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وغــيـر الــعــربي وســبـق أن أشـرت
إلى ما ذكره الـباحث الدكـتور علي
الــوردي تـــوصــيـــفــاً لـــلــمــجـــتــمع
العـراقي وأرجـو أن يكـون احلوار
بــعـيــداً عن الـطــائـفــيـة والــتـحـزّب
الــســيــاسي والــديـني
وأن يتّـسم بالـعقالنـية
ويبتعد عن العدوانية
كمـا أرجو أن أكـون قد
وفــــقت في تــــوضــــيح
الــظـلـم الـكــبــيــر الـذي
وقـع عــــــــــــلــى هـــــــــــذه
الشـريحة األصـيلة من
اجملـتــمع الـعـراقي بل
أهل الـبالد األصـلـي

الــذين أصــبـحــوا هـذه
األيـــــام فـي قـــــامــــوس
بـعـض رجـاالت احلـكم
احلالي محـوراً لتناقل
اإلخــبــار ولـلــتــســلــيـة
أحياناً "للقيل والقال"
وبـــصــفـــتي مــواطـــنــاً
عـراقــيــاً فــإنـنـي لـست
جــــزءًا مـن "جــــالــــيــــة"
مــثـلـي مـثل غــيـري من
الــــعـــراقــــيــــ بـــغض
الـــــنـــــظـــــر عن الـــــدين
والـــقـــومـــيـــة والـــلـــغـــة واجلـــنس
عـتقدات واالنحـدار االجتمـاعي وا

الـفــكــريـة والــكل كــمـا
يــــفــــتـــرض وحــــسب الــــدســــتـــور
"مـواطــنـون عــراقــيـون" لــهم نـفس
احلقـوق وعليـهم نفس الـواجبات
سـيحيـون هم عـراقيـون أقحاح فـا
مـــــــصــــــرّون عـــــــلـى تــــــقـــــــد كل
إمــكــانــيـاتــهم خلــدمــة هـذا الــبــلـد
الـعـزيـز على قـلـوبـنا جـمـيعـاً كـما
آمـل أن يـــــــصـل كـالمي هــــــــذا إلى
حـكومـتنـا الوطـنيـة لعـلها تـنصف
ــنـاضل بــكل قــومــيـاته شــعــبـنــا ا
وأديانه وطـوائفه وتـمنـحه حقوقه
بـالـكـامل وتـكف عن طـلـبـهـا مـنـهم
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التنويـر التي ساهمـوا فيها فضالً
ـــشــروع احلـــضـــاري الــراهن عن ا
الذي ساهموا في بـلورته لالنعتاق
من نـيـر الـكـولـونـيـالـيـة ولـتـحـقـيق

االستقالل. 
ويـتـعــلّق اخلـطـأ اخلــامس بـإنـكـار
ـسـيـحــيـ في نـضـال مـسـاهــمـة ا
أمتـهم وشعـوبهـا وهو مـا يروّج له
الـتــيـار اإلسالمــوي االسـتـئــصـالي

الشمولي . 
ويقـول شعـبان في كـتابـه " أغصان
ــســيــحــيــون الــعــرب" الــكــرمــة - ا
تـعصّب صفحة 50  لعلّ بعض ا
سـيحي العرب لم يقرأوا تاريخ ا
ـنـطــقـة وإن كـانــوا قـد قـرأوا في ا
الـتـاريخ فـإن قـراءتـهم مـغـلـوطة أو
إغــراضـــيــة أو قــاصــرة فــقــد كــان
ـسـيـحـيـون بـاسـتـمـرار يـضـعـون ا
االنـــتـــمــاء الـــوطـــني والـــعــروبي "
القومي" فوق انتمائهم الديني مع
اعـتـزازهم  بــتـاريـخـهم وثــقـافـتـهم
وخـــصــوصـــيــتـــهم ســـواءً كــانــوا
مـتـديـنـ أو غيـر مـتـدينـ مـثـلهم
ـســلـمـ لـكــنـهم في الـوقت مـثل ا
نــفـسه ال يــشـعــرون بـأنــهم كـامــلـو
ــواطـنـة مـثـلـهم حـيث عـانـوا من ا
الـتـميـيز والـّلـامسـاواة والـتهـميش
الشيء الكثير قانونياً ومجتمعياً
ولسبب مختلف عن أسباب إقصاء
أو تـــهـــمـــيش اآلخـــرين لـــنـــزعـــات
اســـتـــبــداديـــة وذلـك مـــا يــتـــعـــلّق
بنزعات اسـتعالئية تعـصبية باسم
الـــدين أو تــــســـتـــخـــدمه وســـيـــلـــة
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وأخــيـراً رغم مــا جـرى من تــعـسف
سيحي وإرهاب وتخويف ضد ا

