درا�سة من كتاب

المسيحية ...عشرون
قرنًا من تاريخ العراق
رشيد الخ ُّيون
ارتبطت امل�سيحية قدمي ًا مبختلف �أَقوام ال ِعراق،
ال�صني ،والهند،
وامتدت ِمن �أبر�شية فرات مي�سان (الب�صرة) �إىل ِّ
ال�صومال وعدن ،و�إىل
و�سوقطرة يف عر�ض املحيط الهندي بني ُّ
قطر ،وكانت تعرف «ببيث قطرايي» ،والبحرين والإمارات حيث
جزيرة «�صري بني يا�س» التي وقفنا على �آثار �أ�سا�سات بناء
كني�سة ،تلك اجلزيرة الواقعة غربي �أبو ظبي و�سط مياه اخلليج.

( ) باحث وحما�ضر عراقي خمت�ص يف الفل�سفة الإ�سالمية.
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كنت قد زرت كني�سة مار توما� ،أو مار توما�س ،ب�أبو ظبي (�أغ�سط�س «�آب»
 ،)2011وحتدثت مع راعيها الأب جوهن فيليب �أتارايل ،و�أ�شار �إلى و�صول املب�شر
مار توما �إلى كرياال الهندية ،وهناك كني�سة با�سمه ،و�أن م�سيحيي كرياال الهندية على
املذهب َّ
ال�شرقي �أي ال ِّن�سطوري� ،إن مل يقلها فقد فهمتها ِمن وجود زوجة له و�أطفال
كانوا يف ا�ستقبالنا يف �سكنه امللحق بالكني�سة(.)1
ُيقال �إن مار توما قد ُقتل بالهند ،ودفن لفرتة ِمن الزمن ثم ُنقلت رفاته �إلى
مدينة ال َّرها ،بعد �أن قامت فيها مملكة م�سيحية( .)2بينما يعتقد الأب ميخائيل
اجلميل �أن املب�شر الأول بالعراق هو �آدي ال�سليح العرباين� ،أحد حواريي امل�سيح
ال�سبعني ،الذي �أر�سله توما� ،أحد التَّالمذة االثني ع�شر� ،إلى َّ
ال�شرق .ثم تبعه تلميذه
َّ
ال�سيد امل�سيح بثالثني �سنة( .)3لكنَّ �آخرين ذكروا �أن مار �آدي كان
ماري بعد �صلب َّ
م�ساعد ًا له يف التَّب�شري( .)4كذلك حاولت العثور على مكان الكني�سة التي قيل يل �إن
�آثارها قد ُك�شفت بدائرة الدوحة ،لكن مل يهدين �إليها �أحد ،وعدت ل�ضيق الوقت
(دي�سمرب «كانون الأول» .)2012
مل ي�شارك امل�سيحية يف وجودها �آنذاك بجنوبي العراق �سوى املندائية
ال�سا�سانية ال َّر�سمية .ع�شرون قرن ًا هو عمر
واملجو�سية ،والأخرية كانت ديانة ال َّدولة َّ
امل�سيحية ببالد ما بني ال َّنهرين ،والآن دخلت القرن الواحد والع�شرين ،واجه خاللها
�أهل هذا الدِّ ين الع�سر ،وتهنوا بالي�سر تبع ًا َّ
ال�سيا�سي ،وح�سب طبيعة �شخ�صية
للظرف ِّ
احلاكم الفار�سي املجو�سي �أو العربي امل�سلم وما بعدهما من مغويل وعثماين.
هناك روايات و�آراء عديدة حول كيفية دخول امل�سيحية �إلى العراق ،منها�« :أن
�أول جماعة ن�صرانية قامت يف بالدنا ،ويف مملكة حدياب بالذات كانت تت�ألف ِمن
((( راجع كتابنا� :أبو ظبي ت�صالح العقل رّ
والثوة ...انطباعات وم�شاهدات �شخ�صية ،ف�صل :التّجاور املريح :امل�ساجد والكنائ�س ،دار
مدارك � ،2012ص 115وما بعدها.
((( حبي ،كني�سة امل�شرق الكلدانية -الآثورية ،لبنان -الك�سليك ،من�شورات جامعة ال ُّروح ال ُقد�س � 2001ص.18
((( الكني�سة ال�سريانية بني �أنطاكيا و�سلوقيا ـ قطي�سفون ،جملة بني النهرين 19 – 18 ،ال�سنة .1977
((( حبي ،كني�سة امل�شرق الكلدانية – الآثورية� ،ص.18
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اليهود ،و�سرعان ما ان�ضم �إليهم بقية الأقوام والأجنا�س الوثنية وازداد عددهم»(.)5
وهناك َمن اعترب مار توما ال َّر�سول هو �أول مب�شري امل�سيحية بالعراق .كان تب�شري
توما «ب�شرق بالد الفرثيني لدى اجتيازه لها يف طريقه �إلى الهند ،حيث ق�ضى �شهيد ًا.
وكانت �أربيل �آنذاك العا�صمة الثانية للفرثيني ،وتقع على طريق الهند �أي�ض ًا»(.)6
بعد �أربيل ،حتدثت امل�صادر حول و�صول امل�سيحية �إلى مناطق العراق الأُخر:
دخلت املو�صل بوا�سطة «ما ال يقل عن ثالثة ِمن ال ُّر�سل االثني ع�شر ،وهم :بطر�س
ال�سبعني ،وهم� :آدي وماري وبنيامني
وتوما وبرتلماو�س ،ي�صحبهم �أربعة ِمن التَّالميذ َّ
و�سمعان»(.)7
ال�سا�ساين �شابور الأول
بينما ت�أخر دخولها جنوبي العراق �إلى عهد امللك َّ
(ت 272م) .انت�شرت هناك من طريق �سبايا ال ُّرومان «الذين �أتى بهم ِمن املنطقة
ال ُّرومانية يف حروبه الكثرية وغزواته املوفقة .فقد غزا �أنطاكية مرتني ،و�أجلى العديد
ال�سبايا
ِمن �سكانها �إلى البالد البابلية ،و�إلى �سائر املناطق الفار�سية .وكان ِمن بني َّ
دميرتيا�س مطران �إنطاكية نف�سه»( ،)8الذي نفي �إلى الأهواز ال�سنة 257م.
�أ�شارت رواية �أخرى �إلى �أن ت�أ�سي�س كني�سة املدائن يعود �إلى القرن الأول
والثاين امليالديني� ،أي يف الأعوام (116 - 79م)( .)9غري �أن هناك َمن �أ�شار �إلى
التَّب�شري املبكر بجنوب العراق ،متزامن ًا مع �شماله بحدياب .قال الأب الي�سوعي�« :إن
الكتب َّ
الطق�سية ال ِّن�سطورية و�أعمال املجامع �أ�شارت �إلى دعوة �آدي بني العرب يف بالد
مي�شان (مي�سان) و�سواد العراق و�سكان اخليام»(.)10
((( نباتي ،تاريخ عينكاوة� ،أربيل :مطبعة جامعة �صالح الدين � 2000ص 38عن �آدي �شري� ،شهداء ال�شرق � 1ص .181وح�سب هام�ش امل�صدر
املذكور ،تعني حدياب بالد الأكراد ،وبال�سريانية تعني بيت قراتواي ،وهو �إقليم ميتد من الزاب الكبري �إلى الزاب ال�صغري ،و�سل�سلة جبال
زاكرو�س املوازية لنهر دجلة ،وقاعدته �أربيل.
((( امل�صدر نف�سه� ،ص .41حبي ،كني�سة امل�شرق الكلدانية -الآثورية� ،ص .18
((( الدومنيكي ،الآثار امل�سيحية فــي املو�صــل ،ترجمة جنيــب قاقو ،بغــداد ،مطبــعة الطيــف� 2000 ،ص.11
((( الأب البري �أبونا ،تاريخ الكني�سة ال�شرقية ،املو�صل ،املطبعة الع�صرية،1973، ،الو�صلج � 1ص.27
((( نباتي ،تاريخ عينكاوة� ،ص.31
( ((1الأب الي�سوعي ،الن�صرانية و�آدابها بني عرب اجلاهلية ،بيــروت ،مطبعة الآبــاء الي�سوعييــن � ،1912ص.75

المسبــار

111

ارعلا خيرات نم ًانرق نورشع ...ةيحيسملا

الحيرة المسيحية

بحث جواد علي (ت  )1987يف ظاهرة ُعباد احلرية فتو�صل �إلى�« :أن هذا
اال�سم مل يكن يعني قبيلة �أو بطن ًا ،و�إمنا يعني جماعة ِمن قبائل �شتى ،جمعت بينها
وحدة الدِّ ين ووحدة املوطن .لذلك مل يطلق �إال على ال َّن�صارى العرب ِمن �أهل احلرية.
�أما غريهم ِمن ن�صارى العرب فلم ي�شملهم ا�سم العبادين .وميكن �أن نقول ا�ستناد ًا
�إلى روايات الإخباريني يف حتديد مدلول الكلمة واقت�صارها على ن�صارى احلرية من
دون غريهم من ن�صارى العرب� :إن هذه الكلمة �أطلقت يف الأ�صل على َمن تن�صر من
�أهل احلرية ،ليميزهم عن غريهم من �سكان املدينة من الوثنيني»(.)11
�أ�صبحت احلرية ،ملنزلتها امل�سيحية ،دار ًا �أبدية لرفاة عدد ِمن اجلثالقة
العظام يف تاريخ الكني�سة ال�شرقية ،منذ القرن اخلام�س امليالدي وحتى بعد دخول
العرب امل�سلمني �إلى العراق بفرتة طويلة .منهم :داد ي�شوع ( 456م) ،بابوي (484
م)� ،آقاق ( 496م) ،حزقيال ( 581م) ،اي�شوعياب (  595م) ،كوركي�س ( 681م)
و�إبراهيم ( 850م).
كذلك �أ�صبحت احلرية ملج�أً للجاثليق الذي كان مركزه املدائن غالب ًا .ففي
الأزمات َّ
ال�سا�سانيني ي�ضطر �إلى تركها .وب�سبب ذلك
الطارئة بني امل�سيحية وامللوك َّ
غادر العا�صمة «اي�شوعياب الأول الأرزين (595-582م) واالجتماع بامللك ال ُّنعمان بن
املنذر ،وهو �أبو قابو�س .وكان املنذر قد تن�صر حديث ًا ال�سنة 593م ،و�صار يعد نف�سه من
احلرية حا�ضرة ملكه ،من معاقل هذا املذهب.
حماة املذهب ال ُّن�سطوري ،و�أ�صبحت ِ
وهناك وافت املنية اجلاثليق فتولت �ش�ؤون دفنه هند ال�صغرى �أخت النعمان»(.)12
لأبي فرج الأ�صفهاين (ت  356هـ) رواية يف �سبب تن�صر ال ُّنعمان بن املنذر،
مفادها �أنه �أخذ بن�صيحة �أحد العباديني ،وهو َّ
ال�شاعر َعدي بن زيد العبادي (ت
( ((1جواد ،علي ،املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،بغداد :مكتبة النه�ضة .بيــروت :دار املاليـني .1978
� 3ص.171
(� ((1أبونا ،تاريخ الكني�سة َّ
ال�شرقية� 1ص.136
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587م) ،عندما كان يرافقه يف �إحدى رحالته ،وقد م َّر املوكب ب�شجرة ومقربة
ف�أن�شده ما حمله على التن�صر( ،)13ولع َّل َع ِدي ًا كان �أول املحذرين ِمن توظيف الدِّ ين يف
ال�صوفية امل�سيحية يف البيت
ال�سيا�سة ،و�إن مل يكن يق�صدها وعرب حينها عن نزعته ُّ
ِّ
التايل ،الذي ا�ست�شهد به ابن خلدون (ت  808هـ) يف مقدمته ف�صل« :يف انقالب
اخلالفة �إلى املُلك»(� ،)14أي وظفه لغر�ض �سيا�سيِ ،من دون �أن يرجعه ل�صاحبه ،وال
حمقق الكتاب ا�ستخرجه مثلما ا�ستخرج بقية الأ�شعار يف التَّحقيق .قال َع ِدي بن زيد:
			
