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حمنـــة الديمقراطية بني املايض و احلاضـــــر
فالح عبد اجلبار

الدميقراطية نظام
فريد للحكم .وهي
يف شكلها املعاصر
نتاج للعصر
الصناعي ،أو عصر
احلداثة املتميز
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والليبرالية .لقد
استغرق نشوء وتطور
هذه احلقبة قروناً
من تقدم وتراجع
الدميقراطية:
يف القرن التاسع
عشر كانت الرأسمالية
الصناعية ال تزال
جزيرة صغيرة يف
خضم محيطات
اإلنتاج الفالحي
الصغير واإلنتاج
احلريف الصغير.

وعـل ـ ـ ــى الـغ ـ ـ ــرار نـفـ ـ ـسـه ك ـ ـ ــانــت
ال ـ ــدميق ـ ــراطـي ـ ــات اسـتـثـن ـ ــاءات
قلـيل ــة يف وســط محـيـط ــات مـن
الـ ـنـ ـ ـظ ــم األوت ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــراطـ ـي ـ ـ ـ ــة أو
الـسلطـانيـة أو العـسكـريـة عالوة
علـى الـكيـانـات القـبليـة مــا قبل
ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة .يف أوائـل الق ـ ــرن
العـشرين أخـذت الدميقـراطيات
يف التــراجع والـسـبب أن العـصـر
الـصنــاعي كـان يف أزمــة ،ضحيـة
لنمـوه وتفتحه بـالذات .وملـا كان
هـذا العـالـم يتـشـكل من وحـدات
أسـ ــاسـيـ ــة هـي األمم ،فـ ــإن أمم ـ ـاً
مـنفــردة سقــطت ضـحيــة ألزمــة
م ـ ـســتعـ ـص ـي ـ ــة أطـلقــت الع ـن ـ ــان
لـتمــردات جمــاعيــة (اشتــراكيـة)
مــن ق ـ ــوى ال ـي ـ ـس ـ ــار أو ق ـ ــوم ـي ـ ــة
دولتية من قوى اليمني .ودشنت
هـذه األمم قطيـعة مع الـتقالـيد
اللـيـب ــرالـي ــة ً .ونـتــيج ــة لـ ــذلك
ظهـ ــرت األن ـظـمـ ــة الـ ـشـمـ ــولـيـ ــة
ومـقلـ ــدوهـ ــا يف دول األطـ ــراف و
أخذت الـدميقراطية بالتراجع .
ففـي ع ــام  1920ك ــان ثـم ــة أكـث ــر
م ــن  35حـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة دسـ ـت ـ ـ ــوري ـ ـ ــة
مـنتخبـة؛ ويف عـام  1938لـم يكن
ه ـنـ ـ ــاك غ ـيـ ـ ــر  17.أمـ ـ ــا يف عـ ـ ــام
 ،1944ف ـلـ ـ ــم ي ـ ـ ـبــق غـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 12
دميقـراطيـة من  64دولـة قـوميـة
يف املعمـورة .لقـد جــاء التهـديـد
الـك ـب ـيـ ـ ــر للـ ـ ــدميق ـ ــراط ـي ـ ــة مــن
األنـظمـة الـشمــوليــة اليـميـنيـة.
وتبعاً لقول هوبزباوم ففي 1918

ـ ـ ـ  ،1920قــامـت أمتــان أوربـيتــان
بحـل اجلمعيـة الـتشـريعيـة؛ ويف
الـع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــريـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــات م ــن الـقـ ـ ـ ــرن
العـ ـشـ ــريـن ،قـ ــامـت بـ ــذلـك سـت
دول؛ ويف  1930تـ ـ ـ ـ ـبـ ـع ـ ـ ـ ــت ذل ـ ــك
املـثـ ــال الـتـ ــدمـيـ ــري ت ــسع دول .
حطـم االحتالل األملـاني الـكثيـر
من الـدميقراطـيات؛ ولم يبق يف
أوروبـا سـوى بـريطـانيـا وفـنلنـدة
والـسـويـد وسـويـسـرا وآيــرلنـدة.
بعد احلـرب العامليـة الثانـية عاد
بـنـ ــاء الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة بقـ ــوة يف
أوروب ــا الغ ــربـي ــة يف بل ــدان مـثل
إيطـاليـا والنـمسـا .ولكـن تطـورا
معـ ــاكـ ـسـ ــا انــطلـق سل ــسلـ ــة مـن
التحــوالت اليـسـاريـة املـدعـومـة
مـن اجلـي ــش األحـمـ ــر يف وســط
أوروبـ ـ ـ ــا ،راح ــت تـقـلـ ـ ـ ــد روسـ ـيـ ـ ـ ــا
الستالينية.
ب ـ ــاملـ ـ ــوازاة مع اش ـت ـ ــداد احل ـ ــرب
الباردة ،أخذت الكثير من الدول
يف آسيــا وأفــريـقيــا تـنقلـب علــى
أنـ ـظ ـم ـ ــة احلـك ــم الل ـي ـب ـ ــرال ـي ـ ــة
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوروثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن ال ـفـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
الك ــول ــونـي ــالـي ــة الـب ــري ـط ــانـي ــة
والف ـ ــرن ـ ـس ـي ـ ــة ،وتــتخ ـ ــذ س ـبــيل
تطـويـر أنـظمـة سيـاسيـة قـوميـة
عـ ـسـكـ ــريـ ــة تـ ــسل ـطـيـ ــة .وكـ ــانـت
القـوى العظمـى منشـغلة متـاماً
يف صراع احلـياة واملـوت انشـغاالً
أكبــر من أن يـصــرفهـا إلـى تـرف
التفكير يف الدميقـراطية :كانت
يف غــالـب األحيــان مــشغــولــة يف

