
wŠu²  o u

fatoohiaaa@seznam.cz

ـــنــطــقــة الــبــيــزنــطــيــة وكــان من ا
للمسـيحي الـدور البارز في شراء
هـذه اخملـطـوطـات وتـرجـمـتـهـا إلى
ـترجم هو العربيـة وكان أشهر ا
حــنـــ بن اســحق ( 873 -810) م
وهو أهم من نقل الـعلوم اإلغـريقية

إلى العربية . 
ولـلـعـلم  كـان الطـب في بالد مـاب
النهرين يرقى إلى عهود موغلة في
الـقــدم فـقــد اهــتم به الــسـومــريـون
والـبـابـلـيـون واألشـوريـون وازدهـر
الطب في الـعهـد العـباسي وفـتحت
سـتشفـيات وكانت كتب وأسست ا
جالـينوس اإلغـريقي تشـكل أساسا
للمنهج الـطبي وقد ترجم حن بن
اسـحق الـكـثـيـر من الـكـتب الـطـبـية
من السـريانيـة إلى العـربية في دار
احلـــكـــمـــة وكــــانت شـــهـــرة الـــطب
نـبثق من مـدرسة جـند سـيـحي ا ا
بـسـابـور من الـسـعه بـحيـث أصبح
ـسـلم عـامــة الـنـاس تــعـتــقـد بــان ا
لـيس بــإمـكــانه أن يـصــبح طـبــيـبـا
مــاهـرا وهــذا مـا قــاله اجلـاحظ في
كـــتـــابه "الـــبـــخالء" (ســـأل احـــدهم
ــسـلـم اسـعــد بن جـاني الــطــبـيب ا
هــــذه الــــســــنــــة وبــــأه واألمـــراض
مــتــفـشــيــة وأنت عــالـم ولك  بــيـان
ومـعرفـة فـمن أين يأتي هـذا الـوباء
وال تسـتـطيع إيـقافه .  قـال: واحدة
فــاني عــنــدهم مــســلم وقــد اعــتــقـد
الـقـوم قـبل أن أتطـبب ال بـل قبل أن
ــســلــمــ ال يــفــلــحــون اخــلق إن ا
بالطب و اسمي اسعد وكان ينبغي
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وكانت ساللة جرجس بن جبريل و
ابــــنه بـــخــــتـــيـــشــــوع بن جـــرجس
وأوالدة وأحــفــاده الـعــشـرة أشــهـر
أطـبــاء الـعـصـر الـذهـبي الـعـبـاسي
إضــافــة إلى أطـبــاء كــثـر ال يــسـمح
اجملــال لــذكــر أســمــائـهـم وألبـد من
ــســيــحــيــون في اإلشـــارة إلى أن ا
العهد العباسي كانوا أيضا في مد
وجــــزر ولـــــعل اخــــــــــــطــــر جــــزرا
توكل عايـشوه هـو عهـد اخللـيفـة ا
وهــو اخلـلـيـفـة الــعـبـاسي الـعـاشـر
(861 – 747 م) وكـــــان ســـــنـــــيـــــا
مـتـعـصـبـا وفي سـنة 850 مـيالدية
اصـدر أمـرا بـهـدم ضـريح احلـسـ
فـي كـربالء ثم أقــام قـاضــيـا ســنـيـا
ومـنع دراسـة عـلم الـكالم وتـعـلـيمه
ـوجات غـضـبه التي وقـد اشتـهـر 
ــســيــحــيـ كــانت تــنــصب عــلى ا
ــسـلــمـ ولــقي أهل الـذمــة مـنه وا
الــكـثــيـر من الــظـلـم واألذى ويـقـول
ــســعـودي في مــروج الــذهب بـان ا
تـوكل اصدر أمرا بتأثير اخلليفة ا
عمم الـفتح بن خاقـان التركي من ا
األصل من شــــقــــ يـــقــــضي األول
ـسـيـحي والـذمي الـذي ـعــاقـبـة ا
يـخرق الـعـهـود إذا تهـجم بـاألقوال
ـسـلـمــ أو عـلى الـقـرآن أو عــلى ا
على الـنـبي محـمد ومـارس أي ظلم
على أي مسلم سواءً عليه كشخص
ـــتــــلــــكــــاته أو أمــــواله أو عــــلـى 
ارسـة أي صـلة بـامرأة مـسلـمة و
وال فرق إن كـان للـزواج أو للـفجور
ــســلــمــ أمـا ومــســاعــدة أعــداء ا
الــثـاني فـهــو مـنع قـرع الــنـواقـيس
وعــدم عــرض اخلـمــور واخلـنــازيـر
والــصـــلــبــان أمــام األنـــظــار ومــنع
ركوب اخليـل واستمـال السرج إلى
ركــوب الـــبــغـــال واحلــمــيـــر ومــنع
اســـــتــــخـــــدام أســـــمــــاء وألـــــقــــاب
إسالمـيـة.ونـتـيـجـة لـهـذه الـقـوانـ
اعــــتـــــنـق اإلسالم الـــــكـــــثــــيـــــر من
سـيحيـ وغيـرهم من أهل الذمة ا
تــخــلـــصــا من الــظــلـم والــتــعــسف
وكــانت هــذه األحــوال مــؤشـرا إلى
