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استمرارا لوعدنا بنشر مساهمات وجهود الحزب الوطني االشوري الي المؤتمر القادم للمجلس الشعبي، ننشر ادناه نص الدراسة 
 ).الهجرة ومستقبل شعبنا في الوطن(التي اعدها الحزب ضمن محور 

ر المذآور فكريا وسياسيا نضعها امام القراء شهادة اخرى على الحرص الشديد وااللتزام المسؤول للحزب في اغناء المؤتم
من اجل تعزيز العمل القومي المشترك والياته على اسس الشراآة واالحترام المتبادل بين مؤسساتنا وجعله نقطة تغيير حقيقية 

 .القومية
قدمة مثلما نضعها من اجل اطالع القراء وتفعيل الحوار والنقاش بشان المسائل التي تخص وجودنا ومستقبلنا في الوطن وفي الم

 . منها الهجرة واالغتراب
 مع التقدير

 
 الحزب الوطني االشوري
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 مدخلال

الهجرة، بمعنى االنتقال من موطن االقامة االصلي الى موطن آخر، هي ظاهرة طبيعية في حياة المجتمعات عبر 
 .. التاريخ سواء من حيث الهجرة الفردية او الجماعية

 ...آما ان اسبابها متعددة ونتائجها متفاوتة
نتقال من منطقة الى اخرى طلبا فمن هجرات حصلت بسبب تغييرات مناخية دفعت موجات سكانية واسعة لال

ستيالء بالقوة على االراضي، لمقومات العيش والبقاء، الى هجرات حصلت بسسب الحروب واالضطهادات واال
 ..جيرات بسبب الحمالت االستعمارية وغيرهاهجرات وتهالى 

االستيالء على ومن بين هذه الهجرات فان البعض منها غيرت مسار التاريخ آهجرة الجرمان التي ادت الى 
اوربا الغربية واسقاط االمبراطورية الرومانية والتي بسقوطها انتهت العصور القديمة وبدأ ما يسمى بالعصور 

 .الوسطى
 

 االشوري، آاحد الشعوب الحية والذي تمتد جذوره الى عدة االف من السنين، عاش نا الكلداني السريانيوشعب
 .من هذا التاريخ والسباب وبحدود واحجام مختلفة باختالف هذه المراحلالهجرة والتهجير في المراحل المختلفة 

متدت مواطن سكناه من اورميا في ايران الحالية شرقا الى اواسط سورية الحالية غربا، ومن منطقة فشعبنا الذي ا
اسعة وان شماال الى جنوب العراق الحالي جنوبا، شهد هجرات وتنقالت بين ربوع وزوايا هذه المساحة الش

 .ولكنها بعمومها بقيت هجرات داخلية بين مناطق الشعب الواحد
شهد هجرة نخبة قيادية . م. ق539وبابل عام . م. ق612 بسقوط نينوى عام لشعبنااال ان سقوط الكيان السياسي 

عسكرية لالستقرار في مدينة اورهاي وقيامها بتأسيس مملكة باسم عسرواينا استمرت الى القرن الثالث 
 .. يالديالم

 هجرة داخلية واسعة في القرنين الثالث والرابع عشر الميالدي نتيجة هجوم قوات المغول شعبناآما شهد 
 في مناطق بغداد وسهل نينوى ابناء شعبناوخصوصا بقيادة هوالآو واحفاده حيث عمل السيف في رقاب 

 .. وآرآوك وغيرها من مواطنه التاريخية
الى وجودهم  السياسية وخضوع مواطن هم، ومنذ سقوط آياناتسريان االشوريين من الكلدان المجموعات آبيرة

هيمنة الشعوب والقوى الخارجية، هاجرت الى مناطق واسعة وعديدة، فبعضهم هاجر الى جبال حكاري، 
 .والبعض منهم هاجرت الى خارج مناطق شعبنا الجغرافية آالهند وقبرص
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 بدايات الهجرة والتهجير

ابان خضوع مواطنه للسلطة العثمانية مارس هجرة داخلية بين الجبال لشعبنا قريب والحديث في التاريخ ال
 .والسهول الغراض اقتصادية لتامين متطلبات العيش والحياة

 من منطقة وان ابناء شعبنا انتقال االالف من عندال ان اول هجرة او تهجير الى خارج حدود هذه المواطن آانت إ
ت المتتالية عليهم مقابل انتمائهم الى الكنيسة االرثوذآسية ءامن االعتداطلبا للحماية يا وما جاورها الى روس

  .وما زالت اجيال واحفاد هذه العوائل في ارمينيا وجورجيا وروسيا الى اليوم ..الروسية
 يعفهم من تجاءهم الى روسيا االرثوذآسية لمالجدير بايراده هنا عن االجيال الالحقة لهؤالء المهاجرين ان 

تالينية التي ادت الى تهجيرالقسم المعارض من ابناء سضطهاد والتعسف بعد الثورة البلشفية وابان الحقبة الاال
 .وهالآهمشعبنا الى المناطق النائية في سيبيريا والتي ادت الى انقطاع اخبارهم 

  
اء الحرب ن اثوالكلدان السريان االشوريينلدولة العثمانية ضد االرمن اومع مذابح االبادة الجماعية التي اعلنتها 

الكلدان ، حدثت هجرة واسعة شملت اغلب من ابناء شعبنا اآثر من نصف مليون ابيدالعالمية االولى حيث 
 .. المتواجدين في االراضي الترآية الحاليةالسريان االشوريين

 :وقد انقسمت الهجرة الى قسمين او وجهتين رئيسيتين
ن عشائر ومناطق حكاري ومن ابناء آنيسة المشرق، اتجه الى ايران ليلتحق بالقوات وهو م: القسم االول

ومع تنامي وبعد حروب متتالية  .الروسية ويسكن مع بقية ابناء شعبنا الذي آان ساآنا في منطقة اورميا
اجر القسم ه دورالدولة البريطانية في المنطقة وآنتيجة للوعود التي قطعت لشعبنا بحمايته واحقاق حقوقه،

ليسكن العراق الى جاورها من القصبات  االعظم من ابناء حكاري اضافة الى ابناء شعبنا من مناطق اورميا وما
 اسكانهم في مناطق برواري باال وصبنا وعقرة ودوسكي وسهل نينوى 1920وقتيا، وليتم بعد عام  بعقوبة في

  .في بغداد والحبانيةوجه للسكن وقسم اخر ت
ني، وهو بوجه عام من ابناء شعبنا في منطقة طورعبدين ومن ابناء الكنيسة السريانية، هاجر منتقال والقسم الثا

 .صوب االراضي السورية ليلتحقوا ويسكنوا مع بني جلدتهم من الساآنين تاريخيا في سوريا الحالية
 

التاسع عشر وخصوصا من مناطق اما بواآير الهجرة باتجاه االمريكيتين الشمالية والجنوبية فقد بدات منذ القرن 
سورية الداخلية من ابناء الكنيسة السريانية بشقيها االرثوذآسي والكاثوليكي وآانت هجرة واسعة افرزت جالية 

 .آبيرة في االرجنتين والبرازيل والواليات المتحدة
 محدودة  حكاري الى اميرآا من قبل الحرب االولى على هجرات فرديةشعبنا منفي حين اقتصرت هجرة 

في اميرآا والتي شعبنا  اورميا بهم لتتشكل نواة جالية المهاجرين من ابناء شعبنا منتوسعت الحقا بالتحاق 
 .توسعت مع تاسيس الدول الحديثة في الشرق االوسط من بعد الحرب االولى

 
 مستمرة وهجرة مستمرةمظالم : العراق الحديث

ية هي الدول الحديثة لمنطقة الشرق سالى آيانات سيا" المريضالرجل "مع انتهاء الحرب االولى وتفتت دولة 
لحكم والدولة العراقية الفتية حيث خدم البلد وعمل على ااستقرار في  شعبنا ساهماالوسط، ومن بينها العراق 

راقية آما ان الحكومة الع، اال ان الحكومة البريطانية لم تحقق الوعود التي قطعتها لحليفها االصغر. حماية حدوده
بدي التزاما حقيقيا بتعهداتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا وبقية المكونات غير العربية وغير التي استلمت الحكم لم ت

 . مما حدا بهم لالنتفاض والمطالبة بحقوقهم والصابئة واليهودواالزيدية والترآمان واالرمن االآراداالسالمية آ
 

آانت والزالت  اطن التاريخية لشعبنا وشعوب المنطقة الى دولآما ان تفتيت دولة الرجل المريض قسم المو
عالقاتها التجاذبات والمقاطعة والنزاعات والحروب التي رسخت القطيعة بين شعوب هذه الدول وساهمت تشوب 

 وفي العديد من االحيان ،محدودا وصعباوجعله التواصل بين ابناء االمة الواحدة بدور آبير في اضعاف 
افة الى زيادة الفرقة والذي تجلت صورها في المهجر مخلفة البرود في بناء العالقات التي تقرب  اض،مستحيال

 مثلما بات االنتقال من احدى هذه الدول الى اخرى يشكل هجرة وليس .وتقوي الجالية وتحميها من االنصهار
  .مجرد تنقل داخل الوطن الواحد
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نرى الدولة الترآية ورغم انها وآمثال  ،ت طابع هذه الدولغلبسمة االنظمة الشمولية التي يضاف الى ذلك 
 مارس بطريقة او اخرى سياسة شوفينية ادت الى دفع غالبية توجهت الى العلمانية اال ان نظامها العلماني الذي

مؤسس ويسري الحال على الدول االخرى فالعراق ال. ابناء شعبنا الى الهجرة وتفريغ مواطنهم االصلية منهم
وبسبب العقلية المتوارثة من الحقبة العثمانية وبدفع من العقلية العروبية التي  بعد الحرب العالمية االولى حديثا

بسياسة الدول االستعمارية الكبرى الطامحة لتوزيع آعكة االمبراطورية وعين حملها الثوار العرب الجدد مدف
 الى التفكير بهضم حقوق القوميات غير العربية غذت بدورها تنامي الشوفينية وصوال العثمانية المنهارة والتي

دولة العراقية لالنضمام الى عصبة االمم وللتخلص من االنتداب البريطاني آل هذا دفع المسيطرين على وسعي ال
 لشعوب المنطقة بريطانيا االخص وعلى الحكم لمحاولة التملص من اعطاء الحقوق التي تكفلت بها الدول الكبرى

  .ل يظهر ويتنامى ويتجسد بالرفض واالنتفاضاتم ولذا بدا التملمن غير العرب
 . والمعروفة بانتفاضة ومذبحة سميل1933  عامفينا من بين هذه االنتفاضات انتفاضة شعب

، شعبناان نتائج انتفاضة سميل تجاوزت العمليات العسكرية المرافقة لها ونتائجها السياسية والديموغرافية على 
في يراتها ثيراتها في رسم صيغة تعامل االنظمة الحاآمة مع انتفاضات شعوبها ناهيك عن تاثلتصل وتساهم تا

 .تحديد صيغة تداول الحكم في دول المنطقة
 ابناء ضدالطريقة الوحشية واالجرامية التي تعاملت بها الحكومة والجيش العراقي بالتعاون مع بعض العشائر ف

ل جريمة ابادة جماعية في تاريخ الدول المؤسسة حديثا بعد الحرب  تمثل او1933 في انتفاضة سميل شعبنا
االولى، وان السكوت على هذه المذبحة ومكافاة مرتكبيها وتتويجهم ابطاال وطنيين ارسى االسس لهذه السابقة في 

 .تعامل الحكومات واالنظمة مع شعوبها
الجماعية التي ارتكبت الحقا ضد الشعب الكردي ان مذبحة سميل هي الشقيقة الكبرى لشقيقاتها من جرائم االبادة 

 .في اقليم آردستان العراق وضد الشيعة في الجنوب العراقي وضد عموم ابناء العراق على يد نظام صدام حسين
وتبريرها فسميل آانت بذرة القمع واالبادة التي اثمر السكوت عليها من قبل المحيط االقليمي والمجتمع الدولي 

اثمر تبريرات ! !العراقي واعالمه والراي العام الشعبي حينها بحجة الجهاد ضد الكفار والخونةمن قبل الحكم 
 !!  محاربة الخونة وصيانة الوحدة الوطنيةةقمع الثورة الكردية التحررية واالنتفاضات العراقية تحت يافط

ى جرائم حلبجة واالنفال واالهوار وقد اعاد التاريخ نفسه ايضا عندما سكت الجوار االقليمي والمجتمع الدولي عل
 .بل وانكرها وبما يرقى الى حد المشارآة فيها

 
صويرهم ابطال وطنيين فتح شهيتهم للمزيد من السلطة والقوة التي ستقبال وتتويج مرتكبي المذبحة وتآما ان ا

باآورة  والذي آان 1936حاولوا الحصول عليها الحقا في اول انقالب عسكري في الشرق االوسط عام 
وسيلة لتداول  السالح االنقالبات العسكرية التي فتحت ابواب جهنم على دول وشعوب المنطقة عندما اعتمد

 .السلطة واجهضت بذلك فرص بناء المؤسسات والدول الديمقراطية
 

 وما رافقها من مجازر وما خلفته من نتائج سياسية تتطلب من شعبنا ومؤسساته 1933ان انتفاضة سميل 
عاون مع القوى الكردستانية والوطنية العراقية السعي لالعتراف بها آجريمة ابادة جماعية، مثلما تتطلب منا وبالت

جميعا السعي الدراجها ضمن مناهج التربية والتعليم العراقية واتخاذها نقطة انطالق لتعزيز روح التسامح بين 
رتكبت ضد ابناءه من ابناء القوميات واالديان المكونات العراقية عبر االعتراف بالمجازر والمذابح التي ا

 .العراقية وعبر تكريم ضحايا هذه المذابح
 

وبالتاآيد فان مذبحة سميل آان لها تاثريها في تصعيد وتيرة هجرة شعبنا ليس المباشر منها والمرافق الحداث 
ا في منطقة الخابور، ومن المذبحة من حيث هجرة االف العوائل من عشرات القرى الى سوريا المجاورة وتحديد

نفي البطريرك الشاب مار ايشاي شمعون دون سبب حقيقي سوى اظهار الحكومة استعداداتها لممارسة  حيث
، بل ومن حيث ترسيخها البأس والقسوة في التعامل مع اقلية قومية لم تقدم لبلدها غير الخير والمساندة عند الشدائد

 . في الدولة العراقية المؤسسة حديثاللخوف من المستقبل والشعور بالتمييز
 

ومطاليبها القومية والوطنية المتواضعة شعبنا لقد ادت مذبحة سميل والطريقة البشعة للتعامل مع انتفاضة 
 يعكس الخوف والرعب العراقي بالسكوت القاسي الذي الكلداني السرياني االشوريوالعادلة الى اصابة المجتمع 
 . النظامالفردي والجماعي من تنكيل
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منذ اجيال  قرى ومواطن فطوروا ما آان قائما من.  المعروفين بابداعهم العملي لم يستكينواابناء شعبنااال ان 
تاريخية سابقة وعمروا القرى الجديدة لسكن واستقرار المهاجرين النازحين منهم من حكاري وغيرها من 