بتمزيق ِديننا
ُن َرق ُع دُنيانا
ِ

فال ِدي ُننا َيبقى وال ما ُنر ِّق ُع

()15

ل َعدي بن زيد هذا ما يربط بني امل�سيحية وعبدة العرب قبل الإ�سالم ،واالعرتاف
بالإله الواحد عندما قال(:)16
			
َ�سعى الأعداء ال ي�ألون �ش َّرا

ليب
وال�ص ِ
عليك َّ
ورب مك َة َّ

ال�صغرى ومرمي
ِمن املفارقة مبكان �أن �أخت َْي املنذر ال َّثالث (554 - 512م) هند ُّ
كانتا م�سيحيتني مع والدتهما ،و«تعاون جميعهن يف ت�أ�سي�س دير �شهري»( .)17بينما ظل
امللك «ال يرتدد يف �أن يقدم للآلهة �ضحايا ب�شرية .ففي �إحدى �صوالته �ضد ال ُّروم
ال�سورية ،وقدمهن قرابني دون رحمة»(.)18
ا�ستولى على  400راهبة يف منطقة حم�ص ُّ
�إذا �صح �أن البيت الآتي:
نحن مبا عندنا و�أنـ ـ ــت مبـ ــا
						

ُ
خمتلف
را�ض وال َّر�أي
عندك ٍ

( ((1انظر� :أبو فرج الأ�صفهاين ،كتاب الأغاين ،حتقيق� :إح�سان عبا�س و�آخرين ،بريوت ،دار �صادر  2998ج � 2ص .86
( ((1ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،حتقيق ،علي عبدالواحد وايف ،القاهرة ،نه�ضة م�صر 2004ج � 2ص.588
( ((1الي�سوعي� ،شعراء ال َّن�صرانية قبل الإ�سالم ،بريوت ،دار امل�شرق � 1967ص.470
( ((1امل�صدر نف�سه� ،ص.451
(� ((1أبونا ،تاريخ الكني�سة ال�شرقية � 2ص.29
( ((1امل�صدر نف�سه.
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هو لأحد ملوك احلرية التنوخيني ،عمرو بن امرئ القي�س من ملوك الدولة
اللخمية بالعراق (380م) ،فذلك �سبق ُيح�سب للحرية يف التَّ�سامح ،نقول هذا ونذكر
اختالفات الروايات يف ن�سبة هذا البيت العظيم(.)19
ال�صالت بني قري�ش والعراقيني ،فانعك�س ذلك يف ما بعد
من احلرية امتدت ِّ
ال�صالت التِّجارية ،ولع َّل بيت َعدي بن زيد
على ما بني الإ�سالم وامل�سيحية ،عرب ِّ
ال�سالف ِّ
ال�صالت .فكان باحلرية «�سراة ن�صارى
الذكر عالمة على تلك ِّ
العبادي َّ
ا�شرتكوا مع �سراة قري�ش يف الأعمال التِّجارية ،مثل كعب بن عدي التنوخي ،وهو من
�سراة ن�صارى احلرية ،وكان �أبوه �أ�سقف ًا على املدينة ،وكان يتعاطى التجارة وله �شركة
يف التجارة يف اجلاهلية مع عمر بن اخلطاب يف جتارة البز ،وكان عقيد ًا لهم»(.)20
في اإلسالم

ت�شرف العرب بال َّن�صرانية ،قبل الإ�سالم ،فكانوا يق�سمون بالكعبة وال�صليب
مع ًا ،مثلما تقدم ِمن قول عدي بن زيد .وقال الأع�شى الأكرب �أو �أع�شى قي�س (629م):
		

حلفت بثوبي راهب ال َّدير والتي
ُ

				

ق�صي وامل�ضاف بن جرهم
بناها ٌ

()21

ويف رواية:
احلج والتي
ف�إين وثوبي راهب ِ
				

جرهم
�صي وحده وابنُ
بناها ُق ٌّ
ِ

()22

( ((1وروى �سيبويه يف الكتاب (� 1ص )75- 74ب�أن البيت لقي�س بن ا َ
خلطيم (ت 2هـ) .لكن حمقق كتاب �سيبويه حممد عبدال�سالم هارون
(ت  )1981يجد البيت يف خزانة الأدب (� 2ص )193وجمهرة �أ�شعار العرب (�ص )137لعمرو بن امرئ القي�س اللخمي من ملوك الدولة
اللخمية بالعراق (380م) .ويف الإن�صاف (�ص )65قيل لدرهم بن زياد بن زياد الأن�صاري.
( ((2جواد ،علي ،املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ج � 6ص.596
( ((2ابن �سيد ال َّنا�س ،عيون الأثر يف فنون املغازي َّ
وال�سري � 2ص.262
وال�شمائل ِّ
( ((2الي�سوعي� ،شعراء ال َّن�صرانية قبل الإ�سالم� ،ص .377ومنها البيت املعروف:
فما �أنت مِ ن �أهل ا ُ
ال�صفا
حلجون وال َّ
114

المسبــار

نوُّيخلا ديشر

وقال الزَّبرقان بن بدر ،يوم وفد على ال َّنبي حممد مع متيم ،مفاخر ًا �شاعر
ال َّر�سول امل�سيحي ال�سابق ح�سان بن ثابت (ت نحو 54هـ):
		

حي يعادلنا
نحن الكرام وال ٌ

				

م َّنا امللوك وفينا ُتن�صب البي ُع

()23

من جانبه ا�ستقبل ال َّنجا�شي ( 9هـ) امل�سلمني الفارين ِمن قري�ش ،الجئني يف
مملكته ،ورف�ض ت�سليمهم �إلى موفد قري�ش عمرو بن العا�ص (ت 43هـ)( ،)24الذي
�أ�صبح من �أبرز �أمراء امل�سلمني يف ما بعد .وكان يف مقدمة الالجئني �إلى احلب�شة
ابن عم ال َّنبي جعفر بن �أبي طالب ،املعروف بجعفر َّ
الطيار ( ُقتل 8هـ) ،قيل :فقد
�ساعديه يف غزوة م�ؤتة (كرك الأردنية حالي ًا) مع ال ُّروم ليكون له جناحان يطري بهما
يف اجلنة ،ف�سمي بذي اجلناحني(.)25
كذلك ا�ستقبل مقوق�س م�صر ر�سول ال َّنبي حممد ،وبعث بهديته �إليه ومنها
اجلارية مارية القبطية (ت 16هـ) ،وهناك َمن ملك يدها ِمن زوجاته ،لكنها ِمن
�أمهات امل�ؤمنني ،و�أم ولده �إبراهيم( .)26وقبل هذا تقدم امل�سيحي عدا�س ،وهو غالم
من نينوى يعمل بخدمة نفر من ثقيف ،ي�شد من �أزر النبي حممد بعد �أن لقي ما
لقي من �صد ثقيف و�إيذائهم و�سخريتهم .وتب�سط معه يف ق�صة النبي يون�س �أو يونان
لي�صربه على العذاب واخلذالن(.)27
كذلك �أيد م�سيحيو جنران ال َّدعوة و ُكتب عهد لهم ،مل يلتزمه عمر بن اخلطاب
يف ما بعد ،فقد �أمر بتهجريهم عنها .وملا ِقدم وفدهم برئا�سة الأ�سقف �أبي احلارثة
وال لك ح ُّق ُّ
مزم
ال�شرب مِ ن ما ِء َز ِ
( ((2ابن �سيد ال َّنا�س ،عيون الأثر يف فنون املغازي َّ
وال�سري � 2ص.262
وال�شمائل ِّ
(َّ ((2
الطربي ،تاريخ الأُمم وامللوك ،حتقيق :عبد علي مهنا ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات 1998ج � 2ص.245
( ((2ابن عبدال ِّرب ،اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب ،القاهرة ،الفجالة -مطبعة نه�ضة م�صر � 1ص.242
( ((2امل�صدر نف�سه � 4ص .1912
( ((2الطربي ،تاريخ الأمم وامللوك � 2ص.253
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وال�ص ُلب ودخلوا بهيئة مل يدخل بها �أحد ،فقال ال َّر�سولَ :دعوهم»(.)28
«�أظهروا اليباج ّ
كان ورقة بن نوفل ،املتكهن بنبوة حممد ،م�سيحي ًا ،وقيل �إنه عا�ش ومات على
املذهب الآيرو�سي الذي جتاوب معه الإ�سالم يف �صفات امل�سيح ،وما يتعلق بالأقانيم
الثالثة .وال نعرف ديانة خديجة بنت خويلد ،قريبة ابن نوفل ،وزوجة ال َّنبي الأولى،
فرمبا كانت قبل الإ�سالم م�سيحية �أي�ض ًا .هناك �أحاديث عديدة خ�صت ورقة بن نوفل
الل َ�ص َّلى هَّ ُ
يج َة َ�س�أَ َل ْت َر ُ�س َ
الل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َعنْ َو َر َق َة ْب ِن َن ْو َف ٍل
ول هَّ ِ
بالتكرمي ،منها�« :أَنَّ َخ ِد َ
ا�ض َف َ�أ ْح�س ُب ُه َل ْو َكانَ ِمنْ �أَ ْه ِل ال َّنا ِر لمَ ْ َي ُكنْ
َف َق َال َق ْد َر�أَ ْي ُت ُه فيِ المْ َ َن ِام َف َر�أَ ْي ُت َع َل ْي ِه ِث َياب َب َي ٍ
(.)29
ا�ض»
اب َب َي ٍ
َع َل ْي ِه ِث َي َ
خل�ص �أمري املدائن �سلمان الفار�سي (ت  36هـ) ما يجب لأهل ِّ
الذمة على
امل�سلم بالآتي« :ثالث من عماك �إلى هداكِ ،ومن فقرك �إلى غناك ،و�إذا �صحبت
ال�صاحب منهم ت�أكل ِمن طعامه ،وي�أكل ِمن طعامك ،ويركب دابتك ،وتركب دابته ،يف
َّ
�أن ال ت�صرفه عن وجه يريده»( .)30ويذكر �أبو يو�سف ،يف كتاب «اخلراج» و�صية للنبي
حممد لوايل اجلزية عبداهلل بن الأرقم ،جاء فيها�« :أال َمن ظلم معاهد ًا �أو كلفه فوق
طاقته �أو انتق�صه� ،أو �أخذ منه �شيئ ًا بغري طيب نف�سه ف�أنا حجيجه يوم القيامة»(.)31
و�أو�صى الإمام �أبو حنيفة النعمان تلميذه خالد ال�سمتي ،بالقول« :عا�شر �أهل الأديان
ح�سب معا�شرتهم»(.)32
لقد تعاملت الكني�سة بالعراق ،فرتة العهد الأموي ،مع والة ال مع خلفاء،
يت�شددون ويت�ساحمون ح�سب �أمزجتهم ،وم�ستوى ثقافتهم و�إن�سانيتهم .لي�س هناك
مراعاة لعهد �أو ذمة .غري �أن امل�صادر امل�سيحية �أ�شارت �إلى انفتاح ن�سبي �أيام معاوية
بن �أبي �سفيان .فمن �أخبار امل�ؤرخ ال�سرياين يوحنا برفنكابي (القرن ال َّثامن امليالدي)
( ((2اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،بريوت ،دار �صادر � 2ص.82
( ((2م�سند ابن حنبل ،باقي م�سند الأن�صار ،حديث رقم.23846 :
( ((3اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي � 2ص.126
( ((3امل�صدر نف�سه � 2ص.125
( ((3املكي ،مناقب �أبي حنيفة ،بريوت ،دار الكتاب العربي 1981ج � 1ص.367
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«�أن امل�سلمني قاموا بحق ال َّن�صارى والرهبان ،فكانوا يطالبونهم باجلزية .ويطلقون
لهم احلرية التامة يف �أمور دينهم»(.)33
انتقل مركز اخلالفة يف العهد العبا�سي �إلى العراق ،ف�أ�صبح التَّعامل مع اخللفاء
مبا�شرة .يومها اقرتب امل�سيحيون ِمن دواوين الدولة التي كانت بحاجة �إلى «مثقفني
يقومون ب�أعباء الإدارة وال َّدواوين واجلباية ُّ
وال�ش�ؤون املالية ،وكان امل�سيحيون وحدهم
ميتازون يف ذلك الوقت بثقافة عالية ،فكانوا من �أهل العلوم واحلرف ،كالفال�سفة
والأطباء والفلكيني»(.)34
كان اجلاثليق طيمثاو�س الأول �أو الكبري (ت 823م) �أبرز جثالقة الكني�سة
َّ
ال�شرقية يف العهد العبا�سي ،فقد امتدت «كني�سة امل�شرق يف عهده �إلى الهند وال�صني
والتبت»( .)35انحدر من �أربيل وتدرج يف املهام الدينية حتى حل حمل اجلاثليق حنا
ني�شوع الثاين .ومن �أعمال طيمثاو�س �أنه «�سعى كثري ًا برتبية �إكلريو�سه تربية �صحيحة،
وبنى لهم مدار�س ومعاهد يتلقون فيها �إلى جانب علوم الكني�سة العلوم املدنية بجميع
فروعها وفنونها»(.)36
عا�صر طيمثاو�س خم�سة خلفاء عبا�سيني :املهدي (785 - 775م) ،والهادي
(786 – 785م) وال َّر�شيد (809 - 786م) والأمني (813 - 809م) وامل�أمون (813
 833م) .وكانت فرتة رئا�سته لكني�سة َّال�شرق مثمرة يف العالقة بني امل�سيحيني
وامل�سلمني .وقد ا�شتهرت فيها حواراته العقائدية مع اخلليفة املهدي وعلماء امل�سلمني.
ظلت �أحوال امل�سيحيني ،حتى نهاية الدولة العبا�سية ،خا�ضعة لإرادة اخللفاء
والوالة والق�ضاة واملحت�سبني ،من دون �أن تكون هناك �ضوابط وا�ضحة .و�ساير �أغلب
ه�ؤالء �سلوك العامة ،ون�شدوا ت�أييد احلنابلة على وجه اخل�صو�ص مبمار�سة التَّ�ضييق
(� ((3أبونا ،تاريخ الكني�سة ال�شرقية � 2ص.53
(� ((3أبونا ،تاريخ الكني�سة ال�شرقية � 2ص.105
( ((3امل�صدر نف�سه � 2ص.102
(� ((3ساك�سو ،البطريرك طيمثاو�س الكبري رائد احلوار امل�سيحي  -الإ�سالمي يف الع�صر العبا�سي ،بني النهرين ،العدد  4ال�سنة .1976
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على �أهل ِّ
الذمة .فاخلليفة �أو الوايل يهدم الكنائ�س ،وهو نف�سه يرخ�ص ب�إعمارها،
واملت�شدد ينفذ فيهم �أحكام ال ُعمرين ،ابن اخلطاب �أو ابن عبدالعزيز ،وهذا ما حتقق
ب�شدة على يد جعفر املتوكل (ت 247هـ).
كان اخللفاء والوزراء يحاولون ك�سب املذاهب ال�سائدة واملهيمنة على العامة؛
ال�شافعي ال�شديدين على �أهل ِّ
مثل املذهب احلنبلي �أو َّ
الذمة .حدث مثل هذا يف �أزمة
اخلالفة عقب ف�شل انقالب عبداهلل بن املعتز �ضد املقتدر باهلل �سنة 296هـ .فتقرر
عدم ا�ستخدام «�أحد من اليهود وال َّن�صارى �إال يف ِّ
الطب واجلهبذة فقط ،و�أن يطالبوا
بلب�س الع�سلي ،وتعليق ال ِّرقاع امل�صبوغة بني �أظهرهم»( .)37غري �أن امل�سيحيني ،و�أهل
ِّ
الذمة عامة� ،أثبتوا وجودهم من طريق �إتقان املهن ،التي عزف عنها العرب امل�سلمون،
بداية من الطب والهند�سة والرتجمة �إلى ال�صياغة واحلدادة ِّ
والزراعة ،و�أعمال
اخلدمة املتنوعة ال َّرفيع منها والو�ضيع .وهي ترتاوح بني ّ
الطبابة والكتابة والتَّنظيف،
و�أثر ذلك ما زال بائن ًا ببغداد والبالد العراقية الأخرى.
�شهد العراق ح�ضور ًا مميز ًا للأطباء امل�سيحيني ،و�أول ه�ؤالء كان َّ
الطبيب
(تياذوق) ،طبيب احلجاج بن يو�سف الثقفي (ت 95هـ) .وكان «فا�ض ًال وله نوادر
و�ألفاظ م�ستح�سنة يف �صناعة الطب»( .)38وكان قد �شفى احلجاج من �أكل الطني(.)39
وخدم جورجي�س بن جربائيل �أبا جعفر املن�صور (ت 158هـ) وكان حظي ًا عنده وترجم
له كتب ًا عديدة ،ا�ستدعاه املن�صور من جند ني�سابور العام 148هـ لعالجه من ف�ساد
معدته وانقطاع �شهوته(.)40
العهد المغولي

