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املقدمة: 

تعــد مشــكلة التطــرف مــن القضايــا الرئيســة التــى تهتــم بهــا الكثيــر مــن املجتمعــات املعاصــرة ، لكونهــا قضيــة يوميــة عامليــة تتداخــل فيهــا 

االســباب واملواقــع تمتــد الــى التكويــن الهيكلــي لالفــكار واملذاهــب واملثــل التــي يرتضيهــا املجتمــع ، والفكــر املتطــرف عمومــا شــانه شــان اى 

نســق معرفــي ظاهــرة اجتماعيــة – ثقافيــة بالدرجــة االســاس تتاثــر وتؤثــر فــي غيرهــا مــن ظواهــر مرتبطــة الــى حــد كبيــر بالعوامــل التاريخيــة 

والسياســية والدينيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا مــن ظــروف يتعــرض لهــا املجتمــع مــن داخــل او خــارج بــالده .

   تتنــاول الدراســة  جانبــا مهمــا مــن تاريــخ  التعــدد العرقــي والدينــي فــي املجتمــع العراقــي ، التــي قــل مــا يخلــو منهــا مجتمــع مــن املجتمعــات الهميــة 

دورهــا فــي واقــع الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية. بفعــل مــا تشــكله مــن تنــوع ومــا تضيفــه مــن اثــراء وفــق مــا تمثلــه مــن نســبة فــي نــوع 

التركيبــة االجتماعيــة او بقــدر اثرهــا فــي واقعــه. وهــو االمــر الــذي يخالفــه آخــرون  عندمــا تذهــب رؤاهــم الــى عــّد ظاهــرة التنــوع بــؤرة حيويــة 

لتغذيــة عامــل الفرقــة واالنفصــام بيــن مكونــات املجتمــع ومــن ثــم ظهــور العنــف والتطــرف بينهمــا غافليــن فــي ذلــك التوظيفــات السياســية 

للتنــوع مــن قبــل الســلطة التــي تف�ضــي الــى ســوء فهــم ملــا تمثلــه الظاهــرة مــن اضافــة حضاريــة.

    ومــن اجــل تتبــع املراحــل التاريخيــة املختلفــة لطبيعــة ومســارات الفكــر املتطــرف واثــره علــى عالقــة املســلمين واملســيحيين فــى ظــل انظمــة 

سياســية متباينــة توالــت علــى حكــم العــراق ،الــذي كان  انموذجــا للتســامح الدينــى بيــن الــدول العربيــة واالســالمية ،عندمــا حافــظ جميــع 

العراقييــن علــى وجودهــم بقــدر مــا يســمح بــه التجــاور علــى بقعــة جغرافيــة واحــدة ،غيــر ان تقاربهــم وتنافرهــم ،فــى احيــان معينــة ،لــم يفــض 

الــى حــد االلغــاء او الهجــرة القســرية كمــا حــدث بيــن عامــى  2003و عــام 2014 عندمــا قامــت تنظيمــات ارهابيــة تدعــى ب)داعــش ( بطــرد 

املســيحيين مــن ديارهــم فــي املوصــل وحــرق ماثوراتهــم وممتلكاتهــم ومكتباتهــم باســم تطبيــق الشــريعة االســالمية  واجبارهــم علــى الرحيــل مــن 

العــراق . 

اوال: عنوانه التطرف الديني . . . املصطلح واملدلول .

1-: في معنى التطرف . 

     ترجــع كلمــة التطــرف فــي اللغــة العربيــة املشــتقة مــن )طــرف – يتطــرف – طرفــا ( فــي معظــم املعاجــم العربيــة الــى » االخــذ باحــد الطرفييــن 
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وامليــل لهمــا : امــا الطــرف االدنــى او االق�ضــى » بمعنــى » ابتعــد الــى الطــرف االخــر » كمــا ورد فــي االيــة الكريمــة » َوأ

فــي أولــه وآخــره )1(  . 
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امللخص: 

الســلمي  التعايــش  واثــره علــى  املتطــرف  الفكــر  بهــا طبيعــة ومســارات  مــرت  التــى  التاريخيــة املختلفــة  املراحــل  تتبــع  الدراســة  تحــاول 

االســالمي - املســيحي فــى العــراق فــى ظــل انظمــة سياســية متباينــة توالــت علــى حكــم العــراق  الــذي كان نموذجــا للتســامح الدينــى بيــن دول 

افيــة واحــدة غيــر ان  اقييــن علــى وجودهــم بقــدر مــا يســمح بــه التجــاور علــى بقعــة جغر عربيــة واســالمية اخــرى ،عندمــا حافــظ جميــع العر

تقاربهــم وتنافرهــم فــى احيــان معينــة لــم يفــض الــى حــد االلغــاء او الهجــرة القســرية كمــا حــدث بيــن عامــى  2003 وعــام 2014. 

الكلمات املفتاحية  )التطرف ، التعايش ، املسيحيين ،العراق (                                                

Abstract: 

      The study tries to trace and clarify the different historical stages through which the nature and paths of that 

relationship went through from the impact of extremism on coexistence between Muslims and Christians in 

Iraq in light of different political regimes that followed the rule of Iraq, which was a model for religious tolerance 

among other Arab and Islamic countries, when all Iraqis preserved their presence. As much as the neighborhood 

allows on one geographical area, except that their closeness and dissonance at certain times did not lead to the 

extent of can key words cellation or forced migration, as happened between 2003 and 2014. 
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ثانيا : التسامح في الديانتين املسيحية واالسالم .

