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بغداد

األرض  15مــتــراً. وكــان قــصــر بــاب
ـقـر الرسـمي لـلمـنـصور الـذهب هو ا
واخللـفاء األوائل من بـعده . ولم يقم
الـرشيـد فـيه  لكـن ابنه األمـ اتـخذ
مـنـه بالطـاً له ولــعـائــلـته وحــاشـيـته
وخدمه. وكان األم قد حتصن بهذا
الـقصـر عـنـدما هـاجـمـته قـوات أخيه
ــــــأمــــــون عـــــام 198 هج/ 814 م  ا
ــديـــنــة وحتـــصن رجـــاله بــأســـوار ا
ـدورة. وأصــيب الـلـقــصـر بـأضـرار ا
ـنجـنـيق. أما كـبيـرة بـسبب قـذائف ا
الـقـبة اخلـضـراء فـظـلت قـائـمـة حتى
سقـطت عام 329 هج/ 941 م بسـبب
أمطـار غزيـرة مصـحوبـة برعـد وبرق
شديـد وقـيل أنهـا أصيـبت بـصاعـقة

أحرقتها. 
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نـصور بـعـد بضع سـن وقد بـنـاه ا
عـلى نـهـر دجـلـة قـرب بـاب خـراسان.
وسـمـي بـاخلـلــد نـسـبــة إلى حـدائـقه
الواسـعة وتـشبـيهـا بجـنة اخلـلد  و
(مــــا يـــحــــويه من كـل مـــنــــظـــر رائق
ومـطـلب فــائق وغـرض غـريب ومـراد
عــجـيب ) عــلى حــد وصف اخلــطـيب
البغدادي. و بـناء قصـر اخللد عام
159 هج / 776 م وأختير ليطل على
نهر دجلـة  بعكس قـصر باب الذهب
بعيد عن النهـر. وقد أقام الرشيد في
هذا الـقـصر وعـاش فـيه طول إقـامته
في بـــغــداد. ولـم يــبق شـيء من هــذا

القصر. 
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وقـد بـنـاه األميـر عـيـسى بن عـلي عم
ــنـصــور عــلى نـهــر الــرفـيل فــصـار ا
يـسـمى نـهــر عـيـسى. ويـذكـر يـاقـوت
احلـمــوي: إن قـصـر عــيـسى هـو أول
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القـــبـــال الـــدولـــة الــــعـــبـــاســـيـــة من
خراسان. وعلى كل باب قبة معقودة
عــظــيــمـة مــذهــبــة  وحـولــهــا غـرف
ــشــرفـ عــلى ــرات لــلــجــنــد وا و

حركة الدخول واخلروج. 
ـديـنـة خـصص مـنـطـقة وفي وسط ا
فـي الـــوسط هـي الـــرحـــبـــة  شـــيـــد
نـصور فـيهـا مسـجداً كـبيـراً سمي ا
نصور. وحول الرحبة بنى بجامع ا
الـدوائـر احلـكـومـيـة كـديـوان اجلـنـد
ال وديوان الرسائل وديوان وبيت ا
اخلــــراج وديـــوان اخلــــا وديـــوان
احلـوائج وديـوان األحـشـام وديـوان
الفـقـات ومطـبخ العـامـة.  وقام بـفرز
األراضي وفـتح الــشـوارع وقـسـمـهـا
إلـى مـــــحالت  ورصـف الـــــشــــوارع

باحلجر. 
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نصور قد قرر كان ا
دينة أن يسكن في ا
فـــبـــنـى قـــصـــوراً له
وألوالده وأقــــــــــاربـه

وأمرائه مثل: 
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الذهب 
ـــشـــهـــور بـــقـــبـــته ا
اخلـضـراء الـتي قـلد
بــــــهــــــا خــــــضــــــراء
احلـجـاج في واسط.
وكان القصر معزوالً
عن أي جــوار سـوى
دار احلـــرس الــــذين
يـحـرسـون اخلـلـيـفـة
وأســــــرتـه. وكــــــانت

هــــــــــنــــــــــاك
ســــقــــيــــفــــة
كـــــبـــــيــــرة 
ـــــــتــــــدة و
عـلى أعـمدة
مــبــنـيــة من
الـــطــــابـــوق
واجلــــــــص.
وحـــــــــــــــــول

الــرحــبـة 
بـنـاء مـنازل

ـــــــنـــــــصــــــور أوالد ا
الـصـغـار  ولـعـبـيده

القريب منه. 
كانت مساحة القصر

200 متر في 200 .
متر 

وكــــــانت الــــــقــــــبــــــة
اخلضراء في وسطه
 وكــــــانت تــــــرى من
أطـراف بـغـداد ألنـهـا
كـــانت بــارتـــفــاع 40
مـــتــراً أي بـــارتــفــاع
بـــــــنـــــــايـــــــة ذات 12
طــابــقــاً. وكــان عــلى
رأس القبة تمـثال على صورة فارس
بــــيـــده رمح. وحتت الــــقـــبـــة أنـــشئ
مـــجــلـس كــبـــيــر في صـــدره إيــوان
عظيم عـلى الطراز الـفارسي عرضه
عــشــرة أمـــتــار وارتــفــاع قــوسه عن

