاڵت و پیاوانی ئایینی و هەردوو دەســەاڵتی یاســادانان و جێبەجێکردن، 
دەبــێ یاســاو بریــاری ئەوتــۆ دەربکــەن پەیوەنــدی نێــوان کۆمەڵگاکانــی عێــراق پتەوتربــێ بەتایبــەت لەنێــوان 

ئایینەکاندا. 

2-لەســەر الیەنــە تایبەتمەندیەکانــی وەزارەتــی ئەوقــاف و کاروبــاری ئایینــی پێویســتە چاوێــك بــە 
ــەوەش دەبــێ  ــۆ ئ ــن ب ــە پتەودەب ــەو پەیوەندیان ــدا چــۆن ئ ــەوە ب ــی ئ ــی و هەوڵ ــدا بێن جــۆری پەیوەندیەکان

چاوببڕێتــە پیاوانــی ئایینــی و رۆڵیــان لەوبــوارەدا.

3 -رێکخســتنی وتــاری هەینــی بەگشــتی و هاندانــی پیاوانــی ئایینــی بــۆ دوورکەوتنــەوە لەوتــاری 
توندوتیــژی، ســازدان و بەســتنی کۆنگــرەی پێکەوەژیــان لەنێــوان ئایینــە جیاجیاکانــدا.

)یەکێــك لــە کریســتیانەکان گێڕایــەوە: بەرلەهاتنــی داعــش، پیــاوە ئایینیــەکان لەســەر مینبــەرەکان 
وتاریــان ئــەدا و ئامــۆژگاری خەڵکیــان ئەکــرد بــەوەی کــە خانــووی کریســتیانەکان نەکــڕن لەداهاتوێکــی 

ــەدرێ(. ــان ئ ــەر پێی ــێ بەرامب ــی و ب ــك بەخۆڕای نزی

4- لەســەر رێكخــراوە مرۆیــی و خێرخــوازەکان پێویســتە ژینگەیەکــی گونجــاو بێننــە ئــاراوە بــۆ 
بەهێزکردنــی پەیوەندیــەکان لەنێــوان ئــاوارەکان و خەڵکــی ناوچەکــە و بەپێــی پرۆگرامێکــی داڕێــژراو 

پشــت بــە پێکەوەژیــان لەنێــو نەتەوەکانــدا ببەســتێ بەتایبــەت پێکەوەژیانــی ئایینــی.

لەالیەکــی دیکــە ئەوانــەی وەاڵمیــان بــە )نەخێــر( بــووە کــە گوایــا کۆمەڵــگا لەعێراقــدا لەســەر ئەساســی 
پێکەوەژیــان و خۆشەویســتی و رێزگرتــن بنیــات نەنــراوە وەاڵمەکانیــان دەرهاوێشــتەی ئــەو راســتیانەن 
ــۆ  ــە ب ــێ، چارەســەر لەکوێی ــان راســت ب ــەو بۆچوونەکانی ــوو وت ــە و باســمانکردوە، ئەگەربێت ــە بینیویان ک
ئــەوەی کۆمەڵگایەکــی شارســتانی دیکــە دروســتکەین هەموویــان پێکــەوە بەئاســوودەیی و ئاشــتی بژیــن، 
ــدن(  ــە کان، )خۆگونجان ــا کۆمەاڵیەتی ــە ئــەو بەه ــا پێتانوای ــە ئای ــەو پرســیارەمان ئاراســتەکردن ک ــە ئ بۆی
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ــان و دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی شارســتانی؟ ــە لەســەر پێکهێن ئاســەواری هەی

وەك لەو خشتەیەدا دیارە وەاڵمەکان بەو شێوەیەبوون:

خشتەی ژمارە )24(

%ژمارەیان وه اڵمه كان

وەاڵمیان داوەتەوە

22172.0بەڵێ
4715.3نەخێر

3712.1هەندێ جار
30599.3کۆی 

.27بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

بەســتنەوەی خۆگونجاندنــی کۆمەاڵیەتــی و پێکهێنانــی کۆمەڵگایەکــی شارســتانی لەســەر پێکــەوە ژیــان 
ــی  ــە خۆشەویســتی و دڵنەوای ــت، ئەوکات ــر بکەی ــەوەی باســی شــتێکی ت ــێ ئ ــێ ب ــر دەب ــی یەکت و قبوڵکردن
لەنێــو کۆمەڵــگادا گەاڵڵــە دەبــێ و کــەس دەســتوەردان لەکاروبــاری ئەویتــر نــاکات، )221( کــەس لــە 
ــان هەیــە لەســەر دروســتکردن  ــان دایــەوە کــە بەهــا کۆمەاڵیەتیــەکان رۆڵــی گرنگی کریســتیانەکان وەاڵمی
ــەو کۆمەڵگایــەش لەســەر خۆشەویســتی و رێزگرتنیــش  و پێکهێنانــی کۆمەڵگایەکــی شارســتانی ئەگــەر ئ
بنیــات نەنرابــێ، کۆمەڵــگا هەیــە و هەریەکــەی بــۆ خــۆی بەئاســوودەی دەژی بــێ ئــەوەی دەســتێوەردان 
لەکاروبــاری یەکتــر بکــەن. ئــەوەش پێداویســتیەکی گرنگــە بــۆ كۆمه ڵگایەکــی مرۆیــی، یــان دەبــێ رێزگرتــن 
ــردن  ــر قەبوڵک ــدن و یەکت ــە خۆگونجان ــگا پشــت ب ــە پێویســتە کۆمەڵ ــێ یاخــۆد خۆشەویســتی، کەوات هەب
ببەســتی بــۆ ئــەوەی کۆمەڵگایەکــی پتــەو و پێکــەوە گرێــدراو لەماوەیەکــی کەمــدا بێتــە ئــاراوە. زۆربــەی 
کریســتیانەکان باوەڕیــان بەکۆمەڵگایەکــی پێکــەوە گرێــدراو هەیــە لەســەر حســابی بەهــا کۆمەاڵیەتیــەکان 
ــەکان  ــا کۆمەاڵیەتی ــەوە لەســەر بەه ــر پێک ــە زیات ــە ک ــە هەی ــەو کۆمەڵگای ــان ب ــژه ی)66،4٪( باوه ڕی و بەرێ
ــر،  ــی ت ــان ئەوان ــەوە کریســتیانە یاخــود موســوڵمان ی ــە ئ ــش ناکــەن ک ــدراون، جیاوازی بەســتراون و گرێ
بــەاڵم دەبــێ جــۆری ئەوبەهایــە دیاریکراوبــێ و گونجاوبــێ لەگــەڵ هەمــوو ئایینــەکان و خواپەرســتەکان و 

ئــەو نەتەوانــەی لەنێــو یــەك کۆمەڵــگادا دەژیــن بۆیــە لەســەرمانە:

1-دەستنیشــانکردنی ئــەو بەهــا کۆمەاڵیەتیانــە و دەســەاڵتەکانی یاســادانان و جێبەجێــکار و کاری 
ــەن. لەســەر بک

2-کارکردن لەسەر داڕشتنی بنەماو یاساکان لەبەرژەوەندی گشتی دابێ.

3-لەســەر رێكخــراوەکان پێویســتە جیــاوازی لەنێــوان ئــاوارەکان و ئــەو کۆمەڵگایــەی میوانداریــان 
دەکــەن هەڵبگیــرێ و ژینگەیــه ك بێتــە ئــاراوە لەگــەڵ یەکتــردا بگونجێــن.

ــە ئەمانــەش بەرێــژه ی )٪17.2(  ــان بــەو کۆمەڵگایــەی گرێدراونی لەنێــوان کریســتیانەکاندا هــەن باوەڕی
ــەك  ــان بەکۆمەڵگای ــا باوه ڕت ــە ئای ــەو پرســیارەبوو ک ــەن، ئەمــەش لەوەاڵمــی ئ ــە رێژه یەکــی کەمین ــوو ک ب
ــەو خشــتەیەدا  ــەروەك ل ــان ه ــە؟ وەاڵمەکانی ــی کۆمەاڵیەتی ــدراوی بەهاکان ــد و گرێ ــر پابەن ــە زیات ــە ک هەی

دیــارە: 
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خشتەی ژمارە )25(

%ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

20466.4بەڵێ
5216.9نەخێر

4715.3هەندێ جار
30398.7کۆی

41.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

لەگــەڵ ئەوەشــدا وەك لەپێشــدا دیارمانکــرد، زۆربەیــان باوەڕیــان بــەو کۆمەڵگایــە گرێــدراوە هەیــە 
ئــەو کۆمەڵــگا  لــەو جــۆر و  ئەگەرچــی لەوانەیــە وجــوودی نەبــێ، ئەگــەر لەچەنــد خولەکێكــدا بــاس 
گرێدراوانــە بکەیــن، رێزگرتــن لەبەهــا پیرۆزیەکانــی یەکتــر وەك پێشــینە پەســند دەکــەن، ئــەو پرســیارەمان 
لەکریســتیانەکان کــرد، وەاڵمەکانیــان وەك لەخشــتەکەدا هاتــوە دیاریکــراون، پرســیارەکەش بــەم شــێوەیە 
بــوو کەئایــا باوه ڕیتــان وایــە لەپێشــینەی رۆشــنبیریتان رێزگرتنــە لــە تایبەتمەندیــان و بەهــاو پیرۆزیەکانــی 

ئایینــەکان؟

خشتەی ژمارە )26(

%ژمارەیانوه اڵمه كان

وەاڵمیان داوەتەوە

24981.1بەڵێ
309.8نەخێر

247.8هەندێ جار
30398.7کۆی

41.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

کریســتیانەکان وای بۆدەچــن کــە لەپێشــینەی رۆشــنبیری کریســتیانەتدا رێزگرتنــە لــە تایبەتمەنــدی و پیرۆزیەکانی 
ــە  ــز ل ــژەی )81.1٪( کریســتیانەکان ڕێ ــە بەرێ ــووە وات ــی )249( کــەس ب ــە بۆچوون ــگادا، ئەم ــو کۆمەڵ ــەر لەنێ بەرامب
تایبەتمەندیــەکان و پیرۆزیەکانــی نەتەوەکانــی تــر دەگــرن ئەمــەش ئــەو واتایــە دەگەیێنــی کە کریســتیانەکان زۆربەیان 
ئاشــتیخوازن و رێــز لەبەرامبەریــان دەگــرن، ئەمــەش یەکــەم ســیمای ئــەو خەســڵەتانەیە بــۆ پێکهێنانــی کۆمەڵگایەکــی 
شارســتانی، هەرچەنــدە ئەمــە راوبۆچوونــی زۆربەیانــە لەگەڵیــدا هەنــدێ لەخودپەرســتی ئایینیــان پێــوە دیــارە، )200( 
کەس لەنێوان دەستنیشانکراوانی ناو ئەو توێژینەوە ئایینی کریستیانیان پێ لەهەموو ئایینێك لەسەرتاسەری جیهان 
 پــێ باشــترە، هەندێکیــش دەڵێــن هــەر ئایینێــك لــە ئایینــە ئاســمانیەکان باشــترین ئایینــە بــۆ پێڕەوکانیــان، رێــژه ی ئەمانە
)18.2٪(ی بەشــداربووانن وەك ئــەوەی لەوخشــتەیەی خــوارەوە دەرکەوتــوە، بــۆ ئــەم بابەتــه  ئــەو پرســیارەمان 
ــدا  ــی ئایینیتان ــی ئەرکەکان ــە پیادەکردن ــدن ل ــوە پابەن ــە ئەوبنەمــا چەســپاوانەی پێی ــان وای ــا پێت ئاڕاســتەکردن کــە ئای

ــە؟  ــی ئایینی باشــترین پرۆگرام
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خشتەی ژمارە)27(

%ژمارەیانوەاڵمەکان 

وەاڵمیان داوەتەوە

20065.1بەڵێ
5517.9نەخێر

4715.3هەندێ جار
30298.4کۆی 

51.6بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

307100.0کۆی گشتی

لەهەمانکاتــدا )47( کــەس لەبەشــداربوان وەاڵمیــان بــە )بەڵــێ( یاخــود بــە) نەخێــر( نەداوەتــەوە، بۆمــان 
دەرکــەوت:

1- لەنێــو کۆمەڵــگای کریســتیانەکاندا هــەن بەتایبــەت ئــاوارەکان، پابەنــدی ئایینەکەیانــن هەرچەنــدە لــە 
ئاوارەییــدان، وەاڵم نەدانــەوەی کریســتیانەکان بەڕادەیەکــی زۆر پێیــان وایــە ئەمــە کێشــەیەکە لەمیانــەی 
ــدا لەســەرەتای  ــی کریســتیانەکان رووی ــوان ئاوەرەکان ــەوەی لەنێ ــوە، ئ ــگا تووشــی ب ئەوکێشــانەی کۆمەڵ
ئــەو  ئــاوارەکان و  لەنێــوان  ئــەو کێشــانەبوون  تــا گەێشــتنە شــارۆچكەی عەینــکاوە،  ئاوەرەبوونیــان 

ــردن. ــداری دەک ــەی لەمێوان کۆمەڵگای

1 - ناکۆکــی هەبــوو لەنێــون تایفــە جیاجیاکانــی کریســتیانەکان خۆیــان بــوو، ســەبارەت بەبۆچوونیــان 
لەســەر پرســەکانی ئایینــی و نەتەوەیــی، مەبەستیشــمان تایفەکانــی ئاشــووری و ســریانی و کاثۆلیــك و 

ــن. ــدڕەو دەژمێردرێ ــە تون ــەی ب ــەو موژدەبەران ــدا ل ــوو لەگەڵیان ــەکان ب ئەرمەن

ــان  ــی ئایینەکەی ــۆ پەیکــردن و پەیڕەوکردن ــێ ب ــان هەب ــازادی رەهای ــی کریســتیانەکان وئ 2- پێویســتە ماف
ــی.  ــاری ئایین ــاف و کاروب ــی ئەوق ــراوەکان و وەزارەت ــە دیاریک ــە ئەســتۆی الیەن ئەمــەش دەکەوێت

لەگــەڵ ئــەوەی کریســتیانەکان ناســراون بەرێزگرتنــی بەرامبــەر و پێیانوایــە کــە ئایینەکەیــان باشــترین 
پرۆگرامــە، بــەاڵم ئەوەیــان لەالیــەن حکومــەت و الیەنــی فەرمــی و ئایینــی نابینــن کــە عــورف و بنەچەكیــان 
لەنێــو کۆمەڵــگادا باشــترین رەچەڵــەك بــێ چ لــە ئاوارەیــی و بــەر لەئاوارەیــی. پرســیاری ئەوەمــان 
ئاراســتەکردن کــە ئایــا هەســت دەکــەن بنەچەکەتــان لەالیــەن ئەوانــی تــر بەباشــترین عــورف و رەچەڵــەك 

بناســرێ و بەهــاو مەکانەتێکــی کۆمەاڵیەتــی دیــاری هەبــێ؟
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خشتەی ژمارە)28(

%ژماره یان وه اڵمه كان

وەاڵمیان داوەتەوە 

9631.3بەڵێ
14045.6نەخێر

6019.5هەندێ جار
29696.4کۆی

113.6بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

307100.0کۆی گشتی

لەوەاڵمەکانــدا دەبینیــن کــە )140( کــەس لەنێوانیــان بەنەخێــر داوەتــەوە و پێیــان وایــە کریســتیانەکان 
هیــچ ئەفزەلیەتێکیــان بەســەر ئەوانــی دیکــه دا نییــە لەنــاو کۆمەڵــگادا، بــەاڵم )96( کــەس پێچەوانــەی 
بۆچوونــی ئەوانــن لــە رووی ئەفزەلیەتیــان لەســەر ئەوانــی تــر، ئەمــەش بەپێــی رێژه یەکــی ریزبەنــدی بــوە: 

    -الیەنی حکومی بەرێژەی )14.0٪( یە.

- کۆمەڵگا زۆرینەکان بەرێژەی)٪11.4(.

- ئەوانی دیکە بەرێژەی )٪4.9(.

پرسیارێك هاتە ئاراوه  کە ئایا ئەگەر وەاڵم بە )بەڵێ( بێ ئەو الیەنانە کێن؟

خشتەی ژمارە )29(

رێژه ی سه دیژماره كانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

3511.4کۆمەڵگا زۆرینەکان
4314.0الیەنی حکومەت
62.0الیەنی فەرمی
144.6ئایینەکانی تر

154.9هی تر
11336.8کۆی

19463.2بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

307100.0کۆی گشتی

لێــرەدا دەردەکــەوێ الیەنــە حکومیــەکان بــێ ئــەوەی دەستنیشــان بکرێن رۆڵیان هەیە كە کریســتیانەکان 
بەباشــتر بزانــن لەســەر ئەوانــی دیکــە، ئەمــەش لــە هەرێمــی کوردســتان بەرچــاوە لێــره  بەباشــیان دەزانــن 
لــە رووی رێزگرتــن و ئــازادی لەســەر پێکهاتەکانــی تــری هەرێــم لەبــەر ئــەوەی هەســت بەســەربەخۆییەکی 

تــەواو دەکــەن و بەڵگــەش ئــەوەی لەنــاو شــاری عەینــكاوەی شــاری هه ولێــر دەبینــرێ.
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لەکۆتایی ئەو میحوەرە بۆمان ئاشکرا دەبێ کە:

1-کۆمەڵــگای کریســتیان بــە تێکڕایــی بنەمــای بەهــا کۆمەاڵیەتیەکانیــان هەیــە کــە یارمەتیــان ئــەدا بــۆ پێکهێنان 
و دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی مەدەنــی و شارســتانی و خۆیــان تێکــەاڵوی کۆمەڵگاکانــی تــری عێراقــی بکەن.

ــرن و  ــەوان بگ ــدی ئ ــە تایبەتمەن ــز ل ــن ڕێ ــدا بژی ــاو کۆمەڵگایەک ــەوەی لەن ــن ب 2- کریســتیانەکان رازی
ئەوانیــش لەبەرامبــەردا رێــزی تایبەتمەندیەکانــی ئــەوان بگــرن.

3- ئەگــەر تەنهــا گرنگــی بەئایینێــك بــدرێ بێگومــان لەیــەك کاتــدا نەرێنــی و ئیجابیاتــی ســەرهەڵئەدەن، 
بۆیــە لەســەر الیەنــە حکومیــەکان پێویســتە یەکســان لــە هەڵســوکەوتکردن لەگــەڵ کــۆی پێکهاتــەکان، چونکــە 
ــە  ــێ ئەمــەش مەترســیدارە لەوانەی ــر ســلبی دەب ــی ت ــۆ ئەوان ــەوا ب ــێ ئ ــی ب ــۆ کریســتیانەکان ئەرێن ــەر ب ئەگ
ــادە  ــی پی ــی کۆمەاڵیەت ــی پێویســتە عەدالەت ــە حکوم ــە لەســەر الیەن ــدەن، بۆی ــن رووب مەترســی بەریەککەوت
بــکات بــۆ ئــەوەی کۆمەڵگایەکــی شارســتانی بێتــە ئــاراوە و ســیمای ئاســوودەیی و دڵنەوایــی پێــوە دیاربــێ.

تەوەری چوارەم: بیرکردنەوە له ئایندە

کۆمەڵگاکانــی عێراقــی بەتایبــەت کریســتیانەکان لەبارێکــی ناجێگیــر دەژیــن، شــەڕو شــۆڕ و پەیدابوونــی 
تونــدڕەوه کان و بیروبــاوه ڕی جیاجیــا کاریگــەری خســتە ســەر تاکــی مــروڤ وایلێهــات ببێتــە مرۆڤێکــی 
بەخــۆدا داخــراو و نائومیــد بەئاینــدەو ژیانــی رۆژانــەی خــۆی. بۆیــە ئەوانــە تەنهــا گرنگــی بــەو چرکەیــە 
ئــەدەن كــە تێیــدا دەژیــن و بیــر لــە ئاینــدە ناکەنــەوە، چونکــە لــەو باوه ڕیــەدان لەوانەیــە لەهــەر چرکەیەکــدا 
تووشــی مەترســی ببنــەوە. ئــەوەش وایکــردوە کــە هیــچ کاتێــک بیر لــە ژیان و قازانجەکانیــان نەکەنەوە. ئەو 
فاکتەرانــە بوونــە بنەمــای ئــەو توێژینەوەیــە و بیرکردنــەوە لەرێگایــەك وابکــرێ گرنگــی بــە بیرکردنــەوەی 
ــەو میحــوەرەدا ویســتمان داواکاری  ــەوەی ئــەوەی بیانــەوێ دەیکــەن. ل ــازادن ل خۆیــان بــدەن و ئــەوان ئ
ــا پێتــان وایــە هەنــدێ فاکتــەری  ــەو باســەدا ئــەوە بــوو، کــە ئای ئــەوان بگرێتــە خــۆ. یەکــەم پرســیارمان ل
فشــار ئــاوەر لەئارادابــن کــە ناکــرێ تــۆ ئــازاد بــی و ئــەوەی بتــەوێ بیکــەی؟ وەاڵمــی ئاوارەکانی کریســتیان 
بەرێژه یەکــی جیابــوو، بەرێــژەی)42.1٪ا( بــە )بەڵــێ( وەاڵمیاندایــەوە و بەرێژەیەکــی )47.1٪( وەاڵمیــان بــە 

)نەخێــر( وەك ئــەوەی لەخشتەکەشــدا دیــارە:

خشتەی ژمارە)30(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

13142.7بەڵێ
14346.6نەخێر

309.8هەندێ جار
30499.0کۆی

31.0بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

هۆکاری ئەو فاکتەرانەیان بۆ نەبوونی ئازادی گێڕایەوە:
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ــە ســەر  ــە فشــار دەخات ــدا ئەژماردەکــرێ ک ــو هۆکارەکانی ــەم لەنێ ــەی یەک ــووری، بەپل ــەری ئاب 1-فاکت
مــرۆڤ لەکاتێكــدا ئــازاد نەبــێ لــەوەی کــە بیــەوێ چــی بۆخــۆی بــکات. فاکتــەری ئابــووری هەمــوو الیەنێکــی 
مــرۆڤ دادەگــرێ بــۆ ئــەوەی بتوانــی ئــەوەی بیــەوێ بیــکا، ئــەو الیەنــەش بەجەســتە نابــێ تاوەکــو مــرۆڤ 

ئــازاد نەبــێ.

2-فاکتــەری دووەم کۆمەاڵیەتیــە کــە کاریگــەری زۆری لەســەر مرۆڤــە کــە ئــازاد بــێ و تێکەڵــی ئەوانــی 
دیکەبــێ لەنــاو کۆمەڵــگادا.

3- فاکتــەری ســێیەم سیاســیە و بــە هــۆکاری ســێیەم ئەژمــار دەکرێــت، پاشــان فاکتــەری رۆشــنبیریە 
وەك ئــەوەی لــەو خشــتەیەدا وەاڵمدراوەتــەوە.

خشتەی ژمارە)31(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

3110.1فاکتەری کۆمەاڵیەتی
8929.0فاکتەری ئابووری
206.5فاکتەری سیاسی

82.6فاکتەری رۆشنبیری

14848.2کۆی
15951.8بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

307100.0کۆی گشتی

ئازادی لەپێشینەی پێداویستیەکان مرۆڤە لەهەر کوێ بێ بۆیە وایدەبینین:

1-کریستیانەکان ئازادیان لەژیاندا نییە. 

2-ئــەو فشــارانەی بەهــۆی فاکتــەری ئابــووری پەیدابــوون ئــازادی فیکری و پێشــوەچوونی کەســایەتیان 
پەکخستن.

3-هەوڵبــدرێ بەپێــی توانــا گرفتــە ئابووریەکانیــان چارەســەربکرێ و هەلــی کاریــان بــۆ بدۆزرێتــەوە و 
ســه رقاڵ بکرێــن لەگــەڵ زیادکردنــی بەشــە خۆراکەکانیــان لەالیــەن رێكخــراوە خێرخــوازەکان.

ئــەو بەربەســتانەی تێیــدا دەژیــن دەگەڕێتــەوە بــۆ چەنــد الیەنێــك پەیوەســتن بــە واقیعــی ئێســتا و ئەوانی 
تــر، ئەگــەر زیاتــر وردبینــەوە دەبینیــن بەریەکكەوتــن لەواقیعــی ئێســتایان یەکــەم گرفتــە کــە رووبــه ڕووی 
ــش  ــردان، ئەوی ــی ت ــن لەبارێک ــە ســەیری کریســتیانەکان دەکەی ــك ک ــەوە، کاتێ ــاوارەکان بەگشــتی دەبێت ئ
کریســتیانە ئــاوارەکان کــە دەربــەدەری پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان دەبــن، هیــچ بەرکەوتنێــك لەگــەڵ 
ــە  ــەوە، ک ــەوە بدەن ــەو توێژین ــی پرســیاری ئ ــك وه اڵم ــرد کــە توێژێ ــەش وایک ــن، ئەم ــدا نابین ــی نوێ واقیع
ــگا؟ وەاڵمــەکان  ــاو کۆمەڵ ــی هەڵســوکەوتکردندا لەن ــەوە لەکات ــچ بەرکەوتنێــك بۆنەت ــه ڕووی هی ــا رووب ئای

بەرێــژەی جیاجیــا بــوون وەك ئــەوەی لــەو خشــتەیەدا دیــارە:
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خشتەی ژمارە )32(

%ژمارەیان وه اڵمه كان

وەاڵمیان داوەتەوە

6420.8بەڵێ
20165.5نەخێر

3712.1هەندێ جار
413.

30398.7کۆی 
41.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

307100.0کۆی گشتی

هەروەهــا دەبینیــن کــە )201( کــەس وەاڵمیــان بە)نەخێــر(ە و پێیانوایــە هیــچ بەریەککەوتنێــك لەنێــو ئــەو 
ــدا دەژیــن. ئــەوەش فاکتەرێکــی ئەرێنیــە  ــاوارە تێی ــدا نییــە کــە روویــان تێکــردوە وەك ئ کۆمەڵگایــە نوێەی

لــەو دوو بــوارەدا:

1-ئــەو ناوچانــەی بــۆ ئاوارەبــوون، دانیشــتوانەکەیان رێــز لــە ئــاوارەکان دەگــرن جــا ئەگــەر کریســتیان 
بــن یاخــود ئەوانــی تــر.

2-ئــەو ئاوارانــە لەپێشــدا لەناوچەیەکــی گەرمــی بەریەککەوتنــدا بــوون، ژیانێکــی ســەخت و دژواریــان 
بەســەردەبرد نەیــان ئەتوانــی لەگــەڵ واقیعــی خۆیانــدا هەڵکــەن. هەســتیان بەســتەم و چەوســانەوەیەکی بــێ 
وێنــە لەدەســت هەنــدێ الیەنــی نادیــار دەکــرد، بــەاڵم بەئاوارەبوونیــان واقعێکــی جیایــان بینــی پێچەوانــەی 

ژیانــی پێشــوویان بــوو.

لەبەرامبــەر ئــەو ژمــارە زۆرەی کــە باســمانکردن و وەاڵمەکانیــان بەنەبوونــی بەریەککەوتــن بــوو 
لەگــەڵ كۆمه ڵــگای نــوێ، )64( کــەس پێــی وابــوو کــە بەریەککەوتــن مــاوە لەکاتــی هەڵســوکەوتدا لەنێــو ئــەو 
کۆمەڵگایــە، روونیانکــردەوە کــە بەریەککەوتنــەکان لەئــارادان وەك لــەو خشــتەیەدا دیــارن: پرســیارەکەش 

ئەوەیــە: ئەگــەر وەاڵمــەکان بە)بەڵــێ( بــێ ئــەو بەریەککەوتنانــە چیــن؟

خشتەی ژمارە)33(

%ژمارەیان وه اڵمه كان

وەاڵمەکان دراوەتەوە
3611.7نەتەوەیی و رەچەڵەکین

206.5هزری
3210.4رۆشنبیری
8828.7کۆی 

21971.3بێ وەاڵموەاڵم نەدراوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

پــاش ئــەوەی ئــاوارەکان ئەوەیــان ئاشــکراکرد کــە رووبــه ڕووی هیــچ بەریەککەوتنێــك لەهەڵســوکەوتدا 
لەنێــو ئەوکۆمەڵگایــە نوێیــەدا نابنــەوە، لەســەرمانە ئــەو تێبینیانــە بخەینــەڕوو:

1-لــە ســەر الیەنــی حکومــەت پێویســتە کــەدان بەورێزگرتنــە بنــێ کــە خەڵکــی هەرێمــی کوردســتان لــە 
ئــاوارەکان دەنــێ بەگشــتی و کریســتیانەکان بەتایبەتــی.

ــوان  ــەی لەنێ ــەو بەریەککەوتنان ــەکان پێویســت جەخــت لەســەر جــۆری ئ 2-لەســەر رێكخــراوە مەدەنی
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ــان  ــان دەکــەن و رادەی ــەی میوانداری ــەو کۆمەڵگای ــەدەن بەتایبەتیــش کریســتیانەکان و ئ ــاوارەکان رووئ ئ
کــەم بکرێتــەوە و چڕبکرێتــەوە لەســەر تەنهــا کێشــەیەك.            

ئــەو بەریەککەوتنــەی لەنــاو کۆمەڵــگای نوێــدا کەهەرچەنــدە بەرێژەیەکــی زۆر نکۆڵیــان لــێ کــرد، 
لەوانەیــە لــە روخســارێکی تــری ژیانــی مــرۆڤ پەیداببــێ. لەوانەیــە بــزرو نادیاربــێ بــە بــەراورد لەگــەڵ 
ئــەو بەریەککەوتنانــەی مــاددی، رووبەڕووبوونــەوە و دەســتدرێژی و شــکاندنەوە و شــتێ تــر، بۆیــە 
پرســیارمان ئاراســتەی توێژێــك کــرد پەیوەنــد بــوون بــە ســەربەخۆی هــزری و تاڕادەیەکیــش دەیانــەوێ 
بیــری ئازادیــان هەبــێ لەژیانــی رۆژانــەو ئــه و ژینگــه ی تێــدا دەژیــن. وه اڵمه كانیــش بەرێــژه ی جیاجیــا 
درانــەوە وه ك ئــەو خشــتەیی خــوارەوە، پرســیارەکەش بــەم شــێوەیەبوو کــە ئایــا پێتانوایــە ئــازادی فکــری 

ــە؟ ــن هەی ــدا دەژی ــەو ژینگــەی تێی ــەو ئ ــی رۆژان ــان لەژیان و بیرکردنەوەت

خشتەی ژمارە )34(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیانداوەتەوە
17155.7بەڵێ
8527.7نەخێر

4414.3هەندێ جار
30097.7کۆی 

72.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

بەســەربەخۆیی  باوەڕیــان  کــە  بــووە  )بەڵــێ(  بــە  لەکــۆی)307( وەاڵمیــان  کــەس   )171( کــە  دیــار 
فیکــری هەیــە ئــەو رێژه یــەش )55.7٪( پێکدەهێنــێ کــە رێژه یەکــی گەورەیــە و باوەڕیــان بەســەربەخۆیی 
ــە، ئەمــەش فاکتەرێکــە  ــی مرۆڤ ــێ وەك پێداویســتیەکی بنچینەی ــان پ ــە و ســەربەخۆی فیکری ــدا هەی لەژیان
بــۆ پێشــوەچوونی کۆمەڵــگا. لەالیەکــی تریشــەوە هــەن کــە بە)نەخێــر( وەاڵمیــان داوەتــەوە و رێــژه ی 
)27.7٪( پێکدێنــن و پیانوایــە ســەربەخۆیی فیکــری زۆر پێویســت نییــە دەبــێ مــرۆڤ پابەنــدی ئــەو هێــڵ و 

ــا کــراوە، ــۆی وێن ــێ کــە ب پرۆگرامانەب

لێرەدا ئەو پرسیارە دەبەستینەوە به  هۆکاری کۆچبەری:

ــەوە،  ــەری دەبن ــه ڕووی کۆچب ــر رووب ــە زیات ــان بەســەربەخۆیی فیکــری هەی ــەو کەســانەی باوەڕی 1-ئ
ــدا.        پێیــان وایــە دەبــێ مــرۆڤ ئــازاد بــێ لــە بیرکردنــەوە و هەڵســوکەوتی رۆژانــەی لەگــەڵ خەڵ

ــر، کریســتیانەکان هەســت  ــی ت ــاو ئایینەکان ــەت لەن ــە بەتایب ــدا نیی ــدا لەعێراق 2- ســەربەخۆیی لەبنەڕەت
دەکــەن رووبــه ڕووی توندوتیــژی لەناوچەکانیــان بوونەتــەوەو لەتوانایانــدا نییــە ئــەو مافــە سروشــتیە 
ئاســوودەتربێ  دەگەڕێــن  شــوێنێكدا  بــەدوای  بۆیــە  هەیەتــی  مرۆڤێــك  هەمــوو  کــە  دەســتەبەربکەن 
و ســەربەخۆیی رەهاتــری هەبــێ. لەالیەکــی دەرەنجامــی ئــەو بەریەککەوتنــەی لــە نێــوان ئاوارەکانــی 
لەگــەڵ کریســتیانەکان  لەهەڵســوکەوتی خراپــی  ئــەو کۆمەڵگایــەی میوانداریــان دەکــەن  کریســتیان و 
دەکرێــن ســەریهەڵداوە. بۆیــە ئــەو پرســیارەمان ئاراســتەکردن کەئایــا لەکاتــی هه ڵســوكه وتکردنتدا لەگــەڵ 
ئەوانــی دیکــە، بیــر لــەوە دەکەیتــەوە کاردانــەوەت هەبــێ لەبەرامبــەر ئەوانــەی خراپەیــان لەگەڵــدا کــردی.



كریستیانەكان.. رووبەڕووبوونەوەی دوای داعش 44

خشتەی )35(
%ژماره كان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

9731.6بەڵێ
16353.1نەخیر

4013.0هەندێ جار
30097.7کۆی 

72.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

لێــرەدا تێبینــی دەکەیــن کــە رێــژه ی ئەوانــەی وتیــان کاردانەوەمــان نابــێ بــۆ ئەوکەســانەی خراپەیــان 
ــدا نەکردوویــن)193( کــەس بــوون. ئەمــەش ئــەوە دەســەلمێنی کــە ئایینــی کریســتیانەکان ئایینێکــی  لەگەڵ
ــوو  ــێ( ب ــە )بەڵ ــان ب ــرەدا )97( کــەس وەاڵمی ــاژاوەدا ناگــەڕێ، لێ ــژی و ئ ــەدوای توندوتی ئاشــتیخوازە و ب
ــدە پرســیارەکە  ــەوە، هەرچەن ــر لەتوندوتیــژی دەکات ــدێ کــەس بی ــەوە کــە هەن ــەوەی لێدەکەوێت ئەمــەش ئ
ئــەو بۆچوونــە روون ناکاتــەوە، بــەاڵم دەرکــەوت کــە تــۆی دژە زۆرینــەی کریســتیانەکان هەیــە و لــە 

ــارە. ــان دی دیدوبۆچوونی

دیــارە ئەوانــەی وەاڵمــی کاردانــەوەی بەرامبەریــان هەڵبــژارد و کاردانەوەیەکــی لێبوردەیــی بــوو، 
بەرێــژەی )99( کاردانەوەیــان دەبــێ، بــەاڵم لێبوردنیــش لەهەمانکاتــدا. بــەاڵم ئەوانــەی وتیــان کاردانــەوەی 
تونترماندەبــێ رێژه کەیــان زۆر کەمبــووە و لــەو خشــتەیە دیــارە. پرســیارەکە ئەوەیــە ئەگــەر وەاڵمــەکان 

بە)بەڵــێ( بــن، رای ئێــوە چیــە؟

خشتەی ژمارە)36(

%ژمارەیان وەاڵمەکانیان

واڵمیان داوەتەوە

9932.2لێبووردن 
185.9تۆڵە سەندن
103.3بێ الیەنی
12741.4کۆی 

18058.6بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

ژمارەیەکــی کــەم بەرێــژه ی )5.9٪( وەاڵمیــان کاردانــەوەی تۆنــد بــوو لەبەرامبــەر ئەوانــەی خراپەیــان 
لەگەڵــدا کــردون، کەواتــە:

1-کۆمەڵــگای کریســتیانی کۆمەڵگایەکــی ئاشــتیخوازه  لەکاتــی هه ڵســوكه وتکردندا لەگــەڵ کۆمەڵگاکانــی 
تــر بەتایبــەت پــاش ئــەوەی ئاوارەبــوون.

2-لەســەر الیەنــە حکومیــەکان پێویســتە ئــەو خەســڵەتەی لەنێــو کریســتیانەکاندا هەیــە بەهەنــدی 
وەرگــرن و هانــی الیەنــە بەرپرســیارەکان بــدەن گرنگــی پــێ بــدەن.  

بەهــای لێبووردەیــی لەنێــو کۆمەڵــگادا باڵوبکەنــەوە و هەوڵــی پێگەیاندنــی تاکــی گومەڵــگا بــدەن 	 
ئــەو خەســڵەتەیان هەبــێ.
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 داوایەکــی تریــش هەیــە کــە کۆمەڵــگای کریســتیانی داوایکــردوە کــە لــەو پرســیارەی ئاراســتەمان 	 
ــە پشــتیوانی بنەڕەتــی  ــەو فاکتەرانــەی خــوارەوە دەبن ــە: کام یــەك ل کــردون دەردەکــەوێ. ئەویــش ئەوەی
بەهاکانــی ئــازادی و ســەربەخۆیی ســەبارەت بــە گەشەســەندن و دروســتبوونی بیــرو هزرتــان؟ وەاڵمەکــە 
ــە هــۆی گەشــەپێدان و  ــە وەســتان کــە دەبن ــەو هۆکاران ــان لەســەر ئ ــەوە هەندێكی ــا دران ــژه ی جیاجی بەرێ
ــە بوونــی بیــرو هزرەکانــی تایبــەت بەخۆیــان، لەالیــەن زۆرینــە ئــەو وەاڵمــە درایــەوە کــە پێویســتە  گەاڵڵ
ئــازاد بــن و ئــەوەی دەیانــەوێ وەدەســتی بێنــن، ژمــارەی ئەوانــە)131( کــەس بــوون وەك لــەم خشــتەیەدا 

دەرکەوتــوە.

خشتەی ژمارە)37(

%ژمارەیانوەاڵمەکانیان

وەاڵمیان داوەتەوە

8026.1دووبارە نۆژەنکردنەوەی شوێن و ناوچەکانیان
9029.3بێ فشار هزرو باوەڕەکانیان بەئازادی پەی بکەن

13142.7دەمانەوێ بەئازادی بیربکەینەوەو ئەوەی دەمانەوەێ بیکەین
.13هی تر
30298.4کۆی 

51.6بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

ــن  ــە ویســتوویانە ئازادب ــەوە، ئەوان ــان دای ــە وەاڵمی ــەی ک ــەو رێژه ی ــارە یەکســانە)42.7٪( ی ئ ــەو ژم ئ
ــازاد  ــە ســەربەخۆ و ئ ــە ئەوان ــە ک ــن، ئەمــەش ئاماژەی ــەوێ وەدەســتی بێن ــەوەی دەیان ــەوە و ئ لەبیرکردن
ــدا و  ــی رۆژانەیان ــە ژیان ــێ ل ــەرار ب ــاده ن ئاســوودەیی بەرق ــگا ن ــەرج و بەربەســتانەش رێ ــەو م ــن و ئ نی
ــازادی و  ــن بەئ ــەو کەســانە دێ کــە دەڵێ ــەو پرســیارەش وەاڵمــی ئ ــەدوای ئ ــەوێ بیکــەن. ب ــەوەی دەیان ئ
بەبــێ هیــچ فشــارێك بیروبــاوەڕی خۆمــان پەیدەکەیــن و مومارەســەی دەکەیــن، ئەمانــە رێژه یــان )٪29.3( 
ــارادا  ــازادی لەپەیکــردن و پیادەکردنــی بیروباوه ڕەکانیــان لەئ لەکــۆی هەمــوو وەاڵمــەکان بــوو، کەواتــە ئ
نییــە لەته کیانــدا بــە)26.1٪( پێیانوایــە نۆژەنکردنــەوەو ئاوەدانکردنــەوه ی شــوێن و زێدیــان گەرەنتیــە بــۆ 

ــان. ــرو هزرەکانی ــی بی گەشەســەندن و پەرەپێدان

لەکۆتایی میحوەرەکەدا دەرکەوت:

ــان و  ــۆ نەڕەخســاوە خۆی ــان ب ــچ کات و مەجالێکی ــاوارەکان هی ــەت ئ ــگای کریســتیانی بەتایب 1-کۆمەڵ
ــان پــێ دروســتکەن. بیــرو هزری

ــگا زۆرینــەکان و ئەوانــی تــر دەبەســتن کــە یارمەتیــان بــدەن بــۆ وەدەســتهێنان و  2- ئومێــد بەکۆمەڵ
ــرو کۆمەاڵیەتــی. ــەوە و خودڕەســی و هــزرو بی ــازاد لەبیرکردن پێکانــی کۆمەڵگایەکــی ئ

لــە گەشــەپێدان و پێشــوەچوونی ئەوکۆمەڵگایانــە دەبینێتــەوە. کــە  3-رۆڵــی رێكخــراوەکان خــۆی 
هــاوکاری تاکــی ئــەو کۆمەڵگایــە بــکات و ژینگەیەکــی ئەوتــۆی بــۆ بڕەخســێنی و هەوڵــی یارمەتیدانــی 

کریســتیانەکان بــدات لــەو واقیعــە مەینەتبــاره  رزگاریــان بــێ.
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4- الیەنی پەیوەندار لەوانە کەنیسەکان گرنگی بە گرفت و کێشەکان و ئومێد و ئاواتی کریستیانەکان 
ــوو  ــە هەم ــەوە ک ــگا دەکەن ــر لەکۆمەڵ ــە بی ــن ک ــەرەکان نەب ــراوه  تەبشــیری و موژدەب ــا رێکخ ــادات تەنه ن

کەســێکیان ال کافــرە تەنهــا ئەوانــە نەبــن لەســەر بیروبــاوەڕی ئەوانــدا دەژیــن.  

5-پێکــەوە ژیــان رۆڵێکــی گرنگــی هەیــە لــە پێشــوەبردن و گەشــەپێدانی بیــری کۆمەڵــگاو رێنمایــی 
کردنــی. 

تەوەری پێنجەم: لە خودەوە بەرەو کۆمەڵگا

کاتــێ کــە مــرۆڤ لەناخــدا خــۆی دروســت دەکا و ئــازاد دەبــێ لــە وەدیهێنانــی ژیانێکــی واقعــی، هــزری 
بــەرەو قۆناغێکــی تــر خــۆی دەگوازێتــەوە، گواســتنەوەیەکی بازرگانــی بــۆ دەوروبــەری خــۆی و ئــەو 
ژینگەیــەی تێیــدا دەژی هەروەهــا وتــراوە کــە مــرۆڤ رۆڵــەی ژینگەیــە، بۆیــە ویســتمان لەمیانــەی چەنــد 
پرســیاریك راوبۆچوونــی کریســتیانەکان وەرگریــن کــە ئایــا ئــەوان خۆیــان گواســتۆتەوە بــۆ کۆمەڵــگا یــان 
نــا، بــەاڵم وەك ئــەوەی لەمیحــوەری چوارەمــدا بینیمــان، ئــەو گواســتنەوە تەواونەکــرا بەهــۆی گرفتەکانــی 
لەدەســت الیەنــە جیاجیــاکان، لەگــەڵ ئەوەشــدا تاکــی کریســتیانەکان بەشــێوەیەك لەشــێوەکان بەشــدارن 
بەرێــژه ی  وەاڵمەکانیــان  دەبــوەوە.  رووبــه ڕووی  کۆمەڵگاکەیــان  کێشــانەی  ئــەو  لەچارەســەرکردنی 
جیاجیابــوون، تێیــدا )128( کــەس وەاڵمیــان بە)بەڵــێ( بــوو کــە ٪ گەیشــتە)41.7٪( بــەاڵم ئەوانــەی وەاڵمیــان 
بــە )نەخێــر( بــوو رێژه یــان گەیشــتە )42.3٪( ئەگــەر وەاڵمــی بەڵــێ لەگــەڵ وەاڵمــی نەخێــر بــەراورد بکەیــن، 
بەشــێکی زۆری رۆڵیــان هەبــووە لــە چارەســەرکردنی کێشــەکانی کۆمەڵــگا وەك ئــەوەی لــەم خشــتەیەدا 
ــەو  ــە چارەســەرکردنی ئ ــا بەشــداریت کــردوە ل ــەو شــێوەیەبوو، ئای ــەوە: پرسیارەکەشــمان ب روونکراوەت

کێشــەو گرفتانــەی رووبــه ڕووی هــەر تاکێکــی کۆمەڵگاکەتــان بوەتــەوە؟

خشتەی ژمارە)38(

%ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

12841.7بەڵێ
13042.3نەخێر

4715.3هەندێ جار
30599.3کۆی

.27بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

ســەرەڕای ئــەوەی ئــەوان لــە ژینگه یەکــی جیــادا دەژیــن و لەباریــش نییــە بــۆ پێکانــی ویســت و 
ئاواتەکانیــان، ئــەو پرســیارەمان ئاراســتەکردن، ئایــا هەلــی ئەوەتــان بــۆ رەخســا بــوو بتوانــن ئاواتەکانتــان 

دەســتەبەرکەن؟ وەاڵمــەکان لــەم خشــتەیەی خــوارەوە دەردەکــەوێ:
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خشتەی ژمارە )39(

%ژمارەیان وەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

5718.6بەڵێ
20867.8نەخێر

4013.0هەندێ جار
30599.3کۆی 

.27بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

لــەو وەاڵمــەدا )208( کــەس بە)نەخێــر( وەاڵمیــان دایــەوە بــەوەی هیــچ هەلێــك لەبەردەســت نەبــوە 
ویســت و ئاواتەکانیــان تێــدا دەســتەبەربکەن، رێــژه ی ئەوانــەش گەیشــتە)67.8٪( لەکــۆی وەاڵمــەکان، 
رێــژه  بچووکەکــەش کــە ژمارەیــان )57( کــەس بــوو بەرێــژەی )18.6٪( وەاڵمیــان بــە )بەڵــێ( بــووە 
ئەمــەش رێژه یەکــی کەمــە لەنێــو ئــەو بەشــداربوانەی راپرســی و پێشــیان وایــە ئــەو هەلــە ڕەخســاوە بــۆ 
وەدەســتهێنانی ئامانجەکانیــان لەبەرامبــەردا رێژەیەکــی زۆر لــەوان کــە بەچەنــد جــار زیاتربــوون بیریــان 
لەخزمەتکردنــی کۆمەڵــگا کــردەوە و یارمەتــی تاکــی ئــەو کۆمەڵگایەیــان داوە وەك ئــەوەی لــەو پرســیارەدا 
هاتــوە: ئایــا رۆژێــك لــەرۆژان بیــرت لەهــاوکاری تاکــی کۆمەڵگاکــەت کردووتــەوە؟ لەوەاڵمــدا رێژەیەکــی 
زۆر هەوڵیانــداوە و بیریــان کردووتــەوە بــەو توانایــەی بەردەســتیان هاوکارییەکــی ســنوورداریان بکــەن 

ــەو خشــتەیەدا دیاریکــراوە. وەك ل

  خشتەی ژمارە)04(

%ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

23476.2بەڵێ
3912.7نەخێر

3310.7هەندێ جار
30699.7کۆی 

.13بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

 لــە خشــتەکەدا بۆمــان دەردەکەوێتــەوە کــە )234( کــەس بیــر لــە خزمەتکردنــی كۆمه ڵگاکەیــان دەکەنەوە 
و یارمەتــی کەســەکانیان دەدەن، ئەمــەش رێژه یەکــی گەورەیــە و ئــەوە دەگەیێنــی:

1-کۆمەڵــگای کریســتیانەکان کۆمەڵگایەکــه  لەتــەك کۆمەڵگاکانــی تــر پێکەوەژیان قەبــووڵ دەکا بەتایبەت 
ئەوانــەی لەبــن باڵــی دا دەژیــن. 

2-کۆمەڵــگا کریســتیانەکان کۆمەڵێکــن دەخــوازن لەگــەڵ کۆمەاڵنــی خەڵکــی دیکــە لــە ســەر بنەمــای 
ــن. ــان بژی پێکــەوە ژی
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لــە پێکانــی ئامانــج و ئاواتەکانیــان نائومێــدن بــەاڵم زۆربەشــیان بــەدوای  لەگــەڵ ئــەوەی ئەوانــە 
ئەگــەر  ئاراســتەکردن:  پرســیارەمان  ئــەو  بۆیــە  بێنێتــەدی،  ئاواتەکانیــان  رێگایەکــن  دۆزینــەوەی 
لەوەدەســتهێنانی ئاواتەکانــت رووبــه ڕووی ئاســتەنگێك بویتــەوە، هەوڵــی وەدەســتهێنانی بەرێگایەکــی تــر 

هاتــوە جیاوازبــوون. لــەو خشــتەیەدا  ئەدەیــت؟ وەاڵمەکانیــان وەك 

خشتەی ژمارە)41(

%ژمارەیان وەاڵمەکان
15349.8بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە

8628.0نەخێر
6420.8هەندێ جار

30398.7کۆی 
41.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

307100.0کۆی گشتی

هەروەهــا دەبینیــن کــە )153( کــەس وتیــان رێگایەکــی نائاســایی دەگرینــە بــەر بــۆ پێکانــی ویســت و 
ئاواتەکانمــان، رێژه یەکــی کەمیــش ئەوەیــان ره تکــردەوە لەگــەڵ ئــەوەی لەگــەڵ ســتەم و چەوســانەوەدا دەژیــن. 
ــە پێنــاو کۆمەڵگاکەیــان، ئەمــەش  بەهەرحــاڵ دیــارە ئەوانــە ئامــادەن بەهەرچۆنێــك بــێ شــتێك بەردەســتکەن ل
خــۆی لــەو پرســیاره  دەبینێتــەوە: کــە ئایــا ئەگــەر ویســتەکانت وەدەســتهێنا و داهێنانێــك یــا شــتێكت دروســتکرد 
دەیخەیتــە خزمــەت کۆمەڵگاکــەت؟ وەاڵمەکانیــان لەیەکتــر جیــاوازن، رێژه یەکــی زۆر ئــەو بابەتــە دەخەنــە 
خزمــەت کۆمەڵــگا واتــە بەرێــژه ی )72.6٪( بەرامبــەر بەوانــەی کــە دەڵێــن نەخێــر و رێژه کەیــان)12.7٪( دەبــێ.

