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االتــفــاق الــنــووي مع ايــران بــعـد ان
ـتـحـدة منه في انـسحـبت الـواليـات ا

اضي. الثامن من ايار/مايو ا
فيمـا حث نتنـياهو فـرنسا امس على
حتــويـل اهــتــمــامــهــا إلى الــتــصــدي
”لـلـعـدوان اإلقـلـيـمي “الـذي تمـارسه
إيران قـائال إنه لم تـعـد هنـاك حـاجة
إلقـــنـــاع بـــاريس بــــاالنـــســـحـــاب من
االتفـاق الـنووي الـذي أبـرمته الـقوى
الــكــبــرى عـام  2015مع طــهـران ألن
الضغـوط االقتصـادية ستقـضي عليه

على أي حال.
ÍËu½ ‚UHð«

ونتنياهـو موجود في باريس إلجراء
مــحـــادثــات مع الــرئــيـس الــفــرنــسي
ــانــويل مــاكــرون في إطــار جــولـة إ
تـــهـــدف إلقـــنــــاع الـــدول األوروبـــيـــة
ــوقــعــة عــلى االتــفــاق الــنــووي مع ا
إيـــران وهي بــريـــطــانــيـــا وفــرنــســا
ـانــيـا بـأن حتـذو حــذو واشـنـطن وأ
في االنـسـحـاب من االتـفـاق ومـعاودة

فرض العقوبات على طهران.
وقـال نـتـنـيــاهـو في مـؤتـمـر صـحـفي
مــشــتــرك مع مــاكـرون ”لم أطــلب من
فرنـسا االنـسحـاب من (اتفـاق إيران)
ألنــني أعـتـقــد أنه سـيــتـفــكك أسـاسـا

حتت وطأة الضغوط االقتصادية.“
وأضاف ”إذا كان لـديكم اتـفاق سيء
فلـستم مـضطـرين لاللتـزام به خاصة
إذا رأيــتم أن إيـران تــغـزو بــلـدا تــلـو
اآلخــر وال تــســتــطــيــعــون فــصل ذلك
(االتــــــفـــــاق) عن عــــــدوان إيـــــران في

نطقة (الشرق األوسط).“ ا
وتـــســعى الـــدول األوروبــيـــة الــثالث
جـاهـدة إلنـقـاذ االتـفـاق الذي وافـقت
وجبه عـلى كبح بـرنامـجها طهـران 
الـنـووي مـقـابل رفع عـقـوبـات وتـراه
ـنع إيـران من تـطـويـر أفـضل فـرصـة 

قنبلة نووية.
لـكن إسرائـيل تـقـول إن إيـران خدعت
الـغـرب وتــخـطط السـتــغالل تـخـفـيف
الــعــقـوبــات في تــكــوين احـتــيــاطـات
مــالــيــة قــبل الــعــودة إلى تــخــصــيب
الــيــورانــيــوم عــلى نــطــاق واسع من

ستقبل. أجل صنع األسلحة في ا
ولم يقبل ماكرون عـلى ما يبدو حجة
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نـــتــنــيـــاهــو. وقــال ”أبــلـــغت رئــيس
الـوزراء بــقـنـاعـتي الــشـديـدة والـتي
يتبـناها كـذلك شركاؤنـا األوروبيون
بــــضـــرورة احلـــفـــاظ عـــلى االتـــفـــاق
لضمان حتكمنا في النشاط النووي
ونـــدد الـــرئــيـس األمــريـــكي دونـــالــد
تـــرامب بـــاتـــفـــاق عــام 2015والــذي
جـرى الـتــوصل إلـيه في عــهـد سـلـفه
بـاراك أوبـامـا ألنه ال يـشمـل برنـامج
الــصـواريـخ الـبــالـيــســتـيــة اإليـراني
ودورهــا في حــروب الـشــرق األوسط
أو مــا سـيــحـدث بـعــد انـقــضـاء أجل

االتفاق في .2025
وتـــشــاركـه الــقـــوى األوروبــيـــة هــذه
اخملــاوف لـكــنـهــا تـقــول إن االتـفـاق
الذي تفاوضت علـيه روسيا والص
نع إيران أيضا هـو السبيـل األمثل 

