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أود أن اذكــــر بـــــان أتــــبـــــاع هــــذه
الـديـانة اسـتـفـادوا ال بل استـغـلوا
اخلـلل الذي عـاشته اإلمـبراطـورية
الـفارسـية فـنـقلـوا مركـز ثقـلهم من
شـمـال الـعـراق نـيـنـوى بـالذات أي
ــوصل إلى من ديــر مـتـى شـمــال ا
تــكــريت وسط الــعــراق.و في (عـام
هـجـريـة) الـتـقى 15مـيالدية  636
اجليش الفارسي باجليش العربي
اإلسالمي بـــقــيــادة ســـعــد بن أبي
وقاص في موقع القادسية القريب
من احليرة و انتصر العرب و قتل
رستـم القـائد الفـارسي و قـد اتخذ
ــوقف ــســـيــحــيـــون ظــاهـــريــا ا ا
احملـــايــد ولــكن بـــالــســر ســاعــدوا
اجليش العربي اإلسالمي و شارك
الــكــثــيـرون مــنــهم في الــقــتـال مع

اجليش العربي اإلسالمي .
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تـمـيّـز فـجـر اإلسالم بـوجـود ثـالثة
إمبراطوريات هي:

الفارسية 
والبيزنطية 
واحلبشية 

و كــانـت الــديـــانـــة الـــســائـــدة في
اإلمــبــراطــورتــ الــبــيــزنــطــيــة و
ـسـيحـيـة في ح احلـبـشيـة هي ا
كـانت الـديـانـة الـزردشـتـيـة سـائدة
في اإلمـبــراطـوريــة الـفــارسـيـة  و
كـانت اإلمــبـراطـوريـة الـبــيـزنـطـيـة
تـسـيطـر عـلى الـقسم الـشـمالي من
الـشـرق األوسط و آسيـا الـصـغرى
و يـورو آسـيا و بـلـدان الـدانوب و
اجلزء األكبـر من أوربا الغـربية  و
الـبالد األفـريـقـيـة الـواقـعـة جـنوب
ـتوسط أمـا اإلمبـراطورية البـحر ا
الـفـارســيـة فـتـسـيــطـر عـلى أعـالي
وادي الــــرافــــديـن حــــتـى احملــــيط
الــهــنـدي . و كــانـت احلـدود الــتي
تـفـصل ب هـاتـ اإلمبـراطـورت
واهــيــة و كــثــيــرا مــا كــانـت تــثـار
بينهما احلروب و النزاعات األمر
الـذي أنـهك هـات اإلمـبـراطـورت
ـرحـلـة األخـيرة مـن عـمـرهـما فـي ا
أي سـنوات حـروب كـسرى الـثاني
الـــفــارسـي و هـــرقل الـــبـــيــزنـــطي

الروماني .
في ح كـانت اجلزيـرة العـربية و
خـاصــة قــلــبــهــا بــعــيـدة عـن هـذه
األحـداث و مـنـطويـة عـلى ذاتـها و
مـنـشـغلـة بـنـزاعـاتـها الـقـبـلـيـة أما
ديـانـة سـاكـنـي اجلـزيـرة الـعـربـيـة
الــــســــائــــدة قــــبل اإلسـالم في ذلك
الـوقت  فـهي أشـكــال مـتـنـوعـة من
ـرتـكـزة عـلى الـوثـنـيـة الــشـرقـيـة ا
عبادة الشمس و القمر و الكواكب
و كـذلك الـديـانـة الـتـوحـيـديـة التي
كـــانت تـــدعى بـــاحلـــنـــفـــيـــة و قــد
عـتقـدات إلى عبادة تطـورت هذه ا
تمثلة باحلجارة . القوى اخلفية ا
و قد كـان احلجـر األسود احملـفوظ
بــالـكـعــبـة كـرمــز لـوجـود الــقـبـائل
الـعـربـيـة و كـعالمـة لـلـحـفـاظ عـلى
الــوحـدة بــ الــقـبــائل و احلــفـاظ
عـلى شعـورهم باالنـتمـاء إلى عرق
مـــشــتـــرك و عـــلى هــذا الـــشـــعــور
اجلماعي العميق بنا النبي محمد
بـــاإلسالم امـــة عــربـــيــة إسالمـــيــة
مـتـحـدة و كـانت الـكـعـبـة مـوجودة
ـيالد و مـنــذ الـقـرن الــثـاني قــبل ا
تـــقع قـــرب بــئـــر زمــزم الـــذي كــان
محطة طبيعة لتوقف البدو للتزود
اء و قد وضع احلجر األسود و با
حـــفظ بـــالــكـــعـــبـــة الــذي أضـــحى
مــوضع اإلكـرام و الـعــبـادة ألصـله
السماوي وقد أصبحت الكعبة في
ــيالدي مــركـزا الــقـرن الــســادس ا
زاخرا بـاألصنـام حيث وضعت كل
قـبيـلـة معـبودهـا وأصـبحت اإللـهة
علـى عدد أيـام السـنة وذكـر القرآن
أسـمــاء اآللـهــة في سـورة الــنـجم(
أفــرأيــتم الالت  و الــعــزة و مــنــاه
.....الخ)      و قورنت الالت بآلهة
الــــشـــمـس و الـــعــــزة بــــافـــروديت
ــــؤرخـــون بــــان تـــعـــدد ويـالحظ ا
اآللـــهـــة قــد تـــطـــور حتت تـــأثـــيــر
سيحية و اليهودية إلى نوع من ا

التوحيد.
و إلى فكـرة اإلله فوق سائـر اآللهة
و كان االسم الذي أطلق على كبير
اآللـهـة هـو هبـل (أصل الكـلـمـة هو
هـــبـــعل أي بـــعل اإللـه في الـــلـــغــة