خشتەی ژمارە)42(

%ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە
22071.7بەڵێ
3912.7نەخێر

4414.3هەندێ جار
30398.7کۆی 

41.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

لە کۆتایی ئەو میحوەرەدا بۆمان ئاشکرا دەبێ:

1-زۆربــەی کەســانی نێــو کۆمەڵــگا لــە کۆمەڵــگای کریســتیانەکان خۆشــحاڵن بەشــداری چارەســەری 
کێشــەکانی کۆمەڵــگا بــکات و ئــەوەی رووبــەڕووی کەســەکان دەبێتــەوە جــا چ ئەوانــەی چارەســەردەبن 

یاخــود وەك بەربەســت لــەرووی کۆمەڵــگادا بەشــێوەیەکی گشــتی دەمێنێتــەوە.  
ــان بــەدوای وەدەســتهێنانن،  ــگای ئاوارەکانــی کریســتیان ئاواتەکانیــان نەپێــکاوە و زۆربەی 2- تاكه كانــی نێــو کۆمەڵ
بۆیــە کێشــەیان ناوەتــەوە و ئــەوان بــەدوای دەروازەیەکــی تــردا دەگەڕێــن کــە زۆربەیــان پێیــان وایــە واڵت جــێ بهێڵــن 
و کــۆچ بکــەن تــا ئەوکاتــەی ئاواتــی خــاو و خێزانیــان بگرنــە دەســت، لێــرەدا دەبــێ توێژینەوەیەکــی جــدی بکــرێ و 

ئــەو ئــاوات و ویســتانەی ئــەوان لەبەرچاوبگیــرێ بــۆ ئــەوەی ناچــاری کۆچــڕەو بــەرەو واڵتانــی تــر نەبنــەوە.
3- تاکەکانــی کۆمەڵــگای کریســتیانەکان هه وڵــی وەدەســتهێنانی ویســتەکانیان بەشــێوەیەکی دەســتەبەرنەکراو 

ئــەدەن پێیانوایــە باشــترین چارەســەر ئەوەیــە روو لەواڵتانــی ئەوروپــی بکــەن و تێیــدا کۆچبەربــن.



49كریستیانەكان.. رووبەڕووبوونەوەی دوای داعش

ــە  ــۆ ئەوان ــەوی ب ــاددی و مەعن ــەواوی م ــی ت ــە توانای ــی حکومی ــەکان و الیەن ــگا زۆرین  4 - لەســەر کۆمەڵ
ــاوات و خودڕەســی. ــی مەبەســت و ئ ــۆ پێکان ــدات ب ــان ب بڕەخســێنێ و یارمەتی

 5 – لەســەر رێکخــراوه  مرۆییــەکان پێویســتە، تواناســازیان بــۆ بڕەخســێنی و یارمەتــی کریســتیانەکان بــدات کــە 
هەریەکەیــان ئــەو پیشــەیە بدۆزێتــەوە کــە لــە دەوریــدا خــۆی ونکــردووە و پێشــەکی گونجاوبــێ و تواناســازیەکانی 

خــۆی تێــدا بەرەوپێــش ببــات و لەگــەڵ ئــەو واقیعــە نوێیــەدا گونجاوبــێ و بــۆ ئاینــدەش ســوودمەندبێ. 

تەوەری شەشەم: كۆچكردن بۆ دەرەوەی واڵت

کۆمەڵگاکەیانــدا  ئێســتای  واقیعــی  لــە  ویســتیان  و  ئــاوات  ناتوانــن  کریســتیانەکان  بینیمــان  کــە 
دەســتەبەربکەن، ویســتمان ئــەوە بزانیــن تاچەنــد ئــارەزووی وەدیهێنانــی ئاواتەکانیانــن لەمیانــەی کۆچیــان 

بــۆ دەرەوەی واڵت، ئــەو بیرۆکەیــەش لەپــاش چەنــد پاڵنــەرو هۆکارێــك دێــت. لەوانــە:
ــان  ــاون، لەئاســتی پێویســتدا نەبــووە بتوانــێ خوشــگوزەرانی و دڵنەوایی ــدا ژی ــردووەی تێی ــەو راب 1-ئ

ــۆ دەســتەبەرکات. ــی ب بەشــێوەیەکی تایبەت
2-لەنــاکاو فاکتــەری جۆراوجــۆر دەرکەوتــن بــۆ کۆچپێکردنیــان پــاش ئــەوەی بــۆ چەندیــن ســاڵ لەنێــو 
کۆمەڵگــەو ژینگەیەکــدا ژیــاون کــە خۆیــان ئــەو کۆمەڵگــەو ژینگه كه یــان بینیــوە. دواجــار گواســترانەوە و 

ئاوارەبــوون بــۆ شــوێنێكی جیــاواز لــەرووی جوگرافــی و ئایینــی و نەتەوەییــدا.
3-کریســتیانەکان هەســت بەونبــوون لەنێــو ئــەو کۆمەڵگایــە دەکــەن کــە تێیــدا ژیــاون، ئــەوان هەســت 
ــەدرێ، دەپرســێ  ــە دەرگای ماڵەکــەی ئ ــك کــە ل ــۆ وێنە)ئافرەتێ بەئاســوودەیی و دڵنەوایەکــی پڕناکــەن، ب

کێیــە لــەدەرگا ئــەدا، ئەمــەش واتــای تــرس لەواقیعــی ئێســتادا دەگەیێنــێ(.
4-چارەســەری گونجــاوی کۆچکــردن بــۆ دەرەوەی واڵت، کــە هەســتی زۆربــەی ئەوانــەن ناوچــەکان و 

نیشــینگەی خۆیــان جێهێشــتوەو ئاوارەبــوون. 
ئــەو فاکتەرانــەو ئەوانــی دیکــە پاڵــی پێوەنایــن پرســیار لــە کریســتیانە ئــاوارەکان بکەیــن کــە ئایــا بەنیازن 
کــۆچ بکــەن و بڕۆنــە دەرەوەی عێــراق؟ ئــەم پرســیارەمان لێکــردن: ئایــا بیرتــان لــە کۆچکــردن بۆ دەرەوەی 

واڵت کردووتــەوە و نەگەڕێنــەوە بــۆ ناوچەکانتــان؟ لەو خشــتەیەدا ئەمــە روونکراوەتەوە.
خشتەی ژمارە )43(

%ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە
22974.6بەڵێ
6521.2نەخێر

103.3هەندێ جار
30499.0کۆی

31.0بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

لێــرەدا زۆرینــە وەاڵمیــان بــە )بەڵــێ(دا و رێــژه ی وەاڵمەکەیــان) 74.6٪( بــوو ئەمــەش رێژه یەکــی گەورەیــە، 
ــەو  ــان بەســتەوە، بــەاڵم ئێمــە دەبینیــن ئ ــان و ئاســووده ییە بەرقەرارەمــان بەشــوێنی ئاوارەیی ــەو ژی ئەگــەر ئ
ــە، ئەمەشــیان  رێژه یــە گەورەیــە بــە بــەراورد بەوانــی بیــر لەکۆچکــردن ناکەنــەوە کــە رێژه کەیــان)21.2٪( دای

روونکــردەوە کــە هۆکارەکــەی بــۆ ئــەو فاکتەرانــەی خــوارەوە ده گه ڕێتــه وه  و بەرێژه یەکــی جیــاواز:
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1 - لەپێنــاو گەرەنتــی پــەروەردەو ژیانێكــی باشــتر بــۆ خــۆم و خێزانەکــەم، )75( ئــەو وەاڵمەیــان هەبــوو، 
واتــە بەرێــژه ی)24.4٪( یــە.

ــە بەرێــژەی  ــە. ئەمــەش وەاڵمــی )74( کــەس بــوو، وات ــەدا نی ــەو کۆمەڵگای ــدەم کــە ل 2 - بــۆ گەره نتــی ئاین
ــە. )24.1٪( ی

3- بۆ ئاسوودەیی و دڵنەواییەکی مسۆگەر، )68( کەس وەاڵمیان داوەتەوە واتە بەڕێژەی )22.1٪( بوو. 
4-  بۆئــەوەی لــە دەســت واقیعــی ئێســتاو تایفەگــەری دەربازبــم و هەڵبێــم، بــۆ ئەمــەش )28( کــەس 

وەاڵمیــان دایــەوە، واتــا بەرێــژەی )9.1٪( بــوو، لــەو خشــتەیەدا وەاڵمــەکان دەســت دەکــەون: 
خشتەی ژمارە )44(

 %ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

7424.1بۆ مسۆگەرکردن و گەرەنتیکردنی ئایندەم کە لەو کۆمەڵگایەدا نیە
6822.1بۆ مسۆگەرکردنی ئاسوودەییم

289.1بۆ هەاڵتن و دەربازبوون لەدەست واقیعی ئێستاو تایفەگەری
7524.4بۆ گەرەنتی و مسۆگەرکردنی پەروەردە و ژیانێكی باشتر

24579.8کۆی
6220.2بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

307100.0کۆی گشتی

بۆمــان دەردەکــەوێ کــە زۆربەیــان بیــر لەژیانێكــی باشــتر بــۆ خۆیــان و خێزانەکانیــان دەکەنــەوە، دواجــار 
ــدا  ــان لەعێراق ــەوەی کــە ئایندەی ــان ل ــەوەی دڵنی ــەر ئ ــەوە لەب ــان دەکەن جەخــت لەســەر مســۆگەرکردنی ئایندەی
نەمــاوە، بەرێژەیەکــی کەمتــر لێــرەو لــەوێ بیــر لەئاســوودەی دەکەنــەوە کــە لەعێراقــدا نەیانهێشــتوە، لەالیەکــی 
دیکــەوە کــە ویســتمان پرســیاری وابەســتە بــە هۆکارەکانــی کۆچکــردن ئاراســتە بکەیــن بینیمــان کــە هەندێکیــان 

هــۆکاری بیرکردنــەوە بــۆ کۆچکــردن بــۆ ئــەو فاکتەرانــە دەگێرنــەوە کــە لــەو هێلکاریــەی خــوارەوە دیــارن: 

خشتەی ژمارە)45(

%ژمارەیان فاکتەرەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

14145.9ژیانێكی ئاسوودە
6320.5گرفتی ئابووری
3210.4دیاردەی بێکاری

4815.6باری سیاسی ناجێگیر
62.0پشت تێکردن

29094.5کۆی
175.5بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

307100.0کۆی گشتی
ئەو فاکتەرانەش یەك لەدوای یەك بەم شێوەیەن:

1-ژیانێكی ئاسوودە.
2-گرفتی ئابووری.

3-باری سیاسی ناجێگیر.
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4-دیاردەی بێکاری.
ئــەو واڵتانەیــان دەستنیشــانکردوە کــە بــۆی کــۆچ دەکــەن بەهــۆی جیاجیــا، بــەاڵم زۆربەیــان دەیانــەوێ 
ــا  ــی ئەوروپ ــۆ واڵتان ــەوێ ب ــەوان کــە دەیان ــەدوای ئ ــە)40.7٪( ل ــژه ی ئەمان ــۆ ئوســترالیا کــۆچ بکــەن، رێ ب
و واڵتانــی دیکــە کــۆچ بکــەن رێژه کانیــان جیــاوازە وەك ئــەو دوو هــۆکارەی لــەم خشــتەیەدا دیــارە. 
پرســیارمان بــەو شــێوەیە بــوو، ئەگــەر بیــرت لەکۆچکــردن کــردەوە کام یــەك لــەو واڵتانــە هەڵدەبژێــری؟

خشتەی ژمارە)46(

%ژمارەیان واڵتان

وەاڵمیان داوەتەوە

4916.0ئوسترالیا
12540.7ئوردن
.13عێراق
.27ئەڵمانیا
4615.0ئەرمینیا
.13ئەمریکا
134.2ئەمریکا
.27ئەوروپا
31.0ئەوروپا

.27هەر واڵتێك
.13هەر شارێك
.13بەریتانیا
31.0سوید
.13سوید

.13فەڕەنسا
3812.4کەنەدا
113.6هۆڵەندا

.13بیرم نەکردۆتەوە
51.6هۆڵەندا

307100.0کۆی گشتی
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هۆکاری هەڵبژاردنی ئەو واڵتانەیان ئاشکراکرد وەك لەو خشتەیەی خوارەوە دیارن

خشتەی ژمارە)47(

%ژمارەیان هۆکارەکان

ەوە
وەت

 دا
یان

ەاڵم
و

5317.3بۆ ئەوەی ئایندەم مسۆگەرکەم

144.6بۆ مسۆگەرکردنی مافی مرۆڤ

.27بیر لەکۆچکردن ناکەمەوە

9430.6خزمەکانم لەو واڵتەن

6220.2واڵتی هێورو ئاسوودەن

299.4مافی مرۆڤی تێدایە و ئارامە

62.0واڵتێکی ئارامەو باری کۆمەاڵیەتی تێدا مسۆگەرە

72.3هەموو شتێکی تێدایە

134.2باشتر بۆمن و خێزانم و کریستیانەکان

227.2بۆ مسۆگەرکردنی ئاسوودەییم و باشتریش کە مافی مرۆڤی تێدا پارێزراوە

51.6هەلی کاری تێدا رەخساوە

307100.0کۆی گشتی

وەك لەپێشــدا باســم کــرد، كۆمه ڵگاکانــی کریســتیان کۆمەڵــی ئاشــتیخوازن و نیشــتمانی دایکیــان 
ــاون بــۆ ئاوارەیــی و بیرکردنــەوە  ــی پێوەن ــە پاڵ ــەو فاکتــەرو هۆکارانــەی ئەودوایی خــۆش دەوێ، بــەاڵم ئ
بــۆ کۆچکــردن بــۆ دەرەوەی واڵت، لەپرســیاری خۆمانــدا بەڕوومانــدادان ســەبارەت بــە ویســتیان بــۆ 
کۆچکــردن بــۆ دەرەوەی واڵت لەکاتێکــدا پێداویســتیەکانیان بــۆ دەســتبەرکران یاخــود نــا؟ یــا بەشــێوەیەکی 
تــر کەئایــا ئەگــەر هەمــوو ئەمانــەی دەتــەوێ بــۆت لەواڵته كــه دا دابیــن بکرێــن، جەخــت لەســەر کۆچبــەری 

دەکەیــت؟ 

خشتەی ژمارە)48(

%ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە
9731.6بەڵێ
20165.5نەخێر

41.3هەندێ جار
30298.4کۆی

51.6بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

دەبینیــن کــەوا)201( کــەس بەرێــژه ی )65.5٪( وەاڵمــی بە)نەخێــر( داوەتــەوە، ئــەوان نایانەوێــت بــۆ 
دەرەوەی واڵت کــۆچ بکــەن لەکاتێکــدا ئەگــەر پێداویســتیەکانی ژیانیــان بەفراوانــی دابینکراوبــێ، رووکــەش 
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بــن وەك ئەوانــی تــر ئەمــەش رێژه یەکــی گەورەیــە. )97( کەســیش جەخــت لەســەر کۆچبــەری دەکەنــەوە 
بــۆ  ئەوەمــان  لێــرەدا  بکرێــن،  فەراهــەم  پێیەتــی  پێویســتی  مــرۆڤ  پێداویســتیەکانی  هەمــوو  ئەگــەر 

رووندەبێتــەوە:

1- زۆربــەی کریســتیانەکان بێــر لەکۆچکــردن بــۆ دەرەوەی واڵت دەکەنــەوە و ده یانــه وێ بگەنــەوە خــزم 
و کەســەکانیان، بــەاڵم کەمینەیــەك نایــەوێ واڵتیــان جێبهێڵــن.  

2-کەمینەیــەك دەیــەوێ لــە عێــراق بمێنێتــەوە پێیــان وایــە ئــەو خــاک خاکــی ئەوانــە و لەهەمــوو کــەس 
خاوەندارتــرن. 

3- ئەگــەر تێکــڕای پێداویســتیەکانی ژیانێکــی مرۆڤێکــی خۆشــگوزەر دابیــن بکــرێ، کریســتیانەکان بیــر 
لەکۆچکــردن بــۆ دەرەوەی واڵت ناکەنــەوە، زۆربەیــان جەختیــان لەســەر ئەمــە کردۆتــەوە. 

4-ئــەو دەوڵەتــە ئەوروپیانــەی بــۆ کۆچكــردن چاویــان تێبڕیــوە هۆکارەکــەی بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە 
خــزم و ناســیاویان لەوێــدا دەژیــن و باوه ڕیــان وایــە کــە مافیــان پارێــزراوە.

تەوەری حەفتەم: تێڕوانینی كریستیانەكان بۆ حكومەت و پەرلەمان

کاتــێ کــە مــرۆڤ دەگاتــە قۆناغــی بــێ ئومێــدی ویســتەکانی نایەنــە بەردەســت، ژیانێکــی چەقبەســتوو 
دەژی کەســێکیش بــەدی نــاکات خــۆی پێــوە ببەســتێتەوە ئــەو لە قۆناغی چرترین خەیاڵــی ژیانیەتی. هەندێ 
پرســیارمان ئاراســتەکردن بــۆ ئــەوەی بزانیــن راوبۆچوونیــان ســەبارەت بــە دەســەاڵت بەهەردووباڵەکــەی 
یاســادانان و جێبەجێکردنــدا چیــە، پرســیارەکە تایبەتکــرا بــە الیەنــی جێبەجێــکار، بەتایبــەت حکومــەت، کــە 
ئایــا پێتــان وایــە گەرەنتــی و دڵنیایــی کۆمەاڵیەتــی دەکەوێتــە نێــو نەخشــەی سیاســی بــۆ پانــی ئاینــدەی 
دەســەاڵتی جێبەجێــکار؟ لەگــەڵ ئــەوەی کۆمەڵــگای کریســتیانە ئــاوارەکان تێیــدا دەژیــن، دەبینیــن کــە 
ئومێدیــان بەحکومــەت هەیــە شــتێك لەبەرژەوەنــدی ئەوانــدا بــکات، بۆیــە وەاڵمــەکان بــە بەڵــێ )156( 
ــەوەی حکومــەت کریســتیانەکان  ــۆ ئ ــەو تێگەیشــتنە هاندەرێکــە ب ــژەی )50.8٪( ئ ــە بەرێ ــوون وات کــەس ب
ــە  ــەو هێلکاری ــان. وەاڵمــی جیاجیــای تریــش درانــەوە وەك ئــەوەی ل دڵخــۆش بــکات بەتایبــەت ئاوارەکانی

دەرکەوتــوون.

خشتەی ژمارە)49(

%ژمارەیان وه اڵمه كان

وەاڵمیانداوەتەوە
15650.8بەڵێ
12039.1نەخێر

299.4هەندێ جار
30599.3کۆی

.27بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

لێرەدا دەگەینە ئەوەی کە:

1-لەســەر حکومــەت پێویســتە بۆچوونیــان پاشــگوێ نەخــات. پێویســتە لەســەرالیەنەکان دەنگــی ئــەو 
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ئاوارانــە بەالیەنــی حکومــی بگەیەنــێ.

2-لەســەر کۆمەڵــگا زۆرینــەکان پێویســتە بەچاوێکــی مرۆڤایەتــی ســەیریان بــکات. ئــەوان نائومێــد نیــن 
لەحکومەتەکەیــان.

3-لەســەر رێكخــراوە مرۆییــەکان پێویســتە هەرچی لەدەســتیانە کاربکەن بۆ هینانــەدی دیدوبۆچوونیان 
و دەنگــی ئــەوان بگەیێننــە الیەنــی حکومی.

لەالیەکــی تریشــەوە کــە ویســتمان راوبۆچوونیــان بزانیــن ســەبارەت بــە رۆڵــی حکومــەت لــە نەهێشــتنی 
کێشــەکانی ئایینــی و مەزهەبــی و لەڕێــی جێبەجێکردنــی ئــه دای کار لەئاینــدەدا. دەرکــەوت کــە هەرچەنــدە 
ئــەوان بەئومێــدن، بــەاڵم رێژه یەکــی بــەرز ئــەو دڵنەوایــی و ئومێــدە نابینــن، بۆیــە وەاڵمەکانیــان بــە نەخێــر 

بــوو، ئــەو خشــتەیه ی خــوارەوە ئەمــە رووندەکاتــەوە: 

پرســیارەکەش بــەم شــێوەیە بــوو، ئایــا پێــت وایــە الیەنــی جێبەجێــکار کار بــۆ نەهێشــتنی کێشــەکانی 
ــدا دەکات؟ ــی ئایندەی ــی پان ــی قۆناغەکان ــگای پیادەکردن ــی لەڕی ــی و مەزهەب ئایین

خشتەی ژمارە )50(

%ژمارەیانوەاڵمەکان

وەاڵمیان داوەتەوە

9330.3بەڵێ
15450.2نەخێر

5818.9هەندێ جار
30599.3کۆی

.27بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی

لە کاتێك رێژه ی )30.3٪( وەاڵمیان بە بەڵێ بووە، 

لــەو  بــۆ روونكردنــه وه  وەك  ئاوارەکانمــان  یاســادانان و بۆچوونــی  ئەگــەر بچینــە ســەر الیەنــی 
هێڵکاریــەدا دیــارە وەاڵمــەکان دەســت دەکــەون. پرســیاری ئــەو بابەتــەش بــەم شــێوەیەبوو، ئایــا پێتوایــە 
دەزگاکانــی یاســادانان)پەرلەمان( کاردەکات بــۆ داڕشــتنی یاســا لەبەرژەوەنــدی گەڕاندنــەوەی ئــاوارەکان 

و مســۆگەرکردنی گەرەنتیەکانــی کۆمەاڵیەتــی؟

خشتەی ژمارە )51(

%ژمارەیانوه اڵمه كان

وەاڵمیان داوەتەوە
7323.8بەڵێ
16152.4نەخێر

7022.8هەندێ جار
30499.0کۆی

31.0بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
307100.0کۆی گشتی
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بەرێــژه ی)23.8٪( پێیــان وایــە پەرلەمــان کار بــۆ دانانــی یاســاکان دەکات بــەاڵم زۆرینــە لەگــەڵ ئــەوەدا 
نییــە و پێچەوانــە بیردەکاتــەوە، )161( کــەس بەرێــژەی)52.4٪( وەاڵمیــان بە)نەخێــر( بــۆ روونكردنــه وه ی 
ئــەو هۆکارانــەی لەپشــتیانن، پرســیارەکان بــە هــۆکارەکان پێچراونەتــەوە. لێــرەدا لەنێــوان کریســتیانە 
ئاوارەکانــدا کۆمەڵێــك هــۆکار هــەن کــە پێیــان وایــە هــۆکارن بۆئــەوەی پەرلەمــان گرنگیــان پــێ نــەدا لەبــەر 

هەنــدێ بۆچوونــی جیاجیــا:

کەمینــەکان لەعێــراق هیــچ مافێکیــان نیــە، پەرلەمانیــش دوابیرهاتنــەوەی گەلــی عێــراق، پەرلەمــان هیچــی 
لەدەســت نایــەو ناتوانــێ هیــچ شــتێك بــکا ئەویــش بەهــۆی دەســەاڵتدارانی حیزبــە سیاســیەکان. تایفەگــەری 
ــش کریســتیانەکان،  ــن بەتایبەتی ــە نی ــەو واڵت ــەل و ئ ــوە دڵســۆزی گ ــدا گرت ــە دەســتی بەســەر په رلەمان ک
ئەوانــە ســەربەهەندێ دەوڵەتانــی ناوچەکــەوەن، گەندەڵــی ئیداریــش لەنــاو پەرلەمانــدا هه یــە ناتوانــن 
ــارەکان  ــرێ پەرلەمانت ــی نەمــا، دەوت ــدا بزرکــرد و دڵنیایــی کۆمەاڵیەت ــان تێ ــژن، مافــی گەلی یاســاکان داڕێ
تەنهــا قســە دەکــەن و گرنگــی بەیاســاکان نــادەن بۆبەرژەوەنــدی گشــتی ئــەوەش دەوتــرێ کــە هەندێکیــان 
نازانــن چــۆن خزمەتــی واڵتەکەیــان بکــەن. بیــر لەهیــچ شــتێك ناکەنــەوە تەنهــا بەرژەوەنــدی خۆیــان نەبــێ، 
هەندێکیــش ئەوەیــان وروژانــد کــە ئــەوان نایانــەوێ کریســتیانەکان بگەڕێنــەوە شــوێنی خۆیــان، هیــچ 
کارێــك ناکــەن تەنهــا دزیــن و کۆکردنــەوەی پــاره  نه بێــت، بەشــێوەیەکی جــدی کارناکــەن بــۆ دەرکردنــی 
یاســاو بریــارەکان تاوه كــو ئێســتا هیــچ پرۆژەیەکیــان نەبینــراوە. هەندێــك پێیــان وایــە ســۆزی کارکردنیــان 
نییــە زۆربەیــان درۆزنــن، هیــچ خزمەتگوزاریــەك لەئــارادا نییــە و یارمەتــی خەڵــك نــادەن و ڕێــز لەمافــی 
ــا  ــرێ تەنه ــان سیاســەت دەک ــو پەرلەم ــن لەنێ ــەن دەڵێ ــی تره ــدێ ڕاوبۆچوون ــرن، هەن کریســتیانەکان ناگ
گرنگــی بەخۆیــان ئــەدەن وبەرژەوەندیەکانیــان دەپارێــزن، لەبــەر ئــەو هۆیانــە دەبینیــن کــە کریســتیانەکان 

خێروخۆشــی لەپەرلەمــان بەدیناکــەن و بــۆ ئاینــدەش ســەیری هیــج کردەوەیەکیــان ناکــەن.
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دەرەنجام

پاش کۆتاییهێنان بەو تویژینەوەیە، گەیشتینە ئەو دەرەنجامانەی خوارەوە: 

کۆمەڵــگای کرســتیانەکان کۆمەڵگایەکــی بەهێــزە، ئەوپــەری ســیمای بەهێــزی و توانایــان پێــوە دیــارە - ١
لەبەرئــەوەی بەپێــی پێوەرەکانــی زانســتی نەیانتوانیــوە قۆناغــی یەکــەم لەخۆدروســتکردن و دابینکردنــی 
پیداویســتیە بنەڕەتیــەکان دەربازبکــەن، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوشــدا بــۆ قۆناغــی تــر بەرێژەیەکــی جیــاواز خۆیــان 

گواســتۆتەوە. 

٢  گەنــج و الوەکانیــان لەنــاو کۆمەڵــگا کریســتیانەکاندا نەمــاون بــەرەو واڵتانی دیکە عێراقیان جێهێشــتوە، 	-
ــەوە  ــژەی ماوەت ــەو توێ ــاوە، ئ ــدا نەم ــازەو الو لەعێراق ــە وەك خــۆی کۆمەڵگایەکــی ت ــەو کۆمەڵگای ــە ئ بۆی
زۆربەیــان لەتوانایانــدا نییــە ســەفەر بکــەن یــان کــۆچ بکــەن هەرچەنــدە هیــچ شــتێك لەئارادانیــە هانــدەری 

مانەوەیــان بــێ، بۆیــە دەکــرێ بڵێــن كۆمه ڵــگا کریســتیانەکان کەوتوونەتــە ژێــر فشــاری له به یــن چــوون.

زۆربــەی کریســتیانەکان لــەو بــاوەڕەدان کــە ئەگــەر ئــەو کەره ســتەو کەلوپەالنــەی بژێــوی بــەردەوام - ٣
بۆیــان دابینبکرێــن گەرەنتــی ژیانێکــی ئاســوودەو دڵنیایــی مســۆگەرناکەن، ژیانــی پــڕ لەئاســوودەیان 
بەســتۆتەوە بەهەنــدێ بابەتــی کــە زۆر دوورن لەپێداویســتیەکانی بژێــوی، گرنگیــدان بەالیەنــی ئاســوودەیی 

و ئەمــان پێویســتە بــۆ کریســتیانەکانی عێــراق بێتــە ئــاراوە. 

رێکخــراوە مرۆییــەکان و خێرخوازیــەکان نەیانتوانیــوە پێویســتیەکانی بژێوی بۆ ئاوارەکانی کریســتیان - ٤
وەك بنەمایەکــی ژیــان دابیــن بکــەن، هەرچەنــدە رێــژه ی کریســتیانە ئــاوارەکان کەمتــرن لەئاوارەکانی تر.

ــان، - ٥ ــی بەبژێوی ــی خێرخــوازی و مرۆی ــی رێكخراوه كان ــەو کەرەســتانە و تەنهــا گرنگیدان ــی ئ دابینکردن
کاردانەوەیەکــی نەرێنــی بــەدوای خۆیــدا دەهێنــێ و لەکەســایەتی ئــەو مرۆڤانــە کەمدەکاتــەوە وایانلێــدەکات 
تەنهــا پەیوەســتی خــواردن و خواردنەوەبــن و تووشــی تەمبەڵــی بــن، گرنگــی نەدانیــان بــە پێشــوەچوونی 
ــە خــواردن و  ــاوه ڕەدان ک ــەو ب ــە ل ــێ دێ کەپشــت بەکەســانی ترببەســتنەوە، چونک ــان ل کەســایەتیان وای
خواردنەوەیــان بــۆ دابیندەکــرێ. ئــەو الیەنــەش لەبیــر دەکــرێ کــە مــرۆڤ داخــوازی جۆراوجــۆری هەیــە 
و بــەزۆر شــت پێویســتی هەیــە، بۆیــە لەســەر ئەوانــە پێویســتە کــە دەیانــەوێ هــاوکاری ئــاوارەکان بکــەن 

پێویســتە وەك مــرۆڤ ســەیر بکرێــن. 

لەســەر رێکخــراوە خێرخــوازی و مرۆییــەکان پێویســتە بەیــه ک چــاو ســەیری هەمــوو ئــاوارەکان بکــه ن - ٦
ــز لەهەمــوو  ــر، لەالیەکــی تریشــەوە پێویســتە رێ ــە نەتــەوەو ئایینەکانــی ت ئەگــەر کریســتیان بــن یاخــود ل
ئــەو داب و نەریتانــە بگــرن کــە بەهاوپیرۆزیــان بۆئــەوان هەیــەو پێیــەوە پابەنــدن، هەوڵــی ئــەوەش نەدرێــت 

هەندێــك لــەو تایبەتمەندیانەیــان لەبەیــن بچــن.

ئــاوارەکان هەســت بەئارامــی لەنــاو خێوەتــگاو شــوێنە نوێیه کەیــان ناکــەن ئــەوەش هاندەرێــك بــوو بــۆ - ٧
توێژینەوەمــان بــۆ ئــەوەی لــەالی رای گشــتی روونببێتــەوە، ئایــا ئــەو هاندەرانــە چیــن وایــان لێبکات هەســت 
بــەو بۆچوونــە بکــەن، ئەوانــەی ئەڵێــن هەســت بەئاســوودەیی و دڵنیایــی دەکەیــن، ئەوانــە لەشــوێنێکی 
ــراوە،  ــان هه ڕه شــه یان لێک ــان و مەترســیان لەســەربووە لەهەمــوو چرکەســاتێکی ژیانی ــاردا دەژی مەینەتب
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الیەنــی دیاریکــراو هه ڕه شــه ی لێکــردوون و ئــەوەی ئێســتا لێــرە دەیبینــن کۆمەڵگایەکــی نوێیــە ژیانــی 
پێشــوویان لەبیــر دەباتــەوە وهەســت بەجۆرێــك لــە ئاســوودەیی دەکــەن لەگەڵ ئەوەشــدا بەئاســوودەییەکی 

کاتیــی ناویدەبــەن، بەتێپەربوونــی کات لێــی بێزاردەبــن.

٢  ئــەو کریســتیانانەی پابەنــدی خــاك و واڵتــن شــتێك لەئــارادا نییــە هاندەریــان بــێ بــۆ گەڕانەوەیــان 	-
ئەمــەش وایکــردوە چەقبەســتووی نێــوان ئومێــدی گەڕانــەوەو نەبوونــی ئــەو پێداویســتیانەی کــە پێویســتن 
بــۆ گەڕانــەوە هەرچەنــدە مەینــەت و ئازارێکــی زۆریشــیان دیــوە، شــوێنە نوێیەکــەش هاوکارنیــە بــۆ 
ــان.   ــدی خۆی ــەوە زێ ــەرۆژان بگەڕێن ــك ل ــەوەی رۆژێ ــوای ئ ــە کات بەســەردەبەن بەهی ــان بۆی گەڕانەوەی

٢  زۆربــەی کریســتیانەکان هەســت بەوەدەکــەن لەنــاو کۆمەڵــگای عێراقی پاشــگوێخراون، ئەوان دەتوانن 	-
بگەرێنــەوە ســەر زێــدی خۆیــان، بــەاڵم کــەش و ژینگه کــە لەبارنیــەو هــاوکارو هاندەرنابــێ، سیاســەتێکی 
دیاریکراویــش لەئــارا دایــە داوای کۆچکــردن و جێهێشــتنی زێــدی خۆیــان لــێ دەکات هەرچەنــدە رێژه یەکــی 
کــەم بــاوەڕی بــەوەدەکات و الیەنــی تــر ره ت دەکاتــەوە، بــەاڵم راســتیەکی ئاشــکرا دەبینــن بەتایبــەت کــە 

هەســت بەمەترســی لەبەینچوونــی نەتەوەکەیــان دەکــەن. 

ئــەو مەترســیە لەســەر کریســتیانەکان هەیــە و جیــاوازن ســەرچاوەیان دیارنیــە، پێیــان وایــە - ١٠
هەندێکیــان بــۆ ئــەو تایفــە کریســتیانە تونــدڕەوەکان ده گه ڕێتــه وه  کــە بــۆ بەرژەوەنــدی کریســتیانەکان 

کارناکــەن، لەگەڵیانــدا ئایینەکانــی تــری وەك جوولەکــە.

زۆربــەی کریســتیانەکان وای بۆدەچــن کــە دەســەاڵتێکی بەئەنقەســت هەیــە و پاڵیــان پێوەدەنــێ - ١١
بــۆ ئــەوەی کریســتیانەکان پشــتگوێ بخرێــن و لەگۆڕەپانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــدا دووریــان بخەنــەوە، 

ئــەو ســەرچاوەیەش بــزرو دیارنیــە، بــەاڵم لــەزۆر بابەتــەوە خــۆی حەشــارداوه .

٢ و ١	- خۆشەویســتی  لەســەر  کۆمەڵگاکانیــان  کــە  دەســەلمێنن  ئــەوە  کریســتیانەکان  زۆربــەی   
نــراوە. بنیــات  رێزگرتــن 

کریســتیانەکان پێیانوایە رێزگرتن لەبەها پیرۆزو تایبەتمەندیەکان لەپێشــینەی رۆشــنبیری لەناو - ١٣
ــرو  ــی یەکت ــە تایبەتمەندیەکان ــز ل ــژەی)81.1٪( کریســتیانەکان رێ ــە، )249( کــەس بەرێ ــگای ئەواندای کۆمەڵ
نەتەوەکانــی تردەگــرن، کۆمەڵــگا کریســتیانەکانی ئــاوارە پابەنــدی ئایینەکەیانــن ئەگــەر لەئاوارەییشــدابن، 
کــە رووبــه ڕووی  لەکێشــەکانی  بەکێشــەیەك  لەهاودینەکانیــان زۆرن  وەاڵمنەدانــەوەی کریســتیانەکان 

کۆمەڵــگای مێوانــدار دەبێتــەوە، دەزانــن.

ــدێ پرســی - ١٤ ــان لەســەر هەن ــی جیاوازی ــان راوبۆچوون ــی کریســتیانەکاندا خۆی ــوان تایفەکان لەنێ
ــدا  ــە، لەگەڵیان ــك و ئەرمەن ــی ئاشــو و ســریانی و کاثۆلی ــە، مەبەســتمان تایفەکان ــی هەی ــی و نەتەوەی ئایین

ــەن. ــادە دەک ــدڕەوی ئام ــەرەکان تون موژدەب

کریســتیانەکان ئــازادی ژیانیــان نیــە، فشــارێکی زۆر هەیــە لەدەرەنجامــی هــۆکارو فاکتــەری - ١٥
ئابــووری کــە بوەتــە بەربەســت لەبــەردەم ئــازادی بیرکردنــەوەو خۆپێگەیاندنیــان.

ئــەو ناوچانــەی بــۆی ئاوارەبــوون، دانیشــتوانەکەی رێــز لــە ئــاوارەکان دەگــرن کریســتیان بــن - ١٦
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یاخــود هــی تــر، ئــەو ئاوارانــەش لەپێشــدا لەشــوێنی گەرمــی شــەڕو پێکــدادان دەژیــان، ژیانێكــی ســەخت 
و مەینەتباریــان بەڕێدەکــرد، لەگــەڵ واقیعــی خۆیانــدا نەیاندەتوانــی بگونجێــن، هەســتیان بەســتەمێکی زۆر 
لەالیــەن ئەوانــی تــر دەکــرد بەتایبــەت ئــەو الیەنانەی ســەرچاوەیان دیارنەبوون بەاڵم لــەو ئاوارەبوونەیاندا 

واقیعێکــی تریــان بینــی پێچەوانــەی ئــەوە بــوو کــە تێیــدا دەژیــان.

ئــاوارەکان رووبــه ڕووی پێکــدادان نابنــەوە لەگــەڵ کۆمەڵــگای نوێــدا، نــە لــە رووی رۆشــنبیری - ١٧
نــە سیاســی و نەکۆمەاڵیەتــی نــە ئەوانــی تــر.

ئــەو کەســانەی باوەڕیــان بــە ســەربەخۆیی فیکــری هەیــە زیاتــر کەوتوونەتــە ژێــر فشــاری - 	١
لەگــەڵ خەڵکــدا  رۆژانــەی  هه ڵســوكه وتی  لەبیرکردنــەوەو  مــرۆڤ  پێویســتە  وایــە،  پێیــان  کۆچکــردن، 
ئازادبــێ، لەکاتێکــدا ســەیر دەکــەن ســەربەخۆیی فیکــری لــە عێراقــدا بوونــی نییــە بەتایبــەت لەنێــو ئایینــە 
ــدا، کریســتیانەکان ئــەوەی رووبــه ڕووی دەبنــەوە ســەیردەکەن لەناوچەکانــی خۆیانــدا خۆیــان  جیاجیاکان
کەوتوونەتــە ژێــر فشــاری تۆندوتیــژی و ناتوانــن ئــەو مافــە شــەرعیەی بــۆ مــرۆڤ دەســتەبەرکراوە 

پەیبکــەن، بۆیــە بــەدوای شــوێنکی ئارامتــرو ئاســوودەتردا دەگەڕێــن و ســەربەخۆبێت.

ــە ڕاوبۆچــوون و - 	١ ــن ل ــۆ نەڕەخســاوە خــودڕەس ب ــان ب ــگای کریســتیانەکان هــەل و کاتی کۆمەڵ
بیرکردنەوەیــان، ئــەوان ئومێدیــان بــەو كۆمه ڵگایانــە بەســتوە کــە زۆرینــەن بــۆ ئــەوی یارمەتیــان بــدەن و 

کۆمەڵگایەکــی ئــازاد لەبیرکردنــەوە و خۆپێگەیانــدن و بــواری کۆمەاڵیەتــی و فیکریــدا پێــك بێنــن.

٢  زۆربــەی کریســتیانەکانی ئــاوارە هەلێکیــان بــۆ نەڕەخســاوە ئــاوات و ئــارەزوو و ویســتەکانیان 	٠-
تێــدا دەســتەبەرکەن ئەمــەش فاکتەرێکــی ســلبی و نەرێنیــە.

کۆمەڵــگا کریســتیانەکان کۆمەڵگایەکــن بــە پێکەوەژیــان لەگــەڵ کۆمەڵگاکانــی تــری لەباوەشــیاندا - ١	
ســێبەری  لەژێــر  تــر  ره گه زەکانــی  لەگــەڵ  راهاتــوون  کریســتیانەکان  کۆمەڵگاکانــی  رازیــن.  دەژیــن، 

بژیــن. پێکه وەژیانــی ئاســوودەیی 

ــەدەن - 		 ــان بەشــێوەیەك ئ ــی وەدەســتهێنانی ئاواتەکانی ــگای کریســتیانەکان هه وڵ تاکەکانــی کۆمەڵ
کــە بۆیــان نەلــواوە، چارەســەری کێشــەکانیش لەکۆچکــردن بــۆ واڵتانــی ئەوروپیــدا دەبپنــن.

کریســتیانەکان هەســت بەونبوونــی خۆیــان دەکــەن لەنێــو ئەوکۆمەڵگایــەی تێیــدا دەژیــن، هەســت - ٣	
بەئارامــی تــەواو ناکــەن.

کریســتیانە ئــاوارەکان وای بۆدەچــن کــە چارەســەی گونجــاو ئەوەیــە کــۆچ بــۆ دەرەوەی واڵت - ٤	
بکــەن کــە زۆرینــەی ئەوانــەی زێــدی خۆیــان جێهێشــتوە، تــام لــەو شــوێنە ناکــەن کــە بــۆی ئاوارەبــوون.

هــۆکاری کۆچكردنیــان بــۆ دەرەوەی واڵت دەگەڕێتــه وە بــۆ ئــەو فاکتەرانــەی خــوارەوە بەرێــژه ی - ٥	
: جیا

بــۆ مســۆگەرکردنی پــەروەردەو ژیانێکــی باشــتر بۆخــۆم و خێزانــم کــە)72( کــەس وەاڵمیــان بەرێــژەی 	 
)24.4٪( داوەتەوە.
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 بــۆ ئــەوەی ئاینــدەم مســۆگەربکەم لەبەرئــەوەی لەنــاو ئــەو کۆمەڵگایــەدا نیــە، )74( کــەس بەرێــژەی 	 
ــان دایــەوە. )24.1٪( وه اڵمی

 بۆ ئاسوودەیەکی مسۆگەر، )68( کەس بەرێژه ی )22.1٪( وەاڵمیان داوەتەوە.	 

 بۆ ئەوەی لە واقیعی ئێستاو تایفەگەری رابکەم، )28(کەس بەرێژەی) 9.1٪( وەاڵمیان داوەتەوە.	 

ــەو - ٦	 ــۆ ئ ــه وە ب ــی دەرەو دەگێڕن ــۆ واڵتان ــەری ب ــۆ کۆچب ــەوە ب ــۆکاری بیرکردن کریســتیانەکان ه
فاکتەرانــەی یــەك لــەدوای یــەك دێــن، ئەویش)ژیانێکــی ئاســوودەو مســۆگەر- گرفتــی ئابــووری- بــاری 

ــکاری(. ــاردەی بێ سیاســی ناجێگیر-دی

زۆربــەی کریســتیانەکان بیــر لەکۆچکــردن بــۆ دەرەوەی واڵت دەکــەن بــۆ ئــەوەی بگەنــەوە - ٧	
ــەن،  ــان ناک ــەك حــەز بەجێهێشــتی واڵتەکەی ــەوە، کەمینەی ــدا پەیوەســت ببن خــزم و كه ســانیان و لەگەڵیان
ئەوانــەی دەیانــەوێ کۆچبکــەن بەهانەیــان زۆره ، بــەاڵم زۆربەیــان حەزدەکــەن بــەرەو ئوســترالیا بــڕۆن، 
رێژەکەیــان)40.7٪( بــوو بــەدوای ئەوانیــش ئەوانــەی ئــارەزووی کۆچیــان هەیــە بــۆ واڵتانــی ئەوروپــا 

رێژه کانیــان جیــاوازە. 

رێژه یەکــی کــەم لەکریســتیانەکان دەیانــەوێ لەعێراقــدا بمێننــەوە بــەوەی ئــەو خاکــە موڵکــی - 		
ــە. ــان هەی ــە مافی ــی دیک ــر لەوان ــەوان زیات ــەو ئ خۆیان

ئەگــەر هەمــوو پێداویســتیەکانی هەنووکــە بــۆ ژیانێكــی پــڕ لەمرۆڤایەتیــان بــۆ دابیــن بکــەن - 		
ئــەوا کریســتیانەکان بیــر لەکۆچکــردن بــۆ دەرەوەی واڵت ناکەنــەوە، ئەمــەش زۆرینەیــان جەختیــان 

لەســەرکردۆتەوە.

هەنــدێ واڵتــی ئەوروپــی هــەن کــە ئــەوان چەختــی لەســەردەکەنەوە بــۆ کۆچکــردن هۆکارەکــەش - ٣٠
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی ئــەوان خــزم و کەســیان لەوێــدا دەژیــن و باوه ڕیــان وایــە مافەکانیــان دەپارێــزرێ.

کریســتیانە ئــاوارەکان باوەڕیــان زیــاد بەحکومــەت هەیــە، لەســەر حکومەتیــش پێویســتە شــك و - ٣١
ئارەزوویــان نائومێــد نــەکا، لەســەر الیەنــەکان پێویســتە دەنگــی ئەوانــە بەحکومــەت بگه یێنــێ.

زۆربــەی کریســتیانە ئــاوارەکان ئومێدێکیــان بــە پەرلەمــان نەمــاوە، پێیــان وایــە نوێنــەرەکان - 	٣
تەنهــا گرنگــی بەخۆیــان ئــەدەن و باخەڵەکانیــان بەهــەر خوانێــك پــڕی دەکــەن.
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راسپارده کان

لەکۆتایی ئەو توێژینەوەدا ئەو راسپاردانە دەخەینەڕوو:

لەســەر رێكخــراوە مرۆیــی و خێرخــوازەکان پێویســتە گرنگــی بەکریســتیانەکان و ئــاوارەکان بــدەن - ١
بــۆ  ژینگه یه كــی خۆشــگوزەرانیان  و  فیکــری  لــەرووی  ئــەوان  پێشــوەبردنی  و  گەشــەپێدان  لــەرووی 

ــێ. دابینکــرێ شایســتەی مــرۆڤ ب

هــاوکاری - 	 دەرگای  دەکەنــەوە  کریســتیان  ئاوارەکانــی  لەچاودێــری  جەخــت  الیەنەکانــی  لەســەر 
خیوەتــگا بکەنــەوە بــۆ هەمــوو ئــەو کەســانەی دەیانــەوێ هاوکاریــان بکــەن بەچاوپۆشــی لــە الیەنــی 

هــاوکارو هەروەهــا نەیخزێننــە ناومێشــکی کریســتیانەکان کــە تەنهــا ئــەوان یارمەتیــان ئــەدەن.  

لەســەر الیەنــی دیاریکــراوە بــەدوای رێــگاو ئالیەتێکــی نوێــدا بگــەرێ دڵخۆشــیان بــکات لەبەرئــەوەی - ٣
بــەر لەهەمــوو شــتێك مرۆڤــی باشــن. بــەر لەهەمــوو شــتێك پێویســتیان بــە دڵنەوایــی دەروونــی هەیــە.

داوا لــە رێكخــراوە خێرخــواز و الیەنــی پەیوەندیــدار دەکەیــن تایبەتمەندیەکانــی ئــاوارەکان لەبــاوەش - ٤
بگــرن و چاودێریــان بکــەن، لەوانــە الیەنــی رۆشــنبیری و کۆمەاڵیەتــی و کاروکاســبیان، پێویســتە بەپێــی 
ــی  ــدرێ تێکەڵ ــەوەر و ئاســوودە، هــەوڵ ب ــۆ وەدەســتهێنانی ژیانێكــی بەخت ــەش بکــرێ ب ئاســتەکانیان داب
نــاو ئــەو کۆمەڵگایــە بکرێــن کــە مپوانداریــان دەکــەن بــۆ ئــەوەی کۆمەڵگایەکــی هــاوکارو یارمەتیدەریــان 
لەنێوانیانــدا بێتــە ئــاراوە. پێداویســتیەکانی ئــاوارەکان جۆراوجــۆرن بەپێــی پێکهاتــەی کەســایەتیان و 

جــۆری مرۆڤــەکان دەگۆڕێــن.

کاری رێكخــراوە خێرخــوازەکان ئەوەیــە گرنگــی بەکریســتیانەکان بــدا بــۆ ئــەوەی رابــردووی خۆیــان - ٥
لەبیربچــێ و تێکەڵــی کۆمەڵــگای میوانداربــن، ئــەو ئێــش و ئــازارو مەینەتانــەی لەرابــردوودا تێییــدا ژیــاون 

کــە هــەردەم لێیــان جیانابێتــەوە لەبیریــان ببەنــەوە.

گرنگیــدان بەالیەنــی خۆشــگوزەرانی و کاردانــەوەی دەبــێ بــۆ ئــەوەی مــرۆڤ رابــردوو لەبیــرکات و - ٦
بیــر لەئــازارو ئــەو مەینەتانــە نەکاتــەوه  کــە بەســەریدا تێپەڕیــون.

لەســەر الیەنــە تایبه تمەندیەکانــە کــە تــرس و دڵەڕاوکــێ لەدڵــی کریســتیانەکان وەدەرخــاو دووریــان - ٧
بکاتــەوە باوەڕیــان لەالدروســتکات ئــەو ســەرچاوانە لەبنەڕەتــدا لەنــاو کۆمەڵگاکانــی عێراقیدانیــە، لەســەر 
رێكخــراوە مرۆییــەکان پێویســتە وا لەرێكخــراوە کریســتیانەکان بکــەن باوەڕیــان بــە جیــاوازی نەبــێ 
لەنێــوان توێژەکانــی کۆمەڵــگا ئەویــش لەرێــگای ســازدان و پیادەکردنــی ســمینار وکــۆڕ و کۆبوونــەوە و 

ــدەر بڕەخســێنن. ــارو یارمەتی ــی لەب ژینگه یەک

لەســەر کۆمەڵگاکانــی مێوانــدار پێویســتە کاربــۆ یارمەتیدانــی کریســتیانەکان بکــەن بــۆ ئــەوەی - 	
مەینەتەکانــی تێــی ژیــاون تێپــەڕی بکــەن و لێــی دەربازبــن، ئــەوەش پێویســتی بەجۆرێــك لــە چوونەپــاڵ 
یەکتــری کۆمەاڵیەتیــە و لەهەمــوو رووێکــەوە پشــتیوانیان بــن و داخوازیەکانــی ئــاوارەکان فەراهەمکــەن و 
لەگەڵیانــدا تێکــەڵ بــن، تواناییــان پــێ ببەخشــن و دەســتی ئــاوارەکان بگــرن بەتایبــەت ئەوانــەی لەبارێکــی 
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ــێ بکــرێ.  ــەرووی دەروونــی و جەســتەییدا پشــتیوانیان ل ــدا دەژیــن و ل نائومێدی

ــان لەســەر بنەمــای خۆشەویســتی و رێزگرتــن - 	 زۆربــەی کریســتیانەکان وایدەبینــن کــە کۆمەڵگاکەی
بنیــات نــراوە، وەك ئــەوەی بەشــێكی زۆر ئەمەیــان وتــوە، بۆیــە پێویســتە زیاتــر ئــەو خۆشەویســتیە 
ــی  ــی ئایین ــە ئەســتۆی حکومــەت و پیاوان ــەوەش دەکەوێت ــەوە ئ ــگادا چڕتربکەین ــی کۆمەڵ ــوان تاکەکان لەنێ
و هــەردوو دەســەاڵتی جێبەجێــکارو یاســادانان، لەســەریانە بڕیــاری وا دەربکــەن پەیوەندیەکانــی نێــوان 

ــوان ئایینــە جیاجــاکان. ــی رێکبخــرێ و بەشــێوەیەکی گشــتی له نێ کۆمەڵگاکانــی عێراق

لەســەر الیەنــە تایبەتمەندیــەکان بەتایبەتیــش وەزارەتــی ئەوقــاف و کاروبــاری ئایینــی پێویســتە - ١٠
روناکــی بخاتەســه ر توندوتوڵکردنــی پەیوەنــدی نێــوان ئایینــەکان و جەخــت لەســەر پیاوانــی ئایینــی 
بکاتــەوەو هانیــان بــدات رۆڵــی خۆیــان بگێــڕن و کۆنگــرەی پێویســت گرێــدەن و کــۆڕو ســمیناری تایبــەت 

بەپێکەوەژیانــی ئایینــە جیاجیــاکان ســازبکەن.