كانت امل�سيحية قد و�صلت عرب العراق �إلى الهند وما وراء النهر ،فاعتنقها
( ((3ابن تغرى بردى ،ال ُّنجوم الزَّاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة ،القاهرة ،مطبعة دار الكتب امل�صرية 1932ج � 3ص.165
( ((3ابن �أبي �أ�صيبعة ،عيون الأنباء يف طبقات الأطباء ،بريوت ،دار ال َّثقافة 1987ج � 2ص.32
( ((3امل�صدر نف�سه � 2ص.34
( ((4امل�صدر نف�سه � 2ص.37
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الكثري من املغول ،حتى �إن مغولي ًا مثل (يهباالها) (القرن اخلام�س امليالدي)
ن�صب جاثليقا للكني�سة ال�شرقية .ويف فرتة مت�أخرة ن�صب يهباالها الثالث (1281
– 1317م) جاثليق ًا �أي�ض ًا .و�إن اجلي�ش املغويل ،الذي اجتاح بغداد يتكون من جنود
يدينون بامل�سيحية .وكانت زوجة هوالكو ،دقوز خاتون م�سيحية �أي�ض ًا .فعملت «ما
بو�سعها للذود عن امل�سيحيني»(.)41
ح�سب الأب الدومنيكي �أن تعاطف املغول مع امل�سيحيني يعود �إلى �أ�سباب عديدة؛
منها «عقلية املغول التي متيل بطبيعتها �إلى اخلرافات ،وت�أثري الن�ساء امل�سيحيات،
وامل�صلحة ال�سيا�سية»( .)42فغري امل�سيحيني منهم كانوا ي�سمون �أوالدهم ب�أ�سماء
م�سيحية ويعمدونهم�« .إذ يرون يف العماد طق�س ًا �سحري ًا ،تفيد ممار�سته �أكرث من
نظرهم �إلى حقيقته الأ�سا�سية .وعند قراءتنا تاريخ املغول قد يقودنا التفكري �إلى عامل
الغجر اليوم ،الذين متتزج م�سيحيتهم بخرافات كثرية جاءتهم من �أجدادهم»(.)43
ي�ضاف �إلى تلك الأ�سباب التي جعلت املغول يتعاطفون مع امل�سيحيني �صالت
البابوية مع خاناتهم ،بعد �أن �أ�صبحوا قوة عظمى تت�ساقط البلدان والقالع املح�صنة
�أمامهم ،وهم يف طريقهم �إلى بغداد .فقد �أر�سل البابا اينو�شن�سيو�س العام 1248م،
�أي قبل اجتياح بغداد بع�شر �سنوات ،ر�سالة يدعوهم فيها �إلى اعتناق امل�سيحية(.)44
كانت والدة الأمري مانكوخان (�أخو هوالكو) م�سيحية ،فمال �إلى �أخواله
مدفوع ًا من وزيره ال ِّن�سطوري ومل يرتدد يف منح اجلاثليق ال ِّن�سطوري مار مليخا
(ت 1265م) ،بعد دخول بغداد« ،ختم ًا ذهبي ًا ُيتيح له �إ�صدار الوثائق الر�سمية �إلى
جميع امل�ؤمنني اخلا�ضعني له .وتكون هذه الوثائق مقبولة لدى ال�سلطات املغولية»(.)46

()45

(� ((4أبونا ،تاريخ الكني�سة ال�شرقية � 3ص.7
( ((4الدومنيكي ،الآثار امل�سيحية يف املو�صل� ،ص.58
( ((4امل�صدر نف�سه.
( ((4امل�صدر نف�سه� ،ص.56
( ((4هكذا ورد ا�سمه يف كتاب احلوادث اجلامعة ،ويف امل�صادر احلديثة ورد مكيخا.
(� ((4أبونا ،تاريخ الكني�سة ال�شرقية� 3 ،ص.21
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�أ�سلم بعد غازان �أخوه اجلايتو (ت 1316م) ،وكان م�سيحي ًا ،وله ا�سم بالعماد،
الذي عادة ي�سمى على �أ�سماء القدي�سني ،وكان يدعى نيقوالو�س �أ�سلم بعدها على
املذهب احلنفي ،وحتول بعدها �إلى املذهب اجلعفري ،ثم عاد �إلى املذهب احلنفي(.)47
وعاد ا�ضطهاد امل�سيحيني واليهود يف زمن ولده �أبي �سعيد بهادر (1335م) ،ففي �أيامه
«�أُلزمت ال َّن�صارى واليهود يف بغداد بلب�س الغيار ،ثم هُ دمت كنائ�سهم و�أديرتهم،
و�أ�سلم منهم ومن �أعيانهم خلق كثري .وجعل بع�ض الكنائ�س جوامع للم�سلمني ،و�شرع
يف عمـارة جــامع بــدرب دينـار ،وكـان بيعة كبرية جد ًا»(.)48
ويف العــهد اجلـالئري (1411 -1337م) ،الذي حل حمل العهد الإيلخاين،
انخف�ض �إيراد اجلزية ببغداد ،بعد تراجعه �أواخر العــهد ال�سابق «بزيادة عدد الذين
يدخلون منهم يف الإ�سالم تخل�ص ًا من امل�ضايقات ،وجلوء ق�سم منهم �إلى منطقة
اجلزيرة وغريها»( .)49ويف هذا العهد عاد اال�ضــطهاد الـدِّ يني من جديد و�أُلزم �أهل
الذمة «بالغيار ،وهدمت كنائ�سهم و�أديرتهم ،و�أ�سـلم منهم ومـن �أعيـانهم خلـق كثري،
منـهم �سديد الدولة ،وكان ركن ًا لليهود»(.)50
في العهد العثماني