فـإنهم ظـلّوا يتـمسـكون بـعراقـيتهم
ومــواطــنــتــهـم ويـتــعــامــلــون عــلى
أسـاس الـدفـاع عن حـقـوقـهم عـلـماً
بـأن حــمـلـة الــهـجـرة االضــطـراريـة
طــالـت مــئــات اآلالف مـــنــهم وهــو
األمــر الـذي يــحــتـاج إلى مــعــاجلـة
ـواطــنـة أوضـاعــهم عــلى أســاس ا
الـكـامـلـة واحلـيـويـة وإلـغـاء جـميع
أشكال التمييز دستورياً وقانونياً
ووضع الــــكــــفـــاءة فـي مــــكـــانــــهـــا
الــصـحــيح خــارج دائـرة  الـوالءات
ــذهـبــيـة الــديــنـيــة والـطــائـفــيـة وا
سـتـويات في واإلثـنيـة من أعـلى ا
الـدولـة وحـتى أدنـاهـا عـلى أسـاس
شرعة حقوق اإلنسان الدولية التي

وقّع عليها العراق.
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ـــادة مـــحـــاضـــرة { األصل فـي هـــذه ا
ألــــقــــيت بــــتــــاريخ 2008/12/18 في
ـــنـــتـــدى الــعـــراقي بــراغ بـــدعـــوة من ا
ومــحــاضـرة ألــقــيت
فـي فـــيــــيــــنــــا في
الـــــــعـــــــام 2009
بــــــــــعــــــــــنـــــــــوان :
مـسـيـحـيـو الـعراق

عبر التاريخ.
{ اقــــــتــــــصــــــادي
وكـاتـب ومـديـر عـام
ســــــــــابـق في وزارة
الـتـخــطـيط (بـغـداد)
وحـــــالـــــيــــــاً رئـــــيس
اجلـالية الـعراقية في
جـمـهـوريـة الـتشـيك-

براغ
صادر ا

1- تـــــاريـخ الـــــعــــرب
(د.فـليب حتي ,د.أدور
جـــــرجي ,د.جـــــبـــــريل

جبور)
2- تـــاريخ الــكـــنــيــســة
الــســريـانــيــة الـشــرقــيـة
ثالثـة أجزاء (األب ألـبير

توما)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ 3- ا
الــبــيــزنــطي(أبـــرســيــوس)مــعــجم اآلثــار

سيحية ا
سعودي) 4- مروج الذهب(ا

5- األغاني (ألبي فرج األصفهاني)
6- دراســــة فـي طــــبـــــيــــعـــــة اجملـــــتــــمع

العراقي(د.علي الوردي)
ـــســـيــحـــيــون 7- د.ســيـــار اجلــمـــيل (ا
الـعراقـيـون وقفـة تـاريـخيـة عـند أدوارهم
الوطنية)مقالة نشرت في صفحة عراق 

الغد االلكترونية.
8- د.عـــبــد اخلـــالق حـــســـ (الـــعــراق
واالنتـخابات األمريـكية)مقـالة نشرت في

صفحة عراق الغد االلكترونية.
9- أجلاحظ(كتاب احليوان)

10- دافـنشي كـود(لغـز دافـنشي)قـصة
روائية للكاتب األمريكي دان براون.

ثــانــيــا:أن هــذه الــدراســة ال عالقــة لــهــا
ــان والالهــوت ألنـني غــيـر ــســألـة األ
ان. مـؤهل للحديث بعمق عن مسألة اإل
11- د. عــــبــــد احلــــســـ شــــعــــبـــان -
ـسـيحـيـون مـلح الـعـرب دار ضـفاف  ا

الشارقة 2013.
12- د. عــــبــــد احلــــســـ شــــعــــبـــان -
ـسيـحـيـون الـعرب أغـصان الـكـرمـة - ا
مــركـز حـمــورابي لـلـبــحـوث والـدراسـات
االســتـراتـيـجـيـة  دار احملـجـة الـبـيـضـاء

(بيروت) بغداد .2015
13- د. عـبد احلـسـ شعـبـان - سبـعة
ـسـيـحيـ جـريدة أسـباب السـتـهداف ا

السفير "اللبنانية" 2011/3/17
ي حلقـوق اإلنسان  14- اإلعالن الـعا
ـتــحـدة نــيـويـورك اجملـلــد األول األ ا

وجنيف .2002
15- د. عـبـد احلـســ شـعـبـان - مـاذا
ــسـيــحـيـ  ـنــطـقــة من ا بـعــد تـفــريغ ا

جريدة النهار 2010/10/29.