بـــدايـــات الـــســــقـــوط إلى اخلالفـــة
الـعـباسـيـة فـقد كـان اخلالف قـائـما
ـسلمـ و غيـر العرب ب الـعرب ا
ــســـلــمــ وكــان يــطـــلق عــلــيــهم ا
" و"أهل الـذمـة" وكـان "الــشـعـوبـيــ
الـعـصــبـيـة الـقــبـيـلـة مــتـأصـلـة في
نفـوس العـرب وكان هـناك صـراعا
بــ الـشــمــال واجلــنــوب ولم يــكن
هـناك انـسجـامـا ولو بـاحلد األدنى
ب مكونات اجملتمع العباسي كان
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صـحـيـفـة عـراق الــغـد االلـكـتـرونـيـة
ــوسـومــة "الـعــراق واالنـتــخـابـات ا
األمـريــكــيـة": إن الــدولــة الـعــراقــيـة
احلديثة بنيت أساسا  على التمييز
الــطـائــفي والـعــرقي امـتــداداً لـنـهج
احلــــكم الــــعــــثـــمــــاني وكــــان عـــالم
االجـتمـاع الـعراقي عـلي الـوردي قد
نبّه وحـذر مراراً مـنذ اخلمـسيـنيات
اضي بـان هنـاك بركـانا من القـرن ا
حتت الـسـطح سيـنـفـجر يـومـا ما  
مــا لم تـتــخـذ احلـكــومـات إجـراءات
ووطـنـية حـقـيقـيـة مـناسـبـة  لتالفي
الــكـــارثــة وقـــال نــصــا فـي كــتــابه "
دراسة في طبيعة اجملتمع العراقي"
(ص 383 -382) مـــــــــا يـــــــــلي : إن
الـشعب الـعراقي مـنـشق على نـفسه
وفيه من الصـراع القبـلي والطائفي
والـقـومي أكـثـر من أي شـعب عـربي
آخـر بـاستـثـناء لـبـنان ولـيس هـناك
طـريقـة لعالج هـذا االنـشقـاق أجدى
ـقراطي فيه من تطـبيق النـظام الد
حـيث يتـاح لـكل فـئة مـنه أن تـشارك
فـي احلـــكم وعـــلى أهـل الـــعــراق أن
اضـيـة وهذا يـعـتبـروا بـتجـاربـهم ا
هـو أوان االعـتــبـار فـهل من يـسـمع"
.لقـد كان مـسيحـيو الـعراق يتـبنون
إستـراتيـجيـت وواضـحت األولى
هي إســتــراتـيــجــيــة الـكــنــيــسـة أي
ـختلف طـوائفها السلـطة الديـنية 
وهـذه اإلسـتـراتـيـجـيـة مـنـطـلـقـة من
ـســيح قـبل احلـكــمـة الـتـي قـالـهــا ا
ألـــفي عــام ونــيّـف وهي (أعــطي مــا
لقيصر لقيصر وما لـ لله لـ لله)  أي
مـعـنـاه مجـاراة احلـكـومة الـرسـمـية
ـكن ومـحـاولــة احلـصـول عـلى مـا 
عـلــيه من مـكـاسب خـدمـة إلتـبـاعـهـا
ومريـديهـا وعدم الـتدخل في الـشأن
الــسـيـاسـي بل الـنـشــاط في مـجـال
تـــقـــد اخلــــدمـــة االجـــتــــمـــاعـــيـــة
ساعدات اإلنسانيـة للناس مهما وا
كـان االنتـماء الـديـني والقـومي .أما
اإلســتــراتـــيــجـــيــة الـــثــانــيـــة فــهي
ـسيحيـ كمواطن إستراتـيجية ا
عراقي أصيل ومخلص لبلدهم
وتـتـمـثل هـذه اإلسـتـراتـيـجـية بـرفع
جـــمـــيع احلـــواجـــز بـــيـــنــهـم وبــ
إخـوانــهم في الـوطـن سـواءً كـانـوا
عــلى ديـــنــهم أو طـــائــفـــتــهم أو من
ــســـاهــمـــة اجلــادة في غـــيــرهـــا وا
الـنــشـاط الــســيـاسي واالجــتــمـاعي
واالقــتـــصــادي الــذي يـــخــدم تــقــدم
الوطن و عزته وتسخير إمكانياتهم
خلـدمـة الـبـلـد وقـد ثـمن هـذا الـدور
ـــؤرخ والــعـــالم الـــعـــراقي ســـيّــار ا
ـوسـوم ــهم  ا اجلــمـيل في مــقـاله ا
سـيحـي وقـفة تـاريخـيـة عن دور ا
الــعــراقــيــ الـوطــنـي واحلــضـاري
ـوجـة الــديـنـيـة وحلــسن احلظ إن ا
الـسـيـاسـيـة الـضــيـقـة الـسـائـدة في
يــومـنـا هـذا لم تــغـري أي مـسـيـحي
إلقـامـة كـيـانـات سـيــاسـيـة طـائـفـيـة
تـسـتـغل الـديـن والـطـائفـة لـتـحـقـيق
ـوضة مـكـاسب سيـاسـيـة كمـا هي ا
الـسـائـدة هذه األيـام بل إن أغـلـبـية
الـعـامـلـ في احلـقل الـسيـاسي من
ـــســيـــحــيـــ كــانـــوا وال يــزالــون ا
يعـملون في إطـار األحزاب الوطـنية