لەســەر رێكخــراوە مرۆیــی و خێرخــوازەکان پێویســتە جەخــت لەســەر هێنانــەدی بنەمــا بەهێزەکانــی - ١١
بەرنامــەو پرۆگرامێکــی  بــە  بەپشتبەســتن  بكــه ن  ناوچەکــە  ئــاوارەکان و خەڵکــی  نێــوان  دۆســتایەتی 

پێکه وەژیــان لەنێــوان نەتــەوەی جیــا و پێکەوەژیانــی ئایینــی.

لەســەر الیەنە تایبەتمەندەکان پێویســتە جۆڕی ئەو بەهایانەی کۆمەڵگا پێیوە پابه ندن دەستنیشــانیان - 	١
بــکات و گونجاوبــن لەگــەڵ بۆچوونــی هەمــوو ئاییــن ومەزهــەب ونەتەوەکانــی لەنــاو کۆمەڵگایەکــدا هــەن 
هەروەهــا دەستنیشــانکردنی ئــەو بەهــا کۆمەاڵیەتیانــە، دەســەاڵتدارانی جێبەجێــکار و یاســادانانیش کاری 
لەســەربکەن و هەنــدێ بنەمــاو یاســا لەبەرژەوەنــدی گشــتی دابڕێــژن، دوورخســتنەوەی جیاوازیــەکان 
لەنێــوان ئــاوارەکان و کۆمەڵــگای میوانــدار و فەراهەمکردنــی ژینگه یەکــی پێکەوه ژیــان لەنێــو ئــەرك و 

ــە. کاری رێكخراوەکاندای

پێدانــی مافــی کریســتیانەکان لــە ئــازادی تــەواو بــۆ مومارەســەکردن و پەیکردنــی ئایینەکەیــان ئەمەش - ١٣
لەئەســتۆی الیەنــە تایبەتمەندیەکانــە لەوەزارەتــی ئەوقــاف و کاروبــاری ئایینی.

بەپێــی توانــا هــەوڵ بــدرێ کێشــە ئابووریەکانیــان چارەســەربکرێت و کار لەســەر رەخســاندنی هەلــی - ١٤
کاری پێویســت بکــرێ و لەئیشــدا وەگەڕیــان بخــەن، هەوڵــی زیادکردنــی بەشــەخێراتیان بــۆ بــدرێ کــە لــە 

الیــەن رێکخــراوە خێرخوازیــەکان دابیندەکرێــن.

لەســەر الیەنــە حکومیــەکان پێویســتە لەبەهەنــد وەرگرتنــی ئــەو ڕێــزەی خەڵکــی هەرێمــی کوردســتان - ١٥
لەئــاوارەکان بەشــێوەیەکی گشــتی و کریســتیانەکان بەتایبەتــی دەگــرێ، لەســەر رێكخــراوە مەدەنیەکانیــش 
ئــاوارەکان بەگشــتی و کریســتیانەکان بەتایبەتــی  پێویســتە چاودێــری جــۆری بەریەککەوتنــی نێــوان 
لەســەر  جەخــت  پێویســتە  بەریەککەوتنانــە  ئــەو  کەمکردنــەوەی  بــۆ  بــکات.  مێوانــدار  کۆمەڵــگای  و 

دەستنیشــانکردنی کێشــەکان بکرێتــەوە.

بەهەنــد - ١٦ هەیانــە  کریســتیانەکان  ئــەو ســیما سروشــتیەی  پێویســتە  الیەنــە حکومیــەکان  لەســەر 
وەربگــرن و هانــی الیەنــی بەرپرســیارەکان بــدەن، دواتــر بەهــای لێبوردەیــی لەنــاو کۆمەڵــگادا باڵوبکەنــەوە 
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ــن. ــەن و ناوازەب ــی دەگم ــدرێ و پێ ــەکان ب ــی گەشــەپێدانی تاک و هەوڵ

رؤڵــی رێكخــراوه كان چڕکراوەتــەوە لــە پەرەپێدانــی ئــەو ویســتانەو وەدەســتهێنانی ئــەو ئارەزووانــە، - ١٧
کار بــۆ دەســتەبەرکردنی ویســتەکانی تاکــەکان بکــرێ و کــەش و ژینگەیەکــی یاریــدەدەر بێتــە ئــاراوە 
و کریســتیانەکانی لەنــاو ئــەو واقیعــە چەقبەســتوەی تێــی دا دەژیــن دەربازیــان ببــێ. ئــەو الیەنانــەش 
و  گەشــەبوون  و  فیکــری  بەتایبــەت  نــادەن  کریســتیانەکان  ئــارەزووی  بــە  گرنگــی  کــە  کەنیســەکانن 
پەرەســەندن جیــا لــەوەی کــە الیەنــە موژدەبــەرەکان کــە هــەر هەمــوان بەکافــر دەزانــن جگەلەوانــەی 

رێنمایــی و بیرۆکــەی ئــەوان هەڵدەگــرن.

پێکــەوە ژیانــی ئاشــتیانە رۆڵــی لەپەره پێدانــی بیــری کۆمەڵــگادا دەبــێ و بۆچوونــی ئاشــتیانەی گەشــە - 	١
دەکا.

لەســەر کۆمەڵــگا زۆرینــەکان و الیەنــی حکومــی هەیــە توانایــی بەردەســت بــۆ ئــەو خەڵکانــە دابیــن - 	١
بکــەن لەنێوانیانــدا فاکتــەری مــاددی و مەعنــەوی بــۆ ئــەوەی یارمەتیدەربــن بــۆ هێنانــەدی ئــاوات و 

خۆدڕەســی و خۆدروســتکردن.

لەســەر رێكخــراوه  مرۆییــەکان پێویســتە بەهــرەی پیشــەیی گونجــا بــۆ یارمەتیدانــی کریســتیانەکان - ٠	
فەراهــەم کات لەونبوونــی خۆیــان وشــیارببنەوە و پیشــەیەکی گونجــاو وەدەســت بێنــن و گەشــە بــە 

ــکات. ــان ب ــەت بەئایندەی ــی ئێســتایان و خزم ــەڵ واقیع ــێ لەگ ــدەن بەشــێوەیەك هاوتاب ــان ب بەهرەکانی

لەســەر کۆمەڵــگا زۆرینــەکان پێویســتە بەچاوێکــی مرۆییانــە ســەیری کریســتیانەکان بکــەن و هەرچــی - ١	
لەتوانایاندایــە بۆچــوون و دەنگیــان بگەیەندرێتــە الیەنــی حکومــی و بەرپرســەكان.
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پوختەی توێژینەوە

پــاش دەســت بەســەرداگرتنی هێزەکانــی دەوڵەتــی ئیســامی لــە عێــراق و شــام کــە ناســراون بە)داعــش( 
بــوون،  عێــراق  پارێزگاکانــی  ناوچەکانــی  دەربــەدەری  زۆر  خەڵکێکــی  دروســتبوو  گــەورە  شــەڕێکی 
لەدەرەنجــام دا کــورد و عــه ره ب و تورکمــان و کریســتیان بەهەمــوو تایفەکانیــان دەربەدەربــوون، لەنێــوان 
ئــەو نەتەوانــەی ئاوارەبــوون پشــکی شــێر بــەر کریســتیانەکان کــەوت، زۆربــەی خەڵکــی شــاری موســڵ 
لەنێویاندا دانیشــتوانی دەوروبەریش وەك: حەمدانیەو بەعشــیقەو ئەلقۆش و شــوێنەکانی تر ئاوارەبوون، 
پــاش دەربەدەربــوون کۆمەڵێكــی زۆر لەکریســتیانەکان ئــاوارەی شــاری هه ولێــر بــوون، خێوەتگایــان 
بــۆ کرایــەوە تێیــدا بژیــن، هەندێکیشــیان لــەدەرەوەی خێوەتــگا نیشــتەجێبوون، خانویــان بەکــرێ گــرت 
بــۆ ئــەوەی تێیــدا بژیــن. کۆمەڵێکــی گــەورەی تــری ئــەوان ئــاوارەی شــاری دهــۆك بــوون، لەبارێکــی 
ســەختی مرۆڤایەتیدابــوون، بەکەمــی ئــەو توانایانــە دەســتەبەرکران بــۆ ئــەوەی ژیانێکــی بەختــەوەر و 
ئاســوودە تێپەڕێنــن، ئــەو کریســتیانە ئاوارانــە شــوێنێکی ئاوارەییــان دۆزیــەوە، بــەاڵم نەیانتوانــی خانوێــك 
بدۆزنــەوە بیکەنــە مــاڵ. کەســانێکیان دۆزیــەوە لەگەڵیانــدا تێکــەڵ بــن، بــەاڵم ئەوەیــان نەدۆزیــەوە لەکاتــی 
مەینەتــە ســەختەکان باوەشــیان بــۆ بگرێتــەوە، بــەاڵم کاتــێ کــە رێكخــراوه  مرۆییــەکان هاتــن بــۆ ئــەوەی 
یارمەتیــان بــدەن، وایــان نیشــاندا کــە هەمــوو شــتێك بــۆ کریســتیانە ئــاوارەکان دەکــەن. بــەاڵم پــاش 
ــە گێژەلۆکــەی ژیانێکــی ســەخت و دەربــەدەری  ــەو یارمەتیانــە کەمکرانــەوە، خەڵــك ل تێپەڕبوونــی کات ئ
و دەروونــی و جەســتەیی دەخوالنــەوە. مەینەتــی کریســتیانەکان تەنهــا لەئاوارەیــی و جێهێشــتنی زێــدی 
خۆیانــدا نیــە، بەڵکــو کێشــەی ئــەوان پەیوەســتە بــە ئاســانترین ئامــرازی بژێــوی بەهــۆی نەبوونــی 
خــۆراك، بــەدوای ئــەو مەینەتــە ماددییــە مەینەتــی ئاوارەیــی و خۆســازدانەوەیە. ئــەوە کێشــەی هــەر 
تاکێکــی کریســتیانە لەنــاو کۆمەڵگاکــەی ســەرەڕای بەریەککەوتــن لەگــەڵ کۆمەڵــگا نوێیەکانــدا کــە لەگەڵیانــدا 
دەژیــن، رووبــه ڕووی نامۆیــی رۆشــنبیری و نەتەوەیــی و ئایینــی و مەزهەبــی و کۆمەاڵیەتــی بوونەتــەوە. 
ــك  ــە مرۆڤێ ــردون ببن ــی کریســتیان، وایلێک ــەی تاک ــەو بارگرانی ــەش قورســترن ل ــەو مەینەتان ــی ئ بارگران
لەنێــوان هــەر چرکەیــەك بیــر لــە جێهێشــتنی زێــدی خۆیــان بکەنــەوە و کۆچبــەری واڵتانــی ئەوروپــا بــن 
و ونبوونــی خۆیــان لەوێــدا بدۆزنــەوە بــەرەو ژیانێکــی ئاســوودەیی و دڵنەوایــی بچــن، بــەاڵم لەنێــوان 
خــەون و واقیعــدا دوو لێــوار هــەن، مــرۆڤ ناتوانــێ هەمــوو شــتێك بەدەســت بێنــێ. ئەمــەش بــاری ئێســتای 
کریســتیانەکانه ، خاکێــك نییــە وەریــان بگــرێ، شــوێنێك نییــە دەرگایــان بــۆ بکاتــەوە جگــە لەپارێزگاکانــی 
هەرێمــی کوردســتان. بەتایبــەت هــەردوو پارێــزگای دهــۆك و هه ولێــر. بــۆ وەســتان لەســەر ئــەو مەینەتــە 
و دەنگــی کریســتیانەکان بەرزکەینــەوە بــۆ بــەردەم الیەنــە تایبەتمەندییــەکان. تاقیکردنەوەیەکمــان لەگــەڵ 
کریســتیانەکان پیادەکــرد و بــۆ چەندیــن رۆژ لەناوچــەکان و ژینگــە گۆڕاوەکــەی ئەوانــدا ژیایــن، ئــەوەی 
ئەویــش  هەیــە  بەخششــیان  کــە کریســتیانەکان رۆشــنبیریەکی  بینیمــان  تێبینیکــرد،  ناوچانەمــان  لــەو 
لێبوردەیــی و یەکترقەبوڵکردنــە، ئەگەرچــی لــە بارێکــی مرۆڤایەتــی ناهەمــواردا دەژیــن، ئــەوان ژیانێكــی پــڕ 
لەخۆشەویســتی و رێزگرتــن و چاکــە لەگــەڵ دەوروبەریــان هەیــە، داوا لەالیەنــە تایبەتمەنــدەکان دەکەیــن 

لەگەڵیــان بــن بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی ئــەو ســەختیانە. 
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ئــەو توێژینــەوە پێکهاتــووە لــە دەروازە )مدخــل( تێیــدا بــاری کریســتیانەکان و ناوچــەی ئاوارەبوونیــان 
رووندەکاتــەوە دواتــر رێگاکانــی توێژینــەوەو توێــژو هێڵــکاری کارکــردن لەســەر تویژینــەوه  بەپێــی 
ــدا گەیشــتینە کۆمەڵێــك  ــە پرۆگرامەکانــی توێژینــەوە پەیــڕەو دەکرێــن. لەکۆتایی ئــەو بنەمــا زانســتیانەی ل
ــدەکان و  ــە تایبەتمەن ــك راســپارده ش الیەن ــەی باســەکەبوو، کۆمەڵێ ــە دەرهاوێشــتەی تۆکم ــام ک دەرەنج

ــی و خێرخوازەکانــی لەخۆگــرت. حکومــەت و رێكخــراوە مرۆی
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پاشكۆكان

أوال: استمارة االستبيان

هذا أنموذج من االستمارة التي وزعت على العينة التي شاركت في البحث.

إستمارة اإلستبيان

إخواني أخواتي المحترمون..

ــرن الحــادي  ــي الق ــر القســري ف ــوان )المســيحيون.. معرضــون للتهجي ــارة عــن مشــروع بحــث بعن ــذه االســتمارة عب ه
والعشــرين(، وهــو بحــث ميدانــي يعتمــد علــى مجموعــة مــن أســئلة توجــه اليكــم حــول واقــع مجتمــع المهجريــن قســرا مــن 
مناطــق مختلفــة ومــدى تكيفهــم مــع واقعهــم الجديــد وتقبلهــم لألوضــاع المعيشــية التــي يصادفونهــا فــي حيــاة النــزوح، 
ومــدى تأثيرهــا عليهــم مــن الناحيــة النفســية، لــذا أرجــو مــن حضراتكــم اإلجابــة علــى األســئلة الــواردة فــي االســتبيان 

بدقــة وبمــا يعبــر عــن اوضاعكــم المعيشــية واالجتماعيــة بــكل أمانــة ومــا ترونــه مناســبا لــكل فقــرة. 
شكرا على تعاونكم معنا...

ماحظة: لمن يقوم بملء االستمارة.
-الداعي لذكر االسم.

-ضع عامة )   ( على اختيار اإلجابة.
  

أوال: البيانات العامة
-الجنس: ذكر )     (، أنثى )     (.

-العمر: 15-20 )    (، 21-30 )    (، 31-40 )    (، 41-50 )  (، ما فوق 50 )    (.
-التحصيــل الدراســي: أمّي )  (،   يقــرأ ويكتــب )   (،   متوســطة )   (، اعداديــة )     (، دبلــوم )  (، بكالوريــوس 

)     (، شــهادة عليــا )     (.
-الحالة االجتماعية: اعزب )     (، متزوج/ة )     (، مطلق/ ة )     (.

-الوظيفة: موظف حكومي )     (، أعمال حرة )     (، موظف خدمي )     (، 
-المستوى المعيشي: سيء)     (، متوسط )     (، جيد )     (.
-مكان االقامة قبل النزوح: )                                   (. 

-اللغة االخرى تعرفها: العربية )   (، الكوردية )   (، االنكليزية )    (، غير ذلك)   (.

ثانيا: البيانات الخاصة
أوال: تأمين الحياة وتوفير االحتياجات المعيشية..
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1-هل تعتقد ان توفير المواد الغذائية الضرورية كفيلة بتأمين العيش اآلمن؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

2-هل تحصل على المواد الغذائية األساسية للمعيشة؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

3-هــل تعتقــد ان توفيــر االحتياجــات المعيشــية الضروريــة أصبــح مــن أولــى االهتمامــات والضروريــات للنازحيــن مــن 
قبــل المؤسســات المعنيــة؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
4-هل تعتقد أنه بامكانكم الحصول على المأكل والمشرب بصورة متساوية مع بقية المكونات االخرى.

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.   
5-هل العيش داخل المخيم يوفر الراحة للنازحين في جميع الجوانب؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
6-هل تعتقد ان المنظمات الخيرية توفر االحتياجات الخاصة لكم؟

نعم )   (، ال )   (، أحيانا )   (.

ثانيا: األمان والراحة واالطمئنان..
1-ان الحياة الجديدة في المخيم تنسيك آالم الماضي وتحسك بأنك في منزلك وديارك؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
2-هل تعتقد انه ليس باستطاعتكم الرجوع الى دياركم وليس هناك من يساعدكم على ذلك؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
3-هل تعتقد ان هناك سياسة معينة تدعو الى تهجيركم من مناطقكم؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
 4-هــل تعتقــد أن خصوصياتكــم )الدينيــة، االجتماعيــة، الثقافيــة، العــادات والتقاليــد( محفوظــة فــي المناطــق التــي تســكنون 

؟ فيها
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

 5-هل تعتقد أن السلطة الحاكمة لها دور في تهميشكم؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

6-هل تشعر بأي خطر على عرقكم؟ 
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

إذا كانت االجابة بنعم، فأية جهة مصدر هذا الخطر:
مؤسسات حكومية )  (، أفكار متطرفة )  (، افكار مذهبية )   (، أخرى )   (.

ثالثا: االحترام وتبادل االراء..
1-هل ترى ان مجتمعاتنا مبنية على الحب واالحترام؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
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2-هل تعتقد ان القيم االجتماعية )التكيّف( لها تأثير على تكوين المجتمع الحضري؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

3-هل تؤمن بمجتمع اكثر تمسكا بقيمه االجتماعية؟ 
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

4-هل تعتقد ان من اولوليات ثقافتكم احترام خصوصيات ومقدسات اثنيات غيركم؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

5-هل تعتقد ان المباديء االلتزامية في أداء واجباتكم الدينية من افضل المناهج الدينية؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

6-هل تحس بتفضيل عرقكم فيما يخص المكانة االجتماعية من قبل الجهات االخرى؟ 
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

اذا كانت االجابة بنعم فما هي هذه الجهة:
المجتمعات االكثرية )   (، الجهات الحكومية )    (، الجهات الرسمية )   (، الديانات االخرى )   (، غير ذلك )    (.

رابعا: االستقالية والحرية في التفكير..
1- هل تعتقد ان هناك عوامل تضغط عليك ولست حرا فيما تريد القيام به؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

اذا كانت االجابة بنعم فما هي هذه العوامل:
العامل االجتماعي)  (، العامل االقتصادي ) (، العامل السياسي) (، العامل الثقافي )  (.

2-هل تواجه اي اصطدام اثناء تعاملكم في المجتمع؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

اذا كانت االجابة بنعم فما هذا االصطدام: العرقي )   (، الذهني )   (، الثقافي )   (.
3-هل تعتقد باالستقال الفكري في الحياة اليومية في البيئة التي تعيش فيها؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

4-أثناء تعاملك تجاه االخرين هل تفكر في الرد على من اساءوا اليك؟
نعم )   (، ال )   (، أحيانا )   (.

إذا كانت االجابة بنعم فما يكون ردك: التسامح )   (، االنتقام )   (، الحيادية )   (.
5-أي واحــد مــن العوامــل التاليــة يكــون اساســا لدعــم قيــم الحريــة واالســتقالية بالنســبة لتنميــة وتنشــئة اراءكــم 

وافكاركــم:
-إعادة إعمار المناطق السكنية )   (.

-أن أمارس معتقداتي بحرية وبدون ضغوطات )   (.
-أن أكون حرا في التفكير وفيما اريد تحقيقه )   (.

خامسا: الخدميات.. 
1-هل ساهمت في حل المشكات التي تواجه افراد مجتمعاتكم؟



كریستیانەكان.. رووبەڕووبوونەوەی دوای داعش 68

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
2-هل أتیحت لك الفرصة السانحة لتستطيع من خالها ان تحقق امنياتك؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
3-هل فكرت يوما أن تخدم وتساعد افراد المجتمع؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
4-اذا واجهت صعوبة في تحقيق امنياتك هل تحاول تحقيقها بطريقة اخرى؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

5-اذا حققت رغبة وأبدعت واخترعت شيئا هل توظفها في خدمة المجتمع؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

سادسا: الهجرة..
1-هل فكرت بالهجرة الى خارج البلد، وعدم العودة الى مناطقكم؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
اذا كانت االجابة بنعم بين السبب:

-كي اضمن مستقبلي لعدم حصول ذلك في المجتمع)   (.
-كي أضمن االمان)   (.

-أهرب من واقع الحال والطائفية)   (.
-من أجل ضمان التعليم وحياة افضل لي ولعائلتي)   (.

2-هناك عوامل تدفعك للهجرة خارج البلد وتراها في:
- معيشــة آمنــة ) (، األزمــة االقتصاديــة )  (، ظاهــرة البطالــة )  (، االوضــاع السياســية غيــر المســتقرة )    (، عــدم 

الــوالء )   (.
3-إذا فكرت بالهجرة خارج البلد، أي البلد تختار ولماذا؟

أختار: )                         (، 
ألنه: )...................................................................................(.

5-اذا توفرت لك جميع ما تريدها في بلدك هل تصر على الهجرة؟
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

سابعا: الضمان االجتماعي..
1-هل تعتقد ان الضمان االجتماعي يقع ضمن الخارطة االساسية للتخطيط المستقبلي بالنسبة للسلطات التنفيذية؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
ــذ وأداء المراحــل  ــة مــن خــال تنفي ــة والمذهبي ــة االختافــات الديني ــى إزال ــة تعمــل عل 2-هــل تعتقــد ان الجهــات التنفيذي

ــة مســتقبا؟ التخطيطي
نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
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3-هــل تعتقــد أن المؤسســات التشــريعية )البرلمــان( تعمــل علــى وضــع قوانيــن وتشــريعات لصالــح اســترجاع المهاجريــن 
وتأميــن الضمــان االجتماعي؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
إذا كانت االجابة ب )ال( ما السبب:

.)................................................................................................................................................................................................(
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المقدمة
يعيــش المســيحيون فــي اوضــاع انســانية ســيئة، وهــم معرضــون للتهجيــر مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة 
والجهــات المجهولــة مثــل الميليشــيات وغيرهــا، وهــذه الجهــات تدعــم مــن خــال افــكار متطرفــة غيــر معروفــة 
المصــدر. فمشــكلة البحــث تكمــن فــي ان المســيحيين كمجتمــع محايــد علــى الســلطة كانــوا يعيشــون علــى مــر 
التاريــخ فــي اوضــاع انســانية ســيئة، فــإذا رجعنــا اليهــم نجــد انهــم يعتبــرون انفســهم االصــل فــي العــراق كونهــم 
مــن اقــدم الديانــات متمســكين بــاالرض والوطــن، فــاالرض ارضهــم وينتمــون الــى هــذا الوطــن منــذ القــدم، وفهــم 
ــى انهــم  ــن، لكــن يعامــل معهــم عل ــة يعتبــرون انفســهم موجودي ــى ارضهــم ووطمهــم وهــم فــي هــذه الحال عل
مختلفيــن، مــن الناحيــة الدينيــة، والعرقيــة واالثنيــة.. فيتســاءلون لمــاذا هــذا التعامــل معنــا؟ ولمــاذ ا هــذا العنــف 
مــن ابنــاء وطننــا تجاهنــا؟ حتــى انهــم بقــوا حائريــن لمــا التوفــر لنــا االحتياجــات الضروريــة وال يتعاملــون معنــا 
ــة، ومــن  ــل جماعــات مجهول ــة ســيئة مــن قب ــا معامل ــا باســتمرار، ويعاملونن ــن، فيضطهدونن ــن اصليي كمواطني
قبــل قــوات غيــر معروفــة االنتمــاء، فايكونــون متســاويين مــع البقيــة مــن حيــث الحقــوق والواجبــات، وكل هــذا 

يواجهونــه مــن قبــل الســلطات او ظــال الســلطات الحاكمــة. 

ــن اجــل  ــش م ــى ســبل العي ــاء ويتمســكون بأســهل وأدن ــن اجــل البق ــا يحــاول المســيحيون الصــراع م هن
هــدف واحــد وهــو البقــاء فــي ارض االبــاء واالجــداد، ومقاومــة مــن يتعــرض لهــم لكــن بأســلوب ســلمي 
والتســامح الــذي مــن يكــون مــن اولويــات المواطــن المســيحي الــذي الحــول لــه وال قــوة فــي مواجهــة االعــداء 
ــرة  ــرات االخي ــي الفت ــي انعدمــت ف ــم الت ــي عيشــهم وحياته ــون ف ــم متفاءل ــك نجــد انه والخصومــات.. ومــع ذل
مــن كل شــيء ومــن اســهل ســبل العيــش الكريــم ســواء فــي مناطقهــم اثنــاء تواجــد الداعــش فيــه او نزوحهــم 
الــى مناطــق اخــرى امنــة مــن حيــث التمتــع بادنــى اســس العيــش. لكنهــم ســواء عندمــا كانــوا فــي ارض اباءهــم 
ومناطــق ســكنهم ام عندمــا لجــؤا الــى مناطــق اخــرى اكثــر امنــا تعرضــوا لمواجهــة عنيفــة مــن عــدة نواحــي 
وهنــا احســوا ان مــا هــم فيــه ليــس ســوى مرحلــة تكــون قريبــة مــن المــوت الرحيــم التــي يصــل اليهــا االنســان 
فــي حياتــه عنــد تعرضــه لصدمــات قاتلــة ففشــلوا فــي البقــاء مــن الناحيــة الفســية لــذا اصبــح كل همهــم البحــث 
عــن مــكان اكثــر امنــا ويضمنــون فيــه مســتقبلهم ومســتقبل اوالدهــم ومســتقبل الجيــل الجديــد وهــو الهجــرة الــى 

خــارج البــاد حيــث تســود فيهــا االمــن واالمــان وســبل العيــش الرغيــد.

كانــت الهجــرة ومازالــت مســتمرة فــي حيــاة المســيحيين وحتــى وصلــوا فــي بعــض مــرات تاريخهــم الــى ان 
يتخلــوا عــن المــال والوطــن مــن اجــل انقــاذ حياتهــم وحيــاة مــن حولهــم مــن االبنــاء ومــن اليســتطيع ان يعتمــد 
علــى نفســه فــي الحيــاة، ان الهجــرة الــى البلــدان االخــرى اصبحــت كل مــا يفكــر فيهــا المســيحي النهــم شــعروا 
ــت  ــي والبي ــي لحظــات وتنمخــي فيهــا كل شــيء مــن المال ــه تأت ــد مهمــا كان فان ــف مــع واقعهــم الجدي ان التال
واالحبــاء الذيــن شــعروا باالمــان والطمأنينــة فــي كنفهــم، وهنــا وصلــوا لمرحلــة نســوا فيهــا التاريــخ والحضــارة 

وعــدم التفكيــر فــي العــودة الــى موطنهــم االصلــي وديارهــم، فباتــت الرجــوع مــن الخيــال بــل واتعــس منــه..

هــذه هــي حقيقــة المســيحيين فــي العــراق ومــا يعيشــون فيــه، واصبحــت مــن المشــكات البــارزة فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين، لــذا مــن واجــب المنظمــات الحكوميــة واالنســانية والخيريــة ان تفكــر فــي هــذه المجتمعــات 

التــي تســكن فــي ارضــه فــي الغربــة والحنيــن الــى موطنــه االصلــي وديــاره.
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أوال: االطار العام للبحث

أوال: المسيحيون والصراع من أجل البقاء

إن المســيحيين فــي العــراق ))هــم مــن الســكان األصلييــن فــي هــذا البلــد قبــل الفتــح اإلســامي. وشــأنهم 
شــأن المســيحيين فــي الوطــن العربــي، يشــكلون جــزءا مهمــا مــن النســيج العربــي واللحمــة القوميــة العربيــة. 
وفــي بلــدي العــراق حيــث ولــدت فــي بغــداد ونشــأت فيهــا، لــم يكــن هنــاك أي شــعور بالتفرقــة بيــن األديــان 
وال بيــن المذاهــب، ومــن بــاب أولــى.(()1(، هــؤالء يعتبــرون انفســهم مــن ســكان االصلييــن لتلــك المناطــق التــي 
تركوهــا، واذا رجعنــا الــى تاريــخ المســيحية فــي الشــرق نجــد ان المســيحيين شــاركوا ))فــي الحكــم أقــل ممــا 
ســاهموا فــي الحــركات النهضويــة الفكريــة واالدبيــة فــي الشــرق، إال انــه علــى الرغــم مــن عــدم المســاهمة 
مباشــرة فــي إدارة شــؤون البــاد وتنظيمهــا، نــرى ان معظــم الحــكام، منــذ العهــود االســامية االولــى وحتــى 
المرحلــة العثمانيــة االخيــرة، يســتعينون بأمنــاء ســر وأمنــاء صنــدوق وموظفيــن مســيحيين مــن كل الفئــات. 
وقــد ســاهم المســيحيون فــي النهضــة العربيــة األولــى، خــال العصــور االمويــة والعباســية، فــي نقــل الثقافــة 
والتــراث والفلســفة والعلــوم اليونانيــة الــى العربيــة وفــي أعمــال التعريــب والتأليــف وفــي دفــع حركــة االنتــاج 
االدبــي وازدهــار العلــوم فــي العالــم العربــي. كمــا ســاهموا أيضــا فــي النهضــة العربيــة الثانيــة )نهايــة القــرن 
التاســع عشــر وبــدء القــرن العشــرين( حيــث لــم تقتصــر النهضــة علــى االنتــاج االدبــي والثقافــي، بــل تعدتــه 
إلــى المشــاركة السياســية فــي وضــع األســس الفكريــة والتنظيميــة للتيــارات القوميــة العربيــة فــي الشــرق.(()2(، 
أمــا فــي العــراق فنجــد انهــم كانــوا مــن ســكان كثيــر مــن المناطــق التــي عاشــوا فيهــا، فــإذا رجعنــا الــى القــرن 
ــة وبعــض  ــة والمجوســية والمانوي ــي العــراق يتكــون مــن المســيحية واليهودي االول الميــادي نجــد ان اهال
ــك وان  ــت ذل ــة تثب ــا ادل ــي العــراق، وهن ــر انتشــارا ف ــة االكث ــت الفئ ــان، فالمســيحية كان ــدون األوث منهــم يعب

المســيحيين قــد تعرضــوا لكثيــر مــن حمــات االبــادة.

وقــد ))دخلــت المســيحية الــى العــراق فــي اواســط القــرن االول للميــاد -عندمــا كان العــراق خاضعــا للحكم 
الفارســي- وعلــى الرغــم مــن تضــارب الروايــات واال راء حــول كيفيــة دخــول الديانــة المســيحية الــى العــراق، 
اال ان جميعهــا تؤكــد فــي النهايــة علــى الــدور الــذي لعبــه المبشــرون فــي انتشــار الديانــة المســيحية فــي مناطق 
العــراق المختلفــة اذ ان هنــاك تقليــد قديــم وشــامل، بحيــث يــكاد اليخلــو منــه اي مصــدر تاريخــي مســيحي، 
ــذ القــرن االول  ــار المشــرق، يثبــت ان المســيحية انتشــرت فــي بــاد المشــرق من ــاول المســيحية فــي دي يتن
للميــاد بمــا فــي ذلــك العــراق والمناطــق التركيــة الجنوبيــة ومناطــق شــمالية وغربيــة مــن ايــران ومناطــق 
ــى المبشــرين: )تومــا الرســول ومــار ادي ومــار اجــي ومــار  ــك ال اخــرى متاخمــة، ويرجــع الفضــل فــي ذل
مــاري( وغيرهــم مــن رســل المســيح وتاميــذه، واعتمــادا علــى مــا اوصــى بــه الســيد المســيح : )اذهبــوا فــي 
االرض كلهــا واعلنــوا البشــارة الــى الخلــق اجمعيــن(، وبذلــك يكــون اصــل المســيحية فــي العــراق رســوليا(()3(.

مــن الناحيــة الدينيــة فــإن ))المســيحية هــي ثانــي أكبــر الديانــات فــي العــراق مــن حيــث عــدد معتنقيهــا، وهــي 
ديانــة معتــرف بهــا حســب الدســتور العراقــي ، حيــث أنــه يعتــرف بوجــود المســيحين فــي العــراق ومســموح 
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التعبــد لهــم، ويتحــدث المســيحيون اللغــة الســريانية بلهجاتهــا العديــدة الــى جانــب اللغــة األرمنيــة فضــا عــن 
اللهجــات المحليــة التــي تمثــل اآلراميــة الممتــدة مــن زمــن الســيد المســيح لــه المجــد )الســورث(، وأكبــر كنيســة 

فــي الشــرق األوســط تقــع فــي العــراق فــي مدينــة )قــرة قــوش( بغديــدا وهــي كنيســة الطاهــرة الكبــرى.(()4(.

فــإذا رجعنــا الــى احصــاء عــام 1947 نجــد انــه حســب االحصــاءات ان المســيحيين يبلغــون )149( الــف 
نســمة، اي بنســبة )3.1٪( مــن اجمالــي ســكان العــراق، ووقتهــا كان ســكان العــراق )4.5( مليومــن نســمة. امــا 
فــي ســنة 1980 نجــد ان المســيحيين يبلغــون مليــون نســمة، لكــن هــذا العــدد فــي انخفــاض مســتمر بســبب 
الهجــرة الــى خــارج البــاد، حتــى نصــل الــى ســنة 1992 نجــد ان هــذا العــدد ينخفــض، مــا ان نصــل الــى  ســنة 
ــا اليوم)ســنة 2011(  ــي )1.200.000( ام ــل ســقوط النظــام بحوال ــدد المســيحيين يقدر))قب 2003 نجــد ان ع

فيقــدرون حوالــي )500.000( نســمة حســب احصائيــة الكنائــس(()5(.

ان مناطــق المســيحيين فــي العــراق  وخاصــة فــي ))ســهل نينــوى ذات األغلبيــة المســيحية تتحــدد جغرافيــا 
ابتــداءا مــن قضــاء تلكيــف إلــى الشــمال مــن الموصــل ، وبعــض المناطــق التابعــة لقضــاء الشــيخان وناحيــة 
بعشــيقة التابعــة لقضــاء الموصــل ، وصــوال إلــى قضــاء الحمدانيــة إلــى الشــرق مــن مركــز المدينــة مــع حــدود 
محافظــة اربيــل، وهــي فــي غالبيتهــا ضمــن المناطــق المتنــازع عليهــا والمشــمولة بالقــرار )140( مــن الدســتور 
العراقــي، والتــي تشــكل أساســا احــدى مناطــق الســكن والوجــود التاريخــي للمكــون المســيحي كشــعب أصيــل. 
وتتميــز هــذه المناطــق بآثارهــا وحضارتهــا التــي يشــهد لهــا التاريــخ إذ يوجــد فيهــا أديــرة وكنائــس قديمــة 
جــدا ومــن األمثلــة علــى ذلــك هــي )كنيســة مريــم الطاهــرة القديمــة فــي قــرة قــوش/ بغديــدا، وديــر مــار بهنــام 
واختــه ســاره شــرق الموصــل، وديــر مــار متــى شــمال الموصــل، ويعــود أصــل قــص تيهمــا إلــى بدايــة القــرن 
الرابــع الميــادي، فضــا عــن مــا هــو موجــود فيهــا مــن اآلثــار التــي لــم يتــم اكتشــافها حتــى اليــوم وهــي أكثــر 

بمئــات المــرات ممــا هــو مكتشــف حاليــا. ونجــد انهــم يقلــون ويتحولــن الــى االقليــة، بعــد احــداث 2013(()6(.

إن المســيحيين ))مهــددون ألن دیانتهــم تربطهــم )زعمــا( بالغــرب وبالقــوة متعــددة الجنســيات فــي العــراق. 
كمــا ان المهنــة التقليدیــة فــي بيــع المشــروبات الروحيــة تجعــل هــذه الجماعــة مســتهدفة(()7(، فمنــذ ســنة 2003 
ويتعــرض المســيحيون الــى انــواع مختلفــة مــن االضطهــاد ))فقــد تعــرض هــذا المكــون ألبشــع الجرائــم مــن 
عمليــات االضطهــاد الممنهجــة واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، التــي ترقــى فــي شــدتها الــى درجــة 
الجرائــم ضــد اإلنســانية واإلبــادة الجماعيــة(()8(، لقــد عانــت أقليــات العــراق كلهــا مــن االنتهــاكات منــذ عــام 

2003، بمــا فــي ذلــك)9(:

-تدمير دور العبادة وتدنيسها.
-القتل الجماعي بحق التجمعات التي تتردد على هذه الدور أو في محيطها.

-خطف القادة ورجال الدین والمدنيين ، بمن فيهم األطفال ، واحتجازهم رهائن مقابل فدیة ، وقتلهم. 
-إدخالهــم الدیــن االســامي باالكــرآه مــن خــال اســتخدام اســاليب مثــل التهدیــد بالقتــل واالغتصــاب 

والــزواج القســري.
وقــد اســتمر الحــال وأســأت فــي ســنة )2004-2005-2006()10(، الــى ان نصــل الــى ســنة 2007 فكانــت 
ــى  ــة الموصــل أول ــي مدين ــة اســتهداف المســيحيين ف ــد حادث ــث ))تع ــى المســيحيين، حي ــة المأســاة عل بداي
الكــوارث التــي أعطــت انطباعــا ســلبيا لــدى الشــباب وأنــذرت الجميــع ببدايــة عصــر جديــد تكــون فيــه الطائفيــة 



77المسيحيون... اصطدامات مابعد داعش

هــي الاعــب األوحــد، فلــم يعــد ذلــك االندمــاج االجتماعــي ظاهــرا بيــن أبنــاء المدينــة الواحــدة ولــم تعــد 
تلــك العاقــات قائمــة كمــا كانــت، وكأن الحيــاة بــدأت تأخــذ مســارا آخــر غيــر محــدد المعالــم..(()11(. وســاء 
االوضــاع بعــد ذلــك بشــكل تدريجــي حيــث بــدأت االغتيــاالت والتخويــف والتهديــد والقتــل)12(.. حتــى ســنة 
ــاح )داعــش( لمحافظــة الموصــل فــي  ــي مــع اجتي 2014، حيــث بــدأت ازمــة النــزوح ومــرت ))بتحــول مفصل
العاشــر مــن حزيــران يونيــو 2014 لينــزح أكثــر مــن مليــون ونصــف المليــون مواطــن مــن المحافظــة، وقــد 
نالــت األقليــات الدينيــة والعرقيــة القســط األوفــر مــن هــذا النــزوح، فالمســيحيون فــي ســهل نينــوى، والتركمــان 
فــي تلعفــر، والشــبك فــي طوزخرماتــو هجــروا وتحولــت مناطقهــم الــى ســاحات معــارك.(()13(. أمــا التهجيــر 
الكبيــر الــذي تعــرض لــه المســيحيين، فيعــود الــى ســنة 2014 ومــا بعدهــا وخاصــة بعــد مجــي داعــش 
وســيطرتها علــى مدينــة الموصــل، ))ان مــا حــدث بعــد 10 حزيــران 2014 مــن ســقوط مدينــة الموصــل ومــن 
بعدهــا مناطــق ســهل نينــوى حطــم آمــال الشــباب المســيحي فاخــذوا يطالبــون بالحمايــة الدوليــة أو بالهجــرة 
الجماعيــة وتأكــدوا ان طموحهــم أصبــح فــي مهــب الريــح، ولهــذا فقــد تمثلــت المرحلــة األخيــرة مــن مراحــل 
التهجيــر للمكــون المســيحي وســلبه أرضــه وحضارتــه وتقاليــده فــي األعمــال اإلرهابيــة للتنظيمــات اإلرهابيــة 
المســلحة »داعــش« حيــث  قامــت هــذه المجاميــع بطــرد وتشــريد مئــات اآلالف مــن المكــون المســيحي بعــد 
إفــراغ كامــل مناطــق ســهل نينــوى التاريخيــة والتــي عاشــوا فيهــا آلالف الســنين وإجبارهــم للنــزوح بثيابهــم 
فقــط إلــى محافظــات إقليــم كوردســتان والمحافظــات االخــرى تاركيــن وراءهــم كل ممتلكاتهــم ومقتنياتهــم 
وتاريخهــم ، وهــم اآلن يواجهــون ظروفــا كارثيــة، ممــا خلــق حالــة يــأس وخيبــة أمــل لــدى نســبة عاليــة مــن 

المهجريــن قســرا وغيرهــم تدفعهــم للتفكيــر بهجــرة الوطــن.(()14(. 

يتعــرض المســيحيون الــى انــواع التهديــد والتخويــف والترهيــب، فقــد ))أبلــغ المســيحيون ایضــا عــن تلقيهــم 
ــة  تهدیــدات بالعنــف علــى مســتوى االحيــاء مــن خــال المناشــير وتوجيــه الرســائل عبــر الهواتــف المحمول
والترهيــب المباشــر وجهــا لوجــه. وقــال متحــدث باســم مجلــس االقليــات العراقيــة: »ان خطبــاء مســلمين قالــوا 
للنــاس ان یشــتروا ممتلــكات المســيحيين ألن المســيحيين ســيغادرون العــراق آمــا فعــل اليهــود فــي الســابق. 
وهــم یلقــون المناشــير فــي المتاجــر والبيــوت. وان متاجــر ومصالــح معينــة فقــط كانــت هــي المســتهدفة. یتلقــى 
المســيحون تهدیــدات بالقتــل إذا لــم یلتزمــوا بقواعــد اللبــاس االســامي حيــث تجبــر النســاء علــى التحجــب 
فــي االماكــن العامــة والرجــال علــى اطــاق لحاهــم علــى الطریقــة االســامية واعتنــاق االســام أو الرحيــل عــن 
ــه المســيحيون مــن اثــار نفســية بســبب النــزوح والمعــارك  المنطقــة.(()15(، يضــاف الــى ذلــك مــا يتعــرض ل
الدائــرة فالحــروب تعــد ))مــن أقســى الضغــوط النفســية التــي يمــر بهــا اإلنســان، فهــي تهديــد مباشــر لحياتــه 
وحيــاة عائلتــه وتهديــد لممتلكاتــه ومســتقبله بشــكل عــام، والحــروب ذاتهــا تســتفز اإلنســان وتثيــر انفعاالتــه 
بشــكل كبيــر كصدمــة أولــى باإلضافــة إلــى مــا يصاحبهــا مــن أحــداث تعــد ضغوطــا حياتيــة تؤثــر فــي تكيــف 
اإلنســان وتحــدث عنــده تغيــرات بدنيــة وجســمية قــد تــؤدي إلــى إصابتــه بمــرض نفســي أو جســمي ممــا 
ــة للحــرب مثــاّ، تغيــر محــل الســكن بســبب التهجيــر القســري  ــه، ومــن التغيــرات المصاحب يصعــب تافي
ــة أو احــد األقــارب أو عــوق شــديد يصيــب الفــرد أو احــد إفــراد عائلتــه  أو وفــاة أو قتــل احــد أفــراد العائل
وصعوبــة التنقــل مــن مــكان آلخــر والمصاعــب التــي ياقيهــا المجنــدون والمتطوعيــن فــي الحيــاة العســكرية، 
هــذا فضــا عــن األضــرار ممكنــة الحــدوث فــي البنيــة التحتيــة للبلــد ممــا ينعكــس علــى المواطــن بشــكل خــاص 
مــن خــال تعطــل الكهربــاء وتوصيــل الميــاه وعلــى المجتمــع بشــكل عــام مــن خــال تعطــل حركــة اإلنتــاج 
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ــة  ــة أو المصاحب ــوط الناجم ــن الضغ ــد م ــك دون شــك يع ــة، وكل ذل ــام للدول ــى االقتصــاد الع ــره عل وتأثي
للحــرب.(()16(، وهــذه كلهــا اســباب تهجيــر المســيحيين الــى المــدن االمنــة فــي اقليــم كوردســتان.

ــة اوضــاع صعبــة يعيــش فيهــا المســيحيون  ومــا ان نصــل الــى ســنة 2018 اال ونجــد انفســنا امــام حال
وانــه قــد تركــوا اغلــب المناطــق التــي عاشــوا فيهــا واقتصــروا العيــش فــي مناطــق النــزوح فــي مدينتــي أربيــل 

دهــوك وبعضــا مــن المناطــق االمنــة فــي حــدود ادارة محافظــة نينــوى.

واذا رجعنــا الــى المناطــق التــي يعيــش فيهــا المســيحيون فــي العــراق نجــد انهــا تشــمل كل مــن )بغــداد، 
الموصــل، دهــوك، أربيــل، العمــارة، الحلــة، بعقوبــة، الحبانيــة، كركــوك.. وبعــض المناطــق االخــرى مــن 

ــراق... ــي الع ــات الشــمالية ف المحافظ

وهــذه المناطــق تقلصــت الــى ان اجتمــع المســيحيون فــي مدينتــي اربيــل ودهــوك وبعــض المــدن االخــرى 
ــا علــى هاتيــن المدينتيــن الن حقــوق المســيحيين فيهمــا محفوظــة وهــم  ــا هــذا ركزن فــي العــراق، ففــي بحثن
يشــعرون فيهــا بنــوع مــن التعايــش الملــيء بالحــب واالحتــرام علــى الرغــم مــن انهــم منكســرون مــن الداخــل 

كونهــم ظلمــوا مــرات عديــدة مــن قبــل الحكومــة والجهــات الرســمية االخــرى فــي حكومــة بغــداد.

ويصنف المسيحيين في العراق اليوم حسب مذاهبهم الدينية الى المجموعات اآلتية)17(:

أ. اتباع الكنيسة الكاثوليكية: وهم الكلدان والسريان والروم والاتين واالرمن.
ب. اتباع الكنيسة االرثوذكسية )اليعاقبة(: وهم السريان الغربيون واالرمن والروم.

ت. اتباع الكنيسة الشرقية الحرة )النساطرة(: وهم السريان الشرقيون القدماء واالثوريون.
ث. أتبــاع الكنيســة البروتســتانتية )الكنيســة االثوريــة االنجلكانيــة (: وهــم االثوريــون الذيــن أنشــقوا علــى 
الكنيســة الشــرقية. وهنــاك بعــض البروتســتانتيين مــن الســريان ينتمــون الــى كنيســة )الســبتين( أضافــة الــى 

بروتســتانتيين ينتمــون الــى طوائــف متعــددة.

ثانيا: مشكلة البحث

ان الحديــث عــن المهاجريــن بــات مــن االمــور التــي يكثــر الدراســة عنــه، واصبــح مــن المشــكات البــارزة 
التــي تصــب فــي داخــل المجتمــع فــي الشــرق االوســط عامــة والعــراق علــى وجــه الخصــوص، وخاصــة فــي 
االونــة االخيــرة، ويعيــش ســكانه علــى شــفا حفــرة مــن المعــارك والتوتــرات والقتــل والتهجيــر المنظــم التــي 
تــدار مــن قبــل االطيــاف المختلفــة، والطوائــف الدينيــة والمذهيــة واالثنيــة.. هــذه االوضــاع المختلفــة احدثــت 
نوعــا مــن عــدم االســتقرار قلمــا شــهدته المجتمعــات العراقيــة منــذ تاريخهــا القديــم. يعيــش المجتمــع الدولــي 
والعراقــي امــام مشــكلة كبيــرة مــن التهجيــر الــذي يتعــرض لــه المســيحيين واالقليــات االخــرى فــي العــراق، 
وهــذا التهجيــر علــى الرغــم مــن ان لــه دوافــع مختلفــة ودوافــع خــارج عــن الســيطرة، اال انــه اليقــف عنــد وضــع 

معيــن بــل يتجــاوزه الــى ابعــد مــن ذلــك وحتــى يصــل الــى تهجيــر المســيحيين الــى خــارج البلــد.

ان المســيحيين تركــوا مناطــق ســكنهم وتوجهــوا الــى المناطــق االمنــة فــي محافظــات الشــمالية فــي العــراق، 
وعلــى الرغــم مــن ان المنظمــات االنســانية تدعــي انهــا توفــر كل شــيء للمســيحيين وان الجهــات الحكوميــة 
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تعمــل مــا بوســعها لتلبيــة احتياجاتهــم، اال ان فكــرة اللجــوء الــى خــارج البلــد باتــت الخيــار المطــروح قاطبــة 
امــام هــذا المجتمــع الــذي تعــرض النــواع الظلــم والتهجيــر واالســتبداد. محاولــة لتســليط الضــوء علــى هــذا 
الجانــب وتشــخيص مشــكات النازحيــن ومــا يواجهونــه مــن المصاعــب والمصائــب، ظهــرت هــذه المشــكلة 
التــي تتحمــل اكثــر مــن دراســة وبحــث لبيــان تلــك الحقائــق التــي تتجمــع حــول المجيتمــع المســيحي وخاصــة 

النازحيــن منهــم.