وفائق بطي .
أمـا في مـجـال الـعـلم فالبـد من ذكر
أســمــاء المـــعــة لــيس عــلى نــطــاق
الــعـــراق بـل عــلـى نـــطــاق الـــعـــالم
الــــعــــربي والــــعــــالم مــــثل د.مــــتى

عقـراوي أول رئيس جلـامعـة بغداد
ـؤرخ مــجـيـد خـدوري واألسـتـاذ وا
فؤاد سـفر والـدكتـور وليـد خدوري
والـدكتـورة روز خـدوري والـباحث
بــشـيــر فــرنـســيس.أمــا في اجملـال
الــريـاضي فـال بـد من ذكــر أسـمـاء
عمو بـابا ويورا وبـاسل كوركيس
وأكـرم عــمــانـؤيل وعــمــو يـوسف
وشــدراك يــوسف ونــاصــر جــكـو
وكـــوركــيس إســـمــاعـــيل وأيــوب

اوديشو. 
وقد ساهم مـسيحـيو العراق في
الـنــهـضــة الــثـقــافـيــة والــفـنــيـة
واألدبية ويكـفي إن نذكر أسماء
منير بشيـر واخيه جميل بشير
وســيــتــا هــاكــوبــيــان وعــازفــة
ـيــة بـيــاتـريس الــبـيــانـو الـعــا
اوهـانـسـيـان والشـاعـر الـفـريد
سـمعـان ويـوسف مـتى وناظم
ذيـع االول في اذاعة بـطـرس ا
بغداد واخملـرج عوني كرومي
واخملــرج عــمـــانــوئــيل رســام
والـشــاعـر جـان دمـو وسـركـو
ــــصــــور أرشـــاك بــــولـص وا
غنيت الشهيرت عفيفة وا
إسـكـندر وأخـتـها أنـطـوانيت

ـغــنـيـة اخلــالـدة زكـيـة اسـكــنـدر وا
جورج.

 وقـبل أن أختـتم هـذه الـدراسة أود
أن اطـرح إشـكالـيـة خـطيـرة تـعيش
معنـا منذ تـأسيس الدولة الـعراقية
احلـديثـة وهـذه اإلشكـالـية هي هل
ــســيــحــيــون "أقــلــيــة" ? أو أن مـا ا
نـعـيشه اآلن من صـراع طـائـفي هو
مرض زرعه األجـنبي في بالدنا وال
اسـتـثـني بـالـدور األجـنـبـي هذا أي
قـــوة خــارجـــيــة لـــهــا مـــصــالح في
الــعــراق وأعـنـي إيــران والــواليـات
ــتـــحــدة ودول اجلــوار الـــعــربي ا

بغداد
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يـخـاف الـعـرب كثـيـرا عـلى صـورتهـم التي يـراهـا الـنـاس عنـهـمـفـنراهم
ـظـهر الـعـامبل ـا يظـهـر منـهـموالـشـكل والهـيـئة وا كثـيـرا ما يـهـتمـون 
واإلنطباع الذي يـتولد عنهم لـدى األخرين.. ويعطون لـذلك أهمية كبرى

فوق ما تستحقوخصوصا زعمائنا وكبرائنا وقادتنا..
وهـل هـنـاك مـوضــوع أهم من ذلك?! أو لـيس كــلـنـا يـريــد أن تـنـقل عـنه

صورة إيجابية وجميلة وزاهية وبراقةويكون محبوبا لدى اجلماهير?!
ـبالغ الـطائـلة يـركز "كـبـرائنـا" كثـيـرا على تـلمـيع صـورتهـمويـصرفـون ا
ــغـوار " في ــظــهـر احملــسن الــنــزيه والــقـائــد ا عــلى ذلــكــفـيــظــهـرون 
ـن ال يدخرون جـهدا فـي خدمة امـتهـم ووطنهـمبل خـطاباتـهم طـبعا" و