عا�ش امل�سيحيون العراقيون يف ظل ال َّدولة العثمانية ب�شكل عام «يف ظل نظام
كان التَّ�ساهل فيه يزيد على ما كان يف الواليات الأُخر .فبغداد كانت عاملية �إلى
حد �أنها ال ت�شجع �شيوع التَّع�صب .ي�ضاف �إلى ذلك �أن هذه الأقليات كانت ت�سلك
�سلوك ًا ح�سن ًا .كما كان ال َّنا�س قد �ألفوهم نظر ًا لطول �إقامتهم ،ولعدم وجود ما مينع
اختالطهم بباقي ال َّنا�س .فرمبا كان من املحذور عليهم امتالك الرقيق الأبي�ض �أو �أن
يركبوا اخليل؛ لأن ح�صتهم من هذه الأ�صناف كانت العبيد والزنوج واحلمري .على
( ((4امل�صدر نف�سه � 3ص.17
ال�سنية� ،أراد العودة �إلى ديانة �أجداده ،لكن هناك َمن �أثناه ودله على اتخاذ املذهب
( ((4بعد اجلدل الذي كان ُيثار يف جمل�سه بني املذاهب ُّ
ِّ
اجلعفري (راجع كتابنا :ال ِّنزاع حول الدُّ�سور بني علماء ِّ
ال�سلطة).
ن
يعة
ال�ش
اقرتاب
الثاين:
الف�صل
يعة،
ال�ش
مِ ُّ
( ((4امل�صدر نف�سه � 3ص.97
( ((5امل�صدر نف�سه.
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�أن التحقري الأعظم الذي كان يق�ضي بعدم الركوب مطلق ًا� ،أو بالنزول عند مرور �سيد
ال�سادة كان ال ي�ؤتى �إال قلي ًال»(.)51
من َّ
من �أخبار والية الب�صرة -وهي مركز جنوب العراق -الإيجابية جتاه امل�سيحيني،
ال�سلطان العثماين �إلى ا�ستحداث من�صب معاون ال َّدفرتدار� ،أو وزير املالية
ا�ضطرار ُّ
يف الوالية .و«كان يفرت�ض �أن ال ي�شغل هذا املن�صب �إال امل�سيحيون»( .)52و�أن ُيكلف
نا�صر با�شا �آل �سعدون م�ؤ�س�س مدينة ال َّنا�صرية احلديثة ومت�صرفها ،يف �أيام مدحت
با�شا يف ال�سبعينيات من القرن التا�سع ع�شرَّ ،
ال�شخ�صية امل�سيحية املعروفة نعوم
�سركي�س ،بتخطيط و�إن�شاء مدينة َّ
ال�شطرة ،وهو «من الذين يثق بهم»( ،)53ف�أ�صبح
«ملتزم ًا ملقاطعات يف �أنحاء املنتفك ومالك ًا فيها»(.)54
يف �أحوال تلك الفرتة �أفاد تقرير املطران باييه عمانوئيل� ،أ�سقف بغداد
الكاثوليكي (� )1742إلى البابوية بروما� ،إعطاء �صورة مفيدة لو�ضع امل�سيحيني،
وبالأخ�ص الكاثوليك منهم ،يف تلك املرحلة .و�صاحب التقرير ولد بفرن�سا ،و�أُوفد �إلى
العراق العام  ،1728و�أ�صبح �أ�سقف ًا للكاثوليك ببغداد ،وظل يف من�صبه الديني حتى
وفاته مبر�ض َّ
الطاعون ،الذي اجتاح العراق �سنة .)55(1773
يذكر امل�سيحيون العراقيون ف�ضل �أ�سرة اجلليليني امل�سلمة باملو�صل ،التي كانت
ت�سعى حلمايتهم من حمالت ال�صفويني �ضدهم ،ويف حروبهم مع العثمانيني .ففي
ح�صار �سنة ( ،)1743الذي قام به نادر �شاه على املو�صل ،قتلت قواته عدد ًا كبري ًا
«من امل�سيحيني .وا�ستولت الأَيزيدية على الأديرة ونهبتها وقتلت رهبانها .منها دير مار
�أوراها القريب من بلدة باطنايا يف �سهل املو�صل .ف�أ�صاب الهلع �أهل القرى ،والتج�ؤوا
( ((5امل�صدر نف�سه.
(� ((5آداموف ،والية الب�صرة يف ما�ضيها وحا�ضرها ،ترجمة :ها�شم �صالح التكريتي ،الب�صرة ،جامعة الب�صرة ،مركز درا�سات اخلليج
العربي � ، 1982ص.76
( ((5امل�صدر نف�سه �ص.51
( ((5ب�صري� ،أعالم الأدب يف العراق ،لندن ،دار احلكمة 1994ج � 1ص.270
( ((5جملة بني ال َّنهرين ،العدد  43ال�سنة .1983
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�إلى املو�صل ،حيث ا�ستقبلهم احلاج ح�سني با�شا اجلليلي ،و�شجعهم وجهزهم بامل�ؤن
والأ�سلحة»( .)56كذلك مما تعر�ض ال�ضطهادات نادر �شاه منطقة باطنايا ،التي تقع
�شمال املو�صل� ،سنة .)57(1743
ال�صفوي ،فطلبوا
تدخل اجلليليون حلماية م�سيحيي قرقو�ش من اجلي�ش َّ
ِمن �سكانها «�أن يحملوا كل ما يع َّز عليهم ويتوجهوا �إلى املو�صل قبل عبور نادر �شاه
وع�ساكره �إلى قرقو�ش»( .)58جتاوز �أمراء املو�صل بهذه املواقف النبيلة كل حكم �أ�صدره
وال م�سلم �ضد �أهل الذمة .بداية مبا ُن�سب �إلى عمر بن اخلطاب وانتها ًء
خليفة �أو ٍ
ب�إجراءات املغول بعد �إ�سالمهم .فقد عربوا بذلك عن ن�صو�ص القر�آن الإيجابية ِمن
امل�سيحيني.
كان �آل اجلليلي من �أغنياء املو�صل ،وح�صلوا على مركز واليتها ،لي�ستمر
حكمهم فيها فرتة طويلة متتد لأكرث من مئة عام ( 1726ـ  .)1834و ُيذكر �أنهم عرفوا
ب�آل اجلليلي ن�سبة �إلى جدهم الأعلى عبداجلليل ،وكان م�سيحي ًا يعمل يف اخلدمة لدى
وايل املو�صل العثماين ،وقيل �إن ولده �إ�سماعيل عبداجلليل اعتنق الإ�سالم فنال مركز ًا
لدى العثمانيني ،وهناك ق�صة �سمعتها ِمن �أحد وجهاء املو�صل ،تقول ب�أن �سبب �إ�شهار
ال�شديدة على �أهل ِّ
�إ�سماعيل اجلليلي �إ�سالمه ،هو امل�ضايقات َّ
الذمة ،و�أن للم�سلم
الأولوية يف اخلدمات العامة والأ�سواق ،حتى يف حمالت احلالقني ،وح�صل �أن جاء
�إ�سماعيل حلالقة �شعره ،وما �إن جل�س يف حمل للحالقة حتى جاء �أحد امل�سلمني ونهره
ب�أن له الأولوية كونه م�سلم ًا ،فنطق �إ�سماعيل ال�شهادة ،والتفت �إليه :ماذا تريد بعد؟!
ها �أنا �صرت م�سلم ًا .وبهذا هيمن �أوالد و�أحفاد �إ�سماعيل اجلليلي على والية املو�صل
لأكرث ِمن مئة عام.
عموم ًا ،مل نقر�أ عن تطبيقات عثمانية خا�صة ب�أهل ِّ
الذمةِ ،من �شروط املالب�س
(� ((5أبونا ،تاريخ الكني�سة ال�شرقية � 3ص.212
( ((5حبي ،كن�سية امل�شرق الكلدانية  -الآثورية� ،ص.166
( ((5بهنام ،قرقو�ش يف كفة التاريخ ،بغداد ،مطبعة الأديب � ،1962ص.54
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اخلا�صة �أو حتديد م�ستوى البناء �إلى هدم كنائ�س وغري ذلك .والأمر رمبا يرتبط
بتبدل الزَّمن ،وتقدم العثمانيني احل�ضاري قيا�س ًا مبن �سبقهم من امللوك واحل ّكام،
ووجود البعثات الدبلوما�سية الأوروبية ،التي ت�شارك امل�سيحيني الدين نف�سه.
ي�ضاف �إلى ذلك طبيعة املذهب احلنفي الذي اعتمده �سالطني �آل عثمان.
فالإمام �أبو حنيفة ال ُّنعمان (ت 150هـ) ال يكفر �أحد ًا ،ومل يحكم بالقتل على َمن ُاتهم
ال�صحابة ،ويق�ضي بقتل امل�سلم ِّ
بالذمي .ودليله على ذلك «عموم
ب�سب ال َّر�سول �أو َّ
ا�ص فيِ ا ْل َق ْت َلى.
�آيات الق�صا�ص مثل قوله تعالىَ :يا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ َ�آ َم ُنوا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِق َ�ص ُ
وقولهَ :و َك َت ْب َنا َع َل ْي ِه ْم ِفي َها �أَنَّ ال َّن ْف َ�س ِبال َّن ْف ِ�س .وقوله تـعالىَ :و َمنْ ُق ِت َل َم ْظ ُل ًوما َف َق ْد
َج َع ْل َنا ِل َو ِل ِّي ِه ُ�س ْل َطا ًناِ .من غري ف�صل بني قتيل وقتيل ،ونف�س ونف�س»( .)59اعتمد الفقه
احلنفي على ما ورد عن ال َّنبي� :أنه «�أقاد م�سلم ًا بذمي وقال� :أنا �أحق َمن وفى بذمته».
وعن علي بن �أبي طالب �أنه قال�« :أعطيناهم الذي �أعطيناهم لتكون دما�ؤهم كدمائنا
ودياتهم كدياتنا»( .)60وما �سي�أتي ذكره يف ف�صل املذهب احلنفي يزيد على ذلك.
يف القرن التا�سع ع�شر ،وبت�أثري الدول الغربية ،بد�أ و�ضع الطوائف امل�سيحية
الأخرى يتغري ،فقد ح�صل الأرمن الكاثوليك العام ( )1831على اعرتاف بهم كطائفة
م�ستقلة .كما اعرتف لبطريرك الأرمن الكاثوليك العام ( )1857بتمثيل «م�صالح
وال�سريان
طوائف الكنائ�س ال�شرقية املتحدة مع الكني�سة الكاثوليكية ،مثل الكلدان ِّ
وامللكيني (ال ُّروم الكاثوليك)(.)61
كان لإعالن املر�سوم املعروف بخطية كلخانة (ِ ،)1839من قبل ال�سلطان
عبداملجيد الأول ( 1839ـ � ،)1861أثره يف م�ساواة الطوائف امل�سيحية �أمام الدولة
يف احلقوق والواجبات؛ �إذ تقرر �صون �أرواحهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم .ثم تبع ذلك
�إ�صدار خط همايون ( ،)1856الذي �أكد �صراحة «معاملة جميع تبعة الدولة العثمانية
( ((5زيدان� ،أحكام الذميني وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم ،بريوت ،م�ؤ�س�سة ال ِّر�سالة للطباعة والن�شر والتوزيع � 1982ص.261-260
( ((6امل�صدر نف�سه.
( ((6امل�صدر نف�سه.
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معاملة مت�ساوية مهما كانت �أديانهم ومذاهبهم ،مع الإبقاء على �سلطات ر�ؤ�ساء الدين
ب�شرط �إعادة تنظيمها»(.)62
و�أ�صبح لكل طائفة جمل�س روحاين وجمل�س ج�سماين� ،إذ مت االعرتاف بطائفة
الالتني ،التي تكونت ِمن املهاجرين �إلى العراق وبلدان الدولة العثمانية الأُخرى،
ومعظمهم ِمن التُّجار الإيطالينيِ ،ومن تبعهم بفعل حمالت التَّب�شري .واعرتفت ال َّدولة
لأول مرة َّ
بالطائفة الكلدانية وال ِّن�سطورية ،فا�ستخرج البطريرك (زيعا) العام ،1844
�أثناء زيارته �إلى الق�سطنطينية ،فرمانا بلقب بطريرك الكلدان ببغداد واملو�صل.
ال�صادر يف  23دي�سمرب (كانون الأول) العام
لقد �ضمن ال ُّد�ستور العثماينَّ ،
ال�صدر الأعظم (رئي�س الوزراء) ،ووايل العراق املتنور مدحت با�شا،
� 1876أيام َّ
حقوق ًا َّ
للطوائف غري الإ�سالمية ،فقد «�أُطلق لقب عثماين بدون ا�ستثناء على �أفراد
التبعة العثمانية كافة ِمن �أي دين ومذهب كانوا ،مع ت�أكيده �أن الإ�سالم دين الدولة
الر�سمي .و�ضمن احلرية جلميع الأديان ،ب�شرط عدم �إخاللها براحة اخللق والآداب
العمومية .وحافظ على االمتيازات املمنوحة للجماعات املختلفة.
االضطهادات