اآلرامية) .
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أدى إلى نـزوح القـبـائل الـعربـية و
ـناطق قـد اجتـهت  القـبـائل نحـو ا
الــشــمـالــيــة الـشــرقــيـة و كــان بـ
الــنــازحــ رهط من أوالد مــعن بن
عــــدنـــــان  الــــذيـن وصــــلــــوا ارض
الــرافـديـن و كـان مــعــهم أبــنـاء من
قـبـيـلة قـضـاعـة و اتفـقـوا مع أفراد
من قـبائـل األسد و حتـالفـوا مـعهم
و سـمي هــذا الـتــحـالف بــتـنـوخ و
ـلـكـة الـتـنـوخـ األولى أسـسـوا 
ــــيالدي و في الــــقــــرن الـــــثــــاني ا
أعـقـبهم الـلـخمـيـون في بـدء العـهد
الــســاســاني و دام حــكـمــهم حــتى
ـلكـتهم مـجيء اإلسالم و سمـيت 
ملـكة التـنوخ او اللـخمي او
ــنـاذرة و كـانت احلـيـرة عـاصـمـة ا
ملكة و تقع جنوب الكوفة و هذه ا
ــعــنى كــلــمـة ــفــســرين  اخـتــلف ا
احلـيــرة إال إن أكـثــر الـتــفـســيـرات
تقول إن أصل الكـلمة حيرتا و هي
كــلـمـة أرامـيـة و تـعـني احلـصن أو
عـسكر أو الـدير و عـرفت احليرة ا
عماريـة و يذكر التاريخ هـا ا عا
قصر اخلور نق و كـان هذا القصر
يـشـرف على الـنـجف األشـرف و ما
يــلــيه من بـــســاتــ و يــعــتــقــد إن
اخلــــورنـق اسم فـــــارسي يـــــعــــني
مـوضع األكل و الـشـرب و الـلـهو و
ـــمـــلـــكــــة الـــتـــنـــوخـــيـــة و دامت ا
ـنـاذرة من عـام 138 الـلـخـمـيــون ا
مـيالديـة و لـغـايـة  628مـيالديـة و
حــكـــمــهــا  26مــلــكـــا و كــان ابــرز

نذر. ملوكها النعمان بن ا
و قــد افـــتــتح خـــالــد ابن الـــولــيــد
احلـيـرة في الـعـام  623مـيالدية و
أصــبـــحت الــديــانــة الــســائــدة في
ـســيــحـيــة و يــقـول احلــيــرة هي ا
الـــطــبـــري إن امــرؤ ألـــقــيس األول
مـــيـالديـــة هــــو أول من 288-328
تـنـصر من الـلـخمـيـ بيـنـما يـقول
ابن خــــلــــدون ان الـــنــــعــــمـــان ابن
الـشقـيـة  ( األعور)  431 -402هو
ناذرة و اول من تنصر من مـلوك ا
ــلك الــتـاسـع و قـد أصــبـحت هـو ا
احلـــيـــرة مـــنــــذ الـــقـــرن اخلـــامس
ـــيالدي  مـــركـــزا ديـــنـــيـــا هـــامــا ا
باإلضافة إلى كونها مركزا مرموقا
لـلـتــجـارة و الـثـقــافـة  وقـد شـيـدت
فـيـهـا كـنــائس جـمـيـلـة و مـزخـرفـة
بــالــنــقــوش وقــد ذكــر أبــو الــفــرج
األصــفــهــاني في كــتــابه الــشــهــيـر
"األغاني" عـن بيعـة تومـا و كنـيسة
الــبـــاعــوثه و بـــيــعــة ديـــر الــلج و
كــنــيــســة ديــر هــنــد و قــد كــشــفت
الــتــنــقــيـبــات األثــريــة بــعض هـذه
اآلثــار و قـد ســمـعــنــا مـؤخــرا بـان
التنقيـبات األثرية قد كشفت أطالل

كنيسة في مدينة النجف .
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قــــــبـل أن أحتــــــدث عن الــــــعـالقـــــة
الـــــتـــــاريــــخـــــيـــــة بـــــ اإلسالم و
ـسيـحيـة في العـراق أود أن أب ا
مــدخال إلى الــظــروف و األســبــاب
الــتي أدت إلى جنــاح الــفــتــوحـات
ــؤرخ اإلسالمـــيـــة كــمـــا ذكـــرهـــا ا
ــوسـوم فـيــلـيـب حـتى في كــتـابه ا
تاريخ العـرب صفحة  143الطبعة

العربية 
أوال- إن فارس و بيزنطـة كانتا قد
وهـــنـــتـــا بـــســـبب احلـــروب الـــتي
ا استمرت بينهما أجيال طويلة 
أدى إلى إرهــــــاق رعـــــايــــــاهـــــمـــــا

بالضرائب القاسية. 
ثـانيـا- استيـطان الـقبـائل العـربية
فبل اإلسالم في بالد الشام وارض
ـنــاطق الـواقــعـة الـنــهـريـن و في ا

على حدود الهالل اخلصيب. 
ثـــالـــثـــا- ظــهـــور اخلالفـــات داخل
ـسيـحـيـة حـيث نـشأت الـكنـيـسـة ا
الــنـسـطـوريـة في الـعـراق و فـارس
نوفيزية في سوريا و مصر مع وا
مـا البس ذلك من عـداوات طـائـفـيـة
خـاصـة عـنـدمــا بـدء الـبـيـزنـطـيـون
ـــنــــشــــقــــ عن يــــضــــطــــهــــدون ا

كنيستهم.
رابــعـــا- كــان الـــروم قــد أهـــمــلــوا
حتـصـيل الـثـغـور بـعـد غـزوة مؤته
الــواقـــعــة شـــمــال الـــبــتـــراء الــتي
انــتـصــر فـيــهـا عــرب الـشــام األمـر
الذي أبـطل القـائد الـروماني هرقل
دفع الهدايا التـي كان يوزعها على
قـبـائل الـشـام العـربـيـة إضـافة إلى
أن األقـوام الـعــربـيـة الــسـاكـنـة في
الشـام يعـتبـرون الفـاحت قوم من

بني جنسهم .