إع ــداد االنـقالبـ ــات الع ــسك ــري ــة
وامل ــؤام ــرات ال ـسـي ــاسـي ــة وإث ــارة
االضـطــرابــات مـن أجل تـطــويق
بع ــضهـ ــا الــبع ــض .يف ظل مــثل
هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ــروف املـالئ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة
للتـسلطية كنـظام للحكم عززت
ال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــات احملل ـي ـ ــة وال ــنخــب
املـ ــدنـيـ ــة والعـ ـسـكـ ــريـ ــة يف أكـثـ ــر
ال ـ ــدول ال ـن ـ ــام ـي ـ ــة س ـي ـطـ ـ ــرته ـ ــا
االستبـداديـة .لـذلـك انكبح منـو
الـ ــدميق ــراطـيـ ــة يف الكـثـي ــر مـن
دول ؟العـ ـ ــالــم ال ـثـ ـ ــال ــث؟ بفـعل
قــوى وع ــوامل محـليــة وع ــامليــة.
وم ـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ك ـ ـ ـ ــان ــت أوروب ـ ـ ـ ــا
اسـتـثـن ـ ــاء .فـمـن ـ ــذ  1974ب ـ ــدأت
الـنظـم التـسلـطيــة يف البـرتغـال
وأسـبــانـيــا والـيــونــان بــالـتفـكك
حتى تداعت يف األخير.
إذا كــانت مـوجـة الــدميقــراطيـة
قـ ـ ــد بق ـيــت مح ـ ــدودة املـ ـ ــدى بل
حتـى تـكسـرت بفعل ازديـاد عـدد
الدول الالدميقراطية يف أعقاب
احلـرب العـامليـة الثـانيـة( )1945
فـقـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ــان ــت مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــة بـ ـنـ ـ ـ ــاء
الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـيـ ـ ــة بع ـ ــد احل ـ ــرب
الـب ــاردة ) (1991هـ ــائلـ ــة .وعل ــى
العـك ــس مـن س ـ ــابقــتهـ ــا ،كـ ــانـت
املـ ـ ــوجـ ـ ــة اجلـ ـ ــديـ ـ ــدة ،بــكل ـمـ ـ ــات
هنـتنـغتــون ،ليـسـت أوروبيــة ،بل
عــامليــة ،حـيث غــطت حــوالي 50
أمـ ـ ـ ـ ــة ،مبـ ـ ـ ـ ــا يف ذلــك االحتـ ـ ـ ـ ــاد
ال ـســوفـيـيـتـي ال ـســابـق وحلفــاؤه
االوربـيـ ــون الـ ـشـ ــرقـيـ ــون وآسـيـ ــا

وأم ــريكــا الـالتيـنيــة وأفــريـقيــا.
وقد احتفى فوكوياما على نحو
مـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــر بـهـ ـ ـ ــذه االنـع ـ ـطـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة
الـ ـتـ ـ ـ ـ ــاريـخـ ـيـ ـ ـ ـ ــة وفـق الـ ـتـ ـ ـ ـ ــراث
الهيـجيلي الـذي يفـهم التحـول
على أنه تقدم العقل يف التاريخ
وبــالتــالي مــسيـرة هــذا التــاريخ
نحـو نهـايتـه؛ وكان هـذا احتـفاء
أيـض ـاً بــروح آدم سـمـث يف تقــدم
األســواق بــاعـتبــارهــا قــوة حتــرر
مج ــان ـس ــة .عل ــى الـنقـيـض مـن
ذلك ،أع ــاد هنـتنـغت ــون صيــاغــة
مـفهـ ــوم الع ــالـم اجل ــديـ ــد عل ــى
وفـق كـالوزف ـي ـت ـ ـ ــز ب ـ ـ ــأنـه ح ـ ـ ــرب
حضارات.
نحن اآلن يف عـالم جـديـد ،قـرن
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد .لـقـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــدأ الـقـ ـ ـ ــرن
العـشرون مـتأخـراً يف عام ،1917
مع ث ــورة أكـت ــوب ــر ،لكـنه انـته ــى
مـبكــراً يف ع ــام  1991مع انهـيــار
االحت ــاد الـ ـس ــوفـيـيـتـي .انــته ــى
الـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن الـعـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرن
املـ ـ ـس ــتع ـمـ ـ ــرات والـ ـ ـش ـمـ ـ ــول ـيـ ـ ــة
والـ ــدولـتـيـ ــة ـ ـ ـ الفـ ــاشـيـ ــة الـتـي
متـردت علـى اخـتالالت وانتـشـار
العـالم الصناعـي .وإذ تبدو هذه
التمردات غير مجدية بل دامية
ورهيبـة فقـد كـانـت يف احلقيقـة
إشـارات حتذير ضـرورية على أن
ال ـنـ ـظـ ـ ــام الـ ـص ـنـ ـ ــاع ــي يف ــتقـ ـ ــر
لـلتــوازن ،وأنه كــان بحـاجـة إلـى
إع ــادة تـنـظـيـم  .حـيـث تكــشفـت
اجملتمعـات الصنـاعيـة احلديـثة