ثالثا: هدف البحث

للوقــوف علــى اهــم مشــكات المســيحيين الذيــن يعيشــون فــي النــزوح حاولنــا ان نقــوم بدراســة حــول 
اهــم مــا يقــف بوحــه النازحيــن المســيحيين ومــا يتعرضــون لــه مــن مضايقــات مــن قبــل الجهــات المجهولــة 
ومــا يتعلــق بحياتهــم فــي المناطــق التــي كانــوا يعيشــون فيهــا ومــا تعرضــوا لهــا، مــن حــاالت النــزوح ))خــال 
فتــرة الحــرب العراقيــة االيرنيــة نتيجــة تعــرض مناطــق ســكناهم فــي المناطــق الحدوديــة والمتاخمــة لســاحات 
القتــال للقصــف والتدميــر ممــا دفعهــم للهجــرة بحثــا عــن األمــان واالســتقرار داخــل وخــارج العــراق، وقــد 
اتســعت هــذه الظاهــرة فــي الســنوات التــي أعقبــت ســقوط النظــام الســابق بســبب فقــدان األمــن، إذ تعــرض 
المســيحيون حالهــم حــال أبنــاء الشــعب الــع ا رقــي إلــى الكثيــر مــن عمليــات القتــل والخطــف واالبــت ا زز 
فضــا عــن االســتهداف المباشــر لــدور عبادتهــم ومســاكنهم، حيــث بلــغ عــدد الضحايــا ) 439 ( شــهيد و) 
6231 ( عائلــة مهجــرة ، وأخرهــا مــا تعرضــت لــه كنيســة ســيدة النجــاة مــن اســتهداف أدى إلــى مقتــل ) 52 
( شــخص وجــرح أكثــر مــن ) 66 ( آخريــن، األمــر الــذي دفــع الكثيــر مــن العوائــل إلــى الهجــرة إلــى مناطــق 
ــارب  ــي مــا يق ــدر عددهــم الحال ــوى ووخــارج العــراق، ويق ــة مــن ســهل نين ــم كوردســتان ومناطــق آمن إقلي
500.000( ( شــخص فــي عمــوم العــراق بعــد أن كان عددهــم )1.200.000( شــخص حســب احصائيــة 
ــاك مــا يثبــت ان المســيحيين فــي خطــر ))ومــن  ــة.(()18(. وهن روؤســاء الطوائــف المســيحية والجهــات المعني
بيــن مــا یؤكــد وضــع مســيحيي العــراق بوصفهــم جماعــة بشــریة مهــددة هــو التقاریــر التــي اعدهــا مــؤازرون 
للمســيحيين فــي انحــاء العالــم. وتبيــن هــذه التقاریــر فظاعــة ومســتوى االعتــداءات التــي تقــع علــى االشــخاص 
اثنــاء ممارســة حياتهــم اليوميــة  فــي خروجهــم للتســوق أو ادارة مصالحهــم أو التوجــه الــى الكليــة. ومــرة 
اخــرى فــي الوقــت الــذي یعيــش ســائر العراقييــن تحــت تهدیــد العنــف ، تؤكــد الدالئــل االعتقــاد القائــل بــأن 
االعتــداءات تســتهدف آذلــك اشــخاصا بســبب اعتناقهــم دیانــة مغایــرة لتشــيع بذلــك ثقافــة مــن انعــدام 
الثقــة والخــوف بيــن افــراد االقليــات المختلفــة. وفــي تموز/یوليــو 2004 قــدم Bechtel  المثــال التالــي الــى 
الحكومــة البریطانيــة: »فــي الشــهر الماضــي قتلــت شــقيقتان آشــوریتان تعمــان لشــركة بكتــل خــارج البصــرة 
فــي حــادث اطــاق نــار مــن ســيارة. كانتــا معروفتيــن بأنهمــا مــن المســيحيين اآلشــوریين وقتلتــا دون ســبب 

واضــح. وان ذوي القتيلتيــن علــى اقتنــاع تــام بــأن جریمــة القتــل ارتكبــت بســبب دیانتهمــا.(()19(.

ان بحثــا كهــذا يكــون مــن ضروريــات الحاجــة االنيــة ســواء بالنســبة للجهــات الحكوميــة والمنظمــات 
االنســانية، ويكــون بمثابــة القــاء الضــوء علــى حيــاة المســيحيين النازحيــن فــي العــراق ومــا يواجهونــة مــن 
عمليــات الترحيــل المنظــم فــي مناطهــم التــي كانــوا يعيشــون فيهــا منــذ القــدم. ان ضــرورة البحــث تكمــن فــي 

عــدة مســائل منهــا:
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1-أسباب الهجرة من العراق الى البلدان االوربية االخرى.
2-دور الحكومــة والجهــات الرســمية والمنظمــات االنســانية والخيريــة فــي الوقــوف مــع المســيحيين وقفــة 

انســانية كــي يبعــدوا عنهــم شــبح اللجــوء وتــرك موطنهــم االصلــي.
3-بيــان حيــاة المســيحيين النازحيــن داخــل وخــارج المخيمــات ومــا يواجهونــه مــن حــاالت انســانية صعبــة 

واوضــاع معيشــية خــارج عــن طاقتهم.
4-كيــف يعيشــون داخــل المخيمــات ومــا دور المنظمــات فــي تلبيــة احتياجاتهــم الماديــة والمعنويــة 

والوقــوف معهــم فــي محنتهــم.
5-تســخير وســائل المعيشــة االمنــة ســواء مــن حيــث توفيــر االحتياجــات الضروريــة واالساســية او مــن 

حيــث الجانــب الرتفيهــي والتنمــوي للمســيحيين النازحيــن.
هذه وغيرها تعد من ضروريات البت بهذا البحث الذي يصب في خدمة المسيحيين النازحين.

رابعا: إجراءات البحث

ــة والطــرق  ــن األدوات البحثي ــة م ــى مجموع ــد البحــث عل ــذه األســئلة، اعتم ــى ه ــة عل ــي ســبيل اإلجاب وف
ــر الصــادرة عــن  ــا المصــادر الســابقة واألبحــاث والتقاري ــج، منه ــى النتائ ــي ســبيل الوصــول ال ــة ف المنهجي
الجهــات المختلفــة عــن المســيحيين، وتخللتــه زيــارات ميدانيــة لمخيمــات وتجمعــات وســكن المســيحيين 
ــع  ــة جم ــى الي ــة هــذا البحــث عل ــي كتاب ــا ف ــة اعتمدن ــل ودهــوك، وبصــورة عام ــي أربي ــي مدينت ــن ف النازحي
ــة ومــأل االســتمارة المتعلقــة بالبحــث، وقــد ســلكنا طرقــا مختلفــة لكتابــة هــذا  المعلومــات مــن خــال المقابل

ــي: البحــث، وهــي كالتال

1-تحديد المشكلة

نحــن كمؤسســة بارزانــي الخيريــة همنــا الوحيــد ادخــال الفرحــة والســرور علــى قلــب االنســان اينمــا كان 
ــا ان مــن واجبنــا وكوننــا نعمــل فــي خدمــة االنســانية ان نوصــل معانــاة ومشــكات  ــذا رأين وكيفمــا كان، ل
المســيحيين الــى خــارج دائرتهــم واخراجهــم مــن محنتهــم التــي يعانــون منهــا. فبعــد الوقــوف علــى المشــكلة 
وبيانهــا لدينــا، قمنــا بمســح ميدانــي لبيــان مــا يعانيــه المســيحيين النازحيــن فــي المخيمــات وخارجهــا، فشــكلنا 
ــام عليهــا  ــى ان تق ــه بحاجــة ال ــا ان ــرة، ووجدن ــد رايناهــا كثي ــن وق ــا يبحــث ويشــخص مشــكلة النازحي فريق

بحــوث ونــدوات ومؤتمــرات مــن اجــل افادتهــم وايصــال صوتهــم الــى الجهــات المعنيــة.

من جانب اخر اعتمدنا على مجموعة من االبحاث التي تدور حول:

-الهجرة القسرية.

-معاناة النازحين في المخيمات وخاصة المسيحيين.

-موقف المجتمع تجاههم وما يتعرضون له من عداءات فكرية وثقافية واثنية وسياسية ودينية.

-تلك الصعوبات التي يواجهونها نتيجة لتفكيرهم وديانتهم.
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2-استخدام االستبيان

بعــد ان وقفنــا علــى مشــكات النازحيــن المســيحيين ودرســنا حياتهــم ومــا يعيشــون فيــه، قمنــا بوضــع 
اســتمارة اســتبيان تتكــون مــن ســبعة محــاور، معتمديــن فــي ذلــك علــى نظريــة ماســلو فــي االحتياجــات، وقــد 

تكونــت االســتمارة مــن هــذه المحوريــن رئيســيين: 

ــات الخاصــة بالـــ  ــن المعلوم ــة م ــى مجموع ــه عل ــن خال ــا نحصــل م ــا بم ــه قمن ــة: وفي ــات العام 1-البيان
)الجنــس، العمــر، الوظيفــة، اللغــة، الحالــة االجتماعيــة..(

2-البيانــات الخاصــة: يتكــون هــذا الجانــب مــن ســبعة محــاور معتمديــن فــي ذلــك علــى هــرم االحتياجــات 
واضفنــا اليهــا ســبب هجــرة المســيحيين الــى خــارج العــراق، ومــا موقفهــم تجــاه الحكومــة المركزيــة.

في نهاية هذا البحث نقوم بعرض االستمارة بشكل مفصل. 

3-عينة البحث

ان عينــة البحــث التــي ركزنــا عليهــا عبــارة عــن عينــة عشــوائية مقصــودة، فهــي عينــة عشــوائية مــن حيــث 
ــن  ــن المســيحيين الذي ــا النازحي ــا اصبن ــث انن ــن حي ــددة، ومقصــودة م ــة متع ــات عمري ــن فئ ــون م ــا تتك انه

يعيشــون فــي المخيمــات وخارجهــا.

4-المدة الزمنية لمأل استمارة االستبيان

اســتغرقت كتابــة البحــث مــن حيــث البــدء بــه وجمــع المعلومــات مــا يقتــرب مــن ســتة اشــهر، وقــد وزع 
العمــل فيــه علــى ثــاث مراحــل نجملهــا فــي مــا ياتــي:

1-مرحلة ابراز المشكلة ومادة البحث: 

استمرت هذه الفترة من بداية سنة 2018 ولغاية بداية شهر شباط.
2-مرحلة االستبيان ومأل االستمارة  والجانب الميداني:

اســتغرقت هــذه المرحلــة شــهر واحــد مــن بدايــة شــهر شــباط الــى بدايــة شــهر نيســان، وقــد قــام الفريــق 
مــن خالــه بزيــارة مناطــق ســكن المســيحيين فــي مدينــة اربيــل ودهــوك.

3-مرحلة البحث والتحليل:

استغرقت هذه المرحلة مع بداية الشهر الرابع واستمرت لمدة شهرين.
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5-الموقع الجغرافي

شمل البحث مناطق واسعة يعيش فيه المسيحيون النازحون، وهي:

1-مدينة أربيل:

هنــا فــي مدينــة أربيــل مخيــم يعيــش فيــه النازحــون المســيحيين، وهــو يقــع بالقــرب مــن عنــكاوة، ويعيــش 
فيــه مــا يقــارب 400 عائلــة، واغلبهــم مــن مدينــة الموصــل والمناطــق المحيطــة بهــا. باالضافــة الــى هــذا المخيــم 

يعيــش النازحــون فــي مناطــق مختلفــة مــن مدينــة اربيــل منهــا مجمــع هرشــم وداخــل عنــكاوة.

2-مدينة دهوك:

داخــل الحــدود االدرايــة لمحافظــة دهــوك ليــس هنــاك مخيــم للنازحيــن المســيحيين، لكنهــم توزعــوا فــي 
ــز  ــة مــن مرك ــات القريب ــي المجمع ــش ف ــم مــن يعي ــاك منه ــى ان هن ــة ال ــة، باالضاف ــة للمدين الحــدود االدراي
المدينــة، وبصــورة عامــة يعيــش المســيحيون النازحــون فــي مدينــة دهــوك فــي المناكــق التاليــة: )ســيجي، 
ــا ان  ــا يظهــر لن ــة سرســنك..(، هن ــة ارادن، مجمــع قــدش، منطق ــي، قري ــة تن ــة، قري ــم داودي هفريســكي، مخي

ــن. ــن المدينتي ــن فــي هاتي البحــث شــمل المســيحيين النازحي

6-طريقة البحث والتحليل

اعتمدنــا فــي هــذا البحــث علــى المنهــج االحصائــي الوصفــي، وقــد ظهــر لنــا ان نســبة المصداقيــة تصــل 
الــى 76٪ وهــذه نســبة كبيــرة للولــوج فــي مثــل هــذه االبحــاث المرتبطــة بالجانــب االنســاني وبيــان مشــكات 
المجتمــع ســواء مــا يتعلــق بالنازحيــن او المجتمــع المضيــف، خاصــة اذا كانــت االســتبيان يعتمــد علــى 

ــى االســئلة. ــة للتحديــد ون بيــان رأي المجــاب عل مجموعــة مــن االســئلة التــي قابل

خامسا: الدراسات السابقة

هنــاك كثيــر مــن الدراســات تتنــاول المهجريــن والنازحيــن ومشــاكلهم ومــا يتعلــق بتهجيرهــم القســري فــي 
المناطــق المختلفــة فــي العالــم، وقــد راينــا اثنــاء دراســتنا مجموعــة مــن االبحــاث منهــا:

أوال: التهجيــر القســري فــي العــراق )دراســة تطبيقيــة علــى المهجريــن الــى قضــاء خانقيــن( للباحــث أ. م. 
د. حســن محمــد حســن، كليــة االداب/ جلمعــة الســليمانية)20(.

يتكــون هــذا البحــث مــن عــدة محــاور منهــا الجانــب التنظيــري والجانــب التحليلــي الســتمارة االســتبيان، 
فوقــف الباحــث علــى اهــم مــا يتعلــق بمشــكلة التهجيــر القســري لفئــة مــن القوميــات داخــل المجتمــع العراقــي، 
فعــرف التهجيــر القســري وبيــن ان التهجيــر القســري لــم يكــن جديــدا فــي العــراق لكنــه جديــد باســلوبه، وبيــن 
ــا او مــن مراكــز  ــة تمــارس القمــع واالضطهــاد ســواء مــن الســلطة العلي ــذا لسياســات معين ــه يحــدث تنفي ان
قــوى اخــرى، وبيــن ان مــا حــدث فــي العــراق كان بســبب افــارد او جماعــات معينــة اســتخدمت عليــه التهجيــر 
بهــدف زعزعــة االمــن واالســتقرار لحســاب جهــات غيــر معروفــة فــي ظــل فــراغ سياســي واقتصــادي وامنــي 
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مــا عــدا العوامــل االجتماعيــة التــي كانــت لهــا دور رائــد بعــد الخــراب.. واخــذ الباحــث عينــة وهــم المهجريــن 
مــن منطقــة خانقيــن، واجــرى عليهــم البحــث.. وتوصــل الباحــث الــى مجموعــة مــن النتائــج منهــا:

1-اتضــح ان المجــاالت االربــع التــي تــم البحــث فيهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة واالمنيــة والنفســية اثــرت 
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى الســكان وجعلتهــم يتركــون اماكنهــم والهجــرة الــى االماكــن اكثــر امنــا.

2-هناك عوامل تؤثر على المهجرين اكثر من غيرهم.

وبين مجموعة من التوصيات منها:

ــي كل  ــل االســاس ف ــد العام ــه يع ــي الن ــب االمن ــات المســؤولة بالجان ــة والجه ــام الدول 1-ضــرورة اهتم
ــة داخــل القطــر وخارجــه. العملي

2-متابعة الجهات التي تروج لمثل هذه الحالة واتخاذ مايلزم بشأنهم.

3-العمــل علــى تعويــض االســر المهجــرة عــن كل مــا اصابهــم مــن جــراء التهجيــر ماديــا ومعنويــا، وغيرهــا 
مــن التوصيات.

ــون العراقيــون – مــا وراء »التســامح«، ملخــص سياســات الهجــرة القســرية-4، د. فيليــب  ــا: الاجئ ثاني
مارفليــت، د. نــور الضحــى شــطي، كانــون الثانــي 2009، مركــز دراســات الاجئيــن، قســم دراســات التنميــة 

الدوليــة فــي جامعــة أكســفورد)21(.

يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى بعــض القضايــا األساســية التــي تواجــه كا مــن الاجئيــن إلــى خــارج 
البــاد، والنازحيــن المهجريــن فــي داخلهــا. ويــرى التقريــر أن  أزمــة النــزوح قــد وصلــت ذروتهــا، فمــع 
ــن العــودة واالندمــاج مجــددا فــي مجتمــع  ــع مــن الاجئي ــي، يتوق انحســار االهتمــام العالمــي بالشــأن العراق
منكــوب بالحــرب، وانعــدام األمــن، والصــراع األهلــي، والمجهــول االقتصــادي. كمــا يشــير التقريــر إلى اســتبعاد 
عــودة الاجئيــن العراقييــن مــن الخــارج بأعــداد كبيــرة، وأن  عــددا كبيــرا مــن الجماعــات العراقيــة ســتبقى 
رازحــة تحــت وطــأة الظــروف الصعبــة فــي بلــدان الشــرق األوســط، وأن  اســتمرار النــزوح داخــل العــراق 
ــر اســتفاضة،  ــر، مــن غي ــدة. كمــا يبحــث التقري ــى أماكــن بعي ــة إل ــد يعــزز الهجــرة الخارجي ــى خارجــه ق وإل
ــر  ــات غي ــن والمنظم ــة بشــؤون الاجئي ــدول والمؤسســات المعني ــى ال ــزوح واللجــوء عل ــات الن ــي مضمون ف
ــد إصــدار  ــي الخطــأ عن ــوع ف ــب الوق ــك لتجن ــارات السياســات وذل ــة لخي ــة، ليوصــي بدراســة حثيث الحكومي

ــك التــي ســاهمت فــي وقــوع أزمــة الهجــرة عامــي 2006 و 2007 . األحــكام كتل

وبــات مــن الواضــح أنــه مهمــا بلــغ عــدد الاجئيــن، فــإن عــددا قليــا منهــم يعــود للعــراق، فقــد أشــار تقريــر 
ــي  ــن ف ــدى العراقيي ــة ل ــر الني ــى عــدم تواف ــن مؤخــرا )2009 ج( إل ــا لشــؤون الاجئي ــة العلي ــه المفوضي أعدت
الخــارج للعــودة إلــى بادهــم تحــت أي ظــرف كان، مــا يثيــر بعــض األســئلة المحرجــة أمــام المفوضيــة بشــأن 
ــرة”  ــار أنهــا تســتعد رســميا لعــودة وشــيكة لمــا أســمته “باألعــداد الكبي ــى اعتب ــا داخــل العــراق عل عملياته
لاجئيــن. فالصدمــة هنــا هــي عــدم وجــود الرغبــة لــدى الاجئيــن بالعــودة إلــى ديارهــم رغــم مــا يقاســونه 
مــن متاعــب، فمعظمهــم يتمتــع اآلن باألمــن الجســدي األساســي رغــم اســتمرار مواجهــة المشــكات الكبيــرة 
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المتعلقــة بالدخــل، والعمــل، واإلســكان، والصحــة، والتعليــم فــي البلــدان المضيفــة لهــم فــي الشــرق األوســط 
حيــث يعاملــون علــى أنهــم ضيــوف مؤقتــون أو زائــرون.

يحــدد هــذا التقريــر المختصــر المبــادئ األساســية التــي يجــب أن يأخذهــا بعيــن االعتبــار صانعــو 
السياســات فــي الحكومــات، وفــي مؤسســات الهجــرة، وفــي الشــبكات اإلنســانية. لكــن التقريــر ال يهــدف إلــى 
الترويــج لسياســة معينــة بالتفصيــل ألن مثــل هــذا األمــر يتطلــب دقــة فــي التوضيــح واإلســهاب فــي تنــاول 
ــم  ــا عــن األمــن. ومــع هــذا، يشــير التقريــر إلــى أنــه مــا ل ــة لجــأ العراقيــون إليهــا بحث الوضــع لــدى كل دول
تتوافــر بعــض المبــادئ المحــددة والمعــززة للسياســة بشــكل عــام، فســيكون علــى الحكومــات والمؤسســات 

خــال فتــرة وجيــزة أن تواجــه حــاالت جديــدة مــن الطــوارئ التــي لــن ترحــب بهــا.

1-مــن الضــروري جــدا اإلقــرار رســميا بحجــم النــزوح الداخلــي وخطورتــه فــي العــراق، واحتمــال حــدوث 
تنقــات جماعيــة أخــرى إثــر المشــكات األمنيــة العويصــة خاصــة فــي األقاليــم الشــمالية مــن البــاد.

ــة بــل  ــة بالنازحيــن والاجئيــن إلــى شــروعهم برحــات غيــر واقعي 2-قــد تدفــع توقعــات العــودة الخاطئ
خطــرة باتجــاه بعــض المواقــع غيــر

المساعدة على استضافتهم، وال يجب أيضا أن يكون هناك أي محاولة لتسفير الاجئين قسرياّ.

3-ال يمكن أن تكون التوقعات واقعية بشــأن العودة الجماعية للنازحين والاجئين إال إذا رّبّطّت 
هــذه التوقعــات بالجهود التي

تبذلهــا الحكومــة فــي العــراق لدعــم النازحيــن، األمــر الــذي يتطلــب معالجــة مشــكات النفــاذ لــألرض 
وللممتلــكات، والعمــل، والدخــل

والخدمات االجتماعية األساسية العامة.

4-هنــاك حاجــة أساســية لوضــع الترتيبــات الجــادة الازمــة لحمايــة العراقييــن فــي الخــارج، فتقبــل 
ــد  ــا ب ــدى. ف ــر الم ــر قصي ــن تدبي ــر م ــي أفضــل األحــوال أكث ــة ال يشــك ل ف ــاد المضيف ــي الب ــن ف الاجئي
للمؤسســات المعنيــة مــن أن تبحــث فــي كيفيــة الربــط مــع الحكومــات فــي بلــدان الشــرق األوســط للوصــول 

ــى منهــج متكامــل. إل

5-رغــم امتعــاض بعــض الــدول مــن قبــول العراقييــن علــى أراضيهــا، لــن يكــون هنــاك بديــل عــن برامــج 
إعــادة التوطيــن إذا مــا أريــد تجنــب عــزل الاجئيــن وتهميشــهم فــي الشــرق األوســط، فالعزلــة والتهميــش مــن 
العوامــل المســاعدة علــى دفــع المزيــد مــن الاجئيــن إلــى دخــول شــبكات الهجــرة غيــر النظاميــة بمــا تكتنفــه 

مــن مخاطــر.

سادسا: نظرية البحث ونظرية ماسلو

اعتمدنــا فــي كتابــة البحــث علــى نظريــة ماســلو او مــا يســمى بهــرم الحاجــات، وهــي نظريــة ))يتطلــب فهــم 
الســلوك اإلنســاني معرفــة الدوافــع األساســية للســلوك فاإلنســان ال يتحــرك وال يســكن إال بدافــع. وتختلــف 
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الدوافــع باختــاف الحاجــة وتأثيرهــا، وان مســتويات الحاجــة التــي تولــد الدوافــع حســب نظريــة ماســلو:

1 ـ الحاجات الفسيولوجية: 

هــي عبــارة عــن الحاجــات األساســية لبقــاء حيــاة اإلنســان وتمتــاز بأنهــا فطريــة كمــا تعتبــر نقطــة البدايــة 
فــي الوصــول إلــى اشــباع حاجــات أخــرى وهــي عامــة لجميــع البشــر إال أن االختــاف يعــود إلــى  درجــة 
اإلشــباع المطلوبــة لــكل فــرد حســب حاجتــه، وأن العمــل الــذي يحقــق هــذه الحاجــات إلــى قــدر معيــن ســيكون 

موضــوع قبــول ورضــا مــن العامليــن.

ــن الحاجــات الفســيولوجية  ــق م ــدار اإلشــباع المتحق ــى مق ــا عل ــد تحقيقه ــن: يعتم ــى األم ب ـ الحاجــات ال
فهــي مهمــة للفــرد فهــو يســعى إلــى تحقيــق األمــن والطمأنينــة لــه ألوالده  كذلــك يســعى إلــى تحقيــق األمــن 
فــي العمــل ســواء مــن ناحيــة تأميــن الدخــل أو حمايتــه مــن األخطــار الناتجــة عــن العمــل وان شــعور الفــرد 
بعــدم تحقيقــه لهــذه الحاجــة ســيؤدي إلــى انشــغاله فكريــا ونفســيا ممــا يؤثــر علــى أدائــه فــي العمــل لهــذا علــى 

اإلدارة أن تــدرك أهميــة حاجــة األمــن للعامــل لخلــق روح مــن اإلبــداع بيــن العامليــن .

ــن  ــن ع ــن اآلخري ــا م ــون محبوب ــب إن يك ــة يرغ ــي بطبع ــة: إن اإلنســان اجتماع ج ـ الحاجــات االجتماعي
طريــق انتمائــه لآلخريــن ومشــاركته لهــم فــي مبادئهــم وشــعاراتهم  التــي تحــدد مســيرة حياتــه ، وان العمــل 
الــذي يزاولــه العامــل فيــه فرصــة لتحقيــق هــذه الحاجــة عــن طريــق تكويــن عاقــات ود وصداقــة مــع العامليــن 
معــه وقــد أوضحــت الدراســات أن جــو العمــل الــذي ال يســتطيع إشــباع هــذه الحاجــات يــؤدي إلــى اختــاف 
التــوازن النفســي لــدى العامليــن ومــن ثــم إلــى مشــكات عماليــة تــؤدي إلــى نقــص اإلنتــاج وارتفــاع معــدالت 

الغيــاب وتــرك العمــل وهــذا يجعــل التنظيــم يفشــل فــي تحقيــق أهدافــه .

ــى التقديــر واالحتــرام مــن اآلخريــن يحسســه  ــه عل د- حاجــات التقديــر :شــعور العامــل بالثقــة وحصول
ــداف  ــق أه ــي تحقي ــات ليســاهم ف ــن امكان ــه م ــا لدي ــة م ــه وقيم ــرد بأهميت ــذه الحاجــة تشــعر الف ــه ه بمكانت
المشــروع لهــذا تعتبــر مــن وظائــف المديــر لذلــك إن المــدراء الذيــن يركــزون علــى حاجــات التقديــر كمحــرك 
لدوافــع العامليــن تتحقــق أهــداف مشــاريعهم علــى عكــس مــن يقلــل مــن إمكانيــات الفــرد فــي التنظيــم هــذا 

ويجعــل االســتفادة منــه محــدودة ويخلــق مشــكات بيــن الفــرد والتنظيــم .

ــا فــي إن يكــون اإلنســان مــا يريــد إن  ــذات :أي تحقيــق طموحــات الفــرد العلي هـ-الحاجــة إلــى تحقيــق ال
يكــون وهــي المرحلــة التــي يصــل فيهــا اإلنســان إلــى درجــة مميــزة  عــن غيــره ويصبــح لــه كيــان مســتقل 
وتعتبــر الحاجــة إلــى االســتقال مــن أهــم مكونــات هــذه الحاجــة حيــث تظهــر منــذ مرحلــة الطفولــة وتتطــور 

مــع تقدمــه فــي العمــر وينضــج وبالتالــي يبــدأ بتحــرر مــن االعتمــاد علــى الغيــر .

وينظــر الفــرد  االســتقال فــي العمــل عنــد منحــة الحريــة فــي تنفيــذ األعمــال وبالتالــي يســتغل مــا لديــه مــن 
مواهــب وقــدرات فردية)22(.

ــا موقفهــم تجــاه  ــاد، وم ــى الهجــرة خــارج الب ــع المســيحيين ال ــا يدف ــى هــذه الحاجــات م ــا ال ــد اضفن وق
ــي. ــان العراق ــي البرلم ــواب ف ــم ن ــم لديه ــان، وه ــداد وتجــاه البرلم ــي بغ ــة ف ــة المركزي الحكوم
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ثانيا: تحليل البيانات
أوال: البيانات العامة

ــى مجموعــة مــن المحــاور  ــز عل ــي التركي يتكــون هــذا الجــزء مــن مجموعــة مــن االســئلة التــي تصــب ف
ــة: ــات تتكــون مــن المحــاور التالي ــى االســئلة، وهــذه البيان ــب عل ــذي يجي ــات خاصــة عــن ال ــة ببيان المتعلق

1-عدد المشاركين:

بلــغ عــدد الذيــن اجابــوا عــن اســئلة البحــث )307( شــخصا موزعــون فــي مناطــق مختلفــة، وهــؤالء يكونــون 
مــا بيــن الفئــة العمريــة المختلفــة، منهــم مــا فــوق الخمســين وفئــات عمريــة اخــرى، لكــن اغلــب المشــاركين مــا 

فــوق الخمســين مــا بيــن الذكــر واالنثــى.

2-مناطق سكنهم:

شــارك فــي هــذا البحــث مجموعــة مــن النازحيــن المســيحيين الذيــن يعيشــون فــي مناطــق متفرقــة فــي اقليم 
كوردســتان العــراق، وهــم موزعــون فــي محافظــات اربيــل ودهــوك فــي مناطــق وقــرى واقضيــة ومجمعــات 
ســكنية اضافــة الــى وجــود مخيــم خــاص بالمســيحيين فــي مدينــة اربيــل، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:

الجدول رقم  )1(

النسبة المئويةالعددمناطق السكن
154.9باخمتي
258.1سيجي

31.0عوائل يسكنون في شقق داخل دهوك
123.9 مسیریك

13644.3مخيم اشتي عنكاوة
4213.7مجمع هرشم - اربيل

5016.3مناطق اخرى
247.8هوريسكي

307100.0المجموع

3-الجنس:

يتكــون جنــس الذيــن شــاركوا فــي مــأل اســتمارة االســتبيان مــن كا الجنســين، وكمــا نــرى فــي   



87المسيحيون... اصطدامات مابعد داعش

الجــدول ان نســبة الذكــور اكبــر مــن نســبة النســاء، فمــا بيــن المشــاركين فــي االســتبيان هنــاك )182( ذكــر، 
مقابــل )125( انثــى.

الجدول رقم   )2(

النسبة المئويةالعددالجنس
18259.3الذكر
12540.7االنثى

307100.0المجموع

4-العمر:

اختلفــت اعمــار المشــاركين مــا بيــن فئــات مختلفــة، وهــي مــن )15-20( و)21-30( و)31-40( و)50-41( 
و)50-مــا فــوق 50(، وقــد جــاوب علــى االســئلة جميــع هــذه الفئــات وبنســب متفاوتــة، لكــن مــا ياحــظ علــى 
هــذه الفئــات ان نســبة االعمــار الكبيــرة كانــت مــن اكثــر الفئــات التــي شــاركت فــي االســتبيان، مثــا: مــا فــوق 
50 ســنة جاوبــوا بنســبة )32.6(، وتأتــي بعدهــم الفئــة التــي مــا بيــن )31-40( وبنســبة )31.3( وتأتــي بعدهــم 

فئــة )41-50( وبنســبة )16.3(. ومجــوع هــذه الفئــات الكبيــرة تبلــغ )80.2(، وهــذا يــدل علــى:

1-ان الشباب لم يبقوا في المجتمعات المسيحية بل تركوا العراق الى بلدان اخرى.
2-ان المجتمعات المسيحية لم تبق مجتمعا شابا في العراق.

3-الفئة الباقية اغلبيتها ليس بمقدورها السفر واال ليس هناك ما يشجعهم على البقاء.
4-ان المجتمعات المسيحية مهددة باالنقراض.

الجدول رقم  )3(

%العددالعمر
20-15103.3
30-214916.0
40-319631.3
50-415016.3

9932.2أكبر من 50 سنة
30499.0المجموع

5-التحصيل الدراسي:

ــى الشــهادات  ــن عل ــن والحاصلي ــن االميي ــل الدراســي للمشــاركين فــي االســتبيان مــا بي ــف التحصي يختل
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ــة. ــن لديهــم شــهادات هــم )29.1٪( وهــي نســبة قليل ــوس، وان نســبة الذي ــوم والبكالوري االخــرى كالدبل

الجدول رقم  )4(

%العددجۆری بڕوانامە
154.9األمي

8226.7املتوسطة
7022.8االعدادية
5016.3دبلوم

5116.6بكلوريوس
3812.4شهادة عليا
30699.7المجموع

6-الحالة االجتماعية:

اغلبيــة الذيــن شــاركوا فــي االســتبيان هــم مــن المتزوجيــن وبنســبة )81.4( وبعــض منهــم أرامــل وبنســبة 
قليلــة مقارنــة بالعــدد الكلــي، وهــذا يــدل علــى ان هنــاك مــن ال معيــن لــه والتجــد مــن يســاعدها فــي ادارة 

شــؤون حياتهــا.

الجدول رقم  )5(

%العددالحالة االجتماعية
4314.0أعزب
25081.4متزوج
72.3مطلق
62.0أرملة
.13أخرى

307100.0املجموع

7-الوظيفة:

ان اغلبيــة الذيــن شــاركوا فــي االســتبيان يقومــون باالعمــال الحــرة اليوميــة لكســب لقمــة العيــش، وهنــاك 
مــن بينهــم بنســبة قليلــة مــن لديــه وظيفــة يمتهنهــا، لكــن مــا ناحــظ ان ســكان النازحيــن يبحثــون عــن عمــل 
باســتمرار، واليبقــون علــى عمــل بســبب االوضــاع االقتصاديــة التــي يعيشــونها. وهــذا الواقــع الــذي يعيشــونه 
غيــر مشــجع للبقــاء لــذا عندمــا يجــدون فرصــة للهجــرة الــى الخــارج فهــم اليبقــون فــي مناطقهــم. وهنــا نطالــب 
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الجهــات المعنيــة ان يســتفيدوا مــن خبــرات النازحيــن المختلفــة وادراجهــم فــي المجتمــع المضيــف لاســتفادة 
والمنفعــة العامــة، فــان بقاءهــم فــي المخيــم يدمــر فيهــم هــذا االبــداع والخبــرة التــي جمعوهــا خــال ســنوات 

العيــش فــي ديارهــم.

الجدول رقم  )6(

%العددالوظيفة
5919.2موظف حكومي

18159.0عمل حر
62.0عسكري

عاطل عن العمل او 

ربة البيت
5417.6

72.3مل يجب
307100.0املجموع

 

8-المستوى المعيشي:

ان المســيحيين الباقييــن فــي مناطــق ســكنهم فــي حالــة انســانية صعبــة ونســبة )38.4( منهــم يعيشــون 
فــي حالــة ســيئة و)58.6( منهــم يعيشــون فــي وضــع انســاني متوســط وعيشــة متوســطة. وهــذا يبيــن انهــم 

مهملــون مــن قبــل الســلطات وان مــا يوفــر لهــم اليلبــي احتياجاتهــم بــس تكفيهــم للعيــش ال اكثــر.

الجدول رقم  )7(

%العددسيء
11839.1متوسط

18059.6جيد
41.3مجموع
302100.0مل يجب

5املجموع 
307المجموع

9-مكان اإلقامة قبل النزوح:

ــي مناطــق  ــوا ف ــا، كان ــات وخارجه ــل ودهــوك داخــل المخيم ــي اربي ــي محافظت المســيحيون الســاكنين ف
مختلفــة مثــل: )برطلــة، حمدانيــة، قرقــوش..( والغالبيــة منهــم كانــوا فــي مدينــة الموصــل والمناطــق المحيطــة 
بهــا، وهــذا دليــل علــى ان االوضــاع االنســانية لــم ترجــع الــى ماكانــت عليــه فــي الســابق فــي مناطــق ســكنهم 



المسيحيون... اصطدامات مابعد داعش 90

االصلــي، وليــس هنــاك امــن واســتقرار ومــا يشــجعهم للرجــوع الــى ديارهــم. كانــت نســبة )58.3( مــن 
ســكان مدينــة الموصــل، وبنســبة )10.7( كانــوا فــي الحمدانيــة.. وهكــذا ان مناطــق ســكنهم يختلــف وهــم االن 

يعيشــون فــي حــدود ادارتــي محافظــة اربيــل ودهــوك.

الجدول رقم  )8(

%العدداملكان
196.2برطلة
.13برصة
103.3بعشیقة
196.2بغداد

.13تلسقوف
.13تلسقوفوف

.13تلكىف
31.0تلكيف
.27تلكیف

3310.7حمدانیة
31.0سنجار
299.4قرقوش
.27كركوك

41.3كرملیس
17958.3موصل

307100.0املجموع

01-اللغات التي يعرفونها:

مــن بيــن النازحيــن المســيحيين منهــم مــن يعــرف االنكليزيــة بنســبة قليلــة وهــي )5.05٪(، ومــا ياحــظ 
فيهــم ان كلهــم يعرفــون لغــة االم التــي تختلــف حســب العــرق المســيحي مــن االشــوري والكلدانــي واالرمنــي 

ويمارســون لغتهــم االم، وان اكثريتهــم يعرفــون اللغــة العربيــة وبنســبة )٪87(.
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الجدول رقم  )9(

%العددالتحدث
26787.0اللغة العربية

216.8اللغة الكوردية
175.5اللغة االنكليزية
.27لغات اخرى 

307100.0املجموع

ثانيا: تحليل البيانات الخاصة

بعــد ان عرضنــا مجموعــة مــن االســئلة علــى النازحيــن المســيحيين فــي عــدة مناطــق مختلفــة كانــت 
االســئلة موزهــة علــى عــدة محــاور، فــي كل محــور نحــاول ان نصــل الــى مجموعــة مــن االســتنتاجات التــي 
تســتنبط مــن خــال اجوبــة المســيحيين النازحيــن، وهــي موزعــة علــى ســبعة محــاور، ونتناولــه فيمــا يأتــي 

كل محــور علــى حــدة. 

المحور األول: الجانب المعيشي وأساسيات الحياة

ــة  ــة الجاف ــواد الغذائي ــر الم ــة توفي ــب المعيشــي، وكيفي ــق بالجان ــا يتعل ــاول م ــذي يتن ــذا المحــور ال ــي ه ف
ــي  ــة عــن هــذه االســئلة الت ــن بدق ــر مــن النازحي ــد اجــاب عــدد كثي ــا. وق ــي المخيمــات وخارجه ــن ف للنازحي

ــي: ــا يأت وجهــت اليهــم وهــي كم

الجدول رقم  )10(

هل تعتقد ان توفير المواد الغذائية الضرورية كفيلة بتأمين العيش اآلمن؟

%العدداالجابات

أجاب

13744.6نعم
9129.6ال

7624.8اىل حد ما
30499.0مجموع االجابة

31.0عدم االجابةمل يجب
307100.0املجموع

هنــا وجهــت اليهــم ســؤال: هــل تعتقــد ان توفيــر المــواد الغذائيــة الضروريــة كفيلــة بتأميــن العيــش اآلمــن؟ 
ــي  ــة ف ــة ويشــعرون بالطمأنين ــاة امن ــر حي ــد توف ــواد االساســية ق ــر الم ــوا ان توفي ــا وبين ــوا عليه ــد اجاب وق
المناطــق الجديــدة التــي يســكنون فيهــا، وهــذه كانــت اجابــة 137 منهــم مــن بيــن 307 شــخصا، امــا البقيــة 
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فقــد جاوبــوا بــان هــذه المــواد حتــى وان وفــرت لهــم ال تؤمــن حيــاة امنــة، وقــد رجعــوا العيــش االمــن الــى 
مســائل اخــرى بعيــدة كل البعــد عــن الضروريــات المعيشــية بــل هنــاك اهتمــات وامنيــات يجــب ان تحقــق 
الغلبيــة المســيحين فــي العــراق، وكان عددهــم 167 شــخصا. وفيمــا لــو ان هــذه المــواد للعيــش قــد تتوفــر 

لديهــم يحصلــون عليهــا فكانــت االجابــة بهــذا الشــكل:

هل تحصل على المواد الغذائية األساسية للمعيشة؟

الجدول رقم  )11(

%العدد االجابات

أجاب

11236.5نعم
10935.5ال

8527.7الى حد ما
30699.7المجموع 

.13عدم االجابةلم يجب

307100.0المجموع

كمــا نــرى فــي الجــدول ان اغلبيــة النازحيــن اليحصلــون علــى المــواد الغذائيــة االساســية مــن قبــل 
المؤسســات والمنظمــات الخيريــة، واذا جمعنــا نســبة الذيــن جاوبــوا ب )ال( التــي كانــت )35.5( مــع اللذيــن 
جاوبــوا ب )الــى حــد مــا( والتــي كانــت )27.7( نجــد ان عددهــم كبيــرة جــدا مقابــل مــن قالــوا انهــم يحصلــون 
ــا يضــع عمــل المنظمــات  ــزوح، وهــذا م ــي مناطــق الن ــة االساســية داخــل المخيمــات وف ــى المــواد الغذائي عل
الخيريــة والنســانية تحــت ســؤال: لمــاذا لــم تســتطع تلــك المؤسســات والمنظمــات ان توفــر لهــم اغلــب 
مايحتاجــون اليــه كأساســيات المعيشــة؟ علــى الرغــم مــن ان نســبة النازحيــن المســيحيين مقارنــة بالنازحيــن 
االخــرى قليلــة جــدا، وايــن دور المجتمعــات المســيحية االخــرى فــي تلبيــة احتياجــات اخوانهــم المســيحيين 

ــر االحتياجــات االساســية لهــم؟  وتوفي

علــى الرغــم مــن ذلــك الوضــع الســيء الــذي يعيشــه النازحــون نــرى ان دور المنظمــات الخيريــة تنصــب 
فــي توفيــر االحتياجــات المعيشــية الضروريــة كمــا نــراه فــي هــذا الســؤال:

ــات  ــات والضروري ــى االهتمام ــن أول ــح م ــة أصب ــر االحتياجــات المعيشــية الضروري ــد ان توفي ــل تعتق ه
ــة؟ ــل المؤسســات المعني ــن مــن قب للنازحي

الجدول رقم  )12(

%العدد االجابات
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أجاب

17256.0نعم
6220.2ال

7022.8الى حد ما
30499.0المجموع

31.0عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

فــي جــواب هــذا الســؤال نجــد ان )172( شــخصا وبنســبة )56.0( منهــم يجيــب بنعــم، اي ان هــذه المنظمات 
الخيريــة واالنســانية تعمــل وتركــز فقــط علــى توفيــر تلــك االحتياجــات الضروريــة للنازحيــن، ومــع هــذا انهــا 
لــم تســتطع ان تفــي بعملهــا بشــكل اساســي، وهنــا نقــع امــام ســؤال اخــر وهــو : هــل ان االنســان بصــورة 
عامــة والمســيحيين علــى وجــه الخصــوص اليحتاجــون ســوى الــى االحتياجــات المعيشــية الضروريــة؟ 
وهــل انهــم ليــس لديهــم جانــب اخــر يهتمــون بــه كتنميتهــم وتطويرهــم فكريــا وخلــق اجــواء ترفيهيــة تليــق 
باالنســان؟ هنــا نجــد ان توفيــر هــذه المــواد واهتمــام المنظمــات الخيريــة واالنســانية بهــذا الجانــب والتركيــز 

عليــه لــه ســلبيات منهــا:

1-التقليل من شأن االنسان وجعله يركز على االكل والشرب فقط.

2-عدم االهتمام بالجوانب االخرى في العيش مثل تطوير الشخصيات وتنمية افكارهم.

3 االنســان فــي هــذه الحالــة يتحــول الــى شــخص اليعتمــد علــى نفســه بــل يتــوكل علــى غيــره وهــو علــى 
يقيــن انهــم يوفــرون لــه االحتياجــات الضروريــة.

4-االنسان متعدد االحتياجات وهذا ما يجعل من الذين يهتمون بالنازحين ان ينظروا اليهم كأنسان.

ومــن جانــب اخــر ان نســبة )43٪( يــرون غيــر ذلــك، وهــذا العــدد اقــل مــن العــدد الســابق، وربمــا ترجــع 
االجابــة بهــذا الشــكل الــى مــا توفــر لبعــض النازحيــن مــن مــواد غيــر غذائيــة كاحتياجــات المنــزل وغيرهــا، 
حتــى اذا كان االمــر بهــذا الشــكل فــان االهتمــام التدخــل ضمــن توفيــر جميــع احتياجــات النازحيــن وخاصــة 

مــا يتعلــق بالجانــب الترفيهــي.

جانــب اخــر ممــا يتعلــق بمســألة الحصــول علــى المــأكل والمشــرب بصــورة متســاوية نــرى اراء مختلفــة 
فــي هــذا الجانــب، وهنــا يظهــر لنــا ان المســيحيين كونهــم مــن ديانــة مختلفــة فــي مجتمــع اغلبيــه مــن 
ــو احتياجــات المعيشــة،  ــى المــواد الغذائي ــة الحصــول عل ــن غيرهــم مــن ناحي المســلمين، اليفــرق بينهــم وبي
وكذلــك اليفضلــون عــن بقيتهــم فــي فــي توفيــر المــواد االخــرى، وقــد اجــاب )49.8٪( منهــم بانهــم متســاوون. 

ومقابــل هــذا العــدد نــرى ان مجموعــة مــن المجابيــن علــى االســئلة يــرون بانهــم غيــر متســاوين، وهــذ 
يرجــع الــى ان النازحيــن الخــرى غيــر المســيحيين يحصلــون علــى مــواد اضافيــة مــن قبــل بعــض المنظمــات 

الــت تخصــص مســاعداتها للمســلمين فقــط. كمــا نــرى فــي هــذا الجــدول:

هــل تعتقــد أنــه بامكانكــم الحصــول علــى المــأكل والمشــرب بصــورة متســاوية مــع بقيــة المكونــات 
االخــرى؟
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الجدول رقم  )13(

%العدد االجابات

أجاب

15349.8نعم
9430.6ال

5818.9الى حد ما
30599.3المجموع 

.27عدم االجابةلم يجب
100.0المجموع

هنا نرى من الضروري ان نبين هذه النقاط التالية:

1-علــى المنظمــات الخيريــة واالنســانية ان تنظــر بعيــن واحــدة الــى جميــع النازحيــن ســواء اكانــوا مــن 
ــات االخــرى.. ــات واالثني ــات والديان المســيحيين او غيرهــم مــن القومي

2-كــون المجتمعــات النازحــة مجتمعــا ملتزمــا بعاداتهــا وتقاليدهــا علــى الجهــات المعنيــة ان تراعــي هــذه 
التقاليــد التــي التزمــوا بهــا واليعمــل علــى ازالــة بعــض الخصوصيــات التــي تتميــز بهــا المجتمعــات.

ــم والمســاعدات  ــواب المخي ــح اب ــن المســيحيين ان تفت ــي تدعــي انهــا تراعــي النازحي ــى الجهــات الت 3-عل
علــى مصراعيهــا لجميــع مــن يريــد ان تقــدم المســاعدات بغــض النظــر عــن الجهــة الممولــة لتلــك المســاعدات.

هنــا تســتطيع الجهــة المســؤولة عــن النازحيــن المســيحيين ان تدخــل الطمأنينــة علــى قلــوب النازحيــن اينمــا 
كانــوا وايــا كانــوا، ويحــاول ان توفــر االمــان لهــم، ولــو بشــيء بســيط، وهــذا يدخلنــا الــى ســؤال اخــر وهــو: 

ان العيــش داخــل المخيــم يوفــر الراحــة للنازحيــن فــي جميــع الجوانــب؟ وكانــت االجابــة كالتالــي:

ان العيش داخل المخيم يوفر الراحة للنازحين في جميع الجوانب؟

الجدول رقم  )14(

%العدد االجابات

أجاب

7825.4نعم
16654.1ال

6019.5الى حد ما
30499.0المجموع 

31.0عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

ــة  ــا ام منطق ــزوح ســواء اكان مخيم ــي مناطــق الن ــن ف ــة النازحي ــي الجــدول، ان اغلبي ــا هــو واضــح ف كم
اخــرى، اليشــعرون بالراحــة والطمأنينــة، وكانــت نســبة الذيــن اجابــوا ب )ال( )166( شــخصا بنســبة )٪54.1( 
وهــذه نســبة كبيــرة مقارنــة بالذيــن قالــوا انهــم يشــعرون بالراحــة فــي جميــع الجوانــب، وكانــوا بنســبة 
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ــا: )25.4٪(، وهــذا العــدد يكــون ربــع المشــاركين فــي االســتبيان، ومــن خــال هــذا الســؤال يتبيــن لن

1-بصــورة عامــة ان النازحيــن اليشــعرون بالراحــة فــي المخيــم وال فــي مــكان العيــش الجديــد فــي النــزوح، 
وهــذا مــا يكــون دافعــا الــى البحــث فــي هــذا الجانــب ليبيــن للــرأي العــام الســبب فــي ذلــك، ومــا هــي الدوافــع 

التــي تجعلهــم يحســون بهــذا االحســاس.

ــاة مأســاوية  ــوا ان نشــعر بالراحــة فــي المخيمــات هــؤالء عاشــوا حي ــة مــن الذيــن قال 2-ان نســبة القليل
فحيــن الحديــث معهــم يبيــن ذلــك وكيــف انهــم كاانــوا معرضيــن للخطــر فــي كل لحظــة وان الجهــات المعينــة 
قامــت بتهديدهــم، ومــا يرونــه هنــا فــي المجتمــع الجديــد قــد ينســيهم حياتهــم الســابق ويشــعرون بنــوع مــن 

الراحــة، لكنهــا تعتبــر راحــة مؤقتــة مــع مــرور الزمــن يملــون مــن العيــش الجديــدة.

3-علــى الجهــات المعنيــة ان تبحــث عــن اليــة جديــدة وطــرق جديــدة الســعاد هــؤالء النازحيــن النهــم قبــل 
كل شــي انــاس طيبيــن ويحتاجــون الــى الرعايــة النفســية قبــل كل شــيء.

وهــذا الجــواب وتوفيــر الراحــة يجرنــا الــى ســؤال اخــر وهــو: هــل ان المنظمــات توفــر االحتياجــات 
الخاصــة بكــم؟ كمــا فــي الجــدول التالــي: 

هل تعتقد ان المنظمات الخيرية توفر االحتياجات الخاصة لكم؟

الجدول رقم  )15(

%العدد االجابات

أجاب

5818.9نعم

14446.9ال

10534.2الى حد ما

307100.0المجموع

فــي اجابــة هــذا الســؤال نجــد ان )46.9٪( منهــم يجيبــون علــى الســؤال ب )ال( وتأتــي نســبة اجابــة )٪34.2( 
منهــم بقولــه )الــى حــد مــا( او حيانــا، وهــذا دليــل علــى ان احتياجــات النازحيــن مختلفــة ومتعــددة ومرتبــط 
بعــدد االشــخاص الذيــن يعيشــون هنــاك فــي المخيمــات ومناطــق النــزوح المختلفــة، ومــن جانــب اخــر مرتبــط 
باالنســان نفســه ومــا تعــود عليــه، فمثــا هنــاك مــن يعيــش فــي منطقــة نائيــة فــان العيــش فــي هــذا المــكان لهــا 

متطلبــات اقــل مــن العيــش فــي المدينــة، وعلــى هــذا نطالــب المنظمــات الخيريــة والجهــات المعنيــة:

1-ان تراعــي مجموعــة مــن الســمات التــي يتســم بهــا النــازح، مثــل الجانــب الثقافــي واالجتماعــي والظيفــي 
ويراعــي فــي تقســيمهم علــى النازحيــن هــذه المســتويات المختلفــة، كــي توفــر لهــم االمــان والعيــش الكريــم.