ويُظهرون إستعدادا عاليا للتضحية في سبيلهما.. أليس كذلك?!
بــنــفس الـســيــاقــفـهم ال يــتــرددون في لــصق أبــشع الـتــهم والــصــفـات
بخصومهم وأعدائهمحقيقيـة كانت أو مختلقة.. وهم يفعلون ذلكإلظهار
الفـرق الكـبير بـينـهم وب هـؤالءومدى رفعـة " مبـادئهم وقيـمهم" مـقارنة
باألخـرين.. وهذه طريـقة يبـدوا أنها نـاجعـة ناجحـةفأن لم تكن تـملك ما

تفخر بهإنتقص وسقط األخرين ليعلوا جنمك!
كل هـذا يدور حول فـكرة واحـدة تؤرقـناتـتعلـق بالكـيفـية الـتي سيـذكرنا
الـتـاريخ بـهاعـنـدما حتـفظ وتـؤرخ فـترتـنـا الـتي نعـيش فـيـها.. من خالل
ن بعدهم من كتب أو من خالل ذاكرة من يعايشوننـا ومن ثم ينقلونها 

أجيال..
بالتـأكيد سيُـذكر العرب ال بـأنهم خير أمـة أخرجت للنـاسبل األمة التي
أبـيدت بـعض شـعـوبـهـا عـلى يـد شـعـوب شـقيـقـة لـهـافـيـمـا كـان الـباقي
يتـفرج.. وبأنـهم الذين إسـتبـاحتهم  دويـلة إسـرائيل حد اخلـزي وكانوا

يهرولون متوسل أن تقبل التطبيع معهم!
هل هذا يكفي كذكر طيب وحسن لنا?!..ال أكيدافهم سيذكرون أننا كنا
نُضرب بقـنابل نحن ندفع ثمنـهاوأننا جنبـر أن نبيع نفطـنا بثمن يحدده
ـباد وأخالقيـات ودولة محـمد بن عبد أعدائنـاوأننا نـتغنى لـيل نهار 

الله وعلي أبن أبي طالبلكننا نسينا حتى أننا عرب كما نزعم!
هل هذا يخص العرب وحدهم?! 

هذه قـسـوة وجـلـد لـلذات.. فـهـنـاك أخـرون مـثـلنـا.. نـعم فـنـحن نـشـترك
معـهم بـأنـنـاأمـة مـحـمـد علـيه وأله أفـضل الـصـلـواحتـيـنـمـا بأسـم الدين
ذبحـنا بـعظنـاوصرنـا بأسم اإلسالمـأطيب وأرق وأرحم دينـقدمـنا أفظع
ــهــفــصــدرنـــا الــقــاعــدة وداعش ــكن تــقـــد ــوذج  وأوحش وأســـوء 

والنصرة وال ندري ماذا بعد!
ليء احلاقد!  ما هذا الكالم ا

ـا يكون صـحيـحا.. لكن الـتاريخ سـيكون فكـله كالم غيـر صحيـحأو ر
نـتـصرون.. وسـنكـتب ما نـريـد عن فتـوحاتـنا وعن لـنافـالتـاريخ يـكتـبه ا
القـسط والـعـدل لـدى حـكـامـنـاعون حـكـومـاتـنـا ودولـتـنـا اإلسالمـيةوعن
خيرنا وثـرواتنا الكثـيرة الذي أعطـيناها للـدنيا كلهـا دونا عن أهلناوعن
ـعرفـة الـتي نـشـرناهـا عـلى الـدنيـاونـحن سـننـتـصـر عاجال أو الـعـلم وا

أجال.. سننتصر!
هل حقا إننا سننتصر?!

ار ذكـرها بـرغم من عهـود الـقهـر ا
فقد تـعايشت الـثقافـت اإلسالمية
ـــــســـــيـــــحــــــيـــــة في الـــــعـــــراق وا
صاعب واستطاعتا التغلب على ا
الــتي كــان يــؤجـــجــهــا مــتــطــرفــو
الطرف بـ احل و األخر و كان
لـــكل مـــنـــهـــمــا خـــصـــوصــيـــتـــهــا
وأدواتــهـا فــفي الـوقـت الـذي كـان
الـــعــــلـــمـــاء واالخـــتـــصـــاصـــيـــون
ـسـلـمـون الــعـراقـيـون يـنـشـطـون ا
ـوصل بــاسـطـنـبـول كـانت أديـرة ا
ــوصل وبــقـيـة تـنــشـر الــعـلم في ا
الـواليـات وقد ذكـر سـيـار اجلـميل
بأنة كشف عن سجالت مهمة تبرز