 .م العودة اليهاالمناطق التي باتت ضمن الدولة الترآية ولم يعد ممكنا له
 

تحديدا شرآات النفط، فقد عملوا في هذه وومع بداية دخول الصناعة واالنتاج االقتصادي العصري الى العراق، 
لفة ساعدهم في ذلك قدرتهم على تقبل واتقان علوم ومعارف عصرهم تالقطاعات الصناعية واالنتاجية المخ

لتي آانت لغة مديري واصحاب القرار لهذه الشرآات ناهيك عن سرعة تقبلهم واجادتهم للغة االنكليزية ا
 .والقطاعات الصناعية الداخلة حديثا الى العراق

 ..ريفناهور بوادر تمدن ظ، وانعكس ذلك في ابناء شعبنالقد ساهم ذلك في زيادة وتراآم الثروة االقتصادية بين 
بب ما رافق انطالقة الثورة التحررية  اال ان ذلك، ومن قبل ان يكتمل ويترسخ، تعرض الى التوقف واالذى بس

، هذه الثورة التي وقف فيها شعبنا شريكا الى جانب الشعب الكردي الشقيق وآان 1961الكردستانية في ايلول 
 .اول شهداء الثورة الشهيد اثنيئيل وهو من ابناء قرية دورى

من  الى ساحة قتال بين قوات الثورةوقد تحولت مناطق شعبنا الكلداني السرياني االشوري ومعظم قراه وقصباته 
جهة وقوات الجيش العراقي والمتحالفين معها من المرتزقة من جهة اخرى حيث اقدمت هذه القوات المعروفة 

بسلب ونهب وحرق هذه القرى مما دفع سكانها للهجرة واالنتقال للسكن في المدن وبما يمثل " الجحوش"باسم 
 .ع الجذوراول خطوة في طريق قطع صلة الرحم م

 
 يمارسون في اجواءها وتكوينها االجتماعي والثقافي والديني لعاداتهم ابناء شعبنافي مواطن الجذور وقراها آان 

وقوانينهم وخصوصيتهم بحرية واستقاللية، بينما في المدن التي التجئوا اليها وهم ال يحملون من مقومات العيش 
قافية واجتماعية وقوانين وقيود آانت غريبة عليهم بل ومتعارضة  الى اجواء ثخضعوا والمناعة اال ما يسترهم

 .في الكثير من االحيان مع خصوصيتهم وثقافتهم وذهنيتهم
 

اقتصاديا، آان عليهم االنطالق من الصفر بعد ان حرقت ودمرت قراهم، وآان عليهم التكيف واعتماد صنوف 
اجادوه من زراعة ورعي وغيرها من انشطة اقتصاد عمل وممارسة مهن وطبيعة انتاجية تختلف عما توارثوه و

 .الريف
وثقافيا واجتماعيا آان عليهم التكيف مع اجواء المدينة ونظامها وتكوينها وهي مهمة ليست بالسهلة بقدر ما هي 

ولعل التجاء العوائل المهاجرة لاللتفاف مع بعض والسكن في احياء شبه مغلقة . صعبة ومكلفة اجتماعيا وثقافيا
اصة بهم في المدينة هو احدى الوسائل التي تبناها المهجرون والنازحون للحماية الذاتية الثقافية واالجتماعية وخ

 .ولكن ذلك بالتاآيد لن يستمر طويال امام تحديات المدينة ونظامها المعيشي ومتطلباته
 

ثقافيا من جهة وانقطاع االمال ان االغتراب في المدينة واالضطرار الى التعايش وقبول االخر المختلف دينيا و
للعودة الى الجذور في القرى والريف والقصبات والمدن من جهة اخرى ناهيك عن عموم االوضاع السياسية 

في الستينيات والذي بات يعم المنطقة " الثوري"للبالد وتصاعد مؤشرات عدم االستقرار السياسي وتصاعد المد 
راته الفاشية والمطعم في اغلب االحيان باالسالموية الرافضة لالخر والذي حمل الطابع العروبي باقسى تعبي

المختلف، وما تبناه والتزمه هذا المد من تشريعات وسياسات اقتصادية تحت يافطات الوطنية والسيادة والتي 
دول افرزت واقعيا البطالة والقمع السياسي واالجتماعي ادت مجتمعة الى انطالق عملية الهجرة من الوطن الى 

 .. الشتات في امريكا واوربا واستراليا
 

المدينة باجواءها وتشريعاتها ونظامها وبنيتها وارتباطها المباشر بالدولة وتشريعاتها وسياساتها ايقنت المخاوف 
مخاوف وقلق حقيقي على الهوية والخصوصية القومية والدينية والثقافية ..  من ابناء شعبنالدى المهاجرين اليها

بة االجتماعية قرية والريف حيث هذه المخاوف آانت غير ذات تاثير او في وارد الحسبان بسبب الترآيبعكس ال
 .آونها شبه مستقلة في تفاصيل حياتها اليومية عن الدولةووالثقافية للقرية 

 
اساس في دولة لم تحقق العدالة والتكافؤ بين مواطنيها، وفي منظومة قانونية تشرعن للتمييز والتمايز على 

، وبين )تعهد االثوريين للحصول على الجنسية العراقية: على سبيل المثال ال الحصر(االنتماء الديني والقومي 
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 مجازر سفربلك وسميل وغيرها فان اي خطاب او تصريح بجروحابناء شعب ما زالت ذاآرته الجمعية مثخنة 
 دينية بين ابناء عوائل الحي او المدينة لمسؤول سياسي يتضمن نعرة دينية، واية ممارسة يومية تحمل نعرة

الواحدة او موظفي ومنتسبي المعمل الواحد او بين تالميذ وطلبة المدرسة الواحدة ستكون آافية لقرار الهروب 
والهجرة للبحث عن الوطن البديل، فرغم قساوة وصعوبة هذا القرار اال انه يبقى خيارا مطروحا لمواجهة الواقع 

 .اليومي
 

 لمواجهة هذه المخاوف، فاما العمل السياسي من اجل التغيير او شعبناوخياران ال ثالث لهما آانا امام طريقان 
 ..الهروب واالغتراب

 آاسهل الطرق ه االآثرية واعتمدتهلقد انتصر خيار الهروب على خيار المواجهة السياسية عندما اتخذت
 .انية احداث تغييرات مهمة بقوانا السياسية الذاتيةوالخيارات خصوصا وانهم بتحليلهم لالمور راوا عدم امك

 
هذه الهجرة التي بدات من المدن آهجرة خجولة فردية في بادئ االمر ما لبثت ان تصاعدت وتسارعت لتشكل 
موجات ونزيف مستمر من افواج المهاجرين بمختلف االنتماءات والخلفيات، حيث لم تقتصر على انتماء مذهبي 

ئري دون غيره، آما لم تقتصر على فئة عمرية او اقتصادية دون غيرها، لقد آان فيضانا من او مناطقي او عشا
امواج المهاجرين من آل ابناء الشعب وبخاصة مع استالم البعث للسلطة في العراق وتبنيه لسياسات التعريب 

دمير وترحيل القرى وصهر الهوية القومية والتي سارت في خطين متوازيين احدهما داخل الوطن من سياسات ت
رها، والثاني التشجيع المباشر يوترحيل اهاليها وسياسات التعريب الديموغرافي والثقافي وقمع الحريات وغ

وغير المباشر للهجرة عبر تسهيالت منح جوازات السفر وتسهيالته والترويج الدعائي واالعالمي عن منظمات 
 .دولية تعني بالمهاجرين وغيرها

 
تصار خيار الهجرة على خيار البقاء والتشبث هو ضمور الوعي القومي بين عموم ابناء شعبنا ان من اسباب ان

الخذ ا من رؤية وزاوية شخصية بحتة دون قرار الهجرةمما دفع باالنسان الكلداني السرياني االشوري الى اتخاذ 
 .لى الكيان القومي لشعبنايه عبعين االعتبار النتائج المترتبة عل

ون الهجرة حال للمعاناة واالحتياجات الشخصية ولكنها ليست حال للمعاناة القومية هي مقولة صائبة ان مقولة آ
 .وهي تنطبق تماما على المهاجرين من ابناء شعبنا

وبالتاآيد ان غياب المؤسسات التي ترشد ابناء شعبها الى الشعور والممارسة الجماعية آان تاثيره سلبيا، حيث ان 
 وبضمور  انطلق آقرارات فردية او عائلية فانه، بغياب هذه المؤسسات القومية المسؤولةخيار الهجرة وان

 .عائلة تهاجر لتدفع جارها او قريبها للهجرة وهكذا..  مثل قطع الدومينوبات ،الوعي القومي
 

 فيها وفي مقابل ضمور الوعي القومي فان شعبنا بقي ملتزما بخصوصيته وهويته الدينية المسيحية التي راى
انتماء وهوية تسمو على آل انتماء اخر وان معيار الحكم على االوطان والثقافات المحيطة هو بقدر تهديدها او 

 .قبولها او حمايتها لهذه الهوية المسيحية
وجوده في محيط اسالمي سائد، ومع التمييز الديني المقنن والممارس، ومع محطات ذاآرة جمعية للمذابح ومع 

 .فان مبررات ومسوغات الهجرة زادت من ضغوطها على االنسان الكلداني السرياني االشوريواالضطهادات 
ومن ناحية اخرى فان االنطباع الخاطئ ولكنه السائد بان الغرب هو دول ومجتمعات ومنظومة قوانين مسيحية ال 

 قادته الى خيار الهجرة من تهدد بل تحمي الهوية المسيحية لشعبنا الذي لن يشعر بالالانتماء في بالد االغتراب
 .الشرق المسلم الى الغرب المسيحي

 
 .ان حقائق االمور تقول ان شعبنا لم يكن حالة شاذة في هذا الخيار

فالهجرة الى الغرب المسيحي هو خيار اتخذته جميع المجتمعات المسيحية في الدول االسالمية في مواجهة الواقع 
 .ي مرت بها اوطانهاالذي عاشته او االوضاع السياسية الت

ففي الوقت الذي يشارك مسيحيو االراضي المقدسة، لبنان، سوريا، االردن وغيرها ذات االوضاع السياسية 
 .واالقتصادية فان نسبة المهاجرين المسيحيين من هذه االوطان هي اآبر من نسب بني اوطانهم المسلمين

الذي يريد التوجه اليه، بينما المسلم يدرك هذا الالانتماء قبل هجرته ال يشعر بالالانتماء الى الغرب وفالمسيحي 
 .حتى من قبل هجرته
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 .المسيحي في الدول االسالمية بصورة عامة اتخذ الهجرة حال الوضاعه
 

بل وفي حقيقة االمور والبواطن الداخلية للمسيحي الشرقي فانه قبل وارتضى ما اراده محيطه له بعدم االنتماء 
والمحيط عبر عن ذلك بالممارسات اليومية  .رتبط ومنتمي الى الغرب دينيا وثقافيا واجتماعياالى الشرق وبانه م

 !!والمظالم والمذابح بتهم الوطنية المكونات المسيحية وارتباطها باالجنبي
ى عندما تبن) وال نقول السياسي(اراديا بهذا االنتماء الثقافي واالجتماعي القبل ضمنيا ووشعبنا في العراق قد 

 زيوخنا وشليمون مظاهر حياتية معينة نمطا ثقافيا واجتماعيا له، ابتداء باسماء اطفاله التي تحولت من آيورآيس
 .بمظاهر االحتفاالت ونمط العالقات االجتماعية وغيرهاجيمس وغيرها، مرورا وجان وجورج الى 

ظرة الفوقية التي ينظر بها االنسان ومن المظاهر االخرى السائدة في شعبنا للتعبير عن هذا االنتماء هي الن
 .الكلداني السرياني االشوري بازدراء الى محيطه في الوطن مقابل نظرة االنبهار واالعجاب بالغرب

 
 .المؤسسة الكنسية لشعبنا قد رسخت هذا الشعور دون ارادة منها او دون قصد منهاآما ان 

نه خارج ارادته، وعدم مبادرته جديا للعودة الى الوطن فبقاء بطريرك آنيسة المشرق في منفاه الغربي، ورغم آو
 .بعد انتهاء الحكم الملكي آان له تاثير سلبي

وفي الكنيسة الكلدانية ايضا، فانه وان آان مفهوما انتماءها العقائدي واالداري الى الكنيسة الرومانية فان مبالغة 
 . رسالة سلبية ايضاالكنيسة الكلدانية في تغريب طقوسها وثقافتها وهويتها آان

 
باالضافة الى ما سبق ايراده من تهجير شعبنا داخل الوطن وانتقاله من قراه وقصباته الى المدن العراقية 

 فان هجرة شعبنا تزايدت وبشكل ملحوظ بعد انتهاء 1961الكبرى نتيجة لما رافق احداث الثورة الكردية عام 
 .الحقبة الملكية وقيام النظام الجمهوري

 نهاية عقد الخمسينيات من القرن المنصرم لم تكن نسبة المهاجرين من ابناء شعبنا من العراق بالنسبة فالى
 .الملحوظة، اال انها تزايدت دراماتيكيا مع الستينيات والحقا السبعينيات من القرن المنصرم

 الدموي مع العائلة المالكة آان ذلك نتيجة مباشرة لالجواء السياسية التي فرضها النظام الجديد من حيث تعامله
 .والحقا في احداث الموصل والثورة الكردية وفي جميع المحطات السياسية

فاجواء الشعارات العروبية التي سادت العراق والشرق االوسط، وتصعيد التوتر والتحدي للغرب وضعت 
حي المتهم باالرتباط بالغرب المنطقة في مواجهة المجهول من االحتماالت، ومن البديهي ان يكون المكون المسي

 .اآثر المكونات قلقا من هذه االحتماالت واآثرها بحثا عن االمان الذي اعتقد شعبنا انه سيجد ضالته في المهجر
 

ان مجريات االحداث والوقائع السياسية للعراق والشرق االوسط اثبتت ان القلق لم يكن مجرد هواجس بل حقيقة 
لخارجية التي خاضها العراق بكل نتائجها الكارثية من ضحايا بااللوف المؤلفة من اثبتتها الحروب الداخلية وا

 .الشبية الى نتائج اقتصادية واجتماعية وغيرها
 من اخلقت جو وذات طبيعة استخباراتية قمعية حادةالى ان هذه السياسات افرزت انظمة حكم شمولية باالضافة 

 واالنخراط في التفاعلفي الوطن ودفعهم الى االنكفاء عن اء شعبنا ابن مما غيب الكراهية والحقد وعدم االمان
 . الحياة السياسية

آما ان هذه االنظمة خلقت قطيعة وفجوة آبيرة بين الوطن وابناءه المهاجرين حيث تحدد التواصل بين الوطن  
 .والمهجر ضمن اطر ومضامين تهدف الى خدمة النظام

بالشعارات العروبية والغاء االخر غير العربي ان عمقت الفجوة ايضا بين ومن نتائج هذه االنظمة وارتباطها 
المكونات القومية غير العربية وبين العرب من ابناء ذات الوطن، حتى باتت العوبة والهوية واللغة العربية لدى 