العلمانية.
ـشار ولـقد ذكـر اجلـميـل في مقـاله ا
إلـــــيـه أعاله أســـــمـــــاء المـــــعـــــة من
ــسـيـحـيـ لــعـبت دورا في تـاريخ ا
الــعــراق الـســيــاسـي واالجـتــمــاعي
واالقــتـصـادي مـثل الــيـاس بن حـنـا
وصـلي الذي انطـق من بغداد إلى ا
رومـا وإلى أمـريكـا الـشـمالـيـة وكان
أول رحالـة من الـشرق يـصل الـعالم
اجلــــديـــد وكـــذلـك الـــعـــالـم يـــوسف
ـــولـــد عــام ـــوصـــلي ا عـــتـــيـــشـــة ا
1599والــرحـالــة خـضـر بـن الـيـاس
ـــوصـــلي (1755 – 1679) الــذي ا
ــوصل إلى رومــا كــتـب رحــلــة من ا
وبسبب تواجـد البعثات الـتبشيرية
الــفـــرنـــســيـــة حتـــول الــكـــثـــيــر من
ـــذهب مـــســـيــحـــيـي الــعـــراق إلى ا
الــكــاثــولــيــكي وأعــلــنــوا احتــادهم
ـركــزيــة رسـمــيـا بــكـنــيـســة رومــا ا
وبهـذا األعالم أصبح بـابا رومـا هو
احلبر األعظم إلى أغلبية مسيحي

العراق.

100 قـــبــر تـــضـــلــيـال ألعــدائـه لــئال
تهنوا قبره. 

نصور لسدة اخلالفة ومنذ مجيء ا
ومــرورا بــهـارون الــرشــيـد وأبــنـاءه
ــعــتـصـم كـانت ــأمـون وا األمــ وا
احلـيــاة الـفـكـريـة مـزدهـرة ومـــــــــن
ضـمـنهـا الـديـنـية اذ انـه وخالل تلك
احلقـبة الذهـبيـة كان اجلدل الـفكري
قائما ب أهل السنة والشـــــــــــيعة
ـــعــتــزلــة فـــظــهــر أبي حـــنــيــفــة وا
النعـمان (تـوفي سنة 767 ميالدية)
وابـن حــــــــــنــــــــــبـل(تــــــــــوفـي عـــــــــام
855مــيالديـــة) ثم الــبـــخــاري الــذي
تـــــوفي فـي الــــبـــــصــــرة (عــــام 878
ميالدية) واستنبط كل منهم طريقته
اخلاصـة بتفـسير الـقران والشـريعة
ـعـترف ذاهب األربـعـة ا فـانـبـثقـت ا
عـتـزلة ـعـترف بـهـا كـا بـهـا  وغيـر ا
ذاهب والـشيـعة وكـان اخـطر هـذه ا
ـــعــتــزلــة الــذي يــؤمن هــو مــذهب ا
بـالـعـقل ويـقول بـان الـقـرآن مـكـتوب
وغـيــر مـنـزّل وكـل شي في الـقـران ال
يفقهه العقل ال يعترف به و في هذه
ـرحـلـة اخلـطـيـرة من تـطـور الـفـكر ا
اإلسـالمي دخـلـت الـفــلـســفـة بــجـنب

علم الكالم .  
ـسلـمة وقد اسـتفـادت الفـئات غـير ا
من هـــذه احلــريـــة الــفـــكــريـــة وكــان
تازون في ذلك الوقت سيحـيون  ا
ستـوى ثقافي ملـحوظ وكانوا من
أهل العلـوم واحلرف وحسن الـتكلم
بـاللـغـات غيـر العـربيـة كـالسـريانـية
واآلرامــيـة والالتـيــنـيـة وكــان مـنـهم
والــــــــــفـالســـــــــفــــــــــة واألطـــــــــبـــــــــاء
ـشرق .ودخـلت كـنيـسـة ا والـفـلـكيـ
ـجـئ الـعـبــاسـيـ عـصـرا جــديـدا 
لـــلــحـــكم وقـــد اســتـــعــان اخلـــلــفــاء
ــســلــمــون بــأبــنــاء هــذه واألمــراء ا
ـــؤرخــون الــكـــنــيـــســة ويـــعــتـــبــر ا
ـسـيـحــيـون بـان الـعــصـر الـذهـبي ا
الـعبـاسي كـان عصـرا ذهـبيـا إلتـباع
هــذه  الـكـنــيـسـة الــذي كـان من احـد
أهم أدوارهـم هــــو نــــقل وتــــعــــريف
الثقافة والفلسفة اإلغريقية والعلوم
الــغــربــيـة إلـى اجملــتـمـع الــعـبــاسي
سـعودي في "مروج آنذاك و يقـول ا
الـذهب" جـزء 3 صـفـحـة 379  جمع
الــبـــرامـــكـــة حـــولـــهم الـــعـــديـــد من
ـتــرجـمـ الـنـصـارى وفي عـهـدهم ا
أي البرامكة تأسست خزانة احلكمة
أمون نواة التي أصبحت في عهد ا
يـة الترجمـة التي عرفت بدار ألكاد