مـيـالنـو سـنـة  313مـيـالديـة الـذي
لـك قسـطـنطـ الـكبـير أعـلن فـيه ا
قـيـصر اإلمـبـراطـوريـة الـبـيـزنـطـية
ــسـيــحــيـة في شــرعــيـة الــديــانـة ا
اإلمــبــراطـــوريــة ال بل أشــهــر هــذا
اإلمـبــراطــور الـنــافـذ فـي عـالم ذلك
الــزمــان مــســيــحــيــتـه ويــقـول دان
بـروان في كـتابه الـشـهيـر دافـنشي
كوود ( لـغز دافـنشي) الـذي أصبح
أحـد أفـالم هـولـيـود الـشـهـيـرة كان
هـذا الـقـرار سيـاسـيـاً وأمنـيـاً أكـثر
ـانــا فــقـد اشــتـد الــصـراع مــنه  إ
سيحي الوثني في اإلمبراطورية ا
ــا تــطــلب تــدخل الــبــيــزنــطــيـــة 
الـسـلطـة حلـزم هـذا النـزاع فـتدخل
اإلمــبـراطــور قـســطــنـطــ و صـاغ
ديـانة تـمـزج بـ تـقـالـيـد و عـقـائد
ـســيـحـيـ و الـوثــنـ و عـقــائـد ا
اخــتـار يـوم األحـد كـيـوم مـقـدس و
هـو يــوم الـشــمس الـذي كــان إلـهـا
للـوثنيـ األمر الـذي أثار ضغـينة
ــلك شــابــور الــثــاني 379 -309 ا
قـاطعات فطـالب الرومان بـإعادة ا
اخلــــــمــــــســــــة الــــــذي ســــــيــــــطـــــر
عليهاالرومان في عام 311 – 305
التي كانت جزءًا مـن اإلمبراطورية
الـسـاسـانيـة الـثـانيـة و سـرعـان ما
ــــطــــالــــبــــات إلى حتــــولت هــــذه ا
خــصــومـات و حــروب طــائــفــيـة و
ديـنيـة  وقد اشـتبك شـابور الـثاني
و قــســطــنــطــ في حــروب أخـذت
الـطـابع الـديـني و يـسـجل الـتاريخ
إن االمبـراطور قسـطنـط اخذ مع
جــيـشه كــنــيـســة مــتـنــقــلـة إلقــامـة

الصلوات أثناء احلملة.
وقد توفي قسطنـط أثناء احلملة
و أكـمل ابـنه قـسـطنـطـ الـثاني و
انــــتـــصــــر في هــــذه احلــــرب وقـــد
انـــعــكـــسـت نــتـــائـج احلــرب عـــلى
مسيـحيي العـراق عن طريق فرض
ضاعفـة عليهم برسالة الضرائب ا
وجــهــهـا شــابــور الـثــاني بــتـاريخ
مـيالديـة  إلى رئـيـس كـنـيـسة 341
الـشـرق الـبـطريـرك مـار شـمـعون و
كانت هذه الضرائـب قاسية بحيث
لم يـسـتـطـيع الـغـالـبـيـة من أدائـهـا
ولـهـذا السـبب بـدأ الـتنـكـيل بهم و
كـان من ضـحايـا هـذا الـتنـكـيل مار
شمعـون نفسه مع  130من أتباعه
فــــقـــد الـــقـي الـــقـــبض عــــلـــيـــهم و
اخـضـعوا إلى الـتـعذيب و اتـهـموا
لك باخليانة و التمرد بالضد من ا
و عـصيـان أوامـره و كذلك احـتـقار
الـنار و الـشمـس و رفض السـجود
لوك ( شابور )  و قد قتل ما لك ا
شـــمـــعــون وكـــان مــقـــتـــلــة بـــدايــة
سـيحيـة فكل من صرح اضطـهاد ا
ـــوت دون بــــأنه مـــســــيـــحي ذاق ا

استجواب أو محاكمة.
واســـتـــمـــرّ هــــذا االضـــطـــهـــاد في
ــــنــــاطق الــــشــــمـــالــــيــــة من بالد ا
الرافـدين و بالـذات في مديـنة بيت
كــرمــاي ( كــركــوك) و اربــيل الــذي
يطلق عـليها الـفرس حدياب و ذلك
لــوجــود الـقــوات الــفـارســيــة عـلى
اخلـطـوط مع الـقوات الـرومـانـية و
استمر االضطهاد في عهد يزدجرد
الـــثــاني  457 – 438وقل زوجــته
الـتـي كـانت ابــنـتـه و اخـذ يــقـصي
ــســيـحــيــ من دوائــر الــدولـة و ا
طــــلب مـــنــــهم جـــحــــود ديـــنـــهم و
السجود إلى الـشمس و إال سينزل

بهم اشد العقوبات .
و ال أريـــــد أن أطـــــيل فـي مـــــجــــال
ــــســـــيــــحــــيـــــ في ظل أحـــــوال ا
اإلمـــــبــــراطــــوريــــة الـــــفــــارســــيــــة
الــســاســانــيــة إذا إنـهـم كـانــوا في
حـــالـــة مـــد و جـــزر في كـل عـــهــود
ــــلــــوك الــــفــــرس وقــــد انــــتــــهت ا
معاناتهم بعد مقتل كسرى على يد
ـولــود من أمه الـبـيــزنـطـيـة ولـده ا
وانــدحـار اجلـيـوش الـفـارسـيـة من
قبل اإلمبراطـور البيزنـطي الشهير
هــرقـل في الـــربع األول من الـــقــرن
الــــســـادس( 625م) وقـــد انــــتـــهت
اإلمــبــراطــوريــة الــفــارســيـة بــزمن
اإلمـبــراطـور الــسـاسـانـي يـزدجـرد
الــــثـــالـث وقــــائـــده الــــعــــســــكـــري
األســــــطـــــــوري رســـــــتم الـــــــذي لم
يستطيع بالرغم من قدراته وذكائه
عارك أن يوقف العسكري بقيادة ا
ـســلـمـ أو يـصــد زحف الـعــرب ا
الـذيـن اسـتــولــوا ســنـة  633عـلى
البـحرين وقـطر ومـيسـان واحليرة
واالنــــبـــار واحــــتــــلـــوا كـل الـــبالد