اختلف الأمر يف الع�صور الإ�سالمية ،فهناك �شريعة تتيح الإميان بامل�سيحية.
لكن الأمر كثري ًا ما كان يعتمد على تف�سري �أو ت�أويل �أو فهم اخلليفة �أو الوايل للن�ص
القر�آين .ي�ضاف �إلى الدوافع الأخرى ،ومنها املزاج ال�شخ�صي والطمع ب�ضريبة
اجلزية .فالقر�آن يحمل يف ثناياه الت�ضاد.
ك�شف عن هذه الظاهرة ال َّنبي حممد ومن ثم الإمام علي بن �أبي طالب(اغتيل
 40هـ) يف و�صية البن عمه عبداهلل بن عبا�س (ت  67هـ) ،وهو يريد مفاو�ضة
اخلوارج .جاء يف احلديث النبوي« :القر�آن ذو وجوه فاحملوه على �أح�سن وجه»(.)63
( ((6امل�صدر نف�سه.
(� ((6شهري ،ميزان احلكمة ،بريوت ،الدار الإ�سالمية للطباعة والن�شر 1985ج � 8ص.102
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وجاء يف الو�صية« :ال تخا�صمهم بالقر�آن ،ف�إن القر�آن حمال ذو وجوه ،تقول ويقولون.
ولكن حاججهم بال�س ّنة ف�إنهم لن يجدوا عنها حمي�صا(.)64
فما يخ�ص �أهل ِّ
الذمة هناك �آيات تظهر الود لهم ،وتعرتف لهم بحقوق
�صريحة .بينما تعلن �آيات �أُخر تكفريهم ون�سخ ديانتهم بدين الإ�سالم ،وتو�صي ب�صغر
َاب ِ�إ اَّل
رقابهم عند دفع اجلزية .ومما جاء ل�صاحلهم قولهَ « :و اَل تجُ َ ا ِد ُلوا �أَ ْه َل ا ْل ِكت ِ
ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ ِ�إ اَّل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم َو ُقو ُلوا �آَ َم َّنا ِبا َّل ِذي �أُ ْن ِز َل ِ�إ َل ْي َنا َو�أُ ْن ِز َل ِ�إ َل ْي ُك ْم
َو�إِ َل ُه َنا َو ِ�إ َل ُه ُك ْم َو ِاح ٌد َو َن ْحنُ َل ُه ُم ْ�س ِل ُمونَ »(« .)65ا ْل َي ْو َم �أُ ِح َّل َل ُك ُم َّ
الط ِّي َباتُ َو َط َع ُام ا َّل ِذينَ
ات َوالمْ ُ ْح َ�ص َناتُ ِمنَ
َاب ِح ٌّل َل ُك ْم َو َط َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل َل ُه ْم َوالمْ ُ ْح َ�ص َناتُ ِمنَ المْ ُ�ؤْ ِم َن ِ
�أُو ُتوا ا ْل ِكت َ
النجْ ِ ِيل بمِ َ ا �أَ ْنزَ َل هَّ ُ
الل ِفي ِه َو َمنْ لمَ ْ َي ْح ُك ْم بمِ َ ا
َاب»( )66و« َو ْل َي ْح ُك ْم �أَ ْه ُل ِْ إ
ا َّل ِذينَ �أُو ُتوا ا ْل ِكت َ
�أَ ْنزَ َل هَّ ُ
الل َف�أُو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل َف ِا�س ُقونَ »( )67و« َو َلت َِج َدنَّ �أَ ْق َر َب ُه ْم َم َو َّد ًة ِل َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ا َّل ِذينَ َقا ُلوا
ي�س َني َو ُر ْه َبا ًنا َو َ�أ َّن ُه ْم اَل َي ْ�س َت ْكبرِ ُ ونَ »(.)68
ِ�إ َّنا َن َ�صا َرى َذ ِل َك ِب َ�أنَّ ِم ْن ُه ْم ِق ِّ�س ِ
غري �أن لهجة القر�آن اختلفت يف �آيات �أُخر ،فحلت املواجهة وال ِّنفرة حمل
احلوار واملودة ،جتاه امل�سيحيني و�أهل الذمة عامة ،نذكر منها قولهَ « :قا ِت ُلوا ا َّل ِذينَ اَل
الَ ِخ ِر َو اَل ُي َح ِّر ُمونَ َما َح َّر َم هَّ ُ
الل َو َر ُ�سو ُل ُه َو اَل َي ِدي ُنونَ ِدينَ الحْ َ ِّق
الل َو اَل ِبا ْل َي ْو ِم ْ آ
ُي�ؤْ ِم ُنونَ ِب هَّ ِ
َاب َحتَّى ُي ْع ُطوا الجْ ِ زْ َي َة َعنْ َي ٍد َوهُ ْم َ�ص ِاغ ُرونَ »( .)69و« َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ
ِمنَ ا َّل ِذينَ �أُو ُتوا ا ْل ِكت َ
�آَ َم ُنوا اَل َتت َِّخ ُذوا ا ْل َي ُهو َد َوال َّن�صارى �أَ ْو ِل َيا َء َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل َيا ُء َب ْع ٍ�ض َو َمنْ َي َت َو َّل ُه ْم ِم ْن ُك ْم َف ِ�إ َّن ُه
ِم ْن ُه ْم ِ�إنَّ هّ َ
الل اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالمِ ِنيَ»( .)70عموم ًا �إن العبارة القر�آنية التي وردت يف
«عنْ َي ٍد َوهُ ْم َ�ص ِاغ ُرونَ » �شجعت الفقهاء �أن يعتربوا اجلزية «من باب
�آية اجلزية َ
( ((6نهج البالغة� ،شرح حممد عبده ،بريوت :م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات  1993و�صية رقم � 315ص .622
(� ((6سورة العنكبوت� ،آية.46 :
(� ((6سورة املائدة ،الآية.5 :
(� ((6سورة املائدة ،الآية.47 :
(� ((6سورة املائدة ،الآية.82 :
(� ((6سورة التوبة �أو براءة  .29معروف �أن هذه ال�سورة هي الوحيدة ،كما تقدم ،من بني �سور القر�آن املئة والأربع ع�شرة مل تُ�ستهل
بالب�سملة ،ذلك على حد قول الإمام علي بن �أبي طالب حينما ا�ستف�سره البع�ض عنها« :براءة نزلت بال�سيف» (ال�سيوطي ،الإتقان يف علوم
القر�آن ،بريوت ،دار الكتب العلمية  1987ج � 1ص .)142وهناك َمن يرى �أنها والأنفال كانتا �سورة واحدة ،فب�سملتها جاءت يف الأنفال.
(� ((7سورة املائدة� ،آية.51 :
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العقوبات ،ال �أنها كرامة لأهل الكتاب .فال ي�ستحقها �سواهم»(.)71
يجد املت�ساحمون واملت�شددون من الفقهاء امل�سلمني يف هذه الآيات ،التي ت�ساعد
ال�سلو َكني
معرفة �أ�سباب نزولها على فهمها وت�أويلها ت�أوي ًال منا�سب ًا ،حج ًة قر�آنية تدعم ّ
�أو املمار�ستني ،التَّ�سامح والتَّكاره ،جتاه �أهل ِّ
الذمة .لكن ال �أحد ي�ستطيع �إقناعنا ب�أن
يف القر�آن ما ي�ؤيد فر�ض زي خا�ص عليهم� ،أو متييزهم مبراكب دونية كاحلمري
ال�سيوف� ،أو ُيخف�ض بناء بيوتهم عن
عو�ض ًا عن اخليل والرباذين� ،أو مينعون من تقلد ُّ
م�ستوى بناء بيوت امل�سلمني� ،أو ال تقبل �شهادتهم مقابل �شهادة امل�سلمني� ،أو تقل دية
قتالهم عن دية قتلى امل�سلمني ،و�أن ال ي�سمح بتجديد بيعهم ،وال اجلهر بعبادتهم ،وال
البكاء على ميتهم وال الفرح بعر�سهم ،و�أن يقتل غري امل�سلم �إن كان على عالقة بامر�أة
م�سلمة ،وال ي�ؤكل طعامه و�أن ي�شار �إليه بالدونية!
تلخ�ص ما ُعرفت ِّ
بال�شروط العمرية �أو العهدة ال ُعمرية �أ�س�س معاملة �أهل
ِّ
الذمة( ،)72فن�سخت فيها ن�صو�ص ًا قر�آنية وعهد ال َّنبي لهم.
�أورد ابن تيمية هذه ِّ
ال�شروط كالآتي:
 ال يتخذ امل�سيحيون كني�سة وال �صومعة يف ديار امل�سلمني. ال مينعون امل�سلمني من نزول كنائ�سهم لثالثة �أيام. ال يظهرون ما يخالف الإ�سالم. وال يعلو بنيانهم على بنيان امل�سلمني. ال يعلمون �أوالدهم القر�آن.( ((7ابن قيم اجلوزية� ،أحكام �أهل الذمة ،حتقيق� ،صبحي ال�صالح ،دم�شق ،مطبعة اجلامعة 1961ج � 1ص.17
( ((7ابن تيمية ،م�س�ألة يف الكنائ�س ،الريا�ض :مكتبة العبيكات � 1995ص.134-137
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 ال يركبون اخليل والبغال ،بل يركبون احلمري و�أفخاذهم مثنية. ال يظهرون على عورات امل�سلمني. يتجنبون �أو�ساط الطرق تو�سعة للم�سلمني. ال ينق�شون خوامتهم بالعربية. �أن يحلقوا مقادم ر�ؤو�سهم .ويلزموا الزي املقرر عليهم. ال ي�ستخدمون م�سلم ًا. ال يت�سمون ب�أ�سماء امل�سلمني ،وال يتكنون بكناهم. وال يركبون �سفينة نوتيها م�سلم. ال ي�شرتون رقيق ًا من �سبي امل�سلم. ال ي�شرتون �شيئ ًا مما خرجت عليه �سهام امل�سلمني. ال يبيعون اخلمور. حكم الزَّاين منهــم مب�ســلمة القــتل. ال يلب�سون عمامة �صافية. ال ي�شرتكون مع امل�سلمني بتجــارة. ال يخدمـون امللـوك وال الأمراء.حذا زعيم الثورة الإيرانية �آية اهلل اخلميني (ت  )1989حذو َّ
ال�شيخ ابن تيمية
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�ضد �أهل الكتاب؛ و�شرع فيهم ُّ
ال�شروط العمرية نف�سها .حكم فيهم� :أن ال يحدثوا
كني�سة .وال ي�ضربوا ناقو� ًسا .وال يطيلوا بنا ًء .وا�شرتط عليهم التميز يف اللبا�س َّ
وال�شعر
والركوب وا�ستعمال ال ُكنى� ،أي ال يتكنوا ب ُكنى يتكنى بها امل�سلمون .و�أفظع ما يف ذلك
هو كراهة حتيتهم ابتدا ًء� ،أو حترميها وهو الأف�ضل عنده.
ولو بد�أ ِّ
بال�سالم ينبغي �أن يقت�صر اجلواب بكلمة (وعليكم) �أي ال يجاب
الذمي َّ
ال�سالم» حتى يفهم �أنه يف حالة حرب ال �سالم .وي�ستحب م�ضايقتهم
بعبارة «عليكم َّ
ال�ضطرارهم �إلى �أ�ضيق الطرق .هذا ما يخ�ص �أهل الذمة� .أما �أهل الأديان الأخرى،
وال�صابئة منهم ،ح�سب فقه اخلميني ،فالأف�ضل ترك ال�سالم عليهم(.)73
َّ
كتب ابن ف�ضالن �إلى اخلليفة ال َّنا�صر لدين اهلل (ت 622هـ) رقعة يطلب
ال�شافعي يف معاملة �أهل ِّ
فيها تطبيق املذهب َّ
الذمة ،ليكون تنفيذها ر�سمي ًا بتوقيع
ال�سابقة :قا�ضي ق�ضاة ،وناظر ديوان احل�سبة،
اخلليفةِ .ومن وظائف �صاحب ال ِّرقعة َّ
ال�صوفية ،ومدر�س املذهب َّ
ال�شافعي يف املدر�سة
وناظر �أوقاف املدار�س والأربطة ُّ
امل�ستن�صرية� .أ�شارت رقعة �صاحب اجلوايل �إلى ت�أرجح تنفيذ �أحكام �أهل ِّ
الذمة
املرفوعة كما قلنا �إلى �أحد ال ُعمرين ،ابن اخلطاب �أو ابن عبدالعزيز ،وي�أتي فيها
ب�شواهد تاريخية وو�صايا تدعم طلبه ،لكن من ح�سن حظ �أهل الذمة �أن اخلليفة
النا�صر ،وهو من اخللفاء الأقوياء ذي امليول ال�شيعية ،قد �أهمل تلك الرقعة ،ففيها ما
ي�سيء �إلى دولته ورعاياه(.)74
جاء يف «احلوادث اجلامعة»« :فلما وقف اخلليفة على رقعته مل يعد له جواب ًا».
و�أهمية الرقعة التَّاريخية �أنها �سجلت ا�ضطهادات �أهل ِّ
الذمة على م َّر الع�صور
الإ�سالمية.