احلكمة.
وكـان أشهـر أطبـاء الـعهـد العـباسي
جـبــريل بن بـخــتـيــشـوع ومــاسـويه
الـــذي عـــالـج هـــارون الـــرشـــيـــد من
مــــرضـه وأصــــبـح أول مــــديــــر ألول
مـســتــشـفى فـي بـغــداد وصــار ابـنه
يـوحنـا ماسـويه (أبـو زكريـا) رئيس
أمون ) وسعى ترجم في عـهد ا ا
الرشيد جلمع اخملطوطات وشرائها

بغداد
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كونات اخملتلـفة كاالديان والطــــــوائف وااللوان في مجتمع مليء بـا
واالعراق ال تـنـفع الـكـثــــــيـر من الـسـيـاسات في الـسـيـطرة والـلـغـات 
عـلـيـه ونـزع فـتـيـــــــــل الـعـنف واالحـتـقـان من مـكـونـاته اال بـوجــــــــود
نـــظـــام ســيـــاسي صـــلب يـــعـــمل عـــلى احالل الـــعـــدل والــسـالم كــأهم
ــة مـتــحـضـرة يــشـعــر جـمــيع أفـرادهـا أهــــــــدافـه  لـيـبــني أمـة مــسـا

ساواة .  با
لقد جربنا مؤخراً نظرية العنف الطائفي ب ابناء اجملتمع العراقي فما

كانت النتائج ياترى ? 
أكانت نتائجها حسنة وآتت ثمارها طائفة دون غيرها ? 

في احلـــــــــقـيـقة كـنـا في مـأزق كبـيـر بـ افراد مـجـتــــــــمعـنـا  ألنـنا
خـسـرنا االنـسـان والـعرض والـشـرف والـكــــــــرامـة وكل الـقـيم العـلـيا
الـتي كـانت لـنا  وكـانت خـسـائـرنا هـذه من اجل ال شـيء  ولم نأسف

لذلك ! 
اذ فقدنا كـلما يدل عـلى احساسنا بـاخلسارة  وعلى انـنا مجتمع حي
فـقود  ألنـنامـنقادون يسـتطـيع ان يبـكي على أرضه احملـتلـة وفردسه ا
دومــاً .. بـرأيي لــو انــنـا اطــلـعــنـا عــلى تــاريخ الـعــراق بــ الـعــصـرين
العثماني والصـــــــــفوي لوجدنا ان احملتل ركبوا لنا بطارية النعرات
ولم نـفلح حـينـها الـطائـفيـة منـذ تـلك العـصور لـنتـحرك بـهـا مثل اآلالت 
برفض تـلك الـبـطـاريـة بقـدر مـا افـلـحوا بـتـمـزيـقنـا والتـعـضـنا اآلن من
اخـطـائـنـا الـسـابـقـة ولم نـسـتـقـبل الـبـطـاريـة الـبـغـيــــــــــضـة ذاتـهـا بـ

االحـتاللــ (االمـريــكي والــفـارسي) ولم نــخــسـر كل تــلك اخلـســائـر 
عـمــومـاً .. فـقـد خـســــــــــرنـا اآلن وبـقي الـسـؤال األهم لـفـهم سـيـاسـة
بالدنـا جتـاهـنـا وسـيـاسـتـنـا جتـاه الـوطن وهـو كـيف لـنـا ان  نـبـدأ من

جديد ?
ومن اين تكون البداية ?  

واطنة تـجانسـة  اال نظريـة ا في احلقـيقة ال تـنفع مع اجملتـمعات غـير ا
حـيث يـشعـر من خاللـها كل فـرد في اجملـتـمع انه مهم بـالـنسـبـة لبالده
وال يكـون ذلك ابداً  الى أن يشـعر الـفرد بأهـمية بـالده بالنـسبة له في
الـبـدء  ويــعـمل عــلى ذلك من خالل رفض كـل مـا يـهــدد مـصــاحلـهـا 
ـساواة بـ ابنـاءهـا حتى يـكون ذلك ـطالـبـة بكل مـا يسـاهم بـنشـر ا وا
الــشـعـور راسـخـا ً في اعــمـاق الـفـرد فال يُـقَــدم عـلى بالده شيء حـتى
واطنٍ كن للـبالد ارضاً وشـعباً ان تـفرط  نفـسه وابناءه وبـالتـالي ال 
ن أراد بناء االنـسان في دولتـه أو لبناء مثل هذا  وهـنا تكـمن البدايـة 

دولة االنسان .    

وقـــد اســـتــقـــبل مـــســيـــحـــيــو بالد
سلم الرافدين الفاحت العرب ا
فـي عـــهــــد اخلــــلـــفــــاء الــــراشـــدين
بــايــجـــابــيــة ال بل ســـاعــدهم عــلى
االنتصار بسبب مـعاناتهم ولقرون
مـن عــسـف الـــعــهـــود الـــفـــارســـيــة
السـاسانيـة على مـدى خمس قرون
وقــد ســاهـم في صــفـــوف جــيــوش
الــفـــتح اإلسالمـي قــبـــائل عــربـــيــة
نصـرانيـة من احليـرة و من مناطق
أخــرى حــقــدا عــلى إجــرام الــفـرس
سلم الساساني وكـان العرب ا
الـفـاحتـ يخـيـرون الـنـصـارى ب
قبـول اإلسالم أو دفع اجلـزيـة و قد
دفع أجـــداد مـــســيـــحـــيــو الـــعــراق
ـعــاصـرين اجلــزيـة و احــتـفــظـوا ا
ــا ال شـــــك فـيه من بـديــانـتـهم و 
لم يـكن له قـدرة أو من ال يــــــــــريـد
دفع اجلــــزيــــة قــــد اســــلم و أنــــهى