بغداد

مـنـذ عام 2003 والـعـمـلـيـة الـسـيـاسيـة تـتـعـرض لـضـربـات مـوجعـة أفـقـدتـهـا كـيـانـها
ـنظـمة لإلرهاب وثـباتهـا وأخذت مـنحى خـطيـر في بعض األحـيان ضـمن العـملـيات ا
والى بــشـتـى أنـواعه  والــذي عــمل عـلى ضــرب االســتـقــرار والـســلم األهــلي لــلـبالد
عـصابـات الـفسـاد الـتي هي األخرى لم تـتـوان في نـخر جـسـده وبشـتى الـوسائل من
سارات الطبيعية للدولة تخرج عن األمر الذي جعل ا سرقة تـراثه إلى خيراته وثرواته
فـبدأت الـدولـة تـنـقـسم إلى أقـطـاعـات حزبـيـة يـحـكـمـها إقـطـاعـيـون بـعـنوان الـسـيـطـرة
الـسياسـة وبدأت مرحـلة ثانـية حتت عنـوان(التوافـقية) لـتكون غطـاء لتوسع رقـعة عمل
األحزاب وتوسعها بحركة أخطبوطية كبيرة توسعت على أثرها هذه التيارات لتشكل
وتـعدد مـهـامـهـا حتى ـعقـدة في الـنـشـاط االقتـصـادي إحـدى أهم الـعـقد اخلـطـيـرة وا
ـديـات مــا نـتج تـفـشي عـمــلـيـات الـفـسـاد أمـسـت تـعـمل بـكل االجتـاهــات وفي كـافـة ا
بل تــعــداه إلى أن يـكــون هــنـاك مــكـتب ــال الــعـام واالخــتالسـات والــرشى وســرقـة ا
اقتصـادي في كل تيـار وحزب تعـمق الشرخ في داخل مـفاصل الدولـة  حتى أمست
حكـومة مـتـهرئـة غـير قـادرة عـلى كبح جـمـاح الفـسـاد  أو حتى مالحـقـة الفـاسدين 
وذلك بسبب ضـعفـها أمام سـطوة األحزاب والـكتل الـسياسـية ووصل احلال إلى أن
ويقف الـقضاء عاجـزاً أمام سطوة هوالء هذه الكتل الـسياسيـة حتمي عتاة الـفاسدين
الـفاسـدين  وعلى مدى 17 عـام ومنـذ سقـوط العـهد الـسابق لـم تصـدر مذكـرة إلقاء
بل أقتصر األمـر على صغار الـفساد للتـغطية على قبض واحدة بحق حـيتان الفـساد
هـذه احلـيـتـان  وعـلى الــرغم من الـغـلـيـان الـشـعــبي في الـعـراق  والـذي جنـمت عـنه
مظاهـرات مناهضة للفساد أودت بعـشرات األشخاص ولكن موقف احلكومة لم يرق
إذ إنـها طالت صـغار الـفاسديـن ولم تقتـرب حتى اآلن من حـيتان إلـى مستـوى األزمة
ـال في احـدى أكــثـر الـدول فـسـاداً في الــعـالم  وعـلى الـرغـم من أن حـكـومـة عـبـد ا
سـتقـيلة غـير مدعـومة من حـزب مع إال إنـها كـانت خاضعـة وبشـكل بلغت ـهدي ا ا
امالءات األحـزاب والـتـيـارات الـسـياسـيـة الـتي عـمـلت عـلى تـوسـيع نـفـوذهـا في كـافة
ـا أدى إلى تـبــخـر أكـثـر من  450 مـلـيـار دوالر في 17 عـام مـؤسـسـات الــدولـة  

اًبحسب التقارير الرسمية .
لفات الفساد هذه ـستقيل كان على عـلم  هدي ا هم أن الـسيد عادل عبد ا الشيء ا
 ولـكن وقف صـامـتـاً أمام هـذه احلـيـتـان الـضـخـمـة والتي بـاتت مـحـصـنـة بـأحـزابـها
ـرتبة 12 في الئـحة الـبلـدان األكثر وتـياراتـها الـسيـاسية وبـات العـراق الذي يـحتل ا
فـسـاداً في العـالم بحـسب مـنظـمـة الشـفافـيـة الدولـية في مـلـفات خـطيـرة أهـمهـا ملف
ـلـفات فـإذا  الـقضـاء عـلى هذه ا نـافـذ احلدوديـة وتـهريب الـنـفط وعقـارات الـدولة ا
ـكن للـمـؤسـسات الـقـضـائيـة والـرقـابيـة أن تـمارس انـخفـض حجم الـفـسـاد كثـيـراً و
ــلف دورهـا الــطــبــيــعي في مالحــقــة مــا تــبــقى من مــافــيـات الــفــســاد وإنــهــاء هـذا ا

والذي بات يـنخـر جسد الـدولة العـراقيـة ومؤسسـاتها اخلـطيـر
كـافـة وهذا مـا يـدعـو إلى تـكاتف اجلـهـود من اجل تـشـكيل
حـكومـة قـويـة تـكـون قـادرة على كـبح جـمـاح هـذه احلـيـتان
اخلـطــيـرة والــبـدء فــوراً بـثــورة اقـتـصــــــاديـة واســعـة في
مـــخـــتــلـف الــقـــطـــاعــات مـن اجل الـــنـــــــهـــوض بـــالــواقع
ـا يـسـهـم بـتوفـــــيـر الـعـيـش الـكر و االقـتـصـادي لـلـبالد