اتــــصــــاالت
أدبيـة كانت
جتــري بــ
أدبــــــــــــــــــــاء
عـــراقــــيـــ
ولـــبــنــانــ
فـي الــــقـــرن
الــــــتـــــــاسع
عــــــــــشــــــــــر
واتضح من
هــــــــــــــــــــــذه
ــــراسالت ا
إن الـــعــراق
عــــــــــــــــــــرف
طابع منذ ا
عـهـد طـويل
عـل أيــــــــدي
سـيحـي ا
الـعـراقـيـ

وقــــد أسس
هــــــــــــــــــؤالء
مــــــــــــدارس

سيحيون سلمـون وا تعلم فيـها ا
و بـقــيـة الـعــراقـيـ ويــكـفي بـروز
الــعـالمــة اقـــلــيـــمس يــوسف داود
1925 – 1890وكان بـحرا بـاللـغة
الــعــربــيـــة إضــافــة إلـى الــلــغــات
األخـــــــرى وألف 85 كـــــــتـــــــاب في
مختلف العلوم وقد انتخب عضوا
عــامـال في اجلــمــعــيــة األســيــويــة
ـلــكـيــة الـبـريــطـانــيـة عـام 1890 ا
ويؤكد اجلميل بأنة ال يبالغ عندما
ــوطن يـــقــول بـــان الـــعــراق هـــو ا
احلقيقي لـلمسيحـية الشرقية وإن
ـوصـل هي مـركـز الهـوت مــديـنـة ا
الـشرق عـلى اإلطالق نـظـرا إلى ما
اجـــتـــمع بـــهـــا مـن مـــطـــرا نـــيــات

وكنائس وأديرة.
WOŽUL²ł« W½UJ

ولعل ما يؤكـد هذا القول هو رسم
بطـرياك طـائفـة الكلـدان الكـاثوليك
عـمـانـوئـيل يـوسف دلـي كـارديـنال
وحــسب عــلــمي بــأنه الــكــريــدنـال
الـوحــيـد في الـعـالم الـعـربي وكـان

هذا التكر قبل أقل من سنة.
سيحيي العراق لقد كان وال يزال 
مــكــانــة اجـتــمــاعـيــة مــرمــوقـة في
نـهـايـات العـهـد العـثـمـاني وفق ما
تعهدت به الـسلطنة الـعثمانية في
خـط شـريف هــمـايـون وقــد انـتـهج
ــؤسـس في عــام ــلـــكي ا احلــكـم ا
1921م خـطـاً يـضـمن حـقـوق هـذه
ــشــاركــة "األقــلــيــة" الــصــامــدة بــا
االجـــتـــمـــاعـــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة
واالقتصـادية في الدولـة واجملتمع
فــــكـــان مـــنـــهـم عـــددا من الـــوزراء
ــــدراء الــــعــــامــــون والــــنـــــواب وا
وضــــبـــــاط اجلــــيـش واحملــــامــــ
والقضـاة.واقتطف هـنا مرّة أخرى
من الـدكـتـور سـيّـار اجلـمـيـل "سـنة
 1963عنـد مجيء البـعثيـ وعبد

الــــسالم عـــارف إلـى حـــكـم الـــبالد
بــدأت حتـوالت مـن نـوع آخــر بـعـد
أن هــيـــمــنــوا بــالــقــوة وبــانــقالب
دمـــوي عــــلى أمـــتـــداد 40 ســـنـــة"
وخـصـوصـاً عـنـدمـا ابـتـدأ الـعـزف
اجلـديــد عــلى كل من اســطــوانـتي
"الـقـوميـة الـشـوفيـنـية" وبـأسـاليب
مــرعـبـة وعـلى "الـتـعـصب الـديـني"
بأشكال مثيـرة وبدائية فانكمشت
ـشـاركـة الـفــعـلـيـة لـلـمـسـيـحـيـ ا
العراقـي وبدأت عـمليـات الهجرة
تأخـذ لها مـديات واسعـة وخطيرة
ولألسف الــشـديـد ازدادت في هـذه
األيـام األخيـرة بسـبب الـسيـاسات