شكلة . ا
ــــــبـــــدأ تــــــعـــــايش وعـــــلـى هـــــذا ا
سلـم في عصر سيحـيون مع ا ا
اخلالفـة الـراشـديـة وكـذلك األمـويـة
ـسـيـحـي في وتـأكـيـدا عـلى دور ا
العهد األموي كان شعراء بني أمية
الـكــبـار جـريـر والـفـرزدق واألخـطل
ثـالـوث الـشـعـر في الـعـصـر األموي
وكـــان األخــــطل وهــــو أعــــظم هـــذا
الـثـالـوث نصـرانـيـا وقـد تـمتع أهل
الــكـتــاب أي الــنــصــارى والــيــهـود
والــصــابــئـــة في الــعــصــر األمــوي
بوافر احلرية لقـاء تأديتهم اجلزية
واخلـراج وارتـبــطت قـضـايـاهم في
ـدنية بـرؤسائهم األمور الديـنية وا
الــروحــانــيــ ولم تــطــبق عــلــيــهم
الـــشــريـــعـــة اإلسالمـــيـــة ومع هــذا
ــنع حــدوث حـاالت الــتــسـامح لم 
اسـتــثـنـائــيـة كـتــلك الـتي أمــر بـهـا
الـــولــيــد األول 715 – 705 بـــقــتل
زعـيم بـني تـغـلب القـبـيـلة الـعـربـية
ــســـيــحــيـــة ألنه ابــا ان يـــعــتــنق ا
اإلسالم ( كـــتـــاب األغــاني ص 99)
وقـد فــرض اخلـلـيـفـة عـمـر بن عـبـد
الـعـزيز قـيـوداً صـعبـة عـلى رعـاياه
سـيحـي إال أن هـذه القـوان لم ا
يـعـمل بـهـا طـويال حـيـث أمـر خـالد
بن عبد الـله العزي عـامل هشام بن
ـلك اخلـلـيـفـة األمـوي الرابع عـبـد ا
عـلى الــعــراق بـبــنـاء كــنـيــسـة ألمه
سـيحيـة تتـعبد بـها كـما انه منح ا

الـــنــصـــارى والـــيــهـــود حق بـــنــاء
عـابد والـكنـائس ( كتـاب األغاني ا
ص 99) ولـلـعــلم و في الـعـام 886
مـيالديــة دخـلـت الـفــلـســفـة الــفـكـر
ـعــتـزلـة اإلسالمـي وظـهـر مــذهب ا
والـقـدريـة وكـان ذلك خالل سـنوات
الـعهـد الـذهبي الـعـباسي أي خالل
خالفــة هــارون الـــرشــيــد وأبــنــائه
ـــــعــــتــــصم ــــأمــــون وا األمـــــ وا
واخلالفة العباسية دامت 508 من
750 مـيـالديـة الى 1258 مـيالديـة
وفي عـــهــد الــعـــبــاســيـــ انــتــهت
اخلالفة الـعربيـة اإلسالمية لـتكون
ــسـلـمــ من كـافـة خالفــة ألقـوام ا
الـــقــومـــيـــات خـــاصـــة الـــعـــربـــيــة

والفارسية والتركية.
…dOG  W¹d

ــؤسس احلـقـيـقي واحلــقـيـقـة إن ا
إلـى اخلالفـة الــعــبـاســيـة كــان أبـو
ـنصـور الـذي بـنى مـديـنة جـعـفـر ا
بـــغــداد ســنــة 758 مــيـالديــة وقــد
كـــانت قـــريـــة صـــغـــيـــرة في عـــهــد
الـساسـانـ ومعـناهـا "عـطيـة الله"
وقـــيل إن االسم من(بـــاغ) بــســتــان
و(داد) اإلله وهــــو أسم فـــارسي أو
إنـه أسم مـــركب مـن (بــيـث) مـــكــان
و(غــــداد) احلـــظــــيـــرة أي مــــوضع
احلظيرة وهي تسـمية آرامية وفي
نـــظــر الــكــنــيــســة الــشــرقــيــة كــان
تـأسـيس مديـنـة بـغداد يـعـني أنـها
ســتـعــيـد مــركــزهـا الــتــقـلــيـدي في
األرض اآلرامــــيــــة (بـــــيث مــــاري )
وكـانت األرض الـتي أراد اخلـلـيـفـة
أن يــبــني فــيــهـا مــديــنــته لــتــكـون
زاخرة باألديرة وكان للرهبان دورا
كـبيـرا في األسـاطـير الـدائـرة حول
الـتــنـبــؤات عن تــأسـيــسـهــا. شـرع
نـصور في عام 762 ميالدية في ا
بناء مدينة بغداد واستغرق بنائها
ــا 4 ســنـــوات وصــرف عــلـــيــهــا 
يــــعــــادل  18 مــــلـــــيــــون ديــــنــــارا
واستـخدم نحـو مائة الف مـهندس
ــعــرفــة بـــالــبــنــاء وعــامل  وأهـل ا
وســـمــيت بـــاإلضـــافــة إلى بـــغــداد
ـدورة ـديــنـة ا ــديـنــة الـسـالم وا
وأكــثــر احلــجـارة الــتي دخــلت في
بــنــائـهــا نــزعـت من أنــقــاض طـاق
كــسـرى وفي 7 تــشــرين أول ســنـة
ـــنــصــور 775 مــيالديـــة وتــوفي ا
وهو في طريقه إلى احلج وحفر له