الواقعة غرب الفرات .
وقـــــــــبـل أن انـــــــــهـي الـــــــــكـالم عن
ـسـيـحيـ في الـعـهد الـسـاساني ا

بغداد
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البتدء من تصريح مربك وضبابي ادلى به السيد رئيس الوزراء قبل
ايام  يقول فيه  : هناك من الضباط من يرتادون السفارات ? 

تـصـريح خـطــيـر ومـبـهم  جـاء بــغـيـر مـحـلـه  اليـعـدو وفق الـقـراءات
ؤسسة العـسكرية العراقـية وهو بعد هذا يـة غير تشكيك بـا االكاد
يعـد تـهويـنا لـهـا  ثم انه جاء  لـيـزيد من مـوجة االحـتـقان والـغضب
الــشــعــبي الــعــراقي بــعــد حتــيــيـد الــفــريـق اول ركن عــبــد الــوهـاب
الـسـاعـدي ونـقـله الى االمـرة .. حـتـمـا الـسيـد الـقـائـد الـعـام لـلـقوات
سـلـحـة يعـلم عـلم اليـقـ ان الـساعـدي التـقف خلـفه ال سـفارة وال ا
ا اسـتطاع بـكل ما لـديه من صالحـيات  ان يـجروء على حـزب واال 

مس بزة الساعدي العسكرية ال ان يوئده في مقبرة  االمرة!.. 
ستقل عزت الشـابندر مخاطبا الـساعدي بتغريدة يقول السيـاسي ا
له عـلى تويتـر  : " االخ عبـد الوهاب الـساعدي  هل انـت تابع لكـتلة
سيـاسـيـة او حزب عـمـيل دولي أو اقـلـيـمي او لص تـرضي رؤسائك
ـال احلـرام ? هل قـبـلت يـد احـدهم ? ام كـنت بـاسال في جـبـهـات بـا
الــقــتــال ضـد داعـش ? اذن عــفــوك انــتـهـى امــرك وصــدر امـرك " 
ــلـحـة)   ويــضـيف الــشـابــنـدر  : " رجل ال  CIAيــطـيح بــابن  (ا
ورجل اجلـبهـة والـقتـال ضد داعش  وزيـر الـدفاع اليـحل واليربط 

شاكل " . انتهى .. رئيس الوزراء مسالم ال يدخل نفسه في ا
هدي ان يـتشبث  بـقراره بيـنما عـجبي كل العـجب من السـيد عبـد ا
جنــده بـاالمس يـتـنـازل عـن قـرار له بـشـأن حـشــد  " الـقـدو " وبِـعِـلّـة
وقر جـماهير خروج جـماهيـره  هل شاهد  السـيد رئيس الـوزراء ا
ـوصل من نـسـاء واطـفـال وشيـوخ وشـابـات وشـبـاب وهم يـهـتـفون ا
باسم عـبد الوهـاب وارادوا ان يرفعـوا الستـار عن تمثال لـه لتتدخل
اثـرهـا قـوة مـكافـحـة الـشـغب وتـمنـعـهم من رفـعـهـا ال بل انـهـا قامت
بتـفريـقـهم مع انهم لـم يهـددوا ولم يتـوعـدوا ولم يكن مـنـهم من حمل
السالح كـما فـعل مـا يطـلق علـيـهم جمـهور الـسـيد  "الـقدو" مع انـنا
ـدنـيـة وقـامـوا بقـطع البس ا مـوقـنـ انـهم حـشـديـ الغـيـر ارتـدو ا
الـشـوارع ? .. كـمـا ان عـلـيه ان يـراجع مـنـصـات الـتـواصل ويـسـأل
ي تــداولـتــهــا مـنــصـاته خالل الـســيـد  " مــارك " عن اهم حــدث عـا

ا التسره طبعا .  اضي وسيجد االجابة  اليوم ا
شـجاعـة السـاعدي بـرفضه االلـتحاق لـالمرة لم تـتأتى كونـه غير آبه
ا جريرة  ظلـومية على كـاهله دو المر قيـاداته بقدر حمـله الثقال ا
فــالـنـقل الـى االمـرة هي عـقــوبـة وحــسب وصـفه  فــاي ذنب اقـتـرفه
الــســاعــدي يــا ســيــادة رئــيس الــوزراء ? .  نــعم احلــســد والــغــيـرة
واخلوف من االزاحة هي من كانـت تقف خلف توصيـة السيد رئيس
هدي بـنقـله وايضا جـهاز مكـافحـة االرهاب  " شغـاتي "  الى عبـد ا
ــهـدي من قــبل جـارة الـضــغط االقـلــيـمـي الـذي مــورس عـلى عــبـد ا
عـارك التـحرير الـعراق النـهاء تلك االسـطورة الـقياديـة بعـد رفضه 
ـعركـة في بـيئـة حدد لـها ـهنـدس ودخولـهم سـاحة ا بتـدخل حـشد ا
سلفـا ان تكـون ضمن نـطاق عـملـيات جـهاز مـكافـحة االرهـاب فكان
دوية حينها بالرفض كما اخلنجر الذي غرسه الساعدي لصرخته ا
هندس  لـتأتي بعدها ساعة رد الدين بالقرار االخير. بكبد السيد ا
ـدروس يــجب ان تــكـون له سـيــادة رئــيس الـوزراء الــقــرار الـغــيــر ا
عواقب سـلبيـة ونحن مقـدرين حراجتك بـالتنـازل عنه وكم كنـا لنزهو
ونفـتـخر بك سـاعة ان تـكـون حازمـا مع الفـصـائل الشـيـعيـة بعـنوان
احلشد والكردية بـرسم البيشمركة  فـهال كنت حازما معهم غدا ..