من تطوير قدرة إنتاج أسلحة نووية.
وأكد مـاكـرون مـجددا عـلى رغـبته في
فتح مفاوضـات جديدة على الـقضايا
األخــــرى الــــتي تــــبــــعـث عــــلى قــــلق

واشنطن.
وتقول إيران منذ فـترة طويلة إنها ال
تـــــريــــــد الـــــطـــــاقـــــة الـــــنـــــوويـــــة إال
لالســتـخــدامـات الــسـلـمــيـة. وتــشـيـر
طـــــهــــــران إلى أن صـــــواريــــــخـــــهـــــا
الــبــالـيــســتـيــة لألغــراض الــدفـاعــيـة
فـحـسب وغـيـر قـابـلـة لـلـتـفاوض وأن
لــديــهــا كل احلق في دعم حــلــفــائــهـا

شارك في الصراعات اإلقليمية. ا
تــســعى الــدول األوروبـيــة لــلــتـوصل
حلـزمـة جتاريـة مع إيـران حلـمـايـتـها
ـاليـة األمريكـية بـغية من العـقوبات ا

إثنائها عن االنسحاب من االتفاق.

االثـنـ إنه أمــر بـاالسـتـعـداد لـزيـادة
القدرة عـلى تخـصيب اليـورانيوم إذا
انـهـار االتـفـاق الـنـووي بـعـدمـا أعـلن
الــرئــيـس األمــريــكي دونــالــد تــرامب

اضي. انسحاب بالده منه الشهر ا
وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة
ـتـحـدة أمس الـذريـة الـتـابـعـة لأل ا
ادة ـبـدئـية “إلنـتـاج ا بـخـطـطـهـا ”ا
اخلام الالزمة لـتشـغيل أجهـزة الطرد
ركزي وكذلك األجهزة التي تخصب ا

اليورانيوم.
وقال ماكرون ”أطالب جميع األطراف
بـالعـمل عـلى اسـتقـرار الـوضع وعدم
الــتـصــعـيــد الــذي سـيــقـود إلى شيء
واحـــد: الــــصـــراع ?“مــــضـــيــــفـــا أن
البـيانـات اإليرانـية زادت من الـتوتر

لكنها ال تنتهك االتفاق النووي.