هنالك صراعـا ب الفرس واألتراك
الـطــورانـيــ والــبـربــر احلـامــيـ
والــعـرب الــسـامــيـ وظـهــر ضـمن
الــديـن اإلسالمي نـــفـــسه نـــزاعــات
طـائـفــيـة أدت إلى تـمـزيق األواصـر
الــعــامـة الــتي جتـمــعــهم ومن هـذه
الـــنـــزاعــات كـــان بـــروز الــشـــيـــعــة
والــقـرامـطـة وجـمــاعـة احلـشـاشـ
واجـتــاحت أراضي اإلمـبــراطـوريـة
الـعـبـاسـيـة ثـورات مـثل ثـور الـزجن
ـــزدكــيـــة ذات الـــطــابع والـــثــورة ا
االجـتمـاعي وقـد سقـطت بـغداد في
عام 1258 ميالديـة بعـهد اخلـليـفة
ــسـتـعــصم وبـعــد دخـول هـوالكـو ا
ـستـعصم بـغداد وخـسر اخلـليـفة ا
عركـة األساسيـة وحاول أن يصل ا
إلى حـل سـلــمي بــعــد فـوات األوان
فــأرسل وزيـــره ابن الــعــلـــقــمي مع
ـــســـيـــحـــيـــة رئـــيس الـــطـــائـــفـــة ا
الـنـسـطـوريـة للـمـفـاوضـة والـصلح
ولـــعـل ســـبب اخـــتـــيـــاره لـــرئـــيس
الطـائفـة النـسطـورية هـو إن زوجة
هــوالكـو كـانت  مــسـيـحــيـة وتـدعى
دقوس خاتـون إال إن هوالكو رفض
مـقـابــلـتـهم وأمــر بـانـتـهــاك مـديـنـة
ـــا اضـــطـــر اخلـــلـــيـــفـــة بـــغـــداد 
ـسـتـعـصم إلى تـسـليـم نفـسه إلى ا
هـــوالكــو دون قــيــد أو شــرط ولــكن
هـوالكــو أمـر بــقـتل اخلــلـيــفـة ومن

استسلم معه.  
وكـان هـوالكـو وثـنـيـا و لـكن نـكـاية
بــــــاإلسـالم و ارضــــــاءً لــــــزوجــــــته
ــســيــحـــيــة وبــدوافع ســيــاســيــة ا
وأمـنـيـة اظـهـر بـعض الـعطـف على
ـسـيـحـيـ والـيـهود وبـالـرغم من ا
ــسـيـحـيي حــمـايـة زوجــة هـوالكـو 
الـعـراق في ذلك الـزمـان إال أنـهم لم
يكـونوا في وضع مسـتقر بل غـالبا
ــســلــمـ مــا شــاطــرو إخــوانــهم ا
صير وتعرضوا إلى القتل بنفس ا
والـــنـــهب من قـــبل الـــســـلــــــــطــات

غولية.  ا
سـيحي في العهد واستمر حال ا
العثـماني ب مد وجـز أيضا وكان
ــــارس عـــلى كـل رعـــايـــا الــــظـــلم 
الـــســـلـــطـــنـــة الـــــــــــــعـــثـــمـــانـــيــة
وقـــــــــــــــد قـــام الــســـلـــطـــان مــراد
الـــرابع (1640_ 1623) بـــإصالح
واسع الـنطـاق و كـان من الـقرارات
ـقاهي ومنع التدخ ثيرة غلق ا ا
وإغـالق أمـــــــاكـن شــــــــــرب وبـــــــيع
اخلــمــور .وأصـدر فــرمــانـا خــاصـا
ـسـلـمة يـقـضي عـلى الـفـئات غـيـر ا
بــلـبس الـغـبــار وهـو لـبـاس خـاص
سلم وخالل هذه يز الـذمي عن ا
الــقــرون الــطــويــلــة كــانت األقــلــيـة
ـخــتــلف كـنــائـســهـا ــسـيــحـيــة  ا
تـبـحث دومــا عن الـطــرق الـكـفــيـلـة
الـتـي حتـفظ كـيـانـهـا واسـتـمـراريـة
حـيويـتـها ونـشاطـهـا وقد تـعرضت
لـكــثـيــر من االنــتـهــاكــات من جـراء
ـستـمـرة على األنـظـمة الـتـغيـرات ا
ـسـيـحــــــــيـون بـعـد الـسـيـاسـيـة  ا
تـشـكـيل الـدولـة العـراقـيـة احلـديـثة