نتمنى ..
اخــيـرا اقـول لـالخ الـبـطل الــسـاعـدي نــفـذ االمـر االن فــان رسـالـتك

وصـلت وايضـا حتى ال تـعـرض تأريـخك البـطولي
واســمك الى الـتــشــويه واالنـدثــار فـهــذا هـدف
رسم مـــنــذ زمـن بــانـــامل الـــقــائـــد احلــقـــيــقي
ـسـتــقـبـلـيــة  ألزمـتك انـهـا لــلـحـشـد! قــراءتي ا
سـتــنـتـهي بـعـد تـنـفــيـذ الـقـرار ومن ثم فـهـنـاك
منصـبا مرموقـا سيكون بـانتظارك ورغم انوف

رافضيك.
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أود أن أؤكـــــد أن هــــذه الــــدراســــة
ـســيـحــيـ في تــتـعــلق بـتــاريخ ا
الـعــراق قــبل وبــعــد اإلسالم والى
يــــومــــنــــا هــــذا وال عالقــــة لــــهــــا
ـعتـقـدات الديـنـية  فـقـد وجدت بـا
من الضروري تسليط الضوء على
ذلـك  الســـيّــــمــــا مــــا تــــعــــرّض له
سيـحيون من اضطـهاد وانتهاك ا
وتـنـكيـل في ظلّ هجـمـة إسالمـوية
طائفية متعصّبة ومتطرّفة وأعمال
عــــــــنـف وإرهـــــــاب حتـت مــــــــزاعم
وأقـاويل وشعـارات شـتى  نـاهيك
عن أهــداف مـــعــلــنــة ومـــســتــتــرة
الســـتــهــدافـــهم فـــضالً عن أوهــام
وأخطاء شـائعة  ماضـوية وراهنة
تــتـعــلّق بــوجــودهم ومـواطــنــتـهم
ومـسـتـقـبلـهم الـذي يُـراد به تـفريغ
ـسـتـفـيد من ـنطـقـة مـنـهم فـمن ا ا
ستلزمات للحيلولة ذلك وما هي ا

دون حصوله ?
ولم يــأتِ احلــديث عن اســتــهـداف
سيحي من جماعات إسالموية ا
مـتطـرفـة فحـسب  بل ورد صـادماً
ـسـتوى عن مـصـدر رسـمي رفـيع ا
واطنة يتعلّق بفهم خاطئ لفكرة ا
ــــســـاواة ولـــلــــشـــراكـــة ــــبـــدأ ا و
شاركة األساس في قيم العدالة وا
اإلنسانية  وهـو ما جاء في كتاب
من مـكتـب رئيس الـوزراء الـعراقي
الـكي ح وصف األسبق نـوري ا
مــســيــحــيـي الــعــراق بـ"اجلــالــيــة
ــــســـيــــحــــيـــة" األمــــر الـــذي زاد ا
التباساً وغموضاً ولغطاً  السيّما
وقــد تـرافـق ذلك مع مـا تــعـرّض له
سـيحيـون من اضطهـاد وتشريد ا
فـي جـنـوب وشـمــال الـعـراق بـدءًا
بـتـهد دور عـبـاداتـهم  وإجالئهم
من منازلهم وانتهاءً بقتلهم ورمي
ـزابل أو دفـعـهم قـسـراً جـثـثـهم بـا

إلى الهجرة.
ولــعلّ مــا فــعـله تــنــظـيـم الـقــاعـدة
اإلرهــابي وربــيـبـه تـنــظــيم داعش
بــهـم خــصـــوصـــاً بـــعــد احـــتالله
للـموصل في  10حزيران (يـونيو)
وخالل وجـــــوده الــــذي دام 2014
ته نـحو  4 سـنوات حـتى  هـز
عـسـكـريـا في نـهـايـة الـعام  2017
كـأنـه جـاء مــتـسـاوقــاً مع الــنـظـرة
الــدونـيــة لــهم ومـطــالـبــتــهم بـدفع
اجلزيـة أو الـدخول في اإلسالم أو
ــقــابــر الــرحــيـل وعــدا ذلك فــإن ا
ســتــكــون بــانــتــظــارهم عــلـى حـد
تـعـبـيـر عـبـد احلـس شـعـبـان في
سيحيون ملح العرب" . كتابه " ا
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مـسـيــحـيـو الـعـراق الــيـوم قـومـيـا
ـختـلف كنـائـسهم يـنتـمون إلى و
خــمس قــومـــيــات هي: الـــعــربــيــة
واآلشورية والكلدانية والسريانية
واألرمــــيـــنـــيــــة وطـــائـــفــــيـــاً  إلى
الـــكــــنـــائس الــــكـــاثـــولــــيـــكـــيـــة و
الـبـروتـسـتـانـتـيـة و األرثـوذكـسـية
ـؤرخ الـبـيـزنـطي اريوس ويـقـول ا
ـسـيحـية في كـتـابة مـعـجم اآلثار ا
في الـــزيـــارة الـــتـي قـــام بـــهـــا في
ــنـــطــقـــة الـــواقــعـــة في مــا وراء ا
الـــفـــرات بــانـه وجــد لـه إخــوة من
ـسـيـحـيـ و كـانت هـذا الـزيـارة ا
في نـهايـة الـقرن الـثاني و بـدايات
ــيالدي في حــ الــقــرن الــثــالث ا
ــصــادر "الــتي لم تــشــيــر بــعض ا
نـسـتــطع الـتـوثق مــنـهـا" بـان أهل
بالد الرافـدين قد اعـتنـقوا الـديانة
ـسـيـحيـة في بـدايـة الـقران األول ا
ـــيالدي عـــلـى أيـــدي مـــبـــشـــرين ا
جـاءوا إلى العـراق من بالد الـشام
في (عـــام  224مــــيالديـــة ) بــــعـــد
إطـاحـة اردشـيـر األول الـسـاسـاني
بـاحلـكم األرشـافي وتـأسـيس دولة
الساللة الفارسيـة الساسنية التي
ســتــحـكـم بالد الـرافــدين إلى أربع
قـرون  وقـد فـوجئ الـسـاسـانـيـون
ـســيـحــيــ في شـتى بــانـتــشــار ا
أرجــاء بالدهم و بــتــغــلــغــلــهم في
مــخــتــلف مــيــادين احلــيــاة األمـر