للشعب العراقي .
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دينـة بسورين وخندق ماء أحيطت ا

يــفــصل بـيــنــهــمـا  واخلــنــدق مـدعم
سناة ضخمة بنيت باآلجر . وعلى
األســـوار تــوجــد أبـــراج لــلــمـــراقــبــة

والتحصينات الدفاعية. 
وكـــان عـــرض الـــســور اخلـــارجي أو
السور األعظم كما يسمى في أساسه
يبلغ 45 متراً ثم يصـغر حجمه حتى
يــبـــلغ 12 مــتـــراً ونـــصف في أعاله

وبارتفاع 30 متراً . 
ــديـنــة البــد ان يـجــتـاز ومن يــدخل ا
أحد األبواب  ثم يـعبر فـوق اخلندق

ائي.  ا
دينة الـسالم أربعة أبواب: باب كان 
الـشـام باب الـكـوفـة  بـاب الـبـصرة
بـاب خـراسـان. واألخـيـر كـان يـسـمى
أيـضـاً بـاب الـدولـة أو بـاب االقـبـال 
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ــوجـودة يــشـهــد عــلـى ذلك االثــار ا
عــلـى احلــجــارة. والـــيــوم يـــكــسب
السكان معيشتهم من بيع السجائر
الــذي يُـعــتــبـر مــوردا حــيـويــا مــنـذ

احتدام احلرب في عام 2011.
ـفارقـات أن وزارة الـسيـاحة ومن ا
السـورية قـامت قبل احلـرب بإطالق
ـنـسـيــة عـلى أثـار هـذه ــدن ا اسم ا
ـنـطـقـة عـلى أمل يـشـجع ذلك قـيام ا

زوار حا مفره بزيارتها.
ـدن منسـية إلى درجة وكانت هذه ا
أن منظمة اليونسكو لم تدرجها في
ي إال في قــــائـــمــــة الـــتــــرات الـــعــــا
يـــونــــيـــو/حــــزيـــران عـــام 2011 إذ
ة أطـلـقت عـلـيهـا اسم الـقـرى الـقـد
في شمال سوريا.وال يزال االلتباس
بـشأن االسم الـذي يـنبـغي أن يُـطلق
عــلى هـذه الـكـنـيـسـة لـكن مـا يـثـيـر
االنـبــهــار بــدون شك بــقــاءهــا شـبه

. سليمة تماماً
وال يزال النموذج األولي لكاتدرائية
نوتـردام احملبـوبة في فرنـسا قـائما
نطقة التي على قمة تلة نائـية في ا
عـارضة في إدلب تـسيـطر عـليـهـا ا
ــكــونـة من ــألــوفـة ا بــواجـهــتــهـا ا

دخل ضخم. برج يحيطان 
وقــد بـنــيت هــذه الــكــاتــدرائــيـة من
احلجـر الكـلسي احملـلي حوالي عام
460 ميالدي وجنت من ويالت

احلروب والزالزل و استخدامها
كـملـعب ألطـفال الـقـرية ولم حتـتاج
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إذا وقــعت عــيــنـك عــلى مــا يــعــرف
يتـة في سوريا فـلن تنسى ـدن ا با
جمالها على اإلطالق. هنا على هذه
التالل الـسحـرية النـائيـة في شمال
غـربي الـبالد توجـد أكـبـر مجـمـوعة
ي ـستـوى العا من الكـنائس على ا
وتــعـود إلـى الـقــرن الـرابع والــقـرن
يالدي اخلامس والـقرن الـسادس ا
 أكـثـر من 2000 كــنـيــسـة تـنــتـشـر
عـلى مـسـاحـة مـئـات الـكـيـلـومـترات
في مــئــات احلــواضـــر الــتي كــانت
ــرجــلــة تــنــبـض بــاحلــيــاة خـالل ا
الــبــيــزنــطـــيــة األولى.وتــمــثل هــذه
الـــكــنــائـس مــرحـــلــة االنــتـــقــال من
الـوثــنــيـة الــرومــانـيــة إلى حــمـاس
سيحية إذ تقدم األيام األولى من ا
أدلــة فـــريــدة عــبــر الـــنــقــوش عــلى
احلجارة التي بُنيت بها على تأثير
الـعــمــارة الـســوريــة عـلـى الـتــطـور
الالحـق الـــذي طـــرأ عــــلى الـــطـــراز
عماري الروماني األوروبي وعلى ا
ــعــمــاريـــة الــديــنــيــة الــهــنــدســـة ا

القوطية.
والـيــوم تـواجه هـذه الـكـنـوز أسـوة
ـذكــورة الـبـالغ ـنــطـقــة ا بـســكـان ا
عــــددهم اكــــثــــر من ثـالثـــة مـاليـــ

واخلـطـر والـنسـيـان إلى حـد كـبـير.
ـاضي يـعـيـشون كـان الـسكـان في ا
في بـحــبــوحـة مـن الـعــيش بــفـضل
إنـتـاج زيت الزيـتـون والـنبـيـذ كـما

إلى دعــامــات عــلـى مــدى أكــثــر من
1500 عام.