عام 1921.
ــيــة كــان من نــتــائج احلــرب الــعــا
األولى سقوط وتفككّ اإلمبراطورية
الـــعـــثـــمـــانــيـــة ووقـــوع الـــواليــات
الـعــراقــيــة الـثالثــة حتت ســيــطـرة
اإلمـبـراطــوريـة الـبــريـطـانــيـة الـتي
كانت متحالفة مع الشريف علي بن
احلس (شريف مـكة) الذي تعاون
مع اإلمـبـراطـوريـة عـلى وعـد مـنـهـا
ـوحـدة بـإقـامــة الـدولـة الــعـربـيــة ا
ـصـالح ولـكن األمــور سـارت وفق ا
البـريطانـية وحدث مـا حدث وليس
هـــــــو مــــــوضــــــوعــــــنـــــــا في هــــــذا
ا حـدث هو اجملـال.وكانت نـتيـجـة 
الـتـولـيـفـة الـعـراقـيـة احلـالـية الـتي
حتـــقـــقـت بـــعـــد إرهـــاصـــات دامت
ثـمـانـيـة سـنـوات (1925 – 1917)
ـية األولى من انـتـهاء احلـرب الـعـا
وأربعة سنـوات من تأسيس الدولة
الـعــراقــيــة احلــديــثــة (عـام 1925)
الذي وصفها السياسي البريطاني
الــشـهـيـر ونـســتـون تـشـرشل حـيث
قـــــال " ولــــد الــــعــــراق في ســــاعــــة
مــجـنـونــة" ويـقـول د. عــبـد اخلـالق
حــســـ في مـــقــالـه الــذي نـــشــرته

 r  «–U* ÆÆuJ «—« vKŽ Âu−N «

ø œd « r²¹

Î«—Ëœ X³F  5O×O *« s  WF ô  UOB ý

wMÞu « a¹—U² « w  Î«“—UÐ

≥≠≤  dOB*« U¹bOł«dðË ‚«dF « uO×O

rO¼«dÐ« r¼œ«

النجف

 تدميرها بعد احتالل داعش
كنيسة 

ــاضي  مـهــاجـمـة مـنــشـآت الـنــفط لـشــركـة ارامـكـو في 14 ايـلـول ا
ـا ادى الى تـوقف نصـف انتـاج الـنفـط السـعـودي.  وقد الـسـعوديـة 

تبنى احلوثيون في اليمن هذه العملية.
اال ان شـكـوكـا قـويـة قـد جـاءت من مـصــادر سـيـاسـيـة واسـتـراتـيـجـيـة
ـية اسـتـبعـدت اي احتـمال من ان هـذه الضـربة قـد جاءت اقـليـميـة وعا
سافة والـتـــــــقنيـات العالية من اليمن لـعدة اسباب لـعل اهمها بعـد ا
ثل هذا الهجوم . وبالتالي حامت الشبهات على ايران بانها هي التي

نفذت هذه الضربات. 
ـراقـبـون ان في وقت نــفى فـيه اجلـانب االيـراني تـورطـه فـيـهـا يالحظ ا
رة ايـران هي الـتي تـسعى لـلـتصـعـيد الـعـسـكري حـيث انـها لـيـست ا
ـثـل هـذه االعـمــال فـقـد شــهـدنـا عــدة حتـرشـات االولى الـتي تــقـوم  
ايـرانـيـة في مــضـيق هـرمـز عـبــر مـهـاجـمـة الـســفن او اسـقـاط طـائـرة
الـدرون االمريـكيـة ذات التـقنـيات الـعـاليـة وكذلك احـتجـاز ناقـلة الـنفط
الـبريـطانـية وغـيـرها من الـناقالت في اخلـلـيج العـربي.. ولذلك يـبدو ان
ايران حتاول من هذا التـصعيد التـخلص من العقوبـات االمريكية التي

ارهقتها. 
وهي بـذلك التــريـد اعــادة جتـربـة الــعـراق عــلـيـهــا.. ويـتــوقع خـبـراء ان
يستمر النظام االيراني بهذه الـتحرشات بل ويعززها على السعودية و
ـا اسـتـمـرت الـعـقـوبـات االمـريـكـيـة عـلـيـها  ان ـنـطـقة طـا غـيـرهـا في ا
ـتحـدة التكـمن في مسـاعدة الـسعـودية او الـوقوف مـصلـحة الـواليات ا
مــعـهـا عــسـكـريــا  في هـذا الــظـرف وهي تــنـتـظــر مـفــعـول الـعــقـوبـات

االقتصادية على ايران.  
ـنـطـقـة كـمـا انـهـا التـريـد ابـعـاد ايـران نـهـــــائـيـا كالعب اسـاسي في ا
لـكـونـها مـازالت حتـقق الـتـوازن واالستـقـرار عـلى حـسب وجهـة الـنـظر

االمريكية. 
اضـافـة الى انـهـا قد جـعـلت من ايـران الـعـدو االول للـعـرب بـدل الـعدو
ــتـحــدة سـعـت لـلــحـصــول عـلى االسـرائــيــلي.. ولـذلك فــان الــواليـات ا
مـساندة دولـية جلـهودهـا جتاه ايـران لتـحقـيق اكبـر ضغط عـليـها وقد
حـقـقت بـعض الـنـجـاح في هـذا الـصـدد بـعـد ان اعـلن كل من الـرئـيس

الفرنسي ماكرون. 
ـانـيــة مـيـركل ورئـيس الـوزراء الــبـريـطـاني جـونـسـون ـسـتـشـارة اال وا
مـسـؤولــيـة ايـران عن هـجــمـات ارامـكـو الــسـعـوديـة خـالل اجـتـمـاعـات