       يشــترك املســلمون واملســيحيون فــي الكثيــر مــن املعتقــدات منهــا التاكيــد علــى ان هنــاك ربــا واحــدا، وانــه هــو وحــده املســتحق للعبــادة ، 

وكذلــك فــي االعتقــاد بــان هللا ارســل رســله للبشــر ليبنــوا لهــم منهــج الحيــاة الصحيــح، وهنــاك بالتاكيــد اختالفــات بيــن الديانتيــن وتحديــدا حــول  

الطريقــة التــي تتجســد فيهــا  حيــاة  النبــى )ع( وكذلــك فــي تفاصيــل ممارســات العبــادة )8(  .

         وبمــا ان الديانتيــن املســيحية واالســالم مــن مشــرع ســماوي واحــد فــان لــكل منهمــا اوجــه تشــابه بيــن القيــم الرئيســة للمســيحية والقيــم 

الرئيســة لالســالم. ومــن تلــك القيــم املســتخلصة هــي: اصــالح ذات البيــن، ورفــض الصراعــات , والحــب لــكل بنــي البشــر ، ومســاعدة االخريــن 

وخاصــة الفقــراء، والتواضــع ومــا الــى ذلــك مــن قيــم انســانية مشــتركة  )9( . 

  كمــا ياتــي الحــوار بيــن االديــان الســماوية شــكل مــن اشــكال القيــم املشــتركة او التفاعــل بيــن االديــان ، عندمــا يعبــر عنــه برفــض الغلــو 

والوقــوف امــام العنــف بيــن البيئــات االجتماعيــة املختلفــة كوســيلة للتواصــل او لتجنــب الصراعــات. وقــد ورد العديــد مــن النصــوص فــى  

االتــي: التوجــه وبالشــكل  لهــذا  املذكورتيــن تدعــو  الديانتيــن 

1-: - رفض الغلو والدعوة للتسامح في الديانة االسالمية .

   اوجــد االســالم كمنظومــة انســانية وسياســية ودينيــة شــاملة جملــة مــن املبــادئ التــي تؤســس لحالــة التســامح االجتماعــي والدينــى ، وجوهــر 

تلك املبادئ هو ان يعترف كل طرف باالخر بحقه في التمســك بقناعاته، ومعتقداته وممارســة شــعائرة الدينية والعمل على وفق اجتهاداته 

املذهبيــة  )10( .  لذلــك تعــد الوســطية احــدى الخصائــص العامــة لالســالم ، وهــى احــدى املعالــم االساســية التــي ميــز هللا بهــا امتــه عــن غيرهــا 

. كمــا قــال هللا تعالــى فــي كتابــه الكريــم » وكذلــك جعلناكــم امــة وســطا لتكونــوا شــهداء علــى النــاس  ســورة البقــرة : ايــة 143« 

   كما تقوم هذه املبادئ على حقيقة كونية ربانية وهي ان االختالف بين البشر من الحقائق في عملية تطوير املشاركة في الثروات االنسانية 

مــن قبــل املجتمــع ،  التــي قــل مــا يخلــو منهــا مجتمــع مــن املجتمعــات، الهميــة دورهــا فــي واقــع الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، بفعــل 

مــا تشــكله مــن تنــوع ومــا تضيفــه مــن اثــراء للمجتمــع ، وعلــى وفــق مــا تمثلــه مــن نســبة فــي نــوع التركيبــة االجتماعيــة او بقــدر اثرهــا فــي واقعــة وهــو 

ما تشــير اليه  االية القرانية الكريمة: ))ولكل جعلنا منكم شــرعه ومنهاجا ولوشــاء هللا لجعلكم امة واحدة(( )11(  .

    وبذلــك تدعــو النصــوص القرانيــة الــى االعتــدال وتحــذر مــن التطــرف ، التــي يعبــر عنهــا عــز وجــل مخاطبــا اهــل الكتــاب فــي االيــة الكريمــة » 

يااهــل الكتــاب التغلــو فــي دينكــم وال تقولــوا علــى هللا اال الحــق » النســاء االيــة  171 وفــي ايــة اخــرى » قــل يااهــل الكتــاب التغلــو فــي دينكــم غيــر 

الحــق وال تتبعــوا اهــواء قــوم قــد ضلــوا مــن قبــل واضلــوا كثيــرا وضلــوا عــن ســواء الســبيل ». وفــي ايــات اخــرى جــاءت فــي النهــي عــن الطغيــان » 

والتطغــو فيــه فيحــل عليكــم غضبــي  » كمــا ورد عــن النبــي محمــد صلــى هللا عليــه والــه وســلم  فــي النهــي عــن الغلــو » اقــرءوا القــران وال تغلــو 

       فــي حيــن تشــير االدبيــات العربيــة واالســالمية املدونــة ان هنــاك لفــظ اكثــر اســتخداما مــن املعنــى فــى  كلمــة التطــرف ، وهــى كلمــة » الغلــو« 