الـ ـ ـ ـ ــوالدة ع ــن ثـالث مـ ـ ـ ـش ـكـالت
رئـيـ ـسـيـ ــة :أوالً ،الـت ـ ــوزيع غـيـ ــر
الـعـ ـ ـ ــادل لـلـ ـثـ ـ ـ ــروة يف اجملـ ـتـ ـمـع
مشفوعاً بتصدعات وانقسامات
اجتماعـية حادة؛ وثـانياً ،عالئق
مخــتلّـ ــة أو غـيـ ــر مـتـ ــوازنـ ــة بـني
ال ــدول الق ــومـي ــة تف ــرزه ــا إل ــى
رابحـني وخ ـ ــاس ـ ــريـن ،وث ـ ــالـثـ ـ ـاً،
التوسع االمبراطوري ،أي نشوء
املــستـعم ــرات (الكــول ــوني ــاليــة)،
الـتـي أذكـت الـنــزع ــات القــومـيــة
الكارهة لألجانب.
إن امل ـ ـشـ ـ ــاكل األس ـ ــاس ـي ـ ــة ال ـتــي
أطلقـت هذه االجتـاهات واملـيول
الـثالثــة املـنــاهـض ــة للـيـبــرالـيــة
خالل القــرن العـشــرين ال تـزال
تـعيـش مـعنـا إلـى حـد مــا :وهي
تضــاد املصلحـة اخلـاصـة للفـرد
مـق ـ ـ ــابـل امل ـ ـصـلـح ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة
للجـماعـة ،وتضـاد الفرد مـقابل
ال ــدول ــة ،وتـض ــاد األم ــة مق ــابل
األم ـ ــة ،وت ـض ـ ــاد األمـ ـ ــة مقـ ـ ــابل
العـالـم .وحتـى يــومنـا هـذا فـإن
ث ـم ـ ــة مــن يف ــضل م ـث ـ ــال دول ـ ــة
الرفـاه )اخلدمـات االجتمـاعية(
ودولــة الـتنـميــة علــى احلــريــات
أي الـدولـة الــدميقــراطيــة ،كمـا
أن هـنـ ــاك مـن ي ــضع األولـ ــويـ ــة
لأله ــداف القــومـي ــة علــى بـنــاء
الـدميقراطيـة كما هـو احلال يف
الـك ـث ـيـ ـ ــر م ــن بلـ ـ ــدان الـ ـ ـشـ ـ ــرق
األوسط.
‚ ت ـ ــرى هل اقـت ـ ــرب الع ـ ــالـم مـن

مع ـ ــاجل ـ ــة تلـك امل ـ ـش ـ ــاكل ال ـتــي
أشـعلــت الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن احلـ ـ ــروب
والنــزاعــات األهـلي ــة والتـطـهيــر
العـرقي وبقيـة الكوارث الـتي قد
تــصنع األمم أو حتــطمهــا؟ ثمـة
ألـ ـ ـ ــوان عـ ـ ـ ــدة م ــن ال ـكـ ـتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات
النـقديـة تفيـد أن العـالم يعـاني
من مـشــاكل أس ــاسيــة ع ــدة هي:
أوالً ،تعزيـز الدميقـراطيـة حيث
البنـى السيـاسة هـشة ،تـسلطـية
أو غيــر لـيب ــراليــة ) أي الــدعــوة
إل ـ ــى إصالح سـيـ ــاسـي (ثـ ــانـي ـ ـاً،
تـ ـط ـ ــوي ـ ــر اق ـتـ ـص ـ ــادي ـ ــات س ـ ــوق
مـ ـ ــدع ـمـ ـ ــة بـ ـ ـش ـبـكـ ـ ــات ض ـمـ ـ ــان
اج ـت ـمـ ـ ــاعــي ل ـتـخف ــيف الـفقـ ـ ــر
(إصالح اق ـتـ ـصـ ـ ــادي) ثـ ـ ــال ـث ـ ـ ـاً،
الـتحـرك إلـى األمــام نحــو قيـام
حكـومـة عــامليــة لتجـاوز فـوضـى
الـعـ ـ ـ ــوملـ ـ ـ ــة .وهـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوات
واملـظـاهــر متــداخلــة .إن العــالم
يـكبـر ويـصغـر يف الـوقـت نفـسه.
إنه يـ ــصغ ـ ـ ــر ألن العـ ـ ــوملـ ـ ــة قـ ـ ــد
ضغ ـطـت الـ ــسلـ ــسلـ ــة الـك ـ ــاملـ ــة
لـلكـي ــانـ ــات الق ــومـي ــة يف وح ــدة
منفـردة من التحليالت :العالم.
وهـو يكبر ألن العـوملة تـستمر يف
زيــادة عــدد الــوحــدات الق ــوميــة
وتع ـ ــزز الــتجــمعـ ـ ــات الع ـ ــرق ـي ـ ــة
وحـت ــى اله ــوي ــات االجـتـم ــاعـي ــة
األصغر من ذلك.
‚ إن امل ـ ــوج ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة ل ـب ـن ـ ــاء
ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة يف تـ ــسعـيـنـ ــات
القـرن املــاضي املـشـار إلـيهــا من