 .ابناء العراق من غير العرب رمزا لالضطهاد والتمييز والتنكيل
 

  بعد صدامماالهجرة والتهجير في عراق 
في الوقت الذي استبشر العراقيون خيرا بسقوط النظام الصدامي البعثفاشي وبانهم مع سقوط هذا النظام الذي 
آانوا جميعا ضحايا سياساته الكارثية وبالتالي فانهم سيعملون جميعا من اجل مستقبل وطني مشترك ومشرق 

و من االسس التي تجعله واقعا يتحقق بسالسة لهم جميعا، فان االحداث اثبتت ان هذا االستبشار آان يخل
 .وانسيابية
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التشريعية والتنفيذية والقضائية، العراقية سات الدولة سآان انهيارا لمؤالن النظام آان شموليا فان سقوطه ف
 العسكرية واالمنية والخدمية، االقتصادية واالجتماعية مما خلق فراغا هائال لم تتمكن القوى السياسية العراقية

، وبالنظر لما تحمله هذه القوى من رؤى وانتماءات ووالءات وايديولوجيات  بل وعلى العكس من ذلك،من ملئه
 محولة البالد الى مناطق حاولت ملء الفراغ وفق مصلحتها ورؤيتها وايديولوجيتهامختلفة بل ومتقاطعة، فانها 

 .نفوذ طائفي او حزبي او مليشياتي
 .اقض والتقاطع من معيقات وعراقيل للعملية السياسية ما زالت قائمة الى اليوماضافة الى ما خلقه هذا التن

ومشاهد العنف واالرهاب اليومي آانت التعبير عن هذه التقاطعات في عموم محافظات العراق باستثناء اقليم 
 .آردستان العراق والمناطق المتاخمة مما خضع للسيطرة االمنية لقوات البيشمرآة

نت الضحية المباشرة واالسهل لهذا االرهاب والتنظيمات ومية والدينية الصغيرة العراقية آاالمكونات الق
 المشارآة فيه التي تلتزم ايديولوجيا تلغي االخر وتعمل الحتثاثه من جذوره بكل الوسائل بينها االرهاب والعنف

 .والضغوط المادية والمعنوية
دد ما هو الحالل والحرام وما هو المسموح والممنوع فرض لون ثقافي وقانوني ونمط اقتصادي محدد يح

هذا االلغاء واالجتثاث، وليرتدي في السنوات الالحقة اساليب اآثر عنفا آان بداية لالنسان في حياته اليومية 
ودموية في اختطاف واغتصاب وتهديد وقتل ابناء شعبنا بذرائع مختلفة ومن جهات مختلفة في تسمياتها 

 .ا متفقة في اهدافها في تهجير شعبنا واخالء الوطن منهووالءاتها ولكنه
االستهدافات المستمرة للكنائس واختطاف واستشهاد االآليروس وتوزيع رسائل التهديد واالوامر بالتهجير في 

 .منطقة الدورة في بغداد والحقا في الموصل آانت ممارسات واضحة في خلفياتها واهدافها
 

اتية لشعبنا وعجز الحكومة العراقية ومؤسساتها االمنية عن حمايته من جهة ومع ضعف عوامل الحماية الذ
وتصاعد الخوف من المستقبل مع ازدياد ضغوط وعوامل الجذب المستمرة باتجاه المهجر من جهة اخرى فان 
 االالف من ابناء وعوائل شعبنا حققت للعنف واالرهاب اهدافه عندما اختارت الهجرة نحو دول االغتراب حال

 .في نزيف وهجرة جماعية لم يشهدها تاريخنا المعاصر
المعنية بشؤون الالجئين او من منظمات ووآاالت االمم المتحدة رغم ان ما تورده العديد من التقارير سواء من 

الى النازحين العراقيين في دول المهتمين بشعبنا من شخصيات وفعاليات اوربية عن اعداد ونسب ابناء شعبنا 
 مبالغ بها الى حد آبير حيث العديد منها ينقل ويتناقل ارقاما وتخمينات سمعية من جهات وفعاليات هيالجوار 

ومؤشرات خطيرة " تخفيف مبالغاتها" فانها تبقى في حقيقتها وحتى بعد ال تتصف بالدقة ولها غاياتها في المبالغة
 .على مستقبل وجودنا في العراق

 :امثلة واقتباسات
لهولندي السيد يوئيل فوردفيند المعروف بتعاطفه وتضامنه مع شعبنا نقل عن عضو البرلمان ا •

من النازحين % 36بعض مصادر شعبنا القول بان نازحي شعبنا في سوريا واالردن يمثلون 
 )2008المنشور سنة ) التطهير الديني في العراق( من تقريره 4ص(العراقيين في هذه الدول 

 المحكمة االدارية االلمانية في اليبزغ والذي زار دول الجوار البروفسور هارالد دوريغ، عضو •
% 9العراقي ضمن وفد لتقصي الحقائق عن النازحين العراقيين آتب في تقريره ان ما يقارب 

  الف200حوالي اي .  مليون الجئ عراقي في دول الجوار هم من المسيحيين2.2من الـ 
% 16ات مفوضية االمم المتحدة لالجئين فان آما يورد البروفسور دوريغ انه وبحسب احصاء •

 ).قارن النسبة بنسبة شعبنا في العراق. (هم مسيحيينمن الالجئين العراقيين المسجلين عندها 
 ان 2008فيما تورد هيئة االذاعة البريطانية في تقرير مراسلها فرانسيس هاريسون في اذار  •

 .هم مسيحيون)  الف300اي (من المليون والنصف الجئ عراقي في سوريا % 20
 لجا  تقريرا يقول بان نصف مليون مسيحي عراقي2008 اب 26السيد ديل هيدسن ينشر في  •

 .الى دول الجوار وهم يمثلون ربع الالجئين العراقيين الى هذه الدول
http://catholic.org/international/international_story.php?id=29016 

 
 برامج التوطين 

بغض النظر عن االعداد والنسب المشار اليها اعاله واسباب المبالغات فيها، وبغض النظر عن الدوافع 
ت من هناك نسبة ملحوظة بينهم نزح( الحقيقية التي دفعت ابناء شعبنا الملتجئين الى دول الجوار والمبررات
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اهتمام جهات دولية  استقطبوا فانه من الثابت انهم )مناطق امنة ومستقرة وغير مستهدفة بالعنف واالرهاب
ومؤسسات انسانية وآنسية مختلفة للتعامل مع اوضاعهم ليس من حيث الدعم االنساني والخدماتي في دول 

 .رآا واستراليايمالجوار بل ومن حيث تبني مشاريع لتوطينهم في دول غربية في اوربا وا
ان المختلف في برامج التوطين هذه عما سبقها في العقود السابقة من برامج توطين لجمعيات انسانية هو ان 

 .ى من قبل دول، آما هو الحال لبرامج التوطين في اميرآا ودول االتحاد االوربيالبرامج الحالية تجر
اته المهجرية التي ضغطت وتعاونت مع هذه الدول وشعبنا بسبب استهدافه في الوطن وبسبب جالياته ومؤسس

 .القرار وتبني برامج التوطين آان له حصته ونسبته االآبر بين المشمولين ببرامج التوطين
 .وبذلك يكون شعبنا ومؤسساته المهجرية ساهمت بدراية في تهجير شعبنا من الوطن

منهم، بحسب السفارة % 48 فان 2008 و2006 عراقي تم توطينهم في اميرآا بين 16874من مجموع 
 .االمريكية في بغداد هم مسيحيون

http://www.vindy.com/news/2009/jan/03/iraqi-christian-refugees-pack-pews-in-lebanon/ 
 . اآبر من العشرة االف الجئ عراقي ممن اقر االتحاد االوربي توطينهم هم مسيحيون ايضاآما ان نسبة

 
ما يرافق برامج التوطين هذه هو انها دفعت المزيد من العوائل للهجرة الى دول الجوار حتى من دون ان ان 

 .يكون لها مبرر لذلك او دون ان تكون مستهدفة في عمليات العنف واالرهاب
لقبول الجئين عراقيين ) وليس مقررات( اجهزة االعالم او شبكة االنترنت الية اخبار عن مقترحات فمع تناقل

واالنتقال الى دول وتوطينهم آانت موجات متتالية من ابناء شعبنا تقوم بتصفية ممتلكاتها ووجودها في العراق 
 .الجوار على امل شمولها ببرامج التوطين

جعيات السياسية والكنسية والنخب الفكرية لشعبنا في الوطن قد رفضت هذه ورغم ان المؤسسات القومية ومر
البرامج واعلنت موقفها منها بانها ليست الطريق السليم لمساعدة شعبنا وحماية وجوده ومستقبله في الوطن، وان 

يت دون تاثير الطريق السليم هو في دعمه سياسيا وماديا ومعنويا في الوطن وليس التوطين، اال انها دعوات بق
على ابناء شعبنا ممن اختاروا حيار الهجرة، اال انها القت، الى حد آبير، فهم وتفهم المؤسسات والحكومات 

 .الغربية وبخاصة االوربية
 

 الهجرة والتهجير من بقية دول الوطن االم
شمل ايضا الدول الهجرة والتهجير الداخلي او بااتجاه دول االغتراب لم يقتصر على شعبنا في العراق بل 

 .المجاورة للعراق التي عاش فيها شعبنا تاريخيا
هذا الترافق والتوازي في الهجرة من هذه البلدان يعود الى التماثل في الظروف السياسية والمظلة القانونية 

 .والممارسة اليومية واالجواء الثقافية واالجتماعية لها من حيث التعامل مع االخر من القوميات الصغيرة
 

في عقد السبعينات الى اواسط عقد الثمانينات خلت مناطق شعبنا ف.. هاجر شعبنا او البقية المتبقية منهترآيا في 
في طورعبدين من ابناءها حيث ال يعيش االن في هذه القرى والمواطن التي عاش فيها شعبنا لعدة االف من 

 . ر السنالسنين سوى ما ال يزيد عن االلفين او الثالثة جلهم من آبا
رغم ان هذه الهجرة تضمنت دوافع اقتصادية من حيث فرص العمل والنجاح االقتصادي اال انها في خلفياتها و

 .واسبابها الحقيقية آانت نتيجة سياسات االضطهاد والتميييز القومي والديني الذي عاناه شعبنا في ترآيا
 

 الى سدة الحكم في ايران عام  السياسيع مجئ االسالمفم.. واالمر في ايران ال يختلف من حيث االسباب والنتائج
 وتحويل ايران الى جمهورية دينية تتبنى نظام الدولة االسالمية ثقافة وتشريعا بما يعنيه ذلك من تمييز 1979

 شعبنا ديني وتهديد حقيقي لثقافة وهوية ونمط معيشة المجتمعات غير المسلمة في ايران تصاعدت موجات هجرة
 . الف من ابناء شعبنا20ل عن الـ لم يعد اليوم يعيش في ايران اال ما يقمنها حيث 

 
اما في سوريا، فرغم ان الهجرة منها تمتد الى عقود بعيدة والى بدايات القرن العشرين حيث الهجرة الى امريكا 

ن على االقل، االقل ورغم ان الهجرة بقيت وما زالت مستمرة اال انها بقيت، الى اال الشمالية الالتينية واميرآا
تاثيرا على الوضع الديموغرافي لشعبنا في سوريا اذا ما قورنت مع تاثيرات الهجرة من ترآيا والعراق وايران 

 .على اوضاع شعبنا الديموغرافية في هذه البلدان
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العراق ومن لبنان ايضا حيث لم يقتصر االمر على تحوله محطة ترانزيت ومرور للمهاجرين من ابناء شعبنا من 

او سوريا في طريقهم الى الدول الغربية ضمن محاوالت ذاتية او ضمن برامج منظمات ومؤسسات برمجت هذه 
اثناء وبعد الحرب  الهجرة وقدمت لها التسهيالت، فان شعبنا من ابناء الوطن اللبناني هاجروا ايضا وبخاصة

 .االهلية اللبنانية
 

 :عندما تتحدث االرقام
معروفة ويتلمسها جميع ابناء شعبنا من محيطهم العائلي او العشائري حقائق تهجير لشعبنا هي رغم ان الهجرة وال

 .للتعبير عن بعض مظاهرها بلغة االرقام، فلغة االرقام هي االبلغ في هكذا امورسنسعى اننا او المناطقي ف
 

نستعرض ما سبخاصة المهجرية، شعبنا في العراق وبقية الدول، وديموغرافية واعداد لغرض المقارنة بين  :اوال
ايضا االحصاءات الكنسية فاننا نعتمد هو متاح من بعض المصادر، وحيث ان ال احصاءات رسمية شفافة لذلك 

 .ومنها احصاءات الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية فهي من اآثر آنائسنا دقة وتنظيما في هذا المجال
  1950في عام حسب الدول ادناه جدول بخالصة ابناء الكنيسة الكلدانية ب

 1999 عام 108 – 107مجلة بين النهرين العدد : المصدر
 

 المالحظات الكنائس الكهنة المؤمنون الدولة
 % 77ما يعادل  107 99 129430 العراق
 %7.87ما يعادل  10 12 13215 ايران
 %4.18ما يعادل  6 7 7021 سوريا
 %1.74ما يعادل  1 3 2918 لبنان
 %2.08ما يعادل  6 4 3494 ترآيا

 %7.03ما يعادل  3 5 11795 دول العالم
  133 130 167873 المجموع

 
 من ابناء الكنيسة الكلدانية% 77يالحظ ان العراق وحده آان يضم 

 من ابناء 4085آانت تضم فقط ) ريكتيناوربا واالم( ان الدول الغربية )ع الجداول المرفقةراج (آما يالحظ
 فقط% 2.4 اي!! الكنيسة الكلدانية

للتفاصيل عن االعداد لدول العالم واعداد وتفاصيل االبرشيات في !! (اي اقل مما آانت تضمه باطنايا لوحدها
 )الملحق االول الجداول المرفقة في راجع العراق وبقية الدول

 
ت عن االبرشيات المهجرية والتي في الوطن، اال انه ليس صعبا االستنتاج اما اليوم فرغم عدم توفر االحصاءا

 .بالخلل الكبير في هذه االرقام لصالح المهجر الذي نما وتضاعف مقابل الوطن الذي تراجع وانكمش
 

 ن بعد الحرب العالمية االولىي العراقييناعداد المسيحي: ثانيا
 

 المالحظات درالمص النسبة المسيحيون نفوس العراق العام
تاريخ التعليم في العراق لعبدالرزاق  3.08% 87792 2849282 1919

 الهاللي
، 55470، موصل 20771بغداد 

 2551البصرة 
اآثر من  1936

4000000 
اقل من  135800

3.4% 
 1936الدليل الرسمي للعراق 

 44ص
ال يتضمن آنيسة المشرق 

 االشورية
 فيليب فارج وف آورباج آتاب يوس 3.24% 156258 4815466 1947

Chrétiens et Juifs dans I‘Islam 
Arabe et ture, Fayard 1992

 

  المجموعة –وزارة الداخلية  3.25% 206206 6339960 1957
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 1957االحصائية لتسجيل عام 
 فيليب فارج وآتاب يوسف آورباج  3.09% 248737 8047415 1965