التــى تعنــى فــى اللغــة » اخــص مــن التطــرف » باعتبــاره  مجــاوزا الحــد الطبيعــى فــى البعــد عــن التوســط واالعتــدال ، ســلبا او ايجابــا  اى االنحيــاز 

الــى الطــرف االخــر .   )2(

      وفــي اللغــة االجنبيــة نجــد كلمــة التطــرف قــد وردت فــى عــدة مصطلحــات مثــل extremism  و    fanatism و integrism , وتعــد معظــم 

املعاجــم االجنبيــة ان مصطلــح extremism هــو االقــرب الــى مصطلــح التطــرف ، بمعنــى الوقــوف فــي طرفــى ال�ضــئ ، وياتــي معنــى التطــرف ايضــا 

الخــروج عــن القواعــد والعــرف والقيــم واالطــر الفكريــة والدســتورية التــي حددهــا الشــخص او الجماعــة وارتضاهــا لتحديــد هويتــه وســمح مــن 

خاللهــا بالحــوار. )3 (

     هــذا وقــد انتشــر مصطلــح التطــرف بيــن علمــاء اجتمــاع الغــرب فــي عقــدي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين ، عندمــا اطلــق 

مصطلــح »التطــرف »او » متطــرف »عــادة مــن قبــل االخريــن ، بــدال مــن مجموعــة معينــة يمكــن ان تعتبــر نفســها كذلــك ، علــى ســبيل املثــال 

ليــس هنــاك طائفــة اســالمية او مســيحية تدعــو نفســها باملتطرفــة ، واحيانــا وعلــى حــد قــول علمــاء االجتمــاع يتــم اســتعمال مصطلــح التطــرف 

الغــراض التمــت للتطــرف بصلــة ، الســباب سياســية او اجــراءات حكوميــة معينــة  )4 (. 

2-: - مفهوم التطرف . 

    يعــد مفهــوم التطــرف مــن املفاهيــم التــى يصعــب تحديدهــا او اطــالق تعريفــات بشــانها ، نظــرا الــى مــا يشــير اليــه املعنــى اللغــوى للتطــرف مــن 

تجــاوز حــد االعتــدال ، وبمــا ان حــد االعتــدال نســبي يختلــف مــن مجتمــع الــى اخــر وفقــا لنســق القيــم الســائدة فــي كل مجتمــع مــن املجتمعــات 

. فاالعتــدال والتطــرف مرهونــان بمتغيــرات البيئــه الحضاريــة والثقافيــة والدينيــة والسياســية التــي يمــر بهــا املجتمــع . حــاول بعــض الباحثيــن 

التوصل الى تعريفات ملفهوم التطرف ، وكان منها انه فسر اتخاذ الفرد موقفا متشددا يتسم بالقطيعة في استجابته للمواقف االجتماعية 

التــي تهمــه واملوجــوده فــي بيئتــه التــي يعيــش فيهــا ، كمــا قــدم اخــرون تفســيرا اخــر يســتخدم فــي االشــارة الــى الخــروج عــن القواعــد الفكريــة والقيــم 

واملعاييــر واالســاليب الســلوكية الشــائعة فــي املجتمــع ، تعبيــرا عنــه بالعزلــة والســلبية واالنســحاب او تبنــي قيــم ومعاييــر مختلفــة ، قــد يصــل 

الدفــاع عنهــا الــى االتجــاه نحــو العنــف فــي شــكل فــردي او ســلوك جماعــي منظــم يهــدف احــداث التغييــر فــي املجتمــع وفــرض الــراى بقــوة علــى  

االخريــن . )5(

    ويعــرف التطــرف كذلــك بانــه قــد يتحــول مــن مجــرد فكــر الــى ســلوك ظاهــرى او عمــل سيا�ضــي يلجــا عــادة الــى اســتخدام العنــف وســيلة الــى 

تحقيــق املبــادئ التــى يؤمــن بهــا فكــر املتطــرف او اللجــوء الــى االرهــاب النف�ضــي او املــادي او الفكــري ضــد كل مــا يقــف عقبــه فــي طريــق تحقيــق 

تلــك املبــادئ واالفــكار التــي ينــادي بهــا هــذا الفكــر املتطــرف  )6( . ولذلــك يرتبــط التطــرف بالعديــد مــن املصطلحــات مثــل التعصــب ، والجمــود 

الفكــري ، واالنغــالق العقائــد  )7( . 
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     » »لقــد ســمعتهم مــا قــد قيــل مــن ان العيــن بالعيــن والســن بالســن، ولكننــي اقــوال لكــم: التقاومــوا الفاســق ولكــن اذا صفعكــم احــد علــى 

الخــد االيمــن فاديــروا لــه الخــد االيســر، واذا كان احدهــم يريــد ان يحاكمكــم ويســتولى علــى معطفكــم فاعطــوه عباءتكــم ايضــا، واذا كان ثمــة 

من يغصبكم على ان تمشوا ميال واحدا فامشوا ايضا ميال اخر، اعطو كل من يسالكم، وال تمنعوا احدا يريد ان يقترض منكم ...  )17( .

ثالثا: التعايش السلمى  االسالمي – املسيحي فى العراق في التاريخ الحديث واملعاصر . 