في سـلسلة الـتراث البغـدادي كانت لنا مـحاضرة عن انتـقال مركز اجلـثالقة
دائـن أو قضـاء سـلـمـان بـاك الى بـغداد زمن ـشـرق من ا بـطـاركة كـنـيـسـة ا
ـهدي في الدولـة العباسـية وحتى دول اخلـروف والدولة الـصوفية اخلـليفة ا
حـيث انتقل كـرسي اجلثالـقة من بغـداد الى أماكن أخرى الى مـراغة وأربيل
وصل واجلـزيـرة والـقـوش وذلك يـعـني ان مـقر الـكـنـيـسـة ترك وكـرمـليـس وا
ـا زمن ـنـصـور وا ـدائن الـى بـغـداد ولم يـكن ذلك زمن اخلــلـيـفـة ا مـديـنـة ا
هـدي الذي حكم حـاكم بغداد الـثاني من اخلـلفـاء العبـاسيـ وهو اخلـليفـة ا
بـغـداد  من عـام  158 الـى عام  169 هـ مـن سـنة  775 الـى سـنة 785م
ـسـيـحيـة ولـكن ـشـرق مـنـذ صـدر ا ـدائن كـانت مـركـزا لـكـنـيـسـة ا ذلك ان ا
ــديـنـة بـعـد ظــهـور الـدين االسالمي  وخــاصـة في الـعـهـد تـقـلص دور هـذه ا
ـنـصـور وسطع األمـوي ولـكن بـعد أن  تـشـيـيـد بـغـداد في عـهد اخلـلـيـفـة ا
جنمـها وأصبحت قاعدة لـدولة جديدة تَركوا اجلثـالقة بطارقة الكـنيسة مدينة
ـدائن نهـائيـا وجـاءوا فحـلوا في مـدينـة الـسالم وكان أول جـاثلـيق قدم الى ا
بـغداد وسكنـها رسمياً طـيثماوس االول  واجلـاثليق لفـظة يونانـية تعني األب
ـســيـحـيـ الـعـام وفي االسـتــعـمـال الـكــنـسي تـعــني الـرئـيس األعــلى عـنـد ا
ـسـيـحيـ األوائل في الـعـراق حـيث سـكن هذا الـنـساطـرة الـذين هم أصل ا
اجلـاثــلـيق بـغـداد سـنـة  870 م أي بـعـد خـمـس سـنـوات من تـولي اخلـلـيف
هدي حكم بغداد واستمر وجود رئاسة الكنيسة في بغداد طوال الـعباسي ا
الـعهد الـعباسي وحـكم دولة هـوالكو خان الـدولة االيلـخانيـة من سنة 1258
الـى سـنة  1336 وحـكم الـدولـة اجلالئـريـة مـن سـنة 1338 الى  1411 م
ولـكن حال بـغداد يسـير من سـيّئ الى أسوأ ويـتحـمل أهالـيهـا على اختالف
ـسـيحـيـون نـهايـة الـدولة اجلالئـرة وطـوال دولة ـا فـيهم ا ديـاناتـهم ومـللـهم 
الـقـرة قـويـنـلـو دولـة أصـحـاب اخلـروف االسـود ودخول تـبـمـورلـنك مـن سـنة
 1412 الـى سنة   1469م حـيث دخل الى بـغداد أكـثر من مـرة وعمل بـها
مــا لم يــفـعــله فــاحت في تــاريخ بـغــداد وفــتـرة حــكم دولـة اآلق قــويــنـلــو دولـة
أصحاب اخلروف األبيض من سنة  1469 الى سنة  1508 م حيث احتل
الـشاة اسـمـاعـيل الصـفـوي وكـان كل عهـد أسـوأ من سـابقـة فال عـمران وال
تـشجـيع لـلعـام كم كان في بـغـداد سابـقا بل خـراب وإضـطراب وسـفك دماء
وكـان نصـيب الـديارات الـتـخريب فـيـتركـهـا الرهـبان والـكـنائس تـنـقرض بال
صـيانة. لهـا لذا قلت أخـبار الكنـائس والديارات وانـتقل كرسي اجلـثالقة من
سيحيون بـغداد بحثاً عن األمان بعد أن تركـها الكثير من سكانـها  ومنهم ا
ـديـنة الـتي بدأت تـنمـو وتـكبـر والى أربيل وكـان االنتـقال الى مـديـنة مـراغة ا
ـوصل واجلـزيرة أو الى ديـر الربـان هرمـزد قرب الـقوش تـارة أخرى والى ا
دائن بـعد مئـات من السـن قـضتهـا الكـنيـسة في بـغداد منـذ انتـقالـها من ا
الـيها وعند سكنى اجلثالقـة في بغداد كان لهم مثوى في اجلانب الغربي أي
الــكــرخ وفي اجلــانب الــشـرقـي أي الـرصــافــة وطــبـقــا لــلــحـاجــة والــظـروف
االجـتماعية واالمنيـة فالكنائس والديارات كـانت منتشرة في هذا اجلانب من
ـنـاطق الـتي فـيـهـا وجـود مـسـيـحي ومن أهم بـغـداد أو اجلـانب االخـر وفي ا
أمـاكن بغداد التي نـزل فيها االبـاء اجلثالـقة ديركلـيليشـوع الذي عرف باسم
ديـر اجلاثلـيق منـذ إقامة مـار طيـثماوس االول وجـدده ووسعه ودفن فـيه بعد
وفـاته وسـكن فى هذا الـديـر خـلفـاء هـذا اجلاثـلـيق كـذلك نـزل عدد كـبـير من