واشتهرت باسم قلب اللوزة وصُمم
ــزخـــرف لـــلــتـــرحــيب مـــدخـــلــهـــا ا
ــتـــحــمــســ وهم في بــاحلــجــاج ا
طريـقهم إلى سـماع عـظات الـقديس
ـتــقـشف عـلى ســمـعـان الــعـمـودي ا
عــمــوده والـــذي كــان يــعـــيش عــلى
مـبــعــدة مـســيــرة يـوم واحــد نــحـو

الشمال الشرقي.
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في الــوادي نـحـو األســفل ال بـد أن
ســكـــان قــلب الــلـــوزة قــد ســمــعــوا
أصــوات االنــفــجـارات الــقــادمـة من
مـــــنـــــطـــــقــــة بـــــاريـــــشـــــا يــــوم 27
أكتـوبر/تـشرين األول 2019 عندما
قُـتِل زعــيم تـنـظـيم داعش أبـو بـكـر
البـغـدادي في غارة نـفذتـها الـقوات

اخلاصة األمريكية.
الـطبـيعـة الوعـرة إلدلب حـيث تكـثر
الــصـــخــور الــكـــلــســيـــة جتــعل من
ـثــالـيــة حلـرب ــنـطــقـة الــبـيــئــة ا ا
الـعصـابات وتـنتـشر الـكهـوف التي

قاتلون. كن أن يلجأ إليها ا
وقد أضحت هـذه الكهـوف منذ زمن
بـعيـد قبـلة لـلـنسـاك. وكان الـقديس
سمـعان الـعمـودي وهو ابن مزارع
مــحــلي أشـــهــر نــاسك عــصــره إذ
انـــــتــــــقل مـن كـــــهـف إلى عــــــمـــــود
(ستـيلـوس في اإلغريـقيـة) هرباً من

اجلموع التي كانت تطارده.
وعـنــدمـا مـات في عـام 459 بـعـدمـا
عـاش 36 عــامـا عــلى قـمــة عـمـوده
أمـر اإلمـبـراطـور الـبـيـزنـطي بـبـنـاء
أربع كــنـائس وبــيت لــلــمـعــمــوديـة
لتخلـيد ذكراه.وشكَّل مُجـمع كنيسة

القـديس سمعـان العـمودي الذي 
االنـتـهـاء مـنه في عـام 490 مـعـلـمـا
تــاريــخـيــا بـحـق في ذلك احلـ إذ
كـانت أول كـنـيـسـة تـتـوسـطـهـا قـبة
ولم تتفوق عليـها من حيث العظمة
ــــســـــيــــحـي ســــوى في الـــــعــــالـم ا
كـاتـدرائـيـة آيا صـوفـيـا الـتي بُـنيت

في عام 537.
ـــــقـــــوســـــة ومـــــهـــــدت احملــــــارب ا
نـحوتـة بعـنايـة بالـغة والزخـارف ا
على أعتابها وأقواسها وقوالبها

وواجــهـاتـهــا الـسـبــيل أمـام إدخـال
حتـــــســـــيــــنـــــات مــــعـــــمــــاريـــــة في
الــــقــــســـطــــنــــطــــيـــنــــيــــة وأوروبـــا
ع الــرائع ُـــجــمـَّ الحـــقــاً.وتـــعــرض ا
ألضرار بالـغة في مـايو/أيار 2016
جــراء غــارة جـويــة جــويـة روســيـة
ودُمـرَ مـا تــبـقى من عـمـود الـقـديس
ســـــمـــــعـــــان وحتــــــول إلى أجـــــزاء
متناثرة. واليوم أصبحت قمة التل
ـوقع مـراقــبـة تـركي أنـشئ مــركـزا 
في إطــار اتــفــاق إجــراءات "خــفض

التصعيد".
صيرهم تُرِكَوا 

 ‰U¦Lð ¡UH²š«

ـا ـعــنــيــون  ولألسف لم يــنــتـبـه ا
جــرى يـوم 17 ديــســمــبــر/ كــانــون
األول 2019 ليس بعيـداً عن كنيسة
سمعـان العمودي إذ  اإلبالغ عن
اختفاء تـمثال ضخم ألسـد منصوع
مـن حــجـر الــبــازلت مـن مـوقـع عـ
رحلة عبد الذي يعود إلى ا دارة ا
ــثــابـة ــتــأخــرة وكــان  احلــثــيـة ا

دة 3000 عاما. حارس للموقع 
واآلن هـنـاك خـشيـة من أن الـتـمـثال
قــد  تــهـــريــبه عـــبــر احلــدود إلى
عبد مكرس لعشتار إلهة تركيا. وا
اخلصـوبة في بالد مـا ب الـنهرين
الـتـي ذاع صـيـتــهـا من خالل روايـة
أجــاتــا كـريــســتي "لــعـنــة عــشــتـار"
والـتي جتري أحـداثـها في الـعراق.