الـــذي كــــان يــــهــــدد مـــعــــتــــقـــدات
الـسـاسـانـيـ الـوثـنـيـة و قـد جـاء
ــسـيــحي الــوثـني ذكــر الـصــراع ا
الـفـارسي فـي الـتـاريخ الــسـعـردي
وفي كتاب احدهما لشابور األول
و األخـر إلى مـوبـيــر كـريـتـيـر وقـد
حــــفـــظت في نــــقش رســـتم وهـــذه
اآلثـار مــوجــودة بــقـرب مـن بـرسه
بولـيس اإليرانيـة الواقعـة أطاللها
عـلى بـعـد خـمـسـ كـيـلـو مـتـر من

مدينة شيراز احلالية 
في عـــهــد شـــابــور األول  241إلى
و هـو أعظم مـلك في الـساللة 272
الــســاســانــيــة في الــقــرن الــثــالث
ــيـالدي وكــان في بـــدايــة عــهــده ا
ـسـيــحـيـ مــتـسـامــحـا بـاجتــاه ا
بسـبب الظلـم والتعـسف الذي كان
سـيحيـون يتعـرضون له من قبل ا
أتباع الـديانة الـزردشتيـة السائدة
بـــ الــســـاســانـــ و بــالـــرغم من
تـــــســــامــــحـه فــــأنه قــــتـل زوجــــته
ـسـيـحيـة وقـد سـاهم العـتـنـاقـهـا ا
ــســيـحــيـة في ـلـك بـنــشـر ا هــذا ا
ــلــكـتـه من حـيـث ال يـدري و ذلك
بـواسـطـة السـبـايـا الذيـن أتى بهم
ـنـطقـة الـرومانـيـة في حروبه من ا
الـكثـيرة مـع بالد بيـزنطـة فقـد غزا
مـنـطقـة إنـطاكـيـا  "تركـيـا احلالـية"
مـرتـ وجال الـكـثـيـر من سـكـانـهـا
إلى بالد بابل (الـعراق اجلـنوبي )
ـتـر بانس و كـان بـ الـسـبـايـا د
مـطـران إنـطاكـيـا و ذلك سـنة 257
مـــيـالديـــة وقــد ورد عـــلـى لـــســان
شابور العبارة احملفوظة في نقش
رسـتم:" إنــنـا اسـتــولـيــنـا عـلى كل
الــنــاس و أتــيــنـــا بــهم ســبــايــا و
ــلـكــتـنــا إيـران و أســكـنــاهم في 
فــــارس وفــــرثــــيــــة و هــــوزتـــان و
اثـورســتـان (مــنــطـقــة بـابل) و في
جــمـــيع الـــبـــلـــدان األخــرى حـــيث
ـــتـــلــكـــات آبـــائــنـــا و أجـــدادنــا

. " األقدم
وتــوالى مـلــوك الــسـاســانـ بــعـد
شـابــور و جـاء هـرمـزد األول 272
– 273و بــــــرهـــــان األول  273 _
293 – 276و بهرام الثاني   276
و بـــهـــرام الـــثـــالث   303 -293و
هــرمــزد الــثـاني  309 – 303وفي
كل هــذه الــعــهــود كــان يــاتي ذكــر
ـــــســــحــــيـــــ في بالد تـــــواجــــد ا
الـرافــدين إال انه في عــهـد هــرمـزد
ملكة ـسيحيـون في ا الثاني بدأ ا
الـساسـانـية يـوطـدون و يرسـخون
ـشرق حيث كانت شؤون كنـيسة ا
هذه الكنـائس مشتتة وال يـجمعها
جـامع سـوى ارتــبـاطـات ضــعـيـفـة
بـانـطــاكـيـا ولـكـن سـرعـان مـا أخـذ
ـدائـن في االزديـاد نــفــوذ أســقف ا
ـسؤول األول حـتى اعتـبـر نفـسه ا
ـشـرق و و األعــلى عـلى أسـاقــفـة ا
ـــــدائن كـــــانت حـــــسب مـــــا هــــو ا
مــعــروف لــدى اجلــمــيع عــاصــمــة
الـســاسـانـيــ و هـذا يـعــني بـأنـة
ـدائن اعتـبر نفـسه احلبر أسقف ا
األعــظم عــلـى كــنــيـــســة الــشــرق (

ثابة البابا اليوم ) .
سيحي في الشرق اضطهاد ا

بـعـيــدا عن األسـاطـيــر الـتي كـانت
تــــقــــال و تــــروى عـن اضــــطــــهـــاد
سـيحـي في قـلب اإلمبـراطورية ا
الــرومــانـيــة تــعــرض مــســيــحــيـو
الشرق الضطهادات متكررة و كان
هــذا االضــطـــهــاد يــأخـــذ الــطــابع
ـــذهـــبـي و لـــكن الـــســــيـــاسـي و ا
بـتـقـديري كـان الـطـابع الـسـيـاسي
لالضـطــهـاد هــو األكـثــر و األعـمق
سـيحيـة كانت فـفي بدايـة ظهـور ا
القوى السـياسية و الـعسكرية في