( ((7اخلميني ،حترير الو�سيلة ،دم�شق� ،سفارة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية 1998 ،طهران ،من�شورات مكتبة االعتماد ، 1983 ،ج ،2
�ص.453
( ((7ابن الفوطي ،احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة ال�سابعة ،حتقيق ،م�صطفى جواد ،بغداد ،املكتبة العربية ومطبعة الفرات
 1351هـ� ،ص.70-64
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�صنف الأب �إ�سحق �أرملة ال�سرياين ( )1954 - 1879كتاب ًا مو�سوم ًا بعنوان
«الق�صارى يف نكبات ال َّن�صارى» و�صنف هرمز �أبونا يف «الآ�شوريون بعد �سقوط
نينوى ...مذابح بدر خان بك يف تياري وحكاري» .ذاكر ًا فيهما مذابح وم� ٍآ�س مفزعة،
تعر�ض لها امل�سيحيون قت ًال �أو رمي ًا يف الآبار بني ( )1843 - 1846و()1918 - 1890
بالعراق وديار بكر وماردين ،وغريها ِمن املناطق العثمانية �آنذاك .وما فعله الأغوات
ال�سريانية والآ�شورية ،بدافع قومي وديني .وهذه
الك ّورد يف �شمال العراق باجلماعات ِّ
املذابح الرتكية والك ّوردية ال َّر�سمية التي ال بد �أن ت�صنف يف خانة الإبادة اجلماعية
والتَّطهري العرقي� ،أ�سفرت عن قلع مناطق وقرى م�سيحية كاملة من الوجود.
فمن مظاهر تلك احلوادث حرق الكنائ�س وهدمها على ر�ؤو�س امل�صلني
امل�سيحيني واملحتمني فيها .يحدث هذا عادة �أثناء احتفال بعيد �أو �إقامة قدا�س .و ُتنفذ
املجازر �أي�ض ًا بهجومات جماعية على الأحياء الآمنة ،وقتل �ساكنيها وت�شريدهم ،حتى
مل يح�صل �أن ُعر�ض عليهم الإ�سالم ،ليحموا �أنف�سهم من املوت كما جرت العادة� ،إن
قبلوه �سلموا و�إن رف�ضوه قتلوا.
ومن احلوادث املفزعة �أن ُيجمع الأطفال حتت احلطب و�إ�شعال ال ِّنريان فيه،
�أو رميهم يف الآبار .وخالف تلك امل�شاعر العنيفة ،هناك �أغوات ك ّورد حملوا م�شاعر
لينة ملواطنيهم من الأديان والقوميات الأُخر ،فوقفوا �ضد هذه املمار�سات ،وقاموا
بحماية و�إيواء العائالت ،لأغرا�ض يف�سرها الأب �أرملة حتت ت�أثري ُّ
ال�شعور بالأمل،
وباحلاجة �إلى مهارات ه�ؤالء الفنية ،وا�ستخدامهم باخلدمة .نقر�أ يف هذا الكتاب
حوادث مريعة كثرية قد ي�ؤيد �أنباء ح�صولها ما ح�صل ِمن تغيري الواقع ال�سكاين ،بهذا
امل�ستوى ل�صالح الك ّورد امل�سلمني يف املنطقة.
الدامي
األحد َّ

ال�سلطة،
يفهم مما تقدم� ،أن م�أ�ساة امل�سيحيني يف مقدمتهم ح�صلت بفعل ُّ
ب�أيدي ملك �أو خليفة �أو �أمري �أو �آغا .ورمبا ال جتد �إ َّال القليل وغري املح�سو�س مما
ي�صدر من عامة ال َّنا�س ،من دون حمرك �أو دافع �سيا�سي .فوجئنا ب�سل�سلة من
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االنفجارات التي طاولت خم�س كنائ�س عراقية ببغداد واملو�صل العام  .2004كانت
ح�صيلة �ضحاياها ع�شرة قتلى وع�شرات ِمن اجلرحى .حدث ذلك يف �صبيحة يوم
دام يف حياة امل�سيحيني العراقيني.
الأحد الأول من �أغ�سط�س (�آب) ،وهو يوم ٍ
وجهت �أ�صابع االتهام �إلى اجلماعات الدينية املت�شددة ،التي تعمل حتت �إمرة
الأردين �أبي م�صعب الزرقاوي ،الذي قيل �إنه و�صل العراق يف العهد ال�سابق للعالج
مب�ست�شفيات بغداد ،كنوع من التعاطف بني نظام البعث وتنظيم القاعدة .ويف غ�ضون
ذلك �أعلنت جماعة �إرهابية م�س�ؤوليتها عن تفجريات الكنائ�س ،تدعى «هيئة التخطيط
واملتابعة يف العراق» ،يف بيان ُبث من موقع �إلكرتوين �إ�سالمي .جاء فيه« :قام �إخوانكم
املجاهدون بتفجري �أربع �سيارات مفخخة يف بغداد ا�ستهدفت الكنائ�س الواقعة يف
الكرادة وبغداد اجلديدة والدورة ،بينما تولت جمموعة �أخرى من املجاهدين �ضرب
الكنائ�س يف مدينة املو�صل»(.)75
جاء يف فتوى تنديد ال�سي�ستاين ما ن�صه« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم..
يف م�سل�سل الأعمال الإجرامية التي ي�شهدها العراق العزيز ،وت�ستهدف وحدته
وا�ستقراره وا�ستقالله ،تعر�ض عدد من الكنائ�س امل�سيحية يف بغداد واملو�صل �إلى
اعتداءات �آثمة� ،أ�سفرت عن �سقوط ع�شرات ال�ضحايا الأبرياء بني قتيل وجريح .كما
ت�ضرر من جرائها الكثري من املمتلكات العامة واخلا�صة .و�إننا �إذ ن�شجب وندين هذه
اجلرائم الفظيعة ،ونرى �ضرورة ت�ضافر اجلهود وتعاون اجلميع ،حكومة و�شعب ًا ،يف
حد لالعتداء على العراقيني ،وقطع دابر املعتدين ،ن�ؤكد وجوب احرتام
�سبيل و�ضع ٍ
حقوق املواطنني امل�سيحيني وغريهم من الأقليات الدينية .ومنها حقهم يف العي�ش يف
وطنهم العراق يف �أمن و�سالم .ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يجنب العراقيني جميع ًا كل
�سوء ومكروه ،وينعم على هذا البلد العزيز بالأمن واال�ستقرار �إنه �سميع جميب(.)76
دام،
لقد فاج�أتنا �أكرث ِمن مذبحة بحق امل�سيحيني فكان هناك �أكرث ِمن �أحد ٍ
( ((7جريدة ال�شرق الأو�سط يف عددها امل�ؤرخ � 3أغ�سط�س (�آب) .2004
( ((7مكتب ال�سيد ال�سي�ستاين ،النجف الأ�شرف � 2أغ�سط�س (�آب) 15 ،2004جمادي الثاين.1425
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وكان تفجري كني�سة ال َّنجاة واحدة ِمن �أب�شعها .فقد فجرت كني�سة �سيدة ال َّنجاة يف
ال�سريان
� 13أكتوبر (ت�شرين الأول) العام  .2010وتعود كني�سة ال َّنجاة �إلى طائفة ِّ
الكاثوليك ِمنْ �أُ�صالء ال ِعراق ،فهم حتولوا ِمنْ ال ِّن�سطورية �إلى مذهب اليعاقبة،
بال�سريان الكاثوليك.
وعرف املتحولون منهم �إلى الكاثوليكية ِّ
عموم ًا ،ف�إن تفجريات الكنائ�س و�إن ا�ستهدفت امل�سيحيني ،حماولة دق �إ�سفني
بينهم وبني امل�سلمني ح�سب ت�صريح رئي�س الوزراء ال�سابق �إياد عالوي ،ف�إنها طاولت
العراقيني على خمتلف �أديانهم ومذاهبهم .فقبلها ُفجرت كميات هائلة من الديناميت
بال ُقرب من �ضريح الإمام علي بن �أبي طالب بالنجف م�ستهدفة �آية اهلل حممد باقر
احلكيم ،فرتكت ج�سده �أ�شالء متناثرة.
مأثرتان لمسلم وأيزيدي