ــع  ــم م ــة دمجه ــى المســتوى المعيشــي لوحــده، ومحاول ــز عل ــدم التركي ــة االحتياجــات وع ــر كاف 2-توفي
ــم. ــن بعضه ــا بي ــاون فيم ــع متع ــق مجتم ــك لخل ــف، وذل ــع المضي المجتم

 3-ان احتياجات النازحين مختلفة وتتغير حسب مكونات الشخصيات والنوع االنساني.
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المحور الثاني: تحقيق الذات 

فــي هــذا المحــور نقــف عنــد االهتمــام الثانــي لــدى االنســان بصــورة عامــة والنازحيــن بصــورة خاصــة، 
وهــي الجانــب الــذي لــه دور فــي تكويــن االنســان وتطويــر امالــه وطموحاتــه، وكمــا هــو معلــوم ان االنســان 
لديــه طموحــات مختلفــة وهــذه الطموحــات ال تقــف عنــد حــد معيــن بــل انــه فــي تطــور مســتمر، وللوصــول 
الــى هــذه المرحلــة علــى االنســان ان اليفكــر بالعيــش وينمــي نفســه تنميــة ذاتيــة ويبتعــد عــن كل مــا يؤثــر 
ســلبا عليــه، وللوقــوف علــى اهــم مــا يعيــق حيــاة النازحيــن فــي المخيمــات، وهنــا يجــب ان يشــتغل المعنيــون 
ــن ذاتهــم  ــى تكوي ــوا عل ــم يعمل ــي عاشــوها، ث ــوا منهــم ان ينســوا الماضــي واالم الت ــى ان يجعل ــزوح عل بالن
ــا،  ــي هــذا االطــار منه ــا بعــض االســئلة ف ــب وجهن ــح هــذا الجان ــدة، ولتوضي ــة الجدي ــكل الوســائل العصري ب
وفــي االجابــة علــى هــل ان الحيــاة الجديــدة فــي المخيــم تنســيك االم الماضــي وتحســك كمــا لــو انــك فــي 
ــة النازحيــن اليشــعرون بانهــم  ــا ان مــا اغلبي ــى هــذا الســؤال تبيــن لن ــة عل ــارك؟ فكانــت االجاب منزلــك ودي
نســوا الماضــي وكانــت بنســبة )65.5٪( مــن مجمــوع الذيــن جاوبــوا علــى االســئلة، كمــا فــي الجــدول التالــي:  

ان الحياة الجديدة في المخيم تنسيك آالم الماضي وتحسك بأنك في منزلك وديارك؟

الجدول رقم  )16(

%العدد االجابات

أجاب

6019.5نعم
20165.5ال

4314.0احيانا
30499.0المجموع

31.0عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

هــؤالء النازحيــن اليــرون فــي حياتهــم الجديــدة مــا تنســيهم االم الماضــي واليحســون بانهــم يعيشــون 
فــي منزلهــم، لــذا يشــعرون ان الحيــاة فــي المخيــم وفــي مناطــق النــزوح ليــس ســوى مرحلــة مؤقتــة مــا بيــن 
الرجــوع الــى ديارهــم او الهجــرة الــى خــارج البلــد وهــذا مــا يدفعهــن الــى عــدم االهتمــام بهــذه الحيــاة المملــة 
التــي يعيشــونها ويتحملــون صعابهــا. وهــذا مــا يجعلهــم ان يبقــوا متمســكين بارضهــم ووطنهــم لكــن ليــس 
هنــاك مــا يدفعهــم للرجــوع الــى مناطــق ســكنهم، وهــذا مــا يجعلهــم ان يكونــون محبوســين بيــن امــل العــودة 

وعــدم توفيــر كل مايحتاجونــه للعــودة الــى منازلهــم، وهــذا مــا يــدل علــى:

1-انهم متمسكون بمكانهم ويأملون الرجوع على الرغم من كل ما عانوه من مصاعب..

2-المــكان الجديــد اليســاعد واليشــجع علــى العــودة بــل انهــم يقضــون وقتهــم علــى امــل العــودة فــي يــوم 
مــن االيــام.

ــى النقطــة الســابقة مــن  ــا ال ــا، وهــذا مــا يرجعن 3-تلــك االالم والحــزان باقيــة معهــم والينفــك عنهــم بتات
عمــل المنظمــات الخيريــة فــي االهتمــام بمــا يجعلهــم ينســون الماضــي وذلــك بتشــجيعهم علــى االختــاط مــع 
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المجتمــع المضيــف.

4-االهتمام بالترفيه وما يجعل االنسان ينسى الماضي واليفكر باالم التي مر بها.

ــم؟  ــى دياره ــد باســتطاعتهم الرجــوع ال ــم يع ــه ل ــو: ان ــم ســؤاال وه ــا اليه ــت الحــق وجهن ــي وق ــذا ف وله
وهــذا ســؤال ســابق الوانــه فهــو يبيــن انهــم يريــدون الرجــوع لكــن هــل هنــاك مــن يســاعدهم علــى العــودة 
الــى مناطقهــم، فــي اجابتهــم علــى هــذا يبيــن ان )49.8٪( اليعتقــدون انــه لــم يعــد باســتطاعتهم الرجــوع الــى 
ديارهــم، وهــذا مــا يــدل علــى انهــم يســتطيعون الرجــوع الــى مناطقهــم وهــو اجابــة صريحــة علــى انــه ليــس 
هنــاك معــوق علــى ذلــك، وفــي الوقــت نفســه انــه هنــاك مــن يســاعدهم علــى ذلــك مــن المنظمــات المشــجعة 
علــى عــودة النازحيــن والجهــات االخــرى طاهــرا، لكــن هنــاك ايبــاب تمنعهــم مــن ذلــك، ويرونــه ان االوضــاع 
غيــر مســتقرة للعــودة او باالحــرى انهــم يخافــون مــن ذلــك. ومقابــل هــذا العــدد هنــاك )42.0٪( مــن الذيــن 
ــه مــن  ــى مناطقهــم بســبب مــا يســمعونه ويرون ــى االســئلة يــرون انهــم اليســتطيعون الرجــوع ال ــوا عل اجاب

حــوادث غيــر مشــجعة علــى العــودة..

)استشــهاد مجموعــة كبيــرة مــن النازحيــن الــى االغتيــاالت التــي تقــام فــي مناطقهــم وتصيــب المســيحيين 
عمومــا فــي شــتى المحافظــات، خاصــة قتــل الصائــغ وخطــف طفلــة صغيــرة..(. 

هل تعتقد انه ليس باستطاعتكم الرجوع الى دياركم وليس هناك من يساعدكم على ذلك؟

الجدول رقم  )17(

%العدداالجابات

أجاب

12942.0نعم
15349.8ال

227.2احيانا
.13لەوانەیە
30599.3المجموع

.27عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

هنــا نــرى مــع انهــم يســتطيعون الرجــوع الــى ديارهــم لكــن االجــواء ليســت مســاعدة علــى ذلــك وانــه هنــاك 
سياســة معينــة تدعوهــم الــى الهجــرة، كمــا نــرى فــي هــذا الســؤال: هــل تعتقــد ان هنــاك سياســة معينــة تدعــو 

الــى تهجيركــم مــن مناطقكــم؟

نــرى ان )46.6٪( منهــم يؤيــدون ان هنــاك سياســة معينــة تدعوهــم للهجــرة ونســبة اقــل منهــم يقولــون 
ال، كمــا نــرى فــي الجــدول التالــي: 

هل تعتقد ان هناك سياسة معينة تدعو الى تهجيركم من مناطقكم؟
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الجدول رقم  )18(

النسبة املئويةالعدداالجابات 

أجاب

14346.6نعم
11738.1ال

4314.0احيانا
30398.7املجموع

41.3عدم االجابةمل يجب
307100.0املجموع

هنــا نــرى مــع انهــم يســتطيعون الرجــوع الــى ديارهــم لكــن االجــواء ليســت مســاعدة علــى ذلــك وانــه هنــاك 
سياســة معينــة تدعوهــم الــى الهجــرة، كمــا نــرى فــي هــذا الســؤال: هــل تعتقــد ان هنــاك سياســة معينــة تدعــو 

الــى تهجيركــم مــن مناطقكــم؟

نــرى ان )46.6٪( منهــم يؤيــدون ان هنــاك سياســة معينــة تدعوهــم للهجــرة ونســبة اقــل منهــم يقولــون 
ال، كمــا نــرى فــي الجــدول التالــي: 

هل تعتقد ان هناك سياسة معينة تدعو الى تهجيركم من مناطقكم؟

الجدول رقم  )18(

%العدداالجابات

أجاب

14346.6نعم
11738.1ال

4314.0احيانا
30398.7المجموع 

41.3عدم االجابةلم يجب

307100.0المجموع

هنا يتضح لنا :

1-ان اغلبيــة المســيحيين يشــعرون بانهــم مهمشــون فــي المجتمعــات العراقيــة، وهنــاك سياســة معينــة 
تدعوهــم للهجــرة وتــرك مناطقهــم، وعلــى الرغــم مــن ان اقــل نســبة ممــن يؤمــن بهــذا ينفــي ذلــك اال ان هنــاك 

حقيقــة واضحــة لديهــم وخاصــة انهــم يشــعرون بهــذا الخطــر عليهــم وعلــى عرقهــم.

2-هــذا الخطــر ليــس مصــدره الجهــات المحــددة مــن قبلهــم بــل يرجــع الــى بعــض الطوائــف المســيحية 
االخــرى التــي تعــرف بالمتطرفــة والتعمــل لصالــح المســيحيين بصــورة عامــة، يضــاف الــى ذلــك الديانــات 

االخــرى كاليهوديــة مثــا.

3-علــى الجهــات المعنيــة ان تبعــد تلــك المخــاوف مــن قلــوب المســيحيين وتبيــن لهــم ان مصــدر هــذا غيــر 
موجــود فــي المجتمعــات العراقيــة.
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4-علــى المنظمــات االنســانية ان تقــوم بمــا تجعــل مــن المنظمــات المســيحية ان تؤمــن بانــه الفــرق بيــن 
اطيــاف المجتمعــات مــن خــال الســيمنارات وخلــق اجــواء مســاعدة علــى  ذلــك.

وهــذا الخــوف الناتــج مــن تلــك السياســة المعينــة جعــل منهــم ان يتقيــدوا بمــكان ســكنهم الجديــد وهــذا 
مانــراه فــي هــذا الســؤال الموجــه اليهــم: هــل تعتقــد أن خصوصياتكــم )الدينيــة، االجتماعيــة، الثقافيــة، العــادات 

والتقاليــد( محفوظــة فــي المناطــق التــي تســكنون فيهــا؟ كمــا نــرى فــي الجــدول التالــي:

هــل تعتقــد أن خصوصياتكــم )الدينيــة، االجتماعيــة، الثقافيــة، العــادات والتقاليــد( محفوظــة فــي المناطــق 
التــي تســكنون فيهــا؟

الجدول رقم  )19(

%العدد االجابات

أجاب

22573.3نعم

5016.3ال

3210.4احيانا

307100.0المجموع

ــه، وهــذه  ــذي يســكنون في ــد ال ــي المجتمــع الجدي ــات محفوظــة لديهــم ف ــك الخصوصي ــرون ان تل فهــم ي
ــي  ــم الت ــد( بعكــس مناطقه ــادات والتقالي ــة، الع ــة، الثقافي ــة، االجتماعي ــة )الديني ــات هــي خصوصي الخصوصي
ــم  ــد اجــاب بنع ــاء. فق ــن اجــل البق ــا يســمى الصــراع م ــة او م ــع البقي ــا مــن وجــود تصــادم م ــا خوف تركوه
ــي  ــم ف ــن مكانته ــات ويبي ــه ايجابي ــر ل ــذا االم ــات محفوظــة وه ــذه الخصوصي ــدون ان ه ــم يؤك )73.3٪( وه
المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه وخاصــة مــا تقــوم بــه ســلطات محافظتــي اربيــل ودهــوك للنازحيــن بصــورة 
عامــة والمســيحيين بصــورة خاصــة. ويبيــن عكــس مــا تقــوم بــه الســلطة الحاكمــة فــي العــراق علــى وجــه 
الخصــوص، وكيــف انهــم مهمشــون داخــل مناطقهــم التــي تركوهــا قبــل المعــارك التــي حصلــت هنــاك، كمــا 

نــراه فــي هــذا الجــدول التالــي:

هل تعتقد أن السلطة الحاكمة لها دور في تهميشكم؟

الجدول رقم  )20(

%العدداالجابات

اجاب

13544.0نعم
12440.4ال

4314.0احيانا
30298.4المجموع 

51.6عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

نجــد فــي االجابــة علــى ســؤال: هــل تعتقــد أن الســلطة الحاكمــة لهــا دور فــي تهميشــكم؟ ان نســبة )٪44.0( 
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اجــاب علــى الســؤال بــان الحكومــة لهــا اثــر واضــح فــي تهميــش المســيحيين ونقصــد بالتهميــش عــدم اهتمــام 
الســلطة بالمســيحيين واهمالهــم مــن حيــث اشــتغالها علــى ارجاعهــم الــى مناطــق ســكنهم وتحقيــق رغباتهــم، 
وهــذا مــا جعــل منهــم ان يشــعروا بانهــم مهملــون وانــه هنــاك خطــر علــى مســتقبل المســيحيين، كمــا نــرى 

فــي اجابتهــم علــى ســؤال: هــل تشــعر بــأي خطــر علــى عرقكــم؟ كمــا فــي الجــدول التالــي:

هل تشعر بأي خطر على عرقكم؟

الجدول رقم  )21(

%العدد االجابات

أجاب

15751.1نعم
11336.8ال

3411.1احيانا
30499.0المجموع

31.0عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

ــط  ــى اصــول المســيحية وعرقهــم، وهــذا مرتب ــاك خطــر عل ــرون ان هن نجــد ان نســبة )51.1٪( منهــم ي
ــك فــي  ــرون ذل ــر نســبة منهــم ي بالســؤال الســابق ودور الحكومــة فــي تهميــش المســيحيين، ونجــد ان اكب

ــراه فــي هــذا الجــدول.  )االفــكار المتطرفــة( كمــا ن

إذا كانت االجابة بنعم، فأية جهة مصدر هذا الخطر:

الجدول رقم  )22(

%العدداالجابات

أجاب

299.4مؤسسة حكومية
11437.1افكار متطرفة
278.8افكار مذهبية

144.6اخرى
18459.9المجموع 

12340.1عدم االجابة لم يجب
307100.0المجموع

بعــد ان بيننــا االســئلة فــي المحــور الثانــي نصــل الــى ان المســيحيين اليســتطيعون ان يجتــازوا محنتهــم 
فــي ذاتهــم، واليســتطيعون ان يكونــوا ذاتهــم وهــذا يــدل علــى:

ــم  ــى الرغــم مــن وجــود مســاعدات واعانته ــه، وعل ــع المســيحي مجتمــع منكســر مــن داخل 1-ان المجتم
ــم. ــي تواجهه ــات الت ــي عاشــوا والصعوب ــة الت ــك المرحل ــازوا تل ــم اليســتطيعون ان يجت ــم اال انه وتاييده

2-اغلبيــة المســيحيين يــرون ان هنــاك ســلطة مقصــودة تدفــع الــى اهمــال المســيحيين وتهميشــهم 
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وابعادهــم عــن الســاحة االجتماعيــة والسياســية ويــرون ان هــذا المصــدر مجهــول تكمــن فــي عــدة جوانــب.

3-علــى المجتمعــات المضيفــة ان تعمــل علــى مســاعدة المســيحيين علــى ان  يجتــازوا المعانــاة التــي 
عاشــوها واالالم التــي مــروا بهــا، وهــذ مــا يحتــاج الــى نــوع مــن التكاتــف االجتماعــي والدعــم المختلــف مــن 

ــن واالختــاط معهــم. ــات النازحي ــة طلب كل جهــة وتلبي

4-علــى المنظمــات االنســانية ان توفــر االمكانيــات المطلــوب لألخــذ بيــد النازحيــن وخاصــة اذا كانــوا فــي 
حالــة ميؤســة منهــا وان يدعهمهــم نفســيا وجســديا.

5-االهتمــام برفاهيــة النازحيــن المســيحيين وخلــق اجــواء تســاعدهم علــى نســيان الماضــي وااليــام 
ــا. ــروا به ــي م ــرة الت المري

المحور الثالث: االنسان والبيئة

ان مــا يحيــط باالنســان هــو المجتمــع والبيئــة، وقــد قيــل ان االنســان هــو ابــن البيئــة التــي يعيــش فيهــا، لــذا 
مــن الضــروري ان يتالــف االنســان مــع محيطــه وهــذا التالــف يتكــون مــن خــال تكويــن عاقــات واواصــر 
قويــة بيــن االنســان ومحيطــه وابنــاء مجتمعــه ســواء اكانــوا مــن بنــي جلدتــه ام كانــوا غيــر ذلــك، وهنــا لبيــان 
وتوضيــح هــذه العاقــة واجتيــاز المســيحيين مــن الــذات الــى المجتمــع وجهنــا مجموعــة مــن االســئلة علــى 

المشــاركين فــي االســتبيان وكانــت كالتالــي:

ان نظــرة المســيحيين النازحيــن الــى المجتمعــات العراقيــة نظــرة ايجابيــة واغلبيتهــم وبنســبة )52.8( يــرون 
ان المجتمعــات العراقيــة مبنيــة علــى الحــب واالحتــرام، كمــا نــرى فــي هــذا الجــدول: 

هل ترى ان مجتمعاتنا مبنية على الحب واالحترام؟

الجدول رقم  )23(

%العدد االجابات

أجاب

16252.8نعم
7825.4ال

6320.5احيانا
30398.7المجموع

41.3عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

فــي هــذا الجــدول يتضــح لنــا ان )162( مــن مجمــوع المشــاركين فــي البحــث يجيبــون بنعــم علــى ان مجتمعاتنــا 
مبنيــة علــى الحــب واالحتــرام، ووهــم يعيشــون االن فــي واقــع مختلــف ممــا كانــوا عليــه ســابقا، ومــن جانــب اخــر 
نــرى ان هــؤالء المســيحيين علــى الرغــم ممــا عانــوه اال انهــم ينظــرون بنظــرة ايجابيــة الــى المجتمــع العراقــي وان 
اغلبيتهــم يريــدون الســام والعيــش داخــل المجتمــع المتعــدد. مقابــل هــذا العــدد هنــاك )72( شــخصا يــرون ان 

مجتمعاتنــا غيــر مبنيــة علــى الحــب واالحتــرام، وهــذا عائــد الــى مــا رأوه اثنــاء وبعــد نزوحهــم.
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)احــد المشــاركين فــي مــأل االســتمارة فــي المخيــم كان يقــول بعــد أن رجعنــا الــى بيوتنــا بعــد فتــرة مــن 
تركنــا لــه عزمنــا جيراننــا علــى وجبــة العشــاء، ورأينــا امامنــا علــى الســفرة نفــس المواعيــن التــي ســرقت منــا 
اثنــاء تركنــا لبيتنــا.. واستشــهد بســرقة خــزان المــاء مــن قبــل جيرانهــم وبعــد شــهر مــن عودتهــم اخبرهــم بانــه 

اخــذ الخــزان.. واالمثلــة كثيــرة علــى ذلــك.(.

اذا كان مجتمعاتنا مبنية على الحب واالحترام كما قال به عدد كبير، هنا البد من:

1-ان نزيــد اواصــر الحــب والمحبــة بيــن افــراد المجتمــع الواحــد وهــذا يقــع علــى عاتــق الحكومــة ورجــال 
الديــن والســلطة التنفيذيــة والتشــريعية علــى ان يصــدر قــرارات فــي تنظيــم العاقــت بيــن المجتمعــات العراقيــة 

بصــورة عامــة وبيــن الديانــات المختلفــة.

2-علــى الجهــة المعنيــة وخاصــة وزارة االوقــاف والشــؤون الدينيــة ان تلقــي الضــوء وتصــر علــى تقويــة 
العاقــة بيــن افــراد الديانــات ويركــز علــى رجــال الديــن ودورهــم.

ــم  ــن، وتنظي ــل رجــال الدي ــن قب ــف م ــى العن ــز عل ــة وعــدم التركي ــة بصــورة عام ــم خطــب الجمع 3-تنظي
مؤتمــرات للتعايــش بيــن الديانــات المختلفــة.

)قــال أحــد المســيحيين: قبــل مجــيء داعــش الــى مدينــة الموصــل كان رجــال الديــن يخطبــون علــى المنبــر، 
وينصحــون اهالــي المدينــة ان ال يشــتروا بيــوت المســيحيين النهــم ســيحصلون عليهــا قريبــا دون مقابــل..(.

4-علــى المنظمــات االنســانية والخيريــة ان يركــز علــى خلــق اواصــر قويــة بيــن النازحيــن واهالــي المنطقــة 
حســب برامــج تعتمــد علــى التعايــش بيــن القوميــات المختلفــة او التعايــش الدينــي.

مــن جانــب اخــر ان الذيــن اجابــوا ب ال علــى ان المجتمعــات غيــر مبنيــة علــى الحــب واالحتــرام، انهــم ينطلقــون 
مــن حــوادث واقعيــة كمــا بيننــاه ســابقا، واذا افترضنــا ان كامهــم صحيــح، فمــا الحــل لتكويــن مجتمــع حضــاري 
يقبــل االخــر ويعيــش الــكل فيــه بســام، فطرحنــا عليهــم هــذا الســؤال: هــل تعتقــد ان القيــم االجتماعيــة )التكيــف( 

لهــا تأثيــر علــى تكويــن المجتمــع الحضــري؟ وقــد رأينــا االجابــة كمــا فــي الجــدول التالــي:

هل تعتقد ان القيم االجتماعية )التكيف( لها تأثير على تكوين المجتمع الحضري؟

الجدول رقم  )24(

%العدد االجابات

أجاب

22172.0نعم
4715.3ال

3712.1احيانا
30599.3المجموع 

.27عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

ــش دون  ــول االخــر والعي ــى قب ــي عل ــع حضــري مبن ــن مجتم ــف االجتماعــي وتكوي ــن التكي ــط بي ان الرب
التطــرق الــى غيــر، حيــث يســود فــي المجتمــع الحــب والطمأنينــة وال احــد يتدخــل فــي شــؤون غيــره، وقــد 
اجــاب )221( شــخصا مــن المســيحيين ان القيــم االجتماعيــة لــه دور علــى تكويــن مجتمــع حضــري، وهــذا 
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المجتمــع حتــى اذا فرضنــا انــه غيــر مبنــي علــى الحــب واالحتــرام اال اننــا نجــد انــه مجتمــع يعيــش كل واحــد 
فيــه بســام دون التدخــل فــي شــؤون بعضهــم، وهــذا هــو المطلــوب فــي المجتمعــات االنســانية، فامــا ان يكــون 
االحتــرام قائمــا او الحــب. وهنــا ننتقــل الــى ان المجتمعــات عندمــا تعتمــد علــى تكييــف نفســها مــع بعضهــا 
بعضــا فانــه يتكــون لدينــا مجتمــع متماســك بهــذا القيــم التــي تنتشــر خــال مــدة قليلــة داخــل المجتمــع نفســه، 
ــة المســيحيين يؤمنــون بمجتمــع متمســك بقيمــه االجتماعــي، حيــث نــرى ان )٪66.4(  ولهــذا نــرى ان اغلبي
منهــم يؤمنــون بمجتمــع اكثــر تمســكا بقيمــه االجتماعــي، وهنــا يبيــن لنــا ان التمســك بالقيــم االجتماعيــة ال 
يختلــف مــا بيــن ان يتمســك المســيحي بقيمــه او المســلم او غيرهمــا، لكــن مــع ذلــك يجــب ان تحــدد نــوع 
هــذا القيــم، حيــث يجــب ان تتفــق مــع جميــع الديانــات واالثنيــات والقوميــات الموجــودة ضمــن مجتمــع واحــد، 

وهــذا يحتــم علينــا ان:

1-تحديد هذه القيم االجتماعية والعمل عليها من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية.
2-العمل على ارساء قواعد وقوانين لصالح االغلبية العالمة.

3-عمل المنظمات ابعاد الفروقات بين النازحين والمجتمع المضيف وخلق اجواء تالف بينهما.
ــي  ــرى ف ــا ن ــة وهــي )17.2٪( كم ــذا المجتمــع المتماســك وبســبة قليل ــن المســيحيين اليؤمــن به ومــن بي

ــي: الجــدول التال
هل تؤمن بمجتمع اكثر تمسكا بقيمه االجتماعية؟

الجدول رقم  )25(

%العدداالجابات

أجاب

20466.4نعم
5216.9ال

4715.3احيانا
30398.7المجموع

41.3عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

لكــن كمــا بيننــا ســابقا ان اغلبيتهــم يؤمنــون بوجــود هــذا المجتمــع متماســك حتــى وان لــم يكــن موجــودا 
فــي الوقــت الحالــي، واذا فصلنــا القــول فــي دقائــق هــذا النــوع مــن المجتمــع نــرى ان مــن اولياتهــا هــو احتــرام 

خصوصيــات ومقدســات االخــر، وقــد وجهنــا هــذا الســؤال الــى المســيحيين كمــا فــي الجــدول التالــي:
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هل تعتقد ان من اولوليات ثقافتكم احترام خصوصيات ومقدسات اثنيات غيركم؟

الجدول رقم  )26(

%العدداالجابات

أجاب

24981.1نعم
309.8ال

247.8احيانا
30398.7المجموع

41.3عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

ان المســيحيين يــرون ان اولويــات الثقافــة المســيحية هــو احتــرام خصوصيــات ومقديســات االخــر داخــل 
المجتمــع، وقــد اجــاب )249( شــخصا وبنســبة )81.1٪( ان المســيحيين يحترمــون خصوصيــات غيرهــم مــن 
القوميــات االخــرى، وهــذا دليــل علــى ان المســيحيين اغلبهــم مــن المســالمين ومــن الذيــن يحترمــون المقابــل، 
وهــذه اول ســمة مــن ســمات تكويــن المجتمــع المدنــي وان كان هــذا رأي االغلبيــة مــع ذلــك نجــد نوعــا مــن 
التعصــب الدينــي حيــث يــرى )200( شــخص مــن بيــن عينــة البحــث ان الديانــة المســيحية مــن افضــل الديانــات 
قاطبــة فــي العالــم، وهــذا ان مــال الــى التعصــب اال ان نســبة منهــم اليــرون ذلــك بــل يقولــون ان كل ديانــة 
مــن الديانــات الســماوية مــن افضــل الديانــات لــدى اتباعهــا، وكانــت بنســبة )18.2٪( مــن المشــاركين، كمــا 

نــراه فــي الجــدول التالــي:

هل تعتقد ان المباديء االلتزامية في أداء واجباتكم الدينية من افضل المناهج الدينية؟

الجدول رقم  )27(

%العدداالجابات 

أجاب

20065.1نعم
5517.9ال

4715.3احيانا
30298.4المجموع 

51.6عدم االجابةلم يجب

307100.0المجموع

فــي الوقــت نفســه هنــاك )47( شــخصا مــن المشــاركين لــم يجيبــوا بنعــم او ال علــى هــذا الســؤال، وهنــا 
يتضــح لنــا:

1-ان المجتمــع المســيحي وخاصــة النازحيــن منهــم ملتزمــون بديانتهــم وحتــى انهــم فــي مناطــق النــزوح 
وعــدم اســتجابة المســيحيين بكثــرة اليهــم، بــل اعتبارهــم مشــكلة مــن المشــكات التــي تواجــه المجتمــع 

ــف. المضي
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)مــا حصــل بيــن النازحيــن فــي بدايــة نزوحهــم الــى مدينــة عنــكاوة مــن مشــكات وخصومــات بيــن 
المضيــف والنازحيــن..(. المجتمــع 

2-هنــاك اختــاف بيــن االطيــاف المســيحية انفســهم مــن حيــث نظرتهــم الــى المســائل الدينيــة والعرقيــة 
ــى التبشــيريين  ــة ال ــة.. اضاف ــة االرمني ــاف االشــورية والســريانية والكاثوليكي ــع، ونقصــد باالطي ــي المجتم ف

الذيــن يعــدون مــن المتطرفيــن.

3-اعطــاء حقــوق المســيحيين الحريــة الكاملــة فــي الممارســة الدينيــة وهــذا يقــع علــى عاتــق الجهــات 
المعينــة فــي وزارة االوقــاف والشــؤون الدينيــة.

ــم  ــا، لكنه ــن افضــل المناهــج اطاق ــم م ــرون ان ديانته ــرام االخــر وي ــزون باحت ــع ان المســيحيين يتمي م
اليــرون تفضــل عرقهــم مــن قبــل الجهــات الرســمية او الحكوميــة او الدينيــة فــي المجتمــع ســواء قبــل النــزوح 

او بعــده، كمــا نــرى فــي هــذا الجــدول:

هل تحس بتفضيل عرقكم فيما يخص المكانة االجتماعية من قبل الجهات االخرى؟

الجدول رقم  )28(

%ژماره یان االجابات

أجاب 

9631.3نعم
14045.6ال

6019.5احيانا
29696.4المجموع

113.6عدم االجابةلم يجب

307100.0المجموع

كمــا نــرى فــي االجابــة ان )140( منهــم يجيبــون بــا وعــدم تفضيــل المســيحيين علــى غيرهــم مــن االفــراد 
فــي المجتمــع االغلبيــة، ويــرى )96( منهــم عكــس ذلــك مــن حيــث تفضيلهــم علــى غيرهــم، وكمــا بينــوا ان هــذا 

التفضيــل تأتــي فــي مراتــب مختلفــة حســب هــذا التسلســل:

-)جهات حكومية( بنسبة )٪14.0(.

-)مجتمعات اكثرية( بنسبة )٪11.4(.

-)اخرى( بنسبة )٪4.9(.
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اذا كانت االجابة بنعم فما هي هذه الجهة:

الجدول رقم  )29(

رێژه ی سه دیالعدداالجابات

أجاب

3511.4مجتمعات اكثرية
4314.0جهات حكومية
62.0جهات رسمية
144.6ديانات اخرى

154.9اخرى
11336.8المجموع

19463.2عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

هنــا يبيــن ان الجهــات الحكوميــة دون تحديدهــا لهــا دور فــي تفضيــل المســيحيين علىغيرهــم مــن 
الديانــات االخــرى وهــذا مــا تــم فــي اقليــم كوردســتان العــراق، حيــث يفضلــون مــن حيــث الحريــة واالحتــرم 
علــى ســائر مكونــات االقليــم، كونهــم يتمتعــون بحكــم مســتقل وخيــر دليــل علــى ذلــك مدينــة عنــكاوة الواقــع 

ضمــن محافظــة أربيــل.

في نهاية هذا المحور يتبين لنا:

1-ان المجتمــع المســيحي مجتمــع يمتلــك مبــادئ القيــم االجتماعيــة التــي تســاعدهم لتكويــن مجتمــع مدنــي 
حضــاري يتالــف مــع المجتمعــات االخــرى داخــل المجتمعــات العراقيــة.

2-ان المســيحيين يرضــون بالعيــش داخــل مجتمــع يحتــرم فيــه خصوصياتهــم وهــم بالتالــي يحترمــون 
خصوصيــات غيرهــم مــن القوميــات االخــرى.

3-ان التخصيــص لديانــة محــددة يكــون لــه ســلبيات وايجابيــات فــي الوقــت نفســه، ولهــذا علــى الجهــات 
الحكوميــة ان تكــون عــادال فــي التعامــل مــع جميــع المكونــات النــه اذا كان ايجابيــا للمســيحيين فانــه يكــون 
ســلبيا للمجتمعــات االكثريــة ويحــدث تصــادم بينهمــا، علــى هــذه الجهــات الحكوميــة الرســمية االلتــزام بمــدأ 

العدالــة لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وانشــاء مجتمــع حضــاري تســود فيــه الراحــة والطمأنينــة.

المحور الرابع: التفكير في المستقبل

ان المجتمعــات العراقيــة وخاصــة المســيحيين يعيشــون فــي ظــروف اســتثنائية، فكثــرة المعــارك وظهــور 
جماعــات متطرفــة ومعتقــدات مختلفــة أثــرت فــي الفــرد وجعــل منهــا انســانا منطويــا علــى نفســه ويخــاف مــن 
ــة واليفكــرون بالمســتقبل النهــم  ــم االني ــم يهتمــون بلحظته ــة، وكل هــذا جعــل منه ــه اليومي مســتقبله وحيات
علــى اعتقــاد بحصــول مكــروه لهــم فــي ايــة لحظــة. هــذه الطبيعــة جعلــت منهــم ان اليفكــروا اال فــي حياتهــم، 
ومنفعتهــم الــى حــد كبيــر، هــذه العوامــل جعــل مــن البحــث ان يفكــر فــي طريقــة الظهــار مــا يتعلــق بحريتهــم 
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الفكريــة وهــم انهــم احــرار فيمــا يريــدون القيــام بــه، وجــاء هــذا المحــور ليلبــي هــذه المطاليــب، واولهــا ســؤال 
وجــه الــى عينــة البحــث وهــو: هــل تعتقــد ان هنــاك عوامــل تضغــط عليــك ولســت حــرا فيمــا تريــد القيــام 
بــه؟ فجــاءت االجابــة مــن النازحيــن المســيحيين بنســب مختلفــة، فنســبة )42.1٪( منهــم جــاوب بنعــم، ونســبة 

)47.1٪( قــال ال، كمــا هــو واضــح فــي الجــدول التالــي:

هل تعتقد ان هناك عوامل تضغط عليك ولست حرا فيما تريد القيام به؟

 الجدول رقم  )30(

%العدد االجابات

أجاب

13142.7نعم
14346.6ال

309.8احيانا
30499.0المجموع

31.0عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

وقد أرجعوا العامل في عدم حريتهم الى:

1-العامــل االقتصــادي، يأتــي هــذا العامــل فــي الدرجــة االولــى مــن العوامــل التــي تضغــط علــى االنســان 
فــي كونــه ليــس حــرا فيمــا تريــد القيــام بــه، ان العامــل االقتصــادي يشــمل كل مــا يتعلــق باالنســان مــن حيــث 

القيــام بمــا يريــد واذا لــك يتوفــر لديــه مــا يتعلــق بهــذا الجانــب فانــه اليكــون حــرا فيمــا يريــد القيــام بــه.

2-العامــل الثانــي يكــون العامــل االجتماعــي ومــا لــه مــن تأثيــر علــى ان يكــون االنســان حــرا فــي حياتــه 
مــن تعاملــه مــع االخريــن. 

3-العامل الثالث هو السياسي وتأتي في المرتبة الثالثة. ثم العامل الثقافي، كم نراه في هذا الجدول: 

اذا كانت االجابة بنعم فما هي هذه العوامل:

الجدول رقم  )31(

%العدد االجابات

أجاب

3110.1عامل اجتماعي
8929.0عامل اقتصادي
206.5عامل سيايس
82.6عامل ثقايف

14848.2المجموع
15951.8عدم االجابةلم يجب

307100.0المجموع

إن الحرية من اولى ضروريات االنسان اينما كان ولهذا نرى:
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1-ان المسيحيين اليملكون الحرية الكافية في الحياة. 

2- ان الضغوطات الناتجة من العامل االقتصادي اعاق حريتهم الفكرية وتنمية شخصيتهم.

3-محاولــة حــل المشــكات االقتصاديــة قــدر االمــكان وذلــك بالعمــل عليــه مــن خــال توفيــر فــرص العمــل 
ــل  ــن قب ــا م ــون عليه ــي يحصل ــة الت ــاردة الحصــص الخيري ــك محــاول زي ــل وكذل ــة واشــغالهم بالعم الازم

المنظمــات الخيريــة.

وان هــذه القيــود التــي يعيشــون فيهــا يرجــع الــى عــدة جوانــب مرتبطــة بالواقــع وغيــره، وعندمــا ندقــق 
اكثــر نجــد ان االصطــدام مــع الواقــع مــن أولــى المســائل التــي تواجــه النــازح بصــورة عامــة، لكــن عندمــا ننظــر 
الــى المســيحيين نــرى وضعــا مختلفــا، وهــو ان النازحيــن المســيحيين عندمــا ينزحــون الــى محافظــات اقليــم 
كوردســتان اليجــدون ايــة اصطــدام مــع واقعهــم الجديــد وهــذا مــا دفــع نســبة عينــة البحــث ان يجيبــوا علــى 
ســؤال: هــل تواجــه اي اصطــدام اثنــاء تعاملكــم فــي المجتمــع؟ بنســب متفاوتــة، كمــا نــراه فــي الجــدول التالــي:

هل تواجه اي اصطدام اثناء تعاملكم في المجتمع؟

الجدول رقم  )32(

%العدد االجابات

أجاب

6420.8نعم
20165.5ال

3712.1احيانا
413.

30398.7المجموع 
41.3عدم االجابةلم يجب

307100.0المجموع

ــه ال يوجــد اي اصطــدام مــع  ــرون ان ــي اجابتهــم، وهــم ي ــوا ب )ال( ف ــرى ان )201( شــخصا اجاب كمــا ن
المجتمــع الجديــد الــذي نزحــوا اليــه للعيــش فيــه، وهــذا االمــر ايجابــي مــن ناحيتيــن:

1-ان المناطــق التــي نزحــوا اليهــا مناطــق يحتــرم فيــه ســكانها النازحيــن ســواء اكانــوا مــن المســيحيين 
ام غيرهــم.

2-هــؤالء النازحيــن كانــوا يعيشــون فــي مناطــق ســاخنة مــن حيــث االصطــدام بينتهــم وبيــن االخريــن، 
وكانــوا يعيشــون فــي حيــاة صعبــة واليســتطيعون االنســجام مــع واقعهــم لكثــرة مــا كانــوا يشــعرون بانهــم 
مظلومــون مــن قبــل البقيــة وخاصــة الجهــات المجهولــة، لكــن بنزوحهــم رأوا واقعــا مغايــرا عكــس مــا كانــوا 

يعيشــون فيــه.

مقابــل هــذا العــدد الكبيــر الــذي ذكرنــاه، واجابتهــم بعــدم وجــود اصطــدام مــع المجتمــع الجديــد، اجــاب 
)64( منهــم بوجــود هــذا االصطــدام اثنــاء التعامــل مــع المجتمــع، وقــد بينــوا ان االصطــدام يكــون فيمــا ياتــي 

كمــا فــي الجــدول التالــي:
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اذا كانت االجابة بنعم فما هذا االصطدام

الجدول رقم  )33(

%العدد االجابات

اجاب
3611.7عرقي 
206.5ذهني
3210.4ثقايف

8828.7المجموع 
21971.3عدم االجابةلم يجب

307100.0المجموع

بعــد ان بيــن النازحــون انهــم اليواجهــون االصطــدام فــي تعاملهــم مــع المجتمــع الجديــد، هــذا يحتــم علينــا 
ان نبــدي هــذه الماحظــات:

1-علــى الجهــات الحكوميــة ان تقــدر هــذا االحتــرام الــذي يبديــه اهالــي اقليــم كوردســتان للنازحيــن 
بصــورة عامــة والمســيحيين بصــورة خاصــة.

2-علــى المنظمــات المدنيــة ان تركــز علــى نــوع االصطــدام الحاصــل بيــن النازحيــن بصــورة عامــة 
والمســيحيين بصــورة خاصــة والمجتمعــات المضيفــة، ليقلــل مــن االصطــدام مــن خــال التركيــز علــى 

المحــددة. المشــكلة 
ان االصطــدام مــع المجتمــع الجديــد علــى الرغــم مــن ان نســبة كبيــرة منهــم انكــروا وجــود االصطــدام، اال 
انــه ربمــا يظهــر فــي جانــب اخــر مــن حيــاة االنســان وهــو مخفــي مقارنــة باالصطدامــات الماديــة كالمواجهــة 
ــد  ــى اي ح ــري وال ــا باالســتقال الفك ــة ســؤاال مرتبط ــى العين ــا ال ــذا وجهن ــا.. ل ــة وغيره والتحــرش واالهان
يريــدون ان يكونــوا مســتقلين فكريــا فــي حياتهــم اليوميــة وفــي البيئــة التــي يعيشــون فيهــا، وفــي االجابــة 

جــاءت بنســب متفاوتــة كمــا فــي الجــدول التالــي:

هل تعتقد باالستقال الفكري في الحياة اليومية في البيئة التي تعيش فيها؟

الجدول رقم  )34(

%العدد االجابات

اجاب
17155.7نعم
8527.7ال

4414.3احيانا
30097.7المجموع 

72.3عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

نــرى ان )171( شــخصا مــن مجمــوع )307( اجابــوا بنعــم فــي انهــم يؤمنــون باالســتقال الفكــري، 
وهــذه النســبة تكــون )55.7٪( ، وهــي نســبة كبيــرة ويؤمنــون بهــذا االســتقال فــي حياتهــم، وهــم يــرون ان 
االســتقال الفكــري يكــون ضمــن احتياجــات االنســان االساســية، ويكــون ســببا فــي تطويــر المجتمــع. وايضــا 
ــى  ــل عل ــر ضــروري ب ــري غي ــرون ان االســتقال الفك ــب ب )ال( بنســبة )27.7٪(، هــؤالء ي ــن يجي ــاك م هن

االنســان ان يتقيــد بمنهــج محــدد كمــا هــو مرســوم لــه.
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هنا نربط هذا السؤال باسباب الهجرة..

1-االشــخاص الذيــن يؤمنــون باالســتقال الفكــري اكثــر عرضــة للهجــرة النــه حســب اعتقادهــم ان 
االنســان يجــب ان يكــون حــرا فــي تفكيــره وفــي تعاملــه اليومــي ومواجهــة النــاس..

2-ان االســتقال الفكــري غيــر موجــود فــي العــراق بتاتــا وخاصــة لــدى الديانــات المختلفــة، والمســيحيين 
كمــا يرونــه ومــا واجهــوه يجــدون انفســهم معرضــون للعنــف فــي مناطقهــم وليــس باســتطاعتهم ان يمارســوا 

هــذا الحــق الشــرعي لــكل انســان، لــذا يبحثــون عــن مــكان اكثــر امنــا واكثــر اســتقاال.

جانــب اخــر مــن االصطــدام الحاصــل بيــن النازحيــن المســيحيين والمجتمــع المضيــف يكمــن فــي التعامــل 
اليومــي والــرد علــى مــن اســاؤا الــى المســيحيين، وقــد وجهنــا اليهــم هــذا الســؤال: أثنــاء تعاملــك تجــاه 

االخريــن هــل تفكــر فــي الــرد علــى مــن اســاءوا اليــك؟ كانــت االجابــة مختلفــة كمــا فــي الجــدول التالــي:

أثناء تعاملك تجاه االخرين هل تفكر في الرد على من اساءوا اليك؟

الجدول رقم  )35(

%العدد االجابات

أجاب

9731.6نعم
16353.1ال

4013.0احيانا
30097.7المجموع 

72.3عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

هنــا ناحــظ ان نســبة الذيــن قالــوا بعــدم الــرد لمــن يســيء الينــا كان )163( وهــذا يثبــت ان الديــن 
المســيحي ديــن مســالم واليبحثــون عــن الشــغب واعمــل العنــف، وهنــاك )97( شــخصا جاوبــوا ب)نعــم( وهــذا 
يبيــن ان هنــاك بعــض االشــخاص يفكــرون بالعنــف ويدعــون لــه، وحتــى ان كان الســؤال اليبيــن هــذا التوجــه 

اال انــه يبيــن انــه هنــاك بــذرة قــد تخالــف االغلبيــة المســيحية فــي توجيههــم ورؤياهــم.  

ونجــد مــن بيــن الذيــن اختــاروا االجابــة بالــرد مــن كان رده بالتســامح وبنســبة )99( اي انــه يــرد عليــه 
لكــن يســامحه فــي الوقــت ذاتــه، ومنهــم مــن قــال بانــه ينتقــم بنســبة قليلــة، كمــا نــراه فــي الجــدول التالــي:

إذا كانت االجابة بنعم فما يكون ردك؟

الجدول رقم  )36(

%العدد االجابات

اجاب
9932.2تسامح
185.9انتقام
103.3حيادية

12741.4المجموع 
18058.6عدم االجابةلم يجب

307100.0المجموع
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وعدد قليل بنسبة )5.9٪( قال انه ينتقم لمن يسيء اليه، وهنا نرى:
1-ان المجتمــع المســيحي مجتمــع مســالم مــن حيــث التعامــل مــع البقيــة ومــع المجتمعــات االخــرى 

وخاصــة بعــد ان نزحــوا الــى مناطــق اخــرى.
2-علــى الجهــات الحكوميــة ان يقــدروا هــذا الطبــع الموجــود عنــد المســيحيين ويحثــوا الجهــات المســؤلة 

للقيــام بالــازم.
3-نشر قيم التسامح داخل المجتمع كله ومحاولة تنيمة االفراد ليتميزوا بها.

 وهنــاك مطلــب اخــر طالــب بــه المجتمــع المســيحي يظهــر فــي ســؤال وجــه اليهــم، وهــو: أي واحــد مــن 
العوامــل التاليــة يكــون اساســا لدعــم قيــم الحريــة واالســتقالية بالنســبة لتنميــة وتنشــئة اراءكــم وافكاركــم؟ 
ــة وتنشــئة االراء  ــى تنمي ــؤدي ال ــي ت ــى االســباب الت ــوا عل ــث انهــم وقف ــة، حي ــة بنســب مختلف ــت االجاب وكان
واالفــكار الخاصــة بهــم، وقــد اجــاب علــى علــى هــذا الســؤال مــن قبــل االغلبيــة بــان يكــون حــرا فــي التفكيــر 

ومــا يريــد تحقيقــه، وكان عددهــم )131( شــخصا، كمــا نــراه فــي الجــدول التالــي: 

أي واحــد مــن العوامــل التاليــة يكــون اساســا لدعــم قيــم الحريــة واالســتقالية بالنســبة لتنميــة وتنشــئة 
اراءكــم وافكاركــم

الجدول رقم  )37(

%العدداالجابات

أجاب

8026.1اعادة اعمار مناطق سكنیة 
9029.3ان امارس معتقداتی بحریة و بدون ضغوطات

13142.7ان اكون حرا فی التفكیر وفیام ارید تحقیقه 
.13أخرى

30298.4المجموع 
51.6عدم االجابةلم يجب

307100.0المجموع

هــذا العــدد يســاوي )42.7٪( مــن نســبة الذيــن جاوبــوا علــى الســؤال، وهــم ارادوا ان يكونــوا احــرار فــي 
التفكيــر ومــا يريــدون تحقيقــه، وهــذا يــدل علــى انهــم ليســوا احــرارا ويــؤدي هــذه القيــود الى عــدم االســتقرار 

فــي حياتهــم اليوميــة ومــا يريــدون تحقيقــه.

ــت بنســبة  ــدون ضغوطــات وكان ــة وب ــي بحري ــارس معتقدات ــول ان ام ــن يق ــذا الجــواب م ــد ه ــي بع وتأت
ــم. ــي ممارســة اعتقاده ــر موجــودة ف ــة غي ــدل ايضــا ان الحري ــذا ي ــة، وه ــوع االجاب ــن مجم )29.3٪( م

وتأتــي نســبة )26.1٪( منهــم مــن يقــول ان اعــادة اعمــار المناطــق الســكنية كفيلــة بتأميــن تنميــة وتنشــئة 
االراء واالفــكار.

في نهاية هذا المحور يتبين لنا:

1-ان المجتمــع المســيحي وخاصــة النازحيــن لــم يتوفــر لهــم الوقــت والفــرص الســانحة لتكويــن ذاتهــم 
واراءهــم وافكارهــم.



المسيحيون... اصطدامات مابعد داعش 112

2-انهــم يأملــون مــن المجتمعــات االكثريــة وغيرهــم ان يســاعدوهم فــي نحقيــق وتكويــن مجتمــع حــر فــي 
الفكــر والتنميــة الذاتيــة واالجتماعيــة والفكريــة. 

3-دور المنظمــات تكمــن فــي تطويــر هــذه الطموحــات وتحقيــق هــذه الرغبــات وذلــك بالعمــل علــى تحقيــق 
طموحــات الفــرد وخلــق اجــواء مســاعدة تنقــذ المســيحيين ممــا هــم فيــه مــن واقــع ميــؤس منــه.

4-ان الجهــات المعنيــة كالكنائــس التهتــم بمشــكات وطموحــات المســيحيين وخاصــة الفكريــة منهــا 
والتنمويــة اال الجهــات التبشــيرية التــي تكفــر الجميــع ماعداهــا وتوجهاتهــا الفكريــة وتنميهــا.

5-التعايش السلمي له دور في تطوير افكار المجتمع وتنمية توجهاتهم السلمية.

المحور الخامس: االنتقال من الذات الى المجتمع

عندمــا يكمــل االنســان ذاتــه ويكــون حــرا فــي تشــكليل حياتــه الفكريــة والواقعيــة ينتقــل الــى مرحلــة اخــرى، 
ــا  وهــي نقــل تجاربــه الــى محيطــه واالجــواء الــذي يعيــش فيهــا، وكمــا قيــل االنســان ابــن البيئــة، وقــد اردن
مــن خــال بعــض االســئلة ان نبيــن وجــه نظــر المســيحيين هــل انهــم انتقلــوا الــى المجتمــع ام ال. لكــن كمــا 
بيننــا ســابقا فــي المحــور الرابــع لــم تكتمــل بســبب معوقــات بيــد الجهــات المختلفــة مــع ذلــك نجــد ان االفــراد 
ــا اليهــم هــذا  ــد وجهن ــم، وق ــة بمجتمعه ــا المتعلق ــي حــل القضاي ــد ســاهموا بشــكل او باخــر ف المســيحيين ق
الســؤال: هــل ســاهمت فــي حــل المشــكات التــي تواجــه افــراد مجتمعاتكــم؟ وكانــت اجابتهــم بنســب مختلفــة، 
منهــا ان )128( شــخصا منهــم اجــاب بنعــم و كانــت بنســبة )41.7٪( امــا الذيــن جاوبــوا بــا فكانــت بنســبة 
)42.3٪( واذا قارننــا النســبتين بيــن نعــم و ال فنجــد ان نســبة كبيــرة منهــم كان لهــم دور ايجابــي فــي حــل 

القضايــا المتعلقــة بالمجتمــع، كمــا نجــد فــي الجــدول التالــي:

هل ساهمت في حل المشكات التي تواجه افراد مجتمعاتكم؟

الجدول رقم  )38(

%العدداالجابات

أجاب

12841.7نعم
13042.3ال

4715.3احيانا
30599.3المجموع

.27عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

علــى الرغــم مــن انهــم يعيشــون فــي اجــواء مختلفــة ممــا لــو يكونــو االجــواء ســانحة لهــم لتحقيــق رغباتهــم 
ــك  ــق رغباتهــم وطموحاتهــم وكان الســؤال: هــل اتاحــت ل ــا اليهــم ســؤاال اخــر لتحقي ــد وجهن وامالهــم،  وق

الفرصــة الســانحة لتســتطيع مــن خالهــا ان تحقــق امنياتــك؟ كمــا نجــد فــي الجــدول التالــي:

هل اتاحت لك الفرصة السانحة لتستطيع من خالها ان تحقق امنياتك؟
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الجدول رقم  )39(

%العدد االجابات

أجاب

5718.6نعم
20867.8ال

4013.0احيانا
30599.3المجموع 

.27عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

كمــا نجــد فــي االجابــة ان )208( شــخصا اجابــوا بــا فــي انهــم لــم تأتهــم الفرصــة الســانحة لتحقيــق امالهــم 
وطموحاتهــم، وهــذه نســبة كبيــرة وتبلــغ )67.8٪( مــن مجمــوع االجابــات، وان نســبة قليلــة منهــم وعددهــم 
)57( شــخصا بنســبة )18.6٪( قــد اجابــوا بنعــم، وهــي نســبة قليلــة مــن مجمــوع المشــاركين فــي االســتبيان، 
وانهــم قــد اتتهــم الفرصــة الســانحة لتحقيــق امنياتهــم، ومــع ذلــك ان نســبة كبيــرة منهــم قــد تضاعــف مــرات 
هــذا العــدد قــد فكــروا فــي خدمــة المجتمــع وســاعدوا افــراد مجتمعهــم كمــا فــي الســؤال التالــي وجــه اليهــم: 
هــل فكــرت يومــا أن تخــدم وتســاعد افــراد المجتمــع؟ وفــي االجابــة نجــد ان نســبة كبيــرة منهــم حــاول وفكــر 

فــي خدمــة المجتمــع باالمكانيــات المحــدودة لديهــم كــم نــراه فــي الجــدول التالــي:

هل فكرت يوما أن تخدم وتساعد افراد المجتمع؟

الجدول رقم  )40(

%العدداالجابات

أجاب

23476.2نعم
3912.7ال

3310.7احيانا
30699.7المجموع 

.13عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

كمــا نجــد فــي الجــدول ان )234( شــخصا منهــم فكــر فــي خدمــة المجتمــع وســاعد افــراد المجتمــع ، فهــي 
نســبة كبيــرة ممــا يــدل علــى:

1-ان المجتمعات المسيحية مجتمع يقبل التعايش مع المجتمعات االخرى الذي يعيش بين كنفيها.