اجلـثالـقـة بعـد االنـتقـال الى بغـداد في دار الـروم في أعلـى اجلانب الـشرقي
من بـغداد قريب حمللة الشماسـية ومنطقة االعظمـية احلالية حيث كان الناس
يـدعوة قالية اجلاثـليق ودعيت البـيعة باسم بـيعة الكرسـي وهنالك عاش عدد
كـبير من االباء ودفـنوا فيهـا واستقرار اجلـثالقة في بـغداد ترتب علـيه توطيد
عالقـتـهم بــدار اخلالفـة الـعـبــاسي ونـشـوء مــراسـيم خـاصـة  عــنـد انـتـخـاب
طـارنة وأكـابر جـاثلـيق جديـد حـيث يذهب الى دار اخلالفـة محـاطـاً باآلبـاء ا
نشور أي كتاب العهـد وهو كتاب التولية واالقرار بصالحيات الـقوم وينال ا
اجلـاثلـيق الروحـيـة والزمـنيـة وكان اجلـثالـقـة يرتـادون دار اخلالفة حـيث تتم
ـنـاظرات وتـبـادل االّراء أو ان يـطـلب اخللـيـفـة من اجلـاثـليق تـرجـمـة الـكتب ا
ــا ســاعـد عــلى تــوطـيــد هـذه الــعالقــات األطـبــاء الـنــصــارى من جـمــاعـة و
اجلـاثـلـيق الــذين يـخـدمـون فـي قـصـر اخلـلـيــفـة ومن أشـهـرهـم جـبـرائـيل بن
نـحها اخلـلفاء لـلجـثاليق تـتضمن الـرئاسة بخـتيـشوع وكانت الـعهود الـتي 
خـتلف طـوائفـهم في أرجاء الـدولة الـعبـاسية الـعليـا على جـميع الـنصـارى 
وحق الـنظر في مصالح أبـناء رعيته واحلكم فيـها وتخويله الـرعاية واالمتياز
في مـصـلـيـات الـنـصـارى مـن بـيع وديـارات ومـقـابـر وإدارة أوقـاف الـطـائـفـة
وسـلطـة معـاقبـة اخملالـفـ من أبنـاء رعيـته وترتب عـلى انـتقـال اجلاثـليق الى
بـغداد توافـد عدد كبـير من الـنصارى من مـختـلف مدن العـراق وقراه وقسم
مـنهم من مراكز نصرانية عريقة كـاحليرة وكشمير وكانت كل جماعة حتاول
ـهـنة مـنـهـا انـتـخاب اجلـاثـلـيق ذلك ان رصـيد ان تـفـرض رأيهـا في االمـور ا
اجلـماعـة يـرتفع اذا  كـان اجلـاثلـيق من احـدى اجلـماعـات الـنصـرانـية ولـقد
عـاش النصارى في بغداد ضمن اجملتمع البغدادي وعملوا في وجوة احلياة
رات أن زادت الضرائب كـافة الثـقافيـة واالدبية والـعلميـة وحصل في أحـد ا
ـسلمـون يحـملـون القـرآن والنـصارى يـحمـلون األجنـيل وان كان ما فـخرج ا
يـتمتعون به في مد وجـزر أما سكنهم في بـغداد فابتدأ في قطـيعة النصارى
ومـكانهـا احلالي منـطقة الـشاجليـة وهي االرض التي خصـصها بـاني بغداد
سـيـحـي ـنصـور لـهم وكـانت الـكنـائس في بـغـداد مـوزعة حـسب حـاجـة ا ا
ومـناطق سكناهم واذا كانوا في الـكرخ لكنهم بعد ذلك أنـتقلوا الى الرصافة
في الـشماسية ودار الروم قريـبا من االعظمية وقـد  بناء كنائس عديدة في
بـغـداد وأبـدعـوا في بـنــاء الـكـنـائس حـيث يـقـسـم داخل الـكـنـيـسـة الى قـدس
األقـداس شـرقـا واخلـورس وصـحن الـكـنـيـسـة والـرهـبـانـيـة أي الـتـكـرس لـلة
ـصادر الى رهـبان من سكـان الديارات والـتعبـد له جذورهـا عميـقة وتـشير ا
نسوج من الصـوف وفوقة طقس النذور في بـغداد أصحاب الثوب االسـود ا
ـقـدس)  وكـانت الـديـارات مـشـيـدة في الـذي يـسـمى ( أألسـكـيم الـرهـبـاني ا
مـواقع جميلة قرب األنهار مـحاطة بالرياض والبـسات والكروم حيث يجذب
الـناس لـزيارتة وكـانت الديـارات مالذا لكـثيـر من أعالم األدب والشـعر طـلبا
لـراحة القلب وصفاء الفكر ومن الكنائس في بغداد في تلك الفترة بيعة درب
جــمــيل في الـكــرخ وبـيــعـة درب الــقـراطــيس في الــكـرخ أيــضـا وبــيـعــة درنـا
ومـوضعهـا منـطقـة التـاجي احلالـية شمـال  الكـاظمـية وبـيعة
سـرجونا وبيعـة سركيس وبيـعة سوق السـواق وبيعة
الـسـيــدة في مـحـلــة الـشـيخ بــشـار في الـكــرخ وبـيـعـة
الـسـيـدة في قـنـطـرة بـني رزيق  ودار الـروم وكـنـائس