الشرق و العالم هي:
اإلمبراطورية الرومانية 
اإلمبراطورية الفارسية 

ـسـيـحـيـون مـنـتـشـرين في وكـان ا
هــــاتــــ اإلمــــبــــراطــــورتــــ و لم
ــــســـيــــحــــيــــون في يــــتــــعــــرض ا
اإلمــبـــراطــوريـــة الـــفــارســـيــة إلى
االضطهـاد إلى بعد ظـهور مرسوم

ـيالدي و قد يـكون الـقرن الـثالث ا
دخـولــهـا انـطـالقـا من احلــبـشـة و
هناك عدة أساطير تنسب التبشير
ــــســــيـــحــــيــــة في الــــســـواحل بـــا
اجلنـوبـيـة لـلـجزيـرة الـعـربـية إلى
الـرسـل مـتى و تــومــا و هــنـاك من
سـيـحـيـة دخلت إلى يـعـتـقـد بـان ا
اليـمن و جنران من سـوريا و بالد
مــــابـــ الـــنــــهـــرين و أن الــــلـــغـــة
الـسـريانـية كـانت اللـغـة الطـقسـية
فـيهـا و مع هذا فـلم تـكن الكـنيـسة
فـي الــيــمن مــنــظـــمــة و لم تــشــمل
جــمــيع الــقــبــائل الــعــربــيــة و في
جنــران كـــان طـــبــقـــة بــرجـــوازيــة
سـيحـي الـنسـاطرة (غـنيـة) من ا
لك احلميري . تدفع اجلزية إلى ا
أمـا في احلـجـاز فـيـشـيـر الـطـبـري
وابن هــــشـــام و ابن خــــلـــدون إلى
ـسيـحـيـ فيـهـا و يروي تـواجـد ا
الـــطــبـــري أن مــســـلــة جـــنــائـــزيــة
ــا في جــبل عــقـيق اكــتــشـفت قــد
ـديـنـة حتـمـل حروف الـقـريب من ا
سـريـانـيـة كــانت تـعـلـو احـد قـبـور

سيح . رسل ا
و كــانت تــبــوك حــصــنــا يــســكــنه
نـصـارى  قـضـاعـة و جاورهـم بني
كلب من قبيـلة تغلب الـنصرانية و
في غـزوة تـبـوك لم يــتـمـكن الـنـبي
ـسلـمون مـن اقتـحامـها مـحمـد و ا
حلـصـانـتـهـا فحـاصـروهـا عـشرون
يـوما ثم قـفـلوا راجـع عـنهـا أما
يـثـرب فقـد كـانت شبه يـهـودية في
حـ كـانت مـكـة مـديـنـة لـلتـعـايش
بــ الــقــبــائـل الــعــربــيــة و كــانت
قـريش تـشـكل نــواة سـكـان مـكـة و
ـذاهب تـتـعـايش شـتى األديـان و ا
فيها أما السـلطة فلم تكن بيد احد
بل بــيـد مــجــالس تـبـت في األمـور
حـسب أهـمـيـتـهـا وقـد أخـذت مـكـة
أهـمـيـتـهـا لـوجـود احلـجـر األسود
ــركــز الــديــني الــهــام الــذي هــذا ا
يسـتـقطب الـقـبـائل العـربـية مـهـما
ذهبي و كان انتمائها الديني أو ا
ــركـز الــديـني كـانـت إضـافــة إلى ا
ــركـــز الــتــجـــاري األهم إذ كــانت ا
القبائل اخملتلفة تأتي إلى احلج و
التـجارة في إن واحد و مـثال على
ذلك كـان هنـاك شعـراء مسـيحـيون
مثل عـدي بن زيد و األعـشى كانوا
يقسمون أمام احلجر األسود برب
مـــكـــة و الـــصــلـــيب فـي إن واحــد
وكـان الـيـهـود أيضـا يـكـرمـون هذا
ـعـبـد و يـعــيـدون تـاريخ تـشـيـده ا
إلى جدهم األكـبر إبـراهيم اخلـليل
ة و كـانت مـنذ تـلك الـعـهود الـقـد
تــرتـفع فـي قـلــوب الـعــرب عـقــيـدة
ـــوجــبـــهــا إن اإلله الـــذي عــبــده
إبــراهــيم و إســمــاعــيل هــو الــربّ
األعــلـى إلى الــســـمــاء و األرض و
ـ و اخلـالـق الـذي هــو ربّ الــعــا
ـعـبد ـسـيـطر عـلى جـمـيع آلـهة ا ا
هـذه الـعقـيـدة التي بـلـورها الـنبي