1-التعايش السلمي االسالمي –املسيحي في العراق  في العهد  العثماني )1534-1918(

 مــن رعايــا الدولــة العثمانيــة ، التــي عاملتهــم كطائفــة دينيــة وفــق 
ً
      عنــد احتــالل العثمانيــون العــراق فــي عــام 1534 غــدا املســيحيون جــزءا

نظام »امللة« املســتنبطة احكامه من الشــريعة االســالمية ، الذي بموجبه منح البطريرك رئيس الطائفة املســيحية ، صالحيات واســعة غير 

مقيــدة فــي إدارة شــؤون طائفتــه الدينيــة واالداريــة  والقضائيــة   )18(.

 على ذلك  تشكلت وحدات ادارية مسيحية قامت على اساس ديني تتمتع بنوع من االستقالل الذاتي ساعدت هذه الكيانات على 
ً
     وبناءا

تبســيط عمــل الحكومــة العثمانيــة االداري بدرجــة كبيــرة مــن جهــة ، وان ترســخ بدرجــة تزيــد عــن املعتــاد تعلــق تلــك الطوائــف بدينهــا ولغتهــا 

 قائمــة بذاتهــا . 
ً
وعاداتهــا مــن جهــة اخــرى )19( ، طاملــا ان هــذه االمــور تشــكل االســاس الــذي يوحدهــا ويجعــل منهــا شــعوبا

 مــن العزلــة ، وان تبتعــد اكثــر فاكثــر عــن رعايــا الدولــة العثمانيــة 
ً
     كمــا ســاعدت هــذه املجاميــع شــبه املســتقلة ان يعيــش املســيحيون نوعــا

 فــي املشــاركة الضعيفــة إلــى حــد كبيــر فــي مشــاركة املســيحين فــي  االحــداث التاريخيــة التــي كانــت تشــهدها 
ً
مــن املســلمين ، وهــو مــا انعكــس جليــا

املــدن العراقيــة )20(.  اال ان فــي لحظــات حرجــة مــرت بالعــراق دللــت ان التمــازج والتجانــس بيــن املســلمين واملســيحين التقــف عنــد حــدود بــل 

ترتقــي إلــى الوحــدة الكاملــة فــي املوقــف مــن القضايــا الوطنيــة ، كمــا فــي مشــاركة مســيحيو املوصــل فــي الدفــاع عــن مدينتهــم اثنــاء حصــار نــادر 

 
ً
شــاه العســكري عــام 1743 ، ومكافــأة لهــذا التعــاون قــام حســين باشــا الجليلــي والــي املوصــل باعــادة بنــاء عشــرة كنائــس وبنــاء اخــرى تثمينــا

لدورهــم الوطنــي  )21(  .

 للعالقــات واملواقــف املتبادلــة 
ً
 وهــو مــا كان يعطــي داللــة علــى تجــاوز النظــرة الطائفيــة والدينيــة فــي املجتمــع العراقــي انــذاك ، ليشــكل نموذجــا

بيــن فئــات الســكان االخــرى ، وهــو ماتشــير اليــه املصــادر التاريخيــة بهــذا الشــان  الــى عــدم حــدوث ايــة فتنــة بيــن املســلمين واملســيحين طيلــة 

عهــد حكــم الدولــة العثمانيــة فــي العــراق ،كمــا يســجله الرحالــة واملبشــرون االجانــب اثنــاء مشــاهداتهم حالــة التســامح التــي تتمتــع بهــا الفئــات 

الدينيــة غيــر املســلمة فــي العــراق ، فقــد اورد دوبريــه )Dupre( احــد االبــاء اليســوعين الفرنســيين املتشــددين الــذي زار بغــداد عــام 1685 بهــذا 

 -:
ً
الصــدد قائــال

                               »ان مسيحي بغداد يتمتعون بقسط وافر من

فيــه ، وال تجفــوا عنــه ، . . » )12(

     وبالتالــي فــان االســاس الفكــري و التطبيقــي لالســالم لــم يعــرف مصطلــح املغــاالة او التطــرف  او التمييــز داخــل النظــام الشــمولي او داخــل 

الدولــة االســالمية بغــض النظــر عــن الديــن او الجنــس او الــون او املعتقــد او االنتمــاء، الن االختــالف ليــس هدفــه واالفضليــة ليــس للقوميــة 

او العــرق او القبيلــة ومــا الــى ذلــك، بــل هــو اختــالف غايتــه ان تكــون الوســطية  ســببا للتبــادل والتداخــل والتعايــش الــذي يقــوم عليــه نظــام 

الحيــاة  .