لع َّل تلك املقاتل واال�ضطهادات ،وعدم لني احلكومات معهم ،دفعتهم �إلى
التَّ�ضامن مع الأرمن وامل�سيحيني عموم ًا ،عندما تعر�ضوا �إلى اال�ضطهاد العثماين
( )1915مبا ي�شبه الإبادة .يتذكر ذلك الأمري الأيزيدي �إ�سماعيل بك ﭼول ،هذا
ال َّرجل الذي نعته �صدِّ يق ال َّدملوجي (ت  )1958بـ«الأمي والغبي ،ال ي�صلح �أن يكون
�أكرث ِمن راعي �أبقار ،ولي�س من له العقل وال الفهم»(!)77
وال ندري ملاذا كل هذا التَّعايل وبخ�س ال َّنا�س! وللأ�سف مل ت�أت الدرا�سات على
ك�شف هذا اجلانب التَّ�ضامني يف حياة الأَيزيدية �أو �ضمن ما �أُرخ ِمن حوادث املنطقة.
فالأمري �إ�سماعيل يبد�أ باحلديث عن هذا التَّ�ضامن ب�سرد منام ك�أنه دخل �إلى كني�سة،
ِمن كنائ�س ماردين ،و�أن ق�ساو�سة دخلوها ،و�أمامهم �صناديق يخرجون منها حمارم
�سود ويوزعونها على ال َّن�ساء.
وح�سب قوله� ،إنه بعد فرتة ،ملا �سمعوا با�ضطهاد �سي�صري �ضد امل�سيحيني
�أر�سلوا �إلى مطران دير الزَّعفران ومطران مااليان الأرمني يخربانهما ب�أن الأَيزيدية
( ((7الدَّملوجي ،اليزيدية ،املو�صل :االحتاد � 1949ص.422
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م�ستعدون للم�ساعدةَ ،ومن يح�ضر معهما ِمن امل�سيحيني ،وبالفعل ح�ضرت حوالى
مائة عائلة ،وقام بامل�ساعدة �أي�ض ًا َ�أمري الأَيزيدية ب�سنجار حمو �شرو ،و�أخذ �إ�سماعيل
ال�سيد
بك دواب بنقل امل�سيحيني �إلى القرى الأَيزيدية ب�سنجار ،وحمل معه �صورة َّ
امل�سيح ،وقدم لهم ال�صورة لعلها تعو�ض عن الكني�سة ،وتوافد عليهم امل�سيحيون ِمن
الأنا�ضول و�سوريا ،وكان معهم ق�سي�س ف�أخذوا ي�صلون معه.
�أخذ �إ�سماعيل يدور على القرى الأَيزيدية يو�صيهم بالعناية بامل�سيحيني ،وخا�ض
الأيزيديون معركة مع امل�سيحيني �ضد اجلماعة القادمة بدلي�س ،وهم الذين اعتقد
امل�سيحيون �أنهم �أ�سهموا بقتل جماعتهم هناك ،ثم ت�سلل �إ�سماعيل بك �إلى املو�صل
والتقى ببطريرك الأرمن املنفي �إلى املو�صل ِمن �إ�ستانبول ،وزافيل �أفندي ،و�أخربه
�سر ًا بوجود امل�سيحيني ب�سنجار .كذلك عمل الأيزيدية على ا�ستقبال قوافل الأرمن
امل�ساقة �إلى الإبادة ،وحتدثوا معهم بال ِّل�سان الأرمني والترُّ كي ،نا�صحني الع�ساكر
بال ِّرفق بهم ،والأرمن مبحاولة الهروب �إلى اجلبل ،وهناك يحميهم الأَيزيدية.
وح�صل �أن طلب قائمقام �سنجار حميي الدِّ ين �أفندي ِمن �أمري الأَيزيدية
ت�سليمه اثنني من الن�ساء الأربع الأرمنيات ،اللواتي لذن بحمى داره ،فامتنع ب�شدة،
ولكن القائمقام �أبلغ حكومة املو�صل ب�أن �أيزيدية �سنجار يخابرون الإجنليز ،وينهبون
وي�سلبون ،فجاءت الأوامر �إلى الع�شائر العربية بقتل الأَيزيدية و�سبي ذراريهم ونهب
�أَموالهم ،كان ذلك يف يناير (كانون ال َّثاين) العام  ،1918وو�صل ع�سكر عثماين
وو�ضع �شروط ًا على الأَيزيدية :ت�سليم امل�سيحيني املوجودين ب�سنجار و�أَطرافها وت�سليم
الأ�سلحة ،و�أَخذ اثنني وع�شرين من �أكابر الأَيزيديني رهائن عندهم وح�صلت املعركة
وترك الأَيزديون ،ومعهم الأَرمن ،املدينة �إلى اجلبل.
�ضن ،ومواجهة م�صاعب مع ع�شائر الأَنبار ،غربي ال ِعراق ،ومل
بعد �سفر ُم ٍ
يجد حرج ًا كونه �شيخ الأَيزيدية بني �شيوخ تلك الع�شائر ،وخ�صو�ص ًا و�ضوح هزمية
الأَتراك ،متكن �إ�سماعيل بك ِمن الو�صول �إلى بغداد ،ومقابلة القادة الإجنليز ،وطلب
منهم الأ�سلحة واملعونة ،مع امل�ساعدة يف احتاللهم للمو�صل� ،أو على حد عبارته
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ال�سم لي�شربها مع قومه وامل�سيحيني املحا�صرين معهم
تزويده بتنكة (�صفيحة) من ُّ
بجبل �سنجار!
بعدها متكن من مقابلة امل�س بل (ت  ،)1926و�سلمته ثالثة �آالف روبية،
وينتظر ما �سي�صدر له من �أمر .لكن الأتراك خرجوا ِمن املو�صل ،وعاد اجلميع �إلى
�سنجار� ،إال �أن خالف ًا داخل �إمارة َّ
الطائفة الأَيزيدية جعل الإجنليز ي�أمرون �إ�سماعيل
بك �أن يبقى ببغداد لفرتة .ثم عاد و�سويت الأمور .فوجد من امل�سيحيني الأرمن َمنْ
ر َّد اجلميل بالعناية بالأَيزيدية يف ظروف �صعبة(.)78
ما �سرده �أمري الأَيزيدية من حوادث و�سعي حلماية امل�سيحيني من الإبادة �شهد
له بها الأب �إ�سحق �أرملة ال�سرياين (ت  ،)1954للأيزيدية ول�شيخ طي امل�سلم �أي�ض ًا
قائ ًال« :البد لنا من كلمة يف �ش�أن حممد �شيخ طي ،ف�إنه �أو�صى َمن ينتمي �إليه �أن
يحقن دم ِّ
كل ن�صراين يلوذ به ،و�أر�سل عدد ًا من امل�سيحيني �إلى �صديقه حمو �شرو
�صاحب ِ�سنجار»(.)79
�أقول :على الرغم مما ُي�شار �إلى دافع العداء الأيزيدي للعثمانيني ،ف�إن الق�صة
التي �سطرها الأمري الأيزيدي ُتعد واحدة من مالحم الت�ضامن والت�سامح بني الأديان
ال�سالف
داخل العراق ،ولع َّل املوقف امل�سيحي الآثوري الإيجابي مع الأيزيديني (َّ )1935
ِّ
الذكر ،يتعلق بحمايتهم باملو�صل وخارجها ِمن ِقبل �أمراء الأَيزيدية.
وال�شيء بال�شيء ُيذكر ،ملا ح�صل �أن هربت ابنة �إ�سماعيل بك ،وا�سمها ون�سا،
بعد �أن �أطلقت ال َّنار على زوجها �أمري َّ
ال�سائق الأَرمني
ال�شيخان �سعيد بك� ،ساعدها َّ
هاكوب ونقلها يف �سيارته �إلى املو�صل ،ثم �إلى بغداد ،و�أوجد لها مكان ًا لدى عائلته
لالختباء ،وكان الدافع �أن �إ�سماعيل بك قد �أنقذ عائلة هاكوب من الإبادة على يد
الأتراك(.)80
( ((7انظر :ﭽول ،اليزيدية قدمي ًا وحديث ًا ،حترير ،ق�سطنطني زريق ،بريوت :املطبعة الأمريكانية � 1934ص.72-53
( ((7الأب �أرملة ،الق�صاري يف نكبات ال َّن�صارى ،ال�سـويد :دار �سـركون للن�شر (1998الطبعـة الأولـى � )1910ص.98
( ((8جون ،كي�ست ،تاريخ اليزيدين ،ترجمة وحتقيق عماد جميل مزوري ،بريوت ،الدَّار العربية للمو�سوعات ،2006 ،طبعة الكتاب الأُولى
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كان هناك دور للقائمقام امل�سلم العراقي ثابت ال�سويدي يف حماولة �إنقاذ
امل�سيحيني ِمن تلك الإبادة ،وقد فقد حياته ِمن �أجل ذلك .يروي ال َّنائب يف جمل�س
ال�سويدي ،الذي
املبعوثان (الربملان العثماين) �سليمان الف�ضي (ت  )1951ق�صة ُّ
التقاه وهو عائد �إلى ال ِعراق عرب حلب ك�شاهد على تلك الإبادة ،يوم كان ي�شغل
من�صب قائمقام ق�ضاء الب�شريية يف والية ديار بكر ،واملعروفة يف التَّاريخ با�سم �آمد.
ال�سويدي« :كنت �أ�شغل قائمقامية ق�ضاء الب�شريية يف والية ديار بكر ،وجاءت
قال ُّ
�أوامر احلكومة �إلى الوايل ر�شيد بك اجلرك�سي بذبح الأرمن القاطنني تلك الدِّ يار.
ف�أر�سل هذا ع�صابة ِمن اجلراك�سة تولوا ذبح الأرمن وامل�سيحيني على اختالف مللهم،
ب�صورة وح�شية ال ميكن و�صفها ،ومل ينج ِمن �أيديهم طفل وال �شيخ وال امر�أة».
ال�سلطان
و�أردف قائ ًال يف ما فعلته حكومة االحتاد والرتقي بعد عزل ُّ
عبداحلميد ال َّثاين (ت « :)1918كان ِمن َّ
الطبيعي �أن �أعرت�ض على قتل امل�سيحيني
العرب ،الذين ي�شهد اجلميع ب�أنهم مل يع�صوا �أمر احلكومة ،ومل يكن لهم �أدنى عالقة
بالأرمن .وكتبت �إلى الوايل �أ�صف له املذابح الرببرية ،التي ارتكبها رجاله .فغ�ضب
مني و�شكاين �إلى �إ�ستانبول ،واتهمني بحماية الأرمن ،ف�أمرت احلكومة بنقلي �إلى
ق�ضاء روم قلعة ِمن �أعمال حلب ،وه�أنذا �إلى الق�ضاء املذكور».81
يقول في�ضي�« :إنه عندما و�صل �إلى بغداد وا�ستقبله الأ�صدقاء افتقد �أحد
ال�سويدي (ت  ،)1929وكان ِمن رجال اليقظة الفكرية،
القريبني عليه ،وهو يو�سف ُّ
وع�ضو جمل�س الأعيان يف عهد في�صل الأول (ت  ،)1933و�شخ�صية معروفة يف العهد
العثماين ِمن قبل (املطبعي� ،أعالم العراق يف القرن الع�شرين)� .أ�سرع في�ضي �إلى
داره ،ووجده منك�سر ًا كئيب ًا ،وما �إن �أبلغه بلقائه بولده ثابت حتى �أجه�ش بالبكاء قائ ًال:
«لقد ُقتل ثابت»! فقد دُبر قتله مبعرفة وايل ديار بكر .فح�سب ر�سالة و�صلت ل�صاحب
املذكرات في�ضي �أن الوايل املذكور خ�شي ِمن ثابت �أن يت�صل ويخرب عن تلك املجزرة،
� 1996ص.411
(� ((8سليمان ،في�ضي ،مذكرات �سليمان في�ضي :من رواد النه�ضة العربية يف العراق ،بريوت ،دار ال�ساقي ،الطبعة الأولى� ،1998 ،ص-191
.192
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ففتكوا به بعد �ست �ساعات ِمن لقائه في�ضي بديار بكر ،وافرتق بهما َّ
الطريق .وبعد
�أن ُعقدت الهدنة يف احلرب العاملية ال َّثانية فتح التحقيق يف تلك املقاتل ،فلج�أ الوايل
()82
اجلزار ر�شيد بك اجلرك�سي �إلى االنتحار.
إحصاء