كثيرة اخرى توزعت في بغداد .

لــكــنــهــا تــواجه صــعــوبــة في إقــنـاع
الشركات بـالبقـاء في إيران أو إيجاد
آليـات ماليـة تمـكنهـا حتى من الـقيام

بذلك.
WO½«d¹« ◊uG{

وعرض ذلك أوروبا لضغوط إيرانية.
وقـال مــسـؤول غـربي ”إن لم حتـصل
ــالــيـة في إيــران عــلى الـضــمــانـات ا
الي فال النفط والدخول إلى النظام ا
أتوقع أن تلـتزم باالتـفاق ألن الضغط

من احملافظ يزداد.“
وأضـاف ”من احملــتـــمل بــقــوة أنــهم
سـيـسـتـأنــفـون الـتـخـصـيب والـبـحث
وتطـوير أجهـزة طرد مـركزي متـقدمة
لـيـظـهـروا لألوروبـيـ ولـلعـالم أنـهم
جادون .كان الـزعـيم اإليـراني األعلى
آيــة الـله عــلي خـامــنـئي قــد قـال يـوم

WOA)«

زوج ب اخلوف واإلعجاب باخملوف منه  اخلشية هي انفعال 
وقـد نشـرت مجـلـة ( اموشن) في دراسـة اثبـتت فـيهـا العـالقة بـ انخـفاض
شـاعر اإليـجابـية  و مـعدل عالمـات االلتـهاب في اجلـسم و بـ الشـعور بـا

همة واخلاصة هو اخلشية .  شاعر ا من هذه ا
و الـعالمات االلتهابيـة في اجلسم مؤشر مهم للـكثير من األمراض لذلك فان
انـخفاض مـعدالت تلك الـعالمات يشـير الى انه الفـرد يتمـتع بصحـة جيدة و
الحظ انـخفاضها لـدى األشخاص الذين يـشعرون باخلشـية أو الرهبة من ا
بـشكل مستمر و منـتظم  أي ان الناس الذين يشعـرون بهذا الشعور بشكل

منتظم في حياتهم تكون صحتهم أفضل من باقي الناس. 
ذكـرت آيات كـثـيرة اخلـشـيـة ومنـهـا تـشبـيه اخلـشيـة بـشـيئ ثقـيل يـهـبط مثل
احلـجـر الثـقيـل كمـا في االية (74) من سـورة الـبقـرة وذلك تـشـبيه فـيـزيائي
عـجيب الن احلجـر يبحث دائـما عن االسـتقرار احلـركي لذلك فهـو يهبط الى
كمـا نـهت االية (31) مـن سورة االسراء ادنى مـكـان او موقع لـيـستـقـر فـيه 
قـتل االوالد مـقــابل خـشـيــة الـفـقــر الـشـديـد و فـي نـفس االيـة تــذكـر الـشـيئ
ـضاد و هي خشية االنفاق كما ذكرت ذلك االية (100) من نفس السورة ا
ـذِينَ هُم منْ خَـشْـيَـةِ ـؤمـنـون قــال تـعـالى في اآليـة (57) إِنَّ الـَّ و في ســورة ا
شْـفِقُـونَ و هي من الـصـفـات الـعـظيـم للـمـؤمن الن اإلشـفـاق يـتـضمن رَبـهِم مـُّ
اخلـشيـة مع زيـادة الرقـة و الـضعف  وفـي سورة احلـشر فـان اجلـبل و هو
من اكـبر و أشـد مـخلـوقات الـله سـبحـانه فانـه يخـشع و يتـصـدّع من خشـية
الـله سبـحـانه و ذلك الن القـرآن العـظـيم هو كالم الـله سـبحـانه  وفي سورة
النساء ذكرت االية (25) اخلـشية من العنت هو نكاح ملك اليم او الصبر
 كـما تـضمـنت سورة يس خـشيـة الرحـمن بالـغيب  كـما ان اجلـزاء بدخول

ن يخشى ربه . اجلنة كما اشارت اليه االية (8) من سورة البينة 
ان لذلك ذكرت االية (28) من سـورة فاطر تـعتبر اخلـشية اعلى حـاالت اال

ان اخلشي لله تعالى من عباده خاصة العلماء النهم اعلم من غيرهن.