   كمــا بلــغ املنظــور االســالمي للوســطية مبلــغ قبــول االعتــراف باالخــر كمــا هــو مــن مبــدا االعتــراف بالتعدديــة، عندمــا وردت نصــوص قرانيــة فــي 

االعتــراف بالحقــوق الدينيــة لالديــان الســماوية االخــرى واملســيحية فــكان اول اقــرار لحقــوق االنســان مــن جهــة واهــم اقــرار بالحقــوق الدينيــة 

مــن جهــة اخــرى  . هــذا فضــال عــن آيــات قرآنيــة اخــر تعبــر عــن مــدى قــرب الديانــة املســيحية مــن اإلســالم، رغــم وجــود نقــاط االختــالف فــي 

ممارســة العبــادة التــي وردهــا فــي آيــات أخــر ومــن تلــك االيــات : 

         »لتجــدن اشــد النــاس عــداوة للذيــن امنــوا اليهــود والذيــن اشــركوا ولتجــدن اقربهــم  مــودة للذيــن امنــوا الذيــن قالــوا انــا نصــارى ذلــك بــان 

منهــم  قسيســين ورهبانــا وانهــم ال  يســتكبرون »  )13(

  هــذا علمــا ان كلمــة التســامح لــم تــرد فــي القــران الكريــم بصورتهــا هــذه لكــن وردت العديــد مــن االيــات القرانيــة متضمنــة ملعناهــا كمفــردة 

املــداراة، الرفــق، الســماحة، اليســر والتيســير، وهــي مفــردات تتقــرب مــن املضمــون املتــداول ملصطلــح التســامح وفــي هــذا  الصــدد اح�ضــى 

احــد املفكريــن فــي دراســة لــه اكثــر مــن الــف ايــة فــي القــران الكريــم تدعــوا الــى حريــة الــراي والفكــر والعقيــدة  )14( . وعلــى هــذا االســاس هنــاك 

مجموعــة مــن االســس التــي يقــوم عليهــا التســامح فــي املنظــور االســالمي، التــي تعــد شــرطا ضروريــا تتوقــف عليــه فاعليــة هــذا املفهــوم فــي املجتمــع 

وتاهيلــه الحتضــان قيــم التســامح ونبــذ العنــف وهــي: حقــوق املواطنــة ســيادة القانــون، اعــادة تشــكيل قيــم التفاضــل، واخيــرا اطــالق الحريــات 

العامــة    )15( .

2-: رفض الغلو والدعوة الى التسامح في الديانة املسيحية.

    تمثــل وصايــا النبــي عي�ضــى)ع( فــي االنجيــل البالغــة)114( وصيــة املصــدر الرئيــس للقيــم املســيحية، ملــا تحتــوي علــى قضايــا اساســية ومهمــة 

للحفــاظ علــى عالقــات انســانية جيــدة بيــن مختلــف االجنــاس واالعــراق والديانــات، ومــن بيــن تلــك القيــم هــي قيــم التســامح التــي يجدهــا بانهــا 

اصعــب �ضــيء فــي الطبيعيــة البشــرية التــي تميــل الــى االنتقــام الي ظلــم او تعســف وقــع عليهــا )16( .  ومــن اجــل نبــذ العنــف يــرى النبــي عي�ضــى 

)ع( ضــرورة ترســيخ جملــة مــن املفاهيــم االنســانية كالتســاهل واملصالحــة مــن اجــل ابعــاد حالــة التوتــر التــي تصيــب البشــر فــي اغلــب االحيــان 

كمــا يشــرح النبــي عي�ضــى )ع( مفهــوم التســامح بشــكل اكثــر فيقــول:-
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    واليبــدو العــراق البلــد الوحيــد الــذي يختلــف عــن بقيــة دول املنطقــة فــي تعــدده وفــي تاريخيــة  اضطراباتــه فــى تلــك املرحلــة ، بــل العكــس مــن 

ذلــك كانــت بغــداد وبفعــل السياســية ايضــا عامــال مهمــا فــي التقــارب بيــن املكونــات االجتماعيــة املختلفــة ،عندمــا تمكــن السياســيون فــي بغــداد 

فــي عــام1920 مــن الجمــع بيــن املســلمين واملســيحيين فــي احــد االعيــاد املســيحية فــي محاولــة لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة بيــن ســائر مكونــات 

الشــعب ، عندمــا قــام وفــد مــن املســلمين بجمــع نخبــة مــن الشــباب املســلم الذيــن اخــذوا يرمــون الــورد واملــاء املعطــر علــى املوكــب اثنــاء مــروره 

ويهتفــون:-

              »عاش  مجد سيدنا املسيح ... عاش اخواننا املسيحيون«

              وقد اجاب املسيحييون بما فيهم القساوسه:

              » عاش اخواننا  املسامون . ..عاش العرب« . 

        ثــم دخــل املســلمون الــى الكنيســة الــى نهايــة املوكــب  )30( ويفعــل ذلــك حافــظ جميــع العراقييــن بمختلــف اديانهــم وقومايتهــم وطوائفهــم 

علــى وجودهــم بقــدر مــا يســمح بــه التجــاور ، غيــر ان تقاربهــم وتنافرهــم فــي احيــان معينــة،   لــم يفــض الــى حــد االلغــاء او الهجــرة القســرية كمــا 

حــدث بعــد احــداث عــام 2003، عندنــا اصبحــت االقليــات الدينيــة بشــكل عــام موضعــا للتهمــش واالهمــال واالقتصــاء عــن مواقــع القــرار، 

وتعانــي مــن اعمــال العنــف والتهديــد والتهجيــر بشــكل يمنعهــم ويحــول دون مســاهمتهم فــي الحيــاة العامــة فــي البــالد، او حتــى ممارســة شــعائرهم 

الدينيــة بحريــة عامــة.