وكـانـت كـريـسـتي تــعـمل في مـجـال
الـتـنقـيب عن اآلثـار بـشمـال سـوريا
بــرفـقــةزوجـهــا عـالم اآلثــار مـاكس
مالـوان وساعـدت في إنقـاذ الكـثير
ــة الــتي كــانت من الــكــنــوز الــقــد

عرضة للخطر.
وفـي يـنــايـر/كــانـون الــثـاني 2018
عـبد قد دُمر بـنسبة %60 من كان ا
قــبل سالح اجلــو الــتــركي عــنــدمــا
عبد في قصفت الطائرات التركية ا
اطار عـملـية احـتالل منـطقـة عفرين

قاتل األكراد منها. وطرد ا
وال يـــــكـــــاد الـــــقـــــصـف الـــــروسي/
الـــســـوري الــروتـــيـــني لـــلـــمــدارس
ــسـتــشـفــيـات في إدلب يــتـصـدر وا
العناوين األولى في وسائل اإلعالم
هــذه األيـام. كــمــا ال يــحــظـى نـزوح
ـدني الـفقراء اآلالف من سكـانها ا
إلى بـــســـاتــ أشـــجـــار الــزيـــتــون
ــوحـلــة بـبـأي اهــتـمـام. الـبـاردة وا
سكان إدلب أرثهم الثـقافي طواهما
ــوت" لــقــد تُــرِكـوا "الــنـســيــان" و"ا

يواجهون مصيرهم.
ـتـطـرفـون االسالمـيـون ولم يـهــتم ا
كـــثــيـــراً بــســقـــوط عــدد كــبـــيــر من
الضـحايا والـدمار الـذي حلق بآثار
ــــنـــطــــقــــة إذ يــــراهــــنـــون عــــلى ا
ـنـطـقـة االسـتــمـرار في الـبـثـاء في ا
دة طويلة. معظم هؤالء ليسوا من
نطقة لكن في ظل احتضان أبناء ا
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العـملـية الـسيـاسيـة في العـراق منـذ عام 2003 بُـنيت عـلى احملاصـصة الـطائـفية
ـكـونات كـلـهـا دخـلت للـعـمـلـية الـسـيـاسـية وكـلـهـا تـريد أن ذهـبـيـة ا والـعـرقـيـة وا
حتصل عـلى مكاسب سياسيـة واقتصادية وهيـمنة على القـرار السياسي لصالح
كل مـكون أو فـئـة حتـى ان العـراق الـبلـد الـرائع والـرائد  ,فـصـلّوه عـلى مـقـاسهم
وهكـذا أصبـحت احملاصـصـة هي السـبب الرئـيسـي لوصـول العـراق الى مرحـلة
فـضال عن تراجـع مركزه وفي التـردي والتـراجع والفـشل في كل جوانب احلـياة 
كـل اجلوانب أيـضـا وعـلى رأسـها اجلـانب الـسـيـاسي فأصـبح في ذيل الـقـائـمة ,
دولـة (اذا حـضـرت التـعـد واذا غـابت التـفـتـقـد ) في الـوقت الـذي كانـت كل الدول
ـا وحـديـثا  ,احملاصـصـة فـتـحـت األبـواب علـى مـصـراعـيـها حتـسب حـسـابه قـد
ـهـمة في الـدولـة أناس ـناصـب الكـبـيرة وا ـالي واإلداري حـيث تسـنم ا لـلـفسـاد ا
لذلك ركـزوا- وعنـدما أقول بعيـدون كل البـعد عن الـرغبـة احلقيـقيـة خلدمـة البلـد 
ركـزوا فــالـكالم يـشــمل اجلـمـيع - والــعـراقـيـون كــلـهم يـعــلـمـون عـلم الــيـقـ بـان
واألقل منـها حتى احملاصـصة ركزت عـلى ترشـيح شخـصيات لـلمـناصب العـليـا 
درجة مـديرعـام وهذه الـشخـصيـات كانـت تُكـلف من قبل أحـزابهـا بأن تـعمل أوال
ـبـالغ اخملـصصـة لـلوزارات لـصـالح أحزابـهـا وطـوائفـهـا وثـانيـا أن تـتعـامل مع ا
على إنها أموال أكثر من نصفها البد أن يذهب الى خزائن اجلهات ؤسـسات  وا
ـرشح الــتي رشـحت تــلك الـشــخـصــيـات والــنـصف الــثـاني نــصـفه لــلـشــخص ا
عنـية هذا وحاشـيته وناسه ولم يـبق اال القلـيل القـليل يُصـرف لصالح الـوزارة ا

ماحدث طول السنوات العجاف التي مر بها العراق .
ـال العـام وهـكذا اذا احملـاصـصـة هنـا كـانت مالذا لـلفـسـاد ولـلصـوص سـراق ا
ال الـعام بأيـادي غيـر أمينـة وغير وطـنية هـدفهـا مصلـحتهـا  الشخـصية أصبح ا
ا صـلحة الـعامة فـقد كـانت بعيـدة عن تفكـيرهم  أما ا ومصلـحة احزابـها فـقط 
فضل يراوح مـكانه بـل ويتراجع جعل البـلد يـفقـد مقـومات تـقدمه كـبقـية الـبلـدان 
أسي للبلد وعلـيه فاحملاصصة التي جلبت ا ليصـبح كما اسلفنا في ذيل القائمة 
كانت أيـضا هي السبب الرئيس الذي جعل من أبـناء العراق البررة يخرجون الى
الـشـارع بـعد أن طـفح الـكيل وأصـبح الـسـكوت عـلى ضـيـاع الوطن أمـراً مـخجالً
فكـان  ظـهور الـشبـاب في سـاحات ويـدخل في حـقل اخليـانـة للـمـصلـحـة العـامـة 
التـظاهر وإشعـال ثورة سلمـية مبـاركة تهدف الى تـبديل الواقع الـسياسي السيء
ا هـو أفضل مـنه لغرض الـقضـاء على كل مـعالم الـفسـاد التي أطـاحت بكـبرياء
فـكـان ظـهـورا مـبـاركـا الـتـف الـشـعب بـكل فـئـاته حـوله لـيـكـون الـعـراق وجـبـروته 
ـسـتــقل والـرائـد) حـتى الـصـوت واحــدا (كال كال لالحـزاب  نــعم نـعم لـلــعـراق ا
ـكلف بتشكـيل احلكومة قد قرر واليوم رئيس الوزراء ا ـة  سقـطت احلكومة القد
االعـتــمـاد عـلى الـتـكـنــو قـراط وعـدم اإلنـصـيــاع لـرغـبـات الـكـتل الــسـيـاسـيـة بـزج
مرشحـيها باحلكومة االنتـقالية نرى ونسمع بان هـناك أصواتا نشازا تتحدث عن