Chrétiens et Juifs dans I‘Islam 
Arabe et ture, Fayard 1992 

ليس من االحصاءات المعتمدة 
 حيث لم يشمل آل العراق

وثيقة سرية لمديرية االمن العامة  2.14% 253478 11862620 1977
 رشيد الخيون نشرها الكاتب 1977

االديان والمذاهب (في ملحق آتابه 
  2003  الصادر)في العراق

 

نتيجة الهجرة وانخفاض معدل % 2.14 حيث هبطت الى 1977الى عام % 3.2ى الحظ استقرار النسبة عل
 االنجاب

 لما عاشه العراق من ظروف سياسية 1977ومن اليسير االستنتاج ان هذه النسبة استمرت في االنخفاض بعد 
د وتدمير ه شعبنا من سياسات تمييز واضطهاوما القاتحت نظام صدام البعثفاشي وحروبه الداخلية والخارجية، 

 .لبنيته االقتصادية والثقافية واالجتماعية
 

 ال توجد اية احصائيات يمكن االعتماد عليها وجل ما موجود هو تخمينات من هذه الجهة او تلك وتتسم 1977بعد 
 :بالبون الشاسع في االرقام التي تعطيها اضافة الى صعوبة تحديد االجابة بسبب

 .ءات وارقام رسمية وشفافةلم يكن هناك، وليس هناك، اية احصا .1
 .هناك حرآة ونزوح مستمر لمسيحيي العراق داخل العراق والى دول الجوار .2
 !!هناك مصالح سياسية تدفع البعض الى المبالغة وتدفع االخرين الى التقليل .3

 
 : بحسب تخمينات مختلف الجهات وفي اعوام مختلفةالعداد شعبنا في عموم العراق خالصة االرقامادناه 

 
 المالحظات المصدر  السنة\ الرقم لجهةا

  مصادر وتخمينات آنسيةعن 108-107العدد  1992\369.200 مجلة بين النهرين
الحرآة الديمقراطية 

 االشورية
 +1.350.000\ 

1997 
مع مقابلة جريدة الشرق االوسط 

 1997 شباط 22السيد يونادم آنا 
 رقم مبالغ به آثيرا

 Operation(منظمة 
World (ريطانياب 

358.281\ 
2002 

http://www.gmi.org/ow/c
ountry/iraq/owtext.html 

 %0.9 –وبمعدل نمو سنوي سالب هو 
 

Unrepresented 
Nations & 
Peoples 
Organization  

 \1.000.000حوالي 
2003 

det_news/org.unpo.www
740=par&08=arg?php.ail 

 

 اقتباس عن البروفسور جوزيف
Menaces sur les chrétiens 

d’Iraq, C.L.D., Paris, 2003  

آنيسة المشرق 
 االشورية

 \300.000حوالي 
2003 

http://homepage.mac.co
m/weblink/Iraq/P06-
Assyrians.htm 

 مقابلة مع هيئة االذاعة البريطانية

 Initiative(مؤسسة 
Christlicher 
Orient ICO (النمسا 

600.000\ 
2003 

  ICOمجلة 

الحزب الوطني 
 االشوري

368.587\ 
2005 

  ة عن االنتخاباتدراس

 
 جدول بالزيجات والوالدات في آنيسة مريم العذراء في دهوك مثاال: ثالثا

 
 مالحظات نسبة الوالدات الى الزيجات الوالدات الزيجات السنة

1985 18 103 5.72  
1986 19 83 4.36  
1987 12 83 6.92  
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1988 16 82 5.13  
1989 15 90 6  
1990 15 82 5.47  
1991 16 70 4.38  
1992 39 56 1.44  
1993 25 56 2.24  
1994 48 51 1.06  
1995 31 84 2.71  
1996 27 59 2.19  
1997 38 62 1.63  
1998 41 57 1.39  

 
 للوالدات الى الزيجات، فرغم التزايد الملحوظ لعدد الزيجات اال ان نسبة 1992الحظ االنحدار السريع بعد 

. دات للقادمين من المهجر اآثر ومع توجه الزيجات الجديدة للهجرةاسبة آبيرة مع آون الزيالوالدات قد قلت بن
 .بمعنى اخر ان النسبة االآبر للعوائل النائشة من الزيجات الجديدة آان هدفها ومصيرها الهجرة

 
 جدول بالمبيعات والمشترايات من العقارات البناء شعبنا في محافظة دهوك: رابعا

 
 مالحظات 1996 1995 1994 1993 1992 1991مليةالعالصنف

  1 3 3 4 5 12 شراء دار
  8 4 15 11 4 20 بيع 
  7- 1- 12-  7- 1+ 8-الفارق 

  3 3 4 6 38 15 شراء ارض
  14 36 40 75 13 46 بيع 
  11- 33- 36- 69- 25+ 31-الفارق 
 

 الحظ الميل نحو بيع العقارات من قبل ابناء شعبنا
 

 التصويت في المهجر: ساخام
 بلغت نسبة اصوات خارج العراق 2005 آانون االول 15 في انتخابات مجلس النواب العراقي التي اجريت في 

 ) صوت58528 صوت من مجموع 23377% (39.94الى االصوات الكلية لقوائم شعبنا 
 )2642172 صوت من 180788% (6.84في حين بلغت نسبة اصوات الخارج لقائمة التحالف الكردستاني 

 )5021137 صوت من 151513% (3.02ولقائمة االئتالف الشيعي بلغت فقط 
 اال تخبر هذه النسب شيئا؟
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 المؤسسات المهجريةواقع  و..هجرة المؤسسات
 .ان هجرة الشعب آان ال بد ان تلحقها هجرة مؤسساته

ا بشعبها في المهجر والمنافي لتقدم له لقد التحقت الكنيسة والتي هي من اقدم مؤسسات شعبنا واآثرها تاثير
  ..خدماتها وواجباتها الروحية

 عليها ان تتكيف مع الغرب وقوانينه، وصار لها في الواقع، وان آان غير معلن رسميا، لزاماومع التحاقها صار 
  .قانونان، احدهما يالئم الغرب واحواله واالخر يتوافق مع الشرق وظروفه

مؤسسات قومية مهجرية وهو امر طبيعي ومطلوب لخدمة الجاليات وابناءها وصراعها هذا اضافة الى انبثاق 
 )2 الملحقراجع  (.من اجل البقاء وحماية خصوصياتها

 
لقد حاول المهاجرين ومنذ اجيالهم االولى تأسيس مؤسسات خاصة بهم للعمل من اجل شعبهم وللحفاظ على 

 Assyrian ()الفدريشن(ة  االمريكيةاالشوريالمؤسسات  اتحاد  ولعل احد اقدم مؤسساتنا القومية آان.هويتهم
American National Federation( الذي تاسس بعد مذابح سميل آرد فعل لما حدث في الوطن ومن اجل 

 .نصرة شعبنا في الوطن االم
مؤسساتهم لتلم  وتحديدا بعد عقد السبعينيات سعى المهاجرون الى تطوير السابقخالل النصف الثاني من القرن و

 . وتحمي تواصله مع جذورهجل شعبهالالمجتمع وتحافظ عليه من االنصهار وتدمجه في النشاط القومي 
 

تحقيق االهداف التي انبثقت محدودا في لمؤسسات المهجرية  آان نجاح اولكن وقائع االمور تقول غير ذلك حيث
 .. من اجلها والمهام التي التزمتها

  الكلداني السريانيدة لعل اهمها ان المؤسسات لم تواآب التطوير في ذهنية االنسانويعود ذلك السباب عدي
االشوري المهجري، فقد بقت تسير بذهنية المواطن المهاجر لتوه من بلده، والذي يريد ان يصنع في المهجر 

 .الواقع الذي هاجر منه، آرد فعل عاطفي للغربة وتأثيراتها
 في اسلوب العمل والياته، ولذا فاننا  من الجيل الجديدالمهاجرينلمؤسسات وابناء بين هذه اوهذا ما وسع الفجوة 

 .االوائل  المهاجرينوليس من قبل ابناء واحفادالجدد نشاهد دائما ان هذه المؤسسات تدار من قبل المهاجرين 
 من هاجر باالمس عمرها اآثر من سبعين عاما ال تزال تدار من قبلقومية لشعبنا في اميرآا حتى ان مؤسسة 

 .ترآها النها لم تعد تالئم تطلعاته او تالئم فهمه للحياةه النمن ابناء شعبنا القريب وليس من قبل االمريكي المولد 
آما تزايدت الفجوة بين اجيال المهاجرين االوائل والجدد مع تزايد التناقض بين الذهنية االقتصادية والثقافية 

 والمتاثرة باالنظمة االستبدادية الشمولية وبين ذهنية االجيال االولى المتكيفة مع نمط والقانونية للمهاجرين الجديد
 .الحياة الثقافي واالقتصادي في دول المهجر

 
يضاف الى ذلك ان النظام االستبدادي وشبكة تنظيماته االستخبارية التي استفادت من االمكانات المادية والتقنية 

مهجر عن انشطتها ولمصالح اقتصادية معروفة من جهة اخرى تمكن من للنظام من جهة وتغاضي دول ال
اختراق العديد من هذه المؤسسات وفاعليها آما خلق مؤسسات تروج له مما ادى الى تمييع وتشويه الفعل القومي 

 .وتحريفه في العديد من االحيان عن بوصلته وتحوله الى ابواق اعالمية للنظام
 

 1991 ومؤسساته في الوطن وانتقالها الى الممارسة العلنية في العراق تحديدا ما بعد ومع تصاعد الفعل السياسي
 الفرصة لتصويب االمور وتفعيل ذاتها من خالل التفاعل مع الوطن واحداثه المؤسساتاتيحت لهذه فقد 

العالمي  الالستغالل هذه المؤسسات تعرضومؤسساته، اال ان ذلك لم يحقق النجاح والطموح المطلوب بسبب 
 آان لها وجود في الوطن وبرزت بسبب الوقائع السياسية في  من قبل بعض المؤسسات التيوالمعنوي والمادي

استغالل عواطف ناشطي مؤسساتنا المهجرية وتعاطفهم الفطري  حيث قامت ب1991اقليم آردستان العراق بعد 
تائج ذلك على اداء هذه المؤسسات ودورها مع قضايا شعبهم من اجل منافع حزبية وسياسية انية غير ابهين بن

 ..االآثر اهمية والمتمثل في التعامل مع المهجر وواقعه واحتياجاته ومشاآله
وتم التمادي في هذا االستغالل غير السليم للمؤسسات المهجرية عندما انطلق سباق مريض لتاسيس المؤسسات 

ر آاداة فعالة لكسب االموال اآثر منها اداة لتفعيل التي تعود آل منها الى مؤسسة ما في الوطن او في المهج
 ..الوعي السياسي والثقافي لدى ابناء شعبنا المهجري واجيالهم المولودة هناك
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المهجر بما يتصف به نظامه وتكوينه وبيئته من فرصة لتجاوز االختالفات والحدود التي عشناها او فرضت 
 مناطقية او مذهبية او لهجوية وغيرها لم يتم توظيفه لكسر هذه علينا في اوطاننا من حدود سياسية او فواصل
حيث هناك ه، بين ابناء جالياتوالى المهجر  هذه الفواصل والحواجز الحواجز بل، وفي العديد من االحيان، تم نقل

 هذه الدولة دون غيرها، او على هذه مهاجريالمؤسسات التي تقتصر قواعدها او انشطتها او اهدافها على 
وقد يكون هذا االمر رسميا .. العشيرة دون غيرها، او على ابناء هذه الكنيسة او متحدثي هذه اللهجة دون غيرها

 .في اسم ونظام المؤسسة او قد يكون، في معظم االحيان، ممارسة عملية تحت يافطات اسماء قومية جامعة
 

اداة في الصراع والتناحر السياسي وآتم توظيف هذه المؤسسات واستغاللها ليس لتوريد االموال فحسب بل 
 .والحزبي الذي نقله البعض منا ببراعة واصرار الى الساحة المهجرية ومؤسساتها القديمة منها والحديثة

 في تم استغاللهاالمذهبية والكنسية و انتماءاتنا العشائرية واختالفختالف انتماءنا الوطان متعددة في الشرق اف
 ..تحارب مدمر لوحدة المجتمع وفي جل مصالح انية وحزبيةال صراعات االطراف والقوى

االنسانية وممارسة طبيعية تساعد على اغناء العطاءات  الذي هو حق  وتعدديتهوبدال من تلوين العمل السياسي
فانه في مهجرنا على االنسان آذخيرة وآهدف سامي، تحافظ االحساس بالمسؤولية القومية واالنسانية وتنمي و

قيام الكثيرين بسلوآيات وممارسات سياسية واعالمية آانت، نتقال الخطاب الديماغوجي من الوطن اوبسبب 
 .وبحسب ادعاءهم، سبب هروبهم وهجرتهم من الوطن

 .بين مؤسسات المهجر وبين اجيالنا المهجرية الناشئة حد القطيعة الهوة هذه االمور اسهمت في تعميق لآ
 

 عندما تهاجر تهجير شعبناعورية ها من هجرة مؤسساتنا انها تشجع بطريقة ال شولعل المفارقة االخرى التي نحس
 . وخصوصا عندما يكون ثقلها في المهجر وليس في الوطن، وبخاصة الكنسية منها،رىخهي اال

 .تبنى دعم وترويج برامج تهجير وتوطين شعبنا في دول االغترابتهناك بينها مؤسسات آما 
 

ية لشعبنا ال يخلو من نشاطات وبرامج ونجاحات وانجازات تستحق التقدير سواء من ان عمل المؤسسات المهجر
 .حيث ما قدمته الى المهجر ذاته او الى الوطن

قدمت الكثير ) هولنده(والسويد واتحاد اندية طورعبدين ) المانيا(ان اتحادات االندية االثورية في اوربا الوسطى 
 .ي مختلف المجاالت وبخاصة الثقافية واالجتماعية منهاللمهجر الكلداني السرياني االشوري ف

آما حققت بعض مؤسسات وفعاليات شعبنا في الواليات المتحدة االمريكية واستراليا عددا من النجاحات على 
 .مستوى تعريف شعبنا بالراي العام وآسب تاييد هيئات ومؤسسات له

التي ) حويودو تحديدا(، واالصدارات الدورية )ديةوبخاصة السوي(في مختلف المدن ان مدارس تعليم اللغة 
استمرت بالصدور الدوري المنتظم الآثر من عقدين لحين تالشيها امام النشر االلكتروني، وحرآة التاليف 

 .والترجمة والنشر باللغة االم ولغات دول المهجر شهادة ناطقة على ما اعطته هذه المؤسسات لشعبنا
وفي هذا السياق يمكن االشارة الى ما حققته المؤسسة الكنسية البرشية استراليا لكنيسة المشرق من نجاحات في 

 .تاسيس مدرسة خاصة بشعبنا ولكل المراحل الدراسية
آما ان النشاط االعالمي واقامة شبكة العالقات العامة للتعريف بشعبنا وقضيته هو االخر يعطي شهادات 