احلزبـية الـضيـقة والطـائفـية التي
أصبـحت في أيامنـا هذه شكال من
إشـــكــال الـــســـيــاســـة الـــرســمـــيــة
للـــــــــدولـة العراقـية احلديـثة بعد
العام 2003. أما الـدور السـياسي
ـسيـحـيي العـراق فـيجب أن نـذكر
أســـــمـــــاء المـــــعـــــة في احلـــــركـــــة
الـسـيـاسـيـة الـعـراقـيـة مثل: داؤود
يــوسـفــاني الـذي كــان له دور أيـام
االحتـادين وبـدايـة تـشـكـيـل الـعـهد
لـكي ونيقـوال عبـد النور ورؤوف ا
الـوس والــشـخــصـيـة الــشـيــوعـيـة
البارزة يوسف سلمان فهد ورفاقه
في احلـزب الشـيـوعي الـعراقي آرا
خــــــــاجـــــــادور ويــــــــوسـف مــــــــتى
وشـخـصـيـات في احلـزب الـوطـني
ـقــراطي مـثـل الـشـهــيـد كـامل الـد
قـزاجني وخــدوري خـدوري ونـائل
سـمحـيـري وكان األخـيـران نائـب
ـان الــعــراقي عن احلـزب فـي الـبــر
قـراطي.وال يـفـوتني الـوطـني الـد
أن اذكــر وأنــا بــصــدد إنــهــاء هـذا
الـســجل بـعض األســمـاء الـالمـعـة
مـثل األب انـسـتـاز مـاري الـكـرمـلي
الـذي يعـتبـر من ابرز عـلمـاء اللـغة
الـعـربــيـة والـذي سـاهم مــسـاهـمـة
جــديــة بـاغــنــاء الــلــغــة الــعــربــيـة
ــعــروفــة ــشــهــورة وا ومــجــلــته ا
بلسـان العرب وكـانت عالمة بارزة
فـي تـاريخ الـنـهـضـة الـعـربـيـة وقد
ساهم مسيحـيو العراق في احلقل
الــصـحــافي حــيث ســاهـمــوا مــنـذ
نشـأة الصحـافة في القـرن التاسع
عشر والقرن العشرين وال يزالون.
ال بد أن نذكر أسماء المعة في هذا
اجملـال أصــدروا الـصـحف وكـانـوا
رؤسـاء حتـريرهـا ومـحرريـهـا مثل
روفـائـيل بـطي وتـوفـيق سـمـعـاني
وفتح الـله سرسم  وسـليـم حسون

تقد الواجبـات كما قال الصديق
مـحـمـد سـعـيـد الـصـكـار في دعـائه
(اللّهـم امنع احلكـام عن الطلب من
رعـايـاهم الـقـيـام بـالـواجـبـات فقط

وسهل منحهم احلقوق).
وقبل أن أختم هـذه الدراسة بودي
أن أنـوه بــاجلـهــد الـذي بــذله عـدد
ثقف واحلقوقي العراقي من ا
ــســـيــحــيــ في في الـــدفــاع عن ا
مــحـــنــتــهم ومــا تـــعــرضــوا له من
قـــســوة ومـــحــاوالت اســتـــئــصــال
وتــــهـــمــــيش وحــــســـبي هــــنـــا أن
فكـر العراقي استـعرض ما كتـبه ا
الــــــــذي أصـــــــدر ثـالث كــــــــتـب عن
ـسـيـحيـ لـيـسـلّط الـضـوء عـلى ا
أساة التي يـعيشونـها فقد كتب ا
ــــســــيــــحــــيـــون حتـت عــــنــــوان "ا
والـهــويّـة" إن هــنـاك ســبع رسـائل
ـسـيـحـيـ  أولـهـا- السـتـهـداف ا
دفعـهم للهـجرة  وثـانيهـا- تمزيق
الـنـســيج االجـتـمـاعـي جملـتـمـعـات
وشــعــوب ظــلّت مــتــعــايــشــة عــلى
الــرغم من الـــنــواقص والــثــغــرات
والسلـبيات الـتي تتعـلق باحلقوق
ـــواطـــنـــة ـــســــاواة وا ـــبـــدأ ا و
الكاملة وثالثها- إظهار عدم رغبة
ـسلـم في الـتـعايش مع الـغرب ا
سـيحي  ورابعـها - تـقد دليل ا
ـسـلمـ ال يـقـبـلون آخـر عـلى أن ا
بـالتـنـوّع والتـعـددية وهم مـاضون
فـــــــــــــــــــــــــــــــي

استئصال األديان األخرى وهو ما
تــردده "إســرائـــيل" وخــامــســهــا-
تـــأكــيـــد جـــديـــد عـــلى أن الـــعــرب
قـراطية  سـلمـ هم ضد الـد وا
وســادســهـا - اســتــنــزاف طــاقـات
عــلــمـيــة وفــكـريــة وفــنـيــة وأدبــيـة
سيـحيون  وسـابعها- تـلكهـا ا
ـــســــلـــمـــ خــــســـارة الـــعــــرب وا
ـدافعـ عن القـضية سـيحـي ا ا
الفـلسطـينيـة وعن عروبة فـلسط
ـــطـــامع  وفي ذلـك تــفـــاعـل بــ ا
اخلـــارجــيــة والــقــصــور الــفــكــري