قـبل ق ــد خـلقـت نق ـط ــة ب ــداي ــة
مـفـ ـيـ ـ ـ ـ ــدة م ــن أجـل دفـع هـ ـ ـ ـ ــذه
اجلوانب املتعـارضة إلى نوع من
الـوفـاق .ولعل الـدمقـرطـة تـوفـر
ق ـ ــاعـ ـ ــدة نحـ ـ ــو احلل ال ـ ــسل ـمــي
للنـزاعات .إن الـدميقـراطيـة لم
متـنع احلــرب بـني األمم؛ لكـنهــا
أوق ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــت احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب ب ـ ـ ـ ـ ــني
ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــات .إن انـتـ ـشـ ــار
األسـواق املـوحـدة القـائمـة علـى
قواعـد قانـونيـة تقـدم مثـل هذه
الفـرصــة .ولكن األسـواق احلـرة
بـإطالق ليـست هـي البـدايـة .إن
شـبكــات الـضـمــان االجـتـمــاعـي،
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ــم اآلن م ـ ـ ــن
الليبـراليني اجلدد ،ضرورية وال
يجوز استبعادها.
‚ لقــد أنتـج التــوسع الـســريع يف
منـاذج وإجـراءات الـدميقـراطيـة
يف عـالم مـا بعـد احلـرب البـاردة
غـ ــزارة يف األدب املـكـتـ ــوب حـ ــول
ال ـ ـ ـ ـ ــدميـق ـ ـ ـ ـ ــراط ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة وب ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاء
الدميقراطيـة .إن النقاش حول
ال ـت ـن ـم ـيـ ــط الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاســي ق ـبـل
الـتــسعـيـنـي ــات ك ــان ي ــرك ــز عل ــى
االخـ ـتـالفـ ـ ـ ــات ب ــني األن ـ ـظـ ـمـ ـ ـ ــة
ال ـتـ ـ ـسـل ـ ـط ـي ـ ـ ــة والـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة
والـسلـطــانيـة والــشمــوليـة .أمـا
اآلن فـإن السجـال ينحصـر كلياً
تق ــريـبـ ـاً ح ــول أن ــواع األنـظـم ــة
ال ــدميق ــراطـي ــة .لـعله ــا عالم ــة
عافية مبكرة!

املندائيون وإرتباطهم بهوية الرافدين الوطنية

خماوف أبناء الطائفة املندائية من تغييب حقوقهم يف العهد اجلديد
شمعون دنحو

املندائيون أو كما يعرفون بالصابئة من األقوام األصلية
التي سكنت بالد مابني النهرين منذ القدم ،وقد حافظوا
على املالمح والعناوين العريضة للهوية العراقية
الرافدينية الوطنية ،وديانتهم "املندائية" هي بابلية رافدينية
أصيلة ،نبتت وترعرت وازدهرت على أرض احلضارات (بالد ما بني
النهرين  -العراق) ،وميكن القول أنها مبادئ ونواميس وطقوس
بسبب تطورها وعامل الزمن ،ابتعدت قليالً عن الديانة البابلية
الكلدانية التي كانت سائدة سابقا يف بالد آشور وبابل .هذه
الديانة املندائية التي عرفت بعد العصر االسالمي بـ
(الصابئية) ،قد انتشرت على نطاق واسع يف أنحاء كثيرة من
سوريا وبالد مابني النهرين.

وتقــول املصــادر املنــدائيـة أن هـذه الـديـانـة قـد نــازعت
ونــاف ـسـت الــديــانــة الـيهــوديــة حـت ــى يف عقــر دارهــا يف
فلـسـطني .وقـيل ان منـدائـيي فلـسـطني الــذي آمنـوا بـ
(يــوحـنــا املعـمــدان)( ،وهــو نفــسه الــذي عـمــد ال ـسـيــد
امل ـســيح يف نه ــر االردن) قـ ــد نقل ــوا وأض ــاف ــوا إمي ــانهـم
بيوحنا املعمدان الى معتقدات أشقائهم املندائيني يف
بالد مـا بـني النهـرين بعـد هجـرتـهم من فـلسـطني الـى
العراق احلـالي اثر تعرضـهم هناك الى مـذابح فظيعة
علـى أيدي اليهـود .وللمنـدائيني قـيادة روحيـة مركـزها
يف مــابني الـنهـريـن (العـراق) ،ويــسمــى رئيـس اجمللـس
ال ــروح ــانـي ال ــذي ي ــدي ــر ش ــؤون الـط ــائف ــة يف الع ــراق
وخارجه بـ (ريش اما) أي رئيس األمة.
وحـول تشـابك التـسميـة املنـدائيـة مع الصـابئيـة يقول
الـبطـريـرك الـسـريــاني مــار يعقــوب الثـالـث( :ان كلمـة
"الـصــابـئـني أو الـصــابـئــة" ســريــانـيــة محــرف ــة ،أصلهــا
صبــوعـه أو صبــوعــو صــابــوعي أو صــابــوعــا .أمــا كـلمــة
"ال ـصـبـ ــة" فهـي االخ ــرى س ــري ــانـي ــة ،أصـله ــا صـ ــوبع ــو
صـوبعــا .وكلمــة "الصــابئـني" تعنـي الصـابغـني .وكلمـة
"املانديـني" تعني املعمدانيني ،وكلتاهمـا نسبتا الى مار
يـ ــوحـنـ ــا ال ـصـ ــابـغ أو املعـمـ ــدان) .أمـ ــا االب انـ ـسـتـ ــاس
الكـرمـلي البغـدادي فيقـول عن تـسميـة الصـابئـة( :ان
الصـابئـة عنـدي مـشتقـة من "صبـأ" لفظـة قـدميـة من
عه ــد أن ك ــانــت اللغ ــات ال ـس ــامـي ــة لغ ــة واح ــدة او لغ ــة
مخـتلطة ومشتركة بني عامة الساميني ومصحفة عن
"ضَـ ـوَأ" التـي قلـبهــا الع ــرب يف اصالحهـم للـغتـهم الــى