تحدة .  اجلمعية العامة لال ا
واجهة مع وهذا يعد حتـوال كبيرا فـي السياسة االوروبـية من مسالـة ا
ـناسـبـة كافـة االطراف لـلـتهـدئة واجلـلوس ايـران. وهم قد دعـوا بـهذه ا

سائل العالقة. فاوضات حلل ا على طاولة ا
ـفــاوضـات جــديـدة لالتــفـاق الــنـووي الـذي الــغـته كـمــا جـرت الــدعـوة 
ـتحـدة االمـريكـية من طـرف واحـد ان ضرب ارامـكو رسـالة الـواليات ا
ايـرانيـة من ان منـعهـا من تصـديـر وبيع نـفطـها لن يـقتـصر عـلى ايران
وحـدهـا وان دول اخـرى سـتـتـضـرر من هـذا الـقـرار ويـتوجـب احلاق
ـيـة  والـغـربـيـة مـنـهـا عـلى وجه افدح االضـرار بـامـدادات الـنـفـط العـا
اخلصـوص  اضافة الى مـواجهة امـريكا وحـلفائهـا بقوة فـي محاولة
لـرفع الـعـقـوبات الـنـفـطـيـة الـتي اثـقـلت كـاهـهـا  امـريـكـا تـعـلم جـيدا ان

خياراتها محدودة جدا في مواجهة ايران. 
بـعـد ضـرب مــنـشـآت ارامـكـو الـســعـوديـة. كـمـا ان الــسـعـوديـة التـريـد
الدخـول لوحـدها في مـواجهـة مع ايران رغم تـرسانتـها الـعسـكرية من
تـطورة االخـرى  والسـعودية عـدات العـسكريـة ا الطـائرات احلـديثـة وا
تــدرك ان اي رد عـسـكـري عـلى ايـران حـتى لــو كـان جـزئـيـا سـيـشـعل

نطقة في حرب اقليمية مدمرة.  ا
ـتـدة من لـبـنـان وسـوريـا الـى الـعراق فايـران لـديـهـا اذرع عـسـكـريـة 
ـكـنـها مـن فتح والـيـمن..كـمـا ان تـدخل الـسـعوديـة في حـرب الـيـمن ال
مـلكـة العـربية جـبهة اقـليـميـة جديدة وواسـعة  هـذا باالضـافة الى ان ا
ـرشـحـة الــقـادمـة لـتــطـويـقـهـا الـســعـوديـة تـعــلم جـيـدا انــهـا سـتـكــون ا
وتهديدها بـعد انتهاء الـربيع العربي وبدء الـصراع االمريكي االيراني
(وقد سـبق واكدنا ذلك في مـقالـة سابقـة)  ولذلك فـهي حذرة جدا من
اي مـواجــهــة عـســكـريــة وانـهــا تــفـضل كــمـا هـي اوروبـا حل الــنـزاع
ـعلقة بـالطرق الدبـلوماسية سائل االقلـيمية ا االيراني االمريـكي وكل ا
وعـدم الــتـورط في اي حـرب قــد تـبـدأ بــخـطــأ مـا ولـكــنـهـا التــنـتـهي اال
نطقة باخلراب والدمـار وهذا اليصب في مصـلحة اي دولة مـن دول ا

وال في العالم.

w  WK?ſu?  œu?N?Ž v ≈ v d?¹ s¹d?NM? « 5?ÐU?  œöÐ w  VD? « ÊU?   rK?F?K

w  VD « d¼œ“«Ë Êu¹—uý_«Ë Êu?OKÐU³ «Ë Êu?¹d u « tÐ r²¼« b?I  ÂbI «

”uM?O? U?ł V²?  X½U? Ë  U?O?H?A?²? ?*« X ?Ý√Ë X×?²? Ë wÝU?³?F? « b?N?F? «

dO¦J « o×?Ý« sÐ 5MŠ rłdð b Ë w³?D « ZNMLK?  UÝUÝ√ qJAð w?I¹dſù«

X½U? Ë WL?J?(« —«œ w  W?O?Ðd?F? « v ≈ W?O?½U?¹d? ? « s  W?O?³?D? « V²?J? « s

YO×Ð tF? « s  —u?ÐU ?Ð bMł W?Ý—b  s  o¦?³M?*« w×O? *« VD « …d?Ný

«d¼U  U³O³Þ `³B¹ Ê√ t½UJ SÐ fO  rK *« ÊUÐ bI²Fð ”UM « W UŽ `³ √

rK ?*« VO³?D? « r¼bŠ« ‰Q?Ý® ¢¡ö ?³ «¢ tÐU?²  w  k?ŠU'« t U?  U  «c?¼Ë

ÊUOÐ  p Ë r UŽ X½√Ë W?OAH?²  ÷«d _«Ë ÁQÐË W?M « Ác?¼ w½Uł sÐ bF?Ý«

w½U  …bŠ«Ë ∫‰U  Æ t UI?¹≈ lOD² ?ð ôË ¡UÐu « «c¼ wðQ¹ s¹√ sL?  W dF Ë

Ê≈ oK?š« Ê√ q³?  qÐ ô V³?D?ð√ Ê√ q³?  Âu?I? « b?I?²?Ž« b? Ë rK? ?  r¼b?M?Ž

Êu?J??¹ Ê≈ wG??³?M??¹ ÊU? Ë b??F??Ý« wL??Ý« Ë VD? U??Ð Êu??×?K??H??¹ ô 5?L??K? ??*«
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