استحقاقات للمشارك في العملية السياسية يريدون بذلك
العـودة لـلمـحاصـصـة سيـئـة الصـيت وكـأن أبـناء الـعراق
الشـجعان لم يخرجوا مطالب بالتغيير ولم يقدموا مئات
الشـهـداء واالف اجلـرحى لـهـذا الغـرض حـقـا هـناك من
ا صـلحـة العـامة وقـد اليفـهم معـنى السـياسـة ومعـنى ا
قــيل (أن كــنت التــســـتــحي ...فــافــعل مــاشــئت).         

 

-1-
من وصايا احلكماء : 

احلذر من إطالق الكالم بشكل عشوائي بعيداً عن التأمل في مردوداته...
انك ال تـنـدم على مـا لم تـقله  ولـكـنك قد تـنـدم كثـيـراً على مـا قلـتَه دون مـزيد من

التمحيص .
-2-

ونحن نـعيش هذه األيام في (فوضى) رهـيبة يختـلط فيها احلابل بـالنابل وتتعدد
فيها األفكار والرؤى واألطاريح بنحو عجيب .

-3-
ن ال يـتوقع مـنه أنْ يكـون حلـيـفاً لـلغـرائب والعـجائب وقد تـسمع هـذه الغـرائب 

!!..
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لــقـد ظــهـر أحـدهم عــلى شـاشــة احـدى الـفــضـائــيـات ودعـا صــراحـة الى جتـاوز
كن أنْ يعالج به مأزق الدسـتور  واعتبر التجاوز على الدستور هو احلل الذي 

احلكومة اجلديدة ..!!
قال :

ليعلن ( عالوي ) حكومته دون أنْ يعرضها على مجلس النواب 
ولـيـمارس مـجـلس النـواب حـقه في الرقـابـة فكـمـا  التـجـاوز على الـدسـتور في
مسألـة الكتلة الكبرى فلـيتم جتاوزه في مسألة منح مجلس الـنواب الثقة للحكومة

اجلديدة .
ومن الواضح :

كن القبول بها على االطالق  ان الدعوة الصريحة خملالفة الدستور ال 
ثم انّ هــنـاك من يــؤكـد أنّ (170) نــائـبـاً  –في أقل الــتـقــديـرات  –أعــلـنــوا أنـهم

سيمنحون ثقتهم لوزارة (عالوي) حينما تطرح عليهم االسماء للتصويت.
-5-

في الفقه يقال :
ال يُطاع الله من حيث يُعصى 

فــاالخــتــراقـــات والــتــجــاوزات الـــعــمــديــة لـــلــنــصــوص
ــثــابــة الــدعـوة الى الـدســتــوريــة مــسـلـكُ وعـر  وهي 
رسوم الـذي يلغي كل نـهج ا العـصيان والـتمـرد على ا

اخليارات األخرى  .
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فـي عـــــــــام 145 هج/ 762 م قـــــــــام
ـــنــصــور اخلــلــيـــفــة أبــو جـــعــفــر ا
بـتــأسـيس مـديـنــة بـغـداد. وامـتـازت
ـديــنـة اجلـديــدة بـكـونــهـا مـدورة  ا
ـــــــدن وهـــــــو شــــــــكل غــــــــريب فـي ا
االسالمــيــة لـكـن بـعـض الـبــاحــثـ

(مــصـطــفى جــواد وأحــمـد ســوسـة)
يرى أنـهـا تقـليـد للـتـصمـيم البـنائي
ــدورة  من حـيث ـديــنـة احلــضـر ا
ـساحـة وآثـارها مـا تزال الشـكل وا

قائمة. 
كـمـا أنـهـا تـشـبه مـديـنـة مـأرب الـتي
كـــانت مــســتــديـــرة وكــذلك مــديــنــة
طــيــســفــون (ســلــمــان بــاك) جــنـوب
ـنـورة تـقع ـديـنـة ا بـغـداد. وكـانت ا
فـي جـــــانب الـــــكـــــرخ  في مـــــوضع
مــحـلــتي الــعـطــيـفــيـة والــشـاجلــيـة
وقريبـة من الكاظـمية. وقـيل أن قطر
ديـنة من بـاب إلى بـاب مقـابل كان ا
يـبــلغ (2000) مــتـراً  ومــســاحـتــهـا