محمد بشعره السياسي الديني.
سيـحيـة كما أسـلفـنا قد و كـانت ا
تـغـلـغـلت في اجلـزيـرة قـبل ظـهـور
اإلسالم في قـلـبهـا و في مـناطـقـها
احلدوديـة ( اليـمن و بالد الشام و
بالد ما ب النـهرين ) و يقول ابن
قـتـيـبـة  إن الــنـصـرانـيـة كـانت في
ربـيـعة و غـسـان و بعض قـضـاعة
و يــشــهـد اجلــاحظ فــيــقــول كـانت
النـصرانيـة قد وجـدت سبيـلها في
تغلب و شيبان و قضاعة و سليح
و الـعــبــاد و تـنــوخ و خلم (كــتـاب
احلــيـوان لـلـجـاحظ) و بـالـرغم من
ـســيـحــيـة هـذه الــشـواهــد إال أن ا
كــمــعــتـقــد لم تــتــرسخ في نــفـوس
الـعشـائـر العـربـية حـتى أن حسب
قـول األب ألــبـيــر تــومـا في كــتـابه
تـاريخ الـكنـسـية الـسريـانـية يـقول
إن شــخــصــا لــعب دورا هــامــا في
ـــســلــمــ و هــو تـــاريخ الــعــرب ا
األمـــام عــــلي ابن أبـي طـــالب قـــال
عـنـهم "أنـهم ال يـعـرفـون من ديـنهم
ـسـيحـيـة سوى إنـها تـسـمح لهم ا
بشـرب اخلمـر و أكل حلم اخلنـزير
فـكـانـت مـسـيـحـيـتــهم سـطـحـيـة و
ضــحـلــة" وهــذا يـعــني بــان األمـام
ـبـاد عــلي كـان ضـلـيـع في فـهم ا
األســاســيــة الــتـي تــقــول عــلــيــهــا
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رسالة وصرخة مُدَوَّية من عراقي موجوع ومفجوع٠٠٠
ودولـة الـرئـيس وأصـحاب ـسـمـيـات الـتـالـيـة: فـخـامـة الـرئـيس إلى ا
ومَنْ يقف خلفهم وأوصلهم إلى ديات دد وا عالي على مختلف ا ا
ـنـاصب من أصـحـاب الـعـمـائم الـسود والـبـيض إلـى رؤساء هـذه ا
األحــزاب الــوطــنــيــة كــمــا يــســمــون أنــفــســهم  ورؤســاء األحــزاب
صـيـرنا وأوصـلـونا إلى والـتيـارات والـكتل الـديـنيـةالـذين حتكـمـوا 
ـزري في بـلدٍ يـطفـو علـى بحـيرات من الـنفط ووارداته هـذا احلال ا
تقـدر بال عدد من ملـيارات الدوالرات إلى الـسراق والقـتلة٠٠ أقول

لكم في نص رسالتي هذه اآلتي:
لقـد طـفح الـكيل ووصل الـسـيل الـزُبى والمجـال بـعـد اآلن للـسـكوت
ـسـتـكـ حلـد األمس ـسـكـ وا عن جـرائـمـكم بـحق هـذا الـشـعب ا
ولــكـنه الــيـوم صــحى وقـام مـن غـفــوته لـيــلـقــنـكم درســاً لن تــنـسـوه
أبدا٠٠٠ً خـطابي هذا أوجهه إلى مَنْ سـموا أنفـسهم زعماء الـشيعة
في غفلة من الـزمن بواسطة الناس الـبسطاءإعتبـاراً لتأريخ عوائلهم
وأجدادهم من الزعامات الدينيه التي أطاعها السواد األعظم بسبب
كون السني ألنه تابع وخانع الفطرة الدينية وال أقصد زعماء ا
عـلى قدر مـا يدخل في جـيوبهم عـلى حسـاب مكـونهم الـساكت حلد
وال أقــصـد ــا يـفــعل زعــمـائـه اجلـدد  هــذه الـلــحـظــة وكــأنه راضٍ 
األكـراد ألن لـهم دولـتـهم الـتـي يـديـرونـهـا في األقـلــيم ومـسـتـمـتـعـ
ـركز ويرقـصون على جـراح العراق األحتـادي كما يـحلو بوارادت ا

لهم أن يسموه٠
أنا أقـصدكم يامن تـخليتم عـن شباب بعـمر الورود سُـدتْ بوجوههم
كل سـبل احلـيــاة وأسـتـنـجـدوا بـكم كي تـنـصـروهم بـوجه احلـكـومـة
الـفاسدة في تظـاهراتهم الـسلمـية لنيل حـقوقهم  ولـكنكم قـلبتم لهم

ظهر اجملن ووصفتم تظاهراتهم بأشنع األوصاف٠
فهـذا احلـزب اليـساري يُـصـدر بيـاناً يـدعـو أعضـاءه بعـدم الـتظـاهر
ألنه اليعـرف مَنْ يقف وراء هذه الـتظاهـرات وكأنه بعـيداً عن احلال

واطن٠ زري الذي وصل إليه الوطن وا ا
ـصيرهم احملتوم وأنت يا سيـد األصالح كما تدعي تـركت الشباب 
وصدورهم عارية أمام رصاص السلطـة الغاشمة وحسناً فعلتْ كي

تُكشف احلقائق ويُبان اخليط األبيض من اخليط األسود٠
ـرحـلـة ـوهـومـة بــتـأريـخه الـنــاصع خالل ا ـعــارضـة ا وهـذا سـيـد ا
تـظـاهرين بـعد أن ـعرفـة مالبـسات ضـرب ا السـابـقة يُـصدر بـيـاناً 
وقع الـفأس بـالرأس وقُـتل مَنْ قُـتل وجُرحَ مَنْ جُـرح وثَكُـلتْ عوائـلهم
ـصفحات درعات وا فـدى احملمي بفوج كـامل من ا قربـاناً للسـيد ا
ـــلـــعـــقـــة من ذهـب وأوالد الـــعــراق يـــعـــيـــشـــون في والـــذي يـــأكل 
ـزابل عن لقـمة تـسد العـشوائـيات وبـيوت الـصفـيح ويـبحـثون في ا
جـوعــهم٠ كــلــمـتي األخــيــرة لـكـم: كل قـطــرة دم طــاهـرة أُريــقت من

شبابنا هي في رقابكم  وكل شهيد سقط على
مـذبح احلـريـة أنـتم مَنْ تـسبب بـقـتـله وسـيظل
دمه وشـــبــابه وخـــيــالـه يــقض مـــضــاجـــعــكم
وكابـوسـاً يالحـقـكم فـي صـحوكـم ومـنامـكم

ويوم احلساب قادم والت ح مندم٠
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uK„∫ رسم يجسد ثالثة ملوك في كنيسة سانت أبولينار نوفو

هددة باخلطر هد من قائمة األبنية ا dDš…∫ رفع كنيسة ا