2-المجتمعــات المســيحية مجتمــع يتطلــع الــى ان يعيــش مــع بقيــة االجنــاس االخــرى فــي ظــل التعايــش 
الســلمي.

ــة او اخــرى  ــن طريق ــون ع ــم يبحث ــم اال ان اغلبه ــق امنياته ــم تحقي ــي وه ــم يعيشــون ف ــع ان اغلبيته وم
لتحقيــق هــذه االمنيــات المختلفــة، وفــي ســؤال وجــه اليهــم: اذا واجهــت صعوبــة فــي تحقيــق امنياتــك وتحــاول 

تحقيقهــا بطريقــة اخــرى؟ نجــد ان االجابــات كانــت مختلفــة كمــا فــي الجــدول التالــي:
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اذا واجهت صعوبة في تحقيق امنياتك وتحاول تحقيقها بطريقة اخرى؟

الجدول رقم  )41(

%العدد االجابات
15349.8نعمأجاب

8628.0ال
6420.8احيانا

30398.7المجموع 
41.3عدم االجابةلم يجب

307100.0المجموع

كمــا نجــد ان )153( شــخصا منهــم قــال بانــه يســلك طريقــة غيــر اعتياديــة فــي تحقيــق رغباتــه وامنياتــه، 
ــم ومــا  ــه مــن ظل ــه، مــع مــا يعيشــون في ــة رفضــت ان تســلك طريقــة اخــرى لتحقيــق امنيات وان نســبة قليل
وقعــوا فيــه، وفــي كل هــذه االحــوال نجــد انهــم مســتعدون لتوظيــف مــا يحققــوه الجــل المجتمــع، كمــا نجــد فــي 
الســؤال التالــي الــذي وجــه اليهــم وهــو:  اذا حققــت رغبــة وأبدعــت واخترعــت شــيئا هــل توظفهــا فــي خدمــة 
المجتمــع؟ فنجــد االجابــة متفاوتــة كمــا فــي المخطــط التالــي، وان نســبة كبيــرة منهــم قــد يوظفهــا فــي خدمــة 
المجتمــع وبنســبة )72.6٪( مقابــل مــن قــال ال بنســبة )12.7٪( منهــم، كمــا هــو واضــح فــي المخطــط التالــي:

اذا حققت رغبة وأبدعت واخترعت شيئا هل توظفها في خدمة المجتمع؟

الجدول رقم  )42(

%العدداالجابات

أجاب
22071.7نعم
3912.7ال

4414.3احيانا
30398.7المجموع 

41.3عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

في نهاية هذا المحور يتضح لنا:

1-ان اغلبيــة االفــراد فــي المجتمعــات المســيحية تحــب ان تشــارك فــي حــل مشــكات المجتمــع ومــا يواجــه 
االفــراد المختلفــة مــن مشــكات مختلفــة ســواء ماكانــت تحتــاج الــى الحــل او مــا تبقــى عائقــا فــي مواجهــة 

المجتمــع بصــورة عامــة.

2-ان الفــرد فــي المجتمعــات النازحــة للمســيحيين لــم يحققــوا امنياتهــم وان اغلبيتهــم يبحثــون عــن تحقيقهــا 
وهنــا تتفاقــم المشــكلة فــي انهــم يبحثــون عــن منافــذ لحــل هــذه المشــكات وان اغلبيتهــم يــرون ان مــن تــرك 
البلــد وهاجــر حقــق امنياتــه ومــا يتعلــق بافــراد عائلتــه وهنــا يجــب البحــث بشــكل جــدي للوقــوف علــى هــذه 

االمنيــات ومحاولــة تحقيقهــا كــي اليلجــأوا الــى الهجــرة خــارج البلــد.

3-ان االفــراد فــي المجتمعــات المســيحية يحاولــون تحقيــق امنياتهــم بصــورة غيــر مؤاتيــة لهــم ويــرون 
الحــل االمثــل فــي الهجــرة الــى البلــدان االوربيــة.
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4-علــى المجتمعــات االغلبيــة والجهــات الحكوميــة ان يوفــر لهــؤالء االفــراد االمكانيــة الكاملــة مــن حيــث 
العوامــل الماديــة والمعنويــة لكــي يســاعدهم فــي تحقيــق امنياتهــم وتحقيــق ذاتهــم.

5-علــى المنظمــات االنســانية ان تتيــح المؤلهــات المناســبة لمســاعدة المســيحيين فــي ان يجــد كل واحــد 
منهــم ضالتهــم فــي ايجــاد المهنــة المناســبة او تطويــر مؤهاتهــم الذاتيــة لتطويــر ذاتهــم بشــكل يطابــق مــع 

واقعهــم الجديــد وينفعهــم فــي المســتقبل. 

المحور السادس: تحقيق االمنيات ومحاولته

عندمــا رأينــا ان المســيحيين لــم يســتطيعوا ان يحققــوا امالهــم وطموحاتهــم فــي واقعهــم ومجتمعهــم اردنــا 
ان نعــرف مــدى رغبتهــم فــي تحقيــق امنياتهــم مــن خــال ســفرهم الــى خــارج البــاد، ان هــذه الفكــرة تأتــي 

مــن خــال دوافــع منهــا:

1-ان الماضــي الــذي عاشــوه لــم يكــن بالمســتوى المطلــوب مــن حيــث تحقيــق الرفاهيــة والســعادة 
وتحقيــق امنياتهــم بصــورة خاصــة.

2-فجــأة ظهــرت عوامــل مختلفــة لتهجيرهــم بعــد ان عاشــوا لســنوات متعــددة داخــل مجتمــع وبيئــة رأوهــا 
بيئتهــم ومجتمعهــم ورحلــوا ونزحــوا الــى مــكان مختلــف جغرافيــا وعرقيــا ودينيــا.

3-ان المسيحيين يشعرون بالضياع داخل المجتمع الذي يعيشون فيه وانهم اليشعرون بالراحة التامة.
ــى  ــدل عل ــاب تســأل مــن الطــارق وهــذا ي ــا الب ــت ويطــرق عليه ــا المــرأة عندمــا تكــون وحدهــا بالبي )مث

ــي لهــم.( ــع االن الخــوف مــن الواق
ــوا مناطــق ســكنهم  ــن ترك ــة الذي ــه اغلبي ــع ب ــا يتمت ــاد ولم 4-ان الحــل المناســب هــو الهجــرة خــارج الب

ــا. ــي نزحــوا اليه والمناطــق الت
هــذه العوامــل وغيرهــا دفعنــا الــى ان نســأل المســيحيين النازحيــن هــل انهــم ينــوون الهجــرة والرحيــل 
ــى  ــد، وعــدم العــودة ال ــى خــارج البل ــي: هــل فكــرت بالهجــرة ال ــا اليهــم الســؤال التال خــارج العــراق، ووجهن

مناطقكــم؟ كمــا هــو واضــح فــي الجــدول التالــي:

هل فكرت بالهجرة الى خارج البلد، وعدم العودة الى مناطقكم؟

الجدول رقم  )43(

%العدداالجابات

أجاب
22974.6نعم
6521.2ال

103.3احيانا
30499.0المجموع

31.0عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

هنــا نجــد ان اغلبيتهــم قــد احابــوا علــى الســؤال بنعــم وكانــت نســبة االجابــة )74.6٪( منهــم وهــي نســبة 
كبيــرة، واذا ربطنــا حياتهــم المســتقرة واالمنــة فــي مناطــق النــزوح اال اننــا نجــد ان هــذه النســبة نســبة كبيــرة 
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مقارنــة بعــدم تفكيرهــم بالهجــرة والتــي كانــت بنســبة )21.2٪(، وقــد بينــوا ان الســبب فــي ذلــك يعــود الــى 
العوامــل التاليــة وبنســب مختلفــة:

1- مــن اجــل ضمــان التعليــم وحيــاة افضــل لــي ولعائلتــي، اجــاب )75( شــخصا بهــذا الجــواب وبنســبة 
.)٪24.4(

2- كي اضمن مستقبلي لعدم ذلك في المجتمع، اجاب )74( شخصا بهذا الجواب وبنسبة )٪24.1(.
3- كي اضمن االمان، اجاب )68( شخصا بهذا الجواب وبنسبة )٪22.1(.

4- كــي اهــرب مــن واقــع الحــال والطائفيــة، اجــاب )28( شــخصا بهــذا الجــواب وبنســبة )9.1٪(. كمــا نــراه 
في المخطط التالي:  

اذا كانت االجابة بنعم بين السبب-:

الجدول رقم  )44(

 %العدداالجابات

أجاب

7424.1كي اضمن مستقبلي لعدم ذلك في المجتمع
6822.1يك اضمن االمان

289.1يك اهرب من واقع الحال والطائفية
7524.4من اجل ضامن التعليم وحياة افضل يل ولعائلتي

24579.8المجموع
6220.2عدم االجابةلم يجب

307100.0المجموع

ســتظهر لنــا ان الغالبيــة منهــم يفكــرون بحيــاة افضــل لهــم ولعائلتهــم، ثــم ياتــي بعدهــم مــن يركــز علــى 
المســتقبل وضمانــه النهــم متأكــدون انــه ال مســتقبل فــي العــراق، ونســبة اقــل مــن هــذا وذاك يفكــرون بضمان 
االمــن الــذي انعــدم فــي العــراق. ومــن جانــب اخــر عندمــا وجهنــا اليهــم ســؤاال مرتبطــا بدوافــع الهجــرة، نجــد 

ان بعضهــم رد الســبب الــى التفكيــر فــي الهجــرة الــى العوامــل التاليــة، التــي ذكروهــا فــي المخطــط التالــي:

هناك عوامل تدفعك للهجرة خارج البلد وتراها في:

الجدول رقم  )45(

%العدد فاکتەرەکان

أجاب

14145.9معيشه امنه 
6320.5ازمه اقتصاديه 
3210.4ظاهرة البطاله 

4815.6اوضاع سياسيه غري مستقره 
62.0عدم الوالء
29094.5المجموع

175.5عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع
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وهذه العوامل بالتدريج هي كالتالي:

1-المعيشة االمنة.

2-االزمة االقتصادية.

3-االوضاع السياسية غير المستقرة.

4-ظاهرة البطالة.

وقــد حــددوا البلــد الــذي يريــدون الهجــرة اليــه الســباب مختلفــة لكــن اغلبهــم ارادوا الهجــرة الــى اســتراليا 
وكانــت بنســبة )40.7٪( وتأتــي بعدهــم مــن اراد الهجــرة الــى الــدول االوربيــة االخــرى بنســب مختلفــة. كمــا 

هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي: 

إذا فكرت بالهجرة خارج البلد، أي البلد تختار ولماذا؟

الجدول رقم  )46(

%العدد الدول

أجاب

4916.0استرالیا
12540.7االردن
.13العراق
.27املانیا
4615.0املنیا

.13امريكا
134.2امریكا
.27اوروبا
31.0اوروپا

.27اي دولة
.13ای بلد
.13بريطانیا
31.0سوىد
.13سوید
.13فرنسا
3812.4كندا

113.6هولند
.13مل افكر
51.6هولندا
307100.0المجموع
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وقد بينوا السبب في اختيارهم لهذه الدول لاسباب التالية، كما مبين في الجدول التالي وهي: 

الجدول رقم  )47(

%العدد االسباب

اب
أج

5317.3 يك اضمن املستقبل

144.6لضامن حقوق انسان

.27ال افكر بلهجرة

9430.6اهلی موجود فی هذا البلد

6220.2دوله امنه 

299.4بها حقوق االنسان واالمان

62.0دولة امنة بها ضامن االجتامعية

72.3متوفر كل يش

134.2افضل لی وللعائلتی و للمسیحیین

227.2يك اضمن االمان واملستقبل وافضل يل مضمون حقوق انسان

51.6يتوفر فرصة العمل

307100.0المجموع

كمــا بيننــا ســابقا ان المجتمعــات المســيحية مجتمعــات مســالمة وانهــم يحبــون وطنهــم االم، لكــن العوامــل 
االخيــرة دفعتهــم للنــزوح والتفكيــر الــى خــارج البــاد، وفــي ســؤال وجهنــا اليهــم حــول مــا اذا كانــوا يريــدون 

الهجــرة الــى خــارج البــاد ســواء اتوفــرت لهــم احتياجاتهــم ام ال؟ كانــت االجابــة كمــا فــي الجــدول التالــي:

اذا توفرت لك جميع ما تريدها في بلدك هل تصر على الهجرة؟

الجدول رقم  )48(

%العدداالجابات

أجاب
9731.6نعم
20165.5ال

41.3احيانا
30298.4المجموع

51.6عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

نجــد ان )201( شــخصا اي مــا يكــون بنســبة )65.5٪( اجابــوا بــا، اي انــه اليريــدون الهجــرة الــى خــارج 
البلــد اذا ماتوفــرت لهــم مســتلزمات العيــش الرغيــد، او اصبحــوا مضاهيــن القرانهــم، وهــي نســبة كبيــرة، وقــد 
قــال )97( شــخصا منهــم اي انهــم يصــرون علــى الرحيــل فــي حــال توفــرت جميــع المتطلبــات التــي يحتاجهــا 
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االنســان وهنــا يتضــح لنــا مــا يأتــي:

1-ان اغلبيــة المســيحيين يفكــرون بالهجــرة الــى خــارج البــاد وااللتحــاق باقاربهــم وان القلــة منهــم مــن 
اليريــد ان يتــرك بــاده.

2-نســبة قليلــة منهــم يريــدون البقــاء فــي العــراق وهــم يــرون ان هــذه االرض هــي ملكهــم وهــم احــق بهــا 
مــن غيرهــم.

3-اذا توفــرت كل االحتياجــات الضروريــة للعيــش االنســاني الرغيــد فــان المســيحيين اليفكــرون بالهجــرة 
خــارج البلــد وهــذا مــا اكــده اغلبيتهــم.

4-هنــاك بعــض الــدول االوربيــة التــي بركــزون عليهــا علــى الهجــرة اليهــا والســبب فــي ذلــك يعــود الــى ان 
اقاربهــم يعيشــون هنــاك وهــم علــى يقيــن ان حقوقهــم محفوظــة هنــاك فــي البلــد الجديــد.

المحور السابع: الهجرة الى خارج العراق

عندمــا يصــل االنســان الــى مرحلــة ييــأس منهــا بــان طموحاتــه التتحقــق فانــه يعيــش فــي حالــة ميؤســة 
منهــا، واليجــد مــن يتمســك بهــا وهــو فــي اوهــن مراحــل حياتــه، وقــد وجهنــا اليهــم بعــض االســئلة لنــرى 
نظرتهــم تجــاه الحكومــة بســقيها التشــريعية والتنفيذيــة،  وجــاء ســؤال مرتبــط بالجهــات التنفييــة وعلــى 
الخصــوص الحكومــة: هــل تعتقــد ان الضمــان االجتماعــي يقــع ضمــن الخارطة االساســية للتخطيط المســتقبلي 
بالنســبة للســلطات التنفيذيــة؟ وعلــى الرغــم ممــا كان فيــه هــذا المجتمــع المســيحي للنازحيــن، فنجــد انهــم علــى 
تفــاؤل مــن ان الحكومــة تفعــل شــيئا لصالحهــم، وكانــت االجابــة ب نعــم )156( اي بنســبة )50.8٪(، فهــذا 
التفــاؤل بالحكومــة مشــجعة الن تقــوم الحكومــة بعمــل يســعد المســيحيين وخاصــة النازحيــن منهــم. وجــاءت 

اجابــات اخــرى مختلفــة كمــا نجــد فــي المخطــط التالــي: 

هــل تعتقــد ان الضمــان االجتماعــي يقــع ضمــن الخارطة االساســية للتخطيط المســتقبلي بالنســبة للســلطات 
التنفيذية؟

الجدول رقم  )49(

%العدد االجابات

اجاب
15650.8نعم
12039.1ال

299.4احيانا
30599.3المجموع

.27عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

وهنا نصل الى:

1-علــى الحكومــة ان ال تخيــب ظــن هــؤالء النــاس ويجــب علــى الجهــات ان يوصــل صــوت النازحيــن الــى 
الجهــات الحكوميــة.

2-على المجتمعات االغلبية ان تنظر اليهم نظرة انسانية وانهم ليسوا متوهمين في حكوماتهم.
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ــات  ــى الجه ــم ال ــم وايصــال صوته ــق رؤيته ــا بوســعها لتحقي ــل م ــات االنســانية ان تعم ــى المنظم 3-عل
الحكوميــة.

ــة  ــات الديني ــة االختاف ــي ازال ــة ف ــم حــول دور الحكوم ــن اراءه ــو نبي ــا ان ــا اردن ــب اخــر وعندم ــن جان م
والمذهبيــة مــن خــال تنفيــذ واداء العمــل مســتقبا، وجدنــا انهــم علــى  الرغــم ممــا هــم فيــه مــن تفــاؤل اال ان 

نســبة كبيــرة التــرى ذلــك وقــد اجابــت علــى الســؤال بــا، كمــا هــو واضــح فــي الجــدول التالــي:

هــل تعتقــد ان الجهــات التنفيذيــة تعمــل علــى إزالــة االختافــات الدينيــة والمذهبيــة مــن خــال تنفيــذ وأداء 
المراحــل التخطيطيــة مســتقبا؟

الجدول رقم  )50(

%العدداالجابات

أجاب

9330.3نعم
15450.2ال

5818.9احيانا
30599.3المجموع

.27عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

في حين ان نسبة )30.3٪( منهم اجاب بنعم. 

ــا اراء النازحيــن حــول ذلــك كمــا فــي المخطــط  ــى الجانــب التشــريعي مــن الحكومــة وبينن ــا ال واذا انتقلن
التالــي نــرى: 

هــل تعتقــد أن المؤسســات التشــريعية )البرلمــان( تعمــل علــى وضــع قوانيــن وتشــريعات لصالــح اســترجاع 
المهاجريــن وتأميــن الضمــان االجتماعي؟

الجدول رقم  )51(

%العدداالجابات

أجاب
7323.8نعم
16152.4ال

7022.8احيانا
30499.0المجموع

31.0عدم االجابةلم يجب
307100.0المجموع

ان نســبة )23.8٪( منهــم تــرى ان البرلمــان تعمــل علــى وضــع تشــريعات قانونينــة لكــن مــع ذلــك انــرى 
ان االغلبيــة يــرون عكــس ذلــك، فاجــاب )161( شــخصا منهــم اي بنســبة )52.4٪( يجيبــون بــا، وفــي بيــان 
االســباب وراء ذلــك كان الســؤال ملحقــا ببيــان الســبب، هنــا بيــن المســيحيون النازحــون مجموعــة مــن 
االســباب التــي رأوهــا ســببا حتــى اليهتــم البرلمــان بهــم ورأوهــا فــي مجموعــة مــن االراء المختلفــة وكانــت 

كالتالــي:

ان االقليــة فــي العــراق ليــس لديهــم ايــة حقــوق، وان البرلمــان اخــر مــا يفكــر بــه هــو الشــعب. البرلمــان 
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اليقــدر علــى شــيء بســبب الســلطة واالحــزاب السياســية، وان الطائفيــة المســيطرة علــى البرلمــان، وهــم غيــر 
ــاك فســاد  ــی وهن ــة وطائف ــي المنطق ــدول ف ــع  لبعــض ال ــن للشــعب والمســيحيين خاصــة، وهــو تاب مخلصي
اداري فــي ســلطة التشــريع، وهــم غيــر قادريــن علــى وضــع قوانيــن، فضاعــت حقــوق الشــعب عندهــم، وانعــدم 
الضمــان االجتماعــى. ومــن جانــب اخــر منهــم مــن قــال ان البرلمانواعضائــه يتكلمــون وال ينفــذون الــكام وال 
يهتمــون بوضــع قوانيــن لمصالحنــا. واذا صــدروا قانونــا فيكــون نابعــا مــن الشــريعة االســامية. وبعضهــم 
قــال انهــم ال يعرفــون كيــف يخدمــون مجتمــع، وال يفكــرون اال بانفســهم ومصالــح خاصــة وال یهتمــون 

بالشــعب وهــم مشــغولون باشــياء ثانويــة، ونحــن الننثــق بالبرلمــان، فهــم فاســدون.

وقــال بعضهــم حــول البرلمــان انهــم فاســدون واليريــدون المســيحيين يرحعــون لمناطقهــم، فــا يفعلــون 
شــيئا وهــم يقومــون بالســرقة وجمــع المــال فقــط، واليقومــون باصــدار قوانييــن بشــكل جــدي فحتــى االن لــم 
اري اي مشــروع وال يوجــد مــا يثبــت اى مشــاريع وانهــم بصــورة عامــة لــم يقومــوا بــاي شــيء للعراقييــن.

وقــال بعضهــم انــه ليســت هنــاك اخاصيــة فــي العمــل وال امــان واغلبهــم يكذبــون وليســت هنــاك حقــوق 
محفوظــة للشــعب وليســت هنــاك خدمــات الحــد واليســاعدون النــاس ولیــس لنــا حقــوق وانهــم اليحترمــون 

القوميــة المســيحية. وهــم يقومــون بالعمــل النفســهم وليــس لنــا.

وبعضهــم ارجــع الســبب الــى انهــم يمارســون السياســة داخــل البرلمــان ويهتمــون بانفســهم ومصالحهــم 
الشــخصية واليهتمــون بالشــعب ويهتمــون بانفســهم ويخدمــون انفســهم فقــط.

لهذه االسباب نجد ان المسيحيين اليرون خيرا في البرلمان والينظرون مها شيئا في المستقبل.
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النتائج 

بعد االنتهاء من هذا البحث نصل الى النتائج التالية:

1-ان المجتمــع المســيحي مجتمــع قــوي يتميــز بــكل الصابــة والقــوة النــه حســب المعاييــر العلميــة لــم 
يســتطع ان يجتــاز المرحلــة االولــى مــن تكوينــه الذاتــي وتوفيــر احتياجاتــه االساســية لكنــه مــع ذلــك انتقــل 

الــى المراحــل االخــرى بنســب متفاوتــة.

2-ان الشــباب لــم يبقــوا فــي المجتمعــات المســيحية بــل تركــوا العــراق الــى بلــدان اخــرى. وان هــذه 
المجتمعــات لــم تبــق مجتمعــا شــابا فــي العــراق، بدليــل ان الفئــة الباقيــة اغلبيتهــا ليــس بمقدورهــا الســفر واال 

ليــس هنــاك مــا يشــجعهم علــى البقــاء، وعلــى هــذا نقــول ان المجتمعــات المســيحية مهــددة باالنقــراض

ــاة  ــى يقيــن ان هــذه المــواد المعيشــية حتــى وان وفــرت لهــم ال تؤمــن حي ــة المســيحيين عل 3- ان اغلبي
امنــة، وقــد رجعــوا العيــش االمــن الــى مســائل اخــرى بعيــدة كل البعــد عــن الضروريــات المعيشــية بــل هنــاك 

اهتمــات وامنيــات يجــب ان تحقــق الغلبيــة المســيحين فــي العــراق.

4- إن المنظمــات االنســانية والخيريــة لــم تســتطع ان توفــر للمســيحيين النازحيــن اغلــب مايحتاجــون اليــه 
ــة  ــة بالنازحيــن االخــرى قليل كأساســيات المعيشــة، علــى الرغــم مــن ان نســبة النازحيــن المســيحيين مقارن

جــدا.

5- ان توفيــر هــذه المــواد واهتمــام المنظمــات الخيريــة واالنســانية بالجانــب المعيشــي فقــط لــه ســلبيات 
كالتقليــل مــن شــأن االنســان وجعلــه يركــز علــى االكل والشــرب فقــط. وعــدم االهتمــام بالجوانــب االخــرى 
ــى شــخص  ــة يتحــول االنســان ال ــي هــذه الحال ــة افكارهــم. وف ــر الشــخصيات وتنمي ــل تطوي ــي العيــش مث ف
ــة،  ــه االحتياجــات الضروري ــرون ل ــن انهــم يوف ــى يقي ــره وهــو عل ــى غي ــوكل عل ــل يت ــى نفســه ب اليعتمــد عل
وبذلــك ينســون ان االنســان متعــدد االحتياجــات وهــذا مــا يجعــل مــن الذيــن يهتمــون بالنازحيــن ان ينظــروا 

اليهــم كأنســان.

6- علــى المنظمــات الخيريــة واالنســانية ان تنظــر بعيــن واحــدة الــى جميــع النازحيــن ســواء اكانــوا مــن 
المســيحيين او غيرهــم مــن القوميــات والديانــات واالثنيــات االخــرى، وعليهــا مــن جانــب اخــر ان تراعــي هــذه 

التقاليــد التــي التزمــوا بهــا واليعمــل علــى ازالــة بعــض الخصوصيــات التــي تتميــز بهــا المجتمعــات.

7- ان النازحيــن اليشــعرون بالراحــة فــي المخيــم وال فــي مــكان العيــش الجديــد فــي النــزوح، وهــذا مــا 
ــي  ــع الت ــك، ومــا هــي الدواف ــي ذل ــرأي العــام الســبب ف ــن لل ــب ليبي ــي هــذا الجان ــى البحــث ف ــا ال يكــون دافع
تجعلهــم يحســون بهــذا االحســاس.ومن يدعــي شــعوره بالراحــة واالمــان كان يعيــش حيــاة مأســاوية وانهــم 
كانــوا معرضيــن للخطــر فــي كل لحظــة وان الجهــات المعينــة قامــت بتهديدهــم، ومــا يرونــه هنــا فــي المجتمــع 
الجديــد قــد ينســيهم حياتهــم الســابق ويشــعرون بنــوع مــن الراحــة، لكنهــا تعتبــر راحــة مؤقتــة مــع مــرور 

الزمــن يملــون مــن الحيــاة الجديــدة.
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ــى مناطــق  ــم للرجــوع ال ــا يدفعه ــاك م ــس هن ــن لي ــم لك ــم ووطنه 8- ان المســيحيين متمســكون بارضه
ســكنهم، وهــذا مــا يجعلهــم ان يكونــون محبوســين بيــن امــل العــودة وعــدم توفيــر كل مايحتاجونــه للعــودة 
الــى منازلهــم. علــى الرغــم مــن كل مــا عانــوه مــن مصاعــب.. وخاصــة ان المــكان الجديــد اليســاعد واليشــجع 

علــى العــودة بــل انهــم يقضــون وقتهــم علــى امــل العــودة فــي يــوم مــن االيــام.

9- ان اغلبيــة المســيحيين يشــعرون بانهــم مهمشــون فــي المجتمعــات العراقيــة، انهــم يســتطيعون الرجــوع 
ــرك  ــة تدعوهــم للهجــرة وت ــاك سياســة معين ــك. وهن ــى ذل ــى ديارهــم لكــن االجــواء ليســت مســاعدة عل ال
مناطقهــم، وعلــى الرغــم مــن ان اقــل نســبة ممــن يؤمــن بهــذا ينفــي ذلــك اال ان هنــاك حقيقــة واضحــة لديهــم 

وخاصــة انهــم يشــعرون بهــذا الخطــر عليهــم وعلــى عرقهــم.

10- ان هــذا الخطــر الموجــود علــى المســيحيين مختلــف وليــس مصــدره جهــات محــددة مــن قبلهــم 
بــل يرجــع الــى بعــض الطوائــف المســيحية االخــرى التــي تعــرف بالمتطرفــة والتعمــل لصالــح المســيحيين 

ــا. ــة مث ــات االخــرى كاليهودي ــك الديان ــى ذل ــة، يضــاف ال بصــورة عام

11- اغلبيــة المســيحيين يــرون ان هنــاك ســلطة مقصــودة تدفــع الــى اهمــال المســيحيين وتهميشــهم 
وابعادهــم عــن الســاحة االجتماعيــة والسياســية ويــرون ان هــذا المصــدر مجهــول تكمــن فــي عــدة جوانــب.

12- اذا اغلبية المسيحيين يرون بان مجتمعاتنا مبنية على الحب واالحترام كما قال به عدد كبير.

13- ان المســيحيين يــرون ان اولويــات الثقافــة المســيحية هــو احتــرام خصوصيــات ومقديســات االخــر 
داخــل المجتمــع، وقــد اجــاب )249( شــخصا وبنســبة )81.1٪( ان المســيحيين يحترمــون خصوصيــات 
ــات االخــرى، والمجتمــع المســيحي مــن النازحيــن ملتزمــون بديانتهــم وحتــى انهــم فــي  غيرهــم مــن القومي
مناطــق النــزوح وعــدم اســتجابة المســيحيين مــن ابنــاء ديانتهــم اليهــم بكثــرة، واعتبارهــم مشــكلة مــن 

ــف. ــع المضي ــي تواجــه المجتم المشــكات الت

14- هنــاك اختــاف بيــن االطيــاف المســيحية انفســهم مــن حيــث نظرتهــم الــى المســائل الدينيــة والعرقيــة 
ــى التبشــيريين  ــة ال ــة.. اضاف ــة االرمني ــاف االشــورية والســريانية والكاثوليكي ــع، ونقصــد باالطي ــي المجتم ف

الذيــن يعــدون مــن المتطرفيــن.

15- إن المســيحيين اليملكــون الحريــة الكافيــة فــي الحيــاة وهنــاك ضغوطــات ناتجــة مــن العامــل 
وتنميــة شــخصيتهم. الفكريــة  اعــاق حريتهــم  االقتصــادي 

16- ان المناطــق التــي نزحــوا اليهــا مناطــق يحتــرم فيــه ســكانها النازحيــن ســواء اكانــوا مــن المســيحيين 
ام غيرهــم وكان هــؤالء النازحيــن يعيشــون فــي مناطــق ســاخنة مــن حيــث االصطــدام بينتهــم وبيــن االخريــن، 
ــم  ــوا يشــعرون بانه ــا كان ــرة م ــم لكث ــع واقعه ــة واليســتطيعون االنســجام م ــاة صعب ــوا يعيشــون حي وكان
مظلومــون مــن قبــل البقيــة وخاصــة الجهــات المجهولــة، لكــن بنزوحهــم رأوا واقعــا مغايــرا عكــس مــا كانــوا 

يعيشــون فيــه.

17- ان النازحيــن ال يواجهــون االصطــدام فــي تعاملهــم مــع المجتمــع الجديــد، ســواء اكان ثقافيــا او 
سياســيا او اجتماعيــا.. الــخ.
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18- إن االشــخاص الذيــن يؤمنــون باالســتقال الفكــري اكثــر عرضــة للهجــرة النــه حســب اعتقادهــم ان 
االنســان يجــب ان يكــون حــرا فــي تفكيــره وفــي تعاملــه اليومــي ومواجهــة النــاس، وفــي الوقــت الــذي نــرى 
ان االســتقال الفكــري غيــر موجــود فــي العــراق بتاتــا وخاصــة لــدى الديانــات المختلفــة، والمســيحيين كمــا 
يرونــه ومــا واجهــوه يجــدون انفســهم معرضــون للعنــف فــي مناطقهــم وليــس باســتطاعتهم ان يمارســوا هــذا 

الحــق الشــرعي لــكل انســان، لــذا يبحثــون عــن مــكان اكثــر امنــا واكثــر اســتقاال.

19- ان المجتمــع المســيحي وخاصــة النازحيــن لــم يتوفــر لهــم الوقــت والفــرص الســانحة لتكويــن ذاتهــم 
واراءهــم وافكارهــم، وهــم يأملــون مــن المجتمعــات االكثريــة وغيرهــم ان يســاعدوهم فــي نحقيــق وتكويــن 

مجتمــع حــر فــي الفكــر والتنميــة الذاتيــة واالجتماعيــة والفكريــة.

ــق امالهــم وطموحاتهــم  ــم تأتهــم الفرصــة الســانحة لتحقي ــن ل ــة مــن المســيحيين النازحي 20- ان االغلبي
وهــذا امــر ســلبي.

21- ان المجتمعــات المســيحية مجتمــع تقبــل التعايــش مــع المجتمعــات االخــرى الــذي يعيــش بيــن كنفيهــا 
ــي ظــل التعايــش  ــاس االخــرى ف ــة االجن ــى ان يعيــش مــع بقي ــع ال وان المجتمعــات المســيحية مجتمــع يتطل

الســلمي.

22- إن االفــراد فــي المجتمعــات المســيحية يحاولــون تحقيــق امنياتهــم بصــورة غيــر ســانحة لهــم ويــرون 
الحــل االمثــل فــي الهجــرة الــى البلــدان االوربيــة.

23- ان المســيحيين يشــعرون بالضيــاع داخــل المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه وانهــم اليشــعرون بالراحــة 
التامــة.

24- ان المســيحيين النازحيــن يــرون ان الحــل المناســب هــو الهجــرة خــارج البــاد ولمــا يتمتــع بــه اغلبيــة 
الذيــن تركــوا مناطــق ســكنهم والمناطــق التــي نزحــوا اليهــا.

25- ان السبب في الهجرة خارج البلد ذلك يعود الى العوامل التالية وبنسب مختلفة:

ــاة افضــل لــي ولعائلتــي، اجــاب )75( شــخصا بهــذا الجــواب وبنســبة  أ- مــن اجــل ضمــان التعليــم وحي
.)٪24.4(

ب- كي اضمن مستقبلي لعدم ذلك في المجتمع، اجاب )74( شخصا بهذا الجواب وبنسبة )٪24.1(.

ج- كي اضمن االمان، اجاب )68( شخصا بهذا الجواب وبنسبة )٪22.1(.

د- كي اهرب من واقع الحال والطائفية، اجاب )28( شخصا بهذا الجواب وبنسبة )٪9.1(.

26- نجــد ان المســيحيين يرجعــون الســبب فــي التفكيــر بالهجــرة خــارج البلــد الــى هــذه العوامــل التاليــة 
بالتدريــج وهــي: )المعيشــة االمنــة، االزمــة االقتصاديــة، االوضــاع السياســية غيــر المســتقرة وظاهــرة البطالــة(.

ــم  ــة منه ــاد وااللتحــاق باقاربهــم وان القل ــى خــارج الب ــة المســيحيين يفكــرون بالهجــرة ال 27- ان اغلبي
مــن اليريــد ان يتــرك بــاده والذيــن يريــدون الهجــرة اليــه الســباب مختلفــة لكــن اغلبهــم ارادوا الهجــرة الــى 
اســتراليا وكانــت بنســبة )40.7٪( وتأتــي بعدهــم مــن اراد الهجــرة الــى الــدول االوربيــة االخــرى بنســب 
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مختلفــة.

28- ان نســبة قليلــة مــن المســيحيين يريــدون البقــاء فــي العــراق وهــم يــرون ان هــذه االرض هــي ملكهــم 
وهــم احــق بهــا مــن غيرهــم.

29- اذا توفــرت كل االحتياجــات الضروريــة للعيــش االنســاني الرغيــد فــان المســيحيين اليفكــرون 
بالهجــرة خــارج البلــد وهــذا مــا اكــده اغلبيتهــم.

30- هنــاك بعــض الــدول االوربيــة التــي بركــزون عليهــا علــى الهجــرة اليهــا والســبب فــي ذلــك يعــود الــى 
ان اقاربهــم يعيشــون هنــاك وهــم علــى يقيــن ان حقوقهــم محفوظــة هنــاك فــي البلــد الجديــد.

31- ان المســيحيين النازحيــن لهــم ايمــان اكبــر بالحكومــة وعلــى الحكومــة ان ال تخيــب ظــن هــؤالء النــاس 
ويجــب علــى الجهــات ان يوصــل صــوت النازحيــن الــى الجهــات الحكوميــة.

32-اغلبيــة المســيحيين النازحيــن اليــرون امــا بالبرلمــان النهــم يــرون ان النــواب اليهتمــون اال بانفســهم 
وهمهــم الوحيــد مــلء جيوبهــم بــاي طيقــة كانــت.
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التوصيات

بعد االنتهاء من هذا البحث نوصي بما يأتي:

1- علــى المنظمــات االنســانية والخيريــة ان يهتمــوا بالمســيحيين والنازحيــن مــن ناحيــة تنميــة وتطويــر 
المســيحيين فكريــا وخلــق اجــواء ترفيهيــة تليــق باالنســان.

2- علــى الجهــات التــي تدعــي انهــا تراعــي النازحيــن المســيحيين ان تفتــح ابــواب المخيــم والمســاعدات 
علــى مصراعيهــا لجميــع مــن يريــد ان تقــدم المســاعدات بغــض النظــر عــن الجهــة الممولــة لتلــك المســاعدات، 

وان اليغــذي اذهــان المســيحيين بــان مــن يســاعدوهم هــم فقــط مــن ابنــاء ديانتهــم.

3- علــى الجهــات المعنيــة ان تبحــث عــن اليــة جديــدة وطريقــة جديــدة الســعاد هــؤالء النازحيــن النهــم قبــل 
كل شــي انــاس طيبيــن ويحتاجــون الــى الرعايــة النفســية قبــل كل شــيء.

4- نطلــب مــن المنظمــات الخيريــة والجهــات المعنيــة ان تراعــي خصوصيــات النــازح، مثــل الجانــب 
الثقافــي واالجتماعــي والظيفــي ويراعــي فــي تقســيمهم علــى النازحيــن هــذه المســتويات المختلفــة، كــي توفــر 
لهــم االمــان والعيــش الكريــم، ومحاولــة دمجهــم مــع المجتمــع المضيــف، وذلــك لخلــق مجتمــع متعــاون فيمــا 
ــوع  ــات الشــخصيات والن بيــن بعضهــم. مــع مراعــاة ان احتياجــات النازحيــن مختلفــة وتتغيــر حســب مكون

االنســاني.

5- مــن عمــل المنظمــات الخيريــة االهتمــام بالمســيحيين بمــا يجعلهــم ينســون الماضــي وذلــك بتشــجيعهم 
علــى االختــاط مــع المجتمــع المضيــف. لينســوا تلــك االالم واالحــزان التــي عاشــوها وبقيــت معهــم والينفــك 

عنهــم بتاتــا.

ــي  ــاالم الت ــي تجعــل االنســان ينســى الماضــي واليفكــر ب ــب الترفيهــي واالســباب الت 6- االهتمــام بالجان
مــر بهــا.

7- علــى الجهــات المعنيــة ان تبعــد تلــك المخــاوف مــن قلــوب المســيحيين وتبيــن لهــم ان مصــدر هــذا غيــر 
موجــود فــي المجتمعــات العراقيــة وعلــى المنظمــات االنســانية ان تقــوم بمــا تجعــل مــن المنظمــات المســيحية 

ان تؤمــن بانــه الفــرق بيــن اطيــاف المجتمعــات مــن خــال الســيمنارات وخلــق اجــواء مســاعدة علــى ذلــك.

ــي  ــاة الت ــازوا المعان ــى ان  يجت ــى مســاعدة المســيحيين عل ــل عل ــة ان تعم ــات المضيف ــى المجتمع 8- عل
عاشــوها واالالم التــي مــروا بهــا، وهــذ مــا يحتــاج الــى نــوع مــن التكاتــف االجتماعــي والدعــم المختلــف مــن كل 
جهــة وتلبيــة طلبــات النازحيــن واالختــاط معهــم. وان توفــروا لهــم االمكانيــات المطلــوب لألخــذ بيــد النازحيــن 

وخاصــة اذا كانــوا فــي حالــة ميؤســة منهــا وان يدعهمهــم نفســيا وجســديا.

9- اذا اغلبيــة المســيحيين يــرون بــان مجتمعاتنــا مبنيــة علــى الحــب واالحتــرام كمــا قــال بــه عــدد كبيــر، 
ــق  ــى عات ــع عل ــراد المجتمــع الواحــد وهــذا يق ــن اف ــة بي ــد اواصــر الحــب والمحب ــك ان نزي ــى ذل ــب عل ويترت
الحكومــة ورجــال الديــن والســلطة التنفيذيــة والتشــريعية علــى ان يصــدر قــرارات فــي تنظيــم العاقــت بيــن 
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المجتمعــات العراقيــة بصــورة عامــة وبيــن الديانــات المختلفــة.

10- علــى الجهــة المعنيــة وخاصــة وزارة االوقــاف والشــؤون الدينيــة ان تلقــي الضــوء وتصــر علــى تقويــة 
ــم خطــب الجمعــة بصــورة عامــة  ــى رجــال الديــن ودورهــم، وتنظي ــات ويركــز عل ــراد الديان ــن اف ــة بي العاق

وعــدم التركيــز علــى العنــف مــن قبــل رجــال الديــن، وتنظيــم مؤتمــرات للتعايــش بيــن الديانــات المختلفــة.

11- علــى المنظمــات االنســانية والخيريــة ان يركــز علــى خلــق اواصــر قويــة بيــن النازحيــن واهالــي 
المنطقــة حســب برامــج تعتمــد علــى التعايــش بيــن القوميــات المختلفــة او التعايــش الدينــي.

ــق  ــث يجــب ان تتف ــه حي ــى المجتمــع التمســك ب ــذي عل ــم ال ــوع القي ــد ن ــة تحدي ــى الجهــات المعني 12- عل
مــع جميــع الديانــات واالثنيــات والقوميــات الموجــودة ضمــن مجتمــع واحــد، وكذلــك تحديــد هــذه القيــم 
االجتماعيــة والعمــل عليهــا مــن قبــل الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة ثــم العمــل علــى ارســاء قواعــد وقوانيــن 
لصالــح االغلبيــة العالمــة. ويكمــن عمــل المنظمــات ابعــاد الفروقــات بيــن النازحيــن والمجتمــع المضيــف وخلــق 

اجــواء تالــف بينهمــا.

ــى عاتــق الجهــات  ــة وهــذا يقــع عل ــة فــي الممارســة الديني ــة الكامل 13- اعطــاء حقــوق المســيحيين الحري
ــة. ــاف والشــؤون الديني ــي وزارة االوق ــة ف المعين

ــة حــل المشــكات االقتصاديــة قــدر االمــكان وذلــك بالعمــل عليــه مــن خــال توفيــر فــرص  14- محاول
العمــل الازمــة واشــغالهم بالعمــل وكذلــك محــاول زيــاردة الحصــص الخيريــة التــي يحصلــون عليهــا مــن 

قبــل المنظمــات الخيريــة.

ــن  ــم كوردســتان للنازحي ــي اقلي ــه اهال ــذي يبدي ــرام ال ــذا االحت ــدر ه ــة ان تق ــات الحكومي ــى الجه 15- عل
بصــورة عامــة والمســيحيين بصــورة خاصــة. وعلــى المنظمــات المدنيــة ان تركــز علــى نــوع االصطــدام 
ــل مــن  الحاصــل بيــن النازحيــن بصــورة عامــة والمســيحيين بصــورة خاصــة والمجتمعــات المضيفــة، ليقل

ــى المشــكلة المحــددة. ــز عل االصطــدام مــن خــال التركي

16- علــى الجهــات الحكوميــة ان يقــدروا هــذا الطبــع الموجــود عنــد المســيحيين ويحثــوا الجهــات المســؤلة 
للقيــام بالــازم، ثــم نشــر قيــم التســامح داخــل المجتمــع كلــه ومحاولــة تنيمــة االفــراد ليتميــزوا بهــا.

ــى  ــل عل ــك بالعم ــات وذل ــذه الرغب ــق ه ــذه الطموحــات وتحقي ــر ه ــي تطوي ــن ف ــات تكم 17- دور المنظم
تحقيــق طموحــات الفــرد وخلــق اجــواء مســاعدة تنقــذ المســيحيين ممــا هــم فيــه مــن واقــع ميــؤس منــه وان 
الجهــات المعنيــة كالكنائــس التهتــم بطموحــات المســيحيين وخاصــة الفكريــة منهــا والتنمويــة باســتثناء 

ــا. ــة وتنميه ــا الفكري ــا وتوجهاته ــع ماعداه ــر الجمي ــي تكف ــات التبشــيرية الت الجه

18- التعايش السلمي له دور في تطوير افكار المجتمع وتنمية توجهاتهم السلمية.

19- علــى المجتمعــات االغلبيــة والجهــات الحكوميــة ان يوفــر لهــؤالء االفــراد االمكانيــة المتاحــة والكاملــة 
مــن حيــث العوامــل الماديــة والمعنويــة لكــي يســاعدهم فــي تحقيــق امنياتهــم وتحقيــق ذاتهــم.

20-علــى المنظمــات االنســانية ان تتيــح المؤلهــات المناســبة لمســاعدة المســيحيين فــي ان يجــد كل واحــد 
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منهــم ضالتهــم فــي ايجــاد المهنــة المناســبة او تطويــر مؤهاتهــم الذاتيــة لتطويــر ذاتهــم بشــكل يطابــق مــع 
واقعهــم الجديــد وينفعهــم فــي المســتقبل.

21- علــى المجتمعــات االغلبيــة ان تنظــر الــى المســيحيين نظــرة انســانية وان تعمــل مــا بوســعها لتحقيــق 
رؤيتهــم وايصــال صوتهــم الــى الجهــات الحكوميــة المســؤولة.
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ملخص البحث

بعــد ان ســيطرت قــوات الدولــة االســامية فــي العــراق والشــام، مــا يعــرف باســم )داعــش(، حدثــت معــارك 
كبيــرة، تشــردت اهالــي كثيــر مــن المناطــق فــي محافظــات العــراق المختلفــة، نتيجــة لهــذا التشــرد نــزح العــرب 
والكــورد والتركمــان والمســيحيين بمختلــف اطيافهــم، فكانــت للمســيحيين حصــة االســد مــن النــزوح مــن بيــن 
القوميــات االخــرى، حيــث نــزح اغلبيــة ســكان مدينــة الموصــل ومــن ضمنهــم ســكان اطــراف المدينــة مثــل: 
الحمدانيــة والبعشــيقة والقــوش والمناطــق االخــرى المختلفــة والقــرى. بعــد النــزوح ســكنت مجموعــة كبيــرة 
مــن المســيحيين فــي مدينــة أربيــل وفتــح لهــم مخيــم ليســكنوا فيــه، وبعــض االخــر ســكنوا خــارج المخيمــات 
واجــروا بيــوت ليســكنوا فيهــا، ونــزح مجموعــة كبيــرة منهــم الــى مدينــة دهــوك وســكنوا فــي القــرى المحيطــة 
بهــا والمجتمعــا الســكنية واالقضيــة والنواحــي التابعــة لمدينــة دهــوك. تلــك العوائــل النازحــة يعيشــون فــي 
حــاالت انســانية صعبــة وقلمــا وجدنــا مــن تتمتــع بــكل هــذه االمكانيــات التــي توفــر لــه عيشــا كريمــا وحيــاة 
امنــة. هــؤالء المســيحيين النازحيــن، وجــدوا مســكنا ينزحــون اليــه لكنهــم لــم يجــدوا بيتــا يبيتــون فيــه، 
ووجــدوا مــن يتالفــون معهــم ويعيشــون ولــم يجــدوا اهــا يســتعينون بــه وقــت الشــدائد والمحــن، وعندمــا 
ــكل شــيء  ــوم ب ــا تق ــت تدعــي انه ــة، كان ــم المســاعدات المختلف ــدم اليه ــات االنســانية لكــي تق جــاءت المنظم
للمســيحيين النازحيــن لكــن بعــد مــرور الوقــت تضاءلــت تلــك المســاعدات وبــات النــاس يعيشــون فــي دوامــة 
الصعوبــات المعيشــية وتشــردوا نفســيا وبدنيــا.. ان محنــة المســيحيين النازحيــن التكمــن فــي نزوحهــم 
وتركهــم مناطقــم فقــط، بــل انهــم يعيشــون فــي مشــكات مرتبطــة بابســط وســيلة مــن وســائل العيــش الكريــم 
وانعــدام المــواد الغذائيــة عندهــم بكثــرة، وتأتــي بعــد هــذه المحــن الماديــة محنــة الغربــة وتكويــن الــذات وهــذا 
ــه المســيحيون النازحــون  ــا يواجه ــر م ــا ذك ــى م ــه، يضــاف ال ــي مجتمع ــرد المســيحي ف ــه الف ــي من ــا يعان م
مــن اصطــدام مــع المجتمــع الجديــد الــذي يعيشــون فيــه ومــا يعانــون مــن اغتــراب ثقافــي وعرقــي ودينــي 
واجتماعــي.. كل هــذه المحــن اثقــل مــن كاهــل الفــرد المســيحي وجعــل منــه انســانا يفكــر بيــن لحظــة واخــرى 
ــاة  ــوا الــى حي ــدول االوربيــة ليجــدوا ضالتهــم وينتقل ــى ال ــاءه واجــداده والهجــرة ال بتــرك الوطــن وارض اب
تســود فيــه الطمأنينــة واالمــان. لكــن شــتان مابيــن الواقــع والحلــم فــا يســتطيع االنســان ان يحقــق جميــع مــا 
يصبــوا اليــه، وهــذا حــال المســيحيين النازحيــن، مــن حيــث ان ال ارض تســعهم وال مــكان تفتــح لهــم ابوابهــا 

غيــر محافظــات اقليــم كوردســتان وخاصــة محافظتــي أربيــل و دهــوك. 

للوقــوف علــى هــذه المحــن ورفــع صــوت المســيحيين واعائــه الــى الجهــات المعنيــة جربنــا ان نخــوض 
ــا عليهــم فــي  ــرة عمــا وجدن ــة مغاي ــة وبيئ ــام فــي مناطــق مختلف ــة مــع المســيحيين ونعيــش معهــم الي تجرب
مناطقهــم. هــؤالء المســيحين يتميــزون بثقافــة كريمــة وهــي التســامح وقبــول االخــر، فعلــى الرغــم ممــا 
يعيشــون فيــه مــن اوضــاع انســانية غيــر اعتياديــة اال انهــم يعيشــون فــي اجــواء يبثــون فيــه معانــي الحــب 

ــات.  ــة الصعوب ــي مواجه ــوا معهــم ف ــة ان يقف ــون مــن الجهــات المعني ــاء لمحيطهــم ويطلب والوف

ــا الــى  هــذا البحــث يتكــون مــن مدخــل فيــه يبيــن فيــه اوضــاع المســيحيين ومناطــق نزوحهــم ثــم تطرقن
بيــان طريقــة البحــث والعينــة وطريقــة عمــل البحــث حســب الطــرق العلميــة المتبعــة فــي منهــج البحــث، واخيــرا 
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ــي  ــات الت ــب الموضــوع ومجموعــة مــن التوصي ــج التــي خرجــت مــن صل ــى مجموعــة مــن النتائ ــا ال توصلن
تشــمل الجهــات المعنيــة مــن الحكومــة والمنظمــات االنســانية والخيريــة. وبعــد االنتهــاء مــن هــذا البحــث 

توصلنــا الــى النتائــج التاليــة:

1-ان المجتمــع المســيحي مجتمــع قــوي يتميــز بــكل الصابــة والقــوة النــه حســب المعاييــر العلميــة لــم 
يســتطع ان يجتــاز المرحلــة االولــى مــن تكوينــه الذاتــي وتوفيــر احتياجاتــه االساســية لكنــه مــع ذلــك انتقــل 

الــى المراحــل االخــرى بنســب متفاوتــة.