كل ـم ـ ــة "ض ـ ــاء") .وي ـضــيف االب انـ ـس ـت ـ ــاس( :لف ـظ ـ ــة
"مندايـا" مشتقة من فعل بلغتهم "أي الـسريانية" وهو
"يــدو" ويقــابله بــاآلراميــة "ايــداع" ومـعنــاه عـلم وعــرف
وفهـم .واسم الفــاعل "مـدعـو") .ويـكمل االب انــستـاس
تفسيره للتسمية املنـدائية حتى يصل الى قناعة تامة
بان املندائية تعني العارف والعالم ،ويستند بذلك الى
قـول املنـدائيني بـالسـريـانيـة مثالً "منـدا دهيي" أي مـا
معنـاه "معرفـة او دراية احليـاة" .ويف مقابلـة اجرينـاها
سـ ــابقـ ــا مع ال ـشـيـخ (سل ــوان ش ــاك ــر) أح ــد م ـس ــؤولـي
الـطــائفــة املنــدائيــة يف الـســويــد ،يقــول عـن التـسـميــة
املن ــدائيــة( :الـص ــابئــة كـلمــة أطلقـت عل ــى املنــدائـيني،
وتعــود الــى جــذر (مـنــدا) أي املعــرفــة .والـصــابـئــة هـي
أيض ـاً آراميـة جــاءت من جــذر (صبــا) وتعنـي ،تعمـد أو
غ ـط ــس وذلـك ألنـنـ ــا نــتعـمـ ــد يف املـ ــاء اجلـ ــاري (مـ ــاي
مـيــدوثــا) .فــأسـتعـملـت هــذه الـكلـمــة مـن قـبل عــامــة
النـاس فـأطلـق علينـا الصـابئـة أو الـصبـا ..الخ .أمـا يف
نـص ــوصن ــا فنــستـعمـل املن ــدائيــة وال نــذكــر الـص ــابئــة.
وعالوة على هذا هناك أفكـار مغالطة للواقع يتداولها
الناس ،وهي أن حـدثت مغالطة يف اخللـط مابني صبا
الع ــربـي ــة وصـب ــا اآلرامـي ــة الـتـي هـي أق ــرب الـيـن ــا وألن
اآلرامية أقدم من العربية كلغة).
وي ــظهـ ــر أن املـنـ ــدائـيـني لـم ي ـطـلق ـ ــوا عل ـ ــى أنفـ ــسهـم
التسـمية السـريانية الـتي شاعت بني عـموم سكان بالد
م ــابـني الـنه ــريـن وس ــوري ــا بع ــد املـيالد وحـت ــى مجـيء