مؤسسات التي من خاللها بات شعبنا ومعاناته وما تعرض له من مذابح وابادة في حمالت السيفو لنجاحات هذه ال
 .معروفا للهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهاوسميل وغيرها 

شعبنا في مع استطاعت هذه المؤسسات تعبئة شعبنا المهجري وصداقاته في نشاطات تعريف وحمالت تضامن 
، حمالت العنف واالرهاب ضد شعبنا بعد 1991قف ومحطات مهمة منها الهجرة المليونية عام الوطن في موا

 .سقوط النظام وغيرها
ان ما تميز به هذا النشاط انه التزم التعبير عن حقيقة الوحدة القومية لشعبنا وتجاوز الخالفات التسموية والمذهبية 

 .كل معنى الكلمةفقد آان عمال قوميا شامال ب.. والمناطقية وغيرها
المؤسف في عمل المؤسسات القومية لشعبنا في اوربا انها تراجعت مع انتقال الصراعات السياسية والحزبية من 

دون مساءلة الوطن اليها ومع محاولة ارتهانها حزبيا وتحديد مهامها في توريد االموال وتقديم الدعم االعالمي 
 .لواقع االحداث وتقييم االداء في الوطن
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  ومهجر مشتتجراشعب مه: واقع اليوم
ون يومية البناء شعبنا على مدى عقود، ومع استمرار االسباب ك الهجرة آممارسة تكاد تعومع هذه المعايشة م

المبررة لها لدى متبني خيارها فان واقعنا اليوم يشير الى ان شعبنا اصبح مشروعا دائما للهجرة وخصوصا بعد 
الى لم تفاقم توجه االسر اضافة الى مغرياتها، وم الهجرة والزمان تقاقبل عقد من  ى مايرة آانت الثتفكك عوائل آ

ها من خالل التحاق ما موجود منها في الوطن بمن سبق وان هاجر، ويساعد في تلبية هذا التوجه برامج شمل
 .سابقااعادة التوظين ولم الشمل التي نوهنا اليها 

 
ك هو ما نشهده اليوم في واقعنا القومي من حيث اننا شعب مهجري بما يعنيه ان النتيجة والتحصيل النهائي لذل
 .هذا المصطلح من معان ومدلوالت

 .المهجر يكون مهجرا عندما يكون هناك وطن، وبخالفه فان الوجود المهجري هو مسالة وقت ليس اال
 

 :في الوطن
 .تراجع وجودنا الديموغرافي من حيث العدد والجغرافيا

ناهيك عن ان معدالت النمو  . الف آلداني سرياني اشوري400ان اعداد شعبنا في عراق اليوم اقل من فعدديا ف
 اي ان هذا العدد هو في طور التناقص عاما بعد اخر ).3  الملحقراجع (السكاني له في الوطن هي بالسالب

مو السكاني لشعبنا في العراق ونزيف الهجرة هو احد اهم اسباب هذا االنحدار في معدالت الن. وجيال بعد اخر
 .اضافة الى عوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية اخرى

وتراجع وانحسر ) االنبار وديالى والعمارة مثاال(وجغرافيا تالشى وجود شعبنا في عدد من المحافظات والمدن 
دشت حرير (، مثلما تالشى في مناطق آانت تضم قرى آثيرة لشعبنا )البصرة وبغداد والموصل(في اخرى 

وغيرها حيث ال يتجاوز عدد العوائل في بعض القرى عدد افراد برور وصبنا مثل وتراجع في مناطق ) مثاال
 .العائلة الواحدة من تلك القرى قبل عقود

 4الملحق راجع الخارطة في  لالطالع على الوجود الحالي لشعبنا في المحافظات العراقية
 5الملحق راجع  واليوم 1957ضاء العمادية بين  قولالطالع على اعداد شعبنا في قرى

 
 :وفي المهجر

 ..اآثر من اعدادنا في الوطنلتصبح اعدادنا في المهجر تضاعفت 
 .ان مؤسساتنا المهجرية اآثر منها من مؤسساتنا الوطنية واآثر قدرة مالية منهاوهذا افرز تراآما مؤسساتيا حيث 

ان العراق ومع التشريعات والتطبيقات التي فيه للحقوق الثقافية والتعليم اال انه يجدر ايراده هنا ان اقليم آردست
 .فان مرآز ثقل النشاط الثقافي واالدبي واللغوي لشعبنا هو في االقليم

وحتى للمؤسسات الكنسية التي بقيت مرجعياتها في الوطن فان ابرشياتها المهجرية تمتلك من القدرة المالية اآثر 
 . الوطن بما يمنحها دورا اآبر في قرارات المؤسسة األم يفوق رتبتها وصالحياتهامن المؤسسة األم في

ي اآبر مما لنا في الرساميل االقتصادية لشعبنا في المهجر هآما افرز تراآما آميا للقدرات االقتصادية حيث ان 
 او آان محتاجا ن الوطن راسماله منقلانقالب في القدرات االقتصادية، فبعد ان آان المهاجر لقد حصل  .الوطن

 هو صاحب االمكانيات المالية وخصوصا بعد انقالب الموازين وسقوط عمالت البلدان بات، للمساعدة من الوطن
 .االصلية وخصوصا بعد الحروب المدمرة التي دخلها العراق

قتصادية واالمنية ومن نتائج ذلك ان الهجرة بات ينظر اليها على انها الدواء لكل العلل، السياسية منها واال
 شعارات العمل القومي وتضحيات المضحين في الوطن في اقناع ابناء االمة للبقاء في تؤثرواالجتماعية، ولم تعد 

طهاد والحروب ضعملية انقاذ واسعة من الظلم واالبات عموم المجتمع ينظر الى الهجرة على انها .. الوطن
ة المتزايدة فصار الطوفان وفتحت ابواب الهجرة الى بلدان عديدة في ت العديدة والفاقة والحاجاالمتتالية والحصار

 ..اقاصي شمال العالم وجنوبه، في شرقه وغربه
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 طاحونة المهاجرين.. المهجر
  فياستقطبت وعاش فيها شعبناالتي الهجرة داخل الوطن يمكن استيعابها والتعامل معها الى حد آبير، فاالحياء 

 .وشاهد على ذلكالمدن العراقية محاولة 
والهجرة الداخلية الحالية من المدن الكبرى باتجاه القصبات والريف تدلل على ذلك، وبل وتتماهى مع الطموح 
القومي في المحافظة على الوجود والتعبير عنه وتطويره وشرعنته في اطار اداري للحكم الذاتي ضمن الوحدة 

 .الوطنية العراقية
تقدمها مختلف الجهات للعائدين الى جذورهم ومواطنهم في سهل نينوى واقليم وبرامج الدعم واالعمار التي 

 .آردستان تؤآد القول ان الهجرة الداخلية يمكن التعامل معها واستيعابها
 ..ولكن الهجرة واالغتراب في دول الشتات والمنافي هي غير ذلك

 
 .. حقيقيا عليهاوخطرا الجيالنا المهجر يمثل تحديا آبيرا

طن آانت وما زالت الخصوصية القومية والدينية والثقافية لنا والمختلفة مع المحيط عامل مناعة يحمينا من في الو
بل وان سياسات التعريب والتمييز واالضطهاد القومي والديني اولدت رد فعل طبيعي بين عموم .. االنصهار

 .ابناء شعبنا للتشبث بهويته وخصوصيته
 هي االخرى آانت وما زالت ، ورغم تحفظنا عليها، شعبنا الى محيطه في الوطنآما ان النظرة التي ينظر بها

 .عامل حصانة اضافية من تبني ثقافة مختلفة عن الثقافة ونمط العيش الموروث لشعبنا في الوطن
 

اال ان هذه المحصنات تسقط عن شعبنا وجالياته في المهجر حيث النظام الحياتي وتفاصيله مختلفة عن الوطن، 
حيث يسقط عامل االختالف الديني، وحيث تفرض الدورة االقتصادية على الجميع قسوتها والتزاماتها، وحيث و

 .ة وثقافة وعالقات االبناءغيفرض النظام التربوي والتعليمي نفسه على ل
هم المحيط بالمهجر عات ن ناحية اخرى فان النظرة التي يمتلكها السواد االعظم من المهاجرين تجاه مجتممو

تجعلهم يتوجهون نحو االقتداء وتبني ثقافات وعادات المجتمع الجديد بسرعة ال تخلو من مخاطر حقيقية على 
 .الموروث الثقافي واالجتماعي للمهاجرين، وبضمنهم جيل المهاجرين انفسهم

الحصانة ينها ذاتية من قبيل ضعف جديد يتحول وبفضل عوامل مختلفة بان السعي نحو التكامل مع المجتمع ال
مة قوانينها و وبينها موضوعية متعلقة بالترآيبة االقتصادية واالجتماعية للمحيط ومنظ،وفشل المؤسسات وغيرها

 .يتحول الى انصهار نشعره مع اول اجيالنا الناشئة او المولودة في المهجر
 .ان الخط الفاصل بين التكامل واالنصهار ليس بالخط الواضح المعالم لجميع المهاجرين

من هنا فان احدى مهام مؤسساتنا القومية والكنسية في المهجر، وآذلك مهام المتنورين والنخب من ارباب 
 .العوائل من المهاجرين ان يعملوا على التوعية الثقافية في محيطهم المهجري للتمييز بين التكامل واالنصهار

 
لخطر االساسي هو في االنصهار المتوقع ان افات المهجر آثيرة وعديدة، وقد بحثت مرارا وتكرار، ولعل ا

 .الجيالنا القادمة وخصوصا لو لم يتم ربطهم بالوطن بصورة صحيحة وعملية وتمنح الفائدة لكل االطراف
 . ربط مهجرنا بالوطن سيلالخرالعداء بنبرة  المشحون الشعاراتي ان الخطاب نال نعتقد

  واالمن االقتصاديالرفاهووالهوية االنسانية المشترآة  المصالح  السعي لتحقيقخطابعلى العكس من ذلك، فان 
 .ربط االنسان بوطنه، الذي ترآه اباءهيمكن ان ت، االجتماعي واحترام حقوق االنسان وقيم العصر

 
 .. ليس بخاف على احد انه اذا آان الوطن ال يتشكل حسب رغبات شعبنا فالمهجر حتما لن يكون آذلك

 االقتصادية آلها امور تتقدم على ما نمتلكه في الوطن من ناحية تاثيراتها على فالثقافة واالعالم والمصالح
االنسان، وعليه فالتحديات التي تواجه االنسان المهاجر آبيرة ومخاطرها حقيقية لجهة االنصهار وخصوصا 

 االمور على طان والمجتمعات الجديدة، وضعف تأثير اولياءواالاالجيال القادمة بسبب آثرة عوامل ارتباطها ب
 وثقافة المجتمع التي االباءاالبناء بفعل فارق التعليم بين الطرفين وبفعل اللغة التي يجيدها االبناء اآثر من 

يستوعبها الجيل الجديد بسرعة ويندمج فيها اآثر من اولياء االمور وبفعل انتفاء العامل الديني المختلف الذي قد 
 ..لمهجر وغيرهانجده لدى اليهود والمسلمين في دول ا
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 انه نتيجة ما سبق ،ئلة وهي العا،ومن النتائج السلبية للمهجر وتاثيراته على المجتمع وابتداء من لبنته االولى
ايراده من تاقلم االجيال الوليدة والنائشة في المهجر مع المجتمع في مقابل الهوة الكبيرة التي للمهاجرين مع هذا 

ية والقيم وغيرها التي ال تستطيع الساعات القليلة للطيران من دول الوطن األم المجتمع من حيث الثقافة والذهن
الى دول المهجر ان تقلصها، آونها هوة ما ال يقل عن قرنين من الزمان بين الشرق والغرب، يؤدي الى تصادم 

 .وفجوة ثقافية واجتماعية داخل العائلة ذاتها وصوال الى المجتمع والجالية آمجموع
 

 :على المهجر ان يسال ويناقشاليوم 
 ما الذي يقدمه لشعبه في الوطن؟التي تسحق هويته قبل ان يسال ما الذي يقدمه لنفسه في مواجهة الطاحونة 

 
 . ليندمج في مجتمعه دون ان يذوب فيهالمهاجراجتماعية عصرية تساعد والمهجر بحاجة الى مؤسسات ثقافية 

 .منظم وومتضامن متماسك مهجر خلقهدف تعمل واضعة نصب اعينها مؤسسات 
ز  ى العمل مؤسسات ترآ ئ عل ادر ومهي ان مهجره ق وطن ب ي ال شعبنا ف اع ل ادى اعطاء االنطب ي المهجر وتتف ف

 .ويحقق له طموحهه  الوطن، وان المهجر هو المنقذ الذي يؤثر على احداث الوطن ويحمي شعبنا فيمورللتحكم با
 .ديمية وشبكة عالقات عامةالمهجر بحاجة الى مؤسسات اختصاصية واآا

 
ا                      ة تصب نتائجه ة فاعل التكامل في العمل المهجري المنظم يخلق الدعامة الحقيقية النشاء وتطوير مؤسسات قومي

 .لتخدم المهجر والوطن
ة في مجاالت                        ة وفاعل علينا ان نؤمن ان الوطن ال يمكن ان تخدمه جالية مفككة وضعيفة وال تملك مؤسسات قويم

تفادة من               اختصاصها، ثق  ا فرصة االس ان لمهجرن سياق ف ذا ال ا، وفي ه ة وغيره صادية ام اعالمي افية آانت ام اقت
 .تجارب جاليات اخرى تتماثل حالة شعوبها مع شعبنا وسبقتنا في العمل المهجري المؤسساتي

 
مل المقدس ان سعي هذه المؤسسات والقيمين عليها ومن خالل فكرة دعم العمل القومي في الوطن واعتباره الع

الذي يعلو على اي عمل اخر وعلى الجميع تسخير آل الطاقات وتوجيهها الجله قد انساها واجباتها الملحة للعمل 
الجل الجاليات المهجرية مما افقدها حضورها وحيبتها وعمق الهوة بينها وبين الجالية وهو عكس ما تاسست من 

ناء المهجر وتكون لهم مظلة حماية ثقافية واجتماعية اجله هذه المؤسسات لتكون اطارا ووسيلة تستقطب اب
 . الى الوطن االمهبن المهجر حنينوتعوض ال

 
شؤون   ذاته ل المهجر بحاجة الى تنظيم      تم ب سان  يه ضا وينمي               االن اء المهجر اي ين ابن ق التواصل ب  المهجري ويخل

 ..التي تتجاوز الحدود القوميةاالحساس بالمشترك القومي في بيئة الغرب 
ا                  ن تجربة االتحاد االشوري العالمي    ا ى له ود االول ا والعق ة انطالقته ة لمرحل ساهمة ايجابي دة وم  آانت انطالقة جي

ة تجاوزت حدود                             اء شعبنا واسست مؤسسات قومي ين ابن ومي ب وعي الق شر ال شكل واسع في ن حيث ساهمت وب
كال مخت      ة باش ضية القومي ت الق ضيق واغن ذهبي ال اطقي او الم اء المن صيات    االنتم وز وشخ الل رم ن خ ة م لف