الداخلي .
WFzUý ¡UDš«

أمـا عـن األخـطـاء الـشـائـعـة فـيـذكر
فـكر شعـبان أن اخلـطأ األول هو ا
ـسـيـحـيـ جتـاهل كـون أغـلـبـيـة ا
عــــرب  والــــعـــرب أغــــلــــبـــيــــة في
ـعنى هم لـيسوا بلـدانهم وبـهذا ا
أقـلـية ويـقـترح مـصـطلح " الـتـنوّع
الثقـافي" أو " اجملموعات الـثقافية
" بـــدالً من مـــصــــطـــلح "األقـــلـــيـــة"
ــــلـــــتــــبس والـــــغــــامض والــــذي ا
ـــــســــاواة يـــــســـــتـــــبـــــطـن عـــــدم ا
واالســتـتـبـاع .أمـا اخلـطـأ الـثـاني
هـــو الـــســـعـي لـــفـــصل غـــالـــبـــيـــة
سيـحي عن عـروبتهم في ح ا
إن اخلـطـأ الـثـالث هـو اسـتـصـغـار
ـســيـحــيــ في إطـار نــظـرة دور ا
مـــوروثـــة ســائـــدة تـــارة لـــعــددهم
وأخــرى لـديـنـهم وثـالـثـة لالمـتـداد
ــســـيـــحـي في الـــغـــرب ورابـــعــة ا
التـشكـيك بوالئـهم  بل إن البعض

يعدّهم " طابوراً خامساً" .
واخلـطـأ الـرابع هـو مـحـاولـة عـزل
ـسـيــحـيـ احلـالــيـ عن حـركـة ا
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بغداد

العـراق الـوقوف عـلى احليـاد مع الـسعي لـتقـريب وجـهات الـنظـر وإذابة
ـتحدة األمريكية واجلمـهورية اإلسالمية اإليرانية اجلليد ب الواليات ا
حـيث إن ســيـاسـته الـيـوم تــعـمل عـلى حل اخلالفــات بـاحلـوار وجتـنـيب
نطقـة مزيدٍ من ويالت احلروب كان موقف بـغداد واضحًـا وصريحًا ا
متمثل برفـض العمل على حل اخلالفات بـالطرق العسـكرية أو أن تكون
أرض العراق سـاحة لـلصراع بـينـهما حيث إن سيـاسة األخيـر تشجع
احلـوار وبــالـفــعل أخـذت بــغـداد دور الــوسـيط بــ الـطــرفـ وهـو دور
ـنـطـقـة السـيـمـا قـيـام بـغـداد مـرحب به من قـبـل أطـراف الـصـراع في ا
ـتـحـدة األمريـكـية وإيـران من أجل إبـعاد بـإرسال وفـدين إلى الـواليات ا
خـطــر احلــرب الـتي بــدأت طــبــولـهــا تــقع مع ازدحــام اخلـلــيج بــالــقـطع
العـسـكريـة األمـريكـية إن في حالـة انـدالع احلرب سـوف يـكون الـعراق
تـضررين اقتـصاديًا واجتـماعيًا; أمـا الناحيـة السياسـية ستكون أكبر ا
ـســلــحـة بــغــداد أســيـرة الــنــفـوذ لــكل من الــدولــتـ مـن خالل األذرع ا
والسـيـاسيـة. إن الـنفـوذ اإليـراني له أثر كـبـير في الـعراق لكن خـسارة
ـا لــهـا من تـأثــيـر عــلى إقـلـيم الـعــراق من حتـرك نــفـوذ أمــريـكــا أكـبـر 
نـطـقة وحتريك سـاسة كـردستـان واسـتخـدام ورقـة عـودة داعش إلى ا
ـنـاطق احملـررة واسـتخـدام مـلـفـات أخـرى عـدة منـهـا: عـودة الـنـازح ا
ـناطق احملررة وهذه مـلفات حـية وواقـعية إضافة إلى وإعادة إعـمار ا
حتريك منظمات حقوق اإلنسان العراقية والدولية لتضغط على احلكومة
ـتـحـدة. ي وفي مــنـظـمـة األ ا الـعــراقـيـة في تـألـيب الــرأي الـعـام الـعـا
وهناك خـطر كبـير يهـدد العراق في حـال اندالع أي حرب بـ الطرف