2-ان الشــباب لــم يبقــوا فــي المجتمعــات المســيحية بــل تركــوا العــراق الــى بلــدان اخــرى. وان هــذه 
المجتمعــات لــم تبــق مجتمعــا شــابا فــي العــراق، بدليــل ان الفئــة الباقيــة اغلبيتهــا ليــس بمقدورهــا الســفر واال 

ليــس هنــاك مــا يشــجعهم علــى البقــاء، وعلــى هــذا نقــول ان المجتمعــات المســيحية مهــددة باالنقــراض

ــاة  ــى يقيــن ان هــذه المــواد المعيشــية حتــى وان وفــرت لهــم ال تؤمــن حي ــة المســيحيين عل 3- ان اغلبي
امنــة، وقــد رجعــوا العيــش االمــن الــى مســائل اخــرى بعيــدة كل البعــد عــن الضروريــات المعيشــية بــل هنــاك 

اهتمــات وامنيــات يجــب ان تحقــق الغلبيــة المســيحين فــي العــراق.

4- إن المنظمــات االنســانية والخيريــة لــم تســتطع ان توفــر للمســيحيين النازحيــن اغلــب مايحتاجــون اليــه 
ــة  ــة بالنازحيــن االخــرى قليل كأساســيات المعيشــة، علــى الرغــم مــن ان نســبة النازحيــن المســيحيين مقارن

جــدا.

5- ان توفيــر هــذه المــواد واهتمــام المنظمــات الخيريــة واالنســانية بالجانــب المعيشــي فقــط لــه ســلبيات 
كالتقليــل مــن شــأن االنســان وجعلــه يركــز علــى االكل والشــرب فقــط. وعــدم االهتمــام بالجوانــب االخــرى 
ــى شــخص  ــة يتحــول االنســان ال ــي هــذه الحال ــة افكارهــم. وف ــر الشــخصيات وتنمي ــل تطوي ــي العيــش مث ف
ــة،  ــه االحتياجــات الضروري ــرون ل ــن انهــم يوف ــى يقي ــره وهــو عل ــى غي ــوكل عل ــل يت ــى نفســه ب اليعتمــد عل
وبذلــك ينســون ان االنســان متعــدد االحتياجــات وهــذا مــا يجعــل مــن الذيــن يهتمــون بالنازحيــن ان ينظــروا 

اليهــم كأنســان.

6- علــى المنظمــات الخيريــة واالنســانية ان تنظــر بعيــن واحــدة الــى جميــع النازحيــن ســواء اكانــوا مــن 
المســيحيين او غيرهــم مــن القوميــات والديانــات واالثنيــات االخــرى، وعليهــا مــن جانــب اخــر ان تراعــي هــذه 

التقاليــد التــي التزمــوا بهــا واليعمــل علــى ازالــة بعــض الخصوصيــات التــي تتميــز بهــا المجتمعــات.

7- ان النازحيــن اليشــعرون بالراحــة فــي المخيــم وال فــي مــكان العيــش الجديــد فــي النــزوح، وهــذا مــا 
ــي  ــع الت ــك، ومــا هــي الدواف ــي ذل ــرأي العــام الســبب ف ــن لل ــب ليبي ــي هــذا الجان ــى البحــث ف ــا ال يكــون دافع
تجعلهــم يحســون بهــذا االحســاس.ومن يدعــي شــعوره بالراحــة واالمــان كان يعيــش حيــاة مأســاوية وانهــم 
كانــوا معرضيــن للخطــر فــي كل لحظــة وان الجهــات المعينــة قامــت بتهديدهــم، ومــا يرونــه هنــا فــي المجتمــع 
الجديــد قــد ينســيهم حياتهــم الســابق ويشــعرون بنــوع مــن الراحــة، لكنهــا تعتبــر راحــة مؤقتــة مــع مــرور 

الزمــن يملــون مــن الحيــاة الجديــدة.

ــى مناطــق  ــم للرجــوع ال ــا يدفعه ــاك م ــس هن ــن لي ــم لك ــم ووطنه 8- ان المســيحيين متمســكون بارضه
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ســكنهم، وهــذا مــا يجعلهــم ان يكونــون محبوســين بيــن امــل العــودة وعــدم توفيــر كل مايحتاجونــه للعــودة 
الــى منازلهــم. علــى الرغــم مــن كل مــا عانــوه مــن مصاعــب.. وخاصــة ان المــكان الجديــد اليســاعد واليشــجع 

علــى العــودة بــل انهــم يقضــون وقتهــم علــى امــل العــودة فــي يــوم مــن االيــام.

9- ان اغلبيــة المســيحيين يشــعرون بانهــم مهمشــون فــي المجتمعــات العراقيــة، انهــم يســتطيعون الرجــوع 
ــرك  ــة تدعوهــم للهجــرة وت ــاك سياســة معين ــك. وهن ــى ذل ــى ديارهــم لكــن االجــواء ليســت مســاعدة عل ال
مناطقهــم، وعلــى الرغــم مــن ان اقــل نســبة ممــن يؤمــن بهــذا ينفــي ذلــك اال ان هنــاك حقيقــة واضحــة لديهــم 

وخاصــة انهــم يشــعرون بهــذا الخطــر عليهــم وعلــى عرقهــم.

10- ان هــذا الخطــر الموجــود علــى المســيحيين مختلــف وليــس مصــدره جهــات محــددة مــن قبلهــم 
بــل يرجــع الــى بعــض الطوائــف المســيحية االخــرى التــي تعــرف بالمتطرفــة والتعمــل لصالــح المســيحيين 

ــا. ــة مث ــات االخــرى كاليهودي ــك الديان ــى ذل ــة، يضــاف ال بصــورة عام

11- اغلبيــة المســيحيين يــرون ان هنــاك ســلطة مقصــودة تدفــع الــى اهمــال المســيحيين وتهميشــهم 
وابعادهــم عــن الســاحة االجتماعيــة والسياســية ويــرون ان هــذا المصــدر مجهــول تكمــن فــي عــدة جوانــب.

12- إن االشــخاص الذيــن يؤمنــون باالســتقال الفكــري اكثــر عرضــة للهجــرة النــه حســب اعتقادهــم ان 
االنســان يجــب ان يكــون حــرا فــي تفكيــره وفــي تعاملــه اليومــي ومواجهــة النــاس، وفــي الوقــت الــذي نــرى 
ان االســتقال الفكــري غيــر موجــود فــي العــراق بتاتــا وخاصــة لــدى الديانــات المختلفــة، والمســيحيين كمــا 
يرونــه ومــا واجهــوه يجــدون انفســهم معرضــون للعنــف فــي مناطقهــم وليــس باســتطاعتهم ان يمارســوا هــذا 

الحــق الشــرعي لــكل انســان، لــذا يبحثــون عــن مــكان اكثــر امنــا واكثــر اســتقاال.

13- ان المجتمــع المســيحي وخاصــة النازحيــن لــم يتوفــر لهــم الوقــت والفــرص الســانحة لتكويــن ذاتهــم 
واراءهــم وافكارهــم، وهــم يأملــون مــن المجتمعــات االكثريــة وغيرهــم ان يســاعدوهم فــي نحقيــق وتكويــن 

مجتمــع حــر فــي الفكــر والتنميــة الذاتيــة واالجتماعيــة والفكريــة.

ــق امالهــم وطموحاتهــم  ــم تأتهــم الفرصــة الســانحة لتحقي ــن ل ــة مــن المســيحيين النازحي 14- ان االغلبي
وهــذا امــر ســلبي.

ــة منهــم  ــاد وااللتحــاق باقاربهــم وان القل ــى خــارج الب ــة المســيحيين يفكــرون بالهجــرة ال 15- ان اغلبي
مــن اليريــد ان يتــرك بــاده والذيــن يريــدون الهجــرة اليــه الســباب مختلفــة لكــن اغلبهــم ارادوا الهجــرة الــى 
اســتراليا وكانــت بنســبة )40.7٪( وتأتــي بعدهــم مــن اراد الهجــرة الــى الــدول االوربيــة االخــرى بنســب 

مختلفــة.

16- ان نســبة قليلــة مــن المســيحيين يريــدون البقــاء فــي العــراق وهــم يــرون ان هــذه االرض هــي ملكهــم 
وهــم احــق بهــا مــن غيرهــم.

17- اذا توفــرت كل االحتياجــات الضروريــة للعيــش االنســاني الرغيــد فــان المســيحيين اليفكــرون 
بالهجــرة خــارج البلــد وهــذا مــا اكــده اغلبيتهــم.

18- هنــاك بعــض الــدول االوربيــة التــي بركــزون عليهــا علــى الهجــرة اليهــا والســبب فــي ذلــك يعــود الــى 
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ان اقاربهــم يعيشــون هنــاك وهــم علــى يقيــن ان حقوقهــم محفوظــة هنــاك فــي البلــد الجديــد.

19- ان المســيحيين النازحيــن لهــم ايمــان اكبــر بالحكومــة وعلــى الحكومــة ان ال تخيــب ظــن هــؤالء النــاس 
ويجــب علــى الجهــات ان يوصــل صــوت النازحيــن الــى الجهــات الحكوميــة.

20-اغلبيــة المســيحيين النازحيــن اليــرون امــا بالبرلمــان النهــم يــرون ان النــواب اليهتمــون اال بانفســهم 
وهــم الوحيــد مــأل جيوبهــم بــاي طيقــة كانــت.

ولهذا نوصي بهذه التوصيات:

1- علــى المنظمــات االنســانية والخيريــة ان يهتمــوا بالمســيحيين والنازحيــن مــن ناحيــة تنميــة وتطويــر 
المســيحيين فكريــا وخلــق اجــواء ترفيهيــة تليــق باالنســان.

2- علــى الجهــات التــي تدعــي انهــا تراعــي النازحيــن المســيحيين ان تفتــح ابــواب المخيــم والمســاعدات 
علــى مصراعيهــا لجميــع مــن يريــد ان تقــدم المســاعدات بغــض النظــر عــن الجهــة الممولــة لتلــك المســاعدات، 

وان اليغــذي اذهــان المســيحيين بــان مــن يســاعدوهم هــم فقــط مــن ابنــاء ديانتهــم.

3- علــى الجهــات المعنيــة ان تبحــث عــن اليــة جديــدة وطريقــة جديــدة الســعاد هــؤالء النازحيــن النهــم قبــل 
كل شــي انــاس طيبيــن ويحتاجــون الــى الرعايــة النفســية قبــل كل شــيء.

4- نطلــب مــن المنظمــات الخيريــة والجهــات المعنيــة ان تراعــي خصوصيــات النــازح، مثــل الجانــب 
الثقافــي واالجتماعــي والظيفــي ويراعــي فــي تقســيمهم علــى النازحيــن هــذه المســتويات المختلفــة، كــي توفــر 
لهــم االمــان والعيــش الكريــم، ومحاولــة دمجهــم مــع المجتمــع المضيــف، وذلــك لخلــق مجتمــع متعــاون فيمــا 
ــوع  ــات الشــخصيات والن بيــن بعضهــم. مــع مراعــاة ان احتياجــات النازحيــن مختلفــة وتتغيــر حســب مكون

االنســاني.

5- مــن عمــل المنظمــات الخيريــة االهتمــام بالمســيحيين بمــا يجعلهــم ينســون الماضــي وذلــك بتشــجيعهم 
علــى االختــاط مــع المجتمــع المضيــف. لينســوا تلــك االالم واالحــزان التــي عاشــوها وبقيــت معهــم والينفــك 

عنهــم بتاتــا.

6- االهتمــام بالجانــب الترفيهــي واالســباب التــي تجعــل االنســان ينســى الماضــي واليفكــر بــاالم التــي مــر 
بهــا. وعلــى الجهــات المعنيــة ان تبعــد تلــك المخــاوف مــن قلــوب المســيحيين وتبيــن لهــم ان مصــدر هــذا غيــر 
موجــود فــي المجتمعــات العراقيــة وعلــى المنظمــات االنســانية ان تقــوم بمــا تجعــل مــن المنظمــات المســيحية 

ان تؤمــن بانــه الفــرق بيــن اطيــاف المجتمعــات مــن خــال الســيمنارات وخلــق اجــواء مســاعدة علــى ذلــك.

ــي  ــاة الت ــازوا المعان ــى ان  يجت ــى مســاعدة المســيحيين عل ــل عل ــة ان تعم ــات المضيف ــى المجتمع 7- عل
عاشــوها واالالم التــي مــروا بهــا، وهــذ مــا يحتــاج الــى نــوع مــن التكاتــف االجتماعــي والدعــم المختلــف مــن كل 
جهــة وتلبيــة طلبــات النازحيــن واالختــاط معهــم. وان توفــروا لهــم االمكانيــات المطلــوب لألخــذ بيــد النازحيــن 

وخاصــة اذا كانــوا فــي حالــة ميؤســة منهــا وان يدعهمهــم نفســيا وجســديا.

8- اذا اغلبيــة المســيحيين يــرون بــان مجتمعاتنــا مبنيــة علــى الحــب واالحتــرام كمــا قــال بــه عــدد كبيــر، 
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ــق  ــى عات ــع عل ــراد المجتمــع الواحــد وهــذا يق ــن اف ــة بي ــد اواصــر الحــب والمحب ــك ان نزي ــى ذل ــب عل ويترت
الحكومــة ورجــال الديــن والســلطة التنفيذيــة والتشــريعية علــى ان يصــدر قــرارات فــي تنظيــم العاقــت بيــن 

المجتمعــات العراقيــة بصــورة عامــة وبيــن الديانــات المختلفــة.

9- علــى الجهــة المعنيــة وخاصــة وزارة االوقــاف والشــؤون الدينيــة ان تلقــي الضــوء وتصــر علــى تقويــة 
ــم خطــب الجمعــة بصــورة عامــة  ــى رجــال الديــن ودورهــم، وتنظي ــات ويركــز عل ــراد الديان ــن اف ــة بي العاق

وعــدم التركيــز علــى العنــف مــن قبــل رجــال الديــن، وتنظيــم مؤتمــرات للتعايــش بيــن الديانــات المختلفــة.

10- علــى المنظمــات االنســانية والخيريــة ان يركــز علــى خلــق اواصــر قويــة بيــن النازحيــن واهالــي 
المنطقــة حســب برامــج تعتمــد علــى التعايــش بيــن القوميــات المختلفــة او التعايــش الدينــي.

ــق  ــث يجــب ان تتف ــه حي ــى المجتمــع التمســك ب ــذي عل ــم ال ــوع القي ــد ن ــة تحدي ــى الجهــات المعني 11- عل
مــع جميــع الديانــات واالثنيــات والقوميــات الموجــودة ضمــن مجتمــع واحــد، وكذلــك تحديــد هــذه القيــم 
االجتماعيــة والعمــل عليهــا مــن قبــل الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة ثــم العمــل علــى ارســاء قواعــد وقوانيــن 
لصالــح االغلبيــة العالمــة. ويكمــن عمــل المنظمــات ابعــاد الفروقــات بيــن النازحيــن والمجتمــع المضيــف وخلــق 

اجــواء تالــف بينهمــا.

ــى عاتــق الجهــات  ــة وهــذا يقــع عل ــة فــي الممارســة الديني ــة الكامل 12- اعطــاء حقــوق المســيحيين الحري
ــة. ــاف والشــؤون الديني ــي وزارة االوق ــة ف المعين

ــة حــل المشــكات االقتصاديــة قــدر االمــكان وذلــك بالعمــل عليــه مــن خــال توفيــر فــرص  13- محاول
العمــل الازمــة واشــغالهم بالعمــل وكذلــك محــاول زيــاردة الحصــص الخيريــة التــي يحصلــون عليهــا مــن 

قبــل المنظمــات الخيريــة.

ــن  ــم كوردســتان للنازحي ــي اقلي ــه اهال ــذي يبدي ــرام ال ــذا االحت ــدر ه ــة ان تق ــات الحكومي ــى الجه 14- عل
بصــورة عامــة والمســيحيين بصــورة خاصــة. وعلــى المنظمــات المدنيــة ان تركــز علــى نــوع االصطــدام 
ــل مــن  الحاصــل بيــن النازحيــن بصــورة عامــة والمســيحيين بصــورة خاصــة والمجتمعــات المضيفــة، ليقل

ــى المشــكلة المحــددة. ــز عل االصطــدام مــن خــال التركي

15- علــى الجهــات الحكوميــة ان يقــدروا هــذا الطبــع الموجــود عنــد المســيحيين ويحثــوا الجهــات المســؤلة 
للقيــام بالــازم، ثــم نشــر قيــم التســامح داخــل المجتمــع كلــه ومحاولــة تنيمــة االفــراد ليتميــزوا بهــا.

ــى  ــل عل ــك بالعم ــات وذل ــذه الرغب ــق ه ــذه الطموحــات وتحقي ــر ه ــي تطوي ــن ف ــات تكم 16- دور المنظم
تحقيــق طموحــات الفــرد وخلــق اجــواء مســاعدة تنقــذ المســيحيين ممــا هــم فيــه مــن واقــع ميــؤس منــه وان 
الجهــات المعنيــة كالكنائــس التهتــم بطموحــات المســيحيين وخاصــة الفكريــة منهــا والتنمويــة باســتثناء 

ــا. ــة وتنميه ــا الفكري ــا وتوجهاته ــع ماعداه ــر الجمي ــي تكف ــات التبشــيرية الت الجه

17- التعايش السلمي له دور في تطوير افكار المجتمع وتنمية توجهاتهم السلمية.

18- علــى المجتمعــات االغلبيــة والجهــات الحكوميــة ان يوفــر لهــؤالء االفــراد االمكانيــة المتاحــة والكاملــة 
مــن حيــث العوامــل الماديــة والمعنويــة لكــي يســاعدهم فــي تحقيــق امنياتهــم وتحقيــق ذاتهــم.
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19-علــى المنظمــات االنســانية ان تتيــح المؤلهــات المناســبة لمســاعدة المســيحيين فــي ان يجــد كل واحــد 
منهــم ضالتهــم فــي ايجــاد المهنــة المناســبة او تطويــر مؤهاتهــم الذاتيــة لتطويــر ذاتهــم بشــكل يطابــق مــع 

واقعهــم الجديــد وينفعهــم فــي المســتقبل.

20- علــى المجتمعــات االغلبيــة ان تنظــر الــى المســيحيين نظــرة انســانية وان تعمــل مــا بوســعها لتحقيــق 
رؤيتهــم وايصــال صوتهــم الــى الجهــات الحكوميــة المســؤولة.
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الملحقات

أوال: استمارة االستبيان

هذا أنموذج من االستمارة التي وزعت على العينة التي شاركت في البحث.

إستمارة اإلستبيان

إخواني أخواتي المحترمون..

هــذه االســتمارة عبــارة عــن مشــروع بحــث بعنــوان )المســيحيون.. معرضــون للتهجيــر القســري فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين(، وهــو بحــث ميدانــي يعتمــد علــى مجموعــة مــن أســئلة توجــه اليكــم حــول واقــع مجتمــع 
ــم لألوضــاع المعيشــية  ــد وتقبله ــم الجدي ــع واقعه ــم م ــدى تكيفه ــة وم ــق مختلف ــن مناط ــن قســرا م المهجري
التــي يصادفونهــا فــي حيــاة النــزوح، ومــدى تأثيرهــا عليهــم مــن الناحيــة النفســية، لــذا أرجــو مــن حضراتكــم 
اإلجابــة علــى األســئلة الــواردة فــي االســتبيان بدقــة وبمــا يعبــر عــن اوضاعكــم المعيشــية واالجتماعيــة بــكل 

أمانــة ومــا ترونــه مناســبا لــكل فقــرة. 

شكرا على تعاونكم معنا...

ماحظة: لمن يقوم بملء االستمارة.

-الداعي لذكر االسم.

-ضع عامة )   ( على اختيار اإلجابة.

  

أوال: البيانات العامة

-الجنس: ذكر )     (، أنثى )     (.

-العمر: 15-20 )    (، 21-30 )    (، 31-40 )    (، 41-50 )  (، ما فوق 50 )    (.

ــوم )  (،  ــة )     (، دبل ــب )   (،   متوســطة )   (، اعدادي ــرأ ويكت ــل الدراســي: أم ي )  (،   يق -التحصي
ــا )     (. ــوس )     (، شــهادة علي بكالوري

-الحالة االجتماعية: اعزب )     (، متزوج/ة )     (، مطلق/ ة )     (.

-الوظيفة: موظف حكومي )     (، أعمال حرة )     (، موظف خدمي )     (، 

-المستوى المعيشي: سيء)     (، متوسط )     (، جيد )     (.
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-مكان االقامة قبل النزوح: )                                   (. 

-اللغة االخرى تعرفها: العربية )   (، الكوردية )   (، االنكليزية )    (، غير ذلك)   (.

ثانيا: البيانات الخاصة

أوال: تأمين الحياة وتوفير االحتياجات المعيشية..

1-هل تعتقد ان توفير المواد الغذائية الضرورية كفيلة بتأمين العيش اآلمن؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

2-هل تحصل على المواد الغذائية األساسية للمعيشة؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

3-هــل تعتقــد ان توفيــر االحتياجــات المعيشــية الضروريــة أصبــح مــن أولــى االهتمامــات والضروريــات 
للنازحيــن مــن قبــل المؤسســات المعنيــة؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

ــات  ــة المكون ــى المــأكل والمشــرب بصــورة متســاوية مــع بقي ــه بامكانكــم الحصــول عل ــد أن 4-هــل تعتق
االخــرى.

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.   

5-ان العيش داخل المخيم يوفر الراحة للنازحين في جميع الجوانب؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

6-هل تعتقد ان المنظمات الخيرية توفر االحتياجات الخاصة لكم؟

نعم )   (، ال )   (، أحيانا )   (.

ثانيا: األمان والراحة واالطمئنان..

1-ان الحياة الجديدة في المخيم تنسيك آالم الماضي وتحسك بأنك في منزلك وديارك؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

2-هل تعتقد انه ليس باستطاعتكم الرجوع الى دياركم وليس هناك من يساعدكم على ذلك؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

3-هل تعتقد ان هناك سياسة معينة تدعو الى تهجيركم من مناطقكم؟
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نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

 4-هــل تعتقــد أن خصوصياتكــم )الدينيــة، االجتماعيــة، الثقافيــة، العــادات والتقاليــد( محفوظــة فــي المناطــق 
التــي تســكنون فيهــا؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

 5-هل تعتقد أن السلطة الحاكمة لها دور في تهميشكم؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

6-هل تشعر بأي خطر على عرقكم؟ 

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

إذا كانت االجابة بنعم، فأية جهة مصدر هذا الخطر:

مؤسسات حكومية )  (، أفكار متطرفة )  (، افكار مذهبية )   (، أخرى )   (.

ثالثا: االحترام وتبادل االراء..

1-هل ترى ان مجتمعاتنا مبنية على الحب واالحترام؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

2-هل تعتقد ان القيم االجتماعية )التكي ف( لها تأثير على تكوين المجتمع الحضري؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

3-هل تؤمن بمجتمع اكثر تمسكا بقيمه االجتماعية؟ 

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

4-هل تعتقد ان من اولوليات ثقافتكم احترام خصوصيات ومقدسات اثنيات غيركم؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

5-هل تعتقد ان المباديء االلتزامية في أداء واجباتكم الدينية من افضل المناهج الدينية؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

6-هل تحس بتفضيل عرقكم فيما يخص المكانة االجتماعية من قبل الجهات االخرى؟ 

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

اذا كانت االجابة بنعم فما هي هذه الجهة:

ــات االخــرى )   (،  ــات الرســمية )   (، الديان ــة )    (، الجه ــات الحكومي ــة )   (، الجه المجتمعــات االكثري
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غيــر ذلــك )    (.

رابعا: االستقالية والحرية في التفكير..

1- هل تعتقد ان هناك عوامل تضغط عليك ولست حرا فيما تريد القيام به؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

اذا كانت االجابة بنعم فما هي هذه العوامل:

العامل االجتماعي)  (، العامل االقتصادي ) (، العامل السياسي) (، العامل الثقافي )  (.

2-هل تواجه اي اصطدام اثناء تعاملكم في المجتمع؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

اذا كانت االجابة بنعم فما هذا االصطدام: العرقي )   (، الذهني )   (، الثقافي )   (.

3-هل تعتقد باالستقال الفكري في الحياة اليومية في البيئة التي تعيش فيها؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

4-أثناء تعاملك تجاه االخرين هل تفكر في الرد على من اساءوا اليك؟

نعم )   (، ال )   (، أحيانا )   (.

إذا كانت االجابة بنعم فما يكون ردك: التسامح )   (، االنتقام )   (، الحيادية )   (.

5-أي واحــد مــن العوامــل التاليــة يكــون اساســا لدعــم قيــم الحريــة واالســتقالية بالنســبة لتنميــة وتنشــئة 
اراءكــم وافكاركــم:

-إعادة إعمار المناطق السكنية )   (.

-أن أمارس معتقداتي بحرية وبدون ضغوطات )   (.

-أن أكون حرا في التفكير وفيما اريد تحقيقه )   (.

خامسا: الخدميات.. 

1-هل ساهمت في حل المشكات التي تواجه افراد مجتمعاتكم؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

2-هل اتاحت لك الفرصة السانحة لتستطيع من خالها ان تحقق امنياتك؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.
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3-هل فكرت يوما أن تخدم وتساعد افراد المجتمع؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

4-اذا واجهت صعوبة في تحقيق امنياتك وتحاول تحقيقها بطريقة اخرى؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

5-اذا حققت رغبة وأبدعت واخترعت شيئا هل توظفها في خدمة المجتمع؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

سادسا: الهجرة..

1-هل فكرت بالهجرة الى خارج البلد، وعدم العودة الى مناطقكم؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

اذا كانت االجابة بنعم بين السبب:

-كي اضمن مستقبلي لعدم حصول ذلك في المجتمع)   (.

-كي أضمن االمان)   (.

-أهرب من واقع الحال والطائفية)   (.

-من أجل ضمان التعليم وحياة افضل لي ولعائلتي)   (.

2-هناك عوامل تدفعك للهجرة خارج البلد وتراها في:

ــة )  (، االوضــاع السياســية غيــر المســتقرة  - معيشــة آمنــة ) (، األزمــة االقتصاديــة )  (، ظاهــرة البطال
ــوالء )   (. )    (، عــدم ال

3-إذا فكرت بالهجرة خارج البلد، أي البلد تختار ولماذا؟

أختار: )                         (، 

ألنه: )...................................................................................(.

5-اذا توفرت لك جميع ما تريدها في بلدك هل تصر على الهجرة؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

سابعا: الضمان االجتماعي..
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1-هــل تعتقــد ان الضمــان االجتماعــي يقــع ضمــن الخارطــة االساســية للتخطيــط المســتقبلي بالنســبة 
للســلطات التنفيذيــة؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

2-هــل تعتقــد ان الجهــات التنفيذيــة تعمــل علــى إزالــة االختافــات الدينيــة والمذهبيــة مــن خــال تنفيــذ وأداء 
المراحــل التخطيطية مســتقبا؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

3-هــل تعتقــد أن المؤسســات التشــريعية )البرلمــان( تعمــل علــى وضــع قوانيــن وتشــريعات لصالــح 
اســترجاع المهاجريــن وتأميــن الضمــان االجتماعــي؟

نعم )   (، ال )   (، الى حد ما )   (.

إذا كانت االجابة ب )ال( ما السبب:

.)...............................................................................................................................................(

شاكرين تعاونكم واالجابة على األسئلة..

ثانيا: صور اللقاءات ومأل الستمارات

ثالثا: صور مناطق البحث
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رابعا: كنيسة سلطانة مادوخت في قرية ارادن

فــي الســنة التاســعة لحكــم شــابور ملــك الفــرس)318(م كانــت بشــرى المســيح قــد انتشــرت فــي أرجــاء 
االمبراطوريــة الفارســية كلهــا . وكان فــي ذلــك العهــد فــي ارض درســاس أميــر اســمه » فــوالر« خاضــع 
لســلطة الملــك شــابور وقــد تلقــى أمــرا باضطهــاد جميــع المســيحين المتواجديــن فــي منطقتــه ويجــري 

ــك ويحكــم عليهــم بالمــوت فــي ســبيل المســيح اســتنطاقهم أمــام المل

ــى االوالد  ــة اســمها ســلطان ماهدوخــت وترب ــروا وميهرنســا وابن ــا أدورف ــدان هم ــر ول ــذا االمي وكان له
علــى المذهــب المجوســي الــذي كان ديــن الرؤســاء والملــوك. وبينمــا هــم عائــدون مــن كــرخ ســلوخ )كركــوك 
الحاليــة( الــى قريتهــم بلغــوا قريــة صغيــرة تدعــى أحــوان واقعــة علــى الطريــق واذا بــاالخ الصغيــر يســقط مــن 

حصانــه وتنكســر فخــذه حتــى كادت تنفصــل عــن جســمه

انتــاب الهلــع االخ االكبــر مــع اختــه ســلطان ماهدوخــت ودخــا القريــة وهــم باكيــن ولمــا ســمع االســقف 
مــار عبــدا ذهــب لزيارتهــم . غــاب الطفــل عــن وعيــه وعايــن رؤيــا ســماوية شــاهد المســيح ملــك الملــوك. 
وبينمــا كان الفتــى غارقــا فــي تلــك الرؤيــا وصــل القديــس عنــده وجثــا علــى ركبتــه وصلــى الــى ســيده ثــم 
قــام ووضــع الســاق فــي موضعهــا ورســم عليهــا عامــة الصليــب وصــرخ بصــوت عــالّ وبايمــان » باســم 
يســوع المســيح ابــن اللــه الحــي قــم ايهــا الصبــي » فقــام الصبــي فــي الحــال وشــرعوا الحاضريــن يــؤدون 

المجــد للمســيح الــرب

وحينما استعاد الصبي وعيه وتذكر ماشاهد الرؤيا عرف ان كاهن المسيح الذي راه في الرؤيا

ولمــا رات ســلطان ماهدوخــت مانطــق بــه أخواهــا صرخــت هــي أيضــا وقالــت » تبــارك المســيح الــذي 
اعــاد الرجــاء الــى اليائســين ـ تبــارك المســيح الــذي فــي انكســار فخــذ أخــي حطــم قيــود الشــيطان وصادنــا 
لعمــل مشــيئته » ثــم قالــت لمــار عبــدا » انــت يــا عبــد المســيح الــذي ارســله ســيده لخاصنــا ؟ لــم تهمــل 

أمرنــا ؟

فنالو العماذ المقدس واشتركوا في الوليمة الروحية بتناول جسد المسيح ودمه

ولمــا تــم كل شــيء واذا بــروح الــرب قــد اختطــف المعمديــن الجــدد ونقلهــم الــى واد يقــع فــوق القريــة فيــه 
حــوض مــن المــاء وكهــف صغيــر فوجــدوا انفســهم فــي ذلــك الكهــف . أمــا اقرباهــم الذيــن كانــوا معهــم ذهبــوا 

واخبــروا والدهــم بمــا جــرى

فكتــب الــى شــابور ليطلعــه علــى فقــدان اوالده وجــاء جــواب الملــك يأمــره بالبحــث عنهــم وباخبــاره حــال 
العثورعليهم

اما سلكان ماهدوخت واخوانها فقد ظلوا عائشين في ذلك الكوخ الصفيرالضيق

بعــد ثــاث ســنوات مــن العبــادة والعيــش فــي الكهــف تــم العثــور عليهــم تجمــع امــام الهــف جمهــور غفيــر 
مــن النــاس وكانــوا يريــدون الدنــو مــن القديســين والتــرك بهــم ونيــل الشــفاه المراضهــم

ودنــا االخ االكبــر واحنــى راســه امــام الســياف فضــرب عنقــه وركــض اخــوه االصغــر ثــم احنــى راســه 
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امــام الســياف فقطــع راســه وفــي الحــال اصــاب الســياف بــرص شــديد وارتجفــت يــده وســقط منهــا الســيف 
ولــم يشــأ ان يقتــل اختهــم فقالــت لــه ســلطان ماهدوخــت » انجــز عملــك كلــه والتؤخرنــي عــن الحــاق 
بأخــوي« فقــال الســياف » ليتنــي مــا قتلــت هذيــن ايضــا فقالــت لــه » اذهــب واغتســل فــي الميــاه التــي بهــا 
غســلت ســيفك فتنــل الشــفاء » حيــث كان يغســل ســيفه فــي الغديــر بعــد مــا كان يضــرب عنــق اخوانهــا كل 

مــرة

فذهــب واغتســل وعــاد معافــى ثــم انجــز قســمه فضــرب عنقهــا وقطــع رأســها ، اراد الوثنيــن احــراق 
اجســادهم حســب امــر الملــك شــابور اال انهــا اختفــت عــن االنظــار..... اقامــوا فــي الموضــع كنيســة علــى اســم 

هــؤالء الشــهداء تخليــدا لذجراهــم العطــرة وكانــت تجــري فيهــا عجائــب بشــفاعة هــؤالء القديســين

وكان استشهادهم في الثاني عشر من شهر كانون الثاني سنة 319 م

قريــة ارادن، فيحتفــل اهلهــا بعيــد )ســلطانة مادوخــت( شــفيعة القريــة يــوم 15 أيــار حيــث يكــون الربيــع 
مزدهــرا بتلــك البقعــة المحاطــة بالجبــال، ويتجــه النــاس الــى كنيســتها القائمــة فــي احضــان واد اخضــر 
ظليــل تحيــط بهــا اشــجار الخــوخ والجــوز والبلــوط، قادميــن مــن دهــوك والعماديــة وسرســنك والموصــل، 
يتبركــون بزيــارة الكنيســة ويتوزعــون علــى ذاك البســاط السندســي الموشــى بأزهــار النرجــس والسوســن، 
يســتمعون الــى خريــر الميــاه وهــي تنســاب مــن العيــون بيــن الصخــور تحكــي قصــة هــذه األرض الطيبــة 
التــي انعــم اللـــه عليهــا بــكل جميــل، فحباهــا بالطبيعــة الســاحرة وبــكل مــا لــذ مــن طيــب الثمار،وبعــد ان يمضــوا 
نهارهــم هنــاك، يرجعــون مــع المســاء، وتبقــى طيــور الجبــال وحدهــا تحلــق حــول قبــة الكنيســة الشــامخة)23(.
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Conclusion:

The occupation of ISIS in Mosul, made many people in the governorates of Iraq to escape. It 

caused the fled of Kurdish, Arabs, Turkmen, and Christians, and majority were Christians. Most 

of the Mosul residents were reside in Hamdaniya, Ba’shika, Alkosh and other places. After they 

left the city, a large number of Christians settled in Erbil and were provided with settlement, 

but some rented houses outside of the camps. In the other hand, Christians were sought refu-

gees in Dahuk governorate, too. They were in a bad humanitarian condition and hardly could 

provide the basic needs of life. In addition, the Christians found a place to settle in, but could 

not find a home to live in. They met and interact with some people, but could not find those 

who open their arms to them in tragedies. Furthers, when humanitarian organizations came, 

they behaved like they will provide the Christian refugees with everything, but, time passed 

and these aids reduced. So, people were suffering from psychological and physical problems. 

Besides, Christians were also suffered from cultural, political, religious sectarianism and social 

disagreements too. This made the Christians to think about immigration in order to find their 

goals and safety in Europe and other countries. Christians believe in Europe they can find the 

other half of themselves. However, between the imagination and reality have some limits hu-

mans cannot achieve their goals. Currently, Christians have no place to escape to except the 

Kurdistan governorates, Erbil and Dahuk governorates in particular. Further, to understand 

their condition we conducted a research to help the Christians in some ways. Furthermore, 

Christians are in a bad conditions, but they are respectful, loveable and accept others who live 

in the same community with them. This research contains 12 section that explains the Chris-

tian refugees’ humanitarian condition. Then, applied the scientific research methods. Finally, 

the researcher, reached to some results and showed some recommendations to the govern-

ment, officials, charitable, and humanitarian organizations.
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14. Charitable organization must try to increase their food portion. In addition, the gov-

ernment must work to solve economic crises and provide job opportunities.

15.  The officials must tell the people of Kurdistan region to show respect to the refugees 

in general and Christians in particular. 

16.  Administration must accept the Christians view as it is, and establish the sense of 

forgiveness in the society, also to educate the people.

17.  Organizations are addressed to help the individuals to achieve their goals and re-

lease the Christians from the current stacked life style. Meanwhile, the churches are not giv-

ing any attention to the Christians.

18.  Sense of coexistence will empower the community’s mentality and peace.

19.  Majorities and administrations must provide psychological and economical advices 

for these people in order to educate themselves and achieve their goals.

20.  Humanitarian organizations must provide good opportunities to the Christians to 

get a proper job for their future, and to find themselves too.

21.  Majorities must help Christians to get their message to the officials.



Christians... Post «ISIS» Collisions147

Recommendation:

At the end of this research, the researcher recommends;

1. Charitable and humanitarian organizations’ attention must be on Christian refugees’ 

life condition and try to motivate them psychologically and provide them with a secure en-

vironment.

2. Administrations must look after the Christians and allow everyone who needs help 

to enter the camps. They should not make Christians think that they are the only one who 

help them.

3. Officials must look for new ways to make the Christians happy because they are good 

people.

4. Charitable organizations must take care of the refugees and help them in the areas 

of cultural, social and job opportunities according their expertise. Further, make connection 

between the refugees and the community they live in now to have a helpful community 

among them.

5. It is the charitable organizations duty to make Christians forget what they suffered 

and went through in the past and get used to the new community.

6. Giving attention to their welfare makes people to forget their past tragic life.

7. Seminars and workshops must be held for Christians in order to make them believe 

that there is no distinctions among the ethnics of Iraq and make them to do not be afraid 

any more.

8. The host communities must support the Christian refugees who need physical and 

psychological help and interact with them.

9. Government and religious representatives must make decisions that cause a stron-

ger relation and create love among the ethnics in Iraq. Because, most of the Christians men-

tioned that they community is not built on love and respect.

10.  Ministry of Endowment must hold seminars for the clergies about coexistence of 

religions and ask them to encourage people to make peace with the other religions.

11.  Humanitarian organizations must focus on making a friendly environment between 

the refugees and the host communities by having a project regarding coexistence among 

the different ethnics.

12.  The legislative power and executive authorities must make some rules and regula-

tion to keep the justice. Further, they must set some social values and fit it to all the religions, 

sects and ethnics who are living within the community.

13.  Ministry of Endowment must give freedom to the Christians to practice their reli-

gion.
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28.  A small percentage of Christians want to stay in Iraq, because they think it is their 

homeland and they have more rights than anyone else to be there.

29.  Christians insisted they will not leave the country if they have been provided with 

all the needs of a happy life.

30.  Christians want to live in Europe because they believe in Europe human rights are 

protected by law. They have some relatives there, too.

31.  Christians believe in government, so the government should not disappoint them. It 

is the officials’ responsibility to make a link between Christians and the government.

32.  Most of the Christian refugees do not trust the parliament any more. They think the 

parliament members are only care about themselves and their financial states.
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of the Christians respect their values and others values too. Even they are refugees now, but 

still practicing their religion.

14. Within Christianity the different sects have believes about religious and nationality 

matters likely, Protestant Assyrians, Catholics, and Armenians. 

15. Economical obstacles struggled Christians do not have freedom, and suffer a lot to 

educate and improve themselves. 

16. These refugees were living in dangerous places, where there has always been war. 

In addition, they were persecuted by the unknown forces. Now, they see a different reality in 

compare to their past. They are well respected in the places they fled to as refugees, no matter 

they are Christians or other ethnics.

17.  In their new life, refugees face no trouble regarding social, political and cultural mat-

ters.

18.  Mostly, Christians who believe Iraq is not a safe and freedom does not exist, are 

thinking to flee to other countries. They are facing the extremist groups’  threats in their 

hometowns. 

19.  Christian communities do not have the chance to be independent in their decisions, 

and they are hoping for majority to cooperate to improve socially and psychologically.

20.  It is a misfortune factor that most of the Christian refugees did not have the chance 

to achieve their goals.

21.  Christian communities are coexistence communities and used to live with others 

peacefully.

22.  Christian are trying to accomplish their goals in an unsuccessful way, they believe 

migration is the only solution for their struggles.

23.  Christians do not feel their existence in the community they live in.

24.  Majority of Christian refugees believe the proper solution is migration, while those 

who migrated are unhappy in their current places. 

25.  Their migration relates to the following factors:

A. To assure my families safety and education, 72 participants (24.4%).

B. To guarantee my future because no future exists here, 74 participants (24.1%).

C. To assure our safety, 68 participants (22.1%).

D.  To get rid of sectarianism, and the life we live in now, 28 participants (9.1%).

26.  Christians related the issue of immigration to some factors, “A secure life, economic 

crisis, unstable political situation, joblessness.”

27.  The Christians want to migrate to reunion with their relatives, only a small group 

want to stay in their country. In addition, most of them would like to go to Australia (40.7%), 

and others want to flee to Europe.
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Results:

The results of this research are:

1. Christian communities are extremely powerful. However, scientifically they could not pass 

the first step of self-improving but they are very close to reach to the next step.

2. The young community of Christians in Iraq is no longer exist because most of the Christian 

youth have left Iraq. Others are unable to travel, if not, nothing is left here for them and the 

Christian community is in danger.

3. Majority of Christians believe food portions will not provide them with a stable and safe 

community. They consider freedom and security as more valuable than just food portions.

4. The number of Christian refugees are much less than the others, but still the charitable 

and humanitarian organizations could not provide their basic needs of life.

5. Charitable and humanitarian organizations’ attention is only on food which has disadvan-

tages and make the refugees lazy because they concentrate on others rather than taking 

some actions for their life. It makes them to only focus on food and forget the other things 

which humans need.

6. Charitable and humanitarian organizations must be equal in their deeds regardless of the 

refugees’ religion or ethnicity and respect all their values.

7. The refugees do not feel secure in the camps, so what are the factors made them to feel 

this way. Those who say they are happy and feel safety is because in the past they have always 

been threatened by some particular sources that is why they feel now they are in secure. How-

ever, they mentioned it is a temporary secure and they will get bored by time.

8. Christians who are stick to their homeland and migrated to other countries by now, they 

believe there is no hope to encourage them to return and the new environment does not 

help too. However, they have seen many tragedies in their life, but still willing to return to 

their homeland. 

9. Most of the Christians believe they can return to their hometown, but the current con-

ditions do not help for that. However majority is disagree with this idea, but some think a 

particular strategy forces them to leave the country.

10. The threats Christians face are various and unknown. Some believe, these threats 

belong to the Jewish and extremist Christian groups who do not serve the Christian commu-

nities.

11. Christians believe a hidden authority is ignoring them and trying to keep them out 

of the political and social matters.

12. A great number of Christians proof their society is not built on love and respect.

13. Christians believe respect is the main aspect to have a civil and cultural society. 81.1% 
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Table (50)

Answers Number Percentage

Answered

Yes 93 30.3

 No 154 50.2

Sometimes 58 18.9

Total 305 99.3

Not Answered Not Answered 2 0.7

Total 307 100.0
From the participants 30.3 answered “Yes”.

In the below table the participants view toward the parliament is explained. The answers are 

various to the question, “Do you believe the parliament is planning to set some regulation, 

particularly for the refugees benefit and social states ensure?”

Table (51)

 Answers Number Percentage

Answered

Yes 73 23.8

 No 161 52.4

Sometimes 70 22.8

Total 304 99.0

Not Answered Not Answered 3 1.0

Total 307 100.0
Most of them (52.4%) do not trust that the parliament have plans to set regulation for their 

benefit. Only (23.8%) are positive and say “Yes”. Answers are related to the factors which 

Christians within the refugees believe there are some reasons make parliament does not give 

them attention. 

Minorities in Iraq have no right and parliament cannot do anything regarding this, because 

the parliament members are controlled by the political parties and do not think about the 

country and its people. The Iraqi parliament is controlled by some neighborhood countries 

and it says the parliament is unable to do anything except talking. They work only for their 

benefits and do not want the Christians to return to their hometown. Further, some says the 

parliament does not respect the Christians and their right and they have no plans to them. 

Others say, Iraqi parliament is a place for political matters. 
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needs. It shows that:

1. Majority of Christians think of immigration, only few want to stay in country.

2. A small group believe they belong to Iraq and it is their homeland.

3. Most of the Christians mention if they have been provided  with the needs of a happy life, 

they will not leave the country.

4. They have relatives in the Europe countries they want to immigrate and their rights are 

protected there.

Section Seven: Christians view to the Government and parliament

When people are disappointed, they lost hope and get into a bad condition in their life. Chris-

tians were asked about the government in particular the executive authority and the legisla-

tive power. They are hopeful that the authorities will do something in their benefit. They were 

asked, “Do you think there will be insurance to the social states in the political structure and 

the executive authorities?”

However, Christians are refugees now, but still 50.8% have hope that the government will 

make them happy especially refugees. The below table shows the results

Table (49)

 Answers Number Percentage

Answered

Yes 156 50.8

 No 120 39.1

Sometimes 29 9.4

Total 305 99.3

Not Answered Not Answered 2 0.7

Total 307 100.0
It means:

1. The government must not ignore them.

2. Majority communities must look at them in a humanitarian way, because they are hopeful 

about their government.

3. The humanitarian organization must try their best to help them achieve their goals.

In the other hand, most of them are unhappy about the government’s role in preventing the 

religious and sectarianism issues in future. The question is, “Do you think the executive au-

thorities try to prevent the religious and sectarianism issues in their future plan?



Christians... Post «ISIS» Collisions153

Table (47)

Why did you choose this country?

 Number Percentage

Answered

To Assure My Future 53 17.3

To Assure Human Rights 14 4.6

I am not Thinking of Immigration 2 0.7

My Relatives are in this Country 94 30.6

It is a Safe and Comfort Country 62 20.2

It has Human Rights and Safe 29 9.4

 It is safe Country and Social States are

guaranteed
6 2.0

It has Everything 7 2.3

 It is Better for me, my Family and

 Christians
13 4.2

 To Assure My Safety and It Has Human

Rights
22 7.2

It has Job Opportunities 5 1.6

Total 307 100.0
As it is explained previously, Christian communities are peaceful and love their homeland but 

the mentioned factors make them to think of immigration. This time the question is, will they 

leave the country even if their needs provided. 

Table (48)

Will you leave the country if your needs are provided in your country?

Answers Number Percentage

Answered

Yes 97 31.6

 No 201 65.5

Sometimes 4 1.3

Total 302 98.4

Not Answered Not Answered 5 1.6

Total 307 100.0
Christians love their homeland, and 65.5% say they will not leave the country if they have 

their needs. Besides, 31.6% state that they will leave even if they have provided with all their 
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country would you go?”

 Number Percentage

Answered

 Australia 49 16.0

Jordan 125 40.7

Iraq 1 0.3

Germany 2 0.7

Armenia 46 15.0

America 1 0.3

America 13 4.2

Europe 2 0.7

 Europe 3 1.0

Any Country 2 0.7

Any City 1 0.3

 England 1 0.3

Sweden 3 1.0

 Sweden 1 0.3

Franca 1 0.3

Canada 38 12.4

Netherland 11 3.6

 I Haven’t

Thought of it
1 0.3

Netherland 5 1.6

Total 307 100.0
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Table (44)

 Number Percentage

Answered

 To assure the future which does

not have in this society
74 24.1

To assure our safety 68 22.1

 To get away from sectarianism and the
life we live in now

28 9.1

 To assure the children education

and better life for my family
75 24.4

Total 245 79.8

Not Answered Not Answered 62 20.2

Total 307 100.0
It explains that the majority are thinking of a better life for themselves and their families too. 

They believe, they do not have future in Iraq. When they were asked about the factors for thier 

migration, they related to some factors as mentioned in the below table:

Table (45)

 Number Percentage

Answered

Comfort Life 141 45.9

Economic Crisis 63 20.5

Joblessness 32 10.4

 Unstable Political

 circumstances
48 15.6

Ignoring 6 2.0

Total 290 94.5

Not Answered Not Answered 17 5.5

Total 307 100.0
These factors as follows:

1. Comfort life

2. Economic crises

3. Unstable political circumstances

4. Joblessness 

They identified the countries they like to go and most of them preferred to immigrate to Aus-

tralia. Then, Europe and other countries. The question is, “If you think of immigration which 
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order to improve themselves and fit to the new world they live in and get use of it in future.

Section Six: Migration  

It is cleared that Christians are unable to achieve their goals in the community they live in, 

so do they like to achieve their goals through emigration and leaving the country. This idea 

comes up for some reasons as follows;

1. What they have gone through in the past was not enough to provide them a happy and 

comfortable life.

2. After a long life in the community which they created for themselves, unexpected factors 

show up to emigrate. Then, immigrating to a religiously and geographically different place.

3. Christians feel lost in the society they live In now. They do not feel safe and comfortable for 

example, when somebody knocks the door they ask, “Who is this?” and this shows they are 

scared. 

4. Finding a solution to emigration which most of the refugees think is the best to do.

All these factors are the reason to ask the refugees if they have ever thought to flee Iraq and 

do not return to your homeland? 

Table (43)

Answers Number Percentage

Answered

Yes 229 74.6

 No 65 21.2

Sometimes 10 3.3

Total 304 99.0

Not Answered Not Answered 3 1.0

Total 307 100.0
Those who think to leave the country (74.6%) in compare to the others who said they will 

stay in their country and return to their hometown (21.2%) is too high. They related it to some 

factors as follows:

1. To assure the children education and better life for my family, 75 of them mentioned 

(24.4%).

2. To assure the future which does not have in this society, 74 of them stated this issue (24.1%)

3. To assure our safety, 68 participants (22.1%) related to this factor.

4. 28 of the Christian refugees (9.1%) said to get away from sectarianism and the life we live 

in now.
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Table (41)

Answers Number Percentage

Answered

Yes 153 49.8

 No 86 28.0

Sometimes 64 20.8

Total 303 98.7

Not Answered Not Answered 4 1.3

Total 307 100.0
Their respond to the question is showing that a great number of Christians (49.8%) will not 

give up on their goals and try to find another way to achieve it and few refused to do it so. It 

means no matter how, they are willing to achieve something to their society. And, it appears 

in the table (42) below. “If you achieve your goals and invent something, will you use it to 

serve the community? 72% will use it to serve their community and a small group of them 

(12.7%) say they will not use it for that.

Table (42)

Answers Number Percentage

Answered

Yes 220 71.7

 No 39 12.7

Sometimes 44 14.3

Total 303 98.7

Not Answered Not Answered 4 1.3

Total 307 100.0
This section shows that:

1. Most of the Christians in the Christian communities like to take part in solving the prob-

lems the society faces and help people.

2. Christian refugees have not achieved their goals and most of them believe that the only 

way to get to their goals is to try another country. So, a research must be done about their 

goals and dreams in order to stop them leaving the country.