تبلغ (180,000)متراً مربعاً . 
وقيل بأن مـساحتـها بلغت  3مالي
متر مربع أو 3  كيلومتر مربع وهو
األقـرب. وبلغ عـدد نـفـوس بـغداد في
أوجـها بـحـدود ملـيـون نسـمـة. وهو
رقم كـبـيـر في تـلك الـفـتـرة لم تـبـلـغه
. أيـة مـديـنـة في الـعـالم طـوال قـرن
وأصـبـحت بـغداد مـركـزاً لـلـحـضارة
ـيـة والـتـمدن االسـالمي ومـقراً الـعـا
لــلـعــلـوم والــفــنـون واآلداب  وزهت
بـــالــعـــلـــمـــاء واألدبـــاء والـــشـــعــراء

والـــــــكـــــــتـــــــاب
ـــتـــرجـــمــ وا
وارباب الفنون
والــصــنــاعـات.
وأنـشـئت فـيـها
ـــــــســـــــاجـــــــد ا
ـستـشـفـيات وا
ـــــــــراصــــــــد وا
الــــفـــــلـــــكـــــيــــة
ـــــــــــــــــدارس وا
ـــــــعـــــــاهــــــد وا
والــــكـــتــــاتـــيب
وخزائن الـكتب
ـستـشـفـيات وا
ومـــــــــــعــــــــــامـل
الـــــــــــزجـــــــــــاج
والــــــنــــــســــــيج

والـــورق. وفي بـــغــداد وضـــعت أول
خــارطـة لــلــعـالم ســمــيت بـالــصـورة
أمـون. وقد أمـونـية  نـسـبة إلـى ا ا
فـاقت ما قـدمه الـيـونـان من دراسات

في اجلغرافيا. 

الـشــمـال الـغـربي من سـوريـا ألكـبـر
جتـمع جملمـوعات مـرتبـطة بـتنـظيم
الـقــاعـدة فـإن ظـهـور نـظـيم الـدولـة
اإلسالمية (داعش) قد يـكون مسألة
وقت وقـــد يـــخـــرج الـــتــنـــظـــيم من
كــهــوف إدلب ويــجــلب دمــارا أكــبـر
لشعب وثقافة سوريا الذين تعرضا
حملن كــثـــيــرة.ونــاقــشـت الــصــحف
ـدنيـ جراء الـبريـطـانيـة مـعانـاة ا
ستمرة في إدلب السورية عارك ا ا
وتـــبــــعـــات ســـيــــاســـة االغــــتـــيـــال
ُسـيرة التي باستـخدام الطـائرات ا
يعتـمدها الـرئيس األمريـكي دونالد

ترامب.
ونـشرت الـغارديـان مقـاال افتـتاحـيا
حـــول األوضـــاع في إدلـب شــمـــالي
ســوريــا بـعــنــوان "سـكــان إدلب في
حـــاجــة مـــاســة وال يـــوجــد مـــكــان

يفرون إليه".
قال باحلديث عن بدأت الصحيفة ا
ـدنـيـ من فـرار مـئــات اآلالف من ا
الـقــصف اجلـوي لـلـنـظـام الـسـوري
عــلى إدلب في ظل أوضــاع بـائــسـة
وظـروف مــأسـاويـة مـتـسـائـلـة "هل

هناك مَن يهتم?"
ذابح وقـالت إنه "بـعد الـتـعـذيب وا
ـدنـيـ وبـعـد االسـتـهـداف بـحـق ا
ـسـعـفـ ــتـعـمـد لـفـرق اإلنـقـاذ وا ا
ــــــدارس وبــــــعـــــد واألطــــــبــــــاء وا
ــتـفــجــرة واألسـلــحـة احلـاويــات ا
الـكــيــمـاويــة يــنـبــغي أن يــكـون من
الصعب التفكير في أن هناك مآسي
ـدنـيـ الـسـوريـ أخـرى تـنـتـظـر ا
عـــلـى أيـــدي نـــظـــام بـــشـــار األســـد
وداعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيــه الــــــــــــــــــروس
".وتوضح الـغارديان أن واإليرانيـ
الــهــجـــوم عــلى إدلب آخـــر مــعــقل
لـلـمعـارضـة الـسوريـة يـعـتبـر أكـبر
مــأســاة إنــســانـــيــة في احلــرب في
ـــســتــمــرة مــنــذ نــحــو 9 ســوريــا ا
ســــنــــوات مــــشــــيــــرة إلى أن األ

تحـدة قالت إن ما يـزيد على 832 ا
ألف مـــدني هـــجـــروا مـــســـاكــنـــهم
أغلـبهم من األطـفال والـنسـاء الذين
هـجــروا من مــنــازلــهم بــالـفــعل في
أوقــات ســابـقــة بــسـبـب احلـرب في

سوريا.