()83

قدر عدد امل�سيحيني العراقيني العام ( )1975بن�صف مليون ن�سمة ،موزعني
على ال َّنحو الآتي :الكلدان الكاثوليك ،وهم الأغلبية� )316( ،ألف ن�سمة ،لديهم:
بطريرك واحد ،ت�سعة �أ�ساقفة )94( ،كاهن ًا ،مئة كني�سة ،و( )30دير ًا.
وبلغ الآ�شوريون ال َّن�ساطرة (� )82ألف ن�سمة ،لديهم :بطريركان� ،أربعة �أ�ساقفة
و( )34كاهنا ( )38كني�سة وع�شرة �أديرة .ال�سريان الكاثوليك ( )40.500ن�سمة،
لديهم� :أ�سقفان )35( ،كاهنا )19( ،كني�سة و�ستة �أديرة.
ال�سريان الأرثوذك�س ( )29.700ن�سمة ،لديهم �أ�سقفان )16( ،كاهن ًا،
وعدد ِّ
( )20كني�سة و�أربعة �أديرة.
و ُقدر الأرمن الأرثوذك�س بـ(� )19ألف ن�سمة ،لديهم� :أ�سقف واحد� ،ستة كهنة،
�ست كنائ�س وديران .والالتني  -كاثوليك  )3500( -ن�سمة ،لديهم� :أ�سقف واحد18 ،
كاهن ًا ،ثالث كنائ�س و�ستة �أديرة.
و�أرمن كاثوليك ( )2180ن�سمة ،لديهم� :أ�سقف واحد ،ثالث كهنة ،كني�ستان.
وعدد الربوت�ستانت ( )1500ن�سمة ،لديهم� :أ�سقف واحد ،كاهن واحد وثالث كنائ�س.
و�أقباط ( )1500ن�سمة ،لديهم :كاهن واحد وكني�سة واحــدة .و�سبتيــون
( )1500ن�ســمة لديهـم� :أربــع كنائ�س ،بــال �أ�ساقفــة وال كهنــة .وروم كاثوليــك ()500
( ((8املرجع نف�سه� ،ص .192
( ((8للتو�سع يف االطالع على الأديرة والكنائ�س القائمة اليوم انظر :الأب حبي ،كني�سة امل�شرق الكلدانية – الآثورية ،الف�صل التَّا�سع،
الأديرة القائمة� ،ص 95وما بعدها .الأب حداد ،كنائ�س بغداد ودياراته ،بغداد� :شركة ديوان للطباعة .1994
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ن�سمـة لديهــم :كاهن واحـد وكني�سـة واحدة(.)84
غري �أن تقرير مديرية الأمن العامة عدهم ،وفق ًا لإح�صاء العام ( ،)1977مبا
هو �أقل من هذا بكثري ،و�أقل بكثري �أي�ض ًا من التَّ�صورات احلالية التي قدرتهم بثالثة
�أرباع املليون� .إذ قدرهم التقرير املذكور بـ( )253.478ن�سمة ،و�أورد عددهم الكلي
ح�سب الإح�صاءات ال�سابقة ( )1965 ،1957 ،1947على التَّوايل،)149.377( :
( )232.406( ،)204.226ن�سمة(.)85
كذلك ن�شرت جملة «بني ال َّنهرين» تقرير ًا وافي ًا خا�ص ًا ببطريركية بابل
اخلا�صة بالكاثوليك الكلدان يو�ضح عدد الأتباع والكنائ�س والن�شاط العام مف�ص ًال
يحوي �أبر�شيات :املو�صل ،بغداد والب�صرة ،زاخو عقرة ،العمادية ،كركوك .ويظهر
الإح�صاء �أن عدد كنائ�س املو�صل بلغ  31كني�سة ،وعدد الكاثوليك الكلدان فيها
( )51491ن�سمة.
ت�أتي بعدها كنائ�س العمادية ،املعروفة قدمي ًا ببيت زبدى ،التي بلغت  23كني�سة
و( )6379ن�سمة .زاخو  20كني�سة و( )7501ن�سمة .عقرة  12كني�سة و( )1749ن�سمة.
بغداد والب�صرة معا  12كني�سة و( )49420ن�سمة .وكركوك  9كنائ�س و()11890
ن�سمة .املجموع العام ( )108كنائ�س و( )99ق�سا ،و( )128430ن�سمة(.)86
كانت �سيطرة داع�ش� ،أو دولة اخلالفة ،على حمافظة املو�صل� ،شمال العراق،
كارثة تاريخية ،مل يح�صل مثلها يف الع�صر احلديث ،فلي�سجل التَّاريخ �أنه يف يوم 19
رم�ضان ( 1435امل�صادف  17متوز /يوليو  ) 2014تعر�ض م�سيحيو املو�صل ،وهم
ال�سيا�سي ،ممث ًال بجماعة �أعلنت دولة
�سكانها القدماء �إلى واحدة ِمن فظائع الإ�سالم ِّ
اخلالفة الإ�سالمية .عندما خ َري (�أمري امل�ؤمنني) �أبو بكر البغدادي �أُ�صالء املو�صل
(� ((8أرملة ،الق�صارى يف نكبات ال َّن�صارى� ،ص 145مالحق.
( ((8مديرية الأمن العامة ،التوزيع الديني لل�سكان العراقيني� ،ص.26
( ((8الأب روفائيل الأول بيداود� ،إح�صائية عن كاثوليك الطق�س الكلداين لبطريركية بابل ،جملة بني النهرين ،العدد  107-108ال�سنة
.1999
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بني ثالثة خيارات :الإ�سالم� ،أو عهد ِّ
ال�سيف ،واختتم بيانه بالعبارة« :وقد
الذمة� ،أو َّ
بال�سماح لهم باجلالء ب�أنف�سهم
َمن عليهم �أمري امل�ؤمنني اخلليفة �إبراهيم� ،أعزه اهللَّ ،
فقط ِمن حدود دولة اخلالفة» ،حمدد ًا لذلك موعد ًا و�إال «لي�س بيننا وبينهم �إال
ال�سيف»(!)87
َّ
�س�أنطلق من مثالني يبينان بو�ضوح ف�ضيحة الوعي املخبوء يف عقول ه�ؤالء،
وهم جماعة ِمن جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي ،عن املا�ضي البعيد والقريب ،وكالهما
ح�صال باملو�صل� ،أحدهما ت�صرفه فقيه م�سلم مو�صلي والآخر حلرب ِمن �أحبار
م�سيحيي املو�صل ،يدلالن على رداءة احلا�ضر بوجود هذه اجلماعات ،وحربها �ضد
ال�سيا�سة،
فكرة الوطن ،لأنها ت�أخذ املذهب والدِّ ين العابري احلدود الوطنية كنهج يف ِّ
وتالي ًا ال يبقى للوطن معنى ،و�إال كيف لغرباء يتحكمون بالبالد با�سم الدِّ ين ،يكفي
�أنها فكرة «اخلالفة» ،التي كانت من�سجمة مع ع�صر املمالك َّ
ال�شا�سعات.
اقتب�س املثل الأول مما �أرخ ابن ِخ ِّلكان (ت  681هـ) لهذه املنبقة يف حياة
�أهل الأديان ،وكان يرتدد على ال�شيخ يون�س كمال الدِّ ين بحكم �صداقته لوالده ،قال:
«وكان �أهل ِّ
الذمة يقر�أون عليه التَّوارة والإجنيل ،و�شرح لهما هذين الكتابني� ،شرح ًا
يعرتفون �أنهم ال يجدون َمن يو�ضحهما لهم مثله»( .)88بعدها �أرخ لذلك جمال الدِّ ين
الأ�سنوي (ت 772هـ) يف نقله لرواية تد َّري�س فقيه �شافعي للتوراة والإجنيل ملعتقديهما
باملو�صل .قال :ملا عاد الفقيه َّ
ال�شافعي �أبو الفتح مو�سى بن يون�س امللقب بكمال الدِّ ين
(ت 639ه 1241 /م) �إلى مدينته املو�صل «عكف على اال�شتغال ُيد َّر�س بعد وفاة �أبيه
يف م�سجده ،ويف مدار�س كثرية ،وكان مواظب ًا على وظائفها ،ف�أقبل عليه ال َّنا�س ،حتى
�أنه كان يقرئ �أهل ِّ
الذمة التَّوراة والإجنيل»(.)89
( ((8ن�سخة البيان الر�سمية ،التي �أ�صدرها تنظيم داع�ش ن�شرتُ على مواقع الإنرتنت بكثافة ،ومنها موقع ع�شتار ن�شره يف  18يوليو (متوز)
:2014
http://www.ishtartv.com/viewarticle,54983.html
( ((8وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزَّمان ،حتقيق ،حممد ،حميي الدِّ ين عبد احلميد ،القاهرة ،مكتبة ال َّنه�ضة امل�صرية ، 1948 ،ج � 4ص
.397
( ((8طبقات َّ
ال�شافعية ،حتقيق ،عبد اهلل اجلبوري ،بغداد ،مطبعة ال َّر�شاد  ،1970ج � 2ص .571
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هذا ،ومل ير معا�صرو الكمال ت�صرفه بالغريب ،ومل ينعتوه بردة �أو انحراف ،بل
على العك�س ،قيل فيه(:)90
تجُ ر املو�صل الأذيال فخر ًا
				

على كل املدائن وال ُّر�سوم

بدجلة والكمال هما �شفا ٌء
لهيم �أو لذي فهم �سقيم
				
ٍ
عذب
فذا بحر تدفق وهو ٌ
علوم.
				
وذا بح ٌر ولكن من ِ
�إن مثال ت�صرف الفقيه الكمال لي�س عادي ًا يف زمننا البهيم هذا ،و�أراه
كان مقبو ًال قبل ثمامنائة عام! فت�أمل فداحة الوعي املخبوء للمنطقة ،وما يح�صل
باملو�صل ،و�سط ظلم مرير ،قد ُيربره املا�ضي باحلروب والغزو املتبادل ،لكنَّ مبا ُيربر
يف احلا�ضر ،وميار�س على جماعة م�ساملة قو ًال وفع ًال ،قد تعجز الكلمات عن التعبري
عن تبيان املوقف.
�أما املثال ال َّثاين ،وهو ت�صرف �صدر ِمن حرب م�سيحيِ ،ومن �أهل املو�صل �أي�ض ًا،
جتاوز ك َّل اختالف ديني ،ما م�ضى وما �أتى منه� ،إنه بطريرك الكلدان الكاثوليك
( )1947-1900يو�سف بن توما عمانوئيل ال َّثاين ،واملولود بالقو�ش التَّاريخية بعمارتها
وم�سيحيتها �أي�ض ًا ،واملجاورة للمو�صل ،ت�صرف مب�س�ؤولية عالية ،عابر ًا بقية احلدود،
نقل عنه العراقي اليهودي مري ب�صري (ت  )2006الآتي:
«�إن القيادة العثمانية نفت �إبان احلرب العظمى املا�ضية (الأولى) نفر ًا من
وجهاء بغداد من خمتلف َّ
الطوائف واملذاهب و�أ�شخ�صتهم �إلى املو�صل يف طريقهم
�إلى الأنا�ضول ،فذهب الفقيد �إلى القائد الأملاين (فون درغواز با�شا) ي�شفع فيهم.
( ((9ابن خِ لكان ،وفيات الأعيان � 4ص .400
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احلرب� :إنني رجل
ف�أبدى امل�شري ا�ستعداده للعفو عن امل�سيحيني منهم فقط .فقال ِ
دين� ،أب للجميع ،وال �أخ�ص ملتم�سي بفريق دون فريق ،فاعدهم جميع ًا �أو فاجلهم
جميع ًا ،ومل يكن ِمن القائد �إال �أن �أجاب �س�ؤله ،و�أمر ب�إعادة املنفيني جميع ًا»( .)91علق
ب�صري على هذا التَّ�صرف قائ ًال« :و�إن يف هذه امل�أثرة لعربة لنا ودر�س ًا ،فهي ُتعلمنا
�أن الإن�سانية فوق َّ
الطوائف والأديان»(!)92
�أقول� :أي ال َّنموذجني ،الكمال َّ
ال�شافعي �أم عمان�ؤيل الكاثوليكي ،ال يف�ضح رداءة
الوعي املخبوء يف �أردان هذه اجلماعات� ،صدورهم مملوءة بالكراهية! فاملو�صل
ب�سمائها و�أر�ضها هي نف�سها ،وعلى حد تعبري حممد �سعيد احلبوبي (ت :)1915
أم�س /وما نق�صت �سمو ًا وارتفاع ًا»(الدِّ يوان) .فما انتق�ص
اليوم مثل �سما ِء � ٍ
«�سماء ِ
غري العقل ،وي�صعب و�صف ما ح�صل بالترَّ اجع �أو ت�شبيهه بالقرون الو�سطى ،فتلك
القرون قيا�س ًا مب�ستواها االجتماعي وال�سيا�سي وال َّثقايف ًتعد متقدمةِ .من اخلط�أ
و�صف ه�ؤالء بالترَّ اجع� ،إمنا و�صفهم بالعبث بدماء وعقائد ال َّنا�س.
تلك ملحة عامة ،وموجزة ،عن تاريخ امل�سيحية بالعراق ،وقد �أتيت يف كتاب
«الأديان واملذاهب بالعراق» بدرا�سة وا�سعة �شغلت الف�صل الرابع من اجلزء الأول
(�صدر الكتاب بثالثة �أجزاء) .نفهم من هذه اللمحة �أن اجلذور عميقة ،و�أن خلو
العراق من امل�سيحيني� ،أو ال�سريان والكلدانيني ،يعني �إفراغه من تاريخ ت�شكل على
�أر�ضه لألفي عام ،وتغييب جانب �أ�سا�سي من ثقافته ،وترك �آثار يندر وجود مثلها ،من
�أديرة وكنائ�س وقرى ومدن� ،إنها كارثة حقيقية بد�أت حتل بالعراق ،لهذا البد من عمل
جاد للوقوف بوجه م�سببات هذه الهجرة ،ويف مقدمتها التهمي�ش املتعمد والإرهاب
املجنون �ضدهم.
مقترحات لوقف الهجرة

 �أن ي�صار �إلى ت�شكيل موقف وطني مكثف ،من طريقه تنا�شد الأمم املتحدةال�سيا�سة يف العراق احلديث ،بغداد -لندن :دار احلكمة  2004ج � 2ص .632
(� ((9أعالم ِّ
( ((9امل�صدر نف�سه.
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وامل�ؤ�س�سات الدولية الأُخر ،وطرح الق�ضية ككارثة اجتماعية وثقافية.
 ال�ضغط على احلكومة العراقية للقيام بدورها يف حماية وجود هذه اجلماعةالأ�سا�سية يف ما�ضي وحا�ضر البالد.
 ف�ضح ال�صفقات التي جتري ل�سما�سرة العقارات� ،أو املرتب�صني برتكةاملهجرين من ديارهم من �أمالك ومنازل ،وقد ح�صل هذا يف ق�ضية تهجري اليهود
من َقبل.
 العمل ،من طريق ال�ضغط على الدوائر الر�سمية ،بتوفري ظروف منا�سبةلعودة املنتظرين من امل�سيحيني يف دول اجلوار.
 اال�ستمرار بعقد امل�ؤمترات والندوات ،فعربها تبقى الق�ضية ح َّية.دواع لرتك العراق ،لي�س من قبل امل�سيحيني فقط� ،إمنا
 �صحيح �أن هناك ٍمن �أقوام العراق الآخرين �أي�ض ًا ،ب�سبب الظروف الأمنية واملعا�شية ،وجذب البلدان
الأوروبية و�أمريكا لمِ ا فيها ِمن ت�سهيالت و�ضمانات حياتية ،لكن هذا ي�ؤثر بقوة على
الوجود امل�سيحي ،وذلك ب�سبب قلة الكثافة ،لذا البد من تنوير الأ�سر امل�سيحية ب�أهمية
الوجود على �أمل بتجاوز املحنة ،فهجرتهم تعني هدم �أثر �شيد خالل �ألفي عام ،وما
يعنيه وجودهم لبقية م�سيحيي ال�شرق ،مع علمنا �أن ال�شرق هو منبع هذه الديانة.
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