االسالم للمـنطقـة يف بـدايـة القـرن الـســابع .ويبـدو ان
سبـب ذلك يعــود لكــون التـسـميـة الـسـريــانيــة ارتبـطت
باملسيحية .لهـذا نشاهد هؤالء الـذين رفضوا الدخول
بالديانة املسـيحية قد تبنوا تسمـيات دينية أو طائفية
لـتـمـي ــزهـم عـن بـنـي جل ــدتهـم ال ـس ــري ــان امل ـسـيحـيـني،
فمثال ،نرى ان السـوريني بعد االسالم رفضوا التسمية
السريانية واستعملوا التسمية (السورية) التي ما هي
اال تـرجمـة لالسـم السـريـاني بـاللغـات االجـنبيـة الـذي
يعنـي أيضـاً (آشـوري) .أمــا املنــدائيـون فــانضــووا حتت
تـسـميـة ديــانتهـم املنــدائيـة بعــد ان ارتبـطت بـ (يــوحنـا
املعـمـ ــدان) ،وتـخلـ ــوا عـن تـ ـسـمـيــتهــم القـ ــدميـ ــة[]i
(االرامية) ألنها أصبحـت تدل على الفئات الوثنية يف
بالد الرافدين وسوريا الذين رفضوا اعتناق املسيحية.
وهكـذا فـضلــوا التـسـميــة املنــدائيــة لتـميـزهـم عن بـني
جلــدتـهم اآلرامـيني ال ــوثنـيني والـســريــان املـسـيحـيني
والسـوريني املسلـمني .ولهذا يعـتبر املـندائيـون أنفسهم
الـيـ ــوم فـئ ـ ــة "مغـ ــايـ ــرة" عـن الـ ــشعـب "الـكلـ ــدوآشـ ــوري
السـرياني" إنـطالقاً من االشكـاالت الدينيـة وتعقيدات
التسمية وعوامل الزمن واجلغرافيا !..ومهما يكن من
أمــر ،فــإن املنــدائـيني والـســريــان هـم من أرومــة واحــدة
ومـن الفــرق احملـليــة الـتي حــافـظـت علــى لغــة العــراق
القدميـة (السـريانـية) وحـافظـوا على املـيراث الـوطني
الــراف ــدينـي وظلــوا اب ــدا ودائمــا يفـتخــرون بــأصــولـهم
التـي نبعـت من بالد مـا بـني النهــرين وليـس من مكـان
آخر!!
ولغـة املنـدائيني سـميت قـبل امليالد بـاللغـة (اآلراميـة)،
ولـهجــتهــم (امل ـن ـ ــدائ ـي ـ ــة) هــي لـهج ـ ــة تـ ـصــنف ض ـمــن
اللـهجات الـشرقـية الـسريـانيـة وهي قـريبـة للسـريانـية
التـي يسـتعملهـا اليـوم أتبـاع كنيـسة املـشرق اآلشـورية
وأتباع كنـيسة بابل الكـلدانية والسـريان يف قرى دمشق
(أي اللهجـة الـسـريـانيـة الفلـسـطيـنيـة الـتي تـكلم بهـا
السيد املسيح).
وتواجد املندائـيون يف جنوب بالد ما بـني النهرين منذ
الق ــدم وخـص ــوص ــا يف مـنــطق ــة (مـي ـش ــان) الـتـي تع ــد
مـعقلهـم التــاريخـي .ويتـواجـدون أيـضـا بــشكل عـام يف
بغـ ــداد والـب ـصـ ــرة أي املـنــطقـ ــة املعـ ــروفـ ــة بــبالد بـ ــابل
القــدميــة ،املـنـطقــة ذات ال ـسـيـط والــشه ــرة يف العــالـم
القـدمي فهي مـوطنهـم االصلي ،ومـنبع ديـانتـهم ،وهنـا
تــرتبـط أنفــاسهم وذكـريــاتهم ومــاضيهـم بكـل عظـمته
وجبروته ومـؤخراً مرارته .وأيضـاً هناك أقليـة مندائية
يف محـ ــاف ـظـتـي نـيـنـ ــوى وكـ ــركـ ــوك وكـ ــذلـك يف ايـ ــران
(منطقـة االهواز) ،التي مـا زال مندائيـوها يسـتعملون
السريانية كلغة أم حتى يومنا هذا.
ويف املاضـي السحـيق كان املـندائـيون مـتواجـدين أيـضاً
يف منـطقة حـران الشهيـرة (أعالي مـا بني النـهرين)- ،
التـي اغتــصبـت من ســوريــا وضـمت الــى ت ــركيــا -هــذه
امل ـ ــدي ـن ـ ــة أجن ـبــت الـك ـث ـي ـ ــر مــن الـعل ـم ـ ــاء ال ـ ـس ـ ــري ـ ــان
(املـسـيحـيني والـص ــابئــة) وس ــاهمــوا فـيمــا بعــد بـبنــاء
احلـض ــارة االسالمـي ــة .وم ــا يج ــدر ذك ــره هـن ــا أن أخ ــر
ملـوك بابل (نـابونيـد) كان ابنـا لكاهنـة حرانيـة (انظر
كتــاب أصــول الـصــابئــة ،ملــؤلفه عــزيــز سبــاهي) .ولـكن
االختـالف بني هــذه الفــرقــة احل ــرانيــة وشقـيقـتهــا يف
بالد بـابل ،يكمن يف معتقـدات احلرانيني تـوجد عبادة
القـم ـ ــر والــنج ـ ــوم والـك ـ ــواكـب وحت ـ ــرمي حـلق الـلح ـ ــى
والــشعــر وغـيــرهــا ،وهـي متــامـ ـاً معـتقــدات الـب ــابلـيـني
الق ــدم ــاء (االرامـيـني  -الـكل ــدان) ،ام ــا املـن ــدائـي ــون يف
مـنـطقــة مـي ـشــان (مـي ـس ــان) فقــد اضــاف ــوا علــى هــذه
املعتقـدات عادة الـتعميـد باملـاء اجلاري ،ومـنع الطالق
بـني ال ــرجل واملــرأة ،والـتــأكـي ــد علــى حـيــاة الـب ـســاطــة
ومسـاعـدة الفقـراء ،وتـبجيل يـوحنـا املعمـدان وغيـرهـا
مـن الــطق ــوس ،ولـ ــذلك قـيل ان املـن ــدائـيـني أقـتـب ـس ــوا
الكـثـي ــر مـن الع ــادات امل ـسـيحـيـ ــة ال بل ح ـسـب ــوا فـئ ــة
مسيحية صرفة .حيث يعرفون يف دول الغرب بنصارى
يوحنا املعمدان .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تأثرت
تعـ ــالـيـم املـنـ ــدائـيــني يف بالد ب ـ ــابل (جـن ـ ــوب العـ ــراق)
بتعـاليم النبي ماني السرياني "البابلي" الذي ظهر يف
بداية القرن الثالث امليالدي ،وبشر بديانته على نفس
الرقعة اجلغـرافية التي انتشرت فيها الديانة املندائية
(الـصــابـئيــة) .ومــانـي نفــسه كــان عـض ــوا يف املن ــدائيــة
ومتـأثرا بهـا ،ولكنه اخذ يـشق طريقه اخلـاص به وبدأ
بـرســالته الـتبـشيـريــة يف سن الـ  33مـن عمـره ،وبـذلك
خلق ديـنا رافـدنينـاً اصيالً آخـر منـافسـا للمـندائـية يف