البصرة 
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ـوظفي شـكر وتـقـديـر 
قــــسـم االشــــتــــراكـــات
شــــعـــــبــــة االســــتالم/
دائــــــرة الـــــتـــــقـــــاعـــــد
والـضمـان االجتـماعي

للعمال
- ماجدة عـبد احملسن

حس
- انتصار مجيد عامر
- االء عــــبــــد احلــــسن

شبوط
- منتهى احمد

- راغد هاشم عبود
- عمر خليل احمد

هدي هاتف حسن - ا

{ بـاريس - أ ف ب - تـظـاهـر مـئـات
االشخاص في باريس ومـدن فرنسية
اخرى الـثالثاء احـتجـاجا عـلى زيارة
رئـيس الـوزراء االسرائـيـلي بـنـيـام
نـتـانـيـاهـو الى فـرنـسـا مـلـبّـ بـذلك
دعــوة اطــلــقـتــهــا مــنـظــمــات مــؤيـدة
لــلــفــلــســطــيـــنــيــ تــرى في الــزائــر
االسـرائـيلي "مـجـرم حـرب" كـمـا افاد

مراسلو وكالة فرانس برس.
وفي باريس الـتي وصـلهـا نتـانيـاهو
عـــصـــر الـــثالثـــاء لـــلـــقـــاء الـــرئـــيس
انويل ماكرون جتمع حوالى 300 إ
شخص بهدوء قرب مجمع ليزانفاليد
رافــعــ الـعــلم الــفــلـســطــيـنـي وعـلم
جــمــعــيـــة "الــتــضــامـن بــ فــرنــســا

." وفلسط
ـــتـــظـــاهـــرون ومـن بـــيـــنـــهم وردد ا
السنـاتورة الـبيئـية اليـسارية اسـتير
بــنـبــاسـا هــتـافــات مـنــاوئـة لــلـدولـة
العـبرية مـن بينـها "اسـرائيل مـجرمة
ومـــاكـــرون مــتـــآمــر" و"اوقـــفـــوا قــتل
الــشــعـب الــفـــلــســـطــيـــني" في حــ
احـاطت بـهم قـوات مـكـافـحـة الشـغب
الــتـي مــنـــعـــتـــهم من عـــبـــور جـــســر

. الكسندر الثالث فوق نهر الس
وفـي مــرســيــلــيـــا (جــنــوب) تــظــاهــر
حـــــــوالى  200نـــــــاشـط فـي احــــــدى
ـديـنـة رافـعـ عـلـما سـاحـات وسط ا
فلـسـطيـنـيا ضـخمـا في حـ تظـاهر
للغاية عيـنها في ليل (شمال) حوالى
اثـلة  80شخـصا. وجـرت تـظاهـرة 
في وسط مدينة سـانت-ايتيان شارك
فـيـهـا حـوالى  200 شـخص بـيـنـمـا
تظاهر حوالى  20 شخصا على أحد

جسور مدينة ليون.
W d²A  WN³ł

ووصل رئــيس الــوزراء االســرائــيـلي
بعـد ظهـر الثالثـاء الى االليـزيه للـقاء
انـويل ماكـرون ومحـاولة الرئـيس ا
اقـنـاعه بـاقـامـة جـبـهـة مـشـتـركـة ضد
ايران في ح تستعد طهران لزيادة

قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
وبـــعــــد بـــرلــــ وبــــاريس يــــتـــوجه
نتانـياهو االربـعاء الى لنـدن احملطة

االخيرة في جولته االوروبية.
ويبذل االوروبيون ما بوسعهم النقاذ
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d¼UEð…∫ متظاهرة حتمل صورة ساخرة لتنيناهو خالل االحتجاج على زيارته فرنسا