الزم   ومناسبات قومية، اال انها توقفت عند اطر ومفاهيم انطالقتها ولم يتم   دفع ال ة   تطويرها ومنحها ال ادة هيكل واع
وطن                      ة والموضوعية التي عاشها شعبنا في ال ا يتوافق مع التطورات الذاتي سياسية بم الياتها ومراجعة رؤيتها ال

واء، ومنه  د س ى ح ر عل ع   والمهج عبنا وم ين ش ة وحاضرة ب ية فاعل ات سياس اق تنظيم دمتها، انبث ي مق ل وف ا، ب
ات                    اطيره في مطالب التنظيمات السياسية الوطنية، اضافة الى بلوغ الخطاب السياسي مرحلة النضوج وضرورة ت

 .وبرامج سياسية واقعية وموضوعية بعيدا عن العاطفة والشعارات ومحاآاة التاريخ
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 مهجرمرتهن للن ام وطن مهجر من اجل الوط
ان لحقيقة آوننا شعب مهجري ثمارا وعناصر قوة اذا ما اجيد توظيفها واستثمارها فانها ستعود بالدعم لقضية 
شعبنا في الوطن سواء من حيث توظيف الرساميل االقتصادية في مشاريع استثمار وتنمية في الوطن األم، او من 

ها في خلق شبكة من االصدقاء ومناصري قضية شعبنا وصوال الى حيث التوظيف السياسي للجاليات ومؤسسات
 .بناء لوبي مؤثر في هذا االتجاه

من المؤسف ان ذلك لم يتحقق الى االن بل ان ما تحقق هو العكس تماما عندما بات المهجر وآسب عواطفه 
نظيمات والفعاليات السياسية وتعاطفه وصوال الى توريد امواله، يتحكم باالجندة والخطاب السياسي للعديد من الت

، اآثر من )اميرآا تحديدا( وبخاصة الغنية منها في الوطن حتى يمكن القول انها باتت تعمل الرضاء الجاليات
 .منحها الثقة والطمانينةوالعمل لتحقيق المستقبل القومي والوطني الجيالنا في الوطن 

 
اء وضجيج من االقلية المهيمنة على مؤسساته والتي ان المشهد السياسي واالعالمي لشعبنا المهجري هو ضوض

 .يقوم خطابها على االحقاد القومية وتاجيج العداوات بين شعبنا والشعوب التي يعيش معها في وطنه األم
هو  سقوط النظام في العراق غذيت اذهان ابناء جالياتنا بكراهية وحقد لكل ماسبقت ففي العقود الثالث التي 

عادلة وآبت الحريات وهضم الحقوق من طرف الر طبيعي او مبالغ به تجاه الممارسات غير آرد فعل غي عربي
 مما ادى الى ضعف التقارب بين المؤسسات المهجرية لشعبنا وبين فاشياالنظمة الشمولية وتحديدا نظام البعث

وجيد آان قائما في باستثناء تقارب ايجابي (المؤسسات العراقية وعلى االخص التي آانت تعارض نظام الحكم 
هذا الضعف اسدل بثقله بصورة غير مباشرة على العالقة وقوتها مع القائمين على النظام الجديد والذي ). لندن

 .رض المهجري احد اعمدته الحاليةاشكل الفعل المع
سلبية باستغالل انتقائي الحداث هو آردي  بالعداء لكل ماتغذية المهجر  1991ومنذ وعلى نفس المنوال يجرى 

او ثالثة بين شعبنا والشعب الكردي دون  قرنينموروث سبقة من  التاريخ المعاصر وماالمرحلة الراهنة وفي 
تقوم على االحترام  هناك ارضية لها، عالقة فرصة لخلق الحيز الممكن لقلب المعادلة نحو عالقة ايجابيةلاعطاء ا

الشعب  القومية وطموحاتهم المستقبلية، وخصوصا انحقاق حقوق الشعبين الالمتبادل والسعي للعمل المشترك 
 .الجغرافياالتاريخ وشعبنا مع الكردي يتقاسم 

 من عالقات تحكمت في عالقات لنمط قرروا البقاء رهائن ممن مروجيهيقوم هذا الخطاب على اشباع نزوات 
  .الكردي فقط والشعب شعبناالشعوب في عموم الشرق االوسط في قرنيه السابقين ولم تكن محصورة بعالقات 

لقد خضعت هذه العالقات بين شعوب المنطقة الى عاملين اساسيين تحكما بهما وهما عامل االآثرية واالقلية 
 .وعامل الهوية الدينية، وفي العديد من االحيان عامل االنتماء المذهبي ضمن الدين الواحد

مة خضعت لهذين العاملين مثلما خضعت العالقات لم تكن استثناء بل حالة عاشعبنا مع الشعب الكردي وعالقة 
 .الكردية العربية، او الترآية االرمنية، او الترآية الفارسية وغيرها

 
  .التاريخ ال يمكن تغييره

ولكن ال يمكن البقاء رهينة له اذا ما اردنا التوجه للمستقبل الذي ال يمكن بناءه اال بعالقات الشراآة واالحترام 
 .لشعوب التي تتقاسم االرض والحياة والمستقبلالمتبادل بين ا

ان التزام وترويج خطاب قومي يعتمد االحقاد والكراهية وتخديش الذاآرة عوض معالجتها هي اجهاض الي 
 .مستقبل الجيالنا في الوطن

 
ارتهنت قضية شعبنا في ) وبخاصة في اميرآا(ان االقلية المهيمنة على مؤسسات شعبنا واعالمه المهجري 

وخضعت لهذا االرتهان طوعا وبارادة وشراآة آاملة تنظيمات سياسية فاعلة في .. لوطن وشراآاته الوطنيةا
 . وهذا ما يزيد من مخاطر هذا الخطاب ويفرض معالجته عاجال وليس اجال،الوطن

وتهدر  تبادل االدوار وتكاملها بين هذه التنظيمات في الوطن وشرآاءها في المهجر عملية تشوه الحقائق ان
 .الفرص وتضيع االمال في مشهد من الفوضى السياسية واالعالمية التي ال تخلو من التناقضات في مواقف آثيرة

 لتسويق الذات ابطاال ومتحكمين بالقرار واالرادة السياسية في الوطن يتم المهجرفضمن تشويه الحقائق وتضليل 
 . 1991ق والتي ابتدات مع اقليم آردستان العراق عام التجيير الحزبي لمكاسب وثمار عملية التغيير في العرا
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عملية التجيير الحزبي لهذه المكتسبات لها اآثر من هدف ينطلي معظمها على المهجر الذي تحرآه الذاآرة 
فمن ناحية تستهدف الى تصوير هذه المكتسبات على انها  .التاريخية من جهة والعاطفة القومية من جهة اخرى

 ، فمن ناحية ان من قام بانتزاعها هو بطل قومي،هدفا مزدوجاوهذا يخدم " الذئب"ا من انياب انتزعت انتزاع
 .ومن ناحية اخرى فانها تخدم محاوالت ترسيخ صورة الجار على انه العدو التاريخي لالمة

 .اوةيضاف الى ان عملية االنتزاع تتطلب المزيد من الدعم المالي والمعنوي الذي على المهجر تقديمه ات
 
مع آل انتكاسة تصيب التنظيم الشريك للحملة في الوطن ومع آل انكشاف للحجم الحقيقي له يتم التصعيد و

ويتم تحميل االخر آل االخفاقات  بشكل حمالت احتجاج ومظاهرات حزبية  المهجريالسياسي واالعالمي
ات العامة ويتم توظيف دماء الشهداء فتلك ويتم توظيف شبكة العالقوالخلل ويتم اتهامه بانه العدو التاريخي لالمة 

وخسارة !!  فالخسارة في انتخابات محافظة نينوى آانت بسبب مليشيا شعبنا. االنسانلكسب عاطفةاقصر الطرق 
 !!انتخابات برلمان االقليم آانت بسبب ضخ اصوات ال وجود لها اال في خيال الخاسرين

مي ومؤسساته تعريض مناطق شعبنا في سهل نينوى الى عدم بل وبلغ االمر حد استعداد خطاب المهجر االعال
االستقرار االمني واالستهداف االرهابي من خالل الدعوة لرفع منظومة الحماية التي توفرها لمناطق سهل نينوى 

 .قوات اقليم آردستان
 

قد عليه حتى لو آان انها الفوبيا التي تجعل هؤالء مستعدين لتبني اي شيئ من اجل التعبير عن آره االخر والح
 .هذا الشيئ مصلحة ووجود وحياة شعبهم فهم مستعدون للتضحية بها مقابل ايذاء االخر

انها الفوبيا التي تجعل هؤالء توظيف عالقاتهم للتاليب من خالل ادعاء ما هو غير قائم او المبالغة في القائم من 
 .االخطاء والنواقص

 في خطابهم وموقفهم السياسي مع ورثة البعفاشي في النظرة لحقوق انها الفوبيا التي تجعل هؤالء يتماهون
بل !! االخرين من القوميات، فكل مطلب بالفدرالية او بالحكم الذاتي او بازالة اثار التعريب هو مطلب انفصالي

 !!  رغم اهميتها لشعبنا140وتجعلهم يدافعون عن سياسات النظام السابق ويرفضون تطبيق المادة 
فوبيا التي تجعلهم مستعدون لتقسيم وتشتيت الديموغرافية الضعيفة لشعبنا الى قسمين ويقطعون اي اتصال انها ال

 !! وتواصل بينها ال لشيئ اال الن هناك اخر مستفيد ايضا من هذه المادة وتطبيقاتها
 .اه االخرانها الفوبيا التي تجعل هؤالء يجلدون ذاتهم وشعبهم الرضاء االحقاد القومية التي لهم تج

 
 :امثلة واقتباسات

السيدة مارغريت فوآلند وهي سويدية مهتمة بشعبنا وهي مديرة جمعية الصداقة السويدية االشورية وقامت بزيارة  •
 حيث قامت الحرآة الديمقراطية االشورية بمرافقتها واستضافتها ونظمت 2007 ايار 7 نيسان الى 29 من العراق

انها شاهدت تمرآز جنود  2007 حزيران 7الذي نشرته في  تدعي في تقريرها برنامج زيارتها ورافقتها فيه،
 .اسرائيليين في االقليم

 .ترويجهرغم ان مضيفي السيدة فوآلند يدرآون ان هذا االدعاء هو اآذوبة اال انهم اصروا لغايات معروفة على 
http://www.aina.org/reports/viklunden.html 
http://www.aina.org/reports/viklundse.pdfhttp://www.aina.org/reports/viklundse.pdf 

 
ي للحرآة الديمقراطية االشورية في واشنطن في عرضه في احد  اجتماعات السيد مايكل يواش الذي يقوم بدور اللوب •

 يقول ان حكومة اقليم آردستان تمارس اضطهادا وحرمانا 2007 حزيران 27الهيئة االمريكية للحريات الدينية بتاريخ 
 .اقتصاديا على شعبنا من خالل عدم قيامها باية برامج تنمية اقتصادية في سهل نينوى

 .اش يدرك جيدا ان سهل نينوى ليس خاضعا الدارة االقليمالسيد يو
وفي ذات العرض يقول ان النازحين من ابناء شعبنا من وسط وجنوب العراق الى اقليم آردستان انما ينتقلون من تحت 

 .سلطة دآتاتورية الى دآتاتورية اخرى
 . للنازحين الى االقليمفي حين انه والجميع يدرآون مدى الرعاية والتسهيالت التي يتم تقديمها

http://www.google.de/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.zindamagazine.com%2Fhtml%2Farchives%2F2007%2F08.01.07%2F
pix%2FUSCIRF_Yoash.pdf&rct=j&q=Yoash+hearing+USCIRF&ei=kovoSpECicSwBrG
gkJIO&usg=AFQjCNEsvraIGF_NiBdv9qrdtT_0m61hxw 
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 للتضامن مع شعبنا في العراق القى االسقف مار باوي سورو آلمة 2007 حزيران 28في في تجمع في شيكاغو  •
 .التجمع اتهم فيها بيشمرآة الحزب الديمقراطي الكردستاني بارتكاب التطهير العرقي ضد شعبنا

http://www.skokienet.org/node/4625 
http://www.zindamagazine.com/html/archives/2007/07.04.07/index_wed.php 

 
 .وغيرها الكثير

 
عالمي يفرض نفسه بسبب ضجيجه من جهة وبسبب مخاطبته العواطف والذاآرة من ان هذا المشهد السياسي واال

االحزاب المهجرية التي نشات في المهجر دون ان يكون لها جذور في الوطن  المؤسسات وجهة اخرى على
 .مثلما تتبناه التنظيمات المهجرية للعديد من التنظيمات الموجودة في الوطن

 
 لغياب الديمقراطيات في اوطاننا االصلية تأسست منظمات سياسية للمطالبة بحقوق ففي المهجر وآنتيجة طبيعية

شعبنا من الغبن في وطنه، وهي رد فعل طبيعي لتحميل هذا بوهو رد فعل ووعي لها بما يحيق .. شعبنا في الوطن
 ..الغبن السبب في الهجرة

 في  والخصوصيات الوطنيةالحدودرآزت على العامل القومي واهملت وعابرة للحدود هي هذه االحزاب 
 .برامجها

 ..السياسيةتنا في المهجر تجلت فضيح
ة                  فاغلب ساحة الوطني ى ال ة عل ا العامل ة الحزابن ة او التنظيمات المهجري ا المهجري ة معلومات     احزابن ك اي ال يمتل

 ..قانونية وسياسية وادارية وجغرافية وحتى ديموغرافية
سياسية   ة ال درك الخريط ا ال ي ة  مثلم ات االيديولوجي ى   والمنطلق ة ومعن ة العراقي تانية والوطني زاب الكردس  لالح

 .التحالفات السياسية
 ..آما انها ال تمتلك دراية بحدودها الدنيا، عن الحجم والتوزيع الديمغرافي لشعبنا في العراق

وطن وال                        ومي في ال سياسي الق ى العمل ال ل والوصاية عل شارآة ب ردد في تخوين       ولكنها تمنح لنفسها حق الم  تت
لفنا تجهل في معظم                          ا اس ا وشعاراتها هي والتي آم رادا، بحسب معاييره ا واف ل، احزاب ذا العم المشارآين في ه

 .االحيان لحقائق ومعطيات الواقع السياسي والقومي والوطني
 

شلها واداء          ة وف سات المهجري شان المؤس راده ب بق اي ا س ائج م ن نت ن  ان م بعض م ة   احزابال ا القومي ا  ن ونقله
ى المحيط                         د عل ة والحق ة من جه ة القومي ى العاطف ائم عل لصراعاتها الى المهجر والمشهد االعالمي والسياسي الق

ا               ا  واالساءة اليه من جهة اخرى والتهليل لبطوالت ليست قائمة اال في مخيالت مروجيه ة     انن تالك بني شلنا في ام ف
ات                ؤسساتية ترفد العمل القومي في الوطن، فال م       متحتية   ة من العالق ا، وال شبكة حقيقي راآز بحوث ودراسات لن