خطـر أمني يـتمـثل في قيـام أعمـال تخـريب تسـتهـدف خطـوط نقل الـنفط
العـراقي إلى أوربـا لـلضـغط عـلى واشـنطن وإن إيران أعـلـنت صـراحة
عن ذلك من خالل اسـتـهـداف مـيـنـاء الفـجـيـرة في خـلـيج عُـمـان وضرب
منشـأة نفطـية تتـبع لشركـة أرامكو في الـسعودية فضلًـا عن استهداف
القـواعـد األمريـكيـة وهذا سـيـقابل بـرد عنـيف من قـوات التـحالف عـامة
واألمـريـكــيـة خــاصـة الــتي بـدأت بــتـحـصــ قـواعــدهـا الــعـسـكــريـة في
احملـافـظــات احملـررة من داعش وبـهــذه احلـالــة سـوف تـنــهـار حــكـومـة
العراق الريعية بسبب عدم قدرتهـا على دفع مرتبات موظـفيها وبالتالي
عودة االحـتجـاجات ومـا قد يرافـقهـا من أحداث خـطيـرة; أمام احلـكومة

قبلة منها: رحلة ا كن من خاللها جتاوز األزمة في ا خيارات 
د خـطوط نـاقلـة للـنفط أولًا. في حـال نشـوب احلرب أن يقـوم العـراق 
واستخدام جديدة عـبر األراضي األردنـية التي تـتمـتع باستـقرار أمني 
موانئهـا بديلة عن مـيناء العـراق الوحيد في الـبصرة الذي سـيغلق بفعل

احلرب.
ثـانـيًـا. تـسـويـة األوضـاع مع إقـلـيم كـردسـتـان الـذي قـد يـسـتـخـدم ورقة
ـثـابـة ـوانئ الــتـركـيـة ورقـة تــكـون  ـصـدر عـبــر أراضـيه إلى ا الــنـفط ا

خنجرًا في خاصرة العراق.
ثـالثًـا. استـمـالة احلـكـومة الـتـركيـة من خالل مـوقف وأضح وصريح من
حــكـومــة بــغـداد جتــاه حـزب الــعـمــال الـكــردسـتــاني االنـفــصـالي لـكي

يستطيع العراق تأم اخلاصرة الشمالية الرخوة.
ــوجـات الــنــازحـ الــقــادمــة من إيـران من خالل رابــعًــا. االســتـعــداد 
تـحدة وكذلك تـأم احلـدود لكي ال تـكون التـنـسيق مع مـنظـمـة األ ا
ـصـالح الـغـربـيـة في مالذًا جلـمــاعـات إيـرانـيـة تـعـمل عـلى اســتـهـداف ا

العراق.
خــامــسًـا. االســتــعـداد أمــنـيًــا عــلى مـســتــوى الـداخل وذلك ألن هــنـاك
صالح األمريكية متعاطفون مع إيران الذين من احملتمل أن يستهدفوا ا

في العراق وتهديد دول اجلوار احلليفة ألمريكا.
سادسًـا. التـنسـيق مع احلكومـة السـورية وكـذلك احلكـومة الـروسية من
أجل تكثيف التواجد العسكري األمني على احلدود من أجل منع تسلل

العناصر اإلرهابية إلى العراق عبر األراضي السورية.
تلك من رحلة أو  ـستوى هذه ا وخالصة القول; هل سيكون العراق 
ــتــســارعـة ــنــطــقـة ا الـوعي واإلرادة مـن الـنــأي بــالــنـفـس عن أحـداث ا
دمرة التي سيكون لآللة العسكرية األمريكية األثر األكبر? وأخطارها ا
ستوى األحـداث واألخطار احمليطة أن حاول العراق الوسـاطة هل هو 

به?
ـا لديه من مشاكل وأزمات داخلية! ستوى;  اجلواب أبدًا! ليس بهذا ا
فاحلكومـة مسلـوبة اإلرادة والقرار أما محاوالت الـوساطة التي حتاول
ـحـاولـة اليـأسـ أو الـعـاجزين! ألن ـكن وصفـهـا  بـغـداد الـقيـام بـهـا 
تلك أي تـأثير عـلى أطراف الـنزاع! وهو يـتوسط من مـنطلق العـراق ال 

ضعف وليس قوة!                   
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