عقـر دارها( ،للـمزيـد عن املـانويـة ،راجع الكتـاب القيم
"الـذات اجلريحة" للـباحث العراقـي سليم مطر) .ومن
املــؤكــد أيـض ـاً ان تعــالـيم كـنيـســة املـشــرق الـســري ــانيــة
(الفرع النسطوري) وبسبـب انتشارها الواسع يف عموم
بالد ما بني الـنهرين حتـى أن مبشريـها النسـاطرة قد
وصلــوا الــى الـصـني والهـنــد وثـبـتــوا اق ــدام الكـنـي ـســة
الـ ـسـ ــريـ ــانـيـ ــة هـنـ ــاك ،قـ ــد أثـ ــرت بـ ـشـكل او بـ ــاخـ ــر يف
املعـتقــدات والــطقــوس املـنــدائـي ــة .ففـي الــوقـت الــذي
استـمر الـتواصل الـتاريـخي للمنـدائيني (الـصابـئة) يف
بــابل حتـى أيـامنـا هـذه ،فــإن الصـابئـة يف حـران قـضي
علـيهـم ومتت إبـادتـهم أو ذابـوا ضـمن مـوجـة الـشعـوب
االريـة الغـازيــة التـي استــولت علــى منـطقـتهم ،وتـتفق
أغلبيـة املراجع بـأن الصـابئة احلـرانيني حـافظـوا على
ديــانـتهـم ومعـتق ــدهم وه ــويتـهم الــوطـنيــة (الـســوريــة
الع ــراقيــة  -الــرافــديـني ــة) حتــى الق ــرن التــاسع عـشــر
امليالدي.
واجلدير ذكـره أيضاً ان املنـدائيني قد تعرضـوا على مر
العـصــور ال ــى ظلـم وتـنكـيل مـن قـبل بعـض جـي ــرانهـم
امل ــسلـمـني ،ألن املـن ــدائـيـني اعـتـب ــروا كف ــرة وه ــراطق ــة
ووثـنـيـني ووجــب الق ـضـ ــاء علــيهـم ،فـيـكفــي القـ ــول ان
تـسميـة الصـابئـة املرادفـة للمنـدائيـة أصبحت مبـفهوم
ذلك الـزمـان مـرادفـة للـفظـة وثـني ،لـدرجـة ان العـرب
املـ ــسلـمـني أطـلقـ ــوا م ـص ـطـلح (ال ـصـ ــابـئ ـ ــة) عل ـ ــى كل
ال ـ ــشعـ ـ ــوب ال ـتــي ال تـ ـ ــديــن ب ـ ـ ــاالسالم او امل ـ ـس ــيح ـيـ ـ ــة
واليهـوديـة .وكمـا يقـول الكـاتبـان لـورانت شـابـري وآني
شـابــري يف كتــابهمـا املـشتــرك (سيـاســة وأقليــات)( :لم
يـتـ ــرك للـ ــوثـنـيـني مـنـ ــذ الـبـ ــدايـ ــة ،االخـتـيـ ــار إال بـني
االهتداء الى الدين اجلديد أو املوت).
أمــا الـي ــوم ،وعلــى رغـم االضـطهــاد والـظلـم والـتـنكـيل
الــذي استهــدف املنـدائـيني ومـعتقــدهم الـرافـديـني يف
القــرون املــاضيــة يف مــوطـنهـم (بالد مــا بني الـنهــرين)
ومـن ثم علـى ايــدي التتـر واملغـول والفـرس وعلـى رغم
تنـاقص عـددهم اليـوم من مئـات االالف الى مـا يقارب
( )70الفاً ،ظل املندائيني يف بالد بـابل محافظني على
لغتهم السـريانية (اآلرامية) منـذ سقوط نينوى وبابل
حتى أيامنا هذه ،وما زالوا يستعملونها يف دور العبادة
(منـدا) وحافـظوا عـلى متـسكهم القـومي وعـاداتهم يف
املنـطقــة ،حتـى احلــرب العــراقيـة  -االيــرانيـة (-1980
 1988م) ،واحلـرب العــراقيـة –الكـويـتيـة ( .)1990اال
ان احل ـص ــار االقـت ـص ــادي ال ــذي فـ ــرض عل ــى ال ــشعـب
الــرافــديـنـي (العــراقـي) قـبل إزاحــة صــدام مـن كــرسـي
الــسلـط ــة ،ب ــاالض ــاف ــة ال ــى سـي ــاس ــات الـتع ــريـب الـتـي
مـارستـها احلـكومـات العـراقيـة املتـعاقـبة جتـاه التـاريخ
الــوطـني لـبالد مــا بني الـنهــرين وخـصــوصــا أنـه أجبــر
املنــدائيـني علــى تعــريـب كتــابهـم املقــدس (كنــزا رابــا)،
وإحل ـ ــاق ال ـض ـ ــرر ب ـب ـي ـئ ـ ــة االه ـ ــوار املعـقل ال ـت ـ ــاريخــي
لـلمنـدائـيني أحفـاد االكـديـني والسـومــريني والبـابـليني
(الـكـل ـ ـ ــدان ـيــني اآلرام ـيــني) ،كـل ه ـ ـ ــذه األم ـ ـ ــور دفـعــت