 .المؤثرة لنا، وال مراآز اعالمية تخاطب شعبنا وتوعيه بالمخاطر الحقيقية ال الوهمية التي تواجههالدولية 
شعاراتية والعواطف و    ومؤسسات  تنظيمات آل ما خرجنا به في المهجر الى االن هو           ستخدم ال ة    ال ت قواعد حقيقي

ا د       وال له ات والجه تنزاف للطاق روب اس ر وح د االخ دها ض شنجة الح ف المت ر المواق ا غي سؤولة له ف م مواق
 .والزمن

 
 اذتي نجده في مهجر شعبنا هو انه في الوقت الذي يبرر فيه المهجر هجرته انه  االخر والتناقضان المفارقة

سبة الغالبة من الالجئين الى المهجر بسبب المظالم التي تعرض لها بسبب خصوصيته وهويته القومية، بل وان الن
يقرون في تقارير وطلبات لجوئهم انهم ناشطون وفاعلون قوميا وسياسيا، فاننا نجد ان نسبة ضئيلة جدا من 

 .المهاجرين واالجئين ينخرطون في اعمال ونشاطات وبرامج مؤسسات شعبنا القومية
 

 المهجري هي ان ال مستقبل لشعبنا في الوطن، وان ال ان الخالصة التي يقدمها المشهد القائم للخطاب السياسي
شرآاء لشعبنا في الوطن، وان جميع المحيطين بنا من قوى وشعوب هم اعداء، وان ما موجود في اقليم آردستان 

 . العراق ليس اال خدعة ومؤامرة
 .فاي امل يزرع هذا الخطاب في نفوس مهجرنا
 .ب مع الوطنواي ارتباط وتواصل وتفاعل يخلق هذا الخطا

 .ال عجب ان يكون نتيجة هذا الخطاب المزيد من دعوات التهجير وبرامج التوطين من قبل مهجرنا



 20  الهجرة ومستقبل شعبنا في الوطن

وال عجب ان يكون من نتائج هذا الخطاب ان ال يتم اي استثمار للرساميل المهجرية في اعادة بناء وتنمية 
 .اقتصادية لشعبنا في الوطن

 ).االنتخابات مثاال (المشارآة في العملية السياسية في العراقلى  ضعيفا عقبال المهجروال عجب ان يكون ا
فاذا آان الخطاب االعالمي على مدار السنة هو رسم صورة قاتمة لشعبنا ووجوده ومستقبله في الوطن فكيف 
يمكن لهذا االعالم ان يجذب المهجر الى صناديق االقتراع النتخاب مؤسسات لوطن تم رفضه والغاء االرتباط 

 . والتفاعل معه على مدار السنةبه
 

ان الحقيقة التي يجهلها او يتجاهلها الكثيرون هي انه مع سقوط النظام وتوافر الفرصة للعمل السياسي العلني بكل 
  االنسانبل.. ي الوطنيالمهجر لم يعد ضرورة لسياسفان " المعارضة المنفية"الوسائل واالشكال، ومع انتفاء 

 ..نالمهجري هو ضرورة للوط
 

 اضافة الى بناء ، فأنه يجب في الوطنة السياسييةالعملدعم شعبنا وعموم ويأخذ دوره في نتظم ان المهجر لي
مؤسسات تقوم على القيم والممارسات الديمقراطية والتخصصية في برامجها وتلتزم الشفافية في عملها مع 

بنا في الوطن بعيدا عن محاوالت االمالء  المهجر وشعالروابط واالواصر بينالجاليات، فان عليها ان تديم 
 .والوصاية وبعيدا عن الوالء الضيق بما يفرزه من ممارسات انتقائية وازدواجية وتشويه للوقائع والحقائق

يؤمن ويستوعب ، و الغربان يرتقى بمؤسساته واسلوب عمله وبرامجه ليواآب ما هو موجود فيالمهجر يجب 
يؤيد آل التطلعات االنسانية التي تقدس االنسان وتعتبره اسمى من آل خلق اهللا المنظومة الفكرية له بمعنى ان 

والتي تقدس البيئة وتعتبرها مكمال لالنسان وتقدس الحريات وتعتبرها البيئة المالئمة لوالدة االنسان الحر 
 . لممارسة الحقوقمنةالضا البيئة هي وتعمل من اجل ان يكون القانون فوق الكل الن اقامة دولة القانون المعطاء
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  :استنتاجات وتوصيات
اذا آان من الطوباوية التفكير ببرامج هجرة معاآسة باتجاه الوطن فانه من الواقعية التفكير ببرامج لتحديد نزيف 

 .الهجرة على المدى االني والقريب وببرامج اخرى اليقافه على المدى المتوسط والبعيد
 . معه في الظرف االني الراهن هو االمن واالقتصادولعل اهم م يجب مالحظته والتعامل

فافتقار االنسان والعائلة والمجتمع الكلداني السرياني االشوري الى احدهما او آليهما هو ما يجعله في اغلب 
 .وتوفير االثنين له يشجعانه على البقاء والمشارآة في بناء المستقبل. االحوال يتوجه نحو الهجرة

 
 :المهجر على الوطن ووعة التهجير والهجرة وواقع ومستقبلفي موضنا نؤآد ان
 ليست مجرد قضية ومشكلة قومية بقدر ما هي  ولبنانمن العراق وسوريا وترآيا وايرانشعبنا  ان هجرة -1

 تكون قد فقدت الكلدان السريان االشوريينمشكلة وطنية لهذه الدول التي اذا ما فرغت، ال سمح اهللا، من ابناءها 
 . نسيجها الوطني بل واقدم هذه المكونات تجذرا فيهاكوناتاحد م

ان هذه الدول والشعوب مع استمرار نزيف الهجرة تخسر مكونا وعنصرا حضاريا من عناصرها وبما يجعلها 
 .مشوهة الترآيب والهيئة

 .وهذا يعني بالضرورة مسؤولية حكومات ومؤسسات هذه الدول في معالجة الهجرة واسبابها ونتائجها
 
 الى دول االغتراب هي اسباب سياسية في جوهرها وان آانت تبدو نا ان االسباب الحقيقة لتهجير وهجرة شعب-2

 الهجرة عان التعامل منا نرى  وعليه فان.في العديد من االحيان على انها بدوافع اقتصادية او السباب امنية
االشوري الثقة بوجوده ومستقبله في ني السرياني الكلداومعالجتها يتم عبر حلول سياسية تمنح لالنسان والشعب 

 .الوطن بالتكافؤ والمساواة مع بقية شرآاءه في الوطن والمواطنة
بما يضمن وضع شعبنا   وتحقيق الحكم الذاتيفي العراقالطموحات السياسية المشروعة لشعبنا ان تجسيد 

وتطبيق لقصبات والقرى التي يعيش فيها  في مختلف المدن واواراضيه االتصال والتواصل بين ابناء شعبناو
 بما يضمن احترام قرار وارادة ابناءه وعدم تشتيت وجوده الديموغرافي بين اقليم آردستان ومحافظة 140المادة 
 .هو نقطة البداية في معالجة حقيقية لظاهرة الهجرةنينوى 

 
، منذ تاسيسه آدولة  السرياني االشوريابناء شعبنا الكلداني ان المهاجرين والمهجرين من العراق، وبينهم -3

 .حديثة بعد الحرب العالمية االولى يمتلكون حق العودة اليه واالستقرار فيه والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة فيه
قيام الدولة العراقية والحكومتين المرآزية واالقليمية بتقديم التسهيالت القانونية وفي هذا السياق فانه من المهم 

 وبخاصة المهجرون منهم الى سوريا في مذبحة ابناء شعبناالمهاجرين والمهجرين من العراقيين، وبينهم لكافة 
 .، للعودة واالستقرار والتمتع بكل حقوق المواطنة1933سميل 

 
  المهاجرين في برامج االستثمار والتنمية فيالبناء شعبنا اهمية تقديم االمتيازات، وبينها االولوية والتفضيل، -4

 .القرى والقصبات التي هجروا منها من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة
 
المهجرية الى االهتمام باولوياتها فيما يخص الجاليات المهجرية واحتفاظها شعبنا  اهمية اعادة مؤسسات -5

 .بخصوصياتها وعناصر هويتها القومية والثقافية واالجتماعية وحماية اجيالها من االنصهار
 
مية تحرير المؤسسات والجاليات المهجرية من الصراعات السياسية والحزبية المنقولة اليها من الوطن،  اه-6

 .وتحريرها من الصبغات والتخندقات المناطقية والمذهبية والعشائرية
 
 امتالك مراآز بحوث علمية العداد الدراسات ذات العالقة واالرتباط بشعبنا وقضيته ووضعها في متناول -7
 .والمؤسسات القومية لشعبنانظيمات والقوى السياسية الت
 
شعبنا وقضيته  اشوري في دول المهجر لخدمةآلداني سرياني  تاسيس شبكة عالقات عامة تمثل نواة لوبي -8

 .وتطوير عملها )CASCA)1 فاليوم وعلى التحديد يمكننا االستفادة من مؤسسة .القومية والوطنية
 .  مكتب تنسيق لشعبنا في بروآسل للتعامل مع مؤسسات االتحاد االوربيآما من المهم متابعة تاسيس
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 تحرير المشهد والخطاب السياسي واالعالمي في المهجر من االحقاد والكراهيات والعداءات القومية وتحرير -9
ية وانسانية االنسان والمجتمع من االرتهان لهذه االحقاد والتوجه بروحية ايجابية نحو تعزيز شراآة وطنية وسياس

 .مع الشعوب والقوميات التي نعيش معها في دول الوطن االم
وهذا يتطلب اطالق برامج اعالمية بلغة دول المهجر وبمضامين ووسائل متوافقة مع القيم التي تعيش فيها 

 .جماعيةوتتربى عليها اجيالنا الجديدة في المهجر من تسامح وقبول االخر واحترام للحقوق والحريات الفردية وال
 

 .ين الوطن والمهجر وبخاصة للشبيبة اعداد وتنفيذ برامج زيارات وتبادل ب-10
اضافة الى برامج لالستفادة من الكفاءات االآاديمية واالختصاصية والمهنية لمهجرنا في عملية البناء االقتصادي 

 .والثقافي والعلمي وغيرها في الوطن
 

ثمار في الوطن وبخاصة في المناطق ذات الخصوصية والوجود  تشجيع رؤوس االموال المهجرية لالست-11
 .وفي المقابل العمل على تسويق المنتوج الوطني في المهجر . لشعبناالديموغرافي الكبير

 
 يتثبيت وتعيين ابناء شعبنا ذول هذه التوصيات والمعالجات تتطلب من شعبنا في الوطن العمل بجدية اآثر -12

البلديات ه آالمديريات العامة التي يرتبط عملها ويالمس بصورة مباشرة احتياجاتص في المؤسسات وااالختص
افس الحزبي واضاعة الفرص، االبتعاد عن المحاصصة والتنو، والزراعة والداخلية والعدل والخارجية وغيرها

 .ادولة يساعد على تعزيز وجود شعبنووجودنا في مفاصل اليجب استثمارها فعامل الزمن مهم والفرص 
يتوجب علينا في العراق الجديد ان نتجاوز موروث االستنكاف من العمل واالنخراط في مؤسسات الدولة 

فاذا آان . العسكرية واالمنية والشعور بالفجوة والحاجز النفسي تجاهها وبانها ال تعود لنا بل هي موجهة ضدنا
 .في السابق ما برر ذلك فان الوضع مختلف اليوم

 
س او هيئات لدفع تقارب آنائس شعبنا ومرجعياتها وصوال الى تاسيس مجاللمهجر علينا العمل  واالوطن في -13

 .بينهامشترآة 
، متناسين او جاهلين النشقاقات الكنسيةابان القيادات الدينية هي سبب الموروث السطحي من التفكير علينا تخطي 

. ادي آان المصدر والبيئة الحاضنة لهذه االنشقاقاتلحقيقة ان الشعب وبنيته وتكوينه العشائري والثقافي واالقتص
 .فالقيادات الكنسية هي وليدة الشعب وتعاني ما يعانيه

هناك فرصة ال يجب اهمالها لتقريب هذه الكنائس وتوحيد اقسامها التي تشترك في الالهوت والعقيدة والطقوس، 
 .وتحديدا قسمي آنيسة المشرق االشورية والقديمة

 . نتاج ضغط ومطلب شعبي للتوحيد مثلما هي نتاج وعي مسؤول للمرجعيات الكنسيةهذه الفرصة هي
 

 فال ،واالندماجقارب والتوحد  السياسية للتوالتنظيمات تطوير وتقوية العمل القومي المشترك ودفع االحزاب -14
دم وجود فوارق توحيدها خاصة مع عمة الجهود وللمقوم بآلداني او سرياني او اشوري يضير من وجود اتحاد 

 .عقائدية وجوهرية تعيق وحدة هذه التنظيمات
واالمر ذاته ينطبق على المؤسسات الثقافية واالدبية والفنية حيث التعددية المفرطة في المؤسسات التي تعمل في 

مؤسسات المجتمع المدني في الوطن واالمر ذاته مع بقية . ذات المجال هي اآثر من قدرة شعبنا على تحملها
 .دني تعني قوة الشعب الذي يمتلكهالمهجر فقوة مؤسسات المجتمع الموا

 .آل ذلك في جهد واطار تكاملي، فاية مؤسسة ال تلغي االخرى
 
 
 
 

 
 
مؤسسة مهجرية أسست في امريكا وتضم مؤسسات مهجرية لشعبنا وتعمل لبناء لوبي له  يساعد في ايصال قضايا : آاسكا): 1(

 .ية ودوائر صنع القرار فيهاشعبنا الى االدراة االمريك
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 الملحق االول
 

 1950بعض الجداول التفصيلية باحصائيات الكنيسة الكلدانية لعام 
 1999 عام 108 – 107مجلة بين النهرين العدد : المصدر

 
 تي انطلقت وعاشت فيها الكنيسة الكلدانية تاريخيادول الالفي : اوال

 العراق -1
 )يات في العراق راجع الجداول الالحقةللمزيد من التفاصيل عن االبرش(

 المالحظات الكنائس الكهنة المؤمنون االبرشية
  31 40 51491 الموصل

  12 15 49420 بغداد والبصرة
 تضم اربيل والسليمانية ايضا 9 12 11890 آرآوك
 ال تشمل القرى التابعة لالبرشية والموجودة في ترآيا 20 16 8501 زاخو

  23 12 6379 العمادية
  12 4 1749 عقرة

  107 99 129430 المجموع

 
 ايران -2

 المالحظات الكنائس الكهنة المؤمنون االبرشية
  3 4 6000 اورميا
  1 2 2000 سالمس

  6 6 5215 سنا
  10 12 13215 المجموع

 
 لبنان وسوريا -3

 المالحظات الكنائس الكهنة المؤمنون االبرشية
  6 7 7021 سوريا
  1 3 2918 لبنان

  7 10 9939 المجموع

 
 ترآيا -4

 المالحظات الكنائس الكهنة المؤمنون االبرشية
  1 1 360 ديار بكر
  1 1 400 ماردين
  0 0 95 مديات
  1 0 250 ونةاسكندر
  1 1 600 اسطنبول
 قرى في ترآيا ولكنها تابعة البرشية زاخو 2 1 1789 زاخو