3. Christians are trying to achieve their goals in unavailable way. So they think they have to go 

to Europe to accomplish those dream.

4. The government must provide them with psychological and economical needs to achieve 

their goals in life.

5. The humanitarian organizations must help the Christians to get jobs in their speciality in 
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Table (39)

 Answers Number Percentage

Answered

Yes 57 18.6

No 208 67.8

Sometimes 40 13.0

Total 305 99.3

Not Answered Not Answered 2 0.7

Total 307 100.0
 

The above table shows that a wide range of participants which is 67.7% did not have the 

chance to achieve their goals. In comparison, 18.6 % mention they had that chance and it is a 

very low percentage. While, most of them have thought to help the society and its individuals, 

as it appears after they were asked, “Have you ever thought of helping the inhabitants of your 

community?”

Table (40)

 Answers Number Percentage

Answered

Yes 234 76.2

 No 39 12.7

Sometimes 33 10.7

Total 306 99.7

Not Answered Not Answered 1 0.3

Total 307 100.0
It shows that a great number of the Christians (234) like to serve their community and its 

people, in conclusion:

1. Christian communities are coexistence communities and accept others who live under 

their authorities.

2. Christian communities would like to live with the other communities in a coexistence way.

While they are disappointed to achieve their goals, but still some are searching to some ways 

in order to accomplish their goals and dreams. The researchers asked the participants, if you 

struggle to achieve your goals, will you search for another way to achieve them?
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participants to improve and develop.

At the end of this section:

1. Christians, refugees in particular, have no chance to self-development.

2. They depend on other majorities of the society to build a community which has freedom 

in thinking, social matters and mentality.

3. The role of the organizations in these communities is to provide them with a secure envi-

ronment and help Christians to get out from that tragedy. 

4. Churches are not giving attention to the Christian and only support the extremist groups 

who think of everyone as terrorists that does not agree with their ideas.

5. Coexistence has a great role in developing and advising society and its mentality.

Section Five: From Individuals to Society.

When mankind try to improve himself and come out from his shape, they will convey from 

their inner to the outside world which is community. Through some questions Christians are 

asking to show whether they have interacted and connected to the outside communities 

or not. Unfortunately, as it is mentioned in section fourth this process of conveying to the 

society is not completed because of some various problems. Still Christians have practiced in 

solving the obstacles their society faces. Different ranges of answers showed in below table, 

most of the Christians (41%) of them mentioned they attempted to have role in solving such 

problems. While, 42% stated that they have taken no action toward that subject. 

Table: (38)

Have you taken part to solve the obstacles individuals face in your community?

Answers Number Percentage

Answered

Yes 128 41.7

No 130 42.3

Sometimes 47 15.3

Total 305 99.3

Not Answered Not Answered 2 0.7

Total 307 100.0
However they live in a different circumstance which is not suitable to accomplish their goals 

and dreams, but they were asked a question. “Did you have the chance to achieve your goals?”



Christians... Post «ISIS» Collisions 160

Those who chose to do not react and show mercy are (32.2%), and a low percentage (5.9%) 

mentioned they will try to revenge. 

Table (36)

If your answer is “yes” for the above question, what you think?

 Number Percentage

Answered

Forgiveness 99 32.2

 Revenge 18 5.9

Neutral 10 3.3

Total 127 41.4

Not Answered Not Answered 180 58.6

Total 307 100.0
Only 5.9% stated they will react to those who violated them, which means;

1. Christian people are peaceful specifically after they immigrated.

2. Administrations must take this quality of Christians in to consideration and give it more 

attention.

3. Attention must take place to forgiveness and encourage the individuals regarding it.

Another thing that Christian communities are asking throughout the question they answered 

in the below table reveals. The question shows in table (37), “Which factor supports your val-

ues and freedom of development and mentality?” Results are differ, some believe in factors 

that help them to improve the specific developments of the way they believe. 131 of the 

Christian refugees, which means 42.7% think they must be free and gain what they want.

Table (37)

 Number Percentage

Answered

Reconstruction of their Hometowns 80 26.1

Freedom of Practice their Believes 90 29.3

We want to think and do what we want with free-

dom
131 42.7

Others 1 0.3

Total 302 98.4

Not Answered Not Answered 5 1.6

Total 307 100.0
This table shows they are asking for more freedom, which means they do not have freedom in 

their daily life to do what they want and believe. Beside, 29.3% think they are free and allowed 

to practice what they believe in. In addition, reconstruction is the priority for 26.1% of the 
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life like, belittling, violation, and abusing. Researchers ask a question regarding this, and the 

answers are various as it shows in the below table. The question is, “Do you think you are free 

to live and think the way you want in your new community?”

Table (34)

Answers Number Percentage

Answered

Yes 171 55.7

No 85 27.7

Sometimes 44 14.3

Total 300 97.7

Not Answered Not Answered 7 2.3

Total 307 100.0
Results in this table show, most of the participant (171 out of 307) think they have enough 

freedom to practice their culture and think the way they want. They believe living the way you 

desire is the main core of any community to develop. In the other hand, 27.7% are thinking 

differently. They think people must adapt to the rules and regulation of the community they 

live in.

This matter is a reason connected to emigration:

1. People who think they should live the way they want to interact to others and think freely 

mostly are facing migration.

2. Mostly, they cannot find freedom in Iraq, especially in the other religions. Christians believe 

they have faced so much violence which made them to escape to somewhere else. 

Table (35):

Do you think of reaction toward the people who violated you?

 Answers Number Percentage

Answered

Yes 97 31.6

No 163 53.1

Sometimes 40 13.0

Total 300 97.7

Not Answered Not Answered 7 2.3

Total 307 100.0
The difference is clear between people who say they will react and those who will not react is 

(53.1%). It means Christianity is a peaceful religion and does not seek for violence.
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not faced any argument with the other communities. This comes up with the question, “Have 

you faced any issue with the host community, while you are living there? Answers are differ,

Table (32)

 Answers Number Percentage

Answered

Yes 64 20.8

No 201 65.5

Sometimes 37 12.1

Total 303 98.7

Not Answered Not Answered 4 1.3

Total 307 100.0
Majority of the participants (201) mention they have not faced any problem with the other 

communities. It is a positive point and shows:

1. The people in the host communities are respecting them.

2. Christians faced many troubles and were oppressed by some unknown authorities. Now, in 

the places they fled to as refugees can see a different reality.

Beside, 64 of the participants stated, there is still some issues while interacting with outsiders. 

Below table shows the results for those who answered “yes” in the above table.

Table (33)

If your answer is “Yes” what are these issues?

 Number Percentage

Answered

Nationalism 36 11.7

 Idealism 20 6.5

Cultural 32 10.4

Total 88 28.7

Not Answered Not Answered 219 71.3

Total 307 100.0
After the refugees mention they have not faced any issues in their new communities, some 

points must be discussed;

1. Government must admit that people from Kurdistan region are showing respect to the 

refugees and Christians in particular.

2. Non-government organization must find out obstacles refugees, Christians in particular, 

are facing with the host community.

However, majority refues if there is any issue, but these issues might be in other aspects of 
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Table (30)

Answers Number Percentage

Answered

Yes 131 42.7

No 143 46.6

Sometimes 30 9.8

Total 304 99.0

Not Answered Not Answered 3 1.0

Total 307 100.0
  

They believe lack of freedom is the reason for these factors.

1. Economic factors are the top rated factors for being pessimistic and not being able to do 

what they want. This factor is the most important one and only improved when people have 

freedom. 

2. Social factors have role for being free to interact with others within the community.

3. Political factors are the third factors and the cultural factors come as fourth, as it is ex-

plained in table (31).

Table (31)

 Number Percentage

Answered

Social Factors 31 10.1

Economic Factors 89 29.0

Political Factors 20 6.5

Cultural Factors 8 2.6

Total 148 48.2

Not Answered Not Answered 159 51.8

Total 307 100.0
Freedom is the priority for humans, so it seems,

1. Christians do not have freedom.

2. The outcomes of economic factors have struggled people to improve and think on their 

own.

3. Try to reduce the economic crises and provide them with job opportunities in order to 

make them busy, also increase their food portions by the charities.

The obstacles they are facing now is due to the facts they are live in now. If you look closely to 

the Christians, especially refugees who are in camps of Kurdistan region governorates, have 
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- Others (4.9%)

If the answer is “Yes” a question comes up, who are these groups?

 Number Percentage

Answered

 Majority Communities 35 11.4

Government Administrations 43 14.0

Officials 6 2.0

Other Religions 14 4.6

Others 15 4.9

Total 113 36.8

Not Answered Not Answered 194 63.2

Total 307 100.0
This shows government administrations are giving more attention to the Christians in com-

pare to the other sectors. This is something obvious in Kurdistan that in Ankawa they have 

given enough freedom and they are well respected by others. 

At the end of this section:

1. In general, Christians have social values that help them to establish a civil community and 

interact with other communities.

2. Christians are agree to live in a society where their values are respected and they respect 

others too.

3. If more attention is given to a specific religion causes many positive and negative out-

comes. If Christians get more attention by the government, it might make troubles for them. 

So, government must keep quality among all the different groups and religions within the 

society to have peace.

Section Four: Thinking About Future

Iraqi communities have always been unstable, especially Christian community. War, extremist 

Groups, and different types of believes in Iraq made its people to be pessimistic about their 

future because they believe in any second a threat might come to them. This is the main point 

of our survey in this section, to Try give them hope about their future and make them believe 

in themselves. The answers are various to the question, “Do you think there are some factors 

that you cannot be free and do what you want?”. As it is shown in table (30), 42.1% agree that 

there are such factors, and 47.1 are disagree. 
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Do you believe your fixed religious principles are the best religious principles? 

 Number Percentage

Answered

Yes 200 65.1

No 55 17.9

Sometimes 47 15.3

Total 302 98.4

Not Answered Not Answered 5 1.6

Total 307 100.0
In the other hand, 47 of participants did not answer as “Yes nor No”, and this reveals some 

points:

1. Christian communities, especially refugees, are practicing their religion. For Christians not 

answering the question is because they believe it is an issue within the other issues they faced 

in society.

2. Disagreements among the Christians themselves regarding the religious matters likely, As-

syrians, Catholics, Armenians and those who considered as extremists. 

3. It is the Ministry of Endowment’s responsibility to give Christians enough freedom to fol-

low and practice their religion.

However, Christians are known as peaceful people and respecting others, but it does not 

seem that government and other religions consider their culture as best culture in past nei-

ther while being refugees. So, this question will be raised to the Christian, “Does your parent-

age is considered as the best culture and have a high social position by others?”  

Table (28)

Answers Number Percentage

Answered

Yes 96 31.3

No 140 45.6

Sometimes 60 19.5

Total 296 96.4

Not Answered Not Answered 11 3.6

Total 307 100.0
Results indicate that 140 people says “No” and they do not think Christians have more impor-

tance than the others. While, 96 of them have the opposite idea. This is as follows,

- Government administrations (14.0%)

- Majority communities (11.4%)
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these values.

2. The rules and values must be in service of everyone.

3. The organizations must not make difference between the refugees and the host commu-

nity to have interact and connection between them.

Moreover, within the Christians, 17.2% do not believe in a community which is built on social 

values. And, these results are shown for the question in table (25).

Table (25)

Do you believe in a community which is sticked to the social values?

 Number Percentage

Answered

Yes 204 66.4

No 52 16.9

Sometimes 47 15.3

Total 303 98.7

Not Answered Not Answered 4 1.3

Total 307 100.0
As it is clear most of the Christians believe in such united community, however it might not be 

existed yet. In united communities, it is known that respecting each other’s values are the first 

priority. In the below table Christians have been asked about whether it is from their cultural 

priorities to respect the other religions values and principles. 

Table (26)

 Number Percentage

Answered

Yes 249 81.1

No 30 9.8

Sometimes 24 7.8

Total 303 98.7

Not Answered Not Answered 4 1.3

Total 307 100.0
Results show that most of the Christians (81.1%) are peaceful and respect the other religions 

believes. So, this respect and peace making are the core of the civil communities. As the be-

low table shows 200 of the participant believe that Christianity is the most preferable religion 

in the world. In addition, 18.2% believe all the heavenly religions are good to their followers.

Table (27)



Christians... Post «ISIS» Collisions167

This table shows, 52.8% of the participant are thinking Iraqi community is built on love and 

respect, while the current situation is opposite. Most of the Christians are positive and hope-

ful that they can live in a better and more peaceful future. Besides, 25.4% stated the opposite 

and this idea comes from the times of emigration and leaving their homes.

Qualities of communities which built on love and respect:

1. Government and religious men must focus on making peace and love among the Iraqi 

citizens, especially among the religions. 

2. Ministry of Endowments must check the relations and work on improving these relations 

among the Iraqis.

3. Reforming the Friday speeches by clergies and making seminars about coexistence among 

the various religions.

One of the refugees said, “Before ISIS the clergies were asking people to do not buy houses 

from Christian because in future they will get them for free.”

4. Charity and humanitarian organizations must try to make stronger connection between 

the refugees and the host community.

Besides, all the tragedies and suffers that these refugees faced is the result of this. Some said, 

Iraqi community is not built on love and respect. If they are right, so how can we make a civil 

community with coexistence and love. This question was asked to the refugees.

Table (24)

Does (flexibility) conform has role in creating a civil community?

Answers Number Percentage

Answered

Yes 221 72.0

No 47 15.3

Sometimes 37 12.1

Total 305 99.3

Not Answered Not Answered 2 0.7

Total 307 100.0
72.0 % of Christians stated that social values have a great role in a civil and coexistence so-

ciety. Further, they believe such societies are created through accepting each other’s differ-

ences in order to have a strong and united community. Furthermore, 66.4% of participants 

believe in a social valued community and make no difference between the Christians and 

Muslims or others in the country. But these social values must be clarified and should not be 

against other ethnicities. Therefore, some steps must be taken into account as follows:

1. The social value must be indicated and clarified and ministry of Executive must work on 
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Table (22)

Which sector do you think is the origin of danger?

 Number Percentage

Answered

Administrations 29 9.4

Extremist Believes 114 37.1

Schools of Thoughts 27 8.8

Others 14 4.6

Total 184 59.9

Not Answered Not Answered 123 40.1

Total 307 100.0
Answers in table (22) are related to the previous question in table (21) if it has been answered as “Yes”. This 

table explains that Christians cannot forget these pains and tragedies. This makes some points as follows;

1. Christians are destroyed and cannot pass the tragedy they are living in.

2. Christians believe an unknown authority is trying to ignore them and keep them far from 

the political and social matters.

3. The host communities must create an environment where Christians can interact to other communities.

4. Humanitarian organizations must psychologically and physically support these Christians.

5. Attention must be taken place to provide a proper circumstances for Christian refugees in 

order to forget the past tragedies.

Section Three: Mankind and Surroundings:

 It is society and nature that surrounds human. Human beings must be flexible with their 

surroundings and nature by making connections and conform to the individuals of their na-

tionality or others nationalities. In order to make the Christians to come out and make con-

nections with the community we gave them a survey.

Table (23)  Do you think Iraqi community is built on love and respect?

 Answers Number Percentage

Answered

Yes 162 52.8

No 78 25.4

Sometimes 63 20.5

Some of Them 303 98.7

Not Answered Not Answered 4 1.3

Total 307 100.0
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Table (19)

Do you think that your religion, cultural, social interaction, and culture is safe in the places your live?

 Number Percentage

Answered

Yes 225 73.3

No 50 16.3

Sometimes 32 10.4

Total 307 100.0
Christians believe in the new community they are safer than the places where they had been 

living. Therefore, 73.3% answered as “yes”. Further, the authorities of Erbil and Dahuk Gover-

norates have given a special attention to the Christian refugees in providing humanitarian 

aids, as opposite to the Baghdad authorities which ignores them. 

Table (20)

Do you think Baghdad authorities have role in ignoring you?

 Number Percentage

Answered

Yes 135 44.0

No 124 40.4

Sometimes 43 14.0

Total 302 98.4

Not Answered Not Answered 5 1.6

Total 307 100.0
Table (20) reveals that, 44% of the Christians believe they have been ignored by Baghdad au-

thorities. They have not given Christians enough attention because they did not provide job 

opportunities, basic needs, and did not help them to return to their homes.

Table (21)

Do you think your ethnicity is in danger? 

 Number Percentage

Answered

Yes 157 51.1

No 113 36.8

Sometimes 34 11.1

Total 304 99

Not Answered Not Answered 3 1

Total 307 100.0
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terrified. Table (17)

“Do you think you are unable to return to your homes and is there anyone to help you with 

that?”

 Number Percentage

Answered

Yes 129 42.0

No 153 49.8

Sometimes 22 7.2

Maybe 1 0.3

Total 305 99.3

Not Answered Not Answered 2 0.7

Total 307 100.0
This table shows, they believe that they are able to return to their homes, but there is a strat-

egy which leads them to leave their hometown.

In table (18), for the question, “Is there any strategy that asks you to leave your homes and 

separates you from your hometown?” 46.6% answered “yes”. In another hand, few think that 

there is not such strategies. 

Table (18)

 Number Percentage

Answered

Yes 143 46.6

No 117 38.1

Sometimes 43 14.0

Total 303 98.7

Not Answered Not Answered 4 1.3

Total 307 100.0
It means:

1- Christians think they have been ignored in Iraqi community and motivated to emigrate.

2- The source of the threats are not only the ones they think. Also, some acrimonious Chris-

tians are the cause of the threats and a group of Jewish people who are living in Iraq, too.

3- Some seminars must be done by humanitarian organization in order to reduce the fights 

and make more peace within the Christians.

4- 
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the obstacles in the camps. Here, the concerned parties should help the IDPs forget their 

past and the sorrows they experienced, and then work on their growth with all new modern 

means. To clarify this aspect, we presented some questions about whether the new life in the 

camp makes you forget the past and make you feel as if you are in your home. The answer to 

this question shows us that the majority of the displaced do not feel that they forgot the past 

and (65.5%) of the total respondents answered as follows:

Table (16)

Does the new life in the camp help you forget the pain of the past and make you feel as if you 

are in your home and your hometown?

 Number Percentage

Answered

Yes 60 19.5

No 201 65.5

Sometimes 43 14.0

Total 304 99.0

Not Answered Not Answered 3 1.0

Total 307 100.0
They feel that life in the camp and in the areas of displacement is only a temporary stage be-

tween returning to their homes or emigrating abroad, which leads them to not pay attention 

to this boring life they live in and suffer their difficulties. There is nothing to push them to 

return to their areas of residence, which makes them to be locked between the hope of return 

and lack of all the needs to return to their homes, which indicates:

1 - They are tied to their places and hope to return despite all the hardships they have suf-

fered.

2 - The new place neither helps nor encourages them to return, but they spend their time in 

the hope of returning one day.

3 - Those pains and grieves stay with them and the duty of charitable organizations is to make 

them forget the past by encouraging them to mix with the host community.

4 - Attention must be placed on entertainment and what makes them forget the past and do 

not think of the pain they experienced in the past.

 The question we asked in the past was not at the right time when we asked if they are able 

to return to their homes. The issue is, is there anyone to help them to return to their home-

town? Results show 49.8% believe that they are able to go back to their homes, if some orga-

nizations help them to do so. However, some factors are appearing as obstacles for them like, 

instability of security. Besides, 42.0% of the participants stated that they are unable to return 

to their homes. The rumors about killing a goldsmith and kidnapping a child made them so 
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had been at risk at every moment and that the designated parties threatened them, and what 

they see here in the new society may make them forget their former lives and feel a sense of 

comfort, but it is considered a temporary respite over time drained of new living.

3 - The concerned authorities should look for a new mechanism and new ways to make these 

people happy because they are, above all, good people and need psychological care above 

all else.

And this answer and comfort leads us to another question: “Do organizations provide you 

with your specific needs?

Table (15)

Do you think charities provide you with your specific needs?

 Number Percentage

Answered

Yes 58 18.9

No 144 46.9

Somewhat 105 34.2

Total 307 100.0

In response to this question, we find that 46.9% of respondents answered to this question 

with ‘No’. 34.2% of them answered by saying “to a certain extent” or “Yes”. This indicates that 

the needs of the displaced are varied according to the number of displaced persons. We call 

on charitable organizations and stakeholders to:

1 - Take into account the range of characteristics of the displaced, such as the cultural aspect, 

social and qualitative and take into account the division of the displaced at these different 

levels, to provide them with safety and decent living.

2 - Provide all the needs and avoid focusing on the standard of living alone, and try to inte-

grate them with the host community, so as to create a cooperative society.

 3 - The needs of the displaced are different and vary according to the components of 
the characters and the human kind.

Second axis: self-realization

In this axis we explain the second interest of the human in general and the displaced in par-

ticular, which has a role in the formation of man and the development of aspirations and as it 

is known that man has different ambitions and these ambitions do not stop at a certain point, 

but it is in constant evolution. This stage of the human being is to live and pay attention to 

self-development and keep away from anything that adversely affects him, and to overcome 
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Table (13)

Do you think you receive food and drink equally with other religious components?

 Number Percentage

Answered

Yes 153 49.8

No 94 30.6

Somewhat 58 18.9

Total 305 99.3

Not Answered Refused to Answer 2 7.

Total 100.0

It is necessary for Charitable and humanitarian organizations to treat all the displaced com-

munities equally, regardless of their religions or ethnicities.

This brings us to another question which is whether the life inside the camp provides comfort 

to the displaced in all aspects? The answer was as follows:

Table (14)

Does life inside the camp provide comfort to the displaced in all aspects?

 Number Percentage

Answered

Yes 78 25.4

No 166 54.1

Somewhat 60 19.5

Total 304 99.0

Answered Not Refused to Answer 3 1.0

Total 307 100.0

As shown in the table, the majority of displaced persons, whether in or outside the camps, do 

not feel comfortable and the percentage of respondents who answered ‘No’ is 54.1% which is 

a large proportion compared to those who said they feel comfortable which is 25.4%, and this 

number is one quarter of the respondents, and through this question we find that:

1. In general, the displaced do not feel comfortable in the camps or in the current place of 

living.

2 - The few who said that they feel comfortable in the camps have lived a tragic life and they 
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Answers Number Percentage

Answered

Yes 172 56.0

No 62 20.2

Somewhat 70 22.8

Total 304 99.0

Not Answered answer to Refused 3 1.0

Total 307 100.0

In responding to this question, we find that 172 people (56%) answered yes, that is, these 

charitable and humanitarian organizations are working and are focused only on providing 

those necessities for the displaced, yet they have not been able to fulfill their work in a fun-

damental way. In other words, do human beings in general and Christians in particular need 

only the necessary living requirements? Do they have no other needs that they care about 

as their development, intellectual development and the creation of a suitable atmosphere? 

Here we find that the provision of these materials and the attention of charitable and human-

itarian organizations in this aspect and focus on it has disadvantages, including:

1 - Underestimating the human being and focusing on eating and drinking only.

2 - Lack of interest in other aspects of life, such as self-development and the development of 

their ideas.

3 In this case, man becomes a person who does not rely on himself but relies on others and is 

certain that they provide him with the necessary needs.

4 - Humans need various types of needs and those who care about displaced people have to 

take these needs into consideration.

On the other hand, 43% of them think otherwise, and this number is less than the previous 

number. The answer may be based on the availability of some non-food items such as the 

household supplies otherwise this assistance does not include the needs as recreation and 

entertaining facilities.

Another issue of equal importance to access to food and drink is differentiation between 

Christians and other religious followers, mainly Muslims. 49.8% replied that they are treated 

equally. In contrast to this number, we see that a group of respondents believe that they are 

not equal. This is due to the fact that other non-Christian displaced people are receiving ad-

ditional materials from some organizations that allocate their assistance to Muslims only. As 

seen in this table:
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and secure living in the new areas where they live. However, the rest of them, 167 people, 

responded that even if they were provided with essential food supplies it does not secure 

their life. They believe that securing their lives rests on other issues apart from the necessities 

of living which are concerns and wishes that must be achieved for the majority of Christians 

in Iraq. The following table shows the response of the participants regarding the portion of 

materials they have access to:

Table (11)

Do you get basic food for living?

Answers Number Percentage

Answered

Yes 112 36.5

No 109 35.5

Somewhat 85 27.7

Total 306 99.7

Not Answered Refused to Answer 1 3.

Total 307 100.0

As shown in the table, most of the displaced people do not receive basic food items from 

charitable institutions and organizations. The number of those who answered ‘no’ to the 

question and those who said ‘to some extent’ is far greater than the number of those who said 

they receive enough food supplies. This result makes the work of charitable and humanitarian 

organizations questionable: “Why did not these institutions and organizations provide them 

with most of their life needs? Although the proportion of Christian displaced persons com-

pared to other displaced people is very few, “where is the role of other Christian communities 

in meeting the needs of their Christian brethren?”

Despite the poor situation of displaced people, we see the role of charitable organizations in 

providing the necessary living needs as we see in this question:

Table (12)

Do you think that providing the necessary living necessities has become one of the first con-

cerns and necessities of the displaced Christians?
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10. Languages they know:

A small percentage, around (5.05%), of displaced Christians can speak English. However, all of 

them know their mother tongue, which differs according to the Assyrian, Chaldean, and Ar-

menian Christian races and they practice their mother tongue. Most of them know the Arabic 

language, around (87%).

Table (9)

Language Number Percentage

Arabic 267 87.0

Kurdish 21 6.8

English 17 5.5

Other 2 7.

Total 307 100.0

Second: Analysis of special data

After we presented a set of questions to the displaced Christians in several different regions, 

the questions were divided on several axes, in each axis we try to reach a set of conclusions 

drawn through the answers of displaced Christians, which are distributed on seven axes.

First axis: the welfare and the basics of life

In this axis, which deals with the aspect of living, and how to provide dry food for displaced 

people in camps and beyond. Many of the displaced people responded with precision to 

these questions, as follows:

Table (10)

Do you think that necessary food supplies provided to you are enough?

Answers Number Percentage

Answered

Yes 137 44.6

No 91 29.6

Somewhat 76 24.8

Total Answers 304 99.0

Not Answered refused to answer 3 1.0

Total 307 100.0

Here I asked them: Do you think that providing the necessary foodstuff can secure a safe 

life? 137 out of 307 people answered that the provision of basic materials may provide a safe 
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Table (7)

Standard of Living Number  Percentage

Low 118 39.1

Average 180 59.6

Good 4 1.3

Total 302 100.0

Not Answered 5

Total 307

9. Place of residence before displacement:

The Christians residing in the governorates of Erbil and Duhok inside and outside the camps 

were in different areas including Bartela, Hamdania, Qaraqosh, etc. Most of them were in the 

city of Mosul and the surrounding areas. This is evidence that the humanitarian situation did 

not return to how it was in the past and there is no security and stability to encourage them 

to return to their homes. 

Table (8)

Place of origin Number Percentage

Bartela 19 6.2

Basra 1 3.

Bashiqa 10 3.3

Baghdad 19 6.2

Telskuf 1 3.

Telkif 1 3.

Hamdania 33 10.7

Sinjar 3 1.0

Qaraqosh 29 9.4

Kirkuk 2 7.

Kirmlis 4 1.3

Mosul 179 58.3

Total 307 100.0
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Table (5)

Social Status Number Percentage

Single 43 14.0

Married 250 81.4

Divorced 7 2.3

Widow 6 2.0

Other 1 3.

Total 307 100.0

7 - Occupation:

The majority of those who participated in the questionnaire do daily free work to earn a living. 
There are only a small proportion of them who have jobs. However, we note that displaced 
people are constantly looking for work due to the economic situation they live in. The reality 
they are living in is not encouraging to survive, so when they find an opportunity to migrate 
abroad they will not stay in their areas. Here, we call upon the concerned parties to benefit 
from the experiences of the various displaced persons and involve them the host society to 
benefit the society. Their remaining in the camp destroys the creativity and experience they 
have accumulated during the past years.
Table (6)

Occupation Number Percentage

Public Servant 59 19.2

Free Work 181 59.0

Military Service 6 2.0

Jobless or Housewife 54 17.6

Not Answerd 7 2.3

Total 307 100.0

8 - Standard of living:

The remaining Christians in their areas of residence are in dire humanitarian condition, 38.4% 
of them live in poor condition, and 58.6% of them live in an average condition. This shows 
that they are neglected by the authorities and what is being provided them does not meet their 
needs; it only helps them survive.
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4. Christian communities are under threat of extinction in Iraq.
Table (3)

Age Number Percentage

15	20 10 3.3

21	30 49 16.0

31	40 96 31.3

41	50 50 16.3

Over 50 99 32.2

Total 304 99.0

5 - Academic achievement:

The academic achievement of the participants in the survey varies between illiterates and 
holders of other degrees such as diploma and bachelors, and the proportion of those who have 
gained a certain educational degree is (29.1%), which is a small percentage.
Table (4)

Degree type Number Percentage

 Illiterate 15 4.9

Elementary 82 26.7

High School 70 22.8

Diploma 50 16.3

Bachelor 51 16.6

Post Graduate 38 12.4

Total 306 99.7

6 - Social status:

The majority of those who participated in the questionnaire are married (81.4%), and some are 
widows with a small percentage compared to the total number of the participants.
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tion, there is a special camp for Christians in Erbil, as shown in the following table:

Table (1)

 Place of Residence Number Percentage

Bakhmeti 15 4.9

Siji 25 8.1

Families living in flats in Duhok 3 1.0

Masirik 12 3.9

Ashti camp in Ankawa 136 44.3

Harsham Complex in Erbil 42 13.7

Other areas 50 16.3

Huriski 24 7.8

Total 307 100.0

3. Gender:

The gender of those who participated in filling out the questionnaire form are both male and 
female. As we see in the table, the percentage of males is greater than females. Among the 
respondents there are 182 males versus 125 women.
Table (2)

Gender Number  Percentage

Male 182 59.3

Female 125 40.7

Total 307 100.0

4. Age:

The age of participants varies between different groups, including (15	20, 21	30, 31	40, 
41	50 and 50	50+). All these categories answered all the questions on the questionnaire. 
However the participants above 40 make up the vast majority of the participants with 80.2%, 
which indicates that:
1 	 The youth have not remained in Christian communities, but left Iraq.
2 	 Christian communities are no longer considered a young society in Iraq.
3 	 The remaining class, the majority of them can not travel otherwise there is nothing to en	
courage them to stay.



Christians... Post «ISIS» Collisions181

as well as basic social services.

4. There is a basic need to make serious arrangements for the protection of Iraqis abroad. 

Acceptance of refugees in host countries is at best not a short-term measure. The concerned 

institutions must find a method to connect with governments in the Middle East to reach an 

integrated approach.

5. Although some countries are reluctant to accept Iraqis on their territory, there will be no 

alternative to resettlement programs if the isolation and marginalization of refugees in the 

Middle East is to be avoided. Isolation and marginalization are factors that help push more 

refugees into illegal risky immigration.

Sixth: The theory of research and Maslow theory

We have adopted Maslow theory or so-called hierarchy of needs in the writing of the research:

Physiological needs:  These are the underlying needs which humans cannot survive without 

such as food, water, sleep, oxygen etc.

B. Safety needs: All humans need to feel safe physically, financially or job security and health.

C. All humans tend to seek social connections in friends and family.

D. Esteem needs: Every human desires to have respect and be respected by others, this in-

cludes self-esteem, confidence and a sense of self achievement.

E. Self-actualisation: This stage is realising one’s full potential and it varies from person to an-

other. This is the highest level on the pyramid.

These needs drive Christians to emigrate to other countries.

Second: Data Analysis

First: General data

This section consists of a set of questions that focus on a set of axes that relate to specific data 

that answer the questions. These data consist of the following sections:

1. Number of participants:

The number of respondents is (307) which was distributed in different regions. These are 

among the various age groups, including over 50 and other age groups, but most partici-

pants are over 50 from both sexes.

2. Residential areas:

A group of displaced Christians living in different areas in the Kurdistan Region of Iraq partic-

ipated in this research. They are distributed in the governorates of Erbil and Duhok. In addi-
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Marvelt, Dr. Nur Al-Duha Shati, January 2009, Center for Refugee Studies, Department of In-

ternational Development Studies, University of Oxford.

This report highlights some of the key issues facing both refugees and internally displaced 

people. The report says that the crisis of displacement has reached its peak. With the decline 

of global attention to the Iraqi issue, the refugees are expected to return and reintegrate into 

a society plagued by war, insecurity, civil strife and economic problems. The report also notes 

that a large number of Iraqi groups will remain in difficult conditions in the Middle East, and 

that continued displacement inside and outside Iraq. In addition, the report examines the is-

sues of displacement and asylum in the world to recommend a careful consideration of policy 

options to avoid making mistakes when making judgments such as those that contributed to 

the 2006 and 2007 migration crisis.

It is clear that no matter how many Iraqi refugees are abroad, only a few are returning to 

the country. A recent report by UNHCR (2009), indicated Iraqis have no intention of return-

ing under any circumstances, raising some embarrassing questions to the Commission on 

its operations inside Iraq as it is officially preparing for the imminent return of what it called 

“large numbers” of refugees. The trauma here is that the refugees do not want to return to 

their homes despite the difficulties they face. Most of them now enjoy basic physical security, 

despite the continuing problems of income, employment, housing, health and education in 

their host countries in the Middle East where they are treated as guests or visitors.

This brief report outlines the basic principles that must be taken into account by policy mak-

ers in governments, migration institutions and humanitarian networks. However, the report 

is not intended to promote a specific policy in detail because such a situation requires careful 

elaboration of each country’s situation in which Iraqis have sought refuge in search of secu-

rity. Moreover, the report notes that unless certain specific and policy-enhancing principles 

are in place, Governments and institutions will soon have to face new emergencies that they 

will not welcome.

1. It is very necessary to formally acknowledge the magnitude and gravity of internal dis-

placement in Iraq and the possibility of further mass movements, particularly in the northern 

regions of the country.

2. The erroneous return expectations of displaced persons and refugees may lead to unrealis-

tic and even dangerous trips to other locations and there shouldn’t be any attempt to forcibly 

return the refugees.

3. Expectations can not be realistic about the collective return of displaced persons and refu-

gees unless these expectations are linked to efforts

of the government in Iraq to support the displaced, which requires addressing land access 

problems, property, labor, income



Christians... Post «ISIS» Collisions183

ferent areas of the city of Erbil, including the Harashm compound and inside Ankawa district.

2 - The city of Duhok:

Within the administrative boundaries of Duhok province, there is no camp for Christian dis-

placed persons, but they are distributed in the administrative boundaries of the city. In ad-

dition, there are those who live in the compounds near the city center. In general, displaced 

Christians in Duhok live in the following complexes: Dawdiyah, Tenni village, Arden village, 

Kadesh complex, Sersank area. Here we find that the research included displaced Christians 

in these cities.

6. Method of research and analysis

We have relied on the descriptive statistical approach, and we have found that the percent-

age of credibility reaches 76%. This is a large percentage of access to such research related to 

the humanitarian aspect and the problems of the community, whether in relation to the dis-

placed or the host community, especially if the questionnaire depends on a set of questions.

Fifth: Previous studies

There are many studies dealing with the displaced and refugees and their problems in various 

regions of the world, and we have benefited from a range of researches, including:

First: Forced Displacement in Iraq (an applied study on the displaced people in the district of 

Khanaqin) researcher A. M. Dr. Hassan Mohamed Hassan, College of Arts / Sulaimaniyah ().

This research consists of a number of sections, including the theoretical side and the analyt-

ical aspect of the questionnaire. The researcher commented on the most important issue of 

the forced displacement of a group of nationalities within the Iraqi society. The researcher 

found a set of results, including:

1. The research explored four areas of social, economic, security and psychological which 

have directly and indirectly affected the population and made them leave their homes and 

migrate to safer places.

2 - There are factors affecting the displaced more than others.

Among the recommendations are:

1 - The need for the attention of the state and the responsible parties on the security aspect 

because it is the main factor in the whole process inside and outside the country.

2 - Follow-up to those who promote such a situation and take the necessary steps for them.

3 - work to compensate displaced families for all the physical and mental adversities they 

suffered, and other recommendations.

Second: Iraqi Refugees - Beyond Tolerance, Summary of Forced Migration Policies 4, Dr. Philip 



Christians... Post «ISIS» Collisions 184

- The suffering of displaced people in camps, especially Christians.

- The attitude of society toward them and the intellectual, cultural, ethnic, political and reli-

gious attacks against them.

- The difficulties they face as a result of their views and religion.

2. Use of the questionnaire

After we discussed the problems of displaced Christians and studied their lives, we developed 

a questionnaire consisting of seven sections, based on Maslow’s hierarchy of needs. The form 

consisted of two main sections:

1 - General data: in which we have obtained a collection of information on (gender, age, oc-

cupation, language, social status, ect.)

2 - Special Data: This section consists of seven subsections depending on the pyramid of 

needs, in addition to the reasons behind the migration of Christians to outside of Iraq, and 

their attitude towards the central government. 

At the end of this research we present the form in detail.

3. Sample research

The sample of the research we focused on is a randomized sample. It is a random sample in 

that consists of multiple age groups of Christians living in and outside the camps.

4. Time period for completing the questionnaire

The research took about six months to finish. The work was distributed in three stages, includ-

ing the following:

1- Highlighting the problem and research material:

This period lasted one month (from the beginning of 2018 until the beginning of February).

2 - The questionnaire stage, filling the forms and the field tours:

This stage lasted two months from the beginning of February to the beginning of April, 

during which the team visited the Christian housing areas in the city of Erbil and Duhok.

3. Research and Analysis Stage:

This phase took place at the beginning of the April and continued for two months.

5. Geographical location:

The research covered large areas where displaced Christians live:

1- The city of Erbil:

A Christian IDP camp which is located in Ankawa, Erbil, where some 400 families live, mostly 

from Mosul and the surrounding areas. In addition to this camp, displaced people live in dif-
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July 2004, two Assyrian brothers working for Bechtel company outside Basra were killed in a 

car shooting incident,” said Bechtel.

Such research is a necessity for both government and humanitarian organizations. It sheds 

light on the lives of displaced Christians in Iraq and their sufferings. The research aims to illus-

trate several issues, including:

1- Reasons for migration from Iraq to other European countries.

2- The role of the government, official bodies and humanitarian organizations in standing 

with the Christians to keep them away from the specter of migration and leaving their places 

of origin.

3 - Depicting the lives of Christians living inside and outside the camps and the difficult hu-

manitarian situations they are undergoing.

4 - How they lead their life inside the camps and the role of organizations in meeting their 

needs and supporting them in their plight.

5 - Providing means of safe living, both in terms of providing the necessary and basic needs 

or in terms of entertainment and development of displaced Christians.

These and other factors are focused on for this research, which serves the interests of dis-

placed Christians.

Fourth: Research Procedures

In order to answer these questions, the research relied on a set of research tools and methods 

in order to reach the results, including previous sources, researches and reports issued by 

different Christian groups, interspersed with field visits to camps, gatherings and the areas of 

displaced Christians in Erbil and Duhok. In writing this research on the mechanism of collect-

ing information through the interview and fill out the form related to research, we have taken 

different ways to write this research, including:

1. Identify the problem

Barzani Charity Foundation’s principal aim is to bring joy and pleasure to the hearts of the 

human beings wherever it may be, so we saw that it is our duty to serve humanity to bring 

the suffering and problems of Christians out of their circle and bring them out of their ordeal. 

After finding out the problem and explaining it to us, we conducted a field survey to show the 

suffering of the displaced Christians in the camps and outside the camps. We formed a team 

that examines and diagnoses the problem of displaced people, and we have seen many of 

them and found that they need research, seminars and conferences in order to inform them 

and communicate their voice to the concerned parties.

On the other hand, we have relied on a range of researches on:

- Forced migration.
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Romans.

C. The followers of the Free Eastern Church (Nestorians): They are the Oriental Syriac and an-

cient Assyrians.

D. Followers of the Protestant Church (Assyrian Anglican Church): They are the Assyrians who 

defected to the Eastern Church. There are some Protestants of Syriac belonging to the Sev-

enth-day Adventist Church in addition to the Protestants belonging to multiple denomina-

tions.

Second: Research Problem

The situation of immigrants has become one of the most widely studied issues and has be-

come one of the most prominent problems in the society in the Middle East in general, and 

Iraq in particular, especially in recent times, while they live on the brink of a pit of battles, ten-

sions, killing and systematic displacement carried out by various religious and ethnic groups. 

The Iraqi and international community live in the face of a major problem of the displacement 

of Christians and other minorities in Iraq. This displacement, despite various motives behind 

it, is out of control, leading to the displacement of Christians even out of the country.

Christians have left their homes and gone to safe areas in the northern provinces of Iraq. 

Although humanitarian organizations claim to provide everything to Christians and that gov-

ernment agencies do their best to meet their needs, the idea of   resorting to outside the coun-

try has become a choice for all of this society which has been exposed to injustice, displace-

ment and tyranny. This research is an attempt to shed light on this aspect and to diagnose the 

problems of the displaced Christians and the hardships they are facing.

Third: Goal of the Research

In order to find out the most important problems of Christians living in displacement, we 

tried to study the most important aspects of the displacement of Christians, the harassment 

of unknown people, their lives in the areas in which they lived and the displacement they 

suffered during the war. As a result of the exposure of their areas of residence in the bor-

der areas and adjacent to the battlefields forced them to flee their homes in search of safety 

and stability inside and outside Iraq. The situation of the Christian community exacerbated 

following the fall of the former Iraqi regime due to lack of security, resulting in (439) deaths 

among the community and (6231) displaced families. The 2010 terrorist attack on the Church 

of Our Lady of chrDeliverance in Baghdad left (52) people dead and more than (66) others 

injured. The estimated number of Christians remaining in Iraq is 500,000 people after there 

were (1,200,000) Christians in Iraq according to the statistics of the heads of the Christian 

denominations and the concerned parties. The figures show that Christians are in danger. In 
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longer visible among the people of the same city and these relationships no longer exist, as 

if life began to take another path. The situation worsened gradually after the assassination, 

intimidation, threats and killings began after 2014, when the displacement crisis occurred 

with the invasion of Mosul on June 10, 2014. More than 1.5 million citizens from different 

religious and ethnic minorities received the largest share of this displacement. Christians in 

the Nineveh Plain, the Turkmen in Tal Afar, and the Shabaks in Tuz Khurmatu fled their areas 

which turned into battlefields.The great displacement that the Christians were exposed to 

is in the year 2014 and beyond, especially after the ISIS jihadists seized control of the city of 

Mosul. The fall of Mosul city and the Nineveh Plain in June, 2014 shattered the hopes of young 

Christians. The last phase of the displacement of the Christian component and taking over 

their land, culture and traditions by the terrorists were considered ‘provocative.’ These groups 

expelled and displaced hundreds of thousands of the Christians after emptying the entire 

area of   the Nineveh Plain where they lived for thousands of years were forced to flee, leaving 

all their properties behind and sought shelter in the provinces of the Kurdistan Region and 

other areas, and now they are facing catastrophic conditions.

Christians have also been threatened and intimidated. “Christians have also been told that 

they have received threats of violence at the neighborhood level through leaflets, cell phone 

messages and direct face-to-face intimidation,” a spokesman for the Iraqi Council of Minori-

ties said. “Muslim preachers told people to buy properties of the Christians who are leaving 

Iraq as it happened to Jews in the past. They had two options;  to convert to Islam or leave 

the region. In addition to the psychological effects of the Christians due to displacement and 

the ongoing battles is the psychological stress resulted from threats and the accompanying 

issues such as lack of basic services.

Before fleeing to Kurdistan Region and other safe areas in Nineveh Province, Christians re-

sided in Baghdad, Mosul, Duhok, Erbil, Amarah, Hilla, Baquba, Habbaniyah, Kirkuk, and some 

other areas of the northern provinces of Iraq.

They fled these areas and headed to the cities of Arbil, Duhok and some other cities in Iraq. In 

our research, we focused on these two cities where the rights of Christians are reserved and 

they feel a kind of co-existence, love and respect even though they are broken from the inside 

because they have been wronged many times by the government and other official bodies 

in Baghdad.

Christians in Iraq today are classified according to their religious denominations to the fol-

lowing groups:

A. Followers of the Catholic Church: Chaldean, Syriac, Roman, Latin and Armenian.

B. Followers of the Orthodox Church (Jacobites): They are Syriac Westerners, Armenians and 
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(Baghdida), the ‘Church of the Immaculate Conception.’

According to the census in 1947, we find that the number of Christians reached 149 thousand 

people, or 3.1% of the total population of Iraq, while the population of Iraq was only 4.5 mil-

lion people. In 1980, the number Christian population reached one million, but this number 

has been decreasing continuously due to emigration. As of 2003, the number of Christians 

was estimated to be 1,200,000 before the fall of Baath regime, but around 500,000 Christians 

remained in the country according to the statistics of churches in 2011.

The areas of Christians in Iraq, especially in the Nineveh Plain with a Christian majority are 

geographically determined from the district of Telkif to the north of Mosul, and some areas 

of the Sheikan district and the district of Bashiq in north of Mosul, to the district of Hamdania 

to the east of the city bordering the province of Arbil. It is mostly the disputed areas marked 

by Article 140 of the Iraqi Constitution, which are essentially the areas of residence and the 

historical existence of the Christian component as an authentic entity, and these areas are 

distinguished by their archeological and historical monuments. 

The Church of Saint Mary is the oldest in the village of Qara Qosh / Baghdida, the monastery 

of Mar Bahnam and his sister Sarah east of Mosul and the monastery of St. Matthew in north-

ern Mosul. The origin of the story dates back to the beginning of the fourth century AD, as 

well as the unexplored remains Even today, which is hundreds of times more than what is 

currently discovered, and we find that they are decreasing and becoming a minority, after the 

events of 2013).

“The Christians are threatened because their religion allegedly ties them to the West and 

to the multinational force in Iraq, and the traditional profession of selling spirits makes this 

group targeted.” Since 2003, Christians have been subjected to various types of persecution 

including the most heinous crimes of systematic persecution and gross violations of human 

rights, which are as serious as genocide. All Iraq’s minorities have suffered abuses since 2003. 

Among those atrocities are:

- Destruction and desecration of places of worship.

- Mass killing of groups that hesitate to or in the vicinity of these roles.

- Kidnapping of leaders, clerics, and civilians, including children, and holding them hostage 

for ransoms.

- Forcing them into converting to Islam.

The situation continued to worsen in the year 2005-2006 until the year 2007 was the begin-

ning of the tragedy against the Christians, when the Christians were targeted in the city of 

Mosul, the first disaster that gave a negative impression to the young people, warning about 

the beginning of an era In which sectarianism is the only player, this social integration is no 
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Section One: General Framework of Research

1. Christians and the Struggle for Survival

“The Christians of Iraq are an indigenous part of this country before the Islamic conquest, 

and like the Christians in the Arab world, they are an important part of the Arab fabric and 

the Arab nation. “In my country, Iraq, where I was born and raised there was no difference 

between religions and schools of thoughts.”(1) Christians consider themselves indigenous to 

those areas they have fled. Christians have more participated in the government rather than 

contributing to intellectual and literary renaissance movements. However, the majority of the 

rulers, from the first Islamic era until the last Ottoman era, Christians were assigned as secre-

taries, trustees, and Christian staff of all denominations, and the Christians of the early Arab 

renaissance, during the Umayyad and Abbasid periods, contributed to the transfer of Greek 

culture, heritage, and in the Arabization and authorship process, in the promotion of the lit-

erary production movement and the flourishing of science in the Arab world, as well as in the 

second Arab renaissance (the end of the 19th century and the beginning of the 20th century), 

not only the literary and cultural production, In the development of the intellectual and orga-

nizational foundations of the Arab national trends in the east.))), but in Iraq we find that they 

were residents of many of the areas where they lived, and if we return to the first century AD 

we find that the people of Iraq consisted of Christians, Jews, Manichaeans and Zoroastrians. 

Christianity was the most widespread  of all in Iraq, and here is evidence to prove that Chris-

tians have been subjected to many campaigns of genocide.”Christianity entered Iraq in the 

middle of the first century AD - when Iraq was subject to Persian rule - and despite the conflict 

of accounts and opinions on how to enter the religion of Christianity to Iraq, but all of them 

ultimately confirm the role played by missionaries in the spread of Christianity in the various 

regions of Iraq. There is an old and comprehensive tradition, almost without any Christian 

historical source, dealing with Christianity in the lands of the East, proves that Christianity has 

spread in the Levant since the first century AD, including Iraq and the regions of South Turkey 

and North and West regions of Iran. Thanks to the missionaries Thomas the Apostle, Mary 

Eddie, Mary Agie, and Mary Mary, and other apostles of Christ and His disciples. Their mission 

was inspired by a recommendation of Jesus which says: “Go into all the world and preach the 

gospel to all creation.” Christianity thus became the origin belief in Iraq by missionary.

“Christianity is the second largest religion in Iraq in terms of the number of its followers, a 

religion recognized by the Iraqi constitution. It recognizes the existence of Christians in Iraq 

and gives them freedom of worship. Christians speak Syriac language in many dialects be-

sides the Armenian language as well as dialects which represent the Aramaic of the time of 

Jesus Christ. The largest church in the Middle East is located in Iraq in the city of Qara Qosh 
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Introduction

Christians live in poor humanitarian conditions and are vulnerable to displacement by ex-

tremist groups and unknown groups, supported by extremist ideas of unknown origin. The 

problem of the research is that Christians, as a neutral society in terms of power, have lived 

through history in inhumane conditions. If we return to history, we find out that they consider 

themselves to be the origin of Iraq because they are one of the oldest religions clinging to 

the land or country. And in this case they consider themselves to be present, but they are 

being treated as different, religiously and ethnically. They wonder why this type of treatment 

towards us? And why is this violence of our countrymen towards us? They are constantly per-

secuting us, treating us badly by unknown groups, and by unknown forces. They are not con-

sidered equal to the rest in terms of rights and duties. They are facing such persecutions at the 

hands of the authorities or their shadows.

Christians try to struggle for survival and thus adhere to the easiest and lowest means of living 

for the sake of being able to stay in the land of their ancestors, and to resist those who pose 

threats to their existence, but in a peaceful manner and tolerance, which is a priority trait of 

the Christian citizen who is powerless in the face of enemies. Nonetheless, we find that they 

are optimistic in their lives even in the latest periods in which they were deprived of the basic 

means of life whether in their areas during the presence of Da’ash (ISIS) or in displacement 

where they enjoy the lowest basic means of living. Whether in their places of origin of or the 

relatively more secure areas they resorted, Christians were subjected to violence in several 

aspects, suffering fatal shocks. All their concern is to search for a safer place to ensure their 

future and the future of their children. They prefer to migrate to the western countries where 

they feel secure and will have access to good means of living.

Christians continue to emigrate and are ready to give up their money and homeland in order 

to save their lives and the lives of their children. Migration is all that their minds are obsessed 

with. They think that no matter how good their situation becomes, a sudden turmoil may 

wipe out everything, including their properties and loved ones. They have reached a stage 

where they no longer care about their history and civilization in their original homeland and 

they are unwilling to return to their places.

This is the reality of the Christians in Iraq and the situation they live in. It is one of the promi-

nent issues of the twenty-first century, therefore, it is the duty of the governmental, humani-

tarian and charity organizations to think about these communities who have been alienated 

in their own land.
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