بـ ــالكـثـي ــريـن مـنهـم ال ــى هج ــرة وطـنهـم ب ــاجت ــاه بالد
الغ ــرب ــة .أمـ ــا بعـ ــد سق ــوط ن ـظ ــام ص ــدام يف نـي ـس ــان
املـاضي ،ونتيجـة انتشـار الفوضـى وفقدان االمـن فقد
قـام بعض املتـطرفني املتـسترين وراء الـدين االسالمي
(وهــو مـنهـم بــراء) بــاالعـت ــداء علــى أرواح وممـتـلكــات
املـندائيـني وكذلك علـى املسـيحيني (الكلـدوآشوريني).
ومـا يـزيــد تخــوف وهلـع املنــدائيـني من املـسـتقـبل هـو
عــملـيـ ــة تهـمـي ــشهـم مـن قــبل اخـ ــوتهـم يف املـ ــواطـنـ ــة
وال ـ ــدول ـ ــة ح ـيــث لــم يح ــصل امل ـن ـ ــدائ ـي ـ ــون (وك ـ ــذلـك
اليزيديون) حتى على مقعد واحد يف مجلس احلكم
العــراقي "االنـتقــالي" الــذي عني الدارة شــؤون العـراق
بعد صـدام!! ولكن الهاجـس االكبر للـمندائيني يـتركز
يف خــوفهـم من االنـصهــار واحـتمــال إنقــراض لـغتـهم
الـسريـانيـة بلهجتهـا املنـدائيـة ،تلك اللغـة التي كـانت
يـوما اللغـة الوطنيـة يف عموم العـراق وسوريـا وأصقاع
أخــرى مـن املـشــرق .ان مـســألــة احملــافـظــة علــى هــذه
اللغـة الثـمينـة الـتي متثل إرثـا وكنـزا حـقيقيـا وثـمينـاً
لكل العـراقيني ،نقـول أن احلفـاظ عليهـا ودعمهـا هي
قبـل كل شيء ،مسـألة وخـطوة وطـنية وإنـسانيـة وعلى
النخب املثقفة واملؤسسات العـراقية اخليرة (الرسمية
وغير الرسمية) حتمل هذه املسؤولية الوطنية.
------------------------------ 1يف مق ـ ــابل ـ ــة مع الـ ـشــيخ سـتـ ــار جـب ـ ــار حلـ ــو رئـي ــس
املنـدائيني يف العراق والعالم ،ونشـرتها جريدة بهرا يف
عـددهـا ( )221سنـة  ،2003يقـول مـســؤول الطـائفـة يف
رده على السؤال الذي وجه له( :أنـتم كشريحة أصيلة
مــن ش ـ ــرائح اجمل ـت ـمـع الع ـ ــراقــي ،ف ـ ــإن دي ـ ــان ـتـكــم هــي
الصـابئيـة املنـدائيـة ،لكن ..مـاذا عن القـوميـة ،مـا هي
قــومـيـتكـم؟) .فكــان رد رئـيــس املـنــدائـيـني( :قــومـيـتـنــا
من ــدائي ــة آراميــة ،نحـن من ــدائي ــون آراميــون ومنـتلك
اخلصائص القومية ،لغتنا هي املندائية وهي فرع من
اآلرام ـي ـ ــة ..وع ـن ـ ــدم ـ ــا أتــكلــم امل ـن ـ ــدائ ـي ـ ــة ف ـ ــإن أخــي
الكلدوآشـوري يقوم بـترجمتهـا مباشـرة ،وعندمـا قمنا
بتــرجمــة كتــابنـا املقـدس (الـكنـزاربـا ـ الـكنـز الـعظـيم،
الـصحف األولـى) مـن املنــدائيـة إلـى العــربيـة اسـتعنّـا
ب ــاألستــاذ ال ــدكتــور يــوسف ق ــوزي واألستــاذ ال ــدكتــور
صبـاح مـدلـول الـسهيـري وكـان األستـاذ قـوزي يتـرجم
مـبــاشــرة مـن املـنــدائـيــة إل ــى العــربـي ــة عل ــى خلفـيـته
السـريانيـة .لدينـا تاريخنـا ،ووجودنـا يسبق اآلشـورية،
لدينـا دين ،لدينا تـراث ،لدينا شعب .فـاآلرامية تشمل
الـكلــدان وال ـســريــان واآلشــوريـني واملـنــدائـيـني ،ونحـن
بذلك ال نسعـى إلرضاء أنفسنا مـن فراغ ،إنها حقيقة
تــاريخيـة مـوجــودة ،وهنـاك لقـى مـوجــودة يف متـحفي
بغ ــداد ولـن ــدن ،وق ــد وُج ــدت آث ــار مــن العه ــد الـب ــابلـي
والعهد السومري عليها نقوش مندائية ،وهناك ألواح
مــن ال ـ ــرص ـ ــاص تـ ـ ــرجع إل ـ ــى  1300ع ـ ــام قــبل املــيالد،
ووُجـدت يف مـيسـان عملـة منـدائيـة تعـود إلـى  280عـام
قبل امليالد .فوجودنا وجود آرامي آشوري).