3- التعايش السلمي االسالمي -املسيحي فى ظل الحكم الجمهورى فى العراق )1958-2003( 

             فى14تمــوز 1958ســقطت امللكيــة وقــام النظــام الجمهــورى الــذى دخــل العــراق معــه مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــوره  السيا�ضــي ، 

فعلــى مــدى عقــد مــن الزمــن 1968-1958 توالــت علــى حكمــه أربعــة أنظمــة سياســية متباينــة فــي اوضاعهــا السياســية ، اال أنهــا كانــت تتميــز 

بســمة واحــدة كونهــا تعكــس صــورة واضحــة لحالــة عــدم االســتقرار السيا�ضــي لهــذه االنظمــة. وفــي ظــل هــذه التحــوالت الســاخنه التــي حدثــت 

بعــد العــام 1958 أخــذ املســيحيون مواقــف حياديــة وفــي أحيــان اخــرى مؤيــدة الي ســلطة مــن اجــل اتقــاء شــرورها . علمــا ان العديــد مــن 

املســيحيين قــد انخــرط فــي احــزاب عراقيــة متنوعــة االتجاهــات، واالخــر بــادر فــي ادوار معينــة فــي التاســيس، خاصــة الحــزب الشــيوعي العراقــي 

، فقــد كان مؤســس الحــزب الشــيوعي مســيحيا وهــو يوســف ســلمان) فهــد( فضــال عــن املســيحيين االخريــن وهــم جميــل تومــا، نــوري روفائيــل، 

كريكــور اكــوب بدرســيان، يوســف الصائــغ وغيرهــم )31( . 

          وعنــد اســتالم حــزب البعــث مقاليــد الحكــم فــي العــراق 2003-1968، بــدأ املجتمــع العراقــي يعانــي تحــوالت مهمــة ، خاصــة عندمــا بــدأ 

العزف شــديدا على اســطوانتي القومية و التعصب الديني،عندما اتبع النظام سياســة التعريب التي بلغت ذروتها فى عقد الســبعينبات من 

                                الحرية يحسد عليه املسيحيون واليهود

                                 في ارجاء االمبراطورية العثمانية االخرى«  )22(.

 -:
ً
 كما اضاف الرحالة فوك في كتابه »عربستان او بالد الف ليلة وليلة«عندما زار بغداد قائال

                   »ان نصارى بغداد يمارسون عباداتهم بحرية فائقة

                     وهذا �ضيء تميزت به بغداد منذ القديم«  )23(. 

     ويعزى ذلك التقارب الحضاري بين املســلمين واملســيحين في العراق ، رغم اختالف ديانتهما وبدرجة تزيد على ما كان في الواليات االخرى 

فــي الدولــة العثمانيــة ، هــو ان العراقييــن قــد ورثــوا ذلــك التفاعــل الحضــاري مــن مراحــل تاريخيــة ســابقة بحكــم نصــوص املعايشــة التــي نــص 

عليهــا الديــن االســالمي ، ولكــون ان »بغــداد كانــت عامليــة«  )24( منــذ ايــام الدولــة العباســية الــى حــد انهــا كانــت التشــجع التعصــب فــي ظــل 

 لطــول اقامتهــم وحســن ســلوكهم. 
ً
املذاهــب والقوميــات التــي تحتضنهــا  )25( . كمــا كان النــاس قــد الفــوا هــذه االقليــة نظــرا

 فــي عمليــة التقــارب االســالمي – املســيحي عندمــا عــّدت ظاهــرة الــزواج مــن نســاء الطائفــة  املســيحية شــائعة 
ً
     كمــا ادى البعــد االجتماعــي دورا

فــي عهــد الدولــة العثمانيــة ، بــدءا مــن الســلطان عثمــان األول )1326-1299( واورخــان )1359-1326( الذيــن بــادروا بالــزواج مــن نســاء اهالــي 

 اخــر للتعايــش االســالمي – املســيحي ، عندمــا اشــترك 
ً
البــالد املفتوحــة فــي اوربــا مــن غيــر املســلمين  )26(  .  واضــاف العامــل االقتصــادي اطــارا

الطرفــان فــي جميــع االنشــطة االقتصاديــة فــي البــالد  ولــم تحــدد مهنــة دون اخــرى علــى غيرهــم ، فقــد عمــل املســيحيون الــى جانــب املســلمون 

فــي الزراعــة وتربيــة املوا�ضــي والحياكــة فــي القــرى ، امــا فــي املــدن فانهــم امتهنــوا املهــن الحــرة كالصياغــة والتجــارة والحــدادة ومــا الــى ذلــك  )27( . 

 كانــت 
ً
      ولكــن ذلــك اليعنــي ان العثمانييــن معفويــن مــن معاملــة رعايــا الطائفــة املســيحية معاملــة تختلــف عــن معاملــة املســلمين ، فمثــال

تســمي املســلمين تبعــة وغيــر املســلمين رعايــا ، وكانــت شــهادة غيــر املســلم علــى املســلم التقبــل ، كمــا كانــت تفــرض ضريبــة الجزيــة علــى تلــك 

الطوائــف مقابــل الدفــاع عنهــم  والتســمح لهــم باالنخــراط فــي الخدمــة العســكرية)28( . 