  6 4 3494 المجموع
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  الكلدانية بحسب الدول التي هاجر اليها ابناء الكنيسةجدول بخالصة ابناء االبرشيات: ثانيا

 :مالحظات
المؤمنين والكنيسة في الهند، فلسطين، االردن ليس نتاج الهجرة التي هي موضوع دراساتنا بل هي نتاج وجود  -1

 تاريخ آنسي وايماني ليس موضوع دراستنا
اذربيجان، ارمينيا، جورجيا وغيرها من دول االتحاد السوفياتي اثناء اجراء االحصائية (الوجود في القوقاز  -2

 .ا اشرنا في تقريرنا الى هجرة من القرن التاسع عشر هو وجود يعود آم))1950عام (
 

 المالحظات الكنائس الكهنة المؤمنون الدولة
  0 0 5500 القوقاز
  1 1 1440 مصر

الواليات المتحدة 
 االمريكية

 )600(ومشيغان ) 560(تشمل شيكاغو  2 1 1160

  0 0 940 آندا
  0 1 900 فرنسا
  0 0 400 اليونان

  0 1 300 االرجنتين
  0 0 280 االردن
  0 0 260 الهند

  في بيت لحم150منهم  0 1 230 فلسطين
  0 0 180 المملكة المتحدة

  0 0 150 البرازيل
  0 0 40 بلجيكا
  0 0 15 ايطاليا

  3 5 11795 المجموع
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  من االبرشيات الكلدانية في العراقن المدن والقصبات والقرى لكل ابرشيةجدول بمزيد من التفصيل ع: ثالثا

 
 المالحظات الكنائس الكهنة المؤمنون االبرشية

 !!! والعدد الحالي1950قارن بين العدد في     ابرشية الموصل
  8 14 13500 )مرآز(الموصل 
  4 5 12000 تلكيف
  2 2 5000 باطنايا
  1 1 680 باقوفا
  2 3 6500 قفتللس

  2 3 9500 القوش
  1 1 360 عين سفني
  3 3 3000 آرمليس
  0 0 80 سنجار

 بندوايا، تفتيا، شرفية، خربة صالح وغيرها 5 2 871 قرى متفرقة
  3 6 0  اديرة

 سة الكلدانية حينهامن ابناء الكني% 39.78ما يعادل  31 40 51491 المجموع

     ابرشية بغداد والبصرة
وتشمل ديالى، الرمادي، الكوت ايضا% 33.44ما يعادل  8 10 43275 بغداد

 وتشمل العمارة والناصرية ايضا% 4.75ما يعادل  4 5 6145 البصرة
  12 15 49420 المجموع

     ابرشية آرآوك
 %3.71ما يعادل  3 4 4800 آرآوك

  1 1 120 )المرآز(السليمانية 
  1 1 300 ارموطة
  1 1 420 آويسنجق

 )اربيل وعنكاوة وشقالوة% (4.83ما يعادل  1 0 250 )المرآز(اربيل 
  1 4 4000 )عنكاوة(اربيل 
  1 1 2000 )شقالوة(اربيل 

 %9.19ما يعادل  9 12 11890 المجموع

     ابرشية زاخو
  3 2 1015 )المرآز(زاخو 

 في الكلي، السندي، السليفاني 14 11 6391 قرى تابعة لزاخو
 تشمل القرى التبعة لقضاء دهوك حينها 1 2 545 دهوك 

 شيوز، مارياقو، هجيرآى 2 1 550 قرى سميل
 %6.57ما يعادل  20 16 8501 المجموع

     ابرشية العمادية
 المرآز وآومانى وديرى 3 1 428 عمادية
  1 2 2000 مانكيش

 )الجدول الالحق(ارادن، داوودية، بيناثا، تالن، وغيرها  17 9 3951 قرى تابعة لالبرشية 
 %4.93ما يعادل  21 12 6379 المجموع

     ابرشية عقرة
  1 0 265 مرآز عقرة

  12 4 1484 قرى تابعة لالبرشية
 %1.35ما يعادل  12 4 1749 المجموع

 
 



 26  الهجرة ومستقبل شعبنا في الوطن

 
 جدول بتفاصيل بعض القرى ضمن ابرشية العمادية: رابعا

 
  الكنائس الكهنة المؤمنون القرية
  1 2 900 ارادن
  1 1 415 داودية
  1 1 280 ميزى

  0 0 270 هرماش
  1 0 247 بيناثا
  1 1 240 ئازخ
  1 0 238 تن

  0 0 220 بيبوزى
  1 1 215 اينشكى
  2 0 147 اصن
  1 1 125 همزية

 



 27  الهجرة ومستقبل شعبنا في الوطن

 2الملحق 
 مؤسساتنا القومية في المهجر" بعض"جدول بـ

 !!غزارة في العدد وضعف في العطاء
 مالحظات اختصاص المؤسسة الدولة ت
  قومي عام  نادي17 ويضم اتحاد االندية االثورية المانيا.1
  شبابي اتحاد الشبيبة االشورية .2
  عام  نادي14 ويضم االتحاد السرياني .3
  عام  نادي18 ويضم تحاد االرامياال .4
 غير مرتبطة باي اتحاد عام  اندية آلدانية 3 .5
   مؤسسة مار افرام .6
  منح دراسية مؤسسة يوقن بيت يوقن .7
 غير مرتبط باي اتحاد ثقافي اجتماعي  نادي ابجد الثقافي .8
 غير مرتبط باي اتحاد ثقافي اجتماعي نادي نينوى .9
  قومي عام  طورعبديناتحاد اندية هولندا.10
  شبابي اتحاد الشبيبة االشوري .11
  عام االتحاد السرياني االرامي .12
 اوفرايسل اسم مقاطعة هولندية عام منتدى اوفرايسل السرياني .13
  نسائي اتحاد النساء االشوري .14
  سياسي االتحاد االشوري العالمي .15
  قومي عام  ناديا26 ويضم االتحاد االشوري سويد.16
  شبابي  ناديا26 ويضم اتحاد الشبيبة االشوري .17
  عام  ناديا30 ويضم االتحاد السرياني .18
  عام  اندية6 ويضم االتحاد الكلداني .19
  سياسي االتحاد السرياني العالمي .20
   الرابطة االشورية الكلدانية السريانية .21
  منح دراسية مؤسسة الدآتور ملك .22

    االوربيالمعهد االشوري بلجيكا.23
   االتحاد السرياني االوربي .24
   المجلس االشوري االوربي .25

  عام الرابطة الكلدواشورية الفرنسية فرنسا.26

  عام النادي االشوري بريطانيا.27
  عام جمعية نينوى االشورية .28
  عام جمعية بيت نهرين .29
  عام جمعية اور الكلدانية .30
بيبة الجمعية المسيحية االشورية للش .31

 واالطفال
  اطفال وشبيبة

  عام الجمعية االشورية في هورسنس .32
  عام جمعية المحبة .33
    آندا.34
    اميرآا.35
    استراليا.36
    نيوزلندا.37
38.    
39.    
40.    
41.    

 



 28  الهجرة ومستقبل شعبنا في الوطن

 3 الملحق
 

 النسبة المئوية للنمو السكاني السنوي لشعبنا في العراق
  2002 و 1947بين االعوام 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 29  الهجرة ومستقبل شعبنا في الوطن

 4 الملحق
 اق االداريةخارطة العرمناطق تواجد شعبنا في 

 



 30  الهجرة ومستقبل شعبنا في الوطن

 5 الملحق
  والوقت الحالي1957جدول باسماء وعدد نفوس قرى شعبنا في قضاء العمادية بحسب احصاء 

وال  جزءا عن وزارة الداخلية، مديرية تسجيل االح13 الصادر في 1965الجزء الثاني من دليل التعداد  العام للسنة : المصدر
  بغداد–المدنية العامة، مديرية الشعبة الفنية والمطبوع في مطبعة شرآة دار الجمهورية 

 الجدول ال يتضمن منطقة نيروة وريكان لعدم عودة القرى اليها بسبب االوضاع االمنية: مالحظة
 

  مرآز قضاء العمادية-1
 )ال يشمل مرآز العمادية (5741: 1957ا في  قرية ومجموع نفوسه38مجموع القرى التابعة حينها لمرآز العمادية 

النفوس بموجب  اسم القرية ت
 المالحظات النفوس حاليا 1957احصاء 

  133 480 بيباد 
 متروآة حاليا 0 130 ديرآنى 
  8 323 ديري 
  350 395 آومانى 
 متروآة حاليا 0 55 مهودي 
  15 58 ميرستك 
  506 1441 المجموع 

 

  مرآز ناحية سرسنك-2
 )ال يشمل مرآز سرسنك (19918: 1957 قرية ومجموع نفوسها في 87مجموع القرى التابعة حينها لمرآز سرسنك 

النفوس بموجب  اسم القرية ت
 المالحظات النفوس حاليا 1957تسجيل عام 

  250 1049 ارادن .1
 متروآة حاليا 0 79 ارآن.2
  65 619 اشاوا.3
 متروآة حاليا 0 249 اصن.4
 متروآة حاليا 0 75 اطوش.5
  279 333 اينشكى.6
  250 186 بادرش.7
  0 241 برزنكى.8
  135 91 بلمند دينو.9
  54 238 بليجانى.10
  وفيها عدد قليل من شعبنا حينهامختلطة 0 85 بوباوة.11
  58 362 تن.12
  0 95 جم اشرت.13
  55 82 خليالنى.14
  180 542 داوودية.15
 متروآة حاليا 0 120 دهوآى.16
  115 292 دهي.17
  35 88 زولي.18
  64 99 سردراوا.19
  وفيها عدد قليل من شعبنا حينهامختلطة 4 475 سكرين.20
  وفيها عدد قليل من شعبنا حينهامختلطة 0 123 طازيكى.21
  36 69 ميروآى.22
 متروآة حاليا 0 197 ميزى.23
  35 102 همزيا.24
  13 44 هيزانكى زور.25
  152 210 هيزانكى زير.26
 ال يشمل القرى المختلطة 1776 5462 المجموع.27

 



 31  الهجرة ومستقبل شعبنا في الوطن

  ناحية برواري باال ومرآزها آاني ماسى-3
 )ال يشمل آاني ماسى (14343: 1957 قرية ومجموع نفوسها في 76مجموع القرى التابعة حينها لكانى ماسى 

 

النفوس بموجب  اسم القرية ت
 1957تسجيل عام 

 المالحظات النفوس حاليا

  39 169 ايات.1
  45 130 باز.2
 متروآة حاليا 0 50 بيبالوك.3
  11 61 بيتنورى.4
  12 74 بيقولكى.5
  16 163 تشيش.6
  12 45 توثيشيمايى.7
  54 61 جديدى.8
  120 191 جقال سفلى.9
 متروآة حاليا 0 103 جقال عليا.10
  120 519 جلك نصارى.11
  0 26 جميكى.12
  3 92 خوارا.13
  حينهامختلطة 0 82 آلىدر.14
  39 167 ديرشكى نصارى.15
  120 286 دورى.16
  33 222 سردشتى.17
  2 163 شمائيال.18
  63 190 آاني بالفى.19
  36 158 مائى نصارى.20
 متروآة حاليا 0 18 مغربية.21
  12 28 مالختا.22
  20 128 موسكا.23
  15 49 مرآجيا.24
  3 194 هيس.25
  3 194 هلوة نصارى.26
 ال يشمل القرى المشترآة 778 3481 المجموع 

 
 
 



 32  الهجرة ومستقبل شعبنا في الوطن

 6الملحق 
 

  مختلفةاحصاءات آنسية
 

 1896احصاء للبطريرآية الكلدانية بحسب البطريرك جرجيس عبديشوع الخامس نقله عنه العالمة شابو عام : اوال
 

 المالحظات الكنائس الكهنة المؤمنون المرآز
  1 3 3000 بغداد

  31 71 23700 الموصل
  17 22 7000 آرآوك
  20 15 3500 زاخو
  17 13 3000 عمادية
  12 8 1000 عقرة

  2 3 3000 البصرة
  1 1 300 حلب
  0 1 200 دمشق
  0 0 300 بيروت
  21 17 5000 سعرد
  4 7 3000 امد

  17 14 5200 الجزيرة
  1 3 850 ماردين
  0 0 300 الرها
  0 1 600 ادنه

  1 14 1780 د النساطرةمتفرقة عن
  2 2 700 سنا

  12 10 10000 سالمس
  18 40 6000 اورميه
  1 1 50 آرمنشاه
  0 1 110 طهران
  1 1 200 مصر

  179 248 78790 المجموع
 

 1913احصائية الخوري يوسف تفنكجي عام : ثانيا
 المالحظات الكنائس الكهنة نالمؤمنو االبرشية

 الخ، الحظ الجدول الالحق، القوشبغداد، موصل 22 56 39160 بغداد
 روما، قاهرة، بصرة، الخ، الحظ الجدول الالحق 4 15 3730 وآاالت بطريرآية

 وتضم اربيل، عنكاوة، سليمانية، شقالوة ايضا 9 19 5840 آرآوك
  10 19 4970 عمادية
  10 16 2390 عقرة
  17 13 4880 زاخو
  31 21 5380 سعرد

  5 12 4180 )دياربكر(أمد 
  11 17 6400 الجزيرة
  1 6 1670 ماردين
  6 32 3850 وان
  2 3 900 سنا

  12 24 10460 سالمس
  13 43 7800 اورميا

  153 296 101610 المجموع
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 يل عن االبرشية البطريرآية المشار اليها اعالهجدول بتفاص

 
 المالحظات الكنائس الكهنة المؤمنون المرآز
  8 15 4500 الموصل
  3 7 8000 تلكيف
  1 3 2500 باطنايا
  1 3 1500 باقوفا

  1 5 3500 تللسقف
  0 1 100 بندوايا
  3 6 7000 القوش
  1 1 100 بيبوزى
  1 1 700 نصيرية
  2 3 4000 آرمليس
  1 9 7000 بغداد
  0 1 160 عمارة
  0 1 100 الكوت

  22 56 39160 المجموع
 

 االت البطريرآية المشار اليها اعالهآجدول بتفاصيل عن الو
 

 المالحظات الكنائس الكهنة المؤمنون المرآز
 شار في الع450منهم  1 3 950 بصرة
  0 1 300 دمشق
  1 2 400 حلب

  0 1 60 دير الزور
  0 1 300 بيروت
  0 1 120 طهران
  0 1 320 آرمنشاه
  0 1 230 االهواز
  0 1 300 اسطنبول

  1 1 350 ادنه
  1 1 400 القاهرة
  0 1 1 روما

  4 15 3731 المجموع
 

 )االشورية(احصاءات بابناء آنيسة المشرق : لثاثا
  عائلة اي تقريبا11378آانت : 1844 – 1842بحسب بادجر عام 

  عائلة اي تقريبا10638 آانت 1877وبحسب ادور غيتس عام 
 

 