ستديرة مدينة بغداد ا

l∫ دير القديس سمعان العمودي في محافظة حلب u

قـــصــر بـــنــاه الـــهــاشــمـــيــون في أ
نصور ببغداد.  ا
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وهـو مـشـابه لـقـصـر اخلـلد  واسـمه
مــســتـعــار من الــقــرآن الــكـر ( وإن
اآلخـرة هي دار الــقـرار)  كــمـا أطـلق
على اخللد من قوله تعالى (لهم فيها
دار اخلـــلـــد) . وقـــامت زبـــيـــدة بـــنت
جعـفر العـباسيـة ببـناء القـصر وكان
يـعــرف بـاسم قــصـر زبـيــدة وسـكـنه
. وكان يقع على ابنها اخلليـفة األم
ضـــفـــة دجــلـــة  و فــرشـه بــأفـــخــر
الــســتـائــر والــسـجــاد  و تــذهـيب
الــســقــوف واجلــدران . وكــان األمـ
يخصص له يوماً  يجمع فيه الندماء
ـغــنـ والــعـازفـ و والــشـعــراء وا
كانوا يشربون النبيذ فيه حتيط بهم
اجلـــــواري والـــــقـــــيــــان
والولـدان وورد أن أبي
نؤاس كـان يحـضر هذه
اجملـالس. كـانت جـدران
الـقــصـر بـيــضـاء الـلـون
حتيط بـهـا إزارة ذهبـية
. أمــــا أبـــوابـه فـــكــــانت
ضـــــخــــــمـــــة مــــــزدانـــــة
ــــســـــامــــيـــــر الــــذهب
ـــرصــعــة بـــاجلــواهــر ا
النـفـيسـة . وأما الـفرش
فـــكــانت حـــمــراء عـــلــيه
صــــور لـــلــــصــــقـــور من
الــذهب . وكــانت أنــواع
الــطـعــام الـفــاخـر تــقـدم
لـــلــضـــيــوف وصـــنــوف
الفـاكـهـة والبـطـيخ. وقد
قــتل األمــ في قــصــرالــقـرار وبــعث
ـأمون فـبكى و برأسه إلى أخـيه ا
حــرق الــقــصــر من قــبل الــطــاهــر بن

احلـــــســـــ عــــام 197 هج/ 812 م 
حـتى قـال الـشــاعـر عـبـد الـرحـمن بن

أبي الهداهد يرثي األم فقال: 
أقــــول وقـــــد دنـــــوت مـن الـــــقــــرار   

سقيت الغوث يا قصر القرار 
رمـــتـك يـــد الــــزمـــان بــــســــهم عـــ  

فصرت ملوحاً بدخان ونار 
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ــعـــتــضــد وأ فـــقــد وضع أســـسه ا
كـتفي. وقـد أصبح بنـاءه ابنه عـلي ا
أهم مـركـز رسـمي.وكـان قـصـر الـتـاج
يـطل علـى نهـر دجـلـة جنـوب الـقـصر
احلسني. وأنشئت له مسـانة عظيمة
لصـد تيـار النـهر ومـنع تأثـير مـياهه
ـــســنـــاة عــلى هـــيــأة فـــيه. وكـــانت ا
خـاصـة لـقـصـر الـتـاج. وكـان الـقـصـر
سنـاة كأنه التاج. يشرف على هـذه ا
ـعـتضـد قـد أمر بـهـدم القـصر وكان ا
ــــدائن األبــــيـض الـــكــــســــروي في ا
وجـــلب آجـــره في مـــشـــارف الـــتــاج.
كـتفي إلى جـانب القصـر قبة وبنى ا
دعـيت قـبــة احلـمـار ألنه كـان يـصـعـد
إلــيـهــا في سـلم حــولـهــا عـلـى حـمـار
صـغــيـر  وكـانـت عـالـيــة مـثل نـصف
الدائرة. فـكانت تشـبه ملويـة سامراء
ـقـتدر في الـصعـود إلـيهـا. في عـهد ا
(932-908م) أقـــيـــمت مـــبـــان أخــرى
حـــول قــــصـــر الـــتــــاج من بـــيــــنـــهـــا
اصـطـبالت كـانت تـسع لـتـسـعة آالف
من اخلـــيل والـــبـــغـــال واالبل .وكــان
ضـمن حــر قـصـر الـتــاج الـبـسـتـان
اجلــمـــيـل الــذي اعـــتـــنـى بــانـــشـــائه
قتدر اخلليفة الـقاهر أخو اخللـيفة ا
وخـــلـــفه ســـنـــة ( 934-932م)  وقــد
سعوديبقوله: (وكان للقاهر وصفه ا
في بعض الصـحون بسـتان نحو من
جــريب قــد غــرس فـيـه من الــنـارجن
ا وحـمل إليـه من البـصـرة وعـمـان 
حمـل من أرض الهـنـد. وقد اشـتـبكت
أشجاره  والحت ثماره كالنجوم من
أحـــمـــر وأصـــفـــر  وبــ ذلـك أنــواع
الــغـروس والــريـاحــ والـزهــر. وقـد
جعل في ذلك الـصحن أنـواع األطيار
من الـقمـاري والـدبـاسي والشـحـارير
مالك ا قد جلب إليه من ا والببغ  
واألمـــصــــار. فــــكـــان ذلـك في غــــايـــة
احلـسن. وكـان الـقاهـر كـثـيـر الـشرب
عـلـيه واجلــلـوس في تـلك اجملـالس).
وفي عـــــام 1154 م شب حـــــريـق في
قصر التـاج بسبب صاعـقة أصابته 
ـدة فــاسـتــمـرت الـنــار تـشــتـعل فــيه 
تــسـعــة أيـام حــتى حتــول إلى ركـام
ستضيء. لكن أعيد بناؤه في عهد ا
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