2-  مالمح من التعايش السلمي االسالمي – املسيحي في العراق في عهد االحتالل  البريطاني1918 -1920 . 

    عنــد تاســيس الــدول القوميــة فــى املنطقــة العربيــة بعــد نهايــة الحــرب العامليــة االولــى)1918-1914( وقيــام الدولــة العراقيــة الحديثــة فــي 23 

اب 1921. كان لعامل السياســة دورا مهما في اضطراب التعايش بين اهل جغرافية العراق الواحد، فقد شــهدت هذه املرحلة بداية غياب 

تــراث العمــل املشــترك بيــن فئــات املجتمــع املختلفــة ، الســباب تتعلــق بقضايــا قوميــة ودينيــة ادت وبفعــل دوافــع سياســية الــى تكريــس ثقافــة 

قوميــة تحــت مظلــة القوميــة العربيــة الــى ظهــور معوقــات التســامح بيــن مكونــات العــراق املختلفــة  )29( .
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الخاتمة

   عاشــت الثقافــة املســـيحية عبــر حقــب التاريــخ وعلــى اختــالف مذاهبهــا جنبــا إلــى جنــب مــع الثقافــة اإلســالمية ، متجاوزتيــن النظــرة العرقيــة 

ــد  تجانســـا فــي القاعــدة االجتماعيــة وشــراكة بيــن فئــات 
ّ
والدينيــة مــع احتفــاظ كل منهــا بخصوصيتهــا و أدواتهــا فــي العمــل واإلنتــاج. وهــو مــا ول

التنــوع األخــرى. عندمــا ســـاهم املســـيحيون بــدور فــي تكويــن العــراق الثقافــي واالجتماعــي الحديــث واملعاصــر  مــن خــالل مشــاركة مصلحيهــم 

وعلماؤهــم فــي ذلــك الحــراك املختلــف االبعــاد . ومــن اجــل ارســاء وتعزيــز اليــات التعايــش ونبــذ التطــرف باشــكاله املختلفــة التــي تحقــق مصلحة 

مشــتركة بيــن االطــراف علــى املســتوى العــام ، وترســيخ ثقافــة قبــول االخــر علــى املســتويات االجتماعيــة ، والدينيــة، والسياســية فــي ظــل ظــروف 

محليــة واقليميــة ودوليــة معقــدة، نــرى ضــرورة ادراج بعــض النقــاط التــي تتطلــب تفعيــل دور االقليــات علــى الواقــع بعــد التحريرمــن تنظيــم 

داعــش االرهابــي  والبــدء بمشــاريع املصالحــة مــن خــالل مــا يلــي :

- حث القوى السياسية والدينية  للمكونات الدينية من حيث قدرتها على توحيد خطابها السيا�ضي والسعي الجاد لنبذ مشروع املحاصصة 

الطائفيــة  والدينيــة ورفــض املشــاريع االجنبيــة الوافــدة التــي تحــض علــى هجــرة االقليــات وتيســير ســبل الحصــول علــى االقامــة واالســتقرار فــي 

الواليــات املتحــدة  والــدول االوربيــة ممــا يقطــع جذورهــم وانتماءاتهــم الثقافيــة واالجتماعيــة عــن موطنهــم االصلــي العراق . 

-    تبنــي اســتراتيجية ادخــال مناهــج ومــواد دراســية تســاعد علــى تحريــم التطــرف وتوجيــه مصــادر التعصــب الدينــي وكراهيــة اآلخــر نحــو 

الوسائل الفكرية املناسبة للموضوع مثل مبادئ علم االجتماع وحقوق االنسان فضال عن اطالق  حمالت وطنية للتضامن مع الجماعات 

الدينيــة ، ليكــون فرصــة للتعريــف بتاريــخ تلــك الجماعــات وجــذور نشــأتها ومســاهمتها فــي تاريــخ العــراق سياســيا واقتصاديــا وحضاريــا .

-    تبني االليات واالجراءات االدارية والسياسية التي تساعد في زيادة اندماج املكونات الدينية في محيطهم االجتماعي والعملي عبر تشجيع 

اســتقبال العائديــن الــى ديارهــم وتشــكيل لجــان شــعبية ملســاعدتهم  فــي حمايــة مناطقهــم  املختلفــة فــي البــالد ، والحــث علــى تقديــم املســاعدات 

املاديــة للمتضرريــن منهــم والســعي إليجــاد فــرص عمــل لتشــغيل العاطليــن منهــم بهــدف تخفيــف اثــار التهجيــر . مــع  دعــوة املؤسســات فــي 

الحكومــة االتحاديــة وحكومــة اإلقليــم إن تحــوي أصحــاب الخبــرات واألكفــاء مــن أبنــاء األقليــات.

   - ان اي تشــريعات قانونيــة  لحمايــة املكونــات الدينيــة  علــى الصعيــد املحلــي او الدولــي ، اليمكــن ان تاتــي بنتائجــه املرجــوه دون ان يجــد لــه 

اساســا مــن العمــل الجمعــي  بنبــذ مصــادر الكراهيــة والتطــرف واالرهــاب  مــن خــالل  ســن )قانــون الهيئــة الوطنيــة لحمايــة ســلم االجتماعــي 

التعايــش الســلمي والهيئــة الوطنيــة لحمايــة التعايــش الســلمي ( وعلــى غــرار قوانيــن بعــض الــدول االقليميــة والدوليــة . 

-  تقديــم الدعــم ملنظمــات ومؤسســات املجتمــع املدنــي وحقــوق االنســان التــي ترصــد االنتهــاكات فــي مجــال حقــوق املكونــات الدينيــة وتراقــب 

التمييــز ضدهــم فــي مختلــف املجــاالت . 

القــرن العشــرين حيــث  تــم تصنيــف جميــع املســيحين علــى انهــم عــرب ، كمــا كان لحــروب الحكومــة املركزيــة مــع االكــراد )32( دورا فــى تهجيــر 

العديــد مــن القــرى املســيحية فــى املنطقــة ، وهمــا مــا اديــا الــى انكمــاش املشــاركة الفعليــة للمســيحيين بشــكل كبيــر فــي الحيــاة العامــة، علــى 

الرغــم مــن التــزام املســيحيين بالخدمــة االلزاميــة خــالل ســنوات الحــرب العراقيــة –االيرانيــة 1988-1980 ، وانخــراط املئــات مــن املســيحيين 

فــي حــزب البعــث العربــي االشــتراكي. ونتيجــة لذلــك بــدأت عمليــات هجــرة املســيحيين نحــو اوروبــا وامريــكا تاخــذ لهــا مديــات واســعة وكبــرى، 

الســيما فــي عقــد التســعينيات مــن القــرن العشــرين وتحديــدا بعــد انــدالع حــرب الخليــج الثانيــة فــي عــام  1991، عندمــا افرغــت احيــاء وقــرى 

كاملــة فــي شــمال العــراق مــن ســكانها يتشــجيع مــن بعــض الجهــات الدوليــة.)33( 

رابعا - التطرف الديني في العراق واثره في استهداف املسيحيين بعد احداث عام 2003. 

        تعــرض املســيحيون فــي العــراق بعــد االحتــالل االمريكــي وانفــالت العنــف بــكل االتجاهــات الــى تصعيــد خطيــر اســتهدف ابنــاء هــذا املكــون 

واعتــداءات  لتهديــدات  والبصــرة  وبغــداد  خــاص  بوجــه  نينــوى  فــي محافظــة  املســيحيون  تعــرض  ، عندمــا  الشــعب  فئــات  كبقيــة  االصيــل 

وتفجيــرات قــرب الكنائــس واملحــالت التجاريــة الخاصــة بهــم ، وهــو مــا ادى الــى نــزوح جماعــي الــى خــارج الوطــن واملناطــق االمنــة فــي كردســتان ،  

 مابيــن )400-250( الــف نســمة  بعــد 
ً
ليتصاعــد بعــد تفجيــر كنيســة النجــاة فــي بغــداد عــام 2011 ، ليبلــغ عــدد املســيحيين فــي العــراق عمومــا

ان كان قبــل احــداث 2003 نحــو املليــون نســمة  حســب احصــاءات الكنائــس وبعــض مراكــز االبحــاث )34( . 

 عــن االحــداث التــي شــهدها العالــم بعــد 11 ايلــول 2001 وموضــوع 
ً
   ان مــا حــدث ملســيحيو العــراق بعــد عــام 2003 اليمكــن فصلــه بعيــدا

التطــرف الينــي والفكــري  الــذي ظهــر بعــد تفجيــر برجــي التجــارة العالمــي  ،  عندمــا  بــدا غــزو ثقافــة يتعمــد فــي احيــان عديــدة الــى االســاءة الــى 

القــران الكريــم والتهديــد بحرقــة امــام شاشــات التلفزيــون بعــد الحــرب علــى افغانســتان عــام 2001 والعــراق عــام 2003 ، والهجــوم علــى والــزي 

 لالرهــاب االســالمي ، وحجــاب املــرأة ينســب اليــه التطــرف ، واليســمح بــه فــي دول اوربيــة عديــدة دخــول 
ً
االســالمي ، حيــث اصبحــت اللحيــة رمــزا

املحجبــات الجامعــات واملؤسســات الحكوميــة واالهليــة.)35 (

         » ان عمليــة طــرد املســيحين مــن العــراق » )36( علــى حــد قــول احــد رؤســاء الجمعيــات املســيحية ، جــاءت مــع مشــروع يحمــل عناويــن 

الديمقراطيــة والحريــة وحقــوق االنســان والتنميــة االقتصاديــة ، وهــي العناويــن التــي شــكلت بذاتهــا حاجــة ماســة للبــالد ، اال ان اهــداف هــذا 

املشــروع االســتعماري والقــوى املنخرطــة فــي حركتــه ، قامــت بمحاولــة اثــارة فتــن طائفيــة ومذهبيــة وعرقيــة بهــدف تبديــد قــوة املجتمعــات 

والــدول علــى امتــداد املســاحة الجغرافيــة السياســية للمشــروع ، ومنهــا علــى ســبيل املثــال مصــر التــي تقــع علــى نفــس املنظــار ، والتــي تحــاول 

جاهــدة االنتصــار لشــعارات الثــورة والعبــور بعمليــة انتــاج نظامهــا السيا�ضــي بالوســائل الديمقراطيــة )37( . 
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